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فــلــسـفــة تـبــعــدهم عن حــقـيــقــتـهم
ــــعــــاشـي وان هـــذه وواقــــعــــهم ا
الــفـلـسـفـة حـتى وان كـانت طـريـفـة
مشوقة تسـتعمل أسلوبـا لطيفا قد
يــسـتـحــوذ عـلى االلــبـاب لـكن ذلك
كله لـوقت قـصيـر جدا وسـرعان ما
تــتـــهــاوى تــلـك الــفـــلــســفـــة وتــلك
الـسـقـطــة الـكـبـرى هـي مـصـيـر كل
فلـسفة شـعارها الـبحث عن اقصى
ـطـامـع الـفـرديــة. وتـلك ـنـافـع وا ا
ــدن الــبــاطــلــة ســوداء يــزدريــهـا ا
ـؤرخـون ونـحن ما مـوقـعـنـا ب ا
ـدن الـفاضـلـة التي ال دن وا هـذه ا
وجـود لــهــا اال في اخلــيـال طــبــعـا
مـوقف واحــد هــو الـصــحــيح هـو
وقف الذي يعمل من اجل ان ذلك ا
تـصــبح األرض فــردوسـا بــالـبــنـاء

والتعمير والتجميل.
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الفلـسفة وكـما هو شـائع ومعروف
تـــســعـى حلل مـــشــكـالت الــعـــصــر
حالـيا وال يـتم هذا احلل بـسذاجة
بـل في ســلــســـلــة من الــتـــتــبــعــات
والـــتــــرصـــدات ومــــجـــمــــوعـــة من
البـحوث الـقصـد منـها فـهم حقائق
األشـــيــــاء الن الـــفـــهم الـــصـــحـــيح
يـــقــودنــا الـى اجــوبــة صـــحــيــحــة
لــلــمـشــكالت امــا الــفــهم اخملــطـوء
فــيـــســلـــمــنــا الـى دروب مــظـــلــمــة
ومــــتـــاهـــات ال تـــوصـــلـــنـــا اال الى
التخبط وعـلى هذا األساس ظهرت
الــفـلــسـفــات بـ مــاديـة ومــثـالــيـة
وانــــقــــســــمت الى فــــرق وأفــــكــــار
ومــذاهب ومـبــاد شـتى اخــتـلـفت
وسـلـيـا ولـكـنهـا مـتـفـقـة أصال على

البحث عن (سعادة االنسان).
ولكن نسـمع ب ح واخـر نشازا
يقول: مالنا وللفـلسفة. ان الفلسفة
تـــعـــقــــيـــد ونـــحـن نـــروم الـــهـــدوء
والبساطة فلنعش هذا العمر دون
ان نـــــورط انــــفــــســــنـــــا في اسالك
الــفـلــسـفــة الـشــائـكــة الـتي تــخـلق

مشاكل جديدة وآالما جديدة!!
هـــذا هـــو مـــا نـــســــمـــعه ويـــردده
الــبــعض عن عـلـم والـبــعض بـدون
علم فأما الذين يرددون هذا القول
بال عـــلم فــهـم مــعـــذورون النــهم ال
يــدركـون بــالــســلـيــقــة انــهم أنـاس
ويـــقـــتــــضي احلـــال ان يــــكـــونـــوا
انـسـانـيـ ونـظــرا لـعـوزهم لـهـذا
االدراك فــهم يـفــضـلـون ان يــحـيـوا
هكذا بدون بحث واهتمام اال شيء
واحـد ال يـنسـونه هـو الـقـوت الذي
يشغل كل حواسهم وكل تفكيرهم.
ان الذين يعـلنون عـداءهم للفـلسفة
عن عـــلم فـــهــــؤالء نـــســـتـــطـــيع ان
نــســمــيــهم حــمـــلــة فــلــســفــة (الال
فلسفـة). ان القرن العشـرين جعلنا
نــقــول بــكل ثــقــة من ان الــتــنـظــيم
يــســود كل شيء يــســود اجملــتـمع
واألفــكــار واالحــاســـيس والــنــفس
والــذيـن يــشـــتـــون عن الـــتـــنــظـــيم
مـتـقـصـدين يـعـني انـهـم يـحـاولون
إيـجـاد طرق تـفـكـير جـديـدة تتالءم

مع مآربهم وطبيعة تكوينهم.
ـتعـلـم فـمـثال يقـول شـخص ان ا
واالذكــيـــاء الــســـائــريـن في طــريق
الـفـلـســفـة يـعـانــون آالمـا عـسـيـرة
انهم ال يأخذون الـشيء كما هو بل
يـــســـألـــون عـن مـــاضـــيه وظـــروفه
ومستقبله وطبيعة تكوينه وكيفية
ـــكن من وجـــوده.. الى اخـــر مــــا 
االسـتـفـسارات والـتـسـاؤالت فـهذا
يعـني االما جديـدة لهـؤالء االذكياء
ومـتـاعب ذهـنـيـة تـرهق اعـصـابـهم
واجـسـامـهم وبـالـتـالي تـسبـب لهم
امـا انفـجـارا في الـدماغ او ضـعـفا
في االعــــــصـــــاب ومـن ثم عــــــمـــــرا
قــصــيـــرا امــا الــشــخص الــعــادي
فأعـصابـه مستـريحـة وعقـله هاد
ــوت وكل شيء مـــتـــوفـــر لـــديـه وا

يساوي ب فيلسوف وجاهل!
ـنطق وفي احلـقـيقـة ان مـثل هـذا ا
ال يـحتـاج الى جـواب فاالجـوبة لن
تكون اال لالفـكار احليـة اما األفكار
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جــادة الــصـــواب ونــعــيم الــكــرامــة
اجلــــمـــاعــــيـــة الـــوارف الــــظالل لن
يـتمكـنوا مـهمـا بلـغوا من الـشطارة
فـي الـــــــنــــــــصـب واالحـــــــتــــــــيـــــــال
والـلصـوصيـة من نـيل شرف الـلقب
الــعـظــيـم الـذي اليــنــاله اال مـن قـدم
حــــيـــــاته واعــــصـــــابه وعـــــواطــــفه
وجـهوده وكل مـا ملـكه قربـانا لـهذا
الــشـرف الــذي ال يــعــدلـه شـرف وال

يشبهه امتياز او رفعة.
قـلـنـا اذن ان هـؤالء لم يـسـتـطـيـعـوا
أوال الـتــخــلص من لــوثــة الــعـادات
ــغـروســة في نــفــوسـهم الــرديـئــة ا
فــبــقـوا ولم يــبــدلــوا انــفـســهم ولم
يــطــوروهــا ومـن لم يــبــدل ســلــوكه
ويـهـذب طــبـاعه ومن لم يـغـيـر ذاته
يــظل بال ذات ومـــعــدوم الــضــمــيــر
والـوجدان وغـير جـديـر حتى بـلقب

انسان. 
وبالـتالي فهم نـسخ مشـوهة ال لون
ثـــابت لـــهـــا وال شــكـل تــتـــقـــلب من
شــاطئ لــشــاطـئ وتــبــحث من بــاب
لبـاب وتسـتجدي مـن كل مكان ومن
كل حـثـالـة لـتـعـطي فـلـسـفـات تـدعم
مـآربهـا الدنـسـة اللـئيـمة والـطريق
دن البـاطلة التي في ذلك الى تلك ا
يــريــدون ان يــشـيــدوهــا لــيــكــونـوا
ـغالطة ملوكـا وهميـ لها طريق ا
الـفـلـســفـيـة (الـســفـسـطـة) وأول مـا
يـــســتــعــمــلـــون بــهــذا اخلــصــوص
ــنـطــقي) مـســتـغــلـ مـا (اخلـداع ا
ــنـــطــقــيــة لـــديــهم من بـــراعــة في ا
وذرابـــة لـــســـانــيـــة تـــمـــكـــنـــهم من
االستـهانـة باحلـقائق والـلجوء الى
هـــذا الـــتــزيـــيف الـــســـريع الــذي ال
يــتـــورع عن كل الـــوســـائل من اجل
حتقيق الكسب والفوز اجلدلي بأي
ثـــمـن وصـــورة واحلــــوار الـــذي ال
تـربـطه صـلة بـحـقائـق او بديـهـيات
هــو كـل سالحــهم الــشــائن من اجل
ــــا نــــشــــأ جــــمـع الــــثــــروة وقـــــد
السـفسـطائيـون كأنـتهازيـ عمدوا
ـــراوغـــة الـــكـالمـــيـــة والــدس الى ا
ـال الـكالمي لـيــسـتـطـيــعـوا جـمع ا
كأسمى غـاية وهدف لـديهم انهم ال
يــؤمـــنــون بـــحــقـــيــقـــة غــائـــيــة وال
ـــقـــايـــيس وال بـــنـــظم بل جـل مــا
لـديـهم من اقــيـسـة مـعــتـمـد في حـد
ذاته عــــلـى مالبــــســــات مــــعــــيــــنـــة
يـستعـملـونهـا بكـثرة فـهاك احدهم
مــثال وهــو يــتـــحــدث مع شــاب في

ملعب انه يقول له:
- هل ابرهن لك على ان اباك كلب?

- وكيف ذلك?
- هل عندك كلب?

- اجل.
- هل للكلب جراء?

- نعم.
- اذن فالكلب أب
- بكل تأكيد

- اليس الكلب لك?
- بلى

- اذن الـكلب هـو اب وهـو في نفس
الـوقت لك فـالـنـتـيـجـة ان الـكـلب اب
لك. ولقـد ذكر األسـتاذ مـحمـد جواد
مـغــنـيــة ان عـلــمـاء الــكالم قــسـمـوا
الــســفـســطــائــيــ الى ثالث فــئـات
األولـى (الــعـــنــاديـــة) حـــيث تــنـــكــر
الــــوجـــود وكـل مــــا هــــو مــــوجـــود
وتـعتـبـر هذا كـله من قـبيـل االخيـلة
واالوهام. والثانيـة (الضدية) حيث
جتعل الـفرد مـقيـاسا لـكل شيء اما
الثالـثة فـهي (الال ادرية) وتشك في
كل شيء واسـلـوبـهـا الـشك لـدرجـة

انها تشك في شكها. 
ويــعـتـبـر (بــروثـاغـوراس) من كـبـار
السـفسـطائيـ وقد ولـد في أبديره
وهرب الـى صقـليـة وغرق في اثـناء
قـراره وكان فـراره نـتـيجـة التـهامه
باالحلاد والكفـر النه هو القائل بان
(امــا فــيـــمــا يــتـــعــلق بـــاآللــهــة فال
اسـتـطـيع ان أقـول انـهم مـوجودون
وال انــهم غــيـــر مــوجــودين ذلك الن
ــوضـوع نــفـسه غــامض واحلـيـاة ا
قـصـيـرة ال تــكـفي لـلــبـحث في هـذه
ـعـضـلـة). ويـعـتـبـر بـروثـاغـوراس ا
من أوائل الذي ابتدأوا بالبحث في
النحو وقال ان العـقاب ال يستهدف
نع واكـد على االنتـقام بل الـردع وا
ان االنـــســــان هـــو مــــقـــيــــاس قـــيم

األشياء.
ــعــروف ان بــروثــاغــوراس كــان وا
يـتــقن فــنــون اخلــطـاب وكــذلك من
السفسطائي آنذاك ان السفسطة
في بـدايـة نـشوئـهـا كـانت ضـرورية
النــهـــا تــزيـــد من قــوة الـــفــلـــســفــة
ومراسها وتوطيدها. ان السفسطة
آنـذاك كـانت خـطـوة البـد مـنـهـا امـا
االن فأنـها تمـثل (االحالف) وجتعل
ــلـــكه ســيــد مـن الــفالســـفــة قــنـــا 

متحجر ابله. 
ان الـفـلـسـفـة االن مـدعـومـة بـالـعـلم
تــقف عــلـى ارض صــلــبــة ولــيــست
هــــشـــــة ولــــذا فـــــأن كل االشـــــكــــال
ـماطـلة الـفلـسفـية الـتي تلـجأ الى ا
والـــتــســـويف والـــريــاء والـــســرقــة
مسـتغلـة ما يسـهل طريقـها من قوة
بالغــيــة واســتـعــارات تــشــبـيــهــيـة
مـــعـــيـــنــة لن تـــقـــوى عـــلى خــوض
عـركة الن مـكانـها لـيسـت ساحات ا
الــوغى اجلــدلـي بل مــكــانــهــا ابــار
النسيان حيث تطمر هناك مجهولة
مـنــسـيــة فـالــنـاس ال يــبـحــثـون عن

ديـنة الفاضلـة (يوطوبيا) وهناك ا
(Utopia) لــــتــــومــــاس مــــور 1516
City of) (مــديـنـة الـشـمس) وكـذلك

The Sun)  1623 لـ (كامبانيال)
(Campanella)  الــلـتــان انـشـغــلـتـا
بــبــحث الـــقــضــايــا االقـــتــصــاديــة

ومعاجلتها.
ان االنـسان سـيـظل ابدا بـاحـثا عن
الــفـردوس األرضي والــسـؤال االن
هـل ان مـطــامح االنــسـان ورغــبـاته
وامـاله سـتـظل مـجـرد مـدن فـاضـلة
واوهـامــا وعـمـارات من رمل ام انه
سـيـجــد لـهــا صـدى في عــالم اجلـد

والعمل والتطبيق? 
ان جـــواب ذلك مـــتـــروك لألجـــيـــال
ولــلــتــاريخ وعــلى كل فــالــفــلــســفـة
ستلعب دورا هاما في اإلجابة على
ذلك الـســؤال مـهــمـا كــانت نــوعـيـة

اجلواب وطبيعته.
ــديــنــة الـــســفــســـطــة طــريق الـى ا

الباطلة:
كــمـــا ان لــلــعـــقل في جـــنــوحه الى
الوهم واخليال مدن فـاضلة فكذلك
هنـاك مدن بـاطلـة ولكـنهـا في عالم
الـواقع حــيث ان بـعض الـفالسـفـة
يـحـاولــون قـطف ثــمـار مـطــامـعـهم
ومـصـاحلـهم فـسـخـروا فـلـسـفـاتهم
كـلــهـا خلــدمـة جــاه زائل او طـبــقـة
مــعـيــنـة او فــئــة مـحــدودة ابـتــغـاء
مرضاة السادة وأصـحاب السلطة
فجاءت فلسفاتهم بعيدة عن العمق
حيث انـها سـطحـية تـناقش األمور
نــقــاشــا مــظــهــريــا بــعــيــدا عن لب
احلـــقـــيـــقـــة وجـــاءت بـــعـــيـــدة عن
االصـالــة حـيث لــيــست لـهــا جـذور
اجــتـمــاعــيـة عــريـقــة ولــيـست لــهـا
مــقــدمـــات تــولــدهـــا بــتـــلك الــقــوة
والـــنـــمـــاء كــــمـــا وانـــهـــا حتـــاول
اســتـغـالل بـعـض وجـهــات الــنــظـر
ـقـبولـة او حتاول ان الـشائـعة او ا
تـــســـرق عـــبـــثـــا مـــكـــاسب الـــعـــلم
واالخـتراعـات لـتجـعلـهـا في صفـها
ـدها ولتـحوز كل مـا من شأنه ان 
بـالــزاد حـتى تــسـتــطـيع ان تــخـلق
مــــجــــاالت وصــــولــــيــــة واضــــحـــة
الصــحـابــهــا الــذين يــســمـون زورا
فالسـفـة او مفـكـرين وال تـغيب عن
ـكـافـيــلـيـة) الـتي كـانت بـال احـد (ا
وسـيــلـة لــنـيل الــسـلــطـة وحتــقـيق
شهـرة احلكم ان امـير (مـيكـافيلي)
لو شـخـصـنـاه فلـسـفـيا لـقـلـنـا بأنه

دن الباطلة. درب من دروب تلك ا
ان اإلنسـانـية اعـمق وارحب وانبل

وارفع من كل مجد وقتي زائل.
ان الفـيلسـوف الباحث عن الـشهرة
والـصـيـت الـذائع لـيـس فـيـلــسـوفـا
بــحق فـــهــو بــهــذا يــؤكــد عــلى ان
األدوات الــتــقــلـيــديــة الــتي جــاءته
مـوروثــة من اجــداده ومن الــبـيــئـة
الــتي تـرسم في اجـســادنـا رسـومـا
منوعـة للتـذكير التـزل موجودة ولم
يــقض عـــلــيــهـــا ان الــفــيـــلــســوف
احلــقــيـــقي يــهب وجـــوده ونــفــسه
لإلنــسـانـيـة وذلك الـبـذل والـعـطـاء
ا تزايد الذي ال يعرف التوقف ا ا
ال يتم بـبسـاطة وسـهولـة ويسر بل
يـــتم عـــبـــر حـــلـــقـــات مــعـــقـــدة من
التـجارب واخلـبر والـرؤى والعمل
ان انانية الـفرد وشهوانـيته ليست
بـاالمـر الـبــسـيط والـســهل الـعـادي
ـرء ان يقـمعه او ـستـطاع ا الذي 
يــزيــلـه ان ذلك الــرأي يـــحــوي من
ــغــالــطــة واخلــداع الــكــاذب مــاال ا
يــتـرك مــجـاال لــنـاكــر في الــبـرهــنـة
والتـثـبيت ان االنـانيـة لن تزال من
ــمـكن ـا من ا االنــسـان اطالقــا وا
سـتمـر لها ـسخ ا مالشاتـها عـبر ا
في بحر احلياة االجتماعية الزاخر

بكل صالح وعام وهادف. 
ان الفيلـسوف عندمـا يريد ان يذيع
فـلـسـفـة نـاجــحـة مـتـكـامـلـة البـد ان
يــرى شــطـــحــات فــلــســفــيــة وزالت
وهفوات بعيدة عن مـحتوى فلسفة
االجتماعي وما تـلك الشطحات اال
تـأكـيـد النـانـيــة الـذات ومـطـامـعـهـا
الــتي لم يــتــمـكـن الـفــيــلــسـوف من
قـمـعــهـا نـهــائـيـا اال بـعــد فـتـرة من
ـعانـاة والتـطهـيـر والتـطعـيم بكل ا
مـا هـو خـيّـر ونبـيل ومع ذلـك تظل
ــة والـــســلــوك لــلــعـــبــارات الـــقــد
الـبـدائي واحلـيـوانـيـة الـقـابـعـة في
األعـمـاق بـقـايـا تـظـهـر في صـفـحـة
الـفلـسفـة أحيـانا كـخطـوط سود او
رمــاديــة تــنـــفــر بــبــروز من الــوجه
الـفلـسفي لـلـفيـلسـوف. وتلك مـآخذ
تــؤخـــذ عــلى الـــفــيـــلــســـوف الــذي
تـسـامى بـاعـطـائه نــفـسه لـلـجـمـيع
وللتاريخ فـكيف بالفـيلسوف الذي
ـوذجا مكثـفا ومركزا من يعطـينا 
ــطــامع الــشــعــوذة والــهــرطــقــة وا
والــفـجــور والــتـهــافت الـدنيء? انه
حــتــمــا يــســتــحـق لــعــنــة األجــيـال
األبـديــة ولـعــنـة الــتـاريخ الــقـاهـرة
الـتي ال تـرحم ان أولـئك الـفالسـفـة
قـد يـفرضـون عـلى تـاريخ الـفلـسـفة
قسرا ان يذكرهم ويشيد بفلسفتهم
مـستـغـل وجـود مؤرخـ نـفعـي
راكـضـ وراء الــهـبـات والــعـطـايـا
والـصـدقات واألجـور لـكن الـتاريخ
يــنـطق ولن يـكــون كالمه اال حـكـمـا
صـريـحا قـاسـيـا ال يعـرف اجملـامـلة
ــــســــاومـــة ان وال االلــــتــــواء وال ا
اشــبــاه الــفالســفــة الـذيـن هــجـروا
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تـنــافـرا تـامـا مع الـواقع وهـنـا فـأن
جنـونا كـهذا لـيس مدمـرا او مؤذيا
بل هـو مـظـهـر من مـظـاهـر الـسخط
ـــكــبــوت والـــشك بــالــتـــشــكــيالت ا
احلياتية وقوانينها السائرة بنمط

خاص.
ان االتهامات والـطعون التي توجه
ـــكـن حتـــديـــد الى الــــفـــلــــســـفــــة 
معـقـولـيـتـهـا او عـدمـهـا من مـعـرفة
ــصــدر الـذي طــبـيــعــة اجلــهـة او ا
تـصـدر مـنه والـغـايـة من مـهـاجـمة
الفلسفـة مهما كانت مبـطنة القصد
منها إبـقاء االنسان عاجـزا حبيسا
فـي حـــــدود اخلـــــمـــــول والـال وعي

طبق. واجلهل ا
ان الـفالسفـة عـلى اعتـبـار انهم هم
ـــعـــرفـــة اول مـن فـــتـــحـــوا دروب ا
( ـــصــبـــاح (ديــوجــ وانـــاروهــا 
الـسـحـري لـيـسـتـحـقـون من الـناس
والدولة كل رعاية وتشجيع وعناية
فـائـقـة وان الـقـاء شـبـهـات مـعـيـنة
عــلى الــفــلــســفـة ومـن ثم مــحــاولـة
اظـهارهـا بـصورة الـبلـبـلة الـفكـرية
شوشة ان هو في احلقيقة عملية ا
اغـتــيـال واسع الــنـطـاق لــلـمــعـرفـة
والـفـلـسـفـة والـعـلم واخلـيـر وعلى
هـذا فــأن (الالفـلـسـفـة) هي مـفـهـوم
فـلـسـفي مـعـ لـه ابـعـاده اخلـاصة
وغايـته الثـابتـة ولكن تيـار فلـسفة
(الـالفــــلــــســــفــــة) اخـــــتــــار طــــريق
االسـتخـفـاء والـكمـون والـعيش في
الظالل نتـيجة لضعـف بنوده وفقر
دمه من الـنـاحيـة الـفكـريـة ونتـيـجة
لـــعـــدم واقـــعـــيــتـه او رصــانـــته او
ايـجابـيـته انه طـريق العـامـل في
الــظالم والـذين تــخـشى ابــصـارهم
الــــرضــــوخ وتـــــخــــاف عــــقــــولــــهم

الصراحة واجلرأة. 
لذا فأن هذا التيار متقلص وضئيل
ــوت ومــحـــكــوم عــلــيه مــقــدمــا بــا
الهتمامه بتقوية كيان طبقة او فئة
او جماعة شائخـة متزعزعة هابطة
الى مـــقـــابـــر الــــتـــاريخ الـــفـــاغـــرة
افـواهـهـا لـكل مـبـتـذل ورخيص وال

انساني.
ان اتـبــاع هـذا الــتـيــار لـيــسـوا من
ـتـعـلـم بل هم الـنـاس الـعاديـ ا
ـتـربـع ـتـنـفـذيـن او ا من أولـئك ا
ــطــامح عــلى كــراسي الــشــهــرة وا
والــطــمــوح الــدنـيء أولــئك الــذين
يتصـرفون وكأنـهم مؤمنـون بأزلية
حـيـاتــهم وخــلـودهــا دون ان يـعـوا
بــأن األرض الــتي تـرفـع كـراســيـهم

تتزعزع النها متفسخة لينة.
ان اختـيـارهم طريق الالفـلسـفة من
اجل خـلق مـجلس مـعـ تعـبـر منه
أفـــكـــارهم الــضـــالـــة والــشـــاذة قــد
ـكـنهم من نـيل مـكتـسـبات وقـتـية
لـكن بــأي حـال سـيـكــلـفـهم الــكـثـيـر
وســيـــذكــرهم الـــتــاريـخ مــجـــلــلــ
باخلـزي والـعار االبـدي عار الـعداء
ـــعـــرفــة االســتـــبـــدادي لـــلــعـــلم وا
ــدافــعـون واحلــكـمــة امــا أولــئك ا
ـعــرفـة األمـنــاء الــذين يـعــشـقــون ا
وينـهلـون من منـبع احلـكمـة العذب
ـــــداورة والـــــذيـن ال يـــــعـــــرفـــــون ا
والسـفسـطة والـتلـون واالنهـزامية
فـــهــؤالء هـم اجلــديـــرون بــتـــقــديــر
الـتاريـخ وتقـديـر اإلنسـانـية الـبارة

بأبنائها الوفياء.           
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في احلــقــيــقــة وال مـراء ان الــعــالم
الــعـــربي يـــفــتـــقــر الى فـــلــســـفــات
ا فـكريـا قائـما واضـحة تـمنـحه عـا
بذاته ولوال األديان التي تعد ذوات
الـــــفـــــضـل األول في مـلء الـــــفــــراغ
الـفـلــسـفي لـكــان بـؤسـنــا الـفـكـري
شديـدا ومؤسفـا وعلـينا ان نـتعمق
لنـرى مـا هي األسبـاب التي جـعلت
الـفـلـسـفـة تـعـاني مـثل هـذا الـتـأخر
والـضــمـور في رأيي ان أولى هـذه
األســبـاب واهـمـهــا هي قـصـر عـمـر
ـدنيـة فالـعرب بـحكم الـتجـمعـات ا
ظروفهـم االقتصـادية عاشـوا لفترة
طويلة فـي البادية مـتنقل دون ان

الــهـــامــدة الــتي حتـــاول عــبــثــا ان
تــشــغل لــهــا حــيــزا فــهـذه ال يــجب
تـاجـرة مـعـها ان االعـتـزاز بـهـا وا
ـــشــقــة وااللم االنــســـان هــو ابن ا
اولم يـــأت الى الـــوجــود نـــتــيـــجــة
تقلصـات عنيفـة واالم بلغت الذروة
ومنتهى الضغط وااليالم في جسد

امرأة? 
شي وبعد ان صار طفال هل تعلم ا
مــبــاشــرة ام انه بــذل اجلــهــد تــلـو
اجلهد يحبو ويقع وينهض ويتألم
حتـى استـطاع ان يـقف على قـدميه
ويـــســـيـــر? لـــو لم يــــتـــعب الـــعـــقل
ــا وجـــدت االنــســـجــة اإلنـــســانـي 
البس الـتي لبـسها والقـماش وال ا
ـعـرفـة.. ولـو لم ويــلـبـسـهـا أعـداء ا
يــتــعب الــعـــقل اإلنــســاني ويــتــألم
ويــــســــبب لــــصــــاحــــبه الــــشــــقـــاء
ا ـا سـمـعنـا األغـاني و واحلـرمان 

ا.. ا.. و بنينا العمارات و
ان في الـــعـــالم اخـــيـــارا واشــرارا
وكـذلك الــفـلــسـفـات فــيـهــا اخلـيـرة
وفــيـهـا الـشـريــرة والـعـقل الـواعي
يـسـنـد الـفـلــسـفـات اخلـيـرة ويـقـدر
اجلـوانـب الـنــافـعــة مــنـهــا وكـذلك
يلعن الفلسفات الشريرة البغيضة
ولن يستـطيع متـعلم مدرك ان يقف
حـائـرا صـامـتـا ال يـنـطق وال يـعـمل
وال يـــقــــرر مــــوافــــقـــتـه او عـــداءه
فـاخملـلـوق احلي يـتـمـتـع بـخـاصـية
الـتـفـاعل الــتـام مع كل مــا يـحـيـطه
أفــكــارا او مـــواد امــا الــعــزل بــ
الكـائن واالشياء الـتي حتيـطه فهو
مـفـتــعل ومـصـطـنع ووقـتي ووراءه

تكمن حقيقة ما.
وبــهـذا فــأن (الالفــلــســفـة) عــنــدمـا
يــنــطــقــهـا شــخص مــطــلع اطـالعـا
ـا يحـاول حتت عـلـمـيـا حـسـنـا فـأ
هذا الستار امرار أخـطاء معينة او
احلـد مـن نـشـاط فـلـسـفـات مـعـيـنة
وغـالـبـا مـا تـكــون الوسـاط مـعـيـنـة
مـصـلــحـة كـبــرى في لـقــاء اجلـهـلـة
ومـحاربـة الـفلـسفـة حـتى يتـمكـنوا
من ان يـفعـلوا مـا يـطيب لـهم بدون
رقيب يحاسبهم ان لديهم فلسفتهم
الـوحيـدة الـتي يـقرونـهـا ويؤمـنون
بها وال يريدون لـفلسفات أخرى ان
تـعــايـشــهـا انــهم ال يــطـيــقـون هـذا
ــــبـــاراة والنـــهـم ال يـــؤمــــنــــون بـــا
الــفـلــسـفـيــة احلـرة وحتت دعـاوى
(الال فلسـفة) تمـضي فلسفـتهم كما
تـــــريـــــد او تـــــشـــــاء ولـــــكن ذلك ال
دة كـنها من السير  يستطيع ان 
أطـــــول الن كل مـــــا ال يـــــأتـــــلف مع
احلـقـائق والـتـطـور يـفـشل ويـنـهار

حتما.
وهناك من يقول ان الـفلسفة جنون
مـطـبق وبــان الـفالسـفـة يــعـيـشـون
انــفـصــامــا عـقــلـيــا ويــحـلــقـون في
أجواء غريبة ال صلة تربطها بعالم
الـــواقـع واالحـــســـاس لـــذا تـــبـــدو
اقـوالـهم اقــرب مـا تـكـون لــلـهـذيـان
والـــهـــذر الـــذي ال طــــائل من ورائه
وهم يـعدون هـذا مـوضوعـا لـلتـندر
ـريرة دون والـنـكايـة والـسـخريـة ا
ان يدركـوا خطورة مـا قاموا به من
تصرف مخـز فالفالسفـة النهم اكثر
بــني جــنــســهم ذكــاءا وبــعــد نــظـر
وامـعــانـا فــأنـهـم يـســبـقــونـهم الى
ادراك احلـقـائق وفـهـمـهـا ويـعـطون
الـتـحـلـيالت والـتـفـسـيـرات الـالزمة
على االستـجابات االنـعكاسـية لها
ـتوسط ـفـهوم ان االنـسـان ا ومن ا
والقليل الثقـافة يعتبر ذلك نأيا عن
الــواقع وانـــفــصــاال واضـــحــا عــنه
ونـــادرا ان جنـــد مـــثـــقــــفـــا يـــتـــهم
الـفـالسـفــة بـاجلــنــون وقـد يــوجـد
بعض الـفالسفـة وهم مـجانـ حقا
او يـــنـــخـــرطـــوا الى عـــالم داجٍ من
جنون فظـيع بعد ان قـطعوا شوطا
طـــــويال مـن الــــهم والـــــتــــفـــــكــــيــــر
واالحــتــراق ان اجلــنــون أحــيــانــا
يكـون نتـيجـة النعـدام كل الوشائج
وروابـط االنـــســـجـــام بـــ الـــعـــقل
والـواقع فــيـظــهـر الـعــقل مـتــنـافـرا
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ابيض  اسود

دنـيـة االحتاديـة الـقراءة يـطـرح امام مـجـلس النـواب الـقـانون اجلـديـد للـخـدمـة ا
ـسودة القانون تؤكد جمعه لعدد من القوان النافذة مثل قانون انضباط األولية 
موظـفي الدولـة هناك مـسعى لـتوحـيد سـلم الرواتب جلـميع مـوظفي الـدولة لكن
فترض اقراره في م عمول به حاليا فما الفارق ا بذات مـعايير سلم الرواتب ا

القانون اجلديد ??
نوحة فكيف سيكون قانونا موحدا ? سيـما وان هنـاك صالحــية استــثناء 

هـنـاك عـدة مـعـايـيــر مـقـتـرحـة في الـوظـيـفـة الـعـامـة يـتـطـلب االتـيـان بـهـا في هـذه
سودة كـأحكـام نافذة تـعتمـد التوصـيف في التـدرج الوظيـفي الغائب كـليا عن ا
الـدرجـات اخلـاصـة وترك الجـتـهـاد " مـفـاسـد احملاصـصـة" وحـتى ال تـكـون هذه
ـمـكن ادراج بعض ـفـاسد يـبـدو من ا ـوذجا مـتـجـددا لـترسـيخ هـذه ا ـسـودة  ا

قترحات في االتي: ا
أوال: البد من ترابط واضح ب السلوك الوظيفي القو وإدارة التدرج الوظيفي
وظف عـمـول به في تقـيـيم أداء ا فـتـوح ا ـوذج الـتقـيـيم ا وهـذا يـتطـلب مـغادرة 
وظف الـكليـة خالل عام تـتمثل وذج يأخـذ باحلـسبان إنـتاجـية ا احلكـومي الى 
ـشاريع التـطويريـة التي قام بـها واحللـول النوعـية التي نـجز اإلبداعي وا في ا
وذج الـتنفيذ نفذهـا لتجاوز اخـتناقات الروتـ حيث البد ان يؤخذ في الـتقييم 

ؤسسة احلكومية التي يعمل بها. األفضل لرؤية ورسالة ا
 ثـانـيا: يـتـرك الـقانـون أسـلـوب الثـواب والـعـقاب لـلـمـسؤول األعـلى فـيـما درجت
شروعات في الـكثير من الـدول منها مـجاورة للعـراق الى اعتماد منـاهج إدارة ا
وذج األداء في الـتوصيف الوظـيفي واتخاذه مـقياسا للـتقييم الـوظيفي وبذلك
ـوظف امام مـا يـثبـته في تـقاريـره الشـهـرية من اجنـاز وفقـا لـتوصـيفه سـيـكون ا
الوظيـفي وما يـطبق في الـثواب والعـقاب فـتكون هـناك شـفافيـة كامـلة في جتنب
طالبة بالـثواب الذي يدرج في إجراءات العـمل وال يكون محل اجتهاد العـقاب وا

الرئيس األعلى.
ثـالثـا: لم تـعـالج مـسـودة الـقـانون أحـد أكـبـر مـثـالب الـوظـيفـة الـعـامـة في ربـطـها
بـالـشهـادات اجلـامـعـيـة فـيـمـا تـتطـلب االعـمـال شـهـادات خـبـرة ومـهـارات إدارية
هنـية وغياب الكوادر دراس ا ا أدى الى عزوف الشـباب عن دخول ا ومهـنية 
ؤهلة فنيا لألعمال التي تنهض بـالصناعة والزراعة في عقلية جعلت الوسطـية ا
الـطـالب يـتـوجه الى اجلـامعـات االهـلـيـة لـتـطرح سـنـويـا االالف من الـعـاطـل عن

العمل.
ـهنـة في تدريب ـهنـية واجلـامـعات تـبحث عن اهل ا دراس ا رابعـا: الكـثيـر من ا
الـطالب لـلمـراحل األوليـة فـيمـا اجلامـعات الـعـراقيـة تسـتـغرق سـنوات الـدراسة
ـتخـرج الى حـالة من األربع في نـظـريـات مجـردة من الـتطـبـيق فيـنـتهـي الطـالب ا
االنفصـام الوظيفي حينما يجد ان هذه السنوات كانت مضيعة للوقت لم يستفد
ارسة احلياة اجلامعية فحسب وان متطـلبات الوظيفة العامة تختلف منهـا اال 
ـنـاهج الـنـظــريـة الـتي درسـهـا وهـذا يـتـطــلب إعـادة نـظـر شـامـلـة في كــلـيـا عن ا

توصيف وظائف الدراسة اجلامعية ضمن هذا القانون.
ارسات تطوير الوظيفة العامة لتلبية خامسـا: لم تطرح مسودة القانون اليات و
حاجـات اجملتمع بصفتـها مسؤوليـة عمومية من خالل إشـارة الى اليات حوكمة
دنـيـة الـعامـة وتـطـبيـقـات احلكم الـرشـيـد فيـمـا يفـتـرض في مـثل هذا الـوظيـفـة ا
التشـريع العمل على ردم فجـوات عدم الثقة بالـوظيفة العامـة وإيجاد اليات احلد
ـسـؤولـ والـتـزامـاتـهم في ـصـالح في صالحـيـات ا من اسـتـغاللـهـا وتـعـارض ا

تطبيق مدونة السلوك الوظيفي قسرا وليس اختيارا.
ـسـودة مـعـايـيــر اخـتـيـار مـوظــفي الـدرجـات اخلـاصـة سـادسـا: لم حتـدد هــذه ا
ـارسة ومـهارات واخـتبارات تـفوق فـي اجتـيازها وسنـوات اخلبـرة الوظـيفـية 
يتطـلب تثبيتها في م الـقانون وليس تركها الجتـهادات الوزير او حزبه السيما
الوظـائف القياديـة التي تتطـلب خبرات ال تقل عن  25عـاما في الوظيـفة موضوع
االخـتـصاص ولـيس عـشر سـنـوات كمـا هـو مذكـور في مـسودة الـقـانون لـدائرة
مفـترض استحـداثها في األمانـة العامة جمللـس الوزراء إلدارة تعييـنات الوظائف

القيادية.
سابعـا: اعتقـد ان مسودة القـانون باجململ حتـتاج ألكثر من نـدوة مهنيـة موسعة
ترعـاها دائرة البـحوث والدراسـات في مجلس الـنواب بالـتعاون مع بـيت احلكمة

شورة لوضع قانون واجلامـعات العراقية لتقـد اخلبرة وا
اخلـــدمـــة االحتـــادي في مـــســـاقه الـــصـــحــيـح واال فــان
اجــتـــهـــادات الــتـــعــلـــيــــــــــمــات ولـــوائح الـــعــــــــــمل
بـتــفـسـيــرات مـواد قـانــونـيـة كــتـبـــــت خــارج الـبالغـة
ثل فـتـرض ان تسـود لـغة قـانـون  انـعـة ا اجلامـعـة ا

هذه األهمية.

ومن علم أو إضرابهم عن الدوام مع بداية الفصل الدراسي الثاني اعتـصام ا
علم في بـيان لها أن لإلضراب ثالثة طالب التي خلـصتها نقابـة ا يطـلع على ا
دعم إذ الـعراق خـارج التـصنـيف الدولي األول إصالح الـتعـليـم التـربوي أهداف
أما الـهـدف الـثالـث فهـو تـخـصيص األسـرة التـعـلـيـميـة وإصالح الـبـنى الـتحـتـيـة

ميزانية تليق بوزارة التربية.
وهذه مطـالب مشروعة إن حتققت ستكون ذات نتائج ايجابية ليس للمعلم فقط
بل للـمجتـمع العراقي بـصورة عامـة خاصـة وإن إصالح العمـلية الـتربويـة مطلب
واسع ويــجب أن يــنــاقش بــسـرعــة مـن أجل تالفي مــزيــد من األخــطــاء أبــرزهـا
بالتـأكيد ما تعانيه مدارسنا من إزدواجية الـدوام من جهة ومن جهة ثانية عملية
ـدرسـة الواحـدة إلى إدارتـ ومـدرسـت فـي بنـايـة واحـدة أحـدثت خلال شـطـر ا
ـدارس الـتي  شـطـرهـا شـكـلت عبءاً مـالـيـاً عـلى مـوسـفـاً في إن الـكـثـيـر من ا
ـالي وجتهيز األثاث واخملاطبات البريدية ميزانـية الدولة سواء عبر التخصيص ا
دارس لم تكن مدروسة بشكل سليم بقدر خاصة وإن الكثير من عمليات شطر ا
والـغايـة األخرى ـدارس على حـساب الـنوعـية ما إنـها كـانت مجـرد زيادة عـدد ا
تكمن بـان الكثير من أقسام التربية في األقضية كانت تهدف من عمليات الشطر

ديريات عامة مستقلة.  أن تتحول 
وجند إن عـملية تـطوير التـعليم في العـراق الذي هو اآلن خارج تـصنيف اجلودة
تــــــأخر بهذا رغم علـم على اعترافها ا ي مـطلب مشروع وتشكر نقابة ا العا
ا ينـشر عن الواقع التربوي إن الكثـير من العاملـ في التربية ال يعـترفـــــــون 
في العـراق وينظـرون لألمر على إنه اســــــتهداف وإن وزارة الـتربيـة بحاجة إلى
ثـورة تـربــويـة غـايـتــهـا اإلصالح احلـقـيــقي من أجل أن نـدخل تــصـنـيف اجلـودة
ي حــتى وإن كــنــا في نــهـايــة الــتــرتــيب أفــضل من أن نــكــون خــارج هـذا الــعــا

التصنيف.
عـلمـ عليـها أن تـدرك جيدا بـان هنـالك فجوة واسـعة ب أما ما يـخص نقـابة ا
درس علم وا علم وهذه الفجوة لـها أسبابها منها قـناعته لدى ا النقـابة وا
بالنـقابة أساسـا وهذا الهاجس ليس ولـيد اليوم بل هـو متوارث منذ عـقود طويلة
ـعـلـمـ وغـيــرهـا من الـنـقـابـات في الـعــهـد الـسـابق كـانت واجـهـة لـكـون نــقـابـة ا
(حزبـية) للـنظام الـسابق ومن ثم ظل هـذا الهاجس مـوجودا حتى في ظل الـنظام
علم ـقراطي ولألسف ظلت نقابة ا السـياسي احلالي ذي الطابع التعددي الد
تــعـمل وفق الــقـوانـ الــتي شـرعت مــا قـبل عـام  2003 وإن الـقــانـون الــسـاري
عدل في ـعلم حتى يومـنا هذا هو قانون رقم 7 لـسنة  1989ا فـعول لنقابة ا ا

رحلة 2001 وبالتالي فإن النقابة فشلت في تقد قانون جديد يتناسب وا
احلالية وظلت متمسكة بالقانون القد رغم عدم مالءمته للواقع احلالي. 

وسـبب الـتـمسك بـهـذا الـقـانون عـلى مـا يـبدو إنـه ينـاسب وضع (الـنـقـابي) حيث
مـارسة الـعمل الـنقـابي وهـذا األمر جـائز في الـنظم يـتـيح لهم الـتفـرغ الوظـيـفي 
وظف للعمل النقابي الذي ـكن تفريغ ا قراطية ال  لكن في النظم الد الشمـولية
ـعـلـمـ يـجـدون إن نقـابـتـهم لـذا فـإن الـكـثـيـر من ا هـو بـاألسـاس عـمل تـطـوعي 

بحاجة لقانون جديد يتناسب مع الدستور العراقي.
وان وزارة التـــــــربية ومديرياتها العـامة غير ملزمة بتفريغ
ارس الـنـــــــــقـابي ومـنــــــــــحه راتـبـاً كامـالً دون أن 
عـمــله الـوظـيـفــــــــي خـاصـة وان الـدسـتـور الـعـراقي
يبـيح تشـكيل أكثـر من نقـابة واحتـاد للمـهنـة الواحدة
ـسـمـيـات ـا جنــد احتـاد مـعـلـمــ وغـيـرهـا مـن ا ور

األخرى.

يـكــون لــهم مــطـمح فـي االسـتــقـرار
الـوطـيـد ولـذا فـأن أفـكـارهم جـاءت
صـورة معـكوسـة وعـاكسـة ومعـبرة
عن حــقـيـقــة طـبــيـعــتـهم في حــلـهم
وتـرحـالـهـم ان مـجـتـمـعــا قـبـلـيـا ال
ـكن بــاي حـال ان تـســتـنــبط مـنه
قـاعــدة جتــاريــة هـامــة وان أفــكـار
كن ان تتولد (آدم سميث) مثال ال 
ولـو بـشكـل اخر في مـجـتـمع قـبلي
الن تـلك األفـكار لـيـست ابـتـداعا او
ـا هي مــهـمـا بـلـغت من مـلـهـمـة ا
حـدود االبـداع تـأتي كالزمـة مالزمة
لنشوء اجتماعي حاصل. ان العرب
عــنـدمـا غـلب عـلـيـهم طـابع الـبـداوة
كـانت أفــكـارهم كـحــيـاتـهم خــفـيـفـة
سـريـعـة حـكـمــيـة عـابـرة وبـظـهـور
الـتــجـمــعـات ونــواتـات االســتـقـرار
انـــبــثـــقت بـــعض األفـــكـــار الــتي ال
ـاديـة تـتـعـدى حـدود كـيـنـونـتـهـا ا
ـظالم وهي مـقـتصـرة عـلى عـرض ا
والــعـــظــة والــتــوجــيه والــقــضــايــا
الـعشـائـرية الـسـائدة عـنـدهم ولكن
ــدن كــتــجــمــعــات حــول بــظــهــور ا
األسواق عـلى اعتبـار ان من سمات
ــديـــنــة هي انـــهــا ســـوق قــبل كل ا
شيء ظـــــهـــــرت بــــعـض األفـــــكــــار
اجلـــديــــدة الـــتي خـــلـــقت بـــدايـــات

واوليات للفلسفة ليس اال.
رور الزمن ظهر فالسفة اخذوا  و
يــنـاقــشــون أمـور الــكــون ومــسـائل
ـوت والـعقـاب والـثواب احلـياة وا
ولكن سـيطرة الـدين اإلسالمي على
عـبر الـعقـول وعلى اعـتـباره بـأنه ا
الــســـامي عن مــتـــطــلــبــات الــنــاس
وامـــانــيـــهـــا كل ذلك جـــعل مـن ايــة
فلـسفـة تبدو ضـئيـلة متـقلـصة امام
الــدين الـعــظـيم الـواسـع االنـتـشـار
ومـا الــفـرق الــديـنــيـة الـتـي ظـهـرت
وتخـاصمت فيـما بيـنها اال رواضع
تــمــتص غـذاءهــا من الــدين ومـا ان
تــطـور الــعــالم الــعــربي في مــيـدان
احلـضـارة والـرقي الـصـناعـي حتى
انـــتـــعــــشت األوســـاط الــــفـــكـــريـــة
وتـــفــتـــحت اذهــانـــهــا وحـــواســهــا
للدرس واالطالع والبحث اجملد عن

عرفة وكنوزها.  فنون ا
وكـانت اوربـا قـد سـبـقـتـنـا فـي هذه
اخلــطـوات وذلك لـتـوسـع مـكـانـتـهـا
الــــتــــجــــاريــــة وحلــــدوث الــــثــــورة
الــصـنــاعــيـة مــبــتـدئــة من اإلنــتـاج
احلِـــــرَفـي الــــــفـــــردي الـى الـــــورش
الصنـاعية حـتى تأسسـت صناعات
ضـخــمـة لــعـبت فــيـهــا اآللـة دورهـا
البارز ولذا فأن الفلسفات االوربية
مــهـمــا كـانت قــريـبــة الـتــعـبــيـر عن
كن بأي حال ان قضايانا فأننا ال 
نأخذها جاهـزة ومصدرة كوصفات
طـبيـة ال مجـال لـلشك فـيهـا ان هذا
في احلقيقة اماتة حلـيوية الفلسفة
 وجعلها مجرد قناع لتلبيسه على
الــوجـوه بــالــتــالي يــجـد تــصــادمـا
كــبــيــرا مـع تــقــدم الــوضع ورويــدا
رويدا تبدأ تلك الشهادات الفلسفية
بـالـعــزلـة واالنــزواء حـيث تــضـعف

اهميتها. 
فــجــاءت عــمـلــيــات الــتـفــكــيــر لـدى
الـنــاشـئـة مــقـلــدة اكـثـر من كــونـهـا
مـبـدعـة مــجـددة ان الـتــرجـمـة ومـا
تـقدمه من عـرض لكـثـير من األفـكار
الفلسفية الغربية قد دفعت الشباب
الى ان يــــشـــــربــــوا بال ارتــــواء من
الــفـلـســفـات الـغــربـيـة وتــطـبـيــقـهـا
بــصـورة جــامــدة او نــصــيــة وكـأن
الـذيـن وضـعــوهــا من مــفـكــرين هم
انفـسـهم نحن دون اخـــــــذ اعتـبار
لــطـبـيــعـة نـفــوسـنــا الـتي تــخـتـلف
بـطبـقــــــــاتهـا الـواعيـة والالواعـية
الـــشــعـــوريــة والـالشــعــــــوريــة عن
طـبـيـعـة نـفـوس أولـئك عالوة عـلى
اختالف الظروف البيئية من وجهة
الـنـظـر االقـتـصـاديـة واالجـتـمـاعـيـة
ومـا يـتـرتـب عـلـيـهــا من اخـتالفـات

أخرى.
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