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 عمى سبيل التوطئة-1

 أين سنعثر عمى ماركسية دمحم الجابرؼ؟

 ىل سبق لو أن شرحيا ووضحيا لقرائو؟

 كثيرون؟أم أنو اكتفى باعتمادىا في التحميل دون التصريح بذلك كما يفعل 

فييا )في لن يتعب الباحث كثيرا في العثور عمى ماركسية الجابرؼ وىو يشرحيا أو يرد عمى أحد محرّ 
زعمو(، ولكنو سيتعب كثيرا إذا ما حاول إيجادىا في تفاسيره. قد لن يقبل كثير من الميتمين بقولنا ىذا، 

لمجابرؼ  العرب يو بعض الماركسيينولكنيم سيعذرون صاحبو إذا اطمعوا عمى النقد الصريح الذؼ يوج
 )أمثال: عبد السالم الموذن / المغرب، وىشام غصيب / األردن(.

 عموما، يعثر الباحث عمى ماركسية دمحم عابد الجابرؼ في:

 عمى الماركسية. حوو شر  -

 تفاسيره وتحميالتو لواقع المنطقة العربية والمغرب. -

 نيتو.بحثو في تكوين العقل العربي وتفكيكو لب -

 مشروعو في تفسير القرآن. -

 نقده لمماركسيين العرب. -

 قد يتساءل متسائل:

فما لصاحب المقال يتحدث عن "ماركسيتو" قبل الحديث  "إن البحث ىنا منصب حول "خمدونية الجابرؼ".
كثارا لمكالم من أجل الكالم؟". عن "خمدونيتو"؟  أليس ىذا خروجا عن موضوع البحث وا 

 لجابرؼ ىو أحد الماركسيين العرب.ا ونحن نجيب:

نما حول "ماركسيتو" كيف تجمت في والبحث ليس منصبا حول "خمدونيتو" منفصمة عن "ماركسيتو" ، وا 
 "خمدونيتو".

 ."ية" قبل الحديث عن أؼ تجّل لياوعميو، كان من باب أولى أن نحدد ىذه "الماركس
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بكل تفرعاتيا، فذلك ما سنخصص ليا دراسات أخرػ لن يتسع المجال ىنا لمناقشة ماركسية الجابرؼ 
مستقمة. وحسبنا في ىذا المقال أن نكتفي بتتبع ىذه الماركسية في: بعض شروحو ليا، وكذا في بعض 

 تفاسيره باعتمادىا.

 في الشرح-2

 إن ىذا الشرح ىو ما يأخذ مكانو في سياق:

 المحرومين ضد النظام االجتماعي الرأسمالي.نضال  -

 التذكير باألصول الفمسفية لمماركسية. -

 عرض مبادغ االشتراكية العممية. -

 التبشير باالشتراكية كحل لمتناقضات الرأسمالية. -

 نضال المحرومين ضد النظام االجتماعي الرأسمالي. -

طبقة"، وال ىو أول من دعا إلى االشتراكية. كل ما فعمو ليس كارل ماركس ىو الذؼ اكتشف "مفيوم ال
: كيف يتم الصراع الطبقي؟(، وتمك ىي مبادغ سؤال ماركس ىو أنو اكتشف قواعد التاريخ )لمجواب عمى

 "االشتراكية العممية".

س، طوباوية" لدػ االشتراكيين الطوباويين قبل كارل ماركاشتراكية إن ىذه "االشتراكية" ىي التي كانت "
حث ىؤالء في مختمف كتاباتيم وعمى رأسيم: سان سيمون، شارل فوريي، روبير أوين، برودين... إلخ. لقد ب

اإلنسان في ظل المجتمع الرأسمالي، ولكنيم لسوء االجتماعي الذؼ يعيشو  خروج من حالة الظممعن سبل ال
 حّركو.لم يتمكنوا من معرفة القواعد التاريخية التي تؤطر ذلك الظمم وت حظيم

ح سؤال "الكيف؟". لوال لطر إن مثال "العدل" والرغبة في مواجية الظمم بمختمف أشكالو، ىما الدافع األول 
ما كان "ماركس الدارس  "االشتراكية الطوباوية" لما كانت "االشتراكية العممية"، ولوال "ماركس المناوغ لمظمم"

 لمظمم".

االشتراكيين الطوباويين، ميما تجاوزىا وميما انتقد طوباويتيا. وكذلك لم يكن ماركس إال امتدادا لمدرسة 
 ىو دمحم عابد الجابرؼ الذؼ أنكر الظمم بداية، ثم أخذ يبحث عن كيفية تحققو عبر التاريخ وفي ظل نظام 
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اجتماعي رأسمالي ثانية. لم يجد ماركس إال إرث الطوباويين، فاضطر إلى اكتشاف "مبادغ االشتراكية 
مية" متجاوزا بيا قصور نظيرتيا "الطوباوية". أما الجابرؼ فقد وجد ىذا وذاك، فدعا إلى اختباره في العم

 التاريخ والواقع العربيين.

 با لروح الماركسية وقواعدىا معا.ولذلك، فقد كان الجابرؼ مستوع

 وما قواعدىا؟ فما روحيا؟

يديولوجيا وممارسة لمواجية الظمم  روح الماركسية ىي: "البحث في سبل تمكين المظمم من نظرية وا 
  (1) ". الممارس عميو

 وقواعدىا ىو ما سيأتي بيانو أسفمو.

 التذكير باألصول الفمسفية لمماركسية. -

 لمماركسية عدة أصول:

 ...الفمسفة اإلغريقية، الفمسفة األلمانية، فمسفة األنوار، االشتراكية الطوباوية، االقتصاد السياسي اإلنجميزؼ 

 (2... )، وأبيقورالفمسفة اإلغريقية لكل من: سقراطفماركس امتداد )االمتداد ىنا يستبطن التجاوز( في 

وىو امتداد في الفمسفة األلمانية لكل من: كانط وىيجل وفيورباخ والكثير من فالسفة اليسار الييجمي 
العقل" الذؼ كانوا يمثمون "ثورة  وامتداد في فمسفة األنوار لمكثير من فالسفة "عصر )كبرونو باور مثال(...

وفي االشتراكية الطوباوية،  البورجوازية الصاعدة في أوروبا"، أمثال: ديكارت وسبينوزا وروسو وديدرو...
وامتداد في االقتصاد السياسي  كل من: سان سيمون، شارل فوريي، روبير أوين، برودين...فيو امتداد ل

 تالميذه...و  اإلنجميزؼ لكل من: آدم سميث وريكاردو

من خالل االطالع عمى ما كتبو الجابرؼ شارحا ماركسيتو، لم نجده إال مستوعبا لكل ما عرضناه أعاله. 
فيو من أكثر المفكرين العرب استيعابا لفكرتي االمتداد والتجاوز في تاريخ الفمسفة، أليس ىو من قال: "وما 

 الفمسفة إال تاريخ النظريات الفمسفية."؟

، يركز عمى أصمين بارزين من أصوليا أكثر من أؼ شيء "األصول الفمسفية لمنظرية الماركسية"إال أنو في 
 بو التركيب بينيما ىو الذؼ تجاوزو آخر. فييجل وفيورباخ في نظره، ىما أساس "المادية الجدلية". 
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 جية ثانية. : المادية الميكانيكية والميتافيزيقية عند فيورباخ من جية، ومثالية ىيجل منكارل ماركس 

"الماركسية إذن، ترػ أن العالم مادؼ، وأن أساسو ليس المطمق  في التجاوز األول، يقول دمحم عابد الجابرؼ:
نما أساسو ىو المادة نفسيا، وأن العالقات الضرورية التي تكشف عنيا  أو الفكرة كما اعتقد ىيجل، وا 

 المادة في تطورىا وحركتيا".الجدلية ىي التي تشكل القوانين الضرورية التي تخضع ليا 

"إن العالم في نظر الماركسي مادؼ، ولكن المادة ليست في حالة سكون أو جود كما  وفي الثاني، يقول:
نما ىي في حالة من الحركة والتطور مستمرين". )  (3اعتقد الماديون القدماء أو الماديون "السذج". وا 

مسفية لمنظرية الماركسية"، شبيية بما أورده فالديمير لينين الجابرؼ "األصول الفإن الطريقة التي يعرض بيا 
في كراستو "الماركسية: عرض مختصر". يستشيد لينين بإنجمز في نقد مثالية ىيجل ومادية فيورباخ 

 الكالسيكية، فيفعل الجابرؼ نفس الشيء.

متعمقة بالنظرية أو ليس الجابرؼ استثناء في فيم الماركسية، ولكنو إلى لينين أقرب في عدة قضايا 
 بالممارسة العممية.

 عرض مبادغ االشتراكية العممية. -

من الخوض في نقاشات كثيرة حاولت أن  االشتراكية العممية ىو ما يعفي كثيرين "االستقراء المزدوج" لمبادغ
 تجيب عمى سؤال: ىل "المادية الجدلية" ىي أساس "المادية التاريخية" أم العكس ىو الصحيح؟

لياس مرقص إلى اعتبار "المادية التاريخيةلقد  ، وىذا تحيز لو (4) ساأسا "تحيز كل من عبد هللا العروؼ وا 
ما يبرره. إذ ال التاريخ ىو الطبيعة، وال ىذه ىي التاريخ. لمطبيعة قوانينيا التي ال خروج عنيا، أما قواعد 

. ليس ىذا الكالم رفضا لقواعد التاريخ في التاريخ فيي قابمة لمتغير ألنيا مرتبطة بالنشاط المادؼ لإلنسان
تفسير واقع المجتمعات الطبقية، ولكنو تنبيو عمى: اعتبار الخصوصيات المتعددة والمختمفة، وكذا التمييز 
 بين التاريخ وما قبل التاريخ، ثم بين حاضر يسوده الصراع الطبقي ومستقبل مأمول تنتيي فيو الطبقات...

الجدلي" من الطبيعة والتاريخ معا، وتمك ىي  المادؼ سمك، فاستقرأ "قواعد المنطقىناك من لم يسمك ىذا الم
طريقة: إنجمز صاحب "ديالكتيك الطبيعة" )وليس كارل ماركس(، وستالين صاحب "المادية الجدلية والمادية 

ل المادؼ الجدالتاريخية"، وجورج بوليتزر صاحب "أصول الفمسفة الماركسية"، وعبد السالم الموذن صاحب "
 في ضوء العموم الطبيعية الحديثة"... وفي سياق "الشرح"، وجدنا الجابرؼ يسمك نفس المسمك الذؼ يسمكو 
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ىؤالء في استقراء "قواعد المنطق الجدلي". ينتقل من "الطبيعة" إلى "التاريخ"، ومن "التاريخ" إلى "الطبيعة"، 
 وكأنيما سيان.

سقطوا في: عدم التمييز -بمن فييم دمحم عابد الجابرؼ –ؤالء جميعا وبالرغم من كل ذلك، فإنني ال أظن أن ى
بين "الطبيعة" و"التاريخ"... ولكن بعض الكتابات ُكتبت في سياق مّد "المادية الجدلية" بالمزيد من البراىين 

كأنيما  في الطبيعة والتاريخ "المنيج المادؼ الجدلي"الداعمة والمؤكدة، فاضطر أصحابيا إلى اختبار قواعد 
 شيء واحد. فجاءت الشروح مزيجة من ىذا وذاك، وكذلك ىو شرح دمحم عابد الجابرؼ.

 دعونا اآلن نتساءل: 

 ما ىي "مبادغ االشتراكية العممية" عند الجابرؼ؟

إن "قواعد المادية الجدلية" المستقَرأة من "الطبيعة" و"التاريخ"، ىي أساس "المادية التاريخية"، وىذه ىي 
 شتراكية العممية".أساس "اال

 فما ىي "قواعد المادية الجدلية" إذن؟

ىل يشرحيا الجابرؼ كما وجدىا في "األدبيات الماركسية الكالسيكية" أم أنو يجّدد في شرحيا وتعزيزىا بما 
 لم يكن متاحا لمرواد األوائل؟

وكما عرض بوليتزر تمك القواعد إن التَمّيز عن الرواد األوائل في ىذا الباب، ىو ما لم نممسو عند الجابرؼ. 
 ، عرضو الجابرؼ كالتالي:(5) في "أصول الفمسفة الماركسية"

 الترابط، ف"ظواىر الطبيعة كل متجانس ترتبط فيو األشياء والظواىر ارتباطا عضويا".أوال: 

 .التغير والتبدل، ف"الطبيعة ليست جامدة ال حركة فييا، بل إنيا في تغير وتبدل مستمرين"ثانيا: 

التناقض الداخمي، ف"الطبيعة تتطور وتتغير حسب سير تناقضاتيا الداخمية، حيث يتصارع اإليجابي ثالثا: 
 مع السمبي، والقديم مع الجديد".

تحول الكم إلى كيف، ف")التغير الذؼ يقع في الطبيعة( ىو من العمق بحيث يؤدؼ إلى تحول الكم رابعا: 
 (6إلى كيف". )
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ن ىذه إن تطبيق ىذه القواعد  ىي أساس "االشتراكية عمى التاريخ ىو ما ينتج "المادية التاريخية"، وا 
وعمى ىذا األساس تم تحديد عدة مفاىيم  ختَبر فيو.وتق ْستقَرأ ىذه القواعد من التاريخ، ثم تطب  العممية". ت

أخرػ: البنية التحتية / البنية الفوقية، اإلنتاج المادؼ، قوة العمل، وسائل اإلنتاج، قوػ اإلنتاج، عالقات 
ننا لم نجد الجابرؼ اإلنتاج، أسموب اإلنتاج، القيمة، فائض القيمة...  يختمف كثيرا -من خالل شروحو–وا 

عن باقي كّتاب "األدبيات الماركسية" ورواد "المدرسة النقدية في االقتصاد  في تحديده ليذه المفاىيم
 السياسي"...

 التبشير باالشتراكية كحل لتناقضات الرأسمالية. -

 ىل كان المجتمع البشرؼ رأسماليا منذ بداية التاريخ؟

شذوذا عن باقي ليست الرأسمالية ىي أول نظام اجتماعي نشأ في المجتمع البشرؼ، وبالتالي لن تكون 
 فس موقف دمحم عابد الجابرؼ أيضا.ر سمير أمين، وىو ناألنظمة االجتماعية التي سبقتيا. ىكذا عبّ 

 ؟إذن ما المقصود من ىذا الكالم

لم تخمد العبودية، حيث كان االستعباد سائدا. ولم يخمد اإلقطاع، حيث كان االستقطاع سائدا. فكيف ستخمد 
شذوذا عن كل األنظمة  (7) تغالل؟ وكيف سيكون ىذا النظام االجتماعيالرأسمالية حيث سيادة االس

 االجتماعية األخرػ؟

من المعموم أن كل نظام اجتماعي ىو عبارة عن وحدة من التناقضات، منيا األساسي ومنيا الثانوؼ. ولن 
النظام تكون حركة الوحدة إال حركة التناقض األساسي، فيو جوىرىا ومحركيا. التناقض الرئيس في 

االجتماعي الرأسمالي ىو: التناقض بين البورجوازية )من يممك وسائل اإلنتاج( والبروليتارية )من ال يممك 
. تحتاج األولى إلى الثانية، كما تحتاج ىذه لتمك. تفنى األولى بسيادة الثانية، كما ُتسَتَغل وسائل اإلنتاج(

الطبقتين، وىي أيضا سبب الصراع المستمر بينيما. قد ىذه بسيادة تمك. ىذه ىي العالقة الجدلية بين 
يخفت ىذا الصراع في شروط تاريخية بعينيا، ولكنو سرعان ما يحتدم ويعود لمواجية في شروط أخرػ. ليس 
التناقض بين الطبقتين األساسيتين في النظام االجتماعي الرأسمالي ىو تناقض الرأسمالية الوحيد، ولكنيا 

قضات المتعمقة باألرباح وفائض القيمة وتطور التقنيات والتكنولوجيات ونظام السوق... أيضا مميئة بالتنا
 (8وغير ذلك. )
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نياية الرأسمالية كغيرىا من األنظمة االجتماعية األخرػ، ىي التي جعمت دمحم ىذه التناقضات المؤذنة بإن 
 عابد الجابرؼ يقول:

ؤدؼ حتما إلى فنائيا. وىكذا أيضا، تبدو الرأسمالية عند "وىكذا، فالرأسمالية تحمل بين طياتيا تناقضات ت
نياية التحميل عمى وجييا الحقيقي، وىو أنيا ليست في واقع األمر إال مرحمة ال بد منيا لقيام نقيضتيا: 

 (9االشتراكية". )

المية ىل ىذا ىو الجابرؼ الذؼ اعتقد كثيرون أنو ابن المدرسة اإلس ىل ىذا ىو دمحم عابد الجابرؼ حقا؟
ىل ىذا ىو الجابرؼ الذؼ ظن "الحداثويون" أنو قطعة منيم، يفكك التراث  المفاخرة بالتراث اإلسالمي؟
ألم  أال تنتمي ىذه االقتباسات إلى مراحل فكرية متقدمة لدػ دمحم عابد الجابرؼ؟ بغرض التفكيك ال غير؟

 ويفسر القرآن؟ لسمفي واإلسالمييفكك العقل العربي ويغازل العقل ايتخل الجابرؼ عن ماركسيتو وىو 

لقد تطور فكر الجابرؼ بال شك، ولكنو لم يتطور إلى درجة تخميو عن ماركسيتو، أو بعبارة أدق: لم يتطور 
 إلى درجة تخميو عن الماركسية كما يفيميا وكما يختبر قواعدىا في الشرط التاريخي المغربي والعربي.

كسيتو، كما أنو نشر بعض كتبو في توضيحيا وشرحيا بعد فرح خاصة وأن الجابرؼ لم يعمن تخميو عن مار 
 .من ماذا؟""كثيرين بتوبتو التي ال نعرف 

 في التفسير-3

 :)عمى سبيل المثال ال الحصر( يختبر الجابرؼ "الماركسية كمنيج تفسير" في عدة قضايا، منيا

 المغربمشكمة التعميم في  أوال:

يختبره دمحم عابد الجابرؼ في تفسير: رجعية التعميم التقميدؼ بجامعة "المنيج المادؼ الجدلي"، ىو ما 
فشل "ورش تعريب التعميم" في مغرب كريس االستعمار ليذه الرجعية، القرويين قبل دخول االستعمار، ت

 ...االستقالل

****** 

لسياسة السالطين، إن التعميم التقميدؼ عامة، ومقرراتو بجامعة القرويين خاصة... كل ذلك كان خاضعا  
تمك السياسة التي لم تكن لتمثل إال مصالح الطبقة النافذة في الدولة. ولم تكن تمك الطبقة إال طبقة 

 اإلقطاعيين الذين تأسس حكميم عمى ذلك األساس، أؼ عمى أساس طبقي.
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 لقد كانت مقررات التعميم آنذاك تتسم باآلتي:

 لفيم وضيق مجالو(.التركيز عمى الحفع دون الفيم )أو بقمة ا -

 االكتفاء بالتقميد والجمود عميو دون تجديد وفق ما يطمبو التطور التاريخي. -

 االقتصار عمى عموم اآللة وتحديد الغايات وفق ما يخدم الطبقة الحاكمة. -

 ( 10) جمود أساليب التدريس وطرق التعبير دون أدنى تجديد يذكر... -

****** 

الحفاظ عميو، ولكن بنوع من التجديد عمى مستوػ األساليب التي لم تمس ىذا ما عمل االستعمار عمى 
 المضمون الرجعي في شيء. 

لقد كان ىذا التجديد شكميا خادعا، فظفر المستعمر معو بالحسنيين: الحفاظ عمى الرجعية لتتحقق لو 
رق فيعودوا محممين بفكر السيطرة كما تحققت لمسالطين قبمو، والحيمولة دون ىجرة الطمبة المغاربة إلى المش

  (11) النيضة من ىنالك.

نيا سياسة رأسمال الفرنسي. إال إال تخدم في نياية المطاف سة تعميمية استعمارية فرنسية، لنكل سيا
 ، "عنف رمزؼ وسيطرة" يوجييما الرأسمال الفرنسي من باريس.بال شك تعميمية طبقية

يم التقميدؼ )في جامعة القرويين خاصة(، وتوفير مختمف وفي ىذا اإلطار يأتي: الحفاظ عمى رجعية التعم
أنواع الدعم والمساعدة لممدارس اإلسرائيمية، وفرض المدارس الفرنسية بطرق غير مباشرة )ومن ذلك اإليحاء 
بتفوقيا وحداثتيا وانفتاحيا عمى سوق الشغل، ثم الدعاية ليا أكثر من غيرىا( عمى الجميع، وتوجيو التعميم 

  (12) في المغرب توجييا طبقيا حسب منزلة كل طبقة عمى حدة...الفرنسي 

****** 

االستقالل، وال زال يحكمو إلى اليوم. فكمما ب التعميم" في مغرب يالغموض والتراجع ىو ما حكم ميدان "تعر 
 تحقق إنجاز إال وتم التراجع عنو بعد حين، وذلك من السنوات األولى لالستقالل إلى اليوم.

عابد الجابرؼ: "وىنا أيضا قد ال نكون في حاجة إلى استعراض مختمف القرارات، والبدايات  يقول دمحم
والتراجعات، والمآزق، التي عرفيا تعميمنا في ميدان التعريب، منذ االستقالل إلى اليوم. فمقد كانت السنوات 

 ض، ولكنيا تعود دائما السبع عشرة الماضية عبارة عن متاىات ال مخرج ليا، متاىات يؤدؼ بعضيا إلى بع
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بالتائو فييا إلى نقطة انطالقو. لقد تكررت المحاوالت المأساوية مرات عديدة، ولكن دون جدوػ: ففي كل 
مرة يتسمق فييا التعريب بعض الدرجات في سمم تعميمنا إال وكانت الخطوة التالية ىي الرجوع إلى الوراء 

 ( 13) بأسرع ما يمكن".

 سبب كل ىذه التراجعات؟ وما سبب كل ىذا الغموض؟السؤال المطروح ىو: ما 

 الجواب ىو: أن القضية طبقية بدرجة أولى.

 ولكن، كيف ذلك؟

ن التراجع ناتج عن تغير  إن الغموض ناتج عن "الطابع التوفيقي" الذؼ أنتج المبادغ األربعة لمتعميم، وا 
 ( 14) "العالقات السائدة بين الفئات المتصارعة داخل النخبة المسيرة".

 ما المقصود ب"الطابع التوفيقي" لممبادغ األربعة لمتعميم؟

و الصراع الذؼ سيستمر إن الصراع الذؼ طغى عمى التفاوض الذؼ أنتج المبادغ األربعة لمتعميم، ىو نفس
 تسيير قطاع التعميم إلى اليوم. في

ؼ يضم: البورجوازية المغربية لقد كان الصراع في األصل قائما بين ما أسماه الجابرؼ: "الحمف الوطني الذ
الناشئة بقسمييا التجارؼ والزراعي، واألرستقراطية التقميدية الدينية منيا والعممية والسياسية، وجماىير الشعب 

  (15) بمختمف فئاتو"، وبين ما أسماه: "الزعامة الرسمية التقميدية".

مبدأ "المغربة" يمثل "البورجوازية المغربية  فإذا كان مبدأ "التعريب" يمثل "األرستقراطية التقميدية"، فإن
ذا كان األول الناشئة". يفتح المجال أمام النخب المغربية  التي تستحقيا، فإن الثانييعطي العربية مكانتيا  وا 

 طر ذات تكوين عربي.لتعود من جديد في غياب كفاءات وأ ذات التكوين الفرنكفوني

اقضة، ىو الذؼ أدخل "ورش التعريب" في دوامة من المد إن االختالف الموضوعي بين الفئات المتن
والجزر إلى يوم المغاربة ىذا. تطورت الفئات، ولكنيا لم تخرج عن طرفين: طرف وطني، وطرف آخر 

 يكرس التبعية لألجنبي. 

 واقع االستعمار ثانيا:

 و ينظر إليو كعامل أدػ ال ينظر الجابرؼ إلى االستعمار كاعتداء تعرضت لو دول العالم الثالث فقط، ولكن
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. إن فيم ىذه الفكرة ىو وحده الذؼ سيجعمنا أيضا إلى التعايش السمبي بين العمال والرأسمالية في أوروبا
م، إذ لم  19نكتشف مع الجابرؼ حقيقة التوسع االستعمارؼ الذؼ عانت منو دول العالم الثالث منذ القرن 

 ن خاضعا لحاجة اقتصادية ممحة.يكن ىذا االستعمار خاضعا لألىواء بقدر ما كا

تطورت الصناعة في الغرب، فوفرت فضاء لتجمع العمال. تجمع ىؤالء، فشكموا طبقة عاممة توحدىا نفس 
المصالح وظروف العيش والعمل. تطور وعي العمال بالموازاة مع تطور الصناعة، فأصبحت الرأسمالية 

واد األولية بأثمنة بخسة لمخروج من مأزقيا. لن تكون األوروبية في حاجة إلى األرباح واليد العاممة والم
المستعمرات إال أسواقا استيالكية لرفع األرباح عن طريق تصدير الرأسمال المالي وفائض اإلنتاج إلييا 

 )المستعمرات(، ولن تكون إال مصدرا تجمب منو المواد األولية والعمال بأبخس األثمان أو بالقير أحيانا.

 لقارغ ماذا يعني جمب أرباح إضافية؟ىل تعرف أييا ا

إنو يعني تجاوز الرأسمالية ألزمتيا بالزيادة في أجور العمال وتحسين الخدمات االجتماعية المقدمة ليم 
رشاء الزعماء النقابيين منيم. ىنا بالضبط سيقع التعايش المذكور سابقا، وىنا ستظير أرستقراطية عمالية  وا 

إن ىذا ال يعني بالنسبة لمرأسمالية إال شيئا واحدا ىو: أن يطول عمرىا تحمي البورجوازية اجتماعيا. 
وتتحسن صحتيا. تتجاوز الرأسمالية أزمتيا باالستعمار، فيما ُيْضَرب اقتصاد المستعمرات ويَفك ك اإلنسان 
ر فييا وتستنزف ثرواتيا ومواردىا البشرية. وبيذه الطريقة، يخسر العالم كمو في معركتو ضد االحتكا

 واالعتداء.

في أوروبا "يخف التناقض بين الممكية الفردية لوسائل اإلنتاج والطابع الجماعي لعممية اإلنتاج"، حيث 
أما  توسعت بفعل االستعمار الشركات االحتكارية، و"تحول العمل الجماعي من عمل يدوؼ إلى عمل آلي".

 واقعا كاد أن يصبح قدرا ال يرد. صاديةفي دول العالم الثالث، فيتفاقم التخمف وتصبح التبعية االقت

أعمى مراحل الرأسمالية" ليكتشف حقيقة االستعمار،  ي كتابو "اإلمبرياليةىكذا اعتمد الجابرؼ تحميل لينين ف
وىو ذاتو التحميل الذؼ تجاوز بو لينين توقع ماركس بحدوث ثورة اجتماعية يقودىا العمال في الدول 

 (16) الصناعية.

 وفرضياتخالصة -4

 بقدر ما يتشبث الجابرؼ بالمنيج المادؼ الجدلي في تفسير الظواىر، بقدر ما يدعو إلى عدم االستصنام 
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ليست "السمفية الدينية"  يأتي نقده ل"السمفية الماركسية".الغربية. وعمى ىذا األساس،  الماركسية لمتفاسير
يج التفسير واحد وكوني، ولكن الواقع ليس واحدا. وحدىا المدانة، ولكن "الميبيرالية" و"الماركسية" أيضا. من

مما  ليس "الترابط" وال "التحول" وال "التناقض" وال غيرىا من قواعد "المنيج المادؼ الجدلي"... ليس ذلك
نما ىي قواعد مشتركة ُتختَبر في وقائع مختمفة.يقتصر عمى واقع دون غيره  ، وا 

ومجتيدا  كثر من غيره. لم يكن لينين في حقيقتو إال تمميذا مجداولذلك، قمنا: إن الجابرؼ أقرب إلى لينين أ
في "مدرسة كارل ماركس"، ولكنو نجح في جعل الماركسية  ومطورا )التطوير ىو ما أنكره عبد اإللو بمقزيز(

مشكل الماركسية في المغرب ىو أنو عسر عمييا أن تستحيل مغربية، فكانت مشكمتيا نظرية "سوفييتية". 
باألساس، في حين بقيت ىي حبيسة مشاكميا السياسية )ىكذا شخص واقعيا عبد السالم الموذن(. ينتقد 

ما نوافق الموذن عبد السالم الموذن فكر دمحم عابد الجابرؼ، ويعتبره مثاليا في "عصر التدوين". ولكننا بقدر 
 في كثير من تحميالتو ومواقفو، فإننا ال نجيز عمى الجابرؼ ىكذا دون اعتبار ألدواره التالية:

ركسية عربيا ومغربيا، وفي ىذا الصدد جاء نقده لما يمي: ليبيرالية عبد هللا محاوالتو الجادة لتبيئة الما -
ابتذال مفيوم  "الطبقة" عند الماركسيين العرب،العروؼ )وىذا في حاجة إلى مراجعة(، االستصنام لمفيوم 

  "البورجوازية الصغيرة" عند ىؤالء الماركسيين أنفسيم...

التراث اإلسالمي بدل أن يمتمكنا، وفي ىذا السياق جاء مشروعو "نقد العقل العربي".  دعوتو إلى امتالك -
 مشروعو التي ذكرناىا ىنا(. )ينتقد ىشام غصيب فكر الجابرؼ في عدة مسائل، ولكنو يعترف بأىمية

في المغرب والعالم العربي، ولذلك اىتم بالعقل وعيو بأىمية اإليديولوجيا الدينية في الممارسة السياسية  -
العربي والقرآن الكريم. وقد كان اىتمامو منصبا عمى تفكيك البنى الفوقية والتفصيل فييا عكس الكثير من 

 معيم في اإلشارة إلى البنى التحتية التي حددتيا.الماركسيين العرب، ولو أنو يشترك 

ما عبر عنو بدعوتو ل" التحميل الممموس تجاوزه ألزمة الحركات اإلسالمية وأحزاب اليسار معا، وذلك  -
 لمواقع الممموس" )فالديمير لينين( دون أن يعادؼ "الروح" أو الثقافة اإلسالمية )=الوطنية(.

تأمالتو في الطبيعة، تصوره الخاص لمعالقة بين ب"الواقع الممموس"،  جدلية ابن خمدون، اىتمامو
العقدية والصوفية، العادات  رق مي )العموم، األدب، الفِ االجتماعي والسياسي، إلمامو بالتراث اإلسال

تجاوزه لممدارس التي بين الممارسة والنظرية )بل مجيء ىذه متأخرة عن األولى(،  وجمع...(، والتقاليد
 قبمو...كانت 
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التي دفعت الجابرؼ إلى البحث في تراث ابن خمدون، ىذا التراث الذؼ وجدنا  ىي القضاياربما تكون ىذه 
 نفحات منو في:

 "فكر ابن خمدون: العصبية والدولة". -

 (.75"مواقف: الواقع العربي بعيون ابن خمدون" )العدد  -

 "تكوين العقل العربي". -

 "بنية العقل العربي". -

 "العقل السياسي العربي". -

 "العقل األخالقي العربي". -

 ... وغيرىا.

 مفتَرضة:  وكميا كتب لدمحم عابد الجابرؼ، يستدعي فييا ابن خمدون لعدة أغراض

 تأكيد "الرؤية الجدلية" باستدعاء رمز يفتخر بو المسممون جميعا. -

 التاريخ".و "العقل العربي" لمبحث عن "قوانين الطبيعة وقواعد يتوج -

 الجماىير. و في تبني أدلوجة ناجعة ومؤثرة فيإعادة االعتبار لمتراث ورموزه وتأكيد ضرورة االنطالق من -

 إثبات المفارقة القائمة بين "النظرية" و"الممارسة العممية". -

 يو.نقد "السمفية الماركسية" بما لم تنتبو إليو في واقعيا مما درسو ابن خمدون ووجو األنظار إل -

  كميا فرضيات قابمة لمتأكيد كما النفي، فدِع البحث يفصح عن نتائجو شيئا فشيئا. 
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 الهوامش:

: نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات سيجد القارغ شيئا من ىذا المعنى في كتاب "وجية نظر (:1)
الجابرؼ عن "المسألة " لدمحم عابد الجابرؼ، وبالضبط في الفصل الذؼ يتحدث فيو 2004العربية، الطبعة الثالثة،  الوحدة

 االجتماعية".

في أطروحة  ىذا وردواالستفادة من جدلية ومادية أبيقور.  ،بالنسبة ألرسطو "البحث عن معرفة اإلنسان ال عن خطاياه" (:2)
 قريط وأبيقور"، ونقمو فيصل دراج في كتابو "الماركسية والدين".ة الطبيعية بين ديمالدكتوراه لكارل ماركس: "الفرق في الفمسف

 .50ص ، 2003الطبعة األولى، دار النشر المغربية،  ،12دمحم عابد الجابرؼ، مواقف، العدد  (:3)

 التاريخ" لعبد هللا العروؼ، و"الماركسية في عصرنا" إللياس مرقص. "مفيوم :راجع (:4)

من "الدرس جورج بوليتزر، أصول الفمسفة الماركسية، الجزء األول، ترجمة شعبان بركات، منشورات المكتبة المصرية،  (:5)
 األول" إلى غاية "الدرس السابع".

 .51-50دمحم عابد الجابرؼ، نفس المرجع السابق، ص  (:6)

 ام االجتماعي والطبقة االجتماعية:الفرق بين النظفي  (:7)

الخمط عند الباحثين في التعبير بالرأسمالية أو بالبورجوازية، فيعتقدون أنيما يعنيان نفس المعنى. والحقيقة، أن  يقع كثير من
الرأسمالية نظام اجتماعي، في حين أن البورجوازية طبقة اجتماعية. والنظام االجتماعي أشمل من الطبقة االجتماعية، ألن 

 اعي واحد. راجع المرجع المذكور لجورج بوليتزر.الطبقات تتناقض وتتصارع في ظل نظام اجتم

 .62-61-60دمحم عابد الجابرؼ، نفس المرجع السابق، ص  (:8)

 .62نفسو، ص  (:9)

 حسب وصف دمحم عابد الجابرؼ في الكتاب المذكور أسفمو. (:10)

 .12-8غرب، دار النشر المغربية، ص دمحم عابد الجابرؼ، أضواء عمى مشكل التعميم بالم (:11)

 فسو، الفصل األول: "أسس ومضامين".ن (:12)

 .77-76نفسو، ص  (:13)

 .71نفسو، ص  (:14)

 .58نفسو، ص  (:15)
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دمحم عابد الجابرؼ، وجية نظر: نحو إعادة بناء قضايا الفكر العربي المعاصر، مركز دراسات الوحدة العربية، الطبعة (: 16)
الطبعة األولى، ، دار النشر المغربية، 12برؼ، سمسمة مواقف، العدد . دمحم عابد الجا144-143، ص 2004الثالثة، 
 .76-75-47، ص 2003

 

 

 


