
في ذكرى رحيل عزيز بلل

عزيز بلل وبعض أنصار التغيير

. :  بقلم حمد زوبدي أد 

بحاث عزيز بلل)لمركز الدراسات و ا(

رحل هذا. تحل هذه السنة الذكرى الثلثون ع  لى رحيل المفكر الممي عزيز بلل
عن سن. 1982ماي  23  هذا العالم يومالمنظر  العالمثالثي  عن  ، في عز عطائه

 يناهز بالكاد خمسون سنة فارق الحياة عزيز بلل على إثر حريق ملغوم بفندق هيلتون
 بعاصمة المبريالية، مدينة شيكاغو، التي زارها بمناسبة توأمتها مع مدينة الدار البيضاء،

  الجماعة الحضرية لعين الذئاب. رئيسالتي مثلها ، رفقة وفد ،بصفة الراحل  نائب 

  رحيل  مفكر كبير طبع الفكر الجتماعي والممارسةمرت ثلثة عقود على
 السياسية في المغرب برؤاه القوية ومواقفه الشجاعة وذاع صيته في المحافل

 الدولية ، وها نحن اليوم ما زلنا في وضع لم ندشن فيه بعد مرحلة تؤسس لما كان
 يناضل من أجله ومات في سبيله عزيز بلل أي التقدم الجتماعي والحداثة والديمقراطية

وهو ما يؤكد راهنية  فكر هذا المناضل الكبير والقائد السياسي.  والعدالة الجتماعية
المحنك . 

 جاء الربيع العربي، وكان من المنتظر أن يبلور ولو في شكل خام، بعد النكسات
 ، ومنها النكسة الخيرة أي التناوب المخزني، من خلل حركة عشرينالمتراكمة

لكن للسف تم لجم.   فبراير، مشروعا مجتمعيا يدفع بالمغرب إلى المام 
 وتطويق هذه الحركة الجتماعية التاريخية التي ما زال يعقد عليها كثير من المل،

فبعد صعود السلميين.   ووجد المغرب نفسه في وضع سياسي سيء للغاية
 إلى السلطة بتلك الطريقة الملتبسة والغريبة أي الحتكام إلى ديمقراطية الرقام
 البئيسة، تبين أن الحركة التي أفرزها الربيع العربي بدأت تتآكل تدريجيا حتى أنها

 ،ومما يدعو للضحك!       وجدت اليوم في الدرجة الصفر للحتجاج لسقاط الفساد
مخزنية-   ، وهي في الحقيقة مهزلةمشاركة  حزب شيوعي في حكومة اسلمو

) الطبعة الفرنسية ليوم- ، في حين تنشر جريدة البيان   اعلنا )2012-05-11 سياسية بامتياز 
 ا الحزبذالناطق الرسمي  للحكومة ووزير التصال السابق المنتمي له ان

 ن كارل  ماركس وعزيز بللإ  ، وهو مايدفعنا للقول سيحاضر عن كارل ماركس -
 كما أنني  أتعجب من  تلك  ؟!!  براءة الذئب من  دم يعقوب   ن منه ومن معهبريئا

 الطريقة البهلوانية التي يتحرك  بها التحاد الشتراكي  بالبرلمان وأتساءل عن من
 ، فإن المغاربةيدافع برلمانيوه ؟  إن كانوا يتوهمون أنهم  يدافعون عن الشعب 

 ا الحزب والدليل أن الشرفاء والمناضلين الحقيقيين ودعوه أوذفقدوا  ثقتهم في ه
وصلوه إلى الباب المسدود ...أن ذيعلى القل جمدوا عضويتهم او غاضبون عن ال
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التي لتلزم - ،بعد هذه التوطئة الحديث- إ سأحاول في هذه الورقة   ل صاحبها 
 بإيجاز عن هذا المثقف العضوي في علقته مع مفكرين آخرين من نفس العيار
 الذين وجدوا في نفس الخندق والحقبة، مدافعين عن مشاريع مجتمعية تؤسس

 للخروج من التخلف وللقضاء على الستعمار الجديد ودحض النظمة المستبدة
 والديكتاتوريات، يطلق على هؤلء المفكرين من طينة الفقيد عزيز بلل بأنصار

التغيير.

سمير: أسأتناول فكر عزيز بلل من خلل   ربعة مفكرين من العيار الثقيل وهم 
سأتطرق إذن بإيجاز. إأمين ،   رنست مانديل ،أندري غوندر فرانك وإيمانويل فلرشتاين 

 للنظرية والممارسة لدى عزيز بلل في ضوء المفكرين الربعة وذلك في ثلثة محاور
 القلب النابض لطروحاتهم والبدائل التي قدموها من أجل الدفع بالتقدم إلى هي

 التخلف و التنمية التي حلت محلها وصفات مبتذلةهناك إشكالية :    المام
 كالرتقاء والحكامة التي فرضتها السياسات النيوليبرالية، ثم المبرايالية والهيمنة التي

 استبدلت بالعولمة المأمركة والشراكة والقلمة في ظل الرأسمالية القائمة بالفعل، تليها
 الديمقراطية والتحرر التي حولها إجماع واشنطن إلى سياسة الكيل بمكيالين بقيادة

الوليات المتحدة المريكية .

 الراحل عزيز بلل، أن ظاهرة التخلفيرى أنصار التغيير، موضوع هذه الورقة، ومنهم 
اجتماعي تاريخي ليمكن القضاء عليه بجرة قلم مثل سياسات ما–  هي نسيج اقتصادي 

إن الخيjط النjاظم لjدى هjؤلء المفكريjن حjول هjذه.   يطلjق عليjه بالرتقjاء والحكامjة
 الظjاهرة الjتي مjازالت تjؤرق الكjثيرين هjي الضjرورة التاريخيjة لتجjاوز البنيjة الjتي يتأسjس

العjjالم  -   ، يعنjjي بكjjل وضjjوح تجjjاوز الرأسjjمالية بمفهTTوم  فلرشTTتاين عليهjjا النظjjام
 القائمjة بالفعjل أي تجjاوز هjذا النظjام الجتمjاعي غيjر المتجjانس الjjذي يعيjش علjى

تجjjاوز الرأسjjمالية الjjتي تتأسjjس علjjى اسjjتغلل.   أنقjjاض بنيjjات التخلjjف والتهميjjش
 وهيمنjة المركjز علjى حسjاب الهjوامش هjو الحjل وليjس حلمjا أو خرافjة كمjا يسjوق
 لjjذلك الكjjثيرون مjjن الjjذين غيjjروا مjjواقفهم ومنهjjم جjjل اقتصjjاديي اليسjjار المغربjjي

 سjjهمأوعلTTى ر!  الTTTذين تحولTTTوا إلTTى اقتصTTTاديي السTTTوبيرماركيت والماكدونالTTTدز
 اقتصاديي المركز المغربي للظرفية الذين يدافعون بشراسة عن مصالح الباطرونا مقابل

. سمسرة  -  استشارة 

  ثقافيjjة تؤسjjس لشjjكال جديjjدةيjjدعو أعلم التغييjjر مjjن طينjjة عزيjjز بلل إلjjى ثjjورة
 للثقافjة تحjل محjل ثقافjة الرأسjمالية الjتي أدت وظيفتهjا التاريخيjة كمjا تفسjر الحتجاجjات
 والثjورات الشjعبية بكjل أشjكالها معلنjة اهتلك النظمjة السjتبدادية وشjيخوخة النظjام
 الرأسjمالي بjالمعنى الjذي يعطيjه لjه سjمير أميjن أو كمjا يصjوغه إرنسjت مانjديل فjي كتjابه

العمر الثالث للرأسمالية .
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 لقjد دخjل هjؤلء المنظjرون مjن طينjة الشjهيد عزيjز بلل الفكjر والسياسjة مjن بابهمjا
اختjار هjؤلء الفكjر والممارسjة حjتى أن. الواسTع واختTاروا الطريTTق الصTعب   والشjاق

 ومن هذا الباب فإن التغيير والخروج!  )Herculeأعمالهم أطلق عليها بأعمال أيركول( 
 مjjن التخلjjف وتجjjاوز ثقافjjة الرأسjjمالية ل يمكjjن أن يتحقjjق باسjjتبدال القjjواميس

وإنjه لمjن المؤسjف يؤكjد. والمصTطلحات كمTا يسTوق لTذلك مثقفTو اليسTار الر  سjمي
 منظjjjرو المبرياليjjjة والتخلjjjف مjjjن وزن بلل أن نرقjjjى إلjjjى التقjjjدم الجتمjjjاعي
 بالتشjjطيب علjjى كلمjjة تنميjjة وحjjل محلهjjا لفjjظ ارتقjjاء بالذعjjان إلjjى سياسjjة الكيjjل

بمكيالين ورفض تجاوز أنماط النتاج الجتماعية السائدة.

 لjjن يتوقjjف مفهومjjا الديمقراطيjjة والعدالjjة الجتماعيjjة لjjدى أنصjjار التغييjjر هjjؤلء عنjjد
Tمهjا لjو مjرر،  وهjاعي والتحjدم الجتمjا بالتقjن ربطوهمjها، لكjتي نعيشjاة الjذه المأس 

 يستوعبه من يسوق للديمقراطية في شكلها النتخابوي البئيس والعدالة الجتماعية تحت
إن هjاجس أنصjار التغييjر كمjا تؤكjد علjى ذلjك هjذه العبjارة.   يافتjة التضjامن المشjوه

 .  ( ورغjjم مjjا( هjjو القطjjع مjjع أنمjjاط النتjjاج السjjائدة والسياسjjة السjjائدة  أنصjjار التغييjjر
 حققjه روح العصر من مكاسب ديمقراطية وحداثيjة بفضjل نضjالت الشعوب، فjإن التقدم
 الجتمjjاعي يسjjتدعي التحjjرر مjjن هيمنjjة القتصjjادي  الjjذي يتحكjjم فjjي كjjل الجjjوانب

الجتماعية بسبب الستلب السلعي الذي افقد السياسي معناه .

 يjرى أنصjار التغييjر، موضjوع هjذه الورقjة، رغjم الختلفjات الشjكلية بينهjم، أن هيمنjة
 القتصjjادي الjjذي يتحكjjم فjjي السياسjjة هjjو الحjjاجز الرئيسjjي الjjذي يقjjف حجjjر عjjثرة

بمعنjjى أن كjjل شjjيء أصjjبح يخضjjع لقjjانون القيمjjة بمjjا فjjي.   أمjjام التطjjور والتقjjدم
الشjjيء الjjذي أدى إلjjى توسjjيع رقعjjة التهميjjش أي التخلjjص مjjن.   ذلjjك الضjjروريات

 وهjو مjا أكjده عزيjز بلل فjي كتjابه!  كTل شTيء ل يخضTع لقTانون السTوق والبضTاعة
 التنميjjة والعوامjjل غيjjر القتصjjادية وشjjرحه مjjن منظjjور آخjjر سjjمير أميjjن مjjن خلل
 كتjjابه قjjانون القيمjjة المعjjولم الjjذي يؤكjjد فيjjه علjjى تجjjاوز الرأسjjمالية الjjتي أدت

وظيفتها التاريخية ، كما سبق الذكر.

 انتسjjب الفقيjjد عزيjjز بلل بقناعjjة فائقjjة إلjjى هjjذه المدرسjjة الفكريjjة الjjرائدة ذات
ليسjjت.   الجjjذور التاريخيjjة والنضjjالية العريقjjة، إنهjjا المدرسjjة الماركسjjية بكjjل مشjjاربها

 ماركسjية الكنjائس والمعابjد والثكنjات لكjن الماركسjية المتنjورة الjتي تقjرأ النصjوص مjن
 خلل الممارسة والتربة التي تزاول عليها السياسة وذلك بإضافة قيمة معرفية  عبر إنتاج
 الفكjjjر النقjjjدي الjjjذي يحتكjjjم للعقjjjل والحركيjjjة الجتماعيjjjة وليjjjس للثjjjورة التقنيjjjة
 والرقميjة والمjاركوتينغ الjتي  يروجjوا لهjا صjحافيو السjوق وغيرهjم مjن التjائهين وراء

وإن اختلjjف أعلم التغييjjر الjjذين نحjjن بصjjدد معالجjjة سjjريعة.   المjjال بjjأي طريقjjة
 لفكjjارهم، وهjjم الjjذين ينتمjjون إلjjى هjjذه المدرسjjة المتعjjددة التجاهjjات، فjjإن مjjا
 يوحjjدهم هjjو المنهjjج والرؤيjjة والمشjjروع المجتمعjjي أي تجjjاوز الرأسjjمالية والنتقjjال

فالنظjjام.   إلjjى مjjا بعjjد هjjذا النظjjام الجتمjjاعي؛ لنقjjول  معهjjم تعيjjش الشjjتراكية
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 الرأسTمالي، كمTا تفسTر الحTداث  المأسTوية، أصTبح ل يطTاق علTى جميTع الصTعدة:
 اقتصjjاديا كمjjا نjjرى مjjن خلل هيمنjjة اقتصjjاد احتكjjارات القلjjة الjjى حjjد العسjjكرة ،
 سياسjjيا كمjjا تjjترجم ذلjjك الديمقراطيjjة التمثيليjjة الjjتي أبjjانت عjjن بؤسjjها، اجتماعيjjا

عبر التهميش والفقر والبطالة وكل أشكال التفقير.

 لقjjد عjjاش أنصjjار التغييjjر، مjjن العيjjار الjjذي نتحjjدث عنjjه، فjjي صjjلب الرأسjjمالية مjjن
 خلل الكتjjjب  العديjjjدة والدراسjjjات والمقjjjالت الjjjتي ألفوهjjjا والنjjjدوات والحjjjوارات

وتjبين لهjم أن الرأسjمالية هjي.   والنقاشjات الjتي نظموهjا وسjاهموا فيهjا بشjكل كjبير 
 نظjjام هيمنjjي دون منjjازع، يكتjjب لjjه السjjتمرار بطjjابعه المبريjjالي وبالسjjيطرة عjjبر
 شjjjبكاته المتعjjjددة مjjjن حكومjjjات وشjjjركات متعjjjددة الجنسjjjية ومؤسسjjjات ماليjjjة

 (... وغيرهjjjا الjjjتي فرضjjjت( كمؤسسjjjات بروتjjjون وودز والبنjjjاك المركزيjjjة  عالميjjjة 
 علjى دول الجنjوب برامjج أدت إلjى المjس بسjيادة هjذه الjدول كمjا يلحjظ مjن خلل
 وصjjفات تسjjوق للحكامjjة الجيjjدة والحكامjjة الشjjاملة تسjjعى مjjن ورائهjjا إلjjى التفكيjjك
 التjjدريجي للمكاسjjب الجتماعيjjة كjjالمرافق العموميjjة تحjjت سjjتار التjjدبير المفjjوض

وقjjد قjjام هjjؤلء العلم بدراسjjة...   والتشjjطيب علjjى مجانيjjة التطjjبيب والتمjjدرس
هjذه الوجjه الjتي تتنjاقض مjع القيjم الjتي يفjترض.   هjذه الوجjه بشjكل قjل نظيjره 

أن تكون هي السائدة أي قيم التضامن والمصالح المشتركة.

 واليjjوم يjjرى أعلم الفكjjر المتنjjورين هjjؤلء أن تجjjاوز نظjjام اجتمjjاعي ينبنjjي علjjى
 المبرياليjjة دون حjjدود وعلjjى عسjjكرة القتصjjاد واحتكjjار القلjjة وبمباركjjة اليسjjار

Tي الTة اذالغربTوق للمميTردد و يسTة دون تTات اليمينيTى السياسTتراكيةلي يتبنjش 
امبريjjالي ، يتطلjjب تعjjبئة شjjاملة لكjjل قjjوى التغييjjر والحتجjjاج-  فjjي زيهjjا السوسjjيال

ولهjذا الهjدف يjدعو أصjحاب هjذا الفكjر الرافjض.   والمناهضjة والرافضjين للوضjع القjائم
 لكjjل أشjjكال الظلjjم والسjjتبداد والغطرسjjة والسjjتعباد إلjjى تحريjjك ميjjزان القjjوى

وهjjو مjjا يسjjتدعي مjjن.   لصjjالح شjjعوب دول الجنjjوب والطبقjjات الشjjعبية فjjي الغjjرب
 جهjjة أخjjرى يؤكjjد مفكjjرو المبرياليjjة والتخلjjف  إقامjjة قjjوى منظمjjة عالميjjا تتحjjرك
 وتعمjل محليjا ووطنيjا لبنjاء جبهjة مشjتركة تناضjل وتقjاوم مjن أجjل إقامjة عjالم متعjدد

وهTTي الصTTيغة المثلTTى للنتقTTال .  لjjى الشjjتراكية الjjتي تتطلjjب مرحلjjةإالقطTTاب
 طويلة.

 وكمjjا يمكjjن  أن نقjjرأ مjjن خلل أطروحjjات والمشjjاريع المجتمعيjjة لهjjؤلء المفكريjjن
 المتنjjورين  يبjjدو أن شjjروط  النتقjjال  إلjjى عjjالم يتحjjرك وفjjق كتلjjتين تتحjjرك هjjي
 ،الخرى  وفق ميزان قوى لصالح الكتلة الرافضة للهيمنة والسيطرة قد بدأت تتبلور

 لjjك الزمjjة القتصjjادية  البنيويjjة والنظميjjة المتعjjددة  الجjjوانب الjjتيذوالTTدليل علTTى 
وهjjjو مjjjا أكjjjدته  الحتجاجjjjات  المكثفjjjة.   تعصjjjف بالرأسjjjمالية القائمjjjة  بالفعjjjل  

TTد الTTتعمار الجديTTكال السTTل أشTTة  لكTTة المناهضTTات الجتماعيTTهذللحركjjي خلفت 
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 .Tفته كTا كشTو مTوه  لك الهjزات الجتماعيjة  للربيjع العربjيذالسياسTات النيوليبراليTة  
ي أسست لمحالة لخريف الرأسمالية و لممية الشعوب .تال

 فكjjار النبيلjjة والمشjjروع المجتمعjjي  المjjدافع عjjن القيjjم النسjjانية الjjتيله هTTي اهTTذ
 جلأكرس لها الشهيد عزيز بلل حياته حتى سقط شهيدا في ساحة الشرف من 

ولشTك .   لتكريjم مjن ضjحوا فjي سjبيل الحريjة فضjل طريjقأن أعTزة وكرامTة الTوطن
فكارهم .لوالكرامة والمساواة هو الوفاء 
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