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Al-mu’tamar al-yahūdī al-ʿālamī wa al-waṭaniyyūn 
al-maghāriba

املؤمتر اليهودي العاملي والوطنيون املغاربة
 1955 - 1944

حممد حامتي
جامعة سيدي حممد بن عبد اهللا، فاس

املؤمتر اليهودي العاملي منظمة دولية تأسست سنة 1936 يف مرحلة صعبة من 
عديد  يف  لليهود  املعادية  احلمالت  تأجيج  ميزاهتا  أهم  ومن  والعامل،  أوروبا  تاريخ 
نفسه  يعترب  املؤمتر  أن  التأسيسية  الوثائق  أوضحت  وقد  األوروبية.  البلدان  من 
بمثابة ”احلكومة“ الرشعية املمثلة ليهود املعمور، ومن واجبه النيابة عن اجلامعات 
واملؤسسات  العظمى   والقو احلكومات  أمام  ومتثيلها  اليهودية  واجلاليات 
اليهودية  واملصالح  احلقوق  عن  والدفاع  والوطنية،  واإلقليمية  الدولية  واملنظامت 
واالعتداء  لالضطهاد  اليهود  فيها  يتعرض  التي  واملجتمعات  البلدان  يف  خاصة 
اليهودية  اجلامعات  بني  الدعم  عالقات  توطيد  عىل  والعمل  والتهميش،  وامليز 
ومساعدة أكثرها احتياجا، ومتكني هيود الدول املتخلفة من الوسائل الكفيلة بالرفع 
العربانية  والقيم  اليهودي  للرتاث  حفظا  والديني  والثقايف  التعليمي  مستواهم  من 
وهو   ،(Nahum Goldman) گولدمان ناحوم  حدد  وقد  الذاتية.  للهويات  وتعزيزا 
الرئيس الثالث للمؤمتر ودامت واليته بني 1949 و 1977–وهي الفرتة التي هتمنا يف 
األهداف العامة للمؤمتر اليهودي العاملي كالتايل: ”يسعى املؤمتر إىل  هذا البحث–، 
القيام بدور املستقطب الدائم للشعب اليهودي، وتقليص جماالت التشتت والتفكک 
احلاصلة يف حياة اليهود وداخل اجلامعات وإىل أن يكون اهليئة ذات الرشعية التي 
واحلكومات  األمم   لد هيودي  مليون  عرش  ستة  باسم  وتتحدث  مجاعيا  متثلهم 
ضم  إىل  باستمرار  العاملي  اليهودي  املؤمتر  سعى  وقد  نفسها.“1  اليهودية  واهليئات 
مجيع العنارص املكونة للشتات اليهودي بمن فيهم اليهود غري الصهاينة واملعادون 

1. Unity and Dispersion: History of the World Jewish Congress (New York: World Jewish Congress, 
1948): 33.
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للصهيونية، عىل اعتبار أنه هيئة الييكية هيمها أساسا أن يستفيد اليهود من احلقوق 
الطبيعية واملدنية والسياسية التي تقر هبا املعاهدات الدولية واإلعالن العاملي حلقوق 
تأسيس  قبل  الصهيوين،  للمرشوع  املطلق  تأييده  املنحى  هذا  جعل  وقد  اإلنسان. 

دولة إرسائيل وبعده، ال يقرتن ورضورة االنخراط يف اإليديولوجية الصهيونية.
1. املؤمتر اليهودي العاملي باملغرب: البدايات 

أصال  واملجتمعون   ،1936 غشت  يف  جنيف  يف  املنعقد  املؤمتر  منظمو  بعث 
من أجل تأسيس املؤمتر اليهودي العاملي، بدعوة إىل حييى زاگوري حلضور اللقاء 
املرتقب،2 عىل اعتباره ممثال للمغاربة اليهود. ومتت الدعوة بناء عىل قرار خرجت 
به اللجنة الفرنسية اخلاصة املكلفة بتنظيم انتخاب ممثلني عن هيود فرنسا (21 ماي 
هيودها  وعدد  تتوافق  حصص  الشاملية  إفريقيا  لدول  ختصص  بأن  قىض   ،(1936

(أربعة ممثلني عن املغرب، ومثل عددهم عن اجلزائر، وثالثة عن تونس) ينضمون 
للبعثة الفرنسية املمثلة بعرشة أعضاء، ليشكلوا جمتمعني الوفد الفرنيس.3 

املركزية  إدارهتا  رفضت  حيث  الرصامة،  يف  غاية  احلامية  سلطات  رد  وكان 
الرتخيص بذهاب الزاگوري إىل جنيف، وبررت القرار بام ييل: ”إن اليهود األوربيني 
هيدفون إىل إعطاء املؤمتر طابعا النيابة املرشوعة للشعب اليهودي من خالل تنظيم 
انتخابات يف العامل بأرسه. وال يمكن للرعايا املغاربة اليهود التجاوب مع نداءات 
جاک  وجد  لقد  جنيف.“4  اجتامع  يف  يشاركون  ممثلني  وانتخاب  القبيل،  هذا  من 
بينتو (Jack Pinto)–وهو رجل أعامل من أصول مغربية مقيم يف الواليات املتحدة 
األمريكية–نفسه وحيدا يف وضع من يمثل املغرب. والواقع أن املؤمتر كان منشغال 
خالل سنواته األوىل بالوضع يف أوروبا، ومل يكن املغرب يدخل بتاتا يف اهتامماته 

   .الكرب

2.  استقطبت إدارة احلامية حييى زاگوري ملواقفه املساندة للوجود الفرنيس منذ 1907، واختذه اجلنرال ليوطي مستشارا 
مكلفا بتنظيم اجلامعات اليهودية وإصالح القضاء الريب، فكان له الفضل يف إصدار ظهري 1918، وهو نص تأسييس يرمي 
إىل وضع إطارات قانونية تشتغل داخلها اجلامعات اليهودية املغربية. وقد عني سنة 1919 مفتشا للمؤسسات اليهودية، 
وظل عىل رأسها إىل 1937، وعرف عنه وفاؤه إلدارة احلامية وتعلقه بفرنسا وطموحه يف أن تنعم اجلمهورية عىل نخب 

اليهود باجلنسية الفرنسية وعارض بشدة االستقطاب الصهيوين. 
3. “Pour le Congrès Juif Mondial,” L’Avenir Illustré, juin 1936: 13. 
4. Robert Assaraf, Une certaine histoire des juifs du Maroc (Paris: Jean-Claude Gawsewitch, 2005): 

348.
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السواحل  عىل  األمريكي  اإلنزال  وبخاصة  الثانية  العاملية  احلرب  شكلت 
املغربية، منعطفا بارزا يف تعامل املؤمتر اليهودي مع قضايا املغاربة اليهود. ففي إطار 
ص الشامل اإلفريقي بعناية  خطط ترمي إىل الرتكيز عىل جماالت جغرافية يعينها، خُ
برشيا  خزانا  متثل  وباتت  هيودها،  جمموع  عىل  حافظت  منطقة  لكونه  أكثر  واهتامم 
مؤهال لتعويض ضحايا التصفية اجلامعية يف أوروبا. وعليه ومنذ األشهر األوىل لسنة 
1943، تأسس يف نيويورک مكتب خاص بالشامل اإلفريقي عىل رأسه إطاران ساميان 

عينا   ،(Steven Wolkowicz) والكوفيتس وستيڤن   (Jacques Pinto) بينتو جاک  مها 
بدورها أحد العارفني بالشؤون املغاربية هو هيلري (B. Heller) الذي كلف باالنتقال 
خطواته  أوىل  بني  من  وكان  اجلزائرية،  العاصمة  يف  مكتبا  فتح  حيث  املكان  عني  إىل 
املعروفة  الشخصية   ،(Elie Gozlan) گوزالن  إييل  املحامي  هو  حميل  مندوب  تعيني 

واملشهود هلا بالدفاع عن مصالح اليهود. 
بالنخب  االتصال  ربط  عىل  ومساعدوه  هيلري  عمل  اجلزائر،  من  وانطالقا 
اليهودية املغربية، خاصة منها العنارص التي تشتغل يف العمل اجلمعوي وال تنتمي 
للدوائر املقربة من السلطات الفرنسية. ولتهيئة الظروف والنفوس لتأسيس خلية 
عمل مغربية، وجب القيام بزيارة لعني املكان (مارس 1944)، التقى خالهلا أعضاء 
من أمهها  متنوعة  مواضيع  يف  وفاحتوهم  احلامية،  سلطات  بممثلني عن  املؤمتر  وفد 
عىل  قادرة  جيعلها  بشكل  اليهود  للمغاربة  املمثلة  اهليئات  هيكلة  إعادة  رضورة 
واالنخراط  االختصاصات  توسيع  يتطلب  ما  وهو  ومردوديتها،  أدائها  من  الرفع 
املغربية  اليهودية  اجلامعات  بممثيل  كذلک  والتقوا  العاملية.  اليهودية  املنظومة  يف 
ليطلعوهم عىل ما طرأ من مستجدات عىل الساحة الدولية، وما يطمح املؤمتر وجمموع 
املنظامت اليهودية العاملية إىل القيام به يف مرحلة ما بعد احلرب. وكانت توصيات 
الوفد الزائر ملحاورهيم اليهود واضحة، إذ أقروا بإدراكهم حلجم املساعدات املادية 
ولكنهم  اليهود،  املغاربة  من  املحتاجون  منها  ليستفيد  بإرساهلا  اإلرساع  الواجب 
املخزن،  سلطات  إمهال  دون  احلامية  سلطات  مع  إجيابيا  التعامل  وجوب  إىل  نبهوا 
خاصة السلطان بالنظر إىل العناية املتميزة التي خيص هبا رعاياه اليهود، وكذلک ملا 
له من سلطة عىل الفاعلني من رجال املخزن يف املناطق اهلامشية. وأكد الوفد عىل 
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واملخزنية  الفرنسية  السلطات  قبل  من  املبدئي  الرفض  هي  األمهية،  غاية  يف  مسألة 
عىل السواء ألي شكل من أشكال التدخل اخلارجي املبارش، مما يستوجب مقاربة 

خاصة وتدرجيية.  
إىل  بالنظر  مغريب  فرع  تكوين  صعوبة  إدراک  املؤمتر  وفد  عىل  عصيا  يكن  مل 
عديد  فعال  بالفشل  باءت  وقد  الشخصية.  الرصاعات  وترسخ   الرؤ اختالف  حدة 
املحاوالت الرامية إىل انتخاب مكتب ممثل. وتفاديا للقيام بأية خطوة غري حمسوبة تزيد 
األمور تعقيدا وتشنجا، شدد ممثلو املؤمتر عىل نقطة واحدة هي وجوب حصول اإلمجاع 
السنة  يف  تنظيمه  املزمع  الدويل  املؤمتر  أشغال  يف  املغرب  عن  ممثل  وفد  مشاركة  حول 
متكررة  حماوالت  وبعد  األمريكية.   (Atlantic City) سيتي  أتالنتيک  بمدينة  الالحقة 
يف  اجلزائر  من  القادم  الوفد  نجح  وعمقها،  الرصاعات  حجم  بامللموس  فيها  تبني 
العاصمة  يف  العاملة  اجلمعيات  غالبية  فيه  شاركت  البيضاء  بالدار  عام  مجع  عقد 
شخصيات  ست  تعيني  إىل  انتهى   ،(1943 مارس   27) الداخل  ومدن  االقتصادية 
 5،(Samuel-Daniel Levy) اعتربت أساسية (صامويل-دانييل ليڤي من الدار البيضاء
وجاک بينتو (Jack Pinto) من نيويورک ، وهنري أبولكري (Henri Aboulkir) من 
من   6  (Prosper Cohen) كوهن وبروسبري  الرباط،  من  علوش  واألستاذ  اجلزائر، 
 (Hèléne Cazes-Benattar) بنعطار كازس  هيلني  واملحامية  (اجلديدة)،  إيامزيغن 
أسفي  من  مورسيانو  إضافية (ميناحيم   أخر شخصيات  وأربع  البيضاء،  الدار  من 
(Ménahem Murciano)، وحاييم طوليدانو من نيويورک (Haïm Tolédano)، وجاكوب 
بريديگو (Jacob Berdugo)، وإسحاق عبو (Isaac Abbou)، أوكل إليها أمر املشاركة يف 
املؤمتر والتحدث باسم املغاربة اليهود، وقد روعي يف هذا االختيار التنوع يف التوجهات 

اإليديولوجية واالنتامء اجلغرايف. 

فشغل  الربيطانية،  احلامية  عىل  وحاز  العاملية  اليهودية  الرابطة  مدارس  يف  تتلمذ   ،1874 سنة  تطوان  مواليد  من    .5
إلوسرتي،  الڤونري  جريدة  مؤسيس  من  وكان  البيضاء؛  بالدار  املطاف  آخر  يف  ليستقر  التعليم  يف  مناصب  عدة 
مجعيات  عدة  أسس  حيث  االجتامعي  بالشأن  انشغل  وقد  املغرب.  يف  الصهاينة  حال  لسان   ،(L’Avenir Illustré)

بينها: من  نذكر 
La Maternelle, l’Aide Scolaire, le Centre Anti-Tuberculose, le Préventorium de Ben-Ahmed, l’Union 

des Associations Juives de Casablanca, le Comité d’Études Juives, l’institution Maghen-David, l’École 
Normale Hébraïque, l’œuvre des Bourses Abraham Ribbi, la Fédération des Associations d’Anciens 
Élèves de l’Alliance Israélite pour le Maroc, Le Centre Social du Mellah, le Keren Kayemeth Leisraël.

6.  من مواليد مكناس، شغل منصب مدير يف مدرسة األليانس بآسفي. 
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استيفاء  من  املغريب  امللف  ومتكني  للمشاركة  اجليد  التحضري  يتحقق  وحتى 
اإلفريقي.  الشامل  مكتب  عن  املكلفان  للمغرب  حرض  الرشوط،  من  األدنى  احلد 
وبعد سلسلة من اللقاءات مع أهم الفاعلني اجلمعويني، متكنا من تكوين فكرة عامة 
عن حجم االحتياجات وطبيعتها وسبل االستجابة وتفعيل الربامج الناجعة. وفور 
عودهتام إىل نيويورک، قدما تقريرا مفصال أمام اللجنة التنفيذية للمؤمتر، قسامه إىل 
عدة فصول. ودون السقوط يف فخ الوصف الدرامي، عددت الوثيقة أهم مظاهر 
البؤس السائد يف مالحات املدن الكبرية، خاصة مالح الدار البيضاء. وتوافقا مع 
مكمال  اخلارجي  الدعم  وجعل  الداخل  من  العمل  بتغليب  القاضية  املؤمتر  فلسفة 
بيهود  الدفع  الفورية  املساعدات  شأن  من  أنه  التقرير  أوضح  األساس،  وليس 
املغرب إىل حتقيق االكتفاء الذايت يف وقت قريب، والتطلع بعد ذلک إىل أن يأخذوا 
بعينها  ميادين  ختصيض  رضورة  عىل  التقرير  وشدد  الذايت.  تطورهم  عاتقهم  عىل 

بفائق العناية، ويف مقدمتها السكن االجتامعي. 
ويف ضوء توصيات التقرير، دعا املؤمتر ممثيل اجلامعات املغربية إىل حتضري ملف 
كامل مقدم بشكل منهجي يكون بمثابة ورقة عمل عىل أساسها يتم تدارس قضايا 
االجتامعات  من  سلسلة  البيضاء  الدار  يف  عقدت  وفعال،  مستقبال.  املغرب  هيود 
جلنة  ترأس  وقد  اخلريي.  العمل  يف  املنخرطة  اجلمعيات  كافة  عن  ممثلون  حرضها 
صياغة  من  أعضاؤها  ومتكن   ،(Paul  Calamoro) كاالمارو بول  املحامي  الصياغة 
التشديد  ووقع   .(1944 (غشت  نيويورک  إىل  به  بعثوا  للرشوط،  مستوف  تقرير 
عىل مخس نقاط اعتربت من األولويات هي: احلصول عىل مساعدات مالية وتقنية 
املكلفة  واهليئات  واملستشفيات  واملستوصفات  األطفال  ورياض  املدارس  لصالح 
الفرنسية  السلطات  مع  بتنسيق  وصناعية  مهنية  مدارس  وفتح  والدعم،  باملساعدة 
وتأسيس  الفالحة،  يف  االستثامر  وتشجيع  اقتصادية،  مساكن  وبناء  واملخزنية، 
وحدات صناعية مفيدة القتصاد البالد. واستغل املشاركون الفرصة ليجمعوا عىل 
تشكيل الوفد املمثل يف أتالنتيک سيتي، حيث عني الدكتور سامويل-دانييل ليڤي 
مورسيانو  وميناحيم  بينتو  جاک  أسامؤهم:  التالية  األشخاص  ويرافقه  له،  رئيسا 

وبروسبري كوهني وحاييم طوليدانو.7
7.  Assaraf, Une certaine histoire, 477-481.
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2. مؤمتر أتالنتيک سيتي 

نونرب   30-26) سيتي  أتالنتيک  مؤمتر  أشغال  يف  فعال  املغريب  الوفد  حرض 
أول  تلک  وكانت  عنها.  ورغام  احلامية  إلدارة  املبدئي  بالرفض  عابئ  غري   ،(1944

مناسبة للحضور املغريب يف هيئة عالية املستو، اختار املنظمون هلا شعارا معربا هو 
”كل ما هيم اليهود هيمنا،“ وهو شعار له دالالت واسعة عكست حجم طموحات 
املؤمتر يف وقت حرج من تاريخ البرشية، أشارت كل الدالئل إىل أن الفرتة املقبلة 
منه ستكون ال حمالة مرحلة تغريات جوهرية ستلعب فيها الواليات املتحدة دورا 
أن  حتضريي  تقرير  يف  ورد  املغريب،  الوفد  وصول  فقبيل  لإلشارة،  وحاسام.  كبريا 
قنعا ما يزال يرسي يف املغرب الفرنيس حيث مظاهر امليز متفشية، من  ”نظاما فاشيا مُ
ذلک ما يقع حني توزيع املواد الغذائية فتحرم الساكنة اليهودية من املواد الرضورية 
الالزمة لتحقيق حد أدنى من العيش الكريم، من ذلک احلليب والزبدة وغريها.“8 
ويف كلمته أمام املؤمترين، شدد رئيس الوفد املغريب (صامويل-دانييل ليڤي) 
قرون  منذ  املغريب  التاريخ  طبعت  وضعية  ”وهي  لليهود  الدونية  الوضعية  عىل 
اليهودية،  األقلية  قضايا  من  املغربية  السلطات  موقف  طبيعة  إىل  وأشار  عديدة،“ 
وأوضح ”حرص سلطان املغرب باستمرار عىل التعبري عن مشاعر نبيلة جتاه اليهود 
الذين يعتربهم حتت محايته، إال أنه ال يعرتف هلم بنفس احلقوق التي يتمتع هبا رعاياه 
املسلمون.“ وبعد ذلک، عرض أهم املواضيع التي تستلزم االهتامم وإجياد حلول 
عاجلة، وهي الوضع القانوين لليهود املغاربة، واألوضاع السكنية والصحية املزرية 
بالتعليم  املتعلقة  القضايا  عرض  عىل  جهته  من  بينتو  بروسبري  وعمل  ألغلبيتهم. 
املختلفة  اللقاءات  خالل  وسعى  والديني)،  والتقني  (األسايس  الثالثة  بأصنافه 
التي عقدها الوفد عىل أن حيظى املوضوع باهتامم املؤمترين. وفضال عن ذلک، قدم 
املشاركون املغاربة ورقة عمل ناشدوا فيها اهليئات اليهودية العاملية بتقديم الدعم 
املايل والسند السيايس واألخالقي للتخفيف من املعوقات واملشاكل التي تعرتض 
اجلامعات اليهودية املغربية، كام حثهم عىل العمل من أجل الرفع من مستواها العام. 
وشددت الورقة عىل النقاط التالية: ”أوال: أن نمنح الوضع السيايس والقانوين الذي 

8.  نفسه، 481. 
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يتالءم وكرامتنا وطموحاتنا؛ ثانيا: أن يضمن لألطفال اليهود التعليم والتكوين يف 
مجيع املستويات؛ ثالثا: أن يوضع خمطط شامل لتحسني ظروف السكن، ويرشع يف 

تطبيقه بغرض القضاء عىل السكن غري الالئق.“9 
ومهام يكن فقد مثلت املشاركة املغربية يف مؤمتر أتالنتيک سيتي نقلة مهمة يف 
تاريخ اجلامعات اليهودية املغربية. ووفر اللقاء فرصة سانحة سعى خالهلا املمثلون 
اجلامعات  معتربين  املشرتكة،  العاملية  اليهودية  املسارات  يف  لالنخراط  املغاربة 
املغربية رافدا مهام من حيث العدد واإلرث الثقايف، وفاعال يف مواجهة التحديات 
اآلنية واملستقبلية. وشكل كذلک مناسبة لتسجيل القضايا املغربية يف دفرت اهتاممات 
املؤثرة–أفرادا  اليهودية  الفعاليات  من  كثريا  أن  ذلک  اليهودية،  الدولية  اهليئات 
اجلامعات  فيها  تتخبط  التي  املشاكل  وحجم  طبيعة  من  بينة  عىل  وهيئات–أضحت 

اليهودية املغربية. 
ليهود  ”العظيمة“  القوة  إىل  املغاربة  املؤمترين  تفطن  وذاک  هذا  من  واألهم 
يف  حتصلت  التي  الشخصية  االتصاالت  استثامر  عىل  وعزمهم  الشاملية،  أمريكا 
الكبري  واالستعداد  الغنى  قرب  عن  أدركوا  مقامهم،  وخالل  والكواليس.  اجللسات 
ليهود الواليات املتحدة للمشاركة للرفع من مستو بني ملتهم يف العامل، خاصة يف 
املناطق التابعة حللفاء مدينني ألمريكا بجميل حتريرهم من النازية وإعادة بناء بلداهنم. 
الفصل   حمتو كوهني  بروسبري  إفراد  للمسألة،  املغريب  الوفد  إدراک   مد عىل  ودل 
اخلامس من تقرير املشاركة املغربية لألدوار اإلجيابية التي يمكن ليهود أمريكا الشاملية 
احلامية  الدولة  عىل  الضغط  مها  اجتاهني،  يف  املغربية  القضايا  لصالح  هبا  االضطالع 
وضخ اعتامدات مادية الزمة للرفع من املستو العام لليهود. كام شكلت تلک املناسبة 
فرصة سانحة وقف فيها الوفد املغريب عىل القوة اجلديدة التي اكتسبها الصهاينة عىل 

املستو الدويل، فجعلت منهم بحق فاعلني مؤثرين يف عامل ما بعدها احلرب. 
اليهودي  املؤمتر  سكرتارية  بعثت  أوروبا،  يف  احلرب  هناية  بعد  ومبارشة 
فيها  دعت  سيتي  أتالنتيک  مؤمتر  يف  شاركت  التي  املجموعة  إىل  رسالة  العاملي 
رده  ويف   .(1945 يوليوز   18) املغربية  اجلامعات  لكل  ممثل  مكتب  تأسيس  إىل 

9.  Prosper Cohen, Congrès juif mondial: conférence extraordinaire de guerre, 26-30 novembre 1944 
(Casablanca: Édition SIPEC, 1945), 131-133. 
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للفكرة  استحسانه  عىل  ليڤي  صامويل-دانييل  أكد   ،(1945 غشت   3) املقرتح  عىل 
التأمت   ،(1945 غشت  االتصاالت (28  من  أسبوعني  وبعد  لتفعيلها.  واستعداده 
املغريب  املكتب  فأسست  خمتلفة،  حلساسيات  ممثلة  اليهودية  األطر  من  جمموعة 
طوليدانو  حاييم  من  املتكون  التنفيذي  مكتبه  وانتخبت  العاملي،  اليهودي  للمؤمتر 
وصمويل  كاالمارو  وبول  أمينا،  وشوملان  عاما،  كاتبا  كوهني  وبروسبري  رئيسا، 
املذكور أن  املكتب  انتخاب أعضاء  عند  احلارضون  وراعى  دانييل ليڤي عضوين. 
ومكناس  وفاس  واجلديدة  البيضاء  الدار   :“الكرب اليهودية  ”املناطق  كل  متثل 

والرباط-سال والقنيطرة ومراكش والصويرة وأگادير وأسفي ووجدة.10 
3. يف أصول املراهنة عىل القو الوطنية 

املنظمة  أمهها  ومن   ،الكرب اليهودية  اهليئات  أن  من  بينة  عىل  املؤمتر  كان 
الصهيونية العاملية والوكالة اليهودية وغريها، ال تويل الوضع يف شامل إفريقيا أمهية 
تتوافق وما يتطلبه الوضع حقا. وكان رأيه أهنا ال تر غضاضة يف أن تسوء األمور 
أكثر حتى يضطر املغاربة اليهود للرحيل صوب إرسائيل. وعىل أساس اعتباره بأن 
وظيفته الرئيسية تكمن أوال يف الرفع من مستو معيشة اجلامعات اليهودية األكثر 
اليهود  بوضع  االهتامم  من  جعل  عليها،  القيمة  السلطات  أمام  عنها  والدفاع  بؤسا 
األوىل  (اجلبهة  أفضل“  هيودي  ”غد  أجل  من  ”النضال“  جبهات  أهم  ثاين  املغاربة 
هي وضع اليهود يف االحتاد السوڤيتي وأوروبا الرشقية).11 وحدد الدكتور گولدمان 
يف خطابه بمناسبة انعقاد الدورة العادية للمؤمتر سنة 1948، األهداف املتوخاة من 
االتصال باهليئات واملؤسسات احلكومية واجلمعوية يف املغرب، وشدد عىل الرغبة يف 
إرشف املؤمتر عىل التنسيق بني اهليئات اليهودية التي تعمل من أجل ”حترير اليهود،“ 
هبات  دور  أمهية  إىل  نفسها  باملناسبة  وأشار  والدينية.  املدنية  حقوقهم  عن  والدفاع 

هيود أمريكا الشاملية ومد قيمة مساعداهتم لصالح اجلمعيات اليهودية املغربية. 

10.  Steven D. Wolkowicz, Mission to Morocco: a Report on Moroccan Jewry (New York: World 
Jewish Congress, 1947), 25.

11.  World Jewish Congress, From Stockholm to Brussels: Policy and Action of the Jewish Congress 
1959-1966, Geneva, Report of the Fifth Plenary Assembly, 1966, 46.
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يف  لسياسته  العريضة  اخلطوط  حتديد  قبل  اليهودي  املؤمتر  عىل  كان 
الغرض  وهلذا  املكان.  عني  يف  األمور  معرفة  هو  أسايس  رشط  حتقيق  املغرب، 
أرسل مبعوثا خاصا بات من العارفني بالشؤون املغربية هو ستيڤن والكوفيتس 
(Steven Wolkowicz)، فقام خالل ستة أشهر من سنة 1946 بجولة يف ربوع البالد، 
والتقى بمسؤولني فرنسيني يف اإلدارة العامة واألقاليم وبممثلني من داخل جمالس 
اجلامعات وخارجها وبثلة من الوطنيني املغاربة أيضا. ورشح جلميع حماوريه أهداف 
الضغط  يف  ووسائلها  عملها  تقنيات  بالتفصيل  وأوضح  عنها،  ينوب  التي  اهليئة 
والتقرير والتنفيذ مع التنبيه إىل أمهية العالقات اخلاصة مع اإلدارة األمريكية. وعند 
عودته إىل نيويورک يف يناير 1947، قدم تقريرا مفصال عرض فيه خالصات مهت 
ثالثة حماور هي العالقات بني املسلمني واليهود واملوقف اليهودي من السلطات 

الفرنسية والتحديات الراهنة واملستقبلية.12 
املوضوع  أن  إىل  التقرير  أشار  واليهود،  املسلمني  بني  العالقات  خيص  وفيام 
وبطبيعة  واإلثنية  واجلغرافية  التارخيية  العنارص  من  بكثري  كامال  إملاما  يتطلب 
العالقات املعقدة بني املكونات البرشية املختلفة، ناهيک عن الوضعية االقتصادية 
اخلارجية  التأثريات  خمتلف  برصد  واالهتامم  حدة  عىل  مجاعة  لكل  واالجتامعية 
املتنوعة. وأشاد التقرير بأن املغرب بلد عريق له خصوصيات جتعل وضع اليهود 
خمتلفة  بعوامل  وتأثر  طويل،  تاريخ  عرب  لبناته  شيدت  عام  بوضع  ومرتبطا  متميزا 
عرض  خالل  من  التقرير  وخلص  اإلسالمي.  العامل  يف  فريدا  طابعا  يأخذ  جعلته 
اجلوانب التارخيية إىل نتيجتني، األوىل هي أن دخول املغرب حتت احلامية الفرنسية 
إال  والروحية،  املادية  بتحسني أوضاعهم  املغاربة  عريضة من اليهود  سمح لفئات 
 أنه مل يسفر عن تغيري حقيقي يف النظم والقوانني، وظل وضع اليهود دون املستو
الذي حققه إخواهنم يف اجلزائر وتونس. وأما النتيجة الثانية فأقرت بأن العالقات 
التعايش  تغليب  إىل  ترمي  حمددة  لضوابط  ختضع  واملسلمة  اليهودية  اجلامعتني  بني 

والتساكن.
املسارات  عىل  الثانية  العاملية  احلرب  مضاعفات  أمهية  إىل  التقرير  وأشار 
السياسية واالجتامعية املغربية، وطبيعة العالقات بني اجلامعات اليهودية واألغلبية 

12.  Wolkowicz, Mission to Morocco, 25.
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ألهنا  احلرب  من  املستفيدين  أهم  من  املغربية  الوطنية  احلركة  واعترب  املسلمة، 
اكتسبت مزيدا من القوة السياسية واألخالقية واملرونة يف التعامل. وشدد التقرير 
أدت  التي  والعوامل  األسباب  حتديد  يف  وموضوعيتها  السيايس،  نضجها  عىل 
باملغرب إىل الوقوع حتت السيطرة الفرنسية، وتصورها الواقعي ملا جيب أن يكون 
التي  العالئق  طبيعة  أن  إىل  حواراهتم  يف  الوطنيون  نبه  وقد  مستقبال.  الوضع  عليه 
أحد مظاهر  مثلت بحق  املايض  ربطت بني املكونات البرشية للمجتمع املغريب يف 
تستهدف  التي  الدونية  اإلكراهات  جتاوز  رضورة  إىل  وخلصوا  االجتامعي،  اخللل 
وتفهمها  املسلمة  النخب  نضج  عىل  ودل  واجتامعيا.13  قانونيا  اليهودي  العنرص 
تورطت  التي  لليهود  املعادية  احلملة  يف  االنخراط  عن  امتناعها  اليهودية،  لقضايا 
فيها السلطات الفرنسية يف املغرب امتثاال لتعليامت نظام ڤييش. لقد رفض املسلمون 
يف  ما  عمل  منهم  العديد  أن  بل  اليهود،  طالت  التي  املشينة  العمليات  يف  الدخول 
وسعه للحيلولة دون تنفيذ التعليامت األكثر رضرا. ولعب السلطان بطبيعة احلال 

دورا كبريا يف التحفيز عىل هذا النوع من املقاومة. 
النخبة  إجيابية  كبري  حد  إىل  يفرس  مهم  عامل  عىل  التقرير  صاحب  وشدد 
الوطنية املغربية، وهو إدراک املتنورين للدور املهم الذي يمكن أن تلعبه الواليات 
املتحدة األمريكية يف الدفع بالقضية املغربية إىل األمام، وتزويدها بالدعم السيايس. 
األمريكية  الدبلوماسية  التمثيليات  تعززت   ،1940 سنة  من  انطالقا  أنه  والواقع 
باألوضاع  متزايدا  اهتامما  أبدت  التي  والفعاليات  األطر  من  بكثري  باملغرب 
أن  عىل  النشاط  هذا  ودل  الوطنيني.  من  كثري  مع  بصداقات  وارتبطت  الداخلية، 
الواليات املتحدة تعتزم يف وقت الحق توظيف مكاسب مرحلة احلرب الحتالل 
نقلة  حصول  بإمكانية  الوطنيني  يقني  يف  وزاد  املغرب.  يف  مهمة  سياسية  مواقع 
جوهرية يف املوقف األمريكي، الوقع السلبي للدعاية األملانية املعادية التي روجت 
محاة  لليهود  أن  إىل  املسلمون  فانتبه  األمريكية،  السياسة  عىل  اليهود  سيطرة  لفكرة 
إضايف  ورافد  أمجعني  للمغاربة  سند  حقيقته  يف  هو  لصاحلهم  سند  أي  وأن  أقوياء، 

يعزز القضية املغربية.
13. ”انتبه أقطاب احلركة الوطنية إىل أن املعاملة السيئة لليهود املغاربة طيلة القرن التاسع عرش، شكلت أحد أسباب 

وقوع املغرب حتت االحتالل،“ نفسه، 3. 
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واضح  بشكل  يضبطه  ال  التقرير  فإن  فرنسا،  من  املوقف  تقييم  خيص  وفيام 
ومنهجي. ويمكن أن نستنتج بأن اهليئات التي شكلت آراؤها األساس يف صياغته 
التي  اإلنجازات  اعتربت  قد  ومسلمة)،  (هيودية  مغربية  أو  فرنسية  كانت  سواء 
حتققت يف عهد احلامية دون املستو، وأن املغاربة برمتهم مل يستفيدوا إال ملاما من 

التطورات احلاصلة. 
ومل جيد صاحب التقرير بدا من اإلشارة إىل أن نظام احلامية قد ضمن ليهود 
توفرت  ملا  لواله  كثرية،  مزايا  من  االستفادة  من  ومكنهم  إضافية،  محاية  املغرب 
املسؤولني  ميوالت  أن  وأوضح  والصحة.  والسكن  التعليم  مقدمتها  ويف  هلم، 
واملوظفني واملقيمني الفرنسيني يف املغرب املعادية للسامية ال تنم عن قناعات دينية 
مرتسخة أو فلسفية مكتسبة، وإنام هي وليدة أوضاع خاصة أدت إىل حصول نفور 
من العنرص اليهودي، وتراكمت عنارصه لتنفجر إبان احلرب جراء انخراط نظام 
ڤييش يف سياسة معادية للسامية فرضها عليه النظام النازي. لقد اكتشف الكثري من 
الفرنسيني ممن اختاروا العمل يف املغرب واإلقامة به بغية استثامر طاقاهتم وأمواهلم، 
هيمنتهم.  حتت  تقع  أو  اليهود  عىل  حكر  إما  هي  االقتصادية  املجاالت  أغلبية  أن 
وقد انجر املهاجرون اجلدد مع التيار الذي يدعي أن األوروبيني (املسيحيني) هم 
العنرص املؤهل أكثر لريادة املجاالت املنتجة، وأن اليهود يشكلون عائقا أمام نمو 
املصالح الفرنسية يف املغرب. وأفصح هؤالء يف فرتة األزمة عن حقيقة شعورهم، 
تأخذ  أن  املمكن  من  كان  لليهود  خطرية  مضاعفات  اجلديد  الوضع  عن  فرتتبت 
أشكاال أكثر درامية لوال املوقف املبدئي للمسلمني ووقوفهم ضد التنفيذ الصارم 

للتعليامت الرسمية والتجاوزات الفردية واجلامعية.14
ورأ صاحب التقرير أن هناية احلرب شكلت منعطفا يف تاريخ املغرب ألن 
اإلدارة االستعامرية دشنت لسرية جديدة يف تعاملها مع القضايا املغربية، وهو حتول 
دلت جل املؤرشات عىل أنه اختذ منحى إجيابيا لليهود. وأرجع أسباب هذا التحول 
حني  احلامية  إلدارة  العليا  اهلياكل  عىل  الطارئة  التعديالت  أوهلام  اثنني:  عاملني  إىل 
استقدمت أطرا متميزة خمتلفة عن سابقتها التي تورطت يف قضايا معادية للسامية. 
ورصح املسؤولون اجلدد بأنه ال مربر ملخاوف اجلامعات واهليئات اليهودية الدولية 

14.  نفسه، 2.
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املتعلمة  للعنارص  بالنسبة  خاصة  اجلميع،  أمام  مفتوحة  املستقبلية  اآلفاق  ألن 
واملتشبعة باألفكار الغربية. ودفع هذا االقتناع باإلدارة الفرنسية إىل تشديد املراقبة 
عىل العمل الصهيوين داخل البالد خلشيتها من أن يفيض لرتحيل اجلامعي لليهود 
إىل مضاعفات خطرية عىل اقتصاديات البالد، وعىل استمرار التعايش بني مكونات 
خمتلفة)،  جنسيات  من  املغرب  يف  ومستقرين  وفرنسيني  وهيودا  املجتمع (مسلمني 
وعىل وطبيعة العالقات مع السلطان والسلطات املخزنية.15 وعموما تعترب سلطات 
احلامية اهلجرة املنظمة خطرا عىل مهمتها يف املغرب، وهو ما جعل اهلاجس األمني 
هييمن عىل سرية السلطات جتاه النشاط الصهيوين، ودفع باألجهزة اإلدارية واألمنية 
يف املركز واجلهات إىل اختاذ سلسلة من التدابري االستباقية، وإصدار قرارات ترمي 
إىل  التقرير  وخلص  فلسطني.  يف  الصهيوين  الكيان  لصالح  الدعاية  من  احلد  إىل 
حمدودية التغيري احلاصل بعد احلرب يف املستويات العليا لإلدارة الفرنسية باملغرب، 

ألن أغلب أطرها معادية لليهود. 
تنامي  يف  فيكمن  أكرب،  أمهية  التقرير  صاحب  أواله  وقد  الثاين  العامل  أما 
السلطات  هيمنة  يف  الرتاجع  بعض  حصول  إىل  انتبهت  التي  الوطنية   القو نفوذ 
عىل  أنفسهم  فرض  إىل  سبيلهم  أن  من  بينة  عىل  الوطنيون  وأضحى  االستعامرية. 
وإرشاک  العرصي  التعليم  أمهها  من  العنارص،  متعدد  برنامج  هنج  يقتيض  الساحة 
السلطان  بدعم  حيظى  الوطني  العمل  أن  إىل  الوثيقة  ونبهت  العامة.  احلياة  يف  املرأة 
ومباركته، بدليل حصول تعديالت جوهرية يف خطبه املوجهة إىل  مواطنيه، وإقدامه 
وهي  عامة،  مناسبات  يف  بالظهور   الكرب البنته  السامح  مثل  جريئة  قرارات  عىل 
املغاربة  الوطنيني  مشاطرة  إىل  التقرير  وأشار  وقعها.  من  التقليل  يمكن  ال  مسألة 
سلطاهنم قناعاته فيام خيص الدور الذي جيب عىل املغاربة اليهود االضطالع به، وهو 
معهم،  وطيدة  عالقات  خللق  واجتهادهم  اليهود  من  التقرب  إىل  سعيهم  يفرس  ما 
واستغالل كل املناسبات واملنابر للتعبري عن موقفهم الثابت من وجوب متتع اليهود 
استقالله  عىل  املغرب  حصول  حني  وأنه  املسلمون،  هبا  حيظى  التي  احلقوق  بنفس 

سوف تتخذ كافة اإلجراءات لضامن حقوق األقليات وحفظ سالمتها وأمنها:

15. نفسه، 5. 
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املغرب  يف  اليهود  الستقرار  كبرية  أمهية  احلامية  إدارة  ”تويل 
الفرنسية  اإلدارة  أطر  إن  يل  قيل  وقد  أرضه.  فوق  بقائهم  واستمرار 
عن  اليهودية،  النخب  مع  حديثها  يف  عديدة  مناسبات  يف  أعربت 
رحيل  خيشون  الفرنسيني  إن  الصهيونية.  احلركة  تنامي  من  ختوفاهتا 
اليهود. ويمكن للمرء فهم هذا الشعور، فرحيلهم سيرتک 340 ألف 
أورويب وجها لوجه أمام 8 ماليني مسلم، وسيزيد حتام من صعوبات 
اإلدارة الفرنسية يف املغرب [...] إن اجليل املسلم اجلديد عىل بينة من 
أن بلده فقدت استقالهلا، وأن سبيله لتحريرها هو التعليم، لذلک رفع 
شعار ”املدرسة، املدرسة ثم املدرسة.“ ويعتقد هذا اجليل أن التحرير 
غاية  املرأة  فتحرير  ونساءه،  رجاله  بأكمله،  املجتمع  حترير  حتام  يعني 
يوليها أمهية كبرية. وعىل الرغم من أن البلد ما تزال متشبثة بكثري من 
القيم القديمة، فإن املالحظ ير أن عددا مهام من النساء يتجولن يف 
الشوارع، فإىل وقت قريب كانت اللوايت تتجرأن عىل التجول يف املدن 
حفل  بمناسبة   1946 نونرب  ففي   [...] والرجم  للتعنيف  عرضة  تقع 
عرش  الثامنية  ذات  السلطان  بنت  ظهرت  بالرباط،  امللكي  القرص  يف 
لتلک  العرش  خطاب  وخالل  أورويب.  وبلباس  سافرة  للعموم  ربيعا 
األثر  أكرب  هلا  كان  جديدة  مواضيع  السلطان  أثار  نونرب)،   18) السنة 
ملرحلة  مؤسسا  اخلطاب  اعتربوا  الذين  األوروبيني  وعىل  رعاياه،  عىل 
باإلحاالت  مفعمة  السابق  يف  السلطان  خطب  كانت  أن  بعد  جديدة، 

التقليدية.“ 16 
الوطنيني،  ترصحيات  من  اليهودية  اجلامعات  ممثيل  مواقف  عىل  تعليقه  ويف 
أشار التقرير إىل أهنم ال يعريوهنا أدنى أمهية، وال يعتربون حسن النية ضامنة كافية 
ملواالهتم اعتبارا بتجربتي مرص وتركيا، ومها بلدان مسلامن هلام بعض أوجه الشبه 
مع املغرب من حيث حضور األقليات ووزهنا. ففي كال البلدين، تنكرت العنارص 
الوطنية لاللتزامات األخالقية التي قطعتها عىل نفسها يف مرحلة ما قبل االستقالل، 
احلاميات  نظام  حتت  اكتسبته  ما  وفقدت  األقليات  ترضرت  أن  النتيجة  فكانت 

16.  نفسه، 5-4.  
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وأنه  أكلها،  تؤت  مل  اليهود  جتاه  الوطنيني  مبادرات  أن  عىل  التقرير  وأكد  األجنبية. 
إىل حد تاريخ صياغته مل حتصل اتصاالت سياسية بني الطرفني بغية تشكيل جبهة 
موحدة ألن أغلبية اليهود املتعلمني ظلوا عىل والئهم للقوة احلامية. وأشار إىل أن 
املستمر  االعتقاد  يف  يكمن  املطلق،  شبه  الوالء  هذا  استمرارية  أسباب  أهم  أحد 
ألغلب اليهود املؤثرين يف أن أصوهلم إسبانية (أي أوروبية)، وبالتايل فهم حيسبون 
استعدادهم  كبري  حد  إىل  الشعور  هذا  ويفرس  الغربية.  احلضارة  يف  طرفا  أنفسهم 
”أن  رشيطة  املرحلية،  والعوائق  السوابق  مجيع  من  الرغم  عىل  فرنسا  مع  للتعامل 
يرتجم الفرنسيون نواياهم احلسنة إىل قرارات نافذة، ويعاملوهنم معاملة الئقة.“17 
ومهام يكن، فقد أفصح تقرير والكوفيتس عىل كثري من العنارص ذات األمهية 
اليهودية  واجلامعات  الفرنسية  السلطة  ممثيل  من  ثلة  مع  لقاءاته  من  استخلصها 
والوطنني. وما هيم بالضبط هو موقف الرشحيتني األخريتني من بعضهام البعض، 
املعامالت  لطبيعة  املحددة  واإلسرتاتيجية  التكتيكية  احلسابات  يف  فصل  لكونه 
املبارشة بني الطرفني وحجمها. لقد أقرت الوثيقة بأن النخبة املسلمة املتنورة عىل 
بينة من أن مغرب الغد ال يمكنه بأي حال من األحوال أن يظل حمكوما باألحكام 
وثقافيا  سياسيا  اهلامش  عىل  يعيش  مكوناته  من  جزءا  جعلت  التي  التقليدية 
وقانونيا، كام أشار إىل إدراكها أكثر من أي وقت مىض حاجة املغرب لالستفادة من 
القدرات العلمية والتقنية ملواطنيه اليهود واستثامر وزهنم االقتصادي ونفوذهم يف 
عامل األعامل واملعامالت، وهي أمور تقتيض االجتهاد يف وضع إطار قانوين عرصي 
يضمن هلم حقوقهم كاملة. وأكد التقرير كذلک عىل أن اهتاممات النخب اليهودية 
وفية  تظل  حيث  املسلمني  مواطنيهم  الهتاممات  وتفصيال–مناقضة  املؤثرة–مجلة 
نظرها  يف  فرنسا  أن  أي  املستعمرة،  القوة  عىل  باملراهنة  القاضية  التقليدية  لسريهتا 

متثل الضامن الرئييس ملصاحلها املادية والقانونية.
ثم إن تشديد التقرير عىل رضورة تفهم مواقف الفاعلني املغاربة عىل اختالف 
تكوينهم وانتامءاهتم وحساسياهتم، يفصح عن رغبة حمرره يف إعطاء أمهية متميزة 
ملسألة احلفاظ عىل عالقات متطورة مع الوطنيني، وعدم إمهال ورقة السلطان. إن 
تدشني  إىل  الوطنية  فعالياته  كل  خالهلا  تسعى  انتقالية  بمرحلة  يمر  نظره  يف  البلد 

17.  نفسه.
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السلطان  إن  املؤثرة.  اخلارجية  اهليئات  ومع  بعضها  مع  تعاملها  يف  جديدة  مرحلة 
مع  التأقلم  عىل  مجيعا  يعملون  اخلاص  منطقه  وفق  كل  املخزن  ورجال  والوطنيني 
هدفها  قادمة  معركة  خلوض  وجيتهدون  الكونية،  احلرب  عن  املرتتبة  املستجدات 
احلصول عىل االستقالل. وأشار والكوفيتس يف مناسبات كثرية إىل أن املراهنة عىل 
فرنسا ال يعفي اهليئات الدولية اليهودية عموما، واملؤمتر اليهودي العاملي خاصة، 
من التعامل مبارشة مع السلطان وأقطاب احلركة الوطنية ألهنم يملكون من النفوذ 
السيناريوهات  يف  وفعال  مبارش  بشكل  مؤثرة  عنارص  ومستقبال  راهنا  جيعلهم  ما 

املحتملة.
عند  صياغته  يف  األوىل  بالدرجة  تكمن  التقرير  أمهية  إن  القول  وخالصة 
بداية سنة 1947، أي يف وقت مل يصل فيه الرصاع العريب-اإلرسائييل بعد إىل درجة 
قبل  القائمة  األوضاع  عن  عامة  فكرة  يعطي  فإنه  ثم  ومن  العسكري،  االصطدام 
عن  أفصح  مهمة،  ميدانية  حقائق  استعراض  عن  فضال  إنه  ثم  ”النكبة.“  حصول 
طبيعة  عن  وعرب  املغرب،  يف  العاملي  اليهودي  للعمل  املستقبلية  النوايا  من  مجلة 
 املشاعر“ التي تريد اهليئة اليهودية العاملية زرعها يف ”قلوب“ هيود العامل والقو”

املستهدفة لنرصة قضايا املغاربة اليهود. 
وبدت بعض تباشري الرغبة يف ختصيص املغرب بوضع متميز خالل الدورة 
الثانية للمجلس التنفيذي للمؤمتر املنعقدة يف يوليوز 1948 بسويرسا، حيث كلف 
اخلطة  وشددت  واالجتامعية.  والثقافية  السياسية  بالقضايا  بالعناية  باريس  مكتب 
يف  التكتل  عىل  املستقلة  املغربية  اليهودية  الفعاليات  تشجيع  رضورة  عىل  املعتمدة 
من  له  يكون  الثالثة،  الشاملية  إفريقيا  دول  عن  ممثلني  يضم  جهوي  مكتب  إطار 
مع  والتحادث  املختلفة  اليهودية  اهليئات  داخل  بقوة  للحضور  يؤهله  ما  الفعالية 
اجتامعا  املغرب  فرع  عقد  بالذات،  الغرض  وهلذا  واملغربية.18  الفرنسية  السلطات 
18.  يف نونرب 1952، نرش معهد الشؤون اليهودية التابع للمؤمتر تقريرا عن الوضع يف تونس واملغرب، فصل يف مجلة 
وما  املدن  يف  السكانية  الكثافة  املشاكل  مقدمة  يف  التقرير  ووضع  إفريقيا.  شامل  هيود  منها  يعاين  التي  األزمة  مظاهر  من 
ترتب عنها من مضاعفات اقتصادية واجتامعية لألغلبية العظمى من اليهود. واملالحظ أن كثرة الدراسات التي خص هبا 

املؤمتر هيود املغرب مل تبدد من غلبة الصور النمطية وترديد املقوالت املغلوطة.
Nehemia Robinson, The Jews of French Morocco and Tunisia (New York: Institute of Jewish Affairs, 

WJC, 1952).
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جاک  إفريقيا  لشامل  املؤمتر  مندوب  بحضور   1951 دجنرب   17 بتاريخ  موسعا 
صامويل  الدكتور  يرأسه  جديد  مكتب  وانتخب   ،(Jacques Lazares)الزاريس
أقىص  بذل  عىل  التنصيص  مع  املقرتح  للمؤمتر  بالتحضري  كلف  ليڤي،19  دانييل 

اجلهود لضبط التحديات الراهنة وقتئذ وحتديد الوسائل الناجعة ملواجهتها. 
وانعقد بالفعل لقاء موسع يف مدينة اجلزائر (7-9 يونيو 1952) وقع االتفاق 
احتياجا.“20 وقام  فيه عىل إعطاء قضايا هيود املغرب أولوية خاصة ألهنم ”األكثر 
يف  املغرب  أسبوعني (زار  دامت   1952 سنة  للمغرب  عمل  بزيارة  نفسه  گولدمان 
اليهودية  اجلامعات  تطلعات  عىل  الوقوف  إىل  خالهلا  سعى  مرات)،  عدة  السابق 
من  التخفيف  عىل  گولدمان  وعمل  والزعامات.21  الشخصيات  بمواقف  واإلملام 
يف  شدد  حيث  املحلية،  اليهودية  والنخب  املؤمتر  بني   الرؤ يف  االختالفات  حدة 
حتقيق  بغية  املختلفة  التيارات  بني  توافق  حتصيل  رضورة  عىل  التوجيهية  كلامته 
مصلحة الشتات والدولة العربية، كام اعترب أن اهتاممات االندماجيني ممن يطمحون 
إىل حتسني األوضاع العامة يف املغرب نفسه ال جيب أن حيجب عنهم واجب تقديم 

الدعم–ولو أخالقيا–للقضايا اليهودية الكرب ويف مقدمتها مصري إرسائيل.
4. ردود فعل إدارة احلامية: خمططات هتميش املؤمتر

خاصة  أمهية  الثانية  العاملية  للحرب  سابق  وقت  يف  احلامية  سلطات  أولت 
املحتملة  املضاعفات  من  ختوفاهتا  تضمر  تكن  ومل  العاملي،  اليهودي  املؤمتر  ملواقف 
لتلک املواقف عىل سلطتها ليس عىل اليهود املغاربة فحسب، بل عىل جمموع الساكنة 
املغربية قاطبة. لقد بُني الوجود الفرنيس عىل جمموعة من التوازنات البنيوية، ومنها 
عدم  عىل  حريصة  اإلدارة  وظلت  اليهودية،  واألقلية  املسلمة  األغلبية  بني  التوازن 
وملا  حرصيا.  األقلية  منه  تستفيد  ميزا  األغلبية  تعتربه  أن  يمكن  أمر  عىل  اإلقدام 
للمسلمني،  اعتبار  أدنى  دون  فقط  اليهود  كفة  تغليب  إىل  أساسا  يرمي  املؤمتر  كان 
باريس  يف  الفرنسية  احلكومة  أن  هو  واملثري  وحتفظ.  ريبة  حمط  مبادراته  كانت  فقد 

19. “Le comité central marocain du CJM est constitué,” Noar, 25, 12 janvier 1951.
20. “Après la conférence nord-africaine du Congrès Juif Mondial: Nécessité d’une solidarité 

organique de toutes les communautés juives dans le monde,” ibid., n. 52, 8 juillet 1952. 
21. “Le docteur Goldman au Maroc,” ibid., n. 47, 13 mars 1952, 1 et 5. 
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كانت ختشى انتقادات املؤمتر لسياستها العامة جتاه اليهود، نظرا لقوة تأثريه داخل 
األوساط السياسية واالقتصادية والثقافية األمريكية.22 

والظاهر أن القوانني املعادية لليهود التي اختذت زمن احلرب العاملية الثانية، 
جعلت إدارة احلامية تتفطن إىل اتساع الفجوة بينها وبني اجلامعات اليهودية، وبشكل 
يتسنى  وحتى  التجاوزات.23  من  طاهلا  ما  تستسغ  مل  التي  النخب  مع  حدة  أكثر 
تدارک املوقف ورد االعتبار لسلطتها عىل حممييها اليهود، بادرت إدارة احلامية إىل 
وسمح  اجلامعات،  جمالس  صالحيات  من  وسع  الذي   1945 ماي   7 ظهري  إصدار 
النص  حرص  وقد  حمدودة.24  اقرتاحات  تقديم  عرب  العام  التسيري  يف  باملشاركة  هلا 
إلزامية  الثامن  الفصل  وأقر  فقط،  اليهود  املغاربة  عىل  التمثيلية  للمجالس  االنتامء 
إطار  يف  والتنسيق  التشاور  أجل  من  اجلامعات  أهم  لرؤساء  سنوي  اجتامع  عقد 
وظائفه  حددت  الذي  املغربية“  اليهودية  اجلامعات  ”جملس  هي  جديدة  مؤسسة 
الرئيسية يف متثيل السكان اليهود لد السلطات املخزنية والفرنسية، وتقديم السند 
وتنظيم  الدينية  واملؤسسات  اليهودي  الوقف  شؤون  وتدبري  لألهايل،  واملساعدة 

احلياة الروحية. 
خميبة  احلرب  عقب  مبارشة  الصادرة  العامل القوانني  اليهودي  املؤمتر  واعترب 
ختصهم  وال  عمومية،  مبارشة وظائف  يف  اليهود  حق  عىل  تنص  ال  ألهنا  لآلمال، 
بنسب معينة يف الوظائف العليا واملشاركة الوزارية، بل ذهب إىل حد اعتبارها متثل 
يف احلقيقة تراجعا عن تقاليد البالد نفسها، ألن اليهود شغلوا يف القرون الوسطى 
االهتامم  زوايا  اختالف  عىل  املرفوعة  التقارير  وردت  مهمة.  وزارية  مناصب 
والتحليل، سبب الدونية السياسية واالجتامعية التي يعاين منها اليهود املغاربة إىل 
استمرارية مفعول قوانني الذمة، وجزمت باستحالة االنتقال إىل وضع أحسن دون 

التخلص من العقد واألعراف واملامرسات املوروثة عنها. 25  
22.  MAE/Maroc 1950-53 (Ministère des Affaires étrangères), 22 b, Le ministre des Affaires 

étrangères au Résident général de France au Maroc, 29 janvier 1954. 
23.  Le Colonel Nouvel, Evolution du judaïsme marocain, CHEAM, Rabat, mai 1947 (dactylographié); 

Etienne Goidan, Le sionisme au Maroc: Contribution à l’étude du judaïsme au Maroc, CHEAM, Rabat, 
janvier 1946 (dactylographié).

24.  Dahir du 7 mai 1945 (24 joumada 1, 1364) relatif à la réorganisation des comités des communautés 
israélites marocaines, in BO, 1945, 327.

25. World Jewish Congress, Aide-mémoire of Morocco: Legal Status of Moroccan Jewry, Addressed 
to His Excellency the Ambassador of France Henri Bonnet, New York, July 2, 1947.
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وبرصف النظر عن مالبسات إصدار ظهري 1945، فإنه قد مثل –عىل األقل 
أمام  املجال  فسح  إذ  التقليديني،  األعيان  نظام  مع  قطيعة  النظرية–،  الناحية  من 
ونجاحها  املادي  ثرائها  من  متثيليتها  استمدت  التي  العصامية  الفعاليات  من  ثلة 
املهني. وقد عكس كذلک وجود رغبة يف هتيئة اجلامعات للعمل يف إطارات أكثر 
لتلبية  املالية  املداخيل  من  أكرب  قدر  حتصيل  من  ومتكينها  وديمقراطية،  استقاللية 
متطلبات اليهود املعوزين الكثرية واملتزايدة. وسعت إدارة احلامية كذلک من وراء 
دعمها للعمل اخلريي إىل توفري الظروف املوضوعية لبث روح االنسجام والتعاون 
والتخفيف من حدة الرصاعات الشخصية بني الفاعلني اليهود، وهي مسألة راهنت 
عليها لتمكني الفئات األكثر ترضرا من االستفادة من مشاريع اإلصالح. وعموما، 
فقد أفصح الظهري عن نقلة نوعية يف التعامل مع ممثيل اجلامعات، ذلک أن اإلدارة 
باتت تعتربهم –عىل األقل من الناحية األخالقية– حماورين يمكن االستفادة من 
إرشاكهم يف مراحل دراسة املشاريع وتنفيذها. ولتمكني اهليئة اجلديدة من مبارشة 
العمل واحلد من مبادرات املنظامت األجنبية، وضعت اإلدارة عىل رأسها شخصا 

.(Jacques Dahan) حمسوبا عليها هو جاک دهان
5. موقف اهليئات اليهودية املغربية من املؤمتر ومبادراته 

كان جلاک دهان وجمموع النخب املكونة ملجالس اجلامعات رأي خاص يف 
اختاذ  إىل  احلامية  بإدارة  للدفع  والزمة  مرشوعة  مبدئيا  فاعتربوها  املؤمتر،  مبادرات 
إجراءات قانونية أكثر شجاعة يف حق الوضع القانوين لليهود، ورأوا يف الدعم املايل 
ويف  اخلريية.  واملؤسسات  اجلمعيات  أداء  بتحسني  يسمح  إضافيا  مصدرا  والتقني 
املقابل، عارضوا اعتامده عىل عنارص عصامية من خارج الدوائر التقليدية، اعتربوها 
وصولية ومتمردة عىل السلطة الفرنسية. ومن تداعيات هذا املوقف، رفض جملس 
عضوين  وتونس  اجلزائر  يف  نظرياه  (كان   26 املؤمتر  يف  كعضو  االنخراط  اجلامعات 
كان  قد  أنه  والواضح  التنفيذية).27  واللجنة  املركزي  املكتب  يف  ممثالن  هلام  كاملني 

هلذا املوقف أثره اجليل عىل أداء املؤمتر وحضوره عىل الساحة اليهودية املغربية.
26. CZA/S6/242 (Central Zionist Archives), Memorandum from Dr. I. Schwarzbart to Dr. Goldman, 

November 14, 1949.
27.  World Jewish Congress, Survey of Politics and Action 1948-1953 (New York: World Jewish 

Congress Office, 1953).
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وعىل الرغم من عدم معارضة الصهاينة املغاربة مبادرات املؤمتر الرامية إىل 
حتسني الوضع القانوين واملادي للمغاربة اليهود بدليل انخراط كثري منهم يف هياكله 
املحلية، فإن مراهنتهم عليه كانت حمدودة. وفضال عام مارسه من ضغط عىل إدارة 
احلامية، فقد اعتربوه مسخرا خلدمة القضايا الصهيونية بطريقته اخلاصة، من خالل 
ما يقدمه من مساعدات ترمي إىل الرفع من املستو التعليمي واملهني للراغبني يف 

اهلجرة مستقبال صوب إرسائيل. 
العاملية  اليهودية  للرابطة  الرصيح  املوقف  كذلک  التهميش  أسباب  ومن 
(L’Alliance Israélite Universelle) من كل ما من شأنه عرقلة مرشوعها الرامي إىل 
االجتامعي.  لالرتقاء  أساسية  رافعة  واعتباره  اليهودي،  التعليم   مستو من  الرفع 
لقد عارضت الرابطة تدخل املؤمتر يف الشؤون املغربية معتربة نفسها يف مقام اهليئة 
الدولية الوحيدة املؤهلة للتحادث مع السلطات الفرنسية يف كل ما يمس أوضاع 

اجلامعات اليهودية.28 
وزاد من واقع هتميش املؤمتر وحمدودية تأثريه، غلبة العنارص الصهيونية عىل 
 تشكيلة املكتب املنتخب سنة 1945، وسعيهم املمنهج إىل إقصاء التيارات األخر
حاجة  ال  أنه   تر والتي  املغريب  املجتمع  يف  االندماج  إىل  منها  الداعية  خاصة 
للتدخالت األجنبية ما دامت الدولة احلامية ترعى املصالح ومتهد الطريق لتحقيق 

حترر أكثر. 
اجتامعي،  عمل  هو  وما  حمض  صهيوين  هو  ما  بني  اخللط  أن  الواضح  ومن 
املسألة  هذه  تشمل  ومل  احلامية.  إدارة  مع  للتواصل  ومعرقال  سلبيا  عامال  شكل  قد 
مع  حمادثاهتم  يف  الدوليون  مبعوثوه  منها  ترضر  بل  لوحده،  املغريب  الفرع  أعضاء 
املؤمتر  يبتغيه  ما  واستيعاب  فهم  عليهم  عز  ما  غالبا  الذين  الفرنسيني  املسؤولني 
فلسطني،  إىل  اليهود  برحيل  بالسامح  األمر  يتعلق  فهل  أولوياته؟  هي  وما  حقا، 
مراتب  إىل  االرتقاء  سبل  من  لتمكينهم  بؤسائهم  غالبية  عيش  ظروف  بتحسني  أم 
أسمى اقتصاديا واجتامعيا وسياسيا؟ ونجد خري متثل هلذه احلرية ما تولد من انطباع 

28. CZA/S6/315, From Dr. I. Schwarzbart to N. Goldman, Memorandum: Affiliation of Moroccan 
Jewry with the WJC, November 1, 1949.
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جاربلوم  مارک  زاره  حني  نفسه،   (Alphonse Juin) جوان ألفونس  العام  املقيم  عند 
(Mark Jarblum) يف دجنرب 1948. لقد حرض هذا املبعوث إىل الرباط ممثال للمؤمتر وتم 
هيئات،  ثالث  باسم  يتحدث  كان  األمر  واقع  يف  ولكنه  األساس،  هذا  عىل  استقباله 
والوكالة   ،(Fédération Sioniste de France) لفرنسا  الصهيونية  الفيدرالية  وهي 
اليهودية (Agence juive)، ثم يف مرتبة ثالثة الفرع الفرنيس للمؤمتر اليهودي العاملي 
مزدوجا  الزيارة  موضوع  وكان   .(la section française du Congrés Juif Mondial)
يسعى أوال إىل التحاور يف شأن املنع الذي يطال اهلجرة صوب فلسطني، وإىل الوقوف 
ثانيا يف عني املكان عىل الوضع العام لليهود املغاربة. وقد صعب عىل حماوريه معرفة 
حقيقة اجلهة التي يتحدث بلسان حاهلا، وهل جاء ليتحدث باسم الوكالة اليهودية يف 

القدس أم باسم املؤمتر اليهودي يف باريس؟29 
والواقع أن أداء املؤمتر ميدانيا ظل حمدودا ودون املستو، ويمكن اجلزم بأنه 
الصحية  واخلدمة  االجتامعية  املساعدات  يف  تشتغل   أخر هيئات  لصالح  ش  مهُ
والتعليم بصنفيه التقليدي والعرصي. ومل يتمكن املكتب املنتخب استهالل أنشطته 
إال مع أواخر سنة 1949، حني عقد أول اجتامع موسع ترأسه طوليدانو بحضور اثني 
عرشة ”شخصية رفيعة املستو،“ فتمت املوافقة عىل جمموعة اقرتاحات تقدم هبا 
مكتب املؤمتر يف باريس.30 واألهم من هذا وذاک أن تقييمه للحركة الوطنية املغربية 
وقع  سنة1951،  مكتبه  عن  صادر  بيان  ويف  حد.  أقىص  إىل  ليرباليا  ظل  وللوطنيني 
التنبيه إىل دخول املغرب يف مرحلة جديدة غزيرة باملتغريات بعضها جوهري يستلزم 
من املسؤولني عن اجلامعات أخذها بعني االعتبار، وإجراء التعديالت الالزمة عىل 
خططهم القائمة عىل هنج سياسة هتدف إىل حتقيق مكتسبات لليهود فقط، يف حني 
أن احلكمة تقتيض التنسيق مع الفعاليات املسلمة. وشدد املكتب املغريب عىل أن خط 
جملس اجلامعات املغربية ”غري متعقل،“ وأنه من قبيل ”اإلجرام“ االستمرار يف هنج 

سياسة التغييب اجلامعي وإمهال نوايا الوطنيني املسلمني.31 
ومهام يكن فإن املؤمتر كان بعيدا عن الوثوق يف الفعاليات اليهودية املحلية، 
توجه  أطره  عارضت  وقد  النظر.  وقرص  واالنتهازية  الرجعية  يف  مغرقة  واعتربها 
الدينية  باألمور  تعنى  هيئة  األصل  يف  املغربية–وهو  اليهودية  اجلامعات  جملس 

29.  Michael Laskier, “Jewish Emigration from Morocco to Israel: Government Policies and the Position 
of International Jewish Organizations 1944-1956,” Middle Eastern Studies 3 (July) (1989): 325-327. 

30.  (CZA)/S6/315, From Dr. I Schwarzbat to N. Goldman, ibid. 
31.  “Nos devoirs,” Noar 41, 1951. 
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للعمل  أداة  جتعله  إضافية  بمهام  االعرتاف  حتصيل  إىل  الرامي  واالجتامعية–، 
السيايس، إذ اعترب املؤمتر ذلک األمر حمفوفا باملنزلقات، ألنه هيدد بفقدان املجلس 

مصداقيته ويزج به يف متاهات املزايدات والتالعب باملصالح.32
6. تقييم الوضع العام غداة نفي السلطان 

تزايد اهتامم املؤمتر اليهودي العاملي بوضع اجلامعات اليهودية املغربية مبارشة 
أن  إىل  للمؤمتر  األورويب  الفرع  أطر  فانتبهت  يوسف،  بن  حممد  السلطان  نفي  بعد 
التحرک  يستوجب  وأنه  معدودا،  بات  اململكة  أرايض  يف  الفرنيس  الوجود  زمن 
برسعة لسد الفراغ املرتتب عن عجز جملس اجلامعات عن استغالل املرحلة لتحقيق 
حد أدنى من املكاسب القانونية والسياسية التي يمكن أن تؤمن للجامعات واألفراد 
وضعا متميزا داخل ”الدولة املغربية اجلديدة.“ ولبلوغ هذه الغايات، اعتمد املؤمتر 
يف  للراغبني  كامال  املواطنة  حق  تأمني  أعينها  نصب  وضعت  براغامتية  مقاربات 
مواصلة االستقرار يف بلده األم، وترک ”الباب مفتوحا“ أمام الراغبني يف الرحيل 
أينام ووقتام شاؤوا ذلک. وبناء عليه، وجب عقد لقاءات مع الوطنيني حتى يتسنى 

وضعهم أمام مسؤولياهتم، واحلصول عىل وعود وتعهدات قطعية.33 
العربية،  الدول  جمموع  يف  األوضاع  لتطور  متابعتهم  خالل  من  أنه  والظاهر 
املؤمتر  أطر  الحظت  مرص،  يف  احلكم  إىل  األحرار  الضباط  وصول  بعد  خاصة 
اليهودي أن موجة العداء لليهود أخذت أبعادا ال يمكن ردها مجيعا إىل مضاعفات 
 القو أن  إىل  انتبهوا  وقد  الوحيد.  مصدرها  واعتباره  الفلسطيني،  العريب  الرصاع 
الوطنية املحافظة تساهم بطريقة أو بأخر يف الرتويج لثقافة املعاداة لليهود، وهي 
مسألة تبعث عىل القلق وتستلزم اختاذ تدابري عملية للحد من مضاعفاهتا.34 وبناء 
عليه، فإهنم قد جعلوا من ربط االتصاالت بالقو الليربالية يف البلدان اإلسالمية 
وجهات  لتحويل  التأثري  أدوات  من  يكفي  ما  هلا  أن  منهم  ظنا  مستعجلة،  غاية 
الغضب الشعبي من استهداف اليهود ومصاحلهم، إىل قوة إجيابية هتدف إىل حتقيق 

32.  CZA/Z6/842, Procès verbal de la réunion du Comité ad hoc des affaires marocaines du 11 
octobre, 1954.

33. Jo Golan, Feuilles de route: mémoires (Paris: Riveneuve, 2009). 
34.  MAE/Maroc 1950-1955, 22b, Rogus Voums (Directeur du Service de Presse et d’Information de 

l’ambassade de France à Washington), à H. Bonnet (ambassadeur de France à Washington): “World Jewish 
Council” Conférence du Dr. Perlsweig sur la politique française en Afrique du Nord, 9 septembre 1954. 
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االنسجام بني األغلبية املسلمة واألقلية اليهودية، يف انتظار الوصول إىل توافقات 
عامة تضمن السالمة واألمن للجميع.35 ومل يغفل املؤمتر ربط االتصال مع الساسة 

الفرنسيني ممن تعرف قناعاهتم التحررية وميوالهتم الليربالية.36 
وفيام خيص الوضع يف املغرب حتديدا، بدا من الرضوري القيام بزيارة ميدانية 
وحتديد  اليهود  ضد  العنف  مظاهر  طبيعة  عىل  والوقوف  التوتر  مظاهر  لرصد 

حجمها.37 
 (Dr. A.L. Easterman)  تشكل الوفد من ثالثة أطر ”عليا“ هم الدكتور إيسرتمان
درايفوس-شميت  وبيري  بلندن)،  ومقرها  الدولية  الشؤون  شعبة  عن  (املسؤول 
للمؤمتر)،  الفرنيس  للفرع  السياسية  اللجنة  عن  (املسؤول   (P. Dreyfus-Schmidt)
باجلزائر  ومقره  إفريقيا  شامل  مكتب  (مدير   (Jacques Lazarus)  الزاروس وجاک 
من  سلسلة  أجروا   ،1954 شتنرب   27 إىل   22 من  باملغرب  مقامهم  وخالل  العاصمة). 
املباحثات املطولة مع ثلة من الشخصيات املمثلة للجامعات اليهودية املغربية يف أهم 
عىل  احلصول  وفاس.38  وقصد  والقنيطرة  والرباط  ومكناس  البيضاء  كالدار  املدن 
املؤسسة  واملشاعر  االرتسامات  وحتصيل  العام،  الوضع  لتقييم  الالزمة  املعلومات 
للتيارات داخل النخب، وحرص مكامن احلرية والقلق التي تتجاذب الفئات الشعبية، 
عمدوا إىل احلديث مع حماورهيم عىل انفراد. والتقى الزوار كذلک مع املسؤول عن 
الفيدرالية الصهيونية املغربية، ومدير مكتب اهلجرة بالدار البيضاء،39 ونائب القنصل 
الربيطاين بالرباط، ثم يف مرحلة أخرية مع الكاتب العام إلدارة احلامية الذي استقبلهم 
نيابة عن املقيم العام فرانسيس الكوست (Francis Lacoste)، املوجود وقتئذ يف مهمة 
بباريس. ومكنتهم كل هذه اللقاءات من تكوين صورة عامة عن األوضاع يف املغرب، 

وتلمس كثري من العنارص املكونة للوضعية ”غري الواضحة“ لليهود، أمهها ما ييل:
35. The World Jewish Congress, Survey of Policy and Action 1948-1953 (New York: World Jewish 

Congress Office, 1953): 39. 
36. CZA/S6/1017, Lettre de N. Goldman à Pierre Mendés-France, New York, 18 octobre 1955; CZA/

S6/843, Meeting with President Mendes-France, Paris, 3 septembre 1954.
37. CZA/Z6/2207, A. L. Easterman: Conference of Jewish Organisations, Summury Report of the 

Jewish Situation in North Africa (Morocco and Tunisia), London, May 1958.
38. CZA/S6/852, World Jewish Congress: Note on Inquiry of the Jewish Situation in French Morocco, 

October 1954.
جوان  العام  املقيم  بني  اتفاق  بموجب   ،1949 سنة  من  األخري  الربع  يف  البيضاء  بالدار  أبوابه  املكتب  هذا  فتح    .39
 (Juin)، ومبعوث الوكالة اليهودية (غرشوين). وينص عىل تقنني الرتحيل اجلامعي املنظم للمغاربة اليهودية وفق مبدأ 

الكوتا، رشيطة أن متر مجيع العمليات يف تسرت تام، وأن ال يؤثر التهجري عىل التوازنات املحلية والوطنية. 
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األمنية  األوضاع  يف  الظاهر  التدهور  بعد  خاصة  التخوف  مشاعر  تنامي   -
وترية  وارتفاع  الكراهية،  مشاعر  واحتدام  ”اإلرهابية،“  العمليات  تكرار  جراء 
وكرست  خصوصا.  وفرنيس  عموما،  أورويب  هو  ما  كل  وجه  يف  الشعبية  املقاومة 
فأصبح  الشعور،40  هذا   (Petit-Jean) قاسم  سيدي  مدينة  عرفتها  التي  األحداث 
ويتمركز  للمملكة.  النائية  األطراف  يف  املستقرة  الصغرية  اجلامعات  يف  حتى  عاما 
هذه  واحلالة  أعربوا  وقد  والدواوير،   والقر املالحات  يف  املذعورين  هؤالء  جل 
الفئات  أما  اآلجال.  أقرب  يف  أو  حينه  يف  إرسائيل  نحو  للهجرة  استعدادهم  عن 
وجود  عندهم  لوحظ  فقد  الصناعات،  وأرباب  والتجار  والربجوازية  املتوسطة 
إىل  للهجرة  استعدادهم  عدم  يفرس  ما  وهو  دائمة،  وغري  طارئة  األزمة  تعترب  نزعة 

إرسائيل.
- اعتبار حزب االستقالل مسؤوال رئيسيا عن تدهور الوضع األمني؛ فقادته 
ونشطاؤه املتطرفون جيوبون أرجاء البالد للرفع من معنويات املتعاطفني، وترسيخ 
املنفي  للسلطان  املطلق  الوالء  عىل  خطاهبم  تأكيد  عرب  أساسا  الشبيبة  عىل  تأثريهم 
الذي يعتربونه ضامنة لعروبة اململكة الرشيفة وإسالمها. وزاد غياب أهم الزعامء 
خارج املغرب من تشدد احلزب، وبالتايل فإن أعامل العنف غري مؤطرة (ال يمكن 
احلد من قوهتا وال ضبط قنوات عملها وغاياهتا). ثم إن احلزب يتمتع بالسند من 
دعم  معنويا–عىل  حصوله–ولو  قيمة  زاده  قوة  عنرص  وهو  العربية،  الدول  جامعة 
حزب  أن  إىل  التقرير  أصحاب  وأشار  وتعاطفها.  األمريكية  املتحدة  الواليات 
االستقالل ”ليس باحلزب املعادي لليهود،“ ولكن زعامءه ال يستسيغون ”املوقف 
السلبي املحايد“ لليهود املغاربة الذين يعطون انطباعا مفاده وكأن الرصاع احلايل ال 

هيمهم، وأن فرنسا مفوضة للدفاع عنهم وعن مصاحلهم.
تتمخض  قد  التي  املتغريات  طبيعة  كانت  مهام  املستقبل  يف  الثقة  انعدام   -
فإن  اجلميع،  قبل  من  مقبول  حل  إىل  الوصول  حال  يف  وحتى  العنف.  أعامل  عن 
العودة  يعني  ما  وهو  السلطة،  من  األوفر  القسط  عىل  حيصلون  قد  ”املسلمني“ 
40.  خالل األيام األوىل من شهر غشت 1954، أي عىل بعد أسابيع من تاريخ 20 غشت، نظمت مظاهرات شعبية 
وقد  هيود.  ستة  قتيال  وسقط  اليهودية،  املتاجر  أساسا  واستهدفت  املسلمة  األحياء  من  انطلقت  قاسم،  سيدي  مدينة  يف 
حتدثت الصحافة اليهودية عن ”بوگروم حقيقي،“ واستغل الصهاينة احلدث إلعادة جدولة عمليات الرتحيل اجلامعي 

صوب إرسائيل. 
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العام.  الشأن  تسيري  يف  منها  حتد  أو  املشاركة  من  اليهود  تقيص  شتى  ممارسات  إىل 
ويفرس هذا الشعور تنامي الرغبة يف اهلجرة (ليس بالرضورة إىل إرسائيل)، وتشديد 
التدابري  مجيع  يف  حقيقا  حيزا  اليهودي  املشكل  يأخذ  أن  عىل  البقاء  يف  يرغبون  من 
اجلامعات  زعامء  أشار  األخرية،  النقطة  خيص  وفيام  املغربية.  القضية  حلل  املمهدة 
بحقوقهم  رسمي  اعرتاف  عىل  اليهود  حصول  يف  تكمن  اخلطوات  أحسن  أن  إىل 
املدنية، وعىل محاية قانونية داخلية ودولية متارسها عدة دول مثل فرنسا وبريطانيا 

والواليات املتحدة األمريكية.
الوضع  أن  إىل  االنتباه  التقرير  واضعي  عىل  الصعب  من  يكن  مل  أنه  والواقع 
خطري حقا، وإىل احتامل وقوع جتاوزات شعبية قد يكون اليهود ”دون أدنى شک“ 
أول ضحاياها، لعدم وجود من حيميهم كام أكدت ذلک التجارب السابقة يف وجدة 
عىل  االتكال   جدو عدم  إىل  رصاحة  وأشاروا   .(1954) قاسم  وسيدي   (1948)
أوهلام  لسببني،  وناجعة  إجيابية  بمبادرات  للقيام  املغربية  اليهودية  اجلامعات  جملس 
كونه مشلوال بسبب الرصاعات الشخصية الداخلية، وثانيهام ألنه يلعب ورقة فرنسا 
إىل أقىص احلدود. وخلصوا إىل رضورة التعامل مع الوطنيني املغاربة ألهنم يمثلون 
وقتئذ القوة الوحيدة القادرة عىل التحكم يف ضبط الشارع املغريب والتخفيف من 
حدة التوتر الذي تعانيه اجلامعات واألفراد، فضال عن كوهنم مؤهلني أكثر لتوفري 
من  البقاء  يف  الراغبني  املغاربة  اليهود  بتمكني  الكفيلة  واملستقبلية  اآلنية  الضامنات 
احلقوق املدنية والدينية من جهة، والعاقدين منهم العزم أيضا عىل اهلجرة من إمتام 

 .مرشوعهم يف أحسن الظروف من جهة أخر
يف  مثيله  عن  وتفصيال  مجلة  خمتلفا  املغرب  يف  الوضع  املؤمتر  أطر  واعتربت 
تونس، ألن درجة العنف ارتفعت منذ تاريخ نفي السلطان فأضحى من الصعب 
التحكم يف حتركات املقاومة، وألن أهم الزعامات الوطنية أجربت عىل املنفى، وألن 
الشخصيات اليهودية املغربية ترفض التحاور مع الوطنيني املغاربة.41 ورجحت كفة 
الوطنيني  مع  شخصية  اتصاالت  ربط  إىل  اإلرساع  نحو  املؤمتر  ألطر  العام  االجتاه 

41.  CZA/Z6/2207. A. L. Easterman: Conference of Jewish Organisations, Summary Report of the 
Jewish Situation in North Africa (Morocco and Tunisia), London, May 1958.
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املغاربة ودعمهم يف نضاهلم رشيطة أن ال يؤدي األمر إىل الدخول يف رصاع مبارش 
وحتى  عليه،  وبناء  بينهام.  العالقات  عىل  التشويش  حتى  أو  الفرنسية،  الدولة  مع 
فتح  إىل  املؤمتر  أطر  بادرت  الوطنيني،  مع  األوىل  االتصاالت  ربط  يف  الرشوع  قبل 
املغرب،  مستقبل  موضوع  يف  للحديث  الفرنسية  السلطات  مع  االتصال  قنوات 
واشنطن.42  يف  الفرنسية  والسفارة  بباريس  الفرنسية  اخلارجية  عىل  بكثرة  فرتددت 
ومن البدهيي أن يكون النموذج التونيس قد ساهم كثريا يف الدفع بأطر املؤمتر إىل 
أكدوا  قد  التونسيني  الزعامء  أن  ذلک  املغاربة،  الوطنيني  مع  خاصة  عالقات  ربط 
يف ترصحيات كثرية–خالل سنة 1954 وبعدها–عىل وجوب متتع اليهود التونسيني 

بكافة احلقوق املدنية والقانونية التي ينعم هبا املسلمون.43 
7. بداية احلوار مع الوطنيني املغاربة

وميوالهتم  احلزبية  انتامءاهتم  اختالف  عىل  املغاربة  الوطنيون  تفطن 
عىل  (احلصول  السامية  غايتهم  إىل  للوصول  سبيلهم  أن  إىل  اإليديولوجية، 
الدولية  اهليئات  أمام  وعرضها  املغربية،  القضية  تدويل  عرب  حتام  يمر  االستقالل) 
عراقيل  العملية  هذه  سبيل  اعرتاض  إىل  االنتباه  عليهم  يصعب  ومل  تأثريا.  األكثر 
وصعوبات كثرية، ألن اجلهات املهيمنة عىل اهليئات املؤثرة تنتمي غالبا إىل املعسكر 
ذوي  إقناع  عىل  املجهودات  تركيز  يستلزم  مما  املتحدة،  الواليات  تتزعمه  الذي 
األمريكية.  الفيدرالية  العاصمة  يف  القرار  صناعة  عىل  التأثري  يف  األوفر  النصيب 
التحرک  أوىل  جهة  من  يستلزم  الصعوبات  جتاوز  أن  كذلک  الوطنيون  وأدرک 
بطريقة أكثر رسعة ومهارة من ”اخلصم“ الفرنيس الذي تربطه بالواليات املتحدة 
مصالح إسرتاتيجية واقتصادية وروابط ثقافية وحضارية ال يستهان هبا، ومن جهة 
اهليئات  تعتربها  حساسة  قضايا  يف  ملواقفهم  املكونة  العنارص  يف  التفصيل   أخر
السيايس  النظام  وطبيعة  املعسكرين  بني  الرصاع  من  املوقف  مثل  جوهرية  املؤثرة 
 املرغوب اعتامده مستقبال وحجم الضامنات التي تؤكد صدق النوايا وقضايا أخر

جوهرية وأساسية. 
42. CZA/S6/3121, Cable from Paris: Relations with Moroccan Nationalists, November 18, 1955.
43. Jacques Lazarus, “L’Avenir des communautés juives de Tunisie et du Maroc,” Information Juive 

58, août-septembre (1954): 1. 
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وتدل كثري من املؤرشات عىل أن الزعامء الوطنيني األكثر حركية يف املجامع 
الدولية، قد تسلحوا بحس دبلومايس عال جعلهم باستمرار عىل أهبة االستعداد 
للرد بمهارة عىل ما يسألون عنه، وبشكل جيعل أجوبتهم يف الغالب تتحىل باللباقة 
وتتحاشى اإلعراب عن التزامات قطعية، وتدخل عالقاهتم املتميزة مع أطر املؤمتر 

اليهودي العاملي يف هذا اإلطار. 
جلمعية  العام  (Robert Barrat)–الكاتب  بارا  روبري  إىل  الفضل  ويعود 
املغربية  الوطنية  احلركة  أقطاب  تقديم  (France-Maghreb)–يف  فرانس-ماگريب 
جمهودات  إطار  يف  وذلک   ،1955 سنة  مستهل  عند  العاملي  اليهودي  املؤمتر  أطر  إىل 
بني  العالقات  وحتسني  املغربية  املعادلة  أطراف  بني  ”العالقات  لتحسني  اجلمعية 
فرنسا وشعوب إفريقيا الشاملية.“ وكان أول من وقع االتصال به هو عبد الرحيم 
بوعبيد الذي قام فيام بعد بتقديم عمر بنعبد اجلليل ثم الباشا البكاي. وشجع زعامء 
االستقالل -خاصة عالل الفايس وأمحد بالفريج- هذا االنفتاح، حيث أعرب هذا 
سويرسا.44  أو  إسبانيا  يف  إما  املؤمتر  بأطر  مبارشة  االتصال  يف  رغبته  عن  األخري 
حتقيق  واستهدفت  و”بسيطة،“  واضحة  كانت  الوطنيني  حسابات  أن  والواقع 

مكاسب عىل ثالثة مستويات:
وتشجيع  املغربية،  القضية  لصالح  وكسبهم  املغاربة  اليهود  عىل  التأثري   -
فعاليات هيودية من خارج الدوائر املتعاملة مع السلطات الفرنسية عىل االلتحاق 
تسيري  يف  العليا  املناصب  من  نصيب  مستقبال  هلا  ليكون  الوطنية،  احلركة  بصفوف 

الشأن العام الوطني وتدبريه.45 
اليهود  السياسيني  عىل  التأثري  عرب  الفرنيس  العام  الرأي  تأييد  كسب   -

الفرنسيني واملتعاطفني معهم.

44. CZA/S6/949 A.L. Easterman (Le Département du Moyen-Orient) à Golan, Perlzweig et Reigner, 
Maroc: Rencontre avec son Excellence Si Bekkai ancien pacha de Sefrou, Si Hadj Omar Abd Ej’Jellel 
et Mr Abdelrahim Bouabid, Paris, 31 janvier 1955.

45. CZA/S6/2425, from G.M. Reigner to Mr. L. Perlzweig and A. L. Easterman: Relations with 
National Movements in Morocco, Geneva, March 14, 1955.



Al-mu’tamar al-yahūdī al-ʿālamī wa al-waṭaniyyūn al-maghāriba 91

اتسم  األمريكية46–الذين  املتحدة  الواليات  يف  القرار  صانعي  عىل  التأثري   -
موقفهم حتى هناية سنة 1954 بالسلبية جتاه القضية املغربية–، ألن يف استاملتهم ما 

هو كفيل بتسهيل املأموريات داخل أروقة منظمة األمم املتحدة.47 
وعقد الوطنيون املغاربة آماال كبرية عىل املؤمتر اليهودي العاملي لتمهيد السبل 
الفيدرالية  احلكومة  داخل  نافذة  أمريكية  شخصيات  مع  اتصاالت  إجراء  أمام 

واإلدارة املركزية واملنظامت والتنظيامت واللوبيات املؤثرة.48
وحتمس البكاي أكثر من غريه لربط عالقات مع املؤمتر، إذ اعترب ”الدخول 
ربط  إىل  حتام  يؤدي  ألنه  فيه  مرغوبا  تطورا  املؤمتر  أطر  مع  ورصيح  بناء  حوار  يف 
باشا  آمن  وقد  العامل.“  ليهود  متثيلية  األكثر  السياسية  اهليئة  مع  مبارشة  عالقات 
مستقبل  ونشيطة–بأن  مهمة  هيودية  مجاعة  هبا  تعيش  التي  السابق–املدينة  صفرو 
الضامنات  من  يكفي  ما  وإعطائهم  املغاربة،  اليهود  وضع  بتحسني  مرتبط  املغرب 
حاميتهم  هي  املغربية  الدولة  بأن  حقا  حيسون  جتعلهم  التي  واالجتامعية  القانونية 
األزلية. ورأ كذلک أنه يف حال حصول املغرب عىل استقالله الكامل، فإن اليهود 
سيكونون مدعوين إىل االضطالع بأدوار مهمة يف احلفاظ عىل التوازنات االقتصادية 
وتأمني قطاعات اخلدمات. وعليه وفور االتصال به يف بداية سنة 1955 -يف وقت 
كان فيه الباشا الگالوي ما يزال سيدا للموقف يف املغرب–، أفصح البكاي عن أنه 
حيبذ أن يضم جملس الوصاية عىل العرش–يف حال تفعيله–ممثال واحدا عىل األقل 
عن اجلامعات اليهودية املغربية، ورصح ملحاوريه بأنه يعول عليهم يف اختيار الرجل 

املناسب، وقد أيده يف رأيه هذا عمر بن عبد اجلليل. 

46. تنبهت إدارة احلامية أيضا إىل أمهية الرأي العام األمريكي يف التأثري عىل موازين القو يف املغرب، فعملت عىل 
مواجهة احلمالت الدعائية التي كانت تعتقد أن حزب االستقالل يقف وراءها، وقامت بإرسال بعثة مغربية عىل رأسها 
هم  كبار  موظفني  بثالثة  مصحوبا  الثقافية)  والعالقات  اإلعالم  يف  الوزاري  املجلس  التمسامين (مستشار  املختار  حممد 
البلغيثي  وإدريس  القنيطرة)،  باشا  الكثريي (خليفة  الرمحن  وعبد  املغربية)،  اإلذاعة  يف  احلجوي (مستشار  احلميد  عبد 
(مهندس). وبقي هؤالء شهرين ونصف يف أمريكا ألقى خالهلا التمسامين حمارضات يف بعض اجلامعات، وأجر لقاءات 
صحافية واجتامعات متكررة مع كثري من اجلمعيات واهليئات وزعامء اللوبيات. ومل يلتق الوفد املغريب بأية منظمة هيودية. 

MAE/Maroc 1953-1959, 24, Gontran de Juniac (Ministre plénipotentiaire chargé d’affaires de France 
aux Etats-Unis) à Pierre Mendès-France (Président du Conseil et Ministre des Affaires étrangères): 
Mission M. Tamsamani, décembre 1954. 

47. CZA/S6/2425, from G.M. Reigner, ibid., 1. 
48. CZA/S6/2421, From M.L. Perlzweig to N. Goldman: Crisis in Morocco, September 30, 1955.
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وازداد محاس أطر املؤمتر اليهودي العاملي للرفع من مستو حجم العالقات 
املبارشة وطبيعتها مع الوطنيني املغاربة،49 حني تبني هلم فشل املبادرات الرامية إىل 
الدفع بمجلس اجلامعات اليهودية املغربية للقيام بذلک.50 ثم إهنم ازدادوا اقتناعا 
شعب  بني  للتعاون  نجاحها–كنموذج  حال  املغربية–يف  التجربة  استعامل  بإمكانية 
ودولة  املرشقية  العربية  الدول  بني  التوتر  من  للحد  وكوسيلة  العامل،  وهيود  مسلم 

إرسائيل.51 
الوطنيني  مع  العالقات  بملف  مساعديه  أقرب  گولدمان  ناحوم  كلف  وقد 
الدبلوماسية  املرونة  أسلوب  بني  املزج  يف  مهاراهتم  توظيف  عىل  وحثهم  املغاربة، 
تطورت  اإلخبارية  اللقاءات  من  جمموعة  حصلت  وفعال،  السياسية.  والرصاحة 
الوطنيني  من  وثلة  اليهودي  املؤمتر  أطر  بني  العالقات  ملموس  بشكل  خالهلا 
اليهودية  للهيئات  التنظيمية  بالبنيات  ”معرفة  اكتساب  من  هؤالء  ومتكن  املغاربة. 
العامل.“52  يف  تأثريا  األكثر  اليهودية  بالشخصيات  ”عارفني  وأصبحوا  العاملية،“ 
حارض  ومنها  كثرية،  مواضيع  حول  املؤمتر  ممثيل  طمأنة  إىل  املغاربة  الزعامء  وسعى 
يف  واحلق  والعامة،  الفردية  احلريات  وضامن  ومستقبلها،  اليهودية  اجلامعات 
من  واملوقف  العربية  الدول  جامعة  مع  والعالقات  والنيابة،  السياسية  املشاركة 
الفعاليات  بعض  انضامم  رضورة  عىل  أيضا  وشددوا  اإلرسائييل.  العريب  الرصاع 
اليهودية قريبا إىل صفوف احلركة الوطنية لتعزيزها بشحنة إضافية، ودعم مواقفها 
أمام اإلدارة الفرنسية، ناهيک عىل أن املشاركة يف ”الكفاح“ قد تؤمن املشاركة يف 

آليات التسيري بعد االستقالل.53 
وشكل موضوع هجرة اليهود إىل إرسائيل إحد القضايا التي حرص املؤمتر 
يكفي  ما  وحتصيل  جتاهها،  املغاربة  الزعامء  نوايا  من  التأكد  عىل  العاملي  اليهودي 

49. CZA/S6/2425, from G.M. Reigner to Mr. L. Perlzweig and A. L. Easterman: Relations..., 2-3.
50. CZA/S6/2520, From A.L. Easterman to Dr. N. Eytan (Director General/Ministry of Foreign 

Affairs), Jerusalem, 29 November 1955.
51. CZA/S6/2425, from G.M. Reigner to Mr. L. Perlzweig and A. L. Easterman: Relations..., 2-3.
52. MAE/Maroc 1953-59, 19 (Relations extérieures du Maroc), L’ambassadeur de France aux Etats-

Unis au Ministre des affaires étrangères (Antoine Pinay): Contacts entre le CJM et les nationalistes 
marocains, 22 septembre 1955. 

53. MAE/Maroc 1950-55, 22 b (Questions juives et sionisme), Le Ministre des Affaires étrangères au 
Ministre des Affaires marocaines et tunisiennes: Visite de M. Perlzweig, 17 juin 1955.
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من الضامنات يف شأهنا.54 لقد اختذت أطره من هذه القضية بالذات مسألة رئيسية 
طرحوها بإحلاح يف كل اللقاءات،55 وما يستوجب التأكيد عليه هو أن موقف املؤمتر 
العاملية  اليهودية  املنظامت  تبنته  عام  متميزا  يظل  املغاربة  اليهود  هجرة  من  اليهودي 
األخر، ألنه عارض فكرة التهجري اجلامعي واعترب أنه من مصلحة الفئات الدنيا 
يف  البقاء  واجبها  فمن  واملثقفة  امليسورة  العنارص  عن  أما  بفلسطني،  ”االلتحاق“ 

املغرب دون التفريط يف أحقية املسامهة يف نرصة القضايا اليهودية.
واهتم الطرفان بمعاجلة مواضيع خمتلفة أخر ذات صلة بحارض اجلامعات 
العربية  الدول  جامعة  من  املوقف  أمهها  ومن  ومستقبلها،  املغرب  يف  اليهودية 
والعالقات مع مرص النارصية. والظاهر أن الوطنيني أدركوا مد قلق حماورهيم فيام 
خيص طبيعة الصالت وحجم التنسيق مع دول املرشق العريب، فأكدوا ملحاورهيم 
أي  التونسيني،  زمالئهم  موقف  من  جدا  قريب  العربية  املؤسسة  من  موقفهم  أن 
أهنم يعتربوهنا هيئة رشقية تعمل عىل توحيد جهود الدول العربية وتقليص التنافس 
يف  هنائي  قرار  اختاذ  قبل  الوقت  لبعض  االنتظار  عىل  عزمهم  عن  وأفصحوا  بينها. 
يف  االنخراط  برضورة  االقتناع  حالة  يف  أنه  عىل  وشددوا  هبا،  االلتحاق  موضوع 
مؤسساهتا املختلفة وجدواه، فإهنم سيحرصون دون شک عىل أن تتم العملية وفق 
رشوط خاصة تراعي اخلصوصيات املغربية، ووضع صياغة واضحة جتعل الدولة 
العليا.  الوطنية  واملصالح  املبادئ  مع  املتنافيية  غري  بالقرارات  إال  تلتزم  ال  املغربية 
وأكد عبد الرحيم بوعبيد وعمر بن عبد اجلليل وعبد القادر بنجلون وآخرون عىل 
التقاليد  تراعي  حمافظة  فلسفة  هي  العربية  الدول  جلامعة  السياسية  ”الفلسفة  أن 
اإلسالمية، وأهنم يؤمنون بقدرات املغرب يف الدفع هبا إىل التغيري لتصبح مؤسسة 

عرصية.“56 
بحصوهلم  املغاربة  الوطنيون  أقر  النارصية،  مرص  مع  العالقات  خيص  وفيام 
عىل الدعم املادي واملعنوي من القاهرة، واستفادهتم منه للدفع بالقضية املغربية إىل 
املغرب  طموح  إىل  أشاروا  أهنم  غري  كثرية.  شعوب  وتأييد  عطف  وكسب  األمام، 

54. CZA/S6//2421, From Perlzweig to N. Goldman: Crisis in Morocco, September 30, 1955. 
55. CZA/S6/942, Goldman to M. Jarblum (Tel Aviv), 18 October, 1955.    
56. CZA/S6/7260, Conférence consultative des organisations juives sur les questions nord-africaines, 

6 et 7 novembre 1955, Paris, 6. 
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املستقل يف القيام بوظيفة سامية داخل املنظومة العربية، وهي توفري الرشوط الالزمة 
لقيام حوار وتعاون بناء بني شعوب ضفاف البحر األبيض املتوسط حتى يتحقق 
االنفراج يف العالقات بني الدول املجاورة، وهي طبعا خطوة مهمة عىل درب احلد 

من آثار احلرب الباردة. 
بوطنيني  مجعتهم  التي  واالنفرادية  اجلامعية  املحادثات  إثر  يف  أنه  واحلقيقة، 
مغاربة، حتصل يف خلد أطر املؤمتر اليقني بأن حماورهيم عىل بينة من جسامة مسؤولية 
الدولة والشعب املغريب جتاه املواطنني اليهود. ومن جانبهم، نجح الوطنيون أيضا 
يف إقناعهم بأن املغاربة اليهود سيحظون باهتامم السلطات املغربية متى بدأت هذه 
األخرية يف مبارشة مهامها.57 وعىل هذا األساس، كتب گولدمان إىل سفري إرسائيل 
اإلرسائيلية،  السلطات  فيها  يطمئن  رسالة   (Jacob Tsur تسور،  (جاكوب  بفرنسا 
وأكد فيها عىل أن الوطنيني املغاربة ”يقومون بعمل ممتاز ويسامهون يف منع حصول 
مذابح تستهدف اليهود، خاصة خالل شهر غشت 1955. وطبعا، فاملؤمتر اليهودي 
طالبوا  املغاربة  وأن  خاصة  غاليا،  ثمنا   وأد املغاربة  الوطنيني  سند  قايض  العاملي 
بعض األحيان بأمور تفوق طاقاتنا، ولكن احلصيلة كام ترون إجيابية، فنحن نجحنا 
عرب  مكتوبة  تعليامت  بإرسال  املغاربة  الزعامء  إقناع  من  ومتكنا  االتصال  ربط  يف 
الرتاب املغريب تطالب بتحريم العنف ضد اليهود، وهي مسألة كام ال خيفى عليكم 

ذات أمهية قصو وال تقدر بثمن.“58 
يف  املوجودة  املعلومات  كافة  اإلرسائيلية  احلكومة  إبالغ  عىل  املؤمتر  ودأب 
حوزته، كام حرص عىل تقدير وجهة نظرها يف قضايا حساسة مثل الضامنات اخلاصة 
باستمرارية اهلجرة ومواقف الوطنيني من الرصاع العريب اإلرسائييل واملوقف من 
استمرار التوتر يف الرشق األوسط،59 والعمل أحيانا بناء عىل تعليامهتا.60 وتابع وزير 
اخلارجية (مويش شاريت) التطورات شخصيا، فأعطى تعليامت عامة يف مواضيع 

57. MAE/Maroc 1950-55, 22 b: Questions juives et sionisme, Direction générales des affaires 
marocaines et tunisiennes: Assurances données par Sidi Mohammed ben Youssef au Congrès Mondial 
Juif, 18 novembre 1955.

58. CZA/S6/920, from Goldman to Jacob Tsur, 18 octobre 1955.
59. CZA/S6/2520, A.L. Easterman to Dr. N. Eytan (Director-General/Ministry for Foreign Affairs, 

Jerusalem, 29 November, 1956.
60. CZA/S6/2425, from G.M. Reigner to Mr. L. Perlzweig and A. L. Easterman: Relations…, 
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 61.أخر وقضايا  املغربية-الفرنسية  العالقات  من  واملوقف  اهلجرة  كوترية  شتى 
واعترب اإلرسائيليون ضامنات املؤمتر اليهودي العاملي كافية مادام الوطنيون املغاربة 
عىل بينة من صعوبة احلصول عىل الدعم الدويل–حاال واستقباال–دون ضامن حقوق 

اليهود املغاربة وصيانة مصاحلهم.
بأطر  االتصاالت  أن  إىل  تنبهوا  قد  املغاربة  الوطنيني  فإن  أمر  من  يكن  ومهام 
اآلمال املعقودة ما مل  املؤمتر اليهودي يف أوروبا–عىل الرغم من إجيابياهتا–، تبقى دون 
يربطوا اتصاالت مبارشة مع أطر املنظمة نفسها يف الواليات املتحدة األمريكية. وقد 
كلف حزب االستقالل ممثليه بالعاصمة الفيدرالية ويف نيويورک بالعمل عىل توضيح 
املواقف الوطنية يف األمور ذات العالقة بحارض اجلامعات اليهودية املغربية ومستقبلها. 

8. حزب االستقالل والرأي العام األمريكي

من  للتمكن  األمريكي  الرتاب  فوق  العاملة  الوطنية  األطر  اجتهدت 
حتقيق  املطالب  لبعض  دعمها  من  يرجى  مؤثرة  جهات  مع  االتصاالت  ربط 
إلفريقيا  األمريكي  املجلس  وكان  املغربية.62  القضية  تفيد  ربام  سياسية  مكاسب 
(American Committee of Africa) من أوائل التنظيامت التي ربط مندوبو حزب 
من  املغريب  الشعب  ”نضال  بعدالة  أطره  وأقنعوا  هبا،  االتصال  االستقالل 
براون (روبرت  اإلفريقي  املجلس  ممثل  عمل  جهته،  ومن  استقالله.“  أجل 
االستقالل  حزب  عن  ممثلني  بني  لقاء  لعقد  األجواء  هتيئة  عىل   (Robert Brown 
ونظراء هلم عن هيئات هيودية مؤثرة. وبعث عبد الرمحن أنكاي63 رسالة توضيحية 
ملمثل املؤمتر اليهودي يف واشنطن (بريلزويغ، Perlzweig)، بسط فيها املبادئ العامة 

التي تؤسس ملوقف حزب االستقالل فيام خيص القضايا التي هتم اليهود املغاربة:
”- ال يغذي حزب االستقالل أية دعاية معادية للسامية، ويوجد 

بني صفوفه عديد من الشخصيات اليهودية.
61.  MAE/Maroc 1953-59, 19 (Relations extérieures du Maroc), P. E. Gilbert (Ambassadeur de France 

en Israël) au Ministre des Affaires étrangères: Questions marocaines aux Nations-Unis, 2 janvier 1955.
62.  املهدي بنونة، املغرب... السنوات احلرجة (جدة: منشورات الرشق األوسط، 1989)، 216-214.

63.  كان عبد الرمحن أنكاي، املنحدر من املنطقة الشاملية، إىل جانب املهدي بنعبود، من أنشط مندويب حزب االستقالل 
ومساعدته عىل  وتسهيال لتحركاته  يف نيويورک.  املغرب  بمكتب  التحق سنة   1952  إذ  األمريكية،  املتحدة  يف الواليات 

العمل داخل هيئة األمم املتحدة، أحلقته بعثة العربية السعودية بصفوفها كاتبا يف الشؤون الرشقية. 
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تلفيق  من  اهتام  جمرد  هو  لليهود  االستقالل  حزب  ”عداء“   -
الفرنسيني.

كان  كام  املغاربة  لليهود  محاية  أرض  املستقل  املغرب  سيكون   -
دوما يف املايض.

- الرتويج إلشاعة جتميع الوطنيني لتربعات لصالح ”ضحايا“ 
العدوان اإلرسائييل يدخل يف إطار محلة دعائية مغرضة.

العودة  فضلوا  إرسائيل  إىل  هاجروا  ممن  اليهود  من  كثريا  إن   -
واالستقرار باملغرب.“64 

جر أول لقاء بني أنكاي وبريلزفيغ بواشنطن، وبدا واضحا منذ البداية أن 
أطر املؤمتر اليهودي يف الواليات املتحدة األمريكية ال تتفق بالكامل مع اخلط الذي 
كل  فيها  يعرب  ثنائية  بمحادثات  االكتفاء  ينوون  ال  وأهنم  أوروبا،  يف  رفاقهم  يتبعه 
مندوب  نبه  بنيويورک،  االستقالل  حزب  ممثل  مع  حديثه  ويف  نواياه.  عن  طرف 
معينة،  بقضية  إقناعه  يستلزم  الذي  األمريكي  العام  الرأي  خصوصيات  إىل  املؤمتر 
باحرتام  معينة  جهة  بموجبها  تتعهد  التي  الرسمية“  ”النصوص  من  كثري  توفري 
لبيانات  املغربية  األطراف  إصدار  وجوب  إىل  أشار  فقد  عليه،  وبناء  التزاماهتا. 

رسمية من أعىل مستو ترشح فيها مواقفها وتضبط خياراهتا السياسية. 
والتوثيق  لإلعالم  االستقالل  حزب  مكتب  نرش   ،1955 غشت   12 ويف 
”هيود  بعنوان  بالفريج  أمحد  للحزب  العام  الكاتب  توقيع  حيمل  بيانا  بنيويورک 
لوضع  العامة  ”الظروف  بعنوان  املوضوع  يف  مفصل  بتقرير  مصحوبا  املغرب،“ 
اليهود املغاربة،“65 بعث نسخا منه إىل أكرب اجلمعيات واملنظامت واهليئات اليهودية 

األمريكية.66 

64. MEA/Maroc 1950-55, 22 b (Questions juives et sionisme), Présidence du Conseil, Les 
organisations israélites américaines et l’Istiqlal, 20 juin 1955.

65. Istiqlal Party of Morocco, Moroccan Office of Information and Documentation: Jewish 
Moroccans, August 12, 1955.

66. MAE/Maroc 1950-55, 22 b (Questions juives et sionisme), L’Istiqlal et les Israélites marocains, 
12 septembre 1955.
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االستعامرية  ”الدوائر  اهتامات  أن  إىل  احلزب  أشار  األوىل،  الورقة  ويف 
بالعداء  املغاربة  املسلمني  ”اهتام  غايتها  مغلوطة  محلة  إطار  يف  تندرج  الفرنسية“ 
السواء  عىل  واليهود  املسلمني  املغاربة  بأن  تفيد  احلقائق  كل  أن  حني  يف  لليهود،“ 
أي  وجود  بعدم  الترصيح  وبعد   .1912 سنة  منذ  االستعامرية  للسياسة  ضحايا  هم 
”مشكل هيودي“ يف املغرب أصال، بدعو عراقة ومتانة األوارص التي جتمع بني 
جنب،“  إىل  ”جنبا  تعيشان  اجلامعتني  أن  عىل  البيان  شدد  ومسلميه،  املغرب  هيود 
عىل  احلصول  أجل  من  والنضال  االستعامر  ملقاومة  اخلطوط  نفس  يف  وتوجدان 
االستقالل، ومها قضيتان تتطلبان دعم القو العاملية احلية وسندها. ووقع التأكيد 
اليهود  وأن  ”للميز،“  جمال  بوجود  يسمح  لن  املستقل  املغرب  أن  عىل  اخلتام  يف 
املغاربة سيتمتعون بحقوق فعلية جتعل منهم مواطنني كاميل احلقوق وعليهم نفس 

الواجبات، وأن الدولة تعرتف هلم بجميع احلريات الدينية واملدنية: 
مساعدهتم  هي  املغرب  ليهود  تقديمها  يمكن  خدمة  أكرب  ”إن 
املغرب  إن  وأخضعهم.  استغلهم  الذي  االستعامري  النظام  إهناء  عىل 
يساعد  املغاربة  اليهود  يساعد  ومن  حريته،  من  وحريتهم  بلدهم،  هو 

عىل استقالل املغرب.“67 
وعرضت الورقة املرفقة بالبيان كثريا من احلقائق التارخيية التي تؤكد أنه عىل 
عكس ما كانت عليه األوضاع يف أوروبا الكاثوليكية، فقد اتسمت عالقات اليهود 
الطائفية،  الشؤون  بتسيري  يتعلق  فيام  وأنه  والتكامل؛  باالنسجام  دوما  واملسلمني 
يف  ڤييش  نظام  حللقة  مهمة  فقرة  التحليل  أفرد  ثم  تامة.  باستقاللية  اليهود  يتمتع 
املغرب، والدور احلاسم الذي اضطلع به السلطان حممد بن يوسف، وأوضح أن 
الزمان  من  قرن  منذ  اجتهدت  تسد“  ”فرق  مبدأ  عىل  القائمة  االستعامرية  الدعاية 
يف اختالق ”أسطورة“ عداء املسلمني لليهود، وأهنا مل تنجح يف ”حرهبا“ متاما كام 
أن  الوثيقة  وبينت  واألمازيغ.  العرب  بني  التفرقة  إىل  اهلادفة   سياستها  يف  فشلت 
عهده،  بداية  منذ  االستعامر  ابتدعها  حديثة  ظاهرة  املغريب  املجتمع  فئات  بني  امليز 
لألوائل  آخر؛  صف  يف  ومسلمني  هيودا  واملغاربة  صف  يف  الفرنسيني  جعل  حني 
يتوفرون  ال  فهم  املدنية،  احلقوق  من  البالد  أهل  حرم  حني  يف  يشء،  كل  يف  احلق 

67. Istiqlal Party of Morocco, ibid. 
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يف  متأصلة  صفة  اليهود  معاداة  أن  إىل  الورقة  وأشارت  اهليئات.  يف  ممثلني  عىل 
اقرتاحات  قدمت  فرنسية  شخصيات  هامجت  التي  املغرب  يف  االستعامرية  الدوائر 
 (Pierre Mendés-France) فرانس مانديس  بيري  أمثال  األزمة،  من  للخروج  جدية 
وگرانڤال (Grandval)، ونعتتها بالتآمر عىل املصالح الفرنسية أساسا ألهنا هيودية. 
االهتاممات  نفس  يشاطرون  ومسلميه  املغرب  هيود  أن  األخري  يف  الوثيقة  وأكدت 
(عودة السلطان واحلصول عىل االستقالل)، وهي اهتاممات عربت عنها كثري من 

الفعاليات اليهودية.68 
إطالقا  يوجد  ال  أنه  أكدت  متنوعة  ترصحيات  صدرت  البيان  نرش  إثر  ويف 
املغرب  ظل  يف  حاله  عىل  سيظل  األمر  وأن  للميز،  عرضة  اليهود  جيعل  سبب  أي 
املستقل.69 واهتمت قنوات التأثري التابعة للمؤمتر اليهودي بنرشها وتوفري الدعاية 
وشخصيات  االستقالل  حزب  عن  ممثلني  بني  لقاءات  نظمت  كام  ملضامينها،70 
يف  واآلخر  نيويورک  يف  وقع  اليهودي–بعضها  للمؤمتر  تنتمي  سامية  أمريكية 
جنيڤ–سامهت مجيعها يف تبديد خماوف األطر األمريكية.71 وعملت هذه األخرية 
عىل ربط االتصال بالسلطات الفرنسية عرب سفارة اجلمهورية يف واشنطن لتؤكد هلا 
ثقتها يف الوطنيني املغاربة، وأهنا عىل يقني من أن استقالل املغرب وتدبري الوطنيني 
قد  املؤمتر  أن  املغاربة.72  والظاهر  لليهود  كارثيا  يكون  لن  لشؤونه  املغربية  واألطر 
اعترب حصول اتفاق سيايس والتوصل إىل حل سلمي يف أقرب اآلجال، تطورا من 
تستهدف  شعبية  جتاوزات  وقوع  ومنع  املغرب  يف  التوتر  حدة  من  التخفيف  شأنه 

هيود املدن والبوادي.73 
وحتى يتسنى التحقق من التزامات الوطنيني املغاربة وتعميمها بغية متكني 
اجلويش  صحيفة  نرشت   ،أقو بدرجة  منها  التيقن  من  اليهودي  العام  الرأي 

68. Istiqlal Party of Morocco, Moroccan Office of information, Background on the Situation of 
Jewish Moroccans.

69. Information Juive, n. 69-70, août-septembre (1955): 5.
70. Z6/2207, A.L. Easterman, Conference of Jewish Organizations: Summary Report of the Jewish 

Situation in North Africa (Morocco and Tunisia), London, May 1958.
71. MAE/Maroc 1950-55, 22 b (Questions juives et sionisme), Le Ministre des Affaires étrangères au 

Ministre des Affaires marocaines et tunisiennes: Afrique du Nord-Visite de M. Perlzweig, 17 juin 1955.
72. MAE/Maroc 1953-1959, 15, L’Ambassadeur de France à Tel-Aviv au ministre des Affaires 

marocaines et tunisiennes: Situation des Israélites au Maroc-Contacts entre le Congrès Juif Mondial et 
les nationalistes marocains, 4 octobre 1955. 

73. MAE/Maroc 1953-1959, 15, Charles Lacet (Ministre plénipotentiaire chargé d’Affaires aux 
Etats-Unis) à Antoine Pinay (Ministre des Affaires étrangères): Déclaration de M. Perlzweig sur le 
Maroc, 26 octobre 1955. 
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كرونيكل (The Jewish Chronicle) النص الكامل حلوارين صحافيني أجرامها مبعوثها 
كار (M. Carr) مع شخصيتني نافذتني مها عبد الرحيم بوعبيد وعبد القادر بنجلون. 

9. ترصحيات بنجلون وبوعبيد ألسبوعية ”جويش كرونيكل“

القادر  عبد  من  كل  انفراد  عىل  هبام  أدىل  اللذان  الصحفيان  احلديثان  يعترب 
حزب  عن  بوعبيد  الرحيم  وعبد  واالستقالل،   الشور حزب  عن  بنجلون 
من  كثري  عن  تفصحان  مهمتني  وثيقتني  اللندنية،  اليهودية  لألسبوعية  االستقالل 
العنارص املكونة لتصور زعيمني من أبرز رجال احلركة الوطنية للمستقبل السيايس 
األلفاظ  يزنان  قانون  رجيل  كوهنام  عن  فضال  الرجلني،  إن  املستقل.74  للمغرب 
مغرب  يف  سياسيني  تيارين  أبرز  أيضا  ويمثالن  ترصحياهتام،  يف  يستعمالهنا  التي 
احلزبني  مواقف  عن  تفصح  آراؤمها  فإن  ولذلک  املايض،  القرن  من  اخلمسينات 

اللذين ينتميان إليهام. 
وقبل اخلوض يف عرض وحتليل ترصحيات الرجلني والتعليق عليها فيام خيص 
وضع اليهود يف املغرب املستقبل، واملوقف من اهلجرة نحو إرسائيل والرصاع العريب 
اإلرسائييل، ال بد من اإلشارة إىل أن الصحفي الذي وضع األسئلة قد استعمل ما 
يكفي من املهارات املهنية للدفع بالرجلني إىل الرد بصيغ واضحة تتوافق ومصالح 
اجلهات التي حترک جملة من حجم وقوة تأثري اجلويش كرونيكل. وجاءت الردود 
يف شكل التزامات عكست درجات من االندفاع السيايس وأبانت عن وجود ثقة 

كبرية يف املستقبل.
مفتاحا  الدستوري  امللكي  النظام  اعتامد  من  وبنجلون  بوعبيد  من  كل  جعل 
للوضع العام للدولة املغربية املستقلة. ويمثل هذا اخليار يف نظرمها فاحتة عهد جديد 
يقطع كل الصالت مع التيوقراطية التي طبعت النظم السياسية يف املغرب. وتظل 
املواطنني،  شأن  من  بالرفع  الكفيلة  النقلة  بتحقيق  كفيلة  وحدها  الديموقراطية 
عن  النظر  بغض  املغاربة  مجيع  بني  والواجبات  احلقوق  يف  املساواة  إقامة  وضامن 
أصوهلم ومعتقداهتم. وشدد بنجلون عىل اخليار العلامين، وجعل منه مسألة أساسية 

74. “L’avenir du judaïsme marocain, interview accordée par M Benjelloun, interview accordée par M 
Bouabid,” La Voix des Communautés 56, 1955, 1 et 7-8.
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ومستعجلة، ورشطا ملشاركة حزبه يف أية تشكيلة حكومية تأخذ عىل عاتقها تدبري 
شؤون املغرب املستقل وتسيري دفة احلكم فيه. 

حزب  إن  العاملي،  اليهودي  املؤمتر  ملمثل  بذلک  رصحنا  ”كام 
الدستورية  امللكية  نظام  اعتامد  أجل  من  يناضل  واالستقالل   الشور
يف املغرب، وهو نظام ديموقراطي وعرصي. إن حزبنا يصبو إىل قيام 
نظام أساسه الفصل الكامل بني السلط ويسوس فيه رئيس الدولة وال 
أمكن  ما  يمثل  منتخب  جملس  أمام  مسؤولة  حكومة  وتسريه  حيكم، 
طموحات الشعب املغريب. وجيب أن يعرتف الدستور املغريب باملساواة 
هلذا  عقائدي.  أو  عرقي  ميز  دون  املغاربة  املواطنني  مجيع  بني  الكاملة 
الضامن  الالييكي  النظام  خيار  واالستقالل   الشور حزب  يقرتح 
حزب  إن   [...] ميز  دون  من  املواطنني  جلميع  والواجبات  للحقوق 
الشور واالستقالل يشدد عىل هذه األمور، ويعتربها رشطا أساسيا 

ملشاركته يف حكومة املفاوضات ...“
أجل  من  جيتهد  االستقالل  حزب  أن  جانبه  من  بوعبيد  الرحيم  عبد  وأكد 
وهيودا،  مسلمني  املغاربة  تؤهل  التنظيمية  القوانني  من  متكاملة  منظومة  وضع 
لتدبري الشأن العام واحلفاظ عىل املكتسبات الوطنية. وأشار إىل أن املهام جسيمة، 
الغايات  لتحقيق  املسلمني  جانب  إىل  العمل  اليهود  املواطنني  من  يتطلب  ما  وهو 
النبيلة املنشودة. وفيام خيص الدستور ”وهو أسمى الغايات،“ فإن النواب اليهود 
النص  عىل  واملصادقة  الفصول  وصياغة  املقرتحات  تقديم  يف  للمشاركة  مدعوون 
وضامن  للمساواة  املقرة  القوانني  سن  يكفي  ال  أنه  عىل  بوعبيد  وشدد  النهائي. 
مصالح اجلميع، وإنام يستوجب عىل من تؤطرهم تلک القوانني العمل عىل تفعيلها 
أن  إىل  ونبه  الوطنية.  للمشاركة  أدوات  منها  جتعل  التي  التنفيذية  القوة  وإعطائها 
البلد تعول كثريا عىل األطر اليهودية لضامن السري العادي لإلدارة املغربية، بالنظر 
واخلربة والكفاءة. وأعرب املتحدث يف  ملا اكتسبوه داخل إدارة احلامية من املعرفة 
ختام تفصيله هلذه النقطة بالذات عن إيامنه بأن مغرب املستقبل جيب أن يكون ثمرة 
جهود مشرتكة بني املسلمني واليهود. وعىل عكس زميله الشوري، أكد ممثل حزب 
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املستعمر  وضع  من  االنتقال  وإكراهات  املغربيني  واحلارض  التاريخ  أن  االستقالل 
املغرب  جعل  يف  احلني،  ذلک  منذ  التفكري،  الصعب  من  جتعل  املستقل،  وضع  إىل 
سواء  الشخصية  واألحوال  الرشعية  الضوابط  تراعي  ال  قوانني  وسن  علامنيا  بلدا 

تعلق األمر باملسلمني أو اليهود.
ويف جواهبام عن املوقف من اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، أكد الزعيامن 
نية  يف  أنه  إىل  وأشارا  التزامات،  من  يفرضه  فيام  بالكامل  املستقل  املغرب  انخراط 
ودعا  املرتقب.  للدستور  األوىل  املواد  يف  مضامينه  عىل  التنصيص  اقرتاح  احلزبني 

بوعبيد النواب اليهود خاصة للسهر عىل حتقيق هذا اهلدف بالذات. 
واختيار  الوطني  الرتاب  مغادرة  يف  واحلق  التنقل  حرية  من  املوقف  وعن 
أكد  اإلنسان،  حلقوق  العاملي  اإلعالن  عليها  ينص  أمور  وهي  لإلقامة،  آخر  وطن 
املستجوبان برصيح العبارة عىل إقرار املغرب املستقل حق كل املواطنني يف ممارسة 
متثل  إرسائيل  صوب  املغاربة  اليهود  هجرة  أن  بنجلون  واعترب  احلريات.  هذه 
خسارة كبرية للمغرب، وهو ما يفرس نداءات حزبه املتكررة حلث املواطنني اليهود 
عىل البقاء واملسامهة يف البناء وترسيخ الثقة والوئام بني مكونات املجتمع املغريب. 
وأعرب بوعبيد من جانبه عن تأييده للمطالب ”الطبيعية واملرشوعة“ التي تتقدم 
هبا كثري من اهليئات واجلمعيات اليهودية والداعية إىل ختصيص املتمدرسني اليهود 
بتعليم مناسب يراعي خصوصيات الرتبية اليهودية وتعليم اللغة العربية. وأضاف 
أن اإلجراء األخري ال يعفي التالميذ اليهود من تعلم العربية، ألهنا اللغة الرسمية 

للبالد ووسيلة رضورية للتعامل اإلداري والسيايس من قبل مجيع املغاربة.
إىل  هاجروا  ممن  اليهود  احتفاظ  إمكانية  موضوع  يف  سؤال  عن  جوابه  ويف 
املغرب،  يف  البقاء  اختاروا  ممن  ذوهيم  مع  وجسور  بروابط  هبا  واستقروا  إرسائيل 
”العائلية  الروابط  عىل  اإلبقاء  من  مانع  أي   ير ال  ”شخصيا“  بأنه  بوعبيد  رد 
ويستقر  األمن  يستتب  أن  هو  نتمناه  ما  ”إن  وأضاف  اجلانبني.  بني  والروحية“ 
السالم يف منطقة الرشق األوسط، وتعود العالئق بني املسلمني والنصار واليهود 
إىل سابق عهدها.“ وعن سؤال أخري حول الضغوط التي يمكن أن متارسها الدول 
املغرب  هيود  بني  باملعامالت  منها  يتعلق  ما  خاصة  املغرب  عىل  املرشقية  العربية 
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وقتئذ  تغدق  التي  وحدها  العربية  الدول  بأن  حماوره  بوعبيد  ذكر  إرسائيل،  وهيود 
أمر  عىل  شدد  ثم  ننساه.“  ال  أن  بنا  ”جيدر  أمر  وهو  والعون،  بالسند  املغرب  عىل 
اعتربه جوهريا ومبدئيا، وهو أن املغرب بلد عريب وإسالمي تربطه ببلدان املرشق 
حتقيق  عىل  تساعد  املعطيات  وهذه  مهمة،  وروحية  ولغوية  تارخيية  أوارص  العريب 
التعاون والصداقة، ولن متنع املغرب من احلفاظ عىل عنارص السيادة السياسية التي 

طاملا كافح من أجل حتقيقها.
ومهام يكن من أمر فإن احلديثني الصحفيني قد حققا وقعا كبريا يف األوساط 
اليهودية  واملجالت  الصحف  كربيات  فأفردت  واألمريكية،  األوروبية  اليهودية 
حيزا مهام للتعليق عىل ما ورد فيهام، وقامت بعضها بنرش مقتطفات خمتارة. وما يثري 
االنتباه هو رفض جملس اجلامعات املغربية يف أول األمر نرش النصني حيث مل يقدم 

عىل ذلک يف صحيفته الشهرية إال بعد مرور مدة زمنية غري يسرية.75 
10. املؤمتر ووطنيو الداخل

وأطر  زعامء  مع  الوطني  احلوار  يف  جديدة  مرحلة  املغاربة  املؤمتر  ممثلو  دشن 
حزبية مغربية يف الداخل ابتداء من شهر ماي 1955. وانطالقا من فلسفتها الرامية 
إىل خلق توافق وتفاهم بني مسلمي املغرب وهيوده واملسيحيني املستقرين يف أرضه، 
سنة   (Félix Nataf) ناتاف  فيليكس  (أسسها  املغربية“  ”الصداقات  مجاعة  بادرت 
1950، وكان رئيسها هو أمحد الزموري القايض بالدار البيضاء)،76 إىل عقد اجتامع 

بمنزل نائب رئيسها (حممد دادي) مجع بني ثلة من الشباب اليهودي ويف مقدمتهم 
مايري طوليدانو، وثلة أخر من املثقفني املغاربة الوطنيني يرأسهم املهدي بنربكة، 
اليهودية  اجلامعات  بمشاكل  والتعريف  للتعارف  لقاءات  من  لسلسلة  فاحتة  فكان 
وعودا  وقدم  اليهود،  النتظارات  كبريا  تفهام  املسلم  الطرف   أبد وقد  باملغرب. 

واقرتح أفكارا بغرض تبديد خماوف الطرف اآلخر.77 

75. CZA/S6/2522, From A. L. Easterman to Dr. N. Eytan (Director Genaral, Ministry for Foreign 
Affairs, Jerusalem), 29 November 1955.

76. “Tribune Libre: Les Amitiés marocaines,” Noar 22 (1950): 4; “Une association qui veut militer 
pour la concorde et le bien-être au Maroc: Les Amitiés Marocaines,” ibid., n. 34, 19 avril (1951): 1; 
Félix Nataf, L’indépendance du Maroc: Témoignage d’action 1950-1956 (Paris: Plon, 1975); Félix 
Nataf, Juif maghrébin (Paris: Fayolle, 1978).

77. F. Nataf, L’indépendance, 33.
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وحتققت يف إثر هذه املحادثات مجلة من نقاط التوافق والتفاهم يف مواضيع 
اليهودية،“  املسألة  مظاهر  ”بعض  بعنوان  مطول  بيان  النقلة  هذه  وعكس  خمتلفة. 
صدر ضمن سلسلة ”الفكرة املغربية،“ وهي سلسلة شبه رسية دأبت عىل إرسال 
إطار  كاتبه  أن  إىل  ديباجته  يف  املنشور  هذا  أشار  لقد  املؤثرة.  الدوائر  إىل  منشوراهتا 
احلرية  فک  إىل  هيدف  بأنه  وأكد  املغرب،  هيود  عند  كبرية  بمصداقية  حيظى  هيودي 
القضية  من  املغاربة  اليهود  موقف  شأن  يف  املسلمني  املثقفني  من  بكثري  املستبدة 
الوطنية، وإقناعهم بااللتحاق بركب احلركة الوطنية والدخول يف ”حماورات جدية 
املغربية  لألمة  نفع  العمليتني  وسعيد،“ ويف  مستقل  مغرب  لبناء  الوحدة  لتحقيق 

مجعاء.78 
ويف معرض تقديمه ”لبعض مظاهر املسألة اليهودية يف املغرب،“ أشار كاتب 
املنشور بداية إىل أنه من الطبيعي أن تطرح كثري من التساؤالت يف موضوع ما يكنه 
اليهود لقضاياهم الوطنية، أساسا ألن غالبيتهم ال يبينون عن رأي رصيح وموقف 
ما  متفاوتة،“ وهذا  ”بدرجات  ببالدهم  متعلقون  املغاربة  اليهود  أن  وأكد  حاسم. 
اإلغراءات  من  الرغم  عىل  متأصلة  ميزة  حال  كل  عىل  وهي  ميزاهتم،  أهم  يشكل 
الكثرية منذ عهد احلاميات األوروبية، وبصفة خاصة خالل مرحلة احلامية الفرنسية 
حسب  التعليم  لعب  وقد  عرصي.  تعليم  من  بتمكينهم  خاصة  عناية  أولتهم  التي 
 أد املقابل  يف  ولكنه  لليهود،  العام   املستو من  الرفع  يف  كبريا  دورا  الكاتب، 
الكل   وأد املغرب،  وتاريخ  بالدهم  بثقافة  اليهود  جهل   مستو من  ”الرفع  إىل 
وبني  بينهم  ميثاق  حتصيل  عىل  القادرة  احليوية  الصالت  أهم  قطع  إىل  النهاية  يف 
أرضهم.“ وأشار الكاتب إىل أنه عىل الرغم من اتساع اهلوة بني اليهود واملسلمني 
طمس  من  تتمكن  مل  فإهنا  املغربية،“  الوطنية  احلركة  داخل  التفرقة  بذور  وزرع 
إىل  حتليله  يف  وتعرض  اليهود.  عند  املتأصلة  املغربية  للشخصية  الدفينة  املقومات 
نقطة تفرس إىل حد كبري تردد غالبية اليهود، وهي مسألة املخاوف من االستقالل، 
وانطالقا  االستعامري.  التشويش  قنوات  هلا  روجت  مصطنعة  خماوف  بأهنا  فبني 
واعترب  احلامية،  ظل  يف  اليهود  هبا  نعم  التي  االمتيازات  مسألة  يف  فصل  ذلک،  من 
أن الكثري منها متثل ضامنات أمنية ومادية، فرأ كيف ”أن هذا االدعاء يقوم عىل 

78. AIU/ Maroc 242, au Président de l’AIU: Tracts adressés à nos directeurs, 29 juin 1955.   
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يف  عنرصي  نظام  احلامية–وهو  نظام  نعترب  أن  يمكننا  كيف  إذ  معقول،  غري  أساس 
جوهره–درعا ضد العنرصية واملعاداة للسامية. وحتى إذا افرتضنا بأن احلامية قدمت 
كثريا من اخلدمات لليهود ومكنتهم من رفع مستواهم يف عدة ميادين، مثل التعليم 
والتنظيامت اخلريية والثقافية، فهي قد قامت بذلک بغرض هتميشهم وإقصائهم عن 
باقي البالد وتوجيههم ضدها. ويستوجب علينا حني تقييم تلک العناية، أن نشري 
إىل أهنا حتتجب حني يعرب اليهود عن رغبتهم يف املشاركة يف احلياة السياسية للبالد، 
وهذا يعني أن اليهود املغاربة مطالبون بمقايضة امتيازات بخسة وغري قارة، مقابل 
املخاوف،  أطروحة  يدحض  ما  أن  إىل  وأشار  االستعامرية.“  للسياسة  تام  خضوع 
هو جهل املجتمع املغريب منذ القدم للعنرصية واملعاداة لليهود، وأن املعاناة خالل 
بعض الفرتات كانت عامة ألن مجيع الفئات املكونة للمجتمع املغريب عانت بنفس 
بكثري مما  فهي أقل  املعاناة،  درجة  حال فمهام كانت  أكثر،“ ”وعىل كل  أو  الدرجة 
يشكلون  املغاربة  اليهود  أن  إىل  الكاتب  وخلص  األوروبية.“  البلدان  بيهود  حلق 
جزءا ال يتجزأ من األمة املغربية، ومن الواجب العمل عىل تبديد سوء التفاهم يف 
مستقبلهم  وأن  والتفاهم،  التعاون  أوارص  وإحالل  املسلمني،  بإخواهنم  عالقاهتم 
احلل  وأن  ونضاهلم،  مشاركتهم  عرب  يكون  أن  يريدونه  الذي  لشكل  وفقاً  سيكون 

الوحيد للمسألة اليهودية مرتبط بحل القضية املغربية. 
جمال  فتح  إىل  الرامية  نيتها  عن  الفرنسية  احلكومة  إعالن  إثر  وعىل 
حل  إىل  التوصل  بغية  املغربية  الوطنية  الشخصيات  مع  والنقاش  للتحاور 
جمموعة  اختاذ  إىل  العاملي  اليهودي  املؤمتر  سارع   ،(1955 (ماي  املغربية  للقضية 
تأثريا،  األكثر  الوطنيني  الزعامء  مع  االتصاالت  تدعيم  بغرض  املبادرات  من 
بني  مشرتكة  عمل  أرضية  بخصوص  االتفاق  عرب  الداخيل“  البيت  و”ترتيب 
اليهودية.  اجلامعات  جملس  فيها  بام  املغربية  اليهودية  واهليئات  التنظيامت  مجيع 
وقت  يف  وعقد  املغرب،  إىل  عمل  بزيارة  املؤمتر  من  وفد  قام  اإلطار،  هذا  ويف 
أول سلسلة من املشاورات مع ممثليه املغاربة حددوا خالهلا جمموعة من املبادئ 
إىل  أفضت  اجلامعات  جملس  أقطاب  مع  لقاءات  نظم  ثم  العامة،  والتوجهات 
املغاربة.79  الوطنيني  من  ثلة  مع  التقى  أخري  وقت  ويف  مبدئي،  اتفاق  حصول 
االتفاق  من  األساسية  موادها  تستلهم  وثيقة  صياغة  رضورة  إىل  املؤمتر  وخلص 

79. CZA/Z6/940, Rapport de la visite effectuée par la délégation du CJM au Maroc, 2 novembre 1955. 
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الراهنة  املطالب  لكافة  مؤطر  سيايس“  ”برنامج  بمثابة  تكون  الفرنيس-التونيس، 
مشرتكة  جلنة   1955 يونيو  فاتح  يف  اجتمعت  الغرض،  هلذا  وحتقيقا  واملستقبلية.80 
الرابطة  تالمذة  قدماء  ومجعية  والرابطة  اجلامعات  وجملس  املؤمتر  عن  ممثلني  من 
 (Commission d’études et de coordination marocaine) نفسها  عىل  أطلقت 
اللجنة املغربية للتنسيق والدراسات، تدارست كثريا من القضايا، وطرحت جمموعة 
من األفكار قررت التداول يف موضوعها يف وقت الحق بعد أن تدرسها بتأمل مجيع 

اهليئات املشاركة:
فتقدم  خمتلفتني،  نظر  وجهتي  طرح  تم  االجتامع  هذا  خالل 
املؤمتر  اعتربت  بنزاكني،  ليون  بدعم  وحظيت  طوليدانو  مايري  باألوىل 
اليهودي العاملي–وبقدر أقل الرابطة–مؤهلني للحديث باسم اجلامعات 
اليهودية، وهو ما يتطلب تواري اهليئات األخر بسبب النظرة السلبية 
فقدمها  الثانية  النظر  وجهة  أما  إزاءها.  الوطنيني   لد تكونت  التي 
تكوين  األليق  من  أنه  فارتأت  اجلامعات،  جملس  أفراد  ودعمها  دهان 
القادمة.  املفاوضات  خالل  بثقلها  تنزل  موحدة  جلبهة  اهليئات  مجيع 
وسط  صيغة  إىل  املجتمعون  توصل  ورد،  وأخذ  عنيف  نقاش  وبعد 
يف  التعبري  وقع   (mémorandum) عمل  مرشوع  أو  مذكرة  شكل  يف 
ديباجته عىل األمل يف أن تفيض املفاوضات الفرنسية املغربية إىل اتفاق 
األمتني  بني  ويوحد  املغرب  سكان  جلميع  والرخاء  ”األمن  يضمن 
الطرفني.“  خري  فيه  ملا  متبادلة  صداقة  إطار  يف  واملغربية  الفرنسية 
مكونات  بني  احلاصل  التارخيي  االنسجام  إىل  كذلک  النص  وأشار 
األمة املغربية، والضامنات التي قدمت لليهود املغاربة وثقتهم يف سداد 
اللجنة  رأت  االعتبارات،  هذه  مجيع  من  وانطالقا  الوطنيني.  الزعامء 
الدولة  أن  عىل  تؤكد  التي  االلتزامات  من  جمموعة  اعتبار  رضورة 
القوانني  بجميع  بالتمتع  تراهبا  فوق  الساكنني  جلميع  تعرتف  املغربية 
حلقوق  العاملي  اإلعالن  يف  املسطرة  واجلامعية  الشخصية  والضامنات 

80. Bulletin Marocain d’Information et de Documentation, 5° année, n. 101, 15 août 1955: 10-12. 



Mohammed Hatimi106

املغربية.  الفرنسية  االتفاقيات  يف  عليها  التنصيص  ويراعى  اإلنسان، 
وحرصت الوثيقة هذه احلقوق يف األمور التالية:

” أوال: يتمتع مجيع املواطنني املغاربة دون ميز يف األصل واجلنس 
واللغة والدين بنفس احلقوق املدنية والسياسية واالقتصادية.

أن  يمكن  ال  والدين  واللغة  واجلنس  األصل  يف  االختالف  إن 
يكون سببا إلحلاق الرضر بأي مواطن مغريب فيام يتعلق بتمتعه باحلقوق 
املدنية والسياسية واالقتصادية، بام فيها امتهان وظائف عمومية–إال ما 
املهن،  مجيع  امتهان  يف  واحلق  الديني–،  الطابع  ذات  الوظائف  خيص 

واحلق يف التمتع بالدعم العمومي.
يف  املشاركة  يف  احلق  املغاربة  املواطنني  جلميع  يكون  ثانيا: 
العمومية  التمثيلية  املجالس  يف  ممثلني  النتخاب  االستحقاقات  مجيع 

واملامرسة هبا.
االجتامع  حرية  يف  احلق  املغاربة  املواطنني  جلميع  سيكون  ثالثا: 
ثقافية  مؤسسات  ومراقبة  وتسيري  خلق  يف  واحلق  واجلمعيات، 

واجتامعية ويف الدعم اخلصويص.
لولوج  احلقوق  نفس  املغاربة  املواطنني  جلميع  يكون  رابعا: 
يف  واحلق  العمومية،  التعليمية  املؤسسات  يف  ومتابعتها  الدراسة 
أن  رشيطة  خاصة  تعليمية  مؤسسات  وتأسيس  اشتغال  استمرارية 

ختضع وتستويف الرشوط البيداغوجية الرضورية. 
خامسا: مجيع املواطنني املغاربة هلم احلق يف حرية الرأي والتعبري
التفكري  حرية  يف  احلق  املغاربة  املواطنني  جلميع  يكون  سادسا: 
االنتامء  مظاهر  إظهار  يف  احلرية  يعني  احلق  وهذا  والدين،  واالعتقاد 
الديني والعقيدة اخلاصة واملشرتكة يف املجاالت العمومية واخلصوصية 

عرب التعليم واملامرسات وأماكن العبادة والقيام بالعبادات.
املواطنني  جلميع  وخارجيا  داخليا  التنقل  حرية  تضمن  سابعا: 
املغاربة، وحرية تنقل املمتلكات مضمونة كذلک يف إطار االتفاقيات 

واملعاهدات االقتصادية املرتقبة.“
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وعربت اللجنة يف خامتة الوثيقة عن رغبتها يف أن يوافق الوطنيون 
املغاربة عىل هذه املبادئ، ويعتربوهنا ”تأسيسية ودستورا للبالد، وأن 
ال يتم مستقبال سن قوانني تتعارض واحلق يف التمتع هبذه احلقوق.“ 
أو  االلتزامات  هبذه  اإلخالل  ”حال  يف  اللجوء  يتم  أن  اقرتحت  كام 
بأحدها“ إىل الدولة الفرنسية. وشددت العبارة األخرية عىل أنه ”من 
خالل هذه املقرتحات، ال تسعى اللجنة إىل ختصيص اليهود بحقوق 
وامتيازات حرصية، وإنام إىل ضامن احلقوق لكافة املواطنني املغاربة عرب 
صيغة تعاقدية دولية تضمن حقوق اإلنسان واحلريات األساسية.“81 

العاملي  اليهودي  للمؤمتر  األورويب  املكتب  بني  العالقات   مستو وعىل 
يونيو  شهر  هناية  يف  الطرفني  بني  لقاء  انعقد  املغربية،  اليهودية  اجلامعات  وجملس 
82.1955  وقد سعى مدير املكتب الفرنيس للمؤمتر (كابالن) إىل إقناع جاک دهان 

مؤهلة  تكون  خاصة  جلنة  تشكيل  عليه  واقرتح  اهليئتني،  بني  التنسيق   بجدو
صياغة  مهمة  إليها  وتوكل  املرتقبة،  املغربية  الفرنسية  املفاوضات  يف  للمشاركة 
مسودة هنائية تكون أساس املطالب اليهودية. وناشد كابالن حماوره برضورة ربط 
الفرتة  يف  سيمثلون  ألهنم  معهم،  إجيابيا  والتعامل  الوطنيني  مع  مبارشة  اتصاالت 
البالد.  يف   الكرب املسؤوليات  ستؤول  وإليهم  األزمة،  مفاتيح  أهم  أحد  املقبلة 
وشدد عىل أنه ال يمكن وقتئذ املطالبة باألمن الكامل، ألن الوطنيني ال يتحكمون 
يف مجيع عنارص املعادلة املغربية، وأن ما يستوجب العمل عىل حتصيله هو الضامنات 
يف  حتى  وأنه  املغربية،  الدولة  داخل  اليهودية  اجلامعات  لوضع  املؤسسة  املستقبلية 
صيغة  عن  البحث  فالواجب  الالزمة،  الرسمية  الضامنات  نقصان  أو  غياب  حالة 
واقعية وتوافقية شبيهة بام متخضت عنه املحادثات التونسية الفرنسية.83 ونبه كابالن 
غشت   20 تاريخ  اقرتاب  مع  اجلامعات  تتهدد  التي  للمخاطر  بالنظر  أنه  إىل  خماطبه 
املتعصبني  بعض  جانب  من  كذلک  وإنام  لوحدهم،  املسلمني  جانب  من  (ليس 
األوروبيني)، فإن احلكمة تقتيض االستغاثة بالوطنيني حتى جيندوا طاقاهتم وقنوات 

81. AIU/Maroc 253, Projet de Mémorandum, 1 juin 1955.
82. “Consultative Conference Proposals,” in The Jewish Chronicle, n. 4496, June 24 (1955): 14. 
83. “Arab Attacks in Morocco: 15 Jews Injured by Mob,” n. 4507, September 9 (1955): 1 et 44; CZA/ 

Z6/935, Kaplan à Easterman, Paris, 28 juin 1955. 
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التأثري للحيلولة دون استهداف الغاضبني للمالحات واملصالح اليهودية. وعليه، 
ناشد املؤمتر حزب االستقالل بإصدار بيان عام يشدد فيه عىل النقاط التالية: 

ولن  وفعليا،  قانونيا  مواطنني  يعتربون  املغاربة  اليهود  إن  ”أ- 
يكونوا يف ظل الدولة املغربية موضوعا ألي ميز أو شكل من أشكال 

املعاداة للسامية.
اإلعالن  باحرتام  دستوريا  املستقلة  املغربية  الدولة  ستقر  ب- 

العاملي حلقوق اإلنسان.
ج- يعمل الوطنيون املغاربة عىل منع وقوع أعامل عنف تستهدف 

اليهود.“84
وعارض دهان هذا االقرتاح عىل أساس أن اهليئة الوحيدة املؤهلة للدفاع عن 
القايض  االقرتاح  بشدة  رفض  كام  اجلامعات،  جملس  هي  املغربية  اليهودية  املطالب 
العاملي  للمؤمتر  املركزي  املجلس  بني  االتصال  بربط  مكلفا  ناتاف  فليكس  بتعيني 
وجملس اجلامعات لسبب رئييس هو ”اعتناق نتاف للكاثوليكية.“85 وكان الطرف 
التي  بباريس  اإلرسائيلية  السفارة  هو  دهان  ملوقف  فعليا  واملساند  املؤيد  الوحيد 
إطار  عرب  اجلامعات  ملجلس  العام  الكاتب  مع  مبارشة  عالقات  ربط  يف  نجحت 
دبلومايس مكلف بقضايا شامل إفريقيا هو كاروز (Carosz). واعترب السفري نفسه 
العليا  املصالح  ضد  العاملي–”يعملون  اليهودي  املؤمتر  دهان–خاصة  معاريض  أن 
للدولة العربية وضد مصالح اجلامعات اليهودية يف شامل إفريقيا،“ كام رأ رضورة 
محاية  حتت  وضعهم  يتيرس  حتى  املغرب  ليهود  بـ“األقلية“  خاص  بوضع  املطالبة 

دولية، وحتضريهم للرحيل نحو إرسائيل.86 
جبهة  خللق  العاملي  اليهودي  املؤمتر  حماوالت  مجيع  فإن  األمر،  كان  مهام 
هيودية موحدة قد باءت بالفشل، وذلک نتيجة لتعنت دهان يف موقفه. ورغبة منه 
باملفاوضات  املتعلقة  القضايا  يف  اجلامعات  جملس  مع  املبارش  االصطدام  تفادي  يف 
املغربية الفرنسية املرتقبة، عمل املؤمتر عىل االتصال بالرابطة، ثم باملجلس اليهودي 
تقريبا  يتعلق  اجلامعات  جملس  مع  خالف  وجود  عن  له  أعربا  اللذين  األمريكي، 

84. CZA/Z6/2207, A.L. Easterman: Conference of Jewish Organisation, ibid., 1-2.
85. CZA/Z6/935, Kaplan à Easterman, Paris, 28 juin 1955.
86. Z6/935, Kaplan à Easterman: Rencontre avec l’ambassadeur d’Israël à Paris, Paris, 11 octobre 

1955.



Al-mu’tamar al-yahūdī al-ʿālamī wa al-waṭaniyyūn al-maghāriba 109

باألمور نفسها التي حصل فيها اجلدل بني هذا األخري واملؤمتر. وسعى املؤمتر إىل 
أعامل  جلميع  شجبه  عن  األخري  هذا  فيه  عرب  االستقالل  حزب  من  بيان  استصدار 
لنفي  الثالثة   الذكر موعد  اقرتاب  مع  اليهودية  اجلامعات  تستهدف  التي  العنف 
عىل  حريصا  ظل  املؤمتر  أن  عىل  كثرية  قرائن  ودلت  يوسف.87  بن  حممد  السلطان 
عودة الفضل إليه دون غريه يف محاية اجلامعات اليهودية واألفراد من غضب الشارع 
له  روجت  غشت   15 بتاريخ  صحفي  بترصيح  بالفريج  أمحد  أدىل  وفعال،  املغريب. 

كثري من وسائل اإلعالم جاء فيه: 
حصول  من  خيافون  املغاربة  اليهود  جيعل  سبب  أي  يوجد  ”ال 
اليهود  إن  ميز.  ألي  عرضة  يكونوا  لن  فهم  استقالله،  عىل  املغرب 
التي  والواجبات  احلقوق  نفس  هلم  مواطنني  سيكونون  املغاربة 
بلدهم  املغرب  إن  حمرتمة.  ستظل  الدينية  حرياهتم  أن  كام  للمسلمني، 
بمساعدة  املغاربة  اليهود  نطالب  فإننا  وعليه  حريتهم،  هي  وحريته 

املغرب املستقل.“ 
يف  رئيسيا  حماورا  نفسه  فرض  يف  نجح  العاملي  اليهودي  املؤمتر  أن  واحلاصل 
مجيع األمور ذات الصلة بوضع اجلامعات اليهودية مستغال يف ذلک وإىل حد كبري 
مصادر  مجيع  من  لالستفادة  املغاربة  الوطنيني  واستعداد  اجلامعات،  جملس  سلبية 
 الدعم الدويل. ثم إن أطره قد أفلحت يف إقناع حماورهيا املغاربة برضورة وجدو
للقضية  حل  إجياد  إىل  الرامية  السياسية  املفاوضات  مجيع  يف  املشاركة  من  متكينهم 
املغربية باعتبارهم مراقبني وأوصياء عىل مصالح هيود املغرب.88 واملؤكد أنه من بني 
مجيع اهليئات واملنظامت اليهودية العاملية املشتغلة يف املغرب، حظي املؤمتر اليهودي 

87. يف 22 يوليو 1955، نرش مايري طوليدانو مقاال مفصال عىل صفحات ماروک بريس (Maroc Presse)، يف موضوع 
مستقبل العالقات بني هيود املغرب ومسلميه. ففي بداية حديثه، عرب عن مشاعر التوتر واخلوف التي انتابت اجلامعات 
املغربية منذ سنة 1950، وأشار إىل أن تدهور العالقات بني املغاربة والفرنسيني أثر بشكل كبري عىل اليهود. وبعد أن ذكر 
باألمن والطمأنينة التي نعم هبا اليهود منذ القديم بني جرياهنم املسلمني يف وقت كان فيه هيود أوروبا ضحايا امليز والقهر 
الكنيس، وبوجوب العرفان باملوقف الشجاع للمسلمني يف مواجهة قوانني ڤييش، أقر بأن يوم 20 غشت 1953 ”يمثل 
بالنسبة لليهود يوم حداد.“ وشدد عىل أن الظلم وامليز مها عمل استعامري، وأكد عىل رضورة أن جيد الفرنسيون واملغاربة 

خمرجا لألزمة خاصة وأنه يف الوقت الراهن ”أصبح الشعب املغريب ناضجا مهيئا لتسيري أموره اخلاصة بنفسه.
88. MAE/Maroc 1950-55, 22 b (Questions juives et sionisme), A. Kaplan (directeur du Bureau 

du CJM de Paris) à Geoffroy de Courcel (Directeur du Département Afrique-Orient aux Affaires 
étrangères), Paris, 14 mars 1955.
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العاملي دون غريه بتقدير من سلطات املغرب وحظي بثقتها، وذلک أساسا بفضل 
خالل  املغاربة  الوطنيني  وجل  املؤمتر  أطر  بني  عقدت  التي  الشخصية  الصداقات 
عام  خمتلفة  املؤمتر  ووسائل  غايات  أن  الوطنيني  العتقاد  وكذلک  املحنة،  سنوات 
من  الرفع  إىل  بدوره  يسعى  إجيابيا  فاعال  اعتربوه  لقد  الصهيونية.  اهليئات  سطرته 
التي  والغاية  يتوافق  مسعى  وهو  املغرب،  داخل  اليهود  املغاربة  عيش   مستو
 ينشدوهنا بدورهم ألهنا تندرج يف إطار املخطط العام الرامي إىل الرفع من مستو

معيشة كافة املغاربة عىل اختالف عقيدهتم. 
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ملخص: 
Al-mu’tamar al-yahūdī al-ʿālamī wa al-wataniyyūn 

al-maghāriba

املؤمتر اليهودي العاملي والوطنيون املغاربة
يتناول هذا املقال أهم مبادرات املؤمتر اليهودي العاملي يف املغرب بني 1943 و 
1955، ويسعى إىل وضعها يف سياقاهتا الزمنية واحلدثية مع ورصد أهدافها وتوضيح 

طرق التعامل مع الفاعلني السياسيني يف املغرب، فرنسيني ووطنيني، واختيار أنجع 
املواقف  يف  والتعارض  االختالف  مكامن  وترصد  الطارئة،  املشاكل  حلل  السبل 
نوايا  حسن  من  واالستفادة  الصهيونية،  والتنظيامت  العاملي  اليهودي  املؤمتر  بني 
حاسمة  أدوارا  لعب  العاملي  اليهودي  املؤمتر  أن  واملؤكد  نافذة.  مغربية  شخصيات 
يف اجتاهني، أوهلا تسهيل عمليات التهجري اجلامعية، وسهرت عىل تنفيذها تنظيامت 
احلقوق  من  أقىص  حد  ضامن  وثانيها  البرش،  هتريب  يف  دربة  اكتسبت  صهيونية 

لصالح املغاربة اليهود ممن فضلوا البقاء يف بلدهم املغرب.
حزب  املغربية،  الوطنية  احلركة  العاملي،  اليهودي  املؤمتر  املفتاحية:  الكلامت 
احلريات واحلقوق للمغاربة  ضامن  واالستقالل،   الشور حرب  االستقالل، 

اليهود عبد الرحيم بوعبيد، عبد القادر بنجلون. 

Résumé:  Le Congrès Juif Mondial et les nationalistes marocains

L’article traite de l’implication du Congrès Juif Mondial dans les affaires 
juives marocaines. Il fut des premiers à mesurer la montée en puissance des 
nationalistes marocains, et pris l’initiative de nouer avec eux des relations de 
confiance, et à obtenir des engagements formels relatifs au bon traitement des 
juifs marocains. Usant tantôt des doléances tantôt de la pression, il eut gain 
de cause. Les nationalistes marocains s’étaient déclarés favorables aux droits 
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élémentaires de citoyenneté, de participation à la vie politique, au respect des 
particularismes…, et surtout au droit d’émigration. A l’indépendance du pays, 
le Congrès était devenu le principal interlocuteur des autorités chérifiennes. 

Mots clés: Congrès Juif Mondial, mouvement national marocain, parti 
de l’Istiqlal, Parti de la Démocratie et de l’Istiqlal, garanties des droits et des 
libertés des juifs marocains, Abderrahim Bouabid, Abdel-Kader Benjelloun.

Abstract: The World Jewish Congress and the the Moroccan 
Nationalists

The article deals with the involvement of the World Jewish Congress in 
Moroccan Jewish affairs. He was the first to measure the rise of the Moroccan 
nationalists and took the initiative to establish a relationship of trust with 
them and to obtain formal commitments concerning the good treatment of 
Moroccan Jews. Using either grievances or pressure, he was successful. 
The Moroccan nationalists had declared themselves in favor of the basic 
rights of citizenship, participation in political life, respect for particularities, 
and especially the right of emigration. At the independence of the country, 
Congress had become the main interlocutor of the Sherifian authorities.

Key words: World Jewish Congress, Moroccan National Movement, 
Istiqlal Party, Democracy and Istiqlal Party, guarantees of rights and freedoms 
of Moroccan Jews, Abderrahim Bouabid, Abdel-Kader Benjelloun

Resumen: El Congreso Judío Mundial y los Nacionalistas 
Marroquíes

El artículo se ocupa de la participación del Congreso Judío Mundial 
en asuntos judíos marroquíes. Él fue el primero en medir el ascenso de los 
nacionalistas marroquíes, y tomó la iniciativa de establecer con ellos relaciones 
de confianza, y obtener compromisos formales sobre buen trato a los Judios 
de Marruecos. El empleo de los agravios a veces a veces la presión que había 
ganado. Nacionalistas marroquíes habían apoyado los derechos básicos de la 
ciudadanía, la participación en la vida política, de respetar las particularidades 
... y sobre todo la derecha de la emigración. Con la independencia, el Congreso 
había convertido en el principal contacto de las autoridades jerifianas.

Palabras clave: Congreso Mundial Judío, Movimiento Nacional 
de Marruecos, Istiqlal Partido, el Partido por la Democracia y el Istiqlal, 
garantiza los derechos y libertades de los Judios de Marruecos, Abderrahim 
Buabid, Abdel-Kader benjelloun.




