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Al-ttābith wa al-mutaḥawwil fī ʿalāqāt al-ḥizb al-shuyūʿī 
bi al-yahūd al-maghāriba

الثابت واملتحول يف عالقة احلزب الشيوعي باليهود املغاربة
1948-1943 

براص حممد 
أستاذ التاريخ املعارص، الرباط

الثالثينات  مرحلة  خالل  حمكوما  ظل  قد  املغاربة  الوطنيني  عمل  كان  إذا 
العوامل  انعكاسات  ضمنها  امتزجت  الرشوط،  من  بمجموعة  املايض  القرن  من 
اخلارجية والداخلية، فإن ذلک ازداد تأثرا بالسياسة املتشددة املتبعة من قِبَل اإلقامة 
ويطرح  الشاملية.  باملنطقة  اإلسبانية  اإلدارة  وتوجيهات  اجلنوبية،  باملنطقة  العامة 
نعته  يمكن  ما   مستو إىل  ترقى  سياسية  تنظيامت  وجود  حول  إشكاال  األمر  هذا 
باألحزاب، وإن كان هذا الوضع السيايس سيعرف تغريا قبيل هناية احلرب العاملية 
فكرية  أنامط  ذات  وطنية  أحزاب  املغربية  السياسية  الساحة  عىل  ظهرت  إذ  الثانية، 
رضورة  عىل  املعطيات  هذه  وحتيل  وحمدداهتا.  النشأة  ظروف  مع  توافقت  خمتلفة، 
االهتامم بالبحث عن عالقة بعض هذه األحزاب باألقلية اليهودية املغربية، والسيام 
عىل مستو احلزب الشيوعي املغريب باعتباره حيمل بعدا فكريا وإيديولوجيا خاصا 

مقارنة مع بقية األحزاب املغربيية التي ظهرت خالل املرحلة نفسها.
بناء   مستو عىل  حارضة  ظلت  التي  واملوضوعية  الذاتية  الرشوط  هي  فام 
الربامج السياسية هلذا احلزب؟ وما هي طبيعة عالقته باليهود املغاربة خالل مرحلة 
النشأة؟ وما هو مد انسجام توجهاته مع األطروحات التي تبنتها فئة من املثقفني 
طبعت  وهل  سواء؟  حد  عىل  واملسلمني  اليهود  ختص  قضايا  حول  املغاربة  اليهود 
عالقته باليهود املغاربة بنوع من االستقرار أم شاهبا حتول حسب الفرتات التارخيية؟

1. تأسيس احلزب الشيوعي بني املغربة ودور النخبة اليهودية (1945-1943)
- الشيوعيون املغاربة وحسم ”اإلشكال اإلثني“ 

قد  هيودا  أو  كانوا  مسلمني  األوائل  املغاربة  الشيوعيني  أن  يف  شک  من  ما 
بشتى  املغاربة  أوساط  يف  الشيوعي  الفكر  نرش   مستو عىل  سياسيا  تقدما  حققوا 
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أطيافهم، مستفيدين يف ذلک من وجود طبقة عاملية مغربية يف القطاعات الصناعية 
واملنجمية والتجارية،1 وهي الطبقة التي نظمتها القيادات الشيوعية داخل هيئات 
بل  املغربية،  املدن  خمتلف  عرب  اإلرضابات  من  كثري  تنظيم  يف  ونجحت  نقابية، 
وحققت مجلة من املطالب النقابية عىل مستو الرفع من األجور وحتسني الوضعية 
صفوفهم،  بني  سياسية  حركية  خلق  يف  املغاربة  الشيوعيون  نجح  كام  االجتامعية. 
من  الرغم  وعىل  أنه  إال  للمنخرطني.  املكثف  والتأطري  اخلاليا  أسلوب  بنهجهم 
الطابع الذي حتمله اإليديولوجية الشيوعية يف طبيعة تعاملها عىل مستو منطلقاهتا 
الفكرية جتاه القوميات األخر، كام هو احلال بالنسبة ملصري البالشفة األوكرانيني 
وغريهم من القوميات واألعراق املتباينة يف روسيا، حيث تم هتجري إثنيات كاملة 
املغاربة،  للشيوعني  بالنسبة  متاثيل  بشكل  تبنيه  يتم  مل  املنحى  هذا  فإن  بلداهنا،  من 
هذه  يف  املغربية  اليهودية  العنارص  فيها  بام  السياسية،  القيادات  هذه  متكنت  حيث 
من  احلزب،  صفوف  إىل  املحليني  السكان  من  مهم  عدد  استقطاب  من  الفرتة، 
املسلمني واليهود املغاربة عىل حد سواء، وذلک طوال الفرتة املمتدة ما بني عامي 
1925  و1942. وترد اإلشارة إىل أن هذه املرحلة قد امتزج فيها حضور املغاربة إىل 

جانب الشيوعيني الفرنسيني املقيمني باملغرب.2
أما عىل املستو اخلارجي، فقد كانت العنارص القيادية الشيوعية قد بدأت 
تشعر بنوع من االستقرار السيايس بعد التوتر العام الذي عاشته مبارشة بعد النزول 
حصول  إمكانية  من  ختوفها  عن  باألساس  ناتج  توتر  وهو   ،1942 سنة  األمريكي 
تواطؤ بني السلطات األمريكية وسلطات ڤييش املستقرة باملغرب.3 ويف اجلزائر كان 
اجلنرال دوگول (de Gaule) قد بدأ يتحكم يف زمام األمور، مما يعني بداية ظهور 

يف  الفرتة،  هذه  يف  املغريب  الشيوعي  احلزب  تأسيس  إىل  دفعت  التي  والعوامل  الظروف  بورقية  السالم  عبد  حيدد   .1
التطورات العامة التي عرفها نضال الطبقة العاملة، وهو ما تأكد بالفعل من خالل ما جاء به ألبري عياش، مما يفرس أمهية 

النتائج التي حققها املناضلون األوائل داخل اخلاليا والفروع اخلاصة باحلزب يف مراحله األوىل، انظر:
Bourqia  Abdeslam et al., Essais sur l’histoire du Parti communiste marocain, 35 années de lutte, 

(Casablanca: Éditions Al- Bayane, [entre 1973 et 1981]), 14. 
2. انظر مسامهة اليهود املغاربة ضمن نشاط الشيوعيني يف مرحلة الثالثينيات من القرن العرشين، يف حممد براص، 
”األحزاب الوطنية واليهود املغاربة بني تطور األوضاع الداخلية وأصداء القضية الفلسطينية 1934-1967،“ أطروحة 

لنيل الدكتوراه يف التاريخ املعارص، مرقونة، نوقشت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط سنة 2004، 559.
3. ألبري عياش، احلركة النقابية باملغرب، مغرب احلركة 1943-1948، ج. 2 (الدار البيضاء: منشورات أمل، مطبعة 

النجاح اجلديدة، 1997)، 17.
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يف  السوڤيتي  االحتاد  انتصار  وزاد  باملنطقة.4  الشيوعيني  نشاط  أمام  سيايس  انفتاح 
ستالينگراد سنة 1943 يف الدفع بانتشار اإليديولوجية الشيوعية مقابل اإليديولوجية 
واألوروبية  العربية5  الدول  من  عدد  يف  اليهود  املثقفني  وسط  خاصة  الصهيونية، 
منذ  الثورة“  تصدير  ”مفهوم  من  استفاد  الذي  املعطى  وهو  املغرب،  ذلک  يف  بام 
بوادرها األوىل نحو عدد من الدول، بام فيها الدول العربية املستعمرة وفق مفهوم 

ديكتاتورية الربوليتاريا.6
- املغاربة الشيوعيون ومطلب مغربة احلزب   

لتحقيق  جاهدة  تعمل  املغربية  الشيوعية  القيادات  ظلت  األمر،  واقع  ويف   
استقالل من داخل بنية احلزب الشيوعي ذاته، ومن ثم بات الشيوعيون املغاربة، 
إىل  التبعية   مستو من  بتنظيمهم  االنتقال  يف  يفكرون  املعطيات،  هذه  بموجب 
حزب مستقل، وهو معطى واكب عىل املستو اخلارجي توجه القادة الروس نحو 
إعادة النظر يف كثري من املواقف العقائدية املتشددة، خصوصا جتاه األديان، ومن ثم 
العربية،  القيادات  بعض   مستو عىل  الشيوعي  للفكر  املناهضة  للدعاية  التصدي 
بام فيها بعض املغاربة أنفسهم. كام جاء قرار هذا التغيري يف سياسة احلزب، موازيا 
مؤمتره  عقد  الذي  باملغرب،  الكونفدرالية  للنقابات  العام  االحتاد  هيكلة  إلعادة 
التأسييس يف 13 يوليوز سنة 1943، فانبثق عنه مكتب يتكون يف معظمه من العنارص 
تنظيم  إطار  يف  العاملة  الطبقة  جتميع  إىل  الرامي  املبدأ  حتقق  ثم  ومن  الشيوعية،7 
لتنظيم  رئيسة  وسيلة  واملهنية  النقابية  التنظيامت  اعتبار  عىل  فضال  وهذا  موحد. 

اجلامهري، بينام يرتبط عمل احلزب بدور الطليعة من اجلمهور أساسا.    
  ومتيزت هذه املرحلة أيضا، باستكامل جمموعة من الشباب املغاربة تكوينهم 
أعباء  حتمل   مستو يف  بموجبه  أصبحوا  إذ  اليهودية،  العنارص  فيها  بام  السيايس 

4. نفسه، 32.
5. كاظم حبيب، هيود العراق واملواطنة املنتزعة (ميالنو: منشورات املتوسط، 2015)، 415.

6. نارص زيدان، دور روسيا يف الرشق األوسط وشامل إفريقيا من بطرس األكرب حتى ڤالديمري بوتني (بريوت: الدار 
العربية للعلوم، 2013)، 77.

7.  املالحظ أن الكاتب أغفل يف دراسته احلديث عن احلزب الشيوعي، إذ مل يتطرق إليه إال عند حلول سنة 1943، 
باعتبار الدور املحدود للمغاربة داخله، وهو أمر غري وارد، إذ أن العنارص املغربية من املسلمني واليهود كانت حارضة 
حممد  تعريب  املغرب،  يف  السياسية  األحزاب  ريزيت،  روبري  العرشينيات،  بداية  منذ  الشيوعية  احلركة  أنشطة  ضمن 

رضيف، حممد كرامي، حممد شقري (الرباط: منشورات املجلة املغربية لعلم االجتامع السيايس، 1992)، 180.
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احلزب وفهم اآلليات الرضورية ملواجهة سياسة اإلدارة الفرنسية، مع االهتامم أكثر 
باألفكار التقدمية واالشرتاكيـة، وامتالک قدرة أكرب عىل تنظيم املجال االجتامعي 
بمختلف تفاعالته، وذلک عىل الرغم مما اتسمت به سلطات اإلدارة االستعامرية 

من القوة والبأس.
 حدد أحد األعضاء املؤسسني للحزب اهلدف من إنشاء حزب شيوعـي مغريب 
يف هذه املرحلـة كالتايل: ”[... ] وكان اهلدف من تأسيس احلزب الشيوعي املغريب 
هو متكني الطبقة العاملة املغربية وحلفائها من الفالحني والفقراء ومن املثقفني من 
تنظيم سيايس من نوع جديد قادر عىل حتليل األوضاع الداخلية واخلارجية حتليال 

علميا، وعىل تنظيم كفاحهم [ ... ].“8 
لقد تم اإلعالن عن تأسيس احلزب الشيوعي املغريب خالل الندوة الوطنية 
فتم  البيضاء،9  بالدار  ليوطي  حديقة  قرب  مرأب  يف   1943 نونرب   14 يوم  املنعقدة 
انتخاب أعضاء اللجنة املركزية واألمني العام ليون سلطان (Léon Sultan).10 وقد 
باملناسبة   (Henri Lozeray) لوزاري  هنري  الفرنيس  الشيوعي  احلزب  ممثل  رصح 
سيلعبه  الذي  بالدور  رهني  مستقبله  أن  يبدو  باملغرب،  يتعلق  فيام   ، [...]” قائال: 
الشعب املغريب، وجيب أن تُعالج القضايا يف كل حالة خاصة، أخذا بعني االعتبار 
الظروف  هذه  يف  األسـاس  القضية  أن  إال  عامة،  بصفة  احلركة  ومصـالح  ظروف 
الفرنسـي  الشعب  مصلحة  تتمثل  ذلک  ويف  الفاشيـة،  عىل  القضـاء  يف  تتمثل 

والشعب املغـريب [...].“11 
يبدو أن هذا الرأي، والذي حيمل نوعا من التحفظ الضمني من إطار املغربة، 
مل يكن هو نفسه املعرب عنه من قبل العنارص املغربية احلارضة يف أعامل هذه الندوة 

8. بورقية عبد السالم، ملحات من تاريخ احلزب الشيوعي ( مطبوعات البيان)، 13. 
9. مل تسمح اإلدارة الفرنسية بنرش تقارير الندوة، عيـاش، احلركة النقابية، ج.2، 34.

10. عيـاش، احلركة النقابية، ج.2، 33، وأيضا شهادة عبد اهللا العيايش التي يعترب فيها أن موقف الشيوعيني املغاربة 
 ،4 شتنرب (2000):   6  ،3161 ع.  البيان،  احلزب،  سياسة  توجيه  يف  العنارص  هذه  ارتكبتها  التي  األخطاء  من  يعد  أثنائها 

وأيضا: 
Moustafa Bouaziz, “Le mouvement national (1912-1975) permanences et tentatives de renouvellement,” 

Thèses de Doctorat de 3ème cycle, Université de Sorbonne, Paris, 1987, 149; Charles-André Julien, 
L’Afrique du Nord en marche. Nationalisme musulman et souveraineté française (Paris: Julliard, 1952) 
349.

11. عيـاش، احلركة النقابية، ج.2، 33.
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الوطنية. وقد عرب عن مضامينها عبد اهللا العيايش قائال: ”[...]  أما العنارص املغربية 
فقد اعتربت برنامج الندوة بعيدا كل البعد عن مطامح الشعب املغريب، وأن أهداف 

احلزب ظلت إصالحية ال أقل وال أكثر [ ... ].“12
استقالل  إلعالن  أساسية  أرضية  شكلت  قد  الندوة  هذه  أعامل  كانت  وإذا 
التنظيم  من  جديدة  مرحلة  وبداية  الفرنيس،  نظريه  عن  املغريب  الشيوعي  احلزب 
حضور  وقيمة  الوضع  طبيعة  االعتبار  بعني  يأخذ  سيايس  هنج  وفق  واالستقطاب 
السلطات  فإن  سواء،13  حد  عىل  واليهود  املسلمني  من  املغربية  احلزبية  النخب 
الفرنسية باملقابل مل تستسغ فكرة إنشاء حزب شيوعـي مغريب. ومبارشة بعد انتهاء 
الندوة، استدعت اإلدارة الفرنسية جان مارتيني (Jean Martenet) وميشيل مزيال 
تشجيع  عدم  إىل  بدعوهتام  يقيض  قويا،  حتذيرا  إليهام  ووجهت   (Michel Mazella)
السكان املحليني املسلمني منهم واليهود عىل تأسيس حزب شيوعي مغريب باعتبار 
أن ”األحزاب الفرنسية نفسها ال تتوفر عىل ترخيص للعمل السيايس باملنطقة، وكل 
ح به هو جمرد جتاوز من إدارة احلامية.“14 فكيف سيواجه التنظيم ”احلديث  ما يُسمَ
احلامية  إدارة  حتذيرات  ظل  يف  واملامرسة  النظرية   مستو عىل  الوضع  هذا  النشأة“ 

الفرنسية هاته؟
2. التنظيم الشيوعي بني النظرية واملامرسة يف إطاره املغريب   

- دور اليهود املغاربة يف إقرار آليات التواصل وإعادة هيكلة احلزب   
بعد دخول احلزب الشيوعي املغريب منعطفه السيايس اجلديد، رشع يف إعادة 
إىل  سعى  فقد  ثم  ومن  عليها،  يتوفر  كان  التي  واخلاليا  التنظيامت  طبيعة  يف  النظر 
عىل  تشديده  عن  فضال  املنظمة،  والطليعة  اجلامهريي“  الوجود  ”مفهوم  حتقيق 

12. حول موقف عبد اهللا العيايش، البيان، ع. 3161، األربعاء 6 شتنرب( 2000): 4 كام عرب عن نفس االجتاه ريزيت إذ 
اعترب أن احلزب ”اجلديد“ مل يعكس أي تغري يف طبيعته، ريزيت، األحزاب السياسية، ج.2، 299.

13. عرب عن الرأي نفسه شارل أندري جوليان، إذ أشار إىل أن القيادات الشيوعية الفرنسية النشيطة، كام هو احلال 
توجهه  تغيري  ضمنيا  يعني  مما  للحزب،  الفعيل  التسيري  يف  املغاربة  إرشاک  برضورة  تشعر  بدأت  سلطان،  لليون  بالنسبة 

العام.
Julien, Le Maroc face aux impérialismes, 198. 

14. تم استدعاء مارتيني ومازيال يوم 20 نونرب، حيث تلقيا بالغا يتضمن ثالثة عنارص أساس حتذر مجيعها من عملية 
عيـاش،  البالغ،  تفاصيل  حول  هلام،  سيايس  نشاط  أي  قاطعا  رفضا  وترفض  احلزب،  إىل  املحليني  السكان  استقطاب 

احلركة النقابية، ج.3، 2.
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الشكل التنظيمي اجلديد ورشوط االلتزام ألعضائه واحرتام حق العضو يف املشاركة 
يمكنه  تواصيل  مفهوم  تبني  عىل  األوىل  بالدرجة  يعمل  جعله  ما  وهذا  السياسية. 
بعدها  يف  والتطبيق  النظرية  بني  ما  التالحم  وحتقيق  االجتامعي  البناء  ترشيح  من 
خالله  من  يستطيع  جديد  إعالمي  منرب  إصدار  يف  التفكري  جاء  ثم  ومن  السيايس، 
الالزمة  اجلامهريية  التعبئة  حتقيق  من  بالتايل  والتمكن  منظمة  بطريقة  أفكاره  نرش 
أصدر  السياق  هذا  ويف  احلزب.  مع  املتعاطفة  أو  املنتمية  العنارص  مع  والتواصل 
مضمون  لتفسري  األول  عددها  خصصت  التي   (La Nation) الناسيون  صحيفة 
االستقالل، إذ رهنت حتقيقه بتمكني املغاربة من التحكم يف مصريهم،15 مع إمكانية 
متتعهم باحلرية الكاملة يف اختيار النظام السيايس الذي يطمحون للعيش حتت ظله.
وقد ساهم جرمان عياش (Germain Ayache) باعتباره من القيادات املثقفة 
يفصح  ما  وهو  وآخرين،  سلطان  ليون  جانب  إىل  النقاش  هذا  يف  احلزب16  داخل 
عن بداية ظهور نوع من االنفتاح السيايس داخل احلزب.17 كام أن املبادئ التي تم 
اإلعالن عنها من قبل الشيوعيني يف هذه املرحلة، كانت يف احلقيقة تتناسب مع ما 
يطمح إليه بعض أفراد األقلية اليهودية املتأثرة باألفكار التحررية واملتشبعة بمبادئ 

الثورة الفرنسية، والتي كانت تأمل يف حتقيق االرتباط بفرنسا. 
ودعم احلزب سياسته التواصلية هذه بإصدار صحيفة ثانية أطلق عليها اسم: 
إيگاليتي (Égalité)، 18 وهو ما شكل يف حد ذاته إعالنا رصحيا من أعضاء احلزب عن 
طابع املساواة والعدالة التي يدافعون عنها،19 مما كان يعترب حتفيزا حقيقيا اللتحاق 

املغاربة بصفوفه واالنضامم إليه بكثافة عرب خالياه املنترشة يف عدة مناطق20. 

15. عيل يعته، الصحافة الديمقراطية باملغرب، حصيلة ومعاناة (الدار البيضاء: مطبوعات البيان، ماي، 1982)، 11. 
16. حول أعامل جرمان عياش ودوره ما بني املؤرخ واملناضل، عبد الرمحان املؤدن، عبد العزيز بلفايدة، جرمان عياش 

املؤرخ واملناضل (الرباط: منشورات اجلمعية املغربية للبحث التارخيي، 2015).
17. عيـاش، احلركة النقابية ، ج.2، 14.

18. تم إصدارها باللغة الفرنسية نظرا للصعوبة التي كان يواجهها املناضلون الشيوعيون يف احلصول عىل ترخيص 
يعتة،  انظر:  املتوسط،  احلجم  من  صفحات  أربع  يف  رسا  الصحيفة  هذه  تطبع  وكانت  العربية،  باللغة  صحيفة  إلنشاء 

الصحافة الديمقراطية ، ج.2، 12.
19. عيـاش، احلركة النقابية، ج.2، 32.

20. صدر العدد األول من جريدة إيگاليتي (Égalité) يف غشت 1943.
Georges Oved, La gauche française et Le nationalisme marocain (1905-1955): Tome II: Tentations 

et limites du réformisme colonial (Paris: L’Harmattan, 1984), 207.                                                            
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نه جممل أفكاره التي  كام وزع احلزب منشورا بتاريخ 31 يوليوز سنة 1943 ضمَّ
قرر العزم عىل الدفاع عنها، بام يف ذلک مسألة العالقة بني االحتاد الفرنيس والشعب 
املغريب. ومن مجلة ما جاء يف هذه الوثيقة ”مرشوع التأكيد عىل طابع املساواة يف انتامء 
أو  لوحدهم  املسلمني  يف  احلزب  إىل  االنضامم  حرص  يقع  فال  احلزب،“  إىل  األفراد 
الفاشية  أشكال  مجيع  بمحاربة  املتعلق  شعاره  احلزب  جدد  كام  اليهود،  من  سواهم 

والنازية، إذ اعتربمها علة ما بلغت إليه الشعوب من التطاحن والرصاع.21
التجديد  مرحلة  بالفعل  دخلت  للحزب  القيادية  العنارص  أن  والواضح 
املغرب  يف  السياسة  املرحلة  وأن  خاصة  واالستقطاب،  الدعاية  يف  مغاير  بأسلوب 
حساب  عىل  اإلجيابية  النقط  من  املزيد  وحتقيق  التصعيد  نحو  أيضا  تتجه  كانت 
السياستني االستعامريتني اإلسبانية والفرنسية، وهي خاصية مل تقترص عىل احلزب 
حال  هو  كام   ،أخر دول  يف  نفسه  باملظهر  جتلت  بل  وحده،  املغرب  يف  الشيوعي 

احلزبني الشيوعيني اجلزائري والتونيس.22 
إعادة  يف  قياداته  رشعت  حيث   1944 سنة  بداية  مع  املظاهر  هذه  جتلت    
هيكلة احلزب واإلرساع إىل ضم مزيد من األفراد إىل صفوفه، خاصة بني أوساط 
من  مكنها  ملحوظا  تقدما  حققت  وقد  النقايب.  العمل  يف  النشيطة  العاملة  الطبقة 
احتالل مواقع سياسية متقدمة داخل التنظيامت النقابية كانت يف السابق حكرا عىل 
الفرنسيني. كام عانت هذه الفئات املغربية كثريا من حيف اإلدارة الفرنسية وأرباب 
تدرجييا  املغريب  الشيوعي  احلزب  فتوجه  االقتصادية،23  احلرب  أعباء  ومن  املعامل 
عدد  استقطاب  يف  التوفيق  فحالفه  النقابات،  يف  املنخرطني  املناضلني  اختيار  نحو 
التنظيامت  بعض  وأن  خاصة  صفوفه،  إىل  اجلدد  املغاربة  اليهود  من  به  يستهان  ال 
النقابية كانت تنعت أحيانا بـ ”نقابات اليهود،“24 وهو دليل عىل أمهية عدد اليهود 

وكثافتهم داخلها.

21. منشور ”احتاد الشعب الفرنيس والشعب املغريب ضد الفاشية العدو اللدود للشعوب،“ وثائق احلزب الشيوعي،31 
يوليوز 1943؛ عيـاش، احلركة النقابية، ج.2، 37.

22. Oved, La gauche française, 222.
23. حول أهم الدراسات املتعلقة بظهور الربوليتاريا، انظر :

René Gallissot, Le patronat européen au Maroc: action sociale, action politique, 1931-1942 
(Casablanca: Éditions Eddif, 1990), 27.                                                      

24. Gallissot, Le patronat européen au Maroc, 186.
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واهليئات  الشيوعي  احلزب  صفوف  يف  النشيطة  البارزة  األسامء  بني  ومن 
يف  بارزة  بأدوار  اضطلع  الذي   (Elie Benchimol) شيمول  بن  إييل  نذكر  النقابية، 
البيضاء،25  الدار  بمدينة  الشيوعي  احلزب  فرع  وتنشيط  واحلرفيني  العامل  قيادة 
وأيضا يف استقطاب كثري من اليهود إىل صفوف احلزب، حيث سجلت تلک الفرتة 

التحاق أبراهام الرسفايت. 
واملالحظ أن دور الشيوعيني يف العمل النقايب قد ازداد قوة يف هذه املرحلة،26 
فانعكس بشكل إجيايب عىل قوة احلزب، وبدأ يعرف بدوره تطورا ملحوظا، بعد أن 
حالف عنارصه النجاح يف تنظيم أنفسهم وتأطري عدد كبري من األفراد، فضال عن 
متكن القيادات الشيوعية من إذكاء احلامس يف أوساط السكان املحليني حلثهم عىل 

العمل بني صفوف النقابيني وحتميلهم لبعض مسؤوليات التسيري والتوجيه.27
العمل  يف  االنخراط  عىل  مشجعة  عوامل  املعطيات  هذه  مجيع  وشكلت 
قد  احلزب  وأن  خاصة  الشيوعي،28  احلزب  صفوف  إىل  بالتايل  واالنضامم  النقايب، 
تبنى من جديد سياسة الدفاع عن الطبقات الفقرية والعمل عىل حتسني أوضاعهم 

االقتصادية واالجتامعية.
تنشيط  عىل  املناضلني  من  جمموعة  انكبت  املطامح،  هذه  حتقيق  إىل  وسعيا 
حركية  خلق  بغية  تأسيسه  تم  الذي  املغرب  نساء  احتاد  أبرزها  اجلمعيات،  بعض 
لفائدة  التربعات  مجع  يف  االحتاد  هذا  ساهم  إذ  للحزب؛29  السيايس  العمل  داخل 
الفئات االجتامعية الفقرية من عامل وفالحني، وشارک إىل جانب مؤسسات خريية 
أخر ومجعيات قدماء تالميذ املعاهد اإلسالمية يف تكوين جلان خاصة بمحاربة 

25. إييل بن شيمول هيودي مغريب، كان عامال بمصنع لألحذية يف الدار البيضاء، انظر عيـاش، احلركة النقابية، ج.2، 
.64

يف  املنخرطني  دائرة  توسيع  لضامن  متزايدة  شعبية  كسب  يف  أمال  النقابية  اهليئات  إىل  الشيوعية  العنارص  اجتهت   .26
  Oved, La gauche française, 226 ،احلزب

احلركة  عيـاش،  انظر  املرحلة،  هذه  خالل  النقايب  العمل  يف  واليهود  املسلمني  من  املغربية  العنارص  دور  حول   .27
النقابية، ج.2، 60 -62.

28. عياش، احلركة النقابية، ج.2 ، 146.
غشت   10 ع.3133،  البيان،  انظر  ضعيفة،  جد  اجلمعية  هبذه  املتعلقة  املعلومات  تظل  الوثائقية،  املادة  غياب  يف   .29

(2000): 6، وتفسريات عياش، احلركة النقابية، ج.2، 42؛ وما جاء أيضا عند جورج أوڤيد:
   Oved, La gauche française, 223-224. 
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وفاس  والرباط  البيضاء  الدار  مدن  يف  باخلصوص  نشطت  جلن  وهي  البؤس، 
الغذائية  املواد  بعض  بتوزيع  اخلاصة  اللجن  هذه  وانشغلت  ومراكش.30  وسال 
عىل الفقراء (توزيع احلساء)، دون استثناء أحد من ذوي احلاجة، سواء كانوا من 
السكان املسلمني أو اليهود، فلقيت بذلک أصداء طيبة يف األوساط املغربية عامة.

ويف الواقع، مل تنحرص توجهات احلزب يف سياسته االجتامعية يف هذا املجال 
تأثري  قوة  عن  فضال  املغرب،  عرفها  التي  السياسة  التحوالت  طبيعة  إن  بل  فقط، 
نخبه املغربية املسلمة واليهودية، قد استلزمت توسيع مطالبه ونشاطاته نحو أبعاد 
إيديولوجية  منظور  يساير  الذي  واالنعتاق  التحرر  مطلب  إطار  يف  وذلک  أعمق، 
مطلب  وهو  أال  اإلطالق،  عىل  املطالب  أبرز  من  موقفه  جاء  فكيف  ذاهتا،  احلزب 

حتقيق االستقالل؟ 
- موقف احلزب من وثيقة 11 يناير 1944 وانخراط اليهود الشيوعيني املغاربة

بتحديد  الفرتة  هذه  يف  املغريب  الشيوعي  احلزب  اهتامم  الطبيعي  من  كان 
يناير   11 يف  الوطنية  احلركة  هبا  تقدمت  كام  باالستقالل  املطالبة  عريضة  من  موقفه 
سنة 31،1944 إذ مل يكن األمر بالسهولة املتوقعة.32 كام أن موقف احلزب املذكور من 
 ،(Ashford) أشفورد عنها  عرب  التي  بالصورة  يكن  مل  باالستقالل  املطالبة  عريضة 
أي استنكار مبارش للحدث، بقدر ما جاء مبنيا عىل معطيات حمددة ال تفيد الرفض 
اختلفت  إذ  للحزب،  العامة  بالتوجهات  مرتبطة  تفسريات  تعطي  بل  املبارش، 
مساندة  عدم  أن  إىل  البعض  فذهب  املسألة؛  هذه  حول  الشيوعيني  املناضلني  آراء 
احلزب  عىل  الفرنسيني  سيطرة  إىل  باألساس  يرجع  الشيوعيني  قبل  من  العريضة 
تكن  مل  العريضة  فيها  قدمت  التي  الظروف  أن  آخرون   رأ بينام  املرحلة،  هذه  يف 
مناسبة، بدعو أن املعامل السياسية الكرب للبالد مل تظهر بعد، وأن احلرب العاملية 

الثانية مل يسدل بعد الستار عن فصوهلا.33 

30. عيـاش، احلركة النقابية، ج.2، 42.    
31. Julien, Le Maroc face aux impérialismes,197.

32.  دوگالس إليوت أشفورد، التطورات السياسية يف اململكة املغربية، ترمجة عائدة سليامن عارف وأمحد مصطفى 
أبوحاكمة (الدار البيضاء: دار الكتاب، 1963)، 424.

33. عيـاش، احلركة النقابية، ج.2، 37-36.
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مضامني  عىل  باإلجياب  الرد  يف  الشيوعية  العنارص  إرساع  عدم  أن  والواقع 
العريضة34 مل يكن له أي تأثري عىل انضامم العنارص املحلية إىل احلزب، بام يف ذلک 
اليهود املغاربة، وإن كانت املعامل السياسية بالبالد مل تتضح لدهيم كذلک،35 كام أن 
وخملفات  احلرب  خملفات  جراء  تعيشها  كانت  التي  الصعبة  االقتصادية  الظروف 

قوانني ڤييش مل يتم جتاوزها بعد، وهو ما أضفى درجة من اللبس عىل املسألة.
بعض   لد الغموض  من  نوعا  تعرف  املسألة  هذه  جعل  آخر  أمر  وهناک 
للحدث؛  الشيوعي  احلزب  قيادات  بعض  قدمتها  بتفسريات  األمر  ويتعلق  اليهود، 
تستهدف  الفاشية  من  سياسية  مناورة  جمرد  تكون  أن  تعدو  ال  بأهنا  املبادرة  فرست  إذ 
هبا مناهضة السياسة الفرنسية باملنطقة،36 ومن ثم وقع االقتصار عىل املطالبة بإطالق 
رساح الوطنيني ممن احتجزوا بعد األحداث التي تلت تقديم العريضة، بحجة أهنم قد 
سقطوا ضحية لتالعبات احلركة الفاشية ومناوراهتا.37 وحيق التساؤل كيف دبر احلزب 
الشيوعي املغريب سياسته يف استقطاب اليهود واملسلمني بعد هذه املرحلة العصيبة؟

- نحو استقطاب اليهود املغاربة بالبوادي واحلوارض    
استمرت قيادات احلزب الشيوعي املغريب يف رفع شعارات الدفاع عن مبادئ 
مبدأ الوحدة بني  والتصدي للدعاية الفاشية،38 مع الرتكيز عىل أمهية  الديمقراطية 
القيادات  واعتمدت  سواء.39  حد  عىل  والفرنسيني  واليهود  املسلمني  السكان 
34. القول باإلرساع ال يتعلق بجميع القيادات الشيوعية، فهناک من ير أن بعض األعضاء الشيوعيني عربوا عن 

موقفهم املساند الستقالل املغرب منذ وقت مبكر، انظر ما كتبه أوڤيد يف هذا الشأن:
 Oved, La gauche française, 207. 

35. ير حممد كنبيب أن انخراط عدد مهم من الشباب املسلم يف صفوف احلزب الشيوعي عقب أحداث يناير فرباير 
من سنة 1944، قد كان من شأنه تسهيل التقارب بني اجلامعتني، وهو أمر وارد خاصة وأن احلزب بدأ يتجه يف هذه املرحلة 
بنسعيد (الرباط:  إدريس  ترمجة   ،1912-1948 املغرب  هيود  كنبيب،  حممد  انظر  ما،  نوعا  بطيء  بشكل  ولو  املغربة  نحو 
منشورات كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية، سلسلة نصوص وأعامل مرتمجة رقم 13، 2010)، 248. وحول التوجه نحو 

مغربة احلزب انظر:  ريزيـت، األحزاب السياسية، 180.
36. Oved, La gauche française, 208.    
37. Julien, L’Afrique du Nord en marche, 349.

اجلدار  بناء  إىل  الريفية  احلرب  هناية  من  الوطنية  احلركة  تاريخ  غالب:  الكريم  عبد  عنه  عرب  كام  نفسه  الرأي  ونجد   
السادس للصحراء (الرباط: مطبعة الرسالة، ج.2، 1987)، 292.

38. عيـاش، احلركة النقابية، ج.1، 185، وانظر أيضا: 
Ahmed Zouggari, “Islam et Nationalisme au Maroc (1912-1956),” Thèse de doctorat de 3ème cycle, 

soutenue à l’Ecole des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris en 1976), 239.                                                                 
39. دافع ليون سلطان عن فكرة الوحدة الشاملة (فرنيس-مسلم-هيودي)، انظر: 

    Oved, La gauche française, 219.
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الشيوعية مع بداية ظهور مؤرشات عن انتهاء احلرب العاملية الثانية، خطة اخرتاق 
البوادي املغربية، باعتبار أهنا تتوفر عىل نسبة مهمة من السكان، ومتثل يف الوقت ذاته 
جماال حيويا أكثر مالئمة للعمل السيايس مقارنة باملدن حيث املضايقات الشديدة 
من سلطات اإلدارة الفرنسية. ويف هذا السياق، شكلت منطقة تادلة حمطة أساسية 
يف عمل احلزب خالل هذه املرحلة، إذ أصبحت تتوفر مع تقدم احلركة املنجمية هبا 
عىل عدد من العامل، كام شهد النشاط النقايب أيضا تطورا ملحوظا هبا مقارنة بالفرتة 

السابقة.40
بنفس  مكناس  مدينة  يف  الشيوعية  القيادات  نشطت  نفسه،  املنوال  وعىل 
هيكلة  إعادة  متت  حيث  املطالب،  بعض  وحتقيق  اجلامهري  تعبئة  يف  والقوة  احلامس 
مع  تفاوضها  يف  ملموسا  تقدما  حققت  الشيوعية  القيادات  إن  بل  احلزب،  خاليا 
اإلدارة الفرنسية حول االستجابة ملجموعة من املطالب االجتامعية لفائدة لسكان، 
وهي املطالب نفسها التي عربت عنها، بعد اإلصالحات املقرتحة من قبل اجلنرال 

گابرييل بيو (Gabrielle Puaux) سنة 41.1945
احلزب  لواء  حتت  املنضوية  الشيوعية  املغربية  اليهودية  العنارص  وسامهت    
صحيفة  نرشت  إذ  اإلصالحات،  هذه  حول  الدائر  النقاش  يف  الفرتة  هذه  خالل 
بقلم  مطوال  مقاال   ،1945 أكتوبر   14 يوم  الصادر  عددها  يف   (L’Espoir) ليسبوار 
فيه  انتقد  للديكتاتورية،“42  مفتوح  باب  ”االستفتاء  عنوان:  حتت  عياش  جرمان 
بحدة طبيعة االستفتاء واعتربه جمرد مناورة من السلطات الفرنسية لتحقيق مزيد من 
االمتيازات، وحرمان السكان من حقوقهم الرشعية، السيام وأن اختيار القيادات 
ارتكز عىل عنارص غري مؤهلة عمليا خلدمة قضاياهم العامة، وأصبح أداة لتكريس 
يف  االستفتاء  أن  أي  املحليني.  السكان  وإقصاء  املعمرين  لصالح  جديدة  امتيازات 
نظره، قد يفتح املجال أمام االنتهازيني المتالک مزيد من الثروات عىل حساب فئة 

عريضة من السكان تعاين كثريا من الفقر واحلاجة. 

40. عرفت منطقة تادلة نشاطا مكثفا للشيوعيني جعل بعضهم عرضة لالعتقال، البيان، ع.3140، اخلميس 17 غشت 
.6 :(2000)

41. Oved, La gauche française, 237.    
42. “Le Référendum porte ouverte à la dictature,” L’Espoir, n°34, 14 octobre (1945): 1.                                                             
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بقية  عنه  عربت  ما  مع  منسجمة  عياش  جرمان  نظر  وجهات  وجاءت    
العدد  صفحات  يف  يعتة،  عيل  نرش  إذ  املسلمة،  أو  الفرنسية  الشيوعية  القيادات 
نفسه، مقاال مكمال ملا كتبه زميله، فكشف عن جمموعة من التناقضات االجتامعية 
يعيشها السكان املحليون، وحتتاج يف رأيه إىل إصالحات جذرية وحقيقية، وليس 
إىل جمرد تغيريات شكلية عىل مستو أجهزة التسيري. وحتى يتسنى تأصيل أفكار 
الشيوعيني، كان ال بد من عقد مؤمتر وطني كفيل باالستجابة للرشوط املوضوعية 

للمرحلة.
3. احلضور اليهـودي املغريب يف احلزب بعد املؤمتر الوطني 

- دواعي عقد املؤمتر ومقرراته   
تارخيه  من  جديدة  مرحلة  املغرب  دخل  الثانية،  العاملية  احلرب  بانتهاء 
موضوعا  أصبح  بل  حمض،  فرنيس  سيايس  لتحكم  خاضعا  يعد  مل  إذ  السيايس، 
فانعكس  باملنطقة،43  أكرب  تقدم  لتحقيق  بينها  فيام  تتنافس  جديدة   قو لضغوطات 
عىل  جمربا  أصبح  الذي  املغريب  الشيوعي  احلزب  سياسة  عىل  اجلديد  املعطى  هذا 
احلزب  عارض  عليه،  وبناء  قضايا.44  من  به  يرتبط  وما  الوضع  من  موقفه  حتديد 
من  السيايس  عن موقفه  يعلن  إنام  بذلک  وهو   ،(Plan Marshall) مارشال مرشوع 
التوغل   مستو عىل  إجيابية  نتائج  حتقق  بدأت  كدولة  األمريكية  املتحدة  الواليات 
موجودة  هيودية  ومنظامت  سياسية  زعامات  مع  جديدة  عالقات  وربط  املنطقة  يف 

باملغرب.45 
  وارتأت القيادات الشيوعية يف املغرب رضورة عقد مؤمتر وطني للحزب، 
يكون ”[...] اهلدف منه إرشاک املندوبني يف تدارس املشاكل التي تعاين منها البالد 
يلتزم  سيايس  خط  وضع  من  األعضاء  ويمكن  واستقاللية [...]؛“46  حرية  بكل 
من  غشت  شهر  مستهل  يف  املؤمتر  أعامل  انعقاد  تاريخ  دد  حُ وهبذا  بتفعيله.  احلزب 

43. أصبح املغرب يف هذه الفرتة، بحكم إدماجه من قبل احلكومة الفرنسية ضمن خمططات احللف األطليس، موضع 
ضغوط ومساومات شتى، أثرت بوضوح عىل وضعه السيايس، عيـاش، احلركة النقابية، ج.2، 111.

44. Mezzella,  Le parti communiste marocain, 20.
45. Oved, La gauche française, 264.

46. املؤمتر األول للحزب الشيوعي، (منشورات احلزب، 1946)، 3.
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سنة 47،1946 وجاء برنامج عمله شموليا ويسعى إىل التوفيق والربط بني النظر يف 
القضايا املحلية والدولية عىل حد سواء.

  واتضح بأن املؤمتر قد شكل بحق فرصة سانحة أمام األعضاء الشيوعيني 
آراء  فهم  من  ومكنهم  العامة،  احلزب  توجهات  طبيعة  عىل  قرب  عن  للتعرف 
نداء  أن  ويبدو  املطروحة.48  القضايا  جتاه  نظرها  وجهات  واستيعاب  القيادات 
احلزب،  إىل  املنضوين  املناضلني  قبل  من  كبري  بإقبال  حظي  قد  الشيوعية  القيادات 
خمتلف  من  الوافدين  واملسلمني  اليهود  من  مندوبا   312 حضور  املؤمتر  سجل  إذ 
املناطق، وسجل حضورا وازنا لعنارص بارزة من احلزب الشيوعي الفرنيس، فضال 

عن مشاركة قيادات نشيطة داخل احلزب الشيوعي اجلزائري يف أعامل املؤمتر.49
القضايا  يف  املتوازن  اخلوض  عىل  احلرص  بني  املؤمترين  اهتاممات  وزاوجت 
حماربة  رضورة  عىل  تأكيده  احلزب  جدد  املحيل،   املستو وعىل  والدولية.  املحلية 
الفقر والتصدي جلميع أساليب االستغالل االقتصادي والسيايس للسكان، والتي 
نفسها  باملناسبة  ومتت  واألوبئة.  املجاعة  انتشار  يف  سببا  نظره،  وجهة  من  كانت 
يف  املغاربة  لليهود  واالجتامعية  االقتصادية  األوضاع  إصالح  رضورة  إىل  الدعوة 
املالحات واملناطق النائية، تأكيدا بذلک عىل رضورة االهتامم بأحوال مجيع املغاربة 
واليهود  املسلمني  بني  وحدة  حتقيق  إىل  دعوا  بل  حيف،  أو  متييز  دون  ومصريهم 
مما  التأخري،  من  مزيدا  يقبل  ال  العام  الوضع  أن  املؤمترون  اعترب  كام  والفرنسيني، 

يستدعي التعجيل باملبادرة إىل إصالحه تفاديا لوقوع أزمة حقيقية بالبالد.50 
 وعىل املستو اخلارجي، أعاد احلزب صياغة نظريته املعادية للحركة النازية 
املغرب  يف  النازيني  العمالء  نشاط  بني  ربط  إذ  سواء؛  حد  عىل  الفاشية  والدعاية 
عىل  قاطعا  دليال  ڤييش  حكم  جتربة  اعترب  كام  فيه،  املتدهور  االقتصادي  والوضع 
مناضليه  حث  ثم  العرقي،  وامليز  اإلقصاء  سياسة  العتامدها  النازية  احلركة  سلبية 

الفايط،  بقاعة  البيضاء  الدار  والتجارية  الصناعية  بالعاصمة  غشت  وسابع  وسادس  خامس  أيام  املؤمتر  انعقد   .47
املؤمتر األول للحزب الشيوعي، 3، استهل املؤمتر بتالوة مازيال للتقرير السيايس، املؤمتر األول للحزب الشيوعي، 7.
48.  Oved, La gauche française, 254. 

49. عيـاش: احلركة النقابية ، ج.2، 86، عرف املؤمتر حضور إدمون عمران املالح بصفته ممثال عن الشبيبة الشيوعية، 
انظر: املؤمتر األول للحزب الشيوعي، 4.

50. Mezzella, Le parti communiste, 2.
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املسلم  الطرفني  وحتالف   القو جتميع  عىل  باالعتامد  هلا  التصدي  رضورة  عىل 
بتوجيه  اهتاممه  املؤمتر  وأوىل  والعزلة.  التفرقة  فخ  يف  للسقوط  تفاديا  واليهودي 
من  جمموعة  باختاذ  احلارضون  فطالب  فرانكو،  اجلنرال  لسياسة  القوية  اإلدانة 
اإلجراءات االقتصادية املستعجلة الكفيلة بخنق تزويد إسبانيا الفرنكاوية باملوارد 
املالية. ويف املقابل دعا احلزب مناضليه إىل رضورة تقديم الدعم لفائدة اجلمهوريني 
اإلسبان بتمكينهم من العون املعنوي واملادي، ومحاية مناضليهم املنشغلني بالدود 

عىل مبادئ مماثلة يؤمن هبا احلزب ويضعها ضمن أولوياته. 
- مقررات املؤمتر وإعادة الثقة إىل اليهود املغاربة    

  مل يضف احلزب الشيوعي املغريب يف مؤمتره املنعقد سنة 1946 شيئا جديدا 
فقد  ذلک  ومع  قبل،  من  السيايس  خطه  يف  مسطرا  كان  بام  مقارنة  الذكر  يستحق 
املغاربة  املمثلني  مكن  كام  ومنظم،  وعلني  رصيح  بشكل  أفكاره  صياغة  يف  أفلح 
إمكانية  وأتاح  بل  القضايا،  أبرز  من  مواقفهم  عن  للتعبري  مسبوقة  غري  فرصة  من 
العملية  الظروف  هتيئ  عن  فضال  وهذا  احلزب،  داخل  قياديني  كأعضاء  انتخاهبم 
لتحويل احلزب عىل مستو املامرسة، من فرع تابع للحزب الشيوعي الفرنيس إىل 

حزب مغريب قائم الذات.51 
  ومن أهم ما متخض عن أشغال املؤمتر إعادته الثقة إىل نفوس معظم اليهود 
املغاربة، وخاصة لد الفئات االجتامعية العريضة املقيمة بالبوادي واملناطق النائية 
احلركة  قيادات  بعض  أفلحت  وقت  يف  وذلک  معهود،  غري  باهتامم  حظيت  التي 
إىل  الفئات  هذه  أنظار  حتويل  درب  عىل  التقدم  من  درجات  حتقيق  يف  الصهيونية 

قضايا خارجية ال متت بصلة إىل أحوال البالد املغربية.52
   كام ضمت احلركة الصهيونية بني فصائلها عنارص تساند التوجه الشيوعي 
يف شكله العام، مما جعلها تعيد صياغة ورفع شعارات شبيهة يف الغالب بام رفعته 
بسياستي  املغريب  الشيوعي  احلزب  تنديد  شكل  وقد  املغربية.  الشيوعية  العنارص 

ع.3161،  البيان،  انظر:  املؤمتر،  أعامل  يف  جاء  ما  بفضل  تارخييا  حتوال  عرف  احلزب  أن  العيايش  اهللا  عبد  اعترب   .51
األربعاء 6 شتنرب ( 2000): 4، كام متيز املؤمتر بحضور مكثف للمغاربة املسلمني واليهود

 Bouaziz, Le mouvement national, 149.
52. Maxime Rodinson, Peuple juif ou problème juif ? (Paris: Éditions La Découverte, 1997), 43.
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دعوته  عن  فضال  وهذا  اليهود،  هؤالء  ثقة  لكسب  إجيابيا  معطى  وفرانكو  ڤييش 
مرتاصة  جبهة  وتشكيل  اليهود  مع  الوحدة  حتقيق  رضورة  إىل  املسلمة  العنارص 

الصفوف يف وجه املد النازي والفايش. 
متثلت  املؤمتر  يف  املشاركة  العنارص  بني  ظهرت  خالفات  من  الرغم  وعىل     
بقيادة  املغرب  استقالل  شعار  أوهلام  رفع  إذ  متباينني،  اجتاهني  إىل  اآلراء  انقسام  يف 
الكاتب األول للحزب ميشيل مازيال (Michel Mazzela)، وعيل يعتة وعبد السالم 
الطرفان  فإن  اإلصالحات،  متابعة  عىل  الثاين  االجتاه  دعاة  اقترص  بينام  بورقية، 
املشاكل  عىل  التغلب  بغية  األطراف  كل  بني  الوحدة  حتقيق  رضورة  عىل  أمجعا  قد 
الكرب، ويتعلق األمر أساسا بام يعانيه السكان املحليون من خمتلف أشكال الفقر 

والبطالة واحليف االجتامعي.53
ويف واقع األمر، متكن املؤمتر من جتديد ما افتقده احلزب من حيوية إبان سنوات 
يف   (L’Espoir  ) ليسبوار  جريدة  إصدار  من  الشيوعية  القيادات  متكنت  إذ  احلرب، 
عددها الستني يف الرابع عرش من شهر أبريل بصفتها قد صارت متثل ”لسان حال 
احلزب الشيوعي املغريب“ بدال من االكتفاء بعبارة ”احلزب الشيوعي للمغرب،“54 
باللغة  صحيفة  إصدار  يف  رغبتها  عن  ذاته  الوقت  ويف  نفسها  األطراف  عربت  كام 

العربية، أمال يف حتقيق تواصل أوسع مع املغاربة من غري قراء اللغة الفرنسية. 
لتقوية  مماثال  اهتامما  الشيوعية  القيادات  أولت  احلزب،  بنية   مستو وعىل 
هياكله وتعزيزها، فلم تعد تعتمد نظام اخلاليا، كام كان عليه األمر يف السابق، بل 
عوضته بنظام الوداديات،55 وانحرصت مهمتها يف بذل اجلهود الرامية إىل استقطاب 
القرويني املتعاطفني مع احلزب الشيوعي املغريب، ويف ذلک توجه واضح لكسب 
احلزب  وعمل  املسلمني.  جانب  إىل  املغاربة  اليهود  من  مهمة  بنسبة  جدد  أعضاء 
أيضا خالل املرحلة ذاهتا إنشاء منظمة للشبيبة الشيوعية حتمل اسم الشبيبة املغربية، 
فحددت  املالح،  عمران  إدمون  شخص  يف  متثلت  مغربية،  هيودية  سياسية  بقيادة 

53.  انظر ما جاء به عبد اهللا العيايش يف البيان، ع. 3161، األربعاء 6 شتنرب( 2000): 4.
54. عيـاش، احلركة النقابية، ج.2، 87.

55. ير ريزيت أن عمل الوداديات كان مرنا ومتناسبا مع الظروف اخلاصة التي يعيشها احلزب، ريزيت: األحزاب 
السياسية، 302.
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مهمتها األساسية يف حماربة األمية بني أوساط الشباب املغريب، كام نظمت سلسلة 
الشباب  مكونات  خمتلف  بني  االنسجام  خلق  إىل  الرامية  الرياضية  األنشطة  من 

املسلمني واليهود عىل حد سواء. 
السكان  من  عدد  أكرب  تعريف  بغية  اإلعالمية،  شبكته  توسيع  يف  وأمال 
محالت  تنظيم  إىل  قياداته  سارعت  احلزب،  عنها  يدافع  التي  األساسية  باملبادئ 
استهدفت  اجلامهريية  اللقاءات  من  جمموعة  بعقد  وذلک  وتواصلية،  توعوية 
الشباب بمختلف املدن املغربية.56 كام جندت للغرض نفسه عددا ال يستهان به من 
الشعبية  شأن النجدة  هو  كام  الشيوعية،  التنظيامت  داخل  من  سواء  احلزبية،  األطر 
املتطوعني  من  عدد  عىل  باالعتامد  خارجها  من  أو  املغرب،  نساء  املغربية واحتاد 

واملتعاطفني مع احلزب.57 
 وقد أعطى املؤمتر األول للحزب الشيوعي املغريب متنفسا جديدا للعنارص 
املغربية املنتمية إليه، إذ شكل فرصة غري مسبوقة سمحت هلا باختاذ مبادرات للتعبري 
اختالفات  وجود  من  الرغم  عىل  وذلک  املطروحة،  القضايا  أبرز  من  مواقفها  عن 
املؤمتر  فسح  ثم  واملغاربة،58  الفرنسيني  األعضاء  بني   واألخر الفينة  بني  تظهر 
املغربية  األحزاب  وبقية  الشيوعي  احلزب  بني  تواصل  خلق  إمكانية  أمام  املجال 
اإلجرائية  اخلطوات  يف  التفكري  بغية  االستقالل،  حزب  منها  خاصة   ،األخر
الرامية إىل ”[...] حتقيق مرشوع الوحدة وإدراک االنعتاق من االستعامر الفرنيس 
[...] ،“59 وهو املرشوع الذي سبق وأن دعت إليه الزعامات املغربية املشاركة يف 

عمل احلزب منذ مراحل التأسيس. 
56. بعد املؤمتر مبارشة، قام عيل يعتة واملهدي ملنيعي بجوالت عرب كثري من البوادي املغربية، هبدف االتصال مع أكرب 
عدد من الفالحني، فقد تم االتصال مثال أثناء جتمع يف بني مالل بحوايل 5000 فالح، عيـاش، احلركة النقابية ، ج.2، 95. 
كان هدف األطر الشيوعية من هذه اجلوالت، أن يكون انخراط األعضاء يف احلزب مبنيا عىل ”اختيار عقالين،“ وهي 
كام ير ريزيت خاصية من خصائص احلزب الشيوعي خيتلف فيها عن األسلوب املعمول به يف استقطاب انخراطات 
احلركة  عيـاش،  احلزب،  داخل  املناضل  ومهمة  رشوط  حول   ،316-315 نفسه،  االستقالل،  حزب  يف  اجلدد  األعضاء 

النقابية ، ج.2، 311.
57. شهادة عبد اهللا العيايش يف البيان، ع.3145، االثنني 21 غشت ( 2000): 6.

58.  حول خالف بعض العنارص املغربية والفرنسية داخل احلزب انظر: 
Oved, La gauche française,  256.                                                        

59.  سبق وأن جرت اتصاالت بني قادة احلزب الشيوعي وقادة حزب االستقالل تم فيها تقديم اقرتاح يقيض بتحديد 
أمحد  إىل  يعتة  وعيل  مازيال  وميشال  بورقية  السالم  عبد  من  كل  به  تقدم  وقد  مشرتكة،  بصورة  عنه  الدفاع  يتم  برنامج 

بالفريج، عياش، احلركة النقابية ج.2 ، 95. 
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ولقد حظي هذا التوجه اجلديد باهتامم السكان املحليني من مسلمني وهيود، 
بل  باملغرب،  موجود  فرنيس  شيوعي  بحزب  اإلطالق  عىل  مرتبطا  األمر  يعد  ومل 
االجتامعية  الفئات  عن  الدفاع  األساس  شعاره  شيوعي،  توجه  ذو  مغريب  بحزب 
الضعيفة وحتريرها من االستغالل الرأساميل األجنبي، بل وتوجيه الدعوة الرصحية 
لتحقيق االستقالل، وهو املطلب الذي وقع اإلعالن عنه بعد انعقاد الدورة األوىل 
الوطني  االستقالل  شعار  عىل  اللجنة  هذه  صادقت  فقد  للحزب،  املركزية  للجنة 
والوحدة الرتابية، وأضفت عىل حمتواه طابعا سياسيا واقتصاديا وديمقراطيا واضح 

املعامل.60 
تقو موقع احلزب بعد االستقبال الذي حظي به من قبل املقيم العام إريک 
البون (Erik Labonne)، يف 14 يونيو 1946، وتشكل الوفد من ثالثة مغاربة وثالثة 
فرنسيني، مما يدل عىل مكانة القيادات املغربية داخل احلزب، كام شكل اللقاء فرصة 
أمام املناضلني للتعبري عن موقف احلزب من اإلجراءات اإلصالحية التي عرب عنها 
املقيم العام يف خطاب ألقاه يوم 22 يوليوز من السنة نفسها. واستقبل السلطان يوم 
26 غشت وفدا من احلزب الشيوعي يتكون من عيل يعتة وأمحد بن مهدي وميشال 

التأكيد  فيه  تم  كام  للمغرب،  السياسية  الوضعية  مناقشة  خالله  ” […] تم  مازيال 
عىل الطابع الوطني واملناهض لإلمربيالية الذي يميز احلزب الشيوعي املغريب، فهو 

حزب يناضل من أجل حرية الشعب املغريب وسعادته […].“61
حتررا  أكثر  اجلديد،  السيايس  املناخ  ظل  يف  املغريب  الشيوعي  احلزب  أصبح 
السياسية  الفعاليات  خمتلف  اهتامم  أثارت   كرب قضايا  مناقشة  عىل  وانفتاحا 
واليهود  املسلمني  من  املغاربة  للمناضلني  مكثفا  نشاطا  احلزب  عرف  كام  املحلية، 
عىل حد سواء. وبناء عليه، كان طبيعيا أن تشارک هذه العنارص يف تفعيل النقاش 
باالستقالل،  املطالبة  مرحلة  بعد  السياسية  األحداث  حلركية  اجلديد   املجر وفق 
إجراء  رضورة  عىل  فيها  التأكيد  وقع  التي  احلزب  مطالب  تطعيم  يف  وتساهم 

60.  ملحات من تاريخ احلزب الشيوعي املغريب، مطبوعات البيان، 18.، عياش، احلركة النقابية، ج.2، 93.
61. حول بالغ احلزب الصادر بعد اللقاء، انظر عياش، احلركة النقابية، ج.2، 94؛ ريزيـت، األحزاب السياسية، 181؛ 
البيان، ع.3161، األربعاء 6 شتنرب (2000): 4. وأثار هذا اللقاء انفعال اإلقامة العامة وبعض أعضاء حزب االستقالل، 

وانظر أيضا:
Oved, La gauche française,  257.                                                          
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للعدل  عميق  إصالح  وحتقيق  األمية  ملحاربة  حقيقية  جهود  وبذل  نزهية  انتخابات 
لغة  العربية  اللغة  واعتبار  املساواة  وحتقيق  والنقابية  الديمقراطية  احلريات  وإعطاء 

رسمية بالبالد.62 
مع  الوحدة  حتقيق  يف  مطلبه  املغربية  عنارصه  بواسطة  احلزب  جدد  كام 
حزب  من  كل  زعامء  إىل  برقيات  قيادته  وجهت  إذ   63،األخر الوطنية  األحزاب 
 القو جتميع  رضورة  إىل  فيها  دعاهم  واالستقالل،   الشور وحزب  االستقالل 
ذلک،  عن  وفضال  اإلمربيالية.  السيطرة  من  وختليصها  بالبالد  النهوض  أجل  من 
مدينة  عرفتها  التي  الدامية  األحداث  عقب  الوطنيني  مع  تضامنه  عن  احلزب  عرب 
الدار البيضاء يف السابع من شهر أبريل سنة 1947، كام وضع جمموعة من التوصيات 
من بينها املطالبة بفضح املامرسات التي ارتكبت يف حق املغاربة وحماكمة املسؤولني 

وتكوين جلنة لتقيص احلقائق.64
يعرفه  أصبح  الذي  التحول  تؤكد  مؤرشات  املعطيات  هذه  مجيع  وشكلت 
احلزب الشيوعي املغريب، وتربز أيضا مد أمهية مشاركة املغاربة يف حتديد خطواته 
املؤمنة  واليهودية  املسلمة  عنارصه  بني  يوحد  بشكل  العامة،  وتوجهاته  السياسية 
بخطه السيايس.65 وانعكس االنسجام الذي طبع موقفه من القضايا املحلية بشكل 
إجيايب عىل موقفه من القضايا الدولية، إذ جددت القيادات املغربية التابعة للحزب 
معارضتها لسياسة فرانكو (Franco)،66 ودعت يف املقابل السكان إىل التضامن مع 
يف  تنترش  بدأت  التي  الفاشية  السياسة  ضحايا  باعتبارهم  اإلسبان67  اجلمهوريني 
املنطقة الفرنسية، مما زاد من وجهة نظر الزعامء الشيوعيني يف خطورهتا عىل السكان 

62. Ali Yata, “Parlée par 8 millions de Marocains la langue arabe doit être au Maroc la langue 
officielle,” L’Espoir, n.°101, dimanche 26 janvier (1947):1-2.                                             

63.  اقرتح عيل يعتة عىل بقية األحزاب الوطنية مرشوع الوحدة اقتداء بالتجربة املرصية التي أبانت عن نجاحها يف 
حتقيق ذلک، انظر: 

Ali Yata, “Les événements d’Egypte renforcent notre conviction que le Front Marocain est nécessaire,” 
L’Espoir, n°132, 7 septembre (1947):1-3.                                           

64.  حول بيان احلزب عقب أحداث 7 أبريل سنة 1947 انظر : 
 “Procès verbal du bureau politique du Parti Communiste,” L’Espoir, n° 114, 4 mai (1947): 1.                                                           

65.  ساهم جرمان عياش بفعالية يف النقاش املتعلق بالقضايا الوطنية املرتبطة باحلزب، إذ عرب عن ذلک بنرشه جمموعة 
مقاالت يف صحيفة احلزب، انظر أعداد كثرية من جريدة ليسبوار (L’Espoir) برسم سنة 1947.

66. Germain Ayache, “Face au danger fasciste,” L’Espoir, n°105, 2 mars (1947): 3.                                                             
67. “ Ce que cache la Monarchie de Franco, c’est l’intérêt du peuple Marocain d’aider le peuple 

Espagnol à se débarrasser de son Tyran,” L’Espoir, n°114, 4 mai (1947): 2.                                                             
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وسائل   إحد واعتربته  مارشال  مرشوع  وبحدة  جمددا  انتقدت  كام  املحليني. 
التغلغل االستعامري،68 فأصدرت صحيفة احلزب عدة مقاالت عرب فيها أصحاهبا 
عن موقفهم املعارض للسياسة األمريكية باملنطقة، وطالبوا بقية العنارص الوطنية 
اجلامعة  سياسة  احلزب  انتقد  فقد  العريب،  الصعيد  عىل  أما  إليهـا.  اللجوء  بتفادي 
العربية فاعترب أهنا ال متثل مطمح الشعوب العربية املحتلة، وطالب برضورة إعادة 

النظر يف طبيعة عملها والوسائل املتبعة يف تناوهلا للقضايا املحلية.69
4.  دور النخبة اليهودية واملسلمة يف النقاشات السياسية    

- اليهود املغاربة وانتقاد السياسات االستعامرية والعنرصية    
تعايش  إىل  بالنظر  يشكل  كان  املغريب  الشيوعي  احلزب  ”إن  القول  يصح 
للتعاون  النموذجي  املجال  من  نوعا  صفوفه  بني  ومسيحيني  وهيود  مسلمني 
للحزب  السياسية  األجواء  خضم  ويف  الدينـية.“70  اجلامعات  خمتلف  بني  السيايس 
الواضح  الدور  برز  األول،  مؤمتره  عن  متخضت  التي  األساسية  اخلالصات  بعد 
معاجلة  يف  الفعالة  واملسامهة  السيايس  بالنقاش  الدفع  يف  املغربية  اليهودية  للنخبة 
السياق،  هذا  ويف  احلزب.  خلطابات  الفقري  العمود  شكلت  التي  احلية  القضايا 
ساهم جرمان عياش بقوة يف إغناء حمتويات ليسبوار ( L’Espoir)، الناطقة بلسان 
احلزب، وذلک بنرشه عددا من املقاالت السياسية التي مجعت يف طياهتا بني االهتامم 
والتحليل  والغزارة  بالتنوع  مضامينها  اتسمت  كام  والدولية،  املحلية  بالقضايا 
السيايس العميق والنقد املبني عىل املعرفة الواسعة بالقضايا الدولية املواكبة للفرتة. 
ويف واقع األمر، شكل موضوع السياسة الفرنسية حجر الزاوية يف مقاالت 
جرمان عياش، إذ تناوهلا من عدة جوانب خاصة انتقاده لسياسة بعض األحزاب 
الفرنسية املعارضة، وخاصة املعارضة منها ملسألة االحتاد الفرنيس، وهو األمر الذي 

68.  انتقد جرمان عياش مرشوع مارشال والسياسة األمريكية بشامل إفريقيا، واعتربها جمرد وسيلة استعامرية من نوع 
جديد: 

Germain Ayache, “Il est plus facile d’acheter des Gouvernements que de réduire un peuple,” 
L’Espoir, n°142, 15 novembre (1947):2 .                                                       

69. Ali Yata, “C’est au Maroc que notre peuple doit lutter pour sa libération,”  L’Espoir, n°138, 19 
octobre (1947): 1.                                                         
احلزب  داخل  العمل  طبع  الذي  االنسجام  من  نوع  عن  املغاربة  باليهود  املتعلقة  دراسته  يف  كنبيب  حممد  كشف   .70

الشيوعي املغريب ابتداء من سنة 1946، كنبيب، هيود املغرب، 267.
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الفرنسية  األحزاب  أدانوا  ممن  املغاربة  الشيوعيني  القادة  بعض  عنه  للدفاع  جتند 
الساحة  عىل  اجلارية  السياسية  التطورات   حمتو فهم  عن  قارصة  واعتربوها 
الدولية، والتي أخذت تعرف نوعا من االنفتاح عىل إرشاک الشعوب املستعمرة يف 
العمل السيايس وإعطائها الفرصة إلبراز قدراهتا وإمكانياهتا يف التسيري واالندماج 
الرسيع. وهذا فضال عن اعتبارها هذه األحزاب جمرد وسيلة طيِّعة يف أيادي حتالف 

الرتوستات (Trusts) الفرنسية واألمريكية.71 
 أما عن السياسة اإلسبانية، فقد عمل جرمان عياش عىل إبراز خطورة الوضع 
الناتج عن حتالف عنارص اجليش اإلسباين عىل الصعيد اخلارجي مع الفاشية، وأكد 
عىل الدور اإلجيايب الذي يلعبه احلزب الشيوعي اإلسباين يف فتح امللفات الساخنة 
وكشفه لإلسبانيني خطورة وحقيقة ما حيدث بالبالد. ومن ثم أكد جرمان عياش 
عىل سلبية األنظمة الفاشية والنازية، فأوضح خطورهتا عىل الوضع السيايس بشامل 
إفريقيا، دون أن يغفل يف اآلن نفسه انتقاده لطبيعة الصحافة االستعامرية التي كشف 
عن خطورهتا واعتربها من أبشع أدوات التغلغل االستعامري. وهبذا يمكن القول 
بنجاحه يف إثارة االنتباه إىل درجة خطورهتا عىل مستو املناطق الشاملية باملغرب 

عىل اخلصوص.72
جانب  إىل  بفعالية،  سامهت  التي  املغربية  اليهودية  املثقفة  العنارص  بني  ومن 
جرمان عياش، يف إغناء الرصيد الصحفي واإلعالمي للحزب، نذكر إدمون عمران 
وما  املغربية  العاملية  الطبقة  نضال  عن  مفصلة  تقارير  بإعداد  انشغل  الذي  املالح 
ختوضه من إرضابات واسعة باملعامل الفرنسية. كام نشط يف إعداد مواد الصحيفة 
للسلطات  املستمرة  املضايقات  جراء  واجهته  التي  الصعوبات  من  الرغم  عىل 
الشيوعيني  جتربة  إحباط  عىل  جاهدين  عملوا  ممن  اإلداريني  وبعض  الفرنسية 

املغاربة.73 
احلزب  داخل  املرحلة  هذه  يف  اليهودية  املثقفة  العنارص  مسامهة  تقترص  ومل 
عمدت  بل  احلزب،  صحافة  قي  سياسية  حتليالت  حترير  عىل  املغريب  الشيوعي 

71. Germain Ayache, “Un mauvais parts (sic),” L’Espoir, n°112, 20 avril (1947):3.
72. Germain Ayache, “Le Fascisme est aux aguets,” L’Espoir, n°123, 6 juillet  (1947): 2.
73. Edmon Amran El- Maleh, “Avec les Marocains de Paris, solidarité totale des ouvriers marocains 

et français,” L’Espoir, n°118, 1 juin  (1947): 1.                                                   
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أيضا إىل املسامهة امليدانية يف أنشطة خمتلف تتوىل أمر تنظيمها بصفة دورية الفروع 
تاسع  يوم  تنظيمه  إىل  احلزب  دعا  الذي  التجمع  حال  هو  كام  له،  التابعة  واملراكز 
نونرب سنة 1947 ختليدا لذكر الثورة الروسية باملركز اإلسباين، فأرشف عىل إعداد 
 (Arsénio Benayas) اللقاء كل من جرمان عياش وعيل يعتة وأريسنيـو بن يـاس
الكاتب العام لفرع احلزب الشيوعي اإلسباين باملغرب. وهبذه املناسبة متت الدعوة 
إىل رضورة حتقيق الوحدة والتصدي جلميع أنواع املد االستعامري الذي تتعرض له 

الشعوب املستضعفة، ومنها شعوب شامل إفريقيا.
اليهودية  العنارص  دأبت  فقد  للحزب،  التنظيمية  اهلياكل   مستو عىل  أما 
عىل املامرسة الكاملة حلقوقها السياسية داخله، إذ دعت جلنته السياسية املغاربة إىل 
من  دجنرب  شهر  من  السابع  يوم   احلزب  مكتب  انتخابات  يف  ممثليه  عىل  التصويت 
سنة 1947، وعرفت ترشيح عدد من اليهود املغاربة.74 كام اضطلعت هذه العنارص 
بدور مهم يف التسيري والتأطري احلزبيني، بل عربت عن تضامنها الرصيح مع ضحايا 

أحداث السابع من شهر أبريل بمسامهتها يف االكتتاب لصالح أرس الضحايا.75
- التصدي لسياسة احلركة الصهيونية لتهجري اليهود 

لعبت العنارص املسلمة املنتمية للحزب من جانبها دورا مهام يف رصد أوضاع 
لألمهية  وفقا  وذلک  هبم،  املرتبطة  القضايا  أهم  ومناقشة  املغاربة ودراستها  اليهود 
املغريب  الشيوعي  احلزب  داخل  املغربية  اليهودية  العنارص  هبا  سامهت  التي  نفسها 
يف حتليل أبرز القضايا املطروحة وإعطاء درجة من االستقالل الذايت للحزب عن 
نظريه الفرنيس. وبناء عليه، شكلت مسألة هتجري اليهود التي بدأت تتطور تدرجييا، 
أوىل هذه االهتاممات، إذ عربت قيادات احلزب عرب صحيفتها عن رفضها القوي 

74. حول الئحة املرشحني الشيوعيني انظر ما ييل: 
“Le 7 Décembre, Votez pour les candidats des listes du Parti Communiste Marocain,” L’Espoir, 

n°.144, 29 novembre (1947), 1.                                                        
 50 قدره  بمبلغ  ساهم  الذي  حاييم  أبيرسول  من  كل  نجد  االكتتاب،  يف  وسامهت  ذكرها  ورد  التي  األسامء  من   .75
فرنک، وربوط دافيد ساهم بملغ قدره 100 فرنک، وليفي موريس ساهم بمبلغ قدره 20 فرنک، وليفي مايري بمبلغ قدره 
30 فرنک، وعسو جوزيف بمبلغ قدره 500 فرنک، وإدمون عمران املالح بمبلغ قدره 500 فرنک. وسامهت يف االكتتاب 

العنارص املسلمة جنبا إىل جنب مع اليهود املغاربة، انظر الئحة املسامهني يف:
“Souscrivez en faveur des victimes du 7 Avril,” L’Espoir, n°.112, 20 avril  (1947):1-2.                                                              
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لتهجري اليهود املغاربة،76 بل اعتربت عملية التهجري مرفوضة مسبقا من قِبَل اليهود 
من  مأمن  يف  داموا  ما  األم  وطنهم  تغيري  يف  لدهيم  حاجة  ال  أن  باعتبار  أنفسهم، 
اخلطر النازي والفايش من جهة، كام أن املغرب ال يشكل حالة شاذة عن بقية الدول 
الديمقراطية التي يعيش فيها اليهود بسالم من جهة أخر. وهذا التصور نفسه هو 

الذي عرب عنه احلزب الشيوعي الفلسطيني.77 
كام أبدت العنارص الشيوعية املغربية ختوفها من نشاط بعض أعضاء احلركة 
اتصاالت  ربط  إىل  الرامية  حماوالهتم  هؤالء  كثف  أن  بعد  باملغرب،  الصهيونية 
مبارشة باليهود، مع السعي نحو توجيه أنظارهم صوب قضايا ال متت إليهم بصلة. 
كام اهتمت العنارص الشيوعية بشكل بارز بأوضاع اليهود داخل املالحات، وسعت 
إىل استقطاهبم خلوض العمل السيايس، أمال يف اخلروج من العزلة املحيطة ببعض 
احلزب  نشاط  يف  واملسامهة  االنخراط  أبواب  أمامهم  فتحت  كام  منهم،  الفئات 
بشكل يتوافق مع مؤهالهتم الفكرية والسياسية، شأهنم يف ذلک شأن بقية العنارص 

املسلمة.
مل يعد احلزب الشيوعي املغريب يعمل وفقا للشكل الذي كان عليه يف مراحله 
األوىل، بل أصبح يساير التطور الذي بدأت تعرفه األحداث السياسية، وهو تطور 
طبيعة  وأمام  داخله  املغربية  العنارص  حتتله  بدأت  الذي  للمركز  نظرا  أمهيته  أخذ 
عىل  قادرا  احلزب  فأضحى  طرحها،  عىل  يتجرأ  أصبح  التي  السياسية  القضايا 
اخلوض يف قضايا سياسية أوسع وبرتويج خطابات سياسية أكثر داللة من السابق. 
أما عىل مستو التنظيم والتأطري، فقد رشع احلزب ابتداء من سنة 1948 يف 
تشكيل  عىل  بقدرهتم  إيامنا  املغاربة،  الطالب  صفوف  يف  املناضلني  تكوين  تفعيل 

النواة التي ستساهم يف تأسيس االحتاد الوطني لطلبة املغرب.78 
76. “Les mensonges pro-anglais des prétendus amis des juifs,” L’Espoir, n°.137, 12 octobre 

(1947): 2: “[…] y aurait-il donc “un problème juif” au Maroc et les quelques deux cent mille juifs qui 
l’habitent voudraient-ils le quitter? Pas du tout. Les israélites y vivent en parfaite concorde avec les 
autres Marocains. Ils ont ici leurs familles, leurs biens, leurs habitudes […], Les aspirations des juifs 
Marocains à la démocratie, à la liberté, au bien-être, sont communes à toutes les populations Marocains, 
leurs aspirations nationales ne se distinguent pas de celles des autres Marocains […]”.                                                      

77. وضع صاحب املقال مقاربة بني نظرة احلزب الشيوعي الفلسطيني لليهود املستقرين بفلسطني باعتبارهم مواطنني 
من الواجب تعايشهم مع املسلمني هناک، وبني وضع اليهود املغاربة ذوي الروابط العميقة باملغرب، انظر: 

“Les mensonges pro-anglais des prétendus amis des juifs,” L’Espoir, n°.137, 12 octobre 1947.                                                         
78. Bourquia, Essais sur l’histoire du parti communiste, 16.  
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وخالل هذه الفرتة، أصبحت قيادة احلزب يف غالبيتها من األعضاء املغاربة، 
األوروبيني  من  أعضاء  ثالثة   ،1948 سنة  خالل  املركزية،  اللجنة  ضمت  حيث 
فقط، والبقية من املغاربة اليهود واملسلمني.79 وعرف عدد املنخرطني أيضا ارتفاعاً 
مسلم  و3000  أورويب،   2500 بينهم  من  منخرط،   6000 بحوايل  قدر  إذ  ملحوظا، 

و500 هيودي.80
- موقع اليهود بعد احتدام رصاع احلزب مع اإلقامة العامة    

احلزب  استمرار  أمام  متشددة  سياسة  هنج  عن  الفرنسية  اإلدارة  أعلنت 
الشيوعي املغريب يف تطوير آلياته السياسية وتعزيزها، خاصة وأن مكوناته مل تكن 
التنظيامت  داخل  أعضائه  ونشاط  احلزيب  النضال  بني  السيايس  عملها  يف  تفصل 
النقابية والتي دخلت بدورها منعطفا كبريا عىل مستو املطالب والتحديات جتاه 

إدارة احلامية الفرنسية.
والواقع أن احلزب الشيوعي املغريب أصبح جمربا عىل الرفع من وترية املطالب 
السياسية لتحقيق درجة من اإلقناع يف األوساط املغربية املسلمة واليهودية، ولصد 
إلثبات  حماولة  ويف  املغربية.  السياسية  األحزاب  بقية  من  إليه  املوجهة  االنتقادات 
تعد  ومل  الفرنسية،81  اإلدارة  جتاه  هلجتهم  تغيري  من  بدا  أعضاؤه  جيد  مل  مصداقيته، 
موظفيها  عمل  وطرق  اإلدارة  أجهزة  بإصالح  املطالبة  عىل  تقترص  االنتقادات 
فوصفته  برمته،  احلامية  لنظام  الداخلية  العيوب  عن  الكشف  رامت  بل  فحسب، 
مسألة  اعتربت  بل  تطبيقه،  ومنهجية  شكله  يف  املغاربة  قبل  من  املرفوض  بالنظام 
االستعامر  أدوات  من  أداة  جمرد  واجلنوبية،  الشاملية  املنطقة  بني  اإلداري  التقسيم 

املسخرة باملنطقة.82 

79. ريزيت، األحزاب السياسية، 317.
80. نفسه، 95؛ كنبيب، هيود املغرب، 339.

81. كشف جرمان عياش عن تورط موظفني فرنسيني كبار يف احلصول عىل رشاو واملتاجرة يف السوق السوداء، 
انظر: 

Germain Ayache, “Le Chemin de la Corruption,” L’Espoir, n°.162., 15 mai (1948): 3.
82. اعترب احلزب أن احلدود ومهية وأن فتحها باتفاق مع فرانكو ليس إال تأكيد عىل استمرار الوصاية االستعامرية عىل 

األرايض املغربية، انظر: 
 “Patriotes et démocrates condamnent la reprise des relations avec Franco,” L’Espoir, n°.155., 14 

février (1948): 1.                                                                              
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وكان للعنارص اليهودية املغربية املنتمية للحزب الشيوعي املغريب دور بارز يف 
بلورة األفكار اجلديدة التي عرب عنها احلزب، إذ استمر جرمان عياش يف انتقاداته 
تراجع  تؤكد  أرقام  تقديم  يف  استمر  كام  الفرنسية،83  الداخلية  للسياسة  الالذعة 
االقتصاد الفرنيس وتعرب عن فشل سياسة احلكومة الفرنسية وابتعادها عن حتقيق 
مطالب الشعب الفرنيس. وكان اهلدف من إذكاء جرمان عياش النتقاداته املتالحقة 
إخفاق  عىل  ضمنيا  بالتايل  والتأكيد  الفرنسية،  للسياسة  الداخيل  الضعف  إبراز  هو 
إىل  عياش  جرمان  وذهب  املغرب.  ذلک  يف  بام  املستعمرات  يف  اخلارجية  سياستها 
بموادها  احلزب  جريدة  تزويد  عىل  جاهدا  دأب  التي  مقاالته  يف  ذلک  من  أبعد 
اخلصبة، فاعترب السياسة الفرنسية مماثلة يف شكلها ومضموهنا للسياسة األمريكية، 

وأهنا ال حتقق إال أهداف الرأساملية االحتكارية.84  
احلزب  صحافة  يف  نوعها  من  الوحيدة  عياش  جرمان  كتابات  تكن  ومل 
الشيوعي املغريب، فقد فتحت الصحيفة أبواهبا لعدد من اليهود املغاربة املوجودين 
يف عدة مناطق، فكان أبرزهم إدمون عمران املالح الذي وقف هو أيضا عىل مجلة 
من القضايا الشائكة التي شكلت حجر الزاوية يف سياسة انتقاد احلزب الشيوعي 
املغريب للسياسة االستعامرية الفرنسية. وإذا كان جرمان عياش قد ركز يف حتليالته 
فإن  املحيل،  الوضع  عىل  املبارش  التأثري  ذات  الدولية  القضايا  مواضيع  معاجلة  عىل 
دافع  الصدد،  هذا  ويف  الداخلية.  القضايا  بدراسة  اهتم  قد  املالح  عمران  إدمون 
التجار  منافسة  من  عانت  التي  املغربية  املنتجات  عن  بقوة  املالح  عمران  إدمون 
األوروبيني، كام دافع بحدة عن الفالح املغريب ووضعيته االقتصادية، وهو ما جر 

عليه يف متاعب كثرية مع اإلدارة الفرنسية.85 
83. كان جرمان عياش مكلفا بتتبع القضايا الدولية يف احلزب، وبحكم معرفته الواسعة بالسياسة الفرنسية، فقد كتب 
تساير  ال  التي  األحزاب  منها  خاصة  الفرنسية  لألحزاب  خاصة  أمهية  وأعطى  الفرنيس  السيايس  الوضع  عن  باستمرار 
التوجه االشرتاكي أو الشيوعي، انظر مقاالته املنشورة يف املوضوع يف أعمدة صحيفة ليسبوار (L’Espoir) سنة 1948، 

ومن بني املقاالت احلاملة لتوقيعه نجد:
Germain Ayache, “Le peuple Français ne veut pas faire la guerre pour les Américains,” L’Espoir, 

n°.198., 11 décembre (1948): 3.                                                                     
 Ibid.,  “On ne pourra Gouverner longtemps contre le peuple,” L’Espoir, n°.171., 5 juin (1948): 3.                                                                           
84.  Germain Ayache, “Le sens politique des élections municipales,” L’Espoir, n°.138., 19 octobre 

(1948): 3.                                                         
85. Edmon Amran El-Maleh, “La dévaluation, c’est la ruine sauf pour les spéculateurs,” L’Espoir, 

n°.155., 14 février (1948): 1 et Ibid., “Ouvriers, Fellahs, Commerçants sont les victimes de la dévaluation,” 
L’Espoir, n°.156, 20 février (1948): 1.
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وسامهت عنارص أخر بحامس شديد يف إثراء عمل احلزب الشيوعي املغريب؛ 
ومثال ذلک ما كتبه شارل سيمون (Charles Simon)، يف إطار اجلهود الرامية إىل 
الدفاع عن العامل املغاربة، عن برقيات االحتجاج التي وجهتها العنارص الشيوعية 
بمنطقة  العامل  حق  يف  الفرنسية  اإلدارة  اختذهتا  التي  التعسفية  اإلجراءات  عىل 
عىل  منسجمة  املغريب  الشيوعي  للحزب  املنتمية  اليهودية  العنارص  وكانت  تادلة.86 

العموم مع العنارص املسلمة يف اختاذ املواقف والتعبري عنها دون أي التباس.
وشكلت قضايا اليهود املغاربة عنرصا حيويا يف اهتاممات احلزب الشيوعي 
اليهودية،  للجامعات  التنظيمي  الوضع  حول  النقاش  احتدام  إثر  وعىل  املغريب. 
عرب احلزب بلسان هيود مغاربة عن استيائه من السياسة املتبعة يف انتخاب أعضاء 
جلن الطوائف يف جمموعة من املدن املغربية، كام انتقد طبيعة التنظيم املايل املرتبط 
الذي  الفساد  لتجاوز  عميقة  بإصالحات  القيام  إىل  حيتاج  األمر  أن  واعترب  هبا، 
ليڤي  جوزيف  كتب  الصدد،  هذا  ويف  اجلامعات.  هذه  يف  العمل  بطبيعة  حلق 
اليهودية  اجلامعات  داخل  التنظيم  طبيعة  فيها  انتقد  (Joseph Levy)، مقاالت 
وطريقة انتخاب األعضاء، فاعترب أهنا ال تعرب عن اهتاممات اليهود املغاربة، وال 
النظر  إعادة  برضورة  ذلک  عىل  بناء  فطالب  مصاحلهم،  التقليدي  شكلها  يف  ختدم 

يف تكوينها وتنظيمها.87
منذ  شموليا  املغاربة  باليهود  الشيوعي  احلزب  اهتامم  كان  األمر،  واقع  ويف 
بداياته األوىل، شأنه يف ذلک شأن اهتاممه بقضايا العنارص املسلمة. والثابت يف تلک 
العالقة هو فتح باب االنخراط داخل صفوفه بشكل مرن يف إطار عالقة اتسمت 
بدرجة من التحول، وذلک ارتباطا بطبيعة تطور األحداث التارخيية، وهي معطيات 

فسحت املجال أمام فئة عريضة منهم لالرتقاء إىل مستو القيادة والتسيري.
عن  والدفاع  املغاربة  باليهود  املتعلقة  العامة  األوضاع  رصد  جانب  وإىل   
الطبقات املستضعفة، جتند مناضلو احلزب، هيودا ومسلمني للوقوف يف وجه احلركة 
الصهيونية التي بدأ دورها يف التصاعد، فعملوا عىل حتذير اليهود من خطرها. ويف 
هذا السياق، وجه إدمون عمران املالح نداءا إىل اليهود املغاربة حيذرهم من أخطار 

86. Charles  Simon, “Protestation contre la Répression,” L’Espoir, n.156, 20 février (1948): 2. 
87. Joseph Levy, “Halte à la provocation fasciste,” L’Espoir, n.149, 3 janvier (1948): 2.                                                             



Mohammed Bourrass60

احلركة الصهيونية، ودعاهم إىل التشبث بمغربيتهم، كام طالبهم بتحقيق مزيد من 
التقارب مع املسلمني،88 وهو التقارب الذي عرف هزة نوعية بعد أحداث وجدة 
احلامية،  إدارة  جتاه  احلزب  سياسة  يف  قويا  منعطفا  وشكلت   89،1948 سنة  وجرادة 
مما فتح الباب للتساؤل جمددا عن مد إمكانية توسيع جمال البحث يف املوضوع، 
باليهود  عالقته  يف  احلزب  تطور  مراحل  تتبع  إىل  تستند  حتليالت  عىل  بناء  ورصده 
املغاربة بناء عىل دراسة احلاالت اخلاصة بشخصيات بعينها ضمن املراحل املتقدمة 

من تاريخ املغرب املعارص.
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املغاربة  باليهود  الشيوعي  احلزب  عالقة  يف  واملتحول  الثابت  ملخص: 
1943-1948

إطار  يف   1943 سنة  الشيوعي  احلزب  بناء  وحيثيات  أسس  املوضوع  يتناول 
املغربة ودور النخبة اليهودية املغربية يف ذلک، مع تتبع ملساره السيايس يف عالقته 
باليهود املغاربة عرب خمتلف األحداث التارخيية التي عاشها مغرب احلامية، وذلک 
منذ مطلب االستقالل يف سنة 1944 إىل سنة 1948 عقب أحداث وجدة وجرادة. 
تبني  يف  واليهود،  املسلمني  من  بمكوناته  احلزب  سياسة  معامل  املوضوع  يربز  كام 
أسلوب نضايل يسري يف اجتاه الدعوة إىل احلفاظ عىل طابع التعايش وعدم السقوط 

يف مساعي اإلدارة االستعامرية الفرنسية. 
ذات  املغربية  اليهودية  النخبة  املغريب،  الشيوعي  احلزب  املفتاحية:  الكلامت 
التوجه الشيوعي، جرمان عياش، إدمون عمران املالح، صحافة احلزب الشيوعي 
املغريب، احلركة الصهيونية، السياسة االستعامرية، الفاشية، النازية، فرانكو، هتجري 

اليهود املغاربة، أحداث وجدة وجرادة.

Résumé: Le Parti communiste et les Juifs du Maroc: Constantes et 
variantes entre 1943 et 1948

Le présent article retrace les différents types de relations que les juifs 
du Maroc avaient entretenu avec le parti communiste dans sa première phase 
de création, ainsi que leur rôle crucial dans les différents événements qui 
ont marqué l’histoire du Maroc depuis la revendication de l’indépendance en 
1944 jusqu’aux émeutes d’Oujda et de Jerrada en l’année 1948. Le parti n’a 
pas cessé de faire appel à ses membres, juifs et musulmans, pour maintenir la 
tolérance et éviter les entraves de la politique coloniale française. 

Mots clés: Parti communiste marocain, élite juive marocaine, Germain 
Ayach, Edmond Amran El Maleh, presse du Parti communiste marocain, 
mouvement sioniste, politique coloniale, fascisme, nazisme, Franco, expulsion 
des juifs marocains, événements d’Oujda et Jerrada. 
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Abstract: The Communist Party and the Jews of Morocco: Constant 
and Variant between 1943 and 1948

This article traces the different types of relations that the Moroccan 
Jews had with the Communist Party in its first phase of creation, as well 
as their crucial role in the various events that have marked the history of 
Morocco since the demand of the Independence in 1944 until the riots of 
Oujda and Jerrada in the year 1948. The party has not ceased to appeal to its 
members, Jews and Muslims, to maintain tolerance and to avoid the obstacles 
of the policy Colonial France.

Key words: Moroccan Communist Party, Moroccan Jewish elite, 
Germain Ayach, Edmond Amran El Maleh, Moroccan Communist Party 
press, zionist movement, colonial politics, fascism, nazism, Franco, expulsion 
of Moroccan Jews, events of Oujda and Jerrada.

Resumen: El Partido Comunista y los Judios de Marruecos:  Las 
variaciones constantes y entre 1943 y 1948

En este artículo se describen los diferentes tipos de relaciones que los 
Judios de Marruecos mantuvo conversaciones con el Partido Comunista en 
su primera fase de la creación y su papel decisivo en los acontecimientos que 
han marcado la historia de Marruecos desde la afirmación de la independencia 
en 1944 a los disturbios en Oujda y Jerrada en 1948. el partido ha seguido 
pidiendo a sus miembros, Judios y musulmanes, para mantener la seguridad y 
evitar las barreras de la política colonial francés.

Palabras clave: Partido Comunista de Marruecos, Marruecos judía 
Elite, Germain Ayashe, Edmond Amran El Maleh, prensa del partido 
comunista de Marruecos, movimiento sionista, política colonial, fascismo, 
nazismo, Franco, expulsión de los Judios de Marruecos, eventos de Oujda  y 
Jerrada.




