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محمد محسن

أو جلسات  واح�����دة  ج��ل��س��ة  ت��ك��ف��ي  ال 
»عودة  ب����م����وض����وع  ل����إح����اط����ة  ع������دة 
 

ّ
إن ال��ق��ول  يمكن  لكن  امليتافيزيقيا«. 

منذ  مها 
ّ

نظ ال��ت��ي  ال��ن��دوة 
في  الفلسفة  م��ن��ت��دى  أي���ام 
الحكمّية  امل��ع��ارف  »معهد 
الدينية  ل���������ل���������دراس���������ات 
الباب  فتحت  والفلسفية« 
واس���ع���ًا أم����ام ال��ن��ق��اش في 
الجدلي.  امل�����وض�����وع  ه�����ذا 
الندوة  ك������ان������ت  وف�����ي�����م�����ا 
ال��ع��دد 21  م��ق��االت  لنقاش  مخّصصة 
ال��ت��ي يصدرها  »امل��ح��ّج��ة«  م��ن مجلة 
»عودة  ق���ض���ي���ة  وت����ن����اول����ت  امل����ع����ه����د، 
كلمات  ت���ش���ّع���ب���ت  امل���ي���ت���اف���ي���زي���ق���ي���ا«، 

املحاضرين إلى ما هو أبعد من ذلك. 
 رأيه في امليتافيزيقيا، وجدواها 

ّ
لكل

 
ً
والروحاني، وصوال الديني  باملعنى 
 زي���ادة عناصر ج��دي��دة على 

ّ
إل��ى ح��د

تعريفها في الفلسفة اإلسالمية. 
متشائمًا  ب��دا  صفدي  مطاع  الباحث 
أبدى  إذ  امل���ق���ت���ض���ب���ة،  م���داخ���ل���ت���ه  ف����ي 
استياءه مما آلت إليه الفلسفة اليوم، 
��رك إي��ج��اد اإلج��اب��ات للعلوم 

ُ
بعدما ت

بدلت الحقائق 
ُ
التجريبية. تاليًا، است

بدلت 
ُ
است وامل�������ع�������ارف  ب�����امل�����ع�����ارف، 

ب��امل��ع��ل��وم��ات، ف��ب��ق��ي ل��ل��ف��س��ل��ف��ة شرف 
السؤال فقط.

»امل����ي����ت����اف����ي����زي����ق����ي����ا ف�������ي ال�������ش�������رق لم 
ت���غ���ب ح���ت���ى ت����ع����ود. م����ا ي��خ��ت��ل��ف هو 
الباحث  ب������دأ  ه����ك����ذا  ت���ع���ري���ف���ات���ه���ا«، 
ج������وزف م���ع���ل���وف م���داخ���ل���ت���ه. ث����م زاد 

: »ه�����ي محاولة 
ً
ق����ائ����ال م��دي��ح��ه��ا  ف����ي 

م��ادة تساعد على فهم  العقل لتقديم 
مناصري  أعجبت  كلمات  اإلن��س��ان«. 
امليتافيزيقي، لكن ليس لوقت  التيار 
ات��خ��ذ منحًى  م��ع��ل��وف  إن  إذ  ط���وي���ل، 
إذا  وت���س���اءل:  للميتافيزيقيا.  ن��ق��دي��ًا 
كانت علمًا، فلماذا لم تلق استحسانًا 
ت��ك��ن كذلك،  ل���م  ال���ع���ل���وم؟ وإن  ك��ب��اق��ي 
ف��ل��م��اذا تفاخر ب��ه��ذا األم���ر؟ ث��م ضرب 
ع���ن���د مناصري  ح����س����اس  وت�����ر  ع���ل���ى 
��ج��ه نحو 

ّ
امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي��ا: »ال����دي����ن ي��ت

نهاياته في أوروبا. يمكن اإلنسان أن 
يعيش بال دين، لكن ال يمكنه العيش 
يؤمن  جديد  تيار  ثّمة  روحانية.  بال 

بروحانية من دون الله«. 
ل 

ّ
أما الباحث حبيب فياض، فقد فض

ت��ب��دي��ل ت��ع��ري��ف امل��ي��ت��اف��ي��زي��ق��ي��ا وفقًا 

الكالسيكية.  اإلس���الم���ي���ة  ل��ل��ف��ل��س��ف��ة 
املاهية  ب���ث���ن���ائ���ي���ة  اس����ت����ب����دل  ه�����ك�����ذا، 
والوجود.  ال��ل��غ��ة  ث��ن��ائ��ي��ة  وال����وج����ود، 
ب���أس���ل���وب م��ب��ّس��ط نسبيًا:  ث���م ش����رح 
كل  اآلت���ي:  ه��ي  التي نقصدها  »اللغة 
م���ا ي��س��ك��ن��ه م��ع��ن��ى ف��ه��و ل���غ���وي، وكل 
م���وج���ود ل���ه م��ع��ن��ى. ك���ل ش���يء يمتلك 
التعبير ع��ن ذات��ي��ات��ه، هو  ق���درة على 

أقوى من اللغة النطقية. كل لغة تعّبر 
عن موجود، وكل موجود له لغة تعّبر 
ع���ن���ه«. ه���ك���ذا، ت��ص��ّح م��ق��ول��ة هايدغر 
اإلنسان،  يفعله  ش��ي��ئ��ًا  ال��ف��ه��م  »ل��ي��س 
راق�������ت مطالعة  ي����ك����ون����ه«.  ش���ي���ئ���ًا  ب����ل 
الجلسة،  في  املتدينني  بعض  فياض 
وخ��ص��وص��ًا أن���ه ان��ط��ل��ق م��ن الفلسفة 
اإلسالمية للحديث عن امليتافيزيقيا. 
بعد امل��داخ��الت، ل��م يطل ال��ج��دل، وإن 
ف��ي تحليل عودة  ال��وج��ه��ات  اختلفت 
امليتافيزيقيا. فقد اتفق الجميع على 
�����ده ص��ف��دي ف���ي ن��ه��اي��ة النقاش 

ّ
م���ا أك

»ال���غ���رب أع���ط���ى أج���وب���ة ون���ق���ده���ا، ثم 
الحضارات  م 

ّ
تتقد وهكذا  النقد،  نقد 

ال���ت���ي ت��ص��ن��ع��ه��ا ال��ف��ل��س��ف��ة. أم����ا نحن 
أج��وب��ة نهائية  ال��ش��رق، فأعطينا  ف��ي 

ووقفنا عندها من دون نقدها«.

على الغالف

بعد الندوة

بغداد ـــ حسام السراي

هل دخلت بغداد في زمن االنحطاط 
العراقّيون  امل��ث��ق��ف��ون  ح��ق��ًا؟  ال��ط��وي��ل 
يخوضون هذه األّيام حملة احتجاج 
 السلطة الجديدة بكل 

ّ
بال هوادة، ضد

إغراق  تعمل على  تجلياتها: سلطة 
البالد في ظالم مقلق، في قفزة إلى 
الوراء ال تحمد عقباها على مستوى 

العالم العربي برّمته.   
ال���ت���ي ش��غ��ل��ت أخيرًا  االع���ت���ص���ام���ات 
الرأي العام العراقّي، وأخذت مساحة 
ك���ب���ي���رة ف�����ي وس�����ائ�����ل اإلع�����������الم، هي 
خ��ط��وة أول����ى ف���ي امل��واج��ه��ة الدائرة 
ب���ني م��ث��ق��ف��ي ال���ع���راق ض���د السلطات 
املحافظات  م���ج���ال���س  ف����ي  امل���ح���ل���ّي���ة 
 ذل����ك في 

ّ
)وخ���ص���وص���ًا ب����غ����داد(. ك����ل

م����ن السلطة  م���ف���ض���وح  ت����واط����ؤ  ظ����ل 
الرئاسات  م���ن  أي����ًا   

ّ
إن إذ  امل���رك���زّي���ة، 

الثالث )الجمهورّية، مجلس الوزراء 
ل��م يعلن موقفه  ال���ن���واب(،  وم��ج��ل��س 
ال��ت��ي صدرت  ال���ق���رارات  إزاء سلسلة 
املدنّية  ال��ح��ي��اة  وت��س��ت��ه��دف  أخ���ي���رًا 
الرافدين  والحرّيات العاّمة في بالد 

وإعادتها إلى العصور املظلمة.

أنطوان كتورة ومطاع 
صفدي في الندوة

األرض تهتّز في بغداد: الحرّيات أّواًل!

هل سقطت بغداد في يد 
»األصولّية«؟ وهل تلك هدية الكاوبوي 

 املوت 
ً
األميركي الذي جاءها حامال

 
ّ
ف؟ لم تكد تستقر

ّ
والخراب والتطر

السلطة السياسية الجديدة، حتى بان 
ة يحاصر الحياة 

ّ
وجهها الحقيقي: زمن الرد

العامة... ومثقفو العراق يواصلون اليوم 
اعتصامهم في ساحة الفردوس

مثّقفو العراق ينتفضون 
ضّد أصولّية الدولة

إغالق قسَمي 
المسرح والموسيقى 

في معهد الفنون، 
وقريبًا سحب التماثيل 

من باحته

الغرب يواصل نقد 
النقد، والشرق 

وقف عند األجوبة 
النهائّية

معهد المعارف الحكمّية عودة إلى الميتافيزيقيا

صمت ق���ادة ال��ع��راق »ال��ج��دي��د«، ولم 
يعرف ال��رأي العام موقفهم من قرار 
ال��ذي قضى  مجلس محافظة بغداد 
االجتماعّية  امل��ن��ت��دي��ات   

ّ
ك���ل ب��إغ��الق 

وأكثر  الليلّية.  وال��ن��وادي  وامل��ط��اع��م 
من هذا، لم نسمع رأيهم بما حصل 
مع األمني العام التحاد أدباء العراق 
ج����ب����ر ع���ل���ى ت���وق���ي���ع محضر 

ُ
ال������ذي أ

االجتماعّي  ال��ن��ادي  ب��إغ��الق  يقضي 
����ه شبيه 

ّ
ال��ت��اب��ع ل��الت��ح��اد، ب��ح��ج��ة أن

ل أي من 
ّ

بالنوادي الليلية! ولم يتدخ
الثالثة في كواليس معهد  الرؤساء 
املساعي  ح���ي���ث  ال��ج��م��ي��ل��ة،  ال���ف���ن���ون 
من  والتماثيل  صب 

ُّ
الن لرفع  جارية 

باحة املعهد نفسه!
وي���ع���ّب���ر امل���ث���ق���ف���ون ال����ع����راق����ّي����ون، في 
ال��داخ��ل وال���خ���ارج ع��ل��ى ال���س���واء، عن 
الحياة  إل���ي���ه  م���م���ا س����ت����ؤول  ق��ل��ق��ه��م 
ى 

ّ
ع����ل����ى شت ب����ل����ده����م،  ف�����ي  ال����ع����ام����ة 

واإلبداعّية  ال���ف���ك���رّي���ة  امل���س���ت���وي���ات 
اس��ت��م��ّرت األمور  إذا  واالج��ت��م��اع��ّي��ة، 
 تواطؤ 

ّ
ع��ل��ى ه����ذا امل����ن����وال، ف���ي ظ����ل

ال���س���ي���اس���ّي���ة التي  ال����ق����وى  م��خ��ت��ل��ف 
أف��رزت��ه��ا م��رح��ل��ة م���ا ب��ع��د االحتالل. 
وي����ت����س����اءل ب���ع���ض���ه���م: ه����ل ه�����ذا هو 

العالم  ب�����ه  وع�����دن�����ا  ال��������ذي  ال������ع������راق 
»ديموقراطّيات«  ال� وم��اذا عن  الحّر؟ 
الغربّية التي جاءت باألمس بهدف 
 نظرها 

ّ
ت���غ���ض ك���ي���ف  »ت���ح���ري���رن���ا«، 

الهائل  ال����ت����راج����ع  ه�����ذا  ع����ن  ال�����ي�����وم، 
والحياة  ال���ح���رّي���ات  م��س��ت��وى  ع��ل��ى 
األك��ادي��م��ّي��ة وال��ث��ق��اف��ّي��ة، ق��ي��اس��ًا إلى 
ام ح��س��ني ن��ف��س��ه؟ ه���ذا ما 

ّ
ع��ه��د ص�����د

إذًا،  األميركي  الكاوبوي  يفعله  ج��اء 
وها هو يخطط للرحيل تاركًا البالد 
ف��ي جحيم الهمجّية  ق��ة، غ��ارق��ة 

ّ
م��م��ز

والتطّرف...
ال������ع������الم������ات األول������������ى قبل  ظ�����ه�����رت 
الفعالّيات  إل�����غ�����اء  م�����ع  ش����ه����ري����ن، 
الغنائّية واملوسيقّية من »مهرجان 
بابل«... وتواصلت مع إغالق قسمي 
معهد  ف������ي  وامل����وس����ي����ق����ى  امل������س������رح 
ال��ف��ن��ون ال��ج��م��ي��ل��ة م��ن��ذ أي����ام. إذ أكد 
هم نقلوا الى أقسام 

ّ
بعض الطلبة أن

ووراءها  امل��ع��ه��د  »إدارة   
ّ

ألن أخ���رى 
 
ً
إقباال هناك   

ّ
أن رأت  التربية،  وزارة 

كبيرًا على هذين القسمني، لذا قررت 
الى األقسام األخرى«.  نقل ملفاتهم 
أما رئيس قسم املوسيقى في املعهد 
»التحريم   

ّ
ب���أن ف��أق��ّر  ه����ادي،  محمد 

الديني يقف وراء هذا القرار«.
 عضو مجلس 

ّ
أمام تعيني محرم لكل

محافظة في واسط )وسط العراق(، 
ث��م إج��ب��ار سيرك عاملي ف��ي البصرة 
 
ً
على مغادرتها قبل شهرين، وصوال
االجتماعّية  امل��ن��ت��دي��ات  إغ����الق  ال���ى 
والتجاوز  ال����ل����ي����ل����ّي����ة  وال���������ن���������وادي 

العراقيني  امل��ث��ق��ف��ني   
ّ

ب��ح��ق ال��ح��اص��ل 
 ش��ك��ل املواجهة 

ّ
ف���إن وم��ؤّس��س��ات��ه��م، 

قد تغّير اليوم ليتحّول الى »معركة 
نزول  م�����ع  األرض  ع���ل���ى  م���ف���ت���وح���ة 
ال��ش��ارع ون��ش��ر مقاالت  ال��ى  املثقفني 
ف����ي امل���ن���اب���ر اإلع����الم����ي����ة«، ك���م���ا يرى 
ال��س��ي��ن��م��ائ��ّي ك���اظ���م مرشد  ال���ن���اق���د 

السلوم. 
 ،»

ً
أوال »ال�����ح�����رّي�����ات  ح���م���ل���ة  وض����م����ن 

ان���ط���ل���ق���ت أم������س االع����ت����ص����ام����ات في 
اليوم في  املتنبي، وتتواصل  ش��ارع 
س��اح��ة ال���ف���ردوس دف��اع��ًا ع��ن حقوق 
امل����رأة ورف���ض إل��زام��ّي��ة ال��ح��ج��اب في 
املدارس. وتعكس الساحة اإلعالمّية 
أص���داء ال��ن��ق��اش��ات، م��ع اإلش����ارة إلى 
العراقية،  ال��ص��ح��ف  ب��ع��ض  ان���خ���راط 
»امل���دى« و»ال��ع��ال��م« و»الصباح  مثل 
الحملة...  ه���������ذه  ف�������ي  ال�������ج�������دي�������د«، 
م��ق��اب��ل غ���ي���اب ب��ع��ض��ه��ا اآلخ�����ر مثل 

جريدة»الصباح« شبه الرسمّية.
 من دليل إضافي على 

ّ
وإذا كان ال بد

ال���ج���دي���د ألح������الم مثقفي  ع 
ّ

ال���ت���ص���د
ال���ع���راق، م��ن��ذ أوه�����ام ال��ت��غ��ي��ي��ر التي 
ام حسني، 

ّ
اعترتهم بعد سقوط ص��د

إل��ى موجة الهجرة  فيكفي أن تشير 
ب����ني الذين  ب��������دأت.  ال���ت���ي  ال����ج����دي����دة 
رح��ل��وا م��ج��ددًا: سهيل س��ام��ي نادر، 
ط���اه���ر ع���ب���د م���س���ل���م، ح���ي���در سعيد، 
غني حكمت...  ومحمد  ع���ودة  ن��اظ��م 
االغتيال،  آخ��ري��ن  نصيب  ك��ان  فيما 
م��ن أم��ث��ال: كامل شياع وق��اس��م عبد 
املثقفني فقد  أم��ا بقية  األمير عجام. 
ارت��ض��ت م��واج��ه��ة م��ص��اع��ب الحياة 
والعالقة  واإلره����اب  العنف  وأج���واء 
السياسّية  ب���ال���ن���خ���ب���ة  ال����ش����ائ����ك����ة 
ر أحيانًا بكوابيس 

ّ
الجديدة التي تذك

النظام البائد. 
وإذا كانت املبادرات الفردّية للمثقفني 
اعتصامات  وراء  ت��ق��ف  ال���ع���راق���ّي���ني 
املؤّسسات   

ّ
ف������إن األخ�����ي�����رة،  ب����غ����داد 

غائبة.  تكن  ل��م  الثقافّية  واملنظمات 
العراقّي«  ال��ش��ع��ر  »ب���ي���ت  أص�����در  إذ 
ف��ي ب��غ��داد ب��ي��ان��ًا، دع��ا ال��ى مواصلة 
حمالت الدفاع عن الحرّيات... مثلما 
ف��ي هولندا  ثقافية  ج��م��ع��ّي��ات  دع���ت 
الى إدانة هذه اإلجراءات الالقانونّية 

ملخالفتها روح العصر. 
وس����ط ه�����ذا، ت��ع��ل��و ال���ت���ح���ذي���رات من 
كتاب  بأسماء  قوائم جاهزة  وج��ود 
ح�����وزة جماعات  ف���ي  وص���ح���اف���ّي���ني، 
قرار  ات������خ������ذت  م���س���ل���ح���ة  أص����ول����ي����ة 
التصفيات  م���رح���ل���ة  إل�����ى  االن���ت���ق���ال 
الناشط  اغ���ت���ي���ال   

ّ
ول���ع���ل امل��ن��ه��ج��ّي��ة. 

ح���ام���د ع��ل��ي ب��ك��ات��م ص�����وت، االثنني 
املاضي، وسط بغداد، يندرج ضمن 
املستقلة  النخب  استهداف  سلسلة 
واملدافعة عن قيم العراق اآلخر وعن 

قيمة اإلنسان الحّر في هذه البالد. 
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من االعتصامات التي شهدتها بغداد أخيرًا عماد حجاج )األردن(


