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Shalom Weizmann.- A Man from the 
Mellah, A Memoir by Shalom Weizmann 
(Format Kindle, 2012). 

”رجل من املالح،“ مذكرات مغريب هيودي

مالح  يف  وشبابه  طفولته  املذكرات، مرحلة  هذه  يف  وايزمان  شالوم  سجل 
الدار البيضاء خالل فرتة احلامية الفرنسية، وما ختلل هذه الفرتة من أحداث، أمهها 
الضياع  وحال  املغرب،  واستقالل  الثانية،  العاملية  احلرب  خالل  احللفاء  نزول 
رحلته   رو ثم  املزرية.  االجتامعية  األوضاع  وكذلک  اليهود،  عاناه  الذي  الثقايف 
إىل إرسائيل للمشاركة يف ما يسميه ”حرب استقالل إرسائيل،“ واحتجازه يف خميم 
بقربص، وعودته إىل املغرب ليهاجر بصفة هنائية مع عائلته إىل إرسائيل. وأفاض يف 
استعراض صعوبات اندماج املغاربة اليهود يف احلياة اجلديدة هناک، وما عانوه من 

ظروف معيشية قاسية وميز عنرصي واحتجاجهم عىل أوضاعهم الصعبة.
تربص  من  لعقود  تتوجيا   1912 يف  املغرب  عىل  الفرنسية  احلامية  فرض  كان 
التحوالت  بمرحلة  يعرف  ما  املغرب  دخل  وخالهلا  باملغرب،  اإلمربيايل  الغرب 
الكرب، فكانت الصدمة عنيفة والتحوالت رسيعة، وليس بعد ”أحقاب متطاولة،“ 
وفقا للتعبري اخللدوين، زلزلت بنية الدولة واملجتمع، فكانت الطائفة اليهودية أكثر 
تأثرا هبا، فحصل هلا حتول يف األنموذج، أي حدث تغري يف نظرهتا إىل نفسها والعامل 

وعالقتها باآلخر، وشكلت هذه التحوالت خيطا ناظام ملذكرات شالوم وايزمان.
صدرت هذه املذكرات باللغة اإلنجليزية يف نسخة الكرتونية (بصيغة كيندل 
عند  بالوقوف  سنكتفي  عنوانا  عرشين  إىل  املؤلف  وقسمها  املعروفة)،   Kindle
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يشوهبا  املذكرات  أن  إليه  اإلشارة  جتدر  ومما  كلها.  هلا  اليتسع  املقام  ألن  بعضها؛ 
اضطراب يف الرتتيب الزماين واملكاين حاولت تفادهيام قدر اإلمكان.

فذكر  حياته،  أحداث  ألهم  كرنولوجيا  بتقديم  مذكراته  وايزمان  استهل 
(التعليم  ”احلدر“  يف  تعليمه  وتلقي  البيضاء  الدار  بمدينة   1923 سنة  يف  ولد  أنه 
الرابطة  مدرسة  إىل  انتقل  ثم   ،1929 إىل   1926 من  املمتدة  الفرتة  خالل  التقليدي) 
العمل  سوق  إىل  بعدها  ليخرج  سنوات  مخس  نحو  هبا  فقىض  العاملية  اليهودية 
ويشتغل يف مصنع لألحذية. وخالل احلرب العاملية الثانية تطوع للقتال يف صفوف 
منظمة  صفوف  يف  قاتل   1950 إىل   1948 من  املمتدة  الفرتة  ويف  الفرنيس،  اجليش 
”اهلاگانا“ بفلسطني، ثم عاد إىل الدار البيضاء. وبعد نحو ست سنوات من عودته 
هاجر مع والديه وإخوانه إىل فلسطني حيث مكث هناک إىل عام 1968 ثم هاجر إىل 

الواليات املتحدة األمريكية.
حتدث وايزمان يف العنوان األول من مذكراته عن أصول عائلته، وعن احلياة 

يف مالح الدار البيضاء مع جرياهنم اليهود واملسلمني وطبيعة عالقتهم هبؤالء.
هم  كلام  حتذره  شالوم  والدة  كانت  العبارة  العرب،“ وهبذه  من  تقرتب  ”ال 
وعن  وشبابه.  طفولته  قىض  حيث  البيضاء  الدار  مالح  أزقة  يف  للعب  باخلروج 
شابا  رجال  أن  ذلک  أملاين،  اسم  ”وايزمان“  العائيل  اسمه  إن  يقول  عائلته  أصول 
جلمع  بعيداً  وسافر  أوروبا  يف  قريته  عرش  السابع  أو  عرش  السادس  القرن  يف  غادر 
التربعات من اجلامعات اليهودية لكنيسه، فحط الرحال يف مراكش وتزوج من فتاة 
هيودية حملية، ثم انتقل إىل تازناخت حيث تكاثر نسله، وكان اليهود يعيشون حتت 
محاية ”العرب“ (يقصد املسلمني)، ويف هذا الصدد رو شالوم عن والده أن أحد 
يعاقب  أن  تازناخت  زعيم  فأمر  ورضبه؛  هيوديا  سلب   أخر قبيلة  من  ”العرب“ 

اجلاين أمام املأل.
ورو شالوم وايزامان عن والدته، وهي من عائلة عامر، أهنا ملا كانت ترضعه 
توسلت إليها جدة طفل مسلم أن ترضع حفيدها الذي عاف ثدي أمه، فقبلت أمه 
طفلها  بإرضاع  لليهود  املعادية  الطفل  ألم  ترد  أن  أحبت  ألهنا  املهمة؛  هبذه  القيام 

حليب ثدي هيودي مصحوباَ بتهويدات عربية. 
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أحد  شالوم  تشبيه  املسلمة  األغلبية  جتاه  اليهود  نظرة  تغري  عىل  يدل  ومما 
نَ  رَ حَ القدمني  حايف  ”عريب“  رجل  عن  مذكراته  يف  حكى  فقد  بالكلب،  املسلمني 
محاره املثقل، فظل يرضبه ليحثه عىل املسري، فلام عيل صربه نبح يف وجهه: ”أرسع 

يا ابن اليهودي.“
املغاربة  من  أكثر  األوروبيني  من  عانوا  اليهود  املغاربة  أن  وايزمان   ورأ
القوانني  من  اليهود  ومعاناة  الثانية  العاملية  احلرب  أجواء  عن  ”العرب،“ وحتدث 
اليهود  يتجمع  الدسمة  السبت  يوم  وجبة  بعد  أنه  وذكر  ڤييش.  حلكومة  العنرصية 
املتحدة  الواليات  يلقبون  كانوا  للرسية  ومراعاة  األخبار،  لتبادل  باملالح  ساحة  يف 
بـ ”كوهني،“ وانجلرتا باسم ”ليڤي،“ وينعتون أملانيا وحكومة ڤييش بـ ا“لشيطان 

األكرب،“ و ”الشيطان األصغر.“
وختم الكاتب هذه العنرص من مذكراته باحلديث عن فيلم شاهده يف مدينة 
تكن  ومل  بامتياز،  الشعبي  الفن  الفرتة  هذه  يف  السينام  أصبحت  لقد  البيضاء.  الدار 
ثمة وسيلة للوصول إىل اجلمهورأفضل من الفيلم السينامئي، وقد وظفت احلركة 
الصهيونية السينام يف دعايتها باملغرب كام كان الشأن يف البلدان حيث كانت تنشط. 
وال نجانب الصواب إذا قلنا إن السينام قد شكلت األداة األكثر نجاعة التي توسلت 
هبا لتحقيق هدفها، واملتمثل يف إحداث حتول يف األنموذج لد اجلمهور بتوظيف 

”سحر الصورة،“ وهو سحر فعال له تأثري رسيع ومبارش. 

تصوير  وحياول  بولندا“  يف  اليهود  ”حياة  عنوان:  املذكور  الفيلم  وحيمل 
”معاناهتم“ يف هذا البلد حيث ينترش الثلج ويعم الربد ويسود الفقر.

وعىل الرغم من أن شالوم كان صهيونيا، وقاتل يف صفوف ”اهلاگانا،“ فإن 
تعليقه عىل الفيلم اتسم باملوضوعية.

يقول: ”خالل تلک السنوات كان الفقر يف كل مكان، يف الواليات املتحدة 
الكبرية،  املدن  من  وغريها  باريس  ويف  جوعى،  وكانت  اخليام  يف  األرس  عاشت 

كانت البطالة كثرية، وكان لكل طابق كامل من السكان مرحاض واحد.
جريان  لنا  وكان  الشمس،  ترشق  يوم  حمظوظني. كل  املغاربة  اليهود  كان 

أفضل من هيود أوروبا البؤساء.“
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خصص وايزمان العنرص الثاين من مذكراته ملرحلة الدراسة، فذكر أنه ولج 
ل ”احلدر“ مثل ”املسيد“ لد املسلمني  ”احلدر“ وهو يف الثالثة من عمره. لقد شكّ

الشكل الوحيد للتعليم األساس السائد وسط املغاربة اليهود قبل احلامية.
حيرش  كان  حيث  ”احلدر“  يف  الدرس  قاعة  بالتفصيل  املؤلف  ووصف 
التالميذ، وتنعدم أدنى الرشوط الصحية، وأن التالميذ كانوا يتبولون يف سطل من 

فوالذ وضع يف الشارع، ومن يريد منهم التغوط يؤذن له بالذهاب إىل بيته.
أن  فذكر  املعتمدة،  واملناهج  الدراسية  املواد  عن  احلديث  املؤلف  يغفل  ومل   
التالميذ كانوا حيفظون دون أن يفهم أحد منهم ما يردده بالعربية، وأن ستة أطفال 

إىل سبعة يقرأون يف كتاب واحد.
وعن األوضاع االجتامعية التي عاناها اليهود يف هذه الفرتة، أكد شالوم أن 
 أخر الفقر واجلوع دفعا بيهود اجلنوب إىل اهلجرة نحو الدار البيضاء ومدن كرب
طلبا للعمل وظروف اجتامعية أفضل. وقد أدت أمواج املهاجرين اجلدد إىل زيادة 
ويف  املدينة،  لسكان  الرسيع  النمو  عن  فرتتبت  البيضاء،  الدار  هيود  عدد  يف  معتربة 

فرتة وجيزة، مشاكل اجتامعية ال حرص هلا زادت استفحاال مع مرور الزمن. 
األطفال  حصول  جعلت  قد  البيضاء،  الدار  هيود  عدد  يف  املعتربة  الزيادة  إن 
عىل مقعد يف مدرسة الرابطة اليهودية العاملية أمراً صعب املنال، ومل يستطع شالوم 
الربتغالية  للجنسية  احلاملة  قريباته   إحد من  بوساطة  إال  املدرسة  هبذه  االلتحاق 
والتي تتحدث اللغة الفرنسية بطالقة، أي أهنا كانت تعترب أوروبية بحقوق خاصة 

بخالف عامة اليهود ممن كانوا مواطنني من الدرجة الثانية وفقا لشالوم.
املغاربة  عاناه  الذي  الثقايف  الضياع  حال  تصوير  يف  وأفاد  املؤلف  أجاد  وقد 
اليهود خالل هذه الفرتة، فقال: ”كنا مجيعا نحيى حيوات خمتلفة يف معيشنا اليومي. 
نتحدث الفرنسية يف املدرسة، واللهجة العربية-املغربية يف البيت، ونقرأ العربية يف 

البيعة.“
الثقافية  األوضاع  هذه  عن  احلديث  الرابع  العنوان  يف  وايزمان  وواصل 
فرنسا  تاريخ  ندرس  أن  السخرية  ”ومن  الصدد:  هذا  يف  فقال  اليهود،  للمغاربة 

وجغرافيتها بكل تعقيداهتا ونتجاهل متاما تاريخ املغرب وجغرافيته.“
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كابدها  كام  املزرية  االجتامعية  األوضاع  من  جانبا  العنوان  هذا  يف  وسجل 
اليهود، وعن معاناته الشخصية والتي جتسد معاناة معظم اليهود فقال: ”إن الشتاء 
كعبها،  ضاع  حذائي  من  فردة  أن  إذ  بئيسة،  حيايت  جعال  قد  الغزير  واملطر  البارد 
واألخر هبا ثقب يف أسفلها. وعندي معطف خفيف، ودائام أشعر بالربد.“ ونقل 
عىل  يصدق  كان  ”وهذا  الفقراء،“  عدو  ”الشتاء  اآليت:  قوله  فرنيس  شاعر  عن 

معظمنا“ كام أكده الكاتب.
ويف العنوان السادس توقف شالوم وايزمان عند التغيري احلاصل يف أسلوب 
لباس املغاربة اليهود نتيجة التأثري االستعامري، فتحدث عن عهد تاق فيه الشباب 
وكانت  الفرنسية.  الثقافة  ومعانقة  القروسطي،  العريب  التأثري  هجر  إىل  اليهودي 
للفتيات نزعة أشد من الفتيان، وميال أكرب للتعلق باللغة الفرنسية وأساليب األناقة 
عالية  كعوبا  لبسن  اللوايت  الصغار  الفتيات  من  أغنية  وتسخر  اللباس.  يف  النسائية 
دينيس  أصبحت  يطو  من  ”بدال  األغنية:  تقول  فرنسية.  لتصبح  أسامءهن  وغرين 

بالشعر القصري والكعب العايل.“
االجتامعية  احلياة  مس  الذي  التحول  من  مهم  جانب  عن  املؤلف  وحتدث 
للمرأة اليهودية واملتمثل يف خروجها إىل العمل خارج البيت، وذلک يف ظل الواقع 
اجلديد الذي فرضته احلامية، مما جعل األدوار تنقلب بينها وبني الرجل الذي أصبح 
وأشغال  وتنظيف  طبخ  من  عادة  به  تقوم  كانت  بام  ليضطلع  البيت  يف  يبقى  أحيانا 
منزلية، ويعترب هذا من باب الكارثة للرجل يف الثقافة املغربية، حسب ما ذهب إليه 
رشوع  من  عنه  ترتب  وما  العمل،  إىل  وبناهتا  عمته  خروج  عىل  تعليقه  عند  شالوم  

لزوجها يف القيام باملهام املنزلية.
واستهله  العمل  سوق  إىل  لدخوله  الثامن  العنوان  مادة  الكاتب  خصص 
باحلديث عن رياح األزمة االقتصادية العاملية التي وصلت إىل املغرب دون استثنائها 
ألي كان من عواقبها السلبية. ويف ظل هذه األوضاع، مل يتوقف والد شالوم عن 
فعليک  القراءة،  تريد  كنت  وإن  حرفة،  تعلم  عىل  اقبل  ”شالوم  بالقول:  توبيخه 
أن  غري  (األغيار).“  اجلوييم  كتب  يف  وقتک  إهدار  من  بدال  التلمود  أو  باجليامرا 
وايزمان كان يتجاهل مقالة والده ويقرأ كتب ”اجلوييم“ وصحيفة لوبويت ماروكان 
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(Le Petit Marocain) وخاصة أعمدهتا السياسية، فاكتسب من ذلک ثقافة سياسية 
أولية ساعدته عىل التمييز تدرجييا بني األحزاب السياسية الفرنسية، وأصبح شغوفا 
بقراءة خطب السيايس املفضل لديه، ليون بلوم (Léon Blum) الذي مل خيف إعجابه 

بأفكاره االشرتاكية.
وحسب ما تضمنته وثائق هذه الفرتة التي اطلعت عليها، نتجت عن انتشار 
التعليم يف أوساط اليهود أزمة تشغيل حادة يف صفوف الشباب، إذ أن هؤالء ممن 
كان يتم إعدادهم أساسا للوظائف املكتبية، رسعان ما اتضحت استحالة استيعاهبم 
يف اإلدارة أو القطاع اخلاص ووقع االقتناع يرضورة حتويل عدد منهم نحو التكوين 

املهني. 
الرتويج  يف  للمسامهة  البيضاء  بالدار  الصهيونية  الصحافة  جتندت  ثم  ومن 
ويف  املهني.  العمل  قيمة  وتثمني  اليهودي،  الشباب  لفائدة  املهني  التكوين  ألمهية 
هذا السياق التحق املؤلف باملدرسة املهنية للرابطة وهو يف سن الثالثة عرشة وقد 
جرب تعلم عدة حرف لكنه مل يفلح، مما أغضب والده الذي يعمل صباغا فاختذه 
مساعدا له، وبعد ذلک مكنه شقيقه األكرب من فرصة عمل يف مطبعة جريدة لوبويت 

 .(Le Petit Marocain) ماروكان
ويف العنوان التاسع: ”اإلرضاب“ حتدث شالوم وايزمان عن انتقاله للعمل 
يف مصنع األحذية يملكه شخص قال عنه إنه قد ولد يف تركيا، وكان يدخن خالل 
أمام  شقيقه  أعلن  يوم  ”العرب،“ وذات  عيون  عن   يتوار أن  بعد  رمضان  شهر 

عامل املصنع أنه منارص لإلخوان املسلمني ويكره الفرنسيني.
 تزعم الكاتب إرضابا للعامل احتجاجا عىل أوضاعهم، وكان حينها يبلغ من 
العمر سبعة عرش عاما، أي يف سنة 1940 خالل احلرب العاملية الثانية، وهي الفرتة 
التي عانى فيها اليهود من ويالت القوانني العنرصية حلكومة ڤييش، وذكر صاحب 
السرية أن عملية إحصاء ممتلكات اليهود، ومنها الذهب واملجوهرات حتولت إىل 
التالية:  بالعبارات  بعضا  بعضهم  حيذرون  كانوا  إذ  اليهود  أوساط  يف   كرب مزحة 
يفتشه  الذي  املكان  هو  هذا  ألن  اللحاف؛  حتت  تضعه  فال  ذهبا  متلک  كنت  ”إذا 

كارهو اليهود.“
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ون  رضّ حيُ األملان  أن  مفادها  الفرتة  هذه  خالل  راجت  شائعات  أن  وذكر 
إىل  اليهود  املغاربة  لنقل  الفاشيني  واإليطاليني  واإلسبان  الفرنسيني  بمساعدة 
عائالهتم  مع  ذهبوا  أو  أطفاهلم  اليهود  من  كثري  فأرسل  االعتقال،  معسكرات 

ليختبئوا يف قر جنوب املغرب الصغرية والنائية.
وخصص شالوم وايزمان العنوان احلادي عرش من مذكراته للحرب العاملية 
الفرنسيني  الفاشيني  أن  من  وصحافتها  الفرتة  هذه  وثائق  يف  ورد  ما  فأكد  الثانية؛ 
واإليطاليني واإلسبان كانوا حيرضون لتننفيذ مذابح لليهود يف املدن الكرب، ومنها 
 15 يوم  املغرب،وحدد  هيود  من  عدد  أكرب  تأوي  كانت  التي  البيضاء  الدار  مدينة 
نونرب من عام 1942 لتنفيذه، فكتبت عىل اجلدران عبارات معادية لليهود وعلقت 
املذكور  التاريخ  من  أسبوع  قبل  احللفاء  نزول  أن  غري  نفسه.  للغرض  ملصقات 
أحبط هذا املخطط، وقد عاين شالوم وايزمان دخول األمريكيني إىل الدار البيضاء 

وأسهب يف وصف هذه األحداث. 
من  جمموعة  مع  توجه  احللفاء  وصول  بعد  الثالث  األسبوع  يف  أنه  ذكر  وقد 
الشباب اليهود إىل السفارة األمريكية طلبا للتطوع يف اجليش األمريكي، لكن أحد 
املسؤولني يف السفارة اعتذر هلم بلكنة فرنسية جيدة؛ ألن املسؤولني املغاربة، حسبام 
االلتحاق  بإمكانية  وأخربهم  ذلک،  عىل  يعرتضون  املسؤول  هذا  لسان  عىل  جاء 
مل  لكن  له،  االنضامم  وايزمان  حاول  وبالفعل  احلرة،  فرنسا  شكلته  خاص  بفيلق 
يُقبل، وذكر يف هذا الصدد أن ضابطا سأله عن مهنته فقال له إنه كان يعمل ماسحا 
لألحذية يف شوارع الدار البيضاء، فالتفت هذا الضابط إىل زميله متسائال: ”كيف 

يمكننا كسب احلرب مع هذه احلفنة من األغبياء والكساىل؟“
العاملية  احلرب  خالل  الغذائية  املواد  شح  عن  الكالم  وايزمان  يغفل  ومل 
الثانية أو ما يعرف بأزمة التموين حيث وقع تقنني توزيع املواد الغذائية، وعن هذه 
األزمة يقول إنه باستثناء الدقيق والسمک واخلرضوات كان كل يشء مقنن. ويف 
تلک الظروف الصعبة بلغ نصيب كل فرد من اللحم يف األسبوع 100 غرام فقط، 
بإمكانية  هلم  بالسامح  ”العرب“  حماباة  إىل  الفرنسية  املحلية  السلطات  واضطرت 
من  واالستفادة  القانون  عىل  وللتحايل  الزواج.  حفالت  يف  عجل  أو  بقرة  ذبح 
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هذه الثغرة كانت السوق السوداء اليهودية تنظم عدداً من حفالت الزواج املزيفة 
أسبوعيا وتستأجر هلذا الغرض مسلمني للقيام بدور العروس والعروسة.

رغبته  أن  إىل  باإلشارة  الثانية  العاملية  احلرب  عن  العنوان  هذا  وختم املؤلف 
فالتحق  متطوعني  عىل  احلصول  الفرنيس  اجليش  طلب  ملا  حتققت  النازيني  قتال  يف 
بصفوفه يف شهر شتنرب من عام 1943. وبعد أن قىض حوايل ثالث سنوات يف أوروبا 
حلركة  ادعاة  صفوف  يف  نشيطا  عضوا  فأصبح  البيضاء  الدار  إىل   1946 سنة  يف  عاد 
عن  ثم  احلركة،  هذه  صفوف  يف  نشاطه  عن  القول  بسط  وقد  باملدنية.  الصهيونية 

هجرته إىل إرسائيل يف العنوان الثاين عرش ”املهاجر.“
ويف شهر أبريل من سنة 1947 ترک وايزمان عمله واقتنى تذكرة قطار ذهابا 
إىل اجلزائر. وقال إنه شعر باحلزن؛ ألنه غادر عائلته، لكن قناعاته ومثاليته جعلته 
استقل  نفسها  السنة  من  أبريل  شهر  منتصف  ويف  صواب.  عىل  بأنه  بالثقة  مفعام 
وايزمان القطار من مدينة الدار البيضاء إىل اجلزائر العاصمة حيث استقبتله عنارص 
صهيونية، ونقل إىل ضيعة خمصصة الستقبال املهاجرين كان هبا 300 هيودي معظمهم 
مغاربة وبعض اجلزائريني والتونسيني، ثم أبحروا نحو فلسطني يف ظروف صعبة 
كان خالهلا الزاد قليل فجلسوا مكدسني كسمک الرسدين يف قاع الباخرة، لكن يف 
رشتهم  أن  بعد  بقربص  خميم  يف  واحتجزهتم  الربيطانية  القوات  اعتقلتهم  طريقهم 

بامدة الديديتي (DDT) الكيامئية.
إىل  اليسار  أقىص  من  خمتلفة  سياسية  مجاعات  يأوي  الذي  املخيم  هذا  ويف 
(االشكناز)،  األوروبيني  باليهود  اليهود  املغاربة  التقى  األرثودوكس  املتدينني 
فاستعىص عليهم فهم اخلالفات السياسية القائمة بني هذه اجلامعات. ويف األِشهر 
لكنها  باالحرتام،  واألوروبيني  اليهود  املغاربة  بني  العالقات  اتسمت  األوىل 

تدهورت مع مرور الوقت بحكم االختالفات الثقافية.
حيفا  ميناء  إىل  والوصول  املخيم  من  الفرار  السرية  صاحب  واستطاع 
بفلسطني، ثم نقل مبارشة إىل أحد املعسكرات حيث خيضع املجندون لفحص طبي 
رسيع ويقسمون عىل التوارة بأهنم سيدافعون عن أرض إرسائيل، وبعد أسابيع من 
اخلالف  قوة  بفلسطني  مقامه  خالل  وايزمان  واكتشف  اجلبهة.  إىل  انتقل  التدريب 
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غريبة  أرض  يف  حقا  بالوجود  يشعر  جعله  مما  والسفارديم  االشكناز  بني  احلاد 
يف  القصرية  مغامرته  انتهت  وهكذا  عينيه.  أمام  تتبخر  وهي  أحالمه  وشاهد  عنه 
فلسطني، كام يقول، بعد أن شارک يف تأسيس دولة إرسائيل، وقد شعر باالرتياح 
املغاربة  يعامل  حيث  إرسائيل  ملغادرته  باألسف  يشعر  مل  باملقابل  لكنه  إلنجازاته. 
اليهود معاملة املنبوذين يف اهلند، فقد غري عدد من املغاربة اليهود أسامءهم أو مكان 
ويف  وايزمان.  ذكره  حسبام  املغرب،  ألرض  انتامئهم  إهانة  من  للهروب  مولدهم 
يناير من عام 1950 غادر إرسائيل عائدا إىل الدار البيضاء بعد أن حصل عىل وثائق 

من قنصلية فرنسا يف حيفا.
حتت العنوان األخري من املذكرات وهو ”سيايس رغم أنفه“ جاء عنوان فرعي 
هو: ”الصدمة 1955،“ حتدث فيه الكاتب عن مشاعر اخلوف التي انتابت اليهود بعد 
نرش الصحف خرب عودة حممد اخلامس وما رافق ذلک من تكثيف احلركة الوطنية 
وتصاعد  البيضاء،  الدار  مدينة  يف  خطأ  اليهود  أحد  وقتلها  املحتل  ضد  لعملياهتا 
الظروف  هذه  إن  الوطنيني.  وبعض  األوروبيني  صفوف  يف  لليهود  العداء  موجة 
التي  إرسائيل  إىل  باهلجرة  القرار  اختاذ  إىل  بالرجل  دفعت  قد  املغرب  هبا  مر  التي 

اختارها مضطرا بدل فرنسا؛ ألن والديه ال يعرفان اللغة الفرنسية.
ورو الكاتب يف عنوان فرعي آخر هو: ”وداعا املغرب“ الظروف املرعبة، 
كام يصفها، التي هاجر فيها مع عائلته إىل إرسائيل، وقد خلص هذه املعاناة يف عبارة 
ختم هبا هذا العنوان يقول فيها: ”خالل النهار من شأن احلقيقة والواقع اإلرسائييل 

أن يترسبا يف وعينا ويمحو أحالمنا اجلميلة.“
وعن ظروف استقباهلم يف إرسائيل ذكر الكاتب أن العامل وكل األوروبيني 
بحدة  إليهم  ينظرون  نجسني  أو  جمذومني  كانوا  لو  كام  منهم  مسافة  وقفوا عىل  قد 
واستغراب. وبدال من أن يساعدوا املهاجرين املغاربة فإن عامل احلكومة والوكالة 
اليهودية كانوا ينظرون إليهم وكأهنم أعداء حلوا غزاة لبلدهم. ومل تكن هناک ورود 
وال ابتسامات كل ما شاهدته، يقول وايزمان، وجوههم يعلوها الغضب والعداء 
واالشمئزاز، وفتحوا كل رزمهم وفتشوها كأهنم هيربون املخدرات أو املمنوعات.
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وأسهب شالوم وايزمان يف احلديث بمرارة عن هذه املعاملة السيئة، وكيف 
أن الوكالة اليهودية عاملتهم كاخلرفان خالل نقلهم إىل مكان إقامتهم. فال حيتاج 
املرء أن يكون أخصائيا نفسانيا، ليقرأ القلق واالرتباک يف وجوه املهاجرين، خاصة 

ملا أبلغوا أهنم سيساقون إىل مكان جمهول ال يظهر عىل أي خريطة.
وحتت عنوان: ”خيبة األمل“ سطر شالوم وايزمان معاناة املغاربة اليهود من 
الظلم االجتامعي، وامليز العنرص ونضاهلم املرير ضد هذه األوضاع والذي توج 

بانتفاضة وادي الصليب يف مدينة حيفا. 
كان شالوم وايزمان يقاوم الظلم وال يستكني كلام تعرض لترصف عنرصي؛ 
فخالل مشاداة مع سائق حافلة قال له السائق: ”إذا كنت غري سعيد هنا فارجع من 
حيث أتيت إىل املغرب“ فرد عليه وايزمان بتلقائية: ”سيدي السائق إذا عدت أنا 
إىل املغرب سيكون جرياين وأصدقائي سعداء برؤيتي. وإذا عدت أنت إىل بولندا 
”يورد“  يكون  أن  وايزمان  شالوم  هذه اضطرت  األمل  خيبة  إن  سيقتلونک.“ 
(Yored) للمرة الثانية، وهي صفة قدحية تطلق عىل من هياجر من إرسائيل إىل بلد 

آخر. 

حممد الناسک
باحث يف تاريخ هيود املغرب

 




