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مقدمة

. تعد الحاطة بجذور حركة نقابية و بتطورها في مستعمرة أو في غيرها من البلدان أمرا صعبا

فف\ي عه\\د الحماي\\ة الفرنس\ية ب\\المغرب ل\م تك\ن المنظم\\ات الول\ى –غي\\ر الةابت\ة و الع\\ابرة ف\ي أغل\\م الحي\ان –
. أم\\ا الرش\\يفات1940تتوفر على أرشيفات. وحي\\ن تك\\ونت ه\\ذه الرش\\يفات ث\\م تش\\تيتها أو تخريبه\\ا ف\\ي يوني\\و 

لن الس\\لطات ك\\انت دائم\\ا تتب\\ع بعناي\\ة نبض\\ات الحرك\\ة-الرس\\مية ال\\تي بإمكانه\\ا أن ت\\وفر المعلوم\\ات اللزم\\ة 
 . فإنها لزالت صعبة المنال هذا-العمالية

إذ تع\\ود أق\\دمها إل\\ى، ج\ل التنظي\\م المهن\\ي –وه\ي نس\\بيا غي\\ر بعي\\دة زمني\اأغي\\ر أن المجه\\ودات ال\\تي ب\\ذلت م\\ن 
إل\\ى أح\\داث هام\\ة، ين ث\\م اس\\تجوابهمذ ال\\،نصف قرن –تركت أثار وذكريات. ولقد أش\\ار مناض\\لو تل\\– المرحل\\ة

 .ووجهوا بحةي وأعطوني أحيانا وثائق مفيدة

نشرات، دراسات وتحري\\ات ميداني\\ة أو ص\\ادرة إل أن المصادر المطبوعة –تصريحات، حوليات، إحصائيات،
عن أرباب المعامل، صحافة نقابية وسياسية، وكبريات الجرائد اليومية– هي التي وف\\رت الم\\ادة الساس\\ية له\\ذا

 .البحث

وهكذا، ثم الكشف عن المجموعات والشخاص الذين شكلوا العناصر الفعالة في هذا التاريخ. وق\\د ظه\\رت ه\\ذه
المجموع\\ات من\\د الحتلل الفرنس\\ي للمغ\\رب إل\\ى ج\\انم أو ض\\من المجتم\\ع المغرب\\ي التقلي\\دي، وك\\انت تض\\م،

الكبار وسلطات الحماي\\ة، الم\\وظفين والم\\أجورين الفرنس\\يين، وك\\ان بعض\\هممقابل أرباب العمل و المستوطنين 
نقابيين واشتراكيين أو شيوعيين، وكذا الكتلة المتنامية من العمال المغاربة المنخرطين ضمن العملي\\ة العص\\رية

 .للنتاج و المبادلت ، والتي تمةل جنين بروليتاريا غير محددة الملمح وذات شعور غير ثابت

بأفع\\ال  بالنض\\الت المطلبي\\ة،،لقد ثم الكشف و التأريخ لحداث متعلقة بإنشاء وبحياة نقاب\\ات و أح\\زاب سياس\\ية
االدولي\\ة. وس\\محت الكرونولوجي\\ووردود أفعال أرب\\اب العم\\ل والحكوم\\ة، و بالص\\لت م\\ع الوض\\اع الفرنس\\ية 

 .المنجزة بإقامة العلقة فيما بين الحداث وبتوضيح تسلسلها وجدليتها

يتضمن ه\\ذا البح\\ث ج\وانم غي\\ر مؤك\\دة و غي\ر واض\\حة . وس\\نكون ةرات الحاصلة في المعلومات،غونظرا للت
.مدينين بالشكر لكل من تقدم بتقييم أو بملحظة أو بوثيقة تسمح لنا بتكميل هذا البحث أو تقويمه

وفي انتظار ذل–، نود تقديم شكرنا لكل الذين أجابوا بطول نفس وبدون ملل، عن الس\\ئلة ال\\تي طرح\\ت عليه\\م،
وخصصوا جزءا من وقتهم في فرز النشرات و الجرائد بالرباط، وقدموا اقتراحاتهم في الوقت الذي ك\\ان ينج\\ز

 .فيه هذا المخطوط. إن هذا الكتاب مدين لهم بالكةير
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1930-1919ك.ع.ش)(

تبدو الحركة النقابية بالمغرب عند بدايتها – وستظل حالها كذل– لمدة طويلة –كامتداد للحركة النقابية الفرنسية،
.مع بعض الخصوصيات المترتبة عن الطبيعة الستعمارية للبلد

 م\\ن إنش\\اء م\\وظفين فرنس\\يين. وجلب\\ت ش\\يئا فش\\يئا، عم\\ال1930 و1919فق\\د ك\\انت ه\\ذه الحرك\\ة فيم\\ا بي\\ن 
 دورا ثانويا. أما الطبقة العاملة المغربية، فإنها لم تلع\\م أي دور فيه\\ا لس\\بملّأوروبيين، لكنهم لم يلعبوا فيها إلّ

.بسيط، هو أنها لم تكن موجودة آنذاك كطبقة

1925-1919ولدة عسيرة: -1

:ظهور النشطة و العمال العصريين· 

 ما ي\\زال بل\\دا ذا اقتص\\اد ع\\تيق يحت\\وي عل\\ى بع\\ض النش\\طة الجدي\\دة ال\\تي ب\\رزت عن\\د1919كان المغرب في 
،»الن\\افع  ، لكن الحرب العالمية الول\\ى أض\\عفت نموه\\ا. وإذا ك\\انت س\\هول وهض\\اب المغ\\رب19نهاية القرن 
، تسيطر عليها فعليا سلطات الستعمار، فإن كتلة جبال الطل\\س، المحاص\\رة بدق\\ة1914 و 1906المحتلة بين 

. أحيانا، ظلت في مجملها خارجة عن نفوذهاِةِةقَقََرَرتَتَْخْخُموالُم

ومن غير المجدي أن يسعى المرء إلى التع\\رف عل\\ى ع\\دد المغارب\\ة ف\\ي ذل\– ال\\وقت. ذل\\– أن بع\ض التق\\ديرات
 .المفتقرة لي أساس جعلته يتأرجح بين أربعة وخمسة مليين ، يعيش أكةر من ربعه في المناطق المستقلة

%) فلحي\\ن ورع\\اة ، فق\\د ك\\انوا أيض\\ا تج\\ارا وبق\\الين90وإذا ك\\ان المغارب\\ة ف\\ي غ\\البيتهم العظم\\ى (أك\\ةر م\\ن 
وحرفيين في القرى الكبرى وفي المدن القديمة التالية: فاس، مراك\\ش، الرب\اط ، س\ل، مكن\\اس ووج\دة . وك\انت

(1924مجموعة الحرفيين مهمة بصورة خاصة، وك\\ان الحرفي\\ون يش\\كلون م\\ع ع\\ائلتهم س\\نة  ) ثل\\ث س\\كان1 
 و الخشم و الحجر و الطي\\ن،؛الحواضر وأحيانا نصفها . فكانوا يحولون الجلد و الصوف و القمشة و الحرير

و الحديد و النحاس و المعادن النفيسة، في ورشات كبيرة إلى هذا الحد أو ذاك، وبأدوات و تقني\\ات ل\\م تتغي\\ر إل
وك\\ان العرف\\اء بشكل طفيف. وكان أرباب الحرفة و العرف\\اء و المتمرن\\ون مجتمعي\\ن ف\\ي طوائ\\\ف(تعاضديات).

يتقاضون أجرا وبعض الهبات العينية، ولم تكن وضعيتهم تختلف إل قليل عن وض\\عية الص\\ناع . وك\\ان أرب\\اب
) أو مكاي\\د ال\\دول2الحرفة (المعلمون ) هؤلء وعرفاؤهم يقفون أحيانا في صف واحد ضد تجاوزات المخزن (

 .)3غير أن الوثائق المعروفة حاليا ل تكشف لنا عن التقاليد و الفكار العمالية ( ).1912الجنبية (في فاس 

وفي البوادي ظل\\ت الحرك\ات التقليدي\\ة تجل\م بش\كل موس\مي أو نه\ائي أحيان\ا، س\كان جب\ال الري\\ف نح\و حق\\ول
لقي\\ام بالحص\\اد، أو نح\\ولوكروم منطقة وهران، وسكان الجنوب القاحل نحو السهول الشمالية المنتج\\ة للحب\\وب 

 .المدن حيث يعرضون عملهم على المنازل أو في السواق

إل\\ى )34000، نقل عشرات اللف من المغاربة (حوالي 1918 و 1916وخلل الحرب الكبرى تم، فيما بين 
محُس منه\\م ُس\\2000 باس\\تةناء 1919فرنسا للعمل في المصانع و المناجم و الحق\\ول. أعي\\دوا إل\\ى المغ\\رب س\\نة 

، يه\\اجرون إليه\\ا وأص\\بح1920لهم بالبقاء هناك. وبهذا تكون الجسور قد مدت م\\ع فرنس\\ا، فع\\اد المغارب\\ة من\\د 
).4 مغربي بفرنسا (16000، كان حوالي 1926وفي  عد الذاهبين إليها يفوق عدد العائدين منها. 

60000، وكانت تض\\م 1914أما الجالية الفرنسية والجنبية القاطنة بالمغرب فان عددها لم يرتفع إل قليل مند 
ك\\انت تش\\تغل ف\\ي أنش\\طة متع\\ددة : مب\\ادلت ،وف\\رد تقط\\ن أغل\\بيتهم م\\دن وج\\دة والرب\\اط وال\\دار البيض\\اء . 



،1919ت مص\\لحة الص\\ناعة س\\نة َدَدَع\\لتغذية. وق\\د َعل صناعات صغيرة للصلح أو ،بناء مضاربات عقارية،
 أجي\\را. أم\\ا المج\\ال العق\\اري3250 ملي\\ون فرن\\– وش\\غلت 56، اس\\تةمرت »ص\\ناعية  مؤسس\\ة اعتبرته\\ا 195

 هكتار . كل ه\\ذا جع\\ل، ف\\ي النهاي\\ة، م\\ن حج\\م150000للستيطان فانه لم يشهد أي اتساع، وكان يضم حوالي 
هذ الجالية حجما متواضعا لول وجود جهاز للق\\رض و البن\\–: بن\\– دول\\ة المغ\\رب، بن\\– الجزائ\\ر وبن\\– ت\\ونس،

) والش\\ركة1910الشركة المرسيلية للقرض، وشركات كبرى، يتمتع بعضها بصفة الحتكار مةل وكالة التب\\غ (
).5) (1916) والشركة المغربية للشحن و الفراغ (1914المغربية لتوزيع الماء والغاز و الكهرباء (ش.م.ت 

مة\\\ل الش\\\ركة المغربي\\\ة والش\\\ركة العام\\\ة للمغ\\\رب، تمة\\\ل أدوات للت\\\دخل بالنس\\\بة، وك\\\انت ش\\\ركات أخ\\\رى
لمجموعتين ماليتين متنافستين هما بن– باريس والبلد المنخفض\\ة، و البن\– البروتس\\تنتي ـ ش\نيدر. وبينم\ا ك\انت

) ت\\وجه مجهوداته\\ا نح\\و الش\\غال العمومي\\ة الك\\برى والتجهي\\ز، ك\\ان للش\\ركة1910الش\\ركة العام\\ة للمغ\\رب (
إذ بتملكها لمجال عق\\اري ه\\ام، ك\\انت تش\\تغل ) ـ التي أنشأها شنيدر قبل ذل– ـأنشطة أكةر تنوعا،1902العامة (

ببناء الموانئ وتسيطر على التجارة الكبرى بجمع وتوزيع الحبوب والص\\وف والماش\\ية ف\\ي مج\\ال التص\\دير، و
 .المنتوجات الواسعة الستهلك مةل الشاي و السكر و الشمع و القمشة في مجال الستيراد

وعلى هذا النحو، كان بعض المديرين الكبار يتكلفون بشغيلة مستقلين جاءوا يبحةون عن الةروة وبمجموعة من
 .المستخدمين و العمال ورؤساء العمال

وكانت المصاريف الدارية ومص\\اريف الجه\\از العس\\كري تمة\\ل أه\\م م\\وارد ال\دخل بالنس\\بة للجالي\\ة الناش\ئة. إذ
 كل\\م م\\ن الط\\رق وركب\\ت2600ض َرَرَغ\\ظلت العمليات العسكرية الشغل الشاغل للقامة العامة. فشيدت لهذا الَغ

.بسرعة السك– الحديدية العسكرية التي كان يسيرها مستخدمون مدنيون وعسكريون

.1914 سنة 2000 إلى 1500 موظف، مقابل 4000و 3000أما عدد الموظفين فكان يبلغ ما بين 

) تعمق\\ت حرك\\ة الحتلل و الس\\تعمار المزدوج\\ة. فانض\\مت الحملت ال\\تي1919ومع نهاية الحرب بأوروبا (
 إل\\ى احتلل الطل\\س المتوس\\ط ومقدم\\ة الري\\ف بع\\د مع\\ارك ض\\ارية. واتخ\\ذت ه\\ذه1925 و1919تم\\ت بي\\ن 
س\\بان ـ ك\\ردلعدا جديدا عندما وجه عب\\د الكري\\م الخط\\ابي إل\\ى وزان وف\\اس ـ بع\\د انتص\\اره عل\\ى البُالحملت بُ

وهك\ذا، ت\م ف\ي. فعل إزاء احتلل وادي ورغة الواقع في قل\م الري\\ف م\ن ط\\رف الوح\دات العس\\كرية الفرنس\\ية
 .م بمعدات إضافية وبآلف الحتياطيين لمواجهة الموقفَع، تجنيد فيلق عسكري هجومي مدَع1925أكتوبر 

وتنامت الجالية الوروبية بسرعة ، بواسطة الهجرة على الخصوص. وبصورة إجمالي\\ة يب\\دو حس\\م الحص\\اء
، أن تع\\داد ه\\ذه الجالي\\ة ق\\د تض\\اعفت خلل ه\\ذه الس\\نوات الخم\\س منتقل م\\ن1926 و1921ال\\ذي أنج\\ز بي\\ن 

ك\\بر بفض\\ل الق\\روض ال\\تي أص\\درتها ف\\ي الس\\وقأ ف\\رد. كم\\ا اتخ\\ذت أنش\\طتها حجم\\ا 104700 إل\\ى 66700
الفرنسية الدولة الشريفة أو الشركات صاحبة المتياز، التي أنشأت حديةا، وبصورة خاصة سك– حديد المغرب

60). وقد سمحت الرساميل المحصلة بواس\\طة الق\\تراض ـ\\وبلغت إجمالي\\ا 1923والطاقة الكهربائية للمغرب (
البناي\\ات الداري\\ة، والط\\رق (باس\\تكمال الش\\غال الض\\رورية للس\\تعمار وتوس\\يعها: فت\\م تش\\ييد –ملي\\ار فرن\\– 

، واس\\تكملت أول محط\\ةكل\\م). وم\\وانئ الرب\\اط وفض\\الة وال\\دار البيض\\اء 688كل\\م) و الس\\ك– الحديدي\\ة (1400
).1924 (حرارية كبرى، وهي محطة الصخور السوداء بالدار البيضاء

وأنعشت الستةمارات العمومية ـوشبه العمومية أنشطة القطاع الخاصة. إذ عرف قط\\اع البن\\اء أوج نش\\اطه ف\\ي
، التي قرر الجنرال ليوطي فصلها عن الحي\اء القديم\ة بص\\ورة»المدن الجديدة   بـالحياء الوروبية المدعوة 

-1921-1920 مليون فرن– كمع\\دل س\\نوي خلل س\\نوات 2500 فبلغت قيمة البنايات بالدار البيضاء ،واضحة
. إل أنها انخفضت في السنوات الةلث الموالية. ورغم ذل–، فقد كان إيجاد مس\\كن أم\\را متع\\ذرا، وك\\انت1922

ازي\\ة ه\ي ال\\تيغلاالمنازل ل تتوفر على وسائل الراح\\ة، وك\\انت الكري\\ة مرتفع\\ة. وك\\انت الش\\موع والمص\\ابيح 



تستعمل للنارة. أم\ا الزق\ة فل\م تك\\ن بع\د ق\د س\طرت. وك\ان الن\\اس يس\تعملون مص\\ابيح محمي\ة م\ن اله\\واء ف\ي
ت البلد حمى المس\\تنقعات وأحيان\\ا الحم\\ى الص\\فراء. وك\\ان الن\\اس يخش\\ون فص\\لَمتنقلتهم الليلية عبرها. وعَم

إل إن ش\\روط عي\\ش الوربيي\\ن تحس\\نت بش\\كل بطيء وغي\\ر الص\\يف، وك\\ان ع\\دد وفي\\ات الطف\\ال ج\\د مرتف\\ع،
 .ن في المدن الداخلية والبوادييِيِبَ، وتم ذل– بصورة سريعة على الساحل الطلسي وبتأخر ب1925َمتساو بعد 

 مقاول\\ة،615،\\ 1924ومع ذل– أصبح عدد المؤسسات الصناعية أك\\ةر بك\\ةير م\\ن الس\\ابق، إذ بل\\غ إجمالي\\ا س\\نة 
ع\\ةِج كان بعض هذه المقاولت مهما، مة\\ل مص\\انع ِج.)6(  أجيرا7228 مليون كرساميل، وتشغل 275توظف 
 الميكانيكي\\ةالمنش\\آت) وهي فرع مستقل لكوهلمان، وشركة 1920) وشركة الفوسفاط الممتاز(1919( المغرب
وتض\\اعف المج\\ال الق\\روي للس\\تيطان ه\\و أيض\\ا أك\\ةر م\\ن مرتي\\ن إذ انتق\\ل م\\ن ).1923ن (وهوم\\ شوارتزـ
(1925 هكتار سنة 500000 إلى حوالي 1919 هكتار سنة 150000 على اث\\ر الج\\راءات ال\\تي اتخ\\ذتها )7 

 .سلطات الحماية لتعبئة الراضي المغربية لفائدة المستوطنين

، توزي\ع1920وتحددت أكةر مع\الم التنظي\\م الداري عل\\ى اث\ر تن\\امي الحي\اة الس\تعمارية وتنوعه\ا. اذ ت\م، ف\ي 
المصالح الدارية، التي كانت إلى حدود ذل– الوقت مرتبط\\ة بالكتاب\\ة العام\\ة للحماي\\ة، بي\\ن م\\ديريات مختص\\ة (

 .)، فأصبح الطلم على الموظفين أكةر إلحاحا8

ويح\\ق لن\\ا أن نتس\\اءل ع\\ن الع\\دد ال\\ذي بإمكانن\\ا أن نق\\در ب\\ه الش\\خاص المغارب\\ة والوروبيي\\ن ال\\ذين يتقاض\\ون
1926 »إحصاء أجورا ومرتبات، والمندمجين إلى هذا الحد أو ذاك في قطاعات النشاط الجديدة؟ قد يسمح لنا 

 ألف10ل بطريق\\ة ح\\ذرة، وبن\\اء علي\\ه، يمك\\ن الق\\ول ب\\ان َوس\\تعمل وي\\ؤَويُ) ببع\\ض التق\\ديرات، ش\\رط أن ي9ُ(
موظف فرنسي تقريبا كانوا بالمغرب، إضافة إلى عدد مماثل من المستخدمين في قطاعات التجارة و البن\\اك و

 ش\\غيل بالص\\ناعة و المن\\اجم، أم\\ا ع\\دد المغارب\\ة، فم\\ن الص\\عم ض\\بطه حي\\ث ك\\انت8000النقل، و إلى حوالي 
بض\\عة آلف منه\\م ـ\\أكةر م\\ن نص\\فهم يهودـ مس\\تخدمين . وبع\\ض المه\\اجرين المؤق\\تين ك\\انوا يش\\تعلون ف\\ي

ق\ل م\نأالضيعات الكبرى وفي اوراش الشغال العمومية و البناي\ات ب\\الموانئ، وبص\\ورة إجمالي\ة، ك\ان هنال\– 
 . مغربي50000وربي و  أ30000 ، من بينهم80000 شخص، ربما 100000

وتكشف لنا مع ذل– هذه الرقام ـ وان كانت معطياتها هشةـ عن عدد من الخصائص التي ستظل تمي\\ز المغ\\رب
كمستعمرة: إذ يقوم الوروبيون بدون الطر ف\\ي تنظي\\م البلد وف\\ي بع\\ض أنش\\طتها الساس\\ية، مة\\ل المص\\انع و

في حين ظل المغارب\ة بمةاب\ة احتي\\اطي م\ن الي\د العامل\\ة غي\ر المؤهل\\ة؛ الوراش و المناجم والزراعة العصرية
 .مهنيا و التي كان الستعمار يستمد منها كل حاجياته من الشغيلة

؟هذا هو العجين النساني للحركة النقابية بالمغرب، فكيف اختمر؟ وما هي عوامل هذا الختمار

).1919الموظفون وتشكيل الجمعية العامة  ماي( .

 ك\\ان التميي\\زمنس\\جمة. إذيش\\كلون مجموع\\ة   لاوإن ك\\انو ق\\ام الموظف\\ون ب\\دور حاس\\م ف\\ي نش\\أة ه\\ذه الحرك\\ة،
يحت\اجونه ب\\دون أن  الذين جاءوا إلى المغرب قب\\ل الح\\رب وله\\م م\\ا»مىاالقد بين الموظفين ، واضحا من جهة

 ش\\باب ف\\ي بداي\\ة حي\\اتهم ومعظمه\\مبي\\ن الم\\وظفين الج\\دد،،  ومن جه\\ة ثاني\\ة، على الديبلومات المطلوبةايتوفرو
إذ نج\\د والوظيف\\ة والرات\\م والط\\ار، وكان هناك أيضا الف\\رق ف\\ي المرتب\\ة، المهنية أو عاد بعضهم من الحرب.

 المرسمين ومساعدي الطر المحلي\\ة ال\\تي»الشرفيين والموظفين   الملحقين بالخدمة،»المتربوليين الموظفين 
أخد عددها يتنامى.



ال\ذي ك\ان أحيان\ا ي\ؤدي إل\\ى س\وء التف\اهم بي\ن المجموع\\ات وإل\ى وبالرغم من هذا التب\\اين فيم\ا بي\ن الم\\وظفين،
خر.آب  بشكل أوافقد دفعتهم مصالحهم المشتركة إلى أن يتجمعو الحرج في التنظيم النقابي،

ك\\ان لي\\وطي (المقي\\م الع\\ام .المتي\\ازاتب الموظفين بواس\\طة ع\دد م\\ن ذتم ج وكما وقع في معظم المستعمرات،
إذ كان بحاجة إل\\ى إداريي\\ن لمراقب\\ة التنظي\\م المغرب\\ي ،)10 () يرغم في المضي قدما وبسرعة1912 في سنة
 ل\\دى الس\\كان ب\\أن س\\لطاتهم التقليدي\\ة لزال\\تانطباع\\اه\\ذا التنظي\\م ك\\ان يري\\د الحف\\اض علي\\ه لك\\ي ي\\ترك  الق\\ديم.

موجودة.

وكان أيضا بحاجة إلى إنشاء مصالح  حكومية جديدة في قطاعات الشرطة والعدل والمالية والش\\غال العمومي\\ة
لذل– ق\\رر  أخلقيا.الحتلل ولتبرير للستعماروهي مصالح ضرورية   والبريد والتعليم والصحة،والستيطان

لتعويض المعنيي\\ن ع\\ن المخ\\اطر المختلف\\ة ال\\تي منح الموظفين المتروبوليين الملحقين بالمغرب راتبا مضاعفا 
وفض\ل ع\\ن ذل\–، كما قرر أن تك\\ون ترقيته\م س\ريعة،  على حد قوله،»سيتعرضون إليها بمجيئهم إلى المغرب

متغيرة وقابلة للمراجعة كل سنة حسم تقلبات السعار أعطيت لهم تعويضات خاصة بالسكن وبغلء المعيشة 
ت إنه\\اءآنفق\\ات الس\\فر والقام\\ة والس\\فار الدوري\\ة إل\\ى الم\\تروبول ومكاف\\  وت\\ؤدى له\\م إض\\افة إل\\ى ذل\\–،»...

الخدمة.

ك\\ان لي\\وطي ف\\ي غاي\\ة ،الس\\تعماري»تعد ربما كمجه\\ود لمةي\\ل ل\\ه ف\\ي التاري\\خ  التي  بفضل هذه الجراءات،
له\\م تجرب\\ة ف\\ي الجزائ\\ر وت\\ونس وف\\ي  أن يج\\د بس\\رعة م\\وظفين مك\\ونين،اس\\تطاعالرض\\ى ع\\ن نفس\\ه لن\\ه 

 موظ\\ف،1500عل\\ى )\\ 11( 1914تموز/يولي\\و  31على هذا النحو كان يتوفر ليوطي في  مستعمرات أخرى.
 يعيشون في الرباط قرب القامة العامة، ومن تبقى منهم كان موزع\\ا عل\\ى ب\\اقي البلدا منهم كانو%20حوالي 

) ورج\ال200 وموظف\\و الش\غال العمومي\\ة (اً)ف\\اًظ مو316وكان يشكل المص\الح الخارجي\ة. فك\ان البري\\ديون (
العم\\ومي، يأتي بع\\دهم موظف\\و الع\\دل والس\\عاف ) يشكلون أهم المجموعات،168) والشرطيون (185( التعليم

ول\\م يك\\ن الجمركي\\ون يع\\دون م\\ن  لي\\وطي والض\\رورات المباش\\رة لتل\\– الف\\ترة.اهتمام\\اتوه\\ذا ال\\تراتم بي\\ن 
 ف\\يإدماجهمولم يتم  ،1910 و1907 المنظمة بين ِنِنْيْيَد لدارة مراقبة الَدآنذاك تابعين النهم كانو الموظفين،

لم يكن بإمكانن\\ا أن نتتب\\ع بدق\\ة تغي\\رات ع\\دد .200 أو 100 ربما اوقد كانو .1918مصالح الحماية إل في سنة 
 الك\\ةرا ب\\أن رج\ال التعلي\\م والبري\\د ك\\انوالعتق\\ادإل أن بعض الشارات تدفع إلى  .1914الموظفين ابتداء من 

يتبعهم رجال الشرطة والجمارك.) 12(عددا 

؛التحفي\ظ ومص\\لحة الجباي\ات الملك، ثم ي\\أتي بع\دهم الموظف\\ون ال\ذين قربته\\م أنش\طتهم المرتبط\\ة فيم\ا بينه\ا:
لة الكاتبة في المصالح المركزية والخارجي\\ة.لالضاربون على ال؛ المحاكم؛ سجل المساحة والشغال العمومية
فإذا ك\ان الس\\اتذة ومفتش\\و البري\\د مةل يخلو من أهمية. ل  أهم المجموعات،اوكون رجال التعليم و البريد شكلو

 يش\\كلونافإن البريديين والمعلمي\\ن ك\انو مما كان يملي عليهم أحيانا تصرفات مغايرة، ينتمون إلى شريحة عليا،
الصغار والمتوسطين وقادرة على تحريكها. مؤهلة لتمةيل جماهير الموظفين شريحة متوسطة،

()\\ 1916 أي ش\\كل للتنظي\\م التع\\اوني ب\\المغرب باس\\تةناء تعاض\\دية البري\\ديين (1919غير أنه لم يكن في بداي\\ة 
فعل\\ى والحرب وتصورات لي\\وطي ل\م تك\ن لتس\\اعد عل\ى ب\\روز ه\ذا الش\كل التنظيم\\ي. ذل– أن الظروف،).\\ 13

 الخ\\اص بالجمعي\\ات المهني\\ة س\\اري1884حص\\ل ف\\ي الجزائ\\ر –حي\\ث ك\\ان الق\\انون الفرنس\\ي لس\\نة  عك\\س م\\ا
 جهوي\\ة منض\\وية ف\\ي ك.ع.ش. ل\\م يك\\ن الح\\قاتح\\اداتوس\\مح رس\\ميا بإنش\\اء نقاب\\ات عمالي\\ة وثلث  المفع\\ول،

هذا لم يمن\\ع الش\\غيلة لكن، ماية الفرنسية.حت الحفي تونس التي كانت بدورها ت النقابي موجودا في المغرب ول
ث\\م أعي\\د تنظيم\\ه س\\نة  خلل الح\\رب،اختف\\ى وال\\ذي 1911 س\\نة » نقاب\\ات ت\\ونس اتح\\ادف\\ي ت\\ونس م\\ن إنش\\اء 

أم\\ا وك\\انت ودادي\\ات المعلمي\\ن أكةره\\ا ع\\ددا ونش\\اطا. كم\\ا ل\\م يمن\\ع الم\\وظفين م\\ن تش\\كيل ودادي\\اتهم، ،1919
فك\\ان إذن  م\\ن ط\\رف الفرنس\\يين ك\\انت مس\\تمرة ،احتلل\\ه أن عملي\\ة ذإ المغ\\رب فك\\ان يعي\\ش ظروف\\ا مغ\\ايرة،



بع\\د حص\\ولهالّ ليمك\\ن لي جمعي\\ة أن تنش\\ط إلّ ،1914 أي\\\ار/مايو 24ووفق\\ا لظهي\\ر  . خاضعا لحالة حصار
ك\\ان ع\\دد وم\\ن جه\\ة أخ\\رى،  ثلث\\ة أش\\هر.نعلن أو ضمني إذ لم يقع رفض الطلم في غض\\وُمعلى ترخيص ُم

يب\\دو  الحم\\ى عل\ى م\ا اجت\احت الح\\رب،انتهاءمع  غير أنه، جورين الوربيين والموظفين بالمغرب ضعيفا.أالم
العمال والموظفين ببعض مدن المغرب.

 ع\\ن أح\\داث وقع\\ت خلل1924 آب/أغس\\طس ف\\ي ع\\دد ذ)المنب\\و() Le pariaلق\\د تح\\دثت نش\\رة (لوباري\\ا) (
ت\\م فكتب\\ت تل\\– النش\\رة تق\\ول:  الس\\اعة عل\\ى أي\\ة ت\\دقيقات إض\\افية حوله\\ا. نتوفر لحد إل أننا ل ،1918-1919

البيض\\اء والرب\\اط والقنيط\\رة ومكن\\اس بي\\ن عم\ال قط\\اعي البن\اء والس\\ك– اك إنش\\اء اتح\ادات للش\\غيلة بال\\دارذن\\آ
الفرنسيين واليطاليين والسبانيين والمغاربة على حد سواء. الحديدية،

اتذ رغم –تعسفات الدارة والعسكريين– الضرابات بنك\\ران لل\\افهل يجم التذكير بأن الشغيلة الهليين ساندو
.)14» (وقد أدت هذه الضرابات إلى الرفع في الجور منقطع النظير.

ج\\اء حين كت\\م  )Joanny Rayلعل هذه الحداث هي التي أدت إلى التعليمات التي أشار إليها جواني راي (
من\ع المغارب\\ة م\\ن تبن\\ي المط\\الم ال\\تي غداة عودة الشغيلة الوربيي\\ن، بأنه تم، ،1919في رسالة وزيرية لسنة 
وتذكر هذه الرسالة بوج\\ود تعاض\\ديات وتش\\ير إل\\ى أن الش\\كايات المقدم\\ة تراتبي\\ا ع\\ن قدمها الوربيون للسلطة.

).15بالعتبار» ( ذطريق هذه الخيرة هي وحدها التي يمكن أن تؤخ

رغب\\ة الحماي\\ة إن لم نعةر عليها فلي\\س ل\\دينا أي داع للتش\\كي– ف\\ي وجوده\ا،والتي  وتبين هذه الرسالة الوزيرية،
بمنعه\\م م\ن تق\ديم أي مطل\م وم\ن أي عم\ل  في حصر الشغيلة الوربيي\\ن،-منذ بدايتها –والتي سوف لت تتغير

مشترك وموحد.

ك\\انون 20ي بتاري\\خ يِ\\يييِفَفتق\\ول لن\\ا الس\\يدة ك\\اترين فَ  ك\\ان الموظف\\ون ب\\دورهم يتحرك\\ون،1919وخلل س\\نة 
 صاخبا تم بمقهى بال\\دار البيض\\اء: ك\ان الخطب\اء ي\أتون م\\ناجتماعاأتذكر بشكل غامض  :\\ 1954 الةاني/يناير

 ...)1919 حزيران/يونيوأو أيار/مايو كان ذل– في ...  الحركةانطلقتالرباط حيث 

بفرنسا والجزائر أصبح مةقل بسبم تسريحات العمال وارتف\\اع الس\\عار ال\\ذين رافق\\االجتماعي ذل– أن المناخ 
 على ك.ع،ش ال\\تي تن\\امىا حماس العمال فتوافدو1917وقد ألهبت الةورة الروسية لسنة  نهاية اقتصاد الحرب.

لك\\ونهم أدوا للنقد الشديد، وبالخص ليون جوهر، لكن هذا لم يمنع أن يتعرض قادتها، عدد أعضائها باستمرار.
فأص\\بحت المط\\الم ركة العمالية إلى التعامل مع البورجوازية خلل الحرب تح\\ت غط\\اء الوح\\دة الوطني\\ة.حبال

تح\ت ت\\أثير أقلي\\ة م\ن الط\\ر ذات عزيم\\ة ملحة ومدعم\\ة بمظ\\اهرات وإض\\رابات وتح\\ولت ودادي\\ات المعلمي\\ن،
رالي\\ة الوطني\\ةيدي إل\\ى ج\\انم الف1920 أي\\\ار/مايو 25إل\\ى نقاب\\ات وانض\\مت ككتل\\ة إل\\ى ك.ع.ش. ي\\وم  قوي\\ة،

.)16(للموظفين 

ي\\ا إذن بم\\وظفي المغ\\رب إل\\ى تأس\\يسَدوة وه\\ذا التح\\رك النق\\ابي هم\\ا الل\\ذان أَدحيب\\دو ف\\إن ه\\ذه الص\\ وعل\\ى م\\ا
وبالقامة العامة إلى الترخيص لنشاطها .على إث\\ر )1919 أيار/مايو 10(» الجمعية العامة  لموظفي الحماية 

تح\\اد ا) ث\\م 1919يوني\\و حزي\\ران/ 8(» تجم\\ع عم\\ال ومس\\تخدمي الش\\حن والف\\راغ المغرب\\ي تأس\\س  ذل\\–،
 هذه هي أولى التنظيمات المهنية للمأجورين.)1919تموز/يوليو  10 (»البيضاء اب بالدارتَتَلِكوداديات شغيلة ا

ويستحق هذا الحدث التنويه. بالمغرب المعروفة لدينا،

»الزرق الفق\\ي  انتخاب\\اتفبع\\د  كومة في فرنسا تصدوا بدون تردد لهذا الوض\\ع.حغير أن رجال العمال وال
ل\\ة الوطني\\ة إض\\رابات ربي\\عكتكس\\رت حكوم\\ات ال  اليمي\\ن،انتص\\ار ال\\تي ش\\هدت 1919تشرين الةاني/نوفم\\\بر ل



يتمتع\\ون ولحق\\ت الم\\وظفين ال\\ذين ت\\م ت\\ذكيرهم  بق\\وة ب\\أنهم ل وكةفت عمليته\\ا القمعي\\ة، ،)17 ( الكبرى1920
هكذا أدانت المحكمة الجنحية وكان المعلمون والبريديون مستهدفين بهذه الحملة بصورة خاصة. بالحق النقابي،

11وف\\ي ؛ كنقابة غي\\ر ش\\رعية النقابة الوطنية لمستخدمي البريد الصغار، ،1922مارس آذار/ 10ين يوم ِسللِس
 بال\\ذكرىالحتف\\ال وخلل ).18 ( الحك\\ماس\\تأنفتال\\تي  مارس أدانت دفعة واحدة جميع نقاب\\ات الم\\وظفين،آذار/

ص\\رح رئي\\س الجمهوري\\ة ،تشرين الةاني/نوفمبر 23يوم  ين،ِسالخمسينية لتأسيس مدارس المعلمين لمنطقة الِس
فإذا اعتبر نفسه غير ق\ادر عل\\ى  كليا،]أي المعلم[التعليم يريده  بصدد واجبات المعلم قائل :  ألكسندر ميللران،

Léon (ي\\\راربِواتس\\\مت كلم\\\ة وزي\\\ر التعلي\\\م العم\\\\\ومي،،السيد لي\\\ون بِ» فعلي\\\ه أن يخت\\\ار س\\\بل أخ\\\رى ه\\\ذا،
Berard(بنفس الصرامة ،)19.(

وك\\ان م\\دراؤه يش\\اطرونه نف\\س ك\\ان لي\\وطي عازم\\ا عل\\ى إخض\\اع م\\وظفيه إخض\\اعا ص\\ارما، وف\\ي المغ\\رب،
ك\\ان م\\ن ش\\أنه أن يه\\ديء المتمردي\\ن أو بحق الطرد أو الحالة المباشرة على الطار الص\\لي،تمتعهم ف الرأي،

وتخفي\\ض ب\\دأت عملي\\ة جل\\م الط\\ر الجدي\\دة، ،1920ين\\اير ك\\انون الة\\اني/وفي فات\\ح  نهم.ميؤدي إلى التخلص 
م المغ\\رب إل\\ى أرب\\ع من\\اطقَس وقَس\\%50 إل\\ى %100التعويض\\ات الض\\افية للج\\ور الخاص\\ة ب\\المغرب م\\ن 

 مستوى المعيشة بلغ مستوى تطلم رفعا مؤقت\\اارتفاعلكن  عوض منطقتين فيما يخص التعويضات عن السكن.
فتذح\\ ،1922لك\\ن ف\\ي  ،%80 الروات\\م بنس\\بة ارتف\\اعالم\\ر ال\\ذي أدى عملي\\ا إل\\ى %.\\ 20للروات\\م بنس\\بة 

ع\\م وبينما قبلت أغلبية الموظفين هذا القرار،  بأن السعار انخفضت.لعتبارها %20لـ سلطات الحماية زيادة 
 جهودهم لتجميع قواهم وتنظيمها عل\\ى الص\\عيدا والةانوي الذين كةفوالبتدائيالسخط والغضم أوساط مدرسي 

المغربي.

  بالمغرب:البتدائيودادية التعليم  ):1922-1920وداديات جديدة( .

الم\\وظفين لك\\ن بع\\ض »ج.ع. نع\\ت ببس\\اطة ب تُوك\\انت تُ  موج\\ودة بطبيع\\ة الح\\ال.»الجمعي\\ة العام\\ة ك\\انت 
غي\\ر أن ه\\ذا العم\\ل ك\\ان  حس\\م الم\\ديريات أو المص\\الح أو عل\\ى الص\\عيد المحل\\ي.ا أيض\\ا أن يتجمع\\واح\\اولو

الخ\\اص ،1925أبري\\ل نيس\\ان/ويس\\مح ج\\دول الفات\\ح  م\\ن  مطبوع\\ا ب\\التجزؤ وال\\تردد وغالب\\ا م\\ا ك\\ان ع\\ابرا.
 الص\ادر ف\ي1914 وم\ايأي\\ار/ 24 المس\\موح له\ا بالنش\اط م\ن ط\رف كتاب\ة الحماي\ة بم\\وجم ظهي\ر بالجمعيات

مؤسس\\ات لة تحت التس\\ميات التالي\\ة َك بالتعرف على معظم المجموعات الولى  المشَك)20، (الجريدة الرسمية
فبع\د الجمعي\\ات المنش\\أة هك\\ذا،  وعلى مقر نش\أتها واس\\م كاتبه\ا الع\\ام.»موعاتجم  أو »جمعيات ، »تضامنية

جمعي\\ة ش\\غيلة الكت\\اب بال\\دار  و»لف\\راغامعي\\ة المغربي\\ة للش\\حن وجالو  »الجمعي\\ة العام\\ة  مة\\ل 1919س\\نة 
طالت أحيانا وقصرت أحيانا أخرى- -التي نعلم أنها عاشت خلل فترة معينة رغم اختفائها في فترات، البيضاء

: فتأسست جمعي\\ة المهندس\\ين والمراق\\بين1921-1920شهدت الساحة المغربية بداية نشأة بعض التجمعات في 
وودادية والودادية الجامعية للمغرب التي تضم أساتذة و معلمين، المساعدين في الشغال العمومية،-والمراقبين

وأخ\\رى لل\\دار وودادي\\ة التعلي\\م الة\\انوي للرب\\اط، ر البيضاء التي كانت خاص\\ة بمؤسس\ة معين\\ة،اثانوية البنين للد
وكانتا وداديتين إقليميتين. البيضاء،

نش\\أت جمعي\\ات للم\\أجورين  خاص\\ة ب\\التعليم الة\\انوي،معظمه\\اال\\تي ك\\انت  وإلى جانم جمعيات الموظفين هذه،
وودادية مستخدمي المقاهي والمطاعم والفن\\ادق مةل الجمعية التعاضدية لمستخدمي البناك والمكاتم والتجارة،

والجمعية الودادية لمستخدمي مكناس. بالرباط،

وه\\ي الجمعي\ة ،1922وأدت هذه التجمعات المتواضعة ج\دا إل\\ى تأس\يس ودادي\\ات للم\وظفين أك\\ةر أهمي\ة س\نة 
فكي\\ف ك\\انت ودادية الدارة العام\\ة للش\\غال العمومي\\ة. ودادية التعليم الةانوي للمغرب، الودادية لبريد المغرب،

ق\\ال ل\\ي مناض\\ل نق\\ابي ي\\دعى إنن\\ا نجه\\ل ذل\\– ف\\ي ال\\وقت الح\\الي. تسير هذه الوداديات المختلفة وكيف عاش\\ت؟
)Demontes(ب\\أنه ع\\رف بح\\ق ديم\\ونت  ،1923 كبري\\دي بف\\اس س\\نة َنَنيِ\\يُِع، الذي ُع)Erdinger(إردنجر 



ويض\\يف إل أنه لم يسمع ق\\ط به\\ذه الودادي\\ة، ودادية بريد المغرب،لِ ككاتم لِ»الجريدة الرسمية الذي تشير إليه 
وك\\انت ودادي\ة التعلي\\م الة\انوي موج\\ودة من\ذ ربما كان لها نشاط محل\ي ك\انت تجهل\\ه المراك\\ز الخ\\رى. قائل: 
أم\ا معلوماتن\ا ع\ن ودادي\\ة يبدو على ترخيص صريح مكت\\وب. بدون أن تحصل حسم ما ،1922أبريل نيسان/
 فهي أكةر دقة وتفصيل.البتدائيالتعليم 

ال\\ذي ض\\م من\\دوبين ع\\ن ،1922أبري\\ل نيس\\ان/ 14 و 14فبعد تأسيس هذه الودادية في الم\\ؤتمر المنعق\\د ي\\ومي 
لق\\د .1922يوني\\و حزي\\ران/ 9اعترف بها قرار صادر عن الكتابة العامة للحماية يوم  ختلف المراكز،ممعلمي 

يقارب الةل\\ةين- أي ما  معلم،800 منخرط من بين 500كانت نسبة هذا التجمع مرتفعة –إذ كانت الودادية تضم 
وتنظيمه صلبا بفضل وداديات إقليمية ومؤتمرات سنوية منتظمة ومكتم منتخم وخزينة مض\\بوطة ومتوازن\\ة،

وتت\\وفر ه\\ده النش\\رات الةمين\\ة للغاي\\ة عل\\ى معلوم\\ات خاص\\ة باهتمام\\ات ونش\\رات فص\\لية تص\\\در بانتظ\\ام،
وك\\ذا بتط\\ور حرك\\ة الم\\وظفين وبالمط\\الم والنض\\الت ال\\تي ت\\م خوض\\ها، واتجاه\\ات المنخرطي\\ن والق\\ادة،

المغ\\رب السياس\\ية والعس\\كريةداث ح\\لكن من غير المجدي أن يبحت الم\\رء ع\\ن أي إش\\ارة واح\\دة ل بالمغرب،
وب\\الرغم ،1925الري\\ف ف\\ي نش\\رات س\نة  بالنسبة للعقد الول على القل، إذ ل نجد ولو إشارة واحدة لحداث 

نجد أدنى إشارة إلى دلل\\ة وأبع\\اد ه\\ذا فإننا ل ماي بشكل رمزي،أيار/من صدور عدد من هذه النشرة يوم فاتح 
إذ كانت حياة هذه الجمعية وصدور نشرتها بهذا الةمن. التاريخ،

أبري\\ل كم\ا يتض\\مننيس\ان/ 15 و14ؤتمر التأسيس\\ي المنعق\د ي\وم م\ويتحدث العدد الول من تل– النش\\رة ع\ن ال
النظ\\ام ال\\داخلي للودادي\\ة ال\\دي خض\\ع لموافق\\ة الك\\اتم الع\\ام للحماي\\ة –وفض\\ل ع\\ن المط\\الم المتعلق\\ة بتحس\\ين

 والمعلمين المساعدين بواس\\طة التعويض\\ات والمكاف\\آت،»المعلمين الجزائريين  و»المعلمين الهليين شروط 
عل\\ى الزي\\ادة المغربي\\ةحافظة  أساسية وهي تطبيق الرواتم الفرنسية الجديدة والمثبرزت من بين المطالم ثل

 ذل– بتعويضات تمةيلية مةلما هو المر في فرنسا.استبدال ومنح السكن أو %80التي تبلغ 

مح له\اُس ُس\\البت\\دائيودادي\\ة التعلي\\م    ك\\بير ك\\ونكانتص\\ار 1922ويعلن العدد الةاني الص\\ادر ف\ي فات\\ح نون\\بر 
 م\\ن ط\\رف أعض\\اء مكت\\م الودادي\\ة الفتي\\ة ف\\ي فرنس\ا والمغ\\ربالمتخ\\ذةتم يع\\دد مختل\\ف الج\\راءات » بالنشاط

تع\\وزه ل البيض\\اء وك\\انت ل ) ال\\ذي ك\\ان م\\دير مدرس\\ة بال\\دارJ.BRIANT. بريَ\\ان، (بإيع\\از م\\ن الرئي\\س ج
التجربة ول السلطة.

وخلل هذه الفترة التي كانت تشهد تمزق الحركة .)21(  مع فرنسا التصالربط بوقد سمحت العطلة الصيفية 
(ك.ع.ش) الكنفدرالي\\ة العام\\ة أسست الفدراليات والنقابات التي طردت من الكنفدرالية العامة للش\\غلذ العمالية-إ

) الك\\اتم الع\\ام للنقاب\\ةROUSSEL( خ\\بر روس\\يلأُوق\\د أُ  أي اختي\\ار حص\\ري.ذتخ\\اا-ل\\م يت\\م  للشغل الوحدوي
».يوليوز ... في المدرسة التي كان يسيرها والواقع\\ة بزنق\\ة فون\\دري ..تموز/في بداية   الوطنية للمعلمين بذل–
تعتبره\\ا كف\\رع وكانت هذه الخي\\رة   مع النقابة الوطنية،»متعاطفة  للمغرب البتدائيوستكون ودادية التعليم 

علم\\ا ب\\أن الجمعي\\ة ل\\ن ت\\دفع أي  الميداني\\ة،ثله\\ا وترس\\ل إليه\\ا رس\\ائلها الدوري\\ة وطلباته\\ا الخاص\\ة بالبح\\ا
 إل\ى م\\ؤتمر النقاب\ة الوطني\\ةملح\ظ) بص\\فة Geoffray Zablotرس\لت الس\\يدة جف\\روي زابل\\و-(أُو». اش\\تراك

فكتب\\ت ف\\ي .» معهاالتصاليروج في هذه الوساط ولربط   الى ما للستماع 1922آب/أغسطس بلوهافر في 
المح\\اولت المتع\\ددة الش\\كال ال\\تي تن\\اهض المدرس\\ة العلماني\\ة النشرة تقول بأن المندوبين أجمعوا عل\\ى إدان\\ة 

».ك.ع.ش  ى إل\\النض\\ماموروسيل مسألة  )Glayلي (َك عندما طرح كل من َكاحتدملكن النقاش » ومعلميها
وعدد لبأس به من أنص\\ار الكنفدرالي\\ة العام\\ة كنا نحس بأن الرأي العام كان منقسما بين مناضلي (ك.ع.ش)  

ع\\د نح\\ن معلميه\\انُعلما بأن الجميع كان متفقا على ربط الحركة النقابية بالطبقة العامل\\ة ال\\تي نُ للشغل الوحدوي،
.» للبطاقاتاختياريمع سحم   المبدئي في (ك.ع.ش)النخراطومع ذل– قرر المؤتمر  )...!(كذا الواعين



اس\\تقللها اس\تعادتوال\\تي  فين ال\\تي يترأس\ها ش\\ارل ل\\وران،ظدرالية نقابات الم\\ويودخل المكتم في علقة مع ف
 من أنصار الكنفدرالية العامة للش\\غلاأن العديد من أعضائها كانوذ إ  في صفوفها،انشقاقتحسبا لوقوع الذاتي  
».الرابط\\ة الفرنس\\ية للتعلي\\م وم\\ع » رابطة حقوق النس\\ان والم\\واطن كما ربط علقة مع  ،)22( »الوحدوي

ووع\\دت جمي\\ع ه\\ذه الجمعي\\ات المكت\\م بأنه\\ا س\\تعمل عل\\ى دع\\م المط\\الم .»البعة\\ة العلماني\\ة الفرنس\\ية وم\\ع 
الحكومة أو البرلمان أو بطرق أخرى. لدى سواء  بالمغرب.البتدائيالساسية لودادية التعليم 

امه\\ا الساس\\ي ين\\ص عل\\ى ذل\\– بوض\\وح-ظوفي المغرب صرحت الودادية عل\\ى الف\\ور- والفص\\ل الة\\الث م\\ن ن
).البت\\دائيال\دفاع ع\\ن الفك\ر العلم\\اني وال\\ديمقراطي والجمه\\وري وتق\ويته ف\ي التعلي\\م العم\\ومي   بعزمها على

إل أنها تسلط الض\\وء عل\\ى غريبة نوعا في بلد مسلم وملكي، الصحيحة في فرنسا، ويمكن أن تبدو هذه العبارة،
»تحض\\ير والمتيقنين بأنهم مكلف\\ون بمهم\\ة  عقلية هؤلء المعلمين الحاملين للهتمامات والمةل العليا الفرنسية،

ال\\تي ه\\ي ش\\رط للس\\لم فيم\\ا  السلمي عبر المدرسة العلمانية، الستعمارأو بمهمة » الهالي)  23» (ادماج و
 ب\ه ل\\م تك\\ناس\\وّرفخصوص\\ية البل\\د ال\\ذي ق\\رروا أن يدّر .)24» (بي\\ن الدي\\ان والقومي\\ات المختلف\\ة له\\ذا البل\\د...

.الستعماريعلم بالطبيعة الحقيقية للواقع على  اكما أنهم لم يكونو ظاهرة لهم،

 من\\\ذافش\\\كلو  بش\\\كل مباش\\\ر مش\\\اكل الهيك\\\ل التنظيم\\\ي والمط\\\الم،اوك\\\ان عل\\\ى الق\\\ادة بالخص\\\وص أن يحل\\\و
ف\\ي  للمطالب\\ة ب\\أن تطب\\ق،)25( ودادي\\ة التعلي\\م الة\\انوي أس\\اتذةامعي م\\ع ج\\ لجن\\ة الوف\\اق  ال1922أبري\\ل نيسان/

 التي تمنح لرجل التعلي\\م إض\\افات ف\\ي1921أبريل نيسان/ 30مقررات القانون الفرنسي الصادر يوم  المغرب،
  م\\ن الرات\م الص\\لي وال\\تي ق\ررت القام\ة%80 والحف\اض عل\ى الزي\\ادة المغربي\\ة ال\تي تبل\\غ )26(الروات\\م 

العامة حذفها.

 ال\\تي ينتم\\ي إليه\\ا ع\\دد لب\\أس ب\\ه م\\ن الس\\اتذة»الجمعي\\ة العام\\ة لك\\ن م\\اهي العلق\\ات ال\\واجم إقامته\\ا م\\ع 
وبم\\ا أن ق\ادة .1922يوني\\و حزي\\ران/ 22لقد خ\\اض ممةل\\و الودادي\\تين مفاوض\\ات به\\ذا الش\\أن ي\\وم  والمعلمين؟

 والسيدة جيف\\روى زابل\\و،)Remy Beaurieux( كان معضمهم مدرسين مةل ريمي بوريو »الجمعية العامة 
تك\\ولوأكت\\وبر التوقي\\ع عل\\ى برتش\\رين الول/ 15وبعد العودة من العطلة تم ف\\ي   بسرعة.شيءفقد تم حسم كل 

 فرنك\\ات س\\نويا لك\\ل منخ\\رط،6 يبل\\غ اش\\تراكوعل\\ى أداء   الودادي\\تين دفع\\ة واح\\دة ،انخ\\راطاتف\\اق ين\\ص عل\\ى 
. وح\افظتوعلى التمةيل المباشر للمجموعات من طرف مكاتبها الخاصة ف\\ي اللجن\\ة المركزي\\ة للجمعي\\ة العام\\ة

 يتمةل ف\\ي تق\\ديم مط\\الم»الجمعية العامة  روكان  دو. كل مجموعة على علقات مباشرة مع رؤساء المصالج
 المقابلت المطلوبة م\\ن ط\\رف ودادي\\ة وتهيئسواء للكاتم العام أو المقيم العام، الموظفين المشتركة للسلطات،

تهماوقد اعتم\د علي\\ه ق\ادة الجمعي\\ة فيم\ا بعه\د ف\ي مفاوض\ ،نموذجيةقيمة  تكول بدون ش–،ووكانت لهذا البر. ما
مع مجموعات أخرى من الموظفين.

 ال\\تي أص\\بحت هيئ\\ة معق\\دة»الجمعي\\ة العام\\ة  بعض الضوء على 1923وتسلط نشرات الودادية الصادرة سنة 
وك\\انت تتك\\ون م\\ن ف\\روع محلي\\ة ولجن\\ة مركزي\\ة، جم\اعي نخراط فيها يتم بش\\كل ف\ردي أولوأضحى ال أكةر،

 فرع\\ا يس\\يرها15وبل\\غ ع\\ددها  في نف\\س الناحي\\ة أو نف\\س المنطق\\ة.ظوكانت الف\\روع المحاي\\ة تض\\م م\\و ومكتم،
.1935وكان بعضها بمةابة إطار لتحادات محلية بعد  والتحفيظ والجمارك أو البريد، فو الخزينة،ظمو

اس\\تاذ بةانوي\\ة الرب\\اط،  ريمي بوري\\و،1922حيث توالى على رئاسته سنة  كان العمل الساسي يتم في المكتم،
نج\\ز ه\\ذايُوك\\ان يُ، وكان مراقبا بالجم\\ارك يطون،َك َك1924م ابتداء من  ث،ظومن التحفي  فوسست،1923وسنة 

أما اللجن\\ة المركزي\\ة فبحك\م ك\\ةرة أعض\ائها. سها كتاب نشطونأجد في على رُوالعمل أيضا في الفروع إذا ما ُو
.وكان عملها ضئيل وتنافرهم،



ج\\د  فرنك\\ات،6 الض\\افي  الس\\نوي ال\\ذي يبل\\غ الش\\تراكوك\\ان ع\\دد ك\\بير م\\ن المنخرطي\\ن ف\\ي الودادي\\ة يعت\\بر 
 إل\\ىالنض\\مام يشككون أيضا ف\\ي فعالي\\ة ا وكانو.  فرن–25 الجمالي المحدد في الشتراكإذ يمةل ربع  مرتفع،

لقن\\اعهم ف\\ي مختل\\ف الم\\ؤتمرات ا وك\\ان عل\\ى الق\\ادة أن يت\\دخلو»فتوره\\ا   ال\\تي ينتق\\دون »الجمعي\\ة العام\\ة 
 وب\\الواجم الملق\\ى عل\\ى ع\\اتق المعلمي\\ن لتنش\\يط الف\\روع»فينظالتض\\امن الوثي\\ق بي\\ن جمي\\ع الم\\و بض\\رورة 

ن للقض\\يةلس\\تكون ه\\ذه نقط\\ة لفائ\\دة وداديتن\\ا ونتيج\\ة مكتس\\بة من\\ذ ال».  ... س\\باتها المحلي\\ة أو إيقاظه\\ا م\\ن 
)1923أبري\\ل نيس\\ان/ 29(ج\\اء ه\\ذا ف\\ي رس\\الة م\\ن المكت\\م إل\\ى ال\\وداديين بتاري\\خ » العام\\ة... حق\\ا إن دع\\م.\\  

ال\\تي ظ\\ل الن\\زاع الح\\اد قائم\\ا )1925-1922 الول\\ى (الةلث لم يتوق\\ف أثن\\اء ه\\ذه الس\\نوات »الجمعية العامة 
خللها بين المعلمين من جهة وإدارة التعليم العمومي وسلطات القامة من جهة ثانية.

:البتدائي متحركات مطلبية ونزاعات ودادية التعلي.

30ب\\التطبيق الف\\وري للق\\انون الفرنس\\ي الم\\ؤرخ ب  ،الس\\اتذةص\\حبة  ك\\ان المعلم\\ون كم\\ا أس\\لفنا يط\\البون،
 م\\ن الرات\\م%80على الزيادة المغربي\\ة البالغ\\ة اظ ، والقاضي بتعديل قيمة الرواتم وبالحف1921أبريل نيسان/

وكانت لديهم دوافع أخ\\رى للغض\\م عل\\ى وض\\عهم، أيضا لجنة الوفاق الجامعي.  صحبتهم،اوقد شكلو الصلي،
كم\ا أنه\م ل\م  أن التعويض الممنوح لمديري المدارس كان دون مستوى التعويض الدي يعطى لهم ف\ي فرنس\ا.ذإ

من راتم المعلم الفرنسي. الذي هو جزء ل يتجزأ التعويض عنه،  السكن أوايمنحو

 الج\اري به\ا العم\\ل ف\ي فرنس\ا وال\تينيطيقون عدم تمتعهم بنفس الضمانات المتعلقة بالترقية والتعيي  لا وكانو
افط\\البو لنها مقررة من طرف المك\\اتم وح\\دها،  أو مطبوعة بالتحيز،للعتراضغالبا ما كانت تبدو لهم قابلة 

 يرفض\\ون التميي\\زاتاوك\\انو إذن بإنشاء لجن متعادلة التمةيل تتكلف بالتعيينات والترقيات  وكذا بقضايا النظ\\ام.
بي\\ن المعلمي\\ن الفرنس\\يين والجزائريي\\ن المس\\لمين ال\\تي أح\\دثت عل\\ى نظ\\ام الروات\\م و التعويض\\ات العائلي\\ة،

خاص\\ة للمعلمي\\ن ال\\ذين يدرس\\ون ف\\ي من\\اطق معزول\\ة ووع\\رة،عطى مكافأة تُوكان بودهم أيضا أن تُ والمغاربة،
 كما هو حاصل في الجزائر.»الهاليوأخرى لفائدة  

 تط\\البهم بالت\\دخل ف\\ي مجل\\س الن\\واب1922أيلول/سبتمبر عةت إلى بعض البرلمانيين في بُورغم الرسائل التي بُ
ورغ\\م المس\\اعي المتك\\ررة ل\\دى الم\\دير الع\\ام  للتعلي\\م العم\\ومي، والش\\يوخ خلل مناقش\\ة ميزاني\\ة المغ\\رب،

فالمكاف\\أة الخاص\\ة فإن النتائج المحصلة كانت محدودة نوع\\ا م\\ا، ،1924رشال ليوطي سنة اوالتقرير المقدم للم
أبريلنيسان/ 30وتم تطبيق قانون   الهلية،اختبار بتفوق مواد اجتازوابتعليم الهالي أعطيت للمرشحين الذين 

ن،لات الذلك\\ن ت\\م ف\\ي  ،1923ين\\اير كانون الةاني/ من فاتح ابتداء المسمى قانون تعديل قيمة الرواتم 1921
ينذصابت الخيبة المعلمين والساتذة على الس\\واء وه\\م ال\\أ و%.50 إلى %80 من »المغربية تخفيض الزيادة 

تموز/يوليوإذ أن رواتبهم لم تتحسن إل قليل بالنسبة لرواتم   يعلقون آمال كبيرة على تطبيق هذا القانون،اكانو
1921) فك\\انت ورؤس\\اء أقس\\امه. Hardyوق\\د ت\\أثرت نتيج\\ة له\\ذه العلق\\ة بي\\ن الم\\دير الع\\ام ه\\اردي   .)27 

يب\\دو الق\\رار بأنن\\ا لم يكن بإمكانها على ما وكانت المكاتم متصلة لنها  ،»جافة اللقاءات بينهم أحيانا حادة و
إننا لن  :1923 أمام مؤتمر سنة النطباعاتالذي أدلى بهذه   ويضيف بريان،»لة كبيرة من الموظفينتنشكل ك

فقد أظهرت هذه الحرب مرة أخرى مزايا ، البتدائي كمبرر لنؤكد قيمة رجال التعليم1928-1914 حرب ذنأخ
وإن استش\\ارتنا نح\\ن التقنيي\\ن س\\تجعل المس\\ؤولين يتف\\ادون ع\\دة الفراد المنحدرين من الطبقة العاملة الفرنس\\ية،

).28(» أخطاء وعدة ترددات وستعطي دفعة أخرى للمدرسة الفرنسية بالمغرب

ين\ايرك\\انون الة\\اني/ 10وانعقد بتاريخ  إذ خلل مجلس ضم مديري مصالح الحماية ووقع حدث أخطر من هذا،
-ودعمه\\م ف\\ي ذل\\– ممةل\\و جمعي\\ة الم\\\وظفين-عن مطلبه\\م الخ\\اصالبتدائي دافع مندوبو ودادية التعليم  ،1924

رف\\ض الم\\دير ه\\اردي مطلبه\\م بم\\برر أن  المس\\ؤولين،ا ب\\أنهم أقنع\\واوبينم\\ا اعتق\\دو ب\\التعويض ع\\ن الس\\كن،



ولنه\\م ط\\البو  مة\\ل المكاف\\أة عل\\ى الش\\هادة العلي\\ا والترقي\\ة الس\\ريعة،امتي\\ازاتالمعلمي\\ن يس\\تفيدون م\\ن ع\\دة 
 من القانون الفرنسي في وقت غير مناسم.بالستفادة

فاستقال بعض المعلمين الجزائريين المس\\لمين،  إلى نوع من القلق والضيق.1924 و1923وقد أدى فشل سنة 
أمام الؤتمر الةالث إق\\رارا )Despinعد تقرير الرئيس ديسبان (يُويُ وبرزت خلفات بين أعضاء المكتم نفسه.

بن\ا عل\ى تجرب\ة نعتق\\د،  ج\اء في\\ه: وه\\ذا بع\ض م\ا ويخلص إلى ضرورة توطي\د العلق\ات م\ع فرنس\ا. بالفشل،
فعلين\\ا ا أردنا أن يؤدي إلى نتائج معين\\ة،ذوإ بأن مصير أي تحرك مغربي صرف هو الفشل. السنوات الخيرة،

فللجمعي\\ة وس\\تكون النقاب\\ة الوطني\\ة وفيدرالي\\ة الم\\وظفين أفض\\ل وأق\\وى الم\\دافعين عن\\ا، نقل\\ه إل\\ى فرنس\\ا... نأن
ل\\ذا يج\\م أن يك\\ون انخراطن\\ا ف\\ي النقاب\\ة الوطني\\ة أم\\را محقق\\ا ف\\ي العام\\ة علق\\ة س\\ابقة م\\ع فدرالي\\ة الم\\وظفين،

).29(» لقرب وقت

):1924المؤتمر الثالث (أبريل .

مندوبين وصل بعضهم إلى المغرب مع بداية ،1924أبريل نيسان/ 24و 23ضم المؤتمر الةالث المنعقد يومي 
بوس\\\ار ،Texier ، تيكس\\\يGoulard ولرَك\\\مة\\\ل َك )1923أكت\\\وبر تش\\\رين الول/(فات\\\ح الس\\\نة الدراس\\\ية

Boussard، شابودوفيل Chapdeville وجيل Gilles. مه\\م ش\\بابا باس\\تةناء بوس\\ار (ثلث\\ون س\\نة)ظكان مع
وكان له\\م تك\\وين سياس\\يي ونق\\ابي جي\\د وس\\يلعبون فيم\ا بع\\د دورا هام\\ا ف\ي نش\\أة الذي كان يبدو كأخيهم الكبر،

).30( وتطور الحركة النقابية المغربية

متج\\اوزا ب\\ذل– ق\\رار المن\\ع الق\\انوني لس\\لطات  ال\\ى النقاب\\ة الوطني\\ة،النض\\مام بالجم\\اعفق\\رر الم\\ؤتمر أول 
ت\\دارس وبع\\د تطرق\\ه لمختل\\ف المط\\الم، أبري\\ل ب\\التلغراف.نيس\\ان/ 25وأخ\\برت ب\\اريس ب\\ذل– ي\\وم  الحماي\\ة،
 طابعا فيدراليا.تتخذ عنها إذا لم بالنفصالقضايا توجه الودادية ونمط سير الجمعية العامة مهددا  المؤتمر

به\\دف الرف\ع م\\ن ددت مناه\\ج عمل\\ه بدق\ة،ُح\وُح ،6 ع\وض 9وأصبح عدد أعض\\ائه  وتم تجديد المكتم بكامله،
شخص\\ية محتدم\\ة (الجزائ\\ر)، الق\\ادم ح\\ديةا م\\ن منطق\\ة وه\\ران بوس\\ار، وكان الرئيس الجديد المنتخم، فعاليته.

رض\\ى بع\ض أعض\\اء ولم تنل طريقت\\ه الفظ\\ة ف\ي تن\\اول القض\\ايا م\ع إدارة التعلي\\م العم\\ومي، النشاط وعراكية.
وت\\م ،افاس\\تقالو –Saint-Nazaireنس\\ة س\\ان نزي\\ر لوال ،Barbusse ب\\ابيس ،Leblanالمكت\\م –ل\\وبلن 

كما تدل الرسالة ال\\تي بعةه\\ا المنتخ\\م خبرت النقابة الوطنية بذل–،أُ). وأ31ُ( خرينآتعويضهم مباشرة بأعضاء 
ك\\انون 13بتاري\\خ  الك\\اتم الع\\ام للنقاب\\ة الوطني\\ة، ،»الرفي\\ق روس\\يل إل\\ى  Jean Jean ج\\ان -الجدي\\د ج\\ان

ىظ\ل وفية للنقابة الوطنية ال\\تي تحظإن أغلبية المنخرطين في جمعيتنا ت والتي يقول فيها  ،1925يناير الةاني/
الفدرالي\\ة تركن\ا ف\ي المكت\\م المج\ال لبع\ض المتع\اطفين م\ع  ،الن\دماجدمن\ا م\ن أنص\\ار  م\ا لكن، بكامل ثقتها.

نفدرالية العامة للشغل الوحدوي) وبهذا حققنا للمغرب تل– الوحدة النقابيةو(التابعة للك» الوطنية للتعليم العلماني
كنس\ار معرك\\ة التع\\ويض ع\ن الس\\ن بوذفق\د خ\اض إ .»انيس\\التي كنا نحلم بها لص\\الح التنظي\\م ولفائ\\دة تعلي\\م إن

وتق\\دم ه\\اردي نة.س\\ 26-25-كان متوسط سنها ح\\والي  اطا بمجموعة من الطر الشابة ذات العزيمة القويةحم
د مكت\\م ودادي\\ةَعوص\\َع .»بة مجاني\\ة ف\\ي ح\\ق رج\\ل التعلي\\مُس\\بمةابة   باقتراحات رفضها المكتم باعتبارها تعد

وك\ذل– التف\\رغ،  للم\\دارس الديني\\ة لنه\ا تم\\س بالعلماني\ة.ةالمعط\\ا  هجوم\اته فانتق\د المس\اعداتالبت\\دائيالتعلي\\م 
وكل\\ف )32(  العالمي\\ةالس\\رائيليةالممن\\وح للرابط\\ة  ،إس\\رائيليةوض عليه بين حكومة الحماية وم\\دارس  االمتف

أس\\ئلة مطروح\\ة عل\\ى الس\\يد رئي\\س المجل\\س  بع\\ض البرلم\\انيين بتق\\ديم مط\\الم معلم\\ي المغ\\رب ع\\ن طري\\ق
).33(» الحكومي ووزير الخارجية



لك\\ي وأخيرا مورست ضغوطات على الجمعية العامة للموظفين لكي تقوم ف\\ي ب\\اريس بمس\\اعي ل\\دى الحكوم\\ة،
 فرن\\– ويخف\ف نوع\\ا م\ا م\\ن غلء1500تنظم في المغرب تجمعات بغي\\ة الحص\\ول عل\\ى تع\\ويض م\\ؤقت يبل\غ 

).1925-يناير 1924كانون الول/ديسمبر المعيشة (

):1925تشرين الثاني/نوفمبر  19مارس - آذار/15 قضية بوسار (.

إل\\ى تعري\ض الودادي\\ة لعقوب\\ة ينتق\\د في\\ه بوس\\ار تعس\ف بع\\ض ممارس\ات الم\\ديرين والمقيمي\\ن، أدى نشر مقال،
،1925م\\ارس آذار/ 15 بتاري\\خ البت\\دائي»نشرة ودادية التعلي\\م   من 11صدر هذا المقال في العدد  الحكومة.

وطلم منه ضع بوسار رهن إشارة إدارته الصلية،ُومارس ُوآذار/ 16وفي يوم  .»ريح الجنون تحت عنوان 
» يبدو له ب\\أنه يم\\س س\\لطتهذإ  يزعج المارشال،البتدائيكان عمل جمعية التعليم   أن يتوقف فورا عن مهامه.

كما قال فيها بعد المدير هاردي. ).34(

وأعل\\ن مكت\\م ودادي\ة التعلي\\م رس\\لت عل\\ى الف\\ور برقي\\ات احتج\اج م\\ن لج\ن المن\\اطق.أُإذ  هكذا قامت العاص\\فة،
( ورغ\\م فت\\ور من\\دوبي الرب\\اط  عن تضامنه مع كاتبه العام وقطع علقته مع مديرية التعلي\\م العم\\ومي.البتدائي

 بوس\\ار كرئي\\س للودادي\\ة وجمي\\ع أعض\\اء المكت\\م انتخابأبريل-نيسان/ في انعقدفقد أعاد المؤتمر –الذي  )35
وطالبت بإعادة رفيقهم إل\\ى منص\\به قب\\ل أية مساومة، بعةها المؤتمر إلى المدير هاردي، ورفضت لجنة، القديم،

قضية الحركة النقابية الناشئة برمتها. ،اعتبارهمفي  لقد كانت هذه المسألة تطرح، كل شيء،

ّل بعدّلإننا لن نوقف حركتنا لفائدة رفاقنا إّل  يلي: في تصريح أدلى به المكتم بعد المؤتمر ما ويمكننا أن نقرأ
ا أصاب بوسار سيفتح المجال الى عقوب\\ات جدي\\دة وس\\يعيق نم\\وّمنظرا لتيقننا من أن السكوت عّم تلبية مطالبنا،

.)36» (بالمغرب لمدة طويلة التعاضدية-بل وحتى الحركة –النقابية الحركة 

»الجمعية العام\\ة ا من طرف ث مبعو،بل ذهم إلى باريس منطقته الصلية،  فإنه لم يلتحق بوهران،،أما بوسار
وف\\ي الخي\\ر، .)37(ا م\\س\\تيد بري\\ان ال\\ذي طمأنهأَرأَبِبِ Laurentلوران  والتقى روسيل وش.  بها دفاعه.ليهيئ

وأح\\س عل\\ى إث\\ر ذل\\– مكت\\م م\\ارس ع\\اد بوس\\ار ال\\ى منص\\به.آذار/ 19إذ ف\\ي  فاز المعلمون في هذه المعركة،
ك\ل ال\\ذين س\\اندوه ف\\ي في رس\الة حماس\ية، وشكر بوسار، .»بنوع من الفخر  بالمغرب البتدائيودادية التعليم 

 في المغرب أو باريس.اهذه المحنة سواء كانو

أظه\\رت المعلمي\\ن كط\\رف ش\\عاع ومتص\\لم ف\\ي الحرك\\ة النقابي\\ة ال\\تي تع\\د قض\\ية م\\أثورة، إن قض\\ية بوس\\ار،
الم\\ر ال\\ذي نادرا ش\\يئا م\\ا ف\\ي س\\جل الحماي\\ة،  –الذي تحقق بهذه السرعة– النتصارويعد هذا  المغربية الفتية.

ك\\ان ممكن\\ا تحق\\ق أي  علي\\ه، م\\اافبدون استعداد وإقدام المناضلين والدعم ال\\دي حص\\لو دعانا الى الوقوف عنده.
غي\\ر أن مفت\اح ه\\ذه القض\\ية يكم\\ن ف\ي التغي\\رات السياس\\ية ال\\تي ش\هدتها فرنس\ا وف\\ي الح\\داث ال\\تي ك\ان شيء.

المغرب مسرحا لها.

1929 – 1926 – تطور الحركة التعاضدية : 2

أث\\ر إيج\\ابي عل\\ى تط\\ور الحرك\\ة التعاض\\دية Lyauteyك\\ان للتغيي\\رات السياس\\ية الفرنس\\ية ول\\ذهاب لي\\وطي 
إل\\ى تهدئ\\ة النزاع\\ات Theodore steegس\\ارع تي\\ودور س\\تيغ  وبحك\\م انش\\غاله بح\\رب الري\\ف، ب\\المغرب.
) حظيت الجالية الفرنسية بتش\\جيعات أك\\بر،1926أيار/مايو  حرب الريف (انتهاءومع   الكةر حدة.الجتماعية



ونتج عن ذل– تعدد التجمع\\ات .والقتصادية الديمغرافية انطلقتهافأصبحت تتمتع بنظام أكةر ليبرالية وتدعمت 
.1929 و 1928المهنية وطلم ملح اليد العاملة المغربي\\ة ال\\تي ظه\\ر نقص\\ها ف\ي بع\\ض المن\\اطق خلل ص\\يف 

ك\\انونعم\\ل س\\تيغ ال\\ذي غ\\ادر القام\\ة العام\\ة للمغ\\رب ف\\ي  ال\\ذي أت\\ى م\\ن ت\\ونس، وق\\د تم\\م لوس\\يان س\\ان،
.1929يناير الةاني/

 وانعكاساته على المغرب:1924.أيار/مايو 

 وحكوماته\\ا»الكتل\\ة الوطني\\ة  ال\\ى تحطي\\م 1924أيار/م\\\ايو  لتكت\\ل اليس\\ار ف\\ي النتخ\\ابينتص\\ار للق\\د أدى ال
وكان لهذا الحدث انعكاسات على العقليات ثم عل\ى الوق\\ائع ف\ي ).1المصرة على مناهضة الشغيلة والموظفين (

ي\\دعم عزيمت\ه عل\\ى العم\ل،  بالمغرب وجد في ذل\– ب\دون ش\\– م\االبتدائيإذ أن مكتم ودادية التعليم  المغرب.
).2( ق النقابي للموظفين بفرنسا أعطى نوعا من المشروعية لتنظيمات المغربح الرسمي بالالعترافكما أن 

ظشال ليوطي إلى أن رفع حالة الحص\\ار ال\\تي ك\انت تخ\\ول للس\\لطات العس\\كرية مس\\ؤولية الحف\ايراواضطر الم
ثوقد أث\\ر الهج\\وم المب\\اغ ).3م الشغيلة والموظفين (ظحيث كان يجتمع مع ،»المناطق المدنية على المن في 

زع\ت من\ه قي\ادة العملي\\ات العس\\كرية لفائ\دة بيت\انتُولم\ا انتُ الذي قام به عبد الكريم الخط\\ابي عل\ى هيب\ة لي\\وطي.
Pétain ) كالي\\ا،يداال\\ذي ك\\ان وزي\\را ر ي\\ن تي\\ودور س\\تيغ،ُعوق\\د ُع ).1925كت\\وبر تش\\رين الول/أقدم استقالته

نه كمقيم عام.امك

 الوس\اطاتورافمن\ ل ت\واجه مص\\اعم ك\برى.ت\كانت الحكومات الفرنسية المنبةقة ع\ن التك ،1925خلل سنة 
 بلغ\ت أوجه\ا ف\ي س\وريا والمغ\\رب كم\ا عم\ل الش\\يوعيونوالنتفاض\\ة المالية كانت تسرع تدهور قيمة الفرن\\–.

اوأنش\\أو عل\\ى تك\\ةيف غاي\\اتهم، ركات الوطني\\ة ف\\ي المس\\تعمرات،حالذين كانوا يؤيدون ويدعمون ال الفرنسيون،
12وعلى إث\\ر ن\دائهم ي\\وم  ).4(» لجنة عمل ضد الحرب في المغرب نفدرالية العامة للشغل الوحدوي ومع الك

 س\\اعة لك\\ي تتوق\\ف ح\\رب24 عام\\ل فرنس\\ي ع\\ن العم\\ل لم\\دة 900000 أض\\رب 1925أكت\\وبر تش\\رين الول/
 وإلى إصدار أحكام قاسية بالحبس في حقهم.»لجنة العمل   المر الذي أدى إلى متابعة أعضاء الريف.

وزي\\ر الش\\ؤون ،Briand وبري\\ان   آن\\ذاكرئي\\س المجل\\س الحك\\ومي  ،Painlevéوك\\ان لك\\ل م\\ن ب\\انولوفي 
نف\س الش\\يء بالنس\بة لفدرالي\\ة  الذين يمةلون جزءا مهما م\ن أغلبيته\\ا،الشتراكيين ةالخارجية مصلحة في مدارا

ف\\ي غم\\رة ح\\رب الري\\ف ب\\دا له\\ا قض\\ية بوس\\ار أت\\ت ف\\ي غي\\ر الموظفين التي قامت بحملة لصالح تكتل اليس\\ار.
ق\رر س\\تي– ارج\\اع بوس\ار إل\\ى وبموافقة الحكومة، لنها تدفع الموظفين إلى التحرك ضد القامة العامة. وقتها،

 أشهر فيم\\اة،بضعغ حسم ستي وبعزيمة مماثلة لنهاء المشكل بسرعة، منصبه وقدم ذل– كهدية سارة للموظفين.
وعن\\د قبي\\ل الهج\\وم الك\\بير عل\\ى عب\\د الكري\\م الخط\\ابي، النزاع الذي ك\\ان قائم\ا بي\\ن الس\\ككيين وم\\ديريتهم، بعد،

  اجراءات سياسية لفائدة الجالية الوربية.ذاتخ )1926أيار/مايو انتهاء حرب الريف (

).SFIOالفرع الفرنسي للممية العمالية ( ،الشتراكيالجراءات السياسية: الفروع المغربية للحزب .

 حقوق النس\\ان والح\\زبةفروع رابط منذ أن أخد نظام ليوطي يتزعزع بدأت تظهر تنظيمات اليسار الفرنسي:
) والمحافل الماسونية حيث كان يتلقىSFIO  (الفرع الفرنسي للممية العمالية:الشتراكيكالي والحزب يداالر

في  بالرباط للشتراكيين اجتماعاتتمت  ل اليسار،ت تكانتصاربعد  ،1924ومنذ   والراديكاليون،الشتراكيون
 عل\\ى ي\د1925عيد النش\\اط س\نة تُواس\\تُ ث\م إنه\\ار ك\\ل ش\يء، زعت البطاقات الول\\ى،ُووُو ).5(» مأوى النهضة
وقد ساعدهما كل (وكان سككيا) Championوشامبيون  (وهو من بين كتاب الحماية) Leonetti ليونيتي    

من فرع بلوم بباريس (وهو محرر ملحق بالمكتم الشريف للبري\\د والتلغ\\راف ،Mondoloniمن موندولوني  
وعم\\ل مون\\دولوني  الذي أتى من الجزائر العاصمة لتنظيم مصلحة الش\\يكات البريدي\\ة،Biauوبيو   والتيليفون)

عمل /الفرع الفرنسي للممية العمالية وطريق\\ة عمل\\ه،الشتراكيزب حاللذان كان يعرفان جيدا أهداف ال وبيو،



 م\\عالتص\\الر في ه\\ذا البل\\د الخاض\\ع للحماي\\ة وبرب\\ط ذبان بتلطيف مزاجهم وبالعمل بحشعلى نصح رفاقهما ال
نت\\ف ري\\ش  داخ\\ل الح\\زب  و»التس\\لل  الحيطة م\\ن الش\\يوعيين المتس\\ترين ال\\ذين يح\\اولون باتخاذقادة باريس 
عد شامبيون عنصرا مشبوها فيه.يُيُ عن خطإ أو عن صواب، ومنذ هذا الوقت بدأ، ).6(الشتراكية» الدواجن 

).7س\في (آو وج\دة، ف\اس، مكن\اس، مراك\\ش، ف\ي ال\دار البيض\\اء، ،1926-1925سست فروع أخرى ف\ي أُثم أُ
ون مواق\\ف بص\\ددذ يتخ\\اوكانو  والتربية العمالية،الشتراكية بالتربية اجتماعاتهموكان المنخرطون يهتمون في 

ك\\انت ،وم\\ايأي\\ار/مة\\ل فات\\ح  عن\\د ك\\ل ذك\\رى نقابي\\ة، ات الطابع المحلي ويناقش\\ون القض\\ايا النقابي\\ة: ذالمشاكل 
 الم\\وظفيناتوكان الهدف السمى لهذا العمل ه\\و دف\\ع ودادي\\ (ليونيتي).» تنتهز الفرصة للقاء محاضرة نقابية

: فف\\ي قض\\ية س\\اكواحتجاجي\\ةكم\\ا س\\اهمت ه\\ذه الف\\روع ف\\ي أعم\\ال  إل\\ى التجم\\ع ف\\ي فيدرالي\\ة محكم\\ة التنظي\\م،
أم\\ام القنص\\لية المريكي\\ة بال\\دار،\\ 1927آب/أغس\\طس  21 ي\\وم »ض\\خمة ظم\\ت مظ\\اهرات نُنُ وف\\انزيتي،
 للمحاكم التي أصدرت ف\\ي حقه\\م أحكام\\ا بالس\\جن م\\عا بعض المناضلين وقدمواعتقالعلى إثر هذا تم . البيضاء
).8 (تم طرده ،Yves Fargeويدعى إيف فارج  إل أن أحدهم ، ،التنفيذوقف 

 ف\\يذ للمغ\\رب (الف\\رع الفرنس\\ي للممي\\ة العمالي\\ة) وك\\ان له\\ا نف\\والش\\تراكيةدرالية يوتجمعت الفروع لتشكل الف
وقد انخ\\رط فيه\ا أحيان\ا الش\\يوعيون ال\\ذين ك\\ان المن\\ع ق\د ط\ال حزبه\\م أوساط الموظفين الصغار والمتوسطين .

ا والش\\يوعيين يناض\\لون ف\\ي الودادي\\ات وك\\انوالش\\تراكيينوك\\ان ك\\ل م\\ن  (النس\\انية).» لوم\\انيتي وجري\\دتهم 
يعتبرون العناصر الكةر نشاطا فيها.

 ستيغ قرارا سياس\\يا يقض\\ي بإنش\\اء هيئ\\ة ثالة\\ة ض\\من المجل\\س الحك\\ومياتخذ،\\ 1926أكتوبر تشرين الول/في 
وع\\ن إلى جانم الهيئتين المكلفتين بالدفاع عن مص\\الح الزراع\\ة (الهيئ\\ة الول\\ى) الذي تستشيره القامة العامة،

لف\\ت الهيئ\\ة الةالة\\ة ب\\إبلغ المس\\ؤولين بش\\كاوي ومتمني\\ات ب\\اقيُكوُك مصالح الصناعة والتجارة (الهيئ\\ة الةاني\\ة).
أي أصحاب المهن الحرة والموظفين الذين طالبوا بحرارة بهذه التمةيلية تم تجريدهم من أهلية الجالية الفرنسية،

والغضم الذي لحق بهم، قدموا مرشحين للحتجاج، وتمكنوا أحيان\\ا م\\نونظرا للخيبة التي أصابتهم  .النتخاب
.المتيازات ذ المصالح الخاصة أو ة أصواتهم لشغيلاأو أعطو ،1927كما وقع في فاس انتخابهم 

»السياس\\ة الهلي\\ة إذ ظل\\ت  وم\\ع ذل\\– ك\\انت ه\\ذه الح\\داث ف\\ي مجمله\\ا تخ\\ص الم\\واطنين الفرنس\\يين وح\\دهم،
ولم تكن القامة العامة تسمح بأي تدخل فيها. مجال محفوظا،

:)1930-1926(الستعماري  المغرب .ازدهار

 (1931 و 1926» إحصاءات فما بين  خلل هذه السنوات الخمس تطور الستيطان في المغرب بشكل قوي.
 متنقل م\\ن%65 ) (ال\\تي ه\\ي ف\\ي الحقيق\\ة مج\\رد كش\\ف حس\\ابي) تن\\امى ع\\دد الس\\كان غي\\ر المغارب\\ة بنس\\بة9

 م\\ن%25 ول\\د  ذإ وع\\ن طري\\ق الحرك\\ة الطبيعي\\ة أيض\\ا،  ش\\خص بواس\\طة الهج\\رة،172000 إل\\ى 104000
 م\\نالس\\تيطانراض\\ي أ ف\\انتقلت ،كما أن تعبئ\\ة الراض\\ي المغربي\\ة تس\\ارعت الشخاص المحصيين بالمغرب،

).10 سواء عن طريق تخصيص رسمي أو بحيازة مباشرة (ـ ه700000 إلى 480000

والس\\دود الك\\برى وعم نشاط كةيف في ورشات  تش\ييد الط\\رق والس\\ك– الحديدي\ة، وتم توسيع الشغال الكبرى،
 م\\ن الس\\ك–500 كل\\م م\\ن الط\\رق و 1200 القائم\\ة بم\\ا يل\\ي: ةفت\\دعمت الش\\بك ي\\ات الداري\\ة:اوالبن والم\\وانئ،
وش\\يدت ).1929كم\\ا ت\\م تش\\غيل المحط\\ة الحراري\\ة لوج\\دة وس\\د س\\يدي معاش\\و ومحطت\\ه المائي\\ة ( الحديدي\\ة.

 وتن\\امت المكاس\\ر والمراف\\ئ والرص\\فة ف\\ي مين\\اء ال\\دار»الم\\دن الجدي\\دة مجموعات عمرانية جميل\\ة ف\\ي قل\\م 
-1926رة عل\\ى واد به\\ت (ص\\واستمرت الشغال ف\\ي القن  كل القروض.1925البيضاء الذي تمركزت فيه منذ 

ر البيض\\اء(اوف\ي مين\اء ال\د )،1935-1924وفي القصبة الزيدانية على واد أم الربي\ع لبن\\اء الس\دود ( )،1935



) الذي يق\وم بنق\ل فح\م ج\رادة1931وعلى الخط السككي المنجمي وجدة–بوعرفة (إلى حدود ؛\ )1927-1931
 وج\\دة–ف\\اس اله\\ادف ال\\ى إتم\\ام الش\\بكة الس\\ككية الك\\برى لش\\مالالس\\تراتيجيوعل\\ى الخ\\ط  ومنغني\\ز بوعرف\\ة،

).11( افريقيا: تونس العاصمة–الدار البيضاء-مراكش

لتنفي\\ذوالق\\روض ال\\تي ق\\دمت  إن مصاريف الجهاز العسكري التي تضخمت بالخص\\وص خلل ح\\رب الري\\ف،
ك\ل وتدفق الرساميل الفرنسية الخاصة التي كان أصحابها يعتبرونها غير مضمونة في فرنس\ا، أشغال التجهيز،

م\\ن مص\در ،1955 ملي\\ار فرن\– لس\نة 162التي بلغت في المجم\وع  هذا زاد في نمو كتلة الرساميل المتوفرة،
وهذا ما شجع النشطة الخصوصية التي تضخمت وتن\\وعت  مليار سنويا،27ي بمعدل  أعمومي وخصوصي،

إذ فف\ي ال\دار البيض\\اء تض\\اعفت القيم\ة الس\\نوية للبن\اء ب\أكةر م\ن خم\\س م\رات، في البناء والصناعة والتجارة.
كما أن استةمارات الش\\ركات .1929 و1928 مليارات في كل من 8 إلى 1926 مليون سنة 1500 من انتقلت

ول مج\\ال.\\ 1946 المس\\توى ل\\ن تبلغ\\ه لتتج\\اوز بك\\ةير إل ف\\ي  ه\\ذا1929 و1928بلغ\\ت مس\\تواها العل\\ى ف\\ي 
 مة\\ل الش\\ركة1929-1928ن\\ا إنش\\اء ش\\ركات ص\\ناعية ومنجمي\\ة ك\\برى خلل س\\نتى ظلح إذا للمفاج\\أة إذن،

الش\\ركة المغربي\\ة للس\\كر ( ك\\ارنو ومص\\اهر الحدي\\د لب\\اس – أن\\در (ف\\رع وان\\دل)، الفريقي\\ة لمؤسس\\ات ج.ج.
COSUMAالش\\ركة الفريقي\\ة للغ\\زل والنس\\يج، ( )SAFT،( ،ج\\رادة زليج\\ة، الش\\ركات المنجمي\\ة لح\\ولي

 المنجميين فكان مكت\\م البح\\اث و المس\\اهماتوالستغللأما فيما يخص البحث  والمؤسسة الشريفية للبترول،
ه\\و ،1928الكاتم الع\\ام الجدي\\د للحماي\\ة س\\نة  ،EIRICK LABONNEالذي أسسه إري– لبون  المعدنية،

و 1925  الفوس\\فاط ثلث م\\رات بي\\ناس\\تخراجهكذا تضاعف  الذي يوفر لها التشجيع والمساعدة الضروريين.
فيم\\ا تض\\اعف النش\\اط التج\\اري الجم\\الي لمين\\اء ال\\دار البيض\\اء ط\\ن) 2100000 إل\\ى 721000 (م\\ن 1930

كم\\ا ان النت\\اج الكهرب\\ائي تض\\اعف بخم\\س م\\رات ف\ي  مليي\\ن،3 ط\\ن ال\\ى ح\\والي 1400000الذي انتقل من 
ع\\دت المص\\الح الرس\\مية ،1931وف\\ي   مليون كيل\\وواط ف\\ي الس\\اعة.63 مليون إلى 14منتقل من  نفس الفترة،

 ش\خص (45000وش\\غلت  استةمرت مليارا من الفرنك\\ات الجاري\ة كرس\\اميل، عيت صناعية،ُد مقاولة ُد1932
لت\دل عل\\ى أن نش\اط المس\\تعمرة المغربي\ة إن جميع المؤشرات متوافقة إذن  مليون ك.و.س.33) واستهلكت 12

أربع أو خمس مرات حسم القطاعات. ثلث، قد تضاعف مرتين،

 النسانية : المغاربة..النعكاسات

ي تدعم ف\\يذ وال1926-1926لسنوات   الرأسمالي الكبيرللزدهار انعكاسالذي هو  دى هذا النشاط المحموم،أ
إلى زعزعة التوازن التقليدي للمجتمع المغربي. المغرب بسرعة تحقيق الرباح الستعمارية،

وأص\\بحت وتغيرت أيضا طبيعته\\ا. ركات القرويين التقليدية حجما أكبر،ح  واتخذتفتعمقت الهجرات الداخلية،
 إل\ى م\\دناواس\تقر ع\دد ك\\بير م\ن القرويي\\ن ال\\ذين ذهب\و في غ\\الم الحي\ان نهائي\\ة. الحركات التي كانت مؤقتة،

يب\\دو ب\\أكةر م\\ن  س\\كان الحواض\\ر المغارب\\ة عل\\ى م\\اازدادبه\\ذه الم\\دن  ال\\دار البيض\\اء. وج\\دة، الرب\\اط، مكناس،
(1926 و 1921في الوقت الذي ل\\م يرتف\\ع في\\ه ع\\ددهم إل قليل بي\\ن  ،1931 و 1926 شخص بين 250000  

 الرجال عبر مجموعات تض\\م خمس\\ة أو س\\تةمجيءوكانت الضيعات الكبرى والورشات والمناجم تشهد  ).13
وك\\ان ه\\ؤلء الش\\غيلة يعرض\\ون  ك\\ون ه\\و ال\\ذي جلبه\\م إل\\ى الش\\غل.»عري\\ف أفراد تحت قيادة رئيس فرقة أو 

وك\انوا يع\\ودون بش\كل دوري إل\\ى من\اطقهم م\ن أج\ل أعم\\الهم خدماتهم حيث تكون الج\ور ف\ي أعل\\ى مس\توى.
كافي\\ة- ب\\دت ه\\ذه الي\\د العامل\\ة المتحرك\\ة –ال\\تي ك\\انت عليه\\ا طلب\\ات متع\\ددة –غي\\ر وس\\رعان م\\ا الخاص\\ة به\\م.

ظاهريا- مما أرعم الستعمار.

وم\\ن المةل\\ة ال\\تي ك\\انت ت\\ذكر البيضاء انقطاع في سوق الي\\د العامل\\ة. حدث بالدار ،1928يونيو حزيران/ففي 
والش\\ركة المغربي\\ة بهذا الصدد معمل الجير والسمنت للدار البيضاء الذي أجبر على توقيف ج\\زء م\\ن أفران\\ه،

 ليقمن بحم\\ل»النساء المغربيات وتم اللجوء الى  للشحن والفراغ التي استحال عليها نقل البضائع من الميناء،



ك\ان يض\\اف إل\ى ذل\\– التن\افس فيم\ا بي\ن البضائع من أرصفة الدار البيضاء وليشتغلن كيد عامل\ة ف\ي الص\\ناعة.
اوالغراءات المتبادلة التي ك\\انو؛ مستخدمي اليد العاملة والمستوطنين الزراعيين والملتزمين بالشغال الكبرى

ج\\رأانتق\\ل  ففي الدار البيضاء عل\\ى س\\بيل المة\\ال، وترتم عن هذا ارتفاع في الجور. يقومون بها إزاء العمال.
12-10 ال\\ى 1928ين\\اير ك\\انون الة\\اني/ فرنك\\ات يومي\\ا ف\\ي 8-6العام\\ل الي\\دوي والحف\\ار أو عام\\ل المين\\اء م\\ن 

 الجورارتفاعوكان   في ظرف ثمانية عشر شهرا.%100أي ارتفاع يناهز   ،1929يونيو حزيران/فرنكا في 
ه\ذا م\\ا يؤك\\ده المقي\\م هذا بدوره – اذا ما صدقنا الدبيات الستعمارية و الرس\\مية– س\\ببا ف\\ي ن\\درة الي\\د العامل\\ة،

 الش\\غالم\\دير إل\\ى 1929أي\\\ار/مايو ه\\ا ف\\ي فات\\ح ة ف\\ي الرس\\الة ال\\تي بعLucien Saintالع\\ام لوس\\يان س\\ان 
دهالّ\لكن ...ارتفاع الجور لم يؤد بعد في افريقي\ا الش\\مالية ال\ى النتائ\\ج اليجابي\\ة ال\تي ولّ العمومية حيث يقول: 

 بع\د تل\– الدرج\\ة م\ن التط\\ور ال\تي ترتف\\ع فيه\اا فاله\الي ل\م يبلغ\\و.ات الس\كان ال\\\بيض(كذا)ذف\ي جمي\ع ال\\دول 
الحاجيات وفقا للمداخيل.

ا حص\\ل عل\\ى ه\\ذا المبل\\غ خللذوإ ها،ِدفإن مبلغا قارا يكف\\ي لس\\ِد تتغير، دامت حاجيات الشغيل المغربي ل وما
به\ذا ترتف\ع الج\\ور ب\دون أن يحص\\ل رب\ح فإنه يتوقف عن العمل ف\ي الي\ام الخ\رى. بضعة أيام من السبوع،

ل ك\\ذل–ظذ ك\\ان مس\\تعمل وس\\ي إ ه\\ذا تعلي\\ل لي\\س بجدي\\د،» النتاجي\\ة لن كمي\\ة العم\\ل ل تتغي\\رف\\يتعويض\\ي 
 يح\\سالس\\تعماروفي هذا الوقت ك\\ان   لتبرير سياسة الجور المنخفضة،الستعماريةبالخصوص في الوساط 

ي\\دري كي\\ف الخ\\روج وال\\تي ل على أنه مجرور في حلقة جهنمية متمةلة في ندرة اليد العاملة وارتفاع الج\\ور،
منها.

إل أنه\\ا ظل\\ت ب\\دون رسائل دورية، وعملت السلطات العمومية على تصحيح هذه النواقص بواسطة قرارات أو
والح\\ث عل\\ى اس\\تعمال الوس\\ائل؛\\ )15) أم\\ام خروجه\\ا الس\\ري (14 لم يقف منع خروج اليد العاملة (ذمفعول: إ

). وق\\رر المقي\\م الع\\ام ف\ي الخي\\ر إنج\از16لى الرفع م\\ن كلف\\ة النت\\اج (إالميكانيكية في الورشات ولو أدى ذل– 
)18 لل\دار البيض\\اء (القتص\\ادي) أج\اب عن\\ه ك\ل م\ن م\دير الزراع\\ة وم\\دير المكت\\م 17بحث مي\\داني واس\ع (

بدت هذه الجراءات (التي خلقت نوعا وسرعان ما ).19وجميع رؤساء المناطق والقاليم المدنية والعسكرية (
.القتص\\ادية ك\ان أق\\ل مأس\اوية ث\\م ظه\\رت ملم\\ح الزم\\ة 1929ذل\\– أن ص\\يف  ) بدون فائدة،الضطرابمن 

 الجور.انهيارلى البطالة ثم إلى إرة اليد العاملة التي وفرتها ود من نالنتقالبهذا تم 

)- ف\\ي20(» نش\\رة افريقي\ا الفرنس\\ية   بإح\دى ملحق\\ات 1931نش\\ر س\نة يُل الي\\د العامل\\ة ال\\ذي يُويع\\د البح\\ث ح\
الوقت الذي لم تعد فيه ملحظات ذات فائدة –وثيقة ثمين\ة لنه\ا تس\مح بإظه\ار الف\\روق الدقيق\ة ف\ي اللوح\\ة ال\تي

وبتدقيق أسباب الزمة وبتعريف أفض\\ل لحال\\ة الي\\د العامل\\ة المغربي\\ة والوربي\\ة ،الستعماريةرسمتها الدبيات 
.1929في يونيو 

 ف\ي%100 إل\\ى 40والج\\ور مرتفع\\ة بح\\والي  وإن ب\\درجات متفاوت\ة، وكانت ندرة اليد العاملة مس\ألة حقيقي\\ة،
أي ف\\ي المن\\اطق المج\\اورة لل\\دار البيض\\اء، ه\\زت بس\\رعة،ُج بشكل كبير والتي ُجالستعمارالمناطق التي مسها 

 بأن السبم الرئيسي لن\\درة الي\\د العامل\\ةالعتقادويتفق محررو التقارير على  (ضاحيتها). فاس، الرباط مكناس،
ال\\تي ك\\انت ملح\\ة ومتض\\افرة بش\\كل  الزراعي\\ة،والس\\تغللياتوالمعام\\ل والمن\\اجم  يكمن في طلبات الورشات،

خاص في فصل الصيف. ومن بين السباب الخرى يشيرون إل\\ى وب\\اء حم\\ى المس\\تنقعات الخطي\\ر ال\\ذي ع\\ات
حي\ث عل\\ى الخص\\وص،  ف\\ي الس\\هول الطلس\\ية (نس\\بة إل\\ى الس\احل الطلس\\ي)1929 و1928فسادا في سنتي 

وأحيان\\ا يش\\يرون إل\\ى اش\\تغال؛\\ )21أدى إل\\ى رف\\ع نس\\بة الوفي\\ات وإل\\ى إض\\عاف ق\\درة العم\\ال عل\\ى المقاوم\\ة (
وال\\دار البيض\اء عل\\ى  الم\\دن،جاذبي\ة) وأخي\را هن\اك 22( العمال في الوحدات النتاجي\ة الض\افية أو المنتظم\ة

لولئ\\– ويتعلق المر بالنس\\بة » التسليات المتنوعةجاذبيةأكةر من   الجور المرتفعة،جاذبيةبحكم   الخصوص
مه\\مظلذل– أوص\\ى مع أكةر مما يتعلق بأزمة حقيقية.  لسوق اليد العاملة،سيءالمحررين بنقص ناتج عن تنظيم 

بإنشاء مكاتم تقيد حركة العمال وتنقلتهم وحركة أجورهم.



تزود المناطق الخ\\رى تقليديا، لم تكن أية مشكلة مطروحة في المناطق الجنوبية التي كانت، وعلى عكس هذا،
 ول ف\\ي الش\\مال ف\\ي منطق\\تي؛بالي\\د العامل\\ة: دكال\\ة (الجدي\\دة) عب\\دة (آس\\في) حاح\\ا (الص\\ويرة) وح\\وز مراك\\ش

وإذا ك\انت الج\ور تعت\\بر كافي\ة ف\ي منطق\\ة ترتف\ع. والج\\ور ل إذ ليس هناك نقص ف\ي الش\غيلة، الغرب وتازة.
فإنها غير كافية في منطقة وجدة حيث كانت تشتغل فيها ورشات كبرى للسك– الحديدية مع ذل–. الغرب،

وق\د ط\الم رئي\\س منطق\ة ت\\ازة برف\ع الج\ور لمعارض\\ة المنافس\ة الجزائري\ة وإعاق\ة ذه\اب العم\\ال إل\ى منطق\ة
أن أج\\ور الي\\د العامل\\ة ،1913يب\\دو بالنس\\بة لج\\ور س\\نة  وكت\\م القنص\\ل الع\\ام لوج\\دة الس\\يد لثون\\د  وه\\ران.

 أما المراقم الم\\دني لمدين\\ة أس\\في ف\\إنه»الوربية والهلية لم تبلغ بعد المعدات التي تطابق ارتفاع كلفة المعيشة
، ويلخ\\ص إل\\ى توص\\ية ت\\دعوالتغذي\\ةبل فقراء يعانون من س\\ؤ   كسلء،ايستنكر قائل بأن السكان المغاربة ليسو

 فرنكات المطبقة حاليا (آنذاك).7 و5 فرنكات، مقابل 10 و 8إلى رفع الجور إلى 

 فيالتوثرهذه هي مظاهر أزمة اليد العاملة التي كتم عنها الكةير خلل الةلثينات وحتى فيما بعد ولم يكن هذا 
 وحيةم\\االس\\تعمار تف\\اقمت بق\\در م\\ا تن\\امى الس\\تعمارإذ بع\\د ظهوره\\ا م\\ع  س\\وق الي\\د العامل\\ة بظ\\اهرة جدي\\دة،

فبحك\\م تنوعه\\ا الك\\بير ك\\انت المه\\ام تتج\\اوز امكان\\ات س\\كان قليل\\ي الع\\دد ومحص\\ورين ف\\ي إط\\اراتهم تط\\ور.
الم\ر ،1929 و 1929ه\ذا فض\ل ع\\ن ج\ودة محص\ول الحب\\وب خلل س\\نتي   وعاداتهم النتاجي\ة.الجتماعية

كم\\ا س\\اعد ك\\ل م\\ن تمدي\\د الذي لم يشر إليه أحد وبدأ السكان يلمس\\ون ت\\دريجيا طلب\\ا جدي\\دا ع\\ن العم\\ل يخص\\هم.
 س\\اعد1929شبكة الطرق وتطور عدد الشاحنات والناقلت وتتميم جزء هام من السك– الحديدية وتشغيلها منذ 

).23على حركية أكبر بالنسبة للقرويين (

قب\\ل الرأس\\مالية، لن هذا م\\ا يمي\\ز الي\\د العامل\\ة م\\ا  في اليد العاملة وتغيبية؟ بالتأكيد،استقرارهل كان هناك عدم 
المنفصلة بشكل غير تام عن الوسط القروي الذي أتت منع والتي ل يعتمد عيشها عل\\ى بي\\ع ق\\وة عمله\\ا فحس\\م.

 العامل إلى المناطق التي به\ا أج\\ور ج\د مرتفع\\ة ث\\م يع\\ود فيه\ايذهمفلم ل  ومادامت الطلبات عديدة بهذا القدر،
ل– المرء من جرائه.ْهْهيَجهدة يفاقمها المرض، إذا لم يَُم إنها شروط ُم؟بعد إلى بلدته لينطلق من جديد

 ط\\ابع ي\\ومي وبإمك\\ان المش\\غلوذاتإذ كانت عق\\دة الش\\غل ش\\فوية  ،شيءأما المشغلون فلم يكونوا ملتزمين بأي 
 ح\\ول الج\\ر دائم\\ا ض\\منية، وك\\ان الع\\رفالتفاقي\\ة). وك\\انت 24 ( »مباش\\رة وب\\دون إش\\عار أن يضع لها حدا 

طريقة أدائه. كما أن الداءات العينية ونظام المقتصديات في المناجم والورش\\ات، وحده هو الذي يحدد مبلغه أو
إل أن بعض النصوص كانت تشكل خطاطة ولم تكن ممنوعة. حيث كانت تباع البضائع الرديئة بأثمنة مرتفعة،

 و1926فكان على مدة العمل أل تتجاوز عشر ساعات بالنسبة للنساء والطف\\ال (ظهي\\را  أولية لتشريع الشغل،
 مفتش\\ين بالنس\\بة للمغ\\رب1931-1930إل أنه\\ا ك\انت تض\م ف\ي   كما ت\م إنش\اء فرق\ة لمفتش\ي الش\غل،؛)1928
وك\\انت بن\\ود بينما ك\انت مراقب\\ة الورش\\ات والمن\\اجم مخصص\\ة لمهندس\\ي المن\\اجم والش\غال العمومي\\ة. برمته،
بحك\م ع\\دم غي\\ر أن الش\\غيلة المغارب\\ة،  حول حوادث الشغل تمت\\از بدق\ة أك\\ةر.1927يونيو حزيران/ 25ظهير 

ل\\ة ص\\عبةت يش\\كلون كاك\\انو ال\\ة المدني\\ة ولنه\\م اس\\تقطبوا للعم\\ل م\\ن ط\\رف رؤس\\اء الف\\رق،حت\\وفرهم عل\\ى ال
لين يفلتون بدون صعوبة من أحكام القانون.ِغمما جعل المشِغ التحديد،

بين منطق\\ة وأخ\\رى. وفيم\\االجور  كيف يمكننا أن ننظر الى الجور المطبقة؟ لقد كانت هناك فوارق كبرى في
يخص القطاع الزراعي يجدر التمييز بين العمال الموسميين الذين يأتون من بعي\\د وبي\\ن الم\\داومين المس\\تقطبين

محليا. وكانت الجور اليومية في المغرب الشرقي كما يلي:

المداومونالموسميون



1913
1929

 فرنكات4
اً فرنكا20ً

 فرنكات3
اً فرنكا12ً

                    

 و10 فرنكات بالنسبة للم\\داومين وبي\\ن 8 و5 بين 1929فكانت هذه الجور تتراوح في  أما في الدار البيضاء،
 الج\\ور أق\ل م\\ن ارتف\اعارتف\\اعهذا مع العل\\م أن وج\\دة ك\\انت تعت\\بر أن   فرنكا بالنسبة للموسميين.20 بل و15

بينما كان المستوطنون الزراعيون في الشاوية يعتبرون أن الج\\ور ال\\تي يؤدونه\\ا بلغ\\ت مس\\توى كلفة المعيشة.
حتمل.يُيُ ل

من إعادة تشكيل مجموعة الجور اليومية المدفوعة في ال\\دار البيض\\اء لبع\\ض ولو بصورة تقريبية، وقد تمكنا،
:على النحو التالي (بالفرنكات) الفئات من الشغيلة المغاربة والربيين،

 بالنسبة للعمال المؤهلين، وتض\\اعفت تلث1929 و1924ويتبين من الجدول التالي أن الجور تضاعفت بين 
كم\\ا أنه\\ا ك\\انت منخفض\\ة بالنس\\بة للمغارب\\ة ف\\ي حال\\ة التخص\\ص المتس\\اوي م\\ع؛ مرات بالنسبة للعمال الي\\دويين

ربيين فإنها في المعدل متساوية مع أجور البارسيين أو تفوقها نسبيا.وأما أجور العمال ال؛ ربيينوال

العامل اليدوي في
الميناء

الصباغالنجاراءنَالبنَ
(الدهان)

اصَصالرَص

1915:
1925:

المغاربة:

ربيون:وال
1927:
1928:

حزيران/(1929
يونيو)

المغاربة:

ربيون:وال
1929:

:(باريس)

 + الطعام1.35

7إلى 4

6 – 8
10 – 12

12  -  16

40

4.5

15 -16 

18 -  27

30 – 35

50 – 70

60

4.5 إلى 2.5

15 – 20

20 – 30

45 – 60

57

14 – 16

20 -  30

40  -  30

55

25  -  35 

50 – 70

57.5

 لس\\عار ال\\بيع بالتقس\\يط بال\\دارالس\\تدلليكي\\ف يمكنن\\ا تقيي\\م تغي\\رات الس\\عار؟ إنن\\ا ل نت\\وفر إل عل\\ى الرق\\م 
 ف\\ي352 الس\\تدلليبل\\غ الرق\\م  ،1914 كأس\\اس لس\\نة 100) كوس\\يلة لقياس\\ها. فبن\\اء عل\\ى الرق\\م 25( البيض\\اء

 وس\\تكون كلف\\ة الم\\واد الغذائي\\ة ق\\د تض\\اعفت مرتي\\ن فق\\ط من\\ذ،1929 ف\\ي 600وح\\والي  ،1924م\\ارس آذار/
السعارالجور أقوى بالنسبة للعامل اليدوي؛ وقد يكون متساويا تقريبا مع ارتفاع  ارتفاعفيما قد يكون  ،1924

 فحس\م،1926 ابت\\داء م\ن اس\تعمالهاوهذه بع\ض المعطي\\ات ال\\تي تمكن\ا  م\ن  اء المغربي مةل،نَفيما يخص البنَ
).26وذل– لعدم توفرنا على مةيلتها بالنسبة للسنوات التي سبقتها(

1926192719281929
الشعير

القمح الصلم
الغنم (كلغ)

السكر
)2الشاي(جودة

الشمع

75 -147
235-143

4.35 -2.85
360
25 – 20
220

126
177
4.75- 4.5
430
45 -12
؟

98 – 79.50

5.35 – 3.5
630 – 385
30 – 25

167.5

86 -  60
131 – 129
5.75
379 – 335

28.75  - 20
245



لكن كيف كان يتصرف ب\\ائعو التقس\\يط تل– هي السعار المتوسطة بالدار البيضاء في متاجر الجملة والمجازر.
ت\\بين الكش\\وف الش\\هرية ال\\تي تق\\دمها وكي\\ف ك\\انت ت\\بيع مقتص\\ديات الش\\ركات الم\\واد لعماله\\ا؟ ف\\ي الس\\واق،

 بي\\نظلح\\يُيُ لك\\ن بص\\ورة إجمالي\\ة، الحولي\\ات الحص\\ائية تغي\\رات قوي\\ة خلل الس\\نة أو م\\ن س\\نة إل\\ى أخ\\رى،
وارتف\\اع؛  بالنس\\بة للس\\كرالس\\تقرار ون\\وع م\\ن ؛ في أسعار القم\\ح الص\\لم والش\\عيرانخفاٌض،\\ 1929 و 1926

 ورؤس\\اء العم\\ال»العرف\\اء  التي يق\\وم به\\ا القتطاعاتوبعد خصم  قوي فيما يخص لحم الغنم والشاي والشمع.
– بمبرر الغرامات أو أي سبم آخر – ومقتصديات الشركات – التي من المستحيل تحديد قيمته\\ا – م\\ن المب\\الغ

 ضريبة الترتيم الذي كانت ترتفع كلفته ك\\ل س\\نة، م\\اذالداءخصص جزء من منها يُالمالية العائدة للبلد والتي يُ
يبقى لتحسين شروط عيش العامل؟ يبقى بل ش\\– مبل\\غ يف\\وق المبل\\غ ال\\ذي ك\\ان يت\\وفر علي\\ه العام\\ل وم\\ةيله س\\نة

 ل\\ن يبل\\غالرتف\\اع لك\\ن ه\\ذا 40  وربم\\ا / 30 و20 وال\\ذي يس\\مح ل\\ه ب\\الرفع م\\ن ق\\درته الش\\رائية بنس\\بة 1926
غي\\ر أن العام\ل الي\\دوي ).27الضعف كما توحي بافتراضه الزيادة السمية المسجلة من ط\\رف الحص\\ائيات (

المؤهل سيكون قد تمكن من تغطية الزيادة في السعار بربحه الضافي فقط.

 قطاع\\ات النت\\اج العص\\رية بش\\كل موس\\مي أواجت\\ذبتهاومهما يكن من أمر، فإن كةلة اليد العاملة المغربية التي 
(1929 ش\\خص س\\نة 100000ويمكن تقديرها بأكةر م\\ن  نهائي استمرت في النمو، وال\\ى ج\\انم بع\\ض ).28 

النوي\\ة المرتك\\زة بص\\ورة أفض\\ل ف\\ي الش\\ركات الحض\\رية – وه\\ي ي\\د عامل\\ة ذات خ\\برة أت\\ت ب\\دون ش\\– م\\ن
 م\\ن»بروليتاريا رثة الصناعة التقليدية والتي ل نعرف أفكارها ول اهتماماتها – كان مجموع العمال يشكلون 

ورها بشكل تام، وليس لها بعد وعي طبقي ولم يكن بإمكانها أن تتوفر علي\\ه.ذأصل قروي وغير منفصلة عن ج
نها أن تكون حاضرة بنوع ما في تنظيم مهن\\ي جنين\ي. وكي\\ف يمك\\ن له\\ذا الم\\ر أن يف\اجئاوبالتالي لم يكن بإمك
ربيون أنفسهم، وهم الذين كانت له\\م معرف\\ة معين\\ة بالممارس\\ة النقابي\\ة ، ق\\د ب\\دأوا، بالك\\اد،وفي وقت كان فيه ال
يتجمعون وينتظمون؟

) .29 (»غير المغاربة«النعكاسات النسانية : الجانب أو .

المأجورون و الموظفون:

»غي\\ر المغارب\\ة ك\\ان الش\\غيلة المغارب\\ة  عل\\ى الرغ\\م م\\ن تن\\امي ع\\ددهم من\\ذ مهاي\\ة الح\\رب العالمي\\ة الول\\ى،
 مجموع\\ة ج\\د متن\\افرة. فك\\ان فرنس\\يو المي\\تربول أو الجزائ\\رالمتي\\ازيش\\كلون ف\\ي القطاع\\ات الخاص\\ة وذات 

وأط\\ر، وك\\انت أغل\\بيتهم تعم\\ل ف\\ي يش\\تغلون كعم\\ال م\\ؤهلين ورؤس\\اء عم\\ال ورؤس\\اء اس\\تغلليات زراعي\\ة،
  والمناجم والصناعات الناشئة والتجارة.المتيازالمصالح ذات 

يشكلون يدا عامل\\ة ثمين\\ة  الجنسية الفرنسية،ا الصل  أو أبناء الجانم الذين حملووذو  »،الجزائريون وكان 
أو ا إل\\ى المغ\\رب الش\\رقي المج\\اور،ّرفجاءوا بكةرة من منطق\\ة وه\\ران ب\ّر؛\ )30(» نظرا لقدرتهم على التكيف

»الم\\تربوليون روا أحي\اء المع\ارف والص\\خور الس\\وداء. وك\ان َم\بحرا من وهران إلى الدار البيضاء حيث عَم
غي\\ر أن غلء المعيش\\ة وقس\\اوة ظ\\روف العم\\ل وانع\\دام يتمتع\\ون ب\\أجور متس\\اوية م\\ع أج\\ور ش\\غيلة ب\\اريس.

 – قانون الةماني ساعات عمل للشغل، العطلة السبوعية، التشريع الخاص بمح\\اكم الش\\غل،الجتماعيةالقوانين 
ففتح\\وا ورش\\ات  عل\\ى حس\\ابهم الخ\\اص،الس\\تقرار أو ال\\ى ؛الح\\ق النق\\ابي – دفعته\\م إل\\ى الع\\ودة ال\\ى بلده\\م

ميكانيكي\\ة ص\\غيرة واش\\تغلوا ف\\ي النق\\ل بالش\\احنات والح\\افلت، وعل\\ى ه\\ذا النح\\و ب\\دأ المحظوظ\\ون منه\\م جم\\ع
ثروتهم.



أم\\ا وك\\ان الس\\\بانيون واليط\\\اليون يش\\تغلون ف\\ي ورش\\\ات الش\\غال العمومي\\\ة والبن\\\اء كرؤس\\اء أو كبن\\ائين.
بفض\\الة عل\\ى س\\بيل البرتغ\\اليون فك\\انوا يش\\تغلون كص\\يادين، بينم\\ا النس\\اء والطف\\ال يعمل\\ون ف\\ي المص\\برات،

المةال.

غي\\ر أنن\ا  ربيي\\ن يض\\اعف مرتي\\ن أعل\\ى أج\\ر بالنس\بة للمغارب\\ة.ووعلى أي حال، فقد كان أقل أج\\ر بالنس\\بة ال
 – كم\\ا يق\\ول م\\دير المكت\\م القتص\\ادي لل\\دار البيض\\اء – ب\\أن أعل\\ى أج\\ر للعم\\ال الهليي\\ن1929نلح\\ظ س\\نة 

المختص\\\ين م\\\ن أمة\\\ال النج\\\ارين و البن\\\ائين والس\\\باكين ... ال\\\خ، يص\\\ل ال\\\ى الج\\\ر الدن\\\ى، الم\\\ؤدى للعم\\\ال
العتب\\اراتوهك\\ذا ت\\م الرج\\وع إل\\ى  .»لينِغربيي\\ن ... وهن\\ا يكم\\ن الخط\\ر ال\\ذي لحظ\\ه ع\\دد م\\ن المش\\ِغلوال

يتوق\\ف ع\ن الش\غل عن\دما يعت\\بر أن بحكم عدم تبص\\ره وحب\ه للتأم\ل، إن العامل الهلي، الرسمية القائلة مةل: 
فك\ان المش\كل المط\\روح بص\\ورة مباش\رة يتجل\ى ف\ي .»أرباحه ستس\مح ل\\ه ب\العيش لم\\دة معين\ة ب\دون أن يعم\ل
 يوص\\ي، م\\نالقتصادي. وكان مدير المكتم الستقرارتشجيع مجيئ اليد العملة الجنبية المؤهلة، ولدفعها إلى 

وستطبق القامة العامة فيما بعد إجراءات أخرى. ببناء السكن لها.  بها،الحتفاظأجل 

10.500 ك\\انوا 1929ففي نهاي\\ة  أما عدد الموظفين الفرنسيين فاستمر في الرتفاع مع توسع رقعة الستعمار.
ف\\إن وزنه\\م الع\\ددي طين،يربيي\\ن النش\\و م\\ن الس\\كان ال%25ونظ\\را لك\\ونهم يمةل\\ون أك\\ةر م\\ن   )،31ف\\رد (

 وكان على س\\لطات الحماي\\ة أن»الجديدمغرب ال والقتصادي وكذا دورهم الداري كان مهما في المغرب في 
.بالعتبارتأخذ ذل– 

الحركة التعاضدية 

 نج\\د1930فف\\ي   الذي تل ذهاب ليوطي نشأة جمعيات مهني\\ة جدي\\دة ب\\وتيرة ج\\د مرتفع\\ة.النفراجلقد شجع جو 
لق\\د .1925ك\\انت موج\\ودة س\\نة ،  مؤسس\\ات تض\\امنية10 جمعي\\ة معلن\\ة وم\\ن ض\\منها 82 م\\ن أص\\ل 28أن 

غي\\ر أن ه\\ذه الحرك\\ة ك\\انت له\\ا ممي\\زات مختلف\\ة تضاعف عددها إدن ثلث مرات خلل هذه السنوات الخمس.
.المتيازفي القطاعات الخاصة والعمومية والقطاعات ذات 

 ل\\مالمتي\\ازص\\ول الش\\غيلة وع\\دم اس\\تقرار الش\\غل ف\\ي القطاع\\ات الخاص\\ة والقطاع\\ات ذات أ ف\\ي الختلفإن 
يشجعها إل قليل على إنشاء تنظيم فعال.

، تض\\م مس\\تخدمي بن\\–»تجم\\ع مهن\\ي  وجمعية أو »ودادية وكانت توجد بالقطاع الخاص حوالي خمسة عشر 
؛والمختزلين والضاربين عل\\ى الل\\ة الكاتب\\ة  والمحاسبين،؛المغرب و التجارة بالدار البيضاء والرباط ومراكش

 وعمال البناء بالرباط- سل وعمال الجي\\ر والس\\منت بال\\دار البيض\\اء؛وعمال المخابز أو طباخي الرباط – سل
ة. وك\\انَك\\ ش\\غيلة من\\اجم بن\\ي ت\\ادجيرت وخريبَك»حلق\\ات تض\\اف ال\\ى ذل\\–  ) وعم\\ال قط\\اع الكت\\اب.1927(

والج\\انم، وك\\انلوحدهم، وغالبا ما يأتون من الشغيلة الفرنسية المنخرطون يأتون أحيانا من الشغيلة الفرنسية 
فإذا صدقنا ق\\ول ومع ذل–، اليهود المغاربة والمستخدمون في الطباعة والتجارة والبن– مقبولين فيها بدون ش–.

التجمعات كانت تفتقد لية حيوي\\ة ونش\\اط فإن هذه  السيد مانجو، رئيس مصلحة الشغل بالكتابة العامة للحماية،
.»رياظولم يكن وجودها إل ن

المحطات الكهربائية للمغ\\رب ( أما جمعيات شغيلة المصالح ذات المتياز –الشركة المغربية للشحن والفراغ،
مستخدمو الشركة المغربية لتوزيع الماء والكهرباء – فل يبدو أنها كانت تظهر حماسا أكبر.؛ )1926

السككيون



اكانت تمتد ش\\بكة الس\\ك– الحديدي\\ة. وك\\انو ). فعددهم كان يتنامى بقدر ما32كان الوضع مختلفا عند السككيين (
وخ\\ط طنج\\ة- مقسمين إلى شبكات، وبالتالي إل\\ى ودادي\\ات مختلف\\ة، إذ ك\\انت هن\\اك الس\\ك– الحديدي\\ة العس\\كرية،

إذ بع\\د إنش\\اء ودادي\\ة ب\\القنيطرة  الكةر نش\\اطا.الخيرة هم وبدا مستخدمو هذه .والسك– الحديدية للمغرب فاس،
م\\ارسآذار/ 26وف\\ي  .1925أكت\\وبر تش\\رين الول/ 27، أسس\\وا الجمعي\\ة الودادي\\ة المهني\\ة ي\\وم 1924س\\نة 
).33(ه  الضراب المغربي الول، الذي يمكن أن نحكي قصتا شنو1926

ي\\اومين، يري\دون نظام\ا أساس\يا يح\دد ش\\روط عمله\م، ويري\\دون تط\\بيقُمال\ذين ت\\م تش\غيلهم كُم ك\ان الس\\ككيون،
، وانشاء صندوق التعاون، ومجاني\\ة العلج الط\\بي والدوي\\ة، وتش\\كيل مجل\\س%35الجور الميتربولية بزيادة 

تأديبي ولجنة للترقية. وأمام رفض الدارة مناقشة ه\\ذه المط\الم ق\رر س\\ككيو ال\دار البيض\\اء ش\ن اض\\راب ع\ن
مارس ذهم مندوبون إلى الرباط على مت\\ن س\\يارات، لك\\ن خط\\وتهم ل\\مآذار/ 6مارس، وفي آذار/ 5العمل يوم 

روقراطيين القريبين جدا من الدارة. أما القنيطرة، التي تعد ملتقى هاما لخط\\وط الس\\ك–يتكلل بالنجاح بسبم الب
ة تم توقيفَكالحديدية، والتي يتمتع مستخدموها بحساسية كبرى، فإنها التحقت بالحركة الضرابية. وفي خريبَك

حتج\از ك\ان رده\\م ه\و القي\ام بمظ\اهرة م\\ن ش\ارعلد المض\\ربون بالّدّدهُ\انطلق قط\ارات الفوس\فاط. وحي\ن هُ
 تم ه\\ذا بل مب\\الت ك\\برى، إذ ك\\انت»حاملين علما احمر ومرددين نشيد الممية  المحطة الى المنطقة المدنية،

، ه\ذا م\\ا» آن\\ذاك ش\\ابنان\اك  اهرون معرضين إلى عقوب\\ات جس\يمة.ظتمالبلد في خضم حرب الريف، وكان ال
 الشاغلغلكن شغل ستي  الذي ساهم في هذه الحركة التظاهرية،Henry Prudhommeقاله لي هنري بريدوم 

كان يتركز في تهدئة الوضاع لتخصيص كل الجهود لمحاربة عبد الكريم. لذا حصل كل السككيين على النظام
ف\\أوقفوا إض\\رابهم. لك\\ن الس\\لطات الجهوي\\ة ظل\\ت م\\ع ذل\\– متخوف\\ة م\\ن وق\\وع م\\ارس،آذار/ 20الساس\\ي ي\\وم 

، وهم\\اArrighiش\\امبيون وأريغ\\ي  أبري\\ل اعتق\\ال،نيس\\ان/ 28. هكذا ت\\م ف\\ي ومايأيار/مظاهرات بمناسبة فاتح 
ثم أطلق سراحهما وتم تنقيلهما. ال،ضالقائدان المتحمسان أكةر للن

ف\\انحلت الف\\روع ول\\م يب\\ق ف\\ي الرب\\اط إل أربع\\ة ودخلت ودادية السك– الحديدية للمغ\\رب إذ ذاك مرحل\\ة رك\\ود،
، عل\\ى إحي\\اءWolentenowitzلنتنوي\\تز ُو ُو،وعمل الكاتم الع\\ام .1926 كانون الول/ديسمبرمنخرطين في 

.اجتماعاتقدت ُع وُعاتصالتبطت ُرلهذا ُر وداديته وإعادة تجميع تنظيمات السككيين.

 وضم من\\دوبي الودادي\\ات الس\\ككية الةلث،1927أكتوبر تشرين الول/ 2 تم بالرباط يوم الجتماعاتأول هذه 
فدرالي\\ة ه الوحدة المستقبلية بين هذه الوداديات: لجن\\ة وف\\اق،ذ التنظيمي الذي ستتخلونوقشت خلله مسألة الشك

 على ه\\ذا الش\\كل التنظيم\\ي الخي\\ر باعتب\\اره الش\كل الش\\رعيالتفاقوتم  يدة؟ حللتجمعات أو ودادية واحدة وو
قبل المشروع من طرف اللجنتين المركزيتينيُ.. لم يُالسف.. لكن مع 1914أيار/مايو  24الوحيد حسم ظهير 

»وتوقفت المسألة عند هذا المستوى ... ة والسك– الحديدية للمغرب.يلوداديتي السك– الحديدية العسكر

 باعتب\\اره عنص\\را خطي\\را،1928ف\\براير ش\\باط/ بضعة شهور بعد ذل\\– إذ ت\\م تس\\ريح ولنتنوي\\تز ف\ي استأنفتثم 
خ\ر، ذه\م ش\\امبيون عن\د الم\\ديرآي\ن ش\امبيون، ال\\ذي ك\ان ف\ي برش\يد، بال\دار البيض\\اء. وص\حبة من\\دوب ُعوُع

فرف\\ض أردوان ونص\\حهما ب\\أن يهتم\\ا بوض\\عيتهما الشخص\\ية أردوان وطلم منه إرجاع ولنتنويتز الى وظيفته.
ض ش\\امبيون ولنتنوي\\تز عل\\ى رأسّووع\\ّو ع\\وض القض\\ايا التعاض\\دية وع\\رض عليهم\\ا منص\\م رئي\\س دائ\\رة.

 التص\\الت المفق\\ودةلس\\تعادةكل ما ف\\ي وس\\عه  برفقة مكتبه، الودادية المهنية للسك– الحديدية المغربية. وبذل،
وبين ال\\ذي ت\\م ف\\يد المن\\اجتم\\اعإن   ولتجميع السككيين وتوحيدهم عبر عمل مشترك من أجل تحس\\ين الج\\ور.

فاعتبرنا أنه يجم العمل الى  إلى المسؤولين تؤد إلى أية نتيجة.تعةبُوالرسائل الملحة التي بُ أبريل،نيسان/فاتح 
ج\\انم الس\\ككيين والتص\\ال بقواع\\دهم والتخل\\ي ع\\ن الس\\لوب ال\\وهمي والخطي\\ر  ال\\ذي يبتغ\\ي الحص\\ول عل\\ى

كتبه شامبيون فيما بعد. هذا ما ،»اتفاقات على مستوى القمة



1928يوني\\و حزي\\ران/ ف\\ي Tribune des cheminots »منبر الس\\ككيين  وتم إصدار العدد الول من نشرة
غير أن هذا الع\\دد ل\\م يتبع\\ه أي ع\\دد آخ\\ر ال\\ى الذي تضمن رواية لجميع هذه الوقائع، لتوضيح المر للسككيين.

.1929مارس آذار/حين صدور العدد الول من السلسلة الجديدة الذي ظهر في 

عي\\ن س\\ككيو الس\\ك– الحديدي\\ة المغربي\\ة المجتمع\\ون ف\\ي م\\ؤتمر له\\م بال\\دار ،1929ف\\براير ش\\باط/ 10وف\\ي 
وترك\\و له\\ا الص\\لحية الكامل\\ة ف\\ي عق\\د وبين ع\\ن خ\\ط طنج\\ة –ف\\اس.دبحض\\ور من\\ ،»لجن\\ة الوح\\دة  البيض\\اء،
م\\ارس بمكن\\اس ال\\ذي س\\يقرر ف\\ي النظ\\امآذار/ 10 بالم\\دن الك\\برى وف\\ي ال\\دعوة إل\\ى م\\ؤتمر ي\\وم اجتماع\\ات
درالية سككيي المغرب.يالساسي  لف

ف\\براير) وف\\اس (ش\\باط/ 25 اجتماع\\ات بالرب\\اط (» مباشرة م\\ع الجم\\اهير اتصالتوعقد مناضلو اللجنة عبر 
م\\ارس)، وعمل\\وا خلل ه\\ذهآذار/ 6) والقنيط\\رة ومراك\\ش (فات\\ح و 28البيض\\اء ( ) وال\\دار27) ومكن\\اس (26

ه، م\\ن ط\\رف الس\\ككيين العدي\\دين ال\\ذين ك\\انواو عل\\ى تبن\\ي مش\\روع النظ\\ام الساس\\ي، ال\\ذي بل\\ورالجتماع\\ات
يحضرونها وذل– بعد مناقشته.

ثلثة وثلثين مندوبا يمةلون الشبكات ضم  مارس بمكناس،آذار/ 10 يوم اجتماع كما كان منتظرا، تم، وهكذا،
 وق\\رر خلل\\ه المن\\دوبون تأس\\يس فدرالي\\ة س\\ككيي»السككية الةلث والفروع الستة الممتدة من مراكش إلى فاس

وعينوا أعضاء الهيئات القيادية. المغرب، وحددوا نظامها الساسي، وناقشوا المطالم التي يجم الدفاع عنها،

ه\\و إيج\\اد ص\\يغة قانوني\\ة تجع\\ل م\\ن الص\\عم عل\\ى القام\\ة أن ترف\\ض على مايبدو، ومما شغل بال المؤتمرين،
أن تح\\ول وهي ودادي\\ة الس\\ك– الحديدي\\ة العس\\كرية، لم من أقدم الوداديات،طُمنحهم رخصة لمزاولة نشاطهم و
م المنخرطي\\ن – ف\إن ودادي\\ة خ\\طظ\\منه\\م مع وأم\\ام رف\ض قادته\\ا – ال\\ذين ت\\برأ نظامها الساسي له\\ذا الغ\\رض.

يوني\و أرس\\ل طل\م إل\\ى الحماي\\ة ل\ترخيصحزي\\ران/ 17طنجة-فاس هي ال\تي تح\\ولت إل\ى فيدرالي\\ة، وف\ي ي\وم 
درالي\\ةيأص\\بح نش\\اط الف  أي\\ة معارض\\ة رس\\مية،ر، ولع\\دم ظه\\وأيل\\\ول/سبتمبر 17وف\\ي  نش\\اط ه\\ذه الفيدرالي\\ة،

صا.ّخمرّخ

درالي\\ة إل\\ىيقس\مت الف لعض\\ائها،» الدراس\\ة وال\دفاع ع\\ن المص\\الح المادي\ة والمعنوي\\ة وبحك\\م تأسيس\ها لغاي\\ة 
د منه\ا عل\\ى مجموع\\ات تقني\\ة وعل\\ىح\\ويت\\وفر ك\ل وا يحدد القانون الداخلي مج\ال نش\اطها بدق\ة، ثمانية فروع،

وك\\ان عل\\ى التجم\\ع الع\\ام الس\\نوي أن يبل\\ور برنامج\\ا للعم\\ل وأن يخت\\ار لجنة محلية مكونة من ثلث مس\\ؤولين.
 كما كان على اللجنة المركزي\\ة أن تخت\\ار.أعضاء اللجنة المركزية إثنى عشر عضوا زيادة على كتاب الفروع)

يشكلون المكتم المركزي وكان شامبيون هو الكاتم العام. من بين أعضائها كاتبين وأمينين للصندوق،

والمط\\الم ، التي كان شامبيون يحررها بأكملها تقريب\\ا،»منبر السككيين لذعة لنشرة لوقد أثارت المقالت ال
أث\\ارت ثلث\ون يوم\ا ف\ي العطل\\ة الس\\نوية)، العطل\ة الس\\بوعية، المقدمة (تحدي\د ي\وم العم\\ل ف\ي ثم\اني س\اعات،

 م\\ن الس\\ك– الحديدي\\ةArdouin مم\\ا أدى ب\\أردوان مخ\\اوف م\\ديري مختل\\ف الش\\بكات الحديدي\\ة العس\\كرية،
درالي\\ة ال\\تي ليوتيوني من خط طنجة – فاس إلى رف\\ض اس\\تقبال ق\\ادة الفللمغرب والسك– الحديدية العسكرية، 

يعترفان بوجودها.

8يولي\\وز و تم\\وز/ 13 ف\ي اس\تقبلفق\د ب\دا أك\\ةر ميل إل\\ى التس\اهل والتوفي\ق. إذ  لوسيان س\ان، أما المقيم العام،
18غي\ر أن اللق\اء (ال\ذي ت\\م ف\ي  درالي\\ة وتمك\ن م\\ن ت\دبير لق\اء م\ع أردوان.يوبي الفدأكت\\وبر، من\تش\\رين الول/

، كم\\ا»لقد كان لقاء كلسيكيا للتهدي\\د يمكن من الحفاوة. يتسم بأقل ما كان  أكتوبر)تشرين الول/تشرين الول/
فقد هدد المدير المندوبين ورفض كل مطالبهم. كتم عنه شامبيون.



ق\\ررت اللجن\\ة المركزي\\ة تخفي\\ض مردودي\\ة العم\\ل وبعد الدورة التوضيحية النشيطة التي قام به\\ا الك\\اتم الع\\ام،
وبواس\\طة ملص\\قات )،1930-\\ 1929 ك\\انون الول/ديس\\مبر 13( بتط\\بيق دقي\\ق وص\\ارم للق\\انون التنظيم\\ي

واعتذروا لدى ال\\رأي ف السككيون بمطالبهم،ّروتوزيع منشور خاص، عّر خضراء كبيرة، وإعلنات صغيرة،
هكذا كان ه\ذا الش\\كل النض\\الي أك\\ةر ذك\\اء وتهييئ\\ا م\ن العام عن الزعاج الذي قد تكون حركتهم قد تسببت فيه.

كما كان أكةر إثارة للقلق أيضا. الضراب،

 ش\\امبيون بعرقل\\ة العم\\ل، ث\\م اس\\تغلت مش\ادته م\\ع رفي\ق ف\\ي العم\\ل، فق\دمته أم\\امباته\امردت الدارة  أم\\ام ه\\ذا،
).1929 كانون الول/ديسمبر 17مجلس التحقيق ثم عزلته عن العمل (

) مباش\\راا حاض\\ر29 حاض\\ر) ومراك\\ش (200 حاض\\را) وال\\دار البيض\\اء (70فكان رد فعل ف\\روع القنيط\\رة (
ول\\و بص\\فة ك\\اتم م\\أجور إن دع\\ت درالي\\ة،ي علي\\ه ف\\ي القي\\ادة الفظويط\\الم بإع\\ادة ش\\امبيون إل\\ى عمل\\ه والحف\\ا

 مطام\\ح الف\\روعNavaillesاني فَ\\نفَم\\ع  منقس\\مين: نص\\فهم ك\\ان يؤي\\د اغي\\ر أن س\\ككيي الرب\\اط ك\\انو الحاج\\ة.
م. وك\\ان عل\\ى اللجن\\ةا وأغلبيته أطر، يطالم بالقيام بمساعي لدى الم\\دير الع\\، بينما كان النصف الةاني؛الخرى

 طالم مندوب عن الرباطالجتماعخلل هذا  .1930يناير كانون الةاني/ 19المركزية أن تحسم في المر يوم 
وق\\د اته\\م ش\\امبيون ب\\أنه يري\\د أن. درالي\\ةيا بالمص\\لحة العلي\\ا للفذوذل\\– أخ\\ بانتخ\\اب ك\\اتم ع\\ام جدي\\د مباش\\رة،

نفدرالي\\ة العام\\ة للش\\غلو توجيه\\ات الكاس\\تلهامف\\رط ف\\ي يُيسترجع منصبه عن طريق ضغوطات سياسية وب\\أنه يُ
 وهزيم\\ةللدارة انتص\\اراالوحدوي في أعماله. وكرد على هذا، اعتبر شامبيون بأن تغيير الكاتم العام س\\يكون 

نفدراليات المتحدة أو الوحدوية، وخل\\ص إل\\ىوللفدرالية، ثم تل المراسلة التعاضدية المحضة التي تبادلها مع الك
وبع\\\د» نفدرالي\\\ة العام\\\ة للش\\\غل الوح\\\دويونفدرالي\\\ة العام\\\ة للش\\\غل ول للكونح\\\ن لس\\\نا ت\\\ابعين ل للك الق\\\ول 

المناقشة ، قررت اللجنة المركزية البقاء على شامبيون ككاتم ع\\ام م\\أجور م\\ع تف\\ويض س\\لطاته للك\\اتم الع\\ام
من مكناس. دوريل، المساعد،

ب\\ع س\\نوات م\\ن قب\\ل إل أن المن\\اخرر من عدة جوانم بقضية بوسار ال\\تي ح\\دثت أّكذّكتُإن قضية شامبيون هذه تُ
 والسياسي قد تغير.الجتماعي

ي الشاب شامبيون –كان عم\\ره س\\بعة وعش\\رون س\نة– ال\\ذي ك\\ان من\دفعا ومته\\ورا أحيان\\ا، ب\دعم ح\\ازمظلقد ح
ذين كان أقوى الف\\روع ب\\دون من\\ازع. أم\\ا ب\\اقي الف\\روع ال\\تيلوثابت من طرف فرعي الدار البيضاء ومكناس ال

ه\\ذا فض\\ل ع\\ن ا، فيما أبان أطر الرباط عن مناهض\\تهم ل\\ه بص\\ورة متعم\\دة.ظ فقد بدت أكةر تحف،كانت منقسمة
عتمدا بالمغرب لبن– باريس والراضي المنخفض\\ة.ُمإذ أن أردوان كان وكيل ُم أن ميزان القوى لم يكن إيجابيا.

– ل\م تع\ط احتجاج\ات الف\روعلل\ذ لوسط اليمين\ي ه\\ي ال\تي تس\ير ش\\ؤون الدول\\ة ف\ي ب\اريس.افيما كانت حكومة 
، أي\\ة نتيج\ة. فاض\\طر ش\امبيون إل\\ى مغ\ادرةJouhauxوبين الش\\تراكيين ب\\المغرب ول ت\دخلت ج\وهر دوالمن

وأعي\\د دمج\\ه بالس\\ك– الحديدي\\ة المغ\\رب بض\\عة ش\\هور م\\ن بع\\د ولق\\ي ص\\عوبة جم\\ة ف\\ي إيج\\اد عم\\ل بفرنس\\ا.
بارتكازهم\\ا عل\\ى ق\\رارات ه بريدوم ودوري\\ل ال\\ذين،ي بفضل تدخل صديق1938يوليوز تموز/ 11المغربية في 
) وال\\تي أص\\بحت قابل\\ة للتط\\بيق ف\\ي1937يولي\\وز تموز/ 12تها حكومة الجبهة الشعبية (قانون ذالعفو التي اتخ

وبتعيين\\ه بال\\دار )، توص\\ل ال\\ى عق\\د اجتم\\اع لجن\\ة بة\\ت ف\\ي الم\\ر.1937آب/أغس\\طس  10المغ\\رب (ظهي\\ر 
لم يعد له أي نشاط نضالي. البيضاء،

الموظفون : التنظيم والمطالب.

 : ك.ع.ش.ـظهور الفروع النقابية الولى ل-

مى فرنسيون – شروط مختلفة، وبالتالي تصرفات مختلفة.ظكانت للموظفين – وغالبيتهم الع



 أو» الودادي\\\ات  و» المؤسس\\\ات التض\\\امنية ك\\\انت توج\\\د ح\\\والي خمس\\\ة عش\\\ر م\\\ن  ،1925فف\\\ي س\\\نة 
وبع\\د س\\نة  تض\\م ب\\اقي الم\\وظفين.»الجمعي\\ة العام\\ة   المكونة أساسا من المدرس\\ين، فيم\\ا ك\\انت»المجموعات 

، تض\\اعف ع\\ددها أرب\\ع م\\رات، فتجم\\ع الموظف\\ون1929. تك\\اثرت جمي\\ع ه\\ذه التنظيم\\ات وعن\\د نهاي\\ة 1925
تحدوا ليقدموا مطالبهم للدارات المعنية ويدافعوا عنه\\ا أمامه\\ا. كما أنهم غالبا ما حسم فئاتهم وحسم المرافق.

وانخ\\رط البري\\ديون والجمركي\\ون ومس\\تخدمو الخزين\\ة والتحفي\\ض وس\\جل المس\\احة والملك والش\\رطة وال\\ى
غيرها من المصالح في المسار الذي افتتحه الساتذة و المعلمون ومستخدمو الشغال العمومية.

غي\\ر أنن\\ا ل نت\\وفر عل\\ى حق\\ا،  لمدهش\\ة1928 و1927 و1926إن قائم\\ة جمعي\\ات الم\\وظفين المؤسس\\ة ف\\ي 
ر م\\ع ذل\\– ال\\ى بع\\ض الجمعي\\ات المنش\\أة: الجمعي\\ة المغربي\\ة للكت\\ابنُِش\\نُْلم ه\\ده الجمعي\\ات وْلظ\\معطي\\ات مع

 جمعي\ة؛ك\ان كاتبه\ا ه\و ج\ان ليوني\\تيو بالرب\اط، 1926أيار/مايو  12لة التي أنشئت في لوالضاربين على ال
رالية مستخدمي الجم\\اركيوفيد؛  بالدار البيضاء1927 يسمبردكانون الةاني/ة العقارية التي أسست في ظالمحاف

.Annibal Giacobli التي كان رئيسها هو أنيبال جياكوبي 1928كانون الةاني/ديسمبر الشريفية في 

 تجمع البريديون في)Erdinger(وتوجد معلومات وفيرة أكةر حول الحركة البريدية. إذ حسم أقوال إردينجر 
 ، من الدار البيضاء، بإنشاء ودادية مستخدمي)Lamoulie(بادر لمولي –  فكاتبنا يقول:  .1924هيئات منذ 

. وه\\والنخ\\راط) هو الذي توصل بأولى الرسائل الدورية ونشرات Coudercالبريد. وكان صديقي كوديرك (
نش\\ئت ف\\روع أخ\\رى ف\\ي ب\\اقي المراك\\زأُخب\\ت كاتب\\ا له\\ا. وأُتُه الودادي\\ة  ال\\تي انتُذال\\ذي نظ\\م بف\\اس أول ف\\رع له\\

بال\\دار البيض\اء، الرب\\اط، مراك\\ش، مكن\اس، القنيط\\رة ... اذن يرج\ع الفض\\ل للم\\ولي – وه\و مناض\\ل الكبرى،
).34(»  إلى محاربته فيما بعد – في تأسيس أول ودادية للبريديين بالمغرباضطررتجيد، 

وكانت المطالم تتعلق إذ ذاك بالرواتم وبتعويضات القامة، المرتبطة بالتعويضات عن الس\كن ال\\ذي ك\ان ج\د
، ف\ي»الجل\ود ب\\و خري\ن ف\ي آكنت أقطن م\ع بري\\ديين  مةل، ففي فاس، ك وكان نتيجة لذل– غاليا جدا.ذانادر آن

منزل مغربي مفتقر للشروط الصحية ولوسائل الراحة بل وحتى للماء الشروب. وكن\\ا ن\\تزود م\\ن عن\\د الس\\قائين
كتبه أيضا إردينجر. هذا ما ،»كان باهضا بمقابل مالي...المر الذي كان يرهق ميزانيتنا خاصة وأن الكراء

الملحقي\\ن –وع\\ددهم» المي\\تروبوليين  ن، أويِ\\، وه\\م الك\\ةر ع\\ددا بش\\كل بيِ»الش\\رفيين وكان لجميع الم\\وظفين 
 ال\\تي ت\\مالس\\تعمارية على ك\\ل التعويض\\ات ظ الحفايء– اهتمامات مشتركة. إذ كانوا يرغبون قبل كل ش1535

بهم بواسطتها والتي كانت كل من الحماية والحكومة الفرنسية تمي\\ل إل\\ى تقليص\\ها أو إل\\ى إع\\ادة النظ\\ر فيه\\ا.ذج
ليط\\البوا بتطبيقه\\ا  عليه\\ا،احص\\لون يكما كانوا منتبهين للحركات والمتيازات التي كان بإمكان رفاقهم بفرنسا أ

 ه\\و الحص\\ول»ةيالش\\ريف في حقهم، المر الذي لم يكن يتم بدون مصاعم. وك\\ان اله\\م الك\\بر للط\\ر المحلي\\ة 
عل\\ى مم\\اثلتهم لزملئه\\م الفرنس\\يين ليتمتع\\وا بنف\\س ال\\ترتيم وبنف\\س س\\للم الروات\\م وبنف\\س الض\\مانات لس\\ير

أمرا ممكنا. وكانوا يأملون بهذا جعل مسألة دمجهم بالطر الفرنسية عند الحاجة، عملهم.
 

1926أبري\\ل نيس\\ان/وق\\د أعط\\ى المعلم\\ون م\\رة أخ\\رى مة\\ال للج\\رأة. إذ ط\\البوا ف\\ي م\\ؤتمرهم المنعق\\د ف\\ي 
 بك\\ل وض\\وح. وردت المديري\\ة عل\\ى ذل\\–، بش\\ن)Hardy( مديريتهم، وبذهاب المدير الع\\ام ه\\اردي »تجديدبـ 

حملة في الصحافة، وبممارسة ضغوطات على المعلمي\\ن ع\\ن طري\\ق بع\ض م\\ديري الم\\دارس بغي\\ة دفعه\\م إل\\ى
ي\\ن ه\\ارديُع، ُع1927فبراير شباط/غير أن هذه المناورات كانت بدون جدوى. وفي  شجم مواقف مناضليهم.
 مفتش أكاديمية آليي الذي أت\\ى مع\\ه ت\\ابو)Gotteland(وتلند َك َكـوض بُعصمة وُعارئيسا لجامعة الجزائر الع

)Thabaud( مونليس\\ون ـ بالبت\\دائي، مفت\\ش التعلي\\م )Montluçon(وإذ ذاك تم\\ت تلبي\\ة المط\\الم الساس\\ية .
للمطالم الساسية للمعلمين: أي إدماج  التعويض عن السكن ضمن الراتم وتشكيل لجن متعادلة التمةيل تخرج

قضايا الترقية والتنقيل والتعيين والجراءات التأديبية عن سلطة ومزاجية المكاتم.



كان هذا مكسبا هاما سيعمل باقي الموظفين على الحصول عليه.

ودادي\\ة التعلي\\م البت\\دائي م\\ن تلق\\اء ذاته\\ا ال\\ى ) تح\\ولت 1926أبري\\ل نيس\\ان/وخلل نفس المؤتمر (المنعقد في 
،1924 وهذا التغيير كان قد تقرر في »الفرع المغربي للنقابة الوطنية لمعلمي ومعلمات فرنسا والمستعمرات 
به\\ذا العم\\ل الق\\وي والمتص\\لم ت\\دعمت .1925 ح\\الت دون تحقيق\\ه س\\نة )Boussard(أن قض\\ية بوس\\ار –  إل

  التي بدأت تظهره كنواة صلبة للحركة النقابية المغربية.البتدائي ودادية التعليم ذسلطة ونفو

وهك\ذا، .التج\اهلة الكاتب\\ة عل\ى أن يتحرك\وا ف\ي نف\\س لالبريديين والضاربين على ال وقد حث مةال المعلمين،
)Mondoloni( ومن\\دولوني )Lamoulie(، تح\\ت ت\\أثير لم\\ولي 1927تحولت ودادية مستخدمي البريد سنة 

»ف\\رع المغ\\رب للنقاب\\ة الوطني\\ة لمس\\تخدمي البري\\د ، وه\\م مناض\\لون اش\\تراكيون، وأص\\بحت )Biau(وبي\\و 
وانخرطت في ك.ع.ش. وفي نفس السنة، ونتيجة لعملهم النقابي، حصل البريديون فيما يتعلق بالراتم والترقي\\ة

)، ه\\ذا2/7/1927والمرتبة، على تطبيق القوانين المطبقة على البريديين المتربوليين (مرسوم وزي\\ري بتاري\\خ 
مع احتفاظهم بامتيازات نظامهم الساسي المحلي.

ل\\ة فق\د حص\\لوا عل\\ى مماثل\\ة أوض\\اعهم بأوض\\اع كت\\اب ال\\وزارات الفرنس\\ية.لأما الكت\\اب والض\\اربون عل\\ى ال
 ال\\تي تم\\س ف\\يللحتجاج\ات يشجع التماثل بي\\ن الط\\ر الش\\ريفية والط\\ر الفرنس\\ية تفادي\\ا )Steeg(وكان ستيغ 

Lucien(نظ\\ره س\\لطة القام\\ة العام\\ة. وعن\\دما ه\\دد لوس\\يان س\\ان   Saint(بإع\\ادة النظ\\ر ف\\ي ه\\ذا التماث\\ل 
).Leonetti(حسم ليونيتي   المكتسم، لم يتردد الكتاب في القيام بمظاهرة أمام القامة العامة

، ضغوطات قوية أكةر ف\\أكةر داخ\\ل منظم\\ات م\\وظفي المغ\\رب لك\\ي تنخ\\رط ف\\ي1927لوحظ منذ  وفي الواقع،
 يعمل\\ون بك\\ل ق\\واهم ف\\ي ه\\ذاالش\\تراكيونلون ض\\درالية الفرنسية للموظفين. وك\\ان المنايك.ع.ش. كما فعلت الف

) و ك.ع.ش. آن\\داك رؤى اجتماعي\\ةSfio، الفرع الفرنس\\ي للممي\\ة العمالي\\ة (الشتراكي، وكان الحزب التجاه
:بباريس 1927  الساسي، في مؤتمرالتفاق) أن يشير إلى هذا Jouhaux( وسياسية متشابهة. ولم يفت جوهو

، الف\رع الفرنس\\ي للممي\ةالش\\تراكيالح\\زب [، وأردده الي\\وم، فأن\ا لس\ت عض\\وا ف\ي 1925لقد قلت ذل\– ف\ي  
كلما بدا ذل– ض\\روريا، م\\ع إل أنني أريد، بموافقة من المنظمات المتحدة في الكنفدرالية، أن أعمل، ...]العمالية

بمس\\اعدة البري\\ديين وم\\وظفين آخري\\ن، وكان المعلم\\ون،» الحزب لهداف مشتركة بين الشعم والطبقة العاملة
، الش\\ديدة التفك\\–،»الجمعية العامة  عدم فعالية انتقاد في مؤتمرهم عن اإذ أنهم لم يكفو العناصر الكةر نشاطا.

ك\\ان المعلم\\ون يرغب\\ون ف\\ي والمطالبة بهيكل أكةر صلبة. وبتحويلهم إلى فرع نقابي للنقابة الوطنية الفرنس\\ية،
ق\\اله  ه\\ذا م\ا»عل\\ى تنظي\\م نق\\ابي أن يس\اهم ف\\ي تنظي\\م نق\ابي   ب\دورها ش\\كل نقابي\ا.»الجمعي\\ة العام\\ة أن تأخد 

الفدرالي\\ة  بـ عل\\ى تس\\ميتها 1927ين\\اير ك\\انون الة\\اني/ وق\\د حمل\\وا اجتم\\اع اللجن\\ة المركزي\\ة ف\\ي .كاتبه\\ا الع\\ام
.»المغربية لتجمعات الموظفين

وفي الخير تم\\ت بل\\ورة .1928درالية سنة يم البريديون من هذه الفسحإذ ان. إل أن التطور كان بطيئا وصعبا
فالجمعي\\ة العام\\ة  . ك\\ان التغيي\\ر غي\\ر مكتم\\ل، رغ\\م تق\\دمه الفعل\\ي1929لك\\ن ف\\ي  أنظمة أساسية وبدأ تطبيقه\\ا.

 إذ أن العوامل المعارضة كانت عديدة وكانت نتيجة عن النضالية، وعن»القديمة لم تكن  قد ماتت بصورة تامة
). ذال\\– أن المناض\\لين،CGTUرالي\\ة العم\\ة للش\\غل الوح\\دوي (ينفدوات العض\\اء المتع\\اطفين م\\ع الكظ\\تحف

أنص\\ار الفدرالي\\ة المغربي\\ة، ل\\م يكون\\وا يخف\\ون عزمه\\م عل\\ى ال\\دخول إل\\ى ك.ع.ش. به\\ذا الص\\دد كت\\م أن\\دري (
Andréحقا إن النضمام إل\\ى ك.ع.ش. ه\\و ربم\\ا أم\\ر قلي\\ل  :) وهو اشتراكي وكاتم الفرع المغربي للمعلمين

الشأن بالنسبة لبعضنا الذين يحلمون بهيئة أخرى قريبة أكةر لمةلهم العل\\ى. لك\\ن، ف\\ي نظ\\ر جم\\اهير المعلمي\\ن،
،تع\\د ك.ع.ش. خرين، كما في  نظر الغلبية الساحقة م\\ن العم\\ال الي\\دويين وال\\ذهنيين،لوجماهير الموظفين ال



تعاني من التبعية إزاء أي ح\\زب سياس\\ي، المرك\\ز الفعل\\ي ال\\ذي يج\\م أن تلتق\\ي ح\\وله الجه\\ود م\\ن أج\\ل التي ل
وضعية أفضل بالنسبة للعام\\ل، والتق\\ارب فيم\\ا بي\\ن الش\\عوب...  ون\\زع الس\\لح ... والس\\لم ... وح\\ق ك\\ل واح\\د

 ه\ل ل\\ديكم رغب\\ةا معلمين ومعلم\\ات، أن تقول\\و،عليكم أيها الرفاق   ويضيف أندري:»العيش ضمن الممية ...
درالي\\ة المغربي\\ة لتجمع\\اتيل الفّوفي المساهمة في هذا العمل بشكل ملموس وذل– بمحاولة الحص\\ول عل\\ى تح\\ّو

ات\\ي ك\\بير فيم\\ا يخ\\ص القض\\اياذ اس\\تقللدرالي\\ة م\\وظفي فرنس\\ا، م\\ع الحف\\اض عل\\ى ي  ال\\ى ف\\رع لف»الم\\وظفين
يخلو طبعا من أية مصلحة. ومن الس\\هل علين\\ا لن هذا هو مةلي العلى – وهو مةل أعلى ل المغربية الصرفة.

أن نفهم بأنه يمكن لنا، بحكم تنظيمنا حس\م ه\ذا الش\\كل، أن نق\اوم بش\كل فع\ال الجوب\ة الةابت\ة لحكوم\\ة الحماي\ة
حي\ث توج\د لجن\ة وزاري\\ة... ل تعط\ف ك\\ةيرا عل\\ى الم\وظفين التي تختبئ بشكل مس\تمر وراء حكوم\ة ب\\اريس،

وخاص\\ة إل\\ى ك.ع.ش. درالي\\ة م\\وظفي فرنس\ايف المغاربة. وس\\يكون بإمكانن\ا بس\\هولة أك\\بر أن ن\\وجه ن\\داء ال\\ى 
.)»35 (وسيلقى نداؤنا آذانا صاغية، ولدينا وعود قاطعة بهذا الصدد

 فيم\ا ع\\دا المؤسس\\ات التض\\امنية،.1929عل\\ى ه\\ذا النح\\و ك\انت تب\\دو إذن الوض\\عية التعاض\\دية ب\\المغرب س\\نة 
فيم\\ا ا منظ\\ور ودادي،ذبعضها كان في حالة ركود، ومعضمها ك\\ان  يظهر سبعون منظمة، كانت توجد على ما
ش\\يوعيون،إم\\ا ، خاصة منظمة السككيين التي كانت تحوم حول قادتها شكوك ب\\أنهم »تصلبا كان بعضها أكةر 

؛أو عل\\ى الق\\ل متع\\اطفون م\\ع الش\\يوعيين، وك\\ذا منظم\\ة البري\\ديين حي\\ث ب\\دأت معارض\\ة قوي\\ة تتجل\\ى ض\\منها
وأخيرا منظمة المعلمين الذين برزوا كعنصر محرك للحركة النقابية المغربية.

، والبري\\ديون1926إذ تجم\\ع المعلم\\ون س\\نة  فقد تج\\اوز المعلم\\ون والبري\\ديون المس\\توى التعاض\\دي الص\\رف،
 لنقابتهم المتربولية بالرغم من المنع الحكومي.»فروع ، في 1927
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البيض\\اء، دون أن تعارض\\ه القام\\ة را جه\\وي جنين\\ي ك.ع.ش. بال\\داتح\\اد إنش\\اء 1930يوني\\و حزي\\ران/ت\\م ف\\ي 
العام\\ة. وك\\ان ه\\ذا نتيج\\ة لعم\\ل م\\زدوج: أي العم\\ل التنظيم\\ي ال\\ذي ق\\امت ب\\ه بع\\ض مجموع\\ات الم\\وظفين من\\ذ

ه\\ا ع\\ل إفريقي\\ا الش\\مالية بكامله\\ا وتوس\\يع قاع\\دتها عل\\ى حس\\ابذل\\ى بس\\ط نفوإ، وك\\ذا طم\\وح ك.ع.ش. 1919
نفدرالية الوحدوية .ومنافستها الك

)1929- 1928المطالبة بالحق النقابي ( .

 ع\\ن مراك\\ش ل\\دى الهيئ\\ةومن\\دوب)، وه\\و اش\\تراكي CASANOVAا (فَ\ق\\دم ه\ذا المطل\\م م\ن ط\\رف كزانوفَ
، واس\\تند ف\\ي1928ين\\اير ك\\انون الة\\اني/ 10 ي\\وم »بتفويض من زملئه إلى مجلس الحكومة الةالةة، وقد قدمه 

 الشغيلة من قوانين اجتماعية مماثل\\ة للق\\وانيناستفادةلى ضرورة إذل– إلى التنامي الهائل لليد العاملة الوربية و
 الفرنس\\ي ال\\ذي1984م\\ارس آذار/ 24 ث\م ط\\الم بتط\\بيق ق\\انون ؛الفرنسية، وانشاء منظمات للدفاع عن العمال

): إن وج\\ود عم\\ال أج\\انم وكتل\\ة م\\نSteeg وك\\ان ج\\واب المقي\\م الع\\ام س\\تيغ (.يمنح الحق النقابي في المغ\\رب
عتراف بهذا الحق في المغرب. وللحدلد بالِعِعيَيسمح له بأن يَ  من هذا القرار، لللستفادةالهالي غير مؤهلة 

لبع\\ض المنظم\\ات ال\\تي تض\\م الفرنس\\يين ا إذ ذاك بالس\\ماح، عل\\ى الق\\ل،فَ\\، ط\\الم كازانوفَالع\\تراضم\\ن ه\\ذا 
فوعد ستيغ بدراسة المسألة. وحدهم – مةل شركات السك– الحديدية – بتكوين نقابات مهنية.



 بهذا الشأن في رسالة إلى الكاتم العام للحماي\\ةاستغرابهر كازانوفا عن بّوبما أنه لم يتوصل بأي جواب، فقد عبّ
 عن السبم الذي أدى إلى عدم الشارة إلى اللقاء الذي تم بينه وبين المقيموتساءل. 1928 ومايأيار/ 22بتاريخ 
وال\ى ع\\دم ين\اير،كانون الةاني/ 10، في أي تقرير عن جلسة الجتماعي»حول تل– المسألة ذات الطابع  العام 

ج\\انم م\\ن أج\\للالمجهودات الهامة ال\\تي ق\\ام به\ا الش\\غيلة الفرنس\\يون وال ، ثم تحدث عن »إخبار الشغيلة به 
مساهمتهم في الدخول السلمي الى المغرب، باعتباره مةل أعلى للعمال الجمه\\وريين ... وأن تنمية البلد وعن 

.» التي من المفروض أن يتمتعوا بها في فرنساالجتماعية المتيازاتعلى الحماية أن تمنح هؤلء الشغيلة كل 

 ب\\الحق النق\\ابي ك\انالع\\تراففكم\\ا أن  واستمر ص\\مت المص\\الح الداري\\ة، إل أنه\ا ل\\م تك\\ن غي\\ر مبالي\ة تمام\\ا،
 ب\\ه. وف\\يالهتم\اممطروحا في الوقت نفسه في تونس، اضطرت كل من تونس العاصمة والرباط وباريس ال\\ى 

الرباط تم التوسل الى الكاتم العام للحماية، وال\\وزير المف\\وض مطل\\ق الص\\لحية المنت\\دب ل\\دى القام\\ة العام\\ة،
)،Raoul Mangotوالديوان الديبلوماسي، غير أن ال\\ذي ص\\اغ الم\\ذهم وأعط\\ى ال\\دلئل ه\\و راوول م\\انغو (

رئيس مصلحة الشغل. فكان يقوم بتدقيقه وتكملته تدريجيا، كما كان يجعله لينا أو متشددا وفق الظروف والمناخ
السياسي أو التعليمات التي يتلقاها. وبصورة إجمالية، يمكن تلخيص أس\\باب ه\\ذا الرف\ض عل\\ى النح\\و الت\\الي: ل

فالمغاربة ل\\م يمكن، وفقا للقوانين الدولية، تنحية الجانم عن النقابات العمالية، ويخشى أن يحظو بنفود مهيمن.
). ان الجمعيات المهنية المرخص له\\ا1يحصلوا بعد على التكوين الذي سيخول لهم التكيف مع التنظيم النقابي (

.)2»(مسألة كلمات   فالمر في الواقع ليتعلق إذن إل بمجرد؛بالنشاط هي نقابات فعلية

 المس\\ؤولون، م\ن ب\اب الح\ذر، ع\\دم التع\\بيرارتأىولقد كانت وراء هذا الرفض، في الحقيقة، اعتبارات سياسية 
إل أنها مطروحة بوضوح في المداولت أو عبر تعليقات شبه رسمية الى هذا الحد أو ذاك. عنها بصراحة،

Quaiاجتمع\\\ت بمق\\\ر وزارة الخارجي\\\ة ( الك\\\ي دورس\\\ي ( ول\\\م تعت\\\بر لجن\\\ة وزاري\\\ة للش\\\ؤون الس\\\لمية،
d’Orsay الفرنس\\ي الخ\\اص بالنقاب\\ات المهني\\ة،1884 رأيها في تطبيق قانون لبداء 1929 ومايأيار/ 8) يوم 

يستان برنار(َك مستحبا. إذ تبنت، بدون أدنى تغيير، تقرير اللجنة الفرعية المكونة من أوَكالحتماللم تعتبر هذا 
Augustin bernardَيكتور بيك\\ي (فَ)، وفVictor Piquet\\نيون (ي) و ل\\ويس ماسLouis Massignon، (

ه\\و اله\\دف ال\\دي نبتغي\\ه بالفع\\ل؟ م\\ا التقري\\ر:  والتي كانت قد عينتها خلل الجلسة السابقة. وه\\ذه خلص\\ة ه\\ذا
...أن نعط\\ي للجمي\\ع، فرنس\\يين، أج\\انم و أه\\الي، الوس\\يلة لل\\دفاع ع\\ن مص\\الحهم المهني\\ة ب\\دون أن يه\\دد ذل\\–

: إنش\اء مج\\الس جهوي\ة للش\غل، تق\ديم تحس\يناتالقتراح\اتدمت سلس\لة م\ن قُ\. ولبلوغ ذل– قُ»الهيمنة الفرنسية
 الخي\\ر أن ي\\ؤدي إل\\ى نتائ\\جالق\\تراح وك\\ان عل\\ى ه\\ذا .تشريعية، منح الشخصية المدني\\ة للتعاض\\ديات المهني\\ة..

.. طبق\\ا لتج\اه ق\ديم – مش\\روع يقض\\ي بجم\\ع الش\\غيلة المغارب\\ة ض\\من.خطيرة. إذ سيتدعم داخل دوائر الحماي\\ة
التعاضدية، وهي مؤسسة تقليدية، وذل– لمنع دخولهم إلى النقابات، المر الذي كانت السلطات تخشاه.

)Mangotسيجد ضمنه م\\انغو (و.\\ 1929يناير كانون الةاني/ 3 الرباط تقرير اللجنة يوم الخارجيةغ وزير لّوب
مش\\كل الي\\د  تح\\ت عن\\وان 1930) ف\\ي كت\\ابه الص\\ادر س\\نة E.Bouyدلئ\\ل إض\\افية للرف\\ض. ويؤك\\د إ. ب\\وي (

ا (فَ\\\انوفَز، عل\\\ى الط\\\ابع السياس\\\ي للمش\\\كل، إذ يق\\\ول ح\\\ول ت\\\دخل كا»العامل\\\ة وق\\\انون الش\\\غل ب\\\المغرب
Casanovaخشى أن تصبح النقاب\\ة أداة ف\\ي أي\\ديهميُ. ويُاقتصاديةتلبي النقابة في الوقت الراهن... حاجة  ): ( ل

فجم\\اهر اله\\الي ض\\عيفة (أي اله\\الي) وس\\يلة للتحري\\ض السياس\\ي ولي\\س وس\\يلة لل\\دفاع ع\\ن مص\\الح مهني\\ة.
إن الس\ماح  وينه\\ي ق\وله به\ذا التص\\ريح: » النية أن ي\\ؤثروا عليه\اسيئيالشخصية ومن السهل على محرضين 

).3(»فائدة فيه إل أنه أمر خطير بالتأكيد بتحويل الجمعيات المهنية الى نقابات سيكون ربما أمرا ل

لك\\ن ك\\ان هن\\اك المة\\ال  ف\\ي تص\\رف الش\\غيلة المغارب\\ة يمكن\\ه ت\\برير مة\\ل ه\\ذه التخوف\\ات.يءفل ش\\ وم\\ع ذل\\–،
درالي\\ة العام\\ة للش\\غيلةينفوتح\\ت ت\أثير أمحم\\د عل\\ي، مركزي\\ة نقابي\\ة مس\تقلة، الك ن الشغيلة،ّوالتونسي، حيث كّو



وبعد بضع سنوات من ).4، على إثر إضرابات قوية(الستعماريةالتونسيين، التي تم حلها من طرف السلطات 
 وساهموا في تحركات مطلبية.»ك.ع. ش. التردد، عاد الشغيلة من جديد إلى نقابات 

 –رغ\\م القم\\ع– مس\\تخدمو ال\\ترام والس\\ككيون وعم\\ال الم\\وانئ،انض\\موك\\ان هن\\اك أيض\\ا مة\\ال الجزائ\\ر، حي\\ث 
.ضمنهاوالعمال اليدويون، إلى النقابات الوحدوية التي كان المناضلون الشيوعيون يقومون بنشاط أساسي 

Lucien وعوض\\ه لوس\\يان س\\ان (1929ين\\اير ك\\انون الة\\اني/غ\\ادر تي\\ودور س\\تيغ القام\\ة العم\\ة للمغ\\رب ف\\ي 
Saint\فيكت\\ور بلن (اش\\تراكياوبا د). وحسم التقرير الموجود في أرشيف الرب\\اط، ف\\إن من ،Victor Blanc(

 ح\ول النقاب\\ات المهني\\ة، خلل جلس\ة مجل\\س الحكوم\\ة المنعق\\د1884هو الذي طالم مرة أخرى بتطبيق ق\\انون 
إن الهيئة الةالةة تكتفي حاليا، يقول التقرير، بطلم العتراف بنقاب\\ات مس\\تخدمي .\\ 1929يوليوز تموز/ 2يوم 

)، رئي\\س قس\\مMangot وك\\ان ه\\ذا الت\\دخل منتظ\\را. إذ أن م\\انغو (» فرنس\\يونمعظمه\\مالس\\ك– الحديدي\\ة، لن 
ا،فَ\يونيو ملفا وم\\ذكرة، ي\ذكر فيهم\\ا م\ن جدي\\د ب\\الجواب ال\ذي ق\\دمه س\تيغ لكازانوفَحزيران/ 25الشغل، هيأ في 

).5، وكذا بالدلئل المبلورة في مذكراته السابقة (1928ماي أيار/ 8وبموقف اللجنة الوزارية الصادر يوم 

إل أن\\ه أك\\د عل\\ى ورفض لوسيان سان الطلم بالطبع، لنه كان يستحيل عليه خلق وض\\عية خاص\\ة بالفرنس\\يين.
]التجمع\\ات المهني\\ة[ويمكن له\\م أن يتأك\\دوا بأنه\\ا  إمكانية تكوين التجمعات المهنية بترخيص إداري وأضاف: 

ى به النقابات، سواء من طرف أعضاء الحكومة أو من ط\\رف ك\\ل الدارات،ظى بنفس التعامل الذي تحظستح
 ول\\م ينك\\ث المقي\\م الع\\ام بوع\\ده، إذ اس\\تقبل ف\\ي الس\\ابيع ال\\تي تل\\ت،»ى م\\ن ط\\رف أرب\\اب العم\\ل بل ش\\–توح\\

 السككيين مرتين، ثم فيما بعد استقبل أو عمل على أن تستقبل المصالح التابعة له وف\\ودا ج\\اءت لتتح\\دثمندوبي
معه حول قضايا نقابية، وحول مطالم مهنية. أما أرباب العمل فإنهم تصرفوا بطريقة أخرى.

 ب\الحق النق\\ابي، نج\د العطل\\ة الس\\بوعيةالع\\ترافومن ضمن المتمنيات التي قدمتها الهيئة الةالة\ة، إض\\افة إل\ى 
وي\\وم العم\ل المح\دد بةم\\اني س\اعات. وق\د ك\\انت ه\ذه المط\الم الساس\ية الةلث\\ة  للش\غيلة الفرنس\\يين والج\انم

بالمغرب.

ك\\ان  الم\\وظفين والش\\غيلة،باس\\مم\\ام الت\\دخلت المتج\\ددة والملح\\ة للهيئ\\ة الةالة\\ة ال\\تي أص\\بحت الن\\اطق  أوهك\\ذا،
الجواب الرافض للقامة العامة يأتي ملطفا ومخففا. فإذا كانت القامة العامة تسمح ببعض الضمانات التشريعية

يحترمه\\ا المش\\غلون ع\\ادة ف\\ي حال\\ة المغارب\\ة، وإذا ك\\انت ترخ\\ص لنش\\اط الجمعي\\ات المهني\\ة ف\\ة ال\\تي ليالطف
وغالبيتها فرنسية، فإنها كانت ترفض الحق النقابي – وكانت وزارة الخارجية تواف\ق عل\ى ه\\ذا ال\رأي– لك\\ي ل

 على الخصوص.»الهالي تكون مضطرة إلى توسيعه ليشمل الجانم و

فريقيا الشماليةإ ك.ع.ش. في ـالمجهود الدعائي ل.

. فعل\\ى1929أيلول/س\\بتمبر نفدرالي المنعقد في و في المؤتمر الك» المغرب اتحادلقد ظهرت لول مرة عبارة 
 الجهوي لتونس، الذي كان يطالم ب\\الحقللتحاد)، الكاتم العام Joachim Durelإثر تدخل جواكيم دوريل (

كنا دائما نطالم بالحق النقابي لله\\الي بالمس\\تعمرات، النقابي للشغيلة التونسيين، كان جواب جوهر كما يلي: 
 ك.ع.ش. كم\اـ النقابي\\ة مرتبط\ة مباش\رة بالتح\اداتنشأ بها نقابات عمالية، شريطة أن تكون تُحيث نرغم أن تُ

. ويضيف، لتبرير هذا التحديد الذي من شأنه أن يخل\\ق»هو الشأن بالنسبة لتحادات الجزائر تونس  أو المغرب
 إنش\\اءالس\\تعماريين عل\\ى معارض\\ة النتص\\ارإن\\ه أم\\ر ض\\روري بالنس\\بة لن\\ا إذا م\\ا أردن\\ا  بع\\ض المش\\اكل: 

).6(»تنظيمات نقابية للهالي



. ومع ذل– ليس هناك مجال للش\\– ف\\ي أن1929أيلول/سبتمبر  لم يكن مؤسسا بعد في » المغرب اتحادغير أن 
رالي. وبهذا الصدد يعد تصريحينفدورالية الفرنسية للموظفين ومع المكتم الكيدياتصالت معينة قد تمت مع الف

)، الذي سبق أن حللناه ، ذا دللة .Andréأندري (

ذل– أن ك.ع.ش. التي تدعمت كةيرا بانخراط الم\\وظفين الك\\ةيف، ان\\دفعت ف\\ي عمله\\ا التنظيم\\ي وال\\دعائي. فف\\ي
. إل أن افريقي\االنش\قاق بع\د اختف\ت جهوي\ة ك\انت ق\د اتح\ادات ه\ذه، أعي\\د ف\ي فرنس\ا تأس\\يس ع\دة 1930س\نة 

الشمالية كانت محط مجهود خاص.

ين\ايرك\انون الة\\اني/ 31) ، الك\اتم الع\ام لش\\غيلة الدول\ة، ي\\وم Michaudفبينما قدم إل\\ى ال\دار البيض\\اء ميش\و (
م\\ةيرا الحم\\اس ، وعقد اجتماعات بالدار البيضاء ومراكش ومكناس والقنيط\\رة والرب\\اط وف\\اس ووج\دة 1930

،»رالي\\ة و ك.ع.ش.يديالف ل عل\\ى تأيي\\د ّص) ومحّص\\Peuple(» الش\\عم ، حس\\م تع\\بير نش\\رة »أينم\\ا ذه\\م
 (»لمجالس ت\\ونس النقابي\\ة خر، اجتماعات متتالية ل) مساعد جوهر، في الطرف الLapierreترأس لبيير (

14ص\\مة (ا الجه\\وي للجزائ\\ر العوللتح\\ادف\\براير) ش\\باط/ 9فبراير). وللتحاد الجهوي لقس\\طنطينة ( شباط/ 4
التص\ال) وه\و م\\ن الس\ككيين– يط\\الم برب\ط Pellegrinفبراير). وفي ت\ونس العاص\\مة ك\ان بيلغ\\ران (شباط/

. وف\\ي قس\\طنطينة ك\\رر لبيي\ر نف\\س الفك\\رة. فبع\د» افريقيا الشمالية، من المغرب إل\\ى ت\\ونساتحاداتبين جميع 
إن أض\\اف :   بين الجزائر العاصمة ووه\\ران وقس\\طنطينة،1929 الجهوية التي تمت في  بالتصالتتذكيره 

 دائ\\م بي\\ن التجمع\\اتاتص\\الهذه المبادرة الولى تستدعي مبادرة أخرى. فما ينبغي علينا اليوم إنجازه هو إقام\\ة 
 هكذا كان قد تح\دد اله\دف ال\\ذي رس\مه»رالية لشمال إفريقيا، من الدار البيضاء، إلى تونس العاصمة...ينفدوالك

ديرالي و الرام\\ي إل\\ى ت\\دعيم التنظي\\م النق\\ابي وال\\ى توس\\يع نف\\ود ك.ع.ش. ف\\ي ش\\مالي\\نفودون ش\\– المكت\\م الك
أفريقيا.

وكانت الجزائر العاصمة هي نقطة لقاء ميشو ول بيير، هذين الداعيتين المتنقلي\\ن، وق\\د لح\\ق بهم\\ا ج\\وهر ال\\ذي
300ت\\ح م\ؤتمر نقاب\ات ش\مال افريقي\ا، بحض\ور تُ، افت1930ُف\براير ش\\باط/ 16كان ف\ي جني\ف وب\\اريس. وف\ي 

مندوبون عن المغرب.مندوب من ضمنهم 

،»باجتم\\اع ممةل\\ي نقاب\\ات ش\\مال افريقي\\ا، ف\\ي م\\ؤتمر ض\\خم ر ج\\وهر ع\\ن ابته\\اجه بّ\\، عبّالفتت\\احوف\\ي كلم\\ة 
ط\\اء تع\\بير مش\\ترك لمط\الم الش\\غيلة الجزائريي\\ن والتونس\\يين والمغارب\\ة.عإن ه\\دف الم\\ؤتمر ه\\و إ  وأض\\اف:

وغرضه تمكين المناضلين المشتتين بين الرباط وتونس العاصمة من البحث بشكل مش\ترك ع\\ن وس\\يلة لتحقي\\ق
.»مطامح الكادحين

 الرسمية التي ك\\انت س\\تقام احتف\\اء بال\\ذكرى المائوي\\ةالحتفالت موقفا من يتخذلكن، كان على المؤتمر أول أن 
نفي\\ديراليونولحتلل الجزائر. وقد أثيرت بهذا الصدد كل القضايا وتمت مناقشتها، كما اض\\طر المناض\\لون الك

.الستعماريةالى التعبير عن تصورهم للقضية 

وبعد أن أشار إل\\ى ال\\تزامن غي\\ر المقص\\ود بي\\ن الم\\ؤتمر واحتف\\الت ال\\ذكرى المائوي\\ة، ال\\ذي بإمك\\انه أن يعط\\ي
... يمك\\ن أن يوج\\د لح\\د الس\\اعة ع\\بر الع\الم س\\كان ل حجما أكبر لمطامح الشغيلة، أضاف جوهر ف\ي خط\ابه، 

(كذا)، وهؤلء السكان في حاجة إلى المساعدة. وإذا كانت ه\\ذه يمكنهم التمتع بحق الشعوب في تقرير مصيرها
هر تأكيد تفوق م\\ا. فالحري\\ة ه\\ي أفض\\لظ طابع التضامن وليس متأخذفيجم عليها أن  المساعدة ضرورية حقا،

.»الخيرات

أك\\د   وبتكميل\\ه،1929ين\اير ك\انون الة\\اني/ الجه\\وي للجزائ\ر ف\ي التح\ادوبتبنيه ملتمسا سبق أن ص\\وت علي\\ه 
 ال\\تي ق\\د ته\\دف إل\\ى الت\\ذكير بأح\\داثالتظ\\اهرات أول على أن الطبقة العاملة لهذا البلد تناهض جميع ر]المؤتم[



 وص\\رح ب\\أن الطبق\\ة العامل\\ة ت\\دين ه\\ذه؛العن\\ف المحتوم\\ة الماض\\ية ال\\تي أدت إل\\ى احتلل المس\\تعمرة عس\\كريا
، التي بتصورها وترتيبها ستجرح شعور آلف الهالي الذين كان عل\\ى فرنس\\ا والفرنس\\يين الق\\ادمينالحتفالت

لوا كل ما في وسعهم لكسم عقولهم وقلوبهم.ذإلى الجزائر أن يب

 الجزائرية  ال\\تي ك\\انت فيم\\ا مض\\ى تع\\اني م\\نللرضوبدون أن ننكر المزايا التي قدمتها الحضارة الفرنسية  
تم تحقيقه وما لم يحقق بعد. حديد حصيلة مالت الحتفالتالفوضى البربرية (كذا)، فعلى فرنسا أن توظف هذه 

... وبت\\ذكيره أيض\\ا ب\\أن الطبق\\ات الكادح\\ة لجمي\\ع الجن\\اس وال\\ديانات ه\\ي الخالق\\ة الفعلي\\ة لخي\\رات ه\\ذا البل\\د، 
 ال\\ىالحتف\\التيلحظ المؤتمر، ويتأسف إذن مرة أخرى، أن السلطات العمومية وجهت دعوته\\ا بمناس\\بة ه\\ذه 

.»جميع المنظمات ما عدا تل– التي تمةل الشغيلة

إل أن، رى المائوي\\ة بالش\\كل ال\\ذي تم\\ت ب\هكدين\\ت الحتف\\الت بال\\ذأُت، فق\د أُذهذا هو جوهر المواقف الت اتخ\\ 
 موضع الش\\– –وت\\دل عل\\ى ه\\ذاالستعمار شرعية لحظةمناضلي الجزائر وتونس والمغرب لم يضعوا في أية  

التص\\ريحات والتق\\ارير والمتمني\\ات المقدم\\ة. مقاب\\ل ذل\\– ن\\ددوا بالتج\\اوزات، وك\\انوا يط\\البون بالدم\\اج ال\\ذي
سيؤدي في نظره\م –م\ع تط\بيق الق\\وانين الجتماعي\\ة الفرنس\ية، ومن\\ح الح\ق النق\ابي لت\\ونس و المغ\\رب والغ\اء

،والزده\\اروربيين والهالي مع\\ا نح\\و الرق\\ي ل– الى تقدم ال»المدرسة العمومية  وإنشاء »المدرسة الهلية 
وسيساعد على انعتاق الشغيلة.

أهمه\\ا الح\\ق النق\\ابي، العطل\\ة دم برنام\\ج مك\\ون م\\ن ثم\\اني نق\\ط خاص\\ة بش\\غيلة المغ\\رب،قُ\\وخلل المناقش\\ة، قُ
السبوعية وتحديد يوم العمل بةماني ساعات. وقد تمت المصادقة عليه.

ديولوجية اشتراكيي شمال افريقيا الى الحقل النقابي. و بحك\\م اعتن\\اقهم لمب\\ادئ المس\\اوة والعدال\\ةيوهكذا تم نقل إ
، إل أنه\\م يرفض\\ون جمي\\ع النزاع\\ات الوطني\\ة باس\\م الممي\\ةبالدم\\اج وبالص\\لحاتالس\\امية، ك\\انوا يط\\البون 

).7(البروليتارية 

والحتف\\ال والس\\تعمار الحتللأما موقف نقابات الجزائر الوحدوية فكان مختلفا، إذ أنها ك\\انت ت\\دين ص\\راحة 
فإنه\\ا ك\انت تؤي\\د اس\\تقلل بالذكرى المائوي\\ة لحتلل الجزائ\\ر. فبحك\\م حساس\\يتها إزاء الخصوص\\يات الوطني\\ة،

15المس\\تعمرات وق\\د أص\\درت مناش\\ير و أي\\دت إض\\رابات ونظم\\ت أول م\\ؤتمر عم\\الي عرب\\ي للجزائ\\ر ف\\ي 
، وقررت السراع بتكوين مركزية نقابية جزائرية، المر الذي سلط عليه\\ا قمع\\ا بوليس\\يا1930يونيو حزيران/
).8( شرسا

2 تشrrكيل التحrاد المحلrrي للrدار البيضrrاء يrوم -)rr 1930مrrارس آذار/فrrبراير شباط/جوهر ولبيير بالمغرب ( .
1930مارس آذار/

اتح\\اد) مؤتمر Lapierreفبراير ترأس لبيير(شباط/ 23راليين نحو الغرب. ففي يديلقد استمر تحويل القادة الف
( ل\\ى المغ\\ربإ، جاء ج\\وهر ولبيي\\ر 1930مارس آذار/فبراير وبداية شباط/ وعند نهاية .نقابات منطقة وهران

9.(

 ش\\خص إل\\ى ج\\انم ج\\وهر500ظ\\م بس\\رعة، ض\\م نُم\\ارس عق\\د بالرب\\اط اجتم\\اع نُآذار/وف\\ي ي\\وم الس\\بت فات\\ح 
كاتم نقابة المعلمين. ولبيير اللذين قدمهما اندري،



ق\\د بس\\ينما ماجس\\تي– بال\\دار البيض\\اء اجتم\\اع لش\\غيلة الدول\\ة ترأس\\ه دوك\\اب (ُعم\\ارس، ُعآذار/ 2وي\\وم الح\\د 
Decapوقد عرض خلله جوهر برنامج ك.ع.ش. أم\\ا المواض\\يع ال\\تي طرحه\\ا، فه\\ي تل\\– ال\\تي يردده\\ا من\\د (
 م\\ع بع\ض اللمس\\ات الطفيف\\ة للجاب\ة ع\\ن انتق\\ادات الوح\\دويين. وبع\\ض ت\\ذكيره ببع\ض المب\\ادئ الولي\\ة1922

،»العم\\ل الة\\وري  الذي ل ينفصل ع\\ن »العمل الصلحي للتنظيم والفعالية النقابيين، أكد جوهر على مزايا  
لجن\\ي الةم\\ار، معتق\\دة بأنه\ا ليس\\ت بحاج\\ة إل\\ى  ال\\تي أت\\ت إل\\ى الحرك\\ة النقابي\\ة »الجماهير  كما أكد على فتور

مة\ل المكت\\م ال\\دولي للش\غل ، وأكد أخيرا عل\\ى العم\ل الش\\رعي وعل\ى فعالي\ة المنظم\\ات الدولي\\ة،»زرع البذور
وجمعية المم ، لتحسين التشريع العمالي والدفاع عن السلم.

 كلم\\ة، وك\ان م\\ن الص\\عم تتبع\ه، كم\\ا ك\ان مرص\\عا9000طاب ج\\وهر ط\\ويل، تض\\من مايزي\\د ع\\ن خلقد كان 
 وتم\\اثلت»الة\\ورة  و»الص\\لح بكلمات الكرامة النسانية والتحرير والنعتاق. وقد اجتمعت ضمنه عب\\ارات 

 إعادة النظر في الرأسمالية، كما لم تنتقد سلطة أرباب العمل. ولم يق\\ل ج\\وهرلحظةبل وتطابقت ولم تتم في أي 
 تعيش ربما في ظروف مادية أكةر يس\\را وك\\ان، بق\\وله ه\\ذا،»الطبقة العاملة  عن المغرب، ماعدا أن شيءأي 

).10( غيلة الدولة الذين كان متصل بهمشيفكر بل ش–، في الموظفين وفي 

أما مداخلة لبيير، الذي كان منشغل بالشؤون التنظيمية، فق\د س\\لطت الض\\واء عل\\ى ج\\وانم عدي\\دة، حي\\ث ق\ال
ك\\انون 16 لول مرة بممةلين عن النقابات المغربية، خلل م\\ؤتمر الجزائ\\ر العاص\\مة ال\\ذي عق\دناه ف\\ي  التقينا
.»يناير (كذا) الماضيالةاني/

 يض\\يف لبيي\ر»الموظف\\ون وش\\غيلة الدول\ة  وبعد تحليله للقوى النقابي\\ة المتواج\\دة ب\المغرب ال\\تي يهيم\ن عليه\ا
إن هدف اجتماعنا اليوم هو وضع اللبنات الولى لتحاد جهوي للنقاب\\ات. إنن\\ا نرغ\\م ف\\ي الخ\\روج م\\ن محددا 

 سيتشكل، وبأنكم ستتوفرون ف\\ي الش\\هور القليل\\ة القادم\\ة عل\\ى منظم\\ة س\\يكون بإمكانه\\االتحادهنا بتأكيدات بأن 
يحظى المتماس–، القوي الذي » لتونسي الجهوالتحادويعطي مةال  تقديم مطالبكم بقوة أكبر مما تفعله حاليا. 

، والذي يضم النقابات العمالي\\ة. وق\\د حص\\لت ه\\ذه» بها الجهات الجزائرية الةلثتحظىلوحده بنفس القوة التي 
 عل\\ى تط\\بيق الق\\انون ال\\ذي يح\\دد وق\\ت»إض\\راب خلل اربع\\ة أي\\ام  و»أعمال تحريضية كةيف\\ة النقابات، بعد 

العمل في ثماني ساعات.

 ببورص\\ةالجتم\\اع). قد منح للجمعيات الحق في Saint) (11المقيم العام آنذاك، السيد ( ولم يفته التذكير بأن 
 وق\\د» فيه\ا بك\\ل حري\ة تح\\ث مراقب\\ة مفت\\ش الش\غلاللتق\\اءالشغل، التي أجرتها لها القامة التونسية ويمك\\ن له\ا 

ج\\اء ) به\\ذا الص\\دد: Le Goulardولر (َك\\م\\ارس. ويق\\ول لوَكآذار/ 2ق\\دت ب\\دون ش\\– جلس\\ة عم\\ل ي\\وم ُعُع
وق\\د حض\\ر ه\\ذا جوهر نفسه الى الدار البيضاء، وترأس تجمع\\ا تأسيس\\يا عق\\د ف\\ي ك\\وخ خش\\بي بحديق\\ة لي\\وطي.

والساتذة، ومستخدمو البريد، وشغيلة الدولة والفوس\\فاط ، وع\\دد م\\ن رالية الموظفين، والمعلمون،ي فدالجتماع
ق\\\ادة النقاب\\\ات العمالي\\\ة الرباطي\\\ة والبيض\\\اوية. لق\\\د ك\\\ان الج\\\و الع\\\ام جي\\\دا، وك\\\ان هن\\\اك ك\\\ةير م\\\ن الحم\\\اس

»الش\\عبي المغرب\\ي ) وتع\\د الص\\ورة الص\\ادرة ف\\ي نش\\رة  1965أي\\\ار/مايو  6 ( رس\\الة بتاري\\خ »والش\\باب ...
Populaire  Marocain لمن\\\دوبي ك.ع.ش.اجتم\\\اعأول  م\\\ارس م\\\ع الش\\\ارة التالي\\\ة: آذار/ 9 بتاري\\\خ 

، دليل عل\\\ى ه\\\ذا الح\\\دث ب\\\دون ش\\\–. ويب\\\دو ف\\\ي الص\\\ورة ك\\\ل م\\\ن ج\\\وهر ولبيي\\\ر بص\\\حبة»ب\\\المغرب
) أو من\\دوبو الهيئ\\ة12( ولر، تيكسيي ومناض\\لون نق\\ابيون آخ\\رونَكلوَك يتي،نيطون، شامبيون، ليوَكدوكاب ،َك
).Sfio اشتراكيون من الفرع الفرنسي للممية العمالية (ومعظمهم) 13الةالةة(

 نقاب\\ات المغ\\رب. بع\\د س\\نةلتح\\ادي. العم\\ل التأسيس\\ي يليوني\\تي وتيكس\\ ولر،َكهن لَكذ في الجتماعل هذا ظوي
. وقد كتبوا في التقري\\ر الدب\\ي ال\\ذي ق\\دموه ف\\ي م\\ؤتمرالشيءنفديراليون معتقدين نفس وونصف، كان القادة الك

س\\س اتح\\اد أيل\\ي:  ، والذي يذكرون فيه جهودهم في ش\\مال أفريقي\\ا، م\\ا1931يوليوز تموز/باريس المنعقد في 
 م\\ؤتمرا تأسيس\\يا ف\\يالتح\\اد، إذ بع\\د انعق\\اد الم\\ؤتمر الجه\\وي للجزائ\\ر العاص\\مة، عق\\د 1930المغ\\رب س\\نة 



 ( م\\ذكور ف\\ي: ك.ع.ش. م\\ؤتمر»1931ين\\اير ك\\انون الة\\اني/، وعق\\د م\\ؤتمره الة\\اني ف\\ي 1930ف\\براير ش\\باط/
).1931 أيلول/سبتمبر 18-15 باريس،

م\\ارس ف\\يآذار/ 2 ه\و ال\\ذي أنش\\ئ ي\\وم »ح\ادا محلي\اتا إذ أن . فإن إشارة لبيير ل تدع مجال للش– ومع ذل–،
لجن\\ة مارس هو آذار/ 9 بتاريخ »الشعبي المغربي تتحدث عنه نشرة   إن ما»الكوخ الخشبي بحديقة ليوطي 

. وأخي\\را»س حديةا...برفق\\\ة الرفي\\ق جوه\\وَس المحلي المؤَسالتحادراليا لدى يمنتدبة عن النقابات المتحدة كونفد
ك\\انون 11 و10) نفس\\ه، ف\\ي التقري\\ر الدب\\ي ال\\ذي ق\\دم ف\\ي ال\\دار البيض\\اء ي\\ومي Texierي (ييتح\\دث تيكس\\

وه\\و جني\\ن اتح\\اد جه\\وي راليا،ينف\\دواتح\\اد محل\\ي للنقاب\\ات المتح\\دة ك ، ع\\ن تأس\\يس  1931ين\\اير الة\\اني/
.1930فبراير شباط/ جوهو ولبيير في مجيء وذل– خلل »مستقبلي

( ويرجع هذا إلى أن المس\\ؤولين، بتق\ديرهم للق\\وى النقابي\ة المت\\وفرة (ثم\اني نقاب\ات كونفديرالي\\ة ف\ي المجم\\وع)
، وس\\تطلم ه\\ذه المنظم\\ة م\\ن جه\\ة1930م\\ارس آذار/) اعتبروه\\ا غي\\ر كافي\\ة لتأس\\يس منظم\\ة واس\\عة من\\د 14

ي، مهم\\ة خل\\قي المحل\\ي الش\\باب المجتمعي\\ن ح\\ول تيكس\\التح\\ادأخ\\رى أن تهي\\أ له\\ا بنياته\\ا، وق\\د أوكل\\ت لق\\ادة 
 الجهوي.التحادالشروط الضرورية لتشكيل 

قبل وفد برئاسة جوهو من طرف القامة العامة وحدثها عن مطالمتُمارس، استُآذار/ 3 الثنينوفي صباح يوم 
ش\\غيلة المغ\\رب وه\\ي: بورص\\ات للش\\غل، مح\\اكم الش\\غل، مش\\اكل الي\\د العامل\\ة، التش\\غيل والهج\\رة، العطل\\ة

ديد يوم الشغل بةماني ساعات. وأكد المقيم العام عزمه على تحقيق عدد من المطالم خاصة منححت السبوعية،
).15( العمال بورصة الشغل بالدار البيضاء، والعطلة السبوعية ومحاكم الشغل

 ويبدو أن جوهو خرج جد متفائل م\\نتوبالرغم من أن البلغ لم يشر إلى ذل–، فإن قضية الحق النقابي قد أثير
اعتراف\\ا عملي\ا  ب\\القنيطرة، حي\\ث أعل\\ن أن هن\\اك اجتم\اعهذه المحادثات التي أشار إليها في الي\\وم الت\\الي خلل 

).16(» قريبا من العتراف القانوني به مباشرا بالحق النقابي،

)1930يونيو  حزيران/ 22تأسيس اتحاد المغرب ( 

 للحرك\\ةالنطلق\\ة ال\\دي س\\يعطي التح\\اد جوه\\و، مس\\تعجلين إنش\\اء ه\\ذا مجيءكان المناضلون، الذين حمس\\هم 
ربعة التي تلت بنشاط كةيف ونقاشات حادة.لالنقابية بالمغرب، مما طبع الشهور ال

ي، من جانم أخر، طرح مطلم الحق النقابي، وعمل ما ف\\ي وس\\عه للحص\\وليوبعد مرور شهر فقط أعاد تيكس
عل قرار يمكن استغلله فيما بعد.

ف\\ي رس\\الة وجهه\\ا ال\\ى المقي\\م الع\\ام، ال\\ترخيص بتحوي\\ل الجمعي\\ة الودادي\\ة لمس\\تخدمي البري\\د وهك\\ذا، طل\\م،
).علم\\ا ب\\أن17(» الف\\رع المغرب\\ي للنقاب\\ة الوطني\\ة لمس\\تخدمي البري\\د بفرنس\\ا والمس\\تعمرات  ب\\المغرب ال\\ى

.1927البريديين سبق لهم أن قرروا ذل– منذ 

س\\محيُيُ  رئيس مصلحة الش\\غل، ب\\أنه لم\\ر خطي\\ر أن ،Mangot اعتبر مانغو  ،وعلى إثر مطالبته بإبداء رأيه
 أن تتش\كل بك\ل حري\ة ف\ي المغ\\رب و أن تعم\\ل رس\ميا به\ذه الص\\فة. كي\ف يمك\ن]لف\روع النقاب\ات الميتربولي\\ة[

 إل بالتجمع\\اتالع\\ترافيمك\\ن   رفض ذل– بالنسبة للتجمعات الجنبي\\ة، اليطالي\\ة أو المص\\رية مةل... لحينئذ
المحلية الصرفة، التي تتمتع بشخصية مستقلة ولو ظاهريا.



مة\\ل الحرك\\ة النقابي\\ة، ل\\م تع\\د ممكن\\ة. مكاني\\ة معارض\\ة حرك\\ة عام\\ة،إ، يبدو من البداهة أن التحفظاتمع هذه  
.»فالنقابات ستنشأ بالمغرب سواء حصلت على ترخيص أو لم تحصل عليه

 ال\\ذي ين\\ص عل\\ى1914 مانغو إذن حلين: إم\\ا اعتب\\ار التجمع\\ات المهني\\ة المؤسس\\ة ف\\ي إط\\ار ظهي\\ر اقترحوقد 
 تنص على إمكاني\\ة تش\\كيل النقاب\\ات المهني\\ة1914 وإما إدخال مادة في ظهير »؛نقاباتـ الترخيص المسبق ،ك

وفق الشروط التي يحددها الظهير المذكور، أي بترخيص مسبق، مع تخويل الحكوم\\ة ص\\لحية حله\ا ف\\ي حال\\ة
س\\تزكي ه\\ذه الم\\ادة حل ق\د إرت\\آه جوه\و، حس\\م م\ا قلت\\م ل\ي، بالنس\\بة : وأض\\اف ؛خرقها للنص\\وص الش\\رعية

.»لتونس. والواقع أننا سنكون قد غيرنا بطاقة القنينة ليس إل

خلل جلسة بأن الرغبة في التع\اون ال\\تي أب\ديتموها له\\م، نبه مستخدمي البريد يُوأخيرا نصح المقيم العام بأنه يُ
 الفرنس\\ي1884مارس آذار/ 21دخال قانون إلى إ المغربية، ول اتلى تغيير التشريعإيمكن لها أن تؤدي ل  ل

»غير أنه بإمكانكم أن تسمحوا بتغيير نظام الجمعية الساسي للحماية المغربية بدون قيد ول شرط،

أن مص\\الح القام\\ة العام\\ة ل\\م تك\\ن راغب\\ة ف\\ي التخل\\ي ع\\ن حقه\ا ف\\ي ال\\ترخيصذ بهذا أحبطت مناورة تيكسي. إ
ربيون هم  وحدهم المعنيين. وما دامت مشاريع التع\\ديلت المقدم\\ةوللمنظمات المهنية أو في حلها، وإن كان ال

لت حاضرة عزيمة لوسيان س\\ان ال\\ذي، حي\\ن ق\\رر الش\\روعظ، فإنها لم يتم تتبعها. مع ذل– فقد شيءتغير أي  ل
من جديد في عمليات الحتلل، كان عليه أن يكس\م تجمع\ات الم\\وظفين والبري\\ديين وش\غيلة الدول\\ة والس\\ككيين

وذل– بسماحه بحياة نقابية لفروع ك.ع.ش.

قص\\ر    بـعق\\د اجتماع\\اأي\\\ار/مايو  نقاب\\ات عم\\ال الكت\\اب والبن\\اء. وف\\ي فات\\ح بمجيء المحل\\ي التح\\ادوتع\\زز 
).18المغربية ( ف ببرنامج ك.ع.ش.ّر وعّر»المحاضرات

راليات والنقابات لتحديد توجهها النقابي. هكذا، رفضت فيديرالية سككيي المغرب ف\\ييديقدت مؤتمرات للفُعوُع
 ف\\ي ك.ع.ش. ث\\م تفكك\\ت. وق\\د كت\\م هن\\ريالنخ\\راط، مش\\روع 1930م\\ارس آذار/ 30مؤتمره\\ا المنعق\\د ي\\وم 

»ه\\ان مهي\\أة بم\\ا يكف\\ي له\\ذا التص\\ور النق\\ابيذل\\م تك\\ن ال يلي:   بهذا الصدد ماHenri Prudhommبريدوم  
رالية كانت ضحية ض\\غوطاتي، لم تكن التناقضات القديمة بين الشبكات المختلفة قد اضمحلت. إل أن الفيداطبع

 علىبالعتمادومناورات مديرية السك– الحديدية المغربية التي طردت شامبيون، الكاتم العام، وكانت تسعى، 
 الذي سبق له أن أثار رعبها.التحادالى حل  بعض أطر الرباط،

ل\ى إ ب\\دون ش\–،1930 و1927أما فيما يتعلق بالبريديين، فلم يكن هناك أي مش\كل، إذ حول\\وا ودادي\اتهم، بي\ن 
ف\\روع للنقاب\\ات الوطني\\ة الةلث (أط\\ر ومس\\تخدمين وعم\\ال) المنخرط\\ة ف\\ي ك.ع.ش. إل أنه\\م ل\\م يتمكن\\وا م\\ن

 عل\\ى إث\\ر قض\\ية مطلبي\\ة. وهك\\ذا، تش\\كل بمب\\ادرة م\\ن1929 ف\\ي ص\\فوفهم س\\نة انش\\قاقالحيلول\\ة دون وق\\وع 
التجم\\\ع ال\\\ودادي لجمي\\\ع فئ\\\ات المس\\\تخدمين البري\\\ديين   اس\\\م: ل، تجم\\\ع من\\\اوئ يحم\\\Erdengerردينج\\\ر إ

 C.G.T.U نفيديرالية العامة للشغل الوحدوي  و، جذب بطبيعة الحال البريديين المتعاطفين مع الك»بالمغرب
(19).

، ومعل\\وم أنه\\م ق\\دموا الك\\ةير م\\ن أج\\ل توحي\\د1930أبريل نيسان/ 23 و 22وقد عقد المعلمون مؤتمرهم يومي 
مع\\اتج. فك\\انت أحك\\امهم قاس\\ية تج\\اه الفيديرالي\\ة المغربي\\ة لت»اتح\\اد المغ\\رب الم\\وظفين والتمهي\\د لتش\\كيل 

رالي\\ة نقاب\\ات التعلي\\ميفيدبـ الم\\وظفين ال\\تي ظل\\ت فارغ\\ة المحت\\وى. وفيم\\ا أك\\دت م\\ن جدي\\د أقلي\\ة منه\\م تش\\بتها 
 التابعة للكونفيديرالية العامة للشغل الوحدوي، أعلنت الغلبية عزمها على تدعيم ك.ع.ش.FSEL »العلماني



، ق\رر المن\\دوبون بالجم\اع تحوي\\ل الف\\رع المغرب\\ي للنقاب\\ة»تماس– القوى النقابية بالمغرب  على ظوليتم الحفا
نقاب\\ة التعلي\\م العلم\\اني ب\\المغرب، ش\\ريطة أن يت\\م قب\\وله م\\ن ط\\رف اللجن\\ة الدائم\\ة للنقاب\\ة ) ال\\ى 20( الوطني\\ة
. وبه\\ذا تمك\\ن النق\\ابيون الوح\\دويون م\\ن البق\\اء ض\\من النقاب\\ة وم\\ن المس\\اهمة ف\\ي قيادته\\ا، ب\\دون أن»الوطني\\ة
 في الهيئات الكونفيديرالية  وبدون أن يدفعوا لها اي اكتتاب. هكذا، حافظ المعلمون على وحدتهم. التياينخرطو

ستضل شاغلهم باستمرار.

دلَ\\واضطرت النقابة الوطنية أن تخضع لهذا الم\\ر، غي\\ر أن ه\\ذا الق\\رار المض\\اد للتوجيه\\ات الكونفيديرالي\\ة، ولَ
ينذ للمغ\\رب الناف\الش\\تراكيوكس\\يين ول\دى أعض\\اء الف\رع دالورو خيبة أمل وغضم لدى مناض\لي ك.ع.ش.

م\\ارسآذار/ ف\\ي عمله\\م. وف\\ي فات\\ح وث\\اني الس\\تمرارلك\\ن ه\\ذا ل\\م يمن\\ع المعلمي\\ن المنتمي\\ن إل\\ى ك.ع.ش. م\\ن 
ولر، وتكسيي، حاضرين في مؤتمر موظفي المغرب.َك، كان الكاتم العام الجديد، لوَك1930

، ق\رر الم\\ؤتمر تحوي\ل الفيديرالي\\ة المغربي\ة للم\\وظفين ال\\ىCharles Laurent رئاس\ة ش\ارل ل\\وران  توتح\
س\مح لن\ا – ). وكان هذا هو الحدث الحاسم الذي 21فرع جهوي للفيديرالية الفرنسية المنخرطة في ك.ع.ش  (

يوني\\و ، نظ\\راحزي\\ران/- بدعوة مؤتمر تأسيسي للتح\اد الجه\\وي والقي\\ام به\\ذا التأس\\يس ف\\ي نهاي\ة ييقول تيكسي
الشعبي يونيو، أصدرت حزيران/ 8 وفي عددها ليوم »للعداد الهامة من المنخرطين التي جلبها هذا التحويل

كت\\اب النقاب\\ات المتح\\دة كونفي\\ديراليا والمنظم\\ات  المحل\\ي لل\\دار البيض\\اء يخ\\بر في\\ه للتح\\اد إعلن\\ا »المغرب\\ي
22 س\يعقد بال\\دار البيض\اء ي\\وم للتح\ادك.ع.ش. بأن المؤتمر التأسيسي لـ  في النخراطالتعاضدية المقبلة على 

جدول أعماله كالتالي:  ...La Comédie »الكوميديا   في قبو مشرب الجعة 1930يونيو حزيران/

 النظمة الساسية )1
 .ك.ع.ش. بالمغرب ) برنامج 2
)الجريدة الفيديرالية3
النتخابات ) 4
) مختلفات5

 وبع\\د» حزي\\\ران/يونيو2تقري\را ع\\ن الم\\ؤتمر التأسيس\ي المنعق\\د ي\وم  يوني\\و ق\دمت النش\\رة حزيران/ 29وفي 
 نقاب\ة– النظم\\ة الساس\ية15 المحل\\ي، تبن\ى الم\\ؤتمر –المك\\ون م\ن من\\دوبين ع\ن التحادعرض قصير لكاتم 

. وم\\ن ض\\من» المحلي، وبرنامج ك.ع.ش.، وكلهما وضعا م\\ن ط\\رف التح\\اد المحل\\ي لل\\دار البيض\\اءللتحاد
 آخر متابع\\ة القض\\اياشيءأول وقبل أي  المطالم المعروضة، وضع المؤتمر ترتيبا لها حسم الولوية وقرر 

، والعطل\\ة الس\\بوعية، ومح\\اكم الش\\غلوالقانون الذي يحدد يوم العمل بثماني ساعاتالتالية: بورصات الشغل 
.»ومندوبو العمال الملحقون بمفتشية الشغل

ك\\انون بال\\دار البيض\\اء وال\\ى ح\\دود 1930يوني\\و حزي\\ران/ 22 الجه\\وي ي\\وم الح\\د التح\\ادن تش\\كيل ذلق\\د ت\\م ا
التح\اد إ.ج. (ـن\ه ف\ي اعتب\ارهم الأ ذ بالنس\بة للمنخرطي\\ن في\ه. إالس\م ه\ذا التح\اد س\يحمل 1937ين\اير الة\\اني/

التح\\\اد المغرب\\\ي للتنظيم\\\ات النقابي\\\ة العمالي\\\ة المتح\\\دة ) ك.ع.ش .إل أن تس\\\ميته ك\\\انت: UDالجه\\\وي . 
 بعي\\نالخ\\ذ، ب\\دون ش\\–، ه\\ي الساس\\ية وكانت هذه التسمية تعكس رغبة ل\\دى مح\\رري النظم\\ة »كونفيديراليا

 خصوصية تنظيم يشمل البلد بكاملها.العتبار

)  تتك\\ون1 ونقاب\ات وفروع\\ا أو ف\\روع الف\\روع (الم\\ادة رق\\م »منظمات محلي\\ة  المغربي يضم  التحادفقد كان 
حصرا من المأجورين، والمؤسسة بشكل قانوني والمتحدة وطنيا مع فيديرالية منخرطة ضمن ك.ع.ش.( الم\\ادة

3.(



 هو الدفاع عن المص\\الح المعنوي\\ة والقتص\\ادية لمنخرطي\\ه ورب\\ط علق\ات التض\\امن بي\\ن كاف\\ةالتحادوهدف  
والعمل على تهيئة ودعم انعت\\اق شغيلة المغرب، وتدعيم المنظمات المحلية المتواجدة وانشاء منظمات جديدة...

»).2العمال ( المادة 

 من ط\\رف م\\ؤتمر س\\نوي تك\\ون في\ه جمي\\ع المنظم\\ات المحلي\\ة ممةل\\ة وتتمت\\ع في\\ه بتفويض\\اتالتحادر يَيََسَسيُويُ
(تفويض ق\انوني وتف\\ويض لك\\ل عش\رة مكتت\\بين) فيم\ا تس\\هر عل\\ى س\\يره الداري لجن\\ة ذات اجتماع\\ات فص\\لية
ومكتم يضم خمسة أفراد، يتكلف بتنشيط العمال وتوجيههم وتنظيمهم، وبإنش\\اء أو ت\\دعيم النقاب\\ات والتح\\ادات

المحلية.

ويع\\د الك\\اتم الع\\ام ممة\\ل التح\\اد المغرب\\ي ف\\ي اللجن\\ة الكونفيديرالي\\ة الوطني\\ة ك.ع.ش. كم\\ا يع\\د وفق\\ا للنظ\\ام
).23الساسي، المندوب الرسمي عن ك.ع.ش. بالنسبة للمغرب ( المادة 

وك\\ان أول مكت\\م للتح\\اد الجه\\وي يتش\\كل كالت\\الي: الك\\اتم الع\\ام، تيكس\\يي (م\\ن المعلمي\\ن) الكت\\اب الع\\امون
 أمي\\ن الم\\ال ديك\\انلير؛(م\\ن ش\\غيلة الدول\\ة )  Baume (م\\ن الجم\\ارك) وب\\وم  Matteiالمس\\اعدون، م\\اتيي 

Descanlers  (من البريد) فيما عين شميكرات Schmickrath  .مكلفا بالدعاية 

 ب\\الحق الع\\ترافوق\\د أض\\اف ج\\دول العم\\ال ال\\ذي ت\\م التص\\ويت علي\\ه ف\\ي الم\\ؤتمر ال\\ى المط\\الم م\\ا يل\\ي: 
رجاع شامبيون إلى السك– الحديدية المغربية، وهو الكاتم العام المفصول من منصبه.إ و»النقابي

 وتحولت وداديات الشركة المغربيةالمتياز. التحاد الجهوي في القطاعات  الخاصة وذات جاذبيةوتأكدت قوة 
ل\\ة الكاتب\\ة، والمس\\تخدمين والمحاس\\بين ب\\المغرب، ال\\ىل) والض\\اربين عل\\ى الSMDلتوزيع الماء والكهرباء (

نقابات وانخرطت في التحاد  الجهوي، فيما أنشئت فيديرالية التعدين.

 إذ اعتقل شميكرات وطرد من المغ\\رب عل\\ى مت\\ن ب\\اخرة ب\\دون.ولىلفي هذا الوقت تعرض التحاد لمحنته ال
اس\\طونَكأكت\\وبر، عش\\ية ق\\دوم رئي\\س الجمهوري\\ة الفرنس\\ي َكتش\\رين الول/ 14أن تخ\\بر ع\\ائلته، وذل\\– ي\\وم 

 الى الدار البيضاء، ومعلوم أن شميكرات ق\\د حق\\ق بفض\\ل نش\\اطه  الك\\ةيف Gaston Doumergueدوميرغ 
، ويرجع له الفضل كذل– في انضمام نقابات الكتاب والتعدين»العمال اليدويين تنقيم شغيلة القطاع الخاص، و

إل أن فاستنفرت كافة التنظيم\\ات الص\\ديقة وك.ع.ش. وقد ولد الحدث انفعال قويا،  الجهوي.التحادوالبناء إلى 
شميكرات قد تباهى بكونه شيوعيا. وصرح جوهو وتيكسيي في المؤتمر الةاني للتح\\اد الجه\\وي، ب\\أنه ف\\ي ظ\\ل

).22( هذه الشروط ، لم يكن بالمكان الدفاع عنه

 تح\\ت رئاس\ة جوه\\و،1931ين\اير ك\\انون الة\\اني/ 11 و10 هذا المؤتمر الة\\اني بال\\دار البيض\\اء ي\\ومي انعقدلقد 
 الجه\\ويالتح\ادوأتى ليةمن المجهودات التجميعية والتنظيمي\\ة ال\\تي أنج\\زت خلل الس\\نة المنص\\رمة. وق\\د ك\ان 

يض\\مه ك\\ل م\\ن اتح\\اد وه\\ران واتح\\اد الجزائ\\ر  منخرط، ويعادل هذا م\\ا4000 نقابة و23اك ذالمغربي يضم آن
العاص\\مة. وق\\د ك\\ان بودن\\ا أن نتع\\رف عل\\ى ع\\دد المنخرطي\\ن ف\\ي النقاب\\ات الخم\\س عش\\رة الممةل\\ة ف\\ي الم\\ؤتمر

 كما كان بودنا أن نتعرف على الطريقة التي كان3000يونيو، فربما كانوا حزيران/ 22التأسيسي، المنعقد في 
م\\ن ض\\منهم ينتم\\ون إل\\ى، ربم\\ا ك\\ان أل\\ف 1931آلف منخرط في التحاد الجهوي سنة يتوزع حسبها الربعة 

 (هك\\ذا ك\انوا Geo جي\و  س\حبوا م\\ن نقاب\\اتهم، لن التخل\ي ع\\ن رفيقه\م  نالقطاع الخاص إل أن العدي\\د منه\م ا
رالي\\ة العام\\ة للش\\غلينفيدويلقبون شميكرات) قد أغضبهم، ودخلوا في علق\\ة م\\ع المنطق\\ة النقابي\\ة الجزائري\\ة للك

 ف\\ي ظ\\ل) ممنوع\\ةCGTU()، وفك\\روا ف\\ي انش\\اء مركزي\\ة مغربي\\ة م\\ادامت ك.ع.ش.و. CGTUالوح\\دوي (
 الجه\\وي-التح\\اد). وبهذا ظل الموظفون العنص\\ر الساس\\ي ف\\ي 23غير أن هذا المشروع لم يتحقق (  الحماية.

وهم الذين أسسوه- بالرغم من أن جزءا كبيرا منهم بقي في الوداديات.



يوني\\وحزي\\ران/ 22 بدون ش– والذي أنشئ في 1929 الجهوي – الذي تم التفكير فيه منذ التحادوهكذا لم يكن 
اك الشغيلة المغاربة. وقد غضت سلطات الحماية الطرف عن هذا، بالرغم م\\نذ  بشكل نهائي –يخص آن1930

مناهضتها الصارمة للح\\ق النق\\ابي لنه\ا ل ترغ\\م ف\\ي أن يطلب\\ه المغارب\\ة يوم\\ا م\ا. إذ ك\\ان الموظف\\ون وش\\غيلة
 الساسية لنظام الحماية. أضف الى ذل– أن ك.ع.ش. ل تشكل خطرا حدى الدعائمإالمصالح العمومية يشكلون 

 أو في مرتكزات النظ\\ام الرأس\\مالي. ونظ\\راالستعماريد النظر، مند مدة، سواء في النظام ِعِعتُكبيرا، لنها لم تُ
لكونها منظمة فرنسية إصلحية، كان بإمكان ك.ع.ش. . أن تظهر عل\\ى عك\\س ذل\\–، كواقي\\ة للش\\غيلة م\\ن ت\\أثير

. فيم\ا ك\\انالمبريالي\\ة) والحزب الش\\يوعي، وهم\\ا تنظيم\\ان منخرط\ان ف\\ي النض\\ال ض\\د CGTU(ك.ع.ش.و. 
).24( جوهو، الكاتم العام للتحاد شخصية شبه رسمية

 ك.ع.ش.، فق\\د ظ\\ل جوه\\وـعد آخ\\ر اتح\\اد جه\\وي ينض\\م ليُوبما أنه كان وراء ولدة هذا التحاد الجهوي الذي يُ
يتتبع باهتمام  حياته ومشاكله التي كان يتوصل بأخبار عنها بشكل منتظم.

 *****************************************************
 الفصل الولإحالت

الذي عمل على إحصائهم والتعرف على تنظيمه\\م وتقني\\اتهم L. Massignon هذا حسم لويس ماسينيون)1 
مجل\ة    الص\\ادر ف\ي»بحث ميداني ح\ول التعاض\ديات المس\\لمة للحرفيي\ن والتج\\ار ب\المغرب وذل– في مقاله: 
.246 إلى 1 ص ص من 1924، سنة »العالم السلمي

364ص،  ،1949، الدار البيضاء »فاس قبل الحماية:   Letourneauلوتورنو) 2

ص ،1927مجل\\ة الدراس\\ات الس\\لمية،   مق\\ال ص\\در ف\\ي »أغاني التعاضديات المغربي\\ة  ماسينيون: )ل. 3
.298– 273ص . 

. صفحة406، 1938، باريس، »المغاربة بفرنسا  : Johanny Rayجوهاني راي) 4

. عمليات نقل البضائع بميناء الدار البيضاءاحتكار »الشحن والفراغ المغربية كان لشركة ) 5

. الدار البيضاء، مصلحة التجارة1924»،  سنة ،إحصاء صناعات الحماية) 6

 للبير عياش، الذي ص\\درت طبعت\\ه العربي\\ةوالستعمار»المغرب  فيما يخص هذه الجراءات راجع كتاب )7
. أم\\ا فيم\\ا يتعل\\ق ب\\التغيرات الحاص\\لة ف\\ي1985عن\\د دار الخط\\ابي (سلس\\لة معرف\\ة الممارس\\ة) ال\\دار البيض\\اء 

»  الس\\تعمار1936الدليل الحصائي العام للمغرب، لس\\نة  المساحات التي احتلها المعمرون فتجدر مراجعة 
. مةلث47 مكرر و 47 ص ص »،1936- 1916بالمغرب، 

24والشؤون الشريفة (  )1920يوليو تموز/ 6ظهائر أنشأت مديريات مكتم البريد والتيلفون والتلغراف ( ) 8
يولي\\و) والتعلي\\متموز/24 ( والستيطانيوليو) والزراعة والتجارة تموز/ 24يوليو) والشغال العمومية (تموز/

7س\\\\فاط ( وأكت\\\\وبر) والمكت\\\\م الش\\\\ريف للفتش\\\\رين الول/ 23يولي\\\\و) والش\\\\ؤون المدني\\\\ة ( تم\\\\وز/ 26( 
آب/أغسطس).

».1926الدليل الحصائي، لسنة  شرت نتائجه في نُنُ) 9



، الرب\\اط، ص1914تموز/يولي\\\و  31تقرير عام حول وضعية الحماية بالمغرب في  : Lyautey ليوطي)10
84-73ص 

أنظر: ليوطي: التقرير المذكور) 11

( م\\درس 1، أك\\ةر بقلي\\ل »1926ال\\دليل الحص\\ائي لس\\نة    ك\\ان يوج\\د، حس\\م المعلوم\\ات الموج\\ودة ف\\ي)12
. بريدي1000 أستاذا) قرابة 150 معلما و 850

.بعد راجع جدول الجمعيات المسموح لها بالنشاط، المذكور فيما)13

 الس\\نة»ش\\روط العم\\ل ب\\المغرب  مقال بعن\\وان »، منبر بروليتاريا المستعمرةLe Paria لوباريا راجع ) 14
.28الةالةة، عدد رقم 

.283-282ج . راي . سبق ذكره. ص ص )15

اري\خ الحرك\\ة النقابي\\ة الةوري\\ة عن\\د المعلمي\\ن، م\ن أص\\ولها ال\\ى س\نة  ت Max Ferre انظ\\ر: م\\اكس في\\ر)16
).G.Vidalenc يدالن–فَ (وبالخصوص تمهيد جورج ف1955َ، باريس »1922

.تلها  وما311 ص ص »ائة عام من الفكر الجمهوري:  م Bedaridaراجع بيداريدا)17

،»اري\\خ فيديرالي\\ة ك.ع. ش. للبري\\د وال\\تيليفون والتليغ\\راف:  ت  G.Frischmannراج\\ع: ج. فريش\\مان)18
.233(الطبعة الةانية)، ص . 1969باريس، 

تش\\رين 23ربون ي\\وم و بال\\ذكرى الخمس\\ينية لم\\دارس المعلمي\\ن لمنطق\\ة الس\\ين، ف\\ي الس\\الحتف\\الخلل )19
.1922نوفمبر الةاني/

ف الج\\\دولّرع\\\ّريُتله\\\ا: يُ  وم\\\ا300، ص ص 1925أي\\\\\ار/مايو  26،\\\ 657 ع\\\دد »الجري\\\دة الرس\\\مية) 20
، يس\\مح ب\\اب1925أبري\\ل نيس\\ان/ 14. ومن\\ذ 1916بالجمعي\\ات المهني\\ة المس\\موح له\\ا بالنش\\اط ابت\\داء م\\ن 

. بتتبع الجمعيات المنشأة خلل السنوات التالية»الجريدة الرسمية  الصادر في »ترخيصات الجمعيات 

. لسرد هذه الحكاية»نشرة  المعلمين  على التقارير المنشورة في العدد الةاني من العتمادتم )21

في مؤتمر لوهافر، تذكره مارغريت جوفروى– زابلو في الع\\دد Ch.Laurent  ش. لورانـهذا تصريح ل)22
.16 ص »نشرة المعلمين الةاني من 

.17- 16، ص ص 3 العدد »شرة المعلمين) ن23

17، ص 2العدد » شرة المعلمين)  24

. ، ( تقرير لجنة الوفاق لدى السادة أعضاء البرلمان1923 ، لفاتح يناير 3نشرة المعلمين العدد  اجع )ر25



 : النص\\وص الخاص\\ة المتعلق\\ة بأعض\\اء التعلي\\م5: الب\\اب 1921 أبري\\ل 30ق\\انون المالي\\ة الم\\ؤرخ بي\\وم )26 
. والةانويالبتدائي

 ض\\د%\\ 10 متوس\\ط بنس\\بة ارتف\اعللطبق\\ة الول\\ى – أي %\\ 15.33بالنس\بة للطبق\\ة السادس\\ة إل\\ى  2.7من )27
أي\\\ار/مايو الصادرة في فات\\ح »نشرة المعلمين  من 8) العدد %34.32 الى %12.5في فرنسا (من %\  21.5
.12، ص 1924

.12، ص أيار/مايو، فاتح 5 العدد »نشرة المعلمين) 28 

.7 ص ،1924مارس آذار/، فاتح 7 العدد »نشرة المعلمين ) 29

نفيديرالي\\ة العام\ة للش\\غلوولر وش\ابدوفيل منخرطي\\ن ف\ي الكَك\شتراكي. ك\ان لوَكلنخرطوا في الحزب ال)ا30
»الش\\يوعية وافريقي\\ا الش\\مالية قدم جاك لدريت دول شريير في كتيبه الذي يحمل عن\\وان  يُالوحدوي بفرنسا. يُ

، معتم\\دا ف\\ي ه\ذا وب\\دون ش\– عل\\ى تق\\ارير الش\\رطة ال\\تيةتش\نيعةت  و »س\\خيفة بوسار كشيوعي ل\\ه تص\\رفات 
.بلغ بهاأُ عليها أو التي أُالطلعكانت له امكانية 

.Chapdeville ل شابدوفيو    Alleyracأليراك،   Jean-Jean  جان-ن طرف جان)م31

 الع\\دد» ب\\المغربالبت\\دائينشرة ودادية التعلي\\م   في 1924  يوليوتموز/ الموقعة يوم فاتح التفاقيةشرت )ن32
 ك\\\انت الحكوم\\\ة الش\\\ريفة ت\\\وفر المق\\\راتالتفاقي\\\ة، وبمقتض\\\ى ه\\\ذه 1927م\\\ارس آذار/ الص\\\ادر ف\\\ي 18

والتجهيزات  والدوات المدرسية وتسهر على صيانتها وتعط\ي المب\\الغ الض\\رورية لداء روات\\م المعلمي\\ن ف\ي
.شكل إعانات، وكانت تراقم التعليم الذي يتم بها

.تعلق المر بهيريو)ي33

».نشرة المعلمين  من  12دلي به أمام اللجنة المنتدبة من طرف المؤتمر –راجع العدد أُهذا التصريح أُ)34
أنظر أسفله -

نوا يطالبون بإعادة العلقة مع الدارة فورا وبدون أي شرط مسبق. وتم التص\\ويت عل\\ى ملتم\\س مض\\اد،)كا35
17سفي: -آ 47طنجة - 24الجديدة : - 21مراكش: - 135البيضاء:   صوتا (الدار364 ـقدمته مدينة وجدة،   ب

 منخرطا مقابل398ن ذ صوتا (الرباط). كانت الودادية تضم إ64) ضد 61وجدة: - 35فاس: -  28مكناس : -
.1924أيار/مايو  في مؤتمر 437

.1925أيار/مايو  الصادر في فاتح »نشرة المعلمين  من 12 دلعد)ا36

».الجمعية العامة يطون، رئيس َك، إلى َك1925أيار/مايو  7رسالة من ش . لوران بتاريخ )37

إحالت الفصل الثاني

 ( ه\\ي:  حكوم\\ات  هيري\\و1926 ويولي\\تم\\وز/ و1924يوني\\و حزي\\ران/ الحكوم\\ات المتعاقب\\ة فيم\\ا بي\\ن )إن1
Herriot ( 1924يونيو – – 1925بري\\ل ) نيسان/أPANLEVÉ،(يفَبانلوفَ)؛\ 1925أبريل نيسان/ 10   27

– 1925أكتوبر تشرين الول/ من جديد ( ،يفَ)، بانلوف1925َأكتوبر تشرين الول/ ك\\انون الول/ديس\\مبر 16 



(ك\\انون الول/ديس\\مبر) BRIAND ( ت ثلث حكوم\\ات للوس\\ط اليس\\اري  برئاس\\ة بري\\انء  ث\\م ج\\ا؛)1925
 –1926يونيو حزيران/(، )1926يونيو حزيران/ 15- 1926مارس آذار/)، (1926مارس آذار/ 6 – 1925
)1926تموز/يوليو  17

 م\\ع1946 بتجمع\\ات الم\\وظفين اعتم\\ادا عل\\ى ق\\انون معي\\ن –اذ أن ه\\ذا ل\\ن يت\\م إل ف\\ي الع\\ترافل\\م يت\\م )2
)Maurice THOREZ(   م\\وريس تيري\\زاق\\تراحالتصويت على النظام الساسي للوظيفة العمومية على إثر 

وه\\ذا ه\\و نص\\ها:. وي\\، وزير داخلي\\ة حكوم\\ة هير)Camille Chautemps( ل مجرد دورية كامل شوطون-ب
 ال\\تي تمن\\ع العلق\\ات م\\ع1920تم\\\وز/يوليو  17ليكن في علم المديرين ورؤساء المصالح ب\\أن تع\\اليم م\\ذكرة  

لغيت، ومن الن فصاعدا، ستكون هن\\اك علق\\ات رس\\مية م\\ع جمي\\عأُالتجمعات المهنية ذات الطابع النقابي، قد أُ
( م\\\ذكور ض\\\\من كت\\\اب ج. ل\\\\وفران»مهم\\\ا ك\\\ان النظ\\\\ام ال\\\ذي تش\\\كلت عل\\\\ى أساس\\\ه التجمع\\\\ات المهني\\\ة،

G.LERANC  (281، ص »حركة النقابية في ظل الجمهورية الةالةة:  ال.

.1924تموز/يوليو  25قرار )3

.يرأس لجنة العمل هذه) Maurice Thaurez (كان موريس تيريز)4

  محج دار المخزن، اليوم محج الحسن الةاني»النهضة وق سينما )ف5

، ق\\د ترج\ع204 ص ،م\\ذكرات الج\\زء الول) Jacques Duclos (حول أصل العبارة، راجع ج\اك ديكل\\و)6
، أي سياسة»الجبهة الوحيدة ل بطريقته الخاصة سياسة َوأَو الذي ) Albert Treint (العبارة إلى ألبير تران

بحق\ه ) وقد انتقل ت\\ران فيم\\ا بع\د إل\\ى الح\\زب الش\\تراكي، ناس\\يا المطالب\\ة 1922 ( »التقارب مع رفاق المس
.ف»كمؤل

، وهو الذي أنشأ أيضا وترأس فرعي1926 ) سنة)Le Gaulardسفي من طرف لوكولرآم تأسيس فرع )ت7
).1926() وآسفي 1924رابطة حقوق النسان بتاوريرت (

Françoisوق\\د أك\\دها فرانس\\وا م\\اتيي  Jean Lionetti أخ\\دنا ك\\ل ه\\ذه المعلوم\\ات ع\\ن ج\\ان ليوني\\تي)8
Mattéi((

.يليها  وما19 .ص» 1931، راجع  دليل الحصاءات العامة، 1931يما يخص إحصاء )ف9
 

.1936 و1916 بين الستعمار) حول 7اجع أعله ص   الهامش رقم ()ر10

، ارتفع\\ت القيم\\ة الجمالي\\ة للبن\\اء ف\\ي الةم\\اني1930-1929-1928-1927خلل الس\\نوات الرب\\ع التالي\\ة )11
 م\\ن%55 ملي\\ون أي 628 وفي الدار البيضاء وحدها ارتفع\\ت ال\\ى ؛ مليون فرن– جاري1135عشر بلدية الى 

.20 ـ ومراكش ب42 ـ ووجدة ب65 ـ مليون ومكناس ب131 ـالقيمة الجمالية. ثم تليها فاس ب

الذين كانت لديهم أيضا) E .Bouy G.Evin ,R.Hoffher (  هوفير.عطي كل من ا.بوي و ج .آفان و)ي12
قضايا اليد العامل\\ة  يعطي ا. بوي في كتابه إذ  على المصادر الرسمية: أرقاما مختلفة ظاهريا.الطلعإمكانية 
 عام\\ل. وف\\ي25000 الس\\تةمارات ملي\\ون فرن\\– م\\ن 450 مؤسس\\ة، 800 الرق\\ام التالي\\ة: 47 ص »ب\\المغرب
،435، ص اس\\تعماري، ملح\\ق 1931فريقي\\ا الفرنس\\ية،  إ، يتح\\دث ف\\ي مق\\ال غي\\ر موق\\ع ص\\در بنش\\رة 1930

35000 و الستةمارات مليون فرن– من 500 مقاولة و1000ويعيد حرفيا الفقرة المذكورة، نقول يتحدث عن 



الص\\ناعة  ع\\امل، وف\\ي كت\\ابه  34231 مقاول\\ة و 1565 :عام\\ل. بينم\\ا يعط\\ي رون\\ي ه\\وفير الرق\\ام التالي\\ة
 عام\\ل (45002 مقاول\\ة و 1932ان ع\\ن فَ\\فَإي َك\\يليه\\ا، يتح\\دث َك  وم\\ا57، ص 1934، »المغربي\\ة ومش\\اكلها

. فتتعل\\ق»ال\\دليل الحص\\ائي رق\\ام ال\\واردة ف\\ي ل م\\ن اله\\الي) م\\رددا ب\\ذل– ال34518 أورب\\ي و 10454
.التغيرات إذن بالخصوص، بعدد المقاولت

646839: 1931 ؛39138 : 1926 :السكان المغاربة بالمدن)13

1928 تموز/يوليو 3و 1925أيلول/سبتمبر  28وريتا )د14

، عدد المغاربة المقيمين بفرنس\\ا، حس\\م الرق\\ام الرس\\مية ال\\تي ل تع\\بر ع\\ن1929 و1926نتقل فيما بين )ا15
 بينم\ا؛. أكةر من نص\\ف ه\ذا الع\دد ك\ان يش\تغل بمنطق\\ة ب\اريس20000 الى 16000، من ٍفالواقع بشكل واٍف

 ف\ي النض\\التان\دفاعهم حي\ث ب\\رزوا بق\وة ،La Loire  منهم بمن\اجم الش\مال  ولل\\وار4000 الى 3000كان 
).1929يناير كانون الةاني/ 11، »الحياة العمالية المطلبية (نشرة 

أيار/م\\\ايو 28 ع\\دد »بالنش\\رة الرس\\مية ، وص\\ادرة 1929 وم\\ايأي\\ار/رس\\الة س\\بق ذكره\\ا، مؤرخ\\ة بفات\\ح )16
1929.

1929أيار/مايو  31ورية )د17

Blondelle    ل  وبلوندي  Malet الي)م18

بمكن\\اس  ودوي\\ل Nieger  بمراك\\ش ونيج\\ر  Huré بف\\اس وهي\\ري  Pétain ه\\م الجني\\رالت بيت\\ان)إن19
Duele  لوس\\تال بت\\ازة والعقي\\د دو  De  Loustel  بتادل\\ة ورؤس\\اء الق\\اليم والمن\\اطق المدني\\ة: ش\\اريي

Charrier   بيس\\\ونيل(ا ( لش\\\اوية  Peysonnel   )الرب\\\اط) ركم\\\ور (Recmeur ) الغ\\\رب) كومين\\\و 
Communeuax  )كودير ،(دكالة  Coudert  )لومير (عبدة Lemerre  )َوندفَواد زم) ولف  Lavondes

).وجدة(
.

.294،227، 164 ،108 ص )ص20

 لل\\دارالقتص\\ادييليه\\ا، وتقري\\ر م\\دير المكت\\م   وم\\ا164قري\\ر رئي\\س منطق\\ة ال\\دار البيض\\اء، ص ص )ت21
، وك\\ذا تقري\\ر آوكيس\\تان برن\\ار227يليه\\ا. وتقري\\ر رئي\\س منطق\\ة مراك\\ش، ص   وم\\ا108 ص ص ،البيض\\اء

Augustin Bernard  ، 521ص  ،1931 »افريقيا الفرنسية  نشرة »اليد العاملة بأفريقيا الشمالية.

R ق\\در ر.ه\\وفير)ي22  .Hoffer   ور. م\\وريس R.Morrisف\\ي كتابهم\\ا  م\\داخيلهما ومس\\تويات العي\\ش ،
،  فيم\\ا بل\\غ40000  ،1933الع\\املين ف\\ي الجي\\وش النظامي\\ة بل\\غ س\\نة ، أن عدد المغاربة 49بالمغرب»، ص. 
. فرد3500التجنيد السنوي 

 فيما تضاعف عدد%40  بنسبة1929الحافلت سنة - حظيرة الشاحناتارتفعت، 1928المقارنة مع سنة )ب23
وهي الدرجة التي يس\\افر فيه\\ا معظ\\م- مليون مسافر/كلم بالدرجة الرابعة  68المسافرين المغاربة عبر القطار: 

. مليون36 مقابل -المغاربة



الرب\\اط، المنش\\ورات ،»1942 -1931أرباب العمل الوربيون بالمغرب    R. Gallessont .كاليسو)ر24
.37، ص. 1964افريقية، -التقنية الشمال

ذا مؤشر يتعلق بالمواد الساس\\ية الةلث عش\\رة الض\\رورية للس\\تهلك الس\\نوي لعائل\\ة مكون\\ة م\\ن أربع\\ة)ه25
».الحصاء العام لفرنسا أفراد، حسم الكميات المحددة من طرف 

. سعر الكيلو بالنسبة للغنم والشاي؛تعلق المر بسعر القنطار من الشعير، القمح السكر)ي26

بأن سعر اليد العاملة تض\\اعف بس\\ت م\\رات من\\د ، »حسم ملحظ مؤهل  A. Bernard زعم أ. برنار)ي27
الي\\د  ؟» ف\\ي نف\\س ال\\وقت%20 تك\\اليف عي\\ش اله\\الي بنس\\بة ارتفع\\ت، بينم\\ا 1930بداي\\ة الحماي\\ة إل\\ى ح\\دود 
.297.ص ،1930، »فريقيا الفرنسية إ ، نشرة »العاملة في أفريقيا الشمالية

  ش\\غلت»الم\\داخيل ومس\\تويات عي\\ش اله\\الي ب\\المغرب س\\م تق\\ديرات ه\\وفير وم\\وريس ف\\ي كتابهم\\ا )ح28
 عامل بقلي\\ل بينم\\ا ش\\غل قط\\اع النق\\ل8000 فيما عداه، أي أكةر من 3500 مغربيا بالفوسفاط، و4627المناجم 
مش\\كل الي\\د ف\\ي كت\\ابه   BOUY ) وحس\\م ب\\وي49ص.( مس\\اعد إداري  6200 وقد كان ؛)47 (ص.6500

 ف\\ي50000 إلى 40 عامل في البلديات ومن 5000 ب 1929 تقدر حاجيات اليد العاملة في »العاملة بالمغرب
 ف\\ي الص\\ناعة وتق\\در الرق\\ام المعط\\اة م\\ن ط\\رف رؤس\\اء المن\\اطق25000 و ؛)47ص .(الش\\غال العمومي\\ة  

 والموسميين الض\\روريين بع\\دد مماث\\ل. بينم\\ا25000والمراقبة في البحث الميداني، المداومين في الزراعة ب 
 مس\\تخدم6000 ال\\ى 5نج\\د الموس\\ميين وعم\\ال الورش\\ات غالب\\ا م\\ا يكون\\ون نف\\س الش\\خاص. ويج\\م إض\\افة 

.115000بالتجارة والبناك، المر الذي يعطينا عددا إجماليا بحوالي 

 الجزائريي\\ن والتونس\\يين وك\\ل»أمةالهم ، الفرنسيين و»غير المغاربة انت مصالح الحماية تقصد بعبارة )ك29
.خرينلالجانم ال

.108، ص. 1931 إفريقيا الفرنسية» للدار البيضاء، القتصاديقرير سبق ذكره لمدير المكتم )ت30

التقري\\\ر ح\\\ول نش\\\اط مص\\\الح الحماي\\\ة ف\\\ي ، حس\\\م 29-28 ص ص. »القتص\\\اد المغرب\\\ي .ه\\\وفير.ر31
.1932، الرباط »1930

Henri Prudhomme  مكن\\ا م\\ن إنج\\از تاري\\خ ع\\ن حرك\\ة الس\\ككيين ب\\المغرب بفض\\ل هن\\ري بري\\دوم)ت32
مس\تقبل والتصريحات التي أدلى بها لنا، والوق\\ائع الدقيق\\ة ال\\تي ق\دمها أم\\ام الجم\ع الع\\ام لنق\\ابته وال\\تي ي\\ذكرها 

.1937نيسان أبريل  9ي المغرب، في عدد ي، وهي جريدة سكك»السكة الحديدية

. وهو اب\\ن اس\كافي. بع\\د ف\ترة ش\\بابه ال\\تي قض\\ى معظمه\ا بالولي\\ات المتح\\دة،1901نشأ بريدوم في سآفوا سنة 
 ب\\دون أن يك\\ون1923 وج\\اء ال\\ى ال\\دار البيض\\اء س\\نة . بعد وفاة أبي\\ه1914يونيو حزيران/عاد الى فرنسا  في 

تق\دم ليش\تغل كمي\\اوم ف\ي الس\ك–ث\م  لم\دة س\نة بالمص\\لحة الطبوغرافي\\ة  اش\\تغللديه أي تأهيل مهني ول نق\ابي. 
الحديدية للمغرب. التي سوف لن يغادرها. وشهد عمله النقابي تناميا مستمرا، إذ كان كاتم نقابة ال\\دار البيض\\اء

، وكاتبا إداريا1948 الى 1943 النقابات المتحدة كونفدراليا بالمغرب من لتحاد وكاتبا إداريا )1937-1940(
.1952 الى 1948 من للتحاد

Le Petit »لوبوتي ماروكان ما يخص رواية الضراب يجم إضافة أخبار موجزة ظهرت في جريدة )في33
Marocaine  1926مارس آذار/  20و 7و 6أعداد.



 : ور حركة البريديين بالمغرب تأتـي من مصدرينذن المعطيات التي تمكننا من تجميعها حول ج)إ34

س\\ئلة ال\\تيلكج\\واب عل\\ى ال  César Erdinger م\\ن الم\\ذكرة الهام\\ة ال\\تي بع\\ث به\\ا لن\\ا س\\يزار إردنج\\ر-\\ 
؛طرحناها عليه

 للحماي\\ة. وتش\\ير ه\\ذه»الجري\\دة الرس\\مية م\\ن ج\\داول الجمعي\\ات الحاص\\لة عل\\ى رخص\\ة والمنش\\ورة ب -\\ 
) وودادي\\ة مس\\تخدمي30/12/1916(الج\\داول، بالض\\افة ال\\ى ش\\ركة النج\\دة المتبادل\\ة لمكت\\م بري\\د المغ\\رب  

)10/7/1925(البريد، الى جمعية المتروبوليين الملحقين والمحليين للمنش\\آت اللكتروميكانيكي\\ة لمكت\\م البري\\د 
).30/12/1926وإلى جمعية الطر العليا والمتوسطة لمكتم بريد المغرب (

»نشرة المعلمينـ  الصادر ب»رالية المغربية لتجمعات الموظفينيالفيد يحمل عنوان  André قال اندري)م35
هذا المقال ال\ذي يب\دو مبهم\ا عن\\د أول ق\راءة، ل\\م يك\ن ك\ذل– بالنس\بة للمعلمي\\ن، .1930يناير كانون الةاني/عدد 

الفيديرالي\\ة  (لنه يذكر أحداثا وقعت حديةا. ويسمح تحليله بتبيان التطور العس\\ير للجمعي\\ة العام\\ة ال\\ى فيديرالي\\ة
).فيديرالية موظفي فرنسا؛ المغربية لتجمعات الموظفين

احالت الفصل الثالث

ف\ي ه\ذا التاري\\خ ق\د تكل\ف بالقض\\ية لن ظهي\ر  Mangot  ، ك\ان م\انغو1927يوني\\و حزي\\ران/ 23كرة )م\\ذ1
. الخاص بحوادث الشغل كان ينص على استشارة  المنظمات العمالية لتطبيق القانون1927

Urbain  الموجه\\ة  لل\\وزير المف\\وض مطل\\ق الص\\لحية إيرب\\ان بلن1928ف\\براير ش\\باط/ 24ذكرات )م\\2
Blanc مشاريع رسالة ليري– لبون و Eirik Labonne .  ولم يعتبر ل إيربان بلن ول إيري– ل بون من
.، بالرغم من موافقتهما على نصوص المشروع Casanovaافَر إجابة كازانوفَوالضر

ل . ماسينيون وف. بيك\\ي، ال\\ذي ي شددنا عليه إعادة صياغة لجملة وردت في تقرير أ. برنار،ذعد الجزء ال)ي3
.أبلغ للقامة العامة

انت للكونفيديرالية العامة للشغيلة التونسيين، المدعمة من طرف الشيوعيين، حياة قص\\يرة ومض\\طربة وق\\د)ك4
 فلح فقير، بليبيا وتركيا وبرلين. وبع\\د ع\\ودته ال\\ى ت\\ونسابن)  وهو 1928-\\ 1893أقام زعيمها امحمد علي (

حادث\ة  ب\\الجزيرة العربي\ة س\نة  وح\وكم ث\م نف\ى. وت\\وفي عل\ى اث\\ر1925ف\\براير ش\باط/، اعتق\\ل ف\ي 1924سنة 
). كل هذا نجده موض\حا بش\كل جي\د1928يونيو حزيران/ 22، باريس »الحياة العمالية  ( حسم نشرة 1928

-1881(ش\أة العم\\ل الم\أجور والحرك\ة العمالي\\ة التونس\\ية :  ن  Claude Liauzuف\ي أطروح\\ة كل\ود لي\\وزو
.1977) نيس 1931

ن تأكي\\د بلن وكازانوف\\ا عل\\ى طل\\م الح\\ق النق\\ابي للس\\ككيين عل\\ى الق\\ل يج\\د تفس\\يره ف\\ي أهمي\\ة الن\\اخبين)إ5
السككيين بالنسبة للهيئة الةالةة، وفي دينامية مناضلي هذا القطاع الذين أنش\\أوا ف\\دراليتهم، وف\\ي الرغب\\ة ف\\ي فت\\ح

.ثغرة ليمر منها الشغيلة الخرون

1929 سبتمبر  أيلول/21عدد  Le peuple  »الشعم شرة ن6



 والحيز ال\\ذي ش\\غلته الفيديرالي\\ة الش\\تراكيةالستعمار شمال أفريقيا إزاء قضية ييما يخص موقف اشتراكي)ف7
Joachim لت\\\ونس وج\\\واكيم دوري\\ل  Durel  ف\\ي ه\\ذا التفكي\\\ر، راج\\ع مق\\ال ألي\\ن ن\\\ورا Aline  Naura

ك\\\انون، ع\\\دد »الحرك\\\ة الجتماعي\\\ة  ونتائجه\\\ا السياس\\\ية الص\\\ادرة بنش\\\رة 1929ش\\\تراكيو ت\\\ونس وأزم\\\ة  
.يليها  وما68، ص  1972يناير الةاني/

 الحرك\\ة الص\\ادر بنش\\رة »بح\\ث ح\\ول الحي\\اة النقابي\\ة ب\\الجزائر س\\نة ال\\ذكرى المائوي\\ة اج\\ع أ. عي\\اش )ر8
.114، ص 1972مارس آذار/يناير – كانون الول/ عدد »،العمالية

»؛الش\\عم م\ارس م\ن الرب\\اط وص\\درت ف\ي الي\وم الت\\الي بنش\رة آذار/ 3مصادر: برقية بعةه\ا لبيي\ر ي\\وم )ال9
 الوف\\د ال\\دي ق\اده إل\\ى؛ ون\\دوات جوه\\و ب\\المغرباجتماع\\ات ال\\ذي يتح\\دث ع\\ن »الشعبي المغرب\\ي  من 9العدد 

 ال\\ذي1931ين\\اير ك\\انون الول/ي أم\\ام م\\ؤتمر ال\\دار البيض\\اء المنعق\\د ف\\ي ي و أخيرا تقرير تيكس؛القامة العامة
 الجه\\وي للمغ\\رب.التح\\اد الذي يتطرق لجدور »الشعبي المغربي  و 14/1/1931، عدد »الشعم صدر في 

.ولنَكتضاف الى هذا شهادات ليونيتي ولوَك

لي\\ون جوه\\و    B.Georges et D.Tintant يم\\ا يخ\\ص لي\\ون جوه\\و راج\\ع ب. ج\\ورج ود. تانت\\ان)ف10
.1962، باريس، »1921ور الى ذخمسون عاما من النقابة، الجزء الول. من الج

. مقيما عاما بالمغرب1930ان لوسيان سان في )ك11

ي\\\وَكم\\\ن الجم\\\ارك وَك Paolontonacci ، وباولوانطوناس\\\يMattei، وم\\\اتييTerrazoni يرازون\\\ي)12
Guyot  وبينيتو  Penneteau  من الشغال العمومية ومسح الراضي.

.من القنيطرة Juillet  من الدار البيضاء، وجويي  Oulmiccie  اولوانطوناسي الب وأولميسيا)13

 المحل\\ي. ك\\ان هن\\اك ب\\دون ش\\– المعلم\\ونللتح\\ادم نج\\د ف\\ي أي مك\\ان تع\\داد الةم\\اني نقاب\\ات المؤسس\\ة )ل\\14
والبريديون والجمركيون وشغيلة الدولة والشغال العمومية، والكتاب والض\\اربون عل\\ى الل\\ة الكاتب\\ة للمص\\الح

.المركزية والخارجية للحماية، السككيون وسائقو سيارات الجرة

.1930مارس آذار/ 9  عدد »لشعبي) ا15

فس المصدر السابق)ن16

 المحل\\ي للنقاب\اتالتح\\ادس\الة  رS/A/   من مانغو إل\\ى المقي\\م الع\\ام1930أبريل نيسان/ 24سم مذكرة )ح17
.، أرشيف وزارة الشغل، الرباط»المتحدة كونفيديراليا للدار البيضاء

يتعل\\ق الم\\ر(مع\\ت نق\\ط البرنام\\ج الس\\بع والعش\\رون ف\\ي خمس\\ة أب\\واب: الحق\\وق السياس\\ية للش\\غيلة  )ُج18
، التعلي\\م (اجتماعيةبالمواطنين الفرنسيين)، الحقوق النقابية للشغيلة، حماية الشغيلة، تحسينات مادية، تحسينات 

.)1930ماي أيار/، فاتح 18، السنة الولى عدد »الشعبي المغربي نشر هذا ب

 أطر البريد الش\\ريفية م\\ع الط\\رباندماج ،م الفرع المغربي، بدعم من فيديرالية البريد التابعة ك.ع.ش.)طال19
.الفرنسية



 التجمع الودادي بأنه يجم ترك الخيار لكل واحد بي\ن، المماثل\ة م\ع الط\\ر الفرنس\ية والحف\اض عل\\ىاعتبرفيما 
النظام الساسي الش\\ريفي ال\\ذي ي\وفر امتي\\ازات واض\\حة. وق\ام التجم\\ع ال\\ذي يوج\د مق\\ره بوج\\دة، بنش\اط ك\\ةيف

 أص\\در جري\\دة نص\\ف ش\\هرية تحم\\ل اس\\م1930أي\\\\ار/مايو وأب\\ان ع\\ن دينامي\\ة فاج\\أت خص\\ومه. وف\\ي فات\\ح 
».انطلقة البريد بالمغرب 

.نقابة الوطنية لمعلمي فرنسا)ال20

،1930أي\\\ار/مايو أبري\\ل – نيس\\ان/،\\ 31 عدد »جريدة موظفي المغرب جد التقرير الشامل للمؤتمر في )يو21
2400 تجمع\ا منخرط\ا و27، ك\انت الفيديرالي\\ة تض\\م  Penneteauوحس\م التقري\\ر الم\\الي ال\ذي ق\دمه بينت\و

إل\\ىو تجمع\\ا، 13 من\\دوبا يمةل\\ون 25. إل أن المؤتمر لم يضم إل 1926 سنة 1600، مقابل 1929مكتتم سنة 
.الكتتاباتلم تؤد إل القليل من أيار/مايو حدود فاتح 

ين\\ايركانون الة\\اني/ 17 بتاريخ »الشعبي المغربي سم التقرير الدبي الذي قدمه تيكسيي والمنشور في )ح22
1931.

أبريل،نيسان/بالجزائر العاصمة، و.، لسان حال ك.ع.ش. »الجزائر العمالية اجع المقالت الصادرة في )ر23
.1931أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 

ين\\ايركانون الول/، الجتماعية»الحركة  ، مقال صدر في »ليون جوهر وحكومة ليون بلوم  ،جورج،)ب24
.49 ص، ،1966مارس آذار/– 

 ============================

:الباب الثاني
 القتصادية ونتائجهاالزمة

1931-1936

 معالم الحياة القتصادية والجتماعية والسياس\ية للمغ\\رب بالزم\ة العظم\\ى ال\\تي1936 و1931تحددت ما ين 
زعزعت العالم الرأسمالي، الذي ارتبط به المغرب منذ الحتلل الفرنسي*.

. وق\\د1936، فإنه\\ا تف\\اقمت بق\\وة لتبل\\غ ذروته\\ا س\\نة 1932 و1931وإذا كانت الزم\\ة مخفف\\ة ف\\ي الول خلل 
ساعدت اللم والتوترات الناتجة عنها على بروز الوطنية المغربية. كما ساعدت اعتداءات قوى اليمين بفرنس\\ا

والمغرب ضد الجور والحريات.

لمواجه\\ة ه\\ذه الوض\\اع عم\\ل مناض\\لو النقاب\\ات وأح\\زاب اليس\\ار عل\\ى التش\\اور فيم\\ا بينه\\م وتجمي\\ع وتوحي\\د
صفوفهم.

-تجليات الزمة4

.العلمات القتصادية:

كانت علمات الزمة عديدة ومتطابقة.



فاقتص\\اد المغارب\\ة التقلي\\دي ك\\ان آخ\\ذا ف\\ي التفك\\–. إذ أدى انهي\\ار أس\\عار الحب\\وب الرئيس\\ية، القم\\ح الص\\لم (-
)، إلى إفلس الفلحين، فيم\\ا أدى ت\\والي مواس\\م فلحي\\ة س\\يئة1%)\ (37%) الذرة (-160%)، الشعير (-120

إلى اختلل الت\\وازن الغ\\ذائي. أض\\ف إل\\ى ذل\\– الوض\\عية المتأزم\\ة للحرفيي\\ن ال\\ذين تض\\رروا ك\\ةيرا م\\ن انغلق
الس\\واق الخارجي\\ة التقليدي\\ة المتمةل\\ة ف\\ي الجزائ\\ر ومص\\ر والس\\ينغال، وم\\ن منافس\\ة المنتوج\\ات الجنبي\\ة  ف\\ي
السوق الوطني: الحذية المطاطية اليابانية والنسجة الحريرية الهندية والقمشىة والنسجة اليطالية. فيما ك\\ان

البقالون الصغار يقاسمون زبناءهم القرويين والمدينيين وضعهم البئيس.

وأص\\اب الض\\طراب والغض\\م أيض\\ا المةقفي\ن، ال\\ذين ينح\در معظمه\\م م\ن أوس\اط الحرفيي\ن والتج\\ار. وبحك\م
تكوينهم عبر التعليم التقليدي في الزوايا وجامع\\ة القرويي\\ن القديم\\ة بف\\اس، ف\إن أغل\\بيتهم أص\\بحت محروم\\ة م\ن
المناصم الدارية التي ك\\انت التةمي\\ن الع\\ادي لدراس\\تهم قب\\ل الحماي\\ة، وأص\\بح الفرنس\\يون ه\\م ال\\ذين يحص\\لون

).2عليها (

وتمك\\ن بع\\ض المحظ\\وظين، ال\\ذين حص\\لوا عل\\ى تك\\وين عص\\ري ف\\ي المعاه\\د الفرنسية-الس\\\\لمية أو ف\\ي
الةانويات، من متابعة دراستهم العليا بباريس- وهناك ربطوا اتصالت مع طلبة مسلمين من شمال إفريقي\\ا وم\\ع
بعض رجال السياسة الفرنسيين من أحزاب اليسار. واحتكوا أيضا بالتيارات الفكرية الكبرى التي ك\\انت تح\\رك

شعوب الشرق السلمي. وبعد إنهاء دراستهم، لم يجدوا أماهم إلّ مجال المهن الحرة.

لق\\د أص\\ابت الزم\\ة القتص\\اد الس\\تعماري بش\\كل غي\\ر متس\\اِو. فالمج\\ال العق\\اري للس\\تيطان توس\\ع بح\\والي
850000 هكت\ار، أي بمس\احة تق\ل ع\\ن نص\ف م\ا تحق\ق ف\ي المرحل\\ة الس\ابقة. وك\ان يَش\مل ح\والي 125000

 هكت\\ار ه\\ي ال\\تي ك\\انت مزروع\\ة400000 إل\\ى 350 ُمس\\توطن. إل أن 3800 و350هكت\\ار موزع\\ة م\\ا بي\\ن 
فعليا. ولن يتم تجاوز هذه المساحات إلّ بعد الح\\رب العالمي\\ة الةاني\\ة. فبحك\م دي\\ونهم المرتفع\\ة بش\\كل ل معق\\ول،

%). وق\\د ق\\درت ف\\ي100فوجئ المستوطنون بانهيار أسعار المواد الزراعي\\ة وخاص\\ة أس\\عار القم\\ح الط\\ري (-
.1955 ملي\\ار فرن\\– لس\\نة 26)، أي م\\ا يع\\ادل تقريب\\ا 3 بلي\\ون فرن\\– (450 دي\\ونهم المض\\مونة بـ 1935س\\نة 

فطالَبوا بتدخل الحماية لنقاذهم من الفلس.

أما الصناعات المنجمية، التي تعد صناعة تصديرية أساسا، فإنها بس\\بم ض\\يق الس\\وق الع\\المي ت\\أثرت بالزم\\ة
 التي انهارت فيها صادرات الفوسفاط المعدة عنصرا هاما ف\\ي ت\\وازن الحماي\\ة الم\\الي إذ انتقل\\ت1931منذ سنة 

. فتوقف النش\\اط ف\\ي العدي\\د م\\ن المن\\اجم. وبع\\د1931 طن سنة 900000، إلى 1930 طن سنة 1700000من 
 وقع انتعاش اقتصادي بطيء على اثر تحسن مبيع\\ات الفوس\فاط واس\تغلل منج\م ل\\وي ج\انتي (اليوس\فية1932

حاليا) الغني بالفوسفاط، وارتفاع استخراج فحم جرادة، مما سمح بتقليص واردات المحروقات الصلبة.

في مقابل ذل–، عملت الرس\اميل ال\\تي وف\دت إل\\ى المغ\\رب ف\ي ش\كل مص\اريف عس\\كرية لتم\ام الحتلل وف\ي
1070، و1931 ملي\\ون فرن\\– ج\\اٍر س\\نة 419ش\\كل ق\\روض م\\ن الس\\وق الفرنس\\ي لنج\\از الش\\غال الك\\برى -

-عمل\\ت عل\\ى تخفي\\ف1935 ف\\ي 140 و1934 ملي\\ون ف\\ي 380 و1933 ملي\\ون ف\\ي 423 و1932مليون في 
). إذ اس\\تمرت عملي\\ة بن\\اء الم\\وانئ والس\\دود والط\\رق والس\\ك– الحديدي\\ة4آث\\ار الزم\\ة عل\\ى قطاع\\ات أخ\\رى (

ومحطات القطار، والمحطات الكهرمائية، والبنيات الدارية، وكذا الفيلت والعمارات بالحياء الوربية.

)؛1934-1930وم\\ن بي\\ن المنج\\زات العظيم\\ة له\\ذه المرحل\\ة، تج\\در الش\\ارة إل\\ى إتم\\ام مين\\اء ال\\دار البيض\\اء (
)؛ والقص\\بة الزيداني\\ة (1935-1925) والقنص\\رة ب\\واد به\\ت (1934-1932 (السrrافليوبن\\اء محط\\ات ف\\اس 

1934-  كلم من الطرق؛ وأخيرا خطي الس\كة الحديدي\\ة الرابطي\\ن بي\\ن بنجري\\ر وآس\\في لنق\\ل2000)؛ و 1936 



) وه\ذا الخي\ر يض\\م ج\زءا ج\د وع\\ر ومليء بالمنش\\آت يرب\ط بي\ن1934-1928الفوسفاط، وبين وجدة وفاس (
فاس وتازة.

 بالس\تيلء عل\\ى الحص\\ون الجبلي\\ة الخي\\رة المتواج\\د ب\\الطلس الك\\بير1934إل أن إخض\اع البلد اكتم\\ل س\نة 
الشرقي والمركزي وبالطلس الصغير وبالهضبات الصحراوية المفصولة بواحات بين واد ساورة وواد درع\\ة

 قيم\\ة إس\\مية1936والمحيط الطلسي. ووصلت برامج الشغال الكبرى إلى نهايتها، فيما بلغت مصاريف س\\نة 
. وكانت الوراش تُغل\\ق ف\\ي الب\\وادي والم\\دن. أم\\ا1931منخفضة بحوالي أربع مرات عن قيمة مصاريف سنة 

 مليي\\ن س\\نة108، فإنه\\ا ل\\م تتج\\اوز 1930 ملي\\ون ف\\رك س\\نة 583القيم\\ة الجمالي\\ة للبناي\\ات ال\\تي ك\\انت تبل\\غ 
. وق\\د ت\\أثرت كاف\\ة النش\\طة الفرعي\\ة ب\\دورها به\\ذا النخف\\اض، م\\ن تج\\ارة الخش\\م والحدي\\د والس\\منت1936

وصناعة مواد البناء والهياكل الحديدية إلى مقاولت الترهيص والتزيين والصباغة والنجارة والتأثيث. وض\\من
 مقاول\\ة ف\\ي14 رّصاص\\ا و11 مق\\اول ف\\ي الش\\غال العمومي\\ة و23، نجد 1935 حالة إفلس ُسجلت سنة 242

% م\ن الع\دد الجم\الي. طبع\ا ل\\م تنه\ر ك\ل القطاع\ات، فالمق\اولت الك\\برى ال\\تي20النجارة والت\أثيث، يمةل\\ون 
انشئت لتوفير المواد للسوق الداخلي، مةل المطاحن ومصانع المشروبات والتبغ والس\\كر والس\\منت والش\\موع،
ح\\افظت عل\\ى إنتاجه\\ا أو رفعت\\ه، إلّ أن ه\\ذا ل\\م ي\\ؤد إل\\ى ارتف\\اع الس\\تهلك، ب\\ل وق\\ع العك\\س لن ال\\واردات

انخفضت بشكل ملموس خلل نفس الفترة.

ومهم\\ا يك\\ن م\\ن أم\ر، ف\\إن أرق\ام التج\\ارة الخارجي\ة وأرق\\ام حس\اب العملي\\ات أو اس\\تةمارات المق\\اولت، تس\مح
بتحديد حجم ه\\ذه الزم\\ة المعَمم\\ة بص\\ورة إجمالي\\ة. فق\\د اتجه\\ت القيم\\ة الجمالي\\ة لتج\\ارة الخارجي\\ة المغربي\\ة -

 فرن\\– فق\\ط س\\نة1981886000- نح\\و النخف\\اض س\\نة بع\\د أخ\\رى إل\\ى أن بلغ\\ت 1929 ملي\\ون س\\نة 3800
1936.

3 إل\\ى 1931 ملي\\ار س\\نة 11، م\\ن 1955وانتقلت استةمارات المقاولت، التي قدرناها بالفرنك\\ات الةابت\\ة لس\\نة 
 انخفاض ه\\ام1935 و1934، فقد طبع سنتي 1936، ثم سقطت إلى الصفر سنة 1934 و1933مليارات في 

للس\\تةمارات ف\\ي المن\\اجم وف\\ي بع\\ض الص\\ناعات. وأخي\\را، ك\\ان عج\\ز حس\\اب العملي\\ات أي مي\\زان الداءات،
).1955 مليار حسم فرن– 57- مليون أي 1154أخطر عجز عرفه المغرب إلى ذل– الحين (

.النعكاسات النسانية

-الوربيون: توقف الهجرة والبطالةُ

لقد انخفضت الهجرة الوربية بشكل قوي وتكاثر العائدين إلى أورب\\ا. هات\\ان الظاهرت\\ان كانت\\ا ملموس\\تين بش\\كل
، بحيث أن الفرق بين المهاجرين والعائدين، الذي بل\\غ بض\\ع مئ\\ات بالنس\\بة1936 و1935 و1934خاص في 

دمجين»، ك\\ان س\\لبيا بش\\كل واض\\ح بالنس\\بة لليط\\اليين والس\\بانيين. ل\\ذا ف\\إن تن\\امي الس\\كان للفرنس\\يين و الُم\\
 ش\\خص، نات\\ج ع\\ن الحرك\\ة الطبيعي\\ة200000 إل\\ى 176000، ال\\ذي انتق\\ل م\\ن 1936 و1931الج\\انم بي\\ن 

). وكذا كان العديد من الفرنسيين وأوربيون آخ\\رون، ق\\د ق\\رروا5أكةر مما هو ناتج عن توافد مستوطنين جدد (
العودة إلى بلدهم بحكم الحباط الذي أصابهم، ف\إن آخري\\ن، ل يس\تطيعون أن يع\ودوا، فق\د فق\دوا ش\\غلهم. وبل\غ

 بلغ1936 في الدار البيضاء. وحسم إحصاء 2750 من بينهم 1936 في يناير 3750عدد العاطلين المسجلين 
 شخص\\ا م\\ن43، شغلت هذه الخي\\رة 1934. وتلقى أكةرهم عوزا السعاف من البلديات: ففي 6406هذا العدد 

 بالدار البيضاء حيث أنجز العاطلون أشغال بلدي\\ة قيمته\\ا2000 من بين ما يزيد عن 450 بالرباط، و420بين 
 يش\\\تغلون ف\\\ي الوراش البلي\\\دة بمكن\\\اس. وف\\\ي وج\\\دة، نظ\\\م الع\\\اطلون أنفس\\\هم256 فرن\\\–؛ وك\\\ان 335000

).6وتظاهروا، وبذل– حصلوا على السعاف (



، رئي\\س مص\\لحة الش\\غل ف\\ي تقري\\ره)Mangotوكانت الجور تنخفض ف\\ي جمي\\ع القطاع\\ات، ولح\\ظ م\\انغو (
  بأن جزءا من اليد العاملة المتوفرة قد تخلى ع\\ن مزاعم\ه فيم\ا يخ\ص أج\\ورا1934المقدم في حزيران/يونيو 

مرتفعة، ليقبل أي نوع من العمل بأجور منخفضة».

وإذا م\\ا اعتم\\دنا المعلوم\\ات الرس\\مية، ف\\إن البنَ\\اء الورب\\ي ك\\ان يحص\\ل عل\\ى أج\\ر يق\\ل بمرتي\\ن ف\\ي ك\\انون
 فرنكا. في نف\\س ال\\وقت انتق\\ل المؤش\\ر الرس\\مي لكلف\\ة50 إلى 45 فرنكا مقابل 30 إلى 25:\\ 1931الةاني/يناير 

%30.6) مس\جل به\ذا انخفاض\ا بنس\بة 1914 س\نة 100 (مؤش\\ر 340 إل\ى 490العيش في الدار البيضاء م\ن 
فحسم، مما يدل على انخفاض ملموس للقدرة الشرائية.

. ويض\\م ه\\ذا الع\\دد، إض\افة17000 عدد الشخاص الذين يشتغلون بالمصالح العمومي\\ة بـ 1936وقدر إحصاء 
)، مس\\تخدمي المص\\الح ذات المتي\\از والض\\باط والض\\باط المس\\اعدين ال\\ذين يقطن\\ون ف\\ي المدين\\ة.7للم\\وظفين (

ونجد أن أقوى الحملت كانت موجهة ضد الموظفين من طرف المزارعين ورجال الصناعة والتجار الصغار.
وكانت التهم الموجهة إليهم هي أنهم كةيرون جدا ويفلت\\ون م\\ن مض\\ار الزم\\ة بس\\بم انتظ\\ام رواتبه\\م، وينفق\\ون
جزءا كبيرا من مصارفهم خارج المغرب خلل عطلهم، ويستحوذون عل\\ى أك\\ةر م\\ن نص\\ف الميزاني\\ة العادي\\ة.
غي\\ر أن المزارعي\\ن ورج\\ال الص\\ناعة والتج\\ار ل\\م ي\\دركوا ب\\أن ه\\ذه الل\\ة الداري\\ة، الش\\ديدة المرك\\زة وذات
القيادات الةقيلة والباهظة الةمن والتي ل تؤطر البلد إل تأطيرا إداريا ضعيفا، ل توجد ول تسير إل من أجله\\م،
وب\\أن الق\\روض ال\\تي حص\\لت عليه\\ا اس\\تعملت أساس\\ا لنج\\از الش\\غال الك\\برى الض\\رورية للس\\تيطان، وب\\أن

).8المغاربة ودافعي الضرائم الفرنسيين هم الذين يتحملون في نهاية المطاف مصاريفها (

ومهما يكن من أمر، فقد طبق المقيمون العامون قرارات تُقلِص عدد المستخدمين والجور والتعويضات، وهذه
القرارات اتخذتها الحكومات الفرنسية بالنسبة للمتروبول.

واعتبر المتن\\بئون القتص\\اديون تل\\– المرحل\\ة، ب\أن النكم\\اش النق\\دي، أي تقلي\ص المص\\اريف العمومي\\ة وكاف\ة
الرواتم، ه\\و الس\بيل الوحي\د للحف\اظ عل\\ى قيم\ة الفرن\– وللخ\\روج م\ن الزم\\ة. وطُبق\ت الج\\راءات التش\\ريعية
الفرنسية مباشرة، على عكس الجراءات المتعلقة برفع الجور، التي كانت تطبق بعد شهور طويلة بمبرر أنه\\ا

تتطلم دراسات دقيقة.

؛ وفي فاتح ك\\انون بحذف مختلف التعويضات1932 تشرين الةاني/نونبر 22وهكذا، أُخبر موظفو المغرب في 
ع م\\ن الروات\\م وبح\ذف التع\\ويض ع\\ن القام\ة ال\\ذي ح\\ل محل\\ه تع\\ويض ع\ن بنس\بة اقتط\\ا1934الة\\\اني/يناير 

 أُخ\\بروا بتط\\بيق إج\\راءات تقليص\\ية جدي\\دة تخ\\ص1934 وف\\ي فات\\ح آذار/م\\ارس وفات\\ح تموز/يولي\\\و ؛الس\\كن
 بتقلي\\ص الزي\\ادة1935 وأُخ\\بروا ف\\ي آذار/م\\ارس ؛%)10 و5التش\\غيل والروات\\م والتقاع\\د (انخف\\اض بي\\ن 

).9% إجمال (20%، أي تقليص متوسط بنسبة 35 إلى 50 المغربية» التي تحولت من 

وتعرض\\ت أج\\ور مس\\تخدمي المص\\الح ذات المتي\\از ب\\دورها إل\\ى تخفي\\ض ك\\بير بنف\\س النس\\م. وإذا م\\ا أخ\\ذنا
،1935الرقام الخام، ف\إنه يظه\\ر أن التخفيض\\ات ال\\تي مس\ت الروات\\م والتعويض\\ات إل\\ى ح\دود نيس\\\ان/ابريل 

%. لكن، كيف يمكننا10كانت أضعف من انخفاض كلفة المعيشة. وأن القدرة الشرائية قد ارتفعت نظريا بنسبة 
تقيي\\م الخس\\ارات الناتج\\ة ع\\ن الت\\أخرات، الحاص\\لة خلل س\\يرورة الحي\\اة المهني\\ة، ف\\ي الترقي\\ة، وع\\ن المعان\\اة

المترتبة عن الحالة على التقاعد تلقائيا، أو عن التسريحات؟

وإجم\\\ال، نلح\\\ظ، إذا م\\\ا قارنّ\\\ا تق\\\ديرات الس\\\كان الم\\\أجورين الوربيي\\\ن المقدم\\\ة م\\\ن ط\\\رف إحص\\\ائيات
، أي1931 عن س\\نة 1936 وحدة في سنة 4000- انخفاضا بحوالي 49752 مقابل 53876 – 1931/1936

1936 أم\\ا ف\\ي ؛21000:\\ 1931%. ونجد أن العمال هم الذين يتحملون كافة الخسارات. إذ كان عددهم سنة 8
 عاطل. 6500 و14500فقد أصبحوا 



هكذا، كانت البطالة وتوقف الهجرة، وتقليص الرواتم والجور، وتسريح الطر، هي النعكاس\\ات ال\\تي لحق\\ت
بالشغيلة الوربيين.

-المغاربة: بلترة متسارعة

كانت انعكاسات الزمة على المغاربة أكةر ثقل.

وه\\و أول إحص\\اء ش\\مل المنطق\\ة الفرنس\\ية– 1936فالسكان استمروا في التزايد. إذ بلغ عددهم حس\\م إحص\\اء 
 مليين مغربي (بم\\ن فيه\\م اليه\\ود)، مم\\ا ي\\دل عل\\ى6التي استكمل احتلها وتم بنوع من المنهجية- ما يزيد عن 

. التي ل يمكن العتماد عل\\ى رقمه\\ا1931 شخص بالنسبة لسنة 500000 إلى 400000أن ازدياد السكان بلغ 
الع\\داد–). واس\\تمر القروي\\ون 10، وه\\و تق\\دير منخف\\ض ج\\دا ع\\ن الواق\\ع (5200000الرس\\مي، المح\\دد بـ 

الفائضة من الشبان، والمزارع\\ون والملك\\ون الص\\غار المفق\\رون- ف\\ي التج\\اه نح\\و أوراش الش\\غال العمومي\\ة
 عام\ل. غي\\ر أن المن\اجم10000والمناجم والمراكز الحضرية، وبينما كانت فرنس\ا تس\د أبوابه\ا وق\د ع\اد منه\ا 

. أم\\ا1934أوقفت تشغيل عمال جدد أو طردت مستخدميها، فيما أنهت أوراش البادية في معظمها أشغالها س\نة 
البناء، فقد انخفض نشاطه بالمدن كما رأينا ذل–. ونف\\س الش\\يء حص\\ل بالنس\\بة للنش\\طة التجاري\\ة ولقط\\اع نق\\ل

البضاعة. وحافظت المقاولت الصناعية (وحدها) على نوع من النشاط والحيوية.

 تنمي\\ة زراع\\ات الخض\\راوات وم\\زارع الح\\وامض1930إل أن المس\\توطنين الزراعيي\\ن س\\ّرعوا ابت\\داء م\\ن 
والك\\روم، لتنوي\\ع إنت\\اجهم ال\\ذي ك\\ان مكون\\ا أساس\\ا م\\ن الحب\\وب. وأدى ه\\ذا إل\\ى تن\\امي ع\\دد العم\\ال الزراعيي\\ن

 حس\\م زع\\م60000 والموس\\ميون، ح\\والي ؛ ت\\م تش\\غيلهم ف\\ي من\\اطقهم30000المش\\َغلين: الم\\داومون ح\\والي 
 عام\ل س\يكونون ق\د90000)، أي في المجم\\وع 11الغرف التجارية ومحرري مقالت  النشرة القتصادية» (

).12 مليون فرن– (75حصلوا على أجور بملبغ 

غير أن التوافد عل\\ى المن\\اجم والوراش والراض\\ي الزراعي\\ة خلل مراح\\ل الش\\غال الك\\برى ظ\\ل عب\\ارة ع\\ن
 تعطين\\ا ع\\دد1936 و1931حركات موسمية مؤقت\\ة. فيم\ا اتخ\\ذ التواف\\د عل\\ى الم\\دن اتجاه\\ا آخ\\ر. فإحص\\ائيات 
سكان المدن، وهو مقبول أكةر من تقديرات سكان الرياف وبالتالي يمكن مقارنته.

 بنف\\س النس\\بة ال\\تي ارتف\\ع به\\ا1936-1931ويُستخلص من ذل– أن عدد سكان الحواضر لم يرتفع خلل الفترة 
-1930-1926خلل مرحلة الزدهار القتصادي الكبير   وح\\دة و148000% مقاب\\ل 27  وح\\دة و180000 

%. إذ أن عودة العمال إلى قراهم أعاقت الستقرار النه\\ائي. ه\ذا فض\ل ع\\ن إن الخب\ار ال\\واردة م\ن الم\\دن32
عن صعوبات الشغل بها. لم تشجع سكان الرياف على الهجرة. كما حصل أيضا طرد المه\\اجرين نح\\و قب\\ائلهم

الصلية. 

1936لقد تغيرت طبعا أعداد المغاربة المشتغلين في النتاج الوربي خلل مرحلة الزمة هذه. وعمل إحصاء 
على تقديم النشاط المهن\\ي للمغارب\ة النش\\يطين، إلّ أن\\ه ل\م يمي\ز بي\\ن النش\طة الجدي\دة والنش\\طة القديم\ة. الم\\ر
الذي جعل من المتعذر استعمال هذه الرق\ام كم\\ا ه\ي. ل\\ذا يج\\م انتق\اء بع\\ض المعطي\\ات م\ن بي\\ن الحص\\ائيات

150000الواردة في مختلف الدراسات، القيام بتقديرات ستكون بالضرورة جزافية. ويمكننا ربما أن نأخذ رقم 
).90000، وذل– نظرا لتزايد عدد العمال الزراعيين (30000 بحوالي 1931الذي يزيد عن عدد 

والحال أن العمال الزراعيين الموسميين هم الذين كانوا يشكلون الجزء الكبر من اليد العاملة المشتغلة بأوراش
الش\\غال العمومي\\ة والبن\\اء إذا م\\ا ت\\وفرت أو بمه\\ام الش\\حن ف\\ي الم\\وانئ والم\\دن. يض\\اف إليه\\م عم\\ال المص\\انع

) والنق\\ل ع\\بر الط\\رق والس\\ك– الحدي\\دة (10000) والش\\غال العمومي\\ة والبن\\اء (30000والمن\\اجم (وح\\والي 
310) والتج\ارة والبن\اك (بض\\عة آلف). وق\د يكون\\ون حص\لوا عل\\ى 5000) والمساعدون في الدارة (6000

).13 (1934مليون فرن– من ُمشِغليهم سنة 



-ظروف عيش المغاربة

ك\\ان أولئ\\– ال\\ذين ي\\ذهبون إل\\ى الم\\دن يتوجه\\ون نح\\و المراك\\ز ال\\تي قص\\دها أقرب\\اؤهم الكب\\ار وال\\تي تحركه\\ا
النشطة الستعمارية: مة\\ل ال\\دار البيض\\اء، المين\\اء الك\\بير ال\\ذي أص\\بح يؤك\د تف\\وقه وأض\\حى أه\\م م\\ن مراك\\ش
َعة عل\ى المغ\\رب ؛وفاس، مع أن هذه الخيرة ظلت مدينة ذات حيوية، بحكم أنه\\ا المن\ارة الفكري\\ة والديني\\ة المِش\

 ومكن\\اس، المتواج\\دة؛ وبور ليوطي (القنيطرة حاليا) منف\\ذ س\هل الغ\رب؛والرباط، العاصمة السياسية والدارية
 ووجدة، متروبول المغ\\رب الش\\رقي، المج\\اورة لمنطق\\ة وه\\ران ونقط\\ة؛في قلم منطقة سايس الخصبة زراعيا

وصول السك– الحديدية المنجمية.

واستكملت الحياء القديمة في المدن اكتظاظها، بينما بدأت تنشأ خارجها تجمعات سكنية م\\ن الخش\\م والص\\فيح
 إلى1912 فرد سنة 500) من 14ومن الخيم وأكواخ القش. هكذا انتقل عدد سكان قرية القنيطرة-بور ليوطي (

) ال\\ذي ظه\\ر15) ودوار ال\\دوم (1911. وفي الرب\\اط، ك\\ان دوار ال\\دباغ (ال\\ذي ظه\\ر س\\نة 1936 سنة 15334
فيما بعد بكةير، يضمان أكةر من ثلث ُسكان المدينة المسلمين. وفي الدار البيضاء، ك\\ان يعي\\ش نص\\ف المغارب\\ة

 م\\دن الص\\فيح- وك\\انت أهمه\ا1934- ف\\ي  م\\دن الوح\\ل»- ال\\تي ستص\\بح من\ذ 184000تقريب\\ا -وك\\ان ع\\ددهم 
 ق\رب ح\ي الص\\خور الس\\وداء حي\ث ك\انت1923 كاريير سنطرال» (المحجر المركزي) الذي نشأ ابت\داء م\ن 

 لحتضان المهاجرين الذين ل\\م يع\\د بإمك\\ان ح\\ي1932تستقر المصانع الكبرى، ثم  ابن مسي–» الذي أقيم سنة 
، أن يستقبلهم. 1926 و1919 المدينة الجديدة»، المنشأ بين 

وكان السكان يعيش\\ون ف\ي ه\\ذه التجمع\\ات الس\\كنية ش\روطا س\\يئة أخلقي\ا وص\\حيا. وبلغ\\ت ه\ذه التجمع\\ات س\\نة
)Huot) وِهيُو (Baron مستوى معينا من البؤس أشار إليه البحث الميداني الذي أجراه كل من بارون (1935
)  حول الظروف القتصادية ومستويات عيش العمال الهليين في دوار الدوم». فما ع\\دا ح\\واليPayeوبَاي (

مائة من البق\\الين والجزاري\\ن والس\\قائين وب\\ائعي ال\\بيض وال\\دجاج، والحرفيي\\ن، وح\\والي عش\\رة مس\\تخدمين ف\\ي
الدارة، كانت الغالبية العظمى لسكان دوار الدوم مكَونة من العمال اليدويين الذين يش\\تغلون ف\\ي الوراش. ك\ان
عملهم غير منتظم، وكان أبناؤهم يقومون بحمل البضائع في الس\\وق، وب\\بيع الجرائ\\د، فيم\\ا ك\\انت النس\\اء تبح\\ث
ع\\ن العم\\ل عن\\د الع\\ائلت الوربي\\ة للقي\\ام بالش\\غال المنزلي\\ة ولغس\\ل الملب\\س.  وم\\ن الم\\ؤلم، يق\\ول أص\\حاب
ل البح\\ث، ملحظ\\ة النس\\بة الهائل\\ة م\\ن الع\\اطلين ال\\تي يحت\\وي عليه\\ا دوار ال\\دوم. إذ حس\\م المعطي\\ات المحَص\\
عليها، يبدو أن ربع أو ثلث السكان فقط هم الذين يمكنهم العتماد على مداخل منتظمة. والباقي، يشتغل يوما أو
يومين في السبوع. فيما يحاول بعضهم الحصول على بعض النقود بقطع بعض الغصان وتشكيل حزم حطم

صغيرة منها. وهناك عدد كبير من الطفال وحتى النساء يذهبون إلى الحياء الوربية ليتسولوا».

 فرنك\\ات ف\\ي الي\\وم لك\\ل3يعي\\ش س\\كان ال\\دوار حس\\م أص\\حاب البح\\ث  ف\\ي المتوس\\ط عل\\ى قاع\\دة ل تتج\\اوز 
 فرنكا في الشهر) والمواد الغذائية غالية بالنسبة لةمنها في20 إلى 9عائلة». بينما نجد الكرية جد مرتفعة (من 

).16الحياء القديمة، بسبم النقل. وإجمال، يعاني السكان، الذين يلبسون ثيابا رثة، من سوء تغذية خطيرة (

 فرنك\\ا، وعن\\د العم\ال12ونجد وض\\عية أق\ل ت\\دهورا عن\\د مس\تخدمي الدارة ال\\ذين يتقاض\\ون أج\\رة يومي\\ة تبل\\غ 
 لك\\ن يج\م أن يت\وفر له\\م؛ فرنك\ا12 و7الم\\ؤهلين والبن\\ائين والص\\باغين أو النج\ارين ال\ذين يتقاض\\ون م\ا بي\ن 

الشغل، فالبطالة الجزئية هي القاعدة العامة، أما البطالة الكلية فتمس بقوة المغاربة أكةر من الوربيين.

إن الحديث عن البطالة بالنسبة للمغاربة ل معن\\ى ل\ه إذ يتعل\\ق الم\ر هن\ا باس\\تخدام قس\م مح\دود بش\\كل دائ\م م\ن
كتلة من الرج\\ال والنس\\اء والمراهقي\\ن ال\\ذين يبحة\\ون ع\\ن أش\\غال مؤقت\\ة يعيش\\ون أو يح\\افظون عل\\ى البق\\اء ق\\در
المس\\تطاع. ولي\\س لمب\\ادئ ق\\انون الش\\غل الم\\ذكورة س\\ابقا أي مفع\\ول ف\\ي ه\\ذا المج\\ال. إذ أن أْرب\\اب العم\\ل ف\\ي
البوادي والمدن يشغلون ويطردونهم بك\\ل حري\\ة. والض\\غط عل\\ى الج\\ور مس\\تمر وبطاق\\ة الش\\غل ل وج\\ود له\\ا.
والوسيط أو رئيس الفرقة يحصل على العشر من أجر العمال الضعيف. ويس\\مح نظ\\ام المقتص\\ديات ال\\ذي ي\\وفر



في الوراش والمناجم المواد الضرورية للمقاولين بأن يسترجعوا جزءا م\\ن الج\\ر المق\\دم إل\\ى العم\\ال. تض\\اف
إل\\ى ذل\\– الغرام\\ات ال\\تي غالب\\ا م\\ا ك\\انت تن\\تزع م\\ن العم\\ال م\\ا يمك\\ن أن يتبق\\ى له\\م. وق\\د نش\\رت  المغ\\رب

  لئحة الغرامات التي فرضها م\\دير المكت\\م الش\\ريف للفوس\\فاط1935 شباط/فبراير 16الشتراكي» في عدد 
 فرنك\\ات»، وه\\و مبل\\غ ك\\بير إذا م\\ا5على العمال الهليين.»  فكان السعر المطبق ع\\ادة عل\\ى أي\\ة مخالف\\ة يبل\\غ 

 فرن– مقابل كل عربة منجمية، تبلغ حمولتها ح\\والي ط\\ن0.5عرفنا بأن العمال يشتغلون بالقطعة وأجرهم يبلغ 
[من الفوسفاط].»

وقد ولدت هذه المشاكل القتص\\ادية والمالي\\ة ت\\وترات اجتماعي\\ة وسياس\\ية ف\\ي ص\\فوف المغارب\\ة وف\\ي الوس\\اط
الستعمارية.

-الستياءات-يمينا ويسارا5

.اليمين:

-أرباب العمل

كان الغضم في الوساط الس\\تعمارية عام\ا. إذ ك\ان المس\\توطنون ال\ذين تض\\رروا م\\ن انخف\اض ثم\ن الحب\\وب
 فيم\\ا ك\\ان المق\\اولون يط\\البون بق\\روض جدي\\دة لنج\\از؛يط\\البون بتأجي\\ل دف\\ع دينه\\م وإع\\ادة ترتي\\م اس\\تحقاقها

الشغال الكبرى، أما رجال الصناعة فكانوا يطالبون بإنهاء نظام الباب المفتوح وإصدار قوانين حمائية:

ول\\ن تك\\ون أب\\دا راغب\\ة- ف\\ي مناقش\\ة الج\\ور ول–وك\\انت الغ\\رف الفلحي\\ة متح\\دة في\\ديراليا، ول\\م تك\\ن راغب\\ة 
الق\\انون الجتم\\اعي. إذ ك\\انت تعت\\بر ب\\أن ه\\ذه القض\\ايا ل ته\\م ص\\لحيتها وب\\أنه يكف\\ي أن ي\\ترك ق\\انون الع\\رض
والطلم يقوم بعمل\ه، ف\\ي مقاب\ل ذل\\– ك\\انت س\لطات الحماي\\ة تط\\الم بمس\اندة المس\\توطنين الزراعيي\\ن وبت\دخلها

لنقاذهم من المأزق الذي وضعتهم الزمة فيه.

 ش\\\باط/فبراير ق\\رر  المس\\توطنون5 بعم\\ل تحريض\\ي اتخ\\ذ طابع\\ا تمردي\\ا. وف\\ي 1934قامت تل– الغرف س\\نة 
خلل اجتم\\اع س\\اخن بالرب\\اط،–الحليقو الرؤوس»- إذ قام عدد ك\\بير منه\\م بحل\\ق رؤوس\\هم للتع\\بير ع\\ن فقره\\م 

، وه\\و مس\\توطن ك\\بير ب\\المغربMorlotالقي\\ام بمس\\يرة إل\\ى القام\\ة العام\\ة، عل\\ى اث\\ر ن\\داء رئيس\\هم مورل\\و 
الش\\رقي. وق\\د يك\\ون وق\\ع فيم\\ا قب\\ل اتص\\ال ه\\اتفي م\\ع ب\\اريس. إل أن ال\\دركيين والقناص\\ين الس\\ينغاليين فرق\\وا

)1المتظاهرين بنوع من الخشونة (

أما مقاولو الشغال العمومية، فكانت الغرفة النقابية للبناء (التي توحدهم) والغرفة التجارية للدار البيضاء (التي
كانوا يسيطرون عليها) قلعتين لهم. وكان اثنان من بين رؤساء الغرفة التجارية مقاولين، وهما مارس\\يل ش\\ابون

)Marcel  Chapon وبحك\\م أن طبعهم\\ا1942، ث\\م رئيس\\ا س\\نة 1932)، الذي كان نائبا للرئيس ابت\\داء م\\ن ،
كان متصلبا وع\\دوانيا، فق\د ك\\انت القام\ة العام\\ة تخش\اهما، وأمامهم\ا ل\\م يك\\ن لرئي\\س مص\\لحة الش\\غل أي وزن

يذكر.

، ه\\و م\\ؤِمن بح\\ري1938، ث\\م ف\\ي 1932 و1928)، رئيس الغرف\\ة بي\\ن Henri Crozeوكان هنري كروز (
كبير يقترب بحكم تكوينه واهتماماته من الوكلء المعتم\\دين ل\\دى التجمع\\ات المالي\\ة والص\\ناعية الفرنس\\ية، وه\\م

).2أرباب كبريات المقاولت بالمغرب والمنضوون تحت لواء اللجنة المركزية لرجال الصناعة (

 تح\\ت رعاي\\ة المجموع\\ات الفرنس\\ية للص\\ناعة وللبن\\اك،1933 حزي\\\\ران/يونيو 14تش\\كلت ه\\ذه اللجن\\ة ف\\ي 
والش\\ركات البحري\\ة والس\\ككية وك\\ذا تح\\ت رعاي\\ة مق\\اولت المغ\\رب العمومي\\ة التالي\\ة: ش\\ركة س\\ك– المغ\\رب

) م\\نGrégoryالحديدي\\ة، الوكال\\ة المغربي\\ة للتب\\غ والمكت\\م الش\\ريف للفوس\\فاط، وترأس\\ها الس\\يد َكريَك\\وري (
 م\\ن)Claude Fradinشركة  زيوت وص\\ابون المغ\\رب» أعقب\\ه عل\\ى ه\\ذا المنص\\م ك\\ل م\\ن كل\\ود ف\\رادان (



)، م\\ن مؤسس\\ات ج.ج. ك\\ارنو ومص\\اهر ب\\اس-Jacques Lefebreصناعات اللياف النباتية، وج\\اك ل\\وفير (
) من شركة السكر المغربية.Pierre Sahucأندر، ثم فيما بعد بيير ساهوك (

طرحت اللجنة المركزي\\ة رج\ال الص\\ناعة، عل\\ى نفس\ها كمهم\\ة رئيس\ية، ال\دفاع ع\ن  مص\\الح رج\ال الص\ناعة
الفرنسيين والمغاربة» الوطيدة الرتباط والمتكاملة، ضد المنافسة الجنبية، المر ال\\ذي ك\\ان يس\\تدعي مراجع\\ة

). وب\وحي م\ن مستش\ارها، رون\ي ه\\وفير (3معاهدة الجزيرة الخضراء ليس\ترجع المغ\\رب س\يادته الجمركي\ة (
René Hoffer( مدير المراكز القانونية بالمغرب، حددت اللجنة لنفسها أهدافها أخرى:  القيام بإحصاء دقيق 

 إنش\\\اء مرك\\\ز عم\\\ل مش\\\ترك لدراس\\\ة ك\\\ل القض\\\ايا القتص\\\ادية والتش\\\ريعية والجبائي\\\ة؛لص\\\ناعات المغ\\\رب
» ( والبح\\ث ع\\ن أس\\واق داخلي\\ة وخارجي\\ة ودراس\\تها؛والجتماعية والجمركية..... التي تهم مجم\\ل الص\\ناعات

4.(

وستبدو فيما بعد السياسة الجتماعية للجن\\ة أك\\ةر تميي\\زا م\\ن سياس\\ة غ\\رف التج\\ارة والص\\ناعة، وأكةره\\ا تأيي\\دا
لجراءات أبوية، مةل بناء  أحياء الهالي» ومقاولت ستساعد على اس\\تقرار الي\\د العامل\\ة المغربي\\ة وس\\تجعلها

 تص\\م ف\\ي نف\\س1932ف\\ي نف\\س ال\\وقت أك\\ةر تبعي\\ة. وك\\انت النظري\\ات التعاض\\دية ال\\تي بلوره\\ا ه\\وفير س\\نة 
،1924) أن ق\ام ب\ذل– خلل بحة\ه المي\\داني س\نة Massignonالتجاه. إذ بعدما لح\ظ، كم\ا س\بق لماس\\ينيون (

ضعف الهيكل التعاضدي القديم، أبدى هوفير رضاه على المساعي الجديدة المبذولة لت\\دعيم بع\\ض التعاض\\ديات
وأضاف قائل:  إن إحياء الهياكل التعاضدية سوف ل\\ن يعي\\د الش\\روط الس\\ابقة لتوظي\\ف اله\\الي فحس\\م، وإنم\\ا
سيس\\مح بالحيلول\\ة دون هيمن\\ة الص\\يغ النقابي\\ة، وبتنظي\\م المس\\اعدة المتبادل\\ة وبت\\وفير آلت ملئم\\ة للعم\\ال م\\ع

).5إعطاء القرض الخاص بالصناعة التقليدية لهذه المجموعات التعاضدية» (

، من الشكل القديم لتنظيم المهنة، إلى شكل تنظيمي1928بهذا تدعم انحراف التعاضدية، الذي سبق أن بدأ سنة 
لتأطير العمال المغاربة كفيل بإزاحة خطر  الصيغ التنظيمية النقابية».

وك\\ان أرب\\اب العم\\ل، كب\\ارا وص\\غارا إل\\ى ح\\دود ذل\\– ال\\وقت متفقي\\ن عل\\ى المطالب\\ة بتقلي\\ص ك\\بير للمص\\اريف
بالدارة: وكانوا يناهضون أي تشريع حول تحديد مدة العمل وح\\ول تقني\\ن الج\\ور، ال\\ذي س\\يعرقل ف\\ي نظره\\م
عمل قانون العرض والطلم، سيمةل مّسا غير مقبول بنظام المقاول\\ة الح\\رة وسيض\\خم كل\\ف النت\\اج. أم\\ا الح\\ق
النق\\ابي، ال\\ذي يعت\\بر ربم\\ا ص\\الحا ف\\ي البل\\دان المتقدم\\ة، فل مكان\\ة ل\\ه هن\\ا، وعل\\ى  اله\\الي» أن يظل\\وا تح\\ت
وصاية سلطاتهم الشرعية. هذه المعارضة المتعنتة كانت تبرز في تصريحات رؤساء غرف التجارة والصناعة
خلل تجمعاتهم، وفي مجلس الحكومة أو من خلل الجوبة المقدمة لمص\\لحة الش\\غل إذا م\\ا س\\ألتهم ع\\ن إج\\راء

).  6معين طرحته للدرس (

)7-أحزاب أقصى اليمين: «صليب النار» و«بائعو الصحف الملكية» (

).Camelots du roi( لقد ساعد هذا الستياء المعمم دعاية أحزاب أقصى اليمين:  بائعو الص\\حف الملكي\\ة»
وهو حزب يضم عددا قليل من المنخرطين وصفوفه منقس\\مة ب\الرغم م\ن أن\ه يت\\وفر عل\ى نش\\رتين أس\\بوعيتين:

 وح\\زب  ص\\ليم الن\\ار» (؛L'indépendant و المس\\تقل»  »La voix Française الص\\وت الفرنس\\ي 
Croix du feu(ال\\ذي يحظ\\ى بنف\\وذ أق\\وى والمنظ\\م عس\\كريا ع\\بر ف\\روع تش\\مل أه\\م م\\دن المغ\\رب ويض\\م ،

منخرطين من بين قدماء المحاربين والمستوطنين والتجار الصغار المتأزمين، وكذا الم\\وظفين وأعض\\اء المه\\ن
الح\\رة. كم\\ا ك\\ان يحظ\\ى بتع\\اطف فع\\ال أو تواط\\ؤ م\\ن ط\\رف بع\\ض الس\\لطات العس\\كرية والمدني\\ة والهيئ\\ات

القتصادية: الغرف الفلحية والغرف التجارية والصناعية.

) و المساءLa presse marocaineوكانت جريدتان يوميتان في الدار البيضاء، هما  الصحافة المغربية» (
، تعتبران عما يرضون عنه وما ينفرون منه.)Le Soir  marocain(المغربي» 



.اليسار:

):SFIO-الفيديرالية المغربية للفرع الفرنسي للممية العمالية (

تنوع التجاهات

، حي\\ث ه\\اجمت منظم\\ات أقص\\ى1934 ش\\\باط/فبراير 6ك\\ان ه\\م اليس\\ار الول ه\\و ال\\دفاع ع\\ن الحري\\ات، من\\ذ 
اليمي\\\ن-  ب\\\ائعو الص\\\حف الملكي\\\ة»،  الش\\\بيبات القومي\\\ة»،  ص\\\ليم الن\\\ار» و التح\\\اد ال\\\وطني لق\\\دماء

المحاربين»- قصر بوربون بباريس، آملة من ذل– قلم الجمهورية.

وف\\ي المغ\\رب ك\\ان اليس\\ار يض\\م رابط\\ة حق\\وق النس\\ان، وق\دماء المح\\اربين الجمه\\وريين والح\\زب الراديك\\الي
). وبم\\ا أن الح\\زب الش\\يوعي ك\\ان8والحزب الش\\تراكي واتح\\اد النقاب\ات، وك\\انت تس\انده المحاف\\ل الماس\\ونية (

ممنوعا، فإنه لم يكن ضمن مجموعة اليسار.

)Faure-Muretم\\وري (–أم\\ا الفيدرالي\\ة المغربي\\ة للح\\زب الراديك\\الي ال\\تي ك\\ان يتس\\اكن فيه\\ا النق\\ابي ف\\ور 
) ال\ذي يمل\\– مجموع\ة م\ن الجرائ\\د وال\\ذي سيص\بح فيم\ا بع\دPierre Masورجل الطباعة الكبير بيير م\اس (
مصرفيا، فان مسارها لم يكن ثابتا.

) كانت أهم تنظيم سياسي. وقد أضعف م\\ن قوته\\ا ذه\\ابSFIOبيد أن الفيديرالية المغربية للحزب الشتراكي (
) ف\\ي تش\\رينRenaudelورونودي\\ل ( )marquet) وم\\اركي (Deat الش\\تراكيين الج\\دد»، أنص\\ار دي\\ت (

(1933الة\\\اني/نوفمبر  ش\\بابا وكه\\ول- ال\\ذين ت\\أثروا–). وتض\\خمت ص\\فوفها م\\ن جدي\\د م\\ن ط\\رف أولئ\\– 9 
 شباط/ف\\\\براير وأغ\\اظتهم أعم\\ال العن\\ف وحملت الرواب\\ط المناهض\\ة للجمهوري\\ة وللس\\امية وذات6بأح\\داث 

النزعات الفاشية، والذين كانوا يبحةون عن تجمعات للتعبير والعمل النضالي. وأصبحت لها من جديد جريدتها،
 المغ\\رب الش\\تراكي» ال\\تي عوض\\ت  الش\\عبي المغرب\\ي» (ال\\تي اختف\\ت) و الش\\تراكي المغرب\\ي» (ال\\تي

) (Paul Chaignaudأصبحت لسان حال التحاد المغربي للحزب الشتراكي الفرنسي)، وتولى بول شينيو (
. 1934 آذار/مارس 17) منصم مدير هذه الجريدة السبوعية الجديدة، التي صدر عددها الول يوم 10

 وأض\\يفت إليه\\ا ف\\روع؛وتدعمت الفروع القديمة بالدار البيضاء والرب\\اط والقنيط\\رة ومكن\\اس ووج\\دة ومراك\\ش
 فروع للش\\بيبات الش\\تراكية بوج\\دة والرب\\اط ث\\م بال\\دار1934جديدة بقصبة تادلة وخريبَكة وتازة. وأنشئت سنة 

البيضاء. وساعد فرع الرباط على إنشاء مجموعات القنيطرة ومكناس وفاس. وانعقد أول مؤتمر بالقنيطرة ي\\وم
 وقرر إنشاء فيدرالية الشبيبات الشتراكية. التي كان كاتبها الول ه\\و َكاس\\طون ديل\\و (1935 نيسان/أبريل 21

Gaston delos( .مساعد بالمصالح المالية بالرباط

وفي الفروع، وأكةر منها في الشبيبات الشتراكية، قرر العديد من المنخرطين، تلميذ، طلبة، أساتذة، معلمون،
موظفون، محامون، عمال، مستخدمون أو تجار، العمل على كسم تكوين نظ\\ري لفه\\م الش\\تراكية. وعل\\ى إث\\ر
القراءات التي قاموا بها لكتم ماركس وانجلس ولينين وبفعل المناقشات الجماعية، مالوا نحو الشيوعية. حصل

Lion-Renéرون\\\\ي س\\\\لطان (–ه\\\\ذا بالنس\\\\بة للمح\\\\امين لي\\\\ون   Sultan() وج\\\\ورج فوش\\\\رو Georges
Foucherot( ) وللمعلم ميشيل مازيلMichel Mazella) (11) ولموريس روي (Maurice Ruéوجان (

).12) بالرباط (Jean Dreschدريش (

) لع\\دمSFIOوالتقوا بالشيوعيين الذين ناضلوا خارج المغرب وانخرطوا في الفرع الفرنسي للممية العمالي\\ة (
) ال\\ذي أت\\ىJean Perrinتوافر الفضل. فكان من بين هؤلء، بالدار البيضاء المحامي الشيوعي جان بيران (

؛)، وكلهم\ا يبل\غ م\ن العم\\ر ح\والي خمس\ين س\نةRené Rouxمن تونس، والمهن\\دس المعم\\اري رون\\ي رو (
)Vaucluse) الج\\زار بس\\وق الحري\\ة، ال\\ذي أت\\ى م\ن ف\\رع ف\\وكليز (Xavier Gransardوَكزافيي كرانسار (

 وف\\ي الرب\\اط، ج\\ان ب\\ونس (؛) العام\\ل الكهرب\\ائي ب\\وهرانMaximilien Roméroومكس\\ميليان رومي\\رو (



Jean Pons وف\\ي وج\\دة،؛1921) الحاصل على شهادة الستاذية ف\\ي التاري\\خ وعض\\و الح\\زب الش\\يوعي من\\ذ 
) السككي الذي أعطاه أبوه تكوينا شيوعيا.Amédée Uriosأميدي أوريوس (

وكانت الف\\روع تع\\رف ظ\اهرة الفلس\\\فة-الشيوعيين وتقبله\\م عل\\ى علته\\م وق\\د احتل\\وا مواق\ع المس\\ؤولية. بحك\م
انعدام وجود أشخاص يحتلونها. فيما ظل شيوعيون آخ\\رون أو أش\\خاص يميل\\ون إل\\ى الش\\يوعية خ\\ارج الح\\زب

) م\\نPantier) وب\\انتيي (Charles Dupuyالشتراكي. وفضل المأجورون منهم، من أمةال شارل دوب\\وي (
)، التواجد13 من الفوسفاط ()Michel Colonna() وميشيل كولونا Benoit  Henriالبريد أو بينوا هنري (

في النقابات.

 شباط/فبراير، والذي يمكن أن نس\\ميه جي\\ل الجبه\\ة الش\\عبية،6إن الجيل الذي انضم إلى الحزب الشتراكي بعد 
.1936هو إذن الذي أعطى أكبر عدد من الشيوعيين الذي أكدوا وجودهم علنية عند نهاية 

، كان1934وكان هناك أيضا التروتسكيون الذين ساهموا في الدفع بجزء من الفروع نحو اليسار الةوري. ففي 
 وك\\اتم ف\\رع ال\\دار البيض\\اء، ان\\دري؛)، تروتس\\كياGaston Delamsكاتم فرع القنيطرة، َكسطون دلم\\اس (

).14) شيوعيا (André Chambionnatشمبيونا (

، وذل– في نهاية200 و150 منخرط، والشبيبات الشتراكية ما بين 500إجمال، كانت الفيدرالية تضم حوالي 
1935) 15 .(

واستمر المناضلون، كيفما كانت آراؤهم، في تنشيط الجمعيات المهنية والمجموعات أو النقابات المنخرط\\ة ف\\ي
ك.ع.ش. وكانت مهمة مندوبيهم لدى الهيئة الةالةة، تتمةل ف\ي ط\رح المش\اكل ال\\تي تخ\ص الم\\وظفين والش\\غيلة،
على مجلس الحكومة وأمام المقيم العام، وإرغام هذا الخير على توضيح نواياه. وهو أمر نادرا م\\ا ك\\ان يفعل\\ه.
إذ ع\\ادة م\\ا ك\\ان يخل\\ص م\\ن الم\\ر بتأكي\\ده عل\\ى أهمي\\ة القض\\ية المطروح\\ة وبتق\\ديم وع\\د بدراس\\تها م\\ن ط\\رف

مصالحه. وأحيانا كانت المصالح المعنية تحرر مشاريع أجوبة، إل أنها تظل في درج مكاتبها.

-الشتراكية الوطنية

).16اضطر الشتراكيون أيضا إلى الهتمام بالمطالم الوطنية التي بلورها المةقفون المغاربة الشباب (

-كتلة العمل الوطني1

أن التق\وا بالرب\اط ح\ول أحم\د–أولئ\\– ال\ذين حّمس\تهم م\\آثر عب\د الكري\\م الخط\ابي ب\الريف –لقد س\\بق لبعض\هم 
). وث\\ار1927)، ث\\م تجمع\\وا ف\\ي جمعي\\ة  العص\\بة المغربي\\ة» (1926بلفري\\ج- وبف\\اس ح\\ول علل الفاس\\ي (

 الظهير البربري الذي مس وحدة شعبهم الدينية وسيادة سلطانهم (1930 أيار/مايو 16غضبهم حين صدر يوم 
). انطلقت الحركة الحتجاجية من الرباط وفاس وبلغت طنجة وتط\\وان والمنطق\\ة الس\\بانية وح\\تى المداش\\ر17

البربرية النائية، وجذبت في المدن عالم البقالين والحرفيي\\ن. ول\\م يت\\أخر القم\\ع إذ ت\\م اعتق\\ال بع\\ض المتظ\\اهرين
وسجن  المحرضون» أو احتج\\زوا. ث\\م جل\\د بعض\\هم أم\ام العم\\وم، مقي\دي الي\\دي والرج\\ل. م\\ن ض\\منهم ك\ان
محم\\د حس\\ن ال\\وزاني ال\\ذي ك\\ان عم\\ره إثني\\ن وعش\\رين س\\نة وك\\ان ح\ائزا عل\\ى دبل\\وم مدرس\\ة اللغ\\ات الش\\رقية

والمدرسة الحرة للعلوم السياسية.

وكان على أول حزب سياسي مغربي،  كتلة العمل الوطني» أن يخرج من هذه الحركة الحتجاجية.

فيما أسس بعض الطلبة بباريس، ص\\حبة بع\\ض الساس\\ة الفرنس\\يين م\\ن بينه\\م الش\\تراكي روبي\\ر ج\ان ل\\ونَكي (
Robert Jean Longuet() «مجل\\ة  المغ\\رب العرب\\ي ،Maghreb(  وحص\\ل آخ\\رون بف\\اس؛1932 س\\نة 

).L'action du Peupleعلى رخصة إصدار النشرة السبوعية  عمل الشعم» (



-ريبة الشتراكيين2

، هاجمت نشرة  المغ\\رب الش\تراكي» ه\\ؤلء ال\\وطنيين.1934 آذار/مارس 17منذ عددها الول الصادر يوم 
) وبيرج\\\\ي (Monet) وم\\\\وني (Longuet)، اتهم\\\\ت ل\\\\ونَكي (Nemoإذ ف\\\\ي مق\\\\ال يحم\\\\ل توقي\\\\ع نيم\\\\و (

Bergey ب\\\\أنهم،  ... بمناص\\\\رتهم للمغارب\\\\ة الش\\\\باب ال\\\\ذين يكتب\\\\ون ف\\\\ي مجل\\\\ة  المغ\\\\رب العرب\\\\ي ،()
Maghreb[قد نصبوا أنفس\\هم] ك\\أكبر الم\\دافعين ع\\ن وطني\\ة (ك\\ذا) ل يمك\\ن تص\\ور أض\\يق منه\\ا وأكةره\\ا ...(

» نح\\نحلقية ول معقولية... كما نصبوا أنفسهم ك\\دعاة ل\\دين س\\يكونون أول م\\ن س\\يحاربه ل\\و وج\\د ف\\ي فرنس\\ا...
أيضا، يضيف المقال، نريد تحرير الهالي من قبض\\ة مس\\تغليهم لك\\ن ع\\ن طري\\ق الش\\تراكية» ولي\\س  لرميه\\م

في قبضة السلم» أو لـ وضعهم تحت نير مستبدين من الهالي...»

 آذار/م\\ارس) ص\\در نق\\د24بهذا تكون لهجة الخطاب قد تحددت. وفي العدد الةاني من  المغرب الشتراكي» (
لذع جدي\\د ض\\د  عم\\ل الش\\عم» ومجل\\ة  المغ\\رب العرب\\ي». فيم\\ا اس\\تاءت فيدرالي\\ة الف\\رع الفرنس\\ي للممي\\ة

)، ال\\ذي تق\\دمانه كش\\خصPonsot) للمغرب، م\\ن م\\دح ه\\اتين النش\\رتين للمقي\\م الع\\ام بونس\\و (SFIOالعمالية (
 مفعم بالنوايا الحسنة» وعلى بينة  من كل الةغرات الكامنة ف\\ي الدارة المغربي\\ة» وال\\ذي  يمك\\ن تعلي\\ق آم\\ال

كبيرة عليه». وهاجمت الفيدرالية روبير لونَكي الذي  تتساءل عن سبم تسامح الحزب مع تصريحاته».

 ض\د إلح\اق المغ\\رب1934ولم يتوقف الجدل عند هذا الح\د. فبح\\دوث مظ\اهرات وطني\ة جدي\دة ف\ي أي\\\ار/مايو 
8بوزارة المستعمرات، ولفائدة السلطان محمد بن يوسف الذي هتف به المتظاهرون بفاس بصفة  الس\\لطان» (

 حزي\\\ران/يونيو ب\\القنيطرة. س\\يعمل عل\\ى  مناقش\\ة3أيار/مايو)، قرر المكتم الفيدرالي الدعوة إل\\ى م\\ؤتمر ف\\ي 
القضايا الهلية المغربية بشكل حصري». له\\ذه الغاي\\ة، بع\\ث المكت\\م إل\\ى كاف\\ة الف\\روع اس\\تمارة أس\\ئلة، نقطه\\ا

الربع الولى هي التالية:

أ-هل يتوافق تواجد فرنسا بالمغرب بصفتها دولة حامية مع المةل العلى والمذهم الشتراكي؟

-هل يجم عل\ى الفيديرالي\\ة المغربي\\ة أن تناض\\ل (باس\م الممي\ة وص\\راع الطبق\\ات) ض\د الوطني\\ة والعنص\\رية2
المغربية؟

-كيف يمكن خوض هذا النضال وبأي وسائل؟3

-السلم والعلمانية.4

)،R.J.Longuet)، الك\\اتم الفي\\ديرالي، ع\\ن ر.ج لون\\أكي (Régis Blachèreوقدج تمي\\ز ريجي\\س بلش\\ير (
خلل اجتم\\اع بف\\اس، بض\\عة أي\\ام قب\\ل الم\\ؤتمر وأعل\\ن  من\\اوأته لي\\ة وطني\\ة بورجوازي\\ة إذ أن\\ه يحاربهم\\ا ف\\ي
2المغ\\رب كم\\ا يحاربهم\\ا ف\\ي فرنس\\ا» (حس\\م التقري\\ر الص\\ادر ف\\ي  المغ\\رب الش\\تراكي»، ع\\دد الس\\بت 

).1934حزيران/يونيو 

 حزيران/يونيو، قد لحظ في ملتمسه النه\\ائي ب\\أن الدول\\ة الحامي\\ة ل\\م3إل أن المؤتمر الفيديرالي المنعقد بتاريخ 
تقم بالمهمة الحضارية التي كان رجال الدولة يّدعونها. 

لكنه اعتبر بأنه ليس بإمكانه  أن يتضامن باسم الصراع الطبقي والممية البروليتارية مع الوطني\\ة والعنص\\رية
 وبأن  الجلء المباش\ر» س\يكون  مض\\را باله\الي أنفس\هم» وب\\أنه م\ن  واج\م» الش\\تراكية أن؛المغربيتين»

تدخل في حياة الشعوب المستعمرة من أجل تحقيق انعتاق الشغيلة. وذّك\\ر الم\\ؤتمر ب\أن الح\زب الش\\تراكي  ل\\م
ينتظر الحركة المغربية الشابة لبلورة ملف مطلبي لفائدة البروليتاريا المستعمرة».



-التراجع3

 تغير الموقف، وفي نفس الوقت تدعمت اتجاهات جديدة في الحزب.1935خلل سنة 

ذل\\– أن الح\\زب تع\\رف عل\\ى  برنام\\ج الص\\لحات» ال\\ذي ق\\دمه الوطني\\ون المغارب\\ة المنض\\وون لكتل\\ة العم\\ل
، لم تنتقد ه\\ذه الوثيق\\ة نظ\\ام الحماي\\ة1934) إلى سلطات الرباط وباريس في كانون الول/ديسمبر 18الوطني (

 ال\\تي تح\\افظ1912في جوهره، بل طالبت بإصلحات إدارية وثقافية واجتماعية، كم\\ا ط\\البت ب\\احترام معاه\\دة 
على شخصية وسيادة المغرب الداخلية. وتنقل الخطة الجتماعية إجمال البرنامج المطلبي لتحاد النقابات ال\\ذي

 ساعات للعمل، الحد الدنى الحيوي، مساواة الجور، محارب\\ة البطال\\ة، التعويض\\ات عن\\د وق\\وع8يضم: قانون 
حوادث الشغل، ال\ترخيص بإنش\\اء  نقاب\\ات لل\دفاع ع\\ن مص\\الح الش\\غيلة المغارب\\ة»، التط\\بيق الص\\ارم للق\\وانين

 توسيع س\\لطات محكم\\ة الش\غل. ول\م يت\\م التع\بير،؛الجاري بها العمل فيما يخص الهجرة، عمل النساء والطفال
إل عبر بعض اللمسات، عن الرغبة في أن يكون العنصر المغربي أول مستفيد من الجراءات الحمائية للش\\غل
مةل عندما قُِدم طلم بتخص\\يص أولوي\\ة الش\\غل  للعم\\ال المغارب\\ة ال\\ذين له\\م م\\ؤهلت للعم\\ل مماثل\\ة لم\\ؤهلت

)، أو بض\\مان  مس\\اهمة غلب\\ة للعنص\\ر المغرب\\ي ف\\ي اللجن\\ة الستش\\ارية للش\\غل» وف\\ي5الج\\انم» (النقط\\ة 
اللجن\\ة الستش\\ارية للي\\د العامل\\ة، وف\\ي المكت\\م المغرب\\ي للي\\د العامل\\ة وف\\ي اللجن\\ة الستش\\ارية لح\\وادث الش\\غل

). لقد أنجزت هذه القائمة المتضمنة عشر نقط بطريق\\ة ته\\دف إل\\ى إزال\\ة ج\\زء م\\ن الحك\\ام المس\\بقة10(النقطة 
التي كان اشتراكيو المغرب يحملونها إزاء البورجوازيون الوطنيين.

 ل نحس بأي ح\رج، يق\\ول  المغ\\رب الش\تراكي»، ف\ي الق\\ول ب\أن أص\حاب الخط\ة يلتق\\ون، ف\ي بع\ض النق\ط
الساسية من مشروعهم، مع تصوراتنا الجتماعية وينقلون المذهم البروليتاري الصرف إل\\ى حي\\ز التط\\بيق».

) لن جري\\دتها19ولهذا قبلت الجريدة المذكورة نشر بلغات كتلة العمل ال\\وطني وأص\\بحت أحيان\\ا من\\برا له\\ا (
).20منعت عاما من قبل على إثر مظاهرة فاس (

ث\\\م أص\\\بحت المس\\\اندة أك\\\ةر حزم\\\ا وأك\\\ةر تص\\\ميما. ع\\\الجت بع\\\ض المق\\\الت قض\\\ايا الس\\\تعمار والوطني\\\ة
 وث\\م التأكي\\د؛ واعتبرت الطموح\\ات الوطني\\ة مس\\ألة له\\ا م\\ا يبرره\\ا؛والشتراكية، فأدين الستغلل الستعماري

على دور الطبقة العاملة التي هي وليدة القتصاد الجديد، ولنها الطبقة الوحيدة المتجهة نحو المستقبل والحاملة
للةورة.

-هيمنة اليسار الثوري4

ذ أن الغلبية كانت تشهد تقلب\\ات معين\\ة. فف\\يفي الحقيقة، لقد تغير شيء ما في صفوف الفيديرالية الشتراكية: إ
بن\\وع م\\ن الحتج\\اج لن\\ه ك\\ان ق\\د تق\\رر– بالرب\\اط 1935 كانون الةاني/يناير 20المؤتمر التأسيسي المنعقد يوم 

، ال\\ذي ك\\ان يفك\\ر ف\\ي)Blachère()- ث\\م تع\\ويض بلش\\ير 22عق\\ده ف\\ي خريبَك\\ة، ال\\تي تع\\د مرك\\زا عمالي\\ا (
). وتك\\ّون المكت\\م م\\ن أط\\ر ف\\رع الرب\\اط ال\\ذي ك\\ان يض\\م أق\\دمLacombeالرج\\وع إل\\ى فرنس\\ا، بلك\\ومم (

)، وأضيفTaillefer) وطايفير (Moratti) وموراتي (Biau وبيو ()Léonetti (؛المناضلين/ وهم: ليونيتي
)، وض\\مت لجن\\ة النزاع\\ات المنتخب\\ة م\\ن ط\\رف الم\\ؤتمر أيض\\ا: ليوني\\تي،Dreschإليه\\م الش\\يوعي دري\\ش (
)، ك\اتم ف\رعG.Delmas) م\ن  المغ\\رب الش\تراكي» وج.دلم\\اس (Chaignaudبيوط\\ايفير، وك\ذا ش\\ينيو (

القنيطرة. فكان يبدو إذن أن الشتراكيين الرثوذكسيين هم المتحكمون في الحزب. 

) وف\\ي المجل\\س الفي\\ديرالي23 أيار/مايو (30والحال أن التصويت في المؤتمر الستةنائي المنعقد بخريبَكة يوم 
(1935 تشرين الةاني/نوفمبر 10يوم  ) كشف بأن أنصار  اليسار الةوري»، ص\حبة  البلش\\\فة-اللينيين»،24 

يحظون بأغلبية ساحقة داخل الحزب، بدليل أن  المغرب الشتراكي» أصبحت منذئ\\ذ تع\\بر ع\\ن آرائه\\م، نظ\\را
- عل\\ى41وه\\م – تش\\رين الةاني/نوفم\\\بر، بجمي\\ع أعض\\ائه 10لتق\\ارب ش\\ينيو معه\\م. وص\\ّوت ف\\رع ف\\اس، ي\\وم 

اللينين\\ي، وه\\ذه إش\\ارة يج\\م ت\\ذكرها إذا م\\ا أردن\\ا فه\\م علق\\ة ه\\ؤلء المناض\\لين، ال\\ذين ك\\ان–الملتمس البلشفي 



)، مع الوطنيين وموقفهم ف\\يJean Maurinوجان موران ( )Jean Bernardiniيتزعمهم جان برنارديني (
).25الحركة النقابية أو داخل الحزب نفسه (

 
وبدون ش–، لم يحضر فرعان هامان، يمةلن مراكش ووجدة، في المناقش\ات ال\\تي تم\ت ف\ي خريبَك\ة والرب\\اط.
إل أنه لم يكن بإمكانهما أن يغيرا ميزان القوى، في حال حضورهما. ففرع مراكش ال\\ذي يمةل\\ه أوجي\\ن بيرافي\\ل

)Eugène Puravelوهو خطيم ُمفَّوه، حاذق ونشيط وفعال، يجد كمواز ل\\ه ف\رع وج\\دة ال\\ذي تهيم\\ن علي\\ه ،(
 القوية، وهو أستاذ بالة\\انوي، وبع\\د  الشخص\\ية الوق\\ورة» للف\\رعMarcel Faurantشخصية مارسيل فوران 

ك\\ان تلم\\ذته يش\\كلون القس\\ط ال\\وافر–) بقناعة راسخة، وداعية متحمس Blumالمحلي، وهو من أنصار بلوم (
ألحق بع\\ض زملئ\\ه ال\\وداديين بـ ك.ع.ش. أو بحزب\\ه، وك\\ان مس\\تعدا–من المنخرطين في الشبيبات الشتراكية 

). غي\\ر أن اهتم\\امه كم\\ا26لمجادلة أي كان ولسيما مع خصومه  بائعي الصحف الملكية» و صليم النار» (
هو شأن معظم الفرنسيين المقيمين في هذه المدينة المتاخمة، كان متجها نحو منطقة وهران وفرنسا بنفس الق\\در

أو أكةر مما كان متجها نحو القضايا المغربية.

، المناض\\ل1936 ك\\انون الةاني/ين\\\اير 25هكذا، عي\ن ف\\ي الم\\ؤتمر الع\\ادي الح\\ادي عش\ر ال\\ذي عق\\د بف\\اس ف\ي 
 كاتبا )Jean Pons) كاتبا فيدراليا، والشيوعي جان بونس (Gaston Delmasالتروتسكي َكاسطون دلماس (

مساعدا.

لكن هذا التعاطف مع التجاهات ذات النزعات الشيوعية أو مع اتجاه اليسار الة\\وري، ل يج\\م أن يخ\\دعنا لن\\ه
ل يعني أن الغلبية تبنت الطروحات المناهض\\ة للس\تعمار ال\\تي تبل\\ورت ف\ي مق\\الت متع\\ددة بالجري\\دة. وبم\\ا
أنه\\م ك\\انوا أنص\\ار إص\\لح إدارة الحماي\\ة، وله\\م رغب\\ة ف\\ي مزي\\د م\\ن الع\\دل والحري\\ة والمس\\اواة عل\\ى الص\\عيد

ف\\إن أعض\\اء الح\\زب، م\\ن أمة\\ال ج\\ان–به\\ذا ك\\انت تتح\\دد بالخص\\وص حال\\ة ق\\ادة اتح\\اد النقاب\\ات –الجتم\\اعي 
)، ك\\\انوا يعت\\\برون أن م\\\دة طويل\\\ة س\\\تمكن الجم\\\اهير م\\\ن زعزع\\\ة وص\\\اية27ليوني\\\تي ومارس\\\يل ف\\\وران (

البورجوازي\\ة والقطاعي\\ة المحلي\\تين وم\\ن إزاح\\ة ت\\أثير الس\\لم، فم\\ا ع\\دا بع\\ض الف\\وارق الطفيف\\ة، تلتق\\ي ه\\ذه
المواقف بالمواقف التقليدية للشتراكية الشمال إفريقية.

-اللجان المناهضة للفاشية

غير أن القضية الكبرى التي استقطبت اهتمام مناضلي اليسار، بعد هجوم الرواب\\ط المناهض\\ة للجمهوري\\ة عل\\ى
، كانتا تتعلق بالدفاع عن الحريات وعن الجور.1934 شباط/فبراير 6قصر بوربون بباريس يوم 

 في باريس، عمهم1934 تموز/يوليو 15وعندما عرف خبر إبرام معاهدة اشتراكية-شيوعية لتوحيد العمل يوم 
الحماس، فكتبت  المغرب الشتراكي» تقول:  انه لرتياح عظيم بالنسبة لنا نحن المناضلين، أن ل نساهم م\\ن
الن فصاعدا في صراعات أخوية»، فأيدوا جميع محاولت العمل المشترك، وجمي\\ع مظ\اهر التق\\ارب النق\\ابي،

 م\\ن ط\رف الم\\ؤتمرات الكونفيديرالي\\ة لـ ك.ع.ش.و.ول: ك.ع.ش1935 أيل\\\ول/سبتمبر 28والقرار المتخذ يوم 
والرامي إل\\ى وض\\ع ح\\د للنش\قاق وإل\\ى تحري\\ر أنظم\\ة أساس\ية مش\\تركة. وكم\\ا ح\دث ف\\ي فرنس\ا، أنش\\ئت لج\\ن
مناهضة للفاشية ف\ي مختل\ف المن\اطق، وك\\انت اللجن\ة المغربي\\ة المناهض\ة للفاش\\ية، بال\\دار البيض\\اء، ه\ي حلق\ة
الوصل بين مختلف اللجان. وكانت تضم التحاد الجهوي للنقابات بكل تنظيم\\اته. والفيديرالي\\ة المغربي\\ة لرابط\\ة

)، وفيديرالي\\ةSFIOحقوق النسان والمواطن وفيديرالية المكافحين م\\ن أج\\ل الس\لم، والفيدرالي\\ة الش\\تراكية (
الشبيبات الشتراكية، وفيدراليات المك\افحين الجمه\\وريين، وف\رع الفك\\ر الح\ر. وق\د دع\ت اللجن\\ة إل\ى تجمع\ات

لفشال نشاط منظمة  صليم النار».

ونف\\س ه\\ذه التنظيم\\ات ال\\تي التح\\ق به\\ا ف\\رع الس\\عاف الحم\\ر ال\\دولي، الح\\ديث النش\\أة، دع\\ت بالرب\\اط وال\\دار
 )Badiouالبيضاء ومكناس إلى سماع خطباء حلق\ة  دراس\\ات وعم\ل الرب\اط»، وأخ\ذ الكلم\\ة ك\ل م\ن ب\\اديو (

 وريم\\ي؛) م\\ن الش\\بيبات الش\\تراكية وه\\و ذو نزع\\ة ش\\يوعيةFoucherot( وفوش\\رو ؛وط\\ايفير الش\\تراكيين



)، أستاذ البلغ\\ة العلي\ا بةانوي\ة الرب\\اط، ح\ول موض\\وع:  منظم\\ة ص\\ليم الن\ار،Rémy Beaurieuxبوريو (
).28زعيمها وبرنامجها» (

وكم\\ا ح\\دث ف\\ي فرنس\\ا، ك\\انت لجن\\ة العم\\ل المن\\اهض للفاش\\ية، تجس\\يدا مس\\بقا للجبه\\ة الش\\عبية المغربي\\ة، ال\\تي
 وض\\مت الفيديرالي\\ة المغربي\\ة للح\زب الراديك\\الي والح\\زب الراديك\\الي1936 آذار/م\\ارس 5تشكلت نهائي\ا ف\ي 

الشتراكي.

-بروز الشيوعيين.

لم يكن الحزب الشيوعي، الممنوع، من بين الموقعين، طبعا، على المعاه\\دة. إل أن\\ه، س\\بق لبع\\ض المجموع\\ات
غير الشرعية أن تشكلت تحت أسماء مختلفة. وكانت المبادرات متنوعة، إل أن دور ال\\دار البيض\\اء ك\\ان، عل\\ى

ما يبدو حاسما خلل هذه السنوات الولى. 

)، وهو وكيل بسوق مكناس، ونقيم احتياط موشح بوسامي  ص\\ليمDumontفي البدء، كانت قضية ديمون (
)،29، بعد س\\قوطه ف\\ي ف\\خ بوليس\\ي (1934الحرب» و جوقة الشرف»، الذي اعتقل في كانون الول/ديسمبر 

وقُ\\دم للمحكم\\ة العس\\كرية بمكن\\اس، وأدي\\ن لقي\\امه بعم\\ل دع\\ائي ش\\يوعي ف\\ي أوس\\اط اله\\الي وبت\\وزيعه جرائ\\د
)، ثم طرد فورا من المغرب.30ممنوعة (

الش\رطة والقام\ة العام\\ة، مص\\الح قل\ق أث\ار ال\ذي الجريء العم\ل أن إل. الحم\ر للسعاف فرع ولدعمه أنشئ
تمة\\ل ف\\ي تحري\\ر وتوزي\\ع منش\\ورين، الول بتاري\\خ فات\\ح ش\\\باط/فبراير والة\\اني بتاري\\خ فات\\ح آذار/م\\ارس، ف\\ي

 نس\\خة، وأرس\\ل ع\\بر البري\\د500عددي  المغرب الحمر» الول والةاني اللذين طبع من كل منهم\\ا أك\\ةر م\\ن 
ووزعا.

ونشر العدد الول من تل– النشرة بيانا مطول، يطرح في بدايته السؤال التالي:  هل بإمكان المرء أن يكون في
) يحتكر وحده الراء المسموح بها؟»De La Roqueالمغرب، شيوعيا أم ل؟ أو أن العقيد دول روك (

ثم أعلن عن إنشاء حزب شيوعي مغربي وقدم عرضا لمذهبه وأهدافه:  لقد كان للذعر المفاجئ والعنيف ال\\ذي
أدى إلى محاكم\\ة مكن\\اس، عل\\ى الق\\ل ه\\ذه النتيج\\ة غي\\ر المنتظ\\رة م\\ن ط\\رف عملء الرب\\اط، أل وه\\ي إعط\\اء
الحياة في نفس الوقت للحزب الشيوعي المغربي، سواء أراد العسكريون المتبجحون ذل– أم ل، فإن حكمهم ولَد
في كافة أنحاء المغرب حركة فضول لطي\\ف إزاء م\\ذاهبنا ال\\تي ك\\ان العدي\\د م\ن الف\\راد ينتظرونه\\ا بش\\كل غي\\ر
واع... الن يعل\\م الم\\رء أن حزب\\ا، ف\\ي فرنس\\ا وف\\ي ب\\اقي الع\\الم، تج\\رأ ص\\راحة عل\\ى ال\\دفاع ع\\ن الش\\عوب

المضطهدة، وعلى الصياح في وجه الحكام الحاليين قائل:  ليس لكم الحق في استبعاد شعم ما...» 

ودعا البيان في الختام إلى التمرد والوحدة قائل:

 إلى المام أيها المغرب
ليس هناك أوربيون، ول أهالي، هناك أغنياء يستغلون الفقراء.

إن الفقراء ملوا ذل–
المستَغلون ضد المستغلين،

طبقة ضد طبقة...»

).32لقد دعا الحزب الشيوعي إذن إلى تحرير البشر والشعوب من الستغلل (

19 ش\\\باط/فبراير، وف\\ي 15وص\\ل ه\\ذا الع\\دد الول م\\ن نش\\رة  المغ\\رب الحم\\ر» إل\\ى المرس\\ل إليه\\م ح\\والي 
شباط/فبراير صدر أمر من القائد العلى للجيش بالمغرب يمنع توزيعه.



وفي نهاية آذار/مارس، وصل عدد ثان من هذه النشرة إلى المغرب عن طريق البريد، وهذه المرة تحدثت عن\\ه
 نيس\\\ان/أبريل3)، ف\\ي ع\\ددي فات\\ح وLa Presse Marocaineبعض الجرائد، مة\\ل  الص\\حافة المغربي\\ة» (

 نيسان/أبريل من  المغرب الشتراكي».20 و6وفي عددي 

ويرجع الفضل مع ذل–، إلى مق\\الت  الص\\حافة المغربي\\ة»، -وه\\ي ج\\د بذيئ\\ة- وللمق\\ال الول عل\\ى الق\\ل، ف\\ي
إعطائنا فكرة عن شكل هذا المنشور، الذي لم نعةر على أية نسخة منه إلى حد الن.

) ه\\و م\\ا يل\\ي:  وص\\لتني مج\\ددا أم\\س، ف\\يHarry Mitchellوكان ما كتبه رئي\\س التحري\\ر ه\\اري ميتش\\ال (
ظ\\رف مخت\\وم، ورقت\\ا تل\\– النش\\رة الرديئ\\ة والقزمي\\ة ال\\تي تحم\\ل اس\\م  المغ\\رب الحم\\ر» مزين\\ة بالمطرق\\ة

والمنجل».

وبعد مرور يومين، ندد بـ الموقف الطائش» لولئ– الذين يتسامحون مع مةل هذه الفعال بدون أن يقوموا بأي
رد فعل.

واعتق\\دت مص\\الح الش\\رطة، اعتم\\ادا عل\\ى ص\\دق أح\\د مخبريه\\ا، أنه\\ا كش\\فت ع\\ن ال\\ذين ح\\رروا المنش\\ورين
). إذ تم استنساخ الع\\دد الول33وطبعوهما ووزعوهما. والواقع، أن معظم المعلومات المحصلة كانت خاطئة (

) وَكاشار (Estaqueوصديقيه النقابين-الفوضويين اسطاك ( )Charles Dupuyمن طرف شارل دو بوي (
Gachard وف\\ي من\\زل الول. فيم\\ا طب\\ع الع\\دد الة\\اني ف\\ي مج\\زرة َكزافي\\ي1935 ش\\\باط/فبراير 8)، بتاري\\خ ،
)، وبعة\\ت نس\\خ المنش\\ورين، ع\\بر ط\\رق مختلف\\ة، انطلق\\ا م\\ن الرب\\اط ووج\\دةXavier Gransartَكرانس\\ار (

).34ومكناس ومراكش والدار البيضاء (
.

فم\\ن ه\\م إذن مح\\ررو ه\\ذه المناش\\ير؟ لق\\د توص\\لنا، فيم\\ا يخ\\ص المنش\\ور الول ال\\ذي يتض\\من بي\\ان أول ح\\زب
)، ب\أن ه\ذاAndré Championnatعلى اثر نقاش طويل مع أندري ش\امبيونا (–شيوعي مغربي، إلى قناعة 
). وعلى أية حال، فقد ترك هذان المنشوران أثرا عميقا في ذل– الوقت، ثم غمرهما35الخير هو الذي حرره (

النسيان. وباعتبارهما أول تعبير عن فكر شيوعي خاص بالمغرب، فإن لهذين المنشورين قيمة تاريخية.

بهذا تأكد وجود الشيوعيين، وقد تطلم توزيع نشرة  المغرب الحمر» البحث عن اتص\\الت وع\\ن نق\ط للرب\\ط
أقيمت بين الرباط ووجدة ومكناس ومراكش وطنجة، حي\\ث تك\\ونت مجموع\\ات م\\ن المناض\\لين، بعض\\ها اعت\\بر

نفسه بأنه يكون خليا.

وك\\ان يلم\\س وج\\ود ه\\ذه المجموع\\ات بال\\دار البيض\\اء، إذ ك\\ان يهمي\\ن البري\\ديون عل\\ى إح\\داها ص\\حبة ب\\انتيي (
Pantier( ) ودوبوي Ch.Dupuy) وكانت مجموعات أخرى تضم محامين من أمةال لي\\ون س\\لطان .(Leon
Sultan) وهن\\ري ب\\وني (Henri Bonnet) وج\\ورج فوش\\رو (Georges Foucherotأو س\\ككيين، مة\\ل)؛ 
)، رئيس محطة فضالة. وكانت مجموعة َك.َكرانسار، وهي أكةر شعبية، تعمل جاهدة لتوزي\\عGalvezَكالفيز (

)، وك\\انت عل\\ى اتص\\ال بالمجموع\اتMichel Mazzellaمناشير بالعربي\\ة، وض\\منها تك\\ون ميش\\ال م\ازيل (
).Emile Vierinاليطالية المناهضة للفاشية وبالشيوعيين السبان بواسطة إميل فَيران (

)، وج\\انJean Pons، البري\\دي، وج\\ان ب\\ونس ()Germaوكانت توجد أيضا مجموعات بالرب\\اط م\\ع جرم\\ا (
Paul وف\\ي مكن\\اس، م\\ع ب\\ول دوري\\ل (؛)، المحامي\\ةFresisnet) والس\\يدة فريس\\يني (Jean Dreshدري\\ش (
Durel) الرسام بالخط السككي طنجة-فاس، ورام\\ي (Ramé) الحلق، ول\\ويس أبش\\ير ،(Louis Apcher،(

)، المهن\\دس الطوب\\وغرافي،Claudius Gautier وف\\ي مراك\\ش م\\ع كلودي\\وس ك\\وتيي (؛أس\\تاذ اللغ\\ة العربي\\ة
) المعلم.Roger Eicheineوروجي إيشاين (



ومعظ\\م ه\\ؤلء المناض\\لين، ك\\انوا ش\\يوعيين بالعاطف\\ة وبالرغب\\ة، ب\\دون أن يت\\وفروا عل\\ى أي\\ة تجرب\\ة سياس\\ية،
وكانوا يعملون بشكل مستقل، دون أي تحريض خارجي، متطلعين إلى المنجزات السوفياتية وإلى عمل الحزب
الش\\يوعي الفرنس\\ي. وخلل اجتماع\\ات الح\\زب الش\\تراكي والش\\بيبات الش\\تراكية، أص\\بحوا يت\\دخلون جه\\را،

).36ويعبرون عن آرائهم، وتلقوا تعاطفا متناميا، لسيما في فروع الشبيبات الشتراكية (

، اعتبر بعضهم الذهاب إلى باريس من أج\\ل المش\\ورة أم\\را ض\\روريا فاس\\تقبلهم ان\\دري في\\را (1935وفي سنة 
André Ferrat() وروبير دولوش Robert Delocheفيم\\ا ذه\\م؛) وهما مسؤولن ع\\ن قض\\ايا الس\\تعمار 

). 37البعض الخر إلى موسكو (

، ف\\ي ال\\دار البيض\\اء، بتش\\كيل مجموع\\ات للدراس\\ات الماركس\\ية (1936وتضاعفت المحاولت التنظيمي\\ة س\\نة 
) وفرنس\\\ا-التحاد الس\\وفياتي. وعمل\\ت ه\\ذه الف\\روع،Amsterdam Pleyel(بليي\\ل –)، وفروع امس\\تردام 38

التي كانت الشرطة تراقبها بدقة، خلل مدة طويلة إلى هذا الحد أو ذاك. وقد تمكنت مجموع\\ة أمس\\\تردام-بلييل،
ال\\تي ترف\\ض أنظمته\\ا الساس\\ية، الموض\\وعة قانوني\\ا، ف\\ي أج\\ل ثلث\\ة أش\\هر، تمكن\\ت م\\ن العم\\ل خلل بض\\عة

).Peyrouton( ثم ُمنع نشاطها بقرار من بروتون ؛شهور

إل أن الحداث ستتس\\ارع فيم\\ا بع\\د، فانعق\\د التجم\\ع الش\\عبي، وش\\كل الش\\يوعيون أو أص\\حاب النزع\\ة الش\\يوعية
،1936خلي\\\ا س\\\رية، وق\\\د أدت انتص\\\ارات اليس\\\ار ف\\\ي النتخاب\\\ات الفرنس\\\ية ف\\\ي نيس\\\\\\\\\ان/أبريل-أيار/مايو 

وإض\\رابات حزيران/يوني\\\\و ال\\تي فجرته\\ا بال\\دار البيض\\اء الجمعي\\ة المهني\\ة للش\\ركة المغربي\\ة للس\\كر بقي\\ادة
)، إل\\ى39) الذي أتى في نهاية أي\\\ار/مايو (Peyroutonالشيوعيين، أدت، رغم وجود الرجل القوي بيروتون (

موجة انخراطات واسعة، ك\\ان ينبغ\\ي عل\\ى مجموع\\ات َكرانس\\ار ودوي\\وي ولي\\ون س\\لطان أن تواجهه\\ا. وإذا م\\ا
) الذي كان يناشد أصدقاءه الشيوعيين بالبقاءGaston Plateauصدقنا المناضل الشتراكي َكاسطون بلطو (

)  الذي يسمح بنشاط جميع التجاهات»، فق\\د ك\\انت الخلي\\ا عدي\\دةSFIOفي الفرع الفرنسي للممية العمالية (
). 40 عضو (500 وكانت تضم أكةر من 1936في أيلول/سبتمبر 

.الدفاع عن الجور وعن شروط المعيشة6

.الموظفون وسياسة النكماش النقدي

كما حصل في فرنسا وبأوامر من الحكومة الفرنسية، اتُخذت إجراءات مست مباشرة الموظفين، عدة مرات. إذ
كانت الجراءات القاضية بتقليص نفقات المستخدمين والمعاشات والتقاعدات، تبدو لمختلف الحكوم\\ات، س\\واء

كانت راديكالية أو محافظة، ضرورية لصلح القتصاد. وكانت ردود أفعال الموظفين آنذاك جد قوية. 

-المعلمون:



Catherineكانوا يتمتعون دائما بنفس الحماس والعزيمة. وكانت العناصر المحركة ضمنهم هي كاترين فيي\\ي 
Veieilly ولوَكولر ،Le Gaulard ِهيفيرنو ،Hivernaud بوم\\بي Pompei ليوني\\ل ك\\اميليري ، Lionel

Camilleri.

 ويمة\\ل ه\\ذا الع\\دد ح\\والي ثل\\ةي مجم\\وع المدرس\\ين بالبت\\دائي (؛1931 منخرطا سنة 627وكانت نقابتهم تضم 
). وك\\انت تض\\م أغلبي\\ة م\\ن المنض\\مين إل\\ى ك.ع.ش. وأقلي\\ة م\\ن الوح\\دويين، الممةلي\\ن ف\\ي المكت\\م ع\\ادة م\\ن1

.J.Bénistantطرف ج.بينيستان 

ك\\انوا ي\\أمولون أن تتش\\كل الوح\\دة النقابي\\ة م\\ن جدي\\د، إل أنه\\م ل\\م يستس\\يغوا ع\\دم إرغ\\ام الفيدرالي\\ة المغربي\\ة
وكان عددها–لمجموعات الموظفين، المنبةقة عن  الجمعية العامة» القديمة، لكل المجموعات المنضوية تحتها 

- على التحول إلى نقابات وعلى النضمام إلى التحاد الجهوي وإلى ك.ع.ش. واعتبروا أن عملها م\\ن أج\\ل28
ال\\دفاع ع\\ن الروات\\م والتعويض\\ات ك\\ان عمل ض\\عيفا للغاي\\ة، وك\\انت ه\\ذه مهمته\\ا عل\\ى الص\\عيد الع\\ام. وك\\انوا
يؤاخذونها أيضا على عدم نقل الضراب الذي دعت إلي\\ه الفيديرالي\\ة الفرنس\\ية إل\\ى المغ\\رب، مم\\ا أدى به\\م إل\\ى
خوض هذا الضراب بمفردهم بدعوة من نق\\ابتهم الوطني\\ة. ونت\\ج ع\\ن ه\\ذا الض\\راب المنع\\زل انهي\ار ف\\ي ع\\دد

(1933 ف\ي نيس\\\ان/أبريل 375المنخرطين ف\ي النقاب\ة ال\\ذي ك\ان يبل\غ  ) إلّ أن  النوعي\\ة عوض\\ت الكمي\ة»،2 
 نيس\\\ان/أبريل النس\\حاب م\\ن14حس\\م تقيي\\م أح\\د المناض\\لين، وق\\رروا ف\\ي الم\\ؤتمر الس\\تةنائي المنعق\\د ي\\وم 

الفيديرالية المغربية للم\\وظفين. وق\د جع\ل ه\\ذا النس\\حاب تش\\كل تكت\\ل المص\\الح العمومي\\ة م\ن أج\\ل ال\دفاع ع\\ن
الجور، مسألة متعذرة، إذ رفض ممةلو فيديرالية الموظفين الجلوس جنبا إلى جنم مع من\\دوبي نقاب\\ة المعلمي\\ن

)3.(

، وال\\تي مس\ت الج\\ور1934 س\نة Domergueلكن الجراءات الجديدة المتخذة م\\ن ط\\رف حكوم\ة دومي\\رَك 
ومعاشات التقاعد، وكذا أحداث شباط/فبراير بباريس، عملت على تخفيف العداوات، وأب\\رزت ض\\رورة توحي\\د

). وك\ان المعلم\\ون ه\م ال\\ذين تض\\رروا أك\\ةر م\\ن ه\\ذه الج\\راءات، وال\\تي أدت إل\\ى4الجه\\ود والعم\\ل بس\\رعة (
حذف التعويض عن القامة ووضعت مكانه التعويض عن السكن، الذي كانوا يتقاضونه سابقا. وقد نبهه\\م ل\\ذل–
المكتم النقابي عن طريق مذكرات دورية. وُعقدت اجتماعات احتجاجية في الدار البيضاء، مكناس، القنيط\\رة،

 آذار/م\\ارس بالرب\\اط وال\\دار4ُدعي إليها الموظفون الخرون، وكانت بمةاب\\ة تمهي\\د لتجمع\\ات أوس\\ع تم\\ت ي\\وم 
البيضاء.

 موظ\\ف،1500، الكاتبة العامة لنقاب\\ة المعلمي\\ن ه\\ي ال\\تي ق\\امت، أم\\ام Vieillyفي الدار البيضاء، السيدة فييي 
بالتندي\\د بالقام\\ة العام\\ة فيم\\ا يتعل\\ق بإجرائه\\ا المف\\روض،  غي\\ر الع\\ادل» و اللمعق\\ول». ف\\الموظفون ليس\\وا
مسؤولين عن المصاعم المالية، وربم\ا ه\\م عدي\\دون ف\\ي  مك\\اتم القام\\ة العام\ة»، وليس\\وا ك\ذل– ف\\ي مص\\الح

 فرن– من أج\ل نزه\ة ملك\ة روماني\\ة؟ وم\ن زاوي\\ة أخ\رى، ف\إن تخفي\ض100000التنفيذ. ثم لماذا ُصرف مبلغ 
روات\\م الم\\وظفين س\يؤدي إل\\ى انخف\اض ق\درتهم الش\\رائية وإل\\ى تعمي\ق الزم\\ة ع\وض معالجته\ا. فاللهج\ة إذن

).5مباِشرة، والدليل واضح وشجاع، كما هي العادة في تصريحات هذه المناضلة (

وت\\م التص\\ويت عل\\ى ج\\داول للعم\\ال، وتنظي\\م مس\\يرات بال\\دار البيض\\اء والرب\\اط، وبع\\ث برقي\\ات إل\\ى وزارة
 م\\\ن الفيديرالي\\\ة الفرنس\\\ية للم\\\وظفين. وفض\\\ل ع\\\ن اللغ\\\اء اللمش\\\روطLaurentالخارجي\\\ة وإل\\\ى ل\\\وران 

، اتخ\\ذت ج\\داول العم\\ال ص\\بغة سياس\\ية،27/2/1934للج\\راءات الص\\ادرة ف\\ي الجري\\دة الرس\\مية بتاري\\خ 
وطالبت باتخاذ الجراءات التقويمية  بتعاون مع مجمل السكان الممةلي\\ن م\\ن ط\\رف أش\\خاص منتخ\\بين. ووفق\\ا
للعهود المقدمة سابقا سيكون على هؤلء أن يتداولوا ويقرروا بس\\يادة كامل\\ة ف\\ي أق\\رب وق\\ت» (الرب\\اط). الم\\ر
الذي يعني بكل وضوح أن الم\\وظفين يط\\البون ب\أن يص\\بح مجل\\س الحكوم\\ة- ال\ذي ه\و مج\رد هيئ\ة استش\\ارية-

جمعية ُمقِررة. 

-تكتل المصالح العمومية



،1934 آذار/م\\ارس 6وعلى إثر هذه التحركات وعلى إثر اجتماع الموظفين في تكتلت محلية، تم أخيرا، يوم 
تأس\\يس تكت\ل المص\\الح العمومي\\ة، م\ع الفيديرالي\\ة المغربي\\ة للم\وظفين وفيديرالي\\ة البري\\د ونقاب\ة التعلي\\م، كم\ا ت\م
انتخاب مكتم مركزي، هذا بالرغم من تحفظات كاتم الفيديرالية المغربية لجموعات الموظفين، السيد َكيط\\ون

Guitton،وتركزت النقاش\ات ح\ول وس\ائل العم\ل. فك\ان ممةل\\و فيديرالي\ة الم\\وظفين يعارض\\ون أي إض\\راب .
المر الذي دفع بالوفود الخرى إلى الحتجاج على ذل–، لعتبارها أن إزاحة هذا الش\\كل م\\ن الض\\غط بص\\ورة
مسبقة أمر  غير مقبول» وتم التفاق، مع ذل–، على تحرير منشورات وتوزيعها، وعلى تهيء مشروع مضاد
للميزانية سيتم تقدميه خلل الدورة المقبلة لمجلس الحكومة الذي سيس\\مح بإقام\\ة ت\\وازن ف\\ي مالي\\ة الحماي\\ة، م\\ع

18وض\\ع ح\\د لث\\ار الج\\راءات التقليص\\ية عل\\ى الروات\\م الص\\غرى. وترت\\م ع\\ن توزي\\ع المنش\\ورات ف\\ي 
آذار/مارس اعتقال الهالي الذين تكلفوا بذل– في الدار البيض\\اء، كم\\ا ص\\درت عقوب\\ات إداري\\ة ف\\ي ح\\ق خمس\\ة

 وه\\و موظ\فPovedaموظفين تكلفوا بذل– ف\ي الرب\اط. أم\ا ف\ي يتعل\\ق بالمش\روع المض\\اد، ال\ذي هي\أه بوفَي\\دا 
 آذار/م\\ارس، بتق\\دميه خلل27بالمالية، فقد التزم عشرة من مندوبي الهيئة الةالةة، ومعظمهم اش\\تراكيون، ي\\وم 

الجلسات القادمة لمجلس الحكومة: إلّ أنهم لم يقوموا بذل–، مما أثار غضم مندوبي التكتل.

وأمام فشل هذا العمل المحلي، صرح التكتل في أحد جداول أعماله بأنه يعتزم  تط\\بيق الش\\عارات ال\\تي رفعته\\ا
التنظيمات النقابية المتروبولية بص\\ورة تام\\ة، بغي\\ة مناهض\\ة الس\\اليم الديكتاتوري\\ة ال\\تي تمي\\ز عل\\ى ح\\د س\\واء

).1934 نيسان/أبريل 6حكومة فرنسا وحكومة الحماية...» (

).7 (-الفيدرالية المغربية للتعليم العمومي

ل\\م يك\\ن التكت\\ل يض\\م س\\وى التنظيم\\ات الكونفيدرالي\\ة (ك.ع.ش.). إلّ أن الج\\راءات ال\\تي مس\\ت الج\\ور حة\\ت
بعض الفئات، التي لم تكن منظمة، على تشكيل جمعيات مهنية أو على التحاد فيما بينها. هك\\ذا تأسس\\ت ح\\والي

) وأرب\\ع ودادي\\ات للةانوي\\ات أو الع\\داديات،1933اثنا عشرة ودادية أو تجمعاً، من بينها ودادية التعليم العالي (
). وق\\د انخرط\\ت1934ال\\تي ش\\كلت باتحاده\\ا، فيديرالي\\ة ودادي\\ة التعلي\\م الورب\\ي للس\\\ل– الة\\اني ب\\المغرب (
11 آذار/م\\ارس. وف\\ي 4الفيديرالي\\ة أيض\\ا ف\\ي النض\\ال م\\ن أج\\ل ال\\دفاع ع\\ن الج\\ور وش\\اركت ف\\ي مظ\\اهرات 

آذار/م\\\ارس أسس\\ت م\\ع ودادي\\ة التعلي\\م الع\\الي ونقاب\\ة المعلمي\\ن، الفيديرالي\\ة المغربي\\ة للتعلي\\م. وق\\ررت ف\\ي
 آذار/م\\ارس، ال\\دخول إل\\ى تكت\\ل المص\\الح العمومي\\ة، إلّ أنه\ا رفض\\ت النخ\\راط ف\\ي25مؤتمرها، المنعق\\د ف\ي 
فيديرالية الموظفين. 

به\\ذا ت\\دعم موق\\ف المعلمي\\ن إزاء فيديرالي\\ة الم\\وظفين. إلّ أنه\\م ك\\انوا ي\\أملون أن يق\\وم الس\\اتذة بخط\وة إض\\افية
وينخرطون في ك.ع.ش. وقد حكم لوَكولر على تصرف الس\\اتذة كم\\ا يل\\ي:  ك\\ان تكت\\ل الج\\امعيين خلل ه\\ذه

ونأم\ل أن–المرحلة المضطربة أمرا ض\\روريا وق\د فه\\م الس\اتذة ب\\أنه لي\\س ف\ي مص\\لحتهم أن يظل\\وا معزولي\\ن 
يلتحقوا في أقرب وقت بالعائلة النقابية الكبيرة للعمل باتفاق معنا... ومن جهة ثانية بينت النقاشات التي تلت ب\\أن

بحك\\م انغلقه\\م ف\\ي تعاض\\دية ض\\يقة- عل\\ى بع\\ض الص\\لحات مة\\ل: اللجن\\ة–رفاقن\\ا الس\\اتذة ل\\م يحص\\لوا بع\\د 
الستشارية، لجنة الترقية، المجلس التأديبي.. التي حصلنا عليها بفضل عمل نقابتنا الفعال والحازم».

)8-النزاعات في صفوف الفيدرالية المغربية للموظفين (

، الكاتم العام لفيديراليةGuittonكانت حركة الموظفين تعاني، مع ذل–، من مناهضة نقابية المعلمين لَكيطون 
 م\\ن الجم\\ارك، كاتب\\اMattei تحسنت العلقات فيما بين الطرفين. إذ ُعيّ\\ن م\\اتييي 1935الموظفين. وفي بداية 

 شباط/فبراير عاد المعلمون من جديد إلى الفيديرالي\\ة المغربي\\ة لمجموع\ات الم\\وظفين، وس\اعد4فيديراليا. وفي 
  عل\\\ى إع\\\ادة ترت\\\م أوض\\\اعMattei، م\\\اتييي Camilleri وك\\\اميليري Vieillyمن\\\دوباهما، الس\\\يدة فيي\\\ي 

 وك\\انت؛الجمعية».  فكانت بعض المجموعات متأخرة بأكةر من سنة فيما يخص تسديد الش\تراكات الفيدرالي\\ة
 بإيج\\از ك\\انت معرف\\ة ع\\دد؛بع\\ض اللج\\ن الجهوي\\ة مرؤوس\\ة من\\ذ س\\نوات م\\ن ط\\رف أش\\خاص غي\\ر ُمنقَ\\بين



 ك.ع.ش.المسrrتوفية لشrrروط 1935» ومن\\ذ ذل\\– ال\\وقت  أص\\بحت بطاق\\ة المش\\اركين بدق\\ة أم\\را مس\\تحيل.
 ولن يساهم في التصويت إلّ ال\\ذين؛1935والتحاد الجهوي، مطلوبة من مندوبي مؤتمر كانون الول/ديسمبر 

» وكان مندوبو المعلمين ع\\ازمين عل\\ى الحص\\ول عل\\ى إص\\لحات هيكلي\\ة.1934سددوا كافة اشتراكاتهم لسنة 
. وقد خت\\م المكت\\م1923لتنمية فعالية الفيدرالية. وبهذا استمر المعلمون في إنجاز المهمة التي شرعوا فيها منذ 

النق\\ابي ه\\ذا الج\\زء م\\ن تقري\\ره الدب\\ي بن\\وع م\\ن الفتخ\\ار:  ل\\دينا ف\\ي إط\\ار الفيديرالي\\ة المغربي\\ة لمجموع\\ات
الموظفين انطباع واضح بأن المعلمين، يعدون مناضلين منظمين بصورة جيدة مقارنة ببقية الموظفين لذا، نحن
بحاجة مرة أخرى إلى إخراج دعايتن\ا وعقي\\دتنا النقابي\\ة م\\ن دائ\\رة المعلمي\\ن.» وس\\يبين ف\\ي الش\\هر الم\\والي ب\أن

عودة نفوذ المعلمين كانت لها فائدة كبيرة.

ددت ميزاني\\ة الحماي\\ة ب\\دون أن يُتوق\\ع أي1935وبع\\د محن\\ة الس\\نة الماض\\ية، ب\\دأت س\\نة   ف\\ي ه\\دوء ت\\ام، وُح\\
تخفيض جديد في الجور والتعويضات.

%. فك\\ان رد33 إلى 50 آذار/مارس بأن الزيادة المغربية ستخفض من 6والحال أن إذاعة المغرب أعلنت يوم 
). وف\\ي الي\\وم9، ال\\ذي ك\\ان بب\\اريس (Matteiفع\\ل منظم\\ات الم\\وظفين مباش\\را. إذ أُن\\ِذر عل\\ى الف\\ور م\\اتييي 

 آذار/مارس، بعث تكت\\ل المص\\الح العمومي\\ة، عل\\ى إث\\ر اجتم\اع ل\\ه، برقي\\ة احتجاجي\ة إل\\ى وزي\\ر8الموالي، أي 
 آذار/مارس استقبل هذا الخير كل من ماتييي والك\\اتم الكونفي\\ديرالي9. ويوم السبت  Lavalالخارجية لفَال
، م\\ن Mathéوم\\اثي Perrotع\\ن الم\\وظفين، وبي\\رو  Neumeyer ون\\ويميير Laurent جوه\\و ول\\وران

فيدرالية البريد.  وجدنا بحوزة هذا الخير [أي لفَال] خطة مح\\ددة ونهائي\\ة تقريب\\ا س\\تخفض زيادتن\\ا إل\\ى نس\\بة
%» وعلّ\\ل لفَ\ال م\\وقفه بق\\وله أن المغ\\رب يت\\وفر25%. نعم، أيها الرفاق، س\\تخفض زيادتن\ا المغربي\\ة إل\\ى 25

 وله دين عمومي ثقيل، مما يؤدي إل\\ى مص\\اعم ف\\ي الميزاني\\ة تتف\اقم باس\\تمرار.؛على عدد ضخم من الموظفين
وبعد مناقشة طويلة، ختم قوله بما يلي:  إن حصة التخفيض قابلة للمراجع\\ة، لكن\\ي س\أظل ص\\ارما فيم\ا يخ\ص

).10المبدأ» (

 ظه\\ائر ومرس\\ومان وزيري\\ان7 آذار/مارس، أصدر في عدد خاص من النشرة الرس\\مية 9وفي نفس اليوم، أي 
55 و53حول إعفاء الطر، والحالة عل\\ى التقاع\\د، ووض\\ع الم\\وظفين الملحقي\\ن ال\\ذين ت\\تراوح أعم\\ارهم بي\ن 

 وك\\ذا؛سنة، رهن إش\\ارة الم\\تربول، باس\\تةناء الم\\وظفين ال\\ذين يُعت\\برون ض\\روريين ب\\النظر لط\\اقتهم وتجربته\\م
% من جميع الحسابات المفتوحة لدى  صندوق التعاون»، لفائدة الميزاني\\ة العام\\ة، الم\\ر ال\\ذي10حول خصم 

%. وعمق\\ت رس\\الة دوري\\ة بعةه\ا الك\\اتم الع\\ام للحماي\ة إل\\ى م\\ديري10يعني انخف\اض معاش\\ات التقاع\\د بنس\بة 
%،10المصالح، روح هذه الجراءات، وذل– لنها طالبتهم تحقيق الهدف التالي: تقليص عدد الموظفين بنس\\بة 

%، وأمرتهم بتحديد فوري للئحة الموظفين المطروح إعفاؤهم من العمل.10ونفقات الرواتم بنسبة 

-الحركة: التجمعات والمظاهرات

كان على الموظفين إذن أن يدافعوا عن أنفسهم على واجهة مزدوج\\ة: م\\ن جه\\ة ض\\د تخفي\\ض الزي\\ادة المغربي\\ة
ال\\ذي يعت\\برونه فس\\خاً م\\ن ج\\انم واح\\د لعق\\دة تش\\غيلهم، م\\ن جه\\ة ثاني\\ة، ض\\د التميي\\زات التعس\\فية ال\\تي بإمك\\ان
الدارة العليا أن تق\دم عل\ى تنفي\ذها عن\\د تطبيقه\ا لق\\رارات تقلي\ص الم\\وظفين، إذ أن الط\\ر العلي\ا ذات الروات\\م
المرتفع\\ة تح\\افظ عل\ى مراكزه\ا بس\\بم  أهليته\ا» وتق\\وم بتحص\\يل القتص\اد المطل\\وب عل\\ى حس\اب الم\\وظفين

).11الصغار والمتوسطين (

وأق\\دمت مك\\اتم النقاب\\ات والفي\\ديراليات، واللج\\ان الرابط\\ة بي\\ن الفي\\ديرليات، وتكت\\ل المص\\الح العمومي\\ة عل\\ى
تك\\ةيف اجتماعاته\\ا، وبعة\\ت ببرقي\\ات احتجاجي\\ة، وهي\\أت أش\\كال للحتج\\اج والعم\\ل. وك\\ان همه\\ا الول ه\\و
الحصول على تأييد الرأي العام، الوربي بطبيعة الح\ال، والبرهن\\ة عل\\ى أن القتط\اع ال\ذي طُب\\ق عل\ى روات\\م
الم\\\وظفين، يم\\س مباش\\رة ص\\غار ومتوس\\\طي المنتجي\\ن والتج\\ار، ويه\\دد القتص\\اد المغرب\\ي برمت\\ه. وتم\\ت
اجتماعات مشتركة مع مندوبي الهيئة الةالةة بكل اتجاهاتهم، ومع ممةلي الغ\\رف التجاري\\ة والفلحي\\ة ومنظم\\ات



لت عل\\ى    توقيع\\ا ف\\ي548قدماء المحاربين للرباط ومكناس وفاس. وُوزعت عرائض في أوساط التج\\ار، حَص\\
 نيسان/أبريل. إلّ أن الغرفة التجارية بال\\دار البيض\\اء رفض\\ت النض\\مام إل\\ى ه\\ذه6 و2الدار البيضاء فيما بين 

الحملة. والحقيقة أن هذه الغرفة، كانت توافق، صحبة اللجنة المركزي\\ة لرج\ال الص\ناعة، عل\\ى ك\ل الج\\راءات
الرامي\\ة إل\\ى تخفي\\ض نفق\\ات المس\\تخدمين، أي نفق\\ات الميزاني\\ة، وه\\ي الوس\\يلة الوحي\\دة لتف\\ادي اللج\\وء إل\\ى

، بالمطالب\\ة بع\\دم1934الضريبة. لم يكن الموظفون يجهلون هذا الموقف. لذا، لم يكتفوا، كما ك\\انوا يفعل\\ون ف\\ي 
اتخاذ أي قرار خاص بالميزانية، بدون أن يكون مجلس الحكومة قد اتخذ قرارا بشأنه من قبل، بل ذهم الن\\اطق

 وط\\المباسمهم أبعد من ذل–، ول\\م ي\\تردد ف\\ي مهاجم\\ة الحكوم\\ة والمجموع\\ات المالي\\ة المتحكم\\ة ف\\ي القتص\\اد.
10ك\\اتم فيديرالي\\\ة البري\\\د، خلل المجل\\\س ال\\\ذي تُجتم\\\ع في\\ه الفي\\ديرليات والمنعق\\\د ف\\ي  Centèneس\\انتين 

، ط\الم ب\أن يتح\د ك\ل الم\\وظفين ويت\م بش\كل واس\\ع إعلم الس\كان ال\\ذين  ه\\م أيض\ا ض\\حية1935آذار/مارس 
 الصراع الطبقي» مةلنا ، وهذه العب\\ارة، ت\\م التص\\ريح به\ا علني\\ا لول م\\رة، عل\\ى م\\ا يب\\دو، ف\\ي اجتم\\اع نق\\ابي

، رئي\\س المجل\\س الحك\\ومي،Flandinبالمغرب. وفي البرقية ال\\تي بُعة\\ت ف\\ي نف\\س الي\\وم إل\\ى ك\\ل م\\ن فلن\\دان 
في\\ديراليات–، المقي\\م الع\\ام، ن\\ددت الفي\\ديرليات الةلث Ponsot، وزي\\ر الخارجي\\ة، وبونس\\و Laval ولفَ\\ال

الموظفين، والبريد والتعلي\\م- بمس\اويء النكم\\اش النق\دي  ال\\ذي ي\ؤدي منهجي\ا بافريقي\ا الش\مالية نح\و الفلس
وذل– لفائدة بعض المجموعات المالية القوية فقط. وفي المغرب، أدى عمل المجموعات المالي\\ة، وش\\جعها عل\\ى
ذل– ضعف الحكومة، إل\\ى ب\\ؤس اله\\الي والوربيي\\ن، وإل\\ى إفلس المس\\تخدمين والم\\أجورين والفلحي\\ن، كم\\ا
سهل سيطرتها على الهيكل القتص\\ادي وعل\\ى ممتلك\\ات ص\\غار التج\\ار ورج\\ال الص\\ناعة ال\\ذين انتُزع\\ت منه\\م

أملكهم».

وحدث نفس الشيء في التجمعات الموالي\\ة، إذ أعل\\ن الخطب\\اء ع\\ن اس\\تيائهم وأنّب\\وا الس\\لطات العمومي\\ة، ون\\ددوا
، رئي\\س الغرف\ة التجاري\\ة لمدين\\ة ال\\دار البيض\\اء، وبموق\\ف اللجن\\ة المركزي\\ة لرج\ال Chaponبمواقف شابون

، ت\ذرعت بـ\\الواقع ال\\بئيس ال\ذي تتخب\ط في\ه البروليتاري\\اLe Goulardالصناعة، ال\\تي، حس\م زع\\م لوَك\\ولر 
المغربي\\ة» لت\\برير الج\\راءات الحكومي\\ة، إلّ أنه\\ا ك\\انت، ف\\ي الواق\\ع، حس\\م ق\\ول خطي\\م آخ\\ر، ه\\و بينت\\و

Penneteau.تبحث عن احتكار السوق المغربية وإثقال كاهل المستهلكين مجددا ،

 آذار/م\\ارس وأول أس\بوع م\ن ش\هر نيس\\\ان/أبريل. وأه\\م ه\ذه13ُعقدت التجمعات في أهم الم\\دن المغربي\\ة ف\ي 
13 وبالرب\\اط ي\\ومي ؛ نيس\\\\ان/أبريل3 آذار/م\\ارس ث\\م ف\\ي 25 و13التجمع\\ات انعق\\دت بال\\دار البيض\\اء، ف\\ي 

 آذار/مارس بالملعم الولم\\بي17 نيسان/أبريل. وقد جذب  التجمع المركزي» الذي انعقد في 4آذار/مارس و
 فرنس\\ي» م\\ن الم\\وظفين  ال\\ذين أت\\وا م\\ن جمي\\ع الجه\\ات». وك\\ان المناض\\لون ال\\ذين ت\\رددت5000بالرب\\اط  

Leولوَك\\\ولر  Camillerieوك\\\اميليري Vieilly أس\\\ماؤهم طيل\\\ة ه\\\ذا الش\\\هر ه\\\م، ص\\\حبة الس\\\يدة فيي\\\ي 
Goulard ب\\\\اديو ،Badiou  م\\\\ن التعلي\\\\م الة\\\\انوي، بينت\\\\وPenneteau وب\\\\ونيير ،Pugnèreوتروس\\\\يل 
Troussel وبوفَي\\دا ،Poveda  وليوني\\تيLéonetti م\\ن الفيديرالي\\ة المغربي\\ة لمجموع\\ات الم\\وظفين، وبي\\ل

Pelleال\\ذي ت\\رأس التكت\\ل المتح\\د كنفي\\ديراليا بالرب\\اط. وه\\ي أس\\ماء س\\نجدها ف\\ي الحرك\\ة النقابي\\ة للم\\وظفين ،
 بالنسبة للبعض منهم.1943، وإلى ما بعد 1940-1939بالمغرب إلى حدود 

 آذار/م\\ارس ث\\م ب\\دت علي\\ه علم\\ات الفت\\ور، ه\\ي أق\\ل17إن إنتاج هذا النشاط التحريضي، الذي بلغ أوج\\ه ي\\وم 
سلبية مما يوحي به التقرير الدبي الذي قدمه المكتم النقابي للمعلمين. وقد ك\\ان ه\\ذا المكت\\م يت\\وفر عل\\ى طاق\\ة

كبيرة للعمل.

إلّ أنه لم يكن بإمكانه أن يحول دون تخفيض الزيادة الستعمارية (التي أُخ\\ر تطبيقه\\ا بةلث\\ة أش\\هر وأُِجل\\ت إل\\ى
فاتح تموز/يوليو) ول دون التقليصات المختلفة ال\\تي تم\\ت بم\\وجم سياس\\ة النكم\\اش النق\\دي المتروبولي\\ة. لكن\\ه
دف\\ع فيديرالي\\ة مجموع\\ات الم\\وظفين إل\\ى إح\\داث قطيع\\ة تام\\ة م\\ع الممارس\\ات القديم\\ة وإل\\ى اتخ\\اذ هيك\\ل أك\\ةر
صرامة. كما دفع وداديات التعليم الة\\انوي، الغي\\ورة ج\دا عل\\ى اس\تقللها، إل\\ى التح\اد فيم\ا بينه\ا ف\ي فيديرالي\\ة،

وإلى قبول النضمام إلى الفيديرالية المغربية للتعليم العمومي، صحبة المعلمين وودادية التعليم العالي.



.التحاد الجهوي

بينما كانت نقابات الموظفين، منضوية في ك.ع.ش. أم غير منضوية، تناضل من أجل الدفاع عن الجور وعن
شروط العمل وعن الحريات، وهي قضايا مترابطة ف\\ي اعتقاده\\ا، ك\\ان التح\اد الجه\\وي للنقاب\\ات الكونفديرالي\\ة
بالمغرب، يس\ل– طريق\ا غامض\ا. لق\\د ك\انت مهمت\ه ص\\عبة ك\ةيرا، وتتمة\\ل ف\ي ال\دفاع ع\ن الج\ور ع\ن مص\\الح
الشغيلة في بلد تقل مساحتها بالكاد عن مساحة فرنسا. وكان عليه أن يبح\\ث ع\\ن وس\\ائل تجميعه\\م ف\\ي نقاب\\ات،

، ال\\تي1930وأن يحف\\ز ويح\\ث الس\\تعدادات النض\\الية، وأن يح\\ل مش\\كلة انض\\مام المغارب\\ة. وإذا ك\\انت س\\نة 
ش\\هدت نش\\أة التح\\اد الجه\\وي، وإص\\دار ظه\\ائر ح\\ول مح\\اكم الش\\غل والعطل\\ة الس\\بوعية، س\\نة إيجابي\\ة، ف\\إن
الس\\نوات ال\\تي تلته\\ا ك\\انت عل\\ى م\\ا يب\\دو أق\\ل إيجابي\\ة. غي\\ر أن التح\\اد الجه\\وي، المح\\رك م\\ن ط\\رف بع\\ض
الموظفين الذين دعمهم بشكل دائ\\م المعلم\\ون والجم\\اركيُون وش\\غيلة الدول\\ة والش\\تراكيون، وك\\ان يةب\\ت هي\\اكله
ويشجع، حيةما أمكنه ذل–، المجهودات الرامية إلى التنظي\\م، ويط\\رح نف\\س المط\\الم ع\\دة م\\رات، وانخ\\رط من\\ذ

 في النضال المناهض  للفاشية.1934

.تنقيب بطيء وعسير

 ببورص\\ة الش\\غل1931 ك\\انون الة\\\اني/يناير 12 و11 الم\\ؤتمر الة\\اني المنعق\\د ي\\ومي Jouhauxترأس جوه\\و 
بالدار البيض\\اء، ال\\تي ك\\انت عب\\ارة ع\\ن ك\\وخين خش\\بيين للم\\أوى الش\\عبي منحتهم\\ا البلدي\\ة للتح\اد. وثَم\\ن  ه\\ذا

المؤتمر نجاحات التحاد الجهوي الفتي والفخور بعدد نقاباته الةلث والعشرين ومنخرطيه الربعة آلف.

 ف منحته له مدين\ة ال\\دار البيض\\اء، عل\ى100000، أصبح التحاد يتوفر، بفضل قرض بمبلغ 1932وفي سنة 
بورص\\ة للش\\غل واقع\\ة ف\\ي س\\احة ص\\غيرة ُمظلل\\ة بالمغروس\\ات، ق\\رب البح\\ر، تُ\\دعى س\\احة المي\\رال فلي\\بير

Philibertوعمل التحاد على إع\دادها لي\\وفر مك\اتم وقاع\ات للجتماع\ات، وقاع\\ة للف\راح ومكتب\\ة. وعل\ى .
إثر ذل–، تمكنت النقابات من عقد تجمعاتها أو مؤتمراتها ف\\ي ه\\ذه البورص\\ة ع\\وض أقبي\\ة المق\\اهي أو المحلت
الخرى المستعارة أو المؤجرة. وأعطيت مسؤولية البورصة والنقابات الفتية النش\\أة، إل\\ى الك\\\اتم-البواب ماس\ا

Massa –\\وقد اختاره التحاد الجهوي إل أن البليدة هي التي تؤدي راتبه، وكان عضوا ف\\ي اللجن\\ة المؤقت\\ة لتل
النقابات، وغالبا ما كان يصير أمين صندوقها عندما نتأسس نهائيا.

15-14وعم\\ل التح\\اد بطم\\وح عل\\ى تنظي\\م م\\ؤتمر للتح\\ادات الجهوي\\ة لنقاب\\ات المغ\\رب والجزائ\\ر وت\\ونس (
.1930)، كما جرت العادة على ذل– بالجزائر العاصمة سنة 1932أيار/مايو 

الذي ت\\رأس الم\\ؤتمر يمة\\ل إتح\\ادي الجزائ\\ر العاص\\مة Alquierوقد كانت المبادرة سابقة لوانها. فكان ألكيي 
ووه\\ران. بينم\\ا اعت\\ذر اتح\\اد ت\\ونس العاص\\مة. وك\\ان الحاض\\رون قليلي\\ن. ومم\\ا يؤس\\ف ل\\ه أك\\ةر أن الفيديرالي\\ة

–Guittonالمغربي\\\ة لمجموع\\ات الم\\\وظفين، ح\\والي عش\\رون مجموع\\ة وكاتبه\\ا َكيط\\ون  ماع\\دا المعلمي\\\ن 
والجمرِكيين والراقنين- امتنعت عن الحضور  كانت هناك العديد من المجموعات ال\\تي اتخ\\ذت الط\\ابع النق\\ابي
حديةا وبعضها بدافع النضباط أكةر منه عن اقتن\\اع، تخش\\ى ك.ع.ش. باعتباره\\ا مرك\\زا فوض\\ويا ف\\ي نظره\\م،
ل\\ذل– ل\\م يتع\\ودوا إلّ قليل عل\\ى ال\\ذهاب إل\\ى بورص\\ة الش\\غل. وك\\ان بعض\\هم يجه\\ل ح\\تى وجوده\\ا.» أم\\ا نقاب\\ة
المعلمين، فكانت في المستوى المطلوب وهُنئت  على المساعدة المادية والمعنوية التي قدمتها للتحاد الجه\\وي

Texierفي مهمته الجسيمة». وأعيد انتخاب المكتم المستقيل للتحاد الجهوي بالجماع. إلّ أن تعيين تيكس\\يي 
مديرا لمدرسة، أرغمه على مغادرة الدار البيضاء، مما أدى إلى تعويضه في منصم الكاتم الع\\ام، م\\ن ط\\رف

َم المعل\\م هيفيرن\\و ؛، من الجم\\اركMatteiماتيي  كاتب\ا عام\ا مس\\اعدا إل\\ى ج\انم ب\\وم Hivernaud فيم\ا انتُِخ\\
Beaume  من شغيلة الدولة، والنسة سييماي ،Semail) 12، من المختزلين الراقنين(.

وكانت المهمة الكبرى تتمةل في تنمية الستقطابات في القطاعين الخاص وذي المتياز، وتأسيس نقابات بهم\\ا،
وجعلها قادرة على العمل، ولو خارج الدار البيضاء، عن طريق تشكيل اتحادات محلية.



واعتمد مس\\ؤولو التح\اد الجه\\وي بش\كل خ\اص عل\\ى النق\ابيين المعلمي\\ن  ليؤسس\\وا ف\ي ك\ل مرك\ز مه\\م اتح\ادا
محليا. وسوف لن يتعذر على هذه التحادات الحص\\ول عل\\ى بورص\\ات للش\\غل م\\ن ط\\رف الس\\لطات العمومي\\ة.

).13وتعد هذه البورصات ضرورية للحياة النقابية الخاصة بالمجموعات المهنية» (

، انخرطت عدة مجموعات في التحاد الجهوي، مةل العمال الحلقين بالدار البيضاء1934 و1931وفيما بين 
والرب\\اط، ون\\ادلو المق\\اهي والمط\\اعم، والص\\يادون البحري\\ون وس\\ائقو س\\يارات الج\\رة والعرب\\ات المج\\رورة
بالخيل للدار البيضاء أو مستخدمو المكتم الشريف للفوسفاط لخريبَكة. ولكي يكون لها وج\\ود ق\\انوني، وتتمك\\ن
من التفاوض مع المش\\غلين اتخ\\ذت ه\\ذه المجموع\\ات تس\\مية  جمعي\\ة مهني\\ة» أو  مجموع\\ة» س\\لمت للس\\لطات

نظامها الساسي.

-النقابات والمغاربة

تبعا للم\\ذهم الص\\رف، ك\\انت النقاب\\ات، بطبيع\\ة الح\ال مفتوح\\ة أم\\ام كاف\\ة الش\\غيلة، مهم\\ا ك\\ان أص\\لهم ودينه\\م،
المسلمين واليهود المغاربة، كما الوربيين. وفي تقريره أمام المؤتمر الةاني، حول موضوع:  ه\\ل يج\\م قب\\ول

César Beaumeالمغاربة المسلمين واليهود في النقابات؟»، خلص كاتم التحاد الجهوي الفتي، سيزار ب\\وم 
رغم بعض العتب\\ارات ال\\تي تم\\زج بي\\ن الحقيق\ة وبي\\ن م\\ا ه\و قاب\ل للنق\\اش، ورغ\\م حماس\\ة تبع\\ث الي\\وم عل\\ى–

الضح–- إلى القول:  باسم هذه الصيغ ووراء يافطة الكونفديرالية العامة للشغل التي تضم العم\\ال عل\\ى ص\\عيد
البشرية جمعاء، فإنه يقع على عاتق الكونفديرالية ليس فحسم الح\\ق ب\\ل واج\\م تعلي\\م وض\\م عم\\ال ك\\ل الدي\\ان
والجن\\اس، ول\\ذل– ف\\إن ولدة المغارب\\ة عل\\ى أرض ه\\ذه المملك\\ة الس\\عيدة ليس\\ت م\\بررا لمنعه\\م م\\ن أن يكون\\وا

أجزاء من عائلة البروليتاريا الكبرى».

، وذل\\– إل\\ى نهاي\\ة1929ومهما يكن من أمر، فقد ظلت الوضعية بصفة عامة على الحال الذي أش\\رنا إلي\\ه س\\نة 
. إذ ظل عدد المغاربة قليل ف\\ي الجمعي\\ات المهني\\ة المنخرط\\ة وغي\\ر المنخرط\\ة ف\\ي ك.ع.ش. وك\\ان1933سنة 

الموظف\\ون يقبل\\ون بانض\\مامهم إل\\ى جمعي\\اتهم حي\\ن يرغب\\ون ف\\ي ذل\\–، أم\\ا مجموع\\ات القط\\اعين الخ\\اص وذي
، تغي\\ر موق\\ف1934المتياز، فلم تكن ترغم في انضمامهم إن لم نقل إنه\\ا ك\\انت ترفض\\هم. إل ان\\ه خلل س\\نة 

المناض\\\لين. إذ عل\\\ى إث\\\ر تص\\\لم موق\\\ف أرب\\\اب العم\\\ل وس\\\لطات الحماي\\\ة، الم\\\ترتم ع\\\ن انهي\\\ار القتص\\\اد
والتوجيهات الحكومية، اعتبر المناضلون أن من الضروري تنمية ق\\وة تنظيم\\اتهم باس\\تقطاب المغارب\\ة. وك\\انت
هناك أيضا انشغالت المسؤولين الشتراكيين بالمغرب، المترتبة عن النتقادات الشديدة التي تلقوها م\\ن بع\\ض

 مما جعلهم يرغبون في البرهن\\ة عل\\ى؛رفاقهم الباريسيين وعن تخوفاتهم عن مواقف الوطنيين المغاربة الشباب
أنهم هم المدافعون الحقيقيون عن شغيلة المغرب وشعبه.

150، أس\\س Mattei، وعل\\ى اث\\ر مب\\ادرة الف\\رع الش\\تراكي ال\\ذي أت\\ى بم\\اتييي 1934هك\\ذا، ف\\ي آذار/م\\ارس 
 أوربيي\\ن ويه\ودي7سائقا، بفاس،  جمعية ودادية للسائقين المح\ترفين»، وعين\\وا مكتبه\\م الق\انوني المك\\ون م\ن 

). وف\\ي حزيران/يوني\\\و ش\\كلت  الجمعي\\ة المهني\\ة لش\\غيلة التغذي\\ة والمق\\اهي والفن\\ادق14 مس\\لمين (4واح\\د و
5 مساعدين مغاربة، يهوديان ومسلمان. وبعدما عينت مكتبا يضم 4 عضوا من بينهم 11والمطاعم» مكتبا من 

 عضو، ضرورة انتخاب300أعضاء، أيدت  المجموعة المهنية لسائقي الشاحنات المجرورة بالخيل»، وتضم 
).15لجنة مراقبة  تتكون من عضوين يهوديين وعضويين من الهالي» (

وف\\ي نف\\س الش\\هر، اجتم\\ع ببورص\\ة الش\\غل ف\\ي ال\\دار البيض\\اء ف\\رع المغ\\رب لفيديرالي\\ة ش\\غيلة الدول\\ة بفرنس\\ا
، وك\\ان ه\\ذا الف\\رع م\\ن بي\\ن المنظم\\ات المؤسس\\ةCoweوك\\وو  Decapوالمستعمرات، ال\\ذي يحرك\\ه دوك\\اب 

للتحاد الجهوي. وحرر  ملفا مطلبيا» بعة\\ه إل\\ى وزي\\ر الح\\رب يط\\الم في\\ه بالمس\\اواة ف\\ي الج\\ور حس\\م مب\\دأ
 أجر مساٍو، لعمل مساٍو»، بالضافة إلى إعادة مستويات الج\\ور القص\\وى القديم\\ة بالنس\\بة للجمي\\ع. ونج\\د ف\\ي
الملف المطلبي ما يلي:  إن تنظيماتنا النقابية، اعتبارا منها أن المبدأ المؤدي إل\\ى تميي\\ز الش\\غيلة حس\\م عرقه\\م



أو دينه\\م، ه\\و مب\\دأ غي\\ر ع\\ادل ولإنس\\اني، تط\\البكم بإعط\\اء العم\\ال والمس\\تخدمين اله\\الي نف\\س الج\\ر ال\\ذي
).16يتقاضاه العمال والمستخدمون ذوو الجنسية الفرنسية عندما تكون المعارف المهنية متماثلة...» (

، كتبت  اللجنة المؤقت\\ة لل\\دفاع ع\\ن م\\أجوري المكت\\م الش\\ريف للفوس\\فاط» ف\\ي1935وأخيرا، في آذار/مارس 
 آذار/مارس من  المغرب الشتراكي»، ما يل\\ي:  ه\\ل ل\\دينا اع\\تراض عليه\\ا (الدارة)؟ ل. فالفرنس\\يون9عدد 

منقس\\مون ول ينخرط\\ون إل جزئي\\ا ف\\ي  الجمعي\\ة المهني\\ة». بينم\\ا ل ي\\أتي إليه\\ا الج\\انم. وق\\د أغفلن\\ا بقص\\د
العنصر الهلي في هذا الترتيم.. وقد نكون ملزمين بالقي\\ام بعم\\ل ك\\ةير ف\\ي ه\\ذا الج\\انم. وس\\يتوفر المناض\\لون
الجريئون إذ ذاك على سلح خطير، سيمكنهم م\\ن ح\\ل مش\\اكلهم بش\\كل ايج\\ابي. وس\\تتلقى إدارتن\\ا العام\\ة إن\\ذارا
صارما إذا هي واجهت، يوما ما نقابة حقيقية مكونة من كافة العمال ب\\دون تميي\\ز عرق\\ي ولق\\ومي، ل\\ذل– يج\\م

) أن يتشبعوا بهذه الحقيقة الولية... فالعديد منا ل\م ين\\س أن الش\\غيلة اله\الي امتنع\\وا17على مناضلي  ج.م.» (
عن العمل حين فُرض عليهم الشتغال يوم العيد...».

وتشهد الشارات الملتقطة م\ن هن\ا وهن\اك عل\ى نض\\الية العم\ال الي\\دويين المغارب\\ة الح\انقين عل\ى الس\رقة ال\\تي
كانوا ضحية لها عند تأدية أجورهم:  إنه عمل مباشر وعنيف إلّ أنه ك\\ان مح\\دودا وغي\\ر منس\\جم، مة\\ل أح\\داث

، انتف\\ض العم\\ال المغارب\\ة1935. وف\\ي 1933القنيطرة في أوراش خط طنجة-فاس، وأحداث قصبة تادلة س\\نة 
).»18مجددا في قصبة تادلة، وهاجموا بالحجارة مراكز رؤساء الفرق (

-في القطاعين الخاص وذي المتياز

كانت ظروف نقابات هذين القطاعين، صعبة، فلم يكن لها وجود عملي إلّ في الدار البيضاء، يحث كان التحاد
الجه\\وي يلع\\م دور التح\\اد المحل\\ي. وس\\رعان م\\ا ك\\ان المناض\\لون والمنخرط\\ون المكتش\\فون يفق\\دون عمله\\م،

وينضافون إلى عدد العاطلين، أو يُقَدمون إلى محكمة الباشا الستعجالية إذا كانوا مغاربة.

 من  المغرب الشتراكي» ما1934 نيسان/أبريل 14ولم يعد أي وجود عملي لنقابة الكتاب. وقد ُكتم في عدد 
 من نقابة الكتاب إلى الصفر من جديد. فمتى ستستعيدون النشاط الذي قمتم ب\\ه172يلي:  سقط أعضاء الفرع  

 سنوات؟» وكانت نقابات التغذية والبناء والتعدين ومستخدمي التجارة، هزيلة.10منذ 

وفيم\\ا يخ\\ص المص\\الح ذات المتي\\از، فإنن\\ا ل نت\\وفر عل\\ى أي\\ة معلوم\\ات ح\\ول  الودادي\\ة المغربي\\ة للش\\حن
 ول حول نقابة؛والفراغ»، وهي من بين الوداديات الولى التي تأسست، ولم تنخرط على ما يبدو في ك.ع.ش

، س\\وى أن ش\\روط1930الشركة المغربية لتوزيع الم\\اء والكهرب\\اء، ال\\تي التحق\\ت ربم\\ا بالتح\\اد الجه\\وي من\\ذ 
. ول نت\\وفر إل عل\\ى بع\\ض المعلوم\\ات الخاص\\ة بالجمعي\\ة1935عم\\ل وأج\\ور مس\\تخدميها تف\\اقمت ك\\ةيرا س\\نة 

، وج\ددت مكتبه\ا ولجنته\ا1932فقد تأسست سنة  TACالودادية والتضامنية لِترامات وحافلت الدار البيضاء 
 شباط/فبراير. وكان نشاطها جد متواض\\ع، تمة\\ل ف\\ي تق\\ديم العان\\ات،14 كانون الةاني/يناير و24الدارية في 

).19والقيام بتدخلت مختلفة، وتنظيم سهرات راقصة وتوزيع الهدايا (

وفي المدن الداخلية، كان عدد المجموعات المتحدة كونفديراليا أم ل، باستةناء الم\\وظفين، ج\د ض\\ئيل إن ل\م نق\ل
منعدما. لذل– لم يكن بإمكان التحاد الجهوي، رغم مجهوداته، أن يؤسس اتحادات محلي\\ة تبع\\ا لق\\رارات م\\ؤتمر

 إلّ أن ه\\ؤلء ك\\انت له\\م مش\\اغلهم الخاص\\ة،؛. وك\\ان م\\ن الممك\\ن طبع\\ا الكتف\\اء بمجموع\\ات الم\\وظفين1934
، رئي\\س التح\\اد الجه\\وي، ت\\رأس ي\\ومMatteiفشكلوا لجنا جهوية، تم تكتلت محلية فيم\\ا بع\\د. غي\\ر أن م\\اتيي 

 لك\\ن الم\\ائتي حاض\\ر ك\\انوا م\\وظفين،؛ تأسيس اتحاد محل\\ي كونف\\ديرالي بمكن\\اس1934 نيسان/أبريل 29الحد 
يح\\ث Hivernau بري\\ديين، معلمي\\ن وش\\غيلة دول\\ة. إلّ أن وج\\ود ه\\ذا التح\\اد ك\\ان ع\\ابرا، فق\\د ك\\ان هيفرن\\و 

 رفاق مكناس والرباط والقنيطرة...، على تأسيس اتحادات محلية.» ول\\م يق\\ع نف\\س الش\\يء، عل\\ى م\\ا يب\\دو، ف\\ي
 حزي\\\ران/يونيو، لول م\\رة اجتماع\ا م\ع م\اتيي. هن\ا،10فاس، حيث نظم التحاد المحل\\ي للنقاب\ات، ي\وم الح\د 

كان معظم الموظفين هم الغائبين، بينما كان السائقون وأرباب النقل الصغار هم الذين أسسوا نقابتهم، والعاملون



م\\ن ش\\غيلة الدول\\ة، بمس\\اعدة بي\\رون Dartiguenaveه\\م ال\\ذين حض\\روا. وق\\د ت\\رأس الجتم\\اع دارتيَكن\\اف 
Pérone (سائق) وأماتو Amato  من البريد. فهل كان هذا التحاد المحلي أول اتحاد بدأ بالنشاط؟

ومن بين الجمعيات المؤسسة أو التي استعادت نشاطها، يجدر تتبع ثلث منها عن ق\\رب، وه\\ي جمعي\\ة البح\\ارة
الصيادين وجمعية المكتم الشريف للفوسفاط، وجمعية السككيين.

-نقابة البحارة الصيادين1

كانت تسميتها الرسمية هي  الجمعية المهنية للبحارة الصيادين لل\\دار البيض\\اء ولب\\اقي م\\دن المغ\\رب». تش\\كلت
) م\\ن المجم\\وع- اس\\بانيين وبرتغ\\اليين ومغارب\\ة.8/10(– منخرط\\ا 350. وض\\مت 1934ف\\ي حزي\\\ران/يونيو 

وك\\ان همه\\م الول ه\\و الرف\\ع م\\ن س\\عر قنط\\ار الس\\ردين ال\\ذي ي\\دفعونه لص\\حاب المص\\انع. وبم\\ا أن ه\\ؤلء
الخيرين عارضوا هذا المطلم، فقد ش\\ن البح\\ارة الص\\يادون إض\\رابا ع\\ن العم\\ل. فان\\دفعت جري\\دة الس\\يد م\\اس

Mas  ،  La vigie Marocaineمتحدث\\ة ع\\ن  نقاب\\ة غي\\ر ش\\رعية م\\ن المحرض\\ين المح\\ترفين، الموج\\ود 
مقرهم ببورصة الشغل، والعازمين على إثارة حرب أهلية».  وخلل اجتماع أرب\\اب العم\\ل والعم\\ال انعق\\د ي\\وم

، ُوض\\عت أس\\س اتفاقي\\ة لح\\ل المش\\كلOrthlieb تم\\\وز/يوليو بمكت\\م رئي\\س المنطق\\ة المدني\\ة، أورتليي\\م 23
 تموز/يولي\\\\و قب\\ل البح\\ارة الص\\يادون التفاقي\\ة وق\\رروا26المط\\روح. وف\\ي اجتم\\اعهم ببورص\\ة الش\\غل ي\\وم 

 يوم\\ا، ُرف\ع س\\عر الس\\ردين الُم\\ؤدى م\\ن ط\\رف أص\\حاب المعام\\ل15اس\\تئناف العم\\ل. هك\\ذا، بع\د إض\\راب دام 
).20 فرنكاً للقنطار. فكان بذل– انتصارا عظيماً (35 إلى 10%، منتقل من 350بنسبة 

، الك\اتم المس\اعد للتح\اد الجه\\وي آن\ذاك، رأي\\ت فيه\اHiverneaud إنها أول م\رة أيض\\ا، يق\ول لن\ا هيفرن\و 
عددا كبيرا من المغاربة ببورصة الشغل. بغض\\هم ت\\رك ل\\دي انطباع\\ا قوي\\ا. ث\\م، ف\\ي ي\\وم م\\ا، هج\\روا البورص\\ة
للجتماع في المدينة القديمة حيث كنت أذه\\م لللتق\\اء به\\م. ذهب\\وا لن الوربيي\\ن ك\\انوا يس\\رقونهم عن\\د توزي\\ع
حصيلة الصيد. سألني ذات مرة أحد ممةليهم، وهو طالم يعرف جيدا النظام الساسي لِـ.ك.ع.ش، عم\\ا إذا ك\\ان

فم\\ا ال\\ذي يج\\در المس\\اك ب\\ه م\\ن بي\\ن ه\\ذه التح\\اد الجه\\وي يق\\ر ه\\ذه الممارس\\ات. ومنذئ\\ذ ل\\م يع\\ودوا أب\\دا». 
 دور؛ عزيمته\\م عل\\ى ال\\دفاع ع\\ن حق\\وقهم؛الملحظات؟ مجيء الص\\يادين المغارب\\ة بك\\ةرة إل\\ى بورص\\ة الش\\غل

المرشد الذي لعبه مةقف وطني وانسحابهم من البورصة بدون أن تتوقف اجتماعاتهم. أما م\ا تبق\ى، ف\إن حس\اب
)، وم\ع ذل\– فق\د ظ\ل تجم\ع21النصبة كان معقدا إلى الحد الذي ل\\م يك\ن يج\د في\ه الص\\يادون المغارب\ة حقه\م (

.، قوة منظمة Marqués  وماركيس   Ferroالبحارة الصيادين، بكاتبيه فيرو

-الجمعية المهنية لمستخدمي الفوسفاط2

تمةل الحدث الةاني، ذو النتائج الكةر غنى فيم\\ا يخ\\ص الحرك\\ة العمالي\\ة ب\\المغرب، ف\\ي ظه\\ور جني\\ن تنظيم\\ي،
خارج الدار البيضاء، في المكتم الشريف للفوسفاط بخريبَكة.

) الحدث منها، وهي مراكز تستعمل اليد العاملة بكةرةLouis Gentilكانت مناجم خريبَكة، مناجم اليوسفية (
(آلف العم\\ال والمس\\تخدمين)، ت\\دفع مب\\الغ هام\\ة لمق\\اولت الطاق\\ة الكهربائي\\ة والس\\ك– الحديدي\\ة، وللم\\وانئ

). 22والميزانية المغربية، فكانت تعد ومازالت إحدى الدعائم الساسية للقتصاد المغربي (

.1933 أيلول/س\\\بتمبر 18اعتُرف بـ الجمعية المهنية للمستخدمين الفرنسيين للمكتم الشريف للفوس\\فاط» ي\\وم 
ويب\\دو أن حياته\ا ك\انت جي\دة النتظ\ام ع\بر تجمع\ات عام\ة دوري\\ة ومكت\م يجتم\ع بش\كل منتظ\\م، وك\ان ش\غلها
الش\\اغل يتمة\\ل ف\\ي اس\\تقرار وض\\مان الش\\غل وف\\ي ال\\دفاع ع\\ن الج\\ور. فط\\البت إذن بإع\\داد  نظ\\ام أساس\\ي

.1934 نيس\\\ان/ابريل 8 و7للمستخدمين». وبعةت مندوبا إلى المؤتمر الخامس للتحاد الجهوي المنعقد ي\\ومي 
 وض\\د أس\\اليم المكت\\م؛وتبن\\ى الم\\ؤتمر مط\\الم الجمعي\\ة واحت\\ج ض\\د ط\\رد خم\\س مس\\تخدمات بش\\كل تعس\\في

 وض\\د انع\\دام أي\\ة ض\\مانة لمس\\تخدمي ه\\ذا المكت\\م. وق\\رر الم\\ؤتمر؛الشريف للفوس\\فاط،  المؤسس\\ة العمومي\\ة»



بعث وفد إلى القامة العامة. وبغية توسيع المشكل، كلف الم\\ؤتمر مك\اتم التح\اد الجه\وي بعق\د اجتماع\ات ف\ي
الدار البيض\\اء والرب\\اط قص\\د ط\\رح  وض\\عية مس\\تخدمي مختل\\ف المق\\اولت ذات المتي\\از وحي\\ث س\\يكون م\\ن

المنتظر بلورة نظام أساسي يعطي كافة الضمانات لمستخدمي المقاولت المذكورة».

يحرر بنفسه البواب التي ت\\مChaignauud وكانت جريدة  المغرب الشتراكي» منبراً للجمعية. فكان شينيو 
فيها التنديد بالساليم الديكتاتورية للدارة: وبالنظام الذي فُرض على الشغيلة الهليي\\ن، وبالغرام\\ات التعس\\فية،
التي كان بعض\\ها مس\\َعراً وبعض\\ها الخ\\ر غي\\ر مع\\ترف به\\ا تمام\\ا، مة\\ل غرام\\ات الفح\\م المتمةل\\ة ف\\ي أخ\\ذ ثم\\ن

 وتجريبه\\م ف\\ي وق\\ت تش\\غيلهم م\\دة؛حصة الفحم من العمال المنجميين المغاربة بدون أن تُعطي لهم هذه الحص\\ة
).23يوم أو عدة أيام مع احتمال طردهم بدون أن يحصلوا على أية أجر (

) ينش\\ر بتل\\– الجري\\دة بيان\\اته،  ومعلوم\\ات ح\\ول حي\\اة الجمعي\\ة، ويع\\رض المط\\الم، وين\\دد24وك\\ان المكت\\م (
بتجاوزات بعض رؤساء المصالح، ويحت\\ج ض\\د ف\\واتير الم\\اء التعس\\فية المقدم\\ة للمس\\تخدمين، الم\\ر ال\\ذي ك\ان

يشكل  مصدر غضم وتور». 

ولتحقيق مطلم النظام الساسي ومناهضة تخفيضات جديدة للجور، وج\ه المكت\\م ن\داء إل\\ى مس\تخدمي مكت\م
الفوسفاط لللتحاق بصفوف الجمعية المهنية. لُبِي النداء في اليوسفية ولم يُلَم ف\\ي مين\\ائي الش\\حن بآس\\في وال\\دار
البيض\\\اء، ول ف\\\ي المص\\\الح الدارة المركزي\\\ة بالرب\\\اط، ول\\\م يك\\\ن مكت\\\م التح\\\اد الجه\\\وي ي\\\وجه ن\\\داءه إلّ

، كم\\ا رأين\\ا ذل\\–، عل\\ى1935للمستخدمين الوربيين. ففكر إذ ذاك في المغاربة، وهكذا ع\\زم، ف\\ي آذار/م\\ارس 
دعم عمله باستقطاب المغاربة. 

، وعق\\دت1934إضافة إلى هذا، أصبحت خريبَكة مركز تحريض سياس\ي. إذ تأس\\س فيه\\ا ف\رع اش\\تراكي س\\نة 
 الفيديرالي\\ة الش\\تراكية م\\ؤتمرا اس\\تةنائيا لتبي\\ان الهمي\\ة ال\\تي توليه\\ا له\\ذا1935به\\ا ف\\ي فات\\ح حزي\\\ران/يونيو 

المركز العمالي. وكان الفرع المحلي  لصليم النار والمتطوعين الوطنيين» بمةابة  مجموعة تعاضدية». وق\\د
اتهم\\ت الجمعي\\ة المهني\\ة الدارة العام\\ة لمكت\\م الفوس\\فاط بأنه\\ا ه\\ي ال\\تي ك\\انت وراء تأس\\يس ه\\ذه  النقاب\\ة

).25الصفراء» الموجهة ضدها (

كانت هذه المطالم والنتقادات تتجاوز الحد الذي يمك\\ن أن تقبل\\ه مديري\\ة مكت\\م الفوس\\فاط. ل\\ذا طُ\\رد كازالونَك\\ا
Casalongaوك\\ان اش\\تراكيا، لتهدئ\\ة العناص\\ر المنفعل\\ة. فق\\ام َكوري\\اس ، الك\\اتم المس\اعد ،Gorrias ك\اتم ،

، المم\\رض بمكت\\مHerrmannالف\\رع الف\\تي، بال\\دفاع عن\\ه بح\\رارة. وفع\\ل نف\\س الش\\يء عن\\دما ط\\رد هرم\\ان 
الفوسفاط، الذي توفي على اثر الجروح التي أصابته في الح\رب، بع\د ثلث\\ة أش\هر م\ن ط\\رده وثلث\ة أي\ام عل\\ى
إرغامه من طرف السلطات المنجمية على مغ\ادرة الفيل ال\\تي ك\ان يس\\كن به\\ا. ف\اتهم َكوري\\اس، عل\\ى ص\\فحات

).26 المغرب الشتراكي»، مكتم الفوسفاط بأنه عجل وفاة هرمان واعتبره مسؤول معنويا عن وفاته» (

 حزي\\\ران/يونيو ب\أنه مط\\رود م\ن27وبعد مرور خمسة أي\ام عل\\ى ص\دور مق\اله، أنه\\ت الدارة إل\\ى عمل\ه ي\\وم 
العمل ورغم الحتجاجات والوفود المبعوثة، لم ت\\تراجع الدارة وع\\بر الم\\دير الع\\ام للمكت\\م الش\\ريف للفوس\\فاط
ع\\ن اس\\تعداده ليج\\اد عم\\ل آخ\\ر لكوري\\اس، إلّ أن\\ه أعل\\ن ع\\ن رفض\\ه إرج\\اعه ل\\وظيفته ول\\و أم\\ره ب\\ذل– المقي\\م

).37العام». وكان جواب َكورياس أن المستهدف من ورائه هو  المناضل، الشتراكي والنقابي» (

-حياة ومماة ودادية السككيين3

، ل\\م يك\\ن لس\\ككيي المغ\\رب أي تنظي\\م نق\\ابي. ول\\م يك\\ن بإمك\\ان1930من\\ذ تفك\\– في\\ديراليتهم، ف\\ي آذار/م\\ارس 
،Peupleنشرة  الشعم»  Texier 5يجم القيام، يقول تيكسيي التحاد الجهوي الفتي أن يقبل بهذا الغياب.  

)، بدعاية نشطة في مراكز السككيين، حيث يطالم العديد من الرف\اق بإع\\ادة1931 كانون الةاني/يناير 14عدد 
».تأسيس الفروع النقابية وكذا اتحاد نقابات سككيي المغرب



 أنش\ئت بت\ازة نقاب\ة منض\\وية ف\ي1934وباءت بالفش\ل ع\\دة مح\اولت لع\ادة تأسيس\\ي ه\ذه التنظيم\ات، وس\\نة 
ك.ع.ش. وب\\دأتا نش\\اطها،  إل أن ض\\عف دع\\م المراك\\ز الخ\\رى له\\ا، س\\رعان م\\ا أدى به\\ا، ه\\ي أيض\\ا، إل\\ى

).28الختفاء» (

ذل– أن ضغوطات ومناورات مديري\\ة الس\\ك– الحديدي\\ة ب\\المغرب ك\\انت قوي\\ة وذكي\\ة، فأخ\\ذت مجموع\\ة ودادي\\ة
، الرئي\\س الس\\ابقCasanovaالسككيين الفرنسيين بالمغرب مكان الفيديرالية المختفية. وك\\ان يرأس\\ها كازانوفَ\\ا 

، والذي ه\\اجمهه1929لودادية الخط السككي طنجة-فاس، الذي عارض بعناد تأسيسي فيديرالية السككيين سنة 
.Tribune du cheminot marocainشامبيون بشدة، بهذا الصدد، في مق\الت  من\\بر الس\\ككي المغرب\ي» 
، تحم\\ل عن\\وان  الس\\ككي المغرب\\ي»1934وكانت نشرة فصلية فاخرة، صدرت ابتداء من الفصل الةاني لس\\نة 

Le cheminot marocainتقوم بتغطية التجمعات العام\\ة للمجموع\\ة ، ونش\اط الف\\روع، ومس\\اعي المكت\\م ،
لدى المديرية. وكانت المطالم المقدمة هي نفسها دائما، أي ثماني ساعات للعمل اليومي وتحسين نظام التقاعد،
التي لم تتم تلبيتها، إل أن الح\\الت الفردي\\ة ُدرس\\ت بعناي\\ة فائق\\ة و ذه\\م الم\\ر بالم\\دير إل\\ى الع\\تراف بالحي\\اد

) وك\\انت هن\\اك أيض\\ا مط\\الم تتعل\\ق بمش\\اكل تخفي\\ض الج\\ور29الص\\ارم للودادي\\ة ف\\ي المج\\ال السياس\\ي.» (
 وطرد المستخدمين.0.60) وحذف خط 1934(الفصل الةاني من سنة 

وط\\البت المجموع\\ة ب\\النخراط ف\\ي تكت\\ل المص\\الح العمومي\\ة، إلّ أن ه\\ذا الخي\\ر رف\\ض ذل\\–. ودع\\ا م\\ع ذل\\–
(1935 آذار/م\\ارس 17منخرطيه إلى الحضور في تجمع الملعم الولم\\بي بالرب\\اط المنعق\\د ي\وم  ). وتعل\\ن30 

نشرة الفصل الرابع في مقال بعنوان  في منعطف الطريق» عن حدوث انش\\قاق ف\\ي ص\\فوف المجموع\\ة قائل\\ة:
 عضو».100 غادرنا حوالي 

ذل– أن التدخلت، في صفوف الفروع، لم تتوقف قط قصد دفع العضاء إلى النخ\\راط ف\\ي إح\دى المركزي\\تين
النقابتين، الكونفديرالية العامة للشغل أو الكونفيديرالية العامة الموحدة للشغل، وفي التجمع العام المنعقد بالرباط

  أن عمل اللجنة لي\\س قوي\\ا بم\ا يكف\\يNicolas Bousser، اعتبر نيكول بوسير 1933 آذار/مارس 2بتاريخ 
في شكله، وإن كان ليس هن\اك أي مأخ\ذ عل\\ى مب\ادئه». وانتق\د النع\\زال ال\\ذي انحص\رت في\ه المجموع\\ة. وف\ي
اعتباره،  لن تحصل المطالم، مهما كانت عادلة، على أية استجابة ما لم تكن مدعمة من ط\\رف منظم\ة قوي\\ة،
وإن كانت هذه المنظمة، منظم\ة سياس\ية». ول\ذل– ط\\الم ب\انخراط المجموع\ة ف\ي الكونفديرالي\\ة العام\ة للش\غل.

، كب\\اروسBruneau، رس\\الة موقع\\ة م\\ن ط\\رف ثلث\\ة س\\ككيين، ه\\م برين\\و 1935كم\\ا ط\\البت، ف\\ي بداي\\ة 
Caparros وفرانس\\وا ،Françoisبالنض\\مام إل\\ى الكونفديرالي\\ة العام\\ة للش\\غل أو إل\\ى الكونفيدرالي\\ة العام\\ة ،

).37الموحدة للشغل. وأُجلت المسألة نظرا لغياب أصحاب الطلم (

.1936وابتداء من نيسان/أبريل، سارت ق\\وى المجموع\\ة نح\\و الت\\دهور ففق\\دت ح\\والي نص\\ف منخرطيه\\ا س\\نة 
، لم يبق إلى جانم أعضاء اللجنة إل عدد قليل من المنخرطين. ولم تحص\\ل عل\\ى أي اش\\تراك، ول\\م1937وفي 

يترشح أحد لتجديد اللجنة. وعند نهاية السنة، استقبال رئيس المجموعة، وتبعه في ذل– كافة أعض\\اء ف\رع ال\\دار
 آخ\\ر ع\\دد م\\ن  الس\\ككي المغرب\\ي». به\\ذا، ك\\ان اتح\اد الش\\بكات1937البيضاء. وكانت نش\\رة عي\\د الميلد ف\\ي 

السككية هو الذي حظي بالغلبة.

-تأسيس اتحاد الشبكات (السككية) 4

، لقادة الودادي\\ة، ع\\ن عزمه\\م عل\\ىChaban مع شابان 0.60، كشف مستخدمو خط 1935 نيسان/أبريل 5في 
النضمام إلى الفيديرالية الوطنية الفرنسية المنخرطة ف\\ي الكونفيدرالي\\ة العام\\ة للش\\غل. وُس\\مح لمن\\دوبي التنظي\\م

.النقابي المؤسس حديةا بمتابعة أشغال المؤتمر السادس للتحاد الجهوي

وعل\\ى إث\\ر عق\\د اجتماع\ات ب\\أهم المراك\\ز، وتوزي\\ع المناش\ير، نُظم\\ت الف\\روع. ف\ي الم\\ؤتمر الفي\\ديرالي المنعق\\د
285 منخرطا من بينهم 450، كانت فيديرالية سككيي المغربي تضم 1935 تشرين الةاني/نوفمبر 3 و2يومي 



 س\\ككيا ف\\ي المجم\\وع، يش\\كلون م\\ن الن كتل\\ة متماس\\كة450 بوج\\دة.  ثم\\ة 90 بالرباط و96بالدار البيضاء و
واعية بواجباته\ا وبحقوقه\\ا أيض\ا». ك\انت تس\\ميتها الرس\\مية ه\ي  فيدرالي\\ة س\\ككيي المغ\\رب» وك\ان مطروح\\ا
على المؤتمر أن يتبنى أنظمتها الساس\\ية وأن يهي\\ئ أيض\\ا  بص\\ورة ش\\به رس\\مية»، النظم\\ة السياس\\ية للتح\\اد
نقابات شبكات المغرب المنخرطة في الفيديرالية الوطنية المتحدة كونفيديراليا. كانت ه\\ذه فرص\\ة أم\\ام الم\\ؤتمر
لمطالبة بالعتراف الرسمي بالنقابات.  ليفعل المغرب كما فعلت تونس» التي طبق فيه\\ا مرس\\وم الب\\اي بتاري\\خ

12 و1884 آذار/م\\ارس 21 مقتض\\يات الق\\وانين الفرنس\\ية الص\\ادرة بتاري\\خ 1936 تشرين الةاني/نوفم\\\بر 16
، الذي كان ي\\ترأس الم\\ؤتمر، ِللChabanّ... فليس ثمة أي سبم معقول إذن، صاح شابان 1920آذار/مارس 

تمنح حكومة الحماية في المغرب نفس المتيازات للم\\واطنين الفرنس\\يين». ويكتس\\ي ه\ذا التحدي\\د أهمي\\ة معين\\ة،
لن التحاد الجهوي كان يط\\الم إل\\ى ه\\ذا الحي\\ن ب\\الحق النق\\ابي للجمي\\ع. وم\\ن المحتم\\ل أن ذل\\– ب\\دافع تك\\تيكي.
وأنهي المؤتمر أش\\غاله بملتم\\س تهنئ\\ة بُع\\ث إل\\ى الكونفديرالي\\ة  العام\\ة للش\\غل والكونفيديرالي\\ة العام\\ة الوحدوي\\ة
للشغل  بمناسبة تحقيها الوحدة النقابي\\ة بفرنس\ا، ه\\ذه المس\\ألة ليس\ت مطروح\\ة ف\\ي المغ\\رب لن\\ه ل توج\د ب\\ه ل

).32نقابات الوحدوية ول الكونفديرالية العامة الوحدوية للشغل» (

.الدور المتنامي للتحاد الجهوي

هكذا، أدى الدفاع عن الجور وعن الشغل بالموظفين إلى القيام بأعمال احتجاجية مباشرة وإلى تقوية هياكلهم.

وقرر شغيلة القطاع الخاص من أمةال سائقي سيارات الجرة، وسائقي الشاحنات المج\\رورة بالخي\\ل، والبح\\ارة
 وشغيلة آخري\\ن م\\ن المص\\الح ذات المتي\\از، ومس\\تخدمي الفوس\\فاط والس\\ككيين، ق\\رروا جميع\\ا ض\\م؛الصيادين

 جمعي\\اتهم» إل\\ى الكونفديرالي\\ة العام\\ة للش\\غل. وأدخل\\وا ب\\ذل– إل\\ى التح\\اد الجه\\وي، عنص\\ر العام\\\ل/المستخدم
، مة\ل1930الكةر انسجاما وعزما، والقل هشاشة من بعض النقابات ال\تي انض\\مت إل\\ى التح\اد ح\\والي س\نة 

نقابات الِكتاب والبناء والتعدين والمختزلين الراقنين أو العمال الحلقي\\ن. وق\\د انعك\\س ه\\ذا التوس\\ع عل\\ى تش\كيلة
 المكتم المنتخم ف\\ي1933الهيئات القيادية وعلى انشغالت التحاد الجهوي. فأعاد المؤتمر الرابع المنعقد في 

.Semailوالنس\\ة س\\ماي  Beaumeب\\وم  Hivernaud، هيفيرن\\و Matteiالسنة السابقة والمكون من ماتيي 
باس\م ش\غيلة الدول\\ة، ف\إن Beaumeق\د ع\وض ب\وم  Cowe فإذا كان ك\و 1934وتعزز المكتم المنتخم سنة 

(من البريد) قد جاءا لتقوي\\ة ه\ذا المكت\\م. وم\\ن ض\\من المه\\ام Combettes(مساعد) وكومبيت  Massaماسا 
التي كانت مطروحة عليه، العمل على إنشاء اتح\ادات محلي\\ة ف\ي أه\\م المراك\\ز، لس\\يما بوج\دة والرب\\اط. وج\\اء

كاتب\\ا Hivernaud) بتع\\ديلت أك\\ةر عمق\\ا، إذ أص\\بح هيفيرن\\و 1935 أي\\\ار/مايو 19 و18الم\\ؤتمر الس\\ادس (
Mattei وأص\\بح م\اتيي ؛1939عاما، وس\\يحتفظ به\ذا المنص\\م إل\\ى حي\\ن التعبئ\\ة العس\\كرية ف\ي آب/أغس\\طس 

 وماس\\اCombettesوكوم\\بيت Semail  فيم\\ا ت\\م تع\\ويض النس\\ة س\\ماي ؛ك\\اتبين مس\\اعدين Coweوك\\و 
Massa ليانا امن طرف َكGaliana  من فيدرالية البريد وَكوليمGouleme ُرر تشكيل لجنةقُمن السككيين. وق

إدارية تضم المكتم وسبعة أعضاء منتخبين يمةلون القوى الجديدة للتحاد الجهوي، س\\تتكلف بتس\\يير المنظم\\ة.
Léandri(خ\\\ط طنج\\\\\\ة-فاس)، ليان\\\دري  Bousser ه\\\م: بوس\\\ير 1935ك\\\ان العض\\\اء المنتخب\\\ون س\\\نة 

(ع\ن Blanco(ع\ن المس\\اعدين)، بلنك\\و  Massa(سككي) كولس وماس\ا  Pascouet(الفوسفاط) باسكوي 
 (عن البحارة الصيادين). Francescoأصحاب سيارات الجرة) وفرانسيسكو 

ومن\\ذ اع\\تراف س\\لطات القام\\ة عملي\\ا بمجموع\\ات الم\\وظفين وبالتح\\اد الجه\\وي، أص\\بح مطل\\م الح\\ق النق\\ابي
 بق\\وة. واُثي\\رت الس\ابقة1935. إلّ أنه طُرح م\\ن جدي\د س\\نة 1928يُطرح بحدة أقل من التي كان يطرح بها منذ 

)؟33 (1932التونسية بإلحاح. لماذا ل يعطي الحق النقابي للمغرب في حين ُمنح لتونس سن 

غي\\ر أن البطال\\ة وانهي\\ار الج\\ور كان\\ا أك\\ةر المش\\كلت استعص\\اء عل\\ى الح\\ل. فط\\الم التح\\اد بمن\\ح إس\\عافات
 ث\\م لجن\\ة البطال\\ة؛ وتحقق ل\\ه ذل\\–. وانش\\أ لجن\\ة الس\\عاف؛استةنائية للعاطلين. وفتح أوراش من طرف السلطات

التي ُكلفت بجمع الموال ومواد التغذية وبتنظيم جمع التبرعات وتقديم بعض السعافات لك\\ةر الن\\اس احتياج\\ا.



. وتمت المطالبة بانج\\از الش\\غال الك\\برى وبن\\اء مس\\اكن1932 ف. سنة 17000فجمع المعلمون وحدهم قرابة 
للشغيلة الهليين.

ولمحاربة البطالة دائما، كانت المراقبة الص\\ارمة للظهي\\ر المح\\دد للهج\\رة وللظهي\\ر المح\\دد للعطل\\ة الس\\بوعية،
من بين الجراءات المطلوبة باستمرار. وهذه الجراءات، انتزعه\\ا مناض\\لو التح\\اد الجه\\وي بفض\\ل مس\\اعيهم
العديدة، إل أن أرباب العمل كانوا يراوغونها بكل سهولة. وكانت عمليات المراقبة المتجددة وحدها هي الق\\ادرة
عل\\ى ف\\رض تط\\بيق تل\\– الج\\راءات، لك\\ن وج\\ود مفتش\\ين إثني\\ن فق\\ط ل\\م يك\\ن كافي\\ا له\\ذه المهم\\ة. فك\\ان م\\ن
الضروري تدعيم هيئة مفتشي الشغل وكذا توسيع محاكم الشغل المقتصرة إلى هذا الحين على الدار البيضاء.

وما كان ي\\ردده بإلح\اح المناض\\لون وم\\ؤتمرات التح\اد الجه\\وي، ه\و تط\\بيق ق\\انون ثم\اني س\\اعات للعم\\ل، أي
تحديد يوم العمل، الذي يتراوح بين تسع وثلث عشرة ساعة بالنسبة للراش\\دين، وق\\رار الج\\ر الدن\\ى الحي\\وي.
وقد نُظمت اجتماعات ومناقشات عمومية لتبرير هذا المطلم وتبيان مساهمته الكبيرة في القض\\اء عل\\ى البطال\\ة
والرفع من موارد الشغيلة وإنعاش القتصاد. ونُدد بشدة خلل ه\\ذه الجتماع\\ات بالمعارض\\ة المتص\\لبة لرب\\اب
الغ\\رف التجاري\\ة والص\\ناعية والفلحي\\ة. وت\\م الت\\ذكير ب\\أن التش\\ريع الجتم\\اعي الج\\اري ب\\ه العم\\ل ف\\ي ال\\دول

 ال\\تي وق\\ع عليه\\ا المغ\\رب، ووفق\\ا Versaillesالص\\ناعية يج\\م أن يطب\\ق وفق\\ا لنص\\وص معاه\\دة فرس\\اي 
لنصوص اتفاقية واشنطن.

هكذا، كانت تتردد ك\ل س\نة ف\ي م\\ؤتمرات التح\اد الجه\وي نف\\س المط\\الم: الع\\تراف ب\الحق النق\\ابي، مكافح\ة
البطالة، منح السعافات، مراقبة الهجرة، تطبيق قانون ثماني ساعات للعمل، الجر الدنى، تة\\بيت ط\\رق تأدي\\ة

الجور، منح بطاقة الشغل وحذف نظام الغرامات.

وك\\انت ه\\ذه المط\\الم تق\\دم ع\\بر كتاب\\ات أو ع\\بر وف\\ود تُبع\\ث إل\\ى مختل\\ف الس\\لطات: المراق\\م رئي\\س المنطق\\ة
المدنية، الكاتم العام للحماية، المقيم العام، وبفضل ت\دخلت من\\دوبي الهيئ\ة الةالة\\ة ف\ي مجل\س الحكوم\\ة، ك\انت
تصل هذه المطالم إلى الرأي العام عن طري\\ق التق\ارير ال\\تي تق\دمها الص\حافة، وإن ك\انت مبت\ورة. وعل\\ى إث\ر

. فق\\د انس\\حبوا بطريق\\ةPonsotمسألة اجتماعية، وقعت قطيعة بين المندوبين الشتراكيين والمقيم الع\\ام بونس\\و 
، ث\\م بعة\\وا إل\\ى المقي\\م رس\\الة احتجاجي\\ة1934 حزيران/يوني\\\و 27م\\ةيرة م\\ن مجل\\س الحكوم\\ة، خلل جلس\\ة 

، بتط\\بيق1932 وبالخص\\وص س\\نة 1927 يش\\يرون فيه\\ا إل\\ى قص\\ور الحكوم\\ة ال\\تي ق\\دمت وع\\دا قاطع\\ا من\\ذ 
قانون ثماني ساعات وقانون الجر الدنى المترتم عنه، ف\\ي المغ\\رب... ويعت\\برون أن الدراس\\ة دام\\ت بم\\ا في\\ه
الكفاية ويحتجون بقوة على التأجيل المنهجي لهذا الصلح الجتماعي ال\\ذي م\\ن ش\أنه أن يقل\ص البطال\\ة. وف\\ي
الخلص\\ة،  يرفض\\ون التع\\اون مؤقت\\ا م\\ع الحكوم\\ة، ويحجب\\ون عنه\\ا الس\\لطة المعنوي\\ة ال\\تي يس\\تمدونها م\\ن

ناخبيهم».

، ع\ن  مش\\اورات1934 تش\\رين الة\\\اني/نوفمبر 27وبعد أربعة أشهر، أعلن المقيم العام ف\ي ج\وابه الم\\ؤرخ بـ 
جديدة» خاص\ة بق\انون الةم\\اني س\اعات وع\ن بح\ث المجل\\س العل\\ى للش\غل لربع\ة مش\اريع ظه\ائر  لض\\مان

أجور الشغيلة».

وقد ساهم النحسار القتصادي، وركود العمال، والبطالة وكذا تعاطف المقيم مع مطالم الوطنيين ف\\ي تأجي\\ج
). فقرر مندوبو الغرف التجارية والصناعية لدى مجلس الحكومة مقاطعة جلسات هذا الخير ي\\وم34الغضم (

. والتحق بهم مندوبو الهيئتين الخيرين الذين، وإن كانت دوافعهم مختلف\\ة، ف\إنهم1935 كانون الول/ديسمبر 2
ك\\\انوا جميع\\\ا متفقي\\\ن عل\\\ى المطالب\\\ة بـ منحه\\\م ح\\\ق التص\\\ويت ف\\\ي م\\\داولت المجل\\\س الحك\\\ومي الخاص\\\ة

من الغرفة التجارية للدار البيضاء، Chaponبالميزانية». وبعد تأسيسها كشفت  لجنة التنسيق» بقيادة شابون 
عن رفضها للحضور في جلسات مجل\\س الحكوم\\ة والتع\\اون مع\\ه، طالم\\ا ل\\م يقب\\ل طلبه\\ا. أم\\ا اللجن\\ة المركزي\\ة
لرج\\ال الص\\ناعة، فإنه\\ا ل\\م تتف\\ق م\\ع ه\\ذا المطل\\م، وك\\انت تفض\\ل تأس\\يس مجل\\س اقتص\\ادي يتعي\\ن علي\\ه رس\\م



الس\\تجابة له\\ذه المط\\الم. فُع\\زل Ponsotالخط\\وط العريض\\ة لعم\\ل الحماي\\ة القتص\\ادي، ورف\\ض بونس\\و 
).1936 آذار/مارس 21الذي كان مقيما عاما بتونس ( Marcel Peyroutonوعوضه مارسيل بيرتون 

 عض\\و م\\ن  ص\\ليم الن\\ار»،1200 آذار/مارس، نشم نزاع ف\\ي القنيط\\رة بي\\ن ح\\والي 22وفي اليوم الموالي، 
 عض\\و م\ن  الجبه\\ة الش\\عبية» ج\اءوا للع\\تراض300الذين تذرعوا بنزهة حقلي\ة للقي\\ام بتظ\\اهرات ك\\برى، و

على ذل– وأدى هذا الشتباك إلى إلحاق جروح خفيفة بعض أعضاء الفرقين. ولم تترك الدارة الفرص\\ة تفل\\ت،
إذ اتخ\\ذت إج\\راء عقابي\\ا ف\\ي ح\\ق مس\\ؤولين ف\\ي الجبه\\ة الش\\عبية، هم\\ا الك\\اتم الفي\\درالي للح\\زب الش\\تراكي

، الذي نُق\\ل ف\\ورا إل\\ى الص\\ويرة، والك\\اتم الفي\\ديرالي المس\\اعد ج\\ان ب\\ونGaston Delmasَكاسطون دلماس 
Jean Pons) 36 الذي أوقف من وظيفته.(

م\ع ذل\\– م\ن ض\\بط الوض\اع، ف\\انفجر م\ن ب\اريس مه\\ددا:  إن\\ي أعط\ي أول Peyroutonلم يتمكن بيروت\\ون 
وآخر إن\\ذار للمحَرض\\ين والمحِرض\\ين، لن مس\\تقبل المغ\\رب نفس\ه مه\\دد أك\\ةر م\\ن اللزم، لك\ي يُس\\مح لس\\كانه
بخوض صراعات حزبية. إني عازم عل\\ى إحلل النظ\\ام الع\\ام، خدم\\ة للمص\\لحة العلي\\ا لك\\ل ال\\ذين يرغب\\ون ف\\ي

).37العيش والعمل في سلم وللحفاظ لفرنسا على سمعتها الطيبة (

 نيسان/أبري\\\ل وأعي\\د انتخ\\اب المكت\\م بك\\امله تقريب\\ا م\\ع27 و26وعقد التحاد الجهوي م\\ؤتمره الس\\ابع ي\\ومي 
 من شغيلة الدولة، في منصم الكاتم العام Cowe، عوض كو Louvetاستةناء واحد، ذل– أن البريدي لوفي 

المساعد.

). وق\\د اش\\تكى بع\\ض الم\\ؤتمرين38، الكاتم الع\\ام للمعلمي\\ن (Abrad كان مؤتمرا رائعا»، حسم قول أبرار 
بشدة من الطريقة التي اتبعتها  المغرب الشتراكي» ف\\ي تغطي\\ة الجتماع\\ات النقابي\\ة. ودار نق\\اش ح\\ول تنظي\\م
 التجمع الشعبي» المؤسس حديةا. لكن تدورست على الخص\\وص المش\\اكل ال\\تي ته\\م الش\\غيلة. وت\\م التأكي\\د م\\ن
جي\\د عل\\ى كاف\\ة المط\\الم القديم\\ة، لس\\يما مطل\\م الح\\ق النق\\ابي.  اعتب\\ارا من\\ه... لتص\\لم الحكوم\\ة الش\\ريفة»
و النتائج الوخيمة لنعدام المكانية ل\\دى نقاب\\ات المغ\\رب ف\\ي  ال\\دفاع رس\\ميا ع\\ن مطالبه\\ا المش\\روعة»،  ف\\إن
المؤتمر  يطالم من الكونفديرالية العامة للشغل بـأن تقوم فورا بمساعي حازمة لدى وزارة الخارجية وحكومة

).39الحماية لكي تطبق في المغرب القوانين المنظمة للنقابات بفرنسا والجزائر وتونس» (

)، في اسم كاتبها العام، ليون40كان النداء ملحا ووجه إلى الكونفديرالية العامة للشغل بعدما استعادت وحدتها (
. وامت\دت ف\\ترة ش\غور منص\\م المقي\م1930، الذي يعرف القضية جيدا ويتتبعها من\\ذ Leon Jouhauxجوهو 

26 ينتظ\\\ر ب\\\دون ش\\\– نتائ\\\ج النتخاب\\\ات الفرنس\\\ية ال\\\تي ج\\\رت ي\\\ومي Peyroutonالع\\\ام. إذ ك\\\ان بيرت\\\ون 
 أيار/مايو، وأخيرا، نزل في الدار البيضاء، وكانت كلماته الول\\ى متواض\\عة أك\\ةر حي\\ث ق\\ال:3نيسان/أبريل و

).41 إني رجل حسن النية...» (

فاستقبلته بحفاوة أوساط كبار المستوطنين الذين علموا بأية ش\\دة واج\\ه  الدس\\تور»، الح\\زب ال\\وطني التونس\\ي،
) والفرنسيين الليبراليين، أنصار الصلحات. في حين اصطدم بمناوءة تنظيمات الجبهة الشعبية42والنقابات (

).43التي طالبت بذهابه الفوري (
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، الم\\دعم م\\ن ط\\رف أرب\\اب العم\\ل وكب\\ار المس\\توطنين والدارة العلي\\ا،Peyroutonك\\ان المقي\\م الع\\ام بيرت\\ون 
يأمل في البقاء في منصبه والحيلولة دون اي تغيير.

 ومعارض\\ة تنظيم\\ات اليس\\ار أفش\\لت مش\\اريعه وجعل\\ت ذه\\ابه أم\\را1936إلّ أن إض\\رابات حزي\\\\ران/يونيو 
محتوما.

.سياسة المقيم العام الجديد

تبعا لطبعه وقناعته عمل المقيم على استباق الح\\داث وعل\\ى الس\\تفادة م\ن الس\\ابيع القليل\\ة قب\\ل تش\كيل حكوم\\ة
الجبهة الشعبية.

ولتف\\ادي المعارض\\ة الص\\ريحة لعض\\اء الهيئ\\ة الةالة\\ة ح\\ول القض\\ايا القتص\\ادية والجتماعي\\ة، ق\\رر حص\\ر
جلسات مجلس الحكومة في مناقشة قضايا الميزانية فقط. وانشأ اللجنة الدائمة للدفاع القتصادي المكلف\\ة بإع\\داد
 برنامج للنقاذ»، ملبيا بذل– أماني اللجنة المركزية. وكانت تل– اللجنة الدائمة تضم، إضافة إلى ممةلي الدارة
والغ\\رف الفرنس\\ية للتج\\ارة والفلح\\ة والص\\ناعة ومن\\دوبي الهيئ\\ة الةالة\\ة، الممةلي\\ن المباش\\رين ع\\ن الش\\ركات
المنجمية، والسك– الحديدة وشركات الملحة والبناك. وكان مندوب المقيم الع\\ام يعي\\ن أربع\\ة أعض\\اء مغارب\\ة.
ولم يكن التمةيل العمالي ُمقررا. ومع ذل\–، ك\ان م\\ن ص\لحيات اللجن\ة الدائم\\ة دراس\ة القض\\ايا المتعلق\ة بالحي\اة

).4القتصادية واليد العاملة (المادة 

 حزي\\\ران/يونيو، وف\\دا ع\\ن الس\\ككيين بالرب\\اط وعبَ\\ر ل\\ه ع\\ن معارض\\ته3، ي\\وم Peyroutonواستقبل بيرت\\ون 
للعتراف بالحق النقابي. فصرح قائلّ:  إن النقطة العص\\يبة، ه\\ي قض\\ية اله\\الي. إذ س\\يؤدي فعل تط\\بيق ه\\ذا

] في المغرب إلى إبعاد (ك\\ذا)... العنص\\ر الورب\\ي م\\ن النقاب\\ات ولس\\يما1884القانون [القانون الفرنسي لسنة 
)1من اللجن، لفائدة العنصر المغربي الكةر عددا.» (

 حزي\\\\ران/يونيو، واتفاقي\\ات م\\اتينيون5ي\\وم  Blumإلّ أن حج\\م الض\\رابات بفرنس\\ا، وتش\\كيل وزارة بل\\وم 
Matignon  حزي\\\ران/يونيو بي\\ن ممةل\\ي أرب\\اب العم\\ل وممةل\\ي الكونفديرالي\\ة العام\\ة للش\\غل، دف\\ع ف\\ي7ي\\وم 

المغرب شغيلة القطاع الخاص والمنجميين إلى التحرك للحصول ولو على جزء من المتي\\ازات ال\\تي انتزعته\\ا
الطبقة العاملة الفرنسية. 

فوقعت تحركات في مناجم الفوسفاط وف\\ي ال\دار البيض\\اء، يح\ث تحق\ق تمرك\ز عم\\الي وتأسس\ت هياك\ل نقابي\\ة،
عق\\م التط\\ور الص\\ناعي ال\\ذي تحق\\ق به\\ا. وس\\اهم ف\\ي ه\\ذه التحرك\\ات المغارب\\ة ال\\ذين ك\\انوا ب\\المس القري\\م

قرويين، وقرروا أحيانا لوحدهم خوض هذه التحركات.

.الضرابات



 حزيران/يونيو بالدار البيضاء، في معمل  الشركة المغربية للسكر» (كوزيما11بدأت الحركة الضرابية يوم 
Cosuma وف\\\ي مقاول\\\ة الص\\\باغة ك\\\وييرون (Cueilleron 12. وان\\\دلعت الض\\\رابات ف\\\ي خريبَك\\\ة ي\\\وم

 حزيران/يونيو ُحس\\م الن\\زاع13. فتدخلت السلطات بسرعة: إذ في مساء 13حزيران/يونيو في لوي جانتي يوم 
6بمرك\\\زي الفوس\\\فاط وبمعم\\\ل الس\\\كر. وم\\\ع ذل\\\– امت\\\د الض\\\راب ف\\\ي ال\\\دار البيض\\\اء واس\\\تمر إل\\\ى ح\\\دود

 تموز/يوليو، والرب\\اط، حي\\ث23 و16تموز/يوليو. وفي باقي البلد، عم الضراب فقط مدينتي فاس، فيما بين 
 حزيران/يونيو.18أضرب عن العمل حوالي عشرة عمال يوم 

)1936 حزيران/يونيو 13-11-شركة السكر ومركزا الفوسفاط (

، معمل نموذجي\\ا للص\\ناعة750ك\\انت  الش\\ركة المغربي\\ة للس\\كر»  تش\\كل، بفض\\ل عماله\\ا ومس\\تخدميها الـ 
الستعمارية الفتية. وكان سبم النزاع هو قرار الشغيلة بتش\\كيل نقاب\ة تح\ت غط\اء جمعي\ة مهني\\ة، وه\ي الش\كل
التنظيمي العم\\الي الوحي\د ال\\ذي تتحمل\\ه نوع\ا م\ا القام\ة العام\ة، ومعارض\\ة ذل\– م\ن ط\\رف الدارة ال\\تي ك\انت
9تخشى أن يُقبل المغاربة ضمن هذه الجمعية، وطردها لع\\املين اعتبرتهم\\ا محركي\\ن له\\ذا العم\\ل. وتش\\كل ي\\وم 

 بمل\\ف مطل\\بي، رفض\\ت الدارة مناقش\\ته،10حزي\\\\ران/يونيو، المكت\\م الم\\ؤقت لجمعي\\ة المهني\\ة، وتق\\دم ي\\وم 
 حزي\\ران ف\\ي بورص\\ة الش\\غل وبحض\\ور10واعترضت على ح\\ق تمةي\\ل المن\\دوبين لش\\غيلة المعم\\ل. وف\\ي ليل\\ة 

الك\\اتم الع\\ام للتح\\اد الجه\\وي، خ\\وض إض\\راب ع\\ن العم\\ل م\\ع احتلل المعم\\ل. وأص\\بح ه\\ذا الض\\راب ناف\\ذ
 حزيران/يونيو على الساعة السادسة صباحا عند تغيير فرق الليل، إذ بقي الس\\ت مائ\\ة11المفعول يوم الخميس 

عامل مغربي وأوربي جميعهم بالمصنع. ومع علمها بأن سلطات المنطقة قررت إف\\راغ المص\\نع، ط\\البت لجن\\ة
الضراب من العمال المغاربة أن يغادروا المعمل، وأشعرت السلطات بأنها لن تضمن س\\لمة اللت ف\\ي ح\\ال

تدخل عسكري أو بوليسي.

 حزي\\\ران/يونيو، ق\\دم المقي\\م الع\\ام إل\\ى ال\\دار البيض\\اء للتحكي\\م ف\\ي الخلف، ول\\م يقب\\ل بوج\\ود13وي\\وم الس\\بت 
 أن يُرخص له Blumالكاتم العام للتحاد الجهوي ضمن الوفد العمالي، فطالم هاتفيا من مكتم الرئيس بلوم 
 والجمعي\\ةCosumaبطرده، فُرفِض طلبه. وأدى التحكيم إلى  توقيع اتفاقية بين الطرفي\\ن: إدارة ش\\ركة الس\\كر 

) وتكتس\\ي ه\\ذه التفاقي\\ة أهمي\\ة خاص\\ة: إذ مقاب\\ل2المهنية، و بمصادقة المقي\\م الع\\ام عل\\ى ص\\حتها وتنفي\\ذها» (
)، اعترفت شركة السكر  بحق الضراب وبممةل\\ي العم\\ال (الم\\ادة1 احترام الجمعية المهنية للِملكية» (المادة 

)، وقبل\\ت أداء الج\\ور ع\\ن أي\\ام الض\\راب وزي\\ادة عام\\ة ف\\ي الج\\ور وف\\ي نس\\بة الس\\اعات الض\\افية وف\\ي2
)»، كما قبلت الح\\ق ف\\ي عطل\\ة خمس\\ة11التعويضات العائلية  بالنسبة للمستخدمين الوربيين وحدهم» (المادة 

 المتعلق\\ة ب\\الجور فتس\\تحق13 إل\\ى 8). أم\\ا الم\\واد م\\ن 7عشر يوما مؤدى عنها بعد سنة من الحضور (الم\\ادة 
، وأج\\ور العم\\ال الهليي\\ن12 إل\\ى 8دراسة متأنية. فهناك تمييز بين أجور الوربيين، وتتط\\رق له\\ا الم\\واد م\\ن 

). وُحدد الجر الدنى للعامل الوربي غير المتخصص في خمسة فرنكات للساعة، وبالنسبة للعام\\ل13(المادة 
دد48 و40المتخصص في ستة فرنكات، أي أجر يومي يتراوح بين   فرنكاً. وفيم\\ا يخ\\ص العم\\ال الهليي\\ن، ُح\\

% إذن،35 فرنك\\اً: فالزي\\ادة بلغ\\ت 20الجر اليومي الساس في تسعة فرنكات، ويرتفع بالنس\\بة للم\\ؤهلين إل\\ى 
% بالنسبة للوربيين.20مقابل 

إن ما دفع بدون ش– المقيم العام إلى التدخل في هذه القضية هي رغبته في وضع الحد وبسرعة لضراب ُمقلق
لنه كان يجر المغاربة مع الوربيي\\ن- ولض\\راب س\\هل النتق\\ال، لن عم\\ال خريبَك\\ة توقف\\وا ع\\ن العم\\ل ي\\وم–

 حزيران/يونيو، إذ بعد رفض ملفهم المطلبي الُمقَدم إلى الدارة، بدأوا حركتهم على الساعة التاس\\عة12الجمعة 
والنصف مساء بـ احتلل المحطة الكهربائية، التي تعد نقطة إستراتيجية تتحكم في المركز بأكمله، ثم المرأب،

). وف\\ي الي\\وم الت\\الي، بع\دما حاص\\رتهم ق\\وات الش\\رطة ووح\\دات اللفي\\ف الجن\\بي،3والورشات والمستودع.» (
غادروا مقر عملهم بنصيحة من ممةلي اتحاد النقابات الذين أتوا إلى عين المكان في الص\\باح. وف\ي ظهي\\رة ي\وم
السبت، التحق عم\\ال ل\وي ج\\انتي بالحرك\ة الض\\رابية، ال\\تي ُوض\\ع له\\ا ح\د عل\\ى إث\\ر تطمين\\ات القام\\ة العام\\ة
بقبولها مناقشة المل\\ف المطل\\بي ال\\ذي تض\\من كنق\\ط أساس\\ية: الع\\تراف بالجمعي\\ة المهني\\ة وإق\\رار نظ\\ام أساس\\ي



13-12للمس\\\\تخدمين وق\\\\انون الةم\\\\اني س\\\\اعات عم\\\\ل. ولق\\\\د خ\\\\اض إض\\\\رابات الفوس\\\\فاط القص\\\\يرة ه\\\\ذه 
)، ومجم\ل الش\\غيلة المغارب\ة4حزي\\\ران/يونيو المس\تخدمون الوربي\\ون والمغارب\\ة ف\ي ل\وي ج\انتي بالجم\اع (

 شغيل.4000وجزء من الوربيين في خريبَكة، أي في المجموع، حوالي 

-الحركة الضرابية بالدار البيضاء.

 حزيران/يونيو، الضرابات في أهم مقاولت الحماية. غير أن مةال ش\\ركة13لقد توقفت إذن مساء يوم السبت 
11الس\\\كر ومرك\\\زي الفوس\\\فاط َس\\\يُقتدى ب\\\ه، فالحرك\\\ة الض\\\رابية، ال\\\تي ب\\\دأت ف\\\ي القط\\\اع الخ\\\اص، ي\\\وم 

 والةلث\\اء حزي\\\ران/يونيو ف\\ي مق\\اولت15 وتعمم\\ت ي\\ومي الثني\\ن 13 و12حزي\\\ران/يونيو، انتش\\رت ي\\ومي 
)، والت\\أثيث، والتع\\دين الص\\غير، وأوراش الص\\لح70الصباغة، والبناءات المعدنية وأوراش البناء (وع\\ددها 

التابعة لشركات النقل.  لقد شن الجميع الضراب، ولم تحدد الملفات المطلبية إلّ فيم\ا بع\\د. وتض\\منت المطالب\ة
بتطبيق قانون الةماني ساعات ورفع الج\\ور وتحدي\\د أج\\ر أدن\\ي، والع\\تراف ب\\الحق النق\\ابي...، وك\\ذا المطالب\\ة

).5بمختلف المتيازات الخاصة بكل مهنة (إلغاء العمل بالقطع، والتعويض عن القفة في قطاع البناء...»(

وتم بشكل مباشر تكسير إضراب مصالح النظافة بالدار البيض\\اء حي\\ث ك\ان يش\\تغل المغارب\\ة وح\دهم. واتخ\\ذت
 رئي\\س فرق\\ة إل\\ى محكم\\ة الباش\\ا17 كنَاسا وق\\دم 240) إذ طرد رئيس المصالح البلدية 6 إجراءات خاصة» .(

).7التي أصدرت في حقهم أحكاما بالسجن تتراوح بين ثلثة وستة أشهر (

 حزي\\\\ران/يونيو، إذ وص\\ل ع\\دد المض\\ربين ف\\ي ال\\دار البيض\\اء إل\\ى19 و18وبلغ\\ت الحرك\\ة ذروته\\ا ي\\ومي 
ذاذة التم\\وين» للجن\\ة الض\\راب للتح\\اد1446 أوربي\\ا و672 م\\ن بينه\\م 2118:\\ 2000  مغربي\\ا، حس\\م  ُج\\

. ويض\\اف إل\\ىL'Afrique française (8) حس\\م معلوم\\ات نش\\رة  افريقي\\ا الفرنس\\ية» 1853 و؛الجه\\وي
ه\\ؤلء، مس\\تخدمو الح\\افلت، وس\\ائقو الطاكس\\يات، والعم\\ال الي\\دويون المكلف\\ون ب\\إفراغ عرب\\ات القط\\ار بف\\اس

.La Générale Automobile de Rabat وحوالي عشرة عمال بالشركة العامة لسيارات الرباط 

وقد احتُلت الوراش والمصانع والمكاتم والمعامل من طرف المضربين. ونظم التضامن من ط\\رف الع\\ائلت
وتج\\ار الح\\ي، إلّ أن التح\\اد الجه\\وي ه\\و ال\\ذي لع\\م ال\\دور الحاس\\م ف\\ي ذل\\–، بمس\\اعدة  الس\\عاف الحم\\ر»

Secours Rougeإذ جمع\\ا التبرع\\ات المالي\\ة والغذائي\\ة وزودا به\\ا المق\\اولت، ث\\م ج\\ددا ه\\ذه العملي\\ة م\\رة ،
أخرى. وتم كل هذا في هدوء تام دون أن يقع أي حادث، بالرغم م\\ن ق\\رار الس\\لطات القاض\\ي بإرغ\\ام المغارب\\ة

على مغادرة أماكن الشغل.

.1936 حزيران/يونيو 18-ظهائر 

عل\\ى ث\\ار ه\\ذا الض\\غط، أخرج\\ت القام\\ة م\\ن زاوي\\ة النس\\يان المش\\اريع ال\\تي نوقش\\تا من\\ذ م\\دة طويل\\ة، وجمع\\ت
 حزي\\\\ران/يونيو، ث\\م أص\\درت ف\\ي  الجري\\دة الرس\\مية16بس\\رعة  اللجن\\ة الدائم\\ة لل\\دفاع القتص\\ادي» ي\\وم 

 حزي\\\ران/يونيو، تتن\\اول م\\دة ي\\وم18، ثلث\\ة ظه\\ائر مؤرخ\\ة بـ 1936 حزيران/يوني\\\و 19للمغ\\رب» بتاري\\خ 
الشغل، والجر الدنى، وأسلوب أداء الجور، وكذا الغرامات والمقتصديات.

هكذا، ُحدد في المغرب، بالنس\\بة لي عام\ل مهم\\ا ك\ان جنس\\ه وس\نه، مب\\دأ ثم\\اني س\اعات عم\\ل ف\ي الي\\وم، كم\\ا
 ف\\ي فرنس\ا. وك\\ان عل\\ى المراس\\يم الوزاري\\ة المتخ\\ذة بع\د استش\\ارة اللج\\ن1919 نيسان/أبري\\\ل 23ح\\دده ق\انون 

 م\\ع الش\\ارة إل\\ى؛الةلثية (الدارة، أرباب العمل، المأجورون) أن تحدد بالنسبة لكل مهنة طرق وآجال تطبيقها
أن انخفاض س\اعات الش\\غل ل يمكن\\ه ب\أي ح\ال م\\ن الح\\وال أن ي\\ؤدي إل\\ى تقلي\\ص للج\ور،  ل يمك\\ن للج\\ر
الدنى للعمال والمستخدمين من الجنسين، أن ينخف\\ض ع\\ن أربع\\ة فرنك\\ات ف\\ي الي\\وم الواح\\د للعم\\ل». وق\\د قُن\\ن
أداء الجور وفقا لمقتضيات قانون الشغل الفرنسي، فأصبح من الواجم أداؤه بالعملة النقدية الشرعية، وخ\\ارج

مرتين في الشهر على القل. كما أصبح المشغلون ملزمين بإعطاء بطاقة للشغل للعم\\الوأيام العطلة الشرعية، 



 ول يمك\\ن أن؛ومنعت الغرامات، ماعدا في حال\\ة مخالف\\ة النض\\باط وقواع\\د الم\\ن والمستخدمين عند تشغيلهم.
تتعدى نسبتها القصوى ربع الجر اليومي. ول يمكن لمقاولة أن تتوفر عل\\ى مقتص\\دية يتم\\ون منه\\ا الم\\أجورون

إل بإذن من الدارة.

غير أن هذه الجراءات التي تستجيم لم\\ال المنظم\\ات العمالي\\ة المقدم\\ة من\\ذ س\\نين طويل\\ة، ل\\م تل\\م أي مطل\\م
مباشر للمضربين إذ أن ظهير الةماني ساعات، لم يكن في الواقع سوى إعلن عن النوايا، ومن جهة أخرى، ل\\م
يك\\ن الج\\ر الدن\\ى المح\\دد ف\\ي أربع\\ة فرنك\\ات يخ\\ص س\\وى العم\\ال المغارب\\ة الحف\\ارين، إذ ك\\ان ب\\اقي العم\\ال

يتقاضون أجورا أعلى من ذل–.

-نهاية الضراب.

كانت الزيادة ف\\ي الج\\ور حج\\ر ع\\ةرة–لم تهدأ إذن حركة الضراب. وتطلم المر مفاوضات طويلة وعسيرة 
للوص\\ول إل\\ى اتفاقي\\ات خاص\\ة بي\\ن أرب\\اب العم\\ل والعم\\ال. فف\\ي ف\\اس، ع\\اد مس\\تخدمو الح\\افلت إل\\ى–أمامه\\ا 

 حزيران/يوني\\\و، توقي\\ع ع\\دة عق\\ود ف\ي25 حزيران/يوني\\\و. وف\\ي ال\\دار البيض\\اء، ت\\م ابت\\داء م\\ن 23عملهم ي\\وم 
 كم\\ا؛)GAMقط\\اعي التع\\دين والس\\يارات: أوطوه\\ول، فران\\\س-أوطو ، الش\\ركة العام\\ة لس\\يارات المغ\\رب (

وقعت بعض ورشات البناء وفي مص\\نع للرخ\\ام. إل أن الن\\زاع اس\\تمر ف\\ي الورش\\ات الك\\برى للبن\\اء الميك\\انيكي
 وف\\ي مق\\اولتين للص\\باغة، أي ف\\ي؛وفي أهم ورشات البن\\اء وف\\ي مص\\نع للش\\وكولتة المحت\\ل م\\ن ط\\رف النس\\اء

الشركات التي كانت أول من خاض الضراب.

 تم\\\وز/يوليو بي\ن الغرف\\ة النقابي\ة لمق\\اولين2وبعد مقابلت محمومة، حصل اتفاق في قطاع البناء ي\وم الخمي\\س 
 تم\\\وز/يوليو، ُوقع\\ت اتفاقي\\ة بي\ن أرب\اب العم\\ل وعم\ال4الفرنسيين بالمغرب ومندوبي الوراش. وي\\وم الس\بت 

 تموز/يوليو كان استئناف العمل عاما في الدار البيضاء. ل نع\\رف6 ويوم الثنين ؛التعدين بحضور المقيم العام
مضمون التفاقية المبرمة في قطاع التعدين، غير أن أهم البنود كانت تتعل\\ق ربم\\ا ب\\العتراف بمن\\دوبي العم\\ال
وبتطبيق  قانون الةماني ساعات» وبالزيادة في الجور. وعلى عكس ذل–، حظيت اتفاقية قطاع البن\\اء بانتش\\ار

 إذ اع\\ترف أرب\\اب العم\\ل بالشخص\\ية العمالي\\ة واعرب\\وا ع\\ن اس\\تعدادهم؛واس\\ع ويع\\د الطلع عليه\\ا ج\\د مفي\\د
للتصال بها:  يلتزم المق\اول الموق\ع أس\\فله، حس\\م الم\ادة الول\\ى، ب\العتراف ف\ي المج\ال التعاض\\دي بتع\اون
عماله للمساهمة في تحقيق النضباط، وحفظ الصحة وتطبيق القوانين التنظيمي\\ة ف\\ي الورش\\ات»، تخفي\\ض م\\دة

)3 إلغ\اء العم\ل بالقطع\\ة (الم\ادة ؛)2يوم العمل إلى ثماني ساعات ابتداء من فاتح تشرين الةاني/نوفمبر (الم\ادة 
). وتم\\ت زي\\ادة ف\\ي الج\\ور، وأدخل\\ت مقتض\\يات4والساعات الضافية ماعدا في الظروف الس\\تةنائية (الم\\ادة 

% على جميع الج\\ور، علم\\ا ب\\أنه10 حزيران/يونيو ضمن التفاقية: فالتزم المقاول  بتطبيق زيادة 18ظهائر 
 فرنك\\ات بالنس\\بة لله\\الي،10 فرنك\\ا بالنس\\بة للعم\\ال الوربيي\\ن، وع\\ن 30ل يمك\\ن لي أج\\ر أن ينخف\\ض ع\\ن 

 فرنكات بالنسبة للعم\ال الي\\دويين الهليي\\ن. وت\م الت\\ذكير ب\أن  الج\\ور اليومي\\ة س\وف ل\ن تتع\\رض لي4وعن 
 ساعة عمل. وال\\تزم المق\\اول أخي\\را  بتأدي\\ة الج\\ور ف\\ي الوراش48)، عند تطبيق أسبوع 5تخفيض» (المادة 

)، و بع\\دم اتخ\\اذه أي\\ة عض\\وية ف\\ي ح\\ق العم\\ال ال\\ذين اض\\ربوا ع\\ن6خلل س\\اعات الش\\غل العادي\\ة» (الم\\ادة 
). 7العمل» (المادة 

-شغيلة مغاربة في النضال.

هكذا، ش\جعت التغي\\رات ف\\ي مي\\زان الق\\وى الجتم\\اعي والسياس\\ي بفرنس\\ا، العم\\ل النض\\الي العم\\الي ب\\المغرب،
قانون الةماني ساعات، بطاقة الشغل، ط\\رق أداء الج\\ور ال\\تي ك\\انت–وسمحت بالحصول على ضمانات أولية 

بصورة عامة مطبقة على الوربيين، وغالبا ما يُتلفى تطبيقها في حق المغاربة. ورفعت الجور على م\\ا يب\\دو
% - بدون أن تكون هذه الزيادة عامة. ولم تطرح قضية الحق النق\\ابي. إذ وفق\ا لطروح\\ة القام\\ة30 إلى 10بـ 

العامة، لم يتم العتراف إل بالجمعيات المهنية أو بممةلي العمال بالمق\\اولت. وإذا ك\\ان ممةل\\و التح\\اد الجه\\وي
التابعون للكونفديرالية العامة للشغل من بين الموقعين عل\\ى بع\\ض التفاقي\\ات الخاص\\ة، ف\إنهم أُبع\\دوا قطع\ا ع\\ن



التفاقيات الجمالية (شركة السكر، قطاع البناء، التعدين) من طرف غ\\رف أرب\\اب العم\\ال والمراق\\م الم\\دني
رئيس منطقة الدار البيضاء والمقيم الع\\ام، ال\\ذين ك\\انوا يتص\\رفون بش\\كل منس\جم. وم\\ع ذل\\– ظل\\ت قض\\ية الح\ق

النقابي مطروحة بإلحاح وسيكون على باريس والرباط أن تأخذ ذل– بعين العتبار.

وقد ك\انت مس\اهمة العم\ال المغارب\\ة ف\ي الض\\رابات ح\دثا مدهش\ا. إذ غالب\ا م\ا انخرط\\وا ف\ي ه\ذه الحرك\ة إل\\ى
جانم رفقائهم... الوربيين. لكنهم تحركوا لوحدهم في بعض أوراش البناء، وفي مص\\لحة النظاف\ة لمدين\ة ال\\دار
البيضاء وفي أرصفة التفريغ بمحطة ف\\اس، ولق\\ي تحركه\\م ه\\ذا ت\\أويلت مختلف\\ة. فكتب\\ت الفيدرالي\\ة الش\\تراكية

) في مقال بعنوان   دروس النضال الضرابي» ما يلي:  بين\\ت الجم\\اهير1936 حزيران/يونيو 23للمغرب (
المغربية باندفاعها القوي في النضال، أن البروليتاري\\ا والص\\راع الطبق\\ي موج\\ودان ف\\ي المغ\\رب كم\\ا ف\\ي ب\\اقي

:  أل\\مLe Petit Casablancaisالدول». وثلثة أيام فيم\\ا قب\\ل، اغت\\اظت الس\\بوعية  البيض\\اوي الص\\غير» 
تُعط\\\وا له\\\ؤلء اله\\\الي، ال\\\ذين علمتم\\\وهم التم\\\رد، س\\\لحا خطي\\\را؟ ه\\\ل بإمك\\\انكم أن تقول\\\وا، ض\\\د م\\\ن
سيستعملونهم؟» وكتبت في نفس التجاه نشرة  افريقية الفرنسية» م\\ا يل\\ي:  ل يج\\م أن ننس\\ى فعل أن تواط\\ؤ
المضربين الوربيين والهليين اتخذ طابعا مخيفا أكةر نظرا لحداثة التهدئة ولكون عديد من الش\\غيلة ال\\ذين أت\\وا

من الجنوب لم يتخلوا عن البارود إل منذ بضعة شهور».

لكن، هل كان هؤلء الشغيلة الذين تحركوا مجرد قرويين بدون أية تجربة؟ ألم يكن في الدار البيضاء وخريبَك\\ة
حق\\ا، لق\\د ت\\م اس\\تيعاب العدي\\د ؟1931ولوي جانتي وكذا في أوراش قصبة تادل\\ة، عم\\ال ع\\ادوا م\\ن فرنس\\ا من\\ذ 

منهم من جديد من طرف قبائلهم الصلية، مع محافظتهم عل\\ى روح المجادل\\ة والحتج\\اج، الم\\ر ال\\ذي ل\\م يف\\ت
). وبح\\ث ب\\دون ش\–، آخ\\رون ع\\ن ش\غل ف\\ي الوراش والمق\\اولت ووج\\دوا10السلطات المحلي\\ة أن تلحظ\ه (

ولسيما العمال  السوسيين» الذين كان المكتم الشريف للفوسفاط يفضل تشغيلهم ف\\ي الب\\ار المنجمي\\ة، وال\\ذين
ومناجم الشمال (الفرنسي) ومعهم عادات التنظيم النقابي والنضال. La Loireعاد بعضهم من مناجم للوار 

 يوم\\ا أول أزمت\\ه الجتماعي\\ة الك\\برى. وك\\انت أزم\\ة25ومهما يكن من أمر، فق\\د ع\\اش المغ\\رب الجدي\\د، خلل 
 فيما كانت على عك\\س ذل\\– أزم\\ة مفي\\دة، نظ\\را؛قصيرة ومخيفة بالنسبة للسلطات العمومية ولكبار المستوطنين

لهمية النتائج المحصلة، وكانت بخاصة أزمة غنية بالدروس بالنسبة للشغيلة ولتنظيماتهم المهنية.

إحالت الباب الةاني

)،  المنحني\\ات ال\\تي ت\\برز ظه\\ور الزم\\ة المغربي\\ة وقفزاته\\ا الفجائي\\ة»ـJean Dresch*راجع: جان دريش (
يرس\\م ج\\ان دري\\ش ف\\ي– وم\\ا يليه\\ا 3، ص ص 1936 النشرة القتصادية للمغرب»، عدد كانون الةاني/ين\\اير 

):Guy Evin وكت\\اب َك\\ي إيف\\ان (؛هذا المقال المهم منحنياته انطلقا من الحصاءات الرسمية بع\\د أن انتق\\دها
الذي يحلل المشاكل القتصادية والجتماعية التي– ص 181، 1933 الصناعة بالمغرب ومشاكلها»، باريس 

يطرحها تطور القطاعات القتصادية العصرية بعد إقامة الحماية (ترجع آخر الحصاءات المس\\تعملة إل\\ى س\\نة
):  المداخيل ومس\\توياتRoger Morrisوروجي موريس ( )René Hoffherr وروني هوفير ()؛\\ 1932

عيش الهالي ب\\المغرب» وه\\و كت\\اب س\\بق ذك\\ره، ويحت\\وي عل\\ى أرب\\ع خرائ\\ط، كرس\\وم إض\\افية أنجزه\\ا ج\ان
 وروني هوفير:  أس\\اليم قي\\اس مس\\تويات؛، إحداها تخص هجرة الشغيلة1933دريش اعتمادا على أرقام سنة 

وه\\و– 1935عي\\ش اله\\الي ب\\المغرب»، مق\\ال ص\\در ف\\ي  المجل\\ة الفريقي\\ة»، ع\\دد النص\\ف الول م\\ن س\\نة 
عبارة عن عرض سبق للكاتم أن قدمه في المؤتمر الول للشركات الفرنسية لفريقيا الشمالية، حول الس\\اليم

)، وج\\انHenri Mazoyerالمس\\تعملة والنتائ\\ج ال\\تي حص\\ل عليه\\ا ه\\و وب\\احةون آخ\\رون، هن\\ري م\\ازواي (
1936) وألبير عياش:  إضرابات حزيران/يونيو Jean Migaux) وجان ِميَكو (Jean Célerierسيليريي (



- وه\\ي1957بالمغرب»،  الحوليات: إقتصاديات، مجتمعيات، حض\\ارات»، ع\\دد تم\\\\\وز/يوليو-أيلول/سبتمبر 
دراسة شاملة عن الزمة القتصادية ومنعكساتها السياسية والجتماعية.

إحالت الفصل الرابع
وهي حب\\وب–، للقمح الصلم والشعير والذرة 1935 و1930تغيرات السعار المتوسطة، بالدار البيضاء بين 

مغربية بشكل خاص- والقمح الطري الذي يزرعه الوربي\\ون عل\\ى الخص\\وص حس\م المنحني\\ات ال\\تي رس\\مها
:44، ص 1936 الدليل السنوي الحصائي العام للمغرب» لسنة 

سعر القنطار بالفرنكات الةابتة

القم\\\\\\\\\\\\\\\ح
الصلم

133.2128.282.2827060

6046.742.3333023.3الشعير
645858555040الذرة

القم\\\\\\\\\\\\\\\ح
الطري

120.6148.2116.6606370

، راج\\ع التحلي\\ل439، ص 1962) ج\\اك بي\\رك:  المغ\\رب العرب\\ي بي\\ن حربي\\ن»، ب\\اريس، الطبع\\ة الول\\ى 2
 ش\\غيل)، وطلب\\ة القرويي\\ن11000الدقيق، المعاش، للتقلبات التي مست سكان فاس، البورجوازيين والحرفيين (

 وما يليها.180، 176)، والغضم الذي ولّدته، انظر ص ص .700-800(

 ل توج\\د ه\\ذه الش\\ارة ف\\ي؛216، ص 1940)حسم  المغرب، الموسوعة البري\\ة والس\\تعمارية»، ب\\اريس، 3
.1947طبعة 

 وم\\ا يليه\\ا. ويبل\\غ262 وم\\ا يليه\\ا و242)أخذت هذه الرقام م\\ن كت\\اب ر.مارش\\ال، الس\\ابق ال\\ذكر، ص ص. 4
المبلغ الجمالي السمي للقروض المباش\\رة للدول\\ة الش\\ريفة ولق\\روض الش\\ركات ذات المتي\\از، خلل المرحل\\ة

 الةابتة.1955 مليار بفرنكات سنة 117.5 مليون، وهو ما يعادل 2432.5، 1931-1935

،1936، انظ\\ر  دلي\\ل المغ\\رب» لس\\نة 1931 والمقارنة مع نتائج إحص\\اء 1936) فيما يخص نتائج إحصاء 5
)،  نظ\\رة ح\\ول النتائ\\ج الحص\\ائية لخ\\ر إحص\\اء»،  النش\\رةJean Lemeurوخاص\\ة مق\\ال ج\\ان لوم\\ور (
 وما يليها.111، ص ص .1939، 24القتصادية للمغرب» عدد 

، الذي كان المنظم وكاتم لجنة عاطلي وجدة. ُولد بوهران سنة)Amédée Urios()شهادة أميدي أوريوس 6
. وكإجابة على أسئلتي، حرر سيرة ذاتية أعطاها عنوان  في الطريق»،1917 ودخل إلى المغرب سنة 1909
.1976أكتوبر 

. 3600 والمساعدين 8400)كان تعداد الموظفين يبلغ حوالي 7

 وما يليها، فصل  الرسائل المالية».120)ألبير عياش:  المغرب والستعمار» ص ص. 8

،266-265، ص ص .1935أكت\\وبر تش\\رين الول/)تشير هيئة تحرير  النشرة القتصادية للمغرب»، ع\\دد 9
إل\\ى أن تقلي\\ص التع\\ويض والروات\\م والط\\ر بواس\\طة المرك\\زة الداري\\ة، س\\مح بتقلي\\ص مص\\اريف ميزاني\\ة

%.24المستخدمين بنسبة 



:D.Noin، الس\\\ابقي ال\\\ذكر، ودراس\\\ات د.ن\\\وان 1936 و1931)راج\\\ع  ال\\\دليلين الحص\\\ائيين» لس\\\نتي 10
، جزءان.1971 سكان المغرب القرويون»، المنشورات الجامعية الفرنسية 

René ورون\\ي م\\ازويي 64، ص 1937) ال\\دليل الحص\\ائي» لس\\نة 11  Mazoyerالنتائ\\ج القتص\\ادية  :
 ك\\ان ف\\ي ص\\الح1935لتحرك\\ات الس\\كان الهليي\\ن ب\\المغرب»،  النش\\رة القتص\\ادية للمغ\\رب»، تم\\\وز/يوليو 
الستعمار أن يضخم من أهميته ومن دوره في حياة الهالي القتصادية والجتماعية.

 فرنكما لكل شخص سنويا.850)أي ما يعادل أقل من 12

:  المغرب أمام الزم\ة»،  النش\\رة القتص\\ادية للمغ\رب»، الفص\\ل الول لس\\نةJean Migou)جان ميَكو 13
. عم\\\ل ميَك\\\و عل\\\ى تحدي\\\د م\\\داخيل المجموع\\\تين البش\\\ريتين المتواج\\\دتين ب\\\المغرب وس\\\يل91، ص 1935

مبادلتهما. ويخلص إلى أن التبادل بينهما بلغ من الجانبين حوالي مليار م\\ن الفرنك\\ات ض\\من ه\\ذا الملي\\ار ال\\ذي
 مليون من المليار ال\\ذي أداه المغارب\\ة، أي390 مليون. فيما تمةل الضرائم 310أداه الوربيون، تمةل الجور 

% من المبالغ النقدية المتوفرة لديهم وأكةر من مبلغ الجور التي حصلوا عليها.40

.1932للقنيطرة سنة،   Port-Lyauteyليوطي بور )أعطي اسم 14

André)حول نشأة وتطور  الكاريير سنطرال» و بنمسي–»، وظهور كلمة  مدينة الص\\فيح» أن\\دري أدام15
Adam  الدار البيضاء، بح\ث ف\ي تح\ول المجتم\ع المغرب\\ي عن\\د احتك\اكه ب\الغرب»، منش\\ورات  المرك\\ز  :

، جزءان.CNRS  1969الوطني للبحث العلمي»

 وم\ا يليه\ا، أج\رى البح\ث المي\\داني ف\ي117، ص ص 1936) النشرة القتص\\ادية للمغ\رب» تم\\\وز/يوليو 16
. راجع أيضا إحصاءات مدن الصفيح بالدار البيضاء،  المغرب\\ي الص\\غير»1935أواخر كانون الول/ديسمبر 

Le Petit Marocain 1936 تموز/يوليو 2، عدد. 

5إحالت الفصل 

.268-267)انظر جاك بيرك، المصدر السابق، ص ص 1

)فيم\\ا يخ\\ص المظه\\ر الع\\ام والم\\زاج والتجرب\\ة المهني\\ة له\\م أعض\\اء الغرف\\ة التجاري\\ة لمدين\\ة ال\\دار البيض\\اء2
 وما يليها. 46راجع ر.َكاليسو، المصدر السابق ص.ص  )،CCIواللجنة المركزية لرجال الصناعة (

، تس\\مح ب\\دخول ك\ل1906)كانت معاهدة الجزيرة الخضراء التي فرضتها القوى العظمى على المغ\\رب س\نة 3
البضائع للبلد مقابل تأدية رسم موحد للدخول محدد بقيمتها. كانت إحدى أه\\داف الجن\\ة إذن، العم\\ل عل\\ى تنمي\\ة
ما تس\\ميه بـ نظ\\ام المس\\اهمات المتبادل\\ة والت\\داخل المتزاي\\د للمص\\الح الفرنس\\\ية-المغربية»، والحتف\\اظ بالس\\وق

المحلي لنتاجها ولنتاج رجال الصناعة الفرنسيين.

1)فيما يتعلق باللجنة المركزية لرجال الص\\ناعة، تش\\كلها وأه\\دافها، وأعض\\اؤها الوائ\\ل، راج\\ع الوثيق\\ة رق\\م 4
،5،\\ 4،\\ 3للجنة المركزية لرجال الصناعة (موجودة بالمكتبة الوطنية بباريس، حيث توجد أيض\\ا الوث\\ائق رق\\م 

).2، ما عدا الوثيقة رقم 6

.53: القتصاد المغربي، ص. )R.Hofferr)ر.هوفير (5

 أجوبة الغرف التجارية على التحقيق\\ات ال\\تي ق\امت93-88)انظر في كتاب ر.كاليسو، السابق الذكر ص ص 6
)، ح\\ول تحدي\\د ي\\وم العم\\ل.1935-34 (تموز/يوليو-شباط/ف\\براير)، ث\\م ف\\ي (1933-32بها مصلحة الشغل في 

 بحق نص\\ا ب\\ارع الس\\لوب،1932وكان جواب الغرفة التجارية لمدينة الدار البيضاء في تشرين الةاني/نوفمبر 



) م\\ا يل\\ي :  ب\\دون تبج\\ح، ولي\\س م\\ن ب\\اب المبالغ\\ة أن نزع\\م ب\\أن العم\\ل الك\\امنBailleإذ كت\\م الس\\يد ب\\اي (
بالمغرب يفوق ما هو موجود ف\ي المي\\تروبول وف\\ي أي مس\تعمرة أو حماي\ة فرنس\\ية، ل\ذا، ف\إن تقليص\ه بص\\ورة
إرادية سيؤدي إلى ضياع فائدة الدفعة التي أعطيت لهذا البلد وإرج\\اعه إل\\ى مس\\توى ال\\دول الخ\رى،» الرف\\ض
قطعي إذن وسيظل كذل– في المستقبل. إل أن الغرفة النقابية للبن\\اء، ال\\تي ك\\ان رفض\ها أيض\\ا قطع\ا، لطف\\ت م\\ن

 تح\\ت ت\أثير الزم\\ة. إذ قبل\\ت بي\\وم للعم\\ل بتس\\ع س\اعات ش\\ريطة أن تنم\\ي الدول\\ة م\\ن حج\\م1935موقفه\\ا س\نة 
 راجع. ر.َكاليس\\و، المص\\در الس\\ابق، ص؛أشغالها. وبرفض مماثل قوبلت جميع مشاريع تحديد الجور وتقنينها

.84-80ص 

 م\\ن1935 ك\\انون الة\\\\اني/يناير 2)مق\\ال  التنظيم\\ات الفاش\\ية للرأس\\مال الفرنس\\ي الك\\بير» ص\\در ف\\ي ع\\دد 7
 المغرب الشتراكي».

)كانت المحافل الماسونية للمغرب مرتبطة بـ الشرق الكبير» وبـ محفل فرنسا الكبير».8

)إن أسباب النشقاق مركبة. وأصبح هذا النشقاق نهائيا بعد قرار الطرد  بسبم عدم النضباط» الذي اتخ\\ذه9
)Adrien Marquet) ف\\ي ح\\ق أدري\\ان م\\اركي (SFIOالمجل\\س ال\\وطني للف\\رع الفرنس\\ي للممي\\ة العمالي\\ة (

 تش\\رين الةاني/نوفم\\\بر5 و4)، ف\\ي Pierre renaudel)، وبيي\\ر رنودي\\ل (Marcel Deatومارس\\يل دي\\ت (
. وقد وافقت أغلبية اشتراكيي المغرب على قرار الطرد ف\\ي الس\\بوعين الم\\واليين. فيم\\ا انس\\حبت القلي\\ة1930

)، الذي احتفظ بـ الشتراكي المغربي».Jean Le Nabecوكان من بينها مدير الجريدة، جان لونابي– (

) في وسط عائليDijon بمدينة ديجون (1887) في حزيران/يونيو Paul Chaignaud)ولد بول شينيو (10
،1904متواضع يشتغل بنحت الرخام وذي قناعة ثورية راسخة، وانضم إلى الحزب الشتراكي الفرنسي س\\نة 

، ف\\ي جمي\\ع1918-14 بب\\اريس، وش\\ارك ف\\ي ح\\رب 1906وساهم في الضرابات والمظاهرات العمالية لس\\نة 
، كان في المغرب، حيث سيصبح رئيس قسم شحن الفوسفاط بمين\\اء1921جبهات القتال بفرنسا والشرق. وفي 

 ليتخص\\ص ف\ي الص\\حافة1929الدار البيضاء، لحساب المكتم الشريف للفوسفاط، ثم سيغادر ه\\ذا العم\\ل س\نة 
السياسية.

.1934)تعرف ميشال مازيل على ليون سلطان في الشبيبات الشتراكية بالدار البيضاء سنة 11

) إل\\ىLucien Paye) ولوس\\يان ب\\اي (Régis Blachère)ج\\ذب ج\\ان دري\\ش زميل\\ه ريجي\\س بلش\\ير (12
الحزب الشتراكي.

 بكاستيرل (1901 تشرين الول/أكتوبر 5) يوم Colonna Michelولد كولونا ميشال ( )منجمي، نقابي،13
Castrila(كورسيكا) في وسط عائلي من الفلحين الصغار، بع\د دخ\\وله إل\\ى المكت\\م الش\\ريف للفوس\\فاط ف\\ي (

، اشتغل في مركز اليوسفية، ثم في مركز خريبَكة. كان يتكل\\م العربي\\ة وك\ان ل\ه ت\أثير ك\\بير1928شباط/فبراير 
على زملئه في العمل.

،1934 آب/أغس\\طس 27) ف\ي SFIO)قرر التروتسكيون النخراط ف\ي الف\\رع الفرنس\\ي للممي\ة العمالي\\ة (14
) ال\\تي تق\دم نفس\\هاLa véritéحيث شكلوا المجموعة  البلشفية-اللينينية»؛ وكان اسم جريدتهم هو  الحقيق\\ة» (

)(الرابطة الشيوعية، سابقا)».SFIOكـ لسان حال المجموعة البلشفية-اللينينية لـ(

 منخرط\\ا أدوا477 20/1/1935)ك\\\ان الح\\زب الش\\\تراكي يض\\م، ف\\ي الم\\\ؤتمر الفي\\\ديرالي المنعق\\\د ف\\ي 15
.1935 شباط/فبراير 23، 40اشتراكهم،  المغرب الشتراكي»، ع 



)فيما يتعلق بتكون الحركة الوطنية المغربية وبالظهير البربري وانعكاساته، راجع: ش.أ.جوليان:  المغرب16
؛162-153، ص 1978»، مطبوع\\\\\\ات  ج\\\\\\ون أفري\\\\\\–»، 1956-1915ف\\\\\\ي مواجه\\\\\\ة المبريالي\\\\\\ات: 

»،  مجل\\ة التاري\\خ1934-1913)  السياس\\ة البربري\\ة للحماي\\ة المغربي\\ة: Ch.R.Ageronوش.ر.اجي\\رون (
 وما يليه\\ا؛ وج\\ولييت بيس\\يس (51، ص ص 1971الحديث والمعاصر» عدد كانون الةاني/يناير-شباط/فبراير 

Juliette Bessis) ،شكيم أرسلن والحركات الوطنية بالمغرب العربي»، المجل\\ة التاريخي\\ة  (CLIX/2،(
 وم\\ا يليه\\ا؛ وج\\ورج أوفي\\د (388؛ ألبير عياش:  المغرب والس\\تعمار» ص ص 489-479، ص ص 1978

Georges Oved ،دف\\اتر الحرك\\ة الجتماعي\\ة»،1935-1930):  اليس\\ار الفرنس\\ي والمغارب\\ة الش\\باب  ،«
 وما يليها.91، ص ص 1978، 3عدد 

 ب\\أن القبائ\\ل المص\\نفة بأنه\\ا بربري\\ة، كم\\ا ل\\و أنه\\ا ليس\\ت ل مس\\لمة ول1930 أي\\\ار/مايو 16)ق\\رر ظهي\\ر 17
مغربية، ستصبح خارج حكم السلطان فيما يخ\\ص القض\\ايا الجنائي\\ة، وستخض\\ع للقض\\اء الفرنس\\ي. ونظ\\را لق\\وة

 ) إذPonsot؛ وك\\ان بونس\\و (1934 نيسان/أبري\\ل 8الحتجاجات التي ولدها صدور هذا الظهير، ألغي بظهير 
.ذاك مقيما عاما.

)إن العشرة الموقعين على  برنامج الصلحات» هم : عمر بن عبد الجليل، مهندس زراعي بف\\اس، محم\\د18
ال\\ديوري، رج\\ل ص\\ناعة ب\\القنيطرة، محم\\د اليازي\\دي، ترجم\\ان س\\ابق بالرب\\اط، محم\\د ب\\ن الحس\\ن ال\\وزاني م\\ن
فاس، عبد العزيز بن إدريس وعلل الفاسي من القرويين بف\\اس، أحم\\د الش\\رقاوي م\\ن الرب\\اط، محم\\د الغ\\ازي،
صاحم مكتبة بسل، المكي الناصري، طالم بالقاهرة، وهو من الرب\\اط، وأب\و بك\ر الق\\ادري. لق\د تلق\ى الربع\\ة

الوائل تعليمهم بالفرنسية، أما الباقون فكانت لهم ثقافة عربية.

ش\\\\ينيو( )،P.Cey)ص\\\\در برنام\\\\ج الص\\\\لحات وتمهي\\\\ده مص\\\\حوبا بتعلي\\\\ق يحم\\\\ل توقي\\\\ع ب.س\\\\ي. (19
Chaignaud 1935 تشرين الول/أكتوبر 23 و16 من  المغرب الشتراكي» الصادر بتاريخ 9) في العدد.

.134)راجع ش.أندري جوليان، المصدر السابق، ص. 20

5):  القضية الوطني\\ة والش\\تراكية»  المغ\\رب الش\تراكي» الع\\ددان Manzanares)مقال متانزاناريس (21
.1935 تشرين الول/أكتوبر 12و

)رفض\\ت ال\\دار البيض\\اء وف\\اس الحض\\ور في\\ه، تع\\بيرا ع\\ن احتجاجاهم\\ا. انظ\\ر التقري\\ر ع\\ن الم\\ؤتمر ف\\ي22
.1935 شباط/فبراير 24، بتاريخ 40 المغرب الشتراكي»، عدد 

.1935 بتاريخ فاتح حزيران/يونيو 53) مؤتمرنا الفيديرالي بخريبَكة»  المغرب الشتراكي»، عدد 23

7، بتاري\\خ 71 تشرين الةاني/نوفمبر»،  المغرب الشتراكي»، ع\\دد 10) المجلس الفيديرالي المجتمع في 24
.1937كانون الول/ديسمبر 

 أي\\\\\ار/مايو، عل\\\ى ملتمس\\\ين: ملتم\\\س  المعرك\\\ة30)ت\\\م التص\\\ويت ف\\\ي الم\\\ؤتمر الفي\\\ديرالي المنعق\\\د ي\\\وم 25
الشتراكية»، وكان يضم، كما هو الحال في فرنسا الزيرومسكيين والبنيترتيين وق\\د حظ\\ي ه\\ذا الملتم\\س الة\\اني

 ص\\وتا، ول\\م تف\\ت175 ص\\وتا، فيم\\ا حص\\ل الملتم\\س الة\\اني البلش\\\\في-اللينيني عل\\ى 117البلش\\\\في-اللينيني بـ 
المجموعة الباريسية فرصة هذا النتصار دون الستفادة منه.



 تشرين الةامن/نوفمبر، بطلم من المجلس الوطني، كما ه\\و الش\\أن بالنس\\بة10اجتمع المجلس الفيدرالي بتاريخ 
لباقي فيديراليات فرنسا، للبث في موقف المجموعة البلشفية-اللينينية ف\ي الح\زب، ولس\يما النتق\\ادات الموجه\ة

،1935للقادة من طرف ليون تروتسكي والتي صدرت في  الحقيقية». في أثناء ذل– في تشرين الول/أكت\\\وبر 
أس\\س ال\\بيفيريون، بع\\د أن انفص\\لوا ع\\ن الزيرومس\\كيين، جري\\دة  اليس\\ار الة\\وري»، وب\\ذل– أص\\بحت ثلث\\ة

 صوتا، والة\\اني16ملتمسات في المجلس الفيديرالي، الول كان يطالم بطرد البلشفة-اللينينيين، وحصل على 
204الصادر عن اليسار الةوري طالم باحترام النض\\باط داخ\\ل الح\\زب، إل أن\\ه رف\\ض الط\\رد وحص\\ل عل\\ى 

 صوتا، كانت فيدرالية المغرب إذن ضد الطرد.73أصوات، فيما حصل ملتمس البلشفة-اللينينيين على 

 تش\\رين17ف\\ي فرنس\\ا ص\\وتت أغلبي\\ة الفي\\ديراليات، لص\\الح الط\\رد. فق\\رر المجل\\س ال\\وطني المنعق\\د ف\\ي لكن،  
، ط\\رد تل\\– المجموع\\ة نظ\\را  لع\\دم)Marcel Pivert، رغم احتجاجات مارسيل بيفير (1935الةاني/نوفمبر 

 تش\\\رين20، بتاري\\\خ 252انض\\\باطها» و لس\\\تعمالها عب\\\ارات ش\\\ائنة» ف\\\ي ح\\\ق الق\\\ادة ( الحقيق\\\ة»، ع\\\دد 
وناض\ل التروتس\\كيون م\\ن أج\ل  تش\رين الة\\\اني/نوفمبر).18 و الشعبي المغرب\ي»، ع\\دد 1935الةاني/نوفمبر 

). إل أن قطيعته\\م م\ع ال\\بيفيريين أفق\\دتهم ك\لSFIOاندماجهم من جديد ضمن الفرع الفرنسي للممية العمالية (
)»، ال\\تيIV،  الممية الشيوعية»: الفرع الفرنسي للممية (1936 أيار/مايو 7أمال في ذل–. لهذا، شكلوا في 

 عض\\\و. راج\\\ع به\\\ذا الص\\\دد500 إل\\\ى 400اتخ\\\ذت موقف\\\ا معارض\\\ا للجبه\\\ة الش\\\عبية، ك\\\انت تض\\\م ح\\\والي 
Christopheكريس\\\طوف ميلين\\\ان (  Mélinand ،رس\\\الة1936-1934):  التروتس\\\كيون وال\\\بيفيريون ،«

ميتريز.

أما في المغرب، فقد بقي التروتسكيون ضمن الفيدرالية الشتراكية. كل هذه العناص\\ر، تعط\\ي فك\\رة معين\\ة ع\\ن
تنوع التيارات الفاعلة في الشتراكية المغربية، والتي تجعل في المقاربة الولى، فهمها محيرا.

) وذكريات المؤلف.Edmon Cohen)شهادة ادمون كوهن (26

)، ووص\\ل إل\\ىSaintes ف\\ي س\\انت (1899 أي\\\ار/مايو 6)، يوم Marcel Faurant)ولد مارسيل فوران (27
. كان معلما، ثم مندوبا لمدرسة ابتدائية عليا بةانوية وجدة، وبع\\د ط\\رده م\\ن عمل\\ه واعتق\\اله،1923المغرب في 

، ث\\م ط\\رد1941 أيلول/س\\\بتمبر 6، أطلق س\\راحه ي\\وم 1940 كانون الول/ديسمبر 24وحبسه في بودنيم يوم 
)، حي\\ث التح\\ق بالمقاوم\\ة، وت\\وفي ف\\ي تول\\وزHaute-Garonneمن المغرب. اختبأ في منطقة َكارون العلي\\ا (

في الستينيات.

.1936 حزيران/يونيو 15) المغرب الشتراكي»، عدد 28

 ك\\انون5، بتاري\\خ 33) السلوك البوليسي: دائما المكائ\\د المناهض\\ة لفرنس\\ا»،  المغ\\رب الش\\تراكي» ع\\دد 29
) ضمن عائلة عديدة الولد وفقيرةJules Joseph Dumont، ولد جيل جوزيف ديمون (1935الةاني/يناير 
، وشارك خلل خدمته العسكرية، في حرب المغ\\رب1888، في فاتح كانون الةاني/يناير Roubaixفي روبي 

حيث أصبح رقيبا، وخلل الحرب الكبرى، حارب ف\ي جبه\ات فرنس\ا والش\رق. وق\د تع\رض للغ\\از الس\ام قبي\ل
الهدنة ثم ع\اد إل\ى المغ\\رب بع\د تس\\ريح الجي\\وش، واس\تقر ف\ي عي\ن تاوجط\ات واش\\تغل بتربي\ة النح\ل. وت\\زوج
هناك،/ وخلف ابنين وبنتا. وعاش في وسط المغاربة، وحرر لهم عرائض قدمت للسلطات وقد دافع عنهم. وك\\م
كان يغضبه بؤسهم المادي والفكري والمعنوي. ومع اقتناعاته بالفكار المناهضة للس\تعمار، دخ\ل ف\ي اتص\ال

، غ\\ادر عي\\ن تاوجط\\ات1934، وتوص\\ل بالدبي\\ات الدعائي\\ة وخلل ص\\يف  )Mondeم\\ع جري\\دة  الع\\الم» (
وذهم إلى مكناس حيث حصل على مهمة وكيل. 

. انظ\\ر  قض\\ية دعاي\\ة مناهض\\ة لفرنس\\ا»،  المغرب\\ي1935 ك\\انون الةاني/ين\\\اير 15)أدانت\\ه المحكم\\ة ي\\وم 30
.1935 كانون الةاني/يناير 16، عدد )Le Petit Marocainالصغير» (



)ُشطم عليه من إطار الضباط الحتياطيين ومن إطار جوقة الش\\رف. وس\\نجده ف\\ي أرك\\ان ح\\رب نيَك\\وس (31
Negus 1936 تشرين الةاني/نوفمبر 6، ثم على رأس أحد اللوية الدولية بمدريد (1935) سنة.(

،1935 في نشرة  افريقيا الفرنس\\ية»، ع\\دد أي\\\ار/مايو  المغربي )عةرنا على نص بيان  الحزب الشيوعي32
) اس\\تطاع أن يكمله\\ا، ونش\\كره عل\\ىOved. وكانت تنقص النص بع\\ض الجم\\ل إل أن الس\\يد أوفي\\د (292ص. 
ذل–.

332 ص.ص 2)نجد جوهر إشارات الش\\رطة ه\ذه ف\\ي كت\\اب  الح\\زب الش\\يوعي الفرنس\\ي والمغ\\رب» ج. 33
)، إل أن\\\ه يج\\\م التعام\\\ل بح\\\ذر ونق\\\د ص\\\ارم م\\\ع ه\\\ذهJ.Cremadeillsوم\\\ا يليه\\\ا لم\\\ؤلفه ج. كريم\\\اديلس (

الشارات، التي لها أهمية كبيرة.

) والس\\حم عن\\د ك\\انطون (Dupuis)تؤك\\د مص\\الح الش\\رطة ب\\أن تحري\\ر الجري\\دة  ت\\م عن\\د الس\\يد دوب\\وي (34
Canton .وبأن التوزيع قام به مس\\تخدمو البري\\د المتجول\\ون تح\\ت مس\\ؤولية ب\\انتيي (332)» (ص (Pantier(

 وبأن الع\\دد الول س\\حبت؛)334) بمكناس» (ص Aubert) بفاس وأوبير (Valletفي الدار البيضاء، وفالي (
 نسخة. إل أن هذه المعلومات كلها خاطئة، كما يؤكد بذل– بص\\ورة قاطع\\ة أح\\د العناص\\ر الفعال\\ة ف\\ي5000منه 

).Ch.Dupuyالقضية، وهو ش.دوبوي (

) حم\\ل إلي\\ه م\\وادChambionnat، قال لي ش.دوبوي بأن شامبيونا (1977)خلل مناقشة في باريس سنة 35
العدد الول، لكنه لم يكن يعلم من الذي حررها.

).Maurice Rué) وموريس ريي (E.Kohen)شهادة كل من ا.كوهن (36

)شهادة ش.دوبوي.37

 ه\\ذان؛)نعرف مجموعتين: الول\\ى ك\\انت تض\\م لي\\ون س\\لطان وفوش\\ر وج\\ان وش.دوب\\وي وش\\ينيو وزوجت\\ه38
) أما المجموعة الةانية فضمت هنري بوني (محامي) وموريس ك\\وهنPivertالخيران كانا من أنصار بيفير (

Fernardو (س\\ي ، وه\\و قاض\\ي) وفرن\\ان شاLoleh Bellon(ت\\اجر) وج\\اك بيل\\ون (أب الممةل\\ة ل\\وله بيل\\ون 
Chassiot.(معلم) (

.10). انظر الفصل Peyrouton وبيروتون (1936)فيما يخص إضرابات حزيران/يونيو 39

19 بتاري\\\\خ 104)  إل\\\\ى إخوانن\\\\ا الش\\\\يوعيين»،  المغ\\\\رب الش\\\\تراكي» ع\\\\دد G.Plateau)ج.بلت\\\\و (40
.1936أيلول/سبتمبر 

6إحالت الفصل 

Pâques. انظر التقرير عن مؤتمر عيد القيامة 34، العدد: 1931) نشرة معلمي المغرب»، حزيران/يونيو 1
، ع\\دد المنق\\بين ف\\ي ك\\ل5. تعطي لجنة التحقيق في التفويضات، في الص\\فحة 1935 نيسان/أبريل 9 و8بتاريخ 

؛41 مراك\\ش: ؛12 آس\\في: ؛74 ف\\اس: ؛19 الجدي\\دة: ؛10 الص\\ويرة: ؛52 مكناس: ؛181فرع: الدار البيضاء: 
.19 القنيطرة: ؛22 خريبَكة: ؛64 وجدة: ؛75الرباط: 

 ما يلي:1933 نيسان/أبريل 14)نجد في المؤتمر الستةنائي المنعقد بتاريخ 2

؛ طنج\\ة15؛ س\\طات: 18 مراك\\ش: ؛19 القنيطرة: ؛47 الرباط: ؛55 فاس: ؛72 مكناس: ؛138الدار البيضاء: 
 معزولي\\ن؛ ول\\م تك\\ن ك\\ل م\\ن وج\\دة والجدي\\دة والص\\ويرة ممةل\\ة ( نش\\رة معلم\\ي المغ\\رب» أيار/م\\\ايو7؛ و4

1933.(



 وم\ا يليه\\ا، الم\\وجز الت\\اريخي ع\\ن10، ص ص 1933)انظر ف\\ي  نش\\رة معلم\\ي المغ\\رب» ع\دد أي\\\ار/مايو 3
 شباط/ف\\\براير ال\\تي ك\انت الس\\بم ف\\ي الن\\زاع م\\ع الفيديرالي\\ة المغربي\\ة لمجموع\\ات20الحركة الض\\رابية لي\\وم 

،1933الموظفين» وفي القطيعة معها. وانظر ف\\ي ن.م.م. (نش\\رة معلم\\ي المغ\\رب) ع\\دد ك\\انون الول/ديس\\مبر 
:  لم تمت النقابة العامة»، الذي يقدم عرضا لعمل نق\\ابته الش\\جاعA.Pompei، مقال أ.بومبي 37 وص 7ص 
في  منبر الموظفين» ويُذكر بالدور الذي لعبه Guitton شباط/فبراير، ويجيم على هجوماته َكيطون 20يوم 

المعلمون في الحركة النقابية المغربية.

، الع\\دد:1934)فيما يخص هذه الحداث كافة: مظاهرات الموظفين والخطابات، راجع ن.م.م.، نيسان/أبري\\ل 4
.17إلى 3، ص ص. 45

-Saint في سان-جوست-م\\اليفو 1896 سنة  Vieilly، زوجة فيييCatherine Gras)ولدت كاترين َكرا 5
Just.Malifaux بمنطقة لوار ،Loire قرب سانت-إيتيان ،Saint-Etienneفي المغرب، كانت معلمة فيم\\ا .

، وفيما بعد أصبحت مكلفة بالدروس في ثانوية معين\ة. تحمس\ت مبك\\را للعم\ل1926، ثم بعد 1919-1914بين 
.1950النقابي، الذي لم تتخل عنه إل سنة 

.1935)انظر دائما ن.م.م. نيسان/أبريل 7

.9 و8. ص ص 1935 كانون الول/ديسمبر 15)راجع ن.م.م عدد 8

.9 و8. ص ص 1935 آذار/مارس 15)انظر ن.م.م. عدد 9

:  يج\\م علين\\ا أنMattei، مق\\ال م\\اتيي 90، الع\\دد 1935 آذار/م\\ارس 20)  جري\\دة م\\وظفي المغ\\رب»، 10
نتحرك».

.1935 نيسان/أبريل 5 آذار/مارس و20)  جريدة موظفي المغرب»، 11

.1932) ن.م.م يونيو 12

.19، ص 1931، ن.م.م، حزيران/يونيو Texier) تصريح تيكسيي 13

.1934 آذار/مارس 24، 2)  المغرب الشتراكي»، العدد 14

.1934 تموز/يوليو 14، 16)  المغرب الشتراكي»، العدد 15

.1934 حزيران/يونيو 23، 14)  المغرب الشتراكي»، العدد 16

)  الجمعية المهنية».17

،  المسألة العمالية بالمغرب»،  دفاتر تونس»، الفصل الةالث م\\ن س\\نةRené Gallissot) روني َكاليسو 18
1963

19 (Le Petit Marocain 1935 آذار/مارس 16 (المغربي الصغير)، عدد.

،1934 آب/أغسطس 11، 18. والعدد 3، ص 1934 تموز/يوليو 14، 16)  المغرب الشتراكي»، العدد 20
.3ص 



)يمكننا في نفس السنة ملحظة مجهودات الطلبة المغربة بباريس أعض\اء  جمعي\\ة الطلب\\ة المس\\لمين لش\مال21
افريقيا»، الرامية إلى التسرب إلى الوساط العمالية بمنطقة باريس بهدف تنظيمها. هكذا، أنشأ  بعض المةقفين
المغاربة، من ضمنهم الخلطي، الوزاني أحمد وبوهلل أحم\\د» جمعي\\ة ت\\دعى  جمعي\\ة العم\\ال الخيري\\ة لفائ\\دة

). فوصل الخبر مباشرة إلى مصلحة الشؤون الهلية ب\\إدارة الش\\رطة. ل\\م1935 أيار/مايو 8العامل المغربي» (
يكن العمال المنظم\\ون، به\ذه الطريق\\ة، ُمسيّس\ين ول\\م تك\ن مص\الح الش\\رطة تعرفه\م. ويب\\دو، حس\\م المعلوم\ات

 س\\نة، ج\\اءوا40 و35المعطاة حول أعضاء المكتم، أن هؤلء العمال ُمسنّون نسبيا، إذ تتراوح أعمارهم بي\\ن 
، ويت\\وفرون عل\\ى ش\\غل وأص\\لهم م\\ن منطق\\ة س\\وس الغربي\\ة (دائ\\رة تزني\\ت).1925 و1920إل\\ى فرنس\\ا بي\\ن 

 مستش\ارا Jean Longuetوسرعان ما توقف نشاط هذه الجمعية، التي كان البرلمان الشتراكي جان ل\ونَكي 
).400.043لها حسم أرشيفات إدارة الشرطة بباريس، ملف رقم 

، كم\\ا يل\\ي بي\\نE.Lenhardt)ك\\انت النتائ\\ج المالي\\ة للمكت\\م الش\\ريف للفوس\\فاط، حس\\م م\\ديره ا. لينه\\ارد 22
 مليون، تمكن المكت\\م بفض\\ل59.5 مليون، أضيف إليه قرض بمبلغ 36: برأسمال أصلي يبلغ 1935 و1922

 مليون م\\ن الم\\وارد الص\\افية714 وتوفير ؛ سنة13 مليون لبنياته الولى من ظرف 345أرباحه من تخصيص 
23 ملي\\ون للس\\ك– الحديدي\\ة؛ 212 (أي في ظرف تسع س\\نوات) تمك\\ن م\\ن أداء 1933 و1925للدولة؛ ثم بين 

 ملي\\ون ك\\أجور من\\ذ نش\\اطه ( النش\\رة125 للتج\\ارة. وأدى، إض\\افة إل\\ى ه\\ذا، 213ملي\\ون للطاق\\ة الكهربائي\\ة؛ 
% م\\\ن المنت\\\وج7)، أي ح\\\والي 292، ص 1935 تش\\\رين الول/أكت\\\وبر 10القتص\\\ادية للمغ\\\رب»، الع\\\دد 

الجمالي الموزع (لم يتم التمييز بين أجور الوربيين وأجور المغاربة).

.1934 حزيران/يونيو 8) في سجن لوي جانتي» (اليوسفية)،  المغرب الشتراكي»، عدد 23

، كك\\اتم ع\\ام، وكازالونَك\\اLéandri يتك\\ون م\\ن ليان\\دري 1934 أي\\\ار/مايو 10)كان المكتم المنتخم ي\\وم 24
Casalonga ككاتم مساعد، ورو .Rouxوَكوري\\اس ؛، ك\\أمين للص\\ندوق Gorriasك\\أمين مس\\اعد؛ ودوب\\وا ،

Dubois ودوران ،Durand وبيرو ،Beraud.؛ كمساعدين

 التجمع التعاض\\دي  ص\\ليم الن\ار»،  المغ\\رب الش\\تراكي»،؛خطر جديد يهدد مكتم الفوسفاط بخريبَكة) 25
.1935 حزيران/يونيو 15عدد 

.1935 وتموز/يوليو 1935 حزيران/يونيو 22) المغرب الشتراكي»، عددا 26

.1935 آب/أغسطس 10) المغرب الشتراكي»، عدد 27

.1937، نيسان/أبريل 9)كلمة قاضي الشغل،  مستقبل السكة»، العدد 28

.1933، 3)تقرير صدر في  السككي المغربي»، العدد 29

 الفرنسية مقابلها بالعربية):؟119)انظر أعله، الصفحة (30

 في  السككي المغربي»، الفصل الول من س\\نة1935 شباط/فبراير 4)تقرير عن التجمع العام المنعقد يوم 31
1935.

 تح\\ت عن\\وان  المغ\\رب، فيديرالي\\ة1935)نجد رواية الحدث في نشرة ص\\درت ف\\ي تش\\رين الة\\\اني/نوفمبر 32
.»1935 تشرين الةاني/نوفمبر 3 و2سككيي المغرب، المؤتمر الفيديرالي المنعقد في 

)تساءل بعض الباحةين عن السباب التي أدت بالحكومة الفرنسية إلى منح الح\\ق النق\\ابي للش\\غيلة الفرنس\\يين33
والتونسيين في المحمية التونسية، رغم معارضة مصالح القامة ووزارة الخارجية. هذه السباب نج\\دها جزئي\\ا



، يحم\\ل عن\\وان:  يج\\م أخي\\را من\\ح الح\\ق النق\\ابي لش\\غيلة ت\\ونس»Léon Jouhauxف\\ي مق\\ال للي\\ون جوه\\و 
ال\\تي Versailles. وهي: ق\\دم المطل\\م، معاه\\دة فَرس\\اي 1931 آذار/مارس 19والصادر في  الشعم»، عدد 

تل\\زم الحكوم\\ة الموقع\\ة عليه\\ا بتط\\بيق وض\\مان الحري\\ات النقابي\\ة ف\\ي البلد الخاض\\عة للحماي\\ة وللس\\تعمار
وللنتداب؛ المطالبة المتجددة عدة مرات من طرف التنظيمات المتحدة فيديراليا لباريس وافريقيا الشمالية بمن\\ح
هذا الحق لتونس والمغرب. وأخيرا، كيف يمكن ت\برير، أن ت\ونس قبي\ل الحتف\ال بال\\ذكرى الخمس\ينية للحماي\ة،

، أي بعد نصف قرن م\\ن الس\\تعمار، ل\\م يص\\ل ش\\غيلتها إل\\ى مس\\توى ك\\اف م\\ن التط\\ور1931في نيسان/أبريل 
للتمت\\ع بالحري\\ات النقابي\\ة؟ ه\\ذه الن\\داءات، ك\\انت س\\تظل ل ري\\م ب\\دون ج\\دوى، ل\\ول انتص\\ار تكت\\ل اليس\\ار ف\\ي

، المؤي\\د س\\لفا له\\ذا النفت\\اح س\\نةEdouard Herriot، ول\\ول حل\\ول إدوارد هيري\\و 1932النتخاب\\ات س\\نة 
، في منصبي رئيس المجلس الحكومي، ووزير الخارجية، هذه عناصر للجابة، وتقتضي المسألة مزيدا1924

من التنقيم والتعميق.

)انظر أعله، ص:34

 م\\ن  نش\\رة الغرف\\ة التجاري\\ة1936)انظ\\ر  رواي\\ة الن\\زاع» ف\\ي أع\\داد ش\\\باط/فبراير وآذار/م\\ارس لس\\نة 35
والصناعية لمدينة الرباط».

 نيسان/أبريل وفي نشرة  افريقيا الفرنسية» لشهر4)توجد رواية للحداث في  المغرب الشتراكي»، عدد 36
.244، ص. 1936نيسان/أبريل 

 نيس\\\ان/ابريل17 للسكان المغاربة»، جريدة  المغربي-الصغير»، ع\\دد Peyrouton) نداء السيد بيرتون 37
1936.

.30، ص. 1936 أيار/مايو 15، 61)ن.م.م العدد 38

 مقال  إعادة نظر نقابية».4 ص. 1936، حزيران/يونيو 1) نشرة  مستقبل السكة»، العدد 39

. وعل\\ى إث\\ره،1936 آذار/م\\ارس 5،\ 2)ُعقد مؤتمر إعادة توحيد الكونفديرالية العامة للشغل في تولوز بي\\ن 40
ُعقدت مؤتمرات توحيدية في جميع التحادات الجهوية، ما عدا في اتحادي المغرب وتونس، اللذين لم تكن بهما

نقابة وحدوية.

.1936 أيار/مايو 19) المغربي-الصغير»، عدد 41

، الك\\اتم الع\\ام الجه\\ويJoachim Durel، ك\\ل م\\ن ج\\واكيم دوروي\\ل 1934)ط\\رد م\\ن ت\\ونس، بتاري\\خ 42
Aline، الك\\اتم الع\ام لنقاب\ة التعلي\\م. راج\ع، ألي\\ن ن\ورا Loubet(الكونفيديرالية العامة للشغل) لتونس، ولوبي 

Noura ك\\انون الة\\\\اني/يناير-78،  اش\\\تراكيو ت\\ونس أم\\ام الزم\\ة»، نش\\رة  الحرك\\ة الجتماعي\\ة»، الع\\دد 
 وما يليها.77، ص ص 1972آذار/مارس 

30  ل نري\\د بيروت\\ون»، وع\\دد 1936)راجع العناوين البارزة في  المغرب الش\\تراكي» ع\\دد أي\\\ار/مايو 43
أي\\\\ار/مايو:  ل نري\\د أب\\دا بيروت\\ون»، إل أن فيديرالي\\ة المغ\\رب للح\\زب الراديك\\الي، ل\\م تؤي\\د ه\\ذا المطل\\م،

ورفضت إدانة المقيم الجديد.

7إحالت الفصل 

؛1936)راجع  وفد عن التحاد يُستقبل م\ن ط\\رف المقي\م الع\ام»، نش\\رة  مس\\تقبل الس\كة»، حزي\\\ران/يونيو 1
 بالفرنسية.78 بالمغرب»، مقال سبق أن ذكر أعله ص. 1936وكذا أ.عياش:  إضرابات حزيران/يونيو 



.1936 حزيران/يونيو 14)بلغ رسمي، جريدة  المغرب الصغير» عدد 2

، عدد خاص حول الحركة الضرابية.1936 حزيران/يونيو 23) المغرب الشتراكي»، عدد 3

.Michel Colonna)شهادة ميشال كولونا 4

، على استمارة المؤلف.1936 كاتم التحاد الجهوي (ك.ع.ش.) لسنة Hivernaud)جواب هيفيرنو 5

 حزيران/يونيو.16)  المغرب الصغير»، عدد 6

)راج\\ع  م\\ذكرة ح\\ول الحرك\\ة العمالي\\ة الحدية\\ة ب\\المغرب» لكتل\\ة العم\\ل ال\\وطني، الص\\ادرة ف\\ي  المغ\\رب7
.1936 أيلول/سبتمبر 19الشتراكي»، عدد 

، مق\\ال بتوقي\\ع ج.ل.ل.  تع\\رض لحرك\\ات1936)ص\\در ف\\ي نش\\رة  افريقي\\ا الفرنس\\ية»، ع\\دد تم\\\\وز/يوليو 8
الضراب بافريقيا الشمالية، وبالمغرب بصورة خاصة. 

.135-133)إقرأ الرواية المفصلة لوقائع هذه الجلسة في كتاب ر.َكاليسو، المذكور سابقا، ص ص. 9

.282، ص J.Ray)ج.راي 10

 =============================

الباب الثالث
المد

1938- أيار/مايو 1936حزيران/يونيو 

أصبح العمل النقابي أشد تكةيفا، بفضل انتصار الجبهة الشعبية في فرنسا، ونج\\اح إض\\رابات ش\\هري أي\\\ار/مايو
. وط\\الم مناض\\لون وعم\\ال، أيقظه\\م أم\\ل ك\\بير، برحي\\ل بيروت\\ون. ولع\\م اس\\تبداله1936وحزي\\\\ران/يونيو 

بالجنيرال نوغيس دورا منشطا.

وبعد العتراف بالحق النقابي للوربيين اغتنى التنظيم النقابي وتنوع، وتمكنت حركات مطلبي\\ة قوي\\ة م\\ن ه\\زم
مقاولة أرباب العمل. وكانت المكتسبات على مستوى التشريع الجتماعي هامة، رغم أن الفارق في هذا المجال

بين المغرب، وكل من الجزائر وتونس، ظل هاما.

إل أن الشروط المادية للعمال المغاربة لم تتحسن، والحق النقابي لم يمنح لهم.

والنسانية القتصادية الشروط-8

للظ\\روف نتيج\\ة ه\و مم\\ا أك\\ةر السياس\ية الظ\\روف نتيج\ة  ه\\و1936 تموز/يولي\\\و بع\\د ، النقابية الحركة مد ان 
 . القتصادية

 للمستعمر القتصادية الوضعية تحسن .

الس\\نوات م\ن للس\\تيطان، بالنس\بة بك\ةير، س\\وادا ، أقل الحال بطبيعة ،1939-38-37 الةلث، السنوات كانت 
واتس\\اع المغرب\\ي، للش\\مال الغني\\ة الراض\\ي ف\\ي ممتلك\\اته موق\\ع ومكن\\ه. حس\\نة المحاص\\يل ك\\انت فق\\د الس\\ابقة.
ق\وي بش\\كل أض\\رت ال\\تي المناخي\\ة التقلب\\ات م\\ن الفلت م\\ن منه\\ا، يس\تفيد وح\\ُده ك\ان المروي\\ة، ال\\تي المن\\اطق



أس\عار ارتف\\اع وس\\مح الحب\\وب، أس\عار تة\\بيت أمك\\ن مخت\ص، مكت\\م تاسيس وبفضل.\\ 38-37 سنتي بالمغاربة
َدنيين والخم\\ر، للمس\\توطنين والب\\واكير، القم\\ح، هن\\اك ك\\ان الرس\\مية، الحص\\اءات التس\\ديد. وحس\\م بب\\دء الَم\\
الستيطان. أراضي في اجراء يشتغلون أوربي 9000و أهلي 90000

ق\د والحدي\\د القص\\دير من\اجم وك\انت أحسن بشكل يباع حركته؛ الفوسفاط استعاد قد كذل– المنجمي النشاط وكان
تحف\\ز تتهي\\أ، فيه\\ا الح\\رب ك\\انت ال\\تي ال\\دول قب\\ل م\\ن الس\\تراتيجية المع\\ادن عل\\ى الطلب\\ات وك\\انت فتحها. أعيد

كانوا منهم 1000 من أكةر شخص، 16000 بحوالي يعدون المستخدمون وكان والمنغنيز. الكوبالت استخراج
 .أوروبيين

والبن\\اء التغذي\ة ف\ي الداخلي\\ة الس\وق حاجي\ات لتلبي\ة تش\تغل ال\\تي تل– تنمو كانت التحويلية، الصناعات وضمن 
قط\\اع هن\\اك ك\\ان ذل\\– وأثن\\اء. والش\\موع والص\\ابون الزي\\وت مة\\ل أخ\\رى ف\\روع ف\\ي  أو...الص\\واف ومعالج\\ة
ثلث ظ\\رف ف\\ي ع\\دد المعام\\ل انتق\\ل لق\\د المص\\برات. قط\\اع وه\\و ك\\بيرا، ازده\\ارا يع\\رف التصدير نحو موجه

 أوربي.500و النساء، من غالبيتهم تتكون أهلي، 10000 حوالي تشغل كانت معمل 56 الى 24 من سنوات،
.المرب\\ى تص\\نع أخ\\رى 9و الخض\\روات تص\\بر 8 الس\\ماك، تص\\بر 37 هن\\اك ك\\ان المعام\\ل ه\\ذه وض\\من

م\\ن واح\\دا س\\نوات، بض\\ع مج\\رى ف\\ي ،)بع\\د فيم\\ا اليوس\\فية(ج\\انتي ل\\وي فوس\\فاط شحن ميناء آسفي، وأصبحت
حيه\\ا ف\\ي خلق\\ت ال\\تي المعام\\ل و الغرب\\ي الش\\مال معام\\ل تم\\ون ك\\انت لق\\د. الع\\الم ف\\ي الس\\ردين م\\وانئ أوائ\\ل

المغ\\رب ص\\ادرات ض\\من الةالة\\ة أو الةاني\\ة الرتب\\ة يحت\\ل أص\\بح قد السماك تصبير كان و. بالسماك الصناعي
م\\ن للقتطاع\ات الت\\دريجي اللغ\\اء ت\م أن بعد الموظفين مداخيل وارتفعت. النباتية المصبرات عن كةيرا متقدما

لكاف\\ة بالنس\\بة و اليه\\م، بالنس\\بة بح\\دة ط\\رح لك\\ن.\\ 1935 س\\نة تق\\رر ق\\د ك\\ان ال\\ذي التعويض\\ات، و المرتب\\ات
ينش\\ط ذل\\–، عك\\س عل\\ى ك\ان، ال\\ذي و. للعمل\\ة المتت\\ابع التخفي\\ض ع\\ن النات\\ج الس\عار ارتف\\اع مش\كل الجراء،
أن 1938و 1937 س\\نة ل\\ه تقري\\ر ف\\ي المغ\\رب، دول\\ة بن\\– ك\\ذل–، اعت\\بر، ولق\\د. الخ\\ارج» ال\\ى البيع\\ات

المواتية». و الستةنائية الظروف من استفادوا والتجار والصناعيين  المستوطنين

ق\\د ك\\انت ال\\تي الش\\ركات فاس\\تةمارات الحدود، ضيق كان 1939 ،38،\\ 37 لسنوات القتصادي النتعاش لكن
و ،1937 ف\\ي فرن\\– ملي\\ارات بةلث\\ة متواض\\عة بص\\ورة النتع\\اش ال\\ى ع\ادت ،1936 ف\ي الصفر إلى سقطت
.وحدها 1930 في سجلت التي مليار 11 عن كةيرا بعيدة ظلت و ،1939 في فقط مليارين و ،1938 في أربعة

ال\\دار في بناءات قيمة بلغت لقد. الزمة مرحلة في مستواها دون ما إلى حتى تراجع في البناء حركة واستمرت
5و 1931 في مليار 11 مقابل 1938 في  2158و 1937 في 1890و 1936 في مليون  2430 البيضاء
 . 1933 في مليارات

دعماه و 1930و 1926 بين ما الستعماري النشاط حركا الذين الجذب عاملي 1936 بعد ما انتعاش افتقد لقد
عملي\ا هن\اك تك\\ن فل\م. الك\\برى الش\غال تنفي\ذ أج\ل من الرساميل وزرع العسكرية النفقات: وهما اللزمة، أثناء
اكتملت قد الموانئ كانت و. كهربائية محطات ول سدود ول حديد سك– ول طرق شبكة ل و كبرى أوراش أية

13 ح\\والي إل\ى ارتفع\\ت ق\د الةلث الس\\نوات أثن\اء الق\تراض طري\\ق ع\ن ت\\وفرت التي الموال كانت و. تقريبا
الط\\رق انج\از أش\غال و الص\يانة، أش\غال وح\دها اس\تمرت و.\ 1935و 1932 بي\\ن م\ا ملي\ار 17 مقاب\ل مليار

البطالة لمحاربة الموجهة الشغال وكذا الحرب، وزارة طرف من تمويلها تم التي فاس منطقة في الستراتيجية
تش\\غيل ه\\و مه\\ددا ك\\ان م\\ا فان هكذا و. فرنسا قبل من عليها موافق للسترداد قابلة مساعدة بفضل انطلقت التي

 .مغربي ألف 30 الى 20 حوالي

أدن\\ى الى التجاري العجز وصل فقد: العمليات حساب و التجاري الميزان فحص يبينه ما هو النكماش هذا ان 
الداءات مي\\زان لك\\ن. الص\\ادرات لك\\ل نم\\و و لل\\واردات انخف\\اض بس\\بم 1919 من\\ذ المغ\\رب عرف\\ه مس\\توى
ك\ان ثقي\ل عم\\ومي دي\ن فوائ\\د تس\ديد ينبغي كان و يتضاءل، كان الجنبية الرساميل دخول لن النحدار واصل
 .1938 في الجارية الفرنكات من مليون 1068 من مليون 318: الدولة ميزانية ثلث حوالي يبتلع



 الكبير المغاربة .بؤس 

تتمت\\ع موظف\ون و تج\ار، مس\\تخدمون حرفي\ون، ص\\غار، مق\اولون : الوربي\ة الجالي\ة مكون\\ات غالبي\ة كانت اذا
ف\\ي المغرب\\ي الش\\عم وض\\عية  ف\ان – القتص\\ادية التقلب\\ات م\\ن أبدا يعان لم الكبير عمل ورب –اليسر من بنوع

 .درامية أكةر أصبحت مجموعه

ال\\تي الف\\ترة ه\\ذه ف\ي لكن\\ه من\\ه، المئ\\ة ف\ي 90 في ريفي هو و الزمة، فترة أثناء السعار انهيار بفعل دمر فقد 
.منها يتغدى التي المواد أسعار وارتفاع المحاصيل نقص بسبم نفسه معاشه في أصيم السعار، فيها استقامت

فلح\\ون يحص\\ل ل\\م 1937 وف\ي. المغرب\\ي الش\مال ف\\ي الجف\اف ع\\م 1936 وفي صعبة، 1935 سنة كانت لقد
درع\\ة، س\\وس، الح\\وز،: مراك\\ش جن\\وب من\\اطق ك\\ل وف\\ي الشرقي المغرب في بذور من زرعوه ما على حتى

ت\\م ال\\تي الحالت كانت و. التيفوس ظهر و. الماشية هلكت الجفاف بسبم و. سيئة 1938 سنة كانت و. تافللت
–1938 في 7437و 1937 في حالة 1844 – احصائها ك\انت فإنه\ا ب\اء، و ع\ن صورة تعطي أن عن بعيدة 

. توسعه تبين

اس\\م وه\\و- بلن لق\\اح باس\\تخدام الجباري\\ة التلقيح\\ات و العنيف\\ة، الغل\\ي وع\\روض الم\\دن، ف\\ي الحملت وك\\انت
ع\\دم ح\\الت بع\\ض ف\\ي تس\\بم، ال\\تيفوس، ض\\د لقاحا ،1937 سنة اكتشف بالرباط، باستور معهد مدير دكتور،
 . المغربية الوساط في قويا استياء اثارت قد – منه اعفاء في الوربيون وكان قاتلة، حوادث في التحمل،

زبن\اءهم فق\\دوا ال\\ذين الم\\دن وحرفي\ي تج\\ار ص\\غار ص\\عوبات ق\وى فق\\د. متع\\ددة ع\\واقم الري\\اف لتفقي\\ر وكان
 .الوطنية التظاهرات لصالح استياؤهم تحول و التقليديين

اراض\\ي وغالبي\\ة الم\\دن في\\ه توج\\د وال\\ذي الجف\\اف اس\\تةناه ال\\ذي الش\\مال نح\\و المع\\وزين مجموع\\ات وانتقل\\ت 
لتعي\\ش، تس\رق أو تش\حذ ال\تي للوب\\اء، الحامل\ة المجموع\ات ه\ذه  وك\\انت.الش\غل امكانيات تتيح التي الستيطان

ف\ي الس\لطات جه\ود رغ\\م واتسعت بالمدن المحيطة الحياء  وتضخمت.تسلكها كانت التي الطريق بالجةث تعلم
طبع\\ت  وق\\د.المواش\\ي وم\\وت الش\\عير احتياط\\ات اس\\تنفاذ الخري\\ف: ف\\ي يتف\\اقم الك\\ل وك\\ان. الم\\د ه\\ذا محاص\\رة
عن\\دما الص\\فيح م\\دن س\\كان م\\ن ك\\بير ع\\دد يحي\\ل وإليه\\ا ال\\ذكريات. ،1945 س\\نوات م\\ع ه\\ذه، المجاعة سنوات
ال\\تي والتحقيق\ات الدراس\\ات الع\\وز ه\ذا بين\ت وق\د. المدينة اتجاه في الريف فيها غادروا التي الفترة عن يسألون
.الرسمية شبه للمغرب، القتصادية المجلة نشرها واصلت

نيسان/أبريل شهري في الرباط في ) تحقيقاJ. Mathieu( ماثيو .ج ) والدكتورR. Baron( بارون. ر قاد لقد
:ش\\غيلة موازن\\ات لنه\ا أرب\\ع الخص\\وص عل\\ى منه\\ا تهمن\ا موازن\\ات س\\بع ونش\\را ،1937 س\\نة م\\ن وأيار/مايو

ببع\ض يتمت\ع الي\دوي ف\ي الدارة،  العام\\ل.زراع\\ي م\اهر، عام\ل غي\\ر ادارة، عام\ل ف\ي مستخدم يدوي، عامل
الةلث\\ة. أطف\\ال دون م\\ن م\\تزوج وه\\و. الي\\وم فرنك\\ا ف\\ي 15.50 ويتقاض\\ى تقريب\\ا مض\\مون  فعمل\\ه.المتي\\از
النفق\\ات تلته\\م مرتب\\ة، حي\ث غي\\ر الميزاني\\ات  وه\\ذه.فرنك\ا 50و 40 بي\\ن الس\\بوعي دخله\\م ي\\تراوح الخرون
عل\\ى أساس\ا قائم\\ة الت\\وازن، كافي\\ة، وس\\يئة غي\\ر فالتغذية ذل– الى وبالضافة. المداخل من 91 الى 66 الغذائية

 وبالنس\\بة.والس\\كر والش\\اي والزي\\ت الخض\\ر، م\\ن بقلي\\ل مص\\حوبة وذرة، وقم\\ح ش\\عير م\\ن الحب\\وب اس\\تهلك
.بالمرة انسانية غير الغذائية ووجباتهم ممكنة، موازنة هناك ليست فرنكات، 4 من أقل يتقاضون الذين لولئ–

التحقي\\ق، ف\\ان ص\\احبا يكت\\م والمختص\\ين، والعم\\ال الم\\وظفين م\\ن أقلي\\ة باس\\تةناء قاس\\ية. التحقي\\ق خلص\\ات 
الرتف\\اع بس\\بم س\\يئة صراحة أصبحت ،1936 سنة في تشتهى تكن لم التي الهليين، للعمال المادية الوضعية
 لق\د.الوض\\ع مفاقم\ة ال\ى 1937 لس\نة الجدي\\دة العمل\ة تخفي\ض ي\ؤدي أن ويخش\ى المعيش\ة أس\عار ف\ي المس\\تمر
الجتم\\اعي، ال\\ى الط\\ابع ذات والنفق\\ات واللب\\اس والس\\كن اللح\\م البداي\\ة ف\\ي مس\\ت ال\\تي التقليص\\ات الن انتقل\\ت
. » ...الولى الضرورة ذات المواد



 لك\\ن وم\\اثيو ب\\ارون ف» ص\\رح 7.25 يك\\ون ان ينبغ\\ي الض\\روري الي\\ومي الدنى  الجر أن حسبا أن وبعد
تق\\وم ان اللزم م\\ن عادي، ف\\انه أجر الى الدنى الجر هذا تحول تجنم أريد واذا .يكفي ل الدنى الجر تحديد
 ونض\\يف.المعيش\\ة كلف\\ة ارتف\\اع ضوء على اشهر ثلثة كل الجور بمراجعة اقليمية سجلت بإعداد مكلفة لجن
ك\\بيرة حاج\ة ف\ي الشغل تفتيش في العاملين وأن أحسن القوانين احترام على العمل ولكن حسن، القوانين سن أن
التدعيم». الى

الم\\ر ويتعل\\ق انجزه\\ا، ق\\د ك\\ان دراس\\ة القتص\\ادية المجل\\ة في باحنيني ، ينشر1938 كانون الةاني/يناير وفي 
ذو متوسط موظف  الول.أفراد ستة من أسرة لموظفين، ربي الوليان  الموازنتان.فاس في حضرية بموازنات
الب\\الغ الس\\نوي ُمرتب\\ه ال\\ى يض\\اف ص\\غير موظ\\ف الة\\اني. م\\وازنته يغط\\ي فرن\\– 26000 يبل\\غ س\\نوي مرت\\م

والس\\كن المظه\\ر نفق\\ات ف\\ان الة\\اني أو الول ل\\دى  وس\\واء.البناء أحد يدرها التي فرن– 3600 فرن– 11600
 . الول لدى الةلةين من وأكةر الةاني، لدى % تقريبا 50 هامة، تمةل

يومي\\ا، فرنك\\ات 10 أج\\ر مخت\\ص، ش\\به حداد، عامل يتقاضى اذ.مقلقة العمال موازنات ذل–، فان خلف وعلى
.س\\نويا فرن\\– 1800 يومي\ا، اي فرنك\\ات 6 الوراش أح\\د ف\ي ي\\دوي عام\\ل ويتقاضى. سنويا فرن– 3000 أي

25و للح\\داد بالنس\\بة فرنكا 40 الشهري كراءها يبلغ غرفة يسكنان  والثنان.أفراد ثلثة من أسرة ربا والثنان
ويش\\تريان، عن\\دما الحافل\\ة، وأحيان\\ا والص\\ابون، والب\\ترول الفح\\م ويس\\تخدمان الي\\دوي، للعام\\ل بالنس\\بة فرنك\\ا

بالكالوري\\ات، الغذائي\\ة، القيم\\ة ه\\ي  وه\\ا.عج\\ز حال\\ة ف\\ي مع\\ا والثن\\ان. المستعملة والحذية اللبسة يستطيعان،
 إن.كل\\وري 1460 للة\\اني وبالنس\\بة كل\\وري، 1600 للول بالنس\\بة. العائلة افراد من واحد لكل اليومية للوجبة
 الفيزيولوجي. البؤس قمة المر يصل  وبذل–.الغذائية النفقات تقليص تفرض الحضرية الحياة

ف\ي ع\ولجت ال\\تي ه\ي ف\اس اقليم من قروية موازنات كانت ،1939 كانون الةاني/يناير في اللحقة، السنة في 
بها الجاري فرنكات 4 أو 3 عوض فرنكات 6 يبلغ يومي أجر على زراعي عامل يحصل. القتصادية المجلة
م\\ن تقريب\\ا %90 التغذي\\ة تلته\\م. الك\\راء ثم\\ن ي\\دفع ول. أطفال ثلثة و زوجة لديه. أقدميته بسبم ذل– و العمل،
ف\\رد ك\\ل ال\\ى والزي\\ت، والش\\اي بالس\\كر المصحوبة و الحبوب من دائما المكونة اليومية، الوجبة وتقدم. مداخيله

 . كالوري 1570العائلة  أفراد من

ت\\وجه بمن\\ع م\\ؤقت، بش\\كل ،1937آب/أغس\\طس  ف\\ي العام\\ة الحكوم\\ة قي\\ام ف\\ي يتمةل آخر درامي حدث وهناك
م\ن ت\\دفقوا ال\ذين بالمجاع\\ة، الم\\دفوعين للمغارب\\ة الك\\ةيف الع\دد بس\\بم ذل\– و الجزائ\\ر، ال\ى الموسميين العمال
موسمي 20000 لـ وسمح 1938 سنة المنع هذا على التلطيفات بعض أدخلت لقد و. نحو وهران الجافة القاليم

الجزائر، عنهم حجبتها التي المساعدة للمداخيل بديل يجدوا لم السفر، و من يتمكنوا لم آلف عدة لكن بالدخول،
 . العمل سوق اثقال غير

م\\دة و الدن\\ى، ب\\الجر و الس\\بوعية، بالعط\\ل المتعل\\ق الجدي\\د التش\\ريع أن ح\\د ال\\ى وفي\\رة العاملة اليد كانت لقد
الش\\غل، مص\\لحة تتخ\\ذ ول\\م. ورق عل\\ى ح\\برا المق\\اولت غالبي\\ة ف\\ي وبق\\ي.. الج\\ور دف\\ع اج\\راءات و العم\\ل

لحترامه\\ا أو الموج\\ودة الق\\وانين لتحسين خجولة اجراءات إل الشغل ومفتشي النقابات اتحاد قبل من المستنفرة
.للصناعيين المركزية اللجنة و التجارة لغرف القاطع بالرفض أو بالتماطلت اصطدمت فقد. فقط

ج\\زء س\\لم رغم الحتجاج يستطيعون المنجمية المراكز و الوراش في كما المدن في المغاربة العمال يكن لم 
ظهي\\ر يقرها يزال ما كان التي الذعائر قبل من و التشغيل على يشرفون كانوا الذين العرفاء قبل من أجرهم من
و ت\\برير، ب\\دون وتس\\ريحهم طويل\\ة، عم\\ل لي\\ام اخض\\اعها ورغ\\م ح\\الت، ع\\دة في 1936 حزيران/يونيو 18

 .السجن أو الطرد مخافة وذل– ...شغل حادثة تعويض بعد دون غالبا منهم التخلص

يمك\ن المط\\الم أن ،1936 حزي\\\ران/يونيو اض\\طرابات خلل م\\ن اقتنع\وا ق\د منه\\م بع\ض ك\ان فق\د ذل\– ومع 
جميع\\ا وك\\انوا. العم\\ل ف\\ي الوربيي\\ن رفق\\ائهم م\\ع باتف\\اق أو وح\\دهم يقودونه\\ا. منسقة حركة خلل من انتزاعها



بس\\بم يكون\\وا، أن يمك\\ن ل ال\\ذين المناض\\لين ول\\دى النقاب\\ات ف\\ي إل الفعال\\ة المس\\اندة يج\\دوا ل\\ن أنه\\م يعرف\\ون
  .فرنسيين إل التشريعية، اللتزامات

-التوترات السياسية والجتماعية9

ورج\ال العم\ال، ال\ذين اض\\طروا Peyroutonلم تخف الضغوطات النقابية. وك\ان المقي\\م الع\ام  بيروت\\ون» 
للتنازل نظرا لحجم الحركة ولطابعها المباغث الذي فاجأهم، عازمين على وضع حد لم\\داها. وق\\د فاج\\أ كلّ م\\ن
أنصار الجبهة الشعبية في فرنسا والمغرب، وكذا ال\\وطنيين المغارب\\ة، اس\\تمرار ه\\ذا المتش\\بث بسياس\\ة ص\\ارمة
تج\\اه ك\\ل م\\ا م\\ن ش\\أنه تهدي\\د المتي\\ازات الس\\تعمارية مس\\تقراً ف\\ي م\\ن منص\\به بع\\د وص\\ول حكوم\\ة ذات قي\\ادة

اشتراكية إلى السلطة.

.ذهاب «بيروتون».

يع\\رف جي\\دا المش\\اكل الس\\تعمارية وك\\ان Léon Blumغير أن المور لم تكن بسيطة. إذ لم يك\\ن لي\\ون بل\\وم 
 يحظ\\ى ب\\\دعم ف\\\وي ف\\ي داخ\\\ل الح\\\زبMalvy، ص\\\هر م\\\الفي Peyroutonيخش\\اها. بينم\\\ا ك\\ان بيروت\\\ون 

الراديكالي، وهو مكون نافذ ضمن مكونات الئتلف الحكومي. ونُظم\\ت ف\\ي المحمي\\ة، ف\\ي حزي\\\ران/يونيو ه\\ذا
الشهر الساخن بالضرابات، مظاهرات، مظاهرات مدهشة، تطالم ببقاء المقيم العام: عريضة الغرفة التجارية

)1 توقي\\ع، وه\\و أم\\ر ل\\م يم\\ر ب\\دون بع\\ض المش\\اجرات (10000لمدين\\ة ال\\دار البيض\\اء جمع\\ت ف\\ي ي\\وم واح\\د 
 لحض\\ور اختت\\امCamp Boulhaut ش\\خص حي\\ن ظه\\ر بيروت\\ون ف\\ي  معس\\كر بوله\\و» 30000وهت\\اف 

).2المناورات الكبرى التاي كانت تجري هناك (

وت\\والت عل\\ى ب\\اريس وف\\ود أرب\\اب العم\\ل وق\\دماء المح\\اربين وأح\\زاب اليمي\\ن موحي\\ة باحتم\\ال وق\\وع أفظ\\ع
).3ا ما تم التجزؤ على تنحية بيروتون (ذالحداث إ

وعلى عكس ذل–، عبر الحزب الشيوعي والحزب الشتراكي ع\\ن  دهش\\تهما»، ول\\م يفهم\\ا تج\\رؤ  بيروت\\ون»
). ولل\\رد عل\\ى العم\\ال التحريض\\ية4عل\\ى الع\\ودة إل\\ى منص\\به بع\\د النتص\\ار النتخ\\ابي للتجم\\ع الش\\عبي (

البيروتونية، قررت لجنة تنسيق الجبهة الشعبية بالمغرب، إرسال وفد إلى باريس، ضم كل من فرانسوا م\\اتييي
F.Mattei وليون سلطان Léon Sultan  وويكرWickers وهنري بوني H.Bonnet إلّ أنه لم يتمكن من .

 ال\\ذي تمك\\ن،Léon Jouhauxإلّ بعد عدة أيام، بفضل تدخل ليون جوه\\و  Léon Blumاللتقاء بليون بلوم 
). وأب\\رز الوف\\د الط\ابع5بع\\د ع\\ودته م\\ن جني\\ف، م\\ن تحقي\ق مقابل\\ة م\\ع الرئي\\س، وأص\\ر عل\\ى الحض\\ور فيه\ا (

التم\\ردي لمظ\\اهرات أص\\دقاء بيروت\\ون وض\\رورة وض\\ع ح\\د له\\ا باس\\تعجال، اتف\\ق رئي\\س المجل\\س عل\\ى ذل\\–.
وطالم م\ن مح\\اوريه بع\ض الص\\بر وت\\رك الم\\ر للحكوم\\ة لتخت\ار، ف\\ي ه\ذه الحال\\ة الص\\عبة، ال\\وقت المناس\\م

 تموز/يوليو، في مقال بعن\\وان  س\\يذهم11والوسائل لمواجهة المشكل. وتحدثت  المغرب الشتراكي» ليوم  
بيروتون»، عن الضمانات المحصلة، وذل– بدون أي تدقيق.

 تم\\\وز/يوليو14ومع ذل– لم تتوقف الم\\ور. إذ ج\ددت مجموع\ات مناهض\\ة للفاش\ية مطالبه\ا خلل اس\تعراض 
). واغتنم المناضلون الش\\تراكيون فرص\\ة مجيئه\\م إل\\ى العاص\\مة خلل6بباريس شعار  ارحل يا بيروتون» (

الصيف، لزيارة رفاقهم الوزراء الذين أكدوا لهم بأن ذهاب بيروتون لن يتأخر.

وفي أيلول/سبتمبر قررت الحكومة إنهاء المشكل، لن الوضعية في الح\\وض الغرب\\ي للبح\\ر البي\\ض المتوس\\ط
 تم\\\وز/يوليو) واص\\بح بيروت\\ون ب\ذل– يبع\\ث عل\ى القل\\ق.19ت\\دهورت بش\كل ك\بير من\\ذ النتفاض\ة الفرانكوي\\ة (

، بدجون أن يُحدد لها أي جدول للعم\\ال.1936 أيلول/سبتمبر 11فاستُْدِعيت فجأة اللجنة المتوسطية الُعليا يوم 
وُدع\\ي جمي\\ع حك\\ام الق\\اليم والمقيم\\ون الع\\امون، ال\\ذين ق\\دموا، خلل الجتم\\اع المنعق\\د ف\\ي فن\\دق م\\اتينيون



Matignon عروض\\ا ح\\ول وض\\عية المن\\اطق ال\\تي يتكلف\\ون بإدارته\\ا واس\\تمعوا إل\\ى ع\\رض ب. فيين\\و ،P.
Viennot  أيلول/سبتمبر، وتنص على9حول التفاقية الفرنسية-السورية. وقد تم التوقيع على هذه التفاقية في 

اس\\تقلل س\\وريا وتع\ويض النت\\داب بتح\\الف معي\\ن. وتل ه\\ذا الع\\رض تب\ادل واس\\ع لوجه\ات النظ\\ر، ت\م خلل\\ه
).7تحليل أحداث إسبانيا (

).8ونظرا لعزلته في هذه المناقشات، فهم بيروتون بأن منصبه أصبح في مهم الريح (

 أيلول/سبتمبر، ُعيِن بيروتون سفيرا في بوينس إيري\\س، وعَوض\\ه ف\ي16وخلل المجلس الوزاري المنعقد يوم 
 ب\\الجزائر العاص\\مة، وعض\\و المجل\\س19، قائ\\دا الفرق\\ة العس\\كرية رق\\م Nognèsالرب\\اط الجني\\رال ن\\وَكيس 

،Daladierالعل\\ى للح\\رب، والمفت\\ش الع\\ام للجي\\وش الفرنس\\ية بافريقي\\ا الش\\مالية. وعل\\ى اث\\ر اق\\تراح دالدي\\ي 
احتف\\ظ نف\\س المجل\\س ب\\الجنيرال ن\\وًكيس ض\\من المجل\\س العل\\ى للح\\رب وأعط\\اه قي\\ادة الجي\\وش الفرنس\\ية

بالمغرب، وهي سلطة كان ليوطي وحده الذي تمتع بها قبله.

.اختيار الجنيرال نوَكيس

إن اختيار جنيرال معين من طرف حكومة الجبهة الشعبية فاجأ الجميع.

فقد أثار غيظ الوطنيين المغاربة، الذين لم يغفروا للمقيم العام الجديد مساهمته، عدة مرات خلل حياته المهني\\ة،
،1925 و1924، وض\\د عب\\د الكري\\م ف\\ي 1913 و1912ف\\ي أعم\\ال حربي\\ة ض\\د ش\\عبهم، ص\\حبة لي\\وطي ف\\ي 

،  مديرا عاما للديوان العسكري للمقيم الع\\ام ولمص\\لحة الش\\ؤون الهلي\\ة،1931 و1929وحين كان، فيما بين 
حيث كان وراء الظهير البربري الشهير ومهَد سياسيا لعمليات الغزو الخيرة ف\\ي جب\\ال الطل\\س وف\\ي الجن\\وب

المغربي.

،1923 1921كان ه\ذا التعيي\\ن ب\\دون ش\– نتيج\ة عم\ل بي\ن بيي\\ر فيين\و ، ال\ذي ك\ان م\\ن مقرب\ي لي\\وطي بي\ن   
وإدوارد دلديي، نائم رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الوطني والذي ك\ان ص\\ديقا ل\\ه، ولي\\ون بل\\وم، ال\\ذي

َذَكر، بعد سنتين، بأنه كان له في ذل–  الدور الغالم» واعتبر ذل–  مشرفا» له.

وق\\د انق\\اذ ه\\ؤلء إل\\ى ه\\ذا الختي\\ار بن\\اء عل\\ى رغبته\\م ف\\ي تعيي\\ن رج\\ل ق\\ادر، حس\\م اعتق\\ادهم، عل\\ى طمأن\\ة
المستوطنين الكبار الذين ك\\انوا يخش\\ون ردود أفع\الهم، وعل\\ى ف\رض نفس\ه عل\\ى المغارب\ة، وعل\\ى الت\\أثير عل\ى
الخارج في وقت كان يوجد فيه المغرب والتوازن المتوسطي مهددين على اثر تمرد الجنيرال فرانكو وعملي\\ات

).11قوى المحور (

وليس هناك مجال للش– أيضا في أن نوَكيس لم يقب\\ل المنص\\م المق\\ترح علي\\ه إلّ بع\\دما اعط\\اه رئي\\س الحكوم\\ة
). ول\\م يلب\\ث12الض\\مانة ب\\أنه بإمك\\انهم البق\\اء  خ\\ارج وف\\وق الح\\زاب» ونه\\ج سياس\\ته الهلي\\ة بك\\ل حري\\ة (

الوطني\\ون الش\\باب أن أدرك\\وا ذل\\–، ه\\م ال\\ذين أي\\دوا انتخ\\اب  الرفي\\ق لي\\ون بل\\وم» وك\\انوا ي\\أملون أن تت\\م تلبي\\ة
مطالبهم ح\ول الص\لحات الض\\رورية بطريق\\ة س\ريعة، خاص\\ة بع\دما أُعطي\ت وع\\ود بالس\تقلل لس\وريا م\ن

 تش\\رين16ط\\رف فرنس\\ا ولمغارب\\ة المنطق\\ة الس\\بانية م\\ن ط\\رف الجني\\رال فرانك\\و. وق\\د رف\\ض فيين\\و ف\\ي 
الول/أكتوبر استقبال وفد عن الوطنيين. 

وباستةناء الوطنيين وأحزاب أقصى اليمين، قوبل تعيين نوَكس بدون مناوءة، وغالبا ما قوبل بنوع من الرتياح
والفرح.

 نبأ التعيين كما يلي:  كما توقعنا ذل–، فإن الجنرال ن\\وَكيس ه\\وL’Humanitéوقد أعلنت جريدة  النسانية» 
الذي خلَف بيروتون. وتنتظره مهمة شاقة بعد العمل السلبي الذي تركه سلفه... وعليه أن يض\\ع ح\\دا لل\\دعم ش\\به

... وأن يل\\بي المط\\الم المش\\روعة للجم\\اهيرMolaالمكش\\وف ال\\ذي لقي\\ه إل\\ى يومن\\ا ه\\ذا أمة\\ال فرانك\\و وم\\ول 



الوروبية والهلية، وأن يوقف قلقل المتمردين... ع\\ن طري\\ق تطهي\\ر... أط\\ر الجي\\ش والدارة.» وبع\\د مجيء
 تش\\رين الة\\\\اني/أكتوبر، عل\\ى الض\\رورة الملح\\ة7 ي\\وم R.Delocheن\\وَكيس إل\\ى المغ\\رب، أك\\د ر.دول\\وش 

لمحاربة المناورات الفرانكفوية ومنح  الشعم المغربي في المنطقة الفرنسية نف\\س حق\\وق الص\\حافة والتجم\\ع»
).13التي حصل عليها الوطنيون في منطقة الشمال (

» تعيي\\ن ن\\وَكيس بإدراجه\\ا ف\\ي بلغ المجل\\س ال\\وزاري معلوم\\اتLe tempsوأيدت بحذر جريدة  ال\\وقت»  
).14شاملة ودقيقة جدا عن الحياة المهنية للمقيم الجديد (

 فقد أشادت بالح\\دث قائل\\ة:  إن الختي\ار لي\\س جي\\دا L’Afrique françaiseاما الجريدة  إفريقيا الفرنسية» 
؛1931 و1929فحسم بل إنه ممتاز». وذكرت بالتنويه الذي حظي به نوَكيس على عمله ف\\ي  التهدئ\\ة» بي\\ن 
 ف\ي مك\\ان1933وبالتقدجير الذي كان يخص به المارشال ليوطي رفيقه وتلميذه، حيث كان يأمل أن يُعيَ\\ن س\\نة 

.Lucien Saint (15)لوسيان سان 

فيما اختارت  المغرب الشتراكي» العنوان التالي للتعبير عن الحدث:  لدينا مقيم جمهوري».

 تشرين الول/أكتوبر إلى الدار البيضاء، ف\\ي وق\\ت أض\\فى علي\\ه البع\\ض هال\\ة لي\\وطي،6هكذا جاء نوَكيس يوم 
ومنحه البعض الخر امتياز مبعوث الجبهة الشعبية.

.ليبرالية التصريحات والمواقف

 وباسم الغرف الفلحي\\ة، الس\\يدChaponوقد عبر كل من الناطق الرسمي باسم الغرف التجارية، السيد شابون 
، ع\\ن م\دحهما ل\\بيرتون، وتأس\\فا ل\\ذهابه، وبع\\د تعبيرهم\\ا ع\ن القل\\ق ال\ذي ك\\ان يس\اورهما، ق\الLebaultلوب\\و 

بأنهما الن مطمئنان. وطالبا من المقيم الجديد الستمرار في الطريق الذي سلكه سلفه وتمنيا ل\\ه  ال\\دوام» ال\\ذي
لم يتمتع به هذا الخير.

وعبر الفرنسيون الليبراليون عن حماس أكبر. وكانت التنظيمات التي أبدت استياءها م\\ن مجيء بيروت\\ون كله\\ا
حاضرة: لجنة التنسيق للتجمع الشعبي، التحاد الجهوي، الكونفدرالية العامة للشغل صحبة كاتبه العام، الح\\زب

، ض\\ابطيPeltier وبيل\\تيي Gallucci، يتيم الحرب، وَكالوس\\ي Pellet  )، ممةل بـ بيييSFIOالشتراكي (
»، قدماء المحاربين الجمهوريين، لجنة  السلم والحري\\ة» (أمس\\\تردام-بلييلالحتياط، الموشحين بِوسام الشرف

Amsterdam-Peleyel السعاف الحمر وشيوعيو الدار البيضاء، ممةلين بـ َكزافي\\ي َكرانس\\ار ،«(Xavier
Gransart شارل دوب\\وي ،Charles Dupuy ج\ان دوب\وي ،Jean Dupuisالمح\امي، ال\\ذين ق\رروا ع\دم ،

انتظار رخصة شرعية للتحرك.

َوبَدت التصريحات والمواقف والجراءات الولى المتخذة ُمشجعة. وعند وصوله، قبل نوَكيس استقبال وفد عن
الحزب الشيوعي المحظ\\ور، إل\\ى ج\انم وف\\ود أخ\\رى، الم\\ر ال\\ذي أزع\\ج ك\\ةيرا المراق\\م الم\\دني، قائ\\د منطق\\ة
الدار البيضاء. واُخبر الحزب الشتراكي بذل–، وكتبت عن\\ه  المغ\\رب الش\\تراكي» م\\ا يل\\ي:  اس\\تُْقبِل الح\\زب
الشيوعي من طرف المقيم. ومنذ الن لم يعد الحزب الشيوعي سريا في المغرب، بل أصبح مةله مةل الح\\زاب
الموج\\ودة س\ابقا امت\\دادا للح\\زب الش\يوعي الفرنس\\ي. س\يغادر ع\دد م\ن رفاقن\ا الف\\روع لللتح\اق بالخلي\ا. وإنن\\ا

)16نتأسف لهذا ونأمل أن نجتمع من جديد في حزب وحيد للبروليتاريا» (

وقاب\\ل المقي\\م فيم\\ا بع\\د جمي\\ع المنظم\\ات النقابي\\ة الك\\برى ال\\تي ط\\البت ب\\ذل–، أو اس\\تقبلها نياب\\ة عن\\ه م\\وريز
Morizeالوزير المفوض كامل الصلحية المنتدب لدى القامة، الذي كان يشغل بالض\\افة إل\\ى ذل\\– منص\\م ،

كاتم عام للحماية، وكان المناضلون يخرجون م\\ن ه\\ه الجتماع\\ات بانطب\\اع ب\\أن كلمه\\م ُس\\مع. وب\\أن س\\لطات
القامة بجانبهم، إل أن نيته\\ا الحس\\نة معرقل\\ة م\\ن ط\\رف الم\\وظفين الم\\دنيين والعس\\كريين ال\\ذين ظل\\وا رجعيي\\ن

متصلبين.



والواقع، أن ه\\ؤلء المناض\\لين ك\انوا أم\\ام ط\\رف ق\وي، إذ أن متوس\\ط س\نهم ل يتج\\اوز ثلثي\\ن س\نة، وتك\\وينهم
النضالي محدود، باستةناء عدد قليل منهم. وفي المقابل كان الةنائي نوَكيس-موريز يتميز بمؤهلت فريدة.

 سنة ذا جسم هزي\\ل وعيني\\ن زرق\\اوين وابتس\\امة60) البالغ 17إذ كان نوَكيس (–فرغم الفوارق الجسدية بينهما 
فق\د كان\ا مع\ا يتمتع\\ان– سنة ذا قام\ة طويل\\ة وقوي\ة 50) البالغ 18اضطرارية بعض الشيء، بينما كان موريز (

بةقافة واسعة وبتجربة مهمة، كما كانا مرنين ومقنعين، وعند الضرورة مباش\\رين وعنيفي\\ن. وك\\انت لهم\\ا أيض\\ا
معرفة واسعة وموثوقة، الول بالمسرح السياس\\ي المتوس\\طي وبع\\الم القبائ\\ل والم\\دن المغربي\\ة؛ والة\\اني بجمي\\ع

الملفات القتصادية والجتماعية والدارية للمحمية.

، رئيس الديوان المدني، الذي قضى حياته المهنية بكاملها ف\ي المغ\\ربGeorges Hutinوكان جورج هوتان 
)، مفيدا بالنسبة لنوَكيس وموريز بفضل العلقات ال\\تي أقامه\ا وتمك\\ن م\\ن الحف\\اظ عليه\ا م\\ع م\\وظفين ك\ان19(

بعضهم يوجد قيادة أحزاب سياسية أو تنظيمات نقابية.

1936 كانون الول/ديسمبر 24.حق نقابي محدود: ظهير 

.1928كان يهم مسؤولي التحاد الجهوي كةيرا الحصول على الحق النقابي الذي استمرت المطالبة به منذ 

-جذور الظهير

 وبع\\د ت\\دخل لي\\ون جوه\\و ل\\دى لي\\ون بل\\وم (1936على إثر النتصارات النقابية لحزيران/يوني\\و وتم\\\وز/يوليو 
 آب/أغس\\طس ي\\أمره فيه\\ا بـ  القي\\ام، ف\\ي7 قد بعث إلى بيروتون ببرقي\\ة ي\\وم P.Vienot)، كان لـ.ب. فيينو 20

أقرب الجال، بدراسة امكانية اصدار تشريع نقابي في المغرب مماثل للتشريع الموجود في تونس من\\ذ مرس\\وم
»، ورجاه  أن يبعث له باستعجال مقترحات بهذا الصدد» (1932 تشرين الةاني/نوفمبر 16الباي الصادر يوم 

21.(

 أيلول/سبتمبر، مشروع الظهير الُمَحَرر من طرف مصالحه، بناء على14وحمل بيروتون بنفسه إلى فيينو يوم 
إذ يس\\مح–، رئيس قسم الشغل Mangot). وإجمال أخذ محرر هذا الظهير، السيد مانَكو 22التعليمات المتلقاة (

: أي1930بالح\\ل المق\\ترح عل\\ى لوس\\يان س\\ان س\\نة –الس\\لوب والبن\\ود الساس\\ية المتخ\\ذة بالكش\\ف ع\\ن ه\\ويته 
الحفاظ على الترخيص المسبق، عدم النخراط في التحادات الفرنسية، بالضافة إلى عدم استفادة المغاربة من

القانون واقرار عقوبات قاسية في حالة خرق بعض البنود. 

لم يكن المناضلون يعلمون أي شيء عن وجود هذا المشروع. إل أنهم علموا بتدخل نائم كاتم الدولة ب\\دون أن
يعرفوا مضمونه بالضبط، وكانوا ي\\أملون أن الحص\\ول عل\\ى الح\\ق النق\\ابي س\\يتحقق له\\م بمجيء المقي\\م الجدي\\د.

 في تقريره الدبي أمام مؤتمر اتحاد الشبكات، عن التعليمات التي أعطاه\\ا الس\\يدChabanهكذا، تحدث شابان 
Journal تش\\رين الول/أكت\\وبر ف\\ي  جري\\دة الم\\وظفين» (5فيين\\و، وأمك\\ن لـ هيفيرن\\و أن يكت\\م ي\\وم   des

fonctionnairesإن العتراف الرسمي بالنقابات الذي سيكون إح\\دى الق\\رارات التش\\ريعية الول\\ى للمقي\\م  :(
انعكاس\\ات ل–العام الجديد... ستكون له بسماحه لرفاقنا الهليي\\ن، يه\\ودا ومس\\لمين، بول\\وج المنظم\\ات العمالي\\ة 

حصر لها على الحركة النقابية بالمغرب التي ظلت إلى حدود الن مس\\موحا له\\ا بالعم\\ل حس\\م أه\\واء المقيمي\\ن
وشريطة أن تظل مقتصرة على الوربيين».

بع\د ابلغه\\م بمش\\روع الظهي\ر الملب\\ور م\\ن ط\رف بيروت\\ون- ب\أن ه\ذا ل\\ن يُمن\ح إل–إل أن المناضلين أخ\بروا 
). ف\\احتجوا بق\وة عل\ى ذل\\–، وحص\\لوا عل\ى23للوربيين وحدهم، وبأنهم لن يتمكنوا من تنظيم اتحادات نقابية (

حق تشكيل التحادات، وُرفض لهم الباقي. وتناقشوا حول هذه النقطة في اللجن\\ة الداري\\ة للتح\\اد الجه\\وي ي\\وم
) واعت\\بروا ب\\أن المس\\ألة الملح\\ة أك\\ةر تكم\\ن ف\\ي الت\\وفر عل\\ى تنظيم\\ات نقابي\\ة24 تش\\رين الول/أكت\\وبر (25



مؤسس\\ة بطريق\\ة ش\\رعية، تل\\زم ادارات أرب\\اب العم\\ل وجمي\\ع الس\\لطات المحلي\\ة ب\\العتراف به\\ا، ول تس\\تطيع
رف\\ض التف\\اوض معه\\ا. وك\\انوا يعتق\\دون ب\\أنهم س\\ينتزعون بس\\رعة الح\\ق النق\\ابي لص\\الح المغارب\\ة ب\\إبرازهم

السابقتين الجزائرية والتونسية. وقد كانوا مخطئين بهذا الصدد.

فقد كان الجنرال نوَكيس ومصالح القامة يعارض\\ون ذل\\– عم\\دا. ولتج\\اوز مق\\اومتهم، ك\ان الم\\ر يتطل\\م ت\\وفر
).25ارادة سياسية، اي قرار مفروض من طرف الحكومة الفرنسية. ودارت نقاشات ساخنة وس\\ط بيي\\ر فيين\\و (
Renéفكانت أندري فيينو، وزوجته، وش. أندري جوليان مع منح الحق النق\\ابي للمغارب\\ة. إل أن رون\\ي ه\\وفر

Hoffer   وروبير مونطايRobert Montagneنوَكيس في القضايا المغربي\\ة، كان\\ا يعارض\\ان ، مستشاري
)، ويحبذان تجميع المغاربة في تعاضديات العمال الهليين، وهو الحل الذي كان\\ا ي\\دافعان عن\\ه (26ذل– بعزم (

27.(

-نص الظهير

 تشرين الول/أكتوبر  بعد تدارس جدي\\د له\ذه القض\\ية المهم\\ة (المتعلق\\ة بالنقاب\\ات المهني\\ة) والمحادث\\ات31في 
مع ممةلي مختلف التجمعات» أعادت القامة إلى باريس المشروع الذي ُعدلت فيه نقطة واح\\دة تتعل\\ق بتأس\\يس

اتحادات النقابات.

 كانون الول/ديسمبر: فما هو السبم في هذا الت\\أخير؟ ه\\ل دي\\وان فيين\\و ه\\و24غير أن الظهير لم يُوقع إل يوم 
الذي ارتأى مراجع\ة الن\ص بدق\ة؟ مه\ا يك\ن م\\ن أم\ر، ف\إنه يب\دو أن التحري\\ر النه\\ائي للن\ص، المتمي\ز بص\\رامة

 تش\\رين31 أيل\\\\ول/سبتمبر و14وموثوقي\\ة اك\\ةر، ه\\و أق\\ل ازعاج\\ا م\\ن الص\\يغة ال\\تي ق\\دمتها الرب\\اط ي\\ومي 
الول/أكت\\وبر، كم\\ا أن\\ه يخلّ\\ص رئي\\س قس\\م الش\\غل والقض\\ايا الجتماعي\\ة م\\ن الس\\لط ال\\تي منحه\\ا لنفس\\ه ف\\ي
الترخيص او عدم الترخيص لتأسيس نقابة معينة  في أجل ثلثة أشهر ابتداء م\ن التاري\\خ المت\أخر للتص\\ريحين

المقدمين تنفيذا للبند السابق». ويكتمل هذا النص بعرض للدوافع يبدو لنا أنه بقلم هوفو.

 الس\\باب ال\\تي أدت بـ حكوم\\ة الحماي\\ة بموافق\\ة1936 ك\\انون الول/ديس\\مبر 24ويح\\دد ع\\رض دواف\\ع ظهي\\ر 
جللة السلطان وبعد ما تأكدت من قبول الحكوم\\ة الفرنس\\ية» إل\\ى الس\\ماح للوربيي\\ن وح\\دهم بالنتف\\اع بتش\\ريع

.1884عصري للشغل مستوحى من القانون الفرنسي لسنة 

فتطور النشطة العصرية والدور المهم الذي يلعبه فيها الش\\غيلة الوربي\\ون ي\\برران له\\م أن يش\\كلوا  ف\\ي إط\\ار
نظام ملئم، تجمعات ذات طبيعة خاصة». 

وإذن فالظهير يرخص لوربي المنطقة الفرنسية  الذين يزاولون عمل منذ سنة على القل... ف\ي نف\\س المهن\ة،
أو في الحرف المماثلة او في المهن التابعة» بتأسيس نقاب\\ات أو جمعي\\ات مهني\\ة للش\\خاص  لدراس\\ة المص\\الح

). ورغبة منه\\ا ف\\ي الحف\\اظ عل\\ى ن\\وع م\\ن المراقب\\ة2 و1القتصادية للمنخرطين فيها والدفاع عنها» (المادتان 
عل\\ى تأس\\يس النقاب\\ات، احتفظ\\ت الدارة لنفس\\ها بش\\هر بع\\د وض\\ع النظم\\ة الساس\\ية للتع\\بير ع\\ن معارض\\تها

)، وه\\ذا البن\\د ل\\م يُطب\\ق أب\\دا. كم\\ا احتفظ\\ت الدارة بإمكاني\\ة ح\ل النقاب\\ات ع\\ن طري\\ق القض\\اء، إذا م\\ا4(الم\\ادة 
انحرفت  عن دورها التعاضدي أو المهني»، وبمجرد مرسوم وزاري  إذا تعل\\ق الم\\ر ب\\المن الع\ام» (الم\\ادة

)، وبإمكان النقابات المهنية المؤسسة بطريقة عادية أن تتحاور قصد ت\\دارس مص\\الحها القتص\\ادية وال\دفاع23
).20عنها وقصد تأسيس اتحادات فيما بينها (المادة 

)، مقل\\دا3ونص الظهير فيما نص عليه على ضرورة تشكيل المك\\اتم النقابي\\ة م\\ن الفرنس\\يين وح\\دهم (الماج\\دة 
). غير أن هذه البن\\ود ل28. وهكذا لم يكن إذن هذا الظهير يتعلق بالمغاربة (1884بذل– القانون الفرنسي لسنة 

تمنع استقطابهم ولم تتوقع عقوبات بهذا الشأن.



وكان النقاش حول الحق النقابي صاخبا، خاص\ة بارتب\اط م\ع اتس\اع الحرك\\ة النقابي\ة ف\ي المغ\\رب خلل الةلث\ة
.1936أشهر الخيرة لسنة 

.حمى نقابية

تدعمت هذه الحركة النقابي\\ة ف\\ي اوس\\اط الم\\وظفين، فأص\\بح ثلة\\ا المنخرطي\\ن ف\\ي فيدرالي\\ة التعلي\\م الة\\انوي م\\ن 
، وأص\\بحت نقاب\\ة المعلمي\\ن تض\\م ض\\عف ع\دد210المنتمين إلى الكونفديرالية العامة للشغل م\ن ض\\من ح\والي 

)، وأنش\\أت فروع\\اً جدي\\دة ف\\ي347 مقابل 602، وهي فترة أزمة في الحقيقة (1933العضاء المنخرطين سنة 
تازة والجدي\\دة وأع\ادت تأس\\يس ف\رع وج\دة ال\ذي قض\\ت علي\ه الص\\راعات بي\ن أنص\\ار ك.ع.ش. (الكونفدرالي\\ة

).26العامة للشغل) والوحدويين (

واكتس\\بت مجموع\\ات فيدرالي\\ة الم\\وظفين ذهني\\ة نقابي\\ة معمق\\ة أك\\ةر وأُعي\\د تأس\\يس التكت\\ل المتح\\د كونف\\ديراليا
 مدعماً بق\\وى جدي\\دة. ومعل\\وم أن ه\\ذا التكت\\ل ه\\و ال\\ذي أث\\ار1936للمصالح العمومية في تشرين الةاني/نوفمبر 

، ثم تفك– على إثر فشله في مسألة الزي\\ادة1935الحركة المناهضة لظهائر النكماش الصادرة في آذار/مارس 
المغربية في تموز/يوليو من نفس السنة والتحق اتحاد السككيين ونقابات الفوسفاط وش\\غيلة الدول\\ة بالفي\\ديراليات

 تش\\رين الة\\\اني/نوفمبر.11المؤِسس\\ة، أي في\ديراليات الم\\وظفين والبري\\ديين والتعلي\\م وأس\س التكت\\ل مكتب\ه ي\وم 
 فرن– بالنسبة لكل عضو لتزويد الص\\ندوق بالم\\ال، وب\\أن0.50 تقرر بأن تدفع المجموعات المنخرطة 25وفي 

تتم المطالبة بإنشاء لجنة دائم\ة للص\\لح الداري، وأخي\\راً تق\\رر القي\\ام بحرك\\ة ق\وة لـ تحس\\ين الوض\\ع الم\ادي
).30للهالي المستخدمين وشغيلة الدولة والمصالح ذات المتياز» (

كان التطور سريعا في المصالح ذات المتياز. فعلى إثر تشجيعات مناضلي خريبَكة، جاءت نقابات لوي جانتي
(اليوسفية) وآسفي لتدعم قوة شغيلة الفوسفاط.

) نقاب\\ات الطاق\\ةSMDوف\\ي قط\\اع الكهرب\\اء، ظه\\رت إل\\ى ج\\انم النقاب\\ة القديم\\ة للش\\ركة المغربي\\ة للتوزي\\ع (
 ك\\انون10الكهربائية للدار البيضاء، والرباط ومكناس. وأسست جميعها في مؤتمر ال\\دار البيض\\اء المنعق\\د ي\\وم 

).31، التحاد المغربي لنقابات النارة والقوى المحركة (1937الةاني/يناير 

ولم يخف\ض الس\\ككيون م\ن وتي\\رة انطلق\اتهم، إذ ك\انت نقاب\ات ال\\دار البيض\\اء، والرب\اط ومكن\\اس ووج\دة قوي\ة
ونشيطة، فيما كانت نقابات تازة وفاس أقل حيوية، وكان اشعاع الدار البيضاء يشمل الجنوب بأكمله، حيث أنها

 ك\\انون الول/ديس\\مبر أنش\\أ مناض\\لوه نقاب\\ة6ك\\انت تحظ\\ى ب\\انخراط آس\\في، مراك\\ش، خريبَك\\ة وواد زم. وي\\وم 
آسفي، وتسع أيضا نفوذ الرباط، حيث أنشأ مناضلوه في تشرين الول/أكتوبر نقابة القنيطرة. وإجمال، ض\\اعف

 إل\\ى تش\\رين1935اتح\\اد الس\\ككيين ع\\دد منخرطي\\ه ال\\ذي انتق\\ل ف\\ي ظ\\رف س\\نة، م\\ن تش\\رين الةاني/نوفم\\\بر 
، وكان يضم سبع نقابات وبإمكانه أن يفتخر بأنه  أقوى تجمع عمالي985 إلى 450، من 1936الةاني/نوفمبر 
في المغرب».

 يوم\\اً بع\\د وص\\وله إل\\ى20 تشرين الول/أكت\\وبر، أي 28وطُرحت مطالم السككيين على الجنرال نوَكيس يوم 
المغرب. وتمت بلورتها ف\ي التقري\\ر الدب\ي ال\\ذي ق\دمه المكت\م للف\\روع. واعي\\د طرحه\ا وتكميله\ا ف\ي الم\\ؤتمر

، وال\\ذي ك\ان عب\\ارة ع\\ن تجم\ع ه\\ام حض\\ر في\ه1936 تش\\رين الة\\اني 8 و7الفيديرالي، المنعقد بمكناس ي\\ومي 
 أحد كتاب الفيديرالية الوطنية للسككيين، المكلف بقضايا افريقيا الشمالية، وألكيي ع\\ن اتح\\اد،Crapierكريبيي 

عن الموظفين. Mattei ، كاتم التحاد الجهوي، ماثيي Hivernaudشبكات الجزائر وهيفيرنو 

كانت أهم المطالم هي الزيادة الضرورية في الجور على إثر ارتفاع السعار، ودم\ج الزي\\ادة  الس\تعمارية»
 ي\\وم30في حساب التقاعد وحضور ممةل منتخ\\م ع\\ن المس\\تخدمين ف\ي لجن\\ة ت\\دبير ص\\ندوق التقاع\\د، وعطل\\ة 



عمل سنوياً، ومساواة أجور النساء مع أجور الرجال، والترسيم بعد فترة للشغيلة المدمجين في العمل كمياومين
والذين كانت وضعيتهم الدنيا وغير الةابتة تستمر خلل سنوات عديدة.

إل أن المسألة النقابية ظلت محور الهتمامات. فالظهير الذي يمنح الحق النقابي لكم يكن ق\\د ص\\در بع\\د. م\\ع أن
،1936 تش\رين الول/أكت\\وبر 25مشروعه كان معروفاً، وتمت مناقشته من طرف اللجنة الدارية للتحاد ف\ي 

وقُدمت عدة تحفظات بشأنه. وخلل المؤتمر، ناقش المندوبون وتبنوا النظمة الساسية للتحاد  التي ستُص\\در
وقتما يُمنح الحق النقابي».

 ك\\انون الول/ديس\\مبر بـ الجري\\دة الرس\\مية»،24 إذن، ي\\وم ص\\در ظهي\\ر 1937ف\\ي فات\\ح ك\\انون الة\\\اني/يناير 
أخ\\\ذت فيدرالي\\\ة س\\\ككيي المغ\\\رب، ال\\\تي أعي\\\د إحياؤه\\\ا خلل الم\\\ؤتمر الفي\\\ديرالي الول المنعق\\\د تش\\\رين

، تسميتها النهائية:  اتحاد نقابات شبكات المغرب».1935الةاني/نوفمبر 

وبعد مداخلت شابان، الكاتم العام للتح\\اد ومن\\دوبي الس\\ككيين ل\\دى الم\\ؤتمر، راق لهيفيرن\\و وم\\اتييي وألكي\\ي
وكريبيي، أن يشيروا إلى التقدم السريع المنجز. وذَكر هيفيررن\\و بالمكان\\ة ال\\تي اكتس\\بها الس\\ككيون ف\\ي الحرك\\ة
النقابية المغربية إذ أعطوا أمين المال العام للتحاد الجهوي وثلثة كتاب للتحادات المحلي\\ة، وتح\\دث فيم\\ا بع\\د
عن الحق النقابي وتأسف للقيود التي أدخلتها الحكومة عند تطبيقه، وتدخل كارتيي بدوره ليؤكد:  على اله\\الي
أن يتمتع\وا ب\الحق النق\\ابي مة\ل م\ا ه\و حاص\\ل ف\ي الجزائ\ر وت\\ونس، وبه\\ذا تت\م عرقل\ة أي\\ة مغ\امرة م\ن ط\\رف

شخص مةل فرانكو يعتمد على المغاربة ضد حكومة الجمهورية».

 شغيلة القطاع الخ\\اص عل\\ى التجم\\ع فيم\\ا بينه\\م. فانتعش\\ت بع\\ض1936وشجع نجاح اضرابات حزيران/يونيو 
النقابات القديمة الهزيلة ورزت نقاب\\ات جدي\دة ف\\ي قطاع\\ات التغذي\\ة والبن\\اء والمع\\ادن والتج\\ارة والبن\\– والنق\\ل،
بالخصوص في الدار البيض\\اء والرب\اط، وأيض\\ا ف\ي مكن\اس وف\اس ومراك\\ش ووج\\دة. وك\انت تحت\ل  الجمعي\\ة

200المهني\\ة للش\\ركة المغربي\\ة للس\\كر» ال\\تي فج\\رت حرك\\ة حزيران/يوني\\\\و، المكان\\ة الول\\ى بم\\ا يزي\\د ع\\ن 
.Heyette وهيت Pelletمنخرط، وكانا كاتباها هما بيلي 

ولتنظيم ومساعدة ودعم هذه التنظيمات الفنية التي غالبا ما كانت تفتقر إلى المناض\\لين وإل\\ى التجرب\\ة، ك\\ان م\\ن
اللزم إنشاء اتحادات محلية بسرعة. ووظف مسؤولو التحاد الجهوي مجهوداتهم لهذه الغاية. واستأنفت ش\\غيلة
الدول\\ة والبري\\ديون والمعل\\ون والس\\ككيون النش\\يطون، المه\\ة المهمل\\ة. فتأسس\\ت أول التح\\ادات المحلي\\ة لمدين\\ة

، المعل\\\م، ومارش\\\الBessaud أي\\\\\\ار/مايو) وبيس\\\و 5) م\\\ع ش\\\ابان ووج\\\دة (1936الرب\\\اط (نيس\\\\\\ان/أبريل 
Marchal، ،السككي. وتبعتها مكناس وفاس ومراكش، فيما ظلت الدار البيضاء تمتزج بالتحاد الجهوي. لكن

عند نهاية هذه السنة كان العمال المغاربة المنخرطون قليل\ي الع\دد، ه\\ذا رغ\م التص\\الت ال\تي تم\\ت والعم\ال
المشتركة التي أنجزت. لقد أص\\بح إذن النس\\يج النق\ابي ح\ول المغ\\رب أك\ةر كةاف\ة، فك\ان المعلم\\ون ف\ي الب\\وادي
ومس\\\تخدمو س\\\جل المس\\\احة المرس\\\لون ف\\\ي مهم\\\ة ومجموع\\\ات الس\\\ككيين عل\\\ى امت\\\داد الس\\\ك– الحديدي\\\ة

والكهربائيون في المحطات والمراكز، ينذرون، وأحيانا يتخلون وينظمون.

.المؤتمر الثامن: أصبح التحاد الجهوي اتحاد النقابات الكونفدرالية للمغرب.

ظهرت قوة ومطامح الشغيلة الت\\ابعين للكونفدرالي\\ة العام\\ة للش\\غل ف\\ي الم\\ؤتمر الة\\امن للتح\اد الجه\\وي المنعق\\د
).32 (1937 كانون الةاني/يناير 17 و16بالدار البيضاء يومي 

ضم المؤتمر اثنين وثمانين مندوبا يمةلون خمس\\ة اتح\ادات محلي\\ة وثماني\\ة واربعي\\ن منظم\\ة نقابي\\ة تض\\م ح\\والي
% م\\ن مجم\\وع الحاض\\رين. ث\\م تبعت\\ه60 منخرط. استمرت أولوي\\ة القط\\اع العم\\ومي تتأك\\د، حي\\ث مة\\ل 7000

%). وك\\انت التجمع\ات الك\ةر ع\\ددا ه\ي عل\ى الت\\والي:19%) والقط\اع الخ\اص (21المصالح ذات المتي\از (



). انعقد المؤتمر أربعة أش\\هر600) والمعلمون (900) وشغيلة الدولة (1000) والسككيون (1200البريديون (
قبل موعده، لنه كان من الضروري تحديد معالم وضع تغير بسرعة. 

، وهي جريدة المنطقة المغربية للحزب الشيوعي، ما يلي:Clartéوكتم في تقريره ُمدِون أخبار،  الوضوح» 
 كم شاهدنا من أحداث منذ سنة... وللتحدث عن المغ\\رب وح\\ده، عرفن\\ا اض\\رابات حزي\\\ران/يونيو ال\\تي خلف\\ت
حرك\ة نقابي\ة جماهيري\ة حقيقي\ة ف\ي البلد، وأخي\را، عرفن\ا الظهي\\ر ال\ذي يع\\ترف بالنقاب\ات. وه\و ن\ص ق\انوني
مبت\\ور ومش\\وه ل يل\\بي مطام\\ح الس\\كان المش\\تغلين بالمحمي\\ة». ث\\م اش\\ار إل\\ى الج\\و المفع\\م بـ التف\\اؤل والتح\\اد

).33والكفاحية الذي دارت فيه النقاشات واتخذت فيه المقررات» (

واحت\\ج الم\\ؤتمر بالجم\\اع عل\\ى ع\\دم الع\\تراف لله\\الي ب\\الحق النق\\ابي و اعتب\\ارا من\\ه ب\\أن ل مج\\ال داخ\\ل
الكونفيديرالي\\ة العام\\ة للش\\غل لي تميي\\ز بي\\ن م\\أجوري نف\\س الص\\ناعة، ف\\إنه يؤك\\د تض\\امنه الت\\ام م\\ع ه\\ؤلء
الشغيلة». كما احتج على الجر الدنى المشين المحدد بأربعة فرنكات في الي\\وم الواح\\د؛ وعل\\ى غلء المعيش\\ة؛
وعلى مناورات أرابا العمل وتسريحات المناضلين النقابيين. وطالم ب\\التطبيق الص\\ارم لق\انون الةم\اني س\اعات
عمل، وتدعيم هيئة مفتشي الشغل المكونة من ثلثة أطر فقط، وتوسيع تطبيق التشريع الفرنسي الحديث بمجمله

في المغرب. والمتعلق بالتفاقيات الجماعية والعطل السنوية المؤداة الجر وأسبوع أربعين ساعة عمل.

وكان على المؤتمرين أيضا أن يناقشوا بنود مشروع النظمة الساسية ال\\تي حرره\\ا هيفيرن\\و وق\\دمها المكت\\م،
وأحيان\\ا ق\\اموا بتع\\ديلها قب\\ل تبنيه\\ا. وين\\ص البن\\د الول عل\\ى م\\ا يل\\ي:  أنش\\ئت فيم\\ا بي\\ن النقاب\\ات الكونفيدرالي\\ة
للمغرب جمعية تحمل اسم اتحاد النقابات الكونفيديرالية للمغرب»، وبحذفه لكلمة  جهوي» كان المكت\\م يرم\\ي

، مح\\رر النظم\\ةTexierإل\\ى تأكي\\د خصوص\\ية الحرك\\ة النقابي\\ة ب\\المغرب، ه\\ذا الط\\ابع ال\\ذي لمس\\ه تيكس\\ي 
، وه\ي تس\مية ل\\م تك\ن مس\تعملة نهائي\ا1930الساسية للتحاد المغربي للتنظيم\\ات النقابي\ة الكونفديرالي\\ة، س\نة 

كما سبق أن رأينا ذل–، وكان هيفيرنو يجهلها.

وكشفت انتخابات هيئات القيادة، المكتم واللجنة الداري\\ة، ع\ن إرادة المن\\دوبين ف\ي اعط\اء ط\ابع عم\الي ب\ارز
اكةر لحياة التحاد، إذ باستةناء الكاتم العام هيفيرنو، الذي أعيد انتخابه بالجماع، تم تجديد المكت\\م بش\\كل ت\ام،

، م\\ن ش\\غيلةFerlandin من الشركة المغربية للسكر وفرلن\\دان  Pelletوضم ككتاب عامين مساعدين، بييي
 من البريد، ك\\أمين Ch.Dupuy، الكهربائي، كأمين عام للصندوق، وشارل دوبوي Carreauالدولة؛ وكارو 

. إذ طرح المكتم على نفسه مهمة إصدار جري\\دة Travailمساعد وكمسؤول في المستقبل عن جريدة  عمل»
 نقابية في أقرب وقت، بغية إسماع صوت كافة الشغيلة.

 (الش\\ركةCarrilloوتألفت اللجنة الداري\\ة م\\ن اثن\\ي عش\\ر عض\\وا رس\ميا وعض\\وين احتي\\اطين، وه\\م: ك\\اريو 
 (معلم)، Abrard(عامل بالبريد)، أبرار Very  (مستخدم) فيري Togna)، طونيا SMDالمغربية للتوزيع 

(س\\ككي)، رَك\\و (م\\ن ش\\غيلة Eydoux  (الفوسفاط)، إيدوLéandri (من البريد)، لياندريAurange أورانج 
Costes(البن\\\\اء)، كوس\\\\يط Roméro  (الش\\\\ركة المغربي\\\\ة للس\\\\كر)، رومي\\\\رو Hyette الدول\\\\ة)، هيي\\\\ت 

(قط\\\اع الكت\\\اب) وروف\\\اس Consolo (مهيء ف\\\ي الص\\\يدلية)، كونس\\\ولو  Estaque (المع\\\ادن)، إس\\\كاط
Rouffas .(فيديرالية المستخدمين المدنيين في الحرب) 

–، يتم إبعاد ماتييي عن الهيئات القيادية بينما صعد إليها خمسة ش\\يوعيين عل\\ى الق\\ل 1930وللمرة الولى منذ 
)، هيييت، كاريو وروميرو- إلى جانم الشتراكيين الذين ظلوا هم المهيمنين.34بييي، س.دوبوي (

وإذا كانت علقات القادة النقابيين الشتراكيين مع في\\ديراليتهم وجري\\دتهم، ال\\تي يس\\يطر عليه\\ا اليس\\ار الة\\وري،
ص\\اخبة أحيان\\ا، وه\\ذه ظ\\اهرة فري\\دة، ف\إن الم\\ر ل\\م يك\\ن ك\\ذل– بالنس\\بة للش\\يوعيين ال\\ذين ك\\انوا ق\\د ع\\بروا ع\\ن

عزمهم على مساندتهم القوية لمطالم الشغيلة والتحاد الذي يعبر عنها.



) (ك.ف.ع.م.)CFTCظهور النقابات المسيحية: الكونفيديرالية الفرنسية للعمال المسيحيين (.

في نفس الوقت، عملت النقابات المسيحية على تنظيم نفسها. فكانت النقابة المهنية المسيحية لمستخدمي التج\\ارة
، أول نقاب\\ةبب\\اريس Cadet، زنق\\ة ك\ادي 5والصناعة، المرتبط\\ة مباش\\رة ب\\المقر المرك\\زي، الواق\\ع ف\\ي الرق\\م 

).35 (1936 تشرين الول/أكتوبر 19تأسست وذل– يوم 

، برزت ل\\دى المس\\يحيين عزيم\\ة قوي\\ة للدعاي\\ة والتنظي\\م، إل أن نتائجه\\ا1937غير أنه، في كانون الةاني/يناير 
ظل\\\\ت ج\\\\د مح\\\\دودة. فعم\\\\ل التح\\\\اد المغرب\\\\ي للنقاب\\\\ات المهني\\\\ة المس\\\\يحية، برئاس\\\\ة  الرفي\\\\ق» ش\\\\وميان

Chomienne.على إنشاء نقابات ،

 ك\\انون13) ي\\وم TACوخلل تجم\\ع ع\\ام تأسيس\\ي عق\\ده مس\\تخدمو ش\\ركة النق\\ل المس\\تقل لل\\دار البيض\\اء، (
الة\\\اني/يناير تح\\دث ش\\وميان  ع\\ن الض\\رورة القص\\وى لتك\\ةيف إنش\\اء ف\\روع ب\\المغرب، لل\\دفاع الموح\\د ع\\ن

المصالح المهنية للمستخدم والعامل»، ثم قدم عرضا لهداف الحركة النقابية المسيحية، وهي:

)إلغاء كل سياسية مضرة...؛1

)دراسة أساسية للنقابة المهنية فيما يخص العلقات المتزاوجة (كذا) بين أرباب العمل والطبقة العاملة؛2

).36)استقرار الوضع المادي للعامل والمستخدم، مع الحياد التام فيما يخص النزاعات» (3

 كانون الةاني/يناير، حين كانت تتأسس النقاب\\ة العام\\ة للبن\\اء ب\\المغرب (ك.ف.ع.م.)16وبعد ثلثة أيام، أي يوم 
 كانون الةاني/يناير بالجزائر العاصمة في اجتماع لممةلي كافة24). وساهم يوم 37ذّكر شوميان بهذه المبادئ (

النقاب\\ات المس\\يحية بافريقي\\ا الش\\مالية. وعل\\ى اث\\ره تأس\\س اتح\\اد لش\\مال افريقي\\ا (ك.ف.ع.م.) وبُل\\ورت أنظمت\\ه
الساسية، ضم هذا التحاد خمسة اتحادات جهوية: اتحادات المغرب، الجزائر العاص\\مة، قس\\طنطينة، وت\\ونس،
وضم اجمال سبعا وعشرين نقابة، وهذا عدد جد متواضع، إذ كان اتحاد الكونفيديرالي\\ة العام\\ة للش\\غل ب\\المغرب

).38لوحده، يضم خمسة اتحادات محلية وثمانا وأربعين نقابة (

ولم يفت الكاتم العام لتحاد الكونفديرالية العام\ة للش\غل (ك.ع.ش.) للمغ\\رب أن يش\\ير بض\عة أش\\هر فيم\ا بع\د،
بمناس\\بة انتخاب\\ات مج\\الس العم\\ال وأرب\\اب العم\\ل، إل\\ى أن النقاب\\ات المس\\يحية  ق\\د انتظ\\رت، لك\\ي تتأس\\س، أن

 ك\\\انون24تن\\\تزع تنظيم\\\ات ك.ع.ش، ال\\\تي ك\\\انت تناض\\\ل من\\\ذ ع\\\دة س\\\نين، م\\\ن حكوم\\\ة الحماي\\\ة ظهي\\\ر 
». وعبّر عن شكوكه بخصوص نجاعة العمل الدفاعي للمناضلين، الذين يحكم  حي\ادهم»1936الول/ديسمبر 

).39صرحوا  بأنهم ضد أرباب العمل» وأنكروا الصراع الطبقي (

1937-سنة 10

تمي\\زت ه\\ذه الف\\ترة، ال\\تي دش\\نتها نض\\الت اجتماعي\\ة قوي\\ة ش\\يئا م\\ا، بنش\\اط ك\\ةيف فيم\\ا يتعل\\ق بالس\\تقطاب
والتنظيم، وببعض المكتسبات الجتماعية الهامة.

وقد دَعمت التحركات الوطنية، التي انفجرت ف\\ي فص\\ل الخري\\ف، تعن\\ت الس\\لطات ف\\ي ع\\دم من\\ح الح\\ق النق\\ابي
للمغاربة.

.تحريض وإضرابات

-الشتراكيون والشيوعيون والوطنيون:



صادف انعقاد المؤتمر الةامن لتحاد النقابات الكونفدرالية للمغرب اضطرابا عماليا عل\\ى اث\\ر الرتف\\اع الس\\ريع
لكلف\\ة المعيش\\ة. زد عل\\ى ذل\\– أن الش\\يوعيين والش\\تراكيين، احتج\\وا ف\\ي مهرجان\\ات مش\\تركة ض\\د الض\\رائم
الجدي\\دة ح\\ول الس\\تهلك،  ض\\رائم الب\\ؤس»، ال\\تي ش\\ملت الس\\كر والش\\اي والش\\موع والتواب\\ل وع\\ود الةق\\اب
والحذي\\\ة المطاطي\\\ة، و ال\\\تي اثقل\\\ت كاه\\\ل جم\\\اهير الش\\\غيلة ب\\\المغرب، وبالخص\\\وص العم\\\ال والفلحي\\\ن

).1المغاربة». وقد بعةت لهم كتلة العمل الوطني برقية شكر على مبادرتهم وانضمت إليها (

حي\\ث يُهيم\\ن اليس\\ار الة\\وري-–) SFIOوكانت لفيدرالية الحزب الشتراكي الفرع الفرنسي للممي\\ة العمالي\\ة (
 ك\\انون الول/ديس\\مبر13اتصالت منتظمة مع المناضلين الوطنيين وفقا لقرارات مؤتمرها الذي انعق\د بتاري\\خ 

). وباتف\اق م\\ع كتل\ة العم\\ل2. وكانت ترغ\\م ف\ي التع\\رف عل\\ى المط\\الم ال\\تي بإمكانه\\ا تبنيه\ا وَدعمه\\ا (1936
الوطني، قررت عقد اجتماعات حيث سيقوم الدعاة الشتراكيون بـ التربية السياسية للعنصر المغربي وبإخب\\ار

العنصر الوربي».

وق\\\د عم\\\ل الش\\\يوعيون، ال\\\ذين خرج\\\وا م\\\ن الظ\\\ل بع\\\د مجيء ن\\\وَكيس، عل\\\ى مض\\\اعفة عمله\\\م التنظيم\\\ي
)، الُمقّس\\مSFICوالستقطابي. وتأسسوا كتنظيم جهوي للحزب الشيوعي، الف\\رع الفرنس\\ية للممي\\ة الش\\يوعية (

حسم الخطاطة الفرنسية إل\ى دوائ\\ر وخلي\ا. وتأسس\\ت ايض\ا الش\بيبات الش\\يوعية. وف\ي تش\\رين الة\\\اني/نوفمبر
وك\\انون الول/ديس\\مبر، التح\\ق به\\م اعض\\اء م\\ن الح\\زب الش\\تراكي والش\\بيبات الش\\تراكية، وأحيان\\ا ف\\روع

.1937) في بداية 3 منخرط (800بأكملها، مةل مكناس. وقد يكون الحزب اصبح يضم 

 تش\\رين6كانت اللجنة الجهوي\\ة، وه\ي لجن\\ة فرض\\ت نفس\\ها بحك\\م الواق\\ع، تتك\\ون م\\ن أولئ\\– ال\\ذين ق\\رروا ي\\وم 
الول/أكتوبر أن يتقدموا للمقيم العام. فإلى جانم ْكزافيي َكرانسار، الك\\اتم، وش\\ارل دوب\\وي، امي\\ن الص\\ندوق،
ضمت ألبير بييي، ج\ان دوب\وي، لي\\ون س\لطان ورومي\\رو ال\ذي أوكل\\ت ل\ه، ص\حبة ش.دوب\\وي، مهم\\ة الجري\دة

الذي توسع تكوينه النظ\\ري–المطروح اصدارها. وبحكم نشاطه المحتدم وجدليته الصارمة، كان لِليون سلطان 
بدون انقطاع- نفوذ متنام. فهو الذي ُكلِف بشكل خاص بالش\\ؤون المغربي\\ة وبالدعاي\\ة ف\\ي أوس\\اط ال\\دار البيض\\اء

).4اليهودية والمسلمة (

»، لس\\انClarté، صدر العدد الول من جريدة  كلرتي» (الوضوح)  1936 كانون الول/ديسمبر 19وفي 
 ك\\انون الول/ديس\\مبر20). وي\\وم SFICح\\ال جه\\وي للح\\زب الش\\يوعي (الف\\رع الفرنس\\ي للممي\\ة الش\\يوعية 

ع\\رض خطب\\اء الح\\زب، ف\\ي ثلث\\ة اجتماع\\ات ك\\برى، بال\\دار البيض\\اء والرب\\اط ومكن\\اس، أه\\داف وبرنام\\ج
). وف\\ي القض\\ية5الش\\يوعيين الم\\دافعين ع\\ن البروليت\\اريين، وك\\ذا م\\واقفهم ف\\ي القض\\ايا المغربي\\ة والدولي\\ة (

، ف\\ي ب\\ابM.Forclaudeالمغربية أعادوا م\ا ق\\اله ب\\المس لي\\ون س\\لطان، ال\\ذي اس\\تعار اس\\م م\\ارك فوركل\\ود 
 السياسة المغربية» بجريدة  كلرتي»، وهو باب سيتكلف به منذئٍذ.

فكت\م يق\\ول:  إن حزبن\ا الش\\يوعي سيس\اعد بك\ل ق\واه انعت\\اق الش\عم المغرب\\ي تح\ت القي\ادة الس\\خية والخوي\ة
للجمهوري\\ة الفرنس\\ية. وس\\بق ل\\ه أن تبن\\ى برنام\\ج المط\\الم المباش\\رة للبروليتاري\\ا المغربي\\ة: حري\\ة الجتم\\اع
والتنظي\\م، حري\\ة التع\\بير او الص\\حافة، اص\\لح القض\\اء الش\\ريفي باس\\تعجال، النض\\ال ض\\د الب\\ؤس (الرف\\ع م\\ن

الجر الدنى، إصلح التشريع الخاص بحوادث الشغل... الخ)، توسيع انتشار التعليم...»

ذا الموقف التغيرات التي أدخله\\ا الح\\زب الش\\يوعي الفرنس\\ي عل\\ى التع\\بير ع\\ن مناهض\\ته للس\\تعمار.ينعكس ه
فأمام تنامي المخاطر الخارجية والداخلية، اعتبر من الضروري أن يض\\ع ف\\ي المرتب\\ة ال\\دفاع ع\\ن الديمقراطي\\ة
والنضال ضد الفاشية التي سيؤدي انتصارها إلى استبعاد الشعوب وإلى تبخر آمال النعتاق التي ولَدتها الجبه\\ة

الشعبية في المستعمرات.

1937-إضرابات كانون الثاني/يناير 



مصممي العزم عن المقاومة والمناورة لسترجاع–الذين لم يستسلموا للفشل الذي لحق بهم –كان أرباب العمل 
أو إبط\\ال المتي\\ازات ال\\تي اض\\طروا إل\\ى التن\\ازل عنه\\ا. وك\\انوا يعتم\\دون عل\\ى الس\\لطات المحلي\\ة، ال\\تي ك\\انت

مناوئة في مجملها لروح التجمع الشعبي. 

 ك\\انون الةاني/ين\\\اير عل\\ى إث\ر رف\\ض  الغرف\\ة11فقد ك\\انت ف\اس نقط\\ة انطلق حرك\\ة الض\\راب ي\\وم الثني\\ن 
النقابية لمقاولي المدينة» تلبية المطالم التي قدمتها نقابة البناء. فكتم مراسل  لوب\\\وتي-ماروكان» يق\ول  إنه\\ا

 عامل، أربعة أخماسهم من الهالي الذين انخرطوا من\\ذ ف\\ترة حدية\\ة ف\\ي ك.ع.ش. وإل\\ى ج\\انم600تهم حوالي 
ورش\\ات البن\\اء ال\\تي تعطل\\ت كله\\ا، باس\\تةناء ثلث، ف\\إن ورش\\ات الح\\دادة والمنش\\آت المعدني\\ة ق\\د أض\\ربت ه\\ي

). 6الخرى بدورها.» (

 كانون الول/يناير بعد إبرام معاهدة بين ارب\\اب العم\\ل والعم\\ال ح\\ول ُس\\لَم15لقد انتهى النزاع في التعدين منذ 
الجور، لكن المفاوضات عل\ى العك\\س م\ن ذل\\– ك\انت ص\عبة ف\ي قط\اع البن\اء. واض\\طرت الس\\لطات الجهوي\ة

 ك\\انون الة\\\اني/يناير، ب\\أنه وفَ\\ق بي\\ن13والبلدي\\ة إل\\ى الت\\دخل. واعتق\\د الجني\\رال ن\\وَكيس، ال\\ذي م\\ر بف\\اس ي\\وم 
، زي\ادة17وجهات النظر المتعارضة؛ لكن أُعيد النظر ف\ي ك\ل ش\يء. وأخي\\را، قب\ل ممةل\و أرب\\اب العم\ل، ي\\وم 

%، ش\\ريطة أن تُعم\\م الزي\\ادة عل\\ى البلد بمجمله\\ا، وأن تُع\\ّدل بالنتيج\\ة بن\\ود اللتزام\\ات17.5الج\\ور بنس\\بة 
العمومية. وأقُروا أيضا بـ مبدأ مساهمة العمال في النضباط وحفظ الصحة».  إلَ أنهم رفضوا أداء أج\\ور أي\\ام

). 7الضراب. وقد قبل العمال الغاضبون، نص التفاقية في النهاية (

ورفض\\ت أغلبي\\ة الُمَش\\ِغلين تزكي\\ة التف\\اق ال\\ذي ناقش\\ه مفوض\\وهم. ف\\أثير الن\\زاع م\\ن جدي\\د. واُعي\\د المناض\\لون
 ك\\انون الة\\\اني/يناير إل\\ى أم\\اكنهم، وبه\\ذا توق\\ف الش\\غل كلي\\ا. ولنه\\اء18الساهرون عل\\ى تنفي\\ذ الض\\راب ي\\وم 

النزاع، أرسلت السلطات رجال الشرطة إلى كل رب عمل، وفي الةانية زوال وقع كل واحد منهم على التفاقية
)8.(

)، المكلف\\ةCTM) اضرابات بالدار البيض\\اء ف\\ي ش\\ركة نق\\ل المغ\\رب (18واندلعت في اليوم نفسه (اي الثنين 
 ك\\انون الة\\\اني/يناير ان\\دلعت20 للنق\\ل؛ وي\\وم الربع\\اء Cathalaبالبريد وبنقل المسافرين؛ وفي شركة كاط\\ال 

الض\\رابات ف\\ي ح\\افلت ف\\اس، وف\\ي المرك\\ز المنجم\\ي بخريبَك\\ة. وع\\م الض\\راب ف\\ي الس\\بوعين الم\\والين
 ثم الشركة المغربية للسكر.Tassoمقاولت الدار البيضاء التالية:  الجير والسمنت»، مقلع طاسو 

ورغم التفاوت في حجمها ومدتها، فقد اتخذت هذه الضرابات أحيانا وجه\ا مأس\اويا، لس\يما ف\ي ح\افلت ف\اس
وفي خريبَكة. ففي فاس كان مستخدمو الحافلت قد طالبوا، في ملف مطلبي، بإعادة تقويم للجور تبعا لتك\\اليف

. وبع\\د لق\\اء مط\\ول1936المعيشة، وبالتوقيع على العقد الجماعي الذي أُعطيت بشأنه وعود في حزيران/يونيو 
 كانون الةاني/يناير، رفضت الدارة المطالم. ومباشرة بعد ذل–، في التاسعة مس\\اء19في المصالح البلدية يوم 

تقريبا،  نزلت الحافلت الفارغة في ص\\ف واح\\د نح\\و م\\رأب س\\احة التج\\ارة، ال\\ذي احتُ\\َل مباش\\رة، للّ يَُش\\ِغل
مس\\تخدمون ج\\دد الح\\افلت ف\\ي الي\\وم الم\\والي. ت\\م ه\\ذا ب\\دون أن يحص\\ل أي اخلل بالنظ\\ام». وص\\باح الي\\وم
الموالي، منذ السادسة، توافدت قوات الشرطة والدرك، واصدر رئيس المحكمة قرارا في جلسة مس\\تعجلة ي\\أمر
فيه اخلء أماكن الشغل. وبقاء المستخدمين في عي\\ن المك\\ان، دخ\ل رج\\ال ال\\درك إل\\ى الم\\رأب ب\\القوة، وط\\ردوا

). ه\\ذا ل\\م يمن\\ع9المضربين مستعملين في ذل– أعقاب البنادق: فجرح تسعة مض\\ربين واعتُقِ\\ل ممةلن نقابي\\ان (
 ك\\\انون29). وف\\\ي 10المس\\\تخدمين المائ\\\ة ال\\\ذين تم\\\ت استش\\\ارتهم م\\\ن تقري\\\ر الس\\\تمرار ف\\\ي الض\\\راب (

):11الول/يناير، حصل اتفاق على إث\\ر مفاوض\\ات جدي\\دة، فكت\\م به\\ذا الص\\دد مراس\\ل  لوبوتي-ماروك\\\ان» (
 حص\\ل ممةل\\و المس\\تخدمين عل\\ى توقي\\ع معاه\\دة جماعي\\ة تؤك\\د المتي\\ازات المحص\\لة خلل اض\\راب الس\\نة
الماضية. وحصل المستخدمون المغارب\ة عل\\ى زي\ادة فرن\– واح\د ف\ي الي\\وم بالنس\بة لكاف\ة الج\ور. مقاب\ل ه\ذا،

 فرن– الخ\اص بالت\\ذاكر3000حصل السيد أوديبير [صاحم المتياز] على تخلي المستخدمين عن نصف مبلغ 
المجانية التي كان يمنحها كل شهر لهم لدى البلدية». 



 كانون الةاني/يناير توقف عن العمل في خريبَكة، المستخدمون الهليون الذين اعت\\بروا الزي\\ادة20وصباح يوم 
الضعيفة في أجرهم (فرن– إلى فرن– ونصف في اليوم)، غير كافية؛ ووضعوا في مقر العم\\ل مناض\\لين للس\\هر
عل\\ى تنفي\\ذ الض\\راب.  أم\\ام ه\\ذا العم\\ل المتمي\\ز ال\\ذي يعي\\ق العم\\ل، اض\\طرت الش\\رطة إل\\ى الت\\دخل، وطلب\\ت

). فجاءت فرقة من تادلة وأخ\\رى م\\ن وادزم وغ\\ادرا ف\\رق م\\ن12كما قيل في بلغ رسمي. (–وحدات اضافية 
ال\\درك ال\\دار البيض\\اء. فأُعي\\د النظ\\ام مباش\\رة وت\\م اعتق\\ال ثلثي\\ن شخص\\يا م\\ن بي\\ن الهليي\\ن». عل\\ى إث\\ر ذل\\–
اجتمع\\ت نقاب\\ة الفوس\\فاط، ال\\تي ك\\انت تض\\م آن\\ذاك الوربيي\\ن فحس\\م فأك\\دت للمض\\ربين  تض\\امنها المعن\\وي»

، كاتبها العام (Leandriمعهم، وصرحت بأنها لن تسمح بطرد العمال، وبعةت وفدا إلى الرباط بقيادة لياندري 
 كانون الةاني/يناير، جاء مندوب القامة شخص\\يا إل\\ى خريبَك\ة. وعل\\ى إث\\ر ت\دخل لِيان\\دري، قب\ل21). ويوم 13

المنجمي\\ون المغارب\\ة اس\\تئناف العم\\ل، وه\\م ال\\ذين ظل\\وا مس\\تميتين رغ\\م ت\\دخلت وتهدي\\دات المراق\\م الم\\دني،
والقواد وعملئهم، ورغم قمع اللفيف الجن\بي. لك\\ن، ت\م ط\رد عش\\رة منه\م باعتب\ارهم م\\تزعمي الحرك\ة، رغ\\م

).14احتجاج رفاقهم (

فقد تسبم ضعف الجور أيضا في ان\\دلع الض\\رابات بال\\دار البيض\\اء ف\\ي مق\\اولت النق\\ل. فتوق\\ف ع\\ن العم\\ل
) بعدما قَدموا، ثلث مرات على التوالي في ظرف عشرة أي\\ام،CTMميكانيكيو وسائقو شركة النقل المغربية (

 ش\\\باط/فبراير ب\دون أن نع\رف مض\\مون2ملفا مطلبي\\ا  متواض\\عا، ومرفوض\\ا باس\تمرار». انته\\ى الن\\زاع ي\وم 
التفاق المبرم بهذا الصدد وق\\دمت لجن\\ة الض\\راب، ف\\ي بلغ ص\\حفي،  تش\\كراتها الح\\ارة إل\\ى الس\\كان ال\\ذين،

بفضل سخائهم، أعانوا طيلة الضراب». 

أم\\ا اض\\راب مس\\تخدمي ش\\ركة كاط\\ال للنق\\ل فق\\د انته\\ى بالفش\\ل، إذ كس\\ر رب الش\\ركة الض\\راب بتش\\غيله
).15لمستخدمين آخرين. وتم طرد المضربين و إغراقهم في البؤس» (

.1937-اضرابات شباط/فبراير وآذار/مارس 

مع بداية شباط/فبراير، انضافت حركات أخرى إلى الحركات ال\\تي ك\\انت جاري\\ة. هك\\ذا ت\\وقفت كلي\\ا ي\\وم الح\\د
). إذ احت\\ج16 ك\\انون الة\\\\اني/شباط حرك\\ة ح\\افلت ال\\دار البيض\\اء، وبقي\\ت كاف\\ة الح\\افلت بالمس\\تودع (31

المستخدمون على عدم منحهم النظام الساسي النهائي الذي تلقوا وعودا بشأنه بعد سبعة أشهر من الج\\راءات.
وعمل ممةلو المستخدمين، عبر رسالتين مفتوحتين  إلى سكان الدار البيض\\اء»، عل\\ى تعريفه\\م بأس\\باب الن\\زاع
وتطمينهم بأن نقل التلميذ سيستمر. لم يدم الضراب إلّ مدة قصيرة، نظرا لتعه\\د البلدي\\ة بدراس\\ة عاجل\\ة لبن\\ود

).17النظام الساسي من طرف لجنة مختصة (

) ع\\نCOSUMA ش\\\باط/فبراير تكه\\رب الج\\و. إذ توق\\ف عم\\ال الش\\ركة المغربي\\ة للس\\كر (24وي\\وم الجمع\\ة 
، إذ1936). فتصرفوا مةلم\\ا فعل\\وا س\\نة 18العمل، وقد كان لهم دور مهم في اندلع اضرابات حزيران/يونيو (

احتلوا المصانع ومقر الدارة، غير أن بقية الحداث ك\\انت مختلف\\ة. ذل\\– أن العم\\ال الوربيي\\ن رفض\\وا خ\\وض
الضراب، مؤكدين أن\\ه (أي الض\\راب) ب\\دافع م\ن بع\\ض  المحرض\\ين»، وب\\أنه إض\\راب  سياس\\ي مح\ض»،
وب\\أن  الهليي\\ن المجروري\\ن... خاض\\وا الض\\راب دون أن يفهم\\وا ذل\\– أو أن يكون\\ا عل\\ى عل\\م بالوض\\عية».
وردت لجن\\ة الض\\راب عل\\ى ذل\\– قائل\\ة ب\\أن المض\\ربين يض\\عون بانتظ\\ام ثقته\\م فيه\\ا خلل التجمع\\ات العام\\ة،
وبأنها تريد التفاوض مباشرة مع أعضاء مجلس الدارة القادمين من فرنسا. وبعد أن طُلم منه ذل–، قب\\ل المقي\\م
العام استقبال وفد عن المض\\ربين ووف\د ع\\ن غي\\ر المض\\ربين. فقب\ل الوف\\د الول أن يت\\م  تحيي\\د» المعم\\ل خلل

 و6). واستمع المقيم العام إلى الوفد الةاني الذي أصدر بلغا. حصل هذا يومي 19فترة النزاع، لِذا تم افراغه (
 شباط/فبراير. بعد هذا، لم تتحدث نهائيا الصحافة الخبارية وغيرها عن هذا الموض\\وع. والواق\\ع أن الحرك\\ة7

فش\\لت، إذ ل\\م يحص\\ل المض\\ربون عل\\ى أي ش\\يء، وتش\\تت النقاب\\ة؛ وحص\\ل كاتبه\\ا أل\\بير بيي\\ي عل\\ى تعويض\\ات
 ل\\م يحض\\ر ف\ي اجتماع\\ات مكت\\م اتح\اد النقاب\\ات، حي\ث ك\\ان1937 حزيران/يونيو 12وفُِصل من عمله؛ ومنذ 

1937). ذل– أن إدارة الشركة المغربية التي ف\\وجئت ف\\ي حزيران/يوني\\\و 20يشغل منصم كاتم عام مساعد (



) درع1956واض\\طرت إل\\ى التن\\ازل، تعنت\\ت ه\\ذه الم\\رة وكس\\بت المعرك\\ة. وس\\تظل إل\\ى ح\\دود الس\\تقلل (
معارضة أرباب العمل للنقابية العمالية.

وان\\دلعت خلل الس\\نوات الموالي\\ة اض\\رابات ف\\ي ش\\ركة  الجي\\ر والس\\منت» بال\\دار البيض\\اء، ول\\دجى عم\\ال
مطاحن فاس. وقد رفضت السلطات القيام بالتحكيم في هذه النزاعات،  لن المض\\ربين مغارب\\ة»، حس\م زع\\م

. 1937جريدة  المغرب الشتراكي»، عدد آذار/مارس 

-سمات الضرابات ونتائجها- الصحافة وتعليقاتها.

 ك\\انون الة\\\اني/يناير ومنتص\\ف ش\\\باط/فبراير. وش\\هدت ف\\اس أك\\ةر11بلغ\\ت الض\\طرابات إذن قمته\\ا م\\ا بي\\ن 
1500 و1200واطول الضطرابات في البن\\اء والتع\\دين والح\\افلت، ث\\م ف\\ي المط\\احن حي\\ث أض\\رب م\\ا بي\\ن 

مأجور، جلهم مغاربة.

وكانت الزمة جد قصيرة في خريبَكة، إل أنها أقلقت السلطات. وفي الدار البيضاء أضرب مستخدمو الحافلت
، وش\\ركة كاط\\ال)CTM) والنق\\ل (الش\\ركة المغربي\\ة للنق\\ل TAC(الش\\ركة المس\\تقلة للنق\\ل بال\\دار البيض\\اء 

، أي حوالي ألف مستخدم. COSUMAوالشركة المغربية للسكر

 ك\\\انون20 ش\\غيل عل\\ى الت\\\والي ف\\ي حرك\\ة متف\\\ق عليه\\ا لتوقي\\ف العم\\\ل. وك\\ان ي\\وم 3500وإجم\\ال، دخ\\ل 
 مضرب عن العمل.1700الةاني/يناير أصعم يوم، بحوالي 

وكانت النتائج المحصلة غير متساوية. فتحققت زيادة في الج\\ور ف\ي البن\اء والتع\\دين وح\افلت ف\اس والش\\ركة
) بالدار البيضاء؛ ووقعت اتفاقيات جماعية مؤقتة بف\\اس ونهائي\\ة بالنس\\بة لح\\افلت ال\\دارCTMالمغربية للنقل (

البيضاء وفاس. وبع\\د م\\رور العاص\\فة ق\\ام بع\\ض المش\\غلين ال\\ذين ق\\دموا وع\\ودا أو وقع\\وا اتفاقي\\ات، بمن\\اورات
ورفضوا احترامها، وطردوا المناضلين النقابيين لتشتيت التنظيمات النقابية الفتية. وت\\دخلت الس\\لطات العمومي\\ة
للقيام بالتحكيم. وغالبا ما بعةت قوات الشرطة. وفي ف\\اس اعتق\\ل مناض\\لون وق\\دموا إل\\ى المح\\اكم وأدين\\وا؛ وف\\ي

خريبَكة سجن  المحرضون». 

، تش\\هد عل\\ى الحم\\اس1936ظلت هذه الحركات، وإن لم يكن لها فعل حجم مماثل لحجم حركة حزيران/يوني\\و 
المطلبي لشغيلة القطاع الخاص، ولسيما المغاربة، العازمين على الحصول على رفع أجورهم الهزيلة. 

ووقعت تقييمات مختلفة لهذه الحركات، فالشتراكيون والشيوعيون شجعوا هذه العمال التي تجلى م\\ن خلله\\ا
تضامن الشغيلة بكافة أصولها، لحظوا بزوغ وعي طبقي لدى المغاربة الذين نهضوا لمواجهة الستغلل الذي

 ف\\\\ي  المغ\\\\رب الش\\\\تراكي» يق\\\\ول:  أص\\\\بحA.Pradierوقع\\\\وا ض\\\\حية ل\\\\ه. فكت\\\\م أوَكوس\\\\تين برادي\\\\ي 
البروليتاريون المغاربة واعين بكرامتهم، ولم يعودوا يقبلون أن يعاملوا مةل  القنان» أو مةل  الدواب». ك\\ان
ألف من بينهم مجتمعين ق\رب مص\\الح البلدي\ة ينتظ\\رون ف\ي ه\دوء، ممةليه\\م المجتمعي\\ن م\ع أرب\اب العم\ل، م\\ن
الةانية إلى الةامنة مساء، وقاموا بنفس الشيء في اليوم التالي، وقال أحدهم الذي يتكلم اللغة الفرنسية:  أن\\ا أري\\د

).  21الةورة» وحين أبلغهم ممةلوهم بالنتائج الجيدة المحصلة، هتفوا  لتحي النقابات» (

وبعد م\ا ق\\دمت ه\ي أيض\ا رواي\\ة لض\رابات ف\اس وخريبَك\\ة، انته\ت جري\\دة  كلرت\ي» مقاله\ا به\ذه الس\\طور:
 بإبطالها للكليشيهات القديمة لرجال الدارة المنهكي\\ن، بين\\ت البروليتاري\\ا المغربي\\ة بأنه\\ا كس\\بت أخي\\را ال\\وعي
الطبقي الذي يجعله\\ا بل ه\\وادة ف\ي ص\\فوف البروليت\\اريين الوربيي\\ن لل\دفاع ع\\ن حقه\ا ف\\ي الش\\غل وف\ي الق\\وت

اليومي».

وعلى عكس هذا، قررت الصحافة الواسعة النتشار عدم الحديث عن هذه الحركات أو التح\دث باق\ل م\ا يمك\ن.
وكانت جريدة  لوبوتي ماروكان»، حرصا منها على مراعاة جانم زبنائها الموظفين والعم\\ال، تعط\\ي تق\\ارير



، وهي لسانPresse marocaineسريعة ودقيقة في تسلسها الزمني، وبدون تعليق، أما  لبريس ماروكان» 
ح\ال فرع\\ي الح\\زب الش\\تراكي الفرنس\\ي والح\\زب الش\\عبي الفرنس\\ي، فبع\د س\\كوتها  لك\\ي ل تحي\ط الس\\ياح»،
انفج\\رت، معت\\برة أن ه\\ذه الض\\طرابات ه\\ي م\\ن ت\\دبير م\\ؤامرة ش\\يوعية، واته\\م الجن\\رال ن\\وَكيس بالض\\عف

وتعرض لنتقاد عنيف.

 نش\\رت  لبري\\س ماروك\\ان» رس\\الة أح\\د الق\\راء، ه\\ذه بع\ض1937 ك\\انون الة\\\اني/يناير 27فف\\ي ع\ددها لي\\وم 
مقتطفاتها.

 يخوض\\ون  إض\\راباCTM كانون الةاني/يناير، ومستخدمو الشركة المغربي\\ة للنق\\ل 20 منذ صباح يوم أمس، 
ع\\ن العم\\ل، لم\\اذا ل تتح\\دثون عن\\ه ف\\ي جرائ\\دكم ف\\ي ال\\وقت ال\\ذي يش\\ل حي\\اة البلد القتص\\ادية؟ إن التحري\\ض

الةوري الذي أشرتم إليه بشجاعة هو أوسع مما بينتم».

 وق\\د أدى الت\\دخل المؤس\\ف للجني\\رال ن\\وَكيس ف\\ي اض\\رابات البن\\اء الخي\\رة بف\\اس إل\\ى ان\\دلع الض\\راب ف\\ي
حافلت هذه المدينة وفي مراكز الفوسفاط بخريبَكة». 

 فرنك\\ات ويري\\دون أن5 إل\\ى 4 في قطاع البناء حص\\ل محرض\\و ك.ع.ش. بف\\اس عل\\ى رف\\ع الج\\ر الن\\ى م\\ن 
يدفعوا العمال المغاربة للحصول على زيادة مماثلة... المر ال\\ذي س\يؤدي إل\ى تعمي\\م غلء المعيش\\ة وس\يقودنها

إلى البؤس». 

 شباط/ين\\\اير، كت\\م مراس\\ل الجري\\دة، وه\\و ب\\دون ش\\– مس\\تخدم ف\\ي المكت\\م الش\\ريف22وف\\ي الي\\وم الم\\والي، 
للفوسفاط ومنخرط في الحزب الشعبي الفرنسي، في مقال بعنوان  القلقل في خريبَكة» ما يلي:

 منذ ذهاب بيروتون، يبدو أن المحرضين اختاروا خريبَكة كمركز لنشاطهم. فالنتفاضة المستقبلية تتهيأ ضمن
 أهلي)... 12000 أوربي و500صفوف مستخدمي المكتم الشريف للفوسفاط (م.ش.ف.) (

 بمبرر النقابية، تعمل جمعية نقابية معينة، مركزها بدار  الشعم» بخريبَكة، وهي أيض\\ا مرك\\ز ف\\رع الح\\زب
)، تعم\\ل عل\\ى دف\ع اله\\الي إل\\ى النتف\اض ض\\د الس\\لطة؛SFIOالشتراكي، الفرع الفرنس\\ي للممي\\ة العمالي\\ة (

وتجم\\ع ه\\ذه الجمعي\ة المهني\\ة المزعوم\\ة م\\رارا اله\\الي، وتحةه\\م عل\\ى التنظي\\م، ك\\بررة له\\م ايجابي\ات اتح\\ادهم
للحصول على كافة أنواع المتيازات المادية والمعنوية، عن طريق عمل مشترك».

هذه معلومات مهمة حول الشغيلة المغاربة. إل أن  لبريس ماروكان» التي لمن تجد الكلمات الكافية للتنديد ب
 أو5.60ك.ع.ش. التي تقود الوربيين إلى البؤس، لنها حصلت عل\ى أج\ر ي\\ومي لش\غيلة البن\اء الهليي\\ن يبل\غ 

لنه\\ا ت\\دفعهم إل\\ى مناهض\\ة الس\\لطة، ل\\م تك\\ف ع\\ن م\\دح فرانك\\و، ال\\ذي يض\\من برف\\ق  راح\\ة اله\\الي وتط\\وير
المؤسسات السلمية».

هل أثر المناضلون الوطنيون على الشغيلة المغاربة وساهموا في اندلع حركات الضراب ع\\ن العم\\ل؟ تتع\\ذر
الجابة. إل أنه من البديهي أنهم لم يكون\\وا غي\ر مب\\الين به\ذه الح\داث الجتماعي\ة، ب\ل تتبعوه\\ا ع\ن كة\م، كم\ا

(1936حص\\ل ف\ي حزي\\\ران/يونيو  ). ذل\\– لنه\\م ك\انت له\\م اتص\\الت منتظم\\ة م\\ع المناض\\لين الش\\تراكيين،2 
وك\\\ان بعض\\\هم مس\\\ؤولين نق\\\ابيين ف\\\ي ال\\\دار البيض\\\اء، وف\\\ي ف\\\اس خاص\\\ة، حي\\\ث ك\\\ان ج\\\ان برن\\\ارديني (

J.Bernardini) ك\\اتم ف\\رع الح\\زب الش\\تراكي، الف\\رع الفرنس\\ي للممي\\ة العمالي\\ة، وأن\\دري دراتيَكن\\اف ،(
A.Dartigenave كاتم عام للتحاد المحل\ي وج\ان م\\وران ،(J.Maurinم\\داوم، ك\اتم نقاب\ة البن\اء وك\اتم ،

إداري للتح\\اد الجه\\وي، ك\\انوا متفقي\\ن معه\\م ويؤي\\دون بع\\زم برن\\امجهم الص\\لحي، وق\\د اعت\\برت الس\\لطات
القليمي\\ة أن ه\\ؤلء النق\\ابيين، بمس\\اعدة اش\\تراكيين مغربيي\\ن هم\\ا ادري\\س بنزاك\\ور وال\\وزاني، بري\\دي، هم\\ا

(1937المس\\ؤولين ع\\ن إض\\رابات ك\\انون الة\\\\اني/يناير وش\\\\باط/فبراير  ، ف\\إن1936). وكم\\ا حص\\ل ف\\ي 23 



مناضلي ك.ع.ش. هم الذين لعبوا دور القيادة في هذه الحركة، رغم تصرف الهالي لوح\\دهم ف\\ي خريبَك\\ة، فق\\د
كانت لهم علقات وطيدة بالنقابة التي قامت بعمل دعائي وتنظيمي في صفوفهم ثم سرعان ما تدخلت كوسيط. 

-تخوفات القامة: التعاضدية شكل مرغوب فيه للتنظيم العمالي بالنسبة للمغاربة.

ك\\انت مص\\الح القام\\ة المكلف\\ة بمراقب\\ة العق\\ول وب\\إدارة اله\\الي مش\\غولة الب\\ال. وف\\ي  النش\\رة القتص\\ادية»
، وهو مراقم مدني احتياطي، ع\\نAdrien Massonaudللمغرب. شبه الرسمية، عبّر مقال أدريان ماسونو 

وجهات النظر الرسمية.

فبعد استعراض لمشاكل الصناعة التقليدية والتعاضديات، والزم\\ات ال\\تي م\\رت به\\ا والمخ\\اطر الناجم\\ة عنه\\ا،
أبرز الكاتم ظهور  كهربائيين، س\\ائقين، ميك\\انيكيين، عم\ال ي\\دويين وعم\ال مص\\نع... ال\\خ، أص\\بحوا يش\\كلون
طبقة جديدة من الشغيلة، طبقة عاملة وذل– خارج تعاضديات العمال التي يتنامى عددها سنة بع\د س\نة. ول\\م يع\د
من الممكن تجاهل تطور هؤلء العمال إذ بمشاركتهم في عمل العمال الوربيي\\ن، س\\يريدون عم\\ا قري\\م التمت\\ع
بحق\\وقهم. وس\\بق لبعض\\هم، ف\\ي مراك\\ز بالرب\\اط وال\\دار البيض\\اء، أن انخ\\رط ف\\ي تجمع\\ات مهني\\ة وتض\\امن م\\ع
العم\\ال الوربيي\\ن ف\\ي اض\\راباتهم. وق\\د اكتس\\بت الحرك\\ة أهمي\\ة كافي\\ة لث\\ارة انتب\\اه الح\\زاب السياس\\ية. وف\\ي

) ، طالبت الفيدرالية المغربية للفرع الفرنسي للممية24 تشرين الول/أكتوبر (كذا) (18مؤتمرها المنعقد يوم 
) بالسماح للمغاربة بالمساهمة في النقابات المهنية...SFIOالشتراكية (

 وق\\د س\\بق أن اش\\رنا إل\\ى المخ\\اطر الناجم\\ة ع\\ن تمكي\\ن ه\\ذه الكتل\\ة البش\\رية الجاهل\\ة والمتنامي\\ة باس\\تمرار م\\ن
الدخول إلى النقابات الوربية لتتعاطى لنضالتنا السياسية.

 وعلى عكس هذا، من المستحيل الوقوف عند حل كسول، سيمنع على الهالي النخراط ف\\ي النقاب\\ات لي\\تركهم
بدون دفاع أمام أرباب العمل الوربيين أو المغاربة».

كح\\ل س\\وى تعمي\\ق سياس\\ة ال\\دعمA.Massounaud انطلق\\ا م\\ن ه\\ذه الملحظ\\ات، ل ي\\رى أدري\\ان ماس\\ونو 
المالي والتقني في إطار تعاضديات موطدة ومجددة بغي\\ة انق\\اذ الحرفيي\\ن م\\ن الفلس وتوس\\يع مب\\دأ التعاض\\دية

ليشمل الشغيلة.

ويضيف قائل:  إن هذا الشكل التنظيم\\ي المواف\\ق لتقالي\ده، م\\ألوف م\ن طرف\ه، س\يعلم ب\أنه لك\\ي يص\بح ع\امل،
يجم عليه أن يتسجل في تعاضدية معينة كما هو الشأن بالنسبة للحرفي...

 وف\\ي ال\\وقت ال\\ذي ستص\\بح في\\ه التعاض\\دية بالنس\\بة للعام\\ل المغرب\\ي ف\\ي ذات الن، مكتب\\ا للتوظي\\ف، وش\\ركة
للسعاف المتبادل ومجموعة دفاعية سوف تفقد النقابة أية جاذبية بالنسبة إليه.

 به\\ذا المعن\\ى، سيس\\مح تنظي\\م التعاض\\دية بم\\د حكوم\\ة الحماي\\ة بالوس\\ائل الكفيل\\ة ب\\التحكم ف\\ي ت\\وجيه ونش\\اط
محميينا. ومن الزاوية الجتماعية والسياسية، فإن على هذا التنظيم أن يقلص النزاع\\ات الجتماعي\\ة بي\\ن أرب\\اب
العمل والعمال إلى أدنى حد. وسيتمتع العمال بفضل متانة تأطيرهم وتعليمهم وإسعافهم ف\\ي إط\\ار التعاض\\ديات،
باس\\تقرار اجتم\\اعي س\\يكون أفض\\ل ض\\مانة بالنس\\بة لن\\ا ض\\د المحرض\\ين خلل مراح\\ل الزم\\ة القتص\\ادية

والسياسية....»

فالمور واضحة للغاية. لم يخش هذا المقال، الصادر في عه\\د حكوم\\ة الجبه\\ة الش\\عبية، م\\ن الس\\تناد إل\\ى نظ\\ام
التعاضدية الذي  اعتمدت عليه بعض ال\\دول الوربي\\ة... لنج\\از إع\\ادة تنظي\\م ق\\ومي ش\\امل». وك\\ان يع\\بر ع\\ن

 م\\ن ط\\رف اللجن\\ة1928الفلسفة المشتركة لرباب العمل والقامة العامة. وكانت ه\\ذه الفلس\\فة، المقترح\\ة س\\نة 
(1932 سنة René Hofferالفرعية للشؤون السلمية، والمتبناة من طرف روني هوفر  )، تط\\رح عل\\ى25 



نفس\\ها كه\\دف، حص\\ر طبق\\ة الش\\غيلة المغارب\\ة الجدي\\دة ف\\ي إط\\ارات قديم\\ة يؤك\\د المس\\ؤولون عل\\ى الرغب\\ة ف\\ي
تحديةها.

، أمام مجلس الحكومة عل\\ى ه\\ذه الفلس\\فة لت\\برير رفض\\ه1937 حزيران/يونيو 25واستند الجنيرال نوَكيس يوم 
للحق النقابي للمغاربة:  لم يسمح للهليين بالتمتع بهذا القانون، لن\\ه لتحس\\ين مص\\ير الطبق\\ة العامل\\ة المغربي\\ة،

يجم في نظري أن نتجه وجهة أخرى، أي إحياء التعاضديات وتجديد الصناعة التقليدية».

إن ه\\ذا مؤش\\ر ت\\وجيهي ك\\ان كفيل بتلبي\\ة رغب\\ات كب\\ار أرب\\اب العم\\ل ال\\ذين ك\\انوا يحش\\ون فك\\رة الش\\يوعية
والصراع الطبقي. غير أن التجمع الشعبي كان م\\ا ي\\زال قائم\\ا، إذ ل\\م يك\\ن بإمك\\ان ول ف\\ي ني\\ة القام\\ة العام\\ة أن
تذهم أبعد من هذا، كان يكفيه\\ا آن\\ذاك ان غي\\اب الح\\ق النق\\ابي ل\\ن يس\\مح للمناض\\لين ال\\وطنيين ب\\أن يجعل\\وا م\\ن

النقابات العمالية وسيلة إضافية للضغط.

.المواقف النقابية

-التضامن والستقطاب

لم يستسلم مناضلو اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب، إذ أكدوا باس\\تمرار تض\\امنهم م\\ع الش\\عم المغرب\\ي ف\\ي
محنت\ه. وعل\\ى إث\ر الجف\اف، اش\\تد ض\يق س\كان جن\وب المغ\\رب فأنش\أ تكت\\ل المص\\الح العمومي\ة لجن\ة لس\عاف
ج\\\ائعي ومع\\\دمي الجن\\\وب المغرب\\\ي، وافتت\\\ح اكتتاب\\\ات ف\\\ي ص\\\فوف منخرطي\\\ه، الم\\\وظفين وش\\\غيلة الدول\\\ة

. وتبع\\ت ومستخدمي التجارة والبناك. وفعلت الغرفة التجارية والص\\ناعية نف\\س الش\\يء، لك\\ي ل تظ\\ل مهمش\\ة
 عل\\ى لجن\\ة التنس\\يق ال\\تي انش\\ئت.1937 أيار/م\\\ايو 11ذل– مبادرات أخرى. وفرض التكتل وجهات نظره ف\\ي 

كم\\ا حص\\ل عل\\ى إمكاني\\ة ت\\دبيره بنفس\\ه للم\\وال ال\\تي س\\يجمعها، وش\\رائه للم\\واد الغذائي\\ة الض\\رورية مباش\\رة،
وتنظيم\\ه لتوزي\\ع الس\عافات وق\د تكل\\ف بمدين\\ة مراك\\ش، فت\\م خلل ع\\دة أس\ابيع توزي\\ع رب\\ع خ\\بزة م\ن الش\\عير

). وق\د بره\\ن26- ال\\ذين تق\\دموا (6000 و4000كانوا ما بي\\ن –وشربة يوميا على كل فرد من آلف المعدمين 
الموظف\\ون والبري\\ديون والس\\ككيون عل\\ى مه\\ارة وتف\\ان وش\\جاعة ف\\ي عمله\\م. وق\\د أدى أح\\دهم، وه\\و كاس\\ول

Cassola) 27، مستخدم بالمصالح البلدية لمراكش، المصاب بالتيفوس، حياته ثمنا لهذه المجهودات .(

. وتع\\اظم1936وقد كشف المناضلون أيضا عملية استقطاب المغاربة التي بدأت بعد إضرابات حزيران/يوني\\و 
عددهم، إل أننا ل نستطيع تحديده ولو بصورة تقريبية، شملت الستقطابات قطاع\\ات البن\\اء ومن\\اجم الرص\\اص

الدول\\ة، والبري\\د،والفوس\\فاط، والنق\\ل، المس\\تخدمين (حي\\ث ك\\ان اليه\\ود المغارب\\ة ك\\ةيرين)، والس\\ك–، وش\\غيلة 
والمعلمين والموظفين الخرين. وظلت أبواب بعض النقابات موصدة أمامهم. كم كان عددهم الجم\\الي؟ بع\\ض

). إل أن الش\\غيلة المغارب\\ة، س\\واء ك\\انوا منخرطي\\ن ف\\ي النقاب\\ة أم ل، ك\\انوا يتجه\\ون نح\\و28اللف ربم\\ا (
تنظيمات اتحاد النقابات الكونفدرالية للمغرب، وهي التي كانوا يتبعونه\\ا حي\\ن يري\\دون تق\\ديم مط\\البهم أو ال\\دفاع
عن أنفسهم. ول يبدو ان المناضلين الوطنيين ال\ذين ك\ان م\\ن بي\ن مط\البهم الح\\ق النق\ابي وح\ق التجم\ع، وال\\ذين

). ول\م يك\\ن29ق\\د فك\\روا إذ ذاك ف\\ي معاكس\\ة ه\\ذا الت\\أثير (–كانت علقتهم جي\دة م\\ع الش\\تراكيين والش\\يوعيين 
الم\\ر ك\\ذل– بالنس\\بة لرب\\اب العم\\ل ولرج\\ال الس\\لطة والش\\رطة ال\\ذين ك\\انوا يح\\اربونه ويط\\اردون النق\\ابيين

المغاربة.

). وأك\\ةر30ولحمايتهم من الحملت النتقامية، غالبا ما كان المسؤولين النقابيون ل يعطونهم بطاقة العض\\وية (
من ذل– لم يفكروا في اعطائهم مسؤوليات، كما هو الشأن بالنسبة للج\\انم، لن الظهي\\ر يمن\\ع ذل\\–. وبتط\\بيقهم

أوق\\ف ه\\ؤلء–لنهم لم يرغبوا بدون ش– في المجازفة بح\\ق ك\\انوا يعت\\برونه وش\\ي– التحقي\\ق –الحرفي للقانون 
المسؤولون التكوين العمالي. كان هذا حدثا خطيرا أدى غلى تراجع في الممارسات التي ب\دأت تس\ود الجمعي\\ات

المهنية. مع انتخاب المغاربة في المكاتم.



وبحك\\م الواق\\ع أص\\بحت المك\\اتم النقابي\\ة، المكون\\ة م\\ن الفرنس\\يين فحس\\م، تعت\\بر نفس\\ها الم\\دافع الط\\بيعي ع\\ن
المأجورين المغاربة، وليس ناطقا مؤقتا باسم شغيلة ُمنعوا من التعبير، وترتم على ذل– ن\\وع م\\ن الب\\وة تجل\\ت

إل أنه كانت هناك استةناءات. –في تصرفات وتصريحات العديد من المسؤولين 

-المطالبة المجددة بالحق النقابي

وظلت مع ذل\– المطالب\\ة ب\الحق النق\ابي لفائ\دة المغارب\\ة ف\ي مقدم\ة اهتمام\ات التح\اد الجه\وي. إذ ك\انت ت\\تردد
بإلحاح من خلل النقاشات وملتمسات التجمع\\ات العام\ة أو م\\ؤتمرات كاف\ة التنظيم\ات النقابي\\ة. وك\انت تُع\رض
عل\\ى الس\\لطات القليمي\\ة والمقيمي\\ة كلم\\ا س\\نحت الفرص\\ة ل\\ذل–. ومن\\ذ أن اص\\بح للتح\\اد جري\\دته،  طراف\\اي»

Travailلم يصدر أي عدد منها بدون أن تكون القضية مطروحة فيه. فكت\\م ش\\ارل دوب\\وي، ف\\ي الع\\دد الول ،
، في مقاله  النقابية والمغرب»، بأن كافة الشغيلة مستغلون، كيف م\\ا ك\انت1937 تموز/يوليو 15الصادر يوم 

أصولهم، وهم بحاجة إلى التحاد في مواجهة  كبار رجال العمال المتيني التنظيم». وأضاف:  ل يج\\م من\\ح
الحق النقابي فقط للوربيين الذين ل يمةلون إلّ حفنة متواضعة، بل للطبقة العامل\\ة برمته\\ا. ه\\ذا الح\\ق علين\\ا أن
نحصل عليه، لنه يستحيل على حكومة الجبهة الشعبية المرتكزة على جماهير الشغيلة أن ترفض الحق النق\\ابي

لشغيلة آخرين».

ث\\م، بع\\د إش\\ارة لمق\\ال أدري\\ان ماس\\ونو ولمش\\روعه ( التنظي\\م التعاض\\دي») يس\\تنكر ق\\ائل:  هُ\\َوذا إذن مخط\\ط
مفهوم... لتقسيم الطبقة العاملة... ل، يا سادتي أرباب العمل، لقد فهم المأجورون ما تقصدون، ورغم مناوراتكم
سيتحد الش\\غيلة المغارب\ة م\ع الطبق\\ة العامل\ة ف\ي  ك.ع.ش.... إنن\ا جميع\ا، مس\تغلون نناض\\ل ض\د أرب\اب العم\\ل
وضد الرأسمال وض\\د الفاش\ية... إنك\م تري\\دون أن تفعل\\وا م\ا فع\ل فرانك\و، تري\\دون اس\تعمال المغارب\\ة للطلق
النار على إخوانكم الفرنسيين، وتريدون استخدامهم ذخيرة لم\\دافعكم م\\ن أج\\ل تكس\\ير اتح\اد الطبق\\ة العامل\\ة. ل،

إن الشغيلة لن يقبلوا هذا مطلقا». 

، عض\\و اللجن\\ة الداري\\ة ال\\ذي، ذك\\ر بال\\دلئل المقدم\\ة لرف\\ض الح\\قA.Benayounثم أتى دور أفري\\د بن\\ايون 
معارضة الس\\لطان لق\\رار يض\\ع ج\\زءا م\\ن رعيت\\ه خ\\ارج س\\لطته، إمكاني\\ة اس\\تغلل ذل\\– م\\ن–النقابي للمغاربة 

وأك\\د، عل\\ى عك\\س ذل\\–، ب\\أن النقاب\\ة بس\\ماحها للتق\\ارب بي\\ن–ط\\رف ال\\وطنيين المغارب\\ة ض\\د س\\لطة فرنس\\ا 
الفرنسيين والمغاربة  ستشكل ربما حاجزا قويا ضد أي\\ة فك\\رة للحك\\م ال\\ذاتي» و ه\\ذا س\\يعود ب\\أكبر النف\\ع عل\\ى

). 31الحماية وسيمدد عمرها» (

تعرضت هذه التصريحات، التي تتجاوز العتبارات النقابية المحضة، لنتقادات ش\\ديدة م\\ن ط\\رف ج\\ان مين\\ار
J.Minnar،«اسم مستعار بدون ش–- في مقال بعنوان:  ل يجم أن تكون النقابية عامل مساعدا للستعمار-  

ال\\ذي ك\\ان يف\\ترض ب\\أن ه\\ذه– أيلول/س\\\\بتمبر. وأنه\\ى الك\\اتم 26نش\\ره ف\\ي  المغ\\رب الش\\تراكي»، ع\\دد 
التص\\ريحات تعك\\س أفك\\ار معظ\\م مس\\ؤولي اتح\\اد النقاب\\ات الكونفديرالي\\ة للمغ\\رب- مق\\اله به\\ذه الكلم\\ات:  إن

القضية بينهم وبين القوة المتكلفةالمغاربة في بلدهم. لهم الحق في تبني الفكار التي يعتبرونها صحيحة. وهذه 
».بالحماية وعلى البروليتاريين الوربيين أن يدعموهم فقط

-الشيوعيون والشتراكيون والنقابيون أمام مطالب الوطنيين.

1937كان هذا النقاش يعكس تقييمات المناضلين المختلفة للحداث التي كانت تهز المغرب ف\\ي أيل\\\ول/سبتمبر 
والتي ستتفاقم في الشهر الموالي.

إذ ق\\رر  الش\\بان المغارب\\ة»، ال\ي\\ن اص\\يبوا بالخيب\\ة عل\\ى إث\\ر رف\\ض حكوم\\ة الجبه\\ة الش\\عبية تلبي\\ة مط\\البهم،
العدول ع\ن المعارض\\ة المعتدل\\ة ال\تي مارس\وها لح\د الن، وعمل\\وا عل\\ى توس\يع قاع\دتهم الش\\عبية، والنف\اذ إل\ى

شعم المدن والبوادي، ونشر برنامج الصلحات. 



). اجتمع التج\\اه الول ح\\ول ال\\وزاني ف\\ي الحرك\\ة الش\\عبية؛1937إلّ أنهم انقسموا إلى اتجاهين (شباط/فبراير 
فيما شكل التجاه الةاني، وهو الكةر عددا، بقي\\ادة علل الفاس\\ي وبلفري\\ج ومحم\\د الي\\ازدي وعم\\ر عب\\د الجلي\\ل،
الحزب الوطني لتحقيق الص\\لحات، وأنش\\أ الح\\زب ال\\وطني فروع\\ا ل\\ه ف\\ي مختل\\ف م\\دن المغ\\رب ومداش\\يره،
وبذل جهده لستعمال تنظيمات الكشفية والكتاتيم القرآني\\ة المج\\ددة للت\\أثير عل\\ى الس\\باب وتن\\ويره، إلّ ل\\م يهم\\ل

الحفاظ على اتصالت مع الشتراكيين والشيوعيين والنقابيين.

 (لي\\\ون س\\\لطان) ف\\\ي القي\\\ام بحمل\\\ة ف\\\ي جري\\\دةM.Forclaudeواس\\\تمر الش\\\يوعيون، بقل\\\م م\\\ارك فوركل\\\ود 
  لمنح الحريات الديمقراطية الولية للشعم المغربي، وإنش\\اء م\\دارس جدي\\دة ومن\\ح حري\\ةClarté كلرتي» 

). واك\\دوا اع\\ترافهم بح\ق الش\\عوب33)، وت\\وفير عدال\ة نزيه\ة ول متحي\زة ومس\تقلة» (32الص\حافة المس\\لمة (
المستعمرة في الستقلل، غير أنهم أوصوا بأخذ امكانيات الظرف بالعتبار وبعدم النفصال ع\\ن فرنس\\ا وع\\ن

).34الجبهة الشعبية (

وظل الشتراكيون منقسمين حول حج\\م ووتي\\رة ه\\ذه الص\\لحات وح\ول طبيع\\ة العلق\\ات ال\\واجم اقامته\ا م\\ع
التنظيمات الوطنية، وليس فيما يتعلق بضرورة محاربة التجاوزات والقي\\ام بإص\\لحات. وك\\ان ي\\برز باس\\تمرار
تعارض بين الشتراكيين المعت\\دلين و اليس\\ار الة\وري»، وبي\ن الن\\اطقين باس\مهما، لِيوني\\تي وش\\ينيو. وبقراءتن\ا

، ق\\د1937 حزيران/يوني\\\و 21، ع\\دد Le Petit Marocainللتقرير الصادر في جريدة  لوبوتي ماروكان» 
 حزي\\\ران/يونيو20يك\\ون بإمكانن\\ا العتق\\اد ب\\أن اتفاق\\ا أُب\\رم بي\\ن الطرفي\\ن ف\\ي الم\\ؤتمر الفي\\ديرالي المنعق\\د ي\\وم 

 ف\\ي الم\\ؤتمر الش\\تراكيL.Paye، وب\\أن تقري\\را مش\\تركا ح\\ول القض\\ية المغربي\\ة س\\يقدمه لوس\\يان ب\\اي 1937
لمرس\\يليا ف\\ي تم\\\وز/يوليو. لك\\ن ل\\م يحص\\ل ذل\\–. إذ ق\\دم ش\\ينيو تقري\\ره ال\\ذي تض\\َمن نق\\دا ح\\ادا لنظ\\ام الحماي\\ة

). أم\ا35وللستغلل الذي يخفيه وطالم بالوفاء بالوعود التي قدمها المؤتمر الشتراكي خلل السنة الفارط\\ة (
ليوني\\\تي فل\\\م يتمك\\\ن م\\\ن الت\\\دخل، مم\\\ا س\\\ّر الق\\\ادة ال\\\وطنيين. لك\\\ن، ف\\\ي م\\\ؤتمر الرب\\\اط المنعق\\\د ف\\\ي تش\\\رين

، انتُخم لٍيونيتي كاتبا فيديراليا وأخذ بقيادة الحزب. غير أن شينيو ظ\ل ف\\ي قي\ادة الجري\\دة.1937الةاني/نوفمبر 
وكانت هذه الزدواجية بشكل ما منبع توتر. 

،1937وأدى تحويل مياه نهر كان يزود أحياء مغربية بمكناس لفائدة الستيطان، في أيار/مايو-حزيران/يوني\\و 
إلى انفجار سخط المغاربة من وجدة إلى مراكش. فتوالت الحتجاجات الجماهيرية، وتدخلت الشرطة والجيش؛
ومات من مات وجرح من جرح، ووقعت اعتقالت ومظاهرات جديدة. وفي النهاية، تم احتلل الحياء الشعبية

 تش\\رين الول/أكت\\وبر، واعتق\\ال أو نف\\ي الق\\ادة ال\\وطنيين الت\\الين: عب\\د الجلي\\ل ومحم\\د28 و27بف\\اس ي\\ومي 
 تشرين9اليزيدي، ومحمد ديوري وعلل الفاسي والوزاني. كما تم حل الحزاب الوطنية ومنع جرائدها. ومنذ 

الول/أكت\\وبر، أخ\\بر ن\\وَكيس ب\\اريس ب\\أنه ل\\ن ي\\تردد عن\\د  أول مظ\\اهرة م\\دبَرة» باتخ\\اذ اج\\راءات لعتق\\ال
).36المحرضين مهما كانت ردود الفعال المرتقبة (

ل\\\م تتلش الوطني\\\ة عل\\\ى إث\\\ر ه\\\ذه الج\\\راءات، وإن ض\\\عفت ك\\\ةيرا. واس\\\تطاع المقي\\\م الع\\\ام، بفض\\\ل بع\\\ض
الصلحات وبسياسة معينة قوامها الرأفة والمراعاة والتقدير، أن يكسم جزءا من الشبيبة وأن يغري القصر.

 انفع\\ال قوي\\ا ف\\ي أوس\\اط اليس\\ار. فعبَ\\ر أُوران\\ج1937وق\\د ولَ\\دت أح\\داث أيل\\\\ول/سبتمبر-تشرين الول/أكت\\وبر 
Aurange «في جريدة  طرافاي ،Travail) من\\ددا ب\\البؤس والمجاع\\ة والحملت37 عن مشاعر النق\\ابيين ،(

الدعائي\\ة الفاش\\ية الس\\بانية واليطالي\\ة واللماني\\ة، وبغي\\اب اج\\راءات تحس\\ين أوض\\اع الس\\كان:  يج\\م ت\\وفير
المدارس، يجم توفير الماء... يجم توفير شيء من الحرية... يجم من\\ع اللج\\وء إل\\ى الق\\وة مطلق\\ا، فالتهدي\\د ل\\ن
يدوم طويل.» وأدان أيضا رفض القامة المتعنت لمنح الحق النقابي:  لو استمتعت إلينا الحكومة، التي غلّطه\\ا
بعض الموظفين السامين الرجعيين، لما أخللنا بالتزاماتنا. كنا سنتكفل بتعليم أصدقائنا المسلمين. لِ\\م إخف\\اء ذل\\–؟
كانت لهم ثقة فينا، بل لم يةقوا إلّ بنا. لكونهم شغيلة، لم يرغبوا في الركون إلّ إلى رفاقهم بالمصانع والورشات

والمكاتم...»



فيما راق لمناضلين آخرين أن يشيروا إلى أن العمال المغاربة المنقبين ل\\م يس\\اهموا ف\\ي ه\\ذه التحرك\\ات؛ وب\\ذل–
يعطون الدليل على أن الجمعيات المهنية كانت مجال لللتقاء والتفاهم، وليست ب\\ؤرة للقلق\\ل، وعل\\ى أن رف\\ض

الحق النقابي كان خطأً.

لم تتأثر سلطات القامة بهذه المواقف. وكان مةال تونس، المشار إليه بكةرة، يبدو على أنه المةال الذي ل يج\\م
أن يُحتذى في وقت كان فيه الشغيلة التونسيون يس\\تعملون الحري\\ة النقابي\\ة ل ع\\ادة تأس\\يس الكونفديرالي\\ة العام\\ة

). وق\\د أدت ض\\غوطات ارب\\اب38) لمواجه\\ة ك.ع.ش. المختلط\\ة (C.G.T.Tللش\\غيلة التونس\\يين (ك.ع.ش.ت. 
العمل الستعماريين وأحداث أيلول/سبتمبر-تشرين الول/أكتوبر، إلى تصلم الجنيرال نوَكيس في موقفه.
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والتنظيم .الستقطاب

بهياك\\ل الخي\\ر هذا واكتمل. النقابي التأسيس وتنامى الرتفاع، في المنقبين عدد استمر فقد أمر، من يكن ومهما
الرابط\\ة التح\\ادات أو الفي\\ديراليات أي: عمودي\\ة وبهياكل محلية، اتحادات في إقليم أو بلدة نقابات جمعت  أفقية
.آنداك» يقال كان  كما الصناعة نفس أو – المهنة نفس شغيلة فروع أو النقابات بين

،1936 نهاي\\ة ف\\ي 8000 أو 7 بـ يق\\در كان الذي للمغرب الكونفيديرالية النقابات اتحاد في المنخرطين عدد إن
أهمي\\ة، ذات قف\\زة انه\ا. الس\\نة نهاي\\ة ف\ي 20000 وقراب\\ة 1937تم\\\وز/يوليو  في 12000 حوالي بلغ يكون قد

).1( ما شيئا مرتفعة النقابات لتحاد العام الكاتم قدمها التي الرقام أن اعتبرنا لو حتى

م\\ؤتمري ف\\ي الممةلة النقابات لوائح مقارنة الصدد هذا في المفيد ومن. القطاعات جميع في التوسع هذا ويلحظ
أن منها يستخلص اذ النتدابات، من التحقق لجن قدمتها كما ،1938 شباط/فبراير و 1937 كانون الةاني/يناير

ذات المص\\الح ف\\ي 5 و تفويض\\ا؛ وثلثي\\ن بةماني\\ة للم\\وظفين نقاب\\ة 26:\\ 1937 س\\نة خلل تأسس\\ت نقاب\\ة 48
م\\ن المجم\\وع  تفويض\\ا ف\\ي61 ف\\ي القط\\اع الخ\\اص بس\\بعة عش\\ر تفويض\\ا، أي 17بس\\تة تفويض\\ات؛ و المتياز
ال\\ى الج\\دد المنخرط\\ون انضم وقد. متوسطة أو صغيرة أهمية ذات نقابات وهذه ،204 يبلغ إجمالي عدد ضمن

.والقتصادية الدارية للحياة الكبرى القطاعات في والمؤسسة سابقا الموجودة التنظيمات

والقط\\اع %20.5 المتي\\از ذات المص\\الح ونقاب\ات التفويض\\ات؛ % م\ن45 تض\\م الع\\ام القط\اع نقاب\\ات وك\\انت
ع\\ددهم وبفض\\ل. الك\\برى الع\\داد يش\\كلون الدول\\ة وش\\غيلة والبري\\ديون الموظف\\ون وك\\ان %.\\ 34.5 الخ\\اص
أص\\بح  إذ.تقل\\ص النس\\بي وزنه\\م أن غي\\ر. الساس\\ية التح\\اد قاع\\دة بمةاب\\ة ك\\انوا المالي\\ة، م\\واردهم وانتظ\\ام
والبن\\اك، الفوس\\فاط ومس\\تخدمو والكهرب\\ائيون عمالي\\ة، مجموع\\ة أق\\وى أنه\\م فأكةر أكةر أكدوا الذين السككيون

الش\\غيلة ع\\دد وتن\\امى. المراع\\اة م\\ن بن\\وع يع\\املون أص\\بحوا الس\\تعمارية، الحي\اة عل\\ى مباش\\ر نف\\وذ له\\م ال\\ذين
.البري والنقل الحضري والنقل والبناء والتعدين التغذية قطاعات في المنظمين

وف\\ي المتي\\از ذات القطاع\\ات ف\\ي العم\\الي للعنص\\ر المتنامي\\ة بالهمي\\ة القائل\\ة المناض\\لين ملحظ\\ة تتأك\\د به\\ذا
إث\\ر عل\\ى عويص\\ة مش\\اكل للمغ\\رب الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات اتح\اد مسؤولي على طرح مما الخاصة، القطاعات

المناض\\لين يعرض القيادة مناصم باحتلل وحدهم للفرنسيين بسماحه النقابي القانون وكان الطر قلة أو غياب
.النقابة تفكي– ويسهل العمل أرباب لقمع المغاربة

وتنظمه\\م الش\\غيلة، وت\\وعي ت\\وجه أن عليه\\ا ك\\ان اذ. حاس\\ما المحلي\\ة التح\\ادات دور أص\\بح الظ\\روف، ه\\ذه في
المؤسس\\ة الخمس\\ة المحلي\\ة التح\\ادات ج\\انم إل\\ى. نش\\اطهم ف\\ي وت\\دعمهم مط\\البهم ع\\ن التع\\بير على وتساعدهم



وآس\\في البيض\\اء ال\\دار: مراكزه\\ا وك\\انت ،1937 وآذار/م\\ارس شباط/ف\\\براير في أخرى خمسة تأسست سابقا،
النهاي\\ة، وفي. بصيانتها هي ستتكفل للشغل بورصات تعطيها أن البلديات على وكان. والجديدة وتازة والقنيطرة
له\\ا تك\\ن ل\\م ال\\تي. وج\\دة مدين\\ة بلدي\\ة باس\\تةناء القام\\ة، لق\\رارات. ذاك أو الح\\د ه\\ذا إلى راضية البلديات امتةلت
1931 س\نة ك\انت التي ،Philibert  فليبير ساحة مقرات أصبحت البيضاء الدار في.\ 1939 سنة بَْعُد بورصة
مس\اع، ع\\دة بع\\د للمغ\\رب، الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات اتح\اد وحص\\ل ض\\يقة، ج\\د الناش\\ئ، الجه\\وي التحاد مفخرة
والفي\\ديراليات المحل\\ي، التح\\اد ومك\\اتم مكاتبه\\ا احت\\واء بإمكانه\ا باستور، بشارع واسعة سكنية مجموعة على

.القتصادية بالعاصمة المركزي مقرها كان التي والنقابات

الدول\\ة، وش\غيلة والبري\\ديين والمعلمي\\ن الس\\ككيين ط\\رف م\ن المنش\\طة المحلي\ة، التح\ادات مك\اتم اهتم\\ت وق\د
مرك\ز عليه\\ا يش\رف وك\ان فرنس\ا، ف\ي يج\ري ك\ان م\ا غرار على للشغل، معاهد في المناضلين وتعليم بتكوين
بأس\\اتذتها تفتخ\\ر الرب\\اط وكانت. البيضاء والدار الرباط بمعهدي المةل يضرب وكان).\\ 2 (العمالية للتربية دائم

و.كان Lagarce  لَكارس والسيدة  Louis Paye  باي لوي دريش، جان بينهم من وكان الربعين و الثنين
في ساهمت التي الدروس هذه على بخاصة يترددون الذين هم المتياز ذات ولمصالح العمومية نقابيو المصالح

.إليها الحاجة أمس في كانوا الذين الخاص القطاع نقابيي قليل إل تشمل لم بينما. أفضل بشكل تسليحهم

 : النقابية والضغوطات .المطالب

أج\\ل م\\ن مورس\\ت ال\\تي القوي\\ة النقابية للضغوطات ونتيجة سببا الن، ذات في هذه النقابية الحركة نمو كان لقد
للمغ\\رب، الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات اتح\\اد م\\ؤتمرات مختل\\ف عنه\\ا ع\\برت كم\\ا للش\\غيلة الساس\\ية المط\\الم تلبي\\ة

المرحل\\ة ه\\ذه ف\\ي الج\\ور جمي\\ع عن الدفاع : مستويات ثلث من المطالم هذه تتألف. النقابات و والفيديراليات
الخ\\اص و الموجود الهزيل للتشريع الصارم التطبيق السعار، لكافة عام وبارتفاع العملة قيمة بتدهور المتميزة
التش\ريع توس\\يع الج\ور، أداء وبكيفي\ة الي\\وم ف\ي عم\ل س\اعات وبةم\\اني الس\بوعية، وبالعطل\\ة الش\غل بحوادث
ليش\\مل الجماعي\\ة، وبالتفاقي\\ات عنه\\ا الم\\ؤدى عم\\ل، العطل\\ة س\\اعة الربعي\\ن بأس\\بوع الخ\\اص الجدي\\د الفرنسي
.المغرب

 السلطات مع التحاد علقة- 

م\\ن ليقينه\\م بتفاؤل، المهام لهذه يتصدون الفيديراليات أكبر وقادة للمغرب الكونفيديرالية النقابات اتحاد قادة كان
والمالي\\ة القتص\\ادية الش\\ؤون م\\دراء لبع\\ض متظ\\افرة بمقاوم\\ة اص\\طدامهم رغ\\م ه\\ذا معه\\م، القام\\ة تع\\اطف

العلي\\ا ال\\دوائر بتطهي\\ر قوي\\ة مطالب\\ة ف\\وقعت العم\\ل، وأرب\\اب الجهوي\\ة الس\\لطات ولمعظ\\م العمومي\\ة والش\\غال
. للفرانكوية بتأييدها هذا، على علوة المتهمة للدارة

ك\\انت ال\\تي Morize م\\وريز ومك\\اتم ،G .hotinهوت\\ان  ج\\ورج يس\\يرها ال\\تي الع\\ام، المقي\\م مك\\اتم وظل\\ت
كاف\\ة أم\\ام مفتوح\\ة ظل\\ت له\\ا، تابع\\ة الجتماعي\\ة، والقض\\ايا الش\\غل مص\\لحة ولس\\يما للحماي\\ة المدني\\ة المص\\الح
لتح\\اد يكون أن المكاتم تل– قبلت – الحكومية للتوجيهات وتبعا – فرنسا في الشأن هو  وكما.عليها المتوافدين
لج\\ن الحب\\وب، مكت\\م: والجتماعي\\ة القتص\\ادية اللج\\ن مختل\\ف ف\\ي ممةل\\ون للمغ\\رب الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات
مش\\اريع كاف\ة تن\اقش ك\\انت حي\ث الةلثي\\ة اللج\\ن ،) ق\ط تجتم\\ع ل\\م ال\\تي (للش\\غل العلي\\ا اللجن\\ة الس\\عار، مراقب\\ة

العم\\ال تنظيم\\ات ط\\رف م\\ن للدراس\\ة تخض\\ع قب\\ل فيم\\ا ك\\انت وال\\تي الجتم\\اعي، ب\\التقنين المتعلق\\ة النص\\وص
.العمل وأرباب

التطبي\\ل وم\\ن الص\\حفية  البلغات إصدار من أكةر الذي المسيحيين، للشغيلة المغربي التحاد مجهودات ورغم
الفعلي\\ة التمةيلي\\ة ذات الوحي\\دة المنظم\\ة للمغ\\رب الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات اتح\\اد ظ\\ل فق\\د ل\\ه، التابع\\ة للمنظم\\ات

الموظف\\ون،: (الفئ\\ات مختل\\ف ف\\ي المهني\\ة والنتخابات العمل، أرباب و العمال مجالس انتخابات فكانت. للعمال
لوائ\\\ح تحص\\\ل تك\\\ن ل\\\م -بينم\\\ا دائم\\\ا لص\\\الحه) البن\\\اك ش\\\غيلة الكهرب\\\ائيون، الفوس\\\فاط، ش\\\غيلة الس\\\ككيون،



.الح\\وال أحس\\ن ف\\ي الص\\وات م\\ن %20 عل\\ى إل وج\\دت م\\ا إذا المس\\يحيين للش\\غيلة الفرنس\\ية الكونفيديرالي\\ة
هم التحاد مناضلو كان نزاعات، تتفجر أو المطالم تطرح كانت وحين له، مخصصة الشغل بورصات وظلت
الحك\\م ب\\دور تق\\وم ك\\انت ال\\تي المقيمي\\ة أو البلدية أو الجهوية السلطات مع التفاقيات ويبرمون يتفاوضون الذين
.ومشغليهم الشغيلة بين الوسيط أو

م\\ن ع\\دد أول ف\\ي وأوران\\ج، ،1937 نيسان/أبري\\\ل ،) راي دي لفَني\\ر ( م\\ن ع\\دد ف\\ي ش\\ابان، م\\ن ك\\ل وأب\\دى
الجدي\\دة ال\\روح لهذه ارتياحهم أبدوا ،1938 شبااط/فبراير مؤتمر إلى الدبي تقريره في وهيفيرنو  طرافَاي»،

أص\\بح إذ كانت، كما تعد لم المقيم تصرفات أن إلى المؤتمر خلل المناضلين بعض أشار ذل– ومع. التعامل في
.الحذر من بمزيد إذن فنادوا. والمدراء العمل أرباب مواقف عن كبير حد إلى مسؤول نوَكيس

العمومية المصالح في- 

موق\\ف، أي تتخ\\ذ تكن لم القامة أن لنا تبين القرب في تمعنا وإذا. الشغيلة فئات جميع تهم الجور مسألة كانت
للم\\وظفين ك\\انت فق\\د. مس\\تخدميه لفائ\\دة ق\\رارا الم\\تروبول اتخ\\اذ بع\\د إل لختصاص\\ها، التابع\\ة المج\\الت ف\\ي

ورؤس\اء المن\\دوبين بي\\ن وعسيرة طويلة مناقشات بصددها جرت بهم، خاصة مطالم الدولة وشغيلة والبريديين
.والتعويضات الرواتم بقضايا منشغلين جميعا كانوا أنهم إل. المصالح

ف\\ي المتبع\\ة الممارس\\ة نف\\س نه\\ج ف\\ي موظفيه\\ا م\\ع المباشرة النزاعات تفادي على منها عزما القامة واستمرت
هك\ذا،. بفرنس\ا العمومي\\ة الوظيف\\ة ف\ي المق\\ررة والمراس\\يم للق\\وانين بط\ئ تط\\بيق إلى والرامية السابقة، المرحلة
بخص\\وص تعويض\\ات تق\\ررت ث\\م والمعاش\\ات؛ والنفق\\ات الروات\\م تمس كانت التي القتطاعات تدريجيا ألغيت
.العملة لقيمة المتتالي التدهور عن الناتج السعار ارتفاع مقابل المعيشة غلء

رأين\\ا، كم\\ا يش\\كل ك\\ان الذي و حذف الذي السكن عن للتعويض كلي، باسترجاع المطالبة في المعلمون واستمر
الم\\وظفين كاف\ة ص\\حبة أيضا يطالبون وكانوا. المعيشة غلء عن التعويض جانم إلى ذل– و رواتبهم من جزءا

%.50 البالغة المغربية الزيادة باستعادة

يه\\دفون وك\\انوا الغامض\\ة الف\\اق ذات وض\\عيتهم م\\ن يش\\تكون للحماي\\ة العمومية المصالح في المساعدون وكان
ه\\ذا ض\\من جدي\د توظي\\ف أي وتوقي\\ف العم\\ل م\\ن معينة مدة بعد بترسيمها الفئة هذه على التدريجي القضاء إلى

والمتعلق\\ة الموظفون بها يتمتع التي لتل– مماثلة وبضمانات  بامتيازات يطالبون كانوا ذل–، انتظار وفي الطار
به\\ذا مح\\دودة نتائ\\ج عل\\ى الحص\\ول وت\\م. والتعويض\\ات بالمكافآت وكذا المرضية والجازة السنوية العطلة بمدة
فرنس\\ا ف\\ي المش\\كل هذا يحل ولم. المساعدين إطار إلغاء طبعا، ماعدا، كافة، النقط هذه يخص فيما ذاك أو القدر
.بشأنه خيضت التي المتعددة النضالت رغم

الكونفي\\ديرالي التكتل قدمها التي المذكرة في مطروحة ومطامحها الكبرى الفيديراليات نظر وجهات أهم وتوجد
زيارته خلل 1938 شباط/فبراير 12  بتاريخF.de tessan   (3)  دوتيسان فرانسوا إلى العمومية للمصالح
تطب\\ق ب\أن الفرنس\\يون الموظف\\ون ط\الم الفرنس\ية»، للجماع\ة  كامت\\داد لنفس\هم منه\\م فاعتب\ارا).\ 4 (للمغ\\رب
وم\\ن التنفي\\ذ ف\\ي الك\\بير الت\\أخر م\\ن نش\\كو أنن\\ا إل مكتس\\م، المب\\دأ إن  حق\\ا. الفرنس\\ية الق\\وانين تلقائي\\ا عليه\\م

الخاص 1936 كانون الول/ديسمبر 31 بتاريخ المالي القانون مةال يعطون الصدد وبهذا. مؤسفة» تحريضات
وإل\\ى القام\\ة ع\\ن الق\\ديم التع\\ويض إل\\ى ب\\الرجوع طالبوا وبعدما. بعد يطبق لم  الذي والتقاعد المعاشات بتعديل
تعرض\\وا نس\\ا، ف\\ر ف\\ي المعط\\اة الض\\مانات نف\\س عل\\ى المس\\اعدين وبحص\\ول %،50 البالغ\\ة المغربي\\ة الزي\\ادة
.الهلية الشغيلة لمسألة

للط\\ر مك\\ان إيج\\اد الن م\\ن ويج\\م معن\\ا متس\\اوون المحميي\\ن رفاقن\\ا ب\\أن دائم\\ا اعتبرن\\ا  إنن\\ا: بش\\أنها فق\\الوا
يقوم\\ون وج\\دة،   ف\\ي.الهزيل\\ة الهليي\\ن العم\\ال ب\\أجور ون\\ددوا ب\\ذل– يط\\البوا أن قب\\ل الدارة، ف\\ي الهليي\\ن



فيم\\ا فرنك\\ا، 6.50 يومي\\ا للمغ\\رب الحديدي\\ة بالس\\ك– المغرب\\ي العام\\ل المحط\\ة، يتقاض\\ى نف\\س ف\\ي. بالمقارن\\ة
القل». على فرنكا 15 للجزائر الحديدية بالسك– الجزائري العامل يتقاضى

والجتم\\اعي القتص\\ادي الدم\\اج أن  نعتق\\د: م\\وقفهم ت\\دقق  ال\\تي  العام\\ة»  الفك\\رة به\\ذه الم\\ذكرة وتنته\\ي
أن النقابي\ة  عل\\ى الهلي\ة العمالي\\ة السياس\ة يخ\ص فيم\ا الرئيس\\ي النش\غال يك\\ون أن يجم والسلمي، التدريجي

إل\\ى إل ت\\ؤدي ل\\ن محلي\\ة أهلي\\ة ص\\يغة ف\ي ولي\\س أهلي\\ة، – فرنس\ية ص\\يغة ف\\ي لكن ذل–، [في كبيرا دورا تلعم
لمكاني\\ة ولي\\س عمالي\\ة، تعاض\\ديات إنش\\اء ف\\ي القام\\ة لمطام\\ح تلمي\\ح وهن\\ا ك\\بيرين» وانزع\\اج التف\\اهم س\\وء

الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات اتح\\اد لمناض\\لي بالنس\\بة واردا يك\\ن ل\\م احتم\\ال وه\\و ص\\رفة، مغربي\\ة نقاب\\ات تأس\\يس
رف\\اقهم ج\\انم إل\\ى. ش.ع.ك بنقاب\\ات المغارب\\ة الش\\غيلة يلتح\\ق أن الب\\ديهي م\\ن نظره\\م، ف\\ي ك\\ان إذ للمغ\\رب،
.الوربيين

الساسي». «النظام معركة المتياز: ذات المصالح -في

والس\\\ككيين، والمك\\\اتم، المتي\\\از ذات ش\\\غيلة العمومي\\\ة، المص\\\الح ش\\\غيلة ج\\\انم إل\\\ى يض\\\م التكت\\\ل ك\\\ان
أحيان\\ا المدعم\\ة للمط\\الم، متك\\رر تق\\ديم إث\\ر عل\\ى مهم\\ة، نتائ\\ج تحقق\\ت هن\\ا الفوس\\فاط، وش\\غيلة والكهرب\\ائيين،

الحديدي\\ة الس\\ك– ف\\ي المنخفض\\ة والبلد ب\\اريس بن\\– ع\\ن المنبةق\\ة س\\واء للدارات، وكان. بالضراب بتهديدات
نح\\و ن\\زوع له\\ا كان للفوسفاط، الشريف للمكتم بالنسبة الشأن هو كما بوضوح الرجعية أو الكهربائية، والطاقة
ض\\د وبالض\\مانات والترقي\\ات، المهن\\ي وب\\الترتيم الش\\غل، اس\\تقرار بض\\مان المتعلق\\ة الساس\\ية المطالم رفض

.التعسفات

تف\\ادي ف\\ي منه\\ا ورغب\\ة للحماي\\ة، القتص\\ادية الحي\\اة ف\\ي المس\\تخدُمون ه\\ؤلء يلعب\\ه ال\\ذي بال\\دور منه\\ا ووعي\\ا
للقي\\ام تت\\دخل القام\\ة ك\\انت ال\\وطنيين، مط\\الم بس\\بم مقلق\\ة وض\\عية يعي\\ش مغ\\رب ف\\ي إض\\افية اض\\طرابات

.بالتحكيم

.السككيون -1

للمط\\الم تع\\دادا ،1938 أي\\\ار/مايو و 1937 ك\\انون الة\\\اني/يناير بي\\ن فيم\\ا راي» دي فني\\ر  ل أع\\داد ق\\دمت
وم\دة الس\\نوية، والعطل\\ة والتعويض\\ات الج\ر، قض\ايا وظل\\ت. المحص\\لة وللنتائ\ج المب\\ذول وللنش\اط المطروحة

وك\\انت. تناقش\\ها التقني\\ة والف\\روع النقاب\\ات وك\\انت. النش\\غالت مقدم\\ة ف\\ي والمع\\اش والتقاع\\د وتنظيمه، الشغل
خلل عنه\\ا ت\\دافع الوفود وكانت بتحقيقها، مكلفا المكتم كان بينما تصوغها، التحاد ومؤتمرات الدارية اللجن
.بنفسه المقيم مع أو القامة ومندوب العمومية، الشغال ومدير الشبكات، مديري مع لقاءات

.عديدة الملباة المطالم وكانت

إش\\ارة ره\\ن العالي\\ة، الروات\\م ذوي الملحقي\\ن، المس\\تخدمين وض\\ع ف\\ي للمغ\\رب الحديدي\\ة الس\\ك– فك\\رت وق\\د
الجري\\دة تق\\ول –أدى (مم\\ا وإرادي\\ة، اختياري\\ة ه\\ذه الدم\\اج إعادة جعل من التحاد تمكن وقد. الصلية شبكاتهم

– 1937 أبريل عدد في أن م\\ن أيض\\ا وتمك\\ن). العلي\\ا الروات\\م ذوو بينه\\م وم\\ن علين\\ا، المنخرطي\\ن تواف\\د إل\\ى 
زي\ادة من\\ح وت\م. والطري\\ق الس\\كة بي\ن التنس\\يق قض\ايا بدراسة المكلف للنقل العلى المجلس في ممةل له يصبح
.)5(السككيين  على الموظفين لفائدة المتخذة الجراءات طبق كما والتعويضات، الرواتم في جزئية

الس\\ك– ف\\ي الت\\دخلت أق\\وى بالخص\\وص أث\\ارت ال\\تي ه\\ي والمغارب\\ة الوربيي\\ن المي\\اومين وض\\عية أن غي\\ر
وكان للغاية، سيئة والجور العمل شروط كانت حيث الخص، على فاس – طنجة خط وفي للمغرب، الحديدية
ف\ي المتمةل\\ة الش\اقة المهم\ة يتحم\ل قانونيا التحاد، مكتم عضو فاس – طنجة خط نقابة كاتم ،Durelدوريل 
مص\\الح لمس\\تخدمي بالنس\\بة الش\\غل ف\\ي تحس\\ينات عل\\ى الحص\\ول ت\\م هك\\ذا الش\\بكة، ه\\ذه مس\\تخدمي ع\\ن ال\\دفاع

الس\\ك– ومس\\اعدي مجن\دي ط\\رف م\\ن عليه\\ا المحص\\ل الج\\ور ف\\ي الزي\\ادة توس\\يع وعل\\ى الفرنس\\يين، العربات



الجنس\\ية ذوي المس\\تخدمين كاف\\ة ترس\\يم أخي\\را و ف\\اس، – طنج\\ة خ\\ط مس\\تخدمي ليش\\مل للمغ\\رب الحديدي\\ة
.1938 كانون الةاني/يناير فاتح من ابتداء القل، على سنوات ثلث مدة بالشركة اشتغلوا الفرنسية الذين
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و 1926 بي\\ن فيم\ا تحرك\\اتهم بفض\\ل أساس\ي نظ\\ام عل\\ى الحص\\ول من تمكنوا السك– شبكات مستخدمو كان إذا
وض\\ع ف\إن والمرس\\مين، المجن\\دين فئ\ة إل\\ى فوائ\\ده وتوس\\يع باس\\تكماله يتعلق الحالي انشغالهم كان وإذا ،1929

ومن\\ذ ،1936 بع\\د تأسس\\ت إذا فتي\\ة، تنظيم\\اتهم ك\\انت فق\\د. تمام\\ا مختل\\ف الكهرب\\اء وإنت\\اج توزي\\ع مس\\تخدمي
عل\\ى التنظيم\\ات ه\\ذه عمل\\ت المحرك\\ة، والق\\وى للن\\ارة المغربي\\ة النقاب\\ات اتح\\اد إط\\ار ف\\ي وتجمعه\\ا تأسيس\\ها
نظ\\ام على الحصول تم أشهر، ستة دامت صعبة مفاوضات وبعد أساسي، نظام على والحصول الجور تحسين

.امتي\\از ذات ش\\ركة ك\ل عل\\ى قانوني\\ا واجب\ا الساسي النظام هذا منح يصبح بأن وتشبةت. مناقشته بعد الساسي
ال\ذي 1938 ش\\\باط/فبراير 6 ظهي\ر إصدار على حصلت الجهوي، التحاد مكتم وعمل المؤتمر دعم وبفضل
.المشغلين للمستخدمين أساسي بنظام يصاحم أن يجم المتياز لمنح عمل كل أن على ينص

للوربيي\\ن بالنس\\بة ش\\هريا فرنك\\ا 150 يبل\\غ ب\\التعويض طل\\م ،1937 تش\\رين الول/أكت\\وبر 23 ف\\ي ووض\\ع،
وش\\ركة) SMD (والكهرب\\اء الم\\اء لتوزي\\ع المغربي\\ة الش\\ركة إدارت\\ا وتظاهرت. للمغاربة يوميا اثنين وفرنكين
تم على لعتراضهما نظرا النقابية التنظيمات مع التفاوض قبولها ) عدمEEM ()6 (للمغرب الكهربائية الطاقة
. تمةيليتها على

اتح\\اد كاتم هيفيرنو المعينان، الحكمان التجأ وقد. للتحكيم النزاع إخضاع وقبلتا التنازل، الى اضطرتا أنهما إل
القاض\\ي ه\\و أعل\\ى، حك\\م إلى البيضاء، للدار التجارية الغرفة  رئيس وشابون، للمغرب، الكونفيديرالية النقابات
الذي حكمها التحكيم لجنة أصدرت كانون الول/دجنبر 18 في الستئناف، محكمة ، رئيس Cordierكورديي

وذل– شهريا فـ، 150 يبلغ وجزافيا ثابتا مؤقتا تعويضا الوربيين لمستخدميها  ستدفع الطاقة شركات بأن قرر
ق\\د الحكوم\\ة ك\\ون عل\\ى علي\\ه، اس\\تندت فيم\\ا اللجن\\ة واس\\تندت »،1937 تش\\رين الول/أكت\\وبر فات\\ح م\\ن ابت\\داء
ش\\وتون ب\\ه ق\\ام ال\\ذي للعمل\\ة، الة\\اني التخفي\\ض ع\\ن المترتب\\ة الس\\عار ف\\ي الزي\\ادة إث\\ر الروات\\م قيم\\ة رفع\\ت

Chautemps ، والجور». الرواتم بين التماثل في الفراط يجم ل  أنه العلم مع هذا

التح\\اد م\\ؤتمر إل\\ى الدب\\ي تقري\\ره ف\ي المكت\\م وأب\\رز المغارب\\ة يخص\\ان والتعويضات الساسي النظام يكن لم
.الهليي\ن» الرف\اق مص\\ير يط\\رح ك\ان  حي\\ن تعترض\\ه ال\تي الص\\عوبات الف\\روع، إل\ى تق\\اريره وفي المغربي،

ف\\ي الت\\دخل وح\\دها الدارة وبإمك\\ان مجملها في الهلية بالسياسة تتعلق مسألة نمس هنا إننا.  حذار: يُقال وكان
 .العتبار بعين المقدمة مطالبهم بأخذ وعدا لهم أعطي أنه غير. القضية» هذه

ول\\م. الهليي\\ن المس\\تخدمين تشغيل شروط 1937 تشرين الول/أكتوبر فاتح بتاريخ إدارية مذكرة حددت هكذا،
بع\\ض لح\\ذف ذل\\– اس\\تغلت أنه\\ا إل. العم\\ل به\\ا الج\\اري الج\\راءات وتجمي\\ع باس\\تعادة س\\وى الم\\ذكرة ه\\ذه تق\\م

.الشتغال من سنوات خمس بعد للمستخدمين تمنح كانت التي العينية المتيازات

عن التعويض من المغاربة المستخدمون يحرم أن يقبل التحاد مكتم يعد لم ،1937 كانون الول/ديسمبر وفي
الفرنس\\ية، للفيديرالي\\ة الع\\ام الك\\اتم م\\ن وط\\الم. ب\\ه يتمتع\\ون الوربي\\ون ك\\ان ال\\ذي ال\\وقت ف\\ي المعيش\\ة، غلء

29 وف\\ي. النقابي\\ة الف\\روع بع\\ض أيض\\ا واحتج\\ت الخارجي\\ة، ووزي\\ر الع\\ام المقي\\م لدى يتدخل أن بول، مارسيل
ف\\ي ب\\ه المطالب\\ة قد تم\\ت وكانت اليوم، في بفرنكين تعويض على المغاربة العمال حصل كانون الول/ديسمبر،

.تشرين الول/أكتوبر 23
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بش\كل س\\يئة. ش.ع.ك: لـ التابع\\ة النقابي\\ة والتنظيم\\ات الدارة بي\\ن العلقات كانت للفوسفاط الشريف المكتم في
بتحس\\ين ويط\\البون اله\\الي، بتنقي\\م يقومون كانوا الذين المناضلين أولئ– على حانقة الدارة كانت فقد. واضح
ك\\انوا ال\\تي و الق\\رى» المن\اجم ف\\ي اله\\الي عل\\ى مفروضا كان الذي والتعسف العنف نظام ويفضحون الجور
الذين أو المنقبين غير منهم، الواثقة المستخدمين وتشجع ترقيتهم وتعطل سيئة نقطا تعطيهم وكانت. بها يقطنون
ف\ي الس\بقية تعط\\ي وك\انت المهني\\ة، كف\اءتهم العتبار بعين تأخذ أن دون اليمينية، التنظيمات في أعضاء كانوا

مح\\ط كان كما السخط يةير التصرف هذا وكان. فاشيين كونهم في المشتبه اليطاليين ولسيما للجانم التشغيل
ف\\ي نُشرت ومقالت بلغات في وخريبكة وآسفي) اليوسفية (جانتي لوي نقابات مسؤولي طرف من شديد تنديد

وف\ي الداري\\ة اللج\\ن ف\\ي م\\داخلتهم موض\\وع أيض\\ا التصرف هذا وكان. سوسياليست»  ماروك و  طرفآي»
أو الج\\ور تع\\ديل ع\\ن فض\\ل – يط\\البون أص\\بحوا وهك\\ذا. للمغ\\رب الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات اتح\\اد م\\ؤتمرات

بنقطه\\م، المعنيي\\ن وإبلغ للتنقي\\ط س\\لم بإقام\\ة- الس\\عار ارتف\\اع إث\\ر عل\\ى ض\\روريا أص\\بح ال\\ذي التعويض\\ات
س\\لطات وبتوس\\يع المب\\اراة، طري\\ق ع\\ن المس\\تخدمين كاف\\ة وبتش\\غيل للترقي\\ة، التمةي\\ل تعادلي\\ة لجن\\ة وبتش\\كيل
تص\\بح لك\\ي الرس\\مية الجريدة في للمستخدمين الساسي النظام وبنشر الصحة، وحفظ السلمة لتشمل المندوبين

Gorias  َكوري\\\اس بإرج\\\اع أخي\\\را و المغارب\\\ة؛ للش\\\غيلة أساس\\\ي نظ\\\ام بتحري\\\ر وأيض\\\ا ش\\\رعية؛ قيم\\\ة ل\\\ه
).7(1934 سنة النقابي نشاطهما بسبم منه فُصل الذي شغلهما إلى Casalonga وكازالونَكا

 
الوربي\\ون المس\\تخدمون ح\\رر آذار/مارس، 29 وفي.\\ 1938 سنة من الول الفصل خلل الوضعية تتحسن لم

ت\\ذمرهم إث\\ر عل\\ى وذل\\– مط\\البهم، تُلََم لم إذا الضراب مبدأ بالجماع وقرروا المباشرة للمطالم ملفا بخريبَكة
إث\\ر عل\ى ولس\يما ك\\انون الة\\\اني/يناير، ف\ي المقدم\ة بوعوده\\ا الوف\اء ف\ي خريبَك\ة ف\ي المكت\\م إدارة تب\اطؤ من

من النقابي المكتم استُدعي نيسان/أبريل 2 السبت يوم وفي. الهالي إزاء المهندسين بعض موقف من استيائهم
اتح\\اد ك\\اتم هيفيرن\\و هو نظره، في أجنبيا شخصا لضمه المتقدم الوفد استقبال رفض الذي المركز مدير طرف

بالمن\\دوبين القام\\ة، م\\ن ب\\أمر الم\\دير، اتص\\ل ال\\زوال، بع\\د الخامس\\ة وف\\ي. للمغ\\رب الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات
وآس\\في اليوس\\فية) (ج\\انتي ل\\وي تضامنت. بذل– الخبر وصلهما أن وبعد سلبيا، اللقاء كان. بهفيرنو المصحوبين

.الوقوع وشي– الفوسفاطية بالمراكز العام الضراب فكان. معهم

القام\\ة، من\\دوب ،Morizeم\\وريز  أعط\\ى إذ الرب\\اط ف\\ي حله\\ا المش\\كلة لقي\\ت نيس\\\ان/أبريل، 4 الثني\\ن وي\\وم
اتح\\اد بأن الموالي، اليوم في توَكيس أكد قطعية، ضمانات للفوسفاط، الشريف للمكتم الداري المجلس ورئيس
رؤس\\اء تعس\\فات م\\ن ولنق\\اذهم. الهليي\\ن الش\\غيلة مط\\الم تق\\ديم بح\\ق يتمت\\ع للمغ\\رب الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات
الداري\\ة الم\\ذكرات تقني\\ن وس\\يتم م\\دني، مراق\\م وضع سيتم للفوسفاط، الشريف المكتم مستخدمو وهم القرى،
.بالهالي الخاصة

الجري\\دة ف\\ي الساس\\ي النظ\\ام نش\\ر تم إذ: تقريبا مطالبهم جميع لبيت فقد الوربيين، المستخدمين يخص فيما أما
ب\\أن وعد وأعطى. لعمله َكورياس وإرجاع والسلمة، الصحة حفظ لتشمل المندوبين سلطات وتوسيع الرسمية،

ص\\ندوق وب\\أن الج\\اري الش\\هر خلل للفوس\\فاط الشريف للمكتم الداري للمجلس سيقدم التعاون صندوق تدبير
 هل بسبم حرص المس\\ؤولين عل\\ى ذل–؟ يفسر فكيف كبيرا، انتصارا هذا كان لقد. إنشاؤه سيتم للعمال التعاون

سياس\\ي ح\\دث بس\\بم ش\\–، ب\\دون أل تقع اضطرابات في مصلحة يخض\\ع له\\ا الت\\وازن القتص\\ادي للحماي\\ة؟ أو
).1938 نيسان/أبريل 18 – آذار/مارس 13(السلطة  إلى بلوم عودة هو عابر

الجماعية التفاقيات: والتجارة -البنك

ج\\د الخ\\اص القط\\اع م\\ن تعاض\\دية الحرك\\ة إل\\ى دف\\ع ال\\ذي ه\\و وب\\الجور الش\\غل وبض\\مان ب\\المن النشغال إن
الق\\روض انتظ\\ام ف\\ي تتحك\\م ال\\تي ه\\ي إذ عمومية، مصلحة دور تلعم أنها تعتبر كانت أنها إل وصبورة، هادئة

.البناك بمستخدمي يتعلق المر كان لقد. والداءات



ومكن\\اس البيض\\اء ال\\دار ف\\ي ودادي\\ات التج\\ارة مس\\تخدمي م\\ع باش\\تراك أو لوح\\دهم البن\\اك مس\\تخدمو أسس لقد
ه\\ذه اش\\تغلت ه\ل.\\ 1926 سنة العمومية بالمنفعة لها اعتُرف تضامنية، مؤسسة 1921 سنة وأسسوا ومراكش،
حزي\\\ران/يونيو إض\\رابات ف\\ي يش\\اركوا ل\\م البن\\اك مس\\تخدمي إن. ذل\\– ل ن\\دري فعل؟ أو ُوج\\دت المؤسس\\ة،

.بلغتهم قد عنها المترتبة التنقيم حركة أن إل ،1936

تط\\بيق طالبت ،1937 كانون الةني/يناير وفي. البناك مستخدمي نقابة فعليا تأسست 1936آب/أغسطس  وفي
لرج\\ال النق\\ابي التح\\اد ال\\تزم وق\\د: المغ\\رب عل\\ى. بفرنسا 1936 تموز/يوليو 3 في الموقعة الجماعية التفاقية
).8(الحد هذا عند المور ظلت لكن. ُمهَِددة بلهجة تتسم المطالبة هذه كانت. بذل– البناك

.ك\اٍف بش\كل مهي\أة تك\ن ل\\م الوهمي\ة» الياق\ات دوي  الض\\عفاء هؤلء عقول أن كما كافية تكن لم القوى أن ذل–
ك\\انون ف\\ي المنعق\\د الجه\\وي الم\\ؤتمر ف\\ي ظه\\رت ال\\تي والمك\\اتم والتج\\ارة البن\\اك لمس\\تخدمي الوحيدة فالنقابة

.ومكناس والرباط البيضاء الدار بين يتوزعون منخرط 400 إلى 350 سوى تضم تكن لم ،1937 الةاني/يناير
ح\\والي يض\م ك\ان إذ – ع\\ددا أك\ةر ك\ان النق\\ابي فالتنظيم حزيران/يونيو، منتصف في مختلفا كان الوضع أن إل

القنيط\\رة و ف\\اس: أخ\\رى من\\اطق يش\\مل وك\\ان- البن\\اك ف\\ي مس\\تخدمين ك\\انوا نص\\فهم م\\ن أك\\ةر منخرط، 700
وطوني\\ا الرب\\اط لمس\\تخدمي  بالنس\\بةREIFSTEKريفس\\تي–  تجرب\\ة، وذوي نش\\يطين الق\\ادة وك\\ان. ووج\\دة
Tognaأج\\ل م\\ن المفاوض\\ات فت\\ح ف\\ي النقاب\\ة ونجح\\ت. البيض\\اء بال\\دار للنقاب\\ة عام وكاتم البن– في ، مستخدم

.فشلت المفاوضات هذه أن إل جماعية، عقدة إقامة

3 ( وف\\اس) تم\\\وز/يوليو 2(ومكناس تموز/يوليو، في عادت ثم وتوقفت حزيران/يونيو في إضرابات فانفجرت
 إذ.ت\\ام غي\\ر المن\\اطق بع\\ض ف\\ي العم\\ل ع\\ن التوقف كان).\\ 9 (وجدة  ثم) تموز/يوليو7(والقنيطرة) تموز/يوليو

ك\\انوا حي\\ن أو دخ\\ولهم عن\\د بهم الستهزاء إلى المضربين برفاقهم أدى مما الشغل، إلى المستخدمين بعض جاء
.مستخدميهم مع المصالح رؤساء من كبير عدد تضامن ، هذا عكس وعلى). 10(العمل  من خارجين

عل\\ى النقابي\\ة التنظيم\\ات ص\\وتت التض\\امن، أج\\ل م\\ن للمغ\\رب الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات اتح\\اد ن\\داء إث\\ر وعل\\ى 
وفتح\ت)-\  11(تموز/يولي\\و  16 يوم شعبي تجمع البيضاء بالدار ُعقد – تظاهرات ونظمت تضامنية ملتمسات
المال».  جدار يواجهون كانوا الذين الشغيلة لعانة اكتتابات

وزارة (دورس\\ي»  الك\\ي م\\ن بلغ تم\\\وز/يوليو أعل\\ن 24 الس\\بت وي\\وم. مري\\رة مفاوض\\ات بع\\د الن\\زاع فَ\\ُ– تم
يسعى كان الذي الخارجية، بالشؤن مساعد كاتم ،DE TESSANدوتيسان    السيد بأن) الفرنسية الخارجية

).12(اليوم»  التفاق تحقيق من تمكن قد النزاع في بالتحكيم القيام إلى أيام عدة منذ جاهدا

طونيا المغرب، أبناك مستخدمي وممةلي البناك أرباب اتحاد ممةلي طرف من نوقش الذي التفاق بنود وكانت
Togna  وكابوشي وهيفرنو  Capocci  الضراب على عقاب ل: يلي كماP المص\\الح رؤساء كافة إرجاع
لج\\ر الكامل الداء مماثلة؛ حركة في الطر بمساهمة تقبل أن بإمكانها يكن لم لنهما المديريات سرحتهم الذين
بص\\دد التحكيم\\ي حكمه\\ا ب\\إعلن الفرنس\\ية الحكوم\\ة ط\\رف م\\ن ص\\ارم الس\\نوية؛ وع\\د وللمكافأة الضراب أيام

.تموز/يوليو 26 الثنين يوم في العمل استئناف وتحدد. آب/أغسطس 15 قبل الجور

ل\\ه س\\يكون حقيقي\ا نقابي\\ا انتص\\ارا المغ\\رب أبن\\اك مس\\تخدمو  حق\\ق طوني\\ا ق\ال).\\ 13 (الحداث لهذه روايته في
كاف\\ة م\\ن رف\\اق واتح\\اد الجمي\\ع انض\\باط بفض\\ل تحقق\\ت النتيج\\ة ه\\ذه البن\\اك؛ س\\جل ف\\ي) ك\\ذا (الق\\انون مفع\\ول

التجاهات».

تش\\رين 9 وي\\وم أيل\\\\ول/سبتمبر بب\\اريس 30 ف\\ي الجماعي\\ة التفاقي\\ة وُوقع\\ت التحكيم\\ي، الحك\\م ع\\ن وأعل\\ن
مع\\ه أص\\بحت ت\\أديبي مجل\\س تأس\\يس ت\\م إذ. مهم\\ة بض\\مانة وج\\اءت).\\ 14 (البيض\\اء بال\\دار الة\\\\اني/نوفمبر
ددت كم\\ا التش\\غيل عن\\د أدن\\ى أج\\ر وح\\دد. ص\\عبة التعس\\فية التس\\ريحات ب\\الطرد خاص\\ة وتعويض\\ات قواع\\د ُح\\



الحوام\\ل»، الرفيق\\ات  لفائ\\دة الخاص\\ة والج\\ازات المرض\\ية الج\\ازات ك\\ذل– التفاقي\\ة وت\\وقعت. التعس\\في
.إلخ ...الجيش إلى ذهبوا الذين المستخدمين لفائدة للشغل وضمانات

ُرفع\\ت ذل\\– م\\ع. ُمرض\\ية دوتيس\\ان، الحك\\م ح\\ددها وال\\تي ب\\الجور الخاص\\ة البن\\ود تك\\ن ل\\م ه\\ذا، عك\\س وعل\\ى
العام\\ة الزي\\ادة لك\\ن. بعائلتهم المكلفين للمستخدمين بالنسبة الشيء نفس وحصل كبيرة»،  بِنَِسٍم الدنيا الجور

 ).15 (الضغط تخفيف ينبغي يكن لم ولذل– تُمنح لم الجور في

منخرطي\\ه العام\\ة، للنقاب\\ة التج\\ارة مس\\تخدمي ف\\رع ف\\دعا ونت\\ائجه. وم\\دته بقوته نموذجيا ذل– مع ظل العمل هذا
تع\\د ال\\تي أج\\ورهم تحس\\ين أج\\ل م\\ن النض\\ال وإل\\ى المقاولة في أنفسهم تنظيم وإلى البناك، في رفاقهم تقليد إلى
الم\\ؤدى والج\ازات للش\\غل س\اعة أربعي\\ن أس\بوع اح\\ترام عل\ى العمل أرباب ولرغام. الجور أدنى ضمن من
.عنها

و ميس\\اجري» Galeries La Fayette  لف\\اييت»  َك\\اليري مس\\تخدمي ط\\رف م\\ن النص\\ائح ه\\ذه س\\معت
Messageries  هاش\\يت»   Hachette  اتفاقي\\ة هُيئ\\ت. جماعي\\ة اتفاقي\\ة بش\\أن مفاوض\\ات خاض\\وا ال\\ذين
والم\\دير كابوش\\ي ط\\رف م\\ن بب\\اريس وُوقع\\ت طوني\\ا، و هيفيرنو طرف من البيضاء بالدار لفَاييت»  كاليري

بتمةي\\ل طوني\\ا وق\\ام البيض\\اء، بال\\دار 1938 آذار/م\\ارس 10 هاش\\يت» ي\\وم  ميس\\اجري اتفاقية وأبرمت. العام
 ).16(المستخدمين

الس\\مات م\ن معي\\ن ع\دد. ش.ع.ك: لـ التابع\\ة المس\تخدمين نقاب\ات انتزعته\\ا ال\تي الجماعي\ة التفاقي\ة له\\ذه ك\انت
وتع\\ترف القام\\ة، به\\ا وع\\دت ال\\تي التش\\ريعية النصوص صدور قبل وأُْبِرمت نُوقشت إذ.  والمتفردة المشتركة
ل\\م وقانوني\\ا،. الض\\روري والتحكي\\م وب\\التوفيق المس\\تخدمين، من\\دوبي وبانتخ\\اب ال\\رأي وبحرية النقابية بالحرية

سلطات ذل– على حرصت وقد النقابي؛ بالحق المتمتعين المستخدمين على إلّ للتطبيق قابلة التفاقيات هذه تكن
التفاقي\\ة بن\\ود جمي\\ع ب\\أن ملحق\\ة اتفاقي\\ة ف\\ي وُس\\جل ُسمع أنه غير).\\ 17(المشاريع  عليها ُعرضت التي الحماية

.المساوات طريق على هامة خطوة هذه كانت لقد. المغاربة على للتطبيق قابلة للقوانين، المنافية غير الجماعية

الخاص القطاع لشغيلة الصعبة الشروط-

.مأساوية كانت المغاربة شروط فإن صعبة، الربيين الخاص القطاع شغيلة شروط كانت إذا

النتص\\ارات وك\\ذا ن\\وَكيس، وتعيي\\ن الحك\\م إل\\ى الش\\عبية الجبه\\ة وص\\ول أعق\\م ال\\ذي النس\\بي النفراج أدى وقد
.جدي\\دة نقاب\\ات وتأس\\يس الج\\دد المنخرطين توافد إلى ،1937 وبداية 1936 حزيران/يونيو لضرابات المؤقتة
وغي\\ر متحرك\ة منخرطيه\\ا أع\\داد فك\انت. الس\\تةناءات بع\\ض ع\\دا فيم\ا وض\\عيفة، هش\ة التنظيم\\ات هذه وكانت
ويط\\\البون يع\\\ودون ث\\\م خ\\\دعوا ب\\\أنهم أحس\\\وا م\\\ا إذا منه\\\ا ويخرج\\\ون إليه\\\ا ي\\\دخلون المغارب\\\ة وك\\\ان ق\\\ارة؛

حال\\ة ك\\انت وه\\ذه أول؛ منق\\بين ك\\انوا س\\واء أم\\امهم، مفتوح\\ة الش\\غل بورص\\ات أب\\واب وك\\انت. بتص\\حيحات
المط\\الم، ط\\رح ف\\ي الج\\رأة م\\ن نوع\\ا أب\\دوا م\\ا وإذا بس\\رعة عنه\\م يكش\\ف المنقبون الوربيون وكان. معظمهم
أك\ةر معين\\ة، نقاب\ة يؤسس\وا أن وح\دهم بإمك\انهم ال\ذين الفرنس\\يون، وك\ان. م\\برر ب\أي للط\رد يتعرض\\ون ك\\انوا

لوائ\\ح ف\\ي يتس\\جلون كانوا وآخرون لفرنسا، يعود كان بعضهم. آخر شغل أي تقريبا ول يجدون للطرد، عرضة
.النق\\ابي تنظيمه\م قي\ادة ف\ي عين\\وا البن\اء، في سيلفيستر أو النقل في Candella كانديل مةل وبعضهم، البطالة؛
ال\\دنيا الج\\ور ذوي المغارب\\ة ف\\أكةر أك\\ةر يش\\تغلون فأص\\بحوا. العم\\ال إف\\زاع ف\\ي العم\\ال يرغب\\ون أرباب وكان
PPF الفرنسي الشعبي الجزب أعضاء فرنسيين المضمونة، الفكار ذوي المستخدمين أو طردهم يسهل والذين

).18(الفاشية  الميولت ذوي اليطاليين أو PSF الفرنسي الجتماعي والحزب

القط\اع ش\\غيلة تنظي\\م ف\\ي المحل\\ي، وللتح\اد للمغ\\رب الكونفيديرالي\\ة النقاب\ات لتح\اد رأين\\ا، كما الفضل، ويعود
بال\\دار  Ch. Humbert هوم\\بير وش\\ارل هيفيرن\\و لع\\م المختلف\\ة الص\\عدة ه\\ذه وعل\\ى. ومس\\اعدتهم الخ\\اص



وفور ب بوجدة ومارشال بمكناس، Durel ودوريل بالقنيطرة Navailles ونافَاي بالرباط، وشابان البيضاء،
Fourودارتيَكناَف الجديدة  Dartiguenave وموران   Murin ،إذ. كبيرا دورا مكاتبهم أعضاء ولعم بفاس
يحض\\رون وك\\انوا: المتهم\\ة الش\\ركة إل\\ى مباش\\رة ي\\ذهبون ال\\ذين الشغل مفتشي وينذرون الشكايات يتلقون كانوا
وك\\انوا العمومي\\ة، الجماع\\ات لفائ\\دة تش\\تغل ال\\تي المق\\اولت عم\\ال أج\\ور تح\\دد ك\\انت حي\\ث الجهوي\\ة اللجن في

المحلي\\ة الس\\لطات ل\\دى العمالي\\ة الوف\\ود يق\\ودون وك\\انوا. الدن\\ى الح\\د تف\\وق أج\\ور عل\\ى الحص\\ول إل\\ى يس\\عون
ف\\ي البن\\اك مس\\تخدمي ي\\د عل\\ى أوجه\\ا بلغ\\ت ال\\تي الض\\رابات، جمل\\ة ك\\انت وإذا. النزاع\\ات ف\\ي ويت\\دخلون

.دللة ذاتا أنهما إل قصيرتين هزتين هدأت قد ،1937 تموز/يوليو – حزيران/يونيو

وطالبت نقابة تأسست مغربي، 400 و أوربيا 60 تشغل كانت التي ميدلت قرب للرصاص، أحولي مناجم وفي
وبالوقاي\\ة العم\\ل شروط وبتحسين للمغاربة، بالنسبة فرن– 5.50 في المحدد الدنى الجد وبتطبيق الجور برفع
4 ف\ي قرروا ثم شهور عدة الجواب العمال وانتظر. الحليم وبتوزيع الرصاص»،  مغص المهني المرض من

أس\\بوعين. رفض\\ت الدارة بش\\كل أج\\ل بع\\د مط\\البهم تُلَ\\َم ل\\م إذا الش\\غل ع\\ن إض\\راب ف\\ي الدخول شباط/فبراير
العائلي\\ة التعويض\\ات ف\\ي بالزي\\ادة فقبل\\ت الش\\غيلة، ص\\ارٍم أي\\ة زي\\ادة ف\\ي الج\\ور. ث\\م ن\\اورت م\\ن أج\\ل تفرق\\ة

ه\\ذا عل\\ى بناء الوربيين أغلم فقرر. أحسن» هي  التي بـ التعاون صندوق إنشاء وبدراسة وحدهم، للوربيين
وتوقف\\وا  الهليي\\ن»، العم\\ال س\خط ثار بهذا، وبعلمهم. العمل عن يضربوا وألّ الدارة في  ثقتهم» يضعوا أن
القري\\ة إل\\ى ه\\رع إذ. س\\ريعا الس\\لطات فع\\ل رد فك\\ان).\\ 19(شباط/ف\\\براير  20 ف\\ي أي ذل\\– غ\\داة العم\\ل ع\\ن

خض\\عوا مي\\دلت، وبعض\\هم إل\\ى ونقل\\وا مض\\ربا عش\\ر خمس\ة فاعتُق\\ل. الض\\افية الشرطة وقوات  المخزنيون»
إل\\ى دفع\وهم ال\\ذين ه\\م النق\\ابيين المس\\ؤولين ب\\أن الق\\ول إلى لدفعهم وذل– أيديهم؛ في والقيود  ُمشدد» لستنطاق
.سكتوا العمال أن إل الضراب،

وجمه\\وريين فرنس\\يين أوربيي\\ن، منجميي\\ن س\\تة ط\\ردوا إذ تم\\ر، العم\\ل أرب\\اب يتركه\\ا ل\\م جي\\دة فرص\\ة ك\\انت
الةلثي\\ة اللجن\ة ل\\دى ومن\دوبان النقاب\\ة ص\\ندوق وأمي\ن ك\اتم ض\\منهم م\\ن. ش.ع.ك ف\ي أعض\\اء كله\م. إسبانيين
).20(جواب أي الرباط تقدم لم لمكناس، الجهوي التحاد طرف من بذل– اخبارها وبعد. للمناجم

ع\\ن إض\\راب لمراك\\ش، المحل\\ي للتح\\اد التابع\\ة س\\لغف جب\ل بمن\\اجم الجن\\وب، ف\ي ان\\دلع، أس\\ابيع، بضعة وبعد
المس\\تخدمين مندوب طرد إثر على الضراب هذا جاء. ايجابية أكةر نهايته آذار/مارس، ستكون 26 يوم العمل
والس\\لمة الص\\حة، حف\\ض قض\\ايا ح\\ول باس\\تمرار ملحظ\\اته أب\\دى ال\\ذي ، Jean Lanjuinلنج\\وان ج\\ان

الص\\حة حف\\ظ مص\\لحة ط\\رف م\\ن المغارب\\ة المس\\تخدمون استُدعي آذار/مارس، 25 وفي... والجور والتموين
أدى مم\\ا ش\\ديدا المنجميي\\ن غض\\م فك\\ان. ذل\\– إل\\ى بالس\\تجابة له\\م يرخ\\ص ول\\م. ال\\تيفوس ض\\د التلقي\\ح لتلق\\ي

وق\\وع دون للحيلول\\ة  المحلي\\ة الس\\لطات ل\\دى مباش\\رة بالت\\دخل لمراك\\ش المحل\\ي التح\\اد مطالب\\ة إل\\ى بلنج\\وان
عل\ى ال\\رد وك\ان. ينس\حم أن المندوب من فطلم للمشكل حدا يضع أن المنجم مدير وأراد. الوقوع وشي– نزاع
.المنجم واحتلل مباشرة العمل توقيف على والمغاربة الوربيين المستخدمين إجماع هو التهديدي الموقف هذا

إذ. نفس\\ه الي\\وم ف\\ي إيجابي\\ة نتائ\\ج العم\\ل اس\\تئناف أجل من المفاوضات بلغت آذار/مارس، 28 الثنين يوم وفي
انتص\\ارا تع\\د ال\\تي التفاقي\\ة هذه أكدت. بباريس العامة الدارة بعد فيما عليها صادقت مؤقتة، اتفاقية المدير قبل

السلمة وبحفض المتفجرات باستعمال الخاص الموجود التشريع صارم بشكل ستحترم الدارة أن على عماليا،
الخ\اص الظهي\\ر وبتط\بيق الض\\افية وبالس\اعات الم\\ؤداة وبالجازة الحد، يوم السبوعية وبالعطلة المنجم، في

تَهُ\\م النص\\وص ه\\ذه. العم\\ل س\\اعات خلل تت\\م أن يج\\م ال\\تي الج\\ور تأدي\\ة وق\\ت ع\\ن وب\\الداء الدن\\ى ب\\الجر
بش\\كل مؤسس\\ة مهني\\ة نقاب\\ة ف\\ي الح\\ر النخ\\راط بح\\ق للوربيي\\ن الدارة اع\\ترفت فيم\\ا. اله\\الي بالخص\\وص

لمنجميي فرنكا 50 و السطح لشغيلة بالنسبة يوميا فرنكا 45 أي الجور، حول مطالبهم بتقديم وتعهدت قانوني،
ي\\ومي أج\\ر م\\ن %50 تأدي\\ة وعل\\ى الجمي\\ع، ح\\ق ف\\ي عقوب\\ة أي\\ة اتخ\\اد عدم على أخيرا، التنصيص وتم. القعر

.الضراب



الج\اري الجتم\اعي التش\\ريع إلى الخضوع على المنجمية الشركة لرغام ناجحا إضرابا إذن يتطلم المر كان
.العمل به

الجتماعي والتشريع الشغل .مصلحة

النقاب\\\ات اتح\\\اد انش\\\غالت ض\\\من الجتم\\\اعي التش\\\ريع قض\\\ايا دائم\\\ا احتلته\\\ا ال\\\تي المكان\\\ة إذن تفه\\\م هك\\\ذا
دوري\\ل ط\\رف م\\ن المنج\\زة والج\\ور العمالي\\ة الميزاني\\ات ح\\ول الدراس\\ات فأهمي\\ة. للمغ\\رب الكونفيديرالي\\ة

Durel، لياندري  طرف ومن لمكناس، المحلي التحاد كاتمLéandri حول المراض المهنية، وخاص\\ة م\\ن
يشهد كما ،)21 (المكانة تل– على تشهد كلها للشغل المغربي القانون تهم التي القضايا كل حول طرف هفيرنو،

اللهج\\ة وقوي\ة مطول\\ة مق\الت ف\ي يتجلى كان هذا كل).\\ 22 (المؤتمرات مختلف في النقاشات حجم أيضا عليها
إليهم\\ا تض\\اف والمقيمي\\ة؛ الجهوي\\ة و المحلي\\ة الس\\لطات كاف\\ة لدى تدخلت وفي  طرافَاي»؛ جريدة في أحيانا،
 ).23 (الشمالية إفريقيا شؤون بتنسيق المكلف الوزير لدى أو الخارجية الشؤون وزير لدى مساع

الش\\ؤون لمديري\\ة تابع\\ة ك\\انت ال\\تي الجتماعي\\ة والقض\\ايا الش\\غل مص\\لحة ُوض\\عت 1937 آذار/م\\ارس ف\\ي
الع\\ام والك\\اتم العام\\ة القام\ة ل\\دى المنت\\دب ال\\وزير ،\ Morizeلِم\\وريز   المباش\\رة الس\\لطة تح\ت القتصادية،

ف\\ي الزي\\ادة وتم\\ت Lancre  .ولنكر  Mangot مانَكو طرف من ُمَسيَرة دائما المصالح تل– وكانت. للحماية
.الميزانية

مراس\\يم ص\\درت كم\ا. الس\بوعية بالعطل\\ة المتعلق\\ة البن\ود تح\ددت إذ. إيجابي\ة نتائ\ج إل\\ى التوص\\ل ت\م ذل\– ومع
ف\\ي س\\اعة، وأربعي\\ن الةم\\اني بأس\\بوع  الخ\\اص1936 حزي\\\ران/يونيو 18 ظهي\\ر بتط\\بيق تتعل\\ق جديدة وزارية
أو معارض\\ات تخط\\ي وك\ان الةلثي\\ة، اللج\\ن وف\\ي التب\\اطؤ، م\\ن ن\\وع هن\اك ك\\ان. تطبق\\ه تكن لم جديدة قطاعات
يس\\تغرق والتحري\\ر والمناقش\ات بالتحري\ات، القي\ام وك\ان. ض\\روريا أم\\را المش\\ِغلين، لممةل\\ي المماطل\ة أس\\اليم
.المصلحة نشاط معظم

ف\\ي أش\\هر ستة قضوا الذين المأجورين أن غير ؛1937أيار/مايو  في عنها المؤدى الجازات نظام إقامة وتمت
بش\كل المنخف\\ض الدن\\ى، الج\ر ك\\ان. ب\ه يتمتع\\وا أن بإمك\\انهم ك\ان ال\\ذين وح\\دهم انقط\اع ب\\دون الشركة خدمة
المس\\تمر الرتف\\اع ورغم. الوطني التراب مجمل على يوميا. ف 4 بـ 1936 حزيران/يونيو في حدد قد مشين،

حس\\م. ف  5.60 أو 5.20 بل\\غ حي\ث ،1937 تشرين الةاني/نونبر فاتح في إّل فيه الزيادة تتم لم المعيشة، في
مقيمي\\ة دوري\\ة ذل\\–، ح\\ددت إل\\ى ). إضافة24(الجور يخص فيما مناطق ثلث إلى قسمت البلد لن المناطق،

18 ظهي\\ر عل\\ى بيِ\\ن تراج\\ع وه\\ذا. الزراعيي\\ن» والش\\غيلة والطف\\ال النس\\اء ع\\ل ل يطب\\ق الدن\\ى  الج\\ر أن
وس\\واء الجنس\\ين، بي\\ن تميي\\ز دون المغ\\رب ش\\غيلة كاف\ة عل\\ى الدن\\ى الج\ر عم\\م ال\\ذي 1936 حزي\\\ران/يونيو

.الفلحة أو التجارة أو الصناعة في اشتغلوا

للش\\غل، المفتش\\ية مس\تخدمي ع\\دد رف\ع عل\\ى للمغ\\رب الكونفيديرالي\\ة النقاب\ات اتح\\اد حص\ل إلح\احه، إث\\ر وعلى
اس\\تطاع ال\\ذي البسيط الجتماعي التشريع احترام إلى المبالين، غير الشركات أرباب دفع على وحدهم القادرين

مفتش\\ين خمس\\ة:\\ 1938 ك\\انون الة\\\اني/يناير ف\\ي تس\\عة إلى 1936 سنة ثلثة من عددهم انتقل هكذا. ينتزعه أن
الذي المغرب في المشتتة الشركات من آلف عدة لمراقبة قليل ذل– مع العدد هذا كان. مراقبين أربعة يساعدهم

(ت\\دخلهم مج\ال وبتوس\\يع ع\\ددهم ف\ي بالزي\\ادة يط\\الم التح\اد ظ\\ل ل\\ذا فرنس\ا، مساحة ثلةي حوالي مساحته تبلغ
25.(

إلى العمومية، الشغال مهندسي مع وبتنافس وملحقاتها، الموانئ إلى صلحيتهم مدت 1930 أيار/مايو 30 في
.الطرق عبر النقل مستخدمي إلى و المكشوفة المقالع



1937 ف\\ي والرباط ووجدة مراكش و فاس لتشمل البيضاء الدار في 1930 سنة المنشأة الشغل محاكم ووسعت
والص\\ناعية التجاري\\ة الغ\\رف انتخبتهم\\ا أعم\\ال رجل\\ي المح\\اكم وض\\مت. مكن\\اس ف\\ي به\\ا تتمت\\ع ول\\م.\\ 1938 و

المدينة، في صلح قاضي أقدم المحاكم هذه يترأس وكان: وحدهم الفرنسيون الشغيلة انتخبهما فرنسيين وعاملين
أن\\ه إّل إليه\\ا، أحيان\ا يلج\\أون المغارب\\ة  وك\ان.ش\\ركاتهم و الم\\أجورين بين الفردية النزاعات حل إلى يسعى كان
عن\دما ال\\دعوى، ع\ن يتخل\\ون ك\انوا ذل\\–، يق\\ررون ك\انوا حي\ن. به\ا دع\\وى لقام\ة واجب\ا ي\\ؤدوا أن عليه\\م ك\ان

.المكانيات على توفرهم ولعدم الحكم، العمل رب يستأنف

العمومي\\ة بالمص\\اح المغارب\\ة المي\\اومين وض\\عية م\\ن تحس\\ن الجتماعي\\ة المكاس\\م ه\\ذه كانت تواضعها، ورغم
عل\\ى له\م تحص\\ل ك\انت ال\تي النقاب\ات يقظ\ة بفض\\ل أك\ةر محترم\ا التش\\ريع ك\ان حيث. المتياز ذات والمصالح

رف\\اقهم م\\ع وتض\\امنهم الش\\غيلة ه\\ؤلء كفاحي\\ة وك\\انت. النص\\وص ح\\ددتها ال\\تي الج\\ور تف\\وق م\\ا غالب\\ا أج\\ور
الح\\د ه\\ذا إلى محترما كان فالتشريع. مختلفا كان فالمر الخاصة، الشركات  أما.ذل– على يُساعدانهم الوربيين

المن\\اورات براع\\ة وك\\انت. المغارب\\ة يخ\\ص فيم\\ا الط\\رق بش\\تى يخ\\رق ك\\ان فيم\\ا الوربيي\\ن، حال\\ة ف\\ي ذاك أو
.التنظيم حق من ومحرومة وجاهلة مغفلة عاملة بيد التلعم يتم وكان. أحيانا مذهلة المستعملة

الي\د العمل  قراص\\نة بأرباب التشهير يتم وكان جريدة  طرفَاي»، صفحات على الحجج تقدم كانت كلل وبدون
ح\\تى. ف. 5.50 ل يمة\\ل إذ: بنس\\بته ُمش\\ين الدن\\ى الج\\ر  إن: هيفيرن\\و كتم  الفضيحة» مقال ففي. العاملة»

4 ب بيروت\\ون ظهي\\ر ح\دده ال\ذي المجاع\ة أج\ر قيم\ة  دون ه\ي الش\\رائية فقيمت\ه الح\رب» قب\ل لم\ا قرش\ا 20
ذل–. عن أمةلة الكاتم يعطي ثم. الحكومة» بتواطؤ ذل– ويتم مطبقا، ليس أنه عن فضل هذا ... ف

من ساعة 12 إلى 10 مقابل يومي كأجر. ف 3 إلى 2.5 يتقاضون البيضاء الدار قرب الزراعيون العمال كان
العش\\اب؛ إزال\\ة. ف، 0.75 النس\\اء تتقاض\\ى ك\\انت فيم\\ا ف؛ 1.50 عل\\ى يحص\\لون ك\\انوا آس\\في وف\\ي العم\\ل،
ش\\غيلت عل\\ى وك\\ان. ف 4 إل\\ى 2 يتقاض\\ون ك\\انوا زيم\\ا بحي\\رة مّلح\\ات ف\\ي المش\\تغلون الي\\دويون والعم\\ال
الفعلي\\ة، العم\\ل س\\اعات أجر سوى يتقاضين ل أنهن إل المساء، طيلة بالمعمل يبقين أن بآسفي السم– مصبرات

.الساعة في  ف0.90 إلى 0.60 أساس على

س\\عر: الش\\غل بطاق\ات ف\\ي ب\\رودة بك\\ل تس\\جل معين\\ة ش\\ركة رأين\\ا البيض\\اء، ال\\دار  في: قائل هيفيرنو ويضيف
س\اعات، الةم\\اني ق\انون فيه\ا ل يُطب\ق أخ\رى، ص\\ناعية ش\ركة رأين\ا كم\ا الي\\وم؛ ف\ي.  ف4أي  0.50: الس\اعة
10 مقاب\\ل.  ف3050 س\\وى تعطيه\\م ل لك\\ي س\\نة، 45 إل\\ى 40 س\\نهم يبلغ أهليين لشغيلة المتمرن صفة تعطي
.)26(عمٍل»  ساعة 12 إلى

وليست هناك أية ضمانة عل\\ى الش\\غل ايض\\ا. إذ ت\\م الط\\رد ب\\دون إش\\عار، وف\ي حي\\ن يقتض\\ي الع\\رف أس\\بوعا أو
يَعترف التشريع بصلحيته- يَعفيهم م\\ن–شهرا للشعار، يفرض أرباب العمل على المأجورين أن يوقعوا عقدا 

ذل–.

والعام\\ل  الدارة  أن عل\\ى ين\\ص مختوم\\ا طابع\\ا الش\\غل عقد على تضع البيضاء بالدار للتأثيث مؤسسة وكانت
الص\\ناعية، الش\\ركة ك\\انت فيم\\ا تع\\ويض». أو إش\\عار أي وبدون وقت أي في الحالي العقد إيقاف بحق يحتفظان

غ\\الم ف\ي بعلم\ة التوقي\\ع، عل\ى العم\\ال ترغم عاما، 45 سن في متمرنون لديه كان الذي الشموع مصنع وهي
الج\\ر أن رغ\\م للعم\\ل»، واح\\د بي\\وم يتعل\\ق الح\\الي  العق\\د: م\\ا يل\\ي أول كبن\\د يض\\م للتشغيل عقد على الحيان،
).27( )2 البند ( أسبوع» كل نهاية في يؤدي

ومساعيه وتقاريره احتجاجاته، للمغرب الكونفيديرالية النقابات اتحاد مكتم كةف ..التجاوزات هذه من للتلطيف
ت\\ؤدى وب\\أّل  ؛)28(مش\\تغل  لك\\ل للتعري\\ف ورق\\ة أو بطاق\\ة تسلم بأن فطالم. تدعمها الشغل مفتشية كانت التي

ليتس\\نى الج\\ور أداء وس\\اعات أي\\ام الوراش، ف\\ي كم\\ا المق\\اولت في تحدد، وبأن العمل؛ أوقات خارج الجور



التم\\رن؛ س\\ن يح\\دد وب\\أن الج\\ور؛ ولمبل\\غ العمل ولساعات الشغل لبطاقات فجائية بمراقبة القيام الشغل لمفتشي
.الصدد بهذا العرف فيها ساد التي القطاعات في الجازة مدة إجبارية تشريعي نص يفرض وبأن

عديدة، دراسات وبعد. للمغاربة النقابي والحق الجماعية والتفاقيات الدنى الجر حول النشاط أقوى تركز وقد
أن وأك\\دت).\\ 29 (عمل\\ه ق\وة وبتجدي\\د ب\\العيش للعام\\ل سيسمح أدنى كأجر فرنكات 9 النقابية التنظيمات اتخذت
والج\\ور التش\\غيل قواع\\د واح\\ترام إقام\\ة يس\\هل أن شأنه من الجماعية التفاقيات حول الفرنسي التشريع تطبيق

بالتفاقي\\ات الخاص الظهير اصدار وشوك باستمرار، تؤكد الحماية ومصالح العامة القامة وكانت والجازات.
ه\\ذه ف\\ي مخت\\ص ،Ivan martinمارت\\ان إيف\\ان الدول\\ة، لمجل\\س بعض\\و أت\\ت فإنه\\ا بذل– وللسراع الجماعية،
يج\\م لن\\ه مقبول\\ة، غي\\ر التفرق\\ة ه\\ذه : للمغارب\\ة النق\\ابي الح\\ق بمنح المطالبة هي كانت اللزمة أن إل. المسألة
وك\\ان. المهني\\ة مص\\الحهم ع\\ن ال\\دفاع ف\\ي وبالمس\\اهمة أنفس\\هم وبتنظي\\م النقاب\\ات إل\\ى بال\\دخول للمغاربة السماح
به\\ا يق\\وم ال\\تي الخطي\\رة ال\\دعايات من الشغيلة سينجو بفضله ذكيا سياسيا عمل سيكون ذل– بأن يضيف البعض
.الوطنيون أو الجانم

للمغ\\رب الكونفيديرالي\\ة النقاب\ات اتحاد طالم إذ المطالم، هذه من مطلم أي يلَم لم ،1938أيار/مايو  فاتح في
وت\\دعيم الج\\ور؛ لداء الص\\ارمة والمراقب\\ة الدن\\ى؛ الج\\ر ف\\ي الزي\\ادة أج\\ل من الشغيلة يتظاهر بأن ندائه، في

الخ\\اص الظهي\\ر وتحس\\ين ؛...والنس\\يج والزجاج الكيمياء قطاعات على ساعات الةماني وتطبيق الشغل؛ مفتشية
.للجميع النقابي والحق العامة، والتفاقيات الشغيل؛ وبحماية الشغل بحوادث

1938 أيار/مايو في النقابات اتحاد -قوى12

التاسع .المؤتمر

الم\\ؤتمر ف\\ي ذل\\– وتجل\\ى قوي\\ة، منظم\\ة للمغ\\رب الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات اتح\\اد ك\\ان 1938 س\\نة منتص\\ف ف\\ي
René(بيل\\ي  رون\\ي ترأس\\ه ال\\ذي الم\\ؤتمر، ه\\ذا ض\\م. ش\\\باط/فبراير 6 و 5 ي\\ومي الرب\\اط ف\\ي المنعق\\د التاس\\ع
Belin(، ما بين ويمةلون تفويض مائتي على يتوفرون مندوبين وثلثة مائة ،.ش.ع.ك ل الكونفيديرالي الكاتم

.منخرط 20000و 15

ومناقش\\ة المنص\\رمة، الس\\نة خلل المحقق\\ة المنج\\زات ع\\ن تح\\دث ال\\ذي الدب\\ي التقري\\ر عل\\ى التص\\ويت وبع\\د
تط\\رق المق\\ررات، عل\\ى والتص\\ويت وليان\\دري، هيفيرن\\و نش\\رها ال\\تي الدراس\\ات عل\\ى اعتم\\ادا الش\\غل قض\\ايا
الحرب». من النقابات  موقف مناقشة الى المساء جلسة في شباط/فبراير 5 يوم المؤتمر

تق\\ف أن النقاب\\ات عل\\ى: واض\\حا م\\وقفه ك\\ان. الموض\\وع هذا حول مطول تقريرا نشر الذي أورانج الكلمة فأخد
يساهموا أن لهم ول يمكن. ثمنها يؤدون الذين هم الشغيلة لن المعتدي، كان مهما الرأسمالية، الحروب كل ضد
.السلطة في البروليتاريا إذا كانت إل الوطني الدفاع في

ريفس\\تي– ( أم\\ا يتب\\ع، ل\\م رأيه\\م أن إل ض\\روريا، يك\\ن ل\\م السياس\ي النق\\اش ه\\ذا ب\أن الم\\ؤتمرين بع\ض وص\\رح
Reifsteck،( موسيليني لهجوم التصدي عدم إن: قائل المقرر تصريحات أدان فقد المحاربين، قدماء من وهو

الجسم». في رصاصة عشرة بـ إثني الموت وإلى بل العبودية إلى السعي وإنما النفس انقاذ ل يعني وهيتلر

ب\\أكبر موقفها  بتحديد ،.ش.ع.ك ويطالم الحروب كل يدين الذي ملتمسه حضي إذ. أورانج تبعت الغلبية لكن
إذن، ه\\ي الكامل\\ة الس\\لمية النزع\\ة إن. التص\\ويت ع\\ن امتناع\\ا 34 مقاب\\ل ص\\وتا، وخمس\\ين بس\\تة ممكن\\ة» دق\\ة

والس\\اتذة البري\\ديين عن\د ولس\يما للمغ\\رب، الكونفيدرالي\\ة النقابات اتحاد مناضلي صفوف ضمن السائد التجاه
(م\\ن   Delmas وديلم\\اس) (البري\\د م\\ن  Perrot بي\\رو ال\\وطنيين، كتابهم مع متفقين بذل– فكانوا. والمعلمين
المكت\\م ف\\ي الس\\لمي التج\\اه ع\\ن الق\\وي الم\\دافع بيلين، أنصار ،)الساتذة  (من  Zoretti وزوريتي) المعلمين



أوران\\ج، ي\\دعم أن ول يت\\دخل أن ب\\دون المناقش\\ة س\\يّر بيلي\\ن أن غي\\ر. للش\\يوعية مناهض\\ته بدافع الكونفيديرالي،
على القلق بدا ذل–، ومع المغرب»، معلمي في  نشرة C.Vieilly فَييي كاترين بعنف عليه انتقدته الذي المر
كت\\اب بع\\ض نف\\وذ يتمك\\ن أن تأم\\ل ك\\انت ال\\تي للمغ\\رب، الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات اتح\\اد ص\\فوف ف\\ي قوي\\ة أقلي\\ة

.التجاه تعديل من جوهو ونفوذ الفرنسية الفيديراليات

.الذكر يستحقان المؤتمر هذا في حدثان أيضا وهناك

ي\\زّك  ل\\م إن\\ه حقا،. تشرين الول/أكتوبر أحداث حول ملتمس على بالجماع المؤتمر صوت مناقشة، أية فبدون
للت\\ذكير ه\\ذا اس\\تغل أنه إل. جرمهم» يةبت لم الذين المدانين على بسرعة عفو  بإصدار طالم وإنما الوطنيين،
تطهيره\\م يج\\م ال\\ذين الفاش\\يون الموظف\\ون يعارض\\ها والتي الهدوء، بعودة نظره، في الكفيلة، العدل بإجراءات
: الصدد وبهذا. ومعاقبتهم

ف\ي ب\\الحق يط\\البون ال\\ذين المغارب\\ة الش\\غيلة م\ع الفعل\\ي التض\\امن بسياسة الةابت ايمانه عن أخرى مرة يعلن  
 والكتابة؛ الفكر وبحرية النقابي وبالحق العيش

السكان؛ من جزءا أصابت التي جدا العنيفة للجراءات ويتأسف  

النج\\از طريقه\\ا إل\\ى الش\\عبي، التجم\\ع ارتآه\\ا ال\\تي والسياس\\ية الجتماعي\\ة الص\\لحات تج\\د... ب\\أن  ويط\\الم
والسياس\\ية القتص\\ادية الحي\\اة أش\\كال كافة في بقوة اشراكهم يجم الذين المغاربة للشغيلة الضرورية بالمساهمة
للبلد».

ماع\\دا الش\\يوعيون، اختف\\ى إذ القيادي\\ة، الهيئ\\ات عل\\ى طرأت التي بالتغييرات تتعلق أخرى، نتيجة هناك وأخيرا
للش\\تراكيين أص\\بحت بينم\\ا المحل\\ي، للتح\\اد عاما كاتبا بصفته قانونيا الدارية اللجنة عضو دوريل، هو واحد
مناورة نتيجة هذا كان فهل المكتم، إلى عاد يكن لم إن الدارية، اللجنة إلى ماتيي فعاد. المناصم كل جديد من

ل\\ه كعق\\اب الغ\\رب، أربع\\اء سوق إلى دوبي نُقل فيما المغرب؛ بييي غادر لقد كذل–، المر أن ل يبدو مقصودة؟
.النقابي نشاطه على

المغرب واشتراكيي شيوعيي عند والتقويم .الزمة
).1939 كانون الثاني/يناير ،1937 (نيسان/أبريل

نيسان/أبري\\\ل 4 ي\\وم للح\\زب، المغربي\\ة المنطق\\ة تنظي\\م تش\\تت نتيج\\ة النقابية الساحة من الشيوعيين اختفاء كان
.المنطقة ولجنة البيضاء الدار شيوعيي من جزء بين المنافسة اثر على ،1937

مطروح\\ة ك\\انت ال\\تي والنض\\الية والدعائي\\ة التنظيمي\\ة المه\\ام أنج\\زت إذ كةيرة، بأعمال قامت أن للجنة سبق لقد
المغارب\\ة أم\\ام الح\\زب ص\\فوف وفتحت ونضالتهم، الشغيلة مطالم ودعمت ،1936 تشرين الول/أكتوبر بعد
.وطنجة وفاس البيضاء الدار في ملموسة أنها إل محدودة، جد ذل– نتائج كانت وإن

ص\\غير ت\\اجر المغارب\\ة اليه\\ود أوس\\اط ض\\من الدعاي\\ة ف\\ي ساعده وقد. سلطان ليون بذل– اهتم البيضاء الدار في
بلفري\\ج، جي\\دا يع\\رف أن\\ه كم\\ا ال\\وطنيين، م\\ع اتصالت له وكانت ).S.Benchimolبنشيمول ( سامويل يدعى
للخلي\\ة، كك\\اتبين مس\\لم، داود، ب\\ن والص\\ديق يه\\ودي، حم\\وز، هم\\ا مغربيي\\ن، إل\\ى تقاريره\\ا في الشرطة وتشير
.الشيوعية الشبيبات صفوف ضمن الشباب المغاربة بعض الى وكذا

ش\يئا تنتظ\\ر الفتي\\ة الوطني\\ة الحرك\\ة تك\\ن ل\\م والص\\اخبة، الهائج\ة المدين\\ة ف\\اس، ف\ي تعقي\\دا أك\\ةر الم\\ور وكانت
الجتم\\اعي والحزب الفرنسي الشعبي الحزب فروع في تجمعوا الذين الجشعين، الكبار المستوطنين من ايجابيا

م\ع الةق\\ة، عل\ى مبني\\ة المحل\ي الفرنس\\ي اليس\ار م\ع علقاته\ا م\ا أص\\بحت س\رعان ذل\– عك\\س وعلى الفرنسي،



Laدوفاس» (  لديبيش عنوان تحمل محلية جريدة مدير وماسوني، راديكالي )،F.Debare( دوبار فرانسيس
Dépêche  de  Fès،( النزع\\ة ذوي المس\\ؤولين م\\ع ولس\\يما جري\\دته؛ ص\\فحات له\\ا فت\\ح م\\ا غالب\\ا ال\\ذي

.وج م\\وران. ج )،SFIO ( العمالي\\ة للممي\\ة الفرنس\\ي الش\\تراكي الح\\زب ف\\رع ف\\ي والبيفَيري\\ة التروتس\\كية
بش\كل أنفس\\هم تنظي\م م\\ن الش\\يوعيون تمكن وحين. حزبهما فيديرالية لدى مطالبها دائما دعما اللذين برنارديني،

المعل\\م هم\ا ض\\منهم البارزت\ان الشخص\\يتان وك\انت. القديم\\ة المدين\ة خليا في المغاربة بعض بهم التحق علني،
.لمنيعي المهدي والصحفي والمسرحي الدين محي

إل\\ى منتمي\\ا وك\ان ادري\\س م\\ولي ثانوي\ة تلم\\ذة قدماء لجمعية رئيسا كان أن له سبق لمنيعي المهدي أن والحال
مراقبت\\ه ال\\ى بالش\\رطة أدى مم\\ا ك\\بير، بنش\اط ق\ام 1935 و 1933 بي\\ن وفيم\\ا. الش\\باب الوطنيين من مجموعة
.الشيوعي الحزب في النخراط الى دفعته التي السباب عن نتساءل أن إذن، لنا، ويمكن). 1(باستمرار 

الوطني\\ة مط\امحه عل\ى جواب\ا أنفس\\هم، ينظم\ون آن\\ذاك ك\انوا ال\\ذين الش\\يوعيين، ونش\اط تأكي\دات ف\ي لق\\ي ربم\ا
ب\\دون ال\\تي المكان\\ة يج\\د ل\\م حي\\ث ال\\وطني، العمل كتلة إزاء ذاته لتأكيد وسيلة انخراطه في ووجد والجتماعية؛

الي\\وم إل\\ى الفاس\\يين بع\\ض وم\\ازال. رف\\اقه لس\\معة مماثل\\ة س\\معة عل\\ى تت\\وفر ل ع\\ائلته لن إليه\\ا، يطم\\ح ش\\–
كةل\\ة م\\ع تنافس\\ه تس\\جل أن الشرطة مصالح يفت ولم الفاسي، علل وبين بينه نشم حاد نزاع بذكرى يحتفظون

(الفص\\ل فش\\ل ال\\ذي وأع\\وانهم النقل حافلت سائقي تنقيم يخص فيما لسيما القديمة، المدينة في الوطني العمل
).2 ()1937 الول

.1937 نيسان/أبري\\\ل 4 ف\\ي المنعق\\دة البيض\\اء للدار القليمية الندوة في فاس شيوعيي المنيعي المهدي مةل وقد
عل\\ى معلق\\ة ظل\\ت آم\\اله أن إل).\\ 1937(أيل\\\ول/سبتمبر  آم\\اله خي\\م ال\\ذي الح\\زب م\\ن انس\\حم أشهر بضعة ثم

عل\\ى الس\\تقلل ال\\ى يص\\ل أن الى وتوسيعه المغربية الصلحات مخطط  لتحقيق الشعبية الجبهة بقيادة فرنسا
).3(سوريا»  في ما حصل غرار

.البيضاء للدار القليمية الندوة الى أحدهم بعةوا طنجة، في مغاربة شيوعيون أيضا هناك وكان

الفرنس\\ي للحزب جهويا تنظيما سيظل هل والتسمية، التوجيه لقضايا حل يجد أن أيضا الفتي التنظيم على وكان
أم ؟ المغارب\\ة م\\ن مكون\\ة وبقي\\ادة مغاربة بمنخرطين إل يتأتى لن الذي المر مغربيا، حزبا يصبح أن عليه أم ؟

الشيوعية؟ الممية في مباشرة منخرطا مستقل، حزبا المغاربة، بدون ولو يُكّون، أن عليه

وطني\\ة ن\\دوة ف\\ي حض\\ر حي\\ث س\\فر م\\ن دع\\وته إثر فعلى. باريس من أتى التساؤلت هذه عن الجواب أن ويبدو
صفة مباشرة يعدل أن  كلرتي»، عن المسؤولين دوبوي،. وش روميرو َكرانسار من َكزافيي طالم للحزب،
(ب\\المغرب»  الشيوعي للحزب جهوي حال  لسان ،1937 شباط/فبراير 20 من ابتداء أصبحت التي الجريدة،

تشرين في للجزائر الشيوعي الحزب تأسيس على ذاك إذ أقدموا الذين بفرنسا، الجزب مسؤولو اضطر فقد). 4
س\\يادة دو بل\\د الخي\\ر وه\\ذا – ب\\المغرب الش\\يوعي الحزب اعتبار استحالة يبزوا أن ،)5( 1936 الةاني/أكتوبر

الش\\غيلة ال\ى م\وجه ن\\داء وف\ي لمكن\اس، الفرع\\ي التنظي\\م قدم أشهر، ثلثة وبعد الفرنسي، للحزب كفرع- نظريا
التنظي\\م ف\\رع ق\\دم ش\\يوعي، مرش\\ح م\\رة لول تق\\دم حي\\ث الةالة\\ة، الهيئ\\ة انتخاب\\ات بمناس\\بة  والي\\دويين المةقفي\\ن
الك\\بير الفرنس\\ي الش\\يوعي للح\\زب ب\\التبني أخ\\ا باعتباره للمغرب الشيوعي الحزب  ان: التالي التحديد بمكناس
.)6 (النهج» نفس لنفسه وحدد التشكيلة اتخذ قد الفرنسية، البروليتاريا مفخرة يعد الذي

( َكرون\\\دان  يقوده\\\ا بيض\\\اوية مجموع\\\ة ك\\\انت -إذ الف\\\تي الح\\\زب ته\\\دد ك\\\انت داخلي\\\ة نزاع\\\ات أن غي\\\ر
Groundinولكونه\\ا بنفس\\ها نفس\ها عين\\ت لكونه\\ا آن\\ذاك العامل\\ة الجهوي\\ة اللجن\\ة تنتق\\د النقل، في مقاول )، وهو

الوائ\\ل المناض\\لون فك\\ان.\\ 1937 شباط/ف\\\براير ف\\ي جهوي\\ة ن\\دوة اس\\تدعيت ل\\ذا. تفويض أي دون بأعمال تقوم
للح المخلصين»  للرفاق ندائه وفي. إليهم الموجهة والشتائم النتقادات إزاء المرارة من بنوع يشعرون
:ما يلي دوبوي شارل كتم بالمغرب، الشيوعي للحزب ندوة  أول في ضور



ك\ل يتخط\\وا أن ه\ذا، يومن\ا إل\\ى الح\زب قي\ادة ف\ي الجس\يمة المهم\\ة تحمل\وا ال\\ذين القلئ\ل، الرف\اق عل\\ى كان  
.طريقهم اعترضت التي الصعاب

...نشاطه بتخريم وقامت الحزب الى عناصر دخلت  اذ(

جم\\اهير نعلم وأن المناضلين، نكّون أن إذن تقتضي فمهمتنا فتي؛ حزب نحن جسيمة؛ المغرب في مهمتنا ان  
.مهيَجا ول مهيجا يكون أن يجم ل فالشيوعي. والصرامة والتنظيم النضباط روح العديدين المنخرطين

أي له\\م لي\\س الح\\زب، وب\\أن ق\\ادة الح\\زب ف\\ي أعض\\اء ب\\أنهم يس\\معهم أن يري\\د من الى البعض يصرح وحين  
.)7(» ...والجريدة الحزب إطار في العمل من مزيدا يقدموا وأن اكتتاباتهم يؤدوا أن بهم فالجدر تفويض،

أي فيها يكن  لم: يلي ما  كلرتي» كتبت اذ كةيرة عنيفة مشادات بدون شباط/فبراير 28 ندوة دارت ذل– ومع
.نيسان/أبريل 4 الحد يوم الى اللجنة انتخاب وأجل). 8(للتجاهات»  صراع

عل\\ى وللح\\راز ح\ادة، نزاع\\ات ذك\\رى على حافظوا ُسئلو الذين فالمندوبون).\\ 9(الكبير التصادم حدث ذاك وإذ
م\\ن ك\\بيرا ع\\ددا البيضاء الدار في وقدموا الخليا، طريق عن النتخاب يتم بأن َكروندان أنصار طالم الغلبية
الغلبية على الحصول إمكانهم في أصبح بحيث الخليا

.
عل\\ى التص\\ويت يت\\م أن ووج\\دة، ومكن\\اس والقنيط\\رة للرب\\اط المحلي\\ة التنظيم\\ات وف\\ود ج\\دوى ب\\دون واق\\ترحت
.الص\\دد به\\ذا الش\\قاق فح\\دث. أعض\\ائه ع\\دد مع متناسبا الصوات من عددا سيُمنح الذي المحلي التنظيم مستوى

عل\ى تحص\\ل ل\م أنه\ا يب\\دوا جهوي\ة، لجن\ة َكرون\\دان أص\دقاء انتخم فيما. المحلية  التنظيمات مندوبو انسحم اذ
عل\\ى توزيعه\\ا ف\\ي واس\\تمرت  كلرت\\ي» ف\\ي ب\\التحكم دوب\\وي – َكرانس\\ار مجموع\\ة واحتفظ\\ت. هام\\ة أغلبي\\ة
.شهور بضعة خلل الخرى، المحلية التنظيمات بمساعدة المغرب

اس\\تمر وق\\د ه\\ذا النهاي\\ة؛ ف\\ي لها حل ستجد المشاكل كافة بأن وصرح موقف أي اتخاد عن سلطان ليون وامتنع
الش\\يوعي الح\\زب اتخ\ذ الطرفي\ن، م\\ن إخط\اره وبع\د.  كلرت\\ي» م\ع والتع\\اون الك\\ةيف النشاط بنفس القيام في

ال\\تي الم\\دن بع\\ض مناض\\لي ) له\\مH. lozerayل\\وزري (  هن\\ري اس\\تجواب إث\\ر على الموقف، نفس لفرنسي
).10(فجأة  اليها جاء

انخ\\راط وأي عض\\وية اتص\\الت أية بدون ذاتها على منطوية الفروع عاشت ،1938 وبداية 1937 نهاية وفي
مق\\ر ه\\ي مجموع\\تين، إلى المنقسمة البيضاء، الدار  وكانت. منازع بدون فرع أقوى مكناس فرع كان. خارجي
الع\\ام، كاتبه\\ا وك\\ان. الفرنس\\ية الش\\يوعية بالش\\بيبة بانتظ\\ام الملحق\\ة الش\\يوعية للش\\بيبة المغرب\\ي المحل\\ي التنظي\\م
تاري\\خ وح\ول الماركس\\ية ح\\ول نظري\\ة بمحاض\\رات يق\\وم – آخ\ر نش\\اط أي ل\\ه يك\\ن ل\\م ال\\ذي – عي\\اش جيرمان
م\\ع وج\\دة ف\\روع تليه\\ا ت\\م).\\ 11(الن\\دوات  ه\\ذه ف\\ي يحض\\رون المجموع\\تين أعض\\اء وك\\ان  البلش\\في، الح\\زب
( ) ومنَك\\والPerarnaud( بَيرارن\\و م\\ع والقنيط\\رة )،Rue( وروي\\ي . دري\\ش م\\ع والرب\\اط نافَ\\ارو، أنط\\وان

Mengual،( وبونوا كولونا كان حيث وخريبكة.

وجري\\\دته المغرب\\\ي المحل\\\ي التنظي\\\م اختف\\\اء ع\\\ن الم\\\ترتم الف\\\راغ ملء المةقفي\\\ن الرب\\\اط بقي\\\ادة ف\\\رع وق\\\رر
ع\\ن من\\دوبون فج\\اء.\\ 1938 نيس\\\ان/أبريل ف\\ي م\\ؤتمرا وعق\\د المراك\\ز كاف\\ة الى استدعاءات فبعث.  كلرتي»
امتنع\\ت بينم\\ا البيض\\اء، ال\\دار م\\ن القديم\\ة َكرون\\دان ومجموع\\ة ومراك\\ش وخريبَك\\ة وف\\اس مكن\\اس القنيط\\رة
).12(الحضور عن سلطان ليون امتنع كما  كلرتي» مجموعة

ك\\ان الذي دعمه على تأكيده ورغم. جريدة وإصدار مشتركة؛ منظمة انشاء اعادة: قرارين الرباط مؤتمر واتخد
العم\\ال مجم\\ل وتنش\\يط بتنس\\يق الرب\\اط ف\\رع مكت\\م فتكل\\ف. م\\وقفه عل\\ق ق\\د مكن\\اس ف\\رع ف\\إن وفع\\ال، فعلي\\ا

.الجريدة وبتأسيس



التس\\مية ه\\ذه باتخ\\اذ نص\\ح ربم\\ا ال\\ذي وه\\و. الجدي\\دة المنظمة بهذه رسميا الفرنسي الشيوعي الحزب يعترف لم
.ولوزراي دريش بين مراسلت تبادل بعد المغرب»،  شيوعيو والحدرة المحايدة

أت\\دري رواي\\ة ع\\ن عنوانه\\ا أخ\\د) – (الم\\ل ))L’espoir لس\\يبوار»  بس\\رعة، اسس\\ت ال\\تي الجري\\دة وك\\انت
،1938 أي\\ار/مايو فات\\ح ف\ي الول ع\ددها ص\در المغ\رب»، لش\\يوعي الس\بوعي  نص\\ف الح\ال لس\ان- مارلو

فرنس\\ا أحداث وعن الشيوعية عن بالخبار ومدهم الفروع؛ مختلف شيوعيي تقريم هدف نفسها على وطرحت
).13(ومشاكله  المغرب حول آرائهم عن التعبير ولسيما  لومانيتي»، جريدة منع لستمرار نظرا والعالم،

ببابه\ا وتكل\ف الجري\\دة مس\ؤولية أخ\د دريش فان والتسيير، والدعاية بالتنظيم بالخصوص مكلفا رويي كان وإذا
ال\\تي الوطني\\ة القض\\ية ع\\ن كت\\م فق\\د والش\\غيلة، الفلحي\\ن شروط حول دراساته فإضافة إلى ونحن»،  المغرب

لزالوا الذين أو السلمي المعهد في تلمذته كانوا أن لهم سبق الذي الشباب الوطنيين مع بصددها يتحدث كان
.بركة بن المهدي مةل ) بالرباط،Gouraud( َكورو ثانوية في كذل–

وال\\ذي  كلرت\\ي»  جري\دة ف\\ي سلطان ليون أعلنه الذي الموقف نفس هو الصدد بهذا عنه المعبَر الموقف وكان
الحق والمستقبلية؛ الماضية اللحاقات جميع إدانة أي: الفرنسي الشيوعي الحزب موقف رأينا، كما يعكس، كان
المبريالي\\ة الفاش\\ية ض\\د النض\\ال أول ال\\واجم م\\ن يجع\\ل ال\\ذي الواق\\ع بالعتب\\ار الخ\\ذ مع ولكن الستقلل في

وأص\\بحت الوطني\\ة اللهج\\ة تق\\وت م\\ا س\\رعان ت\\م).\\ 14 (للجم\\اهير والةق\\افي القتص\\ادي المس\\توى م\\ن والرف\\ع
ع\\دد ف\\ي نش\\ر المغارب\\ة» والوطنيون  الشيوعيون مقال ففي. ودقة حزما أكةر المسألة لطرح المستعملة الصيغ
ح\\ول س\\تالين دراس\\ات عل\\ى المعتم\\د الت\\الي التحلي\\ل نق\\رأ أن لن\\ا يمك\\ن  ليس\\بوار»، م\\ن 1938 أيار/مايو  25

).15(الوطنية  المسألة

الرأس\\مالي النض\\ال مادام المضطهدة، للشعوب الوطني النعتاق على بالحصول حاليا الكفيلة الوسائل هي ما  
جمي\\ع ف\\ي الس\\مات نف\\س يتخذ أن للنضال ل يمكن القل؟ على الرضية الكرة من كبير جزء على قائما، مازال
وطني\\ة حرك\\ات مع قوية علقات لها قوية بورجوازية وطنية حركة وجود نلحظ المغرب، مةل بلد في. البلدان
الرأس\\مالية المق\\اولت م\\ع باحتك\\اك البروليتاري\\ا تش\\كل ، أخ\\رى جه\\ة م\\ن ونش\\هد تط\\ورا؛ أك\\ةر اسلمية لبلدان

ل كم\\ا الحرك\\تين، بي\\ن تع\\ارض أي الس\\اعة لح\\د هن\\اك ليس تدريجيا، الطبقية بمصالحها وعيها وبداية الكبرى،
ي\\دعمون توفيقي\\ون ل هن\\اك فلي\\س البورجوازي\\ة، الوطني\\ة الحرك\\ة ض\\من بوض\\وح متض\\اربة لتجاه\\ات وجود
.حقيقيا ثوريا حزبا يشكلون بروليتاريون، أو صغار ول برجوازيون المبريالية، القوة

:عليهم إذ مزدوج؛ إذن الشيوعيون فدور  

عل\\ى والقائم\\ة الس\\اعة لح\\د المس\\تعملة الس\\اليم ض\\د ويحتج\\وا ال\\برجوازيين، ال\\وطنيين مط\\الم يس\\اندوا -أن1
سياس\ة اعتم\\اد وعل\\ى عميقة، إصلحات اقتراح دون لحظة آخر في التنازل وعلى بها الوفاء دون الوعود تقديم

.الحيان غالم في والقمع العتقال

.ذاتها تجهل التي للبروليتاريا والةقافية بالتربية يسرعوا أن -2

» ..المغاربة إلى الوطنيين يده الشيوعي الحزب يمد بهذا  

إض\\\عاف إل\\\ى تس\\\عى ال\\\تي الوطني\\\ة الحرك\\\ات س\\\وى ي\\\دعموا أن يمكنه\\\م ل الش\\\يوعيين ب\\\أن ت\\\ذكيره وبع\\\د
أن ط\\بيعي لم\\ر  إن\\ه: لفرانكو المؤيدين الشمالية بالمنطقة الوطنيين موقف مدينا المقال، يضيف المبرياليات،

والبلدان». الشعوب لكافة عدو ألد وتعد الرأسمال، عن تدافع التي الفاشية على ترتكز وطنية حركة ضد نناضل



بالنس\بة فأص\\بح. ودقيق\ة ك\\ةيرة بمعلوم\ات الش\غل» م\زودا  ع\\الم عن\\وان يحم\ل ك\ان ال\دي الجري\\دة ب\اب وك\ان
الص\\ادر ع\\ددها بع\\د سوسياليس\\ت»  لوم\\اروك جري\\دة اختف\\اء بع\\د خاص\\ة للمعلوم\\ات، مفي\\دا مص\\درا للب\\احث
 ).16( 1938حزيران/يونيو  18 بتاريخ

(العمالي\\ة  للممي\\ة الفرنس\\ي الفرع الشتراكي، للحزب المغربية الفيديرالية تزعزع كانت جديدة زوبعة أن ذل–
SFIO(، رويان مؤتمر قرر أن بعد) Royan (ال\\وطني ) بيفَي\ر مارس\و ط\\رد)\ 1938 حزي\\\ران/يونيو 8-\ 4
الة\\وري»  اليس\\ار م\\ن وج\\زء ش\\ينيو ورفض الحرب، وقوع حالة في الوطنية الوحدة سياسة إلى العودة وقبول

ش\\ديدة) 17(سوسياليست»   لوماروك افتتاحية فجاءت. القرارين هذين الفروع، الفيديرالية وفي المنظمات في
:العنف

الوطني\\ة الوح\\دة طري\\ق اختار إذ وجهه؛ عن القناع العمالية، للممية الفرنسي للفرع الشتراكي، الحزب  نزع
.أفضل بشكل التية المبريالية الحرب يهيئ لكي

»...انسحبنا السبم ولهذا. الخياني العمل هذا إلى ننضم أن ل نريد  

واس\\تعادت الجمي\\ع، يظ\\ن ك\\ان مم\ا أق\\ل ك\\انوا المنش\\قين أن بع\\د فيم\ا وت\\بين. الص\\دور ع\\ن الجري\\دة توقفت بهذا
وبه\\ذا به\ا، تش\\بتهم أك\\دوا به\\ا المنخرطي\\ن النق\\ابيين الق\\ادة وأه\\م الةالة\\ة الهيئ\\ة مندوبي أن إذ نشاطها، الفيديرالية

ك\\انون فات\\ح ف\\ي جدي\\د م\\ن سوسياليس\\ت» إص\\دار  لوم\\اروك م\\ن الفي\\ديرالي الك\\اتم ليوني\\تي، ج\\ان تمك\\ن
.السبوعية الجريدة رئاسة في ) شينيوCanivenc( كانيفَان عوض وقد ،1939 الةاني/يناير

ص\\لبة، بنيت\\ه ك\\انت لق\\د. نهائي\\ا منه\\ا ليفل\\ت يك\\ن ل\\م التي والضطرابات النقابات اتحاد انسجام بين مفارقة هناك
.للتحاد مجهوداتهم أفضل يخصصون الضعف، نقط بعض رغم كانوا، العماليين الحزبين مناضلي أن كما

للمغرب الكونفيديرالية النقابات اتحاد .تركيبة

.1938 ماي فاتح في النقابية المنظمة قوى) 15 عدد ( طرافَاي» جريدة في الصادر الجدول يقدم

10و -1938 شباط/فبراير مند إذن أنشئت 20 من -أكةر منظمة 118و)\ 18 (منخرط 20000 يضم وحسبه
معزولة نقابة 22و اتحادات، أو فيديراليات 10 و محلية اتحادات

.
ع\\ن ما يزي\\د الموظفين لمجموعات المغربية للفيديرالية كان كما فيديراليات، 4 تضم العمومية المصالح وكانت
تت\\وفر وكانت. المغربي التراب مجمل على صغيرة وفروع وفروع)\\ 35 (نقابات بين موزعين منخرط 4500
.ماتيي هو العام كاتبها وكان فونكسيونير» دي  لتريبون: تدعى شهرية نصف نشرة على

للمس\\تخدمين وثالة\\ة للمس\\تخدمين وأخ\\رى للع\\وان واح\\دة –نقاب\\ات 3 م\\ن تتك\\ون البري\\د فيديرالي\\ة ك\\انت فيم\\ا
.العام كاتبها هو أورانج وكان. منخرط 1400 -وتضم التقنيين

فيرلن\\\دان متع\\\ددة ف\\\روع ذات وحي\\\دة نقاب\\\ة يكون\\\ون عض\\\و، 1800 اله\\\ام، بع\\\ددهم الدول\\\ة، ش\\\غيلة وك\\\ان
.وسانتاريلي

( زين\\و فيديرالي\\ة أيض\\ا الم\\دعاة والبحري\\ة، والطي\\ران الح\\رب ل\\وزارات المدنيين المستخدمين فيديرالية وكانت
Zenou( العضاء من مئات بضع تضم كاتبها، حسم.

الجمالي العدد % من41 أي منقَم، 8200 إذن تضم كانت العمومية فالمصالح
.



مس\\تخدمي فيديرالي\\ة وتض\\م منخ\\رط؛ 1500 ع\\ن الش\\بكات نقاب\\ات اتح\\اد يعل\\ن المتي\\از، ذات المص\\الح وف\\ي
أي ،500 ح\\والي المحرك\\ة والق\\وى الن\\ارة نقاب\\ات واتح\\اد منخ\\رط؛ 1000 ربم\\ا للفوس\\فاط الش\\ريف المكت\\م
الجمالي العدد من %15و المجموع في منقم 3000

.
للفيديرالي\\ة الس\\بع للنق\\ل؛ والنقاب\\ات المغربي\\ة للفيديرالي\\ة عش\\ر الةم\\اني  النقاب\\ات تمة\\ل الخ\\اص، القط\\اع وف\\ي

آلف ع\\دة (والخش\\م للبن\\اء 47 الـ الفيديرالي\\ة والمنطق\\ة)\\ 1000 ح\\والي (والبن– التجارة لمستخدمي  المغربية
%.44 أي منقم، 9000 من أقل تمةل الخرى نقابة وعشرين والثنين) المنخرطين من

المنخرطي\\ن أع\\داد أن غي\\ر التحاد، ضمن الخاص القطاع مكانة  إذن تعاظمت ،1938 كانون الةاني/يناير منذ
.منتظمين غير كانوا والمكتتبون ثابتة غير

..المناضلون

انتظ\\ام بفض\\ل ه\\ام ب\\دور القي\\ام ف\\ي الموظف\\ون ولس\\يما العمومي\\ة المص\\الح مس\\تخدمو ذل\\– اس\\تمر م\\ع وق\\د
الكونفيديرالي\\ة النقاب\\ات اتح\اد مكت\\م وف\\ي المحلي\\ة التح\ادات ف\\ي الت\\أطيري دورهم وخاصة المالية، مساهمتهم

.تدريجيا ليعززوهم الخاص والقطاع المتياز ذي القطاع شغيلة جاء حيث

ال\\ذي العش\\رينيات جي\\ل ليُع\وض ل ليض\\اف ج\اء ال\\ذي الةلثين\\ات جي\\ل المناض\\لين، م\\ن ث\\ان بجيل المر يتعلق
.والفيديراليات النقابات في بمهامه يقوم مازال

حرفيي\\ن أو فلحي\\ن أبناء كانوا إذ متواضع، وسط من النقابيين المسؤولين كافة كان الستةناءات، بعض وماعدا
.صغارا موظفين أو مستخدمين أو عمال أو ومدنيين، قرويين

إل\\ى ال\\دخول أو الةانوي\\ة الشهادة أو البتدائية، الشهادة بعد غادروها التي البتدائية المدرسة في تلمذة كانوا لقد
ش\\غيلة النق\\ل، أو البن\\اء في كهربائيين، أو سككيين البناك، أو التجارة في مستخدمين ونجدهم المعلمين، مدرسة
إل\\ى ومباري\\ات، لمتحان\\ات واجتي\\ازهم عمله\\م بفض\\ل وص\\لوا بعض\\هم،. معلمي\\ن بري\\ديين، جمركيي\\ن، الدول\\ة،
وحص\\لوا الكلي\\ات وأحيانا والةانوية العدادية عبر مروا الذين بأولئ– بذل– ملتحقين مصالحهم، في عليا مراتم
مص\\لحة ومهندس\\ي بالرب\\اط، الك\\برى الم\\ديريات مح\\رري مة\\ل الي\\وم، تع\\بير حس\\م العلي\\ا الط\\ر وض\\عية عل\\ة

.1934 من ابتداء دورهم تعاظم الذين الساتذة أو الطبوغرافيا

بفض\\ل الحي\\ان غ\\الم وف\\ي أص\\دقائهم، بع\\ض ت\\أثير طري\\ق ع\\ن والسياس\\ي النق\\ابي تك\\وينهم عل\\ى حص\\لوا
ه\ذا إل\\ى الكام\\ل ورص\\دهم والسياس\\ي، النقابي النضال في المكتسبة وتجربتهم وقراءاتهم، الخاصة، مجهوداتهم

الجبه\\ة وه\م -لن السياس\ية والظ\\روف الس\تعماري عيش\\هم ونم\ط ش\\غلهم، وك\ان. المغربي للواقع أو ذاك الحد
.أحيانا ثوري الكلمي التشدق أن ولو الصلحية نحو النزوع إلى يدفعهم كان ذل– حاضرا- كل مازال الشعبية

ظل\\وا ال\\ذين المغاربة الشغيلة من ظلوا الذين المغاربة الشغيلة من مرتجفة قاعدة العتبار  يأخذوا أن عليهم كان
الجزائ\\ر ف\\ي أمة\\الهم وض\\عية دون وض\\عيتهم كانت الذين البيض»  صغار ومن بئيسة، شروط في محصورين

.والخاص القاسي المنجميين عالم في الوقوع المحتملة النفجارات اعتبار بدون هذا. أصعدة عدة على وفرنسا

.باهتم\\امهم تحظ\\ى بمش\\اكلهم، ربطه\\ا إل\\ى يس\\عون ك\\انوا  الهليي\\ن»  الرف\\اق مش\\اكل كانت فقد الحال وبطبيعة
 نف\\س: لش\عارهم الفعل\\ي التحقي\\ق ف\ي يرغب\\ون وك\\انوا بع\د؛ له\\م يمن\\ح ل\\م النق\\ابي الح\\ق ك\\ون يستنكرون فكانوا
يتمتع كان -الذي الفرنسي الجتماعي التشريع بتطبيق يطالبون كانوا أنهم القول وخلصة العمل»؛ لنفس الجر

.منه محرومين أنفسهم الفرنسيون الشغيلة كان حيث المغرب على  وتونس- الجزائر شغيلة به



م\\ن متفرغي\\ن بص\\فتهم بإمك\\انهم، ك\\ان لق\\د. وأوران\\ج وش\\ابان وهيفرن\\و م\\اتيي آن\\ذاك تج\\د المس\\ؤولين أب\\رز م\\ن
.النق\ابي للعم\\ل وقته\م كل يخصصوا أن النقابي، بالحق للوربيين العتراف تم أن منذ الخاصة، إدارتهم طرف
وتقييم\\اتهم مختلف\\ة ك\\انت طب\\ائعهم أن إل اش\\تراكيين، ب\\أجمعهم وك\\انوا).\\ 19(ماس\\ونيين  الول\\ون الةلث\\ة فك\\ان

متماثلة دائما تكن لم للحداث
.

كاتب\ا ث\\م الجه\\وي، للتح\اد س\ابقا كاتب\\ا ك\ان لن\\ه الشخص\\ية العلق\\ات أوس\\ع ل\ه وك\\انت. سنا أكبرهم ماتيي كان
ل\\ه تفت\\ح البيض\\اء بال\\دار ماس\\وني محف\\ل كرئي\\س ومكانته النقابية مكانته فكانت. الموظفين مجموعات لفيديرالية
التنظيم\\ات إل\\ى ينتم\\ون الس\\امين الم\\وظفين بع\\ض ك\\ان حي\\ث العام\\ة القام\\ة ف\\ي ولس\\يما الب\\واب م\\ن العدي\\د

).20(الماسونية 

التنظيم وقواعد النقابية الحركة تاريخ جيدا يعرف ، العمالية للتنظيمات المفكر العقل وهو ،)21(هيفيرنو  وكان
كك\\اتم صفته بسبم بذل–، التصريح عن امتناعه ورغم. الهامة النزاعات كافة في يتدخل وكان الشغل، وقانون
E بيلن وأوجي\\ن قناع\\ات نق\\ابته ال\\تي ك\\انت تتبن\\ى أطروح\\ات أن\\دري ديلم\\اس يش\\اطر ك\\ان ف\\إنه للتح\\اد، ع\\ام

.Belin والحرب السلم حول.

الش\\بكات اتحاد جعل في ومهارته، المنهجي بعمله ،1935 سنة السككيين قيادة في ظهر الذي شابان، ساهم وقد
).22المنخرطين ( وعديدي نشيطين تنظيمين للرباط المحلي والتحاد

ويتفاهم\ان بال\دار البيض\\اء، الش\\غل بورص\\ة مك\اتم ف\ي تقريب\ا يومي\ا يلتقيان صديقين وماتيي هيفيرنو كان وإذا
.البريد فيديرالية كاتم أورانج، مع مخالفا كان المر فإن شابان، مع جيدا

أق\\واله ف\\ي انتق\\ادا وأكةر عنفا أكةر متقطع، كلم وذو الوجه ونحيل وعصبي القامة طويل وهو أورانج، كان لقد
-1941اليس\\ار الة\\وري، وم\\ن أتب\\اع بيلن أيض\\ا -تط\\ور نح\\و الش\\يوعية بع\\د  م\\ن اش\\تراكي إن\\ه . كتاب\\اته وف\\ي

وكانت تدفعه نزعة مسيحية إنسانية. إن\\ه أح\\د المناض\\لين ال\\ذي نع\\رف جي\\دا فك\\ره المط\\روح بش\\كل منس\\جم ف\\ي
التقرير الذي قدمه  حول المسألة الهلي\\ة ف\\ي إفريقي\\ا الش\\مالية» أم\\ام م\\ؤتمر فيديرالي\\ة البري\\دج ف\\ي فَيش\\ي س\\نة

1938)  أيار/مايو). فهو يدين الس\تغلل الرأس\\مالي والس\\تعماري؛ ويتفه\\م ال\\وطنيين ال\\ذين يرغب\\ون8-9-10 
في الحفاظ على هويتهم الوطنية وعلى شخصية شعبهم؛ ويناشد المس\\ؤولين بمنحه\\م الص\\لحات المعتدل\\ة ال\\تي
ط\\\البون به\\\ا. أم\\\ا فيم\\\ا يخ\\\ص النقابي\\\ة، فق\\\د ك\\\ان ي\\\رى أن\\\ه يج\\\م أول تك\\\وين  الهليي\\\ن» ض\\\من النقاب\\\ات
الكونفيديرالي\\\ة الفرنس\\ية. و حي\\\ن س\\\يتطور المعني\\\ون بش\\كل ك\\اف، فس\\يكون بإمك\\انهم أن يؤسس\\وا ك.ع.ش.

). وهذه الفكار تتعارض مع الفكار التي نش\\رها ك\اتم نقاب\\ة الكت\\اب بض\\عة ش\\هور م\ن قب\\ل ف\ي23مغربية» (
جريدة  طرافَاي».

.التوزيع الجغرافي للقوى النقابية.

تسمح مقرات التحاد المحلية بالكشف عن ذل– التوزيع. فهو يشمل مراكز النش\اط العص\\رية، الم\\وانئ، والم\\دن
التي تشكل ملتقى الطرق، والمراكز المنجمية. ومن السهل إقامة ترتيم أم\اكن التنقي\\م ولك\ن الم\\ر لي\\س ك\ذل–

1938فيما يخص الهمية العددية والبنية المهنية. وستساعدنا في ذل– دراسة التفويضات الممنوحة ف\\ي م\\ؤتمر 
والمعلومات ح\\ول التواج\\د النق\\ابي ال\\تي يق\دمها ج\\دول فات\\ح أيار/م\\\ايو؛ إلّ أن النتائ\\ج المحص\\لة يج\\م أن تع\\بر
مجرد مقاربة جد نس\\بية، خاص\\ة وأن التفويض\\ات الممنوح\\ة لنقاب\\ات المص\\الح العمومي\\ة ك\\انت عام\\ة ول تض\\م

إشارات إلى أماكنها.

 منظم\\ة للم\\أجورين18ك\\انت ال\\دار البيض\\اء، عاص\\مة المغ\\رب القتص\\ادية، ت\\أتي طبع\\ا ف\\ي الص\\ف الول بـِ\\ 
 فرع\\ا للمص\\الح العمومي\\ة: مدرس\\ون، جمركي\\ون؛ مس\\تخدمو س\\جل المس\\احة والقباض\\ة ومص\\الح12وح\\والي 

الس\\جن؛ بري\\ديون؛ ش\\غيلة الدول\\ة؛ الش\\حن والف\\راغ؛ بح\\ارة ص\\يادون، مس\\تخدمو البن\\اك والتج\\ارة والمك\\اتم



والكتاب والسك– الحديدي\\ة، والنق\\ل ال\\بري والحض\\ري؛ حلق\\ون؛ ب\\ائعو العق\\اقير؛ موس\\يقيون، مس\\تخدمو البن\\اء
 منقم إجمال.6000 إلى 5والخشم؛ عمال المعادن والتغذية والمنتوجات الكيماوية، أي حوالي 

ويوجد في الرباط، العاصمة السياسية والداري\\ة، تمرك\\ز ق\\وي للم\\وظفين والبري\\ديين؛ يض\\اف إليه\\م الس\\ككيون
) أقل ع\\ددا14ومستخدمو النقل الطرقي، وشغيلة البناء والخشم، والمستخدمون. وكانت تنظيمات المأجورين (

). وك\\ان الع\\دد الجم\الي للمجموع\\ات يف\\وق ع\\ددها ف\\ي19من تنظيمات الموظفين والبري\\ديين وش\\غيلة الدول\\ة (
)، المتساوي تقريبا في القطاع العام، أضعف بكةير من مةيله ف\\ي3000الدار البيضاء، إلّ أن عدد المنخرطين (

قطاع الجراء.

)، وهم\\ا مرك\\زان س\\ككيان وعمالي\\ان ف\\ي ازده\\ار، توج\\د بهم\\ا1350 منق\\م) ووج\\دة (1400ثم ت\\أتي مكن\\اس (
)، وهم\\ا عاص\\متان س\\لطانيتان ق\\ديمتان غالب\\ا م\\ا كانت\\ا1000) ومراك\\ش (750أنش\\طة إداري\\ة مهم\\ة؛ وف\\اس (

)، والجدي\\دة (550)؛ وت\\ازة (650عرضة للقلقل؛ ثم القنيطرة، وهي ميناء يتنامى بفضل سهل الغرب الغن\\ي (
) ال\تي تض\\م س\ككيين وبح\ارة ص\\يادين وش\غيلة الفوس\فاط وبض\\ع عش\\رات م\ن الم\\وظفين.300) وآسفي (250

)، إض\\افة إل\\ى بع\\ض المراك\\ز150) ول\\وي ج\\انتي (اليوس\\فية) (700ويج\\م أن نض\\يف مرك\\زي خريبَك\\ة (
الصغيرة حيث نجد الموظفين والبريديين ومستخدمين آخرين مشتتين بها.

وك\\ان بإمك\\ان مح\\رر ن\\داء فات\\ح، وه\\و ب\\دون ش\\– هيفيرن\\و، أن يخل\\ص ع\\ن ح\\ق إل\\ى م\\ا يل\\ي:  إن المنظم\\ات
الكونفديرالية ه\ي أق\\وى التنظيم\\ات المهني\\ة، ب\\دون اس\\تةناء، وق\\وة إش\عاعها... هائل\\ة ح\تى عل\\ى الجم\\اهير غي\\ر

المنقبة.»

 يُعد اتحاد النقابات الكونفديرالية (ك.ع.ش.) بحق المنظمة النقابية الكةر تمةيلية للمغرب بدون منازع.»

 آب/أغس\\طس4ونفس الراي نجده عند رئيس مص\\لحة الش\\غل، م\\انَكو، ال\\ذي كت\\م بض\\عة أش\\هر فيم\\ا بع\\د، ف\\ي 
، إلى موزير حول تمةيل النقابات المسيحية ضمن الهيئ\\ات الستش\\ارية غي\\ر المنتخب\\ة، م\\ا يل\\ي  ... ه\\ذه1938

المسألة ليست بجديدة، إذ طُرحت رسميا منذ سنة بصدد تعيين أعضاء اللجنة المتساوية التمةيل المكلف\\ة بمراقب\\ة
مكتم التشغيل بالدار البيضاء. وقد بين البحث الميداني ال\\ذي ق\امت ب\\ه آن\\ذاك منطق\ة ال\\دار البيض\\اء، بن\اء عل\\ى

 ع\\امل ومس\\تخدما أوربي\\ا، بينم\\ا ل تض\\م النقاب\\ات5641طلبن\\ا، أن النقاب\\ات المنخرط\\ة ف\\ي ك.ع.ش. تض\\م 
 إل\\ى اختي\\ار ثلث\\ة أعض\\اء م\\نCourtin. ف\\ي ظ\\ل ه\\ذه الش\\روط، دع\\وتم الس\\يد كورت\\ان 445المسيحية س\\وى 

العمال في اللجنة من بين المنخرطين في ك.ع.ش...»

، وه\\ي ف\\ترة ك\\انت فيه\\ا أع\\داد المنخرطي\\ن1937يتعلق المر إذن ببحث ميداني أجري في شهر آب/اغس\\طس 
، أخ\\ذا بالعتب\\ار للمغارب\\ة وش\\غيلة القط\\اع12000 و10في اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب ت\\تراوح بي\\ن 

العمومي ال\\ذي ل\م تت\م الش\ارة إلي\\ه ف\ي الرق\ام المقدم\ة س\ابقا. والح\ال أن النقاب\ات المس\يحية ل\\م تك\ن تس\تقطم
المغاربة ويبدو أن تواجدها في القطاع العمومي كان جد ضعيف. فيجم أن تحدد النسبية بين النقابات المس\\يحية

.20 أو إلى 15 إلى 1والنقابات التابعة لـ: ك.ع.ش. ما بين 

وقد تجلى نفوذ اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب أيضا في انتخاب النق\\ابيين ل\\دى مجل\\س الحكوم\\ة كمن\\دوبين
ف\\ي الهيئ\\ة الةالة\\ة. فت\\م تق\\ديمهم ض\\من اللوائ\\ح الش\\تراكية، م\\ا ع\\دا دوري\\ل. ويتعل\\ق الم\\ر ب: ج\\ورج باكم\\ان

G.Backmann سككي بالدار البيضاء؛ وج\\ان نافَ\\اي ،J.Navaillesب\\القنيطرة، س\\ككي وك\\ات ع\\ام للتح\\اد  
المحلي؛ بَول دوريل، سككي وكات عام للتحاد المحل\ي بمكن\\اس؛ فرانس\وا، س\ككي ه\\و أيض\ا، بالرب\اط؛ ج\ان-
مارس\\يل ج\\ورج ك\\اتم س\\ابق لنقاب\\ة المكت\\م الش\\ريف للفوس\\فاط بآس\\في، وريفس\\تي– م\\ن مس\\تخدمي الرب\\اط.
وسيقدمون بشكل مباشر أكةر من سابقيهم مطالم اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب أمام مجلس الحكومة، ما

جعل مندوبي الغرف الفلحية والصناعية والتجارية ل تحملون ذل– إلّ بصعوبة.



 ك\\ان اتح\\اد نقاب\\ات المغ\\رب يتمت\\ع بوض\\عية جي\\دة بالمقارن\\ة م\\ع وض\\عيته ف\\ي نهاي\\ة1938وف\\ي منتص\\ف س\\نة 
- متواضعة مع ذل– ويحتل التح\\اد بن\\اء عليه\\ا وس\\ط20000 إلى 15000من –. وكانت أعدا منخرطيه 1935

)، والمرتب\\ة الرابع\\ة ض\من اتح\\ادات ش\مال24سلم ترتيم التحادات الجهوي\\ة لِـ: ك.ع.ش. الخمس\ة والةم\\انين (
) وت\\ونس60000 عض\\و)، لك\\ن بعي\\دا وراء الجزائ\\ر العاص\\مة (13000افريقي\\ا الخمس\\ة، قب\\ل قس\\طنطينة (

). إل أن هذا التحاد كان يشمل تصل مس\\احته إل\\ى ثل\\ةي مس\\احة فرنس\\ا45000) ووهران (55000العاصمة (
وكان له بعد وطني.

احالت الباب الثالث

9  إحالت الفصل 

،  ف\\ي المغ\\رب» مق\\ال نُش\\ر ف\\ي (افريقي\\اJ.Laadreit de La Charrière)ج\\اك لدري\\ت دول ش\\اريير  1(
 وما يليها.416، ص ص. 1936، عدد تموز/يوليو Afrique françaiseالفرنسية 

،  الس\\تفتاء الع\\ام ال\\بيروتوني. نظ\\م المتم\\ردون أم\\ام أنظ\\ار الس\\لطاتP.Chaignaudراج\\ع أيض\\ا ب.ش\\ينيو 
المتواطئ\\\ة، القلق\\\ل وح\\\اولوا أن يخلق\\\وا اض\\\طرابات مناهض\\\ة للس\\\امية» (المغ\\\رب الش\\\تراكي  م\\\اروك

.1936 حزيران/يونيو 27سوسياليست»)، عدد 

.1936 حزيران/يونيو 27)(المغرب الشتراكي)، عدد 2(

؛  بيروت\\ون يتج\\زأ عل\\ى التهدي\\د»،R.Longuet)(افريقيا الفرنسية)، المقال المذكور، وروبير جان ل\\ونَكي 3(
.1936 تموز/يوليو 12، 23، عدد رقم Paix et Libertéجريدة (السلم والحرية) 

.1936 أيار/مايو 13، عدد L’Humanité) إلى الشربة، بيروتون»، (النسانية) 4(

 الذي كان يترأس الوفد، نظرا لكونه كاتبا للتحاد الجهوي للمغ\\رب فق\\د ك\\انMattei)شهادة فرانسوا ماتيي 5(
يعرف جيدا جوهو، وطلم منه التدخل للحصول عل\\ى مقابل\\ة م\\ع الس\\لطات، ك\ان عليه\\ا أن تت\\م ف\ي أول أس\\بوع

 تم\\\وز/يوليو، وفيه\ا يتح\\دث ج.ل\\ونَكي ف\\ي جري\دة11من تموز/يوليو، إذ يشير إليها شيينيو في مقال صدر ي\وم 
 تموز/يوليو، عن محادثة أجراها في باريس مع ليون سلطان.12 السلم والحرية» عدد 

)ذكريات المؤلف.6(

Le Populaire de)نجد تقريرا منفص\ل ولئح\ة لل\\وزراء والم\\وظفين ف\ي نش\\رة  ش\\عبي ب\اريس» ب\اري 7(
Paris 1936 أيلول/سبتمبر 12، عدد.

، بذل– في آخر الجلسة.C.Chautemps)أخبره كاميي شوتون 8(

كان الغرض من ذل– مفاجأة بيروت\\ون وأنص\\اره-–وفيما يخص أسباب الدعوة المفاجئة للجنة العليا المتوسطية 
والج\\و ال\\ذي درات في\\ه الجلس\\ة، وبخص\\وص موق\\ف ش\\وتون، تتط\\ابق التص\\ريحات ال\\تي أدل\\ى به\\ا ك\\ل م\\ن

-.أ.جوليان وج.هوتان.

 غ\\داة الح\\رب، حي\\ث أص\\يم بج\\روح بليغ\\ة، إل\\ى دي\\وانP.Viennot (1897-1944))دخ\\ل بيي\\ر فيين\\و 9(
، ص\\ديق ع\\ائلته. ك\\ان كاتب\\ا وص\\حفيا،Vatin-Pérignonالماريش\\ال لي\\وطي بفض\\ل ت\\دخل فات\\\\ان-بيرينيون 

،1936 و1932، فيم\\ا بي\\ن L’Oiseوعض\\وا ف\\ي التح\\اد الش\\تراكي والجمه\\وري، ونائب\\ا ع\\ن منطق\\ة ال\\واز 
وأصبح كاتبا للدولة في الشؤون الخارجية، مكلفا بشؤون الشرق وافريقيا الشمالية، في وزارة بلوم. انخ\\رط ف\\ي

، بع\\د أن أدان\\ه مجل\\س حرب\\ي، ه\\رب، انخ\\رط ف\\ي1940الحزب الشتراكي بعد سقوط حكومة بلوم. وفي س\\نة 



، وُعي\\ن من\\دوبا للحكوم\\ة المؤقت\\ة ل\\دى الحكوم\\ة البريطاني\\ة،1943المقاومة، وانتقل إلى لن\\دن ف\\ي آذار/م\\ارس 
، (اعتم\\ادا عل\\ى ب.فيين\\و  ُخط\\م ورس\ائل»، لي\\ون بل\\وم، العم\ال1944 تموز/يولي\\و 20وتوفي في لندن يوم 

»).1944-1897، أندري فيينو (أخ ب.فيينو)  بيير فيينو، 452-451، ص ص. Vالكاملة، ج 

، ع\\ن الش\\ؤون التونس\\ية وع\\ن القي\\م1938 تم\\\وز/يوليو 17)في معرض حديةه في جريدة  الشعبي» ع\\دد 10(
 الذي طالم، رغ\\م التق\\دير ال\\ذي ك\ان يكن\\ه ل\\ه ب\ذهابه بس\\بم الج\\راءات الس\\تةنائية ال\\تيGuillonالعام َكيون 

اتخذها ضده الشعم التونسي، صاح ليون بلوم قائل:  ل تختاروا جنيرال» ويضيف مفس\\را:  س\\تتفقون مع\\ي،
أعتقد على أن رأيي بهذا الصدد ل يطبعه أي حقد شخصي، بحيث أن الوزارة التي كنت أترأسها عينت جنيرال
كمقي\\م ع\\ام للمغ\\رب، وق\\د س\\اهمت بش\\كل واف\\ر ف\\ي اتخ\\اذ ه\\ذا الق\\رار، ول زل\\ت الي\\وم فخ\\ورا ب\\ذل–. إل أن
الوضعيتين ل مجال للمقارنة بينهما، هذا بدون الشارة إلى مقدرة الجنيرال نوَكيست الستةنائية. إذ أن المغرب
لم يلبث أن خرج من إطار حكومة عسكرية؛ بينما لم تعرف ذل– تونس منذ ما يزيد ع\\ن نص\\ف ق\\رن» وخل\\ص
إلى القول بأنه ل يجم تكرار ما حدث مرة واحدة لتكريسه كنظ\ام.  ل تت\\ذرعوا بالض\\رورات الحربي\\ة»، لي\\س

هناك دفاع ناجع  بدون هذه الصداقة الهلية».

)هكذا، عند تحديد أس\\باب اختي\\اره الخ\اص ب\\المغرب، ل\م يش\\ر بل\\وم ف\\ي أي\ة لحظ\\ة إل\\ى الوض\\عية الخطي\\رة11(
الناجم\\ة ع\\ن التم\\رد الفرانك\\وي وع\\ن الح\\رب الهلي\\ة الس\\بانية. م\\ع أنه\\ا ك\\انت حاس\\مة، لن\\ه، من\\ذ ش\\هر
حزيران/يونيو، كانت أنظار أرك\ان الح\\رب متجه\ة نح\و المغ\\رب الس\باني، حي\ث ك\انت ت\أتي إش\اعات من\ذرة
ب\\\الخطر ينقله\\\ا موظف\\\ون قنص\\\ليون بمليلي\\\ة وتط\\\وان. وعم\\\ل القائ\\\د العل\\\ى لجي\\\وش المغ\\\رب، من\\\ذ نهاي\\\ة
حزي\\\\ران/يونيو، عل\\ى بل\\ورة  مش\\روع مخط\\ط للعم\\ل» كـ احتم\\ال لفش\\ل اس\\بانيا أو قص\\ورها ف\\ي من\\اطق
حمايته\\ا» وباعتم\\اده عل\\ى مش\\روع ق\\ديم للي\\وطي، ارتق\\م الحتلل الس\\ريع لقم\\م الري\\ف وك\\ذا لخ\\ط شفش\\اون-

، ي\\ومDaladierترَكيست» مما سيسمح عند الضرورة بتدخل أعمق. هذا هو المشروع الذي بعةه إلى دالدي\\ي 
 تم\\\وز/يوليو، وبع\\د التم\رد، ل\\م11، كرد على برقية هذا الخير من ب\\اريس المؤرخ\ة بـ 1936 تموز/يوليو 18

تعد الحكومة مهتمة سوى بالخطة الدفاعية، وارتقبت في منتصف شهر آب/أغسطس  بعث عضو من المجل\\س
، وزي\\ر الخارجي\\ة، إل\\ىYvon delbosالعلى للحرب ُملم شخصيا بالشؤون المغربي\\ة» (رس\\الة إيف\\ون ديلب\\و 

)، وكان الم\\ر يتعل\\ق طبع\\ا ب\\الجنيرال ن\\وَكيس. وعش\\ية تعيي\\ن ن\\وَكيس، تلق\\ى آب/أغسطس14دالديي، بتاريخ 
الوزير المنتدب ل\\دى القام\\ة بالرب\\اط الم\\ر بإخب\\ار الس\\لطات وتبي\\ان  أن أح\\داث اس\\بانيا وانعكاس\\اتها الممكن\\ة
على المغرب، دفعت الحكومة المسؤولة عن الحفاظ على أمن المنطقة الفرنسية من المملكة الشريفة، إلى تعيين
ضابط برتبة جنيرال، يؤهله ماضيه للسهر على طمأنينة الحماية» (من الشؤون الخارجية، إلى من\\دوب القام\\ة

.1938 إلى 1919). ارشيف الخارجية، باريس، سلسلة المغرب، 1936 أيلول/سبتمبر 15بالرباط، 

1936 تشرين الة\\\اني/نوفمبر 20 أمام حلقة المتحالفين في باريس، يوم Léon Baréty)كلمة ليون باريتي 12
خلل غذاء على شرف نوَكيس  أعلم، ي\ا جني\\رال، ب\أنكم... قب\\ل قب\\ولكم لمهمتك\\م أص\\ررتم عل\\ى وض\\ع أنفس\\كم

21، ع\\دد le Petit Marocainخارج وفوق الحزاب، وإنن\\ا نهنئك\\م عل\\ى ذل\\–» جري\\دة  لوب\\وتي ماروك\\ان 
؛ وشهادة ش.أ.جوليان 1936تشرين الةاني/نوفمبر 

.1936 تشرين الول/أكتوبر 9 أيلول/سبتمبر و17)ر. دولوش؛  في المغرب»،  لومانيتي»، عدد 13(

.1937 أيلول/سبتمبر 17، عدد Le Temps) الوقت» 14(

؛ و الجني\\\رال504؛ ص 1936)ج.ل.ل.  ف\\\ي المغ\\\رب: إقال\\\ة بيروت\\\ون»، نش\\\رة  افريقي\\\ا الفرنس\\\ية» 15(
.508نوَكيس، مقيما عاما بالمغرب»، نفس المصدر السابق، ص. 

.1936 تشرين الول/أكتوبر 10) المغرب الشتراكي»، عدد 16(



 واله\\وامش الخاص\\ة1936 أيل\\\\ول/سبتمبر 17، ع\\دد Le Temps)فيم\\ا يخ\\ص ن\\وَكيس، راج\\ع الزم\\ن 17(
23، عدد Le Monde، جريدة  لوموند» J.Lacouture  وج.لكوتير  J.Planchaisبالموتي لـ ج.بلنشي 

.1971 نيسان/أبريل 23، وتوفي يوم 1876، ولد نوَكيس سنة 1971نيسان/أبريل 

، طالبا بالمدرس\\ة العلي\\ا للس\اتذة، وأس\\تاذا م\\برزا،)1886-1966( Morize)كان جان فريديري– موريز 18(
، ثم ممةل لفرنسا في لجنة مراقبة مالية سويسرا ()La Sarre )1930-1932وعضوا في لجنة حكومة لسار 

»، المطبع\\ة1936). ه\\ذا حس\\م  ال\\\دليل الديبلوماس\\ي والقنص\\\لي للجمهوري\\ة الفرنس\\ية لس\\نة 1932-1935
الوطنية.

؛ ك\ان طالب\ا ف\ي المدرس\ة البتدائي\\ة العلي\ا تورَك\\و1889؛ ُول\\د ف\ي ب\اريس س\نة G.Hutin)جورج هوت\ان 19(
Turgot ؛ دخل إلى المدرسة التطبيقية للدار البيضاء، ال\\تي ك\\ان يترأس\\ها كان\\دي1916؛ جاء إلى المغرب سنة

Candille إل\\ى ال\\ديوان الم\\دني للي\\وطي، وظ\\ل ف\\ي1918 وأنشئت لتكوين المعلمين خلل الحرب، دخ\\ل س\\نة 
، وفيما يخص بقية تاريخه المهن\\ي، راج\\ع  دلي\\ل1940الديوان المدني للمقيمين العامين إلى حدود تموز/يوليو 

.1960أطر البلديات والدارة المركزية»، باريس 

، مقال بعنوان  هل ستخون الشجاعة بيروتون؟»1936 أيلول/سبتمبر 5) المغرب الشتراكي» عدد 20(

؛ مصلحة الرشيف، وزارة الخارجية، باريس.538539)برقية رقم 21(

)المعلومات والمشروع، أبلغتا بها مصلحة الرشيف، وزارة الخارجية، باريس22(

.1973 كانون الةاني/يناير 26)هيفرنو، رسالة بتاريخ 23(

، تش\\رين الول/أكت\\وبر4 أم\\ام نقاب\\ات ف\\اس، نش\\رة  مس\\تقبل الس\\كة»، ع\\دد Durel)تقري\\ر ق\\دمه دوري\\ل 24(
1936.

.393)ش.أ.جوليان المصدر السابق، ص. 25(

. ونّشط ر.مونط\\اني،1936 إلى دويان ب.فينو في منتصف حزيران/يونيو R.Hoffer)دخل روني هوفر 26(
وهو مكلف بالتدريس في  السوربون» المجموعة الدراسية حول السلم بمركز السياسية الخارجي\\ة لكاديمي\\ة

). وس\يدفع وس\يظل متش\بةا بش\كل تنظيم\\ي تعاض\دي يس\\مح279باريس (راجع ج.بيرك، المصدر السابق، ص 
،Peyronnet، 1950بمراقب\\ة تط\ور البروليتاري\\ا المغربي\\ة. راج\ع  ولدة البروليتاري\\ا المغربي\ة»، بيرون\\ي  

 وما يليها.277، و ثورة في المغرب»، ص ص. 223-220ص ص. 

، وخلفت اللجنة الوزارية للشؤون السلمية، ال\\تي1935)أنشئت اللجنة العليا المتوسطية في شباط/فبراير 27(
 في وزارة الخارجية عدة مرات في السنة. خلل سنوات طويلة، تولى كتابتها أوَكستان1911كانت تجتمع منذ 

، استاذ في السوروبون، وترأسها، السيد َكو، الوزير المف\\وض كام\\ل الص\\لحية.Augustin Bernardبرنار 
، أكمل\\ت1937 نيس\\\ان/أبريل 28 و27وكانت اللجنة العليا تابعة مباش\\رة لرئاس\\ة المجل\\س. وبفض\\ل مرس\\ومي 

هذه الخيرة إعادة تنظي\م اللجن\\ة العلي\ا. ه\\ذان المرس\ومان، ل\م يعمل ف\ي الحقيق\ة إل عل\\ى تزكي\ة وض\\ع ق\ائم. إذ
أعطيت الكتابة الدائمة ل، ش.أ.جوليان، وتكونت لجنة دراسية من جان َكو وروني هوفر، وهو أستاذ بالمدرسة
الحرة للعلوم السياسية ومدير المراكز القانوني\\ة لمعه\\د الدراس\\ات العلي\\ا بالرب\\اط، ول\\ويس ماس\\ينيون، أس\\تاذ ف\\ي

 كوليج دو فرانس»، وروبير مونطاي، مدير المعهد الفرنسي بدمشق.

 وما يليها)، التي ق\دمت تقري\\را ع\ن ذل\\–،287، ص ص 1937وعبرت عن رضاها  افريقيا الفرنسية» (سنة 
 »، ض\\د لجن\\ة المراقب\\ةAction du Peuple مع أنها أشارت إلى رد الفعل العنيف لنشرة  عم\\ل الش\\عم»  



ه\\ذه ال\\تي بل\\غ به\\ا الم\\ر إل\\ى تع\\تيم القناع\\ات الس\\ليمة أك\\ةر للق\\ادة السياس\\يين المتحكمي\\ن ف\\ي الس\\لطة»، وك\\ان
الوطنيون المغارب\\ة عل\\ى عل\\م نوع\\ا م\ا بمواق\\ف ه\\وفر ومونط\\اني وق\\د س\هر عل\\ى اس\\تمرارية اللجن\ة الوزاري\\ة

القديمة كل من َكو وماسينيون.

ميل الدولة المنتدبة نحو النظام التعاضدي ومناوءته\\ا للع\\تراف بالنقاب\\ات. إنJ.Gouland وأكد جان كولن  
ر.مونط\\اني ك\\ان م\\دير المعه\\د الفرنس\\ي بدمش\\ق- ه\\م ال\\ذين ك\\انوا وراء نف\\س السياس\\ية ف\\ي–نف\\س الش\\خاص 

، ص ص1970، ب\\اريس 1946-1919المغرب كما في لبنان. راجع ج. كولن:  الحرك\\ة النقابي\\ة ف\\ي لبن\\ان، 
249-250«.

 (ت\\ونس) س\\ريعا ودقيق\\ا إذ ل يتض\\من أي\\ة1932 تش\\رين الةاني/ين\\\اير 16)ك\\ان مرس\\وم الب\\اي الم\\ؤرخ بـ 28(
ديباجة ويتكون من عشرة بنود عوض ستة وعشرين. وين\\ص بن\\ده الول عل\\ى أن النقاب\\ات بإمكانه\\ا أن تتأس\\س

بدون ترخيص من الحكومة؛ ويقول بنده السادس بأن أعضاء المكتم يجم أن يكونوا فرنسيين أو تونسيين

،  نشرة المعلمين بالمغرب»،1936 كانون الول/ديسمبر 30 و29)تقرير عن مؤتمر المعلمين بالرباط، 29(
.1937 كانون الةاني/يناير 15، 65عدد 

.1936) مستقبل السكة»، تشرين الةاني/نوفمبر 30(

.1938، عدد خاص، كانون الةاني/يناير Travail كانون الةاني/يناير، و طرافَاي» 30) كلرتي»، 31(

.2، ص.1937 تموز/يوليو 15)  طرافَاي» العدد الول 32(

.1937 كانون الةاني 30، 7) كلرتي»، عدد 33(

 (ق\\رب ميران\\دSaint-Ost)ش\\ارل دوب\\وي اب\\ن لص\\احم مخ\\بزة قروي\\ة ص\\غيرة، ول\\د ف\\ي س\\ان اوس\\ت 34(
Mirande في جير Gers بعد دراس\\ته البتدائي\\ة والبتدائي\\ة العلي\\ا تق\\دم إل\\ى مب\\اراة1908، يوم نيسان/أبريل ،

البريد، وُعينت في المغرب، وأرسل إلى مراكش. انخرط في ك.ع.ش. (الكونفديرالية العامة الوحدوية للشغل).
) وانضم إلى  التجمع الودادي لكافة مستخدمي البريدج بالمغرب») وإل\\ى يومن\\ا ه\ذا ل\\م يتوق\\ف نش\اطه1930(

النضالي النقابي والسياسي الذي بدأ مبكرا.

، ضمن باب  الحياة الجتماعية»1937 كانون الةاني/يناير 17) لوبوتي ماروكان»، 35(

1937 كانون الةاني/يناير 27) لوبوتي ماروكان»، 36(

.1937 كانون الةاني/يناير 20) لوبوتي ماروكان»، 37(

.1937 كانون الةاني/يناير 27) لوبوتي ماروكان»، 38(

20؛\\ 6:  النقابي\\ة المس\\يحية وأرب\\اب العم\\ل»، نش\\رة  طرافَ\\اي»، ع\\دد A.Hivernaud)أل\\بير هيفرن\\و 39(
.1937شباط/نوفمبر 

10  إحالت الفصل 

.37 شباط/يناير 2) مهرجاناتنا الحتجاجية»،  ماروك سوسياليست»، عدد 1(

.1937 كانون الةاني/شباط 9) مؤتمرنا الفيديرالي بالدار البيضاء»،  ماروك سوسياليست»، عدد 2(



الذي كان أمين الصندوق، استغلت مصالح الشرطة توافد الناس لتسريم مخبرين له\\ا )هذا حسم ش.دوبوي3(
كما فعلت سابقا في بعض فروع  الشبيبة الشتراكية»،  كل الرفاق يعرفون ذل–، لن يأخ\\ذوا أب\\دا الحتياط\\ات

 ك\\\انون16،\\\ 6، ع\\\دد رق\\\م Clartéالكافي\\\ة»، ه\\\ذا م\\\ا كتبت\\\ه بص\\\دد عم\\\ل المخ\\\ابرات، جري\\\دة  كلرت\\\ي» 
.1937الةاني/يناير 

 م\\ن أب مس\\تخدم1905 أيل\\\ول/سبتمبر 13)كان ليون روني سلطان، المزداد بقسطنطينة (الجزائ\\ر) بتاري\\خ 4(
 أبن\\اء. بع\\د تخرج\\ه م\\ن كلي\\ة الحق\\وق ب\\الجزائر8ف\\ي المؤسس\\ات العس\\كرية، الب\\ن البك\\ر ض\\من عائل\\ة تض\\م 

) ثم ب\\المغرب ف\\ي ال\\دار البيض\\اء (1928) وبسوق أحراس (1927-1929العاصمة، اشتغل كمحام بقسنطينة (
 ف\\ي  الش\\بيبة الش\\تراكية»، وك\\ان كاتبه\\ا. ول\\م يك\\ن ل\\ه أي ال\\تزام سياس\\ي آن\\ذاك.1934). انخ\\رط س\\نة 1929

). وكض\\ابط احتي\\اطي،1943 تش\\رين الة\\\اني/نوفمبر 16وسيكون أول كاتم ع\\ام للح\\زب الش\\يوعي المغرب\\ي (
 بأن يُرسل إلى جبهة القتال. فأصيم بجراح بليغة في ألماني\\ا حي\\ن ك\\ان يق\\ود فص\\يلة القناص\\ة1944طالم سنة 

 على إثر هذه الجراح.1945 حزيران/يونيو 23المغاربة، ومات في الدار البيضاء في 

)أخذ الكلمة كل من: ويكر وإس\تيببان وبَيي\\ي وَكرانس\ار ف\ي ال\\دار البيض\\اء؛ وب\ولر وهيي\\ت وش. دجوب\\وي،5(
والسيدة فريس\\يني بالرب\\اط؛ ودوري\\ل ورومي\\رو، ولي\\ون س\\لطان، وت\\وايي ومج\\ددا دوب\\وي وإس\\تيبان وَكرانس\\ار

.1936 كانون الول/ديسمبر Clarté ، 19بمكناس،  كلرتي»  

.1937 كانون الةاني/يناير 12) لوبوتي ماروكان»، 6(

.1937 كانون الةاني/يناير 18ماروكان»،  لوبوتي )7(

.1937 كانون الةاني/يناير 23)  ماروك سوسياليست»، 8(

.1937 كانون الةاني/يناير 30)   ماروك سوسياليست»، 9(

.1937 شباط/فبراير 6)   ماروك سوسياليست»، 10(

.1937 كانون الةاني/يناير 31ماروكان»،  لوبوتي  )11(

.1937 شباط/فبراير 21ماروكان»،  لوبوتي  )12(

.1937 كانون الةاني/يناير 23ماروكان»،  لوبوتي  )13(

.1937 كانون الةاني/يناير 30ماروكان»،  لوبوتي  )14(

.1937 شباط/فبراير 20 و كلرتي»، 1937 شباط/فبراير 27 و21سوسياليست»،  ماروك )  15(

.1937ماروكان»، فاتح شباط/فبراير  لوبوتي  )16(

.1937ماروكان»، فاتح شباط/فبراير  لوبوتي  )17(

.1937 شباط/فبراير 5ماروكان»،  لوبوتي  )18(

.1937 شباط/فبراير 8ماروكان»،  لوبوتي  )19(

.1937) طرافاي»، فاتح شباط/فبراير 20(



.1937 كانون الةاني/يناير 23) ماروك سوسياليست»، 21(

)وحاولوا أيضا إنشاء منظمات نقابية في القنيطرة وفاس، بقطاعي التغذية والنقل، بل حاولوا تأسيس اتح\\اد22(
وطن\\ي للنقاب\\ات، قُ\\ِدم نظ\\امه الساس\\ي للجني\\رال ن\\وًكيس عن\\د م\\روره بف\\اس، إلّ أن\\ه س\\يُرفض فيم\\ا بع\\د بقلي\\ل

). وأمام رفض السلطات، وقف الم\\ر عن\\د ه\\ذا الح\\د، راج\\ع: عب\\د اللطي\\ف المن\\وني1937(كانون الةاني/يناير 
؛ حس\\م علل الفاس\\ي:36) ص 1979 النقابي\\ة العمالي\\ة ب\\المغرب»، ال\\دار البيض\\اء، دار النش\\ر المغربي\\ة (

.1955 تاريخ المغرب منذ الحرب العالمية الولى»، طنجة، 

)، مديري\\ة الش\\ؤون السياس\\ية، الرب\\اط؛1937)تقرير فصلي لمنطقة فاس (كانون الةاني/ين\\\اير-آذار/مارس 23(
الشؤون الخارجية، باريس.

.1936 كانون الول/ديسمبر 13)انعقد مؤتمر الفيديرالية المغربية للفرع الفرنسي للممية العمالية في 24(

.53)ر.هوفير:  القتصاد المغربي»، مصدر مذكور سابقا، ص 25(

. المبالغ الُمَجَمعة من طرف مختلف تنظيمات لجنة المساعدة المتبادل\\ة1937 حزيران/يونيو 30)بلغت في 26(
الرقام التالية:

 فرن–.350000التكتل: 

 فرن–.302000اللجنة المركزية: 

 فرن–.582000الغرفة التجارية: 

 فرن–.1000النقابات المسيحية: 

 ف. بالنس\\\بة29000 ف. بالنس\\\بة للتكت\\\ل، و427000بلغ\\\ت ه\\\ذه المب\\\الغ ح\\\والي منتص\\\ف تم\\\\\\وز/يوليو: 
.1937 تموز/يوليو 8 و5للكونفديرالية الفرنسية للشغيلة المسيحيين.  لوبوتي ماروكان»، عدد 

.1938 أيار/مايو 5 و طرافاي»، 1937) أفنير دجي راي»، أيار/مايو 27(

 ف\\ي نقاب\\ة الس\\ككيين بال\\دار البيض\\اء.400 من 100عدد المنقَبين المغاربة بـ Prudhomme)يقدر بريدوم 28(
فيما يعتقد ش.دوبوي بأنهم كانوا يشكلون حوالي ربع العدد الجم\\الي ف\\ي نقاب\\ات البري\\ديين. وتتح\\دث  م\\اروك
سوسياليس\\ت» و لوب\\وتي ماروك\\ان» ع\\ن ع\\دة مئ\\ات م\\ن المنق\\بين الج\\دد ف\\ي قط\\اع البن\\اء بف\\اس ف\\ي ك\\انون

. وكتم المراقم المدني للقنيطرة بأن النقابات المحلية استقبلت واستمرت  تستقبل المغارب\\ة1937الةاني/يناير 
3000 نقاب\\ة خريبَك\\ة باس\\تقطاب 1938وتمنحه\\م بطاق\\ات  ك.ع.ش.»». وتهم\\ت القام\\ة ف\\ي حزي\\\\ران/يونيو 

، ك\\اتم النقاب\\ة ف\\يColonnaمغربي، وهذا رقم مب\\الغ في\\ه ب\\دون ش\\–، لن ع\\دد المنقَ\\بين ك\\ان، حس\\م كولون\\ا 
 باليوسفية، بينما كان منعدما في آسفي والدار البيضاء والرباط.75 بخريبَكة و500، يصل إلى حوالي 1938

)كان بعضهم، مةل عمر عبد الجليل، يدافع عن عدم استطاعة الشغيلة الجانم احتلل مناص\\م المس\\ؤولية29(
ضمن حركة نقابية مغربية (شهادتا هيفرنو ودريش).

)ومن جهة أخرى توافدت النخراطات في مراحل المد. وفي ظروف اتسمت بالتسرع، اعطي\\ت إيص\\الت30(
مؤقتة لم تكن في بعض التعاضديات مسواة قانونيا ولم تتحول إلى بطاقات كونفديرالية.



 أيل\\\ول/سبتمبر15،\\ 3)ا.بن\\ايون:  فرص\\ة اعط\\اء الح\\ق النق\\ابي لله\\الي المغارب\\ة»،  طرافَ\\اي»، ع\\دد: 31(
، يعتبر أ.بنايون في الجزء الول من مقاله بأن الحق النقابي الناقص الذي تم الحصول عليه إجراء بعمق1937

الهوة بين الوربيين والمغاربة:  كان من الفضل أل يعطاهم أي شيء».

 ك\\انون26،\\ 2) من أجل منح الحريات الديمقراطية الولية: حرية الصحافة المسلمة»،  كلرت\\ي»، ع\\دد 32(
.1936الول/ديسمبر 

.4) من أجل إصلح عدالة المخزن»،  كلرتي»، عدد 33(

) من أجل جبه\\ة ش\\عبية مغربي\\ة» و برنام\\ج الص\\لحات المغربي\\ة والش\\يوعيون»،  كلرت\\ي»، ع\\ددي:34(
.1937 أيار/مايو 15 و8، 22 و21

)، مطبع\ة لب\ور1937)ب. شينيو:  المس\\ألة المغربي\\ة»، تقري\\ر ق\دمه أم\\ام م\ؤتمر مرس\يليا (تم\\\وز/يوليو 35(
Labor.باريس ،

، ص ص1937، ق\\دمه الجني\\رال ن\\وَكيس ل\\وزارة الش\\ؤون الخارجي\\ة، ب\\اريس، 1976)تقري\\ر يحم\\ل رق\\م 36(
 تشرين10 في سلسلة من المقالت صدرت في جريدة  لومانيتي» من G.Péri. تحدث َكابرييل بيري 26-27

الول/أكت\\وبر، ع\\ن ردود الفع\\ال والتعليق\\ات إزاء ه\\ذه الح\\داث. تعرض\\ت خلص\\ات بي\\ري إل\\ى الخ\\تزال
، ف\\ي مص\\دره الس\\ابق ال\\ذكر، وعل\\ى إث\\ره، م\\ن ط\\رفJ.Crémadeillsوالتش\\ويه م\\ن ط\\رف ج.كريمادي\\ل 

.184ش.أ.جوليان،  المبريالية...»، مصدر سبق ذكره. الهامش الموجود في 

.1937 تشرين الةاني 15، 5)أورانج:  لو ُسمع كلمنا»،  طرافاي» عدد: 37(

، ص1937)روبي\\ر دولفينيي\\ت:  القلق\\ل الش\\\مال-افريقية»،  افريقي\\ا الفرنس\\ية»، تش\\رين الول/أكت\\وبر 38(
 وما يليها. حسم هذا الكاتم، اتخذت الكونفديرالي\\ة العام\\ة للش\\غيلة التونس\\ية -ال\\تي أعي\\د تأسيس\\ها ف\\ي453ص 
 حزيران/يونيو.27 حزيران/يونيو- بلقاسم َكناوي ككاتم لها يوم 12

11  إحالت الفصل 

 تش\\رين الة\\\اني/نوفمبر17-14)في تقريره الدب\\ي والمالي\\ة أم\ام الم\\ؤتمر الكونف\\ديرالي المنعق\\د بب\\اريس ف\ي 1(
، قدم المكتم الكونفديرالي القرام التالية عن المغرب:1938
1935 : 3000
1936 : 5000
1937 : 11000

15000: 1938أيار/مايو 

.1938، فاتح شباط/فبراير 11،  طرافَاي»، عدد: Fardel)تقرير فارديل 2(

 بع\\د س\\قوط حكوم\\ة بل\\وم ف\\يP.Viennot)مس\\اعد ك\\اتم الدول\\ة ف\\ي الش\\ؤون الخارجي\\ة، خل\\ف بيي\\ر فَيين\\و 3( 
1937.

.1938) أفَونير دي راي»، آذار/مارس 4(

. تع\\ويض1937 تم\\\وز/يوليو 6 ك\\انون الةاني/ين\\\اير و27)تقلي\\ص وح\\ذف القتطاع\\ات، تطبيق\\ا لظهي\\ري 5(
 ف. س\\نويا وذل\\– م\\ن فات\\ح نيسان/أبري\\\ل30000 أل\\ف. للمس\\تخدمين ال\\ذين يتقاض\\ون أق\\ل م\\ن 100م\\ؤقت بـ 
، ونفس الشيء بالنسبة للمجن\\دين والع\\وان. وت\\م أيض\\ا رف\\ع التع\\ويض الخ\\اص الم\\ؤقت والزي\\ادة بنس\\بة1937



% والتعويض ع\\ن النق\\ل؛ ورف\\ع ملم\\وس لتعويض\\ات العائلي\\ة الخاص\\ة بالطف\ال؛ ومس\\اعدة للمس\\تخدمين12.5
الذين يتابع أطفالهم دروسا بأقسام التقنية.

)وإدارة الشغال العمومية، وهي السلطة الوصية.6(

، مش\\روع تع\\ديل النظ\\ام الساس\\ي لمس\\تخدمي1937 ك\\انون الول/ديس\\مبر 15)أنظ\\ر  طرافَ\\اي»، ع\\دد 7(
.1937 تموز/يوليو 18المكتم، المعدني 

.1937 كانون الةاني/يناير 23) ماروك سوسياليست»، عدد 8(

.1937 تموز/يوليو 8 و7 و3 و2) لوبوتي ماروكان»، أعداد، 9(

.1937 تموز/يوليو 13) لوبوتي ماروكان»، عدد 10(

.1937 تموز/يوليو 16) لوبوتي ماروكان»، عدد 11(

.1937 تموز/يوليو 25) لوبوتي ماروكان»، عدد 12(

.1937 آب/أغسطس 15) طرافَاي»، عدد 13(

.1937 تشرين الةاني/نوفمبر 15، 5طرافَاي»، عدد  ) 14(

 ف.900 س\\نة وقض\\ى س\\نوات ف\\ي الش\\غل 20)الزي\\ادات ك\\انت كالت\\الي: سيتقاض\\ى مس\\تخدم ع\\ازب يبل\\غ 15(
2000 ف. إل\\ى 1320 س\\نوات م\\ن 8؛ فيما سينتقل أجر مس\\تخدم أب لربع\\ة أطف\\ال واش\\تغل م\\دة 500عوض 

 ف. حسم السن والجن\\س. م\\ا ف\\وق700 إلى 300ف. الجر الساس: المتمرنون والمستخدمون الحداث، من 
 ف. بالنسبة للرج\\ال؛ المخ\\تزل1000 ف. بالنسبة للنساء و835 سنة: عمال الشحن والمستخدمون الكتاب: 22

.للرجال  ف.1100 للنساء و920 ف؛ مساعد محاسم: 1000 و900، 600الضارب على اللة الكاتبة 

13، مؤش\\ر الم\\واد 1936تتغي\\ر الج\\ور الس\\اس، الُمع\\دة بن\\اء عل\\ى الوض\\عية ف\\ي فات\\ح ك\\انون الة\\\اني/يناير 
، بش\\كل تلق\\ائي وك\\ل ثلث\\ة أش\\هر وفق\\ا لكلف\\ة المعيش\\ة. إن\\ه إذن إدراج للس\\لم المتح\\رك.330الم\\أخوذ ب\\ه ه\\و 

 طرفَاي» نفس العدد السابق.

.1938 كانون الةاني/يناير 15) طرافَاي»، عدد 17(

، م\\ن التع\\دين بال\\دارCoste)حول طرد الش\\غيلة الفرنس\\يين وتفض\\يل الج\\انم، راج\\ع تص\\ريحات كوس\\ط 18(
 وك\ذا ت\دخل َكوري\\اس1،  طرافَ\\اي»، الع\\دد 1937 حزي\\\ران/يونيو 12البيضاء، أم\ام اللجن\ة الداري\\ة بتاري\خ 

Gorrias 191 في المجلس الحكومي، في كتاب ر.َكاليسو السابق الذكر، ص.

 ف. في اليوم. تضاف إليها التعويض\\ات ع\\ن غلء35 إلى 25)كان الوربيون يتقاضون في مناجم أحولي 19(
 ف. لك\ل طف\ل. أم\ا1.25 ف. في اليوم؛ وعن العائل\\ة: 8 إلى 5 ف. في اليوم، وعن المردودية، من 5المعيشة، 

 ف. ف\\ي الي\\وم، يض\\اف إليه\\ا تع\ويض ي\\ومي ع\\ن المردودي\\ة يبل\غ7.5 إل\\ى 4.5المغارب\\ة فك\\انوا يتقاض\\ون م\\ن 
.1937 أيلول/سبتمبر 5، 33 ف. يمنح شريطة انعدام تغيم خلل السبوعين؛  طرافَاي»، عدد: 1.25

 نيس\\\ان/أبيرل5)حسم دوريل، في مقاله  استفزاز أرب\\اب العم\\ل ف\\ي من\\اجم أح\\ولي»،  طرافَ\\اي»، ع\\دد 20(
. هذا المقال مصحوب بدراسة أخرى تحمل عن\\وان  منجمي\\و أح\\ولي، ه\\ؤلء ه\\م أس\\يادكم. المغ\\رب ف\\ي1938

. Pennaroyaقبضة المالية الدولية»، حيث نجد تشريحا لتكوين مجلس إدارة شركة بَينارويا 



 له\\ذه الدراس\ات ال\\تي نُش\رت ف\ي ع\دد خ\اص م\\ن1938)تعرضت ثلثة من تق\\ارير م\ؤتمر ش\\\باط/فبراير 21(
.1938، فاتح شباط/فبراير 11جريدة  طرافَاي»، عدد: 

5 وع\\دد 1938 وع\\دد ش\\\باط/فبراير 1،  طرافَاي»، ع\\دد: 1937)مناقشات ومتمنيات كانون الول/يناير 22(
.1938آذار/مارس 

 آذار/م\\ارس5،  طرافَ\اي» ع\دد 1938 ش\\\باط/فبراير 18، يوم A.Saraut)مذكرة قُدمت للوزير أ.سارو 23(
1938.

 ف ف\\ي من\\اطق ال\\دار البيض\\اء وف\\اس ومكن\\اس ووج\\دة والرب\\اط والقنيط\\رة5.20 ف. في تخوم درع\\ة؛ 5)24(
.1937 تشرين الول/أكتوبر 26وتازة. ظهير ومرسوم 

) فاس (مفتش واحد) ووجدة (مراقم1)قسمت المنطقة الفرنسية إلى خمس دوائر، مراكزها الرئيسية هي: 25(
)الدار البيضاء-المغرب الوس\\ط والطل\\س4-3)المغرب شمال الرباط (مفتش واحد ومراقم واحد)؛ 2واحد)؛ 

 ش\\\باط/فبراير4)المغرب الجنوبي (مفتش واحد).  الجريدة الرسمية»، ع\\دد 5(مفتشان اثنان ومراقبان اثنان)؛ 
1938.

.1938 آذار/مارس 20) طرافَاي»، عدد 26(

.1938 نيسان/أبريل 15) طرافَاي»، عدد 27(

 آذار/مارس الذي يرغ\\م ك\\ل مش\\غل عل\\ى6 ظهير 1938 أيار/مايو 6)نشرت  الجريدة الرسمية» في عدد 28(
منح عماله بطاقة تعريف وتسبيقا عن مصاريفه.

.1938)راجع تقرير دوريل  طرافَاي»، عدد فاتح شباط/فبراير 29(

12  احالت الفصل 

، احتج خلل تجمع عام لجمعيته، ضد من\\ع جمعي\\ة ش\مال افريقي\ا المس\\لمين1966)في تشرين الةاني/نوفمبر 1(
، قدم صحبة تلمي\\ذ ق\\دماء آخري\\ن تمةيلي\\ات مس\\رحية ت\\برز أمج\اد1935من عقد مؤتمرها السنوي بفاس. وفي 

1936، وف\\ي 81 و37التاري\\خ المغرب\\ي؛ ه\\ذا حس\\م ر.ريزي\\ت  الح\\زاب السياس\\ية المغربي\\ة»، ص ص .
استمر في نشاطه كممةل ومدير على رأس الفرقة المسرحية لفاس صحبة صديقه عبد الواحد الشاوي.

 والتقري\\ر الفص\\لي الم\\ذكور س\\ابقا، ك\\انون1936 تم\\\\وز/يوليو 23)منطق\\ة ف\\اس: نش\\رة المعلوم\\ات، ع\\دد 2(
.1937الةاني/يناير-آذار/مارس 

. ونشر م.1937)المهدي لمنيعي:  جرائم الفاشية بالمغرب»، فاس، المطبعة الجديدة، تشرين الول/أكتوبر 3(
لمنيعي مقالين بالفرنسية مع ترجمتها إلى العربية، الول لِـ ف.دوبار، ينتقد وطنيي المنطقة الفرانكوية، والة\\اني
 لِصديقه البارز» عمر بن عبد الجليل يؤكد على مناهضة الفاشية من ط\\رف وطني\\ي المنطق\\ة الفرنس\\ية، ال\\ذين
يرغب\\ون ف\\ي تحقي\\ق مش\\روعهم للص\\لحات  الموض\\وع ف\\ي إط\\ار الحماي\\ة». فق\\ام المه\\دي لمنيع\\ي بتق\\ديم
وتلخيص مقال عمر بن عبد الجلي\\ل والتعلي\\ق علي\\ه ب\\ل وذه\\م أبع\د من\\ه ف\\ي خلص\\اته. وس\\اهم أيض\\ا م\ن حي\\ن
لخر في تحرير جريدة باللغة العربية يُديرها عبد الواحد الشاوي، تدعى  إذاعة المغرب». وتش\\ير إلي\ه، ب\\دون
ذكر اسمه، ولكن بشكل واضح، على أنه هو الذي قام بترجمة التقرير الذي قدمه َب.شينيو ف\\ي م\\ؤتمر مرس\\يلية
5والصادر ف\\ي كراس\\ة بعن\\وان:  المس\\ألة المغربي\\ة» (تقري\\ر ن\\وَكيس إل\\ى الش\\ؤون الخارجي\\ة، ب\\اريس بتاري\\خ 

)29، ص. 1937تشرين الةاني/نوفمبر 



)شهادة ش.دوبوي4(

)لقد تحقق تحويل تنظيم منطقة الجزائر للحزب الشيوعي إل\ى الح\\زب الش\\يوعي الجزائ\ري، المزم\\ع إنج\ازه5(
J.Chaintro عق\\م حمل\\ة تعريبي\\ة قاده\ا ج\ان ش\\انترون 1936، ف\ي م\\ؤتمر تش\\رين الول/أكت\\وبر 1929من\\ذ 

.Barthelالمدعو بارتيل 

1937 أيار/مايو 15) كلرتي»، 6(

1937 شباط/فبراير 20، 10كلرتي»، عدد   )7(

1937 آذار/مارس 6، 12) كلرتي»، عدد 8(

F.Chassiot)شهادات ش.دوبوي وموريس رويي وفرنان شاسيو 9(

)هنري لوزيراي، نائم برلماني عن باريس، نائم-رئيس لجنة المستعمرات في مجلس النواب.10(

)شهادة جرمان عياش.11(

)شهادات رويي ودريش ودوبوي12(

 نس\\خة، تب\اع كله\\ا (تص\\ريح روي\\ي). وم\ن جه\\ة أخ\رى، حص\\لت لوائ\\ح15000) كانت  ليسبَورا» تطبع 13(
، ق\\دموا إليه\\ا، م\\دعومين م\\ن ط\\رف  ليس\\بوار» إل\\ى1938الشيوعيين في انتخابات الهيئة الةالةة في أيار/مايو 

 صوت. وهذان العددان الل\\ذان يتطابق\\ان يعطي\\ان15000الدور الول مرشحين في خمس دوائر، حصلت على 
28 و14 و1فك\\رة ع\\ن نف\\وذهم. وف\\ي مكن\\اس، انتُخ\\م دوري\\ل ف\\ي ال\\دور الة\\اني. انظ\\ر  ليس\\بوار»، أع\\داد 

.1938أيار/مايو 

.1938) الخطر الشيوعي»،  ليسبوار»، فاتح أيار/مايو 14(

.1928 أيار/مايو 14 و8) البرافَدا»، 15(

» ص\در ف\ي1939-1936)حول الش\\يوعية ف\ي المغ\\رب، راج\ع أ. عي\اش  ش\\يوعيو المغ\\رب والمغارب\ة، 16(
.172-159، ص ص 1978، 3 دفاتر الحركة الجتماعية»، باريس، عدد: 

.1938 حزيران/يونيو 18) ماروك سوسياليست»، عدد 17(

 مغربي.5000 منخرط هناك 20000)يمكن اعتبار أن ضمن 18(

 ماس\وني20000 ح\\والي 1938) فق\د ك\ان ف\ي المغ\\رب س\نة 1975)حسم فرانسوا ماتيي (محادثاتن\ا ف\ي 19(
 محفل مجمع\\ة ف\\ي هيئ\\تين، عل\\ى رأس\\هما مجل\\س فلس\\في)15 عض\\و، 1000م\\وزعين عل\\ى الش\\\رق-الكبير (

 عضوا) ومحافل الشرق-الك\\بير60 محافل) والمحفل المختلط للحق النساني 8 عضو و500والمحفل الكبير (
 عضو). ك\انت ه\ذه التنظيم\\ات تتك\ون م\\ن أعض\اء م\ن مختل\\ف الوس\اط الجتماعي\\ة،500 إلى 400لسبانيا (

وتضم فرنسيين وفرنسيي الجزائر، واليهود والمسلمين وغيرهم، خاص\\ة ف\\ي وج\\دة وف\\اس. ل\\م تك\\ن أي\\ة مناقش\\ة
، شكلت القض\\ايا النقابي\\ة1925بين هذين التجاهات الةلثة، بل كانوا يعقدون كل سنة اجتماعات مشتركة. منذ 

 ف\ي المكت\\م11 ن ض\\من 5موضوعات للتفكير. وكان للماسونيين مناصم المسؤولية في فيديرالية الم\\وظفين (



) وك\\ذا ف\\ي فيديرالي\\ة الش\\رطة (المحف\\ل الك\\بير) وف\\ي الس\\ك– الحديدي\\ة (ش\\ابان) وف\\ي الفوس\\فاط1938س\\نة 
(ليليندري).

 ف\\ي فَيس\\كوفَاتو (كورس\\يكا العلي\\ا)، إل\\ى عائل\\ة1902)ينتمي فرانسوا ماتييي، المولود في فاتح آذار/م\\ارس 20(
من صغار الفلحين المالكين لرضهم. بعد تردده على المدرسة البتدائية، عاد إلى الحق\\ل. انخ\\رط ف\\ي الح\\زب

 أص\\بح1932 اجتاز مباراة الجمارك الش\\ريفية وذه\\م إل\\ى المغ\\رب. وف\\ي 1925. وفي 1924الشتراكي سنة 
.1927محققا في الجمارك. ابتدأ نشاطه النقابي سنة 

La)أل\\\بير هيفيرن\\\و ال\\\ذي ُول\\\د ف\\\ي لفابري\\\– 21(  Fabrique-(فَيي\\\\\\ن-الُعليا) ق\\\رب أورادور-س\\\ير-َكلن 
Oradour-sur-Glande هو ابن لخباز قروي صغير مفلس قُت\ل ف\ي فَي\\ردان1907 آب/أغسطس 4، بتاريخ ،

. تردد هذا الفلح الصغير المنعدم المورد على مدرسة القرية، ثم دخل إلى المدرسة البتدائي\\ة العلي\\ا1916سنة 
). وبص\\فته معلم\\اً، ُعي\\ن1936-1923، ثم إلى مدرسة المعلمي\\ن ف\\ي ليم\\وج (Saint-Junien في سان-جونيان

، أص\\بح، ب\\دون أن تك\\ون ل\\ه أي\\ة تجرب\\ة نقابي\\ة،1931 في المغ\\رب. وف\\ي 1938في فاتح تشرين الول/أكتوبر 
). أُعد هذا اله\\امش بن\\اء1932عضوا في مكتم فرع المغرب للمعلمين، ثم كاتبا عاما مساعدا لتحاد النقابات (
، م\\ن ط\\رف اب\\ن1963-1907على مذكرة كتبها كجواب على أسئلتي، بعن\\وان:  نص\\ف ق\رن م\\ن ال\\ذكريات، 

   Javerdatفلح من جافَيردا

، ينتم\\ي إل\\ى محف\\ل  رونيس\\انس آنف\\ا لومي\\ار» ف\\ي1936 أيلول/سبتمبر 6)كان أندري شابان، المولود في 22(
 أيار/مايو3 إلى 1940 أيلول/سبتمبر 24الرباط. أقيل من منصبه، ثم سجن في أبودنيم بالجنوب المغربي من 

. إل أنه تخلى عن منصبه في1943. وعمل على إعادة تأسيس فيديرالية السككيين وتأسيس التحاد سنة 1941
السك– الحديدية ليتفرغ للعمل الصحفي وانشأ جريدة  ماروك دومان» (المغرب غدا).

 الص\\ادرة ف\\ي  النش\\رة الداخلي\\ة للجن\\ةG.Odoفي ما يخص الماسونية بالمغرب، راجع دراسات ج\\ورج أودو 
 وم\\ا يليه\ا،36، ص ص 9 وم\ا يليه\\ا؛ وج. 1، ص ص 7التاري\\خ لمحف\\ل الشرق-الك\\\بير لفرنس\\ا» وخاص\\ة ج-

:  المعج\\م الع\\المي للماس\\ونية»، ص ص.D.Ligouراجع أيضا مقالة:  المغرب» الموجودة في: دانييل ليَكو 
834-836.

.1938 آب/أغسطس وفاتح أيلول/سبتمبر 15) طرافَاي»، 23(

 إذا م\ا42 عض\\و المق\\دم ف\\ي التقري\\ر الكونف\\ديرالي، والمرتب\\ة 15000 إذا ما عتمدنا على رقم 56)المرتبة 24(
 عضو.20000كان العدد 

 ===========================
الباب الرابع

1940يونيو حزيران/. 1938يونيو حزيران/النحسار. 

ر ب\أنِكفي هذه الفترة التي ازده\\رت فيه\ا الحرك\\ة النقابي\\ة اتخ\ذ ن\\وكيس، الض\\رابات كم\\برر لتخ\اذ ق\\رار يُ\\ذِك
.تنقيم المغاربة، الممنوح حسم القانون، لن يسمح به

وكانت النهاية البرلمانية للجبهة الشعبية في فرنسا، وتش\\كيل حكوم\\ة يمي\\\ن-وسطية م\\ع دالدي\\ي وج\\ورج ب\\وني
.ومانديل وبَول رينو، يُؤمنان له الدعم الحكومي



وكان في ذات الن يلبي متمنيات المستوطنين وأرباب العمل الذين تبنوا تصوراته الخاصة حول تنظي\\م العم\\ال
.الهليين في التعاضديات

: إيقاف الحركة1938 يونيو 24ظهير . 13

هجومات جديدة ضد النقابات• 

.إن رؤساء الشركات هم الذين قاموا بها بدعم من بعض راديكاليي المغرب، الذين يرتبطون بهم

وكان أرباب العمل الوربيين قد قدموا عدة أدلة على من\\اوأتهم للتنظيم\\ات الكونفديرالي\\ة ال\\تي ك\\انت تس\\عى إل\\ى
استقطاب المغاربة وتقديم مطالبهم والدفاع عنهم. إنها، في نظر أرباب العمل، تقوم بعمل سياسي. وكانت الغاية
من الطرد الكةيف للعمال الوربيين خلل الحملت المطلبية أو خلل الضرابات، هي التأثير على النقاب\\ات أو
تفكيكيها وذل– بجعل سيرها مستحيل لفتقارها إلى شغيلة فرنسيين تك\\ِون به\\م مكاتبه\\ا. وخلل النزاع\\ات، ك\\ان

 النقاب\\ات الكونفديرالي\\ة للمغ\\رب، لمناقش\\تها أوواتح\\اد المحل\\ي التح\\ادالمش\\ِغلون يرفض\\ون اس\\تقبال مس\\ؤولي 
.لحلها

، ك\ان ممةل\\و الغرف\ةالجتماعي\ةوفي اللج\\ن الةلثي\\ة حي\\ث ك\انت تُن\\اقش ف\ي مص\لحة الش\\غل، مش\اريع الق\\وانين 
النقابية للمقاولين أو ممةلو اللجنة المركزية لرجال الصناعة، يرفضون الجلوس على نفس المائ\\دة م\\ع مس\\ؤولي

 النقاب\\ات الكونفديرالي\\ة للمغ\\رب، لنه\\م ين\\ازعونهم ف\\ي تم\\ةيليتهم للعم\\ال، واش\\تدت الهجم\\ة بش\\كل خ\\اصاتح\\اد
.1938أيار/مايو ابتداء من 

، الكاتم الشاب للفيديرالية في صحافة الحزب الراديكالي الذي كان ينتم\\ي إلي\\هValabrègueَ– وقد قام فَالبري
، أحد المتحكمين في الصحافة بالمغرب وخصم النقابة الكبير (إذ نج\\ح ف\\ي القض\\اء عل\\ى نقاب\\ةMasس السيد ما

ش\\ركته بإنش\\ائه لمنظم\\ة تض\\امنية وبط\\رده للمن\\اوئين له\\ا)، ق\\ام بش\\كل خ\\اص، ع\\بر تص\\ريحات رنان\\ة بالتندي\\د
للح\\زب Bierritz بالنقابة بالمغرب وباقتراح التعاضدية كشكل للتنظيم العمالي للمغاربة. وف\\ي م\\ؤتمر بي\\اريتز

)، اعت\\بر ك. ع. ش. مس\\ؤولة بقس\\ط ه\ام ع\\ن الض\\رابات ال\\تي وقع\ت1937أكتوبر تشرين الول/الراديكالي (
في المغرب،  رأينا النقابية الفرنسية تقوم ب\دور الم\دافع ع\\ن جم\اهير الهليي\\ن: وه\ذا أم\ر خطي\\ر، لن النقابي\ة
الفرنسية ملئمة لمواقعها لها تجرب\\ة طويل\ة وتتعام\ل ف\ي فرنس\ا م\ع جم\اهير متط\\ورة، أم\ا ف\ي المغ\\رب، فإنه\ا

). بع\د بض\\عة أش\\هر1( تأخذ وجهة أخرى، لنها تمس بصفة عامة جماهير الهليين ال\\ذين م\ا زال\\وا  ب\\دائيين»
،)F. De tessan )2  أصبحت لهجة تدخله، أمام كاتم الدولة المساعد ف\\ي الش\\ؤون الخارجي\\ة، ف. دوتيس\\ان

الذي جاء إلى المغرب للستعلم، عنيف\\ة ومتهم\\ة:  إن المس\\ؤول ع\\ن ب\\ؤس عم\\ال المغ\\رب ه\\ي النقابي\\ة، ال\\تي
ت\\ؤدي ب\\المغرب إل\\ى هلك\\ه. م\\برزة نفس\\ها كقائ\\د للش\\غيلة المغارب\\ة.» وبع\\د تأكي\\ده أن المغارب\\ة ينض\\مون أك\\ةر
فأكةر إلى النقابات وأن الحكومة تتغاضى عن ذل–، يضيف حانقا:  ه\\ذا الواق\\ع ل يمك\\ن ل\\ه أن يس\\تمر... يتعي\\ن
على حكومة القامة أن تحدد بدون تأخر نمط سير التنظيم التعاضدي ومجلس الوصاية المكيف حسم متطلبات

).3.» (1938سكان البلد في 
 

البري\\–، خلل اجتم\\اع لجن\\ة مقلَص\\ة للح\\زب الراديك\\اليفَ، ذه\\م الم\\ر بف1938َيولي\\وز تموز/ 5وأخيرا، في 
» (بباريس،  إلى البحث عن الوسائل لنتزاع الشغيلة الهليين من نف\\وذ ك.ع.ش. الفرنس\\ية المض\\ر ف\\ي نظ\\ره

4.(

وقد كان المناضلون الذين حضروا هذا المجلس الص\\غير محظ\وظين بس\ماعهم لع\رض، مق\\دم بالتأكي\\د بمه\ارة،
 عل\\ىَ–البري\\َ–فَحول ضرورة تنظيم الرعايا المغاربة في  تعاضديات»  غير كونفديرالية» طبع\\ا. ه\\ل ك\\ان فَ



يوني\\و وال\\ذي ل\\م يت\\م العلن عن\\ه إذ ذاك؟ أم إن\\ه ع\\بر ع\\ن أفك\\ارحزي\\ران/ 24علم بالقرار المقيمي المتخذ في 
كانت رائجة في أوساط القامة وأرباب العمل؟

ك\\ان موق\\ف القام\\ة إل\\ى ه\\ذا الحي\\ن أك\\ةر اعت\\دال. إذ س\\محت وش\\جعت التنظي\\م النق\\ابي للوربيي\\ن الم\\وظفين
والتقنيين والعمال والمستخدمين، لن\\ه هيك\\ل ض\\روري للنظ\\ام الس\\تعماري. واس\\تعملته لوض\\ع لبن\\ات التش\\ريع

 الذي لم يُطبق إلَ بقدر ما كانت للتنظيم النقابي قوة كافية لفرضه، كما تغاضت ع\\ن تنقي\\م المغارب\\ةالجتماعي
م\\ن ط\\رف مناض\\لي ك.ع.ش. قابل\\ة ب\\أن يكون\\وا الن\\اطقين باس\\مهم والم\\دافعين عنه\\م، وذل\\– لعتباره\\ا ب\\أنهم

.ْجم الجماهير العمالية المغربية وتشجيع الصلحية الرسميةلَقادرون على لَ

لكن باعتقالها لقادة الحركة الوطنية، لم تك\\ن القام\\ة مرتاح\\ة لِ\\دور التك\\وين والت\\دريم ال\\ذي ق\\ام ب\\ه المناض\\لون
. النقابيون لفائدة المغاربة

وكان الوضع يقلقها بخاصة في الرياف، حيث غالبا ما كان مئات العمال المغارب\\ة وعم\\ال أوربي\\ون مجتمعي\\ن
 امتي\\ازات، إل أنه\\م تج\\رأوا عل\\ى تق\\ديم مط\\البهم ومط\\الم رف\\اقهمللوربيينفي الوراش وفي المناجم، وكانت 

ف\\ي العم\\ل؛ حص\\ل ه\\ذا مةل ف\\ي من\\اجم أح\\ولي وجب\\ل س\\لغف. وف\\ي الفوس\\فاط، ك\\ان لبع\\ض الشخص\\يات مة\\ل
.لياندري أو كولونا نفوذ كبير على آلف المنجميين

لهيفيرن\\و ب\\أن لتح\\اد النقاب\\ات الكونفيديرالي\\ة Morise هك\\ذا، فف\\ي ال\\وقت نفس\\ه ال\\ذي ك\\ان يؤك\\د في\\ه م\\وريز
للمغرب الحق في تقديم مطالم المغاربة، أرسل دورية الى سلطات المراقبة يطالبها بإعطائه تقارير عن تنقي\\م
المغاربة وبالعناية بالشكايات ال\\تي س\يقدمونها، وض\\مان ال\دفاع عنه\\ا باتف\\اق م\ع مفتش\\ية الش\\غل والحيلول\\ة به\\ذا

). 5 (دون توجيههم الى النقابات

)،6( وقد تعرفنا عل\\ى ج\\وابين، الول لرئي\\س منطق\\ة وج\\دة ال\\ذي يحك\\ي ع\\ن نزاع\\ه م\\ع مفت\\ش الش\\غل المحل\\ي
خي\\ر:  يمك\\ن لك\م أنلكةر شمولية ودللة، للمراق\\م الم\\دني رئي\\س منطق\ة القنيط\\رة، إذ كت\\م ه\ذا الأوالةاني، 

تتأكدوا بأن هذه المنطقة كانت دائما ومازالت متمسكة بإعطاء العمال المغاربة الدلئل عل\\ى عنايته\\ا بك\\ل م\\ا ل\\ه
 أن يوكلوها الى النقابات المحلية. المر الذي لم يمنع هذه الخيرة من الس\\تمراربإمكانهمصلة بمصالحهم التي 

في استقطاب المغاربة ومنحهم بطاقات ك.ع.ش. وأعتقد أنني سأكون جد صريح إذا ما أعلنت، من جه\\ة ثاني\\ة،
أن توافد الهليين على بورصة الشغل بشكل متك\\رر، ول\\و أنه\\م ل يج\\دون دائم\\ا م\\ن يتكل\\م العربي\\ة، ه\\و المأخ\\ذ

).7» (الوحيد الذي استُغل في منطقتنا ضد نشاط النقابات

 أن نتأكد من أن نتأكد من أن علقة متسامحة به\ذا الق\\در أو ذاك ك\\انت تع\د اس\\تةناء، إذ أن معظ\\مبإمكانناإل أنه 
رؤساء المناطق والمراقبين المدنيين وضباط الشؤون الهلية، ول سيما في المناطق العس\\كرية، أعط\\وا ص\\ورة

».هليينلمقلقة عن نفوذ النقابات على العمال  ال

)1938يونيو حزيران/ 16-3 بالدار البيضاء (التأثيثإضراب قطاع • 

 بال\\دار البيض\\اء، ث\\م ف\\ي المراك\\ز الفوس\\فاطية بل\\وي ج\\انتي1938يوني\\و حزي\\ران/هن\\ا ان\\دلعت إض\\رابات ف\\ي 
.(اليوسفية) وخريبكة

،Legalل ولوك\\ا Sidoti  في الدار البيضاء، ك\ان مس\\تخدمو ص\\ناعة الت\\أثيث، ال\\تي تتزعمه\\ا ش\ركتا س\\يدوتي
).8( حانقين على عدم احترام التشريع الجتماعي وعلى تكاثر عمليات التسريح



، ك\\اتم نقاب\\ة البن\\اء والخش\\م مش\\روع اتفاقي\\ةSylvestre وللحص\\ول عل\\ى بع\\ض الض\\مانات، ق\\دم سيلفيس\\تر
ل\\ى جمي\\ع أرب\\اب العم\\ل. وطل\\مإ، وبعث عبر البريد نسخة من\\ه أيار/مايو 25جماعية الى الغرفة التجارية يوم 

.منهم تقديم الجواب

كان رد بعض الشركات هو طرد  حوالي أربعين عامل من ضمنهم عشرة أوربيين تقريبا» خلل الةمانية أي\\ام
 مفتش\\يةإل\\ى ما فتئت أن بعة\\ت لنهاالتي تلت توصلهم بالمشروع، وتذرعت بقلة الشغل؛ وهو دليل غير جدي  

».الشغل طلبات حول الساعات الضافية

لتح\\اد  (ا Humbert لم تؤد المساعي التي قام بها هيفيرن\\و (اتح\\اد النقاب\\ات الكونفديرالي\\ة للمغ\\رب) وهيم\\بير
يونيو، وهو اليوم الذي ك\\انحزيران/ 3لى أية نتيجة. ويوم الجمعة إالمحلي) وسيلفيستر لدى السلطات الجهوية 

 اض\\رابا تض\\امنا معه\\م ف\ي850 ع\امل م\\ن ض\\من 650على العمال المطرودين أن يغادروا فيه شركتهم، ش\\ن 
 الخمس عشر الرئيسية. أرب\\ع مائ\ة م\ن المض\\ربين ك\انوا مغارب\\ة. ووق\ع احتلل محلت العم\لالتأثيثشركات 

وربيي\\ن ال\\ى الش\\غل. ورف\\ض أرب\\ابلالتي لم تفرغ الى بعد الظهيرة بقرار قضائي. وبسرعة عاد العديد من ال
العم\\ل، بتعن\\ت، أي\\ة مناقش\\ة. واس\\تغلت اللجن\\ة المركزي\\ة لرج\\ال الص\\ناعة ه\\ذه القض\\ية – وه\\ي ال\\تي نص\\حتهم
برفض التف\\اوض – لتص\\رح للس\\لطات بأنه\\ا ل\\ن يمك\\ن له\\ا  أن تقب\\ل أن ت\\دعي نقاب\\ات، تم\\ارس نش\\اطا سياس\\يا

وربيي\\ن ال\\ذين ل\\ملمكش\\وفا وتق\\وم بدعاي\ة غي\\ر ش\\رعية ف\ي ص\\فوف الس\كان المغارب\\ة، أنه\\ا تمة\\ل ل العم\\ال ال
).9ن» (يمنحوها أي تفويض، ول الهليي

يونيو من طرف مندوبحزيران/ 15واستقبل الكاتم العام لتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب، يوم الربعاء 
القامة العامة، سلمه تقريرا عن مواقف أرباب العمل، وعن الخروق\\ات المتع\\ددة للتش\\ريع الجتم\\اعي، وط\\الم
بمراقبة تطبيقه بصرامة وإصدار الظهير حول التفاقيات الجماعية بصورة سريعة، وه\\ذا م\\ا ت\\م التعه\\د ب\\ه م\\ن

يونيو. وفي الواقع فشل الضراب كلي\\احزيران/ 16جديد، وعلى ضوء هذا الوعد استؤنف العمل يوم الخميس 
).10 (وتم طرد حوالي ثلثين عامل

غير أن حدثا خطيرا وقع خلل لقاء المس، حيث جاء هيفيرنو لوحده، بشكل غي\\ر ح\\ذر، فاس\\تغل ذل\\– م\\وريز
ووبخه بصدد تنقيم المغاربة، مذكرا إياه بأن هؤلء ليس لهم الحق في النقابة، ورغ\\م ذل\\–، تس\\تقطم ك.ع.ش.

 منه\\م؛ وب\\أن المقي\\م الع\\ام غي\\ر راض عل\\ى3000العديد منهم لسيما في المكتم الشريف للفوسفاط حيث يوجد 
ذل– ويعارض منح الحق النق\\ابي لله\\الي. وق\ال ل\\ه إذا كن\\ت ترغ\\م أن يص\\در ظهي\\ر يمن\\ع الح\\ق النق\\ابي عل\\ى

).11 (الهالي مصحوبا بعقوبات، فما علي– إل أن تستمر في تنقيم الهالي

يوني\\و ل\\م يت\\محزي\\ران/ 15اي» الصادر بتاري\\خ فَلم يتم مبكرا إخبار المنقبين بهذا النذار (رغم أن عدد  طرفَ 
إغلقه لن رواية إضراب قط\\اع الت\\أثيث الموج\\ودة ب\ه ت\\ذكر المس\\اعي المبذول\\ة ل\\دى من\\دوب القام\ة العام\\ة)؛
19وق\\\رر هيفيرن\\\و ومكت\\\م اتح\\\اد النقاب\\\ات الكونفدرالي\\\ة للمغ\\\رب اس\\\تدعاء اللجن\\\ة الداري\\\ة ي\\\وم الح\\\د 

. بذل–لخبارهايونيو حزيران/

يونيو، في المراكز الفوسفاطية مما فاج\أ عل\\ى ح\د س\\واءحزيران/ 18إل أن الضراب اندلع صباح يوم السبت 
.القامة العامة واتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب. وكان هذا الضراب إشارة لبدء القمع

: إضراب الفوسفاط• 

السباب-



رغم النتصارات المحرزة، وربما بس\ببها، أص\\بحت العلق\\ات حق\ا فيم\ا بي\\ن النقاب\\ات وإدارة المكت\\م الش\\ريف
للفوسفاط (م.ش.ف) متردية أكةر ف\\أكةر، إذ ظ\\ل المناض\\لون يش\\تكون دائم\\ا م\\ن المض\\ايقات ف\\ي توزي\\ع مراك\\ز
الشغل، ومن التنقيط المتحي\\ز ال\\ذي يعط\\ل ترقيته\\م. ول\\م يك\\ن بإمك\\انهم أن يقبل\\وا ب\\البتزازات ال\\تي ك\\ان العم\\ال
المغاربة عرضة لها، في شغلهم أو في التجمعات السكنية ال\\تي يقطن\\ون به\\ا، م\\ن ط\\رف  العرف\\اء» أو رؤس\\اء

). ولم تكن الشكايات  المقدمة بهذا الص\\دد تقب\\ل ب\\دعوى أنه\\ا  تم\\س بس\\لطة الرؤس\\اء» وك\\ان هن\\اك12(ى القر
.أيضا غلء المعيشة

 إل\\ى تحدي\\د مجموع\ة أخ\\رى م\\ن المط\\الم م\\ن1938أيار/م\\\ايو المر ال\\ذي أدى ب\\المكتم الفي\\درالي من\\ذ ش\\هر 
.1936ضمنها رفع عام للجور والتعويضات يأخذ بالعتبار تدهور قيمة العملة منذ 

).13 (وكانت مطالم أخرى تستهدف التعويضات العائلية والجازات السنوية وترسيم المستخدمين 

يوني\\و، أربع\\ة أي\\ام بع\\د ص\\دور النظ\\ام الساس\\ي للمس\\تخدمين ال\\ذي ت\\محزي\\ران/ 7ق\\دم البرنام\\ج المطل\\بي ي\\وم 
أبري\\ل، بالجري\دة الرس\\مية. وأم\ام ص\\مت المكت\\م الش\\ريف للفوس\\فاط،نيس\\ان/م\\ارس-آذار/التف\\اوض بش\أنه ف\\ي 

يونيو على أكةر تقدير؛ وإلحزيران/ 25يونيو ببدء المفاوضات في حزيران/ 16طالم المكتم الفيديرالي يوم 
فإنه يهدد باستعادة حرية تصرفه، إل أنه بعد يومين اندلعت الحركة الضرابية. لماذا؟

لم تظهر السباب مباشرة بوضوح، كان المر يتطلم انتظار بضعة أسابيع، بل وبضعة أشهر، للنظر بوضوح
أكبر، ولمعرفة تسلسل الحداث بنوع من الدقة وظهرت جوانم من الحقيقة، عقم بعض المق\\الت والمناقش\\ات

)14.(

ة. فإض\\افةَك\انطلقت الحركة من لوي جانتي، حيث كان للمناضلين هناك اتجاه أك\\ةر راديكالي\\ة م\\ن اتج\اه خريبَك
لذي كان له أتباع ا) G. Valois (الوافَإلى نفوذ  اليسار الةوري» ذي النزعة التروتسكية، هناك نفوذ جورج فَ

من مجموعة فاس، الذي ج\\اء إل\\ى) Béguillard ()، يمةل التجاه الول، بيكييار15( في هذه القرية المغربية
 (آس\\في كس\\ككي ومنه\\ا ك\\ان يس\\عى إل\\ى الت\\أثير عل\\ى ل\\وي ج\\انتي. فيم\\ا يجتم\\ع التج\\اه الة\\اني ح\\ول فونط\\انيو

Fontanieu (وهو عامل منجمي قديم ومن قراء  نوفيل آج» (العهد الجديد). فيم\ا ك\\ان ج\ان مارس\يل ج\\ورج
الوافَ\كاتم النقابة والمن\\دوب ل\دى الهيئ\ة الةالة\\ة، يعتم\د عل\\ى التج\اهين وي\ذكر أحيان\ا ف\ي ذات ال\\وقت ج\ورج فَ

).16 (ومارسو بيفير

وفي اليوسفية كما في خريبكة، كان الشغيلة المغاربة مغتاظين من البتزازات اليومية التي كانوا يتعرضون لها
م\\ن ط\رف  الرؤس\\اء الوربيي\\ن والعرف\\اء ورؤس\اء الق\رى الهليي\\ن، ال\\ذين ل\م يك\ن لبعض\\هم م\ن تأهي\ل س\وى
سوابق من خمس إلى عشر سنوات من الس\جن». (فونط\\انيو). وق\د رفض\ت الدارة المحلي\ة وس\\لطات المراقب\ة

وم\\ايأي\\ار/ 22المدني\\ة الت\\دخل بع\\د أن ت\\م إخباره\\ا بم\\ا يج\\ري هن\\اك ع\\دة م\\رات، وف\\ي رس\\الة أرس\\لت بتاري\\خ 
للمراقم رئيس منطقة آسفي، تم تعداد  التهديدات والمعاكسات والبتزازات المالية التي كان يتعرض لها جزء
م\\ن المس\\تخدمين الهليي\\ن... م\\ن ط\\رف بع\\ض الرؤس\\اء الوربيي\\ن والعري\\ف محم\\د، وإن المش\\تكين، ال\\ذين
أرهبتهم التهديدات بالنتقام... ولم يجرؤوا على الكشف عن أنفسهم شخصيا بدون ضمانات مسبقة، ارتأوا كحل

.وحيد: الحتجاج الجماعي. وهذا ما نريد تفاديه». وظلت هذه الرسالة بدون جواب

يونيو، تم توقيف عاملين ع\\ن العم\\ل وه\ِددا بالس\\جن، عل\\ى إث\\ر ش\كاية تق\\دم به\احزيران/ 17وفي يوم الجمعة  
رئيس القرية، وقرر كافة رفاقهم\\ا ش\\ن إض\\راب ع\\ن العم\\ل إذا ل\\م تل\\غ العقوب\\ة، وينق\\ل رئي\\س القري\\ة المغرب\\ي.
وأل\\ح مس\\ؤولو النقاب\ة، ال\\ذين أقلقه\\م ه\\ذا الوض\\ع، عل\\ى م\\دير المنج\\م لك\\ي يتخ\ذ الج\\راءات الض\\رورية لتهدئ\\ة
النفوس. إل أنه لم يتحرك، هل كان يرغم في المجابهة وفي  المعركة»؟ لقد ك\\انوا متأك\\دين م\\ن ذل\\–. وخش\\ية



أن تق\\ع أعم\\ال العن\\ف والقم\\ع ال\\دموي و لتف\\ادي واقع\\ة مةلوي جدي\\دة»- ومةلوي قري\\ة فوس\\فاطية ب\\الجنوب
 على العم\\ال ال\\ذين خاض\\وا إض\\رابا مطلبي\\ا،1937مارس آذار/ 4التونسي، حيث أطلق الجيش الرصاص يوم 

 – قرر المسؤولون النقابيون أن يأخذوا قيادة الحرك\\ة، فط\\البوا اله\\الي ب\\أن يبق\\وا ف\\ي30 وجرح 14فقتل منهم 
يونيو، واعتب\\ارا لخط\\ورة الوض\\عية ال\\تي ل تس\\مح بانتظ\\ارحزيران/ 17منازلهم. وخلل تجمع عام عقد مساء 

الجل المحدد، صوت المنقبون الوربيون على الض\\راب لل\\دفاع ع\\ن العم\\ال الهليي\\ن وللحص\\ول عل\\ى  ح\\ل
س\\ريع» للمط\\الم المطروح\\ة عل\\ى الدارة. وبع\\د علمه\\ا بخ\\بر الض\\راب، تض\\امنت خريبك\\ة م\\ع ل\\وي ج\\انتي

)».(ليوسفية

:الحداث-

.، إل أن نهايتها كانت مختلفة1936يونيو حزيران/جرت كل المور بطريقة مماثلة كما حصل في 

يوني\\و، احت\ل المس\تخدمون الوربي\\ون الورش\\ات، والمرائ\\م والمك\\اتم والمحط\اتحزي\\ران/ 18-17وفي ليلة 
الكهربائي\\ة وقطع\\وا التي\\ار الكهرب\\ائي مم\\ا جع\\ل العم\\ل مس\\تحيل فتواف\\دت ق\\وت الش\\رطة الهائل\\ة، وال\\دركيون
والحرس المتنقل. والزواويون وقوات اللفيف الجنبي، على المركزين مجبرين المضربين عل\\ى إخلء محلت
العمل. وأخبروهم بأن أي تجمع ستتم تفرقته بالقوة. وسبق للمسؤولين النقابيين أن أج\\روا ي\\وم الس\\بت اتص\\الت
مع المراقم المدني لواد زم ومع رئي\\س منطق\\ة ال\\دار البيض\\اء وم\\ع القام\\ة العام\\ة. وبع\\د حص\\ولهم عل\\ى وع\\د

.يونيوحزيران/ 20باستقبال وفدهم في الرباط أعطوا المر بإفراغ أماكن العمل وباستئناف العمل يوم الثنين 

لقد أبعد الشغيلة الهليون بعناية، ومع ذل– كانوا محط من\\اورات تهديدي\\ة أولته\\ا النقاب\\ات عل\\ى أنه\\ا اس\\تفزازات
.مقصودة

ة، فاحت\جَك\بعد الظهر اعتقل المهندس والقائد خمسة عشر عامل مغربي منقب\ا، ف\\ي بوجنيب\ة، وه\\و ح\\ي بخريبَك
رفاقهم على ذل\\–، وف\\ي المس\\اء ج\\اء القناص\\ون الس\\ينغاليون وه\\اجموهم. ووقع\\ت اعتق\\الت أخ\\رى، بينم\\ا ك\\ان
الغضم يتص\\اعد. ورغ\\م توص\\له ب\\أمر إطلق س\\راح المعتقلي\\ن، انتظ\\ر رئي\\س المنطق\\ة منتص\\ف اللي\\ل ليس\\رح

.جزءا فقط من العمال المعتقلين

وق\\د اس\\تغلت القام\\ة بص\\ورة مباش\\رة انطلق الحرك\\ة الض\\رابية قب\\ل أوانه\\ا وب\\دون إخب\\ار اتح\\اد النقاب\\ات
عل\\ى المتي\\ازات)\\ 17 (يوني\\و  حزي\\ران/ 19الكونفديرالية للمغرب، إذ أّكد بلغ صدر في الصحافة يوم الحد 

)؛ وعلى أن المطالم الجديدة المقدم\ة مب\\الغ فيه\ا؛ وعل\\ى18( التي يتمتع بها المستخدمون الوربيون والمغاربة
.25يونيو ل ينتهي إل يوم حزيران/ 16: إذ أن النذار المقدم يوم للضرابالطابع  المباغث» 

يونيو بدون انتظ\ار ه\ذا الج\ل.. ول\\ذل– فل يمك\ن للحكوم\\ة أنحزيران/ 18تم خوض الضراب، صباح يوم  
».تظل غير مبالية بالمخاطر المتمةلة في انقطاع التيار الكهربائي في دهاليز المناجم المحتلة من طرف العمال

 ع\\ن المة\\ال المؤس\\ف ال\\ذي تعطي\\ه مة\\ل ه\\ذه الممارس\\ات  لله\\الي»، يض\\يف البلغ ق\\ائل:  وت\\مهوبع\\د تح\\دث
التص\\ريح ع\\دة م\\رات لممةل\\ي مس\\تخدمي المكت\\م الش\\ريف للفوس\\فاط، بعب\\ارات ملح\\ة وارتس\\امية، ب\\أن ه\\ذه

».الحتللت لن يسمح بها وسوف تمنع

نتيجة لذل–، تم رفض أي\\ة مفاوض\\ات، واتخ\\ذت إج\\راءات لحماي\\ة حري\\ة الش\\غل، وفتح\\ت تحقيق\\ات بغاي\\ة اتخ\\اذ
ضائية؛  وسيتعرض المس\\تخدمون أو العم\\ال ال\\ذين س\\وف ل\\ن يتق\\دموا لعمله\\م ي\\وم الةلث\\اءقعقبات ومتابعات  

».يونيو في الوقت المعتاد، إلى الطردحزيران/ 21



ة ف\\ي الي\\وم الت\\الي  أن المس\\تخدمين الهليي\\ن امتنع\\واَكوبعد مفاجأتها بهذا البلغ المقيمي أوضحت نقابة خريبَك
عن المساهمة في احتلل مقرات العمل، منتظرين في هدوء مزيدا من المعلومات، وبأنها أعط\\ت الم\\ر بنفس\\ها
بإفراغ محلت العمل، منذ توصلها بوعد استقبال وفد عنها من طرف القام\ة العام\\ة، وأض\\افت  أن موقفه\\ا ل
يأتي بدافع الحصول على زيادة عامة في الجور، بل بضرورة الحصول من الدارة العامة بأن تأخذ بالعتب\\ار
قيم\\\ة المس\\\تخدم الحقيقي\\\ة ف\\\ي التنقي\\\ط خ\\\ارج العتب\\\ارات السياس\\\ية والنقابي\\\ة، إذ أن محاباته\\\ا موجه\\\ة لغي\\\ر
النق\\ابيين». وس\\يكون عل\\ى الدارة أن تتخل\\ى أيض\\ا ع\\ن الترقي\\ات خ\ارج اللجن\\ة المختص\\ة ب\\ذل– وع\\ن مناوأته\\ا

).19 (لتنامي نفوذ المندوبين لدى حفظ الصحة

لم يقل أي شيء عن أسباب حركة الضراب في لوي جانتي (اليوسفية) التي لم يش\ر إليه\\ا بلغ القام\\ة العام\ة.
يولي\\وز ث\\م مق\\الين آخري\\ن ع\\ن نقاب\\ة ل\\وي ج\\انتيتموز/ 8إذ وجم انتظار المقال الصادر في  ليسبوار»، عدد 

.، لكي يخبر جزئيا المنقبون والعاطفونآب/أغسطسيوليوز وفاتح تموز/ 15صدرا في  طرافاي» في عددي 

وقد خلق هذا الضراب المفاجئ اض\طرابا ف\ي ص\\فوف مكت\\م اتح\اد النقاب\\ات الكونفديرالي\\ة للمغ\\رب، ال\ذي ل\م
يكن يعلم آنذاك دوافعه ومظاهره. إذ كان ل يزال تحت تأثير الملحظات التهديدية التي ق\\دمها م\\وريز لهيفيرن\\و

.يونيوحزيران/ 15يوم 

19 خجنة الدارية التي استدعيت للتعرف عل\\ى تهدي\د القام\\ة العام\\ة، توج\د ي\\وم اجتماعه\ا بتاري\\لوقد كانت ال 
يونيو، في وضعية متفاقمة نتيجة أحداث المس، ونظرا لتيقنها من أن ميزان القوى ليس في صالحها،حزيران/

نهج\\ت اللجن\\ة سياس\\ة تراجعي\\ة، وق\\دمت تن\\ازلت أمل منه\\ا ف\\ي تف\\ادي أس\\وء الحتم\\الت أي ص\\دور الظهي\\ر
المعلن عنه، فقررت إذن أن توقف مؤقتا الدعاية والستقطابات في أوس\\اط اله\\الي، وق\\د أخ\\برت القام\\ة ب\\ذل–

يوني\\و أعط\\ت انطباع\\ا ب\\أن التهدي\\دات ل\\نحزيران/ 22؛ وجرت محادثات لحين )20 (  يونيوحزيران/ 21في 
).21 (تدخل حيز التنفيذ

 ضمانات عن حسن نيتهم ولتفادي العاصفة وجه هيفيرنو – الذي  علم بالرفض القاطع للمقيمولعطاءودائما، 
العام لمناقشة الفرع الفرنسي للمسائل الهلية وخاصة الحق النقابي» - وجه نصيحة لمندوبي الهيئة الةالةة الذين
ج\\اءوا لستش\\ارته  ب\\أل يلح\\وا عل\\ى تس\\جيل مس\\ألة الح\\ق النق\\ابي لله\\الي ض\\من ج\\دول العم\\ال، ال\\تي أت\\وا

 التع\\رض له\\ا [أي ه\\ذه المس\\ألة] بس\\هولة – وذل\\–- حي\\ن س\\تتم مناقش\\ةبالمك\\انبتف\\ويض للمطالب\\ة به\\ا» إذ 
).22» (التفاقيات الجماعية

يوني\\و اس\\تقبل م\\وريز وف\\دا ع\\ن مس\\تخدمي الفوس\\فاط بص\\حبة هيفيرن\\و. ك\\ان اللق\\اء ص\\عباحزي\\ران/ 23وف\\ي 
و شاقا» وقدم هيفيرنو، الذي تمكن أخيرا من فهم ذل–، عرضا حول تطور الحداث التي أدت إلى الض\\راب،
ث\\م ع\\رض المن\\دوبون مط\\البهم، ال\\دي رفض\\ت جمل\\ة، لنه\\ا  ت\\ؤدي إل\\ى الزي\\ادة ف\\ي المص\\اريف» وذل\\– طبق\\ا
 لقرار الحكومة الفرنسية الرامي إلى تحسين رواتم الموظفين». إل أنهم حصلوا على طرد رئي\\س قري\\ة ل\\وي

يس – ل\\مَكج\\انتي (اليوس\\فية) وعل\\ى إدارة الحي\\اء الهلي\\ة مباش\\رة م\\ن ط\\رف الس\\لطة المراقب\\ة. إذ أخ\\بر ن\\وَك
يكونوا يعلمون بذل– طبعا- رغبة منه ف\\ي القض\\اء عل\\ى التج\\اوزات ال\\تي تول\\د الض\\رابات، أخ\\بر الم\\دير الع\\ام

21المكت\\\م الش\\\ريف للفوس\\\فاط والم\\\دير الع\\\ام للش\\\ؤون السياس\\\ية الل\\\ذين اجتم\\\ع معهم\\\ا ف\\\ي مكتب\\\ه ي\\\وم 
يونيو، بأنه يرغم في أن يكف المكتم الشريف للفوسفاط عن لعم أي دور فيتدبير الق\\رى وأن يكتف\\يحزيران/

).23ة (بدوره كمشغل وأل يؤثر على حياة العمال اليومي

وخلل ه\ذا اللق\\اء ل\م يق\دم م\\وريز أي\ة إش\ارة ح\ول قض\ية تنقي\\م المغارب\ة. وم\\ع ذل\– ك\انت القام\ة ق\د اتخ\ذت
يوني\\و، وت\\م الحف\\اظ عل\\ىحزي\\ران/ 24قرارها فيما كانت النص\\وص مح\\ررة وج\\اهزة. وت\\م التوقي\\ع عليه\\ا ي\\وم 



يونيو، لمحزيران/ 230 29 و28سرية هذا القرار. وخلل الجلسة الصيفية لمجلس الحكومة التي انعقدت في 
.تقل أية كلمة عن ذل– وحسم أسلوب كلسيكي تم انتظار الصيف

: 1938 يونيو 24ظهير • 

:فرحة اليمين-

يس ب\\اخرة  جن\\ة».َكيوليوز ركم الجنيرال ن\\وَكتموز/ 16يوليوز ذهم هيفيرنو إلى فرنسا، وفي تموز/ 8يوم 
ونفس العدد من  لوبوتي ماروكان» الذي أعلن عن ذهابه، أخبر بانعقاد اجتماع بطلم من المقيم الع\\ام بالكتاب\\ة
العام\\ة للحماي\\ة ت\\م خلل\\ه التفكي\\ر  ف\\ي الج\\راءات المختلف\\ة ال\\تي م\\ن ش\\أنها أن تل\\بي مطام\\ح الش\\بيبة المس\\لمة

).24» (المتعلمة

يولي\\وز، حي\\ث نش\\رتم\\وز/ 15يوليوز حصل المشتركون على  الجريدة الرسمية» المؤرخة بـ تموز/ 19وفي 
يوني\وحزي\\ران/ 23يونيو، ولتمريره سبقته أو صاحبته ظهائر اجتماعية –هكذا رفع ظهي\\ر حزيران/ 24ظهير 

 ف. ف\\ي6 إل\\ى 5.50يونيو من  الجريدة الرس\\مية»، الج\\ر الدن\\ى الي\\ومي م\\ن حزيران/ 24الصادر في عدد 
يوليوز نص\\ا يمن\\ع إنش\\اء م\\دنتموز/ 15المنطقة الولى، إنها مجرد صدقة سنتحدث عنها لحقا، وتضمن عدد 

صفيح جديدة بهدف تشجيع إنشاء أحياء أهلية جديدة، ونص\\ا ثاني\ا ح\\ول التفاقي\ات الجماعي\\ة وه\\و مج\\رد إع\\ادة
 ال\\ذي ي\\ترك حري\\ة التف\\اوض ح\\ول التفاقي\\ات للطرفي\\ن إذا م\\ا اتفق\\ا ول يجعله\\ا1928للق\\انون الفرنس\\ي لس\\نة 

.1936إلزامية كما فرضها في فرنسا قانون 

ونيو، فإنه ظهير قصير وواض\\ح، إذ يعت\\بر جلل\\ة الس\لطان الش\\ريف، ال\ذي وض\\ع ف\يحزيران/ي 24أما ظهير 
 تجعله\\م يخرج\\ون ع\\ن س\\لطةلغ\\راءاتالمقدم\\ة،  أن أخط\\ر الس\\لبيات س\\تترتم ع\\ن ت\\رك رعايان\\ا عرض\\ة 

مخزننا بارتكابهم مخالفات لقوانين واضحة مةل التي تنظ\\م الجمعي\\ات والنقاب\\ات»، ل\\ذا ق\\رر أن عقوب\\ة ب\\الحبس
 ف» ستلحق بكل مغربي انخرط في300 إلى 5لمدة تتراوح من خمسة أيام إلى ثلثة أشهر وغرامية مالية من 

).2 ) أو بأي شخص يعمل على انخراطه فيها (المادة1 نقابة ما (المادة

 الذي1936كانون الول/ديسمبر  24واعتبرت  لفري– فرانسيز» أن الظهير تكملة عادية وضرورية لظهير 
.يؤسس النقابية الوربية بالمغرب

وفي الدار البيضاء أصدرت  لوبوتي ماروكان» بضعة أيام فيما بعد، النص في إحدى صفحاتها الداخلية بدون
يوليوز إل المادة الةاني\\ة وض\\يفة:  لتموز/ 20). فيما لم تذكر  لبريس ماروكان» في عددها ليوم 25(ق تعلي

. م\اذا س\تكون ردود أفع\الهيمكن لنا إل أن نحيي الروح التي ك\انت وراء إص\\دار الظهي\\ر وعلين\ا الن أن نطبق\
لين العديدين؟ِغالحكومة إزاء موظفيها المشِغ

يجم أن يكون القانون قابل للتطبيق على الجميع وفي جميع الحالت...  ونأم\\ل أن يب\\دأ التطهي\\ر من\ذ الن، ل\ذا
) أي\د أرب\اب العم\\ل ذل\– وفرح\وا ل\ه، وإذا م\ا ص\دقنا ش\ابان  فق\\د احتف\ل م\\دير26( ل نطرح الي\وم أي س\ؤال»

13يوني\\و حزي\\ران/ 24وش\\ركات ومق\\اولون ورؤس\\اء مص\\الح، ف\\ي ج\\و م\\رح بالص\\دور الم\\تزامن لظهي\\ري 
).27» (يوليوزتموز/

تش\\رين الةاني/نوفم\\\برفيم\\ا ك\\انت اللجن\\ة المركزي\\ة لرج\\ال الص\\ناعة أك\\ةر اعت\\دال ف\\ي تقريره\\ا الدب\\ي لش\\هر 
يوني\\و الخي\\ر، ص\\در، عق\\محزي\\ران/ 24) إل أنه\\ا ك\\انت واض\\حة:  ف\\ي 28(ل الم\\ذكور ع\\دة م\\رات م\\ن قب\\

ة الذي أعطى الفرصة للحكوم\\ة بنه\ج أس\\لوب الص\\رامة ذي النتائ\ج اليجابي\ةَكإضراب الفوسفاطيين في خريبَك



السريعة، صدر ظهير جديد لتكميل التشريع الخاص بالجمعيات وبالنقابات المهنية، وم\\ن الن فص\\اعدا، فهن\\اك
عقوب\\ات مرتقب\ة لي خ\رق لنص\\وص الق\انون... به\ذا تس\\عى الحماي\ة جاه\دة إل\\ى إخ\راج الس\كان المغارب\\ة م\ن

.»تأثيرات الممارسات غير الشرعية

رئي\\س الغرف\\ة التجاري\\ة لل\\دار البيض\\اء Croze ثم جاء النشيد الموجه إلى المقيم العام، الذي ردده السيد ك\\روز
. وهو يشيد بـ الرئيس الذي يسهر على مص\\يرنا1938 كانون الول/ديسمبرفي نهاية المجلس الحكومي لشهر 

).29» (دمت مغربيا قديما اليوم، الرئيس الذي حقق وحده الجماع حوله، ويمكن لي أن أقول هذا ما

.وبدون تماطل، بينت السلطات الجهوية بمراكش التجاه الذي يمكن أن يتخذه تنظيم الشغيلة المغاربة

لوي،  تعاض\\دية مغربي\\ة للح\\افلت ولمق\\اولت النق\\لَكيولي\\وز أنش\\أت بحض\\ور الباش\\ا الَكتم\\وز/ 28إذ ف\\ي 
بمراك\\ش» وق\\دم الباش\\ا ورئي\\س المص\\الح البلدي\\ة  عرض\\ا للحاض\\رين [بين\\ا في\\ه] ك\\ل العناي\\ة ال\\تي توليه\\ا له\\م

 يمن\\ع عل\ى المغارب\\ة النض\مام إل\\ى النقاب\ات1936 ك\انون الول/ديس\\مبر 24حكومة الحماية، فإذا كان ظهي\\ر 
المهنية، فتبقى لهؤلء العمال إمكانية التجم\\ع ف\ي إط\\ار تعاض\\ديات لل\دفاع ع\\ن مص\\الحهم. و ب\\إدراكهم لهمي\\ة
هذه التعاضدية التي ستمكنهم من إشعار سلطة المخزن بحاجياتهم المحتملة، عي\\ن الحاض\\رون من\\دوبين عنه\\م..

). وع\\برت30( ومن بين المرشحين المتقدمين تم الحتفاظ بعدة أعضاء المر ال\\ذي س\مح بتش\\كيل التعاض\\دية»
 لفوا فرانسيز» عن ارتياحها لوجود  الشغيلة مجمعين... تحت مراقبة السلطات وهي الوصية عليهم، إل أنها

».طالبت بالسهر على إبعاد كل سياسة عن الجمعيات الجديدة

غضب النقابات-

مقابل ابتهاج أرباب العمل ونشاط السلطات، كان الندهاش والستنكار هما ما طبع رد الفع\\ل النق\\ابي. ف\\الظهير
يوني\\و، ك\\انت تس\\مححزي\\ران/ 22لم يكن منتظرا. كما أن التنازلت التي تمت والمفاوضات التي تلت إلى حين 

).31 (بالتفاؤل باستمرار الواقع الموجود

اي»، المخص\\ص كلي\\ا له\\ذه القض\\ية، يحم\\ل بح\\روف حم\\راء ب\\ارزةفَمن  طرافَآب/أغسطس وصدر عدد فاتح 
: الحماية ضد ك.ع.شبالسود وتحته عمل قمعيعلى امتداد الصفحة عنوان: 

.
فج\\اء المق\\ال الفتت\\احي الموق\\ع م\\ن ط\\رف اتح\\اد النقاب\\ات الكونفديرالي\\ة والمح\\َرر م\\ن ط\\رف أوران\\ج، منفعل

ر بالتدليس الكامن وراء تعطيل محسوب قصد اعاقة تام\ة لي مس\\عىهَوعنيفا، وندد بهذا  العمل الماكر» وشهَ
.مباشر للتنظيمات الكونفديرالية لدى المقيم العام المسؤول المبائر

،آب/أغسطس 14والمؤتمر الستةنائي المنعقد في تموز/يوليو  24وأدانت كل من اللجنة الدارية المجتمعة في 
. إذ ت\م رف\ض الول، الخ\اص بالتفاقي\ات الجماعي\ة،تم\\\وز/يوليو 15أدانا بص\\راحة الظهيري\\ن الص\\ادرين ف\ي 

ن مارتان»، على أساس أنه غير مفيد وغير قابل للتطبيق. أما الةاني، وه\\واَوهو  عمل رائع للختصاصي إيفاَ
 ظهير غير مقبول» ويجعل من النقابة امتيازا عرقيا، فقد اعتبر بأنه  قرار قمعي» موجه ض\\د ك.ع.ش. ال\\تي

.يُراد تكسير عملها والقضاء على الةقة التي تحظى بها في صفوف الشغيلة المغاربة

وتضيف اللجنة الدارية باختصار في جدول أعمالها، بأن هؤلء الشغيلة الذين لُفظ\\وا م\\ن النقاب\\ات ال\\تي ج\\اءوا
يبحةون فيها عن  الحماية»، سيتوجهون بالتأكيد  نحو التنظيمات الوطني\\ة»، وبه\\ذا س\\تتحمل الس\\لطات وح\\دها

.مسؤولية الضطرابات التي يمكن أن تترتم عن ذل–



وف\\ي النهاي\\ة ق\\ررت الهيئ\\ات ت\\وجيه ن\\داء ال\\ى كاف\\ة تنظيم\\ات ك.ع.ش.، بفرنس\\ا وافريقي\\ا الش\\مالية، وال\\ى كاف\\ة
.جماعات  التجمع الشعبي» للحصول على إلغاء الظهيرين

الزمـة-14

من المؤكد أن مناضلي اليوسفية قد تعرضوا، خلل المناقشات، ال\\ى انتق\\ادات ش\\ديدة م\\ن ط\\رف اتح\اد النقاب\\ات
الكونفديرالية للمغرب – وإن لم تشر إليها التقارير- وذل– بسبم دخولهم بطريقة اعتبرها المكت\\م متس\\رعة ول

.مسؤولة في حركة إضرابية ذات نتائج وخيمة على كافة الشغيلة

.وجهة إلى مكتب اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغربمالنتقادات ال• 

وعند العودة، تع\رض المكت\\م وك\اتبه الع\\ام ال\ى انتق\\ادات ح\ادة. إذ تم\\ت مؤاخ\ذته عل\ى التن\\ازلت ال\\تي ق\دمها،
وهي بمةابة استسلم حقيقي بدون جدوى؛ وكذا على سلبية موقفه في حين ك\\انت نواي\\ا القام\\ة العام\\ة معروف\\ة؛

.وعلى سحم المطالبة بالحق النقابي

، أكد المندوبون بالخصوص على العمل المط\\روح القي\\ام ب\\ه،تموز/يوليو 24وفي اجتماع اللجنة الدارية يوم  
بعدما نددوا بقرارات القامة. فيما دعا ليونيتي الى  الحذر والى الشرعية بدون أي اصطدام»، أما ماتييي فأك\\د

عمال المقدم م\\ن ط\\رفل على جدول البالجماععلى  أن الحكومة لم تقدم أي وعد»، وفيما بعد تم التصويت 
).1 (أورانج وليونيتي

، ج\\اءت أش\\د النتق\\ادات عل\\ى لس\\ان أوران\\ج وبيكي\\ارآب/أغس\\طس 14وف\\ي الم\\ؤتمر الس\\تةنائي المنعق\\د ف\\ي 
).2 (وفونطانيو

أعلن أورانج، حس\م التقري\\ر، ب\أنه بن\اء عل\\ى تف\\ويض إلزام\\ي للنقاب\\ات ال\\تي يمةله\\ا، ينتق\\د العم\\ل ال\ذي ت\\م قب\\ل
ح\\ول مس\ألة متعلق\\ة بالهيئ\\ة الةالة\\ة.وصدور الظهير ويطالم بتوضيحات حول لق\اء ت\\م م\ع الس\\لطات العمومي\\ة 

وزعم أن أخطاء قد ارتكبت، لنه ك\ان م\\ن المف\\روض اتخ\اذ اج\\راءات لمن\\ع ص\\دور الظهي\\ر، بع\\د م\ا ُعل\\م ب\\أن
.هناك تهديدا بهذا الشأن

وق\د فك\ر نف\\س التفكي\\ر فونط\انيو، ال\ذي وض\\ع الم\\ؤتمر  تح\\ت الرئاس\ة الش\رفية للرف\\اق الهليي\ن لـ م.ش.ف. 
الذين طُردوا أو نُفوا على إث\\ر الض\\راب»؛ فيم\ا تأس\\ف بيكي\\ار لغي\اب هيفيرن\\و ولض\\عف المجه\\ودات المبذول\\ة

24لفائ\\\دة المنجميي\\\ن، وارت\\\أى، ه\\\و ومجم\\\وعته م\\\ن المن\\\دوبين، أش\\\كال أخ\\\رى للحتج\\\اج ض\\\د ظهي\\\ر 
.يونيوحزيران/

وكانت م\داخلت مناض\\لين آخري\\ن أق\\ل قس\وة. إذ أي\\دت نقاب\\ة م.ش.ف. لخريبك\ة عل\\ى لس\\ان كولون\\ا وفيديرالي\\ة
، المبادرات التي اتخذها بهذا الصددCanivenc– كانيفن و Pugnères الموظفين مع ماتييي وليونيتي وبينيير

مكتم اتحاد النقابات الكونفيديرالي\\ة للمغ\\رب، فيم\ا تس\اءل ش\ابان، م\ن الس\\ككيين، عم\ا إذا ل\\م يك\ن م\ن ال\\واجم
،G. Delos و اس\\طون ديل\\َك الحتجاج بطريقة أخرى» عندما صدر الظهير الول حول الحق النق\\ابي، أم\\ا َك

:جراء القمعي الذي اتخذ ناتج عن ثلثة أمورلمن نقابة المساعدين فقد عمق هذا التحليل.  إنه يعتقد أن ال

أ- تغيير في السياسة المتبعة؛



ب- عمل ضد العمل النقابي من طرف الرجعية والحزب الراديكالي؛

».ج- أخطاء بعض الرفاق

واتفق معظم المندوبين –رغم تصميمهم على خوض الضراب العام  إذا تطلبت الظ\\روف ذل\\–»- م\\ع أوران\\ج
 لئل يُدفع الهليون الى حركات طائش\ة».  علين\\ا نح\ن أن نناض\ل م\\ن أجله\م؛ وم\ن واجبن\ا أن ن\زود الهليي\\ن

».بغذاء الجسم والروح
 

.Ch ، ق\\ام ش. هيم\\بيرتموز/يولي\\و 24في غياب هيفيرنو، الذي بقي في فرنسا بإذن من اللجنة الدارية بتاريخ 
Humbert بالرد على هذه النتقادات باسم مكتم التحاد، فأكد بأن  أقصى ما يمكن فعله هو الذي أُنجز بدون

استسلم ول ضعف، وأعطى توض\\يحات بش\أن العلق\\ات م\\ع الس\\لطات العمومي\\ة» وح\\ول س\حم مس\ألة الح\\ق
عم\\ال مجل\\س الحكوم\\ة حي\\ث ك\\انت س\تةار م\\ن ط\\رف من\\دوبي الهيئ\\ة الةالة\\ة، وذل\\–  لع\\دمأالنقابي م\ن ج\\دول 

ملءمة الفرصة». وختم كلمه مؤكدا على ضرورة الستمرار في النضال بدون انقطاع م\\ن أج\\ل إلغ\\اء ظهي\\ر
 غير عادل ول شرعي وخطير»، وضد  الستغلل الشنيع الذي يخضع إليه الهليون»، و علينا م\\ع ذل\\– ألّ

. لصالح ملتمس حول الحق النقابي للهليينبالجماعنسقط في لعبة القامة وخصومنا». ثم تم التصويت 

وخل\\ف التص\\ورات المختلف\\ة ب\\ل والمنافس\\ات الشخص\\ية ال\\تي نلمس\\ها، كش\\فت ه\\ذه النقاش\\ات ع\\ن حرك\\ة نقابي\\ة
.ممَزقة وحائرة تجاه قضية تنقيم المغاربة هذه، التي اعتقدت أنها ستحلها بسرعة

ولم ينته النقاش مع ذل\– ح\\ول ه\\ذه النقط\\ة، إذ أثي\\رت م\\ن جدي\\د عن\\د ع\\ودة هيفيرن\\و م\\ن عطلت\\ه. فق\\د تض\\خمت
الشائعات حول موقفه خلل الزمة. ذل– أن مندوبين لدى الهيئة الةالةة، دافعوا عن أنفسهم بص\\دد ع\\دم طرحه\\م
لقض\\ية الح\\ق النق\\ابي خلل آخ\\ر جلس\\ة، بق\\ولهم أن هيفيرن\\و ه\\و ال\\ذي طل\\م منه\\م ألَ يفعل\\وا ذل\\–، فيم\\ا ذه\\م
آخرون أبعد من هذا زاعمين بأنه كان عل\\ى عل\\م بق\\رب ص\\دور الظهي\\ر وب\أنه ل\\م يع\ارض ذل\\–، ويب\\دو أن ه\\ذه

.الشاعات انطلقت من مكاتم القامة

16وخلل الدفاع عن نفسه اتخذ هيفيرنو موقفا تهجمي\ا. انعق\د اجتم\اع ف\ي بورص\\ة الش\غل بال\دار البيض\\اء ف\ي 
لتعيي\\ن ممةلْي\\ن اثني\ن ع\\ن اتح\اد النقاب\ات الكونفديرالي\\ة للمغ\\رب ل\دى الم\\ؤتمر ال\\وطني لـتش\\رين الول/أكت\\وبر 

ك.ع.ش. كانت خلله أربع وثلثون نقابة ممةّلة فاغتنم هيفيرنو فرص\\ة وج\\ود أعض\\اء اللجن\\ة الداري\\ة والعدي\\د
من كتاب النقابات لـ  تصحيح بع\ض المغالط\\ات» ولينص\\ف نفس\\ه  بالبره\\ان الق\\اطع» م\\ن بع\ض التهام\\ات،
وصرح بأنه لن يقبل أب\\دا الحملت ال\\تي ت\\أتي م\\ن  الحكوم\\ة...، وم\\ن مس\\ؤولي التنظيم\\ات النقابي\\ة أو منتخ\\بي

).3» (الهيئة الةالةة...، وسنطالبهم بالحساب

، تم بالرباط لقاء لمدة ساعتين مع مجموعة من المنتخبين الشتراكيين لدى الهيئةتشرين الول/أكتوبر 29وفي 
).4 (الةالةة، أزال بسرعة سوء التفاهم الحاصل

إل أن هيفيرنو خاطم أحدهم، وهو  مناضل نقابي»،  قد يكون، حسم شهادات دقيقة... ق\\دم اتهام\\ات خطي\\رة
 العام\\ةللقام\ةتجاهي، من مةل أنن\\ي تخلي\\ت ع\\ن النض\\ال م\\ن أج\ل من\\ح الح\\ق النق\\ابي للهليي\\ن وذل\\– للس\\ماح 

 ب\دون أي\ة مخ\اطر، وب\\أنني أعرب\ت علني\\ا ع\ن فرح\تي بق\رب ص\\دور ظهي\\رحزيران/يونيو 24بإصدار ظهير 
 سيقهر» بعض الرفاق ذوي الحماس المفرط. وهي اتهامات خطي\رة ل س\يما وأنه\\ا روج\ت بش\كل واس\ع لي\\س

).5» (في المغرب وحده بل وفي الجزائر وحتى في فرنسا



وقد أنكر المندوب المعني الذي لم يرد اسمه –ويتعل\\ق الم\\ر بمارس\\يل ج\\ورج، ك\اتم نقاب\\ة ومنتخ\\م ع\ن ل\\وي
.جانتي –أنه أدلى بمةل هذه التصريحات، وسجلت أقواله في محضر الجلسة

ومع ذل– لم يتوقف الجدال، إذ سيتعرض هيفيرنو لنتقادات داخل نقابته بنفسها، ولن يج\\دد المعلم\\ون ثقته\\م في\\ه
).6 (إل في مؤتمر عيد ميلد المسيح

الحركة ضد الظهيـر• 

 مع ذل– على الحركة النقابية مهمة محددة تتجلى ف\\يآب/أغسطس 14لقد طرح المؤتمر الستةنائي المنعقد في 
يونيوحزيران/ 14القيام بحملة واسعة ضد ظهير 

.
لم تتخذ هذه الحملة مباشرة الحجم المبتغى لن معظم المناضلين كانوا في إجازة. وسرعان ما انش\\غلت الذه\\ان
بمخ\\اطر الح\\رب ال\\تي ك\انت المط\\الم الهتليري\\ة ح\ول  الس\\وديت» تطرحه\\ا عل\\ى أورب\\ا والع\\الم. وبع\\د إزاح\ة
الخط\\ر مؤقت\\ا عل\\ى إث\\ر الستس\\لم الفرنس\\ي –النجلي\\زي ف\\ي ميوني\\خ، اس\\ترجع المناض\\لون نش\\اطهم، ورفع\\وا
احتجاجات شديدة اللهجة (خلل اجتماعات نقابية) ضد سياسة التمييز التي تنهجه\\ا القام\\ة، وض\\د من\\ع الش\\غيلة

وربيين في النقابات للدفاع عن أنفسهم لنهم مستغلون بشكل بشع، وه\\و من\\علالمغاربة من اللتحاق برفاقهم ال
).7 (ل يحتمل ل سيما وأننا نعرف من الن بأنه سينادى عليهم في حالة نشوب الحرب للدفاع عن فرنسا

كتوبر) وم\\ن ط\\رفتشرين الول/أ 8) وتازة (أيلول/سبتمبر 16وتم التصويت على ملتمسات بالدار البيضاء (
-25كت\\وبر، م\\ؤتمر اتح\\اد ش\بكات الرب\\اط (تش\\رين الول/أ 11 و 10 ك.ع.ش. المجتمعة في ـِاللجنة الوطنية لـِ

تش\رين 14) ومؤتمر الفيديرالية العامة للتعليم وم\\ؤتمر ك.ع.ش.، المنعق\\د ف\ي ن\انت (أكتوبر/الول تشرين 26
(ك\\انون الول/ديس\\مبر) وم\\ؤتمر مجموع\\ات م\\وظفي المغ\\رب تش\\رين الة\\\\اني/نوفمبر –فات\\ح أكت\\وبر/الول
1938.(

ومع ذل\\– ك\\ان للتص\\ريحات البليغ\\ة وغي\\ر المجدي\\ة ال\\تي أُدل\\ي به\\ا –كي\\ف يكم\\ن  تص\\ور ش\\يء مغ\\اير ف\\ي ه\\ذه
وربيي\\ن وبعزمه\\م عل\\ىلالمرحل\\ة ال\\تي ك\\ان فيه\\ا الع\\داد للح\\زب- الفض\\ل ف\\ي التعري\\ف باس\\تياء الش\\غيلة ال

الستمرار في الدفاع عن رفاقهم المغاربة؛ وإن حجم الصدى الذي خلفته احتجاجاتهم ف\\ي ع\\الم الش\\غل ل يمك\\ن
.إل أن يكون له تأثير معين

.ورغم تصلبها الرافض، اضطرت القامة في بعض الحالت إلى أن تأخذ هذا بالعتبار

ول\\م تق\\م ب\أي تمدي\\د للتجرب\\ة ال\\تي ب\\دأت ف\ي مراك\\ش. ول نت\\وفر عل\\ى أي\\ة معلوم\\ات ح\ول م\آل تعاض\\دية النق\\ل
.تموز/يوليو 28أة في شالمن

يس، وف\\دا ع\\ن اتح\\اد النقاب\\ات الكونفديرالي\\ة للمغ\\رب، ج\\اء ليج\\ددَك، أج\\اب ن\\وَكأكت\\وبر/الول تش\\رين 6وف\\ي 
، أج\\اب ق\\ائل ب\\أنه  ك\\ان دائم\\ا يع\\ارض الع\\تراف ب\\الحق النق\\ابيحزي\\\ران/يونيو 24احتج\\اجه عل\\ى ظهي\\ر 

للهالي، ويبدو له دخولهم الى تنظيماتنا باللف أمرا خطيرا ف\\ي الظ\\روف الحالي\\ة وب\\أن الس\\لطان متف\\ق تمام\\ا
مع رأيه، قال هذا م\ع  اع\\ترافه ب\\أن النقاب\ات المغربي\\ة ل\م تق\\م بأي\\ة قلق\\ل سياس\\ية... وفيم\ا بع\\د، حي\\ن سيص\\بح

).8» (كةر تطورا وحين ستتضح الوضعية الدولية، سنرى ماذا سنعملأالمغاربة 

ورد الوفد قائل...  اننا عازمون على الستمرار في الدفاع عن رفاقنا مهما تكن المخاطر ال\\تي ستعترض\\نا. إن
).9» (مةلنا العلى يفترض ذل–



، أدلى المقيم بنف\\س ال\\رأي أم\\ام وف\\د ع\\ن الس\\ككيين يق\\ودهأكتوبر/الول تشرين 26ين يوما فيما بعد، في روعش
، كاتم الفيديرالية الوطنية، الذي جاء ليترأس الم\\ؤتمر التأسيس\ي لتح\اد الش\\بكات. إذP. Semardر بيير سيما

: فهو يفضل التخلي عن مسؤولياته على الض\\طرارحزيران/يونيو 24 ظهير للغاءأعرب عن رفضه القاطع 
.هليينللغاء هذا الظهير. لكنه يوافق على اعتبار ك.ع.ش. وحدها المؤهلة للدفاع عن مطالم الإالى 

ج\ور الهزيل\\ة» للش\\غيلة المغارب\\ة ال\\ذين رف\ض له\\م الح\\ق النق\ابي وك\\ذالوخلل اللقاء لم يف\\ت الوف\د اب\\راز  ال
).10. (هليين في مجموعات مستقلة عن ك.ع.شلالمخاطر الكامنة وراء مشاريع تنظيم الشغيلة ال

).1939مارس آذار/ 4-3مؤتمر فاس (• 

م\\ارس، فرص\\ة بالنس\\بة للك\\اتم الع\\ام لتح\\ادآذار/ 4 و 3ك\\انت مرحل\\ة تهي\\ئ الم\\ؤتمر التأسيس\\ي المنعق\\د ف\\ي 
 بما كانت علي\\ه)11 (لى المنظمات النقابيةإدبي المرسل لالنقابات الكونفديرالية للمغرب للتذكير في التقرير ال

 وب\\\أهم مط\\\البه وعل\\\ى رأس\\ها الع\\\تراف ب\\الحق النق\\\ابي1938ق\\\وة التح\\اد وس\\\لطته المتعاظم\\\ة خلل س\\نة 
ص\\دارإ ال\\ى بالقام\\ةدنى والتفاقيات الجماعية، والمعلومات المغلوط\\ة ال\\تي أدت لجر اللللمغاربة، ورفع ال

ذ ذاك ذك\\ر الحج\\ة ال\\تي س\\بق ل\\ه أن بلوره\\ا لول م\\رة ف\\ي الم\\ذكرةإيونيو. وأعاد هيفيرن\\و حزيران/ 24ظهير 
هليين المنخرطينل؛ ومفادها أن عدد ال1938 آب/أغسطس 9لى وزارة الشؤون الخارجية بتاريخ إالتي بعةها 

في النقابات كان محدودا. فكتم في تقريره:  كانت القامة العامة قلقة منذ عدة شهور من تزايد منخرطينا الذي
َل خطأ من طرف أرباب العمل والسلطات الجهوية ومن بعض الحزاب السياسية التي ك\\ان أعض\\اء بعض\\هاأُِو

ذتِخ\\ِختُهليي\\ن ف\\ي نقاباتن\\ا. ل\\ذا الفي السلطة (الشارة هنا الى الحزب الراديكالي) الى دخول كةيف للش\\غيلة ال
.  في الظروف التي نعرفها1938حزيران/يونيو  24 ظهير لصداريونيو كمبرر حزيران/اضرابات 

وربيي\\ن فيم\\ا تض\\م أقواه\\ا حص\\را الفرنس\\يين، ول\\م نك\\نلوالحقيقة، أن تنظيماتنا تضم بالخصوص الش\\غيلة ال 
 ول الى تحصيل اكتتابات للتع\\بير ع\\ن تض\\امننا م\ع1936 كانون الول/ديسمبر 24بحاجة ل الى خرق ظهير 

.الشغيلة الهليين

هكذا، رغم الهجومات ورغم ضغوطات أرباب العمل التي جعل\\ت الس\\تقطاب ص\\عبا ف\\ي بع\ض التعاض\\ديات 
ك\\ةر م\\ن أي وق\\ت مض\\ى،أ(البناء، المعادن، النقل)، ظلت التنظيمات الكونفيديرالية سليمة، وظلت تعد وحدها و

».ذات تمةيلية فعلية للطبقة العاملة بالمغرب

 شهدت إنشاء خمس نقابات عمالية وانخراط ستة تنظيمات في1938وخلل عرضه أشار هيفيرنو الى أن سنة 
. وحس\\م حس\\ابات الخزين\\ة، ي\\تراوح1937 ط\\ابع بالمقارن\\ة م\\ع 15000الفيديرالية المغربية للموظفين وزيادة 

ه\\ذا  تك\\ذيم ق\\اطع لل\\ذين ك\\انوا ي\\أملون، و15000 و14000ع\\دد المنخرطي\\ن ف\\ي ك.ع.ش. ب\\المغرب بي\\ن 
». الماضيتموز/يوليوبتأكيدهم أن نقاباتنا مكونة أساسا من الهليين، بأنهم كسروا حركتنا في 

إل أن الرواية المقدمة عن النش\اط المب\ذول والنتائ\\ج المحص\\لة والعقب\ات ال\\تي ك\انت تع\ترض ه\ذا النش\اط، ل\\م 
م\\ارس، المخص\ص لمناقش\ة التقري\\ر الدب\ي، يوم\اآذار/ 3ترفع التحفظات، فكان اليوم الول من مؤتمر فاس، 

.صاخبا

واتى الهجوم المتفق عليه، مرة أخرى، م\\ن بيكي\\ار ودعم\\ه ف\\ي ذل\\– مناض\\لو التح\\ادين المحليي\\ن لف\\اس وت\\ازة.
، فق\\د)PSOP (بحكم انتمائهم ال\\ى اليس\ار ال\\بيفيري الس\ابق، ال\\ذي أص\\بح الح\\زب الش\\تراكي العم\\الي الفلح\\ي



وجدوا في قضية الظهير سلحا ضد القيادة الحالية لتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب ال\\تي اعت\\برت مفرط\\ة
.في الوفاء للتجاه  النتهازي والبورجوازي» لـ ك.ع.ش

وذك\\ر أوران\\ج ب\\دوره ه\ذه النتق\\ادات كله\\ا ولح\ظ بش\\كل ع\ارض أن ك\ل من\\دوبي الهيئ\\ة الةالة\\ة ال\\ذين ه\\اجموا
، باس\\م س\\ككيي ال\\دار البيض\\اء ب\\أن العم\\لPrudhomme م هيفيرنو  قد خانتهم شجاعتهم». فيما صرح بريدو

.الذي أنجز ضد الظهير ولفائدة تحسين شروط عيش البروليتاريا الهلية لم يكن كافيا

ومسؤولي نقابات Delos    وبدا وضع المكتم في لحظة معينة حرجا.  إل أنه استقام على إثر مداخلت دولو
والفوسفاط، المجمعين هذه المرة على نفس الموقف على إثر تغيير مكتم لوي جانتي الذي أصبح كاتبه هو ماتي

Matéos ف\\ي اتخ\\اذ موق\\ف ف\\وق الص\\راع،آب/أغس\\طس 15، ويبدو أن دولو يرغم – كما فع\\ل ف\\ي م\\ؤتمر –
بصدد تقييم عمل ودور كاتم اتحاد النقابات الكونفديرالي\\ة للمغ\\رب، فه\\و يعتق\د أن هيفيرن\\و ارتك\\م أخط\اء، إل

.أن اليجابيات تغلم إجمال في نظره على السلبيات

وج\\اء ليان\\دري وكولون\\ا وم\\اتيو ليق\\دموا دعمه\\م للمكت\\م ولك\\اتبه الع\\ام. لق\\د ق\\ام، ف\\ي نظره\\م، اتح\\اد النقاب\\ات
اه  الهالي»؛ ول يمكن تحميله مسؤولية صدور الظهير، لقد صدر جزءجالكونفديرالية للمغرب دائما بواجبه ت

من النميمة التي أشيعت حول هيفيرنو ع\\ن ل\\وي ج\\انتي  إل أن\\ه بع\\د التوض\\يحات المقدم\\ة، اع\\ترف رف\\اق ه\\ذا
بخطئهم».المركز 

 
واغتنم كولونا هذه الفرصة لتصفية بعض الحسابات. فندد بـ  ديماغوجيي  العهد الجديد»، أي الرفاق ال\\ذين ل
يصلحون إل للنتق\\اد ول وج\\ود له\\م ف\\ي الممارس\\ة العملي\\ة، ولولئ\\– ال\\ذين يس\\عون جاه\\دين إل\\ى التس\\رب إل\\ى

.تنظيمات الفوسفاط؛ ولم يقدم هو بدوره أية أسماء، إل أنه كان يقصد بيكيار وفونطانيو

وأخذ هيفيرنو الكلمة للرد على النتقادات التي وجهت إليه  لم يجد نفسه على انفراد مع موريز إل مرة واحدة،
 بتهديداته،للدلء، وقد استغل موريز هذه الوضعية حزيران/يونيو 15وقد أدى ثمنا غاليا لذل–» حدث هذا في 

فهيفيرنو متفق، بناء على هذا، على أن كافة المساعي  يج\\م أن تت\\م بواس\\طة وف\\د معي\\ن. وك\\ان لض\\راب ل\\وي
 الذي شهد مساهمة ك\\بير لله\\الي،  نتائ\\ج س\\يئة»،  كن\\ا م\\تيقنين بع\\دحزيران/يونيو 18جانتي (اليوسفية) يوم 

20هذا بأن القامة ستتخذ إجراءات من شأنها من\\ع كاف\\ة الض\\رابات. واعتق\\دت اللجن\\ة الداري\\ة المجتمع\\ة ف\\ي 
يوني\\و) بأنن\\ا لس\\نا أقوي\\اء بم\\ا يكف\\ي لمجابه\\ة الحكوم\\ةحزي\\ران/ 19يوني\\و (ك\\ذا! يج\\م ق\\راءة ف\\ي حزي\\ران/

ومواجهته\\ا ب\\القوة؛ فك\\ان علين\\ا اذن أن نؤج\\ل ذل\\–».  أم\\ا فيم\\ا يخ\\ص مس\\ألة الح\\ق النق\\ابي للهليي\\ن، ف\\إنه ل\\م
).12» (يطالم بطرحها ضمن جدول العمال خشية أن يتخذ المقيم العام قرارا ل رجعة فيه

، ث\\م أعي\\د انتخ\\اب المكت\\م19 ص\\وت ض\\د 181بعد هذه التوضيحات، تمت المص\\ادقة عل\\ى التقري\\ر الدب\\ي بـ 
. تفويضا من فيديرالية البريد11، باستةناء بالجماع

به\\ذا، انته\ى النق\\اش الطوي\ل ال\\ذي أح\دث طيل\ة س\بعة ش\\هور اض\\طرابا ف\ي ص\فوف التح\اد وتنظيم\اته، وه\\دد
.انسجام الحركة النقابية

وخصص المؤتمر فيما بعد أشغاله لتدارس مس\\ألة رف\ع أج\\ور اله\\الي؛ وتحس\ين س\\ير مج\\الس العم\ال وأرب\\اب
العمل؛ وتنظيم القتص\\اد المغرب\\ي، وتك\\وين المناض\\لين نقابي\\ا واقتص\اديا ف\\ي معاه\د الش\\غل. وك\\انت ه\\ذه النق\\ط

.بالجماعموضوع تقارير واسعة ومفصلة، وصودق عليها 



،1938يوني\\و حزي\\ران/وقد تتبعت الجريدة الشيوعية  ليسبوار» بعناية الحداث التي طبعت الحياة النقابية منذ 
لخض\\اعيوني\\و كوس\\يلة  حزي\\ران/ 24الوضعية ف\\ي من\\اجم الفوس\\فاط، س\\بم الض\\رابات وتطوراته\\ا، ظهي\\ر 

الشغيلة الهليين» الذين سينظمون أنفسهم بطريقة أو ب\\أخرى م\\ع الوربيي\\ن وإل فض\\دهم. إن دوري\\ل ه\\و ال\\ذي
ق\دم التقري\\ر ع\ن م\\ؤتمر ف\اس، وأب\دى ارتي\احه لك\\ون المن\\دوبين تمكن\\وا، بع\د انته\اء النزاع\\ات الشخص\ية، م\\ن

».التفرغ لما هو أساسي، أي النضال من أجل تحسين شروط العيش والحراز على الحق النقابي لـ  الهالي

).1939مارس آذار/ 16 – 9جوهو بالمغرب (• 
كان من المفروض أن ي\\ترأس جوه\\و م\\ؤتمر ف\\اس، فق\\د فج\\ر نب\\أ مجيء  المش\\اغم» غض\\م ص\\حافة اليمي\\ن،

).13 (التي طالبت بمنعه من الدخول إلى المغرب

والواقع، أن جوهو لم يتمكن من حضور ه\\ذا الم\\ؤتمر، بس\\بم ظ\\رف ط\\ارئ، فل\\م ي\\أت إل بع\\د أربع\\ة أي\\ام ع\\ن
مارس، اس\\تُْقبِل، ص\\حبة هيفيرن\\و، م\\ن ط\\رف الجن\\رال ن\\وكيسآذار/ 10انتهاء المؤتمر، وفي اليوم التالي، أي 

.في الرباط، وقدم له مطالم المنظَمات المغربية ول سيما مطلم الحق النقابي الذي عرضه بشكل مطول

كتم هيفيرنو في تقريره ما يلي:  مع اعترافه بأن المسألة تستوجم حل إن عاجل أو آجل، صرح المقيم الع\\ام
. بأن معارضة السلطات والوضعية الدولية ل يسمحان له بالتراجع عن موقفه الذي أكده غير ما مرة

إل أنه لحظ بأنه لم يهمل بناء على هذا مصير الش\\غيلة، ب\\ل اهت\\م ب\\ه، ف\\ذكر الجه\\ود المبذول\\ة... لج\\ل تعزي\\ز 
.هيئة مفتشي الشغل وتطبيق القوانين الجتماعية التي تطالم بها المنظمات النقابية في المغرب

» (لقد أخذنا دائما بالعتبار اقتراحاتكم؛ قال هذا متوجها للك\\اتم الع\ام لتح\اد النقاب\\ات الكونفديرالي\\ة للمغ\\رب 
14.(

وكدليل على التقدير الذي يكنه لـ ك.ع.ش. ولكاتبها العام، استدعى الجنرال نوكيس جوهو الى مأدبة طعام. وق\\د
).15 (قبل هذا الخير الدعوة وجاء صحبة زوجته وهيفيرنو

1938يونيو حزيران/الحياة النقابية بعد • 

لكن كيف كان المر في الواقع؟ لم تكن تخامر المسؤولين النق\\ابيين أي\\ة أوه\\ام. فق\\د ك\\انوا ي\\دركون أن التغي\\رات
،)16 (السياسية في باريس تشجع تصلم القامة. إن خطابات دالديي حول استعادة النظام والعودة إل\\ى الش\\غل

َدْين والتفاقي\\ات، والخروق\\ات ال\\تي مس\\ت أس\\بوع الربعي\\ن س\اعة )17 (وخطابات بول رينو ض\\د أس\\بوع الَح\
، كل هذه العوامل لم تترك مجالتشرين الةاني/نوفمبر 30الجماعية، والقَمع العنيف الذي مورس ضد مضربي 

. الجديدة للحكومة الفرنسيةالتجاهاتللش– حول 

؛ ذل\\– أنتش\\رين الة\\\اني/نوفمبر 30لم يمتةل اتحاد النقابات لن\\داء الض\\راب الع\\ام ال\\ذي وجهت\\ه ك.ع.ش. لي\\وم 
بالمتي\ازاتالمكتم الكونفديرالي لم يط\البه ب\ذل–. إذ اعت\\برت لجنت\ه الداري\\ة أن الش\\غيلة المغارب\ة ل يتمتع\\ون 

الجتماعي\\ة ال\\تي يناض\\ل الش\\غيلة الفرنس\\يون للحف\\اظ عليه\\ا، م\\ع أنه\\ا أك\\دت له\\م تض\\امنها معه\\م. وق\\د اعت\\برت
بالخص\\وص أن الحرك\\ة النقابي\\ة ب\\المغرب الض\\عيفة مق\\دما، س\\تتعرض للتفك\\–، وأن المغارب\\ة إذا ق\\اموا به\\ذا

 المهيئ\\ة وللت\\دابير ال\\تيالس\\تدعاءاتالض\\راب س\\يُقمعون ب\\دون رحم\\ة. به\\ذا، ل\\م يع\\د أي ج\\دوى لج\\راءات 
).18 (ارتقبتها السلطات للعتقال أو الطرد

.صلبة الفيديراليات الكبرى-



.رغم هذا المناخ الرجعي، استمرت الحياة النقابية

إذ ظلت التنظيمات الكبرى: فيديرالية مجموعات الموظفين، وشغيلة الدولة وفيديرالية البريد، واتحاد الش\\بكات،
واتحاد نقابات النارة والقوى المحركة، تح\افظ إجم\ال عل\ى منخرطيه\ا، وتس\\ير بش\كل منتظ\م، وتعق\\د جلس\اتها
وتق\\وم بعمله\\ا ال\\دعائي وبال\\دفاع ع\\ن مص\\الح م\\ن يمةله\\م. ول\\م تقب\\ل أي واح\\دة منه\\ا الخض\\وع لق\\رار القام\\ة،

فحافظت كلها على منخرطيها المغاربة
.

قام المعلمون بذل– صراحة، ونفس الشيء فعل\\ه الس\\ككيون. وق\\د كت\\م ش\\ابان يق\\ول:  بالنس\\بة لن\\ا، ل\\م يتغي\\ر أي
شيء، وسنقدم للشغيلة المغاربة... دعمن\ا ب\\دون أي تحف\\ظ كم\ا كن\\ا نفع\ل ف\\ي الماض\\ي. ووعي\\ا من\ا بال\\دور ال\\ذي

). وق\ال ب\\رودوم خلل19( يجم علينا أن نلعب\\ه، س\\نظل، ف\\ي إط\\ار ميةاقن\\ا النق\\ابي، ق\ادتهم والم\\دافعين عنه\\م»
) ب\\أنه،  إذا ك\\ان من\\ح بطاق\\ة نقابي\\ة لله\\الي1939ف\\براير ش\\باط/ 17البيض\\اء ( التجم\\ع الع\\ام لس\\ككيي ال\\دار

).20» (ممنوعا، فالظهير ل يمنع جمعهم في أي مكان لعطائهم تربية نقابية

.فظل نفوذ الفيديراليات والتحادات مصونا، وكانت اللوائح التي تقدمها تفوز دائما بأغلبية ساحقة

وف\\ي الطاق\\ة الكهربائي\\ة) SMD (هكذا، أحرز مرشحو ك.ع.ش. في الشركة المغربية لتوزيع الماء والكهرب\\اء
أبري\\ل ونيسان/ 25للمغرب وفي الشركة الشريفة للطاقة، على كافة الصوات المعبر عنها تقريبا في انتخابات 

(1939 وم\\ايأي\\ار/ 5 ). واس\\تغرب اتح\\ادهم لك\\ون م\\دير الش\\غال العمومي\\ة ل زال يبح\\ث  ع\\ن ممةلي\\ن21 
 الع\\دد الول م\\ن نش\\رته بعن\\وانالتح\\ادأبري\\ل أص\\در نيس\\ان/ 15م\\ؤهلين» للتف\\اوض م\\ع الكهرب\\ائيين. وف\\ي 

). إكليراج إي فورص» (إنارة وقوة

، المنخفض\\ة ع\\ن أع\\داد1939فيما استمر اتحاد الش\\بكات ف\\ي المض\\ي إل\\ى الم\\ام. فك\انت أع\\داد منخرطي\\ه ف\ي 
. وأص\\بحت تض\\م1304 بطاقة مقاب\\ل 1377،\\ 1938يناير كانون الةاني/، تتجاوز أعداد 1938يونيو حزيران/

).22 (1938يوليو تموز/ 24. النقابة الخيرة، هي نقابة مراكش، وقد تأسست في 7 نقابات عوض 8

البيضاء برئاسة بيير سيمار  في الدار1983 أكتوبر/الول تشرين 23 و22وقدم مؤتمره التأسيسي المنعقد في 
. وبعد تحديده للمطالم المباشرة، تفرغ لقضايا اله\\الي ولقض\\ية الح\\رب1936وكرابيي، النتائج المحصلة منذ 

).23 (والسلم

وإن المسألة المهمة المتعلقة بالحق النقابي وب\\أجر اله\الي» ال\\تي يورده\\ا ب\\ول دوري\\ل، ق\\د نوقش\\ت  بحم\\اس 
يوني\\وحزي\\ران/ 24ملته\\م أده\\ش رف\\اق الم\\تروبول». ول\\م يف\\ت بع\\ض الم\\ؤتمرين أن يش\\يروا إل\\ى أن ظهي\\ر 

، وه\\و ض\\ربة لحق\\ت ب ك.ع.ش.، ق\\د يس\\مح بالت\\أثير عل\\ى ش\\روط الش\\غيلة الوربيي\\ن، نظ\\را لتش\\جيعه1938
».استغلل وبؤس الشغيلة الهليين، ولذل–  فالدفاع عن رفاقنا الهليين، هو في نفس الوقت دفاع عن أنفسنا

أما الدفاع عن السلم، فكان يتطلم نض\\ال مس\\تميتا ض\\د الفاش\\ية، و دع\\م ال\\ديمقراطيات المه\\ددة مباش\\رة به\\دف
ضمان أم\\ن جم\\اعي... وض\\غط الجم\\اهير وتنظيماته\\ا النقابي\\ة م\\ن أج\\ل عق\\د م\\ؤتمر ع\\المي لل\\دول بغاي\\ة إيج\\اد

).24» (حلول لكافة المشاكل المتعلقة بالحفاظ على السلم

البيض\\اء وقام بيير سيمار، صحبة كرابي\\ي وش\ابان، بجول\\ة ع\\بر المغ\\رب وخط\\َم ف\\ي ك\\ل م\\ن مراك\\ش وال\\دار
جتماعي\\ة لحكوم\\ة دالدي\\ي وبالمط\\المإوالقنيطرة والرباط ومكناس وف\\اس ووج\\دة. وبع\\د أن ذَك\\ر بالسياس\\ة الل

)، بي\\ن ض\\رورة تك\\وين المناض\\لين بالنس\\بة للحرك\\ة النقابي\ة25( يسَكالمغربي\\ة وبنتائ\\ج لق\اء الس\\ككيين م\\ع ن\\وَك



المغربية وتدعيم نفسها بإزاحة  أي انتقاد منهجي ضد هذا التي\ار أو ذاك». ث\م ع\اد لح\\داث السياس\ة الخارجي\ة
 التي تهم كةيرا ك.ع.ش. لنها تعيد النظر في وضعية الشغيلة». وقال بأن النض\\ال م\\ن أج\\ل الس\\لم يم\\ر ع\\بر
النضال  ضد الفاشية. ثم ختم قائل:  يقول البعض أنهم يفضلون الخض\\وع عل\\ى الح\\رب، غي\\ر أنه\\م ينس\\ون أن

).26» (الخضوع مرتبط بالحرب

.1938ولم ينخفض نشاط السككيين خلل سنة 

% م\ن80البيض\\اء، ف\ازت ك.ع.ش. ب\\أكةر م\ن  بال\\دارأيار/مايو وخلل النتخابات الجزئية التي تمت في فاتح 
% لفائدة الكونفديرالي\\ة الفرنس\\ية للش\\غيلة المس\\يحيين والنقاب\\ة المهني\\ة. فكتب\\ت نش\\رة20الصوات مقابل حوالي 

ونير دي راي» م\\ا يل\\ي:  ه\\ذان التنظيم\\ان ليس\\ا ف\\ي الواق\\ع س\\وى فرعي\\ن للح\\زب الجتم\\اعي الفرنس\\يفَ\\ لفَ
). وبع\\د مجيئ\\ه م\\ن ب\\اريس، ق\\ام كرابي\\ي بج\\ولت دعائي\\ة جدي\\دة لخب\\ار27( ويحظي\\ان ب\\دعم أرب\\اب العم\\ل»

الس\\ككيين بخط\\ورة الوض\\ع الم\\ترتم ع\\ن  الس\\اليم الفاش\\ية للحكوم\\ة الفرنس\\ية  الديمقراطي\\ة» المزعوم\\ة».
193وأكد في الختام على ضرورة تعزيز اتحاد المنظمات العمالية لنقاذ المكتسبات الجتماعية المحصلة س\\نة 

6) 28.(

. كان لهذه الجتماعات نجاح كبير وأدت إلى انخراطات جديدة

وسار هذا العمل الدعائي بموازاة مع تطور العمل المطلبي ومع النشغال بتوطيد الرتباط بمنظم\\ات الس\\ككيين
.الخرى لشمال إفريقيا وبتشجيع التجمع الوسع لشغيلة النقل

.ذهم وفد إلى القامة للدفاع عن شروط عيش الهاليأيار/مايو  25وفي 

، قرر المكتم  أن يض\\ع عل\\ى رأس ج\\دول أعم\\ال اللجن\\ة الداري\\ة، دراس\\ة وبل\\ورة مل\\فتموز/يوليو 11وفي 
).29» (مطلبي يتعلق حصرا بالمستخدمين الهليين. ولن نتفاجأ إذا وجدنا على رأس القائمة رفع الجور الدنيا

)1939يوني\\و حزي\\ران/ 4وأخيرا، هيأت اللجن\\ة الداري\\ة بعناي\\ة ن\\دوة س\\ككيي ش\\مال إفريقي\\ا برئاس\\ة كرابي\\ي (
وساهمت فيها. وإضافة إلى المطالم المشتركة لمستخدمي البلدان الةلثة والرفع العام للجور ال\\ذي يتص\\درها،
 لحظت [الندوة في مقررها] أن الشغيلة الهليين المغاربة، هم وحدهم من ضمن ش\\غيلة ش\\مال إفريقي\\ا، ال\\ذين
ل زالوا محرومين من الحق النقابي... وباتفاق مع الفيديرالية الوطني\\ة...، فإنه\\ا تل\\ح عل\\ى القام\\ة العام\\ة وعل\\ى

 كاف\\ة الم\\أجورين ب\\دون1936ك\\انون الول/ديس\\مبر  24الحكوم\\ة الفرنس\\ية لك\\ي تش\\مل مقتض\\يات ظهي\\ر 
».استةناء

وبموازاة هذا، قامت اللجنة الدارية بنشاط كبير بغية تش\جيع التنس\\يق ض\\من ص\\فوف النق\\ل ب\\المغرب، والتندي\\د
.بانعدام انسجام السياسة الحكومية، وتبيان ايجابيات التأميم كما حدده المخطط الكونفديرالي

وشجعت ودعمت بقوة التحاد المغربي لمستخدمي وعمال وسائل النقل ال\ذي ك\ان يس\عى إل\\ى تجمي\ع م\أجوري
النقل عبر الطرق وال\ذي تزاي\\دت ق\واه بش\كل حاس\م عل\ى إث\\ر النخ\راط الك\\ةيف لمس\تخدمي المكت\\م المرك\\زي

والنخراط الكةر بطئاً للسائقين. وكان أوجين ف\\ورنيي، الك\\اتم الع\\ام للتح\\اد المغرب\\ي لوس\\ائل) BCT (للنقل
).30 ( النقل، يأمل في استقطاب حوالي ألف منخرط

أما في الـ م.ش.ف. فقد كانت الحصيلة أقل إيجابي\\ة. طبع\\ا، إن التغيي\\رات ال\\تي أق\\دمت عليه\\ا القام\\ة، عل\\ى إث\\ر
يوني\\و، والخاص\\ة ب\\إدارة  الق\\رى»، ك\\انت بمةاب\\ة ن\\وع م\\ن التح\\رر بالنس\\بة للمنجميي\\نحزي\\ران/ 18إض\\راب 



المغاربة. غير أن المكتم أقدم على طرد كةيف للعمال. بهذا تم التخلي عن أي عمل تنقيبي.  وم\\ع ذل\\–، ح\\افظ
. ومهما يكن من أمر، فإن القادة النقابيون أصبحوا معرض\\ين)31 (الهليون على ثقتهم واستمروا في النضال»

.أكةر من أي وقت مضى إلى شراسة المديرين، نظرا لفتقادهم لدعم قاعدتهم الجماهيرية

ين\\اير – فات\\حك\\انون الة\\اني/ 31وق\\د ت\\م الح\\ديث ف\\ي الم\\ؤتمر الة\\الث الساس\\ي لفيديرالي\\ة نقاب\\ات الـ م.ش.ف. (
) ع\\ن ك\\ل ه\\ذه الح\\داث، كم\\ا ت\\م التص\\ويت عل\\ى مق\\ررات بص\\دد: رف\\ع الج\\ور، تط\\بيق1939ف\\براير ش\\باط/

الق\\انون الفرنس\\ي ح\\ول الم\\راض المهني\\ة عل\\ى المغ\\رب، توس\\يع س\\لطات المن\\دوبين، بل\\ورة ج\\دول لل\\ترتيم
24والهلي\\\ة وإخب\\\ار المس\\\تخدمين ب\\\ه للحيلول\\\ة دون المحس\\\وبية. وف\\\ق ك\\\ل ه\\\ذا، ط\\\الم  بإلغ\\\اء ظهي\\\ر 

 وب\\الحق النق\\ابي للعم\\ال المغارب\\ة»؛ ويض\\يف باختص\\ار  يج\\م عل\\ى الطبق\\ة العامل\\ة1938يوني\\و حزي\\ران/
المغربية أن تتمكن من الدفاع عن نفسها ضد الستغلل الذي تتعرض إليه؛ إنها لم تنضم قط إل\\ى حرك\\ات غي\\ر

».مهنية، ول يمكن دعوتها للدفاع عن الحريات إلَ إذا كانت تتمتع هي ذاتها بهذه الحريات

ة ال\\ذي يض\\م ليان\\دريَك\وأعيد انتخاب المكتم الفيديرالي الذي لم يك\\ن حس\\م الع\\رف س\\وى مكت\م نقاب\\ة خريبَك
وكولونا وبيرنار. وظلت النقابات مستمرة في نشاطها، ت\\واجه نف\\س المش\\اكل، ب\\دون الق\\درة عل\\ى إش\\هار س\\لح

).32 (الضراب لتكسير مقاول المديرين، كما فعلت في الماضي

.تفتت نقابات القطاع الخاص-

في القطاع الخاص، كان وجود المنظمات ب\\ذاته ق\\د وض\\ع موض\\ع تس\\اؤل. ل\\م يحص\\ل ه\\ذا ف\\ي قط\\اعي البن\\اك
والتج\\ارة الل\\ذين تش\\ملهما التفاقي\\ات الجماعي\\ة، وتس\\ير الم\\ور فيهم\\ا ب\\دون اه\\تزازات ك\\ةيرة. إذ ك\\ان بإمك\\ان
الم\\أجورين الفرنس\\يين والج\\انم والمغارب\\ة – وك\\ان معظ\\م ه\\ؤلء يه\\وداً – أن يس\\تمروا ف\\ي النخ\\راط ف\\ي
النقابات. ولم يكن المر كذل– في الصناعة والتعدين والخش\\م والبن\اء، حي\\ث ك\\انت توج\د أك\\بر أع\\داد الش\\غيلة.
فك\\انت ض\\غوطات أرب\\اب العم\\ل قوي\\ة. ونظ\\را لتهدي\\دهم ب\\الطرد، ك\\ان الج\\انم يخ\\افون. فيم\\ا ك\\ان المغارب\\ة

يوني\\و ال\\تي تس\\توجم مة\\ولهمحزي\\ران/ 24يختفون. ولم يكن ضرورياً أن يتم التذرع ضدهم بمقتض\\يات ظهي\\ر 
أمام المحاكم الفرنسية. وتتوفر السلطات على وسائل استعجالية. إذ بإمكانها أن تحيلهم على محكم\\ة الباش\\ا ال\\تي

.تحكم عليهم بالسجن لمدة ثلثة أشهر، مما يضع حدا لية رغبة حقيقية أو مفترضة للنخراط في النقابة

 راج\\ع أساس\\ا لتفت\\ت نقاب\\ات القط\\اع1938يونيو حزيران/وإن انخفاض عدد المنخرطين في اتحاد النقابات بعد 
.الخاص

فكان إذن على مناضلي التحادات المحلي\\ة واتح\\اد النقاب\\ات أن يض\\اعفوا جه\\ودهم لل\\دفاع ع\\ن ه\\ؤلء الش\\غيلة،
.وذل– كضرورة قصوى

فن\\\ددوا ف\\\ي نش\\\راتهم النقابي\\\ة أو بواس\\\طة وف\\\ودهم ل\\\دى مختل\\\ف الس\\\لطات بالتج\\\اوزات وبخروق\\\ات الق\\\انون
)، وببؤس البعض الناتج عن الرب\\اح ال\\تي راكمه\\ا آخ\\رون، معم\\رون كب\\ار وش\\ركات مغربي\\ة33( الجتماعي

.كبيرة، والتي ُحللت ونشرت حساباتها الختامية

البيضاء والرباط والقنيطرة ومكناس ووجدة، تستقبل الشغيلة المغارب\ة، وتس\جل وكانت بورصات الشغل بالدار
.شكاويهم، وتنذر مفتشية الشغل وأحيانا تنذر المراقبين المدنيين

هذه الحملت لم تكن بدون تأثير إذ أدت بالقامة إلى نشر بعض النصوص وإلى اتخ\\اذ بع\\ض الج\\راءات ال\\تي
.كان قد اقترحها اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب



، بعدما ت\\دعمت بالمفتش\\ين المس\\اعدين.9 فردا عوض 13، أصبحت هيئة مفتشية الشغل تضم 1939وفي بداية 
وفي منتصف السنة أُنشئت مجالس العمال وأرباب العمل في القنيطرة ومكناس اللتين ل\\م تكون\\ا تت\\وفران عليه\\ا.

10وُخفض\\ت النفق\\ات ال\\تي ك\\انت تحص\\ل عليه\\ا المح\\اكم عن\\د رف\\ع ال\\دعوى الخاص\\ة بنزاع\\ات الش\\غل، إل\\ى 
)، لن بع\ض العم\ال ك\\انوا يتخل\\ون ع\ن رف\ع دع\\وى ض\د1939أبريل نيسان/ (ظهير فاتح 30فرنكات عوض 

.مشغليهم، لفتقارهم إلى المال الكافي

وتقرر بأن المهلة – الجازة لن يمكن لها أن تكون أقل من تل– التي وضعتها العراف، وب\أن ُعق\د الش\غل ال\\تي
،  الجريدة الرسمية»، عدد1939 أيلول/سبتمبر 25يمكنها أن تناقض ذل– سوف لن تكون لها أية قيمة (ظهير 

 ساعة ق\ابل للتط\\بيق ف\ي48 أسبوع الـ 1939فبراير شباط/ 15). وأخيرا جعل مرسوم  كانون الول/ديسمبر2
-\ 15ورشات الحلفاء، حيث كانت مدة الش\غل تص\\ل إل\ى   ف،4 س\اعة ف\ي الي\وم، وك\\انت تتقاض\\ى النس\اء 16 

. ول\\م يت\م1938يوني\و حزي\\ران/ 24. ك\انت ه\\ذه ه\ي التجدي\دات التش\\ريعية من\ذ ظهي\\ر )34(  6.50والرج\ال 
الحصول على أي شيء فيما يخص المطالم الرئيسية. إذ رغم تجديد وتقديم المطام\\ح بش\\كل مس\\تمر، ل\\م يتغي\\ر
موق\\ف القام\\ة، وظ\\ل الش\\غيلة المغارب\\ة وح\\دهم ض\\من ش\\غيلة إفريقي\\ا  الش\\مالية محرومي\\ن م\\ن الح\\ق النق\\ابي
ومعرضين لعقوبات في حالة قيامهم بخروقات بهذا الصدد. ولم يتم تغيير أي ش\\يء ف\\ي الن\\ص ح\\ول التفاقي\\ات

.الجماعية الذي ظل بدون أية قيمة

وقد وعد الجنيرال نوكيس بأنه سيصدر نصا ينظم أداء الجور، رغم معارضة أرباب العمل إن اقتضى الحال.
ودارت مناقشات طويلة حول المشروع الُمعد بهذا الصدد م\\ن ط\\رف مص\\الح الش\\غل. ك\ان ه\\ذا المش\\روع يل\\زم
رؤساء المقاولت بإبلغ مفتشية الشغل بأيام وأوقات أداء الجور، وبطرق تأديتها، وبض\\رورة ع\\دم تمدي\\د ه\\ذا
الداء بعد نصف ساعة على توقيت العمل. إلَ أن\\ه ل\\م يص\\در أي ن\\ص به\\ذا الص\\دد. كم\\ا أن\\ه ل\\م تت\\م الزي\\ادة ف\\ي

.الجور وفي الرواتم

إذ فيم\\ا يخ\\ص الروات\\م ف\\ي المص\\الح العمومي\\ة والمص\\الح  ذات المتي\\از ك\\انت حكوم\\ة الحماي\\ة تنتظ\\ر، تبع\\ا
م\\\ارسآذار/لقاع\\\دة أص\\\بحت ثابت\\\ة، مب\\\ادرات الم\\\تروبول وتطبقه\\\ا أو تكيفه\\\ا عل\\\ى مهله\\\ا. هك\\\ذا ت\\\م ف\\\ي 

%) ل علق\ة له\ا بكلف\\ة العي\\ش، فيم\ا أعط\\ي فرن\– واح\د ف\ي الي\\وم5 من\\ح زي\ادة طفيف\ة (1939أبري\ل نيسان/و
.كتعويض للمأجورين المغاربة المستخدمين في المصالح العمومية

أم\\ا رف\ع الج\\ر الدن\\ى المطب\\ق عل\\ى الهليي\\ن فق\د ظ\\ل دائم\\ا مطلوب\ا. وق\\د ض\\اعف ك\\ل م\ن هيفيرن\\و ودوري\\ل
وش\\ابان الدراس\\ات معتم\\دين عل\\ى البح\\اث الميداني\\ة الص\\ادرة ف\\ي  المجل\\ة القتص\\ادية» ح\\ول الحص\\ائيات
وتطور مؤشرات كلفة المعيشة. وخلصت دراساتهم إلى القول بأن الشغيلة المغاربة يمكن لهم بالك\\اد أن ي\\وفروا
قوتهم وبأن العديد منه\\م مه\دد ب\البؤس الفيزيول\\وجي، نظ\\را للمس\\توى الح\الي للج\ور ال\دنيا ال\\تي ل تح\ترم ف\ي

.العديد من الحالت

:انتقام أرباب العمل-

.هذه التعةرات ناتجة عن مقاومة أرباب العمل، الذين كانت الظرفية السياسية تساعدهم

فقد أكد الناطقون باسم الغرف التجاري\\ة ل\دى المجل\\س الحك\ومي ب\أنه ل\م يع\\د م\ن الض\\روري إص\\دار تش\ريعات
ح\\ول الج\\ر الدن\\ى م\\ادام الوض\\ع القتص\\ادي إيجابي\\ا:  إن الج\\ر الدن\\ى يمة\\ل لحس\\ن الح\\ظ بالنس\\بة لمعظ\\م

لين مستوى أدنى حقيقيا وليس مستوى أقصى. إننا نهيء زيادة في الج\\ور س\\تأتي إذا م\ا تطل\\م مس\\توىِغالمشِغ
).35...» (المعيشة ذل–



. إذ ك\\ان رأي المقي\\م مم\\اثلً ل\\رأي الن\\اطقين باس\\م1938يوني\\و حزي\\ران/ولم تجتمع اللجن الِمنطقية للجور منذ 
، ص\\رح:  ف\\ي جمي\\ع الم\\دن ُرفع\\ت1939يوني\\و حزيران/أرباب العمل. ففي جلسة لمجلس الحكومة عقدت في 

الجور بدون أن يُؤخذ بالعتبار الجر الدن\\ى. فإنش\\اء الج\\ر الدن\\ى لي\\س ض\\روريا إلّ ف\\ي مرحل\\ة البطال\\ة...
وإذا ما سقطنا في مرحلة ص\\عبة يك\\ون فيه\ا الش\\غل قليل، يمك\\ن لن\ا أن نت\\دارس م\\ن جدي\د المس\\ألة، لك\\ن باتب\اع

).36» (منهج تصاعدي بطريقة حذرة

أما فيما يخص النص الذي اقترحته مصلحة الش\\غل ح\\ول أداء الج\\ور، ف\\إنه اص\\طدم برف\\ض الغ\\رف التجاري\\ة
(باس\\تةناء غرف\\ة مراك\\ش) وغرف\\ة نقاب\\ة المق\\اولين واللجن\\ة المركزي\\ة لرج\\ال الص\\ناعة. ول\\م تس\\فر الرس\\ائل
واللقاءات مع هذه الهيئات عن أية نتيجة. والدلئل التي كانت تقدمها تقول بأن المشِغل ل يمكن أن يك\\ون ملزم\\ا
بتقنين مفروض، بدون أن ينجم عن ذل– تعةر كبير في نشاطه. إذ غالبا ما ك\\انت الظ\\روف تف\\رض علي\\ه تس\\ديد
أجور عماله في أوقات مختلفة، فتدخل مفتشي الشغل سيمس سمعته وسيؤثر عل\\ى علق\\اته م\\ع م\\أجوريه؛ وف\\ي

).37 (نهاية المر كانت الجور تؤدى بشكل منتظم ما عدا في بعض الحالت النادرة

، لم تصدر في بعض القطاعات – مةل تج\\ارة1939 أيار/مايووظل التشريع حول مدة العمل غير محترم. ففي 
الم\\واد الغذائي\\ة، المخ\\ابز، الفن\\ادق، المط\\اعم، تص\\بير اللح\\م والخض\\ر والس\\م– – المراس\\يم التطبيقي\\ة لظهي\\ر

. ساعة48 الخاص بأسبوع الـ 1936

وفي القطاعات التي صدرت فيها تل– المراسيم، ك\\انت تخ\\رق بس\\هولة ك\\بيرة، رغ\\م ت\\دخل التح\\ادات المحلي\\ة،
ومفتشية الش\\غل وس\\لطات المراقب\\ة. فك\\انت ع\\دة عناص\\ر ت\\برر كاف\\ة الخروق\\ات، مة\\ل المس\\– ال\\ردئ لس\\جلت

. الجور إذا ما وجدت، ولبطاقات العمل، ونظام النقض المستمر

(1939أبريل نيسان/ 27ومع صدور دورية القامة في  ) التي تجعل مرسوم –قانون دالديي حول الس\تين38 
ساعة قابل للتطبيق في المغرب، وجدت ممارسات أرباب العمل تسهيلت أكةر. إذ في المقاولت  التي تشتغل
ددت م\دة الش\\غل  مؤقت\\ا» بس\\تين س\اعة ف\ي الس\\بوع. بصفة مباشرة أو غير مباشرة لفائ\\دة ال\دفاع ال\\وطني» ُح\\
وأضافت الدوري\\ة ب\أن الس\\اعات الخم\س الول\\ى س\وف ل\ن تحظ\\ى بالزي\\ادة. هك\ذا، يلح\ظ هيفيرن\\و أن\ه  باس\\م

 تتقلص يوما1936نضال الديمقراطية ضد الفاشية، أضحت المتيازات التي حصلت عليها الطبقة العاملة سنة 
بعد يوم؛ ... وإذا كان المغرب يتبع المتروبول بعد مدة معينة فيما يخص المنجزات اليجابية للشغيلة، فإنه على

).39» (عكس ذل– يتبعها فورا حين يتعلق المر بتراجعات اجتماعية

واعتبر أرباب العمل، على العكس، هذا المرسوم جد إيجابي. إذ يج\\م  تع\\ويض الي\\د العامل\\ة ال\\تي ت\\ذهم [إل\\ى
. وقد لحظ ذل\\–1936م تطبيق أهم جزء في التشريع الصادر منذ دالحرب] بتمديد وقت العمل». وسمح لهم بع

يونيو إلى القامة العامة، قال فيها  أودحزيران/رئيس مصلحة الشغل وأشار إليه في مذكرة بعةها بتاريخ فاتح 
وانين التي تزيد في مدة العمل بفرنسا، ومنذ صدور الدورية التيقإبداء ملحظة عامة: منذ صدور مراسيم – ال

أعلن فيها المقيم العام أنه بإمكان الصناعات التي تشتغل لفائدة الدفاع الوطني أن تحص\\ل عل\\ى زي\\ادات ف\\ي م\\دة
العمل تصل إلى ساعتين في اليوم، منذ ذل– الوقت ورج\\ال الص\\ناعة والتج\\ارة ف\\ي المغ\\رب ي\\أملون ب\\أن س\\اعة
الردة الجتماعية ستدق وسيتمكنون من التحرر كليا من التشريع الحمائي للشغيلة. والمحادثات التي أجريته\\ا ل\\م

).40...» (تترك لدي أية أوهام بهذا الصدد
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، كان وضع نقابات  ك.ع.ش.» في المغرب متأثرا بمناوءة الس\\لطات1939يوليو تموز/عند هذه النهاية لشهر 
العمومي\\ة له\\ا. إذ رغ\\م العلق\\ات اللبق\\ة ال\\تي ك\\انت ل\\ديها م\\ع ممةل\\ي الفي\\ديراليات أو التح\\ادات، ك\\انت مص\\الح

لئم لطرح المطالم. وأصبحت تتجه أكةر نحو أرباب العمل ال\\ذين يتحكم\\ونمالقامة تشير إلى أن الوقت غير 
.في النتاج. وكان هذا التطور يوازي التطور الحاصل في نفس الوقت في فرنسا

ليست لدينا معلومات دقيقة، ولم يكن بإمكان أمناء صناديق المنظمات النقابية بأنفسهم أن يقدموها، لن حرك\\ات
.بيع الطوابع للسنة المنصرمة ل يبدأ ضبطها إل في بداية السنة الموالية على أساس عدد  المنخرطين

غير أن بورصات الشغل كانت تشهد تقلص\\ا ف\ي تواف\د العم\ال عليه\ا. واس\\تمرت أع\\داد المنخرطي\ن ف\ي نقاب\ات
700القطاع الخاص في التقلص بش\\كل ك\\بير، ماع\\دا بالنس\\بة للمس\\تخدمين وف\\ي قط\اع النق\\ل الطرق\\ي، بح\\والي 

.منخرط

وكما رأينا ذل– سابقا، ف\\إن التح\\ادات والفي\\ديراليات الك\\برى ف\\ي القطاع\\ات العمومي\\ة ذات المتي\\از اس\\تطاعت
)؛ والمس\\تخدمين1700وش\\غيلة الدول\\ة ()؛1 ( منخرط)4000الصمود دائما: وذل– بالنسبة للموظفين (أزيد من 
)؛1300 والس\\\ككيين (؛)1000) والبري\\\ديين (أزي\\\د م\\\ن 400الم\\\دنيين ب\\\القوات الجوي\\\ة والبري\\\ة والبحري\\\ة (

). وبهذا كان التح\\اد يس\\ترجع بنيت\\ه100)؛ والشحن والفراغ (100)؛ كما في الحافلت (450والفوسفاطيين (
%)20%) يتبعه القطاع ذو المتي\\از (م\\ا يزي\\د عل\\ى 60الولى مع السيطرة المطلقة للقطاع العمومي (بحوالي 

.%)20والقطاع الخاص (بأقل من 

وب\\دون أن نغ\\رق ف\\ي مناقش\\ات ح\\ول الرق\\ام، ورغ\\م ال\\تراجع الملح\\وظ بالنس\\بة للرق\\م القص\\ى المس\\جل ف\\ي
) ك\\ان عل\\ى الق\\ل ض\\عف الع\\داد12000 و 10000؛ فإن عدد المنخرطين النقابيين (ما بي\\ن 1938 أيار/مايو

.، ببنيات نقابية أكةر متانة وتنوعا1936يونيو حزيران/التي كانت منخرطة قبل إضرابات 

ومع ذل–، ورغم عدم الجدوى، فقد استمرت الحركة المطلبية بطريقة عنيفة، كما تدل على ذل– مقالت العداد
الخيرة من  طرافاي» و أفنير دي راي»، وكذا مداخلت فرانسوا، ودوريل أوريفستي– أمام مجلس الحكومة
الداعي\\ة إل\\ى مراجع\\ة الظهي\\ر الخ\\اص بالتفاقي\\ات الجماعي\\ة وإل\\ى ض\\رورة اس\\تكمال التش\\ريع الخ\\اص ب\\أداء

.الجور. وخلل هذه المداخلت أثيرت مشكلة الحق النقابي للمغاربة

إل أن مأساة الشعم السباني استأثرت بانتباه المناضلين خلل هذه الشهور الخيرة، أكةر، ربما مما ك\\ان علي\\ه
المر خلل السنتين الماضيتين. إذ أنهم تتبعوها وعايشوها عن قرب الن حيث ب\\دأت مرحل\\ة القم\\ع. وق\\د كة\\ف
اتحاد النقابات الكونفيديرالية للمغرب جهوده، صحبة الش\\تراكيين والش\\يوعيين، لس\\تقبال الطف\\ال واللجئي\\ن،
وافتتح اكتتابات، وتدخل لدى القامة لكي يحصل الشغيلة على رخصة لمزاولة مهنتهم وض\\مان عيش\\هم، إذا م\\ا

.ُعرض عليهم شغل. وقد تطلم هذا العمل التضامني مبادرات وتضحيات

اتحاد النقابات في زمن الحرب• 



35. وتمت تعبئة المناضلين وأغلبه\\م ش\\باب – ك\\ان س\\نهم يق\\ل ع\\ن 1939 أيلول/سبتمبر 3اندلعت الحرب يوم 
 ع\\ن طري\\ق ن\\داء ف\\ردي. واعتق\\ل بع\\ض الش\\يوعيين، ث\\م أف\\رج عنه\\م بس\\رعةآب/أغس\\طس 25عام\\ا – من\\ذ 

 ص\\در الظهي\\ر ال\\ذي ي\\أمر بح\\لأيلول/س\\\بتمبر 6وأرجعوا إلى وحداتهم. وأجريت بعض عمليات التفتيش. ي\\وم 
). وظل العديد من النقابيين من بين الذين ت\\م اس\\تدعاؤهم مس\\تقرين ف\\ي2( المنظمات الشيوعية وحجز ممتلكاتها

 إلى الجبهة الفرنسية. ولم يفل\\تتشرين الول/أكتوبرالمغرب إلى أن تحققت الهدنة، فيما ذهم آخرون في بداية 
، أمين\\ة م\\ال فيديرالي\\ة الم\\وظفين،Vieillyي  إذن م\\ن الس\\تدعاء إل المس\\نون وام\\رأة واح\\دة، ه\\ي الس\\يدة فييي\\

.ين المدنيينئِئِبَوالكاتبة العامة المساعدة لنقابة المعلمين والمعبَ

اس\\تمرت  جورن\\ال دي وبينما توقفت عن الصدور كل من  طرافاي» و ماروك سوسياليست» و ليسبوار»،
ي».فونكسيونير»، التي لم يُعبأ كاتبها العام، و لفونير دي را

وب\\ذل ال\\ذين بق\\وا ف\\ي المغ\\رب قص\\ارى جه\\دهم لنع\\اش م\\ا يمك\\ن إنعاش\\ه وتحمل\\وا مس\\ؤولية منظم\\اتهم ث\\م
.مسؤوليات التحادات المحلية ومسؤولية اتحاد النقابات

وبع\\د ذه\اب هيفيرن\و و ش. هيم\بير، تكلف\\ت الس\يدة فييي\ي بمص\\لحة بورص\\ة العم\ل وبال\دفاع ع\ن الجمه\\وريين
.السبانيين اللجئين

وكةف اتحاد الشبكات الذي ظلت نقابته مصونة، تدخلته لدى مديريات الس\\ك– الحديدي\\ة المغربي\\ة وخ\\ط طنج\\ة
– فاس للدفاع عن الجور وعن شروط عمل المستخدمين، ومن أجل التض\\امن م\\ع المع\\بئين وع\\ائلتهم. إل أن

تش\\رينهم\\ه الول ك\\ان المس\\اعدة عل\\ى انتع\\اش الحي\\اة النقابي\\ة ف\\ي البلد. وط\\البت لجنت\\ه الداري\\ة ف\\ي فات\\ح 
، من السككيين أن يزودوا التحادات المحلية التي فقدت مسؤوليها م\\ن ج\\راء الح\\رب؛ بمس\\ؤولينالول/سبتمبر

.آخرين. وقرر مكتم التحاد أن يساعد على إعادة نشاط اتحاد النقابات الكونفيديرالية للمغرب

تش\\رين الول/أكت\\وبر 15البيض\\اء ي\\وم  وت\\م اس\\تدعاء لجن\\ة إداري\\ة للتح\\اد له\\ذا الغ\\رض واجتمع\\ت ف\\ي ال\\دار
 وفي\\رو س\\ككي،وتش\\كل عل\\ى إث\\ر ذل\\–  مكت\\م حرب\\ي» ض\\م م\\اتيي، م\\ن الم\\وظفين، كك\\اتم ع\\ام، وبري\\دوم،

Ferreauمن شغيلة الدولة، ككاتبين مساعدين؛ وكارو ، Carreauمن النارة، ك\\أمين للص\\ندوق – وق\\د ك\\ان ،
.ضمن المكتم القديم، وبهذا يضمن الستمرارية – والسيدة فيييي، معلمة، كأمينة مساعدة للصندوق

.»وتم التصويت على مقرر يؤكد على الرتباط بـ  ك.ع.ش

وأص\\دقائه، ل\\م يهتم\\وا ب\\البحث ع\\ن Belin إل أنه\\م، عل\\ى عك\\س م\\ا حص\\ل ف\\ي فرنس\\ا تح\\ت ض\\غط بيلن
(1939 آب/أغس\\طس 25المناضلين الذين رفضوا إدانة التفاقية اللماني\\\ة-السوفياتية الموقع\\ة ف\ي  )، به\\دف3 

.طردهم

عملي\\ا، أص\\بحت كاف\\ة العم\\ال المطلبي\\ة مس\\تحيلة. إذ ك\\انت الحكوم\\ة والم\\ديريات وأرب\\اب العم\\ل يت\\ذرعون
بقضايا الحرب والدفاع الوطني لرفض جميع الملحظات. ومادام جزء هام من المستخدمين في كافة القطاعات
قد تمت تعبئته، أوقفت جميع الترقيات وُجمدت الرواتم، غير أن الموظفين ومستخدمي الشركات ذات المتي\\از
تمكنوا من جعل الترقيات المقررة قبل العلن عن الحرب، سارية المفع\\ول. ول\\م تع\\د تط\\رح القض\\ايا الخاص\\ة
بالشغيلة المغاربة. إذ استغرقت عمليات التضامن لفائدة الرفاق المعبئين، وإسعاف العائلت الكةر عوزا معظم

.مجهودات المنظمات النقابية والتحادات المحلية واتحاد النقابات الكونفيديرالية بالمغرب



ك\\انونوق\\د لع\\م الس\\ككيون دورا هام\\ا ف\\ي تش\\كيل وس\\ير اللج\\ن المحلي\\ة:  ك.ع.ش. تض\\امن الح\\رب». ف\\ي 
.البيضاء والرباط ووجدة وتازة ومكناس ، كانت هذه اللجن في الدار1940 الةاني/يناير

غي\\ر أن بع\\ض المناض\\لين ك\\انوا يزعج\\ون الدارة بحماس\\هم ف\\ي الت\\دخلت والعم\\ل. مة\\ل حال\\ة الس\\يدة ك\\اترين
تعبئ\\ة العس\\كرية، وش\\كلت مكتب\\ا مؤقت\\ا وأص\\درت نش\\رة ف\\يالفيييي التي كانت تتكفل بقيادة نقاب\\ة المعلمي\\ن من\\ذ 

 عبرت من خللها عن آلمه\\ا ك\\امرأة أم\\ام الح\\رب. وق\\د أعرب\\ت لزملئه\\ا،1939 كانون الول/ديسمبرأواخر 
المعلمين والساتذة، ولمدير التعليم العمومي، على ضرورة حصول أعض\\اء التعلي\\م بمص\\لحة المس\\اعدين عل\\ى
التعبئة المدنية كما وقع في فرنسا. كما أنها دافعت على المدرس\\ين الش\\باب الض\\افيين وأعرب\\ت ع\\ن قلقه\\ا إزاء
تكوينهم البيدغوجي. وكان عملها أوسع من هذا، إذ استمرت ف\\ي الهتم\\ام ب\\اللجئين الس\\بانيين وبن\\زل الش\\باب

.وبملجأ اليتامى العلماني

.نفدرالية للمغرب حتى جاء خبر الستسلموهكذا كان يسير اتحاد النقابات الك

احالت الباب الرابع 

13  احالت الفصل 

.»طرافياي«  من5 عدد في مذكور ،1937 الول/أكتوبر  تشرين31 عدد ،»ماروكان فييجي ل« في)1(

نغي&&رت التاري&&خ، ه&&ذا من&&ذ ،1932  س&&نة»مغ&&رب« مجل&&ة تس&&يير لجن&&ة ف&&ي عض&&وا ف. دوتيس&&ان )ك&&ان2(
تصوراته.

 .1938  شباط/فبراير19 عدد  (م. س.)،»سوسياليست )«ماروك3(

5 ع&&&دد ،»طرافي&&&اي« ف&&&ي الص&&&ادر التقري&&&ر حس&&&ب ،»للنقابي&&&ة المناهض&&&ة النزع&&&ة« أوران&&&ج مق&&&ال )ف&&&ي4(
. 1938 تموز/يوليو

 .1938  آذار/مارس31 يوم للحماية، العامة الكتابة ،157رقم:  ، دورية )رسالة5(

 .»النقابات« ملف الشغل، : أرشيف1938  نيسان/أبريل21 بتارخ )رسالة6(

.»النقابات« ملف الشغل،  أرشيف1938  نيسان/أبريل6 بتاريخ )رسالة7(
 
؛1938  حزي&&&ران/يونيو15 بتاري&&خ ،17  ع&&دد»طرافي&&اي« ،»البيض&&اء بال&&دار الت&&أثيث قط&&اع )«إض&&راب8(
.1938  تموز/يوليو23 بتاريخ ،7 عدد ،»ليسبوار« ،»إضراب درس«
ك&&&انون ،23  ع&&&دد»للمغ&&&رب القتص&&&ادية النش&&&رة« م&&&ذكور، تقري&&&ر ب&&&المغرب، الص&&&ناعة رج&&&ال )لجن&&&ة9(

. 1939 الثاني/يناير

سابقا. مذكور مقال ،7  عدد»)«ليسبوار10( 



.1939  آذار/مارس4 جلسة فاس، مؤتمر في هيفيرنو به أدلى الذي التصريح على )اعتمادا11(

ال&&ذي للفوسفاط الشريف للمكتب ملكا وكانت ،»قرى« ُتدعى المنجمية المراكز في الهلية الحياء )كانت12(
الترجمة. لمكتب  التابع»القرية رئيس« طريق عن ويراقبها ويديرها السكن محلت يؤجر كان

ك&&بيرة: مغربي&&ة نقاب&&ة«: Bénoît وبين&&واColonna لكولون&&ا ال&&دقيق المق&&ال راج&&ع المطالب، يخص )فيما13(
.1938  أيار/مايو14 ،»ليسبوار« ،»الفوسفاط

بص&&دد ت&&دقيق«: Fontanieu التالي&&ة: فونط&&انيو المق&&الت بتحلي&&ل الح&&داث ع&&رض ترتي&&ب ع&&ادةإ )تم&&ت14(
ج&&انتي، لل&&وي النق&&ابي المكت&&ب ع&&ن ؛1938  تموز/يولي&&&و15 ،18 ع&&دد ،»طرافي&&اي« ،»الفوس&&فاط إض&&راب

نيسان/أبريل فاتح ،»طرافاي« فاس، مؤتمر أمام هيفيرنو تصريح آب/أغسطس، فاتح ،19 عدد ،»طرافاي«
1939.

كوس&يلة ارت&&أى الثري&اء، لس&&لطة لع&دائه نظ&&را التط&&ورات  ه&ذه»الجدي&د العه&&د« كت&ابه ف&ي ج. في&الو )يفسر15(
( النقابي&&ة ) وأخي&&را1912( والش&&عب المي&&ر بي&&ن التح&&الف ) ث&&م1905( الفوض&&وية الت&&والي عل&&ى لمحاربته&&ا

الش&&تراكية. مرحل&&ة  يفت&&ح»جديد عهد« الى والتقنية، العلمية التحولت بفعل دخل العالم بأن له ). وبدا1919
المناض&&لون سيؤسس&ها نقابي&&ة بجمهوري&&ة يحل&م ذل&&ك. وك&&ان في جوريس أو وماركس وبرودون لفوريي دور ل

العمال. 

الثالث&&&ة؛ - الجلس&&&ة والح&&&رب الس&&&لم  ح&&&ول1939 ش&&&&&باط/فبراير م&&&ؤتمر ف&&&ي ج&&&ورج مارس&&&يل )مدااخل&&&ة16(
.1938  آذار/مارس20 ،13عدد:  ،»طرافياي«

.1938  حزيران/يونيو19 ،»ماروكان )«لوبوني17(

فئ&اتهم كاف&ة تتمت&ع أوربيي&&ن مس&تخدمين بس&&بب دوري&ا الفوس&فاطي النت&اج يعرقي&ل أن الحكوم&ة تقب&ل «ل&&ن)18(
المعيش&&ة غلء ع&&ن تعويض&&ات – وص&&يدلي ط&&بي علج – عائلي&&ة تعويض&&ات – (روات&&ب ملموس&&ة بامتي&&ازات

المس&&تخدمون للعطل). ويحظى مخيمات مكافآت؛ وفر؛ للفوسفاط؛ الشريف المكتب طرف من معطاة والسكنى
 حزيران/يوني&&&و.19 ،»ماروك&&ان لوبوني« »المغرب مقاولت باقي وضعية تفوق بوضعية بدورهم الهليون
(ب.م.)

.1938  حزيرانيونيو20)ب.م. 19(

ن&&ص اتخخ&&ذ«يل&&ي:   م&&ا1938 آب/أغس&&طس فات&&ح ع&&دد ،»طرافي&&اي« ،»م&&اكرة عملي&&ة« مق&&ال ف&&ي )نج&&د20(
.»الدارية اللجنة بقرار الحماية لحكومة ك.ع.ش. بالمغرب كاتب إخبار بعد أيام (الظهير) ثلثة

اللجن&ة علي&&ه ص&&وتت  ال&ذي»العمال جدول« من الثالثة الفقرة ؛1938 آب/أغسطس فاتح ،»)«طرافياي21(
.1936  تموز/يوليو24 يوم للمغرب، الكونفديرالية النقابات لتحاد الدارية



الثالث&&&ة، الهيئ&&&ة من&&&دوبي اجتم&&&اع  خلل1938 الول/أكت&&&وبر  تش&&&رين29 ي&&&وم هيفيرن&&&و )تص&&&ريحات22(
.26  عدد»طرافياي«

بن&&اء ه&ذا الملك، مص&&لحة لفائ&دة الق&&رى ع&&ن المج&&اني التخل&&ي عملي&&ة ب&&دأت  حزيران/يوني&&&و،24 ي )في23(
.1938  تموز/يوليو30 بتاريخ السياسية الشؤون مدير م.ش.ف. الى مدير من موجهة رسالة على

.1938  تموز/يوليو17 (ب. م.) »ماروكان بوتي« ،»العمومية الوظائف الى المغاربة )«ولوج24(

.1938  تموز/تموز21 ،»)«ب. م.25(

النص. في بارزة )بحروف26(

 شباط/فبراير.10  مكرر،31 ،»راي دي )«أفيونير27(

.1939 الثاني/يناير  (ن. إ.) كانون»القتصادية )«النشرة28(

اليسو، ر كتاب في )مذكور29( .206 ص، الذكر، السابق .كي

.1936  آب/أغسطس18 ،»ب. م.« في نشر )بل غ30(

آب/أغس&&طس فات&&ح ،19 ع&&دد طرافي&&اي»،« في المنشورة الدارية اللجنة أعمال وجدول مقالت )حسب31( 
.واستكمله كليا هذا العمال بجدول غشت، 14 في المنعقد المؤتمر أخذ. 1938

14     الفصل     احالت

.1938 آب/أغسطس فاتح )«طرافياي»،1(

.1938  آب/أغسطس15 )«طرافياي»،2(

 تش&&&&رين16 اجتم&&&&اع ع&&&&ن «تقري&&&&ر ،1938 الول/أكت&&&&وبر  تش&&&&رين15 ،24 ع&&&&دد )«طرفي&&&&اي»،3(
م&ن  أص&&وات103 عل&ى هيفيرن&&و للتص&&ويت: حص&&ل الم&&ؤتمر ل&دجى المن&&دوبين منصبا الول/أكتوبر». خضع

.17 على  وسانطاريلي25 على وماتييي ،30 على شابان ثم ؛39 على وأورانج ؛107 ضمن

.259 ص أعله )أنظر4(



.1938 الثاني/نوفمبر  تشرين15 ،26 عدد «طرافياي»، للهالي»، النقابي الحق بصدد )«توضيح5(

.1939 نيسان/أبريل فاتح ،35 عدد «طرافياي»، مهاجمتي»، تمت )«لماذا6(

ى مق&&&ال لله&&&الي»، النق&&&ابي الح&&&ق )«بص&&&دد7( ريفس&&&تيك روبي&&&ر ط&&&رف م&&&ن ن&&&وكييس الجني&&&رال إل&&&ى ُمه&&&دي
R.Reifteck، ،«1939 الول/أكتوبر  تشرين15 ،24 عدد «طرافياي .

ف&ي الجتماعي&ة الش&&ؤون من&&دوب تيكس&يي أدري&&ان ق&ال فق&د التفاص&&يل، م&ن مزي&&د على حاليا نتوفر أن )بدون8(
وب&&اريس: جني&ف ف&ي علي&ه تع&&رف ال&ذي ،1938  حزي&&&ران/يونيو24 ظهي&ر للتحرير» ع&&ن الفرنسية «اللجنة

ً الظهير يكون أن المؤكد من ليس أنه يقال، أن يمكن ما «أقل الس&&لطان.» موج&&ود م&&ن تلقائي&&ة مبادرة عن ناتجا
لي، الخارجية، الشؤون مندوب إلى لتكسيي رسالة ضمن العاصمة. الجزائر ،1943  أيلول/سبتمبر22 ماسيكي

الرباط. الشغل، أرشيف

.1938 الول/أكتوبر  تشرين15 )«طرافياي»،9(

م&&دن مختل&ف  ف&يCrapier  وكرابي&&يP.Semard س&يمار بيي&ر عق&دها ال&&تي التجمع&ات تق&&ارير على )بناء10(
.1938 الثاني/نوفمبر  تشرين15 عدد «ليسبوار»، في والمنشورة المغرب

.1939 شباط/فبراير فاتح ،31 عدد )«طرافياي»،11(

.1939 نيسان/أبريل فاتح )«طرافياي»،12(

.1939  آذار/مارس15 ،34 عدد «طرافياي»، جوهو»، )أ.ه. «جولة13(

خلله&&ا ع&&رض الن&&دوات م&&ن بجول&&ة بع&&د فيم&&ا جوه&&و ق&&ام ،34 عدد «طرافياي»، العامة»، القامة )«إلى14(
)400  إل&&ى300(  مس&&تمعه) وت&&ازة1800( الرب&&اط ف&&ي الجتماع&&ات ك.ع.ش. القتصادي. عقدت الـ مخطط
والجدي&&دة خريبكي&&ة ف&&ي ). ث&&م2000 عل&&ى يزي&&د (م&&ا البيض&&اء ) وال&&دار600( الع&&دد) ومكن&&اس (نف&&س وف&&اس

الجتماعات. هذه في الحضور من الحيان، غالب في المغاربة، يتمكن ومراكش. لم

.G.Hutin وج.هيتان وهيفيرنو ماتييي )شهادات15(

.1938  نيسان/أبريل25 بتاريخ وزاري )تصريح16(

العم&&ل ع&&ن بالض&&راب ق&&رار اتخ&&اذ ف&ي السبب هو هذا رينو بول خطاب الثاني/نوفمبر. كان  تشرين12)17(
فجره.  الذي للسخط نظرا الثاني/نوفمبر،  تشرين30 يوم

.1938 الثاني/ديسمبر  كانون15 ،28 عدد «طرافياي»، العام»، الضراب «بعد )هفيرنو،18(

.1938 آب/أغسطس راي»، دي )«أفونير19(



.1939 شباط/فبراير-آذار/مارس ،30 عدد راي»، دي )«أفونير20(

.1939  أيار/مايو15 )«طرافياي»،21(

.1938 تموز/يوليو ،23 عدد راي»، دي )«أفونير22(

أيل&&&ول/سبتمبر ،25 راي» عدد دي راجع: «أفونير فيه، نوقشت التي والقضايا المؤتمر هذا يخص )فيما23(
وك&&ذا ب.دوري&&ل؛ المس&&تقبل» بقل&&م ومهام المطالب حول و«التقرير للمكتب الدبي التقرير نشر حيث ،1938
نير الم&&&ؤتمر»، ح&&&ول ج.مارش&&&ال: «انطباع&&&ات مق&&&ال الث&&&&&اني-كانون تش&&&رين ،28 ع&&&دد راي»، دي «أف&&&وي

.1938 الول/ديسمبر

.1938 الثاني  تشرين15 ،28 عدد راي»، دي «أفونير في المنشور العام المقرر من )مأخوذ24(

.270 ص أعله أنظر25(

ب.سيمار. جولة عن تقريرا ،1938 الثاني/نوفمبر تشرين عدد «ليسبوار»، )قدمت26(

.1939 أيار/مايو راي»، دي )«أفونير27(

.1939 حزيران/يونيو  و«طرافياي»،1939 حزيران/يونيو راي»، دي )«أفونير28(

.1939 وآب/أغسطس تموز/يوليو راي»، دي )«أفونير29(

الطري&&ق»، و«أخب&&ار ،1939 تم&&&&&وز/يوليو راي»، دي «أف&&ونير مش&&ترك»، لععم&&ل )أ.ف&&&ورنيي: «نع&&م30(
.1939 آب/أغسطس راي»، دي «أفونير

لياندري. بل&&غ وتصريحات فاس مؤتمر عن تقرير ،1939 نيسان/أبريل فاتح «طرافياي» عدد في )يوجد31(
؛2آس&&في:  ؛2البيض&&اء:  يل&&ي: ال&&دار م&&ا الفي&&ديرالي الم&&ؤتمر ف&&ي نقاب&&ة لك&&ل الممنوح&&ة النت&&داب بطاق&&ات ع&&دد

ة:  ؛4اليوسفية:  واليوس&&فية آس&في ع&&بر بجول&ة وبيرن&ار وكولونا ولياندري هيفيرنو قام المؤتمر، . بعد7خريبكي
.33 عدد «طرافياي»، توضيحات؛ خللها قدموا

).215ص.  ص. (مقابل أعله )أنظر32(

الق&&وانين تط&&بيق أج&&ل «م&&ن مختلف&&ة: هيفيرن&&و بط&&رق عنه&&ا، الم&&ؤدى الج&&ازة ح&&ول التش&&ريع خ&&رق )ت&&م33(
الخاص&&ة الق&&وانين . وك&&ذا1939 آذار/مارس فاتح ،33 «طرافياي» عدد عنها»، المؤدى الجتماعية. الجازة

ع&دد «طرافي&&اي»، المكتس&&ب: هيفيرن&&و، الج&ر م&&ن هام&ا ج&&زءا المق&&اولت بع&ض ف&&ي تخص&&م التي بالغرامات،
36.

.1939  شباط/فبراير15و فاتح ،31-30 عدد )«طرافياي»،34(



ط&&رف م&&ن الحكوم&&ة. م&&ذكور مجل&&س أم&&ام للقنيط&&رة التجاري&&ة الغرف&&ة . م&&نBeteille بي&&تي )تص&&ريح35(
اليسو، .175ص.  ذكره، سبق الذي المرجع في ر.كي

اليسو،36( .176ص.  الذكر، سابق مرجع )ر.كي

.178-176ص.  ص السابق، المصدر )نفس37(

.1939  أيار/مايو5 الرسمية»، )«الجريدة38(

.1937  أيار/مايو15 ،37 عدد )«طرافياي»،39(

اليسو، طرف من )مذكور40( .181ص.  مذكور، مصدر ر.كي

15     الفصل     احالت
  
إليه&&ا. الش&&ريفة الش&&رطة فيديرالي&&ة  بانضمام1939 آذار/مارس في الموظفين مجموعات فيديرالية )تدعمت1(

الثالث.  مؤتمرها في النضمام هذا قررت وقد

 آب/أغس&&طس15 ع&&دد وب&&الخص «طرافي&&اي»، م&&ن الخي&&رة العداد راجع كلها، القضايا هذه يخص )فيما2(
1939.

سوسياليس&&ت» ص&&در «م&&اروك م&&ن ع&&دد وآخ&&ر ،1939  آب/أغس&&طس15 في صدر «طرافياي من عدد آخر
.34 العدد وهو  آب/أغسطس12 في «ليسبوار» صدر من عدد وآخر ؛213 العدد وهو  تموز/يوليو29 في

اعتبرت اعتداء. وقد عدم معاهدة السوفياتي والتحاد ألمانيا حكومتا وقعت ،1939  آب/أغسطس25 )في3(
مناض&&ليها. ولزال وباعتق&&ال الش&&يوعية التنظيمات بحل فأمرت خيانة، الرأي في النقلب هذا دالديي حكومة
ه&&ذا ُي&&دينون ال&&ذين وبي&&ن الس&&وفياتي الموقف دوافع فهم يحاولون الذين المؤرخين بين يومنا إلى حاد جد النقاش

ب&&القوى الس&&وفياتي التح&&اد ثق&&ة ض&&عف إل&&ى يرج&&ع الس&&وفياتي للموق&&ف الرئيس&&ي الس&&بب أن الموق&&ف. ويب&&دو
هتل&&ر تقس&&يم عل&&ى ومص&&ادقتها ،1938 ايل&&&&ول/سبتمبر ف&&ي ميوني&&خ ف&&ي للتزاماته&&ا، خرقه&&ا من&&ذ الغربي&&ة،

(آذار/م&&&ارس-آب/أغسطس النجليزية-الفرنس&&&ية-السوفياتية المفاوضات تفاصيل يخص لتشيكوسلوفاكيا. وفيما
1919 م&&ن الديبلوماس&&ي - «التاري&&خJ.B.Duroselle ج.-ب.ديروزي&&ل راج&&ع ) والسوفياتية-الهتلري&&ة،1939

-248 و245-244ص.  ص ،1981 الثامن&&ة، الطبع&&ة ،PUF الفرنس&&ية الجامعي&&ة يومن&&ا» المنش&&ورات إل&&ى
252.

ط&&رد بالغلبي&&ة،  أيلول/س&&بتمبر،27 يوم الدارية اللجنة ثم  أيلول/سبتمبر،17 يوم الكونفديرالي المكتب وقرر
الشيوعيين. المناضلين

 ===============================
الباب الخامس

1942-1940زمن الضغط 



1942-1940زمن الضغط 

22بع\\د ش\\هر ونص\\ف م\\ن قي\\ام الجي\\وش اللماني\\ة بهجومه\\ا عل\\ى الجبه\\ة الغربي\\ة، ك\\ان النهي\\ار والستس\\لم (
). والتزم نوَكيس، بعد شيء من التردد ب\\أوامر الماريش\\ال بيت\\ان، وظل\\ت ن\\داءات دوَك\\ول1940حزيران/يونيو 

وتشرشل بدون صدى. إذ اختار نوَكيس، صحبة المقيم على تونس وحاكم الجزائر، المتةال لحكومة فَيشي.

-قمع الحركة النقابية وتفكيكها16

.قوانين الستثناء والعزل والعتقالت

ل\\\م يتغي\\\ر أي ش\\\يء بالنس\\\بة للمغارب\\\ة الخاض\\\عين لوص\\\اية زعم\\\ائهم التقلي\\\ديين ولس\\\لطات المراقب\\\ة المدني\\\ة
والعسكرية. ونظرا لوثوقه من صداقة العاهل الشريف، استمر نوَكيس في سياسته البوي\\ة العطوف\\ة وس\\عى إل\\ى

تلبية رغبات النخم الشابة.

إل أنه سرعان ما طبق قوانين فَيشي الستةنائية على الجالية الفرنسية بالمغرب. مما مكنه من ضرب كل ال\\ذين
). فط\\ال ذل\\– عل\\ى1تجرؤوا في فترة حكم الجبهة الش\\عبية عل\\ى الم\\س بالنظ\\ام الخلق\\ي والجتم\\اعي الس\\ائد (

). وقد أدجى النق\\ابيون أغل\\ى ثم\\ن.3) واليهود (2التوالي الشيوعيين والعاطفين عليهم، والنقابيين والماسونيين (
ذل– أنهم راكم\\وا ثغ\\رات ع\دة. أل\\م يتج\\رأ الش\\يوعيين أو الش\\تراكيون، وأحيان\\ا الش\\تراكيون والماس\\ونيون ف\ي
نفس الوقت، على الدفع بتنقيم المغاربة، وعلى قيادة إضرابات وزعزعة إحدى مرتكزات النظ\\ام الكولوني\\الي،

أل وهي سلطة أرباب العمل؟

لقد سبق البعض إلى معسكرات العتقال، وآخرون إلى السجن، والذين تعرضوا لقل أدى أص\\يبوا ف\\ي ش\\غلهم:
) وأنزلوا من رتبهم، ونقّلوا.4إذ أحيلوا على التقاعد، وعزلوا (

وجاءت قرارات العتقال عبر موجات متتالي\\ة ووفق\ا لنف\\س الس\\يناريو. إذ ك\انت الش\رطة تس\\تدعي  المعنيي\\ن»
وتجّمعهم في مراكزها، ثم ترسلهم إلى المعسكرات.

ك\\انت مكن\\اس مس\\رحا للعملي\\ات الول\\ى. وبم\\ا أنه\\ا مرك\\ز س\\ككي ه\\ام، فق\\د ك\\انت تض\\م مجموع\\ة مهم\\ة م\\ن
السككين، الشيوعيين والنقابيين، الذين احتُفظ بهم في التعبئ\\ة المدني\\ة. وق\د اعتق\\ل ه\\ؤلء ف\ي النص\\ف الول م\\ن

. وف\\\ي النص\\\ف الة\\\اني م\\\ن ه\\\ذا الش\\\هر اعتق\\\ل ج\\\زء آخ\\\ر أك\\\ةر أهمي\\\ة، ض\\\م1940ش\\\هر حزيران/يوني\\\\\و 
الس\\جن العس\\كري–ال\\ديمقراطيين ف\\ي ال\\دار البيض\\اء ومراك\\ش ومكن\\اس وف\\اس وخريبَك\\ة. وبع\\د ع\\دة تنقيلت 

 تش\\رين الول/أكت\\وبر)- أرس\\لوا إل\\ى2ل\\وهران، س\\جن جن\\اين ب\\ورزَك، جن\\وب وه\\ران، ومعس\\كر بوعن\\ان (
بودنيم في تخوم الصحراء.

 وخلل الفصل الول من1940ووصلت مجموعتان من المشكوك فيهم على دفعتين، في كانون الول/ديسمبر 
. ويب\\دو م\\ن خلل آرائه\\م ومهنه\\م أن القام\\ة تتب\\ع أه\\دافا ثلث\\ة: قم\\ع80 مم\\ا رف\\ع ع\\دد المعتقلي\\ن إل\\ى 1941

أولئ\\– ال\\ذين تعت\\برهم  دع\\اة ث\\وريين» وتفكي\\– الحرك\\ة النقابي\\ة، ودف\\ع ال\\ذين ل تعتقله\\م إل\\ى الح\\ذر. ك\\ان
الس\\ككيون يش\\كلون ثل\\ث المعتقلي\\ن، ث\\م يتبعه\\م المدرس\\ون والبري\\ديون ومس\\تخدمو الفوس\\فاط والمالي\\ة والس\\جل
العق\\اري. فيم\\ا يتك\\ون الةل\\ث الخي\\ر م\\ن المحاس\\بين والحلقي\\ن والممرض\\ين والمهندس\\ين والحرفيي\\ن وص\\غار

 وتل ذل– ط\رد ج\زء منه\م1941أرباب العمل. وتم إطلق سراح بعضهم في أيار/مايو وكانون الول/ديسمبر 
من المغرب.



.بقاء بعض المنظمات المهنية

ه\ل ك\ان مس\موحا للنقاب\ات المؤسس\\ة بش\كل ق\انوني أن ت\\زاول نش\اطها أم ل؟ بع\د مرحل\ة س\ادها ال\\تردد، وبع\د
5استشارة سلطات فَيشي، ذّكرت القامة أنه إذا كانت الجمعيات المهنية للموظفين ممنوعة ويجم حلها (قانون 

)، ف\\المر يختل\\ف بالنس\\بة للنقاب\\ات العمالي\\ة العمالي\\ة أو نقاب\\ات الحربي\\ة والبحري\\ة1940تش\\رين الول/أكت\\وبر 
والجماع\\ات المحلي\\ة أو المص\\الح ذات المتي\\از  ش\\ريطة أن ينحص\\ر [نش\\اطها] ف\\ي أه\\دافها مهني\\ة ص\\رفة».

وأقرت أيضا بحرية الدخول إلى بورصات الشغل.

 ه\\و ال\\ذي أث\\ار المش\\كل ف\\ي ك\\انون Dartiguenanveوف\\ي ف\\اس، ك\\ان ك\\اتم التح\\اد المحل\\ي دارتيَكن\\اف 
، مرغما بذل– مديرية الشؤون السياسية والمصالح المقيمية على الس\\تعلم واتخ\\اذ موق\\ف (1941الةاني/يناير 

). .في الدار البيضاء ظلت بورصة الشغل الواقعة في ش\\ارع باس\\تور تح\\ت تص\\رف الش\\غيلة: وبع\\د ترخي\\ص5
29 تم\\\\\وز/يوليو، والس\\\ككيين ي\\وم 24مس\\بق عق\\\دت به\\ا اجتماع\\ات نقاب\\ات الن\\\ارة والق\\\وى المحرك\\ة ي\\وم 

 آب/أغس\\طس، ومس\\تخدمي التج\\ارة والبن\\اك. فيم\\ا ك\\ان يتمت\\ع تجم\\ع مس\\تخدمي3آب/غش\\ت. والبحري\\ة ف\\ي 
وعمال الشحن والفراغ ب\\ترخيص دائ\\م م\\ن ل\\دن المنطق\\ة المدني\\ة، وك\\ان يعق\\د اجتماع\\اته كالع\\ادة ف\\ي مس\\تودع
للشحن. وقد حض\\ر ه\\ذه الجتماع\ات مفتش\\و الش\\رطة وق\\دموا تق\\ارير حوله\ا. ك\\ان الح\\ديث خلله\\ا ي\\دور ح\ول
إعادة تقويم الجور. ومطالم مهنية، وإعانة الرفاق المحبوسين (السككيين) وأسرى الحرب (الن\\ارة)؛ وأحيان\\ا

).6عينت مكاتم مؤقتة (

عن قناع\\ة أو بحس\\اب تك\\تيكي؟- إل\\ى  الت\\وجه حس\\م تعليم\\ات الحكوم\\ة»، أو–وكان بعض المناضلين يدعون 
Sirvent). فيما استغل آخرون، س\\يرفَان 7:  أوطرافَاي» (إلى العمل) (Belinيوزعون جريدة أصدقاء بلن 

ف\\ي الحربي\\ة وخاص\\ة أن\\دري ل\\وروا م\\ن عم\\ال البحري\\ة، الط\\ار النق\\ابي لمض\\اعفة العم\\ل المطل\\بي الخ\\اص
بالجور والرتم، ولمضاعفة العمل السياسي الرامي إلى توعية الشغيلة الذين لم يفهم\\وا معن\\ى الح\\داث، وإل\\ى

1940التندي\\د ب\القمع العنص\\ري، والكش\\ف ع\ن المتع\\اطفين، وإص\\دار أو توزي\\ع المناش\ير. ومن\ذ آب/أغس\\طس 
.E.Vierinتمكن أ.لوروا من الدخول في اتصال مع ليون سلطان عن طريق صاحم نزل وإيميل فَييران 

 هذه كانت تتم في معظمها تح\\ت رئاس\\ة عض\\و ق\\ديم ف\\ي مكت\\م اتح\\اد1941وبما أن اجتماعات حزيران/يونيو 
، الذي كان يتصرف ككاتم عام، ف\\إنه يمك\\ن العتق\\ادCarreauالنقابات الكونفديرالية، أمين المال العام، كارو 

أن المر يتعل\\ق هن\ا بمجه\\ود لع\\ادة تأس\\يس التح\\اد. وه\\ذا م\\ا يؤك\\ده تص\\ريح طوني\\ا أم\\ام الم\\ؤتمر ال\\ذي أع\\اد
:  إن الوظ\\ائف ال\\تي تقل\\دناها، ب\\وتي وك\\ارو وأن\\ا1943 حزي\\\\ران/يونيو 13تأس\\يس اتح\\اد النقاب\\ات بتاري\\خ 

شخص\\يا، ل\م يخوله\\ا لن\ا م\\ؤتمر ول ح\تى اللجن\\ة الداري\\ة، ب\\ل خوله\ا لن\\ا فق\\ط رف\اق تح\\دوهم مةلن\\ا الرغب\\ة ف\ي
الحفاظ على وجود اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب بأي ثمن».

هل ُعقدت اجتماعات نقابية أخرى لم نجد أي اثر عنها؟ هذا أمر جد محتمل. ومهما يكن مكن أمر، فإنه يبدو أن
ك\\ل ذل\\– ك\\ان ج\\د مح\\دود، إل أن\\ه ك\\ان مفي\\دا لمص\\لحة الش\\غل المنش\\غلة بالحف\\اظ عل\\ى علق\\ة معين\\ة م\\ع الع\\الم

،Mangot، الذي أص\\بح رئي\س مص\\لحة الش\غل بع\د ذه\اب م\انَكو P.Lancreالعمالي. هذا ما كتبه بول لنكر 
، غ\\داة الن\\زال1942، ث\م ف\\ي ك\\انون الول/ديس\\مبر 1941حول الوضعية النقابية ب\\المغرب ف\ي نيسان/أبري\\\ل 

العسكري المريكي: 

 ... بع\\د التعبئ\\ة، قُلّ\\ص النش\\اط النق\\ابي العم\\الي بش\\كل ك\\بير، خ\\اص م\\ن ط\\رف المجموع\\ات المنخرط\\ة ف\\ي
ك.ع.ش. ومن\\ذ توقي\\ع الهدن\\ة، أب\\انت النقاب\\ات المس\\يحية وح\\دها ع\\ن حيوي\\ة معين\\ة، فيم\\ا يمك\\ن اعتب\\ار نقاب\\ات
ك.ع.ش. غي\\ر موج\\ودة عملي\\ا. وق\\د نت\\ج ذل\\– ع\\ن وض\\ع الق\\ادة، ح\\تى ال\\ذين ع\\بروا ص\\راحة ع\\ن من\\اوءتهم



29للش\\\يوعية، إم\\\ا ف\\\ي معس\\\كرات العتق\\\ال أو تح\\\ت القام\\\ة الجباري\\\ة أو ف\\\ي وض\\\عية يح\\\ددها ظهي\\\را 
، أو تم نقيلهم.. وذل– فيما يخ\\ص الم\\وظفين ال\\ذين ك\\ان دوره\\م1940 تشرين الةاني/نوفمبر 20آب/أغسطس و

).8أقل أهمية أو كان نشاطهم متقلصا في النقابات» (

، يضيف قائل:  في الواقع، إن النقاب\\ات ال\\تي ل\\م تح\\ل1942وفي مذكرته المؤرخة بفاتح كانون الول/ديسمبر 
 ت\\وقفت عملي\\ا ع\\ن النش\\اط: إذ أنه\\ا ل تحص\\ل عل\\ى الش\\تراكات، وق\\ادة النقاب\\ات المس\\يحية بال\\دار1941ف\\ي 

 بنف\س المدين\\ة، ه\م وح\دهم ال\\ذين أظه\روا1939البيضاء، وبعض ممةلي النقابات المنخرطة في ك.ع.ش. سنة 
 حيث تحدث عن التصالت التي ح\\افظ1945نوعا من النشاط». هذه الشارات يؤكدها في تقرير تقدم به سنة 

.1942عليها مع أعضاء مكتم اتحاد النقابات الكونفديرالية للمغرب الذين ظلوا في الدار البيضاء سنة 

 تم\\\وز/يوليو4وق\\د س\\محت ل\\ه ه\\ذه التص\\الت أن يلم\\س إلح\\اح الش\\غيلة عل\\ى رج\\وع رف\\اقهم المعتقلي\\ن. وف\\ي 
، أُرس\\لت  م\\\ذكرة بص\\دد إج\\راءات العف\\\و ف\\ي ح\\ق المناض\\\لين النق\\ابيين الموض\\\وعين تح\\ت القام\\ة1942

الجباري\\ة ف\\ي ب\\ودنيم»، إل\\ى الك\\اتم الع\\ام للحماي\\ة ع\\ن طري\\ق م\\دير الش\\غال العمومي\\ة والنت\\اج الص\\ناعي
والشغل. ويقول في تل– المذكرة:  هذا القرار بالعفو سوف لن يُستقبل بشكل ايجابي فحس\\م م\\ن ط\\رف أوس\\اط
العمال والمستخدمين بالدار البيض\اء، ب\ل إن\\ه مرغ\وب في\ه بش\دة م\\ن قِب\\ل ه\ذه الوس\اط، إذ أن خيب\ة أم\ل قوي\\ة
عمته\\م حي\\ن ل\\م يتمت\\ع أي مناض\\ل بق\\رار العف\\و بمناس\\بة عي\\د الش\\غل الخي\\ر». وتم\\ت الش\\ارة إل\\ى ح\\التين

من نقابة الفوسفاط الذي طُرح التساؤل عن سبم اعتقاله، والةاني\\ة Monnierخاصيتين، الولى تتعلق بمونيي 
، وهو وظف في مصلحة الملك، يقاسي من فتق خطير  ناتج عن الشغل الجباري». Pelléتتعلق ببيلي 

)1942 تم\\\وز/يوليو 11وتل ذل– تبادل للمذكرات بين الكاتم العام للحماية ومدير الديوان المدني للمقيم العام (
ومدير النتاج الصناعي والشغل... وأخ\\بر الك\\اتم الع\\ام للحماي\\ة، م\\دير النت\\اج الص\\ناعي، ع\\ن طري\\ق م\\ذكرة

 آب/أغس\\طس لمناقش\\ة الموض\\وع7، بأن الجتماع سيعقد ي\\وم 1942 تموز/يوليو 30 خاصة ومهمة» بتاريخ 
 آب/أغس\\طس7وتق\\ديم  مقترح\\ات م\\بّررة» إل\\ى مقي\\م الع\\ام. غي\\ر أن م\\ديرة الش\\ؤون السياس\\ية، أخ\\برت ي\\وم 

18الك\\\اتم الع\\ام للحماي\\ة وم\\دير النت\\\اج الص\\\ناعي ب\\أن الطل\\م المق\\\دم ق\\د ُدرس ب\\دونهما وت\\\م رفض\\ه ف\\ي 
.Sicot (9)تموز/يوليو. وتكشف هذه الطريقة الوقحة عن جبروت مديرية الشؤون السياسية ومديرها سيكو 

لماذا البح\\ث ع\\ن مراع\\اة أوس\\اط وأش\خاص يعتق\د ب\\أنهم ُحطم\\وا وأُرغم\\وا عل\\ى الخض\\وع؟ لق\\د تخلص\\ت هيئ\\ة
الموظفين من جميع عناصرها الخطيرة، ومنعت وحلت مجموعاتها التي ك\\انت تش\\كل هيك\\ل النقابي\\ة ب\\المغرب.
وتم تعويض هؤلء الموظفين بعناصر من مقاتلي اللفيف الفرنسي المخلصين للنظام؛ وزود ه\\ذا اللفي\\ف الدارة
أيض\\ا بالعناص\\ر الض\\رورية لس\\ير المص\\الح القتص\\ادية للتم\\وين والتوزي\\ع المتع\\ددة، ال\\تي أنش\\ئت من\\ذ توقي\\ع

الهدنة. 

-جبروت أرباب العمل17.
إن قب\\ول ن\\وَكيس للهدن\\ة واع\\ترافه بنظ\\ام فَيش\\ي، ق\\د ض\\منا ف\\ي المغ\\رب انتص\\ار كاف\\ة ق\\وى اليمي\\ن ال\\تي ك\\انت
مجّمع\\ة ض\\من  اللفي\\ف الفرنس\\ي للمح\\اربين» و مص\\لحة النظ\\ام اللفيف\\ي الفرنس\\ي للمح\\اربين»، كم\\ا ض\\منها

).1انتصار أرباب العمل الذين تلقوا بحفاوة التصريحات الولى للماريشال (



.الولء المتحمس لنظام فَيشي

 بإص\\لح1940 تم\\\وز/يوليو 18دون تأخير طالم هن\\ري ك\\روز، رئي\\س الغرف\\ة التجاري\\ة لل\\دار البيض\\اء من\\ذ 
مجلس الحكومة؛ وذل– بإلغاء الحزاب السياسية وإدماج الممةلين المؤهلين للتجمعات المهني\\ة، وتطهي\\ر الدارة
العليا، وإلغاء نقابات الموظفين، والدفاع عن العائلة وعن الروح الوطنية. وقد تض\\من ه\\ذا البرنام\\ج، ال\\ذي لق\\ي
تأييدا من طرف كاف\ة الغ\\رف التجاري\\ة والص\\ناعية والفلحي\\ة، رغب\\ة ص\ارمة ف\\ي ع\\دم تك\\رار أح\\داث س\\نوات

. وخلل هذا الص\\يف، اس\\تقبل هن\\ري ك\\روز م\\ن ط\\رف الماريش\\ال بيت\\ان ف\\ي فَيش\\ي.1938 و1937 و1936
وعند عودته إلى المغرب، أعرب لزملئه عن إعجابه بـ الوضوح التام» و الهدوء والرصانة الةابتين» الل\\ذين
 يسير [رئيس الدولة] بهما السياسة الجديدة لفرنسا. يمكن تحديد هذه السياسة مةاليا ب\\العودة إل\\ى القي\\م الفرنس\\ية

).2العليا: التربية والعائلة والوطن، وفعليا بالعودة إلى العمل المنهجي... وهذه المفاهيم مألوفة لدينا» (

ومع مرور السابيع والشهور، وبقدر ما اتضحت من وراء الكلمات الممارسة القتص\\ادية والجتماعي\\ة للنظ\\ام
الجديد المتجه نحو الفئوية، وجبروت أرباب العمل ووضع الشغيلة تحت الوصاية، كان الحماس يتنامى. فك\\انت
الغرف التجارية تبعث في كافة المناسبات برقيات  إجلل» و ولء» للماريشال وتجدد  ثقته\\ا» ف\\ي الجني\\رال

نوَكيس.

الواقع أن المور كانت تسير وفقا لرغبتها. إذ أصبح أرباب العمل عمليا أسياد الحي\\اة القتص\\ادية والجتماعي\\ة.
 كانون الول/ديسمبر في كل فرع م\\ن ف\\روع الص\\ناعة والتج\\ارة8فالمجموعات القتصادية التي أنشأها ظهير 

كانت تعد برامج الس\\تيراد والتص\\دير، وت\\دبر القط\اع الت\ابع له\ا. وك\ان يترأس\ها ق\ادة الغ\\رف التجاري\ة أو ق\ادة
اللجنة المركزية لرجال الصناعة. وكان موقف هذه اللجنة هو السائد دائما في مختلف الهيئات التي ك\انت تعم\\ل
أو التي تم إنشاؤها كما أن رئيسها كان مستشار القامة الكتوم والمسموع، وفضل عن هذا، اس\\تفاد الس\\تيطان،

، من ازدهار لم يعرفه منذ مدة طويلة.1942 و1941خلل سنتي 

.الثراء

أمنت شروط مناخية ايجابية محاص\\يل واف\\رة، رغ\\م اهتلك اللت، ف\\ي ض\\يعات الحب\\وب الك\\بيرة وف\\ي حق\\ول
الكروم والفواكه وفي استغلليات الخضراوات. فارتفعت السعار، وتم تسديد ال\\ديون الخي\\رة ووض\\عت ودائ\\ع

هامة في البناك.

وأصيبت النشطة الصناعية والتجارية بدورها بالحمى. فالتيارات المعت\\ادة للس\\تيراد والتص\\دير تغي\\رت رأس\\ا
على عقم بسبم الحرب دون ش–. انخفض نشاط البناء والشغال العمومية الكبرى إن لم يكن قد توقف، بسبم
قلة المواد. وأقفلت بعض المن\اجم أبوباه\ا أو خفض\ت نش\اطها لع\دم تمكنه\ا م\\ن التص\\دير، م\ا ع\\دا منج\م ج\رادة
الذي يستخرج منه الفحم. غير أن صناعات تعويضية برزت لتسد النقص الحاصل في مواد الس\\تهلك الواس\\ع
ال\\تي ك\\انت تس\\تورد س\\ابقا. وهك\\ذا أنش\\ئت أو تط\\ورت ص\\ناعات النس\\يج (إنت\\اج النس\\جة الص\\وفية، والملب\\س
الجاهزة) والتغذية (سم–، لحم، مربى، مصبرات، زيت) والكيمياء (مصانع الصابون) والجلد (مدابغ، مص\\انع
أحدي\\ة). وإل\\ى ج\\انم العدي\\د م\\ن المعام\\ل الص\\غيرة ال\\تي اس\\تخدمت آلت مس\\تعملة، أنش\\ئت بع\\ض المق\\اولت
الك\\برى، مة\\ل لوس\\\يور-افريقيا، أو مص\\انع النس\\يج: غ\\زل ونس\\يج المغ\\رب  (فلتيم\\ا)، ش\\ركة التنس\\يل والغ\\زل
والنس\\\يج وتجهي\\\ز القمش\\\ة (س\\\يفيتا)- ال\\\تي أسس\\\ها الخ\\\وان سيلفَيس\\\تر دو فَلن\\\س- بمكن\\\اس. وق\\\د حظي\\\ت

التعاضديات الحرفية في الحياء القديمة هي أيضا بإقبال مهم على منتوجاتها.



وتضاعف ع\\دد المؤسس\\ات التجاري\\ة للقي\\ام بالمب\\ادلت داخ\\ل البلد وم\\ع فرنس\\ا ال\\تي ك\\ان م\\ن اللزم تموينه\\ا،
وتموين ألمانيا الهتليرية عبرها.

ومما يدل أكةر من غيره على هذا الزدهار في النشطة القتصادية هو مبلغ الرساميل المستةمرة في الشركات
، أكةر من نصفه وظف في الص\\ناعة (1955 مليار فرن– لسنة 22خلل هاتين السنتين؛ فقد وصل إلى حوالي 

). وهذه الرساميل فرت من فرنسا أو أتت من ادخار محلي تضخم ببيع منتوجات لفرنسا المحتل\\ة. وق\\د أعط\\ى3
219000توافد اللجئين هو أيضا دفعة للزدهار القتص\\ادي. فأع\\داد الجالي\\ة الوربي\\ة ال\\تي ك\\انت تص\\ل إل\\ى 

 وإل\\ى ح\\والي1941 س\\نة 275000، وإل\\ى 1940 س\\نة 250000ش\\خص، انتقل\\ت حس\\م الحص\\ائيات إل\\ى 
).4 (1942 سنة 300000

.المغاربة

كان محتما على المغاربة أن يتأثروا بنتائج هذه الظروف السياسية والقتصادية الجديدة.

1937 مليين، واشتد التوافد على مدن الشمال خلل س\\نتي الزم\\ة، 7فقد ارتفع عددهم، الذي بلغ ربما حوالي 
 نس\مة. وك\\انت الس\لطات400000 مغرب\ي م\\ن ض\من 250000. وكانت الدار البيضاء تض\م ح\\والي 1938و

مع المحافظة على الصرامة- إلى استعادة الهيب\\ة المفق\\ودة نتيج\\ة الهزيم\\ة [أم\\ام ألماني\\ا–المكلفة بإدارتهم تسعى 
مهم\\ة محاب\\اة الحلف\\اء (المية\\اق الطلس\\ي)الهتليري\\ة]. فك\\انت القي\\ود أق\\ل أعب\\اء، لن الس\\لطات أعط\\ت لنفس\\ها 

ودعاية قوى المحور، وك\انت للش\\رطة الس\تعمارية انش\غالت أخ\رى أيض\\ا، لس\يما البح\ث ع\ن المش\\تبه فيه\م
وعن المقاومين ومتابعتهم. وقد تابع الجنرال نوَكيس في المغرب سياسة الغراء والمحاباة.

 ال\\تي بلغ\\ت1942 و1941 أغراض\\ه ك\\ةيرا. فمحاص\\يل 1939وشجع توالي المحاص\\يل الزراعي\\ة الجي\\دة من\\ذ 
 مليون قنطار على التوالي، بالنسبة للمغاربة وحدهم، كانت ذات وفرة استةنائية، وحصل نفس الش\\يء31 و35

بالنسبة لمحصول القطاني والفواكه. وكانت الماشية كةيرة. وتوفرت التغذية الكافية لسكان الب\\وادي ال\\ذين ب\\اعوا
فائض محاصيلهم الزراعية وماشيتهم. واستأنفوا شراءاتهم من التجار وحرفيي المدن الذين كانت ق\\د اس\\تنزفتهم
الزمة. وب\\دأ كب\ار التج\\ار تص\\ريف مخزون\\اتهم بأثم\ان مرتفع\\ة؛ تقلّص\\ت ح\دة الغض\\م والمطالب\\ات ف\ي جمي\\ع

الوساط.

أما شغيلة المدن والقرى، فهناك عدة عوامل أثرت على شروطهم وسلوكهم.

إن تطور كافة أنشطة الستعمار في الستغلليات القروية، وف\\ي المق\\اولت الحض\\رية، وبم\\وازاة ذل\\–، تراج\\ع
المكننة بسبم ع\دم ت\\وفر اللت الض\\رورية، أدى إل\ى تض\\اعف الطل\م عل\\ى الي\د العامل\\ة. غي\ر أن المحاص\\يل

 وثلث مرات س\\نة1941الجيدة في البادية وصعوبات المعيشة في المدن، حيث تضاعفت السعار مرتين سنة 
، قلصا من حجم الهجرات القروية. وكان العديد من الشغيلة المستقرين في المدن قد1939 بالقياس لسنة 1942

جذبتهم الحرف الصغيرة التي يفوق م\دخلها م\\دخول العم\\ل الم\\أجور. وترت\\م ع\\ن ه\ذا ت\\وتر ف\\ي س\وق العم\\ل،
، لس\\يما ف\\ي موس\\م الص\\يف حي\\ث ك\\ان رج\\ال الص\\ناعة1929-1928ال\\ذي ذّك\\ر ف\\ي بع\\ض تجلي\\اته مرحل\\ة 

والمستوطنون الزراعيون يتنافسون فيما بينهم. 

.الجراءات التشريعية والواقع.

)، فرغ\م أن ك\\ابوس النقاب\ات ق\\د اختف\ى، إل أن جبه\ة أرب\\اب5لقد أقلقت هذه الوضعية أرباب العم\\ل والقام\\ة (
العمل لم تكن متراصة، بل أضعفها تنافس المصالح أو اختلف التقييمات، لسيما بي\\ن اللجن\\ة المركزي\\ة لرج\\ال



الصناعة الممةلة لكبار أرباب العمل والتي تميل إل\\ى سياس\\ة اجتماعي\\ة متفتح\\ة أك\\ةر، والغ\\رف التجاري\\ة، حي\\ث
يع\\ارض ص\\غار ومتوس\\طو أرب\\اب العم\\ل ك\\ل م\\ا م\\ن ش\\أنه أن يرف\\ع تحملته\\م الجري\\ة. وق\\د س\\اعدت ه\\ذه

الختلفات القامة على تمرير بعض الجراءات التي كانت تعتبرها ضرورية.

، تم ضبط لوائ\\ح الج\\ور، وت\\م تحدي\\د دقي\\ق لفئ\\ات الش\\غيلة- ك\\ان المغارب\\ة والوربي\\ون1941في نيسان/أبريل 
منفصلين بوضوح- وتم تةبيت الحدين الدنى والقصى للجور في كافة فروع النشاط الصناعي والتجاري.

كان الهدف المنشود يتضمن ثلثة جوانم: الحيلولة دون انهيار الجور الدنيا؛ تفادي ارتفاعها الس\\ريع ج\\دا ف\\ي
الف\\ترات ال\\تي تق\\ل فيه\\ا الي\\د العامل\\ة المختص\\ة؛ وأيض\\ا تف\\ادي الغ\\راءات ب\\ترك العم\\ل. وك\\ان الظهي\\ر يُل\\زم
المشّغلين بمس– لوائح الجور ومنح شهادة للعمل تتضمن إشارة إلى الجر الخير الذي حصل عليه ك\\ل ش\\غيل
غادر عمله، وعدم تشغيل عامل ل يمل– تل– الشهادة، لن الجر المؤدى في الشغل الجديد، يجم أن ل يتج\\اوز

الجر القديم طيلة ستة أشهر، وإذا لم يحترم المشغلون مقتضيات هذا الظهير فإنهم سيتعرضون لعقوبات.

وُمنحت امتيازات لتشجيع المأجورين الوفي\\اء: مكاف\\آت القدمي\ة، حص\\ص م\\ن الم\\واد المقنّن\\ة، إنش\اء مط\\اعم،
توزيع ملبس الشغل.

وتت\\دخل الحكوم\\ة أيض\\ا ف\\ي موس\\م الحص\\اد  للحيلول\\ة دون إخلء المعام\\ل والورش\\ات ودون من\\ح أج\\ور ج\\د
مرتفعة، لن المستوطنين الزراعيين الوربيين أو الهليين لن يترددوا في دفعها، نظرا لرغبتهم في تشغيل اليد

، أقص\\ى أج\\ر ي\\ومي للعام\\ل1942العامل\\ة الض\\رورية له\\م ب\\أي ثم\\ن» هك\\ذا، ح\\دد مرس\\وم، ف\\ي نيس\\\ان/أبريل 
). يوسع هذا المرسوم إذن تطبيق أجر العام\\ل6 فرنكا بدونه (20 فرنكا مع توفير الطعام وفي 16الزراعي في 

 ف. س\\نة قب\\ل1.75اليدوي الصناعي على القطاع الفلحي. وقد حدد هذا الجر في فرنكين اثنين للساعة مقابل 
إذا ما اضطر إلى الكتفاء به- حتى قوة شرائية مساوية للقوة الض\\عيفة–ذل–، وهو أجر هزيل ل يضمن للعامل 

.1938جدا التي كانت له سنة 

 ال\\ذي يح\\دد س\\لم الج\\ور1941 نيس\\\ان/ابريل 12ول\\م تب\\د الغ\\رف التجاري\\ة ارتياحه\\ا إزاء مقتض\\يات ظهي\\ر 
ويشجع على مراقبتها، وينص عل\\ى عقوب\\ات. غي\\ر أن ه\\ذه المقتض\\يات ل\\م تزعجه\\ا ك\\ةيرا، إذ ل\\م ي\\تردد أرب\\اب
المقاولت، بدافع مصالحهم، في ممارسة الغراء والمزايدة أو تكسير الجور حين تكون الظروف مواتية. كم\ا

  س\\اعة. إذ ك\\انت48أنه\\م، بم\\برر ن\\درة الي\\د العامل\\ة ك\\انوا ل يح\\ترمون م\\دة العم\\ل الس\\بوعي المح\\ددة بـ 
 حص\\ص الس\\اعات الض\\افية تمن\\ح له\\م بك\\ل حري\\ة». وف\\ي ع\\دة مق\\اولت انتقل\\ت م\\دة العم\\ل الس\\بوعي، من\\ذ

 س\\اعة.  وك\\\انت الج\\\ازات الس\\\نوية الم\\\ؤدى عنه\\ا تس\\\تبدل، إذا م\\\ا احتس\\بت،60 ب\\\ل إل\\\ى 54، إل\\\ى 1941
).7بتعويضات مقابلة (

، تح\\ت ض\\غط اللجن\\ة المركزي\\ة لرج\\ال1942وعل\\ى عك\\س ذل\\–، قبل\\ت الغ\\رف التجاري\\ة ف\\ي نيس\\\\ان/أبريل 
الصناعة، إنشاء  صندوق للمساعدة الجتماعية»، تموله اشتراكات المشغلين، والذي يدفع أجرا إض\\افيا عائلي\\ا
للم\\أجورين  غي\\\ر المغارب\\ة أو م\\ن ش\\ابههم»، ه\\ذا الج\\راء، بتخفي\\ف للعمء الع\\\ائلي ال\\ذي يتحمل\\ه العام\\ل
الوربي، سيلغي في نظر اللجنة المركزية لرجال الصناعة، الزيادة ف\\ي الج\ر الس\\اس ال\\تي ستش\\مل ل محال\\ة
الش\\غيلة المغارب\\ة، وه\\ؤلء يش\\كلون القس\\ط الك\\بر م\\ن الي\\د العامل\\ة. وت\\م دف\\ع الج\ر الض\\افي ابت\\داء م\\ن فات\ح

، وأضيفت إلي\\ه بالنس\\بة للم\\أجورين الفرنس\\يين وكم\\ا ه\\و الش\\أن بالنس\\بة لب\\اقي أعض\\اء الجالي\\ة1942أيار/مايو 
الفرنسية، امتيازات عدة: تعويض عن الجر الوحيد، مكافأة ع\\ن ال\\ولدة ابت\\داء م\\ن فات\\ح تش\\رين الول/أكت\\وبر

1942) 8.(



هكذا حافظت السياسة المقيمة وسياس\ة أرب\اب العم\ل بعناي\ة عل\\ى التميي\\ز بي\ن المغارب\\ة والوربيي\\ن. فالمغارب\\ة
كانوا أكةر عددا، وبالتالي كان من اللزم الحفاظ على أجورهم في أدنى حد ممكن كيفما كان مستوى السعار.

غير أن القامة، المهتمة بهدوء وطمأنينة  محمييها» عملت، بواسطة تدخل مفتشي الشغل والس\\لطات المحلي\\ة،
على الحد من التجاوزات حين تكون صارخة وتولد بعض الضطرابات، فيم\ا عم\\ل كب\ار أرب\اب العم\\ل، س\عيا
منه\\م إل\\ى الحف\\اظ عل\\ى مس\\تخدميهم الوربيي\\ن وتة\\بيت ن\\واة مس\\تقرة وذات خ\\برة م\\ن الش\\غيلة المغارب\\ة، عل\\ى
اح\\ترام بن\\ود اللئح\\ة وعل\\ى توزي\\ع الكمي\\ات الض\\افية م\\ن الم\\واد الغذائي\\ة وم\\ن المنتوج\\ات المقنن\\ة ع\\وض

تمريرها إلى السوق السوداء كما كان يفعل العديد من رؤساء المقاولت.

: عيد الشغل وعيد سان-فيليب1942.فاتح أيار/مايو 

،1936في ظل هذا المناخ، لم تعد قضايا تنظيم الشغيلة هي الشغل الشاغل للقامة ولغرف أرباب العم\\ل. فبع\\د 
كان المر يتعلق قب\\ل ك\ل ش\\يء بمن\\ع تنقي\م المغارب\\ة وال\\دعوة إل\\ى الع\\ودة إل\\ى تل\\– المؤسس\\ة التقليدي\\ة القديم\\ة
المدعاة التعاضدية، في حين أن حكومة فيشي، بعد أن تركت النقاب\ات تق\وم بنش\اطها آمل\\ة كس\م تأيي\دها للنظ\ام

 مية\\اق العم\\ل ال\\ذي يض\\بط النظ\\ام التعاض\\دي وفق\\ا للنم\\اذج1941الجدي\\د، أص\\درت ف\\ي تش\\رين الول/أكت\\وبر 
البرتغالية واليطالية. فتم إذن توسيع نظام التعاضدية ليش\\مل الوربيي\\ن بينم\\ا ك\ان ف\\ي الص\\ل مق\\ررا للمغارب\\ة
وحدهم. وصادقت القامة على ذل– وصفقت له غرف أرباب العمل. لكن لم يسرع أحد في تنفيذه، إذ ماذا سيفيد
مباشرة نظام من هذا القبيل؟ مادام أرب\\اب العم\ل أقوي\اء والعم\\ال مقه\ورين، والنزاع\\ات بي\\ن الرأس\مال والعم\\ل

غير محتملة؟

 مدير الشركة المغربية للسكر في معملهSahucويبرز هذا الرتياح بجلء في الكلمة التي ألقاها السيد ساهوك 
، فقد تم اختيار شركته للحتفال الرس\\مي بعي\\د الش\\غل وف\\ي نف\\س ال\\وقت أذي\\ع خط\\اب1942يوم فاتح أيار/مايو 

الماريشال في جميع مص\\انع ال\\دار البيض\\اء ليس\\معه العم\\ال المجتمع\\ون. وق\\د حض\\رت ه\ذه المناس\\بة الس\\لطات
الجهوية وممةلو كل من أرباب العمل والعم\\ال، إض\\افة إل\\ى عم\\ال المقاول\\ة المغارب\\ة والوربيي\\ن. وبع\\د تع\\بيره
عن شكره للشرف الذي أنيط به، وإشارته إلى أن  أول كيس للسكر الخام أفرغ في مص\\اهرنا» ف\\ي نف\\س الي\\وم

 سنوات من قبل، أضاف المدير قائل:  لقد شاءت العناية اللهية أن يك\\ون فات\ح أي\\ار/مايو أيض\\ا ي\وم س\ان-10
فيليم. وهكذا ستضمون إلى عيد الشغل الماريشال فيليم بيتان، رئي\\س الدول\\ة الفرنس\\ية، أول عام\\ل ف\\ي فرنس\\ا

.العمل-العائلة-الوطنوفي المبراطورية، الذي أعاد بناء بلدنا تحت شعار: 

 هذا ما نحتفل به اليوم. في نفس ال\\وقت ال\\ذي نحتف\\ل في\\ه بالوئ\\ام الجتم\\اعي ال\\ذي نعرف\\ه جي\\دا أنت\\م وأن\\ا، لن\\ه
يوجد منذ زمان كقاعدة لعلقتنا.

 من\\ذ بض\\ع س\\نوات، ح\\اول بع\\ض المحرض\\ين المح\\ترفين س\\عيا وراء أه\\داف ُمش\\ينة، أن يزرع\\وا البلبل\\ة ف\\ي
الذهان. وألقيت هنا بالذات كلمات مفعمة بالحقد إزاء الرؤساء. غير أن هذه المرحلة المحزنة قد ولّت».

وتمت ترجمة كل من خطاب المارشال وكلمة ساهوك إلى العربية كدليل على الرغب\\ة ف\\ي الت\\أثير عل\\ى الش\\غيلة
المغاربة. ما هي سيرورة الفكر العمالي المغربي خلل هذه المرحلة المتسمة باض\\محلل الحرك\\ة النقابي\\ة؟ م\\ن
الصعم الجابة ع\\ن الس\\ؤال. غي\\ر أن\\ه م\ن المؤك\\د أن ذكري\\ات النض\\الت الك\\برى المش\\تركة والفعالي\\ة النقابي\\ة

لزالت حية في أذهان النوية المستقرة في المدن والعناصر المشتتة.

، وأن الشغيلة المغاربة كانوا يعتبرونها المدافع الفعال1936من المؤكد أن تأثير نقابات ك.ع.ش. كان هاما بعد 
والنزيه عنهم لدرجة أن المئات منهم انخرط\وا فيه\ا. وم\ع تقل\ص أنش\طة المن\\اجم والش\غال العمومي\ة، ض\\عفت



التمركزات العمالية الشديدة البأس والمرعبة. فيما ك\\انت الي\\د العامل\\ة المت\\وفرة، تحص\\ل ب\\دون عن\\اء ك\\بير عل\\ى
الجور الدنيا القانونية، لنها كانت مطلوب\\ة م\\ن ط\\رف النش\\طة الفلحي\\ة والص\\ناعية والحرفي\\ة، لنه\ا ل\\م تك\\ن

كافية نسبيا مقارنة مع الطلم.

.المقاومات18

وم\\ع ذل\\– ل\\م يك\ن الجمي\\ع راض\\يا عل\\ى حال\ة، تغم\\ر مطام\\ح الوس\\اط الس\تعمارية ال\\تي تن\زع، بحك\\م أفكاره\ا
 المسبقة أو مصالحها، إلى النظام التعاضدي وإلى عبادة الزعيم.

فلم يتخل الوطني\\ون المغارب\\ة ع\\ن آم\\الهم، إل أنه\\م ظل\\وا ص\\امتين ويلحظ\\ون ف\\ي انتظ\\ار اتخ\\اذ موق\\ف معي\\ن.
واتخذ عاهلهم نفس الموقف.

وكانت الجالية الفرنسية والجنبية التي ضخمتها الهجرة، تشهد ذهابا وإيابا متواصل من الرج\\ال والنس\\اء وم\\ن
الجن\\ود المع\\بئين أو المقبلي\\ن عل\\ى التس\\ريح. وك\\انت مكائ\\د مختلف\\ة ال\\دللت تح\\اك س\\واء س\\را ض\\د المراقب\\ة
العسكرية للجن الهدنة اللمانية واليطالية، لكن بوفاء تام لنظام بيتان، أو بوض\\وح ض\\د الستس\\لم وض\\د نظ\\ام

فيشي.

وق\ام بع\ض المط\\اَردين بالس\\تعلم وربط\\وا علق\ات ف\ي ال\دار البيض\\اء م\ع مس\تخبرين بريط\\انيين وأمريكيي\\ن
وع\\ن طريقه\\م م\\ع لن\\دن وفرنس\\ا الح\\رة، وب\\ذلوا مجه\\ودات اس\\تقطابية لفائ\\دة فرنس\\ا الح\\رة (بمس\\اعدة فرنس\\يي
المغرب)، واستقبلوا المبعوثين المكلفين بربط التصالت وضمنوا انتقالهم إلى الجزائر. وكانوا بواسطة أجهزة

).1الرسال، يخبرون النجليز الموجودين في جبل طارق بتحركات البواخر اللمانية (

اليه\\\\ود والماس\\\\ونيون المط\\\\رودون والنق\\\\ابيون المنقَل\\\\ون والش\\\\تراكيون–وس\\\\جل الفرنس\\\\يون الل\\\\بيراليون 
والش\\يوعيون ال\\ذين ل\\م يعتقل\\وا- تحفظه\\م باس\\تةناء بع\\ض الف\\راد ال\\ذين انقلب\\وا إل\\ى ص\\فوف اللفي\\ف الفرنس\\ي



ال\\ذي أص\\بح ك\اتم الدول\\ة ف\\ي الش\\غل وف\ي الش\\ؤون الجتماعي\\ة–Belinللمحاربين أو آخرين، من أتب\اع بيلي\\ن 
بحكومة فيشي- الذين كانوا يأملون في المساعدة على إنشاء حركة نقابية  مطهّرة».

و كما في فرنس\ا، ب\دأ الن\\اس هن\ا يس\تمعون إل\\ى إذاع\ة لن\\دن ال\تي ك\ان الن\\اطق باس\\م فرنس\ا الح\\رة ي\دلي عبره\ا
بتصريحاته. ثم بعد جس متبادل للنبض واستطلع متبادل اق\\ترب الن\\اس فيم\ا بينه\\م ف\\ي المقاول\\ة والمهن\\ة وفيم\ا
بي\\ن الجي\\ران أو الرف\\اق الق\\دامى. فج\\اءت العملي\\ات متع\\ددة، ومبع\\ةرة، معتم\\دة بش\\كل واس\\ع عل\\ى المب\\ادرة

الشخصية.

كانت الشرطة ساهرة على سير المور، وأُحكمت مراقبة صارمة على مستوطنين زراعيين صغار اش\\تراكيين
ف\ي تادل\ة، َكاس\طون بلن\\و وأوجي\ن بوم\\ار ومارس\يل لم\\ورو - الفرس\\ان الةلث\ة» كم\ا ك\ان ي\دعوهم جيرانه\\م-
ال\\ذين بحك\\م أق\\دميتهم وعلق\\اتهم الوطي\\دة م\\ع فلح\\ي الس\\هل وم\\ع ُرح\\ل الطل\\س المتوس\\ط أص\\بحوا أشخاص\\ا
مشبوهين. وخضع َكاس\\طون ديلم\\اس- معل\\م ت\\م ط\\رده وإلزام\\ه بالقام\\ة الجبري\\ة- لنف\\س المراقب\\ة. وت\\م الن\\زال

، ثم اعتقالهم وحجزهم مباشرة.1942 تشرين الةاني/نوفمبر 8العسكري المريكي، الذي تم في 

، بتهم\\ةViala وفي\\ال Paoloantonacciوت\\م اعتق\\ال بع\\ض الماس\\ونيين م\\ن أمة\\ال، م\\اتييي وبالوانتوناش\\ي 
، ث\\م أطل\\قClermont-Ferrand الم\\س ب\\المن ال\\داخلي والخ\\ارجي للدول\\ة»، ونقّل\\وا إل\\ى كليرم\\\ون-فيران 

 (المتهم بإهانة كرام\\ةJ.Pons). وُحكم على شيوعيين، جان بونس 1941سراحهم بعدم المتابعة (نيسان/أبريل 
 (لمح\اولته إع\ادة تأس\\يس خلي\ة) بالس\جن لم\دةL.Taboneالماريشال في رسائله) واليطالي لييون\\اردوا ت\ابون 

ثلث س\\نوات بالنس\\بة لول، ولم\\دة س\\ت س\\نوات بالنس\\بة للة\\اني، والثن\\ان هلك\\ا م\\ن ج\\راء ظ\\روف اعتقالهم\\ا
، نقي\\مF.Guedjالص\\عبة أو عل\\ى إث\\ر س\\وء معامل\\ة الش\\رطة لهم\\ا. وف\\ي نف\\س الظ\\روف ت\\وفي فيلك\\س َكي\\دج 
).2المحامين بالدار البيضاء سابقا، الذي احتجز بسبم تسهيله ذهاب ابنه ماكس إلى طنجة ولندن (

وم\\ع م\\رور الش\\هور، أخ\\ذ العم\\ل يتناس\\ق، غي\\ر أن مجموع\\ات ال\\دار البيض\\اء، ال\\تي ك\\انت تعم\\ل باتف\\اق م\\ع
. ف\\ي حي\\ن أن1942المخابرات المريكية والنجليزية، فُككت على إثر سلسلة من العتقالت في نيسان/أبري\\ل 

الشيوعيين وآخرين معهم تمكنوا من بلورة أشكال تنظيمية أولية دون أن يةيروا انتباه الشرطة.

، غ\\داة تس\\ريح الجن\\ود، ت\\م الق\\دام عل\\ى الخط\\وات الول\\ى ف\\ي ال\\دار1940وف\\ي تموز/يولي\\\و وآب/أغس\\طس 
البيضاء مع بعض المحامين والس\\اتذة والمعلمي\\ن والمس\\تخدمين والعم\\ال والس\\بانيين واليط\\اليين، ال\\ذين ك\\ان
معظمهم يتعارفون فيما بينهم. ولم يكن المر بنفس أن\\دري ل\\وروا وروبي\\ر ف\\ور، أن ي\\دخل بمه\\ارة فائق\\ة ض\\من

مجموعة الدار البيضاء.

 انغلق\\ت الهياك\\ل، إذ تش\\كلت مجموع\\ات تض\\م ثلث أو أرب\\ع خلي\\ا1940وعن\\د نهاي\\ة ك\\انون الول/ديس\\مبر 
تحركها لجن\\ة قيادي\\ة ك\\انت تم\\دها ع\\ن طري\\ق قن\\وات مختلف\\ة بالخب\\ار وببع\\ض المناش\\ير لتوزعه\\ا. ك\\انت ه\\ذه

) وك\انت له\ا علق\ات وطي\\دة م\ع الش\\يوعيين الس\بانيين3الهيئة تضم ليون سلطان واثنين أو ثلث\ة م\\ن رف\اقه (
واليط\\اليين المناهض\\ين للفاش\\ية، وذل\\– ع\\ن طري\\ق هن\\ري رام\\وس وإيمي\\ل فَيي\\ران. وك\\انت بع\\ض النوي\\ة

الشيوعية توجد أيضا في الرباط ومكناس ووجدة.

ف\\دخول التح\\اد الس\\وفياتي والولي\\ات المتح\\دة ف\\ي–وك\\ان الهتم\\ام منكب\\ا عل\\ى الخب\\ار ال\\واردة م\\ن الخ\\ارج 
الحرب أحيى المال من جديد- وعلى مجريات العمليات العسكرية وكذا على تحليل الوضعية في البلد.

ف\\اعتُبر النض\\ال ض\\د الفاش\\ية، والعم\\ل عل\\ى ه\\زم ق\\وى المح\\ور (ألماني\\ا، ايطالي\\ا والياب\\ان) ك\\أول ه\\دف يج\\م
تحقيقه. إل أن ليون سلطان ورفاقه لم ينسوا أنهم يوجدون في بلد يطمح سكانه إلى الس\تقلل وب\\أن أح\د أه\\داف



الحرب ال\\تي ص\\رح به\\ا الحلف\\اء ف\\ي المية\\اق الطلس\\ي ه\\ي إع\\ادة حق\\وق الس\\يادة  للش\\عوب ال\\تي حرم\\ت منه\\ا
). واعتقدوا بأن الوقت حان للذهاب أبعد مما ذهبوا إليه خلل الس\\نوات ال\\تي س\\بقت الح\\رب.5بالعنف» (المادة 

وتحدد هدفهم في جعل حزبهم حزبا مغربيا عليه أن يطرح مطلم الستقلل.

، وبموازاة مجيء شيوعيين آخرين أو عاطفين، وبالخصوص أساتذة، من فرنسا تم التع\\رف1942وخلل سنة 
على نداءات الحزب الفرنسي إلى خل\\ق تجمع\\ات ك\\برى. فتن\\وعت التص\\الت إذ ذاك، وب\\دأ تش\\كيل مجموع\\ات

 التحرير» الخاصة بالنشاط العملي، في الدار البيضاء. وتم ربط اتصالت حتى مع بعض ضباط المقاومة.

وبدأت لجنة مركزية في الشتغال، وفي أيلول/س\\بتمبر، عق\\دت أول اجتم\\اع له\\ا برئاس\\ة لي\\ون س\\لطان، اتخ\\ذت
خلل\\ه ق\\رارا مزدوج\\ا؛ مض\\اعفة الجه\\ود م\\ن أج\\ل إنش\\اء حرك\\ة واس\\عة للمقاوم\\ة س\\تدعى  جبه\\ة التحري\\ر»؛
والدخول في حملة دعائية وتوضيحية إزاء المغاربة. وذل– بتبيان أن المغرب عك\\س م\\ا ي\\دعيه وطني\\و المنطق\\ة
السبانية، ل ينتظر أي شيء من ألمانيا النازية، وعليه عكس ذل– أن يتحالف مع معس\\كر الحري\\ة الك\\ةر قابلي\\ة
لتش\\جيع مط\\امحه الوطني\\ة. وتق\\رر أيض\\ا تك\\ةيف الجه\\ود تج\\اه بع\\ض التجمع\\ات الخ\\رى بغي\\ة تأس\\يس جبه\\ة
للمقاومة. ومع بداية تشرين الةاني/نوفم\\\بر ك\\انت دراس\ة المش\\روع ج\\د متقدم\ة، حي\\ن ح\دث الن\\زال العس\\كري

المريكي.

، دون إخبار مجموعات  التحرير» ب\\ذل–، خلل ليل\\ة1942 تشرين الةاني/نوفمبر 8بدأ الهجوم في صباح يوم 
 من القبض على المقيم العامBethouart تشرين الةاني، لم يتمكن بعض المتمردين بقيادة الجنيرال بيتوار 7-8

الذي أعطى المر بالمقاومة. ونتجت عن ذل\\– أعم\\ال تخريبي\\ة وس\\قط م\\وتى. وق\\رر ن\\وَكيس ال\\ذي اض\\طر إل\\ى
 تش\\رين9اللجوء إلى مكناس بدون السلطان الذي رفض مصاحبته، قرر بعد أربعة أيام وق\\ف القت\\ال. وف\\ي ليل\\ة 

الة\\\اني/نوفمبر، عق\\د بال\\دار البيض\\اء الجتم\\اع ال\\ذي ت\\م تحض\\يره بض\\عة أي\\ام م\\ن قب\\ل، ب\\الرغم م\\ن المراقب\\ة
الصارمة التي كانت مصلحة النظام اللفيفي تقوم بها. فتم تأسيس  جبهة التحري\\ر» وتعيي\\ن مكت\\م م\\ؤقت بقي\\ادة

.P.Aurangeبول أورانج 

وبعد النزال العسكري المريكي، تمةلت المهمة الساسية بالنس\\بة للفرنس\\يين ال\\ذين ناهض\\وا النظ\\ام الق\ائم، ف\\ي
إنهاء الغموض الذي عملت السلطات العسكرية المريكية على الحفاظ عليه في المغ\\رب والجزائ\\ر، س\\عيا منه\\ا

ال\\ذين ت\\م انتظ\\ارهم–إلى إعطاء دفعة قوية لمجهودها الحربي ضد القوات اللمانية-اليطالية. وقد ترك الحلف\\اء 
كمحررين- جهاز فَيشي قائما بذاته.

وبما أن الحتجاجات كانت جد قوية، فقد كان من اللزم في شهر كانون الول/ديسمبر إفراغ معس\\كر العتق\\ال
ببودنيم الذي تميز المحتجزون فيه بالصمود. فالتحقوا بأهلهم وأصدقائهم ومجموعاتهم السياسية.

هكذا أتى الشيوعيون ليدعموا حزبهم ال\\ذي ض\\اعف م\\ن عمل\\ه التنظيم\\ي. وح\\ّددت اللجن\\ة المركزي\\ة الةاني\\ة ف\\ي
 كانون الول/ديسمبر، مهام الحزب الشيوعي المغربي. وبضعة أي\\ام بع\\د ذل\\–،27 أو 26اجتماعها المنعقد في 

).4أصدرت جريدة  الوطن» في عددها الول مقال يطالم فيه الحزب باستقلل المغرب (

وكان ثلةا المعتقلين الذين أطلق سراحهم نقابيين. فعملوا صحبة النقابيين الذين لم يعتقل\\وا عل\ى إحي\اء التنظيم\\ات
النقابية التي حافظت على بعض ملمح هياكلها، وك\\ان عل\\ى الجمي\\ع أن يب\\ذلوا مجه\\ودات جب\\ارة ويتغلب\\وا عل\\ى

، أعي\\د تأس\\يس اتح\\اد1943 حزي\\\ران/يونيو 13ع\\دة مقاوم\\ات لع\\ادة الرواب\\ط فيم\\ا بي\\ن تل\\– الهياك\\ل. وف\\ي 
النقابات الكونفيديرالية للمغرب (ك.ع.ش.) في مؤتمر الدار البيضاء.



خاتمة

تل– هي جذور الحركة النقابية بالمغرب وتطوراتها وتقلباتها خلل ربع القرن الذي تل الحرب العالمية الولى.

بغض النظ\\ر ع\\ن التجمع\\ات الودادي\\ة ال\\تي اس\\تمرت ف\\ي الوج\\ود وع\\ن بع\ض النقاب\\ات المس\يحية ال\\تي ظه\\رت
بشكل متأخر، فإن هذه المعطيات تخص التحاد الجه\\وي لـ ك.ع.ش» الفرنس\\ية. وه\\ون اتح\\اد فري\\د م\\ن ن\\وعه
لك\\ونه نش\\أ ف\\ي بل\\د مس\\تعمر، يس\\توطنه ع\\دد ه\\ام م\\ن الوربيي\\ن، ووج\\د نفس\\ه ف\\ي احتك\\اك م\\ع ش\\عم وش\\غيلة

مقهورين.

وكانت المش\اكل ال\تي ب\\رزت ذات مس\تويات ع\\دة. فه\ل س\تكون للعلق\ات بي\\ن ش\غيلة مختلفي\ن قومي\ا وظروف\ا،
طبيعة مماثلة للعلقات التي فرضها الغزو بين المسيطرين والمسيطَر عليهم؟ أو أنه\\ا س\\تتخذ طابع\\ا آخ\\ر؟ وف\\ي
هذا المضمار ما ه\\ي ردود أفع\\ال المجموع\\ات المتواج\\دة: الش\\غيلة والمناض\\لون الفرنس\\يون؛ الش\\غيلة المغارب\\ة

والوطنيون الشباب، أرباب العمل والقامة؟

لق\\\د احت\\\ل مس\\\تخدمو المص\\\الح العمومي\\\ة والمعلم\\\ون والجمركي\\\ون والبري\\\ديون وش\\\غيلة الدول\\\ة المتش\\\بعون
بإيديولوجي\\ة ذات نزع\\ة اش\\تراكية وإص\\لحية المكان\\ة الول\\ى ف\\ي تل\\– الحرك\\ة البطيئ\\ة أحيان\\ا والمتقلب\\ة أو
المأساوية أحيانا أخرى. باعتبارهم مؤسسين للحركة النقابية، فقد اس\\تمروا بدعام\\ة الس\\ككيين وعناص\\ر أخ\\رى،

، حيث اتخذت بوضوح أكةر طابع حركة عمالية.1936في تنشيطها بعد 

وفي الصل، أنيطت بـ الوداديات» و المجموعات المهنية» المؤَسسة، مهمة الدفاع عن مصالح شغيلة القطاع
العمومي، وبشكل ث\\انوي ال\\دفاع ع\ن مص\\الح الم\\أجورين الوربيي\\ن ال\\ذين ل يحميه\\م أي ش\يء ف\\ي ه\\ذه الدول\\ة

المحمية التي فُتحت حديةا للنشطة العصرية والخاضعة للسلطة العسكرية.



، دفع المشروع والدينامية النقابية بالمناض\\لين إل\\ى1930 حزيران/يونيو 22وبعد تأسيس التحاد الجهوي، يوم 
تقديم مطالم كافة الشغيلة بدون تمييز.

 إل\\ى المض\\ي إل\\ى الم\\ام. إذ تمي\\زت هت\\ان الس\\نتان بحرك\\ة مزدوج\\ة: تك\\ةيف1935 و1934ودفعته\\م أح\\داث 
الوطنيين الشباب لنشاط التعريف ببرنامجهم للص\\لحات، ووع\\ي اللي\\براليين الفرنس\\يين بوج\\ود حرك\\ة وطني\\ة
في المغرب وبالخطر الذي يهدد الحريات من جراء تصرفات اليمين في فرنس\\ا. وب\\دأت أع\\داد المنخرطي\\ن ف\\ي
الف\\روع الش\\تراكية وف\\ي النقاب\\ات تتن\\امى م\\ن جدي\\د. وف\\ي وس\\ط جي\\ل الجبه\\ة الش\\عبية ه\\ذا تك\\ون أولئ\\– ال\\ذين

، الحزب الشيوعي.1936سيؤسسون، بعد تشرين الول/سبتمبر 

بن\\وع م\ن التحف\\ظ- الش\\يوعيون، حي\ن ك\\ان–وقد أعرب الشتراكيون الةوريون والشتراكيون الورتذوكس\\يون 
بإمك\\انهم أن يع\\بروا ع\\ن آرائه\\م باس\\تقلل، أعرب\\وا ع\\ن اتف\\اقهم م\\ع برنام\\ج الص\\لحات الُمق\\َدم م\\ن ط\\رف

الوطنيين الذين لم يذهبوا حينئذ أبعد من ذل–.

ال\\ذين–أما النقابيون، س\\واء ك\انوا اش\\تراكيين أو ش\\يوعيين، فق\\د ب\\دأوا يعت\\برون أن اس\\تقطاب الش\\غيلة المغارب\\ة 
بحكم التقارب الطبقي ل يمكنهم إل الرتباط برفاقهم الجانم- سيدعم وزن وفعالية التنظيمات العمالية، فتكة\\ف

النشاط إذ ذاك لتلبية المطالم المادية، وكذا لنتزاع الحق النقابي للجميع.

 وال\\تي1936إن القطيعة التي حص\\لت ف\\ي العلق\\ة التقليدي\\ة بي\\ن الق\\وى الجتماعي\\ة والسياس\\ية ف\\ي فرنس\\ا س\\نة 
1936تجل\\ت ف\\ي انتص\\ار الجبه\\ة الش\\عبية وانعكاس\\اتها عل\\ى المغ\\رب، وان\\دلع إض\\رابات حزي\\\\ران/يونيو 

 وكانت ترفض بعناد.1931 بفعل تقليد عفوي، مكنت من تلبية مطالم طرحت منذ 1937وإضرابات سنة 

) ولكن\\ه من\\ع عل\\ى المغارب\\ة. وك\\ان يختف\\ي خل\\ف1936فمن\\ح الح\\ق النق\\ابي للوربيي\\ن (ك\\انون الول/ديس\\مبر 
قل\\ة النض\\ج وايجابي\\ات التعاض\\دية العتيق\\ة- التخ\\وف م\\ن أن يأخ\\ذ الش\\غيلة المغارب\\ة بي\\دهم–الم\\بررات المقَدم\\ة 

الدفاع عن مصالحهم وينخرطوا ف\ي النض\\ال ال\\وطني. ولق\\د ك\\انت أمةل\\ة س\وريا ولبن\\ان ومص\\ر وت\\ونس، حي\\ث
كانت الحركة العمالية تح\ت ت\أثير أح\\زاب ش\يوعية أو بورجوازي\ة ص\\غرى، تبع\ث عل\\ى القل\\ق. ول\م يك\ن مة\ال
الجزائر مطمئنا أكةر: إذ كان المناضلون العمال المكَونون في النقابات الةوري\\ة أو الص\\لحية، يتواج\\دون فيم\\ا

بعد ضمن اتحادات جهوية موحدة من جديد بغية حلم آلف الشغيلة إلى ك.دع.ش. مختلطة.

وقبل المناضلون الفرنسيون المستقرون بالمغرب تقلي\ص الح\\ق النق\\ابي وه\\م مقتنع\\ون بق\\درتهم عل\\ى إزال\\ة ه\\ذا
التقليص إل أنهم كانوا يجهلون قوة معارضي هذا المشروع الذين، بحكم هيمنتهم على القامة، استطاعوا كسم
24وزراء الجبهة الشعبية. ولقد تعرفن\\ا عل\\ى خط\\ورة الزم\\ة ال\\تي أح\\دثها ف\ي ص\\فوف الحرك\\ة النقابي\\ة ظهي\\ر 

، الذي اتُخذ لمنع أي تنقيم للمغاربة.1938حزيران/يونيو 

لكن ما هو واقع الشغيلة المغاربة؟ ما هو واقع أولئ– الذين اندمجوا في القطاعات العصرية للنتاج والتبادل؟

لقد ارتفع عددهم مع توسع وتنوع أنشطة الس\\تعمار ف\\ي الزراع\\ة والص\\ناعة والتج\\ارة والدارة؛ إذ انتق\\ل م\\ن 
. بعض\\\هم ك\\\انوا حرفيي\\\ن تعرض\\\وا للفلس.1939 أل\\\ف س\\\نة 200 إل\\\ى ح\\\والي 1919بض\\\عة آلف س\\\نة 

ومعظمهم أتوا من كتلة غير متمايزة ومتقلبة من القرويين المستئصلي الج\\ذور ال\\ذين ل\\م يقطع\\وا ك\\ال الواص\\ر
مع وسطهم الصلي، إما لنهم يعودون إليه دوريا وإما لنهم يجدون فيه ما ي\\أويهم وم\\ا يس\\د رمقه\\م ف\\ي أوق\\ات

العوز.



غير أنه ظه\\ر خلل الدراس\\ة أن مجموع\\ة م\\ن الش\\غيلة تش\\كلت ف\\ي مق\\اولت المدين\\ة وف\\ي الوراش والمن\\اجم،
تحت تأثير الستغلل المعاش والمحسوس، وبفعل المةال النق\\ابي؛ وك\\انت ه\\ذه المجموع\\ة ق\\ادرة عل\\ى التش\\اور

والعمل، وتمةل نواة لتبلور طبقة عاملة في طور التشكل.

وخلل النض\\الت، ب\\رزت شخص\\يات قوي\\ة؛ وف\\رض  محرض\\ون» أنفس\\هم بفض\\ل خطبه\\م، من\\ددين ب\\الظلم
وداعين إلى العمل، وكانوا ينتمون إلى النقابة أو متعاطفين معها. إل ان حملت القمع ك\انت تحص\\دهم مباش\\رة.
وكان يوجد ربما من بين هؤلء، خاصة في الفوسفاط، شغيلة عادوا من فرنس\ا، متع\\ودون عل\\ى العم\\ل النق\\ابي،
وهم مناضلون مجهولون لحد الساعة، لكن ستظهر أس\\ماؤهم ف\\ي بع\\ض خفاي\\ا أرش\\يفات الش\\رطة ف\\ي فرنس\\ا أو

المغرب.

هل تضاعف هذا الوعي الطبقي الناش\ئ بص\حوة لل\\وعي ال\\وطني عن\د البع\ض؟ وه\\ل أقيم\ت علق\ة بي\ن ش\\كلي
الضطهاد؛ العمالي والوطني؟ تصعم الجابة عن هذين السؤالين.

ومن البديهي مع ذل– أن شغيلة من الوساط التقليدية بمكناس وفاس والرباط ومراكش، س\\اهموا ب\\دافع الغض\\م
والتمرد ضد الجن\\بي ف\\ي مظ\\اهرات ض\\د اعتق\\ال ال\\وطنيين الش\\باب ف\\ي أيل\\\ول/سبتمبر وتش\\رين الول/أكت\\وبر

1937.

وكان الشغيلة القرويو الص\\ل، المش\\تتون ع\\بر الوراش والمن\\اجم أو المجمع\\ون ف\ي م\\دن الص\\فيح البيض\\اوية،
حساسين بالخصوص إزاء المظالم والهانات والضطهادات الممارسة عليهم في المقاولة سواء كانت م\ن فع\ل
رب المعمل أو المدير أو رئيس العم\\ال الورب\ي أو م\ن فع\ل وكلئه\م المغارب\\ة:  العري\\ف»، المش\\ِغل ورئي\س
الفرقة؛ ورئيس  القرية» في المنجم، ورؤساء القبائل والدواوير. وعلى العكس م\\ن ذل\\–، ك\\انوا يق\\درون ال\\دعم
الذي يتلقونه من رفق\ائهم الوربيي\\ن ال\\ذين ك\انوا يس\\اندون مط\\البهم ويس\\اعدونهم ف\ي نض\\التهم ويت\\دخلون ل\\دى
الس\\لطات القوي\\ة. وف\\ي ظ\\ل ه\\ذه الظ\\روف، نفه\\م انج\\ذاب الش\\غيلة المغارب\\ة نح\\و نقاب\\ات ك.ع.ش. ال\\تي أعي\\د

تأسيسها غداة تحرير شمال افريقيا [من نظام فيشي].

إن ك\\ل ذل\\– معق\\د بطبيع\\ة الح\\ال وغي\\ر مح\\دد بش\\كل جي\\د، وه\\و ب\\ذل– عل\\ى ش\\اكلة واق\\ع وعقلي\\ة العم\\ال خلل
. ويتطلم هذا الوضع سنوات أخرى من التنظيم والنضال لكي تتض\\ح أك\\ةر كاف\ة الم\\ور1938-1936سنوات 

ولكي يرتبط الوعي الطبقي بالوعي الوطني؛ إذ ذاك ستحتل الطبقة العاملة المكانة الولى في النض\\ال م\\ن أج\\ل
الستقلل.

وتجدر الشارة إلى أن المةقفين الوطنيين الشباب قلّما انخرطوا في العمل النقابي. وليس السبم في ذل\\– أن ه\\ذا
العمل تركهم غير مبالين، إذ أنهم طالبوا في  برنامج الصلحات» بالحرية النقابية ضمن الحري\ات الساس\\ية.

،1937 والفصل الول م\\ن 1936وعبروا عن تعاطفهم وتضامنهم مع الشغيلة خلل إضرابات حزيران/يونيو 
وربما عملوا على اندلع بعض الضرابات في فاس وحاولوا تأسيس بعض النقابات السرية.

غير أنه ل يبدو أنهم تعدوا هذا الحد، أي أنه\م تمكن\\وا م\ن المس\اعدة عل\\ى تنظي\م الش\\غيلة والتع\\بير ع\ن مط\\البهم
وتوفير من يعوض أولئ–  المحرضين» الذين كان القمع يحصدهم.

فبحكم أصلهم الجتماعي وتكوينهم، واعتبارا منهم أيضا أن موقعهم ل يوجد ض\\من حرك\\ة أجنبي\\ة ف\ي نظره\\م،
مرتكزين على الجماهير الشعبية بالحياء التقليدية- نحو العمل السياس\\ي ال\\ذي ك\\انوا يعت\\برونه–اتجه الوطنيون 

أساسيا، تاركين للشغيلة الفرنسيين مجال العمل النقابي.



وقد استغل هؤلء الخيرون جو التسامح الذي تل مجيء الجبهة الشعبية إلى السلطة في فرنسا لتط\\وير التنظي\\م
النقابي واس\\تقطاب المغارب\\ة وإنش\\اء هياك\\ل وتقالي\\د نض\\الية وان\\تزاع لبن\\ات تش\\ريع اجتم\\اعي: ح\\وادث الش\\غل،

محاكم الشغل، ثماني ساعات عمل في اليوم، الجر الدنى، الجازة المؤدى عنها، مفتشية الشغل.

إنه\\ا مجه\\ودات مفي\\دة، ل\\م تزله\\ا مض\\ايقات مرحل\\ة فيش\\ي، وستس\\اعد عل\\ى انطلق\\ة جدي\\دة للحي\\اة النقابي\\ة س\\نة
1943.

وسيس\\تميت إذ ذاك أرب\\اب العم\\ل والقام\\ة العام\\ة ف\\ي رف\\ض الح\\ق النق\\ابي وف\\ي الحني\\ن إل\\ى نظ\\ام التعاض\\دية.
وس\\يعمل الش\\يوعيون، ال\\ذين عوض\\وا ت\\دريجيا الش\\تراكيين ف\\ي قي\\ادة اتح\\اد النقاب\\ات، عل\\ى  مغرب\\ة» الحرك\\ة

 ليس\\محوا لمنخرطيه\\م- تح\\ت ض\\غط قواع\\دهم- باللتح\\اق1948فيم\\ا س\\ينتظر الق\\ادة الوطني\\ون س\\نة –النقابي\\ة 
بتنظيمات ك.ع.ش. وتعميق طابعها المغربي والوطني.

احالت الباب الخامس

16  إحالت الفصل 

 ال\\\ذي  يح\\\دد الش\\روط ال\\\تي تمك\\ن م\\ن ع\\\زل الم\\\وظفين وأع\\\وان الدول\\ة1940 آب/أغس\\\طس 29)ظهي\\\ر 1
الفرنسية». 

 آب/أغس\\\طس الخ\\\اص بمن\\\ع13 ال\\\ذي يطب\\\ق بم\\\وجبه عل\\\ى المغ\\\رب ق\\\انون 1940)ظهي\\\ر آب/أغس\\\طس 2
المنظمات السرية.

 تشرين الول/أكتوبر الخاص بالنظام الساسي لليهود.31)ظهير 3

)قائمة الموظفين والسككيين ومستخدمي المكتم الشريف للفوسفاط ال\\ذين ت\\م عزله\\م م\\ن مناص\\بهم ابت\\داء م\\ن4
. ل نج\\\د البري\\\ديين ض\\\منها ويتعل\\\ق الم\\\ر بنق\\\ابيين وماس\\\ونيين.  الجري\\\دة1940 ك\\\انون الول/ديس\\\مبر 20

. 1198، ص 1940 كانون الول/ديسمبر 20الرسمية» بتاريخ 

، ودورية الوزير1940 كانون الول/ديسمبر 23)دورية الوزير وكاتم الدولة في الداخلية، بيروتون بتاريخ 5
، المتعلق\\ة به\ذه القض\ايا،1941 ش\\\باط/فبراير 14، بتاري\خ Belinوكاتم الدول\ة ف\ي النت\اج الص\\ناعي، بيلن 

 لكافة سلطات الحماية لتطبقها؛ أرشيف الشغل، الرباط.1941 آذار/مارس 22وقد سلمها نوَكيس يوم 

، ف\\ي مل\\ف1941 تش\\رين الول/أكت\\وبر 17 تش\\رين الول/أكت\\وبر و3 تموز/يولي\\\\و، 25)رس\\ائل بتاري\\خ 6
 النقابات»، أرشيف الشغل، الرباط.

) أوطرافاي» (إلى العمل)، أسبوعية شعبية نقابية. مديرها: لويس بيرتان، شامبيري.7

:  م\\ذكرة خاص\\ة بالعلق\\ات بي\\ن الرأس\\مال والعم\\ل ف\\ي المغ\\رب»، نيس\\\\ان/أبريلP.Lancre)ب\\ول لنك\\ر 8
؛ في ملف  النقابات» أرشيف الشغل، الرباط.1941

)كافة هذه الوثائق موجودة ضمن ملف  النقابات»، أرشيف الشغل، الرباط.9



17  إحالت الفصل 

 وما يليها.252)راجع ر.َكاليسيو، المصدر السابق، ص ص. 1

.255)نفس المرجع السابق. ص 2

). مظاهره\ا الجغرافي\ة»،  نش\\رة جمعي\ة1955-12)أ.عياش:  حركات الرس\\اميل ف\ي الش\ركات ب\\المغرب (3
 وما يليها.17، ص ص 1958، 275الجغرافيين الفرنسيين»، عدد 

.24. ص 1960»، الرباط، 1959-1915) جداول المغرب القتصادية؛ 4

)ُحررت هذه الفقرة في خطوطه\\ا العريض\\ة بن\اء عل\\ى المعلوم\\ات ال\\تي أدل\\ى به\\ا الجني\\رال ن\\وَكيس ي\\وم فات\ح5
، الك\\اتم الع\\ام للقتص\\اد ل\\دى القي\\ادة العلي\\اFénard إلى المي\\رال المس\\اعد فين\\ار 1942كانون الول/ديسمبر 

لفريقي\\ا الفرنس\\ية ب\\الجزائر العاص\\مة:  تقري\\ر ح\\ول وض\\عية الي\\د العامل\\ة ف\\ي المنطق\\ة الفرنس\\ية م\\ن المغ\\رب
»؛ وملف  النقابات» ف\ي  أرش\\يفات الش\غل»، الرب\اط. ت\م تحري\ر ه\\ذا1942 تشرين الةاني/نوفمبر 25بتاريخ 

 من مصلحة الشغل.P.Lancreالتقرير من طرف بول لنكر 

)التقرير المذكور، الذي أرسله نوَكيس إلى فينار6

)نفس المرجع السابق.7

)نفس المرجع السابق.8

.1942 أيار/مايو 2) لوبوتي ماروكان»، عدد 9

18  إحالت الفصل 

)شهادة ألبير القوبي الذي أحرز على وسام تنويهي للمقاومة.1

محام وضابط ص\\ف ض\\من– بمنحه الوسام الوطني. التحق ماكس َكيدج 1949)تم التنويه بفيليكس َكيدج سنة 2
)RAF واش\\تغل ف\\ي الق\\وات الجوي\\ة الملكي\\ة (1940المشاة- بالقوات الجوية الفرنسية الحرة في أيلول/س\\\بتمبر 

 عل\\ى رأس مجموع\\ة م\\ن الف\\رق الجوي\\ة ال\\تي1945 ك\\انون الة\\\اني/يناير 15حيث أصبح قائد فرقة وتوفي يوم 
كان يقودها. وتعتبره القوات الجوي\\ة الفرنس\\ية والبريطاني\\ة  بطل أص\\يل» (حس\م مارس\\يل م\\ارزاك:  م\\اكس

؛ وبيي\\ر كلوس\\ترمان:1951)، ال\\دار البيض\\اء 1945-1935 في الح\\رب الجوي\\ة (1َكيدج، البطل الفرنسي رقم 
».)231-199؛ ص ص 1951 نيران السماء»، باريس، 

وقع\\ت ف\\ي المغ\\رب اعتق\\الت وإدان\\ات أخ\\رى، إذ حك\\م عل\\ى رايم\\ون ك\\روزو، ك\\اتم مس\\اعد لتح\\اد نقاب\\ات
 بخم\\س س\\نوات س\\جنا؛Gobos وكوب\\وس Capazzaالمغ\\رب بس\\تة أش\\هر س\\جنا؛ وعل\\ى الش\\يوعيين كاب\\ازا 



الذي أخ\\بره زبن\اء ق\\دماء- بأربع\\ة ش\\هور س\جنا م\\ع تش\طيم اس\\مه م\\ن–وعلى الدكتور موييز عياش من وجدة 
قائمة الضباط الحتياطيين ومن قائمة لواء الشرف. 

، وكذا ممةل عن الشيوعيين السبان.X)كان إلى جانبه كل من ميشال مازيل وهنري راموس و3

.345)توجد مقتطفات من هذا المقال ضمن كتاب  أ.عياش: المغرب والستعمار» السابق الذكر، ص 4
 ===============================

مذكرة توثيقية

.المراجع الساسية

-حول فرنسا

»، وبالخصوص فرانس\\وا1950-1875:  مائة سنة من الفكر الجمهوري 5- تاريخ الشعم الفرنسي» الجزء 
-1931، الكت\\اب الة\\الث (A.Prost) وأنط\\وان بروس\\ت 1931-1914( ، الكتاب الةانيF.Bédaridaبيداريدا 
 خرائط ومخططات.608 ص 1967)، باريس،  نوفَيل ليبريري دو فرانس»، 1947

:  تاريخ فيديرالية ك.ع.ش. للبري\\د مس\\اهمة ف\\ي تاري\\خ ان\\تزاع الح\\ق النق\\ابيG.Frischemann-ج.فريشمان 
 ص.582، 1969في الوظيفة العمومية»، باريس، المنشورات الجتماعية، 

 ص.Payot  1967، 486،  النقابية في عهد الجمهورية الةالةة»، باريس، بايو G.Le Franc-ج-لوفران 

II والج\\\زء  I 1919-1930،  التاري\\\خ القتص\\\ادي لفرنس\\\ا بي\\\ن الحربي\\\ن»، الج\\\زء  A.Sauvyأ.س\\\وفي -
 ص.627 و565، 1967 وFayard، 1965، باريس، فايار 1931-1939

-حول افريقيا الشمالية والمغرب

.1956:  المغرب والستعمار» (مدخل ج.دريش) باريس المنشورات الجتماعي\\ة. A.Ayache-ألبير عياش 
).1984 ص، ثلث خرائط. (مترجم إلى العربية. دار الخطابي-الدار البيضاء 368

.496 ص 1962، الطبعة الولى Le Seuil المغرب بين الحربين» باريس، لوسوي  J.Berque-ج.بيرك 

، الرب\\اط، المنش\\ورات التقني\\ة1942-1931:  أرب\\اب العم\\ل الوربي\\ون ب\\المغرب، R.Galissot-ر.َكليس\\و 
، خرائط ورسوم.283 ص 1964الشمال افريقية، 

1953 الطبع\\ة الول\\ى Julliard:  افريقي\\ا الش\\مالية تس\\ير» ب\\اريس، جولي\\ار Ch.A.Julien-ش.أ.جولي\\ان 
. وتكمل بيبليوغرافيا نقدية غنية الطبعة الةاني\\ة ال\\تي ه\\ي بمةاب\\ة اتم\\ام وتجدي\\د438، ص 1972والطبعة الةانية 

).394 إلى 389 صفحات (من 5، ويشمل الجزء البيبليوغرافي الخاص بالمغرب 1953للنص المكتوب سنة 

-حول تشكل وتاريخ الطبقات العمالية في المستعمرات
والدول شبه المستعمرة والقضايا التي تطرحها. 



»، ب\\اريس، المنش\\ورات الجامعي\\ة الفرنس\\ية،20 و19:  آس\\يا الش\\رقية ف\\ي القرني\\ن J.Chesneux-ج.شنس\\و 
 المخصص\\ان للتش\\كيلت الجتماعي\\ة (ص3 و2، بالخص\\وص الج\\زء الة\\الث، الفص\\لن 1937الطبعة الةاني\\ة 

).336-300) والحياة السياسية (ص ص 299-285ص 

»، الب\\اب1945 إل\\ى 1918،  م\\ن 3 (تح\\ت إدارة)  التاري\\خ الع\\ام للش\\تراكية»، الج\\زء J.Droz-ج.دروز 
.606-545، ص ص 1977الةالث:  الشتراكية في المجال العربي» باريس المنشورات الجامعية الفرنسية، 

 نش\\\أة العم\\\ل الم\\\أجور والحرك\\\ة العمالي\\\ة ف\\\ي ت\\\ونس م\\\ن خلل نص\\\ف ق\\\رن م\\\ن CI.Liauzuك-لي\\\وزو 
  .1977الستعمار» أطروحة دكتوراه دولة، نيس، 

)»، ب\\اريس،1939-1931-ك.لي\\وزو  العم\\ل الم\\أجور والحرك\\ة العمالي\\ة ف\\ي ت\\ونس، الزم\\ة والتح\\ولت (
.CNRS، 1978المركز الوطني للبحث العلمي 

 (تح\\\ت إدارة)  معج\\\م الحرك\\\ة العمالي\\\ة الفرنس\\\ية بي\\\ن الحربي\\\ن» وبالخص\\\وصJ.Maitron-ج.مي\\\ترون 
بيبليوغرافيات المغرب المحررة من طرف أ.عياش وج.أوفيد، باريس، المنشورات العمالية.

 إل\\ى يومن\\ا» ب\\اريس، المنش\\ورات1870:  التوس\\ع الورب\\ي ون\\زع الس\\تعمار، م\\ن J.L.Miège-ج.ل.ميي\\ج 
 ص.414، 1973الجامعية الفرنسية، 

،1978،\\ 3و الحركة العمالية، الشيوعية والقوميات في العالم العربي»،  دف\\اتر الحرك\\ة الجتماعي\\ة»، ع\\دد: 
. 295ص 

 مساهمة الطبقات الشعبية (الجماهير والطر) في الحركات الوطنية الس\\تقللية ف\\ي الش\\رق والغ\\رب»، فيين\\ا،
.128-11، ص ص 3 للعلوم التاريخية، الجزء 12المؤتمر الدولي 

.المصادر

)الرشيفات:1

30*ال\\وزارة الفرنس\\ية للش\\ؤون الخارجي\\ة: ل\\م نبلَ\\غ ل بمراس\\لت المقيمي\\ن الع\\امين م\\ع وزارة الخارجي\\ة من\\ذ 
 ول بالوث\\\ائق ذات الط\\\ابع السياس\\\ي للم\\\ديريات الك\\\برى للحماي\\\ة وللس\\\لطات القليمي\\\ة1916أيل\\\\\ول/سبتمبر 

. غير أن مصلحة الرشيف، ق\\امت نفس\\ها ب\\البحث والتح\\ري، عن\\دما طُرح\\ت1955والمحلية التي أضيفت بعد 
-1917عليه\\ا أس\\ئلة دقيق\\ة، وبلغ\\ت نتائجه\\ا، وأحيان\\ا أعط\\ت ح\\تى ملفه\\ا، كم\\ا ح\\دث بالنس\\بة للسلس\\لة الفرعي\\ة 

، من مجموعة المغرب.1938

*وزارة الش\\غل المغربي\\ة: تحتف\\ظ بأرش\\يف مص\\لحة الش\\غل ف\\ي عه\\د الحماي\\ة. يحت\\وي مل\\ف  النقاب\\ات» عل\\ى
 وثيقة تتعلق ب\الفترة المدروس\\ة. وب\الرغم م\\ن قلته\ا، فإنه\ا تعط\ي معلوم\\ات مفي\دة ح\ول الهتمام\ات30حوالي 

الحكومية بالمجال النقابي.

)المصادر المطبوعة2

أ-الرسمية وشبه الرسمية:



- الجري\\\دة الرس\\\مية لحماي\\\ة الجوهري\\\ة الفرنس\\\ية عل\\\ى المغ\\\رب»: نش\\\رت الج\\\راءات القانوني\\\ة (ظه\\\ائر )
والتنظيمية (مراسيم وزارية ومقيمية).

-1931، ال\\ذي عوض\\ه  ال\\دليل الحص\\ائي الع\\ام للمغ\\رب»، 1930-1921- ال\\دليل القتص\\ادي والم\\الي»، 
؛ عدد سنوي.1939، ثم  الدليل الحصائي للمنطقة الفرنسية بالمغرب» منذ 1938

: نشرت عدة دراسات انس\\انية واقتص\\ادية وك\\ذا احص\\ائية. إنه\\ا1939-1933- النشرة القتصادية للمغرب»، 
دورية فصلية مع جداول سنوية.

.Sirey، 1932:  القتصاد المغربي»، باريس، سيري R.Hoffherr-ر.هوفير 

، صSirey، 1934-ر.هوفيرور.موريس:  المداخيل ومستويات عيش اله\الي ب\المغرب»، ب\اريس، س\\يري 
 خرائط.4، و 244

-صدرت أول المر خطم وتصريحات المقيمين العامين، ومدراء المصالح والمندوبين ل\\دى مجل\\س الحكوم\\ة،
ك\\انت ل\\ه دورت\\ان، الول\\ى ف\\ي أواخ\\ر حزي\\\\ران/يونيو والةاني\\ة ف\\ي أواخ\\ر ك\\انون–وتق\\ارير ه\\ذا المجل\\س 

، نش\\رت ف\\ي1932الول/ديسمبر صدرت في الجريدة الرسمية أو على صفحات الجرائد الكبرى. وابت\\داء م\\ن 
مجلدات:  مجلس الحكومة: اختزال الجلسات والوثائق الملحقة».

ب-أرباب العمل:

، شهرية.1942-1931- نشرة الغرفة التجارية والصناعية للدار البيضاء»، 

، شهرية.1936-شباط/فبراير 1934- نشرة الغرفة التجارية والصناعية للرباط»، آذار/مارس 

- لوبوتي كازابلنكي» (البيضاوي الصغير)، لسان حال كبار أرباب العمل، اسبوعية.

-الجرائ\\د اليومي\\ة للعلم الواس\\ع، بالخص\\وص سلس\\لة يومي\\ات الش\\مال المغرب\\ي ال\\تي يتحك\\م فيه\\ا بيي\\ر م\\اس:
 لوبوتي ماروكان» و لفيج\\ي» بال\\دار البيض\\اء و ليك\\و دي م\\اروك (ص\\دى المغ\\رب) بالرب\\اط و لوك\\وريي

دي ماروك» (مراسلة المغرب) بفاس.

ج-النقابات

- لوبوبل» (الشعم)، لسان حال ك.دع.ش. الفرنسية، يومية، باريس.

- لفي أوفريير» (الحياة العمالية)، لسان حال ك.ع.و.ش.، باريس.

، ش\\هرية،1940-1936- لفَنير دي راي» (مستقبل السكة)، جريدة اتحاد نقابات شبكات المغرب (ك-ع-ش) 
الرباط.



، فص\\يلة، ال\\دار البيض\\اء. (الساس\\ية)، اتخ\\ذت ه\\ذه النش\\رة أس\\ماء1939-1922- نش\\رة معلم\\ي المغ\\رب»، 
وتق\\ديمات مختلف\\ة تعك\\س تط\\ور ه\\ذه المجموع\\ة، غي\\ر أن ال\\ترقيم ظ\\ل مس\\تمرا. فاتخ\\ذت إذن الس\\ماء التالي\\ة

؛ و نش\\رة الف\\رع المغرب\\ي للنقاب\\ة الوطني\\ة1926-1922بالتت\\ابع:  نش\\رة ودادي\\ة التعلي\\م البت\\دائي للمغ\\رب»، 
؛ و نش\\رة النقاب\\ة العام\\ة للتعلي\\م1931-1927للمعلمين والمعلمات بالقطاع العم\\ومي لفرنس\\ا والمس\\تعمرات»، 

؛ و نشرة النقابة الوطنية للمعلمين والمعلمات لفرنس\\ا والمس\\تعمرات (ف\\رع1935-1931العلماني بالمغرب»، 
.1939كانون الول/ديسمبر – 1935المغرب)، 

، تصدر م\\رة ك\\ل ش\\هرين،1935-1930- ازدهار البريد بالمغرب»، جريدة للعلم والدفاع والعمل المهني، 
بوجدة.

، كانت تصدر مرة كل شهرين، بالدار البيضاء.1940-1926- جريدة موظفي المغرب» 

، شهرية.1939-1932- بريد المغرب»، جريدة لفروع المغرب لنقابات ك.ع.ش.، لفرنسا، 

15 إل\\ى 1937 تموز/يولي\\\و 14- طراف\\اي»، جري\\دة اتح\\اد النقاب\\ات الكونفديرالي\\ة للمغ\\رب (ك.ع.ش.)، م\\ن 
، كانت تصدر شهريا، ثم مرة كل شهرين.1939آب/أغسطس 

د-الحزبية.

+الشتراكية

-Carette، الدار البيض\\اء (المؤس\\س: ك\\\اريت-بوفي 1938-1923 لوكري ماروكان» (الصرخة المغربية)، 
Bouvet( 

، أسبوعية، الدار البيضاء .»1932-1930- لوبوبيلير ماروكان (الشعبي المغربي)، 

، أسبوعية، الدار البيضاء.1934-1933- لوسوسياليست ماروكان» (الشتراكي المغربي)، 

17- لوم\\اروك سوسياليس\\ت» (المغ\\رب الش\\تراكي) الف\\رع الفرنس\\ي للممي\\ة العمالي\\ة لفيديرالي\\ة المغ\\رب، 
، أسبوعية، الدار البيضاء.1939-آب/أغسطس 1934آذار/مارس 

+الشيوعية

-1936 ك\\\انون الول/ديس\\\مبر 20- كلرت\\\ي» (الوض\\\وح)، لس\\\ان ح\\\ال إقلي\\\م المغ\\\رب للح\\\زب الش\\\يوعي، 
، أسبوعية، الدار البيضاء.1937تموز/يوليو 

، نص\\ف1939 آب/أغس\\طس 15-1938- ليسبوار» (المل)، لسان حال الشيوعيين بالمغرب، فاتح أيار/مايو 
أسبوعية، الرباط.

+الوطنية

- لكسيون دي بوبل» (عمل الشعم)، فاس.



- لوبينيون دي بوبل» (راي الشعم)، الرباط.

+يوميات أقصى اليمين

- ل بريس ماروكان» (الصحافة المغربية)، الدار البيضاء

- لوسوار ماروكان» (المساء المغربي)، الدار البيضاء.

)الشهادات3

-حول الحرك\\ة النقابي\\ة، ك\\انت الش\\هادات الرئيس\\ية ه\ي تل\\– ال\\تي أدل\\ى به\\ا أل\\بير هيفيرن\\و، ولوس\\يان لوك\\ولر،
وك\\اترين فييي\\ي، وه\\م معلم\\ون؛ وج\\ان فاردي\\ل، معل\\م ث\\م أس\\تاذ؛ هن\\ري بري\\دوم، س\\ككي؛ ةج\\ان ليوني\\تي، م\\ن

موظفي الحماية؛ وفرانسوا ماتيي من الجمارك الشريفة؛ وسيزار إيردينجر من البريد.

ش\\ارل–ج\\ان ليوني\\تي وفرانس\\وا م\\ا تيي\\ي وإدم\\ون ك\\وهن؛ الش\\يوعية –-ح\\ول الحرك\\ات السياس\\ية: الش\\تراكية 
دوبوي وجان دريش وموريس رويي وفرنان شاسيو وميشيل مازيل وبول دوريل وأميدي أوريوس.


