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 ادلىضىع وادلىهدٍح وانصؼىتاخ
 كتاتاخ حىل مهدي ػامم :ما ذلا وما ػهٍها

"إهّه الخاسٍخ ًلعب لعبتي وٍذي جؤظغ للفشاغ" ّ
هالل بً صٍخىن "مهذي عامل" ّ
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الـمكدمٕ
ج٨دؿب الىٓغٍت اإلااع٦ؿُت ٦شحرا مً ألاهمُت ،في الؿُا٢اث الٟلؿُٟت
الىٓغٍت ،وما ًىبشٖ ٤جها ،ؤو ًغجبِ بها ،مً مباخض جُبُُ٣ت في الٗلىم ؤلاوؿاهُت
والاظخماُٖت ،زانت ٖلىم الاظخمإ وؤلاوؿان والؿُاؾت والخاعٍش والا٢خهاص.
ًّ
زانا ،في خ٣ل الاقخٛا ٫الٟلؿٟي ًّ
ٖغبُا،
هظه ألاهمُت عبما ج٨دسخي َابٗا
زانت مً هاخُت الخىُْ ٠والضالالث وازخال ٝال٣غاءاث ،والخإزغ –اإلاخٟاوث– بخٗضص
وازخال ٝالغئي واإلاضاعؽ الٟلؿُٟت اإلااع٦ؿُت.
وفي هظا الؿُاً ١بضو مكغوٕ اإلا٨ٟغ الغاخل مهضي ٖامل واخضا مً ؤهم
اإلاكاعَ٘ الٟلؿُٟت "ٖلى مؿخىي الىٓغٍت واإلاماعؾت" التي اؾخلهمذ الٟلؿٟت
اإلااع٦ؿُت ،في آٞا٢ها اإلاخجضصة ،وبالخالي بم٩اهُت الخإؾِـ إلاا ٌكبه اإلاظهب الٟلؿٟي
ًّ
وؿبُا ،واإلاخمحز بمىهجُخه الٟلؿُٟت اإلاغهت ،في الخدلُل الخاعٍخي والؿُاسخي
اإلاسخل٠
والاظخماعي ،يمً عئٍت ٞلؿُٟت مخِىت ومخماؾ٨ت.
ّ
ٞمهضي ٖامل ،ؤو الض٦خىع خؿً خمضان ،اإلا٨ٟغ اللبىاوي اإلاشحر للجض ،٫مشل
ّ
خالت بق٩الُت ٞغٍضة ٖلى مؿخىٍاث ّ
ٖضة :مً هاخُت جإزغه الىاضر بإؾخاطه الُٟلؿىٝ
الٟغوسخي اإلااع٦سخي البيُىي لىي ؤلخىؾحر ،في ٞترة هُمىت اإلاضعؾت الؿىُُٞدُت في ًٞاء
الٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت ،ومىا ٠٢جل ٪اإلاضعؾت اإلالخبؿت مً مكاعَ٘ الى٣ض والخجضًض التي
ّ
مشلها ؤلخىؾحر وٚحره ،ومً هاخُت ٢ضعجه ٖلى الخى ٤ُٞبحن مكغوٖه الٟلؿٟي الى٣ضي
والخجضًضي ،وبحن وكاَه الباعػ في الخؼب الكُىعي اللبىاوي ،مً زالًٖ ٫ىٍخه في
اللجىت اإلاغ٦ؼٍت للخؼب.
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خالت مهضي ٖامل ؤلاق٩الُت ّبًاهاَّ ،
جغصص نضاها ،بٗض اٚخُاله في ؤًاع ،1987
زانت مً هاخُت ٦ثرة الضعاؾاث التي جىاولذ –وال جؼا ٫جدىاو -٫ظىاهب مخٗضصة مً
ٞلؿٟخه وؤ٩ٞا ه ،وهي ص اؾاث ّ
حٗض بالٗكغاث ،ل ً٨في ْل مٟاع٢ت جضٖى للخإمل ،وهي
ع
ع
ّ
هضعة الضعاؾاث ألا٧اصًمُت الجامُٗت التي جىاولذ م٨ٟغا بإهمُخه.

املُوُ َاإكشهل

ّ
اج٩اء ٖلى ما ؾب ،٤جخلخو مك٩لت هظه الضعاؾت في مداولت اؾخ٨كاٝ
مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،مً زال ٫الخٟغ في ؤنىلها وجىُْٟاتها وصالالتها،
وطل ٪باالؾدىاص بلى مجمىٖت ال٨خب والضعاؾاث واإلا٣االث التي ؤهجؼها ،باإلياٞت بلى
م٣اعبت مالمذ ما لم ً٨خمل في مكغوٖه الٟلؿٟي بد٨م عخُله٢ ،بل ألاوان.
هظه اإلاداولت الاؾخ٨كاُٞت جٟترى الخٟغ ٖمُ٣ا في ألانى ٫الٟلؿُٟت التي

ّ
ق٩لذ مىٓىمت مهضي ٖامل ال٨ٟغٍت ،وحٗمل ٖلى جدضًض ؤهم اإلاىهجُاث الٟلؿُٟت
"ألاؾالُب وألاصواث" التي اؾخسضمها في جدلُالجه الىٓغٍت والخُبُُ٣ت ،مً زال ٫ببغاػ
ّ
آلُاث جىُْ ٠مىهجُخه الٟلؿُٟت في الخدلُل ،مً زال ٫هماطط مدضصة.

األيمّٕ َاأليداف

ّبن مىيىٖا بهظا اإلاؿخىي مً الترُ٦ب جبرػ ؤهمُخه ،ؤوال مً ؤهمُت الٟلؿٟت
اإلااع٦ؿُت طاتها في الخُاة ؤلاوؿاهُتٖ ،لى اإلاؿخىي ال٩ىوي ،زانت مً هاخُت جىىٕ
ًّ
ًّ
ًّ
ؤُ٣ٞا في جىاولها لً٣اًا الٗلىم الُبُُٗت
وٖمىصًا:
ؤُ٣ٞا
مىهجُاتها الخدلُلُت،
ّ
وٖمىصًا في ّ
ًّ
وججضص ؤصواتها اإلاىهجُت اإلاؿخسضمت في
حٗضص
وؤلاوؿاهُت والاظخماُٖت،
الخدلُل والى٣ض ،وؤهمُت اإلاؿاخت التي حكٛلها الٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت في الخ٣ى ٫اإلاٗغُٞت
والؿُاؾُت الٗغبُت ،والدؿائالث اإلاؿخمغة خى٢ ٫ضعة اإلاىاهج الٟلؿُٟت ٖمىما،
واإلااع٦ؿُت زهىنا ٖلى ٞهم الىا ٘٢الٗغبي وجدلُله ،وبالخالي ؤلاؾهام في حُٛحره.
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ّبن للُ٣مت الٗلمُت والخُبُُ٣ت ل٨خاباث مهضي ٖامل ،الٗلمُت في ٖم٣ها ّ
وجىىٖها،
والخُبُُ٣ت في جىاولها لً٣اًا ومك٨الث وهمىم اإلاجخمٗاث الٗغبُت الخضًشت
واإلاٗانغة ،ؤهمُت زاهُت ،باإلياٞت بلى عخُل مهضي ٖامل ٢بل ا٦خما ٫مكغوٖه
ّ
الٟلؿٟي ،و٢لت الضعاؾاث ألا٧اصًمُت الجامُٗت التي جىاولذ طل ٪اإلاكغوٕ بالبدض
والخدلُل زالشا.
حؿعى الضعاؾت بلى جد ٤ُ٣ظملت مً ألاهضا ،ٝهي:
ّ
 اؾخ٨كا ٝألانى ٫الٟلؿُٟت التي ق٩لذ مىٓىمت مهضي ٖامل ال٨ٟغٍت. جدضًض ؤهم اإلاىهجُاث الٟلؿُٟت "ؤؾالُب وؤصواث" التي اؾخسضمها مهضيٖامل في جدلُالجه الىٓغٍت والخُبُُ٣ت.
 ببغاػ آلُاث جىُْ ٠مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت في الخدلُل مً زال٫هماطط مدضصة٦( ،خاب بدض في ؤؾباب الخغب ألاهلُت في لبىان ٖلى ؾبُل
اإلاشا ٫ال الخهغ).
 -م٣اعبت مالمذ ما لم ً٨خمل في مكغوٕ مهضي ٖامل الٟلؿٟي.

األضٚلٕ َالفسوّّلت

ّ
لخخإؾـ الضعاؾت جإؾِؿا مخِىا ،زانت مً هاخُت اعج٩اػها ٖلى ٞغيُت ّؤن
مهضي ٖامل ّ
ؤؾـ لغئٍت ٞلؿُٟت ظضًضة ومسخلٟت ،باالهُال ١ظظوعها اإلااع٦ؿُت،
جدؿم باإلاغوهت وال٣ضعة ٖلى الخىلُ ٠الجضليٖ ،لى اإلاؿخىي الىٓغي إلاىاهج ٞلؿُٟت
مخٗضصة مً هاخُت ،والخىُْ ٠الٗملي لهظه اإلاىاهج في ه٣ض الىا ٘٢الٗغبي ،وجدلُله،
مً هاخُت ؤزغيٞ ،ال ّبض له٨ظا صعاؾت مً الخهضي لئلظابت الٗلمُت الهاعمت ٖلى
مجمىٖت مدضصة مً الدؿائالث في ٞهىلها ومباخثها ،واإلاخمشلت في:
 ما مٗالم ؤلاَاع الٗام إلاىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،وما ؤنىلها الىٓغٍت؟منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت
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 ما ؤبغػ اإلاىاهج التي ؤؾهمذ في حكُ٨ل مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت؟ وماؤؾالُب جل ٪اإلاىهجُت وؤصواتها؟
 ما ؤوظه الدكابه ،ومً زم خضوص الازخال ٝما بحن مهضي ٖامل ولىيؤلخىؾحر؟
  ٠ُ٦جم جىُْ ٠مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت في جدلُل الىا ٘٢الٗغبي،وه٣ضه؟
 -ما اإلاالمذ اإلام٨ىت ال٦خما ٫مكغوٕ مهضي ٖامل الٟلؿٟي؟
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املهًجّٕ َالصعُبلت
مو املهًج إىل املهًجّٕ
حٗمل ألاَغوخت هىا ٖلى اإلاؼاوظت ما بحن اإلاىهج/اإلاىاهج واإلاىهجُت/اإلاىهجُاث،
ّ
بٟغيُتها ألاؾاؾُت؛ طل ٪ؤن اإلاىهج  Methodفي مٟهىمه الٗام ٌكحر بلى
ُٞما ًخٗل٤
"الُغٍ ٤الىاضر في الخٗبحر ًٖ شخيء ،ؤو في ٖمل شخيء ،ؤو في حٗلُم شخيءَ ،ب٣ا إلاباصيء
ّ
مُٗىت ،وبُٛت الىنى ٫بلى ٚاًت مُٗىت" 2هي الخ٣ُ٣ت ،ؤو خ٣ُ٣ت ألاقُاء٦ .ما ٌكحر
مٟهىم اإلاىهج في ؾُا ١البدض الٗلمي بلى "الُغٍّ ٤
اإلااصي الى ال٨ك ًٖ ٠الخ٣ُ٣ت في

الٗلىم ،بىاؾُت َاثٟت مً ال٣ىاٖض الٗامت التي تهُمً ٖلى ؾحر الٗ٣ل ،وجدضص
ٖملُاجه؛ ختى ًهل بلى هدُجت مٗلىمت"ّ .3بن اإلاىهج وخضه بهظا اإلاٗجى لِـ ٧اُٞا في
مضاع البدض ،وال في ؤؾاؽ ٞغيِخه ،وال ًاصي مٟهىم اإلاىهج ،بهظا اإلاٗجى وخضه ،بلى
جدٚ ٤ُ٣غى ألاَغوخت الهاص ٝبلى ؾبر ؤٚىاع اقخٛاالث مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،في
ؤنىلها وجىُْٟها وصالالتها ،بل بن مؼاوظخه بمٟهىم اإلاىهجُت  Methodolgyهى ال٣اصع
ٖلى طل٪؛ ّ
ألن اإلاىهجُت "ٞغٕ مً اإلاىُ ،٤مىيىٖه الضعؽ الالخ ٤للمىاهج والُغ،١
وبىدى ؤزوٖ ،اصة ،صعؽ اإلاىاهج الٗلمُت" ،4ومٟهىم اإلاىهجُت ،بهظا اإلاٗجى ،اقخٛا٫
ببؿِخمىلىجي ٢اثم ٖلى صعاؾت ّ
"ُُٟ٦ت بىاء اإلاىاهج وازخُاعها وحكُٛلها وحٗضًلها
َّ
وهً٣ها وبٖاصة بىائهاً ،بدض في ّ
٧لُاتها ومؿلماتها وؤَغها الٗامتٞ ،هى الىانلت ما بحن
الىمىطط اإلاٗغفي ،واإلاىاهج التي جمشل الىؾاثل والُغ ١التي حؿخسضم للىنى ٫بلى
الخ٣ُ٣ت" .5وبهظا اإلاٗجى ؤًًا حؿخٛغ ١اإلاىهجُت ُب ْٗضًً ازىحن ،هما :الٟلؿٟت الىٓغٍت
وؤلاظغاءاث ،خُض "ج٨مً الٟلؿٟت في الىمىطط اإلاٗغفي ،وؤلاظغاءاث في اإلاىاهج
 2وهبة ،مراد ( ،)7112المعجم الفلسفً ،القاهرة 8دار قباء ،ص .876
 3بدوي ،عبد الرحمن ( ،)0722مناهج البحث العلمً ،الكوٌت 8وكالة المطبوعات ،ص .5
 4الالند ،أندرٌه ( ،)7117موسوعة الالند الفلسفٌة ،ترجمة خلٌل أحمد خلٌل ،بٌروت-بارٌس 8منشورات
عوٌدات .ص .615
 5عارف ،نصر محمد ( ،)0778قضاٌا المنهجٌة ،القاهرة 8المعهد العالمً للفكر اإلسالمً ،ص .6
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وألاصواث ،وٍترجب ٖلى طل ٪ؤن اإلاىاهج حؿدبًُ ٞلؿٟتها ،وؤن ؤلاظغاءاث اإلاىهجُت
ُ
وألاصواث البؿُُت جدمل في ّ
َُاتها وزىاًاها ٞلؿٟت اإلاىهجُت التي جيبٗض مجها ،وجبجى
ٖلحها".6

املهًجّٕ
باالهخ٣ا ٫مً مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،بلى مىهجُت الباخض الضعاؾُت،
ًب٣ى ؾاا ٫اإلاىهجُت الجظع ألا٦ثر الخباؾا وحُٗ٣ضا في الضعاؾاث الٟلؿُٟت ،خُض ال
َّ
ومدضصا ًخد٨م في َغٍ٣ت جدلُله
ًغي الباخض ّؤن ّزمت مىُل٣ا مىهجُا واخضا
للًُ٣ت/الً٣اًا اإلاُغوخت ،ب٣ضع ما ًغي مؿاخت مىهجُت مخٗضصة الجىاهب،
ومدكاب٨ت ألابٗاصُٞ ،ما ٌكبه "مىهجُت حٗضص اإلاىهجُاث" في الاقخٛا ٫الٟلؿٟي ،جل٪
اإلاىهجُت اإلاؿ٩ىهت بهاظـ الخظع الضاثم مً الى٢ىٕ في قبا ٥اإلاىزىُ٢اث اإلاُل٣ت
والخٗمُماث الضوٚماثُت ال٣اجلت لغوح البدض الٟلؿٟي ،ؤو الخٟلؿ ٠الباخض؛ طل ٪ؤن
الاٖخ٣اص "بىظىص مىهج واخض للٟلؿٟت هى بٚال ١لالهٟخاح الظي هى قغٍ خغٍت الخ٨ٟحر
التي هي عوح الٟلؿٟت ،وخحن ه٣خل هظه الغوح ٞةهىا مباقغة ٢ض ٢خلىا الٟلؿٟت طاتها"
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بلٛت لىصُٞج ٞخجيكخحن.
ّ
ل ً٨طل ٪ال ٌٗجي الى٢ىٕ في خالت مً "الالويىح اإلاجهجي" الظي ال ّ
ً٣ل زُىعة ًٖ
هًُ٣ه الؿال ٠الظ٦غ ،وطل ٪ما جخًمىه ال٣غاءة الى٣ضًت الخدلُلُت ،بىنٟها وؿُجا
واُٖا مً ألاصواث اإلاٗغُٞت اإلاىبيُت ،ابخضاء ٖلى "اإلاىهج اإلااصي الجضلي الخاعٍخي الظي هى
ّ
طاجه مىي٘ الخىاع الى٣ضي ،واإلادخ ٟٔبغ٦حزجه ال٨بري؛ ٧ىهه مىهج الخجاوػ
والخسُي
ِ
ّ
الجضلُحن ّ
ّ
اإلااصًحن ،و٧ىهه اإلاىهج الظي ًسً٘ لهظا الخسُي ،وطا ٥الخجاوػ باؾخمغاع".8

 6انظر 8العاٌش ،عبد هللا ،أخالقٌات البحث العلمً االجتماعً ،بحث منشور فً موقع جامعة أم القرى.
 7انظر 8فتجنشتٌن ،لودفٌج ( ،)7112تحقٌقات فلسفٌة ،ترجمة 8عبد الرزاق بنور ،بٌروت 8مركز دراسات الوحدة
العربٌة.
 8تٌزٌنً ،الطٌب ( ،)0767على طرٌق الوضوح المنهجً ،بٌروت 8دار الفارابً ،ص .2
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ّبن ال٣غاءة الى٣ضًت الخدلُلُت هىا هي ٢غاءة ٞلؿُٟت ماصًت ظضلُت ّ
جخإؾـ ،ابخضاء
ٖلى مجهجي الى٣ض والخدلُل ،في وخضة مىهجُت مخجاوػة لضالالث اإلاٟهىم اإلاٟغص الظي
ًٖ ٠٣ىض خضوص الخٗغٍ ٠الانُالحي ،بغٚم ؤهمُت جل ٪الضالالث الخإؾِؿُت.
ًّ
ّ
مىهجُا م٘ بًماهىٍل ٧اهِ ،الظي ّ
ًىهب
ٖغٞه بإهه "ٞدو خغ
ال٨ٟغ الى٣ضي ابخضؤ
ٖلى مضي جُاب ٤مٗاوي الٗ٣ل ومضع٧اث الخـ" ،9ومىظ جل ٪اللخٓت ال٩اهُُت ؤنبذ
مٟهىم الى٣ض  Critiqueع٦ىا ؤؾاؾا في الٟلؿٟت ألاإلااهُتٚ ،حر ّؤن "جىُْٟه ًّ
ه٣ضًا بلٜ
ْؤو َظه ٖىض هُجل ،وا٦دكاٞه للمىهج الجضلي ال٣اثم ٖلى بصعا ٥الهحروعة في الىا،٘٢
ّ
مىلضا
يمً ج٩ىٍىاجه وحكاب٩اجه اإلاٗ٣ضة ،والجض ٫با٢تراهه بالىٓغٍت الاظخماُٖت ٧ان ِ
لىمِ مً الخ٨ٟحر الى٣ضي ،ا٦دؿب وُْٟخه الاظخماُٖت لضي ماع٦ـ ،ومىظ ماع٦ـ بضؤ
ٍ
ال٨ٟغ ألاوعوعبي الخضًض ًُىع مىٓىعا ه٣ضًا قمىلُا؛ لُمخل ٪بٗض طل ٪ؤصاة جدلُلُت
ه٣ضًت" 10م٘ ّعواص مضعؾت ٞغاهٟ٨ىعث ،وهي ؤصاة جًمىذ ٞهما ٖمُ٣ا للٟلؿٟاث طاث
الُا٢ت الى٣ضًت الٗالُت ٧الهُجلُت واإلااع٦ؿُت ،طل ٪ؤن جل ٪اإلاضعؾت "٢ض ؤٖاصث
٦ك ٠اإلااع٦ؿُت ٖلى مؿخىي الُا٢ت الى٣ضًت ال٩امىت ٞحها ،و٢ضعتها اإلاىهجُت ٖلى
ُ
الخدلُل ،بُٗضا ًٖ ألاٚال ٫ألاًضًىلىظُت التي ّ ٦بلذ بها مً زال ٫اإلاماعؾاث

البحرو٢غاَُت لؤلخؼاب وعظا ٫الؿلُت".11وبهظا الخُىع ُ"ًُل ٤الٗ٣ل الى٣ضي ٖلى
ّ
بإي ب٢غاع صون الدؿائُ٢ ًٖ ٫مت هظا ؤلا٢غاع ،ؾىاء مً خُض
ال٨ٟغ الظي ال ًإزظ ِ
مًمىهه (ه٣ض صازلي) ،ؤو مً خُض ؤنله (ه٣ض زاعجي)".12

 9وهبة ،مراد ( ،)7112المعجم الفلسفً ،القاهرة 8دار قباء ،ص .855
 10طاهر ،عالء ،)0767( ،مسارات فً الفلسفة النقدٌة ،مجلة الفكر العربً ،موقع حكمةhekmah.org 8
 11طاهر ،عالء ( ،)0762مدرسة فرانكفورت من هوركهاٌمر إلى هابرماز ،بٌروت 8مركز اإلنماء القومً ،ص
.8
 12الالند ،أندرٌه ( ،)7117موسوعة الالند الفلسفٌة ،ترجمة خلٌل أحمد خلٌل ،بٌروت-بارٌس 8منشورات
عوٌدات .ص .736
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الخدلُل  ،Analysesمً الؼاوٍت ألازغي ،هى "ٖ٨ـ الترُ٦ب ،وهى بعظإ ال٩ل بلى
ؤظؼاثه" ،13ؤو هى "ج ٪ُ٨ٟال٩ل بلى ٖىانغه ،وع ّص اإلاٗ٣ض الى البؿُِ" ،14في خحن ّؤن
الخدلُل الٗ٣لي ،بك٩ل ؤ٦ثر جدضًضا ،هى الظي "ًىُبٖ ٤لى ؤ٩ٞاع ألاقُاء ومٗاهحها ،ال
ّ
ٖلى ألاقُاء طاتها ،ؤي ؤهه ًخمشل في ج ٪ُ٨ٟألاقُاء وجدلُلها ٖ٣لُا ،وفي هُا ١ال٨ٟغ
ٞدؿب" ،15وهى بهظا اإلاٗجى ًخماًؼ ًٖ مجغص (الخ ،)٪ُ٨ٟخُض "ال ًخُلب الخ٪ُ٨ٟ
ؤ٦ثر مً الٟهل بحن ألاظؼاء ،بِىما ًخُلب الخدلُل ،بياٞت الى طل ،٪جدضًض الٗال٢اث
بحن ألاظؼاء ،وبٗباعة واخضةٞ ،ةن الخدلُل هى الخ ٪ُ٨ٟاإلاىٓم الظي ًبرػ مباصت الصخيء
ووكىءه".16
َّ
ؾمت (الخ )٪ُ٨ٟؤلاظغاثُت التي ًدؿم بها الخدلُل ،ج٣ابلها ؾمت مىهجُت جخمشل في
َّ
(البرهان)؛ طل ٪ؤن الخدلُل بما ؤن ً٩ىن خال للمغ٦ب بلى البؿاثِ التي ًخإل ٠مجها،
وهي الؿمت (الخُ٨ُ٨ٟت) ،وبما ؤن ً٩ىن "اعجضاصا زال ٫ؾلؿلت مىُُ٣ت مً الً٣اًا بلى
ّ
ًُ٢ت ّ
ً٣غ بإجها ّبِىت ،وطل ٪باالبخضاء مً ًُ٢ت ًُلب البرهىت ٖلحها ،وحؿلم بإجها
صخُدت" ،17وجل ٪هي الؿمت (البرهاهُت).
بالى٣ض والخدلُل مٗا ،بىخضتهما الجضلُت ج٨خمل ال٣غاءة إلاىهجُت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت ،وبطا ٧ان "الى٣ض هى عوح الٟلؿٟت" 18بلٛت ٖبض الٟٛاع م٩اويٞ ،ة ّن الخدلُل
هى ٖ٣لها ،وبهظا اإلاٗجى جخٗضص ،وجدىىٕ َب٣اث ال٣غاءة الى٣ضًت الخدلُلُت التي جدى٣ل
بحن مؿخىٍاث زالزت ،هي" :ال٣غاءة الاؾخيؿازُت التي جٖ ٠٣ىض خضوص ّ
الخل٣ي اإلاباقغ،
وججتهض في ؤن ً٩ىن هظا الخل٣ي بإ٦بر ٢ضع مً (ألاماهت)ْ ،
ؤي بإ٢ل جضزل مم ،ً٨وهي
٢غاءة طاث بٗض واخض؛ ل٩ىجها جداو ٫ؤن َّ
جدبجى البٗض هٟؿه الظي ًخدضر مىه ناخب
 13صلٌبا ،جمٌل ( ،)0767المعجم الفلسفً ،بٌروت 8دار الكتاب اللبنانً ،ج  ،0ص .752
 14سعٌد ،جالل الدٌن ( ،)7112معجم المصطلحات والشواهد الفلسفٌة ،تونس 8دار الجنوب ،ص .76
 15المرجع السابق ،ص .76
 16المرجع السابق ،ص .77
 17بدوي ،عبد الرحمن ( ،)0722مناهج البحث العلمً ،الكوٌت 8وكالة المطبوعات ،ص .270
 18مكاوي ،عبد الغفار ( ،)0760لم الفلسفة؟ ،اإلسكندرٌة 8منشأة المعارف ،ص .57
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الىو .وال٣غاءة الخإوٍلُت التي ال جخىٖ ٠٢ىض خضوص الخل٣ي اإلاباقغ ،بل جغٍض ؤن حؿهم
بىعي في بهخاط وظهت الىٓغ التي ًدملها الخُابٞ ،هي ال ج٣بل الى٢ىٖ ٝىض خضوص
(الٗغى) و(الخلخُو) و(الخدلُل) ،بل جغٍض بٖاصة بىاء الخُاب ،وهي ٢غاءة طاث
بٗضًًُ :بٗض جدضر مىه ال٩اجبُ ،وبٗض ًخدضر مىه ال٣اعت .وحٗمل ٖلى جىُْ٠
البٗضًً مٗا في بهخاط بىاء واخض ميسجم ومخماؾ .٪وال٣غاءة الدصخُهُت ال٣غٍبت مً
عوح الخ ،٪ُ٨ٟوالتي جداو ٫ؤن حؿهم بىعي وجهمُم في بهخاط اإلا٣غوء ،واإلا٣غوء لِـ ما
ً٣ىله الىو ،بل الُُٟ٨ت التي بها ً٣ى .٫واإلاهم في هظا الخُاب ،لِـ مًمىهه
ّ
ألاًضًىلىجي ،وال مدخىاه اإلاٗغفي ،وبهما ٖالماث الٗ٣ل الظي ًيخجه ،وحصخُو هظه
الٗالماث .وهظه ال٣غاءة حٗمض بلى اإلاؼاوظت بحن اإلاٗالجت البيُىٍت والخدلُل الخاعٍخي".19
وؤزحراٞ ،ة ّن ال٣غاءة الى٣ضًت ،بلٛت مهضي ٖامل هٟؿه ،هي "٢غاءة للىو حؿخسغط
مىه ما هى ُٞه ؤنال مً ؤؾاؽ ًدمله ،وألاؾاؽ هظا لِـ ًّ
مغثُا في مباقغجه ،وبن ٧ان
ّ
في الىو خايغا ،بطال ً٣ىم بيُان هظا الىو بال به؛ لظا وظب اؾخسغاظه –ؤي
بعاءجه -20بٗملُت مً الى٣ض جغظ٘ الىو بلى ما هى مىه ألازغ ،ؤي بلى بيُت ال٨ٟغ التي
ّ
ولضجه".21

 19الجابري ،محمد عابد ( ،)0772الخطاب العربً المعاصر :دراسة تحلٌلٌة نقدٌة ،بٌروت 8مركز دراسات
الوحدة العربٌة .ص .01
 20بمعنى إظهاره وجعله مرئٌاً.
 21عامل ،مهدي ( ،)0762أزمة الحضارة العربٌة أم أزمة البرجوازٌات العربٌة ،ط  ،5بٌروت 8دار الفارابً،
ص .8
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الصعُبلت َالتخدِلت
لِـ مً الهٗب خهغ الهٗىباث والخدضًاث التي عبما ً٩ىن خًىعها جدهُل
خانل في صعاؾت ٦هظه ،ؾىاء مً هاخُت اإلاىيىٕ ؤو اإلاىهجُت ؤو ألاهضا ،ٝبل وختى
الضعاؾاث الؿاب٣ت طاث الهلت.
ٞمً خُض اإلاىيىٕ ًبرػ ازخُاع مىيىٕ "اإلاىهجُت الٟلؿُٟت" إلا٨ٟغ بق٩الي،
٦مهضي ٖامل٦ ،هٗىبت ؤولى؛ طل ٪ؤن ؾاا ٫اإلاىهجُت ؾاا ٫بق٩الي ّ
بدض طاجه ،لِـ
بىن ٟ٘حٗغٍٟا ب٣ضع ما هى ٦مدضصاث؛ ما ٌؿخضعي ٢غاءة مسخلٟت لترار مهضي ٖامل؛
مً ؤظل الىنى ٫بلى ّ
مدضصاث جل ٪اإلاىهجُت الٓاهغة ؤخُاها ٢لُلت ،واإلاًمغة في ؤخُان
ِ
٦شحرة٦ ،ما ٌؿخضعي بظ ٫ال٨شحر مً الجهض الى٣ضي الخدلُلي اإلاخإوي واإلاؿخىٖب ظُضا
لك٩ل ومًمىن وجاعٍش وجىُْ ٠مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت.
ب ّن ؾاا ٫اإلاىهجُت ّبًاه ًبرػ في الخالت اإلا٣ابلت ،خالت التزام الباخض ألا٧اصًمُت
التي ج٣خًحها يغوعاث الٗمل البدثي ألا٧اصًمي وقغوَه ،مً هاخُت ،وهي خالت جٟترى
الخدضًض الض ٤ُ٢والغجِب للك٩ل وال٣الب بلى خض ٦بحر ،وما ً٣ابلها مً ٢ىاٖاث لضي
الباخض جىدى ؤ٦ثر للخدغع مً ُ٢ىص ألاق٩ا ٫وال٣ىالب ،هدى آٞا ١اإلاًمىن ألا٦ثر
ًّ
جدضًا ٦بحرا للباخض في ؾُٗه
مغوهت وعخابت ،مً هاخُت ؤزغي ،جل ٪الهٗىبت حك٩ل
لخىُْ ٠مىهجُخه ،بما ال ًخٗاعى م٘ الكغوٍ ألا٧اصًمُت الٟىُت.
ؤما مً خُض ألاهضاٞ ٝالهٗىبت/الخدضي جبرػ في ٧اٞت ؤهضا ٝالضعاؾت،
ل٨جها جخ٨ش ٠ؤ٦ثر في هضٞها ألازحر ،الظي عبما ً٩ىن ألاهم ،واإلاخمشل في م٣اعبت مالمذ ما
لم ً٨خمل في مكغوٕ مهضي ٖامل الٟلؿٟي ،وهى ّ
جدض ٖا ،٫ومؿاولُت ٦بحرة ٖلى
ٍ
اإلاؿخىٍحن الٗلمي وألازالقي.
ؤما الهٗىبت ألازحرة واإلاخٗل٣ت بالضعاؾاث الؿاب٣ت ٞؿىً ٝجغي الخُغ ١بلحها في
الجؼثُت آلاجُت.
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نتلبلت حُ مًدٓ علمل :مل هلل َمل علًّل
زمت مٟاع٢ت ٦بحرة ٖىض الخٗغى للضعاؾاث الؿاب٣ت اإلاخٗل٣ت بترار مهضي ٖامل،
خُض اؾخُٗذ الخهىٖ ٫لى ٧اٞت الضعاؾاث اإلايكىعة –خؿب ٖلمي -وجبل34 ٜ
صعاؾت ميكىعة في ٦خب مؿخ٣لت ومجالث صوعٍت ،وهي صعاؾاث طاث ُ٢مت ٦بحرة في
مٗٓمها ،ب ّال ّؤن اإلاٟاع٢ت جمشلذ في ٖضم وظىص ّ
ؤي صعاؾت ؤ٧اصًمُت ظامُٗت مخسههت
بمهضي ٖامل وٞلؿٟخه وجغازه ال٨ٟغيٖ ،22لى ّ
خض ٖلمي.
ومً ؤظل ج٣ضًم ٢غاءة ه٣ضًت جدلُلُت للضعاؾاث الؿاب٣ت ،و٢بل البضء بظل،٪
ً٣ترح الباخض زُىة بظغاثُت مىهجُت جخمشل في الخ٣ؿُم الٟجي لخل ٪الضعاؾاث بلى
زالزت مؿخىٍاث ،بىاء ٖلى مىٗ٢ها مً همىطط "ال٨ٟغ الىٓغي اإلاخ٩امل" الظي ؤقاع بلُه
الض٦خىع خؿً خىٟي في صعاؾخه "الىٓغٍت ؤم الىا :٘٢صعاؾت في ألاولىٍاث في ٨ٞغ مهضي
ٖامل" ،23وهي زُىة حؿخجُب للخدضي الظي اهدبه بلُه الض٦خىع خؿً خىٟي،
واإلاخمشل في ُُٟ٦ت بم٩ان "الخغوط مً الضاثغة ختى ال ه ٘٣في ّ
صوامت اإلاظهب الظي ًضوع
خى ٫هٟؿه ،واإلا٣هىص هى همىطط اإلاظهب اإلاٛل ٤الظي ًهٗب الضزى ٫بلُه ،ؤو
الخغوط مىه ،همىطط اإلاظهب الخام ،واللٛت الخانت ،واإلاهُلخاث الخانت".24
اهُال٢ا مما ج٣ضمّ ،
جم ازخُاع مجمىٖت مدضصة مً الضعاؾاث الؿاب٣ت ،بىا ٘٢زالر
صعاؾاث في ٧ل مؿخىي ،بىاء ٖلى مٗاًحر الا٢تراب/الابخٗاص ًٖ مىيىٕ هظه ألاَغوخت،
ّ
ٞخم اٖخماص الضعاؾاث طاث ألابٗاص الٟلؿُٟت٧ ،لُا ؤو ظؼثُا ،وجم اؾخصىاء الضعاؾاث
طاث الهبٛت الخؼبُت ،ؤو الؿُاؾُت الهغٞت ،ؤو ألاصبُت.
 22أنجزت الباحثة ورٌف عبد الرؤوف ٌعقوب أطروحتها للدكتوراه فً الفلسفة من الجامعة األردنٌة نهاٌة عام
 7108بعنوان "نظرٌة الدولة فً الفكر الماركسً العربً الحدٌث" بالمقارنة ما بٌن مهدي عامل وعبد هللا العروي.
وأشار الباحث المغربً عبد المجٌد السخٌري إلى إعداده رسالة جامعٌة تقدم بها لنٌل اإلجازة فً الفلسفة بجامعة
فاس-المغرب سنة  ،0770ونشر منها فصال تحت عنوان"النظرٌة ونقد السٌاسة 8مقاربة فً الدولة الطائفٌة عند
مهدي عامل" ،بمجلة "الطرٌق" اللبنانٌة (عدد .)0772- 2
 23حنفً ،حسن ،انظر ،)0767( 8النظرٌة والممارسة فً فكر مهدي عامل -ندوة فكرٌة ،بٌروت 8دار الفارابً،
ص .217
 24المرجع السابق ،ص .217
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مؿخىٍاث الض اؾاث الؿاب٣ت اإلاسخا ة في جهيُٟها الٟجي اإلا٣ترح َّ
جخىػٕ ٖلى ما ًلي:
ع
ع
أَالً :صعاؾاث مظهبُت/ؤًضًىلىظُت لم جخجاوػ صاثغة اإلاظهب اإلاٛل ،٤ومشاٖ ٫لحها صعاؾت
ّ
هاهٌ ختر خى" ٫مهضي ٖامل وجىٓحر خغ٦ت الخدغع الىَجي" ،25وصعاؾت الض٦خىع مُٟض
ُِ٢ل خى" ٫مكغوٕ مهضي ٖامل في ٖهغ ظضًض" ،26وصعاؾت الض٦خىعه ًمجى الُٗض
"في الخىا.27"ٌ٢
ثلنّلً :صعاؾاث ٚحر مظهبُتٚ/حر ؤًضًىلىظُت ،جسُذ صاثغة اإلاظهب اإلاٛل ،٤و٢ضمذ
٢غاءة ه٣ضًت ظظعٍت لٟلؿٟت مهضي ٖامل ،ومشاٖ ٫لحها صعاؾت ُٞهل صعاط خى٫
"الخؼب والىٓغٍت في ٨ٞغ مهضي ٖامل" ،28وصعاؾت نالح الٗمغوسخي خى" ٫هٓغٍت همِ
ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" ،29وصعاؾت الض٦خىع خؿً خىٟي خى" ٫الىٓغٍت ؤم الىا :٘٢صعاؾت
في ألاولىٍاث في ٨ٞغ مهضي ٖامل".30
ثللجلً :صعاؾاث قبه مظهبُت/قبه ؤًضًىلىظُت ،ججاوػث بك٩ل وؿبيً ،ؼٍض ؤو ً٣ل،
صاثغة اإلاظهب اإلاٛل ،٤و٢ضمذ ٢غاءة ه٣ضًت ظؼثُت لٟلؿٟت مهضي ٖامل ،ومشاٖ ٫لحها
صعاؾت الض٦خىع هكام ٚهِب خى" ٫هٓغٍت الخؼب لضي مهضي ٖامل" ،31وصعاؾت
مدمىص ؤمحن الٗالم خى" ٫هٓغٍت الشىعة ٖىض مهضي ٖامل وؤصواتها اإلاٗغُٞت"،32

 25حتر ،ناهض ،انظر ،)7118( 8دراسات فً فلسفة حركة التحرر الوطنً ،عمان 8دار ورد .ص  73وما
بعدها.
 26قطٌش ،مفٌد ،انظر 8مجلة الطرٌق ،السنة  ،27العددالرابع ،شتاء  ،7103ص  06وما بعدها.
 27العٌدٌ ،منى ،انظر ،)0767( 8النظرٌة والممارسة فً فكر مهدي عامل -ندوة فكرٌة ،بٌروت 8دار الفارابً،
ص  88وما بعدها.
 28دراج ،فٌصل ،انظر 8المرجع السابق ،ص  22وما بعدها.
 29العمروسً ،صالح ،انظر 8المرجع السابق ،ص  055وما بعدها.
 30حنفً ،حسن ،انظر 8المرجع السابق ،ص  212وما بعدها.
 31غصٌب ،هشام ،وآخرون ،انظر ،)7113( 8فلسفة التحرر القومً ،عمان 8مؤسسة ورد ،ص  72وما بعدها.
 32العالم ،محمود أمٌن ،انظر ،)0767( 8النظرٌة والممارسة فً فكر مهدي عامل -ندوة فكرٌة ،بٌروت 8دار
الفارابً ،ص  27وما بعدها.
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وصعاؾت ٞىاػ َغابلسخي خى" ٫بق٩الُاث بىاء الضولت في الىًَ الٗغبي ،مهضي ٖامل في
الضولت الُاثُٟت همىطظا".33

دزاضلت مريبّٕ/أِدُِلُجّٕ
أَالً :دزاضٕ نليض حتّس حُ "مًدٓ علمل َتهظري حسنٕ التخسز الُطين"

ّ
ختر هى ؤجها ٦خبذ في بضاًت زماهِىاث ال٣غن
ؤو ٫ما ًلٟذ الىٓغ في صعاؾت
اإلاىهغم ،34وؤُٖض وكغها ٖضة مغاث ،لم ً ً٨آزغها ؾىت  ،2006صون بظغاء ّ
ؤي
ّ
35
"جبيُه وظهت هٓغ
مغاظٗت مً ال٩اجب ،ؤو حٗضًل ،الظي ٌكحر في م٣ضمت ٦خابه بلى ِ
مهضي ٖامل" ،36وبلى ّؤن "ألا٩ٞاع ألاؾاؾُت لضي مهضي ٖامل ما جؼا ٫جدخ ٟٔبال٨شحر
مً الهضُ٢ت ٖىضه" .37ل ً٨هظه مجغص بقاعة جخطر مٗالم جإزحرها زالٖ ٫غى ؤهم
ألا٩ٞاع ٞحها.
ّ
ّبن الًُ٣ت ألاؾاؽ التي ٌٗالجها ختر في صعاؾخه هي الهاظـ الغثِـ الظي ٌكٛل
ّ
٨ٞغ مهضي ٖامل –خؿب ختر -وهي جىٓحر خغ٦ت الخدغع الىَجي ٖلمُا ،ؤو بهخاط
الىٓغٍت الٗلمُت في خغ٦ت الخدغع الىَجي.
ّ
ّ
مٗالجت ختر للًُ٣ت ّبًاها جىُل ٤مً جمهُض مغجبِ بؿاا" ٫الخسل "٠في البالص
ًّ
بيُىٍا
الٗغبُت ،وحصخُو مهضي ٖامل لؿبب طل ٪الخسل ،٠وهى اعجباٍ الخسل٠
بال٩ىلىهُالُت ،زم م٩اهت خغ٦ت الخدغع الىَجي ٖىض مهضي ٖامل ،بىنٟها الخ٣ل
الخاعٍخي لل٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ،وٖال٢ت ال٨ٟغ بالىا ،٘٢بىنٟها ٖال٢ت مىيىُٖت بحن
ّ
بيُت ٨ٞغ وبيُت وا ،٘٢لُيخ٣ل ختر بٗضها بلى مٗالجت الكغوٍ اإلاىهجُت إلهخاط الىٓغٍت
 33طرابلسً ،فواز ،انظر 8كتاب الطرٌق ( ،)0772ندوة نحو تجدٌد المشروع االشتراكً ،بٌروت 8دار الفارابً،
ص  223وما بعدها.
 34نشرت ألول مرة سنة  0766فً كتاب (الفلسفة العربٌة المعاصرة) ،بٌروت 8مركز دراسات الوحدة العربٌة.
 35انظر 8حتر ،ناهض ( ،)7118دراسات فً فلسفة حركة التحرر الوطنً ،عمان 8دار ورد.
 36المرجع السابق ،ص .01
 37المرجع السابق ،ص .00
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الٗلمُت في خغ٦ت الخدغع الىَجي ٖىض مهضي ٖامل ،وهي :الاهُال ١مً بم٩اهُت اإلاٗغٞت
الٗلمُت في خ٣ل الخاعٍش الاظخماعي ،والاهُال ١مً اإلااع٦ؿُت ،ومً ه٣ضها.
ّ
ًخى ٠٢هاهٌ ختر ٖىض مٟهىم "ه٣ض اإلاظهبُت" خُض ٌكحر بلى ّؤن جبجي اإلااع٦ؿُت
ال ٌٗجيٖ ،ىض مهضي ٖامل ،الالتزام بالٗلمُت ،بال بطا ٧ان طلّ ٪
الخبجي التزاما بها ،مً
ِ
خُض هي هٓغٍت ٖلمُت ،ال مظهب ظامض –و٧ل مظهب ظامض -ولظا٧ ،ان َبُُٗاٖ ،ىض
مهضي ٖامل ،ؤن ًٟكل اإلااع٦ؿُىن الٗ٣اثضًىن في بهخاط هٓغٍت ٖلمُت –ؤي ماع٦ؿُت-
ّ
في خغ٦ت الخدغع الىَجي .زم ًبرػ ختر ظضًض مهضي ٖامل في هظا الؿُا ،١واإلاخمشل في
مىهجه اإلاىُل ٤مً الىا ،٘٢ال مً ال٨ٟغ ّ
اإلاخ٩ىن ،ويغوعة الى٣ض وخضوصه ،باٖخباع طل٪
الى٣ض ٧امىا في هؼٕ نٟت اإلاظهب الجهاجي ًٖ اإلااع٦ؿُت.
مً الىا ٘٢ال٩ىلىهُالي هٟؿه ًىُل ٤مهضي ٖامل في خىاع م٘ اإلااع٦ؿُت هى ه٣ض
ّ
لها ،خؿب ختر ،مٗالجا مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" اإلاغ٦ؼي في هٓغٍت مهضي
ٖامل ،م٘ التر٦حز ٖلى خالت الشباث البيُىي للبرظىاػٍت الهٛحرة في البالص الٗغبُت،
ّ
وبالخالي ،والاؾخيخاط لختر ،اجساط الخغ٧اث الؿُاؾُتٖ ،ىضهاَ ،ابٗا بغظىاػٍا نٛحرا،
ؤي َابٗا ٨ٞغوٍا باألؾاؽ٩ُٞ .ىن ّ
اإلاض ،جاعة ،للخُاع ال٣ىمي ،وجاعة ؤزغي للخُاع
ؤلاؾالمي ،وهما ّجُاعان ال ََبُ٣ان ،بمٗجى ؤجهما ال ّ
ٌٗبران ًٖ واخض مً همُي ؤلاهخاط
ِ
ُ َّ
اإلام٨ىحن في ٖهغها :الغؤؾمالي والاقترا٧ي.
ّ
في جهاًت صعاؾخه ًسلو ختر بلى جدضًض اإلاالمذ الٗامت للىٓغٍت الٗلمُت في خغ٦ت
الخدغع الىَجي ٖىض مهضي ٖامل ،ومىُ٣ها اإلاىيىعي الظي ً٣طخي بًغوعة ؾحرها في
زِ الشىعة الاقتراُ٦ت بُ٣اصة الُب٣ت الٗاملت ،مكحرا بلى "٢ضع" خغ٦ت الخدغع الىَجي
الٗغبُت في ؤن جٓل ؤؾحرة ّ
ججضص ٞكلهاَ ،اإلاا ْل مى ٘٢الُ٣اصة مجها ؤؾحر ال٣ىي
البرظىاػٍت ،ؤي َاإلاا ْلذ حؿحر ٖ٨ـ الخِ الظي ًدضصه لها مىُ٣ها اإلاىيىعي :زِ
الشىعة الاقتراُ٦ت بُ٣اصة الُب٣ت الٗاملت.
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ّ
ّبن اإلاالخٔ ٖلى صعاؾت هاهٌ ختر هى وظىص شخىت ؤًضًىلىظُت ٖالُت والتزام
مظهبي ناعم باإلااع٦ؿُت٦ ،ما ٢ضمها مهضي ٖامل ،وهى ألامغ الظي اوٗ٨ـ ٖلى مٗالجت
ّ
َّ
ختر لًُ٣ت صعاؾخه الغثِؿت ،وهي اإلاٗالجت التي احؿمذ بالىن ٠الؿغصي والٗغى
ّ
اإلا٨ش ،٠والخىيُذ ؤخُاها ،صون ؤن جخجاوػ طل ٪بلى ج٣ضًم بياءاث ه٣ضًت جدلُلُت
ّ
ّ
ظاصة .وعبما ً٩ىن مً ؤؾباب طل ،٪بياٞت بلى جبجي ختر لىظهت هٓغ مهضي ٖاملٖ ،ضم
ّ
جدضًض اإلاىهجُت البدشُت التي اهُل ٤مجها ختر في صعاؾخه ،وهي اإلاالخٓت التي جخ٨غع في
٦شحر مً الضعاؾاث خى ٫مهضي ٖامل.

ثلنّلً :دزاضٕ الدنتُز مفّد قطّش حُ "مشسَ مًدٓ علمل يف عصس جدِد"
وهي صعاؾت مظهبُت يمىُت تهض ٝبلى "جىيُذ" مٟانل مً مكغوٕ مهضي
ُ
ُ
ٖامل التي ؤجُذ له ؤن ًىجؼها ،وم٣اعهت هظا اإلاكغوٕ في الؼمً الظي ٦خب ُٞه م٘
الؼمً الغاهً.
وخؿب الض٦خىع ُِ٢لّ ،
ٞةن ٖىىان مكغوٕ مهضي ٖامل ٧ان "خغ٦ت الخدغع
الىَجي الٗغبُت ،وؤزغ ال٨ٟغ الاقترا٧ي في هظه الخغ٦ت" ،باٖخباع الخدغع الىَجي الهُٛت
اإلااع٦ؿُت في بلضاهىا لالهخ٣ا ٫بلى الاقتراُ٦ت ،و٢ض نا ٙمهضي ٖامل –خؿب ُِ٢ل-
مكغوٖه في زالزِخه :في الخىا ،ٌ٢وفي همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي ،وفي جمغخل الخاعٍش،
الظي لم ًُخذ له بهجاػه.
ًمطخي الض٦خىع ُِ٢ل في صعاؾخه في "جىيُذ" مٗالم الشالزُت اإلاكاع بلحها ،خُض

ًُبرػ جًمً الجؼء ألاو" ٫في الخىا "ٌ٢للمٟاهُم الىٓغٍت ألاؾاؾُت ،مشل ٖال٢ت ال٨ٟغ
بالىا ٘٢والٗ٨ـ ،وؤػمىت البيُت الاظخماُٖت ،واإلاماعؾاث اإلاسخلٟت للهغإ الُب٣ي،
والخغ٦ت اإلادىعٍت للهغإ الُب٣ي وآلُاث الهغإ ،وؤػمت الُب٣ت اإلاؿُُغة وؤق٩ا٫
جغابِ اإلاؿخىٍاث البيُىٍت في البيُت الاظخماُٖت والخمُحز وال٩ىهُت في اإلااع٦ؿُت والخؼب.
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وٍىضر الض٦خىع ُِ٢ل ،جالُا ،جًمً الجؼء الشاوي "في همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي"
صعاؾت للمىيىٕ الظي ٌُٗخبر مؿغح بهخاط ال٨خاباث اإلااع٦ؿُت ،وجٟؿحر الىا ٘٢اإلااصي
بك٩ل ٖلمي ،ؤي وَجي في ؾُا ١بهخاط اإلاٟاهُم التي حكغح هظا الىظىص مً ؤظل
حُٛحره ،وجدضًض نُٛخه الىٓغٍت "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" ،بىنٟه ق٨ال جاعٍسُا جبُٗا
للىمِ الغؤؾماليُٞ .ما ٢ضم مهضي ٖامل –خؿب ُِ٢ل -في الجؼء الشالض صلُؤل هٓغٍا
ًغبِ بحن اإلاؿخىٍحن الىٓغي والٗملي ،ؤي بحن اإلاماعؾت الىٓغٍت واإلاماعؾت الؿُاؾُت،
ّ
ًدؿً له بهجاػه.
هى "في جمغخل الخاعٍش" الظي لم
في ال٣ؿم الشاوي مً صعاؾخه ً٣ىم الض٦خىع ُِ٢ل بمٗاًىت مىٓىمت مهضي ٖامل
ال٨ٟغٍت في ػمً مسخل ٠هى "الٗهغ الجضًض" ،زانت في ْل اهٟجاع ؤػمت البرظىاػٍت
اإلاؿُُغة التي باجذ ٖاظؼة ًٖ الاؾخمغاع في الخ٨م ،واهٟجاع ؤػمت البضًل الشىعي الظي
عجؼ ًٖ اهتزإ اإلاباصعة في ُ٢اصة الجماهحر ال٩اصخت في ٖملُت الخُٛحر؛ لُخٟدو
الض٦خىع ُِ٢لٖ ،لى يىء طل ،٪مكغوٕ مهضي ٖامل في الىا ٘٢الٗغبي الغاهً ،في
ً٢اًا همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي ،وؤػمت خغ٦ت الخدغع الىَجي ،والُب٣ت الٗاملت
والخؼب ،والُاثُٟت ،والخدالٟاث في ٖهغ ظضًض؛ لُسغط بسالنت جُٟض بغاهىُت
مكغوٕ مهضي ٖامل في ٢ضعتها ٖلى الاؾخجابت لخدضًاث الٗهغ الجضًض.
لم جسغط صعاؾت الض٦خىع مُٟض ُِ٢ل ًٖ بَاع الىن ٠ال٨شُ ٠إلاىٓىمت مهضي
ٖامل ال٨ٟغٍت ،وجىيُذ مٟانلها الغثِؿت ،بغٚم ّؤن هظه الضعاؾت ظاءث بجضًض في
م٣اعبتها لخل ٪اإلاىٓىمت ال٨ٟغٍت في يىء الىا ٘٢الٗغبي الغاهً ،ل ً٨هظا الجضًض لم
ًى٣ل الضعاؾت مً صاثغة الخىيُذ والىن ٠بلى صاثغة الخدلُل الى٣ضي ،ؤو الى٣ض
ّ
حؿلم بهىابُت اإلاىٓىمت ال٨ٟغٍت
الخدلُليٞ ،بُ٣ذ الضعاؾت ؤؾحرة مظهبُت يمىُتِ ،
إلاهضي ٖامل ؤؾاؾا ،زم حٗمل ٖلى بزباث جل ٪الهىابُت في الغاهً الخالي ،مً زال٫
حكابه الخايغ باإلااضخي في ؾماجه الغثِؿت.
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ثللجلً :دزاضٕ الدنتُزٍ ميهٖ العّد "يف التهلقض"
جبضؤ صعاؾت الض٦خىعه ًمجى الُٗض بمٟاع٢ت ه٣ضًت ،خحن حكحر بلى هًا ٫مهضي
ٖامل لـ "ه "ٌ٣م٣ىالث ّ
جغسخذ في ز٣اٞخىا الٗغبُت .م٣ىالث بضث ،بالىهم ،ج٣ضمُت،
ؤو ٖلمُت زىعٍت ،ل٨جها جخ٨ك ،٠في جهاًت جدلُله لها٨٦ ،خاباث جيخمي بلى ؤًضًىلىظُت
البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت ،وجضٖم ،مً ّ
زم ًٖ ،وعي ،ؤو ًٖ ٚحر وعي ،ؾلُتهاٖ ،لى
خؿاب الٟهم الشىعي لٗملُت الخُٛحر الش٣افي والخدغع الىَجيّ .بن اإلاٟا ٞت ّ
جدبضي بُٛاب
ع
هظه الغوح "الىًُ٣ت" في صعاؾت الض٦خىعه الُٗض التي لم جخجاوػ ؤؾغ اإلاظهبُت،
وحؿخلهم ه٣ضًتها مً مىهجُت مهضي ٖامل الى٣ضًت طاتها!
حٗالج الض٦خىعه ًمجى الُٗض في صعاؾتها ألاؾاؽ الىٓغي ل٩اٞت ٦خاباث مهضي ٖامل،
طل ٪ألاؾاؽ الظي ًجض ع٦حزجه ألاولى في اإلاٟاهُم اإلااع٦ؿُت التي ؤٖاص بهخاظها ،ؤو التي
ؤهخجها في ٦خابه "في الخىا ،"ٌ٢وحٗمل ٖلى ببغاػ ؤهم اإلاٟاهُم الىٓغٍت التي ٢امذ بها
"ٖماعة مهضي ٖامل ال٨ٟغٍت اإلااع٦ؿُت"ّ ،
وؤهمها :مٟهىم الخغ٦ت الاهدباطًت ،ومٟهىم
الخغ٦ت الاهجظابُت للهغإ الُب٣ي ،ؤو لخىاً٢اث البيُت الاظخماُٖت ،زم مٟهىم
الخٟاوث البيُىي ،ومٟهىم الخٟاوث الخُىعي.
ّ
ُ
جبرػ الض٦خىعه الُٗض ازخال ٝمهضي ٖامل الى٣ضي٦ ،ما ججلى في هً٣ه للجزٖت
الا٢خهاصًت ،وؤلاعاصًت ،والظاجُت ،والِؿاعٍت ،وٚحرها مً الجزٖاث التي ُح ّ
ُٛب مدىعٍت

الهغإ الُب٣ي ،وفي طلّ ٪
جمحز وازخال ًٖ ٝؤلخىؾحر وبىالهتزاؽ ولى٧احل٦ ،ما جغي
زم جغي ؤن مهضي ٖامل لم ً٦ ،ً٨ما ّ
ْىه البًٌّٗ ،
الض٦خىعه الُٗض .ومً ّ
بيُىٍا ،بل
ًّ
ماع٦ؿُا ،ؤٞاص مً البيُىٍت ٗ٦لم بُٗىه ،في الخدلُل ،وفي الىٓغ بلى الٗىانغ
٧ان
ّ
اإلا٩ىهت للبيُت؛ لظل ٪ع ٌٞمهضي ٖامل –خؿب الض٦خىعه الُٗض -مٟهىم البيُت
ّ
اإلاٛل٣ت ،وعؤي ُٞه مإػ ١البيُىٍت٦ ،ما ع ٌٞمٟهىم الخُىع الخُي للخاعٍش ،ؤو مٟهىم
الؿلؿلت والٗال٢اث اإلاؿُدت بحن الخل٣اث؛ ألهه ع ٌٞمىُ ٤الؿببُت اإلاُ٩اهُُ٨ت،
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ٞإُٖى للخا ٍش حجمهًٞ ،اءه ،الظي هى ًٞاء الىا ٘٢اإلااصي في ّ
حٗ٣ض الٗال٢اث ُٞه
ع
في مسخل ٠مغاخل جُىعه.
جسخخم الض٦خىعه الُٗض صعاؾتها بخإُ٦ض الُاب٘ الىًالي لبدىر مهضي ٖامل ،وجبُحن
ؤهمُتها اإلاغظُٗت في مماعؾت هظا الىًا ،٫م٘ بقاعة م٣خًبت إلاٗالجت مهضي ٖامل
للمؿإلت الُاثُٟت التي حُٗي مشاال واضخا ٖلى ُُٟ٦ت مماعؾت الىًالي لٛخه اإلاٟهىمُت.
جغؾم صعاؾت الض٦خىعه ًمجى الُٗض نىعة ؤ٢غب ما ج٩ىن "للضٞإ" ًٖ مىٓىمت
مهضي ٖامل ال٨ٟغٍت في مىاظهت بٌٗ ال٣غاءاث الى٣ضًت لخل ٪اإلاىٓىمت ،والتي جغي
ٞحها امخضاصا لبيُىٍت ؤلخىؾحر وبىالهتزاؽ ،بك٩ل ؤؾاؽ ،مً زال ٫حكضًضها ٖلى به٩اع
ّ
ًّ
و٦إن
ماع٦ؿُا ؤٞاص مً البيُىٍت ٗ٦لم بُٗىه،
طل ،٪وبزباث ؤن مهضي ٖامل ٧ان
ؤلخىؾحر وبىالهتزاؽ لم ً٩ىها مً ؤهم ؤؾاَحن الٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت في ال٣غن الٗكغًٍ،
ّ
ؤو ّ
٦إن جل ٪الجزٖت "البيُىٍت" جسضف ماع٦ؿُت مهضي ٖامل التي جمشلها –ؤي اإلااع٦ؿُت-
بىنٟها هٓغٍت ٖلمُت ،ولِؿذ مظهبا صوٚماثُا مٛل٣ا ّ
ًلٟه الجمىص!

جل ٪الؿمت الباعػة في صعاؾت الض٦خىعه الُٗض ججٗلها ؤ٢غب بلى الضعاؾاث اإلاظهبُت
التي لم جخدغع مً ظاطبُت اإلاظهب اإلاٛل ،٤وهمىطط اللٛت الخانت ،واإلاهُلخاث
ّ
الخانت ،باإلياٞت بلى اقترا٦ها م٘ الضعاؾخحن الؿاب٣خحن ٖلحها ،صعاؾت هاهٌ ختر،
ومُٟض ُِ٢لُٞ ،ما ٌكبه اإلاىهجُت الىنُٟت الخىيُدُت اإلاخإؾؿت ابخضاء ٖلى
ال٣ىاٖت اإلاؿب٣ت بمىٓىمت مهضي ٖامل ال٨ٟغٍت في مٗٓم مٟانلها ،بن لم ه٣ل ٧لها،
وفي طل ٪ا٢تراب مً جسىم الض اؾاث اإلاظهبُت/ألاًضًىلىظُت بلى ّ
خض ٦بحر.
ع
ٍ
ّ
الضعاؾاث الشالر الؿاب٣ت لىاهٌ ختر ومُٟض ُِ٢ل وٍمجى الُٗض جخ٣اَ٘ في
ّ
باإلادضصاث اإلاكتر٦ت التي جخمشل بٗضم جدضًض مىهجُت
بَاعها الٗام ُٞما ًم ً٨حؿمُخه
ِ
ّ
جدؿغب
واضخت اهبيذ ٖلحها في بٗضها البدثي ؤوال ،والصخىت ألاًضًىلىظُت الٗالُت التي
بحن ؾُىعها وٖباعاتها زاهُا ،وٖضم مٛاصعتها جسىم الكغح والىن ٠والخىيُذ،
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َّ
والخإُ٦ض ٖلى ما ٌكبه " اإلاؿلماث" ،وبالخالي ُٚاب ال٣غاءة الى٣ضًت الخدلُلُت زالشا ،وهى
ما ًم ً٨ج٨شُٟه ّ
بإن جل ٪الضعاؾاث لم جإث بجضًض عابٗا ،وؤزحرا.

دزاضلت غري مريبّٕ/غري أِدُِلُجّٕ
أَالً:دزاضٕ فّصل دزاج حُ "احلصب َالهظسِٕ يف فهس مًدٓ علمل"

بغٚم الاهُبإ ّ
ألاولي قبه ألاًضًىلىجي الظي جمىده صعاؾت الض٦خىع ُٞهل ص ّعاط
في نٟداتها الشالر ألاولى ،بال ّؤن هظا الاهُبإ ًؼو ٫بٗض الهٟدت الشالشت ،خحن ّ
ًىضر

ّ
ص ّعاط ؤهه ؾُٗالج ،ؤو ؾِىا٢ل ًُ٢ت "الخباؽ مٟهىم الىٓغٍت ٖىض مهضي ٖامل" ،وهى
ّ
ؾُمخض ه٣ضا ناعماَ ،ىا ٫نٟداث الضعاؾت.
الى٣اف الظي
ًبضؤ ه٣ض صعاط باإلقاعة بلى ّؤن مهضي ٖامل ً٨خب ًٖ ؤهمُت الىٓغٍت ،وًٖ صوع
الخؼب في بهخاظهاّ ،
ل٨ىه –ؤي مهضي ٖامل -ال ًبضؤ باإلاىظىص ،بل بىاظب الىظىص ،ال
ً٨خب ًٖ قغوٍ ّ
ماصًت ًيخج ٞحها خؼب الُب٣ت الٗاملت في الٗالم الٗغبي هٓغٍخه
ِ
اإلاُلىبت ،بل ً٨خب ًٖ خؼب همىطجي ،له مماعؾت همىطظُتْ ،
ؤي ٧املت بال ه٣وً ،يخج
في قغوٍ همىطظُت هٓغٍت ٖلى نىعة قغوَها ،زم ًبضؤ ص ّعاط بؿغص الكىاهض الى٣ضًت
الخٟهُلُت التي حٗؼػ هظا الى٣ض.
ّ
الكاهض الى٣ضي ألاو– ٫خؿب الض٦خىع ص ّعاطً -خمشل في ا٦خٟاء مهضي ٖامل
بمٟاهُم الخؼبُت ،والىٓغٍت ،واإلاماعؾت في بظابخه ٖلى ؾاا ٫قغوٍ بهخاط اإلاٗغٞت
لٖ ً٨مىمُت هظا الُغح –خؿب ص ّ اطُ -جلجم اإلاٟاهُمّ ،
الىٓغٍتّ .
ل٨إن اإلاٟاهُم حؿحر
ع
ّ
جدٌ ٖلى بهخاط اإلاٗغٞت
بلى الاججاه ،وجٓل في م٩اجهاٞ ،ال جيخج مٗغٞت ٖلمُت ب٣ضع ما
الٗلمُت .ومهضي ٖامل –خؿب ص ّعاط -الظي ًا٦ض ،في ؤ٦ثر مً م٩ان ،يغوعة ّ
الخمحز ،ال
ّ
ًدّ ٤٣
الخمحز اإلاُلىب ،خحن ًخدضر ًٖ ٖال٢ت الخؼب بالىٓغٍت ،ؤي ال ًل٣ي الًىء
ِ
َّ
اإلاصخهت ،وال٣اثمت في خ٣ل مصخو ،مً ؤظل بهخاط هٓغٍت
٧اُٞا ٖلى اإلاىاص الىٓغٍت

بُٗضة ًٖ الخٗمُم ألاًضًىلىجي.
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امخضاصا لظاث الكاهض الى٣ضي ٌكحر ص ّعاط الى ّؤن مٟهىم الخؼب ٖىض مهضي ٖامل
ّ
ًغ ٌٞالخجغٍض اإلادضص ،ؤي اإلاصخو الخ٣ُ٣ي ،وٍ٨خٟي بخجغٍض بال جدضًض٩ً ،ىن ُٞه
ّ
الخؼب ؤ٢غب بلى اإلاشا ٫ألاٞالَىوي مىه بلى الخىُٓم اإلاصخو؛ ألن خ٣ُ٣ت الخؼب ج٣ىم
ُٞه ،ؤو ّ
ألن الٗال٢ت بحن الخؼب والخ٣ُ٣ت هي ٖال٢ت جُاب٧ ٤امل ،ؤو قبه ٧امل .ص ّعاط
ًىُل ٤مً "جإُ٦ض" ّؤن مهضي ٖامل ًخدضر ًٖ الخؼب الشىعي ،في ق٩له الى٣ي ،لُ٣غع
"ه٣ضا وهً٣ا" ّؤن الكغوٍ الغاهىت للخغ٦ت الكُىُٖت الٗاإلاُت ،والٗغبُت مجها زانت

ججٗل الك٩ل الخؼبي الى٣ي قٗاعا ؤًضًىلىظُا ،له ُ٢مت ؤزالُ٢ت جبكحرًت ،عبما ،ل٨ىه
٦مٟهىم ٖلمي ال ٌؿخُُ٘ الى٢ى ،ٝؤو الهمىص للمدا٦مت.
الكاهض الى٣ضي الشاوي ٖىض ص ّعاط ًبرػ في بقاعجه بلى ّؤن مهضي ٖامل ًمؼط الجهاػ
اإلاٟهىمي بغوماوؿُت زىعٍت ؤو هبُلت ،خحن ًجٗل مً الخؼب الكُىعي٦ ،ما الُب٣ت
الٗاملت ،م٣ىلت ٞلؿُٟت َّ
مجغصة ،وفي بَاع الخجغٍض الالمدضص ؤنبدذ اإلا٣ىلت مغآة
للخ٣ُ٣ت ٖىضه .وبظلٌٗ ٪ىص مهضي ٖامل –خؿب ص ّعاط -الى "ؤؾُىعة" الٗلم
البرظىاػي ٦سُإ /والٗلم البرولُخاعي ٦د٣ُ٣تُٞ ،هبذ ظىهغ الُب٣ت هى مغظ٘
اإلاٗغٞت الٗلمُت.
ّ
الكاهض الى٣ضي الشالض اإلاهم في ٢غاءة ُٞهل ص ّعاط إلاهضي ٖامل ًخمشل في ؤهه في
ّ
بال٩لُت في مٗىاها
حٗامله م٘ مىيىٕ الُب٣ت الٗاملت في ٖال٢تها بالىٓغٍتً ،إزظ
ّ
الهُجلي ،بغٚم ؤهه –ؤي مهضي ٖامل ،وال٨الم لض ّعاطٌ -كحر في ٦خابه "في الخىا "ٌ٢بلى
ّ
ّ
الٟغ ١بحن ّ
وال٩لُت في مٗىاها اإلااع٦سخي .وبظلٞ ٪ةهه –ؤي
ال٩لُت في مٗىاها الهُجلي،
مهضي ٖاملً -لػي مٟهىم الخىا٧ ٌ٢ي ًهل ،وبضون ؤن ًضعي ،بلى جإُ٦ض مٟهىم،
ّ
الٛاثُت .وفي طل ٪و٢ىٕ في خ٣ل اإلاشالُت؛ طلّ ٪ؤن الخجضًض الظي
ًداعبه ،هى مٟهىم
ّ
٢اجل مهضي ٖامل مً ؤظله ًخٗثر ،خحن ًبخٗض ًٖ الىا ٘٢بلى اإلاشا ،٫وخحن جإزظ
الىٓغٍت باإلاشا٧ ٫ىاّ ٘٢
ُٖجي ،وال٨الم لض ّعاط .وعبما ً٩ىن مً ؤؾباب طل ،٪خؿب ص ّعاط،
اٖخماص مهضي ٖامل ٖلى جمُحز ؤلخىؾحر بحن الٗلم وألاًضًىلىظُا ،خُض ًً٘ مهضي
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ّ
ٖامل ٖلى الُب٣ت الٗاملت َابٗا مً الخ٣ضٌـ ،ؤي ؤهه ًإزظ ببٌٗ ؤزُاء ؤلخىؾحر
وٍدىلها بلى ؤزُاء ٦بحرة؛ ّ
ّ
ٌؿاو
ألن الخىؾحر ؤب٣ى الخمُحز صازل الىٓغٍت ،ولم
الهٛحرة
ِ
ِ
ّ
 ِ٢بحن الٗلم والبرولُخاعٍا ،بل طهب في اججاه ه.ٌُ٣
ًيبجي ٖلى طل ،٪في قاهض ه٣ضي عاب٘ ،و٢ىٕ ماع٦ؿُت مهضي ٖامل في مُٗاعٍت
مُل٣ت (بغٚم ؤلاقاعة بلى الهغإ)ّ ،
ألجها ججٗل مً مُٗاع اإلاٗغٞت مُٗاعا طاجُا ً٣ىم في
الُب٣اث اإلاخهاعٖت ،ال في آلازاع الٗملُت الىاججت ًٖ هظا الهغإ ،خُض ًداعب مهضي
ٖامل –خؿب ص ّعاط -ألاًضًىلىظُا باؾم الٗلمٞ ،ال ًهل بال بلى ألاًضًىلىظُا
الخالهت .وهظا الخمازل الظي ًُ٣مه مهضي ٖامل ،في قاهض ه٣ضي ؤزحر ،بحن الخؼب
والىٓغٍت٣ً ،ىصه بلى اٖخباع مماعؾت الخؼب ق٨ال مً الىٓغٍت ،وبلى الخضًض ًٖ
"الىٓغٍت في اإلاماعؾت" ،بغٚم ّؤن هظه الٗباعة –خؿب ص ّعاط -جؼٍض الخباؽ مٟهىم
الىٓغٍت ٖىض مهضي ٖامل.
اإلاالخٔ في صعاؾت الض٦خىع ُٞهل ص ّعاط "جمدىعها" خىًُ٢ ٫ت واخضة ،جخمشل
ُٞما ٌكبه اهؼال ١مهضي ٖامل بلى هؼٖت مشالُتً ،داو ٫ص ّعاط البرهىت ٖلى وظىصها
اإلا٨غعة التي ٌُٗض نُاٚتها بلٛت ه٣ضًت اختراُٞت ٖالُتّ ،
بٗضًض مً الكىاهض َّ
ل ً٨طل٪
ال ًٟ٨ي إلزباث طل ٪اإلاجزل ٤اإلاشالي في ٞلؿٟت مهضي ٖامل ،وهي الٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت
ّ
اإلاخإؾؿت ٖلى وعي ه٣ضي ٖمُ ٤ألؾـ الٟلؿٟاث اإلاشالُت ،زانت الهُجلُت
الجظعٍت
ِ
مجها ،وهى ألامغ الظي ؾدخم مىا٢كخه بالخٟهُل في ٞهى ٫هظه ألاَغوخت ،ومباخثها.
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ثلنّلً :دزاضٕ صالح العمسَضْ حُ "نظسِٕ منط إنتلج الهُلُنّللْ"
جىُل ٤صعاؾت نالح الٗمغوسخي مً ه٣ض مكغوٕ مهضي ٖامل في "زىعجه اإلاىهجُت"
َ ْ
َّ
وُٗ٢ه اإلاٗغفي بػاء مؿلماث ال٨ٟغ اإلااع٦سخي الخ٣لُضي في الٗالم الٗغبي ،جل ٪الشىعة
اإلاىهجُت الهاصٞت بلى ج٩ىًٍ ٨ٞغ ماع٦سخي ظضًض ،و٦ظل ٪ظهاػ ماع٦سخي ظضًض للمٟاهُم
ألاؾاؾُت ً٩ىن نالخا لخدلُل وا ٘٢الخسل ٠والخبُٗت في الٗالم الشالض.
ه٣ض الٗمغوسخي الٗمُ ٤والخٟهُلي ًبضؤ مً ؤؾاؽ مكغوٕ مهضي ٖامل ،خُض ال
ٚغبُا في ؤؾاؾه ،وظهاػ مٟاهُم آزغ ًّ
ًخ ٤ٟمٗه ابخضاء في ّؤن هىا ٥ظهاػ مٟاهُم ًّ
قغُ٢ا
ّ
في ؤؾاؾه؛ ّ
بإي خا ،٫في ه٣و اإلاٟاهُمّ ،
ألن اإلاك٩لت ال ج٨مًّ ،
وبهما في ص٢ت ٞهمىا لها،
وفي ُُٟ٦ت جُبُ٣ها ٖلى وا ٘٢ظضًض.
وبىاء ٖلى طل ٪الى٣ض ألاؾاسخي ً٣ىم الٗمغوسخي بى٣اف ٖضص مً اإلاٟاهُم الجضًضة
التي ّ
٢ضمها مهضي ٖامل ،وؤهمها "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" و "البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت"،
وهي مٟاهُم لم جغ َ–١خؿب الٗمغوسخي -بلى ّ
خض الخضًض ًٖ "ظهاػ مٟاهُم ؤؾاسخي"
ِ
ّ
ً ٠بىٖىصه
ظضًض ؤو قغقي ،ؤو زىعة مىهجُت ،والؿبب في طل ٪هى ؤن مهضي ٖامل لم ِ
في ؤن ج٩ىن هُ٣ت اهُال٢ه هي صعاؾت الىا ٘٢الُٗاوي لبالصها ،بط بهه – ْ
ؤي مهضي ٖامل،
خؿب الٗمغوسخي -اؾخسلو مٟهىمه ألاؾاسخي "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" ،ومٗه
مٟهىم "البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت" مً بٌٗ ههىم ماع٦ـ ،وصٖمها بما وظضه ظاهؼا
ّ
للماع٦ؿُحن الٗغب ،ووي٘ ٧ل طل ٪في بَاع الىٓغٍاث البيُىٍت
مً الخدلُالث ال٣ضًمت
ِ
التي نٗض هجمها في الؿخِىاث.
مهضي ٖامل –خؿب الٗمغوسخي -لم ّ
ً٣ضم جدلُال مباقغا لـ "همِ ؤلاهخاط" الظي
ّ
ًشبذ صخت وظىص همِ بهخاط ٧ىلىلىهُالي ،وبهما خاو ٫الىنى ٫بلُه بهىعة ٚحر
ّ
ّ
مباقغة٦ ،ما ؤهه لم ً٣ضمه مً زال ٫جدلُل ملمىؽ لىاٗ٢ىا الخاعٍخي ،وبهما خاو ٫ؤن
ً٣ترب بلُه مً زال٨ٞ ٫غجحن ،بخضاهما ٧اهذ إلااع٦ـ ،وألازغي للُىحن.
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الٗمغوسخي ًغي ايُغابا مُٗىا في مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في ٖال٢خه
بىمِ ؤلاهخاط الغؤؾمالي لضي مهضي ٖامل؛ طلّ ٪ؤن الخضًض ًٖ الىمِ ال٩ىلىهُالي،

ّ
بىنٟه ق٨ال ًّ
زانا للىمِ الغؤؾماليٌٗ ،جي ؤهه ًدخ ٟٔبالخهاثو الجىهغٍت لهظا
الىمِّ ،ؤما الخضًض ٖىه ّ
بٗضه مسخلٟا بهىعة ظظعٍت ،وٍسلٖ ٤ال٢اث بهخاط
٧ىلىهُالُت مخمحزة ًٖ ٖال٢اث ؤلاهخاط الغؤؾمالُت ُٗٞجي ؤهىا بػاء همِ ظضًض جماما،
ولِـ مجغص ق٩ل مً ؤق٩ا ٫الىمِ الغؤؾمالي ،وٍ٨مً الايُغاب –خؿب
الٗمغوسخي -في ّؤن مهضي ٖامل ،بضال مً ؤن ًدىاو ٫جإزحر ٖال٢اث الخبُٗت ٖلى ٢ىاهحن
ّ
الخُىع ،مً زال ٫مىهج ماصي جاعٍخي ًم٨ىه مً ٦كَ ٠غٍ ٤هىعي مسخل ٠للخُىع
ّ
ٞةهه ًدىاوله ،مً زال ٫مىهج بيُىي ّ
ًدى ٫هظا
الغؤؾمالي في بلضان الٗالم الشالض،
الازخال ٝبلى ق٩ل زابذ ؤو بيُت زابخت ،ؤو همِ بهخاط ٧ىلىهُالي زابذ مً البضاًت بلى
الجهاًت.
في مىيىٕ الٗىامل الضازلُت والخاعظُت لخُىع "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" ٌكحر
الٗمغوسخي بلى ّؤن مهضي ٖامل ًىُل ٤مً طل ٪الخٗاعى اإلاُخاٞحزً٣ي بحن الٗىامل
ؤي صوع للٗىامل الضازلُت ،وٍدُل اإلاؿإلت َّ
الضازلُت والخاعظُتِٞ ،ؿدبٗض جماما َّ
بغمتها
بلى الٗامل الاؾخٗماعي الخاعجيٟٞ ،ي هٓغ مهضي ٖامل ّؤهه َاإلاا لم ً ً٨هىا ٥جُىع
ًغص اإلاىظت الاؾخٗما ٍتّ ،
عؤؾمالي صازلي ؾاب ،٤ؤو لم ً ً٨مً ال٣ىة بال٣ضع الظي ّ
ٞةن
ع
الغؤؾمالُت في وكإتها وجُىعها ،ج٩ىن مهىىٖت نىٗا بإًضي الٛؼو الاؾخٗماعي
الخاعجي ،وبالخالي ٞهي ج٩ىن ٖمُلت مىظ لخٓت اإلاُالص ،وجٓل حُٗض بهخاط ٖمالتها بك٩ل
مؿخمغ.
زُإ مجهجي آزغ ًُٞ ٘٣ه مهضي ٖامل –خؿب الٗمغوسخيً -خمشل في جل ٪اإلاكابهت،
ختى لى ٧اهذ مجاػٍت ،بحن الٗى ٠الشىعي والٗى ٠الاؾخٗماعي والشىعة البرظىاػٍت ،و
"زىعة" الٛؼو الاؾخٗماعيٞ .الٗى ٠الشىعي –خؿب الٗمغوسخي -لِـ مجغص ٖى،٠
ّ
ٞبرٚم ؤهه ًمشل الجاهب "الظاحي" بمٗجى مٗحن في ج٣ىٌٍ الٗال٢اث ال٣ضًمت ،خُض
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ج٣ىم الُب٣اث الشىعٍت بىٟؿها وبةعاصتها بهظا الٗمل مً زال ٫بظغاءاث ؾُاؾُت
ٖىُٟت ،وفي ٞترة وظحزة ،ول ً٨مً اإلاؿخدُل ؤن ً٩ىن ل٩ل هظا ؤي ظضوي بطا لم ًً٨
٢ض خضر جُىع عؤؾمالي ؾاب ٤في ْل الىٓام ال٣ضًم هٟؿه الظي ً٩ىن ٢ض ؤزظ في
الخٞ .٪٨ٟةطا ٧ان مهضي ٖامل –خؿب الٗمغوسخيً -ىُل ٤مً ُٚاب ؤي جُىع
ؤؾمالي ؾابّ ،٤
ٞةن الخضًض ًٖ ؤن الٗى ٠الاؾخٗماعي ًلٗب صوع الشىعة البرظىاػٍت
ع
ًهبذ بال مٗجى.
ؤزحرا ًغي الٗمغوسخي ّؤن مهضي ٖامل ً ٘٣في جىا ٌ٢مىُ٣ي ،خُىما ً٣ى ٫ب ّن
البيُت الغؤؾمالُت ،خُىما ٢امذ في بالصها بالٗى ٠الاؾخٗماعي الخاعجيّ ،
ٞةجها "٢امذ

ٖلى ؤؾاؽ البيُت الؿاب٣ت ،وفي بَاعها" وَٗخ٣ض ّؤن هظا هى ما ّ
ًمحزها ًٖ عؤؾمالُت
الٛغب ؤلامبرًالي ،في هٟـ الى٢ذ الظي ّ
ؤ٦ض ُٞه ّؤن ما ًمحز عؤؾمالُت الٛغب هٟؿها هى
ّ
ّؤجها "جىلضث في بَاع ؤلاهخاط الاُ٢اعي هٟؿه" .ولٗل ٢ىة خ٣اث ٤الىا– ٘٢خؿب
ّ
الٗمغوسخي -هي التي ٞغيذ هظا "الخمازل" مً هظه الؼاوٍت ٖلى ٧اجب ّ
٦غؽ ظهضه ٧له
ل٨ك ٠الخهىنُت ،وٖضم الخمازل.
صعاؾت الٗمغوسخي عبما ج٩ىن مً ؤٖم ٤الضعاؾاث الى٣ضًت اإلاخٗل٣ت بمهضي ٖامل
وؤ٦ثرها ؤهمُت ،وهي صعاؾت حؿخضعي الاهخمام البدثي الخٟهُلي والٗمُ ٤بًُ٣ت
الخدضًض الض ٤ُ٢لىمِ ؤلاهخاط الؿاثض في البالص الٗغبُت ،في يىء ه٣ض الٗمغوسخي
لىٓغٍت همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُاليّ ،
ل ً٨مى ٠٢الٗمغوسخي الى٣ضي مً بيُىٍت مهضي
ٖامل –٦مىً ٠٢مجى الُٗض اإلاسخل ٠الؿابً -٤دخاط جدلُال ه٣ضًا واُٞا ،وهى ألامغ
الظي ؾدخم مٗالجخه في اإلابدض الشاوي مً الٟهل الشاوي مً هظه ألاَغوخت ،واإلاخٗل٤
بـ "مهضي ٖامل وماع٦ؿُت ؤلخىؾحر البيُىٍت"؛ طلّ ٪ؤن هؼٖت مهضي ٖامل البيُىٍت
لِؿذ مٗؼولت ًٖ ماع٦ؿِخه الجظعٍت وم٣اعبخه للبيُت ،بىنٟها وؿ٣ا مٟخىخا
ومخدغ٧ا ،ولِـ مٛل٣ا زابخا٦ ،ما عؤي الٗمغوسخي.
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ثللجلً :دزاضٕ الدنتُز حطو حهفْ حُ "الهظسِٕ أم الُاقع :دزاضٕ يف األَلُِلت يف
فهس مًدٓ علمل"
ًتر٦ؼ ه٣ض الض٦خىع خؿً خىٟي إلاهضي ٖامل في ؤعب٘ ً٢اًا مغجبُت باإلاىهج
واإلاهُلر وألاؾلىبٞ ،هى ٌكحر ابخضاء بلى ّؤن صعاؾاث مهضي ٖامل ًٖ الترار ،مشل
ابً زلضون ،ؤو الاؾدكغا ،١ؤو الخًاعة الٗغبُت ،في الٛالب ،ال ج٣ىم ٖلى صعاؾت
ألانى ٫ألاولى ،بل حٗخمض ؤؾاؾا ٖلى ٢غاءاث لهٟداث مٗضوصة مً م٣ضمت ابً
زلضون ،ؤو ٦خاب الاؾدكغا ١إلصواعص ؾُٗض ،ؤو ؤٖما ٫هضوة ال٩ىٍذ ًٖ "ؤػمت
ّ
الخًاعة الٗغبُت" .والخ٣ُ٣ت –خؿب الض٦خىع خىٟي -ؤهه ًهٗب مً هظه اإلااصة
الٗلمُت اإلادضوصة للٛاًت بنضاع ؤخ٩ام ٖلى الترار ،ابخضاء مً نٟداث ُٞه ،ؤو م٣االث
وؤن مهضي ٖامل ّ
ج٩ىن ص اؾت ٖلمُت واُٞت ،زانت ّ
ًدبجى اإلاىهج الٗلمي
ٖىه٦ .ما ّؤجها ال ّ ع
الغنحنٞ .بإ مهضي ٖامل –خؿب الض٦خىع خىٟي -في الترار ٢هحر ،وبن ٧ان باٖه في
اإلااع٦ؿُت َىٍال.
امخضاصا للى٣ض طاجهً ،غي الض٦خىع خىٟي ّؤن الىو ٖىض مهضي ٖامل ٢هحر للٛاًت،
ّ
وال ًٟ٨ي لخمشُل خًاعة واؾٗت مترامُت ألاَغا ٝجخًمً آال ٝاإلاجلضاث٦ ،ما ؤهه
مبدؿغ ًٖ الؿُا ،١ؾىاء صازل الٗمل هٟؿه ،مشل م٣ضمت ابً زلضون ،ؤو
الاؾدكغا .١وهى ؤًًا مبدؿغ ًٖ الخًاعة ؤلاؾالمُت ٩٦لٞ .اإلا٣ضمت ظؼء مً ٧ل ،وهى
ٖلم الخاعٍش ،والاؾدكغا ١ظؼء مً ٧ل ،وهى جدغع ألاها مً آلازغ في جهًدىا الخضًشت.
مٗٓم ؤٖما ٫مهضي ٖامل –خؿب الض٦خىع خىٟي -هي قغوح وحٗلُ٣اث ٖلى
ؤٖما ٫مٗانغٍهٌٛ ،لب ٖلحها َاب٘ الدجاط واإلاغاظٗت ،خُض ٧ان ّ
هم مهضي ٖامل هى
ؤلاخ٩ام الىٓغي ،واإلاغاظٗاث الىٓغٍت ،والخإؾِـ الىٓغي .والخ٣ُ٣ت –خؿب الض٦خىع
خىٟيّ -ؤن الٛاًت مً مغاظٗت ؤصبُاث مٗانغٍه لم ج ً٨عئٍت الىا ،٘٢بل نض١
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الىٓغٍت .وال ًإحي هظا الهض ١مً بخالتها بلى الىا( ٘٢مُ٣اؽ الخُاب )٤بل بةخالتها بلى
ّ
الاحؿا ١م٘ الىٓغٍت اإلااع٦ؿُت الهاص٢ت نض٢ا مؿب٣ا).
ال٨ٟغ (مُ٣اؽ ِ
لظل– ٪خؿب الض٦خىع خىٟيٚ" -لب مىهج الجض ٫م٘ الخهىم بهض ٝبً٣اٖهم في
الخىا ،ٌ٢بٗغى الىٓغٍاث والىٓغٍاث اإلاًاصة ،والغصوص ٖلى الاٖتراياث،
والاٖتراياث ٖلى الغصوص ،م٘ ُٚاب للىا ٘٢طاجه الظي ًم ً٨ؤن ً٩ىن ٖامل ازخُاع بحن
الىٓغٍاث اإلاخٗاعيت ،ومُ٣اؾا للخ٨م ٖلى نض٢ها ،ؤو ٖضم نض٢ها .ؤنبذ ؤلاخ٩ام
الىٓغي هى الىؾُلت الىخُضة للخ٨م ،و٦ظل ٪صخت اإلا٣ضماث الىٓغٍت واإلاٟاهُم
الصخُدت ؾلٟا .ل٣ض َّ
جدى ٫ال٨ٟغ بلى جىاَذ بحن اإلا٣ىالث الىٓغٍت اإلاخٗاعيت ،صون
َغ ٝزالض ٢اصع ٖلى بزغاط الخىاع مً الُغٍ ٤اإلاؿضوص ،م٘ الا٦خٟاء بالىًُ٣حن:
ّ
اإلاىيىٕ وهًُ٣ه ،صون مغ٦ب بُجهما في ظض٦ ٫حر٦جاعصي ؤ٦ثر مىه ظض ٫هُجلي".
اإلاالخٔ في صعاؾت الض٦خىع خىٟي هى َابٗها السجالي ،وهى الُاب٘ الظي ًإزظه
الض٦خىع خىٟي ٖلى مهضي ٖامل ؤؾاؾا ،باإلياٞت بلى اهخ٣اثِخه الى٣ضًت ٚحر اإلاىهجُت
إلاسخاعاث مخٟغ٢ت مً مىهج وصعاؾاث مهضي ٖامل ،وهي اهخ٣اثُت حصخي بىىٕ مً الضعاؾت
اإلاؿخعجلت وٚحر اإلاخمٗ٣ت إلاىهجُت وؤبدار مهضي ٖامل ؤوال ،ولل٨ٟغ الجضلي
"الضًال٨خُ٩ي" بهُٛخُه الهُجلُت واإلااع٦ؿُت زاهُا ،وهى ألامغ الظي اوٗ٨ـ ٖلى ون٠
الض٦خىع خىٟي لجض ٫مهضي ٖامل بالجض ٫ال٨حر٦جاعصي ،وهى ألامغ الظي ًدخاط ال٨شحر
مً الجهض البدثي اإلاًجي٢ ،بل بَال ١خ٨م الُ٣مت ال٣اَ٘ ٖلُه بهظه الُغٍ٣ت.
الضعاؾاث الشالر الؿاب٣ت لُٟهل ص ّعاط ونالح الٗمغوسخي وخؿً خىٟي حكتر٥
ّ
في ظظع جدغعها اإلاظهبي مً ُ٢ىص ألاًضًىلىظُا ،وبالخالي ِاحؿإ ًٞائها الى٣ضي م٣اعهت
بالضعاؾاث اإلاظهبُت/ألاًضًىلىظُت التي ؾب٣تها .الاقترا ٥في ظظع الخدغع اإلاظهبي لم
ًمى٘ ازخال ٝاإلا٣اعباث الى٣ضًت بحن الضعاؾاث الشالر ،زانت مً هاخُت جُُ٣م
مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،التي جبضو طاث هؼٖت مشالُت/هُجلُت في هٓغ ُٞهل

منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

23

ص ّعاط ،وبيُىٍت ؾ٩ىهُت بدؿب نالح الٗمغوسخي ،وظضلُت ٦حر٦جاعصًت بغؤي خؿً
خىٟي .م٘ ّجمحز صعاؾت الٗمغوسخي – ًّ
وؿبُا -في ٖم ٤وقمىلُت وص٢ت جىاولها الى٣ضي،
وظضًت ؤلاق٩االث التي َغختها ،زانت ُٞما ًخٗل ٤بىٓغٍت "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي"
ٖىض مهضي ٖامل.

دزاضلت كشبٌ مريبّٕ /كشبٌ أِدُِلُجّٕ
أَالً :دزاضٕ الدنتُز يشلم غصّب حُ "نظسِٕ احلصب لدٗ مًدٓ علمل"
الض٦خىع هكام ٚهِب م٨ٟغ ماع٦سخي مٗغو ،ٝوبعجابه بمهضي ٖامل واضر في
٧اٞت ٦خاباجه طاث الهلت ،ومً يمجها صعاؾخه خى" ٫هٓغٍت الخؼب لضي مهضي ٖامل"،
ّ
وهى ًُلٖ ٤لى مهضي ٖامل اؾم "ُٞلؿى ٝالشىعة الٗغبُت بامخُاػ" ،بال ّؤن ٧ل طل ٪لم
ًمى٘ الض٦خىع ٚهِب مً حسجُل مالخٓاث ه٣ضًت مهمت خى ٫مىٓىمت مهضي ٖامل
ال٨ٟغٍت ومىهجُخه الٟلؿُٟت.
ؤولى اإلاالخٓاث الى٣ضًت التي ٌسجلها الض٦خىع ٚهِب هي ّؤهه ،وبغٚم ؤن ال٣اعت
إلاهضي ٖامل ًؼصاص طهىه اهخٓاما وجغجِبا وويىخا ،م٣اعهت ب٣اعت مدمض ؤع٧ىن الظي
ّ
ًؼصاص حكىقا ،بال ّؤن طلً ٪خم ؤخُاها ٖلى خؿاب عئٍت الىا ٘٢وال٣بٌ ٖلُه؛ طلّ ٪ؤن
ؤلاخ٩ام الىٓغي اإلاٟغٍ ٢ض ًسى ٤ال٨ٟغ والغئٍت وؤلاخؿاؽ بيبٌ الىا ٘٢ؤخُاها.
اإلاالخٓت الى٣ضًت الشاهُت التي ٌسجلها الض٦خىع ٚهِب في مٗغى ه٣اقه لًُ٣ت
جّ ٩ىن الخؼب الشىعي بىنٟه ظهاػا ،وبالخالي جبُٗخه لجهاػ الضولت ،وزُغ طلٖ ٪لى
جُىع الخغ٦ت الشىعٍت هٟؿها للُب٣ت الٗاملت ٖىض مهضي ٖامل ،هي ّؤن جل ٪ال٨ٟغة
"الٗاملُت" بغٚم ؤجها حك٩ل ه٣ضا ظظعٍا لىا ٘٢ألاخؼاب الكُىُٖت وألاهٓمت الكُىُٖت،
ّبال ّؤن مهضي ٖامل لم ّ
ًُىع هظه ال٨ٟغة الٗمُ٣ت في ه٣ض مباقغ وُٖاوي لؤلهٓمت
الكُىُٖت وؤخؼاب قُىُٖت بُٗجها.
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ًًا ٝبلى طل ،٪في مالخٓت ه٣ضًت زالشتّ ،ؤن ّ
جهىع مهضي ٖامل –خؿب الض٦خىع
ّ
ٚهِب -للخؼب الشىعي ٖلى ؤهه الخىُٓم الشىعي للُب٣ت الٗاملت مشحر للضهكت
وٚغٍب ،بل وٍدىا ٌ٢بٌٗ الصخيء م٘ ججغبت ؤ٦خىبغ وجهىع لُىحن لؤلمغ .وفي هظا
الؿُاً ١دؿاء ٫الض٦خىع ٚهِب ًٖ ّ
ؾغ الُٛاب ال٩امل للؿىُِٞخاث في هٓام مهضي
ٖامل ،وهل ٌٗىص طل ٪الُٛاب بلى ب٣اء مهضي ٖامل ؤؾحر الكُىُٖت الخ٣لُضًت ،ؤؾحر
الؿخالُيُت ،وعجؼه في الجهاًت ًٖ الٗىصة بلى لُىحن ،بغٚم شخىخه الى٣ضًت ؤلابضاُٖت
ّ
الٗالُت؟ ؤم ؤهه اهداػ –ؤي مهضي ٖامل -في هٓغجه بلى الخؼب الشىعي بلى عوػا
لى٦ؿمبىع ٙبُٗضا ًٖ لُىحن؟
والؿاا ٫ألاهم الظي ّ
ًاع ١الض٦خىع ٚهِب ،اؾخ٨ماال لظل ،٪هى إلااطا ؤٟٚل
ّ
مهضي ٖامل الضًم٣غاَُت الٗمالُت في ُٖاهُتها الشىعٍت ،بغٚم بصاع٦ه زُغ الخ٩لـ
البحرو٢غاَي ،ألامغ الظي ؤلجإه بلى مٟهىماث مبهمت ملخبؿت ٦مٟهىم الجهاػ ،ومٟهىم
ّ
وٍٟؿغ الض٦خىع ٚهِب طل ٪ب٩ىن مهضي ٖامل،
الخىُٓم الشىعي للُب٣ت الٗاملت؟
َ
بغٚم ٖب٣غٍخه الخىٓحرًت ومل٨خه الى٣ضًت الخاع٢ت ،عجؼ ًٖ ٦ؿغ ؤلاؾاع الؿخالُجي،
الظي ّ
٦بل الخغ٦ت الكُىُٖت ،وبسانت ظىاخها الٗغبي َىٍال ،نىب الجىهغ
الضًم٣غاَي للُىِىُت؛ ألامغ الظي ؤصزله في مخاهاث مٟاهُمُت ٌك٩ى مجها هٓامه الىٓغي
في ؤ٦ثر مً مى ٘٢ومؿخىي.
صعاؾت الض٦خىع هكام ٚهِب التي اهُل٣ذ مً مىٓىع ماع٦سخي لُيُجي ناعم،
ماعؾذ ه٣ضها لىٓغٍت الخؼب ،لضي مهضي ٖامل في يىء طل ٪اإلاىٓىع٩ٞ ،اهذ بهظا
اإلاٗجى قبه مظهبُت ،قبه ؤًضًىلىظُت ،طلّ ٪ؤن مهضي ٖامل لِـ ٚغٍبا ًٖ اإلاىٓىع
ّ
طاجه ،وهى اإلاىٓغ اإلااع٦سخي اللُيُجي واإلاىايل الخؼبي الكُىعي ،وعبما هىا بالخدضًض
ج٨مً ؤهمُت ال٣غاءة الى٣ضًت التي ّ
٢ضمها الض٦خىع ٚهِب إلاهضي ٖامل.
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ثلنّلً :دزاضٕ حممُد أمني العلمل حُ "نظسِٕ الجُزٔ عهد مًدٓ علمل َأدَاتًل
املعسفّٕ"
جدىاو ٫صعاؾت مدمىص ؤمحن الٗالم هٓغٍت الشىعة ٖىض مهضي ٖامل ،مً زال ٫ه٣ض
ألاصواث اإلاٗغُٞت التي اؾخٗان بها لخدضًض مٗالم هٓغٍخه ،وطل ٪بالتر٦حز ٖلى زالر
ؤصواث ،ؤو زالزت مٟاهُم هي :مٟهىم البيُت ،ومٟهىم ال ُ٘٣البيُىي ،ومٟهىم الىا٘٢
الىٓغي.
الدؿائالث ؤلاق٩الُت الى٣ضًت التي ًُغخها الٗالم خى ٫ؤصواث مهضي ٖامل
اإلاٗغُٞتَّ ،
جخإؾـ باإلقاعة بلى ازخال ٝمٟهىم البيُت ٖىض مهضي ٖامل ًٖ مٟهىم
ّ
البيُت ٖىض ؤصخاب الجزٖت البيُىٍت ،بغٚم جإزغ مهضي ٖامل باالججاه البيُىي اإلااع٦سخي
ٖىض ؤلخىؾحر وبىالهتزاؽٞ .البيُت ٖىض مهضي ٖامل هي ق٩ل مً الٗال٢اث اإلادكاب٨ت
اإلاخهاعٖت اإلاخُىعة ،ولِؿذ هُ٨ال مً الٗال٢اث الؿا٦ىت ،وهي بيُت مد٩ىمت في
مسخلّ ٠
ججلُاتها بالخىا ٌ٢الغثِسخي اإلاؿُُغ ،ؤي بالهغإ الُب٣ي .وبغٚم هظا –
خؿب الٗالمّ ٞ -
ةن البيُت ٖىض مهضي ٖامل ج٩اص جهبذ وؿ٣ا مٛل٣ا ،بغٚم صًىامُتها.
ٖما ٢بلها مً جاعٍشٞ ،خاع ّ
ٞهي مُ٣ىٖت ّ
ٍسُتها م٣هىعة ٖلى َبُٗت ٖال٢اتها ؤلاهخاظُت
ّ
الخ٩ىن ،وػمً الخُىع ،وػمً ال.ُ٘٣
الضازلُت ،وٖلى اهخ٣الها بحن ؤػمان زالزت هي ػمً
ول٨جها مُ٣ىٖت ُٗ٢ا ً٩اص ً٩ىن مُل٣ا ًٖ ظظوعها الؿاب٣ت؛ بؿبب ازخالَ ٝبُٗت
ٖال٢اث ؤلاهخاط الؿاثضة ٞحها ًٖ ٖال٢اث ؤلاهخاط الؿاب٣ت.
ّبن الٗالم في حؿائله ًٖ هٟي ال ُ٘٣البيُىي الٟانل في خغ٦ت الخاعٍش اإلاٗغُٞت
والىاُٗ٢ت مً ظضلُت الاؾخمغاع وال ُ٘٣في الى٢ذ هٟؿهٌ ،كحر بلى ٖم ٤الٟغ ١بحن
ال٣ى ٫بالُُٗ٣ت اإلاُل٣ت التي جٟطخي بلى عئٍت مشالُت ججغٍضًت لخغ٦ت اإلااصة وال٨ٟغ،
وبحن الُُٗ٣ت الجضلُت التي جخجلى ٞحها الخاعٍسُت اإلاىيىُٖت لهظه الخغ٦ت .باإلياٞت
بلى ّؤن مٟهىم البيُت هظه –ٖىض مهضي ٖامل خؿب الٗالمً -لػي جماما زهىنُت
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مسخل ٠الُ٨اهاث التي جخًمجها ،ؾىاء ٧اهذ ؤٞغاصا ؤم ٖىانغ ؤم جغُ٦باث اظخماُٖت،
ّ
الخمحز الٟغصي ؤو ال٨ٟغي صازل
٦ما ّجمذ مالخٓت طل– ٪خؿب الٗالم -في اوٗضام
البيُت ،وفي اوٗضام الخٟاع ١الُب٣ي في بيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي ،بل في هظه
الدؿمُت ال٩ىلىهُالُت طاتهاٗ٦ ،ال٢ت بهخاط في البالص اإلاخسلٟت التي جىٟي زهىنُت
ؤلاهخاط في هظه البالص ،و٦ظل ٪في جدضًض الُاثُٟت في لبىانٗ٦ ،ال٢ت ؾُاؾُت ٞدؿب.
ُٞما ًخٗل ٤بمٟهىم ال ُ٘٣البيُىي ٖىض مهضي ٖامل ؤًًاٞ ،هى ً٩اص ً٩ىن –
ْ
خؿب الٗالمُٗ٢ -ا مُل٣ا؛ مما ًُس ِٟذ الُاب٘ الخاعٍخي للبيُت .وبطا ٧ان هظا الُ٘٣
البيُىي في م٣ضوعه ؤن ّ
ًٟؿغ َبُٗت الاهخ٣ا ٫مً ٖال٢ت بهخاط مُٗىت بلى ٖال٢ت بهخاط
ؤزغيٞ ،لٗله ال ٌؿخُُ٘ ؤن ّ
ًٟؿغ ،بن لم ًٌٟٛ ً٨ل جماما ًٖ ٖملُاث الخمغخل
الاهخ٣الي بحن هاجحن الٗال٢خحن ؤلاهخاظُخحن .وبتر٦حز مهضي ٖامل ٖلى الىزباث البيُىٍت –
خؿب الٗالمٞ -ةهه لم ًخى ٠٢لضعاؾت ٖملُاث الخمغخل ٞدؿب ،بل ٧اص ً٣هغ
الخىاً٢اث ٖلى الخىا ٌ٢الٗضاجي ؤو الخىاخغي في ّ
ججؿضه في الهغإ الُب٣ي ،ولم
ٌِٗ للخىاً٢اث ٚحر الٗضاثُت ؤو ٚحر الخىاخغٍت الٗىاًت ال٩اُٞت.
باالهخ٣ا ٫بلى اإلاٟهىم الشالض مً ؤصواث مهضي ٖامل اإلاٗغُٞت ،ؤي مٟهىم "الىا٘٢
الىٓغي"ٌ ،كحر الٗالم بلى ما ٌكبه ال٣ى ٫بالشىاثُت الًضًت بحن الىا ٘٢الخجغٍبي
والىا ٘٢الىٓغي .بل ٌسجل الٗالم زكِخه مً ؤن ً٩ىن في ٦خاباث مهضي ٖامل زلِ
بحن الجزٖت الخجغٍبُت واإلاماعؾت الخجغٍبُتٗٞ ،الج –ؤي مهضي ٖامل -ؤخُاها اإلاماعؾت
الخجغٍبُت ،ؤو ألاخ٩ام الهاصعة ٖجها ّ
٦إجها هي حٗبحر ًٖ هؼٖت ججغٍبُت .وبؿبب هظا
الخلِ –خؿب الٗالم٧ -اص ما ٌؿمُه مهضي ٖامل بالىا ٘٢الىٓغي ؤن ً٩ىن مخٗالُا،
ّ
بلى ّ
خض ما ًٖ ،الخجغبت ،بغٚم ؤهه مداًض لها هٓغٍا ،ول ً٨له مىُ٣ه الخام اإلاخمحز
ٍ
جمحزا ًّ
جاما ًٖ مىُ ٤الىا ٘٢الخجغٍبي.
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في الؿُا ١طاجه ً٩اص مهضي ٖامل –خؿب الٗالم -ؤن ً٣هغ ال٣ضعة ٖلى ؤلاهخاط ؤو
الامخال ٥اإلاٗغفي الٗلمي ٖلى الُب٣ت الٗاملت ،وبن ٢ا ٫بةم٩اهُت طلًّ ٪
ظؼثُا للبرظىاػٍت.
ّ
و٢ض ً٩ىن طل ٪عاظٗا –خؿب الٗالم -بلى ٖضم الخمُحز بحن الخمل ٪اإلاٗغفي الٗلمي
والخىُْ ٠الاظخماعي للٗلم ،وزانت في مجا ٫الٗلىم الض٣ُ٢تٞ .لِـ هىا ٥ما ًمى٘
البرظىػاًت ؤن جمخل ٪اإلاٗغٞت الٗلمُت ،قإجها في طل ٪قإن الُب٣ت الٗاملت ،ولً٨
الٟغ ١هى بحن الخٟؿحر والخىُْ ٠البرظىاػٍحن والخٟؿحر والخىُْ ٠الشىعٍحن.
في زاجمت صعاؾخه الى٣ضًت ًدؿاء ٫الٗالم ًٖ ٚلبت الاؾخسالم اإلاىُ٣ي الظهجي
الخإملي ،ؤو ال٣ٟه الجضلي اإلاخٗالي ٖلى الخبرة اإلااصًت اإلالمىؾت ،في مٟهىم الىا٘٢
الىٓغي ،ومٟهىم ؤلاهخاط الٗلمي ٖامت ،و٦ظل ٪في الخُبُ ٤الخجغٍضي إلاٟهىم البيُت
والُُٗ٣ت البيُىٍت ،خُض ٢لُلت هي الىماطط وألامشلت والخجاعب الاظخماُٖت والخاعٍسُت
ّ
الخُت في ٦خاباث مهضي ٖامل ،و٦شحرة هي ألاخ٩ام والاؾخسالناث الاؾخضاللُت الظهىُت
اإلاجغصة.
ّ
ؤهمُتها -جبضو ؤ٢غب
ال٣غاءة الى٣ضًت إلادمىص ؤمحن الٗالم إلاهضي ٖامل –ٖلى
للم٣اعبت مجها للى٣ض الخدلُلي؛ طل ٪ؤجها ال جدمل "ؤخ٩اما" ه٣ضًت ب٣ضع ما حسجل
م٣اعباث حؿائلُت اخخمالُت ،مً باب٩ً :اص ،ما ٌكبه ال٣ى ،٫الخكُت مً ،بالغٚم مً،
و٢ض ً٩ىن... ،بلخ .وهظه ّ
بدض طاتها ّ
حسجل للض٦خىع الٗالم في مىهجُخه ألا٢غب لغوح
ِ
الى٣ض الٟلؿٟي .م٘ ؤلاقاعة بلى و٢ىٕ الٗالم –ؤخُاها ٢لُلت -في َ
قغ ٥ألاخ٩ام
ّ
الخد٨مُت ،زانت في مٗغى ه٣ضه إلاٟهىم "البيُت" ٖىض مهضي ٖامل ،خحن  ُ٘٢بإهه –
ؤي اإلاٟهىمً -لػي جماما زهىنُت مسخل ٠الُ٨اهاث التي جخًمجها ،بغٚم بقاعة الٗالم
في بضاًت صعاؾخه بلى ازخال ٝمٟهىم البيُت ٖىض مهضي ٖامل ًٖ مٟهىم البيُت ٖىض
ؤصخاب الجزٖت البيُىٍت.
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ثللجًل :دزاضٕ فُاش طسابلطْ حُ "إكشهللّلت بهل٘ الدَلٕ يف الُطو العسبْ ،مًدٓ
علمل يف الدَلٕ الطلٙفّٕ منُذجلً"
جدىاو ٫صعاؾت الض٦خىع ٞىاػ َغابلسخي بق٩الُاث بىاء الضولت في الىًَ الٗغبي ،مً
زال ٫مٗالجت ٖضص مً اإلاالخٓاث خى ٫مؿإلت الضولت بٗامت في ال٨ٟغ واإلاماعؾت
الاقتراُ٦حن ،زم التر٦حز ٖلى الخالت اللبىاهُت اإلاسهىنت ،مً زال٦ ٫خاب مهضي ٖامل
"في الضولت الُاثُٟت".
الض٦خىع َغابلسخي ٌكحر ابخضاء بلى ؤلاؾهام الىٓغي ال٨بحر إلاهضي ٖامل في ج٪ُ٨ٟ
الخُاب الُاثٟي ،مً زال ٫ه٣ضه الجظعي لؤلًضًىلىظُا الُاثُٟت في مسخلّ ٠
ججلُاتها،
وٖضم الا٦خٟاء بةزاعة مؿإلت قغوٍ اهبىاء الضولت في لبىان ،ومً زم الٗمل ٖلى نُاٚت
مجمىٖت مً اإلا٣ىالث٦ ،م٣ىلت الخىا ٌ٢في الضولت البرظىاػٍت ،بحن بيُتها الُاثُٟت
وبيُتها الُبُ٣ت.
مالخٓاث الض٦خىع َغابلسخي الى٣ضًت جدؿم بالُاب٘ اإلاجهجي ،بط ٌكحر بلى حكضًض
مهضي ٖامل ٖلى الُُٗ٣ت الخاعٍسُت في مىيىٕ الخإعٍش للُىاث ،٠مخهضًا للىهم
ألاًضًىلىجي الؿاثض في ٦شحر مً ؤٖما ٫الخإعٍش اللبىاهُت الظي ًغي في مجغص ع ّص ْاهغة

الى "ؤنل" مٗحن ُٟ٦ل بخٟؿحرها؛ طلّ ٪ؤن الُىاث ٠الؿُاؾُت –خؿب مهضي ٖامل-
٧اثىاث مً بهخاط الخ٣بت ال٩ىلىهُالُت ،ولِؿذ ّ
جغؾباث لدكُ٨الث مً الخ٣بت
ؤلاُ٢اُٖت .ل ً٨لى٣ض مهضي ٖامل هظا –خؿب الض٦خىع َغابلسخي -جخمت ًب٣ى ها٢ها
ّ
والهىٍت ،حٗىص
مً صوجها ،وهي ّؤن الُىاث ٠الؿُاؾُت هي ؤًًا ؤق٩ا ٫مً الخًامً
ُ
بلى الٟترة ما ٢بل الغؤؾمالُت ،ؤُٖض بهخاط ٖىانغ مجها ،وا٦دؿبذ ؤصواعا وٗٞالُاث
ظضًضة في الخ٣بت الغؤؾمالُت ال٩ىلىهُالُت.
مهضي ٖامل ؤًًا ّ
ًمحز جمُحزا ٧امال بحن الُاثٟي والضًجيُٞ ،ما ًخٗل ٤بالُاثُٟت،
ّ
ل٨ىه -خؿب الض٦خىع َغابلسخيً -هُضم بٗ٣بت هي الخ٣بت ال٩ىلىهُالُت طاتها ،بط ب ّن
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الدكغَ٘ ال٣اهىوي والؿُاسخي لىظىص الُىاث ٠ويمان اؾخ٣اللُتها وامخُاػاتها اعجبِ
اعجباَا وزُ٣ا ب٩ىجها اظتهاصاث وقُٗا مسخلٟت للضًاهخحن الغثِؿِخحن في البلض ،ؤي اعجبِ
ّ
الخدى ٫بلى ؤ٢لُاث
باصٖاء خماًت جل ٪الُىاث ،٠في الؿُاؾت والدكغَ٘ ،مً زُغ
مًُهضة بؿبب مٛاًغتها الضًيُت وزالٞاتها اإلاظهبُت .وهظا ٌٗجي –خؿب الض٦خىع
َغابلسخيّ -ؤن الخٗغٍ ٠الضًجي/اإلاظهبي مىظىص مً مبضؤ وظىص الُاثُٟت الؿُاؾُت ،وال
مٗجى لها ،وال حٗغٍ ٠مم٨ىا لها ،صون جل ٪اإلاغظُٗت الضًيُت.
الى٣ض اإلاجهجي ألاهم الظي ّ
ًىظهه الض٦خىع َغابلسخي ًخمشل ُٞما ّ
ٌؿمُه "الجىهغٍت
ِ
ّ
ؤي نلت
الُبُ٣ت في ٨ٞغ مهضي ٖامل" ،بمٗجى بنغاعه ٖلى ججزًه الُىاث ٠مً ِ
باال٢خهاص وبالٗال٢اث ؤلاظخماُٖت ،والخمُحز ال٣اَ٘ الظي ًجغٍه بُجها وبحن الُب٣اث،
خُض ًخجلى طل– ٪خؿب الض٦خىع َغابلسخي -في زالر م٣ىالث عثِؿت ،هي :ال جىظض
الُىاث ٠بال في الضولت .الُىاث ٠هي ٖال٢اث ؾُاؾُت ّ
ج٣ؿم الكٗبّ ،
وجامً اؾخدبإ
ِ
٧ل ٧اصحي َاثٟت لبرظىاػٍتهم .الُاثُٟت هي الك٩ل اإلاسهىم إلاماعؾت البرظىاػٍت
اللبىاهُت هُمىتها الُبُ٣ت ،وهي ؤؾاؽ مإػ ١جل ٪الهُمىت ،في آن.
ّ
مد ٪الخجغبت.
بٌٗ هظه اإلا٣ىالث –خؿب الض٦خىع َغابلسخيً -جب ويٗه ٖلى
ّ
والُىاث ٠جىظض في الضولت وزاعظها ،وهي ال جؼو ٫بخ ٪٨ٟالضولت ،بل الٗ٨ـ ًبضو ؤهه
صخُذ جماما ،وهظا ما ؤزبدخه ججغبت الخغبٞ ،ترة ؾُُغة الضوٍالث الُاثُٟت.
ال٣غاءة الى٣ضًت للض٦خىع ٞىاػ َغابلسخي جبضو ؤ٢غب لل٣غاءة الخدلُلُت اإلاىيىُٖت،
َ
بغٚم ؤجها لم جغ ١إلاؿخىي الى٣ض اإلاجهجي ،وبن ا٢تربذ مً جسىمه؛ طل ٪ؤجها اهُل٣ذ مً
اإلاىُل٣اث اإلاىهجُت طاتها إلاهضي ٖامل ؤوال ،زم بجها ازخلٟذ م٘ "جىنُ "٠مهضي
جمٌ ؤبٗض مً طل ٪في الى٣ض
ٖامل ،ؤو جُبُ٣اجه اإلاىهجُت في اإلاؿإلت الُاثُٟت ،ولم
ِ
والخدلُل.
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الضعاؾاث قبه اإلاظهبُت /قبه ألاًضًىلىظُت الشالر الؿاب٣ت للض٦خىع هكام
ٚهِب ،ومدمىص ؤمحن الٗالم ،والض٦خىع ٞىاػ َغابلسخي ،جدؿم باهُال٢ها مً ألاؾـ
اإلاىهجُت طاتها التي اهُل ٤مجها مهضي ٖاملْ ،
ؤي ألاؾـ اإلااع٦ؿُت ،لخ٣ضم ٢غاءة ه٣ضًت
مخىاػهت ،مخ٣ٟت ؤخُاها ،ومسخلٟت ؤخُاها ؤزغي م٘ ًٖ/مىٓىمت مهضي ٖامل ال٨ٟغٍت،
ّ
حُٛحها
وم٣ىالتها الغثِؿت ،وفي هظا اإلاؿخىي مً ال٣غاءة جخم بياءة ظىاهب مهمت ال ِ
ال٣غاءاث الى٣ضًت اإلاظهبُت ،وٚحر اإلاظهبُت ٖمىما ،وفي طل ٪هىٕ مً ا٦خما ٫الهىعة
الى٣ضًت مً ظمُ٘ ػواًاها بلى ّ
خض ٦بحر.
ٍ
ّبن الضعاؾاث الدؿ٘ الؿاب٣ت ،اإلاظهبُت ،وٚحر اإلاظهبُت ،وقبه اإلاظهبُت ،حكتر ٥في
ٖضم جدضًض وويىح اإلاىهجُت البدشُت الخٟهُلُت التي جإؾؿذ ٖلحها ،بغٚم ويىح
ؤلاَاع اإلاجهجي الٗام لضي بٌٗ مجها ،وعبما ٌٗىص طل ٪لُبُٗت هظه الضعاؾاث البُٗضة
ًٖ الؿمت ألا٧اصًمُت الجامُٗت٦ .ما ؤجها حكتر– ٥م٘ ٧ل الضعاؾاث الؿاب٣ت ٚحرها
خؿب ٖلم الباخض -في ُٚاب صعاؾت مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،وهي الضعاؾت
ّ
ألا٦ثر ؤهمُت ،والتي حك٩ل مىيىٕ هظه ألاَغوخت؛ طلّ ٪ؤن مىهجُت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت هي ألاؾاؽ الظي اهبش٣ذ ٖىه مىٓىمخه ال٨ٟغٍت وم٣ىالجه الغثِؿت
وجدلُالجه اإلاسخلٟت للىا ٘٢الٗغبي واللبىاوي.
باإلياٞت بلى طلّ ،٪زمت ؤوظه ازخال ٝبحن الضعاؾاث الؿاب٣ت الدؿٗت جبٗا
الزخال ٝمىُل٣اتها اإلاظهبُت/ألاًضًىلىظُت ،خُض جبضو الضعاؾاث اإلاظهبُت و٦إجها لم
جً ٠ظضًضا ٚحر مٗغو ،ٝوجبضو الضعاؾاث ٚحر اإلاظهبُت ،و٦إجها لم َجغ الجضًض في
مىٓىمت مهضي ٖامل ،في خحن جبضو الضعاؾاث قبه اإلاظهبُت ؤ٢غب للمىيىُٖت التي
جبرػ الجضًض الظي ٌؿخد ،٤بلى ظاهب ه٣ض ما جغاه ٦ظل ٪في مىٓىمت مهضي ٖامل
وجدلُالجه اإلاسخلٟت.
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في هظه ألاَغوخت ،وباإلٞاصة مً الٗغى الى٣ضي الخدلُلي للضعاؾاث الؿاب٣ت،
جٓهغ مٗالم الى٣ض اإلاخجاوػ لها ،ؾىاء مً خُض ويىح اإلاىهجُت الخٟهُلُت لؤلَغوخت،
ؤو مً خُض مىيىٖها اإلاخٗل ٤بمىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،باإلياٞت بلى الاهدباه
للمداطًغ التي وٗ٢ذ ٞحها جل ٪الضعاؾاث الؿاب٣ت ،زانت مدظوع الى٢ىٕ في ِقغا٥
اإلاظهبُت وألاًضًىلىظُت اإلاىداػة مؿب٣ا إلا٣ىالتها في الى٣ض والخدلُل.
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مهظُمٕ مًدٓ علمل الفلطفّٕ -أصُهلل َمهُّنلتًل
 ادلثحث األول :حمطاخ تارسج يف تكىّن فهسفح مهدي ػامم
 ادلثحث انثاين :األصىل انىظزٌح نفهسفح مهدي ػامم
 ادلثحث انثانث :فهسفح مهدي ػامم :مه انكىوٍح إىل انتمٍّش

"أجأبغ أظئلتي  ..وأهاجش ّ
ال مأوي إالّ مملكت العينّ ّ
أها املخعذد في أقىعتي ّ
أجىحّذ في الليل" ّ
هالل بً صٍخىن "مهذي عامل" ّ
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لِـ مً الؿهل جدب٘ مؿحرة مهضي ٖامل الٟلؿُٟتٖ ،بر مدُاث ّ
ج٩ىجها الباعػة في
بضاًاتها اإلاٟترى عنضها بلخٓت بهجاػه ألَغوخخه في الض٦خىعاه في الٟلؿٟت في ظامٗت
ّ
ًخُغ ١لهظا اإلاىيىٕ اإلاهم صاعؾى مهضي ٖامل
لُىن بٟغوؿا ؾىت  ،1967بط لم
ّ
ٖمىما ،وال مهضي ٖامل طاجه ،بال بك٩ل ٖاعى في م٣ضمت الُبٗت الشالشت مً ٦خابه
ألاو" ٫م٣ضماث هٓغٍت لضعاؾت ؤزغ ال٨ٟغ الاقترا٧ي في خغ٦ت الخدغع الىَجي" خحن ؤقاع
بلى اإلاى ٘٢اإلاغ٦ؼي الظي ًدخله مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في ؤبدازه ،واؾخسضامه
للمٟهىم ألو ٫مغة في عؾالت الض٦خىعاه التي ها٢كها في ٞغوؿا ،في قهغ ؤًاع مً ؾىت
" 1967ولم ًيكغها ختى آلان".38
وبغٚم ّؤن عؾالت الض٦خىعاه جل ٪لم جيكغ ختى آلان ،بل بهىا ال وٗغ ٝختى
اإلاىيىٖاث التي حٗالجها ،بال ّؤن بقاعة مهضي ٖامل الؿاب٣ت ّبًاها جٟ٨ي لالهُال ١مً
٦خاب "م٣ضماث هٓغٍت لضعاؾت ؤزغ ال٨ٟغ الاقترا٧ي في خغ٦ت الخدغع الىَجي" اإلايكىع
ؾىت  1972في عنض مدُاث جّ ٩ىن ٞلؿٟخه ،ونىال بلى آزغ ٦خبه "ه٣ض ال٨ٟغ الُىمي"
ٚحر اإلاىجؼ بؿبب اٚخُاله ؾىت  ،1987مغوعا بضعاؾاجه ألازغي اإلاىجؼة ،زال ٫زمؿت
ٖكغ ٖاما ،ؾىاء ما وكغ مجها زال ٫خُاجه ،ؤو بٗض عخُله.

38
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املكدملت الهظسِٕ :صريَزٔ التأضّظ املهًجْ
ّ
ٌك٩ل ٦خاب "م٣ضماث هٓغٍت لضعاؾت ؤزغ ال٨ٟغ الاقترا٧ي في خغ٦ت الخدغع الىَجي"
بإ٢ؿامه الشالزت ،39ومالخ٣ه الشالزت 40الؿاب٣ت له مً خُض الخإلُ ،٠واإلاخًمىت ُٞه
حجغ الؼاوٍت الخإؾِسخي ،ومدُت الاهُال ١ألاولى في ّ
ج٩ىن ٞلؿٟت مهضي ٖامل ،ؾىاء
مً هاخُت مىيىٕ الضعاؾت ألاؾاسخي ،ؤو مً هاخُت ؤؾاؽ اإلاىهجُت الىٓغي ،ؤو مً
هاخُت جبلىع مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" ووُْٟخه اإلاغ٦ؼٍت ،باإلياٞت بلى هدذ
اإلاهُلخاث اإلاٟهلُت في ظهاػه اإلاٟاهُمي ب٩امله.
٦خاب "م٣ضماث هٓغٍت" ًبدض ابخضاء في ّ
آلُت ،ووا ٘٢خغ٦ت الخدغع الىَجي
الٗغبُت ،وهى اإلاىيىٕ الظي ؾِب٣ى مالػما إلاهضي ٖامل ،والهاظـ الظي ؾُٓل
خايغا ب٣ىة في صعاؾاجه ٧لهاٞ" ،دغ٦ت الخدغع الىَجي هي مىيىٕ ال٨ٟغ في ٧ل ما
ؤ٦خب"٦ 41ما ٌكحر مهضي ٖامل.
ّ
وألن جىاو ٫مهضي ٖامل مىيىٕ "خغ٦ت الخدغع الىَجي" ٧ان جىاوال هٓغٍا ،ولِـ
ٍسُا لىا ٘٢ججغٍبي ّ
جىاوال جاع ًّ
مٗحن؛ بد٨م ٧ىن مىيىٖها "وا ٘٢مٟهىمي لِـ
مُٗى"٧ ،42ان ؤؾاؽ مىهجُخه الىٓغي مىبيُا ٖلى ،ومىُل٣ا مً الخ٨ٟحر في "ألاصواث
ّ
اإلاٟهىمُت التي بها ه٨ٟغ" ،43وهي مٟاهُم اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت ألاؾاؾُت ،بدُض ال
ّ
ًدًغ الىا ٘٢الاظخماعي ابخضاء ،بال في ق٩له اإلاٟهىمي مً هاخُت ٖال٢خه بإصواث
اإلاٗغٞت ،ومً زم حٛضو ٖملُت ه٣ض جل ٪ألاصواث اإلاٟهىمُت يغوعة الػمت إلهخاط اإلاٗغٞت
الٗلمُت التي ج٣ىص بالًغوعة بلى ٞهم الىا ٘٢الاظخماعي الخجغٍبي الخ٣ا ،في ٖال٢ت
 39القسم األول "فً التناقض" نشر سنة  ،0727القسم الثانً "فً نمط اإلنتاج الكولونٌالً" نشر سنة ،0728
القسم الثالث "فً تمرحل التارٌخ" غٌر المكتمل المنشور سنة .7110
 40ملحقا "االستعمار والتخلف األول" و"االستعمار والتخلف الثانً" المنشوران فً مجلة الطرٌق سنة ،0786
وملحق حول "تارٌخ الحركة االشتراكٌة فً مصر" المنشور فً مجلة الطرٌق سنة .0727
 41عامل ،مهدي ( ،)7103مقدمات نظرٌة ،بٌروت 8دار الفارابً ،ط  ،2ص .310
 42المرجع السابق ،ص .776
 43المرجع السابق ص .776
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مماعؾُت واُٖت حُٗض بلى "ال٩لمت مٗىاها الٟٗلي ،وبلى اإلاٟهىم ص٢خه الٗلمُت"ُٞ 44ما
ٌكبه الٟٗل ال٩اهُي الى٣ضي ألصواث اإلاٗغٞت ،مً خُض هى قغٍ يغوعي لخد٣٣ها،
ّ
وبٖاصة جمل٨ها ،ل٨جها في اإلا٣ابل ٖال٢ت ماصًت ظضلُت جىُل ٤مً "الىا ٘٢بلى ال٨ٟغ في
اإلاخ٩ىن هي بىاء لل٨ٟغ الظي ّ
ّ
ًخ٩ىن"ٖ 45لى وظه ه ٌُ٣للٟٗل
خغ٦ت ه٣ض لل٨ٟغ
ال٩اهُي الى٣ضي اإلاشالي.
جإؾِؿا ٖلى طل ٪جبلىع مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في اإلا٣ضماث الىٓغٍت -
الظي ؾُدخل مىٗ٢ا مغ٦ؼٍا في ؤبدار مهضي ٖامل ٧لها -اهُال٢ا مً هٓغٍت "الخىا"ٌ٢
التي جد٨م ؤٖما ٫مهضي ٖامل ال٨ٟغٍت ب٩املها ،وفي يىء الٟهم اإلااصي "للخىا"ٌ٢
والٗال٢ت بحن َغُٞه بىنٟها ٖال٢ت "ازخال "ٝهي ؤؾاؽ الهغإ بُجهماٖ ،لى زالٝ
الٟهم الهُجلي "للخىا "ٌ٢والٗال٢ت بحن َغُٞه ،بىنٟها ٖال٢ت "جمازل" ًسخلٟان ٞحها
 ِ٣ٞبازخال ٝاإلاى ٘٢الظي ًدخله ٧ل مجهما في هظه الٗال٢ت.
ّبن وُْٟت مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" ٦ ،ما ناٚها مهضي ٖامل في اإلا٣ضماث
الىٓغٍت ج٨مً في ٞهم "الازخال ٝالبيُىي بحن َغفي الخىا ٌ٢في الٗال٢ت بحن
َ
َ
اإلاؿخٗمغة ؾاب٣ا ،واإلاجخمٗاث ؤلامبرًالُت ،في وخضة الُغٞحن
اإلاؿخٗمغة ،ؤو
اإلاجخمٗاث
في الىٓام الغؤؾمالي الٗالمي" ،46وهي وُْٟت ٢اصث –بك٩ل َبُعي -بلى هدذ ظملت
ًّ
مٟاهُمُا مترابُا في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت
مهُلخاث مٟهلُت ق٩لذ ظهاػا
ّ
الخ٩ىن ،وػمان
ومكغوٖه ال٨ٟغي ،مً ٢بُل ؤػمىت البيُت الاظخماُٖت الشالزت :ػمان

الخُىع ،وػمان ال ،ُ٘٣والهُمىت الُبُ٣ت والؿُُغة الُبُ٣ت ،وٖال٢ت الخىاٌ٢
اإلادضص والخىا ٌ٢اإلاؿُُغ ،والترابِ الترا٦بي والترابِ الاهههاعي ،والخغ٧اث الاهدباطًت
والاهجظابُت ،والخٟاوث البيُىي والخٟاوث الخُىعي ،وٚحرها مً اإلاهُلخاث اإلاٟهلُت.

 44المرجع السابق ص .311
 45المرجع السابق ص .257
 46المرجع السابق ص .08
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ّ
اإلا٣ضماث الىٓغٍت بطن صقيذ نحروعة الخإؾِـ اإلاجهجي في مؿحرة مهضي ٖامل
ّ
بالخٗغط ،والخًىٕ للٟ٣ؼاث
الٟلؿُٟت ،وؤعؾذ مىُ٣ا مسخلٟا في البدضً ،دؿم
والٟجاءاث والدكٗباث ،بدُض ال ًم٨ىه اؾخ٣غاءها ٢بل خضوثها ،وبن ٧ان "في ؾحره
الٗام زايٗا ل٨ٟغة ّ
جدغ٦ه ،وهي مىه هُ٣ت البضء والىنى ٫مٗا" .47وهظا اإلاىُ٤
البدثي اإلاسخلً ٠جض جماهُه في خغ٦ت ال٨ٟغ طاتها ،خحن حؿعى الؾخ٨كا ٝالىا،٘٢
وجىدذ "قِئا ٞكِئا ؤصواث هظه الٗملُت مً الاؾخ٨كا ،ٝوججض في الغظىٕ الى هُ٣ت
البضء يغوعة مؿخمغة٧ ،لما ج٣ضمذ في البدض ،وبٗضث ٖجهاٞ ،دؿخُٗضها زاهُت
لخىُل ٤مً ظضًض" ،48وهظا هى عوح اإلاىُ ٤الجضلي في خغ٦خه اللىلبُت في ًٞاء بهخاط
اإلاٗغٞت :جىجغ ال ًيخهيً ،طخيء ال٨ٟغ والىا ٘٢مٗا.

ندَٔ الهُِت :مو التأضّظ الهكدٓ إىل نكد الفهس
زال ٫اؾخٛغا ١مهضي ٖامل في بهجاػ م٣ضماجه الىٓغٍت بغػث مدُت ه٣لذ مؿخىي
الاقخٛا ٫الٟلؿٟي مً مؿخىي الخإؾِـ الىٓغي الى٣ضي بلى مؿخىي ه٣ض ال٨ٟغ
الؿاثض ،وجمشلذ جل ٪اإلادُت في اوٗ٣اص هضوة "ؤػمت الخُىع الخًاعي في الىًَ الٗغبي"
ّ
في ال٩ىٍذ ؾىت  ،1973ومشلذ ٞغنت الزخباع ظهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت إلاهضي ٖامل،
و٢ضعجه ٖلى ٞهم وجدلُل البجى ال٨ٟغٍت الؿاثضة ،ؤو "ج٨ٟحرها" بُغٍ٣ت ٖلمُت ّ
ظاصة.
اوكٛل مهضي ٖامل أل٦ثر مً ؾىت في ه٣اف ؤبدار جل ٪الىضوة ،وحكغٍذ بيُت
ال٨ٟغ الٗغبي الؿاثض في مضاوالتهاّ ،
لُخىط ظهضه في ٦خاب "ؤػمت الخًاعة الٗغبُت ؤم
ؤػمت البرظىاػٍاث الٗغبُت؟" في ؾىت  ،1974مىُل٣ا مً ػاوٍت هٓغ مدضصة هي اإلااع٦ؿُت
اللُىِىُت "التي لم ج ً٨خايغة في ؾى ١ال٨ٟغ" 49في جل ٪ألابدار ،ها٢ضا للمىُ٤

 47المرجع السابق ص .72
 48المرجع السابق ص .76
 49عامل ،مهدي ( ،)0762أزمة الحضارة العربٌة أم أزمة البرجوازٌات العربٌة ،ط  ،5بٌروت 8دار الفارابً.
ص .8
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ّ
"اإلاشالي الُٛبي الظي ّ
ًدغ ٥ؤبدار اإلااجمغًٍ" ،50وهى مىًُ ٤خٟصخى ُٞه ُٖغ الجضلُت
الهُجلُت بك٩ل ٞاضر بلٛت ٖامل.
زالنت ه٣ض مهضي ٖامل ألبدار هضوة ال٩ىٍذ اج٨إث ٖلى مغ٦ؼٍت مٟهىمي
"الٗال٢اث ال٩ىلىهُالُت" و "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في الخدلُل ،وهي زالنت ًمً٨
ؤلاقاعة الحها –ولِـ ج٨شُٟها -في هٟي نٟتي العجؼ والخسل ٠في الٗ٣ل الٗغبي ،وع ّص
ّ
الخمشل بالبرظىاػٍت ؤلامبرًالُت ،صون
العجؼ بلى "البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت التي جُمذ بلى
ؤن ً٩ىن لها ما ٧ان لهظه مً قغوٍ جاعٍسُت اظخماُٖت زانت ّ
بخ٩ىن الغؤؾمالُت
وجُىعها" ،51وهظا العجؼ ٌكحر بلى ؤػمت البرظىاػٍاث الٗغبُت ،بىنٟها ؤػمت بيُىٍت
هاججت ًٖ ٖال٢ت الخبُٗت البيُىٍت التي جغبِ همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي بىمِ ؤلاهخاط
الغؤؾمالي بالًغوعة.

احلسب األيلّٕ :مو نكد الفهس إىل نكد الُاقع
ّ
لئن ق٩لذ هضوة ال٩ىٍذ –اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا -مُضاها لى٣ض بيُت ال٨ٟغ الٗغبي
ّ
وحكغٍده٣ٞ ،ض ق٩ل اهضالٕ الخغب ألاهلُت في لبىان ؾىت  1975مُضاها ؤ٦ثر زهىبت
لى٣ض الىا ٘٢الٗغبي وجدلُله ٖلى وظه الٗمىم ،واللبىاوي مىه ٖلى وظه الخهىم ،مً
ّ
زال ٫البدض في ؤؾباب جل ٪الخغب ،وهى بدض ق٩ل امخضاصا لهحروعة الخإؾِـ
ّ
اإلاجهجي التي ابخضؤث باإلا٣ضماث الىٓغٍت ،ؾىاء في بَاعها الٗام اإلاخٗل ٤بـ "ؤزغ ال٨ٟغ
الاقترا٧ي في خغ٦ت الخدغع الىَجي" ،ؤو في بَاعها ألا٦ثر جدضًضا اإلاخٗل ٤بـ "جمغخل
الخاعٍش" الظي لم ً٨خمل في اإلا٣ضماث الىٓغٍت ،و٧اص ً٨خمل في مدُت "الىٓغٍت في
اإلاماعؾت الؿُاؾُت :بدض في ؤؾباب الخغب ألاهلُت في لبىان" الظي نضع ؾىت 1979؛
طلّ ٪ؤن ٦خاب "الىٓغٍت في اإلاماعؾت الؿُاؾُت" ٧ان ًبدض –خؿب الض٦خىعه ًمجى

 50المرجع السابق ص .73
 51المرجع السابق ص .020
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الُٗض" -ظىاهب وؤق٩ا ٫مً هظا الخمغخلٖ ،لى ٢اٖضة الهغإ الُب٣ي الظي اجسظ في
لبىان ،خؿب ج٨ٟحر مهضي ٖامل ،ق٨ال َاثُٟا هى ق٩له الخاعٍخي".52
مدُت "الىٓغٍت في اإلاماعؾت الؿُاؾُت" ّ
ج٩ىهذ وؿُجا مخضازال ومترابُا مً
مؿخىٍاث زالزت ،ؤقاع بلحها مهضي ٖامل في م٣ضمت الُبٗت الشاهُت مً ال٨خاب:53
مؿخىي هٓغي ًخدضص بخمٟهل الىٓغي ٖلى الؿُاسخي في ؾحروعة بهخاط ال٨ٟغ اإلااع٦سخي
في الٗالم الٗغبي ،ومؿخىي بيُىي ًخدضص في البدض في ؤؾباب الخغب ألاهلُت في لبىان،
ومؿخىي جُبُ٣ي ًخدضص بالخاظت اإلاٗغُٞت في ال٨ٟغ الىٓغي بلى وي٘ ظهاػه اإلاٟهىمي
ّ
مد ٪الىا ٘٢الخاعٍخي اإلالمىؽ ،لُ٩ىن ازخباعا إلاٟاهُم ّ
جم هدتها في صعاؾاث
ٖلى
ؾاب٣ت.
ّ
ل٣ض ق٩لذ اإلاؿخىٍاث الشالزت ٖبر مدُت "الىٓغٍت في اإلاماعؾت الؿُاؾُت" مٟهال
ًّ
اهخ٣الُا مً نُٗض الخىٓحر الٟلؿٟي بلى نُٗض الٟلؿٟت الؿُاؾُت في مؿحرة مهضي
ًّ
ٖامل ،مً ظاهب ،في الى٢ذ الظي ّ
ًٖىٍا
٦غؾذ ُٞه مهضي ٖامل بىنٟه مشٟ٣ا
زىعٍا ،مً ظاهب آزغ ،ومىسغَا ّ
وم٨ٟغا ًّ
ب٩لُخه في الهغإ الىَجي/الُب٣ي في لبىان
والٗالم الٗغبي؛ طلّ ٪ؤن جل ٪اإلادُت بضؤث بىنٟها مداولت هٓغٍت في ٢غاءة اإلاماعؾت
الؿُاؾُت للخؼب الكُىعي اللبىاوي٢ ،بل اهضالٕ الخغب ألاهلُت ،زم اوُٟٗذ بؿبب
اخخضام الخغب ألاهلُت لخٛضو ٢غاءة هٓغٍت في اإلاماعؾت الؿُاؾُت ،مً زال ٫البدض في
ؤؾباب جل ٪الخغب ،54لخسخم في جهاًتها بسالنت م٨شٟت ميسجمت م٘ مىُ ٤مهضي
ٖامل البدثي وظهاػه اإلاٟاهُمي الىٓغي ،بخدلُل الخغب ألاهلُت بىنٟها "لِؿذ خغبا
ؤهلُت لبىاهُت ،بل هي خغب ؤهلُت في لبىان ،ولها ػمان الخىا ٌ٢الغثِسخي في الخغ٦ت
ّ
ّ
ّ
زِ بغظىاػي٢/ىمي هى
الخدغعٍت الىَىُت الٗغبُت بحن زُحن
ؾُاؾُحن هًُ٣حنٍ :
 52انظر توضٌح ٌمنى العٌد فً 8عامل ،مهدي ( ،)7103فً تمرحل التارٌخ ،بٌروت 8دار الفارابً ،ط  ،7ص .7
 53انظر 8عامل ،مهدي ( ،)0762النظرٌة فً الممارسة السٌاسٌة ،بٌروت 8دار الفارابً ،ط  ،7ص .3
 54انظر 8عامل ،مهدي ( ،)0727النظرٌة فً الممارسة السٌاسٌة ،بٌروت 8دار الفارابً ،ط  ،0ص .7
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ّ
الُبُ٣حنّ ،
ّ
وؤن لها
وزِ وَجي زىعي هى زِ الُب٣ت الٗاملت وخلٟائها
الخِ الغظعيٍ ،
ػمان اوٗ٣اص هظا الخىاٖ ٌ٢لى طا ٥في مغ٦ؼ اوٗ٣اصهما في الىٓام الؿُاسخي/الُاثٟي
لؿُُغة البرظىاػٍت اللبىاهُت ،وباوٗ٣اصهما في هظا اإلاغ٦ؼ اهٟجغث الخغب ألاهلُت".55

الفهس الطلٙفْ َالكضّٕ الفلططّهّٕ
ّ
ألن مؿحرة مهضي ٖامل الٟلؿُٟت مؿحرة ج٣ضمُت في ؾحروعتها ،لىلبُت ناٖضة في
نحروعتها ،مخضازلت الخل٣اث ومترابُت اإلادُاث٧ ،ان ه٣ض وجدلُل ،ونىال بلى هٌ٣
هٓغة البرظىاػٍت اللبىاهُت ،بٗحن ؤًضًىلىظُتها الُبُ٣ت ،بلى الًُ٣ت الٟلؿُُيُت مدُت
يغوعٍت ؤزغي في ّ
ًّ
َبُُٗا للبدض في ؤؾباب
ج٩ىن ٞلؿٟت مهضي ٖامل ،وامخضاصا
الخغب ألاهلُت في لبىان ،وجم طل ٪في ٦خاب "مضزل الى ه ٌ٣ال٨ٟغ الُاثٟي :الًُ٣ت
الٟلؿُُيُت في ؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت اللبىاهُت" الظي نضع ؾىت .1980
خًىع الخغ٦ت الىَىُت الٟلؿُُيُت بىنٟها "ظؼءا مً خغ٦ت الخدغع الىَجي
الٗغبُت ال جىٟهل ٖجها"٧ 56ان ؾمت باعػة في هظه اإلادُت٦ ،ما ٧ان هدُجت َبُُٗت
إلاىُ ٤البدض الظي خ٨م صعاؾاث مهضي ٖامل؛ طل ٪ؤن "آلالُت الضازلُت التي جد٨م
الخغ٦ت الىَىُت الٗغبُت الٗامت ،هي هٟؿها التي جد٨م الخغ٦ت الىَىُت الٟلؿُُيُت:
آلُت الخدغع مً ؤلامبرًالُت والههُىهُت والغظُٗت الٗغبُت" ،57بلى ظاهب ّ
الهم الغثِسخي
اإلاخمشل في ه ٌ٣مىُ ٤ال٨ٟغ الُاثٟي "٧ىهه ًمشل مىُ ٤ألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت
اإلاؿُُغة ،وٍُغح مك٨الث زاَئت".58
َ
زالنت هظه اإلادُت جمشلذ في ٨ٞغة ؤؾاؾُت واخضة ؤبغػها مهضي ٖامل في جهاًت
الخدلُل ،وهي ّؤن "آلُه خغ٦ت الهغإ الُب٣ي في جدضًضها ببيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط
 55المرجع السابق ،ص .581
 56عامل ،مهدي ( ،)0761مدخل إلى نقض الفكر الطائفً ،بٌروت 8دار الفارابً ،ط  ،0ص .6
 57المرجع السابق ص .6
 58المرجع السابق ص .772
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جٟؿغ ّ
ال٣اثمت ،في قغوٍ جاعٍسُت مُٗىت ،هي التي ّ
ج٩ىن الُب٣اث ال٩اصخت ٦ـ (َىاث)٠
في ٖال٢ت ؾُاؾُت مُٗىت هي ٖال٢ت جبُٗت ؾُاؾُت للُب٣ت اإلاؿُُغة ،وهي التي ّ
جٟؿغ
نحروعة هظه (الُىاث٢ )٠ىة ؾُاؾُت مىاهًت للبرظىاػٍت ،وما هظه الهحروعة ؾىي
خغ٦ت اهخ٣ا ٫الُب٣اث ال٩اصخت مً ٖال٢ت الخبُٗت الؿُاؾُت الُبُ٣ت بلى ٖال٢ت
الاؾخ٣ال ٫الُب٣ي الؿُاسخي في خ٣ل الهغإ الُب٣ي" ،59باإلياٞت بلى اهدهاع عئٍت
ّ
ال٨ٟغ الُاثٟي للًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،بىنٟها ًُ٢ت الظئحن ٌك٩لىن زُغا ٖلى
"ا٢خهاص لبىان وخُاجه الاظخماُٖت" ،60وهي الغئٍت التي ّ
جٟؿغ زغٍُت اإلاىا٠٢
والخدالٟاث الؿُاؾُت ألصخاب ال٨ٟغ الُاثٟي في لبىان.

يلجظ التلزِذ :متسِو يف الكسا٘ٔ امللدِٕ
هاظـ الخاعٍش ونغامت اإلاىُ ٤البدثي ٧اها مالػمحن صوما إلاهضي ٖامل في اقخٛاالجه
اإلاىهجُت الٟلؿُٟت ،ومً طل ٪الهاظـّ ،
وبهم جغبىي ؤقاع الُه مهضي ٖامل بضؤ جمغٍىا
في ٢غاءة هو جغاسي ب٨ٟغ ّ
ماصي ،والىو البً زلضون ،م٣خُ ٠مً م٣ضمخه اإلاٗغوٞت،

و٧اهذ نغامت اإلاىُ ٤البدثي واضخت في ٚغى جل ٪ال٣غاءة التي ؤعاصها مهضي ٖامل
"ازخباعٍت" إلاىهجُخه الٟلؿُٟت ،ل ً٨هظه اإلاغة في ؾُا٢ ١غاءة الترار ،بٗض ؤن ؤهجؼ
٢غاءاث ماصًت لبيُت ال٨ٟغ الٗغبي الؿاثض والبجى الاظخماُٖت الخايغة ،وؤهماٍ ؤلاهخاط
اإلاؿُُغة ٞحها في لبىان والٗالم الٗغبي.
مدُت جمغًٍ ال٣غاءة اإلااصًت لىو ابً زلضون زغظذ للىىع ؾىت  1985في ٦خاب
"في ٖلمُت ال٨ٟغ الخلضووي" ،وٞحها الخ ِ٣مهضي ٖامل ظظع الازخال ٝفي م٣ضمت ابً
زلضون ،بىنٟها لخٓت ماؾؿت لٗلم ظضًض جماما هى ٖلم الخاعٍش ،ولِؿذ مجغص
ّ
بدض في ٞلؿٟت الخاعٍش ،ؤو ُ
الٗمغان؛ طل ٪ؤن جل ٪اللخٓت ق٩لذ ٟ٢ؼة ٖلمُت لل٨ٟغ
الخلضووي في خ٣ل ال٨ٟغ الاظخماعي والخاعٍخيٞ ،ـ "بال٨ٟغ الخلضووي ابخضؤ ال٨ٟغ الٗلمي
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ؾُما في خ٣ل ال٨ٟغ الاظخماعي –ؤو ُ
في جاعٍش ال٨ٟغ الٗغبي ،ال ّ
الٗمغاوي -وفي خ٣ل ال٨ٟغ
الخاعٍخي"٣ً 61ى ٫مهضي ٖامل.
ؤهمُت اإلادُت "الخلضوهُت" في مؿحرة مهضي ٖامل جبرػ في بزباث ٢ضعة ال٨ٟغ الٗغبي
ٖلى زل ٤قغوٍ ججضصه الٗلمُت هىا وآلان ،بٗض ؤن ؤؾـ ابً زلضون في طل ٪ال٨ٟغ
٢اٖضجه الٗلمُتَّ ،
وهُإ له "البىاء الخدتي الىٓغي الًغوعي إل٢الٖه ،وؤ٢ل٘ به في خ٣ل
الخاعٍش ُ
والٗمغانٞ ،ازتر ١ظضاع ال٨ٟغ الضًجي بلى ًٞاء آزغ مً اإلاٗغٞت"ًٞ ،62اء
اهبجى في لخٓخه الخلضوهُت "يض ٨ٞغ ُٚبي ًلػي بالىهم الخاعٍش ،وٍلػي بالىهم
قغوَه" ،63وهى طاث الًٟاء الظي قٛل مؿاخاث اهخمام مهضي ٖامل ،والهاظـ
الظي ؾ ً٨مكغوٖهَ ،ىا ٫مدُاث اقخٛاله ال٨ٟغٍت والؿُاؾُت.

مو ابو خلدَى إىل إدَازد ضعّد :الكسا٘ٔ امللدِٕ مسٔ أخسٗ
اإلادُت "الخلضوهُت" في مؿحرة مهضي ٖامل ٧اهذ مدُت "مؼصوظت" ،خاًشتها ٢غاءة
ماصًت ه٣ضًت ل٨خاب بصواعص ؾُٗض طاج٘ الهِذ "الاؾدكغا "١بلى ظاهب ال٣غاءة اإلااصًت
إلا٣ضمت ابً زلضون ،بغٚم ازخال ٝمىخى ال٣غاءجحن لل٨خابحن الخإؾِؿُحن في مؿحرة
ال٨ٟغ الٗغبي :ال٣ضًم /الىؾُِ مىه ،والخضًض /اإلاٗانغ ٖلى الؿىاء.
٢غاءة مهضي ٖامل اإلااصًت الؾدكغا ١بصواعص ؾُٗض بغػث ٞحها مىهجُخه الى٣ضًت في
ؤنىلها اإلااع٦ؿُت ،ولم ج٢ ً٨غاءة "ازخباعٍت" للمىهجُت٦ ،ما ٧اهذ م٘ م٣ضمت ابً
زلضون ،وجمدىعث خى ٫ؤعب٘ نٟداث مً ٦خاب "الاؾدكغاً "١خدضر ٞحها بصواعص
ؾُٗض ًٖ ٖال٢ت ماع٦ـ بال٨ٟغ الاؾدكغاقي وبالكغ ١آلاؾُىي ،وزغظذ بلى الىىع
ؾىت  1985في ٦خاب "هل ال٣لب للكغ ١والٗ٣ل للٛغب؟  -ماع٦ـ في اؾدكغا ١بصواعص
ؾُٗض".
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ّ
ّبن الىُ٣ت اإلاغ٦ؼٍت في ٦خاب مهضي ٖامل اإلاكاع بلُه جمشلذ في ه٣ض الُاب٘
الخجغٍبي لظل ٪ال٨ٟغ البيُىي الظي خ٨م مىُ ٤صعاؾت بصواعص ؾُٗض في الاؾدكغا،١
بك٩ل ٖام ،وفي ظؼثُت ٖال٢ت ماع٦ـ بال٨ٟغ الاؾدكغاقي ،بك٩ل زام ،وهي هُ٣ت
ّ
ّ
عبما حك٩ل امخضاصا إلاا بضؤه مهضي ٖامل في ه٣ضه لبيُت ال٨ٟغ الٗغبي٦ ،ما ججلذ في
ّ
هضوة ال٩ىٍذ 1973؛ طلّ ٪ؤن ال٨ٟغ البيُىي ٦ما ججلى في الىو الؿُٗضي "ال ً٨خٟي
ّ
بىٟي ٢ضعة ال٨ٟغ اإلاسخل( ٠ؤو الىٖ )ٌُ٣لى بهخاط ؤصواث بهخاظه اإلاسخلٟت ،بل بهه ًىٟي
هُٟا مبضثُا ٧ل بم٩اهُت لخضور مشل هظا ألامغ ،وهى ٦ظلّ ٪
ألن مىُ ٤ال٨ٟغ الخجغٍبي
ّ
في ال٨ٟغ البيُىي لِـ له مً ؤصواث ًخمشل بها اإلاسخل ،٠ؤو ًخٗ٣لىه ،ؾىي ؤصاة الُغص
مً الٗ٣ل" ،64وجل ٪هدُجت َبُُٗت لى٣ض بيُت ٨ٞغ بغظىاػي باؾخسضام ؤصواث الخدلُل
اإلااع٦ؿُت وؤظهؼتها اإلاٟاهُمُت ،زانت ُٞما ًخٗل ٤بازخال ٝؤصواث بهخاط اإلاٗغٞت بحن
ال٨ٟغًٍ.

نكد الطلٙفّٕ :عُد علٖ بد٘
مدُت ه٣ض الُاثُٟت ،وهي اإلادُت ما ٢بل ألازحرة في مؿحرة مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت ،وبغٚم ؤجها مدُت مخجضصة بضؤث ٗٞلُا في ؤواؾِ الؿبُٗىاث م٘ البدض
في ؤؾباب الخغب ألاهلُت في لبىان ،زم م٘ ه ٌ٣ال٨ٟغ الُاثٟي ،بال ؤجها هىا جبضو
ُ
مسخلٟت ًٖ ؾاب٣اتها؛ طل ٪ؤجها جإؾؿذ ٖلى خالت "خىاع هى في ال٨ٟغ نغإ ُٞه جيخج
65
ٖا ٫ايُغم في ٖ٣ل مهضي ٖامل؛
ظضٍ ٫
اإلاٗغٞت"  ،وهي خالت اهبيذ ابخضاء ٖلى ٍ
هدُجت اخخال ٫بٌٗ ال٨خاباث الُاثُٟت في خ٣ل ال٨ٟغ في لبىان مىٗ٢ا مسخلٟا ًٖ

الظي اهُل ٤مىه ٖامل ،خحن ٖالج مىيىٕ الُاثُٟت في مدُاجه الؿاب٣ت ،وؤصث
بمىهجُخه ،الىا٢ضة لظاتها ،بلى اؾخ٨كا ٝخ٣ل مً "ؤلام٩ان اعحؿم في ؤ ٤ٞالؿحروعة
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الضازلُت لًُ٣ت/ؤػمت الُاثُٟت ،مد٩ىما بًغوعة مىُ٣ها الضازلي" ،66لخخىط هظه
اإلادُت ب٨خاب "في الضولت الُاثُٟت" ؾىت .1986
في مدُت ه٣ض الُاثُٟت الجضًضة/اإلاخجضصة زاى مهضي ٖامل خىاعا ّ
مٗم٣ا في
اإلاىهج وه٣ض ال٨ٟغ الخىا٣ٞي ،وٖال٢ت صً٩اعث وهُجل بابخظا ٫ال٨ٟغ الُاثٟي ،وجىُْ٠
ما٦ـ ُٞبر في زضمت طل ٪ال٨ٟغ ،والىٓام الؿُاسخي في لبىان بحن ؤلانالح الُاثٟي
ويغوعة الخُٛحر الضًم٣غاَي ،وٚحرها مً الً٣اًا التي ؤبغػث ٖم ٤الىطج الٟلؿٟي
ّ
الى٣ضي في مىهجُت مهضي ٖامل ،وؾٗت اَالٖه ،و٢ضعجه ٖلى ؤلاخاَت بالخٟانُل
الض٣ُ٢ت طاث الٗال٢ت بالً٣اًا التي جم جىاولها في الخىاع.
ّ
زالنت ال٣ى ٫في مدُت ه٣ض الُاثُٟت هىا جمشلذ في ؤلاقاعة الىاضخت بلى ّؤن
"اإلاىُ ٤الظي ًد٨م مماعؾت الٗضاء لهُمىت الٟاقُت الُاثُٟت هى هى اإلاىُ ٤الظي
ًٟخخذ في الخاعٍش ؤ ٤ٞالخُٛحر الضًم٣غاَي الىَجي" ،67وهي صٖىة نغٍدت في زُاب
مهضي ٖامل إلؾ٣اٍ هٓام هُمىت الُٛمت اإلاالُت هٟؿه؛ طلّ ٪ؤن لبىان الظي "٢اصجه
البرظىاػٍت ،بُ٣اصة الُٛمت اإلاالُت بلى زغاب ،لً ًجهٌ بال ٖلى ؤه٣اى هٓامها
الؿُاسخي الُاثٟي" ،68وهي صٖىة حؿم هظه اإلادُت في مؿحرة مهضي ٖامل بُاب٘
الخٟائ ٫الشىعي اإلاامً بدخمُت الخُٛحر ،ؤو جٟائ ٫ؤلاعاصة بلٛت ٚغامصخي٦ ،مٗاص٫
مىيىعي لدكائم الٗ٣ل الى٣ضي الخدلُلي الظي ٢غؤ الىا ٘٢ب٩ل ؾىصاوٍخه وحُٗ٣ضاجه.
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نكد الفهس الُّمْ :حمطٕ مؤجلٕ يف مطري مل ِهتمل
عبما ج٩ىن مدُت "ه٣ض ال٨ٟغ الُىمي" آزغ مدُاث مؿحرة مهضي ٖامل الٟلؿُٟت،
وعبما ال ج٩ىن ٦ظل !٪طلّ ٪ؤن ال٨خاب نضع بٗض ٖام مً اٚخُا ٫مهضي ٖامل ،وهى
ٖمل لم ًيخه ٖامل مً بهجاػه ،بغٚم ؤهه بضؤ الٗمل ٖلُه ٢بل ٦خابه "في الضولت
الُاثُٟت" ،ل٨ىه اهٖ ُ٘٣ىه لُىجؼ بدشه خى ٫الضولت الُاثُٟت ،عبما "لًغوعجه التي
بغػث مل ّخت ،بٗض اؾخٟدا ٫الا٢خخا ٫الُاثٟيّ ،
وحٗم ٤الُاب٘ ألاهلي ،والك٩ل الُاثٟي
للخغب في لبىان في الؿىىاث  .69"1986-1983وعبما ّ
ألن مؿحرة مهضي ٖامل الٟلؿُٟت
طاتها جإبى الا٦خما٫؛ بد٨م َبُٗتها اإلاخجضصة ،ونحروعتها اإلاىهجُت الجضلُت الهاٖضة
ًّ
لىلبُا ،هدى آٞا ١حُٗض اؾخ٨كا ٝواٗ٢ها ،وحؿهم في بٖاصة حٗغٍٟه.
مدُت "ه٣ض ال٨ٟغ الُىمي" الهاصع ؾىت  1988ج٨مً ؤهمُتها الاؾخصىاثُت –اج٩اء
ٖلى ما ؾب -٤في ًٞائها الالم٨خمل ،واإلاٟخىح ٖلى ما ال ًيخهي مً اخخماالث ال٣غاءة،
وحٗضص مؿخىٍاتها ،باإلياٞت بلى "عاهىُت" مً هىٕ زام ،حؿخد ٤الى٢ىٖ ٝىضها،
والاهُال ١مجها ،والخإؾِـ ٖلحها.
عاهىُت مدُت "ه٣ض ال٨ٟغ الُىمي" جخ٨ش ٠في جىاوله الاؾدكغافي اإلاب٨غ ،وه٣ضه الغئٍىي
لخُاب خغ٧اث ؤلاؾالم الؿُاسخي ،وهي عاهىُت جدؿم بٗم ٤الخدلُل الظي ًستر١
َب٣اث طل ٪الخُاب الخإؾِؿُت ألاولى ،وال ً٨خٟي بالى٢ىٖ ٝىض ؾُدها الٓاهغ
ًّ
سجالُا في ه٣ضه لل٨ٟغ الُىمي ،مً زال٫
للجمُ٘ ،بغٚم ؤن طل ٪الى٣ض ً٨دسخي بٗضا
جىاو ٫هماطط ّ
ل٨خاب مً ّجُاع "ال٨ٟغ اإلاخإؾلم" ،خُض ًىا٢ل مهضي ٖامل في سجاالجه
ٖىاوًٍ ّ
ٖضة ،مشلً ٠ُ٦( :خإؾلم ٨ٞغ البرظىاػٍت؛ ُٞخىؾل ؤلاؾالم في نغاٖه
ألاًضًىلىجي) و (الخُ٣ٟه وزضمت مهالر الُب٣اث اإلاؿُُغة) و (الخىا ٌ٢في ؤلاؾالم
بحن ؤجبإ الؿلُت والخاعظحن ٖلحها) و (ٖضم وظىص همِ مٗحن مً ؤلاهخاط ًم ً٨جمُحزه
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بإهه همِ بهخاط بؾالمي) ،وهي ٖىاوًٍ مٟخاخُت لم ً٨خمل بدثها؛ طلّ ٪ؤن "الخإوٍل
اإلااصي الخاعٍخي لِـ ظاهؼا ،بل ًجب بهخاظه ،و٢ض ً٩ىن هظا الى٣ض الظي ه٣ىم به
لخُاع هظا ال٨ٟغ اإلاخإؾلم في ال٨ٟغ الُىمي ،هى ،في وظه مىه ،مداولت في هظا الاججاه"

70

بلٛت مهضي ٖامل ،وبالخالي هي مداولت لم جىجؼ ،وفي ٖضم "هاظؼٍتها" ج٨مً يغوعة
"ع ّ
اهىُتها" :عاهىُت ال٣غاءة اإلااصًت الخاعٍسُت لخُاب ُٚبي ًغي طاجه ٞى ١الخاعٍش!
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ّ
حك٩ل اإلااع٦ؿُت ،ب٩اٞت ّ
م٩ىهاتها ومهاصعها ،ألاؾاؽ الىٓغي لٟلؿٟت مهضي
ٖامل .واإلااع٦ؿُت بهظا اإلاٗجى الخإؾِسخي ّ
جخ٩ىن مً زالزت ؤ٢ؿام ٦بري ،ال ًىٟهل
ؤخضها ًٖ آلازغ ،هي الٟلؿٟت اإلااصًت " الجضلُت والخاعٍسُت" ،والا٢خهاص الؿُاسخي،
والاقتراُ٦ت الٗلمُت.71
ّ
الٟهم اإلااصي للخاعٍش والجض ٫اإلااصي ٌك٨الن ألاؾاؽ الٟلؿٟي للماع٦ؿُت،
بىنٟها هٓغة ٖلمُت للٗالم ،ؤو بىنٟها ٖلم ال٣ىاهحن الٗامت التي جد٨م جُىع
الُبُٗت واإلاجخم٘ واإلاٗغٞت ،وهظه الىٓغة "ال حكمل الُبُٗت وخضها ،وبهما حكمل
ّ
ّ
اإلاجخم٘ ؤًًا ،وهي حك٩ل ألاؾاؽ الىٓغي للٗلم الاظخماعي ،وٍمشل الا٢خهاص
الؿُاسخي اإلااع٦سخي والاقتراُ٦ت الٗلمُت ٖىانغ م٩ىهت ؤؾاؾُت في هظا الٗلم
الاظخماعي".72
خًىع ألانى ٫الىٓغٍت اإلااع٦ؿُت في ٞلؿٟت مهضي ٖامل هى خًىع واضر،
وممخض في ٧اٞت ؤبدازه مً لخٓتها ألاولى ،وهى خًىع جٟهُلي مؿخىٖب ّ
إلا٩ىهاث
اإلااع٦ؿُت الشالزت ال٨بري ،في وخضة ٖال٢اتها وجٟاٖلها ،ابخضاء مً "اإلا٣ضماث الىٓغٍت"
واهتهاء بـ "ه٣ض ال٨ٟغ الُىمي" ومغوعا ب٩ل ما ؤهخجه مهضي ٖامل مً ؤبدار وصعاؾاث.
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الفلطفٕ امللزنطّٕ يف ملدِتًل العلمّٕ
خًىع ألاؾاؽ اإلااع٦سخي في ماصًخه الٗلمُت ،وٖلمُخه اإلااصًت في ٞلؿٟت مهضي
َ َّ ّ
هُت ،بهه خًىع للماع٦ؿُت في مجابهتها للىا ٘٢الاظخماعي ،في
ٖامل ًٓهغ في ؾُا٢اث بض
خغ٦ت جُىعه الخاعٍخي ،والُاب٘ اإلااصي للماع٦ؿُت ًخإ٦ض في "ه٣ض ال٨ٟغ اإلاشالي الهُجلي
والا٢خهاصي البرظىاػي" ،73وما طل ٪الى٣ض ؾىي هدُجت َبُُٗت لًغوعة ؤن ً٩ىن
ال٨ٟغ اإلااع٦سخي ٢اصعا ٖلى "جٟؿحر الٗالم وجاعٍسه جٟؿحرا ًّ
ٖلمُا".74
الخٟؿحر الٗلمي لٓاهغة جاعٍسُت مدضصةٓ٦ ،اهغة "الخسلٖ "٠لى ؾبُل اإلاشا،٫
ٌؿخىظب بالًغوعة ،خؿب مهضي ٖامل ،بًجاص "هٓغٍت للخسل ،"٠وهظه "الىٓغٍت
الٗلمُت ال ًم ً٨ؤن ج٩ىن بال هٓغٍت ماع٦ؿُت" ،75وفي طلً ٪خطر اهُال ١مهضي ٖامل
في بدشه خى" ٫الخسل "٠في اإلا٣ضماث الىٓغٍت مً هُ٣ت ؤؾاؾُت ،وهي "ؤن ال٨ٟغ
الىخُض الظي بةم٩اهه ؤن ٌُُٗىا هٓغٍت هظه الٓاهغة الكاملت هى ال٨ٟغ اإلااع٦سخي".76

الفلطفٕ امللزنطّٕ يف ملدِتًل اجلدلّٕ
ًلخدم ألاؾاؽ اإلااصي الٗلمي للٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت ،بك٩ل وزُ ،٤م٘ الجزٖت الجضلُت
"الضًال٨خُُ٨ت" في صعاؾتها لل٣ىاهحن الٗامت التي جد٨م الُبُٗت وجُىعها ،والجض ٫بهظا
ّ
اإلاٗجى اإلااصي ًمشل "ٖملُت الخغ٦ت الظاجُت والخُىع الظاحي ،ووخضة ونغإ ألايضاص
ال٩امىت في اإلااصة وفي الُبُٗت" ،77ولِـ في ال٨ٟغ ؤو الغوح اإلاُل٦ ،٤ما هى في الجض٫
ّ
ًخ٨ش ٠الجضًّ ٫
هٓغٍا ،بىنٟه اوٗ٩اؾا ًّ
ٖلمُا
اإلاشالي٦ ،ما ًدبضي ٖىض هُجل ،وبالخالي
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"للٗملُت الجضلُت اإلاىيىُٖت الجاعٍت في الٗالم" 78ولِـ الٗ٨ـ٦ ،ما هى في الغئٍت
الهُجلُت اإلاشالُت.
ّبن خًىع الجض ٫اإلااصي في ٞلؿٟت مهضي ٖامل ًٓهغ في مٟانل مىهجُت ٦شحرة
وواضخت في ؤبدازه ،وهى خًىع ناعم ًدؿم بالض٢ت اإلاىُُ٣ت الٗالُت ،ؾىاء في ه٣ضه
ألؾـ اإلاشالُت الجضلُت الهُجلُت ،ؤو في جُبُ٣ه ألؾـ اإلااصًت الجضلُت اإلااع٦ؿُت في
جدلُله لل٣ىاهحن الٗامت ،في ججلُاتها الخُبُُ٣ت.
ّبن الجزٖت اإلاشالُت ابخضاء هي هؼٖت جدؿم بالٟكل الىٓغي في مٗالجتها للىا ٘٢لضي
مهضي ٖامل؛ طلّ ٪ؤجها "جٟترى جمازل ال٨ٟغ والىا ،79"٘٢وال جىُل ٤مً الىا ٘٢في
خغ٦خه الخ٩ىٍيُت٦ ،ما هى الخا ٫في اإلااع٦ؿُت ،والُُٗ٣ت التي ّ
٦غؾها ماع٦ـ م٘ ال٨ٟغ
الهُجلي ُُٗ٢ت ظظعٍت –خؿب مهضي ٖامل -ؤخضزذ "زىعة هٓغٍت ٟ٢ؼث بال٨ٟغ بلى
جغبت الٗلمُت" ،80ولِـ ّزمت مؿاخت لاللخباؽ بحن الخىا ٌ٢الهُجلي والخىاٌ٢
ًّ
جبؿُُُا
اإلااع٦سخي ،بل ّزمت مؿاخت للخًلُل ًماعؾها الخىا ٌ٢الهُجلي -ل٩ىهه جىاً٢ا
ال ًىٟظ بلى ّ
حٗ٣ض الىاً -٘٢لخُ٣ها مهضي ٖامل ،خحن ٌكحر بلى ّؤن "جمازل الىًُ٣حن في
الخىا ٌ٢الهُجلي ًمى٘ بم٩ان جدىٍل الى ٌُ٣بدغ٦ت نغإ آلازغُٞ ،مى٘ بالخالي
خغ٦ت الخىا ٌ٢هٟؿها مً ؤن ج٩ىن بالٟٗل خغ٦ت نغاُٖت جدىٍلُت"ٖ ،81لى زالٝ
الخىا ٌ٢اإلااع٦سخي ّ
اإلاٗ٣ض الظي ال ًخمازل ُٞه الىًُ٣ان ،وبالخالي ٧ان جُىع طل٪
الخىا ٌ٢بالٟٗل "خغ٦ت نغإ بُجهما هي جدىٍل ٗٞلي صازلي لهما ،واهخ٣ا ٫بلى بَاع
بيُىي آزغ للخىا.82"ٌ٢
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ّبن ه٣ض مهضي ٖامل للمىُ ٤الجضلي اإلاشالي لم ً ً٨ه٣ضا ًّ
هٓغٍا  ،ِ٣ٞبل ججاوػ
ٖخباث الخىٓحر لُستر ١جٟانُل الىا ،٘٢وهى ألامغ الظي ْهغ في ؤوضر نىعه ،في بدشه
الىا٢ض لىضوة ال٩ىٍذٞ ،اإلاىُ ٤اإلاشالي الظي ٧ان خايغا ب٣ىة في مٗٓم ؤبدار هضوة
ال٩ىٍذ ٧ان مدل ه٣ض مهضي ٖامل اإلاغ٦ؼيٟٞ ،ي ه٣ضه إلاٟهىم "ؤػمت الٗ٣ل الٗغبي"
ٖىض ٞااص ػ٦غٍا –ٖلى ؾبُل اإلاشا -٫باٖخباع جل ٪ألاػمت هي "ؤػمت ؤلاوؿان الٗغبي
اإلاٗانغ" خؿب ػ٦غٍا؛ ما ٌٗجي ؤن "ؤؾاؽ ألاػمت ج٨مً في بيُت هظا الٗ٣ل الاؾخصىاء،
ال في البيُت الاظخماُٖت الخاعٍسُت اإلادضصة اإلاٗانغة ،وهىا ً٨مً الخُإ في هظا اإلاىُ٤
اإلاشالي"ً83ا٦ض مهضي ٖامل.
في ه٣ض اإلاىُ ٤اإلاشالي –مىُ ٤الخمازل -و٦ك ٠جىاً٢اجه ومٛالُاجه لضي ٞااص
ػ٦غٍا وؤصوهِـ وؤهىع ٖبض اإلال ٪وؾالمت مىسخى وٞغح ؤهُىن وه٣ىال خضاص ،وٚحرهم،
ّ
ًٓهغ مىُ ٤مهضي ٖامل اإلااصي الجضلي في ويىخه وص٢خه ،مً خُض هى مىُ٤
الازخال ٝؤو الخسال ٠ال٣اصع ٖلى جدضًض اإلاى ٠٢الٗلمي مً ال٩ىن وؤلاوؿان والخُاة،
وجٟؿحر خ٣ُ٣ت الىا ٘٢اإلااصًت الخاعٍسُت ،وهى ألامغ الظي ًٓهغ بىيىح ؤ٦ثر في البٗض
اإلااصي الخاعٍخي في ٞلؿٟت مهضي ٖامل اإلااع٦ؿُت.

الفلطفٕ امللزنطّٕ يف فًمًل امللدٓ للتلزِذ
اهخ٣ا ٫الٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت في ماصًتها الٗلمُت مً نُٗض جٟؿحر الُبُٗت ،و٤ٞ
ّ
٢ىاهحن اإلااصًت الجضلُت بلى جٟؿحر اإلاجخم٘ ،و٢ ٤ٞىاهحن اإلااصًت الخاعٍسُت ،مشل ا٦خما٫
الضاثغة الٟلؿُٟت اإلااع٦ؿُتّ ،
ًّ
ٖلمُا مسخلٟا للخاعٍش ؤلاوؿاوي بىنٟه
و٢ضم جٟؿحرا
"ٖملُت ًد٨مها ٢اهىن مدضص ،والتي ًخدضص ٞحها الازخال ٝالُٟ٨ي بحن خ٣بت جاعٍسُت
مُٗىت ،وخ٣بت ؤزغي ،مً زال ٫جُىع ٢ىي ؤلاهخاط وَبُٗت ٖال٢اث ؤلاهخاط
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ال٣اثمت" ،84جل ٪الخ٣ب الخاعٍسُت اإلاٗغوٞت في اإلااصًت الخاعٍسُت باؾم "الدكُ٨الث
ّ
الا٢خهاصًت الاظخماُٖت" التي ق٩لذ مغاخل الخاعٍش اإلاخٗا٢بت في مؿحرة الخُىع
ؤلاوؿاوي الخاعٍخي :اإلاكاُٖت ؤلابخضاثُت والٗبىصًت وؤلاُ٢اُٖت والغؤؾمالُت والاقتراُ٦ت،
والتي لم ً ً٨جاعٍسها "ؾىي جاعٍش نغإ بحن الُب٣اث".85
ل٣ض ٧ان خًىع الٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت في ماصًتها الخاعٍسُت في ٞلؿٟت مهضي ٖامل
خًىعا َبُُٗا ،ؾىاء في مؿخىي الخىٓحر ،ؤو مؿخىي الخدلُل الى٣ضي ،و٢غاءة وا٘٢
اإلاجخمٗاث الٗغبُت في ؾُا ١الخاعٍش الٟٗلي وخغ٦خه اإلااصًتٞ ،هظه اإلاجخمٗاث "زايٗت
للؿُُغة ؤلامبرًالُت بىظىصها في قب٨ت ٖال٢اث الىٓام الغؤؾمالي الٗالمي ،والهغإ
الُب٣ي ٞحها هى هى الهغإ الىَجي يمً ال٣ىاهحن ال٩ىهُت التي جد٨م خغ٦ت الخاعٍش
اإلاٗانغ" ،86وهظا الهغإ الُب٣ي في هظه اإلاجخمٗاث ًخدغ" ٥بالك٩ل الظي ًخدضص
ُٞه بٗال٢اث ؤلاهخاط الخانت بهظه اإلاجخمٗاث".87
ّبن ويىح ّ
اإلا٩ىن اإلااصي الخاعٍخي في ٞلؿٟت مهضي ٖامل اإلااع٦ؿُت ًخدضص بض٢ت
ٖالُت في ه٣ضه للمىهج الىْ ،ٌُ٣
ؤي اإلاىهج الخاعٍخي الهُجلي الظي "ًىُل ٤مً البيُت
الاظخماُٖت ال٣اثمت ٩٦ل مخماؾ ،٪ختى في مداولت ٞهمه الٗىانغ التي ،في هظه البيُت
الخايغة ،جيخمي مً خُض هي ٖىانغ بلى بيُت اظخماُٖت ؾاب٣ت"88؛ خُض ّؤن اإلاىهج
اإلااصي الخاعٍخي ال ًغي وظىصا لٗىانغ البيُت بظاتها ،بل "بالبيُت التي هي ٞحها ٖىانغ
ّ
لخ٩ىن بهظا الترابِ هٟؿه البيُت
جترابِ في ق٩ل جاعٍخي مدضص بٗىانغ ؤزغي،
ّ
للم٩ىن اإلااصي الخاعٍخي في ٞلؿٟت مهضي ٖامل
الاظخماُٖت ال٣اثمت" ،89وطل ٪الىيىح
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ًمخض بالًغوعة في ه٣ضه للىٓغة البرظىاػٍت التي ال جإزظ ال٣ىي اإلاىخجت في ٖال٢تها ببيُت
ٖال٢اث ؤلاهخاط مُ٣اؾا للخ٣ضم ،وفي ببغاػه للًغوعة الخاعٍسُت الٛاثبت ًٖ جل ٪الىٓغة
البرظىاػٍت ،واإلاخمشلت في صزى" ٫البيُت الاظخماُٖت في مغخلت جاعٍسُت زىعٍت جٓهغ ٞحها
يغوعة جدىٍل بيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط ٦كغٍ ؤؾاسخي لخدغٍغ جُىع ال٣ىي اإلاىخجت"،90
ّ
وطل ٪خحن حك٩ل بيُت ٖال٢اث الاهخاط ٖاث٣ا ؤمام جُىع ال٣ىي اإلاىخجت.

االقتصلد الطّلضْ امللزنطْ
ّ
بطا ٧اهذ الٟلؿٟت اإلااصًت َّ
بك٣حها "الجضلُت والخاعٍسُت" حك٩ل يل٘ اإلاشلض ألاو ٫في
ّ
اإلااع٦ؿُتّ ،
ٞةن الا٢خهاص الؿُاسخي ٌك٩ل يلٗها الشاوي ،بلى ظاهب يلٗها الشالض
الاقتراُ٦ت الٗلمُت.
الا٢خهاص الؿُاسخي اإلااع٦سخي الظي ًضعؽ "٢ىاهحن بهخاط وجباص ٫الثروة اإلااصًت ،ؤو
٢ىاهحن ْهىع وجُىع وؾ٣ىٍ ٖال٢اث ؤلاهخاط الغؤؾمالُت" ،91وفي ال٣لب مً جل٪
ال٣ىاهحن ٢اهىن ٞاثٌ الُ٣مت ،بىنٟه "ال٣اهىن ألاؾاؽ الظي ًدضص خغ٦ت وجُىع
ّ
٦م٩ىن ؤؾاؽ في ٞلؿٟت مهضي ٖامل ،وَك٩ل
الا٢خهاص الغؤؾمالي" 92خايغ ب٣ىة
ؤصاة جدلُلُت ٖلمُت لىا ٘٢الاؾخٛالّ ٫
اإلاغ٦ب الظي ًماعؾه الىٓام الغؤؾمالي ،وٍٓهغ
بك٩ل مجهجي واضر في اٖخماص مهضي ٖامل –في م٣ضماجه الىٓغٍتٖ -لى ٦خاب ٧اع٫
ماع٦ـ اإلاغظعي في ه٣ض الا٢خهاص الؿُاسخي "عؤؽ اإلاا "٫في ؾُٗه لضعاؾت الٗال٢اث
ال٩ىلىهُالُت ،بىنٟها ٖال٢اث بهخاط عؤؾمالُت.
ٞالٗال٢اث ال٩ىلىهُالُت ،في جدضًض مهضي ٖامل ،جٓهغ ابخضاء "في جبُٗت
اإلاؿخٗمغاث جبُٗت ا٢خهاصًت جامت للبلضان الغؤؾمالُت الاؾخٗماعٍت" ،93والٗال٢ت
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ال٩ىلىهُالُت هي ٖال٢ت بهخاط ،ولها مدخىي ا٢خهاصي في جدضًض الا٢خهاص الؿُاسخي
َ
اإلاؿخٗمغ مً
اإلااع٦سخي ،وهظه الٗال٢ت "٦ما ًدضصها ماع٦ـ ،هي ٖال٢ت اؾخٛال ٫للبلض

٢بل البلض الغؤؾمالي"ّ ،94
ل ً٨مهضي ٖامل ال ًخىٖ ٠٢ىض خضوص اإلاٟاهُم اإلااع٦ؿُت
ال٨الؾُُ٨ت ،بل ٌٗمل ٖلى جُىٍغ جل ٪اإلاٟاهُم في ؾُاّ ١
جمحزها ٠ُ٨ٞ ،95جمٓهغ طل٪
في بَاع ألانى ٫الىٓغٍت لٟلؿٟت مهضي ٖامل؟
جمٓهغ طل ٪في الٟهم اإلاسخل ،٠وجُىٍغ الخىُْ ٠لل٣اهىن ألاؾاؽ في الا٢خهاص
الؿُاسخي اإلااع٦سخي ،ؤي ٢اهىن "ٞاثٌ الُ٣مت" مً مؿخىي جدلُل ٖال٢اث الاؾخٛال٫
مؿخٛل،
صازل الىٓام الغؤؾمالي طاجه ،ؤي بحن البرظىاػٍت الغؤؾمالُت ُ٦غٝ
ِ
َ
والبرولُخاعٍا ال٩اصخت ُ٦غ ٝمؿخٛل ،بلى جدلُل جل ٪الٗال٢ت بحن اإلاغ٦ؼ الغؤؾمالي
َ
اإلاؿخ ِٛل ،والُغ ٝالخاب٘ اإلاؿخٛل ،باالج٩اء ٖلى ٢اهىن جٟاوث الخُىع اإلااع٦سخي
"الخُىع الالمخ٩افئ" ،مً زال ٫هدذ مٟهىم ظضًض هى ٖال٢ت "ٞاثٌ الاؾخٛال،96"٫
ّ
ًهب في نالر اإلاغ٦ؼ الغؤؾمالي.
وهي ٖال٢ت جخسظ ،بالًغوعة ،ق٩لها ال٩ىلىهُالي الظي
وفي جٟؿحر مهضي ٖامل لجظوع جل ٪الٗال٢ت ًٓهغ جإزحر الا٢خهاص الؿُاسخي اإلااع٦سخي
في ؤنىٞ ٫لؿٟخه الىٓغٍت؛ طلّ ٪ؤن ٖملُت جباص ٫البًاج٘ ٚحر اإلادؿاوٍت ما بحن اإلاغ٦ؼ
الغؤؾمالي والُغ ٝالخاب٘ ج٩ىن بالًغوعة في نالر الُغ ٝألاو٫؛ ّ
"ألجها مباصلت بحن
ّ
٦مُخحن مً الٗمل ٚحر مدؿاوٍخحن ،والٟغ ١بُجهما ًدضص م٣ضاع ٞاثٌ الاؾخٛال ٫للبلض
اإلاخسل ،٠وهظا الٟغ ،١ؤي ٞاثٌ الاؾخٛال ،٫وان ٧ان ًغظ٘ بلى َب٣ت مُٗىت في البلض
الغؤؾمالي ،ؤي للُب٣ت البرظىاػٍتٞ ،هى في نالر البلض الغؤؾمالي بمجمله؛ ألهه ٌؿهم في
الخُىع الغؤؾمالي لهظا البلض ،وفي جىَُضه".97

 94المرجع السابق ص .288
 95سٌتم التطرق لذلك بالتفصٌل فً البحث الثالث من هذا الفصل.
 96انظر 8عامل ،مهدي ،)7103( ،مقدمات نظرٌة ،بٌروت 8دار الفارابً ،ط  ،2ص .282
 97المرجع السابق ص .282
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

55

االكشرتانّٕ العلمّٕ
الاقتراُ٦ت الٗلمُت في اإلااع٦ؿُت ،بىنٟها ٖلما ٌؿعى ال٦دكا ٝال٣ىاهحن التي
جد٨م جدىٍل الٗال٢اث الاظخماُٖت ،ه٣لذ مهمت الٟلؿٟت مً مداوالث ٞهم الٗالم
وجٟؿحره الى مماعؾاث الىًا ٫مً ؤظل حُٛحره ،وؤػاخذ الاقخٛا ٫الٟلؿٟي مً
مؿاخاث الخدلُ ٤في ًٞاءاث الُىجىبُا الخاإلات بلى ؤعى الىا ٘٢الاظخماعي ب٣ىاهِىه
الٗلمُت ،و٧ان في نلب ؤلاهجاػ اإلااع٦سخي الظي خ ٤٣عئٍت ماع٦ـ خى ٫صوع الٟلؿٟت،
ومهام الٟالؾٟت.
ً٨خ ٠ماع٦ـ بخإُ٦ض اجٟا ١الىٓام الاقترا٧ي م٘ الُبُٗت ؤلاوؿاهُت٦ ،ما
لم
ِ
ا٦خٟى بظلّ ٪عواص الاقتراُ٦ت الؿاب٣ىن ،زانت الٟغوؿُحن مجهم ،بل ؤزبذ ماع٦ـ
ًّ
ٖلمُا "مً زال ٫جدلُله اإلاىيىعي للىٓام الغؤؾمالي ٖلى يغوعة جدىٍله بلى هٓام
ّ
اقترا٧ي" ،98وطل ٪الخدىٍل ال ًخد ٤٣بال مً زال ٫الشىعة الاقتراُ٦ت بىنٟها
"اإلاؿخىي الخاعٍخي ألاٖلى للىًا ٫الُب٣ي البرولُخاعي".99
ّ
الخدى ،٫ال ًبضؤ بالشىعة الاقتراُ٦ت بُغٍ٣ت
ل ً٨الخدىٍل الاقترا٧ي ،ولِـ مجغص
خاإلات ،ؤو الجاعٍسُت مخٗالُت ٖلى ٢ىاهحن الخُاة الاظخماُٖت ،بل ًخإؾـ ابخضاء ٖلى وعي
وجدلُل ألاؾاؽ الا٢خهاصي لخل ٪الشىعة ،واإلاخمشل في "الخٗاعى ال٣اثم بحن ٢ىي
ؤلاهخاط وبحن ٖال٢اث ؤلاهخاط الؿاثضة في اإلاجخم٘ الغؤؾمالي ،والتي ّ
جدىلذ ،بٗض ؤن
٧اهذ وؾُلت لخُىٍغ ال٣ىي اإلاىخجت ،بلى ُ٢ض ّ
ٌٗى٢ها" ،100ل :ً٨هل وظىص طل٪
٧ا ٝبظاجه للىنى ٫بلى الشىعة الاقتراُ٦ت؟
الخٗاعى ؤو الخًاعب الا٢خهاصي ٍ
في الخدلُل اإلااع٦سخي ال ًٟ٨ي وظىص طل ٪الخٗاعى بحن ٢ىي ؤلاهخاط وبحن ٖال٢اث
ؤلاهخاط الؿاثضة لخد ٤ُ٣الشىعة الاقتراُ٦تٞ ،دتى جخد ٤٣جل ٪الشىعة "ال ّبض مً وكىء
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ّ
ْغ ٝزىعي ،وطل ٪ما ًدضر ٖىضما ًخمل ٪الُب٣اث اإلاد٩ىمت الكٗىع بغ ٌٞهمِ
الخُاة ال٣ضًم ،في خحن ج٣ٟض الُب٣اث الخا٦مت ال٣ضعة ٖلى خ٨م الجماهحر باألؾلىب
ّ
ال٣ضًم" ،101ول ً٨ختى طل ٪الٓغ ٝاإلاىيىعي ال ٌك٩ل عاٗٞت ٧اُٞت للىنى ٫بلى
الشىعة الاقتراُ٦ت ،في الخدلُل اإلااع٦سخي ،بال بطا جىٞغ بمىاػاجه "ٖامل طاحي" ًخمشل بـ
"الخهمُم والخىُٓم الشىعٍحن للُب٣ت الٗاملت وخلٟائها مً الجماهحر الٗاملت ٚحر
البرولُخاعٍت؛ مً ؤظل جٟجحر الشىعة ٖلى الٗال٢اث الغؤؾمالُت ،وهىا جلٗب ألاخؼاب
الكُىُٖت الضوع الُ٣اصي في ٟ٦الت جد ٤ُ٣طل ،102"٪وبظل ٪ج٨خمل خل٣اث الاقتراُ٦ت
الٗلمُت في الغئٍت اإلااع٦ؿُت.
جل ٪الغئٍت اإلااع٦ؿُت في الاقتراُ٦ت الٗلمُت ٧اهذ صاثمت الخًىع في مىٓىمت
مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،بل عبما ٧اهذ ّ
همه ألاو ٫وقٛله الكاٚل ٠ُ٨ٞ ،جٓهغ في
ؤنىٞ ٫لؿٟخه وم٩ىهاتها الىٓغٍت؟ جٓهغ ابخضاء في مغ٦ؼٍت مىيىٕ خغ٦ت الخدغع
الىَجي الٗغبُت في ٧اٞت صعاؾاث مهضي ٖامل ،مً خُض هى "مىيىٕ ال٨ٟغ في ٧ل ما
ً٨خب"103؛وأل ّن هاظـ حُٛحر الىا ٘٢الٗغبي وجدىٍله بلى الاقتراُ٦ت هى هاظـ مهضي
ٖامل الٟلؿٟي ،ولِـ مجغص الا٦خٟاء بخٟؿحر طل ٪الىا٦ ،٘٢ما جٓهغ في مدىعٍت
مٟهىم الهغإ الُب٣ي وجماهُه م٘ الهغإ الىَجي في الخالت الٗغبُت ،وع ٌٞالٟهل
بُجهما ،اؾدىاصا بلى الخدلُل الٗلمي لًُ٣ت الخدغع الىَجي؛ طل ٪ؤن الخدغع الىَجي "هى
في خ٣ُ٣خه الخا ٍسُت والىٓغٍت جدغع مً بيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالُت؛ ّ
ألن الىظىص
ع
الٟٗلي للؿُُغة ؤلامبرًالُت ً٨مً في وظىص هظه البيُت مً ٖال٢اث ؤلاهخاط" ،104وبالخالي
ًّ
ًّ
ؤؾاؾُا في ٞلؿٟت ٖامل.
مٟخاخُا
ٌٛضو مٟهىم الهغإ الُب٣ي في جمحزه ٖغبُا مٟهىما
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جإزحر الاقتراُ٦ت الٗلمُت ًمخض ٖمُ٣ا في ؤنىٞ ٫لؿٟت مهضي ٖامل الىٓغٍت
ّ
وم٩ىهاتها اإلاىهجُت ،وٍٓهغ بهىعة ّ
ظلُت في ه٣ضه للىٓغة اإلاُ٩اهُُ٨ت الا٢خهاصًت للخاعٍش

ّ
والخدى ٫الاقترا٧ي اإلاخٗل٣ت بيخاثج الخٗاعى بحن ٢ىي ؤلاهخاط ،وبحن ٖال٢اث ؤلاهخاط
الؿاثضة ،جل ٪الىٓغة التي جغي "الخىا ٌ٢الا٢خهاصي مىٟهال ًٖ وظىصه في الخىاٌ٢
الؿُاسخي"

105

بما ًجٗل للخىا ٌ٢الا٢خهاصي الضوع اإلاؿُُغ في جُىع البيُت

الاظخماُٖت ،وهي هٓغة ملخبؿت هاججت ًٖ ؾىء ٞهم لٗملُت الهغإ الُب٣ي في ٖال٢تها
بالخىا ٌ٢الا٢خهاصيٞ ،هظه الٗال٢ت في خ٣ُ٣تها "لِؿذ ٖال٢ت ؾببُت مُ٩اهُُ٨ت،
ًدب٘ ٞحها ْهىع الهغإ الُب٣ي في جُىع البيُت الاظخماُٖت ْهىع هظا الخىا ٌ٢اإلالجم
لخُىع ال٣ىي اإلاىخجت ،وبال لىظب ال٣ىّ ٫ؤن الهغإ الُب٣ي ال وظىص له في جُىع
البيُت الاظخماُٖت ،ما صام هظا الخُىع خانال في بَاع ٖال٢ت جىا ٤ٞبحن ال٣ىي اإلاىخجت
وٖال٢اث ؤلاهخاط" ،106وال ًسٟى ما لهظه الىٓغٍت الؿببُت اإلاُ٩اهُُ٨ت مً هٟي للهغإ
الُب٣ي ،بىنٟه مماعؾت ؾُاؾُت ج ٘٣في ٢لب ٖملُت الخدىٍل الاقترا٧ي ،خؿب
الغئٍت الاقتراُ٦ت الٗلمُت.
ّبن ه٣ض مهضي ٖامل للىٓغة اإلاُ٩اهُُ٨ت الا٢خهاصًت في بَاع اقتراُ٦خه الٗلمُت ٚحر
مىٟهل ًٖ ه٣ض آزغ ال ً٣ل ؤهمُت ،وهى ه٣ضه لـ "ٖلم الؿُاؾت" البرظىاػي ال٣اثم ٖلى
ّ
حجب عئٍت الخىا ٌ٢الُب٣ي في الهغإ بحن اإلاماعؾاث الؿُاؾُت الُبُ٣ت ،وجبيُه
إلاىيىٕ اإلااؾؿاث الؿُاؾُت الخ٣ىُ٢ت ٦مىيىٕ له ،وهى الخبجي الىاظم ًٖ "وهم
ؤًضًىلىجي وُْٟخه ؤن ًذجب عئٍت اإلاىيىٕ الخ٣ُ٣ي للٗلم الؿُاسخي" ،107وخؿب
مهضي ٖامل ّ
ٞةن ّ
"ج٩ىن الٗلم الؿُاسخي ٗ٦لم مغجبِ بالًغوعة بخدضًض مىيىٖه،
والخدضًض الٗلمي لهظا اإلاىيىٕ ً٩ىن بخدضًض بيُت اإلاؿخىي الؿُاسخي في جُىع البيُت
الاظخماُٖت ،والظي ً٨مً في الخىا ٌ٢الؿُاسخي بحن اإلاماعؾخحن الؿُاؾِخحن للُب٣خحن
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الغثِؿِخحن في اإلاجخم٘" ،108وهىا ًٓهغ الضوع ألاًضًىلىجي الخًلُلي لهظا "الٗلم"
البرظىاػي وما ٌكبهه مً "الٗلىم" التي ّجضعي اإلاىيىُٖت.
ّ
ّ
ل٣ض مشلذ اقتراُ٦ت مهضي ٖامل الٗلمُت صٖىة نغٍدت لخمل٧ ٪ىهُت ال٨ٟغ الٗلمي
ّ
في الؿُا ١الٗغبي؛ ونىال بلى الخُٛحر اإلايكىص ،طل ٪الٗلم اإلادضص بض٢ت "مً خُض هى
ٖلم الاهخ٣ا ٫مً ؤلامبرًالُت بلى الاقتراُ٦ت ،ؤو مً خُض هى ٖلم الشىعة في اإلااع٦ؿُت
ٖغبُا -م٘ ّ
ّ
بالخ٩ىن – ًّ
ج٩ىن الُب٣ت الٗاملت الٗغبُت
اللُىِىُت" ،109وهى الٗلم الظي بضؤ
ّ
في ٖكغٍىاث ال٣غن الٗكغًٍ "وجىلض ٨ٞغها الشىعي في مماعؾاتها الُبُ٣ت ،وجىُٓمها في
خؼبها" ،110مً خُض جماهي جل ٪اإلاماعؾت الُبُ٣ت الخؼبُت البرولُخاعٍت" ،ؤي مماعؾت
الخؼب الكُىعي بالظاث"

111

م٘ اإلاماعؾت الؿُاؾُت للبرولُخاعٍا في نغاٖها الُب٣ي

ٖلى َغٍ ٤الخدىٍل الاقترا٧ي ،وبظلًٓ ٪هغ ا٦خما ٫خل٣اث الاقتراُ٦ت الٗلمُت في
ؤنىٞ ٫لؿٟت مهضي ٖاملّ ،
وم٩ىهاتها الىٓغٍت ،ابخضاء مً جدلُل الخٗاعى ال٣اثم بحن
٢ىي ؤلاهخاط ،وبحن ٖال٢اث ؤلاهخاط الؿاثضة؛ ونىال الى جد ٤ُ٣الاقتراُ٦ت ،مغوعا بىعي
بغهت الٓغ ٝالشىعي اإلاىيىعي والخ٣اٍ ؤهمُت الٗامل الظاحي في جٟجحر الشىعة،
واإلاخمشل في خؼب الُب٣ت الٗاملت وخلٟائها الشىعٍحن.
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مً يغوعة ال ُ٘٣م٘ ألاؾُىعة ،والٗىصة بلى الخاعٍش الٟٗلي وخغ٦خه اإلااصًت٣ً ،غؤ
مهضي ٖامل وا ٘٢اإلاجخمٗاث الٗغبُت في زًىٖها للؿُُغة ؤلامبرًالُت ،وو٢ىٖها في
قب٨ت ٖال٢اث الغؤؾمالُت الٗاإلاُت ،وهىا ،بالخدضًض ،جٓهغ ظملت ال٣ىاهحن ال٩ىهُت التي
جد٨م خغ٦ت الخاعٍش اإلاٗانغ.
مً هظا اإلاىُل ،٤نا ٙمهضي ٖامل ًِ٢خه ألاؾاؽ في ؾاا ٫ص ٤ُ٢في م٣ضماجه
الىٓغٍت ،هى" :ما هى الك٩ل ،ؤو باألخغي ما هي ألاق٩ا ٫اإلادضصة التي جخمحز ٞحها خغ٦ت
ال٣ىاهحن الخاعٍسُت ال٩ىهُت في الخغ٦ت الخاعٍسُت للمجخمٗاث الٗغبُت اإلاٗانغة؟"،112
وهي نُٛت مدىعٍت إلاجمىٖت مً ألاؾئلت اإلادكاب٨ت في صعاؾاث مهضي ٖامل
واقخٛاالجه الىٓغٍت.

التمّّص يف مُاجًٕ ادّعل٘ اخلصُصّٕ
ّ
ًُ٢ت ّ
جمحز خغ٦ت ال٣ىاهحن الخاعٍسُت ال٩ىهُت ق٩لذ يغوعة ه٣ضًت وهًُ٣ت في
صعاؾاث مهضي ٖامل في مىاظهت ّاصٖاء َا ٙبـ "الخهىنُت" في ؾاخت ال٨ٟغ الٗغبي

اإلاٗانغ ،وهى ّ
الاصٖاء الظي ٢اص مىُ٣ه ال٨ٟغي بلى الاهُال" ١في ٞهم واٗ٢ىا الخاعٍخي
الغاهً مً البدض ًٖ (زهىنُت) ججض قغٍ وظىصها في تهاٞذ الٗ٣ل وع ٌٞالٗلم
و٧ىهِخه"ٞ ،113الخهىنُت اإلا ّضٖاة هىا جٖ ٠٣لى الى ٌُ٣جماما مً الخ٨ٟحر الٗلمي في
٢غاءة الخاعٍش واؾخ٨كا٢ ٝىاهِىه ،بل هي هؼٖت مشالُت الجاعٍسُت جغي مايحها الظي
ّ
ّ
حك٩ل وخايغها اإلادك٩ل ،وبالخالي مؿخ٣بلها الظي ؾُدك٩ل ،جغي ٧ل طل ٪بُٗىن
مخٗالُت ٖلى مىُ ٤ال٨ٟغ الٗلمي و٢ىاهحن الخاعٍش ،لظل ٪هي ٖاظؼة جمام العجؼ في
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مداولت جدلُلها لىاٗ٢ىا الخاعٍخي ،بىٟـ ال٣ضع الظي ًٓهغ ُٞه عجؼها ًٖ جمُحز
ال٣اهىن ال٩ىوي في جد٣٣ه في هظا الىا.٘٢
ٖلمُت مهضي ٖامل في هظا الؿُا ١الى٣ضي/الى٣طخي جغي ّؤن "ال٩ىوي ال ًىىظض في
الخا ٍش بال ممحزاّ ،
ألن جمُحزه هظا هى ُٞه وظىصه اإلااصي هٟؿه" ،114وطل ٪هى اإلاىهج
ع
الظي ٌٗخمضه ٖامل ،وٍىُل ٤مىه في جدلُل الىا ٘٢الخاعٍخي الٗغبي ،خُض ال ًُ ّ
خسُل
ّ
مخُٗىا في الىا٘٢
وظىص لل٣اهىن ال٩ىوي مجغصا في اإلاشا ،٫ؤو مُل٣ا ٞى ١الخاعٍش ،بل
الخاعٍخي وخغ٦خه اإلااصًت ،وطل ٪اإلاىهج هى بالخدضًض ال٨ٟغ اإلااع٦سخي٦ ،ما ًخمشله ٖامل،
وهى ال٨ٟغ الظي "ًىٓغ في واٗ٢ىا اإلامحز بٗحن ال٣ىاهحن ال٩ىهُت ُٞمحزها ُٞه ،وٍغ ٘ٞهظا
اإلامحز بلى ٧ىهِخه".115
جل ٪الغئٍت اإلاىهجُت التي ًىُل ٤مجها مهضي ٖامل في جمشله لل٨ٟغ اإلااع٦سخي ،وفي
جدلُله للىا ٘٢الٗغبي الخاعٍخي اإلامحز ،في يىء طل ٪ال٨ٟغ ،جُغح مهمت هٓغٍت مدضصة
ؤمام طل ٪ال٨ٟغ ،وهي "ؤن ً٩ىن ،ؤو باألخغي ؤن ًهحر هٓغٍت الخدغع الىَجي في ٖاإلاىا
الٗغبي" ،116وطل ٪هى الخدضي الخاعٍخي ؤمام طل ٪ال٨ٟغ ،مً خُض ٢ضعجه ٖلى جد٤ُ٣
نحروعجه هٓغٍت للخدغع الىَجي في الٗالم الٗغبي ،ؤو "ؤًضًىلىظُت الخغ٦ت الشىعٍت
الىَىُت الٗغبُت" بلٛت مهضي ٖامل.
ّ
وألن ٢ضعة ال٨ٟغ اإلااع٦سخي ٖلى جد ٤ُ٣نحروعجه ،هٓغٍت للخدغع الىَجي ًّ
ٖغبُا،
جهُضم بمؿخىٍحن مً الدكىٍه والاهدغا ٝلخ٣ا بالىٓغٍت اإلااع٦ؿُت ،وْهغا في
مما ؾاث بٌٗ ؤخؼاب الخغ٦ت الكُىُٖت الٗغبُتّ ،
ٞةن مداولت مهضي ٖامل الىٓغٍت
ع
اعحؿمذ ًٖ ،وعي ،يض طل ٪الدكىٍه والاهدغا ،ٝالغاظٗحن في جهاًت الخدلُل بلى
"َُٛان ألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت ،والبرظىاػٍت الهٛحرة في ْهىعها مٓهغ ألاًضًىلىظُت
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ال٣ىمُت في جل ٪اإلاماعؾاث"117؛ طلّ ٪ؤن جل ٪ألاًضًىلىظُت حٗمل ٖلى الٟهل اإلا٩اوي
والؼماوي بحن الًُ٣ت الاظخماُٖت والًُ٣ت الىَىُت/ال٣ىمُت بدُض "جٓهغ ألاولى ّ
٦إجها

جدغ ٥الهغإ الُب٣ي ،والشاهُت ّ
٦إجها مجاّ ٫
مجاّ ٫
جدغ ٥الهغإ الىَجي ؤو

ال٣ىمي" ،118وهىا جدضًضا ًٓهغ الاهدغا ٝوالدكىٍه ،خحن ًخم حٛلُب الًُ٣ت
ّ
اإلاكىه ،وحٛلُب الًُ٣ت
الاظخماُٖت في ؾُا ١الخىٓحر والخىُْ ٠اإلااع٦سخي
الىَىُت/ال٣ىمُت في ؾُا ١الخىٓحر والخىُْ ٠ال٣ىمي اإلاىدغ ،ٝوهى حٛلُب حٗؿٟي
ٌٗمل ٖلى الٟهل بحن الًِ٣خحن ،في الؼمان واإلا٩ان ،وٍ٣ىص بلى بلٛاء صوع الُب٣ت
الٗاملت اإلادىعي في ُ٢اصة خغ٦ت الخدغع الىَجي.

الهُنّٕ يف امللدِٕ اجلدلّٕ
في هو ٞاجً ًجم٘ بحن ٖم ٤ال٨ٟغ وبالٚت اللٛت خىّ ٫
الخمحز وال٩ىهُت في اإلااع٦ؿُت
اللُىِىُت٨ً ،خب مهضي ٖامل في م٣ضماجه الىٓغٍت ّؤن "اإلاىث في الخمازل ،والازخالٝ
ّ
خُاة الؼمان ،و٧ىهُت الخاعٍش اإلاٗانغ مً نغإ ألايضاص جىلضث٩ٞ ،اهذ ٖلى ه ٌُ٣ما
مظوبت ،جمحزا وجماًؼا"٩ٞ ،119ىهُت ال٣ىاهحن ال٩ىهُتّ ،
ّ
وجمحزها هىا ،حٗبحر
جٓهغ مً وخضة ِ
ّ
م٨ش ،٠بل في ٚاًت ال٨شاٞت ،ل٣اهىن "وخضة ونغإ ألايضاص" اإلااصي الجضلي في
اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت ،ولِؿذ ٦ما ٢ض جٓهغها ال٣غاءة الؿُدُت ُ٦غفي ه ٌُ٣ال وخضة
ّ
٩ٞىهُتها في
بُجهما ،وال ٦ما ٢ض جبضو في ال٣غاءة اإلاشالُت٧ ،ىخضة مخمازلت ال جىاٞ ٌ٢حها.

جمحزهاّ ،
ّ
وجمحزها في ّ
٧ىهُتها ،وجُىع خغ٦ت الخاعٍش اإلاٗانغ بهما جدك٩ل ٖبر نحروعة
٧ىهُتها ّ
ٖال٢اث الجض ٫اللىلبُت ّبًاها بحن ّ
وجمحزها.
٧ىهُت الخاعٍش اإلاٗانغ بهظا اإلاٗجى لِؿذ مُٗى ًّ
ُٚبُا ؾاب٣ا لخغ٦ت الخاعٍش اإلااصًت،
بل هي هدُجت َبُُٗت لخل ٪الخغ٦ت في الخاعٍش ،وجل ٪الخغ٦ت ونلذ طعوتها في الخاعٍش
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اإلاٗانغ م٘ ؤلامبرًالُت ،بىنٟها مغخلت ٖلُا مخ٣ضمت في الغؤؾمالُت الٗاإلاُت ،وهي خغ٦ت
ه٣لذ الخاعٍش "مً ػمان ّ
طعي جخالنُٞ ٤ه اإلاجخمٗاث بال جضازل٧ ،ل في وخضجه
ّ
مىخض جخضازل ُٞه اإلاجخمٗاث ،ؾاثغة في زِ جمازلها بُ٣ب
واؾخ٣الله ،بلى ػمان ِ
ظاطب ًى ّخضها".120

التمّّص يف مهطل تفلَت التطُز
ّ
بطا ٧اهذ ٧ىهُت الخاعٍش اإلاٗانغ حٗبحرا م٨شٟا ل٣اهىن "وخضة ونغإ ألايضاص"
اإلااصي الجضليٞ ،ة ّن ّ
جمحز طل ٪الخاعٍش ًإحي بىنٟه حٗبحرا ال ً٣ل ٦شاٞت ًٖ ٢اهىن ال
ً٣ل ؤهمُت في الاقتراُ٦ت الٗلمُت ،وهى ٢اهىن "جٟاوث الخُىع" ،وهى ال٣اهىن الظي
ّ
ًخد٨م في خغ٦ت الخاعٍش اإلاٗانغ في مغخلخه ؤلامبرًالُت ،خُض "ال جُىع بال بخٟاوث ًىلض
الخغ٦ت ازخالٞا ؤو جسالٟا ،ؤي ّ
جمحزا ،في صٗٞه لها بلى جمازل هى في جد٣٣ه اؾخدالت؛
ألهه ٢اثم ٖلى ؤؾاؽ وظىصه في بَاع هظا ال٣اهىن ال٩ىوي مً جٟاوث الخُىع"121؛ طل٪
ّؤن وجحرة الخُىع الغؤؾمالي لِؿذ ٖلى صعظت واخضة ما بحن اإلاغ٦ؼ وألاَغا :ٝاإلاغ٦ؼ
ؤلامبرًالي اإلاؿُُغ ،وألاَغا ٝالغؤؾمالُت الخابٗت ،ؤو ال٩ىلىهُالُت بلٛت مهضي ٖامل.
ّبن مىُ ٤جٟاوث الخُىع ٌؿخضعي بالًغوعة ج ّمحزا وجماًؼا ل٣ىاهحن الخاعٍش ال٩ىهُت،
ّ
اإلاخمحز طاجه -الظي هى وا ٘٢اإلاجخمٗاث الٗغبُت الخابٗت في
وٍٟغى الاهُال ١مً الىا٘٢
اقخٛاالث مهضي ٖامل -في اؾخ٨كا ٝجل ٪ال٣ىاهحن ال٩ىهُت ،ولِـ الٗ٨ـ ،خُض
ٌٛضو الٗ٨ـ ،الظي ًىُل ٤مً مجغص "بًماهه" ب٩ىهُت ٢ىاهحن الخاعٍش في جدلُله للىا،٘٢
ٌٛضو بؾ٣اَا ؤ٢غب للخٗؿ ٠ألاًضًىلىجي مىه للخدلُل الٗلميٟٞ .ي الخالت ألاولى زمت
خغ٦ت ظضلُت ناٖضة وم٨خملت ،جهٗض مً الىا ٘٢لخ٣غؤ ٢ىاهِىه اإلاخمحزة في ٧ىهُتها ،ؤو
حؿخ٨ك٢ ٠ىاهحن الخاعٍش ال٩ىهُت في جمحزها في طل ٪الىاٞ ،٘٢خازغ ٞحها ٦ما جخإزغ،
لخ٨دؿب ٢ىاهحن الخاعٍش في وخضة ٧ىهُتها وجمحزها ؤبٗاصا ظضًضة ؤٖم ٤وؤ٦ثر ٚجىٖ ،لى
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الٗ٨ـ مً الخالت الشاهُت قبه الؿ٩ىهُت ،التي تهبِ مً مجغص حؿلُمها اإلاؿب٤
بهىابُت ال٣ىهحن ال٩ىهُت ،و٢ضعة جل ٪ال٣ىاهحن ٞ-ى ١الخاعٍسُتٖ -لى جدلُل الىا ،٘٢ؤي
جمحز ٢ىاهِىه ال٩ىهُتّ .
لخمحز طل ٪الىا ،٘٢وبالخالي ّ
وا ،٘٢صون الخٟاث ّ
ٞخمحز ٢ىاهحن الخاعٍش

ّ
ال٩ىهُت في ٢غاءة مهضي ٖامل ُم ّ
٧ىهُتها ،في هٟـ الى٢ذ الظي ً٣ىص ُٞه
خًمً في
ّ
جمحزها بلى ّ
٧ىهُتها بالًغوعة ،وهظا ٌٗجي ّؤن الهحروعة الخاعٍسُت للمجخمٗاث الخابٗت ال
٧ىهُتها ،بال في ْل مىُّ ٤
جدّ ٤٣
الخمحز طاجه.

حسنٕ الفهس َحسنٕ التلزِذ
ما ٌؿغي ٖلى خغ٦ت الخاعٍش اإلااصًت ،في بهخاظها ّ
لخمحز ال٣ىاهحن ال٩ىهُتٌ ،ؿغي ٖلى
خغ٦ت ال٨ٟغ ،في بهخاظها للمٗغٞت ،بدؿب مهضي ٖامل؛ طلّ ٪ؤن ٧لخحهما جسًٗان

لظاث اإلاىُ :٤مىُّ ٤
الخمحز في جد ٤٣ال٩ىهُت ،وجل ٪هدُجت مىُُ٣ت ناعمت ج٣ىص بلحها
مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،وهدُجتها الُبُُٗت جخمشل في اؾخ٨ىاه ٢اهىن "وخضة
ونغإ ألايضاص" في اإلاؿخىٍاث اإلاٗغُٞت٦ ،ىدُجت لىظىصه في خغ٦ت الخاعٍش اإلااصًت،
ولِـ الٗ٨ـ ٦ما ّ
ًدبضي في اإلاىُ ٤اإلاشالي ،و "٧لما جمحزث اإلاٗغٞت ج٩ىهيذ ،ؤو اٚخيذ
٧ىهُتها" 122بلٛت مهضي ٖامل ،ومً ّ
زم ً٣ىص طل ٪الىعي بلى زُىجه اإلاىُُ٣ت اإلادضصة
الخالُت في مجابهت اإلاجخمٗاث الخابٗت ٖلى َغٍ ٤اإلاؿاهمت في الخدىٍل/الاهخ٣ا ٫الشىعي
لخل ٪اإلاجخمٗاث.
ٟٞي مجابهت اإلاجخمٗاث ال٩ىلىهُالُت الخابٗت ،وٖلى َغٍ ٤اإلاؿاهمت في الخدىٍل
الاقترا٧ي" ،هداو ٫بهخاط مٗغٞتها ،ؤو ٖلى ألاصر ،وُٗض بهخاط هظه اإلاٗغٞت الًغوعٍت
للُ٣ام بٗملُت الخدىٍل الشىعي"

123

ً٣ى ٫مهضي ٖامل ،وما بٖاصة ؤلاهخاط اإلاٗغُٞت

هظه ،في ؾُا ١مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،بال بٖاصة حكُ٨ل لجهاػ اإلاٟاهُم
الىٓغٍت اإلااع٦ؿُت ،في نحروعة ّ
جمحزها في وا ٘٢اإلاجخمٗاث الٗغبُت الخابٗت ،وفي يىء
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جدلُل ٖال٢اث الهغإ الىَجي/الُب٣ي اإلاخمحزة في هظه اإلاجخمٗاث ،بد٨م ّ
جمحز همِ
وجمحز ٖال٢اث الخبُٗت البيُىٍت التي ّ
بهخاظها ال٩ىلىهُاليّ ،
حكضها بلى اإلاغ٦ؼ ؤلامبرًالي.
ّ
لٖ ً٨ملُت بٖاصة ؤلاهخاط اإلاٗغُٞت هظه لِؿذ بالٗملُت الؿهلت ،ب٣ضع ما هي
"مساَغة" هٓغٍت بلٛت مهضي ٖامل ،ل٨جها يغوعٍت .هي مساَغة هٓغٍت؛ ألجها حٗمل ٖلى
قغ ٥ج٨غاعها ،ؤو اظتراعها بك٩ل آلي ،وفي ّ
جمُحز اإلاٟاهُم ،صون الى٢ىٕ في َ
جمحز جل٪
اإلاٟاهُم ًخىالض الازخال" ٝمً ٚحر ؤن ً٣ىص خخما بلى زغوط ًٖ التربت الىٓغٍت التي جخم
ٖلحها جل ٪الٗملُت" .124وهي يغوعة مىيىُٖت بد٨م ازخال ٝوا ٘٢وظىص جل ٪اإلاٟاهُم
ًّ
بيُىٍا ًٖ اإلاجخمٗاث
الٟٗلي الخاعٍخي في اإلاجخمٗاث الٗغبُت الخابٗت ،اإلاسخلٟت
ؤلامبرًالُتٞ" ،لى ٧اهذ الٗال٢ت ال٩ىلىهُالُت التي جسً٘ ٞحها اإلاجخمٗاث هظه لؿُُغة
ؤلامبرًالُت ٖال٢ت جمازل بحن بيُت َغٞحها ،إلاا ٧ان في ّ
جمحز اإلاٟاهُم اإلااع٦ؿُت يغوعة

هٓغٍت إلهخاط اإلاٗغٞت الٗلمُت الخانت ب٣ىاهحن جُىع ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي"125؛ طلّ ٪ؤن

مىُ" ٤جٟاوث الخُىع" ًٓهغ بىيىح حجم الخٟاوث ال٨بحر في جُىع ٧لخا البىِخحن:
ال٩ىلىهُالُت الخابٗت ،وؤلامبرًالُت اإلاؿُُغة.

نُنّٕ امللزنطّٕ َمتّّص اللّهّهّٕ
ًىُل ٤مهضي ٖامل في صعاؾاجه مً التزام واضر باإلااع٦ؿُت اللُىِىُت ،وهي الغصً٠
ّ
ّ
الخدى٫
اإلا٩افئ لل٨ٟغ الٗلمي ،بدؿب ٖامل ،في هٟـ الى٢ذ الظي جمشل ُٞه ٨ٞغ
الخاعٍخي للبكغٍت هدى الاقتراُ٦ت .وألن اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت هٓغٍت ٖلمُت جاعٍسُت في ٨ٞغ
مهضي مهضي ٖاملٞ ،ةجها ؾدب٣ى في خالت ّ
ج٩ىن صاثم ،وهظا ما ًمىدها ال٣ضعة ٖلى
بهخاط ال٨ٟغ الٗلمي في اإلاجخمٗاث الخابٗتٞ .اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت ،في مىهجُت مهضي
ّ
والخمحز :مٟخاح ال٩ىهُت ل٩ىن اإلااع٦ؿُت هي "٨ٞغ
ٖامل الٟلؿُٟت ،هي مٟخاح ال٩ىهُت

 124المرجع السابق ص .705
 125المرجع السابق ص .705
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الاهخ٣ا ٫الخاعٍخي للبكغٍت ٧لها وؤٖ ٤ٞلمُخه الًغوعي" 126مً هاخُت ،ومٟخاح ّ
الخمحز
ل٩ىن اللُىِىُت ناخبت الؿب ٤في ا٦دكا٢ ٝاهىن "جٟاوث الخُىع" الظي ًٟغى مىُ٣ه
الخ٣اٍ ّ
الخمحز في ٧ىهُت ال٣ىاهحن الخاعٍسُت اإلااع٦ؿُت.
ّ
ًّ
مىُُ٣ا
والخمحز الضًال٨خُُ٨ت في يىء هظه الغئٍت حٛضو امخضاصا
وخضة ال٩ىهُت
لىخضة اإلاىٓىمت اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت ،وهي التي ج٣ىص مهضي ٖامل بلى الاؾخٛغا ١في
مكغوٖه الىٓغي الهاص ٝبلى بٖاصة بهخاط اإلاٗغٞت الٗلمُت ،في مجخمٗاجىا الٗغبُت
ّ
ّ
الخ٩ىن الضاثم لل٨ٟغ
الخابٗت ،مً خُض هي بهخاط ًدك٩ل "بالًغوعة صازل خغ٦ت
اإلااع٦سخي اللُيُجي ،ولِـ بىؾٗه ؤن ًىٟهل ٖجها ،ل٨ىه ّ
ًّ
مضٖىا بلى ؤن
ًخمحز ٞحها ب٩ىهه
ّ
ً٨ٟغ في الٗال٢ت ال٩ىلىهُالُت مً ػاوٍت الُغ ٝالخاي٘ لؿُُغة الُغ ٝاإلاؿُُغ مً

هظه الٗال٢ت" ،127ؤي مً ػاوٍت همِ ؤلاهخاط "اإلاخمحز" في اإلاجخمٗاث الخابٗت ،وهى همِ
ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي ،ولِـ مً ػاوٍت همِ ؤلاهخاط "ال٩ىوي" في اإلاجخمٗاث اإلاؿُُغة ،وهى
همِ ؤلاهخاط الغؤؾمالي ؤلامبرًالي.
ّبن اإلاضي الظي ونله مهضي ٖامل في مكغوٖه الٟلؿٟي الهاص ٝبلى بٖاصة بهخاط
اإلاٗغٞت الٗلمُت في يىء ّ
جمحز ٢ىاهحن الخاعٍش ال٩ىهُت ،والؿماث اإلاىهجُت لظل ٪اإلاكغوٕ
ّ
ؾِخم ه٣اقها في الٟهى ٫الخالُت ،خى ٫الجهاػ اإلاٟاهُمي الىٓغي إلاهضي ٖامل في
الؿُا٢اث الىٓغٍت ،وجىُْ ٠جل ٪اإلاٟاهُم اإلامحزة في ؾُا٢اث الخدلُل الخُبُ٣ي في
هماطط مدضصة.
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لئن ٧اهذ اإلااع٦ؿُت ب٩اٞت ّ
م٩ىهاتها ومهاصعها( :الٟلؿٟت اإلااصًت :الجضلُت
والخاعٍسُت ،والا٢خهاص الؿُاسخي ،والاقتراُ٦ت الٗلمُت) هي ألاؾاؽ الىٓغي لٟلؿٟت
مهضي ٖاملّ ،
ٞةن ّزمت ؤؾاؾا لٟغوٕ هٓغٍت لٟلؿٟخه ،ال ج٣ل ؤهمُت ًٖ جل ٪ألانى،٫
ختى وبن ٧اهذ امخضاصا ،ؤو جٟهُال لها بُغٍ٣ت ،ؤو بإزغي.

مو األصُ إىل الفسَ  :ابو خلدَى َألتُضري
ّ
ق٩ل الترار ال٨ٟغي ل٩ل مً ٖالم الاظخمإ الٗغبي ابً زلضون ،والُٟلؿىٝ
الٟغوسخي لىي ؤلخىؾحر عواٞض مىهجُت ظضًضة في مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟتٖ ،لى
جٟؿغه بلى ّ
ّ
ووؿبِخه ،وهى جٟاوث ّ
خض بُٗض مىهجُت مهضي ٖامل
جٟاوث في الخإزحر
ٍ
الى٣ضًت الهاعمت ،خُض ً٣ترب الخإزحر ختى الخماهي ؤخُاها ،وٍخٟاع ١ختى الخىاٌ٢
ؤخُاها ؤزغي.
ّ
ّ
ًدكٗب الغاٞض الخلضووي في ٦خاباث مهضي ٖامل ،ل٨ىه ًخ٨ش ٠بك٩ل واضر في
٦خاب "في ٖلمُت ال٨ٟغ الخلضووي" الظي ظاء جمغٍىا في ٢غاءة الىو الخلضووي ٢غاءة
ّ
ماصًت ،باالٖخماص ٖلى ههىم مسخاعة مً م٣ضمت ابً زلضون اإلاٗغوٞتّ .
ل ً٨الخإزحر
الخلضووي ٧ان ّ
مب٨غا في مؿحرة مهضي ٖامل ،وال ً٩اص ًىٟهل ًٖ الالتزام اإلااع٦سخي
اللُيُجي لضًه ،خُض ًهاعح مهضي ٖامل ّ
٢غاءه في م٣ضمت "م٣ضماجه الىٓغٍت" ،وهى
با٧ىعة صعاؾاجه ،ب٣ىله" :بهجي خظوث في جهجي هظا خظو ابً زلضون في م٣ضمخه ،و٦ىذ
ًّ
ماع٦ؿُا ،وما وظضث في هظا جىاً٢ا بل ج٩امال،
في جهجي ؾاثغا في ههجه ،و٦ىذ ُٞه
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ّ
ٟٞهمذ ّؤن َغٍ ٤ال٨ٟغ اإلااع٦سخي اللُيُجي هى َغٍ ٤الىنى ٫بلى جمل ٪واٗ٢ىا الاظخماعي
الخاعٍخي في جغازه وخايغه".128
ّ
ال ً٨خٟي مهضي ٖامل بخل ٪ؤلاقاعة الىاضخت في م٣ضماجه بلى جإزغه اإلاجهجي بابً
زلضون ،بل ٌكحر بلى صوع طل ٪الخإزحر في التزامه اإلااع٦سخي اللُيُجيٖ ،لى ٢اٖضة "ٖلمُت"
٦ال اإلاىهجحن :الخلضووي واإلااع٦سخي اللُيُجي ،خُض ً٣ى٧" :٫ان ابً زلضون ؤو ٫مً ٞهم
ّؤن الخا ٍش ًسً٘ ل٣ىاهحن مىيىُٖت جخد٨م في نحروعجهّ ،
وؤن ٖلم الخاعٍش ًجض
ع
ؤؾاؾه وبم٩ان ّ
ج٩ىهه في وظىص هظه اإلاىيىُٖتٟٞ ،همذ الضعؽ ،وعؤًذ هٟسخي
ّ
بالًغوعة ؾاثغا في زِ ال٨ٟغ اإلااع٦سخي اللُيُجي".129
اإلاىهجُت الٗلمُت هي ألاؾاؽ اإلاكتر ٥الظي جلخ٣ي ٖلى ؾاخخه ألا٩ٞاع الخلضوهُت
واإلااع٦ؿُت ،وألجها ٦ظل ،٪وخحن ها٢ل مهضي ٖامل ؤبدار "هضوة ال٩ىٍذ" خى ٫ؤػمت
الخًاعة الٗغبُت في مٗغى ه٣ضه لخىُْ ٠مٟهىم "الخًاعة" في ؤخض ؤبدار جل٪
الىضوة٧ ،اهذ صٖىجه مىُُ٣ت للٛاًت ،خحن َلب مً اإلااجمغًٍ في هضوة ال٩ىٍذ "الغظىٕ
بلى ابً زلضون ،وهى مً ؤبغػ الىظىه ال٨ٟغٍت في الخًاعة الٗغبُت" 130لخدضًض مٟهىم
الخًاعة٦ ،بضًل في خالت اٖخباع الضٖىة بلى الغظىٕ بلى بهجلؼ ،بىنٟه ؤخض ماؾسخي
ّ
والخدحز.
ال٨ٟغ الٗلمي اإلاٗانغُٞ ،ه بٌٗ اإلابالٛت
ّبن مُٗ٣ا واخضا البً زلضون في م٣ضمخهٌ" ،ؿخلؼم بالٟٗل وٟ٢ت َىٍلت إلاا ُٞه
ّ
ّ
مً ص٢ت ٖلمُت و٦شاٞت ج٨ٟحر وٖم ٤في الخدلُل٢ ،لما هجضها في ال٨ٟغ الاظخماعي
اإلاٗانغ" ،131وفي خالت بٖاصة نُاٚت الٟهم الخلضووي للخاعٍش والاظخمإ ؤلاوؿاوي بلٛت

 128عامل ،مهدي ( ،)7103مقدمات نظرٌة ،بٌروت 8دار الفارابً ،ط  ،2ص .75
 129المرجع السابق ،ص .78
 130عامل ،مهدي ( ،)0762أزمة الحضارة العربٌة أم أزمة البرجوازٌات العربٌة ،ط  ،5بٌروت 8دار الفارابً،
ص .33
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الٗلم اإلاٗانغ ،ؾىجض ؤهٟؿىا "في الخ٣ل ال٨ٟغي اإلااع٦سخي هٟؿهٟٞ ،ي يىء هظا
ّ
ال٨ٟغ الٗلمي بالظاث ًخ٨ك ٠الُاب٘ الٗلمي ل٨ٟغ ابً زلضون".132
ّ
ّؤما الغاٞض ألالخىؾحريٗٞ ،لى زال ٝالغاٞض الخلضووي٩ً ،اص ًىبض في ٧اٞت ٦خاباث
ّ
مهضي ٖامل ،ول٨ىه ال ًخ٨ش ٠في مدُت بُٗجها ،ألامغ الظي ًجٗل الخ٣اَه مهمت قا٢ت
بلى ّ
خض ٦بحر؛ مما ٌؿخضعي مٗالجت جٟهُلُت جمخض ٖلى مؿاخت اإلابدض الشاوي الظي
ٍ
ؾُلي هظا اإلابدض.

ثُزٔ ابو خلدَى املهًجّٕ
ًيب٘ الغاٞض الخلضووي في مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ابخضاء مً جل ٪الشىعة
ال٨ٟغٍت التي ّ
قُضها ناخب اإلا٣ضمت ،والتي جخمشل بالخدضًض في ّؤن ابً زلضون ّ
"خغع
ال٨ٟغ الخاعٍخي مً هُمىت ال٨ٟغ الضًجي ،بإن ا٦دك ٠في واٗ٢اث الخاعٍش ٖ٣لها
اإلااصي" ،133وهى جدغٍغ جإؾـ ٖلى الى ٌ٣الخلضووي إلاٟهىم الخاعٍش ٖىض الؿاب٣حن
ٖلُه ،وهى مٟهىم صًجيُٚ/بي في مىُل٣اجه ،و٧ان "ًٖ ٠٣اث٣ا في وظه ّ
ج٩ىن الخاعٍش في
ٖلم".134
ّ
الى ٌ٣الخلضووي إلاٟهىم الخاعٍش ،خؿب مهضي ٖامل ،ق٩ل هً٣ا ظظعًٍّا للمٟهىم
الخجغٍبي للخا ٍش ،خُض ّبن الخا ٍش ٖىض ناخب اإلا٣ضمت "لِـ ؾغصا لؤلزباعّ ،
ألن
ع
ع
ًّ ّ
خضزُا ،بهه في الٓاهغ خضسي ،والٗلم ً٣طخي بى ٌ٣هظا
الىا ٘٢الخاعٍخي لِـ واٗ٢ا
الٓاهغ للىنى ٫بلى الباًَ الظي هى هى الىاٞ ،٘٢الى ٌ٣هظا هى ٖملُت اؾخسغاط
للىا ٘٢مً ْاهغ ًذجبه" ،135وهى ألامغ الظي ّ
ًّ
مىهجُا
َب٣ه ابً زلضون في "اإلا٣ضمت"
ٖلى ٢اٖضة اإلاٟاهُم الٗلمُت وألاصواث الىٓغٍت الالػمت.
 132المرجع السابق ،ص .35
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زىعة ابً زلضون اإلاىهجُت ،خؿب مهضي ٖاملّ ،
ًّ
ٖغبُا،
ق٣ذ َغٍ ٤الٗلمُت
ّ
وويٗذ ؤؾـ ٖلم الخاعٍش ،وخضصث اإلاىهج الٗلمي للمماعؾت الخاعٍسُت ،خُض جمشل
طل ٪في مجمىٖت مً ألاؾـ اإلاىهجُت التي عنضها مهضي ٖامل ،136وهي :مبضؤ
اإلاُاب٣ت ،الظي ٌٗجي "جدضًض بم٩ان و٢ىٕ الخضر اإلاى٣ى ٫زبرا ،ؤو اؾخدالت هظا
الى٢ىٕ" ،وم٣اًِـ الى٣ض الخاعٍخي ألاعبٗت :137ؤنى ٫الٗاصة ،و٢ىاٖض الؿُاؾت،
وَبُٗت الٗمغان وألاخىا ٫في الاظخمإ ؤلاوؿاوي ،وُ٢اؽ الٛاثب بالكاهض والخايغ
بالظاهب.
اهُال٢ا مً عئٍت مهضي ٖامل لخل ٪الشىعة اإلاىهجُت الخلضوهُتّ ،
ًدضص ٖامل ؤهمُت
ِ
مؿاهمت ابً زلضون الٗلمُت في جاعٍش ال٨ٟغ الٗغبي ،بىنٟها "ًُ٢ت بىاء ٨ٞغ ٖلمي في
ٖملُت بىاء ٖلم الخاعٍش ،ب ُ٘٣مٗغفي م٘ ٨ٞغ صًجي هى اإلاهُمً" ،138وهي مؿاهمت
عؾمذ الخِ الٟانل في الخاعٍش الٗغبي بحن مماعؾخحن :مماعؾت ٚحر ٖلمُت ما ٢بل ابً
زلضون ،وٖلمُت ما بٗضه ،خُض ه٣ل طلّ ٪
الخض اإلاجهجي الخلضووي ٖملُت بهخاط اإلاٗغٞت
الخاعٍسُت مً ًٞاء الىظىص ّ
بال٣ىة الى ًٞاء الىظىص بالٟٗل بلٛت ؤعؾُى الٟلؿُٟت.

املفًُم العلمْ للتلزِذ
ٌكحر ُٞهل ص ّعاط في مٗغى ه٣ضه الخدلُلي ل٨خاب "في جمغخل الخاعٍش" إلاهضي ٖامل
بلى اخخال ٫مٟهىم الخاعٍش ّ
ًّ
ؤؾاؾُا في مكغوٕ ٖامل ،زانت "مً هاخُت اإلاى٘٢
خحزا
الخهىع اإلااع٦سخي للخا ٍش والخهىعاث اإلاٛاًغة له"139؛ طل ٪ؤ ّن ّ
ّ
الخض
الظي ًٟهل بحن
ع
ّ
ّ
والخهىعاث اإلاٛاًغة هى ،جدضًضا ،اإلاٟهىم
الخهىع اإلااع٦سخي للخاعٍش
الٟانل ما بحن

الٗلمي للخاعٍش ،خؿب مهضي ٖامل.
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جماهي مهضي ٖامل م٘ ال٨ٟغ الخلضووي ًَٓهغ بىيىح ؤ٦بر خحن ًىا٢ل ٖامل ًُ٢ت
اإلاٟهىم الٗلمي للخاعٍش ،خُض ًبضو طل ٪اإلاٟهىم ،في مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت،
مُاب٣ا لخىُْ ٠ابً زلضون لظاث اإلاٟهىم في "اإلا٣ضمت" ،باٖخباع الخاعٍش ،خؿب
ّ
اإلاٟهىم الٗلميٖ" ،ال٢ت اظخماُٖت مدضصة ،بها جخىلض ألاخضارٞ ،خسغط بلى ْاهغ الىا٘٢
مغثُت ٚحر مترابُت ،والٗال٢ت هظه لِؿذ مغثُت بالٗحن الخجغٍبُت" .140وجٓهغ ؤهمُت
هظا الخماهي في ه٣ض مهضي ٖامل للىمظظت اإلاشالُت التي ًماعؾها ٖلم الخاعٍش
"البرظىاػي" الخجغٍبي اإلاٗانغ ،وٖلم الاظخمإ "البرظىاػي" الخجغٍبي اإلاٗانغ٦" ،ما في
ق٩ل الٗال٢ت التي ٢ض ًًٗها ماعر ججغٍبي بحن ألاخضار ،مً زاعط ألاخضار،
لُيخٓمها بدؿب همىطط ٖ٣لي ؤو عٍاضخي ؤو بخهاجي ؤو اخخمالي ،هى بالُب٘ همىطط
مشالي".141
ّبن اإلاٟهىم الٗلمي للخاعٍش ً٣ىص بالًغوعة بلى جدضًض مىيىٕ اإلاٗغٞت الخاعٍسُت،
بىنٟها مجمىٖت "ال٣ىاهحن التي ّ
ج٩ىن اإلاٗغٞت الخاعٍسُت بمٗغٞتها" ،142وهى جدضًض
ًى٣ل اإلاماعؾت الٗلمُت في خ٣ل الخاعٍش بلى مؿخىي جٟؿحر الى٢اج٘ الخاعٍسُت بالتر٦حز
ٖلى ا٦دكا ٝجل ٪ال٣ىاهحن في الىا ٘٢الاظخماعي ،وهي طاث اإلاماعؾت التي ٢ام بها ابً
زلضون في "اإلا٣ضمت" ،و٢ام بها مهضي ٖامل في ال٨شحر مً صعاؾاجه التي ؾِخم جىاولها في
ٞهى ٫ومباخض جالُت.
اإلاٟهىم الٗلمي للخاعٍش ٦ظلٌ ٪ؿخضعي بالًغوعة ،الىٓغ "في الخاعٍش بٗحن ّ
ماصًت
ججض في الخاعٍش هٟؿه ؤؾباب خغ٦خه وْاهغاجه" ،143وهى ألامغ الظي ًغاه مهضي ٖامل
ّ
٢ض جد ٤٣في ال٨ٟغ الخلضووي ٦ما ججلى في "اإلا٣ضمت" ،جماما ٦ما ٌٗمل مهضي ٖامل ٖلى
جد٣ُ٣ه في صعاؾاجه اإلاسخلٟتٞ ،الىٓغة اإلااصًت للخاعٍش ،في الخاعٍش الٗغبي ،لم ً ً٨لها
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ؤن جخد ٤٣بال بظل ٪ال ُ٘٣اإلاٗغفي م٘ ال٨ٟغ الضًجي الُٛبي في هٓغجه للخاعٍش ،وب٨ٟغ
مىٗخ ٤مً طل ٪ال٨ٟغ الضًجي الُٛبي" ،هى ٨ٞغ ماصي هجضه ،بالخدضًض ،في ال٨ٟغ
الخاعٍخي البً زلضون" ،144وهى طاث اإلاىهج الظي ٌٗمل مهضي ٖامل ٖلى جغؾُسه في
ه٣ضه وجدلُله لخاعٍش اإلاجخمٗاث الٗغبُت٦ ،ما لىا ٘٢ومؿخ٣بل هظه اإلاجخمٗاث،
والٓىاهغ الاظخماُٖت الٟاٖلت ٞحها؛ طلّ ٪ؤن الخاعٍش بىنٟه "ٖلما" ال ًم ً٨ؤن ًخإؾـ
ّ
ّ
ًّ
الخهىعاث الُٛبُت للخاعٍش،
مٗغُٞا م٘
ٖلى بال ٢اٖضة ماصًت "ٖلمُت" مخِىت جُ٘٣
وجبدض ًٖ ٢ىاهحن الخاعٍش اإلاىيىُٖت في الخاعٍش طاجه ،ؤي في الخُاة الاظخماُٖت ،ال في
ّ
الخهىعاث الُٛبُت وما ًىبشٖ ٤جها مً مىٓىعاث.
جل٪

الهُنّٕ َالتمّّص يف الطّلم اخللدَنْ
ّ
"الخمحز وال٩ىهُت" مً اإلاٟاهُم الخإؾِؿُت اإلادىعٍت في مىٓىمت مهضي ٖامل
مٟهىم
الٟلؿُٟت ،و٢ض جم بٞغاص اإلابدض الشالض مً الٟهل ألاو ٫مً هظه ألاَغوخت لى٣اف
ّ
طل ٪اإلاٟهىم وجدلُله ٠ُ٨ٞ .اوٗ٨ؿذ ٖال٢اث الجض ،٫في ؾُا ١جإزحرها وجإزغها:
ّ
وجإزغ ّ
ههها الخلضووي ب٣غاءة مهضي ٖامل لها ،مً
جإزحرها الخلضووي ٖلى مهضي ٖامل،

ّ
"الخمحز وال٩ىهُت" بًاه؟
زال ٫مٟهىم

اوٗ٨ؿذ ٖال٢اث الجض ٫ابخضاء مً زال ٫عنض مهضي ٖامل لخالت الهٟاء
ّ
اإلادغ٦ت للخاعٍش في اإلاجخمٗاث
الىٓغي الٗالُت التي بلٛتها "الٗهبُت" بىنٟها "ال٣ىة
ال٣بلُت"ٖ145ىض ابً زلضون في جاعٍش اإلاٛغب الٗغبي ،م٣اعهت باإلاكغ ١الٗغبي ،وبالخالي
الخ٣اٍ مهضي ٖامل للٗال٢ت بحن "٧ىهُت الىٓغٍت الخاعٍسُت الخلضوهُت ،وبحن ّ
جمحز الىا٘٢
اإلاٛغبي ،خ٣ل ّ
ج٩ىجها الخاعٍخي" ،146وهى طاث الالخ٣اٍ الظي ًً٘ اللخٓت الخلضوهُت
ّ
"الخمحز وال٩ىهُت" في لخٓتها اإلااع٦ؿُت
في م٣اعهت اللخٓت اإلااع٦ؿُت ،في جدلُل مٟهىم
 144المرجع السابق ،ص .32
 145عامل ،مهدي ( ،)0765فً علمٌة الفكر الخلدونً ،ط  ،0بٌروت 8دار الفارابً ،ص .23
 146المرجع السابق ،ص .23
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

75

ألاولىّ :
جمحز جاعٍش بهجلترا الا٢خهاصي و٧ىهُت هٓغٍت عؤؽ اإلاا ٫لضي ماع٦ـ ،هدُجت
مالخٓت طل" ٪الهٟاء الىٓغي" الظي بلٛخه الغؤؾمالُت في ّ
جد٣٣ها في اإلاجخم٘
ؤلاهجلحزي ،م٣اعهت بالبلضان ألاوعوبُت ألازغي٩ٞ ،اهذ "بهجلترا ،بظل ،٪خ٣ل ازخباع
للىٓغٍت اإلااع٦ؿُت ،بالك٩ل الظي ٧ان ُٞه اإلاٛغب خ٣ل ازخباع للىٓغٍت الخاعٍسُت
الخلضوهُت" ،147وبما ًاؾـ الخ٣ا اللخ٣اٍ مهضي ٖاملٖ ،لى ؾبُل اإلاشاّ ،٫
لخمحز
مٟهىم "همِ ؤلاهخاط الغؤؾمالي ال٩ىلىهُالي" في اإلاجخمٗاث الخابٗت ،م٣اعهت ب٩ىهُت
"همِ ؤلاهخاط الغؤؾمالي ؤلامبرًالي" في اإلاجخمٗاث اإلاؿُُغة.

الجُزٔ املعسفّٕ بني ابو خلدَى َنلنط
ًبضو مهضي ٖامل مؿ٩ىها بهاظـ الخإؾِـ لشىعة مٗغُٞت في ال٨ٟغ الٗغبي
اإلاٗانغ ،ومإزىطا "بلى ّ
خض ما" بالضوع الظي ٢ام به ٧اهِ في زىعجه اإلاٗغُٞت في ال٨ٟغ
ٍ
ألاوعوعبي ،وعبما ٧ان اهخمامه ال٨بحر بىدذ ظهاػه اإلاٟاهُمي بىنٟه حجغ ألاؾاؽ في
مىٓىمخه الٟلؿُٟت ماقغا ٖلى طل .٪الُمىح "الٗاملي" بًاه ًمّ ً٨
جلمـ ؤهمُخه في
مكغوٕ مهضي ٖامل في م٣ضماجه الىٓغٍت ،خحن ؤقاع بلى ّؤن ؤولىٍت مهام ال٨ٟغ الٗغبي
ّ
هىا وآلان بهما جخمشل بالُ٣ام "بشىعة ٧اهُُت ظضًضة ٌُٗض الىٓغ ٞحها بإصواث بهخاط
اإلاٗغٞت الٗلمُت التي ٖلُه ؤن ًيخجها".148
ّ
الالٞذ ؤهىا هغي ؤنىال زلضوهُت لجظوع هاظـ مهضي ٖامل لخإؾِـ زىعة
مٗغُٞت/مىهجُت في ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ ،ؤقاع بلحها ٖامل زال ٫جدلُله لغبِ ابً
ماصًا إلم٩اهُت ّ
زلضون للخاعٍش بالٗمغان ،باٖخباع طل ٪الغبِ ؤؾاؾا ًّ
ج٩ىن الخاعٍش في
ٖلم ،وطل ٪خحن ون ،٠ؤي مهضي ٖامل ،طل ٪الغبِ ب٩ىهه "الشىعة اإلاٗغُٞت التي
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خ٣٣ها ابً زلضون في جاعٍش ال٨ٟغ الٗغبيٟ٣ٞ ،ؼ بهظا ال٨ٟغ بلى ٖلمُخه" ،149وجل ٪هي
هي ٚاًت مهضي ٖامل :الٟ٣ؼ بال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ بلى ٖلمُخه.
الٟ٣ؼ بال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ بلى ٖلمُخه في مكغوٕ مهضي ٖامل الٟلؿٟي جإؾـ
ٖلى مىٓىمت هٓغٍت مخماؾ٨ت ،وظهض مٟاهُمي ناعم ْهغ في ٖمله الخإؾِسخي
"م٣ضماث هٓغٍت" ،وخحن ّ
حٗغى مهضي ٖامل إلاأزض ابً زلضون الىٓغٍت ٖلى ؤعؾُى،
وهي مأزظ زالزت جدى ٫صون اٖخباع ؤعؾُى ،خؿب ابً زلضون ،ماؾؿا للٗلم
الٗمغاوي ،ؤقاع مهضي ٖامل بلى جدضًض ابً زلضون للكغٍ اإلاٗغفي ألاؾاسخي لىظىص
ّ
الٗلم الٗمغاوي ،واإلاخمشل في ّؤن طل ٪الٗلم ال ًخإؾـ "ٗ٦لم ّ
مخمحز ،بال في بَاع هٓغٍت
هي وخضة الٗال٢اث ال٣اثمت بحن مٟاهُمه ،في بيُت واخضة مخماؾ٨ت" .150وهى طاث ّ
الهم
الظي ًٓهغ في اقخٛاالث مهضي ٖامل الىٓغٍت ،زانت في ٦خاب "م٣ضماث هٓغٍت"
بإ٢ؿامه الشالزت.

ابو خلدَى يف ضّلم نكدٓ
ّبن ٖال٢ت مهضي ٖامل بابً زلضون هي ٖال٢ت ظضلُت جد٨مها مىهجُت مهضي ٖامل
وألجها ٦ظلّ ٪
الٗلمُت طاتهاّ ،
ٞةجها ٖال٢ت مخٗضصة ألابٗاص والاججاهاث .ولئن ٧ان ؤخض
ّ
ّّ
ؤبٗاصها جإزغ مهضي ٖامل باإلاىهج الخلضووي ٦ما ججلى في "اإلا٣ضمخحن" :م٣ضمت ابً
زلضون الٗمغاهُت وم٣ضماث مهضي ٖامل الىٓغٍتٞ ،ةن لخل ٪الٗال٢ت بٗض آزغ ،هى
البٗض الى٣ضي الظي ٢غؤ مهضي ٖامل مً زالله جغار ابً زلضون ال٨ٟغي ،وهىا جبرػ
ؤهمُت الغاٞض الخلضووي في مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،بىنٟه عاٞضا ًّ
خُا مخدغ٧ا،
ولِـ مجغص ّ
هو جغاسي "زمحن" ومخٗاٖ ٫لى الى٣ض والخدلُل.
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ل٣ض ؾاع ه٣ض مهضي ٖامل الٗلمي البً زلضون في اججاهحن ازىحن مخىاػٍحن :الاججاه
ألاو ٫هى ه٣ض هٓغي إلا٣ضمت ابً زلضون طاتها ،والاججاه الشاوي هى ه٣ض جُبُ٣ي
لخىُْ ٠بٌٗ اإلاٟاهُم الخلضوهُت في ٚحر ؾُا٢اتها الٗلمُت لخدلُل الىا ٘٢الٗغبي،
لضي بٌٗ اإلا٨ٟغًٍ الٗغب اإلاٗانغًٍ .وهى ألامغ الظي ؾُجغي جىاوله بالخدلُل في
الهٟداث آلاجُت.

ابو خلدَى َغّلب االقتصلدٓ
الاججاه الى٣ضي ألاو ٫إلاهضي ٖامل ٧ان ٖىىاها لخاجمت
ّ
ال٨ٟغ الخلضووي" ،وجمشل في بقاعة مهضي ٖامل بلى "ُٚاب مٟهىم الا٢خهاصي في البىاء
الىٓغي الخلضووي" ،خُض ّبن طل ٪البىاء "ً٩اص ً٩ىن ٢اثما ،في جماؾ٨ه الضازليٖ ،لى
151

صعاؾخه خىٖ" ٫لمُت

٢اٖضة ُٚاب هظا اإلاٟهىم الظي هى هى هٟؿه مٟهىم همِ ؤلاهخاط"؛ مما ًٟغى ؤؾئلت
مكغوٖت ًٖ ؤؾباب طل ٪الُٛاب ،ومكغوُٖت ون ٠ال٨ٟغ الخلضووي باإلااصًت
والٗلمُت في يىء طل ٪الُٛاب لال٢خهاصي ،خُض ّؤن الٗلمُت واإلااصًت ج٣خًُان،
ٖض الا٢خهاصي ّ
بالًغو ةّ ،
مدضصا لل٩ل الاظخماعي في خغ٦خه الخاعٍسُت.
ع
ّبن مىهجُت مهضي ٖامل الى٣ضًت جبضؤ بخدضًض ص ٤ُ٢لهُٛت الؿاا" :٫إلااطا ُٚاب

الا٢خهاصي في ٨ٞغ هى ،في ّ
جمحزه هٟؿه٨ٞ ،غ ماصي؟ و ٠ُ٦حؿخُ٣م ٖلمُت هظا ال٨ٟغ

ٖلى ٢اٖضة طا ٥الُٛاب؟" ،152وفي يىء طل ٪الخدضًض الض ٤ُ٢للؿاا ٫جبضؤ ٖملُت
َ
الى٣ض 153الٗاملي ،مً زال ٫جدلُل قغٍ "ج َم ُْ ٟهم" الا٢خهاصي اإلاخمشل في حٗمُم
"ؤلاهخاط الؿلعيُٞ ،يخ٣ل ،باؾخدالت ٢ىة الٗمل هٟؿها بلى ؾلٗت ،بلى ؤلاهخاط
الغؤؾمالي" ،154وهظا ٌٗجي ّؤن َ"ج َم ُْ ٟهم" الا٢خهاصيْ ،
ؤي جدضًض الىي٘ الىٓغي لظل٪
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الا٢خهاصي ،مكغوٍ جاع ًّ
ٍسُا بهٗىص الغؤؾمالُت وؾُُغتها ٦ىمِ بهخاط في البيُت
الاظخماُٖت ،ال ّ
"ألن الا٢خهاصي ًلٗب في هظا الىمِ مً ؤلاهخاط ،صون ٚحره ،صوع
الٗامل اإلاؿُُغ ،باإلياٞت بلى صوعه الُبُعي الظي هى في ٧ل همِ مً ؤلاهخاط صوع
اإلادضص" ،155بل ّ
ّ
ألن "الا٢خهاص الُبُعي الظي ٌٛلب ،في وظه ٖام ،في ألاهماٍ
الٗامل
ِ
الؿاب٣ت ٖلى الغؤؾمالُتٌ ،ؿهم في حُِٛب الا٢خهاصي ،وٍدى ٫صون جمٟهمه
الىٓغي" .156وطلٌٗ ٪جي ّؤن ألاؾاؽ الا٢خهاصي لٗلمُت الىٓغة بلى الخُىع الاظخماعي
ما ٧اهذ مم٨ىت ،بدؿب ٞهم مهضي ٖامل ،بضون طعوة جإزحر هظا الٗامل في الخدى ٫بلى
اإلاجخم٘ الغؤؾمالي ،وبالخالي ٟٞي اإلاجخمٗاث الؿاب٣ت للغؤؾمالُت ٧ان مً الهٗب
الخ٣اٍ ؤهمُت الٗامل الا٢خهاصي في جدىالث البجى الاظخماُٖت.
وألن ال٨ٟغ مغجبِ بكغوَه الخا ٍسُت اإلااصًت ا جباَا وزُ٣اّ ،
ّ
ٞةن ُٚاب الا٢خهاصي
ع
ع
في ال٨ٟغ الخلضووي "ال ًىٟي ًٖ هظا ال٨ٟغ َابٗه اإلااصي ب٣ضع ما ًا٦ضه" ،157ومً
الخُإ الٟاصح ،خؿب مهضي ٖامل ،ؤن ُ"ًُلب مً هظا ال٨ٟغ ؤن ًيخج مٗغٞت جدى٫
الكغوٍ اإلااصًت هٟؿها ليكاَه الىٓغي ،صون بهخاظها" ،158باالٖخماص ٖلى ما جمذ
ؤلاقاعة بلُه ؾاب٣ا مً اقتراٍ جمٟهم الا٢خهاصي ّ
بخ٩ىن همِ ؤلاهخاط الغؤؾمالي
وؾُُغجه .لظل٧ ٪ان ال٨ٟغ الخلضووي ،خؿب مهضي ٖامل٨ٞ ،غا ًّ
ماصًا "بؿبب مً
احؿا٢ه م٘ هظه الكغوٍ هٟؿها التي جدى ٫صون جمٟهم الا٢خهاصي ،والظي ًىٗ٨ـ في
بىاثه الىٓغي ،في اإلاى ٘٢اإلاغ٦ؼي الظي ًدخله ُٞه مٟهىم الٗهبُت في اإلاجخمٗاث
ال٣بلُت".159
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ْهىع مٟهىم الٗهبُت بىنٟه مٟهىما مغ٦ؼٍا في البىاء الىٓغي البً زلضون،
خؿب مهضي ٖامل٧ ،ان هدُجت َبُُٗت للمى ٘٢اإلاغ٦ؼي الظي ًدخله طاث اإلاٟهىم في
البيُت الاظخماُٖت ال٣بلُت التي ٖمل ابً زلضون ٖلى جدلُلها ،وما ٧ان باإلم٩ان ٚحر
ّ
طل ،٪بل لِـ مً الٗلمُت مُالبت ابً زلضون بٛحر طلّ ،٪
ألن اإلا٨ٟغ لِـ مٗؼوال ًٖ
الكغوٍ اإلااصًت في بُئخه الاظخماُٖت الخاعٍسُت.
ال٣غاءة الٗلمُت الخاعٍسُت طاتها التي اهُل ٤مجها مهضي ٖامل في جدلُله الى٣ضي
إلااصًت ال٨ٟغ الخلضووي ،هي طاتها التي ًىُل ٤مجها في جدلُله لٗلمُت طل ٪ال٨ٟغّ ،
ألن
ٖلمُخه ٦ماصًخه ،لها "َاب٘ جاعٍخي جدضصه الكغوٍ هٟؿها التي جدضص ق٩ل
ماصًخه" ،160وبالٗىصة بلى جل ٪الكغوٍ في اإلاجخم٘ ال٣بلي الظي ٖاف ُٞه ابً زلضون
ّ
ًمّ ً٨
بٗلمُتها ،ؤو ؤي
جلمـ خضوص اإلاٗغٞت الٗلمُت في وؿبُتها ،ووؿبُتها ؾمت لهُ٣ت
ٖلمُت ؤزغيّ ،
ل ً٨ألاهم ،هى ّؤن "ٖلمُت ال٨ٟغ الخلضووي اهبيذ يض ٨ٞغ ُٚبي ًلػي
بالىهم الخاعٍش ،وٍلػي بالىهم قغوَه" ،161وفي طل٧ ٪ان ؤلاؾهام الخلضووي الهام في
جاعٍش ال٨ٟغ الٗغبي ،والى٣لت الىىُٖت لهظا ال٨ٟغ ٖلى ًض ابً زلضون ،والتي خاو ٫مهضي
ٖامل ،عبما ،اؾخئىاٞها يمً الكغوٍ الخاعٍسُت اإلااصًت الجضًضة التي ًىاظهها ال٨ٟغ
الٗغبي اإلاٗانغ ،آلان وهىا.
بطن٣ٞ ،ض اهخ٣ض مهضي ٖامل ُٚاب الا٢خهاصي في ٨ٞغ ابً زلضونّ ،
ول٨ىه ،وٖلى
الغٚم مً طل ،٪لم ًُ٣ٟض هظا الُٛاب ألاؾاؽ الٗلمي لل٨ٟغ الخلضووي؛ هٓغا لٗضم
ّ
ؤلام٩اهُت اإلاىيىُٖت لدك٩ل ألاؾاؽ الا٢خهاصي للخدلُل في جل ٪اللخٓت الخاعٍسُت،
ويمً قغوَها اإلااصًت اإلادضصة.
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ابو خلدَى َالصملى الداٙسٓ
في ؾُا ١قبُه لخىاو ٫مهضي ٖامل الى٣ضي الخدلُلي لُٛاب الٗامل الا٢خهاصي في
ّ
البيُت الىٓغٍت الخلضوهُت ،ومغجبِ به ،وعبما ٌك٩ل امخضاصا لهً ،دىاو ٫مهضي ٖامل
ْاهغة "العجؼ ال٩امً في بيُت اإلاجخمٗاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت ًٖ بىاء صولت مؿخ٣غة
مؿخمغة ّ
ًّ
جامً لهظه اإلاجخمٗاث جُىعا جغ ًّ
جهاٖضًا" ،162وهي الٓاهغة التي
ا٦مُا،
اخخلذ اإلاؿاخت ألا٦بر مً م٣ضمت ابً زلضون في ؾُٗه لخدلُلها خؿب مهضي ٖامل،
وهي التي اهبجى ٖلحها الؿاا ٫الخلضووي اإلاغ٦ؼي الظي ناٚه مهضي ٖامل بلٛخه" :إلااطا
ًىٛل ٤الؼمان ٖلى الؼمان ،في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،في خغ٦ت صاثغٍت ج٨غاعٍت،
ما بن ججهٌ ٞحها الضولت ،بٗهبُت ملخدمت ،ؤخُاها ،بضٖىة صًيُتٞ ،تزصهغ ووجغسخ،
ختى جخهضٕ وججهاعّ ،
٦إجها مد٩ىمت بلٗىت مً ال٣ضع؟ زم ج٣ىم صولت ٖلى ؤه٣اى صولت،
والضولت في الخاالث ظمُٗا ٖاظؼة ًٖ الب٣اء .وال ازخال ٝبحن هظه ؤو جل ٪بال مً َىع
ل٨جها جمغ ظمُٗا بإَىاع هي ّبًاهاّ .
بلى َىعّ ،
٦إن للخاعٍش خُاة الُبُٗت".163
ظهض مهضي ٖامل الى٣ضي في ؾُا ١جدلُله للؿاا ٫الخلضووي اإلاغ٦ؼي ،وجدلُله
للجىاب الخلضووي ٖلى طاث الؿاا٣ً ،٫ىصاه بلى ج ٪ُ٨ٟالؿاا ٫وؤلاظابت مٗا ،لُهل
بلى هدُجت جمهُضًت جخمشل في ّؤن حُٛحر الضولت ،يمً صاثغٍت الؼمان ٖلى طاتها في
اإلاجخمٗاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت" ،لم ًً ً٨ىما حُٛحرا لىٓام الاؾدبضاص وصولخه ،بل ٧ان،
بالٗ٨ـ ،صوما اؾدبضالا لضولت بضولت( ،ؤو ٖهبُت بٗهبُت) لها الُاب٘ هٟؿه ،في هٓام
مً الاؾدبضاص هى ّبًاه" .164وهظا ًم ً٨جٟؿحره في اؾخسضام اللٛت الٗغبُت ل٩لمت صولت
للخٗبحر ًٖ هٓام الخ٨م الؿُاسخي ،بط ّبن هظه ال٩لمت مكخ٣ت مً صو ٫وصوا ٫وجضاو،٫
وبالخالي ّ
ٞةن الضولت ٧اهذ  ِ٣ٞالخُٛحر ُٞمً ًد٨مها ،وجضاو ٫الؿلُت مً ٖهبُت بلى

 162عامل ،مهدي ( ،)0767نقد الفكر الٌومً ،ط  ،2بٌروت 8دار الفارابً ،ص .336
 163المرجع السابق ،ص .336
 164المرجع السابق ،ص .336
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

81

ؤزغي ،ول ً٨لم ًخٛحر مً زال ٫هظا الضواّ ٫
ؤي مً ألاؾـ التي جخٗامل بها الضولت
صازل مجخمٗاتهاّ .
ؤي ّؤن الىا ٘٢الا٢خهاصي الاظخماعي اإلاغا ٤ٞلهظا الخضاو ٫لم ًخإزغ
ًّ
ٗٞلُا بهظا الخضاو٦ ،٫ىٓام الخغاط وهٓم الخٗامالث الاظخماُٖت صازل الضو( ٫الٗغبُت
ؤلاؾالمُت) اإلاخالخ٣ت.بطا ٧ان ألامغ ٦ظل ،٪ولم ً ً٨حُٛحر الضولت ٌٗجي ّ
حٛحرا ًّ
ًّ
ق٩لُا،
بيُىٍا ،ب٣ضع ما ٧ان
ٞلماطا لم ًٟلر ابً زلضون في الخ٣اٍ الؿبب/ألاؾباب الض٣ُ٢ت لظل ٪الضوعان الؼماوي
ّ
في خل٣ت ج٩اص ج٩ىن مٟغٚت مً مًمىن
الخٛحر طاجه ،بغٚم ٖلمُت ال٨ٟغ الخلضووي
وماصًخه التي ؤقاع بلحها مهضي ٖامل مغا ا وج٨غا ا؟ ؤي :إلااطا لم ّ
ً٣ضم ابً زلضون بظابت
ع
ع
ٖلمُت ماصًت ٖلى ؾااله هى ،بغٚم ّؤن مداولت ؤلاظابت اؾخٛغ٢ذ مٗٓم نٟداث

م٣ضمخه اإلاٗغوٞت؟
هىا ٌؿخٗحن مهضي ٖامل بماع٦ـّ ،
لُ٣ضم جٟؿحره الٗلمي اإلااصي ؤًًا ،بط ّبن
"الضولت هظه واخضة جخ٨غع في ؤق٩ا ٫جاعٍسُت مخٗضصة ،مخٗا٢بت .ومبضؤ وخضتها ،في
ج٨غاعاها مخمازلت بظاتها ،هى َابٗها الُب٣ي الشابذ ٦ضولت اؾدبضاصًت ،ال َابٗها
ؤلاؾالمي .وَابٗها الُب٣ي هظا زابذ بصباث همِ ؤلاهخاط الظي ُٞه جخدضص ٦ضولت
ّ
اؾدبضاصًت .وزباث هظا الىمِ مً ؤلاهخاط الظي ّمحزه ماع٦ـ بإهه همِ ؤلاهخاط
آلاؾُىي ،هى ال٣اٖضة اإلااصًت ،وقغٍ ؤلام٩ان الخاعٍخي لظل ٪الؼمان الضاثغي الظي ما
٧ان في م٣ضوع ابً زلضون ؤن ّ
ًٟؿغه؛ ألهه ٧ان ًٟخ٣ض ألاصاة الىٓغٍت الًغوعٍت
لخٟؿحره ،والتي هي ،بالًبِ ،مٟهىم همِ ؤلاهخاط" .165اٞخ٣اص ابً زلضون لخل ٪ألاصاة
الىٓغٍت الالػمت للخٟؿحر لم ً ً٨عجؼا في مىهجُت ابً زلضون الٗلمُت ،بل ٧ان هدُجت
ُ
َبُُٗت لُٛاب الكغوٍ اإلااصًت الخاعٍسُت التي جيخج جل ٪ألاصاة في البيُت الاظخماُٖت
ال٣بلُت .بلٛت ؤزغي :لى ّ
جم اؾدبضا ٫ألاصواع بحن ابً زلضون وماع٦ـ ،إلاا اؾخُإ
ماع٦ـ "الٗغبي" بهخاط جل ٪ألاصاة الىٓغٍت في ؾُا ١جدلُله اإلااصي الٗلمي للبيُت
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الاظخماُٖت ال٣بلُت ،والؾخُإ ابً زلضون "ألاوعوبي" بهخاظها في ؾُا ١جدلُله للبيُت
الاظخماُٖت الغؤؾمالُت.
ُٚاب الٗامل الا٢خهاصي في بيُت ابً زلضون الىٓغٍت٦ ،ما ُٚاب الخٟؿحر
الخلضووي الٗلمي اإلااصي لضاثغٍت الؼمان في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،لم ً ً٨عجؼا
في مىهجُت ابً زلضون٦ ،ما ال ًىٟي الُاب٘ الٗلمي اإلااصي ًٖ جل ٪اإلاىهجُتٖ ،لى
٢اٖضة يغوعة الاهدباه العجباٍ ال٨ٟغ بكغوَه الخاعٍسُت اإلااصًت ،الظي ال ًم٢ ً٨غاءة
ابً زلضون –وٚحره٢ -غاءة ٖلمُت بال ٖلى يىئها خؿب الى٣ض الخدلُلي في مىهجُت
مهضي ٖامل الٟلؿُٟت.

نكد التُظّف اخللدَنْ املعلصس
الاججاه الى٣ضي الشاوي إلاهضي ٖامل اهخ٣ل هدى الى٣ض الخُبُ٣ي لخىُْ ٠بٌٗ
اإلاٟاهُم الخلضوهُت في ٚحر ؾُا٢اتها الٗلمُت لخدلُل الىا ٘٢الٗغبي ٖلى ًض اإلا٨ٟغًٍ
الٗغب اإلاٗانغًٍ ،زانت في جىاولهم إلاك٩لت "الُاثُٟت" في الخالت اللبىاهُت ،وً٢اًا
ؤزغي مشُلت.
وبغٚم ّؤن مهضي ٖامل ال ًغي ّؤن "هٓغٍت صوع٧اًم في ٖلم الاظخمإ مشال ،جٟى١
ّ
هٓغٍت ابً زلضون ،بل الٗ٨ـ هى الصخُذ" ،166بال ّؤن ال٣غاءة الٗلمُت (اإلااصًت
الخاعٍسُت) لل٨ٟغ الٗغبي في بَاع عبُه بالىا ٘٢اإلاٗانغ ج٣خطخي عبُا لظل ٪ال٨ٟغ بىاٗ٢ه
الخاعٍخي ،وٖضم ٞهله ٖىه؛ طلّ ٪ؤن ٖلمُت ابً زلضون ج٨مً جدضًضا "في م٣ضعة
هٓغٍخه ٖلى جدضًض ال٣ىاهحن اإلاىيىُٖت لخغ٦ت جُىع اإلاجخمٗاث ؤلاؾالمُت في ال٣غون
الىؾُى ،ال لخغ٦ت جُىع مجخمٗىا الخايغ".167
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اهُال٢ا مً هظه الغئٍت اإلاىهجُت ًمطخي مهضي ٖامل في ه٣ضه إلاداوالث جىُْ٠
بٌٗ اإلاٟاهُم الخلضوهُت ،التي ٢امذ ٖلى ٞهل ال٨ٟغ الخلضووي ًٖ واٗ٢ه الخاعٍخي،
ّ
وال٨خاب الٗغب .وخحن ًدىاو ٫مهضي ٖامل هماطط مً بهخاظاث
لضي بٌٗ اإلا٨ٟغًٍ
اإلا٨ٟغًٍ الٗغب اإلاٗانغًٍٖ ،لى ازخال ٝمكاعبهم ال٨ٟغٍت وجىظهاتهم الؿُاؾُت،
ّ
"اإلاخٗؿ "٠لبٌٗ
بالى٣ض والخدلُل ًٓهغ ه٣ضه إلاؿخىٍاث ٖضة لظل ٪الخىُْ٠
اإلا٣ىالث الخلضوهُت في ٚحر ؾُا٢اتها الٗلمُت ،وباالج٩اء ٖلى ابً زلضون ،ؤخُاها ،الظي
ؤسخيء ٞهمه ٢بل ؤن ٌؿاء جىُْ ٠م٣ىالجه.
ْهىع الٗامل ألاًضًىلجي -الضًجي مشال في ٦خاباث بٌٗ اإلا٨ٟغًٍ الٗغب ،بىنٟه
ٖامال ع ًّ
ثِؿُا في لخٓت/خغ٦ت جاعٍسُت ما ،وهي لخٓت لِؿذ مٗؼولت ًٖ قغوَها
الخاعٍسُت بالًغوعة ،هظا الٓهىع ال ًجض في طاجه "جٟؿحر صوعه في جل ٪الخغ٦ت ،ؤو
ًٟؿغ الضًً٧ -األًضًىلىظُت ال ّ
جٟؿحر مىٗ٢ه ٞحهاٞ .الضًً ال ّ
جٟؿغ ألاًضًىلىظُت -ختى
لى ُؤُٖي (ألاولىٍت) ،بط ّبن هظه ال ّ
جٟؿغ هٟؿها ،بل هي ،بالٗ٨ـ ،بداظت بلى جٟؿحر.
والخٟؿحر صوما اظخماعي جاعٍخيْ ،
ؤي ،بالًبِ ،ماصي ،وهظا ما ؤصع٦ه ابً زلضون
هٟؿه في اإلا٣ضمت"ً 168ا٦ض مهضي ٖامل؛ طلّ ٪ؤن ابً زلضون ،في ؾُا ١جدلُله
للمجخمٗاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،وهي مجخمٗاث لٗب الٗامل الضًجي الضوع ألاؾاؽ في
ّ
ّ
جدىالتها٦ ،ما ًبضو في الٓاهغ ،لم ّ
الخدىالث بالغظىٕ بلى طل ٪الٗامل
ًٟؿغ جل٪
ّ
الضًجي٦ ،ما هى الخا ٫في الغئٍت الُٛبُت ،بل ٢ام بخٟؿحر جل ٪الخدىالث ،بما ٞحها بغوػ
الٗامل الضًجي طاجه ،اؾدىاصا بلى مٟاهُم ماصًت ٧الٗهبُت وه َدل الِٗلّ ،
ألن بغوػ
ِ
الٗامل الضًجي هٟؿه ٧ان هدُجت جل ٪الكغوٍ الخاعٍست ،ولِـ ؾببا لها ،خؿب
الخٟؿحر اإلااصي الٗلمي للخاعٍش.
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مً هظا الخإُ٦ض ًىُل ٤مهضي ٖامل في ه٣ضه لخُاب "ال٨ٟغ اإلاخإؾلم" ٦ما ٌؿمُه،
ّ
ججلُه في ٦خاباث مىحر ق ،169٤ُٟخحن ّ
ًغجض طل ٪الخُاب بلى لخٓخه اإلاُخاٞحزًُ٣ت في
في
الؼمً الٗغبي ،التي  ُ٘٢مٗها ابً زلضون بشىعجه اإلاٗغُٞت ٢بل ٢غون ،وال ٌٗمل ٖلى
ج٣ضًم جدلُل ٗٞلي ،ونٟي ؤو جٟؿحري ،لىا ٘٢مجخمٗاجىا الغاهً؛ طلّ ٪ؤن هظا
الخُاب ّ
ًغصها "في اهبىاثه اللٟٓي -ختى ال ه٣ى ٫اإلاٟهىمي -بلى مُخاٞحزًُ٣ا ّ
ًًٓ ؤجها
زانت باإلؾالم .بلى ما ٢بل ال٨ٟغ الخلضووي ّ
ًغصها".170

نكد التُظّف الطلٙفْ
ّ
ّ
اإلاخٗؿ ٠للمٟاهُم واإلا٣ىالث الخلضوهُت في ؤٖما ٫مهضي
ًخ٨ش ٠ه٣ض الخىُْ٠
ٖامل اإلاخٗل٣ت بى٣ض ،وه ٌ٣ال٨ٟغ الُاثٟي ،وٍُا ٫م٨ٟغًٍ لِؿىا "َاثُٟحن"
ّ
بالًغوعة ،بل ًمخض لُهل بلى م٨ٟغًٍ ماع٦ؿُحن لم ًُى٣ٞىا في الاؾخٗاهت باإلاٟاهُم
الخلضوهُت في بَاع مكاعَٗهم ال٨ٟغٍت الىا٢ضة ؤؾاؾا للُاثُٟت.
ه٣ض الخىُْٚ ٠حر الٗلمي للمٟاهُم الخلضوهُت في الًُ٣ت الُاثُٟت ًجض ؤؾاؾه
لضي مهضي ٖامل في مىهجُخه الٟلؿُٟت التي ًىُل ٤مجها في مٗالجخه للمك٩لت
الُاثُٟت ،وهي مىهجُت جىُل ٤مً الخايغ ،ولِـ مً اإلااضخي ،وجلخٔ الٟاع ١البيُىي
بحن الخايغ واإلااضخيٞ ،تري جٟؿحر بيُت اإلااضخي في الخايغ ،ولِـ الٗ٨ـٞ ،ال جىٓغ في
بيُت الخايغ "اإلاغجبُت اعجباَا ًّ
جبُٗا باإلمبرًالُت ،والتي ٌؿخلؼم الىٓغ ٞحها ،بالًغوعة،
اٖخماص اإلاٟاهُم الٗلمُت اإلااع٦ؿُت ،بٗحن بٌٗ اإلاٟاهُم الخلضوهُت ،مشال٧ ،الٗهبُت

 169المرجع السابق ،ص  .730والمقصود مقالة منٌر شفٌق "مجتمعان تحت سقف واحد" فً مجلة المستقبل
العربً ،عدد  ،70تشرٌن الثانً .0761
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التي ججض في البيُت الاظخماُٖت ال٣بلُت خ٣ل ّ
ج٩ىجها وجدغ٦ها الخاعٍخي٦ ،ما ًدلى للبٌٗ
ؤن ً٣ىم بظل٦ ٪ىٓحر ظاهل مشال ،ؤو زالض ظابغ".171
ٖضم الخ٣اٍ الخماًؼ الخاعٍخي لهحروعة اإلاٟاهُم في الؼمان ًىٗ٨ـ ايُغابا

ّ
وحكىقا ختى لضي بٌٗ اإلا٨ٟغًٍ اإلااع٦ؿُحن ،خؿب مهضي ٖاملُٞ ،خإعجر ٨ٞغهم،
وجخٗاٌل ،مً ّ
زم" ،مٟاهُم ما ٢بل اإلااع٦ؿُت٦ ،بٌٗ اإلاٟاهُم الخلضوهُت التي ًخم
ه٣لها ،بخٗؿ ٠هٓغي ٌسخيء بلحها ،مً خ٣ل ٨ٞغي وجاعٍخي بلى خ٣ل آزغ ،صون جمُحز
الٟاع ١البيُىي بحن الخ٣لحن ،م٘ مٟاهُم ماع٦ؿُت في هٓام ٨ٞغي ال ًخماؾ ٪ق٩ل ًُّا بال
بخٛلُب اإلاٟاهُم ألاولى ٖلى الشاهُت" .172وبىاء ٖلى طلً ٪دؿاء ٫مهضي ٖامل ،في
مٗغى ه٣ضه ألخمض بٗلب٩ي ًٖ ،بم٩اهُت ،ؤو ظىاػ ختى ،اؾخسضام مٟهىم (الٛلبت)
الخلضووي ،صون ه٣ض" ،في خ٣ل هٓغي وجاعٍخي آزغ ،مسخلًّ ٠
٧لُا ًٖ خ٣له الىٓغي
والخاعٍخي" ،173وهى حؿائ ٫اؾدى٩اعي ؤ٦ثر مىه اؾخٟهامي في ٦خاباث ٖامل ،طلّ ٪ؤن
بٗلب٩ي ً٣ضم لىا جٟؿحرا للىا ٘٢الخالي مً زال ٫مٟهىم الٛلبت الخلضووي في م٣الخه
اإلاىؾىمت بٗىىان "مالخٓاث ٖلى ٦خابت ماع٦ؿُت في الُاثُٟت" ،وهظه الاؾخٗاهت
بمٟهىم الٛلبت ظاءث زاعط الؿُا ١الخاعٍخي والكغوٍ اإلااصًت لهحروعة اإلاٟهىم٦ ،ما
ٌكحر مهضي ٖامل.
زُىعة طل ٪الخإعجر ال٨ٟغيٚ ،حر اإلاتهم بالُاثُٟت ؤؾاؾا ،ج٨مً في زضمخه
للخهىع البرظىاػي للُاثُٟت ،طل ٪الخهىع الظي جخدضص الُاثٟت ٖلى يىثه؛ هدُجت
حُِٛبه اإلا٣هىص للٗامل الا٢خهاصي اإلاخمشل بٗال٢اث ؤلاهخاط ،بىنٟها "ُ٦اها اظخما ًّ
ُٖا
ًّ
مؿخ٣ال ،ظىهغا ًخماؾ ٪بألُت صازلُت زانت به٢ ،ض ج٩ىن ٖىض البٌٗ الضًً ،وٖىض
 171عامل ،مهدي ( ،)0771مناقشات وأحادٌث ،ط  ،0بٌروت 8دار الفارابً ،ص  .760والمقصود مقالة خالد
جابر "التكون الطبقً االنتقالً المعاق" فً مجلة شؤون فلسطٌنٌة ،عدد  ،50-51تشرٌن أول وتشرٌن ثانً
 .0725ومقالة نظٌر جاهل "الماركسٌة فً ضوء االقتصاد اإلسالمً" فً مجلة الوحدة ،العدد الثالث ،أٌار .0761
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البٌٗ الٗهبُت( ،مً باب الخضازت والخُمً بالترار الخلضووي ال٣ىمي الٗغبي)"،174
ً٣ى ٫مهضي ٖامل.
في ه٣ض مهضي ٖامل جخ٣اعب اإلاؿاٞت بحن مىُ ٤ال٨ٟغ البرظىاػي ،وبحن مىُ ٤ال٨ٟغ
اإلاخإعجر في م٣اعبت اإلاك٩لت الُاثُٟت ،وال م٩ان "للىىاًا" في ه٨ظا م٣اعبت ًُ٣مها مهضي
ٖامل؛ طلّ ٪ؤن "ه٣ض م٣ىلت (الخٗضصًت الخًاعٍت) في زُاب ال٨ٟغ الُاثٟي ،واٖخباع
(الُاثٟت) ُ٦ان اظخماعي مؿخ٣ل ٢اثم بظاجه ،ؤو ؤجها الىخضة ال٣اٖضًت الاظخماُٖت ،ال
ٞغ٦ ١بحرا بحن ؤن ً٩ىن جماؾ٨ها الضازلي ٖاثضا بلى ٧ىجها (بزيُت) ؤو (مجمىٖت
خًاعٍت)٦ -ما ًا٦ض ال٨ٟغ الغظعي ؤلاوٗؼالي -ؤو بلى ٧ىجها (ٖال٢ت ٢غابت جًُل٘ بٗال٢ت
جىػَ٘) ،ؤو بضًال ٖهغٍا خضًشا ًٖ (الٗهبُت) الخلضوهُت ،بط ّؤن مىُ ٤ال٨ٟغ واخض في

ّ
الخالخحن .مً خُض بهه ًا٦ض ّؤن (الُاثٟت) ج٣ىم بظاتها ،بٟٗل جماؾ٨ها الضازليّ ،ؤما
هدًٞ ،ةهىا وٗتر ٝبهغاخت ؤهىا ال هجض ازخالٞا بحن مىُ ٤هظًً ال٨ٟغًٍ .وال ّ
هًٓ ّؤن
٧ا ٝإل٢امت هظا الازخال ٝبُجهما" ،175وهى طاث الاؾدكهاص
الاؾدكهاص بابً زلضون ٍ
ًّ
مىُُ٣ا ،بل حكابها ،م٘ ال٨ٟغ
الظي ٢ام به زالض ظابغ ،وعؤي ُٞه مهضي ٖامل ا٢ترابا
البرظىاػي الُاثٟي طاجه .باإلياٞت بلى ّؤن اإلاجخمٗاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت ٧اهذ صاثما
جدخىي ٖلى هظه "الُىاث ،"٠ولم ج ً٨الٗال٢ت الُاثُٟت هي الٗال٢ت التي جد٨م البىاء
الاظخماعي ٞحها .بطن ٞاالؾدىاص بلى الُاثُٟت ال ّبض ّؤن له ؤؾبابا جسخل ًٖ ٠جل ٪التي
ٌؿى٢ها هاالء ،وهظا ما ؾِخطر الخ٣ا ،مً زال ٫مىهجُت مهضي ٖامل في جدلُله
للًُ٣ت الُاثُٟت ،في الٟهل ألازحر مً هظه ألاَغوخت؛ ٧ىن الُاثُٟت هي الك٩ل
الخاعٍخي اإلادضص للىٓام الؿُاسخي الظي جماعؽ ُٞه البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت ؾُُغتها
الُبُ٣ت.
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مو أِو ِبدأ التخلّل؟
ّ
اإلاخٗؿ ٠واإلالخبـ للمٟاهُم الخلضوهُت في
ال ً٨خٟي مهضي ٖامل بى٣ض الخىُْ٠
مداوالث بٌٗ اإلا٨ٟغًٍ الٗغب لخدلُل وا ٘٢مجخمٗاجىا اإلاٗانغ بك٩ل ٖام،
وللمك٩لت الُاثُٟت بك٩ل زام ،بل ّ
ً٣ضم مضزال ًّ
ٖلمُا (ماصًا جاعٍسُا) بضًال لظل٪
ُ
الخدلُل ،وباالؾدىاص بلى ابً زلضون طاجه ،الظي ؤسخيء ٞهمه وجىُْٟه ،وطل ٪في مٗغى
ه٣ضه إلاا ماعؾه مؿٗىص ياهغ

176

مً طل ٪الخٗؿ ٠اإلالخبـ في الخىُْ ،٠خؿب

مهضي ٖاملٞ ،مً "ب٢امت هظه الٗال٢ت اإلااصًت الًغوعٍت بحن جل ٪الٓاهغة (ؤو اإلاؿإلت)
وهظه البيُت مً ٖال٢اث ؤلاهخاطً ،بضؤ الخدلُل اإلااصي ،ومجها ؤًًا ،مً وٖحها الىٓغي،
ًبضؤ الخإعٍش ٞ ،ةطا اهخٟى هظا الىعي ،هىي الخاعٍش في ٖضمه .وهظا هى اإلابضؤ ألاؾاسخي
الظي ويٗه ابً زلضون قغَا إلم٩ان ّ
ج٩ىن الخاعٍش في ٖلم ،خحن عبِ اإلاماعؾت
الخاعٍسُت باإلاٗغٞت الٗمغاهُت عبُا يغوعًٍّا".177
وباالؾدىاص بلى ابً زلضون ؤًًا ،يمً ٢غاءة مهضي ٖامل الى٣ضًت ،وفي ؤ٤ٞ
الخدلُل اإلااع٦سخي للخاعٍش ،و٢بل ازخخام هظا اإلابدض ،وكحر بلى الخاعٍش ،الظي ال ٌُٗض
هٟؿهٞ" ،لئن ٗٞلٟٞ ،ي ق٩ل مهؼلت .ومهؼلت ال٨ٟغ الُاثٟي ٖىض ؤئلئ ٪هي ٖ-لى ّ
خض
ِ
جبض ٫ألاخىا ٫في ألامم وألاظُاّ ٫
حٗبحر ابً زلضون" -الظهىّ ًٖ ٫
بدبض ٫ألاٖهاع ومغوع
ّ
ألاًام؛ طلّ ٪ؤن ؤخىا ٫الٗالم ال جضوم ،بهما هى ازخالٖ ٝلى ألاًام وألاػمىت ،واهخ٣ا٫
خا ٫بلى خا.178"٫
مً ٍ
زالنت اإلابدض اإلاخٗل٣ت بخدلُل مهضي ٖامل إلاىهجُت ابً زلضون الٗلمُت ،وخضوص
ّ
الاٖخماص ٖلحها ،جخ٨ش ٠في الى٣اٍ آلاجُت:
 176المقصود كتاب مسعود ضاهر "الجذور الطائفٌة للمسألة اللبنانٌة" ،معهد اإلنماء العربً ،بٌروت.0760 ،
ومقالة مسعود ضاهر "عن السلطة الطائفٌة فً الحرب األهلٌة اللبنانٌة" فً مجلة الطرٌق ،العدد الرابع ،كانون
األول .0763
 177عامل ،مهدي ( ،)0768فً الدولة الطائفٌة ،ط  ،3بٌروت 8دار الفارابً ،ص .022
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ّ
ًّ
مىهجُا ظضًضا في
أَالً :ق٩ل الترار ال٨ٟغي البً زلضون وَغٍ٣خه البدشُت عاٞضا
ّ
ووؿبِخه ،بد٨م مىهجُت مهضي
مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟتٖ ،لى جٟاوث في الخإزحر
ٖامل الى٣ضًت الهاعمت.
ثلنّلً :الغاٞض الخلضووي في مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت هب٘ مً زىعة ابً زلضون
ّ
ال٨ٟغٍت ،والتي جمشلذ بخدغٍغ ابً زلضون لل٨ٟغ الخاعٍخي مً هُمىت ال٨ٟغ الُٛبي،
ْ
ووي٘ ابً زلضون ألؾـ ٖلم الخاعٍش ،وجدضًض اإلاىهج الٗلمي للمماعؾت الخاعٍسُت.
ثللجلً :ماعؽ مهضي ٖامل ه٣ضا ٖلمُا لترار ابً زلضون وَغٍ٣خه البدشُت في اججاهحن
ازىحن مخىاػٍحن :ألاو ٫هى ه٣ض هٓغي إلا٣ضمت ابً زلضون طاتها ،والشاوي هى ه٣ض جُبُ٣ي
لخىُْ ٠بٌٗ اإلاٟاهُم الخلضوهُت في ٚحر ؾُا٢اتها الٗلمُت لخدلُل الىا ٘٢الٗغبي.
ّ
زابعلً :جغ٦ؼ اججاه مهضي ٖامل الى٣ضي ألاو ٫البً زلضون في ً٢اًا "ُٚاب مٟهىم
الا٢خهاصي في البىاء الىٓغي الخلضووي" ،وٖضم هجاح ابً زلضون في الخ٣اٍ ألاؾباب
الض٣ُ٢ت لعجؼ "اإلاجخمٗاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت ًٖ بىاء صولت مؿخ٣غة مؿخمغة ّ
جامً

لهظه اإلاجخمٗاث جُىعا جغا٦مُا ،جهاٖضًا"ّ .
ل ً٨ه٣ض مهضي ٖامل في هظا الاججاه ّبحن
ؤًًا ّؤن ُٚاب الٗامل الا٢خهاصي في بيُت ابً زلضون الىٓغٍت٦ ،ما ُٚاب الخٟؿحر
الخلضووي الٗلمي اإلااصي لضاثغٍت الؼمان في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ؤلاؾالمُت ،لم ً ً٨عجؼا
في مىهجُت ابً زلضون٦ ،ما ال ًىٟي الُاب٘ الٗلمي اإلااصي ًٖ جل ٪اإلاىهجُتٖ ،لى
٢اٖضة يغوعة الاهدباه العجباٍ ال٨ٟغ بكغوَه الخاعٍسُت اإلااصًت.
ّ
خلمطلً :جغ٦ؼ اججاه مهضي ٖامل الى٣ضي الشاوي ٖلى الى٣ض الخُبُ٣ي لخىُْ ٠بٌٗ
اإلاٟاهُم الخلضوهُت في ٚحر ؾُا٢اتها الٗلمُت لخدلُل الىا ٘٢الٗغبي٦ ،مٟهىمي الٗهبُت
ََ
والٛلبت ،والتي ٢امذ ٖلى ٞهل ال٨ٟغ الخلضووي ًٖ واٗ٢ه الخاعٍخي ،ؾىاء ٧اهذ
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مىُل٣اث هظا الخىَُْ" ٠اثُٟت" ّ
حٗمضث طل ٪الخىُْ ٠لترؾُش زُابها الُاثٟي ،ؤو
ّ
"ٚحر َاثُٟت" يلذ َغٍ٣ها اإلاجهجي في بدثها الى٣ضي للُاثُٟت.
ّ
اإلاخٗؿ ٠واإلالخبـ للمٟاهُم الخلضوهُت
ضلدضلً :ال ً٨خٟي مهضي ٖامل بى٣ض الخىُْ٠
لخدلُل وا ٘٢مجخمٗاجىا اإلاٗانغ بك٩ل ٖام ،وللمك٩لت الُاثُٟت بك٩ل زام ،بل
ّ
ً٣ضم مضزال ٖلمُا (ماصًا جاعٍسُا) بضًال لظل ٪الخدلُل ،وباالؾدىاص بلى ابً زلضون
ُ
طاجه ،الظي ؤسخيء ٞهمه وجىُْٟه ،وطل ٪مً ب٢امت هظه الٗال٢ت اإلااصًت الًغوعٍت بحن
جل ٪الٓاهغة (ؤو اإلاؿإلت) وهظه البيُت مً ٖال٢اث ؤلاهخاطً ،بضؤ الخدلُل اإلااصي ،ومجها
ؤًًا ،مً وٖحها الىٓغيً ،بضؤ الخإعٍش ،وهى طاث اإلابضؤ ألاؾاسخي الظي ويٗه ابً
زلضون قغَا إلم٩ان ّ
ج٩ىن الخاعٍش في ٖلم ،خحن عبِ اإلاماعؾت الخاعٍسُت باإلاٗغٞت
الٗمغاهُت عبُا يغوعٍا.
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ُ
جبضو ٖال٢ت مهضي ٖامل بإؾخاطه الُٟلؿى ٝاإلااع٦سخي الٟغوسخي لىي ؤلخىؾحر ؤ٦ثر
بق٩الُت مً ٖال٢خه بابً زلضون ،وعبما ً٩ىن مً ؤؾباب طل ٪بق٩الُت ؤلخىؾحر طاجه،
زانت مً هاخُت "ماع٦ؿِخه البيُىٍت" و٢غاءجه اإلاسخلٟت ل٩اع ٫ماع٦ـ واإلااع٦ؿُت
ّ
ّ
الخدى ٫ال٨ٟغي في خُاجه ،م٣اعهت بىيىح ابً
وحكٗب ؤَغوخاجه الىٓغٍت ومدُاث
زلضون ،وبٗضه ًٖ جل ٪ؤلاق٩الُاث.
ّ
في هظا اإلابدض ؾِخم جىاوٞ ٫لؿٟت ؤلخىؾحر بك٩ل م٨ش ٠ابخضاء؛ ُلُم ً٨الاهُال١
ّ
اإلاْ ٨ٟغًٍ اإلااع٦ؿُحن،
مجها في مداولت عنض خضوص الاجٟا ،١زم ؤوظه الازخال ٝما بحن ِ
ومداولت جدب٘ جإزحر الغاٞض ألالخىؾحري في ج٩ىًٍ مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت.

مو يُ ألتُضري؟
لىي بُحر ؤلخىؾحرُٞ )1990-1918( 179لؿىٞ ٝغوسخي ولض في الجؼاثغ ،خهل ٖلى
بظاػة الٟلؿٟت ٖام  ،1948وفي الٗام هٟؿه اهخٓم في نٟى ٝالخؼب الكُىعي
الٟغوسخي .ؤنبذ ؤلخىؾحر م٨ٟغا مغمى٢ا مىظ ٖام ٖ ،1965ىضما ُظمٗذ م٣االجه في
٦خاب "مً ؤظل ماع٦ـ" ،زم ٦خاب "٢غاءة عؤؽ اإلاا ،"٫لُدخل م٘ عوظُه ٚاعوصي
مى ٘٢الُ٣اصة ال٨ٟغٍت في الخؼب الكُىعي الٟغوسخي ،ل٨جهما ازخلٟا ازخالٞهما الكهحر،
في اظخمإ اللجىت اإلاغ٦ؼٍت للخؼب الكُىعي الٟغوسخي ٖام  ،1967خى ٫جدضًض ّ
ؤي
ّ
الىٓغٍخحن هي التي ًجب ؤن جمشل الخِ الغؾمي للخؼب.

 179انظر 8كرٌزوٌل ،إدٌث ( ،)0773عصر البنٌوٌة ،ترجمة 8جابر عصفور ،الكوٌت 8دار سعاد الصباح ،ص
 85وما بعدها.
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ٌُ ّ
ٗض ؤلخىؾحر٦ ،ما حكحر مترظمت بدشه ًٖ البيُت طاث الهُمىت" 180مً ؤ٦ثر
الٟالؾٟت ؤزغا ،خُض ٧ان مىيىٖا سجالُا في ؤوعوبا وؤمغٍ٩ا الالجُيُت٣ٞ ،ض ّ
خُاه
ّ
البٌٗ لضزىله في نمُم الىهىم اإلااع٦ؿُت و٢غاءتها ٢غاءة ٞظة ،واتهمه آزغون
ّ
بالخغوط ًٖ حٗالُم ماع٦ـّ .
ن ٤ٟله البٌٗ؛ ألهه ٦ك ٠لهم ًٖ الخ٣ُ٣ت ال٩امىت
في الىهىم اإلااع٦ؿُت ،و٢ا ٫آزغون بهه ّ
ٌكىه ماع٦ـ ،وٍىدغ٨ٞ ًٖ ٝغه".181
ّ
جمشل بق٩الُت ّ
بدض طاتهاٞ ،برٚم ؤن ؾمت "البيُىٍت" ج٩اص ج٩ىن
بيُىٍت ؤلخىؾحر
َ
لهُ٣ت بإلخىؾحر ،لضعظت َٖ ّضه َٖلما لىاخضة مً مضاعؽ الٟلؿٟت البيُىٍت ،وعمؼا
الججاه مخمحز مً اججاهاتها اإلاخٗضصة ،بىنٟه ٢اعثا بيُىٍا للىو اإلااع٦سخيّ ،
ومىْٟا
إلاىٓىمت مٟاهُم بيُىٍت وؤلؿيُت واضخت في جل ٪ال٣غاءة ،بال ّؤن الؿاا ٫ؤلاق٩الي ًبرػ

في مٟاع٢ت الخهيُ ٠والخى ،٤ُٞجهيُ ٠ؤلخىؾحر بىنٟه ماع٦ؿُا بيُىٍا ،ومٗ٣ىلُت
ّ
ّ
الخُىع
والخٛحر ،م٣ابل البيُىٍت بىنٟها
الخى ٤ُٞبحن اإلااع٦ؿُت ،بىنٟها ٞلؿٟت
ٞلؿٟت زباث ُ
البجى ،وؤؾبُ٣تها ٖلى ّ
ؤي جٟؿحر آزغ.
٢ض وؿخُُ٘ جدلُل وٞهم هظه ؤلاق٩الُت ،بطا عؤًىا ّؤن الخىؾحر ٧ان ٢اصعا ٖلى
ّ
ّ
"جىنل بلى بًجاص ٖىانغ بيُىٍت
الخى ،٤ُٞبغٚم عًٞه للخهيُٖ ،٠لى اٖخباع ؤهه
ؤنُلت في ٨ٞغ ماع٦ـ"

182

مً هاخُت ،وبالٗىصة بلى ؤلخىؾحر طاجه مً هاخُت زاهُت،

والظي ٧ان مىخبها جماما لخل ٪ؤلاق٩الُت ،خحن ٦خب في ج٣ضًمت للترظمت ؤلاًُالُت ل٨خابه
(٢غاءة ؤؽ اإلااّ :)٫
"بن الالخباؽ بِىه وبحن البيُىٍحن هاجج ًٖ اؾخسضامه إلاهُلخاث
ع
ّ ّ
بيُىٍت ،بال ؤهه ٢ض ؤيا ٝبلحها مهُلخاث ؤزغي ال جغص في البيُىٍت٧ ،الهُمىت ،وؾحروعة
ؤلاهخاط ،... ،بلخ" ،183باإلياٞت بلى ٖضم الىٓغ للبيُىٍت بىنٟها مظهبا ٞلؿُٟا زالها،
 180الباحثة فلاير جبوري غزول.
 181ألتوسٌر ،لوي ( ،)0765البنٌة ذات الهٌمنة 8التناقض والتضافر ،فصول.58-22 8)3( 5 ،
 182مهٌبل ،عمر ( ،)0773البنٌوٌة فً الفكر الفلسفً المعاصر ،ط  ،7الجزائر 8دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،ص
.027
 183التوسٌر ،لوي ( ،)0765البنٌة ذات الهٌمنة 8التناقض والتضافر ،فصول.58-22 8)3( 5 ،
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ب٣ضع ما هي "بؾتراجُجُت بدض ٖ٣الوي" ،184ؤو "َغٍ٣ت مُٗىت ًدىاو ٫بها الباخض
اإلاُُٗاث التي جيخمي بلى خ٣ل مٗحن مً خ٣ى ٫اإلاٗغٞت ،بدُض جسً٘ هظه اإلاُُٗاث
للمٗاًحر الٗ٣لُت" .185طلٌٗ ٪جي ّؤن الىٓغ بلى البيُىٍت مً ػاوٍت "بٌٗ" ؤصواتها
الخدلُلُت ومٟاهُمها الىٓغٍت ،وجىُْ ٠جل ٪ألاصواث واإلاٟاهُم في ؾُاٞ ١لؿٟي
مٛاًغ ،ؤو يمً مىٓىمت ٞلؿُٟت هًُ٣ت٧ ،اإلااع٦ؿُت مشال ،ال ًاصي بالًغوعة بلى َٖ ِّض
طل ٪الخىُْ ٠جماهُا م٘ البيُىٍت ٟ٦لؿٟت ٧لُت ،ؤو وؿ ٤مٗغفي قامل٦ .ما ّؤن عنض
بٌٗ الخ٣اَٗاث "اإلاىهجُت" بحن مضاعؽ ٞلؿُٟت مسخلٟت ،بل وهًُ٣ت لبًٗها
ؤخُاها ،هى ؤمغ ٚحر مؿخٛغب ،مً ػاوٍت اإلا٣اعبت الى٣ضًت الخدلُلُت ٖلى ألا٢ل.

فلطفٕ ألتُضري :معلمل زّٙطٕ
ّ
ّ
ألن هظه الضعاؾت لِؿذ مسههت لى٣اف ٞلؿٟت ؤلخىؾحر ،بال في ؾُا ١مدضص،
ومدضوص بٗال٢ت جل ٪الٟلؿٟت بمىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟتٞ ،ؿىً ٝخم ج٨شُ٠
اإلاٗالم الغثِؿت التي ّمحزث ٞلؿٟت ؤلخىؾحر لٛغى الخدلُل الى٣ضي اإلا٣اعن ،والخ٣اٍ
مٟانل الخ٣اَ٘ والخٟاع ١ما بُجها وبحن مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت.
ًخإؾـ مكغوٕ الخىؾحر الٟلؿٟي ٖلى ج٣ضًم صعاؾت هٓغٍت ظضًضة للماع٦ؿُت،
ُ
وهي صعاؾت "حؿ ِ٣مً خؿابها اإلاٛالُاث التي وٗ٢ذ ٞحها بٌٗ الضعاؾاث ،وج٣خطخي
الاٖخماص ٖلى ألانل ؤوال و٢بل ٧ل شخيء ،ؤي٢ :غاءة ماع٦ـ ٢غاءة ظضًضة ،مخ٩املت".186
وج٨مً ؤهم ألاؾباب التي صٗٞذ ؤلخىؾحر بلى جل ٪ال٣غاءة الجضًضة إلااع٦ـ واإلااع٦ؿُت
في قٗىعه "بالى٣و الىٓغي ال٨بحر الظي حٗاهُه الٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت في ٞغوؿا" 187مً

 184جاكسون ،لٌونارد ( ،)7102بؤس البنٌوٌة ،القاهرة 8المركز القومً للترجمة ،ص .77
 185ستروك ،جون ( ،)0778البنٌوٌة وما بعدها ،الكوٌت 8المجلس الوطنً للثقافة والفنون واآلداب ،ص .7
 186مهٌبل ،عمر ( ،)0773البنٌوٌة فً الفكر الفلسفً المعاصر ،الجزائر 8دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،ص
.067
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ظاهب ،زم في الغص ٖلى "جل ٪الجزٖت ؤلاوؿاهُت اإلابالٞ ٜحها ،والتي ؾاصث الضعاؾاث
اإلااع٦ؿُت ،زانت ٖلى ًض عوظُه ٚاعوصي" 188مً ظاهب آزغ.
ؤهم اإلاٗالم الغثِؿت في ٞلؿٟت ؤلخىؾحر جتر٦ؼ في ٦خابُه "مً ؤظل ماع٦ـ" الظي
نضع ؾىت  ،1965و "٢غاءة عؤؽ اإلاا "٫الظي نضع ؾىت  ،1968باإلياٞت بلى م٣الت
"ألاًضًىلىظُا وؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت" التي وكغث ألو ٫مغة ؾىت  .1970في ٦خاب
"٢غاءة عؤؽ اإلااً "٫دضص الخىؾحر هىٕ ال٣غاءة التي خ٨مذ مىهجُخه بىنٟها "٢غاءة
ّ
ٞلؿُٟت" ،خُض ٌكحر بلى ؤهه ،وقغ٧ائه في جل ٪ال٣غاءة ،لم ً٣غئوا ٦خاب "عؤؽ اإلاا٫
بٗ٣لُت ٖلماء الا٢خهاص ؤو اإلااعزحن ؤو ألاصباء .بهىا لم هُغح ٖلى عؤؽ اإلاا ٫الؿااًٖ ٫
مًمىهه الا٢خهاصي ؤو الخاعٍخي ،وال مجغص ًٖ مىُ٣ه الضازلي" .189وجخ٨ش ٠ؤهم
مٗالم ٞلؿٟت الخىؾحر في:
أَالً :ب٢امت ّ
خض مٗغفي ٞانل ما بحن ماع٦ـ في مغخلخه ألاًضًىلىظُت ،وماع٦ـ في
ّ
الخض اإلاٗغفي الٟانل هى ُُٗ٢ت مٗغُٞت ٧املت جخٗل ٤باإلااصًت
مغخلخه الٗلمُت.
الجضلُت والخاعٍسُت مٗا في ٞلؿٟت ماع٦ـ ،واٖخباع ٖام  1845مٟهل جل ٪الُُٗ٣ت
اإلاٗغُٞت ،واٖخباع ٦خاب (عؤؽ اإلاا )٫طعوة الىطج الٗلمي" ،خُض هجض ّؤن ماع٦ـ ٢ض
جدغع جهاثُا مً ألاًضًىلىظُا ألاإلااهُت ،ال مً خُض اإلاًمىن ٞدؿب ،بل مً خُض
الك٩ل ؤًًاٞ ،إنبدذ اإلااصًت الخاعٍسُت ٖلما هٓغٍا ص٣ُ٢ا ،ال مجغص ٞلؿٟت بوؿاهُت
ؤًضًىلىظُت".190
ثلنّلً :بىاء ٖلى الخدلُل الؿابّ ،٤
ٞةن ماع٦ـ ٚاصع جماما مؿاخاث الجض ٫الهُجلي،
ّ
ّ
"بهه ،ب٩لمت واخضةّ ،
جدى ٫ظظعي وُُٗ٢ت
واهٟهل جهاثُا ًٖ جإزغه الؿاب ٤به،

 188المرجع السابق ،ص .063
 189التوسٌر ،لوي ( ،)0727قراءة رأس المال ،ترجمة تٌسٌر شٌخ األرض ،دمشق ،وزارة الثقافة ،ص .7
 190المرجع السابق ،ص .068
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

014

جدى ٫بؿُِ" .191وهىا ًبرػ ّ
خُ٣ُ٣ت بحن ال٨ٟغًٍ ،ولِـ مجغص ّ
الخض الٟانل ما بحن
صًال٨خُ ٪ماع٦ـ وصًال٨خُ ٪هُجل في ٨ٞغ ؤلخىؾحر ،خُض ّبن صًال٨خُ ٪ماع٦ـ

ّ
ول ً٨هظا
"ًخًمً اجداص ألايضاص ،بِىما صًال٨خُ ٪هُجل ًخًمً هىٍت ألايضاص،
ّ
الاجداص بحن ألايضاص ًىُىي ٖلى خخمُت مخٗضصة الجىاهب (مغ٦بت)ٞ .الىخضة الكاملت
ٖىض ماع٦ـٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ،٫هي الا٢خهاص (بدىاً٢اجه الضازلُت) ،ولظلٞ ٪هي
وخضة بيُىٍت .ؤ ّما الىخضة الكاملت ٖىض هُجل ٞخخ٩ىن مً ّ
٧لُاث ،ولظلٞ ٪هي وخضة
مشالُت".192
ثللجلً :الخٟغٍ ٤ما بحن الٗلم وألاًضًىلىظُاٖ ،لى اٖخباع ّؤن "ألاًضًىلىظُا لِؿذ مٗغٞت
زاَئتّ .
وؤن الٗلم لِـ جغظمت للىا ٘٢اإلاباقغ .ألاًضًىلىظُا لِؿذ مٗغٞت زاَئت؛
ّ
ألجها ب٩ل بؿاَت لِؿذ مٗغٞتّ ،
ّ
(وألن ألاًضًىلىظُا بىنٟها وؿ٣ا مً الخمشالث جسخل٠
ًٖ الٗلم ،ووُْٟتها الٗملُت اإلاجخمُٗت جٟى ١ؤهمُت وُْٟتها الىٓغٍت ؤو اإلاٗغُٞت) ٦ما
ً٣ى ٫ؤلخىؾحر في ٦خاب مً ؤظل ماع٦ـ" .193ألاًضًىلىظُا خؿب ؤلخىؾحر "هٓام –
ًمل ٪احؿا٢ه اإلاىُ٣ي الخام– مً الخمشالث ؤو الهىع ؤو ألاؾاَحر ؤو ألا٩ٞاع ؤو
اإلاٟاهُم ،خؿبما ج٩ىن الخالت ،له وظىصه وصوعه في مجخم٘ مٗحن ،وألاًضًىلىظُا
٦ىٓام مً الخمشالث ّ
ًخمحز ًٖ الٗلم بإن وُْٟخه الٗملُت الاظخماُٖت جغجر وُْٟخه
الىٓغٍت ،ؤو وُْٟت ج٣ضًم اإلاٗغٞت ".194
زابعلً :مسالٟت الغؤي اإلااع٦سخي اإلاٗغو ٝخى ٫ؤولىٍت الٗامل الا٢خهاصي ،يمً
ّ
م٩ىهاث الدكُ٨لت الاظخماُٖت؛ طلّ ٪ؤن ماع٦ؿُت ؤلخىؾحر البيُىٍت جىٓغ بلى البيُت
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ًّ
الٗامت ؤؾاؾا بىنٟها ٦ال مخ٩امال مً ٖىانغها ،في خحن ّؤن ماع٦ـ "ًا٦ض ؤؾبُ٣ت
الٗامل الا٢خهاصي ٖلى بُ٣ت الٗىانغ ألازغي" 195مً ظاهب ،ومً ظاهب آزغ ،وٖلى
زال ٝالغئٍت اإلااع٦ؿُت الؿلبُت لؤلًضًىلىظُا بىنٟها وُٖا ػاثٟاً ،ا٦ض ؤلخىؾحر
ّ
وُْٟتها التي "ال جخمشل في بُٖاء مٗغٞت مخ٩املت ًٖ البيُت الاظخماُٖت ،وبهما جخمشل في
خكغ الىاؽ يمً وكاَاتهم الٗملُت".196
خلمطلً :ه٣ض الجزٖت ؤلاوؿاهىٍت التي هاصي بها عوظُه ٚاعوصي ،واإلاخمشلت بالٗمل ٖلى
ببغاػ ألابٗاص ؤلاوؿاهُت/اإلاشالُت في الٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت؛ طلّ ٪ؤن الخىؾحر ًغي ّؤن "مٟهىم
الجزٖت ؤلاوؿاهُت مٟهىم ؤًضًىلىجي اعجبِ ؤؾاؾا باإلاغخلت التي ٧ان ٞحها ماع٦ـ مخإزغا
بالجزٖت ؤلاوؿاهُت الُٟىعبازُت ،بٗض بن ٧ان ٢بلها مخإزغا بالجزٖت ال٩اهُُت
ًّ
مٗغُٞا م٘ جل ٪اإلاغخلتٞ ،ةن اإلااع٦ؿُت الٗلمُت
الُٟسخُت" ،197وبما ّؤن ماع٦ـ ُ٘٢
لم جخإؾـ بٗض جل ٪الُُٗ٣ت ٖلى "مٟهىم ؤلاوؿان والاٚتراب ،ؤو ٚحرهما مً اإلاٟاهُم
ؤلاوؿاهُت ألاهثروبىلىظُت ،ول ً٨حؿدىض بلى مٟاهُم ظضًضة ،مشل الخ٩ىًٍ الاظخماعي
وال٣ىي اإلاىخجت وٖال٢اث ؤلاهخاط وٚحرها".198
ْه٣ض ؤلخىؾحر للجزٖت ؤلاوؿاهىٍت ً٣ىم ؤًًا -باإلياٞت بلى عًٞه لُاب٘ جل ٪الجزٖت
ّ
ًّ
مشالُا ًٖ
"جهىعا
ألاًضًىلىجي/الالٖلميٖ -لى ٢غاءة جغي ّؤن جل ٪الجزٖت جخًمً
الخاعٍش ،مً قإهه ؤن ًُمـ اإلادغ ٥الخ٣ُ٣ي له ،ؤي الهغإ الُب٣ي وبيُاجه
اإلاىيىُٖت٦ ،ما ّؤن البرظىاػٍت اؾخٗملخه ل٣خل وبزٟاء الهغإ الُب٣ي ،وؤهمُت
الهغإ الُب٣ي وؤهمُت صوع الجماهحر".199

 195مهٌبل ،عمر ( ،)0773البنٌوٌة فً الفكر الفلسفً المعاصر ،ط  ،7الجزائر 8دٌوان المطبوعات الجامعٌة ،ص
.708
 196المرجع السابق ،ص .702
 197المرجع السابق ،ص .770
 198المرجع السابق ،ص .770
 199الدواي ،عبد الرزاق ( ،)0777موت اإلنسان فً الخطاب الفلسفً المعاصر ،بٌروت 8دار الطلٌعة ،ص .37
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

016

ضلدضًل :اٖخباع اإلااصًت الخاعٍسُت في اإلاىٓىمت اإلااع٦ؿُت ٖلما ،بلى ظاهب اٖخباع اإلااصًت
الجضلُت ٞلؿٟت في طاث اإلاىٓىمت ،في ٖال٢ت مدىعٍت مهمت بحن البٗضًً :الٗلمي
والٟلؿٟي في اإلااع٦ؿُت؛ طلّ ٪ؤن ماع٦ـ اٞخخذ باإلااصًت الخاعٍسُت ٢ا ّعة ٖلم الخاعٍش،
وهي ال٣ا ّعة الٗلمُت الشالشت بٗض "٢ا ّعة الغٍايُاث و٢ا ّعة الٟحزًاء .ألاولى مً َِ ٢بل
الُىهاهُحن (َالِـ) ،والشاهُت ٖبر ٚالُلُى" ،200وؤهمُت اإلااع٦ؿُت في الٟلؿٟت ال ّ
ج٣ل
ًٖ ؤهمُتها في الٗلم؛ طلّ ٪ؤن ٧ل ٢ا ّعة ٖلمُت "جشحر ّ
جدىال ُٖٓما في الٟلؿٟت،

ٞالغٍايُاث ٧اهذ وعاء والصة الٟلؿٟت (ؤٞالَىن) ،والٟحزًاء ٧اهذ وعاء ما اٖتراها مً
ّ
جدىٖ ٫مُ( ٤صً٩اعث)ّ ،ؤما اإلااع٦ؿُت ٩ٞاهذ وعاء جهاًت الٟلؿٟت ال٨الؾُُ٨ت ،التي لً
حٗىص في اإلاؿخ٣بل جٟؿحرا للٗالم ،بل حُٛحرا له".201
ضلبعًل :ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت ،وبٖاصة بهخاط وؾاثل ؤلاهخاط ،وهي مً ؤهم مٗالم
ٞلؿٟت ؤلخىؾحر ،وجُىع مٟهىمها في ؾُا ١الخمُحز ألالخىؾحري ما بحن ٢ىة الضولت وظهاػ
ّ
الضولت ال٣معي الظي ًدك٩ل مً "الخ٩ىمت ،ؤلاصاعة ،الجِل ،الكغَت ،اإلادا٦م،
السجىن ،بلخ".202
ّ
جخ٩ىن ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت ؤؾاؾا مً مجمىٖت مً ألاظهؼة ،مشل" :ظهاػ
الضولت ألاًضًىلىجي الضًجي (هٓام مسخل ٠ال٨ىاجـ) ،ظهاػ الضولت ألاًضًىلىجي الخٗلُمي
(هٓام مسخل ٠اإلاضاعؽ الٗامت والخانت) ،ظهاػ الضولت ألاًضًىلىجي ألاؾغي ،ظهاػ
الضولت ألاًضًىلىجي ال٣اهىوي ،ظهاػ الضولت ألاًضًىلىجي الؿُاسخي (الىٓام الؿُاسخي،
مكخمال ٖلى مسخل ٠ألاَغا ،)ٝظهاػ الضولت ألاًضًىلىجي الى٣ابي ،ظهاػ الضولت
 200ألتوسٌر ،لوي ( ،)0786الفلسفة كسالح ثوري ،األرشٌف الماركسً،
https://www.marxists.org/reference/archive/althusser/1968/philosophy-asweapon.htm
 201جاكسون ،لٌونارد ( ،)7102نزع مادٌة ماركس ،القاهرة 8المركز القومً للترجمة ،ص .776
 202ألتوسٌر ،لوي ( ،)0721األٌدٌولوجٌا وأجهزة الدولة األٌدٌولوجٌة ،مجلة قراءات،
https://qira2at.com/2014/11/23
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ألاًضًىلىجي ؤلاٖالمي (الصخاٞت ،ؤلاطاٖت ،الخلٟؼة ،بلخ) ،ظهاػ الضولت ألاًضًىلىجي
الش٣افي (ألاصب ،الٟىىن ،الغٍايت ،بلخ)".203
جخمحز ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت -بدؿب ؤلخىؾحر ًٖ -ظهاػ الضولت ال٣معي الظي
ٌٗمل بالٗى ،٠بٗملها مً زال ٫ألاًضًىلىظُا ،بٛغى بٖاصة بهخاط وؾاثل ؤلاهخاط
الغؤؾمالُت ،وجدضًضا ٢ىة الٗمل ٞحها ،وفي ْل وظىص "ظهاػ صولت (٢معي) واخضٞ ،هىا٥
ّ ّ
اإلاىخض ٧له
ظملت مً ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت .وبِىما ًيخمي ظهاػ الضولت (ال٣معي)
للمجا ٫الٗامّ ،
ٞةن ال٨شحر مً ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت (ٖلى جىىٖها الٓاهغ) هي
ظؼء –ٖلى الى –ٌُ٣مً اإلاجا ٫الخام".204
ثلمهًلّ :
حٗ٣ض مؿخىٍاث البيُت الاظخماُٖت ،خُض ًا٦ض ؤلخىؾحر الُاب٘ الشىعي للمٟهىم
ّ
ال٩لُت الهُجُلُتّ .
وؤن ماع٦ـ
اإلااع٦سخي "لل٩ل الاظخماعي ،مً خُض بهه مٟهىم ممحز ًٖ
جهىع بيُت ٧ل مجخم٘ بهٟتها ّ
ّ
م٩ىهت مً مؿخىٍاث ،ؤو جد٣٣اث جيخٓم في جهمُم
ُ
ّ
مٗحن :البيُت الخدخُت ؤو ال٣اٖضة الا٢خهاصًت (وخضة ال٣ىي اإلاىخجت وٖال٢اث ؤلاهخاط)،
والبيُت الٟىُ٢ت ،وهي في ّ
خض طاتها جدخىي ٖلى “مؿخىٍحن” ؤو “جد٣٣حن” :الؿُاسخي-
ِ
ال٣اهىوي (ال٣اهىن والضولت) وألاًضًىلىظُا (مسخل ٠ألاًضًىلىظُاث ،الضًجي ،ألازالقي،
ال٣اهىوي ،الؿُاسخي ،بلخ)".205

 203المرجع السابق.
 204المرجع السابق.
 205المرجع السابق.
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مًدٓ علمل َألتُضري
لخدب٘ َبُٗت وجُىع الٗال٢ت التي خ٨مذ مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ب٨ٟغ
ّ
اإلاًٟلت لضي مهضي
ؤلخىؾحر ؾِخم اٖخماص ال٣غاءة البيُىٍت/الخاعٍسُت ،وهي ال٣غاءة
ٖامل ،206وطل ٪باٖخباع ٧ل ٦خاب ؤو بدض إلاهضي ٖامل "مدُت بيُىٍت" يمً ؾحروعة
جاعٍسُت جمخض مً "م٣ضماث هٓغٍت" بلى "ه٣ض ال٨ٟغ الُىمي"ٖ .لى ؤؾاؽ هظه ال٣غاءة
البيُىٍت/الخاعٍسُت ؾخجغي اإلا٣اعهت الى٣ضًت الخدلُلُت ل٩ل مدُت بيُىٍت ٖلى خضة،
مً خُض مٗالم الاجٟا ١ما بحن مهضي ٖامل وؤلخىؾحر في ال٣ؿم ألاو ،٫ومٟانل
ّ
الخدىالث في ٖال٢ت مهضي ٖامل
الازخال ٝبُجهما في ال٣ؿم الشاوي ،ونىال بلى عنض
ّ
بإلخىؾحرْ ،بن ُوظضث ،في الؿحروعة الخاعٍسُت للبيُت ال٩لُت اإلاخمشلت بمىٓىمت مهضي
ٖامل ومىهجُخه الٟلؿُٟت.

املكدملت الهظسِٕ
٦خاب "م٣ضماث هٓغٍت" ّ
ٌٗض اإلادُت الىٓغٍت الخإؾِؿُت ألاهم في مؿحرة مهضي
ٖامل الٟلؿُٟت ،وهى اإلادُت ألا٢غب ػ ًّ
مىُا ألَغوخت الض٦خىعاه الخانت بمهضي ٖامل
ونلخه اإلاباقغة بإلخىؾحر زال ٫بهجاػ جل ٪ألاَغوخت في ٞغوؿا ٠ُ٨ٞ ،جٓهغ مٗالم
الاجٟا ١في اإلا٣ضماث الىٓغٍت ابخضاء ما بحن مهضي ٖامل وؤلخىؾحر؟
جٓهغ مٗالم الاجٟاّ ،١
خض الخماهي ،في ؤ٦ثر مً مى ٘٢في اإلا٣ضماث الىٓغٍت ،خُض
جبضو واضخت في عئٍت مهضي ٖامل لٗلمُت ال٨ٟغ اإلااع٦سخي ،والُُٗ٣ت اإلاٗغُٞت ما بحن
طل ٪ال٨ٟغ وال٨ٟغ الهُجلي ،وصوع ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُتّ ،
وحٗ٣ض البيُت الاظخماُٖت
في الىٓغٍت اإلااع٦ؿُت ،وه٣ض جُاع عوظُه ٚاعوصي وصوعه في حؿلل بٌٗ ؤ٩ٞاع
ألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت لل٨ٟغ اإلااع٦سخي ،والخمُحز ما بحن الٗلم وألاًضًىلىظُا ،وٚحر
طل.٪
 206سٌتم التطرق لذلك بالتفصٌل فً المبحث الثالث من هذا الفصل.
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ّ
خؿب مهضي ٖامل ،وفي مٗغى جدلُله لٗلمُت ال٨ٟغ التي ال جخد ٤٣بال
باإلااع٦ؿُتّ ،
ٞةن ٧اع ٫ماع٦ـ ٢ض ؤخضر "بُٗ٣ه م٘ ال٨ٟغ الهُجلي بىظه زام،
وال٨ٟغ اإلاُخاٞحزً٣ي بىظه ٖام ،زىعة هٓغٍت ٟ٢ؼث بال٨ٟغ بلى جغبت الٗلمُت في خ٣ل
الخاعٍش الاظخماعي" ،207زم ٌٗىص مهضي ٖامل لُا٦ض ؤن جل ٪الُُٗ٣ت اإلااع٦ؿُت "م٘
ال٨ٟغ الهُجلي وم٘ البيُت ألاًضًىلىظُت لخُىع ال٨ٟغ الؿاب ،٤ججض قغوٍ بم٩اجها
الخاعٍسُت في الخُٛحر الشىعي الظي ؤخضزخه الُب٣ت الٗاملت بىًالها الشىعي صازل
ّ
الخ٣ل الاظخماعي للهغإ الُب٣ي" ،208وفي مى ٠٢مهضي ٖامل الىٓغي هظا جإزغ
واضر بٟلؿٟت ؤلخىؾحر ُٞما ًخٗل ٤بًُ٣ت الُُٗ٣ت اإلاٗغُٞت ما بحن ماع٦ـ وهُجل
مً ظهت ،وبٗلمُت اإلااصًت الخاعٍسُت ،ؤو ٢ا ّعة الٗلم الشالشت التي اٞخخدها ماع٦ـ٢ ،ا ّعة
ٖلم الخاعٍش الاظخماعي ،مً ظهت زاهُت.
ّبن اإلاى ٠٢مً ٖلمُت اإلااع٦ؿُت والُُٗ٣ت اإلاٗغُٞت التي ؤخضثها ماع٦ـ م٘ هُجل
ًىٗ٨ـ بك٩ل مىُ٣ي في مى ٠٢مهضي ٖامل مً البيُت الاظخماُٖت وجىاً٢اتها ،خُض
ًلخٔ " ّ
الخٗ٣ض في الخىا ٌ٢اإلااع٦سخي ،بط ّبن وخضة الىًُ٣حن ج٣ىم ٖلى ؤؾاؽ
ازخالٞهما ،ال ٖلى ؤؾاؽ جمازلهما٦ ،ما هى الخا ٫في الخىا ٌ٢الهُجلي" ،209في هٟـ
الى٢ذ الظي ًمخض ُٞه جدلُل مهضي ٖامل ،وللًغوعة اإلاىُُ٣ت بًاها ،بلى خ٣ل
الهغإ الُب٣ي في اإلاماعؾت ،بط ّبن الخىا ٌ٢في مماعؾت طل ٪الهغإ "ٖلى مسخل٠
مؿخىٍاجه البيُىٍت اإلاخمحزة لِـ خانال بحن َغٞحن مخمازلحن ،بط ال جمازل بحن َغفي
ّ
جماه واضر م٘
الخىا ،ٌ٢ؤي بحن الىًُ٣حن ،بال في الخىا ٌ٢الهُجلي" ،210وفي طلٍ ٪
ٞلؿٟت ؤلخىؾحر ،وٞهله الهاعم بحن صًال٨خُ ٪ماع٦ـ اإلااصي وصًال٨خُ ٪هُجل
اإلاشالي٦ ،ما في عئٍخه ّ
لخٗ٣ض مؿخىٍاث البيُت الاظخماُٖت في الىٓغٍت اإلااع٦ؿُت.
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ّ
جإزغ مهضي ٖامل بإلخىؾحر ًبضو ؤ٦ثر ويىخا في ؾُا ١اؾخٗاعة بٌٗ اإلاٟاهُم
ألالخىؾحرًت بك٩ل مباقغ في اإلا٣ضماث الىٓغٍت ،بغٚم بقاعجه بلى ازخال ٝاإلاٗجى الظي
ٌُُٗه لخل ٪اإلاٟاهُم ،211ومً طل ٪مشال مٟهىم "الؿببُت البيُىٍت" بىنٟها ؤؾاؾا
ّ
ًّ
هٓغٍا لخٖ ٪ُ٨ٟال٢ت الاؾخٗماع بالخسل ،٠وهي طل ٪الىىٕ مً الؿببُت "التي جغبِ بحن
بىِخحن ،ال بحن خضزحن ،في وخضة بيُىٍت ج٩ىن ٞحها بيُت الؿبب خايغة في بيُت الىخاط،
ال في طاتها ،بل في آزاعها ،ؤي في ُٚابها ،ألجها وخضة جٟاعُ٢ت" ،212خُض ٌكحر مهضي
ٖامل في مالخٓت هامكُت 213بلى ؤهه "ؤزظ" ًٖ ؤلخىؾحر جل ٪الٗباعة بك٩ل مباقغ.
ومً طل ٪ؤًًا مٟهىم "ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت" اإلادىعي في ٞلؿٟت ؤلخىؾحر،
ّ
خُض وْ ٠مهضي ٖامل طل ٪اإلاٟهىم في ٖضة ؾُا٢اث ٖامت ومدضصة في م٣ضماجه
الىٓغٍتٟٞ .ي الؿُا ١الٗام ،وٖىض جىاوله إلاىيىٕ اإلاماعؾت الؿُاؾُت للهغإ الُب٣ي
لضي الُب٣ت اإلاؿُُغة وٖال٢تها باإلاماعؾت ألاًضًىلىظُت لظاث الُب٣تٌ ،كحر بلى ؤصواث
جل ٪اإلاماعؾت ألاًضًىلىظُت بىنٟها "مسخل ٠ألاظهؼة ألاًضًىلىظُت (٧اإلااؾؿاث
ؤلاٖالمُت مً بطاٖت وصخاٞت وجلٟؼٍىن  ...بلخ ،واإلااؾؿاث الش٣اُٞت مً ؾِىما ومؿغح
 ..بلخ ،واإلااؾؿاث الخٗلُمُت) التي بىاؾُتها جد ٤٣الُب٣ت اإلاؿُُغة ؾُُغتها
ألاًضًىلىظُت" .214في خحن ًدىاو ٫مهضي ٖامل ،في الؿُا ١اإلادضص ،مشا" ٫اإلاضعؾت التي
هي في البيُت الاظخماُٖت الغؤؾمالُت الجهاػ ألاًضًىلىجي الغثِسخي في ؾلؿلت ألاظهؼة
ألاًضًىلىظُت" ،215وفي طل ٪جىُْ ٠مباقغ إلاٟاهُم ؤلخىؾحر الٟلؿُٟت الغثِؿت ،بغٚم
ازخال ٝاإلاٗجى في ؾُا٢اث الخىُْٖ ٠ىض مهضي ٖامل.
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ّ
ًٟغ ١مهضي ٖامل جٟغٍ٣ا واضخاٖ ،لى َغٍ٣ت ؤلخىؾحر ،ما بحن الٗلم
وألاًضًىلىظُا٩ٞ ،ل اإلاماعؾاث الاظخماُٖت ،بما ٞحها اإلاماعؾاث الىٓغٍت ،ال جخدغ ٥في
اؾخ٣ال ًٖ ٫خغ٦ت الهغإ الُب٣ي .ل ً٨ل٩ىن اإلاماعؾاث الىٓغٍت ق٨ال مً ؤق٩ا٫
اإلاماعؾاث ألاًضًىلىظُت ،ؤو ،بدؿب حٗبحر مهضي ٖامل "الك٩ل اإلادضص الظي ،مً
اإلاماعؾت ألاًضًىلىظُتً ،ى ٌ٣اإلاماعؾت هظه ،ؤي ؤجها مماعؾت هظا الى ٌ٣بالظاث،
مماعؾت الٗلم في ه ٌ٣الاق٩ا ٫ألاًضًىلىظُت مً الىعي الاظخماعيٞ .هي بطن ،جخدغ٥
في خ٣ل مٗغفي ،مً خُض هي مماعؾت ٖلمُت ،وفي خ٣ل ؤًضًىلىجي ،مً خُض هي
مماعؾت ه ٌ٣اإلاماعؾت ألاًضًىلىظُت" .216هظا الخٟغٍ ٤الض ٤ُ٢ما بحن الٗلم
وألاًضًىلىظُا ،ووُْٟت ٧ل مجهما ،زانت في خ٣ل اإلاماعؾاث الىٓغٍت ًجض ظظوعه في
٨ٞغ ؤلخىؾحر٦ ،ما ًجض امخضاصه في مىٓىمت مهضي ٖامل ال٨ٟغٍت.
ّ
ّبن الخٟغٍ ٤ما بحن الٗلم وألاًضًىلىظُا في مىٓىمت مهضي ٖامل ال٨ٟغٍت في جإزغه
ألالخىؾحري ،لِـ مٗؼوال ًٖ جإزحر ؤلخىؾحري ،ؤًًا ،بالىٓغ بلى ّ
حٗ٣ض البيُت
الاظخماُٖت ،بل ً٩اص ً٩ىن طا ٥امخضاصا لهظا؛ طلّ ٪ؤن خغ٦ت اإلاماعؾاث الىٓغٍت خغ٦ت
ّ
ّ
الخٗ٣ض في خغ٦تها؛ ألجها في
مٗ٣ضة٦ ،دغ٦ت باقي خ٣ى ٫البيُت الاظخماُٖت" ،ومً هىا ؤحى
و٢ذ واخض مماعؾت بهخاط للمٗغٞت ومماعؾت ه ٌ٣لؤلًضًىلىظُت ،بل عبما ٧ان ألاصر
ال٣ى :٫بجها مماعؾت بهخاط للمٗغٞت بى ٌ٣لؤلًضًىلىظُت".

217

ؤزحرا ،وفي بَاع ه٣ض مهضي ٖامل ل٨ٟغة جدضًض ٢ىي ؤلاهخاط ٦بيُت مخمحزة ،ومً ّ
زم
ٖؼ ٫جل ٪ال٣ىي ًٖ ٖال٢اث ؤلاهخاط في البيُت الاظخماُٖتّ ،
بٗض طل ٪الخدضًض،

هٓغٍاٌ ،كحر ٖامل بلى ّؤن طل ٪الخُإ الىٓغي ٧ان ؤؾاؾا ًّ
ٞالٗؼ ،٫زُإ ًّ
هٓغٍا "للخُاع
ألاًضًىلىجي الخ٨ىى٢غاَي الظي وظض في عوظُه ٚاعوصي ممشال له .وهظا الخُإ الىٓغي،
في ّ
خض طاجه ،مٓهغ مً مٓاهغ ؾُُغة ألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت ،التي جداو ٫ؤن جخٛلٛل
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بلى ال٨ٟغ اإلااع٦سخي هٟؿه"ّ .218بن الى٣ض الٗاملي للى٣ض ألالخىؾحري٩ً ،اص ً٩ىن امخضاصا
للى٣ض الالخىؾحري ًّ
هها وعوخا.

أشمٕ احلضلزٔ العسبّٕ
بطا ٧اهذ مدُت "م٣ضماث هٓغٍت" مدُت الخإؾِـ الىٓغي ألاولى في مؿحرة مهضي
ٖاملّ ،
ٞةن مدُت ٦خاب "ؤػمت الخًاعة الٗغبُت" ٧اهذ مدُت الاهُال ١الخُبُ٣ي
ألاولى ٖلى َغٍ ٤ازخباع اإلا٣ىالث الىٓغٍت في ه٣ض الىا ٘٢وجدلُلهّ ٠ُ٨ٞ .
جبضي ؤزغ
ؤلخىؾحر في جل ٪اإلادُت؟
ّ
جبضي ؤوال في ًُ٢ت جدضًض البيُت الاظخماُٖت ،بىنٟها مك٩لت جىاظه ال٨ٟغ الٗغبي
اإلاٗانغ٦ ،ما ْهغ في ؤوعا" ١هضوة ال٩ىٍذ" البدشُت ،في ْهىع ألازغ ألالخىؾحري في
عئٍخه ّ
لخٗ٣ض البيُت الاظخماُٖت في الىٓغٍت اإلااع٦ؿُت ،خُض ًغي مهضي ٖامل ؤن
الخدلُل الٗلمي مً ؤظل جدضًض البيُت الاظخماُٖت "ً٣ىص بالًغو ة بلى عئٍت ّ
حٗ٣ض هظه
ع
البيُت ،مً خُض هي ٧ل جترابِ ُٞه مؿخىٍاث بيُىٍت ٖضًضة :ا٢خهاصًت ،ؾُاؾُت،
ؤًضًىلىظُت".219
ّ
حٗ٣ض البيُت الاظخماُٖت لضي مهضي ٖاملًٓ ،هغٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ،٫في ه٣ضه ّ
لٗض
الٗال٢اث الاظخماُٖت "اإلاىعوزت" ٖاث٣ا زاع ًّ
ظُا لخُىع ؤلاهخاط الغؤؾمالي في البيُاث
الاظخماُٖت الٗغبُت ،طلّ ٪ؤن "هظا الك٩ل مً ؤلاهخاط الغؤؾمالي هى ،في بىِخه
ال٩ىلىهُالُت ،الٗاث ٤الضازلي لخُىعه بالظاث ٦ةهخاط عؤؾمالي ،وهى ،بالخالي ،الٗاث٤
البيُىي للً٣اء ٖلى جل ٪الٗال٢اث الاظخماُٖت اإلاىعوزت"ٞ .220البيُت الاظخماُٖت هىا
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٧ل ّ
ٌّ
م٩ىن مً مؿخىٍاث بيُىٍت مترابُت ،وهظا ؤزغ ؤلخىؾحري ًخ٨غع في ؤ٦ثر مً مدُت
ٖاملُت.
ّ
ّ
للُُب جحزًجي ،وهى م٨ٟغ ماع٦سخي مٗغوً ،ٝإزظ مهضي ٖامل ٖلى
في ه٣اقه
الض٦خىع جحزًجي هٓغجه لٗال٢ت ؤلاهخاطّ ،
بٗضه لهاٖ ،ال٢ت بحن طاث ومىيىٕ ،وهظه
الىٓغة ،بدؿب مهضي ٖامل ،هٓغة ّ
ًّ
ماع٦ؿُا .وهى ،ؤي
ج٩ىهذ "بمىٓاع هُجلي ؤ٦ثر مىه
ّ
الُُب جحزًجي ،في الىٓغ بلى جل ٪الٗال٢تٌٗ ،خمض مسُىَاث  1844خُض ٌؿُُغ ال٨ٟغ
الهُجلي في ٨ٞغ ماع٦ـ ،وال ٌٗخمض ٦خاب عؤؽ اإلاا ،٫خُض ً ُ٘٣ماع٦ـ ظظعٍا ٧ل
ٖال٢ت مٗغُٞت ٧اهذ جغبُه بال٨ٟغ الهُجليُٞ ،اؾـ بظلٖ ٪لما ًّ
ماصًا هى ٖلم الخاعٍش،
مىه ًجب الاهُال ١في اٖخماص اإلااع٦ؿُت مىهجا للخ٨ٟحر ،ال مما هى ،في ٦خاباث ماع٦ـ،
ّ
ما ٢بل الٗلم اإلااع٦سخي" .221ألازغ ألالخىؾحري هىا واضر وم٨ش ٠ومخٗضص الُب٣اث ،وال
ّ
ًدخاط بال بلى مغاظٗت ٞلؿٟت ؤلخىؾحر ُٞما ًخٗل ٤بً٣اًا الخض الخاعٍخي الٟانل ما
بحن ماع٦ـ الكاب ألاًضلىلىجي وماع٦ـ الىاضج الٗلمي ،والُُٗ٣ت اإلاٗغُٞت التي
ؤخضثها ماع٦ـ م٘ ٞلؿٟت هُجل ،بٗض طل ٪الخضٖ ،ام  ،1845زم ٢مت الىطج الٗلمي
اإلااع٦سخي اإلاخمشلت في ٦خاب "عؤؽ اإلاا ،"٫باإلياٞت بلى جإؾِـ ماع٦ـ لٗلم الخاعٍش.
مغاظٗت جل ٪الً٣اًا في ٞلؿٟت ؤلخىؾحر ّجىضر ؤزغه اإلاباقغ وال٨شُ ٠في ه٣ض مهضي
ٖامل للُُب جحزًجي في ال٣ٟغة اإلاكاع بلحها ؾاب٣ا.
مٟهىم "ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت" ألالخىؾحري لِـ ٚاثبا ؤًًا ًٖ مدُت "ؤػمت
الخًاعة الٗغبُت" الٗاملُت؛ طلّ ٪ؤن "ل٩ل مماعؾت هٓامها ومىُ٣ها وؤصواتها التي
جسخل ٠بازخال ٝاإلاى ٘٢الظي جىُل ٤مىهٞ ،للمماعؾت ألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت مشال،
ؤصواتها٧ ،األظهؼة ألاًضًىلىظُت ؤو اإلااؾؿاث"٦ ،222ما ّؤن ّ
ٖض الهغإ ألاًضًىلىجي
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"ق٨ال مدضصا مً الهغإ الُب٣ي هٟؿه" 223خايغ في طاث اإلادُت باٖخباعه امخضاصا
ًّ
َبُ٣ا في ؾاخت ألا٩ٞاع.
لغئٍت ؤلخىؾحر اإلاٗغوٞت خى ٫الٟلؿٟت بىنٟها نغاٖا

نكد الفهس الُّمْ َمل قبلٌ
بحن مدُتي اإلا٣ضماث الىٓغٍت وؤػمت الخًاعة الٗغبُت ،مً ظهت ،ومدُت ه٣ض
ال٨ٟغ الُىمي ،وما ٢بلها ب٣لُل ،مً ظهت ؤزغي ؾىىاث َىٍلت مً البدض الىٓغي
والخُبُ٣ي في مؿحرة مهضي ٖاملْ ٠ُ٨ٞ ،هغث ٖال٢خه بإلخىؾحر في مدُاجه
ألازحرة؟

224

في مدُت "مىا٢كاث وؤخاصًض في ً٢اًا خغ٦ت الخدغع الىَجي ّ
وجمحز اإلاٟاهُم
اإلااع٦ؿُت ٖغبُا" ًخ٩ئ مهضي ٖامل ٖلى جٟغٍ ٤ؤلخىؾحر "الجظعي واإلاُل "٤ما بحن
الغئٍت اإلااع٦ؿُت والغئٍت الهُجلُت لُبُٗت البيُت الاظخماُٖت وحُٗ٣ضاتها ،خُض "مً
ؤي حؿلؿل في مؿخىٍاث البيُت الاظخماُٖتْ ،
اإلاؿخدُل ٖىض هُجل ؤن ً٩ىن هىاّ ٥
ؤي
مً اإلاؿخدُل ؤن ً٩ىن ٖىض هُجل مؿخىي ّ
مدضص في الجهاًت ،وهى اإلاؿخىي الا٢خهاصي
باليؿبت للبيُت الاظخماُٖت خؿب مٟهىمها اإلااع٦سخي" .225هظا الاج٩اء الىاضر واإلاباقغ
ّ
بخجظع الخإزحر ألالخىؾحري
في ًُ٢ت هٓغٍت مغ٦ؼٍت في ٨ٞغ مهضي ٖامل ٖلى ؤلخىؾحر ٌصخي
في ؾحروعة مهضي ٖامل الخاعٍسُت في اقخٛاالتها البدشُت ،وهى جإزحر ال ً٣خهغ ٖلى
ًُ٢ت طل ٪الخٟغٍ ٤الهاعم ما بحن الغئٍخحن اإلااع٦ؿُت والهُجلُت للبيُت الاظخماُٖت.
ّبن جإزحر ؤلخىؾحر ًٓهغ ًّ
ظلُا ؤًًا في مدُت "في ً٢اًا التربُت" ،وهي مدُت
مخسههت بً٣اًا التربُت والؿُاؾت والخٗلُمُت في لبىان في مكغوٕ مهضي ٖامل
ّ
ال٨ٟغيّ ،
وألجها ٦ظل٧ ٪اهذ ؤ٢غب بلى الاج٩اء ٖلى مٟهىم "ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت"
 223المرجع السابق ،ص .081
 224المحطات األخٌرة 8مناقشات وأحادٌث ،وفً قضاٌا التربٌة ،ونقد الفكر الٌومً ،طبعت كلها بعد اغتٌال مهدي
عامل.
 225عامل ،مهدي ( ،)0771مناقشات وأحادٌث ،ط  ،0بٌروت 8دار الفارابً ،ص .777
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في ٞلؿٟت ؤلخىؾحر؛ طلّ ٪ؤن "الؿُُغة ألاًضًىلىظُت للُب٣ت البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت،
والتي هي ؾُُغة ألاًضًىلىظُت الاؾخٗماعٍت هٟؿها ،جمغ في الىاٖ ٘٢بر قب٨ت مً
اإلااؾؿاث الخٗلُمُت هي ؤظهؼة مخٗضصة إلٖاصة بهخاط ؤًضًىلىظُت واخضة"

226

في

الؿُا ١الٗام لخدلُل مهضي ٖامل للؿُاؾت الخٗلُمُت في لبىان ،لُإحي جدلُل صوع
اإلاضعؾت في الؿُا ١اإلادضص ،وه٣ض وُْٟتها ال٩امىت في "جإمحن الكغوٍ ألاًضًىلىظُت
الًغوعٍت لخجضص ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٣اثمت ،بدُض ج٣بل ٧ل ٞئت اظخماُٖت بمىٗ٢ها
الٟٗلي مً هظه الٗال٢اث" ،227وفي هظا الخدضًض لىُْٟت اإلاضعؾت ؤزغ ؤلخىؾحري في
ٚاًت الىيىح.
في مدُت مهضي ٖامل ألازحرة "ه٣ض ال٨ٟغ الُىمي" ًخ٨غع جإزحر ؤلخىؾحر في مىٓىمت
مٟاهُم مهضي ٖامل ،وٍٓهغ واضخا في جىاوًُ٢ ٫ت الهغإ الُب٣ي ٖلى مؿخىي
ألا٩ٞاع ،وهي ٨ٞغة ؤلخىؾحرًت مغجبُت بغئٍت ؤلخىؾحر للٟلؿٟت وصوعها بىنٟها نغاٖا
ًّ
َبُ٣اٖ ،لى اإلاؿخىي الىٓغي ،خُض ٌكحر مهضي ٖامل بلى الش٣اٞت بىنٟها "مجا٫
لهغإ َب٣ي هى الهغإ هٟؿه الظي ًجغي في الىٓام الاظخماعي ال٣اثم ،بإق٩ا٫
وؤصواث مسخلٟت ،في مجاالث ؤزغي ٚحر الش٣اٞت٧ ،الؿُاؾت مشال ،ؤو الا٢خهاص"،228
ٞالهغإ ألاًضًىلىجي ال ًىٟهل بدا ًٖ ٫الهغإ الُب٣ي لضي ؤلخىؾحر ومهضي ٖامل،
و" ّ
٧ل ٢غاءة هي بالًغوعة٢ ،غاءة مً مى ٘٢ؤًضًىلىجي مدضص٩٦ ،ل ٦خابت ؤًًا.
ال٣غاءة٧ ،ال٨خابت ،واللٛت هٟؿها في الازيخحن ،هي بطن خ٣ل لهغإ ؤًضًىلىجي ،ؤي
لهغإ َب٣ي ،في الخ٣ل اإلاٗغفي هٟؿه ،بحن مىا ٘٢ومماعؾاث ؤًضًىلىظُت
مخهاعٖت".229

 226عامل ،مهدي ( ،)7112فً قضاٌا التربٌة ،ط  ،7بٌروت 8دار الفارابً ،ص .26
 227المرجع السابق ،ص .071
 228عامل ،مهدي ( ،)0767نقد الفكر الٌومً ،ط  ،2بٌروت 8دار الفارابً ،ص .23
 229المرجع السابق ،ص .71
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مو التأثس َاالتفلم إىل التجلَش الهكدٓ
بالٗىص بلى البضء ،ل ً٨ب٣غاءة مسخلٟت ،وباإلاغوع ٖبر مدُاث مهضي ٖامل طاتها،
ًبضو ألازغ ألالخىؾحري واضخا ،وبن ٧ان بُغٍ٣ت مٛاًغة إلاا ؾب .٤ألازغ ألالخىؾحري في
مىٓىمت مهضي ٖامل ًٓهغ بال٣غاءة اإلاسخلٟت مً ػاوٍت ه٣ض مهضي ٖامل اإلاخجاوػة ل٨ٟغ
ؤلخىؾحر ،وفي طل ٪ججؿُض إلاىهجُت مهضي ٖامل في بٗضها اإلااصي الجضلي اإلاخإؾؿت ٖلى
الازخال ٝواإلاٟا ِع٢ت للخمازل ،وال٣اصعة ٖلى وعي "وخضة ونغإ ألايضاص" في جمٓهغاتها
الىٓغٍتًٓ ٠ُ٨ٞ .هغ طل ٪الخجاوػ الى٣ضي ،ؤو الى٣ض الخجاوػيّ ،
ؾُان ،لضي مهضي
ٖامل في ٖال٢خه بإلخىؾحر؟
ًٓهغ ابخضاء ،وبك٩ل ؤؾاؽ ،وفي ؤ٦ثر مً مدُت ،في ه٣ض مهضي ٖامل "اليؿبي"
للمىهج البيُىي في الىٓغ والخدلُل ،وهى اإلاىهج اللهُ ٤بإلخىؾحر واججاهه الٟلؿٟي،
خُض ًدا ٔٞمهضي ٖامل ٖلى مؿاٞت واضخت ومدضصة مً البيُىٍت بك٩ل ٖام ،ومً
بيُىٍت ؤلخىؾحر وعٞا٢ه بك٩ل زام ،بغٚم جىُْ ٠مهضي ٖامل إلاهُلخاث ومٟاهُم
بيُىٍت في اقخٛاالجه الىٓغٍت والخدلُلُت٦ ،ما ٗٞل ؤلخىؾحر جماما.

املكدملت الهظسِٕ مسٔ أخسٗ
ّبن مدُت "م٣ضماث هٓغٍت" هي مً ؤ٦ثر اإلادُاث ّ
جىىٖا وٚجى لغنض مٗالم
مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،وهى ألامغ الظي ًيسخب ؤًًا ٖلى ٢غاءة وجدلُل
َبُٗت الٗال٢ت ال٨ٟغٍت ما بحن مهضي ٖامل وؤلخىؾحر .في هظه اإلادُت ّزمت ال٨شحر مً
اإلاٟانل التي حؿخد ٤الى٢ىٖ ٝىضها إلا٣اعهت ؤوظه الدكابه والازخال ٝما بحن مهضي
ٖامل وؤلخىؾحر ،وبطا ٧ان ال٣ؿم ألاو ٫مً الخدلُل ٢ض ؤبغػ مؿاخاث الخإزغ والدكابه
بحن الازىحنّ ،
ٞةن هظا ال٣ؿم ؾُداو ٫ببغاػ الىظه الى ،ٌُ٣وظه الى٣ض والازخال.ٝ
ًدغم مهضي ٖامل في م٣ضماجه الىٓغٍت ،ختى وهى "ًإزظ" مٟهىم الؿببُت
ّ
البيُىٍت ،في ؾُا ١جٖ ٪ُ٨ٟال٢ت الاؾخٗماع بالخسل ًٖ ،٠ؤلخىؾحرً ،دغم ٖلى
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ؤلاقاعة الخىيُدُت بلى ازخال ٝاإلاٗجى في جىُْ ٠اإلاٟهىم بِىه وبحن ؤلخىؾحر؛ طلّ ٪ؤن
ؤلخىؾحر ،خؿب مهضي ٖاملٌ" ،ؿخٗمل هظه الٗباعة لخدضًض هىٕ الٗال٢ت بحن مسخل٠
مؿخىٍاث البيُت الاظخماُٖت الىاخضةّ .ؤما هدًٞ ،مغاصها جدضًض هىٕ الٗال٢ت البيُىٍت
بحن بىِخحن مخمحزجحن جًمهما وخضة بيُىٍت ،خغ٦ت جُىعها خغ٦ت جٟاع ١في ؤلاهخاط
البيُىي ،ؤي في بهخاط بيُت لبيُت"ٞ ،230اإلاٗجى مسخل ،٠في جإُ٦ض مهضي ٖامل ،ختى وبن
لم ًٌٗ الخٗاعى ؤو الخىا ،ٌ٢ب٣ضع ما ٌٗجي ه٣ل ٢ضعة اإلاٟهىم الخٟؿحرًت بلى مؿخىي
آزغ مً الخدلُل ،ؤي مً مؿخىي جدلُل الٗال٢ت بحن مؿخىي ومؿخىي آزغ في بيُت
اظخماُٖت واخضة ،بلى مؿخىي جدلُل الٗال٢ت بحن بىِخحن مخمحزجحن جًمهما وخضة
ّ
ًّ
مىُُ٣ا إلػاخت ٢ضعة طل ٪اإلاٟهىم
مؿىٚا
بيُىٍت ،وعبما ٧اهذ جل ٪الىخضة البيُىٍت
الخٟؿحرًت.
ه٣ض مهضي ٖامل لجزٖت ؤلخىؾحر البيُىٍت ه٣ض الٞذ ،زانت في مالخٓاث مهضي
ٖامل الهامكُت ٖلى ما ٢ض ًبضو للىهلت ألاولى حكابه م٘ ؤلخىؾحر في ؤ٩ٞاع ٖامل ،عبما
ّ
لكضة خغم مهضي ٖامل ٖلى ٖضم بؾاءة ٞهم م٣انضه وهى "ًإزظ" ًٖ ؤلخىؾحر،

ّ
بمٗان
ألهه "ًإزظ" ما ًغاه ميسجما م٘ مىهجُخه الىٓغٍت ،ؤو ٌٗمل ٖلى جىُْٟه
ٍ
مسخلٟت إلاٗاهحها في الؿُا ١ألالخىؾحري البيُىيٟٞ .ي جدلُل مهضي ٖامل لضوع الخؼب
الؿُاسخي وألاًضًىلىجي في مماعؾاث الُب٣ت الٗاملت وخلٟائها الشىعٍحن ،م٣اعهت بضوع
الخؼب في مماعؾاث الُب٣ت اإلاؿُُغة الىً ،ٌُ٣ا٦ض ٖلى "زُإ ؤلخىؾحر خحن ٌٗخبر
الخؼب الكُىعي الشىعي ظهاػا ٦بُ٣ت ؤخؼاب الُب٣اث اإلاؿُُغةٞ ،ال ًُ٣م الٟغ١
الُب٣ي ،وبالخالي الخض اإلاٗغفي الٟانل ،بحن خؼب الُب٣ت الٗاملت وبُ٣ت ألاخؼاب
ألازغي" ،231في مٟاع٢ت جضٖى ّ
للخإمل ،وهي اؾخسضام مهضي ٖامل إلاهُلر "الخض

 230عامل ،مهدي ( ،)7103مقدمات نظرٌة ،بٌروت 8دار الفارابً ،ط  ،2هامش ص .513
 231المرجع السابق ،هامش ص .22
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

008

اإلاٗغفي الٟانل" في ه٣ضه أللخىؾحر ،وهى مهُلر مغ٦ؼي في مىٓىمت ؤلخىؾحر
الٟلؿُٟت.
ؾبب "زُإ" ؤلخىؾحر في هٓغ مهضي ٖاملٌٗ ،ىص بلى جل" ٪الجزٖت البيُىٍت التي
جمىٗه مً ؤن ًغي ٖال٢ت الازخال ٝبحن الىًُ٣حن في الخىا ٌ٢اإلااع٦سخي ،وبالخالي ٖال٢ت
الازخال ٝاإلاىيىعي في جغابِ اإلاؿخىٍاث البيُىٍت في البيُت الاظخماُٖت بحن ػاوٍتي الىٓغ
الُبُ٣خحن الىًُ٣خحن" ،232وهظا الخُإ ألالخىؾحري ،بدؿب مهضي ٖامل ،لِـ مجغص
زُإ ٖابغ ،ب٣ضع ما هى زُإ مجهجي ٌٗىص في ظظوعه بلى "ٖضم ٞهم الىي٘ الىٓغي
الخام بالخىا ٌ٢الؿُاسخي في البيُت الاظخماُٖت" 233لضي ؤلخىؾحر طاجه.
ّبن ٖضم الٟهم ألالخىؾحري لظل ٪الىي٘ الىٓغي الخام بالخىا ٌ٢الؿُاسخي،
بدؿب مهضي ٖامل ،لِـ هاقئا مً الٟغا ،ٙبل ٌٗىص بضوعه بلى "ٞهم مماعؾت الهغإ
الُب٣ي مً وظهت هٓغ الُب٣ت اإلاؿُُغة ،وهى صلُل ٖلى ٢ضعة ؤًضًىلىظُت هظه الُب٣ت
ٖلى بزًإ جُىع ال٨ٟغ الشىعي هٟؿه لؿُُغتها" ،234وهى ٞهم حؿلل بلى ؤلخىؾحر،
٦ما لغ٣ُٞه في الجزٖت البيُىٍت ،اإلا٨ٟغ اإلااع٦سخي الُىهاوي هُ٩ىؽ بىالهتزاؽ ،بدؿب
مهضي ٖامل ،وهخج ٖىه ؤزُاء ؤزغي ال ج٣ل ؤهمُت ،مً ٢بُل "اٖخباع الخىاٌ٢
ألاًضًىلىجي هٟؿه جىاً٢ا ع ًّ
ثِؿُا ،ؤي مؿُُغا في جُىع البيُت الاظخماُٖت٦ ،ما ًىحي
بظل ٪جدلُل ؤلخىؾحر للخىاً٢اث ،ؤو اٖخباع الخىا ٌ٢الا٢خهاصي ،في قغوٍ جاعٍسُت
زانت بخُىع البيُت الاظخماُٖت الغؤؾمالُت ،جىاً٢ا مؿُُغا بلى ظاهب ٧ىهه جىاً٢ا
ّ
مدضصا لخُىع الخىاً٢اث في هظه البيُت٦ ،ما ًا٦ض طل ٪بىيىح بىالهتزاؽ".235
ه٣ض الجزٖت البيُىٍت لضي بٌٗ اإلا٨ٟغًٍ اإلااع٦ؿُحن ،وٖلى عؤؾهم ؤلخىؾحرٌ ،كٛل
مؿاخت مهمت في اقخٛاالث مهضي ٖامل الىٓغٍت ،وٍمطخي مهضي ٖامل ُٞه بُٗضا،
 232المرجع السابق ،هامش ص .22
 233المرجع السابق ،هامش ص .22
 234المرجع السابق ،ص .72
 235المرجع السابق ،ص .72
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لِـ ٖلى ٢اٖضة الا٦خٟاء بخدلُل ظظوع ألازُاء الىٓغٍت في جل ٪الجزٖت ٗ٦" ،ِ٣ٞضم
ّ
الخدضص
الخمُحز في ٖال٢ت الخىاً٢اث البيُىٍت صازل البيُت الاظخماُٖت بحن ٖال٢ت
وٖال٢ت الؿُُغة" 236لضي ؤلخىؾحر وبىالهتزاؽ ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫بل بخ٣ضًم ما ًغاه
ماع٦ؿُا صخُداٟٞ .ي م٣ابل زُإ ؤلخىؾحر الظي ّ
ًّ
جدلُال ًّ
ًخىهم ،بدؿب مهضي
ٖلمُا
ٖاملّ ،ؤن "الخىا ٌ٢الا٢خهاصي ًجض خله الشىعي بهحروعة الخىا ٌ٢الؿُاسخي

ثِؿُا مؿُُغا في ّ
جىاً٢ا ع ًّ
جُىع البيُت الاظخماُٖت"ً ،237ا٦ض مهضي ٖامل ّؤن الخدلُل
اإلااع٦سخي الٗلمي ّ
ًبحن ّؤن "الخىا ٌ٢الؿُاسخي مىظىص بك٩ل صاثم ٦خىا ٌ٢عثِسخي
مؿُُغ ،بل بهه ،في قغوٍ مدضصة ،ال٣ىة التي بها جخجضص ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٣اثمت في
بَاعها البيُىي".238
ه٣ض مهضي ٖامل للجزٖت البيُىٍت بًاها ٖىض ؤلخىؾحر وعٞا٢هً ،إزظ ق٩ل الاؾخٛغاب
مً و٢ىٖهم ضخُت طل ٪الىىٕ مً الىهم ألاًضًىلىجي "البيُىي" الظي ٌٗمل ٖلى

حجب "الُبُٗت الؿُاؾُت الضاثمت للخىا ٌ٢الغثِسخي ،ؤي خ٣ُ٣خه الُبُ٣ت" ،239وال
ّ
ًهب بال في "زضمت اإلاماعؾت الؿُاؾُت للُب٣ت اإلاؿُُغة" ،240وهى اؾخٛغاب ؾُ٣ىص
مهضي ٖامل الخ٣ا بلى اٖخباع جل ٪الجزٖت البيُىٍت اهدغاٞا ًّ
هٓغٍا وزُغا في ٞهم الخاعٍش
وخغ٦خه الاظخماُٖت.

 236المرجع السابق ،ص .75
 237المرجع السابق ،ص .057
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احنساف نظسٓ َخطس يف فًم التلزِذ
ال ً٨خٟي مهضي ٖامل بى٣ض الجزٖت البيُىٍت والاؾخٛغاب مً و٢ىٕ م٨ٟغًٍ
ماع٦ؿُحن مهمحن بمؿخىي ؤلخىؾحر وبىالهتزاؽ ضخُتها ،بل ً٣ىصه طل ٪الى٣ض
والاؾخٛغاب بلى الىٓغ بلى جل ٪الجزٖت البيُىٍت بٗحن الخدظًغ مً الى٢ىٕ في "الاهدغاٝ
الىٓغي الظي وُٞ ٘٢ه ؤلخىؾحر في ٦خاباجه ألاولى ،والظي ٢اصه بلُه زُإ في جدضًض
الىي٘ الىٓغي للمؿخىي الؿُاسخي ،ؤي للهغإ الُب٣ي" ،241طلّ ٪ؤن هٓغة ؤلخىؾحر
البيُىٍت حٗمل ٖلى َمـ "الخض الُب٣ي الٟانل" بحن ؤق٩ا ٫جغابِ اإلاؿخىٍاث
ّ
الخدضص بحن
البيُىٍت في البيُت الاظخماُٖت ،وجسلِ بحن ٖال٢ت الؿُُغة وٖال٢ت
ًّ
يمىُا "صوع الهغإ
جىاً٢اث جل ٪البيُت ،بةعظاٖها ألاولى بلى الشاهُتُٞ ،يخٟي،
الُب٣ي ،ؤي الهغإ الؿُاسخي بحن الُب٣اث في ج٩ىًٍ الخاعٍش ،وَؿخدُل ٞهم الٟ٣ؼاث
البيُىٍت ،ؤي الشىعاث ،وهىا ً٨مً زُغ البيُىٍت في ٞهم الخاعٍش"٦ ،242ما ًٓهغ في
ؤٖما ٫ؤلخىؾحر ،بدؿب مهضي ٖامل.
وبغٚم ب٢غاع مهضي ٖامل بإهمُت ؤٖما ٫ؤلخىؾحر الٗلمُت ،زانت في ؾُا" ١جدضًض
ّ ّ
الىي٘ الىٓغي للمؿخىي الا٢خهاصي في البيُت الاظخماُٖت" ،243بال ؤهه ٌُٗض جإُ٦ض ؤن
"الخىا ٌ٢الغثِسخي٦ ،خىا ٌ٢مؿُُغ في جُىع البيُت الاظخماُٖت ،هى صوما جىاٌ٢
ؾُاسخي ،بمٗجى ّؤن اإلاؿخىي البيُىي اإلاؿُُغ في جُىع البيُت الاظخماُٖت ،هى بك٩ل
صاثم اإلاؿخىي الؿُاسخي ٞحها ،وهظا ما لم ًلخٓهإلخىؾحر لٗضم جمُحزه بحن ٖال٢ت
ّ
الخدضص وٖال٢ت الؿُُغة بحن الخىاً٢اث"ّ .244
ل ً٨ه٣ض مهضي ٖامل لً ًخىٖ ٠٢ىض
هظا ّ
الخض ،بل ؾُمخض بلى ً٢اًا ؤزغي ٖىض ؤلخىؾحر ،وجالمظة ؤلخىؾحر مً اإلااع٦ؿُحن

البيُىٍحن ،ولِـ  ِ٣ٞػمالثه وعٞا٢ه ٦بىالهتزاؽ.
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غّلب الصسا الطبكْ نطمٕ بهُِّٕ
ؾمت ُٚاب مٟهىم الهغإ الُب٣ي ًٖ جٟؿحر خغ٦ت الخاعٍش الاظخماعي ؾمت
عثِؿت مهمت في الجزٖت البيُىٍت٦ ،ما ًٓهغ في ه٣ض مهضي ٖامل لخل ٪الجزٖتً .برػ طل٪
في جىاو ٫مهضي ٖامل الى٣ضي الخدلُلي لبٌٗ الضعاؾاث اإلااع٦ؿُت البيُىٍت التي ج٣هغ
حٗاٌل ؤهماٍ مسخلٟت مً ؤلاهخاط ٖلى الؼمان الاهخ٣الي وخضه مً ؤػمىت البيُت
الاظخماُٖت ،خُض ًلخ ِ٣مهضي ٖامل زُإ ٧امىا في بيُت اإلاىُ ٤الىٓغي للجزٖت
البيُىٍت في الجؼء الشالض مً م٣ضماجه الىٓغٍت الخام بخمغخل الخاعٍش ،خُض ًٓهغ
طل ٪الخُإ البيُىي اإلاىُ٣ي الىٓغي في "صعاؾت بالُباع ،ؤخض جالمظة ؤلخىؾحر ،وؤؾاؽ
الخماؾ ٪الضازلي مىه هى ،بض٢تُٚ ،اب الهغإ الُب٣ي في خغ٦ت جماؾ ٪البيُت
ّ
الاظخماُٖت وج٨٨ٟها وجدىٍلها ،ؤو ٢ل بهه ُٚاب هظا الهغإ ًٖ هظه الخغ٦ت". 245
ّبن ماع٦ؿُت مهضي ٖامل في ّ
ٖضها الهغإ الُب٣ي الٗامل ألاهم في خغ٦ت الخاعٍش
والبجى الاظخماُٖت ال حؿخُ٣م م٘ مىُ ٤الجزٖت البيُىٍت ،ختى لى ٧اهذ جل ٪الجزٖت
لهُ٣ت بم٨ٟغًٍ ماع٦ؿُحن مهمحنٞ" ،مٟهىم الهغإ الُب٣ي لِـ في هظا اإلاىُ٤
يغوعًٍّا لخٟؿحر خغ٦ت البيُت ،بل ُٚابه ،بالٗ٨ـ ،هى الًغوعي .ما صامذ البيُت
ماهُتها هٟؿهاّ ،
الاظخماُٖت مخماؾ٨ت بظاتها ،في ػ ّ
ٞةن ٧ل بعظإ جٟؿحري بلى الهغإ
الُب٣ي خكى هٓغي جلٟٓه ص٢ت اإلاىُ ٤البيُىي الظي ال ً٨دؿب ْاهغ ق٩له الٗلمي
بال بلٟٓه الهغإ هظا"ٞ ،246اإلاىُ ٤البيُىي ٖلمي في ق٩له ونغامخه الٓاهغة ،ِ٣ٞ
ّ
ل٨ىه لِـ ٦ظل ٪في خ٣ُ٣خه ومبضؤه الخٟؿحري لخغ٦ت الخاعٍش والبجى الاظخماُٖت،
وال٨ٟغ اإلااع٦سخي وخضه هى ال٨ٟغ الٗلمي في جٟؿحر خغ٦ت الىا ٘٢الاظخماعي ،بدؿب
مهضي ٖامل.

245
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ّ
ّ
وألن ال٨ٟغ اإلااع٦سخي وخضه ،بمىُ ٤الخىا ٌ٢الظي ًد٨مه٢" ،اصع ٖلى الخمل٪
الىٓغي لخل ٪الٗال٢ت الضازلُت بحن خغ٦ت البيُت الاظخماُٖت وخغ٦ت الهغإ الُب٣ي؛
ّ
ألهه بالظاث اإلاىُ ٤الىٓغي لهظا الهغإ هٟؿه"٧ ،247اهذ هدُجت َبُُٗت الىٓغ بلى
ال٨ٟغ البيُىي في عجؼه ًٖ بهخاط هٓغٍت ٖلمُت لظل ٪الهغإٞ" ،الجزٖت البيُىٍت في
ال٨ٟغ اإلااع٦سخي٦ ،ما جخمشل بٛىصلُُه وؤلخىؾحر وجالمظجه جٟكل في جدضًض الىي٘
الىٓغي للهغإ الُب٣ي ،ؤي للخىا ٌ٢الؿُاسخيٞ ،مٟهىم هظا الهغإ ال م٩ان له في
بىائها اإلاٟهىميٞ ،ةن وظض ،بغٚم هظاٞ ،ساعط هظا البىاء ،ال ُٞه".248
ّبن عجؼ الجزٖت البيُىٍت ًٖ بهخاط هٓغٍت ٖلمُت للهغإ الُب٣ي ،بدؿب مهضي
ٖغ ًّ
ٖامل ،لِـ عجؼا َ
يُا ب٣ضع ما هى عجؼ مجهجي ،وحٗىص ظظوعه بلى ؤؾاؾاث مىُ٤
ؤلخىؾحر في مكغوٕ ٢غاءجه الجضًضة إلااع٦ـ وعؤؽ اإلاا ،٫بل ّبن طل ٪العجؼ البيُىي
"يغوعة هٓغٍت في مىُ ٤البيُىٍت هٟؿه ،وهى ْاهغ ،ؾىاء في ُٚاب اإلاٟهىم الىٓغي
للخىا ٌ٢الؿُاسخي ًٖ البىاء اإلاٟهىمي الظي ؤهخجخه جل ٪ال٣غاءة البيُىٍت لغؤؽ اإلاا٫
بسانت ،ول٨ٟغ ماع٦ـ بٗامت ،ؤم في ق٩ل خًىع الهغإ الُب٣ي لهظه ال٣غاءةّ ،
ؤي في
الك٩ل الظي ٞهمخه ُٞه وجىاولخه باإلاٗالجت ،صون ؤن جيخج مٟهىمه .بل ًجب ال٣ى ٫بن
طل ٪الُٛاب الظي هى هخاط مىُ ٤البيُىٍت هى الظي ًدضص هظا الك٩ل مً
اإلاٗالجت" .249مى ٠٢مهضي ٖامل هظا هى ا٢تراب مً الاٞترا ١اإلاجهجي ًٖ بيُىٍت
ؤلخىؾحر ،خُض ّبن بيُىٍت ألازحر في ؤؾاؾاتها اإلاىهجُت ٢امذ ٖلى مكغوٕ ال٣غاءة
الجضًضة إلااع٦ـ وعؤؽ اإلاا ،٫وهي ال٣غاءة التي ه٣ضها مهضي ٖامل بك٩ل واضر.
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نكد الهصعٕ البهُِّٕ بأدَات ألتُضري
ه٣ض مهضي ٖامل للجزٖت البيُىٍت في اإلااع٦ؿُت٦ ،ما جخمشل في ٨ٞغ ؤلخىؾحر بك٩ل
زامً ،خم باؾخسضام ؤصواث ومٟاهُم ؤلخىؾحر طاجه في مىهجُت مهضي ٖامل الى٣ضًت
الخدلُلُت ،وفي طل ٪اهخ٣ا ٫في مىهج الى٣ض الخدلُل بلى مؿخىٍاث ؤ٦ثر "مىُُ٣ت" ،خحن
ًجغي جىُْ ٠مٟاهُم ال٨ٟغ الظي ًسخل ٠مٗه مهضي ٖامل وٍداوعه في ه٣ض طل٪
ال٨ٟغ طاجه.
ّ
ل٣ض جإزغ مهضي ٖامل بمٟهىم "ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت" ألالخىؾحري ،واؾخسضم
اإلاٟهىم ٦إصاة جدلُلُت في ٢غاءة وا ٘٢البيُت الاظخماُٖت وه٣ضه في البلضان الٗغبُت٦ ،ما
ّ
ّ
مغ في ال٣ؿم ألاو ٫مً هظا اإلابدض ،ل ًّ ٨طل ٪الخإزغ لم ًمىٗه مً جىُْ ٠طل٪
اإلاٟهىم في ه٣ض الجزٖت البيُىٍت لضي ؤلخىؾحر ،بط ٌكحر مهضي ٖامل زالّ ٫
حٗغيه
لضعاؾت ؤلخىؾحر ّبًاها ،والتي خملذ ٖىىان "ألاظهؼة ألاًضًىلىظُت للضولت" بلى ّؤن
الخىؾحر ًدضص في صعاؾخه جل" ٪الكغوٍ التي ٞحها ّ
ًخإمً الخد ٤٣آلالي لٗملُت بٖاصة
بهخاط ٖال٢اث ؤلاهخاطّ ،
وٍبحن ّؤن جل ٪ألاظهؼة هي التي ج٣ىم بهظا الضوعُٞ ،هل ،بهظا

الخدضًض ،بلى ما ًمّ ً٨
ٖضه ه٣ضا للمىُ ٤البيُىي الظي ٌٗخمضه في جدلُله البيُت
ّ
الاظخماُٖت" ،250بما ًظ٦غ بُغٍ٣ت الى٣ض الٟلؿٟي اإلاىُ٣ي الظي ً٨دك ٠جىاً٢اث
ّ
الخٛحر في جُىع
ال٨ٟغ الى ٌُ٣الضازلُت لضخٌ طل ٪ال٨ٟغ ،عبما ٖلى ٢اٖضة عئٍت
ال٨ٟغ ألالخىؾحري ،ختى لى لم جخم ؤلاقاعة الىاضخت بلى طل.٪
ّبن جىا ٌ٢ؤلخىؾحر "الٓاهغي" في هؼٖخه البيُىٍت لِـ م٣خهغا ٖلى طل ٪اإلاؿخىي
مً الخىا ٌ٢اإلاىُ٣ي الضازلي ،بل ّ
ًمخض بلى الخٗاعى ما بحن ٨ٞغ "ماع٦سخي" ٖلمي في
ٞلؿٟت ؤلخىؾحر ،وهؼٖت "بيُىٍت" لِؿذ ٖلمُت في طاث الٟلؿٟت ،بدؿب مهضي ٖامل،
وٍخمٓهغ طل ٪جدضًضا في ُٚاب مٟهىم "الهغإ الُب٣ي" ًٖ مىُ ٤الجزٖت البيُىٍت
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ألالخىؾحرًت في جدلُل البيُت الاظخماُٖت ،وهى الُٛاب الظي ًغًٞه ال٨ٟغ اإلااع٦سخي،
بدؿب مهضي ٖامل ،زانت في اإلاماعؾت الُبُ٣ت الؿُاؾُت الٟٗلُت اإلااع٦ؿُت،
"وؤلخىؾحر ؤًًا ًغ ٌٞال٣ى ٫به .مً هىا ؤحى الخىاٖ ٌ٢ىضه بحن ٨ٞغه اإلااع٦سخي وبحن
مىُ ٤البيُىٍت الظي ٌٗخمضه في ٢غاءة البيُت الاظخماُٖت" ،251وفي طل ٪جإُ٦ض ٖلى
الازخال ٝاإلاجهجي ما بحن ماع٦ؿُت مهضي ٖامل ،وماع٦ؿُت ؤلخىؾحر البيُىٍت٦ ،ما ًغاها
ٖامل.

نكد الفهس البهُّٓ بعلمٕ
ه٣ض مهضي ٖامل للجزٖت البيُىٍت لم ًٖ ٠٣ىض خض اإلا٨ٟغًٍ اإلااع٦ؿُحن الظًً
ّ
م٨ٟغا ًّ
مهما آزغ مً
جإزغوا بها ،وٖلى عؤؾهم ؤؾخاطه لىي ؤلخىؾحر ،بل امخض لِكمل
زاعط الًٟاء الٟلؿٟي اإلااع٦سخي ،هى بصواعص ؾُٗض ،الظي ّ
ق٩ل مدُت ٢اثمت بظاتها في
ّ
مؿحرة مهضي ٖامل ال٨ٟغٍت ،وجمشلذ جل ٪اإلادُت في ٦خاب "هل ال٣لب للكغ ١والٗ٣ل
للٛغب؟ ماع٦ـ في اؾدكغا ١بصواعص ؾُٗض" ،خُض اهُل ٤مهضي ٖامل في ه٣ضه لؿُٗض
ّ
مً ه٣ض ؤؾـ البيُىٍت الش٣اُٞت التي ًمشلها مِكُل ٞى٧ى زحر جمشُل.
ّبن ه٣ض مهضي ٖامل لبيُىٍت بصواعص ؾُٗض ،وهى ه٣ض نغٍذ للبيُىٍت الش٣اُٞت
الٟى٧ىٍتً ،بضؤ مً ه٣ض اإلا٣ىلت ألاؾاؾُت التي جد٨م ٨ٞغ بصواعص ؾُٗض في ٦خاب
"الاؾدكغا ،"١واإلاخمشلت بٗضم جدضًض الُاب٘ الُب٣ي الخاعٍخي للش٣اٞت البرظىاػٍت
اإلاؿُُغة في الٛغب ،و"باهخٟاء َابٗها الُب٣ي الخاعٍخي في جدضًضها الؿُٗضي هظا،
ّ
بىاخضًتها
جيخٟي بم٩اهُت وظىص هًُ٣ها هٟؿه" .252م٣ىلت بصواعص ؾُٗض ألاؾاؾُت جل،٪
الش٣اُٞت ،هاججت ًٖ ٨ٞغ "مشاليً ،غي الخاعٍش بٗحن ال٨ٟغ اإلاؿُُغ ،ختى لى خاو ٫ؤن
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ً٩ىن ّ
يضه" ،253وٍيبجي ٖلحها ؾلؿلت مً الخدلُالث واإلاىا ٠٢التي حؿخد ٤الى٣ض ،وفي
م٣ضمتها عئٍت بصواعص ؾُٗض إلااع٦ـ في ٖال٢خه بال٨ٟغ الاؾدكغاقي.
مىُ ٤بصواعص ؾُٗض اإلاشالي الظي خ٨م م٣ىلت بصواعص ؾُٗض ألاؾاؾُت ،هى ،بدؿب
مهضي ٖامل ،مىُ ٤جمازل" ،به ً٣ىم ال٨ٟغ ال٣ىمي ،وبه ً٣ىم ال٨ٟغ الخجغٍبي
والىيعي"ٞ ،254إحى ال٨ٟغ اإلااع٦سخي ،في يىء طل ٪اإلاىُ" ٤زايٗا لل٨ٟغ الؿاثض في
الٛغب ،ؤي لل٨ٟغ البرظىاػي ،مخمازال به ،مىضعظا في بىِخه ،بغٚم ٧ىهه مسخلٟا ٖىه ،بل
هًُ٣ه الُب٣ي اإلاباقغ" .255لظل٧ ٪ان مً هدُجت طل ٪اإلاىُ" ٤ؤن ً٩ىن ٨ٞغ ماع٦ـ،
في هٓغجه للكغ٨ٞ ،١غا اؾدكغ ًّ
اُ٢ا ،ؤي بغظىاػًٍّا ،ختى لى لم ً٦ ً٨ظل .256"٪وفي جل٪
الغئٍت الؿُٗضًت بلٛاء إلاىُ ٤الازخال ٝوجظوٍب للخىاً٢اث ال ٌؿخُ٣م م٘ مىُ٤
مهضي ٖامل اإلااصي الجضلي والخاعٍخي.
مىُ ٤ال٨ٟغ الؿُٗضي في مشا ٫الاؾدكغا ،١بدؿب مهضي ٖاملٌٗ ،خمض في
ّ
جدلُله ٖلى هٓغٍت ال ًُسٟي بصواعص ؾُٗض "في م٣ضمت ٦خابه ؤهه ٌؿخٗحرها مً مِكُل
ٞى٧ى ،جُمذ بلى الٗمىمُت ،بن لم ه٣ل بلى ال٩ىهُت" ،257وبالخالي ٞهيّ ،
ؤي جل ٪الىٓغٍت،
مىيىٕ ه٣ض مهضي ٖامل في ه٣ضه ل٨ٟغ بصواعص ؾُٗض؛ ّ
ألجها هي التي جد٨م طل ٪ال٨ٟغ
في ٧ل مٟانله .وفي ه٣ض مهضي ٖامل لخل ٪الىٓغٍت ه٣ض للجزٖت البيُىٍت الش٣اُٞت طاتها،
في ؤنىلها اإلامخضة بلى مِكُل ٞى٧ى طاجه.
ّ
ّبن اإلاٟهل ألاهم في ه٣ض مهضي ٖامل للجزٖت البيُىٍت الش٣اُٞت ًتر٦ؼ في عجؼ
جل ٪البيُىٍت ًٖ جٟؿحر ظضًض اإلاٗغٞت ،وهى ألامغ الظي ْهغ في جدلُل مهضي ٖامل
لهٟداث مسخاعة مً ٦خاب "الاؾدكغا "١إلصواعص ؾُٗض؛ طلّ ٪ؤن البيُىٍت الش٣اُٞت
 253المرجع السابق ،ص .6
 254المرجع السابق ،ص .08
 255المرجع السابق ،ص .08
 256المرجع السابق ،ص .08
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الٟى٧ىٍت ،جماما ٧الٗضمُت الىُدكىٍت ،بدؿب مهضي ٖامل ،جلخُ٣ان في "جإُ٦ض
وخضاهُت الٗ٣ل ،وبالخالي ،في ع ٌٞالٗ٣ل الشىعي ،ه ٌُ٣الٗ٣ل اإلاؿُُغ .في هظا
الالخ٣اء ،وفي هظه اإلاهالخت٨ً ،مً مإػ ١ال٨ٟغ البيُىي الُاغي في مىُ ٤ال٨ٟغ
الؿُٗضي ،وٍ٨مً ؤًًا ،بالخدضًض ،في عجؼه اإلاُل ًٖ ٤جٟؿحر الجضًض اإلاٗغفي ،ؤي
ًٖ جٟؿحر الٟ٣ؼاث الشىعٍت ،ؤو الٟجاءاث البيُىٍت في الاهخ٣ا ٫مً َب٣ت بلى ؤزغي مً
َب٣اث اإلاٗغٞت".258
ّبن في ه٣ض مهضي ٖامل لبيُىٍت بصواعص ؾُٗض الش٣اُٞت الٟى٧ىٍت بقاعة مهمت
ّ
لغًٞه "اليؿبي" للمىُ ٤البيُىي طاجه ،ؾىاء ججلى في ؤٖما ٫م٨ٟغًٍ ماع٦ؿُحن
٦إلخىؾحر وعٞا٢ه ،ؤو في ؤٖما ٫م٨ٟغًٍ ٚحر ماع٦ؿُحن ٦ةصواعص ؾُٗض؛ طلّ ٪ؤن اإلاىُ٤
ّ
البيُىي
ٖلمي في ق٩له  ،ِ٣ٞهاهُ ًٖ ٪صوعه الىُْٟي في زضمت ما ٌؿمُه مهضي
ًّ
ؤًضًىلىظُا في خغب
ٖامل بـ "ؤلامبرًالُت الٗ٣الهُت" 259بىنٟه ٨ٞغا بغظىاػًٍّا ،وؾالخا
الُب٣ت اإلاؿُُغة؛ مً ؤظل جإبُض هُمىتها الُبُ٣ت ،وهى ألامغ الظي ال ً٣بله مىُ٤
مهضي ٖامل اإلااصي الجضلي والخاعٍخي.
ّبن البيُىٍت الش٣اُٞت التي جد٨م ٨ٞغ بصواعص ؾُٗض جخمحز بىٟي وظىص ٖال٢ت "بحن
اإلاىا ٘٢ال٨ٟغٍت واإلاىا ٘٢الا٢خهاصًت ،وبحن ٖال٢اث ؤلاهخاط اإلاٗغفي وٖال٢اث ؤلاهخاط
اإلااصي"260في البيُت الاظخماُٖت ،وهظه الؿمت في البيُىٍت جىٟي الُاب٘ الٗلمي ٖجها؛
ًّ
َبُ٣ا هى هٟؿه َابٗها
طلّ ٪ؤن "إلاىا ٘٢ال٨ٟغ في ٖال٢اث ؤلاهخاط اإلاٗغفي َابٗا
الخاعٍخي والاظخماعي ،مً خُض هي ،بالًغوعة ،في ال٩ل الاظخماعي الىاخض ،في ٖال٢ت
بمىا ٘٢الُب٣اث الاظخماُٖت في ٖال٢اث ؤلاهخاط اإلااصي"261بدؿب مهضي ٖامل،
وبدؿب عئٍخه اإلااصًت الٗلمُت لخل ٪الٗال٢ت في ّ
حٗ٣ضاتها صازل البيُت الاظخماُٖت.
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البهُِّٕ التلزخيّٕ :األفل البدِل
ه٣ض مهضي ٖامل لل٨ٟغ البيُىي بٗامت ،وللجزٖت البيُىٍت لضي ؤلخىؾحر بسانت ،لم
ً ً٨ه٣ضا مً ٚحر ؤ ،٤ٞولم ًخإؾـ ٖلى عٖ ٌٞضمي ،بل ٧ان ه٣ضا ٧اقٟا لشٛغاث
اإلاىُ ٤البيُىي في بيُت طل ٪اإلاىُ ٤طاتهاّ ،
ومىضخا لعجؼ طل ٪اإلاىُ ًٖ ٤جٟؿحر ؤػمىت
وٖال٢اث وحّ ٛحراث البيُت الاظخماُٖت هدُجت ُٚاب خغ٦ت الخدلُل الخاعٍخي ًٖ مداوالجه

الخٟؿحرًت .وبىاء ٖلى طل ٪ا٢ترح مهضي ٖامال ؤ٣ٞا بضًالٌ ،ؿخىٖب طل ٪اإلاىُ ٤في
ًٞاء ؤوؾ٘ ،هى ؤ ٤ٞاإلااع٦ؿُت الٗلمُت بماصًتها الجضلُت والخاعٍسُت ،وًٍٗه في مؿاعه
الظي ًيبػي ؤن ً٩ىن ُٞه يمً خغ٦ت الخدلُل الخاعٍخي.
ّبن ألا ٤ٞالبضًل للبيُىٍت ٚحر الٗلمُت َّ
واإلاىْٟت بغظىاػًٍّا ،والظي ً٣ترخه مهضي
ّ
وٍهب في
ٖاملً ،ىُل ٤مً ع ٌٞمؿاعها الالجاعٍخي٧ ،ىهه مؿاعا ٚحر ٖلمي ابخضاء،
زضمت مهالر الُب٣ت اإلاؿُُغة جالُا٦ ،ىدُجت يغوعٍت .ل ً٨طل ٪لم ًَ ُدل صون عئٍت

مهضي ٖامل لًغوعة ٧امىت في بم٩اهُت جىُْ ٠البيُىٍت بىنٟها "مىهجا" في ال٣غاءة بطا
ّ
َ
حٗل ٤ؤمغ جل ٪ال٣غاءة في ُبٗض البيُت الاظخماُٖت طاتها ،ل ً٨صون الى٢ىٕ في ق َغ٥
ال٣غاءة الؿ٩ىهُت التي جغي البيُت مٗؼولت ًٖ مؿاع ؾحروعتها الخاعٍخي؛ طلّ ٪ؤن ،وٖلى
ؾبُل اإلاشا " ،٫جدلُل بيُت الضولت اللبىاهُت وجدلُل ّ
آلُت جدغ٦ها الضازلي ًٟغى ٖلُىا
يغوعة اٖخماص مىُ ٤مٗحن مً الخدلُل اإلاٟهىمي هى مىُ ٤الخدلُل البيُىيٞ .بهظا
ّ
هخم ً٨مً ٦ك ٠الخىا ٌ٢في بيُت هظه الضولت ّ
وآلُت جدغ٦ها ،بحن ٧ىجها
اإلاىُ ٤وخضه
صولت بغظىاػٍت و٧ىجها صولت َاثُٟت".262
ّبن يغوعة اٖخماص مىُ ٤الخدلُل البيُىي ًّ
هٓغٍا في جدلُل بيُت الضولت اللبىاهُت
مغجبِ بًغو ة بيُت جل ٪الضولت طاتها ،في مىهجُت مهضي ٖاملّ ،
ل٨ىه مغجبِ ؤ٦ثر
ع
بًغوعة ؤزغي ،هي الًغوعة الٗلمُت ،لظلٌ ٪ؿخضع ٥مهضي ٖامل ٖباعجه ألازحرة
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مباقغةّ " :
ل٨ىىا ال هٟهل بحن هظا اإلاىُ ٤الظي هى يغوعي بًغوعة بيُت جل ٪الضولت،
وبحن مىُ ٤الخدلُل الخاعٍخي ،بل هدً ،بالٗ٨ـ مً طل ،٪هًٗه في خغ٦ت هظا
اإلاىُ ٤الظي هى ّ
ؤٖم وؤقمل ،والظي هى مىُ ٤الخىا ٌ٢في خغ٦ت الهغإ الُب٣ي،
وٗجي اإلاىُ ٤الضًال٨خُ٩ي اإلااصي هٟؿه".263
بةػاخت مهضي ٖامل إلاىُ ٤الخدلُل البيُىي بلى مؿاع مىُ ٤الخدلُل الخاعٍخي
ّ
ألاٖم وألاقملٞ ،هى ٌٗمل ٖلى هؼٕ ال٣كغة اإلاشالُت ًٖ
وخغ٦خه الضًال٨خُُ٨ت اإلااصًت
مىُ ٤الخدلُل البيُىي ،وَُٗض هغم طل ٪اإلاىُ ٤بلى ويُٗخه الٗلمُت اإلاخمىيٗت ٖلى
ّ
٢اٖضتها ،بٗض ؤن ٧اهذ واٟ٢ت ٖلى عؤؾها ،بما ًظ٦غ بما ٗٞله ماع٦ـ بمىُ ٤هُجل
الجضلي اإلاشالي ،وٍغجبِ به .وطل ٪ما ًٓهغ واضخا في ا٢خباؽ َىٍل ًّ
وؿبُا إلاهضي ٖامل
َ
َ
ًىضر ُٞه خظعه مً الى٢ىٕ في ق َغ ٥مشالُت اإلاىُ ٤البيُىي في الخدلُل ،وهى ق َغ٥
"عبما ٧ان مالػما لُبُٗت هظا اإلاىُ ٤مً الخدلُل البيُىي الظي اٖخمضها في جدلُلىا
َ
َ
بيُت الخىا ٌ٢في الضولت اللبىاهُت .والك َغ ٥هظا الظي هى ،بالخدضًض ،ق َغ ٥اإلاشالُت،
٢ض هجزل ٤بلُه بطا اؾدؿلم الخدلُل ل٣ىة في هظا اإلاىُ ٤البيُىي ججظبه بغ ٤ٞبلى
بخال ٫مىُ ٤اإلاٟهىم مدل مىُ ٤الىا ،٘٢بدُض ًسغط الىا ٘٢هظا بلى الىظىص ،لِـ
بٟٗل خغ٦خه اإلااصًت وبدؿب مىُ٣ها ،بل بٟٗل خغ٦ت اإلاٟهىم الاؾخسالنُت ،وبدؿب
ّ
مىُ٣هاُٞ ،خىلض ٖىض الٗ٣ل وهم ،بإهه ال٣اصع ،بظاجه ولظاجه ،في اوٛال٢ه ٖلى الخغ٦ت
الضازلُت الاؾخسالنُت إلاٟاهُمهٖ ،لى بهخاط الىا ٘٢الخا ٍخي هٟؿه؛ ّ
ألن خغ٦ت هظا
ع
الىا ٘٢لِؿذ في هظا الىهمٖ ،ىضه ،ؾىي خغ٦ت مٟهىمه .هدً هىا في نلب الىهم
الهُجلي الظي ًُ٣م بحن الٗ٣ل والىا ٘٢جمازال ًإجمغ ُٞه الىا ٘٢بإمغ الٗ٣ل؛ ألهه هخاط
له .لخبضًض هظا الىهم ،هدُله زاهُت ٖلى ه٣ض ماع٦ـ ،وه٨خٟي مً الى٣ض هظا
ّ
بالخظ٦غ".264
 263المرجع السابق ،ص .782
 264المرجع السابق ،ص .722
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

021

تطُِس جدلْ ِتجلَش ثهل ّٕٙالتشلبٌ َاالختالف
مً زال ٫الخدلُل الؿاب ٤لُبُٗت الٗال٢ت ؤلاق٩الُت التي خ٨مذ مهضي ٖامل
بإلخىؾحرً ،م ً٨ج٨شُ ٠الخدلُل بىنٟها ٖال٢ت جُىٍغ ظضلي ،ؤو ٖال٢ت جٟاٖل ماصي
ّ
اإلاَ ٨ٟغًٍ اإلااع٦ؿُحنٖ ،لى ٢اٖضة
صًال٨خُ٩ي جخجاوػ زىاثُت الدكابه والازخال ٝما بحن ِ
مً الدكابه والازخال ٝمٗا في ٖال٢تهما الجضلُت ،ؤو الىخضة والهغإ بلٛت اإلاىُ٤
ًّ
ًّ
زانا بمهضي ٖامل ،ؾِخم
مٟاهُمُا
اإلااصي الجضلي طاجه ،وهي ٖال٢ت ؤزمغث ظهاػا
جدلُله بالخٟهُل في اإلابدض الشالض آلاحي مً هظا الٟهل ،بدُض خمل طل ٪الجهاػ
اإلاٟاهُمي الجضًض ٖىانغ مً مىٓىمت ؤلخىؾحر الٟلؿُٟت ،بما ٞحها مً مٟاهُم بيُىٍت،
ل٨جها لم حٗض ٦ما ٧اهذ ٖلُه في جل ٪اإلاىٓىمت ،بل ا٦دؿبذ مٗان ؤزغي ظضًضة في
ؾُا ١مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت.
ّبن مهضي ٖامل في ٖال٢خه بإلخىؾحر ،خؿب الض٦خىع هكام ٚهِبًٟ" ،لر في
ج ٪ُ٨ٟؤهُىلىظُا ؤلخىؾحر ،وَُٗض جغُ٦بها ٖلى ؤؾاؽ ؤولىٍت الهغإ الُب٣ي والٟٗل
الُب٣ي ،مؼٍال ما ٌٗل ٤بإلخىؾحر مً ٖىانغ الٟدكُت

265

البيُىٍت" ،266وفي طل٪

الخ ٪ُ٨ٟؤنالت ٞلؿُٟت ٖلى مؿخىي الىٓغٍت واإلاماعؾت؛ طل ٪ؤن مهضي ٖامل ٧ان
ماع٦ؿُا ًّ
ًّ
ٖغبُا طا مكغوٕ مسخل ًٖ ٠مكغوٕ ؤلخىؾحر ألاوعوبي ،بغٚم وخضة
م٨ٟغا
اإلاىُل ٤ال٨ٟغي بحن الازىحن ،واإلاخمشل بالٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت.
ّبن مهضي ٖامل ،الُٟلؿى ٝالؿُاسخي اإلااع٦سخي٧ ،ان مىخبها جماما الزخالٝ
ّ
وم٨ىه طل ٪الىعي الزخالٞه ،ومماعؾخه لظل ٪الازخالٝ
مكغوٖه ومىهجُخه وؤصواجه،
مً الاٞاصة مً "البيُىٍت ٗ٦لم بُٗىه ،في الخدلُل ،وفي الىٓغ بلى الٗىانغ ّ
اإلا٩ىهت
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للبيُت"267بدؿب الض٦خىعه ًمجى الُٗض ،لظل ،٪وٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫وخؿب الض٦خىعه
ًمجى الُٗض ؤًًاّ ،
ٞةن مهضي ٖامل "لم ًدهغ بدشه ،في خغ٦ت الخٟاوث البيُىٍت ،في
البيُت ،بل عؤي بلى ٖال٢ت هظه الخغ٦ت بدغ٦ت الخٟاوث الخُىعي ،ؤي عؤي بلى خغ٦ت
جُىع الخا ٍش في الٗال٢ت بحن ما هى ٖمىصي وؤ٣ٞي ،وفي ّ
حٗ٣ض هظه الٗال٢ت".268
ع
ل٣ض ٧ان ازخال ٝماع٦ؿُت مهضي ٖامل اللُىِىُت "اليؿبي" ًٖ ماع٦ؿُت ؤلخىؾحر
البيُىٍت ،ووُٖه لظل ٪الازخال ٝالجضلي ،مً هخاثجه اإلاىُُ٣ت ،في طاث الؿُاْ ،١ؤن
"ع ٌٞمهضي ٖامل مٟهىم البيُت اإلاٛل٣ت ،وعؤي ُٞه مإػ ١البيُىٍت٦ ،ما ع ٌٞمٟهىم
ّ
ّ
الخُىع الخُي للخاعٍش ،ؤو مٟهىم الؿلؿلت والٗال٢ت اإلاؿُدت بحن الخل٣اث؛ ألهه
ع ٌٞمىُ ٤الؿببُت اإلاُ٩اهُُ٨ت"٦269ما حكحر الض٦خىعة ًمجى الُٗض ،وهى ع ٌٞظضلي
بُٗض ًٖ الٗضمُت٦ ،ما ّ
مغ في نٟداث ؾاب٣ت.
ّ
وؿخيخج مما ؾب ،٤وفي ه٣اٍ ج٨ش ٠جدلُل ٖال٢ت مهضي ٖامل بإلخىؾحر ،ما ًلي:
أَلًلٖ :ال٢ت مهضي ٖامل بإلخىؾحر ٖال٢ت بق٩الُتًٓ ،هغ ٞحها الاجٟا ١ختى الخماهي
ؤخُاها ،وٍٓهغ ٞحها الازخال ٝختى الخىا ٌ٢ؤخُاها ؤزغي٦ ،ما ًٓهغ ٞحها ،في ؤخُان
ُ
ّ
ؤ٢ل ،هىٕ مً الٛمىى اإلاغب ٪ما بحن الاجٟا ١والازخال.ٝ
ثلنًّل :اجٟا ١مهضي ٖامل م٘ ؤلخىؾحر ،ؤو جإزحر الغاٞض ألالخىؾحري في مىهجُت مهضي
ٖاملًٓ ،هغ في عئٍخه لٗلمُت ال٨ٟغ اإلااع٦سخي ،والُُٗ٣ت اإلاٗغُٞت ما بحن طل ٪ال٨ٟغ
وال٨ٟغ الهُجلي ،وصوع ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُتّ ،
وحٗ٣ض البيُت الاظخماُٖت في الىٓغٍت
اإلااع٦ؿُت ،وه٣ض جُاع عوظُه ٚاعوصي في هؼٖخه ؤلاوؿاهىٍت ،والخمُحز ما بحن الٗلم
وألاًضًىلىظُا ،وٚحر طل.٪
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ثللجلً :ازخال ٝمهضي ٖامل ًٖ ؤلخىؾحر ،ؤو ظهضه الى٣ضي اإلاخجاوػ ؤلخىؾحرًٓ ،هغ في
ه٣ضه للجزٖت البيُىٍت التي جمى٘ ؤلخىؾحر مً عئٍت ٖال٢ت الازخال ٝبحن الىًُ٣حن في
الخىا ٌ٢اإلااع٦سخي ،وبالخالي ٖال٢ت الازخال ٝاإلاىيىعي في جغابِ اإلاؿخىٍاث البيُىٍت في
البيُت الاظخماُٖت بحن ػاوٍتي الىٓغ الُبُ٣خحن الىًُ٣خحن ،وهى زُإ مجهجي ؤصي
بإلخىؾحر بلى ٖضم ب٢امت الٟغ ١الُب٣ي ،وبالخالي الخض اإلاٗغفي الٟانل ،بحن خؼب
الُب٣ت الٗاملت ،وبُ٣ت ألاخؼاب ألازغي .وهٓغة ؤلخىؾحر البيُىٍت التي حٗمل ٖلى َمـ
"الخض الُب٣ي الٟانل" بحن ؤق٩ا ٫جغابِ اإلاؿخىٍاث البيُىٍت في البيُت الاظخماُٖت،
ّ
الخدضص بحن جىاً٢اث جل ٪البيُت .وزُإ ؤلخىؾحر
وجسلِ بحن ٖال٢ت الؿُُغة وٖال٢ت
في اٖخباعه الخىا ٌ٢ألاًضًىلىجي هٟؿه جىاً٢ا عثِؿا ،ؤي مؿُُغا في جُىع البيُت
الاظخماُٖت .وعجؼ الجزٖت البيُىٍت ًٖ بهخاط هٓغٍت ٖلمُت للهغإ الُب٣ي ،وهى عجؼ
حٗىص ظظوعه بلى ؤؾاؾاث مىُ ٤ؤلخىؾحر في مكغوٕ ٢غاءجه الجضًضة إلااع٦ـ وعؤؽ
اإلاا ،٫زانت في ق٩ل خًىع الهغإ الُب٣ي لهظه ال٣غاءة ،وٚحر طل.٪
ُ
زابعًلٚ :مىى ٖال٢ت مهضي ٖامل اإلاغب ٪بإلخىؾحر ًٓهغ في اؾخٗاعة بٌٗ اإلاٟاهُم
ألالخىؾحرًت بك٩ل مباقغ ،بغٚم بقاعة مهضي ٖامل بلى ازخال ٝاإلاٗجى الظي ٌُُٗه
لخل ٪اإلاٟاهُم ،مشل مٟهىم "الؿببُت البيُىٍت" بىنٟه ؤؾاؾا ًّ
هٓغٍا لخدلُل ٖال٢ت
ّ
الاؾخٗماع بالخسل٦ .٠ما ًٓهغ في جىُْ ٠مهضي ٖامل لبٌٗ اإلاٟاهُم البيُىٍت في
جدلُله للبيُت الاظخماُٖت ،مشل مٟهىم "البيُىٍت الخاعٍسُت" وما ًخٟغٕ ٖىه مً ؤصواث
جدلُلُت مشل "ؤػمىت البيُت الاظخماُٖت" و"الترابِ الاهههاعي والترابِ الترا٦بي" و
"الخٟاوث البيُىي والخٟاوث الخُىعي" ،وٚحرها.
خلمطًل :اؾخٗاعة وجىُْ ٠مهضي ٖامل لبٌٗ اإلاٟاهُم البيُىٍت في جدلُله للبيُت
الاظخماُٖت ،بغٚم ه٣ضه لل٨ٟغ البيُىي بك٩ل ٖام ،وللجزٖت البيُىٍت لضي ؤلخىؾحر
بك٩ل زام ،وهى ألامغ الظي ٌؿبب هىٖا مً الٛمىى ،ؤو ٌصخي بىىٕ مً الخىا ٌ٢في
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لٛخه ،ؾدخم مىا٢كخه في جهاًت اإلابدض الخالي مً هظا الٟهل ،وهى اإلابدض اإلاخٗل٤
باألؾالُب وألاصواث اإلاىهجُت في ٞلؿٟت مهضي ٖامل.
ضلدضًلّ :زمت ّ
جدى ٠َُٟ ٫في ٖال٢ت مهضي ٖامل بإلخىؾحر ًٓهغ في ؤٖما ٫مهضي ٖامل
ألازحرة ،وٍخمشل في ؤلاقاعة بلى ّؤن الاهدغا ٝالىٓغي الظي وُٞ ٘٢ه ؤلخىؾحر ،والظي
٢اصه بلُه زُإ في جدضًض الىي٘ الىٓغي للمؿخىي الؿُاسخي ،ؤي للهغإ الُب٣ي،
خضر في ٦خاباث ؤلخىؾحر ألاولى؛ مما ٌٗجي ؤن ؤلخىؾحر جغاظ٘ ًٖ طل ٪الخُإ في ٦خاباجه
ألازحرة .باإلياٞت بلى اٖخباع مهضي ٖامل ّؤن صعاؾت "ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت"
اإلاخإزغة حكحر بلى ّؤن ؤلخىؾحر ونل بخدضًضه "الكغوٍ التي ٞحها ّ
ًخإمً الخد ٤٣آلالي
لٗملُت بٖاصة بهخاط ٖال٢اث ؤلاهخاط" ،وبُان ّؤن جل ٪ألاظهؼة هي التي ج٣ىم بهظا الضوع،
ونل ،ؤي ؤلخىؾحر ،بخدضًضه طل ٪بلى ما ًمّ ً٨
ٖضه ه٣ضا للمىُ ٤البيُىي الظي

ٌٗخمضه ؤلخىؾحر طاجه في جدلُله البيُت الاظخماُٖت.
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األضللّب َاألدَات املهًجّٕ
مً ؤظل ؤلاخاَت بمٗالم ّ
الخمحز في ٞلؿٟت مهضي ٖامل في ؾُا٢اتها الىٓغٍتً ،بضو
مً الًغوعي ج٣ؿُم جل ٪اإلاٗالم ،بلى ٢ؿمحن ازىحنٖ ،لى ٢اٖضة وخضتهما اإلاىهجُت،
بدُض ًدىاو ٫ال٣ؿم ألاو ٫مجها ؤؾالُب جل ٪اإلاىهجُت وَغ٢هاُٞ ،ما ًدىاو ٫ال٣ؿم
ّ
الشاوي ؤصواث جل ٪اإلاىهجُت ووؾاثلها التي ق٩لذ الجهاػ اإلاٟاهُمي إلاهضي لٗامل ،ؤي
ّ
مىٓىمت اإلاٟاهُم في وؿ٣ها ال٨لي .اإلا٣هىص باألؾالُب هىا ؤ٢غب إلاٗجى الُغ ١وألاهماٍ
والؿماث الٟىُت طاث الُاب٘ اإلامحز في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،ؤما الىؾاثل
ّ
ًّ
مٟاهُمُا مخىاؾ٣ا
ٞهي ؤ٢غب لؤلصواث اإلاٗغُٞت واإلاٟاهُم الخدلُلُت التي حك٩ل ظهاػا
ومىٓىمت هٓغٍت مٗغُٞت مخ٩املت.

األضللّب َالطسم
ّ
ّزمت ؾماث ّ
مخمحزة جُب٘ لٛت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،وحك٩ل ،بمجمىٕ ؤؾالُبها
وَغ٢ها ،ما ٌكبه اللىخت الخانت في جل ٪اللٛت ،وهي ؾماث باعػة في ٧اٞت مدُاجه
البدشُتٞ .ما هي ؤهم جل ٪ألاؾالُب والُغ ١في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت؟

الهكدِٕ
ّ
ٌك٩ل ألاؾلىب الى٣ضي ،بىنٟه ؾمت مخمحزة في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت،
َ
َم ْٗلما ّؤوال ،وٍٓهغ ابخضاء ٦هاظـ مٗغفي ممخض بلى ُٞلؿى ٝالى٣ض ألاو ،٫بًماهىٍل

ٖغبُاّ ،
٧اهِ ،بشىعجه اإلاٗغُٞت التي ًدلم مهضي بخد٣٣ها ًّ
ل ً٨ه٣ضًت مهضي ٖامل ال
ّ
جخىٖ ٠٢ىض خض اإلاٟهىم ال٩اهُي اإلاشالي للى٣ض بىنٟه ٞدها ًّ
ًىهب ٖلى مضي
خغا "
جُاب ٤مٗاوي الٗ٣ل ومضع٧اث الخـ" ،270بل ًمطخي ُٞه بلى خضوصه ال٣هىي،
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ّ
مصخىها بالُا٢ت الى٣ضًت الٗالُت في اإلااع٦ؿُت ،ومؿلخا بماصًتها الٗلمُت ،لُ٨دؿب
ّ
بإي ب٢غاع صون الدؿائُ٢ ًٖ ٫مت هظا ؤلا٢غاع ،ؾىاء
الى٣ض ؾمت الٗ٣ل "الظي ال ًإزظ ِ
مً خُض مًمىهه (ه٣ض صازلي) ،ؤو مً خُض ؤنله (ه٣ض زاعجي)".271
ّبن الى٣ض في مىهجُت مهضي ٖامل يغوعة مٗغُٞت ومماعؾُت؛ مً ؤظل ٞهم الىا٘٢
ومٗغٞت ؤصواث مٗغٞخه ،وهى ألامغ الظي ال ًخد ٤٣بال بةهخاط جل ٪ألاصواث طاتها؛ لظا ٧ان
ٖلى ال٨ٟغ الٗغبي ،خؿب مهضي ٖامل" ،في نحروعجه اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت ،ؤن ً٣ىم بما
٢ام به ٧اهِ في جاعٍش الٟلؿٟت مً ه٣ض ألصواث اإلاٗغٞت هى قغٍ يغوعي لخد٤٣
اإلاٗغٞت ،ؤو ٢ل بما ٌكبه هظه الشىعة ال٩اهُُت" .272لّ ،ً٨
وألن ه٣ض مهضي ٖامل ه٣ض
ماصي ٖلمي ،وال ٖال٢ت إلاىهجه بال٨ٟغ اإلاشالي٧ ،ان الخٟغٍ ٤يغوعًٍّا؛ ختى ال ً٘٣
الالخباؽ ما بحن زىعة ٧اهِ الى٣ضًت وزىعة مهضي ٖامل الى٣ضًت ،بد٨م ازخال ٝاإلاى٘٢
الُب٣ي ل٩ل مجهما ؤؾاؾا؛ طلّ ٪ؤن اؾدكهاص مهضي ٖامل ب٩اهِ ظاء في ؾُا ١الخإُ٦ض
ٖلى "يغوعة الىٓغ في ؤصواث مٗغٞخىاُٞ ،ما هدً ه٣ىم بها بةهخاط مٗغٞت الخغ٦ت
الخدغعٍت الىَىُت".273
ل٣ض ٧اهذ ٚاًت الى٣ض في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت وزُ٣ت الهلت بمكغوٖه
ال٨ٟغي/الىًالي ،وهم الى٣ض لضًه ًإحي ٦ىدُجت َبُُٗت إلااع٦ؿِخه؛ لظل٧ ٪ان جإُ٦ض
مهضي ٖامل ٖلى ّؤن ٚاًت الى٣ض في مىهجُخه هي ؤن حُٗض "بلى ال٩لمت مٗىاها الٟٗلي،

ّ
ّ
ُٓٞل في
وبلى اإلاٟهىم ص٢خه الٗلمُت ،ختى ال وؿخسضم اإلاٟهىم صون ؤن ه٨ٟغه،

اؾخسضامه ٚحر الى٣ضي هظا خامال ما ًجب ؤن ًخدغع مىه ،مما ٖل ٤به ،في جاعٍسه ،مً
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ّ
حكل ُٞه ال٣ضعة ٖلى ؤن ً٩ىن بالٟٗل ؤصاة مٗغٞت
آزاع ؤًضًىلىظُت ٚغٍبت ٖىه،
ٖلمُت".274
وظىب الى٣ض في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،جٟغيه جدضًاث الخًلُل
ألاًضًىلىجي في ؾاخت ألا٩ٞاع ،ونغإ ألا٩ٞاع نغإ َب٣ي ٖلى اإلاؿخىي الىٓغي،
ومهضي ٖامل وإ إلاىٗ٢ه الُب٣ي في هظا الهغإ ،ووإ لخُىعة طل ٪اإلاؿخىي في
الهغإ؛ طلّ ٪ؤن "الخغب بال٩لماث ؤصهى .وبال٩لماث ٌٛغٍ ٪زهم ٪ختى ًى ٘٢ب:٪
ّ
ّ
ِٞكل ٢ ٪ُٞضعة الٗ٣ل ٖلى الى٣ضٞ ،دؿدؿلم ،بطا ،٥إلاىُل٣اث ٨ٞغه،
ًُغب،٪
ً٣ضمها بضاهاث بها ججزل ٤بلى مىاٗ٢ه .ه٨ظا ً٣ٟضٞ ٥اٖلُت ٨ٞغٞ ،٥خب٣ى ،ختى في
وكاٍ ٨ٞغ ٥اإلاٗغفي ،ؤؾحرا إلاىُل٣اث ٨ٞغه .لظا ،وظب الى٣ض".275
ّبن للى٣ض قغوَه ومؿخىٍاجه وآلُاجه الىاضخت واإلادضصة ،وؤهم قغوَه لضًه هي
ؤن "ً٩ىن بحن ال٨ٟغ اإلاى٣ىص وال٨ٟغ الىا٢ض ازخال .ٝوؤن ًمخل ٪ال٨ٟغ الىا٢ض ؤصواث
ه٣ضه .والى٣ض بهخاط إلاٗغٞت هظا الازخال ٝالظي هى ،بحن ال٨ٟغًٍ ،خض مٗغفي ٞانل
بُجهما ،بطا ازخٟى ،اهخٟى الى٣ض"ّ .276ؤما آلُت الى٣ض للىو ٞخبضؤ "بى٣ض ما ٢بل الىو،
ؤو ما جدخه ،ؤو ما بِىه وبِىه مً ٨ٞغ يمجي ًدمله" ،277وؤوٗٞ ٫ل في جل ٪آلالُت هى
ّ
الىو .لِـ مً ّ
ّ
الىو ًغاو ،ٙوالى٣ض ًغاوٙ
هو م٣ضؽ .لً٨
"بؾ٣اٍ الخهاهت ًٖ
ُ
ّ
الىو في مىٗ٢ه".278
الى٣ض
ختى ًً٘
مؿخىٍاث الى٣ض لِؿذ واخضة في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟتٞ ،هى ّ
ًمحز بك٩ل
واضر بحن مؿخىٍحن ازىحن في اقخٛاالجه الى٣ضًت" :واخض يض ؤق٩ا ٫مخجضصة مً ال٨ٟغ
البرظىاػي ،وآزغ هى ه٣ض إلاا ٢ض ً٩ىن ،في خغ٦ت بهخاط ال٨ٟغ اإلااع٦سخي ،اهؼال٢اث بلى
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مىا٨ٞ ٘٢غ الخهم" .279ولهظا الخمُحز ؤهمُخه لضي ٢غاءة ؤٖما ٫مهضي ٖامل الى٣ضًت،
الزخال ٝمى ٘٢الىٓغ الى٣ضي مً ٢بل مهضي ٖامل في ٧ل مؿخىي.
ّبن اإلاىخى الى٣ضي إلاهضي ٖامل ٌٗلً ًٖ طاجه ٖبر مدُاجه البدشُت ٧لها ،نغاخت
ُ
ؤو يمىا ،بل ّبن ؤٖماال بدشُت ٧املت له ق ُّضث ٖلى ؤؾاؽ ال٣غاءة الى٣ضًت ،ابخضاء مً
"ؤػمت الخًاعة الٗغبُت" الظي ظاء ه٣ضا لىهىم مً ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ في هضوة
ال٩ىٍذ ،واهتهاء بـ "ه٣ض ال٨ٟغ الُىمي" ٖلى َغٍ٣ت ٧اهِ وماع٦ـ في وؾم الٗمل البدثي
في ه٣ضًاتهما اإلاكهىعة .280خُض ًىضر مهضي ٖامل مٗجى ٢غاءجه الى٣ضًت في م٣ضمت
ٖمله الى٣ضي "ؤػمت الخًاعة الٗغبُت ؤم ؤػمت البرظىاػٍاث الٗغبُت؟" ،خحن ٌكحر بلى ّؤن
ّ
الىو هى ٢غاءة له حؿخسغط مىه ما هى ُٞه ؤنال مً ؤؾاؽ ًدمله .وألاؾاؽ
"ه٣ض
ّ
ّ
هظا لِـ ًّ
الىو بال
الىو خايغا ،بط ال ً٣ىم بيُان هظا
مغثُا في مباقغجه ،وبن ٧ان في
ّ
الىو بلى ما هى مىه
به؛ لظا وظب اؾخسغاظه –ؤي بعاءجه -بٗملُت مً الى٣ض جغظ٘
ّ
ألازغ ،ؤي بلى بيُت ال٨ٟغ التي ولضجه".281
ّبن هظا اإلاٗجى للى٣ضٖ ،لى ؾبُل اإلاشا٢ ،٫ض جم جُبُ٣ه مً ٢بل مهضي ٖامل
ّ
ًّ
مىهجُا في "ؤػمت الخًاعة الٗغبُت" ،في جدلُل ظىهغ ًُ٢ت الٗال٢ت ما بحن الخسل٠
والخ٣ضم في ألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت ،والخلل ال٩امً في ٞهم جل ٪الٗال٢ت في زُاب
جل ٪ألاًضًىلىظُت؛ طلّ ٪ؤن "٧ل جدلُل ٖلمي لبيُت الىا ٘٢الٗغبي الخايغ ٌؿخلؼم
ّ
بالًغوعة البضء بةزًإ مٟاهُم هظه ألاًضًىلىظُت ،ال ّ
ؾُما مٟهىمي الخسل٠
والخ٣ضم لى٣ض ً٣ىص بلى مٗالجت صخُدت لؤل مت الٟٗلُت التي ٌٗاوي مجها الىاّ ٘٢
اإلاٗ٣ض
ػ
هظا في جُىعه الخاعٍخي الغاهً .هظا الى٣ض ٧ان ٚاثبا في هضوة ال٩ىٍذ٩ٞ ،اهذ اإلاٗالجت
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هظه ٚحر ٖلمُت"ٞ .282الى٣ض هىا ظهض ٖلمي ًاصي بلى ٞهم صخُذ للًُ٣ت اإلاُغوخت،
ّ
ومً ّ
زم مٗالجت ٖلمُت مبيُت ٖلى طل ٪الٟهم ،وبال ٣ٞض الى٣ض بىنلخه ،خؿب مٗجى
الى٣ض في مىهجُت مهضي ٖامل.
ٖىاوًٍ الاقخٛاالث الى٣ضًت ٦شحرة ّ
وجدخل مؿاخاث واؾٗت في مدُاث مهضي ٖامل
البدشُت ،ختى ال ً٩اص ًسلى مجها بدض ؤو صعاؾت له ،ومجهاٖ ،لى ؾبُل ؤلاقاعة  :ِ٣ٞه٣ض
هُجل ،ه٣ض البيُىٍت والبيُىٍت الش٣اُٞت والجزٖت البيُىٍت في اإلااع٦ؿُت ،ه٣ض ؤلخىؾحر
وبىالهتزاؽ ولى٧احل ،ه٣ض ؤلانالخُت والاعاصًت الا٢خهاصًت ،ه٣ض الِؿاعٍت ،ه٣ض
الؿببُت اإلاُ٩اهُُ٨ت ،ه٣ض ال٨ٟغ الخجغٍبي ،ه٣ض الىمظظت الخجغٍبُت اإلاشالُت ،ه٣ض ٞى٧ى،
ه٣ض ال٨ٟغ الخىا٣ٞي ،وٚحرها مً الٗىاوًٍ التي جدخاط صعاؾاث جٟهُلُت ٧املت ،ال جٟ٨ي
هظه ألاَغوخت إلًٟائها ّ
خ٣ها.

الهكد الهكضْ
ه٣ضًت مهضي ٖامل في مىهجُخه الٟلؿُٟت وزُ٣ت الهلت بىًِ٣خه ،وبن ٧اهذ
الى٣ضًت ال جاصي بلى الىًُ٣ت بالًغوعة ،خُض حؿخدب٘ ه٣ضًخه اإلااصًت الٗلمُت هً٣ا
ًّ
ج٣ىًٍُا ناعما في بٌٗ ألاٖما .٫في خحن ؤن هًِ٣خه ،بالًغوعة ،جبضؤ بٗملُت ه٣ضًت
ناعمت؛ طلّ ٪ؤن الى٣ض ٖملُت ٦كُٟت جخسظ مؿاٞت مً اإلاى٣ىص ،باالزخالٖ ٝىه ،لً٨
لِـ مً مىُ٣ت هًُ٣ت بالًغوعة ،في خحن ّؤن الىٖ ٌ٣ملُت هضم وج٣ىٌٍ مً
ّ
مىُ٣ت ؤزغي هًُ٣ت ،وهي الٗملُت التي ال جخم بال بٗملُت ه٣ض حؿب٣ها .والى ٌ٣بهظا
اإلاٗجى ٖملُت ٨ٞغٍت َغٍ٣ها هى الى٣ض ،وؤصواتها طاث ألاصواث الى٣ضًت مشل ٦ك٠
اإلاٛالُاث اإلاىُُ٣ت واإلاشالُت والالجاعٍسُت والالٖلمُت وٚحرها ،م٘ ازخال ٝفي الٛاًت
الجهاثُت ،خُض ًخى ٠٢الى٣ض ٖىض خضوص ٦ك ٠الازخال ،ٝبِىما ًمطخي الى ٌ٣بلى
ؤ٢صخى خضوصه في الهضم والخ٣ىٌٍ .وطاث الاٖخباع مً الخٟغٍ ،٤عبما ،بحن الى٣ض
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والى ،ٌ٣هى الظي ظٗل مهضي ٖامل ٌ ِؿم ؤٖماال بدشُت ٧املت جدذ مؿمى الى٣ض٦ ،ـ
"ه٣ض ال٨ٟغ الُىمي" ،ووؾم ؤٖماال بدشُت ؤزغي بمؿمى الى٦ ،ٌ٣ـ "مضزل بلى هٌ٣
ال٨ٟغ الُاثٟي".
ّ
الى ٌ٣الى٣ضي ،ؤو "الىًُ٣ت" في مىهجُت مهضي ٖامل اخخلذ مٗٓم مؿاخت
ّ
الٗىاوًٍ الغثِؿت والٟغُٖت في مدُخه اإلاب٨غة "ؤػمت الخًاعة الٗغبُت ؤم ؤػمت
البرظىاػٍاث الٗغبُت؟" ،وجٟ٨ي بَاللت ؾغَٗت ٖلى ٞهغؽ طل ٪البدض ،لجري ٖىىان
الٟهل ألاو" ٫في ه ٌ٣مىيىٕ الىضوة" ،والشاوي "في ه ٌ٣مك٩لُت الخسل ٠والخ٣ضم"،
والشالض "في ه ٌ٣الخسل ٠الخاعٍخي" ،والغاب٘ والخامـ "في ه ٌ٣الخسل ٠ال٨ٟغي"،
والؿاب٘ خى" ٫ججضص الى ٌ٣في ج٨غاع اإلاى٣ىى" .طلٌ ٪كحر بلى ألاهمُت ال٨بحرة لخل٪
الؿمت اإلاىهجُت في مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت.
في مدُت "مضزل بلى ه ٌ٣ال٨ٟغ الُاثٟي" جٓهغ ؾمت الىًُ٣ت ٦ذجغ ػاوٍت في
مىهج صعاؾت مهضي ٖامل ،زانت في اعجباَها بؿمت الى٣ضًت ،طلّ ٪ؤن الٗغى الخدلُلي
لل٨ٟغ الُاثٟي ٦ما ًدىاوله مهضي في صعاؾخه طو "َاب٘ ه٣ضي ً٨دؿب قغُٖخه مً
اإلاى ٘٢الُب٣ي ال٨ٟغي ،الظي هىٓغ مىه في هظه ألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت .ؤي مً مى٘٢
ؤًضًىلىظُت الُب٣ت الشىعٍت الى ،ٌُ٣ؤي مى ٘٢ؤًضولىظُت الُب٣ت الٗاملتّ .
زم ّبن
ّ
بال ؤن ً٩ىن ًّ
ه٣ضًا
الىٓغ في البىاء اإلاٟهىمي ألًضًىلىظُت البرظىاػٍت اللبىاهُت ال ًم ً٨له
ًّ ّ
–ؤو باألخغي
هًُ٣ا -ألهه هٓغ ُٞه في ٖال٢خه بًغوعجه الؿُاؾُت جل .٪ولى لم ًً٨
ُٚب هظه الٗال٢ت ،إلاا ؤم٨ىه ؤن ً٩ىن هًُ٣اّ ،
ه٨ظا ،ولى ّؤهه ّ
ألن ه ٌ٣ألاًضًىلىجي
ً٨مً ،بالخدضًض ،في اؾخدًاع هظا الؿُاسخي الظي ّ
ٌُٛبه ألاًضًىلىجي ،وٍ٣ىم به ٖلى
حُِٛبه" .283هىا جٓهغ َبُٗت الٗال٢ت ما بحن الى٣ض والى ٌ٣في مىهجُت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت ،خُض ّبن ازخال ٝاإلاى ٘٢ال٨ٟغي الُب٣ي البرولُخاعي الظي ًىٓغ مىه مهضي
ٖامل ًٟغى ٖلُه ابخضاء اجساط مى ٠٢ه٣ضي بد٨م ازخال٢ه م٘ مى ٘٢آلازغ ال٨ٟغي
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البرظىاػيّ ،
ل ً٨ازخال ٝاإلاىٗ٢حن لِـ مجغص "ازخال "ٝفي وظهاث الىٓغ ،بل هى
"جىا "ٌ٢ظظعي ،ؤو ازخال ٝالى ًٖ ٌُ٣الى ،ٌُ٣ما ًٟغى ،بالًغوعة ،اجساط
مى ٠٢ه٣طخي ،ؤي مى ٠٢هاصم ّ
وم٣ىى ألؾـ زُاب آلازغ الى.ٌُ٣
الى٧ ،ٌ٣الى٣ض ،في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،ظهض ٖلمي وإ لخُىاجه،
خُض "ًٟغى ٖلى الخدلُل خغ٦ت مُٗىت ًمغ ٞحها ،بًغوعة مىُ ٤الى ،ٌ٣مً
ألاًضًىلىجي بلى الؿُاسخي ،وَٗىص ٞحها مً الؿُاسخي بلى ألاًضًىلىجي ،في ٖال٢ت ٧لحهما
باال٢خهاصي ،صازل خغ٦ت الهغإ الُب٣ي الٗامت"

284

في جىاوله الخدلُلي لًُ٣ت

ال٨ٟغ الُاثٟي ٖلى ؾبُل اإلاشا .٫وهى مً ٢بل طل ،٪في مدُت "ٖلمُت ال٨ٟغ الخلضووي"
ًٟغيه الٗلم في جمُحزه ما بحن ْاهغ الىا ٘٢الخاصٕ وباَىه الخ٣ُ٣ي ،والظي "ً٣طخي
بى ٌ٣هظا الٓاهغ للىنى ٫بلى الباًَ الظي هى هى الىاٞ .٘٢الى ٌ٣هظا هى ٖملُت
اؾخسغاط للىا ٘٢مً ْاهغ ًذجبه .وال ّبض في هظه الٗملُت مً بهخاط ألاصواث الىٓغٍت
الًغوعٍت لها ،والتي هي مىٓىمت اإلاٟاهُم الٗلمُت".285
الى ٌ٣بمٗىاه الخ٣ىٍطخي في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ٚحر مىاعب ،بل هى
واضر وظغيء في َغح ٚاًاجه في هضم مىٓىمت الى ٌُ٣ال٨ٟغٍتٟٞ .ي مٗغى هٌ٣
مهضي ٖامل إلاىُ ٤ال٨ٟغ ال٣ىمي ًّىضر ؤن ؾاا ٫طل ٪الى ٌ٣لِـ بغٍئا ،بل "هى
ً٣هض ه ٌ٣ؤًضًىلىظُت بغظىاػٍت بمبرًالُت لها ؤل ٠وظه ووظه ،ولها مً بحن هظي
الىظىه ٧لها وظه (٢ىمي) ًُ٣م جىاٞغا مُل٣ا بحن اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت والًُ٣ت ال٣ىمُت،
في هضٖ ٝؼ ٫الُب٣ت الٗاملت ًٖ الجماهحر الىَىُت ومىٗها مً الُ٣ام بضوعها الخاعٍخي
الًغوعي في ُ٢اصة خغ٦ت الخدغع الىَجي".286
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الى ٌ٣بهظا اإلاٗجى الىاضر في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت هى الظي ًاصي بلى

ّ
جمحز زِ الُب٣ت الٗاملت وخلٟائها الشىعٍحن في مىاظهت زِ الُب٣ت اإلاؿُُغة
وخلٟائها الغظُٗحن ٖلى اإلاؿخىي الىٓغي في نغإ ألا٩ٞاع؛ طلّ ٪ؤن "ب٢امت الخض
الُب٣ي الٟانل في الهغإ الىَجي بحن الخِ البرظىاػي والخِ البرولُخاعي ًبخضت
بى ٌ٣جل ٪التربت ألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت ال٣ىمُت التي ٧اهذ هي ؤؾاؽ وخضة الخمازل
بحن زُحن َبُ٣حن ،هما في الٓاهغ مخىاً٢حن ،ل٨جهما ،في اإلاماعؾت الٟٗلُت للهغإ
الىَجي ،وظهان مً زِ َب٣ي واخض".287

الصسامٕ املهطكّٕ
ؾمت جبضو يغوعٍت ،بد٨م َبُٗت ٨ٞغ مهضي ٖامل

ؾمت الهغامت اإلاىُُ٣ت
الٟلؿٟيّ ،
ل٨جهاْ ،
ؤي ؾمت الهغامت اإلاىُُ٣ت ،جإزظ َابٗا مدضصا ،هى َاب٘ اإلاىُ٤
288

اإلااصي الجضلي ،وطل ٪ؤمغ َبُعي في خالت مىهجُت مهضي ٖامل اإلااع٦ؿُت .ؾمت
الهغامت اإلاىُُ٣ت جٓهغ بك٩ل باعػ في مدُت "ؤػمت الخًاعة الٗغبُت" ،عبما بد٨م
َبُٗت جل ٪اإلادُت السجالُت في مىاظهت الخهىم ال٨ٟغٍحن إلاهضي ٖاملّ ،
ل ً٨طل ٪ال
ٌٗجي ّؤن جل ٪الؿمت ٚاثبت ًٖ بُ٣ت ؤٖما ٫مهضي ٖامل البدشُت ،خُض جخسلل جل٪

الؿمت ٧اٞت مٟانل ال٨ٟغ لضًه.
في مدُت "ؤػمت الخًاعة الٗغبُت"289السجالُت ٌؿخسضم مهضي ٖامل ؾمت
الهغامت اإلاىُُ٣ت ،باختراُٞت ٖالُت في مىاظهت زهىمه ال٨ٟغٍحن ،وه٣ض م٣ىالتهم
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المستوٌات ،بل من تفارق الفهم ،من منطلق أن الفهم للقضاٌا ال بد أن ٌحتكم للمنظور الطبقً وللصراع الطبقً
االجتماعً ،وبالتالً ٌصبح القول المنطقً محكوما لٌس فقط بقوانٌن المنطق ،بالرغم من أهمٌة ذلك وضرورته ،بل
ٌتعدى ذلك إلى فهم طبٌعة إنتاج التركٌب المنطقً ،من خالل فهم الطبٌعة الطبقٌة للفكر الذي ٌنتج هذه التركٌبة.
 289سٌتم تناول هذه المحطة ،والنصوص المنقودة فٌها لدى مهدي عامل بالتفصٌل فً المبحث الثانً من الفصل
األخٌر فً هذه األطروحة.
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وج٣ىٌٍ زُاباتهمٞ .هى ٢بل ؤن ًمطخي في جدلُل مىُ ٤الض٦خىع ٞااص ػ٦غٍاٖ ،لى
ؾبُل اإلاشاً ،٫لٟذ هٓغ ال٣اعت بلى ؤمغًٍ مهمحن في ّ
هو الض٦خىع ػ٦غٍا ،ألاو ،٫مشال،
مغجبِ بالٗال٢ت التي ًخدضر ٖجها الض٦خىع ػ٦غٍا بىنٟها "ٖال٢ت في الٗ٣ل الٗغبي،
جدضص هظا الٗ٣ل في بىِخهّ ،
وؤجها ٞغٍضة مً هىٖها ،ال وظىص لها في ؤي ٖ٣ل آزغ"290؛
طل ٪ؤن ّ
هو الض٦خىع ػ٦غٍا ًيخج ٖىه ،في الخدلُل اإلاىُ٣ي ،خؿب مهضي ٖاملّ ،ؤن
ّ
"الخسل ٠هظا محزة ُٞه صون ٚحره ،ؤي ؤهه اؾخصىاء الٗ٣ل مً الٗ٣ل البكغي .وال ٢اٖضة
لهظا الاؾخصىاء ؾىي ّؤن للٗ٣ل الٗغبي ٢اٖضة زانت ًخمحز بها مً ٚحره .وال ّ
هًٓ ؤن

الض٦خىع ػ٦غٍا ً٣بل بهظا الاؾخيخاط الظي ً٣ىصه بلُه مىُ٣ه .والخُإ في الاؾخيخاط
هدُجت الخُإ في اإلاىُ ٤هٟؿه".291
اإلاداججت اإلاىُُ٣ت التي ًىهجها مهضي ٖامل في خىاعه الى٣ضي السجالي م٘ ٞااص
ػ٦غٍاٌ ،سخضمها بُغ ١مخىىٖت في سجاالجه الى٣ضًت م٘ ؤصوهِـ وٚحره مً اإلا٨ٟغًٍ
الٗغب الظًً ها٢ل ههىنهم اإلا٣ضمت في هضوة ال٩ىٍذ ،ومً الُغ ١ألازغي التي
ًيخهجها مهضي ٖامل ،وباالؾدىاص بلى ؤؾـ اإلاىُ ٤اإلااصي الجضليُ٢ ،امه بى٣ض ؤؾـ
اإلاىُ ٤اإلاشالي ،ؤو مىُ ٤الخمازل ٦ما ٌؿمُه مهضي ٖامل ،التي ٌؿدىض بلحها ؤولئ٪
اإلا٨ٟغون؛ طلّ ٪ؤن اإلاىُ ٤اإلاشالي "زاَئ في ؤؾاؾه؛ ألهه ال ًىُل ،٤في الىٓغ في ال٨ٟغ
ؤو الش٣اٞت ؤو جل ٪الٗال٢اث مً ؤلاهخاط ،مً وخضة البيُت الاظخماُٖت ال٣اثمت ،ومً
ّ
جماؾ٨ها الضازلي" ،292وبالخالي لً ً٣ىص طل ٪اإلاىُ ٤بال بلى حجب الىا ٘٢والعجؼ ًٖ
عئٍت حُٗ٣ضاث الٗال٢اث والبجى الاظخماُٖت ُٞه.
ّبن اإلاىُ ٤اإلااصي ٢اصع ،خؿب مهضي ٖاملٖ ،لى ج ٪ُ٨ٟؤنى ٫اإلاىُ ٤اإلاشالي ؤو
مىُ ٤الخمازل ،و٦ك ٠تهاٞخه ،وَغٍ٣ه في طل ٪ببغاػ جىاً٢اث اإلاىُ ٤اإلاشالي ،الظي
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ًدًغ في زُاب ٞااص ػ٦غٍاٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ،٫خحن "ًاصي بلى يغوعة ال٣ىّ ٫بن
الىٓغة الالجاعٍسُت بلى اإلااضخي هي في الخ٣ُ٣ت هٓغة جاعٍسُت ،وفي هظا جىا ٌ٢ال ًمً٨
ّ
الخغوط مىه ،بال باٖخماص اإلاىُ ٤اإلااصي في جٟؿحر الٓاهغة الخاعٍسُت".293
ٌؿخٗحن مهضي ٖامل في مداججخه اإلاىُُ٣ت بمبدض "اإلاٛالُاث اإلاىُُ٣ت" لخٟىُض
زُاب الخهم ال٨ٟغي بُغٍ٣ت باعٖت ،ومً طلٖ ،٪لى ؾبُل اإلاشا ،٫مٛالُت
"اإلاهاصعة ٖلى اإلاُلىب" ؤو "جدهُل الخانل" ،وهي مٛالُت جد٨م "مىُ ٤الخمازل
الظي ًىدهغ ب٩امله في هظه اإلاٗاصلت :الصخيء هى الصخيء ألهه الصخيء هٟؿه"ّ ،294
وٍُب٣ها
مهضي ٖامل في ه٣ضه لجؼء مً زُاب ٞااص ػ٦غٍا ،خُض ٌؿإ ٫مهضي ٖامل ؾاالا،
ًّ
مىُُ٣ا٧ ،الخالي:
هى" :ماطا ً٣ى ٫الض٦خىع ػ٦غٍا؟" .زم ًجُب ٖلُه،
"ً٣ى ٫الض٦خىع ػ٦غٍاّ :بن الاهُ٣إ الش٣افي هى جى ٠٢همى الٗ٣ل الٗغبي.
وٍ٣ى ٫ؤًًاّ :بن الخسل ٠ال٨ٟغي هى جى ٠٢همى الٗ٣ل الٗغبي.
ٞهى بطن ً٣ىّ :٫بن الاهُ٣إ الش٣افي-الخًاعي هى هى الخسل ٠ال٨ٟغي.
ل٨ىه ً٣ى ٫ؤًًاّ :بن هظا الاهُ٣إ هى الؿبب الغثِسخي للخسل ٠ال٨ٟغي.
ّبن مٗجى هظا ب٩ل بؿاَت ّؤن الاهُ٣إ الش٣افي الظي هى جىّ ٠٢همى الٗ٣ل الٗغبي الظي
هى الخسل ،٠هى هى ؾبب الخسل ٠ؤًًاٞ .االهُ٣إ هظا هى الخسل ٠ألهه الخسل٠
هٟؿهٖ .لى هظا اإلاىًُ ٤ىُب ٤ال٣ى ٫الٗغبيّ :
وٞؿغ اإلااء بٗض الجهض باإلااء" .295وهظه
مٗالجت مىُُ٣ت جىُل ٤مً ٞهم مهضي ٖامل للمىُ ٤الخضًض.
ّ
ً٨ش ٠مهضي ٖامل اإلاؿاخت التي ًٟغصها لؿمت الهغامت اإلاىُُ٣ت في اقخٛاالجه
ًّ
مىهجُا في زاجمت مدُت "ؤػمت الخًاعة الٗغبُت" ،خُض ًستز ٫سجاالث جل٪
الىٓغٍت
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اإلادُت ال٨ٟغٍت بىنٟها نغاٖا ًّ
هٓغٍا بحن مىُ ٤الخمازل ،وهى اإلاىُ ٤اإلاشالي الظي
ّ
ًمشله الخهىم ال٨ٟغٍىن في هضوة ال٩ىٍذ ،وبحن مىُ ٤الازخال ،ٝوهى اإلاىُ ٤اإلااصي
ّ
ًمشله مهضي ٖامل٣ٞ .ض "٧ان ال٨ٟغ اإلاؿُُغ في جل ٪الىضوة واخضا ،بغٚم ّ
جىىٕ
الظي
وظىهه .وؤؾاؽ الىخضة مً هظا ال٨ٟغ هى اإلاىُ ٤الىاخض الظي ّ
ًدغ٦ه ،والظي هى
مىُ ٤الخمازلٞ .لِـ ٚغٍبا ؤن ٌُ َّ
ُٛب ال٨ٟغ الٗلمي ًٖ هظه الىضوة؛ ألههٖ ،لى هٌُ٣
هظا ال٨ٟغ اإلاؿُُغ الظي هى ٨ٞغ الُب٣ت اإلاؿُُغةً ،جض ؤؾاؾه الىٓغي في مىُ٤
الازخال ٝؤو الخسال ،٠ؤي في مىُ ٤الخىا ٌ٢اإلااصي".296

املسَنٕ املهًجّٕ
ؾمت اإلاغوهت اإلاىهجُت في مىٓىمت مهضي ٖامل الىٓغٍت ؤ٢غب ما ج٩ىن للغقا٢ت
ال٨ٟغٍت ،وؤبٗض ما ج٩ىن ًٖ "الالويىح" اإلاجهجي ،وحؿخضٖحها ،بالًغوعة ،م٣ضعة طهىُت
ٖالُت ومىٟخدت ٖلى آٞا ١بم٩اهُاث الٗ٣ل ومىجؼاث الٗلم والٟلؿٟتٖ ،بر الٗهىع.
ؾمت اإلاغوهت اإلاىهجُت جٓهغ لضي اؾخٗغاى ؤنى ٫مىهجُت مهضي ٖامل الىٓغٍت
اإلاخٗضصة٦ ،ما ّ
جبحن في اإلابدض ألاو ٫مً هظا الٟهل ،زانت في ّ
م٩ىهاتها الٟغُٖت،
الخلضوهُت وألالخىؾحرًت ،وجدضًضا في ٢ضعة مىهجُت مهضي ٖامل ٖلى هًم اإلاٟاهُم
الخلضوهُت وألالخىؾحرًت وبٖاصة جىُْٟها في ؾُا٢اث جاعٍسُت وه٣ضًت ،جخ ٤ٟخحن ً٩ىن
الاجٟا ١يغوعة ٖلمُت ،وجسخل ٠خحن ً٩ىن الازخال٦ ٝظل ٪يغوعة ٖلمُت ،وحُٗض
نُاٚت اإلاٗجى ما بحن الاجٟا ١والازخال ،ٝبغٚم بٌٗ "الٛمىى" اإلاغب ٪الظي ًٓهغ
ؤخُاها في اإلاؿاخت اإلالخبؿت ،ما بحن الاجٟا ١والازخال.ٝ
ّ
اإلاغوهت اإلاىهجُت لضي مهضي ٖامل ّ
جبضث واضخت في مىٟ٢ه اإلاغ٦ب مً اإلاىهج
البيُىي في الخدلُل٦ ،ما مغ في اإلابدض الشاوي مً هظا الٟهلٞ ،برٚم اإلاى ٠٢الى٣ضي
ّ
الهاعم في عًٞه لظل ٪اإلاىهج ،بال ّؤن مهضي ٖامل في مغوهخه اإلاىهجُت اؾخُإ
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جىُْ ٠مٟاهُم ومهُلخاث بيُىٍت في مىٓىمخه الٟلؿُٟت اإلااع٦ؿُت التي اهُل ٤في
عًٞه للبيُىٍت ٖلى ؤؾاؾها ابخضاء ،ومً طل ٪مشال مٟهىم "الؿببُت البيُىٍت" ،وهى
ألامغ الظي ؾُجغي جىاوله في ال٣ؿم ألازحر مً هظا اإلابدض بالخٟهُل ،في ظؼثُت الجهاػ
اإلاٟاهُمي إلاهضي ٖامل.
ّبن اإلاغوهت اإلاىهجُت ٢ض جشحر الخباؾا لضي بٌٗ ّ
ال٣غاء ،هظا ما ؤصع٦ه مهضي ٖامل،
زانت زالُ٢ ٫امه باؾخسضام مىُ٣حن في جدلُل الىٓام الؿُاسخي اللبىاوي "الُاثٟي"،
وهما مىُ٣ان ًٓهغان مخىاً٢ان للىهلت ألاولى :مىُ ٤الخدلُل البيُىي ،ومىُ٤
الخدلُل الخاعٍخي ٠ُ٨ٞ ،حٗامل مهضي ٖامل م٘ هظا الالخباؽ في يىء مغوهخه
اإلاىهجُت؟
اهُل ٤مهضي ٖامل في حٗامله م٘ الالخباؽ اإلادخمل الظي ًشحره اؾخسضام مىُ٤
الخدلُل البيُىي بلى ظاهب مىُ ٤الخدلُل الخاعٍخي في جدلُل الىٓام الؿُاسخي اللبىاوي
مً لٟذ "الىٓغ بلى يغوعة الخمُحز ،في هظا الىٓام ،بحن مىُّ ٤
جدغ٦ه الضازلي ومىُ٤
ّ
ج٩ىهه الخا ٍخي" 297ابخضاءّ ،
ّ
وألن ؾاا ٫صعاؾت مهضي ٖامل الىًُ٣ت ألاو ٫حٗل ٤بمىُ٤
ع
ّ
جدغ ٥الىٓام الؿُاسخي اللبىاوي الضازلي٣ٞ ،ض "ٚلب ،في الٓاهغ ،مىُ ٤الخدلُل
ّ
البيُىي ٞحها ٖلى مىُ ٤الخدلُل الخاعٍخي"ّ .298
ل ً٨ؾاا ٫الضعاؾت الشاوي اإلاخٗل٤
"بالىٓغ في مىُّ ٤
الخ٩ىن الخاعٍخي لظل ٪الىٓام ٦ىٓام َاثٟي"ٞ 299غى يغوعة مىُ٤

اٖخماص الخدلُل الخاعٍخي .وختى ًؼو ٫الالخباؽ بك٩ل ظظعي ٌؿخضع ٥مهضي ٖامل
بالخإُ٦ض ّ
"ؤن لهظًً اإلاىهجحن ٖىضه ،ؤو في مماعؾخهَ ،ابٗا ًّ
ماصًا ،هى الظي ًجٗل مجهما
خغ٦خحن مترابُخحن جخمٟهل الىاخضة مجهما ٖلى ألازغي في خغ٦ت واخضة ّ
مٗ٣ضة مً
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الخدلُل هي خغ٦ت الخدلُل اإلااع٦سخي للىا ٘٢الاظخماعي ،ؤي خغ٦ت جدلُله اإلااصي
الخاعٍخي".300
مغوهت مهضي ٖامل اإلاىهجُت في اإلاماعؾت لم حٛاصع ٖلمُتها اإلااصًت الخاعٍسُت في
جدلُل الىا ٘٢الاظخماعي ،ل٨جها اؾخُاٖذ اؾدُٗاب مىُ ٤الخدلُل البيُىي ٖلى طاث
ألاعيُت الٗلمُت ،وفي ًٞاء خغ٦ت الخدلُل اإلااع٦سخي ،لًغوعة بدشُت ا٢خًذ طل٪
بد٨م َبُٗت اإلاىيىٕ اإلاغاص جدلُله؛ طلّ ٪ؤن "جدلُل بيُت الىٓام الؿُاسخي اللبىاوي،
في همِ جدغ٦ها الضازلي شخيء ،وجدلُل ّ
ج٩ىجها الخاعٍخي شخيء آزغ ،وال ًصر الخلِ بحن
الازىحن ،وال ًصر ٖلى الىاخض مجهما ما ًصر ٖلى آلازغّ .
ل ً٨الخدلُل ،في الخالخحن ،هى
جدلُل ماصي جاعٍخي".301

ظ التلزخيْ الطُضُّلُجْ
احل ّ
ّ
ّ
الخـ الخاعٍخي الؿىؾُىلىجي في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت حك٩ل
ؾمت
ّ
والخـ الخاعٍخي الؿىؾُىلىجي
امخضاصا لؤلنى ٫اإلااع٦ؿُت الٗلمُت في جل ٪اإلاىهجُت،
خـ ه٣ضي بالًغو ة ،ومغجبِ بمٟهىم "الخا ٍش" في عئٍت مهضي ٖامل اإلااع٦ؿُتّ .
وألن
ع
ع
مٟهىم الخاعٍش لضي مهضي ٖامل ،خؿب ُٞهل ص ّعاط٢" ،اثم وهى ًاو ٫ابً زلضون،
وله خًىعه ال٩افي ،وهى ً٨ك ٠آلُت همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي ،ب٣ضع ما هى ؤؾاسخي في
قغح الُاثُٟت والضولت الُاثُٟت"٧ ،302ان الخـ الخاعٍخي ؤًًا خايغا ب٣ىة في
مىهجُت ٖامل الٟلؿُٟت ،زانت في ؤبٗاصها الى٣ضًت الخدلُلُت.
ّ
الخـ الخاعٍخي الؿىؾُىلىجي في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ًٓهغ ؤ٦ثر ما
ًٓهغ في ه٣ضه للىٓغة الالجاعٍسُت الىًُ٣ت التي ً٣ىص بلحها اإلاىُ ٤اإلاشالي ،وهي هٓغة ٚحر
ٖلمُت جٟ٣ؼ ًٖ الكغوٍ الخاعٍسُت في م٣اعبتها للٓاهغة الاظخماُٖت ،ومً طلٖ ،٪لى
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ّ
ؾبُل اإلاشا ،٫ه٣ض وه ٌ٣مهضي ٖامل لخُِٛب ؤؾباب الخسل ٠في البيُت الاظخماُٖت
ّ
الٗغبُت٦ ،ما ًخجلى طل ٪في مىُٞ ٤ااص ػ٦غٍا اإلاشالي؛ طلّ ٪ؤن اإلاك٩لت ،خؿب مهضي

ّ
ّ
ٖامل" ،لِؿذ في جسل ٠ال٨ٟغ ،ؤو ٖضم جسلٟه ،بل في جدضًض الكغوٍ الاظخماُٖت
الخاعٍسُت وألاًضًىلىظُت التي جمى٘ ال٨ٟغ ،في م٣اعبخه الىا ،٘٢مً ؤن ً٩ىن ًّ
ٖلمُا ،ؤو

التي ججٗله ٌؿحر في جُىعه الٗلمي".303

مسلت أخسٗ متداخلٕ
جخسلل مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت في مؿخىي ألاؾالُب والُغ ١ؾماث
مخضازلت ،وجٓهغ مخٟغ٢ت في زىاًا ؤٖماله البدشُت وصعاؾاجه .مً جل ٪الؿماث ؾمت
الدؿائ ٫الضاثم ،وبٖاصة نُاٚت الؿاا ٫الىاخض بإ٦ثر مً ق٩ل ،ختى ال ج٩اص جغي
صعاؾت بدشُت إلاهضي ٖامل جسلى مً ٖكغاث ألاؾئلت ،الغثِؿت والٟغُٖت ،التي حُٛي
ظىاهب ؤلاق٩الُت البدشُت اإلاغاص مٗالجتها ،وجل ٪ؾمت مىهجُت مهمت في مىاهج وَغ١
البدض الٗلمي ،بك٩ل ٖام ،والبدض الٟلؿٟي ،بك٩ل زام.
الخ٨غاع ،ؤو ما ًبضو ؤهه ٦ظل ،٪ؾمت ؤزغي ًم ً٨مالخٓتها في مىهجُت مهضي ٖامل
في مؿخىي ألاؾالُب والُغ ،١خُض جخ٨غع مٟاهُمه اإلادىعٍت ومىاٟ٢ه ال٨ٟغٍت
والؿُاؾُت في ٧اٞت صعاؾاجه ،وبك٩ل قبه خغفي ؤخُاهاّ .
ل ً٨طل ٪الخ٨غاع٦ ،ما ٌكحر
الض٦خىع هكام ٚهِب" ،ػٍاصة في الخدضًض والخمُحزٞ ،هى ًبدض باؾخمغاع ًٖ نُٜ
حٗبحرًت ظضًضة لخهىٍغ ؤهمىطظه وجىيُذ مٗاإلاه .وَٗىص بلى اإلاىيىٖاث التي ًدىاولها.
بط ًًُْ ٠الال ظضًضة ،في ٧ل مغة ٌٗىص ٞحها بلى مىيىٖاجهٞ .هى ال ً٨غع هٟؿه ،ب٣ضع
ما ً٨غع مداوالجه؛ لخدضًض هٓامه ألاهُىلىجي".304
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السخغٍت الظُ٦ت مً ؤَغوخاث بٌٗ الخهىم جٓهغ في بٌٗ ؤٖما ٫مهضي
ّ
ٖامل ،وجدضًضا في صعاؾخه "في الضولت الُاثُٟت" ،خُض ًىْ ٠جل ٪السخغٍت في ؾُا١
مؿغة ّ
ه٣ضه لخل ٪ألاَغوخاث ،ومً طل ،٪مشال ،ه٣ضه ألَغوخاث ؤهُىان ّ
وبًلُا خغٍ٤
الُاثُٟت ،ومً هماطظها حٗلُ ٤مهضي ٖامل الؿازغ ٖلى ؾااّ ٫
إلاؿغة ب٣ىلهٌ" :ؿخدُل
الىا ٘٢الخجغٍبي همىطظا ،والخالت الخانت ٢اٖضة ٖامت ،والٟغصي (ؤو الٟغٍض) مٟهىما
ًّ
ٖاما ،وج٣ىم بحن الُغٞحن ٖال٢ت مً الخمازلُ٣ً ،مها بُجهما ٨ٞغ ّ
ٚبي ٟٖ ..ىا ُٚبي ،هى
ال٨ٟغ الُاثٟي هٟؿه" .305ومجها ٢ى ٫مهضي ٖامل" :بصخيء مً الخبض ،ؤو مً
ّ
الهُمجي هٟؿه ،هٓاما ؤ٢لىٍا؟".306
الؿظاظت ،وؿإ :٫ؤلِـ الىٓام الخىا٣ٞي ،في جىاػهه
ومً مٓاهغ ؾمت السخغٍت الظُ٦ت في مىهجُت مهضي ٖامل ٢ىله" :الُغٍ٠
ّ
مؿغة هى ٢ىله ٞحهاٖ( :لى ّ
اإلاضهل في زاجمت ّ
مغ ألاًام ،ؾُم ً٨هجاح الخىاُ٣ٞت مً
مغ ألاًام) ،واؾدب٣ي ما ّ
ججاوػها) .اجغ ٥للدؿلُت ،هظه ؤٖ( ٫لى ّ
جب٣ىٞ ،اه٣له مً اللٛت
ّ
الٗامُتٞ ،خ٩ىن الىدُجت هي الخالُت٩ً :ىن ججاوػ الُاثُٟت بىجاح
الجامُٗت بلى اللٛت
الُاثُٟت( .عبما ٞاث ناخبىا ؤن ًًُ :٠بةطن هللا)" .307ومجها ،ؤزحرا ،حٗلُ ٤مهضي
ّ
ٖامل ٖلى ونّ ٠
بًلُا خغٍ ٤للبىان بإهه (٧ان وال ًؼا ،٫وؾِب٣ى ٦ما ٧ان ،بًغوعة
طاجه) ب٣ىٖ ٫امل" :وللدؿلُت ،وؿإ ،٫هدؿاء :٫هل ٧ان ؤًًا ما ٧ان ٢بل اإلاؿُدُت
ّ
وؤلاؾالم؟ وماطا ٧ان ٢بلهما؟ وبماطا ٧ان ًخٗضص؟ ولىٟترى ،للدؿلُت ؤًًا ،ؤهه ٧ان
ًّ
حٗضصًا في ز٣اٞخه وخًاعجهٞ ،هل صخُذ ّؤهه ٧ان ٦ظل ٪في هٓامه الؿُاسخي؟ ّ
وؤي
ًّ
َاثُٟا ،ختى ٢بل ؤن ج٩ىن َىاث٠؟".308
هٓام ٧ان هظا الظي ٧ان؟ وهل ٧ان بالٟٗل
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الُضلٙل َاألدَات ،أَ جًلش املفليّم الهظسِٕ
ّ
مشلما ق٩لذ ألاؾالُب والُغ ١لىخت مخىاؾ٣ت في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت
في وظهها ّ
الٟجيْ ،بن ّ
صر الخٗبحر ،خغم مهضي ٖامل ٖلى حكُ٨ل وؾاثل وؤصواث جل٪
ًّ
مٟاهُمُا ،هى ؤقبه
اإلاىهجُت في لىخت مخىاؾ٣ت في ماصتها الىٓغٍت ،بىنٟها ظهاػا
ّ
اإلاخ٩ىهت مً مجمىٖت مً اإلاهُلخاث اإلادضصة والض٣ُ٢ت
بماُ٦ىت الخدلُل اإلاخِىت
والىاضخت ،طلّ ٪ؤن "ٚمىى اإلاىهج ال ًيخج ؾىي ٚمىى في اإلاٗغٞتّ .
و٧ل اهتزاػ في

بىاء اإلاٟاهُم الىٓغي ًىٗ٨ـ في اهتزاػ في بىاء ال٨ٟغ واإلاٗغٞت"ٞ .309ما هي ؤهم مٗالم
ّ
جل ٪الىؾاثل وألاصواث؟ ّ
ومم حك٩ل ظهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت في مىهجُت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت؟
ّ
حك٩ل ظهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ابخضاء مً
مجمىٖت اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت اإلاٗغوٞت لضي اإلاكخٛلحن في خ٣ل
الضعاؾاث الٟلؿُٟت ٖمىما ،واإلااع٦ؿُت مجها ٖلى وظه الخهىم ،وهي مٟاهُم
الىٓغٍت اإلااع٦ؿُت في ماصًتها الٗلمُت "الضًال٨خُُ٨ت والخاعٍسُت" وا٢خهاصها الؿُاسخي
واقتراُ٦تها الٗلمُت ،مً ٢بُل :الخىا ٌ٢وؤهماٍ ؤلاهخاط والهغإ الُب٣ي والخدالٟاث
الُبُ٣ت وجٟاوث الخُىع وال٩ىلىهُالُت والامبرًالُت وٞاثٌ الُ٣مت ،وما بلى طلّ .٪
لً٨
ظهاػ مهضي ٖامل اإلاٟاهُمي لم ًٖ ٠٣ىض جل ٪الخضوص ،بل حٗضاها بلى هدذ مجمىٖت
مً اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث الجضًضة في نُاٚتها ،والخجضًضًت في مًمىجها ،وهظه
اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث الجضًضة ،بىنٟها ؤصواث جدلُل ماع٦ؿُت ججضًضًت في مىهجُت
ّ
ؾِىهب ٖلى جىاو ٫جل٪
ٖامل الٟلؿُٟت هي مدل البدض آلاحي .م٘ مالخٓت ّؤن التر٦حز
اإلاٟاهُم في ؾُا٢اتها الىٓغٍت في هظا اإلابدضٖ ،لى ؤن ًخم جىاولها في ؾُا٢اث الخىُْ٠
الخُبُُ٣ت في الٟهل ألازحر مً ألاَغوخت.
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مٟغصاث ظهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت التي ؾُجغي
جىاولها مٟغصاث ظضًضة ،باؾخصىاء مٟغصة "الؿببُت البيُىٍت" التي جم بصعاظها بد٨م
اإلاٗجى اإلاسخل ٠الظي ا٦دؿبخه في ؾُا ١الخىٓحر الٗاملي .وجم اؾخصىاء اإلاٟغصاث
اإلاؿخٗاعة مً م٨ٟغًٍ آزغًٍ٦ ،إلخىؾحر ،والتي لم ّ
ًخٛحر مٗىاها الجىهغي في ؾُا٢اث
مىٓىمت مهضي ٖامل الىٓغٍت٦ ،مٟهىم "ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت"٦ ،ما ّ
جم اؾخصىاء
ّ
ّ
وال٩ىهُت" ٖلى
"الخمحز
مٟاهُم ظضًضة جم جىاولها بالخٟهُل في مباخض ؾاب٣ت٦ ،مٟهىم
ّ ُ
ؾبُل اإلاشا .٫م٘ ؤلاقاعة بلى ّؤن هظه اإلاٟاهُم ٧لها ؤهجؼث في نُاٚتها الىٓغٍت مً ٢بل
مهضي ٖامل في ٦خاب "م٣ضماث هٓغٍت لضعاؾت ؤزغ ال٨ٟغ الاقترا٧ي في خغ٦ت الخدغع
الىَجي" بإ٢ؿامه الشالزت :في الخىا ،ٌ٢في همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي ،في ّ
جمغخل الخاعٍش.

املهطل البخجْ َلغٕ العلم ،أَ حجس شإَِ جًلش املفليّم الهظسِٕ
جىُل ٤لٛت مهضي ٖامل الىٓغٍت مً زالزت ؤع٧ان ؤؾاؾُت ،هي :بم٩اهاث اللٛت
الٗغبُت ٖلى هدذ اإلاٟاهُم الٟلؿُٟت وببضإ اإلاهُلخاث الٗلمُت ،والُاب٘ الخجغٍضي
ّ
اإلاخٗغطًٓ .هغ الغ٦ىان ألاو ٫والشاوي في جىيُذ
للٛت الٗلمُت ،ومىُ ٤البدض اللىلبي
مهضي ٖامل ال٨شُ ٠في م٣ضماجه الىٓغٍت ،خُض ٌكحر بلى ّؤن "لٛت الٗلم بالًغوعة لٛت
ّ
ّ
مٟهىمُت ،وبالخالي ججغٍضًت .وٖلى اإلا٨ٟغ الٗغبي ؤن ًىدذ اللٛت التي بها ً٨ٟغ ،في
الخِ هٟؿه الظي ٧ان ً٣ىم ُٞه بهظه الٗملُت م٨ٟغو الٗغبُت مً جغازىا .ل٣ض ٧اصث
اللٛت الٗغبُت جيسخى م٣ض تها ٖلى ٢ى ٫اإلاٗغٞت ،بٗض ؤن ؤؾهم ال٨شحرون ّ
مىا ومً
ع
ّ
ً٨ٟغ الىاخض ّ
مىا في
آلازغًٍ في بهجاح ماامغة اليؿُان هظهّ .بجها إلاساَغة ٦بري ؤن

ّ
واٗ٢ه باللٛت الٗغبُتّ ،
ل٨جها مساَغة يغوعٍت ،وال ؾبُل بلى ٖضم الُ٣ام بها ،وبال جاه
ال٨ٟغ ّ
مىا في ٞغاٚه".310

 310عامل ،مهدي ( ،)7103مقدمات نظرٌة ،بٌروت 8دار الفارابً ،ط  ،2ص .02
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

040

الغ ً٦الشالض في لٛت مهضي ٖامل الىٓغٍت هى مىُ ٤البدض الظي ًخبىاه ٖامل،
واإلاسخل ٠ظظعًٍّا ًٖ مىُ ٤الضعاؾت اإلاخ٩املت ،باٖخباع مىُ ٤الضعاؾت اإلاخ٩املت "مىُ٤
ٖغى ًىُل ٤مً جهاًت ما ونل بلُه مىُ ٤البدض مً هخاثج ؤو خ٣اثً ٤ىٓمها بك٩ل
ّ
واضر ًسخل ًٖ ٠ق٩ل جىلضها في خغ٦ت البدض"ّ .311ؤما مىُ ٤البدض الظي ًخبىاه
ّ
والدكٗباث ،ال ًم٨ىه
مهضي ٖامل "ٞمخٗغط بالًغوعة ،زاي٘ للٟ٣ؼاث والٟجاءاث

الخيبا بها ٢بل خهىلهاْ ،
وبن ٧ان في ؾحره الٗام زايٗا ل٨ٟغة ّ
جدغ٦ه ،وهي مىه هُ٣ت
ّ
البضء والىنى ٫مٗا .بهه خغ٦ت الخ٨ٟحر هٟؿه الظي ٌؿخ٨ك ٠الىا ،٘٢وٍىدذ قِئا
ٞكِئا ؤصواث هظه الٗملُت مً الاؾخ٨كا ،ٝوٍجض في الغظىٕ بلى هُ٣ت البضء يغوعة
مؿخمغة ٧لما ج٣ضم في البدض ،وبٗض ٖجهاِٞ ،ؿخُٗضها زاهُت لُىُل ٤مً ظضًض في
ّ
وٍٓل في خغ٦خه اللىلبُت ٌؿخُٗض
مٛامغة ؤزغي ج٣ىصه بلى مجهىً ٫طخيء له مىُل٣ه،
ما ونل بلُهٞ ،خ٨خمل الضوعة لخىٟخذ مً ظضًض ،زم ج٨خمل ٞخىٟخذ".312
ّ
ّ
اإلاخٗغط عبما ٌك٩ل حجغ الؼاوٍت ألاهم في ظهاػ اإلاٟاهُم
مىُ ٤البدض اللىلبي
الىٓغٍت لضي مهضي ٖامل ،طلّ ٪ؤن مهضي ٖامل ال ًبجي همىطظه "بالُغٍ٣ت الخدلُلُت
الضً٩اعجُت لبىت لبىت ،وبهما بالُغٍ٣ت الترُ٦بُت الخدمًُُت طاث الخغ٦ت اللىلبُت
ّ
الخهاٖضًت"٦ 313ما ٌكحر الض٦خىع هكام ٚهِب ،وهي َغٍ٣ت ،جظ٦غها ،خؿب
الض٦خىع ٚهِب" ،بخدمٌُ ُٞلم ،خُض ًبرػ ال٩ل مىظ البضاًت ،ل٨ىه ًؼصاص ويىخا
وجدضًضا وجٟهُال ،بط حؿحر ٖملُت الخدمٌُ ٢ضما"ّ .314
ل ً٨ؤع٧ان لٛت مهضي الىٓغٍت
ٖامل الشالزت ما ٧ان لها ،وخضها ،الخإؾِـ لجهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت ،لىال وظىص يغوعة
مغجبُت بمىُل ٤مدىعي ؤؾاؽ ،هى خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت.
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جًلش املفليّم الهظسِٕ َحسنٕ التخسز الُطين :الضسَزٔ َجد العالقلت
ََ ْ
ج٩ىن ظهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت لضي مهضي ٖامل اعجبِ بٗال٢ت ظضلُت يغوعٍت
ٞغيتها ًُ٢ت خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،بىنٟها "الهاظـ الغثِـ الظي ٌكٛل
ّ
٨ٞغ مهضي ٖامل"٦ ،315ما ٌكحر هاهٌ ختر ،ولًغوعة الخىٓحر الٗلمي لخل ٪الخغ٦ت.
الٗال٢ت الجضلُت ّبًاها هي ٖال٢ت مٗغُٞت بالًغوعة ،وهي "هٟؿها ال٣اثمت بحن ظهاػ
اإلاٟاهُم اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت وبحن خغ٦ت الخدغع الىَجي .في بَاع هظه الٗال٢ت٧ ،ان
البدض في طل ٪الجهاػ اإلاٟهىمي ،في وظه مىه ،بدشا في خغ٦ت الخدغع الىَجي؛ ألهه بدض
في ؤصواث مٗغٞتها ،و٧ان البدض في هظه الخغ٦ت ،في وظه مىه ،بدشا في مٟاهُم اإلااصًت
ّ
الخاعٍسُت؛ ألهه بدض في الك٩ل الخاعٍخي الظي جخمحز ُٞه ٧ىهُت هظه اإلاٟاهُم ،في
ٖال٢تها بخل ٪الخغ٦ت"ٞ .316ما هي اإلاٟاهُم الىٓغٍت اإلاٟخاخُت التي اهبجى ٖلحها ظهاػ
ّ
اإلاٟاهُم الىٓغٍت إلاهضي ٖامل في يىء طل٧ ٪له؟

منط اإنتلج الهُلُنّللْ
ّ
ًّ
مدىعٍا في ظهاػ مهضي ٖامل
ٌٗض مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" مٟهىما
الىٓغي ،وؤصاة هٓغٍت جدلُلُت جدخل مىٗ٢ا مغ ًّ
٦ؼٍا في ؤبدازه ٧اٞت .و٢ض جبلىع طل٪
اإلاٟهىم "في يىء الٟهم اإلااصي للخىا ،317"ٌ٢وج٨مً وُْٟخه الىٓغٍت في "ؤن ًٟهم
الازخال ٝالبيُىي بحن َغفي الخىا ٌ٢في الٗال٢ت بحن اإلاجخمٗاث اإلاؿخٗمغة ،ؤو
اإلاؿخٗمغة ؾاب٣ا ،واإلاجخمٗاث ؤلامبرًالُت ،في وخضة الُغٞحن في الىٓام الغؤؾمالي
الٗالمي".318
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ل٣ض ٢ام مهضي ٖامل بخدضًض "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" بىنٟه ق٨ال جاع ًّ
ٍسُا
ممحزا مً همِ ؤلاهخاط الغؤؾمالي" ،هى بالًبِ ق٩ل الغؤؾمالُت اإلاغجبُت اعجباَا ًّ
جبُٗا

بيُىٍا باإلمبرًالُت ،في ّ
ًّ
ج٩ىجها الخاعٍخي ،وفي جُىعها الغاهً ؤًًا" .319وفي مداولخه

جدضًض َبُٗت الازخال ٝبحن "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" وبحن الغؤؾمالُت ؤلامبرًالُت ًغي
مهضي ٖامل ّؤن الازخال ٝالغثِـ وألاهم ًخمشل في ّؤن "الغؤؾمالُت في مجخمٗاجىا
ال٩ىلىهُالُت ٢ض بضؤث ّ
جخ٩ىن جاع ًّ
ٍسُا في َىع ؤػمت الىٓام الغؤؾمالي الٗالمي٩ٞ ،ان
َىع ّ
ج٩ىجها الهاٖض هى َىع ؤػمتها .بمٗجى ؤجها لم حٗغ ٝالُىع الهاٖض الشىعي الظي
ٖغٞه ،ؤو ّ
مغ به همِ ؤلاهخاط الغؤؾمالي في ؤوعوبا٩ٞ ،اهذ بيُتها بيُت ؤػمُت ،ؤو ؤػمىٍت،
مىظ بضء ّ
ج٩ىجها في ْل الؿُُغة الامبرًالُت .لظا ٧ان جُىعها الخاعٍخي ًغجُم باؾخمغاع
بٗاث ٤بيُتها ألاػمىٍت هظه ،بمٗجى ّؤن جُىعها ٧ان مإػوما ،ؤي ُملجما مً صازل بىِخه،
باعجباٍ هظه البيُت اعجباَا ًّ
جبُٗا باإلمبرًالُت".320
ظظوع البيُت ألاػمىٍت في همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي ججض جٟؿحرها في مٟهىم "جٟاوث
الخُىع" اللُيُجي الظي ًد٨م الغؤؾمالُت ؤلامبرًالُت؛ طلّ ٪ؤن "ؾحروعة الخٟاع ١الُب٣ي"
في بيُت همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي جهُضم صاثما "بٗاث ٤صازلي" هى جل ٪البيُت طاتها.
طل ٪الازخال ٝالبيُىي بحن همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي الخاب٘ وهمِ ؤلاهخاط الغؤؾمالي
ًّ
بمبرًالُا ،ؤو ختى اللخا١
ؤلامبرًالي ٌٗجي اؾخدالت نحروعة ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي بهخاظا
باإلهخاط ؤلامبرًالي ،بدؿب مهضي ٖامل٦ .ما جٓهغ هخاثج طل ٪الازخال ٝالبيُىي "في ّؤن
ؤلاهخاط الغؤؾمالي ؤلامبرًالي ًمُل في جُىعه اإلاخىؾ٘ بلى الً٣اء ٖلى ٖال٢اث ؤلاهخاط
ُ
الؿاب٣ت ٖلُه ،بِىما ٌعجؼ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُاليًّ ،
وؿبُا ،في جُىعه اإلالجم بخل ٪الٗال٢ت،
ًٖ الً٣اء ٖلى هظه الٗال٢اث الؿاب٣ت اإلاخٗاٌكت مٗه في البيُت الاظخماُٖت
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ال٩ىلىهُالُت ،وٍمُل ،بالٗ٨ـ ،في جُىعه هظا ،بلى الؿماح لها بالخجضصّ ،
٦إن الك٩ل
الظي ُٞه ٌؿُُغ ٖلحها ،هى هٟؿه الك٩ل الظي ُٞه ٌٗاص بهخاظهاًّ ،
وؿبُا".321

أشمهٕ البهّٕ االجتملعّٕ
ّ
اإلاخمحز الظي ًد٨م جل ٪البيُت في
ػمان البيُت ،في لٛت مهضي ٖاملٌٗ ،جي اإلاىُ٤
قغوٍ جا ٍسُت مدضصةّ .
وألن جل ٪الكغوٍ اإلااصًت لِؿذ واخضة ٖبر الخاعٍش٧ ،ان
ع
ّ
الخهىع
للبيُت الاظخماُٖت ؤػمىت مسخلٟت ،ولِـ ػماها واخضا ٢ا ًّعا ال ًخٛحر .وفي هظا
الٗاملي ،عبماً ،برػ بىيىح ٖم ٤اإلاىُ ٤اإلااصي الخاعٍخي في م٣اعبخه للبيُت الاظخماُٖت
في ؾُا ١نحروعتها الضاثمتٖ ،لى زال ٝاإلاىُ ٤البيُىي الظي ً٣اعبها في ؾُا ١اوٛال٢ها
الشابذ ،ؤو زباتها اإلاٛلٖ ٤لى طاجه.
ّ
الخ٩ىن،
ؤػمىت البيُت الاظخماُٖت في ظهاػ مهضي ٖامل اإلاٟاهُمي زالزت ،هي :ػمان
ّ
ّ
اإلاخمحز،
الخُىع ،ؤو الؼمان البيُىي ،وػمان ال .ُ٘٣ول٩ل ػمان مجها مىُ٣ه
وػمان
وجمُحز طل ٪اإلاىُ ٤يغوعة ٖلمُت وزىعٍت؛ طلّ ٪ؤن "وظىص مىُ ٤جاعٍخي زام بالٟ٣ؼة

الشىعٍت ،ؤي وظىص بيُت ػماهُت مُٗىت جخمحز بها هظه الٟ٣ؼة مً ٚحرها مً لخٓاث
الخاعٍش ،هى الظي ّ
ًٟؿغ لىا بم٩ان الٟكل ،وبم٩ان الىجاح في الشىعةٞ .الشىعة ٖملُت
اظخماُٖت ّ
مٗ٣ضة ٌؿخلؼم جد٣ُ٣ها مٗغٞت آلُتها اإلاخمحزة .هظه اإلاٗغٞت يغوعة ٖملُت
لىجاح الخغ٦ت الشىعٍت٨ٞ ،م مً زىعة في الخاعٍش ٞكلذ (٧ىمىهت باعَـ مشال)؛ ألن
ال٣اثمحن بها ظهلىا ّ
جمحز مىُ٣هاٞ ،لم ًٟغ٢ىا بِىه وبحن مىُ ٤جُىع البيُت الاظخماُٖت
صازل بَاعها البيُىي".322
الؼمان ألاو ،٫ػمان ّ
ج٩ىن البيُت الاظخماُٖت ،هى "الؼمان الخام بمغخلت اهخ٣الها
مً هٓام بلى هٓام بهخاط آزغ" .323في هظا الؼمان الاهخ٣الي ،خؿب مهضي ٖامل٩ً" ،ىن
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وي٘ اإلاؿخىي الؿُاسخي مشال صازل البيُت الاظخماُٖت في ٖال٢خه ببُ٣ت مؿخىٍاتها
البيُىٍت مسخلٟا ًٖ ويٗه ٞحها صازل بَاع ػماجها البيُىي"ْ ،324
ؤي ػمان جُىع البيُت
الاظخماُٖت ،وهى ،ؤي ػمان الخُىع" ،ػمان صاثغي ج٨غاعي ،أل ّن خغ٦ت الخُىع ٞحها بٖاصة
آلي ّ
إلهخاط ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٣اثمت ،جخم بك٩ل ّ
و٦إجها خغ٦ت َبُُٗت مؿخمغة في بَاع
هظا الؼمان البيُىي للبيُت الاظخماُٖت٣ًٟ ،ض ٞحها الٗامل الؿُاسخي ؤهمُخه البالٛت التي
هي له في مغخلت الاهخ٣ا ٫بلى هٓام بهخاط آزغ".325
الؼمان الشالض ،ػمان ال ُ٘٣في البيُت الاظخماُٖت ،بدؿب مهضي ٖامل ،هى ػمان
الٟ٣ؼة البيُىٍت؛ بؿبب ازخال ٝصوع الٗامل الؿُاسخي وْهىع صوعه اإلاؿُُغ في البيُت
الاظخماُٖت بك٩ل مباقغ ،في قغوٍ جاعٍسُت مدضصة ،ج٨خمل خحن " ًبل ٜالهغإ
الُب٣ي ّ
خضجه ال٣هىي ُٓٞهغ٦ ،ما هى بالٟٗل في خ٣ُ٣خه٦ ،هغإ ؾُاسخي مباقغ،
ًّ
ْ
ؾُاؾُا .بن الخاعٍش،
ؤي ّؤن اإلآهغ الغثِسخي في الخىا ٌ٢الغثِسخي ً٩ىن بالٟٗل مٓهغا
ًمغ بىىٕ مً الخطخم الؿُاسخيّ ،
في لخٓخه الشىعٍت هظهّ ،
ألن جىاً٢اث البيُت
ّ ّ
جهب ٧لها ،في هظه اللخٓت ،في
الاظخماُٖتٖ ،لى مسخل ٠مؿخىٍاتها البيُىٍت،

الخىا ٌ٢الؿُاسخي الغثِسخي ،لخجٗل مىه ،في ق٩له الخاعٍخي اإلادضص ،هُ٣ت ال ُ٘٣في
جُىع البيُت الاظخماُٖت".326
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احلسنٕ االنتبلذِٕ َاحلسنٕ االجنرابّٕ
ؤػمىت البيُت الاظخماُٖت في الجهاػ اإلاٟاهُمي الىٓغي إلاهضي ٖامل حؿخضعي مٟهىما
ظضًضا آزغ ،هى مٟهىم "الخغ٦ت الاهدباطًت والخغ٦ت الاهجظابُت"؛ طلّ ٪ؤن الخغ٦ت
اإلادىعٍت في البيُت الاظخماُٖت جسخل ٠بازخال ٝػمان جل ٪البيُت الخاعٍخي الظي جخدغ٥
في بَاعه.
الخغ٦ت الاهدباطًت جٓهغ في "بَاع الؼمان البيُىي ،خحن ج٩ىن البيُت الاظخماُٖت في
جُىع َبُعي ،هى بٖاصة مؿخمغة إلهخاط ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٣اثمت ،جٓهغ الخغ٦ت
اإلادىعٍت ٞحها ٦دغ٦ت اهدباطًت ،ؤي ٦دغ٦ت هبظ ؤو ببٗاص ًٖ مغ٦ؼها آلزاعها التي جخىلض
ّ
مجها في بُ٣ت اإلاؿخىٍاث البيُىٍت .مٗجى هظا ّؤن الهغإ الُب٣ي ٞحها ٢لما ًٓهغ ٖلى
ّ
خ٣ُ٣خه ٦هغإ ؾُاسخي ،ؤهما هى في بػاخت ًٖ مؿخىاه البيُىي الؿُاسخي؛ ألهه ًٓهغ،

في ق٩له الغثِسخي٦ ،هغإ ؤًضًىلىجي ؤو ا٢خهاصي".327
الخغ٦ت الاهجظابُت ،في اإلا٣ابل ،جٓهغ في بَاع ػمان ال ،ُ٘٣وهي "خغ٦ت ججظب ب٣ىة
ّ
بلى مغ٦ؼ الخىا ٌ٢الؿُاسخي٦ ،خىا ٌ٢عثِسخي ،بُ٣ت الخىاً٢اث الاظخماُٖت ٧لها .مٗجى
هظاّ ،ؤن الهغإ الُب٣ي ،في هظه اللخٓت الشىعٍتًٓ ،هغ بالٟٗل ٖلى خ٣ُ٣خه ٦هغإ
ْ ّ
ؤي ؤهه ًخدغ ،٥لِـ في ق٩له الغثِسخي ٞدؿب ،بل في مسخل ٠اق٩اله
ؾُاسخي،
الاظخماُٖتٖ ،لى مؿخىاه البيُىي هٟؿه .هظا الك٩ل الاهجظابي في الخغ٦ت اإلادىعٍت
ًٟغى ٖلى الخىاً٢اث ٚحر الؿُاؾُت٧ ،الخىا ٌ٢ألاًضًىلىجي مشال ،ؤو الخىاٌ٢
الا٢خهاصي ،ؤن جخدغ ٥صازل البيُت الاظخماُٖت في بػاخت ًٖ مؿخىٍاتها البيُىٍت".328
ؤهمُت جدضًض هىٕ الخغ٧اث اإلادىعٍت في البيُت الاظخماُٖت ،وازخالٞها مً ػمان بلى
ػمان جاعٍخي آزغ في مىٓىمت مهضي ٖامل الىٓغٍت ًٓهغ لضي جمُحزه للُاب٘ ّ
اإلامحز
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للمماعؾاث الؿُاؾُت ل٩ل مً الُب٣ت الٗاملت والُب٣ت اإلاؿُُغة؛ طلّ ٪ؤن "الخغ٦ت
الخانت باإلاماعؾت الؿُاؾُت للُب٣ت اإلاؿُُغة خغ٦ت اهدباطًت ج٣ىم ٖلى هؼٕ الُاب٘
الؿُاسخي ًٖ ٧ل مماعؾت للهغإ الُب٣ي بهض ٝالخٟاّ ٖلى ؾُُغتها الُبُ٣ت
بةٖاصة بهخاط ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٣اثمت" .329في خحن ّؤن "الخغ٦ت الخانت باإلاماعؾت
الؿُاؾُت للُب٣اث ال٩اصخت ،وبك٩ل زام للُب٣ت الٗاملت ،هي خغ٦ت اهجظابُت
ج٣ىم في ؤؾاؾها ٖلى حؿُِـ ٧ل مماعؾت للهغإ الُب٣ي ،ؾىاء ٧اهذ ا٢خهاصًت ؤم
ؤًضًىلىظُت ،وطل ٪بهض ٝبظغاء الخدىٍل الشىعي في ٖال٢اث ؤلاهخاط الاظخماُٖت
بالخدغع مً الؿُُغة الُبُ٣ت للُب٣ت اإلاؿُُغة ،ؤي باهتزإ الؿلُت الؿُاؾُت مً ًض
هظه الُب٣ت".330

الرتابط االنصًلزٓ َالرتابط الرتانيب
مشلما اؾخضعى مٟهىم "ؤػمىت البيُت الاظخماُٖت" مٟهىم "الخغ٦ت الاهدباطًت
والخغ٦ت الاهجظابُت"ّ ،
ٞةن مٟهىم "الخغ٦ت الاهدباطًت والخغ٦ت الاهجظابُت" بضوعه

ٌؿخضعي ،في حؿلؿل مىُ٣ي ّ
ًمحز لٛت مهضي ٖامل الىٓغٍت ،مٟهىما آزغ ظضًضا هى
مٟهىم "الترابِ الاهههاعي والترابِ الترا٦بي" ،في بَاع جدضًض ق٩ل جغابِ اإلاؿخىٍاث
البيُىٍت في البيُت الاظخماُٖت.
ّبن مؿخىٍاث البيُت الاظخماُٖت البيُىٍت "جترابِ بك٩ل جغا٦بي في بَاع الخغ٦ت
الاهدباطًت للهغإ الُب٣يّ .ؤما في بَاع الخغ٦ت الاهجظابُت لهظا الهغإٞ ،هي جترابِ
بك٩ل اهههاعي" .331والٟغ ١بحن الك٩لحن الترا٦بي والاهههاعي في جغابِ البيُت
الاظخماُٖت ٌٗىص في ألاؾاؽ بلى "الخغ٦ت الخانت بالهغإ الُب٣ي ،ؤي الخىاٌ٢

 329المرجع السابق ،ص .27
 330المرجع السابق ،ص .27
 331المرجع السابق ،ص .071
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

047

الؿُاسخي ،بالك٩ل الظي به جخدضص خغ٦ت هظا الهغإ ،ؤو هظا الخىا ٌ٢الا٢خهاصي
ألاؾاسخي الخام بالبيُت الاظخماُٖت".332
ازخال ٝالك٩لحن الترا٦بي والاهههاعي في جغابِ مؿخىٍاث البيُت الاظخماُٖت،
واإلاغجبِ بدغ٦ت الهغإ الُب٣ي في البيُت الاظخماُٖت ازخال ٝظظعيٟٞ ،ي بَاع
الك٩ل الترا٦بي "ً٣ىم الخىا ٌ٢الؿُاسخي بضوع الخٟاّ ٖلى ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٣اثمت
٦ةَاع زابذ لخُىع الخىا ٌ٢الا٢خهاصي" ،333في خحن ًسخل ٠الخا ٫في بَاع الك٩ل
الاهههاعي ،خُض ًمُل الخىا ٌ٢الؿُاسخي "بالًغوعة بلى ٦ؿغ هظا ؤلاَاع الشابذ ،ؤي
بلى بخضار حُٛحر زىعي في هظه الٗال٢اث ؤلاهخاظُت" ،334بمٗجى ّؤن "الخىا ٌ٢الؿُاسخي،
في هظا ؤلاَاعً ،خدضص ٦مغ٦ؼ اهههاع إلاسخل ٠الخىاً٢اث البيُىٍت التي ج٣ٟض بظل٪
ّ
وجهب ٧لها في مغ٦ؼ اهههاعها الؿُاسخي"ٖ ،335لى الٗ٨ـ جماما مً الك٩ل
جىًُضها،
الترا٦بي الظي ٌٗمل ٖلى "جىًُض" جل ٪الخىاً٢اث البيُىٍت جغا٦بُا ٦إزغ للمماعؾت
الؿُاؾُت للُب٣ت اإلاؿُُغة.

التفلَت البهُّٓ َالتفلَت التطُزٓ
في اإلاؿخىي الىٓغيّ ،
ًٟغ ١مهضي ٖامل بحن جٟاوث الخىاً٢اث في البيُت
الاظخماُٖت ،وهى جٟغٍ ٤صًٓ ،٤ُ٢هغ ُٞه الخٟاوث البيُىي للخىاً٢اث في الىظىص
البيُىي للبيُت الاظخماُٖت في ق٩ل خغ٦ت ؤُ٣ٞت ،بِىما ًٓهغ الخٟاوث الخُىعي لخل٪
الخىاً٢اث في الخُىع الخاعٍخي لظل ٪الىظىص البيُىي في ق٩ل خغ٦ت ٖمىصًتّ ،
ل ً٨في
ؾُا ١اؾخدالت الٟهل الٟٗلي بحن الخغ٦خحن يمً خغ٦ت الخُىع الخاعٍخي للبيُت
الاظخماُٖت؛ طلّ ٪ؤن هظا الخمُحز هى ٞهل ٖلى اإلاؿخىي الىٓغي  ،ِ٣ٞج٣خًُه
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الًغوعة البدشُت ،وجٓهغ ؤهمُخه ٖىض جدلُل ٖال٢ت الهغإ الُب٣ي بخُىع البيُت
الاظخماُٖت في اقخٛاالث مهضي ٖامل الىٓغٍت.
جمُحز مهضي ٖامل الىٓغي بحن الخٟاوث البيُىي والخٟاوث الخُىعي في البيُت
الاظخماُٖت مغجبِ بالخ٣اٍ الٗال٢ت الجضلُت ما بحن اإلاٟهىمحن؛ طلّ ٪ؤن "ق٩ل جٟاوث
الخىاً٢اث في الخغ٦ت الخاعٍسُت لخُىع البيُت الاظخماُٖت ًخدضص بك٩ل جٟاوتها صازل
الىظىص البيُىي لهظه البيُت" .336وبطا ٧ان ق٩ل جٟاوث الخىاً٢اث صازل الىظىص
البيُىي ،بىنٟه جٟاوجا بيُىٍا ،واخضا ٖلى ازخال ٝألاق٩ا ٫الخاعٍسُت للبيُت
الاظخماُٖتّ ،
"ٞةن ق٩ل الخٟاوث في جُىعهاْ ،
ؤي ق٩ل ٖال٢اث الؿُُغة بُجهاً ،سخل٠
بازخال ٝألاق٩ا ٫الخا ٍسُت اإلادضصة للبيُت الاظخماُٖت؛ ّ
ألن الك٩ل الخاعٍخي اإلادضص
ع
لىظىص هظه الخىاً٢اث في البيُت الاظخماُٖت ،ؤي وظىصها الٟٗلي في هظه البيُت،
ًسخل ٠مً بيُت اظخماُٖت بلى بيُت اظخماُٖت ؤزغي ،مً هٓام بهخاط بلى هٓام بهخاط
آزغ".337
مٗجى ازخال ٝؤق٩ا ٫الخٟاوث الخُىعي في البيُت الاظخماُٖت ،م٣ابل واخضًت
ؤق٩ا ٫الخٟاوث البيُىي لضي مهضي ٖامل مغجبِ بالىٓغ بلى الخىا ٌ٢الا٢خهاصي
ّ
ومدضصا ًّ
ًّ
جهاثُا ل٩ل الخىاً٢اث البيُىٍت في ٧اٞت ؤهٓمت ؤلاهخاط
ؤؾاؾُا
بىنٟه جىاً٢ا
ِ
ًّ
زانا
ٖبر الخاعٍش ،بمٗجى ّؤن "الخٟاوث البيُىي في وظىص الخىاً٢اث البيُىٍت لِـ
بىٓام ؤلاهخاط الغؤؾمالي ،بل ّ
ٌٗم ٧ل ؤهٓمت ؤلاهخاط الخاعٍسُت"ٚ .338حر ّؤن الخٟاوث
الخُىعي لخىاً٢اث البيُت الاظخماُٖت في جُىعها الخاعٍخي ،بمٗجى "الك٩ل الخاعٍخي
لٗال٢اث الؿُُغة بُجها ،في بَاع جُىعها الكاملً ،سخل ٠مً هٓام بهخاط بلى هٓام
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بهخاط آزغّ ،
ألن الىظىص الٟٗلي لخٟاوتها البيُىي ،ؤي الك٩ل الخاعٍخي اإلادضص لىظىص
هظا الخٟاوث البيُىيً ،سخل ٠بازخال ٝؤهٓمت ؤلاهخاط الاظخماعي".339
ؤهمُت الخٟغٍ ٤الىٓغي بحن الخٟاوث البيُىي والخٟاوث الخُىعي لخىاً٢اث البيُت
الاظخماُٖت في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت جٓهغ زال ٫جدلُله للىا ٘٢الاظخماعي
الخاعٍخي ،زانت في الخدلُل اإلا٣اعن بحن همُحن مسخلٟحن مً ؤلاهخاط٦ ،ىمِ ؤلاهخاط
ؤلاُ٢اعي وهمِ ؤلاهخاط الغؤؾمالي ،خُض هجض في همِ ؤلاهخاط ؤلاُ٢اعي ّؤن "الٗال٢ت

ّ
اإلادضصة في
البيُىٍت الخىاًُ٢ت بحن ٢ىي ؤلاهخاط وٖال٢اجه الاظخماُٖت هي الٗال٢ت
ِ
الجهاًت إلاسخل ٠ؤق٩ا ٫الٗال٢اث الاظخماُٖت ،ؾىاء ؤ٧اهذ ؾُاؾُت ؤم صًيُت ،ؤم ٚحر
طل ،٪و٦ظل ٪ألامغ في هٓام ؤلاهخاط الغؤؾمالي" ،340في ٦ال الىٓامحن ،ؤلاُ٢اعي
والغؤؾمالي جبرػ ال٣اٖضة اإلااصًت ٦إؾاؽ واخض للبيُت الاظخماُٖت في هظه الٗال٢ت
البيُىٍت الخىاًُ٢ت ،ل ً٨ألامغ مسخل ٠في مؿخىي الىظىص الٟٗلي الخاعٍخي ٖىه في
اإلاؿخىي البيُىي الؿاب ٤اإلاكاع بلُه.
ّ
اإلادضص لل٣اٖضة اإلااصًت في البيُت الاظخماُٖت
في مؿخىي الىظىص الٟٗلي الخاعٍخي
ِ
ّزمت ازخال ٝمً هٓام بهخاط بلى هٓام بهخاط آزغ ،بدؿب مهضي ٖاملٞ" ،خُىع ال٣ىي
اإلاىخجت في ؤلاُ٢اُٖت ،وق٩ل هظا الخُىع في ٖال٢خه بٗال٢اث ؤلاهخاط الاظخماُٖتٚ ،حره
ّ
جماما في الغؤؾمالُتٞ .لِـ مجغص وظىص اإلاؿخىي الا٢خهاصي ٦مؿخىي
مدضص في
ِ
الجهاًت ،ؤي لِـ وظىص هظا اإلاؿخىي بك٩ل مجغص ًٖ ؤق٩اله ؤو قغوَه الخاعٍسُت
اإلادضصة في البيُت الاظخماُٖت الكاملت ،هى الظي ًٟؿغ لىا وظىص الخىا ٌ٢ألاًضًىلىجي
مشال ٦خىا ٌ٢مؿُُغ في جُىع البيُت الاظخماُٖت ؤلاُ٢اُٖت ،بل الك٩ل الخاعٍخي
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اإلادضص لىظىص هظا اإلاؿخىي الا٢خهاصي في البيُت ؤلاُ٢اُٖت هى الظي بةم٩اهه ؤن ً٩ىن
اإلابضؤ الخٟؿحري لهظه الٓاهغة الخاعٍسُت اإلادضصة".341

عالقٕ التخدّد َعالقٕ الطّطسٔ
ّ
الخدضص وٖال٢ت الؿُُغة" في ظهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت إلاهضي ٖامل
مٟهىم "ٖال٢ت
ًإحي امخضاصا إلاٟهىم "الخٟاوث البيُىي والخٟاوث الخُىعي"ّ ،
وٍخطر ؤ٦ثر في ؾُا ١ه٣ضه
للجزٖت البيُىٍت لضي ؤلخىؾحروبىالهتزاؽ ،جل ٪الجزٖت ،ؤو الىهم ألاًضًىلىجي بلٛخه ،التي
جغي ّؤن للخىا ٌ٢الغثِسخي اإلاؿُُغ في البيُت الاظخماُٖت خغٍت في الخى٣ل بحن مؿخىٍاتها.
وخؿب مهضي ٖامل ّ
ّ
الخدضص بحن الخىاً٢اث جٓهغ في الخٟاوث البيُىي
ٞةن "ٖال٢ت

لهظه الخىاً٢اث ،وٖال٢ت الؿُُغة بُجها جٓهغ في جٟاوتها الخُىعي".342
ّ
الخدضص وٖال٢ت الؿُُغة في مىٓىمت مهضي ٖامل
ؤهمُت الخمُحز بحن ٖال٢ت
الىٓغٍت جٓهغ ٖىض مداولت جدضًض الىي٘ الىٓغي للخىاً٢حن الا٢خهاصي والؿُاسخي في
البيُت الاظخماُٖت؛ طلّ ٪ؤن ْهىع "الخىا ٌ٢الا٢خهاصي ٦خىا ٌ٢ؤؾاسخي ّ
مدضص في
ِ
ّ ّ
ّ
الخدضص ،في خحن ّؤن "جدضًض
ًخم بال في بَاع ٖال٢ت
الجهاًت لبُ٣ت الخىاً٢اث" 343ال
ّ
الخدضص ،بل هى ممً٨
الىي٘ الىٓغي للخىا ٌ٢الؿُاسخي مؿخدُل في بَاع ٖال٢ت
 ِ٣ٞفي بَاع ٖال٢ت الؿُُغة".344
ّ
الخدضص وٖال٢ت الؿُُغة٦ ،ما هى الخا ٫في الجزٖت
ٖضم الخمُحز الىٓغي بحن ٖال٢ت
البيُىٍت لضي ؤلخىؾحر وبىالهتزاؽ ،مً وظهت هٓغ مهضي ٖاملً ،اصي "بلى اؾخدالت
ّ
الخدضص في ٖال٢ت
ٞهم الهغإ الُب٣ي ٧ال٣ىة اإلادغ٦ت للخاعٍش .و٦ما ّؤن خهغ ٖال٢ت
الؿُُغة بحن الخىاً٢اث الاظخماُٖت ً٣ىص بلى حجب صوع الخىا ٌ٢الا٢خهاصي في
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جدضًض جُىع البيُت الاظخماُٖت ،وٍاصي في الجهاًت بلى ما ّ
ٌؿمى في اللٛت الؿُاؾُت
ّ
الخدضص بحن الخىاً٢اث،
اإلااع٦ؿُت باإلعاصًت٦ ،ظل ٪خهغ ٖال٢ت الؿُُغة في ٖال٢ت
ٞهى ً٣ىص بلى حجب صوع الخىا ٌ٢الؿُاسخي في جُىع البيُت الاظخماُٖت ،وٍاصي في
الجهاًت بلى ما ّ
ٌؿمى باال٢خهاصًت".345

التهلقض احملدِّد َالتهلقض املطّطس
مٟهىم "الخىا ٌ٢اإلا ّ
دضص والخىا ٌ٢اإلاؿُُغ" في ظهاػ مهضي ٖامل اإلاٟاهُمي
ِ
ّ
الىٓغي قضًض الهلت بمٟهىم "ٖال٢ت الخدضص وٖال٢ت الؿُُغة" ،بل ً٩اص ً٩ىن
ّ
امخضاصا وجىيُدا له٦ ،ما ًمّ ً٨
اإلادضص والخىاٌ٢
جلمـ ؤوظه الخمُحز بحن الخىاٌ٢
ِ

اإلاؿُُغ بالىٓغ مً ػاوٍتي "الخٟاوث البيُىي والخٟاوث الخُىعي"ٖ ،لى اٖخباع م٣اعبت
ّ
اإلادضص مً ػاوٍت الخٟاوث البيُىي ،وم٣اعبت الخىا ٌ٢اإلاؿُُغ مً ػاوٍت
الخىاٌ٢
ِ
الخٟاوث الخُىعي.
ّ
اإلادضص صوما ،والشابذ
الخىا ٌ٢الا٢خهاصي هى الخىا ٌ٢ألاؾاسخي ،وهى الخىاٌ٢
ِ
ّ
الخدضص .في خحن ّؤن الخىا ٌ٢الؿُاسخي هى الخىا ٌ٢اإلاؿُُغ ،بمٗجى
في بَاع ٖال٢ت
ّ
اإلادغ ٥لخُىع البيُت الاظخماُٖت في بَاع ٖال٢ت الؿُُغة .وجٟهُل طل ٪هى
الخىاٌ٢
ّؤن "الخىا ٌ٢الا٢خهاصيّ ،
ؤي الخىا ٌ٢ألاؾاسخي في البيُت الاظخماُٖت ،هى ؤلاَاع
البيُىي لخُىع الخىاً٢اث الخاعٍخي الخام بالبيُت الاظخماُٖت ،وهظا الخىاٌ٢
ألاؾاسخي في ٖال٢ت ال٣ىي اإلاىخجت بٗال٢اث ؤلاهخاط الاظخماُٖت زابذ ال ًخٛحر ،بغٚم
الخُىع الخاعٍخي للبيُت الاظخماُٖت" .346هظا الخىا ٌ٢الا٢خهاصي ألاؾاسخي بىنٟه
ّ
ًدضص بُ٣ت
ؤلاَاع البيُىي لخُىع الخىاً٢اث في البيُت الاظخماُٖت هى الظي
الخىاً٢اث :الؿُاؾُت وألاًضًىلىظُت وٚحرها ،بىنٟها جىاً٢اث مؿُُغة في قغوٍ
جاعٍسُت مدضصة مً جُىع البيُت الاظخماُٖت.
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ّ
اإلادضص والخىا ٌ٢اإلاؿُُغ في مىٓىمت مهضي ٖامل
ؤهمُت الخمُحز بحن الخىاٌ٢
الىٓغٍت ًٓهغ في حٗغٍٟه "للشىعة" بىنٟها ٦ؿغا لظل ٪ؤلاَاع البيُىي ٌٗمل ٖلى ه٣ل
البيُت الاظخماُٖت مً هٓام بهخاط بلى هٓام بهخاط آزغ .طل ٪هى الخل الخاعٍخي الشىعي
للخىا ٌ٢الا٢خهاصيّ ،
ل ً٨طل ٪الخل ،خؿب مهضي ٖامل "ال ّ
ًخم بَال٢ا ٖلى
اإلاؿخىي الا٢خهاصي ،بل ٖلى اإلاؿخىي الؿُاسخي في البيُت الاظخماُٖتٞ .لِـ للخىاٌ٢
الا٢خهاصي ٌّ
خل ا٢خهاصي ،و٧ل خل ا٢خهاصي لهظا الخىا ٌ٢لِـ في الخ٣ُ٣ت خال
له ،بل هى بب٣اء له؛ ّ
ألن قغٍ وظىص هظا الخل الا٢خهاصي هى ب٣اء هظا الخىاٌ٢
ًّ
ًّ
ؾُاؾُا.
ألاؾاسخي ٦ةَاع بيُىي له .مٗجى هظا ّؤن للخىا ٌ٢الا٢خهاصي بالًغوعة خال
لهظا ،ؤم ً٨ال٣ىّ :٫بن ٧ل زىعة اظخماُٖت هي في ؤؾاؾها زىعة ؾُاؾُت".347

اهلّمهٕ الطبكّٕ َالطّطسٔ الطبكّٕ /ضلطٕ الدَلٕ َجًلش الدَلٕ
مٟهىم "الهُمىت الُبُ٣ت والؿُُغة الُبُ٣ت" في ظهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت إلاهضي
ٖامل مغجبِ بمٟهىم "ؾلُت الضولت وظهاػ الضولت" لضًه اعجباَا وزُ٣ا ،و٦ال اإلاٟهىمحن
زم الخىا ٌ٢بحن ّ
مغجبُان بغئٍت مهضي ٖامل لالزخال ٝؤو الخٗضص ،ومً ّ
م٩ىهاث

الُب٣ت اإلاؿُُغة ٟ٦ئاث ،ؤو بحن ّ
م٩ىهاث الخدال ٠الُب٣ي اإلاؿُُغ ُ٦ب٣اث؛ طلّ ٪ؤن
ازخال ٝوجىا ٌ٢جلّ ٪
اإلا٩ىهاث ،الظي ًإزظ ق٩ل حٗضص ألاخؼاب ،هى "يغوعة للخٗبحر
ًٖ مهالر َبُ٣ت مخىاً٢ت صازل الُب٣ت اإلاؿُُغة ،ؤو صازل الخدال ٠الُب٣ي
اإلاؿُُغ".348
في يىء طل ٪الاعجباٍ الىزُ ٤ما بحن مٟهىم "الهُمىت الُبُ٣ت والؿُُغة الُبُ٣ت"
وبحن حٗضص ؤخؼاب الُب٣ت اإلاؿُُغة ،ؤو الخدال ٠الُب٣ي اإلاؿُُغًّ ،خطر مٗجى
الهُمىت الُبُ٣ت التي "حٗىص صوما بلى ٞئت مً الُب٣ت اإلاؿُُغة ،ؤو الى َب٣ت مً
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الخدال ٠الُب٣ي اإلاؿُُغ" ،349في م٣ابل الؿُُغة الُبُ٣ت التي حٗىص للُب٣ت
اإلاؿُُغة ب٩اٞت ٞئاتها ،ؤو للخدال ٠الُب٣ي اإلاؿُُغ ب٩اٞت َب٣اجه وٞئاجه.
مٟهىم "الهُمىت الُبُ٣ت" في مىٓىمت مهضي ٖامل الىٓغٍت مغجبِ في الىا٘٢
بمٟهىم "ؾلُت الضولت" ،في م٣ابل اعجباٍ مٟهىم "الؿُُغة الُبُ٣ت" في الىا٘٢
بمٟهىم "ظهاػ الضولت"؛ طلّ ٪ؤن "ؾلُت الضولت جمخل٨ها ،بك٩ل ٖام ،الٟئت ؤو الُب٣ت
اإلاهُمىت ،وجًٗها في زضمت هُمىتها الُبُ٣ت ،صازل ؾُُغة الُب٣ت اإلاؿُُغة ،ؤو
الخدال ٠الُب٣ي اإلاؿُُغ"ّ .350ؤما "ظهاػ الضولت" ّ
ُٞخه ٠بىىٕ مً الاؾخ٣اللُت
اليؿبُت ،لِـ ًٖ "الُب٣اث الاظخماُٖت اإلاخهاعٖت ،بل ًٖ الٟئاث الُبُ٣ت في
ّ
اإلا٩ىهت للخدال ٠الُب٣ي اإلاؿُُغ،
الُب٣ت اإلاؿُُغة ،ؤو ًٖ الٗىانغ الُبُ٣ت
ٞاؾخ٣الله هظا ال ً٩ىن بال في جبُٗخه اإلاباقغة للُب٣ت اإلاؿُُغة ٩٦ل ،ؤو للخدال٠
الُب٣ي اإلاؿُُغ ٩٦ل".351
ؤهمُت الخمُحز الىٓغي ،في مىٓىمت مهضي ٖامل ،ما بحن ؾلُت الضولت في ٖال٢تها
بالٟئت ،ؤو الُب٣ت اإلاهُمىت التي جمخل٨ها ،مً هاخُت ،وظهاػ الضولت في ٖال٢خه بالُب٣ت
اإلاؿُُغة ،ؤو الخدال ٠الُب٣ي اإلاؿُُغ ،مً هاخُت زاهُت ،ج٨مً في الخدضًض الض٤ُ٢
لضوع ظهاػ الضولت ،بىنٟه ؤصاة اإلادآٞت ٖلى ٖال٢اث الؿُُغة الُبُ٣ت في البيُت
الاظخماُٖت ،وهى صوع ًخإؾـ "ٖلى مى٘ ؤي حُٛحر في ٖال٢ت الؿُُغة الُبُ٣ت هظه.
لهظا٧ ،ان اؾخ٣الله اليؿبي ًٖ الخىاً٢اث الشاهىٍت التي حٗخمل الُغ ٝاإلاؿُُغ
يغوعة َبُ٣ت للخٟاّ ٖلى الؿُُغة الُبُ٣ت للُب٣ت اإلاؿُُغة ،ؤو للخدال ٠الُب٣ي
ّ
اإلاؿُُغ ،مٗجى هظا ّؤن اؾخ٣الله اليؿبي ًم٨ىه مً يبِ جُىع الخىاً٢اث الشاهىٍت
هظه ،ومىٗها مً ؤن جخٟجغ ،بك٩ل حهضص وظىص ٖال٢ت الؿُُغة الُبُ٣ت هٟؿها".352
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التمسّحل َالتطُز
ّ
"الخمغخل والخُىع" في ظهاػ مٟاهُم مهضي ٖامل الىٓغي جبلىع في ال٣ؿم
مٟهىم
الشالض مً ٦خاب "م٣ضماث هٓغٍت"٢ ،ؿم "في ّ
جمغخل الخاعٍش" ،وظاء في ؾُا ١الًغوعة
ّ
الخمغخل والخُىع في خغ٧اث الاهخ٣ا ٫صازل البيُت الاظخماُٖت،
الىٓغٍت للخٟغٍ ٤بحن
وٖال٢ت جل ٪الخغ٧اث بدىاً٢اث جل ٪البيُت ،الؿُاؾُت والا٢خهاصًت بك٩ل زام.
ّ
الخمغخل هى "خغ٦ت الاهخ٣ا ٫مً مغخلت بلى ؤزغيّ ،ؤما الخُىع ٞهى خغ٦ت الاهخ٣ا٫
ّ
الخمغخل في البيُت الاظخماُٖت بهظا اإلاٗجى هى "خغ٦ت الخىاٌ٢
مً َىع بلى آزغ".353
الؿُاسخي ،وهى ٢اثم بالًغوعة في بَاع جُىعها ،بالك٩ل الظي ًخدضص ُٞه بهظا الخُىع
الظي هى مجها خغ٦ت الخىا ٌ٢الا٢خهاصي ،ؾىاء في الاهخ٣ا ٫مً َىع بلى آزغ ،ؤم في
خل ؤػمت الُىع الظي اهتهذ بلُه ".354
ّ
الخمغخل والخُىع جٓهغ في ؾُا ١جدلُله
ؤهمُت جمُحز مهضي ٖامل الىٓغي ما بحن
ل٣ضعة الىٓام الغؤؾمالي ٖلى ججاوػ ؤػماجه ،ولى ما٢خا؛ طلّ ٪ؤن "َىع ألاػمت مً همِ
ؤلاهخاط الغؤؾمالي ،مشال٢ ،ابل للخجضص اإلاؿخمغ ،ما صامذ خغ٦ت هظا الهغإ لم
جخم ،ً٨ألؾباب جاعٍسُت مدضصة ،مً بًجاص الخل الظي به جيخ٣ل البيُت الاظخماُٖت
ّ
مً هظا الُىع بلى همِ بهخاط آزغ"ٞ .355ما ًبضوْ ،اهغٍا ،ؤهه ججاوػ لؤلػمت في الىٓام
ّ
ججضص لُىع ألاػمت ،ؤي هى ّ
"جمغخل" في بيُت الىٓام
الغؤؾمالي ،هى في الخ٣ُ٣ت
ّ
الغؤؾمالي ،ولِـ جُىعا ،خؿب مهضي ٖامل ،خُض ال ًدضر الخُىع بال باالهخ٣ا ٫بلى
همِ بهخاط آزغ ،هى همِ ؤلاهخاط الاقترا٧ي ،بالًغوعة ،بدؿب مهضي ٖامل.
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الطببّٕ البهُِّٕ
اإلاٟهىم الىٓغي ألازحر في ظهاػ مٟاهُم مهضي ٖامل في هظا اإلابدض هى مٟهىم
ّ
"الؿببُت البيُىٍت" ،وهى مٟهىم لِـ ظضًضا بال في ؾُا ١ازخال ٝاإلاٗجى؛ طل ٪ؤ ّن
مهضي ٖامل اؾخٗاعه مً ؤلخىؾحر في بَاع ظهضهْ ،
ؤي ظهض مهضي ٖامل ،الخدلُلي
ّ
بالخسلّ .٠
بىنٟه ؤؾاؾا ًّ
ل ،ً٨وبؿبب مً ؤهمُت هظا
هٓغٍا لخٖ ٪ُ٨ٟال٢ت الاؾخٗماع
اإلاٟهىم في مىٓىمت مهضي ٖامل الىٓغٍت ٣ٞض ظغي بصعاظه في هظا اإلابدضٖ ،لى اٖخباع
ازخال ٝاإلاٗجى في جىُْ ٠مهضي ٖامل بك٩ل ظظعي.
ازخال ٝمٗجى الؿببُت البيُىٍت في مىٓىمت مهضي ٖامل ،بىنٟها طل ٪الىىٕ مً
الؿببُت "التي جغبِ بحن بىِخحن ،ال بحن خضزحن ،في وخضة بيُىٍت ج٩ىن ٞحها بيُت الؿبب
خايغة في بيُت الىخاط ،ال في طاتها ،بل في آزاعها ،ؤي في ُٚابها؛ ألجها وخضة جٟاعُ٢ت"
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ظاء في مٗغى ه٣ضه إلاٟهىم الؿببُت الخجغٍبُت ،ؤو الؿببُت اإلاُ٩اهُُ٨ت ،وفي بَاع جمُحزه
إلاٟهىم "الىخاط" في الؿببُت البيُىٍت ًٖ مٟهىم "ألازغ" في الؿببُت الخجغٍبُت ؤو
ّ
ّ
اإلاُ٩اهُُ٨ت؛ طل ٪ؤ ّن مٟهىم ألازغ "ال مٗجى له بال بطا ٧اهذ الٗال٢ت بحن الهحروعة
الخاعٍسُت للغؤؾمالُت ،في ق٩لها الاؾخٗماعي ،والهحروعة الخاعٍسُت للخسلٖ ،٠ال٢ت
زاعظُت" ،357وهي لِؿذ ٦ظل ٪في هٓغ مهضي ٖامل.
ّ
ُ
في هٓغه ّ
ٞةن الخ٣ُ٣ت هي ّؤن "الٗال٢ت بحن الغؤؾمالُت والخسل ،٠بطا هٓغ بلحها
صازل ألا ٤ٞالخاعٍخي ّ
لخ٩ىجها وجُىعها ،لِؿذ ٖال٢ت زاعظُت ،بل هي ٗٞال ٖال٢ت

ّ
ألاصر جدضًضها ٗ٦ال٢ت جضازل بيُىي .وهي ال جٓهغ ٗ٦ال٢ت
صازلُت ،وعبما ٧ان
ّ
بال بطا ُُٗ٢ذ ًٖ خغ٦ت ّ
ج٩ىجها الخاعٍخي"ْ .358هىع الٗال٢ت بحن الغؤؾمالُت
زاعظُت،
والخسلٗ٦ ٠ال٢ت زاعظُت هى زُإ مجهجي وُٞ ٘٢ه بً ٠ال٧ىؾذ في مداولخه جدلُل
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جل ٪الٗال٢ت اهُال٢ا مً اإلاٟهىم اإلااع٦سخي خى" ٫همِ ؤلاهخاط آلاؾُىي" ،وهى ألامغ
ًّ
ه٣ضًا لظل ٪الخُإ اإلاجهجي ٖىض مهضي ٖامل في م٣ضماجه
الظي اؾخضعى جدلُال
الىٓغٍت.359
زالنت هظا اإلابدض اإلاخٗل ٤بإؾالُب وؤصواث مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت
ًم ً٨بصعاظها في الى٣اٍ آلاجُت:
أَلًل :جخمحز مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت بمجمىٖت مً الؿماث ٖلى مؿخىَي
ألاؾالُب وألاصواث .ألاؾالُب باإلاٗجى ألا٢غب للُغ ١وألاهماٍ والؿماث الٟىُت،
وألاصواث بمٗجى الىؾاثل اإلاٗغُٞت واإلاٟاهُم الخدلُلُتٖ .لى ٢اٖضة الىخضة اإلاىهجُت
لؤلؾالُب وألاصواث.
ثلنًّل :جإؾؿذ لٛت مهضي ٖامل الىٓغٍت ٖلى زالزت ؤع٧ان هي :بم٩اهاث اللٛت الٗغبُت
ٖلى هدذ اإلاٟاهُم الٟلؿُٟت وببضإ اإلاهُلخاث الٗلمُت ،والُاب٘ الخجغٍضي للٛت
ّ
اإلاخٗغط .واعجبِ ظهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت لضًه بٗال٢ت
الٗلمُت ،ومىُ ٤البدض اللىلبي
ظضلُت يغوعٍت ٞغيتها ًُ٢ت خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت.

ثللجًل :ؤهم الُغ ١وألاؾالُب في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت هي :الى٣ضًت .والى٣ض
ّ
والخـ الخاعٍخي
الى٣طخي ؤو الىًُ٣ت .والهغامت اإلاىُُ٣ت .واإلاغوهت اإلاىهجُت.
الؿىؾُىلىجي .والدؿائ ٫الضاثم وبٖاصة نُاٚت الؿاا ٫الىاخض بإ٦ثر مً ق٩ل.
والسخغٍت الظُ٦ت.

زابعًل :ؤهم مٟاهُم وؤصواث مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت هي :همِ ؤلاهخاط
ّ
ّ
الخُىع ؤو الؼمان
الخ٩ىن ،وػمان
ال٩ىلىهُالي .وؤػمىت البيُت الاظخماُٖت الشالزت :ػمان
البيُىي ،وػمان ال .ُ٘٣والخغ٦ت الاهدباطًت والخغ٦ت الاهجظابُت .والترابِ الاهههاعي
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ّ
الخدضص وٖال٢ت
والترابِ الترا٦بي .والخٟاوث البيُىي والخٟاوث الخُىعي .وٖال٢ت
ّ
اإلادضص والخىا ٌ٢اإلاؿُُغ .والهُمىت الُبُ٣ت والؿُُغة
الؿُُغة .والخىاٌ٢
ِ
ّ
والخمغخل والخُىع .والؿببُت البيُىٍت.
الُبُ٣ت /ؾلُت الضولت وظهاػ الضولت.
خلمطًل :ما ًٓهغ ٛ٦مىى ؤو جىا ٌ٢مغب ٪في جىُْ ٠مهضي ٖامل لبٌٗ اإلاٟاهُم
البيُىٍت في مىهجُخه الٟلؿُٟت ،بغٚم خظ ه مً الى٢ىٕ في ّ
ٞش البيُىٍت ،بك٩ل ٖام،
ع
وخغنه ٖلى ببغاػ ه٣ضه لخل ٪الجزٖت لضي ؤلخىؾحر ،بك٩ل زام ،وهى ٚمىى ًٓهغ في
جل ٪اإلاؿاخت اإلالخبؿت ما بحن البيُىي والالبيُىي في لٛت مهضي ٖامل الىٓغٍت -وهي لٛت
قبحهت بلٛت ال ج٣ل الخباؾا لضي ؤلخىؾحر طاجهً -م٢ ً٨غاءجه مً ػاوٍخحن مسخلٟخحن:
 الؼاوٍت ألاولى هي ّؤن مهضي ٖامل في ه٣ضه لل٨ٟغ البيُىي ،بك٩ل ٖام٦ ،ماّ
ججلى في ٨ٞغ بصواعص ؾُٗض البيُىي الش٣افي الٟى٧ىي ٧ان مدؿ٣ا مً هاخُت
مىُُ٣ت ،ومخىا٣ٞا م٘ مىهجُخه اإلااع٦ؿُت .ل٨ىه لم ً٦ ً٨ظل ،٪وو ٘٢في هىٕ
ّ
الخٗمُم في ه٣ضه للجزٖت البيُىٍت لضي ؤلخىؾحر ،بغٚم ؤهه ،ؤي مهضي ٖامل ،لم
ًخدغع مً جل ٪الجزٖت ًّ
٧لُا في جىُْٟه إلاٟاهُم بيُىٍت في جدلُله للبيُت
الاظخماُٖت .بمٗجى ّؤن مهضي ٖامل ً٩ىن ٢ض وُٞ ٘٢ما وُٞ ٘٢ه ؤلخىؾحر مً
"زُإ" مجهجي ،بطا ؤزظها بى٣ض مهضي ٖامل أللخىؾحر ،في جىُْٟه لخل٪
اإلاٟاهُم ،ؤو ما ٌكا٧لها ،في جدلُله للبيُت الاظخماُٖت .وختى لى عؤًىا ّؤن
ّ
جىُْ ٠مهضي ٖامل لخل ٪اإلاٟاهُم البيُىٍت بهما ظاء في ؾُا ١ماع٦سخي
مسخلٌ ٠ؿخىٖب جل ٪اإلاٟاهُم في مىهجُخه اإلااصًت الخاعٍسُت ،وٍجزٖها مً
ؾُا٢ها اإلاشاليٞ ،ما الظي ًسخلُٞ ٠ه مهضي ٖامل و٢تها ًٖ ؤلخىؾحر الظي ٧ان
ٍسُا ٢ام بظاث الٗملُت ،بل ٢ام ّ
ماع٦ؿُا ًّ
ماصًا جاع ًّ
ًّ
بالغص ٖلى طل٪
ُٞلؿىٞا
الالخباؽ بِىه وبحن البيُىٍحن ،بةياٞخه إلاهُلخاث عثِؿت ججزٕ ًٖ اإلاٟاهُم
البيُىٍت َابٗها اإلاشالي.
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 الؼاوٍت الشاهُت هي ّؤن مهضي ٖامل ٧ان ص٣ُ٢ا في ه٣ضه للجزٖت البيُىٍت لضيًّ
مىُُ٣ا في جىُْٟه لبٌٗ اإلاٟاهُم
ؤلخىؾحر ،و٧ان ،في الى٢ذ هٟؿه ،مدؿ٣ا
البيُىٍت في جدلُل البيُت الاظخماُٖت .وجٟؿحر طل٩ً ٪ىن بالخدضًض الض٤ُ٢
للً٣اًا اإلاى٣ىصة في هؼٖت ؤلخىؾحر البيُىٍت ،والخدضًض الض ٤ُ٢إلاٗاوي اإلاٟاهُم
البيُىٍت التي جم جىُْٟها في جدلُل البيُت الاظخماُٖت في ؾُا٢اتها اإلاىهجُت
ّ
ال٩لُت مً ٢بل مهضي ٖامل .خُض ّبن مهضي ٖامل ًيخ٣ض همِ البيُىٍت الظي
ال ًإزظ الخٟاع ١والازخالٗ٦ ٝىامل مهمت في البيُت الاظخماُٖت ،في هٟـ
الى٢ذ الظي ٌؿخسضم ُٞه بيُىٍت مً هىٕ آزغ ،جإزظ الخٟاع ١والازخالٝ
٦مغ٦ب ؤؾاسخي في جل ٪البيُت .ومشا ٫طل ٪الىاضر هى ّؤن ٖضم الخمُحز
ّ
الخدضص وٖال٢ت الؿُُغة٦ ،ما هى الخا ٫في الجزٖت البيُىٍت
الىٓغي بحن ٖال٢ت
لضي ؤلخىؾحر وبىالهتزاؽ ،مً وظهت هٓغ مهضي ٖاملً ،اصي "بلى اؾخدالت
ّ
الخدضص في
ٞهم الهغإ الُب٣ي ٧ال٣ىة اإلادغ٦ت للخاعٍش .و٦ما ّؤن خهغ ٖال٢ت
ٖال٢ت الؿُُغة بحن الخىاً٢اث الاظخماُٖت ً٣ىص بلى حجب صوع الخىاٌ٢
الا٢خهاصي في جدضًض جُىع البيُت الاظخماُٖت ،وٍاصي في الجهاًت بلى ما ّ
ٌؿمى
في اللٛت الؿُاؾُت اإلااع٦ؿُت باإلعاصًت٦ ،ظل ٪خهغ ٖال٢ت الؿُُغة في ٖال٢ت
ّ
الخدضص بحن الخىاً٢اثٞ ،هى ً٣ىص بلى حجب صوع الخىا ٌ٢الؿُاسخي في جُىع
البيُت الاظخماُٖت ،وٍاصي في الجهاًت بلى ما ّ
ٌؿمى باال٢خهاصًت" .360هىا ًبضو
ه٣ض مهضي ٖامل "اؾخيخاظا" ًّ
ه٣ضًا إلاا ًم ً٨ؤن ً٣ىله هو هىا أللخىؾحر ،ؤو
هو هىا ٥لبىالهتزاؽ ،وهى اؾخيخاط ج٣ىص بلُه مىهجُت مهضي ٖامل
اإلاىُُ٣ت ،وفي ؾُا ١طل ٪الاؾخيخاط اإلاجهجي ًم٢ ً٨غاءة ه٣ض مهضي ٖامل،
ًّ
ًّ
جد٨مُا ب٣ضع ما هى ٦ك ٠إلاأالث اإلاٗجى
ُُٗ٢ا ؤو ع ًّؤًا
لِـ بىنٟه "خ٨ما"
اإلادخملت.
 360مرجع سابق مشار إلٌه فً الصفحات السابقة.
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ضلدضًل :عبما ج٩ىن الؼاوٍت الشاهُت في ٢غاءة طل ٪الٛمىى ،في عؤَي الخدلُلي ،ؤ٢غب
وؿبُا؛ ّ
ًّ
ًّ
وؿبُا ،وؤ٢ى٫
ألن ػاوٍت ال٣غاءة ألاولى ال جسلى مً بٌٗ
للخٟؿحر اإلاىيىعي
ّ
الخاص والهاعم لبٌٗ اإلاهُلخاث التي
الىظاهت اإلاىُُ٣ت التي جخمشل في الُاب٘
ٌؿخسضمها مهضي ٖامل في ه٣ضه لجزٖت ؤلخىؾحر البيُىٍت ،والتي ٢ض جىحي للىهلت ألاولى
بىىٕ مً الى٣ض الى٣طخي ؤو الى ٌ٣الجظعي ،ولِـ مجغص الازخال ٝفي اإلاٗجى اإلا٨دؿب
في ؾُا ١مدضص ،ومجهاٖ ،لى ؾبُل اإلاشا ،٫ون ٠الجزٖت البيُىٍت باالهدغا ٝالىٓغي
والخُغ في ٞهم الخاعٍش والخُإ اإلاجهجي .ومما ًضٖم ػاوٍت الىٓغ الشاهُت في ٢غاءة
الٛمىى والخىا" ٌ٢الٓاهغي" لخىُْ ٠مهضي ٖامل لبٌٗ اإلاٟاهُم البيُىٍت في
مىهجُخه الٟلؿُٟت الكىاهض آلاجُت:
-

قاهض جدلُل ؤلاق٩الُت الكبحهت لضي ؤلخىؾحر ،وٖلى يىئها وؿخُُ٘ جدلُل
ّ
وٞهم هظه ؤلاق٩الُت لضي مهضي ٖامل ،بطا اٖخبرها ؤهه ٧ان ٢اصعا ٖلى
ّ
الخى ،٤ُٞبغٚم ه٣ضه للخهيُ ،٠مً خُض ؤهه اؾخسضم ٖىانغ بيُىٍت في
ال٨ٟغ اإلااع٦سخي مً هاخُت ،واؾخسضم مٟاهُم ظضًضة حٗمل ٖلى جدضًض جل٪
الٗىانغ في ؾُا٢اث خغ٦ت الخدلُل اإلااصي الخاعٍخي مً هاخُت زاهُت ،باإلياٞت
ًّ
ٞلؿُٟا زالها ،ب٣ضع ما هي
بلى ٖضم الىٓغ للبيُىٍت ،بىنٟها مظهبا
"بؾتراجُجُت بدض ٖ٣الوي" ،مما ٌٗجي ّؤن الىٓغ بلى البيُىٍت مً ػاوٍت "بٌٗ"
ؤصواتها الخدلُلُت ومٟاهُمها الىٓغٍت ،وجىُْ ٠جل ٪ألاصواث واإلاٟاهُم في
ؾُاٞ ١لؿٟي مٛاًغ ،ؤو يمً مىٓىمت ٞلؿُٟت هًُ٣ت٧ ،اإلااع٦ؿُت مشال ،ال
ًاصي بالًغوعة بلى َٖ ِّض طل ٪الخىُْ ٠جماهُا م٘ البيُىٍت ٟ٦لؿٟت ٧لُت ؤو
وؿ ٤مٗغفي قامل٦ .ما ّؤن عنض بٌٗ الخ٣اَٗاث "اإلاىهجُت" بحن مضاعؽ
ٞلؿُٟت مسخلٟت ،بل وهًُ٣ت لبًٗها ؤخُاها ،هى ؤمغ ٚحر مؿخٛغب ،مً ػاوٍت
اإلا٣اعبت الى٣ضًت الخدلُلُت ٖلى ألا٢ل.
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 اؾخٗاعة مهضي ٖامل لبٌٗ اإلاٟاهُم ألالخىؾحرًت بك٩ل مباقغ في ؤبدازهالىٓغٍت ،م٘ جإُ٦ض مهضي ٖامل ٖلى ازخال ٝاإلاٗجى الظي ٌُُٗه لخل٪
ًّ
هٓغٍا
اإلاٟاهُم ،ومً طل ٪مشال مٟهىم "الؿببُت البيُىٍت" بىنٟها ؤؾاؾا
ّ
لخٖ ٪ُ٨ٟال٢ت الاؾخٗماع بالخسل٠؛ طلّ ٪ؤن ؤلخىؾحر ٌؿخسضم هظا اإلاٟهىم
لخدضًض هىٕ الٗال٢ت بحن مسخل ٠مؿخىٍاث البيُت الاظخماُٖت الىاخضة ،بِىما
ٌؿخٗمله مهضي ٖامل لخدضًض هىٕ الٗال٢ت البيُىٍت بحن بىِخحن مخمحزجحن
جًمهما وخضة بيُىٍت .في جل ٪ؤلاػاخت لخىُْ ٠اإلاٟهىم مً مؿخىي البيُت
الىاخضة بلى مؿخىي الىخضة البيُىٍت بحن بىِخحن مخمحزجحن ال ٌٛاصع مهضي
ٖامل ؤعيُت الخدلُل البيُىي ٧ىن الٗال٢ت اإلاضعوؾت في مؿخىي الىخضة
البيُىٍت هي ٖال٢ت بيُىٍت ،وٍبضو الازخال ٝفي اإلاٗجى ازخالٞا مً ػاوٍت الىٓغ
ؤ٦ثر مىه ازخالٞا في مًمىن اإلاٟهىم وصالالجه.
 ا٢تراح مهضي ٖامل إلاٟهىم "البيُىٍت الخاعٍسُت" ٦إ ٤ٞبضًل للبيُىٍت اإلاشالُت فيجدلُل البيُت الاظخماُٖت .هظا الا٢تراح الىٓغي ال ًىٟي ؾمت البيُىٍت ًٖ
٦مدض ّص ماصي بلُه ،خُض ّبن بياٞت
اإلاٟهىم ،بغٚم بياٞخه للبٗض الخاعٍخي
ِ
البٗض الخا ٍخي للمٟهىم ّ
ٌٗض جُىٍغا لظاث اإلاٟهىم ؤ٦ثر مىه ج٣ىًٍا ،وهى
ع
جُىٍغ ٢اص بلُه ه٣ض ٧اق ٠لشٛغاث اإلاىُ ٤البيُىي في بيُت طل ٪اإلاىُ ٤طاتها،
ّ
ّ
وحٛحراث البيُت
ومىضخا لعجؼ طل ٪اإلاىُ ًٖ ٤جٟؿحر ؤػمىت وٖال٢اث
الاظخماُٖت هدُجت ُٚاب خغ٦ت الخدلُل الخاعٍخي ًٖ مداوالجه الخٟؿحرًت.
وبىاء ٖلى طل ٪جم ا٢تراح ألا ٤ٞالبضًل الظي ٌؿخىٖب طل ٪اإلاىُ ٤في ًٞاء
ؤوؾ٘ ،هى ؤ ٤ٞاإلااع٦ؿُت الٗلمُت بماصًتها الجضلُت والخاعٍسُت ،وًٍٗه في
مؿاعه الظي ًيبػي ؤن ً٩ىن ُٞه يمً خغ٦ت الخدلُل الخاعٍخي.
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املهًجّٕ مو التهظري إىل التطبّل
اهـخم الٟهل الشاوي ،بمباخشه الشالزت بمٗالجت مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت
ّ
مٗالجت ه٣ضًت جدلُلُت في ؾُا٢اتها الىٓغٍت ،وال ج٨خمل جل ٪اإلاٗالجت بال بمٗالجت
ه٣ضًت جدلُلُت ؤزغي لخل ٪اإلاىهجُت في ؾُا٢اث الخىُْ ،٠وهى ما ؾُ٩ىن مىيىٖا
للٟهل آلاحي مً ألاَغوخت ،بمباخشه ألاعبٗت الخُبُُ٣ت خى" ٫همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي
وجىٓحر خغ٦ت الخدغع الىَجي" ،و "ؤػمت البرظىاػٍاث الٗغبُت" ،و "الُاثُٟت والخغب
ألاهلُت" ،و "الىٓام الخٗلُمي".
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 ادلثحث األول :منط اإلوتاج انكىنىوٍايل وتىظري حزكح انتحزر
انىطين

 ادلثحث انثاين :أسمح انربخىاسٌح انؼزتٍح
 ادلثحث انثانث :انطائفٍح واحلزب األههٍح
 ادلثحث انزاتغ :انىظاو انتؼهٍمً
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"جابعذ حتى لم ٌعذ بيني وبين املىث إالّ ّ
هزه الشأط التي حعذو وأعذو خلفها ّ
كم أسهقخني هزه الشأط التي حعذو على ّ
حبل الشمال إلى سماد" ّ
هالل بً صٍخىن "مهذي عامل" ّ
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اهخهى الٟهل الشاوي ،بمباخشه الشالزت بمٗالجت مىهجُت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت مٗالجت ه٣ضًت جدلُلُت في ؾُا٢اتها الىٓغٍت ،مً زال ٫جىاو ٫ؤؾالُب
ّ
بال بمٗالجت ه٣ضًت جدلُلُت ؤزغي
وؤصواث جل ٪اإلاىهجُت .وال ج٨خمل جل ٪اإلاٗالجت
لخل ٪اإلاىهجُت في ؾُا٢اث الخىُْ ،٠وهي مٗالجت جخإؾـ ٖلى خًىع اإلاىهجُت
الىٓغي في الخُبُ ٤خًىعا ّ
٧لُا ،بمٗجى خًىع ألاؾالُب وألاصواث مٗا ٖلى
٢اٖضة وخضتهما اإلاىهجُت ،الهخٟاء يغوعة الٟهل الٟجي بُجهما ،وهي جل ٪الًغوعة
التي ٧اهذ خايغة في الٟهل الشاوي .وهى ما ؾُ٩ىن مىيىٖا للٟهل الخالي مً
ألاَغوخت ،بمباخشه ألاعبٗت الخُبُُ٣ت خى" ٫همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي وجىٓحر
خغ٦ت الخدغع الىَجي" ،و "ؤػمت البرظىاػٍت الٗغبُت" ،و "الُاثُٟت والخغب
ألاهلُت" ،و "الىٓام الخٗلُمي".

م َاملفًُم
مسنصِٕ اهل ّ
ًُ٢ت خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،بىنٟها "الهاظـ الغثِـ الظي ٌكٛل
٨ٞغ مهضي ٖامل"ّ 361
جدخل مؿاخت مغ٦ؼٍت ،بن لم ج ً٨اإلاؿاخت اإلاغ٦ؼٍت في

مكغوٕ مهضي ٖامل ال٨ٟغي والؿُاسخيُٞ .ما ّ
ٌٗض مٟهىم "همِ ؤلاهخاط

ال٩ىلىهُالي" مٟهىما مدىعٍا في ظهاػ مهضي ٖامل الىٓغي ،وؤصاة هٓغٍت جدلُلُت
جدخل مىٗ٢ا مغ٦ؼٍا في ؤبدازه ٧لهاْ ٠ُ٨ٞ .هغ مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي"
في ٖال٢خه بدىٓحر خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت في مىهجُت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت؟

 361حتر ،ناهض ( ،)7118دراسات فً فلسفة حركة التحرر الوطنً ،عمان 8دار ورد للنشر والتوزٌع ،ص .73
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ْهغ مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في ٖال٢خه بدىٓحر خغ٦ت الخدغع الىَجي
الٗغبُت ابخضاء في جدضًض مهضي ٖامل إلاهمت ال٨ٟغ اإلااع٦سخي الٗغبي اإلاٗانغ
الىٓغٍت في "ؤن ًهحر هٓغٍت الخدغع الىَجي في ٖاإلاىا الٗغبي" ،362وهى جدضًض
اعحؿم ًٖ وعي ،في مداولخه الىٓغٍت "يض ما لخ ٤بالىٓغٍت اإلااع٦ؿُت مً حكىٍه
واهدغا ٝفي مماعؾاث الخغ٦ت الكُىُٖت الٗغبُت ،ؤو بٌٗ ؤخؼابها" .363الدكىٍه
والاهدغا ٝالظي لخ ٤بالىٓغٍت اإلااع٦ؿُت في مماعؾاث بٌٗ ألاخؼاب الكُىُٖت
الٗغبُت ٌٗىص في ظظوعه ألاولى ،خؿب مهضي ٖامل ،بلى "َُٛان ألاًضًىلىظُت
البرظىاػٍت ،والبرظىاػٍت الهٛحرة في ْهىعها مٓهغ ألاًضًىلىظُت ال٣ىمُت في جل٪
اإلاماعؾاث".364
ّ
َُٛان ألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت والبرظىاػٍت الهٛحرة ،وحؿللها بلى زُاباث
ومماعؾاث بٌٗ ألاخؼاب الكُىُٖت الٗغبُت ،خؿب مهضي ٖامل ،هخج ٖىه
ٞهل "في الؼمان واإلا٩ان ،بحن الًُ٣ت الاظخماُٖت والًُ٣ت ال٣ىمُت ،بدُض
جدغ ٥الهغإ الُب٣ي ،والشاهُت ّ
جٓهغ ألاولى ّ
٦إجها مجاّ ٫
٦إجها مجاّ ٫
جدغ٥
الهغإ الىَجي ؤو ال٣ىمي" .365طل ٪الٟهل بحن الًُ٣ت الاظخماُٖت والًُ٣ت
ال٣ىمُت ٧ان باٖشا ٖملُاٞ ،غيه مى ٘٢مهضي ٖامل الُب٣ي والتزامه الىَجي ،مً
ّ
اإلاخٗؿٖ ،٠لى َغٍ ٤جهىٍب مؿاع الخغ٦ت
ؤظل جدلُل ًُ٢ت طل ٪الٟهل
الكُىُٖت الٗغبُت في مٗغ٦تها الاظخماُٖت وال٣ىمُت.
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التبلُز َالُظّفٕ َالتخدِد
جبلىع مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في يىء ٞهم مهضي ٖامل اإلااصي
للٗال٢ت بحن َغفي الخىا ٌ٢في البيُت الاظخماُٖت ،بىن ٠جل ٪الٗال٢ت "ٖال٢ت
ازخال ٝهي في ؤؾاؽ الهغإ بُجهما ،وال ًهحر الىاخض مجهما ٞحها آلازغ ،بن هى
اخخل مىٗ٢ه ،بل ّ
ًٓل في مىٗ٢ه الجضًض هظا مسخلٟا ٖىه"ٖ .366ال٢ت الازخالٝ
بحن َغفي الخىا ٌ٢في البيُت الاظخماُٖت هي ؤؾاؽ الٟهم اإلااع٦سخي اإلااصي
الى ٌُ٣للٟهم الهُجلي اإلاشالي الظي ًغاها ٖال٢ت جمازل بحن َغفي الخىا ،ٌ٢ولهظا
الخمُحز ؤهمُخه التي ؾخٓهغ جالُا في وُْٟت هظا اإلاٟهىم في مىٓىمت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت ،زم الخ٣ا في جىُْ ٠مهضي ٖامل إلاٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في
ؾُا ١جىٓحر خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت.
ٖلى ٢اٖضة ٖال٢ت الازخال ٝبحن َغفي الخىا ٌ٢في البيُت الاظخماُٖت ،وهى
ازخال ٝبيُىي خؿب مهضي ٖامل ،جٓهغ وُْٟت مٟهىم "همِ ؤلاهخاط
ال٩ىلىهُالي" ال٩امىت في ٞهم طل ٪الازخال ٝبحن َغفي الخىا" ٌ٢في الٗال٢ت بحن
اإلاجخمٗاث اإلاؿخٗمغة ؤو اإلاؿخٗمغة ؾاب٣ا ،واإلاجخمٗاث ؤلامبرًالُت ،في وخضة
الُغٞحن في الىٓام الغؤؾمالي الٗالمي" .367وهظه هي الخُىة ألاولى في جىُْ٠
اإلاٟهىم الىٓغي في ؾُا٢اث الخُبُ ،٤وهي زُىة جإؾِؿُت ًىُل ٤مجها مهضي
ٖامل في جدضًض مٗجى اإلاٟهىم الض ٤ُ٢في مىٓىمخه الٟلؿُٟت.
اإلاٗجى الض ٤ُ٢إلاٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في مىٓىمت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت ًخدضص "٦ك٩ل جاعٍخي ممحز مً همِ ؤلاهخاط الغؤؾمالي ،هى بالًبِ
ق٩ل الغؤؾمالُت اإلاغجبُت اعجباَا جبُٗا بيُىٍا باإلمبرًالُت ،في ّ
ج٩ىجها الخاعٍخي وفي
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جُىعها الغاهً ؤًًا" .368ومً طل ٪الخدضًض ًمطخي مهضي ٖامل في جدلُل وا٘٢
البيُت الاظخماُٖت الٗغبُت وصوع الُب٣ت الٗاملت في الخغ٦ت الىَىُت الشىعٍت
ّ
الخدى ٫بلى الاقتراُ٦ت في الٗالم الٗغبي.
الٗغبُت ،وصوع خغ٦ت الخدغع الىَجي في

جرَز االختالف التلزخيّٕ
جىُْ ٠مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في ؾُا ١جدلُل وا ٘٢البيُت
الاظخماُٖت الٗغبُتً ،بضؤ مً جدب٘ ّ
الخ٩ىن الخاعٍخي للبرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت في جل٪
البيُت .وختى جخطر َبُٗت الٗال٢ت "الازخالُٞت" ما بحن البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت في
ّ
الخ٩ىن
البيُت الاظخماُٖت الٗغبُت والبرظىاػٍت الغؤؾمالُت الٛغبُت ٞال ّبض مً جدب٘
الخاعٍخي للبرظىاػٍت الغؤؾمالُت الٛغبُت في ٖملُت الخدلُل طاتها.
البرظىاػٍت الغؤؾمالُت الٛغبُت ،في ّ
ج٩ىجها الخاعٍخي في الخالت الٟغوؿُت ٖلى
ؾبُل اإلاشا ،٫صٗٞذ ،بشىعتها ٖلى ٖال٢اث ؤلاهخاط ؤلاُ٢اُٖت" ،البيُت الاظخماُٖت
بٗى ٠في ؤ ٤ٞجُىعها الغؤؾمالي ،ؤي بلى الخُىع في بَاع مً ٖال٢اث ؤلاهخاط
الغؤؾمالُت التي جىلضث صازل ؤلاُ٢اُٖت هٟؿها" .369وهظا ٌٗجي ّؤن هٓام
الؿُُغة الُبُ٣ت الجضًضة للبرظىاػٍت الٛغبُت جإؾـ ٖلى ؤه٣اى هٓام الؿُُغة
الُبُ٣ت ال٣ضًمت لئلُ٢إ٦ .ما ٌٗجي ؤن الُب٣ت البرظىاػٍت في ٞغوؿا ،وٖمىم
ؤوعوبا هي "َب٣ت مهُمىت ٧اهذ جدمل في نحروعتها الُبُ٣ت هٓاما ظضًضا مً
ؤلاهخاط ٌؿخلؼم جد٣٣ه هضما ظظعٍا لٗال٢اث ؤلاهخاط ؤلاُ٢اُٖت الؿاب٣ت ،ؤي
جدىٍال زىعٍا للبىاء الاظخماعي ب٩امله".370
بطا ٧ان ّ
ج٩ىن الُب٣ت البرظىاػٍت الٛغبُت الخاعٍخي ّ
جم بخل ٪الُغٍ٣ت٠ُ٨ٞ ،
ّ
ّ
الخ٩ىن الخاعٍخي للبرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت؟ ؤو ما هي ؤوظه
جم
 368المرجع السابق ،ص .02
 369المرجع السابق ،ص .371
 370المرجع السابق ،ص .370
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

071

الازخال ٝالجظعي ما بحن البرظىاػٍت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت وبحن البرظىاػٍت في
اإلاجخمٗاث ألاوعوبُت في جدلُل مهضي ٖامل الخاعٍخي؟
الازخال ٝالجظعي ما بحن البرظىاػٍت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ،خؿب مهضي
ٖامل ،والبرظىاػٍت ألاوعوبُت٨ً ،مً في َبُٗت الخ٩ىًٍ الخاعٍخي للبرظىاػٍت في
اإلاجخمٗاث الٗغبُت ،وهى ج٩ىًٍ "ًدضص َبُٗت نحروتها الُبُ٣ت ،ؤي َبُٗت
جُىعها الالخ ،٤وبالخاليَ ،بُٗت ٖال٢اث ؤلاهخاط اإلاغجبُت بؿُُغتها الُبُ٣ت".371
ج٩ىهذ الُب٣ت البرظىاػٍت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت؟ وً ٠ُ٦دضص ّ
ّ ٠ُ٨ٞ
ج٩ىجها
َبُٗت نحروعتها الُبُ٣ت في جدلُل مهضي ٖامل؟
ّ
ج٩ىهذ الُب٣ت البرظىاػٍت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت ،خؿب جدلُل مهضي ٖامل،
ْل ٖال٢ت الخبُٗت ال٩ىلىهُالُتّ ،
"في ّ
ؤي بٟٗل الخٛلٛل الاؾخٗماعي في بيُاجىا
الاظخماُٖت وما ؤخضزه ٞحها مً ج ٪٨ٟوؿبي" .372الخ ٪٨ٟاليؿبي الىاشخئ ًٖ
الخٛلٛل الاؾخٗماعي في البيُت الاظخماُٖت الٗغبُت بضوعه "٧اهذ هدُجخه ّجىلض
ٖال٢اث ظضًضة مخمحزة مً ؤلاهخاط جسخلٖ ًٖ ٠ال٢اث ؤلاهخاط الغؤؾمالُت ٦ما
هجضها في البلضان ألاوعوبُت"ّ .373
ؤي ّبن ما ٢ض ًبضو في الٓاهغ مً حكابه بحن
ٖال٢اث ؤلاهخاط ّ
اإلاخىلضة في ؤوعوبا هدُجت "الٗى ٠الشىعي" للُب٣ت البرظىاػٍت
الىاقئت ،وبحن ٖال٢اث ؤلاهخاط ّ
اإلاخىلضة في اإلاجخمٗاث الٗغبُت هدُجت "الٗى٠
الاؾخٗماعي" لالمبرًالُت ،هى حكابه زاصٕ في خ٣ُ٣خه ،وهى ما ؾُدبحن في جدلُالث
مهضي ٖامل ٦ما ؾِخطر ؤصهاه.
ج٩ىهذ الُب٣ت البرظىاػٍت في اإلاجخمٗاث الٗغبُتّ ،ؤما ّ ٠ُ٦
بهظا الك٩ل ّ
خضص
ّ
ّ
ٞمغصه بلى ّؤن "الخٛلٛل
الخ٩ىن َبُٗت الهحروعة الُبُ٣ت لخل ٪البرظىاػٍت،
طل٪
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الاؾخٗماعي ؤخضر اوُٗاٞا ظظعٍا في خغ٦ت الخُىع الخاعٍخي لهظه البيُاث
ّ
الاظخماُٖت ،ؤي بهه ؤخضر حُٛحرا ظظعٍا في مىُ ٤جُىعها الضازلي ،وظٗلها
جسً٘ إلاىُ ٤آزغ مً الخُىع هى مىُ ٤الخبُٗت ال٩ىلىهُالُت" .374وهظا اإلاىُ٤
الخبعي مً الخُىع ّ
ًٟؿغ ازخالٖ ٝال٢اث ؤلاهخاط في البيُت الاظخماُٖت الٗغبُت
ًٖ ٖال٢اث ؤلاهخاط في البيُت الاظخماُٖت ألاوعوبُت مً ظاهب٦ ،ما ّ
ًٟؿغ َبُٗت
الهحروعة الُبُ٣ت للبرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت في اؾخدالت اجساطها للك٩ل الغؤؾمالي
ألاوعوبي.
اؾخدالت اجساط البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت للك٩ل
الغؤؾمالي ألاوعوبي هي اؾخدالت بيُىٍت وجاعٍسُت ،خؿب مهضي ٖامل ،طلّ ٪ؤن
الخُىع الخاعٍخي الخضًض للمجخمٗاث الٗغبُت اهُل" ٤في و٢ذ ٧ان ُٞه جُىع
الغؤؾمالُت في ؤوعوبا ٢ض ونل بلى مغخلت الخىؾ٘ الاؾخٗماعي" ،375وهى ّجىؾ٘
اؾخٗماعي ٖاعم انُضمذ به خغ٦ت الخُىع الضازلي للمجخمٗاث الٗغبُت ،بدُض
"لم ً ً٨مم٨ىا ٖلى ؤلاَال ١ؤن ًخسظ جُىع مجخمٗاجىا الك٩ل الغؤؾمالي الظي
اجسظه جُىع ؤوعوبا ،بل ٧ان ٖلُه بالًغوعة ؤن ًخسظ ق٨ال آزغ مخمحزا هى الك٩ل
ال٩ىلىهُالي".376
الك٩ل ال٩ىلىهُالي هى الك٩ل البيُىي الؾخدالت اجساط البرظىاػٍت في
اإلاجخمٗاث الٗغبُت الك٩ل الغؤؾمالي ألاوعوبي ،بىنٟه "ق٩ل الاعجباٍ الخبعي
البيُىي بمىُ ٤الخُىع الامبرًالي للغؤؾمالُت ألاوعوبُت" .377وهظ الك٩ل مً
الا جباٍ الخبعي البيُىي لِـ مٗؼوال ًٖ الك٩ل الخا ٍخي لخل ٪الاؾخدالتّ ،
ألن
ع
ع
ج٩ىن هظه الُب٣ت ال٩ىلىهُالُت هى في خض طاجه جاعٍش ّ
"جاعٍش ّ
ج٩ىن الٗال٢ت
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ال٩ىلىهُالُت هٟؿها ،مً خُض هي ٖال٢ت بيُىٍت مً الخبُٗت بحن بىِخحن
ّ
الخ٩ىن بٗض في
اظخماُٖخحن مسخلٟخحن"378هما البيُت الاظخماُٖت ٚحر م٨خملت
الخالت الٗغبُت ،والبيُت الاظخماُٖت الغؤؾمالُت في الخالت "الٛغبُت" التي ؤهجؼث
قغٍ ّ
ج٩ىجها ،بل اهخ٣لذ بلى َىعها ؤلامبرًالي مىظ ؤمض بُٗض.

التبعّٕ الطبكّٕ َالتبعّٕ البهُِّٕ
ال جىدهغ ٖال٢ت الخبُٗت البيُىٍت ،في جدلُل مهضي ٖامل ،في جبُٗت
البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت في اإلاجخمٗاث الٗغبُت للبرظىاػٍت ؤلامبرًالُت" ،بل هي
ٖال٢ت ّ
ؤٖم وؤقمل ،ألجها ٖال٢ت بحن بىِخحن مخمحزجحن مً ٖال٢اث ؤلاهخاط جغبُهما
وخضة بيُىٍت واخضة ،هي وخضة جٟاع ١ؤو جٟاوث بيُىي" ،379مما ٌٗجي ّؤن َبُٗت
جل ٪الٗال٢ت هي َبُٗت مىيىُٖت ولِؿذ طاجُت ،وال صوع لئلعاصة الُبُ٣ت في
الخد٨م ٞحها ؤو في نحروعتهاّ ،
ألن جل ٪ؤلاعاصة جسً٘ للمىُ ٤اإلاىيىعي لبيُت
ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالُت .بمٗجى ّؤن ؤلاعاصة الُبُ٣ت ،في خا ٫وظىصها ٖلى
ّ
مؿخىي الُب٣ت اإلاؿُُغة ٖلى ؾبُل اإلاشا ،٫ال حؿخُُ٘ الخد٨م في َبُٗت
ونحروعة الٗال٢ت بحن البيُت الاظخماُٖت ال٩ىلىهُالُت الٗامت في ٖال٢تها البيُىٍت
الخبُٗت بالبيُت الامبرًالُت ،بد٨م مىيىُٖت جل ٪الٗال٢ت ،بل ّبجها ،ؤي الُب٣ت
اإلاؿُُغة ،جسً٘ لخل ٪الٗال٢ت.
مً جدلُل َبُٗت ٖال٢ت الخبُٗت البيُىٍت جل ،٪في مىيىُٖت مىُ٣هاً ،خ٣ضم
مهضي ٖامل زُىة ؤزغي في الخدلُل ،لُهل بلى هدُجت ماصاها ّؤن ٖملُت ُ٘٢
جل ٪الٗال٢ت "ٌؿخلؼم بالًغوعة جدىٍال ظظعٍا لبيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالُت،
وبالخالي ٢لبا ظظعٍا لٗال٢ت الؿُُغة هٟؿها" .380طل ٪الخدضًض لُبُٗت الٗال٢ت
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ال٩ىلىهُالُت هى الظي ّ
ًٟؿغ ،خؿب مهضي ٖاملٖ" ،ضم اهُ٣إ ٖال٢ت الخبُٗت
البيُىٍت لئلمبرًالُت في بٌٗ البلضان الٗغبُت طاث (ألاهٓمت الخ٣ضمُت) بغٚم
ونىَ ٫ب٣ت ؤزغي بلى الؿلُتٚ ،حر البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت ،وؤ٦ثر ٖضاء مجها
لئلمبرًالُت"٦ ،381ما هى الخا ٫مهغ ٖبض الىانغ ؤو ظؼاثغ بىمضًً ٖلى ؾبُل
اإلاشا.٫

الطبكٕ املتُضطٕ يف البهّٕ االجتملعّٕ الهُلُنّللّٕ
الخدىٍل الجظعي لبيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالُت ،ؤو ال٣لب الجظعي
ّ ّ
ًخم بال بخدلُل َبُٗت الُب٣ت اإلاخىؾُت في البيُت
لٗال٢ت الؿُُغة/الخبُٗت ال
الاظخماُٖت ال٩ىلىهُالت٢ ،بل جدلُل آلُت الخدغع الىَجي التي حٗمل ٖلى جد٤ُ٣
ّ
طل ٪الخدىٍل الجظعي ٠ُ٨ٞ .خلل مهضي ٖامل َبُٗت جل ٪الُب٣ت اإلاخىؾُت في
يىء مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي"؟
ازخال ٝمًمىن الُب٣ت اإلاخىؾُت في بَاع البيُت الاظخماُٖت ال٩ىلىهُالُت
ًٖ مًمىن الُب٣ت اإلاخىؾُت في البيُت الاظخماُٖت الغؤؾمالُت هى ؤؾاؽ جدلُل
مهضي ٖامل لُبُٗت الُب٣ت اإلاخىؾُت في البيُت الاظخماُٖت ال٩ىلىهُالُت،
ّ
الخ٩ىن الخاعٍخي
والازخال ٝألاؾاسخي ألاو ٫الظي ًلخٓه مهضي ٖامل هى "َبُٗت

للُب٣ت اإلاخىؾُتّ .بن هظه الُب٣ت في البيُت الاظخماُٖت ال٩ىلىهُالُت لم جخ٩ىن في
جم ّ
ج٩ىجها في ؤوعوبا الٛغبُت ،بل ّ
البضء في بَاع مً ٖال٢اث بهخاط بُ٢اُٖت٦ ،ما ّ
جم
ّ
ج٩ىجها الُب٣ي في بَاع ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالُت ،و٧ان هخاظا جاعٍسُا مدضصا
مً جُىع هظه الٗال٢اث هٟؿها".382
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ّ
ج٩ىن الُب٣ت اإلاخىؾُت اإلاخإزغ في ْل ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالُت في
مجخمٗاجىا ،خؿب مهضي ٖامل ،خ٨م ّ
ج٩ىجها "في بَاع ٖال٢ت مً الخبُٗت جغبُها

ّ
وحكضها بلحها في ق٩ل جدالَ ٠ب٣ي" .383ازخال ٝالبيُت
بالبرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت،
الاظخماُٖت ّ
وجمحز ٖال٢اث بهخاط جل ٪البيُت ًدضص َبُٗت الترُ٦بت الُبُ٣ت
للُب٣ت اإلاخىؾُت التي جخ٩ىن في بَاع جل ٪البيُت ،وهظا هى الازخال ٝالبيُىي
لُبُٗت الُب٣ت اإلاخىؾُت في مجخمٗاجىا ،والظي ٢اص بضوعه مهضي ٖامل بلى ه٣ض
الخدلُالث التي حٗخبر الٗال٢ت بحن البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت والُب٣ت اإلاخىؾُت
ٖال٢ت جىا ٌ٢جىاخغي ،ومً ّ
زم الاهخ٣ا ٫بلى جىُْ ٠مٟهىم "همِ ؤلاهخاط
ال٩ىلىهُالي" في جىٓحر خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،ابخضاء مً جدلُل آلُت خغ٦ت
الخدغع الىَجي في ْل الٗال٢ت ال٩ىلىهُالُت.

العالقٕ الهُلُنّللّٕ َآلّٕ التخسز الُطين
ً٣غؤ مهضي ٖامل مىُ ٤الهغاٖاث الُبُ٣ت في البيُت الاظخماُٖت
ال٩ىلىهُالُت في يىء مىُ ٤الازخال ،ٝوفي هظا الًىء "ٌؿخدُل بَال٢ا ٖؼ٫
آلُت الهغإ الُب٣ي ،في جدضصها بال٣اٖضة اإلااصًت الخانت بالبيُت الاظخماُٖت
ال٩ىلىهُالُت ًٖ ،جدضصها بالٗال٢ت ال٩ىلىهُالُت"ٞ .384ماطا ٌٗجي طل٪؟ ٌٗجي
طل ،٪في يىء مىُ ٤الازخالّ ،ٝ
"ؤن آلُت الهغإ الُب٣ي ال جخدضص بٗال٢اث
ؤلاهخاط في البيُت الاظخماُٖت ال٩ىلىهُالُت ،بل في وظىص هظه البيُت في هظا ؤلاَاع
ّ
البيُىي
اإلادضص لخُىعها" .385في يىء مىُ ٤الازخال ،ٝبطنً ،غ ٌٞمهضي ٖامل
ِ
طل ٪الٟهل في آلُت الهغإ الُب٣ي في البيُت الاظخماُٖت ال٩ىلىهُالُت بحن نغإ
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"نا ،"ٝؤو بحن خغ٦ت الخدغع الىَجي وخغ٦ت الاهخ٣ا ٫بلى
وَجي ونغإ َب٣ي
ٍ
الاقتراُ٦تٞ .ماطا ًترجب ٖلى طل٪؟
ًترجب ٖلى طل ٪الىٓغ بلى خغ٦ت الخدغع الىَجي في مٟهىمها الٗلمي ،وهى
اإلاٟهىم الظي ًغي الخدغع الىَجي في خ٣ُ٣خه الخاعٍسُت في البيُت الاظخماُٖت
ال٩ىلىهُالُت ،بىنٟه جدغعا "مً بيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالُتّ ،
ألن الىظىص
الٟٗلي للؿُُغة ؤلامبرًالُت ً٨مً في وظىص هظه البيُت مً ٖال٢اث ؤلاهخاط".386
ّ ّ
ًخم بال بةػالت ٢اٖضتها اإلااصًت
بمٗجى ّؤن الً٣اء ٖلى الؿُُغة ؤلامبرًالُت ال
ّ
وجدضص الخدغع الىَجي
اإلاخمشلت في بيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالُت مً الجظوع،
بىنٟه ٖملُت جدىٍل لٗال٢اث ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالُتّ .
ؤي ،بلٛت مهضي ٖامل،
اٖخباع "ٖملُت الخدغع الىَجي ،مً خُض هي بالًغوعة ٖملُت الهغإ الُب٣ي
الخانت ببيُت هظه الٗال٢اث ال٩ىلىهُالُت ،هي هٟؿها ٖملُت الاهخ٣ا ٫بلى
الاقتراُ٦ت" ،387وهظا هى حجغ الؼاوٍت في جىٓحر مهضي ٖامل لخغ٦ت الخدغع
الىَجي الٗغبُت في يىء جىُْ ٠مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في جدلُل
مجخمٗاجىا الٗغبُت ،ؤي وخضة الًُ٣ت الاظخماُٖت والًُ٣ت ال٣ىمُت في الؼمان
واإلا٩ان الٗغبُحن ٖلى َغٍ ٤الخدغع الىَجي.
حجغ الؼاوٍت طل ٪في جىٓحر مهضي ٖامل لخغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت
ًخإؾـ ٖلُه ال٨شحر مً الخٟانُل واإلاىا ٠٢الخدلُلُت الى٣ضًت ،اهُال٢ا مً
الىٓغ بلى الٗملُخحن :الخدغع الىَجي والاهخ٣ا ٫بلى الاقتراُ٦ت بىنٟهما "ٖملُت
جاعٍسُت واخضة ،جسً٘ إلاىُ ٤جاعٍخي واخض ،وآللُت واخضة مً الهغإ
الُب٣ي" .388ومً ّ
ؤهم هظه اإلاىا ٠٢الخدلُلُت الى٣ضًت:
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أَالً :جدضًض مى٧ ٘٢ل َب٣ت في هظه الٗملُت الخاعٍسُت الىاخضة "بالك٩ل الظي
ًخدضص ُٞه مىٗ٢ها في بيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٣اثمت" ،389وجدضًض مى٧ ٠٢ل
َب٣ت مً ؤلامبرًالُت "بالك٩ل الظي ًخدضص ُٞه مىٟ٢ها مً بيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط
هظه" ،390مما ٌٗجي ّؤن اإلاى ٠٢الىَجي في الٗضاء لئلمبرًالُت ال ًىٟهل ًٖ
اإلاى ٠٢الُب٣ي مً جدىٍل ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٣اثمت ،وٍ٩ىن هظا اإلاى ٠٢زىعٍا بطا
٧ان "هاصٞا بلى جدىٍل ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٣اثمت" ،391وٍ٩ىن مؿاوماّ ،
زم خلُٟا
ِ
جابٗا لئلمبرًالُت بطا اهُل" ٤مً يغوعة الخٟاّ ٖلى هظه الٗال٢اث وجإمحن ٖملُت
ججضصها اإلاؿخمغ".392
ثلنّلً :مىُ ٤الخدغع الىَجي هى مىُ ٤الٗضاء لئلمبرًالُت بالًغوعة ،وهظا
اإلاىُ٣ً ٤ىص بلى "يغوعة ونى ٫الُب٣ت الٗاملت بلى الؿلُت" 393ألن ٖملُت
ّ
الخدغع الىَجي بىنٟها ٖملُت جدىٍل لٗال٢اث ؤلاهخاط ال٣اثمت ال ً٣ىم بها بال
َب٣ت مهُمىت هًُ٣ت للبرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت هي الُب٣ت الٗاملت.
ثللجلً :الىٓغ بلى اإلاى ٠٢الخاثغ واإلاترصص للُب٣ت اإلاخىؾُت ،ؤو البرظىاػٍت الهٛحرة
بلٛت مهضي ٖامل ،ومً ّ
زم عئٍت اإلاإػ ١الُب٣ي الظي ونلذ بلُه جل ٪الُب٣ت في
نحروعتها الُبُ٣ت بىنٟه اهدغاٞا ًٖ مىُ ٤الٗضاء لئلمبرًالُت ،وهى اإلاىُ٤
الظي ً٣خطخي وظىص جل ٪الُب٣ت "في مماعؾتها نغاٖها الىَجي ،وبالخالي نغاٖها
الُب٣ي ُ٦ب٣ت وَىُت ،في جدالَ ٠ب٣ي م٘ الُب٣ت الٗاملت".394
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زابعلً :اهدغا ٝالُب٣ت اإلاخىؾُت ،ؤو البرظىاػٍت الهٛحرة ًٖ اإلاىُ ٤اإلاىيىعي
الظي ً٣خطخي بًغوعة جدالٟها الُب٣ي م٘ الُب٣ت الٗاملت ال ٌٗجي بالًغوعة،
مٗاص مباقغٖ ،لى اإلاؿخىي الؿُاسخيٖ ،لى
خؿب مهضي ٖامل ،اجساط مىٍ ٠٢
الٗ٨ـ مً اإلاىٖ ٠٢لى اإلاؿخىي الىٓغي ،مً جل ٪الُب٣ت ،395وطلّ ٪
ألن اجساط
"اإلاى ٠٢الؿُاسخي ًىُل ٤مً الىا ٘٢الٟٗلي للهغاٖاث الُبُ٣ت في لخٓت
جاعٍسُت مُٗىت ،وٍإزظ في الاٖخباع يغوعاث الخ٨خُ ٪الشىعي الظي ًخالءم م٘
الخِ الاؾتراجُجي الشىعي الٗام".396
خلمطلً :حٗاوي خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت مً ؤػ ّمت ّ
مغ٦بت ،بيُىٍت وؾُاؾُت.
ألاػمت البيُىٍت لخغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت جٓهغ في اإلاإػ ١الُب٣ي للُب٣ت
اإلاخىؾُت ،ؤو البرظىاػٍت الهٛحرة في نحروعتها الُبُ٣ت بد٨م مىٗ٢ها في ُ٢اصة
هظه الخغ٦ت .اإلاإػ ١البيُىي بهظا اإلاٗجى هى "اوؿضاص ألا ٤ٞهٟؿه في ؾحروعتها
الخاعٍسُت" ،397وهى اوؿضاص ج٣ىص بلُه بالًغوعة ؾحروعة جىاً٢ها اإلاإػقي الخاعٍخي
"الظي هي ُٞه ،بحن ؤن ج٩ىن في مى ٘٢الُ٣اصة في هظه الخغ٦ت ،مً خُض هي في
يغوعتها الىٓغٍت ،ؤي في ّ
آلُتها الضازلُت ،خغ٦ت الخدىٍل الشىعي لٗال٢اث ؤلاهخاط
ال٩ىلىهُالُت ال٣اثمت ،والاهخ٣ا ٫مجها بلى الاقتراُ٦ت ،وبحن ؤن حٗمل ،في مماعؾتها
الُبُ٣ت ،ومً مى ٘٢وظىصها في الؿلُت ُ٦ب٣اث مؿُُغة ٖلى الخٟاّ ٖلى
ّ
ّ
بخجضصها ،ال٣اٖضة
هظه الٗال٢اث مً ؤلاهخاط وجإبُضها ،مً خُض هي جىٞغ لها،

اإلااصًت ّ
لخجضص ؾُُغتها الُبُ٣ت وججضص ٖال٢ت الخبُٗت البيُىٍت باإلمبرًالُت".398

ٌ 395ستشهد مهدي عامل هنا بالحركة التارٌخٌة كما تمت فً واقعها التجرٌبً فً مصر والجزائر وسورٌا.
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ضلدضلً :ألاػمت الؿُاؾُت في خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت هي ؤػمت البضًل
الشىعي ،في م٣ابل ألاػمت البيُىٍت التي هي ؤػمت الُ٣اصة البرظىاػٍت في جل ٪الخغ٦ت.
لظل٧ ٪ان مً ٚحر الُبُعي اَال٢ا خؿب مهضي ٖامل "ؤن ًٓل البضًل الشىعي
في خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت في ؤػمت مخجضصة ال ٌؿخُُ٘ اًجاص الخل
الصخُذ لها ،وهظه ألاػمت هي بالضعظت ألاولى ؤػمت ؾُاؾُت ،بمٗجى ّؤجها ؤػمت
الخِ الؿُاسخي الظي حؿحر ُٞه ألاخؼاب والخىُٓماث التي ًٟترى ٞحها ؤن ج٩ىن
هظا البضًل الشىعيٞ .ما ػالذ هظه ألاخؼاب والخىُٓماث ،مخسلٟت في مماعؾاتها
الؿُاؾُت ًٖ الٟهم الصخُذ للُبُٗت الخاعٍسُت لخغ٦ت الخدغع الىَجي ّ
وآلُتها
الضازلُت ،بل ؤ ّجها ،في ٦شحر مً هظه اإلاماعؾاث ،ال جؼا ٫ؤؾحرة اإلاىا ٘٢اإلا٣لىبت
ألًضًىلىظُت البرظىاػٍت بالظاث ،ججزل ٤بلحها في ٞهلها الهغإ الُب٣ي ًٖ الهغإ
الىَجي".399
ضلبعلً :الىدُجت التي جترجب ٖلى جدلُل ؤػمت خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،في
بٗضحها البيُىي والؿُاسخي هي ؤن جل ٪ألاػمت هي ؤػمت الخغ٦ت الشىعٍت ٞحها ،بل هي
ألن الخغ٦ت الشىعٍت في ؤ متّ ،
في ؤ مت ّ
ألن "محزة الخغ٦ت الشىعٍت الٗغبُت ،ومحزة
ػ
ػ
ؤخؼابها ،هي بٗامت٢ ،هىعها الٟاضر ًٖ الُ٣ام بضوعها في جضُٖم ؤؾـ وظىصها
ٖلى ٢اٖضة ههج زىعي صخُذ هى ههج الُب٣ت الٗاملت في ُ٢اصة ؾحروعة الخُٛحر
الشىعي .محزة الخغ٦ت الشىعٍت الٗغبُت ؤجها في ؤػمت .وؤػمتها هي في ٢هىعها الؿُاسخي
ّ
و٢هىع ؤخؼابها ًٖ ُ٢اصة هظه الؿحروعة .وؤػمتها هي الؿبب الغثِـ في حٗثر هظه
ّ
الؿحروعة ،بن لم ه٣ل في حُٗلها ،وهي التي حؿمذ ،بالخالي ،بخإبُض ؤهٓمت
البرظىاػٍت الٗغبُت".400
 399المرجع السابق ،ص .71
 400عامل ،مهدي ( ،)0771مناقشات وأحادٌث فً قضاٌا حركة التحرر الوطنً ،ط  ،0بٌروت 8دار الفارابً،
ص .716
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ثلمهلًَ :غٍ ٤الخدغع الىَجي الٗغبي في اإلا٣ابل ،خؿب مهضي ٖامل ،هي
بالًغوعة َغٍ ٤الهغإ الُب٣ي مً خُض "هى هى الهغإ الىَجي في بيُاجىا
الاظخماُٖت ال٩ىلىهُالُتّ ،
وبن آلُت الخدغع مً ؤلامبرًالُت هي هي آلُت الخدغع مً
الغؤؾمالُت الخبُٗت ،وال ؾبُل بلى الٟهل بحن الازىحن ،ؤو بحن الازيخحنٞ ،دغ٦ت
الخدغع الىَجي لِؿذ خغ٦ت اهخ٣ا ٫بلى مغخلت جاعٍسُت ٢اثمت بظاتها ،ؾاب٣ت ٖلى
مغخلت الاهخ٣ا ٫بلى ؤلاقتراُ٦ت ،ومؿخ٣لت ٖجهاّ ،بجها –بالٗ٨ـ -خغ٦ت هظا
الاهخ٣ا ٫هٟؿه بلى ؤلاقتراُ٦ت".401

 401عامل ،مهدي ( ،)7100نقد الفكر الٌومً ،ط  ،2بٌروت 8دار الفارابً ،ص .78
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ّ
ق٩ل خضر اوٗ٣اص الىضوة ال٨ٟغٍت خى ٫مىيىٕ "ؤػمت الخُىع الخًاعي في
الىًَ الٗغبي" 402في ال٩ىٍذ ٖام  1974مُضاها جُبُُ٣ا الزخباع مىٓىمت مهضي
ّ
ٖامل الٟلؿُٟت في ؾُا ١اإلاماعؾت٦ ،ما ٌك٩ل ٦خاب مهضي ٖامل اإلاسهو
لى٣اف ؤٖما ٫جل ٪الىضوة ،والظي خمل ٖىىان "ؤػمت الخًاعة الٗغبُت ؤم ؤػمت
البرظىاػٍاث الٗغبُت" 403مبدشا لضعاؾت وجدلُل مىهجُت مهضي ٖامل في ؾُا١
الخىُْ ٠ُ٨ٞ .٠خًغث جل ٪اإلاىهجُت في ٦خاب مهضي ٖامل ّبًاه؟ وّ ٠ُ٦
جم
جىُْ ٠جل ٪اإلاىهجُت في طاث ال٨خاب؟

نكد َضجل
مً ؾُىع جمهُض ال٨خاب ألاولى ًٓهغ الُاب٘ الى٣ضي والسجالي إلاىهجُت مهضي
ٖامل الٟلؿُٟت في جدضًض الهض ٝالض ٤ُ٢لخىاو ٫ههىم هضوة ال٩ىٍذ بالبدض
ُ
والى٣اف والخدلُل ،وهى هضً ٝخمشل "بخدضًض ػاوٍت الىٓغ التي مجها ج٣غؤ جل٪
الىهىم اإلاخخابٗت ،بك٩ل هخمُٞ ً٨ه مً عئٍت هىٕ اإلاٗغٞت التي جخًمجها".404
وجدضًض ػاوٍت الىٓغ جلٌٗ ٪جي ّؤن ٢غاءة ههىم هضوة ال٩ىٍذ لً ج٩ىن ٢غاءة
ج٨غاعٍت ونُٟت ،بل هي ٢غاءة ه٣ضًت جدلُلُت في ؾُا ١سجالي م٘ ؤصخابها ،خُض
ه٣ض الىو "هى ٢غاءة له حؿخسغط مىه ما هى ُٞه ؤنال مً ؤؾاؽ ًدمله".405

 402نشرت وقائع الندوة فً كتاب "ندوة أزمة التطور الحضاري فً الوطن العربً" الصادر عن جامعة الكوٌت،
بإشراف شاكر مصطفى ،عام .0725
 403عامل ،مهدي ( ،)0762أزمة الحضارة العربٌة أم أزمة البرجوازٌات العربٌة ،ط  ،5بٌروت 8دار الفارابً.
 404المرجع السابق ،ص .8
 405المرجع السابق ،ص .8
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ال٣غاءة الى٣ضًت السجالُت في "ؤػمت الخًاعة الٗغبُت ؤم ؤػمت البرظىاػٍاث
الٗغبُت" جٟغى ٢غاءة ههىم هضوة ال٩ىٍذ ،خؿب مهضي ٖامل" ،مً ػاوٍت هٓغ
جسخل ًٖ ٠جل ٪التي مجها عؤي م٨ٟغو جل ٪الىضوة بلى مىيىٖهم" ،406ومً جدضًض
جل ٪الؼاوٍت اإلاسخلٟت ،وجدضًض الؼاوٍت الىً ٌُ٣يبجي حجغ ؤؾاؽ الى٣ض في جل٪
ال٣غاءة ،وٍٓهغ َابٗها السجالي بك٩ل واضر.
ػاوٍت هٓغ مهضي ٖامل واضخت ومدضصة ابخضاء ،وهي "اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت التي
لم ج ً٨خايغة في ؾى ١ال٨ٟغٖ ،لى ضخامت ٖضص ممشلُه" 407في هضوة ال٩ىٍذ،
وػواًا الىٓغ الىًُ٣تٖ ،لى ٦ثرتها ،حكتر ٥في ؾمت ؤجها لِؿذ ماع٦ؿُت
لُىِىُت ،408وصوع ال٣غاءة الى٣ضًت ،اهُال٢ا مً ػاوٍت الىٓغ اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت
التي ًىُل ٤مجها مهضي ٖامل هى ٦ك ٠ألاؾاؽ ال٨ٟغي الظي جىُل ٤مىه
ههىم هضوة ال٩ىٍذ ،وهى ؤؾاؽ ال ًٓهغ بك٩ل مباقغ في جل ٪الىهىم ،وطل٪
هى مٗجى الى٣ض بالخدضًض.

مو الهكد إىل الهكض
اعجباٍ ال٣غاءة الى٣ضًت بالى ٌ٣الخ٣ىٍطخي في بٌٗ ؤبدار مهضي ٖامل
ؾمت عثِؿت في مىهجُخه الٟلؿُٟت ،و٢ض جم جٟهُل طل ٪في الٟهل الؿاب٤
الخام بمىهجُت مهضي ٖامل في ؾُا٢اتها الىٓغٍت .وجالُا لخدضًض مهضي ٖامل
لهض٢ ٝغاءجه الى٣ضًت لىهىم هضوة ال٩ىٍذ ،وجدضًض ػاوٍت هٓغه اإلااع٦ؿُت
اللُىِىُت التي مجها ًىُلًٓ ،٤هغ َاب٘ الى ٌ٣الخ٣ىٍطخي مً ٖىىان الٟهل ألاو٫
في "ؤػمت الخًاعة الٗغبُت ؤم ؤػمت البرظىاػٍاث الٗغبُت" اإلاىؾىم ب "في هٌ٣

 406المرجع السابق ،ص .8
 407المرجع السابق ،ص .8
ٌ 408ستثنً مهدي عامل محمود أمٌن العالم فً تعقٌبه على بحث أنور عبد الملك .المرجع السابق ،هامش ص .2
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مىيىٕ الىضوة :لِؿذ ألاػمت ؤػمت الخًاعة الٗغبُت" ،409وهى َاب٘ ًمخض ٖبر
ٞهى ٫مٗٓم ال٨خاب.
في ه ٌ٣مىيىٕ هضوة ال٩ىٍذ ألاؾاسخي ًىُل ٤مهضي ٖامل مً مدضصاث
واضخت ،ؤؾاؾها ه٣ضه لؿُُغة ألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت ٖلى مجمل اللىخت
ال٨ٟغٍت التي ْهغث في الىضوة مً زال ٫ههىم اإلا٨ٟغًٍ الٗغب اإلاكاع٦حن ٞحها،
زم الخإُ٦ض ٖلى ػاوٍت هٓغه التي اهُل ٤مجها في طل ٪الى٣ض ،وهي ػاوٍت هٓغ َبُ٣ت
بالًغوعة ،طلّ ٪ؤن ٧ل "ه٣ض ألًضًىلىظُت َبُ٣ت مُٗىت بالًغوعة باَل ،بن ٧ان
ه٣ضا لها مً مىٗ٢ها الُب٣ي هٟؿه ،ؤي مً ػاوٍت هٓغها الُبُ٣ت" ،410وبىاء ٖلى
جل ٪اإلادضصاث الى٣ضًت ًخإؾـ ه ٌ٣مهضي ٖامل إلاىيىٕ هضوة ال٩ىٍذ.
ه ٌ٣مىيىٕ هضوة ال٩ىٍذ في ؤؾاؾه هى ه ٌ٣للمىُ ٤الًمجي لىهىم
جل ٪الىضوة ،وهى اإلاىُ ٤الظي "ًدضصها ّ
وَؿحرها في مىهجها واججاهاتها" ،411وهى
ؤًًا ه ٌ٣لىهىم جل ٪الىضوة "في ٢بىلها اإلاىيىٕ هٟؿه في ق٩له اإلاُغوح
ؤؾاؾا لها ومىُل٣ا" ،412ؤي ٢بىلها للمىُ ٤الًمجي لخل ٪الىهىم ،بمٗجى ّؤن
ّ
م٨ٟغي هضوة ال٩ىٍذ مً ًدؿاء ًٖ ٫مكغوُٖت
مهضي ٖامل ال ًجض مً
مىيىٖها ألاؾاؽ ،بل ًىُل ٤ؤولئ ٪اإلا٨ٟغون مً طاث اإلاىيىٕ
٦م٣ضمت/م٣ضماث ًٟترى صختها ابخضاء ،زم ًهل بلى هخاثج ٢ض ًخ ٤ٟمٗها مهضي
ٖامل ؤو ًسخل ،٠ل ً٨طل ٪هى اإلاهمٞ ،اإلاهم هى ه ٌ٣ألاؾاؽ ؤو اإلا٣ضماث التي
ّ
جمشلذ في مىيىٕ هضوة ال٩ىٍذ.
ال٣اثمىن ٖلى هضوة ال٩ىٍذ ناٚىا مىيىٖها اإلاُغوح للبدض في ظملت "ؤػمت
ّ
الخُىع الخًاعي في الىًَ الٗغبي" ،وفي جل ٪الهُاٚت جدضًض مؿب ٤لؤلػمت
 409المرجع السابق ،ص .7
 410المرجع السابق ،ص .00
 411المرجع السابق ،ص .00
 412المرجع السابق ،ص .00
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بىنٟها ؤػمت ّ
جُىع .طل ٪الخدضًض اإلاؿب ٤لؤلػمت في نُاٚت مىيىٕ هضوة ال٩ىٍذ
ّ
ًدضص بالًغوعة ؾُا٢ا
ًُٓهغ ،خؿب مهضي ٖاملّ ٠ُ٦" ،ؤن ق٩ل َغح اإلاىيىٕ
َ
مُٗىا مً الخ٨ٟحرّ ،
ؤي َغٍ٣ا مُٗىا لل٨ٟغ ،بن ِ ٢بل ال٨ٟغ الؿحر ُٞه ،ونل
ّ
"اإلاٗحن" هى
بالًغوعة بلى ظىاب مٗحن ًخًمىه الؿاا ٫هٟؿه" ،413وطل ٪الجىاب
الظي ونل بلُه م٨ٟغو هضوة ال٩ىٍذ بٗض ٢بىلهم إلاىُل ٤اإلاىيىٕ اإلاُغوح
خؿب جدلُل مهضي ٖامل اإلاىُ٣ي الؿابّ ٤بًاه.
نغامت مهضي ٖامل اإلاىُُ٣ت في جدلُل ،ومً ّ
زم ه ٌ٣مىيىٕ هضوة ال٩ىٍذ
اؾخضٖذ َغح الٗضًض مً ألاؾئلت ،وهي ؾماث باعػة في مىهجُت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت .ؤؾئلت مهضي ٖامل مغجبُت بخدضًض هضوة ال٩ىٍذ ألػمت الخًاعة
ّ
"جُىع" ،وباٖخباع الخُىع خغ٦ت اهخ٣الُت مً َىع بلى آزغ.
الٗغبُت بىن ٠ؤػمت
وهظه ألاؾئلت هي" :ما الظي ًدضص خغ٦ت الاهخ٣ا ٫هظه ،ؤو  ٠ُ٦هخٗغٖ ٝلى ؤَىاع
هظه الخغ٦ت ،وفي ؤي بَاع جخم ،وما الظي ًيخ٣ل في هظه الخغ٦ت؟ ..الخ" ،414وهظه
ألاؾئلت بضوعها ٢اصث بلى ه ٌ٣اإلاىيىٕ مً ػاوٍت ؤزغي.
ّ
الؼاوٍت ألازغي في ه ٌ٣مهضي ٖامل إلاىيىٕ هضوة ال٩ىٍذ جمشلذ في خًىع
الخًلُل في ظملت مىيىٕ هضوة ال٩ىٍذ ألاؾاسخي ،ؤي ظملت "ؤػمت الخُىع
الخًاعي" ،وهظه اإلاغة في ٧لمت "خًاعي" ،طلّ ٪ؤن مٟغصة "الخًاعة" ،عٚم
ّ
الٗلتّ ،
ألن بها ًخم ،بك٩ل زٟي ،اهؼال١
بغاءتها الٓاهغة" ،هي في الخ٣ُ٣ت مغ٦ؼ
ال٨ٟغ مً نُٗض الخدلُل الٗلمي بلى نُٗض الخًلُل ألاًضًىلىجي" .415ه٣ض مهضي
ٖامل الؿاب ٤لِـ هُٟا للُاب٘ الٗلمي ًٖ مٟهىم الخًاعة ،بل هى عٌٞ
"الؾخسضام ّ
مٗحن ًجٗله ًلٗب صوعا عثِؿا في َمـ اإلاك٩لت التي ًُغاص

 413المرجع السابق ،ص .07
 414المرجع السابق ،ص .03
 415المرجع السابق.05 ،
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مٗالجتها" ،416وهى ع ٌٞميسجم م٘ ص٢ت اللٛت اإلاىُُ٣ت في مىهجُت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت بلى خض ٦بحر.
الىدُجت اإلاىُُ٣ت ألاؾاؾُت التي ونل بلحها مهضي ٖامل في جدلُله الى٣ضي
ّ
والى٣طخي إلاىيىٕ هضوة ال٩ىٍذ ،وبىاء ٖلى جدضًض مىٓمي جل ٪الىضوة لؤلػمت
بىنٟها "ؤػمت جُىع خًاعي" ،هي ّؤن طل ٪الخدضًض ٌٗجي في اإلادهلت ٖضم ٢ضعة
الخًاعة الٗغبُت "ٖلى الىنى ٫بلى ما ونلذ بلُه الخًاعة ؤلاوؿاهُت مً
ّ
ج٣ضم" 417بٗض ؤن ٧اهذ الخًاعة الٗغبُت مخ٣ضمت زم صزلذ في لُل جغاظٗها
الُىٍل ،وبالخالي جإحي ؤؾئلت مىيىٕ هضوة ال٩ىٍذ ميسجمت م٘ طل ٪الخدضًض،
ّ
وجُغح ألاؾئلت الخاَئت مً ٢بُل "إلااطا جسلٟذ الخًاعة الٗغبُت ًٖ ؾحر
الخًاعة ،و ٠ُ٦الىنى ٫بلى الخ٣ضم؟ وهل ؾخداٖ ٔٞلى ؤنالتها الٗغبُت في
ؾحرها بلى الخضازت؟" ،418وهي ؤؾئلت ّجىظه ههىم هضوة ال٩ىٍذ في اججاهاث
خضصها مؿب٣ا مىُ ٤مىيىٕ جل ٪الىضوة الًمجي.
مىُ ٤مىيىٕ هضوة ال٩ىٍذ لِـ مىٟهال ًٖ مىهج الخدلُل الظي َػى ٖلى
ههىم جل ٪الىضوة ،خؿب مهضي ٖامل ،وهى اإلاىهج الظي "ً٣ىص بلى بزٟاء
ألاػمت بةْهاعها في ق٩ل ؤػمت ٖامت هي ؤػمت خًاعة" ،419م٣ابل مىهج الخدلُل
الظي ًىُل ٤مىه مهضي ٖامل ،والظي "ً٣ىص بلى بْهاع ؤػمت الخُىع الخاعٍخي
للىا ٘٢الاظخماعي في ق٩لها الخ٣ُ٣ي ٦إػمت زانت بالُب٣ت اإلاؿُُغة" .420وبحن
هىة ٖمُ٣ت بٗمّ ٤
اإلاىهجحن ّزمت ّ
الهىة التي جٟهل مى ٘٢البرظىاػٍت الُب٣ي ًٖ
مى ٘٢البرولُخاعٍا الُب٣ي ،وبحن اإلاىهجحن مؿاٞت ممخضة بامخضاص الٟغ ١بحن ػاوٍت
 416المرجع السابق ،ص .05
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الىٓغ ألاًضًىلىظُت وػاوٍت الىٓغ الٗلمُت ،في ْل ويىح الٗال٢ت الخىاًُ٢ت ما
بحن مى ٘٢البرظىاػٍت الُب٣ي وزُابها ألاًضًىلىجي مً ظاهب ،ومى ٘٢البرولُخاعٍا
الُب٣ي وزُابها الٗلمي مً الجاهب آلازغ الى.ٌُ٣
الٗال٢ت الخىاًُ٢ت بحن البرظىاػٍت ،ؤي الُب٣ت اإلاؿُُغة ،وزُابها
ألاًضًىلىجي ،وبحن البرولُخاعٍا ،ؤي الُب٣ت الٗاملت وخلٟائها الشىعٍحن ،وزُابها
الٗلمي جٓهغ في ج٨شُ ٠مهضي ٖامل لخالنت هدُجخه الخدلُلُت ألاؾاؾُت إلاىيىٕ
هضوة ال٩ىٍذ٢ ،بل اهخ٣اله للى٣اف السجالي الخٟهُلي م٘ ههىم جل ٪الىضوة،
وهي زالنت جغي ّؤن زُاب الُب٣ت اإلاؿُُغة هى زُاب ؤًضًىلىجي بالًغوعة
ّ
"ألن مً مهلخت الُب٣ت اإلاؿُُغة ؤن جسٟي ؤػمتها وؤن جخبرؤ مً مؿاولُتها
الُبُ٣ت في ونى ٫الىا ٘٢الاظخماعي بخُىعه بلى ؤ مت"ّ ،421
وؤن زُاب الُب٣ت
ػ
الٗاملت هى زُاب ٖلمي بالًغو ة ّ
"ألن مً مهلخت هظه الُب٣ت ؤن ج٨ك٠
ع
الخ٣ُ٣ت الٟٗلُت ألػمت الخُىع الاظخماعي".422
مً جل ٪الخالنت ال٨شُٟت التي ًىُل ٤مجها مهضي ٖامل في جدلُله للخ٣ُ٣ت
الٟٗلُت ألػمت الخُىع الاظخماعي" ،مً خُض هي ؤػمت البرظىاػٍاث الٗغبُت
اإلاؿُُغة في ُ٢اصتها خغ٦ت الخدغع الىَجي"

423

ولِـ ؤػمت الخًاعة الٗغبُت،

ًمطخي مهضي ٖامل في سجاله الى٣ضي والى٣طخي لىهىم هضوة ال٩ىٍذ ،وهى
السجا ٫الظي ؾىدىاو ٫مشالحن ازىحن مىه في الهٟداث الخالُت ،خُض ال ًدؿ٘
مجا ٫هظه ألاَغوخت أل٦ثر مً طل.٪

 421المرجع السابق ،ص .70
 422المرجع السابق ،ص .70
 423المرجع السابق ،ص .77
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

085

نكض مشهلّٕ التدلف َالتكدم
اإلاشا ٫السجالي الخٟهُلي ألاوًٟ ٫خخده مهضي ٖامل هى سجاله م٘ الض٦خىع
ػ٧ي هجُب مدمىص ،وٍبخضت بةقاعة مهضي ٖامل بلى عئٍت الض٦خىع مدمىص للٗال٢ت
بحن اإلااضخي والخايغ في مؿحرة الخًاعة الٗغبُت بىنٟها "ٖال٢ت بحن الخسل٠
والخ٣ضم" 424في َغخه لًُ٣ت الىا ٘٢الاظخماعي الخاعٍخي في الىًَ الٗغبي .مىُ٤
ال٨ٟغ لضي الض٦خىع مدمىص ،وهىا ؤؾاؽ الى٣ض لضي مهضي ٖامل ،هى مىُ٤
"ال٨ٟغ الىيعي ،بل الخجغٍبي" ،425ومٗغوّ ٝؤن الض٦خىع ػ٧ي هجُب مدمىص هى
عاثض الٟلؿٟت الىيُٗت اإلاىُُ٣ت في الٗالم الٗغبي.
اإلاىُ ٤الىيعي ،ؤو الخجغٍبي لضي الض٦خىع مدمىص ،في بقاعة مهضي ٖامل
الى٣ضًت ألاؾاؾُتً ،ىٓغ بلى خغ٦ت الخاعٍش باٖخباعها "خغ٦ت زُُت مؿخمغة
واخضة في ؾحرها الهاٖض ؤو اإلاخ٣ضم" ،426وهظه الىٓغة بلى الخاعٍش في اإلاىُ٤
الىيعي ؤو الخجغٍبي جٟغى مُ٣اؾا ّ
٦مُا للخًاعة خؿب مهضي ٖامل ،وطل٪
اإلاُ٣اؽ ًخمشل بضعظت الخُىع التي ونلذ بلحها الخًاعة في اإلاجخمٗاث اإلاخ٣ضمت.
ٞالخًاعة ،خؿب طاث اإلاىُ ٤في ٢غاءة مهضي ٖامل" ،واخضة ،وؾحرها مؿخمغ
هدى الهٗىص ،والازخال ٝال٣اثم بحن اإلاجخمٗاث في جُىعها الخاعٍخي ؤو الخًاعي
هى ازخال ٝفي اليؿبت ال٨مُت إلاا ُٗ٢ه ٧ل مجخم٘ مً َغٍ ٤ؤو مؿاٞت مً هظا
الخِ الؼماوي الىاخض للخًاعة"ٞ .427ماطا ًترجب ٖلى طل ٪في جدلُل مهضي
ٖامل؟
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ًترجب ٖلى جل ٪الىٓغة الىيُٗت ،ؤو الخجغٍبُت لخغ٦ت الخاعٍش خؿب مهضي
ّ
جسل ٠ؤو ج٣ضم باإلاٗجى ّ
ال٨مي لل٩لمت"،428
ٖامل اٖخباع الًُ٣ت ؤو ألاػمت "ًُ٢ت
وبالخالي الىٓغ بلى اإلاجخمٗاث التي ونلذ في زِ ؾحرها الخًاعي الىاخض بلى
مغاخل مخ٣ضمت مً ؤلاهجاػ ّ
ال٨مي باٖخباعها "مشاال ؤٖلى" ؤو "همىطظا" للمجخمٗاث
ّ
"اإلاخسلٟت" في ؾحرها الهاص ٝبلى اللخا ١بغ٦ب الخًاعة .وبىاء ٖلى طلً ٪خم
جبؿُِ عئٍت طل ٪اإلاىُ ٤الىيعي ؤو الخجغٍبي ألػمت الىا ٘٢الاظخماعي الٗغبي
اإلاٗانغ ،ؤو عئٍت ؾهىلت مٗالجت طل ٪اإلاىُ ٤لخل ٪ألاػمت.
ؾهىلت مٗالجت اإلاىُ ٤الىيعي ؤو الخجغٍبي ألػمت الىا ٘٢الاظخماعي الٗغبي
اإلاٗانغ جىدهغ في مداولت الغص ٖلى مجمىٖت مً الدؿائالث التي ًهىٚها مهضي
ٖامل ،وَؿخسلو بظاباث طل ٪اإلاىُ ٤البؿُُت ٖلحها٧ ،الخالي:
 "هل الخًاعة الٗغبُت مخسلٟت ّٖما ونلذ بلُه الخًاعة في البلضان
ألازغي؟
 الجىاب :وٗم. ؤًً ونلذ الخًاعة في ؾحرها بلى صعظتها ألا٦ثر ج٣ضما؟ الجىاب :في ؤوعوبا الٛغبُت وؤمغٍ٩ا.  ٠ُ٦جخجاوػ الخًاعة الٗغبُت جسلٟها؟ الجىاب :باجباٖها همىطط ؤوعوبا الٛغبُت وؤمغٍ٩ا".429ّ
هظا الىمىطط ال٩امل ًلخو مىُ ٤الىيُٗت ؤو الخجغٍبُت ٦ما ججلى في جدلُل
الض٦خىع ػ٧ي هجُب مدمىص خؿب مهضي ٖامل ،ومىه ًىُل ٤مهضي ٖامل في
سجاله الى٣ضي م٘ الض٦خىع مدمىص.
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سجا ٫مهضي ٖامل الى٣ضي م٘ الض٦خىع ػ٧ي هجُب مدمىص ،ونىال بلى هٌ٣
مهضي ٖامل إلاك٩لُت الخسل ٠والخ٣ضم ٦ما جٓهغ في مىُ ٤الض٦خىع مدمىص
ّ
الىيعي ؤو الخجغٍبيً ،خ٨ش ٠في مجمىٖت مً الً٣اًا التي ًٓهغ ٞحها جىُْ٠
مهضي ٖامل إلاىهجُخه الىٓغٍت في ؾُا٢اتها الخُبُُ٣ت ،وؤهم جل ٪الً٣اًا:
أَالً :ه٣ض مهضي ٖامل لعجؼ اإلاىُ ٤الىيعي ؤو الخجغٍبي ًٖ جدضًض مٟهىم
الخًاعة ،خُض ا٦خٟى الض٦خىع مدمىص بالبدض ًٖ نٟت الخًاعة اإلاالػمت لها،
ولم ً٣م بخدضًض مٟهىم الخًاعة جدضًضا ٖلمُا ص٣ُ٢ا ،عٚم ّؤن "جدضًض الصخيء
لِـ جدضًضا لهٟت ،وبن ٧اهذ ؤؾاؾُت ؤو مالػمت له ،بل هى جبُان الصخيء بما هى
بظاجه وفي طاجه".430
ثلنّلً :ه ٌ٣مهضي ٖامل للٗ٣ل الىيعي٦ ،ما ًخدضص لضي الض٦خىع مدمىص،
بىنٟه جىُٓما واُٖا "للٗال٢ت بحن الهض ٝوَغٍ ٤الىنى ٫بلُه ،ؤو بحن الٛاًت
والىؾُلت" ،431خُض ّان طل ٪الخدضًض الىيعي للٗ٣ل ٌٗجي ّؤن "اإلاجخم٘ ًيخٓم،
في ْاهغاجه اإلاسخلٟت ،بالٗ٣ل الظي ًىٓمه٣ٗٞ ،الهِخه لِؿذ في بيُت مىيىُٖت
لها ٢ىاهُجها التي جخد٨م بؿحره ،بهما هي في خغ٦ت الىعي التي جغبِ ْاهغاجه
ٚاثُا" ،432وفي طل ٪الخدضًض الىيعي للٗ٣ل والٗ٣الهُت ،خؿب مهضي ٖامل،
"  ٌٞجام ل٩ل ٖ٣الهُت ٖلمُت ،ؾىاء في اإلاجخم٘ ؤم في الخا ٍشّ ،
ألن ُٞه عًٞا
ع
ع
ؤؾاؾُا للىظىص اإلاىيىعي للبيُت الاظخماُٖت ولخغ٦تها الخاعٍسُت بالظاث".433
ثللجلً :ه ٌ٣مهضي ٖامل للخًلُل ألاًضًىلىجي البرظىاػي في اإلاىُ ٤الىيعي
الظي ًمازل ّ
ماهُت الصخيء بٓاهغه ،ؤو ًمازل "البيُت اإلاىيىُٖت للىا ٘٢الاظخماعي
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الخاعٍخي بٓاهغ هظا الىا ،٘٢ؤي الك٩ل الظي ًٓهغ ُٞه لىٖحها الُب٣ي" ،434ؤي
وعي جل ٪ألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت الُب٣ي ،لُٓهغ ،بٟٗل طل ٪اإلاىُ ،٤وبٟٗل
جل ٪ألاًضًىلىظُت "مُ٣اؽ البرظىاػٍت ؤلامبرًالُت للخ٣ضم بمٓهغ اإلاُ٣اؽ
الٗ٣الوي".435
زابعلً٦ :ك ٠طل ٪الخًلُل ألاًضًىلىجي البرظىاػي في اإلاىُ ٤الىيعي ّ
جم بًٟل
ظهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،وجدضًضا مٟهىم "همِ
ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" واإلاٟاهُم اإلاغجبُت به في جٟؿحرها ّ
لخٗ٣ض البيُت الاظخماُٖت
ؤوال ،زم في جٟؿحرها لٗال٢ت الخبُٗت البيُىٍت التي جغبِ البيُت الاظخماُٖت الٗغبُت
ال٩ىلىهُالُت بالبيُت الاظخماُٖت الغؤؾمالُت في الٛغب ألاوعوبي وألامغٍ٩ي ،وهي
ٖال٢ت "ازخال ٝبيُىي" بالًغوعة ،ولِؿذ ٖال٢ت جمازل ٦ما هى الخا ٫في
ؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت وزُابها الخًلُلي.
خلمطلً٦ :ك ٠الخًلُل ألاًضًىلىجي البرظىاػي في اإلاىُ ٤الىيعي مغجبِ في
مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت بخدلُله لُغٍ ٤الخدغع الخ٣ُ٣ي يمً جىٓحره
لخغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،طلّ ٪ؤن َغٍ ٤الخدغع ً٩ىن بىعي "الًُ٣ت
ألاؾاؾُت التي جىاظه جُىع البيُت الاظخماُٖت الٗغبُت ،والتي هي ًُ٢ت جدغعها
مً الؿُُغة ؤلامبرًالُت" ،436ولِؿذ ًُ٢ت الخسل ٠والخ٣ضم و ٤ٞمُ٣اؽ
ال٨مي ٦ما ّ
البرظىاػٍت ّ
جبضي في مىُ ٤الض٦خىع ػ٧ي هجُب مدمىص الىيعي.

نكض التدلّف التلزخيْ
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اإلاشا ٫السجالي الشاوي الظي ًسىيه مهضي ٖامل م٘ م٨ٟغي هضوة ال٩ىٍذ
وههىنهم ًخجه بلى الض٦خىع قا٦غ مهُٟىّ ،
وههه خى" ٫ألابٗاص الخاعٍسُت
ألػمت الخُىع الخًاعي الٗغبي" ،وٍخجه ُٞه مهضي ٖامل هدى ه٣ض مىهجُت
الض٦خىع مهُٟى ؤؾاؾا ،عٚم بقاعجه لُ٣مت هو الض٦خىع مهُٟى الخدلُلُت
والخاعٍسُت واإلاٗغُٞت.
مىهجُت الض٦خىع قا٦غ مهُٟى في ّ
ههه خى" ٫ألابٗاص الخاعٍسُت ألػمت
الخُىع الخًاعي الٗغبي" خؿب مهضي ٖامل ،هي مىهجُت مشالُت هُجلُت في ٞهم
خغ٦ت الخاعٍش ،وجخجؿض جل ٪اإلاىهجُت في هٓغة الض٦خىع مهُٟى "الىنُٟت التي
جخٞ ٪٨ٟحها ،وبها ،بيُت الىا ٘٢الٗغبي الخايغ بك٩ل جٓهغ ُٞه ّ
٦إجها خهُلت ظم٘
ماى ٧اهذ ُٞه
لٗىانغ م٩ىهت لها ،جغظ٘ في وظىصها الخايغ بلى ظظوعها في
ٍ
بظوعا جىامذ في خغ٦ت مً الخىافي والخىانل ؤونلتها بلى ما ناعث بلُه في البيُت
الخايغة".437
مىهجُت الض٦خىع قا٦غ مهُٟى اإلاشالُت الهُجلُت ج٣ىصه بلى جدضًض ؤػمت ،ؤو

ّ
جسل ٠الىا ٘٢الٗغبي اإلاٗانغ في بىِخه الخايغة ب "الٛغبت ًٖ الٗهغ" ،438وهظا
لب الضًال٨خُُ٨ت الهُجلُتّ ،
هى ّ
ولب آلُتها الخًلُلُت خؿب مهضي ٖامل ،وهي
آلُت جضوع في خل٣ت مٟغٚت لِـ بلى الخغوط مجها مً ؾبُل ،طل ٪ؤجها جٟترى ّؤن
"ٖال٢ت الخىا ٌ٢بحن ما ّ
ٌؿمى بالظاث الٗغبُت والٗهغ ٖال٢ت جىا ٌ٢زاعجي،
ًخمازل ٞحها ٧ل َغ ٝبظاجه مً خُض هى ٚحر الُغ ٝآلازغّ .بجها ٖال٢ت مٛاًغة،
ًّ
خال لها ّبال بهحروعة ٧ل مً َغٞحها الُغ ٝآلازغّ ،
ؤي
بالخالي ٖال٢ت ٚغبت ،ال ججض
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ٚحرهٞ .لئن وظضث خلها هظا ،بُ٣ذ ،بغٚم هظا ،ؤو ٢ل بهظا الخل هٟؿهٖ ،ال٢ت
مٛاًغة ،وبالخالي بال ّ
خل".439
َغح ًُ٢ت ؤػمت الىا ٘٢الٗغبي اإلاٗانغ بىنٟها ًُ٢ت ٚغبت ًٖ الٗهغ
خؿب اإلاىُ ٤الهُجلي َغح زاَئ بالًغوعة خؿب مهضي ٖامل ،ألهه زل٤
مك٩لت ال خل لها٩ً ٠ُ٨ٞ .ىن الُغح الصخُذ للمك٩لت ،والظي ًاصي بلى الخل
بطن؟ الُغح الصخُذ للمك٩لت في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،في هً٣ه
لىو الض٦خىع قا٦غ مهُٟىً ،خمشل في:
أَالً :يغوعة البضء في جدلُل الىا ٘٢الٗغبي اإلاٗانغ مً جدضًض همِ ؤلاهخاط
اإلاؿُُغ في هظا الىا ،٘٢ؤي "بخدضًض بيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط الخانت ببيُت هظا
الىا ٘٢الخايغ" ،440ولِـ مً ون ٠الىا ٘٢بالخسل ،٠مهما ٧ان ق٩ل طل٪
الخسل ،٠والظي ًإزظ ق٩ل الٛغبت ًٖ الٗهغ في مىُ ٤الض٦خىع قا٦غ مهُٟى
ّ
الهُجلي ،طلّ ٪ؤن الاهُال ١مً ون ٠الىا ٘٢الخايغ ب٩لُخه "بالخسل "٠لِـ
ونٟا ٖلمُا ،باإلياٞت بلى مدمىالث مٟهىم الخسل ٠ألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت،
وصوع جل ٪اإلادمىالث الخًلُلي التي جم الخُغ ١بلحها ؾاب٣ا.
ّ
ثلنّلً :ون ٠الىا ٘٢الٗغبي الخايغ ب٩لُخه بالخسل ،٠ؤو اٖخباع الخسل ٠ؾمت
زانت بهظا الىا ٘٢لِـ ونٟا ٖلمُا ألن الُاب٘ الخام ببيُت اظخماُٖت مُٗىت
ال ًخدضص "بال٣ىي اإلاىخجت ،بل ببيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط" ،441وبيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط
في الٗالم الٗغبي هي بيُت ٧ىلىهُالُت جابٗت بمٗؼ ًٖ ٫وي٘ ال٣ىي اإلاىخجت ٞحها
خؿب جدلُل مهضي ٖامل.
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ثللجلً :ه٣ض مىُ ٤الضًال٨خُُ٨ت الهُجلُت الظي اؾدىض بلُه الض٦خىع قا٦غ
مهُٟى في جدلُله ألػمت الىا ٘٢الٗغبي اإلاٗانغ ،وهى مىُ ٤جظوب ُٞه "الٟ٣ؼاث
البيُىٍت الٟٗلُت لهحروعة البيُت الاظخماُٖت بلٗبت طهىُت مشالُت ،هي لٗبت
الخىافي ،جداٞ ٔٞحها البيُت ٖلى طاتها بىٟحها لظاتها واهخ٣الها بلى نىعة ظضًضة
مجها" .442جظوٍب الٟ٣ؼاث والٟجاءاث البيُىٍت في خغ٦ت البيُت الاظخماُٖت
الخاعٍسُت بىنٟها "هُٟا ؤو جىاُٞا في بَاع وخضة الاؾخمغاع والخمازل" 443في خغ٦ت
الضًال٨خُ ٪الهُجلي ًخٗاعى م٘ وا ٘٢جل ٪الٟ٣ؼاث والٟجاءاث البيُىٍت في
خ٣ُ٣تها الاظخماُٖت الٟٗلُت بىنٟها جدىٍال زىعٍا "للبيُت الاظخماُٖت بدغ٦ت ٞحها
لِؿذ خغ٦ت الظاث بل خغ٦ت الهغاٖاث الُبُ٣ت" ،444طلّ ٪ؤن البيُت
الاظخماُٖت بظل ٪الخدىٍل الشىعي ج" ُ٘٣في ّ
ج٩ىجها الجضًض م٘ ق٩لها الُب٣ي
الؿاب ٤الظي ّ
جم جدىٍله ،ؤي هضمه ،وجىُل ٤في خغ٦تها الخاعٍسُت مً ؤؾاؽ
ظضًض" ،445وهى ؤؾاؽ ماصي ًخمشل في بيُت ظضًضة مً ٖال٢اث ؤلاهخاط.
زابعلً :ظىهغ الًُ٣ت في ه ٌ٣ؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت ًخمشل ،خؿب مهضي
ٖامل ،في ه ٌ٣اٖخباع الترار ؾببا للخسل ٠في زُاب جل ٪ألاًضًىلىظُت،
اهُال٢ا مً ػاوٍت هٓغ اإلااصًت الخاعٍسُت التي جغي البيُت الاظخماُٖت "٩٦ل
مخماؾ ،٪ختى في مداولت ٞهم الٗىانغ التي جيخمي بلى بيُت اظخماُٖت ؾاب٣ت"،446
ٗٞىانغ البيُت لِؿذ ٢اثمت بظاتها ،بل بترابُها البيُىي في ؾُا ١قغوٍ ماصًت
جاعٍسُت مدضصة .مٗجى طلّ ٪ؤن الترار وما ًدخىٍه مً ٖال٢اث مىعوزت ،في وظىصه
في الخايغ لِـ "ؾببا للخسل ،٠بل هى ولُض له"

447

ؤو ؤزغ مً آزاعه ،وال ًصر
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٢لب الؿبب ؤزغا وال الٗ٨ـ ٦ما جٟٗل ؤًضًىلىظُا البرظىاػٍت في زُابها .ظىهغ
الًُ٣ت في ه ٌ٣ؤًضًىلىظُا البرظىاػٍت بطن ،خؿب مهضي ٖامل٨ً ،مً في
"بْهاع الخ٣ُ٣ت الخاعٍسُت التي جضٖ ٫لى ّؤن البرظىاػٍاث الٗغبُت ٞكلذ في ؤن
ج٣طخي ٖلى هظه الٗال٢اث مً ؤلاهخاط الؿاب٣ت ٖلى الغؤؾمالُت ،بؿبب هظا
الُاب٘ ال٩ىلىهُالي اإلامحز إلهخاظها اإلاؿُُغ" .448هىا ؤًًا هلمـ مغ٦ؼٍت مٟهىم
"همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" واإلاٟاهُم اإلاغجبُت به ،باإلياٞت بلى خًىع ؾماث
الى٣ضًت والىًُ٣ت والهغامت اإلاىُُ٣ت ،وٚحرها ،في مىٓىمت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت وؾُا٢اتها الخُبُُ٣ت.
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لِـ ّزمت خضوص ٗٞلُت جٟهل ما بحن اقخٛاالث مهضي ٖامل الىٓغٍت مً
ظاهب ،وؾُا٢اتها الخُبُُ٣ت مً ظاهب آزغ٦ .ما ّؤن جل ٪الخضوص ٚاثبت ٗٞلُا بحن
"الهم" الظي ٌؿ ً٨خالت مهضي ّ
ّ
مداوع
بغمتها .لظل٧ ٪ان َبُُٗا ؤن هلخٔ
خًىع مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في جىٓحر مهضي ٖامل لخغ٦ت الخدغع
الىَجي الٗغبُت ،في هٟـ الى٢ذ الظي هلخٔ خًىعه في سجاالث هضوة ال٩ىٍذ ؤو
ه ٌ٣ال٨ٟغ الُاثٟي ،والىٓغٍت في اإلاماعؾت الؿُاؾُت لِؿذ مٟهىلت ًٖ
البدض في ؤؾباب الخغب ألاهلُت في لبىان ،والبدض في الُاثُٟت مغجبِ ؤًًا
بخل ٪الخغب مشلما هى مغجبِ بالًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،وألامشلت ٦شحرة.
ّ
ّ
اإلاغ٦بت في جضازل ٖىانغها عبما ً٨مً في َبُٗت شخهُت
ؾغ جل ٪اللىخت
ّ
اإلاغ٦بت طاتهاٞ :هى مهضي ٖامل الُٟلؿى ٝالؿُاسخي اإلاؿ٩ىن بهاظـ
مهضي ٖامل
ّ
الجاص
الخىٓحر ونغامت اإلاىُ ،٤وهى الض٦خىع خؿً خمضان الباخض ألا٧اصًمي
وألاؾخاط الجامعي الغنحن ،وهى الغَ ٤ُٞاعًٖ ١ى اللجىت اإلاغ٦ؼٍت اإلا٣اجل في
نٟى ٝالخؼب الكُىعي اللبىاوي ،وهى ؤًًا هال ٫بً ػٍخىن الكاٖغ اإلاغه٠
وناخب الخُا ٫الجمُل.
في هظا اإلابدض خى ٫ؾُا٢اث جىُْ ٠مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت في
ّ
ًُ٢ت "الُاثُٟت والخغب ألاهلُت" جبرػ لىخت مهضي ٖامل اإلاغ٦بت في جضازل
ٖىانغها بك٩ل الٞذ ،زانت ُٞما ًخٗل ٤بالٗال٢اث الكاث٨ت ما بحن الُاثُٟت،
٨ٞغا وهٓاما ،مً ظاهب ،والخغب ألاهلُت والًُ٣ت الٟلؿُُيُت مً ظاهب آزغ،
ّ
ّ
في ْل خًىع ٖخاص مهضي ٖامل الىٓغي وظهاػه اإلاٟاهُمي ب٩لُخه ٠ُ٨ٞ .وْ٠
مهضي ٖامل ٧ل طل ٪في مٗالجخه للُاثُٟت والخغب ألاهلُت في لبىان؟
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احلسب األيلّٕ يف لبهلى
خحن اهضلٗذ الخغب ألاهلُت في لبىان ٖام ٧ 1975ان مهضي ٖامل مؿخٛغ٢ا
في مكغوٕ صعاؾت هٓغٍت خى ٫اإلاماعؾت الؿُاؾُت للخؼب الكُىعي اللبىاويّ ،
زم
"اخخضمذ الخغبٞ ،خهضٕ الؼمً الىٓغي ،وما جهضٕ وخضه ،واهُٗ٣ذ
الضعاؾت ،ولم ٌٗض مً اإلام ً٨مخابٗتها في الؿُا ١الظي ٧اهذ حؿحر ُٞه"ّ .449
حٛحر
الؿُاٞ ١غى ٖلى مهضي ٖامل ،وهى اإلاش ٠٣الًٗىي والىاقِ الخؼبي الىَجي،
حُٛحر مؿاع الضعاؾت ،خُض ال مٗجى للبدض الىٓغي بن لم ًىُل ٤مً جدضًاث
الىا ٘٢اإلاٗاف ،لخإزظ الضعاؾت الجضًضة ٖىىاها ظضًضا هى "الىٓغٍت في اإلاماعؾت
الؿُاؾُت :بدض في ؤؾباب الخغب ألاهلُت في لبىان".
في بدشه ًٖ ؤؾباب الخغب ألاهلُت في لبىان ًبضؤ مهضي ٖامل مً خُض اهخهى
في صعاؾاث ؾاب٣ت جىاوٞ ٫حها ًُ٢ت خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت بحن ؤػمت
الُ٣اصة البرظىاػٍت وؤػمت الى ٌُ٣الشىعي ،والبضاًت بؿااٗ٦ ،٫اصة مهضي ٖامل
في مىهجُخه الٟلؿُٟت ،هى" :ما الجضًض في هظه اإلاغخلت التي صزلذ ٞحها خغ٦ت
الخدغع الىَجي الٗغبُت بضزى ٫لبىان في خغبه ألاهلُت؟" ،450ومً طل ٪الؿاا،٫
وما ًخٟغٕ ٖىه مً ؤؾئلتً ،بضؤ مهضي ٖامل بدشه في ؤؾباب الخغب ألاهلُت في
لبىان.
بضاًت جدلُل مهضي ٖامل ألؾباب الخغب ألاهلُت في لبىان جىُل ٤مً ؤلاظابت
ًٖ الؿاا ٫الؿاب ،٤خُض ًغي ّؤن ٢غاءة ظضًض اإلاغخلت ًبضؤ مً "ٞكل الُ٣اصة
البرظىاػٍت الهٛحرة ،طل ٪الظي جد ٤٣في يغوعجه الخاعٍسُت ٖلى مضي عب٘ ٢غن
مً الىًا ٫الجماهحري الىاؾ٘ يض ؤلامبرًالُت في الخجغبت الىانغٍت"ٞ ،451كل
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البرظىاػٍت الهٛحرة الًغوعي في ُ٢اصة خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،هى في طاث
الى٢ذ ،خؿب مهضي ٖاملٞ" ،كل ألاًضًىلىظُت ال٣ىمُت مً خُض هي في
ظىهغها ؤًضًىلىظُت بغظىاػٍت ،مهما جلىهذ بإلىان مسخلٟت ،في ؤن ج٩ىن
ؤًضًىلىظُت الخغ٦ت الخدغعٍت الىَىُت" ،452والٟكل ،في الخالخحن٧ ،ان يغوعٍا
بد٨م الخىا ٌ٢اإلاإػقي/البيُىي الظي ونلذ بلُه الُ٣اصة البرظىاػٍت الهٛحرة،
وهى الخىا ٌ٢الظي ّ
جم جدلُله في مباخض ؾاب٣ت.
ٞكل الُ٣اصة البرظىاػٍت الهٛحرة ،الظي هى ٞكل ؤًضًىلىظُتها ال٣ىمُت في
ُ٢اصة خغ٦ت الخدغع الىَجي ال ٌٗجي هجاح الى ٌُ٣الشىعي في ُ٢اصة جل ٪الخغ٦ت
خؿب مهضي ٖامل ،طلّ ٪ؤن الى ٌُ٣الشىعي في الخغ٦ت الخدغعٍت الىَىُت هى
ؤًًا ٌٗاوي مً ؤػمت ؾُاؾُت ،ولِـ بيُىٍت ٦ما هى خا ٫الُ٣اصة البرظىاػٍت
الهٛحرة ،هي "ؤػمت زُه الؿُاسخي ،مً خُض هى الخِ الؿُاسخي ال٣ىمي الظي
جيخهجه الُب٣ت الٗاملت (ألاخؼاب الكُىُٖت ؤو بًٗها) في خغ٦ت الخدغع الىَجي،
وفي مماعؾت الهغإ الُب٣ي في هظه الخغ٦ت يض البرظىاػٍت اإلاؿُُغة".453
مً جل ٪ال٣غاءة لٟكل الُ٣اصة البرظىاػٍت الهٛحرة في ُ٢اصة خغ٦ت الخدغع
الىَجيّ ،
زم ؤػمت الخِ الؿُاسخي للى ٌُ٣الشىعيً ،بضؤ مهضي ٖامل باإلظابت
الخٟهُلُت ٖلى ؾااله الغثِـ اإلاخٗل ٤بجضًض خغ٦ت الخدغع الىَجي للكٗىب
الٗغبُت ،واإلاخمشل في جمدىع "الخغ٦ت الىَىُت الٗغبُت خى ٫الًُ٣ت
الٟلؿُُيُت" ،454واخخال" ٫الخغ٦ت الىَىُت الٟلؿُُيُت في هظه الخغ٦ت
ّ
الخدغعٍت الٗغبُت مىٗ٢ا زىعٍا مخ٣ضما" ،455وألاهم هى "ألازغ الخاعٍخي الظي ولضجه
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في خغ٦ت الخدغع الٗغبُت ٖال٢ت الخالخم الىًالي الشىعي بحن الًُ٣ت الٟلؿُُيُت
والخغ٦ت الىَىُت اللبىاهُت".456
الجضًض اإلاهم في مغخلت الخغب ألاهلُت في لبىان خؿب مهضي ٖامل بطن

ّ
ًخ٨ش ٠في "هظا الخِ مً الخدال ٠الشىعي بحن الخُحن الؿُاؾُحن :زِ الشىعة
الٟلؿُُيُت وزِ الخغ٦ت الىَىُت اللبىاهُت ،وهى الخدال ٠الظي ؤخضر اوُٗاٞا

٦بحرا في خغ٦ت الخدغع الٗغبُت التي به اهخ٣لذ بلى مغخلت ظضًضة هي مغخلت
الهغإ الغثِسخي ٞحها بحن الخِ الىَجي الشىعي والخِ ال٣ىمي الغظعي" ،457وفي
يىء الىعي الشىعي لظل ٪الاوُٗاً ٝدلل مهضي ٖامل َبُٗت الهغإ في الخغب
ألاهلُت في لبىان.
الهغإ في الخغب ألاهلُت في لبىان ًغحؿم ،خؿب جدلُل مهضي ٖامل" ،في
آلُت هظا الهغإ بحن ال٣ىي اإلاخىاخغة في الخغ٦ت الخدغعٍت الٗغبُت ،بمٗجى ّؤن
الؿاخت اللبىاهُت لم ج ً٨مجغص ؾاخت ظٛغاُٞت ازخحرث لخدغ ٥هظا الهغإ
اإلاُ ّ
هضع بلحها مً زاعط ،بل ٧اهذ بالًغوعة ؾاخخه الؿُاؾُت هٟؿها" ،458وهي
"بالًغوعة" بد٨م اهخ٣ا ٫مغ٦ؼ ز٣ل الخغ٦ت الخدغعٍت الٗغبُت مً مهغ بلى لبىان
في خ٣بت الؿاصاث.
اهخ٣ا ٫مغ٦ؼ ز٣ل الخغ٦ت الخدغعٍت الٗغبُت بلى لبىان ظٗل الهغإ ًدخضم
ٖلى ؾاخخه ،وظٗل الًٌ ِٛكخض ٖلى َغفي الخىا ٌ٢في صازله" ،ونىال بلى
الاهٟجاع الكامل م٘ بضاًت ال٣غاع ؤلامبرًالي الههُىوي الغظعي بٟخذ مل ٠الؿاخت
اللبىاهُت لخهُٟت خؿاب ٢ىي الشىعة ٞى٢ها"

459

خؿب ج٣غٍغ اللجىت اإلاغ٦ؼٍت

للخؼب الكُىعي اللبىاوي الظي ًخ ٤ٟمٗه مهضي ٖامل ،وهظا ٌٗجي ،بلٛت مهضي
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ٖاملّ ،
"بن طل ٪الخىا ٌ٢الغثِسخي في الخغ٦ت الخدغعٍت الٗغبُت الظي اوٗ٣ض في
هظه الخل٣ت الغثِؿُت مً خغ٦خه الهغاُٖت اإلاٗ٣ضة ،و٢ض اوٗ٣ض ٞحها ٖلى ٖ٣ضة
الخىاً٢اث في لبىان ،ؤي ٖلى الخل٣ت الغثِؿُت مً الخغ٦ت الهغاُٖت اإلاٗ٣ضة
لهظا الخىا ٌ٢اللبىاوي٩ٞ ،ان الاهٟجاع".460
اهٟجاع الخغب ألاهلُت في لبىان في يىء جدلُل مهضي ٖامل الؿاب ،٤ؾىاء
هٓغها بلُه مً ػاوٍت ج٣اَ٘ ٖ٣ضة الخىا ٌ٢الغثِسخي في خغ٦ت الخدغع الىَجي في
"الخاعط" الٗغبي م٘ ٖ٣ضة الخىا ٌ٢الغثِسخي لخل ٪الخغ٦ت في "الضازل" اللبىاوي،
ؤو مً ػاوٍت ال٣غاع ؤلامبرًالي الههُىوي الغظعي بخهُٟت خؿاب ٢ىي الشىعة ٖلى
الؿاخت اللبىاهُت في جل ٪اللخٓت بالظاث ،ؤو مً الؼاوٍخحن مٗاّ ،
ٞةن هدُجت الىٓغ
في جهاًت الخدلُل حكحر بلى ّؤن جل ٪الخغب ألاهلُت لم ج ً٨خغبا ؤهلُت لبىاهُت

(َاثُٟت بحن اإلاؿلمحن واإلاؿُدُحن ،ؤو صازلُت بحن اللبىاهُحن والٟلؿُُيُحن) ،بل
٧اهذ خغبا ؤهلُت في لبىان ،باٖخباع لبىان خ٣ال مغ٦ؼٍا للهغإ بحن الخُحن
الؿُاؾُحن الىًُ٣حن في خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،وهى خ٣ل اوٗ٣ضث ،ؤو
ج٣اَٗذ ُٞه ٖ٣ضة الخىاً٢اث الغثِؿُت في خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت في
ّ
ؾحروعة جل ٪الخغ٦ت الخاعٍسُت بٗض هؼٍمت  ،1967وج٨شٟذ في خ٣بت الؿاصاث.
مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت جٓهغ ّ
مغ٦بت في جدلُله ألؾباب الخغب ألاهلُت
في لبىان ،زانت في ٦خابه الطخم "الىٓغٍت في اإلاماعؾت الؿُاؾُت" ،461وجدكاب٪
ٞحها مٟاهُم هٓغٍت ٖضًضة٦ ،ىمِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي والبيُىٍت الخاعٍسُت وجٟاوث
الخُىع ،م٘ ؾماث باعػة ٧الى٣ض والى ٌ٣وج٨غاع الؿاا ٫وألا٩ٞاع الغثِؿت
والهغامت اإلاىُُ٣ت٧ ،ل طل ٪في لىخت مىهجُت واخضة جمخض ٖلى مؿاخت الجهض
البدثي ٧له في جدلُله ألؾباب الخغب ألاهلُت في لبىان ،وهي طاث اإلاالخٓت التي
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جٓهغ في جدلُل مهضي ٖامل للُاثُٟت٨ٞ ،غا وهٓاما ،في ال٣ؿم آلاحي مً هظا
اإلابدض.

الطلٙفّٕ
جدلُل مك٩لت الُاثُٟت٨ٞ ،غا وهٓاما ،ؤو الخُغ ١لهظه اإلاك٩لت بالى٣ض
ّ
والى ٌ٣ممخض في ٧اٞت ؤبدار مهضي ٖاملّ ،
ل ً٨طل ٪الخدلُل ًخ٨ش ٠في ٦خابحن
ازىحن ،هما" :مضزل بلى ه ٌ٣ال٨ٟغ الُاثٟي :الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في ؤًضًىلىظُت
البرظىاػٍت اللبىاهُت" و "في الضولت الُاثُٟت" ،وؾُٗخمض هظا اإلابدض ٖلى ال٨خاب
ألاو ٫مجهما٧ ،ىهه ٌُٛي اإلاُلىب بك٩ل ٧امل ،و٧ىن ال٨خاب الشاوي ؤ٢غب للى٣اف
السجالي الى٣ضي الظي جم بعؾاء ٢ىاٖضه اإلاىهجُت في ال٨خاب ألاوْ ٠ُ٨ٞ .٫هغث
مٗالم مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت في طل ٪الخدلُل؟
في بضاًت م٣ضمت ٦خاب "مضزل بلى ه ٌ٣ال٨ٟغ الُاثٟي :الًُ٣ت الٟلؿُُيُت
في ؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت اللبىاهُت" جٓهغ ص٢ت مهضي ٖامل البدشُت في جدضًضه
إلاىيىٕ الضعاؾت ومىهجها ،خُض ًخدضص مىيىٕ الضعاؾت في مداولت ؤلاظابت ٖلى
ؾاا ٠ُ٦" :٫جىٓغ البرظىاػٍت اللبىاهُت ،بٗحن ؤًضًىلىظُتها الُبُ٣ت ،بلى الًُ٣ت
الٟلؿُُيُت؟" ،462ومداولت ؤلاظابت ٖلى طل ٪الؿاا ٫جخُلب جدضًض مٗالم جل٪
ألاًضًىلىظُت ومٟاهُمها ألاؾاؾُت بالًغوعة.
مىهجُت مهضي ٖامل التي اٖخمضها في مضزله بلى ه ٌ٣ال٨ٟغ الُاثٟي هي
مىهجُت "الٗغى الخدلُلي طو الُاب٘ الى٣ضي الظي ً٨دؿب قغُٖخه مً اإلاى٘٢
الُب٣ي ال٨ٟغي"463للباخض ،وهى مى ٘٢مٗلً في خالت مهضي ٖامل ،هى "مى٘٢
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ؤًضًىلىظُت الُب٣ت الشىعٍت الى ،ٌُ٣ؤي مى ٘٢ؤًضًىلىظُت الُب٣ت الٗاملت".464
 ٠ُ٨ٞؾاعث جل ٪اإلاىهجُت في مٗالجتها للؿاا/٫اإلاىيىٕ؟
الٗغى الخدلُلي الى٣ضي ًدؿلؿل في مىهجُت مهضي ٖامل بك٩ل مىُ٣ي،
ّ
اإلاٗ٣ضة ما بحن ألاًضًىلىجي
وفي ه٣اٍ مدضصة حٗمل ٖلى جدلُل الٗال٢ت
والؿُاسخي والا٢خهاصي في خالت ال٨ٟغ الُاثٟي وؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت اللبىاهُت
٢بل َغح الجىاب ٖلى ؾاا ٫البدض الغثِـ ،طل ٪ؤن هٓام ؤًضًىلىظُت
البرظىاػٍت اللبىاهُت ٚحر مٗؼو ًٖ ٫جغبخه الٟٗلُت اإلاخمشلت في خ٣ل الهغاٖاث
ّ
مدضص ببيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط ،مما "ًٟغى ٖلى
الُبُ٣ت ،وهى بضعوه خ٣ل
الخدلُل خغ٦ت مُٗىتً ،مغ ٞحها ،بًغوعة مىُ ٤الى ،ٌ٣مً ألاًضًىلىجي بلى
الؿُاسخي ،وَٗىص ٞحها مً الؿُاسخي بلى ألاًضًىلىجي ،في ٖال٢ت ٧لحهما
باال٢خهاصي ،صازل خغ٦ت الهغإ الُب٣ي الٗامت".465
الاهُال ١مً ه ٌ٣ؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت اللبىاهُت مً ؤظل الىنى ٫بلى
بظابت الؿاا ٫الغثِـ اإلاخٗل ٤بغئٍت جل ٪البرظىاػٍت للًُ٣ت الٟلؿُُيُت ًمغ،
مىُُ٣ا ،بدل٣ت وؾُُت جخمشل بًغوعة جدضًض مى ٠٢جل ٪البرظىاػٍت الُب٣ي مً
خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُتّ ،
ألن "الخغ٦ت الىَىُت الٟلؿُُيُت ظؼء مً هظه
الخغ٦ت ال جىٟهل ٖجها ،وآلالُت الضازلُت التي جد٨م الخغ٦ت الىَىُت الٗغبُت
الٗامت ،هي هٟؿها التي جد٨م الخغ٦ت الىَىُت الٟلؿُُيُتّ :بجها آلُت الخدغع مً
ؤلامبرًالُت والههُىهُت والغظُٗت الٗغبُت" .466الهُٗض اإلاجهجي هى الظي ًٟغى
٦ك ٠طل ٪الاعجباٍ الًغوعي بحن اإلاى ٠٢مً خغ٦ت الخدغع الٗغبُت واإلاى٠٢
مً الًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،والظي ًجض جٟؿحره "في بيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط
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ال٩ىلىهُالُت في البيُت الاظخماُٖت اللبىاهُت ،وفي ٖال٢ت الخبُٗت الُبُ٣ت التي
جغبِ البرظىاػٍت اإلاؿُُغة ٞحها باإلمبرًالُت".467
٢بل الىنى ٫بلى ج٣ضًم بظابت ٖلى ؾاا ٫البدض الغثِـ ًدضص مهضي ٖامل
بض٢ت زُىاث البدض الىٓغٍت في حؿلؿلها اإلاىُ٣ي ،وهظه الخُىاث هي :عؾم
"الخُىٍ الٗغًٍت لىٓام ؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت اللبىاهُت" ،468و "جدلُل
الٗال٢ت بحن طل ٪الىٓام وهٓام ؾُُغة البرظىاػٍت اللبىاهُت الؿُاؾُت
والا٢خهاصًت" ،469و"جدلُل ٖال٢ت هظه الُب٣ت اإلاؿُُغة في مماعؾتها
ألاًضًىلىظُت بدغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت"

470

مً ؤظل الىنى ٫بلى ٞهم

مىٟ٢ها مً الًُ٣ت الٟلؿُُيُت٧ .ل طلٌ ٪ؿخضعي جدضًض ؤصواث اإلاىهجُت
البدشُت ،والتي خضصها مهضي ٖامل ُٞما ٌكبه ؤصاة "جدلُل اإلاًمىن" مً زال٫
الُ٣ام بمسر "ٖضص مدضص مً الىهىم ،هى ّ
ُٖىاث مً جل ٪ألاًضًىلىظُت
البرظىاػٍت" ،471م٘ جإُ٦ض مهضي ٖامل ّؤن "ازخُاع هظه ّ
الُٗىاث لً ً٩ىن
ّ
اٖخباَُا ،بهه مد٩ىم ب٣ضعة الىو ٖلى جمشُل هظه ألاًضًىلىظُت وحٗغٍت
ّ
ع٧اثؼها" ،472وجخمشل هظه ّ
الُٗىاث اإلامشلت في ههىم ألاب الغوحي للبرظىاػٍت
اللبىاهُت مِكا ٫قُدا ،وؾلؿلت ٦غاعَـ ظامٗت ال٨ؿلُ.٪
ّ
ّ
م٣ضماث البدض اإلاىهجُت في زالناتها الىٓغٍت جخ٨ش ٠في زُىٍ ٖغًٍت
٢بل ونى ٫مهضي ٖامل لخدلُل ههىم مِكا ٫قُدا و٦غاعَـ ظامٗت
ال٨ؿلُ ،٪وؤهم هظه الخُىاث:
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أَالً :جدضًض البيُت الاظخماُٖت اللبىاهُت بىنٟها بيُت اظخماُٖت "عؤؾمالُت
جغبُها باإلمبرًالُت ٖال٢ت جبُٗت بيُىٍت ّ
ج٩ىهذ ،بخ٩ىٍجها الخاعٍخي هٟؿه ،مىظ
الىه ٠الشاوي مً ال٣غن الخاؾ٘ ،وما جؼا ٫جخُىع ٞحها" ،473وٍغجبِ بهظا الخدضًض
جدضًض آزغ ًخٗل ٤بالُب٣ت اإلاؿُُغة في لبىان ،وهي "الُب٣ت البرظىا ٍتّ ،
وؤن
ػ
ألاًضًىلىظُت اإلاؿُُغة هي ؤًضًىلىظُت هظه الُب٣ت".474
ثلنّلً :جدضًض ؤػمت البرظىاػٍت اللبىاهُت بىنٟها ؤػمت ؾُاؾُت اهٟجغث في الخغب
ألاهلُت في لبىان ،مما ٌٗجي ّؤن "الىٓام الؿُاسخي لؿُُغة جل ٪البرظىاػٍت باث
مُغوخا ٖلى بؿاٍ البدضّ ،
وؤن مهمت حُٛحره باجذ مهمت ٖاظلت ويغوعٍت".475
ثللجلً :جدضًض ألاًضًىلىظُت الُاثُٟت بىنٟها الك٩ل الخاعٍخي اإلامحز "الظي
جماعؽ ُٞه البرظىاػٍت اللبىاهُت ؾُُغتها ألاًضًىلىظُت الُبُ٣ت" ،476وهظا
الخدضًض ال ٌٗجي ّؤن الُاثُٟت هي مجغص ؤًضًىلىظُا ،مهما ٧ان حٗغٍ٠
ألاًضًىلىظُاّ ،
ألن الُاثُٟت في م٣اعبت مهضي ٖامل هي "ق٩ل الىٓام الؿُاسخي
والىٓام ألاًضًىلىجي الظي جماعؽ ُٞه البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت اللبىاهُت ؾُُغتها
الُبُ٣ت".477
زابعلً :جدضًض ٖال٢ت الازخال ٝبحن ألاًضًىلىظُت الُاثُٟت وألاًضًىلىظُت
الضًيُت ،اؾدىاصا بلى اعجباٍ ألاًضًىلىظُت الُاثُٟت ببيُت ٖال٢اث ؤلاهخاط ،ؤي
ألاؾاؽ الا٢خهاصي في البيُت الاظخماُٖت ،وخُض ّؤن ألاًضًىلىظُت الضًيُت هي
"ؤًضًىلىظُت الُب٣اث اإلاؿُُغة في ٖال٢اث ؤلاهخاط الؿاب٣ت ٖلى الغؤؾمالُت".478
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وهظا ال ًىٟي وظىص "ٖال٢ت حٗاٌل بحن ألاًضًىلىظُخحن ،لها ق٩ل الخٗاٌل ال٣اثم
بحن همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي ،وؤهماٍ ؤلاهخاط ٖلى الؿاب٣ت ٖلى الغؤؾمالُت"،479
لٖ ً٨لى ٢اٖضة ؾُُغة همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي ٖلى ؤهماٍ ؤلاهخاط الؿاب٣ت ٖلى
الغؤؾمالُت ،وبالخالي ؾُُغة ألاًضًىلىظُت الُاثُٟت ٖلى ألاًضًىلىظُت الضًيُت.
خلمطلً :جدضًض الٗال٢ت بحن الىٓام الؿُاسخي والىٓام ألاًضًىلىجي لؿُُغة
البرظىاػٍت اللبىاهُت بىنٟها ٖال٢ت يغوعٍتً ،يخج ٖجها "ؤن وظىص ألاًضًىلىظُت
الُاثُٟت ٦إًضًىلىظُت مؿُُغة متربِ بىظىصها الؿُاسخي في وظىص الضولت
البرظىاػٍت هٟؿها ٦ضولت َاثُٟت" ،480مما ٌٗجي ّؤن ٢ىة ألاًضًىلىظُت الُاثُٟت
لِؿذ في طاتها ،و٦ظل ٪ب٣ائها ،بل ؤن جل ٪ال٣ىة وطل ٪الب٣اء ؤو الؿُُغة
مغجبُان ،بالًغوعة ،بب٣اء صولت البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت اللبىاهُت ٦ضولت َاثُٟت.

الفهس الطلٙفْ :مو املكدملت إىل التخلّل
جدلُل ال٨ٟغ الُاثٟي مً زال ٫ههىم مِكا ٫قُدت و٦غاعَـ ظامٗت
ال٨ؿلًُ ٪دخل اإلاؿاخت ألا٦بر في ٦خاب "في ه ٌ٣ال٨ٟغ الُاثٟي" إلاهضي ٖامل،
وهى جدلُل ٌٗمل ٖلى ٦ك ٠ع٧اثؼ طل ٪ال٨ٟغ ومىُل٣اجه الغثِؿت ٦ما جٓهغ في
جل ٪الىهىمٞ .ما هي ؤهم ع٧اثؼ ومىُل٣اث ال٨ٟغ الُاثٟي في طل ٪الخدلُل؟
جخلخو ؤهم ع٧اثؼ ومىُل٣اث ال٨ٟغ الُاثٟي ٦ما خللها مهضي ٖامل في الخالي:
أَالً :حٗغٍ ٠لبىان ،في ال٨ٟغ الُاثٟي ،بىنٟه ظىهغا ٞغٍضا زالها ٢اثما بظاجه،
ومخٗاٖ ٫لى الخاعٍش و٢ىاهِىه ،وهى حٗغٌٍٗ ٠مل ٖلى ؤلاج٩اء ٖلى الُبُٗت
ٍ
ّ
ّ
الجٛغاُٞت ؤوال٦ ،ما ًٓهغ في هو قُدا ال٣اثل" :لبىان بلض ال ٌكبه بال طاجه ،بهه
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بلض ٞغٍض ،و٦ما ًبضو ،وخُض هىٖه وظيؿه" .481وَٗمل ٖلى جىُْ ٠الا٢خهاص،
بمٗىاه ٚحر الٗلمي ،زاهُا٦ ،ما ًٓهغ في هو آزغ لكُدا ً٣ىُٞ ٫ه" :الخغٍت
الا٢خهاصًت هي زغوة البالص التي ال زغوة َبُُٗت في ؤعيها" .482وٍظهب بلى
الؿُاؾت زالشا٦ ،ما في ٢ى ٫قُدا" :لبىان بلض ؤ٢لُاث َاثُٟت مكاع٦تً ،جب ؤن
ً٩ىن لجمُ٘ ألا٢لُاث ُٞه م٩اجها ،وؤن جدهل ُٞه ٖلى خ٣ى٢ها ،هظا هى مبضؤ
وظىص هظا البلض ،وهظه هي ٞغاصجه".483
ثلنّلً :حٗغٍ ٠ال٨ٟغ الُاثٟي للبىان ًىٟي وظىص الُب٣اث الاظخماُٖت ُٞه بد٨م
ٞغاصجه ،وٍىٟي نٟت الٗغوبت ٖىه بد٨م جغُ٦به الُاثٟي ،وهظا ٌٗجي "اوٗؼالُت"
ال٨ٟغ الُاثٟي في جدلُل مهضي ٖامل ،خُض ؤهىا "في هظا الخدضًض الىٟحي ،في
نلب ال٨ٟغ الظي ًىٗذ باالوٗؼالي ،وهظه الهٟت مالػمت ألًضًىلىظُت البرظىاػٍت
اللبىاهُت".484
ثللجلً :الهُمىت الُاثُٟت ع٦حزة ؤؾاؾُت في ال٨ٟغ الُاثٟي ،وحٗجي في ألاؾاؽ
هُمىت الُاثٟت اإلااعوهُت مً زال ٫هُمىت ممشُلها ٖلى عؤؽ الؿلُت الخىُٟظًت
(عثاؾت الجمهىعٍت) ،وهي ع٦حزة ال جدىا ٌ٢م٘ صٖىة طل ٪ال٨ٟغ بلى الخىاػن
الُاثٟي ٖلى مؿخىي الؿلُت الدكغَُٗتّ ،
ّ
جهب في زضمت ألاولى .هظه
ألن الشاهُت
الغ٦حزة مبشىزت في ههىم ٦شحرة إلاِكا ٫قُدا و٦غاعَـ ظامٗت ال٨ؿلُ ،٪ومجها
٢ى ٫قُدا" :مبضؤ وظىص لبىان هى ،بالًبِ ،في الخىاػن الُاثٟي الظي ًمحزه،
والظي ًخمٓهغ ٢بل ٧ل شخيء ٖلى نُٗض الؿلُت الدكغَُٗت" ،485و٢ى ٫قُدا
ؤًًا" :هجض وا ٘٢الؿلُت في لبىان بحن اإلاىاعهت والؿىت ،وال وهم خى ٫طل،٪
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وألاقُاء هي ٦ما هي .ال هىا٢ل هظا الىاٞ .٘٢ىدً ؤهٟؿىا ،خبا بهظا البلض
واهُال٢ا مً الٗ٣ل ،ؤُُٖىا لهالر الُاثُٟت في لبىان قهاصة ٢اثمت ٖلى
الًغوعة".486

احللكٕ الُضّطٕ :الفهس الطلٙفْ َحسنٕ التخسز الُطين العسبّٕ
الخل٣ت الىؾُُت ما بحن ع٧اثؼ ومىُل٣اث ال٨ٟغ الُاثٟي للبرظىاػٍت اللبىاهُت،
وبحن عئٍت طل ٪ال٨ٟغ للًُ٣ت الٟلؿُُيُت ،في ه ٌ٣مهضي ٖامل لل٨ٟغ
الُاثٟي ،هي مى ٠٢طل ٪ال٨ٟغ مً خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُتًٓ ٠ُ٨ٞ ،هغ
طل ٪اإلاى ٠٢في جدلُل مهضي ٖامل؟
مى ٠٢ال٨ٟغ الُاثٟي مً خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت هى طاجه مى٠٢
البرظىاػٍت اللبىاهُت مً جل ٪الخغ٦ت ٖلى مؿخىي اإلاماعؾت الٟٗلُت ،وهى ،مىظ
ٖهض الاؾخ٣ال ٫ختى الخغب ألاهلُت" ،مى ٠٢زُاهت وَىُت ومىٖ ٠٢ضاء نغٍذ
مً خغ٦ت الخدغع الىَجي للكٗىب الٗغبُت ومً اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت" .487طل٪
ؤمغ مٗغو ،ٝخؿب مهضي ٖاملّ ،
ل ً٨اإلاُلىب في صعاؾخه هى ؤمغ آزغ هى
"جدلُل ه٣طخي للك٩ل الظي جٓهغ ُٞه الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في ؤًضًىلىظُت
البرظىاػٍت اللبىاهُت ،وجدضًض اإلاى ٘٢الظي جدخله ٞحها في هٓامها اإلاٟهىمي ،في بَاع
اإلاى ٘٢الظي جدخله في هظا الىٓام خغ٦ت الخدغع الٗغبُت"ًٓ ٠ُ٨ٞ .488هغ طل٪
اإلاى ٘٢في جل ٪ألاًضًىلىظُت في جدلُل مهضي ٖامل الى٣طخي ،باالؾدىاص بلى
ههىم مِكا ٫قُدت و٦غاعَـ ظامٗت ال٨ؿلُ٪؟
ًٓهغ طل ٪اإلاى ٘٢مً زال ٫مجمىٖت مدضصاث جد٨مه ،وهي:
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أَالً :ألاًضًىلىظُت اإلاخىؾُُت ،اهُال٢ا مً مغج٨ؼ ٞغاصة لبىان ،وبالخالي اٖخباعه
بلضا ٚحر ٖغبي في ال٨ٟغ الُاثٟي "ج٣ىم ٖال٢ت لبىان بالٗالم الٗغبي .وهظه الٗال٢ت
ٖىض قُداٖ ،ال٢ت (مخىؾُُت) ،بمٗجى ّؤن بحن لبىان والٗالم الٗغبي ٢اؾما
مكتر٧ا هى اهخماء الازىحن بلى خىى البدغ ألابٌُ اإلاخىؾِ" .489ولهظه
ألاًضًىلىظُت اإلاخىؾُُت وْاث٦ ٠شحرة في زُاب ال٨ٟغ الُاثٟي للُب٣ت
البرظىاػٍت اللبىاهُت ال ًدؿ٘ اإلاجا ٫هىا لى٣اقها.
ثلنّلًٖ :ال٢ت الخبُٗت وصًمىمت الخىاػن الضازلي التي جىُل ٤مً اؾخدالت
الاؾخ٣ال ٫الىَجي الخ٣ُ٣ي الؾخدالت الخدغع مً الٛغب في زُاب ال٨ٟغ
الُاثٟي ،وٍٓهغ طل ٪في ٢ى ٫قُدا مشال" :الخ٣ُ٣ت هي ؤهىا ،مً صون الٛغب
٩٦ل ،ال بض هال٩ىنٞ .ةطا ج ٪٨ٟالٛغب ،ال شخيء ً٣ضع ٖلى به٣اطها مً الك٣اء".490
ثللجلً :الخُغ الغثِسخي الظي ًىاظه اإلاىٓىمت اإلاخىؾُُت وٍٟغى الخدال ٠الضاثم
م٘ الٛغب ،خؿب ال٨ٟغ الُاثٟي ،هى الخُغ الكُىعي ،وٍٓهغ مشال في ٢ى٫
قُدا" :وهل ًجب الخظ٦حر ّ
بإن الخاصا خ٣ىصا ًيخهب في وظه ألاصًان الخىخُضًت،
ّ
وبإن مً الجىىن وي٘ هظه ألاصًان ال٨بري في نغإ مًمغ بُجها ،بِىما هٟي هللا

هى الظي ًتهضصها؟".491

الفهس الطلٙفْ َالكضّٕ الفلططّهّٕ
بِذ ال٣هُض ،وؾاا ٫البدض الغثِسخي في ه ٌ٣مهضي ٖامل لل٨ٟغ الُاثٟي
هى ٠ُ٦" :جىٓغ البرظىاػٍت اللبىاهُت ،بٗحن ؤًضًىلىظُتها الُبُ٣ت ،بلى الًُ٣ت
الٟلؿُُيُت؟" ،والظي ابخضؤث زُىاث ؤلاظابت ٖلُه بم٣ضماث مىهجُت
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جإؾِؿُت ،زم بخدضًض مغج٨ؼاث ال٨ٟغ الُاثٟي ،ونىال بلى جدضًض مى ٘٢خغ٦ت
الخدغع الىَجي الٗغبُت في الىٓام اإلاٟهىمي لل٨ٟغ الُاثٟي وؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت
اللبىاهُت ٦دل٣ت وؾُُت ٢بل الاهخ٣ا ٫بلى الؿاا ٫الغثِـٞ .ما هى اإلاىُ٤
ألاؾاؽ الظي ًد٨م طل ٪ال٨ٟغ وجل ٪ألاًضًىلىظُت في الىٓغ للًُ٣ت
الٟلؿُُيُت؟ وما هي مٟانله ال٨بري في جدلُل مهضي ٖامل الى٣طخي؟
اإلاىُ ٤ألاؾاؽ الظي ًد٨م ٨ٞغ الُب٣ت البرظىاػٍت اللبىاهُت الُاثٟي في
هٓغجه للًُ٣ت الٟلؿُُيُت ًخدضص باإلاٟانل ال٨بري الخالُت في جدلُل مهضي
ٖامل الى٣طخي:
أَالً :اإلاى ٠٢مً "بؾغاثُل" واإلاك٩لت الحهىصًت ،هى اإلاى ٠٢الظي جد ّ
ضص بك٩ل
واضر بٗض ه٨بت ٖام  1948ب٣ى ٫قُداّ :
"بن اإلاك٩لت الحهىصًت هي مً ؤ٦ثر
اإلاك٨الث في الٗالم حُٗ٣ضا ونٗىبت ،بل ّبجها ،بغؤًىا ،مً ؤمىع الٗىاًت
ؤلالهُت" ،492وفي هظا اإلاىُ ٤الُٛبي الظي ّ
ًغجض بلى الخىعاة ٟ٢ؼ ًٖ الكغوٍ

الخاعٍسُت لخإؾِـ "بؾغاثُل" يمً اإلاكغوٕ ؤلامبرًالي الٛغبي ،و "حُِٛب الٗال٢ت
الٟٗلُت بحن بؾغاثُل وؤلامبرًالُت ،بدُض ال ًاصي مى ٠٢الٗضاء مً بؾغاثُل بلى
مىٖ ٠٢ضاء لئلمبرًالُت" ،493عٚم ّؤن مى ٠٢الٗضاء مً "بؾغاثُل" لِـ مىٟ٢ا
ٗٞلُا في زُاب البرظىاػٍت اللبىاهُت ،وزُغ "بؾغاثُل" في طل ٪الخُاب "ً٨مً في
اإلاماعؾت الىَىُت الشىعٍت اإلادؿ٣ت لهغإ الكٗىب الٗغبُت يض بؾغاثُل
والههُىهُت وؤلامبرًالُت والغظُٗت الٗغبُت" ،494بمٗجى ّؤن الخُغ الخ٣ُ٣ي في
زُاب البرظىاػٍت اللبىاهُت هاجج ًٖ عص الٟٗل الىَجي ّ
اإلاىظه يض "بؾغاثُل"
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وؤلامبرًالُت هدُجت لُ٣ام "بؾغاثُل" ولِـ ُ٢ام "بؾغاثُل" طاتها ،وهى زُغ حهضص
ؾُُغة جل ٪البرظىاػٍت الُبُ٣ت الخابٗت في الهمُم.
ّ
ثلنّلً :زُغ الىًا ٫يض "بؾغاثُل" ٌك٩ل ٢ل٣ا صاثما في ؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت
اللبىاهُت ،وبالخالي ْهىع صٖىة جل ٪البرظىاػٍت بلى ب٢امت "صٞإ مكتر ،"٥وهي
صٖىة جخ٨غع في ههىم قُدا ،والٛاًت ألاؾاؾُت مً طل ٪الضٞإ اإلاكتر،٥
خؿب مهضي ٖامل ،هي "الى٢ى ٝفي وظه اإلاساَغ اإلا٣بلت التي ؾخترجب ،في الٗالم
الٗغبيٖ ،لى هًا ٫الكٗىب الٗغبُت يض الُ٨ان الههُىوي في ٞلؿُحن".495
ثللجلً :زُغ ّ
جدى ٫الالظئحن الٟلؿُُيُحن بلى قٗب م٣اجل في ؤًضًىلىظُت
الُب٣ت البرظىاػٍت اللبىاهُت ،وهى زُغ ٌٗىص بلى ْهىع الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في
"ق٩ل قبذ مسُ ٠له وظه طل ٪الخُغ اإلا٣بل" 496في جل ٪ألاًضًىلىظُتٞ .غٚم
اهدهاع الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في ًُ٢ت الظئحن في ؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت
ّ
بال ّؤن بم٩اهُت ّ
جدى ٫ؤولئ ٪الالظئحن بلى قٗب م٣اجل جب٣ى "٧ابىؾا"
اللبىاهُت،
ًجب الخسلو مىه ،لظلًُ ٪غح قُدا عئٍخه للخل ب٣ىلهً" :جب بطن ؤن هضا،٘ٞ
هدً وظحراهىا ًٖ ،ؤهٟؿىا ،وؤن جخضو ٫ال٣ضؽ ،وؤن ٌٗىص الالظئىن بلى بلضهم ،ؤو
ؤن ًجضوا لهم ملجإ زاعط البلضان اإلا٨خٓت بالؿ٩ان ،وؤن جخدغع ،ؤزحرا ،بلضان
الجامٗت مً هظا ال٩ابىؽ".497
زابعلً :الُاب٘ الٗىهغي الٟاشخي ألًضًىلىظُت البرظىاػٍت اللبىاهُت في هٓغتها
للًُ٣ت الىَىُت بٗامت ،والًُ٣ت الٟلؿُُيُت ب ،وهى َاب٘ ًغي في اإلاؿُدُت
اإلااعوهُت ظىهغا خًاعٍا ٢ا ّعا ،بٗض اٖخباعه لبىان ظىهغا زالها ،م٣ابل ظىهغ
ؤلاؾالم ٚحر الخًاعي ،و٦شحرة هي الىهىم التي ًدللها مهضي ٖامل في هظا
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الؿُا ،١ومجها ما ظاء في ٦غاؽ "الًُ٣ت اللبىاهُت" الهاصع ًٖ ظامٗت ال٨ؿلُ،٪
مشل" :ؾبب هظا الجزإ ألاؾاسخي ٌٗىص بلى الازخال ٝبحن اإلاٗخ٣ض الضًجي ؤلاؾالمي
واإلاٗخ٣ض اإلاؿُخي" ،498و "جاعٍش الٗغب هى جاعٍش اإلاؿلمحن ،ؤي جاعٍش ٢هغ الىهاعي
ّ
ؤطالء"ّ ،499
و"بن الشىعة التي هدً ٞحها آلان هي زىعة الظاث
وجدىٍلهم بلى ؤهل طمت
الخًاعٍت للجماٖاث اإلاؿُدُت ،واإلااعوهُت زانتٖ ،لى َُٛان ألاها الخًاعٍت
للجماٖاث ؤلاؾالمُت".500

الكضّٕ الفلططّهّٕ يف التخلّل األخري
في يىء ٧ل ما ؾب ٤مً م٣ضماث ومغج٨ؼاث ومدضصاث ومٟانل ٦بري ،ؤًً
ج ٘٣الًُ٣ت الٟلؿُُيُت في الخُاب ألاًضًىلىجي للبرظىاػٍت اللبىاهُت؟ وما هي
زالنت جدلُل مهضي ٖامل الى٣طخي لغئٍت جل ٪البرظىاػٍت للًُ٣ت الٟلؿُُيُت؟
الخالنت ألاولى هي ّؤن البرظىاػٍت الغظُٗت اللبىاهُت زايذ "نغاٖها يض
اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت ويض ال٣ىي الىَىُت اللبىاهُت ويض الخغ٦ت الخدغعٍت
الٗغبُت"501باؾم "الىالء" للبىان الجىهغ اإلاؿُخي اإلااعووي في زُابها ألاًضًىلىجي
الُاثٟي الٟاشخي في وُْٟخه الخدكُضًتوالخٗبىٍت ،عٚم َؤن ّ
مدغ ٥جل ٪الُب٣ت
الخ٣ُ٣ي في نغاٖها طا ٥هى "مى ٘٢جدالٟها الُب٣ي م٘ بؾغاثُل وم٘ الغظُٗت
الٗغبُت وم٘ ؤلامبرًالُت".502
الخالنت الشاهُت هي ّؤن ظىهغ الهغإ في الخغب ألاهلُت في لبىان هى ؾُاسخي،
وٍخٗل ٤بالًُ٣ت الٟلؿُُيُت ؤؾاؾا٦ ،ما ًخٗل ٤بالهغإ اإلادخضم ٖغبُا "بحن
ال٣ىي الغظُٗت اإلاغجبُت جبُٗا باإلمبرًالُت وبؾغاثُل ،وبحن ال٣ىي الىَىُت الشىعٍت
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اإلاىاهًت للغظُٗت وؤلامبرًالُت والههُىهُت" ،503وٚحر مٗؼو ًٖ ٫الهغإ ألاممي
"بحن ال٣ىي ؤلامبرًالُت اإلاًاصة للشىعة ،وال٣ىي الشىعٍت في بَاع خغ٦ت الخاعٍش
اإلاٗانغ" .504وهظا ما حُٗه البرظىاػٍت اللبىاهُت ظُضا.
الخالنت الشالشت هي ّؤن البرظىاػٍت اللبىاهُت ،وبىاء ٖلى وٖحها لجىهغ الهغإ في
الخغب ألاهلُت في لبىانّ ،
ٞةجها "لم حٟٛغ للمؿلمحن في لبىان جدالٟهم الىَجي م٘

اإلا٣اومت الٟلؿُُيُت"505ؤوال٦ .ما ّؤجها "لم حٟٛغ للم٣اومت الٟلؿُُيُت جدالٟها ،ال
م٘ الكُىُٖحن وخضهم ،بل م٘ ال٣ىي الىَىُت في لبىان"

506

زاهُا ،ألن طل٪

الخدال٧ ٠ان ؾببا عثِؿا في بٞكا ٫مكغوٕ جل ٪البرظىاػٍت في بلخا ١لبىان
ّ
وؤهم مً هظا وطاٞ ،٥ةن البرظىاػٍت الغظُٗت اللبىاهُت لم
بالُ٨ان الههُىوي.
ّ
ّ
الخدى٫
حٟٛغ "لالظئحن الٟلؿُُيُحن جدىلهم بلى م٣اجلحن"507زالشا ،ألن طل٪
ّ
اإلاؿلر ؤظهٌ َمىح الغظُٗت الٗغبُت والههُىهُت وؤلامبرًالُت في جهُٟت
الًُ٣ت الٟلؿُُيُت وبلٛاء الكٗب الٟلؿُُجي.
الخالنت الغابٗت هي ّؤن البرظىاػٍت الغظُٗت اللبىاهُت في نغاٖها م٘ اإلا٣اومت
الٟلؿُُيُت والخغ٦ت الىَىُت اللبىاهُت لم جىُل ٤مً مهالخها الُبُ٣ت ،ِ٣ٞ
بل ٧اهذ "جدمل لىاء مهالر الغظُٗت الٗغبُت والههُىهُت وؤلامبرًالُت" ،508وهظه
الخالنت جإُ٦ض لخدلُل مهضي ٖامل الؿاب ٤خى ٫ؤؾباب الخغب ألاهلُت في
لبىان ،والظي جمذ ؤلاقاعة بلُه في بضاًت هظا اإلابدض ،طلّ ٪ؤن الهغإ الغثِسخي
في خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت بحن ههجحن َبُ٣حن هًُ٣حن" :الىهج الىَجي
الشىعي ،والىهج البرظىاػي الغظعي ،هى هٟؿه الهغإ الضاثغ في الؿاخت اللبىاهُت
 503المرجع السابق ،ص .722
 504المرجع السابق ،ص .722
 505المرجع السابق ،ص .726
 506المرجع السابق ،ص .726
 507المرجع السابق ،ص .726
 508المرجع السابق ،ص .761
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

110

بحن ال٣ىي الىَىُت الشىعٍت ،وال٣ىي الغظُٗت الٟاقُت .وما ػالذ الًُ٣ت
الٟلؿُُيُت ،في الخالخحن ،مدىعا عثِؿا لهظا الهغإ".509

الطلٙفّٕ بُصفًل مشهلٕ
مً جهاًت جدلُل وه٨ٞ ٌ٣غ البرظىاػٍت اللبىاهُت الُاثٟي في عئٍخه للًُ٣ت
الٟلؿُُيُت ًمطخي مهضي ٖامل بلى جدلُل الُاثُٟت٨ٞ ،غا وهٓاما ،بىنٟها
مك٩لت مُغوخت للى٣اف ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض ،خُض ٌٗالج مٟهىم "الُاثٟت"
ّ
وٍ٣ضم جدلُال مسخلٟا ًٖ
ومٟهىم "الُاثُٟت" في يىء مىهجُخه الٟلؿُٟت،
الؿاثض اإلاإلى ٝفي جىاو ٫جل ٪اإلاٟاهُمٖ ٠ُ٨ٞ .الج مهضي ٖامل مك٩لت الُاثُٟت
في يىء مىهجُخه الٟلؿُٟت؟
في بضاًت جىاوله إلاك٩لت الُاثُٟت ًُغح مهضي ٖاملٗ٦ ،اصجه ،ؤؾئلخه
اإلاىهجُت ،وهظه ألاؾئلت هي" :مً ؤًً هىُل ٤في َغح مك٩لت الُاثُٟت؟ و٠ُ٦
ّ
ًدؿجى لىا
جُغح هظه اإلاك٩لت؟ وما هى الك٩ل الظي ًجب ؤن جُغح ُٞه ختى

بهخاط مٗغٞتها؟" .510طلّ ٪ؤن "خؿً هُت" بٌٗ الباخشحن في جىاو ٫مك٩لت
الُاثُٟت ال ًٟ٨ي ،بل ال مٗجى له بطا ٚابذ اإلاىهجُت الٗلمُت في جىاو ٫اإلاك٩لت
الُاثُٟت.
٢بل الكغوٕ في بظابت ألاؾئلت اإلاىهجُتًّ ،ىضر مهضي ٖامل ّؤن مىهج الىٓغ
الظي ًىُل ٤مىه في صعاؾت الىا ٘٢الخايغ هى اإلاىهج اإلااع٦سخي ،والظي ًىُل ٤مً
الخايغ وفي يىء الخايغ ل٣غاءة اإلااضخي ،ولِـ الٗ٨ـ ،خُض ّ
"بن الخايغ هى

ّ
ؾغ اإلااضخي ومٟخاح ٞهمه"511بلٛت ماع٦ـ طاجه .وطلٌٗ ٪جي ّؤن مهضي ٖامل

ًىُل ٤في مٗالجت مك٩لت الُاثُٟت في لبىان مً البيُت الاظخماُٖت اللبىاهُت
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الخايغة ،وٞحها ًبدض ًٖ ؤؾباب جل ٪اإلاك٩لت ،وال ًجٗل مً "هٓام اإلالل الظي
٧ان ٢اثما في الٗهض الٗشماوي ،مشال ،مبضؤ جٟؿحرًا لٓاهغة٧ ،الُاثُٟت ،هي مالػمت
للبيُت الغاهىت للىا ٘٢الاظخماعي اللبىاوي في ّ
جمحزها ٦بيُت عؤؾمالُت مُٗىت".512
اإلاىهج اإلااع٦سخي ًٟغى ٖلى مهضي ٖامل ؤًًا ،باإلياٞت بلى الاهُال ١مً
الخايغ لٟهم اإلااضخي ،ول٩ىن هظا الخايغ هى بيُت اظخماُٖت مغجبُت باإلمبرًالُت
وجابٗت لهاًٟ ،غى ٖلُه اؾخسضام اإلاٟاهُم الٗلمُت اإلااع٦ؿُت ،وع ٌٞالىٓغ
"بٗحن بٌٗ اإلاٟاهُم الخلضوهُت٧ ،الٗهبُت مشال ،والتي ججض في البيُت الاظخماُٖت
ال٣بلُت خ٣ل ّ
ج٩ىجها وجدغ٦ها الخاعٍخي".513
اإلاىهج اإلااع٦سخي الظي ًىُل ٤مىه مهضي ٖامل في جدلُله إلاك٩لت الُاثُٟت،
ًٟغى بضوعه ؾاالحن ازىحن ّجىظه ؤلاظابت ٖجهما مىُ ٤البدض ،ؾاا" ٫ما هى

ّ
اإلادضص للبيُت الاظخماُٖت ال٣اثمت" ،514وؾاا" ٫ما هى همِ
الُاب٘ الغثِسخي
ِ
ؤلاهخاط اإلاؿُُغ في البيُت الاظخماُٖت اللبىاهُت" .515الؿاا ٫الشاوي ًدمل يمىُا
بظابت الؿاا ٫ألاو ٫في مىهج مهضي ٖامل اإلااع٦سخي ،باٖخباع همِ ؤلاهخاط ّ
مدضصا
ِ
عثِؿا لُاب٘ البيُت الاظخماُٖت ،في خحن ّؤن بظابت الؿاا ٫الشاوي خضصها مهضي
ّ
ٖامل في اقخٛاالجه اإلاىهجُت اإلاب٨غة ،وجدضًضا في ٦خاب "م٣ضماث هٓغٍت" ،باٖخباع
"همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" هى همِ ؤلاهخاط اإلاؿُُغ ،ولِـ الىخُض ،في البيُت
الاظخماُٖت اللبىاهُت ،وهى ألامغ الظي جمذ مٗالجخه في ٞهى ٫ؾاب٣ت مً هظه
ألاَغوخت.
مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في مىهج الخدلُل الٗلمي الُب٣يّ ،
ؤي
اإلااع٦سخي ،هى ؤصاة جدلُل مك٩لت الُاثُٟت بطنّ .ؤما مً ؤًً ًبضؤ مهضي ٖامل في
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ّ
ًدضص البضاًت مً "هَ ٌ٣غخها البرظىاػي"،516
جدلُله إلاك٩لت الُاثُٟتٞ ،هى
وه ٌ٣اإلاىُل ٤ال٨ٟغي ألاؾاؽ لظل ٪الُغح مً خُض "جدضًضه الُاثٟت ُ٨٦ان
ظىهغي (٧ىخضة اظخماُٖت ٢اثمت بظاتها) ،وجدضًضه اإلاجخم٘ اللبىاوي ٦مجمىٖت
مً الُىاث ،517"٠زم جدضًضه للُاثُٟت بىاء ٖلى طل.٪

الطلٙفٕ َالطلٙفّٕ
٢بل جدضًض اإلاٟهىم الٗلمي للُاثٟت والُاثُٟت ٌٗمل مهضي ٖامل ٖلى هٌ٣
الُغوخاث البرظىاػٍت في جىاولها إلاٟهىم الُاثُٟت ،مشل حٗغٍ ٠الُاثُٟت بىنٟها
"ْاهغة قاملت" ؤو بىنٟها "ظؼء مً ٖال٢اث ؤلاهخاط" باالؾدىاص بلى اإلاىهج اإلااصي
الخاعٍخي في عئٍخه للمؿخىي الا٢خهاصي ،الظي ٖلى ؤؾاؾه "ًخدضص البكغ
ُ٦ب٣اث بدؿب مىٗ٢هم الٟٗلي مً ٖال٢اث ؤلاهخاط .وٖلى هظا اإلاؿخىي ال وظىص
للُىاث ،٠وال مٗجى بخاجا لل٣ىّ ٫
بإن البرظىاػٍت ؤو الُب٣ت الٗاملت هي مؿلمت ؤو
مؿُدُت ؤو ٚحر طل .518"٪ومً طل ٪الى٣ً ٌ٣ترح مهضي ٖامل م٣اعبخه إلاٟهىم
الُاثٟت والُاثُٟت.
الُاثُٟت في م٣اعبت مهضي ٖامل ،التي ً٣ترخها ٦مكغوٕ بدض ؤ٦ثر مما هي
بظابت ٖلى ؾاا" ،٫هي الك٩ل الظي ًٓهغ ُٞه ،مً مى ٘٢هٓغ البرظىاػٍت
اإلاؿُُغة ،الىٓام الؿُاسخي للؿُُغة الُبُ٣ت لهظه الُب٣ت اإلاؿُُغة مٓهغ
الىٓام الؿُاسخي لخٗاٌل الُىاثّ .519"٠
وألن جل ٪الؿُُغة الُبُ٣ت للبرظىاػٍت
ّ
التي جٓهغ ٦ؿُُغة َاثُٟت ال جخم بال مً زال ٫ممشلحن ؾُاؾُحن للُىاث،٠
ٞةجها٦ ،ؿُُغة َاثُٟت" ،ؾُُغة هاالء اإلامشلحن الؿُاؾُحن ،ولِؿذ ؾُُغة
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الُىاث ،520"٠لظل٧ ٪ان ق٩ل صولت البرظىاػٍت اللبىاهُت هى ق٩ل الضولت
الُاثُٟت.
ٖال٢ت الخمشُل الؿُاسخي للُىاث ٠في صولت البرظىاػٍت اللبىاهُت طاث الك٩ل
الُاثٟي ج٣ىص بلى م٣اعبت مهضي ٖامل إلاٟهىم "الُاثٟت" بٗض م٣اعبخه إلاٟهىم
الُاثُٟت ،خُض ً٣ترح حٗغٍٟا للُاثٟت بىنٟها "لِؿذ ُ٦اها ظىهغٍا ؤو وخضة
اظخماُٖت ٢اثمت بظاتها ،بل هي ٖال٢ت ؾُاؾُت٢اثمت بحن ٞئاث مً الُب٣اث
ال٩اصخت وٞئت مً البرظىاػٍت ،521وجل ٪الٗال٢ت هي ٖال٢ت جمشُل ؾُاسخي جغي ٞحها
ٞئاث الُب٣ت ال٩اصخت في هظه الٟئت مً البرظىاػٍت ممشلحها الؿُاؾُحن".522
ؤهمُت م٣اعبت مهضي ٖامل الخدلُلُت إلاٟهىم "الُاثٟت" جٓهغ في ٖال٢ت
الخمشُل الؿُاسخي التيٞ ،حها " ،ِ٣ٞجخدضص الُب٣اث ال٩اصخت ُ٦ىاث ،٠بِىما
ًخدضص ممشلىها الؿُاؾُىن ٟ٦ئت مً البرظىاػٍتٞ .الُىاث ٠جخدضص ٖلى اإلاؿخىي
الؿُاسخي وألاًضًىلىجي وخضه ،وباليؿبت للُب٣اث ال٩اصخت وخضهاّ .ؤما باليؿبت
للُب٣ت البرظىاػٍت اإلاؿُُغة ٞال وظىص لُىاث ،٠بل ّزمت بغظىاػٍت مؿُُغة
(مخٗضصة الٟئاث ،ال باإلاٗجى الُاثٟي ،ؤي بمٗجى اهخماء هظه الٟئاث بلى َىاث٠
مخٗضصة ،بل باإلاٗجى الؿُاسخي والا٢خهاصي) ،جإزظ مماعؾتها الؿُاؾُت
وألاًضًىلىظُت للهغإ الُب٣ي يض الُب٣اث ال٩اصخت ق٩ل اإلاماعؾت
الُاثُٟت".523
ماطا حٗجي م٣اعبت مهضي ٖامل اإلاسخلٟت إلاٟهىم "الُاثٟت"؟ وؤًً جٓهغ ؤهمُت
جل ٪اإلا٣اعبت في مكغوٕ مهضي ٖامل في اإلاماعؾت؟ حٗجي جل ٪اإلا٣اعبت زلخلت ؤؾـ
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الخُاب ألاًضًىلىجي الُاثٟي الخًلُلي مً ظظوعه ،هٓغٍا ،وهى الخُاب الؿاثض
لِـ في ؤوؾاٍ الُب٣ت البرظىاػٍت وخلٟائها  ،ِ٣ٞبل في ؤوؾاٍ ؤ٧اصًمُت
وقٗبُت ٦شحرة مٗاصًت ،في خ٣ُ٣ت مىٟ٢ها ،لل٨ٟغ الُاثٟي واإلاماعؾت الُاثُٟت.
وجٓهغ ؤهمُتها في مكغوٕ مهضي ٖامل في اإلاماعؾت مً زال ٫جهىٍبها لبىنلت
الخىا ٌ٢في هًاالث الُب٣ت الٗاملت وخلٟائها الشىعٍحن ،خُض ّؤن هضٝ
البرظىاػٍت مً بُٖاء طل ٪الك٩ل الُاثٟي لهغاٖها الُب٣ي م٘ الُب٣اث
ال٩اصخت ًخمشل ؤؾاؾا في "ؤلاب٣اء ٖلى جل ٪الُب٣اث (ُ٦ىاث )٠في خ٣ل الهغإ
الُب٣ي" ،524وهى ألامغ الظي ًًمً ب٣اء ؾُُغة جل ٪البرظىاػٍت ٖلى الُب٣اث
ال٩اصخت مً زال ٫ممشلحها الؿُاؾُحن ،وٍدغ ٝبىنلت الخىا ،ٌ٢وبالخالي
الهغإ ،بلى مىاَ ٤نغإ وهمُت جدذ مؿمُاث الُاثُٟت وما ٌكا٧لها٧ ،الضًيُت
واإلاظهبُت ،وٍدى ٫صون اؾخ٣ال ٫الُب٣اث ال٩اصخت ؾُاؾُا وَبُ٣ا ،وبالخالي
ّ
جدى ٫الُب٣اث ال٩اصخت بلى ٢ىة ؾُاؾُت ٞاٖلت تهضص ؾُُغة البرظىاػٍت وهٓامها
مً الجظوع.
الجهض الىٓغي ال٨بحر الظي بظله مهضي ٖامل في جدلُل ًُ٢ت الُاثُٟت ٌكحر
بلى ؤهمُت جل ٪الًُ٣ت في مكغوٖه الٟلؿٟي والىًالي٦ ،ما ًبحن جىُْٟه إلاٗٓم
ؤؾالُب مىهجُخه الٟلؿُٟت في جىاو ٫الًُ٣ت الُاثُٟت ه٣ضا وهً٣ا وؤؾئلت
ونغامت مىُُ٣ت ومغوهت ّ
وخؿا جاعٍسُا وج٨غاعا ،وٍبحن خًىع ظهاػه اإلاٟاهُمي
ب٩امل ٖخاصه الىٓغي ،زانت مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" والبيُىٍت
الخاعٍسُت وؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت وٚحرها .وهى جىُْٞ ٠غيه جدضي الخغب
ألاهلُت في لبىان ،ولم ًيخه ختى اللخٓت.
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اإلابدض ألازحر في هظا الٟهل ،وفي هظه ألاَغوخت ،مسهو لخىاوًُ٢ ٫ت
الىٓام الخٗلُمي في لبىان يمً جىُْ ٠مهضي ٖامل إلاىهجُخه الٟلؿُٟت الىٓغٍت
في ؾُا٢اتها الخُبُُ٣ت ،وطل ٪باالٖخماص ٖلى ٦خاب "في ً٢اًا التربُت والؿُاؾت
الخٗلُمُت" ،525وهى ٦خاب ّ
ًخ٩ىن ؤنال مً مجمىٖت مً الضعاؾاث واإلا٣االث التي
ؤهجؼها مهضي ٖامل ما بحن ٖامي  1968و ،1973ولم جغ الىىعٖ ،لى ق٩ل ٦خاب،
ّ
بال بٗض اٚخُاله ،يمً ظهىص "لجىت وكغ جغار مهضي ٖامل" في لبىان.
ُ
صعاؾاث مهضي ٖامل في خ٣ل التربُت والخٗلُم جٓهغ ٖم ٤اهخمامه
الهم الىَجي والؿُاسخي الٗامّ ،
ألا٧اصًمي اإلاخسهو في بَاع ّ
وجبحن قضة الاعجباٍ
ما بحن ألا٧اصًمي التربىي والؿُاسخي الىَجي في اقخٛاالث مهضي ٖامل الىٓغٍت
والخُبُُ٣ت ،خُض هغي في جل ٪الضعاؾاث لٛت ُٞلؿى ٝالتربُت ،بٗض ؤن عؤًىا في
الضعاؾاث التي ؾب٣تها لٛت ُٞلؿى ٝالؿُاؾتْ ٠ُ٨ٞ .هغث مٗالم ٞلؿٟت
مهضي ٖامل التربىٍت في ؾُا٢اث جىُْٟها الخُبُُ٣ت؟

التعلّم يف اململزضٕ
هم ؤنُل في مؿحرة مهضي ٖامل ،بل هى ّ
الهم التربىي والخٗلُمي ّ
ّ
"الهم"
ألابغػ في خُاجه ألا٧اصًمُت بىنٟه الض٦خىع خؿً خمضان ،اإلاض ّعؽ وألاؾخاط
ّ
والهم
الجامعي مً لخٓت ٖىصجه مً ٞغوؿا بلى لخٓت اٚخُالهٞ ،الخٗلُم مهىخه،
التربىي قٛله الكاٚل في خُاجه ألا٧اصًمُت ،وهى ألامغ الظي ًمىذ اقخٛاالجه
الٟلؿُٟت في خ٣ل التربُت والخٗلُم ٚجى ٦بحرا بد٨م اإلاماعؾت اإلابيُت ؤنال ٖلى
٢اٖضة هٓغٍت ٞلؿُٟت مخِىت.
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صعاؾاث مهضي ٖامل اإلايكىعة في ٦خاب "في ً٢اًا التربُت والؿُاؾت
الخٗلُمُت" جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن ازىحن ،ال٣ؿم ألاو ٫مجها ًدىاو ٫هٓام الخٗلُم في
لبىان وصوع الجامٗت اللبىاهُت في بهخاط الش٣اٞت الىَىُت ،وال٣ؿم الشاوي ًدىاو٫
مىاهج جضعَـ الٟلؿٟت وجاعٍش ال٨ٟغ في اإلااؾؿاث الخٗلُمُت اللبىاهُت ،باإلياٞت
بلى مكغوٕ وع٢ت ٖمل خى ٫وُْٟت هٓام الخٗلُم في لبىان.

اجللمعٕ اللبهلنّٕ َإنتلج الجكلفٕ الُطهّٕ
مً البدض في صوع الجامٗت اللبىاهُت في بهخاط الش٣اٞت الىَىُت ًبضؤ مهضي
ٖامل صعاؾاجه خىً٢ ٫اًا التربُت والؿُاؾت الخٗلُمُت ،وهي بضاًت مىُُ٣ت،
وجمىذ البدض ٢ىة وقغُٖت بد٨م زبرة مهضي ٖامل الُىٍلت في جل ٪الجامٗت
بالخدضًض ،مً زالٖ ٫مله ٞحها ؤؾخاطا مخٟغٚا في مىاص الٟلؿٟت والؿُاؾت
واإلاىهجُاث.
م٣ضمت صعاؾت مهضي ٖامل خى ٫الجامٗت اللبىاهُت وبهخاط الش٣اٞت الىَىُت
ّ
ًدىاوٞ ٫حها ،بك٩ل م٨ش ،٠وجإؾِسخي ،مى ٘٢جل ٪الجامٗت في البيُت الاظخماُٖت،
وجدضصها صازل جل ٪البيُت "ال بمٗؼٖ ٫جهاٞ ،هي ،في وظىصها الاظخماعيٖ ،لى
ٖال٢ت صازلُت ًٖىٍت م٘ بيُت اإلاجخم٘ ٩٦ل ،وبن ٧ان لها٦ ،ماؾؿت ،وخضة
ّ
طاجُت واؾخ٣ال ٫وؿبي زام"ّ .526
الخ٩ىن
زم ٌؿخٗغى مهضي ٖامل ْغوٝ
الخاعٍخي للجامٗت اللبىاهُت في ؾُا ١الخُىع الخاعٍخي للمجخم٘ اللبىاوي ،يمً
اعجباٍ بيُت طل ٪اإلاجخم٘ ال٩ىلىهُالُت باالؾخٗماع ،وجإؾِـ جل ٪الجامٗت في
زمؿِىاث ال٣غن الٗكغًٍ ٦جامٗت وَىُت بلى ظاهب الجامٗاث ألاظىبُت
الاؾخٗماعٍت ً٦غوعة مىيىُٖت لخُىع اإلاجخم٘ اللبىاوي في ٞترة "اػصهاعه" اليؿبي
في جل ٪الٟترة.
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ّ
ًمحز مهضي ٖامل زال ٫جدلُله اإلاجهجي لضوع الجامٗت اللبىاهُت ما بحن الضوع
الخدغعي ،والضوع الخ٣جي ،وهى جمُحز ٚحر ج٣لُضي لضوع الجامٗاث ،م٘ الاهدباه بلى
ّؤن جمُحز مهضي ٖامل طل ٪هى جمُحز ٞجي ج٣خًُه الًغوعة اإلاىهجُت ،خُض ّؤن
للجامٗت في الىا ٘٢الٟٗلي "صوع واخض اظخماعي ،هى بهخاط ز٣اٞت جخجؿض في ٢ىي
مىخجت"ًٓ .527هغ الضوع الخدغعي في وكإة جل ٪الجامٗت "٦ىدُجت للىًا ٫الىَجي
يض الىظىص الاؾخٗماعي اإلاخمشل في الجامٗاث ألاظىبُت" ،528في خحن ًخمشل الضوع
الخ٣جي في "بهخاط ز٣اٞت وَىُت مً زال ٫وي٘ الترار الش٣افي والش٣اٞت الٛغبُت،
والٗاإلاُت ٖامت ،في ؤ ٤ٞالخُىع الىَجي".529

الدَز التخسزٓ للجلمعٕ اللبهلنّٕ
الٟ٨اح مً ؤظل الخدغع الىَجي والاظخماعي ٟ٦اح مخٗضص الجبهاث ،وؤخض
ّ
ؤهم هظه الجبهاث هي ظبهت الش٣اٞت الىَىُت .ظبهت الش٣اٞت الىَىُتٛ٦ ،حرها مً
ّ
والغص
ظبهاث الٟ٨اح الىَجي والاظخماعي ،جخٗغى لهجىم اؾخٗماعي ٖىُ،٠
اإلاىاؾب ٖلى طل ٪الهجىم ً٩ىن "في هجىم مٗا٦ـ ٖىُٖ ٠لى الش٣اٞت
الاؾخٗماعٍتٌ ،ؿتهض ٝجدغٍغ ال٨ٟغ مً ؾُُغة ألاًضًىلىظُت الاؾخٗماعٍت
ٖلُه" .530مً هظا اإلاىُلًُ ٤غح مهضي ٖامل مك٩لت الش٣اٞت الىَىُت وٖال٢ت
الجامٗت اللبىاهُت بها ،زم ًدضص ،بىاء ٖلى طل ،٪مٟهىم الش٣اٞت الىَىُت الظي
ٌٗىُه ،والضوع الظي ًيبػي ٖلى الجامٗت اللبىاهُت الُ٣ام به للضٞإ ًٖ جل٪
الش٣اٞت.
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الضٞإ ًٖ الش٣اٞت الىَىُت لِـ قإها ز٣اُٞا زالها ؤو هسبىٍا في عئٍت
مهضي ٖامل ،بل هى في خ٣ُ٣خه "صٞإ ًٖ شخهِخىا ،ؤي ًٖ وظىصها الش٣افي،
وهًا ٫في ؾبُل جإُ٦ض مٗالم هظا الىظىص يض مداولت الاؾخٗماع إلادىه
وحكىحهه" .531طل ٪الىًا ٫هى يماهت الهمىص في وظه الاؾخٗماع ومسُُاجه
التي حؿتهض ٝوظىصها ؤلاوؿاوي وشخهِخىا الش٣اُٞتٞ .هل ج٣ىم الجامٗت اللبىاهُت
بضوها في هظا الضٞإ ًٖ الش٣اٞت الىَىُت؟
في جدلُل مهضي ٖامل ال ج٣ىم الجامٗت اللبىاهُت بضوعها الظي ًيبػي ؤن
ج٣ىم به للضٞإ ًٖ الش٣اٞت الىَىُت ،بمٗجى ّؤجها ال ج٣ىم بضوعها الخدغعي ،خُض

ّؤن جل ٪الجامٗت "في واٗ٢ها الاظخماعي الغاهً ،جسً٘ إلاهالر الُب٣ت الخا٦مت
اإلامشلت لالؾخٗماع .وبحن هظه اإلاهالر الُبُ٣ت ومخُلباث الىًا ٫الخدغعي
جىا ٌ٢ؤؾاسخي ،بضؤ جُىعه الخاعٍخي ًٟغى بالًغوعة جدغٍغ صوع الجامٗت
الخدغعي مً ُ٢ىصه الُبُ٣ت".532

الدَز التكين للجلمعٕ اللبهلنّٕ
ٖضم ُ٢ام الجامٗت اللبىاهُت بضوعها الخدغعي ًىٗ٨ـ بالًغوعة ٖلى
بم٩اهُت ُ٢امها بضعوها الخ٣جيٖ ،لى اٖخباع ّؤن الضوعًٍ في الىا ٘٢هما صوع اظخماعي
ّ
واخض ،وهٟـ ألاؾباب التي حُٗل ُ٢ام الجامٗت اللبىاهُت ًٖ الُ٣ام بضوعها
الخدغعي حٗمل ٖلى حُُٗل صوعها الخ٣جي ،زانت مً هاخُت ؾُُغة البرظىاػٍت
اللبىاهُت ٖلى جل ٪الجامٗت ،وهي بغظىاػٍت ٧ىلىهُالُت ممشلت لالؾخٗماع في واٗ٢ها
الٟٗلي .لظل ٪ال جيخج الجامٗت اللبىاهُت ز٣اٞت وَىُت ،بل ال جيخج ز٣اٞت" ،بل
جى٣ل ؤًضًىلىظُت ،هي ؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت الاؾخٗماعٍت" ،533ولظل ٪ؤًًا ،لم
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ً ً٨مً اإلاؿخٛغب مالخٓت ّؤن "مٗٓم البرامج الجامُٗت مى٣ىلت خغُٞا٧ ،البرامج
الشاهىٍت ًٖ ،البرامج الٟغوؿُت".534
بطا ٧اهذ الجامٗت اللبىاهُت ،خؿب جدلُل مهضي ٖامل ،وبد٨م واٗ٢ها
الاظخماعي الُب٣ي "جخدضص ٦مغ٦ؼ لخدىُِ الترار الش٣افي وه٣ل ألاًضًىلىظُت
البرظىاػٍت الاؾخٗماعٍت ووكغها"ٞ ،535ما هى اإلاُلىب مً جل ٪الجامٗت ختى ج٣ىم
بضوعها الظي ًيبػي ٖلحها الُ٣ام به؟ اإلاُلىب هى بالخدضًض ؤن جخدى ٫الجامٗت
اللبىاهُت "بلى ظامٗت وَىُت ختى ج٣ىم بضوعها في بهخاط الش٣اٞت الىَىُت ،ؤي في
جدىٍل الترار الش٣افي والش٣اٞت الٛغبُت ،والٗاإلاُت بظماال ،جدىٍال بهخاظُا ،ال ّ
ًخم
ّ
بال في ؤ ٤ٞالخدغع الىَجي الخدغعي الكامل".536
جدى ٫الجامٗت اللبىاهُت بلى ظامٗت وَىُت هى ّ
ّ
جدى ٫زىعي قامل ،ألهه
ًجب ؤن "ًمغ بالًغوعة بخدىٍل البيُت الاظخماُٖت" ،537وٍدخاط هًاال وَىُا
قامال ،وجدالٟا لل٣ىي الكٗبُت لىجاخه ،وفي ٢لب هظه ال٣ىي الٗما ٫والٟالخحن،
بمٗجى ّؤن الُالب وخضهم ال ٌؿخُُٗىن الُ٣ام بهظه اإلاهمت عٚم بخؿاؾهم
بإهمُتها ويغوعتها ،في خحن ّؤن "ال٣ىي اإلاىخجت اإلاىٓمت مً ٖما ٫وٞالخحن واُٖت
لًغوعة هظا الخدال ٠الُب٣ي ولىخضة الىًا ٫الىَجي الخدغعيٞ ،ةطا وعى
الُالب هظه الًغوعة الُبُ٣ت لىًالهم ،ؤم ً٨لىٖحهم ؤن ًخٗم ٤وٍؼصاص زىعٍت،
ُٞيخ٣ل بظل ٪مً الىعي الخمغصي بلى الىعي الُب٣ي".538
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نظلم التعلّم يف لبهلى
مً الخدلُل الى٣ضي لضوع الجامٗت اللبىاهُت في بهخاط الش٣اٞت الىَىُت ،ؤي
مً جدلُل ما هى ٧اثً ٗٞال ،وما ًيبػي ؤن ً٩ىنً ،يخ٣ل مهضي ٖامل بلى جدلُل
ه٣ضي آزغ ًخٗل ٤بىٓام الخٗلُم في لبىانّ .
وألن "ٖملُت الخٗلُم ٖملُت اظخماُٖت
جخد ٤٣في بَاع هٓام حٗلُمي له بالًغوعة َاب٘ اظخماعي" 539اهُل ٤مهضي ٖامل
في مٗالجخه لًُ٣ت الىٓام الخٗلُمي مً جدضًض ص ٤ُ٢لظل ٪الىٓام يمً ويٗه
في البيُت الاظخماُٖت وٖال٢خه باألهٓمت الؿاثضة في جل ٪البيُت ،زانت الىٓام
ألاًضًىلىجي.
جدضًض مهضي ٖامل لىي٘ الىٓام الخٗلُمي في البيُت الاظخماُٖت اللبىاهُت
وٖال٢خه بالىٓام ألاًضًىلىجي الؿاثض ٞحها ًىُل ٤مً اجٟا٢ه م٘ ؤَغوخت الخىؾحر
الكهحرة خى" ٫ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت"ٞ ،الىٓام الخٗلُمي في لبىان ًخدضص
"٦إصاة لخد ٤ُ٣الؿُُغة ألاًضًىلىظُت لهظه الُب٣ت ،بلى ظاهب ؾُُغتها
الا٢خهاصًت والؿُاؾُت" ٠ُ٨ٞ .540جخم ٖملُت الؿُُغة جل ٪في جدلُل مهضي
ٖامل؟
جخم ٖملُت جد ٤ُ٣الؿُُغة ألاًضًىلىظُت للُب٣ت البرظىاػٍت بىاؾُت
الىٓام الخٗلُمي ،وهي ٖملُت مٗ٣ضة ،مً زال ٫زالزت ٖىانغ ،541هي :اإلااؾؿاث
الخٗلُمُت ،والبرامج الخٗلُمُت ،وهٓام الامخداهاث.
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أَالً :املؤضطلت التعلّمّٕ،
وٍم ً٨ج٣ؿُمها بلى ٢ؿمحن ازىحن ،هما:
 املؤضطلت التعلّمّٕ األجهبّٕ :و٧لها ماؾؿاث حٗلُمُت اؾخٗماعٍت،باؾخصىاء "ظامٗت بحروث الٗغبُت الخابٗت لجامٗت ؤلاؾ٨ىضعٍت" ،542وؤهم
هظه اإلااؾؿاث "ماؾؿخان :ألامغٍُ٨ت والٟغوؿُت ،بط ّؤن ٞحهما جخىٞغ ٧ل
مغاخل الخ٩ىًٍ ألاًضًىلىجي للُالب ،مً الخًاهت بلى الجامٗت".543
واإلاالخٓت الى٣ضًت ألاهم التي ًخىٖ ٠٢ىضها مهضي ٖامل في مٗالجخه
لضوع اإلااؾؿاث الخٗلُمُت ألاظىبُت هي ّؤن "ال٣اثمحن ٖلى الؿُاؾُت
الخٗلُمُت في لبىان ٢ض ؤُٖىا جل ٪اإلااؾؿاث خ ٤ج٩ىًٍ الىعي
الاظخماعي ٖىض اليلء اللبىاوي ،ونهغه ،مً الخًاهت بلى الجامٗت ،ؤي
مً الُٟىلت بلى الغظىلت ،في بىج٣ت ألاًضًىلىظُت الاؾخٗماعٍت".544
 املؤضطلت التعلّمّٕ احمللّٕ :وهي جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن ٦بحرًً :اإلااؾؿاثالخانت واإلااؾؿاث الغؾمُت .واإلااؾؿاث الخانت جى٣ؿم بلى ٢ؿمحن:
اإلااؾؿاث الخجاعٍت واإلااؾؿاث الُاثُٟت.
ؤ -اإلااؾؿاث الخٗلُمُت الخانت طاث الُاب٘ الخجاعي جتر٦ؼ في اإلاضن
ال٨بري ،وعبما ج٩ىن ألا٢ل ؤهمُت في جدلُل مهضي ٖامل للىٓام
الخٗلُمي في لبىان ،خُض ّؤجها "ال جلٗب الضوع ألاًضًىلىجي الظي
جلٗبه بُ٣ت اإلااؾؿاث الخٗلُمُت".545
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ب -اإلااؾؿاث الخٗلُمُت الخانت طاث الُاب٘ الُاثٟيُ ،وج ّ
هى ٠مً
هاخُت ٞىُت ٦ ِ٣ٞماؾؿاث وَىُت ،بط ّؤجها في ،في الٗمىم،
ماؾؿاث جابٗت "للماؾؿاث الاؾخٗماعٍت ،ؾىاء ٖلى الهُٗض
اإلااصي ،في وظىصها ٦ماؾؿاث اظخماُٖت ،ؤم ٖلى الهُٗض
ألاًضًىلىجي ،في َبُٗت اإلااصة الخٗلُمُت التي جبثها".546
ث -اإلااؾؿت الخٗلُمُت الغؾمُت ،وهي اإلااؾؿت ألاهم في جدلُل مهضي
ٖامل الى٣ضي للىٓام الخٗلُمي في لبىانٞ ،غٚم ّؤن مهضي ٖامل ال
ًغي جل ٪اإلااؾؿت في الىا ٘٢الخايغ ماؾؿت وَىُت ،بمٗجى ّؤن
ّ ّ
مجغص ٧ىجها ماؾؿت عؾمُت ال ٌٗجي بالًغوعة ّؤجها وَىُت ،بال ؤهه
ًلخو م٣ىلخه اإلاخٗل٣ت بها ،وبىٓام الخٗلُم ّ
ّ
بغمخه بًغوعة "ؤن

جهحر ماؾؿت وَىُت" ،547وطل ٪هى هض ٝالىًا ٫ألاًضًىلىجي في
مٗغ٦ت الخٗلُم خؿب مهضي ٖامل ،وهى هض ٝله ؤؾاؾه اإلاىيىعي
اإلاخمشل في ٧ىن جل ٪اإلااؾؿت "خل٣ت الًٗ ٠في الؿلؿلت
اإلااؾؿُت لىٓام ألاًضًىلىظُت الاؾخٗماعٍت ،وجدغٍغ ال٨ٟغ في لبىان
مً ؾُُغة جل ٪ألاًضًىلىظُت ًمغ ٖبر جدغٍغ اإلااؾؿت الخٗلُمُت
الغؾمُت مً هظه الؿُُغة".548
جدغٍغ اإلااؾؿت الخٗلُمُت الغؾمُت الظي ًىاصي به مهضي ٖامل هى
جدغٍغ قامل وظظعي ،و"ال ً٩ىن  ِ٣ٞبخدىٍلها بلى ماؾؿت حٗلُمُت
لجمُ٘ ؤبىاء الجماهحر ال٩اصخت ،بل ٌؿخلؼم بالًغوعة جدغٍغ اإلااصة
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الخٗلُمُت مً هظه الؿُُغة الاؾخٗماعٍت ؤًًإ" ،549وهى ألامغ الظي
ً٣ىصها بلى الٗىهغ الشاوي في هٓام الخٗلُم ،وهى بغامج الخٗلُم.

ثلنّل :بسامج التعلّم،
وَٗالجها مهضي ٖامل مٗالجت ه٣ضًت جدلُلُت مً زالًِ٢ ٫خحن ازيخحن،
هما:
 ًُ٢ت اللٛت ألاظىبُت مً خُض هي ًُ٢ت اظخماُٖت ولِـ مجغص ًُ٢تلٛىٍت ؤو جغبىٍت ،وَٗمل مهضي ٖامل مً زاللها ٖلى ٦ك ٠ألاؾاؽ
الُب٣ي الظي ج٣ىم ٖلُه بغامج الخٗلُم ،زانت الغؾمي مجها ،وهى ؤؾاؽ
جىضخه زالزت زُىٍ550عثِؿت ،هي:
ؤ -الاػصواط اللٛىي :مؿاواة جامت بحن اللٛت ألاظىبُت واللٛت الٗغبُت.
ب -اإلاؿاواة جى٣لب بلى ؾُُغة اللٛت ألاظىبُت ٖلى اللٛت الٗغبُت.
ث -آلازاع الىزُمت :اللٛت ألاظىبُت مٟخاح الىهغ الُب٣ي ،ووٍل إلاً ال
ًمل٨ه ،وهي ألا٦ثرًت الؿاخ٣ت مً ؤبىاء الجماهحر الكٗبُت.
 الٟجىة ما بحن اإلااصة الخٗلُمُت ،مىهجا ومًمىها ،وبحن الىا٘٢الاظخماعي ،وهي ٞجىة حٗمل ٖلى ٞهل الُالب ًٖ واٗ٢ه .بهظا الٟهل
"ًخد ٤٣قغٍ ؤؾاسخي لغبِ ٨ٞغ الُالب ووُٖه ًٖىٍا باألًضًىلىظُت
الاؾخٗماعٍتُٞ ،هٗب بظل ،٪بن لم ه٣ل ٌؿخدُل ٞهم ال٣ىاهحن
اإلاىيىُٖت التي ّ
جمحز هظه البيُت ال٩ىلىهُالُت".551
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ثللجلً :نظلم االمتخلنلت،
وُٞه ٌٗالج مهضي ٖامل الضوع الُب٣ي لىٓام الامخداهاث 552في الىٓام
الخٗلُمي مً خُض ٧ىهه "ؤصاة ماصًت ّ
ٗٞالت في ٖملُت الخهُٟت الُبُ٣ت صازل
هٓام الخٗلُم" ،553خُض ٌٗمل طل ٪الىٓام ٖلى خغمان "ٞئاث اظخماُٖت
واؾٗتّ ،بما مً الخٗلُم ؤنال ،ؤو مً بم٩اهُت مخابٗت هظا الخٗلُم بلى مغخلخه
الجهاثُت الجامُٗت".554

مهليج تدزِظ الفلطفٕ
الًُ٣ت الشالشت اإلادىعٍت ،التي ٌٗالجها مهضي ٖامل في صعاؾاجه خىً٢" ٫اًا
التربُت والؿُاؾت الخٗلُمُت" ،بٗض ًُ٢تي "الجامٗت اللبىاهُت وبهخاط الش٣اٞت
الىَىُت" ،و "الىٓام الخٗلُمي" ،هي ًُ٢ت مىاهج جضعَـ الٟلؿٟت وجاعٍش ال٨ٟغ.
ألاؾاؽ اإلاجهجي في جدلُل مهضي ٖامل لهظه الًُ٣ت ًخم مً زال ٫بظغاء م٣اعهت
٦مُت وُُٟ٦ت بحن جضعَـ ماصحي الٟلؿٟت الٗغبُت والٟلؿٟت الٗامت لىٓام الخٗلُم
اللبىاوي الجضًض في اإلاغخلت الشاهىٍت.
اإلا٣اعهت ال٨مُت في مىهجُت مهضي ٖامل الخدلُلُت حٗجي "ٖضص الؿاٖاث
ألاؾبىُٖت اإلاسههت ل٩ل ماصة ،وؾٗت مىهجها" .555واإلا٣اعهت الُُٟ٨ت حٗجي
"الاججاه الٗام ل٨ال اإلاىهجحن ،وَغٍ٣ت ويٗهما وجغُ٦بهما ،واإلا٣هىص مً
جضعَؿهما"ٞ .556ما هي الىخاثج التي زغط بها مهضي ٖامل مً طل ٪الخدلُل؟

 552ثمة أفكار مهمة شبٌهة ،نسبٌاً ،عند مٌشٌل فوكو ،خاصة فً كتاب "المراقبة والمعاقبة" ،لكن من دون أساس
طبقً.
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أَالً :املكلزنٕ الهمّٕ،
وٞحها ًٓهغ جسهُو "بخضي ٖكغة ؾاٖت ؤؾبىُٖت للٟلؿٟت الٗامت
وؾذ ؾاٖاث للٟلؿٟت الٗغبُت ،بِىما ٧ان اإلاىهج ال٣ضًم ًسهو حؿ٘ ؾاٖاث
للماصة ألاولى م٣ابل ؾب٘ ؾاٖاث للماصة الشاهُت" ،557باإلياٞت بلى "يألت مىهج
الٟلؿٟت الٗغبُت وؾٗت اإلاىهج آلازغ" .558زالنت اإلا٣اعهت ال٨مُت ال جٟ٨ي
بالخإُ٦ض ،ب٣ضع ما هي زُىة يغوعٍت إلظغاء اإلا٣اعهت الُُٟ٨ت بحن اإلااصجحن.

ثلنّلً :املكلزنٕ الهّفّٕ،
وهي ألاهم ،وٍىُلٞ ٤حها مهضي ٖامل مً ؤؾاؽ الازخال ٝالجظعي في
َغٍ٣ت جضعَـ ماصحي الٟلؿٟت الٗامت والٟلؿٟت الٗغبُت ،خُض ّؤن "الٟلؿٟت
ُ
ُ
الٗغبُت جض ّعؽ ٦خاعٍش ال ٟ٦لؿٟتّ ،ؤما الٟلؿٟت الٛغبُت ٞهي جض ّعؽ ٟ٦لؿٟت ال
ّ
ٞكخان ما بحن جىاو ٫ماصة
٦خاعٍش" ،559وهظا ازخال ٝمهم بحن الُغٍ٣خحن،
الٟلؿٟت الٛغبُت اهُال٢ا مً الخ٨ٟحر في اإلاك٨الث الٟلؿُٟت التي جُغخها،
"والخ٨ٟحر في مك٨الث ال٨ٟغ بهخاط لل٨ٟغ" ،560وما بحن جىاو ٫ماصة الٟلؿٟت
الٗغبُت اهُال٢ا ٦مجغص ٖغى جاعٍخي لخُاة وآعاء بٌٗ الٟالؾٟت واإلا٨ٟغًٍ
الٗغب ،والظي "ال ًاصي بلى ؤي ج٨ٟحر في مك٨الث هظا ال٨ٟغ ،وبالخالي ال ًيخج ؤي
٨ٞغ".561
اإلاالخٓت الى٣ضًت الشاهُت في م٣اعهت مهضي ٖامل الُُٟ٨ت جخٗل ٤بُغٍ٣ت ٖغى
وج٣ؿُم ماصة الٟلؿٟت الٗغبُت ،خُض جدخىي اإلااصة ٖلى "بابحن ٦بحرًً ،ألاو ٫هى
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ألانى ٫الُىهاهُت للٟلؿٟت الٗغبُت ،والشاوي هى ؤٖالم هظه الٟلؿٟت" .562وال جسٟى
ّ
٦شاٞت اإلاضلىالث ألاًضًىلىظُت في طل ٪الٗغى ،وهي مضلىالث ًلخهها مهضي
ٖامل في زالر خل٣اث عثِؿت ،563هي خل٣ت ألانل وخل٣ت الى٣ل وخل٣ت الكغح.
خُض جخدضص الٟلؿٟت الُىهاهُت ٦إنل للٟلؿٟت الٗغبُت ،وبالخالي جيخٟي ؤنالتها
في الخل٣ت ألاولى ،وٍخدضص ػمان اهٟخاح ال٨ٟغ الٗغبي ٖلى ٖالم الٟلؿٟت بؼمان
الترظمت ًٖ الُىهاهُت والى٣ل ٖجها في الخل٣ت الشاهُت ،وٍخدضص ظىهغ ال٨ٟغ الٗغبي
الٟلؿٟي بىنٟه قغح لؤلنل اإلاى٣ى ًٖ ٫الُىهاهُت في الخل٣ت الشالشت.
ال٣ؿم الشاوي لٗغى ماصة الٟلؿٟت الٗغبُت ،واإلاخٗل ٤بإٖالم هظه الٟلؿٟت،
ٚحر مىٟهل ًٖ اإلاضلىالث ألاًضًىلىظُت وخل٣اتها الغثِؿتٞ" ،إٖالم هظه
الٟلؿٟت٦ ،ما ًبضو في اإلاىهج ،هم الظًً وٖىا هظا ألانل الُىهاوي الٛغبي لل٨ٟغ
الٗغبيٞ ،داولىا قغخه بٗض ؤن ه٣لىه وجبىىه" ،564وٍخم ببغاػ طل ٪في هماطط
الٟاعابي وابً ؾِىا واإلاٗغي والٛؼالي في اإلاكغ ١الٗغبي ،وابً عقض وابً زلضون في
اإلاٛغب الٗغبي ،بُغٍ٣ت ال جسلى مً الخٗؿ ٠ومجاٞاة اإلاىيىُٖت الٗلمُت.
زالنت م٣اعهت مهضي ٖامل ال٨مُت والُُٟ٨ت بحن ماصحي الٟلؿٟت الٗغبُت
والٟلؿٟت الٗامت/الٛغبُت ،يمً مٗالجخه إلاىيىٕ مىاهج جضعَـ الٟلؿٟت في
اإلاغخلت الشاهىٍت في الىٓام الخٗلُمي اللبىاوي ،جخمشل في ٦كٟه إلاىُٖ ٤غى
وج٣ؿُم اإلااصجحن اإلاظ٧ىعجحن ،وهى مىًُ ٤دضص هٓغجه للخايغ واإلاؿخ٣بل في يىء
هٓغة زانت للماضخيُٛٞ ،ضو يغوعٍا ،في يىء طل ٪اإلاىُ" ٤ؤن ًخدضص ال٨ٟغ
الٗغبي ٨ٟ٦غ ال ؤنالت ُٞه لخبرًغ جُىٍغ ال٨ٟغ الٗغبي اإلاٗانغ في ؤ ٤ٞحٛغٍبه ،ؤي
في ؤ ٤ٞألاًضًىلىظُت البرظىاػٍت الٛغبُت" ،565وحٛضو الغؤؾمالُت الٛغبُت ُ٢ب
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نحروعجىا وؤ ٤ٞخغ٦خىا الخاعٍسُت التي ال ُ٢ب لىا ؾىاها ،وال ؤ ٤ٞلخغ٦خىا
الخاعٍسُت بال في ْاللها.

املهًجّٕ َاقرتاح البدِل
صعاؾاث مهضي ٖامل "في ً٢اًا التربُت والؿُاؾت الخٗلُمُت" ٧اهذ ؤ٢غب
للضعاؾاث ألا٧اصًمُت اإلادترٞت ،ل ً٨في يىء مىهجُت ٞلؿُٟت جمخل ٪وؾاثلها
وؤصواتها الخدلُلُت .الُاب٘ ألا٧اصًمي ْهغ في جىُْ ٠ج٣ىُاث اإلا٣اعهت ال٨مُت
والُُٟ٨ت في الخدلُل٦ ،ما في جىُْ ٠مٟاهُم ومهُلخاث التربُت والخٗلُم
اإلاخسههت في بٌٗ جل ٪الضعاؾاث .في خحن ْهغ الُاب٘ الى٣ضي والاؾخيخاظاث
اإلاىُُ٣ت الض٣ُ٢ت في مؿخىي ألاؾالُب والُغ ١اإلاىهجُتّ .ؤما في مؿخىي ظهاػ
اإلاٟاهُم ٞلم حٛب ؤصواث الخدلُل الٟلؿُٟت في الضعاؾاث ٧لها ،بل ْهغث
بىيىح في ٢اٖضتها اإلااصًت الخاعٍسُت ،ومغ٦ؼٍت مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي"
واإلاٟاهُم اإلاغجبُت به٦ ،ما ْهغث بك٩ل الٞذ في جىُْ ٠مٟهىم "ؤظهؼة الضولت
ألاًضًىلىظُت" الالخىؾحري بد٨م َبُٗت الً٣اًا اإلاُغوخت للخدلُل ،ؤي ً٢اًا
التربُت والؿُاؾت والخٗلُمُت ،في اعجباَها بالجهاػ ألاًضًىلىجي للُب٣ت البرظىاػٍت
ال٩ىلىهُالُت اللبىاهُت.
مهضي ٖامل لم ًخىٖ ٠٢ىض خضوص الى٣ض في صعاؾاجه خى ٫التربُت والؿُاؾت
ّ
الخٗلُمُت ،عٚم ّؤن هظا اإلابدض ع٦ؼ ؤ٦ثر ٖلى الجاهب الى٣ضي في جل ٪الضعاؾاث
بد٨م اعجباَه اإلاباقغ بً٣اًا مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت في ؾُا ١الخىُْ.٠
٣ٞض ّ
٢ضم مهضي ٖامل م٣ترخاث ٖملُت وزُِ بظغاثُت جٟهُلُت ٦دلى ٫إلاكا٧ل
ّ
التربُت والؿُاؾت الخٗلُمُت في لبىان ،جمشلذ في عصه ٖلى عص الخ٩ىمت اللبىاهُت
ٖلى وػٍغ جغبُتها اإلاؿخُ٣ل في م٣الخه جدذ ٖىىان "ؾُاؾت الضولت :ؤجسُُِ
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لخُىٍغ الخٗلُم الغؾمي ؤم للجمه؟" ،566وفي مكغوٕ وع٢ت الٗمل التي ٢ضمها
خى" ٫وُْٟت هٓام الخٗلُم في لبىان" ،567باإلياٞت بلى جهىعاجه الٗامت للخلى٫
َ
اإلاخً ّمىت في زىاًا صعاؾاجه التي جم
الجظعٍت إلاكا٧ل التربُت والؿُاؾت الخٗلُمُت
الخٗغى لها في هظا اإلابدض.

 566المرجع السابق ،ص .082
 567المرجع السابق ،ص .065
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ال ج٨خمل صعاؾت مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،في ؤنىلها وجىُْٟها
ّ
وصالالتها ،بال بساجمت ج٣اعب مالمذ الا٦خما ٫اإلام٨ىت في جل ٪اإلاىهجُت ،وهي مالمذ
ا٦خما ٫مدضصة بإؾالُب وؤصواث وم٣ىالث جل ٪اإلاىهجُت ومضي ٢ضعتها ٖلى
الاؾخجابت لخدضًاث الىا ٘٢الغاهً ما بٗض اٚخُا ٫مهضي ٖامل ،ولِؿذ مدضصة
ّ
وؿبُتها ،ؤو في مضي
بيخاثج الخدلُل التي جىنلذ بلحها جل ٪اإلاىهجُت ،في
ّ
نىابُتها في هظه الجؼثُت ؤو جل.٪
الاجٟا/١الازخال ٝم٘
مالمذ الا٦خما ٫اإلام٨ىت بهظا اإلاٗجى ج٣اعب مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت في
يىء ؾاا ٫الغاهً ،وهي م٣اعبت جغهى بلى ٞدو وجدلُل ٢ضعة جل ٪اإلاىهجُت ٖلى
الاؾخجابت لخدضًاث الىا ٘٢الٗغبي الخايغ" ،في ٖملُت مً اإلاغاظٗت لخدضًض
مؿخىي هظه الغاهىُت ،وإلياءة ؾبل الغهىىت اإلاُلىبت لبٌٗ ؤ٩ٞاعه اعجباَا
ّ
بالخٛحراث الجاعٍت في الٗالم والبلضان الٗغبُتٖ ،لى اٖخباع ّؤن مهضي ٖامل لِـ
هى مً ٌٗلً نىابُت وعاهىُت ال٨شحر مما ؤهخجهّ ،
وبهما الخاعٍش هى مً ًد٨م
بظل ."٪ؤو بلٛت ؤزغي حٛضو اإلا٣اعبت هىا ؤ٢غب " ٫مىاظهت ٨ٞغ مهضي ٖامل في
ّ
حصخهه الخاعٍخي والاظخماعي ،وهي مىاظهت طاث َاب٘ ظضليً ،دؿم بالشابذ
مخٛحرا وباإلاخٛحر زابخا ،وبالىاظؼ مخجاوػا وباإلاخجاوػ هاظؼا".568

ضؤا السايو َقضلِل السايهّٕ
ؾاا ٫الغاهً هى هُ٣ت اإلابخضي واإلاىخهى ،وً٢اًا الغاهىُت هي ً٢اًا الىا٘٢
ّ
والخىٓحر ،وم٣اعبت بٌٗ ؤ٩ٞاع مهضي ٖامل بهما جإحي "اهُال٢ا مً الغاهً ،خُض
وخضه الخايغ ؾُ٩ىن الخ٨م وٍىٓغ بلى مٟاهُم مهضي ٖامل :خًىعها،

 568تٌزٌنً ،الطٌب ( ،)0767على طرٌق الوضوح المنهجً ،بٌروت 8دار الفارابً ،ص .321
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ّ
ججظعها ،مٗ٣ىلُتها ،وَابٗها الاؾدكغافي الغئٍىي
اؾخمغاعها ،عاهىُتها ،ججاوػها،
وألا ٤ٞاإلاؿخ٣بلي لهظا ال٨ٟغ الٗمُ.569"٤
ٞما مٗجى ٧ىن ال٨ٟغ عاهىُا؟ و٩ً ٠ُ٦ىن ٦ظل٪؟ وما هي خضوص ومدضصاث
جل ٪الغاهىُت؟
ؤ٢غ ّ
ؤن "ً٩ىن ال٨ٟغ واإلاكغوٕ عاهىُا ٌٗجي –إلاً ّ
بصخخه -اؾخمغاع اإلاكا٧ل
التي ٖالجها ٢اثمت ،وبالخالي ،ما الذ ؤلاظاباث التي ّ
٢ضمها صخُدت بلى هظا الخض
ػ
ؤو طاٖ ،٥لى ّؤن عاهىُت هظا ال٨ٟغ لِؿذ بالًغوعة ؤن ج٩ىن ٧املت
وبالخٟهُل".570
بطن هي عاهىُت الخدضي واإلاك٨الث ،وعاهىُت الىٓغٍت واإلاىهج ،ؤو عاهىُت
الؿاا ٫وؤلاظابت .وهي عاهىُت وؿبُت بالًغوعة ،وهي ؤًًا عاهىُت جاعٍسُت،
ج٣خطخي الخإؾِـ ٖلحها وم٣اعبت مالمذ ما لم ً٨خمل في ًٞائها ،ؤ ّي "لِـ بمجغص
الٗىصة ل٨ٟغ مهضي ٖامل ومكغوٖه والخىٖ ٠٢ىضهماّ ،
وبهما باالهُال ١مجها ،مً
ؤظل جض ٤ُ٢ؤلاظاباث وبدض الجضًض في الىا ٘٢اإلاخجضص" ،571وهىا ٌٛضو ؾاا٫
الغاهىُت ٢اٖضة نلبت وؤعيُت مخِىت ،ولِـ ؾٟ٣ا مدهىعا وال ؾماء مدضصة.

 569مجلة الطرٌق ،السنة  ،27العدد الرابع ،شتاء  87103بحث "قراءة فً فكر مهدي عامل -اختالف أزمان
وتقاطع أفكار" لهٌفاء الجندي ،ص .21-28
 570مجلة الطرٌق ،السنة  ،27العدد الرابع ،شتاء  87103بحث "مشروع مهدي عامل فً عصر جدٌد" لمفٌد
قطٌش ،ص .28-06
 571المرجع السابق.
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املُوُ /الُاقع قبل َبعد
مل قبل اآلى
الىا ٘٢اإلااصي والاظخماعي هى ؤؾاؽ ال٨ٟغ ومىيىٖه في آن واخضٖ ،لى ألا٢ل
ّ
في عئٍت مهضي ٖامل اإلااع٦ؿُت٢ ٠ُ٨ٞ ،غؤ مهضي ٖامل واٗ٢ه الظي ق٩ل ؤؾاؾا
ومىيىٖا ل٨ٟغه؟ وما الظي ّ
حٛحر في طل ٪الىا ٘٢زال ٫زالزت ٖ٣ىص ،هي ٖمغ عخُل
مهضي ٖامل؟
الىا/٘٢اإلاىيىٕ هىا طو بٗضًً ازىحن مخ٩املحن :ؤولهما الىاّ ٘٢
اإلاٗبر ًٖ
ِ
حكُ٨لت ،ؤو بيُت اظخماُٖت -ا٢خهاصًت مخمشلت في الىٓام الغؤؾمالي ،وزاهحهما
الىاّ ٘٢
اإلاٗبر ًٖ وي٘ ؾُاسخي -اظخماعي في ؤلا٢لُم والٗالم.
م٣اعبت الىا ٘٢في ٨ٞغ مهضي ٖامل ّ
جم جىاولها في الٟهل الشالض مً هظه
ّ
ألاَغوخت مً زال ٫زالزت مداوع عثِؿت ق٩لذ ً٢اًا مغ٦ؼٍت في جل ٪اإلا٣اعبت،
وجخمشل في همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي وجىٓحر خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،وؤػمت
البرظىاػٍاث الٗغبُت ،والًُ٣ت الُاثُٟتٞ .ما الظي ّ
حٛحر في الىا ٘٢بٗض عخُل
مهضي ٖامل؟

يهل َاآلى َ ..مل بعد اآلى
ؾمت الىا ٘٢الخضًض واإلاٗانغ هي ؾمت ّ
الخٛحراث الؿغَٗت واإلاخالخ٣ت ،ولِـ
مً الؿهل ،بل لِـ مً ؤهضا ٝهظه ألاَغوخت ؤلاخاَت بجىاهب ّ
الخٛحر ٧لها في
الىا ٘٢زال ٫الٗ٣ىص الشالزت اإلاىهغمت ،ل ً٨اإلاُلىب هى جىاو ٫مٟانل ٦بري
ّ
اإلاخٛحر في يىء ػواًا الىٓغ الخدلُلُت الشالزت التي ٢غؤ مهضي
مدضصة في هظا الىا٘٢
ٖامل "واٗ٢ه" مً زاللها ،وهي :همِ ؤلاهخاط الؿاثض في الٗالم وفي الىًَ الٗغبي،
والًُ٣ت الُاثُٟت وال٨ٟغ الُاثٟي ،وؤػمت خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت،
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باإلياٞت بلى جىاو٢ ٫ضعة الٗخاص الىٓغي والجهاػ اإلاٟاهُمي إلاهضي ٖامل ٖلى
الاؾخجابت الغاهىت لخدضي جل ٪الخٛحراث.
ّ
الخٛحراث زال ٫الٗ٣ىص الشالزت اإلاايُت،
ومً باب جدضًض ؤبغػ مٟانل
باإلم٩ان البضء بلخٓت/مٟهل اجهُاع الاجداص الؿىُُٞتي واإلاىٓىمت الاقتراُ٦ت
ّ
الغؾمُت في ؤوعوبا الكغُ٢ت (ؾاب٣ا) ،زم ما جغجب ٖلى طل ٪مً جبضالث في مىاػًٍ
ال٣ىي الضولُت وؤلا٢لُمُت ،هخج،وال ًؼاً ٫يخج ٖجهاّ ،
جدىالث ا٢خهاصًت وؾُاؾُت
للىًَ الٗغبي مجها ههِب ٦بحر ،ابخضاء مً خغب الخلُج الشاهُت ،وونىال بلى
الخغوب ألاهلُت (الُاثُٟت/اإلاظهبُت) في ؤ٦ثر مً ُ٢غ ٖغبي ،مغوعا باجهُاع خغ٦ت
الخدغع الىَجي الٟلؿُُيُت بٗض مىُٗ ٠مضعٍض/ؤوؾلى ،والاخخال ٫ألامغٍ٩ي
للٗغا ،١وما ُٖغ ٝبإخضار "الغبُ٘ الٗغبي" وجضاُٖاتها ٖلى ؤ٦ثر مً نُٗض.

منط اإنتلج السأمسللْ العُملْ
صخُذ ّؤن اجهُاع الاجداص الؿىُُٞتي "والخدىالث التي َالذ مجمل الضو ٫التي
ّ
ظغبذ ؤق٩اال مُٗىت مً الاقتراُ٦ت ٢ض ّؤصي بلى جبضًل في محزان ال٣ىي الٗالمي،
وخغمان للخغ٦ت الضًم٣غاَُت ،الىَىُت والٗمالُت ،مً ه٣اٍ اعج٩اػ ٧اهذ حؿدىض
بلحها بهىعة مخباصلت ،ول :ً٨هل ٌٗجي طل( ٪جهاًت الخاعٍش)؟ وهل اهتهُىا مً
الخىا ٌ٢بحن الٗمل وعؤؽ اإلاا٫؟".572
ّ
طل ٪الؿاا ٫الظي َغخه ظا٧ ٥ىالن ٌك٩ل حجغ الؼاوٍت في جدلُل َبُٗت
الخٛحراث في مؿخىي همِ ؤلاهخاط الغؤؾماليٞ ،الىا ٘٢ناع ؤ٦ثر حُٗ٣ضا وجغُ٦با،
لٖ ً٨لى طاث ألاؾـ التي جد٨م مىُ ٤جُىع وخغ٦ت عؤؽ اإلاا ،٫والجضًض هىا هى
ّؤن "الُ٣ىص التي ُجٟغى ٖلى الكٗىب والضو ٫باؾم هظا اإلاىُ ٤جدؿم ٧لها ب٣اهىن
اإلاا ٫مً ؤظل اإلاا ٫ولِـ مً ؤظل البكغ ،وهي جاصي بلى جٟا٢م جبُٗت ألامم
 572كوالن ،جاك ،انظر 8ندوة نحو تجدٌد المشروع االشتراكً ،بٌروت 8دار الفارابً ،0772 ،ص .77
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واهدكاع ال٣ٟغ واؾدبٗاص وتهمِل قغاثذ واؾٗت مً الىاؽ لهالر ظىاعح اإلاا٫
اإلادلُحن والٗاإلاُحن ،وحؿخمغ ،بإق٩ا ٫مسخلٟت ،وَإة ال٣ىة الٗؿ٨غٍت بٗض ؤن
جمدىعث آلان خى ٫الخُغ ال٣اصم مً الجىىب".573
ما خضر بطن هى ٖىإلات للغؤؾمالُت الامبرًالُت ،ؤو "٧ى٦بت" 574بلٛت اؾماُٖل
نبري ٖبض هللا ،وهي ٖىإلات ػاصث ،وجؼٍض ،مً جبُٗت همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي لها،
في ّ
ج٩ىهه الخاعٍخي ،وفي جُىعه الغاهً ؤًًا ،بد٨م اعجباَه اعجباَا جبُٗا بيُىٍا
باإلمبرًالُت في جدلُل مهضي ٖامل.
وٖلى الغٚم مً هظه ا ّ
لخٛحراث في همِ ؤلاهخاط الغؤؾمالي وجدىله هدى الٗىإلات
ّ
ّ
وجمغ٦ؼ عؤؽ اإلاا ٫الٗالمي ،بال ّؤن همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي في واٗ٢ىا الٗغبي لم

ّ
والخدى ٫الاقترا٧ي الظي جىٗ٢ه مهضي ٖامل
ًيخه ،بل لم ً٣ترب مً جهاًخه ختى،
لم ًخم ،بل ؤنبذ ؤبٗض مىاال" ،والُغٍ ٤بلى بىاء ٖىإلات اقتراُ٦ت مخدًغة ٦بضًل
ًٖ الٗىإلات الىخكُت الغؤؾمالُت ال ػاَ ٫ىٍال" .575وَبُٗت الٗال٢ت البيُىٍت
(بىنٟها ٖال٢ت وُُْٟت بحن بيُت وؤزغي) التي جد٨م جبُٗت همِ ؤلاهخاط
ال٩ىلىهُالي للغؤؾمالُت ؤلامبرًالُت في مغخلت ٖىإلاتها اػصاصث خضة وٖم٣ا٧ .ل طل٪
ٌكحر بلى عاهىُت جدلُل مهضي ٖامل لىمِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي ،و٢ضعجه ٖلى جٟؿحر
اؾخمغاعٍت طل ٪الىمِ مً ؤلاهخاط في اإلاجخمٗاث الٗغبُت.

 573المرجع السابق ،ص .30
 574صبري ،إسماعٌل ،انظر 8ندوة نحو تجدٌد المشروع االشتراكً ،بٌروت 8دار الفارابً 80772 ،بحث
"الكوكبة 8الرأسمالٌة العالمٌة فً مرحلة ما بعد االمبرٌالٌة" ،ص .27
 575ندوة نحو تجدٌد المشروع االشتراكً ،بٌروت 8دار الفارابً 80772 ،بحث "عودة لمسألة االنتقال إلى
االشتراكٌة" لسمٌر أمٌن ،ص .310
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الطلٙفّٕ :تعمّم الهمُذج
في جدلُل مهضي ٖامل للمك٩لت الُاثُٟت في لبىان جىنل بلى جدضًض ظظوع
اإلاك٩لت ،مً زال ٫بياءة ألاؾاؽ اإلااصي لها وجدضًض َابٗها الُب٣ي البرظىاػي،
وهظا ألاؾاؽ لِـ بالُب٘ الاهخماء الُاثٟي ،ؤو حٗضص الُىاث ٠بدؿب اللٛت
البرظىاػٍت الؿاثضة ،بل هى حُِٛب الا٢خهاصي (ٖال٢اث ؤلاهخاط) الظي ًُٓهغ
ّ
الُاثٟت بىنٟها ُ٦ان اظخماعي مؿخ٣ل ،ظىهغ ًخماؾ ٪بألُت زانت به٢ .ض
ج٩ىن ٖىض البٌٗ الضًً ،وٖىض البٌٗ آلازغ الٗهبُت ،ؤو ٖال٢ت ال٣غابت ،ؤو
اإلالتّ .ؤما في ػمجها الٟاشخي الٗىهغيٞ ،ةن جل ٪ألاًضًىلىظُت (الُاثُٟت) جغجض بلى
خ ٤بلهي مالػم ،مىظ بضء الخاعٍش ،بل ٢بله.
وفي جدلُل مهضي ٖامل ؤًًا ًبرػ صوع البرظىاػٍت ؤلامبرًالُت الخغٍهت ٖلى
صًمىمت الُاثُٟت ٦ىٓام ؾُاسخي وؤًضًىلىجي لؿُُغة البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت
اللبىاهُت ،خغم هظه الُب٣ت اإلاؿُُغة ٖلحهاّ ،
ألجها الك٩ل الظي جخإمً ُٞه
صًمىمت الٗال٢ت بحن الازيخحن.
ٞما الظي ّ
حٛحر في مك٩لت الُاثُٟت وال٨ٟغ الُاثٟي بٗض عخُل مهضي ٖامل؟
٢غاءة الىا ٘٢حكحر بلى ؾلؿلت ح ّٛحراث واضخت ،لِـ في ؾاخت اإلاجخم٘
اللبىاوي التي ٦خب مهضي ٖامل خىلها ال٨شحر وخؿب ،بل في ؾاخت اإلاجخمٗاث
الٗغبُت ّ٧لها ،بلى هظا الخض ؤو طا .٥ل ً٨الالٞذ للىٓغ هى ّؤن جلّ ٪
الخٛحراث ظاءث
مدؿ٣ت م٘ جدلُل مهضي ٖامل لُبُٗت وظظوع وجضاُٖاث اإلاك٩لت الُاثُٟت
وال٨ٟغ الُاثٟي بىنٟه ق٨ال للىٓام الؿُاسخي والىٓام ألاًضًىلىجي الظي ُٞه
جماعؽ البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت ؾُُغتها الُبُ٣ت.
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اخلطلب الطلٙفْ :عهُاى املسحلٕ َطبكلت التُظّف
الخُاب الُاثٟي في ٦شحر مً البلضان الٗغبُت وبٌٗ بلضان ؤلا٢لُم
"ؤلاؾالمُت" اإلاجاوعة ،هىا وآلان ،لضي ألاهٓمت الخا٦مت وو٦الئها ،باث ٖىىان
اإلاغخلت ،وٍخسظ ال٨شحر ألاق٩ا ٫الالجاعٍسُت :الضًيُت واإلاظهبُت وؤلازيُت (الٗغُ٢ت)
في ألاؾاؽ ،م٘ ّ
جمحز زام للُاثُٟت اإلاظهبُت :الؿيُتٚ/حر الؿيُت في الضعظت

ّ
ألاولى ،التي جغجض بلى هًُ٣ها الكُعي في الٛالب ،وبلى ه٣اثٌ ؤزغي ؤبغػها
الى ٌُ٣الٗلىي في ؤخُان ؤزغي٦ ،ما هى الخا ٫في زُاباث بٌٗ ألاهٓمت
والجماٖاث الخٟ٨حرًت الضاثغة في ٞل٨ها.
في خالت زُاب جل ٪ألاهٓمت والجماٖاث الخٟ٨حرًت ًبرػ البٗض الُاثٟي ٦بٗض
ماؾـ ومهُمً ٖلى طل ٪الخُابُ ،وٍاو ٫الهغإ في ٧اٞت جٟانُله بلى نغإ
بحن "ؤهل الؿىت والجماٖت" وخماة خماهم مً ظاهب ،واإلاغجضًً وخلٟائهم مً
ّ
الؿىت والضًً ،وما ؤ٦ثرهم!مً ظاهب آزغ ،وفي َلُٗت هاالء (الكُٗت
ؤٖضاء
اإلاجىؽ ،والٗلىٍحن الىهحرًحن ،الضعوػ ،الٗلماهُحن ،الكُىُٖحن ،اللُبرالُحن،
ُ
ُٛب/ح ّ
ُٛب
الحزًضًحن ،الىهاعي الهلُبُحن مً ؤهل البلض ...!ِ٣ٞالخ) ،وح
(بؾغاثُل) والخغ٦ت الههُىهُت والاخخال ٫ألامغٍ٩ي وؤلامبرًالُت الٗاإلاُت في ُبٗض
ُ
ُ
حُٛب/ح ّ
ُٛب الُٛم البرظىاػٍت الخا٦مت اإلاغجبُت
الهغإ الىَجي ؤوال ،جماما ٦ما
ب ،والىُ٦لت إلاغا٦ؼ ال٣ىي الاؾخٗماعٍت الغؤؾمالُت في بٗض الهغإ الُب٣ي
الاظخماعي.
طل ٪اإلاؿخىي مً الخُاب الُاثٟي ال ً٣خهغ ٖلى الخٛلٛل بلى مىٓىمت

الىعي الجمعي اإلاغاص جؼٍُٟه وبٖاصة حكُ٨له بما ًسضم جإبُض خ٨م ألاهٓمت
وصًمىمت ٖال٢اث الخبُٗت ال٩ىلىهُالُت م٘ اإلاغ٦ؼ الغؤؾمالي الٗالمي ،عٚم ؤهمُت
ومغ٦ؼٍت طلٞ ،٪هظا الخُاب الُاثٟي ًخم جىُْٟه بك٩ل ال ؾاب ٤له في
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مسُُاث جٟخِذ الىًَ الٗغبي وبٖاصة عؾم ظٛغاُٞخه الؿُاؾُت ٖلى طاث
ألاؾـ الُاثُٟت (اإلاظهبُت وؤلازيُت) بما ًًمً جد ٤ُ٣الهضٞحن ألاهم اللظًً
وظها الؿُاؾاث الاؾخٗماعٍت الٛغبُت مىظ ٖ٣ىص :ؤمً "بؾغاثُل" وه ِٟالٗغب.
ّ
ٞإي عاهىُت ؤ٦ثر الخاخا مً عاهىُت اقخٛاالث مهضي ٖامل اإلاب٨غة في جدلُل
اإلاك٩لت الُاثُٟت؟ ّ
وؤي جدلُل خالي لؤلًضًىلىظُت الُاثُٟت والخُاب الُاثٟي
ا٢ترب مً اإلاىهج الٗلمي الغنحن واإلاخحن ولم ًخإزغ ،بهظه الضعظت ؤو جل ،٪بمىهجُت
مهضي ٖامل وجدلُالجه؟ ّ
وؤي اخخُاط ؤ٦ثر مً الاخخُاط لظل ٪الخدلُل الُب٣ي
الظي ماعؾه مهضي ٖامل ،بىنٟه "ال ًٟايل بحن َاثٟت وؤزغي ،ؤو بحن وعي
َاثٟي وآزغ ،ما صام ًىُل ،٤في جدلُل الهغإ وؤَغاٞه ،مً مىا ٘٢هظه ألاَغاٝ
في خ٣ل الهغإ الُب٣ي ،ومً وي٘ خغ٦ت هظا الهغإ هٟؿه في ألا ٤ٞالخاعٍخي
للؿحروعة الشىعٍتٖ ،لى ٢اٖضة ٞهم الُاثُٟت ٦ىٓام ؾُاسخي بغظىاػي ،وجدلُل
اإلاماعؾت الُاثُٟت للهغإ الُب٣ي بىنٟها مماعؾت بىظىاػٍت ،ؾىاء ؤ٢امذ بها
ظماٖاث اؾالمُت ؤو مؿُدُت؟".576

أشمٕ حسنٕ التخسز الُطين العسبّٕ
ّ
ال ً٨خمل مشلض جدلُل الغاهً بال ب٣غاءة وا ٘٢خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت،
خُض ا٦دؿب مكغوٕ مهضي ٖامل الٟلؿٟي مٗىاه ابخضاء مً جغابِ وظض٫
ٖال٢اث جٟؿحر الىا ٘٢والٗمل ٖلى حُٛحرهٞ ،ال مٗجى وال ظضوي مً الا٦خٟاء بٟهم
وجٟؿحر الىا ٘٢بطا لم ًغجبِ طل ٪بامخال ٥مكغوٕ الخُٛحر لظل ٪الىا ،٘٢ومؿإلت
"الاقتراُ٦ت في الضعظت ألاولى مؿإلت ؾُاؾُت ،مؿإلت الخاظت بلى هىٕ مً الخىٓحر
الؿُاسخي اإلاباقغ ولِـ الخىٓحر الظهجي اإلاجغص ،مً خُض هي مكغوٕ اظخماعي
ؾُاسخي ل٣ىي اظخماُٖت وؾُاؾُت حؿعى في ؾبُل الخُٛحر ،وبالخالي ألاولىٍت هىا
 576عامل ،مهدي ( ،)7113فً الدولة الطائفٌة ،ط  ،3بٌروت 8دار الفارابً ،ص .311
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ًيبػي ؤن ج٩ىن للمكغوٕ ،لآللُت ،للؿحروعة خؿب حٗبحر مهضي ٖامل ،ولِـ
للىمىطط".577
مهضي ٖامل الظي خلل بٗم ٤الٞذ ؤػمت خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،في
يىء وُٖه إلاا ًىاظه جل ٪الخغ٦ت ٖمىما ،واإلااع٦ؿُت زهىنا مً جدضًاث،
وٖلى ٢اٖضة ّؤن جل ٪الخغ٦ت ،مً خُض هي "خغ٦ت مماعؾت الجماهحر الٗغبُت
ٟ٦اخها يض ؤلامبرًالُت في هضٖ ُ٘٢ ٝال٢ت الخبُٗت البيُىٍت بها ،حٗاوي مً ؤػمت
مؼمىت ،هي في جهاًت الخدلُل ؤػمت ُ٢اصتها الُبُ٣ت البرظىاػٍت اإلاخجضصة ،وهي
بالخالي ،وفي الى٢ذ هٟؿه ،ؤػمت ال٣ىي الاظخماُٖت والؿُاؾُت الى ٌُ٣التي
ًضٗٞها مىٗ٢ها الُب٣ي الٟٗلي في ٖال٢اث ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالُت بلى ؤن ج٩ىن في
مى ٘٢الُ٣اصة الُبُ٣ت مً هظه الخغ٦ت الخدغعٍت ،ل٨جها جب٣ى ٖاظؼة ،في مماعؾتها
الهغإ الُب٣ي ًٖ ،ؤن جٟغى هٟؿها ُ٣٦اصة زىعٍت هي بضًل جل ٪الُ٣اصة
البرظىػاػٍت ، ... ،طل ٪العجؼ الىاجج ًٖ الخىا ٌ٢ال٣اثم بحن َبُٗت هظه الخغ٦ت
التي هي ،في ّ
آلُتها الضازلُت ،بالًغوعة خغ٦ت اهخ٣ا ٫بلى الاقتراُ٦ت ،مً خُض هي
خغ٦ت جدغع وَجي مً ؤلامبرًالُت ،وبحن اإلاهالر الُبُ٣ت للبرظىاػٍت اإلاؿُُغة التي
هي في ُ٢اصتها" ،578مهضي ٖامل ناخب هظا الخدلُل ألػمت خغ٦ت الخدغع الىَجي
الٗغبُت ،هل ٚاصعث جل ٪الخغ٦ت مؿاخاث ؤػمتها (البيُىٍت/الؿُاؾُت) اإلاكاع بلحها
في جدلُله ّبًاه؟ وهل اهخهى طل ٪الخىا ٌ٢بحن َبُٗت جل ٪الخغ٦ت وبحن اإلاهالر
الُبُ٣ت لُ٣اصتها؟ وبلى ؤًً ونلذ ُ٢اصتها بها في الٗ٣ىص الشالزت ألازحرة؟
٢غاءة وا ٘٢خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،هىا وآلانٌ ،كحر بلى اؾخمغاع ؤػمتها
البيُىٍت والؿُاؾُت الٗمُ٣ت ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى ،و٦ما ٢ام مهضي ٖامل
بخدلُل همىطجي "الخجغبت الىانغٍت" و"الخؼب الكُىعي اللبىاوي" زال ٫واٗ٢ه
 577ندوة نحو تجدٌد المشروع االشتراكً ،بٌروت 8دار الفارابً 80772 ،مداخلة أدٌب نعمة ،ص .380
 578عامل ،مهدي ( ،)0727النظرٌة فً الممارسة السٌاسٌة ،ط  ،0بٌروت 8دار الفارابً ،ص .37
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اإلاىهغم ،ه٣ىم بدؿلُِ الًىء ٖلى همىطظحن ازىحن مً واٗ٢ىا الغاهً ،لىٟدو
مضي عاهىُت الخدلُل الٗاملي :همىطط خغ٦ت الخدغع الىَجي الٟلؿُُيُت ،وهمىطط
خغ٧اث الخدغع الىَجي في بلضان ما ٖغ ٝب "زىعاث الغبُ٘ الٗغبي" ،باإلياٞت بلى
همىطط الٗغا ١زال ٫وبٗض الاخخال ٫الامغٍ٩ي.

حسنٕ التخسز الُطين الفلططّهّٕ :مو الجُزٔ اىل الطلطٕ
الىمىطط ألا٦ثر ج٨شُٟا وويىخا ألػمت خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ًخمشل
بدغ٦ت الخدغع الىَجي الٟلؿُُيُت ،الظي ّ
حٗبر ٖىه مىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت،

ب٩اٞت ٞهاثلها ،طلّ ٪ؤن هظه الخغ٦ت ج ٘٣في ٢لب الًُ٣ت/اإلاٟهل الظي جدكاب٪
ٖىضه مؿخىٍاث الهغإ الىَجي والاظخماعي ب٩ل حُٗ٣ضاتها ،واإلاٟترى،هٓغٍا ٖلى
ّ
ألا٢ل ،ؤن جمشل ،ؤي هظه الخغ٦ت ،عؤؽ خغبت الجماهحر الٗغبُت في ٟ٦اخها يض
ؤلامبرًالُت الٗاإلاُت واإلاكغوٕ الههُىوي ،ل ،ً٨وبد٨م ؾُُغة ُ٢اصة بغظىاػٍت
نٛحرة ٖلى مٟانل نى٘ ال٣غاع ٞحها ،وبد٨م زِ ؾُاسخي مخظبظب خ٨م
بغهامجها وجدالٟاتها ،ؤي بد٨م ؤػمتها البيُىٍت والؿُاؾُت بىنٟها ظؼءا ؤنُال
مً خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت التي حٗاوي مً طاث ألاػمت ،بد٨م طل٧ ٪له :ؤًً
ونلذ جل ٪الخغ٦ت؟ ؤو بلى ؤًً ؤونلتها ؤػمتها؟؟
عٚم ّؤن بضاًاث الخدى ٫مً زُاب "الشىعة" بلى زُاب "الؿلُت" ْهغث في
ؾبُٗىاث ال٣غن اإلااضخي ،مً زال ٫البرهامج اإلاغخلي الظي َغخخه الجبهت
الضًم٣غاَُت لخدغٍغ ٞلؿُحن ،وهي ٞهُل ماع٦سخي لُيُجي عثِـ في مىٓمت
ّ
الخدغٍغ الٟلؿُُيُت ،وهىا اإلاٟاع٢ت ال٨بري! بال ّؤن طل ٪الخدى ٫في الخُاب/ألاػمت
ونل طعوجه في صوعة اإلاجلـ الىَجي الٟلؿُُجي اإلاىٗ٣ضة في الجؼاثغ جهاًت
زماهِىاث ال٣غن اإلااضخي ،مً زال ٫جبجي مىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت لىزُ٣ت بٖالن
الاؾخ٣ال ،٫والبرهامج الؿُاسخي اإلاىبشٖ ٤جها ،بغهامج الؿالم الٟلؿُُجي.
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طعوة الخُاب/ألاػمت ٧اهذ بضاًت الاجهُاع الٟٗلي إلاىٓمت الخدغٍغ الٟلؿُُيُت
بىنٟها خغ٦ت جدغع وَجي ،وبضاًت جدىلها بلى "هٓام" ؾُاسخي وَب٣ي في الًٟت
الٛغبُت وُ٢إ ٚؼة ابخضاء مً ؾىت  ،1994جخىٍجا الجٟاُ٢ت ؤوؾلى بحن مىٓمت
الخدغٍغ الٟلؿُُيُت وخ٩ىمت "بؾغاثُل" اإلاخٗل ٤بة٢امت "الؿلُت الىَىُت
الٟلؿُُيُت" .وؤي جدلُل لخجغبت طل ٪الاهخ٣اٖ ٫لى مضاع ؤ٦ثر مً ٖ٣ضًً
ٖا ٠ُ٦ ٫جدىلذ الُ٣اصاث البرظىاػٍت الهٛحرة في مغخلت
ؾُلخٔ بىيىح ٍ
الشىعة بلى ُ٢اصاث َبُ٣ت بغظىػاًت ٧ىلىهُالُت جابٗت في مغخلت الؿلُت ،و٠ُ٦
ّ
جدى ٫الخُاب "الشىعي" اإلاخظبظب بلى زُاب "مؿالم" مخماؾ ،٪و ٠ُ٦ونلذ
"الًُ٣ت الٟلؿُُيُت" هىا وآلان بلى ما ونلذ بلُه.

السبّع العسبْ :مو فسصٕ تلزخيّٕ إىل جُاب مؤجّل
الىمىطط الشاوي الظي ٌؿخد ٤حؿلُِ الًىء ٖلُه في جدلُل ؤػمت خغ٦ت
الخدغع الىَجي الٗغبُت هى همىطط الخغ٧اث الخدغعٍت الٗغبُت ،الِؿاعٍت مجها ٖلى
وظه الخدضًض ،في البلضان الٗغبُت التي قهضث ،وال جؼا ،٫ؤخضار ما ؾمي ب
"زىعاث الغبُ٘ الٗغبي" :جىوـ ،ومهغ ،والُمً ،وؾىعٍا ،ولُبُا ،باإلياٞت بلى
الىمىطط الٗغاقي لخٓت الاخخال ٫ألامغٍ٩ي وما بٗضها.
في الىمىطط الٗغاقي لِـ اإلاغاص هىا جدلُل ؤػمت الىٓام الٗغاقي ما ٢بل ؾ٣ىٍ
بٛضاصٞ ،ظل ٪ألامغ ًدخاط م٣اعبت مً هىٕ مسخل ٠لِـ هىا مجالهاّ ،
ل ً٨اإلاغاص

ّ
اإلاهىٟت ،بلى هظا الخض ؤو طاٖ ،٥لى
هى ببغاػ ؤػمت خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغاُ٢ت
ٌؿاع ٖلى طل ٪الىٓام ،طلّ ٪ؤن لخٓت الٛؼو ألامغٍ٩ي/البرًُاوي للٗغا ١التي
ّ
قهضث اجهُاعا ٦بحرا للىٓام ،ق٩لذ ٞغنت جاعٍسُت لخغ٦ت الخدغع الىَجي

الٗغاُ٢ت لُ٣اصة خغ٦ت اإلا٣اومت الٗغاُ٢ت لالخخال ٫ألامغٍ٩ي وبٖاصة نُاٚت زُابها
ّ
الخدغعي ٖلى ٢اٖضة وخضة ّ
لخدى ٫اقترا٧ي
الهم الىَجي والاظخماعي ،والخإؾِـ
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خ٣ُ٣ي مً بىابت مىاظهت الاخخال ٫وزُُه الاؾخٗماعٍت في الٗغا ١واإلاىُ٣ت،
لٖ ً٨ىيا ًٖ طل ٪قهضث الؿاخت الٗغاُ٢ت ٞغاٚا هاثال امخؤل بالهغاٖاث
الُاثُٟت مً ظاهب ،وجىاٞؿا ٖلى ج٣اؾم "ٚىاثم" الؿلُت الجضًضة مً ظاهب
آزغ.
هٟـ اإلاالخٓت جبرػ ٖىض الىٓغ بلى ؤخضار ما ؾمي ب "زىعاث الغبُ٘ الٗغبي"،
ّ
وب ٌٛالىٓغ ًٖ ظملت ألاؾباب ال٩امىت وعاء ّ
جٟجغها٣ٞ ،ض ق٩لذ٦ ،ظل،٪
ٞغنت جاعٍسُت لخغ٧اث الخدغع الىَجي الٗغبُت لخجاوػ ؤػمتها البيُىٍت والؿُاؾُت
هدى الالخدام بدغ٦ت الجماهحر الٗغبُت اإلاُالبت بالٗضالت الاظخماُٖت والخدغع
الىَجي والؿُاسخيّ ،
ل ً٨مأالث جل ٪ألاخضار ؤْهغث ٖم ٤ؤػمت خغ٧اث الخدغع
الىَجي الٗغبُت ،خُض اهتهذ جل ٪ألاخضار ،وؿبُا ،بةٖاصة بهخاط ؤهٓمت البرظىاػٍت
ال٩ىلىهُالُت الخابٗت في جىوـ ومهغ ،وخغوب َاثُٟت و٢بلُت َاخىت في الُمً
ولُبُا ،وجم٨حن ب٢لُمي وصولي للجماٖاث ؤلاعهابُت والخٟ٨حرًت في الٗغا ١وؾىعٍا،
بهض ٝالً٣اء ٖلى "الخُغ الاؾتراجُجي" لل٣ىة الٗؿ٨غٍت الؿىعٍت ،بٗض ؤن جم
جدُُض ال٣ىة الٗؿ٨غٍت اإلاهغٍت ،وبجهاء ال٣ىة الٗؿ٨غٍت الٗغاُ٢ت ،وبٖاصة ج٣ؿُم
"ؾىعاُ٢ا" بلى صوٍالث "َاثُٟت" بزيُت ومظهبُت جدى ٫صون وخضتها الؿُاؾُت في
اإلاؿخ٣بل ،بما ٌٗؼػ جد ٤ُ٣ألاهضا ٝال٣ضًمت/الجضًضة إلاىٓىمت الاؾخٗماع الٛغبي
ؤلامبرًالي في الىًَ الٗغبي :ؤمً "اؾغاثُل" و"ه ِٟالٗغب".
لِـ زمت عاهىُت ؤ٦ثر ٖم٣ا والخاخا مً عاهىُت جدلُل مهضي ٖامل ألػمت
خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،في ؤبٗاصها البيُىٍت والؿُاؾُت .ولِـ زمت حٛحر
َغؤ ٖلى بيُت ُ٢اصة جل ٪الخغ٦ت البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت ،لُخٛحر ،بالخالي ،زُها
الؿُاسخي هدى جمشُل الجماهحر الٗغبُت الٗغًٍت ،بض ٫جمشُل مهالخها "ؤي
الُ٣اصة" الُبُ٣ت اإلاخجضصة .ؤو بلٛت ؤزغي :إلاخيخ ٠الخاظت/الًغوعة إلاىهج
الخدلُل اإلااصي "الجضلي والخاعٍخي" الظي ماعؾه مهضي ٖامل في جدلُل وا ٘٢خغ٦ت
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الخدغع الىَجي الٗغبُت وه٣ض ؤػمتها اإلاؼمىت ،و٢غاءة وا ٘٢خغ٦ت الخدغع الىَجي
الٗغبُت ًا٦ض طل ٪بلى خض ٦بحر.

أ ّٓ زايوَ ،أّٓ زايهّٕ؟؟
الغاهً ،آلان وهىا ،هى الغاهً الٗغبي ،الظي هى ظؼء مً عاهً ٖالمي ؤ٦بر.
وهى عاهً جم جىاولهٖ ،لى مغخلخحن ،مً زال ٫ػواًا هٓغ زالزت مترابُت ومدضصة:
همِ بهخاظه ،ومك٩لخه الُاثُٟت ،وؤػمت خغ٦ت الخدغع الىَجي ُٞه.
اإلاغخلت ألاولى ،مغخلت مهضي ٖامل٧ ،ان "عاهجها" همُا ٧ىلىهُالُا جابٗا مً
ؤهماٍ ؤلاهخاط الغؤؾمالي ،و٧اهذ مك٩لتها الُاثُٟت ،في لبىان بك٩ل زام،
مك٩لت ؤًضًىلىظُت الُب٣ت البرظىاػٍت اإلاهُمىت التي حٗمل ٖلى حُِٛب الا٢خهاصي
(ٖال٢اث ؤلاهخاط)٩ٞ ،اهذ "الُىاث "٠هدُجت جاعٍسُت ؾُاؾُت إلاماعؾت جل٪
البرظىاػٍت ؾُُغتها الُبُ٣ت ،و٧اهذ ؤػمت خغ٦ت جدغعها الىَجي ؤػمت بيُىٍت
ؾُاؾُت جخمشل في َبُٗت ُ٢اصتها البرظىاػٍت "الهٛحرة بضاًت زم ال٩ىلىهُالُت جالُا"
وفي زُها الؿُاسخي ٚحر اإلاخ٣اَ٘ م٘ خغ٦ت الجماهحر الٗغبُت في ٟ٦اخها يض
الامبرًالُت.
اإلاغخلت الشاهُت ،مغخلت ما بٗض مهضي ٖامل ،مغخلت "هىا وآلان" وما بٗض آلان،
ال ًؼا" ٫عاهجها/عاهىىا" همُا ٧ىلىهُالُا جابٗا مً ؤهماٍ ؤلاهخاط الغؤؾمالي الٗالمي
الظي اػصاص جىخكا في مغخلخه الامبرًالُت الٗىإلاُت/ال٩ى٦بُت ،ومك٩لتها الُاثُٟت
امخضث ؤُ٣ٞا وٖمىصًا :ؤُ٣ٞا احؿٗذ وحٗممذ لدكمل ال٨شحر مً البلضان الٗغبُت
لخٛضو ٖىىاها لهُ٣ا باإلاغخلت ،وٖمىصًا ّ
حٗم٣ذ "صًيُا ومظهبُا وبزيُا و٢بلُا" في
َب٣اث جؼصاص حُٗ٣ضا مً خُض الخىُْ ٠الؿُاسخي اإلاخجاوػ لًمان اؾخمغاعٍت
"الىٓام" وصًمىمت ٖال٢اث الخبُٗت في بىِخه هىا ؤو هىا ،٥بلى يمان بٖاصة
الترؾُم الجُىؾُاسخي الجضًض للىًَ الٗغبي وألا٢الُم اإلادُُت وصًمىمت قب٨ت
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ؤهٓمت ب٢لُمُت ٧ىلىهُالُت جابٗت ،وؤػمت خغ٦ت جدغعها الىَجي البيُىٍت
ّ
مغ٦بت مً العجؼ
والؿُاؾُت لم جبٖ ٤لى خالها ،بل اهخ٣لذ بلى ًٞاءاث
والٟكل ،عجؼ بيُىي مؼمً في ُ٢اصتها البرظىػاػٍت ،وٞكل ؾُاسخي مالػم لخُابها،
٦كٟخه مٟانل لخٓاث ٞغنت جاعٍسُت ٧ان ًٟترى بها الخإؾِـ الؾخجابت
مىاؾبت لخدضًاث ّ
الخٛحر ومُالب الجماهحر :لخٓت خغب الخلُج ألاولى التي جبٗذ
اجهُاع الؿىُِٞذ و٢اصث بلى ؤوؾلى في الخالت الٟلؿُُيُت ،ولخٓت ؾ٣ىٍ بٛضاص
م٘ الاخخال ٫الامغٍ٩ي للٗغا ،١ولخٓت ا" ٫بىٖؼٍؼي" في جىوـ وما جالها مً
لخٓاث ٖغبُت هىا ٥وهىا.٥
ُ ّ
ضخذ في
عاهىىا ،باإلياٞت بلى ٧ل طل ،٪هى عاهً "ؤلاعهاب" الضمىي الظي
ّ
مغ٦باث الخ٣ض والٛغاثؼ اإلاظهبُت والجهل اإلا٣ضؽ والى ِٟألاؾىص
قغاًِىه
والضوالع ،لخٛضو الؿاخت الٗغبُت باعة الجظب ألا٦ثر ٚغابت في الخاعٍش لكظاط
آلاٞا ١مً ؾاثغ ؤعظاء ال٩ى٦ب ،مً اإلاغجؼ٢ت ،ومهىوسخي الجيـ ،و٣ٞهاء الضم،
وؤصواث و٧االث الاؾخسباعاث الٛغبُت والكغُ٢ت ٖلى خض ؾىاء.
في ؾاا ٫الغاهً بطن زمت جدىالث ٦شُٟت ،ل٨جها جدىالث في الضعظت ،لُب٣ى
"هىٕ" الغاهً ٖلى خالهٞ ،ماطا ًٖ ؾاا ٫الغاهىُت؟ ؤو عاهىُت ماطا هىا وآلان؟
ؤما الغاهىُت هىا وآلان ٞهي عاهىُت "مهضي ٖامل" :الُٟلؿى ٝوالؿىؾُىلىجي
ّ
واإلاىايل الخؼبي واإلاىٓغ الؿُاسخي ،هي عاهىُت الخىىٍغ في مىاظهت ؤلاعهاب ،والشىعة
ّ
ال٩اهُُت في مىاظهت جسل ٠ال٨ٟغ ،وهي عاهىُت "اإلااع٦ؿُت" بالًغوعة ،اإلااع٦ؿُت
ّ
التي جمشلها مهضي ٖامل هٓغٍت ومماعؾت ،ماع٦ؿُت الٟلؿٟت والٗلم والشىعة ،وهي
اهىُت ال٨ٟغ الجظعي اإلاؿ٩ىن بهغامت اإلاىهجُت وص٢ت اإلاٟهىم ّ
وخضة الى٣ض وٖم٤
ع
الخدلُل ،وبالخالي هي عاهىُت اإلاىهج اإلاخحن بٗخاصه الىٓغي وظهاػه اإلاٟاهُمي ،ؤو
عاهىُت "اإلاساَغة الىٓغٍت" بلٛت مهضي ،وهي في الخدلُل ألازحر عاهىُت "الخدضي
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والاؾخجابت" مً خُض هي عاهىُت "ألاػمت" اإلاؿخمغة في م٣ابل عاهىُت "البضًل"
الًغوعي ،ؤو عاهىُت" باؽ الىا "٘٢في م٣ابل عاهىُت "يغوعة الخُٛحر".
ّ
في هظا اإلاؿخىي مً الغاهىُت جدخل الٟلؿٟت٦ ،ما جمشلها مهضي ٖامل،
اإلاؿاخت ألاهمٞ ،هي عاهىُت الٟلؿٟت ب٩ل ٦شاٞتها ،في ٖخاصها الىٓغي وظهاػها
اإلاٟاهُمي وؤصواتها الى٣ضًت الخدلُلُت٦ ،ما في مماعؾتها الٗلمُت الشىعٍت في ٢غاءتها
للىا ٘٢الاظخماعي ،والشىعٍت الٗلمُت في اهدُاػها لئلوؿان في مىاظهت ال٣هغ
والاؾخٛال ٫والخٟاوث الُب٣ي.
ّ
في ق٣ها ألاو ٫م٨ىذ الٟلؿٟت الىٓغٍت مهضي ٖامل مً ٢غاءة الىا ٘٢الٗغبي
والٗالمي ٢غاءة ٖلمُت ص٣ُ٢تٞ ،اؾخُإ الىنى ٫بلى َب٣اث اإلاؿ٩ىث ٖىه
"اإلاُمىع/اإلا ّ
دغم" في مىٓىمخىا اإلاٗغُٞت مً زال ٫الخٟغ الٗمُ ٤في ظظوع الىا٘٢
وؤؾباب ؤػمخه اإلاؼمىت ،مؿخُٗىا بجملت مً "اإلاٟهىماث اإلابخ٨غة ،مشلٖ :ال٢ت
الخدضًضٖ ،ال٢ت الؿُُغة ،خ٣ى ٫الهغإ الُب٣ي ،الخغ٦ت الاهدباطًت ،الخغ٦ت
الاهجظابُت ،الترابِ الترا٦بي ،الترابِ الاهههاعي ،اإلاماعؾاث الا٢خهاصًت
وألاًضًىلىظُت والىٓغٍت والؿُاؾُت للهغإ الُب٣ي ،الؼمً الخ٩ىٍجي والؼمً
البيُىي وػمً ال ،ُ٘٣ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت ،الخمحز والخ٩ىهً" ،وبُغٍ٣ت
ّ
قُض بها "ؤهمىطظه ألاهُىلىجي الاظخماعي ،لِـ بالُغٍ٣ت الخدلُلُت الضً٩اعجُت
لبىت لبىت ،وبهما بالُغٍ٣ت الترُ٦بُت الخدمًُُت طاث الخغ٦ت اللىلبُت
الخهاٖضًت".579
في هظا اإلاؿخىي ٧ان مهضي ٖامل ُٞلؿىٞا مجضصا ب٩ل ما حٗىُه ال٩لمت ،وهى
ّ
الظي ً٣ىّ :٫
"بن ٖلُىا بهخاط ال٨ٟغ اإلااع٦سخي الظي به ه٨ٟغ .وبهخاظه هظا هى بٖاصة
بهخاط له في جمُحز ٧ىهِخه .وجمُحزه هظا ً٩ىن بمجابهت واٗ٢ىا الخاعٍخي الاظخماعي
 579غصٌب ،هشام ،وآخرون ( ،)7113فلسفة التحرر القومً العربً ،عمان 8مؤسسة ورد.
منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

146

الظي هى وا ٘٢الهغإ الُب٣ي في خغ٦ت الخدغع الىَجي .ولِـ هظا ال٨ٟغ ظاهؼا
٢ابال للخُبُ ٤في ٧ل ػمان وم٩ان ،وفي ٧ل مُضان مً مُاصًً اإلاٗغٞتٖ .لُه،
ّ
بالٗ٨ـ ،ؤن ًشبذ ،في ٧ل آن٢ ،ضعجه ٖلى الخمل ٪اإلاٗغفي لىا ٘٢لِـ له ُٞه
م٩ان مؿب.580"٤
وفي هظا اإلاؿخىي ال ػالذ الٟلؿٟت الىٓغٍت ٢اصعة ،بل ألا٦ثر ٢ضعةٖ ،لى ج٣ضًم
٢غاءة مسخلٟت للىا ٘٢الٗغبي الغاهً الظي ّجمذ ؤلاقاعة بلى ؤبغػ مٗاإلاه في ال٣ٟغاث
الؿاب٣ت ،وال ػالذ ال٣غاءة اإلااصًت "الجضلُت والخاعٍسُت" لبيُت وٖال٢اث عؤؽ اإلاا٫
في مغخلخه الامبرًالُت الٗىإلاُت/ال٩ى٦بُت هي ال٣غاءة ألا٢ضع ٖلى الخٟؿحر وج٣ضًم
البضاثل الاوؿاهُت الىاُٗ٢ت ،وما جل" ٪الٗىصة" ألاممُت اإلادمىمت بلى ٦خاب "عؤؽ
اإلاا "٫إلااع٦ـ ٖ٣ب ألاػمت اإلاالُت الٗاإلاُت في مداولت لخدلُل ؤؾبابها وؤبٗاصها بال
بقاعة مً بحن مئاث ؤلاقاعاث .في هظا اإلاؿخىي بطن حٛضو عاهىُت مهضي ٖامل
"ظىابا" ٖلى الؿاا ،٫ل٨ىه ظىاب ال ً٨خمل بال بك٣ه الشاوي آلاحي.
ّ
في ق٣ها الشاوي ق٩لذ الٟلؿٟت الٗملُت صلُل مماعؾت ومكغوٖا للخُٛحر
لضي مهضي ٖامل ،الظي اؾخلهمها " ٥ؾالح زىعي" بلٛت الخىؾحر" ٝ ،و٢اج٘
الهغإ الُب٣ي جخمشل باأل٩ٞاع التي جخمشل بضوعها ٖبر ال٩لماث ،وفي اإلاىُ٤
الٗلمي والٟلؿٟي ال٩لماث (اإلاٟاهُم ،الخهيُٟاث) هي ؤًًا ؤصواث اإلاٗغٞت ،ولً٨
في الىًا ٫الؿُاسخي وال٨ٟغي ،ال٩لماث هي ؤًًا ؤؾلخت ومخٟجغاث".581
ّ
ّ
ومهضي ٖامل في هظا اإلاؿخىي ٧ان "مىٓغا لخغ٦ت الخدغع الىَجي ،ومىٓغا
ُ
بك٩ل زام ل٨ٟغة مدىعٍت هي ٨ٞغة ؤػمت الُ٣اصة ٞحها ،التي ج ّدل بإن جإحي
الُب٣ت الٗاملت بلى مى ٘٢الُ٣اصة بض ٫الُ٣اصة البرظىػاًت الهٛحرة التي ج٣ىص ،وهى
 580عامل ،مهدي ( ،)0771مناقشات وأحادٌث ،ط  ،0بٌروت 8دار الفارابً ،ص .36
 581التوسٌر ،لوي ،الفلسفة كسالح ثوري ،مقابلة أجرتها مارٌا أنطوانٌٌتا مع ألتوسٌر فً شهر شباط ،۱٨٦٩
االرشٌف الماركسً.
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ّ
ّ
الخدى– ٫الؿحروعة -خحن ً٣ىّ ٫بن ؾحروعة الخدغع الىَجي هي
اإلاىٓغ ل٨ٟغة
ؾحروعة الخدى ٫بلى الاقتراُ٦ت".582
في هظا اإلاؿخىي ً٨خمل ظىاب الغاهىُت ،عاهىُت اإلاىايل الُٟلؿى،ٝ
ّ
وُٞلؿى ٝاإلاماعؾت الظي ال ًدل ٤في ًٞاءاث ججغٍضًت مشالُت ،بل ٌِٗل الىا٘٢
ب٩ل جٟانُله ،وٍىداػ باإلاُل ٤بلى ً٢اًا الجماهحر وهمىم الىاؽ ،وٍخسظ مىٗ٢ه
الُلُعي/الُبُعي في م٣ضمت الخغ٦ت الشىعٍت الخاملت لىاء الخُٛحر ،جماما ٦ما
لُىحن وعوػا لى٦ؿمبىع ٙوؤهُىهُى ٚغامصخي وآزغًٍ .وهي عاهىُت جٟغى ه٨ظا
اخخُاط لىمىطط مهضي ٖامل ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى بد٨مغاهىُت الخالت الٗغبُت
التي ٚاب ٞحها صوع اإلاش ٠٣الًٗىي ،ؤو جم "اؾدئجاعه" بىنٟه "زبحرا" مً ٢بل
ؤهٓمت ٢غوؾُُت هىا ،ؤو ماؾؿاث وصو ٫ماهدت خضازُت هىا.٥

 582ندوة نحو تجدٌد المشروع االشتراكً ،بٌروت 8دار الفارابً 80772 ،مداخلة أدٌب نعمة ،ص .380
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عبما ً٩ىن ج٨شُ ٠الضعاؾت في زالناث وصالالث الخُىة ألا٦ثر نٗىبت في
مغاخل بٖضاص جل ٪الضعاؾت .طلّ ٪ؤن ازتزاٖ ٫كغاث الهٟداث مً الضعاؾت،
ّ
اإلا٨شٟت ؤنال ،في بً٘ نٟداث ًدخاط جغ٦حزا ٖالُا وٍٓ٣ت صاثمت للخٟاّ ٖلى
ؤ ّ
هم ألا٩ٞاع وٖضم ازخال ٫جغابُها .لظل ٪ؾِخم جغ٦حز زالناث وصالالث هظه
الضعاؾت خى" ٫مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت٢ :غاءة في ألانى ٫والخىُْ٠
والضالالث" في ه٣اٍ مخخابٗت٧ ،الخالي:
أَالً :جمشلذ مك٩لت الضعاؾت في مداولت اؾخ٨كا ٝمىهجُت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت ،مً زال ٫الخٟغ في ؤنىلها وجىُْٟاتها وصالالتها ،باالؾدىاص بلى
مجمىٖت ال٨خب والضعاؾاث واإلا٣االث التي ؤهجؼها ٖامل ،باإلياٞت بلى م٣اعبت
مالمذ ما لم ً٨خمل في مكغوٖه الٟلؿٟي .وجم اؾخسضام اإلاىهجُت الى٣ضًت
الخدلُلُت بك٩ل ؤؾاؽ في مٗالجت جل ٪اإلاك٩لت الضعاؾُت .وبىاء ٖلى طل ٪جم
ّ
جدضًض ؤهضا ٝالضعاؾت بالٗمل ٖلى اؾخ٨كا ٝألانى ٫الٟلؿُٟت التي ق٩لذ
مىٓىمت مهضي ٖامل ال٨ٟغٍت .وجدضًض ؤهم اإلاىهجُاث الٟلؿُٟت "ؤؾالُب
وؤصواث" التي اؾخسضمها مهضي ٖامل في جدلُالجه الىٓغٍت والخُبُُ٣ت .وببغاػ
آلُاث جىُْ ٠مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت في الخدلُل مً زال ٫هماطط
مدضصة .وم٣اعبت مالمذ ما لم ً٨خمل في مكغوٕ مهضي ٖامل الٟلؿٟي.
ثلنّلً :اهُل٣ذ الضعاؾت مً ٞغيُت ّؤن مهضي ٖامل ّ
ؤؾـ لغئٍت ٞلؿُٟت
ظضًضة ومسخلٟت ،باالهُال ١مً ظظوعها اإلااع٦ؿُت ،جدؿم باإلاغوهت وال٣ضعة ٖلى
الخىلُ ٠الجضليٖ ،لى اإلاؿخىي الىٓغي إلاىاهج ٞلؿُٟت مخٗضصة مً هاخُت،
والخىُْ ٠الٗملي لهظه اإلاىاهج في ه٣ض الىا ٘٢الٗغبي ،وجدلُله ،مً هاخُت ؤزغي.
ّ
وجمشلذ ؤؾئلت الضعاؾت في :ما مٗالم ؤلاَاع الٗام إلاىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت،
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وما ؤنىلها الىٓغٍت؟ ما ؤبغػ اإلاىاهج التي ؤؾهمذ في حكُ٨ل مىهجُت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت؟ وما ؤؾالُب وؤصواث جل ٪اإلاىهجُت؟ ما مؿاخاث الدكابه ،ومً زم
خضوص الازخال ٝما بحن مهضي ٖامل ولىي ؤلخىؾحر؟  ٠ُ٦جم جىُْ ٠مىهجُت
مهضي ٖامل الٟلؿُٟت في ه٣ض الىا ٘٢الٗغبي ،وجدلُله؟ ما اإلاالمذ اإلام٨ىت
ال٦خما ٫مكغوٕ مهضي ٖامل الٟلؿٟي؟ ّ
وجم جهمُم ٞهى ٫ألاَغوخت ومباخثها
بىاء ٖلى جل ٪ألاؾئلت لٛغى مٗالجتها.
ثللجلً :جم ازخُاع مجمىٖت مدضصة مً الضعاؾاث الؿاب٣ت للى٣ض والخدلُل ،بىا٘٢
زالر صعاؾاث في زالزت مؿخىٍاث :ؤًضًىلىظُت وٚحر ؤًضًىلىظُت وقبه ؤًضًىلىظُت.
بىاء ٖلى مٗاًحر الا٢تراب/الابخٗاص ًٖ مىيىٕ هظه ألاَغوختّ ،
ٞخم اٖخماص
الضعاؾاث طاث ألابٗاص الٟلؿُٟت٧ ،لُا ؤو ظؼثُا ،وجم اؾخصىاء الضعاؾاث طاث
الهبٛت الخؼبُت ،ؤو الؿُاؾُت الهغٞت ،ؤو ألاصبُت.
ّ
زابعلً :ها٢كذ الضعاؾت في ٞهلها ألاو" ٫ؤنى٫
وم٩ىهاث مىٓىمت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت" في زالزت مباخض ،ألاو ٫هى اإلادُاث الباعػة في ّ
ج٩ىن ٞلؿٟت مهضي
ٖامل ،والشاوي هى ألانى ٫الىٓغٍت لٟلؿٟت مهضي ٖامل ،والشالض هى ٞلؿٟت
مهضي ٖامل مً ال٩ىهُت بلى ّ
الخمحز .وجىنلذ ألاَغوخت في الٟهل ألاو ٫بلى ّؤن
ؤبغػ اإلادُاث في ّ
ج٩ىن ٞلؿٟت مهضي ٖامل هي نحروعة الخإؾِـ اإلاجهجي في
مدُت ٦خاب "م٣ضماث هٓغٍت" ،وه٣ض ال٨ٟغ البرظىاػي في مدُت هضوة ال٩ىٍذ،
وه٣ض الىا ٘٢وال٨ٟغ الُاثٟي في مدُت الخغب ألاهلُت ،وال٣غاءة اإلااصًت
اإلاخسههت في مدُت ٢غاءة ابً زلضون وه٣ض بصواعص ؾُٗض ،وؤزحرا مدُت ه٣ض
ال٨ٟغ الُىمي التي لم ج٨خملّ .ؤما ألانى ٫الىٓغٍت لٟلؿٟت مهضي ٖامل ٞخمشلذ
بك٩ل ؤؾاؽ في الٟلؿٟت اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت في ماصًتها الجضلُت والخاعٍسُت ،وفي
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ا٢خهاصها الؿُاسخي واقتراُ٦تها الٗلمُت٦ .ما ها٢كذ ألاَغوخت في جهاًت الٟهل
ّ
والخمحز" في مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت.
ألاو ٫مٟهىم "ال٩ىهُت
خلمطلً :ها٢كذ الضعاؾت في ٞهلها الشاوي "مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت في
الؿُا٢اث الىٓغٍت" في زالزت مباخض ،ألاو ٫خى ٫الغاٞض اإلاجهجي الخلضووي ،والشاوي
خى ٫الغاٞض اإلاجهجي الالخىؾحري ،والشالض خى ٫ألاؾالُب وألاصواث اإلاىهجُت في
ٞلؿٟت مهضي ٖامل .وجىنلذ ألاَغوخت في ٞهلها الشاوي بلى الاؾخيخاظاث
الخالُت:
ّ
 ق٩ل الترار ال٨ٟغي ل٩ل مً ٖالم الاظخمإ الٗغبي ابً زلضون،والُٟلؿى ٝالٟغوسخي لىي ؤلخىؾحر عواٞض مىهجُت ظضًضة في مىٓىمت
ّ
ووؿبِخه.
مهضي ٖامل الٟلؿُٟتٖ ،لى جٟاوث في الخإزحر
 الغاٞض الخلضووي في مىٓىمت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت هب٘ مً زىعة ابًّ
زلضون ال٨ٟغٍت ،والتي جمشلذ بخدغٍغ ابً زلضون لل٨ٟغ الخاعٍخي مً
ْ
ووي٘ ابً زلضون ألؾـ ٖلم الخاعٍش ،وجدضًض
هُمىت ال٨ٟغ الُٛبي،
اإلاىهج الٗلمي للمماعؾت الخاعٍسُت .وماعؽ مهضي ٖامل ه٣ضا ٖلمُا لترار
ابً زلضون وَغٍ٣خه البدشُت في اججاهحن ازىحن مخىاػٍحن :ألاو ٫هى ه٣ض
هٓغي إلا٣ضمت ابً زلضون طاتها ،والشاوي هى ه٣ض جُبُ٣ي لخىُْ ٠بٌٗ
اإلاٟاهُم الخلضوهُت في ٚحر ؾُا٢اتها الٗلمُت لخدلُل الىا ٘٢الٗغبي.
 ٖال٢ت مهضي ٖامل بإلخىؾحر ٖال٢ت بق٩الُتًٓ ،هغ ٞحها الاجٟا ١ختىالخماهي ؤخُاها ،وٍٓهغ ٞحها الازخال ٝختى الخىا ٌ٢ؤخُاها ؤزغي٦ ،ما
ُ
ًٓهغ ٞحها ،في ؤخُان ّ
ؤ٢ل ،هىٕ مً الٛمىى اإلاغب ٪ما بحن الاجٟا١
والازخال.ٝ
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 اجٟا ١مهضي ٖامل م٘ ؤلخىؾحرًٓ ،هغ في عئٍت مهضي ٖامل لٗلمُت ال٨ٟغاإلااع٦سخي ،والُُٗ٣ت اإلاٗغُٞت ما بحن طل ٪ال٨ٟغ وال٨ٟغ الهُجلي ،وصوع
ّ
وحٗ٣ض البيُت الاظخماُٖت في الىٓغٍت
ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت،
اإلااع٦ؿُت ،وه٣ض جُاع عوظُه ٚاعوصي في هؼٖخه ؤلاوؿاهىٍت ،والخمُحز ما
بحن الٗلم وألاًضًىلىظُا ،وٚحر طل.٪
 ازخال ٝمهضي ٖامل ًٖ ؤلخىؾحر ،ؤو ظهض مهضي ٖامل الى٣ضي اإلاخجاوػؤلخىؾحرًٓ ،هغ في ه٣ضه للجزٖت البيُىٍت التي جمى٘ ؤلخىؾحر مً عئٍت
ٖال٢ت الازخال ٝبحن الىًُ٣حن في الخىا ٌ٢اإلااع٦سخي ،وبالخالي ٖال٢ت
الازخال ٝاإلاىيىعي في جغابِ اإلاؿخىٍاث البيُىٍت في البيُت الاظخماُٖت
بحن ػاوٍتي الىٓغ الُبُ٣خحن الىًُ٣خحن ،وهى زُإ مجهجي ؤصي بإلخىؾحر
بلى ٖضم ب٢امت الٟغ ١الُب٣ي ،وبالخالي الخض اإلاٗغفي الٟانل ،بحن خؼب
الُب٣ت الٗاملت ،وبُ٣ت ألاخؼاب ألازغي.
ُ
 ٚمىى ٖال٢ت مهضي ٖامل اإلاغب ٪بإلخىؾحر ْهغ في اؾخٗاعة بٌٗاإلاٟاهُم ألالخىؾحرًت بك٩ل مباقغ ،بغٚم بقاعة مهضي ٖامل بلى ازخالٝ
اإلاٗجى الظي ٌُُٗه لخل ٪اإلاٟاهُم ،مشل مٟهىم "الؿببُت البيُىٍت"
ّ
بىنٟه ؤؾاؾا ًّ
هٓغٍا لخدلُل ٖال٢ت الاؾخٗماع بالخسل.٠
ّ
جمحزث مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت بمجمىٖت مً الؿماث ٖلى
مؿخىَي ألاؾالُب وألاصواث .ألاؾالُب باإلاٗجى ألا٢غب للُغ ١وألاهماٍ
والؿماث الٟىُت ،وألاصواث بمٗجى الىؾاثل اإلاٗغُٞت واإلاٟاهُم الخدلُلُت.
ٖلى ٢اٖضة الىخضة اإلاىهجُت لؤلؾالُب وألاصواث.
 ؤهم ؤؾالُب مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت وؾماتها في الؿُا ١الىٓغيجمشلذ في :الى٣ضًت .والىًُ٣ت .والهغامت اإلاىُُ٣ت .واإلاغوهت اإلاىهجُت.
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والخـ الخاعٍخي الؿىؾُىلىجي .والدؿائ ٫الضاثم .والخ٨غاع .والسخغٍت
الظُ٦ت.
 جإؾـ ظهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ٖلىمجمىٖت اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث اإلااع٦ؿُت اللُىِىُت اإلاٗغوٞت ،مً ٢بُل:
الخىا ٌ٢وؤهماٍ ؤلاهخاط والهغإ الُب٣ي والخدالٟاث الُبُ٣ت وجٟاوث
الخُىع وال٩ىلىهُالُت والامبرًالُت وٞاثٌ الُ٣مت ،وما بلى طلّ .٪
ل ً٨ظهاػ
مهضي ٖامل اإلاٟاهُمي لم ًٖ ٠٣ىض جل ٪الخضوص ،بل حٗضاها بلى هدذ
مجمىٖت مً اإلاٟاهُم واإلاهُلخاث الجضًضة في نُاٚتها ،والخجضًضًت في
مًمىجها.
 لٛت مهضي ٖامل الىٓغٍت اهُل٣ذ مً زالزت ؤع٧ان ؤؾاؾُت ،هي :بم٩اهاثاللٛت الٗغبُت ٖلى هدذ اإلاٟاهُم الٟلؿُٟت وببضإ اإلاهُلخاث الٗلمُت،
ّ
اإلاخٗغط .واعجبِ
والُاب٘ الخجغٍضي للٛت الٗلمُت ،ومىُ ٤البدض اللىلبي
ظهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت لضي مهضي ٖامل بٗال٢ت ظضلُت يغوعٍت ٞغيتها
ًُ٢ت خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،بىنٟها الهاظـ الغثِـ الظي
ٌكٛل ٨ٞغ مهضي ٖامل.
-

ُ ّ
ؤهم الىؾاثل وألاصواث التي حك٩ل ظهاػ اإلاٟاهُم الىٓغٍت في مىهجُت

مهضي ٖامل الٟلؿُٟت هي :مٟهىم همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي .مٟهىم ؤػمىت
ّ
ّ
الخُىع ،ؤو الؼمان البيُىي،
الخ٩ىن ،وػمان
البيُت الاظخماُٖت :ػمان
وػمان ال .ُ٘٣مٟهىم الخغ٦ت الاهدباطًت والخغ٦ت الاهجظابُت .مٟهىم
الترابِ الاهههاعي والترابِ الترا٦بي .مٟهىم الخٟاوث البيُىي والخٟاوث
الخُىعي .مٟهىم ٖال٢ت الخدضص وٖال٢ت الؿُُغة .مٟهىم الخىاٌ٢
اإلادضص والخىا ٌ٢اإلاؿُُغ .مٟهىم الهُمىت الُبُ٣ت والؿُُغة الُبُ٣ت.
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مٟهىم ؾلُت الضولت وظهاػ الضولت .مٟهىم الخمغخل والخُىع .مٟهىم
الؿببُت البيُىٍت.
 ما ًٓهغ ٛ٦مىى ؤو جىا ٌ٢مغب ٪في جىُْ ٠مهضي ٖامل لبٌٗاإلاٟاهُم البيُىٍت في مىهجُخه الٟلؿُٟت ،وهى ٚمىى ًٓهغ في جل٪
اإلاؿاخت اإلالخبؿت ما بحن البيُىي والالبيُىي في لٛت مهضي ٖامل
الىٓغٍتً ،مٞ ً٨همه وجٟؿحره مً ػاوٍت ّؤن مهضي ٖامل ٧ان ص٣ُ٢ا في
ه٣ضه للجزٖت البيُىٍت لضي ؤلخىؾحر ،و٧ان ،في هٟـ الى٢ذ ،مدؿ٣ا
ًّ
مىُُ٣ا في جىُْٟه لبٌٗ اإلاٟاهُم البيُىٍت في جدلُل البيُت الاظخماُٖت.
وجٟؿحر طل٩ً ٪ىن بالخدضًض الض ٤ُ٢للً٣اًا اإلاى٣ىصة في هؼٖت ؤلخىؾحر
البيُىٍت ،والخدضًض الض ٤ُ٢إلاٗاوي اإلاٟاهُم البيُىٍت التي جم جىُْٟها في
ّ
ال٩لُت مً ٢بل مهضي
جدلُل البيُت الاظخماُٖت في ؾُا٢اتها اإلاىهجُت
ٖامل .خُض ّبن مهضي ٖامل ًيخ٣ض همِ البيُىٍت الظي ال ًإزظ الخٟاع١
والازخالٗ٦ ٝىامل مهمت في البيُت الاظخماُٖت ،في هٟـ الى٢ذ الظي
ٌؿخسضم ُٞه بيُىٍت مً هىٕ آزغ ،جإزظ الخٟاع ١والازخال٦ ٝمغ٦ب
ؤؾاسخي في جل ٪البيُت .مً هظه الؼاوٍت ًبضو ه٣ض مهضي ٖامل "اؾخيخاظا"
ًّ
ه٣ضًا ج٣ىص بلُه مىهجُخه اإلاىُُ٣ت ،وفي ؾُا ١طل ٪الاؾخيخاط اإلاجهجي
ًّ
ُُٗ٢ا ؤو ع ًّؤًا
ًم٢ ً٨غاءة ه٣ض مهضي ٖامل ،لِـ بىنٟه "خ٨ما"
ًّ
جد٨مُا ب٣ضع ما هى ٦ك ٠إلاأالث اإلاٗجى اإلادخملت.
ضلدضلً :ها٢كذ الضعاؾت في ٞهلها الشالض "مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت في
ؾُا٢اث الخىُْ "٠في ؤعبٗت مباخض ،هي همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي وجىٓحر خغ٦ت
الخدغع الىَجي .وؤػمت البرظىاػٍاث الٗغبُت .والُاثُٟت والخغب ألاهلُت .والىٓام
الخٗلُمي .وزلو الٟهل الشالض الى مجمىٖت مً الىخاثج ؤهمها:
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 ًُ٢ت خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ّجدخل اإلاؿاخت اإلاغ٦ؼٍت في مكغوٕ
مهضي ٖامل ال٨ٟغي والؿُاسخيُٞ .ما ٌٗخبر مٟهىم "همِ ؤلاهخاط
ال٩ىلىهُالي" مٟهىما مدىعٍا في ظهاػ مهضي ٖامل الىٓغي ،وؤصاة هٓغٍت
جدلُلُت جدخل مىٗ٢ا مغ٦ؼٍا في ؤبدازه ٧لها.
ّ
مغ٦بت ،بيُىٍت
 حٗاوي خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت مً ؤػ ّمتوؾُاؾُت.ألاػمت البيُىٍت لخغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت جٓهغ في اإلاإػ١
الُب٣ي للُب٣ت اإلاخىؾُت ،ؤو البرظىاػٍت الهٛحرة في نحروعتها الُبُ٣ت
بد٨م مىٗ٢ها في ُ٢اصة هظه الخغ٦ت .بمٗجى ّؤجها ؤػمت الُ٣اصة البرظىاػٍت
في جل ٪الخغ٦تّ .ؤما ألاػمت الؿُاؾُت ٞهي ؤػمت البضًل الشىعي في جل٪
الخغ٦ت.
 َغٍ ٤الخدغع الىَجي الٗغبي ،خؿب مهضي ٖامل ،هي بالًغوعة َغٍ٤الهغإ الُب٣ي مً خُض هى طاجه الهغإ الىَجي في بيُاجىا الاظخماُٖت
ال٩ىلىهُالُت ،وآلُت الخدغع مً ؤلامبرًالُت هي طاتها آلُت الخدغع مً
الغؤؾمالُت الخبُٗت ،وال ؾبُل بلى الٟهل بحن الازىحن ،ؤو بحن الازيخحن.
 ٦ك ٠الخًلُل ألاًضًىلىجي البرظىاػي ّجم بىاؾُت ظهاػ اإلاٟاهُم
الىٓغٍت في مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟت ،وجدضًضا مٟهىم "همِ
ّ
لخٗ٣ض البيُت
ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" واإلاٟاهُم اإلاغجبُت به في جٟؿحرها
الاظخماُٖت ؤوال ،زم في جٟؿحرها لٗال٢ت الخبُٗت البيُىٍت التي جغبِ البيُت
الاظخماُٖت الٗغبُت ال٩ىلىهُالُت بالبيُت الاظخماُٖت الغؤؾمالُت في الٛغب
ألاوعوبي وألامغٍ٩ي ،وهي ٖال٢ت "ازخال ٝبيُىي" بالًغوعة ،ولِؿذ
ٖال٢ت جمازل ٦ما هى الخا ٫في ؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت وزُابها الخًلُلي.
 ظىهغ الًُ٣ت في ه ٌ٣ؤًضًىلىظُت البرظىاػٍت ًخمشل ،خؿب مهضيٖامل ،في ه ٌ٣اٖخباع الترار ؾببا للخسل ٠في زُاب جل٪
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ألاًضًىلىظُت ،اهُال٢ا مً ػاوٍت هٓغ اإلااصًت الخاعٍسُت التي جغي البيُت
الاظخماُٖت "٩٦ل مخماؾ ،٪ختى في مداولت ٞهم الٗىانغ التي جيخمي بلى
بيُت اظخماُٖت ؾاب٣ت".
 اهُل ٤مهضي ٖامل في مٗالجت مك٩لت الُاثُٟت في لبىان مً البيُتالاظخماُٖت اللبىاهُت الخايغة ،وٞحها بدض ًٖ ؤؾباب جل ٪اإلاك٩لت،
وباؾخسضام اإلاٟاهُم الٗلمُت اإلااع٦ؿُت ،وفي طل ٪خًىع َبُعي
لؤلؾاؽ اإلااع٦سخي في ٞلؿٟخه.
ّ
اإلاغ٦بت في جدلُله ألؾباب الخغب
 ْهغث مىهجُت مهضي ٖامل الٟلؿُٟتألاهلُت في لبىان ،وحكاب٨ذ ٞحها مٟاهُم هٓغٍت ٖضًضة٦ ،ىمِ ؤلاهخاط
ال٩ىلىهُالي والبيُىٍت الخاعٍسُت وجٟاوث الخُىع ،م٘ ؾماث باعػة ٧الى٣ض
والى ٌ٣وج٨غاع الؿاا ٫وألا٩ٞاع الغثِؿت والهغامت اإلاىُُ٣ت.
 مٟهىم "همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" في مىهج الخدلُل الٗلمي الُب٣يّ ،ؤي
اإلااع٦سخي٧ ،ان ؤصاة جدلُل مك٩لت الُاثُٟت ،وه ٌ٣اإلاىُل ٤ال٨ٟغي
للخُاب البرظىاػي الُاثٟي مً خُض جدضًضه الُاثٟت ُ٨٦ان ظىهغي
ؤو ٧ىخضة اظخماُٖت ٢اثمت بظاتها ،وجدضًضه اإلاجخم٘ اللبىاوي ٦مجمىٖت
مً الُىاث ،٠زم جدضًضه للُاثُٟت بىاء ٖلى طل.٪
 الُاثُٟت في م٣اعبت مهضي ٖاملهي الك٩ل الظي ًٓهغ ُٞه ،مً مى ٘٢هٓغالبرظىاػٍت اإلاؿُُغة ،الىٓام الؿُاسخي للؿُُغة الُبُ٣ت لهظه الُب٣ت
اإلاؿُُغة مٓهغ الىٓام الؿُاسخي لخٗاٌل الُىاث .٠والُاثٟت في جل٪
اإلا٣اعبت "لِؿذ ُ٦اها ظىهغٍا ؤو وخضة اظخماُٖت ٢اثمت بظاتها ،بل هي
ٖال٢ت ؾُاؾُت ٢اثمت بحن ٞئاث مً الُب٣اث ال٩اصخت وٞئت مً
البرظىاػٍت ،وجل ٪الٗال٢ت هي ٖال٢ت جمشُل ؾُاسخي جغي ٞحها ٞئاث
الُب٣ت ال٩اصخت في هظه الٟئت مً البرظىاػٍت ممشلحها الؿُاؾُحن".
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 ؤهمُت م٣اعبت مهضي ٖامل اإلاسخلٟت إلاٟهىمي الُاثٟت والُاثُٟت جٓهغ فيزلخلت ؤؾـ الخُاب ألاًضًىلىجي الُاثٟي الخًلُلي مً ظظوعه،
هٓغٍا ،وهى الخُاب الؿاثض لِـ في ؤوؾاٍ الُب٣ت البرظىاػٍت وخلٟائها
 ،ِ٣ٞبل في ؤوؾاٍ ؤ٧اصًمُت وقٗبُت ٦شحرة مٗاصًت ،في خ٣ُ٣ت مىٟ٢ها،
لل٨ٟغ الُاثٟي واإلاماعؾت الُاثُٟت .وجٓهغ ؤهمُتها في مكغوٕ مهضي
ٖامل في اإلاماعؾت مً زال ٫جهىٍبها لبىنلت الخىا ٌ٢في هًاالث
الُب٣ت الٗاملت وخلٟائها الشىعٍحن.
 الجهض الىٓغي ال٨بحر الظي بظله مهضي ٖامل في جدلُل ًُ٢ت الُاثُٟتٌكحر بلى ؤهمُت جل ٪الًُ٣ت في مكغوٖه الٟلؿٟي والىًالي٦ ،ما ًبحن
جىُْٟه إلاٗٓم ؤؾالُب مىهجُخه الٟلؿُٟت في جىاو ٫الًُ٣ت الُاثُٟت
ّ
وخؿا جاعٍسُا وج٨غاعا،
ه٣ضا وهً٣ا وؤؾئلت ونغامت مىُُ٣ت ومغوهت
وٍبحن خًىع ظهاػه اإلاٟاهُمي ب٩امل ٖخاصه الىٓغي ،زانت مٟهىم
"همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" والبيُىٍت الخاعٍسُت وؤظهؼة الضولت
ألاًضًىلىظُت وٚحرها .وهى جىُْٞ ٠غيه جدضي الخغب ألاهلُت في لبىان،
ولم ًيخه ختى اللخٓت.
 صعاؾاث مهضي ٖامل في خ٣ل التربُت والخٗلُم ؤْهغث ٖم ٤اهخمامهّ
ألا٧اصًمي اإلاخسهو في بَاع ّ
الهم الىَجي والؿُاسخي الٗام ،وبُيذ قضة
الاعجباٍ ما بحن ألا٧اصًمي التربىي والؿُاسخي الىَجي في اقخٛاالجه
الىٓغٍت والخُبُُ٣ت ،و٧اهذ ؤ٢غب للضعاؾاث ألا٧اصًمُت اإلادترٞت ،ل ً٨في
يىء مىهجُت ٞلؿُٟت جمخل ٪وؾاثلها وؤصواتها الخدلُلُت .الُاب٘
ألا٧اصًمي ْهغ في جىُْ ٠ج٣ىُاث اإلا٣اعهت ال٨مُت والُُٟ٨ت في الخدلُل،
٦ما في جىُْ ٠مٟاهُم ومهُلخاث التربُت والخٗلُم اإلاخسههت في
بٌٗ جل ٪الضعاؾاث .في خحن ْهغ الُاب٘ الى٣ضي والاؾخيخاظاث
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اإلاىُُ٣ت الض٣ُ٢ت في مؿخىي ألاؾالُب والُغ ١اإلاىهجُتّ .ؤما في مؿخىي
ظهاػ اإلاٟاهُم ٞلم حٛب ؤصواث الخدلُل الٟلؿُٟت في الضعاؾاث ٧لها ،بل
ْهغث بىيىح في ٢اٖضتها اإلااصًت الخاعٍسُت ،ومغ٦ؼٍت مٟهىم "همِ
ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي" واإلاٟاهُم اإلاغجبُت به٦ ،ما ْهغث بك٩ل الٞذ في
جىُْ ٠مٟهىم "ؤظهؼة الضولت ألاًضًىلىظُت" الالخىؾحري بد٨م َبُٗت
الً٣اًا اإلاُغوخت للخدلُل ،ؤي ً٢اًا التربُت والؿُاؾت والخٗلُمُت ،في
اعجباَها بالجهاػ ألاًضًىلىجي للُب٣ت البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت اللبىاهُت.
 مهضي ٖامل لم ًخىٖ ٠٢ىض خضوص الى٣ض في صعاؾاجه خى ٫التربُتوالؿُاؾت الخٗلُمُت ،بل ّ
٢ضم م٣ترخاث ٖملُت وزُِ بظغاثُت
جٟهُلُت ٦دلى ٫إلاكا٧ل التربُت والؿُاؾت الخٗلُمُت في لبىان ،باإلياٞت
بلى جهىعاث ٖامت للخلى ٫الجظعٍت لخل ٪اإلاكا٧ل.
ضلبعلً :زاجمت الضعاؾت خاولذ م٣اعبت مالمذ الا٦خما ٫في مكغوٕ مهضي ٖامل
الٟلؿٟي مً زالٞ ٫دو بم٩اهُت اؾخجابت طل ٪اإلاكغوٕ لخدضًاث الىا٘٢
ّ
الغاهً .وطل ٪بدىاو ٫زالزت مداوع عثِؿت ق٩لذ ً٢اًا مغ٦ؼٍت في جل ٪اإلا٣اعبت،
وجمشلذ في همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي ،وؤػمت خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت،
والًُ٣ت الُاثُٟت .وزغظذ جل ٪الخاجمت باإلا٣اعباث الخالُت:
 مكغوٕ مهضي ٖامل في بٗضه اإلاجهجي ٢اصع ٖلى الاؾخجابت لخدضًاثالىا ٘٢الٗغبي الغاهً بطا ّجمذ ٢غاءجه ٢غاءة جاعٍسُت م٣اعهت ،وبالكغوٍ
اإلاىهجُت التي جم جٟهُلها في زاجمت ألاَغوخت مً ػاوٍت ،وفي يىء ٢غاءة
حٛحراث الىا ٘٢بٗض مغوع زالزت ٖ٣ىص ٖلى اٚخُا ٫مهضي ٖامل مً ػاوٍت
ؤزغي.
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 ٗٞلى الغٚم مً ّالخٛحراث في همِ ؤلاهخاط الغؤؾمالي وجدىله هدى الٗىإلات
ّ
ّ
وجمغ٦ؼ عؤؽ اإلاا ٫الٗالمي ،بال ّؤن همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي في واٗ٢ىا
الٗغبي لم ًيخه ،بل لم ً٣ترب مً جهاًخه ختى .وَبُٗت الٗال٢ت البيُىٍت
(بىنٟها ٖال٢ت وُُْٟت بحن بيُت وؤزغي) التي جد٨م جبُٗت همِ ؤلاهخاط
ال٩ىلىهُالي للغؤؾمالُت ؤلامبرًالُت في مغخلت ٖىإلاتها اػصاصث خضة وٖم٣ا.
٧ل طلٌ ٪كحر بلى عاهىُت جدلُل مهضي ٖامل لىمِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي،
و٢ضعجه ٖلى جٟؿحر اؾخمغاعٍت طل ٪الىمِ مً ؤلاهخاط في اإلاجخمٗاث
الٗغبُت.
 و٢غاءة الىا ٘٢حكحر بلى ؾلؿلت ّحٛحراث واضخت ،لِـ في ؾاخت اإلاجخم٘
اللبىاوي التي ٦خب مهضي ٖامل خىلها ال٨شحر وخؿب ،بل في ؾاخت
ّ
اإلاجخمٗاث الٗغبُت ٧لها ،بلى هظا الخض ؤو طا .٥ل ً٨الالٞذ للىٓغ هى ّؤن

جل ٪ا ّ
لخٛحراث ظاءث مدؿ٣ت م٘ جدلُل مهضي ٖامل لُبُٗت وظظوع
وجضاُٖاث اإلاك٩لت الُاثُٟت وال٨ٟغ الُاثٟي بىنٟه ق٨ال للىٓام
الؿُاسخي والىٓام ألاًضًىلىجي الظي ُٞه جماعؽ البرظىاػٍت ال٩ىلىهُالُت
ؾُُغتها الُبُ٣ت.
 ٦ما ّبن ٢غاءة وا ٘٢خغ٦ت الخدغع الىَجي الٗغبُت ،هىا وآلانٌ ،كحر بلىاؾخمغاع ؤػمتها البيُىٍت والؿُاؾُت الٗمُ٣ت ؤ٦ثر مً ؤي و٢ذ مطخى ،و٢ض
جم جٟهُل طل ٪في جدلُل همىطط خغ٦ت الخدغع الىَجي الٟلؿُُيُت،
وهمىطط خغ٧اث الخدغع الىَجي في بلضان ما ٖغ ٝب "زىعاث الغبُ٘
الٗغبي" ،باإلياٞت بلى همىطط الٗغا ١زال ٫وبٗض الاخخال ٫الامغٍ٩ي.
ثلمهلً :م٣اعبت مالمذ الا٦خما ٫في مكغوٕ مهضي ٖامل الٟلؿٟي ج٣خطخي الاهُال١
في ال٣غاءة الخاعٍسُت اإلا٣اعهت مً خُض اهخهى مهضي ٖامل في جدلُالجه ألازحرة التي
لم ج٨خمل ،زانت في ٦خاب "ه٣ض ال٨ٟغ الُىمي" ،وبغئٍت ججضًضًت تهض ٝبلى جُىٍغ
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طل ٪اإلاكغوٕ بىنٟه نحروعة خغُ٦ت خُت وصاثمت الخجضص٩ً.ىن طل ٪الاهُال١
مً ؤعيُت ه٣ضًت جدلُلُت ابخضاء ،ومً ؤؾئلت مهضي ٖامل اإلاٟخىخت ومكاعَٗه
ّ
البدشُت اإلاٗل٣ت .في هٟـ اللخٓت التي ٌُٗاص ٞحها ٢غاءة مؿخجضاث الىا٢ ٘٢غاءة
ّ
الخٛحراث وجدضًض ظظوع ؤلاق٩الُاث .ال٣غاءة
ٖلمُت مىيىُٖت ،لغنض مٟانل

اإلا٣هىصة هىا ،بالًغوعة٢ ،غاءة ؤقبه بالىعقت ال٨ٟغٍت الجماُٖت اإلاخىانلت،
والتي حٗمل ٖلى مغاظٗت مىٓىمت ٖامل الٟلؿُٟت في ؤبٗاصها الىٓغٍت
والخُبُُ٣ت ،ؤي ظهاػ مٟاهُمها وٖخاصها الىٓغي بلى ظاهب مىجؼاتها البدشُت
وصعاؾاتها الخدلُلُت ،م٘ جغ٦حز الجهىص لخجضًض ٢ضعة جل ٪اإلاىٓىمت ٖلى ج٣ضًم
٢غاءاث ظضًضة للىا ٘٢الغاهً وجدضًاجه .وفي هظا الؿُا ١جغؾم ألاَغوخت بٌٗ
اإلاٗالم ٦إمشلت وم٣ترخاث ٧الخالي:
أَالً :الخاظت بلى مغاظٗت م٣ىلت الخىؾحر الكهحرة خى ُ٘٢ ٫ماع٦ـ م٘ مىُ٤
ّ
هُجل الجضلي ُٗ٢ا مٗغُٞا ّ
جاما ،وهي اإلا٣ىلت التي جإزغ بها مهضي ٖامل بك٩ل
واضر ،زانت في ه٣ضه لخهىمه ال٨ٟغٍحن .الخاظت بلى جل ٪اإلاغاظٗت جىُل ٤مً
م٣اعبت لُىِىُت جغي في ّبصٖاء الُُٗ٣ت ّ
الخامت ما بحن صًال٨خُ ٪ماع٦ـ وصًال٨خُ٪
هُجل٦ ،ما في ّبصٖاء الخمازل ،ابخٗاصا ًٖ ّ
ظاصة الخ٣ُ٣ت ،باٖخباع مكغوٕ
ماع٦ـ في جسلُهه لضًال٨خُ ٪هُجل مً ٢كغجه الهىُٞت مكغوٖا ٦بحرا لم ًخم
الاهتهاء مىه بٗض.
ّ
الخدى ٫الاقترا٧ي" التي ج٨غعث ٦شحرا في ؾُا١
ثلنّلً :يغوعة ه٣ض م٣ىلت "خخمُت
جدلُالث مهضي ٖامل واهبجى ٖلحها مىا٨ٞ ٠٢غٍت طاث َاب٘ "اٖخ٣اصي" وؿبُا.
وه٣ض جل ٪اإلا٣ىلت ًىُل ٤مً ٢غاءة مؿخجضاث الىا ٘٢التي ال جيسجم م٘ جل٪
ّ
الخدى ٫الاقترا٧ي
اإلا٣ىلت ابخضاء ،وٍخ٩ئ ٖلى م٣ىالث ماع٦ؿُت ؤزغي جىٓغ بلى
بىنٟه يغوعة ؤ٦ثر مىه خخمُت ،ومجها م٣ىلت عوػا لى٦ؿمبىع ٙخى" ٫الاقتراُ٦ت
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ؤو البربغٍت" ،وم٣ىلت هكام ٚهِب خى" ٫الاقتراُ٦ت ؤو الضماع" .ه٣ض م٣ىلت
ّ
الخدى ٫الاقترا٧ي" ًاؾـ إلاغاظٗت الاؾخيخاظاث التي جىنل بلحها مهضي
"خخمُت
ٖامل باالهُال ١مً ٢ىاٖخه الغاسخت بخل ٪الخخمُت.
ثللجلً :عٚم ّؤن مٟهىم همِ ؤلاهخاط ال٩ىلىهُالي مٟهىم ٖلمي ٢اصع ٖلى جٟؿحر
ّ
ال٨شحر مً الٓىاهغ في البيُت الاظخماُٖت الٗغبُت الغاهىت ،بال ّؤن هظا اإلاٟهىم
ًدخاط إلاغاظٗت جاعٍسُت ،ولِؿذ بيُىٍت ،جبضؤ مً صعاؾت همِ ،ؤو ؤهماٍ ؤلاهخاط
التي ٧اهذ ؾاثضة ٢بله في البجى الاظخماُٖت الٗغبُت ،وٖال٢خه بخل ٪ألاهماٍ ،خُض
ّؤن مهضي ٖامل لم ّ
ً٣ضم جدضًضا واضخا لخل ٪ألاهماٍ ب٣ضع ما ٧ان مترصصا بحن
اٖخباعها ؤهماَا آؾُىٍت اؾدبضاصًت ؤخُاها ،وهمُا بهخاظُا زغاظُا ؤخُاها ؤزغي،
ّ
ؤو هاُٞا لىظىص همِ مٗحن مً ؤلاهخاط ًم ً٨جمُحزه بإهه همِ بهخاط بؾالمي في
آزغ ؤٖماله الظي لم ً٨خمل.
اإلاب٨غ الظي ّ
زابعلً :الى٣ض الغئٍىي اإلاؿخ٣بلي ّ
٢ضمه مهضي ٖامل لخُاب خغ٧اث
ؤلاؾالم الؿُاسخي ٌؿخدٖ ٤ىاًت زانت في م٣اعبت مالمذ الا٦خما ٫في مكغوٕ
مهضي ٖامل الٟلؿٟيٞ ،غٚم مغوع زالزت ٖ٣ىص ٖلى عخُل مهضي ٖامل ،وعٚم
اإلااؾؿت واإلاازغة في الىا٘٢
بغوػ زُاب خغ٧اث ؤلاؾالم الؿُاسخي في ٖال٢خه
ِ
الٗغبي الغاهً ،بال ّؤن مكغوٕ مهضي ٖامل في عئٍخه الشا٢بت وه٣ضه الٗمُ ٤لظل٪
الخُاب ،واإلاخًمً في ٦خاب (ه٣ض ال٨ٟغ الُىمي) ًمشل "عاهىُت" مً هىٕ مسخل،٠
حؿخد ٤الى٢ىٖ ٝىضها والاهُال ١مجها والخإؾِـ ٖلحها ،وهي عاهىُت جدؿم بٗم٤
الخدلُل الظي ًسترَ ١ب٣اث طل ٪الخُاب الخإؾِؿُت ألاولى ،وال ً٨خٟي
بالى٢ىٖ ٝىض ؾُدها الٓاهغ للجمُ٘ ،ومً ؤمشلت طل ٪جدلُل مهضي ٖامل
لٗال٢ت الخبُٗت في زُاب خغ٧اث ؤلاؾالم الؿُاسخي ،وحُِٛب الخاعٍش في زُاب
خغ٧اث ؤلاؾالم الؿُاسخي ،وزىاثُت الخحر والكغ في زُاب خغ٧اث ؤلاؾالم

منهجية مهدي عامل الفلسفية ـــــ قراءة في األصىل والتىظيف والدالالت

161

الؿُاسخي .باإلياٞت بلى ه٣ض مهضي ٖامل لخُاب خغ٧اث ؤلاؾالم الؿُاسخي مً
زال ٫جىاو ٫هماطط ّ
ل٨خاب مً جُاع "ال٨ٟغ اإلاخإؾلم" ٦ما ّ
ٌؿمُه ،وٍىا٢ل مهضي
ٖامل ُٞه ٖىاوًٍ ٖضة ،مشلً ٠ُ٦( :خإؾلم ٨ٞغ البرظىاػٍت ُٞخىؾل ؤلاؾالم في
نغاٖه ألاًضًىلىجي) و(الخُ٣ٟه وزضمت مهالر الُب٣اث اإلاؿُُغة) و(الخىاٌ٢
في ؤلاؾالم بحن ؤجبإ الؿلُت والخاعظحن ٖلحها) و(ٖضم وظىص همِ مٗحن مً
ّ
ؤلاهخاط ًم ً٨جمُحزه بإهه همِ بهخاط بؾالمي) ،وهي ٖىاوًٍ مٟخاخُت لم ً٨خمل
بدثها،وبالخالي هي مداولت لم جىجؼ ،وفي ٖضم "هاظؼٍتها" ج٨مً يغوعة "عاهىُتها":
عاهىُت ال٣غاءة اإلااصًت الخاعٍسُت لخُاب ُٚبي ًغي طاجه ٞى ١الخاعٍش.
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خلمتٕ اخللمتٕ

مً ٞغيُت ّؤن مهضي ٖامل ّ
ؤؾـ إلاضعؾت ٞلؿُٟت ظضًضة ومسخلٟت،
باالهُال ١مً ظظوعها اإلااع٦ؿُت ،جدؿم باإلاغوهت وال٣ضعة ٖلى الخىلُ٠
الجضليٖ،لى اإلاؿخىي الىٓغي إلاىاهج ٞلؿُٟت مخٗضصة مً هاخُت ،والخىُْ٠
الٗملي لهظه اإلاىاهج في ه٣ض الىا ٘٢الٗغبي ،وجدلُله ،مً هاخُت ؤزغي ،مً جل٪
الٟغيُت بضؤث هظه الضعاؾت في م٣اعباتها الى٣ضًت الخدلُلُت ،وبلى زالناث
واؾخيخاظاث عؤث في جل ٪الٟغيُت واٗ٢ا خُا ّ
ججؿض في مىهجُت مهضي ٖامل
الٟلؿُٟت في ؤنىلها وجىُْٟها وصالالتها ،وفي نحروعتها اإلاخجضصة ال٣اصعة ٖلى
م٣اعبت ؾاا ٫الغاهً اهتهذ.
ّ
ل ً٨ؾاا ٫الغاهً طاجه لم ًيخه ،ولً ًيخه ،بل ًخجضص صوما في ظض٫
الىا/٘٢الٟلؿٟت ،وبلى طاث الجضٌٗ ٫ىص صوماّ ٞ ،شمت ّ
"هو" مخجضص في ٢لب طل٪
الجض ،٫هو "مغاوٌ "ٙؿخضعي ه٣ضا "مغاوٚا" ختى ًً٘ الى٣ض الىو في مىٗ٢ه،
وجل ٪هي ٢ىاٖض "اللٗبت اإلا٨كىٞت" التي ؤعؾاها مهضي ٖامل في اقخٛاالجه
الٟلؿُٟت ،خُض ال هو "م٣ضؽ" ،وال "٢ضاؾت" ٞى ١الخاعٍش ؤو ما وعاء الُبُٗت.
الغاهً في نحروعة صاثمت ومؿخمغة ،و٦ظل ٪ؾاا ٫الغاهً وظىابه ،طل ٪هى
صعؽ مهضي ٖامل الٟلؿٟي ،الظي ًُب٣ي ألابىاب مكغٖت ؤمام آٞا ١الؿاا ،٫ومً
ّ
زم ،بالًغوعة ،آٞا ١ما ال ًيخهي مً اخخماالث الجىاب.
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