
الــــقــــادة والـــــزعــــمـــــاء والــــنــــاس
والــتـوجـيه والــسـيـطـرة كل ذلك ال

يحتاج الى بيان او توضيح.
ولــكن الــذي يــثـيــر اهــتــمــامي هـو
ـرأة لقد موضـوع قيـادة الرجل وا
ـرأة كــان الــصـراع بــ الــرجـل وا
واضـــــحـــــا فـي حـــــدود احلـــــاجــــة
ـشـتركـة ب عـنـوية ا الـعـضويـة ا
الــطــرفـ وحــقــا فــأن الــرجل هـو
ـسك بـيـده زمـام الـسـيـطرة الـذي 
الــيـــوم فــهــو الــذي يــقــرر ويــعــمل
ــرأة تـاتي في ويــرسم ويـحــكم وا
الـباب الـثـاني ولكـنـها ظـهرت الى
يدان مـحاولة ان تسـلب السيادة ا
من الــــرجل والـــبــــدء في ذلك هـــو
ــــســــاواة فـــاذا إعالنــــهــــا طــــلب ا
ــســاواة مع أصــبــحت عــلى قــدم ا
الـرجل فـسـتـظل تـبـحث عن سـيادة
تعـزز سيـطرتهـا على الـعالم مثـلما
ـة كــانت ســيــطــرتــهـا لــفــتــرة قــد
مـعـيـنـة عـنـدمـا كـان الـرجل يـخـرج
بــاحـــثــا عن صـــيــده فـــتــبـــقى هي

يدان. الوحيدة في ا
ن والــذي يـطــرق بـاب الــذهن هـو 
ستـكون السـيادة في الـغد البـعيد?
ــكن ان ان ســيــادة مـــشــتــركــة ال 
حتل وتـــزيل الـــتـــنـــاقض الـــديــني
ـرأة ــرأة فـا الــقـائم بــ الـرجل وا
تــدعي ان لـهــا الــفــضل في إيــجـاد
ـا جاء رجل الـرجل فـلـوال رحـمـهـا 

الى الوجود? 
ـرأة لن والــرجل يـرد عـلـيـهـا بـان ا
تــوجــد بــدون اب رجل وهــكـذا كل
يــقـدم حـجـجه وبــراهـيـنه واقـواله
ــعــركـة مــحــتــدمـة األدوار وتــظل ا
مـعلنـة حيـنا ومـكظومـة حيـنا اخر
وكل مـهــمــا اخـفى طــرق مـشــاعـره

فالقضية واضحة وتليدة.
انـــنـــا ال نـــســـتــطـــيـع ان نــتـــكـــهن
فــاحلـــدس له حــدود والــتـــكــهن له
حــدود ولـكن الـغــد البـد ان يـحـمل
في احشـائه جوابـا له عالماته وله
ســــمــــاته وفــــوارقـه ان عــــاطــــفـــة
الــســيــادة في نــفس الــرجـل قــويـة
اكــدتـهــا قــرون طـويــلــة الـســيـادة
واحلكم والـسيطـرة وكذلك عـاطفة
ـرأة قـوية وقـوتـها الـسـيادة لـدى ا
نـزعة الـتمـرد على سـيطـرة الرجل
ـرأة بدورهـا الـقـيادي واحـسـاس ا
الــــذي اريــــد له ان يــــظـل مــــهــــمال
مـضـروبـا فـلمـن سـتـكـون الـسـيادة
غـدا? هـذا سؤال لم يـفـارقني طـيـلة
هـذا الــيـوم وعــجـزي عن اإلجــابـة
جـــعــــلـــنـي في حـــالــــة من الــــقـــلق

ملة. والضياع والبالدة ا
وت الرجل يولد وينمو ويهرم و
تلك حقيقة ثابتة وال اريد ان أؤكد
تــلك احلــقــيــقـة فــهي اقــوى من ان
تـكـون بـحـاجـة الـى اثـبـات وتـأيـيد
اســـنــادي لــكـــني الحــظـت شــيــئــا
جــديـرا بــااللــتـفــات فــمـا هــو هـذا
الــشـيء يــا تـــرى? لـــقــد رأيت (س)
وهـو شـخص بـلغ من الـعـمـر عـتـيا
ــا والــذي الحــظـــته هــو مــصــداق 
سـمـعــته من افـواه عــديـدة فـالـذي
رأيــــــته ان هــــــذا الـــــشــــــيخ بـــــدت
تـــصــرفــاته كــتـــصــرفــات األطــفــال
تــــمــــامــــا في الــــنــــطق والــــلــــعب
واحلــركـات الالاراديـة وكــثـيـر من
الــتــصــرفــات الــتي جتــعـل رابــطـة
الــشـبه بــ الـهــرم والــطـفل قــويـة

ووثيقة.
ـطلـعون وسـألت فقـال لي ا
ان الــــشــــخص عــــنــــدمـــا
يـشـيخ فـأنه يـظل يـهـرف
ويــــهــــذي ويــــتــــصـــرف
بسلوك طـفل وهذا بحد
ــــهم ذاته لــــيس هــــو ا
ــهـم هـو لــدي ولــكن ا
انه اثــار تـســاؤال اخـر
اشـتــقــقــته من بــطـنه
فـــــالـــــذي تـــــعـــــرفه ان
االنسان القد في بدء
النـشـوء اإلنسـاني كان
عـاريـا ال يـسـتـره شيء
ولـم يــــــفــــــكـــــــر وقــــــته
بــضــرورة ســتــر عــريه
رور الـفاضح ولـكـنه 
الــزمن احس بــضـرورة
اســـتــــعــــمـــال أي شيء
يــســتـر عــورته ومن ثم
اوجـــد الــلـــبـــاس الــذي
تـطور الى تـغـطيـة تـامة
لــلـــجــســد واســـتــمــرت
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الـفــلـســفـة وثـيــقـا بـشــؤون الـنـاس
واعمالهم ومستقبلهم.

وثالثا ال يستطيع القيام باالشراف
عــلى تــدريب الــفــلــســفـة مــثــقــفـون
عــاديـون بل يـشــتـرط ان يـسـهم في
إدارة ذلك مـطـلـعـون مـتـعـمـقون في
الـشـؤون الـفلـسـفـية الـدراسـية وال
مـــانـع من االســـتــــعـــانـــة بــــبـــعض
ن تخـصصوا األساتـذة األجانب 
بـالـبحـوث الـفـلسـفـية ونـشـروا لهم
مـؤلـفات تـثـبت كـفاءاتـهم الـثقـافـية

واطالعهم الفلسفي. 
ـفضل ان ـسـتـحب وا ورابـعـا من ا
يكـون للفـلسفـة درس خاص يدرس
ـدارس االبـتـدائيـة والـثـانـوية في ا
بـحـيث يـكـون هذا الـدرس مـنـاسـبا
دارك الـطـلـبة ومـلـكـاتـهم العـقـلـية
وقـــابــلـــيـــاتـــهم غـــيــر بـــاعث عـــلى
االسـتـياء والـضـجر والـتـخوف ان
احلــــلـــــقــــة األولـى في الـــــتــــدريس
الــنــاجح لــلــفــلــســفــة هــو تــرغــيب
الطالب بهذا الدرس وجعله محببا
ــنــاسب ان نــذكــر بــان لــهم ومن ا
الـــدروس الـــفـــلـــســـفـــيـــة ال تــدرس
ـيت الـذي يـغلق بـالـشـكل اجلامـد ا
حواس وذهن الطلـبة بل ينبغي ان
تـرتـبـط دروس الـفـلسـفـة بـالـتـاريخ
والــدين والــقــصص االجــتــمــاعــيـة
والعلوم وكل ما له مساس بشؤون
وحــيــاة الــطــلـبــة واجملــتــمع. وفي
الـــتــدريس يــجب تـــقــويــة تــعــويــد
الطـالب ان ال يكون جـهده مقـتصرا
عـلى حـفـظ الـنـصـوص الـفــلـسـفـيـة
وفـهمـها فـحـسب بل علـيه ان يربط
ب الـفلسـفة واموره احلـياتية. ان
تــشــجــيع الــطـالـب عـلـى ان يـكــتب
كـــــثـــــيــــرا عـن نــــفـــــسه ووجـــــدانه
ومــشـاعــره لـهــو الـعــمـود الــفـقـري

للنشوء الفلسفي اجليد.
 وخـامـسـا لـقـد كـان لـلـتشـويش في
تاريخ الفلسفـة وما رافقه من بلبلة
وتـهــويش وارتـبــاك امـر فــعـال في
إعـطـاء الـفـلـسفـة صـفـة الالواقـعـية
والـالمــعــقـــولــة لــذا يــتـــرتب عــلى
ـعـنـيـ بـالفـلـسـفـة ودروسـها من ا
ـــؤلـــفـــ ان تـــكـــون األســـاتـــذة وا
بحوثـهم حول الفـلسفة مـوضوعية
مــتــجــردة نــزيـهــة مــبــيــنــة تــاريخ
الفلسفة فـي كل العالم بدقة وامانة
وبـدون حتــيـز او أغــراض فـبــهـذا
وحده يـعرض الفيـلم الكامـل لقصة
الـفـلـسـفــة امـام ذهن الـطـالب الـذي
يــــأخــــذ بــــعـــد ان رأى مــــا رأى من
مــذاهب وأفــكــار كل مــا هــو جــيـد
يـــــعــــــجـــــبـه ويالئـم ذهـــــنـه وذوقه
ومشـاربه وبعـد ذلك يتـمكن من ان
اط يوجه جـهوده من اجل خـلق أ

فلسفية إبداعية جديدة.
ان تـيسـير الـفـلسـفة مـهمـة عسـيرة
وشاقة والعسير فيها هو الباسها

رداء لم تهيء نفسها الرتدائه.
فـالـتعـقـيد لـيس عـيبـا وهـو أحيـانا
ضـــروري بل البـــد من وجــوده الن
الوجود اإلنـساني مفـقود وتالفيف
الـدمـاغ مــعـقـدة ومـسـيــرة حـيـاتـنـا
مـعـقـدة. ولـكن في اسـتـطـاعـتـنـا ان
نــخــضع ذلك الــتــعــقــيـد لــلــحــاجـة
ـلحـة ان الـشيء السـهل قـد يفـقد ا
أهميته النه ال يـحتاج الى جهد في

نيله وحتصيله. 
وعـمـلـية تـيـسـيـر الـفـلسـفـة عـمـلـية
طـويـلـة ال تـتعـلق بـجـهة مـعـيـنة او
ــا هـي عــمل بــفـــيـــلــســـوف مـــا ا
جماعي تشترك فيه جميع األطراف
ــعـنــيـة واخملــتـصــة من الــشـعب ا
الـــفـــلــســـفـــيـــة الى األســـاتـــذة الى
طبوعات الفـلسفية الى التدريس ا
اجلــامــعـي احلــاوي لــكل عــنــاصــر

الرغبة واالهتمام.
ونـحن ال نـقـصـد بـالـتـيـسـيـر الـغاء
الطـابع الفلسـفي للفـلسفـات بحجة
ا نقصد خلع اجلفاف االسلوبي ا
بـذلك جعل الـفلـسفـة تأخـذ طريـقها
الـى كل بــيـت ومــدرســـة ومــكـــتــبــة
ومكان انـها مهمـة تنتظـر مجهودا
شاقا ونحن ننتظر ذلك اليوم الذي
نــعـــلن فــيه بـــفــرحــة وامــتالء بــان
الـفلسـفة أضـحت ملـكا لـنا وسـيلة
في حــيــاتــنــا وعــيــشــنــا وخــيــرنـا
وطــــريــــقـــا الـى غــــدنــــا. واذا كـــان
ـهـمة لـلـمدارس دور بـارز في تـلك ا
فـأن لـلـمـجـتــمع نـفـسه الـدور األهم
انه هـو الذي تـقـتـات في وسطه كل
الـفـلـسـفـات واألفـكـار. ان احلـقـيـقـة
الـتي ال تـغـيب عـن بـالنـا ان جـمـيع
الـفـلـسـفـات مـوجـودة  الـفـلـسـفات
ية لـها بـداياتهـا وبذورها في العـا
مـجـتـمعـنـا وال اعتـقـد ان ذلك يـبدو
غـريبـا ان الـفلـسـفات مـوجودة في
اذهانـنا كـمواد أوليـة انهـا حتتاج
الى جمع وتنظيم وتهذيب وبلورة
ــهــمــة الــتي قــام بــهــا وتــلك هـي ا
الــثالثــة الــغــربـيــون ولم جتــد من

يقوم بها عندنا.
فــمـــزيـــدا مـن الــبـــحـث والـــدراســة
والثـقافـة ذلك هو الـطريق الواسع
ـكن ان يـكـون الـذي يـغـذي كل مـا 
رأسا للفلسفات وما هذا اال طريق
الـبــدايـة والـبــدايـة اجلـيــدة حـتـمـا
تـثـيـر تفـاؤال حـسـنا ولـيس مـشـرفا
لنا ان جنعل من الفـلسفة فزاعة او
شــبــحـا او شــيـئــا رهــيـبــا يــخـيف
الــطــلــبـة ولــيــكن شــعـار الــســاعـة
(يــســروا الــفــلــســفــة واجــعــلــوهــا
شــعــبـيــة تــطــرق بــاب كل ذهن بال

حرج وبال عراقيل).
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لــــقـــد كــــان مـــوضــــوع الـــســــيـــادة
ــوضـــوع الــذي شــغـل فــكــري في ا
يومي هذا وال اقصـد بالسيادة أي
سيادة وكفى فالسيادة هي قبطان
التأريخ الذي يـدفعه ويحركه ودور

قــد يــأتي شـــخص ويــقــول دونــكم
الــفــيــلـســوف جــون ديــوي هل انه
جائع فأشـبعته فلـسفته ام انه عار
فكسته وال يعـني هنا اال ان ينبشم
ومـا اطـيـب االنـبـشـام انـنـا عـنـدما
نـقول بـان الـفلـسفـة شـعار لـلمـعدة
قـــبـل كل شيء فـال نـــقـــصـــد بـــذلك
اعتـبار تلك احملـصلة بـحدود الفرد
وبـــتــلـك احلــيـــوانــيـــة الــنـــفــعـــيــة
ــا لم يـضع جـون اجلــشـعـة ال وا
ديوي فـلـسفـته لو لم يـكن قد درس
وخـــاض الــتـــجــارب ولم يـــكن قــد
درس وخـاض التـجـارب لـو لم يكن
حـــيــا ولـم يــكن حـــيــا لـــو كــان بال
ـــعــدة حتــتــاج الى زاد مــعــدة وا
ــات والـــزاد يــغـــذي الـــعـــقل واال 
فـسلـجيـا وانتـهت أعمـاله الفـكرية
ثم ان جــون ديـــوي عــنـــدمــا وضع
ا لم يضعها لنفسه بل فلسفته فأ
وضــــعـــهــــا لـــيــــقـــرأهــــا االخـــرون
ويـسـتـفـيـدوا مـنـهـا واالخـرون لـو
ــا اعـتـبـروا كـانــوا جـيـاعــا حـفـاة 
للفلسفة أي شأن وعندما أقول ان
الـفــلــسـفــة مــعـدة مــفــكـرة نــاطــقـة
فرد بل قد عـدة للواحد ا فليست ا
تــكـون مــعــدة جـمــاعــيـة وقــد يـرى
شــخص بـــأن ذلك الــرأي يـــصــدمه
لــغـرابـته ولـعـرضه بـهـذه الـصـورة
اخملـجـلة وانـا اتـفق مـعه ولـكن ما
ذنــــبي انــــا اذا كــــانـت احلــــقــــائق
فـهو الـعـمـلـيـة هي الـتي تـعـلن ذلك
لـــيس رأيي عـــلى كل حــال وال رأي
شـخص اخـر بل هـو سـنـة األشـياء
ان الـعــقل هـو نـفـسه امـتـداد ولـكن
بـشـكـل جـد مـخــتـلف لـلــمـعـدة انه
يحـتاج الى غذاء وهـو يهـضم فهو
يــأخـذ ويــغــيـر ويــعــطي وان هـذا
نـطقية ـغاالة ا الرأي تتـبدد فيه ا
لــكن ذلـك ال يــبــعــدنـا عـن حــقــيــقـة
ـثل أخـرى اال وهي ان االخالق وا
واالشياء الروحية تلك التي تعتبر
ـــــعـــــبــــر األمـــــثـل عن الـــــوجــــود ا
اإلنسـاني وتعـتبـر ملحـقا أسـاسيا
ـرور الـزمن لـوجـوده هي أيـضـا 
وتــــقــــادم احلــــضــــارات ونــــشــــوء
حـضــارات جـديــدة أصـبـحـت لـهـا
هـا اخلاصـة التي حتـتاج الى عـوا
وسـائل وأسـالـيب فـكريـة حـصـيـفة
لـلــولـوج الـيــهـا ومن اجل جـعــلـهـا

صمام امان للكرامة اإلنسانية.
وعـندمـا تـتبـنى حكـومـة ما فـلسـفة
مـعيـنة فـماذا يـعني ذلك? هل انـها
تــريـد تــثـقــيف الــنـاس وتــزويـدهم
ــعــلــومــات بــغــيــة خــلق بــاوسع ا
ـــا فــــضـــاء ثــــقـــافـي واسع? ال.. ا
احلكـومـة تـثبـتـهـا فلـسـفـة معـيـنة
ـا تــتـبـنى الـفــلـسـفـة الـتي فـهي ا
تـركـز وتــثـبت وتـدعم تــسـلط قـوى
اجـتـمـاعـيـة مـعـيـنـة وهـذه الـقـوى
ـتـحـكـمة كـائـنـة من االجـتـمـاعـيـة ا

كانت.
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قــلــنــا ان لــلــتــعــقــيــد الــذي خــالط
الفلسفة حـتى كاد ان يكون الصفة
ـالصـقـة دومـا لـلـفـلـسـفـة ان هذا ا
الـتــعــقــيــد جــعــلــهـا فـي حـالــة من
الــغــمـوض ابــعــدتــهــا عن االذهـان
وعـــزلــتــهــا عـن األوســاط الــعــامــة
ـتـفـلـسف تـطلق فـاصـبـحت كـلـمة ا
ــتــغـطــرسـ ــتـعــالـ او ا عــلى ا
ا كان من الذين ال يفـهمهم احـد و
فهوم الذي الشك فيه ان اجملتمع ا
ـضـمار الـذي يـعـاني قـصـورا في ا
الــفــلــسـفـي بــحــيث ان الــفــلــســفـة
مـحـدودة في نـطـاق صـغـيـر ضيق
هــو مـجــتــمع مـتــأخــر مـنــعـزل عن
الركب احلضـاري الصاعـد شعرنا
ان الـواجب يحـتم عـليـنـا ان ندخل
ــيـــدان بـــكل ثـــقـــلــنـــا من جـــانب ا
الفلسفة وان نخلق األرض اجليدة
اخلـــصـــبـــة الـــصــاحلـــة لـالنـــبــات
الــفـلــســفي وهــذا ال يـتم بــجــهـود
فرديـة مبعـثرة متـناثرة بل بـجهود
منظمة متكتلة تسعى من اجل هذا
ـبارك اال وهو هدف اعالء الهدف ا
شأن الفلسفة وتعميمها. وال يكون
هــذا االعالء او الـتـعـمــيم بـالـسـهل
الــيــسـيــر فــهــو يالقي في طــريــقـة
عـــقـــبـــات كــــأداء حتـــاول قـــدر مـــا
تستطيع ان تـعرقل السير احلثيث
لـلــفـلــسـفـة ان طــريـقــا واحـدا هـو
الـذي يـكـفل لـنـا انـتـشـار الـفـلـسـفة
وتعميمها وهذا الطريق هو طريق
تيسير الفـلسفة ذلك الطريق الذي
يـجــعل من الـفــلـســفـة في مــتـنـاول
عقول كل الناس ولـيست الهاما او

طلسما. 
وهـنــاك أمــور ال بـأس ان نــذكــرهـا
ـا لـتـسهـم في طريـق التـيـسـير ر
وأول هـذه األمور هـو فـتح مديـرية
او شــعــبـــة تــأخــذ عــلى عـــاتــقــهــا
االعــــداد والــــتــــوجــــيه والــــنــــشـــر
الـفـلـسـفي بحـيث تـصـدر كـراسات
وكـتب ومـلحـقات فـلـسفـيـة تتـناول
حياة وتاريخ طبيعة كل فلسفة مع
الفيلسـوف الذي اوجدها ويراعى
ؤلـفات األسـلوب الـعذب في هـذه ا
ــثــيـر ـبــسط الــواضح ا الــسـهـل ا
عقد الغامض للرغبة ال األسلـوب ا

لل. ثير لالستياء وا ا
ــؤلـــفـــات تــخـــلق ارحب ان هـــذه ا
اجملـاالت لـلنـهـوض الفـلـسفي وان
انــتــشــارهــا وتـــوزيــعــهــا بــســعــر
رخــيص هــو االمـر الــذي يـضع كل
تـــلك الــكـــتب في ايــدي األغـــلــبــيــة

تعلمة. ا
ثم االهــتـمــام ثــانـيــا بــفـتح دورات
فـلـسفـيـة يـدخلـهـا كل راغب بـحيث
تــضـــمن هــذه الـــدورات حتــصــيال
لحة فلسـفيا جيـدا يغذي الرغـبة ا
عجبة وينميها ويـوسع األوساط ا
بــالــفـلــسـفــة كـمــا يــجـعل ارتــبـاط
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تختـلف التحليالت والتوقعات عن نتائج زيارة وزير اخلارجية االمريكية السريعة
ناصرة األحزاب اإلسالمية للجارة إيران ؤدلج  فاجئة للعراق ما ب الفهم ا وا
تنـفيـذا لاللتـزام الوالئي مـقابل فـهم اخر يـرى ان العـراق ال ناقـة له وال جمل في
حتويل أراضـيه ساحة للصراع ب الـثور األمريكي الهائج والـتهديدات اإليرانية
ـبـطنـة بـإلـغـاء الـتزامـاتـهـا في االتـفـاق الـنووي الـذي جـمع طـهـران مع الـواليات ا
ــا يـنـتــظـر كل من ـتـحــدة بـوجــود األطـراف االوربـيــة وروسـيـا االحتــاديـة ور ا
روحـــاني  وتــرامـب الى مــوبـــايــله األول يـــفــكـــر مــلــيـــا قــبـل االتــصــال بـــالــرقم"
ـتـبـادلـة بـ واشـنـطن الـسـويـسـري" الـذي دفع من داخل أروقـة الـدبـلـومـاسـيـة ا
وطهـران  والثـاني ينتـظر نـقل ذات الرقم عـلى بدالـة البـيت األبيض لـبدء احلوار
اإليراني  –األمريـكي ... السؤال ما احللول العراقية إلدارة هذه االزمة ? ما ب
ـكن اطالق مـصفـوفـة االحـتمـاالت لـلـتعـبـير عن ـنـهجـ في الـتـحلـيل ال   كال ا
ـوقف الـعـراقي من حـيثـيـات االدجلـة الوالئـيـة إليـران فـهذا الـنـمـوذج  طبق في ا
الـصـراع الـعـراقي األمـريـكي ألعـوام وانـتـهى الى انـتـهى الـيه الـيـوم من مـفـاسد
احملــاصــصـة  واإلبــقـاء عــلى هــذه األحـزاب في احلــكم  يــتـطــلب إعــادة الـنــظـر
الواقـعية  لتحديد موقع اقدامها  من االزمة السيما وان ايران ذاتها ال  تفترض
حربـا تشن عليـها حتى مع الـتهديـد األمريكي بان هـذه احلرب تقف عـلى مسافة
كن ألي جماعة مسلـحة تتهمها  واشنـطن بالتحالف مع طهران صاروخ واحـد 
لتحـمليـها  مسـؤولية  اشـعال فتـيل هذه احلرب وهـناك  قوات تـنتشـر في عموم
ـعركة  فيـما التحـليالت التي يطـلقها نطـقة  في انفتـاح عسكري اولـي لنظام ا ا
ـنهج عـبـرة عن هذا ا من يـوصـفون بـكـبار احملـللـ في قـنوات الـبث الفـضـائي ا
لكية وقف اإليراني حتت عنوان الدفاع عن ا الوالئي تـذهب مسافات ابعد من ا
لك نـفـسه كل ذلك يـكرر تـأكـيد مـنـهجـيـة االبتـعـاد عن فرضـيـات نذر اكـثـر من ا
نـظورة العمل على منهجـيات بديلة في صياغة بـيانات الدولة العراقية احلرب ا
ـقراطيـة تتطلب سؤولـية الد وفرض ضـوابط محددة عـلى إدارة الرأي العام فـا
من الدولـة عدم الوقوع فـي مطبات الـتصريـحات الوالئـية مقـابل مصلـحة العراق
الشامـلة.  ما تقدم يـكرر طرح السؤال عمـا بحثه "بومبيـو" في بغداد والتي تؤكد
الـتـسريـبـات والـتـلـميـحـات عـمـا ويـوصف بـ " احلـلول الـعـراقـيـة" لـذلك يـبدو من
ــمــكن الــقـول:أوال: لـم يـنــجح الــبــيـان الــصــادر عن مــكــتب رئـيـس الـوزراء في ا
تـوصـيف منـهجـية احلـلـول العـراقيـة اعتـمادا عـلى مـا ورد في الدسـتور ومـباد
ـثابـة شـرخ في حـيـادية الـقـانـون الدولي وكـان ايـراد عـبـارة منـمـقـة عن إيـران 
ـوقف من احلــلـول الـعــراقـيـة هـذا اإلخــفـاق اإلعالمي عـسى ان ال يــنـتـقل الى ا
بادرة في تنفيذ قرارات اخفـاق دبلوماسي صريح يجعل واشنطن تمتلك زمام ا
ـقـبــلـة ضـد أي مـوقع ألي جـمـاعـة او حــزب عـراقي يـتـهم قـوال او فـعال تـرامب ا
ـتهم أمـريكـيـا باإلرهـاب.ثانـيا :ال يـبدو بالـتحـالف مع احلرس الـثـوري اإليراني ا
االعـتــمــاد الـعــراقي فـي الـبــحث عن مــصــاحله عــنــد اجلـانب األوربـي قـد جنح
بتـجاوز خانق االزمة بـ واشنطن وطهران والسـيما  وان ذات الدول تـستشعر
هــذا اخلــانق من بــعــيـد  فــكــيف والــعــراق في قــلب الــعــاصــفـة واي تــعــويل في
التحـليالت الـسيـاسية وتـسويـقهـا للـجمهـور باالعـتمـاد العراقـي على اوروبا في
مـواجـهـة أي عـدوان امـريكـي علـى مواقع عـراقـيـة   لـيس سـوى تـضـلـيل شـديد
لـلـراي الـعام الـعـراقي  مـطـلـوب صـحـوة هـويـة وطـنـيـة عـراقـيـة  جتـعل الـقـنوات
الفـضائية والذباب اإلليكتروني لألحزاب الوالئية إليران امام استحقاق عدم فتح
ـوقف األمريكي ليس أبواب االعـذار  للشيـطان ترامب في تنـفيذ أهـدافه .ثالثا: ا
سرا وال افـتراضات فالرئيس ترامب ال يخفي أهدافه واخملتصون في السياسة
واقف االوربية او الروسيـة والصينية ألسباب معروفة الدولـية ال يراهنون على ا
ابرزهـا العامل االقتصادي هناك شركات كبرى متعددة اجلنسيات أصولها في
ليارات الدوالرات تحدة وتستثـمر في االقتصاد الروسي والـصيني  الواليـات ا
لذلك أي حـديث عن مـواقف خـارج سيـاق االتـفـاقات بـ هـذه الشـركـات ورئيس
مـجـلس ادارتهـا األكـبـر وهـو الرئـيس األمـريـكي جتـبر الـدول الـتي تـنـتشـر فـيـها
ا هناك اعتراضات او علن ر وقف الرسمي ا استثماراتها على عدم  جتاوز ا
مواقف بـديلة لكن اجبار ايران على التنـازل عن مشروعها النووي وصواريخها
ـكن وصفه ـدى لـصالح إسـرائيل ومـشـروع القـرن األمريـكي اجلـديد  بعـيدة ا
شترك ب اجلميع اخملتلف على أسلوب إدارة الرئيس ترامب لوسائل بالهدف ا

تـنـفـيـذه وهـو ذات االخــتالف مع الـرئـيس بـوش في إدارة
ـفـاجـأة تــبـقى سـيـدة حـربه فـي الـعـراق عـام 2003. ا
ـواقف حيـنـمـا يبـدأ احلـوار األمـريكي  –اإليـراني ا
" ليقدم مواعظه ا سـيظهر أحد احمللل " الوالئي ر
بـشأن مـحـاسن هـذا احلـوار واهـمـية الـسالم واالمن

الدولي ولله في خلقه شؤون!  
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تـابـعت من عـلى (قنـاة الـشرقـيـة) احللـقـات األُوَِل من مسـلـسل (الفـنـدق) الذي ال
ـشاهـدات االولى  .. والتي  ال حتمل كـن احلكم علـيه بشـكل قاطع من خالل ا
مؤشـرات النجـاح او الفشل   فـالعمل الـفني ال يكتـمل نضًجه اال فـي نهاياته ..

وال يترسخ اال في افكاره.
لـكن و عـندمـا يدب الـشعـور  بان الـنهـايـات ستـظل سائـبة  واألفـكار  مـشتـتة ..
ـسـلـسل جـرت عـلى طريـقـة الـتـقـارير الـصـحـفـية في والـظواهـر الـتي يـعـاجلـها ا
معاجلـة الظواهر االجتماعية .. و هي ظواهر  لم تكتسب  بعد صفتها (القطعية)
وها   وجتذرها .. فان لتـكون  فعال ظواهر  مستـفحلة ومؤذية  في طبـاعها و
ـؤقت قـد يكـون ضروريـا  .. في انـتظـار مـفاجـآت قـد حترك الـركود في احلكم ا

السرد الدرامي .
كن مـراقبته في تـطوره وأسـبابه ونـتائـجه .. شرط ربطه الظـاهرة  هي (حـدث) 
بـعـوامـله الـسـاسـيـولـوجـيـة واالقـتـصـاديـة .. وحـسـبـمـا مـا يـعـتـقـده  الـفـيـلـسـوف
ـعــاصـر جــيل ديــلـوز  / فــان الـظــواهـر عــمـومــا البـد وان تــخـضع الــفـرنــسي ا
عرفية .. وان الذين يشتغلـون على اللغة الطبيعية ألنساقـها الفكرية وسياقاتهـا ا
نحونها قدرات عقلية وفلسفية.. / وهنا نسال ان كان صديقنا الكاتب العادية 
عنى دون الرضوخ الى الكي قد انـشغل واشتغل في سينـاريو  ا بـدع حامد ا ا

تورمات اللغة  وهو يرسم مالمح شخوصه في حدود امكاناته وقدراته .
ـعـرفي .. سـيظل اعـتـقـد.. ان اي نص ال يخـضع الى فـلـسـفة ومـعـاني اجلـمال ا

نصا  خاويا  ال يؤثر .. وال يتأثر .. ال يقدم وال يؤخر  .
سـلسالت  بـاستـثناء تـابعـة ا ـا يكـفي   اعترف ..انـي لم اكن يومـا متـحمـسا 
ـسـلسالت ـا لـها من افـكـار خالقـة  ..سـواء كـانت هـذه ا تـلك الـتي تـسـتـحق  
لحـة للمسلـسالت التي تخلو تـابعة ا عربيـة ام اجنبيـة .. واظن ان االنشغال و ا
تابع للمسلسالت من نص وفكـر مؤثر   هي قتل للوقت.. ولهذا نرى ان جل ا
ـراهـقـ الـذين يـبـحـثـون عن درامـا تـلـفـزيـونـيـة هن من ربـات الـبـيـوت  او  من ا
جتسد حالة عاطفية   كانوا قد مروا بها .. فيستمتعون بها ..حالهم حال الذين

يشعرون بالراحة النفسية وهم يؤدون باخالص شعائرهم  الدينية .
ا مسـلسل (الفندق) .. لم جتـر احداثه في فندق ذي كيـان معماري وخدمي / 
ـشـاهد .. امـا نزالء  الـفنـدق فهم خـليط من ـكان وأهـميـته لدى ا افقـده عنـصر ا
توتر شترك مايـعزز فكرة التآلف والتعايش ا اضي ا طبقـات مسحوقة لها من ا

 فتكون العالقات بينهم ملتهبة  لكنها  غير  مرفوضة .
ـالكي ان تـنـطـلق درامـا (الفـنـدق) من حـالة وكـنت اتـمـنى عـلى الصـديق حـامـد ا
ـكـنه سـبــر  أغـوار  ابـطـاله .. احلب الـتي بــدأت عـلى سـطح الــفـنـدق .. حـتـى  
وصوال الى مـعرفـة اسبـاب التشـرد  والضـياع  والـياس واجلـنوح الى مـجتمع
سـلسل نـقلـها كـما هي ـة.. وهي حاالت نـراها ونـعيـشهـا  والغـريب ان ا اجلر

مقتربا من عمل الصحافة اليومية .
ـا عـزز  قنـاعـاتي .. ان هذا الثـابت .. ان مـساحـة زمن االجنـاز لم تكن كـافـية 
ـا بـسـبب دخول (MBC عـراق) عـلى خط العـمل الـدرامي كـان مـتـسرعـا   ر
نافـسة في انتاج الـدراما التلـفزيونيـة.. وهنا نحن ال نـلوم مخرجـا مرموقا مثل ا
ـا لم يـوفق بقـدر النـجاحـات في منـجزاته الفـنان الـكبـير حـسن حسـني الذي ر

السابقة .
مـثل الكبـار (عزيز خيون وينسـحب الراي هذا على كـتابة السيـناريو .. وأداء ا
 ومحـمود ابو العبـاس  وسناء عبد الرحـمن  وسامي  قفطـان  وهناء محمد 

وسنان العزاوي و علي ريسان ..  وسواهم ).
اخيـرا .. وفي مشهد اخر لفت انتباهي  كتاب (نهاية التاريخ  واالنسان االخير)
الذي صدر في مـطلع التسـعينات للـكاتب  االمريكي الفـيلسوف فوكـوياما .. لقد
ظهر الـفنان عزيز خـيون يقلب الـكتاب   مطبـوعا بحجم (كراس)  ولـيس بطبعته
ا يعزز الـفكرة الـتي انطلقت ـؤسف ..  عـهودة ..ولم ينتـبه احد لهـذا اخلطأ ا ا

مـنــهـا وهي / ان الــعـمل الــدرامي بـرمــته كــان مـسـتــعـجال
ومرتبكا .

قـلت في الـبـدايـة / انه من الـصـعب جـدا احلـكم عـلى
مـسـلـسل كـبـيـر ومـتـشـعب  ال يـزال يـتـحـرك و بـشـكل
ـعـنى اخر   انـه بال  تاريخ وال يـومي في حـياتـنـا  
ـا ستـكون مـرتبـطة مخـيلـة  .. لذا فـان  الـنهـايات  ر

عضويا وفنيا مع البدايات  ..

امر جديد محـرج احس بشبه بينه
وبــ مـا يـعـمـله أبـنـاء الـذوات من
االسـر الــيـونــانـيـة حــيـنـمــا كـانـوا
الئــكـة يــلـهــون مــتـســاءلــ (هل ا
ذكـــــــــــــور ام انــــــــــــاث?) او (هـل ان
احليوانـات تدخل النـار ام اجلنة?)
او (كم جـــــني تــــرقـص عــــلى رأس

الدبوس?) وهلمجرا..
لكننـا اليوم ال نحب الـلهو بل نريد
احلــقــيـقــة كــامـلــة صــريـحــة ولـذا
نــســأل هــذا الــســؤال كــمــا نــســأل
ســؤاال اخـر (هــو ان الـدجــاجـة من
الـبيـضة ام البـيضـة من الـدجاجة)
فــشــتــان مــا بــ الــســؤالـ األول
عــلـــمي واألخــر مــنـــطــقي ولــو ان
الـفلسـفة تـضم حتت جـناحيـها كل
مـا كـان عــلـمـيـا او مـنــطـقـيـا. وانـا
مـدين في لـيـلـتي الـى هـذا الـسؤال
فــــقــــد انــــقــــذنـي من االرق احلــــاد
ومـــكـــنـــنـي من نـــوم هــــنئ ولـــكن
الــســؤال لم يــبــرح ذهــني بل بــقي
يــــراودني حــــتى فـي احلــــلم ومع
الـصـبـاح الزال الـسـؤال يبـحث عن
جــوابـه فــذلـك الــذي ال اقـــدر عــلى
جــوابه ال يـرحم ابــدا اعـصـابي بل
يــظل يـــداهــمـــهــا حـــتى يــصـــمــته

جواب.
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لــلـفـلــسـفــة مـوضــوعـاتـهــا الـتي ال
حتيـد عنهـا والتي تعـطي للفـلسفة
قـوامـهـا اخلـاص وقابـلـيـاتـهـا على
احلـيـاة واخلـلود فـالـفلـسـفـة التي
ـوضــوعـات الـقــريـبـة تـبــحث في ا
الـــعـالقـــة والـــوثـــيــــقـــة االرتـــبـــاط
بـاإلنـسان  هـذه الـفلـسـفة تـتـشرب
جـذورهـا الـغـذاء من تـربـة صـاحلة
فــتـزداد قـوة وشـمــوخـا ورسـوخـا
اما الفلسفة التي تدور مواضيعها
حـول قضـايا جـامدة ال فـعالـية لـها
ـهمـة اال كما وال تتـخذ من األمور ا
يتـخذ الطـار الوقتي فـهذه مثـلها
كالنـبتة في ارض سبـخاء فسرعان
مــــا تــــمـــــوت وتــــنـــــعــــدم شــــروط

وها.  استمراريتها و
ان مـوضوعـات الفـلسـفة ال تـتعدى
ـــزجـي الــذي ـــركب ا حـــدود ذلك ا

يـــبــــلـــور احلـــيـــاة
اإل

نـسـانــيـة ويـنـقـلــهـا عـبـر الـدرجـات
ـزجي ـركـب ا احلـضــاريــة وهــذا ا
هـو (اخلبـز واجلـنس واحلـضارة)
ان اخلــبـز هـو الـذي يــشـغل الـذهن
قـبل غـيـره وهـنـا ال نـعـني بـاخلـبز
ـتـعـارف عـلـيه بل مـعـنـاه الـعـادي ا
هو رمز عام للمـادة تلك التي تشيد
الــصـرح الــكـيــاني لــلـبــشـريــة امـا
اجلــنس فـان قـضـيــة الـتـنـاسل هي
الـتي تمـنح اجملامـيع الـبشـرية ذلك
الـتجـدد واالنتشـار وتقـيهـا من شر
االنــقـراض والــتالشي ولــلــقـضــيـة
اجلــنــســيــة األهـمــيــة الــكــبـرى في
حتـديـد اســتـمـراريـة الــعـيش فـاذا
كـانت لـلـخـبـز الـضـرورة األولى في
حيـاة الفرد فـأن القضـية اجلنـسية
الضرورة البالغة األهمية في حياة
اجلــمــاعـات وانــنــا بـاســتــفـادتــنـا
القـصوى في الـتحـليل الـنفسي من
ــــكن ان نـــذهب آراء (فـــرويـــد) ال 
مـعـه فـيــمـا ذهب الــيه من تــفـســيـر
لـــلـــوجـــود والــــتـــصـــرف والـــفـــعل
اإلنــــســــانـي عــــلى ضــــوء الــــقــــوة
اجلـنسـية الـتي تعـد القـوة الكـامنة
تربعـة على عرش الذات الن هذا ا
التـفسيـر مع جدارته واجـابته على
ولـتـشـخـيـصه أمـور كـثـيـرة عـالــقـة
أهمـية الالشعـور وما قبل الـشعور
في التصرفات السيكولوجية لكنه
ـمكن ان يـعد بـذلك الـشكل من من ا
ــغــاالة الـــتــركــيــز والــتـــعــصب وا
وجــوعــا الى االطــوار الــبــهــيــمــيـة
احلـيوانـية لـإلنسـان أي في اصله
عـنـدمـا كان حـيـوانـا أوَلـيس شاذا
وغريـبا وصـفعـة لإلنسـان ان نقول
له: انك لم تـشيـد هذه الـعمارات اال
لــتــخـلـق ارحب مــجـال لــلــتــنـاسل?
وانك لم تـخلـق ذلك السـلم الـضخم
من احلـــضــارة والــعـــلم واالنــشــاء
والتطور اال لتـهيئة ظروف اجلماع
ــواقـعـة اجلـنـسـيـة. شـأنك شـأن وا
أي كــلب بــاحـثــا عـن انـثــاه في أي

ساحة او درب?!
انــنــا نــعـــتــبــر الــقــوة اجلــنــســيــة
ـوجــودة حـســاسـة وفــعـالــة جـدا ا
ولـكنـنـا ال نعـطيـهـا طابع األولـوية
كـمـا واننـا ال نـتـثـقف مع (ادلر) في
أفــكــاره ونــفــيه لــقــيــمــة الــغــريـزة
اجلنـسـية وفي إعالنه بـان العـقد
الــنــفــســيـة والــتــعــويض هي
الـــــتي تـــــوجـه الـــــســـــلــــوك
اإلنـــســانـي وال مع (يــونغ)
فـي تـأكـيـده عـلـى تـسـيـيـر
الـالوعي لــــــــــلــــــــــفـــــــــرد
ولــلـجــمــاعــة في نــفس
الــــــوقـت واال لــــــكـــــان
الـــعــــقل ال وجــــود له
ـــا كــان أي اطـالقــا و
داع لـلـحـكـمـة والـعلم
ــــعـــــرفــــة وكل مــــا وا
ـــــلـــــكــــة يـــــدخـل في 
الـــوعـي الــــعـــظــــيــــمـــة

وجودة. ا
l³²¹

عزيز السيد
جاسم 

فكر والباحث عزيز السيد جاسم البياتي مع ا
عـجلـة التـطـور حتى تـقلـيص شكل
الــتــغـــطــيــة الــتـــام واخــذ الــنــاس
ــيــلــون الى ســتــر بـعـض أجـزاء
اجلـــسـم وعـــرض بــــعض األجـــزاء
األخـرى واأليـام تسـتـمر والـسـن
تتقدم والقرون تـتحرك بسرعة الى
االمــام وكل شيء يـتـغـيـر ويـتـبـدل
ويــهـرم الــزمـان اإلنــسـاني والـذي
نسأله هو هل ان ذلك يـحمل أيضا
في جـــوفه بـــذورا من الـــتي كـــانت
لــــدى االنــــســــان الــــقــــد وهل ان
الـعــري الـذي كــان صـفـة لـإلنـسـان
ـستـقبل الـقد سـيكـون في ذلك ا
صـفـة لإلنـسـان الـشـائخ تـاريـخـيا
وهل تــكـون تـلك الــفـكــرة مـتـمــثـلـة
عادلة (عري  لباس عري)?. بهذه ا
ان ذلـك تــفـــكــيـــر يــتـــجــاوز حــدود
ــعـرفـة وحـدود (الـزمـكـان) ولـكـنه ا
مع ذلك يـجد مـبـرراته ودواعيه في
اسـتــطـراد الــتـاريخ اإلنــسـاني أَوَ
لــيس لإلنــســـان شــبه في صــفــاته
وحــركــاته وقــوانــيــنه ونــظــمه مع
اجلماعات اإلنسـانية فالذي يحدث
لإلنسـان قد يـحدث لـلجـماعة وذلك
بـحــد ذاته مـشــروع في الــتـفــسـيـر
الــيـحـيــوي لـلــقـضـايــا اإلنـســانـيـة
والـوجــوديـة ومع هـذا سـيـظل ذلك
اســتـفـهــامـا مــحـرجــا مـقـلــقـا وبال

جواب!
ســؤال آخــر ايـهــمــا يــســبق االخـر
الــلــيل ام الـــنــهــار? حــقـــيــقــة هــذا
ـوضوع يـحتـاج الى بـحث طويل ا
ال يــعــتــمــد عــلـى الــعــلم في شيء
والـذي ذكــرني بــهــذا الـســؤال هـو
ـزعجـة التي اغـرقتني تلـك الليـلة ا
بـفـيض آالمـهـا ومـتـاعـبـهـا فـكانت
حـصتي االرق والـسـهاد والـنوائب
رهـقة والذكريات التي ال الفكرية ا
اول لـــهــــا وال اخــــر فــــاصـــبــــحت
سـاعات الـليل ثـقيـلة قـاتلة تـمضي
بـبطء بـطئ ال تـمـر دقـيـقـة اال بـشق
االنـفس وبـعـد تـقـد الـقـرابـ من
دمـي وروحـي واعـــــــصـــــــابـي ومن

مخي.
وكــانـت اعــمـــاقي كـــلـــهــا تـــصــرخ
بـالـفـجـر ان يـأتي فـعـسى ان تـبدد
شعاعات الفجر األولى تلك الظلمة
الــبـهـيــمـة ظــلـمـة الــلـيل احلــالـكـة
وظـلـمـة نـفسـي الكـئـيـبـة ولكن هل
ــقـدور نــداءاتي ان تـبــدل مـا هـو
كائن? ال ولكني احـمد الله على ان
تــفـكــيــري اجته الـى قـسـط اخـر
فــبــدل ان كـــان مــنــصــبــا عــلى
ـتــعـبـة الـذكــريـات واألمــور ا
م االن شــــــطــــــره نــــــحـــــو
مـــوضـــوع جـــديـــدا ايـــهـــمــا
الــســابق الــلــيل ام الــنــهـار?
وهل في بــدايـة الـوجـود كـان
الـــظالم هــو اخملـــيم الــذي عم
الكون والفضاء وبعد ذلك جاء
الـــنــهـــار بــضـــوئه الـــذي يــشق
طــريـقه عـبــره ام ان الـنـهـار هـو
ـوجود في الـبـداية والـضـوء كان ا

يـعــمــر كل الــكــون حـتى
جـاء الـلـيل فـداهمه
وحـــــجـــــبه وراء
طـــــــــــيــــــــــاتـه

السوداء?
وذلــــــــــك

ø WH KH « «–U*  ÆÆÆ b¹bł ÃU²MÐ œuF¹ ±ππ± WMÝ t³OOGð cM


