
 

داعا أيها الشهم الخالدو  

 وداعا أيها الخالد فينا 

المشتريبلعباس وداعا رفيقي وقائدي   

 

، أي الكلمات  المشتري بلعباس أي الكلمات أحق برجل في هامة

 واشتراكي فيثوري في مقدمة الثوريين  مثالي، أحق بمناضل 

التجرد عن الذات. كل هذا في   وديمقراطي لحدطليعة االشتراكيين 

خصال انسان مكابر صبور وهادئ. واجه زبانية االستبداد  

صبر  بثبات والجسدية وواجه المعاناة النفسية و .الوحشي بثبات

 وعناد. 

 

ظل يكابر  أيها الفارس الذي رغم المحن  



 أسمع زغاريد األنجم تحيك واألنهر 

( 1)النور  كنت الطغاة ظلمة تعملما   

لماتك في جوف األحرار ال زالت ك  

فجريت  بركانوعذب  ينبوع ماء   

 في قلوب األوفياء ذكرك مخلد يزار 

دمع ينهمر  في كبدي جرح وفي مقلتاي  

 لما علمت يا شر ما جاء به الخبر 

يقصد بها سنوات الجمر والرصاص حيث ظل المناضل بلعباس المشتري سواء قبل العمل السري، أو خالله أو   – 1

 بعده فكرا خالقا يطرح وينتقد وهي ميزة قل نظيرها. 

 

 كلمة ال بد منها 

لم أتعرف على الرفيق بلعباس المشتري مباشرة اال بعد خروجه  

معرفتي له  ن. لكن لمنفيي عد العوف العام بالنسبة لمن السجن وب 

كانت لما بدأت  ة ي الماركسية اللينينية المغرب للحركة كقائد ثوري 

ة لمناضلي اليسار الجديد بمختلف  حملة االعتقاالت الكاسح

 تنظيماتهم ومختلف تواجدهم القطاعية وخاصة الشبيبة المدرسية. 

كأحد منظمي الطلبة التقدمين داخل الجبهة الموحدة أواخر  

قادتها  الى األمام" وة "ي لمنظمة الثورأحد مؤسسي االستينات، تم ك

األولين اضطر العمل في السرية لمتابعة عمله النضالي الى جانب  

كان  لقد . و1974عام لما انطلقت الحملة القمعية الشاملة  رفاقه

ثالث اثنين في مخبئ واحد، وهما الرفيقين عبد اللطيف زروال  

ى جانب أغلبية الكوادر  ال واللذين اعتقل وابراهام السرفاتي 

الرفيق بلعباس   . أما هاتلت   والتيوالمناضلين في نفس السنة 



أنه   والجدير بالذكر. 1976المشتري لم يتم القبض علية سوى عام 

الثوري ويصدر  م ي نظ يسهر على الت خلل هذه ظل صامدا مكافحا 

. الى أن تم القبض عليه بانتظام  منشورات  

للتعذيب وظروف االعتقال، اال أنه بطبيعة فكره  كباقي رفاقه صمد 

بدأ عندما    ،الثاقب الملزم لتطورات الواقع الذي يناضل فيه

طرحت منظمة "الى األمام" تقييم تجربتها وإعادة بنائها، يطرح  

بجرأة أكيدة الهفوات والنواقص التي وقع فيها اليسار الجديد عامة  

  من في غالبيتها ف برجوازية صغيرة، تتألكشريحة اجتماعية  

مقدمة للثورة الوطنية   شباب ومثقفين وهي بذا ال يمكنها أن تشكل

ن  مما يعارض المنظور السائد أنداك كوالديمقراطية الشعبية، 

قنطرة العبور لتوعية و تنظيم الطبعات الشعبية عن طريق   الشبيبة

خلق الحزب الثوري للتحالف العمالي الفلحي. المهم يمكن أن  

لكن للحقيقة والتاريخ كان أول من   مع الرفيق المشتري ال نتفق أم

عبر جماهيريا الى جانب الرفيق المنصوري ومن وقع معهما 

 كراس" بيان للشباب المغربي".   

ليس المجال في هذه الكلمة المقتضبة الدخول في أي تفاصيل أو  

داء من أواخر سبعينات القرن الفائت اصدار أي حكم، لكننا ابت   

مجلة "آفاق" بالخارج، فتحنا صفحاتها للرفاق من  درنا لما أص  

حول تجربة الحركة  داخل السجن وخارجه للتعبير عن مواقفهم 

ماركسية اللينينية المغربية وخاصة تجربة المنظمة الثورية "الى  ال

األمام"، ولقد كان الرفيق المشتري في مقدمتهم الى جانب الرفاق  

نصوري و غيرهم بذون استثناء كل من  الفاكهاني و زعزاع و الم

اتصل او كاتبنا. ولقد نشرنا من بين ما نشرنا للرفيق بلعباس  

 المشتري أطروحته القيمة " العرب والوعي الطبقي".  



 

القلبية ألخيك    زياتع وداعا رفيقي وقائدي بلعباس المشتري مع 

التي تعرفت و  ختك الرؤوفةعبد الهادي ونعم األخ والصديق وأل

.عليها لما صاحبتك للعلج هنا بفرنسا   

 رفيقك محمد المباركي

 

 

 

 

 


