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النـازح والسائـرين في مجاراة
أربـاب الـفـسـاد وأصحـاب الـعـقود
ـشاريع الغـريبة التي الوهـمية وا
ــواطن ال من ال تــخـــدم الــوطـن وا
قـــريب وال من بـــعـــيـــد فـي ضــوء
سـوء األوضاع وتـراجع اخلـدمات
يـومًـا بـعــد آخـر من دون الـوقـوف
على نـهاية لإلشكـالية الـقائمة في
حــكـم الــدخالء عن الـــوطن وأهــله
. الصـابـرين الـصامـتـ البـائـس
ولـكنَّ واقع احلـال يـقـول غـيـر هذا
وذاك. فــمـبـدأ احملـاصـصـة واضح
وضــوح الـــشــمس في تـــشــكــيــلــة
الـكـابـيـنـة احلـالـية والـدلـيل عـلى
ذلـك اسـتـمـرار اخلالفـات حـول مـا
تـبـقى من حــقـائب وزاريـة بـعض
مــنـهــا كـان مـثــار جـدل ومــتـاجـرة
ومــــســــاومــــات ومـــزادات فــــاحت
رائـحتُـهـا وطغت فـضائـحُهـا حتى
إنـــهـــا زكّـــمـت األنـــوف بـــشـــهــادة
ـرشحـ لهـا أنفـسهم. هـناك مَن ا
يــرى أنّ الـــقــادم أعـــظم! وإنْ صحّ
مثل هـذا الكالم فـإنّ البالد مقـبلة
عــلى مــرحـلــة ال تُــحـمــد عــقـبــاهـا
وكارثة قد تـشكّل عالمة سوء لبدء
مــرحــلــة من تــصــفــيــة حــســابـات
وعــــرض عـــضـالتِ لـــفــــتـــوّاتٍ من
أحـزاب وكـتل ودول جـوار تـخشى
خــروج األوضــاع عـن ســطـــوتــهــا
وتــــأثـــيـــر أزالمــــهـــا في األحـــداث
كـاسب التي اعتادت صالح وا وا
عـلـيهـا طوال اخلـمـسة عـشر عـامًا
ـنصرمـة من عمـر البالد الـغارقة ا
ـقــراطــيــة وأشــكـال فـي وهم الــد
الفساد. وإن حصل شيء من هذا
وهـذا مــا ال نـتــمــنـاه طــبـعًــا فـإنّ
الــــبـالد ســــتــــغـــــرق في أشــــكــــال
الــفـوضى واخلــراب عــنـدمــا نـرى

الـســيـاسـة الــتي تــسـبـبـت بـدمـار
الـــبالد وضــيــاع ثـــروات الــشــعب
لـــتــدخل جـــيــوب الـــفــاســـدين من
الساسة واحلكام وأصحاب اجلاه
اجلـــدد مـــنـــذ الـــغـــزو األمـــريـــكي
لــلـعـراق في  2003 إالّ أن سـاسـة
ـتــســلــطــ عــلى رقـاب الـبـالد وا
قـهور الغاطس الشعب الـعراقي ا
فـي ســبـــات عـــمـــيق أعــادوا دورة
الـفــسـاد الـتـحــاصـصـيـة وأصـرّوا
عـلــيـهــا جـمــيــعًـا بــاخـتــيـار عــبـد
ــهـــدي إالّ الــنـــدرة الـــنــادرة من ا
الـــذين أفــاقـــوا وســلــكـــوا ســبــيل
االعــتـراض الـعــلـني عـلـى الـنـظـام
الــســـيـــاسيّ الــقـــائم عـــلى مـــبــدأ
الــــفـــســــاد في إدارة دفــــة الـــبالد.
والــــدلــــيـل عــــلى هــــذا رضــــوخه
لضغط الكتل السياسية في إكمال
الــتـشــكــيـلــة الــوزاريـة الــعــرجـاء.
ظـــاهــريًـــا جــمـــيعُ مَـن بــرزوا في
ـــــــكـــــــتـــــــوب ـــــــرئـي وا اإلعـالم ا
ـسمـوع مـؤخرًا من سـياسـي وا
ونــــواب ومــــســــؤولــــ في شــــبه
الـدولـة الـقـائـمـة أعـلـنـوا رفضـهم
ــبــدأ احملــاصـصــة واعــتــراضَـهم
عــلى طـبـيــعـة الـنـظــام الـسـيـاسي
القائم مطـالب بإجراء إصالحات
جذرية عميقة عمودية وأفقية في
الــــبالد وتــــرك أســـلـــوب تــــقـــاسم
الغنائم. بـل طالب هؤالء ومازالوا
يـطـالـبون بـضـرورة اعتـمـاد األطر
ـقراطـية حـفاظاً ـمارسـات الد وا
عــــلى وحــــدة الــــصـف الــــوطــــني
قـراطـية خـدمة كـتـسبـات الـد وا
لـلــعــراق وشـعــبه. هــذا مـا نــقـرأُه
ونسمعه من أفواه ساسة الصدفة
ونـواب الـفـجأة والـراقـصـ على
أنـــغــام فـــاقـــة الـــفـــقـــراء وجتــارة

شـهـدت جـلـسـة الـثالثاء  4كـانون
أول 2018 الـتـي عـقــدهـا مــجـلس
النواب العراقي حالة من االنقالب
والـفــوضى الـعـارمــة بـ الـنـواب
ألسبـاب معلـنة وغيـر معلـنة تبقى
في طـــــيـــــات صـــــدور الــــبـــــعض
. بالتـأكيد تـغيّبـ احلاضـرين وا
تـأتي نـقـطـة الـتـشـكـيك بـالـنـصاب
الـقـانوني الـتي أُثيـرت في حـينـها
من أبرز النقاط حيث حصل فيها
تّـون بـصـلة دخـول أشـخـاص ال 
إلى عــضـــويــة مــجـــلس الــنــواب
بـــحـــسب بـــعض الـــنـــواب الـــذين
أثــاروا هـــذه الــنــقــطــة وطــالــبــوا
ـــعــرفـــة الـــهــدف من بـــتــحـــقـــيق 
ورائـهـا. وقـد سـعت هـيـئـة رئـاسة
ان تـمـرير عـقـد اجللـسة رغم الـبـر
عـدم اكــتــمـال الــنـصــاب وتــأجـيل
ـــرات عـــديــدة وسط انـــعــقـــادهــا 
سجاالت وجتاذبات غير منضبطة
وصــراخ ومــشــادات كالمــيــة بــ
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وهــذا مــا حـــدا بــرئـــيس الــوزراء
ــرشــحـ ــهــدي وا عــادل عــبــد ا
ـتبقـية الذين للـوزارات الثمـانية ا
أتى بــــهـم لــــلــــمــــصـــــادقــــة عــــلى
ان دون استـيزارهم مـغادرة الـبر
ـوضـوع. ببـسـاطـة الرأي حـسم ا
يــســود اعـتــقــاد أنّ خــيــار الـكــتل
الـسـيـاسـيـة لـشــخـصـيـة الـدكـتـور
ـعـروف عـنه ـهـدي ا عـادل عـبـد ا
اعــــتــــدالُه وهــــدؤُه ومـــــجــــامالتُه
ووداعــتُه وســـيــاســتُه في إرضــاء
اجلــمـــيع لم تـــكن مــوفـــقــة. فــفي
الـــوقت الــذي كـــان يـــنــبـــغي تــرك
ســيـــاقـــات احملـــاصــصـــة ومـــبــدأ
تـــقـــســـيـم الــغـــنـــائـم بـــ فـــرقــاء

ـيـليـشـيـات اجلـاهزة لـوجـسـتـيًا ا
وعـقــائـديًـا وطـائـفـيًـا وشـخـصـيًـا
والســــيّـــمــــا الـــتــــابـــعــــة ألحـــزاب
وشــخــصـــيــات ديـــنــيـــة تــصــول
وجتــــول في ظــــاهــــرة مـن فـــرض
اإلرادات واستخدام وسائل القمع
ــــعـــارضـــ والــــتـــهــــديـــد ضـــدّ ا
واخملـــتــلـــفــ وحـــتى الـــقــتل إن
اســتـوجب األمـر ضـدّ كلّ مَن يـقف
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فـــمَن اعــــتـــاد الـــنـــهـب والـــســـلب
والـــســرقـــة والــتـــمــويـه واســتالم
الــكــومـيــشـنــات واالسـتــيالء عـلى
واطن وفرض عقارات الدولة وا
الـرسـوم خـارج نــطـاق الـدولـة في
نـافذ احلدوديـة اجلوية والـبرية ا
والــــبـــحــــريــــة وســــرقــــة الـــنــــفط
ومـشتـقاته عبـر وسائل شـيطـانية
اعتادت شـبه الدولة ومؤسـساتها
القـضائـية والـتـنفـيذيـة التـغاضي
عنها خوفًا أو إرضاءً أو مشاركة
ســـوف يـــجــد مـــصـــاحله مـــهــددة
عنـدما يُـقطع عنه صـنبور الـسرقة
والـفــرهـود لـيـجــد نـفـسه أمـام مَن
يُــحـاسـبُه ويــكـشف اخلــفـايـا ومـا
كـان أعـظم. هـذا في حـالـة صـحوة
القضاء واتسـام احلكومة احلالية
أو غـيـرُها بـشيء من الـوطنـية كي
حتـاسب وتـتـابع وتقـاضي كلّ مَن
يـــســـتـــهـــتـــر بــقـــامـــة الـــوطن في
ســلـوكــيـاته ويــصـرّ عـلـى تـعـاطي
الـفسـاد جتـاه ثروات الـبالد مالـيًا
وإداريًـا وكلّ مَن يخـرق الدسـتور
ويأبى اخلضوع القانون ويرفض

االنصياع للنظام.  
فـي حـفل تــكــلـيـف الـســيــد رئـيس
اجلـمهـورية بـرهم صالح لـلدكـتور
ـهـام تـشـكيل ـهـدي  عـادل عبـد ا
احلـكـومـة اجلــديـدة وعـدَ األخـيـر
باتباع سياقات جديدة خارجاً عن
احملـاصـصـة في تـشـكـيل كـابـينـته
وبـــــعــــــدم الـــــرضـــــوخ لـإلمالءات
اخلـارجـية وهـذا لم يتـحـقق. فكلّ
الدالئل تـشير إلى أنّه سـايرَ الكتل
الـــســيــاســيــة وجـــاملَ زعــمــاءَهــا
وشــاركــهم ســعـــيــهم في تــثــبــيت
وتــرسـيخ مــبــدأ احملـاصــصـة ولم
يخـرج عنـها أو باألحـرى لم يُترك

لـه خـــيــــار اخلــــروج عن ســــطـــوة
ــشـهـد ـهــيـمـنــة عـلى ا األحــزاب ا
السـياسـيّ وإرادات زعمائـها ومَن
يــــــقـف وراءهم مـن دول اجلـــــوار
وبــخــاصــةّ في مــوضــوع تــقــاسم
ــشــهــد الــســلــطــة والــغـــنــائم. وا
واضح. فـــــأســـــلــــوب الـــــنـــــافــــذة
االلكترونية للترشيح للوزارات لم
يكن القصـد من ورائه كما اتضح
سـوى امـتـصـاص غـضب الـشـارع
ا اعـترض الـعراقي الـذي ملّ وطـا
عــلـى أســلــوب تــقــاسم الــســلــطــة
تـبع مـنـذ احتالل ـال واجلـاه ا وا
الــــبـالد في أســــلـــــوب تــــشــــكــــيل
الـوزارات الــتي سـبـقــته. والـدلـيل
عـلى ذلك دخـول مــرشـحي الـكـتل
الــسـيــاسـيــة في دائـرة الــتـرشـيح
ـفـتـوحـة هـذه وعـدم حـصول أيّ ا
ــســتــقــلــ ومـا ــتــقــدمــ ا من ا
يُسـمّى بالتـكنوقـراط على حقائب
بالرغم من االدّعاء عكس ذلك.  لقد
ـهدي أُتيـحت لـلـسيـد عـادل عبـد ا
فـرصة ذهـبـية إلثـبات اسـتقاللـيته
عــبــر تـخــويـل مـرجــعـيّ وشـعــبيّ
واسعـ بل ومـن كتـلـة سـيـاسـية
كــبــيــرة ومن زعــيم له ثــقــلُه عــلى
ـشـهـد الــسـيـاسيّ. لـكنّ مـشـروع ا
سـتقـلّة ذهب الـكابـينـة الوطـنيـة ا
أدراج الــريـاح وسط ضـغط الـكـتل
ـشـهـد وتـعمل الـتي ظـلّت تـراقب ا
من خلف الكواليس بهدف وأد أي
مـشـروع وطـني للـخـروج من مـبدأ
احملــاصــصـة واالنــقــضــاض عـلى
ها ثانـية واإلمساك بناصية مغا
احلــكم واإلقــطـــاعــيــات الــوزاريــة
التي تـستـمـيت للـحـصول عـليـها.
وهـذا مـا حـصل بالـفـعل. فـقد وقع
ـهـدي في ـكـلّف عــبـد ا الـرئــيس ا
فخّ هــذه الـــكــتل وزعــمـــائــهــا ولم
يـجــاهـد فـي االسـتــمـرار بــالــنـهج
الذي وعـده وخطّه ما يـثبتُ كونه
جـزءًا من الــتـركــيـبـة الــسـيــاسـيـة
الــقــائــمــة الــتي يــنــاصــرهــا سـرّا
وخـلف الـكـوالــيس لـيـبـقى الـقـرار
لـــصـــالـح احملـــاصــصـــة وتـــتـــالي
ــنـــاصب كلّ تــقـــاسم الــثـــروة وا
حسب ثقله وإرادته وجبروته وما
يـحـصل عـلـيه من دعم وتـأيـيد من
خـارج احلـدود. وهـكــذا لم تـخـرج

رســالــة االســتــقـالــة الــتـي مـا زال
يحتـفظ بها السـيد رئيس الوزراء
في جيبه والتي هدّد بها في حالة
فـــرض أســمـــاء وشـــخــصـــيــات ال
يرضى بها وال يجدها مناسبة من
حــــــيـث اجلــــــدارة والـــــــكــــــفــــــاءة
والـوطـنـيـة كمـا صـرّح وهـدّد ولم
ـشهـد السـياسيّ يـنـفّذ تـهديـده.  ا

القائم ال يبشّر بخير إذن. 
وال بـــدّ من تــضــافـــر اجلــهــود من
ـــشـــتــرك أجل تـــعـــزيـــز الـــعـــمل ا
صـلـحة الـعـليـا لـلوطن وتغـلـيب ا
والشعب وجتـاوز ما يراه البعض
مـن اخــتــنـــاق ســيــاسي مـــكــفــهــرّ
واالبتعاد عن مشاريع احملاصصة
الــقـاتـلــة واالسـتـمـاتــة في تـقـاسم
ــــــغـــــا وفـق ذات األســــــلـــــوب ا

السابق الفاشل. 
فـالـوطن يـبـقى األغـلى ومـصـلـحـة
ــواطن تـبــقى ضــمن األولــويـات ا
في إيـجاد حـكومـة ووزارة ودائرة
ـا يحتاجـه هذا األخير من تأتي 
ماء وكساء وكهرباء وخبز شريف
وخـدمــات بــلــديـة ومــركــز شــرطـة
حـريص غـيـر فـاسـد وقضـاء نـزيه
ونــظـيـف غـيــر مــســيّس كــمــا هـو
واقعُه اليـوم. وبغيـر ذلك سيكون
الــفــشل بــانــتــظـار حــكــومــة عــبـد

هدي ال محالة.  ا
بل هـنـاك مَن يــتـحـدث عن سـقـوط
حــكـــومــته بــعــد أســـابــيع ولــيس
أشــــهـــر. فــــحـــدة االســــتـــقــــطـــاب
السـياسي الشيـعي وتبعـيةُ معظم
كـتلـه وشخـصـيـاته لـلـجـارة إيران
حـــصــــرًا واإلصـــرار عــــلى فـــرض
مرشح مع ليكون على رأس أهمّ
  وزارة أمــنــيــة وهـي الــداخــلــيـة
وعـمق االزمـة الـقـائـمـة بـ الكـتل
ــانـيـة ورئــاسـتـهــا وتـشـتّت الـبـر
الـــتـــوافق الـــســـنّي إضـــافـــة إلى
هــشـــاشــة الـــدعم الــســـيــاسي من
مـعـظم الـكـتل لـرئـيس الوزراء هي
في اجتــــاه افــــشــــال احلــــكــــومـــة
الـراهــنـة وبــالــضـد من مــصـلــحـة

الشعب والوطن. 
وتلكم "رسالة غيـر مطمئنة وطلقة

حتذير من القادم األعظم".
هل الــــــقـــــــادمُ حــــــــــقًـــــا أعــــــظم
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االمارات

الــوكــاالت والــفـــضــائــيـــات بــشــكل
خــاص وغــالــبــاً عــلى      حــســاب
ـــســـتــوى. ـــهـــنـــة وا أخالقـــيـــات ا
ويــتــجــلـى هــذا في تــعــمــد وســائل
اإلعالم في تــنـافــســهـا عــلى نــشـر
صور القتلى واجلرحى في مختلف
احلوادث واسـتغالل مـآسي الناس
بحثا عن السبق الصحافي وجلوء
احملـطــات الـتــلـفــزيـونـيــة إلى الـبث
ـــبـــاشـــر) الضــاءة أحـــداث غـــيــر (ا
مـهمـة والهـدف منـها إثـارة اهتـمام

الناس. 
وتـــواجه وســــائل اإلعالم اجلـــديـــد
الــــرقــــابـــــة بــــعــــدد من اإلجــــراءات
ـــمــارســات تــتــمـــثل في تــوفــيــر وا
بـرامج مــجـانـيــة الخـتـراق الــرقـابـة
يـة لـلـمعـلـومات على الـشـبـكة الـعـا
وتـــمــــكـــ األفـــراد الــــعـــاديـــ من
امـتالكــهــا. يـضــاف إلى ذلك تــطـور
ـــســتــخـــدمــ الـــعــاديــ قــدرات ا
واحملــتــرفـ فـي اخـتــراق الــرقــابـة
بـتــطـورات تـقـنــيـة تـعــجـز اجلـهـود
ــؤســسـاتــيـة أحــيــانـا كــثــيـرة عن ا

مسايرتها. 
كــذلك أسـهم تـمــكـ أي مـواطن ألن
ــارس مــســؤولـــيــته إعالمــيــا في
عرقلـة فرض الرقـابة علـيه وبالتالي
قـــدرته عـــلى نــشـــر مـــا وثــقه.       
دون شـك أسـاء الـبــعض اســتـخـدام
تاحة عبر وسائل مساحة احلرية ا
ــــــواقع اإلعـالم اجلــــــديــــــد مــــــثـل ا
األلـــكــتــرونــيــة ومـــواقع الــتــواصل
االجــتـمـاعي فــرغم اآلفـاق الـواعـدة
لـوسـائل اإلعالم اجلـديـد في سـرعـة
الـوصـول والـتـواصل ونـقل األفـكـار
واآلراء اجلـادة لــكن الـبـعض أسـاء
استخدامها وأصبـحت منافذ مقلقة
ـــؤســــســـات ومـــهــــددة لألفــــراد وا

والهيئات والصالح العام. 
ـنـافـذ تُـنـشـر مـعـلـومات فـفي هـذه ا
غير صحيحة ومضللة للرأي العام
بعضهـا لتحقيق مـصالح شخصية
ومـنـهـا لـزعــزعـة األمن واالسـتـقـرار
العام في الدولة األمـر الذي يتطلب
اإلســــــــــــراع فـي وضـع ضــــــــــــوابـط

ا استجد من كانت أحياناً شـائعة 
رصـد األخبـار الصـارخـة أو أحيـاناً
افتـعالـها. ورافق ذلك انـتهـاك حرية
األفـــراد الــشـــخــصــيـــة وخــر وقــات
واضحة للقوانـ على يد صحفي
صـعــوداً إلى مــتــنـفــذين في مــراكـز
سـلـطــة اسـتـغـلــوا صـحـافـة اإلثـارة
لغايات شـخصية أحيـاناً وسياسية
أحــيـانـاً أخـرى. وأعــقب ذلك ظـهـور
الفـضائـيات في الـنصف الـثاني من
ـاضي حـامـلة تسـعـيـنـيـات الـقـرن ا
اط مـعهـا تغيـيرات جـوهريـة في أ
الـتـواصل ومـحـتـواه وفي حتـصـيل
الـقـوة اإلعالمي/ الـسـيـاسـيـة التي
جــعــلت الــبــعض يــشــبــهه بــقـنــابل
نـــوويـــة صـــغـــيـــرة من حـــيث قـــوّة
تـــأثــيـــرهــا في الـــردع الــســـيــاسي.
وبــــــدون شك أســــــهـم الــــــتــــــطـــــور
التكنولوجي في ميدان االتصال في
تــعـزيــز احلـريــات اإلعالمـيـة إال أن
راقبـة تطورت وسائل الـسيطـرة وا
هي األخرى بـصيغ مـختـلفـة. ويذكر
أن اجلدل بـشـأن الرقـابة في اإلعالم
سـيـظل مـتـواصالً فـلـيس هـناك من
حسم نـهائـي يضمـن انتـصار طرف
على آخر وإن كان منسوب أو حدة
هـذه الـرقـابة تـراجـعت كـثيـراً بـفعل
وســــــائط اإلعـالم اجلـــــديـــــد.        
إن الــعــنــاصـــر الــثالثـــة: الــقــانــون
واحلـــــريــــة واألخـالق اإلعالمـــــيــــة
لـيـست مـتـمـاثـلـة في األهـمـيـة لـكن
غــيـاب أحـدهـا يـهـدد رسـالـة اإلعالم
وحسـن سيـر عمـله. فمن دون حـرية
يــصـبح مــضــمـون اإلعـالم بـيــانـات
رســمـيــة ومن دون قـوانــ تـصـبح
هنة مشرعة األبواب وغير محمية ا
وعـــرضــة لـــلــتــجـــاذبــات ومن دون
أخـالق يـــــصــــبـح االعالم فـــــاســــداً
فـتــتـراجع الــضـوابط ويــتـهـدد دور
ـراقـب والـنـاقد. اإلعالم الـرئـيـسي ا
ومن اإلشكالـيات التي يـرتكز عـليها
النـظام اإلعالمي اجلـديد الـقائم هو
ـنافـسـة الـشرسـة في جنـاحه على ا
الــسـبق الــصـحـافـي واإلثـارة. لـذلك
ـــنــافـــســـة مـــســتـــعـــرة بــ نـــرى ا

شهـد عصـرنا مـوجات مـتعـاقبة من
التغيـيرات السريـعة في العديد من
مــنــاحي احلـــيــاة وحــصل الــشيء
ذاته في اإلعـالم. فـــخالل الـــعـــقـــود
الـثالثــة األخـيـرة شــهـدنـا ســلـسـلـة
ـاط مــسـتـجـدات ومـتـغـيـرات في أ
ورســائل االتـــصــال اجلــمــاهــيــري
سـواء اإلعالم الـرسـمي أم اخلاص
شـمـلت الـلـغـة واحملـتـوى وبـالـتالي
أثّـرت عــلى الــقـدرة عــلى االحــتـواء
ـــا في ذلـك قـــوانــ والـــتـــوجـــيه 
طبـوعات والنشر كـما أثّرت على ا
مـــدى وســـرعـــة انـــتـــشـــار وســـائل
اإلعالم ورسائلها. قبل ثالثة عقود
كان اإلعالم العـربي موجـهاً أحاديا
طبـوعات والـنشر حتكـمه قوانـ ا
الـــــتي تـــــرى في اإلعالم جـــــزءاً من
ــنــظــومـــة األمــنــيـــة إذ كــان يــتم ا
حـمـاية مـبانـي اإلذاعة والـتـلفـزيون
بـقـوات عـسـكريـة مـنـعـاً لالنـقالبات
الـتي غـالـبا كـانت تـبـدأ من اإلذاعة.
أمّا في  2011 فقـد شهـدنا كيف أن
الـتغـيـيرات بـدأت في الـقاهـرة مثالً
من مــيـدان الـتــحـريــر ومـهّــدت لـهـا
أجــهـزة الــهـاتف احملــمــول الـذكــيـة

و(الالبتوبات). 
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اإلعالم الـقد كـان بـدأ يـتداعى في
أعـقـاب احلـرب األهـلـيـة الـلـبـنـانـيـة
ومــا تالهــا من هــجــرة الــصــحــافـة
ـــطــبـــوعـــة اخلـــاصـــة إلى لـــنــدن ا
وباريس بهـدف أن تتحـلل من قيود
ـمــارسـات الــرسـمــيـة الــقـوانــ وا
وحـتى اجملـتمـعـيـة مع أن بعـضـها
ـول ليـكون جـزءاً من موروث كان 
احلــروب اإلعالمــيــة والـســيــاســيـة
عـلى اجلـبهـة الـعربـية. وقـد أعـقبت
ـهـاجـرة ظـاهـرة مــوجـة الـصـحف ا
صـــدور الــصـــحف األســبـــوعــيــة –
التابـلويدز – مستـفيدة من حتديث
ـطبـوعـات والنـشـر مـطلع قـوانـ ا
التسـعينـات والتي سمحت لـلقطاع
اخلــاص بــامــتـالك هــذا الــنــوع من
اإلعـالم. ثـم اكـــــــتــــــسـى الـــــــنـــــــمط
ستـحدث صورة غـير جذابة وإن ا

فـرصــة لـبث ثـقــافـتـهـا وقــيـمـهـا.   
الـــــتــــحـــــدي الـــــرابع: الـــــتـــــحــــدي
االقـــــتـــــصــــــادي: أي الـــــنـــــمـــــوذج
االقتـصادي لـلمـقاولـة اإلعالمية في
الــعــصــر الــرقـمـي. وهــنـا ال بــد من
ـــكـن تـــصــور اإلشـــارة إلى أنه ال 
مسـتقـبل بدون صـحافـة ورقيـة كما
ــكن تــصـوره بــدون تــكـامل مع ال 
ستقبل في اإلعالم الرقمي. يكـمن ا
الـــتــقـــارب بــ الـــرقــمـي والــورقي
واستمـراريتهـما معـا وهو التوجه
الـسـائــد والـغـالب حــالـيـاً في إطـار
رؤيـة تـكـامـلـيـة. إال أن هـذا الـتوجه
التكاملي يقتـضي نقاشاً معمقاً في
اجلــانب االقــتــصــادي والــنــمـوذج
االقـــتــــصـــادي لإلعالم فـي الـــعـــالم
ـطـروح الـرقـمي ذلك أن الـتـحـدي ا
ــقــاولـة ــتــعــلق بــاســتـقـاللـيــة ا وا
اإلعالمــــيــــة وخــــاصـــــة في الــــزمن
الرقمي هو أحد التحديات الكبيرة
وذج أي أنه بـدون تـوفيـر شـروط 
اقـتصـادي يضـمن اسـتقاللـيتـها ال
ـكـن ضـمـان احلـمـايـة والـتـعـددية
والسالمـة الرقمـية. لقـد دعا الكـثير
مـن الـبـاحـثـ إلـى ضـرورة تـنـظـيم
اإلعالم اجلــــــديــــــد إذ بــــــات هـــــذا
الـتـنظـيم ضـرورة عاجـلة مـشـيرين
إلـى أن ذلك ال يــــعــــنـي تــــقــــيــــيــــداً
للـحـريـات أو تـكـمـيـمـاً لألفـواه كـما
ا يـهدف يـفهـمه البـعض خطـأ وإ
حـــمـــايـــة األشـــخـــاص واجملـــتـــمع
ومؤسسات الوطن والصالح العام
ولــكي  ال يــصــبح هــذا اإلعالم قـوة
مـن دون مـــســؤولـــيـــة. كـــمــا يـــجب
الـتأكـيد عـلى أهـميـة تضـافر جـميع
اجلـهود الـفرديـة واجملتـمعـية نـحو
ــسـؤولــيـة نــشــر ثـقــافـة الــوعي بــا
واحملاسـبة جتـاه استـخدام وسائل
اإلعالم اجلــديــد وأهــمــيــة تــربــيــة
سؤولية أبناءنا منذ الـصغر على ا
ساءلة حتى ال تـتحول األخطاء وا
الـتي نـظـنـهـا صـغـيـرة إلى مـشـاكل
وكـــوارث كـــبـــيـــرة إذا لـم نـــســارع
ـــنــاسب بــإصـالحــهـــا في الــوقت ا
ـتــسـبـبـ ومــحـاسـبــة ومـعـاقــبـة ا
فــيـهـا. ويــعـدّ الــتـنــظـيم الــقـانـوني
لـإلنــــتـــــرنـــــيت الـــــيــــوم أحـــــد أهم
الـتـحـديـات التـي تشـغل بـال فـقـهاء
الـقــانـون وال سـيــمـا فـقــهـاء قـانـون
اإلعالم واالتــصـال عــلى الــصــعــيـد
ي وأمــامــهـم تــثــار قــضــيــة الـــعــا
التـأطير الـقانـوني لإلنترنـيت نظرا
اليـ لـطـبـيـعـته كــوسـيط يـسـمح 
األشـــخــاص فـي مــخـــتــلف أنـــحــاء
اليـــ من الـــعـــالم االطـالع عـــلى ا
ـــا يــــخـــلق صـــفــــحـــات الــــويب 
تـداعـيات عـلى صـعـيد حـريـة الرأي
والـتـعبـير وعـلى الـتشـريع الـوطني
لإلعالم.  من هـنــا ظـهــرت مـفــاهـيم

جـــديــدة لـــتـــنـــظــيـم قــطـــاع اإلعالم
تـتــجـاوز فـكـرة تــنـظـيــمه بـواسـطـة
الــدولـة تــقـتـرح طــريـقــاً ثـالــثـاً هـو
التنظـيم الذاتي لوسائل اإلعالم في
إطــار مــفــهـوم أشــمل هــو حــوكــمـة
اإلعالم الـذي أصـبح مـدخالً مـبـشراً
في إدارة أو تنظيم مشترك لإلعالم.
إن حوكمة الوسائل اإلعالمية تعنى
إقــامــة نــظــام اجــتــمــاعي لــوســائل
اإلعالم تـــنـــغـــمس فـــيه أطـــراف من
اجملـتـمع في وضع سـياسـة مـراقـبة
ومـــحــاســبـــة الــوســائـل اإلعالمــيــة
اخملـتــلـفــة. وهي تــهـدف إلى إقــامـة
بناء نظام اجتمـاعي جديد للوظيفة
اخلاصـة لـوسائل اإلعالم فـبدالً من
ضـمــان االسـتـقالل لـوسـائل اإلعالم
فــقط تــتــاح الـــفــرصــة لــلــفــاعــلــ
ـشـاركـة في ـدنـيـ في اجملـتـمع ا ا
عـمـلـيـة صـنع الـسـيـاسـة اإلعالمـية.
ومن الــواضـح أن الــتــكــنــولــوجــيـا
وحــــدهـــا لــــيـــسـت دواء حـــاســــمـــاً
ـكن ألمـراض الـعـالم لـكن مع ذلك 
أن تــخـلـق االسـتــخــدامـات الــذكــيـة

اً من االختالف.  للتكنولوجيا عا
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سـتقـبل الروبـوتات والـبشر وفي ا
ا سـوف يقـسمون واجـباتـهم وفـقاً 
كن أن يـفعـله كل واحد عـلى نحو
جـــيـــد .فــــالـــعـــالم االفــــتـــراضي لن
ي يتجاوز ولـن يلحق بالـنظام العا
الــقــائم لــكــنه ســيــفــرض تــقــريــبـاً
تعقيدات عـلى كل سلوك وسيفضل
النـاس والدول العـوالم التي تـمتلك
حتـــكـــمــــاً أكـــثـــر فـــيـــهـــا أي عـــالم
افـتراضي بـالنـسبـة للـناس ومادي
بـالنـسـبة لـلـدول وسوف يـدوم هذا
ـا أن اإلنــتــرنت يــعـمل الــتـوتــر طــا
.لـــذلك ســـيــتـــوجب عـــلى الــدول أن
تــمـــارس شــكـــلــ من الـــســيـــاســة
اخلـارجــيـة واحملـلـيـة واحـدة ألجل
الــعــالم االفـــــــــــــتــراضي وأخــرى
ــا تـظــهـر ـادي ور ألجل الـعــالم ا

هذه السياسات متناقضة . 
فـنـحن الـبـشــر جـنس ضـار بـنـفـسه
ونـكــرر بـاســــــــــتــمـرار أخــطـاء من
كــانـــوا قــبــلــنــا ومــا زالت صــفــات
الــطـمع واجلـشع واألنــانــــــــيـة هي
الــصــفــات احملــركــة األســـــــــاســيـة
لإلنـســان. نـريـد دائــمًـا أن نــسـتـغل
اآلخرين من أجل الـوصول لـلسـلطة
والـــتــــحـــكم. ويـــبــــدو أن الـــنـــظـــام
ـؤسـسـات اإلعالمـيـة الـتـعـلـيـمي وا
ـــــثـــــال األوضـح عـــــلى هـــــذه هي ا
الــصـفـات. بــيـد أنه من الـواضح أن
فــســاد احلــيــاة في مــجــتــمــعــاتــنـا
عدالت متسارعة عاصرة يزداد  ا
ومع تـزايده يـتزايـد العـنف وتدمـير
الـــكــوكـب واألنــســـان والالمـــبــاالة

بكارثة فقدان التاريخ.

وتـــشــــريــــعـــات عــــاجــــلـــة تــــذكّـــر
نافذ بحدود مستخدمي مـثل هذه ا
مـــســـؤولـــيـــاتـــهم االجـــتـــمـــاعـــيـــة
واألخالقــيــة والــقــانــونــيــة.         
 ال زالـت هـنـالك حتـديــات رئـيـسـيـة
مـتــداخـلــة تـواجه الــدول الـعــربـيـة
بــهــدف تــعـزيــز حــريــة الـصــحــافـة
واالتـصـال في العـصـر الرقـمي كـما
. ومن شخصها الكثير من الباحث

أبرز هذه التحديات:            
الـتحـدي األول: حـمايـة اإلعالمـي
ـستوى التشريعي إذا قمنا على ا
بــاالعـــتــراف نـــصــاً عـــلى حــمـــايــة
اإلعالمـي بـوضوح فـهـناك حـاجة
لـتطـويره فـمـا زالت تُسـجل حاالت
االعـتــداء والــقـتل عــلى اإلعالمــيـ
والـصـحـفيـ وخـاصـة في مـناطق

احلروب بأنواعها. 
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التحدي الثاني: مـستوى التعددية:
ال مــسـتــقــبل إلعالم حــر في غــيـاب
تـعـددية حـقـيقـيـة. وعبـارة حـقيـقـية
هنا تـعني أنها تـعددية غيـر شكلية
ـطيـة. فـالتـعـددية أو سـطـحيـة أو 
ـنـابر في اإلعالم لـيـست تـعـدديـة ا
بل تـعـدديـة تـيـارات الـفـكـر والرأي
كـمـا أنهـا ليـست تـعدديـة الـوسائط
بـل تـــعــدديـــة لـــغـــويـــة وثـــقـــافـــيــة
وســيـاسـيـة تــعـكس اجلـوهـر احليّ
ـتـمـثل فـي وجود ـقـراطـيـة وا لـلـد
تـيـارات مـتـعـددة تتـنـافس بـطـريـقة
ــقــراطـيــة. ولــعل أحــد اخملــاطـر د
ــرتــبــطــة بـالــعــصــر الــرقــمي هـو ا
ــوجــود عــنــد جــمــاعـات الــنــزوع ا
ـال من أجل اسـتـثـمـار ـصــالح وا ا
الثورة الرقمية لفائدة تنميط الرأي
العام واصطناع وتشكيل توجهات
ســطـــحــيـــة ال تــعـــكس الــتـــعــدديــة
ــوجــودة في اجملـتــمع وال تــعـمل ا
ـشـروع ســوى عـلى تـأجــيل احلق ا
قـراطـية وفي الـتـعبـير عن في الـد
الـرأي. الـتـحـدي الـثـالث:  الـسـالمة
الـرقـمـيـة: هــذه الـقـضـيـة طـرحـتـهـا
مــنــظــمــة الــيـــونــســكــو في اآلونــة
األخـيرة بـشكل حـاد ألنهـا مرتـبطة
ــعــطــيــات الــشــخــصــيـة بــســريـة ا
لكية ومواجهة القرصنـة وحماية ا
الـفكـرية وحـمـاية احلـياة اخلـاصة
ومـــنـــاهـــضـــة الـــتـــرويج لـــلـــعـــنف
والـتمـييـز العـنصـري والعـمل على
جـــعل الـــفـــضـــاء الـــرقــمـي فـــضــاءً
لــلـتــسـامـح والـتــعـايـش والـتــفـاعل
والــقـــبــول بــاالخـــتالف عــوض أن
يكون فضـاءً للتنـاحر وبث النزعات
الـطـائـفـيـة والـعـرقيـة وبـث ثـقـافات
الــتــطــرف واالنــقــســام والــتــجــزئـة
ـظــاهـر والــتـفــكـيك وغــيـرهــا من ا
الــتي وجـــدت لــهــا تــيــارات في مــا
علومات تتيحه ثـورة تكنولوجـيا ا
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لم كـرم الله االنـسـان و لم يكـرم من هـو اعظم مـنه حجـمـا كالـسمـوات و االرض
واجلبال و الفيلة مثال?

ا ياتي به االنسان? هل ما ياتون به من اعمال أكثرأو اقل قيمة 
ـثـلـهـا لـيـسـتـفـيد اال تـمـدنـا الـسـمـوات بـامـطـار غـزيـرة ال قـبل لالنـسـان ان يـاتي 

الغرس و الزرع?
اوال تمدنا االرض بثمار و بقول ال يستطيع االنسان ان ينتجها?

ا حبا الله االرض اوال يبدو االنـسان مجرد مستـهلك او قل حتى متلف و مفـسد 
من نعم و جبال و ثمار?

الئكـة بصـيـغة اخـرى من خلق آدم بـالـرغم من ان من اوصافه انه هـكذا تـعـجب ا
يـسفك الـدماء عـلى هاته االرض فـأجابهم احلـق بانه يعـلم ما ال يـعلـمون. فـيا ترى
باستـقراء للـتاريخ االنسـاني منذ وجـوده و الى اليوم بـعد انتقـال آخر الرسل الى
جـوار ربه هل بـدأت تتضـح بعض مـعالم احلـكمـة االلهيـة من خلـق االنسان? ام ال

زال االمر مبهما  و ملتبسا اشد ما يكون الغموض و االلتباس. 
ال شك ان النفخـة االلهية مع تسوية اجلـسد يشترك فيهـا كل الكائنات احلية فهل
ـيـزه عن هـي سـبب الـتـكـر االلـهي? اذا كـانت درجــة الـذكـاء االنـسـاني هي مـا 
ـشهور فـكر اليـهودي يوفـال نوح هراري ا سـائر اخملـلوقات االخـرى كما يـذهب ا
يا بـقدراته  الـبحـثيـة االستشـرافيـة عن االنسـان و يسـتغرب مـن ذلك التوافق عـا
احلـاصل بـ بــني االنـسـان في جـعل قــيـمـة ورقـة مـالـيــة خـضـراء تـدعى الـدوالر
وز فـي ح ان االمـريـكي مـثال تـسـاوي في قـيـمـتـهـا عـشـرة وحـدات من حـبـات ا
ـكن أكلـها و ال شـربهـا و رغم ذلك يتـوافق بني االنـسان على الـقطـعة الـورقية ال 
قواعد مالـية وضعها سحرة القانون كما يسمـيهم رجال التشريع و كبار البنكي
واشهـر رجال الـسيـاسة فـأقنـعوا بـهـا حشـودا هائـلة من الـبشـر على اهـميـة هاته
كن ان يحصل البتة صالح فيـما بينهم. نفس هذا االمـر ال  العملـية في حتقيق ا
بـ أفراد قـردة الشـامـبانـزي ال لشيء سـوى ان قـوة البـشريـة تـكمن في مـرونة و
اثل بـ كائنات تنوع أشكـال التعـاون فيما بـ أفرادها بـينما ال يـحصل شيء 
أخـرى و حــتى ان وجـدنـا بـعض اوجه الـتـشـابـه في بـعض اشـكـال الـتـعـاون بـ
أفراد نوع مـع من الكائـنات و ب خصـائص التعـاون لدى الكائن الـبشري فان
درجـة تـطـور ذلكم الـتـضـافـر سيـكـون االنـتـصار فـيـهـا لالنـسان الرتـفـاع مـعدل و
طبـقات ذكـائه في مـقارنـته بالـكائـنات االرضـية األخـرى. لنـأخذ خـليـة النـحل على
ـثـال فـان افـرادهـا و ان ظـهـر في بـاد األمـر ان فـيـمـا بيـنـهم شـكل من سـبـيل ا
اشـكال الـتعـاون فان درجـته ال ترقى لـنفس مـستـوى التـعاون احلـاصل ب افراد
ـعركة كن ان يـغيـر خططه في آخـر حلظة من اجل الـظفر  بني آدم فالـنحل ال 
ـكن لـلنـحل ان يـتوافق عـلى اشـكال ما كـمـا يحـصل في حـالـة االنسـان كـما ال 
سيـاسيـة للـحكـم كمـا يحـصل مع البـشر و ذلك لـصرامـة شكل الـتعـاون الغـريزي

لدى حشود النحل فيما بينهم. 
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هنـاك اشـكال تـعـاون اكثـر مـرونة لـدى فـئات اخـرى من الـكائـنـات كمـا هـو احلال
رونـة ال تـتأتى اال في دوائـر جد لـدى الفـيـلة و الـدالف و الـذئـاب مثال لـكن تـلك ا
رونـة ال جتـتـمع مع الـقـدرة على الـتـنـسـيق ب ضـيـقـة كمـا أن تـلك الـقـدرة عـلى ا
اعـداد هـائــلـة مع بــني جـنــسـهـا كــمـا هــو الـشـأن عــنـد دراســة اشـكـال الــتـعـاون
االنساني.اذا وضـعنا مئة ألف فـرد من قرود الشامبـانزي في جزيرة ما لـيعيشوا
مع نـفس العـدد من بـني جـنسـنا مـن البـشر مـن اجل هدف واحـد هـو معـرفة من
سيـستـطيع الـبـقاء عـلى قيـد احليـاة وسط ظـروف صعـبة فـان الغـلـبة طـبعـا حسب
الفيلـسوف االسرائيلي في محاضرته بلندن بشأن كتابه "ما بعد االنسان العاقل"
ي اللقاء احملاضرات ستكون لالنسان ال لشيء وهي مبثـوثة على موقع تيد العا
غيـر ان لالنـسان قـدرات هائـلـة على الـتعـاون بـ بني جـنسـه و باعـداد هائـلة في
حـ ان هــاته الــقـدرة بــطـبــقـتــيـهــا هـاتــ مـنــعـدمــة لـدى كــائـنــات اخـرى كــقـردة
الشامـبانزي. لتفسير االمر يوضح الـباحث الرص يوفال نوح هاراري بان القاء
مـحاضـرته هاته مـثال لم يـكن ليـتـاح له لو تـعاون مـجمـوعـة من االشخـاص الذين
ـنظـمة التي لـيست له بـهم اية عالقـة فحـتى وان تواصل قـبال مع  أفراد الـلجـنة ا
مكنـته من تذاكر الطائرة الى لندن فهو ال يعرف اي احد من احلضور الذين يقدر
عددهم باربـعمائة شـخص كما انه يـجهل ربان الطـائرة من اي جنسـية هو و كذا
كل طـاقم الـطـائـرة الـتي اقـلته الـى عاصـمـة بـريـطـانيـا وهـو ال تـربـطه ايـة صـلة ال
ـايكروفـون و ال بحـامل الكـاميـرا فلوال جـهود مـتضـافرة بـ عدد هائل بـصانع ا
ـا تمكن من نـقل معـرفته الى اآلخرين و هـنا تكـمن قوة االنسـانية في من الناس 
نظر الـفيلسوف هراري. قـوة االنسانية ال تـكمن فقط في تضـافر اجلهود ب عدد
ـ مـتوازيـ عـالم هـائل من الـبـشـر بل فـي قدرتـهـم ايـضا عـلـى العـيـش في عـا
موضوعي و عـالم خيالي عـلى عكس الكـائنات األخـرى التي حتتم عـليهـا قدراتها
الـغـرائـزيـة الـعـيش في بـعـد مــوضـوعي ال غـيـر. اورد كالم الـفـيـلـسـوف الـيـهـودي
ـشترك قام الهـميته الـكبرى ان وظـفناه في سـياق بحـثنا عن ا الـرص في هـذا ا
يـز الـكـائن الـبشـري ايـضـا هو قـدرته عـلى الـبحث عـن حقـيـقة االنـسـاني ان مـا 
ستقبل و ال شك اضي باحلاضر مع استشراف ا سياقه في هـذا الوجود بربط ا
ان القيم الروحية هي االسماء كلها التي علمها الله لالنسان ليتجنب سفك الدماء
فيما بـ بني جنسه فان وظفهـا خير توظيف في حياته الـيومية في تفعيل رص
حلـوكمـة القـيم في احليـاة االجتـماعـية لـتمـكن من الـعيش بـسالم مع سعي حـثيث
ـعنى هو لـلبحث عـن احلقيـقة "حقيـقة وجودنـا البشـري و معنـاه". ان البحث عن ا
مـا يوحد الـكائـنات البـشريـة فان كان جـوهره اللـطيف هـو الفارس و كـان اجلسد
هو الفـرس فان تغذية اجلوهر اولى من تغذيـة اجلسد و ان كان كالهما يحتاجان
لتغـذية لكن احلاصل عـند اغلب الـبشر هو ان كال الـفرس و الفارس يـعيشان في
االصطبل لـكون االنسان نسـي تغذية اجلوهـر اللطيف بـداخله كما يذهب الى ذلك
الـعارف بـالله جالل الـدين الرومي في كـتابـه "فيه مـا فيه"  و اهـتم بتـغذيـة اجلسد
عند الغالبية و بالفكر عند أقلية لكن الفئة التي اهتمت بتغذية الروح تبقى خلاصة
اخلاصـة فكم نـحن متفـائلـون بان االغلـبيـة ستنـتبه يـوما ما الهـميـة تغذيـة الفارس
بـداخـلـنا آنـذاك يـكـون ألف (الـله) سـيـفـنـا والـهـاء مـطـيـتـنـا و الالم بالمـ زمـامـنا
بقـبـضتـنا. اذا كـانت طبـقات الـذكاء اجلـمـاعي لالنسـان تفـوق كائـنات اخـرى فان
التـراث الديـني يـخبـرنا ان طـبقـات الذكـاء الروحي الـسبـعة الـتي عرجـها الـرسول
عنى انه االكـرم و يعـرجها الـصاحلـون من بعده اكـبر درجـات و اكثر تـفضـيال 
كن ان اذا كـان تغـلب االنسـان على الـطبـيعـة بفـضل ذكاء جـماعي ظـاهر فمـاذا 
يحصل ان تـعاونت البشرية باسـتخدام وتوظيف ذكائهـا الروحي الذي يفوق اكثر
و اكـثر ذكـاءها الـفـكري. وال غـرو ان الفـراسـة احد مـظاهـر الـذكاء الـروحي الذي
ـسلـمـ ليـظـهر تـفـوق اصحـابه عـلى آخـرين و كسب استـخـدم مرارا في حـيـاة ا
احـتـرامهم و ودهـم و االمثـلـة كثـيرة ال داعـي للـتـفصـيل فـيهـا مـنهـا قـصة سـارية
اجلبل و قصـة عثمان بن عفان في فراسته في ذلك التابعي الذي دخل عليه و اثر
عصـية في عينـيه. ان الفراسة الـروحية هي احد جـوانب الذكاء الروحـية التترى ا
كن ان تساعد البشرية في حل مشكالتها و ما كن حصرها و التي  التي ال 
الـدراسـات االسـتـشـرافـيـة الـفـكـريـة اال احـد احملـاوالت الفـكـريـة الـتي لـهـا الـوعي

الكبير باالدوار التي تؤديها مثل هاته الدراسات في تقدم البشرية. 
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ـؤمن فطرته دون خدوش و من مظاهـر الذكاء الـروحي االسرار التي يحـفظ بها ا
غـبش يـغـطـيـها و هـي الطالءات الـذاتـيـة الـتي تـفوق فـي قدراتـهـا وا طـورته شـركة
بــورش من طالء ذاتي مـسـوحى من الـسـائـل الـذي تـفـرزه زهـرة الـلـوتس فـتـغـسل
ذاتـهـا بـذاتهـا فـكذلك شـراب اهل الـصـفاء (االسـتـغفـار) و (قـول كلـمـة التـوحـيد)
و(ذكر الصالة علـى النبي) يسري منـهم اليهم بتكـرارهم ذلك بألسنتـهم فيغسلون

به نبتتهم االنسانية لتبقى على فطرتها كسيارة البورش و نبتة اللوتس
يقول الشاعر العرفاني

شرابي لي مني   وسري في االواني
شروب حاشا يكون الثاني    انا الشارب ا

انـها االخالق الـفطـرية في االنسـان و القـيم االنسـانية و هي اسم جـامع للـجواهر
ـعاني الـتي حتـتاج الى غـواص لـيريـكـها و أي غـواص غواص الـكامـنة فـي بحـر ا
محظوظ حـتى يعثر عـليها فـكم من غواص لم يجـد شيئا غـير السمك و الـتماسيح
لـكن الـغـواص اخلـبـير و احملـظـوظ يـطـلـعك عـلى اجلـواهر الـكـامـنـة داخــــــل بـحر
ؤمن فيتحقق فيهم فطرتك. وتـلك االسرار هي التي تضفي سيماها على وجوه ا
قول احلق (سيـماهم في وجوههم) انهـا سيما االسرار الـكامنة في بحـر احلقيقة
والـتي تـشتـرك الـبـشـرية جـمـعـاء في ضـرورة الـبحث عـنـهـا النـها كـامـنـة في بـحر
فطرتـها حيث علمـها آدم و من ثم ورثها بنـوه من بعده فهي ليـست خاصة بجنس
دون جنس او فئة دون فئة فاالديان و االحزاب و الذكور و االناث كلهم مدعوون
لـلبـحث عن اجلواهـر و االسرار الـكامـنة في بـحر فـطرتـهم و من عرف نـفسه فـقد
عرف ربه و ذلك الن االنـسان اسطرالب احلق كما سمى ذلك جالل الدين الرومي
احـد فصـول كتابـه "فيه ما فـيه" و يقـصد بـذلك بان االنـسان و كـأنه اآللة الـفلـكية
كتـشف" فيكون بذلك كتـشفة داخل الكون و كـأنه يعرف االنسان بـأنه "الكائن ا ا
اعـطى بـعـدا آخـر لالنـســان والكـتـشـافـاته فـان كـان اكـتــشف الـكـثـيـر في الـكـون
ـعـاني و تـسـخـير الـظـاهـري فـهـو مـدعـو لـلـتـعـاون و الـتـضـافـر الكـتـشـاف بـحـار ا

الكائنات الغيبية كما استطاع تسخير اختها في عالم الشهادة.
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