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ج نجيب تقي أستاذ باحث يف تاريخ املغرب املعارص. ولد بالدار البيضاء يف 
12 دسمرب 1952. تابع دراسته الجامعية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف 
الرباط، إىل أن أنجز أطروحة يف موضوع مجموعة ماص اإلعالمية يف املغرب 
خالل فرتة الحامية، نال بها يف 14 يناير 2000 شهادة الدكتوراه يف التاريخ 
املعارص مبيزة مرشف جدا. وساهم يف مجموعة من الندوات العلمية بعدد 
من املداخالت التي نرش بعضها، كام ساهم يف تحرير مجموعة من املواد 
الغامضة من  الجوانب  بعض  بالكشف عن  اهتم  املوسوعات.  املنشورة يف 
تاريخ الدار البيضاء، منها ما يتعلق بتاريخ اإلعالم )بداية جريدة ال فيجي 
ماروكان سنة 1908 وبداية تلفزة ال تيلام يف عني الشق سنة 1954(، ومنها 
ما يتعلق بتاريخ الوطنية واملقاومة يف الدار البيضاء )حوادث فرحات حشاد 
يف كريان سنطرال وتشكيلة رحال املسكيني يف كريان سنطرال وخلية اليد 
السوداء يف كريان ابن مسيك(، إضافة إىل دراسة عن التوزاين رئيس العملة 
املغاربة يف مرىس الدار البيضاء يف نهاية فرتة الحامية ودراسة وضع مجموعة 
مانيسامن يف إطار الرصاع اإلمربيايل عىل املغرب. ويتجه اهتاممه إىل نرش 
وتاريخ  املغرب  يف  اإلعالمية  املؤسسات  تاريخ  حول  األعامل  من  مجموعة 
حي كريان سنطرال خالل الحامية. يدرس حاليا باملركز الرتبوي الجهوي درب 

غلف يف الدار البيضاء. 
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شكر وامتنان
كنا  الزمن،  تجاوز عقدا من  وقتا طويال  الحامية  فرتة  كريان سنطرال خالل  بتاريخ  اهتاممنا  استغرق 
نفكر يف بلورته مبرشوعي كتابني، أولهام عن بيوغرافيات معتقيل العمل الوطني يف هذا الحي، وثانيهام 
عن تطور مجاله. وأثناء ذلك، حصل اتفاقنا مع جمعية كازاميموار عىل إصدار دراسة مونوغرافية عن 
الحي املحمدي، يف إطار برنامج جرب الرضر الجامعي. فتوجب علينا أن نستثمر جزءا مام تراكم لدينا من 
البحث يف املرشوعني األصليني اللذين نأمل أن يصدرا يف القريب العاجل، إن شاء الله، مع إضافة محور 
خاص مبعتقل درب موالي الرشيف الذي هو األصل يف تصنيف الحي املحمدي منطقة مترضرة من فرتة 

الرصاص، مراعاة لسياق االتفاق املذكور.
ومراكز  الخزانات  كثري من  البحث يف  منا  تطلب  الكتاب  إنجاز هذا  أن  املقام، هو  يهمنا، يف هذا  ما 
التوثيق واإلعالم واملؤسسات العمومية والخصوصية، كام دفعنا إىل االتصال بعدد كبري جدا من األشخاص 
يف مختلف املواقع االجتامعية والسياسية واإلدارية والثقافية ...، منهم من مدنا بالوثائق واملصادر، ومنهم 
من  كثري  تذليل  يف  ساهمت  معلومات  أو  بشهادات  خصنا  من  ومنهم  إليها،  الوصول  علينا  سهل  من 
الصعوبات التي اعرتضت هذا املرشوع، ومنهم ... ومنهم .... ولهذا، فإننا نستغل هذا املقام لنعرب، لهم 

جميعا، عن خالص الشكر واالمتنان.
لكننا نريد أن نَثبت أسامء الذين حفزونا عىل اإلرساع بإصدار هذا الكتاب، من خالل برنامج جرب الرضر 
الجامعي الذي ساهموا فيه من مختلف مواقعهم. فال بد من اإلشادة بجمعية منتدى السعادة، و“ولد 
الحي” محمد سؤال الذي ساهم يف وضع اللبنات األوىل لالهتامم بالحي كمنطقة معنية بهذا الربنامج. 
كام يلزمنا أن نحيي انخراط العديد من املسؤولني عىل الصعيد املحيل واملركزي يف هذا املرشوع، إضافة 
إىل تسجيل دعم املجلس الوطني لحقوق اإلنسان وصندوق اإليداع والتدبري واالتحاد األورويب. ويتوجب 
علينا، أيضا، أن ننوه بجمعية كازاميموار التي تناولت املوضوع من زاوية رد االعتبار للمجال واإلنسان، مع 
اإلشادة بأطرها الذين رافقونا أثناء إنجاز الكتاب، وخاصة عادل السعداين ودنيا بنسليامن وعبد الرحيم 
قاسو. وال ننىس، يف هذا املسار، منسقة الربنامج يف الحي املحمدي فاطنة البيه التي كانت حلقة الوصل 

يف كل هذا املسار.



تــقـدمي4

رشفني األستاذ نجيب تقي، عندما طلب مني قراءة مؤلفه هذا والتقديم له. عنون عمله “جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – الحي 
املحمدي بالدار البيضاء يف القرن العرشين، محاولة يف التوثيق”. يعكس العنوان لوحده، ويف نفس اآلن، املوضوع املدروس وشخصية 
الباحث. فمن جهة دقة املوضوع بتحديد املكان والزمان، ومن جهة ثانية تواضع املؤلف، واحتياطه املفرط بالتشديد عىل مصطلحات 
من قبيل “جوانب” و“محاولة”. فاألستاذ نجيب تقي من صنف املؤرخني الذين يظلون عىل عطشهم للامدة التاريخية الخام مهام 
تراكمت لديهم “املادة املصدرية”. والخالصة التي ميكن لعملهم أن يبلورها، ليست يف نظرهم إال مظهرا “للحقيقة” التاريخية التي 
تحتاج إىل تنقيب أكرب وتركيب أدق. أركز عىل هذه املالحظات، ألن ما سيطلع عليه القارئ هو يف الحقيقة “موسوعة لذاكرة مكان، 
ونشيد مللحمة ساكنة”. فالتوثيق يف هذا املؤلف كثيف، كثافة الغابة التي ال يسرب أغوارها إال املستكشف املهووس باملعرفة، والذاكرة 

يف دفتي هذا الكتاب تتدفق بدقائق تفاصيلها لدرجة “التخمة” !

 أود يف البداية أن أذكر بظرفية نرش هذا املؤلف، وهي نتاج التقاء سريورتني. سريورة نضج املدرسة التاريخية املغربية، واألستاذ نجيب 
تقي أحد أعضائها. فقد راكمت هذه املدرسة منذ ما يزيد عىل نصف قرن خربة منهجية يف مجال التوثيق والتحقيق، واملونوغرافية 
بشكل خاص. واستوعبت يف هذا الباب الرصيد املعريف واملنهجي للتوجهات العلمية التي منت وترعرعت يف ظل “التضلع املنهجي”. 
وعىل قاعدة الكم املحرتم من األبحاث التي أنتجت بالجامعة املغربية، اقتحمت املدرسة التاريخية املغربية الحقل العاملي للبحث 
التاريخي، موسعة مجال دراساتها وفضاءات مواضيعها، وزوايا معالجاتها املنهجية. يف إطار هذه السريورة، تحولت املونوغرافية، من 
املنتوج شبه الوحيد للمؤرخني املغاربة، إىل صنف ضمن أصناف أخرى، إال أنها استفادت من “تلقيح” العلوم االجتامعية، وتطورت نحو 

األفضل، وأبحاث األستاذ تقي خري دليل عىل ذلك.

تزامنت مع هذه السريورة “العلمية – املهنية” سريورة أخرى، تتعلق ب“الذاكرة الجامعية” للمغاربة، فاملتعارف عليه داخل الحقل 
العلمي، هو التمييز بني “الذاكرة التاريخية” و“الذاكرة الجامعية” لشعب ما، ويف زمن ما. فاألوىل ذاكرة العلامء، أي املؤرخني املحرتفني، 
وتنتج   ... وأكادمييا  جامعيا  املعتمدة  واملناهج  النظريات  أي  العلم،  لسلطة  إال  الذاكرة  هذه  تخضع  ال  اإلسطوغرافيا.  قاعدة  وهي 
باستقالل تام عن كل السلط األخرى. بينام “الذاكرة الجامعية” تعكس التوازنات الحاصلة يف مجتمع ما، بني السلط السياسية والثقافية 
أسامء  يف  اإلشهار،  بانوهات  يف  اإلعالم،  وسائل  يف  املدريس،  الكتاب  يف  نصادفها  انتقائية”  “ذاكرة  فهي  كذلك،  ولكونها  واالقتصادية. 
... طابع االنتقائية يعني اإلقصاء، والتهميش والتضخيم. واملعروف لدى املختصني هو أن  الساحات والشوارع، يف الحفالت الرسمية 
التطابق بني الذاكرتني غري ممكن متاما، إال أن املسافة بينهام قد تكرب أو تقرص. فكلام كان االستبداد مسترشيا يف مجتمع ما كلام بعدت 
املسافة لدرجة إلغاء “الذاكرة الجامعية” ل“الذاكرة التاريخية” ... فيتحول السعي نحو متلك تاريخ شعب ما إىل رصاع عنيف إلقصاء 
متثالت فئات محكومة لصالح قراءات للاميض، خاصة بالفئات املهيمنة والحاكمة. وعكس ذلك، كلام عمت الدميقراطية، وتم قبول 

التعدد واالختالف، كلام فتح املجال لذاكرات مقصية أن تعرب عن نفسها.

وقد دخل املغرب منذ عقدين من الزمن يف سريورة توسيع مجال التمثالت، وبالتايل السامح التدريجي لذاكرات مقصية، للتواجد إىل 
جانب “الذاكرة الرسمية”، وبالتايل ُفتح ورش إعادة هيكلة “الذاكرة الجامعية” للمغاربة، وال زال الورش إال يف مراحله األوىل. يف قلب 
هذه الظرفية بالضبط، ظرفية االنتقال نحو جديد مل تتوضح بعد معامله، يصدر األستاذ تقي مؤلفه هذا. ويوضح “أننا مل نرم التنظري 
من تناول تلك الجوانب، بل سيكتشف القارئ برسعة وسهولة، أننا نهدف إىل توفري مادة أولية قابلة لالستثامر واإلغناء )...( تتمثل يف 
النصوص والصور واملخطوطات والجداول ...”. وبالرغم من هذا التحذير، ومن غياب أي ترصيح سواء يف شكل تعليق علمي، أو توصيف 
سيايس، فإن منهج عرض املعلومات، وترتيب الروايات، وتوطني الصور، خصوصا صور “أبناء وبنات الحي” ييش “بقرب حميمي” ذكرين 
باملقولة املأثورة : “حب األوطان من اإلميان”. عند فقهاء القرن التاسع عرش، قبل ميالد “املغرب املعارص”، كانت األوطان بالنسبة لهم 
هي مكة واملدينة، أي الوطن الروحي. بعد ذلك برز “الوطن الرتايب”... يف قلب هذا الوطن الناشئ يتموقع “الحي” بجنباته املختلفة : 
“حي الشابو”، “سوسيكا”، “الكريان”، “درب موالي الرشيف”، “الدار العالية”، “طومازو” ... ومبا أننا يف ظرفية متتاز بتنافس الذاكرات، 
خصوصا تلك التي كانت مقصية إىل زمن قريب، ومنها ذاكرة “الحي املحمدي – كريان سنطرال” فكيف سيجمع األستاذ تقي بني 

املسالك الوعرة للذاكرة
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خربة املتضلع املتشبع باحتياطات املؤرخ املحرتف، وحامسة ابن البلد املتخوف من سطو “تجار الذاكرة” عىل الرتاث الجامعي “للحي”، 
وتوظيفه ملآرب أخرى ؟ أظن أن هذا التعقيد، عوض أن يكبل املؤلف، دفعه لرفع التحدي، والنتيجة هذه “املوسوعة” التي تستقر بني 

“الذاكرة والتاريخ”.

يتكون الكتاب من ثالثة أجزاء. يهدف األول إىل التوطني الجغرايف للمكان، عرب تركيب دقيق لتاريخ الحي الصناعي بالدار البيضاء 
وبروز وتطور التجمعات السكانية العاملية وسطه وبجواره. ويف هذا الباب هناك استعراض لكل الوثائق املتوفرة من املرجعية الخاصة 
مرورا  الصفيحية،  لألحياء  وخصوصا  للسكن،  املنظمة  للقوانني  وللحي،  للمدينة  العامة  بالتهيئة  املتعلقة  للتصاميم  األرايض،  مبلكية 
باألصول االجتامعية للساكنة، وما صاحب نزوحها وتكتلها ومعاناتها. ميتاز هذا الجزء بغزارة املعطيات، ودقة التوثيق، والوضوح يف 
العرض املعزز بالتصاميم والبيانات وصور املباين. قد ينتقد الكاتب يف اعتامده عىل طول االستشهادات املستخرجة من مراجع معروفة. 
يشفع له يف ذلك كون بعض هذه املراجع مفقود التداول، واملراد من العمل هو توفري كل املعطيات املمكنة لحفظ ذاكرة مهددة 
باإلتالف، وإعداد رشوط كتابة تاريخية علمية حول التعمري كمنتوج مجتمعي وكسريوة تاريخية معقدة. يركز الجزء الثاين عىل “العمل 
الوطني يف كريان سنطرال”. يتناول األستاذ تقي هذا املوضوع عرب ثالث مجزوءات: العمل الوطني من الثالثينات إىل بداية الخمسينات، 

ثم حوادث دجمرب 1952 أو “املقاومة بالحجر”، وأخريا “املقاومة املسلحة” بالحي.

يف هذا الجزء أيضا، يتداخل تقي “املتضلع” مع تقي “ابن الحي” املنتفض عىل اإلقصاء والتهميش، خصوصا ذلك الذي يطال بسطاء 
الناس، أوالئك الذين صنعوا، بتضحياتهم املختلفة بعض مالحم العمل الوطني يف صيغه السياسية املدنية واالنتفاضية املسلحة.

تألق الكاتب يف هذا الفصل بتجسيده ملنهج املتضلعني القايض بالدراسة الدقيقة لألحداث يف إطار “الزمن القصري”، معززة بغزارة 
الشفوية.  والرواية  والصورة،  الفرتة،  وجرائد  املؤرشفة،  الوثيقة  فحرضت  واملصادر.  املراجع  تعداد  عىل  مؤسس  وتحقيق  املعلومات 
إىل جانب هذه املعالجة التي تعتمد يف بناء خالصتها عىل “السببية يف الزمن القصري”، يلح األستاذ تقي عىل إعادة االعتبار للفاعلني 
و“روح  لصالح مصلحة جامعية  الفردية”  للذات  “نكران  تثمني  ومن  التكريم،  من  نوع  منهم.  لألحياء  الكلمة  وإعطاء  “الحقيقيني” 

جامعية” هي جوهر “الشعب” كام تصوره “أوالد الحي”.
يندرج هذا الرتكيب يف قلب الرصاع من أجل إعادة هيكلة “الذاكرة الجامعية” ... فسيكون الكتاب حتام مرجعا ألرس الحي، وإنعاشا 

لذاكراتهم املكلومة حتى تتفاعل مع املنشور، إلغنائه، ورمبا لتصحيح ما اعوج فيه.

يخصص الكاتب الجزء الثالث ملعتقل “درب موالي الرشيف”، يف محاولة للجمع بني تاريخ املكان ووظائفه األمنية، يف إطار الرصاعات 
التي عرفها املغرب املستقل حول بناء “الدولة الوطنية”، وذاكرة الذين ُغيبوا ُوعذبوا يف هذا الفضاء املغلق، ومل يكونوا كلهم من أبناء 
وبنات الحي املحمدي، بل من مختلف أنحاء املغرب، كأن الجزأين األولني مل يكتبا إال للتمهيد لهذا األخري. ال يختلف هذا الجزء عن 
املحفوظة  الضحايا  مع  الضمني  التعاطف  كام  متوفرتان،  املعلومات  والدقة يف  فالغزارة  العرض،  وتقنيات  املنهج  ناحية  من  سابقيه 
ذاكرتهن وذاكرتهم يف القوائم والصور واألحكام والشهادات ... إال أنه يثري نوعا من االستنكار الضمني لدى الكاتب، محوره رمبا السؤال 
التايل: ملاذا ُزرع يف تراب الحي، وهو القلب النابض للوطنية املغربية إبان مرحلة مقاومة االستعامر، معتقل اختزن كل أصناف التعذيب 
والتنكيل واملس بالكرامة اإلنسانية ؟ كأن الوطن كله معتقل يف بقعة من الحي، بعد أن كان الحي بفرقه الرياضية ومجموعاته املرسحية 
والفنية ومنظامته املقاومة بالسالح ... الفضاء املحتضن للوطن بل املتامهي معه ... رمبا يف تحويل فضاء االعتقال هذا ... إىل فضاء 
للتذكار ... إىل فضاء مفتوح يسائل البعد “الهمجي” يف اإلنسان، ليحارصه، ليقزمه، حتى ال يهيمن من جديد، لييسء لألحسن، للجميل 

... للذاكرة مسالك، مسالك وعرة واألستاذ تقي يعبد هنا إحداها.

املصطفى بوعزيز أستاذ بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
عني الشق الدار البيضاء يف 27 يناير 2012.



تــقـدمي6

ظللنا، منذ صغرنا، نسمع عن الدور الفعال الذي قام به كريان سنطرال يف املقاومة املسلحة من أجل استقالل املغرب وعودة سلطانه 
الرشعي ابن يوسف من املنفى، فكان ذلك مصدرا الفتخارنا واعتزازنا بهذا الحي الذي ننتمي إليه. ومع ذلك، ظل هذا الدور ملتبسا يف 
أذهاننا، ورصنا نتساءل يف قرارة أنفسنا عن تاريخيته وحقيقته وحجمه وحدوده. وكربنا، فاخرتنا ألنفسنا مهنة البحث يف التاريخ، فأخذ 

هذا املوضوع يشغلنا ويدفعنا إىل االهتامم به والسعي إىل ما يفيد يف التعريف به.
ولعل املناسبة التي كانت سانحة لتعميق البحث يف املوضوع هي املناسبة التي تلت حصولنا عىل شهادة الدروس املعمقة يف التاريخ 
املعارص من كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، وبدأ تفكرينا يف تسجيل موضوع لتهييء أطروحة جامعية، غري أننا، وألسباب ال 
يسمح املقام بطرحها، أخطأنا هذا املوعد، حيث سارعنا إىل تسجيل أطروحة عن تاريخ أكرب املؤسسات اإلعالمية األجنبية يف مغرب 
الحامية1. واستغرقنا البحث يف هذا املوضوع وإنجازه مدة طويلة جدا قاربت عقدا ونصف عقد من الزمن، إىل أن عاد موضوع كريان 
سنطرال يلح علينا من جديد، خاصة بعد مساهمتنا يف معرض لوجوه الحركة الوطنية املغربية يف الدار البيضاء خالل فرتة الحامية، 
كان قد أنجز يف املركز الرتبوي الجهوي بالدار البيضاء. لقد كان هذا املعرض فرصة لالتصال بكثري من الوجوه التي عملت يف مختلف 
ميادين الحقل الوطني )األحزاب والنقابات واملدارس الحرة والخاليا املسلحة ...(، ولجمع عدد كبري من الصور والوثائق الشاهدة عىل 

ما ساهمت به إبان الفرتة االستعامرية، تعلق عدد مهم منها بحي كريان سنطرال.
أخذت الرغبة تشدنا، من جديد، إىل االهتامم مبوضوع املقاومة املسلحة يف كريان سنطرال إبان فرتة الحامية، فرتددنا، طويال، عىل 
املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، وانكببنا عىل ملفاتها، مستفيدين من دعم السيد املندوب السامي ومساعدة 
األطر العاملة فيها2. ويف الوقت نفسه، سعينا إىل االتصال بأكرب عدد ممكن من املقاومني ورجال الوطنية والشاهدين عىل فرتة الحامية 
يف كريان سنطرال واإلنصات إىل رواياتهم من أجل تسليط الضوء عىل كثري من العمليات واألحداث والسياقات ... فام كانت حصيلة 

امللفات والروايات ؟ 
لقد متكنا من جمع معلومات قيمة عن أسامء املقاومني وألقابهم ومساقط رؤوسهم وتواريخ ازديادهم وسياقات العمليات التي 
أنجزوها وما ترتب عليها من اعتقال أو استشهاد أو إعدام أو سجن أو نفي أو فرار، ومن التعرف عىل مجموعة من التنظيامت املسلحة 
التي كانت تعمل يف كريان سنطرال وأفرادها ودرجات مسؤوليتهم. كام متكنا من االطالع عىل عدد مهم من الوثائق األصيلة التي ال 
يدرك مدى أهميتها إال الباحثون يف التاريخ، بل ومدى ما يغمرهم من نشوة وراحة عند وصولهم إليها، ومنها األحكام الصادرة يف حق 
املقاومني وشهادات اعتقالهم يف السجون وشهادات خروجهم منها واملراسالت التي دارت بينهم وبني ذويهم أو محاميهم، إضافة إىل 

مخطوطاتهم وصورهم الفردية والجامعية ... 
غري أننا مل نتمكن من التغلب عىل مشكلة أساسية طرحتها تلك امللفات وهذه الروايات، وهي مشكلة الحسم يف هويات األشخاص 
املساهمني يف عمليات املقاومة يف كريان سنطرال أو يف غريه من أحياء الدار البيضاء أو يف بعض البوادي املغربية. ومل يزدد األمر إال 
صعوبة، عندما كنا نجد أنفسنا أمام حشد كبري من األشخاص الذين يتحدثون عن دورهم يف هذه العملية أو تلك بل ومبسؤوليتهم 
املبارشة فيها )عملية قنبلة مرس السلطان مثال(. بل وكنا نقف حائرين، عندما يعرس علينا الحسم يف مسألة ادعاء أكرث من منظمة أو 
خلية مسؤوليتها عن بعض العمليات. ويزداد األمر التباسا، عندما كنا نلجأ إىل الروايات الشفوية التي، وألسباب كثرية وسياقات معقدة 
ال نريد الخوض فيها، يطغى عليها االلتباس والغموض والتناقض يف كثري من األحيان، إضافة إىل رفض كثري من املقاومني الذين قابلناهم 
الحديث عن العمليات وأصحابها وأهدافها، بل ورفض بعضهم أي حديث عن موضوع املقاومة أصال وفصال، وذلك ألسباب كثرية ال 

يسمح املقام بعرضها. 
ولذلك، ميكن القول إن طموحنا إلنجاز عمل أكادميي عن تاريخ املقاومة املسلحة يف كريان سنطرال يف أواخر فرتة الحامية قد خفت، 
انتظار رشوط أخرى أفضل3. كام خلصنا إىل أن ما  ورصنا مقتنعني أكرث بأن الرشوط الالزمة لذلك مل تحن بعد وبوجوب الرتيث يف 
نستطيع القيام به لحد الساعة ال يتعدى التعريف ببعض الجوانب من حياة هذا املقاوم أو من مجريات ذاك الحدث4، ويف أقىص 
األحوال إنجاز كتاب بيوغرافيات عمن تعرض منهم لالعتقال من خالل بعض الوثائق املادية التي ال يرقى إليها الشك )أحكام املحاكم 

وشهادات االعتقال وشهادات الخروج من السجون ...(.
ويف املقابل، وحتى نتجاوز هذا النوع من “البلوكاج”، قررنا منذ سنوات قليلة أال نحرص اهتاممنا يف هذا الجانب، وأن نفتح “جبهة” 

أخرى ال تخلو من أهمية يف الكشف عن هذا التاريخ املغمور، ويتعلق األمر بتاريخ مجال كريان سنطرال. 

تقدمي عام



7 جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – احلي احملمدي بالدار البيضاء في القرن العشرين، محاولة في التوثيق

والحق أن اهتاممنا بهذا الجانب كان عرضيا يف البداية، حيث كنا نحاول البحث عن أصول أسامء بعض املواقع التي ترتدد كثريا عىل 
ألسنة سكان الحي املحمدي، سواء كانت أجنبية )“الشابو” و“زرابة” و“سوسيكا” و“كاسطور” ...(، أم مغربية )درب موالي الرشيف 
وإدريس والبشري والخليفة وبوعزة الذين تنسب إليهم بعض الكريانات ...(. كام كان يستهوينا ما تحكيه الروايات الشفوية عن بدايات 
التجمعات السكنية )كريان سنطرال( واملؤسسات االجتامعية )سينام السعادة ومدرسة اتحاد الحي الصناعي ...(. لكن موضوع مجال 
كريان سنطرال – الحي املحمدي صار يستقطبنا من خالل طرح بعض التساؤالت الكربى، من قبيل التساؤل عن األسباب التي جعلت 
كريان سنطرال “يصمد” ما يقارب قرنا من الزمن وعن املراحل التي قطعها حتى صار من أكرب كريانات املغرب إن مل نقل أكربها، إضافة 
إىل تساؤالت تتعلق بجانب الهندسة املعامرية الطاغية عىل سكنى الحي املحمدي، من قبيل التساؤل عن رس االزدواجية التي تطبع البناء 

الصلب املوجود فيه ما بني العمودي واألفقي ومدى مالءمتهام للمغاربة وسياق وجود بعض القرى الجميلة املتفردة يف شكلها فيه ...
ولذلك، رصنا نجتهد من أجل الوصول إىل ما كتب يف هذا املجال عىل قلته، من تقارير ومقاالت ورسائل وأطاريح ... وشيئا فشيئا، 
رصنا نلم مبا رصد منها لدراسة تاريخ مجال الحي الصناعي عىل العموم وحي كريان سنطرال عىل الخصوص، كام رصنا نرتصد ملا ينرش 
عن املوضوع يف سياق أعم مثل بعض الدراسات واألطروحات التي تتناول تاريخ التعمري والهندسة املعامرية يف الدار البيضاء5. وما 
شجعنا أكرث عىل االهتامم بهذا املوضوع هو ما متكنا من الوصول إليه من ملفات قيمة عن بعض أطراف هذا الحي، سواء يف املكتبة 
الوطنية للمملكة املغربية، وخاصة ملف E 831 الذي يهم قرية سوسيكا، أو يف املقاطعة الجامعية للحي املحمدي، وخاصة امللفات 
التي تتعلق بكثري من التجزئات مثل الكدية والسعادة والرياض وبناين ... وظللنا منني النفس بإمكان الوصول إىل وثائق املحافظة عىل 
األمالك العقارية يف عني السبع ووثائق املجموعة الحرضية، إضافة إىل إمكان الوصول إىل وثائق غميسة يف املكتبة الوطنية. وأخذت 
تتبلور يف أذهاننا مشاريع مقاالت يف هذا االتجاه، بل إننا بصدد وضع اللمسات األخرية عىل بعضها، يف انتظار نرشها يف الوقت املناسب.
يف هذه األثناء، ويف سياق برنامج جرب الرضر الجامعي املرتبط بوجود معتقل درب موالي الرشيف اليسء الذكر يف الحي املحمدي، اتصلت 
بنا جمعية كازاميموار وعرضت علينا املساهمة يف إنجاز مشاريعها املتعلقة بحفظ الذاكرة فيه، وهي اللوحات التذكارية املتعلقة باملواقع 
التاريخية املوجودة يف الحي املحمدي وخريطتها، إضافة إىل مونوغرافية تاريخية تستهدف عموم القراء يف هذا الحي. وقد وافقنا عىل هذه 
املشاريع، انطالقا من رغبتنا يف املشاركة، ويف حدود اإلمكان، يف كتابة تاريخ كريان سنطرال الذي مل يحظ مبا يستحقه من اهتامم الباحثني، 
ويف تعريف سكانه عىل بعض الجوانب من تطور املجال الذي ينتمون إليه والكشف عن بعض الجوانب املتعلقة بالنضال الوطني الذي 
خاضه أسالفهم ضد االستعامر. وكنا عىل بينة من كثري من الصعوبات التي تنتظرنا يف هذا الصدد، ومنها مشكل الوصول إىل مجموعة 
من الوثائق التاريخية التي يجب اعتامدها يف كتابة تاريخ كريان سنطرال. وبهذه املناسبة، يجب اإلقرار باملجهودات التي بذلتها جمعية 
كازاميموار، وبتعاون مع تنسيقية برنامج جرب الرضر الجامعي يف الحي املحمدي، من أجل تذليل املشاكل املتعلقة بالوصول إىل مصادر 
التوثيق. فقد استصدرت من عاملة الحي املحمدي – عني السبع مجموعة من املراسالت اإلدارية املوجهة إىل مختلف الجهات املعنية 
مبساعدتنا عىل الوصول إىل املعلومات. ويلزمنا القول إن بعض هذه املراسالت قد استنفذت األهداف املسطرة لها، كام هو شأن املراسالت 
التي وجهت إىل املقاطعة الجامعية واملحافظة عىل األمالك العقارية عني السبع ومصلحة حفظ الصحة يف الحي املحمدي، يف حني كانت 
الفائدة من بعضها اآلخر هزيلة أو منعدمة، ألسباب كثرية. ومنها غياب تقليد األرشفة يف كثري من املرافق العمومية التي تهمنا يف هذا 
الكتاب وعدم ضبط املصالح اإلدارية التي ورثت أرشيفات سلطات الحامية يف الدار البيضاء بعد االستقالل، زد عىل ذلك ما ترتب عىل 

التقسيامت اإلدارية املتالحقة يف هذه املدينة من اضطراب يف توزيع وثائقها عىل مختلف النيابات واملندوبيات.
وتطلب األمر منا وقتا طويال وجهدا جهيدا يف االطالع عىل ما تيرس لنا من تلك الوثائق التي يتم استعامل كثري منها ألول مرة يف هذا 
الكتاب، سواء ما يتعلق بالتنقيب عام يهمنا منها واستنساخه واستثامره. وضاعف من هذا األمر ما عانيناه من بعض املسؤولني، وهم 
قلة قليلة، والحمد لله، من أساليب املامطلة يف السامح لنا باالطالع عىل مجموعة من الوثائق األساسية يف هذا الكتاب، عىل الرغم 
من املراسالت الرسمية الصادرة عن عاملة عني السبع – الحي املحمدي. فكان ذلك من األسباب التي جعلتنا ننفق كثريا من الوقت 
يف االطالع عليها، يف الوقت الذي عرب فيه املسؤولون عن جمعية كازاميموار عن تفهمهم، عىل الرغم من االلتزامات التي تلزمهم إزاء 
الجهات املساهمة يف برنامج جرب الرضر الجامعي. ولهذا، فإننا نستغل هذه الفرصة لدعوة بعض املسؤولني إىل وجوب مراجعة طريقة 
معاملتهم للباحثني وتجاوز األساليب التي طغت عىل اإلدارة يف السابق من بريوقراطية واحتكار للمعلومة، كام نستغلها لتجديد الشكر 

لغريهم من املسؤولني عن اإلدارات الرسمية واألطر واملستخدمني العاملني تحت إرشافهم عىل ما قدموه لنا من دعم مادي ومعنوي.
ظللنا، بعد االتفاق مع جمعية كازاميموار ببضعة أسابيع، نتساءل عن مدى صواب التصور الذي تم وضعه للكتاب، حيث يلزم أن يكون 
موجها للتالميذ والطلبة وعموم القراء يف الحي املحمدي، مع ما يفرضه من عدم الخوض يف تفاصيل املعلومات ودقائق األحداث والحوادث 
التي يهتم به الباحثون املتخصصون. لكننا اجتهدنا يف الوقت نفسه من أجل اإلجابة عن كثري من األسئلة التي يطرحها مجموعة من املهتمني 

بذاكرة كريان سنطرال – الحي املحمدي ورفع اللبس عن كثري من الجوانب املتعلقة مبجاله وحركته الوطنية ومقاومته املسلحة.
كام ظللنا، طيلة تلك املدة، نحاول إقناع أنفسنا بقرص الكتاب عىل هذين املحورين، إىل أن اتخذنا القرار برضورة إضافة محور ثالث 



تــقـدمي8

أكرث مسايرة لربنامج جرب الرضر الجامعي، وهو الخاص مبعتقل درب موالي الرشيف الذي من أجله أدرج الحي املحمدي ضمن املناطق 
املستفيدة منه. وهنا، طرح مشكل كنا عىل وعي به، وهو مشكل التوثيق مرة أخرى، حاولنا عالجه مببارشة االتصال باملنتدى املغريب 
من أجل الحقيقة واإلنصاف، وكنا نعقد آماال عريضة يف هذا الصدد، وخاصة ما يتعلق بلوائح “ضيوف” هذا املعتقل، لكننا فوجئنا مبا 
أخربنا به أحد املسؤولني عن املنتدى من عدم توفره عىل ضالتنا6. وهنا، انكببنا عىل مسح عدد كبري من الجرائد الصادرة يف ما يعرف 
ب“فرتة الرصاص” وما بعدها وإىل حدود أواخر العقد األول من القرن الواحد والعرشين، من أجل إنجاز الئحة خاصة مبحتجزي درب 
موالي الرشيف، إضافة إىل استعامل ما يعرف ب“أدب السجون” دون أن نهمل املقابالت مع عدد كبري جدا من املعتقلني السياسيني 
السابقني ومن لهم إملام بظاهرة االعتقال السيايس. وعندما تقدمنا يف العمل يف هذا الصدد، متكنا من الحصول عىل الئحة من املجلس 
اجتهدت  التي  الالئحة  أن هذه  والحق  الرشيف.  اإلنسان، تحتوي عىل 1412 محتجز مروا مبعتقل درب موالي  االستشاري لحقوق 
جمعية كازاميموار يف الحصول عليها مهمة جدا، ألنها أول وثيقة رسمية تصدر عن تلك املؤسسة الرسمية وألنها تحتوي عىل معطيات 
مهمة جدا عن املحتجزين وتواريخ اعتقالهم واملجموعات التي ينتمون إليها، غري أنها بحاجة إىل تدقيق وتصحيح ومراجعة العتامدها 
عىل الترصيحات الواردة يف امللفات التي أودعها ضحايا فرتة الرصاص من أجل الحصول عىل تعويضات الرضر الفردي، وليست عىل 
وثائق رسمية صادرة عن الجهات املسؤولة عن االعتقاالت السياسية خالل تلك املرحلة7. فتوصلنا إىل الئحة أولية ال ندعي عىل اإلطالق 
أنها دقيقة وال كاملة. كام اجتهدنا من أجل استعامل بعض الوثائق الرسمية وكثري من الروايات الشفوية يف تدوين بعض املعطيات 

التاريخية عن ذلك املعتقل، إضافة إىل انتقاء مجموعة من النصوص والوثائق التي تساعد عىل رسم واقع “الضيافة” فيه.
وبذلك، صار الكتاب يتكون من ثالثة أجزاء، اخرتنا له عنوانني، أولهام أسايس، وهو جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – الحي املحمدي 

بالدار البيضاء يف القرن العرشين، وثانيهام ثانوي، وهو محاولة يف التوثيق، وال بد من توضيح بعض ما جاء فيهام.
ملاذا “جوانب” ؟ يالحظ القارئ أننا مل نكتف باستعامل هذه الكلمة يف عنوان الكتاب، بل وحتى يف عناوين األجزاء، ألن التطرق إىل 
تاريخ هذا الحي ميكن أن يتم من خالل جوانب كثرية وزوايا مختلفة، وهو ما ال يدعيه عىل اإلطالق هذا املجهود، بل هو بحاجة إىل تظافر 

مجهودات كثرية من أجل تحقيق الرتاكم الالزم، وحسبنا أن نتناول بعض الجوانب من خالل ما وصلنا إليه من وثائق ومراجع وروايات.
ما املقصود بحي كريان سنطرال ؟ ال يعني الحي الصفيحي املعروف فقط، بل وكذلك عددا من األحياء الصلبة البناء من بلوكات وقرى 
عامل ... وميكن حده خالل فرتة الحامية بشارع الحزام الكبري وزنقة مارينيي وزنقة ليسباردا وزنقة محمد بن جلول وطريق كامبولو.

وملاذا كريان سنطرال – الحي املحمدي ؟ ألن الكتاب يتناول القرن العرشين كله، أي الفرتة التي كان فيها املجال املدروس يحمل اسم 
كريان سنطرال )1922-1956( ثم الفرتة التي تليها والتي صار يتسمى فيها باسم الحي املحمدي.

ملاذا محاولة يف التوثيق ؟ سيالحظ القارئ والدارس أننا اجتهدنا يف اعتامد املنهج القائم عىل وصف الواقع وربطه بالعوامل املؤثرة فيه، 
يف حدود ما تسمح به املصادر واألصول املتوفرة لدينا، وسيلمس، بسهولة وبدون عناء كبري، أننا كنا شديدي الحذر يف إصدار األحكام 
وتأويل الوقائع واألرقام والغوص يف التنظري، انطالقا من قناعتنا، وقناعة عدد من الدارسني والباحثني، بأننا، يف املرحلة الراهنة، مطالبون 
قبل كل يشء بتدقيق معرفتنا التاريخية للواقع، كام أن مثل هذه الدراسة املونوغرافية التي اهتمت بتاريخ حي كريان سنطرال – الحي 
املحمدي ال ترقى إىل طرح ما ميكن طرحه من تنظريات وتفسريات عامة. ويلمس القارئ والدارس، أيضا، حرصنا عىل ثبت أكرب عدد 
من الوثائق التي نروم منها أن نوفر عىل زمالئنا الباحثني عناء الوصول إليها ملا خربناه من صعوبات، ورصفناه من مجهودات وسنوات.

  1
لنيل  أطروحة  الحامية،  فرتة  باملغرب يف  اإلعالمية  ماص  مجموعة  تقي،  نجيب   -
بالرباط،  اإلنسانية  والعلوم  اآلداب  كلية  التاريخ(،  )شعبة  اآلداب  يف  الدكتوراه 

جامعة محمد الخامس، تاريخ املناقشة 14 يناير 2000، كتابان.
  2

التي  املندوبية  ملفات  أرقام  انظر  وجهد،  وقت  من  رصفه  تم  ما  أهمية  إلدراك 
اطلعنا عليها يف البيبليوغرافيا.

  3
لوزارة  التابعة  الحامية  وثائق  مكامن  بزيارة  تسمح  ذاتية  رشوط  بتوفر  سواء 
الخارجية يف باريس ونانت أو موضوعية تتعلق برتخيص الدولة الفرنسية باالطالع 

عليها وبسعي املندوبية السامية إىل استنساخها أو اسرتجاعها.
  4

الوطنية  الحركة  وموسوعة  املغرب  معلمة  يف  املنشورة  املواد  ثبت  إىل  داعي  ال 
واملقاومة وجيش التحرير باملغرب عن تلك الوجوه )صالح املسكيني والحاج عمر 

املزويض ومحمد بن العريب النية ومحمد بن امليك “هوشيمني” ...(، إضافة إىل:
- نجيب تقي، “مساهمة يف دراسة حياة رحال املسكيني”، دور الدار البيضاء يف 
الحركة الوطنية واملقاومة املسلحة، منشورات جامعة الحسن الثاين عني الشق كلية 

اآلداب والعلوم اإلنسانية الدار البيضاء وجمعية الدار البيضاء كريان سنطرال، دون 
تاريخ، ص. 151-105.

- نجيب تقي، “الدكتور عبد الكريم الخطيب يف حي كريان سنطرال بالدار البيضاء 
يوم االثنني 8 دجنرب 1952”، سرية فقيد املقاومة وجيش التحرير املرحوم الدكتور 
جيش  وأعضاء  املقاومني  لقدماء  السامية  املندوبية  نرش  الخطيب،  الكريم  عبد 

التحرير، الرباط، 2009، ص. 118-107.
  5

انظر البيبليوغرافيا.
  6

انشغل املنتدى، حسب املسؤول الذي قابلناه، مبلفات املعتقلني السابقني االجتامعية 
)التعويضات عن الرضر الفردي ...( وأهمل ما كان مسطرا من االهتامم مبوضوع 

ذاكرة االعتقال السيايس.
  7

- Ahmed Boukhari, Raisons d’ états: Tout sur l’affaire BEN BARKA 
et d’autres crimes politiques au Maroc, Éditions maghrébines, 
Casablanca, 1ère éd., 2005, p. 274.
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اجلزء األول
جوانب من تاريخ مجال كريان 

سنطرال خالل فترة احلماية



اجلزء األول10

أنه كان مجاال  الذي استقر عليه حي كريان سنطرال، وما نعلمه هو  املجال  بتاريخ  تتعلق  بالوصول إىل وثائق  مل تسمح جهودنا 
الستقرار إحدى قبائل الشاوية املعروفة، وهي قبيلة مديونة التي تتكون من عدد من الفرق أو “الفخذات”، وهي أوالد مسعود وأوالد 

عبد الدايم وحرث أهل الرتس وأوالد املجاطية وأوالد حدو وأوالد جرار والعاممرة وعزوقة والهراويني 1.
تهمنا من هذه الفرق فرقة الهراويني التي كانت تشغل املجال الذي استقر عىل جزء منه حي كريان سنطرال فيام بعد، وكانت تتوزعها 
مجموعة من األرس التي سمح لنا االطالع عىل وثائق املحافظة بالتعرف عىل بعضها، ومنها من ظل محفورا يف الذاكرة الشعبية حتى 
اآلن، مثل أرسة بوعزة بن أحمد بن قاسم وأرسة بوعزة بن محمد بن الطيبي وأرسة محمد بن محمد لخريي وأرسة محمد بن بوعزة 
هرس وأرسة محمد بن حجاج الهراوي2، مع اإلشارة إىل شهرة أرس أخرى يف هذا املجال، دون أن تكون هراوية، ومنها أرسة العايدي بن 

محمد الحريزي وأرسة الخليفة ولد الهجامية3. ومام تعرفناه عن بعض األرس الهراوية )الوث. رقم 1(:

بوعزة بن أحمد بن 
قاسم الهراوي4

زوجتاه عائشة بنت محمد بن لحسن الزيانية وفاطمة بنت محمد بن بوعزة “لحرش” 
وأوالده محمد واملهدي ومصطفى والتهامي وعائشة وخدوج وزهرة وفاطمة وحدهوم 

والحسني وإخوته محمد والحسني وزهرة والتومية ...

5263c
9307c

23.029c
13313c

بوعزة بن محمد بن 
الطيبي الهراوي5

زوجتاه السعدية وزهرة بنت أحمد بن قاسم وأوالده محمد وزهرة ومصطفى والحسني 
وزهرة ومريم وبوعزة

13314c
22312c
23.029c أحمد بن عالل الزين 

الهراوي
زوجته )بنت بوعزة بن محمد بن الطيبي( وأوالده فطومة ومحمد سعيد والطيبي وعبد 

الرحيم وامحمد 
أحمد بن قاسم 
املديوين الهراوي

زوجتاه فاطمة بنت الحاج أحمد املديونية الهراوية والزوهرة )وولداه منها بوعزة والتومية( 
ورقية بنت بوشعيب بن املعطي الهجامي )وأوالده منها الزهرة ومحمد والحسني وفاطمة(

5690c

)الوث. رقم 1(

وقد ظلت بعض أسامء الهراويني راسخة يف ذواكر سكان الحي املحمدي، من خالل ما ينسب إليهم من أماكن، ومنها “بالد أوالد 
هرس” و“دوار يس أحمد” و“دوار بوعزة” و“درب بلقاسم” و“كريان بوعزة” و“دار بوعزة بن محمد بن الطيبي” التي ما تزال قامئة 

حتى اآلن، عىل الرغم من قدمها وتالشيها )الوث. رقم 2(6:

جوانب من تاريخ مجال كريان سنطرال خالل فترة 
احلماية

)الوث. رقم 2(
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كان مجال استقرار الهراويني فالحيا، بدليل وجود أسامء بقايا املنظر الفالحي عىل تصاميم األرايض التي كانت يف حوزتهم حتى عقد 
الخمسينيات من القرن العرشين، وبدليل احتفاظ بعضها بأسامئه الدالة عىل النشاط الزراعي أو الطابع القروي )عرصة – دوار – 
“فخذة” ...(، وذلك قبل أن تجتثها آليات الهدم وأدواته من أجل بناء البلوكات وغريها من الوحدات العمرانية التي ظهرت يف مجال 

كريان سنطرال يف عقود الحامية )الوث. رقم 3(7.

املصدرأمارات الطابع الفالحي والقروي امللك

داران – سانية – “أروى” )اصطبل( – مرس – “توفري” )مخزن للتنب( – “حايط من الحجر” – دالية العايدي
– مختلف األشجار املثمرة – سواقي – صهريج - “كوارات أوالد السعيدية وبحرية عبد الرحامن...”

5.690c .ر.ع

داران - “عرصة” – سانية - آبار – “دالية” )كروم( – صهريج – “فران جري” – مطامري – عرصة يس العايدي
“توفري” – حظرية – أرض مجتثة ...

15.990c .ر.ع

ر.ع. 23.029cبنايات – صهريج – حظرية – رياض – أرض بها أشجار مثمرة )verger( ...أرض البسباسة
)الوث. رقم 3(

وهو ما يظهر من خالل املعطيات الواردة يف تصميمي األرضني التاليني )الوث. رقم 4(.

تفيض الروايات الشفوية يف الحديث عام ميز املجال املدروس من نشاط فالحي وطابع قروي قبل أن يحتله البناء يف القرن العرشين، 
فعىل سبيل املثال، تذكر إحداها أن املكان الذي بنيت عليه “دار الخليفة”8 وأقامت عليه رشكة الجري واإلسمنت “ملعب الشابو” سابقا، 
إىل جانب قريتها، كان “ابحرية با بلخري” إلنتاج الخرض )فجل وقزبر ولفت وجزر...(9. وتفيد وثائق املحافظة التي تختزن كثريا من عقود 
امللكية والعمليات العقارية والتصاميم أن عددا من املمرات الربية أو املسالك غري املعبدة كانت تخرتق هذا املجال، ومنها املسلك 

املؤدي من عني الربجة إىل عني السبع )تصميم أرض البسباسة يف الوثيقة السابقة(.
وقد احتوى هذا املجال عىل عدد من األرضحة، منها رضيح اللة زهرة )“كركور ديال الحجر” بالقرب من دوار يس أحمد(10 ورضيح 
سيدي مومن )حيث تقام طقوس عاشوراء وعيد املولد النبوي( ورضيح سيدي امحمد بولفعى “مول الصبيان” )حيث الزيارة إليه لعالج 
السعال الدييك املعروف يف الدارجة املغربية ب “العواية” وذلك حسب ما كان متداوال(11. وحول الرضيحني األخريين مقربتان، إحداهام 
ما تزال قامئة يف مكانها، وهي “روضة سيدي مومن” )الوث. رقم 5(، يف حني تم اجتثاث املقربة املجاورة لرضيح سيدي امحمد بولفعى 
منذ زمن غري بعيد )الوث. رقم 6(12. وعىل الساحل، يوجد رضيح سيدي عبد الله بلحاج )عاش عهد السلطانني موالي عبد الرحامن بن 

هشام وابنه سيدي محمد، وكان شاذليا تحيك الذاكرة الشعبية عن دوره يف عالج العقم و‘‘اللمس’’ و‘‘الثقاف’’ ...(13.

)15.990c 23.029()الوث. رقم 4(  :  “عرصة يس العايدي” )ر.ع. رقمc الوث. رقم 4(  :  “أرض البسباسة” )ر.ع. رقم(
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ومام ال شك فيه هو أن هذا املجال القريب من مدينة الدار البيضاء قد تأثر 
القرن  من  الثاين  النصف  يف  املغرب  له  تعرض  الذي  اإلمربيايل  بالتغلغل  بقوة 
كبري  استقرار عدد  عليه من  ترتب  ما  العرشين، مع  القرن  وبداية  التاسع عرش 
من األوربيني، مثل أرسة مانيسامن Mannesmann األملانية التي يظهر أن أحد 
أفرادها استقر يف “دار ولد الملاين” القريبة من رضيح سيدي مومن )الوث. رقم 
7(، ومن استقطاب عدد من الهراويني إىل الحامية ودخولهم معهم يف عمليات 
كان  الذي  قاسم  بن  أحمد  بن  محمد  ومنهم  واملخالطة14،  والسمرسة  التجارة 

محميا فرنسيا15. 
غري أن تغريات عميقة طرأت عىل ذاك املجال منذ فرض نظام الحامية الفرنسية 
يف 30 مارس 1912، كان من أهمها إقامة مرىس عرصي يف الدار البيضاء وانتشار 
كثري من النشاطات االقتصادية الجديدة يف السنوات الالحقة، مع ما ترتب عليها 

من ظهور تجمعات سكنية جديدة، لعل أهمها كريان سنطرال.
سنتناول، يف هذا الجزء، الفصول التالية:

1( انتشار الكريانات وظهور قرى العامل )1937-1922(.
2( تجميع الكريانات وظهور التجمعات السكنية الصلبة )1949-1938(.

3( تطبيق تصميم إيكوشار عىل حي كريان سنطرال )1956-1950(.

)الوث. رقم 6( 

)الوث. رقم 5( 

)الوث. رقم 7(
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  1
- ر.ع. رقم 8857c، املحافظة.

- Villes et tribus du Maroc. Casablanca et sa région, t. II )la 
Chaouia(, Éd. Frontispice, Casablanca, 2002 )?(, p. 8.
وردت، يف هذا املرجع، “الفخذات” السبع التالية: أوالد املجاطية وحرث أهل الرتس 

وأوالد حدو وأوالد مسعود والحفافرة وأوالد بن عمرو والعاممرة.
- B.O., n° 1106, 5 janv. 1934, p. 5, n° 1773, 18 oct. 1946, p. 1355, n° 
1774, 25 oct. 1946, p. 1393, n° 1776, 8 nov. 1946, p. 1455, n° 1784, 
3 janv. 1947, p. 4, n° 1793, 7 mars 1947, p. 389, n° 1795, 21 mars 
1947, p. 477, n° 1795, 21 mars 1947, p. 477, n° 1.805, 30 mai 1947, 
p. 930 et n° 1998, 9 fév. 1951, pp. 205 et 206.

  2
- ر.ع. رقم 5263c، املحافظة.

- B.O., n° 610, 1 juil. 1924, pp. 1042 - 1043 et n° 1780, 6 déc. 1946, 
p. 1597.
كان أوالد هرس وأوالد لخريي ميلكون كثريا من األرايض الواقعة عىل الطريق املؤدية 

من الدار البيضاء إىل كامبولو، وبالقرب من أرايض أوالد مسيك.
  3

ولد “التاجر” “املحمي الفرنيس” العايدي بن محمد الحريزي بالدار البيضاء حوايل 
سنة 1873. سكن يف طريق مديونة رقم 347 وتزوج سنة 1900 فاطمة )أو فطومة( 
بنت بوشعيب بن املعطي الهجامية البيضاوية )ولدت حوايل 1874(، فأنجب منها 
محمدا )1910-1932( ومصطفى )1912-1941( وعبد القادر )1917 - ؟(. كانت 

وفاته يف 18 يونيو 1929.
- ر.ع. رقم 5690c و15.990c، املحافظة.

- B.O., n° 826, 21 août 1928, p. 2272.
  4

رمبا توىل ذاك الرثي منصب نائب رئيس غرفة الفالحة بالدار البيضاء فيام بعد:
- Conseil du gouvernement. Section marocaine, séances des 17, 18, 
19, 20, 21 et 22 janv. 1949, p. II.

وكان أخوه محمد املولود سنة 1885 “محميا فرنسيا”.
- ر.ع. رقم 5690c، املحافظة.

  5
ولد بوعزة بن محمد بن الطيبي يف الدار البيضاء حوايل سنة 1883. تزوج سعيدة 
بنت محمد بن بوعزة سنة 1902، وسكن عند النقطة الكيلومرتية 5,5 طريق الرباط.

- ر.ع. رقم 13313c، املحافظة.
  6

لعلها إحدى ما تبقى من رموز تاريخ هذا املجال يف فرتة ما قبل التحوالت العميقة التي 
طرأت عليه يف القرن العرشين، إضافة إىل أسامء “دار بوعزة” و”بالد العايدي” و”دار 

بلقاسم” و”درب بلقاسم” و“كريان ولد الحسني” / “دوار محمد بن الحسني” ...
- ر.ع. رقم 11.950c املحافظة.

الصفيح  :“دور  عنوان  تحت  جدول  وفيه  املقاطعة.   ،”II الصفيح  “دور  ملف   -
املتناثرة عرب تراب الجامعة”، ومنها دوار ولد بوعزة الواقع بني السكك الحديدية 

شامال وشارع ابن الونان جنوبا.
- P. Hubert, Tableau du commandement marocain de la ville de 
Casablanca, C.H.E.A.M., Univ. de Paris, n° 841.

عقد  بداية  يف  تعرف،  صارت  الطيبي  بن  محمد  بن  بوعزة  دار  أن  إىل  ونشري 

الخمسينيات، بدار گينري، وهو ما سرناه يف الفصل الثالث من هذا الجزء.
  7

 ،23029c ورقم   15990c ورقم   6629c ورقم   5966c ورقم   5690c رقم  ر.ع.   -
املحافظة.

  8
هي امللحقة اإلدارية 43 يف درب موالي الرشيف.

  9
- روايات بوزكري لوطفي ومحمد أزغار ومحمد أجبارة ... ومام ذكره الشاهد األول 

أن مجال درب موالي الرشيف صار مزبلة لنفايات مرىس الدار البيضاء.
  10

مدنا محمد بالجي باملعلومات التالية عنها باالستناد إىل روايتي أخته الكربى عائشة 
املحمدي  بالحي  الحالية  جانكري  ثكنة  أمام  يوجد  “كان  محمد صاطور:  وصديقه 
حوش من األحجار بدون قبة توجد بداخله شجرة من السدر، وقد أطلق عىل هذا 
املكان اسم اللة زهرة. وكانت أختي الكربى عائشة تزور هذا املكان مبعية جديت 
خصوصا يومي الخميس والجمعة تربكا به واستجالبا لبعض املنافع. وكانت النساء 
“التابعة”، وكان  ملا يسمى  تفاديا  الثوب  ملونة من  بالشجرة خرقا  يعلقن  خاصة 

بقربها منطقة سكنية تسمى دوار أيت باعمران”.
  11

- رواية محمد بالجي.
  12

- L’ Afrique du Nord Illustrée, n. s., n° 764, 22 déc. 1935, p. 12.
ضحايا  ومنهم  الحامية،  إبان  املوىت  تستقبل  بولفعى  امحمد  سيدي  روضة  ظلت 
القريبة يف  التجمعات السكنية  التي تفشت يف كريان سنطرال وغريه من  األوبئة 
عقد الثالثينيات، وخاصة إبان وباء التيفوس الذي رضب كريان سنطرال سنة 1937.

- روايتا العيايش روشدي ومصطفى تلهاوي. أخربنا تلهاوي أن بناء مركب العريب 
الزاويل هو الذي فرض اجتثات تلك املقربة، دون الرضيح الذي ما يزال يف مكانه.

- زيارة ميدانية.
13

- Mustapha Akhmisse, Rites et secrets guérisseurs des marabouts 
de Casablanca, Dar Kordoba, Casablanca, 1991, p. 133.

  14
ال منلك الوثائق التي تؤكد أن األمر يتعلق بتلك األرسة، ولكننا اعتمدنا عىل تسمية 
العلم  ’’دوار مانيسامن’’، مع  الدار باسم  الذي تكون حول تلك  السكني  التجمع 
أن حضور تلك األرسة كان قويا يف هذا املجال، إىل جانب غريها من األرس األملانية 
)كراك Kracke وكارل فيك Ficke(، وهو ما تشهد به العقود والتصاميم وغريها 

من الوثائق املوجودة يف املحافظة، وتتناوله املراجع:
- ر.ع. رقم 3505c و5966c ورقم 6629c ورقم 5690c، املحافظة.

الدار  حادثة  باملغرب 1910-1894.  واملقاومة  األجنبي  التدخل  الخدميي،  - عالل 
البيضاء واحتالل الشاوية، نرش إفريقيا الرشق، الدار البيضاء، 1994.

يف  الفرنسية  الحامية  وطأة  تحت  األملانية  مانيسامن  “مجموعة  تقي،  نجيب   -
نرش   ،22 رقم  ومناظرات  ندوات   : سلسلة  الدولية،  والتحوالت  املغرب  املغرب”، 

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق، الدار البيضاء، 1994، ص. 180-145.
  15

- ر.ع. رقم 5690c، املحافظة. يف امللف إشارة إىل أن العايدي الحريزي كان محميا 
يف  األجنبية  الحاميات  باقي  انتشار  عن  حديث  الشفوية  الروايات  ويف  فرنسيا.  

أوساط الهراويني، أمثال الحاج محمد هرس الذي كان محميا أملانيا.
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اجلزء األول
الفصل األول :

انتشار الكريانات وظهور قرى
 العمال )1937-1922(
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عرف رشق الدار البيضاء يف هذه املرحلة تحوالت مهمة يف ميدان الصناعة عىل وجه الخصوص، ارتبطت باألساس باألحداث الجسام 
التي وقعت يف املغرب يف العقدين األولني من القرن العرشين، والتي كان أهمها فرض معاهدة الحامية يف 30 مارس 1912. 

1( تطور الصناعة يف رشق مدينة الدار البيضاء:

ال نستطيع الوقوف بتفصيل عند السياق العام الذي عرفته مدينة الدار البيضاء يف بداية القرن العرشين، إال أننا نشري إىل بعض 
التحوالت واألحداث األساسية التي تحكمت يف تطورها1، وخاصة يف املجال الجغرايف الذي يهمنا يف هذا املقام، وهو الحي الصناعي 

.Quartier Industriel Est الرشقي
هذه  يف  البيضاء  الدار  مدينة  ضاحية  يف  محاجر  عدة  ظهرت  فقد 
الفرتة، وخاصة منذ مؤمتر الجزيرة الخرضاء سنة 1906 وما ترتبت عليه 
من عواقب خطرية، مثل منح مجموعة شنيدر Schneider امتياز بناء 
حوض مرىس تبلغ مساحته 20 هكتارا، أوكلته إىل الكومبانية املغربية 
من خالل بناء مصنع إلنتاج اإلسمنت وتوفري التجهيزات الالزمة لصناعة 
سكالريا  معمل  فبني   ،2... الحديدية  والسكك  اإلسمنتية  البلوكات 
مناسبة،  مواقع  الحجر من عدة  واستخرج   ،)8 رقم  )الوث.   Scalera

وخاصة من محاجر بنعبيد وعني معزي وسيدي عبد الرحامن ...3 

البناء املشهورة باسم “زرابة” املحرف عن اسم “ال كازارابا”          املغربية لصناعة وإيداع مواد  الفرنسية –  ذكرت مراجعنا أن الرشكة 
la Casaraba تأسست مبدينة مارسيليا يف 30 مارس 1913، وأقامت معملها عىل الطريق غري املعبدة املؤدية من عني الربجة إىل عني 
السبع يف السنة نفسها، ضم فرنا كبريا للجري شغل 75 عامال يف السنة املوالية، أغلبهم من املغاربة )90 %(4. أما الروايات الشفوية، 
فتجمع عىل أن هذه الرشكة دخلت يف مواجهة مع رشكة الجري واإلسمنت التي تأسست بعدها بشهرين تقريبا، وأنها “حطات املاتريال 
وما خدماتش واملاتريال رشاه الشابو”5. ويظهر أن هذا األمر صحيح، بدليل ما عرثنا عليه يف بعض التصاميم من ثبت اسم “زرابة” 
بعد اسم رشكة اإلسمنت والجري6، وبدليل ما ورد يف أحد املراجع من اندماجها يف رشكة فرنسية أخرى تأسست يف مارسيليا سنة 1923 

وتحولها إىل تخصص معني، وهو إنتاج األحجار الصغرى التي تدخل يف عملية البناء )الوث. رقم 9(7.

انتشار الكريانات وظهور قرى العمال
)1937-1922( 

)الوث. رقم 8(  

)الوث. رقم 9( 
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ويف السنة نفسها، ظهرت رشكة الجري واإلسمنت املعروفة باسم “الشابو”8، واستفادت من وجود محاجر يف روش نوار وعني السبع 
وسيدي مومن، شجعها عىل إنتاج املادة الحيوية يف البناء )الوث. رقم 10(9.

باستقرار  يتعلق  فيام  البيضاء  الدار  أسوار مدينة  العارمة خارج  الفوىض  فيها  انترشت  الصناعية يف ظرفية  النشاطات  ظهرت هذه 
املقاوالت وعدم خضوعها ألي معيار يف توزيعها:

“Les premières manifestations d’activité industrielle à Casablanca sont notées avant la guerre 1914 - 1918. C’est 
ainsi qu’en 1913, la “Société des Chaux et Ciments du Maroc” (…) créa une première usine de ciment au quartier des 
Roches Noires (…). Pendant la guerre (...), on constate l’existence, à Casablanca, d’une industrie de transformation 
déjà importante; il s’y trouve trois grandes minoteries; deux usines de distillation d’eau et de fabrication d’eau 
gazeuse, et les premiers essais de conserve des produits alimentaires locaux sont tentés. Deux centrales électriques 
fournissent la lumière à la ville ainsi que la force motrice, sont également installés une fonderie, ainsi que des 
ateliers de réparations mécaniques et de travail du bois.

)الوث. رقم 10(
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Mais tout cela se trouve en ordre dispersé. Des kilomètres de terrains nus séparent ces diverses installations. 
On sent qu’aucune direction d’ensemble ne s’est manifestée et que chacun s’est installé à sa guise, suivant les 
contingences qui lui étaient favorables”10.

واستمر األمر عىل تلك الحالة، إىل أن حدد املهندس بروست Prost، بعد تعيينه من قبل ليوطي Lyautey املقيم العام، الخطوط 
العريضة لتصميم الدار البيضاء القائم عىل تقسيمها إىل منطقة لسكنى األوربيني يف الغرب ومنطقة خاصة بالصناعة والتجارة يف الرشق، 

وفيام بينهام منطقة خاصة باملغاربة:
“La ville sera limitée à une demi circonférence ayant en moyenne 1 km de rayon (soit jusqu’à la rocade principale, 

aujourd’hui Bd Zerktouni – Bd de la Résistance), les pistes qui convergent vers le centre seront transformées en 
routes, des espaces libres seront réservés au centre sur les terrains occupés par les camps militaires, les industries 
seront établies à l’Est sur les terrains peu fertiles mais résistants et de façon que les vents dominants chassent les 
fumées sur la campagne, les quartiers de villas seront établis à l’Ouest, le commerce et l’administration seront au 
Centre, la gare devra se trouver à l’Est près du secteur industriel, le port sera entièrement gagné sur la mer”11.

وقد اعتمد بروست، يف تخصيص الرشق للصناعة والتجارة، عىل بعض املواصفات التي تتوفر فيه، من سعة األرايض وبخسها وموقعها: 
“…il fut décidé que les industries seraient concentrées dans la partie Est de Casablanca, zone comportant de 

grandes étendues de terrains à prix modiques, libres de toute servitude, et située de telle sorte par rapport aux vents 
dominants que les fumées et les odeurs seraient chassées vers le large et non sur la ville”12.
فكان ذلك سببا يف نشأة املزيد من الرشكات الصناعية وغريها من املقاوالت يف الرشق، مثل رشكة املجازر البلدية سنة 1922، ويف القرار 
الذي اتخذته بلدية املدينة سنة 1920 برشاء 150 هكتار من األرايض يف إطاره فيام بني منار روش نوار ورأس عكاشة وتجزئتها إىل بقع 

قصد بيعها إىل الرشكات الصناعية، يف أفق تأسيس قطب صناعي يف منطقة روش نوار:
“La Municipalité de Casablanca, qui, pressentant le développement industriel de la ville, avait résolu de le coordonner, 

estima que la meilleure façon de parvenir à ses fins était de se constituer un important patrimoine foncier, situé dans 
la zone industrielle, et de faciliter aux industriels qui en feraient la demande l’acquisition des terrains nécessaires à leur 
établissement, en leur revendant, dans de bonnes conditions, des surfaces prélevées sur son patrimoine.

Ainsi fut précisée l’idée d’un “Secteur Industriel” et dans le courant de 
l’année 1920, la ville de Casablanca procédait à l’achat d’une superficie 
de 150 hectares de terrains sis approximativement entre le phare des 
Roches Noires et la pointe rocheuse d’Oukkacha (Oukacha) au Nord, une 
perpendiculaire élevée de cette limite sur la route de Rabat, à l’Est, la 
route de Rabat au Sud, et une perpendiculaire élevée de cette limite sur la 
limite Nord, à l’Ouest. Sur cette étendue de terrains, affectant en gros la 
forme d’un carré, fut dessiné le “Lotissement Municipal Industriel”.

Il se trouve que ce lotissement est situé à proximité immédiate de l’usine 
de Chaux et Ciments (…). Il n’en demeure pas moins vrai que cette usine 
a formé le premier jalon de la ville industrielle de Casablanca.

De 1920 à ces derniers jours, le développement du quartier industriel 
fut ininterrompu, et la Municipalité ne cessa de vendre des lots plus 
ou moins importants du patrimoine foncier qu’elle s’était constituée, 
et qui se trouve aujourd’hui entièrement consommé par la réalisation 
de son objectif”13.
وإمعانا يف إعطاء رشق الدار البيضاء الطابع الصناعي، استصدرت البلدية ظهريا 
يف 14 فرباير 1923، ينص عىل الترصيح بأن تهيئته تندرج يف إطار املصلحة العامة 

)الوثيقة رقم 11(14:
)الوث. رقم 11( 



19 جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – احلي احملمدي بالدار البيضاء في القرن العشرين، محاولة في التوثيق

وبالفعل، بدأت البلدية عمليات بيع عقارات الحي الصناعي الرشقي يف صيف سنة 1923 )الوث. رقم 12(15.

وتحتفظ الجريدة الرسمية عىل وثائق كثرية يف شان تفويت عقارات بلدية الدار البيضاء يف رشق الدار البيضاء إىل املقاوالت، ومنها، 
وعىل سبيل املثال، القرار الوزيري يف 29 يوليوز 1923 يف شأن تخليها عن جزء من هذه العقارات لرشكة السكك الحديدية لفائدة مركز 

الطاقة الكهربائية يف روش نوار )الوث. رقم 13(16.
من  عليه  ترتب  وما  إليه  املهاجرين  من  كبري  عدد  استقطاب  إىل  الرشقي  الصناعي  بالحي  واملؤسسات  الرشكات  أدى وجود هذه 
استقرارهم يف أحياء الصفيح التي انترشت يف هذا املجال، وخاصة يف كريان سنطرال. وقد بلغ ارتباط هذا الكريان بذاك الحي الصناعي 
درجة كبرية جدا، إىل درجة عده، يف فرتة من الفرتات، هامشا له ليس إال17. غري أن األمر ال يعني أن النشاط الصناعي الفاعل يف تطور 
حي كريان سنطرال اقترص فقط عىل حي روش نوار، بل إنه امتد إىل أحياء أخرى من رشق الدار البيضاء ووسطها وجنوبها، خاصة عني 
السبع وال فيليت وبلفدير وعني الربجة وطريق كامبولو. وتكفي اإلشارة إىل عدد من املؤسسات املنترشة يف هذه األحياء لالستدالل عىل 

املؤسسةالتاريخ

26-07-1923P.T.T.

15-10-1923

Société Bordelaise

Régie des Chemins de Fer du Maroc

27-08-1923Compagne des Chemins de Fer

22-10-1923Office Chérifien des Phosphates

01-04-1924S.I.D.A.N.A.

06-10-1925Société Lille Bonnières et Colombes

04-12-1925Société des Pêcheries et Conserves

14-12-1925Société Marocaine d‘Exportation de Primeurs

27-05-1926Société Lille Bonnières et Colombes

11-06-1926Éts Delory de Loment

22-06-1927Énergie Électrique du Maroc

29-07-1927Loslha Da Costa

10-08-1927

Mme Naudet

Hued

12-10-1928Succession H. Ferneau

19-12-1928Société Anonyme des Pêcheries et Conserveries

19-02-1929S.M.D.

26-02-1929Société des Docks – Silos

21-03-1929Guiseppe et Bonoino

04-04-1929Société Cotonnière

21-05-1929Brice

21-03-1930Compagnie Sucrière Marocaine

08-07-1930Minguez et Vega

10-07-1930

Carle

Bénédie

01-08-1930Santacreu et Laville

13-01-1932Grégory

29-04-1932

Les Fils de Levy – Fuiger

Pradère Frères

27-09-1932Pradère Frères

21-09-1933

Énergie Électrique du Maroc 25-01-1934

24-05-1934Gouin

19-07-1934

North Africa Company

Vilcoq

10-04-1936Lusi Safi

22-07-1936St-Gobain

30-09-1936Lusi Safi

23-11-1936Giroud

22-02-1937Société Marocaine des Céréales

°°-07-1937Société Anonyme des Pêcheries et Conserves

08-11-1937

Ruet Paul

Société Agricole et Commerciale du Maroc

07-02-1938Comptoir Français du Maroc

27-06-1938Société Agricole et Commerciale du Maroc

30-06-1938Atlanta Maroc

07-10-1938Vilcocq )S.E.V.A.M.(

25-10-1938Grard

03-02-1939

Société Fruits et Dérives

S.O.M.A.D.I.R.

15-05-1939Société Algérienne de Meunerie

21-07-1939

Compagnie des Produits Chimiques et Métal-
lurgiques du Maroc

Compagnie Sucrière Marocaine

16-01-1940

Société Industrielle Marocaine de Produits Ali-
mentaires

Compagnie des Produits Chimiques et Métal-
lurgiques du Maroc

Société Maroc Laines

06-05-1940Société Anonyme des Pêcheries et Conserves

03-06-1940Compagnie Marocaine des Carburants 

)الوث. رقم 12( 
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مدى االرتباط املوجود بينها وبني تطور هذا الحي، ومنها عىل سبيل املثال مرىس الدار 
البيضاء واملؤسسات الكثرية التابعة لرشكة السكك الحديدية ومجازر الدار البيضاء وما 
ارتبط بها من رشكات الجلود والدباغة )وخاصة رشكة صوماطام واملدابغ الرشيفة بيري 
مانيار( ورشكة الفوسفاط املمتاز ورشكة سنطرال ليتري ورشكة كارنو ورشكة برارسي دو 
ماروك وأوراش إصالح السفن ورشكة طومازو وعدد كبري من رشكات النسيج والتعدين 

واملطاحن ورشكات التصبري ... )الوث. رقم 14(18 .

)الوث. رقم 13( 

)الوث. رقم 14( 
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وكان من نتائج انتشار النشاط الصناعي يف رشق الدار البيضاء القريب من وسطها تهافت عدد من اليهود واملعمرين الفرنسيني عىل 
األرايض الفالحية التي كانت يف حوزة الهراويني من أجل املضاربة بها، والتي كانت خارج “التجزئة البلدية الصناعية” بطبيعة الحال. 
ومن أشهرهم يف هذا املجال أوجني لوندرا Eugène Lendrat19 مالك األرض التي بني عليها حي روش نوار والذي استفاد من العالقة 
التي نسجها مع بعض األرس الهراوية، وال سيام أرسة بوعزة بن محمد بن قاسم، سواء فيام يتعلق بالسمرسة يف أمالكها أو املشاركة يف 
حيازتها أو املضاربة بها أو يف تفويتها إىل رشكة الجري واإلسمنت التي تهافتت عليها من أجل استغالل محاجرها، وخاصة بعد دخلت يف 
حرب رضوس ضد رشكة بوليي التي قررت أن تحدث فرعا لها يف الدار البيضاء يف سنة 1927، وهي الحرب التي خرجت منها منترصة  
حيث أجربت خصمها عىل حل نفسه والتخيل عن جميع أمالكه لها يف سنة 1941 20 . وقد كشف مدير رشكة الفارج عن بعض جوانب 
هذه الحرب فيام ييل: “أول معمل لإلسمنت بني باملغرب كان بالدار البيضاء سنة 1913 كان يسمى رشكة الجري واإلسمنت ومواد البناء 
باملغرب “لو بامليي”. بدأ عمله بأفران عمودية، تشبه األفران الحالية، حيث مل تكن بها أجزاء دائرية. كان اإلسمنت يهيئ بامتزاج الكلس 
والطني والفحم. بعد ذلك، يحمل هذا الخليط عىل شكل قطع اآلجور وإدخالها بالفرن مع ترك بعض الفراغ للتمكن من إخراجها سليمة. 
كان العمل ينجز يدويا، أما عملية نقل املواد األولية املستخرجة من منجم بجوار املعمل فكانت تبارش بواسطة الجامل وكان للمعمل 3 
آالت لكرس األحجار: واحدة من 20 بوصة وواحدة من 16 بوصة و“كونكاسور” وأساطني ثم جهازين لسحق املواد الطرية وجهاز لسحق 
املواد املجففة. وقد دامت هذه الحالة إىل غاية 1930، حيث حاول أحد املنافسني، وهو بوليي، أن يشيد باملغرب أفرانا متحركة بأدوات 
حديثة بالنسبة لذلك العهد. وعىل إثر ذلك قامت رشكة الجري واإلسمنت باملغرب باتصال مع رشكة الجري واإلسمنت الفارج وتاي بفرنسا. 
كان هدف هذه الرشكة هو متكني رشكة الجري واإلسمنت باملغرب من مواجهة املنافسة، وهو ما تحقق كهدف. ومبا أن أجل تسليم 
األدوات كان طويال، فقد سيق نحو الدار البيضاء فرن متحرك كانت قد طلبته خصيصا رشكة “أنكوليم” لإلسمنت. وقد استعمل الفرن 
1 قبل استخدام رشكة بوليي، واستخدمت “السيلوات” من 1 إىل 6، إضافة إىل جهازين لسحق الفحم والقنطرتني 1 و2. ما زال قسط 
من اإلنتاج يستخرج من األفران العمودية. ويعمل يف املنجم 500 رجل يستخرجون املواد بواسطة املتفجرات وتكرس األحجار الكبرية 
باملطرقة ويتم النقل بواسطة عربات صغرية. بدأ الفرن 2 سنة 1934 وجهز بآلة لسحق املواد الطرية وآلة لسحق املواد املجففة، مع 

تشييد “السيلوات” من 7 إىل 9. أما “السيلوات” من 10 إىل 12، فلم تر النور إال يف سنة 1940 )...(”21.

2( انتشار الكريانات يف الحي الصناعي الرشقي:

الحي  عىل  طرأت  التي  التحوالت  عىل  ترتبت 
مدينة  من  إليه  قوية  هجرة  الرشقي  الصناعي 
الدار البيضاء والبوادي املجاورة، ثم من مختلف 
جهات املغرب، دون أن نغيب التطورات العميقة 
جراء  من  املغريب  املجتمع  عىل  طرأت  التي 
تغلغل االستعامر وأساليبه )نزع أرايض الفالحني 
القانونية  وتفويتها إىل املعمرين وإحداث األطر 
التعمري  أرايض  بإحداث  الكفيلة  واملؤسساتية 
واألدوار التي قام بها املرافبون املدنيون ...(.  كام 
ما  الطبيعية يف  الظروف  أن نستحرض دور  يلزم 
الظاهرة  كانت هذه  من هجرات، حيث  حدث 
تتقوى أكرث، كلام تعرض املغرب آلفة الجفاف وما 
كان يرتتب عليها من مجاعات وأوبئة ... وتساعد 
الجغرافية  األصول  توضيح  التالية عىل  الخريطة 
للمهاجرين إىل الدار البيضاء عىل العموم والحي 
هم  والذين  الخصوص،  عىل  الرشقي  الصناعي 
وخاصة  جنوبها،  بوادي  من  مهاجرون  باألساس 
وتادلة  والشياظمة  وعبدة  ودكالة  الشاوية  من 
والحوز وسوس واألطلس الكبري واألطلس الصغري 

)الوث. رقم 15(22:
)الوث. رقم 15( 
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وكانت مدينة الدار البيضاء، وقسمها الرشقي خاصة، معنية أكرث من 
غريها بهذه الظاهرة، مام جعل عدد سكانها يتضاعف عدة مرات فيام 

بني 1917 و1947 )الوث. رقم 16(23.
اضطر املهاجرون إىل الحي الصناعي يف البداية إىل استعامل ما عهدوه 
من نوع السكن، وهو “النوايل” والخيام )“الگياطن”(، قبل أن يلجأوا، 
األلواح  من  يتكون  جديد،  شكل  إنتاج  إىل  املدينة،  عن  البعد  بسبب 
الخشبية والصفائح القصديرية وغريها مام رمته املصانع24، وهو شكل 
“الرباريك” التي سبق إىل استعاملها العامل املستخدمون يف مركز الطاقة 
يف  بسببها  تكونت  التي  املحاجر  فوق  نوار  روش  مبنطقة  الكهربائية 
)الوث. رقم 17(، ومن  العرشين  القرن  العرشينيات من  بدايات عقد 
مثة، ظهر ألول مرة اسم كريان سنطرال Carrières Centrales للداللة 
املجاورة   ”carrières“ املحاجر  فوق  نشأ  الذي  الصفيحي  الحي  عىل 
للحي  مرادفا  الكريان  اسم  ثم صار   .de la Centrale 25 املركز  لذلك 
كرلوطي  )كريان  خاصة  البيضاء  والدار  عامة  املغرب  يف  الصفيحي 

وكريان ابن مسيك ...( 26... 

وقد وقفت كثري من األطاريح واألبحاث والدراسات عند أصول كلامت 
“الكريان” و“bidonville” والرباكة والزريبة ودالالتها وسياقات نشأتها، 

وخاصة األطروحة التي قدم أحد الباحثني خالصتها التالية:
«Dans sa thèse sur le thème « Bidonville et recasement, 

modes de vie à karyan Ben M’sik (Casablanca), un géographe 
marocain, Réda Benkirane, rapporte que le mot karyan 
signifie en dialecte marocain bidonville. Les deux noms ont 
d’ailleurs les mêmes date et lieu de naissance. C’est dans les 
années 20, à proximité de la centrale thermique de Roches 
Noires à Casablanca, qu’apparaissent les premières baraques 
construites à partir de matériaux des plus hétéroclites. Leurs 
promotteurs sont des ouvriers du chantier de construction 
de la centrale thermique, ils choisiront la proximité d’une 
carrière pour implanter leurs logements sommaires. D’où 
le nom du premier “bidonville”: Carrières Centrales. Ce 
nom sera en définitive “marocanisé” pour donner le nom 
Karyan Centra. A partir de là, le mot Karyan (déformation 
de “carrière”) désignera sur un mode générique cette forme 
particulière de quartier installé à proximité de carrières. 

De la même manière, la baraque devient beraka (pluriel brarek) pour désigner l’unité d’habitation au sein du 
bidonville. L’étymologie du mot karyan (comme du mot bidonville) n’est pas sans utilité. Elle postule la proximité 
constante de l’environnement industriel dans l’avènement de cette forme de croissance. Si tous les spécialistes insistent 
sur l’origine rurale de la population bidonvilloise, peu d’entre eux expliquent le passage de la hutte (nouala) ou de 
l’habitation rurale (tenkira) à la baraque. La baraque tout comme la hutte ne se construit pas, elle se monte et peut 
même à l’occasion être déplacée à dos d’homme. Mais à la différence de la hutte, la baraque emprunte des matériaux 
spécifiques de l’époque industrielle ; morceaux de planches, plaques de zinc, tôle ondulée, bidons en plastique, etc.,... 

)الوث. رقم 16( 

)الوث. رقم 17( 
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En revanche, ajoute-t-il, le mot zriba signifie parc ou enclos. Ce terme est de la même famille que le mot zarb 
(plante épineuse qui sert à clôturer l’enclos). Le terme a fait son apparition dans le milieu bidonvillois dès le début 
de la croissance urbaine de Casablanca. Il est rattaché aux ancêtres premiers de la beraka : la tente (kheima) et 
la hutte (nouala), ceux-ci ayant besoin, à leur alentour, d’un espace vital pour l’élevage domestique. On peut en 
déduire que lorsqu’apparaît la forme spécifique de la baraque, cette terminaison de zriba fut alors utilisée par 
ses habitants pour désigner l’unité d’habitation avec sa parcelle adjacente de terrain dans laquelle on garde des 
moutons ou une basse-cour, et où est entretenu un petit jardin potager. 

La zriba indique, donc, un espace parcellisé de type rural, elle implique donc une superficie, fut-elle minime, non 
construite au sein de l’unité d’habitation. L’emploi de ce terme par les habitants, puis par les autorités publiques, 
était pertinent à l’époque des premières implantations de bidonvilles à Casablanca, car les parcelles des baraques 
étaient assez grandes. Lorsque le bidonville arrivait à saturation sur un espace donné, les superficies des zribas 
étaient diminuées au fur et à mesure de la parcellisation intérieure»27.

لكن الكريانات صارت ظاهرة أساسية يف الحي الصناعي الرشقي وغريه من املناطق الصناعية، كام يؤكده النص التايل: 
«En dehors des médinas, souvent à proximité des zones industrielles, se sont développées, dans quelques grandes 

villes, des agglomérations de baraques de toutes sortes, assemblages hétéroclites de vieilles caisses, de tôles au rebut, 
des planches sommairement assemblées: ce sont les «bidonvilles». Ils abritent des gens aux maigres ressources qui 
sont en général frais émoulu du «bled» dont ils ont conservé certaines traditions et façons de vivre. Ces bidonvilles 
constituent la lèpre des villes marocaines modernes, mais il est bon de préciser qu’ils apparaissent, pour beaucoup 
de leurs habitants, comme une amélioration à leurs conditions de vie dans le bled, et que, contrairement aux 
apparences, ils sont, au point de vue sanitaire, préférables aux anciennes médinas, foyers de tuberculose»28.

غري أن كريان سنطرال مل يستقر مدة طويلة فوق املحجر الذي حمل اسمه، حيث انتقل برسعة إىل القرب من معمل الزيوت املغربية، 
ثم إىل القرب من معمل رشكة فوسفاط األلزاس ومعمل رشكة لوسيور، وذلك بسبب انتشار الصناعة يف حي روش نوار29. 

اقتضت مصلحتها استقرار مستخدميها  التي  الصناعية  الصناعي الرشقي كريانات كثرية بسبب تساهل الرشكات  الحي  وظهرت يف 
بالقرب من مصانعها، فقد سمحت رشكة الفوسفاط املمتاز املستقرة يف عكاشة )عني السبع( لعاملها بإقامة الرباريك عىل جزء من األرض 
الكبرية التي حجزتها بجوار معملها، يف انتظار بناء حي خاص بالعامل، فكان ذلك بداية دوار سيدي عبد الله بلحاج الذي ما زال قامئا 
حتى اآلن، بجانب الحي الذي تم بناؤه منذ مدة طويلة )الوث. رقم 18(30. بل وأقرت رشكة كوزميا، عىل أرض تابعة لها، براريك حوايل 
80 عامال من عاملها املغاربة، بدون أي مقابل31. وأشار أحد الرواة إىل أن رشكة الشابو كانت تقر مجموعة من عاملها يف “كريان لحجر” 

أو “كريان لحناش” بصفة مؤقتة، إىل حني فراغ دورها يف “حي الشابو”32. 
كام أدى انتشار ضيعات األوربيني يف هذه املنطقة إىل ظهور الرباريك، خاصة يف سيدي مومن وعني السبع، فبسبب بعد املدينة، سمح 
املعمرون للعاملني يف ضيعاتهم بإقامة براريك بجانبها )الوث. رقم 19(، صارت أنوية أحياء صفيحية صغرية، مثل دوار رييك الذي تكون 

بجانب ضيعة املعمر Riki الربتغايل ودوار الواسطي الجزائري ودوار طومازو Tomazo اإلسباين33.

)الوث. رقم 19( )الوث. رقم 18( 
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وقد سعت السلطات البلدية إىل حرب هذه الظاهرة، حيث أصدرت قرارا يف 2 يناير 1932 بشأن منع الرباريك والنواالت داخل املجال 
البلدي، لكن بدون جدوى34، بل، ومل يزدد األمر إال استفحاال بسبب الضغوط التي تعرضت إليها مناطق تصدير املهاجرين )نزع أمالك 
الفالحني مبختلف األساليب من قبل املعمرين والقواد والباشاوات وانتشار منط اإلنتاج الرأساميل وتأثري األزمة االقتصادية الكربى ...(35. 
ويؤكد ذلك ما ورد يف الدراسة التي أنجزتها رشكة ال سيامف la S.I.M.A.F. 36 سنة 1935، والتي تحتوي عىل توزيع الرباريك يف الحي 

الصناعي الرشقي )الوث. رقم 20(:  

العدداملوقع
Près de la Centrale Électrique, l‘usine Lévy – Fuiger, route de Fédala 2.100
Passage à niveau du chemin de fer, à droite et à gauche250
Camp de la Jonquière )Fondouk Sheir Mohamed ben Houcine(200
Camp de la Jonquière )Fondouk Houir ben Houcine(150
Entre les Huileries & Savonneries du Maroc et la Centrale Électrique150
Près du pont du chemin de fer )Fondouk ben Driss(150
Derrière les dépôts de mazout )parc à carburant II( vers Aïn Sebaa150
Q. S‘balla, derrière l‘usine Liscia, près de la route Casablanca - Rabat130
Derrière les Huileries & Savonneries du Maroc80
Derrière la Sucrière, près de Satud50
Derrière l‘usine SMATEC, route Aïn Borja – Aïn Sebaa )Fondouk Hamed(50
Éts Hamelle, près de route Casablanca - Rabat50
Carrières de l‘usine Pavin-Lafarge )le Palmier(40
Camp de la Jonquière )Fondouk Bouazza(30
Derrière les Éts Colas15

3595املجموع
)الوث. رقم 20(

االقتصادية  األزمة  خلفته  ما  نتيجة  استفحاال  إال  الكريانات  ظاهرة  تزدد  ومل 
العاملية يف عقد الثالثينيات من عواقب سيئة يف املغرب، وخاصة تفاقم ظاهرة 
أحياء  انتشار  من  عليهام  ترتب  وما  مظاهره،  مبختلف  الفقر  وانتشار  الهجرة 
الصفيح و“الدروب” يف مدينة الدار البيضاء، وهو ما خلق استياء األوربيني، كانوا 
أفرادا أم رشكات. مل نجد أهم من هذه الرسالة التي بعثتها إدارة رشكة بوليي إىل 
رئيس املصالح البلدية بالدار البيضاء يف 31 يناير 1935، وفيها ترشح، بتفصيل، 
اإلدارية  أطرها  إليواء  بنته  الذي  الفيالت  حي  عىل  الكريانات  انتشار  عواقب 
والتقنية األجنبية عىل زنقة مارينيي )الوثيقة رقم 21(37، قبل أن تطلب منها يف 
األخري أن تنكب عىل املوضوع بصفة مبارشة مع إجبار املجزئني يف املستقبل عىل 

إبعاد مشاريعهم عن أمالك األوربيني...: 
«Vous avez bien voulu prendre en considération, il y a 18 mois, 

notre réclamation concernant l’installation, aux alentours de nos 
propriétés, de baraques indigènes dont la présence à cet endroit 
constituait un danger pour l’hygiène et la sécurité publique.

Nous vous avons exposé à cette époque les efforts que notre Société 
avait fait pour donner à son personnel tant indigène qu’européen, le 
bien être et la sécurité. )الوث. رقم 21( 
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Une véritable cité, composée de confortables villas destinées à nos ouvriers, contremaîtres, ingénieurs, a été 
construite à grands frais à proximité de notre usine et peut être considérée comme un modèle de genre en Afrique 
du Nord.

Des terrains autrefois incultes sont sortis de luxuriants jardins et cet ensemble a donné au quartier jadis désert 
une plus value certaine dont profite (profitent) les propriétés environnantes.

Il serait injuste de méconnaître cet effort et sous des prétextes fort discutables d’autoriser à nouveau des lotissements 
indigènes à proximité immédiate de nos constructions. Nous nous permettons d’ajouter que nous avons constaté, 
pendant tout le temps où les baraques indigènes sont restées établies à proximité de nos usines – il y a comme nous 
vous le disons plus haut environ 18 mois – un accroissement très net dans le nombre des visites à notre service 
médical et il est incontestable que l’état sanitaire de notre Cité Européenne en a été grandement influencé ! ! par 
ailleurs, nos ouvriers et leur famille – indépendamment des vols de légumes, volailles, linge etc. ont été victimes de 
véritables attentats et pour ne citer que le plus important, nous rappelons qu’un de nos mécaniciens – un homme 
cependant très jeune et vigoureux – a, un soir littéralement assommé par 3 ou 4 arabes. Son état a été tel qu’il a 
fallu hospitaliser ce malheureux, père de trois enfants, dont le séjour à l’hôpital a duré 4 mois ! !

Nous avons d’ailleurs averti la police au fur et à mesure que ces lamentables incidents se produisaient.
Nous avons été, à l’époque, très déconcertés en constatant que les efforts que nous avions faits pour le bien être 

de notre personnel se trouvaient ainsi annihilés par la présence de ce douar dont les habitants, narguant notre 
discipline et notre hygiène, vivaient dans la plus complète anarchie.

Il est incontestable qu’en dehors d’une promiscuité redoutable pour la santé de nos jeunes européens ainsi que 
pour la sécurité personnelle de nos ouvriers et de leurs biens, une agglomération importante composée de baraques, 
mêmes construites en dur, déclenchera un mouvement d’immigration dans ce quartier que les pouvoirs publics ne 
pourront enrayer.

Les terrains dont il est question sont admirablement placés comme terrains industriels. Ils sont facilement 
raccordables au chemin de fer et sont situés sur une route dont le trafic est de plus en plus important puisqu’elle 
sert de dégagement à la grande route de Rabat.

De nombreux automobilistes l’utilisent et il serait regrettable que cette entrée en ville soit choisie pour l’édification 
d’un douar arabe.

Nous vous permettons de vous demander de bien vouloir examiner cette question de très près. Si une décision 
était prise, celle-ci devrait être subordonnée à l’obligation par les lotisseurs de respecter une distance importante 
entre les propriétés européennes et les constructions projetées et d’engager à suivre les règles de viabilité imposées 
par les dahirs sur les lotissements».

3( ظهور قرى العامل:

اعرتضت تركز املؤسسات الصناعية يف الحي الصناعي الرشقي من مدينة الدار البيضاء مشكلة صعبة جدا فيام بني 1926 و1930، 
وهي مشكلة قلة اليد العاملة الالزمة التي يتناولها عبد الرحامن رشيق فيام ييل:

«Un problème très grave et insurmontable entre 1926 et 1930 : c’est celui du manque de la main-d’œuvre. Pendant 
cette période, les enquêtes et les rapports sur la main-d’œuvre se multipliaient, et les patrons réclamaient des 
mesures pour «sédentariser» les travailleurs «indigènes». Ces derniers, attachés encore à leur vie en milieu rural, 
désertaient les lieux de travail dès qu’ils touchaient leurs salaires.

L’enquête réalisée par A. Bertrand (…) concluait que le «travailleur indigène» est essentiellement instable par 
définition, si l’on peut dire, et par principe … C’est qu’il y a chez les africains, même chez ceux que nous appelons 
les sédentaires, un vieux fond de nomadisme, un besoin de changer de place qui est inhérent à leur tempérament.
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Une politique de haut salaire a été adoptée pour engager la main-d’œuvre à se manifester plus activement. Mais 
les ouvriers indigènes désertent leurs chantiers précisément dans la mesure où des augmentations de salaire sont 
consenties (…) 

Casablanca des années 20 souffrait d’une crise de main-d’œuvre particulièrement aiguë aussi bien dans l’industrie 
que dans le bâtiment, une crise de quantité et de qualité (…) à tel point que l’usine de Chaux et Ciments du 
«Palmier» par exemple a été obligé d’éteindre une partie de ses fours au cours de l’été 1928. Le secteur du bâtiment 
était prospère, les valeurs de constructions passent de 12.000.000 (1925) à 52.000.000 (1926) à 73.000.000 
(1927) à 126.000.000 (1928) pour atteindre 237.000.000 francs (1929). Devant cette pénurie de main-d’œuvre, 
l’administration coloniale allait jusqu’à interdire dès 1925, la sortie des travailleurs marocains à destination de la 
Métropole et de l’Algérie (…)

Une image-type de l’indigène était élaborée à travers les différentes enquêtes et rapports officiels: «le travailleur 
indigène cesse de travailler lorsqu’il estime que ses gains lui permettent de vivre un certain temps sans rien faire. 
De là la difficulté d’obtenir de lui un travail d’un délai déterminé ou pour une date fixe» (…).

Cette image-type de l’indigène permettait à l’administration coloniale et aux patrons d’agir en conséquence. Nous 
avons repéré 2 attitudes qui avaient abouti à l’organisation de deux types d’habitat :

a) la 1ère concernant le regroupement des baraques dispersées dans l’espace péri-urbain; intervention de 
l’administration coloniale allait donner naissance à 2 grandes agglomérations bidonvilloises.

b) la 2ème attitude concernait la réalisation des cités ouvrières: face à la pénurie obligée de construire des cités 
pour leurs ouvriers dans l’espoir et le but de les fixer en ville, et d’entamer ce processus de «sédentarisation», tant 
souhaité par les patrons» 38.

إذن، اضطرت عدة مقاوالت صناعية كربى، ملواجهة هذه املشكلة، إىل بناء أحياء أو قرى خاصة بعاملها “األهايل” يف الحي الصناعي 
الرشقي يف أواخر عقد العرشينيات من القرن العرشين وطيلة عقد الثالثينيات39، واستفادت يف ذلك من تساهل اللجنة البلدية عىل 
الرغم من عدم ترخيصها القانوين40. لكن ال بد من اإلشارة إىل أن إحدى تلك املقاوالت، وهي رشكة الجري واإلسمنت التي تهافتت عىل 
 Cité ouvrière des Chaux et سوق املغرب بقوة، قد كانت سباقة إىل ذلك، من خالل القرية التي بنتها سنة 1916 يف روش نوار
Ciments عند ملتقى زنقة دورموال وزنقة فووي، وهي إحدى القريتني املعروفتني باسم حي الشابو، بنتها الرشكة عىل شكل غرف 

صغرية مبنية من الحجر ال تتجاوز الواحدة ثالثة أمتار مربعة ونصف:
«Les efforts des particuliers. – Plusieurs de ces formules ont été expérimentées par les grandes sociétés industrielles 

du Maroc.
Au nombre de celles-là, les plus heureuses et les plus intéressantes sont celles qui s’adressent à la main-d’œuvre 

sédentarisée laissant de côté, au moins provisoirement, l’élément flottant de la population.
La plus ancienne est peut-être celle de la Société de Chaux et Ciment (Société des Chaux et Ciments) qui, dès 

1913, offrait à ses ouvriers des pièces de 3 m, 50, construites en pierre, dont les surfaces internes étaient toutes 
cimentées. Mais les logements construits étaient dépourvus de toute commodité.

Par la suite, la même Société a créé des pièces avec cours et dépendances (latrine et foyer).
«L’usage de ce logement, véritablement magnifique pour un indigène, écrit le Docteur d’Anfreville, a donné lieu 

aux observations suivantes. Le foyer n’est jamais utilisé malgré ses avantages, et la femme indigène continue à faire 
sa cuisine sous la pluie ou le soleil tout en maintenant, quand il fait froid, un brasero dans la chambre, pratique 
plus dangereuse que ne serait le feu de cuisine dans le foyer. Les W.C. de la cour, couverts mais non fermés, sont 
souvent, malgré leur exiguïté, transformés en une chambre supplémentaire. Il convient de dire que la Société des 
Chaux et Ciments a construit 140 de ces nouveaux logements par groupes de quatre et que son œuvre représente 
un véritable village pourvu d’égouts, de puits, de rues et d’un marché. Ce très bel effort a été depuis lors suivi par 
d’autres compagnies avec plus ou moins de succès»41.
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ويف سنة 1927، بنت رشكة الجري واإلسمنت التي صارت تعرف برشكة الشابو أو رشكة الفارج قرية جديدة أخرى Cité Lafarge من 
150 دار، تحتوي كل واحدة منها عىل غرفة مستطيلة الشكل يؤدي بابها إىل فناء مغلق42. 

 Cité Sucrière”ويف سنة 1930، بدأت رشكة كوزميا يف تشييد قرية خاصة بعاملها، تعرف يف الذاكرة الشعبية باسم “ال سيتي سوكريري
ou la Cité ouvrière de la Cosuma، بل وحتى باسم “ال سيتي”. بدئ يف بنائها سنة 1930 عىل مساحة 20.000 م² بجوار املعمل 
الشاي، وذلك باالعتامد عىل  الحيوية لدى املغاربة منذ شيوع استهالك  السكر  إنتاج مادة  الوقوف عند دوره يف  الذي ال داعي إىل 
التصاميم التي وضعها املهندس الفرنيس بريون Brion، ثم توقف البناء خالل بضع سنوات قبل االنتهاء منه. ثم صارت مسكونة يف 
تاريخ غري مضبوط، لكنه قبل 28 أبريل 1932 تاريخ زيارتها من قبل املقيم العام لوسيان سان Lucien Saint 43. وقد احتوت القرية 
دكاكني  تضم  التي  العمومية  الساحة  ومنها  املرافق،  من  عدد  من  متكينها  السهر عىل  مع  بالكهرباء،  مجهزة  فسيحة  دار   325 عىل 
التجار، ويجتمع فيها الحكاة واملغنون والراقصون، كام احتوت عىل مسجد وحاممني ومدرسة قرآنية ومستوصف وطاحونة وفرانني...44 
وتوزعت عىل مجموعة من األزقة أو “الدروب” )األزقة التي ال مخرج لها( التي نسبت إىل األصول الجغرافية لسكانها )املنابهة وعبدة 
ودكالة وأوالد السباع واملذاكرة وأوالد زيان وأمزاب والشياظمة والرحامنة وأسفي والجديدة وسال والرباط والصويرة(. ثم صارت القرية 
تضم 397 وحدة سكنية بعد إضافة عرشات الدور فيام بني 1937 و1939 45. فكانت مفخرة من مفاخر الرشكة والسلطات العمومية 

التي كانت ترتدد عليها )الوث. رقم 22(46.

وبنت رشكة كارنو قرية عاملها Cité Carnaud سنة 1930، يف مكان قريب من معملها ومن املجازر البلدية، وهي قرية صغرية ال 
تتجاوز 14 دارا يف الدور األريض، تضم كل واحدة منها غرفة ومرحاضا وفناء صغريا47، مقابل واجب كراء شهري يبلغ 15 ف48. ويف السنة 
نفسها، أنجز املكتب الرشيف للفوسفاط بالقرب من رصيف شحن صادراته مبرىس الدار البيضاء قرية صغرية مسورة ملستخدميه، تتكون 

من 69 دارا، أسكن األعازب منهم بالقرب من بوابتها الوحيدة، يف حني عني للمتزوجني الدور الداخلية )الوث. رقم 23(49.

)الوث. رقم 22( 

)الوث. رقم 23( 
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ويف سنة 1931، شيدت رشكة الزيت والصابون قرية لعاملها من 26 دارا، تتكون كل واحدة منها من غرفة ومرحاض وفناء صغري50. 
وظهر مرشوع ألصحاب معامل تصبري السمك يف منتصف عقد الثالثينيات، مل ير النور بسبب األزمة االقتصادية، كشفت عنه الرسالة 

التالية التي بعثها رئيس اللجنة البلدية بالدار البيضاء إىل رئيس ناحية الشاوية يف 3 ماي 1935:
«Un projet de plus grande importance avait même été envisagé en collaboration, d’ailleurs, avec les directeurs des 

usines de conserves de poisson.
La crise économique actuelle m’a obligé à l’ajournement de ce projet qui avait pour but la construction de 

maisons ouvrières indigènes sur un terrain limité au Nord par l’Océan, au Sud par le boulevard du Commandant 
Fages, à l’Est par les terrains de la pointe d’Oukacha, et à l’Ouest par l’usine de l’énergie électrique.

Ce projet, dont le but avait été d’isoler ou de cantonner cet embryon de ville nouvelle indigène, puisque toute 
possibilité d’extension était limitée de toutes parts, devant surtout permettre d’assurer l’habitation des ouvriers 
des usines de conserves de poisson, qui sont, peut-être, les industries employant le plus de main-d’œuvre indigène, 
tout au moins en tant que personnel féminin; mais, je le répète, sa réalisation a dû être retardée jusqu’à des temps 
meilleurs».
وأنجزت رشكة بوليي قرية بالقرب من معملها ومن الطريق القدمية املؤدية من عني الربجة إىل عني السبع، تتكون من 8 بنايات 
مشيدة باإلسمنت غري مغطاة السقوف، وتضم كل بناية 10 غرف إىل جانب مطبخ ومرافق صحية مشرتكة، إضافة إىل برئ وفران ومركز 

ملحاربة القمل )الوث. رقم 24(51.

Fernand Baille أحد أشهر  باي  إيجابية، فهذا فرنان  القرى  بناء هذه  بذلوها من أجل  التي  الجهود  الصناعة حصيلة  عد رجال 
املقاولني الفرنسيني يف البناء يثمن الحصيلة أمام زمالئه يف مجلس شورى الحكومة يف جلسة 28 يونيو 1939:

«Au nom des industriels de Casablanca, je tiens à protester contre tout insinuation qui tendrait à faire suspecter 
les industriels et sous-estimer les efforts qu’ils ont faits pour essayer de loger leur personnel. Je me contenterai de 
citer quelques chiffres pour donner une idée de ces efforts dans le seul quartier des Roches Noires. Ces industriels 
se sont groupés pour construire 1.000 habitations, dont chacune revient à 6.000 francs sur le modèle créé par un 
architecte spécialisé qui a conçu les cités ouvrières de la sucrière, des phosphates et toutes les autres cités ouvrières 
qui ont été réalisées à ce jour. Les fonds réunis par les industriels en question ne pourront, en tout état de cause, 
leur rapporter plus de 5%; c’est le maximum. Chaque local qui a coûté 6.000 francs, sera loué 30 frs par mois, soit 
360 francs par an. Dans ces 360 francs il faut inclure non seulement l’amortissement des constructions, mais aussi 
les dépenses afférentes au terrain et à l’installation de l’électricité et de l’eau. Nous pouvons donc considérer que 
les industriels ont fait une œuvre sociale en voulant loger leurs ouvriers et non pas une œuvre de spéculation»52. 

لكن مراجعنا تجمع عىل ضعف هذه الحصيلة، فالدور األلف التي بنتها تلك الرشكات واملؤسسات الصناعية ال متثل سوى أقل من 
عرش حي كريان سنطرال الصفيحي، وعىل الرغم من استمرار جهود رشكة سوسيكا ورشكة السكك الحديدية باملغرب53، وتفرسه بغالء 

كرائها وحدة الحاجة إليها، مام يعني أن اهتامم الباترونات كان منصبا عىل إيواء من سموا “نخبة العامل”: 

)الوثيقة رقم 24( 
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«Certes, le nombre des logements construits reste insignifiant par rapport au nombre des usines installées à l’Est 
de Casablanca et le nombre d’ouvriers qu’elles utilisent. Le patronat ne construisait pas à tous les ouvriers qu’il 
embauchait; il souhaitait, par contre, assurer et fixer d’abord ceux qui constituaient l’élite ouvrière (le reste d’ouvriers 
… allait trouver abri dans les bidonvilles à proximité des usines). Y. Mahé écrivait: «Certains ouvriers comptent neuf 
ans de présence à l’usine…les industriels construisent des logements réservés à leurs meilleurs ouvriers».

Cette distinction au sein de la classe ouvrière en fonction de la qualification / rentabilité se traduit par une 
différenciation au niveau de l’habitat. Aussi, cette nouvelle couche sociale en formation trouva son abri soit dans 
les bidonvilles et les cités ouvrières, soit dans l’ancienne et nouvelle médina…»54.
وقد دفع هذا العجز الباترونات، ومبعية بلدية الدار البيضاء والدولة، إىل التفكري يف حل جديد، سنتناوله عند الحديث عن رشكة 
سوسيكا، وقبل ذلك حاولت إحدى الرشكات العقارية استغالل هذه الظروف من أجل فرض حل آخر عىل السلطات البلدية يف الدار 

البيضاء، وهو املعروف باسم قرية ال سيامف أو الكريان الجديد.

4( إنشاء قرية ال سيامف أو الكريان الجديد:

تنتسب هذه القرية55 إىل رشكة عقارية تأسست يف 1929، تحت اسم رشكة الدراسات العقارية والتجارية والصناعية يف إفريقيا الفرنسية 
املعروفة باسمها املوجز ال سيامف la S.I.M.A.F. 56. وقصة هذه القرية التي تشتهر لدى سكان الحي املحمدي حتى اآلن باسم الكريان 
الجديد قصة متفردة يف تاريخ كريان سنطرال، بدأت بخالف بني هذه الرشكة واللجنة البلدية حول أرض يف ملكها تحت اسم گاليكس، تقع 
جنوب السكة الحديدية الرابطة بني الدار البيضاء والرباط، فيام بني زنقة فالمان وزنقة بوردونو. وقد بدأت جذوره، حسب وثائقنا، قبل 13 
أكتوبر 1934، عندما طلبت الرشكة من جان كورتان Jean Courtin رئيس اللجنة البلدية رخصة إحداث تجزئة عىل تلك األرض، رد عليها 
بالرفض يف التاريخ املذكور57، ورمبا كان هذا الرفض سببا يف لجوء الرشكة إىل الكاتب العام للحامية ورئيس اإلدارة البلدية بالرباط يف اليوم 
نفسه58. ثم رفعت الرشكة إىل كورتان، يف 14 فرباير 1935، طلبا آخر من أجل تسوير تلك األرض، وافق عليه يف 26 مارس 1935 59. وقبل أن 

نحيك قصة هذا الخالف الذي مل تتم تسويته إال يف 20 غشت 1937، نعرض بعض الفقرات التي تفيد يف توضيح جذورها:
«(…) le point de départ du litige qui nous occupe n’a pas, en effet, son origine dans la demande d’autorisation de lotir 

formulée par la «S.I.M.A.F.» le 4 avril 1935, qui a été refusée et laissée par vous sans suite, mais dans la demande de 
construction d’un mur de clôture sur une parcelle de terrain appartenant à votre société, située entre la rue du capitaine 
Bourdonneau et la rue du Capitaine Flamand, déposée le 14 Février 1935, et accordée le 26 Mars 1935.

Par la suite, votre société a édifié, sans autorisation, un deuxième mur parallèle, à une distance de 6 m. du 
premier et d’une hauteur moyenne de 2 m. avec un espace libre de 1 m. tous les 3 m., constituant l’emplacement 
d’une porte.

Le terrain restant libre au milieu de cette enceinte a été réparti en quatre blocs, qui ont été clos par quatre murs 
de 2 m. de hauteur moyenne, édifiées dans les mêmes conditions que le mur parallèle.

Ce cadre de constructions a été mis à la disposition des indigènes, qui ont construit eux-mêmes les autres murs, 
soit avec des agglomérés à l’aide de presses fournies par la«S.I.M.A.F.», soit avec du bois.

Ces constructions ont été couvertes par les indigènes, en terrasses, à la mode indigène ou en tôles ondulées.
Votre société a donc loti et construit sans autorisation, contribué à la construction d’habitations indigènes dans un 

secteur où ces habitations sont interdites, et laissé construire en planches et tôles ondulées, matériaux interdits» 60.
أرشنا إىل لجوء الرشكة إىل رئيس اإلدارة البلدية بالرباط، من خالل رسالة البيري، فحاولت إقناعه بفائدة تلك القرية. فهي توفر اليد 
الحديدية  والسكك  البلدية  للمجازر  وخاصة  املكان،  عني  يف  املوجودة  االقتصادية  املؤسسات  ملختلف  الرضورية  “األهلية”  العاملة 
ومعامل اإلسمنت والسكر واملحطة الكهربائية والفوسفاط املمتاز وتصبري السمك، كام توفر املساكن الرخيصة الثمن للعامل “األهايل” 
فيها  يستقر  التي  السكنية  التجمعات  فيه  تنترش  نفسها يف مجال  الحديدية والشطيبة، وتفرض  نوار والسكك  املستخدمني يف روش 
“األهايل”، حيث الرباريك والنوايل وحيث الجذام وغياب النظافة، إضافة إىل أنها توفر رشط القرب من األحياء التي يشتغل فيها العامل، 
عىل الخالف من موقع مرس السلطان ... وإلقناعه أيضا، وعدت الرشكة باالنضباط ألوامر اإلدارة املركزية أو املحلية فيام يتعلق برشوط 

النظافة واألمن والنقل ... وفيام ييل فقرات من نص الرسالة:
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«Je me permets d’attirer particulièrement votre attention sur l’intérêt que comporte la création, au point choisi 
par la S.I.M.A.F., d’un tel quartier, qui serait en quelque sorte un réservoir de main-d’œuvre indigène pour les 
diverses exploitations industrielles, commerciales et autres qui l’emploient, et notamment : Les Abattoirs, la Gare 
et ses annexes, les usines de Chaux et ciment (Palmier, Poliet – Chausson), la sucrerie – la centrale thermique – 
l’Usine de Superphosphates, les industries du poisson – etc…

Ce quartier assurerait également des logements à bon marché pour les domestiques indigènes employés dans les 
proches agglomérations des ROCHES NOIRES – de la GARE, de CHETEBA, etc...

La création de ce quartier semble d’ailleurs s’imposer à la seule vue des nombreux groupements d’habitations 
indigènes que l’on rencontre dans cette zone, baraques en bois et nouallas, où l’hygiène est inconnue et dont la lèpre 
s’étend de plus en plus.

D’autre part l’éloignement de la ville indigène de MERS SULTAN présente plus d’un inconvénient dont le moindre 
est le temps perdu quatre fois par jours par les nombreux ouvriers des quartiers précités pour aller à leur travail 
ou rejoindre leur domicile.

Enfin rien ne semble s’opposer à la réalisation de ce lotissement au point choisi, en raison de son isolement 
actuel de toute agglomération européenne et de la faculté qu’aura l’Administration Centrale ou locale, d’imposer 
au lotissement la forme qui lui paraîtra la plus adaptée aux nécessités d’hygiène, de police, de communication et 
de transports.

 Dans l’espoir que vous voudrez bien apporter à l’examen de notre demande toute votre bienfaisante attention,
Nous vous prions Monsieur le Directeur, d’agréer nos très distinguées salutations»61.

مل نتعرف رد مدير البلديات يف املغرب، بينام مل يترسع الكاتب العام يف التعبري عن رأيه يف مرشوع القرية، واكتفى، يف رسالته الجوابية 
يف 13 فرباير 1935، بطرح بعض املالحظات، قبل أن يدعو مهندس الرشكة إىل انتظار ما تسفر عنه استشارة كورتان:

«(…) Il importe de savoir comment le cas d’espèces se relie au programme de l’urbanisme indigène poursuivi 
par la Municipalité de CASABLANCA, et éventuellement, d’envisager les conditions dans lesquelles un secteur 
d’habitation pourrait se faire à l’intérieur d’un quartier industriel ; il semble, en effet, ressortir du dossier que vous 
m’avez communiqué que le lotissement que vous désirez créer doit se faire en partie dans le quartier industriel. Il 
y a donc intérêt à ce que vous vous rapprochiez de M. le Chef des Services Municipaux, auquel je fais parvenir le 
dossier par le même courrier. Dès que je serai en possession de tous les éléments d’appréciation, je ne manquerai 
pas d’examiner cette affaire avec tout l’intérêt qu’elle mérite et de vous faire connaître ma manière de voir». 

وتأكد رأي كورتان الرافض ملرشوع الرشكة يف الرسالة التي بعثها الكاتب العام للحامية إىل البيري يف 13 فرباير 1935 62، وهو ما دفعها 
إىل رفع طلب ثان إىل اللجنة البلدية يف 4 أبريل 1935 لتجزئة جزيراتها السبع الواقعة يف عني املكان، والتي تحمل الحروف الالتينية 
G-F-E-D-C-B-A. وقد سعت إىل إقناع املسؤولني مرة أخرى مبرشوعها املدعم مبجموعة من الوثائق امللحقة التي ال نريد الخوض يف 

تفاصيلها63، لكن مآله كان الرفض ألسباب عرضها الكاتب العام للحامية فيام ييل:
«Le règlement de voirie prévoit dans son article 98 que les constructions indigènes ne doivent autorisées que dans 

l’ancienne et la nouvelle médina. Il n’est fait exception à cette règle, à l’intérieur des quartiers industriels, que 
sur les terrains dépendant directement des établissements, et seulement pour les ouvriers attachés à l’exploitation 
(art. 14 du cahier des charges du 17 juin 1930). Le nouveau projet que vous avez déposé à la Municipalité le 
4 avril dernier, comme celui qui était annexé à votre lettre du 6 décembre 1934, ne répondaient pas à cette 
dernière condition et risquaient au surplus d’entraver le développement normal du quartier industriel. Des projets 
analogues ont d’ailleurs déjà soulevé à ce sujet les protestations des propriétaires riverains. Dans ces conditions la 
S.I.M.A.F. voudra bien comprendre qu’il n’était pas possible au chef des services municipaux de passer en sa faveur 
à une règle conforme à la fois aux intérêts du quartier industriel et au programme urbain de l’habitat indigène»64.
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ويظهر أن موقف الرفض استند إىل ما جاء يف تقرير مهندس البلدية بتاريخ 20 أبريل 1935، والذي أشار فيه إىل أن إنشاء حي لألهايل 
قد يضايق أي مرشوع صناعي يف املنطقة يف املستقبل )التلوث والروائح الكريهة والضجيج(، إضافة إىل ما قد يلحق من أرضار بنظافته 

وسالمة هوائه من جراء إنشاء مراحيض عمومية يف طرفيه:
«J’estime, par ailleurs, qu’il est délicat d’autoriser la construction d’habitations indigènes dans le secteur industriel 

où pourront s’installer plus tard des industries classées en 1ère catégorie, c’est-à-dire produisant des odeurs, des 
fumées ou des bruits susceptibles d’incommoder les habitants.

En ce qui concerne la construction de latrines aux deux extrémités du lotissement, je crois qu’il serait nécessaire 
d’en saisir M. le directeur du Bureau d’hygiène qui appréciera si ces installations ne sont pas contraires à l’hygiène 
et susceptibles de dégager de mauvais odeurs».
جدد كورتان موقفه الرافض يف 3 ماي 1935، حيث عد “إحداث قرية جديدة خاصة بالعامل األهايل يف الحي الصناعي غري مناسب 
يف الظرف الحايل عىل األقل” وأخربه بأن “مدينة الدار البيضاء اتخذت جميع اإلجراءات إلسكان عامل بعض املصانع املوجودة فيها”65. 
رمبا تظلم ج. صاباتيي J. Sabatier  املترصف املنتدب لرشكة ال سيامف لدى رئيس ناحية الشاوية والتمس منه التدخل، لكننا نعلم أن 
كورتان بعث، إىل هذا املسؤول يف اليوم نفسه، رسالة رشح فيها املشكلة ووضح رأيه فيها، وذكر مبرشوع ألصحاب معامل تصبري السمك 

كان رفضه سابقا، وختم مبا ييل:
“En tout état de cause, il n’apparaît donc pas actuellement désirable de donner satisfaction à la S.I.M.A.F. ou à 

tout autre lotisseur ayant l’intention de constituer une agglomération indigène dans le quartier industriel.
L’emplacement choisi ne correspond pas, en raison de la nature même du quartier, aux conditions d’hygiène 

désirables, il risque d’apporter une entrave au développement du quartier industriel, et il faut noter enfin, que 
pareils projets ont déjà soulevé des protestations des propriétaires riverains».

طرأ تطور جديد، وهو أن مراقب املباين عاين، داخل السور الذي 
أقامته الرشكة )الوث. رقم 25(، وهو يقوم بجولته التفقدية يف فاتح 
ماي 1935، بنايات مكونة من براريك من النوع الرديء وصفائح من 

مختلف األنواع:
«Vu hier sur une piste prolongeant la rue du Lt Montaigu, 

dans un terrain entouré d’un mur de clôture, ayant fait 
l’objet d’une autorisation au nom de la S.I.M.A.F. (…) 
diverses baraques à l’aspect lamentable, tôles de tous 
modèles etc … partiellement blanchies à la chaux.

 Un Monsieur, qui m’a déclaré se nommer M. Ballanger, 
chef du Service immobilier de la S.I.M.A.F. – qui se 
trouvait là, surveillant divers travaux en cours, s’est refusé 
à me donner les explications que je sollicitais et de plus m’a 
interdit l’entrée du terrain – Que dois-je faire ? »66.

فانتقل كورتان من التعبري عن رأيه إىل دعوة صاباتيي إىل اتخاذ جميع التدابري الرامية إىل اجتثاث البنايات قبل 15 ماي 1935 67. فرد 
عليه، يف 8 ماي 1935 برسالة أشار فيها إىل أن الرشكة بصدد تجريب نوع من املساكن الرخيصة الثمن التي تدل عىل قدرة الخواص 
عىل عالج مشكل سكنى األهايل برسعة وسهولة، ثم التمس منه أن يوافق عليها بصفة مؤقتة، خاصة وأنها ال تشوه جاملية حي روش 
نوار وال تشكل خطرا عىل الصحة، ودعاه إىل انتظار االنتهاء منها حتى تقدم عروضا مهمة يسهل تطبيقها عىل أوسع نطاق يف األماكن 

التي توافق عليها البلدية:
«Nous avons l’honneur de vous faire connaître que les installations que nous avons réalisées sur cette petite 

parcelle de terrain, sont destinées à expérimenter un système de logements indigènes à très bon marché.
Notre Société s’intéresse en effet depuis plusieurs années à cette question. Nous vous rappelons qu’elle a déjà 

soumis à ce sujet plusieurs propositions au Protectorat et à la ville de Casablanca. Elle serait désireuse de montrer 

)الوث. رقم 25( 
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aujourd’hui par un exemple concret que le problème de l’habitat de la population indigène le plus misérable de 
CASABLANCA peut être aisément et rapidement résolu par l’initiative privée.

Bien que nos installations ne soient pas conforme aux prescriptions de l’article 12 du règlement général de voirie, 
nous vous prions de bien vouloir les tolérer provisoirement: elles ne déparent pas l’esthétique du quartier des Roches 
– Noires puisqu’elles sont situées loin de toutes voies passagères et qu’elles sont, en outre, dissimulées dans un repli 
de terrain et derrière un mur de clôture de près de 3 mètres de hauteur.

Elles ne présentent, en outre, aucun danger au point de vue sanitaire, car elles sont beaucoup mieux surveillées et 
entretenues que certaines cités indigènes environnantes.

Lorsque notre expérience aura été menée à bien, nous vous demanderons, ainsi qu’à Monsieur le Directeur du 
Contrôle des Municipalités, de bien vouloir examiner nos installations et vous soumettrons alors, des propositions 
tendant à appliquer notre formule sur une très grande échelle sur des emplacements ayant reçus, au préalable, 
l’agrément de vos services»68.

ثم أتبع صاباتيي هذه الرسالة برسالة أخرى إىل كورتان يف 9 ماي 1935، أكد فيها عىل خطورة ظاهرة “النوايل” املسترشية يف روش 
ابن  الجديدة وكريان  املدينة  الرامية إىل طردهم نحو  املكان وفشل املساعي  الصناعية يف عني  ارتباط ساكنتها بالرشكات  نوار وقوة 

مسيك. جاء يف هذه الرسالة:
«Nous croyons devoir vous signaler qu’il résulte d’une enquête très minutieuse, à laquelle nous nous sommes 

livrés, que dans le seul quartier des Roches-Noires, il existe quinze agglomérations principales de noualas (sans 
compter les petits groupes de 5 à 10 noualas que nous avons volontairement négligés) réunissant un total d’environ 
3600 noualas construites en bois ou en déchets de toutes sortes.

La population logeant dans ces agglomérations peut-être évaluée à 15.000 âmes. Cette population est en majeure 
partie employée d’une façon constante ou intermittente dans les usines du quartier: Cimenteries, Produits 
Chimiques, sucreries, Fabriques de Couleurs et Vernis, Huileries, Savonneries, Fabriques d’agglomérés etc.. les 
quelques cités ouvrières construites par les grands industriels ne servent à loger que les principaux ouvriers de 
leurs usines. Le plus grand nombre d’entre eux sont campés sous des noualas dans des conditions d’inconfort et 
d’insalubrité impossibles à décrire.

Nous n’ignorons pas que vos services ont l’intention de refouler progressivement la population indigène des 
Roches-Noires vers la nouvelle Médina et vers le Bidonville de Ben M’sik.

Cependant, le fait que cette population revient inlassablement se fixer à proximité de son lieu de travail, malgré les 
efforts qui ont été faits pour l’en éloigner, montre de façon péremptoire qu’il y a pour elle un avantage incontestable à 
habiter près des usines qui l’emploient que les petites cités particulières édifiées à ce jour sont tout à fait insuffisantes.

Avant de vous faire présenter par notre géomètre, notre projet de création de cité indigène, nous avions d’ailleurs 
consulté les industriels du quartier et nous avions reçu d’eux les meilleurs encouragements» 69. 

انتهى األجل الذي منحته البلدية دون أن تقلع الرشكة الرباريك، بل ومتادت يف بناء املزيد منها، كام عاين ذلك مراقب املباين الذي 
خلص إىل أن كريانا صغريا يف طور النشوء، ودعا إىل تدخل عاجل يف شأنه70. ثم أرسل كورتان إىل بيگو Bigot املسؤول عن مراقبة املباين 

يف البلدية، يف 28 ماي 1935، مذكرة مستعجلة يطلب منه أن يجيب عىل ما جاء يف رسالة 8 ماي الفارط، وأن يضمنها ما ييل:
- تسجيل القرارين اللذين اتخذتهام الرشكة بدون رخصة )إحداث التجزئة والبناء عليها(.

- دعوتها إىل قلع تلك البنايات عوض اللجوء إىل املسطرة القانونية.
- تحرير محرض يف املوضوع والرشوع يف اإلجراءات القانونية التي يستدعيها املوقف، مع اإللحاح عليه بإرشافه عليها لضامن نجاح الدعوى71.

يظهر أن العالقة بني الرشكة والبلدية بدأت تأخذ طابع الحدة، خاصة بعد الرسالة الجوابية التي بعثها كورتان إىل صاباتيي يف 5 يونيو 
1935، وفيها أكد عىل الحجج التي يستند إليها يف رفض مرشوعها، قبل أن يوجه إليه إنذارا برضورة اجتثاث الرباريك املوجودة فوق 
گاليكس قبل 20 يونيو 1935، حتى ال يضطر إىل متابعته72 . ثم رد صاباتيي عىل كورتان يف 14 يونيو 1935 برسالة مزج فيها التهديد 

بالتعبري عن حسن النية والرغبة يف خدمة الصالح العام:



33 جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – احلي احملمدي بالدار البيضاء في القرن العشرين، محاولة في التوثيق

«Nous ne vous cacherons pas que nous avons été surpris des menaces contenues dans votre mise en demeure. Nous 
nous permettons dans de vous rappeler que notre société et ses filiales, qui ont investi près de quinze millions au 
Maroc, et principalement à Casablanca, se sont toujours montrées très soucieuses des grands intérêts de votre Ville 
et respectueuses des règlements municipaux et des décisions de vos services, même lorsqu’elles étaient en opposition 
avec leurs intérêts les plus légitimes et les droits les moins contestables»73.
وبعدما أقر صاباتيي بأن وجود مساكن رخيصة الثمن خاصة ب“األهايل” فوق أرض گاليكس قد يخالف يف بعض الجوانب قانون 
التطهري العام، أكد عىل طابعها املؤقت والتجريبي وخضوعها للمراقبة وخلوها من كل ما من شأنه أن ميس برشوط النظافة، ثم استغل 
املناسبة ليشري إىل أن تجمعات مجاورة استفادت من موافقة البلدية، عىل الرغم من حداثتها. ثم انتقل صاباتيي إىل نقطة أخرى، تتعلق 
باإلهامل التي تقابله به السلطات املحلية جميع املشاريع التي تقدم بها فيام يتعلق بسكنى األهايل، فعزاه إىل العداء الذي يكنه له 

فريق يستفيد من أحياء الصفيح وليس من مصلحته نجاح مرشوع الرشكة:
«(…) Mais au cours de nos études et de nos recherches nous avons réuni une importante documentation sur 

la question et nous sommes arrivés à cette conclusion qu’à votre insu et à celui de vos services s’était organisé à 
Casablanca un véritable monopole du taudis. Nous n’en voulons pour preuve que l’émotion qu’a fait naître, chez 
les bénéficiaires de ce monopole, l’expérience que nous poursuivons; les manœuvres les plus diverses et les plus 
inattendues ont été tentées pour la faire échouer. Cette expérience, en effet, ne tendait à rien de moins que de 
prouver que si la population travailleuse de Casablanca est soustraites aux exactions des exploitants des bidonvilles, 
et si elles convenablement protégée et encouragée, elle s’aménage immédiatement et par ses propres moyens des 
logements parfaitement décents, commodes et salubres. Le problème de l’habitat indigène est donc des plus faciles à 
résoudre: nous sommes maintenant à même de vous en fournir une démonstration irréfutable».
ورد صاباتيي عىل هذا التهديد، فعرب عن اضطراره للرد بتصعيد النقاش إىل درجة الكشف عن خبايا مشكلة سكنى األهايل يف الدار 
البيضاء وفضح الجهات املستفيدة منها، وليس االقتصار عىل مسألة بسيطة تتعلق مبدى مخالفة القوانني الجاري بها العمل يف املوضوع:

«(…) si nous devions aller devant le juge répondre des différentes contraventions que vos services ont relevées 
contre nous, nous nous verrions obligés, pour notre défense, de porter la question sur un tout autre terrain que 
celui d’une simple contravention de voirie. C’est toute la question de l’habitation indigène à Casablanca qu’il nous 
faudrait évoquer et exposer dans ses moindres détails et nous le ferions en appuyant notre argumentation sur une 
documentation des plus suggestives».

بعد استشارة املحامي، حرر محرض، يف 20 يونيو 1935، تضمن ما ارتكبته 
الرشكة من مخالفات قانونية يف تجزئة أرضها وكراء بقعها )الوث. رقم 26(.
رفعتها  التي  الدعوى  عىل  البلدية  اللجنة  وافقت   ،1935 يوليوز   2 ويف 
البيضاء عىل رشكة ال سيامف، بصفتها طرفا مدنيا،74. وكانت  الدار  مدينة 
 23 يف  كورتان  إىل  رسالة  ليوجه  للحامية  العام  الكاتب  استغلها  مناسبة 
غشت 1935، يثري انتباهه فيها إىل النتائج الخطرية التي ميكن أن ترتتب عىل 
مخالفة من هذا الحجم عىل مدينة الدار البيضاء، مع التعبري عن اندهاشه 

لتدخل مصلحة املراقبة املتأخر يف هذه القضية:

 «(…) Il parait surprenant (…) que la S.I.M.A.F. ait pu lotir 
son terrain et achever des constructions avant que le service de 
surveillance de la voirie n’intervienne. La municipalité a tout 
intérêt à découvrir et poursuivre les infractions de ce genre à 
leur début, afin de ne pas placer le tribunal devant une situation 
aussi difficile à redresser. Je vous demande instamment pour 
l’avenir de bien vouloir donner des ordres stricts, afin qu’une 
surveillance plus active soit exercée dans ce domaine»75.

)الوث. رقم 26(
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ال نعلم تطور هذه القضية إىل أن حل الرابع من شهر ماي 1936، تاريخ الرسالة التي بعثها صاباتيي إىل كورتان، وفيها إشارة إىل 
تالقيهام السابق الذي حصل فيه التداول يف “قضية گاليكس”، حيث أخرب رئيس اللجنة البلدية مترصف الرشكة بأن مدينة الدار البيضاء 

قد تتخىل عن الدعوى يف حالة قبول الرشوط التالية:
- أن تحسن حالة الدور التي بناها األهايل عىل أرضها من بعض الجوانب.

- أن تحجز هذه الدور للعامل املستخدمني من قبل رجال الصناعة املوجودين يف حي روش نوار دون غريهم.
- أن تقر بأن هذه الدور مؤقتة وأن تلتزم بهدمها بدون أي تعويض عند انتهاء األجل الذي يجب تحديده.

اجتهد صاباتيي، يف رسالته، لطأمنة رئيس اللجنة البلدية، فقد أخربه بسعي رشكته إىل البحث عن سبل تحسني ظروف القرية، ودخولها 
يف اتصاالت مع رجال الصناعة يف روش نوار يف هذا اإلطار، ومتنى أن يعرض عليه نتائج ذلك يف القريب العاجل. غري أنه تحفظ عىل 
التاريخ القريب الذي حدد له من أجل الوصول إىل تلك األهداف، وهو 8 ماي 1936 تاريخ عرض القضية عىل محكمة الجنح بالدار 
البيضاء، فدعاه إىل التدخل لديها لتأجيل النظر فيها بشهرين. ويف النهاية، اقرتح عليه أن متتد رخصة البلدية الخاصة ببقاء بنايات األهايل 
فوق أرض الرشكة 25 سنة، وعلله برضورة مراعاة ما رصفه هؤالء من أموال، يجمل منحهم أطول مدة ممكنة الستخالص الفائدة منها:

 «Dans l’entrevue que vous avez bien voulu m’accorder récemment, à propos de l’affaire GALIX, vous m’avez 
laissé entendre que la Ville de Casablanca pourrait envisager l’abandon des poursuites qu’elle a engagées contre 
notre Société, pour infraction au Règlement Général de Voirie, si nous acceptions:

1°) de faire améliorer sur certains points les logements indigènes édifiés sur notre terrain.
2°) De réserver expressément ces logements aux ouvriers employés par les Industriels du Quartier des Roches-Noires.
3°) De nous engager à considérer ces constructions comme provisoires et susceptibles d’être démolies sans 

indemnité à l’expiration d’un délai à fixer.
J’ai l’honneur de vous faire savoir que nous poursuivons, actuellement, l’étude du perfectionnement de notre Cité, 

et que nous avons engagé, avec des industriels du Quartier, des pourparlers dont nous espérons pouvoir bientôt 
vous soumettre les résultats.

Il ne nous parait, cependant, pas possible d’aboutir avant le 8 Mai, date à laquelle notre affaire doit passer devant 
le Tribunal Correctionnel de Casablanca.

En conséquence, nous vous serions très obligés de bien vouloir obtenir du tribunal, ainsi que vous l’a demandé 
notre Avocat, maître MOULIERAS, une remise de l’affaire à deux mois, de façon à nous permettre de mettre au 
point les dispositions et arrangements que nous avons en vue, et de les proposer à votre agrément.

En outre, nous vous serions reconnaissants d’accepter de fixer à vingt-cinq ans, le délai pendant lequel les constructions 
indigènes édifiées sur notre terrain seront tolérées. Nous vous prions, en effet, d’observer que ces constructions ont été 
réalisées par nos locataires, et qu’il convient, par suite, avant d’en poursuivre la démolition, de leur en laisser, autant 
que possible, la jouissance pendant une période d’amortissement normal pour de pareilles constructions»76.
واستجاب كورتان لطلب صاباتيي من أجل الوصول إىل حل الخالف بصفة ودية، فبعث رسالة إىل محامي اللجنة البلدية يف 7 ماي 
التأجيل  اليوم نفسه، بعث رسالة إىل صاباتيي يف شأن املوافقة عىل  1935 يعرض عليه أن يطلب من املحكمة أجل شهرين77. ويف 
املطلوب حتى يتمكن من توضيح مقرتحاته ويواصل محادثاته مع رجال الصناعة يف روش نوار، لكنه أكد له أن األجل الذي اقرتحه عليه 

من أجل اجتثاث القرية بعيد جدا، وال يستطيع أن يتحمل يف شأنه مسؤولية القرار:
«Mais je vous signale dès maintenant que le délai de vingt-cinq ans demandé par vous pour procéder à la 

démolition des constructions édifiées sans autorisation me parait trop élevé.
Je ne puis, d’autre part, prendre un engagement qui lierait la ville pendant un aussi long délai, et j’estime, d’autre 

part, qu’étant donné la faible valeur des constructions en question, leur amortissement peut vraiment être réalisé 
beaucoup plus rapidement.

Je vous serai donc très obligé de revoir ce point de très près et d’envisager un délai aussi court que possible, et qui 
soit plus rigoureusement fonction de la valeur des constructions. 

J’ajoute enfin que je ne pourrai prendre aucun engagement définitif à ce sujet sans avoir obtenu l’approbation de 
M. le Secrétaire général du Protectorat»78.
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ويف هذا اإلطار، راسلت رشكة ال سيامف مجموعة من رشكات الصناعة يف روش نوار من أجل دعوة عاملها إىل سكنى القرية. فقد 
التزمت بصيانة هذه القرية وتنظيفها والسهر عليها بانتظام )جمع أزبالها وكنس أزقتها وتطهري مراحيضها العمومية وحامية ماء برئها 
وحراستها الليلية والنهارية ...(، مقابل واجب كراء شهري لبقعة مسورة من 24 مرتا مربعا، لها باب عىل الزنقة، يحق ملكرتيها أن يقيم 
فيها مسكنا حسب رغبته، عىل أال يستعمل إال مواد البناء املرخص بها، مع التزام الرشكة بتمكينهم من املكبس الذي يسمح لهم بصناعة 
... ويرتبط املكرتون بعقود إيجار طويل األمد لألرض، عىل أن ميتلكوا “الزينة” )البنايات التي أقاموها بأنفسهم(، وأن يقبلوا  اآلجر 
بهدمها عند صدور أمر البلدية. وفيام ييل فقرات من رسالة مدير الرشكة إىل مدير رشكة الطاقة الكهربائية باملغرب يف 28 أبريل 1936.:

«Nous avons l’honneur de vous confirmer que notre société met à la disposition de l’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE du 
MAROC, pour le logement de son personnel ouvrier indigène, une cité ouvrière située dans le quartier des Roches 
Noires, à proximité du passage à niveau n° 2 des C.F.M. et ayant façade sur les rues prévues au plan de ville sous 
les noms Delaverne et Bourdonneau.

Notre Société assurera l’entretien de la cité et veillera à son bon état de propreté. L’enlèvement des ordures 
ménagères sera effectué chaque jour ; les rues seront régulièrement balayées et maintenues constamment en parfait 
état de viabilité ; les latrines publiques avec fosse septique seront convenablement nettoyées et périodiquement 
désinfectées; le puits qui fournit l’eau de la cité sera protégé contre toute pollution extérieure.

Notre Société assurera également le gardiennage de jour et de nuit de la cité et y fera régner le bon ordre.
Les prix de location seront de dix à quinze francs par mois et par case, suivant l’emplacement. Par «case» il 

convient d’entendre un espace de 24 m² environ, clos de murs, avec porte sur rue. Il appartiendra aux locataires 
d’aménager dans cet enclos un logement à leur convenance, à condition de n’utiliser à cet effet que des matériaux 
autorisés par le règlement général de voirie, et de se conformer à ce Règlement. Notre Société, pour leur faciliter cet 
aménagement, mettra gratuitement à leur disposition des presses à fabriquer des agglomérés en ciment.

La situation juridique des locataires de la cité sera la suivante: ils seront locataires, par bail emphytéotique, du terrain; 
ils seront propriétaires des constructions édifiées par eux-mêmes, à charge par eux, à l’expiration du bail emphytéotique, 
de faire abandon de ces constructions et d’en accepter la démolition si elle est ordonnée par la municipalité.

Nous vous serions reconnaissants de faire connaître à votre personnel indigène les avantages que peut lui procurer 
notre cité ouvrière et de lui en recommander l’utilisation»79.
ومهنهم  القرية  سكان  أسامء  عىل  تحتوي  التي  اللوائح  من  مجموعة  البلدية  اللجنة  الرشكة  سلمت  أيضا،  الودي  الحل  أفق  ويف 
وعناوينهم حسب األزقة يف سنة 1936 )دار قدور وابن أحمد وشيشاوة والشامل والجنوب والغرب(، نثبت إحداها التي تتعلق بشاغيل 

الدور املوجودة يف زنقة دار قدور )الوث. رقم 27(80:

املهنة شاغل الدار الرقم
خباز / گاليكسعمر بن سعيد2 - 4

نجار / محج باستوراملعلم البشري6
معمل التصبري يف روش نوارالهاشمي بن املعطي8 - 10 

نقل رشكة / طريق الرباطلحسن بن محمد بن أحمد12
بناء / گاليكسبلعيد بن أحمد16 - 1/18
معمل إسمنت الشابوإبراهيم بن الحسني20 - 2/18

“شاف” / املاريش سنطرالعمر 22 - 24
“گريسون” / رشكة املحاجر املغربيةمحمد بن الذهبي ومينة بنت الطاهر26 - 1/28
بناء / گاليكسمحمد بن عبد الله30 - 2/28

مسجد32
مسجد34 

)الوث. رقم 27(
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ثم أنجزت إحصاءات لسكانها العاملني سنة 1936، وعددهم 143 شخصا، تتعلق بتوزيعهم )الوث. رقم 28(81 :

العددالسكان
19عامل رشكة السكك الحديدية باملغرب

18عامل رشكة الطاقة الكهربائية باملغرب 
69عامل باقي املقاوالت املوجودة يف روش نوار

18تجار يف القرية
6مستخدمون يف القرية

13عامل أجانب عن روش نوار
143املجموع

)الوث. رقم 28(

ال  الذين  العامل واملستخدمني  إسكان  بعدم  يوليوز 1936،  البلدية، وعد صاباتيي كورتان، يف رسالة 15  اللجنة  وإمعانا يف طأمنة 
يعملون يف مقاوالت روش نوار، بل وأكد له أن مرشوع عقود الكراء امللحق بالرسالة ينص رصاحة عىل أن حق اإليجار ال ميكن أن يتخىل 

عنه املستفيدون الحاليون إال لعامل هذه املقاوالت إضافة إىل وعود أخرى:
«Nous prenons l’engagement, par la présente lettre, de ne plus admettre, comme locataires pour les quelques 

emplacements qui restent encore libres, que des ouvriers et employés des Etablissements Industriels du quartier.
D’autre part, le projet de bail que nous vous remettons ci-joint prévoit expressément que le droit à la location ne 

pourra être cédé par les bénéficiaires actuels qu’à des ouvriers du quartier industriel.
Le bail stipule encore qu’à l’expiration de la location, les locataires devront faire abandon des constructions qu’ils 

auront édifiées sur le terrain à eux concédé.
Nous prenons, de notre côté, l’engagement formel, après l’expiration d’un délai de 10 ans, de procéder à la 

démolition de ces constructions ainsi qu’à celle de toute les constructions que nous aurions pu exécuter pour notre 
propre compte dans la cité en question, et ceci sur simple injonction de la Municipalité et sans indemnité d’aucune 
sorte».

ويف نهاية الرسالة، دعا صاباتيي كورتان إىل إيقاف مسطرة املتابعة والرتخيص ببقاء القرية، بعدما التزمت رشكته بوعودها، فرد عليه 
بتأجيل نظر املحكمة يف القضية من 17 يوليوز 1936 إىل 30 أكتوبر 1936 82. 

 Marcel Peyrouton غري أن صاباتيي أقدم عىل خطوة جديدة، حينام أطلع كورتان عىل نيته يف االتصال باملقيم العام مارسيل بريوتون
وعرض عليه تسوية جديدة83. وبالفعل، بعث إليه رسالة يف 22 يونيو 1936، تظلم فيها من اللجنة البلدية وتحدث عن املساعي التي 
قامت بها رشكته لحل مشكل سكنى األهايل وعن العراقل التي واجهتها. ثم بعث إليه رسالة ثانية يف 24 يوليوز 1936، التمس منه أن 

يؤجل القرار الذي يعتزم اتخاذه إىل حني توصله بامللف الذي هو بصدد إعداده يف شأن التسوية الجديدة التي يقرتحها عليه. 
تداولت الجهات املسؤولة يف اإلقامة يف املوضوع، بدليل ما دار يف مجموعة من الرسائل، ومنها رسالة بينازيت Bénazet مدير الشؤون 
السياسية إىل الوزير املفوض املعتمد باإلقامة العامة يف 31 أكتوبر 1936، وفيها يشكك يف نوايا صاباتيي ويدعو إىل عدم التساهل معه:

«(…) C’est ainsi que dans le quartier industriel de CASABLANCA les chefs d’industrie sont autorisés à créer des 
cités ouvrières pour loger exclusivement leurs ouvriers. Mais M. SABATIER, qui a loti dans ce secteur, n’est pas un 
industriel et n’a bâti que dans un but de spéculation immobilière, n’ignorant pas qu’il transgressait les règlements 
en vigueur. Il a donc voulu placer l’Administration devant le fait accompli et toute son argumentation actuelle tend 
à faire dévier le débat sur le terrain des principes, ce qui est un essai de justification inadmissible.

Quant aux allusions de M. SABATIER sur le transfert des noualas de bidonville, il s’agit là d’imputations tout à 
fait générales à l’appui desquelles il n’apporte aucune preuve. Il lui appartient, s’il le peut, de fournir des précisions 
suffisantes pour motiver l’ouverture d’une enquête administrative.

J’ajouterai pour conclure que la municipalité de CASABLANCA se montre très conciliante en acceptant d’examiner 
de nouvelles propositions de transaction que pourrait lui faire M. SABATIER. J’estime cependant que les bases de 
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l’accord intervenu précédemment et resté sans suite par la faute de M. SABATIER constituent le maximum des 
concessions que peut faire la Ville. Une transaction ne peut d’ailleurs que créer un précèdent fâcheux que d’autres 
lotisseurs ne manqueront pas d’invoquer. La seule considération qui pourrait la faire accepter est son caractère 
temporaire. Je ne crois pas, dans ces conditions, devoir conseiller à M. COURTIN d’aller plus loin dans la voie de 
la conciliation».
ويف الوقت الذي كان كورتان يتداول فيه مع مستشاره ومحاميه، مع قرب جلسة 31 أكتوبر 1936، يف شأن قيمة الغرامة املستحقة 
عىل الرشكة بسبب املخالفة التي ارتكبتها وميقاتها84، فوجئ بسحب النيابة العامة هذه القضية من جلسة محكمة الجنح يف التاريخ 
املذكور عىل أمل استفادة صاباتيي من قانون العفو املطروح آنذاك، فاجتهد املحامي إلعادة تسجيل القضية يف املحكمة من جديد85. 
ال منلك بعض التفاصيل املتعلقة بتطور الخالف، لكننا نعلم أن موضوع الصلح ورشوطه )التزامات الطرفني( صار طاغيا عىل غريه من 
خالل ما نتوفر عليه من الوثائق املؤرخة بنهاية 1936 86 وإىل حدود عقد االتفاق يف 20 غشت 1937، وإن ثار خالف، مل يخل من حدة، 

حول صياغة ديباجته املتعلقة بحيثياته، مل ينهه إال التهديد الرسمي مبتابعة الرشكة من جديد:
 «Je vous prie, dans ces conditions, de bien vouloir me donner votre accord définitif sur le texte de la convention 

qui vous est soumis avec, si vous le désirez, les corrections qui précédent.
Je serais, en effet, dans l’obligation de faire reprendre l’action judiciaire, si vous cherchiez à prolonger la discussion» 87.

وقد عرب صاباتيي رصاحة، يف رسالته إىل بويك يف 20 غشت 1937، عن رضوخه لذاك التهديد، بل وأضاف التزاما آخر يتعلق باستعداد 
رشكته للقيام بكل ما من شأنه تحسني ظروف النظافة والصحة التي تراها اللجنة البلدية ‘‘رضورية’’: 

«J’ai l’honneur de vous accuser réception de votre lettre (…) du 26 juillet dernier, (…) m’informant que vous 
seriez dans l’obligation de reprendre l’action judiciaire si ma société cherchait à prolonger la discussion.

En conséquence, je vous remets dûment signée la dite convention après modification du préambule dans le sens 
indiqué par vous.

J’ajoute que ma société est prête à réaliser les améliorations édilitaires et sanitaires de la cité qui paraîtront 
nécessaire à vos services»88.

انتهى الخالف بإبرام االتفاق بني صاباتيي وبويك والطيب املقري باشا مدينة الدار البيضاء يف 20 غشت 1937. وفيه سمحت البلدية 
لرشكة السيامف باالحتفاظ بالبنايات املقامة عىل گاليكس ولوسيان ملدة 15 سنة، والتزمت الرشكة بعدة رشوط، منها أال تدخل أي تغيري 
أو إعالء لهذه البنايات أو تسمح بها وأن تقوم بجميع اإلجراءات الالزمة من أجل تزويد السكان باملاء يف نقطتني عموميتني أو ثالث، 

كام التزمت باجتثاث تلك البنايات عند انقضاء األجل املذكور )الوث. رقم 29(89.
أدى إبرام العقد إىل توقيف مسطرة متابعة الرشكة أمام املحكمة يف 10 دسمرب 1937 )الوث. رقم 30(90، غري أن مفعوله مل يعمر إال 
فرتة وجيزة جدا، إذ تم إبطاله يف سياق ترضية أخرى متت بني بلدية الدار البيضاء ورشكة ال سيامف تتعلق باألرض التي تقرر أن تبنى 

عليها قرية أخرى، وهي قرية سوسيكا، كام سرنى. 

)الوث. رقم 30()الوث. رقم 29()الوث. رقم 29(
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  1
- André Adam, Le ”Bidonville“ de Ben Msik à Casablanca. 
Contribution à l’étude du prolétariat musulman au Maroc, Extrait 
des Annales de l’Institut d’Études Orientales, t. VIII, années 1949 
et 1950, p. 61.

  2
- Maroc 50, pp. 38 - 40.

  3
نقر بأننا مل نجد يف مراجعنا املكتوبة إشارة رصيحة إىل مصنع سكالريا لإلسمنت، 

عىل الرغم مام بذلناه يف هذا الصدد، وخاصة يف:
- L’ essor industriel de Casablanca. Enquête sur les entreprises 
industrielles de Casablanca faite par la «Vigie Marocaine», 
Imprimerie Rapide - G. Mercié et Cie, Casablanca, 1914.
- Pierre Guillen, «Les milieux d’affaires français et le Maroc à l’aube 
du XXe siècle. La fondation de la Compagnie Marocaine», Revue 
Historique, avril-juin 1963, pp. 397 - 422.
- Pierre Guillen, «L’implantation de Schneider au Maroc», Revue 
de l’ Histoire Diplomatique, 1965, pp. 113 - 168.

ويف شأن بعض املحاجر، انظر:
- B.O., n° 73, 20 mars 1914, p. 73 et n° 294, 10 juin 1918, p. 584.

  4
- Villes et tribus du Maroc, E. Leroux, Paris, 1915, t. 1, La Chaouia, 
p. 95.
- L’ essor industriel …, pp. 54 - 55.
- Marc – Edouard Enay, Le Maroc en scripophilie, 2004, p. 89.

  5
- روايتا محمد أجبارة ومحمد أزغار. ذكرا، أيضا، أن زرابة رشكة أملانية كانت تصنع 
وهي  زرابة،  قرى  فيها  توجد  التي  املواقع  عدد  ثم  الفارج،  رشكة  قبل  اإلسمنت 
موالي  وشارع  العوام  بن  الزبري  شارع  بني  فيام  نوار”  روش  ديال  زرابة  “كريان 
عىل  مازوط”  “بركة  ل  واملجاورة  إفريقيا  لرشكة  املقابلة  زرابة  وقرية  إسامعيل، 

املجاور  زرابة  وكريان  السبع،  عني  إىل  الرشيف  موالي  درب  من  املؤدية  الطريق 
لحي سعيدة، وكريان زرابة املجاور سابقا ل“جردة السينيغالية” بائعة الخمور يف 
املكان الذي احتلته مصالح إدارية رسمية فيام بعد. ورجح محمد أزغار أن تكون 
هذه الرشكة مرتبطة برشكة السكك الحديدية، بدليل وجود قراها عىل طول الخط 

الحديدي.
  6

- ر.ع.، رقم 784c، املحافظة. وجدنا، مرة وحيدة، اسم ’’ال  كازارابا’’ مكتوبا بحرف 
تاء التينية يف نهايته. 

  7
- V.M., 25 nov. 1923.

إىل  وانتقالها  املغريب  للشامل  الفرنسية  الكومبانية  يف  اندماجها  عن  الحديث  ورد 
كومبانية  هي  أنها  نرجح  والتي   ،moellons Dux املواد  من  النوع  ذاك  إنتاج 
الشامل املغريب الوارد ذكرها يف العقد املربم بني لوندرا ورشكة بوليي – شوسون – 

ماروك يف 20 ماي 1930، والتي صارت تتسمى بوليي – شوسون – ماروك:
- ر.ع. رقم 10.435c، املحافظة.

- L’ Annuaire des Entreprises Coloniales, p. 357.
وما يجعلنا نرجح ذلك هو أن اسم زرابة يرد مامثال السم رشكة بوليي هكذا:

«Zaraba Poliet et Chausson»: 
- ر.ع. رقم 11.950c، املحافظة.

  8
- س.ت.، رقم 57c، املكتب.

- العلم، 1975-2-28.
- Bulletin de la Chambre de Commerce et d’Industrie de 
Casablanca, 15 déc. 1923.
- B.O., n° 70, 27 fév. 1914, p. 143.
- Le Marché Marocain et la Semaine Financière du Maroc, 22 sept. 
1951.
اسم ما يزال يرتدد عىل ألسنة سكان الحي املحمدي حتى اآلن للداللة عىل اسم رشكة 
اإلسمنت املعروفة وقريتها املجاورة ملعاملها السابقة واملحاجر التي استغلتها سابقا 
يف املكان الذي يحتل حي دار المان جزءا منه، وهي املعروفة باسم “حفرة الشابو”. 

الجديد  الكريان  باسم  املعروفة  القرية  تلك  فاستمرت 
بتصميمها املتفرد، وحتى اآلن91، حيث تنتظم يف شكل معني 
له مدخالن أحدهام من جهة زنقة بوردونو شامال واآلخر من 
متوازية  ُجزيرات  أربع  وتتوسطه  زنقة المنطواز جنوبا،  جهة 
تحتوي عىل مجموعة من الدور املتفاوتة املساحة، لكن أغلبها 
ال يتجاوز 24 م² أو 26 م² )الوث. رقم 31(92. لكننا نعتقد أن 
باسم  املعروفة  قضيته  تصفية  بعد  عاد،  قد  الجديد  الكريان 
“قضية گاليكس”، إىل أصله، وهو درب موالي الرشيف، فلم 
يختلف تطوره كثريا عام وقع فيه، مام يسمح لنا بالعودة إليه، 

عند الحديث عن درب موالي الرشيف.

)الوث. رقم 31(
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غري أننا ال منلك من الحجج التي تفرس هذه التسمية، وإن غلب أن األمر يتعلق 
مبارسيل شابون Marcel Chapon أحد كبار املقاولني يف عقود الحامية األوىل )بناء 
عامرة القرض العقاري للجزائر وتونس وعامرة ال فيجي ماروكان عىل سبيل املثال(، 
غري أننا ال منلك تفسريا لها، إال من إمكان قيام هذا املقاول وأخيه بإنجاز األشغال 
العمومية لرشكة الجري واإلسمنت املعروفة. ومن املعلوم أن األخوين أسسا رشكة 
متخصصة يف األشغال العمومية تحت اسم شابون فرير Chapon Frères، سجلت 
يف السجل التجاري يف 16 يونيو 1927 وشطب عليها منه يف 21 مارس 1942 أي 

بعد وفاة مارسيل. 
- س.ت. رقم 429c، املكتب.

الثاين،  والكتاب  األول، ص. 119-117  الكتاب   ،... ماص  تقي، مجموعة  نجيب   -
ص. 23.

- Chambre du Commerce et d’Industrie de Casablanca, 
L’Imprimerie Rapide, Casablanca, 30 avril 1951, p. non numérotées.
- L’ Entreprise au Maroc, 16 oct. 1924, p. 3.
- V.M., 15 sept. 1921, 26 janv. 1934, 6 janv. 1948 et 7 janv. 1948.

وقد وجدنا، يف أحد مراجعنا، اسم مسؤول عن إحدى مصالح الرشكة، يحمل اسم 
شابو Chabaud، دون أن نتيقن من كونه هل هو املعني أم ال:

 - Le Livre d’or de l’exposition franco-marocaine, Casablanca, s.d. 
)1916 ?(, p. 187.

  9
- M. Hubert, Casablanca. Le développement industriel l’habitat de 
l’ ouvrier marocain, C.H.E.A.M., Paris, 18 juin 1946, p. 1.

  10
- M. Hubert, Casablanca. Le développement …, p. 1.

انظر أيضا:
- Capitaine Garnier, Casablanca ville prolétarienne, C.H.E.A.M., 
Rabat, 194 ?, p. 3.
- S. Hudowicz, «Casablanca de D. Noin )1(», R.G.M., n° 20, 1971, 
p. 149.
- D. Noin, Casablanca, Comité National de Géographie du Maroc, 
Rabat, 1965, p. 27.
- Henri Prost, «Le développement de l’urbanisme dans le 
protectorat du Maroc, de 1914 à 1923», L’ urbanisme aux colonies 
et dans les pays tropicaux, Delayance, Paris, t. 1, 1932, pp. 68 - 71.
- Le Marché Marocain et la Semaine Financière du Maroc, 29 sept. 
1951.
- P.M., 12 mai 1932.
- V.M., 25 nov. 1923.

  11
- D. Noin, Casablanca, pp. 27 - 28.

وورد الحديث عن ذاك التقسيم يف:
- Abdelkrim Belguendouz, «Villes et politiques dans la croissance 
économique du Maroc, thèse de 3e cycle de Abderrafih Lahbabi», 
R.J.P.E.M., n° 11, 1 sept. 1982, pp. 245 - 248.
- Michel Écochard, «Problèmes d’urbanisme au Maroc», B.E.S.M., 
Vol. XV, n° 52, 4ème trim. 1951, pp. 28 - 30.
- M. Hubert, Casablanca. Le développement …, p. 2.
- S. Hudowicz, «Casablanca de D. Noin )1(», p. 149.
- Khalid Kadiri, «Michel Écochard et l’urbanistique de l’après-
guerre au Maroc», Patrimonialisation, rapport au patrimoine et 
question urbaine, pp. 133 - 134.

- Mohamed Kairouani El Harti, Réflexions sur la politique urbaine 
à Casablanca du Protectorat à nos jours, thèse, Univ. Hassan II, 
Fac. de Droit, Vol. 1, 1994 - 1995, pp. 9 et suivantes.
- Albert Laprade, Lyautey urbaniste: souvenirs d’ un témoin, 
Horizons de France, Paris, 1934.
- Michèle Jolé, Abdelkébir Khatibi et Mona Martenson, 
«Urbanisme, idéologie et ségrégation : exemple de Rabat», Les 
influences occidentales dans les villes maghrébines à l’époque 
contemporaine», Études méditerranéennes 2, Éd. de l’ Univ. de 
Provence, 1974, pp. 161 - 177.
- H. Prost, «Le développement de l’urbanisme …», pp. 71 - 73.
- Abderrahmane Rachik, Politique urbaine et espace périphérique 
à Casablanca, le Cas de Ben M’sik Sidi Othmane, thèse de doctorat 
d’État en géographie urbaine, Univ. Hassan II, Casablanca, 1998, 
livre 1, p. 7.
- Abderrahmane Rachik, «Casablanca et planification urbaine», Le 
Nouveau Siècle, n° 43, mars 1999, pp. 93 - 96.
- Le Marché Marocain et la Semaine Financière du Maroc, 29 sept. 
1951.

  12
- M. Hubert, Casablanca. Le développement …, p. 2.

  13
- M. Hubert, Casablanca. Le développement …, p. 2.

  14
- B.O., n° 540, 27 fév. 1923, p. 265.

ويف شأن تهيئة حي روش نوار، ينظر أيضا:
- B.O., n° 511, 8 août 1922, p. 1238 et n° 612, 15 juil. 1924, pp. 
1097 - 1098.

  15
التجزئة  تصميم  السبع  لعني  الجامعية  املقاطعة  يف  التعمري  مصلحة  وثائق  ضمن 
البلدية الصناعية Plan du lotissement Municipal Industriel، وعىل هامشه 
واملساحات  الحيازة  تواريخ  مع  بقعها  حازت  التي  للمؤسسات  مفصلة  الئحة 
واألسعار وأرقام الرسوم العقارية Nomenclature des ventes ... يف هذا الصدد، 
التي تحتوي  الوزيرية  القرارات  بالوثائق املهمة، وخاصة  الرسمية  الجريدة  متتلئ 
انظر  نوار.  والرشكات يف روش  املقاوالت  إىل  البلدية  األرايض  تفويت  عىل رخص 

مثال:
- B.O., n° 565, 21 août 1923, pp. 1023 - 1024 et n° 682, 17 nov. 1925, 
pp. 1822 - 1823.

- ر.ع. رقم 1717c، املحافظة.
كام تفيد، يف املوضوع، التقارير املنشورة يف دورية البلدية التالية. انظر مثال:

- B.M.O.V.C., n° 9, sept. - oct. 1938, p. 3.
وكذلك التحقيقات املنشورة يف الصحافة آنذاك عن كربيات الرشكات واملؤسسات، 

منها:
- L’ Afrique du Nord Illustrée, 28 juil. 1929.
- P.M., 26 avril 1931 et 26 août 1931.
- V.M., 14 mars 1932.

  16
- B.O., n° 565, 21 août 1923, pp. 1023 - 1024.

  17
ظهر ذاك االرتباط حتى عىل مستوى تسميات كثري من املؤسسات الناشئة يف كريان 
سنطرال، وخاصة يف شامله القريب من روش نوار، مثلام سرنى يف القسم الخاص 
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بتطور املجال يف عقد الخمسينيات، وخاصة نسبة مركز الوقاية من األوبئة إىل روش 
نوار، والحال أنه موجود بدرب موالي الرشيف.

  18
- االتحاد االشرتايك، 2001-2-1.

- األهداف، 1964-5-9.
- H. de la Casinière, Les municipalités marocaines leur 
développement leur législation, Imprimerie de la Vigie Marocaine, 
Casablanca, 1924, pp. 160 - 165.
- M. Hubert, Casablanca. Le développement …, pp. 3 - 5.
- Fouad Sefrioui, «La genèse de l’espace industriel du Grand 
Casablanca de 1912 à 1956. Une approche socio-historique», Revue 
Maroc-Europe, n° 8, 1995, pp. 131 - 150.
- L’ Afrique du Nord Illustrée, n.s., n° 430, 28 juil. 1929, pp. 8 - 10.
- Architecture du Maroc, n° 40, oct. 2008 - janv. 2009, pp. 85 - 88.
- Bulletin du Comité de l’Afrique Française, n° 10, oct. 1923, p. 540.
- B.E.S.M., Vol. XV, n° 53, 1er trim. 1952, pp. 266 - 267.
- Le Marché Marocain et la Semaine Financière du Maroc, n° 263, 
n.s., 95, 10 nov. 1951.
- P.M., 26 avril 1931.
- La Vie Économique, n° spécial, hors série, fév. 1964.

  19
ال يستطيع دارس تاريخ الحي الصناعي الرشقي عامة وحي روش نوار خاصة أن 
يتحاىش ذكر اسم لوندرا الذي يحرض فيه بقوة كبرية )بناء حي روش نوار وكنيسته(، 
املغربية  الجهات  بعض  يف  املناجم  عن  التنقيب  عن  الحديث  يف  وروده  عدا 
واملشاركة يف تأسيس جريدة ال بريس ماروكان la Presse Marocaine، إىل جانب 
فرانسيس بويس Francis Busset. وقد نعتته الدورية التالية بأنه “خالق روش 
الذين  “املغامرين  زمرة  يف  وصنفته   ،”créateur des Roches Noires“ نوار” 
املجهول وحب  باكتشاف  مفتونني  الحامية،  نظام  تأسيس  قبل  املغرب  إىل  جاؤوا 

املغامرة التي سيخوضونها”، وكان ذلك مبناسبة وفاته:
- L’ Afrique du Nord Illustrée, 22 mars 1931, p. 16.
- André Adam, Casablanca. Essai sur la transformation de la 
société marocaine au contact de l’ occident, C.N.R.S., Paris, t. 1, 
1972, pp. 29, 55 et 543.
- Lapeyre et E. Marchand, Casablanca la Chaouïa, Maisonneuve et 
Larose, Paris, 1918, pp. 113 à 116.

- ر.ع. رقم 6.629c ورقم 9.307c ورقم 10.435c ورقم 13.714c، املحافظة.
  20

الجري  اتفاقية رشاكة مع رشكة  تأسست رشكة الفارج يف 8 دسمرب 1928، وأبرمت 
واإلسمنت سنة 1929 بعد مفاوضات عسرية وشاقة، أدت إىل حصولها عىل 27 % 

من رأس مالها. 
- ر.ع. رقم 783c ورقم 784c، املحافظة.

- P.M., 9 août 1931.
- V.M., 15 janv. 1929.

أما رشكة بوليي، فأعلن عن تأسيسها يف الجمع العام يف 30 دسمرب 1927، وسجلت 
واإلسمنت،  الجري  رشكة  مواجهة  عن  عجزت  أنها  غري   ،1928 يناير   17 يف  اسمها 
فاضطرت إىل تقليص رأس مالها عدة مرات )من 30 مليون ف. يف فاتح يناير 1933 
إىل 6 ماليني ف. يف منتصف يونيو 1933(، قبل أن تحل نفسها وتشطب عىل اسمها 

من السجل التجاري يف 3 يوليوز 1941 وتفوت أمالكها لصالح خصمها :
- س. ت. رقم 833c، املكتب.

- م.ش.، رقم 576، محافظة أنفا.
- ر.ع. رقم 5966c ورقم 6.629c ورقم 8857c ورقم 9306c ورقم 11950c ورقم 

21.146c ورقم 22.506c ورقم 26.194c، املحافظة.
- ج.ر.، رقم 930، 22-8-1930، ص. 1859.

- بيان اليوم، 1994-3-18.
- L’ Annuaire des Entreprises ..., p. 379.
- Bulletin de la Chambre du Commerce et d’Industrie de 
Casablanca, n° 89, nov. 1929, p. 16. 
- B.E.M., Vol. I, n° 1, juillet 1933, p. 51.
- P.M., 19 août 1931 et 14 déc. 1934..

  21
- العلم، 1975-2-28.

  22
لجأنا إىل استعامل هذه الخريطة التي وردت يف بعض املراجع التي ملَ تثبت األقاليم 

الصحراوية املسرتجعة يف جنوب املغرب:
- Jean Brignon, Abdelaziz Amine, Brahim Boutaleb, Guy Martinet 
et Bernard Rosenberger, Histoire du Maroc, Hatier, Paris, Librairie 
Nationale, Casablanca, s. d., 1967 ) ?(, p. 370.

والكتاب يفيد يف موضوع دوافع الهجرة القروية إىل املدن، كام يفيد أيضا:
- Robert Montagne, Naissance du prolétariat marocain: enquête 
collective de 1948  à 1950, Cahiers de l’Afrique et de l’Asie, 
Peyronnet et Cie, Paris, 1950, p. 176.
- Abdelkader Kaioua, Casablanca. L’ industrie et la ville, Urbama 
)Centre d’études et de recherches sur l’urbanisation du monde 
arabe, Univ. de Tours, C.U.C., Casablanca, Fasc. de recherches n° 
30, Tours, t. 1, 1996, pp. 294 - 301.

  23
- M. Écochard, «Problèmes d’urbanisme ...», B.E.S.M., p. 6.

  24
- Pierre Mas, «Problèmes d’habitat musulman au Maroc», B.E.S.M., 
n° 62, 2ème trim. 1954, p. 207.

  25
 le village du“ عن  الدوريات  إحدى  تحدثت  عندما  املقصود،  هو  كان  لرمبا 

bidonville”، وهي:
- L’ Afrique du Nord Illustrée, 2 fév. 1930.

- مرشوع القضاء عىل أحياء الصفيح بحي الكاريري سنطرال الحي املحمدي، وزارة 
السكنى وإعداد الرتاب الوطني، املندوبية الجهوية للدار البيضاء، شعبان 1400 / 

يونيو 1980، صفحة غري مرقمة.
- املصطفى شوييك، “الحي املحمدي”، معلمة املغرب، ج. 11، ص. 3649-3648.

- محمد وحيد، مساهمة يف دراسة الحركة الوطنية املغربية: مقاومة الدار البيضاء 
اآلداب  كلية  التاريخ،  شعبة  اآلداب،  يف  الدكتوراه  لنيل  أطروحة   ،)1956-1952(
الجامعية  السنة  أگدال،   – الخامس  محمد  جامعة  بالرباط،  اإلنسانية  والعلوم 

2000-2001، ص. 18-17.
- Abdelmajid Ferrad, La politique coloniale de l’ habitat marocain 
à Casablanca, thèse, Lille, p. 129.
- C. Garnier, Casablanca ville ..., p. 4.
- A. Kaioua, Casablanca…, t. 1, p. 337.
- P. Mas, «Problèmes d’habitat ...», p. 207. 
- Mostafa Nachoui, Casablanca. Espace et société, t. 1, Genèse 
et mutations de l’espace urbain de Casablanca, Pub. de la Revue 
Espace Géographique et Société Marocaine, 1ère édition, 
Imprimerie Najah el Jadida, Casablanca, 1998, p. 47.
- R’kia hakimi et Mohamed Laoudi, «Habitat et accommodation 
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sociale dans l’ancienne périphérie casablancaise. Cas de Hay 
Mohammadi et Sbata», L’ aménagement des marges urbaines 
de Casablanca, Fac. des Lettres et des Sciences Humaines, Univ. 
Hassan II – Aïn Chok, Casablanca, 1ère édition, 2003, p. 44.
- Le plan d’aménagement du quartier des «Carrières Centrales» à 
Casablanca, Ministère de l’Intérieur. Direction de l’Urbanisme et 
de l’Habitat, Service de Documentation Bibliographique, 27 déc. 
1959.
- A. Rachik, Politique urbaine …, livre II, p. 618.
- Abderrahmane Rachik, Ville et pouvoirs au Maroc, Afrique-
Orient, Casablanca, 1995, pp. 84 et 166.
- L’Entreprise au Maroc, 5 mai 1923.
- La Cité  البيئة والعمران, n° 3, août 1975, p. 10.

  26
- A. Adam, Le «Bidonville de Ben Msik…», p. 62.
- R. Hakimi et M. Laoudi, «Habitat et accommodation …», p. 46.
- M. Hubert, Casablanca. Le développement… , p. 11.
- P.M., 27 fév. 1939.
- V.M., 18 avril 1953.

  27
- Aziz Khamliche, «Lexique de la pauvreté», Aujourd’hui le Maroc, 
5 août 2003.

انظر أيضا:
- A. Adam, Casablanca. Essai…, t. 1, pp. 85 - 87.

  28
- Pierre Hervio, «L’habitat marocain», Maroc encyclopédie 
mensuelle d’Outre-mer, Paris, 1954, p. 83.
- M. Hubert, Casablanca. Le développement …, p. 11.

  29
- مرشوع القضاء ...، صفحة غري مرقمة.

- املصطفى. شوييك، “الحي املحمدي”، معلمة املغرب، ص. 3649-3648.
- محمد وحيد، مساهمة يف دراسة ...، ص. 18-17.

- M. Nachoui, Casablanca. Espace …, p. 47.
  30

- M. Nachoui, Casablanca. Espace …, p. 45.
حمو،  والحاج  أعمريوش  حسن  مثل  القرية  قيدومي  بعض  مقابلة  لنا  وسمحت 
’’ال  وهام  سورها،  داخل  متاميزين  مجالني  وجود  منها  املعلومات،  بعض  بجمع 
سيتي’’ أو قرية رشكة الفوسفاط املمتاز والدوار الذي يجاورها، ومنها بناء هذه 
املقاولة 69 دارا لعاملها األعازب “الزوافرية” les ouvriers يف البداية )تتوفر كل 
للتمريض.  وقاعة  “جامع”  إىل  إضافة  ومرحاض(،  ومطبخ  غرفة  منها عىل  واحدة 

ويقابل هذه القرية حي فيالت خاصة باملهندسني واألطر، ما تزال أطالله قامئة.
  31

- A. Rachik, Politique urbaine…, livre 1, p. 78.
  32

الذي تحدث عنه كان موجها لعامل محجر  الكريان  أزغار. ولعل  - رواية محمد 
عني السبع )جاء استغالله بعد املحجر القريب من معمل رشكة الجري واإلسمنت يف 

روش نوار وقبل محجر سيدي مومن(.
  33

- M. Nachoui, Casablanca. Espace …, pp. 45 - 46.
- V.M., 26 juin 1937.

  34
- A. Adam, Casablanca. Essai…, t. 1, p. 88.

  35
- V.M. , 17 mars 1932.

  36
ستكون موضوع حديثنا الحقا.

  37
يف بداية سنة 1933، بنت تلك الرشكة 15 فيال )13 ذوات دور أريض واثنتان من 
طابق واحد( مع توابعها )حدائق وملعب تنس ...( عىل “الطريق املؤدية من الدار 
البيضاء إىل عني السباع )السبع(” )زنقة مارينيي( غري بعيد من معملها واملحاجر 
السعد ويف  الذي شغله فيام بعد درب  التي كانت تستغلها، وبالقرب من املكان 
املكان الذي يشغله اآلن حي األصيل. حازت أرضه يف 24 أبريل 1929 من محمد 
ابن بوعزة املصباحي البوعجامي زوج زهرة بنت أحمد بن قاسم وسمسار أوجني 
لوندرا، وهي عقار مستخرج من “بري حدو”، مساحته 4 هكتارات و24 آرا ومثنه 

225.000 ف:
- ر.ع. رقم 13.714c رقم 13.715c، املحافظة.

وقد آلت تلك الفيالت، مثل باقي أمالك الرشكة، إىل رشكة الفارج يف 5 يوليوز 1941.
  38

- A. Rachik, Politique urbaine… , livre 1.
  39

لعاملها وأطرها  الرشكات  أو  العمومية  السلطات  الذي خصصته  بالسكن  نهتم  ال 
السبع وروش  بوليي، إضافة إىل أحياء أخرى يف عني  األوربيني، مثل فيالت رشكة 

نوار وبلفدير وعني الربجة ...
الصناعة  رجال  كبار  تهافت  أدرجوا  الدارسني  بعض  أن  إىل  اإلشارة  من  بأس  وال 
عقد  يف  املتنامي  النقايب  العمل  اسرتاتيجية رضب  إطار  يف  العامل  قرى  بناء  عىل 

الثالثينيات:
- René Gallissot, Le patronat européen au Maroc )1931 - 1942(, 
Éditions Techniques Nord-africaines, Rabat, 1964, p. 265.

  40
- ملف مرشوع بشار الخري، املقاطعة.

  41
- M. Gaud et G. Sicault, «L’habitat indigène au Maroc», Bulletin 
de l’ Institut de l’Hygiène au Maroc, IV, oct.-déc. 1937, pp. 85 - 86.

انظر أيضا:
- A. Adam, Casablanca, essai…, t. 1, p. 95.
- A. Ferrad, La politique coloniale …, p. 147.
- M. Hubert, Casablanca. Le développement …, pp. 7 - 13.
- P. Hubert, Tableau du commandement ..., p. 78.

أشار إىل أن عددها كان 36 مسكنا يف سنة 1916، وتقرر توسيعها وتجديدها تحت 
إرشاف املهندس بريون، فصارت 55.

- العلم، 28-8-1948. تحدث “العامل املتقاعد” عن معمل اإلسمنت هكذا: “)...( 
سواد،  يف  سوادا  جدرانها  وتركت  أنهكتها  املداخن  ولكن  دويرات،  لعامله  يقيم 
وذهب يب التفكري مذهبا بعيدا، فلم أنتبه إال عىل رنني صفارة تشبه صفارة اإلنذار، 
وهذه الصفارة يسميها سكان الحي صفارة “الشابو” وهو اسم يطلقونه هناك عىل 

معمل اإلسمنت، والله أعلم بقصدهم )...( “.
- رواية حسن أومايت.

  42
تسمى، يف بعض الوثائق واملراجع، باسم قرية بلوندو Cité Blondeau، نسبة إىل 
زنقة بلوندو التي كانت موجودة يف تصميم أصيل عدل، بعدما صارت القرية تحتل 

جزءا مهام منها. وجاء يف شأنها يف وثيقة بتاريخ 16 أبريل 1935 ما ييل:
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«La Cité Indigène déjà existante créée à 299 m. environ à l’Ouest n’a 
jamais été autorisée, )elle est même construite en travers de la rue 
Sous – lieutenant Blondeau qui est en voie du plan d’aménagement».
بني  تداوله  ينترش  أن  دون  الخري،  بشار  وهو  جديد،  باسم  اليوم  تسمى  وصارت 
الشابو”  “قرية  باسم  تعرف  تزال  ما  حني  يف  اآلن،  حتى  املحمدي  الحي  ساكنة 
Cité Chapon. كام أن هذه التسمية يرتدد ذكرها يف كثري من الرسوم العقارية 

املستخرجة من رسم تجزئة گاليكس التايل، مبناسبة التعريف بحائزي بقعها:
- ر.ع. رقم 11.950c ورقم 32/13.246، املحافظة.

- ملف قرية بشار الخري، املقاطعة.
- A. Ferrad, La politique coloniale…, p. 147.

تحدث هذا املرجع عن إحداث حي الرشكة سنة 1927 وإيوائه 180 أرسة.
- P. Hubert, Tableau du commandement …, p. 78.
- M. Hubert, Casablanca. Le développement …, p. 7.
دار   142 من  وتكونها   1927 سنة  القرية  تلك  تأسيس  عن  املرجع  هذا  تحدث 

موجهة، باألساس، إىل عاملها “األكرث مواظبة عىل العمل واألكرث وعيا بواجبهم”. 
- A. Rachik, Politique urbaine …, livre 1, p. 77.
- M. Kairouani el Harti, Réflexions sur …, p. 51.
- Ghislaine Meffre, Architecture marocaine du XXe siècle: Edmond 
Brion et Auguste Cadet, Senso Unico, Mohammedia, 2009, pp. 166 
- 170.
- P.M., 20 mars 1928 et 14 déc. 1934.

  43
- La Vie Marocaine Illustrée, 1 mai 1932, p. 182.

  44
- Conseil du gouvernement. Section marocaine. Session de janvier 
1949. II Documents annexes, p. 189.
- Jean Bernard, Le droit du travail au Maroc : contribution à              
l’ étude du droit social du Maroc dans le cadre de l’ Afrique du 
Nord, Lib. Sociale et Économique, Paris, 1942, p. 317.
- G. Meffre, Architecture marocaine …
- L’ Architecture, avril 1939.
- Notre Maroc, Éd. Maroc – Presse, p. non numérotée.
- Plaisir de France, n° 54, mars 1939, p. 40.
- Réalités, n° 89, juin 1953.
- P.M., 16 juil. 1937.
- V.M., 14 mars 1932 et 13 oct. 1939.
مدنا مصطفى غزايل بشهادة موقعة من طبيب رشكة كوزميا يف 28 فرباير 1951، 
ومفادها أن أباه لحسن )حسن( بن امليلودي )حرفته مستخدم مبعمل رشكة السكر 
حيا  ذكرا  طفال  القرية  مستوصف  إىل  أحرض   )296 رقم  تحت  بدارها  وسكناه 

)مصطفى( بعد والدته يف 26 فرباير 1951.
  45

- ر.ع. رقم 13.714c، املحافظة.
- A. Adam, Casablanca. Essai …, t. 1, p. 437.
- M. Hubert, Casablanca. Le développement …, p. 8.
- P. Hubert, Tableau du commandement …
- R.G.M., n° 4, déc. 1938, pp. 407 - 408.
- V.M., 4 mars 1939.

  46
- P.M., 16 juil. 1937.
- V.M., 13 oct. 1939.

  47
- روايتا عبد القادر كناين وأخته عائشة.

- A. Adam, Casablanca, essai…, t. 1, p. 95 
- Jean-Louis Cohen et Monique Eleb, Casablanca : mythes et figures 

d’ une aventure urbaine, F. Hazan, Paris, 1998, p. 219.
- A. Ferrad, La politique coloniale…, p. 148.
- M. Hubert, Casablanca. Le développement … , pp. 7 - 8.
- P. Hubert, Tableau du commandement …
- M. Kairouani el Harti, Réflexions sur …, p. 51.

  48
- R. Gallissot, Le patronat européen…, p. 110.

  49
- A. Adam, Casablanca, essai…, t. 1, p. 95.
- J.-L. Cohen et M. Eleb, Casablanca. Mythes…, p. 219.
- M. Hubert, Casablanca. Le développement …, p. 7.
- P. Hubert, Tableau du commandement …

  50
- A. Adam, Casablanca, essai…, t. 1, p. 95.
- P. Hubert, Tableau du commandement …

  51
- A. Ferrad, La politique coloniale…, p. 148.

- روايتا زهرة الطاهر )“زهريو”( واملهدي زناسني من ساكنة تلك القرية.
  52

- Conseil du gouvernement. Séances des 28, 29 et 30 juin 1939, Les 
Imprimeries Réunies, Casablanca, 1939, pp. 59 - 60.

  53
- A. Adam, Casablanca, t. 1, p. 96.
- J.-L. Cohen et M. Eleb, Casablanca. Mythes…, p. 276.
- C. Garnier, Casablanca ville…, p. 4.

  54
- A. Rachik, Politique urbaine …, livre 1, pp. 77 et 78.

  55
- ملف قرية ال سيامف، املقاطعة. اعتمدنا يف تحرير الجزء املتعلق بها عىل وثائق 

هذا امللف، فال داعي لثبت هذه املالحظة مرة أخرى.
  56

قيدت تلك الرشكة يف 22 دسمرب 1930 بالسجل التجاري املركزي يف الدار البيضاء 
تحت عدد 1587c، وذلك لغرض القيام بالدراسات العقارية والتجارية والصناعية 
يف مقرها الكائن بزنقة جورج مرسيي يف الدار البيضاء. ثم مارست نشاطها إىل أن 
تقرر حلها يف جمعها العام االستثنايئ يف 25 أكتوبر 1952، ومل يشطب عىل اسمها 

من السجل التجاري إال يف 23 يناير 1969:
- B.O., n° 2080, 5 sept. 1952, p. 2093, n° 2082, 19 sept. 1952, p. 2268, 
n° 2084, 3 oct. 1952, p. 2353, n° 2086, 17 oct. 1952, p. 2436 et n° 
2094, 12 déc. 1952, p. 2866.

كانت لهذه الرشكة تجزئة يف وادي القريعة. انظر:
- B.M.O.V.C., n° 9, sept. - oct. 1939, p. 12. 

  57
- رسالة صاباتيي إىل كورتان يف 13 مارس 1935.

  58
- رسالة البيري Lapierre مهندس هذه الرشكة إىل مدير اإلدارة البلدية بالرباط يف 

6 دسمرب 1934.
- رسالة الكاتب العام للحامية إىل البيري يف 18 فرباير 1935.

  59
- رسالتا فيلامن C. Vuillemin املدير اإلداري للرشكة إىل رئيس اللجنة البلدية يف 

1 فرباير 1935 و14 فرباير 1935.
  60

- رسالة هرني بويك Henri Bouquet رئيس اللجنة البلدية الجديد إىل صاباتيي 
يف تاريخ غري مكتوب، وفيها رد عىل ما جاء يف رسالة األخري يف فاتح يوليوز 1937.
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  61
- رسالة البيري إىل مدير اإلدارة البلدية بالرباط يف 6 دسمرب 1934. وقد ألحق بها 

نص املرشوع.
  62

- رسالة كورتان إىل مدير الرشكة يف 12 مارس 1935. ورد الحديث عن رفض رئيس 
اللجنة البلدية يف هذه الرسالة أيضا.

  63
من تلك التفاصيل توقع املرشوع إقامة 4 “اعوينات” يف أطراف الجزيرة D التي 
تناسب الكريان الجديد، وهو ما يعني أن مرشوع “اعوينة شامة” التي هي أحد 

هذه األطراف يعود إىل هذه الفرتة.
  64

- رسالة الكاتب العام للحامية إىل البيري يف 14 ماي 1935.
  65

- رسالة كورتان إىل صابايت يف 3 ماي 1935.
  66

- محرض بخط يد مراقب املباين يف فاتح ماي 1935. 
  67

- رسالة كورتان إىل صاباتيي يف 7 ماي 1935.
  68

- رسالة صاباتيي إىل رئيس اللجنة البلدية يف 8 ماي 1935.
  69

- رسالة صاباتيي إىل رئيس اللجنة البلدية يف 9 ماي 1935.
  70

- رسالة بيگو إىل الرشكة يف 25 ماي 1935.
  71

- مذكرة كورتان إىل بيگو يف 28 ماي 1935.
  72

- رسالة 5 يونيو 1935.
  73

- رسالة 14 يونيو 1935
74

- B.M.O.V.C., n° 7, juil.-août 1935, p. 7.
75

- رسالة 23 غشت 1935.
  76

- رسالة صاباتيي إىل كورتان يف 4 ماي 1936. 
  77

- رسالة كورتان إىل بروال Proal محامي اللجنة البلدية يف 7 ماي 1936.
  78

- رسالة كورتان إىل صاباتيي يف 7 ماي 1936.
  79

الطاقة  رشكة  مدير  إىل  الرشكة  رسالة  وهي  الوثائق،  بعض  تفيد  الصدد،  هذا  يف 
الكهربائية يف 28 أبريل 1936 وإىل املدير العام لرشكة السكك الحديدية يف 2 يونيو 
1936 والعقد املربم بينها وبني رشكة مؤسسات بريس يف 29 ماي 1936. وقد ردت 
التي  الحديدية  السكك  ومنها رشكة  عليها،  نوار  املوجودة يف حي روش  الرشكات 
أخربت رشكة ال سيامف يف 6 يونيو 1936 مبا قامت به من دعاية لقريتها، دون أن 

تضغط عىل عاملها:
”Les services intéressés de ma Compagnie ne manqueront pas 
de signaler l’existence de votre cité à leur personnel indigène et 
de lui en recommander l’utilisation. Je ne puis, toutefois, vous 
indiquer le nombre des familles indigènes susceptibles d’occuper 
éventuellement ces logements, nos ouvriers ayant toute liberté 
pour choisir de leur plein gré leur habitation».

ومنها رشكة الطاقة الكهربائية التي رحبت، يف رسالة 28 ماي 1936، بعرض رشكة ال 
سيامف، ما دام مرشوع قريتها الخاصة بعاملها يف طور الدراسة:

”Nous avons pris connaissance avec intérêt des dispositions que 
vous avez prises et, selon votre désir, nous vous assurons que, tant 
que le projet de construction de la Cité ouvrière que nous avons 
à l’étude n’aura pas été réalisé, nous conseillerons bien volontiers 
à notre personnel indigène de la Centrale thermique des Roches-
Noires de choisir un logement dans votre cité».

  80
- رسالة صاباتيي إىل كورتان يف 15 يوليوز 1936. ترصفنا يف بعض املعلومات غرب 

الواضحة )أسامء بعض الرشكات(. 
  81

- رسالة صاباتيي إىل كورتان يف 15 يوليوز 1936.
  82

- رسالة كورتان إىل صاباتيي يف 16 يوليوز 1936 ورسالة املحامي إىل كورتان يف 
17 يوليوز 1936. 

  83
أن هدف  رأى  وفيها  يناير 1937.   5 املدين يف  املكتب  مدير  إىل  كورتان  - رسالة 
صاباتيي من مفاتحة املقيم العام ليس إال من أجل توسيع بنايات رشكته يف عني 

املكان.
  84

- رسالة كورتان إىل بروال يف 29 أكتوبر 1936َ.
  85

الشؤون  إىل مدير  نوفمرب 1936 ورسالة كورتان  إىل كورتان يف 4  بروال  - رسالة 
السياسية يف 17 نوفمرب 1936.

  86
املدين إىل كورتان يف 3 دجنرب 1936. وفيها يستفرسه عن  املكتب  - رسالة مدير 

مرشوع الصلح.
  87

- رسالة بويك إىل صاباتيي يف 26 يوليوز 1937.
  88

- رسالة صاباتيي إىل بويك يف 20 غشت 1937.
  89

- نص العقد.
- B.M.O.V.C., n° 7, juil.-août 1935, p. 9.

  90
- رسالة بروال إىل رئيس اللجنة البلدية يف 10 دسمرب 1937.

  91
شبهته بعض الروايات الشفوية بحي درب غلف.

  92
من أكربها دار إدريس الخامر الكائنة عند مدخل الكريان الجديد من جهة زنقة 

بوردونو.
- ر.ع. رقم 31.579c، املحافظة.

- رواية محمد أجبارة. مام جاء فيها أن مدخيل القرية كانا يسمحان مبراقبة السكان 
)صيدلية  سيتي  ال  صيدلية  جهة  من  أحدهام  منها،  الخارجني  أو  عليها  الوافدين 
“الزاوية”  جامع  جهة  من  واآلخر   )Pharmacie des Carrières سابقا  الكريان 
)كان فيه الفقيه يس عيل األصمك(، والدليل أن الزنقة األخرية خصصتها السلطات 

الفرنسية ألعوانها من مخربين وسائقي مراقبي املقاطعات ...
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اجلزء األول
الفصل الثاني :

جتميع الكريانات وظهور التجمعات
السكنية الصلبة )1949-1938(
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ال ميكن الحديث عن هذه املرحلة الحاسمة من تاريخ كريان سنطرال دون اإلشارة إىل سياقها الذي متثل يف اإلرضابات العارمة التي 
وقعت يف يونيو 1936، ثم الجفاف العام الذي رضب املغرب يف السنة املوالية، وما ترتب عليه من عواقب خطرية )املجاعة ووباء 
التيفوس والهجرة القوية من الجنوب وانتشار أحياء الصفيح والسكن العشوايئ يف مدينة الدار البيضاء عىل الخصوص(، إضافة إىل ازدياد 
السخط الوطني عىل االستعامر وهو ما عربت عنه األحداث التي وقعت يف بعض املدن املغربية )مكناس والخميسات ومراكش( سنة 
1937 1. ومل تزدد األوضاع إال تفاقام، بعد أن عاود التيفوس رضبته يف سنة 1938 2، فاستفحلت ظاهرة الكريانات و“الدروب” )األحياء 

غري املهيكلة وغري املجهزة بشبكة الرصف الصحي وغريها( يف الدار البيضاء، مام فرض عىل السلطات العمومية أن تتدخل يف األمر3.

1( نقل كريان سنطرال من الحي الصناعي إىل خارج املجال البلدي:

صار الحديث يدور يف مختلف الدوائر عن رضورة اتخاذ قرارات صارمة من أجل منع الرباريك والنواالت داخل املجاالت البلدية. ويف 
هذا الصدد، ملح الجرنال نوگيس Noguès املقيم العام، يف خطابه أمام أعضاء مجلس شورى الحكومة يف 28 يونيو 1938 إىل ما تنوي 

إدارة الحامية اتخاذه من قرارات:
«L’existence, à l’intérieur même des villes soumises à une réglementation d’urbanisme assez stricte, d’îlots 

insalubres qui se sont constitués comme au hasard, en marge de la législation, la création à leur périphérie de ces 
agglomérations de constructions légères, tristement célèbres sous le nom de «bidonvilles», appelaient des décisions 
énergiques. Elles vont être prises. Un dahir, sur le point d’être promulgué, donnera pouvoir à l’autorité locale de 
prescrire leur démolition ou leur arasement immédiat, le plus souvent sans indemnités, car il ne s’agit pas de 
gratifier d’un profit supplémentaire ceux qui n’ont déjà tiré que trop de bénéfices d’une situation peu régulière. 
Ceci pour le passé. Pour l’avenir, nul ne pourra établir, ou laisser établir, sur son fonds des habitations légères sans 
s’être conforme à des directives précises, analogues à celles établies par le Comité de l’habitat indigène, assurant 
aux habitants un minimum d’hygiène, en ce qui concerne la viabilité, l’écoulement des eaux, la fourniture d’eau 
potable, etc. L’Administration, en un mot, sera armée et pour ordonner la disparition des îlots insalubres – œuvre 
de longue haleine sans doute, mais qu’il convient d’entreprendre enfin – et pour empêcher la création de nouveaux 
«bidonvilles» (…)»4.
وبالفعل، صدر، يف 8 يوليوز 1938، “ظهري رشيف يف تطهري املدن واألحياء اآلهلة بالسكان”، تصدره “بيان األسباب” الداعية إليه. جاء 
فيه: “أنه يف خالل هذه السنني األخرية نشأت حومات قذرة ومدن من القصدير عادمة الطرق وبصفة عامة عادمة جميع التهيئات 
الرضورية للنظافة وحفظ الصحة. ويحتمل أن يؤلف من هذه األحياء منابع تنترش منها األوبئة واألمراض وأن تكون بهذه الصفة رضرا 
حقيقيا للصحة العامة. وعليه فقد يظهر من الالزم القضاء عىل هذه األماكن القذرة ومنع إحداث أحياء جديدة مثلها يف املدن واملراكز 
املحدودة دائرتها أو بالقرب منها كام يكون من الالزم منع توسيع نطاق ما هو موجود منها اآلن وجعل ضابط لبناء الجموع من 
السكناة )املساكن( مبواد زهيدة وهينة ولهيئتها...”. ثم جاء يف الفصل األول من الظهري: “إن محالت السكنى واألحياء والحومات ومدن 
القصدير املوجودة يف تاريخ نرش ظهرينا الرشيف هذا واملرصح يف شأنها من طرف لجن النظافة أو مصالح النظافة التي لها حق النظر 
يف ذلك بأنها قذرة ميكن أن يصدر يف شأنها يف كل ءان )آن( من طرف باشواتنا وقوادنا قرار يقيض بتهدميها أو تسويتها مع األرض حاال 
ويف أجل معني تقوم عند االقتضاء بهذه العملية املصالح اإلدارية املؤهلة ويف جميع األحوال يقع ذلك عىل نفقة املالكني. وزيادة عىل 
ذلك يلزم املالكون املذكورون بإتالف املواد أو نقلها خالل أربعة أيام وإال فيقوم بإتالفها أو نقلها الوالة املؤهلون لذلك هذا ما مل يقم 
الوالة املذكورون بذلك حاال ومن غري أجل...”. وتقرر يف الفصل الثاين أنه “ال يستوجب أدىن تعويض هدم أو تسوية محالت السكنى 
واألحياء والحومات أو مدن القصدير املنصوص عليها يف الفصل األول والكائنة بخارج املدينة األهلية”. أما الفصل الثالث، فقد نص عىل 
أنه “مينع إحداث أحياء جديدة تعرف مبدن القصدير كام مينع توسيع نطاق ما هو موجود منها عند نرش ظهرينا الرشيف هذا وذلك 

جتميع الكريانات وظهور التجمعات السكنية الصلبة
)1949-1938(
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باملدن املؤسسة فيها بلديات وبأحوازها وبداخل املراكز املحددة اآلهلة بالسكان وباملنطقة املحمية بها”. وورد، يف الفصل التاسع، “أنه 
بصفة مؤقتة ميكن اتخاذ مقتضيات خصوصية بعد استشارة لجنة سكنى األهايل ليمكن للوالة املحليني أن يقدموا بصفة مؤقتة عىل 
عمليات نقل األهايل التي رمبا يضطرون إىل إنجازها بقصد تطبيق ظهرينا الرشيف هذا”5. وتنفيذا لهذا الظهري، صدر يف 31 دسمرب 1938 

قرار بلدي بشأن تطهري املجال الحرضي بالدار البيضاء من الصفيح6.
 bidonville des Roches« مل يرتتب عىل صدور ظهري 8 يوليوز 1938 محو كريان سنطرال الذي يطلق عليه حينا كريان روش نوار
متثل  التي  الجمعيات  إحدى  أصدرته  الذي  التقرير  يف  جاء  ما  بدليل   ،»derb de la Carrière« الكريان”  “درب  وحينا   »Noires

الفرنسيني املقيمني بحي روش نوار يف 14 أكتوبر 1938 يف هذا الشأن، وها نصه:

«(…) Derb de la Carrière. – Le derb situé entre la Centrale Électrique et la Compagnie Sucrière se peuple 
chaque jour de nouveaux arrivants. Véritable « bidonville » il abrite maintenant près de 16.000 indigènes, la 
plupart occupés dans des usines du quartier industriel. Une enquête entreprise par un membre du groupement 
nous permettra de préciser ces renseignements et demander soit la suppression, soit l’aménagement d’un tel foyer 
d’épidémies aux portes mêmes de la ville (…)»7.

تضخام  إال  يزدد  مل  سنطرال  كريان  إن  بل 
الطرد  عمليات  بسبب  وانتفاخا  وانتشارا 
الواسعة من املدينة األوربية، فتضاعف عدد 
أو   4.000 إىل   1925 سنة   300 من  براريكه 
كام  اجتثاثه،  وعوض   .8  1939 سنة   5.000
ينص عىل ذلك ظهري 8 يوليوز 1938، قررت 
البلدية إقراره بصفة رسمية يف مكانه النهايئ، 
الثالثة  األرضية  البقع  من  مهم  جزء  عىل 
وجنوبها  منطواز  ال  زنقة  حازتها شامل  التي 
روش  رشكات  عامل  قرية  لبناء   1939 سنة 
نوار، والتي تبلغ مساحتها 17 هكتارا تقريبا 

)الوث. رقم 32(9:

)الوث. رقم 32(

«Les trois parcelles qui portent quelques 8.000 baraques et plus de 30.000 habitants, tous marocains, couvrent 
170.000 m² environ. La plus petite parcelle s’appuie sur le côté nord de la rue du Capitaine Delaverne, O.E., - Les 
deux autres, accusant la même forme rectangulaire, et la même surface, bornent la même rue au sud, dans leur 
grande longueur. Ces deux blocs d’habitations sont séparés par un petit terrain privé, servant de place publique. 
Ces deux parcelles municipales forment un rectangle de 800 m. sur 200 environ (…)»10.
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ثم أخضعت املجال املقتنى لتصميم هنديس، فقسمته إىل بلوكات أو ُجزيرات مستطيلة الشكل، يرتاوح طول كل واحدة منها ما بني 
100 م و150 م، وعرضها ما بني 12 م و13 م، وفرقت فيام بينها بواسطة أزقة عريضة11، ورقمت الرباريك ووجهت صفوفها توجيها 
متوافقا واتجاه الرياح القادمة من املحيط من أجل تهويتها، ويف نفس الوقت متوافقا وخصوصية املوضع التي تفرض رصف مياه األمطار 
البسيطة، من سقايات أو “اعوينات” متجاورة مع 3 مراحيض عمومية يطلق عليها يف عني  التجهيزات  بسهولة. كام جهزتها ببعض 
املكان “البواالت”12، إضافة إىل إقرار مكتب لحفظ الصحة bureau d’hygiène / station industrielle d’hygiène يف براريك قريبة 
 »bidonvilles ordonnés« ”من مركز السلطة املحيل القريب من زنقة ال منطواز13. وتوصف هذه الكريانات بأنها “كريانات منظمة

)الوث. رقم 33(14.

)الوث. رقم 33(

املجال  هذا  يف  التحكم  إىل  التنظيم،  هذا  وراء  من  البيضاء،  الدار  بلدية  سعت 
الصعوبات  من  كثريا  تواجه  أن  لها  ميكن  العريضة،  أزقته  خالل  فمن  الصفيحي، 
إىل  إضافة  الحرائق15.  إلخامد  االقتضاء  عند  املطافئ  رجال  بتدخل  مثال،  فتسمح، 
ومواجهة  األمنية  سلطتها  فرض  أجل  من  إليه  االستعامرية  القوات  دخول  تسهيل 

مخاطر األوبئة الناجمة عن انتشار املستنقعات أو “الضايات” )الوث. رقم 34(. 

لقد ترتب عىل إقرار كريان سنطرال يف مكانه النهايئ خرق ما جاء يف الفصل الثالث 
أن تضيف رشط “ما مل يرخص مدير  لزاما عليها  يوليوز 1938، فصار  من ظهري 8 
األمور السياسية مبخالفة ما ذكر ألجل إسكان األهايل الغري مستقرين إسكانا مؤقتا”، 

وهو ما جاء به ظهري 26 ماي 1941 )الوث. رقم 35(16. 
)الوث. رقم 34(
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فرضت بلدية الدار البيضاء عىل سكان كريان سنطرال املرحلني إىل األرايض التابعة 
لها أن يؤدوا رضيبة شهرية عىل براريكهم التي يسكنونها أو يستعملونها يف التجارة 
)البقالة والخضارة والجزارة والحالقة والخرازة...(، عىل أن يرسي مفعول الكراء مدة 
شهر واحد فقط قابل للتجديد بصفة تلقائية إىل أن يعلن أحد الطرفني عن نيته يف 

فسخه قبل ذلك بشهر )الوث. رقم 36(17.

مل ينحرص استقرار الصفيح فوق أرايض البلدية، وهو ما كان يسمى “الكريان البلدي” 
)الوث.   يتوقف   أن  بدون  الجنوب  نحو  ومتدد  بل   ،le bidonville municipal18

رقم 37(، فاكتسح الحقول و”العرايص” و’’الكوارا’’ )حظائر تربية األبقار( والدواوير 
املجاورة له )دوار الخليفة ولد 
ودوار  الهجامية ودوار محمد 
أحمد  الشيخ  ودوار  الخليفة 
ودوار ولد الشيخ أحمد ودوار 
بوعزة  ودوار  أحمد  الشيخ 
بن  بوعزة  ودوار  الطيبي  ابن 
الشأن  هذا  ويف  الخليفة...(19. 
مصطفى  منوذجي  نسوق 
الهجامية  ولد  والخليفة 

)كريان الخليفة(20.

املفتاح:

درب موالي الرشيف2
كريان زرابة3

’’الكريان البلدي’’10
كريان محمد بن الحسني11
كريان الخليفة أحمد بن الحسني12
كريان شنوف13
كريان بوعزة بن الطيبي14
كريان مصطفى15
كريان البشري16
كريان الخليفة ولد الهجامية17
كريان الشابو18
كريان جانكري20

)الوث. رقم 35()الوث. رقم 36(

)الوث. رقم 37(
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ولعل من مستجدات هذه املرحلة أن بعض الخواص صاروا يتعاطون بعض النشاطات املرتتبة عىل انتقال كريان سنطرال إىل موضعه 
النهايئ21. ومنهم من استأجر أرايض من البلدية مقابل أداء رضيبة )تسمى “األرضية”( وسمح للراغبني يف االستقرار فوقها مقابل واجب 
كراء شهري أيضا، ومنهم البشري بن أحمد الباعمراين امللقب بالبوالنجي والذي ينسب إليه الكريان الذي يحمل اسمه. يقدمه ابنه محمد 
بالجي فيام ييل22: ’’ازداد والدي البشري بن أحمد الباعمراين بأيت باعمران سنة 1910. وهاجر مع والدته وجدته ألمه إىل الدار البيضاء، 
وعمره 12 سنة. اشتغل يف عدة معامل بروش نوار. ثم تخصص يف حرفتي النجارة والخبازة، حتى غدا يعرف باملعلم البشري البوالنجي. 
وكان يس حسن أحد أصدقاء والدي يشتغل يف رشكة تروشتي التي كانت تسري مصنعا لإلسمنت ومستودعا لتخزين املحروقات، يسمى 
برقا مازوط. فتوسط لوالدي عند مدير هذه الرشكة املسمى النجي، بعد أن بنت رشكة زرابة بيوتا لعاملها حوايل سنة 1942. فأمر املدير 
مسؤوال بالرشكة، وهو املسمى جييل ميني، بتنفيذ ما أمره به. لذلك، أعطى جييل ميني والدي البشري بن أحمد قطعة أرضية بكريان 
زرابة، بنى فوقها مسكنا وفرانا، وذلك من أجل تزويد عامل الرشكة بالخبز الالزم. وبعد ذلك، وعندما قامت الحرب العاملية الثانية، 
أمرت السلطات املحلية والدي بتزويد سكان كريان سنطرال بالخبز مقابل ما يسمى »البون«. وكان العامل املشتغلون بالفران يخبزون 
ما مقداره 30 قنطارا من الدقيق يوميا، وكان مثن الخبزة الواحدة فرنكا واحدا. وعندما اشتدت األزمة، صار »البون« نصف خبزة، فصار 
ذاك العام يسمى »عام النص«. وبعد أن كرث الطلب عىل السكن قرب معامل روش نوار، أعطى جييل ميني والدي أرضا شاسعة لبناء 
األكواخ الخشبية )الرباريك( للراغبني يف السكن )1.000 ف. للرباكة(. وهكذا، شيد والدي أحياء كثرية، منها حي تسمى باسمه، وهو 

كريان البشري. وكانت وفاته يف 1987”23.
لكن أشهر مستأجري أرايض البلدية يف كريان سنطرال هو إدريس الخامر24 الذي يرتدد ذكره يف الروايات الشفوية )طبيعة عالقته 
بالدوائر املسؤولة يف الحي وثروته العقارية املكونة من حاممني ودور يف درب موالي الرشيف والكريان الجديد ...(، إضافة إىل تجاوزاته 
التي دفعت عددا من املتعاملني معه إىل رفع دعوى عليه أمام محكمة باشا الدار البيضاء، يف قضية سميت “قضية كريان سنطرال” 

»affaire des Carrières Centrales« يف سنتي 1949 و1950 25. ولرمبا كان هو املقصود، باألساس، يف الخرب التايل:

’’سامرسة السلب
يوجد يف جميع الكريانات أفراد يعدون عىل األصابع يقومون بأعامل بلغت يف الدناءة والخساسة شأوا بعيدا وذلك فيام يرجع لكراء 
الرباريك أو مساحاتها وقد ارتفعت القيمة التي يلزم املكرتي بأدائها قبل الرشوع يف براكته إىل 20.000 فرنك وتصور مبلغ هذا القدر 
وكيف يتأىت للعامل املسكني الذي يطمع أن يسكن براكة أنه يقطعه من جوعه وعطشه ليدفعه إىل رجال أصبح لهم شأن وانقلبوا من 
رجال حفاة عراة إىل رجال ميلكون األرض ويركبون السيارة وإذا احتج أحد عىل هؤالء أو نبههم إىل سوء أعاملهم بيتوا له العداوة وأخذوا 
ينصبون له الحبائل ليقع فيها وال يعبئون بأي كان ألنهم معاضدون، كام رصحوا بذلك، من لدن أناس لهم أذرع طويلة وإننا نلفت نظر 
أويل األمر ونكرر لهم القول بأن التفنن يف أساليب االضطهاد التي يستعملها أولئك األفراد تحتوي عىل صور ال مثيل لها حتى يف عصور 

ما قبل التاريخ ويا ويح الظاملني يوم ينزل بهم قصاص هؤالء املظلومني”26.

غري أن السلطات الفرنسية مل تقابل هذا التمدد بتوفري ما يلزم من مرافق 
عمومية، حيث ال ميكن الحديث إال عن مدرسة واحدة بسيطة أحدثتها 
اإلسالمية  كريان سنطرال  اسم مدرسة  تحت  العمومي  التعليم  مديرية 
املدارس  إطار  École Musulmane des Carrières Centrales 27، يف 

 Eirik إيريك البون الفرنسية، يف عهد مقيمية  السلطات  التي سارعت 
Labonne، إىل تأسيسها من أجل مواجهة نشاط الحركة الوطنية املتنامي 
تعليم  عليها رجل  وعينت  الحرة...(،  املدارس  وإحداث  الجرائد  )إصدار 

.Othon Gambert 28 1955 - 1901 محنك، وهو أوطون گامبري

بدأت هذه “السكويال”29  عملها يف 20 فرباير 1946 بدار بوعزة بن محمد بن الطيبي )الوث. رقم 38(، فحولتها إىل حجرات دراسية 
قليلة. وعانت، يف البداية، من عدم انتظام األطفال الذين بلغ عددهم  470  يف الحضور، فاجتهد مديرها، مبعية املساعدة االجتامعية 
امللحقة باملدرسة والسلطات الفرنسية املحلية، من أجل إقناع أوليائهم، معتمدا عىل بعض الوسائل التي ساعدت عىل استقطابهم، 
مثل إعداد وجبات غذائية وتنظيم مخيامت صيفية ...  إضافة إىل تردد تلك املساعدة عىل املؤسسة من أجل مراقبة حالتهم الصحية. 

وتفصيل ذلك يف النص التايل:

أوطون گامبري

)الوث. رقم 38(
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«Le rôle de l’école n’est pas négligeable sur ce point. A côté de l’instruction qu’elle prodigue, c’est tout un 
programme d’éducation qu’elle peut entreprendre pour former ces enfants à leur métier d’homme du XXème siècle, 
d’ouvrier et de citadin.

- Aux Carrières Centrales, dans une grande maison qui domine le bidonville, une école musulmane fonctionne 
depuis février 1946. Les maîtres sont français et marocains. Tous les élèves sont musulmans, au nombre de 470. De 
3, le nombre des classes s’est élevé à 9, plus une classe enfantine à l’annexe. L’âge minimum est 7 ans.

- Un des problèmes qui se posent, c’est celui de l’assiduité des enfants, et aussi celui de la stabilité. Car venir passer 
trois mois et s’en aller, ne présente aucun intérêt.

Au début, 50 % des élèves se conduisaient ainsi. Grâce à une action directe sur les parents, menée par le Directeur 
de l’école, l’assistante sociale attachée à l’établissement, et bien entendu les autorités de Contrôle, ce pourcentage 
est descendu à 10 %. C’est un premier succès.

- Une cantine fonctionne, accueillant pour le déjeuner un quart des effectifs, au prix de 20 francs par tête.
- L’action sociale se poursuit encore sous la forme de colonies de vacances. Les enfants reçoivent des vêtements avant 

le départ. Hormis un droit d’inscription de 250 frs (dont peuvent être dispensés les parents indigents) tout est gratuit. 
Les réticences des parents, qui étaient apparues au début de l’expérience, l’année dernière, se sont vite effacées.

- Enfin, une assistance sociale passe une demi-journée à l’école pour surveiller l’état sanitaire des enfants, dépister 
et soigner les maladies sur place. C’est le trachome qui atteint le plus d’enfants. Aucune tuberculose évolutive n’a 
pas constatée cette année.

- Toute cette action mérite d’être soutenue et développée. Elle contribue à cette mission générale d’éducation qui, 
pensons-nous, appartient aux Français du Maroc.

- La plupart de ces enfants ont été à l’école coranique avant de venir à celle-ci»30.

فتقاطر كثري من التالميذ عىل هذه املدرسة يف السنوات التي قضتها يف دار بوعزة، بدليل ما ورد يف أحد املراجع أن عدد أقسامها 
ابتدائية يف درب موالي  تضاعف من 3 سنة 1946 إىل 9 سنة 1949 تقريبا. وأثناء ذلك، ظهر أول مرشوع رسمي إلحداث مدرسة 

الرشيف باملواصفات املعروفة، بدأت نشاطها بالفعل يف سنة 1951، كام سرنى فيام بعد31.
كام تطلب توسع كريان سنطرال32 إعادة تنظيم الشؤون البلدية الخاصة به وبغريه من سكان الدار البيضاء املغاربة يف سنة 1942. 

ومتثل ذلك يف هيأة مكونة من 3 موظفني )الوث. رقم 39(33.

املكتبالسكنىاملهمةاالسم
درب موالي الرشيف )؟(املقدم الرئييس أحمد بن الهاشمي الشياظمي 

B. 02 - 46 الكريان تلفون
قرية الشابونائبه عىل الكريان عبد الله بن لحسن االگالوي

)؟(قرية سوسيكا رقم 178نائبه عىل غري الكريانمحمد بن العريب الحريزي
)الوث. رقم 39(

وتتحدث الرواية الشفوية عن إنشاء مركز لألمن يف براكة، عند ملتقى شارع أ. وزنقة ال منطواز، ظل فيها عساس مخزين، إىل حدود 
سنة 1948 عىل األقل، وهو موحا الذي كان ميلك سلطات واسعة، وكام تقول الرواية الشفوية، فقد “كان مسؤوال عن كل يش”، بل وكان 
يبث يف الخالفات بني الناس، “يفاصل بني الناس ويال ما فاصلش يبعثهم إىل املاريش كريو” حيث الجهة املسؤولة34. غري أننا ال ندري إن 

كان مقر املقدمني يف براكة موحا أم ال.

تنبه بعض رجال املخزن والتجار املغاربة واألجانب إىل ما يرتتب عىل متدد كريان سنطرال نحو الجنوب )طريق عني الربجة – عني 
السبع وطريق الدار البيضاء – كامبولو ...( من فوائد، من خالل استثامر أموالهم يف املضاربة باألرايض القريبة منه أو إحداث تجزئات 
سكنية عليها يف املستقبل. ويف هذا اإلطار، تكونت الرشكة املدنية العقارية املغربية يف 22 نوفمرب 1943 من عباس بن الحاج امحمد 
التازي باشا مدينة الرباط وروبري باريو Robert Parriaux، وانضاف إليهام أحمد التازي مندوب السلطان يف طنجة )أخو عباس( يف 
11 أكتوبر 1944، من أجل حيازة حقوق ورثة الحاج عمر التازي وزير األمالك املخزنية، ومنها أرضه التي تبلغ مساحتها 8 هكتارات 
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و31 آرا و20 سنتيارا عىل الطريق املؤدية من الدار البيضاء إىل كامبولو. وقد تولت تلك الرشكة فيام بعد مرشوع تجزئة “بالد الصفاح” 
التي تحولت فيام بعد إىل تجزئة حملت اسم غري وارد يف وثائق املحافظة، وهو درب التقدم35. ويف هذا اإلطار، أيضا، حاز محمد بن 
العباس بناين ومحمد العراقي وأحمد الجندي أرضني عاريتني، بالقرب من الطريق املؤدي من عني الربجة إىل عني السبع، تبلغ مساحة 
إحداهام 8 هكتارات و27 آرا و5 سنتيارات مقابل مبلغ 12.405.750 ف، والثانية هكتارين و81 آرا و60 سنتيارا مقابل 4.224.000 ف، 
وذلك مبوجب العقد الذي أبرموه مع إحدى الرشكات الفرنسية يف 20 ماي 1947. وحاز محمد بن العباس بناين ومحمد العراقي من 
فاطمة بنت بوشعيب بن املعطي أرملة العايدي بن محمد الحريزي وعبد القادر ابنه القارص يف 6 سبتمرب 1946 قطعة من “عرصة 
يس العايدي” املجاورة للملكني السابقني، مقابل مبلغ 2.000.000 ف. وسمح دمج األمالك الثالثة بتكوين تجزئة حملت اسم “تجزئة 

األمل” املعروفة لدى سكان الحي املحمدي باسم بلوك بناين36.
أما غالبية سكان كريان سنطرال، وهم من العامل، فلم تزد أحوالهم إال سوءا، حيث صاروا يعانون من مشكل جديد، وهو مشكل 
تنقلهم ذهابا وإيابا فيام بني براريكهم وبني مقرات عملهم يف روش نوار37، وخاصة معاناة رشيحة منهم كانت تعمل يف “ماگازات 
الحوت” بالدرجة األوىل، وهي رشيحة النساء. ومن املعلوم أن هذا النوع من املصانع قد ازدهر إبان الحرب الثانية وما بعدها بسبب 
الظروف االقتصادية املستجدة )ازدياد الحاجة إىل األسامك املصربة بسبب تراجع اإلنتاج الفالحي والنشاط التجاري والنقل البحري ...(:

«La période de guerre, de 1940 à 1945, voit un fléchissement très sensible de la production de conserves en boites 
du fait de la raréfaction des matières premières, fer blanc et huile, et de la diminution de la flottille de pêche. Cette 
même période, par contre, voit une augmentation considérable du nombre d’ateliers de salaison et fumaison dont 
les produits destinés aussi bien à la consommation locale qu’à l’exportation, au ravitaillement militaire et civil, 
permettent de pallier la pénurie générale de denrées alimentaires. En 1947, on compte encore 94 de ces ateliers, à 
installations souvent très sommaires et tous à caractère artisanal.

La période d’après-guerre est caractérisée par un nouvel essor de l’industrie de la conserve, soit dans le sens d’une 
amélioration ou d’une augmentation du matériel et de l’outillage dans les usines existantes, soit dans celui des 
créations nouvelles, en particulier par un grand nombre de maisons renommées de France. 

(…) Le personnel des usines de conserves de poissons se compose d’Européens (direction et maîtrise) et de 
Marocains, hommes et femmes (ouvriers spécialisés ou non et manœuvres).

Le personnel marocain est très variable, il est à son maximum en pleine période de pêche. Il se chiffre, au moment 
de ce maximum, par 15.000 à 20.000 personnes»38.

وصادف منو هذا النوع من املصانع والرشكات يف روش نوار عىل الخصوص ما وفره إخالء هذا الحي الصناعي من مجال كان يحتله 
كريان سنطرال )“كريان روش نوار”( يف السابق )الوث. رقم 40(39.

املوقعاالسم
.A.S.P.E.Rزنقة الفرنسيني

 Cons. Valmar - Entreprise Quilmès )ex-Scupa( - Éts F. Delory - Éts Copex - Sapca -
Conserveries Algéro – marocainesشارع فاج
Chimie Appliquée Marocaineشارع جريگويف
Fabrique de Conserves »Yvonne« - Conserveries Jean-Yvesزنقة مونتيگي
Société Française de Conserves et d’Alimentsشارع بوميي
Société A. Parodi - Conserveries Réuniesمحج سانت أولري
Société Saupiquet Maroc - Société Florale de l’Atlasشارع دورنانو
Éts Angel Pérezزنقة سورزاك
Conserveries des Roches – Noiresزنقة كوريب
Société Industrielle Marocaine de Produits Alimentaires Simpaزنقة بيتريمان

)الوث. رقم 40(
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ومن أشهرها رشكة سيمبا ورشكة بارودي )الوث. رقم 41(.
والحقيقة أن الروايات الشفوية توفر مادة تاريخية غزيرة 
عن “ماگازات الرسدين” أو “ماگازات الحوت” الكثرية التي 
كانت تشغل اليد العاملة الساكنة يف كريان سنطرال القريب 
منها، وكانت تعتمد، بالدرجة األوىل، عىل النساء اللوايت كن 
السمك  تصبري  مبعامل  وقت  أي  يف  االلتحاق  عىل  مجربات 
بعض  بواسطة  إعالمهن  مبجرد  بالرشكات،  ارتباطهن  حسب 
“يرضب  كان  الذي  “امشيگا”  هؤالء  من  واشتهر  العامل. 
من  الغنم  قرون  من  املصنوع  املزمار  يف  ينفخ  أي  الگرن”) 
أجل إعالم العامالت بوجوب االلتحاق بالعمل مبجرد التوصل 
الصدد، أفاضت  الواجب عالجها(40. ويف هذا  باملادة األولية 
كان  الذي  االستغالل  وصف  يف  الصحافية  التقارير  بعض 

ميارسه أصحاب “ماگازات الرسدين” عىل العامالت القاطنات يف كريان سنطرال عىل الخصوص، مع اإلشارة إىل 
أن الحاجة دفعت األرس إىل تشغيل كثري من بناتهن يف هذه املقاوالت، ومنهن عىل سبيل املثال فاطنة بنت 

املامون وأختاها عائشة وحادة41. 

كام تفيد يف هذا الصدد مجموعة من التحقيقات التي نرشتها العلم يف هذا الصدد:

 “اليد العاملة من النساء يشتغلن بالنهار والليل
)...( أسوأ يشء يعانيه النساء وميثل رسيانه هناك العصور )رقابة(، هو أن النساء ال يقترص عملهن عىل النهار، بل يشمل حتى الليل، 
فإذا كانت حركة استرياد الحوت نشيطة فال بد من أن يشتغلن يف جميع األوقات حتى ينقيض الحوت وتتم عملية »التصبري« وكثريا ما 
تستغرق هذه العملية بياض النهار وسواد الليل، ولنئ كانت هناك راحة فإنها ال تتعدى نصف ساعة أو ساعة عىل األكرث، ولو أن هذا 
العمل كان ميس الرجال لقبلنا أن ندخل يف مناقشة من أجله. بل ونرى من الواجب أن نطالب بتنظيم العمل وتوزيع الحركة بني فرقة 
بالليل، وأخرى يف النهار، ولكن األمر يتصل بالنساء، والنساء املغربيات املسلامت وإنني أجوز لنفيس هنا أن أعرب بلفظ النساء، محاوال 
أن أجعل الغلبة لهن وألطف من األمور ما أمكن، إذا الواقع أن عددا منهن ما زال يف سن املراهقة أو يجاوزه بقليل، وقد كانت هذه 
املسئلة )املسألة( تعني مسئلة )مسألة( اشتغال النساء بالليل مثار نقاش يف دورة من جلسات )رقابة( »مبجلس شورى الحكومة« وأذكر 

أن مدير الشغل أجاب آنئذ بأن النساء يشتغلن يف الليل حسب رغبتهن ]رقابة[.

)الوث. رقم 41(

فاطنة بنت املامون
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وقد حيك يل من األدوار التي متثل يف الليل بهذه املعامل ما يندى له جبني اإلنسانية وتأباه الديانة اإلسالمية، ويعارض الفضيلة أشد معارضة 
وأقواها. أضف إىل ذلك أن تفاهة األجور هي التي تدفع هؤالء النساء إىل قضاء الليل يف معمل من مثل هذه املعامل. ]رقابة[. من أغرب 
ما يروى ويحىك ويسمع أن املعامل إذا مل يصلها املدد العادي من رسدينها رصفت النساء إىل حال سبيلهن حتى إذا جن الليل، وجاء املدد 
يف الساعة الواحدة – مثال – ليال، نودي يف األحياء بالبوق، ويجب أن تهب كل واحدة من مرقدها، وتجيء فورا إىل ]رقابة[ حاكمني بأمرهم. 

وقد حيك لنا من معامل أخرى لتصبري الفواكه بعني السبع ما نربأ عن تسجيله وما نختص به ألنفسنا نستجيل منه العظة والعربة”42.
وتقف الفقرة التالية عند جانب واحد من جوانب هذه املعاناة، وهو استنفار النساء من أجل االلتحاق يف أي وقت مبعامل السمك، 

دون توفري أي رشط من الرشوط )كالنقل مثال(:
“)...( قبل أن أقوم بهذا التحقيق استدعاين بعض اإلخوان لزيارة هذا الحي )الحي الصناعي( وما أن سمع الناس أين مبعوث »العلم« حتى 
أرسعوا إيل، وكل واحد له حكاية وقصة، وبينام نحن نرشب الشاي، وكانت الساعة الحادية عرش ليال، وكل عائلة داخل »براكتها« والظالم 
مخيم عىل الحي، فال تكاد تسمع إال همسا، وال تكاد تبرص إال شعاعا من األضواء النافذ من ثقوب القزدير، ويف جو من الحديث إذا بالصفري 
يصيح... والصفارة تدوي، فلم أرد أن أتطفل بالسؤال ألين والحمد لله لست من الذين تصفق »ركبتاهم« عندما يحسون بالخطر، ويف أقل 
من ملح البرص سمعت أصواتا، وجلبة، وصفريا متزايدا، قال مضيفي: أتدري معنى هذا الصفري ...؟ قلت ال... فانفرجت شفتاه عن ابتسامة 
ذابلة وقال: إنه إيذان للنساء والفتيات باالستعداد للخدمة، فقد وصل الرسدين وال بد أن تذهب النساء إىل الخدمة، فقلت مستغربا أال 
يصربون إىل الصباح...؟ قال واالبتسامة ال زالت عىل شفتيه، لو دوى الصفري يف الساعة الثانية ليال، الستيقظ النساء من مخادعهن وذهنب 
رساعا إىل العمل، ومن تأخرت منهن ال نصيب لها يف األجرة األسبوعية بأجمعها، فأنت تعلم – يقول مضيفي – أن أجرة الرجل زهيدة ال 

تفي بجزء من الحاجات الرضورية، فتضطر النساء ملعونة أزواجهن عىل الحياة. ويف أقل من عرش دقائق عاد الحي إىل سكونه )...(”43.
وقد طرح ابن إبراهيم، عىل زمالئه يف مجلس شورى الحكومة )القسم املغريب( يف 14 فرباير 1948، إحدى املشاكل التي تعاين منها 
العامالت يف “ماگازات الحوت”، وأغلبهن من كريان سنطرال إن مل نقل كلهن، وهي مشكلة طول مدة العمل التي يقضينها يف املعامل، 

وهو ما أثار رد الجرنال جوان Juin املقيم العام ومساعده:
«M. Ben Brahim. – (…) Quant au travail des femmes nous ne sommes pas contre le principe. Seulement nous 

demandons que les femmes n’assurent pas un travail qui doit incomber aux hommes. S’il y a des bateaux qui 
arrivent avec des denrées périssables, nous comprenons qu’il faut qu’elles travaillent davantage, mais 14 heures de 
travail pour des femmes c’est trop; 7 heures suffiraient.

M. le Résident général.- Il n’est pas question de les faire travailler 14 heures.
M. Ben Brahim.- Dans les usines de conserves on les fait travailler 14 heures. Au lieu de faire travailler 50 femmes 

pendant 14 heures, il serait plus simple et plus normal d’en faire travailler le double pendant 14 heures.
M. le Résident général.- cela m’étonne qu’on fasse travailler des femmes pendant 14 heures.
M. Ben Brahim.- C’est la réalité.
M. le Résident général.- Il s’agit probablement de volontaires.
M. Ben Brahim.- Même s’il s’agit de volontaires, le travail est trop fatiguant.
M. le Résident général.- Cela doit être interdit. M. Margat, voulez-vous répondre…
M. Margat.- Il n’y a pas de régime spécial pour les femmes, pas plus au point de vue de la durée du travail, qu’à 

un autre point de vue. La durée du travail est de 8 heures par jour, sauf dans les moments de presse, au moment 
de l’arrivage d’un bateau de sardines par exemple où elles travaillent davantage. Mais de toute façon la durée du 
travail dans l’année ne doit pas dépasser le maximum prévu par la loi.

Il se peut qu’il y ait certains abus, mais dans ce cas, il y a lieu de signaler les cas excessifs à l’inspecteur du travail 
qui aussitôt ira visiter l’usine et fera rentrer le patron dans la légalité. Ceci ne peut pas se faire évidemment dans les 
villes où il n’y a pas d’inspecteur du travail (…). Je voudrais en terminer avec la question des ouvrières. Si Hamed 
Hamadi a signalé que des ouvrières travaillaient le soir; c’est possible, dans les conserveries de poisson, lorsqu’il y a 
un travail de presse. D’autre part, nous avons accordé des dérogations exceptionnelles dans le textile, à Meknès, à 
cause des restrictions d’électricité, afin de permettre le travail de nuit à un moment où le courant électrique arrive 
plus facilement. Mais nous avons assorti cette autorisation de la restriction d’un transport des ouvrières par camion 
avec accompagnement de manière à les protéger pendant la nuit.
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(…).
M. Ben Hamadi.- Nous répétons que ce n’est pas le principe du travail de femme qui nous inquiète, c’est surtout 

le travail du soir.
M. le Résident général.- Il y a quelques dérogations, mais ce n’est pas la règle normale. Le travail de nuit est 

absolument défendu aux femmes et aux enfants.
M. Ben Brahim.- Il faudrait arriver à situer le travail de la femme entre 7 heures du matin et 7 heures du soir et 

interdire le travail féminin au-delà de 19 heures.
M. le Résident général.- C’est interdit»44 .

إذن، انضاف مشكل التنقل، دون أن ينقص مشكل الحرائق التي توخت البلدية التحكم فيها من خالل تصفيف الرباريك وتوسيع 
األزقة الفاصلة فيام بينها. فقد ترددت، يف صحافة الفرتة، األخبار عن اندالعها يف مختلف أطراف كريان سنطرال وتأخر رجال املطافئ 

يف إخامدها، كام ورد يف النص النايل:

“خشب وقصدير وقلة عناية بالكاريري
يتحمل الناس يف جميع الكاريريات املوجودة بالدار البيضاء ما يعرفه الجميع يف داخل املغرب 
وخارجه ويصرب السكان ويصابرون ويرابطون ساكتني عىل مضض يشهدون العامل أجمع بصمتهم 
عىل »مهمة التحضري« وملنهم ال يستطيعون اإلفالت من نري الحرائق التي تشب بني ظهرانيهم 
الفينة بعد األخرى وحرائق الدور القصديرية ستكون يف تاريخ املغرب مواعيد يؤرخ بها كام 
يؤرخ بحوادث الطوفان وسد مارب وعام الفيل وحرب البسوس وغريها، وقل أن يسلم كاريري 
من حريق يأكل رأس مال املساكني الذين حكمت عليهم مهمة الحضارة أن يعيشوا هذه العيشة 
الضيقة. ومنذ أيام قالئل شب حريق بكاريري سنطرال بحي الروشنوار فاشتعلت النريان وبقيت 
فاغرة فاها الرشه، كل بضائع الناس وحوائجهم إىل أن هدى الله السادة رجال املطافئ فأتوا 
وأطفأوا النار بعد طبخ ونفخ والذي ميليه الحق وتفرضه وضعية أولئك السكان أنه كان يجب 
عىل اإلدارة أن تكون مستعدة لشبوب الحرائق يف كل وقت وحني يف هذه الكاريريات ألن جميع 
ما يتطلبه الحريق من مواد يتوفر فيها فكان عليها والحالة هذه أن تحدث يف كل كاريري مركز 
لرجال املطافئ وتسعى كل السعي يف أن تكون أنابيب املاء قريبة إىل هذه األماكن ليتسنى 
لرجال املطافئ استغاللها يف أقرب وقت ممكن حتى ال تعظم الخسائر وحتى ال يسفر الحريق 

أمد  ألن  أخرى،  وإبادة  عائالت  فقر  عن 
انهامك رجال  بسبب  يطول  النار  شبوب 
ببعض  بعضها  األنابيب  لحم  يف  املطافئ 
أو  الفيالت  إحدى  بأنبوب  تتصل  حتى 
املاء،  بنعمة  تنعم  التي  العامرات  بعض 
فأنت ترى من هذا أن اإلدارة زيادة عىل 
البالد  سكان  من  البرش  هذا  تحرش  أنها 
ال  )الجحور(  الحجور  هذه  يف  الرشعيني 
تأبه ملا قد ينجم عن ذلك من أخطار ال 
وما  املساكني  هؤالء  إال  عواقبها  يتحمل 
الحال  دام  ما  تفكر  أنها  لو  اإلدارة  يرض 
املاء إىل  أنابيب  عىل ما هو عليه يف مد 
نزولها،  الحريق وقت  لتهون مصيبة  هنا 
وهي مصيبة كام قلنا ينتظر الناس نزولها 
يف كل وقت وحني. لتسمع اإلدارة نصح 
حدا،  للمكابرة  ولتجعل  نصحوها  من 
أن  عىس  هفواتها  إىل  نرشدها  فنحن 

)الوث. رقم 42(
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وتختار  وتريد  تشاء  ما  وعليها  اإلرشاد  وعلينا  تتالفاها، 
فهل يف هذا ما تقول أيضا ؟ وهل يف تصوير هذه الحالة 
مبالغة وتهويل ؟ إنه الواقع املشاهد املحسوس، وهو أكرب 
دليل وأقواه، فلتفكر ولتلعن الشيطان. ولتعرف فال معنى 
ألن يكون خشب وحشف وقصدير وال ماء ثم قلة بهؤالء 

الناس يوم تشت فيهم نار ويقوم فيهم حريق”45.
وحرائق  بل   46 آخر  حريق  سنطرال  كريان  عاود  ثم 

)الوث. رقم 42(47.

وغري بعيد عن مواقع استقرار كريان سنطرال يف موضعه 
من  مكونة  باملعمرين  خاصة  تجزئات  تكونت  النهايئ، 
)أرايض فيالت وحدائق ودور خاصة  املساحة  بقع كبرية 
تجزئة  مثل  الكبري،  الحزام  شارع  عىل  وخاصة  بالبادية(، 
 Beausite بوزيت  وتجزئة   ،Belle Vue 48 فول  بيل 
)الوث. رقم 43(49، وتجزئة اللورين Lorraine50 وتجزئة 

... Bel Air 51 بيل إير

2( إحداث قرية سوسيكا52:

الذي هو  الطويل  الذي يختزل اسمها  العرشين، وعرفت باسم سوسيكا  القرن  أوائل عقد األربعينيات من  القرية يف  ظهرت هذه 
“الرشكة املغربية الخاصة بسكنى العملة األهليني بالدار البيضاء”53، كام عرفت بلقب “بني الحاج امبرييك” و”درب الحاج مبارك”، 

نسبة إىل املقاول املغريب املعروف خالل فرتة الحامية، وهو الحاج مبارك بن الحاج بوعالم54.
العامليتني هو مساهمة  التي بنتها الرشكات واملؤسسات الصناعية لعاملها يف فرتة ما بني الحربني  ما مييز هذا املرشوع عن القرى 
الخواص والدولة وبلدية الدار البيضاء فيه يف إطار ما يعرف بشكل االقتصاد املختلط »formule d’économie mixte«، بينام كانت 
املشاريع العقارية التي سبقته من مبادرة الخواص باألساس. وقد ورد الحديث عن األطراف املساهمة يف املرشوع الجديد يف جلسة 

مجلس شورى الحكومة املنعقد يف 28 يونيو 1938: 
«… A Casablanca, les besoins sont immenses et un grand effort sera tenté. D’une part, on y étudie une formule 

d’économie mixte en vue de la construction d’une cité qui recevra tous les ouvriers du quartier industriel encore 
logés dans des paillotes et des baraques. D’autre part, la collaboration de l’État et de la Municipalité permettra de 
s’attaquer à certains «derbs» qui constituent pour l’hygiène publique un danger permanent»55.

وللمزيد من تدقيق هذا الشكل، نورد النص التايل:
«La deuxième formule est due à l’initiative gouvernementale. Elle a été mise en application à Casablanca. 

C’est une formule d’économie mixte groupant dans une même société anonyme : l’État, la Ville, les industriels 
casablancais et les Chemins de fer.

Il existe, en effet, dans le secteur industriel de Casablanca, des bidonvilles épars où s’abritent les ouvriers des 
usines et de la Société des Chemins de Fer du Maroc.

Certains industriels – en particulier la Compagnie Sucrière dont la cité ouvrière est, en tous points, remarquable – 
avaient pris eux-mêmes l’initiative de construire des logements pour leur main-d’œuvre marocaine. Mais le cas était 
exceptionnel et près de dix mille personnes vivent dans les baraques et les paillotes du quartier des Roches Noires.

Le Gouvernement conçut le projet de créer une cité ouvrière où toute la main-d’œuvre des usiniers participants 
serait logée. Mais, comme les industriels étaient appelés à tirer un avantage considérable de l’amenée à pied 
d’œuvre de leurs ouvriers; comme, d’autre part, les conditions particulièrement favorables du marché du travail 

)الوث. رقم 43(
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et de l’impôt permettent aux industriels marocains des prix de revient inférieurs aux prix métropolitains, le 
Gouvernement estima que les industriels devaient supporter la part la plus importante du coût de l’entreprise.

Il faut immédiatement reconnaître que les industriels acceptèrent sans discuter les principes posés par le 
Gouvernement» 56.

ال نريد أن نقف طويال عند الظروف االقتصادية واالجتامعية والسياسية التي أدت إىل تأسيس “لجنة سكنى األهايل” سنة 1937، 
فأمثرت مرشوعا طموحا يهدف إىل إحداث حي خاص بعامل الرشكات الصناعية املوجودة يف حي روش نوار الصناعي، لكن العودة إىل 
وثائق بلدية الدار البيضاء وأدبياتها عىل الخصوص تفيد كثريا يف تتبع مختلف املراحل التي قطعها مرشوع هذه القرية يف أواخر عقد 
الثالثينيات57، وفيام كان يروج يف دوائر بلدية الدار البيضاء والهيآت النقابية التي كانت متثل رجال املال واألعامل والصناعة )اللجنة 
املركزية لرجال الصناعة باملغرب وغرفة التجارة بالدار البيضاء( من آراء وأفكار واقرتاحات يف املوضوع. ويف هذا اإلطار، تداول أعضاء 
من اللجنة البلدية يف 17 فرباير 1938 يف شأن املجال املالئم إلقامة حي العامل، فمنهم من رأى بوجوب بنائه يف مجال بعيد عن الحي 

الصناعي الرشقي، ومنهم من مال إىل بنائه بالقرب منه:
«M. le Chef des Services Municipaux informe la sous-commission que certains industriels de Casablanca seraient 

disposés, avec l’aide de l’Administration, à faire de sérieux efforts, en faveur des habitations ouvrières.
Les conditions principales étant indiquées, la question est posée de savoir sur quels emplacements ces habitations 

pourraient être édifiées.
Les industriels estiment que ces constructions ne peuvent être édifiées dans la Nouvelle Médina, trop éloignée du 

centre du travail. Un secteur pourrait être réservé à proximité des usines.
Ce dernier point mériterait d’être étudié sur place.
M. Carlotti indique un emplacement à proximité d’une usine traitant de l’industrie des conserves de poisson.
M. Sabalot verrait un inconvénient, à édifier des constructions réservées aux indigènes là où l’on n’autorise pas 

d’habitations européennes; les dangers étant les mêmes.
A son avis, le problème doit surtout être examiné sous l’angle du transport de la main-d’œuvre»58.

ثم أعد بعض األعضاء تقريرا أوليا عام جرى يف لقائهم برئيس اللجنة البلدية يف املوضوع، وذلك تبعا ملا طلب منهم، مام جاء يف نصه 
املقروء يف جلسة 28 أبريل 1938:

«L’essor industriel de notre ville entraîne l’emploi d’une main-d’œuvre indigène importante et en voie constante 
d’accroissement, dans le quartier industriel de Casablanca, que prolongera dans un proche avenir le quartier 
industriel de Casa banlieue.

Obliger des travailleurs indigènes à habiter l’Ancienne ou la Nouvelle Médina, c’est-à-dire à 3 ou 4 kilomètres du 
lieu de leur travail, se révèle une impossibilité.

L’inexistence d’emplacements réservés à l’habitat indigène a donné naissance à un nombre considérable de derbs 
lamentables qui se sont implantés n’importe où, au hasard des terrains non bâtis de la zone industrielle et dans des 
conditions d’hygiène déplorables. Ces derbs se sont installés sans autorisation, mais l’Administration s’est trouvée 
dans l’impossibilité d’y mettre obstacle.

Quelques efforts éminemment louables ont été faits par des industriels pour loger leur personnel indigène, efforts 
nécessairement limités et localisés. Ces efforts méritent d’être encouragés et développés, mais en s’appuyant sur un 
plan d’ensemble judicieusement étudié.

Une cité indigène importante s’impose dans ce quartier, cité devant comporter des habitations, tout ce qui est 
nécessaire à sa vie propre (mosquées, écoles, dispensaires, hammams, places, jardins, boutiques, etc.).

Vos rapporteurs vous demandent aujourd’hui de bien vouloir admettre le principe de cette réalisation, de façon 
à permettre à M. le Chef des Services Municipaux, de poursuivre utilement les démarches et recherches qu’il a 
entreprises à ce sujet»59.
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ويف األخري، استقر رأي اللجنة البلدية عىل إحداث الحي بالقرب من روش نوار، مام تطلب حيازة ثروة عقارية ضخمة يف هامشه 
تسمح بإنجازه60، قدرتها مراجعنا بحوايل 17 هكتارا موزعة عىل 3 قطع أرضية61، لكننا متكنا من ضبط املعطيات املتعلقة بها، من خالل 

العقود أو االتفاقات التي أبرمتها مع مجموعة من األطراف )الوث. رقم 44(62.

مثن م² هكتارآرم²العقارالبائعالتاريخ
)ف(

الثمن
)ف(

3015165.000لوسيانرشكة ال سيامف22-08-1938
2گاليكس

30390.000السهب )مقتطعة(رشكة گاليكس04-01-1939
801636,5205.920أرض البسباسةزهرة بنت أحمد بن قاسم28-08-1939
محمد بن بوعزة املصباحي 30-08-1939

البيضاوي
II 90392155.935ظهر البسباسة

ورثة العايدي بن محمد الحريزي 01-02-1940
)فاطمة بنت بوشعيب أرملته وابناه 

القارصان مصطفى وعبد القادر(

71243387.016العايدي )مقتطعة(
70702عرصة العايدي )مقتطعة(

803638,5286.280فونسيري VIIالبنك اآلسيوي واإلفريقي05-03-1940
15956,561.847بالد مصطفىمحمد بن بوعزة بن الطيبي03-05-1940

)الوث. رقم 44(

وترتبت عىل االتفاق مراجعة العقد املربم بني اللجنة البلدية ورشكة ال سيامف يف 20 غشت 1937، حيث تراجعت مدينة الدار البيضاء 
عن األجل املمنوح الستمرار الكريان الجديد ورخصت بتجزئة أريض لوسيان وگاليكس من أجل بناء دور األهايل )ترسيح مرشوع درب 
موالي الرشيف(. وما يهمنا هنا هو أنها التزمت ببناء حي خاص بالعامل املغاربة عىل األرايض التي حازتها بأمثان رخيصة مع تجهيزها 
مبا يلزم من بنية تحتية أساسية وااللتزام بعدم التخيل عنها وعام تعتزم بناءه عليها مدة 15 سنة، عىل أن تحتفظ بحق بيعها إىل مكتب 
عمومي خاص مبساكن األهايل الرخيصة الثمن، يكون ملزما بتحمل ما عىل البلدية من تعهدات خالل املدة نفسها )ترسيح مرشوع 

قرية سوسيكا(. وفيام ييل نصوص الفقرات األساسية:
«Art. 3.- La Municipalité de la Ville de Casablanca (…) s’engage (…) -1- à édifier sur les parcelles acquises une cité 

ouvrière indigène et à y effectuer tous travaux d’édilité y afférents -2- à n’édifier, outre ces travaux d’édilité, que des 
constructions strictement à usage d’habitation indigène, à l’exclusion de toutes constructions à usages commerciaux 
-3- à conserver pendant une durée de quinze années (15) la propriété des parcelles de terrains présentement acquises, 
et des constructions à y édifier, sauf le droit de disposer desdits terrains au profit d’un office public d’habitations 
indigènes à bon marché, qui devra supporter la servitude imposée à la ville, pendant la même durée.

(…)
Art. 5.- La Société «SIMAF» est autorisée à lotir les terrains «GALIX» et «LUCIEN», restant sa propriété, et à les 

affecter à la construction d’habitations indigènes, conformément aux dispositions spéciales du règlement général de 
voirie et de construction en vigueur, relatif aux constructions indigènes.

La convention du 20 août 1937, limitant à quinze l’existence de la cité ouvrière indigène édifiée sur le terrain 
«GALIX» par la société «SIMAF» est abrogée»63.
ثم تداولت اللجنة البلدية يف مرشوع “توسيع نطاق القرية املخصصة بالعملة بحومة الصخور السوداء” )الوث. رقم 45( وفائدته 
عىل مدينة الدار البيضاء وعىل أصحاب تلك األرايض الذين مل يوافقوا عىل التخيل عن جزء من أمالكهم بأسعار بخسة نسبيا إال أمال 
فيام يتوقعون جنيه من أرباح مام تبقى منها من خالل إحداث تجزئات عليها، بل ورهن بعضهم موافقته بالحصول عىل رخصة البلدية 
يف هذا الصدد. وهو ما ال يتطابق مع ما تردده الرواية الشفوية عن بعض الصعوبات التي واجهتها بلدية الدار البيضاء من أجل فرض 
هذا املرشوع، ومنها رفض أرسة بوعزة وغريها العروض التي قدمت لهم والضغوط التي مورست عليهم من أجل يل ذراعهم، مبا يف ذلك 

فرض تعويضات عىل تلك األرايض التي أخضعت ملبدإ نزع امللكية ألجل املصلحة العامة64. مام جاء يف مرشوع متديد القرية:
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«L’aménagement de la nouvelle Cité ouvrière des Roches-Noires, a amené l’Administration municipale à étudier 
un projet d’extension du périmètre urbain qui est actuellement soumis à la Commission Municipale.

L’application de cette modification entraînera, en ce qui concerne le secteur industriel, l’incorporation à l’intérieur du 
dit périmètre des parcelles de terrain récemment acquises par la Ville et qui figurent au programme d’achat arrêté par 
la Commission Municipale, ainsi que des terrains situés entre la limite sud des dites parcelles et sa nouvelle délimitation.

Ces terrains constituent, pour la plupart, le solde des titres fonciers des immeubles dont la Ville a décidé de se rendre 
acquéreur. Les propriétaires qui n’ont consenti à la Ville des prix relativement bas que parce qu’ils escomptaient 
une valorisation importante du reliquat de leurs terrains du fait de la création de la cité ouvrière, envisageant la 
possibilité de les lotir à usage d’habitation. Certains ont même subordonné leur accord à l’octroi de cette autorisation.

Actuellement ces terrains sont compris dans la partie de la zone de banlieue réservée à l’extension du secteur 
industriel où peut être autorisée l’installation des industries classées de toutes catégories.

Mais à l’occasion de leur incorporation dans le périmètre municipal, il semble qu’indépendamment des motifs 
indiqués ci-dessus, une modification de leur affectation puisse être utilement envisagée. En effet, il parait opportun 
de prévoir, en raison de l’essor rapide de l’industrie casablancaise, une zone d’extension possible de la Cité ouvrière, 
qui pourrait réalisée sur des lotissements particuliers.

L’Administration municipale propose donc de créer une zone réservée aux habitations indigènes sur les terrains 
en cause et de reporter les limites Sud de la Cité ouvrière indigène jusqu’au nouveau tracé du périmètre municipal, 
dans sa partie comprise entre la rue du Sous-lieutenant Ben Djelloul et une perpendiculaire menée du dit tracé sur 
la limite Est de la Cité Polliet (Poliet) et Chausson»65. 

)الوث. رقم 45(
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وكانت النقاشات جارية داخل مختلف األجهزة املعنية بهذا املرشوع الجديد. ومنها اللجنة البلدية التي تداول أعضاؤها يف الشهور 
األوىل من سنة 1939 يف موضوع شكل الرشكة القانوين الذي يتوىل اإلرشاف املبارش، والعودة إىل دوريتها خالل هذه الفرتة تفيد يف تعرف 
تفاصيله66. وأثناء ذلك، وبالضبط يف 10 ماي 1939، صدر ظهري يف املوافقة عىل تأسيس رشكة مجهولة تحت اسم الرشكة الرشيفة لحي 
العامل األهايل بالدار البيضاء، مبساهمة بلدية الدار البيضاء والدولة ورجال الصناعة املتحصنني وراء نقابتهم اللجنة املركزية لرجال 
الصناعة باملغربComité Central des Industriels du Maroc 67  . ثم ثارت مجموعة من الصعوبات املالية التي وردت يف محرض 

اللجنة البلدية يف اجتامعها يف 5 مارس 1940: 
«Cette initiative de haute portée sociale et qui était sur le point de se réaliser en septembre dernier, a été paralysée 

par les événements. Les souscriptions promises n’ont pas pu être versées en totalité pour édifier 1.600 logements 
comme prévu.

D’autre part, le prix des logements qui était établi sur la base de 6.000 frs reviendra actuellement à 8.000 frs.
Fallait-il tout abandonner? Le Général Noguès insista particulièrement pour qu’on passât sans délai au moins à 

un commencement d’exécution.
Dans ce but, une sous-commission avait été nommée à la séance du mois dernier, qui se mit en rapport avec le 

Comité des Industriels intéressés.
M. Sabalot présente des résultats obtenus, un rapport très documenté et très clair qui reçoit l’approbation unanime 

de l’Assemblée.
On va donc pouvoir, dès maintenant et sans préjuger de l’avenir construire 320 logements.
Mais on revient à la judicieuse observation de M. Blaise, le mois dernier, que la nécessité et le devoir d’humanité 

envers nos protégés demandent impérieusement qu’au lieu de restreindre les constructions, on se mette en mesure, 
au contraire, d’en augmenter le nombre dans la plus large proportion possible.

M. le Général Noguès, mis au courant, a vivement appuyé cette initiative et promet de la favoriser le plus possible.
Il s’agit de réunir les fonds qui pourront s’élever à 20 millions. Mais l’affaire est réalisable et nous sommes sur la 

bonne voie, dit M. Marazzani»68.
وأفرزت االتصاالت بني األطراف املعنية يف 30 ماي 1940 عن إنشاء الرشكة التي سبق ذكرها69، غرضها بناء مساكن رخيصة الثمن 
إلكرائها للعامل املغاربة يف مصانع الدار البيضاء. ورأس مالها 1.875.000 ف، موزع عىل 750 سهم، اكتتبته 21 رشكة إىل جانب الدولة 

الرشيفة وبلدية الدار البيضاء )الوث. رقم 46(70:. 
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La Société Française de Conserves de Poissons4
La Société Industrielle de l’ Afrique du Nord )S.I.D.A.N.A.(4
La Société Marocaine des Céréales4
La Société des Établissements Cotelle et Foucher4
La Société Marocaine de Distribution d’ Eau, de Gaz et d’Électricité )S.M.D.(4
La Société Chérifienne des Établissements Mory4
Les Établissements Sarpois4
La Société d’ Agglomérés et Tuyaux en Ciment2
La Société des Conserveries le la Gironde2

750املجموع
)الوث. رقم 46(

اكتتب املساهمون أسهام نقدية، ما عدا بلدية الدار البيضاء التي أعطت جزءا من 
أمالكها، تبلغ مساحته 25.000 م²، مقابل 150 سهام من رأس مال الرشكة، والتزمت 
بتجهيزه مبا يلزم من طرق وشبكة ماء وكهرباء وقنوات الرصف الصحي مقابل 150 

سهم من فصيلة B التي ال تسمح لها باقتناء دور املرشوع71. 
وتقرر، يف قانون الرشكة األسايس، توزيع دور القرية عىل الرشكات املساهمة فيها 

بقدر عدد األسهم التي متلكتها فيها، عىل أن تخصصها إلسكان عاملها72. 
وافقت بلدية الدار البيضاء، يف 21 يونيو 1940، عىل الطلب الذي تقدم به بريون 
اللجنة املركزية لرجال الصناعة يف روش نوار،  بالنيابة عن  Brion مهندس الرشكة، 

لتجزئة أرضها بالحي الصناعي الرشقي )الوث. رقم 47(73. 

نوگيس، وبحضور  الجرنال  ترأس  الرشكة،  تأسيس  فيه عن  أعلن  الذي  الوقت  ويف 
السلطات املدنية والعسكرية التابعة للحامية، حفال رسميا يف عني املكان يوم األحد 
29 دسمرب 1940 74، ألقى خالله خطابا تناول فيه أهمية املرشوع العقاري وداللته 

السياسية:

« Vous nous avez rappelé, M. le Président, que la Société Chérifienne de la Cité Ouvrière fut créée le 30 mai 1940, 
à l’heure où en France le sort des armes nous était si cruel.

Je tiens à affirmer que s’intégrant dans le cadre général de la politique sociale de l’État, notre œuvre sera féconde 
et ne pourra que resserrer les liens d’affection qui nous unissent à nos protégés. Décidée dans des circonstances 
particulièrement difficiles, elle sera en même temps un gage de notre foi commune dans les destinées de la Patrie. 
Elle montrera que, même dans les mauvais jours l’effort français, sans hésitation se poursuit.

Une telle entreprise où l’initiative privée s’associe à l’effort de l’État dans une fraternelle action sociale, base 
indispensable de la paix intérieure était déjà dans l’esprit de cette France régénérée telle que le veut le Maréchal Pétain.

D’une portée collective, harmonieusement conçue, bâtie par des ouvriers marocains avec des matériaux 
marocains, notre future cité ouvrière sera pour nos travailleurs un élément de mieux-être matériel et un facteur 
favorable à leur épanouissement moral. Ainsi que vous l’exprimiez, M. le Président, ces ouvriers sont une des plus 
sûres garanties de l’essor du Maroc. Ils savent bien que le travail est la loi de l’homme et que c’est lui qui fait la 
dignité humaine. Ces logements gais et sains, cette médina nette et accueillante seront le gage de leur dignité et le 
témoignage de notre générosité, car c’est bien l’esprit de solidarité constructive qui doit présider aux relations de 
l’État et des particuliers unis dans une même discipline.

)الوث. رقم 47(
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Pour conclure, je tiens à faire remarquer combien les principes de collaboration confiante posés par le Maréchal 
Lyautey dès le début du Protectorat et qui ont été à la base de l’heureuse évolution du Maroc sous l’égide éclairée 
de S. M. le Sultan, s’accordent étroitement et répondent avec bonheur aux principes qui dominent la politique de 
rénovation de notre grand chef vénéré le Maréchal Pétain » 75.

وقد تضمن مرشوع القرية املواصفات التالية:
«La cité ouvrière sera édifiée dans le quartier des Roches Noires, sur des terrains situés au sud de la voie ferrée 

Casablanca- Rabat entre l’usine de la Société Poliet Chausson Maroc et le Camp Militaire de la Jonquière.
Ces terrains doivent être apportés par la Municipalité, dotée de la viabilité la plus moderne, comprenant la voirie, 

les égouts, ainsi que l’adduction de l’eau et de l’électricité, le tout suivant un plan qui sera dressé et approuvé par 
la Société.

Les habitations qui seront construites comprendront une grande pièce (5 m. x 3 m.), cuisine et W.C. Elles seront 
précédées d’un patio cimenté échappant entièrement aux vues de l’extérieur.

Le loyer demandé pour ces logements sera de l’ordre de 40 francs par mois, pour autant qu’il est possible de fixer 
un prix à l’avance dans les circonstances actuelles.

Un certain nombre de logements conçus de la même manière mais comportant une pièce supplémentaire sont 
également prévus pour loger, soit le personnel de maîtrise, soit les ouvriers qualifiés ou semi qualifiés qui disposent 
de ressources supérieures à la moyenne. Ces logements, qui seront construits sur la demande des industriels 
souscripteurs à raison de deux logements pour trois actions souscrites, seront loués, sous la même réserve que plus 
haut, au prix de 60 francs par mois.

L’eau ne sera pas amenée dans les logements afin d’éviter tous les inconvénients résultant de l’installation de 
plomberie. L’alimentation en eau sera assurée par de nombreuses bornes fontaines réparties dans la Cité.

Il est prévu d’autre part que l’électricité pourra être installée dans les habitations lorsque les ressources de la 
Société le permettront.

En plus des habitations ouvrières, il fallait prévoir toutes les constructions nécessaires à la vie de la population 
indigène dans la cité.

Tout d’abord plusieurs édifices publics seront indispensables. Un accord est envisagé avec les habous sur ce point.
Les habous prendront à leur charge la construction d’une mosquée et en contre partie se verraient réserver 

l’exploitation des hammams qui seront mis à la disposition des habitants de la Cité. D’autre part, deux écoles seront 
ouvertes par la Direction de l’Instruction Publique.

Enfin, il est prévu que des boutiques de commerçants et des ateliers d’artisans pourront s’installer sur les terrains 
contigus à la Cité»76.

وتكلفت إدارة األحباس ببناء مجموعة من املرافق الرضورية التي وردت يف محرض اجتامع الرشكة يف 23 يناير 1941:
«La première tranche d’exécution du programme (300 logements) comprend : une salle de prière, 3 écoles 

coraniques, 3 fours, 2 moulins, 32 boutiques. L’édification de ces bâtiments sera poursuivie par les Habous 
parallèlement à la construction des logements, afin de permettre aux habitants de la cité de trouver, au moment de 
leur installation, tous les éléments d’une vie urbaine traditionnelle»77.

بدأت الرشكة نشاطها يف ظرفية صعبة بسبب الحرب العاملية الثانية وما ترتب عليها من صعوبات، كانت سببا يف القرار الذي اتخذه 
جمعها العام االستثنايئ يف 7 نوفمرب 1940 برفع رأس مالها من 1.875.000 ف إىل 3.375.000 ف، بإحداث 600 سهم جديد، نصفها 
من فصيلة A ونصفها اآلخر من فصيلة B، مع ما مييز أصحاب الفصيلة األوىل من حقهم يف مساكن للعامل عن كل سهمني أو ثالثة 

تبعا ألهمية املساكن املكتتبة يف األصل78.
وقد رشع املقاول “املعلم” الحاج امبارك بن الحاج بوعالم يف بناء الشطر األول من القرية يف فاتح فرباير 1941، والذي يبلغ عدد 
دوره 293 وحدة79، لكنه عاىن من قلة مواد البناء يف السوق وما ترتب عليها من تقنني توزيعها بواسطة نظام البطاقات املعروف ب 

“البون”  bons )الوث. رقم 48(80.
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تقليص  إىل  الرامية  االقرتاحات  بعض  ظهرت  لذلك، 
بناء هذا الشطر، ومنها ما تداوله أعضاء مجلس  تكلفة 
إدارة الرشكة، يف جلسة 24 يونيو 1941، يف التخيل عن 
سقف الدور باإلسمنت املسلح وتعويضه بالقرميد. وفيام 

ييل بعض ما جاء يف التقرير الذي قدمه املجلس:

«I – couverture des constructions:
Ainsi que l’avait décidé le dernier conseil 

d’administration, M. GOUIN a rendu visite 
à M. le Directeur des Communications pour 
connaître son avis définitif sur le mode de 
couverture (voûte en briques) préconisé par 
l’architecte de la S.O.C.I.C.A., M. BRION. 

M. NORMANDIN a indiqué que le système 
BRION était acceptable à la condition qu’aucune 
surcharge ne soit imposée aux voûtes.

Devant l’impossibilité de prévoir si cette 
condition pourra être remplie (il serait 
pratiquement impossible d’empêcher la popula-
-tion de la cité d’utiliser les terrasses, un jour de 

fête par exemple), le conseil d’administration abandonne ce projet et décide la construction de terrasses en béton 
armé.

Cette décision pose la question des matériaux.
a) fer – Il faudra environ 42 tonnes, c’est-à-dire la même quantité que celle qui était nécessaire pour réaliser les 

chaînages préconisés par la Direction des Communications. 
Cette fourniture, promise à plusieurs reprises à la S.O.C.I.C.A, pourra être assurée par la D.A.P. sur son contingent.
b) Ciment – 500 tonnes sont nécessaires – Il faut ajouter à ce tonnage 1.500 tonnes environ pour le gros œuvre 

des maisons. 
Soit un total de 2.000 tonnes.
J’ai fait observer au conseil d’administration qu’il sera très difficile de prélever cette quantité de ciment sur le 

contingent qui sera alloué à la Municipalité de CASABLANCA. M. MOINS intervint dans le même sens.
Le Conseil envisage alors l’emploi d’autres matériaux (bois, chaux grasse), mais devant les difficultés que l’on 

rencontre à se procurer du bois de cèdre, seul indiqué pour terrasses, et le désir de faire des constructions solides et 
durables, la décision est prise de continuer le gros œuvre des constructions avec les mêmes matériaux que ceux déjà 
employés et de s’en tenir à la terrasse en béton armé.

Le conseil décide que son président demandera audience au Résident Général pour lui exposer la situation et lui 
demander de faire prélever hors contingent la quantité de ciment nécessaire à la réalisation de la première tranche 
de la cité.

Une liste de tous les autres matériaux, nécessaires à l’exécution de cette tranche, sera également remise au Général 
Noguès pour lui permettre d’examiner si leur fourniture peut être assurée à la S.O.C.I.C.A. et si l’œuvre entreprise 
peut continuer ou doit s’arrêter.

La construction devant durer environ 10 mois, c’est sur ce laps de temps que la livraison des matériaux devra 
être répartie»81.

)الوث. رقم 48(
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وطرحت مشاكل أخرى، بسبب الحرب الثانية، أثرت عىل سري عملية البناء، مثل تجنيد اليد العاملة إىل ميادين املعارك يف أوربا وما 
ترتب عليه من ندرتها وغالء أجورها. واقتنع الجمع العام لرشكة سوسيكا يف 26 يونيو 1941 برضورة رفع رأس املال82، واضطر إىل اقرتاض 

مبلغ 1.900.000 ف بفائدة تهتلك عىل مدى 30 سنة83.
وانعكس ذلك عىل حصيلة إنتاج الدور، بدليل املعطيات اإلحصائية التي أوردتها بعض املراجع. فقد أشار أحدها إىل أن الرشكة مل تنتج، 
بعد 5 سنوات )أي حوايل فاتح يناير 1945(، سوى 218 دار، بينام كانت 14 دارا يف طور البناء، ومل يرشع يف بناء 61 أخرى84. وتحدث 
آخر عن اختفاء الرشكة فيام بني 1943 و1949 85، وورد الحديث، يف تقرير صادر سنة 1946، عن إنجاز 232 مسكن فقط )الوث. رقم 
49(86. ولعل تأخرها يف توظيف الدور لغرضها األسايس واألصيل هو الذي يفرس حجزها من أجل فرض اإلقامة الجربية عىل األرسى 

اإليطاليني يف الحرب الثانية )ابتداء من يناير 1943(87.

عن  الرشكة  )عجز  القرية  هذه  وضع  أثار  وقد 
ال  جريدة  األول(  الشطر  برنامج  إنجاز  إكامل 
فيجي ماروكان التي دعت إىل إفراغها من األرسى 
اإليطاليني ونقلهم إىل ثكنات الجيش، واستغربت 
ضخم  حي  بناء  من  السكنى  مكتب  متكن  من 
مراعاة  دون  الشق،  عني  يف  ب”األهايل”  خاص 
كام  الصناعي،  الحي  يف  عملهم  أماكن  عن  بعده 
استغربت من متكينه - ومتكني الخواص )أصحاب 
من  حاجته  من   - الرشيف(  موالي  درب  دور 
مل  الذي  الوقت  يف  جديدة،  لبنايات  اإلسمنت 
الجارية،  بناياتها  إمتام  من  سوسيكا  تتمكن رشكة 
ورأت أن املنطق السليم يستدعي توجيه اإلسمنت القليل املوجود إىل إمتام البنايات القامئة قبل تشييد البنايات الجديدة، وأشارت إىل 
أنه من باب العدالة أن تحظى تلك القرية باألولوية من تلك املادة الحيوية، عندما يرشع معمل رشكة الجري واإلسمنت يف اإلنتاج من 

جديد88. وفيام ييل فقرات مام جاء يف تلك املسائية:
«(…) à l’heure où la crise de l’habitat sévit sévèrement, surtout dans les milieux indigènes, un certain nombre de 

logements de la cité industrielle des Roches-Noires située au lieu dit : «grandes carrières» sont encore occupés par 
des internes italiens. Cette occupation, qui ne devait être que provisoire, date de janvier 1943. Il semble qu’il serait 
temps d’y mettre fin, en logeant les Italiens dans des camps.

D’autre part, le manque de ciment ne permet pas d’achever un groupe de quatorze constructions en cours, ni 
d’entreprendre la soixantaine de logements qui permettraient de terminer la première tranche du programme fixé. 
Pourtant, si le ciment manque pour cette œuvre d’intérêt public, il n’en est pas de même pour les innombrables 
constructions privées qui ont poussé, d’une manière un peu désordonnée autour de la cité, et pour lesquelles on a 
trouvé tout le ciment nécessaire, mais Dieu sait à quel prix !

)الوث. رقم 49(
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Il est assez étonnant que l’Office de l’Habitat construise une cité indigène grandiose à Aïn-Chok et dispose du 
ciment nécessaire pour entreprendre des constructions nouvelles, alors que la cité industrielle des Roches noires ne 
peut achever ses constructions en cours. La simple logique exigerait que l’on emploie le peu de ciment disponible à 
l’achèvement de constructions commencées avant d’en entreprendre de nouvelles. En outre, il serait juste qu’un tour 
de priorité soit créé en sa faveur, lorsque l’usine des chaux et ciments livrera.

Enfin, et là est l’aspect le plus important de la question, les grands projets d’urbanisme dont il a été récemment 
question semblent faire un peu bon marché de la situation spéciale du quartier industriel des Roches – Noires. Il 
serait question de transférer toutes les cités indigènes à Aïn-Chok. Ce souci de centralisation peut être séduisant – 
sinon dans la pratique, au moins en apparence – mais il présente la grave inconvénient d’éloigner de leur travail des 
milliers d’ouvriers dont les usines qui les emploient sont toutes situées aux Roches – Noires, c’est-à-dire au voisinage 
immédiat de la cité indigène» 89.
توفرت هذه القرية عىل عدد من املرافق العمومية، من دكاكني وفران، كام توفرت عىل سقايات )داخل الحي وقبالة دار لحسن 
الباعمراين( نظرا لعدم تجهيز دورها باملاء، وهو ما نشط حرفة “الگرابة” أو “موالني املا لحلو” الذين كانوا يحملون “البيدوات” فوق 
ظهورهم أو ظهور الدواب، قبل استعامل العربات الصغرية )“الكرارس”(90. كام احتوى تصميم الحي عىل بعض املشاريع التي مل تر 
النور مثل الحامم واملستوصف ودار الحضانة91، وسمح للزاوية الكتانية مبامرسة نشاطها يف أحد محالته92. وسريا عىل ما أنجز يف قرى 
العامل السابقة، جعل جزء من القرية ساحة توظف يف أوقات فراغ سكانها، وخاصة يف العروض الفنية التي تقدمها فرق الفولكلور 

من مختلف الجهات املغربية التي ينتمون إليها. غري أنها مل تتوفر عىل 
مدرسة، عىل الرغم من أهمية عدد سكانها الذي قارب 1.000 نسمة93.
املساهمة94  واملؤسسات  الرشكات  وزعت  البناء،  من  االنتهاء  بعد 
أو  م²(   12( واحدة  غرفة  من  تتكون  دورا  عىل عاملها ومستخدميها 
املهنية.  حياتهم  طيلة  يسددونه  كراء شهري  واجب  مقابل  غرفتني95، 
فقد استفاد إبراهيم بن املحفوظ، عىل سبيل املثال، من إحدى الدور 
التي آلت لرشكة الزيوت والصابون مقابل خصم مبلغ 92,50 ف من 
فاتح  يف  تسلمه  الذي  “التوصيل”  ذلك  يدل عىل  كام  الشهري،  راتبه 
غشت 1945 إلبراء ذمته عن واجب كراء الشهر الجاري آنذاك )الوث. 

رقم 50(96. 

وكان املستفيدون من دور القرية ملزمني بإرجاع مفاتيحها، حال توقفهم عن العمل ألي سبب من األسباب )تقاعد أو وفاة أو طرد 
أو اعتقال ...(97. فكانت وسيلة من الوسائل التي استعملها الباترونات يف الضغط عليهم ، مثل ثنيهم عن اإلرضاب وعقاب املشاركني 
فيه، وهو ما حدث للكبري املزايب )خمليش( أحد عامل رشكة كارنو الذي أجرب عىل تسليم مفتاح داره يف القرية، بعد اعتقاله إثر إرضاب 
االثنني 8 ديسمرب 1952. ويف هذا الصدد، نتوفر عىل نسخة رسالة بعثها مدير رشكة كارنو يف 12 مارس 1953 إىل هذا العامل القابع يف 
السجن الفالحي العادر تحت رقم 24.940، يعلمه فيها بأنه توصل، عن طريق صهره رحموش محمد وعىل إثر تدخل مدير السجن، 

مبفتاح الدار التي كان يسكنها، وأنه سجل تحفظه عىل احتاللها بصفة غري قانونية من فاتح يناير 1953 إىل تاريخ الرسالة98. 
وكانت هذه القرية مفخرة من مفاخر سلطات الحامية، فقد تردد عىل زيارتها عدد من رؤوس اإلقامة، مثل الجرنال جوان املقيم العام 
الذي زارها يف 25 فرباير 1948 برفقة فليب بونيفاص Philippe Boniface رئيس ناحية الدار البيضاء، وعرب عن “إعجابه باملجهود 

الرائع الذي يقوم به رجال الصناعة البيضاويون لصالح مستخدميهم املسلمني”99.
ظل جزء من الُجزيرة التي بنيت عليها قرية سوسيكا غري مبني100، ألن الرشكة مل تتمكن من حيازته إال يف أواخر سنة 1949، وبالضبط 
بعد موافقة اللجنة البلدية يف 28 يونيو 1949 عىل املبادلة العقارية التي متت بني مدينة الدار البيضاء وبعض الخواص. وقد بدأ هذا 
العسيك عن رغبتهام يف تجزئة قطعة أرض يف  الجياليل  الزياين وعيىس بن  املوضوع يف فرباير 1948، عندما عرب أحمد بن بوشعيب 
حوزتهام تبلغ مساحتها 790 م² مدمجة يف الشامل الرشقي من الُجَزيرة التي توجد فيها القرية عند زاوية زنقة مارينيي وزنقة ديلامس. 
فردت رشكة سوسيكا عىل ذلك برسالة إىل اللجنة يف 3 فرباير 1948، تثري انتباهها إىل ما قد يرتتب عىل تشييد بنايات مختلفة األسلوب 
فوق تلك األرض من مساوئ معامرية، واقرتحت اقتناءها مببادلتها بقطعة أرض من ملكها البلدي الخاص تقع عىل زنقة ديلامس وتبلغ 
مساحتها 1.200 م². وقد عرب الزياين والعسيك عن موافقتهام، غري أن اللجنة التي استشريت يف األمر، خالل اجتامع اللجان املصغرة يف 

)الوث. رقم 50(
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30 يونيو 1948، وضعت رشطا لدراسة املوضوع، وهو أن توافق رشكة سوسيكا عىل رشاء ما متلكه مدينة الدار البيضاء من أسهم فيها101.
ثم حصل شخصان آخران عىل رخصة تجزئة أرضيهام، أولهام عيل بن سعيد الشتويك يف 16 فرباير 1949، والثاين محمد بن الحسني 
االگالوي يف 4 أبريل 1949، بل ورشع األول يف البناء قبل الحصول عىل الرخصة التي طلبها يف 22 مارس 1949. فتقدمت رشكة سوسيكا 
يف 21 يونيو 1949 بعرض جديد يف املوضوع إىل اللجنة، دعتها فيه إىل التخيل لها عن تلك القطعة، ملبادلتها باألرض املجزأة، عىل أن 
تخفض من مثن البيع الذي حدد يف األصل يف 1.500 ف / م². وقد درست اللجنة هذا العرض بصفة مستفيضة، قبل أن تخلص إىل 

الرشوط األربعة التالية:

1( أن تتبادل مدينة الدار البيضاء قطعة أرض من ملكها الخاص البلدي ترتاوح مساحتها ما بني 1.000 م² و1.200 م² مقابل أرض يف 
ملك الخواص، تبلغ مساحتها 800 م².

2( أن تتخىل املدينة للرشكة عن هذه األرض عىل أساس قيمة األرض البلدية موضوع املبادلة وعىل قاعدة 1.200 ف / م².
3( أن تتحمل الرشكة التعويضات التي قد يطالب بها الخواص عن أشغال البناء األولية التي أنجزوها فوق األرض املبادلة.

4( أن يوقع اتفاق بني جميع األطراف املعنية قبل تحقيق ما تقرر من املبادلة بني مدينة الدار البيضاء والخواص.

وقد عرضت هذه الصفقة لتصويت أعضاء اللجنة البلدية، فصودق عليها بأغلبية 16 صوتا ضد 8 102، فجرت املعاوضة بواسطة العقد 
الذي وقعته اللجنة البلدية ورشكة سوسيكا والخواص يف 28 سبتمرب 1949 و13 مارس 1950 )الوث. رقم 51(103. 

اسم املالك
مساحة البقعة التي تخلت 

عنها املدينة )م²(
مساحة البقعة التي تخىل 

عنها الخواص )م²(
429,50343,60أحمد بن بوشعيب الزياين وعيىس بن الجياليل العسيك

250,00200,00عيل بن سعيد الشتويك
121,0096,80محمد بن الحسني االگالوي

93,7575,00عبد السالم بن إدريس وعبد الله بن العيايش
93,7575,00املعلم الحاج مبارك وعمر بن محمد

)الوث. رقم 51(

بنت املزيد من الدور عىل هذه األرايض خالل سنتني، فأقيمت احتفاالت رسمية يف عني املكان يف 15 نوفمرب 1952 برئاسة دو بليسون 
de Blesson الوزير املفوض املعتمد باإلقامة العامة، ووزعت خاللها املفاتيح عىل 63 مستفيدا جديدا104. وبذلك، بلغ مجموع دور 
هذه القرية 369 وحدة105، ظلت تتوالها رشكة سوسيكا إىل أن تقرر حلها يف الجمع العام االستثنايئ للمساهمني يف 5 دسمرب 2000 106، 

وهو ما ميثل أقل من ربع الربنامج الذي سطره أصحاب املرشوع يف البداية.

3( تجزئة درب موالي الرشيف:

مل ترث املراجع املكتوبة إال ملاما موضوع نسبة هذه التجزئة إىل موالي الرشيف107، عىل 
عكس الروايات الشفوية التي تبدع يف التعريف بشخصه وال تجمع عىل رأي واحد بصدده. 
غريه،  عن  يتحدث  وقليلها  العلويني،  امللوك  جد  الرشيف  عيل  موالي  إىل  ينسبها  فأغلبها 
فإحداها تتحدث عن أول من حاز دارا يف تلك التجزئة يف الزنقة 1 وبناها وتصفه بأنه طويل 
الدور108. لكن رواية  إنجاز عدد كبري من  بناء تهافت عىل  وأعمش، وثانيتها تتحدث عن 
أحد الثقاة ظلت مستبدة بنا، فظللنا نبحث عن فك ألغازها مدة طويلة، إىل أن عرثنا عىل 
ضالتنا، ونحن نتفحص امللفات العقارية التي تهم بقع تجزئتي گاليكس ولوسيان )الوثيقة 
رقم 52(109 اللتني تسميان يف الذاكرة الشعبية باسم درب موالي الرشيف، إضافة إىل ورود 
هذه التسمية يف الوثائق الرسمية يف بعض األحيان110، واالسم هو موالي ابريك بن الحسني 
ابن موالي ابريك. أما االسامن األجنبيان، فال يردان عىل ألسنة ساكنة الحي املحمدي عىل 

اإلطالق.
)الوث. رقم 52(
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يتكرر اسم موالي ابريك بن الحسني111 كثريا يف الوثائق املتعلقة بعمليات تحديد تلك البقع، ذلك أن 
رشكة ال سيامف كانت توكله للحضور يف عمليات وضع حدود البقع التي ما زالت يف حوزتها، ومتنحه كثريا 
من الصالحيات لتمثيلها )الوث. رقم 53(. وألنه كان دائم الحضور يف عني املكان أثناء تلك العمليات وعىل 
اتصال وثيق مع الزبائن املغاربة112 يف عالقتهم مع الرشكة العقارية الفرنسية املستقرة يف قلب املدينة 
األوربية )زنقة جورج مرسيي(، غلب اسمه عىل غريه113. فعىل سبيل املثال، حرض، يف 17 يونيو 1946، 
عملية تحديد البقعة التي حازها إدريس بن محمد بن الخامر الروداين يف إحدى زوايا الكريان الجديد114، 
وعملية تحديد البقعة التي حازتها شامة بنت محمد وزوجها امحمد بن إسامعيل العبدي يف زاوية أخرى 

من الحومة نفسها يف 17 أبريل 1954 115.

سبق أن ذكرنا أن رشكة ال سيامف باعت مدينة 
داخل  الكائنة  أرضها  من  بقعتني  البيضاء  الدار 
املوقع  االتفاق  مبوجب  الخاص،  البلدي  امللك 
بينهام يف 22 غشت 1938، مساحتهام 33.000 
م² عىل أساس دمجهام يف أمالك البلدية116. ثم 
تقدمت هذه الرشكة يف 17 يناير 1939 بطلب 
يحمل  الذي  امللك  تجزئة  الحصول عىل رخصة 
اسم گاليكس إي لوسيان، وافقت عليه املصالح 
رئيس  أصدره  الذي  القرار  خالل  من  املعنية، 
اللجنة البلدية يف 20 فرباير 1939 )الوث. رقم 

 .117)54

ثم بارشت الرشكة بيع بقع درب موالي الرشيف بصفة تدريجية عىل إثر مصادقة مصالح البلدية عليها، ولعل أوىل عملياته هي التي 
متت مع روين سانتي René Santi يف فاتح مارس 1939 118. ثم تواصلت طيلة عقد األربعينيات، كام تفيد بذلك مكونات ملفه رسميها 

العقاريني يف املحافظة119. فصار تجمعا ضخام من الدور ذات املساحات املتفاوتة120 والكثافات البرشية العالية121.

موالي الرشيف

)الوث. رقم 53( )الوث. رقم 54(
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موالي  درب  ُجَزيرات  تجهيز  إىل  الرشكة  تلك  سارعت  نفسه،  الوقت  ويف 
الرشيف، مبا فيها الكريان الجديد، بقنوات الرصف الصحي122، بينام تأخر إدخال 

املاء الصالح للرشب والكهرباء إليها وتأخر ترصيف طرقها.
لذلك، ظل سكان درب موالي الرشيف يعتمدون، ملدة طويلة، عىل ماء البرئ 
أو ماء بعض السقايات، مثل “اعوينة شامة”123 الواقعة يف إحدى زوايا الكريان 
الجديد قبالة كريان بوجنية124، والتي ال نستبعد تدشينها يف هذه الفرتة )الوث. 
رقم 55(، ومثل سقاية أخرى عىل سور قرية سوسيكا غري بعيدة من هري موالي 
التحتية يف سوسيكا ودرب موالي  البنية  الباعمراين. وقد نشط ضعف  لحسن 
يحرتفها  التي  املاء  سقاية  مثل  الحرف،  من  عددا  الجديد  والكريان  الرشيف 
الحي  سكان  ذاكرة  يف  محفورا  اسمه  ظل  من  ومنهم  لحلو”125،  املا  “موالني 
املحمدي حتى اآلن من أمثال مسعود والجياليل اللذين عرفا بقوة بنيتهام126. 
وحسب الرواية الشفوية، فقد كان هؤالء السقاءون ينقلون يف البداية زوجني 
من “الطارو” عىل الحامر من “االعوينات” إىل الدور، قبل أن يدخل الزموري 

العربات البسيطة أو “الكرارس” )الوث. رقم 56(127. 

فيه،  كثافتهم  فارتفعت  برسعة  الرشيف  موالي  درب  سكان  عدد  ازداد 
للرشب  الصالح  املاء  )قلة  فيه  التحتية  البنية  بفعل ضعف  مشاكله  وازدادت 
األمراض  بؤر  من  بؤرة  جعله  ما  وهو  الصحي...(128،  الرصف  شبكة  وضعف 
الوفيات  وسجل   ،1945 إىل   1943 من  املمتدة  الفرتة  إبان  وخاصة  واألوبئة، 
خالل هذه الفرتة يفيدنا كثريا يف تتبع املجاعات واألمراض واألوبئة التي فتكت 
بسكانه من تيفوس وجذام و“حكة” و“بوحمرون” و“جربة” وإسهال وهزال 
براريك  يف  املوجودة  الصحة  حفظ  محطة  تستطع  ومل   .129)57 رقم  ...)الوث. 
عن  الناجمة  املشاكل  تواجه  أن  “السكيكة”130  أو  الشابو”  “طريق  من  قريبة 
ذلك، شأنها شأن الرباكة التي أقيمت عند ملتقى زنقة لوتيسام وزنقة كامبي 
تجهيز  إىل  املاسة  الحاجة  البلدية  السلطات  أدركت  ولذلك،  الغرض131.  لنفس 
وتقنيات  آالت  من  تتطلبه  ما  بجميع  الصحة  حفظ  مبصلحة  سنطرال  كريان 
)مراقبة رشوط السكن والتغذية والرشب واللباس والنظافة ... ( يف فرتة خطرية 
جدا، وهي فرتة الحرب العاملية الثانية التي خلفت كثريا من الضحايا يف أوساط 
سكان هذا الحي، وخاصة إبان “عام البون” أو “عام الجوع” وما بعده. ويف هذا 
اإلطار، رصحت اللجنة البلدية بأن من املنفعة العامة حيازة قطعة أرض يف درب 
موالي الرشيف عند ملتقى زنقة كامبي وزنقة فيدال وزنقة غري مسامة، يقام 
البيضاء يف 5  الدار  عليها مركز لحفظ الصحة أو “فوريان”132، فأبرمت مدينة 
مارس 1948 اتفاقية مع الرشكة اآلسيوية واإلفريقية، سمحت لها بحيازة أرض،  
مساحتها 6.230 م² ومثنها 4.361.000 ف، أي بسومة 700 ف / م² 133، سمتها 

“مركز روش نوار للوقاية من األمراض املعدية”134. 

ظل مشكل البنية التحتية يف درب موالي الرشيف قامئا إىل نهاية عقد األربعينيات عىل األقل، أثارته جريدة العلم يف أحد أعدادها، 
من خالل مقارنة وضعه بوضع حي روش نوار القريب الخاص بسكنى األوربيني:

)الوث. رقم 55(

)الوث. رقم 56(

)الوث. رقم 57(
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“مظهر من مظاهر لسياسة امليز
يشاهد املتجول بحي روش نوار أن الطريق املعبدة تفصل بني حيني 
وإسبان  وبرتغاليني  فرنسيني  من  األجانب  سكانه  يتمتع  أوريب  حي 
باإلنارة الكافية واملياه الجارية والطرق املرصفة، وحي مغريب )درب 
الرشكات  العملة وموظفو  الكبري من  العدد  يقطنه  الرشيف(  موالي 
الصناعية والجارة وسواهم من عباد الله وال يوجد يف هذا الحي أثر 
للضوء الكهربايئ وللطرق املرصفة رغام عن كون هذا الحي أنشئ منذ 
سنة 1939 ورغام عن الشكاوى العديدة التي قدمها السكان املغاربة 
إلدارة البلدية ولرشكة الكهرباء ولغريهام من »املراجع املختصة«. وقد 
ممتدة  الكهربائية  األسالك  تكن  مل  لو  التعليق  غنى عن هذا  كنا يف 
من  وبغريها  بالبيضاء  أحياء  عدة  يف  األمر  هو  كام  الحي  هذا  قرب 
املدن ولكن الواقع هو أن األسالك الكهربائية متتد عىل طول الطريق 
املؤدية إىل الحيني ولكنها اتجهت نحو الحي األوريب لينعم سكانه مبثل 
مأوى  اإلسالمي  الحي  بقي  بينام  البلدية  عناية  من  به  يتنعمون  ما 
طبقة اليد العاملة النشيطة من املغاربة يف ظالم دامس ! تلك صورة 
من صور »عناية« اإلدارة بالسكان املسلمني أو إن شيت )شئت( فقل 
تلك صورة من صور امليز التي تلمس باليد يف كل ما يتصل بشؤون 

املغرب واملغاربة” 135.
املغاربة  األعضاء  أحد  إبراهيم  بن  الله  عبد  الوضع  دفع هذا  وقد 
يف مجلس شورى الحكومة إىل إثارة املوضوع أكرث من مرة. فقد ذكر 
فرباير  جلسة  يف  به  تقدم  الذي  بالطلب   1949 يناير   19 جلسة  يف 

1948 وجلسة يوليوز 1948 يف شأن تزويد الدرب باملاء والكهرباء، دون 
بداية سنة  إال ثالثة يف  الخمس  السقايات  جدوى، بل ومل تشغل من 

1949، عىل الرغم من الحاجة املاسة إليها: 

«M. Abdallah ben Brahim. – Je rappelle qu’il avait été 
demandé lors de la session de février et de la session de juillet 
dernier que le quartier Derb-Moulay-Chérif à Casablanca 
reçoive l’adduction d’eau et le courant électrique. Jusqu’ à 
présent, il semble que rien n’ait été fait.

M. Vallat. – M. le Résident Général est allé lui-même à 
Casablanca pour se rendre compte de l’état des quartiers 
suburbains. Un gros effort va porter sur Casablanca, et les 
300 millions prévus pour l’amélioration de ces quartiers 
bénéficieront en premier lieu à Casablanca. Par ailleurs, des 
instructions formelles ont été données par M. le Résident 
Général aux Chefs de région…

M. Abdallah ben Brahim. – Dans ce quartier de Derb-
Moulay-Chérif, qui est central, il avait été prévu cinq 
fontaines publiques. Jusqu’à présent, les cinq fontaines ont 
bien été construites mais trois seulement donnent de l’eau, 
les autres n’en fournissent pas.

M. le Résident Général. – Je sais, on va y remédier»136.
)الوث. رقم 57(
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ال ندري إن دعت هذه الشكاوى املسؤولني الفرنسيني إىل االهتامم بدرب موالي الرشيف أم ال، لكننا وجدنا أخبارا كثرية مقتضبة، عن 
بناء قنوات الرصف الصحي ومد الطرق وغريها من اإلصالحات يف نهاية عقد األربعينيات ... )الوث. رقم 58(137. 

«Construction des bouches d’égout en voie d’achèvement 
dans la rue Aspiral Vidal prolongée et dans la 

rue Delaverne de la Montoise. Construction pour 
l’évacuation des eaux usées du derb»

B.M.O.V.C., n° 7, juin 1949, p. 48.

«Fin des travaux dans la rue Delmas prolongée le 24 mai 
1949. Construction d’un égout de 100 mètres dans la rue 

Aspirant Vidal prolongée et sur 120 m. dans la rue Delaverne 
de la Montoise. Pose de tuyaux en cours. Construction d’une 

rigole bétonnée pour l’évacuation des eaux usées du derb»
B.M.O.V.C., n° 6, mai 1949, p. 15.

«Repose et dépose de bordures et caniveaux du derb 
Moulay Chérif (rue Bourdonneau, rue Delmas et rue C).

Ouverture d’un fossé pour l’évacuation des eaux 
pluviales et de ruissellement aux Carrières Centrales».

B.M.O.V.C., n° 12, nov. 1949, p. 36.

«Ouverture de rues. Travaux terminés. 
- Rue du Colonel Delmas (terrassements, blocage, pierre 

cassée et revêtement en bitume 1.700 m².
- Rue du Capitaine Bourdonneau (de la rue C à la rue 

Aspirant Vidal) (terrassement, blocage, pierre cassée et 
revêtement en bitume 800 m²».

B.M.O.V.C., n° 10, sept. 1949, p. 3.
)الوث. رقم 58(

كام تطلب انتشار البناء يف هذا املجال تركز عدد كبري من الحرف و”الحنطات”، منها البقالة التي كانت متارس عىل مستويات مختلفة، 
من تجارة بالتقسيط موزعة عىل عدد من الحوانيت وتجارة بالجملة ترتكز عند بعض األشخاص، من أشهرهم موالي لحسن الباعمراين 
الجزارين،  و”حنطة”  الخضارين  “حنطة”  ومنها  أصويري138.  وأرسة  وإخوته  وبنحمو  وبنعيل  كامبي  بزنقة  املعروف  الهري  صاحب 
إضافة إىل “حنطة” باعة الخشب )“العود”( والفحم الخشبي )“الفاخر”( التي كانت متارس يف الحوانيت التي كانت تتسوق من هري 
إبراهيم يف زنقة كامبي139. واستدعى هذا التجمع السكاين توفري مجموعة من املرافق، منها الحاممات التي اشتهر منها حامم إدريس 
ولد الخامر140 وحامم األزموري وحامم الحاج عبد الرحامن...، ومنها الطواحني التي 
الكرايس أو الحرص  التي تستعمل  الهواري، ومنها املقاهي  اشتهرت منها طاحونة 
وميارس فيها لعب الورق وغريه وتحتىس فيها الشاي وتقدم فيها “الحريرة”، وقد 
احتفظت ذواكر شيوخ الحي املحمدي ببعض األسامء يف هذا الصدد، أمثال مقهى 
اصطبال  الدور  إحدى  استعملت  وقد   ... الجديدي  بوشعيب  الطاهر ومقهى  ابن 
)“كوري” لرتبية األبقار الحلوب( كانت يف ملك بلعيد بن لحسن املسفيوي قبالة 
إلنتاج  ورشة  أخرى  دار  استعملت  كام  اإلسالمية،  الرشيف  موالي  درب  مدرسة 

الكؤوس واألكواب141. 

كام أن شبكة النقل الحرضي كانت منعدمة داخل حي كريان سنطرال، مام أجرب سكانه عىل استعامل الدراجات العادية من أجل 
التنقل إىل أماكن عملهم يف مختلف أطراف مدينة الدار البيضاء، وخاصة يف الحي الصناعي )روش نوار وعني السبع...(، وهو ما نشط 

حرفة إصالحها )“ ظاهرة “السيكليسات”( وبيع قطع الغيار الخاصة بها142.
مل يساير بناء املؤسسات التعليمية حاجات سكان درب موالي الرشيف، مام أجرب كثريا من األرس عىل االعتامد عىل املساجد التي 
يتلقى فيها التعليم الديني، إىل جانب استعاملها كقاعات للصالة143. ويف هذا الصدد، أشار أندري أدم إىل وجود 10 مساجد وقاعات 
صغرية للصالة سنة 1951 يف درب موالي الرشيف و49 يف كريان سنطرال و6 يف قرى املقاوالت الصناعية144. وألخذ صورة عن ظروف 
التدريس يف املساجد، نورد التقرير التايل: “... بينام أنا سائر وقع يف أذين صدى قراءة تنبعث من مكان قريب، فتقدمت رويدا، رويدا، 
وأنا أقلب النظر أرسله وأرجعه إىل أن تراءت يل صومعة خرضاء، فقصدتها، ومل يفتني أن أبقى مستعرضا صفوف هذه »الدويرات« 
التي تبلغ يف مجموعها 350 دويرة، إىل أن قربت من مكان الصومعة فإذا يب أمام كتاب قرآين، تخرج من نوافذه رنات أصوات مختلفة 
الحجم، صعدت الدرجة التي تؤدي إليه، فإذا يب أمام جامعة من التالميذ يقرءون يف األلواح، وأمامهم سبورة كتب عليها هذه اآلية 

بلعيد املسفيويموالي لحسن الباعمراين 



71 جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – احلي احملمدي بالدار البيضاء في القرن العشرين، محاولة في التوثيق

»ومن يتوكل عىل الله فهو حسبه« فاستحسنت هذا الفأل، وأخذت أقلب النظر بني هؤالء التالميذ هؤالء أطفال العملة الذين يكدحون 
يف هذه الحرارة الالفحة ليكسبوا القوت لفلذات أكبادهم، وفوجئ املعلم املسكني بفضولية دخويل، ولكنه تبسم ورحب، وعلمت من 
بعد أن الكتاب يحتوي عىل مائة من التالميذ بينهم قليل من البنات يتعلمون القراءة واملبادئ الدينية كام ظهر يل أن الكتاب قد ضاقت 
جوانبه، وتنقصه املقاعد التي هو يف حاجة إليها، كام أن بعض األطفال شاهدتهم يجوبون مسارب الحي، ألن الكتاب أو عىل األصح 

مساحة الكتاب قد ضاقت رحابهم عنهم”145.
وباملقابل، مل يتوفر يف درب موالي الرشيف حتى بدايات عقد الخمسينيات مسجد لصالة الجمعة، وهو ما تناوله التقرير الصحايف التايل: 

“مسجد الحي الصناعي
سبق للعلم أن أشارت ضمن باب »رسائل القراء« إىل قضية مسجد الحي الصناعي وال يحسنب القراء أن مجرد إضافة املسجد إىل الحي 

يعني أن هنالك مسجدا موجودا وإمنا نحن نلجأ إىل املجاز والكناية واالستعارة ما دامت الحقائق واإلعالن عنها أمرا مخزيا.
فمنذ أمد بعيد والناس يف الحي الصناعي يتحدثون عن رضورة إيجاد مسجد يف حيهم الصناعي ويف كل يوم تشتد حاجتهم إىل هذا 
املسجد وال يكابر أحد أو مياري يف أن الحي الصناعي ميثل منطقة كاملة بسبعني ألفا من السكان والحي الذي يصل سكانه إىل هذا 
الرقم يصبح املسجد يف حقه رضوريا وشيئا الزما فام هو السبب الذي حدا ببعضهم ألن يسكت عن بناء مسجد كان الحديث قد 
بدأ يدور حول بنائه ؟ إننا ال نعلم السبب الرئييس الذي وضع يد امليت عىل هذا املسجد ولكننا نبيح ألنفسنا أن نتكلم ونرفع صوت 
الحي الصناعي مكررين الرضورة امللحة التي تدعو إليه ولكن كيف يتأىت إحداث ذلك املسجد ؟ أظن أن األمر هني ما دام هنالك أناس 
عديدون يرغبون يف إقامته ويوافقون عىل أن يشاركوا باكتتاب إلنجازه وهم ال يريدون إال أن متد لهم األحباس معونتها ومتنح لهم 

األرض الالزمة للبناء.
ومل ال يقام مسجد هنا مثل ما هو الحال يف عني الشق ؟ إنه كان املقصود من ذلك هو الدعاية فليست الدعاية خاصة بعني الشق 

ونحن نوافق عىل بناء مسجد بالحي الصناعي ولو كان يقصد به الدعاية”146.

مل تستجب السلطات العمومية لهذا الطلب، لكن الحاج عبد الرحامن بن الحاج لحسن املتوگي أحد املقاولني املشهورين يف البناء 
بالدار البيضاء147 اشرتى من رشكة ال سيامف بقعة أرض يف 3 أكتوبر 1951، مساحتها 101 م²، ومثنها 404.000 ف أي بسومة 4.000 
ف / م² 148. وبنى عليها دارا بسيطة التصميم، جعل دورها األريض مسجدا إلقامة صلوات الجامعة، وطابقها األول كتابا لتعليم الصبيان 
القرآن الكريم ومبادئ الدين اإلسالمي، إضافة إىل السطح الذي احتوى عىل سكنى “الفقيه”. وقد تم البناء يف وقت وجيز، حيث صار 
“جامع الحاج عبد الرحامن” يقوم بأدواره املعتادة، مبا يف ذلك إقامة الصلوات عىل الجنائز، كام جرى إبان حوادث فرحات حشاد 
)األحد 7 دسمرب 1952 واالثنني 8 دسمرب 1952( وغريها من الفرتات العصيبة الالحقة )املظاهرات التي وقعت يف الحي إبان نفي 
الحاج عبد  نهاية مارس 1954(149. وحبس  الحامية يف  والثانية وذكرى فرض  األوىل  ابن يوسف يف غشت 1953 ومناسبته  السلطان 

الرحامن مداخيل دار أخرى لسد نفقات هذا املسجد )الوث. رقم 59(150.

يظهر أن الغرض الذي كانت الرشكة ترومه من مرشوع درب موالي الرشيف قد تحقق من خالل تجزئة أرضه وبيعها، وهو ما دعا 
املساهمني فيها يف 25 أكتوبر 1952 إىل اتخاذ قرار حلها قبل األوان151. وقد ناسبت هذه السنة تاريخ اختفاء الرباريك من درب موالي 

الرشيف152.

)الوث. رقم 59(
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من ذاكرة ألعاب فرتة االستعامر يف كريان سنطرال 
:)délivrés( ”دينيفري“

 ’’كنا كنلعبو دينيفري يف العطلة وخاصة يف رمضان، حيث كايكون السهري يف الليل، كان تجمعو حنا أوالد الدرب كان كونو ما 
بني 8 و10 وحتى 12. كان نبداو نربحو بدينيفري باش يل بغا يلعب معنا وبغا يحرض العزلة أو كان گولو بزاف ملرات: “وا اصحاب 
دينيفري وا اصحاب دينيفري ...’’. كان تجمعو وملا كان واليو بزاف نبداو العزلة أو كيديروها زوج شخوصا أوال جرايا اليل كيتعازلو 
واحد يك كون يف جيها أو الخر يف جيها الخرى كيبداو يخطويو رجل برجل واليل جات رجليه فوگ رجل الخر هو اليل كيختار االول 
كايخاذ واحد والخر كياخذ واحد آخر حتا نتوزعو عىل جوج فراقي والفرقة اليل كتهرب هو اليل كرتبح يف العزال والفرقا االخرى 
كتغمض عينيها حتى تهرب الفرقة االوىل أوتغرب وما يبقاش كيدورو مواليها حدا الحجرات )طروا با trois pas( أوال الحيطان ديال 
جوج ديور جاو مقابلني مع بعضياتهم ونسيت ما گالتش الفراقي بجوج كيتفاقو عىل الحدود ديال الجري. أو كيبدا التفتاش يف 
الديور ويف الزناقي ويف الحوانيت أو تبقا دور حتى اليل شديتيه دير يديك فوگ راسو ما بقا يلعب أو ال يهرب كيبقا مراييح كيبقا 
يتشد واحد بواحد وتقدر توصل حتا ساعة ديال التقالب إيال تشدو كلهم أو بقا الشخص أوال الجراي خاص الفرقا تبقا كلها تقلب 
عليه حيث يقدر يخرج ليك يف جالبة ديال مو أوال ديال ختو أو قدر يخرج ليك أو يعتق اصحابو أو كيغوت آن دو طروا دينيفري 
)un, deux, trois délivrés( اليل معايا راكم تعتقتو حيث بعض املرات اقدر اطلع ليك من دارو وينقز لسطوحا ديال الجريان 
)ذاك الوقت ما كانوش ديور عالني بحال دابا( ويقرب من طروا با ويعتق اصحابو إيال تشد هو كتهرب الفرقا األخرا واالخرين 
هوما الليو ويليو حاضني ويقدر اللعب يتفرتك عىل يد الفرقا الهربانا حيث كاين اليل كيطلع الدار ما يبقاش حيث كيقدر يحبسو 

باه أوال مو عال يخرج الزنقة خاصة ملا كيقرب وقت السحور أوال كيطوال اللعب أو الليل”.
رواية عبد الحق تقي

:)pelota( ”بيلوطا“
القدم  كرة  يلعبون   )sales gosses( »السالگط«  “كان 

هاته بطريقتني:  
»هزها  السامء  يف  ممكن  مستوى  أعىل  إىل  برميها  إما 

لسام«،
األرض  فوق  ممكنة  مسافة  أبعد  إىل  برميها  وإما 

»رسحها«”. بترصف عن مقال يف:
 Revue du Monde Musulman, Vol. VI, 1908, 
 p. 324

)les billes( ”لبي“

رسام فاطمة الزهراء اللبار

)le carré( ”كاري“
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4( ظهور املزيد من قرى العامل:

نشأت قرى جديدة خاصة بالعامل وتوسعت أخرى. فقد قررت رشكة كوزميا أن توسع قريتها ببناء 55 دارا جديدة تسمح بإيواء عاملها 
“األهايل” الذين تزايد عددهم، فاستعملت ما تبقى من مساحة محجوزة لهذا الغرض، ومل يؤثر هذا القرار عىل مساهمتها يف مرشوع 

قرية سوسيكا. وقد ورد ذلك يف رسالة مندوب مجلس إدارة الرشكة إىل الكاتب العام للحامية يف 27 ماي 1941:
«Nous avons l’honneur de vous faire connaître qu’en raison de l’augmentation de son effectif indigène, notre 

Société a décidé de compléter la Cité Indigène qu’elle possède, par la construction de 55 nouveaux logements.
Ce programme assurera l’achèvement de notre Cité et l’utilisation de la totalité du terrain qui avait été réservé à 

cette intention ; il permettra en outre d’apporter une nouvelle et appréciable contribution au problème de l’habitat 
indigène dans le quartier industriel des Roches-Noires; enfin, il ne modifiera en rien nos projets concernant la 
participation de notre Société dans la construction de la Cité de la S.O.C.I.C.A.»153.

الحرب  كثري من جبهات  وانخراطها يف  أواخر سنة 1942  املغرب  األمريكية يف  القوات  نزول  بعد  تجربة جديدة وفريدة  وظهرت 
العاملية الثانية، مع ما تطلبه ذلك من حاجة إىل مستودعات ضخمة للوقود، تكون قريبة من منطقة الرصاع العسكري يف شامل إفريقيا 
وأوربا154. ويتعلق األمر مبستودعات “بركا مازوط” parc à mazout التي تكلفت رشكة تروشتي155 ببنائها بالقرب من كريان سنطرال 
ومد القنوات إليها من مرىس الدار البيضاء. وإلسكان عاملها، أبرمت مع بلدية الدار البيضاء سنة 1942، عقدا يقيض بأن تتكلف الرشكة 
ببناء قرية خاصة بعاملها بجوار كريان البوهالة وكريان الخليفة وغري بعيد عن طاحونة جيل156، وذلك عىل أرض يف ملك مدينة الدار 
البيضاء مساحتها هكتار واحد ونصف هكتار، تكرتيها الرشكة مدة خمس سنوات بثمن رمزي )فرنك واحد يف السنة( وتشيد فوقها 400 

دار لعاملها، عىل أن تعيد هذه األرض وما عليها إىل البلدية بعد ذلك157. وعن سياق إحداث هذه القرية، يقول هوبري:
«L’impression produite par les visiteurs est très différente suivant la personnalité de ceux-ci.
S’agissant de personnes dépourvues de compétence en matière musulmane, elles s’étonnent invariablement de 

ce que la deuxième pièce, considérée comme étant la cuisine, soit dépourvue de dispositif pour l’évacuation de la 
fumée et d’installation à usage de foyer. Elles trouvent qu’on aurait pu faire mieux.

Les autres, celles qui connaissent les douars et les bidonvilles, se demandent si cela n’est pas trop beau… Et il est 
de fait qu’on passe sans transition d’un extrême à l’autre et qu’on peut se demander s’il ne serait pas préférable 
d’adopter une solution intermédiaire. Dans cet esprit, je dois vous signaler une tentative effectuée précisément en 
vue de la création d’une cité devant tenir le milieu entre la cité ouvrière genre «Compagnie Sucrière Marocaine», 
et le bidonville.

Il s’agit du contrat passé en 1942 entre la ville de Casablanca et la Société chargée à Casablanca de la construction 
du parc à mazout, (…). Ce contrat devait aboutir à la construction de 400 logements construits en matériaux 
légers, chaque logement ne comprenant qu’une pièce précédée d’une petite cour. La municipalité fournissait le 
terrain, la Société construisait les logements qui devaient revenir à la ville au bout de 5 ans.

L’idée maîtresse était de faire du «bidonville amélioré» conception dans laquelle le principe de la rapidité de 
construction l’emportait sut tout autre. C’était une solution adoptée à une période de crise, une forme de dépannage.

Ce projet n’a pas abouti à un succès, il n’a été réalisé qu’incomplètement, et mal. L’idée n’en est peut-être pas à 
bannir et il y a tout lieu de penser que c’est en cherchant de ce côté qu’on arrivera à une amélioration rapide des 
conditions de l’ouvrier»158.

وأحدثت قرى جديدة، مثل القرية التي بناها متسيت Timsit يف عني السبع سنة 1945 أو سنة 1946 لعامل مقاولته يف البناء ومقاولة 
أخيه يف صناعة الزجاج بالقرب من املجازر البلدية )الوث. رقم 60(159. 

وقررت رشكة الجري واإلسمنت أن تعيد بناء قريتيها حوايل سنة 1945، فصارت قريتها املتاخمة ملعملها يف روش نوار تأوي 55 دارا، ما 
يزال أحد جدرانها شاهدا عليها )الوث. رقم 61(160:
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أما قريتها األساسية القريبة من زنقة ال منطواز، فقد صارت تتكون من 200 دار  تقريبا161. ويظهر من الروايات الشفوية واللوحة التذكارية 
امللصقة عند مدخل هذه القرية، أن تغيريات مهمة وقعت يف بنية الدور، جعلتها أرحب، مع اإلشارة إىل أن عددها صار أكرب، عدا الدكاكني 
والفران والحامم والكتاب القرآين ... )الوث. رقم 62(، كام تشري الروايات الشفوية إىل ما حظيت به هذه القرية من عناية الرشكة التي كانت 
تتحمل كامل املسؤولية فيام يتعلق بأمنها وحراستها ومراقبتها وتنظيفها وطالئها بالجري وتسيري مرافقها املختلفة ...  وقد زار مبعوث جريدة 

العلم معمل “الشابو” وقريته، فأنجز تحقيقا، مام جاء فيه:

“257 منزال للمغاربة
بنت إدارة املعمل عدة منازل وصلت إىل القدر أعاله، ووزعتها عىل بعض 
املستخدمني، ليك تذر الرماد يف العيون وقد دخلت إىل هذه املنازل، وزرت 
بعضها فوجدته مشتمال عىل بيت مستطيل مظلم، وبيت صغري للمرافق ال 
يفرتق عن بيت القزدير إال باألسوار ومرحاض. وجل هذه البيوت ال تصل 
الشمس إليها، أما الضوء الكهربايئ فال اثر له، وكذلك املاء، اللهم إذا استثنينا 
أوقات  مع  موافقة  الغالب  يف  وهي  بالساعات  فيها  املاء  يطلق  »سقاية« 
التاسعة  الصباح هي  إال ساعة واحدة يف  باملاء  فاألنابيب ال توجد  العمل 
وساعة يف العيش هي الرابعة، فتضطر املرأة إىل الخروج لسقي املاء، وكثريا ما 
يقع االزدحام عىل أنابيب املاء، فيدخل املكلف باملراقبة ليبحث عن الجانية 
إىل  تقرير  بها  يرفع  حتى 
تعرض  ورمبا  املعمل  إدارة 
زوجها أو والدها أو أخوها 
إىل الطرد، ألنها تجرأت عىل 
القارئ  ولعل  املاء.  حارس 
إىل  معي  للدخول  متشوق 

املعمل فليتفضل. وإن كان ذلك ممنوعا لكن إن كنت »صحراويا« فنحن إمنا ننقل منطق 
الرأسامليني ال غري، وذلك ألن رب املعمل ال يريد أن يكون مستخدموه من الشباب العرصي 

»يشوش«  »الفريزي«ألنه  صاحب 
من  يطلب  ولهذا  العملة  عىل 
الكابرانات أن يبحثوا عن »صحراوة« 
ألنهم أصرب عىل العمل، و“يدخلون 

يف سوقهم”162.

والربسالنة  الجري  رشكة  بنتها  القرية  “هذه 
ببنائها  قام  العاملني عندها  املسلمني  لصالح 
املعلم أحمد بن ج محمد مبساعدة املهندس 

بريون عام 1366-1947”

)الوث. رقم 61()الوث. رقم 60(

)الوث. رقم 62(

)الوث. رقم 62(
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ويف الوقت نفسه تقريبا، بنت رشكة لوسيور للزيوت قريتها بجوار معملها يف عني السبع، تتكون من حوايل 300 دار، إضافة إىل مدرسة 
من بضع حجرات )الوث. رقم 63(163، وبدون شك، فإن جاك لوميگر - دوبروي Jacques Lemaigre-Dubreuil مدير هذه الرشكة 

املعروف بارتباطه بالحركة الوطنية املغربية قام بدور كبري يف هذا اإلنجاز164:

كام أقامت رشكة دمياتيت Dimatit ورشكة الفوسفاط املمتاز بعد الحرب الثانية قريتني لعاملهام أيضا165.

والخالصة أن حي كريان سنطرال مل يزدد، يف نهاية هذه الفرتة، إال اتساعا وضخامة، 
شخصا166.   48.834 تأوي  براكة   13.250 عىل   ،1950 سنة  يف  يحتوي،  صار  حيث 
وهو مشكل طرح عىل املسؤولني الفرنسيني عىل املستوى املركزي واملحيل كثريا من 
املشاكل، عملوا عىل التحكم فيها من خالل مراجعة تنظيم هذا املجال، من الناحية 
اإلدارية يف سنة 1948، ضمن ما سمي “القطاع الثالث” أو “قطاع األحياء الصناعية” 
 Manneville الذي عني عليه القبطان مانفيي Secteur des quartiers industriels
مراقبا ومحمد الفياليل خليفة، وأقرت مكاتبه بصفة مؤقتة عند ملتقى زنقة كروان 
مانفيي  توالها  التي  سنطرال  كريان  مقاطعة  القطاع  هذا  وضمن  تاردونوا.  وزنقة 
مراقبا وامحمد بن العريب خليفة167. وسنعود، يف الفصل الثالث، إىل العواقب املرتتبة 
أن هذا  الثانية. غري  العاملية  الحرب  بعد  ما  كريان سنطرال يف فرتة  عىل متدد حي 
التمدد مل يسمح له باالنفصام عن حي روش نوار الصناعي، كام يظهر من خالل أسامء 
بعض املؤسسات التي تنتسب إىل هذا الحي عىل الرغم من وجودها يف درب موالي 
الرشيف، مثل مدرسة اتحاد الحي الصناعي ومركز روش نوار للوقاية من األمراض 
املعدية، ويظهر من خالل بعض التجزئات التي تنتمي إليه، مثل درب موالي الرشيف 

)الوث. رقم 64(168.

ونعتقد أن عددا من التطورات التي طرأت عىل كريان سنطرال يف املرحلة الالحقة 
هي التي سمحت بربوز “شخصية” هذا الحي املختلفة عن حي روش نوار األوريب، 
زد عىل ذلك  الجنوب،  نحو  األرايض  املزيد من  واكتساحه  املجال  انتشاره يف  ومنها 
الدور الذي صار يقوم به يف العمل الوطني ضد االستعامر، وخاصة يف مرحلة املقاومة 

املسلحة يف عقد الخمسينيات ...

)الوث. رقم 63(

)الوث. رقم 64(
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  1
- R. Gallissot, Le patronat européen …
- M. Gaud et M. Bonjean, ”L’ épidémie du typhus au Maroc 

d’octobre 1936 à septembre 1937“, Bulletin de l’Institut d’Hygiène 
au Maroc, n° IV, oct.-déc. 1937, pp. 23 - 44.

  2
- Conseil du gouvernement. Séances des 28, 29 et 30 juin 1938, 

Les Imprimeries Réunies de la «Vigie Marocaine» et du «Petit 
Marocain», Casablanca, 1938, pp. 2 - 5.

- Le Petit Casablancais, 1 avril 1938 et 30 avril 1938.
  3

- P.M., 18 juil. 1938.
  4

- B.E.M., Vol. V, n° 21, juil. 1938, p. 208.
- Conseil du gouvernement. Séances des 28, 29 et 30 juin 1938, 

pp. 5 - 6.
- V.M., 28 juin 1938.

  5
- ج.ر.، رقم 1350، 9-9-1938، ص. 1467-1466.

- B.O., n° 1342, 15 juil. 1938, pp. 927 - 929.
- C. Garnier, Casablanca ville ..., p. 4.
- P.M., 18 juil. 1938.
- V.M., 19 juil. 1938.

  6
- A. Adam, Le «bidonville» de Ben Msik…, pp. 68 - 69.
- R. Gallissot, Le patronat européen… , p. 158. 

  7
 Groupement pour le développement des Roches اسم تلك الجمعية هو

.Noires
- V.M., 18 oct. 1938.

  8
- امل. شوييك، “الحي املحمدي”، معلمة املغرب، ... ص. 3649-3648.

- La Cité, n° 3, août 1975, p. 10.
- M. Nachoui, Casablanca. Espace…, p. 47.
- J. Ratier, Étude sociologique…, p. 8.

  9
- Le plan d’aménagement du quartier des «Carrières Centrales» à 

Casablanca, p. 1.
  10

- M. Hubert, Casablanca. Le développement…, p. 14.
- C. Garnier, Casablanca ville …, p. 4.
- Le plan d’aménagement …, p. 1.
- J. Ratier, Etude sociologique des bidonvilles des Carrières 

Centrales, C.H.E.A.M., n° 1.700,  p. 13.
  11

- C. Garnier, Casablanca ville …, p. 5.
- D. Noin, Casablanca, p. 33.
- L’ Architecture d’aujourd’hui, n° 46, fév.-mars 1953, p. non 

numérotée.
  12

- M. Nachoui, Casablanca. Espace …, p. 47.

- A. Rachik, Politique urbaine …, livre 1, p. 84.
- B.M.O.V.C., n° 12, nov. 1949, pp. 37 - 38.

وفيه، ورد خرب بناء مراحيض عمومية.
  13

- رواية حسن سيف السالم.
  14

- C. Garnier, Casablanca ville …, p. 4.
- M. Hubert, Casablanca. Le développement…, p. 14.
- D. Noin, Casablanca, p. 33.

  15
- C. Garnier, Casablanca ville …, p. 4.

  16
- ج.ر.، رقم 1497، 4-7-1940، ص, 1115.

  17
- B.M.O.V.C., n° 13, déc. 1949, p. 30.

بدأت البلدية بفرض 30 ف عىل أصحاب املحالت التجارية يف الكريان:
- A. Adam, Casablanca. Essai …, t. 1, p. 88.

  18
- J. Ratier, Étude sociologique …, pp. 13 - 14.

  19
- C. Sanguy, «Réflexions sur …», p. 105.
كريان  متدد  يفيد  ما  وخاصة  األسامء،  تلك  العقارية،  الرسوم  بعض  يف  وجدنا، 
)تاريخ   ”douar Khélifa, Zaraba, usine de ciment“ قبيل  من  سنطرال، 
 Carrières Centrales, douar Mohamed,“ و   )1947 فرباير   27 الوثيقة 
 douar Khalifa Ould Hajamia, près des Carrières“و  ”Lahraouine

Centrales” )تاريخ الوثيقة 19 يناير 1945(. 
- ر.ع. رقم 33.846c، املحافظة.

أما دوار يس أحمد القريب من املجازر البلدية، فلم ينمح اسمه حتى اآلن، ألن 
الدار  جنوب  اتجاه  يف  كان  بل  آنذاك،  اتجاهه  يف  يكن  مل  سنطرال  كريان  زحف 

البيضاء ورشقها.
  20

- A. Adam, Casablanca. Essai …, t. 1, p. 88.
- M. Nachoui, Casablanca. Espace…, p. 47.

ورد فيه ما ييل، بعد الحديث عن تجميع الكريانات يف 1939:
«Profitant de cette nouvelle installation, certains propriétaires 

héritiers qui avaient des terrains à côté, commençaient à louer des 
zribas à de nouveaux venus, notamment les propriétaires Bachir 
et Khlifa )…(».

ولتدقيق ذلك، يلزم القول إن البشري مل يكن مالكا لتلك األرايض:
- J. Ratier, Étude sociologique…, p. 13.

- رواية محمد بالجي ابنه.
  21

ذكر أدم أن عددهم مثانية يف سنة 1950، كانوا يؤجرون 7.669 براكة أي أكرث مام 
هو موجود من براريك ما سامه “الكريان البلدي”، وعددها 5.581.

- A. Adam, Casablanca. Essai …, t. 1, p. 88.
  22

تصبري  معامل  يف  اشتغال  وجدته  والده  أن  فيها  جاء  مام  بالجي.  محمد  رواية   -
الرسدين يف روش نوار يف البداية، وهي كوسكور وبارودي وسيموين وبتيس.

الذي  الترصيح  املكتب. سلمنا محمد بالجي نسخة من   ،59.528c س.ت. رقم -
وضعه والده البشري يف ابتدائية الدار البيضاء يف 6 يوليوز 1950 من أجل تسجيل 
الكائن  املحل  يف  “الفاخر”(  الخشبي  والفحم  )الخشب  التجاري  نشاطه  موضوع 
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بكريان سنطرال درب زرابة زنقة 5 رقم  ؟ )غري واضح يف النسخة(. 
- رواية الحسني سارج الدين. حدثنا عن البشري الباعمراين “اليل كان كيحط الربارك” 

وكان “فواخري” )بائع الفحم الخشبي( يف الكريان الذي حمل اسمه.
  23

كتبه محمد بالجي بن البشري باالستعانة بابن عمه الحاج أحامد أشخبار املزداد سنة 
1925، والذي اشتغل مع والده يف الفران والكريان.

  24
- ر.ع. رقم 31.579c ورقم 33.714c. ورقم 119c )الكراسة الثانية(، املحافظة.

  25
سنعود إىل تلك القضية فيام بعد.

- P.M., 9 fév. 1950.
ال نعلم إن كان إدريس الخامر هو نفسه الشخص الذي يتناول خرب نرشته الجريدة 
التالية، ويتعلق بالقرار التي اتخذته املحكمة بطرد 15 أرسة كبرية العدد تستأجر 

عامرته الكائنة يف زنقة الصليب األحمر يف الدار البيضاء:
- P.M., 21 mars 1950.

غري أننا نرجح أن يكون الخرب يتعلق بصاحب الحامم املشهور الذي كان قادرا عىل 
رشاء عقار حامم آخر يف بلوك الكدية مبليون فرنك يف 23 فرباير 1953:

- ر.ع. رقم 119c )الكراسة الثانية(، املحافظة.
  26

- العلم، 1949-4-5.
ولذلك، كان عرضة ملحاوالت القتل أكرث من مرة:

- V.M., 26 oct. 1954.
  27

- Bulletin de l’Enseignement Public, n° 231, avril-mai-juin 1955, 
p. 106.

الثانية،  العاملية  الحرب  بعد  سنطرال  كريان  يف  ظهرت  التي  الحرة  املدارس  أما 
فسنتناولها يف القسم الثاين من الكتاب.

  28
)مرشع  طويلة  ملدة  التعليم  قطاع  يف  فاشتغل   ،1926 سنة  املغرب  يف  استقر 
الدار  يف  بالنش”  “الفريم  املهنية  املدرسة  ثم  فاس  ثم  الجديدة  ثم  بلقصريي 
اإلسالمية  سنطرال  كريان  مدرسة  إدارة   ،1946 سنة  إليه،  أسندت  ثم  البيضاء(. 
بوعزة  دار  انتقالها من  بعد  الرشيف اإلسالمية  التي صارت مدرسة درب موالي 
ابن محمد بن الطيبي جوار ملعب االتحاد البيضاوي إىل القرب من درب موالي 
الرشيف وسوسيكا سنة 1951. قتلته املقاومة املسلحة يف 12 مارس 1955 أمام 
باب املدرسة، ألسباب تتضارب الروايات يف شأنها )انتامؤه إىل اللفيف األجنبي / 
املدرسة  فصارت  حضورهم(.  وإثبات  صوتهم  إسامع  إىل  العملية  أصحاب  حاجة 
تحمل اسمه الذي ما يزال راسخا يف ذواكر عدد كبري من سكان الحي املحمدي، عىل 

الرغم من تغيريه باسم مدرسة ابن بسام.
- Bulletin de l’Enseignement …, pp. 105 - 108.
- روايات محمد الصديق ومحمد أزغار والحسني موين وسعيد زراد وعمر صحيب ...

  29
متيز ذواكر سكان الحي املحمدي )ومنهم العايدي زيداين( وغريهم بني “السكويال” 
وبني  الفرنسية،  السلطات  مناهج  تتبع  كانت  التي  العرصية  املدرسة  تعني  التي 

“املدرسة” التي تعني املدرسة الحرة التي كانت مرتبطة بالحركة الوطنية.
  30

- J. Ratier, Étude sociologique …, pp. 64 - 65.
  31

لكننا نقر بصعوبة فرز كل ما جمعناه من معلومات عن هذه املدرسة بني الحقبتني.
  32

مجال  يف  التحكم  )صعوبة  البلدي  التنظيم  إعادة  دواعي  عند  نقف  أن  نريد  ال 
األوبئة خاصة،  انتشار  مثل  عويصة  مشاكل  من  يطرحه  وما  االكتظاظ  من  يعاين 

والحاجة إىل تدخل السلطات العمومية يف بعض املشاكل املرتتبة عىل الحرب الثانية 
يف املغرب مثل توزيع “البون”...

- P. Hubert, Tableau du commandement …, pp. 2 - 3.
  33

- P. Hubert, Tableau du commandement …,  p. 76.
نورد الكريان يف الجدول مبعنى حي الصفيح، وليس ما تناولناه يف مقدمة الكتاب.

  34
- رواية محمد أجبارة.

- رواية عبد الحميد كنش، نقال عن والده. وهي رواية فريدة مفادها أن السلطات 
موالي  بدرب   2 الزنقة  يف  لألمن  مركزا   ،1948 سنة  حوايل  أحدثت،  الفرنسية 
الرشيف، وأن عمله دام 4 أشهر إىل أن نقل إىل “دار عبد العزيز” )“دار املراقب”(.

  35
كان اهتامم الحاج عمر التازي وزير األمالك املخزنية سابقا عىل املرحلة املدروسة، 
 Paul Guillemet گيومي  بول  من   ،1929 أكتوبر   9 يف  األرض  تلك  اقتنى  فقد 
والكبري بن محمد، لكن وفاته يف سنة 1936 مل تسمح له إال ببيع جزء وحيد منها.

- ر.ع. رقم 5.263c، املحافظة.
  36

- ر.ع. رقم 10.109c ورقم 28.314c ورقم 33.082c ورقم 35.096c، املحافظة.
 اسم تلك الرشكة هو الرشكة املغربية لرص الطرق وتغليفها.

  37
- B.M.O.V.C., n° 71, déc. 1954, p. 20.

البيضاء ذلك، يف  للدار  البلدية  اللجنة  نائب رئيس   Marazzani اسرتجع مارازاين
خطابه أمام أعضاء هذه الهيأة أثناء مناقشة مبزانية املدينة لسنة 1955:

”- C’est encore une erreur qui a été commise par les Services de 
l’Habitat lorsque ceux-ci n’ont pas hésité à déraciner de leurs 
lieux d’habitat les ouvriers des usines du vaste quartier des 
Roches-Noires, les obligeant à installer leur demeure à plusieurs 
kilomètres de leur lieu de travail, les obligeant à parcourir chaque 
jour, inutilement, un trajet de 20 à 24 kms : tant sur le plan social 
que sur le plan humain qui rejoignent ici le plan politique, ce fut 
là une erreur…“.

من  املنقلون  العامل  يقطعها  التي  املسافة  ليصحح  اللجنة  أعضاء  أحد  وتدخل 
روش نوار إىل حي الربنويص ومكان كريان سنطرال النهايئ، فقال إنها ال تتعدى 3 

كيلومرتات أو 4 كيلومرتات.
- D. Noin, Casablanca…, p. 25.

  38
- L’ Annuaire Marocain, p. 207.

  39
- Annuaire des Colons Commerçants et Industriels du Maroc, 

S.I.P.E.F., Casablanca, Éd. 1952 - 1953, pp. 246 - 247.
- B.M.O.V.C., n° 15, fév. 1950, pp. 33 et 37
تصبري  معامل  إنشاء  عىل  املرتتبة  املشاكل  عن  الدورية،  هذه  يف  الحديث،  ورد 

السمك يف روش نوار.
- روايتا مريم بلهيبة ومحمد بختي.

  40
السويس  لحسن  عن  بلهيبة  مريم  تحدثت  بختي.  ومحمد  بلهيبة  مريم  روايتا   -

)األفغاين( زوج زهرة الداودية، وتحدث محمد بختي عن “امشيگا”. 
ومن خالل الرسم العقاري التايل، تبني لنا أن لحسن السويس كان يعمل يف رشكة 

تصبري السمك املسامة “مؤسسات ديلوري”.
- ر.ع. رقم 28.640c، املحافظة.
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  41
زهرة  وعن  وعائشة،  فاطنة  وأختيها  حادة  عن  تحدثت  بلهيبة.  مريم  رواية   -

الداودية وقريباتها ... 
  42

- العلم، 1948-12-23.
زاد من معاناة عامالت كريان سنطرال آنذاك ما كن يتعرضن له من قبل مجموعة 
الشفوية  الروايات  تناولته  ... وهو جانب  الطرق، سلبا ونهبا واغتصابا  من قطاع 

بإفاضة.
  43

- العلم، 1951-9-25.
  44

- Conseil du Gouvernement. Séances des 11, 12, 13, 14 et 15 février 
1948, pp. 132 - 134.

  45
- العلم، 1948-12-12.

  46
- P.M., 23 mai 1950.

  47
يف شأن الحرائق، انظر:

- العلم، 8-12-1948 و6-5-1950 و23-5-1950 و1950-5-28.
- P.M., 28 mai 1950 et 5 août 1954.
- V.M., 22 mai 1948, 28 mai 1950, 27 avril 1954, 9 juin 1954, 29 juil. 

1954, 5 août 1954 et 6 août 1954.
  48

تقع بني شارع الحزام الكبري وشارع الفوارات:
- ر.ع. رقم 5.448c، املحافظة.  أفادنا يف معرفة مساحة األرض، وهي 3.485 م².

  49
متتد تلك التجزئة فيام بني الشارع املذكور وما يناسب ما يعرف يف الدار البيضاء 

اليوم ب “األوطوروت” وطريق كامبولو، ويخرتقها شارع الفوارات:
- V.M., 21 mai 1939.

  50
- ر.ع. رقم 14.205c ورقم 19.887c، املحافظة.  أفادنا الرسامن يف معرفة مساحة 
األرضني عىل التوايل، وهي 1.015.م² و860.م². وهام بقعتان من تجزئة اللورين 

.Henri Lepargneur التي كانت يف حوزة الكبري بن محمد وهرني لوبارنيور
  51

- ر.ع. رقم 119c، املحافظة.  استفدنا من الكراسة الثانية التي اطلعنا عليها من هذا 
امللف أن بقع هذه التجزئة يف األصل كانت كبرية املساحة، فعىل سبيل املثال تبلغ 
مساحة إحداها 4.929 م². وال بأس من اإلشارة إىل هذه التجزئة قد تحولت كليا 
أو جزئيا إىل تجزئتني، سنعود إليهام فيام بعد، وهام بلوك الكدية وبلوك السعادة.

  52
- «Une cité ouvrière pour indigènes à Casablanca», Construire, 15 

fév. 1939, p. 1.
- Jacques Lefebvre, «L’ action des industriels en faveur de leurs 

collaborateurs indigènes», Notre Maroc, avril 1942, 2ème année, 
Édition Maroc-Presse, Casablanca, p. non numérotée.

- «La lutte pour la disparition des bidonvilles», Notre Maroc, 
avril 1942, 2ème année, Éd. Maroc-Presse, Casablanca, p. non 
numérotée.

- Edouard Gouin, «L’effort des industriels de Casablanca en faveur 
de l’habitat indigène de leurs ouvriers», Notre Maroc, avril 
1942, 2ème année, Édition Maroc-Presse, Casablanca, p. non 

numérotée.
- Edouard Gouin, «Rapport sur la Cité Ouvrière Indigène des 

Roches Noires», Bulletin du Comité Général des Industriels du 
Maroc, 1939.

- Le Petit Casablancais, 11 fév. 1939.
وقد سجلت هذه الرشكة يف مصلحة السجل التجاري يف 28 يونيو 1940، وتم حلها 

يف 11 مارس 2008 : 
- س.ت.، رقم 4.039c، املكتب.

  53
الحق أننا كنا نستعمل اسام آخر معربا، وهو الرشكة الرشيفة لحي العامل األهايل 
بالدار البيضاء، إىل أن وجدنا ذاك التعريب الرسمي، فاعتمدناه. أما االسم األصيل، 
الرشكة  وهو  آخر،  باسم   1951 دسمرب   19 يف  االستثنايئ  العام  الجمع  غريه  فقد 

املغربية الخاصة بسكنى العملة املغاربة بالدار البيضاء.
- ر.ع. رقم 25.297c، املحافظة.

  54
رشكة  عامل  أحياء  بناء  وخاصة  البناء،  يف  آنذاك  املعروفني  املغاربة  املقاولني  من 
“الشابو” وأحياء عامل املكتب الرشيف للفوسفاط يف خريبكة وبوجنيبة وروش 
داره  يف  تسكن  أرسته  تزال  ما  حيث  السلطان،  درب  يف  بناه  ما  إىل  إضافة  نوار، 
املوجودة يف شارع املوناستري رقم 7. ولهذا، ما يزال كثري من سكان الحي املحمدي، 
وخاصة منهم الشيوخ، يطلقون عليه ذاك االسم، بل واستعملته صحف تلك الفرتة، 

وهي تتناول قتل كابران كوزميا يف سوسيكا من قبل الحسني طوطو، كام سرنى:
«la moderne cité Moulay Embarek» و«la cité Embarek». 
- P.M., 28 oct. 1953 et 21 nov. 1953.

حظي الرجل بثقة املسؤولني الفرنسيني آنذاك، بدليل تعيينه فيام سمي الجمعية 
االقتصادية الشورية بناحية الدار البيضاء يف 3 ماي 1941. ويف هذا الشأن، توصل 
املراقب  “من  ونصها:  املذكور،  التاريخ  يف  البيضاء  الدار  ناحية  رئيس  من  برسالة 
امبارك.  الحاج  الفاضل املحرتم  السيد األجل  البيضاء إىل  الدار  املدين رئيس ناحية 
بناء عىل  العام  املقيم  الله ورعاكم وبعد أخربكم بغاية الرسور أن سعادة  أيدكم 
الطلب الذي قدمت له يف شأنكم عينكم من أعظاء )أعضاء( الجمعية االقتصادية 
سنة  ماي  فاتح  من  ابتداء  واحد  عام  ملدة  وذالك  البيضاء  الدار  بناحية  الشورية 
1941 مبقتىض قرار اإلقامة عدد 3264 املؤرخ يف 17 أبريل 1941 وسينعقد املجلس 
عن قريب ومن أجل ذالك نحب منكم أن تبينوا يل املسائل التي تريدون أن تدرس 
وقد سلمنا  والسالم...”.  املحبة  ورقة خصوصية وعىل  مسألة يف  كل  تلخصوا  وأن 

أحمد الوايف )ابن الحاج مبارك( نسخة من هذه الرسالة.
  55

لجنة سكنى  بها  قامت  التي  بالجهود  التعريف  سياق  ذلك يف  عن  الحديث  جاء 
األهايل من أجل محاربة السكن الصفيحي وغري الالئق.

- Conseil du Gouvernement. Séances des 28, 29 et 30 juin 1938, 
p. 5.

انظر أيضا:
- B.E.M., Vol. V, n° 21, juil. 1938, pp. 207 - 208.
- P.M., 27 fév. 1939.
- V.M., 8 juil. 1938.

  56
- M. Girardière, La lutte contre les bidonvilles, C.H.E.A.M., n° 44, 

p. 9.
  57

سمحت لنا العودة إىل الدورية البلدية التالية بتتبع خطوات إنجاز املرشوع:
- B. M. O.V.C.

  58
- B. M. O.V.C., n° 2, fév.-mars 1938, p. 9.
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  59
- B. M. O.V.C., n° 4, avril-mai 1938, pp. 23 - 24.

  60
للحومة  واملعني  العقارات  بعض  لرشاء  املوضوع  “الربنامج  البلدية  اللجنة  قررت 
الغربية والحومة الرشقية الخاصة بأرباب الصنائع واملدينة الجديدة املوسعة وذلك 

بقصد تكوين مجموع األمالك الخاصة ببلدية الدار البيضاء”. انظر:
- ج.ر.، رقم 1408، 20-10-1939، ص. 1907-1906.

- B.O., n° 1408, 20 oct. 1939, p. 1628.
  61

- M. Nachoui, Casablanca. Espace…, p. 47.
  62

 13.248c 11.950 ورقمc 9.307 ورقمc 5.690 ورقمc 874 ورقمc رقم ر.ع.   -
 25.297c 22.907 ورقمc 22.863 ورقمc 15.990 ورقمc 13.314 ورقمc ورقم

ورقم 23.029c، املحافظة.
- B.O., n° 1368, 13 janv.1939, p. 34 et n° 1.408, 20 oct. 1939, p. 1628.

  63
- ر.ع. رقم 874c و11.950c و 22.863c، املحافظة.

- B. M. O.V.C., n° 7, juil-août 1938, p. 9.
- B.O., n° 1368, 13 janv. 1939, p. 34.

  64
البلدية إلجبار  استعملتها  التي  الطرق  الدين. وفيها فصل  الحسني سارج  - رواية 
الهجاجمة عىل بيع أراضيهم. فقد طلبت من “ولد الهجامية” إكراء أرضه، فرفض، 
فقاست مساحة  املكان  إىل عني  فرفض، فحرضت مصالحها  بيعها،  منه  ثم طلبت 
أراضيه وقيمتها بريالني لكل مرت مربع، ثم دفعت تعويضاتها يف حسابه البنيك ... 

وأخربنا الراوي أن هذه األرايض هي أول موضع لتلك الرباريك املنقلة.
  65

- B. M. O.V.C., n° 3, mars-avril 1939, pp. 6 et 16 et n° 4, avril-mai 
1940, p. 12.

- ج.ر.،  رقم 1.498، 11-7-1941، ص. 1152.
الحي  عىل  أدخلت  التي  التغيريات  بعض  عىل  املصادقة  شأن  يف  آخر  ظهري  تاله 

الصناعي الرشقي :
- ج.ر.،  رقم 1.498، 11-7-1941، ص. 1152-1151.

املصلحة  من  “أنه  عىل  ينص  الذي  الظهري   ،1941 ماي   15 يف  صدر،  وبالفعل، 
بحومة  بالعملة  املخصصة  القرية  نطاق  توسيع  االستعجالية  واألمور  العمومية 

الصخور السوداء”.
  66

- B. M. O.V.C., n° 1, janv.-fév. 1939, pp. 4 - 5, 10 - 11, n° 2, fév.-mars 
1939, pp. 5 - 6, n° 4, avril-mai 1939, pp. 6 - 7, n°5, mai –juin 1939, 
p. 1, n° 6, juin-juil. 1939, pp. 1, 4 et n° 2, fév.-mars 1940, pp. 1, 3.

- V.M., 9 fév. 1939 et 7 juin 1939.
أن  منها  استفدناه  املوضوع، ومام  البلدية يف  اللجنة  أعضاء  نظر  ترددت وجهات 
كان  الصناعي  الحي  يف  الكائنة  املصانع  بعامل  خاصة  قرية  لبناء  أوليا  مرشوعا 
يتضمن بناء مساكن قليلة التكلفة عىل شاكلة ما تم بناؤه يف الرباط )دوار الدباغ(:
- «Il se différencie du premier projet étudié, en ce sens que 

l’estimation de la valeur des constructions à édifier est plus 
élevée, et ce, afin de permettre la construction de logements plus 
confortables que ceux précédemment envisagés et qui avaient 
prévus sur le modèle de ceux construits à Rabat». 

- «)…( il convenait de loger plus confortablement les ouvriers 
indigènes et d’édifier des constructions plus durables que celles 

construites en d’autres villes».
والنقط التي طرحت لنقاش أعضاء تلك اللجنة كثرية، منها شكل الدور املبنية )هل 
تتكون من غرفة كبرية ومطبخ وفناء ومرحاض، مع  “دور خاصة يف طابق أريض 
احتامل دراسة بناء مساكن من طابق أول” ؟ هل “دور من غرفتني وفناء ومطبخ 
ومرحاض” ؟...( / مثن كرائها الشهري )40 ف أم فيام بني 30 و60 حسب أهمية 
الدور( / مدى قدرة السلطات العمومية عىل توفري االعتامدات املالية الالزمة لتهيئة 
مكان املرشوع / توفري التسهيالت للمستأجرين الراغبني يف ربط دورهم بشبكتي 
املاء والكهرباء / بعد موقع القرية عن مصانع تصبري السمك ومسؤولية أصحاب 
هذه املقاوالت يف املوضوع والحاجة املاسة إىل األرايض التي استقر عليها “كريان 
روش نوار” لتوجيهها إىل هدفها األصيل )الصناعة( / التخوف عىل مصائر العامل 
هي  األكرب  باالهتامم  استأثرت  التي  النقطة  لكن   ... العمل  عن  يتوقفون  الذين 
واستفادة غريها  استفادتها  ماله ومدى  رأس  وتوزيع  املدينة  املرشوع عىل  فائدة 

من املشاركة فيه.
  67

- ملف قرية سوسيكا، املقاطعة.
- ج.ر.، رقم 1395، 21-7-1939، ص. 1336-1335.

- B.O., n° 1397, 4 août 1939, pp. 1158 à 1159 et n° 1437, 10 mai 
1940, p. 455 .

- Bulletin du Comité Central des Industriels du Maroc, n° 7, juil. 
1939, pp. 19, 20, 22 et 23.

  68
- B. M. O.V.C., n° 3, mars-avril 1940, p. 4.
- La Presse Marocaine, 6 mars 1940. 

  69
- ج.ر. رقم 1441، 7-6-1940، ص. 715.

- Bulletin du Comité ..., n° 7, juil. 1939, p. 22. 
- B. M. O.V.C., n° 4, avril-mai 1939, pp. 6, 7 et 13.
- B.O., n° 1397, 4 août 1939, pp. 1158 - 1159, n° 1437, 10 mai 1940, 

n° 1443, 21 juin 1940, pp. 584 - 585 et n° 2047, 18 janv. 1952, p. 
152.

- V.M., 30 déc. 1939.
  70

إذا ما اعتمدنا عىل الروايات الشفوية، فإنها تذكر اسم هذه الرشكة التي استفاد 
مستخدموها من دور سوسيكا أو أسم تلك املؤسسة العمومية، مثل رشكة ال شيل 
الطاقة  ورشكة  الشمع  ورشكة  والصابون  الزيوت  ورشكة  وكوزميا  وكارنو  وموبيل 
الكهربائية ورشكة السكك الحديدية والرشكة املغربية لتوزيع املاء والكهرباء والغاز

- روايات الحسني سارج الدين ومحمد أجبارة والعيايش روشدي ...
تأسيسها،  يف  للمساهمني  الكاملة  الالئحة  عىل  تحتوي  سوسيكا  وثائق رشكة  لكن 

ومنها:
- ملف رشكة سوسيكا رقم r/2.216، املحافظة.

  71
- ج.ر.، ع. 1963، 9-6-1950، ص. 1216.

- B.M.O.V.C., n° 6, mai 1949, p. 3, n° 8, juil. 1949, p. 23 et n° 12, 
nov. 1949, pp. 8 - 9.

- B.O., n° 1963, 9 juin 1950, pp. 753 - 754.
  72

- M. Hubert, Casablanca. Le développement …, p. 9.
  73

- ملف قرية سوسيكا، املقاطعة.
  74

- D.M., 31 déc. 1940.
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  75
- J. Bernard, Le droit du travail …, p.319. 

- السعادة، 29-31-1940 و1940-12-31.
- Bulletin d’Informations et de Documentation du Maroc, n° 3, 

n.s., 1 janv. 1943, pp. 11 - 15.
- D.M., 31 déc. 1941.
- V.M., 30 déc. 1940.

  76
- Edouard Gouin, «Rapport sur la cité ouvrière indigène des 

Roches Noires», Bulletin du Comité Central des Industriels du 
Maroc, p. 10.

  77
- B.M.O.V.C., n° 17, avril 1950, pp. 16 - 17.

  78
مل تشارك بلدية الدار البيضاء يف هذه الزيادة وال يف الزيادات الالحقة، مام قلل من 

وزنها يف الرشكة، ودفعها إىل االنسحاب منها فيام بعد.
- V.M., 29 oct. 1940 et 7 fév. 1941.

  79
لبناء 293 دار من  املقاول مع رشكة سوسيكا عقدا يف 8 نوفمرب 1940  أبرم ذاك 
دور القرية، وذلك بعد رصاع كبري حاد ناجم عن رفض الغرفة النقابية للمقاولني 

الفرنسيني له. للمزيد من التفاصيل، العودة إىل: 
- ملف E 831، وثائق الحامية، املكتبة الوطنية للمملكة املغربية.

- A. Ferrad, La politique coloniale…, p. 156. 
  80

- Edmond Brion, «Exposé des difficultés rencontrées par 
l’architecture dans l’étude et la réalisation de cette cité», Note au 
Président de la Socica, Archives de la Socica, Casablanca.

كانت معاناة الرشكات من نقص مواد البناء عامة:
- A. Ayache, «Les mouvements de capitaux dans les sociétés au 

Maroc )1912  - 1955(. Leurs aspects géographiques», Bulletin de  
l’ Association des Géographes Français, n° 275, 1958, p. 22.

- M. Chénébaux, Le prolétariat marocain de Casablanca, 
C.H.E.A.M., n° 869, 8 janv. 1946, p. 5.

  81
.E 831 ملف -
  82
.E 831 ملف -
  83

- A. Ferrad, La politique coloniale…, p. 156. 
  84

ترتاوح مساحات دور سوسيكا ما بني 37 م² و70 م².
- ملف قرية سوسيكا، املقاطعة. ورد فيه أن عدد دور سوسيكا 386 وحدة.

- A. Ferrad, La politique coloniale…, p. 156. 
- V.M., 3 et  4 juin 1945.

  85
- A. Ferrad, La politique coloniale…, p. 156. 

  86
- ملف E 831. نستدل، عىل ذلك أيضا، مبا جاء يف رسالة رئيس املصالح البلدية 
للدار البيضاء إىل رئيس ناحية وجدة يف 13 أكتوبر 1944 من حديث عن “قرية 
 Cité Ouvrière des Roches Noires»( ”عامل روش نوار التي يف طور البناء

en cours de travaux»(، ورمبا امتد إىل ما بعد وفاة املقاول الحاج امبارك بن 
الحاج بوعالم يف 27 فرباير 1944.

- Hubert, Casablanca. Le développement ..., p. 8.
- C. Garnier, Casablanca ville …, p. 4.
وأفادنا ابنه أحمد الوايف أن وفاته كانت يف 2 ربيع األول 1363 هجرية، وهو ما 

يوافق 27 فرباير 1944، حسب ما متكنا من إنجازه والتحري فيه.
  87

ورد، يف مذكرة غري مؤرخة بعثتها مديرية املالية )اإلقامة العامة( إىل رئاسة مصلحة 
املعاشات، ما ييل:

”La cité à peine construite vient d’être réquisitionnée en majeure 
partie pour le logement d’internés italiens».

- V.M., 3 et 4 juin 1945.
وزارة  وثائق  تفيد  الثانية،  الحرب  إبان  املغرب  يف  اإليطاليني  األرسى  شأن  ويف 

الخارجية الفرنسية يف باريس )اليك دوريس(،وخاصة امللف التايل:
- Guerre 1939 à 1945, Vichy-Maroc.

وهو ما تردده كثري من الروايات الشفوية يف هذا املوضوع:
- روايات الحسني سارج الدين ومحمد أجبارة وعمر صحيب وسعيد زراد ...

  88
- V.M., 3 et 4 juin 1945.

  89
- V.M., 3 et 4 juin 1945.

  90
- R. Gallissot, Le patronat européen …, p. 205.

- رواية محمد ياسيف.
  91

جريدة  يف  املنشور  اإلعالن  بدليل  السطور،  هذه  كتابة  حتى  النور  الحامم  ير  مل 
تصفية رشكة  سياق  وذلك يف  شأنه،  فرباير 2010 يف   19 بتاريخ  االشرتايك  االتحاد 
زنقة   77 التصفية ب:  إطار  يف  م.  مصفيو رشكة سوسيكا ش.  “يتلقى   : سوسيكا 
عرش  الحادية  الساعة  يف   2010/03/01 غاية  إىل  البيضاء  الدار  سميحة،  محمد 
صباحا، عروض األمثنة املتعلقة ببيع بقعة أرضية، ذات الرسم العقاري 61413/45، 
مساحتها 479 م. مربع، مخصصة لبناء حامم بداخل حي سوسيكا: زاوية شارع ابن 

الونان وزنقة ابن البيطار، الحي املحمدي، الدار البيضاء )...(”.
- R. Gallissot, Le patronat européen …, p. 241.

  92
- A. Adam, Casablanca. Essai…, t. 2, p. 601.

  93
- Conseil du Gouvernement. Section marocaine. Séances des 11, 

12, 13, 14 et 15 fév. 1948, p. 134.
  94

يف هذا الصدد، أفادتنا الرسالة التالية بأن رشكة السكك الحديدية كانت متتلك، إىل 
حدود نهاية ماي 1949، 26 دارا يف قرية سوسيكا، وتحدث أندري أدم عن الدور 

ال 148 التي كانت متلكها رشكة كوزميا يف هذه القرية سنة 1961.
- A. Adam, Casablanca. Essai…, t. 1, p. 437.
العام  املفتش  إىل  الحديدية  السكك  االستغالل برشكة  - رسالة من مدير مصلحة 

املساعد امللحق بالسكرتري العام للحامية يف 30 ماي 1949.
  95

- Conseil du Gouvernement. Section marocaine. Séances des 11, 
12, 13, 14 et 15 fév. 1948, p. 134.

  96
درب  يف  الخبز  بائع  موزونا  محمد  من صاحبها  الوثيقة  تلك  من  نسخة  تسلمت 

موالي الرشيف قبالة دار لحسن الباعمراين.
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  97
- رواية محمد ياسيف. ذكر فيها أن أباه سامل بن البشري كان من املستفيدين من 
دور سوسيكا، بسبب اشتغاله يف رشكة القوة الكهربائية إىل أن تقاعد فأخىل املكان 

ألب محمد أحمد باهي.
  98

إدارة  من  تسلمها  التي  الرسالة  من  نسخة  )خمليش(  املزايب  الكبري  السيد  سلمنا 
العادر، وقد  الفالحي  السجن  اعتقاله يف  رشكة كارنو يف 12 مارس 1953 أي بعد 
تضمنت الرسالة إشارة إىل حق الرشكة يف متابعته قضائيا من أجل اسرتداد واجب 
الكراء عن الفرتة التي قضتها أرسته يف منزل سوسيكا بعد طرده من املعمل عىل 

إثر حوادث فرحات حشاد.
  99

- السعادة، 1948-2-26.
- V.M., 25 fév. 1948.

  100
- رواية محمد بختي. وفيها، أيضا، أن جزءا من أرض هذه الرشكة ظل فارغا حتى 
بدايات عقد الخمسينيات، فتحول إىل “تريان التالميذ” الذين كانوا يستغلونه يف 
لعب كرة القدم، خارج أوقات الدراسة يف مدرسة اتحاد الحي الصناعي، قبل أن 
يضطروا إىل االنتقال إىل ملعب آخر حمل نفس االسم، يف الخالء الذي صار يشغله 

درب السعد فيام بعد.
ومل تنته جميع األشغال من تلك التي تم بناؤها حتى سنة 1948:

- Conseil du Gouvernement. Section marocaine. Séances des 11, 
12, 13, 14 et 15 fév. 1948, p. 132.

  101
حتى تكون املبادلة عادلة، تقرر أن يراعى التفاوت بني البقعتني من حيث موقعهام 
وما يرتتب عليه من اختالف مثن املرت املربع، وذلك مبنح أصحاب األرض التي ترغب 
فيها رشكة سوسيكا مساحة إضافية تقدر بربع ما ميلكونه بالفعل، فقدرت املساحة 

الحقيقية )790 م²( ب 988 م².
- ج.ر.، ع. 1949، 3-3-1950، ص. 383.

- B.M.O.V.C., n° 7, juin 1949, pp. 36 et 42 - 43.
- B.O., n° 1949, 3 mars 1950, p. 251.

  102
- B.M.O.V.C., n° 7, juin 1949, pp. 36 et 42 - 43.

  103
 37.500c 37.018 ورقمc 36.828 ورقمc 22863 ورقمc 4426 ورقمc ر.ع. رقم -

ورقم 37.501c ورقم 41.828c، املحافظة.
-  ج.ر.، ع. 1949، 3-3-1950، ص. 383.

- B.O., n° 1943, 20 janv. 1950, p. 81 et n° 1949, 3 mars 1950, p. 251.
- A. Ferrad, La politique coloniale… , pp. 159 - 161.

  104
- P.M., 15 nov. 1952 et 16 nov. 1952. 
- V.M., 8 nov. 1952.

  105
- ملف حي بشار الخري، املقاطعة.

  106
ال نريد أن نقف عىل ما صار عليه حال قرية سوسيكا )حي املرابطني( اآلن من تالش 
يف جامليتها )إعالء املساكن بواسطة الصفائح وعدم صيانتها ...(، وهو ما سامه أحد 
الدارسني “bidonvilisation continue de la cité”، فهذه ظاهرة صارت متيز 

كثريا من األحياء الواقعة يف هوامش املدن عىل الخصوص:
- A. Kaioua, Casablanca : l’industrie ..., t. 2, 1996, p. 388.
- P. Mas, ”Problèmes d’habitat…“, pp. 214 - 215.

  107
منها الدراسة التالية التي عزت االسم إىل املالك السابق )؟( :

- J. Ratier, Étude sociologique ..., p. 14.
  108

تتواتر الروايات الثالث عند املهتمني بذاكرة الحي املحمدي بشكل واسع.
  109

- رواية عيل جناح.
- ر.ع. رقم 874c ورقم 11.950c، املحافظة.

  110
مقاطعة  يف  املحفوظ  لوسيان  إي  گاليكس  تجزئة  ملف  املثال،  سبيل  عىل  انظر، 
الحي املحمدي )مصلحة الطبوغرافية(، حيث كتب يف غالفه )“املسمى درب موالي 

.)«dit Derb Moulay Chérif»( ”الرشيف
  111

فهو  املحمدي،  الحي  سكان  ذواكر  يف  أسامء  عدة  يحمل  األصل،  هواري  رشيف 
ابريك. ولد حوايل سنة  السمسار وموالي  امبارك  امبارك الرشيف وموالي  موالي 
1911 بدوار شيليوان ناحية تارودانت، هاجر يف سن مبكرة من عمره إىل مدينة 
الدار البيضاء )حوايل سنة 1928(، فتعاطى كثريا من األعامل، وخاصة عندما اتصل 
بإحدى الرشكات العقارية التي كانت تنتدبه يف عمليات تحديد البقع التي جزأت 
إليها أريض “لوسيان” و“گاليكس”. وحسب العقود املحفوظة يف الرسوم العقارية، 
فقد كان مستقرا يف مقر الرشكة )زنقة جورج مرسيي(، ثم حاز يف 30 يونيو 1942 
بقعة بزنقة كامبي )مساحتها 70 م² ومثنها 8.400 ف(، صارت مسكنه فيام بعد. 
وحسب بعض الشهادات التي التقطناها برسعة، فقد كان للرجل عدد من األدوار، 

وخاصة دعمه املايل لفريق االتحاد الريايض البيضاوي. تويف يف 17 دسمرب 2008. 
يرد اسم موالي ابريك بن الحسني يف ملفات الرسوم العقارية بصفته ممثال أو وكيال 
لرشكة ال سيامف صاحبة األرض التي أقيمت عليها التجزئة يف عمليات تحديد بقعها 
فيام بني 1943 و1954 عىل األقل، ومنها عىل سبيل املثال الرسوم العقارية التالية 
املقتطعة من الرسمني العقاريني األصليني )ر.ع. رقم 11.950c ورقم 874c(، وهي: 
 28.643c - 29.089c - 29.290c – 29.424c – 29.684c – 31.579c – 31.934c
 - 38.649c – 39.099c – 39.101c – 39.134c - 39.293c– 40.733c–
الروايات الشفوية اسمه إال مقرونا  41.721c– 41.815c – 42.891c(. وال تذكر 
بحرفة السمرسة التي مارسها يف حوانيت ببعض أزقة درب موالي الرشيف، وخاصة 
بزنقة كامبي، كام ال يذكر دون اإلشارة إىل رشيك له أو مالزم له وهو رحال األعرج. 
التي كانت توظفه حل نفسها  انتقل إىل هذه الحرفة بعدما قررت الرشكة  ولرمبا 
قبل األوان سنة 1952، بعدما انتهت من عمليات بيع بقع تجزئة گاليكس وتجزية 

لوسيان. 
- ملف موالي ابريك يوسفني، رقم 38.644، املندوبية.

الحسني يوسفني )موالي حسن وموالي إدريس  ابريك بن  - روايات أوالد موالي 
وموالي مصطفى( وعيل جناح والهاشمي عقيل والحسني مستقيم وبوشعيب فقار 
وعبد الله إليغ والحسني موين “لحسن” وأخيه عمر وعبد النبي مزرادي )ابن رحال 

السمسار “األعرج” رشيك موالي ابريك يف فرتة من الفرتات يف وكالة عقارية(.
  112

 René املغاربة، ومنهم روين سانتي أراضيها لغري  باعت رشكة ال سيامف  أن  ندر 
Santi الذي اشرتى بقعتني تتعدى مساحتهام 114 م² يف فاتح مارس 1939.

- ر.ع. رقم 11.950c ورقم 23.374c، املحافظة.
  113

ندر أن ندبت الرشكة غريه، حسب الوثائق الكثرية التي اطلعنا عليها، ومنهم جان 
تيسيي Jean Tissier الذي حرض عملية تحديد امللكية يف 30 يونيو 1941 وإيف 
الندا Yves Landas الذي حرض يف عمليات تحديد البقع التي جرت يف 5 يونيو 

1942 )تفويض 3 يونيو 1942(.
- ر.ع. رقم 11.950cورقم 26.766c، املحافظة.
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  114
- ر.ع. رقم 31.579c، املحافظة.

  115
- ر.ع. رقم 43.295c، املحافظة. حازته شامة وزوجها يف 22 نوفمرب 1951، وهو 

مكون من األرض والبناية التي عليها.
  116

- ر.ع. رقم 11.950c، املحافظة.
  117

القرار  يف  ورد  املحافظة.   ،41.815c ورقم   28.643c ورقم   11.950c رقم  ر.ع.   -
الرتخيص بتجزئة األرض إىل 126 بقعة.

  118
- ر.ع. رقم 11.950c ورقم 23.374c، املحافظة.

  119
وتوابعه،  كريان سنطرال  من  گاليكس هم  بقعة  أرايض  حائزي  أغلب  أن  الحظنا 
وخاصة من كريان “زرابة )بوليي –شوسون(” و“قرية الشابو” والكريان الجديد 
الهجامية” و“قرية ال سيامف”  الخليفة ولد  الخليفة بن بوعزة” و“دوار  و“درب 
و“كريان  الحسني”  بن  محمد  واإلسمنت”و“دوار  الجري  و“قرية  كوزميا”  و“قرية 
بوعزة” و“قرية سوسيكا” و“درب موالي الرشيف” و“قرية بوليي إي شوسون” 
انتمى  ما  ونادرا   ... قاسم”  بن  و“دار  بلگاسم”  الخليفة” و“درب  دوار  و“كريان 
الحائزون إىل خارج كريان سنطرال )“املدينة الجديدة طريق أيت يافلامن و“درب 
الصباليون” و“درب غلف” و“كرلوطي” و“دوار لعزوقة” )عني السبع( ومعامل يف 

طريق الرباط وطريق كامبولو ...
- ر.ع. رقم 874c ورقم 11.950c والرسوم العقارية املستخرجة منهام، املحافظة.

  120
تتبعنا ذلك، عىل سبيل املثال، من خالل:

- ر.ع. رقم 11.950c والرسوم العقارية املستخرجة منه، املحافظة.
وفيام يخص املساحات، الحظنا أن مجموعة من الدور دون 70 م² مثل دار موالي 
ابريك بن الحسني، ومجموعة أخرى تفوق 180 م² مثل الدار التي حازها محمد بن 
إبراهيم يف 28 يونيو 1943 ثم باعها للحاج عبد الرحامن املتوگي يف 8 يونيو 1948، 
فمساحاتها تصل إىل 188 م² وقد استعمل دورها األريض لغرض تجاري )حامم(. 

للمزيد من التفاصيل، انظر:
- ر.ع. رقم 28.643c ورقم 29.684c، املحافظة. 

  121
أورد أدم أن كثافة السكان يف درب موالي الرشيف بلغت 1270 ن / كلم²، بينام 

بلغت 526 يف سوسيكا و868 يف قرية كوزميا:
- André Adam, Casablanca. Essai …, t. 1, 126.

  122
لرمبا انتهت من إنجاز أوىل مراحلها يف الزنقة 1 باملنطقة )A( يف يونيو أو يوليوز 

:1939
- B.M.O.V.C., n° 5, mai-juin 1939, p. 20 et n° 6, juin-juil. 1939, p. 

21.
  123

الحرضية  املقاطعة  يف  “عريفة”  تشتغل  كانت  النويس،  محمد  بنت  هي  شامة 
الرابعة عرش الكائنة يف عني السبع، مام جعلها هدفا للمقاومة، وتحديدا املقاومة 
ناري من فئة 9 ملم بدرب موالي الرشيف يف  التي أصابت رأسها بعيار  الرسية 

13 فرباير 1955.
- املقاومة وجيش التحرير. سلسلة أحداث ...، الوثيقة الثالثة، ص. 37-36.

- األمة، 1955-2-15.
- P.M. et V.M., 14 fév. 1955.

كانت  املرأة  إن  تقول  فإحداها  بها،  “االعوينة”  عالقة  شأن  يف  الروايات  وتتعدد 
مكلفة بإغالق صنابريها، وأخرى تقول إنها كانت تستخلص واجبات السقي منها ... 

واملؤكد هو أن شامة كانت متلك وزوجها الدار املجاورة لها.
- ر.ع. رقم 43.295c، املحافظة.

  124
عقد  بداية  يف  الرياض  بلوك  محله  وحل  األكرب،  سنطرال  كريان  مجال  إىل  نقل 
الخمسينيات من القرن العرشين. وتتحدث الروايات عام نتج عن ذلك من ترحيل 
رحبة الزرع إىل كريان الرحبة، وهو ثاين ترحيل بعدما رحلت من ’’قرن البحر’’ تبعا 

ملا وقع لكريان سنطرال سنة 1939. 
- روايتا العيايش روشدي ومحمد أجبارة.

  125
- رواية محمد أزغار.

ولكرثتهم، فقد كانوا يأوون ليال ب“فندق” حامم األزموري. وكانوا ملزمني باالنتظام 
من  والتثبت  فحصهم  أجل  من  أربعاء  كل  الصحة  حفظ  مركز  إىل  الحضور  يف 
التي  املا”  بإحضار “طاروات  كانوا ملزمني  الصدرية، كام  باألمراض  عدم إصابتهم 

يستعملونها يف توزيع املاء من أجل مراقبة مدى سالمتها من الصدإ.
  126

- رواية محمد أزغار.
  127

. آلت ملكية تلك “الكروسة” من امحمد الرشقاوي ’’مول ملا’’ إىل محمد تيسىلىَ
  128

- وثائق حصلنا عىل نسخ منها من امحند رضضاوي. تفيد أن محمد بن إبراهيم بنى 
داره بني زنقة بوردونو وزنقة الشامل، بعد حصوله عىل رخصة البلدية يف 28 أبريل 
1948 تحت رقم 24.198 )طلب مؤرخ يف 3 غشت 1947(، ثم تقدم بطلب إىل 
الرشكة املغربية لتوزيع املاء والغاز والكهرباء يف 2 ماي 1950 لربطها بشبكة املاء 

والكهرباء )سند االشرتاك يف خدمة اإلضاءة بتاريخ 23 نوفمرب 1950(.
  129

املركز  يحتفظ  الرشيف.  موالي  درب  يف  الصحة  حفظ  مبركز  الوفيات  سجل   -
بسجالت كثرية ذات قيمة عالية جدا يف تتبع ما عاناه سكان درب موالي الرشيف 

وباقي سكان كريان سنطرال من مختلف األمراض واألوبئة. 
  130

- رواية مريم بلهيبة. أخربتنا بأن ’’الفوريان’’ كان يف بيت بالكريان غري بعيد عن 
طريق “السكيكة ديال الحجر”، وهي السكة الحديدية الصغرية التي كانت تقطع 
زنقة  من  )بالقرب  الرشيف  موالي  ودرب  الصفيح  حي  بني  فيام  سنطرال  كريان 
 Station أو Bureau d’hygiène المنطواز(. ولعله هو املكتب الذي كان يتسمى
industrielle d’hygiène، أحدث يف تاريخ غري مضبوط لدينا، نرجح أن يكون يف 
تاريخ نقل كريان سنطرال من “قرن البحر” يف روش نوار إىل ما وراء املجال البلدي 
سنة 1939(، وذلك يف براريك لإلرشاف عىل كل ما يتعلق بحفظ صحة السكان يف 
هذا الحي الذي كان يشكل مشكلة بالنسبة لها، ال من حيث كرثة عددهم وارتفاع 
كثافتهم وال من حيث طبيعة مشاكلهم الناجمة عن انتشار الفقر وسوء التغذية 
والسكن، ومنها خطورة األوبئة واألمراض التي كانت منترشة يف أوساطهم )اإلسهال 
والتيفوس والجذام والهزال واألمراض الجلدية ...(، وانتشار الحرشات والحيوانات 

الناقلة لهذه األمراض من جرذان وفرئان وقمل ....
  131

- V.M., 7 oct. 1953.
  132

هناك مقال للتعريف باألدوار املهمة التي قامت بها مصالح حفظ الصحة يف:
- M. J. Rutkowski, «L’organisation d’un bureau …», pp. 110 - 111.

  133
- ر.ع. رقم 36.034c، املحافظة.

  134
- ر.ع. رقم 9.307c ورقم 36.034c، املحافظة. اقتطع عقار مركز حفظ الصحة أو 

“الفوريان” من تجزئة “ال فونسيري la Foncière VII” القريبة من ساحة هينتز.
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- B.M.O.V.C., n° 27, fév. 1951, pp. 22 - 43.
- B.O., n° 1873, 17 sept. 1948, pp. 1045 - 1046.

  135
- العلم، 24-6-1948 )بترصف(.

  136
- Conseil du Gouvernement. Section Marocaine. Séances des 17, 

18, 19, 20, 21 et 22 janvier 1949, p. 149.
  137

تفيد العودة إىل الدورية التالية كثريا يف تتبع عمليات تجهيز درب موالي الرشيف 
باملاء الصالح للرشب )األنابيب والسقاية( والكهرباء والطرق العمومية واألرصفة 
إىل  اإلشارة  مع  واألزقة،  الطرق  وتعبيد  الصحي  الرصف  وقنوات  املائية  واملجاري 

غمر “ضاية” فيه بالرتاب: 
- B.M.O.V.C., n° 1, déc. 1948, p. 31, n° 2, janv. 1949, p. 10, n° 3, fév. 

1949, p. 27, n° 5, avril 1949, pp. 11 - 12, n° 6, mai 1949, pp. 15 
-  17, n° 7, juin 1949, p. 48, n° 8, juil. 1949, p. 38, n° 10, sept. 1949, 
p. 3, n° 11, oct. 1949, p. 32, n°, 12, nov. 1949, p. 36, n° 13, déc. 
1949, p. 40, n° 16, mars 1950, p. 26, n° 20, juill. 1950, p. 27, n° 23, 
oct. 1950, pp. 42 - 44, n° 24, nov. 1950, p. 67, n° 27, fév. 1951, pp. 
50 - 51, n° 30, avril 1949, p. 30, n° 34, sept. 1951, p. 4, n° 36, nov. 
1951, p. 22, n° 37, déc. 1951, p. 22, n° 38, janv. 1952, janv. 1952, 
p. 27, n° 41, avril 1952, p. 37, n° 48, nov. 1952, p. 29, n° 50, janv. 
1953, p. 26, n° 51, fév. 1953, p. 29, n° 55, juin 1953, p. 34, n° 55, 
juin 1953, p. 36, n° 57, août 1953, p. 4, n° 58, sept. 1953, p. 4, n° 
63, fév. 1954, p. 20, n° 64, mars 1954, p. 23, n° 66, mai 1954, pp. 
20 - 21, n° 69, sept.-Oct. 1954, pp. 53, 80, 81, n° 70, nov. 1954, p. 
17 et n° 71, déc. 1954, p. 25.

- A. Ferrad, La politique coloniale …, p. 105.
  138

- رواية محمد أزغار.
  139

صار لقبه أوطال فيام بعد.
- روايات عبد الحق أوطال ومحمد بالجي ومحمد ياسيف.

  140
- ر.ع. عدد 11.950c وعدد 33.714c، املحافظة. حمل ملف حاممه التقني تاريخ 

8 أكتوبر 1948.
 141

كثرية  “إن كمية  بالجملة”:  املشرتين  إىل  “إعالن  فيها  العلم، 27-7-1952. ورد   -
الصنعة  جودة  تجدون  مبعاملنا  اتصلوا  شتى  أنواع  يف  الكؤوس  من  لدينا  توفرت 
 Deverna 130 rue وحسن املقابلة واألمثان املعقولة فإىل زخرفة الكأس املغريب

.”du Capitaine Bourdonneau Quartier Industriel Casablanca
  142

- رواية محمد أزغار. أشار إىل أن األمر استدعى ظهور ما ميكن تسميتها “دراجة 
التعليم”بالقرب من فران الجياليل مقابل مركز حفظ الصحة )“الفوريان”(، حيث 

كان أحد األشخاص يدرب الراغبني يف استعامل الدراجات عىل كيفية قيادتها.
  143

سكان  موقف  ومنها  آنذاك،  التمدرس  يف ضعف  األسباب  بعض  تغييب  ميكن  ال 
كريان سنطرال املرتاب من “السكويال” )مدرسة درب موالي الرشيف اإلسالمية 
دور  ومنها  الفرنسية  السلطات  أحدثتها  التي  گامبري(  أوطون  مبدرسة  املشهورة 
سحب  ويف  فيها  أبنائها  تسجيل  عن  األرس  من  كثري  إحجام  يف  الوطنية  الحركة 

املمدرسني منها ونقلهم إىل املدارس الحرة.

  144
- A. Adam, Casablanca. Essai …, t. 2, p. 587.

  145
- العلم، 1948-8-28.

  146
- العلم، 1949-7-02.

  147
- ر.ع. رقم 29.684c ورقم 42.747c، املحافظة.
- رواية محمد أگداش ابن أخيه الطيبي وصهره.

ولد يف امتوگة حوايل سنة 1915 وتويف يف حاثة سري يف 18 غشت 1972.
  148

- ر.ع. رقم 42.747c، املحافظة. استفدنا منه، أيضا، أن هذا امللك الواقع يف درب 
موالي الرشيف الزتقة 13 رقم 1 انتقل إىل ورثة الحاج عبد الرحامن بعد وفاته يف 

18 غشت 1972، ثم إىل شخص آخر يف 3 يناير 1995.
  149

كثرية هي الروايات الشفوية التي تتحدث عن نقل شهداء تلك األحداث إىل جامع 
الحاج عبد الرحامن والصالة عىل جنازاتهم قبل دفنهم.

  150
- رواية محمد أگداش.

  151
- م.ش. رقم 678، محافظة أنفا.

  152
- A. Ferrad, La politique coloniale …, p. 128.

  153
.E 831 ملف -
  154

وكان ذلك يف سياق نزول القوات األمريكية يف أواخر سنة 1942 وتعاونها العسكري 
مع فرنسا.

  155
اشتهرت تروشتي يف قطاع البناء واألشغال العمومية يف فرتة الحامية. وقد حصلت، 
من الدولة الفرنسية، عىل عقد بناء تلك املستودعات الضخمة املوجودة فيام بني 

كريان سنطرال وعني السبع.
  156

)من  صويبة  ورحال  رزقان  والغزواين  شكواين  والحسني  صادر  محمد  روايات   -
عن  الحديث  فيها  وجاء  البوهالة(.  وكريان  الخليفة  كريان  سكان  قيدومي 
وعن  الوقود(،  فيها  استودع  التي  الصهاريج  عن  محرفة  كلمة  )وهي  “الشوارج” 
الجودة(،  بناياتها من ضعف  ميز  ملا  كذلك  )لعله سمي  تروشتي”  زرابة  “كريان 
وعن “ابويتات زرابة” )تصغريا للبيوت التي بنتها رشكة تروشتي يف ظرفية الحرب 

الصعبة(.
  157

- A. Adam, Casablanca. Essai…, t. 1, p. 95.
- A. Ferrad, La politique coloniale…, 150.

ذكر فراض أن كل دار تتكون من غرفة واحدة يتقدمها فناء صغري.
  158

- M. Hubert, Casablanca. Le développement…, pp. 11 - 12.
- روايتا رحال صويبة والغزواين رزقان. مام جاء فيهام أن حي سعيدة هو الذي صار 

يحتل محل كريان زرابة تروشتي.
  159

القرية  ماليك  بأحد  اتصاله  من  معلوماته  استقى  خرياوي.  السالم  عبد  رواية   -
الحاليني، وهي تقع يف حي عني السبع بالقرب من مقر القناة الثانية.
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 160
- M. Hubert, Casablanca. Le développement…, p. 8.

  161
و83  واحد  أن مساحته هكتار  منه  استفدنا  املقاطعة.  الخري،  بشار  قرية  ملف   -
الحوانيت ال 12 والحامم والفران  آرا و48 سنتيارا، تتوزعها 203 دار، إضافة إىل 
الدور ترتاوح فيام بني 50  العمومية، وأن مساحات  املرافق  واملسجد وغريها من 

م² و91 م² ... 
- M. Hubert, Casablanca. Le développement …
أشار إىل أن قرية الشابو بدأت ب 142 دار، وتوسعت إىل أن صارت 250 يف 1945. 
ولرمبا انتهي من عملية التوسيع يف سنة 1947 املذكورة يف اللوحة الرخامية امللصقة 
فوق بابها. وإن صح ذلك، فاملقاول الذي تكلف بالبناء هو املعلم أحمد بن الحاج 

محمد واملهندس هو بريون.
- روايات أحمد برغوث ولحسن خريس وحسن أومايت. مام أفادنا به هؤالء الرواة 
أن الرشكة وفرت يف البداية 12 حانوتا، 7 منها عند مدخل القرية و3 مجتمعة يف 
مكان بداخلها و1 منفرد، كام وفرت 3 سقايات )صارت 7 يف عقد الثامنينيات من 
القرن العرشين( بسبب عدم تجهيز دورها باملاء. كام وفرت كتابا قرآنيا، وتكلفت 
القرآن  أبناءهم  ويحفظ  صلواتهم  يف  املستخدمني  من  القرية  بسكان  يؤم  مبن 
مبارك(  )يس  منهم  بالصحراويني  خاص  أحدهام  بفقيهني،  األمر  ويتعلق  الكريم، 
واآلخر بالشلوح )يس عدي(. وجهزت القرية بفران وحامم )من السادسة مساء إىل 
الثامنة صباحا للرجال ومن الثامنة صباحا إىل السادسة مساء للنساء(، إضافة إىل 
أن جميع العاملني يف الفران والحامم تابعون لها. كام كانت الرشكة مسؤولة عن 
حملة تنظيف األزقة باملاء كل أربعاء )إرشاف مسيو نيو Mr Nillot( عىل عملية 
“التسياق”(، إضافة إىل تزيينها بكل ما من شأنه حفظ البيئة من نباتات وغريها. 
الحفالت  بإقامة  بوابتها، بل وحتى  القرية ومراقبة كل من يلج  وتكلفت بحراسة 
هوارة  فرق  تنشطها  والتي  شهر،  كل  بداية  يف  بانتظام  تقام  التي  )“الفراجات”( 
وگناوة وإميني تانوت... ومل تهمل أبناء العامل من خالل تخصيص ساحة “الرميلة” 
)300 م²( للعب فيها دون خشية من اإلصابة بالجروح واألعطاب ... وورد الحديث 
عن بعض األشخاص الذين كانوا يقومون بالحراسة الليلية مجهزين ببعض الوسائل 
الفرتة(،  ضبط  )دون  واملحمودي  بلمعطي  الحاج  ومنهم  والكلب(،  )“املكحلة” 

وكانوا مسؤولني عن إغالق بوابة القرية ليال.

162
- العلم، 1950-9-30.

  163
بدأت مدرسة زيوت لوسيور École des huiles Lesieur املختلطة عملها يف فاتح 
مارس 1955 تحت إدارة مدام گارالن Mme Garland، وكانت مرتبطة من الناحية 

اإلدارية مبدرسة قرية كوزوما.
املختلطة  كنزة  اللة  مدرسة  أرشيفات  ضمن  املحفوظ  لوسيور  مدرسة  سجل   -

املجاورة لرشكة كوزميار.
لوسيور  )مدرسة  امليك  بن  محمد  الشهيد  مدرسة  مدير  هاليل  إبراهيم  رواية   -

سابقا(.
  164

ال يسمح املقام بالحديث عن مواقفه السياسية من مطالب الشعب املغريب ومن 
السياسة الرسمية الفرنسية وما نجم عنها من اغتياله عىل أيدي عصابة “الغالة” 

«les Ultras» الرافضني الستقالل املغرب:
- Charles-André Julien, Le Maroc face aux impérialismes 1415 - 
1956, Éd. J.A., Paris, 1978, pp. 256, 353, 411, 414 et 416 - 417.

  165
- A. Adam, Casablanca. Essai…, t. 1, p. 95.
- V.M., 6 oct. 1955.
 la cité Ben Abdallah, qu’on appelle encore …“ :يف الجريدة ورد ما ييل

.”cité des Superphosphates
  166

- امل. شوييك، “الحي املحمدي”، معلمة املغرب، ...، ص. 3649-3648.
- M. Nachoui, Casablanca. Espace…, p. 47.

  167
- V.M., 18 fév. 1948.

168
- العلم، 1950-7-22.
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أرشنا سابقا إىل الدور الذي قام به املهندس املعامري بروست يف رسم معامل مدينة الدار 
البيضاء يف سنوات الحامية األوىل، وخاصة يف توجيه رشقها نحو الصناعة، ويلزمنا القول، 
ونحن نتحدث عن تطور كريان سنطرال يف سنوات الحامية األخرية، إن الدور الذي قام به 
املهندس املعامري الفرنيس ميشيل إيكوشار  Michel Écochard 1 كان أقوى يف ترسيخ 
معامل هذا الحي، فبصامت تصميمه واضحة للعيان حتى اآلن، من خالل بلوكاته ودروبه 
)الرياض والكدية والسعادة و“شومان دو فري” وبناين والتقدم واملدرسة...(، ومن خالل 
حجم شوارعه وأزقته وساحاته، ومن خالل املرافق العمومية املوجودة فيه )كوميساريا 

درب موالي الرشيف و‘‘تريان الطاس’’  وسينام السعادة ... (. 

1( توفري الرشوط الالزمة لتطبيق التصميم يف كريان سنطرال :
عني املقيم العام إيريك البون املهندس إيكوشار سنة 1946 عىل إدارة مصلحة التعمري، يف سياق التطورات الحاصلة يف فرتة ما بعد 
الحرب العاملية الثانية، وخاصة سياق تهافت املهاجرين األوربيني و“األهايل” ورؤوس األموال عىل الدار البيضاء، مع ما يستدعيه ذلك 

من تهيئة مجال هذه املدينة :
 «La conjoncture historique d’après la seconde guerre mondiale se caractérisait par une émigration massive de 

la population européenne et «indigène» vers Casablanca et par des investissements intensifs, notamment dans 
l’industrie de transformation et de construction. L’essentiel du budget public était consacré à la préparation 
de nouvelles conditions générales de production dans le but de réadapter l’espace urbain à ce mouvement 
d’investissement venu d’Europe et plus particulièrement de France. Pour ce faire, l’administration coloniale avait 
fait appel d’abord à l’architecte A. Courtois en 1944, mais son plan resta lettre morte, alors que la nécessité urgente 
d’aménagement urbain s’imposa de plus en plus. C’est ainsi que l’administration coloniale a fait appel, en 1946, à 
l’architecte M. Écochard»2.

أعاد إيكوشار النظر يف املشاكل التي تراكمت يف املغرب عىل مستوى التعمري منذ رحيل ليوطي وبروست، وسعى إىل إجراء أبحاث 
عىل كل الرتاب املغريب، تساعد عىل وضع برنامج إلعادة تنظيم مجاالت املدن والقرى واألحياء الصناعية من أجل كبح الهجرة القروية 
وخلق التوازن يف توزيع السكان. غري أن هذا الهدف مل يكن ميثل إال جزءا من اإلنجاز الذي حققه فريقه يف املغرب3، بل إنه يقر بأن 
سكنى املغاربة ظلت الشغل الشاغل ملصلحة التعمري منذ تعيينه عليها، ويحدد مشكلتها، أساسا، يف اكتظاظ هوامش املدن ونشوء 
الكريانات الناجمني عن رسعة النمو الدميغرايف وحدة الهجرة القروية، وينبه إىل رضورة التعجيل بالنظر يف ظروف عيش املغاربة الذين 
ميثلون األغلبية الساحقة من سكان املدن، وهو ما يطرح مسألة إنتاج أكرب عدد من املساكن، إضافة إىل ضعف مستويات عيشهم وما 

يرتتب عليه من خصوصية يف سكناهم :
«L’habitat marocain a été depuis mon arrivée au Maroc en 1946 la préoccupation majeure du Service de 

l’Urbanisme. En effet:
L’accroissement démographique et l’afflux des populations rurales vers les villes y entraînent le surpeuplement de 

certains quartiers (plus de 1.000 habitants à l’hectare) et la création, à la périphérie, de zones dites «bidonvilles» 
(300.000 personnes en 1947). Dans les deux cas; les conditions de vie y sont telles que le problème présente un 
caractère d’extrême urgence. (…) Actuellement, dans la population urbaine du Maroc, les Musulmans entrent pour 
85 %. C’est le problème capital, celui du plus grand nombre.

En outre, le mode de vie des populations de civilisation islamique crée un problème spécifique de l’habitat 
musulman. Et cette population, d’un standing actuellement bas, existe à tous les stades de l’évolution qui va du 
rural à l’urbain»4.
جاء إيكوشار بهدف متكني السكان املغاربة من ذوي الدخل الضعيف من إمكانية التوسع عن طريق تنظيم أحياء جديدة لها أو توسيع 
األحياء التي كانت موجودة. وكشف عن نوع التعمري املشبع به الذي يستند إىل ميثاق أثينا la Charte d‘Athènes5، وينظم املدينة حسب 

أربع وظائف مشهورة )»habiter, travailler, cultiver le corps et l‘esprit et circuler«(. يقول إيكوشار يف هذا الصدد :

إيكوشار

تطبيق تصميم إيكوشار على كريان سنطرال )1950 - 1956(
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«Quels furent pour nos études les principes directeurs? Nous n’avons pas de secrets. Tout est contenu dans un 
petit livre la Charte d’Athènes. Rédigé par un groupe d’architectes CIAM, en 1933, il donne en formules simples 
des règles essentielles pour l’aménagement actuel des villes. Sans accepter 5.000 ans de traditions dans l’art de 
construire et de faire des villes, ses auteurs repensent les problèmes que pose notre civilisation machiniste, et sa 
rançon qu’est la concentration urbaine. Sans préjugés d’aucune sorte, ils dégagent des principes simples et donnent 
sans emphase la nouvelle ligne de conduite. La lecture honnête de ce petit livre apporte plus à l’urbanisme que tous 
les cours de nos écoles officielles, qui, elles, ignorent ce travail. Si elles l’acceptaient, elles n’auraient plus qu’à fermer 
leurs portes. La bêtise se cache bien souvent sous un fatras de connaissances, tandis que si l’on entreprend de régler 
la ville sur les quatre fonctions de la Charte d’Athènes: Habiter, Travailler, Cultiver le corps et l’esprit et Circuler, 
on pourra avec l’imagination et l’amour qui doivent être à la base de telles études, résoudre les problèmes majeurs 
que posent nos villes nouvelles, aussi bien que l’adaptation de nos anciennes cités à la vie moderne…»6.

ثم يدعو قراء كتابه )الوث. رقم 65( إىل تصور الفائدة التي ميكن جنيها من الفصل بني وظيفتي املدينة كمجال للسكنى ومجال 
للسري :

«Se représente-t-on ce que peut apporter par exemple la séparation 
des fonctions «habiter» et «circuler»?

Simplement que les rues ne seront plus un espace entre deux rangées 
de maisons, mais qu’elles seront séparées des habitations, qu’elles 
correspondront exactement à leur fonction de circulation établie 
suivant une hiérarchie précise des vitesses mécaniques. Les habitations, 
libérées alors de leur servitude, pourront, par leur disposition libre et 
leur orientation, satisfaire aux besoins essentiels de l’homme: lumière, 
ventilation, isolement, verdure»7.

األوىل، وأنه مل يقسم  بالدرجة  الراجلني  الحي هو مجال لحركة  أن  ويؤكد عىل 
إىل أزقة صالحة لحركة السيارات التي تم عزلها يف محيطه، وحيث الطرق الرئيسية 
يف  تتحرك  ال  السيارات  أن  عىل  يؤكد  كام  املدينة،  يف  املواصالت  بشبكة  املرتبطة 
قلبه إال بعدد من املداخل التي تؤدي بها إىل ساحات صغرية منظمة لوقوفها. ثم 
يوضح فائدة ذلك، من حيث تقليص شبكة الطرق وتوفري مصاريفها، ويخلص إىل أن 
املساكن ال تنفتح بالرضورة عىل أزقة أو شوارع، ولكن عىل ممرات صغرية تؤدي إىل 

مجموعة من طرق املواصالت الكبرية :

«A l’intérieur du quartier, la primauté est donnée à la circulation des piétons. Le quartier n’est pas sectionné 
par des rues accessibles aux voitures. La circulation mécanique rapide est rejetée sur le pourtour du quartier sur 
de larges chaussées qui correspondent aux grandes mailles du réseau général de la ville. Dans le quartier même, 
les voitures n’ont accès que par un certain nombre de «pénétrations» aboutissant à de petites places terminales 
organisées pour le stationnement des voitures.

Par cette application de circulations différenciées, nous avons pu réduire les kilomètres de voirie qui représentent 
trop souvent dans les solutions classiques des charges écrasantes pour les municipalités. Il faut à tout prix économiser 
et appliquer le principe suivant: les habitations ne s’ouvriront pas obligatoirement sur une rue ou un boulevard, 
mais sur de courts passages conduisant à quelques grandes voies de circulation»8.

)الوث. رقم 65(
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ثم ينتقل إىل الحديث عن التصور الذي وضعه للحي، وهو “وحدة” مكونة من عدد من السكان يرتاوح ما بني 6.000 نسمة و9.000 
نسمة، يربر وجود مجموعة من املرافق العمومية )مدرسة ومستوصف ومركز تجاري( وينشأ فيام بينهم شعور بالجوار. وفيام بني 4 
وحدات أو 5، تنشأ قرية ال يتجاوز عدد سكانها 30.000 نسمة إىل 40.000 نسمة عىل األكرث، وهو ما يسمح لها بالتوفر عىل شخصيتها 
وتنظيمها وإدارتها. وتتمحور كل حي أو وحدة حول مجموعة مدرسية ومجال أخرض )حديقة وملعب رياضة( ومركز تجاري صغري 

)الوث. رقم 66(:
«Chaque quartier nouveau est conçu pour une population de 6 à 9.000 habitants. Plus petit, le quartier végète, 

plus grand, il n’est plus à l’échelle de l’homme qui s’y sent isolé. Les services publics: école, dispensaire, centre 
commercial, se justifient pour ce nombre d’habitants. Pour plus de 9.000, chacun d’eux est insuffisant; pour moins 
de 6.000, ils n’auraient pas leur raison d’être.

La vie communautaire ne peut fleurir qu’avec ces éléments en place, et s’il y règne une sensation de «voisinage»; 
aussi appelle-t-on les quartiers ainsi étudiés et sectionnés des «unités de voisinage», une terme adopté par les 
urbanistes anglo-saxons.

Ces «unités» groupées à quatre ou cinq constituent alors une 
cité satellite, pourvue de tous aménagements qui permettent une 
vie autonome: autonomie ne voulant d’ailleurs pas dire isolée.

Les centres ainsi créés ne dépasseront pas 30 à 40.000 
habitants au maximum. Ce chiffre en effet permet de pourvoir 
à une organisation et à une administration complète, sans être 
néanmoins complexe. Il est en outre suffisant pour donner à ce 
groupement humain une certaine personnalité urbaine …(…)

Chaque quartier ou unité de voisinage est centré sur un groupe 
scolaire (école de garçons, école de filles, école maternelle), un 
espace de verdure recevant surtout des plantations, et comprenant 
un terrain de sports, enfin un petit centre de commerce. Les 
dimensions du quartier doivent être telles que l’enfant n’ait 
jamais plus de 500 mètres à faire pour se rendre à l’école. En 
outre, il peut parcourir ces 500 mètres sans avoir à traverser des 
voies à circulation mécanique»9.

ثم تحدث إيكوشار عن تطبيق مبادئ ميثاق أثينا بصفة مبارشة عىل األحياء التي تقرر التعجيل ببنائها إلعادة إقرار سكان الصفيح، 
متسائال عن مدى القدرة عىل احرتامها يف ظرفية تتسم بضعف اإلمكانيات املالية. فأكد عىل عدم التعويل عىل الخواص الذين قد 
يفرضون واجبات كراء ال يقدر الفقراء عىل أدائها، ثم دعا إىل خطة عمل تناسب حدة الحاجات وإلحاحها، تقوم عىل تحقيق أكرب عدد 
من املساكن مبساعدة الدولة وبأقل مثن ويف أرسع وقت، ودون التضحية مبا يلزم لراحة السكان وحفظ صحتهم. وقد فرض تحقيق هذه 

اإلكراهات املتناقضة إىل وضع نظرية شاملة لسكنى أكرب عدد، بدءا من تهيئة الحي إىل تصميم الخلية الفردية :
«Les principes développés ci-dessus ont reçu une application immédiate dans les quartiers que l’on devait 

construire d’urgence pour reloger les habitants des bidonvilles (…).
Les problèmes de l’habitat étaient donc, dans ce cas, entièrement liés et menés parallèlement aux réalisations des 

quartiers. Comment garder tous nos principes de la Charte d’Athènes avec des programmes financiers si serrés?
Nous avions fait le point de l’importance des besoins. Il ne s’agissait pas d’attendre la construction par des 

particuliers: la population était trop pauvre pour payer les loyers qu’on lui demanderait. Il fallait un programme 
d’action à l’échelle de l’ampleur des besoins et leur urgence. Nous nous trouvions en face de «l’habitat pour le plus 
grand nombre», celui que l’on doit réaliser en grande partie avec l’aide de l’État, et au moindre prix, rapidement, 
sans rien sacrifier de ce qui est nécessaire à l’hygiène et au confort minimum des habitants. Obligations évidemment 

)الوث. رقم 66(
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contradictoires qui nous amenèrent, pour essayer de les satisfaire, à établir une théorie complète de l’habitat du plus 
grand nombre, allant de l’aménagement du quartier au plan de la cellule individuelle»10.

ثم أشار إيكوشار إىل أن األمر يتطلب حال ممكنا من الناحية املالية أكرث مام يكون حال نظريا جذابا، وهو ما يفرض أن يكون الطموح 
متواضعا يف هذه املحطة عىل عكس تصوره للقرية، وإىل أن تصور التجمعات السكنية الخاصة بالعامل املغاربة قد وضع عىل أساس 
حياة اجتامعية متطورة متام التطور. وأوضح أن األساس ليس يف استعامل أبخس املواد أو اعتامد أرسع الوسائل لبناء أبخس املساكن، 
بل يف أبخس األحياء املبنية بهذه الطريقة بالنظر إىل ما يرتتب عليه من تقليص يف التكاليف التي تهم مساحة شبكة التطهري وصيانتها 
وطول قنوات الرصف الصحي والبناء. وتحدث عن البحث الذي أجراه لتقليص ما ميكن تقليصه من التكاليف بدراسة العنارص عىل 

أساس التنميط، وبدراسة أشكال وحدات السكن باالقتصاد يف مساحتها وتبسيط استعاملها :
«Il ne s’agissait pas de trouver une solution théoriquement séduisante, mais bien une solution financièrement 

réalisable: c’est pourquoi il a fallu, de toute nécessité, se contraindre momentanément à viser bas. Du moins 
dans la conception de la cité elle-même a-t-on, bien au contraire, visé haut. Toutes ces agglomérations ouvrières 
marocaines de Casablanca sont conçues pour une vie sociale pleinement développée.

Dans cette construction pour le plus grand nombre, il ne suffit pas pour construire bon marché d’utiliser le 
matériau le moins cher ou la mise en œuvre la plus rapide. Le problème est plus complexe: une maison peut être 
moins chère qu’une autre, mais cela importe peu, il faut surtout savoir si l’ensemble d’un quartier réalisé avec ce 
genre de construction sera le quartier le moins cher. Les économies devront donc porter sur la surface de voirie, 
leur entretien, la longueur des égouts et des canalisations, et finalement la construction. Nous avons évidemment 
cherché toutes les économies possibles par l’étude d’éléments standard, de formes de cellules, par l’économie de 
surface et la simplicité de la mise en œuvre»11.

ثم تحدث عام تجب مراعاته يف تصميم األحياء الخاصة بسكنى املغاربة، ومنها أن تكون السكنى خاضعة ملنطق التطور، بحيث 
تقدر عىل أن تعدل برسعة شكل املساكن تبعا الرتفاع مستوى العيش، أو تقدر عىل إنتاج أشكال مختلفة من املباين تبعا الختالف 
مستويات العيش. وعليه، فيمكن أن تحدث أحياء جديدة للصفيح فوق الشبكة la trame )الوث. رقم 67(، عىل أن تندرج التكاليف 
الخاصة بهذا السكن املؤقت يف الربنامج العام. وميكن أن يضم تصميم األحياء مساكن مشرتكة ومساكن فردية مختلفة األحجام، إضافة 
إىل أحياء الصفيح التي يجب أن تقام فوق بنية تحتية لحي نهايئ ويحدث يف ساحاتها جزء للطرق وبعض البنايات االجتامعية )مدارس 
ومستوصفات(. ثم ختم بأن تنظيم األحياء يقوم عىل شبكة تسمح بالبناء األفقي األبسط، وأن الدراسة التي قام بها للمردودية والقدرة 
الرشائية للطبقة الفقرية قادته إىل تصور أصغر خلية، وهي مربع 8 م × 8 م يسمح ببناء دار من 3 غرف مع فناء وفق املبادئ التقليدية، 

وتحقيق أشكال السكنى املختلفة وفق خطط مختلفة :
«Il importait aussi, et c’était là la véritable difficulté, d’avoir un habitat évolutif, permettant de modifier 

rapidement le type des habitations suivant l’élévation du standard de vie, ou même de pouvoir simultanément 
construire différents types d’habitation correspondant à différents niveaux de vie.

Ce principe évolutif devait être même poussé plus loin car devant l’immensité du problème, il ne pouvait être 
question de construire pour tous. Il fallait aller jusqu’à laisser s’installer sur notre trame de quartier nouveau 
l’habitation en bidonville (…). Mais il fallait aussi que toute dépense faite pour cette installation provisoire rentre 
dans le programme définitif de l’ensemble (…).

Avec ces impératifs, notre plan des quartiers se présentait ainsi: un plan de quartier théorique pouvant recevoir, 
soit des habitations collectives librement disposés et satisfaisant aux conditions d’orientation et d’isolement 
nécessaires, soit des habitations individuelles de différentes dimensions, soit l’habitat précaire appelé bidonville, 
mais posé sur une infrastructure de quartier définitif, et comprenant déjà aux emplacements prévus une partie des 
voies, des égouts et un minimum de bâtiments sociaux tels qu’écoles et dispensaires.

Nous avons organisé nos quartiers sur une trame dont l’élément de base doit être la parcelle permettant de 
réaliser l’habitat minimum horizontal, et dont la juxtaposition et l’addition soient compatibles avec des parcelles 
horizontales accrues en surface ou la réalisation d’immeubles en hauteur.
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Toutes nos études sur la rentabilité et le pouvoir d’achat 
de la classe la moins favorisée, nous conduit à prévoir 
comme élément minimum un carré de 8 m. × 8 m., 
permettant de construire une maison de trois pièces avec
une cour selon les principes traditionnels, et par des 
combinaisons variées, la réalisation des types d’habitat 
énumérés ci-dessus»12.
األفكار والتصورات عىل  إيكوشار من أجل تطبيق هذه  اشتغل 
األحياء املغربية، وذلك من خالل القوانني والتصاميم املتعلقة بها، 
مثل “التصميم والضابط املوضوعني لتهيئة القسم املغريب من حي 
مقاطع الحجر املركزية »كاريري سانرتال« بالدار البيضاء” واللذين متت 
املصادقة عليهام واعتبارهام من املصلحة العامة )الوث.  رقم  68(13.

نحن، إذن، أمام وثيقتني أساسيتني تهامن تاريخ كريان سنطرال 
يرأسها  التي  التعمري  مصلحة  عن  صدرتا  واملعامري  العمراين 
إيكوشار. أوالهام، وهي الضابط أو القانون الخاص بتهيئة القسم 

املغريب من كريان سنطرال، ويتكون من 10 فصول : 
- الفصل األول يتعلق بتحديد مجال كريان سنطرال. 

- الفصل الثاين يخص توزيعه إىل مناطق مختلفة: منطقة خاصة 
أحياء )شامل غريب وشامل رشقي   4 تتكون من  الفردي  بالسكن 
وجنوب غريب وجنوب رشقي(، ومنطقة خاصة باملساكن املشرتكة، 
خاصة  وفضاءات  واالجتامعية  اإلدارية  باملصالح  خاصة  ومنطقة 

باأللعاب، ومجاالت التجارة.
- الفصل الثالث: ويتعلق بالشوارع واألزقة وأبعادها. 

بالساحات  وتتعلق  والسادس:  والخامس  الرابع  الفصل   -
ومواقف السيارات التي تدخل يف املجال العمومي.

التصميم من مشاريع  ما سطر يف  ويتضمن  السابع:  الفصل   -
اجتامعية  ومصالح  إدارية  عامرات  من  األربعة  األحياء  حسب 
التي  العامة  املصالح  إىل  إضافة  ومدارس...(،  ومساجد  )حاممات 
تخص جميع تلك األحياء مع تحديد مواقعها، وهي املركب اإلداري 

املركزي واملركب الريايض ومركز حفظ الصحة وروض األطفال.
- الفصل الثامن، ويخص منطقة املساكن املشرتكة أو العامرات. 

- الفصل التاسع، ويخص األماكن الخاصة بالتجارة.
الواجب احرتامها فيام  العامة  القواعد  العارش، ويهم  الفصل   -

يتعلق ببناء الدور الفردية، وهي :
«Article 10. - REGLES GENERALES POUR LE 

SECTEUR DE LOGEMENTS INDIVIDUELS.
Le plan d’aménagement N° 802 a été conçu en vue de 

la construction d’habitations standard.
Les lots sont constitués par des carrés de 8m x 8m 

à l’intérieur desquels les logements seront implantés 
conformément aux indications du plan, de façon à être 
orientés au Sud ou à l’Est.

)الوث. رقم 67(

)الوث. رقم 68(
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Ces logements ne comporteront qu’un rez-de-chaussée; leur patio aura au minimum une superficie de 25m².
Au gré des intéressés, deux ou plusieurs lots pourront être groupés, à condition que les dispositions orthogonales 

du plan soient respectées, que les pièces d’habitation aient une orientation au Sud ou à l’Est et due le patio ait une 
superficie égale au total des superficies des patios obligatoires pour chaque lot.

Lorsque deux ou plusieurs lots sont groupés, les constructions pourront comporter un étage, si elles sont situées 
en bordure Sud d’une voie; dans les autres cas, l’élévation d’un étage doit être préalablement autorisée. Il sera tenu 
compte des ombres portées pour l’octroi de ces autorisations.

A l’intérieur d’un îlot, ou une partie d’îlot, la construction d’immeubles à usage collectif pourra autorisée si le 
terrain sur lequel ils doivent être édifiées permet une orientation convenable et un espacement conforme à la règle 
de l’article 8.

En bordure des voies, une servitude de retrait de 5m. au minimum sera imposée aux immeubles.
Toutes les constructions, qu’elles soient à rez-de-chaussée ou à étage, seront couvertes en terrasses»14.

وصدرت الوثيقة الثانية تحت عنوان “تصميم تهيئة حي »كريان سنطرال« بالدار البيضاء”15. ويف مقدمتها، تورد مصلحة التعمري 
معلومات مقتضبة عن موقعه ومساحته وسكانه وتاريخه، قبل االنتقال إىل مرشوع التطهري الذي تقرر إنجازه يف إطاره يف بداية سنة 
1949، مع طرح الخيارين اللذين كانا مطروحني آنذاك فيام يتعلق بطبيعة التجهيزات املربمجة فيه: خيار مييل إىل رضورة نقله إىل 
موضع آخر الحقا مع ما يرتتب عليه من وجوب إقامة تجهيزات بسيطة فيه، وخيار يدعو إىل إقراره يف مكانه بصفة نهائية مع ما يلزم 

من إقامة تجهيزات مهمة فيه. وتخلص تلك املصلحة إىل الخيار الثاين، بعد مقارنة إيجابياته وسلبياته بالخيار األول :
 «Dans le cadre d’un vaste programme de lutte contre les bidonvilles, il était décidé, au début de 1949, de réaliser 

l’assainissement de ce vaste rassemblement de baraques, auquel l’afflux de population de la période de guerre 
venait de donner l’importance numérique d’une ville de moyenne importance. 

Ce projet d’assainissement posait un problème. Si l’on estimait que le site de l’agglomération avait été 
judicieusement choisi, on pouvait procéder d’emblée à un équipement définitif. Si, au contraire, il apparaissait 
qu’un nouveau transfert dût être un jour envisagé, il ne pouvait être question que d’aménagements sommaires.

Du point de vue d’une pure doctrine d’urbanisme, le site était contestable. Il eût été logique de céder ces terrains 
au secteur industriel, qui eût trouvé là une aire normale d’extension. Laisser le bidonville en place, c’était accepter 
de l’inclure, en quelque sorte dans ce secteur industriel qui le limite déjà à l’Ouest, et au Nord et le débordera 
bientôt à l’Est.

L’inconvénient d’un nouveau transfert n’était cependant pas moindre. Compte tenu des parties déjà réalisées du 
plan ancien, il eût fallu aller chercher assez loin des terrains disponibles, et admettre, par conséquent, d’éloigner 
considérablement de ses lieux de travail une population ouvrière qui, par ailleurs, avait su organiser sur place un 
embryon de vie sociale.

D’autre part, la qualité du sol était bonne; les possibilités d’assainissement étaient satisfaisantes; quelques travaux 
avaient même été commencés.

La solution s’imposait donc: il fallait s’en tenir à l’emplacement actuel et il fallait non pas seulement «assainir», 
mais créer une véritable cité, bien articulée, dotée de tous les organismes sociaux indispensables et se liant d’une 
manière satisfaisante à l’esquisse d’ensemble de l’aménagement de Casablanca.

Il n’a pas été possible de disposer des monographies et enquêtes sociologiques effectuées dans ce bidonville; 
toutefois, les besoins propres de ce groupe humain ne semblent pas différer des cas analogues que le Service de 
l’Urbanisme a du déjà étudier».
التي يقوم عليها مرشوع التصميم16، وتنطلق من مشكلة ارتفاع كثافة السكان يف كريان  التعمري إىل املبادئ  انتقلت مصلحة  ثم 
الكثافة من  تقليص هذه  الهدف يف  وتحدد  أفقية،  دور  يسكنون يف  وأنهم  الثالثني(، خاصة  الهكتارات  نسمة يف   32.000( سنطرال 
1.000 ن / هكتار إىل 350-400 ن / هكتار، ثم تحدد الوسيلة يف تهيئة مجال يبلغ 100 هكتار. ثم تنتقل إىل تقديم مكونات املرشوع، 



اجلزء األول - الفصل الثالث 92

وهي أربعة قطاعات يتمحور كل واحد منها حول مدرسة يف الوسط ويضم مركزا تجاريا صغريا ومسجدا صغريا وحاممات وفرانات 
وأراض شاسعة خاصة  الوسط  كبري يف  القطاعات، وهي مسجد  تلك  بني  املرشوع عىل خدمات مشرتكة  يتوفر  أن  وطاحونات، عىل 
بالنشاطات الرياضية ومصالح خاصة باإلدارة وحفظ الصحة. ثم أكدت مصلحة التعمري عىل رضورة حجز املساحات الرضورية التي تم 
تقديرها حسب عدد السكان، وذلك يف حالة ما مل ينجز الربنامج كله منذ البداية. ثم انتقلت مصلحة التعمري إىل اعتامد السكن األفقي 
الفناء ويتجه نحو الجنوب والرشق من أجل الحصول عىل تشميس مهم يقي من  الذي يتكون من غرفتني ومطبخ ومرحاض حول 
مخاطر السل، وذلك يف إطار شبكة منمطة )8 م  ×  8 م(، مع إمكان تجميع اثنني منها عىل أساس مضاعفة البعدين. وأجازت مصلحة 
التعمري بناء طابق واحد عىل هذا البناء األفقي املوسع رشيطة عدم اإلرضار مبا تستحقه البنايات املجاورة له من التشميس، مع سعيها 
إىل إثبات عدم الفائدة من إضافة طابق واحد أو اثنني. وتوقعت أن تبنى مجموعة من العامرات التجريبية من 4 طوابق من أجل 

مساعدة ساكنة كريان سنطرال عىل التكيف مع شكل بناء حرضي أكرث.
«Le projet présenté tient compte à la fois d’une population légèrement accrue (35 à 40.000 habitants) et d’une 

densité moyenne nettement plus normale (350 à 400 habitants à l’hectare).
A cet effet, il a fallu envisager l’aménagement d’une superficie d’une centaine d’hectares.
Le dispositif des organes collectifs a été conçu selon les principes habituels du Service de l’Urbanisme. L’ensemble 

de l’agglomération a été divisé en quatre secteurs, dont chacun est en quelque sorte caractérisé par son école qui en 
forme le centre et qui est d’un accès facile aux enfants.

Quelques services doivent fonctionner pour l’ensemble de la population: Administration et Hygiène notamment.
Chacun des quatre quartiers contient un petit centre commercial, des hammams, des fours, des moulins. Chacun 

également dispose d’une petite mosquée, mais une mosquée plus importante est prévue au centre.
Enfin, un vaste terrain est affecté aux diverses activités sportives.
La totalité de ce groupe pourra ne pas être réalisée dès le départ. Il était nécessaire cependant de réserver les 

surfaces nécessaires à ces divers services, qui ont été calculés en fonction du nombre d’habitants.
Le type d’habitat adopté est l’habitation à rez-de-chaussée de forme traditionnelle (2 pièces, cuisine, W.C., 

autour d’un patio). Chaque habitation est orientée au Sud et à l’Est, afin d’éviter, par un ensoleillement, les risques 
de tuberculose.

Les lots ont une dimension uniforme de 8 m. × 8 m. Ils peuvent, le cas échéant, être groupés: on obtient alors des 
parcelles plus vastes mais dont les dimensions sont toujours multiples de 8 m. Des constructions comportent un étage 
seront admises sur ces parcelles plus grandes, sans que l’ensoleillement des maisons voisines ait à en souffrir.

Des calculs précis permettent d’affirmer que la construction systématique à 1 ou 2 étages n’apporte pas 
d’avantages supérieurs. La densité ne serait pas augmentée, car, pour maintenir l’ensoleillement, il faudrait 
agrandir la superficie des patios en fonction de l’augmentation de la hauteur des maisons. D’autre part, le mode 
de construction serait nécessairement plus coûteux.

Toutefois, afin de permettre l’évolution de cette population vers une forme d’habitat plus urbaine, un groupe 
d’immeubles collectifs à 4 étages a été prévu, qui devrait être réalisé à titre d’essai»17.

ثم تناولت مصلحة التعمري املشاكل التي ترتبط بحركة السري واملواصالت الناجمة عن العراقل التي تعرتض توسع كريان سنطرال يف 
3 اتجاهات وتعوق ربطه بباقي أحياء املدينة )السكة الحديدية من الشامل ومحاجر رشكة الجري واإلسمنت من الرشق وثكنة جانكري 

وما يليها من الغرب(، مام يفرض متديده نحو طريق كامبولو من أجل التخفيف من الحصار املرضوب عليه18.
ال ميكن الحديث عن تصميم إيكوشار دون اإلشارة إىل الحملة القوية التي واجهته، سواء أثناء عرضه ومناقشته أو بعد املوافقة 
الخاصة  البلدية يف شأن شبكة إيكوشار  اللجنة  أنظار  التقارير املعروضة عىل  عليه19. ويف هذا اإلطار، نقتبس بعض ما جاء يف أحد 
بسكنى املغاربة، وفيه انتقاد ملا يرتتب عىل البناء األفقي من احتالل مفرط للمجال ودعوة إىل املرونة يف تطبيق التصميم من خالل 

تعلية الدور ببناء طابقني أو ثالثة :
«(…) cette trame ne permet la construction que de logements ne comportant qu’un rez-de-chaussée, les 

constructions, situées en bordure Sud d’une rue d’au moins de 8 mètres ou d’un espace libre, pouvant seules 
comporter un étage.
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Or, il est indéniable que de telles dispositions entraîneront immanquablement une extension considérable des 
surfaces nécessaires à l’Habitat Marocain.

Tout en tenant compte des coutumes locales, il est parfaitement possible, et même indispensable pour la raison 
exposée ci-dessus, d’édifier ces constructions sur un et même deux étages.

De telles constructions à étage avec patio ont été réalisées notamment à la Cité Ouvrière de la SOCICA aux 
Roches-Noires, et elles donnent entière satisfaction.

Vos Rapporteurs vous proposent, Messieurs, de demander un large assouplissement du projet primitif. Nous 
avons du reste d’ores et déjà l’accord sur ce point du Service de l’Urbanisme. Lors de la réunion de la Commission 
des intérêts locaux, M. Écochard a, en effet, déclaré qu’il était possible d’autoriser la surélévation d’un étage à 
condition que la trame soit de 85 m² et que la cour intérieure ait 36 m² au lieu des 20 m² prévus pour une trame 
de 64 m².

Il y a lieu d’aller plus loin encore, et de permettre la construction de 2 et même 3 étages si toutes les conditions 
d’hygiène, d’ensoleillement et de respect des traditions sont réalisées. C’est un problème d’architecture, et il a déjà 
été solutionné»20.

وما يهمنا هو كيفية ترصيف جزء من تصميم إيكوشار، يهم كريان سنطرال، بدءا من توفري االعتامدات املالية واألرايض والتجهيزات 
الرضورية )شبكة الواد الحار واملاء الصالح للرشب والكهرباء ...( وانتهاء بإنجاز الوحدات السكنية التي تعتمد شبكة 8 م × 8 م وتراعي 
أثينا األربعة و“أكرب عدد من املساكن ألكرب عدد من السكان” مبا يعني ذلك من توفري الخدمات واملرافق العمومية  مبادئ ميثاق 

)املاريش والحامم والفران والساحة الخرضاء واملسجد واملستوصف ومكان الرتفيه ...(.
وإلنجاز “أكرب عدد من املساكن ألكرب عدد من السكان”، تقرر إنتاج دور بأقل تكلفة ممكنة وبيعها لهم بواسطة قروض طويلة املدى 
تسمح مبواصلة برنامج البناء مع متكنهم من استيفاء الديون. ومام تطلبه األمر إحداث مؤسسة بنكية كربى مستعدة الستثامر رأس 
مالها يف مشاريع محدودة الربح، وهو ما توفر يف الرشكة العقارية الفرنسية املغربية التي وظفت ما يقارب مليارا من الفرنكات من 

أجل إنتاج برنامج مكون من 1.800 دار مكونة من غرفة أو غرفتني باإلضافة إىل مطبخ وحامم ومرحاض :
«Chacun connaît les éléments du problème. Le prolétaire marocain dispose d’un faible pouvoir d’achat. La part 

qu’il peut réserver au loyer de son habitation est mince. Lui louer un logis conduit donc à des immobilisations 
énormes de capitaux pour une rentabilité très limitée.

La meilleure solution consiste donc à construire des logements aux meilleurs conditions de prix, puis à les vendre 
à l’intéressé, qui accède ainsi à la condition bourgeoise, en lui consentant des prêts à long terme, qui permettent de 
poursuivre le programme de constructions au fur et à mesure que les acheteurs se libèrent.

Il faut pour cela deux choses: un organisme disposant de gros capitaux et prêt à les faire travailler à profit 
limité, et un gouvernement en mesure de faire aux acheteurs des avances suffisants pour leur permettre de devenir 
propriétaires.

Nous croyons pouvoir dire que ces conditions sont réunies dans le cas qui nous occupe. Le logement de deux 
pièces, cuisine, douche, wc, patio, coûte 670.000 francs. Le même avec une seule pièce, 430.000 francs. La CIFM 
investit dans la construction de ces 1.800 logements 990 millions de francs, autant dire un milliard.

On connaît le type de logement. Il convient parfaitement, semble-t-il, au Marocain, dont il respecte les mœurs 
et les coutumes. Le patio dérobé à la vue de l’extérieur par le mur, en est en quelque sorte la pièce d’habitation 
centrale, le «living room», autour duquel sont disposées les chambres et les pièces utilitaires

Les prix que nous avons indiqués ont été obtenus grâce à un construction en grande série… ».
العقاري  القرض  باريس، وهي  الكربى يف  املالية  املؤسسات  بعض  مع  مفاوضات  الحامية يف  إدارة  الربنامج، دخلت  ولتحقيق 
الفرنيس وبنك باريس واألٍرايض املنخفضة والقرض العقاري للجزائر وتونس، أدت، يف 13 سبتمرب 1950، إىل تأسيس تلك الرشكة 
وقد  مالها21.  رأس  من   %  15 متثل  الدولة،  من  مبساهمة   ،C.I.F.M اسمها  من  األوىل  باألحرف  املعروفة  املختلطة  العقارية 

النهايئ يف أبريل 1951. 1951، قبل أن يعلن عن تأسيسها  20 مارس  صادقت سلطات الحامية عليها مبوجب ظهري 
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«Avec la Compagnie Immobilière Franco-marocaine, en abrégé C.I.F.M. on aborde un organisme d’économie 
mixte d’une nature juridique particulièrement intéressante. Une convention en date du 13 septembre 1950, passée 
entre l’État marocain représenté à l’époque, par les Directeurs des Finances, de l’Intérieur et des Travaux Publics 
d’une part, et les trois sociétés dénommées Crédit Foncier de France, Crédit Foncier d’Algérie et de Tunisie et Banque 
de Paris et des Pays-Bas d’autre part, a prévu la constitution d’une société anonyme, la C.I.F.M. Cette dernière, 
constituée la même année, a son siège social à Casablanca; son capital est de 100.000.000 de francs, détenu pour 
15 % par l’État marocain directement, en tant que personne morale de droit public et sans intermédiaire, et pour 
85 % par le groupe des trois co-signataires, personnes morales de droit privé énumérées ci-dessus.

La société C.I.F.M. a pour objet l’exécution de la convention ainsi établie ainsi que de tous avenants ou accords 
pouvant intervenir ultérieurement avec le Gouvernement, et d’autre part toutes opérations foncières et immobilières 
d’intérêt général au Maroc. La convention a été approuvée par un dahir du 20 mars 1951 (B.O., n° 2004, 20 mars 
1951, p. 419)» 22.

ومبارشة بعد تأسيسها الرسمي، رشعت يف حيازة األرايض مستفيدة من عدة امتيازات، أهمها الحصول عىل مساحات شاسعة بأسعار 
تفضيلية، كام حصل، مثال، بالنسبة لألرض التي أقامت عليها مرشوع بلوك الرياض23. وهكذا، تقرر إصدار عدد من القرارات الوزيرية 
“يف أنه من املصلحة العامة بناء مساكن رخيصة يف حي كريان سنطرال ونزع األمالك الالزمة لهذه الغاية”. صدر أولها يف 8 يناير 1951 

يف شأن العقارات التالية )الوث. رقم 69(24 :

املالكون املفرتضونطبيعتها هكتارآرسنتياراسم األرض

الشيخ أحمد بن الحسني بن قاسم وأخواه قاسم وزهرةمبنية4527ظهر البسباسة

محمد بن الحسني بن قاسم//7333محمد بسيسة

//30131عرصة يس العايدي
الحريزي  العايدي بن محمد  أرملة  املعطي  فاطمة بنت بوشعيب بن 

وعبد القادر ابنه القارص

La Basquaise10493
بيضاء

)عارية(

عائشة بنت محمد بن الحسن – فاطمة “العبارية” بنت محمد األحرش 
والتهامي وعائشة وخدوج وحدهم  )املهدي  أحمد  بن  بوعزة  أوالد   –
وفاطمة( – الحسني بن بوشعيب – محمد بن املصطفى بن أحمد – 
محمد “األشهب” بن أحمد – زبيدة بنت املصطفى – اإلدريسية بنت 

عمر – فطومة بنت محمد “األشهب”
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مبينة4841بالد املصطفى
بن  محمد  بنت  سعيدة  )إميـاه  الطيبي   بن  محمد  بن  بوعـزة  ورثـة 
ومريم  والزوهرة  والحسني  واملصطفى  وزهـراء  محمد  وأوالده  بوعزة 

و بوعـزة( 

//21دار األوالد
فطومة بنت عالل الزين وإخوتها )محمد سعيد والطيبي ومحمد وعبد 

الرحيم وامحمد( “وكلهم يف حجر أبيهم أحمد بن عالل الزين”
محمد بن بوعزةمبنية30385أرض البسباسة

//3960الطائفات لطيفة رقم 2
محمد بن العباس بناين - محمد العراقي //2الطائفات )لطيفة( 

بيضاء 972ظهر البسباسة رقم 2
محمد بن العباس بناين - محمد العراقي – أحمد الجندي  )أسقط اسمه مبينة5278عني الربجة رقم 5

يف النسخة العربية بالنسبة للعقار األول( عارية61812بالد جنان
Loufrani Salomon – Senouf Raoulمبينة20851العايدي

Denise 6310بيضاءSenouf Léon – Senouf André 
Comptoir Lorrain du Marocبيضاء70864ظهر البسباسة

Koubeslam2596مبنيةLe Cardinal marquis de Kernier Alain-Paul
Le Bouchot1226بيضاءMarti Henri (23/) – Brochim Émile (13/)

Bie Lucien//3010بالد الحجام
André VIII8143//Razon Youda – Razon Isodore
Chanteclerc II868//Hervé Louis
L’Avenir III6334//Fernandez José
Nicolas698//Nicolas Georges
Paulette417//Montésino François
Marcelle2216//Gérard Albert
Stenay Sienne638//Blaison Lucien
Les Orangers IV308//Pradier Fernand
Arlette 738//Darre Henri et Mme Mallard Claire (épouse Darre)
La Madeleine XIV628//Dumas Marius
Sixtus608//Charlaix Hippolyte
Edelweiss II399//Mme Jacquemont Blanche Vve Henri Gaignaire
Ard el Kebir 
114 (partie)

19822//Société Immobilière de la Gare (S.IG.A.)

Bel Air (partie)10//
Société Générale pour le Développement de 
Casablanca (Soblanca)

)الوث. رقم 69(
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ويف هذا اإلطار، وكلت أرملة بوعزة بن محمد بن الطيبي ابنها محمدا “لينوب عنها يف بيع حقها الذي هو نصف الثمن يف األرض 
الكائنة بكاريان سنطرال الداخلة تحت نزع امللكية املسامة بلد املصطفى ...” )الوث. رقم 70(25.

ثم باعت مدينة الدار البيضاء للدولة أو للرشكة العقارية بعض القطع من األرايض الخاصة بالبلدية )“قرية العملة األهايل”( )الوث. 
رقم 71(26.

الثمن اإلجاميل )ف.(مثن م² )ف(املساحة بالتقريب )م²(الحائزالتاريخ

22.12085018.802.000الرشكة العقارية1951-05-29

69.02050034.510.000الدولة 1951-05-30

3.3541.0003.354.000الرشكة العقارية1952-04-29

)الوث. رقم 70(

)الوث. رقم 71(
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سمحت لنا وثائقنا، يف بعض األحيان، مبعرفة بعض الرشائح التي كان املسؤولون يستهدفونها من هذا الربنامج، مثل ما جاء يف التقرير 
الذي تيل يف جلسة اللجنة البلدية يف 29 أبريل 1952 يف شأن توجيه الرشكة العقارية القطعة األرضية األوىل واألخرية يف الجدول السابق 

إلسكان مستخدمي البلدية ومصالح اإلدارة العمومية املحلية وقدماء املحاربني يف الجيش الفرنيس واألرس املغربية الكثرية األفراد:
«La Compagnie Immobilière Franco-Marocaine a acquis de la Ville suivant convention en date du 15 décembre 

1951, une parcelle du domaine privé municipal, d’une superficie de 22.120 m² environ distraite de la propriété dite 
«Cité Ouvrière Indigène I », T.F. n° 22.865c, située au Quartier Industriel-Est à Casablanca.

Cette cession a été consentie sur la base de 850 frs le mètre carré.
En vue de pouvoir réaliser entièrement son programme de construction, La Compagnie Immobilière Franco-

Marocaine demande la cession d’une bande de terrain d’une superficie de 3.354 m² environ, attenante à la parcelle 
déjà acquise et limitée au Sud par la rue du Capitaine-Delaverne de la Montoise.

La Commission Régionale d’Acquisition, réunie le mercredi 23 janvier 1952 a fixé la valeur du terrain dans ce 
secteur à 1.000 frs le mètre carré.

Il est à noter qu’il s’agit de compléter la première acquisition en vue de réaliser un ensemble de constructions 
plus important et que, par ailleurs, la Cie Immobilière Franco-Marocaine poursuit une affaire d’un caractère 
éminemment social.

Les logements construits sur ce terrain seront affectés de préférence à des candidats présentés par la Municipalité 
ou par les services de la région.

Il conviendra, également, d’en réserver un contingent aux anciens combattants marocains et aux familles 
nombreuses marocaines» 27:.
 ثم صدر قرار وزيري، يف 13 ماي 1952، “يف إعالن أنه من املصلحة العمومية مبارشة بناء محالت للسكنى رخيصة الكراء بالقسم الثاين 

من حي مقاطع الحجر املركزية »كاريري سنرتال« بالدار البيضاء ويف نزع ملكية العقارات الالزمة لهذا الغرض” )الوث. رقم 72(28.

املالكون آرسنتياراالسم

Beau Soleil3822Ruède Émile

André V609Martini Alfred

Bon Air8740Arnold Marcel

Sintès 7 )partie(9816Société des Chaux et Ciments

تطلبت عمليات نزع امللكية منح تعويضات ألصحاب األرايض من الهراويني املالكني األصليني أو من الوافدين الجدد الذين متلكوا 
... إضافة إىل املعمرين األجانب. فقد  بناين والعراقي والجندي وشنوف  أمثال  الحامية،  أجزاء منها يف فرتات قريبة سابقة من عهد 
تقدمت الجهات املسؤولة يف جهاز اإلقامة بعروض مالية، غالبا ما متت املوافقة عليها. وفيام ييل كرونولوجيا مجموعة من عمليات 
نزع تلك األرايض التي تقرر توجيهها لبناء مساكن رخيصة الثمن يف حي كريان سنطرال وفق القرار الوزيري الصادر يف 8 يناير 1951 

)الوث. رقم 73(29.

الثمن اإلجاميل )ف(مثن م² )ف(االسمتاريخ االتفاق الودي

15-03-1951Laïdi13.500.000

12-06-1951koubslem5252.526.604

24-09-1951Edelweiss II25488.280

15-10-1951Bel Air50061.403.000

17-10-1951La Madeleine XIV25448.240

)الوث. رقم 72(
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14-11-1951Ard el Kebir 114 )partie(50020.300.500

22-11-1951Marcelle843.440

23-11-1951Arlette )2e parcelle(e5002.986.500

27-12-1951Le Bouchot1.384.360

21-01-1952Latifet II5002.902.500

14-02-1952
Denise )2 parcelles(5302.645.230

Dar el Ouled3.000.000

11-04-1952Bon Air9003.678.300

05-05-1952Andrée V530508.800

28-06-1952

Latifet 

550

6.151.750

47.339.600
Dhar el Besbessa II 15.721.200

Aïn Bordja V 16.272.300

Bled Jenane9.194.350

06-11-1956Dhar el Besbessa40.152.750

مل يوافق بعض أصحاب األرايض عىل العروض التي تقدم بها مدير األمالك املخزنية، مام استدعى اللجوء إىل القضاء، مثلام حدث 
بالنسبة ألرض “ظهر البسباسة” التي مل تنـزع إال بعد صدور حكمني أوليني يف 10 يوليوز 1952 ثم يف 4 مارس 1954 ثم قراري محكمة 
االستئناف بالرباط يف 21 يونيو 1955 ثم 6 نوفمرب 195630. ونادرا ما تراجعت الدولة عن مسطرة نزع امللكية، كام حصل يف حالة محمد 
بن العباس بناين ومحمد العراقي وأحمد الجندي الذين تقدموا بطلب يف هذا الشأن مع التزامهم مبجموعة من الرشوط التي سرناها، 
عند حديثنا عن نشأة تجزئة األمل املعروفة ببلوك بناين. ويف املجموع، حازت الرشكة العقارية 21,5  هكتارا، تقرر أن تبني عليها 1.800 

مسكنا31، عدا األرايض التي حازتها مصلحة السكنى. 
كام تطلب بناء تلك املساكن تجهيز األرايض مبا يفرضه قانون التعمري من بنية تحتية )أشغال الحفر ومد قنوات الرصف الصحي واملاء 
الصالح للرشب والطرق والتشجري ...(، وهو ما تطلب من مدينة الدار البيضاء إمكانات مالية ضخمة دفعتها إىل االقرتاض من إحدى 
املؤسسات البنكية التي كانت حارضة يف هذه املشاريع بقوة، من خالل مساهمتها يف الرشكة العقارية الفرنسية املغربية، وهي قرض 

فرنسا العقاري )الوث. رقم 74(32.
وقد طلبت اللجنة البلدية من الرشكات املتخصصة يف مختلف فروع البناء واألشغال العامة أن تقدم عروضها يف شأن إنجاز مشاريعها 

الرامية إىل تجهيز كريان سنطرال بقنوات الرصف الصحي وأنابيب املياه األساسية والطرق وغريها )الوث. رقم 75(33.

أدت عمليات حيازة األرايض وتجهيزها إىل إخالئها من الرباريك وترحيل أصحابها إىل مواضع مختلفة من حي كريان سنطرال وإىل 
بأخبار  الفرتة  تلك  الذي رصد عدد غري محدد من دوره إلقرار سكانه34. وتطفح صحف  بلوك سيدي عثامن  خارجه، كام حصل يف 

وتحقيقات عن معاناة هؤالء السكان من جراء عمليات التنقيل املتكررة، منها:
- النص األول:

“تحقيقات »العلم«: ترصفات شاذة جديدة يف »كاريري سنطرا«
مني سكان كاريري سنطرا مبصيبة جديدة وهي عبارة عن غزو من نوع جديد فلقد انطلقت إشاعة منذ أسبوع تقول إن كثريا من 
الرباريك ستهدم لتحل محلها طريق جديد وكان املقصود من بث هذه اإلشاعة هو جس نبض السكان فلام قابل هؤالء هذه اإلشاعة 
بعدم اكرتاث جاء املراقب وأعوانه يف يوم األحد املايض وأمروا بعض السكان بقلع براريكهم بأيديهم يف نفس الساعة والحني وتحويلها 
إىل محالت أخرى عينها املكلفون وحفروا أسسها وملا اعتذر الناس بضيق الوقت أكيل لهم من السب والشتم ما ال ميكن أن نتلفظ به 

يف هذا املقام حرصا منا عىل أال نذكر السفاسف.

)الوث. رقم 73(
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الكاريري يف صباه  وقد قصدت  تتابع  القلع  األحد وحركة  يوم  ومنذ 
هذا اليوم فرأيت منظرا يفتت األكباد شاهدت بعيني براكة من الحجم 
الكبري يحملها 13 من اآلدميني ويسريون بها من محل إىل محل وأجرة 
املحل  إىل  أوصلوها  إذا  حتى  الرباكة  صاحب  عىل  عرش  الثالثة  هؤالء 
الزبانية  أمر  لها  املخصصة  املساحة  من  أكرب  الرباكة  وكانت  لها  املعني 
وقد  منها  الفاضل  ويحرف  جناحيها  من  يقص  بأن  صاحبها  الواقفون 
رأيت صاحبها يحتج ويقول: »إنه مل يبق لكم إال أن تحرقونا بالليصانص 
العيص  يحملون  فالزبانية  يعي«  أو  يسمع  من  أين  ولكن  ؟  هذا  فام 
بأمها  عائلة  بعيني  ورأيت  قيارصة  أو  أباطرة  كأنهم  وينهون  ويأمرون 
وصبيانها قابعني أمام أمتعتهم بينام براكتهم قد نفخ فيها إرسافيل وهم 
ينتظرون دورهم ألن ينقلوا أجزاءها ورأيت بعيني الصبية يبكون واألم 
تتوجع وسمعت بأذين رجال يقول: إننا يف بطالة عن أشغالنا منذ ثالثة 
أيام فال مسكن كاف حصلنا عليه وال أجرتنا ضمناها كل ذلك يف وقت 
يقذي  أحمر  يتطاير  والغبار  الوجوه  تلفح  فيه  الشمس  حرارة  كانت 
للرباكة  حاملني  إما  أرسابا  أرسابا  يأتون  الكاريري  سكان  وبعض  العينني 

بأجمعها وأما حاملني بعض أجزائها.
كل هذا يقع واإلدارة التي نصحناها أكرث من مرة تحاول أن ترد علينا 
ولو  األماكن  لهذه  بزيارة  الشخصيات  بعض  فيها  تقوم  تفقدية  بصور 
الواقعني  والرش  الحرش  هذا  تشاهد  أن  لها  قدر  الشخصيات  هذه  أن 
منذ يوم األحد يف كاريري سنطرا لعلمت أن الرحالت التفقدية ال تجدي 
قنع سكان  فلقد  الكاريري  الرماد فشلت حتى يف  ذر  وأن سياسة  نفعا 
الكاريريات بأن يسكنوا الرباريك وقبلوا أن يدفعوا خراج أرضها وقبلوا 

سمرسة بعض ذوي النفوس الخبيثة.
إن هذه الترصفات التي تجري اآلن يف الكاريري لست أبالغ إن قلت 
بأنها ال تستعمل إال مع املسجونني واملسجونني املحكوم عليهم باألشغال 

الشاقة.
إن منظر الكاريري يف هذه األيام الثالثة يؤثر يف جلمود الصخر ويلني 
من  ويل  فيا  الله حجاب  وبني  بينها  ليس  املظلوم  دعوة  وإن  الصامء 
وقعت عليه فهل ستلتفت اإلدارة وتحاسب أولئك الذين أطلقت لهم 
ستعمل  وهل  ؟  هناك  بأمرهم  حاكمني  فأصبحوا  الغارب  عىل  الحبل 
عىل أن تنقص من شوكتهم فتكفكف دموع األيتام واألرامل والفقراء ؟                                                                      

مندوب »العلم«”35.

- النص الثاين:
“ال راحة للمغاربة ولو سكنوا األكواخ !                            ملراسلنا

منذ أيام وحركة تنقيل الرباريك والتضيق عىل ساكنها مستمرة بكاريري 
سنطرال وقد اطلعتم يف عدد سابق عىل اإلفراغ الذي وقع بالقوة يف هذا 

الكاريري واليوم نعطيكم تفصيل هذا الحادث:
توجد قرب الرباريك أبنية قدمية ومن يوم بدأ رفع الرباريك والتضيق 
عىل أصحابها يزداد يوما عن يوم وتاريخ هذه املساكن له قصة طويلة 

نلخصها فيام ييل:
آخر  ملكان  يتحولوا  بأن  السكان  األمر  أول  يف  اإلدارة  خاطبت  لقد 
ولكنهم رفضوا ثم خاطبوهم مرة ثانية فبقوا مصممني عىل عدم اإلفراغ 

)الوث. رقم 74(

)الوث. رقم 75(
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والتحول وبعد أيام جاء أعوان اإلدارة لتنفيذ اإلفراغ فاتصلوا ببعض النساء ورموا لهم األوراق التي تخول لهم أخذ الرباكة وعىل إثر هذا اجتمع 
السكان وذهبوا عند أحد املكلفني وأخربوه بأنهم سكان »بوعزة« ورشحوا له قضيتهم فواعدهم بأنه سيعمل كل ما يف استطاعته لحل هذه 
القضية ثم بعد أيام استدعتهم اإلدارة للامريش كريو للحضور فنفذوا االستدعاء ولكن بدون فائدة إذ فكرة التحويل واإلفراغ هي هي ولقد رشح 
هؤالء الضعفاء يف هذه الجلسة للمسئولني حالتهم التعسة وأنه ال مأوى لهم إال هذه املساكني )املساكن( التي يقيمون فيها من زمان إذ أكرثهم 
يرجع تاريخ سكناه لخمسة عرش سنة وعىل إثر هذا أمروا أن يذهبوا لحال سبيلهم وأن القضية سينظر فيها فاجتمع السكان مرة أخرى وحرروا 
رسائل يلتمسون فيها من إدارة البلدية أن ال تطالبهم بالجالء ألنه ال استطاعة لهم عىل بناء براريك جديدة ومل متر سوى أيام قليلة حتى أعيد 
استدعاؤهم هم وأصحاب األرض وسألوهم عن هذه الرسائل التي كتبوها وأعطوهم الجواب وهو عبارة عن فكرة اخرتعوها لتضليلهم وهو 
تعليل ال ينطوي عىل أساس وهذا ملخصه )مبا أنكم مساكني وضعفاء عندكم الحق لتتكلموا ولكن الغلط ليس منكم فهو من صاحب األرض الذي 
بنى لكم بدون »بالن« وبدون واد وال أزقة وال نوافذ( وقيل لصاحب األرض ماذا تفعل مع هؤالء ؟ فأجابه بأن هؤالء اكرتوا منه وهو اليوم بنفسه 
أخرج من أرضه وصار ال ميلك سوى نصيب من هذه القطعة التي يدور حولها النزاع اآلن أما عن كون البناء بدون هندسة فهذا يرجع لقدمه 
وقدميا كانت لنا حرية البناء ثم تدخل معه املندوب فيام يدخله من كراء وأن هذا كفيل ببناء أماكن أخرى ينتقل إليها هؤالء البؤساء ولكنه رفض 

لعدم استطاعته ولكون البالد ليست له وحده بل يشرتك فيها ورثة ومحاجري فارفض )فانفض( الجمع حتى يقع استدعاء آخر
وهكذا مر استدعاء بعد استدعاء واإلدارة متصلبة يف موقفها ويف كل مرة تعد بعمل ولكن ال يشء من أقوالها نفذ وما نفذ سوى التضييق 
والتسويف بهؤالء الضعفاء األبرياء الذين تنهك قواهم الشمس وتذهب بأرواحهم األمراض التي تجد فيهم مأوى النتشارها ومن جملة 
وعودهم أنهم سيبنون لهم أماكن أخرى أحسن من هاته ولو احتياج اإلدارة لهذا املكان للمصلحة العامة ملا طالبتهم بإفراغه وعىل هذا 
املنوال تعددت االستدعاآت )االستدعاءات( وأخريا أعلموهم إما أن يرتحلوا باختيارهم وإال لجأت اإلدارة للقوة ما دام هؤالء البؤساء مرصين 
عىل فكرتهم األوىل وهكذا كان فلم متر ثالثة أيام عىل اإلنذار األخري حتى هاجمتهم القوة صباح السبت املايض ونفذت فيهم أمر اإلفراغ يف 

حالة يندى لها جبني اإلنسانية وبهذا تربهن لنا اإلدارة عن تضيقها وتعسفها نحو املغاربة حتى ولو كانوا يسكنون األكواخ !” 36.
- النص الثالث: 

“35 شخصا يطردون من أماكنهم بكاريري سانطرال وترمي أمتعتهم
عىل الساعة الثامنة والنصف من صباح اليوم وصلت قوات كبرية من البوليس إىل كاريري سانطرال بالدار البيضاء وبارشوا إخالء بعض 
املنازل ورمي أمتعة الناس يف الطرق. وقد بلغت املنازل التي أخليت اثني عرش منزال. أما عدد األشخاص الذين حل بهم هذا املصاب 

فهم 53 ما بني رجال ونساء وأطفال.
ويظهر أن سبب اتخاذ هذا اإلجراء هو أن السلطات املحلية تنوي مد أنابيب املاء والكهرباء ومل يجد السكان أين يستقرون، فنفذ 

عليهم أمر اإلفراغ بحد القوة. وهكذا أصبحت عائالت بأرسها يف العراء”37.
وازدادت معاناة مجموعة من أصحاب الرباريك بسبب إقرارهم بالقرب من محجر يف “حفرة الشابو”، يستعمل املتفجرات، كام فصل 
ذلك “ابن الحي”: “)...( لقد كان موقع  قسم مهم من األرض الجديدة التي خصصت إلقامة الرباريك بها يكون هوة سحيقة وهذه 
الهوة يجاورها كاريري يستخرج منه الحجر ويحتاج استعامل الحجر يف بعض األحيان إىل استعامل األلغام فإذا انفجر اللغم تطايرت 
الحجارة لتقع عىل براريك املساكني فتكرس األخشاب واألواين وتتمم حكاية الشقاء يف هذا الوسط  املصاب زيادة عىل ما يساور األطفال 
والنساء من فزع عند انفجار األلغام ولقد وقعت حوادث من هذا القبيل رجم فيها الناس باألحجار كام يرجم الشيطان الرجيم وكرست 
بعض أوانيهم وهؤالء ال يدركون الكأس من الزجاج إال بشق األنفس، أفريوق املسئولني أن يبعد هؤالء إىل هوة ثم تصب عليهم األحجار 
صبا حينا بعد حني إننا نستبعد أن يحول الكريان املستغل ألن ذلك أمر غري معقول ولكننا نطالب بإبعاد السكان من خطر هذا الرجم 

الذي يتحملون بالءه”38.
- النص الرابع:

«Mais comme il n’y a plus d’espace libre, comme aujourd’hui la possibilité de refouler les baraques à peu près 
sur place n’existe plus, voici que pour percer de nouvelles rues et faire place à de nouveaux «blocs», on est obligé 
de transférer ces malheureuses baraques jusqu’à la lointaine banlieue de Sidi-Othman (soit 1.200 baraques qui 
vont être incessamment transférées pour une première tranche). Ce qui n’est pas sans soulever naturellement 
beaucoup de mécontentement car, il faut bien le dire, ce ne sont pas toujours les gens de bidonville qui profitent des 
constructions. Et l’inconvénient d’un tel éloignement sera d’autant plus sensible qu’une importante main-d’œuvre 
féminine est recrutée aux Carrières Centrales par les usines de conserverie des Roches-Noires. On comprend 
aisément que de longs trajets quotidiens, faisables à la rigueur par des hommes qui vont à bicyclette, ne peuvent 
être aussi facilement faits par des femmes marocaines»39.
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ويف املقابل، وفرت عمليات نقل الرباريك لبعض األشخاص فرصا لإلثراء، من خالل فوزهم بصفقات البلدية )الوث. رقم 76(40. لكن 
أشهرهم هو إدريس الخامر الذي فاز بصفقة نقل 2.000 براكة يف سنة 1951، قد ال تكون الوحيدة:

«Marché direct.
Déplacement de deux mille baraques à l’intérieur du quartier des Carrières Centrales.

L’Administration soumet à l’approbation de la Commission Municipale un marché de gré à gré passé en vertu 
des dispositions de l’article 43, de l’arrêté viziriel du 10 août 1943, modifiant et complétant l’arrêté viziriel du 4 
janvier 1919, portant règlement sur la Comptabilité municipale, avec :

M. Driss ben Mohamed El Khammar, faisant élection de domicile Derb Moulay-Chérif, rue 14, n° 3, à 
Casablanca, se montant à sept cent mille francs (700.000 francs), 

Pour le déplacement de deux mille baraques à l’intérieur du quartier des Carrières Centrales.
Le montant de ce marché sera imputé sur Travaux neufs – Égouts des Carrières Centrales, décision provisoire n° 

14, du 24 novembre 1951.
La Commission, à l’unanimité, donne son accord» 41.

وعندما يتعلق األمر بعمليات النقل التي ال تتكلف بها البلدية، كان الخامر يطلب من أصحاب الرباريك أجورا ضخمة ال قبل لهم بها، 
مام دفع مبجموعة منهم إىل رفع دعوى عليه أمام محكمة باشا الدار البيضاء. وقد تحدثت عنها صحافة هذه الفرتة فيام سمته “قضية 

كريان سنطرال” التي قادت املدعني إىل قفص االتهام، فصدرت يف حقهم أحكام، مل ينج منها حتى األطفال:
«Au Tribunal du Pacha. Deuxième épisode de l’affaire dite des «Carrières Centrales»

Le deuxième épisode de l’affaire dite des Carrières Centrales a pris fin hier, au cours d’une audience présidée par 
le Pacha Si Hammad Mokri et M. Hersé, Commissaire du Gouvernement.

Rappelons brièvement cette affaire. Il y a de cela cinq mois une soixante d’habitants du bidonville des Carrières 
Centrales portaient plainte auprès du Chef et du Khalifa du 3e secteur des «Affaires Marocaines» contre un certain 
Khammar. Celui-ci exigeait de chaque locataire une somme de 20.000 à 30.000 francs pour le transfert des baraques.

La première plainte n’a pas eu de réponse. Considérant le silence du Chef et du Khalifa du secteur comme une 
complicité, les intéressés adressèrent une autre lettre mais cette fois à l’autorité supérieure. La bombe éclata en haut 
lieu et les accusateurs, en l’occurrence, les habitants des Carrières Centrales, devinrent les accusés.

Le premier épisode de cette affaire a coûté 3 mois de prison à un des habitants des Carrières Centrales. Hier, 
le deuxième épisode conduisit devant les juges Abdelatif ben Amar Serghini, un enfant de 15 ans, qui écrivit la 

)الوث. رقم 76(
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seconde lettre. On lui reproche d’avoir tenu une «réunion sans autorisation», d’avoir «injuré et diffamé par écrit 
des agents de l’Administration», le tout est couronné de l’accusation de «faux en écriture». (?)

L’inspecteur qui a mené l’enquête est présent dans la salle Si Mohamed ben Embarek qui a purgé actuellement 3 
mois de prison pour avoir dénoncé Khammar, est cité comme témoin à décharge.

Le jeune accusé nie les faits qui lui sont reprochés. Il reconnaît toutefois avoir déclaré aux policiers ce qui est écrit 
sur le procès verbal mais «sous la pression des coups de fouet» ajoute l’enfant. «On m’a passé à tabac». Le témoin 
à décharge refuse d’appuyer l’accusation de la Police. Il ne parle pas français !

Me Kacem ben Abdeljalil, un des défenseurs de l’accusé, demande au Pacha de poser des questions au témoin à 
décharge. Le Commissaire du Gouvernement s’y oppose Me Devert entre alors, en scène, dépose une pile de bulletins 
officiels, le code pénal, toute une documentation pour appuyer son argumentation;  le Tribunal du Pacha est incompétent 
dans cette affaire. Il insiste. Les juges, malgré les dahirs, ne le suivent pas et lui demandent de plaider.

Me Devert voudrait savoir d’abord qui est le plaignant dans cette affaire. Le Capitaine Manneville et le Khalifa 
du 3e secteur des Affaires Marocaines, bien entendu. Où sont-ils ? Le Commissaire du Gouvernement se tait. Me 
Devert relève alors la cote 19 de l’acte d’accusation où le père de l’accusé est mis en cause pour son appartenance 
à un parti politique. Incident. Le Commissaire du Gouvernement s’énerve, n’admet pas de lire ce passage en pleine 
audience.

«J’ai déjà défendu des nationalistes en 1937», déclare Me Devert. «Au juste, à travers l’enfant on cherche à 
atteindre le père. C’est clair».

Le Pacha et le Commissaire du Gouvernement se retirent et «délibèrent».
L e jeune Abdelatif est condamné à 4 mois de prison avec sursis et 5.000 francs d’amende.
Me Devert fait observer alors au juge que les délibérations ont eu lieu dans l’irrégularité, le dossier étant resté 

sur les bureaux de la salle d’audience. C’est le cas de dire, on juge comme on veut mais non comme il se doit» 42.
احتالل  بشأن  قرارات  استصدار  األمر  استدعى  كام 
أرايض بعض الخواص بصفة مؤقتة، نقلت إليها الرباريك، 
كام حصل عندما صدر قرار مدير األشغال العمومية يف 
أرض  من  لجزء  مؤقت  احتالل  بشأن   1951 أبريل   17
“بالد الصفح” التي هي يف حوزة أحمد التازي مندوب 
باشا  التازي  عباس  الحاج  وأخيه  طنجة  يف  السلطان 
الكاتب  إىل  طلبا  يرفعان  جعلهام  مام  الرباط،  مدينة 
رد  إخالئه،  شأن  يف   1952 دسمرب  يف  للحامية  العام 
ثم  أشهر.   3 أجل  يف  طلبهام  بتحقيق  بااللتزام  عليهام 
إىل  دفعهام  مام  جدوى،  دون  وشهور  شهور  انقضت 
 ،1954 فرباير   28 يف  أخرى  مرة  العام  الكاتب  مراسلة 
الرغم من تلك  بأنهام مل يسرتجعا األرض، عىل  يذكرانه 
كثري  بناء  الرغم من  إياهام وعىل  منحها  التي  الضامنة 
وتحدثا  املغاربة.  إسكان  إعادة  إىل  املوجهة  الدور  من 
من  املزيد  إقامة  بسبب  املشكلة  هذه  تفاقم  عن 
أن  العام  الكاتب  من  ملتمسني  أرضهام،  عىل  الرباريك 
يتدخل لدى مندوب الشؤون الحرضية يف مدينة الدار 
البيضاء من أجل تحقيق الوعود التي سبق أن التزم بها 
بصفة شفوية. ثم أكدا، يف األخري، حرصهام عىل استعادة 
التي  لألهداف  الكبري  تفهمهام  عن  معربين  أرضهام، 

تسعى إليها مصلحة السكنى )الوث. رقم 77(43.

)الوث. رقم 77(
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2( بناء الوحدات السكنية: 
ضمت هذه الوحدات بالدرجة األوىل املجموعات السكنية ensembles، التي تسمى أيضا البلوكات الصحية blocs sanitaires، يف 
حي كريان سنطرال يف إطار تصميم إيكوشار، إضافة إىل بعض الدروب. وقد توزعت البلوكات عىل جزء مهم جدا من مجال كريان 

سنطرال )الوث. رقم 78(44.

الرياض - الكدية - السعادةبلوكات الرشكة العقارية الفرنسية – املغربية

1-2-3-4-5-6-7-8-9-13-17-18-19-20-21-22-23-24بلوكات مصلحة السكنى

14-15-16بلوكات بناين والعراقي والجندي

26-27-28بلوكات كاسطور

كانت مصلحة السكنى سباقة إىل إنجاز الوحدات السكنية التي بلغ عددها 1.205 وحدة يف حدود 23 سبتمرب 1953 )الوث. رقم 
79( ، أجرت منها 750 وباعت 483 إىل مختلف الرشكات واملؤسسات:

«C’est en 1948 et 1949 que le Service de l’habitat a commencé à construire à proximité du bidonville, dans le but 
initial de recaser les gens le plus rapidement possible. A la date du 23 septembre 1953, on pouvait recenser 1.205 
logements ainsi construits, et parmi lesquels 750 ont été donnés en location, 483 vendus à diverses sociétés qui y 
logent leurs employés (soit 249 à la Compagnie des Chemins de Fer Marocains, 91 à l’Énergie Électrique, 42 à la 
S.M.D.), tandis que 5 logements ont pu être vendus à des particuliers avec des prêts de l’État. Ces logements, avec 
des eaux mais sans électricité, comprennent deux pièces sur une courette et sont vendus 550.000 francs (soit 10% à 
verser comptant, le reste en dix ans, à raison de d’un loyer mensuel de 4.000 à 5.000 francs)»45.

دورها،  عدد  حيث  من  البلوكات  هذه  تفاوت  وقد 
 114( األول  البلوك  مثل  دار  مئة  تتجاوز  بلوكات  فهناك 
البلوك  مثل  ذلك  دون  وبلوكات   ،)103( عرش  والسابع  دار( 
مصلحة  بلوكات  أنجزت  وقد   .)42( والسادس   )83( السابع 
)الوث.  العقارية  الرشكة  به  قامت  مام  أكرب  برسعة  السكنى 

.46)80 رقم 

 750 السكنى  مصلحة  أكرت  فقد  النص،  يف  جاء  وكام 
واملؤسسات  الرشكات  مختلف  إىل   483 باعت  حني  يف  دار، 
وبالفعل،  وعاملها.  مستخدميها  إىل  بدورها  أكرتها  التي 
واملقاطعات  البلدية  مستخدمو  استقر  املثال،  سبيل  فعىل 
تسمى  ما  يف  واملقدمون  واألعوان  االحتياطية  القوات  وأفراد 
 1 البلوكات  مثل  البلدية”  “بلوكات  أو  املخزن”  “بلوكات 
لتوزيع  املغربية  الرشكة  والعاملون يف   ،47 و20  و18  و17  و8 
و22،   21 البلوكني  يف  سامدي(  )ال  والكهرباء  والغاز  املاء 
ورجال   ،9 البلوك  يف  الكهربائية  القوة  رشكة  يف  والعاملون 
رشكة  ومستخدمو  البومبيا”(،  )“بلوك   5 بلوك  يف  اإلطفاء 
)“بلوكات  و7  و6  و4  و3   2 البلوكات  يف  الحديدية  السكك 
الدور مجهزة  املاشينا”(48. فوجدوا  “بلوك  أو  شامن دي فري” 
.49)81 رقم  )الوث.  متفاوتة  مبساحات  الكهرباء،  دون  باملاء 

)الوث. رقم 78(

)الوث. رقم 79(
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مساحة كل وحدة )م²(عدد الوحداترقم البلوك
ما بني 30 و24464
ما بني 32 و32264
ما بني 32 و45764
ما بني 32 و64264
ما بني 47 و64 783

استقر السكان يف بعض هذه البلوكات بعد حوادث فرحات حشاد نهاية سنة 1952، إن مل يكن قبلها، وهو ما تفيد به الفاتورة 
رقم  )الوث.   1953 سنة  من  الثالث  الفصل  يف  وذلك   ،21 بلوك  يف  الزناگي  لحسن  بن  الله  عبد  بدار  املاء  باستهالك  الخاصة 
املسلم  الرسم  يوضحه  كام  متفاوتة،  مددا  العادي  الكراء  أمثان  أو  التملييك  الكراء  أقساط  يؤدون  ظلوا  ذلك،  ومقابل   .50)82
إىل الحسني سارج الدين يف 7 دسمرب 1965 )الوث. رقم 83(. واستعمل عدد من دور هذه البلوكات يف أغراض غري السكنى يف 
البنايتني  مثل  االجتامعي،  للعمل  مقر  أو  مثال،  املراقب”  “دار  عن  الحديث  عند  سرنى  كام  لإلدارة،  مقر  مثل  األحيان،  بعض 
باسم  الشفوية  الرواية  يف  )املعروفة   Suzyve سيزوف  مدام  استعملتهام  واللتني  م²   112 مساحة  عىل   21 بلوك  يف  املقامتني 
يف  وذلك  البيت(،  أشغال  من  وغريها  والطبخ  والطرز  الخياطة  كريان سنطرال  فتيات  تعليم  والتي سهرت عىل  سيزو”  “مدام 

.51  1960 يونيو   7 يف  للدولة  الخاص  امللك  من  حازتهام  التي  العاملة”  “دار  املغربية  العائلية  الجمعية  إطار 

)الوث. رقم 80( 

)الوث. رقم 81( 
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)الوث. رقم 83( 

)الوث. رقم 82( 
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أما الرشكة العقارية، فقد أنجزت 3 بلوكات أساسية )الوث.  
رقم 84 ورقم 85(52.

عدد الدوراملساحة)هكتار(البلوك
)A( املجموعة

 أو بلوك الرياض
  3273

)B( املجموعة
 أو بلوك الكدية

  12897

)C( املجموعة
 أو بلوك السعادة

6,5647

21,51817املجموع

بإنتاج  يتعلق  أسايس  قسم  قسمني،  بني  بلوك  كل  توزع 
عدد كبري من الدور األفقية وقسم ثانوي يخص إنتاج عدد 

التجريبي. الطابع  العامرات ذات  محدود من 
أ( بلوك الرياض53: يقع بني زنقة لوتيسام رشقا وزنقة 29 
شكل  وقد  غربا.   A وشارع  جنوبا  منطواز  ال  وزنقة  شامال 
من  غريه  يف  اشتغلت  التي  األطر”  لتكوين  “مدرسة  بناؤه 

البلوكات:

«Sur les trois cités réalisées aux Carrières 
Centrales, la première (Cité Riad) de 273 logements 
a constitué pour les entreprises comme pour notre 
Service technique, un cadre de formation des 
équipes et de mise au point de l’organisation d’une 
véritable chaîne de construction. Sur les deuxième et 
troisième cités (koudiat et Saada) comportant 897 et 
647 logements, cette chaîne a fonctionné en régime 
(…)»54.

 9 يف  البلدية  مصادقة  عىل  العقارية  الرشكة  حصلت 
البالغ  األفقية  الدور  بناء  يف  رشعت  ثم   ،1953 فرباير 
مل  التي  العينات  إحدى  ومنها   ، وحدة55   273 عددها 
إىل  إضافة   ،)86 رقم  )الوث.  فوقها  الطوابق  إعالء  يطلها 
 16 بني  فيام  باعتها  ثم  التجارية56.  املحالت  من  مجموعة 
1954، وكانت مساحاتها متفاوتة  يناير  1953 و15  فرباير 

.57)87 )الوث. رقم 

)الوث. رقم 84( 

)الوث. رقم 85( 

)الوث. رقم 86( 
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عددهامساحات البقع أو املحالت )م²(عددهامساحات البقع أو املحالت )م²(

3437144

35327214

36111001

43111061

4412111

64162361

6544261

6651.0631

6732.2111

7010

ثم انتقلت إىل إنجاز ما سمته صحافة الفرتة “العامرات الكربى عىل الطريقة األوربية” يف صيف 1953، وذلك ببناء ما تسميه مراجعنا 
“العامرة التجريبية لكريان سنطرال”  l‘immeuble expérimental des Carrières Centrales 58 أو “عامرة بلوك الرياض” وتسميه 
الروايات الشفوية “الدار العالية” )الوث. رقم 88(59. وقد استدعى بناؤها 7 أشهر، إذ صارت جاهزة يف أبريل 1954. تبلغ مساحتها 

603 م²، وتتكون من دور أريض و4 طوابق، وتتوزع بني شقق ومحالت عىل الشكل التايل :

- يف الدور األريض: 11 وحدة متفاوتة املساحة )28 م² و37 م² و39 م² و40 م² و49 م² و67 م²(، وتنقسم إىل شقتني مخصصتني 
للمهن الحرة )طب وطب أسنان ...( وعدة محالت.

- يف كل طابق من الطوابق 10 شقق متفاوتة املساحة )40 م² و49 م² و78 م²(، منها 6 من غرفتني للواحدة، و2 من ثالث غرف و2 
من أربع غرف، مع توفر كل شقة من الشقق عىل مطبخ ودوش ومرحاض ...60

مل يكلف املرت املربع من هذه العامرة أقل من 11.000 ف، مام سمح بإقرار أسعار كراء متدرجة من 6.000 ف إىل 12.000 ف حسب 
أهمية الشقة، مع إضافة نسبة 10 61%.

تكتيس هذه العامرة أهمية خاصة يف تاريخ العمران املحدث إبان املرحلة االستعامرية، إذ تعد أول تجربة للبناء العمودي يف املغرب 
كله، كانت الغرض منها اختبار مدى قدرة “األهايل” عىل التكيف مع السكن يف العامرات أو السكن املشرتك، وهو ما رددته كثري من 

صحف الفرتة : 

)الوث. رقم 87( 

)الوث. رقم 88( 
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Ph. B. «Une expérience et une tentative nouvelles.
…Cet immeuble dont les travaux seront prochainement commencés constituera une entreprise qui aura la valeur 

d’une expérience. Encore unique dans son genre au Maroc, elle permettra de voir si les habitudes marocaines 
sont compatibles avec les exigences de la vie en immeuble. L’immeuble s’élèvera sur quatre étages, dans huit mois 
approximativement, et aura une façade de 70 mètres. Il comprendra: au rez-de-chaussée douze boutiques avec le 
service sanitaire et le logement, puis quatre étages avec chacun six appartements de deux pièces, deux appartements 
de trois pièces, deux appartements avec 4 pièces, patio, salle d’eau, etc…

Devant le grand bâtiment que nous devrons à l’architecte bien connu comme M. Lucas, sera laissé un grand 
espace couvert, puis un peu plus loin un parking dans une vaste place.

Réalisations acquises, projets. Les services de l’urbanisme n’ont pas oublié les Marocains dans leurs plans de 
modernisation de Casablanca. Et c’est un des aspects de l’œuvre français au Maroc»62.

بل وعدتها إحدى تلك الصحف “ثورة يف مجال سكنى املغاربة”63. وقد رد عبد العزيز بن جلول أحد أعضاء مجلس شورى الحكومة 
عىل التساؤل الذي طرحه صحايف من لو بويت ماروكان حول مدى نجاح تجربة هذه العامرة بالدعوة إىل بناء املزيد منها:

«M. le Résident Général disait récemment à Casablanca qu’il n’est pas au Maroc de plus impérieuse urgence que 
celle du logement et qu’il était nécessaire de faire vite.

Nous approuvons ces paroles de tout cœur, d’autant plus qu’elles ont été suivies de réalisations précises puisque, 
un mois plus tard, nous apprenions par la voie de la presse l’inauguration pour le 15 octobre aux Carrières 
Centrales de logements destinés à recevoir 1.670 familles.

Ce même journaliste, citant les avantages de cette première phase de constructions et évoquant la tentative 
d’édification d’un immeuble de quatre étages à loyers modérés, pose la question de savoir ce que donnera cette 
expérience unique en son genre. De mon point de vue il ne doit pas y avoir d’hésitation dans ce domaine et la 
meilleure solution serait d’en construire le plus grand nombre possible sans plus attendre. La construction en 
immeubles de plusieurs étages présente l’avantage d’utiliser un minimum de terrain et de loger le maximum 
d’habitants. Je ne vous rappellai (rappelai) pas, à tous, messieurs, que cette expérience déjà faite pour les marocains 
israélites s’est avérée parfaitement praticable et je ne vois pas pourquoi les Marocains musulmans, eux, ne s’y 
adapteraient pas. La formule des habitations à bon marché, tant utilisée pour les grandes villes de France, me 
semble tout à fait adaptable à une ville comme Casablanca»64.

اكتمل بناء بلوك الرياض، فالتقطت له هذه الصورة الجوية يف نوفمرب 1953 )الوث. رقم 89(65:

)الوث. رقم 89( 
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كام أنجزت الرشكة العقارية بلوك الكدية الواقع بني شارع F رشقا وشارع C شامال وشارع D غربا وشارع الحزام الكبري جنوبا، يقسمه 
شارع E إىل شطرين. يغطي 12 هكتارا،  ويتكون من 897 دار أفقية وبضع عامرات، إىل جانب عدد كبري من املحالت )الوث. رقم 90(66.

وقد قطع إنتاج وحداته عدة مراحل، ورد الحديث عنها يف أحد مراجعنا  )الوث. رقم  91(67:

آخر دارأول داراألشغال

1952-07-26الحفر

1953-03-195226-08-02صب اإلسمنت

1953-06-195210-09-10الكهرباء )داخل الدور(

1953-06-195202-09-16الرتصيص

1953-04-195224-11-10النجارة

 Atbat-Afrique  وبنيت بعض العامرات التجريبية يف بلوك الكدية68، اشتهرت منها ثالث أنجزتها رشكة مجهولة، حملت اسم أتبات – أفريك
.habitat collectif musulman70  ’’الوث. رقم 92( 69 سنة 1951، لتجريب ما يسمى “السكن املشرتك الخاص باملسلمني(

وال تخرج هذه العامرات عام رسمه “ميثاق أثينا” من قواعد ومبادئ، سعى مهندسوها إىل عالج أحد العيوب التي يؤاخذ عليها البناء 
األفقي، وهو كرثة استهالك األرايض. فاجتهدوا يف إبداع حلول بسيطة واقتصادية وعملية ومسايرة للوسط، تتوخى ربح املجال، يف نفس 
الوقت الذي تسعى فيه إىل توفري اإلضاءة والتهوية والتشميس مع مراعاة خصوصيات سكنى املغاربة )رضورة إعالء الجدران من أجل 

تحقيق حميمية األرسة ...( ومراعاة تدين مستويات عيشهم.

لكن العامرات الثالث تختلف من حيث األسلوب والشكل وفئة السكان املستهدفني من كل واحدة، وأمامنا منوذجان منها، منوذج ذو 
اتجاه رشق – غرب، وهو الذي يقابلنا، ومنوذج ذو اتجاه جنوب – شامل، وهو املوجود عىل يسار الصورة )الوث. رقم 93(.

)الوث. رقم 90( 

)الوث. رقم 91( 
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- العامرة ذات اتجاه جنوب - شامل immeuble Sud املعروفة، يف تاريخ الهندسة املعامرية، باسم “nid d‘abeilles”، ويعرب اسمها  
“خلية النحل” أو “زريبة النحل” )الوث. رقم 94 ورقم 95(71.

«L’immeuble de type A orienté Nord-Sud ne comporte qu’un seul appartement dans sa largeur, mais en compte 
8 par étage, répartis sur toute la longueur, formant un ensemble de 40 logements. Même système: deux pièces et un 
patio, mais celui-ci est construit comme un balcon avec de hauts murs qui arrêtent les regards voisins mais laissent 
entrer à flots l’air et la lumière. Pour donner plus de dégagement, les patios sont décalés d’un étage à l’autre»72.

)الوث. رقم 92( 

)الوث. رقم 94( 

)الوث. رقم 93( 

)الوث. رقم 95( 
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- العامرة – الربج immeuble-tour )الوث. رقم 96( :
«L’un de ces immeubles, l’immeuble «Tour», comporte quatre 

étages de 4 logements chacun formant un ensemble de 20 
logements.

Les patios sont, ici, encastrés dans l’ensemble, et les appartements 
sont répartis autour d’un escalier central. La distribution des 
appartements est très «européenne», mais leur conception est 
typiquement musulmane. La porte d’entrée donne sur le patio. 
Celui-ci est couvert, mais largement ouvert sur l’extérieur»73.

املعروفة   immeuble Est-Ouest غرب   – رشق  اتجاه  ذات  العامرة   -
إحدى  املعلقة  بابل  بحدائق  لشبهها  كذلك  )سميت   ”sémiramis“ باسم 
عجائب الدنيا السبع التي تنسب إىل سيمرياميس ملكة اآلشوريني والبابليني( 

)الوث. رقم 97 ورقم 98( :

«L’immeuble de type C, orienté Est-Ouest, est totalement différent des deux autres, bien que comportant 8 
appartements à l’étage et formant également un bloc de 40 logements. Seulement, les patios ne sont plus situés en 
balcon. D’un étage à l’autre les appartements sont tantôt décalés vers la droite, tantôt vers la gauche et le patio se 
trouve soit sur la façade Est pour un étage, soit sur la façade Ouest pour l’étage au–dessus ou au-dessous»74.

وترجع الرشكة اختالف األسلوب بني هذه العامرات إىل سعيها إىل مراعاة ما سمته ‘‘مستويات تطور السكان”، وتشري إىل أن هذا 
االختالف ال يلغي كثريا من الجوانب اإليجابية املشرتكة فيام بينها )توفري حلول عملية واقتصادية وسهلة وبسيطة وتحقيق الحاجة إىل 

التشميس والتهوية واإلضاءة( :

)الوث. رقم 97( 

)الوث. رقم 96( 

)الوث. رقم 98( 
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«Le but poursuivi était de loger une population musulmane d’un standard de vie extrêmement faible habitant 
dans les bidonvilles.

Dans cette cité expérimentale, composée de trois immeubles-types, l’Atbat-Afrique s’est attaché à trouver des 
solutions simples, économiques et en même temps fonctionnelles, en accord avec le milieu.

Il s’agissait de construire, en utilisant une technique extrêmement simple, des logements dont le prix de revient 
devait correspondre au quart des prix actuellement en cours au Maroc. Plusieurs réalisations avaient été effectuées 
jusque-là grâce au Service de l’Urbanisme du Maroc, mais il s’agissait surtout de logements à rez-de-chaussée, en 
trame 8 × 8.

Les principaux facteurs dont il fallait tenir compte était (étaient) l’ensoleillement et le niveau d’évolution des 
habitants. Trois types d’immeubles y répondent: immeuble à orientation Sud, à la façade absolument aveugle pour 
la fraction de population restée attachée à l’éthique musulmane, immeuble Est-Ouest pour celle déjà plus évoluée 
habituée à une application moins stricte des coutumes, immeuble-tour pour les plus proches d’un mode de vie 
européen. Les logements sont identiques: deux chambres et un patio ouvert où se développe la vie familiale (surface 
totale: 35 m²). C’est en effet ce patio qui est le véritable foyer. Chaque logement est équipé d’une installation 
électrique complète, pourvu d’eau courante, douche, W.-C., bac lavoir.

Il fallait assurer le meilleur ensoleillement et une ventilation suffisante. La solution tient dans la disposition des 
patios, réalisés de façon à recevoir, par leur double hauteur, le maximum de soleil avec pénétration jusque dans les 
chambres. La ventilation est assurée dans le sens Est-Ouest ou Nord-Sud.

C’est ainsi que fut réalisée la première partie de la cité expérimentale Atbat-Afrique que nous présentons sur ces 
pages, soit: cent logements, huit magasins, aménagement de la place centrale pour un coût de 350.000.000 francs, 
soit moins de 350.000 francs par logement»75.
كام تخللت بلوك الكدية عامرتان أخريان بنتهام الرشكة العقارية، صدرت رخصة بنائهام يف 21 يناير 1955 بعد قرار التجزئة 
موزعة عىل   51 وعدد شققها  م²   1.055 الديوانة”(  “باطيامت  أو  »أ«  كدية  )عامرة  كرباهام  تبلغ مساحة   .1954 نوفمرب   9 يف 
 ، »ب«(  كدية  )عامرة  الصغرى  أما   .)99 رقم  )الوث.  االستقالل  بداية  إىل  تأخر  قد  بناءها  أن  يظهر  طوابق76،  و5  أريض  دور 
للوقود، وتفاوتت  18 شقة و7 مخازن ومحطة واحدة  ما بني  تتوزع  األريض،  تعلو دورها   3 502 م² وعدد طوابقها  فمساحتها 
مساحات الشقق )9 ذات 47 م² للواحدة و6 ذات 54 و3 ذات 60(، كام تفاوتت مساحات املخازن )2 ذوا 54 و1 ذو 43 و1 

)الوث. رقم 99( 
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ذو 42 و1 ذو 41 و2 ذوا 13(77. وبجوار العامرتني، عقار آخر يف ملك الرشكة أيضا تحت اسم كدية بقعة »د«، “مبني به بعض 
بعد   1955 يناير   21 ببنائه يف  البيضاء  الدار  بلدية  1.015 م²، وقد رخصت  تقارب مساحته  بالطابق األريض وساحة”،  البنايات 

صدور قرار تجزئته يف 9 نوفمرب 1954 78.
غري أن الهدف من بناء هذا البلوك وغريه من البلوكات مل يتحقق، ألن كثريا من سكان كريان سنطرال مل يقدروا عىل تحمل 
واجبات الكراء أوال، ومن قدر منهم، فلم ينتقل إىل هذا النموذج السكني الجديد إما اقتناعا بدعاية املقاومة التي قامت عىل 

لتهديدها79.  أن يكون هدفا  البلوكات، وإما خوفا من  األجنبي، وضمنه  االستعامري  اإلنتاج  محاربة 
الحديث  راج  الذي  السيايس  البعد  وهو  يتحقق  مل  قروض  من  يليه  ما  مع  البلوكات  بناء  أبعاد  أحد  إن  القول  وبذلك، ميكن 

عنه يف بداية الربنامج :
«Il fallait revenir sur cette réalisation de la CIFM, qui s’inscrit dans un ensemble de projets du même genre, 

heureusement, afin de mettre l’accent sur la nécessité de les multiplier.
Il faut se dire que les éléments instables de la population des Carrières Centrales sont maintenant «ceinturés» 

par les 1.800 maisons occupées par des ouvriers définitivement fixés, par la nature même de leur contrat avec le 
prêteur par des ouvriers qui vivent dans des conditions décentes, agréables, et qui sont soucieux  de les maintenir 
le plus longtemps possible.

Cet élément de stabilisation sociale et politique ne peut pas échapper aux autorités de ce pays. Et en revoyant 
les dernières réalisations de la Compagnie immobilière Franco-Marocaine, à la lumière de récent exposé de M. 
Durand, on se rend compte que le problème est clairement posé:

Pour QUINZE MILLIARDS, on peut liquider en moins de deux ans le problème des bidonvilles à Casablanca. 
Nous laissons à tous ceux qui nous lisent le soin de tirer leurs propres conclusions»80.

ولهذا، استقر عدد كبري من األجانب يف هذه البلوكات، وخاصة يف بلوك الكدية الذي كان يطلق عليه سكان كريان سنطرال “بلوك 
الصباليون” لكرثة اإلسبان الساكنني فيه81.

أما البلوك الثالث الذي بنته الرشكة العقارية، فهو بلوك السعادة82 الذي بدأ ورشه يف غشت 1951 بحيازة األرض ودراسة املرشوع التي 
انتهي منها يف نهاية نوفمرب 1951، ثم دشنت طلبات العروض يف 12 يناير 1952. ال منلك ما يسمح لنا بتدقيق تواريخ بدء البناء والبيع، لكن 
ما توصلنا إليه، ويتعلق بجزء من البلوك، يفيد بأن بداية البيع كانت يف 13 دسمرب 1954 ونهايته يف 10 غشت 1955 )الوث. رقم 100(83: 

مثن البقعة وما عليها من بناء )ف(عددهامساحات البقع أو املحالت )م²(

871800.000

863820.000

672620.000

638600.000

612

601

57140-600.000-620.000 580.000

553580.000

351430.000

295400.000

2811
)الوث. رقم 100( 
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)الوث. رقم 101( 
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رمبا استقر املستفيدون يف هذه الدور قبل أن يوقعوا عىل عقود رشائها، فسارعوا إىل إدخال املاء والكهرباء إليها، كام تفيد الوثائق التي 
تتعلق بانخراط اثنني منهم يف خدمات الرشكة املغربية لتوزيع املاء والغاز والكهرباء من املادتني الحيويتني )الوث. رقم 101(84. 

ننتقل إىل البلوكات التي بناها محمد بن العباس بناين ومحمد العراقي وأحمد الجندي فوق أرضهم التي كان تقرر نزعها منهم، يف 
إطار مرشوع املساكن الرخيصة الثمن يف حي كريان سنطرال. ويف شأنها، أبرم االتفاق الودي بينهم ومفتش األمالك املخزنية يف 28 يونيو 

1952، مقابل حصولهم عىل التعويضات التالية )الوث. رقم 102(85 :  

املجموع )بالفرنك(أحمد الجنديمحمد العراقيمحمد بن العباس بناين املساحة )م²(امللك

6.151.750-11.1853.075.8753.075.875لطيفة 

 II 15.721.200-28.5847.860.6007.860.600ظهر البسباسة

V 29.5868.136.1504.068.0754.068.07516.272.300عني الربجة

16.7174.597.1752.298.587,52.298.587,59.194.350بالد جنان

23.669.80017.303.137,56.366.662,547.339.600املجموع
)الوث. رقم 102( 

مقابل  السكنى،  به مصلحة  تقوم  أن  تقرر  ما  بناء  يبارشوا  أن  العمومية  السلطات  األمر، وعرضوا عىل  تراجعوا عن  أنهم  غري 
مصلحة  رئيس   Parniet بارنيي  توصل  ثم  برشوط.  العمومية  السلطات  عليه  وافقت  ما  وهو  امللكية،  نزع  عن  الدولة  تخيل 
السكنى يف 23 نوفمرب 1952 برسالة منهم، يطلبون فيها إدخال تعديالت عىل مرشوع االتفاقية املعروضة عليهم قصد التوقيع،، 
ذلك  يفعلوا  وإن مل  بتوقيعاتهم،  املرشوع مذيال  إعادة  إىل  تلبية طلبهم، ودعاهم  إمكان  بعدم   1952 12 دسمرب  عليهم يف  فرد 
فإنه يعد املحادثات منتهية، مام يسمح ملصلحة األمالك بالعودة إىل مسطرة نزع امللكية86. ويظهر أن هذه االتصاالت مل تنقطع 
ومدير   )1953 أبريل   28( املالكون  وقعه  الذي  االتفاق  إىل  وأفىض   ،1953 مارس   16 يف  الطرفني  بني  تم  الذي  االجتامع  حتى 
الثالثة ميلكون  املجزئني  أن  1953(. وجاء يف حيثياته  )5 ماي  املالية  1953( ومدير  )4 ماي  الداخلية  العمومية ومدير  األشغال 
قطعة أرضية يف حي كريان سنطرال، تقارب 7 هكتارات و39 آرا، وهي يف طور نزع امللكية للسامح لإلدارة ببناء مساكن رخيصة 
الثمن موجهة لسكنى املغاربة، وأنهم اقرتحوا عليها أن يحلوا محلها يف هذا املرشوع املربمج عىل أرضهم. ونصت االتفاقية عىل 
إىل  يلجأ  أن  دون  عليها  م  8 م × 8  شبكة  وفق  صلبة  مساكن  ببناء  اآلخر  الطرف  التزام  مقابل  امللكية،  نزع  عن  الدولة  تخيل 
البناء  وبإنهاء   ،1951 مارس   24 عليه يف ظهري  املصادق  سنطرال  كريان  تهيئة حي  لتصميم  تام  باحرتام  التزم  كام  املايل.  دعمها 
عىل  العقارية  الرشكة  تطبقه  الذي  الثمن  يساوي  بثمن   – أيضا  األرض  مع   – املساكن  كراء  أو  وببيع  شهرا،   30 أقصاه  أجل  يف 
املوجودة  الرباريك  بنقل  املناسب،  الوقت  يف  األوامر،  بإعطاء  تلتزم  اإلدارة  أن  عىل  الثاين  الفصل  ونص  دونه.  أو  مثيلة  مساكن 
للرشب  الصالح  املاء  من  يلزم  مبا  التجزئة  تجهيز  بعمليات  تلتزم  كام  العملية،  مصاريف  املجزئون  يتحمل  أن  عىل  األرض،  عىل 

 ... الصحي والكهرباء والطرق  وقنوات الرصف 
«Il a été exposé ce qui suit:
Le lotisseur est propriétaire aux Carrières Centrales d’une parcelle de 7 hectares 39 ares environ.
Cette parcelle est en cours d’expropriation pour permettre la construction par l’Administration de logements à 

bon marché destinés à la population marocaine.
Le lotisseur a proposé à l’Administration de se substituer à elle pour édifier les dits logements à bon marché sur 

ses propres deniers. Ceci exposé le lotisseur et l’Administration conviennent que:
ARTICLE PREMIER.- Construction des logements.
L’Administration renonce à exproprier, pour y construire des logements à bon marché destinés à la population 

marocaine, une parcelle de 7 ha 39 a environ, appartenant au lotisseur (Bennani, Laraki et Joundy) et constituée 
par les propriétés ci-après énumérées:

- Propriété dite «Latifet», titre foncier 33.082 c,
- Propriété dite «Aïn Bordja V», titre foncier 28.314 c,
- Propriété dite «Bled Jenane», titre foncier 10.109 c,
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Telle au surplus que cette parcelle est délimitée par un liséré rouge au plan annexé à la présente convention.
En contre-partie le lotisseur s’engage à construire sans faire appel à l’aide financière de l’Etat des logements en 

matériaux durs de trame 8 m × 8 m sur la totalité de cette parcelle, en respectant les dispositions du plan d’aménagement 
des Carrières Centrales homologué par dahir du 24 Mars 1951, et ce dans le délai maximum de TRENTE (30) mois.

Le lotisseur s’engage en outre à vendre ou à louer les locaux (terrain compris) à un taux inférieur au prix 
pratiqué par la Compagnie Immobilière Franco-Marocaine pour la vente ou la location de logements similaires.

Le lotisseur fera son affaire de la délivrance par la Municipalité de Casablanca des autorisations de lotir et de 
construire.

ARTICLE 2.- Déplacement des bidons – viabilité – Délais.
L’Autorité Régionale ordonnera en temps opportun le transfert des bidons qui se trouvent actuellement sur le 

terrain, tous les frais entraînés par ce transfert étant à la charge du lotisseur.
En tout état de cause  ce transfert ne pourra pas avoir lieu avant l’aménagement du quartier de Sidi-Othman 

affecté au recasement des bidonvilles.
L’Administration réalisera la viabilité en eau, égouts, chaussées et électricité des voies pour lesquelles le lotisseur 

est riverain d’un seul côté. Le lotisseur remboursera la moitié des dépenses ainsi exposées par l’Administration, au 
fur et à mesure de l’exécution des travaux et dès production des ordres de versement émis par l’Administration. 
Le lotisseur réalisera par ses soins et à ses frais la viabilité en eau, égouts, chaussées et électricité des autres voies.

Le lotisseur fera remise gratuite à la collectivité publique intéressée (Ville ou Banlieue) des terrains d’emprise des 
voies publiques; places,espaces verts, espaces libres situés à l’intérieur du lotissement, après exécution et réception 
de l’intégralité de la viabilité en eau, égouts, chaussées et électricité.

Le point de départ des délais prévus à l’article 1er ci-dessus commencera à courir le jour où l’Administration 
aura réalisé les transferts de bidons éventuellement nécessaires et donné les cotes des égouts et des rues visées à 
l’alinéa 3 ci-dessus, permettant d’entreprendre la construction d’un premier bloc de 50 logements.

ARTICLE 3. – Clauses particulières.
Le lotisseur s’interdit de vendre ou d’hypothéquer les parcelles de terrain non construites en dur; il ne consentira, 

en ce qui les concerne, aucun droit de quelque nature que ce soit.
Toutefois, apport de ces parcelles pourra être fait après agrément du Secrétaire Général du Protectorat, à une 

Société qui sera subrogée dans tous les droits et obligations du lotisseur.
Dans le cas où le lotisseur n’aurait pas construit ainsi qu’il s’y engage à l’article 1er, des logements en matériaux 

durs sur la totalité du terrain, à l’expiration du délai de TRENTE (30) mois; le lotisseur fait promesse de céder 
à l’État Chérifien dès que la demande lui en sera faite la totalité des parcelles non construites, et cela au prix de 
550 frs le m² majoré des frais de viabilité afférente aux dites parcelles qui auraient été supportés par le lotisseur»87

وبالفعل، تقدم املالكون يف 27 أبريل 1954 بطلب الحصول عىل رخصة لبناء األرض التي يف حوزتهم، وافقت عليها املصالح املعنية 
يف 21 ماي 1954 88. وحسب إحدى الروايات، فإن بلوك 15 وبلوك 16 بنتهام مصلحة السكنى، أما بلوك 14 فبناه بناين والجندي 

والسادين )؟(89 .
وهناك تجربة يف ميدان البناء أنجزت يف ثالثة بلوكات، سبقت اإلشارة إليها، وهي تجربة كاسطور castor. وهي تنسب إىل الحيوان 
القارض الذي يعيش يف املناطق الغابوية القريبة من البحريات واألنهار، ويقتات بالنباتات املوجودة يف املاء والجذور واألوراق، ويصنع 

من بقاياها، مبعية زوجته، مسكنه وحواجز لحاميته وأنفاقا للوصول إليه )الوث. رقم 103(.
بتكاليف  بناء مساكنها  تتعاون من أجل  الثانية  العاملية  الحرب  نهاية  الفقرية يف فرنسا بعد  وحدث أن أخذت بعض املجموعات 
 ،les castors ”منخفضة، عن طريق العمل التعاوين التطوعي املجاين لكل مجموعة من تلك املجموعات، سميت “مجموعة كاسطور
تشبيها بذاك الحيوان. وينجز العمل باالعتامد عىل عقد يلتزم فيه كل فرد بالعمل باملجان 32 ساعة يف الشهر وأكرث من أسبوع يف 
العطلة السنوية، مع تعريض نفسه لغرامة يف حالة اإلخالل بذلك. ويتم البناء بالتناوب من أجل إنجاز كل دار من دور املشاركني يف 

هذه الجمعية )الوث. رقم 104(.
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وقد نقلت هذه التجربة من املدن الفرنسية إىل املدن املغربية يف عقد الخمسينيات، وخاصة يف مدينة فضالة )حي العالية( ومدينة 
الرباط )حي يعقوب املنصور(90. وقد أثارت تجربة فضالة إعجاب عبد العزيز بن جلول أحد أعضاء مجلس شورى الحكومة )القسم 

املغريب(، كام جاء يف مداخلته بتاريخ 10 دسمرب 1952:
«Toujours dans le domaine des expériences, le 20 octobre dernier (1952), le même «Petit Marocain» relatait que 

pour la première fois en Afrique du Nord une expérience dite «Castor» était tentée. A Fédala des ouvriers construisent 
eux-mêmes leur maison. Ce compte rendu mentionne des résultats concluants et prometteurs. Constitués en groupe 
les sujets «Castors», absorbés dans la journée par leurs occupations professionnelles, travaillent à leur construction 
dans les heures de liberté et, particulièrement, le soir où hommes, femmes et enfants collaborent au transport des 
matériaux, à la confection des mortiers et à la pose des pierres. Pour ma part je trouve que l’effort fait dans ce 
domaine est des plus louables et que ces initiatives doivent être soutenues par l’Administration et les services de 
l’habitat»91.

وال يهمنا من رد أحد املسؤولني عليه إال مبا يحتويه من معلومات تفيد يف تعرف هذه التجربة:
«M. Ben Jelloul a signalé le système de l’expérience «Castor». C’est exact, nous avons à Fédala fait construire des 

maisons par les intéressés eux-mêmes; on met à leur disposition le terrain, les matériaux, des plans, un surveillant. 
Ils construisent les maisons de leurs propres mains, ça diminue les frais de 40 %. Ils nous paient un loyer pendant 
une dizaine d’années, et après ils sont propriétaires de leurs maisons. Nous nous efforçons de faire évoluer ce 
problème avec les Régions. Ça ne nous mène pas très loin, parce qu’il faut prendre des ouvriers compétents: il n’y 
en a pas des quantités»92.

ثم صدر ظهري رشيف بتاريخ 23 دسمرب 1952 يف “اإلذن يف بيع قطع أرضية مخزنية كائنة يف األقسام املجهزة من طرف مصلحة 
كراسة  املضمنة يف  والقيود  الرشوط  أرضية حسب  قطع  بيع  الرشيف يف  جنابنا  “يأذن  ييل:  ما  األول  فصله  وقد جاء يف  السكنى”. 
التحمالت امللحق بأصل ظهرينا الرشيف هذا قصد بناء محالت لسكنى املغاربة وتلك القطع هي كائنة يف األقسام املجهزة من طرف 
مصلحة السكنى واملعرف بها يف قرارات تصدر من مدير املالية ومدير األشغال العمومية معا”. ومام جاء يف فصله الثاين: “وإذا ما جرى 
التعمري حسب الطريقة البنائية املدعوة »كاسطور« فيجوز ملصلحة السكنى أن تتخىل باملراضاة ملن خصصت بهم القطع عن املواد 

التي ال بد منها للتعمري املشار إليه” )الوث. رقم 105(93 :

)الوث. رقم 104( )الوث. رقم 103( 
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وقد تم اعتامد هذه التجربة يف كريان سنطرال يف السياق الذي يوضحه النص التايل :
«Pour loger les 150.000 personnes domiciliées dans les différents bidonvilles de Casablanca, il faudrait investir 

une somme d’environ 15 milliards dont l’État ne peut supporter la charge. On constate également que l’effort privé, 
en particulier celui des employeurs de main – d’œuvre marocaine, est peu important. Enfin, une société à économie 
mixte telle que la C.I.F.M., malgré un louable effort technique et de compréhension, construit un habitat lourd 
et très cher qui grève dangereusement le budget du prolétaire marocain. En effet, nous pouvons considérer que la 
famille pauvre ne peut affecter au poste «logement» de son budget qu’un maximum de 15 % de ses ressources; 
pour un manœuvre non spécialisé au salaire horaire de 66,90 F, cela représente un peu plus de 2.000 F par mois à 
consacrer au loyer, en supposant que l’intéressé travaille régulièrement 25 jours par mois, ce qui n’est pas toujours 
réalisé.

Il a donc fallu songer à une formule moins coûteuse où le prix de la main-d’oeuvre serait récupéré, tout au moins 
en partie; l’idée d’une expérience «castor» qui avait déjà donné de bons résultats à Rabat et à Fédala, a donc été 
lancée aux Carrières Centrales à la fin de l’année 1954 sur un programme de 400 logements»94.

تقوم التجربة عىل مجموعة من الرشوط التي يجب أن تتوفر يف الراغبني يف االستفادة منها، ومنها أن يكونوا قارين يف العمل وذوي 
مداخيل كافية لتسديد ديون القرض السكني وأن يكونوا سكنوا كريان سنطرال أو مدينة الدار البيضاء لفرتة محددة وأن يكونوا ساكنني 

يف الكريان، ويلتزموا بهدم براريكهم بعد الحصول عىل الدار يف كاسطور.
األرس  أرباب  عىل  مفصلة  بطاقات  أو  استامرات  توزيع  خالل  من  املعلومات،  هذه  بجمع  املقدمني  املقاطعة  خليفة  كلف  وقد 
التي ترتشح للحصول عىل األرض وبناء الدار، كام أعد لجنة كلفها، إىل جانب 5 أعضاء من “جامعة” الكريان، لوضع اللوائح النهائية 
للمستفيدين من هذه العملية. ويلزم املرشحون مبلء تلك البطاقات وتقديم ملفات تحتوي عىل عدد من الوثائق، مثل شهادة العمل95. 

)الوث. رقم 106( )الوث. رقم 105( 
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وعىل سبيل املثال، بيعت إحدى بقع تجزئة كاسطور مببلغ 480.000 ف قسطت عىل 15 سنة، وتسلم املستفيد منها كميات معينة من مواد 
البناء من حجر وإسمنت وحديد96، بعد تعبئته بطاقة معلومات خاصة بوضعه أو استامرة ترشيح للمرشوع )الوث.  رقم  106(. 

تبني األرسة التي توفرت فيها الرشوط املطلوبة دارها بنفسها أو باالعتامد عىل بعض البنائني أو “املعلمني”، وتعتمد عىل صندوق 
القروض من أجل البناء يف متويل مرشوعها، ويبلغ القرض يف املعدل 350.000 ف وهو ما يناسب يف املعدل مثن رشاء األرض ومواد 
البناء. ويصبح املستفيد مالكا ملنزله يف ظرف 10 سنوات، بعد تسديد أقساط شهرية ترتاوح ما بني 3.000 ف و3.500 ف. وتتوىل الدولة 
تجهيز األرايض التي يقام عليها مرشوع كاسطور، مع تكليف موظفيها العاملني يف األشغال العمومية بتخطيطها وفق الشبكة الصحية 

التي تقرر قبولها يف كريان سنطرال. 
جرى تطبيق هذه التجربة يف كريان سنطرال يف نهاية سنة 1954، وهمت 390 دار مبنية عىل نفس النمط، تقرر بناؤها وفق أشطر 
عديدة وحسب جدول زمني دقيق جدا97. فقد تقرر توزيع عملية بناء 400 دار عىل سنتني )77 خالل فرتة الحامية(، وحددت املدد 

املتوسطة لألشغال يف شهرين لكل قسط، أي ما يتطلب 26 شهرا إلنجاز مجموع املرشوع )الوث. رقم 107(98. 

تواريخ اإلنجازعدد الدورالشطر

1954-12-1931األول

1955-02-1204الثاين

1955-02-1426الثالث

1955-04-1204الرابع

1955-04-1219الخامس

 Francis الكوست  فرانسيس  العام  املقيم  زار  وقد 
Lacoste املرشوع يف بداياته أواخر شهر مارس 1955، حيث 
به واستدل  إعجابه  البناء، فعرب عن  كانت 32 دارا يف طور 
لالستفادة  املقدمة  الطلبات  بعدد  به  املغاربة  اهتامم  عىل 

منه، وهو 274. ومام جاء يف خطابه99:
«C’est la bonne formule, les gens travaillent pour eux-mêmes. J’espère que peu à peu la ville va se transformer. 

Pour y arriver, il faut que tout le monde s’y mette».
وأحدثت يف هذه الفرتة تجزئات أخرى، لعل أهمها تجزئتا درب السعد والحاج عيل100. وللحديث عن التجزئة األوىل، ال بد من العودة إىل 
الوراء، وبالضبط إىل 25 نوفمرب 1930، حينام أسس أوجني لوندرا وسمساره محمد بن بوعزة املصباحي البوعجامي )زوج زهرة بنت أحمد 
ابن قاسم(101 رشكة مجهولة تحت اسم رشكة گاليكس، بلغ رأس مالها 2.000.000 ف )2.000 سهم(، اكتتب فيها الرشيك األول أرض “بالد 
النوالة” )1300 سهم( وأرض لوسيان، والثاين ما تبقى بيده من أرض “السهب” الواقعة فيام بني زنقة بيرتمان غربا وزنقة البار رشقا وشارع 

مارينيي شامال وزنقة ال منطواز جنوبا )300 سهم(102. واكتتب 6 أجانب األسهم الباقية نقدا، وعددها 400 )الوث. رقم 108(103.

عدد األسهماالسم

Colonel de Vesian Jean-Louis Marcel 56

Ritter Gaétan167

Durand de Villiers Paul Frédéric 22

Blondel Henri122

Bonessio Marcel 28

Cousergue Jean5

)الوث. رقم 107( 

)الوث. رقم 108( 

)الوث. رقم 107( 
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وقد وسعت هذه الرشكة من أمالكها بالقرب من الطريق املؤدية من عني الربجة إىل عني السبع يف 20 يناير 1931، بعد أن حازت من 
29 هراويا أرض “حفرة البسباسة” التي تبلغ مساحتها 74.170م² بثمن 445.020 ف104، نرجح أنها استغلتها يف الفالحة بصفة مبارشة 

أو بتأجريها، كام يظهر من محرض جمع الرشكة يف 10 دسمرب 1954 105. 
ال منلك شيئا عن تطور هذه الرشكة حتى سنة 1938، عندما ساهمت، بقطعة من “السهب”، تبلغ مساحتها 18.000 م²، من أجل 
تكوين وعاء عقاري يسمح بإنشاء حي خاص بعامل الرشكات املوجودة يف حي روش نوار، وهو ما سبق الحديث عنه. ونتيجة هذه 

املساهمة، قررت اللجنة البلدية أن ترخص لهذه الرشكة بتجزئة أرضها، كام نص عىل ذلك الفصل السادس من العقد املربم بينهام106:
«La Société GALIX est autorisée à lotir le terrain «SEHB» restant sa propriété, et à l’affecter à la construction 

d’habitations indigènes, conformément aux dispositions spéciales du règlement général de voirie et de construction 
en vigueur, relatif aux constructions indigènes»107.

ما نعلمه، أيضا، هو أن الرشكة بعثت رسالة، إىل رئيس املصالح البلدية يف 27 أكتوبر 1938، تطلب منه املصادقة عىل مرشوعها، وأنها 
قامت ببضعة بيوع )الوث. رقم 109(108.

مثن م² )ف(املساحة )م²(التاريخ

15-05-19502502.200

07-02-19512003.000

90 )بقعتان(23-04-1953

19-07-19541825.000
)الوث. رقم 109( 

)الوث. رقم 110( 
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ال نعلم األسباب التي جعلت عمليات البيع قليلة ومتباعدة من الناحية الزمنية، كام ال نعلم الهدف الذي توخاه منها حائزو تلك 
املساحات، لكننا نعلم السبب الذي جعل الجمع العام االستثنايئ للمساهمني يف 10 دسمرب 1954 يقرر حل هذه الرشكة قبل األوان يف 

متم السنة، وهو استحالة استغالل أراضيها من الناحية الفالحية أمام توسع املجال الحرضي :
«Le Président rappelle que la Société a pour objet l’exploitation agricole par location ou par voie directe des 

immeubles lui appartenant.
Il expose qu’en raison de l’extension du périmètre urbain de Casablanca l’exploitation agricole de ces terrains 

est devenue impossible.
Dans ces conditions, M. le Président indique que le Conseil d’administration propose la dissolution anticipée de 

la société» 109.
ثم بدأت مرحلة أخرى يف 6 يناير 1955، فوتت فيها الرشكة أرض “السهب” العارية )مساحتها 38.000 م²( إىل 5 مغاربة بثمن 
38.000.000 ف. وهم الحاج عيل بن عبد الله الهواري والحاج الطيب بن الحاج محمد والحاج الحسني بن نارص بن الحسني بوهوش 
والحاج أحمد بن الحاج محمد وكريم وعبد الله بن الحاج امحمد الذين تقدموا بطلب تجزئتها إىل املصالح البلدية، فكانت لهم املوافقة 

يف 23 فرباير 1955 110. 
يظهر أن بقع هذه التجزئة كانت متفاوتة من حيث املساحة، لكنها كانت عىل العموم مساحات كربى )الوث. رقم 110( بالقياس 
مع مساحة بقع درب موالي الرشيف، مام يعني أن هذا املرشوع كان موجها لرشيحة من سكان كريان سنطرال كان وضعها االقتصادي 
واالجتامعي أعىل، وهو ما سمح بظهور مشاريع معينة تحتاج إىل مجاالت كبرية املساحة، ومنها مرشوع سينام رشيف الذي سنعود 

إىل الحديث عنه الحقا.
أما تجزئة الحاج عيل111، فقد فوتت الرشكة اآلسيوية واإلفريقية أرضها إىل أحمد بن الحاج محمد واكريم والحاج الطيبي بن الحاج 
محمد وأحمد بن الحاج امحمد، مبوجب العقد املربم يف 18 غشت 1951 و22 غشت 1951. ويشري عقد الرشاء إىل أن هذه األرض تقع 
يف درب موالي الرشيف وتبلغ مساحتها 19.350 م² ومثنها 21.000.000 ف، وأنها عارية موجهة للبناء، مع وجود بعض البنايات عليها 
)حامم ومستودعات ودور( بصفة جزئية. ويشري الفصل الرابع إىل أن هذه البنايات موضوع لكراء شفوي، وأن الحائزين عىل علم بأن 

األزموري يستأجر الحامم مدة متصلة تجاوزت 4 سنوات:
«Toutefois, il est précisé que Mr. Zemmouri, locataire du local à usage de hammam, peut invoquer la jouissance 

consécutive depuis plus de quatre ans de ce local … ce dont les acquéreurs ont parfaite connaissance»112

وبعد ذلك، رفع الحائزون دعوى إىل رئيس ابتدائية الدار البيضاء يف 12 أكتوبر 1951، عرضوا فيها يف البداية حيثياتها. فقد ذكروا 
أنهم كانوا بصدد البحث عن أرض يستثمرون فيها أموالهم )تشييد دور خاصة بسكناهم وبنايات لإليجار(، إىل أن اتصل بهم سمسار 
مغريب اقرتح عليهم األرض املذكورة. ثم أشاروا إىل أن االقرتاح نال رضاهم بحكم موقع األرض يف حي روش نوار الصناعي بالقرب من 

ساحة هينتز، مام جعلهم يتصلون بالرشكة املالكة، مع التلميح إىل النصب الذي راحوا ضحيته:
«Que ce terrain, situé dans le quartier industriel des Roches Noires, près de la Place Heintz, correspondait 

parfaitement à leurs désirs.
Qu’ils entrent alors directement en rapport avec la Compagnie Asiatique et Africaine.
Que pour provoquer leur décision, cette personne morale leur présenta et laissa même entre leurs mains, (pièce 

jointe 1) un plan de lotissement établi par son géomètre, (?) qui par sa conception les tranquillisait entièrement sur 
la valeur de l’opération.

Que très rapidement, les contrats furent rédigés par la venderesse elle-même et signés, dès le 22 août 1951.
Que cependant, au moment de la transaction, et lors des pourparlers l’ayant précédés, la Compagnie Asiatique 

et Africaine a volontairement omis de préciser que la superficie vendue, de 19.350 mètres carrés, était compris dans 
un plan d’aménagement qu’un Dahir de 24 Mars 1951 (B.O. 2008 du 20 avril 1951 (pièce jointe 2) approuvait et 
déclarait d’utilité publique.
ثم انتقل املتظلمون إىل الحديث عن افتضاح األمر بعدما وقعوا العقد، وما قد يلحقهم من رضر بليغ )فقدان أكرث من ثالثة أرباع 
األرض( يف حالة تطبييق تصميم التهيئة املحتمل، ملا يرتتب عليه من اقتطاع أراض رضورية إلقامة التجزئة )البنية التحتية من طرق 
وشبكة واد حار ...( والعامرات العمومية التي تعتزم بناءها. وأضافوا مشكلة أخرى، وهي أنهم ال يستطيعون إال بناء منازل ضعيفة 
القيمة من غرفتني عىل املساحة القليلة املتبقية، مع حرمانهم من بناء طابق عليها، عالوة عىل اإليجار الهزيل الذي قد يعود عليهم 
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من منازل رخيصة الثمن. وتحدثوا كذلك عام تبني لهم، فيام بعد، وهو أن األرض كانت معروضة للبيع لدى بعض الوكاالت العقارية 
بثمن يقل عن الثمن الذي دفعوه بكثري.

ثم أخربوا رئيس املحكمة باإلنذار الذي أرسلوه إىل الرشكة يف 15 سبتمرب 1951 من أجل فسخ العقد بصفة ودية، لكنهم ووجهوا 
بعدم قبوله، كام أخربوه مبا تزعمه هذه الرشكة من عدم إمكان مالحقتها أمام القضاء مبا تعمدت ثبته يف رشط حرر بصيغة عامة.

ثم وقعت الرشكة اآلسيوية واإلفريقية مع امللك الخاص للدولة عقدا يف 27 أكتوبر 1951، مبوجبه حازت الدولة قطعة أرض عارية 
تقارب مساحتها 6.700 م² تقتطع من أرضها املذكورة سابقا، مقابل مبلغ 6.030.000 ف113. 

ال نعلم بدقة تطور هذا الخالف، وما يهمنا هو أن األرض آلت يف األخري إىل الحاج عيل بن عبد الله الهواري بعد العقد الذي أبرمه 
مع املالكني الثالثة يف 25 يونيو 1953 يف شأن حيازة ربع حقهم عىل الشياع فيها. ثم حصل عىل رخصة تجزئتها، كام جاء يف الرسالة التي 
تلقاها من روفريا يف 17 أكتوبر 1953، وفيها ذكره مبا تلح عليه مصلحة التعمري من وجوب احرتام “الشبكة – النموذج” يف بناء الطوابق:

)الوث. رقم 111( 
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«Par lettre en date du 29 Septembre 1953 vous avez bien voulu m’adresser les dossiers de lotissement de la 
propriété HADJ ALI, T.F. N° 9.307c.

J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint en retour l’un de ces dossiers revêtu de la mention «NE VARIETUR» et 
complété d’une décision d’approbation.

En ce qui concerne la construction d’habitations à étages, il y a lieu d’appliquer la réglementation qui correspond à 
la trame-type du Service de l’Urbanisme c›est-à-dire: lots d’une superficie supérieure à 85 m² - un étage;

- superficie minimum de cour : 36 m².
- minimum de vue directe : 6 m.
Pour les lots de 8 m × 8 m construction d’un étage possible lorsque le lot est bordure Sud d’une voie»114.

وبالفعل، باع الحاج عيل عدة بقع من هذه التجزئة )الوث. رقم 111(.

الثمن اإلجاميل )ف(مثن م² )ف(املساحة )م²(التاريخ

15-10-1953646.000384.000

07-01-1954897.000623.000

12-01-1954895.000445.000

13-01-19547657.267.500

11-03-195410010.0001.000.000

31-03-195457285.000

06-04-195480720.000

30-09-1954898.000712.000

30-09-19541006.000600.000

01-10-19541006.000600.000

06-10-19541009.000900.000

21-10-1954579.000513.000

22-10-195489712.000

24-10-195480640.000

08-11-195410010.0001.000.000

20-11-19541001.000.000

25-10-195479474.000

02-01-19552001.700.000

07-03-195589534.000

12-07-19558410.000840.000

18-10-19551.2133.0003.639.000

22-11-1955137959.000

02-12-19552763.000828.000

26-12-19556813.0002.043.000
)الوث. رقم 111( 
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3( إنجاز املرافق العمومية :

تقرر توفري 3 أنواع من التجهيزات املتكاملة عىل صعيد مقاطعة كريان سنطرال115.، وغريها من مقاطعات الدار البيضاء: تجهيز إداري 
وتجهيز اجتامعي وتربوي وتجهيز طبي – اجتامعي. وجاء تفصيل ذلك يف الخطاب الذي ألقاه موريس بابون Maurice Papon الكاتب 

العام للحامية أمام الشعبة الفرنسية من مجلس شورى الحكومة:
«Il s’agit de réaliser, dans une ville comme Casablanca, un triple équipement portant sur trois secteurs bien définis 

mais complémentaires: équipement administratif, équipement social et éducatif, et équipement médico-social.
Au sein de chaque arrondissement (constitué par secteurs de 40.000 à 50.000 habitants, ce qui a paru la masse 

de population optima pour justifier la mise en place d’un tel équipement) seront installés:
Un équipement administratif comprenant notamment un bureau destiné à l’administration et à l’état civil et 

également un siège des conseils d’arrondissement élus lorsque ceux-ci seront mis en place;
Un équipement éducatif comprenant :
- un centre d’éducation de base où sera dispensé, en un an, avec un rudiment d’instruction, une formation pré 

- professionnelle de débrouillage manuel et des conseils pratiques, ce qui souligne le problème devant lequel nous 
nous trouvons, un problème pressant qui est celui d’offrir un cadre de vie collective et sociale à cette population 
urbaine aujourd’hui en butte à maintes difficultés;

- un centre de jeunesse qui servira de lieu de loisirs éducatifs et de centre d’orientation sociale et un foyer féminin 
de la jeunesse dont la création est indispensable, étant donné la rapidité d’évolution de la jeune fille musulmane, 

- enfin, un terrain de sports;
Troisième élément de cet ensemble, un équipement médico-social qui comportera:
- un centre de santé groupant des dispensaires de médecine générale, de spécialités de lutte antivénérienne et 

antituberculeuse et des centres de protection maternelle et infantile ;
- un centre d’affaires sociales où seront groupés les services d’assistance sociale ainsi que des bureaux d’orientation 

professionnelle et de reclassement des travailleurs:
- une garderie enfin qui complétera l’œuvre d’assistance amorcée par les Centres de protection maternelle et infantile.
Un tel plan, par son caractère concret et réaliste, vous apparaîtra comme devant répondre aux besoins que vous 

connaissez parfaitement …»116.
أ( التجهيز االجتامعي – الرتبوي:

بعدما أحدثت مديرية التعليم العمومي مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية يف دار بوعزة سنة 1946 117، ظهر لديها مرشوع إلحداث 
البنات، حسب ما يظهر من  ابتدائية باملواصفات املعروفة يف درب موالي الرشيف، كانت موجهة، يف األصل، لتدريس  أول مدرسة 
 École des Filles Musulmanes ”تسمية األرض التي تقرر بناؤها عليها، وهي “مدرسة الفتيات املسلامت للحي الصناعي الرشقي

 .118 du Quartier Industriel Est-État
تخلت بلدية الدار البيضاء للدولة الرشيفة )لحساب مديرية التعليم العمومي(، ومبوجب القرار الوزيري املوقع يف 6 أكتوبر 1947 
والعقد الذي أبرم بينهام يف 1 يوليوز 1947 و10 أكتوبر 1947، عن جزء من األرض البلدية الواقعة يف درب موالي الرشيف ما بني زنقة 

كامبي وزنقة بيرتمان وزنقة بوردونو، مساحتها 8.000 م² بالتقريب ومثنها 2.400.000 ف )الوث. رقم 112(119.

ثم أرشفت تلك املديرية عىل بناء املدرسة يف 
غضون  يف  يكتمل  كاد  حتى  الالحقة،  السنوات 
سنة 1950، وكان باإلمكان البدء بفتح 3 أقسام يف 
عيد الفصح، فأثارت انتباه أحد الصحافيني الذي 
خصها بتحقيق، للتعريف بها، دون أن يتمكن من 
معرفة هل هي موجهة لتدريس البنات أم البنني. 

ومام جاء فيه:

) الوث. رقم 112( 
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«Il y a dans le quartier Industriel Est quelques rues difficiles à découvrir: rue du Colonel - Lamy… du  Commandant 
- Bourdonneau… du Lieutenant - Campi. On peut y trouver une école en cours de construction.

S’il vous arrive d’aller sur ce chantier, vous découvrirez un bâtiment presque terminé et dont la façade aura 80 
mètres de longueur.

Les ouvriers qui y travaillent ne sont pas bavards, beaucoup ignorent tout de l’affection prochaine du bâtiment. 
Quelques – uns peut être seront heureux de pouvoir renseigner le visiteur.

Cette école est destinée aux enfants marocains.
On ne sait pas encore très bien, paraît - il, si elle sera affectée à des garçons ou à des fillettes.
L’établissement comprend huit classes en rez - de - chaussée dont la finition n’est pas encore terminée. Cependant 

la Direction de l’Instruction Publique envisageait d’ouvrir trois classes dès la rentrée de Pâques. Les cinq autres 
seraient terminées pour la rentrée d’octobre prochain.

Selon les renseignements recueillis, l’école une fois achevée, comprendra dix-sept classes, ainsi qu’une infirmerie, 
des pavillons pour le personnel d’administration de l’école, pour les professeurs, un immense préau et une cantine 
scolaire.

Ces bâtiments formeront un carré d’environ 90 mètres de côté. L’intérieur de ce vaste carré constituera une 
immense cour de récréation, où les gosses pourront courir à leur aise, sans aucun danger d’accident.

L’effort de la Direction de l’Enseignement au Maroc, continue et s’exerce dans les différents centres de notre ville. 
Cette fois les enfants du Centre Industriel Est, pourront trouver près de chez eux une école qui les accueillera. Nul 
doute que bon de postulants n’envahissent immédiatement les classes mises à leur disposition»120 .  

البداية أن تكون خاصة بالبنات ؟  ال نستطيع اإلجابة عن األسئلة املتعلقة بسياق إحداث هذه املدرسة: ملاذا قرر املسؤولون يف 
ملاذا حولوها إىل تدريس الذكور121 ؟ هل أدركوا أن إمكانية تسجيل البنات فيها ضعيفة يف مجتمع كريان سنطرال آنذاك ؟ هل كان 
إقبال األرس عىل تسجيل بناتهم ضعيفا بالفعل ؟ ما يهمنا هنا هو أن البناء اكتمل يف سنة 1951 122، فتوقفت مدرسة كريان سنطرال 
اإلسالمية املوجودة يف دار بوعزة وانتقل تالمذتها إىل املدرسة الجديدة التي واصل گامبري إدارتها تحت اسم مدرسة درب موالي الرشيف 
اإلسالمية123، مع نقل ما توفر لديها من مكاتب ووثائق وطاوالت وغري ذلك )الوث. رقم 113(، وهو ما تجمع عليه الشهادات الشفوية 

وما تيرس لنا من القليل املكتوب124. 

)الوث. رقم 113( 
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تكونت املدرسة الجديدة من 18 قسام، واستقبلت 918 تلميذا إىل حدود سنة 1954 125. وكانت مدة الدراسة فيها ست سنوات، 
املغاربة  املعلمني  من  مجموعة  تالمذتها  تأطري  يف  وشارك  للمتوسط،  وقسمني  لالبتدايئ  وقسمني  للتحضريي  قسمني  عىل  موزعة 
موليان  ومدام   Ejnaire إيجنري  ومدام   La Soguette صوگيت  ال  ومدام   Jeanne Garabie گارايب  جان  مدام  منهم  واألجانب، 
 Jacqueline Orengo أورينگو  وجاكلني   Victorine Garland گارالن  ٍفكتورين  ومدام   Casanova كازانوفا  ومسيو   Meulien
ومحمد بلامحي وأحمد بن رشقي ومصطفى )؟( وعمر )؟( ومحمد األزموري والفقيه محمد “شويش” وزروق126. كانوا يدرسون 
مواد مختلفة يف حصة اللغة الفرنسية )اإلمالء والحساب واللغة والتاريخ والجغرافيا ...(، ويف حصة اللغة العربية )النحو والرصف 

واإلعراب وبعض السور من القرآن الكريم( باالعتامد عىل مجموعة من الكتب املدرسية )الوث. رقم 114(، ومنها:

كان  حيث  غذائية،  وجبات   )115 رقم  )الوث.  لتالمذتها  املدرسة  وفرت  وقد 
املرىب،  وبعض  الخبز  من  قطعة  من  مكونا  فطورا  يهيئ  الكوزيني”  أحمد  “يس 
)“بون”(  بطاقة  يتسلمون  التالميذ  وكان  حمص”.  و“جبانية  خبزة  ربع  من  وغذاء 
عمليات  من  مجانا  يستفيدون  كانوا  كام  الشابو،  رشكة  حامم  بولوج  لهم  تسمح 
الشتاء  فصل  يف  ويتسلمون  الربغوث”،  ب“دواء  والرش  )“الجلبة”(  التلقيح 
فرصة  فتكون  واألحد،  السبت  أيام  تتعطل  املدرسة  وكانت  “الرتيكوات”127. 
غابة  مثل  البيضاء  الدار  ضاحية  إىل  األعوان  أحد  صحبة  للتالميذ  خرجات  لتنظيم 
توزع  سنوي  بحفل  الدراسية  السنة  وتختم  زناتة.  وشاطئ  )كاسكاد(  الشالالت 
أشهر   3 متتد  التي  الصيفية  العطلة  قبل  التالميذ،  من  املتفوقني  عىل  الجوائز  فيه 
موالي  درب  بداياتها  يف  املدرسة  من  صورتان  ييل  وفيام  وغشت(.  ويوليوز  )يونيو 

الخمسينيات128: عقد  أوائل  الرشيف 

)الوث. رقم 114( 

)الوث. رقم 115( 
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وقد تقدم الجتياز امتحان الشهادة االبتدائية الذي كان يجري يف مدرسة باالند Ballande بجوار جامع ولد الحمراء يف املدينة القدمية 
عدد من تالمذة هذه املدرسة، ومن تالميذها األوائل الذين حصلوا عىل هذه الشهادة حميد بن بوجمعة، وذلك خالل السنة الدراسية 

1950-1951 )الوث. رقم 116(.

اشتهرت هذه املدرسة، بل وما تزال كذلك يف ذواكر شيوخ الحي املحمدي وحتى اآلن، باسم مديرها أوطون گامبري الذي صارت 
تحمل اسمه، بعد قتله من قبل إحدى منظامت املقاومة املسلحة يف 12 مارس 1955 )الوث. رقم 117(129، فعوضه عىل إدارتها بيري 

گييو Pierre Guillot، وذلك ملدة تجاوزت تاريخ اإلعالن عن االستقالل الرسمي يف 2 مارس 1956 عىل األقل130.

بعد أن نقل أوطون گامبري، يف بداية السنة الدراسية 1951-1952، مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية إىل درب موالي الرشيف، وبسبب 
غياب املدرسة التي ميكن أن تستقبل أطفال كريان سنطرال البالغني سن التمدرس، قررت مديرية املعارف أن تحدث يف دار بوعزة 
نادي كريان سنطرال االجتامعي Foyer Social des Carrières Centrales، وهو فرع تابع ملصلحة الشبيبة والرياضة131 كان مكلفا 
مبحاربة ظاهرة الطفولة املنحرفة، فعينت عليها أحد موظفيها يف صيف 1951، وهو فرانك گينري Franck Gaignaire 132 الذي ترسخ 
اسمه يف ذواكر ساكنة الحي املحمدي133. وحسب ما ورد يف بعض التقارير الصحافية والروايات الشفوية، فقد أقام هذا الرجل املشبع 
بالربوتستانتية النادي االجتامعي )الوث. رقم 118( يف تلك الدار، ووفر فيه مدرسة غري نظامية une école foraine من حجرة 

)الوث. رقم 116( 

)الوث. رقم 117( 
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داخلية  مع  ولد،  و200  بنت   150 التفويج،  نظام  حسب  تستقبل،  واحدة 
مالمئا  مكانا  النادي  جعل  عىل  وعمل   .134)119 رقم  )الوث.  بنتا   70 تأوي 
األشجار  أنواع  مبختلف  بتزيينه  وذلك  األطفال،  من  الرشيحة  تلك  الستقبال 

محيطه135. غرسها حول  التي 

«Le Foyer des Carrières Centrales, c’est le plus ancien, celui 
qui a servi de test. Il reçoit, lui, 60 apprentis, possède son 
restaurent à bas prix, son club de jeunes, sa salle de loisirs, son 
terrain de sports». 

(Conseil du gouvernement. Section française. Séance de 
décembre 1953. II Documents annexes, Imprimerie Officielle, 
Rabat, 1954, p. 538.

فرانك گينري

)الوث. رقم 119( 

)الوث. رقم 118(  )الوث. رقم 118( 

)الوث. رقم 118( 
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ويعدد النص التايل أوجه إشعاع هذا النادي يف كريان سنطرال:
«Son rayonnement s’étend sur tout le quartier sous les formes les plus diverses:
- Restaurent populaire – dont le démarrage est lent, car, l’aide des patrons nous fait actuellement défaut.
- Bureau de placement dirigé par un agent de la Direction du Travail pour le placement des adultes.
- Écoles foraines où 400 fillettes et garçons reçoivent les premiers éléments d’instruction avant d’être scolarisés 

l’année prochaine.
- Salles de jeux – salle de culture physique (trop petites déjà pour recevoir le soir à la sortie du travail la jeunesse 

qui vient y chercher un moment de détente).
- Cinéma 16 mm.
- L’Équipe Sportive du quartier a son siège au foyer, (bien conseillée, formée physiquement et moralement, citée 

en exemple par les arbitres. Elle est arrivée cette année en tête de sa promotion». (Faits et Idées, 1 mai 54, p. 26).
التي  الوسائل  الحديث عن  عند  املثل  النادي مرضب  كان  ولذلك، 
يجب استعاملها ملحاربة املراهقة الضائعة136. بل وفتح أبوابها يف وجه 
والشغل  )السكن  مشاكلهم  حل  يف  يتدخل  سنطرال،  كريان  سكان 
واالستشفاء والتغذية ...(137، مدعوما مبعاونيه من الفرنسيني )ميشيل( 
قام بدور  الذي  “الكوك”(  أو  الرگراگي  واملغاربة )عمر دادة والعريب 
كبري يف توفري الشغل لعدد كبري من القارصين النازلني فيه، من خالل 
ما نسجه من عالقات يف حي روش نوار الصناعي وغريه )الوث. رقم 

 .138)120
نفسه  مديره عىل حرش  تؤاخذ  الفرنسية  السلطات  كانت  ولذلك، 
فيام ال يعنيه، وتتداول يف شأن تغيريه من مكانه139. ولذلك، أيضا، نال 
الرجل ثقة السكان وعطفهم، فلم ميسوه ومن معه يف مؤسسته بسوء 
إبان املظاهرات الحاشدة التي وقعت يف كريان سنطرال إبان حوادث 
كريان سنطرال  بسكان  تجربته، يف عالقته  وأثارت  فرحات حشاد140. 
وظروف اشتغاله، عىل الرغم من ضعف إمكاناته كمسؤول عن تلك 

املصلحة141، الصحافيني الذين خصوه بتحقيقات مطولة، منها:
«(…) Mais il nous faut parler encore de l’admirable travail qui se fait dans ces bidonvilles. (…) Aux Carrières 

Centrales, dans le bidonville même, se trouve une école foraine pour les garçons et pour les filles ainsi qu’un 
cours normal de la Direction de l’Instruction Publique. Il est à peine besoin de souligner à quel point l’action 
de l’Instruction Publique et celle de la Jeunesse et des Sports se trouvent étroitement entremêlées dans toutes ces 
occasions où la bonne volonté – et l’argent – de tous les services sont nécessaires pour obtenir des résultats.

Nous ne pouvons pas parler des Carrières Centrales sans évoquer la figure populaire de M. Gaignières (Gaignaire), 
bien que nous sachions à quel point il répugne à toute publicité. 

Cette sorte de saint laïc qui s’est installé aux Carrières Centrales où dans les pires circonstances il a toujours 
bénéficié de l’estime et même de l’admiration de ses milliers de voisins, comme les prêtres-ouvriers choisissent 
Villeboeuf ou Billancourt à Paris.

Là était le travail qu’il voulait accomplir.
Où pourrait – elle être plus utile qu’ici cette sorte de providence au visage rond et souriant, le crâne dénudé, 

brûlé par le soleil qui, jamais, n’arrête son action, même à l’heure la plus chaude. Mais cessons de louer car on en 
nous voudrait et Gaignières (Gaignaire) le turbulent, l’efficace, sait bien le premier que, pour vivre heureux, il faut 
vivre caché. Pour lui, le bonheur, c’est de continuer à faire le plus discrètement possible, au prix de tous les sacrifices 
(et des plus lourds sacrifices financiers personnels, chacun sait cela aux Carrières Centrales) l’œuvre que lui seul 
pouvait entreprendre et réussir: guider les enfants, sauver les grands, aider tous ceux qui ont besoin de lui»142.

)الوث. رقم 120( 
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بل وكان هذا الرجل، بحضوره وعمله يف قلب كريان سنطرال يف ظرفية سياسية واجتامعية متوترة، موضوع حوار جرى يف جلسة 
عقدها القسم الفرنيس التابع ملجلس شورى الحكومة يف 4 دسمرب 1952، وفيه عرب أحد أعضائه عن إعجابه بالدور الذي يقوم به :
« M. Comte. - (…) Le rapporteur a parlé de l’action du Service de la Jeunesse et de son rôle auprès de l’enfance 

délinquante. Je voudrais rendre ici hommage à un apôtre qui s’est donné à cette tâche, M. Gaignaire, moniteur du 
Service de la Jeunesse et des Sports. En plein quartier des Carrières Centrales, à Casablanca, il a réussi, d’abord 
à s’imposer, ensuite à faire fonctionner un foyer social qui est vraiment digne de l’œuvre française dans ce pays. 
Vous connaissez bien l’endroit, mon Général, puisque vous y êtes allé vous-même. J’ai été voir sur place le travail 
de cet homme.

M. Hutin. - Il n’est heureusement pas le seul, et le Service de la Jeunesse comprend beaucoup de fonctionnaires 
de cette valeur.

M. Comte. - Hélas non, ils ne sont pas tous comme cela; je n’en ai malheureusement compté qu’un seul et il en 
faudrait beaucoup. Pour entreprendre une pareille tâche il faut vraiment être un peu fou.

M. Comte - Attends, mon cher camarade… Attendez mon cher collègue… mon cher président. Je vais vous 
dire. On a pris un homme; on l’a mis au milieu d’une population grouillante, en lui disant de faire quelque chose; 
on a jeté un Européen en plein bidonville. Et cet homme, à son arrivée, a subi les pires insultes de la part de la 
population marocaine: on lui a craché dessus, on a Sali sa porte, on a battu les enfants qui venaient chez lui, on a 
empêché les gens de franchir sa porte. Il a tenu envers et contre tous; et j’ai pu moi-même juger du résultat au cours 
d’une visite que j’ai faite là-bas: un jour de fête je me suis promené bras dessus, bras dessous avec lui, personne n’a 
manqué de respect à ce moniteur, tout le monde le considère comme un surhomme.

M. Marill. – Je ne conteste pas ce que vous venez de dire, mais ne dites pas qu’il est le seul.
M. Comte. – Malheureusement, je n’en connais pas d’autres. Et je vous certifie que, pour tenir là-dedans, … Des 

gens m’ont dit: «Mais il est fou !». Et on peut le penser, à voir un homme tenir pendant quatre ans, dans un lieu 
de perdition : il distribue même son salaire pour faire vivre son foyer social ! Mais il s’est acquis la considération de 
tous ces gens-là; et les nationalistes les plus terribles eux-mêmes viennent le consulter sur beaucoup de questions.

De cette œuvre-là, je vous félicite, monsieur le Directeur, et j’en félicite également M. Gaignaire. Mais il se 
pose à son sujet un problème: les crédits prévus pour ce foyer sont vraiment insuffisants. Et alors je m’adresse au 
gouvernement et au Directeur des Finances. Cette année il n’est pas possible de faire plus, je le sais très bien; mais 
je demande que l’année prochaine, sur ce chapitre de l’enfance délinquante…

(Interruptions).
M. Comte. – Écoutez, il n’y a pas là matière à rire. Si chacun, au Maroc, accomplissait de la même manière cette 

espèce de sacerdoce, pour reprendre le mot employé ce matin à propos du budget des eaux et forêts, la cause de 
l’amitié franco-marocaine y gagnerait beaucoup.

(…)
M. Nouvel. – (…) Je ne peux que m’associer à l’hommage rendu à l’un de mes collaborateurs qui assume à 

Casablanca la tâche ingrate et très difficile, mais dont l’accomplissement est aussi de nature à apporter beaucoup 
de satisfactions, que je lui avais demandée»143.

بل وكان الرجل موضع ثناء فيلكس ناطاف Félix Nataf أحد أصدقائه السياسيني أمام الجرنال گيوم، وهو ما أثار إحدى ذكريات 
املقيم العام القدمية عن الدور السيايس الذي ميكن أن يقوم به رجال الدين يف إقرار السلطة الفرنسية يف املغرب عوض تجييش الجيوش:

«Au cours de notre conversation, je prononçai le nom de Gaignaire, cet apôtre qui fit tant pour le rayonnement 
français dans les masses populaires musulmanes des Carrières Centrales, comme agent du Service de la Jeunesse et 
des Sports. Ce nom fit surgir dans la mémoire du Général (Guillaume) un souvenir qui remontait à l’époque où il 
était encore jeune capitaine:
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«Je rentrais au Maroc, nous dit-il, sur le même bateau qu’avait pris le nouveau Résident, M. Ponsot. Pendant le 
voyage, je me tenais à l’écart estimant que simple capitaine, je n’avais rien à voir avec le Résident. Au deuxième 
jour de la traversée, M. Ponsot s’avisa de ma présence et m’appela. Dans notre conversation, il parla d’un problème 
qu’il avait à résoudre : le gouvernement lui demandait de rapatrier des troupes en France, et il s’interrogeait pour 
savoir s’il pouvait le faire sans compromettre la sécurité du Maroc. Il voulut bien me demander mon avis. Ma 
réponse fut immédiate : Monsieur le Résident Général, pour tenir le Maroc, il suffit d’avoir 10 apôtres, et je lui citai 
les noms de plusieurs officiers supérieurs dont je connaissais les sentiments et le sens politique»144.

وألحق بالنادي االجتامعي ملعب الشبيبة والرياضة الذي اشتهر باسم “ملعب االتحاد البيضاوي” )الفريق الذي استعمله باألساس طيلة 
عقود من الزمان(. ويف شأن هذا الفريق، تردد الروايات الشفوية أنه ظل ميارس اللعب يف ملعب كروم املجاور ل “حوش كروم” بجانب 
“بالد األزموري” صاحب الحامم املشهور يف درب موالي الرشيف وبالقرب من خط السكة الحديدية املؤدي إىل الرباط وذلك فيام بني 
تأسيسه سنة 1946 وحتى تاريخ غري دقيق نرجح أن يكون سابقا لسنة 1953 145. ثم انتقل إىل اللعب بالقرب من دار بوعزة يف ملعب 
بسيط محاط بسياج الحديد وسعف النخل )“الجريد”(، مع مستودع ملالبس الالعبني مصنوع من الخشب والقصدير ومقهى تنعقد فيها 

اجتامعاتهم )الوث. رقم 121(146. 
ثم انتقل الفريق إىل ملعب آخر مجاور له، فيام بني دار بوعزة بن محمد بن الطيبي ومدرسة كريان سنطرال اإلسالمية بنني ومدرسة 
كريان سنطرال اإلسالمية بنات، كانت مصلحة األمالك املخزنية قد نزعت أرضه )“البسباسة”(، من أصحابها، وذلك يف إطار نزع امللكية لبناء 
البلوكات املوجهة إلسكان املغاربة يف شهر نوفمرب 1953، هذه العملية التي متت، حسب التقرير التايل، “يف ظروف جيدة الستناد مصلحة 

األمالك املخزنية إىل قرار نزع امللكية” )الوث. رقم 122(147.
ولرمبا تم ذلك بعدما فتح مجلس شورى الحكومة اعتامدا ماليا بقيمة 1.000.000 ف برسم السنة املالية 1955، من أجل إنجاز 

ملعب للرياضة يف كريان سنطرال مع تسييجه، ال يضم فقط كرة القدم بل وكذلك كرة السلة148.
وإىل جانب ذاك النادي، ظهر مرشوع إلحداث دار للشباب يف كريان سنطرال. فقد أجاز مدير املالية يف فاتح دسمرب 1950 للملك 
الخاص للدولة الرشيفة بحيازة ملكية مبنية، تحمل اسم “عرصة العايدي”، من أجل استعاملها مأوى للشباب املغاربة، وكام وردت يف 
الوثائق Foyer de Jeunes Musulmans 149. ثم وقع العقد بني اللجنة البلدية وفاطمة بنت بوشعيب بن املعطي أرملة العايدي بن 
محمد الحريزي وابنها عبد القادر يف 14 دسمرب 1950 بشأن هذا العقار الذي مساحته 5.512 م² ومثنه 7.500.000 ف150. غري أن قرار 

بناء الدار تأخر إىل نهاية سنة 1955 عىل األقل، كام يظهر من أحد اإلعالنات )الوث. رقم 123(151.

)الوث. رقم 122(  )الوث. رقم 121( 
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وبجوار دار الشباب، بنيت قاعة للسينام حملت اسم سينام السعادة التي تعود قصتها إىل 30 ماي 1953، حينام وقع الحسني شلبي 
)“فرنيس” من أصل جزائري( وشارل دوهريي Charles Duheret 152  عقد رشكة مدنية بينهام، تحت اسم الرشكة العقارية لسينام 
كريان سنطرال Société Immobilière du Cinéma des Carrières Centrales، حددا مبلغ رأس مالها يف 200.000 ف واكتتباه 
بالتساوي فيام بينهام )نصيب كل واحد منهام 100 حصة(، وحددا غرضها التجاري األسايس يف رشاء أرض يف كريان سنطرال، مساحتها 

2.150 م²، وتفصيله كام ييل:
- Art.- Il est formé entre les propriétaires des parts d’intérêt ci-après créées, une société civile ayant pour objet:
L’acquisition d’un terrain de 2.150 m² sis à Casablanca au lieu dit «Carrières Centrales»;
L’achat, la prise à bail et la location de tous autres immeubles;
La construction et l’exploitation de bâtiments à destination de locaux industriels, commerciaux et d’habitation;
L’aliénation totale ou partielle des immeubles sociaux, bâtis ou non bâtis;
Et plus généralement toutes autres opérations immobilières à la condition qu’elles ne modifient pas le caractère 

civil de la société»153.
البيضاء  بالدار   1953 يونيو   2 يف  وبالضبط  مبارشة،  تأسيسها  بعد  الرشكة،  هذه  وقعت 
األرض  تلك  حازت  مبوجبه  للدولة،  الخاص  امللك  مع  عقدا  بالرباط،   1953 يونيو  و10 
 Cité“ 3.225.000 ف )1.500 ف / م²(، تم اقتطاعها من أرض املخزنية مببلغ مايل قدره 
يتعدى  ال  أجل  يف  للسينام،  قاعة  بناء  من  تنتهي  بأن  الرشكة  والتزمت   .”Ouvrière État
الكرايس  من  عدد  عىل  وتحتوي  ف   10.000.000 مببلغ  تقيم  األرض،  حيازة  بعد  سنتني 
شهرا،   18 يتجاوز  ال  ظرف  يف  عليها،  تبني  بأن  التزمت  كام  و1.000،   600 بني  ما  يرتاوح 

ف.:  5.000.000 قيمتها  تبلغ  قيسارية 

 «Article 7. – L’acquéreur devra dans un délai 
de deux mois, à dater du jour de la notification 
de la ratification de la présente convention par 
dahir, avoir déposé les plans de construction 
aux Services Municipaux. A dater de la mise 
en possession il devra avoir terminé dans un 
délai de DEUX ANS : 

- la construction d’une salle de cinéma 
comportant de SIX CENTS (600) à MILLE 
(1.000) places et d’une valeur de 10.000.000 de 
francs.

Dans un délai de DIX HUIT MOIS: 
- la construction de la kissaria d’une valeur 

de CINQ MILLIONS DE FRANCS (5.000.000 
de francs)»154 .

آخر،  عقدا   ،1954 مارس   15 يف  الرشيكان،  أبرم  ثم 
لتأسيس رشكة محدودة املسؤولية يف كريان سنطرال، تحت 
 Société du Cinéma« السعادة”  سينام  “رشكة  اسم 
Saada«، ال تختلف عن األخرى من الناحية الرسمية، إال 
فيام يتعلق بغرضها التجاري الذي هو استغالل مقاوالت 
العروض السينامئية والفنية وكل ما له عالقة بها بصفة 

مبارشة أو غري مبارشة )الوث. رقم 124(155.

)الوث. رقم 124( )الوث. رقم 123( 
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ال،  أم  القيسارية  الرشكة  بنت  إن  ندري  ال  أننا  غري 
أننا  كام  املرضوب،  باألجل  التزمت  فهل  فعلت  وإن 
األمالك  رئيس  مع  أبرمته  الذي  العقد  سياق  ندري  ال 
للملك  تخليها  شأن  يف   1956 سبتمرب   20 يف  املخزنية 
القطعة  الخاص للدولة عن بقعة أرضية مقتطعة من 
من  عليها  ما  مع  م²،   394 مساحتها  تقارب  األصلية، 
بنايات، وحدد مثنها يف 1.019.690 ف )منها 788.000 
ف قيمة األرض و231.690 ف  قيمة البنايات املشيدة 
لدار  التابع  العقار  يف  دمجها  إىل  اإلشارة  مع  عليها(، 
 Maison de jeunes des« للشباب يف كريان سنطرال

Carrières Centrales« )الوث. رقم 125( 156. 

أنجزت الرشكة بناية القاعة السينامئية التي غطت 
مساحة 1.199 م² 157، وجهزتها بأكرث من ألف كريس158، 
شهر  غضون  يف  والتمزيق  لإلتالف  منها   600 تعرض 
مساحة  مساحتها  ضاعفت  وبذلك،   .159  1956 مارس 
قاعة سينام الرشيف عدة مرات. وقامت الرشكة بتجهيز 
القاعة السينامئية مبا يلزم من بنية تحتية، ومنها شبكة 
الكهرباء160، إضافة إىل غرفة عرض األفالم والتجهيزات 

التقنية الالزمة من مسالطني ... )الوث. رقم  126(.

)الوث. رقم 125( 

)الوث. رقم 126( 
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الشفوية،  الروايات  إحدى  لكن  سنطرال،  كريان  أمام سكان  السعادة  سينام  أبواب  فتح  تاريخ  بتدقيق  مراجعنا  لنا  تسمح  مل 
حبيش  عيل  رواية  نورد  بداياتها،  شأن  ويف  اإلسالم162.  ظهور  عنوان  تحت  فيلم  أول  عرض  عن  وتتحدث   ،161  1954 سنة  تورد 

“األعور” )الوث. رقم 127(:

و«الدويري«  شلبي  الحسني  مالكاها  وجهزها  سنطرال،  كريان  بنايئ  من  بوعزة«  »املعلم   1953 سنة  حوايل  ببنائها  “تكلف 
Duheret ب 1.008 كريس. وقد اشتغلت فيها مع »با جياليل الشاف عىل الخدامة«، بعدما تعرفنا عىل بعضنا البعض يف سينام 
الباهية ثم سينام املليك. وممن اشتغل فيها من القيدومني »الرباطي« )القادم من سينام الكواكب( الذي كان مكلفا بإدارة آلة 
 ،caissier opérateur، قبل أن يخلفه عبد الرزاق، وهناك لحسن حايدو )التادالوي( الذي كان مكلفا بالصندوق  عرض األفالم 
وبوجمعة  الطويل  وعيل  فوداد  ومسعود  »دوبو«  وأحمد  الشلحة  ولد  وامبارك  ممدوح  وأحمد  العساس  ولد  محمد  إىل  إضافة 

أسامءهم.  نسيت  الرحامن وغريهم ممن  وعبد  )البواب(  السيكليس 

أنتظر  كنت  ما  وغالبا  خميس،  كل  »املدينة«  يف  املوجودة  الرشكات  من  وكرائها  واختيارها  األفالم  عن  بالبحث  أتكلف  كنت 
امللصقات عىل  باإلعالنات عن طريق  البيضاء وكربيات املدن، وكنت مكلفا  الدار  الكراء بعد عرضها يف قاعات  حتى يبخس مثن 
عرب  بها  والتنقل  ظهري  عىل   tableau امللصقات  سبورة  حمل  إىل  إضافة   ،)... وسوسيكا  والكريانات  )البلوكات  املواقع  بعض 
...، وكان تالمذة املدارس  24 رياال  البداية ثم  16 رياال يف  8 دراهم يوميا. كان مثن تذكرة الدخول  أزقة الحي وشوارعه مقابل 
تام من االحرتام، وخاصة  بأسعار مخفضة، كام كان األزواج وزوجاتهم يحرضون ملشاهدة األفالم يف إطار  يتفرجون عىل األفالم 
االستقالل  حزب  تجمعات  والفينة  الفينة  بني  تشهد  القاعة  وكانت  املرصية.  األفالم  من  وغريها  األطرش  فريد  أفالم  ملشاهدة 

فيهام...”. البارزة  الشخصيات  كثري من  بحضور  الوطني وغريهام،  واالتحاد 

البيضاء أول رشكة سينامئية يف  الدار  التجاري املركزي يف  1953، قيدت مبصلحة السجل  24 يونيو  الفرتة تقريبا، ويف  يف نفس 
استهدفت  املسؤولية  محدودة  رشكة  وهي   ،Société Cinéma Le Chérif رشيف”  “سينام  رشكة  اسم  تحت  سنطرال  كريان 
العريب  بن  أحمد  وهم  أشخاص،  بضعة  بني  بالتساوي  توزع  ف،   6.000 التأسييس  مالها  رأس  بلغ  وقد  سينام163.  قاعة  استغالل 
وحسن  لحسن  بن  ومحمد  بوشارب  السالم  وعبد  امبارك  واإلدرييس  الريدوات”  “مول  صالح  بن  وبوعزة  الرشقاوي”  “احميدو 
بلغت  الرسمية، فقد  الوثائق  165. وحسب   1953 أكتوبر   19 1.000 ف يف  الرشكة مبلغ  “ابزيز”164. وقد زيد يف رأس مال هذه 
مساحة السينام 219 م² 166، غري أن الروايات الشفوية ال تساعد يف إعطاء رقم موحد أو متقارب لعدد كراسيها، فإحداها تذكر 
450 كريس167، وثانية تذكر 250 كريس168، وثالثة تورد رقم 280 كريس169، كام تشري إىل أن بنايتها مل تكن موجهة باألساس لغاية 

السينام170، وهو ما تؤكده الصورة الوسطى )الوث. رقم 128(.

)الوث. رقم 127( 
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لتخفيف الضغط عىل مدرسة درب موالي الرشيف اإلسالمية املجاورة لقرية سوسيكا ودرب موالي الرشيف ومسايرة انتشار العمران 
يف اتجاه الجنوب، أحدثت مدرستان ابتدائيتان متاخمتان مللعب كرة القدم، متناظرتان من حيث الشكل والحجم والتجهيزات، حيث 
توفرت كل واحدة منهام عىل دور أريض وطابق أول يشتمالن عىل 14 حجرة للدراسة مع مصالح اإلدارة واملصحة )8 حجرات ومصحة 
بسيطة يف الطابق األول و6 حجرات وإدارة يف الدور األريض(، مع ما يرتتب عىل ذلك من وجود هيأتني لإلدارة والتدريس171. ال نستطيع 
ضبط تاريخ الرشوع يف بناء املدرستني، لكننا نعلم أن الدولة قد حازت أرض لطيفة II التي بنيتا عليها من محمد بن العباس بناين 
ومحمد العراقي مبوجب اتفاق ودي يف 21 يناير 1952، كام نعلم أن عملية البناء كانت جارية يف 22 أبريل 1953 بدليل ما يفيد به 
محرض تحديد امللكية يف هذا التاريخ، وهو أن هذا العقار “يتكون من بقعة عليها بنايات مدرسية” و“يتكون من عامرة يف طور البناء 
)مدرسة(”172. واملؤكد أن الدراسة قد بدأت يف املدرستني يف مطلع شهر أكتوبر 1954، كام تفيد بذلك الوثائق173، وهو ما يعني أن أشغال 

البناء املختلفة قد توقفت قبل بداية السنة الدراسية 1955-1954 174. 
 École Musulmane de Fillettes اختصت إحدى املدرستني بتعليم البنات، فحملت اسم املدرسة اإلسالمية لبنات كريان سنطرال
 Mme Rosa إدارة مدام روزا فرانزيني أكتوبر 1954 تحت  )الوث. رقم 129(، بدأت عملها يف 2   des Carrières Centrales 175

Franzini. درس فيها يف البداية مجموعة من املعلمني واملعلامت، حصلنا عىل معلومات عنهم من سجل املدرسة )الوث. رقم 130(. 

)الوث. رقم 128( 

)الوث. رقم 129( 
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تاريخ االسم
تاريخ آخر منصب مشغولاملستوى الدرايساالزدياد 

االلتحاق 

Brival Lydia1928Bac. C.A.P. titul. 6e  classeBd Ballande, Casablanca
2-

10
-1

95
4

Gaffory Solange1929Bac. – C.F.E.N. C.A.P.Orphelinat Aïn Sebaâ

Counord Janine-Bac. – C.F.E.N.Néant

Fattaccioli 
Marie-Antoinette1933Bac.Bd Ballande, Casablanca

Mortier 
Marguerite 1928Bac. Certificat Collège Mers Sultan 

)surveillante(

Brandaloni 
Toussainte1929B.E.École de Derb Moulay 

Chérif )détachée aux filles(

Michélangeli 
Napoléone1932B.E.Berrechid

Santelli 
Angèle19321ière partie bac.École des Filles 

Bd de Suez Casablanca

Daups Micheline1934B.E.P.C.École des Filles Sidi Bennour

Colonna 
Marie Jeanne19201ière partie bac.École des Filles Ben M‘Sik

Millac Henriette1918B.E. B.S. 1 et 2Néant au Maroc

25
-1

0-
19

54

Desmats Sylvia1920B.E.École des Garçons la Pépinière

Fonte Juliette1905B.E.École des Filles Ben M‘Sik

Lemius Claude1930B.E.Bd Ballande, Casablanca

Si M‘rini Mohamed1927C.E.A. 3ème licence arabeNéant

Si Bachri Mohamed1931C.E.A.École des Garçons la Pépinière

Si Chefchaouni 
Tahar1935C.E.P.A.Néant

Si Lembarki 
Mustapha1929-École des Garçons de Boulhaut

Si Rouissi 
Mohamed--Néant

وقد التحقت بهذه املدرسة يف بدايتها ما ال يقل عن 480 تلميذة كن يتابعن الدراسة يف خارج كريان سنطرال )روش نوار ودرب 
بوشنتوف واملدينة الجديدة وعني الشق...(، إضافة إىل من التحقن منهن بالدراسة ألول مرة )الوث. رقم 131(176:

سبب الخروجتاريخ الخروجسكنى الوالدين أو األولياءتاريخ الوالدة االسم

-يونيو 1955كريان سنطرال ز 15 ر 194210رقية بنت محمد

Crêtes arts ménagersيونيو 1959درب موالي الحاج امبارك ز 77 ر 194331فاطمة بنت عيل 

.C.E.P.Mيونيو 1959درب الخليفة ز 1 رقم 19456الشعيبية بنت عبد الله اهرميو

.C.E.P.Mيونيو 1958درب موالي الرشيف ز 25 ر 194215عايشة بنت عالل غفريي

؟نوفمرب 1957درب موالي الرشيف ز 9 ر 194218عائشة بنت محمد أحمدي

؟ماي 1955كريان البشري ز 25 ر 194327عايشة بنت أحمد 

Crêtes section commercialأكتوبر 1958كريان الخليفة ز 7 ر 194350عايشة بنت الجياليل بلوايف

)الوثيقة رقم 130( 
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Crêtes enseignementأكتوبر 1958درب موالي الرشيف ز 11 ر 194426شافية بنت رحال
ménager

 .C.E.A. – C.E.P.Mيونيو 1959كريان سنطرال بلوك ز 7 ر 19442الزوهرة بنت أحمد بكريم
entrée 6e - institutrices

.C.E.P.Mيونيو 1959كريان سنطرال بلوك 6 ز 7 ر 194240خدوج بنت عيل رغيني

؟يونيو 1955كريان سنطرال ز 73 ر 194210فاطنة بنت سعيد

؟سبتمرب  1954 درب موالي الرشيف ز 14 ر 194510فاطمة بنت محمد مواحد )؟(

 Revenue le 4-2-1955سبتمرب 1954درب موالي الرشيف ز 53 ر 194214فاطمة بنت العريب موفيدي
rayée le 17-6-1956

.C.E.P.Mيونيو 1958كريان سنطرال بلوك 21 ز 27 ر 19439فاطمة بنت بلعيد فرزاز

 .C.E.A. – C.E.P.Mيونيو 1959كريان عيد العرش ز 59 رقم 194256فاطمة بنت أحمد دربوزي

a quitté le 1-12-1957يناير 1956كريان الكدية بلوك 2 ر 19439خدوج بنت محمد البرصي

؟أكتوبر 1957بلوك 7 ر 194422ثريا بنت الحسني رصداوي

؟يونيو 1958بلوك 7 ر 194116فاطمة بنت املحجوب بوزري

Partie en villeدسمرب 1955بلوك 7 ز 11 ر 194423خديجة بنت املعطي الحرضي

Palmier confectionيونيو 1959بلوك 1 ر 24 كريان سنطرال1943فاطمة بنت محمد بوعنان

.C.E.P.Mيونيو 1958كريان سنطرال ز 51 ر 194440فاطمة بنت سامل العقاد

 Entrée en 6eيونيو 1957بلوك 21 ر 19444رقية بنت عيل تلمساين

C.E.P.M. Crêtes arts ménagersيونيو 1959درب موالي الرشيف ز 4 ر 194417فاطمة بنت لحسن

؟يونيو 1959بلوك 1 ر 194519كنزة بنت أحمد شامم

؟نوفمرب 1958بلوك 4 ر 194546الزوهرة بنت محمد درموين

.C.E.P.Mيونيو 1958كريان املخزن ز 60 ر 194470فاطنة بنت بوعزة مهان

 .C.E.P.M., C.E.Aيونيو 1960بلوك 5 ر 1947263خدوج بنت الكبري البرصي
et bourses 1960

؟مارس 1955درب موالي الرشيف ز 30 ر 194153سلطانة بنت عمر البارودي

اسم  فحملت  البنني،  بتعليم  الثانية  املدرسة  واختصت 
 École Musulmane des اإلسالمية  سنطرال  كريان  مدرسة 
 Carrières Centrales Ecole Primaire de Garçons
)الوث. رقم 132(. بدأت عملها يف 2 أكتوبر 1954 تحت إدارة 
مدام روجي باصاري Roger Bassari  ودرس فيها يف بدايتها 
)الوث. رقم  الواردة أسامؤهم يف سجلها  واملعلامت  املعلمون 

.177)133

)الوث. رقم 131( 

)الوث. رقم 132( 
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تاريخ االسم
االزدياد 

املستوى
 الدرايس

آخر منصب
 مشغول

تاريخ
 االلتحاق 

Mme Daouadji Kheira1933
B.E.P.C. 1948 – 

1er 
bac.–C.A. 
classique

École d‘application d‘Aïn 
Sebaâ - Casablanca

2-10-1954

M. Rossini Jean1926Bac. Math. École musulmane 
d‘El Aïoun – C. Oujda

Mlle Torre Françoise1935Bac. École musulmane du 
Bd de Suez - Casablanca

M. Kebbaj Abdeslam1934C.A.C. – C.E.S.M. École régionale 
d‘instituteurs - Marrakech

M. Compana 
Jacques-André1935B.E.P.C.

École musulmane de 
garçons Bd de Suez
Casablanca

Mlle Ducarre Viviane1934Bac. 1e École musulmane de la Rue 
Cuvier - Casablanca

M. Taleb Hébri1931B.E.P.C.École musulmane de la 
Pépinière - Casablanca

M. Piazzoli Ange Niel 1929B.E.École d‘horticulture d‘Aïn 
Sebaâ - Casablanca

M. Pinelli1930B.E.École musulmane Trab. 
Sini - Safi

Mlle Dudognon 
Geneviève1930B.E.P.C.Sidi Bennour

-
M. Jabrane Mustapha1936C.E.S.M.néant

M. Canarelli Pierre1926B.E.École musulmane de la 
Pépinière - Casablanca

M. Calas Jean-Pierre1936B.E.P.C.néant
Mme Jost Henriette-Certificat 3e Fédalah3-1-1955
M. Chartrain Guy-B.E.P.C.Néant -10-10-1954
Saad  el  Boyoud 
Omar---

-
Chahine M‘hamed---
Kamali Mustapha---

- Jaouhari Mohamed 
el Habib---

Bahi Mustapha---
Mezzour Abdelkrim1936C.E.N.M.-3-1-1955

Wagner François1933
École normale 
d‘Aïn Sebaâ 
Casablanca

E.N.

1-10-1955 Richard Loïck1926B.E.néant
Resclause Bernard1930Bac. 1e partieSecteur scolaire de Zémamara
Ferré Claude1935B.E.Ben M‘sick
Gharbi Mostafa
 )Lotfi(C.E.N.M.Néant )Collège musulman(28-11-1955

Ennacer Mohamed1920-Néant15-10-1955
)الوث. رقم 133( 
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يظهر أن هذه املدرسة استقبلت أطفاال جددا بلغوا سن التمدرس، فلم يسجلوا يف خانة “آخر مدرسة ترددوا عليها”، كام هو الشأن 
يف سجل مدرسة البنات السابقة الذكر. وتفسري ذلك هو أن الذكور كان بإمكانهم االنتامء إىل مدرسة درب موالي الرشيف اإلسالمية 
التي يديرها أوطون گامبري منذ سنة 1951، عدا الفرتة التي استقرت فيها يف دار بوعزة )1946-1951(، وبدليل ندرة من يسكن منهم 

يف درب موالي الرشيف. وقد قيدت أسامء قيدوميهم يف سجل املدرسة ومنهم الثالثون )الوث. رقم 134(178. 

تاريخ االسم
سبب الخروجتاريخ الخروجسكنى الوالدين أو األولياء / مهنهمالوالدة 

-1960-6-30كريان سنطرال ز 3 / مياوم يف السكك1945رحال بن الكبري تويت
-1960-10-28كريان الخليفة ز 4 ر 16 / عساس يف املصالح البلدية1945محمد ابريدي

تغيري املؤسسة1960-10-3كريان املخزن ز 72 ر 13 / كناس1948إبراهيم بن امبارك نضفاوي
--كريان جانكري / املصالح البلدية1945محمد حرايش 
-1956-12-1بلوك 17 ر 52 / عساس يف املصالح البلدية1947أحمد رشنويب
1945لحسن العواد

كريان بوعزة ز 22 ر 33 / عامالن يف كوزوما
6-5-1957-

-1957-5-19466امحمد العواد
-1955-6-30كريان جانكري ز 51 ر 17 / عامل1946أحمد كورايت

-1961-6-30كريان بوعزة ز 5 ر 244 1946محمد بن الجياليل عامر
-1955-4-1كريان بوعزة ز 1 ر 63 / سائق1948غامل بن أحمد فكري

--كريان جانكري ز 57 ر 26 / عامل1946الكبري بن عبد القادر حجاب
تغيري املؤسسة1962-6-30بلوك 20 ر 25 / عامل يف رشكة توزيع املاء والكهرباء1947محمد بن إبراهيم بويري

االنتقال إىل ز الصويرة1957-6-30سيتي بيل إير1942عبد الرحامن بن عبد السالم
-1956-6-1سيتي بيل إير بلوك 10 ر 1 / رشكة حافالت طاك1948مصطفى بن محمد عزيز

االنتقال إىل سطات1956-6-30بلوك الكدية1946محمد بن عبد السالم
االنتقال إىل عني الشق1955-2-20بلوك 3 ر 18 / عساس1946محمد بن بنداود ميح
-1960-10-10كريان إدريس ز 62 ر 43 / رشكة الجري واإلسمنت1946محمد بن عبد السالم

-1960-6-30كريان إدريس ز 28 ر 9 / رشكة الصابون والزيوت 1947أحمد بن محمد دروج
-1961-10-1كريان زرابة ز 54 ر 2 / عامل1947عمر بن امليلودي رحيل

1958-11-17كريان جانكري ز 49 ر 194651محمد بن عيل طوييل
االنتقال إىل

 سيدي الربنويص
-1955-4-30بلوك 1 ر 56 / املصالح البلدية1946امليلودي منييل

1956-10-15كريان البشري ز 47 ر 3 )املكتب الرشيف للفوسفاط(1948امبارك بن سامل گرو
االنتقال إىل درب
 موالي الرشيف

التشطيب عليه1955-6-30بلوك 22 ر 99 )مركز توليد الكهرباء(1947بوشعيب بن محمد مسون
؟1957-10-19كريان البشري ز 49 ر 39 )السكك(1944حسن بن عمر أوبريي

-1961-6-30الكدية بلوك 15 ر 3 مكتب التسويق والتصدير1946بوعمرو بن الحاج بنسالم
-1961-10-9كريان جانكري ز 49 أو 69 ر 31 مشحم1946بوشعيب بن الهاشمي گريبة

عبد  الجياليل  بن  بلحاج 
الرقيب

-1955-5-2درب موالي الرشيف ر 71 / كوزوما1947

C.E.P.M.1961-10-8ديار الرياض ر 172 / سائق1948نور الدين بن بوشعيب ضفري
C.E.P.M.1962-6-30كريان جانكري ز 27 ر 194656محمد شادين

التشطيب عليه1962-6-30ديار الرياض بلوك 11 ر 209 / سكرتري خليفة1948مصطفى بن عيل التباع
)الوث. رقم 134( 
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ويظهر، من رواية محمد مفتاح املمثل املغريب املعروف وأحد قيدومي تالميذ هذه املدرسة، أن هذه “السكويال” قد متكنت من 
استقطاب كثري من األطفال، مبا وفرته لهم من وجبات غذائية: “)...( يف تلك الفرتة، كان أبناء »الكريان« يدرسون يف الجامع، وبحكم 
أننا كنا أحيانا نقصد »السكويلة« )...( كنا أثناء الزيارة نشاهد أطفال »السكويلة« يتناولون وجباتهم أثناء االسرتاحة، وكانت أول مرة 
نرى فيها الخبز األبيض، إذ كان أغلب سكان الحي من أصل قروي وال يعرفون إال »املحراش« والخبز الذي تفوح منه رائحة الخمرية 
الحامضة... وبعد ذلك، كنا نتجه نحو هؤالء األطفال ونستعطفهم: »أرو شويا«، فريفضون يف البداية، وحينام يقررون »يذوقونا« ال يزيد 
األمر عن قسط صغري للغاية، ولكن حينام تذوقته أول مرة، أحسست بطعم غريب مل أعتده، واألكرث من ذلك أننا تذوقنا املرىب، فالخبز 
أبيض ومذاقه حلو، يف الوقت الذي ال يوفر لنا الجامع هذه اإلمكانية، لهذا قررت أن أقتحم املدرسة... وهذا ما تحقق، وحينام دخلت، 
وجدت التالميذ حليقي الرؤوس وهم يلبسون الوزرات الزرقاء، والفرق بيني وبينهم شاسع، إذ كان لدي »گرن« يف الرأس، وصدري 
وعنقي كانا مثقلني ب«الحجابات« املصنوعة من الجلد، و«الگرن« بدوره كان مزينا بالرياالت واللريات ... بهذا املظهر، كان صعبا أال 
أثري الشبهات، ومع ذلك وقفت يف الصف. يف الصف، كان التالميذ يقفون مثنى مثنى، وحينام رأتني املعلمة سألتني بالفرنسية ما 
إذا كنت أرغب يف الدراسة، فعربت لها عن رغبتي يف ذلك، لكنها ربطت ذلك بإزالتي لذلك »الگرن« واملشكل يف تلك اللحظة أنني مل 
أذهب إىل الجامع ومل أحصل عىل »الگويت« الذي جئت من أجله... وعىل الرغم من ذلك، وبحكم صغر سني، فقد أقمت بني الجامع 
الذي ال يقدمون فيه أكالت وبني »السكويلة« التي كان األطفال فيها مينحون »الگويت« بني الفينة واألخرى، لهذا قررت أن أتجه إىل 
»السكويلة«، مع وجود املانع الذي مل يكن سوى »الگرن«... ولهذا فحينام تدبرت أمر 50 فرنكا »شقفة« بصعوبة، ألن هذا املبلغ كان 
مهام بالنسبة إىل األطفال، فقد اتجهت إىل »الكبري« الحجام إلزالة »الگرن«. حينام سمع الحالق برغبتي، طالبني بإحضار والدي قبل 
ذلك، ألن إطالة »الگرن« كان قرارا عائليا ومل يكن عبثا، ولكنني أقنعته بأن والدي من أعطاين 50 فرنكا إلزالة »الگرن«، واقتنع يف األخري، 
)...( أخذ »الحجام« »ماكينة« فأزال »الگرن« )...( أخذته معي، وأخفيته يف الرسوال »القندرييس« ألنه يضم رياالت مهمة ... وبعد 
ذلك اتجهت نحو املدرسة ودخلت القسم دون أن تراين املعلمة، وعندما انتبهت إىل وجودي بني التالميذ بعد ذلك، رافقتني إىل اإلدارة 
وأخربتهم بأنني أرغب يف الدراسة ... بينام ما كان يهمني يف الحقيقة هو الخبز األبيض واملرىب ليس إال ... بعد سامعه كلامت املعلمة، 
طالب املدير بحضور الوالد وبإحضار نسخة من الحالة املدنية، وهنا بدأت مشاكل أخرى )...(، كنت متيقنا من أنني سأتعرض لعقاب، 
عقاب كان قاسيا، إذ »علقت« مدة طويلة ونلت الكثري من الرضبات التي مل أنسها، ألنني هربت من »الجامع« وأزلت »الگرن« ومل 

أحصل عىل أي يشء من »السكويلة«”179.
كام يظهر أن السلطات الفرنسية كانت تفكر يف إحداث مركز للتكوين املهني يف قلب كريان سنطرال، إىل أن تبنته “جمعية األلفة 
االجتامعي  التوجيه  مركز  باسم  رسميا  وسمته   ،Les Amitiés Marocaines 180 املغربية”  العنارص  بني  الودية  األعامل  يف  املغربية 

Centre d‘ Orientation Professionnelle. وجاء إحداثه يف السياق التايل :
«L’enseignement professionnel industriel. – Aussi artificiellement soufflée que soit l’industrie du Maroc, elle a 

besoin d’ouvriers qualifiés sachant travailler avec conscience et précision. Elle a aussi besoin d’un grand nombre 
de demi ou de quart d’ouvriers dégrossis élémentairement et capable d’aider efficacement l’ouvrier complet dans 
sa tâche. Quelle meilleure occupation pour toute cette jeunesse désoeuvrée des bidonvilles que l’apprentissage d’un 
métier débouchant dans l’industrie, dégrossissage pour les moins doués; apprentissage pour les meilleurs, il y a là 
place à la fois pour l’instruction officielle de la D.I.P. et pour l’orientation donnée par les centres que conçoivent 
les AMITIÉS MAROCAINES.

Dans ces centres, les garçons s’initieront à la vie moderne. Ils en sortiront avec de bonnes habitudes de discipline 
et l’esprit ouvert à la vie du Maroc de demain»181.
اجتهدت هذه الجمعية من أجل بناء مركز التوجيه االجتامعي، من خالل االتصاالت التي قامت بها لدى كبار املسؤولني الفرنسيني:

«Dans le domaine de l’enseignement professionnel, après des entretiens avec le Général Juin, puis le Général 
Guillaume, M. Hutin, MM. Thabault, Margat et Nouvel, nous avons obtenu la promesse d’une aide concrète et 
substantielle pour la création d’un Centre d’Orientation Sociale aux Carrières Centrales.

A l’heure actuelle un terrain est acquis, les plans sont établis et un appel d’offres a été lancé pour la construction 
de ce centre qui pourra accueillir 150 garçons et 50 filles marocaines.

Notre programme total dans ce secteur vise à la création de centres semblables dans chaque quartier marocain 
(médina ou bidonvilles) et notre ambition est de sauver de la rue et de donner un métier aux milliers d’enfants 
abandonnés, de 14 à 18 ans qui ont dépassé l’âge pour être scolarisés dans les établissements de l’État»182.
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فحصلت الجمعية، من اتصالها، مثال، بالجرنال گيوم يف 7 سبتمرب 1953، عىل إعانة مالية من ميزانية مديرية الشغل :
«Nous avions obtenu une audience du Général Guillaume. Après lui avoir exposé nos buts, nous lui avions 

soumis un projet de création d’un Centre d’Orientation Sociale aux Carrières Centrales de Casablanca et demandé 
une subvention pour nous aider à le construire. Le Général nous approuva et nous promit tout son appui, ajoutant 
qu’il fallait par la suite créer d’autres centres identiques successivement dans tous les quartiers populaires de 
Casablanca. Plus tard, il nous fit accorder un crédit important sur le budget de la Direction du Travail, qui nous 
permit de mettre en construction un établissement pouvant recevoir deux cents enfants marocains»183.
واستفادت أيضا من دعم بلدية الدار البيضاء التي منحتها يف 26 أبريل 1954 مبلغ 500.000 ف184. وبالفعل، أنجزت البناية، غري أنها 
مل تستعملها يف التكوين املهني لألطفال املتخىل عنهم، بسبب التطورات السياسية التي طرأت يف منتصف عقد الخمسينيات )الوث. 

رقم 135(. فتحولت إىل دار ألبناء شهداء االستقالل، دشنها السلطان محمد الخامس يف 23 يوليوز 1957 )الوث. رقم 136(. 

«Au Maroc, les «Amitiés Marocaines» poursuivaient leur action sur le plan social en achevant la construction 
de leur centre des Carrières Centrales. Une nouvelle association venait de se former dite «l’aide nationale aux 
enfants des morts pour l’indépendance». Le Comité de cette association, au sein duquel Mlle Zahia Dadi, fille de 
notre vice-président, remplissait les fonctions de secrétaire générale, nous demanda de consentir à réserver notre 
centre aux orphelins (à la place des enfants pauvres du quartier auxquels il était destiné). Nous donnâmes notre 
acquiescement et fîmes visiter l’établissement aux membres du comité.

A quelque temps de là, le vendredi 19 octobre 1956, j’allai faire une visite à M. Dadi. Il m’apprit que Sa Majesté avait 
exprimé le souhait que nous acceptions de céder l’école à la nouvelle association. «Sa Majesté, ajouta-t-il, accorde une 
audience demain samedi au comité de l’association et nous sommes invités à y assister pour consacrer la remise de notre 
centre».

Le samedi 20 octobre je me rendis, en compagnie de M. Dadi et de notre ami M’hamed Joundy, à la réception de Sa 
Majesté. Il y avait déjà le comité au complet de l’association d’aide aux enfants des morts pour l’indépendance, ayant 
à sa tête S.A.I. Lalla Aïcha. M. Dadi prit la parole pour confirmer à Sa Majesté, au nom des «Amitiés marocaines» la 
cession de notre établissement à la nouvelle association. Je prononçai à mon tour l’allocution suivante :

«Sire, 
«Au nom des membres français et israélites groupés au sein des «Amitiés marocaines», je m’associe pleinement 

aux paroles prononcées par mes amis, Si M’hamed Dadi et Si M’hamed Joundy.
«Je le fais d’autant plus volontiers que depuis le retour de Votre Majesté au Maroc et la proclamation de 

l’indépendance, nous considérons que la tâche des «Amitiés marocaines» est terminée»185.

)الوث. رقم 136( )الوث. رقم 135( 
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وقد علق ناطاف عىل تحويل البناية التي ساهم فيها گيوم، من خالل االعتامد املايل الذي رصد لها من ميزانية مديرية الشغل، إىل 
مدرسة ألبناء شهداء االستقالل، كام ييل:

«Le Général (Guillaume) ne se doutait pas à l’époque (pas plus que nous d’ailleurs) qu’après la proclamation de 
l’indépendance du Maroc, cet établissement serait transféré par les «Amitiés Marocaines», à la demande de S.M. 
le sultan, à l’association d’aide aux enfants des morts pour la Résistance. Il y a parfois des évolutions imprévisibles 
et c’est une ironie du destin que ces enfants trouvent aujourd’hui refuge dans un établissement édifiée grâce à la 
subvention accordée par l’homme du coup de force qui a fait de leurs pères des résistants et des martyrs»186.
يظهر لنا أن عمل نادي كريان سنطرال االجتامعي صار متقاطعا مع الهدف الذي توخته جمعية الصداقات املغربية من تشييد 
بنايتها الضخمة، وهو تكوين شباب كريان سنطرال من الناحية املهنية حتى يسهل عليهم ولوج سوق الشغل. فتقرر أن يغري اسمه 
الرسمي إىل اسم مأوى العمل االجتامعي Foyer d‘action sociale تبعا للمهام الجديدة التي صارت منوطة به، وبغريه من املؤسسات 
املشابهة،وهو استقبال نوعني من األحداث من مختلف جهات املغرب، حددهام الفصل الثالث من القرار الصادر يف 10 غشت 1955 

بشأن مؤسسات مصلحة الشبيبة والرياضة املخصصة إليواء القارصين املجرمني:
“تحمل اسم »مآوى العمل االجتامعي« املآوى الخاصة بالشبان التابعة ملصلحة الشبيبة والرياضة والكائنة بحي املقاطع املركزية 

)كاريري سانطرال( بالدار البيضاء وبحي يعقوب املنصور بالرباط وبالباهية مبراكش وبالطالعة بفاس.
وتعد هاته املآوى الستقبال من يأيت ذكرهم:

أ( القارصين املجرمني املتخذ يف حقهم تدبري يقيض بإعادة تهذيبهم مع يشء من الحرية لهم أو القارصين الذين ينتفعون بحرية 
مقيدة بحراسة تطبيقا للفصلني الرابع والسبعني والخامس والسبعني من القانون الجنايئ.

ب( القارصين الذين ال تستطيع عائالتهم التكفل بهم والقارصين ذوي عائالت ال تتوفر فيها الضامنات املطلوبة مبوجب الفصل 
الرابع والسبعني من القانون الجنايئ”187.

تحمل  عن  أرسهم  عجزت  الذين  القارصين  أو  القضاء  أحكام  حقهم  يف  الذين صدرت  القارصين  تستقبل  املؤسسة  صارت  إذن، 
مسؤولياتهم، سواء كانوا من كريان سنطرال أم من خارجه، مع مالحظة املرونة التي نص عليها القانون يف التعامل معهم، عىل األقل مع 
النوع األول املذكور يف الفصل الثالث. وكان الهدف املنشود من توجيه أوالئك القارصين إىل مأوى كريان سنطرال ومنحهم “يشء من 
الحرية” هو إعادة دمجهم يف املحيط السوسيو – اقتصادي، وخاصة يف القطاع الصناعي املرتكز بالقرب من هذا الحي. وتردد الروايات 
الشفوية الحديث عن الدور الكبري الذي قام به العريب الرگراگي “الكوك”، من خالل عالقاته املتشعبة يف روش نوار )عمله السابق يف 
رشكات تصبري األسامك وخاصة يف “رشكات الربطقيز” أو الربتغاليني الكثرية(، يف توفري فرص الشغل لنزالء املركز القارصين، إىل جانب 

دوره يف تكوين الالعبني من خالل حصص كرة القدم التي يعطيها لتالميذ مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية املجاورة188. 
وإلكامل حلقة املراقبة والتأطري، تقرر إحداث مؤسسة خاصة بالنساء، ما يزال اسم صاحبتها راسخا يف أذهان شيوخ كريان سنطرال، 
وهي “مدام سيزو” Mme Suzyve. ما نعلمه عن هذه املؤسسة أنها شغلت دارين يف بلوك 21، تطالن عىل زنقة المنطواز، يف تاريخ 
الطرز  للفتيات يف  أنها كانت تعطي دروسا  البلوك189. كام نعلم  بناء هذا  االنتهاء من  املؤكد أن يكون بعد  لدينا، من  غري مضبوط 
والخياطة والطبخ وغري ذلك، دون أن نعلم تاريخ توقفها وعالقتها بجمعية، متكنت من حيازة الدارين يف سنة 1960، وهي “جمعية 

.l‘Association Familiale Marocaine Dar el Aamila« 190« ”األرسة املغربية دار العاملة
 Centre d‘Éducation de وإىل جانب تلك الجمعية، أحدث نادي نسوي حمل اسم مركز التكوين األسايس النسوي لكريان سنطرال
Base Féminin des Carrières Centrales191، ويعرف، اختصارا، باسم النادي النسوي foyer féminin. وقد استفاد من اعتامد، قدره 

500.000 ف، من ميزانية سنة 1955 من أجل بنائه وتجهيزه يف السنة املوالية. وبالفعل، أعلنت مديرية املعارف )املفتشية الجهوية ملصلحة 
الشبيبة والرياضة بالدار البيضاء( عن طلب العروض يف شأن األشغال الكربى لبنائه يف 23 سبتمرب 1955 )الوث.  رقم 137(192. وبالفعل، تم 
بناؤه سنة 1956 عىل مساحة 4.000 م²  193، فقام بدور مهم يف تكوين عدد كبري من نساء كريان سنطرال يف الخياطة والطبخ والطرز ...، 

غري أننا مل نتمكن من ضبط معلوماتنات عن األطر اإلدارية والرتبوية التي عملت فيه يف البداية194.
وأحدث مركز للتكوين املهني يف بناية تقع عىل شارع الحزام الكبري، نقر بأننا ال منلك عنه سوى معلومات قليلة ومشوشة تستند 
إىل الروايات الشفوية التي تتفق كثري منها عىل أنه كان تحت إرشاف مقاولة فرنسية خالل مدة قصرية تراوحت ما بني 3 سنوات و4، 
اسمها گانيريو Gagneraud 195، وقد يكون من ورائها گينيري196. وقد أحدث هذا املركز يف سياق توجه السلطات الفرنسية إىل بناء 
مدارس خاصة بالتكوين املهني كفيلة بتلبية حاجات املقاوالت الصناعية من األطر التقنية الصغرى واملتوسطة يف مختلف االختصاصات 
من نجارة وحدادة ونحاسة وترصيص وتلحيم وميكانيك سيارات ...197. واملؤكد هو أن البناية آلت إىل وزارة الرتبية الوطنية سنة 1958، 

فصارت تحمل اسم مدرسة كريان سنطرال املهنية l‘École Professionnelle des Carrières Centrales )الوث.رقم 138(198. 
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ب( التجهيز الطبي – االجتامعي :
استعملت  رأينا،  بل وكام  تحتية مؤسساتية حقيقية،  بنية  البلدي، عىل  املجال  وراء  ما  إىل  ترحيله  بعد  كريان سنطرال،  يتوفر  مل 
مجموعة من الرباريك عىل هامش حي الصفيح كمحطة لحفظ الصحة، مل تؤد إال دورا ضعيفا إبان مصائب األوبئة الكثرية التي تعاقبت 
عليه. وتجب اإلشارة إىل أن السكان كانوا يلجأون إىل مختلف أنواع االستشفاء املوروثة عن مجتمع املغرب ما قبل االستعامر، والتي 
تسمى “الطب الشعبي” )العطارة والحجامة وغريهام(199 وصاروا يرتددون عىل بعض نقط العالج التي نشأت بالقرب منهم يف روش 
نوار وعني السبع، وخاصة “سبيطار الرهيبات”200 واملستشفى الواقع عىل شارع كولونا دورنانو )طريق الرباط( واملستوصف الواقع عند 
ملتقى شارع الحزام الكبري وزنقة مارينيي واملعروف يف الذاكرة الشعبية باسم “الرباكة”. ويعكس النص التايل جانبا من جوانب معاناة 

السكان من الناحية الصحية :
“... وال مستشفى

هذه األجسام البرشية الذاوية والتي مل تبق منها حوادث األيام إال هياكل من العظام تعبث بها األمراض، ال تجد مستشفى تلتجئ إليه عند 
الحاجة، وأيامها كلها يف حاجة إليه، ويف الحي األورويب يوجد مستشفى فإن سولت للمغريب نفسه وقصده فإنه يحال عىل مستشفى درب السلطان.

... وسيارة اإلسعاف
كثريا ما تضطر الحاجة سكان هذا الحي )الصناعي( إىل استدعاء سيارة اإلسعاف، لنقل مريض أو مريضة إىل املستشفى فتايت السيارة 
ولكنها تقف يف مركز الرشطة، وتطلب من أهل املريض أن ينزلوه إليها وقد حىك يل سكان هذا الحي أقصوصة ليست غريبة عن أسامعنا 

)الوث. رقم 138( )الوث. رقم 137( 
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اإلسعاف،  سيارة  فاستدعيت  أصابها مرض خطري  )حامال(،  حامل  امرأة  أن  وهي 
ووقفت يف مركز الرشطة وطلبت إنزال املريضة، وإذا باملسكينة تحمل عىل حامر 

فلم تصل إىل سيارة اإلسعاف إال وحالتها يف أشد ما يكون من الخطر”201.
دقيق  بحث  إىل  يحتاج  الذي  املوضوع  هذا  يف  الحديث  يف  نسرتسل  لن      
وموثق، لننتقل إىل أن التفكري الجدي يف إقامة أول مؤسسة طبية حقيقية كان يف 
سنة 1948، بعد فرتة قصرية من األزمة الخطرية التي أملت بكريان سنطرال إبان 
الفرتة املمتدة من نزول األمريكيني عىل سواحل املغرب إىل نهاية الحرب الثانية 
عىل األقل )“عام البون” و“عام الجوع” و ...(. وقد سبق أن أرشنا إىل حيازة مدينة 
الدار البيضاء، يف درب موالي الرشيف عند ملتقى زنقة كامبي وزنقة فيدال وزنقة 
غري مسامة، أرضا إلقامة مركز لحفظ الصحة أو “الفوريان” 202 يف 5 مارس 1948، 
 Centre prophylactique ”سمته “مركز روش نوار للوقاية من األمراض املعدية

.des Roches Noires203

 غري أن بناء “الفوريان” مل يبارش بعد ذلك بسبب مشكل يتعلق مبسطرة نزع 
امللكية. فقد أثريت هذه املشكلة من جديد عىل هامش موضوع روض األطفال، يف 
جلسة من جلسات اللجنة البلدية يف بداية سنة 1951، حيث أخرب نائب رئيسها 
مبا يتضمنه تصميم تهيئة قطاع كريان سنطرال الجديد من متكني مديرية الصحة 
وروض  الصحة  لحفظ  محطة  لبناء  الدولة  تحوزها  أرض  من  واألرسة  العمومية 
لألطفال. ثم عرض املشاكل التي تحول دون تحقيق هذا املرشوع، وخاصة بطء 
مسطرة نزع امللكية التي يتوقع أن يقوم عليها وإنجاز البناية اللذين يتطلبان سنة، 
وهو ما ال يساير رغبة تلك املديرية يف إنجاز الروض يف أقرب اآلجال، غري أنها تتوفر 
عىل بناء جاهز، تتمنى أن تقيمه، بصفة مؤقتة، عىل أرض يف ملك البلدية، تبلغ 
مساحتها 6.230 م² تقع يف قطاع كريان سنطرال عند ملتقى زنقة فيدال وزنقة 
كامبي وزنقة غري مسامة متوازية مع زنقة فيدال، وذلك يف انتظار تشييد البنايات 
النهائية يف املكان املحدد204. وقد ثار نقاش بني أعضاء اللجنة، عربوا عن وجهات 
البلدية،  أرض  الصحة من  مديرية  والقبول وبني متكني  الرفض  بني  اختلفت  نظر 
سواء باملجان أو بالكراء الرمزي. لكن املثري هو موقف نائب رئيس اللجنة الذي 
عرب عن ثقته يف الخواص أكرث من اإلدارة العمومية يف إنجاز املشاريع االجتامعية، 
وعرب عن رغبته يف أن تتوىل املؤسسة البلدية مرشوع روض األطفال حتى يسجل يف 

حصيلة أعاملها اإليجابية عند نهاية واليتها )الوث. رقم 139(205.

ثم أثري املوضوع من جديد يف جلسة موالية للجنة البلدية، ذكر فيها نائب رئيسها بطلب مديرية الصحة العمومية واألرسة، واقرتح 
املوافقة عليه نظرا ألهمية املرشوع من الناحية االجتامعية مع تخيري أعضاء اللجنة بني استخالص رضيبة من الناحية املبدئية أو كرائها 
اللجان  اقرتاح  املوافقة عىل  البلدي، قبل  امللك  بصفة مجانية. ثم جرت مناقشة قصرية، حول احتامل عدم اسرتجاع األرض وتناقص 

املصغرة الثالث يف 13 فرباير 1951، وهو إيجار األرض باملجان 3 سنوات :
 «Domaine privé municipal

Demande d’occupation temporaire d’une parcelle située aux Carrières Centrales en vue d’installer une garderie 
provisoire d’enfants par la Direction de la Santé Publique.

Le Vice-président fait connaître que le nouveau plan d’aménagement du Secteur des Carrières Centrales prévoit 
l’affectation à la Direction de la Santé Publique d’une parcelle qui devra être acquise par l’État et sur laquelle seront 
édifiées une station d’hygiène et une garderie d’enfants.

L’acquisition risque toutefois d’exiger de longs délais et M. le Directeur de la Santé Publique et de la Famille 
qui désirerait procéder dès que possible à l’installation de la garderie et dispose à cette fin d’une construction 
préfabriquée, sollicite l’attribution d’une parcelle municipale d’une superficie de 6.230 m² située dans le secteur 

)الوث. رقم 139( 
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des Carrières Centrales à l’angle des rues de l’Aspirant Vidal, du Lieutenant Campi et d’une rue non dénommée 
parallèle à la rue Vidal, et ce, jusqu’à ce que les bâtiments définitifs puissent être construits à l’emplacement prévu.

Il est à noter que le terrain en question a précisément été acquis en 1948 par la Ville en vue d’y installer un 
Centre Municipal d’Hygiène.

Il semble que compte tenu de l’utilité sociale de la réalisation envisagée, satisfaction puisse être donnée à la 
requête de M. le Directeur de la Santé Publique, à titre gratuit ou moyennant paiement d’une redevance de principe.

Dans leur séance du 13 février 1951, les trois sous-commissions ont donné leur accord à l’attribution à titre 
gratuit pendant une durée de 3 ans, de cette parcelle.

Me Bonan. – Vous ne la reverrez jamais cette parcelle.
Le Vice-Président. – C’est bien mon avis.
Me Bonan. – Et le patrimoine de la Ville s’amenuise, tandis que la Direction de la Santé a un budget considérable.
Me Zarouk. – Il est insuffisant.
Me Lafuente. – IL est bien précisé que c’est pour 3 ans ?
Le Vice-Président. – Oui.
Me Zarouk. – Je ne regretterai pas le lopin de terre, s’il garde sa destination.
Me Bonan. – Il n’a qu’à faire une donation immédiate et définitive, c’est plus simple.
Me Zarouk. – On a donné bien d’autres lots.
La Commission, à l’unanimité, ratifie la décision prise par les trois sous-commissions»206.

بينام  جاهزة،  بناية  يف  مؤقتة  بصفة  األطفال  روض  إقامة  مشكل  انتهى  إذن، 
تطلب بناء مركز حفظ الصحة املعروف يف كريان سنطرال وغريه باسم “الفوريان” 
البلدية  اللجنة  اتبعت  207، بعدما  بعض الوقت، حيث بدأ يف أواسط سنة 1953 
مسطرة املناقصة من أجل إنجاز أوىل الُجزيرات بناء وترصيصا وكهربة وغري ذلك، 
إنجاز األعامل  يونيو 1953 يف شأن  وفيام ييل نسخة من محرض جلستها يف 26 

الكربى )الوث. رقم 140(208.
إىل  اإلداري،  والجناح  الصحي  الجناح  الخصوص  األشغال عىل  تلك  وقد همت 
جانب الجناح الذي يحتوي عىل فيال املدير ومساكن املستخدمني املغاربة209. ويف 
هذا الصدد، تفيد أعداد النرشة الرسمية التي كانت تصدرها بلدية مدينة الدار 
البيضاء يف تتبع مراحل بناء هذا املركز، ومنها عىل الخصوص األعداد الصادرة فيام 
بني يونيو 1953 وأكتوبر 1954 210. جهز املركز بكثري من اآلالت والوسائل الكفيلة 
بالقيام مبهمته، ومنها آلتان لتصبني مالبس املرىض واملرشدين واملتسكعني وغريهم 

من ساكنة كريان سنطرال )الوث. رقم 141( : 
 «Aux Carrières Centrales, à quelques mètres de la modeste 

construction qui, jusqu’à présent, abritait les employés du Bureau 
d’hygiène, une solide construction sort de terre. Le dessein du béton à 
peine sec laisse déjà deviner les imposantes dimensions de cette bâtisse 
qui coûtera 30 millions. Un côté « état civil » permettra aux employés 
d’enregistrer les décès et les naissances. Mais le plus intéressant sera la 
partie proprement hygiène où l’on trouvera un centre de prophylaxie 
contre la variole et la tuberculose. Tous les nourrissons présentés de 
15 jours à 3 mois seront systématiquement vaccinés. Dans 3 ou 4 
mois, nous a dit le Dr Rutkowski, on inaugurera, douches, étuves 
complétant l’équipement»211.

)الوث. رقم 140( 
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هذا  إدارة  عىل   Julien Desmoulins دميوالن  جوليان  عني  وقد 
املركز212، يساعده مجموعة من املمرضني واألطر واملستخدمني الفرنسيني 
 Jacques Le واملغاربة، ومن قيدوميهم محمد بن سعيد وجاك لو گارزيك

Garzic  )الوث. رقم 142(213. 
وقد دشنه الكوست املقيم العام يف أواسط يونيو 1954، قبل االنتهاء 
من األشغال الجارية فيه )الوث. رقم 143(، وذلك بسبب دوره الحيوي214، 
وهو الدور الذي تفيض الروايات الشفوية يف الكشف عن مختلف جوانبه، 
بعض  توفري  والعمل عىل  لحلو”  ملا  “موالني  يتعلق مبراقبة  فيام  وخاصة 

الخدمات للسكان ...215

 Dispensaire أما مستشفى السعادة الذي كان يتسمى يف البداية باسم
médical et médico-social des Carrières Centrales، فلم نتمكن 
من الوصول إىل ما يفيد تاريخ بنائه، اللهم إال إذا اعتمدنا عىل الخرب الذي 
أوردته إحدى الصحف، ومفاده أن بيري جويل Pierre July وزير الشؤون 
 1955 أبريل  أواخر  يف  زاره  الفرنسية  الحكومة  يف  واملغربية  التونسية 
وأعجب مبا عاينه من تجهيزات فيه، وأن إدارته كانت موكولة إىل الدكتور 
روبري Robert 216. كام أن الرواية الشفوية تؤكد أن بناء املستشفى تم يف 
فرتة بناء سينام السعادة، لكنه مل يشغل إال يف فرتة االستقالل )الوث. رقم 

.217)144

كريان  يف  الفرنسية  السلطات  فيه  أحدثت  الذي  التاريخ  ندري  ال 
سنطرال “مركز حامية الطفولة واألمومة” الذي زارته زوجة املقيم العام 
ووصفته  الفرتة  صحافة  عنه  وتحدثت   ،1952 دسمرب  شهر  أواخر  گيوم 

بحداثة عهده واستقراره يف أكواخ أنيقة، كام ييل:

«Dès 15 heures, la grande place des Carrières Centrales où se dressent les coquettes baraques du Centre de 
Protection Maternelle et Infantile, était envahie d’une foule mamans portant leurs bébés dans leurs bras. (…) 
Mme Guillaume visita les installations du centre et se fit donner des explications sur son fonctionnement. Tous les 
matins les nourrissons sont examinés. Les après-midi sont consacrées aux visites prénatales et aux cours – couture, 
puériculture, etc – aux jeunes mamans. Les soins sont donnés gratuitement. Les médicaments ne sont distribués 
qu’aux nécessiteux, les consultants pouvant payer reçoivent une ordonnance. Le centre répartit souvent des boîtes 
de lait et divers produits nécessaires aux jeunes mamans. On dénombre chaque jour pour 80 à 120 consultants»218.

)الوث. رقم 141( 

)الوث. رقم 142( 

)الوث. رقم 143( 
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لكننا نعلم أن تلك السلطات قررت بناء مستوصف خاص بالنساء الحوامل 
يف درب موالي الرشيف يف غضون سنة 1955، وذلك تحت اسم مركز كريان 
سنطرال الصحي Centre de santé des Carrières Centrales. فقد صدر 
قرار ملدير املالية يف 6 يونيو 1955 يرخص بإحداثه فوق أرض تقع عىل زنقة 
فيدال )ساحة هاينتز(، تقتطع من تجزئة “فونسيري VII” التي ميلكها، عىل 
الشياع، أحمد بن الحاج محمد وكريم والحاج الطيبي بن الحاج محمد وأحمد 
ابن الحاج امحمد الهواري والحاج عيل بن عبد الله الهواري، وفيه حددت 
مساحتها 600 م² تقريبا، ومثنها اإلجاميل 1.800.000 ف.، أي مبعدل 3.000 ف 
/ م². غري أننا وجدنا الدولة تحوزها، مبوجب عقد إداري يف 26 دسمرب 1955، 

مببلغ 2.043.000 ف، مام يعني أن مساحتها 681 م²  219.

ال ميكن أن ننهي الحديث عن التجهيز الطبي – االجتامعي، دون اإلشارة 
 Pharmacie كريان سنطرال، وهي صيدلية  الصيدليات يف حي  أقدم  إىل 
بدرب   Clermontel كلريمونتيل  الفرنيس  أحدثها  التي   des Carrières
تاريخ مل  )الوث. رقم 145(، وذلك يف  بوردونو  زنقة  الرشيف عىل  موالي 
نتمكن من ضبطه، لكنه سابق عىل تاريخ إنشاء صيدلية أخرى يرد الحديث 

عنها الحقا. وما نعلمه هو أنها كانت عرضة ملحاولة قنبلتها من قبل إحدى خاليا املقاومة يف كريان سنطرال يف نوفمرب 1954 220.  
االسم  وهو  أمينة،  قررت  فقد  املحمدي.  الحي  سكان  من  كثري  ذواكر  يف  حارضة  تزال  فام  وصيدليتها،  أمينة  قصة  أما 
من  بالقرب   18 بلوك  يف  صيدليتها  تأسيس  لنفسها،   Jeanine Bona بونا  جنني  الفرنسية  الدكتورة  اختارته  الذي  املستعار 
نورد شهادة عبد  الصدد،  222. ويف هذا   1952 7 ماي  للحامية يف  العامة  الكتابة  املراقب”221، بعدما حصلت عىل رخصة  “دار 
معاركه  أثناء  شعبه  نضال  مع  وتعاطفت  املغرب  أحبت  التي  الفرنسية  الشخصيات  ‘‘من  أصدقائها:  أحد  اليوسفي  الرحامن 
الفرنسية  املتوسطة  الطبقة  من  محرتمة  عائلة  إىل   )...( تنتسب  وهي   .)...( بونا  جنني  الفاضلة  السيدة  تحريره  أجل  من 
دراسة  فبعد  بباريس.  الالتيني  بالحي   Saint-Germain des Prés شارع  يف  مرموقا  حلويات  دكان  تستثمر  كانت  التي 
 rue رسبانت  بزنقة  يوجد  كان  الذي  املغاربة  الطلبة  نادي  من  مقربة  عىل  الالتيني  الحي  بنفس  صيدلية  فتحت  جامعية 
من  املغاربة  الطلبة  من  عدد  عىل  التعرف  من  مكنها  الجامعية،  الحياة  إىل  باإلضافة  الجوار،  هذا  أن  شك  وال   .Serpente
اليوسفي  الرحامن  وعبد  الحراقي  السالم  وعبد  الخطيب  الكريم  وعبد  العلوي  أحمد  وموالي  جلون  بن  اللطيف  عبد  بينهم 
ويف  املغريب.  الشعب  مع  تتعاطف  جعلها  مام  وطنهم  سبيل  يف  املغاربة  الطلبة  نضال  تتابع  الحال  بطبيعة  فكانت  وغريهم. 
القصديرية«  »املدينة  تلك   )...( سنرتال  بالكريار  صيدلية  فتحت  حيث  البيضاء  الدار  إىل  االنتقال  قررت  الخمسينات  بداية 
خالل  من  السكان  إسعاف  يف  بونا  جنني  السيدة  أسهمت  لقد   .)...( الصناعي  للحي  املتاخم  املغربية  العاملة  الطبقة  معقل 
فمن   .)...( السياسية  االهتاممات  ذات  االجتامعية  الرشائح  بعض  ومع  القدماء  أصدقائها  مع  الصلة  ربطت  كام  صيدليتها 
املؤكد  ومن  األزمة.  انتهاء  بعد  حتى  ومتواضعة  كتومة  كانت  الله  رحمها  ألنها  مساعداتها  وكل  نشاطاتها  كل  تعداد  الصعب 
التنظيم  إليها لحامية سالمة  التي كانوا يف حاجة  النادرة  أنها كانت عىل اتصال مع بعض املقاومني كام كانت تزودهم باملواد 

 .224)146 )الوث. قم   1952 3 مارس  ابتداء من  العلم  اإلشهار لصيدليتها يف جريدة  بونا يف نرش  بدأت  )...(223. وقد 

)الوث. رقم 144( 

)الوث. رقم 145( 
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ت( التجهيز اإلداري:
إىل حدود نهاية عقد األربعينيات أو بداية الخمسينيات، ظلت السلطات اإلدارية ترشف عىل شؤون كريان سنطرال من مكاتبها 

القارة بالقرب من سوق الخرض بالجملة225: 
«Le troisième secteur «Quartiers industriels», placé sous le contrôle du Capitaine Manneville, avec Si Mohamed Filali 

comme khalifa de secteur, a ses bureaux provisoirement installés à l’angle des rues de Craonne et de La Fère-en-Tardenois.
Il comprend l’arrondissement des «Carrières Centrales»: Capitaine Manneville et khalifa Si Mohamed ben Larbi, 

bureaux au siège du secteur.
Les autorités de ce secteur, indépendamment de leurs attributions en tant qu’ autorités d’arrondissement ont, en 

outre, pour mission de s’occuper des questions intéressant le mouvement industriel à Casablanca»226.

ويف بداية عقد الخمسينيات227، أحدثت السلطات الفرنسية ألول مرة مكاتب املقاطعة الحرضية الثالثة عرش، مع ما تتطلبه من 
مصالح الحالة املدنية ومخافر القوات االحتياطية228، يف بعض الدور الواقعة يف بلوك 18، والتي كان سكان كريان سنطرال يطلقون عليها 
“دار املراقب” أو “دار الخليفة” )الوث. رقم 147(229، ونصبت عليها املراقب روز Ros حتى حوادث فرحات حشاد 7-8 دسمرب 1952، 
ثم الكومب Lacombe  حتى أواخر مارس 1955 عىل األقل230. كام نصبت عليها خليفة للحاج حامد املقري باشا مدينة الدار البيضاء، 
وهو عبد الله بن بوبكر بوزيد231 الذي ظل بها إىل أن نقلته إىل املقاطعة الرابعة عرش )عني السبع( يف أبريل 1954 232، وأحلت محله 
ضابطا عسكريا، وهو القبطان محمد بن الهاشمي الزموري من منطقة الخميسات، وذلك يف سياق معروف بانتشار عمليات املقاومة 
يف كريان سنطرال233. لكن عالقة هذا الخليفة باملنظمة الرسية افتضحت، مام أدى إىل عزله يف 15 غشت 1955 234، وتعويضه بعيل 

املقري أحد أبناء الباشا املذكور235. 
الفرنسيون  املسؤولون  يتمكن  أن  دون  كمقاطعة236،  بدورها  تقوم  ظلت  املراقب”  “دار  أن  هو  األوىل،  وبالدرجة  هنا  يهمنا،  ما 

من االستغناء عنها وتحقيق ما جاء يف تصميم إيكوشار حول 
سنطرال  كريان  من  الغريب  الشامل  يف  إداري  مركب  إحداث 
وهو  بريدية237،  ومصلحة  وكوميسارية  مقاطعة  من  يتكون 
مرشوع تبلور لديهم أكرث بعد حوادث فرحات حشاد يف 8-7 
دسمرب 1952 الخطرية التي انفجرت من هذا الحي، فرتسخت 
يف أذهانهم رضورة اإلرساع ببنائه. غري أننا ال منلك معلومات 
عام كان يتداوله املسؤولون الفرنسيون عىل الصعيد املركزي، 
وما وصلنا إليه هو إشارات قليلة إىل ما كان يدور فيام بينهم 

عىل الصعيد املحيل يف هذا املوضوع. 
املكلف  املدين  املراقب  من  رسية  رسالة  يف  ورد  ما  ومنها 
 11 يف  البلدية  املصالح  رئيس  إىل  املغربية  الشؤون  مبصلحة 

)الوث. رقم 146( 
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سبتمرب 1953 يف شأن التعديالت الطارئة عىل تجزئة الحاج عيل الهواري. وتجدر اإلشارة إىل أن بناية مصلحة الربيد الجديدة تقرر بناؤها 
عىل األماكن التي تشغلها بقع التجزئة من رقم 46 إىل 57، وذلك بعد االتفاق الذي تم بني صاحبها ومانفيي املسؤول الفرنيس عن كريان 
سنطرال وبران Barrane، كام تهمنا اإلشارة إىل أن مكتب املقاطعة تقرر بناؤه عند زاوية زنقة روا وزنقة ليسباردا 238. ومنها، أيضا، 
ما ورد يف رسالة رسية أخرى بتاريخ 17 سبتمرب 1953 إىل رئيس مصلحة الشؤون املغربية، يهمنا منها أن تصميم تجزئة أرايض الحاج 
عيل الذي وضعته مصلحة التعمري أدخل تعديالت عىل تصميم التهيئة الرسمي املصادق عليه يف 24 مارس 1951 )تصميم إيكوشار(، 
وخاصة منها البنايات اإلدارية التي تقررت إقامتها مبدئيا عىل شارع A وزنقة مارينيي تم تغيري مواقعها إىل الجنوب وحرشها يف قلب 

“تجزئات األهايل”، مع ما يرتتب عىل حركة السري من نتائج إيجابية محتملة:
«J’ai l’honneur de vous adresser ci-joint un exemplaire du plan d’aménagement du Secteur des Carrières Centrales 

approuvé le 24 mars 1951 ainsi qu’un plan de lotissement des terrains appartenant à SI HADJ ALI HOUARI.
Ce plan de lotissement, établi par le Service de l’Urbanisme, apporte des modifications au plan d’aménagement 

officiel. En particulier les centres administratifs primitivement prévus en bordure de l’avenue A et de la rue Marinié 
se trouvent déplacés vers le Sud et enclavés à l’intérieur de lotissements indigènes, marquant ainsi de larges 
dégagements permettant des accès rapides.

Je vous serais obligé de vouloir bien me faire connaître votre avis sur l’opportunité qui s’attache à cette 
modification»239.

مل نتوصل إىل معرفة الرد وال ما جرى يف كواليس اإلدارة االستعامرية يف شأن املركب اإلداري، لكن تطور املوضوع عىل صعيد الواقع 
يفيد بأن جزءا مام جاء يف الرسالة قد تحقق، وهو نقل بناية مصلحة الربيد الرئيسية إىل املكان الذي توجد فيه اآلن. كام أننا ال ندري 
سبب صمت وثائقنا، عىل قلتها، عن موضوع املقاطعة والكوميسارية إىل يوليوز 1954، فهل للعودة إىل الحديث عنه عالقة باندالع 
املقاومة املسلحة يف كريان سنطرال واشتدادها ؟ أم لها عالقة بقرب تصفية الخالف الذي ثار بني الدولة والحاج عيل الهواري حول 
تراميه عىل أراضيها ؟ واملؤكد أن اتصاالت قد جرت بني املصالح البلدية ورشكة الجري واإلسمنت ومواد البناء يف شأن حيازة بقعة أرضية 

عارية إلقامة املقاطعة والكوميسارية، دون أن نسارع إىل القول إنها كانت مببادرة من هذه الرشكة ألمر سنعود إليه.
جاء يف محرض مجلس إدارة رشكة الجري واإلسمنت يف 5 يوليوز 1954 أنها توكل أحد املسؤولني عنها ليتخىل للمصالح البلدية عن بقعة 
أرضية تقارب 5.000 م² تخصم من ملكها املسمى “زعري II” عند زاوية ساحة هينتز من جهة شارع »أ« وزنقة روا240. كام نستدل عىل 
ذلك باملهمة التي تكلف بها اثنان من اللجنة البلدية قبل أكتوبر 1954، وهي صياغة تقرير يف هذا املوضوع، تيل بالفعل يف اجتامعها 
يف 12 أكتوبر 1954، وفيه تم التأكيد عىل رضورة بناء تلك املكاتب يف إطار حي كريان سنطرال، مع اإلخبار باملكان الذي وقع عليه 
االختيار، وهو جزء من الُجَزيرة الواقعة بني ساحة هينتز وزنقة فيدال وطريق غري مسامة عرضها 18 مرتا وزنقة دورموال، عىل أن يوجه 
الجزء اآلخر لبناء كوميسارية للبوليس. ثم أكد املقرران عىل أن هذا املوقع مناسب جدا إلقامة مكاتب املقاطعة، فاقرتحا موافقة أعضاء 

اللجنة عىل رشاء 2.900 م² عىل أساس 1.500 ف / م²:

 «Acquisition d’une parcelle pour l’installation du bureau du 13e arrondissement.
Rapport de M. Lebastard.

 Le bureau du 13e arrondissement doit être installé dans le Secteur des Carrières Centrales.
Ce bureau sera construit sur un portion de l’îlot compris entre la place Heintz, rue de l’Aspiral-Vidal, une voie de 18 

m. non dénommée, et la rue Durmelat, l’autre portion de cet îlot est destiné à l’installation du Commissariat de Police.
Ainsi qu’il a été dit, en ce qui concerne l’acquisition des locaux de la S.I.H.M., cette acquisition serait faite avec 

la participation de l’État.
Étant donné que l’emplacement convient parfaitement pour l’installation d’un bureau d’arrondissement, que le 

prix fixé de 1.500 francs le m² est le juste prix, Vos Rapporteurs vous proposent de donner votre accord à l’achat de 
cette parcelle de 2.900 m² environ, sur la base de 1.500 francs le m²»241.
وبالفعل، وافقت اللجنة البلدية يف 12 أكتوبر 1954 عىل حيازة بقعة أرضية أوىل لبناء تلك املكاتب، حددت مساحتها يف 1.748 م² 
ومثنها يف 2.622.000 ف عىل أساس 1.500 ف / م²، فوقع بوشعيب بلقريش باشا مدينة الدار البيضاء ومندوب رشكة الجري واإلسمنت، 

يف 25 يوليوز 1955، عىل االتفاق الخاص بهذه العملية )الوث. رقم 148(242. 
ثم يف 18 أكتوبر 1955، وقع الباشا بلقريش وأصحاب تجزئة “فونسيري VII” عىل اتفاق، سمح ملدينة الدار البيضاء بحيازة أرض إضافية 
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لبناء “عامرة خاصة مبكاتب املراقبة التابعة للمقاطعة”، مساحتها 
1.213 م² ومثنها 3.639.000 ف عىل أساس 3.000 ف / م² 243. 

بلدية  تراجعت  ملاذا  العقدين:  يف  جاء  عام  سؤاالن  يطرح 
مدينة الدار البيضاء عن رشاء مساحة 2.900 م² واقترصت عىل 
1.748 م² ؟ وكيف يفرس الفارق الكبري يف مثن املرت املربع بني 
البقعتني املتجاورتني ؟ تجيب عنهام وثائق البلدية بأن الرتتيبات 
قد سمحت  القطاع  ذلك  يف  عامرة  إقامة  أجل  من  التي متت 
تلك  متامسكة رشاء  ُجزيرة  بناء  فرض  بينام  املساحة،  بإنقاص 
اختالف مثن  وبررت  الهواري،  الحاج عيل  اإلضافية من  البقعة 
املرت املربع بأن رشكة الجري واإلسمنت قد وافقت برتو عىل ذلك 
اإلنقاص نظرا ملا تفرضه عليها مصالحها الحيوية املوجودة يف عني 
املكان )وجود معاملها وقريتها التي تأوي غالبية مستخدميها(، 
يف حني متت موافقة الحاج عيل عىل الثمن الذي حددته إحدى 

اللجان املتخصصة يف هذا املجال: 

«Au cours de la séance plénière du 12 octobre 1954, 
la Commission Municipale a autorisé l’acquisition 
d’une parcelle de terrain destinée à la construction 
des bureaux du 13ème arrondissement urbain, place 
Heintz, et cédée par la Société des Chaux, Ciments et 
Matériaux de construction.

Les projets établis à l’époque laissaient prévoir l’achat 
à cette société d’une superficie de 2.900 mètres carrés.

La mise au point définitive de l’implantation de l’immeuble à bâtir dans ce secteur a permis de ramener à 1.748 
m² l’importance de cette parcelle. Par contre, la construction d’un îlot homogène, nécessite l’acquisition d’une parcelle 
complémentaire de 1.213 m² à distraire du titre foncier n° 9.307c appartenant à M. Hadj Ali El Houari. Ce dernier 
est disposé à céder cette parcelle à la Ville de Casablanca, moyennant le prix de 3.000 francs le mètre carré fixé par la 
Commission Régionale d’Acquisition.

Il est à noter à cet égard que la transaction qui a été réalisée avec la Société des Chaux et Ciments, sur la base de 
1.500 francs le mètre carré s’explique par le fait que cette Société a délibérément consenti un prix de vente avantageux 
par souci de l’utilité publique qui s’attache à la construction d’un bureau d’arrondissement dans un quartier où sont 
installées ses usines et où demeure la majorité de son personnel marocain.

M. Hadj Ali El Houari ne possédant pas les mêmes motifs de consentir un rabais, il semble que l’acquisition 
envisagée peut être réalisée au prix indiqué ci-dessus de 3.000 francs le mètre carré, ce qui représenterait une 
dépense totale de 3.639.000 francs.

Les rapporteurs, après enquête, signalent que les cessions se pratiquent dans ce secteur sur la base minimum de 5.000 
francs et proposent, en conséquence, de donner votre accord à l’acquisition envisagée sur la base ci-dessus indiquée».

L’Assemblé, à l’unanimité, donne son accord»244.
لدينا مالحظتان عىل ما جاء يف هذا التقرير :  

- أوالهام أنه يلمح إىل ما جاء يف تصميم إيكوشار من رضورة إحداث مقاطعة يف كريان سنطرال.
- ثانيتهام أنه يؤكد عىل أهمية املوقع االسرتاتيجية التي تتمثل يف كونه حدا فاصال بني مجالني مختلفني بل ومتناقضني: مجال أصحاب 
املال واألعامل يف روش نوار ووسط الدار البيضاء ومجال العامل والعاطلني واملهمشني الذين فجروا حوادث فرحات حشاد وأججوا 
املقاومة املسلحة ضد االستعامر. ويف نظرنا، فإن التأكيد عىل أهمية ذاك املوقع ليس بغريب، فخالل حوادث فرحات حشاد مثال، تركزت 

)الوث. رقم 148( 
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القوات االستعامرية خلف متاريسها بالقرب من ذلك املوقع من أجل صد إحدى املظاهرات التي رمبا كانت تقصد روش نوار أو وسط 
املدينة. وهنا، يسمح لنا املقام بأن ننقل ما يرتدد عىل ألسنة بعض سكان الحي املحمدي، وهو أن عمليات رشاء األرض التي أبرمت بني 
السلطات العمومية ورشكة الجري واإلسمنت قد تحملتها هذه الرشكة التي كانت متثل قوة كربى، بل وتردد بعض الروايات أن السلطات 
العمومية مل تدفع شيئا حتى يف عمليات بناء املقاطعة، وهو ما ال منلك ما يؤكده أو ينفيه، فإن صح ذلك، فال ميكن أن نفرسه إال بحيوية 
املوقع واسرتاتيجيته بالنسبة لتلك الرشكة عىل الخصوص. وتلزم اإلشارة إىل أن الطوق األمني كان مرضوبا بإحكام حوايل كريان سنطرال 
وغريه من األحياء الفقرية يف الدار البيضاء )“قشلة جانكري” و“قشلة بورنازيل” وباقي الثكنات املنترشة يف درب الكبري وعني الربجة...(، 
وحتى يكتمل الطوق، كان من الالزم إحداث تلك املقاطعة وحرشها مبا يلزم من قوات احتياطية ومتحركة يف تلك النقطة االسرتاتيجية...
بدأ بناء عامرة املقاطعة الجديدة يف تاريخ غري محدد من سنة 1955، لكنه بالتأكيد بعد فتح املناقصات بتاريخ 11 مارس 1955 أمام 

مقاوالت البناء الراغبة يف الحصول عىل صفقة األشغال الكربى245:
«Adjudication. Séance du 11 Mars 1955.

Construction des bureaux du 13e arrondissement
1er lot : gros œuvre
L’Administration soumet à l’approbation de la Commission 

Municipale le résultat de l’adjudication concernant les travaux susvisés.
Sept soumissionnaires:
L’Entreprise Blondet-Maroc ayant consenti le rabais le plus 

élevé, a été déclarée adjudicataire, sous réserve des approbations 
réglementaires.

Le montant des travaux s’élève à: 14.092.680 francs (quatorze 
millions quatre vingt douze mille six cent quatre vingt francs). 

La Commission, à l’unanimité, donne son accord»246.
 

وقد جرت أعامل البناء خالل ما تبقى من سنة 1955 بدليل األخبار املقتضبة التي كانت تنرشها دورية اللجنة البلدية يف الشهور 
الالحقة عن الصفقات التي تعتزم عقدها مع املقاوالت املتخصصة )الوث. رقم 149(247. 

تسمح هذه املعطيات باالطمئنان إىل إحدى الروايات التي تفيد بأن ما أنجز من بناية املقاطعة الثالثة عرش، عند عودة السلطان 
ابن يوسف من املنفى يف نوفمرب 1955، اقترص عىل األشغال الكربى دون غريها248. فإىل حدود أكتوبر 1955، أنجزت من عمليات بناء 

العامرة الجديدة نسب متفاوتة )الوث. رقم 150(249.
ولهذا، ظلت “دار املراقب” مقرا لإلدارة الفرنسية يف كريان سنطرال حتى عودة السلطان ابن يوسف إىل عرشه، بل وصارت مقرا لإلدارة 
املغربية بعيد االستقالل، ففيها نصب امحمد العبدي أول خليفة ألحمد برگاش عامل مدينة الدار البيضاء، وظل فيها حتى اكتمل تجهيز 
البناية الجديدة للمقاطعة )الوث. رقم 151(، كام تلمح إىل ذلك صحافة الفرتة )الوث. رقم 152(، ومنها جريدة السعادة  التي نرشت الخرب 

تحت العنوان التايل: “سعادة عامل البيضاء يرتأس حفلة تدشني املركز الجديد للمقاطعة الثالثة عرش بحي املحمدية بالبيضاء”250.

أما حيازة األرض التي قررت السلطات االستعامرية أن تبني عليها كوميسارية للرشطة يف كريان سنطرال، فقد تأخرت إىل 24 أكتوبر 
1955، أي إىل ما قبل عودة السلطان ابن يوسف من املنفى بأسابيع قليلة جدا، وهو ما سنتحدث عنه يف الجزء األخري من هذا الكتاب.
وحسب الرواية الشفوية، فإن السلطات االستعامرية قد تخلت عن مركز الرشطة التابع لها بعد حوادث فرحات حشاد ونقلته إىل 
“براكة” قريبة من باب قرية الشابو األساسية، ظلت تستعمله، إىل أن سلمته إىل السلطات املغربية بعد االستقالل، وظل يؤدي دوره 
إىل أن تم بناء كوميسارية درب موالي الرشيف251، فأخلته الدوائر األمنية لصالح إدارة مدرسة اتحاد الحي املحمدي التي حولته إىل 

ملحق ملؤسستها األساسية الكائنة فيام بني بلوك الرياض و“الفوريان”252.

نعتقد، يف نهاية هذا الفصل، أن املرحلة األخرية التي طبق فيها تصميم إيكوشار كانت حاسمة يف رسم مالمح كريان سنطرال التي 
الزمته ملدة طويلة، حيث تشكلت فيها شخصيته، من خالل تنظيم شوارعه وأزقته وساحاته وبلوكاته ومرافقه العمومية. وتواصل، يف 
فرتة االستقالل، تطبيق كثري من املشاريع التي رسمت يف هذا التصميم، فأحدث املسجد الرئييس ومكتب الربيد والتلفون والتلغراف ... 
يف وسط هذا الحي الذي تغري اسمه، بعدما زاره أحمد بركاش عامل مدينة الدار البيضاء يف نوفمرب 1956، وأعلن لسكانه بأن السلطان 

ابن يوسف يرغب يف تغيري اسمه باسم الحي املحمدي253. 

Rabais consenti

Ent. Blondet-Maroc 16 %

Afrique - Construction 14 %

Louis Rampini 10,50 %

Georges Bonan    5 %

J. Ménard    2 %
Plus-value demandée

Roger Terraz 15 %

Ent. Batimar    7 %
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النجارة والخشب والعقاقري الختم )“اإليطاشيتي”(الكهرباء

نسبة التخفيض )%( املقاولةمبلغ العروض )ف(املقاولةمبلغ العروض )ف(املقاولة
Électro
Entreprise

1.053.200
1.085.800

Entreprise 
Claude Baille565.750M.E.G.E.N.14

Établissements
 Haudu

718.000
1.088.900S.A.M.E.I.585.200A. Prévost17

Étanchéité & 
Isolation611.700Etablissements

 Meffre & C° 18
Société Marocaine
 des Asphaltes

570.300
649.100

Etablissements
 C. Néri12

Asfeutroid-Maroc557.250
508.750

Etablissements
 Victor Drago16

Maroc-Finition
532.400
525.400
553.400

رفض بريفو وميفر لعدم
 احرتام أحد الفصول

Eversal603.500
الفائزةالفائزةالفائزة

Électro-EntrepriseMaroc-FinitionÉtablissements Victor Drago

Fouilles 100 %
B.A. fouilles 100 %
Mur de soubassement 100 %
Maçonnerie rez-de-chaussée 100 %
Maçonnerie 1er étage 100 %
B.A. rez-de-chaussée 100 %
B.A. 1er étage 100 %
Dégrossissages enduits extérieurs et intérieurs 100 %
Cloison rez-de-chaussée, 1er étage 100 %
Mur d‘acrotère 100 %
Sortie terrasse 100 %
Égouts 100 %
Pose cadres 100 %
Menuiseries   60 %
Électricité   60 %
Plomberie   60 %
Granito   30 %
Forme terrasse 100 %
Étanchéité   20 %

)الوث. رقم 149( 

)الوث. رقم 150( 

)الوث. رقم 151( 

)الوث. رقم 152( 
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  2
- Abderrahmane Rachik, «Casablanca contre le pouvoir central. La 
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  27
- B.M.O.V.C., n° 41, avril 1952, pp. 32 - 33.

  28
- ج.ر. رقم 2067، 6-6-1952، ص. 1659.

- B.O., n° 2067, 6 juin 1952, p. 816.
  29

العودة إىل ملفات رسوم العقارات الواردة يف الجدول.
  30

- ر.ع. رقم 10.113c ورقم 42.087c، املحافظة.
  31

- Le Petit Casablancais, 27 mars 1954.
  32

- B.M.O.V.C., n° 43, juin 1952, p. 19 et n° 47, oct. 1952, p. 47.
  33

- B.M.O.V.C., n° 61, déc. 1953, p. 9.
ينظر أيضا:

- ملف تجزئة الكدية، املقاطعة.
تفيد، يف هذا اإلطار، باقي امللفات املحفوظة يف املقاطعة، إضافة إىل ما نرشته بلدية 
الدار البيضاء من أخبار مقتضبة عن سري عمليات تجهيز مختلف التجزئات )بلوك 
عيل  الحاج  وتجزئة  العراقي   – بناين  وتجزئة  نوار”  “تجزئة  سمي  ما  أو  السعادة 
عقدتها  التي  الصفقات  تتبع  يف  البلدية  أدبيات  وتفيد   .)...  22 وبلوك   21 وبلوك 
من أجل إنجاز تلك العمليات، إضافة إىل حيازة بعض األرايض الالزمة إلقامة بعض 
التجهيزات، من قبيل رشاء أرض لبناء خزان للامء بالقرب من طريق كامبولو بغرض 

تزويد كريان سنطرال وأعىل حي عني السبع:
- B.M.O.V.C., n° 31, juin 1951, pp. 38 - 39, n° 32, juill. 1951, p. 27, n° 
33, août 1951, p. 2, n° 34, sept. 1951, p. 2, n° 35, oct. 1951, p. 36, n° 
36, nov. 1951, p. 21, n° 37, déc. 1951, pp. 20 - 23, n° 41, avril 1952, pp. 
11, 37, n° 42, mai 1952, p. 20, n° 43, juin 1952, pp. 28 - 29, n° 44, juill. 
1952, p. 2, n° 45, août 1952, p. 2, n° 46, sept. 1952, p. 2, n° 52, mars 
1953, p. 42, n° 53, avril 1953, pp. 25 - 27, n° 54, mai 1953, pp. 37 - 38, 
n° 55, juin 1953, p. 36, n° 58, sept. 1953, p. 4, n° 60, nov. 1953, p. 38, n° 
62, janv. 1954, pp. 7, 9, 30, 33, n° 63, fév. 1954, pp. 19 - 20, n° 64, mars 
1954, pp. 24 - 25, 29, n° 65, avril 1954, pp. 19, 28, n° 66, mai 1954, pp. 
3, 4, 23, 24, n° 67, juin 1954, pp. 50, 54, n° 68, juill.- août 1954, p. 1, n° 
69, sept.-oct. 1954, pp. 50, 53, 80, n° 71, déc. 1954, pp. 28 - 29, n° 72, 
janv. 1955, p. 27 et n° 74, mars 1955, p. 20.

  34
- B.M.O.V.C., n° 18, mai 1950, p. 33.
- Maroc-Monde, 15 janv. 1954.
- V.M., 25 nov. 1952.

  35
- العلم، 1948-3-31.

  36
- العلم، 1952-8-14.

  37
- العلم، 1952-8-10.

  38
- العلم، 1951-8-5.

  39
- Maroc-Monde, 15 janv. 1954.

  40
- B.M.O.V.C., n° 28, mars 1951, p. 8 et n° 35, oct. 1951, p. 3.

  41
- B.M.O.V.C., n° 41, avril 1952, p. 3.

  42
- P.M., 9 fév. 1950.

  43
- ملف التازي، املقاطعة. ويتعلق األمر باألرض التي كانت عىل الطريق املؤدية إىل 
كامبولو، يف حوزة محمد بن محمد الخريي وأمه اللة زهرة بنت بوعزة، ومحاذاة 
قاسم  بن  أحمد  بوعزة هرس وورثة  بن  الهراوي ومحمد  بن حجاج  أرايض محمد 
 Paul Guillemet الهراوي والدولة الفرنسية. وحازها الكبري بن محمد وبول گيومي
يف 20 ماي 1929 بثمن 83.120 ف، ليضاربا بها فباعاها إىل الحاج عمر التازي يف 
9 أكتوبر 1929 مببلغ 124.680 ف. آلت إىل ورثة وزير األمالك املخزنية املذكور 
باريو  كونها  التي  املغربية  العقارية  املدنية  الرشكة  إىل  ثم  وفاته سنة 1936،  بعد 
Parriaux وعباس بن الحاج امحمد التازي يف 22 نوفمرب 1943 قبل إضافة أحمد 
التازي إليها يف 11 أكتوبر 1944. ثم حلت هذه الرشكة يف 6 ماي 1952، لتبقى يف 
حوزة األخوين املذكورين اللذين جزآ تلك األرض، فكانت بداية درب التقدم الذي 

مل يتجزأ إال يف بدايات فرتة االستقالل.
- ر.ع. رقم 5263c، املحافظة.

  44
- مصلحة الطبوغرافية، املقاطعة. ال ندري سبب عدم وجود بلوكات تحمل األرقام 

10 و11 و12.
  45

- Maroc-Monde, 15 janv. 1954.
  46

- Supplément aux Annales de l’Institut Technique du Bâtiment et 
des Travaux Publics, n° 82, oct. 1954.

  47
السالوي” عىل  “الخليفة  بوزيد  الله  الخليفة عبد  1 مثال  البلوك  استفاد من  ممن 

مقاطعة كريان سنطرال يف أواخر فرتة الحامية مثال.
  48

فيها  عمله  ينهي  أن  إىل  الدور،  تلك  يف  مستقرا  الحديدية  السكك  يف  العامل  ظل 
لسبب من األسباب )تقاعد أو طرد أو اعتقال(، فعىل سبيل املثال، اضطرت أرسة 
الحسني “األقرع” إىل إخالء دار الرشكة )بلوك 7 زنقة 6 رقم 1( واالستقرار يف إحدى 
قضية  يف  اعتقاله  إثر  عىل  وذلك  أحمد(،  وحامن  ابنه  )رواية  السعادة  بلوك  دور 

الخلية ’’العملية’’ التي سنعود إليها يف الجزء الثاين من الكتاب.
وعىل سبيل املثال، تشتمل البلوكات األخرية عىل 249 سكن اقتصادي إىل جانب عدد 
من الدكاكني. وحسب علمنا، فقد حازتها رشكة السكك الحديدية، وأكرتها ملستخدميها 
خالل فرتة طويلة امتدت حتى تخلت عنها الدولة )امللك الخاص( مجانا للمكتب الوطني 

للسكك الحديدية مبوجب العقد املربم بينهام يف 25 يناير 1988.
- ر.ع. رقم 108.585c، املحافظة.

- B.O., n° 3200, 27 fév. 1974, pp. 286 - 287.
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  49
- ر.ع. رقم 16.410 / 32، املحافظة، ورواية أحمد وحامن.

- L’ Architecture d’ Aujourd’hui, n° 46, fév. - mars 1953.
  50

- وثيقة إبراهيم أزناگ.
  51

- ر.ع. رقم 63684c، املحافظة. سمي هذا العقار باسم تلك املرأة.
  52

- ”Exposé de M. Durand Directeur général de la Compagnie 
Immobilière Franco-Marocaine“, Supplément aux Annales … , p. 958.
- A. Adam, Casablanca. Essai …, t. 1, p. 110.
- Le Petit Casablancais, 27 mars 1954.

  53
- ملف بلوك الرياض، املقاطعة.
- ر.ع. رقم 43.318c، املحافظة.

  54
- ”Exposé de M. Durand …“, p. 958.

  55
- ملف بلوك الرياض، املقاطعة.
- ر.ع. رقم 43.318c، املحافظة.

  56
بلوك  لعامرة  املقابلة  السبعة  املحالت  حملت  املحافظة.   ،43.318c رقم  ر.ع.   -
اتحاد  ملدرسة  املقابلة  والسبعة   ،G-F-E-D-C-B-A الالتينية  الحروف  الرياض 
الحي املحمدي N-M-L-K-J-I-H. وقد قمنا بزيارة لعني املكان، فأحصينا 7 مقابلة 

لعامرة بلوك الرياض و5 مقابلة ملدرسة اتحاد الحي املحمدي.
  57

ال يهم الجدول جميع دور البلوك ال 273، بل فقط ما متكنا من الوصول إليه من 
معلومات مركزة عن عمليات البيع وردت يف ملف العقار األسايس للتجزئة، وتهم 

هذه العمليات 161 دار.
  58

- V.M., 25 nov. 1952.
  59

كريان  سكان  أطلقها  ولرمبا  قابيل،  أحمد  من  مرة،  ألول  التسمية،  هذه  سمعنا 
آنذاك عىل  العامرة  يأنسوا  أنهم مل  بنائها. وكان تعليقنا عليها  سنطرال عليها حال 

عكس الدار.
  60

- ر.ع. رقم 32/ 19.431، املحافظة.
- V.M., 25 nov. 1952.

  61
- L’ Écho d’ Alger, 7 avril 1954.

  62
- P.M., 7 oct. 1952.

  63
- L’ Écho d’ Alger, 7 avril 1954.

  64
- Conseil du gouvernement. Section marocaine. Séances des 8, 9, 10 
et 11 décembre 1952, pp. 143 - 144.

  65
- Annales de l’Institut …, n° 82, oct. 1954, page de la couverture.

  66
وجدنا، يف بعض املراجع أيضا، 903 مسكن بل 917 مسكن )؟( :

- ملف بلوك الكدية، املقاطعة.
-P.M., 7 oct. 1952.
- R. Auzelle et I. Jankovic, «Casablanca: les Carrières Centrales, les 
cités Koudiat et Saada et le chantier expérimental», Encyclopédie de 
l’ urbanisme, Fréal, Paris, 1958, planches 2124 ,123/ et 125.
- Annales de l’Institut …, n° 82, oct. 1954, pp. 956 - 957.

  67
- Le Petit Casablancais, 27 mars 1954.

  68
- R. Auzelle et I. Jankovic, «Casablanca: les Carrières … », ... 
- A. Ferrad, La politique coloniale …, p. 343.

  69
إنجاز  أجل  من   ،1950 أبريل   28 يف  التجاري  السجل  يف  نفسها  الرشكة  قيدت 

العمليات املتعلقة بالبناء واألشغال العمومية والخصوصية :
- س.ت. رقم 15.659c، املكتب.

تعرف، أيضا، باسم آخر، وهو Ateliers de Bâtisseurs، وأصحابها هم:
 Shadrach Woods, Georges Candilis, Vladimir Bodiansky et Henry 
.Piot
- B.O., n° 2046, 11 janv. 1952, p. 107.

  70
املغرب،  يف  املعامرية  الهندسة  تدرس  التي  األدبيات  يف  املرشوع،  ذاك  يشتهر 

.«the muslim collective housing project» : بالتسمية اإلنجليزية التالية
  71

- L’ Architecture d’ Aujourd’hui, n° 57, déc. 1954, p. 55.
- M.P., 25 mai 1954.

نرشت الجريدة صورة “خلية النحل” مع التعليق التايل عليها:
«Ce curieux immeuble a été érigé avec deux autres d’un modèle tout 
différent près du bidonville des Carrières Centrales. Il réalise, grâce 
à une série d’astuces architecturales le type de l’habitat musulman 
traditionnel et les balcons bizarres que l’on aperçoit sont les patios 
des logements. Le soleil y entre largement ainsi que l’air et la 
lumière».
هناك منوذجان آخران من “خلية النحل” توردهام مراجع الهندسة املعامرية، أحدهام 

خاص باليهود واآلخر باألوربيني، يختلفان قليال عام هو موجه إىل املسلمني املغاربة.
  72

- M.P., 25 mai 1954.
  73

- M.P., 25 mai 1954.
  74

- M.P., 25 mai 1954.
  75

- L’ Architecture d’Aujourd’hui, n° 57, déc. 1954, p. 54.
  76

- ر.ع. رقم 119c ورقم 20.764/32، املحافظة. 
  77

- ر.ع. رقم 119c ورقم 20.764/32، املحافظة. 
  78

- ر.ع. رقم 119c ورقم 20.764/32، املحافظة. 
  79

- رواية محمد أجبارة. أخربنا أنه كان ينوي رشاء دار من دور أحد البلوكات املجاورة 
لطريق “كاميو لحجر”، لكن مسؤولني من حزب االستقالل نصحاه بالعدول عن ذلك 

اإلنتاج االستعامري الذي يجب حربه.
  80

- Le Petit Casablancais, 27 mars 1954.
  81

بل وما يزال هذا اللقب متداوال لدى شيوخ سكان الحي املحمدي حتى اآلن، فقد 
صويبة  رحال  ومنهم  قابلتهم،  من  بعض  مع  الحديث  سياق  يف  بوروده  فوجئت 

وحادة الرشقاوي أرملة رحال جداوي.
  82

- R. Auzelle et I. Jankovic, «Casablanca: les Carrières … »,  ... 
 ،)lotissement Nouar( رمبا كانت النية متجهة إىل تسمية هذه التجزئة باسم آخر

وهو “النوار” الذي يعني الزهر. انظر:
- B.M.O.V.C., n° 69, sept. et oct. 1954, p. 80.
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  83
- ر.ع. رقم 35.539c، املحافظة. يشتمل امللف عىل ملفات صغرى قيدت فيها كثري 
من العمليات التي تتعلق بالعقار – األم، وضمنها عرثنا عىل 177 عملية خاصة ببيع 
بقع بلوك السعادة، والراجح أن هناك كراسة ثانية قيدت فيها باقي تلك العمليات 

وخاصة عمليات البقع املستخرجة من البلوك. 
سيدي  عناوينهم يف  أوردوا  الحائزين  من  كبريا  عددا  أن  أوالهام  مالحظتان:  لدينا 
الصفيح،  محاربة  برنامج  إطار  يف  مؤقتا  الحي  هذا  إىل  رحلوا  ممن  وهم  عثامن، 
وثانيتهام أننا عرثنا عىل حائز اسمه إدريس بن محمد، نرجح أنه “الخامر” صاحب 
استفادوا من  األمالك يف درب موالي الرشيف، مام يعني أن عددا من األشخاص 

ذاك الربنامج دون أن تتوفر فيهم معايري االستفادة )السكن يف الرباريك مثال ...(.
  84

- وثائق محمد سعدان.
  85

- ر.ع. رقم 43.993c، املحافظة.
  86

- ملف تجزئة األمل عني الربجة، املقاطعة.
  87
- امللف نفسه.
  88
- امللف نفسه.
  89

- رواية محمد الصديق. أفادنا، أيضا، بأن دور بلوك بناين )14 و15 و16( متفاوتة 
من حيث املساحة )32 م² و48 م² و64 م²(، وأنه تسلم مفاتيح داره يف بلوك 15 

يف فرباير 1953.
  90

انظر أيضا يف شأن تجربة كاسطور :
- Jacqueline Bouquerel, Un port industriel du Maroc : Mohammedia, 
Les Cahiers d’outre-mer, Bordeaux, 197 ?,  p. 31.
- M.P., 20 mai 1953 et 11 mai 1954.
- V.M., 10 déc. 1953 et 11 déc. 1953.
- Le Petit Casablancais, 8 nov. 1952.

  91
- Conseil du Gouvernement. Section Marocaine, Séances des 8, 9, 10 
et 11 déc. 1952, p. 144.

  92
- Conseil du Gouvernement. Section Marocaine, Séances des 8, 9, 10  
et 11 déc. 1952, p. 148.

  93
- ج.ر.، رقم 2097، 2-1-1953، ص. 3.

- B.O., n° 2097, 2 janv. 1953, p. 7.
  94

- Roger Manneville, «L’ expérience ”Castor“ aux Carrières Centrales 
de Casablanca», Notes Marocaines, n° 7, 1956, p. 2.

ال نعتقد أن هناك دراسة كانت أوىف وال أقيم، عن تجربة كاسطور يف كريان سنطرال، 
من املقال السابق الذي نرشه املسؤول العسكري املذكور. ونضيف فقط أن الكاتب 
يف  الحكومة  شورى  مجلس  من  الفرنيس  القسم  أمام  مداخلته  يف  للحامية،  العام 
جلسة سبتمرب 1954، أفادنا يف شأن مقارنة ما سامه “كاسطور كامل” و“كاسطور 

جزيئ”، نثبتها فيام ييل:
”)…( Il y a la formule ”castor complète )complet(“ où le terrain est 
livré avec, bien entendu, la trame élémentaire comprenant la voirie, 
l’eau, l’électricité, l’égout, et où l’intéressé construit entièrement sa 
maison. Il y a la formule ”castor partiel“ dans laquelle le Service 
de l’Habitat édifie une seule pièce et, laisse aux intéressés le soin 
de compléter la construction des autres éléments, le mur de clôture 
par exemple“.
- M.P., 4 mars 1953.
اقرتح عىل گيوم، أثناء زيارته كريان سنطرال، إحداث حي كاسطور عىل هكتار من 

اأٍلرض، فلم ميانع يف ذلك ما دام يساهم يف حل مشكلة السكنى جزئيا وأكد عىل 
رضورة دراسة املوضوع.

  95
- رواية أحمد ظاهري بن محمد أحد املستفيدين من املرشوع.

  96
- رواية أحمد ظاهري.

  97
كاسطور  “تجزئة  تهييء  أجل  من  الدراسات  إجراء  عن  الدورية،  يف  الخرب،  ورد 

البلدية” «lotissement municipal des castors» للسكنى:
- B.M.O.V.C., n° 62, janv. 1954, p. 30.

  98
- A. Ferrad, La politique coloniale …, p. 375.

  99
- M.P., 27 mars 1955.

  100
الحق أن تلك التجزئة كانت ترد باسم “السهب” يف وثائق املحافظة.

  101
قاسم  بن  أحمد  بنت  زهرة  )زوج  البوعجامي  املصباحي  بوعزة  بن  محمد  اشرتى 
أرض   1919 يوليوز   14 يف  الهراوي  املديوين  بوشعيب  بن  امحمد  من  وسمسار( 
“السهب” الفالحية التي مساحتها 99.790 م ²، ثم باع منها لرشكة بوليي – شوسون 
إىل  مساحتها  فتقلصت  ف.   225.000 بثمن  قطعة   1929 أبريل   24 يف  ماروك   –

57.390 م².
- ر.ع. رقم 13.714c، املحافظة.

- ج.ر.، رقم 1042، 14-10-1932، ص. 1909.
  102

 33.530( لوسيان  “النوالة” )حوايل 10 هكتارات( وأرض  أرض  بكل  لوندرا  ساهم 
و5  آرات  و3  هكتارات   6( “السهب”  أرض  من  تبقى  مبا  املصباحي  وساهم  م²(، 

سنتيارات(. واستقرت رشكتهام يف الرباط. 
- م.ش. رقم 568، محافظة أنفا.

- Le Journal du Maroc, 28 nov. 1937.
  103

- م.ش. رقم 568، محافظة أنفا.
  104

- ر.ع. رقم  9.306c ورقم 11.950c، املحافظة.
  105

- م.ش. رقم 568، محافظة أنفا.
  106

- ر.ع. رقم 22.907c، املحافظة.
  107

- ر.ع. رقم 13.714c ورقم 22.907c، املحافظة.
- B.O., n° 1368, 13 janv. 1939, p. 34.

  108
- ر.ع. رقم 8.864d² ورقم 13.714c، املحافظة.

  109
- م.ش. رقم 568، محافظة أنفا.
- ر.ع. رقم 13.714c، املحافظة.

- B.O., n° 2.202, 7 janv. 1955, p. 43.
  110

- ر.ع. رقم 13.714c، املحافظة.
  111

ولد الحاج عيل الهواري )أبو النعايم( بهوارة سنة 1905. وهو عضو يف غرفة التجارة 
وصاحب مقاولة معروفة يف األشغال العامة والبناء والتجزئات )طريق مديونة رقم 
780(. وكانت له حظوة لدى املسؤولني، فكانت طلباته مستجابة، بدليل ما جاء يف 

رسالة بريان Perrin مندوب )؟( الشؤون الحرضية بالدار البيضاء:
”Avec avis très favorable.
- SI HADJ ALI HOUARI jouit de la complète estime de toutes les 
autorités de Casablanca“.
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- ملف تجزئة الحاج عيل، املقاطعة.
- Al Istiqlal, 16 mars 1958.

  112
- ر.ع. رقم 9.307c، املحافظة.

- B.O., n° 2239, 23 sept. 1955, pp. 1435 - 1436.
  113

- ر.ع. رقم 9.307c  ورقم 42.197c، املحافظة.
  114

- ملف تجزئة الحاج عيل، املقاطعة.
  115

نقر بأن هذا الجزء يفتقد إىل كثري من الوثائق، بسبب هزال ما حصلنا عليه منها يف 
أرشيفات مختلف املؤسسات العمومية التي ترددنا عليها، إال فيام ندر، وزاد من 
هذا الهزال اشتغالنا يف هذا الجزء عىل فرتة الحامية التي ضاعت وثائقها بني مصالح 

اإلدارة املغربية، زد عىل ذلك غياب ثقافة األرشفة عىل العموم.
  116

- Maurice Papon, Pour une politique d’équipement urbain et rural. 
Exposé devant la Section Fançaise du Conseil du Gouvernement 
)session de décembre 1954(, pp. 5 - 6.

  117
العودة إىل ما سبق يف شأن مدرسة أوطون گامبري، ملا كانت مستقرة يف دار بوعزة 

فيام بني 1946 و1951.
  118

- ر.ع. رقم 23.863c ورقم 34.657c، املحافظة.
- ج.ر.، رقم 1800، 25-4-1947، ص. 490.

- B.O., n° 1800, 25 avril 1947, p. 363.
  119

- ج.ر.، رقم 1800، 25-4-1947، ص. 490.
- B.O., n° 1800, 25 avril 1947, p. 363.

  120
- M.P., 28 fév. 1950.

  121
- رواية سعيد زراد. أخربنا فيها بأن “مدرسة أوطون گامبري” مل تستقبل الفتيات.

  122
نجد إشارات إىل العمليات األخرية من البناء، مثل التبليط بالفسيفساء.

- B.M.O.V.C., n° 34, sept. 1951, p. 3.
  123

- A. Adam, Casablanca. Essai…, t. 2, p. 463.
- Bulletin de l’Enseignement…, p. 106.

  124
العودة إىل ما كتب عن املدرسة يف مرحلة دار بوعزة.

  125
- Répertoire des services et des établissements publics d’enseignement 
au Maroc, Éd. du Bureau de la Documentation, de l’Information et 
de la Statistique, Rabat, 1954, p. 194.
 École primaire مل تحمل هذه املدرسة يف املرجع التايل اسمها الرسمي، بل اسم

.musulmane de garçons des Roches-Noires
  126

- سجل مدرسة لوسيور املحفوظ يف مدرسة اللة كنزة املجاورة لقرية كوزميار. قد 
نقع يف أخطاء عند كتابة أسامء املعلمني واملعلامت باللغة الفرنسية، العتامد الرواة 

اآلتية أسامؤهم عىل السامع يف الغالب.
- روايات حميد أبوالنرص ومحمد تسىلىَ ومحمد أزغار ومحمد سكيب وصالح )؟(. 
أخربنا األخري، أيضا، بأن رساما فرنيس، اسمه بيري باتورو Pierre Patureau، كان 

صديقا لگينري وكان يتطوع بإعطاء دروس مجانية يف الرسم والتصوير يف النادي.
  127

- رواية محمد أزغار.
  128

- الصورتان يف ملك محمد باري.

  129
- M.P., 14 mars 1955.
- P.M., 13 mars 1955.

  130
- سجل تالميذ مدرسة ابن بسام.

  131
محج  يف  مستقرة  وكانت  العمومي،  التعليم  ملديرية  تابعة  املصلحة  تلك  كانت 

:)Nouvel( التوارگة بالرباط تحت رئاسة نوفيل
- M’hamed Labsir, Manuel de l’initiateur Des écoles de football, 
Conception Vercom, s.l., mars 2010, p. 53.
- J. Nouvel Chef du Service de la Jeunesse et des Sports )Rabat(, 
«Problèmes de la Jeunesse marocaine», Maroc-Médical, n° 338, juill. 
1953, pp. 693 - 698.
- L’ Annuaire Marocain, pp. 114 - 115.
- Bulletin de l’Enseignement …, p. 106.

  132
كنا طلبنا من جيم هاوس أحد األساتذة املهتمني بتاريخ كريان سنطرال أن يستنسخ 
لنا ما كتبته جريدة الفيگارو عن گينري، فأرسل إلينا الخالصة التالية التي استخلصها 

منها. وألهميتها، قررنا ثبتها، وإن كنا توصلنا بالنسخة املطلوبة يف تاريخ الحق:
«Gaignières )Gaignaire( était le délégué de la jeunesse aux Carrières 
Centrales: protestant, originaire de l’Ardèche, il est passé par les 
corps français pendant la IIe guerre mondiale et a passé quelque 
temps dans un cabinet ministériel avec Pierre Bourdon. Depuis 18 
mois aux Carrières Centrales en mars 1953 pour s’occuper, avec son 
équipe, de la jeunesse délinquante. Habite une villa où vivent 70 
adolescents. Il y anime une école )garçons et filles(, et dispense de 
l’aide médicale et assure le transport des malades vers les hôpitaux 
de la ville. En délicatesse avec l’administration coloniale. Pendant 
les événements de décembre 1952, on ne touche ni à sa personne ni 
à ses équipements».
- François Mennelet, «Une sentinelle de la générosité française 
applique à Casablanca un plan ambitieux et téméraire», Le Figaro, 
20 mars 1953.

  133
حدثنا عنه عدد كبري من الرواة بالخري، فأغلبهم يسمه بالعطاء والتطوع والسعي إىل 
خدمة فقراء كريان سنطرال بدون حدود ويطلق عىل مؤسسته اسم “خريية”، كام يصفون 
معاونيه بنفس الصفات، ويذكرون أنه كان يدعو بعض املتعاطفني معه إىل إعطاء دروس 
مجانية يف بعض التخصصات، ومنهم بيري باتريو Pierre Patureau الذي كان ينجز 
حصصا يف مادة الرسم يف املؤسسة فيام بني 1951 و1954. وحدثنا عدد من الرواة عن 
خلفيات نشاط الرجل وعربوا عن توجسهم مام كان يقوم به يف الخفاء، يف رأيهم، وأسقطوا 
عنه تلك الصورة املثالية، فبعضهم تحدث عن سعيه إىل متسيح سكان كريان سنطرال، 
وبعضهم أشار إىل دوره االستعامري. وسنتحدث، فيام بعد، عن دوره يف فريق االتحاد 

البيضاوي، بعد اعتقال امحمد العبدي عىل إثر حوادث فرحات حشاد يف دسمرب 1952. 
  134

ورد، يف الجريدة التالية، أن أكرث من 200 طفل مغريب يلتقون يوميا يف النادي:
 - M.P., 4 mars 1953.
وورد الحديث يف الكتاب عن مدرسة غري نظامية ابتدائية من 4 أقسام، يدرس بها 

211 تلميذ.
- Répertoire des services…, p. 198.

  135
- B.M.O.V.C., n° 46, sept. 1952, p. 5 et n° 53, avril 1953, p. 30.
ورد الخرب، يف العدد األول، عن التعديالت البسيطة التي أدخلت عىل حديقة النادي 
وعن غرس بعض أجزائه بالعشب، ويف العدد اآلخر، الخرب عن غرس النباتات التالية، 

لتكون سياجات حواليه: 
”8 machariums - 15 mélias -  49 schinus molle - 80 schmismolles 
térébinthe“.
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136
- le Commandant Manneville, La jeunesse populaire de Casablanca, 
1953, p. non numérotée.
مام جاء يف اقرتاح الوسائل التي يجب القيام بها ملحاربة ظاهرة املراهقة الضائعة:

«Moyens de lutte contre l’adolescence oisive:
a( )…(
b( Équiper les quartiers en œuvres post-scolaires: salles de réunions, 
bibliothèques, cinéma éducatif, salle d’éducation physique, terrains 
de sports, etc … en se basant sur le foyer des Carrières Centrales 
tenu avec bonheur par le Service de la Jeunesse et des Sports».

  137
- Le Figaro, 20 mars 1953.
للتعريف محارضات  البيضاء  بالدار  املسيحية  املحافل  بعض  يف  يلقي  الرجل   كان 
يف نوتردام  كنيسة  قاعات  إحدى  يف  ألقاها  كالتي  سنطرال،  كريان  يف   بتجربته 
عنوان الديني”تحت  للتعليم  الوطنية  “األيام  إطار  يف  ثم   ،1953 فرباير   14
 ”expérience d’éducation en milieu musulman“:
- Maroc-Monde, 14 fév. 1953 et 28 mars 1953.

  138
الصورة التي التقطت سنة 1955 لعمر دادة أحد املوظفني الرتبويني يف نادي كريان 
االتحاد  والعب  اليمني(  )عىل  االجتامعي  العمل  مأوى  يف  ثم  االجتامعي  سنطرال 

البيضاوي امحمد لبصري )عىل اليسار(.
 éducateur روايتا امحمد لبصري وعمر دادة. مام ذكره دادة الذي اشتغل مربيا -
مل  لكنه  بقليل،   40 يتعدى  كان  النزالء  عدد  أن  و1957-1956   1953 بني  فيام 
ولذلك،  واإليواء.  التغذية  من  يستفيدون  وكانوا  وكيجيو”،  “كيمشيو  يكن مستقرا 
املقاطعات  وعىل  املؤونة،  عىل  للحصول  املرىس  عىل  يرتددون  النادي  موظفو  كان 
من  ومنهم  به،  االلتحاق  يف  الليل  يف  منهم  تخلف  عمن  للبحث  والكوميساريات 

اعتقل أثناء املظاهرات.
  139

 Ganou رواية امحمد لبصري. تفيد بأن إدارة املركز قد آلت، بعد گينري، إىل گانو -
.Thonas ثم إىل طوناس

- Répertoire des services…, p. 20.
 Circonscription أسفي  مدينة  يف  والرياضة  الشبيبة  مصلحة  إىل  الرجل  نقل 
Régionale de Safi سنة 1954، دون أن ندري إن كان هذا النقل تأديبيا بسبب ما 
ذكرناه سابقا، وإن كانت له عالقة مبوقفه الداعي إىل رضورة تغيري السياسة الفرنسية 
يف املغرب، من خالل مشاركته يف التوقيع عىل “رسالة 75” التي سلمت إىل روين 

كويت رئيس الجمهورية الفرنسية يف 8 ماي 1954، ونصها منشور يف:
- M.P., 11 mai 1954.

  140
- Le Figaro, 20 mars 1953.

  141
- Daniel Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V. Le double 
visage du Protectorat, Éd. Porte d’Anfa, Casablanca, 2004, pp. 320 
et 327.

  142
- V.M., 2 juil. 1953.

انظر املقال املطول املفعم بإعجاب صحايف الجريدة التالية:
- Le Figaro, 20 mars 1953.

  143
- Conseil du Gouvernement. Section Fançaise. Séances des 1er, 
2ème, 3ème et 4 décembre 1952, pp. 398 - 400.

  144
- Félix Nataf, L’ indépendance du Maroc. Témoignage d’action )1950 
- 1956(, Plon, Paris, 1975, pp. 42 - 43.

  145
- رواية محمد درقي.

  146
البلوكات  انتشار  تتناول  الكتاب،  األويل واضح يف صورة منشورة يف  امللعب  موقع 

جنوب شارع ال منطواز )بلوك السكك الحديدية وبلوكات 17 و18 و19 و20 و22 ... 
وبلوك بناين(. وقد صار فريق الطاس يلعب فيه يف بدايات عقد الخمسينيات، بجوار 
دار بوعزة )صارت أيضا دار گينري( وفيام بني بلوك بناين وكريان الرحبة، يف املكان 

الذي صار يشغله بلوك عناين ومدرسة أبناء الشهداء فيام بعد.
  147

- B.M.O.V.C., n° 60, nov. 1953, p. 36.
  148

- Conseil du Gouvernement. Section Française. Session décembre 
1953. Documents annexes, p. 548.

  149
- Répertoire des services …, p. 21.

وجدنا فيه املعلومات التالية:
«Foyer des jeunes apprentis marocains musulmans des Carrières 
Centrales de Casablanca. Chef de foyer: M. Guellec Roger». 

  150
- ر.ع. رقم 15.990c، املحافظة.

  151
- Le Nouveau Maroc-Monde, 9 sept. 1953.

  152
حرف سكان كريان سنطرال اسمه إىل “الدويري”.

  153
- م.ش. رقم 2.300، محافظة عني السبع ورقم 4.509، محافظة أنفا.

  154
- ر.ع. رقم 8.768d² ورقم 42.087c، املحافظة.

  155
- B.O., n° 2162, 2 avril 1954, p. 769. 

  156
- ر.ع. رقم 8.768d² ورقم 12.690d²، املحافظة.

  157
- ر.ع. رقم 8.768d²، املحافظة. وردت فيه مساحة 1.147 م² أيضا.

- رواية لحسن الزناگي “حسب الله”. ورد فيها أن املساحة تراوحت ما بني 1.400 م² 
و1.500 م²، دون احتساب البهو والكواليس، ومع اإلشارة إىل توفرها عىل بابني احتياطيني.

  158
- روايتا عيل األعور )حبيش( ولحسن الزناگي “حسب الله”. ورد فيهام 1.014 كريس.

  159
- P.M., 29 mars 1956.

  160
- B.M.O.V.C., n° 68, juil.-août 1954, p. 1.

  161
- رواية أحمد وحامن. ترتدد، عىل لسانه، أسامء أشخاص ارتبطوا بذاكرة تلك السينام، 
ومنهم شخص يلقب ب“دوبو” debout وآخر ب “حسب الله” )لحسن الزناگي( ...

  162
- رواية لحسن الزناگي. مام جاء فيها أن سينام السعادة اعتمدت عىل مسالطني من 
نوع إيطايل cinémécanica من بداية بث األفالم إىل سنة 1968، وأنه حمل ذلك 
اللقب عن أحد أبطال فيلم ريا وسكينة الذي عرض يف هذه السينام سنة 1956. 
وممن ذكرهم من قيدومي العاملني يف تلك السينام الصويري ومحمد بلفقيه وعيل 
حبيش وعبد الرحامن ويرزان وأحميدو وعبد الرزاق ومحمد )خري الله ؟( ومسعود 

فوداد املكلف بحراستها.
  163

- س.ت. رقم 21.941c، املكتب.
  164

- رواية حسن ناجي بن بوعزة “مول الريدوات” باألساس، إضافة إىل روايات محمد 
أزغار ومحمد الصديق وأحمد وحامن.

  165
- س.ت. رقم 21.941c، املكتب.

  166
الطابق األول من قاعة  التصميم، يتكون  املحافظة. حسب   ،36.699c ر.ع. رقم -
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سينام وسكن.
  167

- رواية حسن الرواشدي.
  168

- رواية حسن ناجي.
  169

- رواية لحسن الزناگي “حسب الله”.
  170

- روايات عيل حبيش “األعور” ولحسن الزناگي “حسب الله” وأحمد وحامن.
  171

مديرة  الصالحة  وخنيبة  الخطاب  بن  عمر  مدرسة  مدير  لحرور  محمد  روايتا   -
مدرسة الشهيد عبد الله الحداوي.

  172
- ر.ع. رقم 35.096c، املحافظة.

  173
- سجال مدرسة عمر بن الخطاب ومدرسة الشهيد عبد الله الحداوي.

  174
- B.M.O.V.C., n° 62, janv. 1954, p. 30.
كانت األشغال النهائية جارية يف بداية سنة 1954 لتوفري شبكة التطهري يف مدرسة 

كريان سنطرال اإلسالمية.
  175

تغري اسمها  إىل مدرسة عمر بن الخطاب بنات ثم مدرسة الشهيد عبد الله الحداوي.
  176

- سجل مدرسة الشهيد عبد الله الحداوي.
  177

- سجل مدرسة عمر بن الخطاب.
  178

- سجل مدرسة عمر بن الخطاب.
  179

- املساء، 2010-7-28.
  180

- V.M., 4 mars 1953.
مام جاء يف التقرير الذي نرشته هذه الجريدة عن زيارة گيوم لكريان سنطرال:

«Parlant de la création nécessaire d’un centre de formation 
professionnelle accélérée sous l’égide des Amitiés Franco-
marocaines, et voyant l’hésitation que manifestaient certains de ses 
collaborateurs les plus proches devant les décisions à prendre, il les 
a tous convoqués pour mardi prochain afin qu’ils puissent entre eux 
arriver à une solution rapide et définitive».
وجدنا  لكننا  عنها،  صادرة  كراسة  يف  عليها  عرثنا  التي  التسمية  تلك  استعملنا 
إثر  بالغا مقتضبا عىل  التي نرشت  املغريب  الوداد  لها، وهي جمعية  أخرى  تسمية 
البيضاء من مسلمني ومسيحيني  الدار  بعض سكان  تأثر  “لقد  فيه:  جاء  تأسيسها. 
البيضاء  بالدار  املسلمني  العملة  طوائف  فيها  توجد  التي  املؤملة  للوضعية  ويهود 
فأسسوا جمعية أطلقوا عليها اسم «جمعية الوداد املغريب». وغاية هذه الجمعية 
معيشة  أحوال  تحسني  تهم  التي  امليادين  جميع  يف  وتأييدها  مساعدتها  تقدم  أن 
والتعليم  والنظافة  والصحة  السكنى  مبشاكل  تعنى  وهي  ومستقبلهم.  العامل 
والعدالة. وستضيف الجمعية إىل هذا امليدان الواسع نشاطا ال يقل أهمية عام سبق 
الفتي للمغرب  الجيل  إذ ستؤسس وتتعهد وتغذي حركة تساعد عىل أن تخلق يف 
الشعور بالواجب نحو الغري، وروح العطف والوئام إذ هام أكرب عربون لوجود حياة 

أسعد لجميع سكان هذه البالد”.
- الرأي العام، 8-12-1950 )بترصف(.

لعل أهم مرجع تناول الحديث عن تلك الجمعية هو:
- F. Nataf, L’ indépendance du Maroc …

تالقى  عندما   ،1950 سنة  منتصف  يف  الجمعية  هذه  تأسيس  فكرة  ظهرت  وقد 
فيام  التعاون  رضورة  حول  واألوربيني  واليهود(  )املسلمني  املغاربة  من  مجموعة 
قصرية  ملدة  توقف  املرشوع  لكن  فعال.  اجتامعي  برنامج  تحقيق  أجل  من  بينهم 
عىل إثر الحوادث التي وقعت أثناء انعقاد مجلس شورى الحكومة يف دسمرب 1950 

بتأسيس  اإلرساع  وجوب  عىل  أكد  مام  السيايس،  التوتر  حدة  ازدياد  يف  وساهمت 
فيها  ساهم  وممن   .1951 أبريل  يف  رسمية  بصفة  تحقق  ما  وهو  الجمعية،  تلك 
برييز Perez وزروق وامحمد دادي والحجوي والحاج أحمد األزموري، إضافة إىل 
 Guy الفرنسيني املحسوبني عىل فريق جاك لوميگر – دوبروي من أمثال گي مارتيني
... Georges Lamirand وجورج المريان Delanoë والدكتور ديالنوي Martinet

  181
 Les Amitiés املغربية  العنارص  بني  الودية  األعامل  يف  املغربية  األلفة  جمعية   -

Marocaines، كراسة غري محددة تاريخ النرش وال مكانه.
  182

- جمعية األلفة ...
  183

- F. Nataf, L’indépendance du Maroc…, pp. 40 - 41.
  184

- B.M.O.V.C., n° 65, avril 1954, p.17.
  185

- F. Nataf, L’ indépendance du Maroc…, pp. 220 - 221.
- العهد الجديد، 22-7-1957 و23-7-1957 و1956-7-24.

  186
- F. Nataf, L’ indépendance du Maroc…, p. 42.

  187
- ج.ر. رقم 2239، 23-9-1955، ص. 2738-2737.

- B.O., n° 2239, 23 sept. 1955, pp. 1426 - 1427.
ميز القرار بني 3 أصناف من هذه املؤسسات، وهي “مراكز املراقبة” و“مراكز إعادة 

التهذيب” و“مآوى العمل االجتامعي” مع تعريفها وتحديد اختصاصاتها.
كريان سنطرال،  االجتامعي يف  العمل  مأوى  دور  أفادنا يف  لبصري.  امحمد  رواية   -
وابن  )سطات  الرتبية  إعادة  مراكز  مختلف  من  األحداث  يستقبل  كان  إنه  حيث 

سليامن والفقيه بن صالح وسيدي معروف ...(.
  188

- روايتا عمر دادة وامحمد لبصري. ذكر الراوي األول أن إقامة النزالء مل تكن محددة 
من الناحية الزمنية، فقد متتد 15 يوما أو 16 أو 7 شهور أو سنة، وهو ما ميكن ربطة 
مبواقيت دمجهم يف سوق الشغل. وحدثنا الثاين عن حصتي الثالثاء والخميس اللتني 
كان يخصصهام العريب “الكوك” لتعليم دروس كرة القدم ألولئك التالميذ وما ينجم 

عنها من صفوة تحرض حصص الجمعة، تصبح فرقة صغار االتحاد البيضاوي.
- M. Labsir, Manuel de l’initiateur…, p. 57.

- رسم امحمد لبصري. ارتجل رسم املركز، عندما كنا نتجاذب الحديث عنه.
  189

نرجح أن يكون ذلك سنة 1952 أو سنة 1953.
  190

مل تكن الداران )112 م²( يف ملك املؤسسة، بل يف ملك امللك الخاص للدولة، كام 
يظهر من وثائق املحافظة التي تشري إىل أنهام سجلتا تحت رسم عقاري واحد يف 
اسم “جمعية األرسة املغربية دار العاملة”، بعد حيازتهام من الدولة مبوجب عقد 
7 يونيو 1960. ومام أفادنا به الرسم العقاري الخاص بهام أن قيمة األرضني اللتني 
البنايات 840.946 ف، يسدد  الجمعية 135.072 ف وقيمة  بناية  أقيمت عليهام 
مثن بيعهام عىل مدى 120 شهرا، فيام بني أول استحقاق )1 يونيو 1960( وآخره 

)31 ماي 1970(:
- ر.ع. رقم42.087c  ورقم63.684c، املحافظة.

ال بأس من اإلشارة إىل أن الهالل األحمر املغريب يشغل الدارين اليوم.
  191

 Foyer féminin musulman des Carrières» وهو  آخر،  اسام  وجدنا 
:«Centrales

- Répertoire des services…, p. 21.

  192
- Le Nouveau Maroc-Monde, 9 sept. 1955.

  193
- رواية السعدية طاهري مديرة النادي النسوي – الحي املحمدي.

  194
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يتعلق  فيها  ورد  ما  السمراوي.  وعائشة  بلهيبة  ومريم  طاهري  السعدية  روايات   -
بقيدومات، مل يحسم يف تاريخ عملهن )نهاية فرتة الحامية أو بداية فرتة االستقالل(، 

ومنهن فاطمة محسن وعائشة السمراوي والزوهرة قبيل.
  195

- روايات العايدي زيداين ومحمد أزغار وامحمد لبصري وعبد النبي سودري ومحمد 
إىل  للدخول  األطفال  يسجلون  أنهم  “سمعنا  ييل:  ما  رواية صوف  يف  جاء  صوف. 
املدرسة فذهبت مع والدي سجلونا. ثم بدأنا السنة الدراسية ال يف مدرسة ولكن يف 
معمل كان يدعى «كانريو» كانت األقسام فيه فسيحة وكنا ستني تلميذا يف القسم. 
الدراسية  السنة  انتهت  عندما  بطالقة.  العربية  يتكلم  فرنسيا  كان  املدرسة  مدير 
أن  علينا  كان  نحن.  إال  مدارسهم  إىل  التالميذ  عاد  أكتوبر  ويف  املدرسة.  أقفلت 
ننتظر إمتام بناء مدرسة جديدة تدعى اآلن مدرسة الحي املحمدي االبتدائية كنا 
نسميها مدرسة – الكدية – ألنها كانت تقع يف مجموعة اسمها بلوك الكدية. مل تبدأ 
السنة الدراسية إال يف الدورة الثانية. مدرستنا االبتدائية األوىل أصبحت فيام بعد 
املوسم  اشتغلت مؤقتا خالل  املدرسة  تلك  أن  أيضا  إعدادية «املستقبل»”. وروى 
الدرايس 1957-1958 من أجل استقبال الفائض من التالميذ الذين مل يجدوا مقعدا 
يف مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية )مدرسة عمر بن الخطاب الحقا(، واعتمدت 
صباحا  والعارشة  السابعة  بني  فيام  أقسام   3 تستقبل  كانت  حيث  التفويج،  نظام 
وفيام بني الواحدة والثالثة والنصف بعد الزوال، و3 أقسام أخرى فيام بني العارشة 
صباحا والواحدة بعد الزوال ثم فيام بني الثالثة والنصف والسادسة مساء. ويؤكد 
سجل التالميذ املحفوظ يف املدرسة اإلعدادية الجاحظ هذه الرواية، ففيه وجدنا أن 
 École des Carrières Centrales annexe مدرسة كريان سنطرال ملحقة گانيريو
Gagneraud بدأت نشاطها يف 4 يناير 1958 وأنهته يف 28 يناير 1959، وهي التي 

صارت تسمى مدرسة الجاحظ.
  196

- روايتا محمد أزغار وامحمد لبصري.
  197

- روايتا مصطفى صابر ومحمد ظريف.
  198

إىل  يعود  أقدم سجل  )اطلعنا عىل  املهنية  كريان سنطرال  تالميذ مدرسة  - سجل 
سنة 1958(. أدارها جان ديفوشيل Jean Devauchelle فيام بني 1958 و1966. 
وتغري اسمها، فيام بعد، إىل الثانوية التقنية الحي املحمدي ثم إعدادية املستقبل ثم 

الثانوية اإلعدادية املستقبل.
  199

الثقافة الشعبية”، الحي  - بوشعيب بن إدريس، “الحي املحمدي رافد من روافد 
املحمدي رافد من روافد الثقافة الشعبية، جمعية الدار البيضاء كاريان سنطرال فرع 

الحي املحمدي، دون مكان وال تاريخ، ص. 21-20.
  200

أيضا  ويسمى   ،13 رقم  املشاركة  زنقة  نوار  روش  يف  يقع  خصويص  مستوصف 
.Dispensaire Marie - Roger مبستوصف ماري – روجي

- L’ Annuaire Marocain, pp. 224 et 228.
- V.M., 20 déc. 1950.

.«les Petits frères des Pauvres» أجرت اليومية تحقيقا عن
- املساء، 28-7-2010. يف هذا الصدد، استذكر محمد مفتاح ما ييل: “أتذكر أنه يف 
طفولتي أصبت بالرمد، فلم أعد أقوى عىل مجرد فتح عيني، فأخذتني والديت إىل 
بارتياح  أحسست  «الرهيبة»،  ملستني  حينام  إنه  أقول  وللحقيقة،   ... «الرهيبات» 
مل  شوكوالطة،  ناولتني  العالج،  تبدأ  أن  وقبل  «الراحة»  متنحان  يداها  كانت  كبري، 
أكن يف تلك الفرتة أعرف «الشكالط»، وحينام تذوقتها أعجبت مبذاقها، وانشغلت 
بها، يف الوقت الذي كانت الرهيبة منهمكة يف العالج، وما إن أنهيت قضم قطعة 
الشوكوالطة حتى انتهت «الرهيبة» من عالجي، وبعد فرتة، شفيت، لكنني، بحكم 
عمدت  الوالدة  أن  وأتذكر  مريضا،  زلت  ما  أنني  ادعيت  الشوكوالطة،  يف  رغبتي 
الفكرة  تيقنت منه، فرفضت  الرمد، وهو ما  للتأكد من خلوها من  إىل فتح عيني 

.”)...(...
- زيارة ميدانية.

- روايتا محمد بختي ومريم بلهيبة.
  201

- العلم، 1951-9-26.

  202
أصل الكلمة بالفرنسية هو fourrière، وتعني يف األصل مخزن العلف والكإل، كام 
تعني مكان جمع الحيوانات الضالة ومكان حجز السيارات بسبب ارتكاب مخالفة 
أجل  من  حجزهم  أماكن  عىل  يطلقونها  املغاربة  وصار  الذعرية.  دفع  تستوجب 

مداواتهم وتنظيفهم )الرش مببيدات الحرشات ...(.
- Le Nouveau Petit Robert, Dictionnaires Le Robert, Paris, mars 
1994, p. 962.

  203
العودة إىل الجزء الثاين من هذا القسم.

  204
- Projet d’ aménagement du Quartier des Carrières Centrales. 

سينام  تحتله  الذي  املكان  يناسب  األطفال  روض  بناء  فإن  الوثيقة،  هذه  حسب 
السعادة اآلن. ولعل هذا الروض هو الذي تأخر رشاء عقاره إىل الشهور األوىل من 
فرتة االستقالل، وبالضبط بعد صدور قرار وزير املالية يف 20 يوليوز 1956 يف شأن 
يوليوز 1956 عقد   25 وأعقبه يف  للدولة.  الخاص  امللك  قبل  الرتخيص برشائه من 
رشاء إحدى الفيالت الواقعة عىل شارع الحزام الكبري Villa Cimolaï من صاحبتها 
هذا   ،Mme Cimolaï Ellora Antonia أنطونيا  إلورا  سيمويل  مدام  اإليطالية 
العقار الذي تبلغ مساحته 57 آرا و30 سنتيارا ومثنه 20.850.000 ف ويتكون من 

األرض وما عليها من بنايات مثل الفيال واملستودع:
- ر.ع. رقم 15.699c ورقم 12.649d²، املحافظة. 

  205
- B.M.O.V.C., n° 27, fév. 1951, p. 22.

  206
- B.M.O.V.C., n° 27, fév. 1951, pp. 22 et 43 - 44.

  207
- V.M., 7 oct. 1953.
البلدية يف 25 يونيو  اللجنة  وقبل ذلك، وبالضبط يف الجلسة العلنية التي عقدتها 
1952، ذكر أحد األعضاء أن بناء مصلحة حفظ الصحة، وخاصة مستودع األموات 
يف عني الشق ومحطة حفظ الصحة يف كريان سنطرال، كلف مبلغ 65.000.000 ف.
- B.M.O.V.C., n° 43, juin 1952.

  208
- B.M.O.V.C., n° 55, juin 1953, p. 9.

  209
سبقت اإلشارة إىل ما طبع مصلحة الفوريان بكريان سنطرال قبل عقد الخمسينيات 
من قلة اإلمكانيات وبساطة التجهيزات، مع ما ترتب عليها من عجز عن مواجهة 

كثري من األوبئة، وخاصة يف فرتة الحرب الثانية وما بعدها. 
  210

- B.M.O.V.C., n° 27, fév. 1951, pp. 22, 43, 44, n° 55, juin 1953, p. 9, 
n° 59, oct. 1953, pp. 4, 5, 38, n° 60, nov. 1953, p. 42, n° 61, déc. 1953, 
pp. 11, 12, 36, n° 62, janv. 1954, p. 33, n° 63, fév. 1954, p. 23, n° 64, 
mars 1954, p. 28, n° 65, avril 1954, p. 31, n° 66, mai 1954, p. 27, n° 
67, juin 1954, p. 55, n° 68, juil.-août 1954, pp. 7, 36, n° 69, sept.-oct. 
1954, pp. 6, 7, n° 70, nov. 1954, p. 20, n° 71, déc. 1954, p. 33, n° 72, 
janv. 1955, p. 29 et n° 74, mars 1955, p. 24.

  211
- B.M.O.V.C., n° 69, sept.-oct. 1954, p. 6.
- V.M., 7 oct. 1953.

- رواية حسن سيف السالم.
  212

الثانية، ص. 262. تعرض ذلك املدير  الوثيقة  - سلسلة أحداث ملحمة االستقالل، 
ملحاولة تصفية من قبل املقاومة يف كريان سنطرال يف 4 نوفمرب 1954.

- ملفا صالح سياموي رقم 517.080 والعيايش روشدي رقم 519.296، املندوبية. 
- السعادة، 1954-11-6.

  213
مدنا عبد الحميد كنش بالصورتني، إحداهام ألبيه واألخرى ألحد قيدومي الفرنسيني 
يف “الفوريان”، وهو عضو سابق يف الحزب الشيوعي الفرنيس، حسب عبد الحميد.
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  214
- V.M., 19 juin 1954.

  215
- روايتا محمد أزغار ومحمد الصديق.

  216
- V.M., 22 avril 1955.

  217
الحي  سكان  ذواكر  يف  ترسخ  مغريب  طبيب  اسم  استذكر  أجبارة.  محمد  رواية   -

املحمدي، وهو الدكتور بلگناوي.  
كريان  االجتامعيات يف  املساعدات  التالية، عن جهود  الجريدة  يف  الحديث،  وورد 
البشري وكريان بوعزة وكريان الكرميات وكريان الخليفة، وهو ما “سمح بنرش عمل 
مركز الصحة”. ورمبا تعلق األمر، هنا، مبستوصف روش نوار الذي كان ميثل اإلدارة 

الطبية يف كريان سنطرال.
- V.M., 13 fév. 1952.

  218
- P.M., 23 sept. 1952.

رمبا كان ذلك يف سنة 1946.
  219

- ر.ع. رقم 9.307c ورقم 11.341d²، املحافظة.
  220

اتصلنا مبؤسستني خاصتني مبهنة الصيدلة، علنا نجد ما يفيد يف شأن تاريخ تأسيس 
 Pharmacie de هذه الصيدلية التي صارت تتسمى اليوم صيدلية الحي املحمدي
la Cité Mohammadia، لكن دون جدوى. بينام أفادتنا صحف الفرتة وملفات 
املندوبية والروايات الشفوية يف شأن املحاولة التي استهدفتها يف نوفمرب 1954، مع 

اإلشارة إىل أن هذه الوثائق كانت تسميها ’’صيدلية درب موالي الرشيف’’:
فرباير   12 بتاريخ   2.091 رقم   )Sûreté Régionale de Casablanca( - محرض 

1954، تسلمناه من العيايش روشدي.
- ملف رقم 519.296، املندوبية. 

- V.M., 11 nov. 1954.
أوان  آن  عندما  الصيدلية،  يف  موجودا  كان  الذي  الزبائن  أحد  أن  الخرب،  يف  ورد، 
إىل  إبعادها  من  قد متكن  مساء،  والنصف  السادسة  الساعة  القنبلة حوايل  انفجار 
الخارج، فأصاب انفجارها سيارة محرض األدوية بأرضار، وجرح الرجل اليرسى ألحد 
كان  الذي  القادر  عبد  بن  الله  عبد  بن  املعطي  وهو  خفيفا،  جرحا  مستخدميها 

موجودا أمام الباب.
 - رواية العيايش روشدي.

  221
- شهادة وفاة بونا )ولدت سنة 1923 وتوفيت سنة 1990( تسلمنا نسخة منها من 

عبد القادر توبة صاحب صيدلية أمينة حاليا.
- معلومات حصلنا عليها من مجلس صيادلة الجنوب.

  222
- B.O., n° 2115, 8 mai 1953, p. 680, n° 2174, 25 juin 1954, p. 894 et 
n° 2216, 15 avril 1955, p. 576.

  223
- شهادة بخط عبد الرحامن اليوسفي )بترصف(.

أجل  من  نضالهم  يف  املغاربة  مع  تعاطفها  عن  تتحدث  التي  الروايات  تلك  كثرية 
املقاومني  التي كان عدد من  السم  بأقراص  االستقالل إىل درجة مخاطرتها مبدهم 
يحتفظون بها خوفا من عدم القدرة عىل تحمل التعذيب يف حال تعرضهم لالعتقال 
الصدد،  هذا  ويف  املقاومة  عمليات  يف  معهم  املنغمسني  أصدقائهم  بأرسار  والبوح 
يقول عبد السالم بناين: “... الدكتور الخطيب تكلف بتهييئ أقراص السم من عند 
الصناعي.  الحي  يف  صيدلية  صاحبة  ألوربية  مستعار  اسم  وهو  خديجة  الصيدلية 

ولقد توصلنا بأكرث من 300 قرص من السم”.
أمينة  باسم  املعروفة  بونا  الواقع، بجانني  األمر، يف  يتعلق  العلم، 1987-12-13.   -

وليست خديجة.
- رواية محمد الصديق.

  224
نرش اإلشهار يف تلك الجريدة مرات كثرية:

- العلم، 1952-10-2.

  225
يتعلق األمر بالسلطات الفرنسية، بينام كان املخزن حارضا من خالل عدد قليل من 

املقدمني، ال يتعدى ثالثة، وهو ما رأينا يف مقام سابق.
- رواية محمد أجبارة.

  226
- V.M., 18 fév. 1948.

  227
- رواية محمد الصديق. مام جاء فيها أنه تسلم مفاتيح داره يف بلوك بناين من تلك 

املقاطعة يف فرباير 1953.
  228

 A شارع  ملتقى  إىل  كريو”  املاريش  “جهة  من  نقلت  إنها  القول  هو  األصح  بل 
الشفوية إىل بعض موظفيها اإلداريني مثل عبد  الروايات  وزنقة ال منطواز. وتشري 
املدنية ومصطفى “الغليظ” وحميد )فايدي( كاتبيها، إضافة  الحالة  العزيز ضابط 
إىل املخازنية مثل ماال والگريش والبوهايل الشاوش الذي كان يرتب عملية دخول 

السكان إىل مكتب الخليفة محمد بن الهاشمي.
- روايتا صالح الهاشمي أخي الخليفة وسائقه أثناء أداء مهمته وأحمد وحامن.

  229
سوق  من  بالقرب  موجودة  كانت  املقاطعة  تلك  أن  ذكر  املقاوم.  عباس  رواية   -
الخرض بالجملة، ثم نقلت إىل البلوك 18 بعد بنائه، فاحتلت 7 دور فيه، منها مكتب 
عدد  أن  وذكر   ،10 ورقم   9 رقم  الدارين  يف  و“حبس”   ،7 رقم  الدار  يف  الكومب 

املخازنية املوجودين فيها بلغ 200.
- رواية محمد الصديق. سامها “دار الخليفة” وحدد بدايتها يف غضون سنة 1953.

  230
وهو ما تفيد به قصاصة اليومية التالية:

- M. P., 27 mars 1955.
- L’ Annuaire Marocain, pp. 221 - 222.

  231
اشتهر هذا الخليفة ب“السالوي” نسبة إىل مدينة سال مسقط رأسه )“السالوي اليل 

تحرقت ليه دارو يف بلوك 1”(.
  232

- V.M., 21 oct. 1956.
ورد يف الخرب عزل 7 “خلفان” عينوا يف فرتة نفي ابن يوسف، ومنهم عبد الله بوزيد 

عىل مقاطعة عني السبع.
  233

- V.M., 15 avril 1954.
  234

جاء يف قرار محمد املقري الصدر األعظم عدد 730 الصادر يف 21 حجة 1374 / 10 
غشت 1955 بشأن العزل ما ييل: “يعلم من هذا القرار أنه نظرا ملا قرره املجلس 
املصغر املنعقد بتاريخ 7 حجة عام 1374 املوافق 27 يوليوز سنة 1955 أعفي السيد 
محمد بن الهاشمي من وظيفة خليفة لباشا مدينة الدار البيضاء يف إحدى الحومات 
بها فليتخل عن الوظيفة املذكورة ملن كلف بها والسالم يف 21 حجة الحرام عام 1374 

املوافق 15 غشت سنة 1955”:
- ملف محمد الهاشمي رقم 517.637، املندوبية.

  235
دوبوا  أندري-لوي  العام  املقيم  استقبال  القطاع حارضا يف  املقري خليفة  كان عيل 

André-Louis Dubois عند زيارته كريان سنطرال يف بدايات شهر فرباير 1956:
- Le Maroc Politique, Économique et Financier, 11 fév. 1956. 
وهو ضابط ترقى يف الجيش الفرنيس من درجة ليوتنان إىل درجة قبطان يف أواخر 
سنة 1955، إضافة إىل ما حمله من ألقاب فخرية عن خدماته العسكرية، وخاصة 

يف الهند الصينية:
- V.M., 15 oct. 1955.

وقد ظل خليفة يف كريان سنطرال إىل أن عوضه امحمد العبدي )فرطمييس(.
  236

- روايات صالح السايح وأحمد وحامن ومحمد بن املري خودايل. ذكر األول أنه اقتيد 
إليها إثر إلقاء القبض عليه إبان حوادث فرحات حشاد، وأشار الثاين إىل استدعاء أمه 
إليها للتحقيق معها يف شأن مكان وجود أبيه الحسني “األقرع” بعد افتضاح خلية 
“العملية”، وتحدث الثالث عن حجزه فيها يف غشت 1954 ملدة أسبوع، بعد عودته 
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.laissez-passer من مراكش إىل الدار البيضاء، بسبب عدم توفره عىل بطاقة التنقل
  237

مل يكن املرشوع حكرا عىل كريان سنطرال، بل وشمل باقي أحياء املغاربة يف هامش 
الدار البيضاء مثل سيدي عثامن وعني الشق ودرب الكبري وسيدي الربنويص.

  238
- ر.ع. رقم 9.307c، املحافظة. ورد الحديث عن بران الذي مل أضبط مهمته أو دوره.

  239
- ر.ع. رقم 9.307c، املحافظة.

  240
- ر.ع. رقم 11.198d²، املحافظة.

  241
- B.M.O.V.C., n° 69, sept.-oct. 1954, p. 28.

  242
- ر.ع. رقم 784c ورقم 11.198d²، املحافظة.

  243
- ر.ع. رقم9.307c  ورقم 11.198d²، املحافظة.

- B.O., n° 2239, 23 sept. 1955, p. 1435.
راسل مدير املالية املفتش املركزي لألمالك املخزنية يف 7 دسمرب 1956 يف شأن األرض 
املبيعة التي حازها امللك الخاص للدولة لفائدة مصلحة السكنى يف 20 نوفمرب 1951.

  244
- B.M.O.V.C., n° 76, mai 1955, pp. 18 - 19.

  245
- B.M.O.V.C., n° 72, janv. 1955, p. 29 et n°74, mars 1955, p. 4.
تقرر  الذي  العقار  عقود رشاء  من  عقد  أول  تاريخ  سبق  التاريخ  ذلك  أن  يالحظ 
التي كانت تربط  العالقة  الثالثة عرش عليه، وهو ما يعكس طبيعة  بناء املقاطعة 
السلطات الفرنسية برشكة الجري واإلسمنت. وحصل االتفاق عىل املهندس املسؤول 

عن تصميم البناية، وهو كايفيگليويل Caviglioli الذي دعي إىل إيداع ملفه:
- B.M.O.V.C., n° 72, janv. 1955, p. 29.

  246
- B.M.O.V.C., n° 73, fév. 1955, p. 28 et n° 74, mars 1955, p. 4 et 24.

  247
الجدول  يف  نوردها  مل  أخرى  عملية  وهناك   ،1955 يونيو  يف  العمليات  تلك  جرت 

تتعلق بالرتصيص وما يتعلق باملغاسل واملراحيض:
- B.M.O.V.C., n° 77, juin 1955, pp. 8 - 10.
ال بأس من اإلشارة إىل أننا بحثنا عن مقابل لكلمة étanchéité يف قاموسني، فوجدنا 
أو  املساكة  كلمة  يستعمل  ومن  الختم  كلمة  يستعمل  من  بني  تعريبها  اختالفا يف 

إحكام السد.
  248

- رواية محمد أزغار.
  249

- B.M.O.V.C., n° 79, nov. 1955, p. 38.
  250

- V.M., 15 déc. 1956.
-  السعادة، 1956-12-17.

  251
- رواية محمد الخري.

  252
درسنا فيها مدة وجيزة جدا، كام درس فيها الكثري من تالميذها، ومنهم أحمد قابيل 

ومحمد خرباش ...
  253

- V.M., 19 nov. 1956. 
- Le Maroc Politique, Économique et Financier, 24 nov.1956.
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اجلزء الثاني
جوانب من تاريخ العمل الوطني 
في كريان سنطرال خالل فترة 

احلماية 
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نريد، يف البداية، أن نديل بثالث مالحظات أساسية، وهي:
1( أننا مل نستعمل كلمة ‘‘جوانب’’ تواضعا وال اعتباطا، ألننا نعي خطورة الخوض يف مثل هذه املواضيع وما يتطلبه من رشوط ما 
تزال مل تتهيأ لها بعد، بسبب قرب مسافتها منا أوال، وبسبب صعوبة الوصول إىل الوثائق األصيلة ثانيا، وألن املعطيات التاريخية املتعلقة 
بتاريخ العمل الوطني يف حي كريان سنطرال قليلة، وعىل قلتها، فهي مغرقة يف التناقضات والحسابات والحساسيات، وحتى الصحف 

التي يلجأ إليها الباحثون عادة يف مثل هذه املواقف شحيحة.
2( أننا لجأنا، يف كثري من األحيان، إىل اعتامد الروايات الشفوية، يف حال عدم متكننا من الوثائق املكتوبة، وهذا اللجوء ال يعني 
بالرضورة أننا نتبناها جميعها، بل نرى باألساس فائدتها يف إطار حفظ الذاكرة عىل األقل، مع العلم أن كثريا منها قد ضاع ألسباب 

معروفة ال يسمح املقام بالوقوف عندها اآلن.
3( أننا مل نرم التنظري من تناول تلك الجوانب، بل سيكتشف القارئ برسعة وسهولة أننا نهدف إىل توفري مادة أولية قابلة للمزيد من 

االستثامر واإلغناء من قبل الباحثني يف التاريخ، وتتمثل يف النصوص والصور واملخطوطات والجداول وغريها من الوثائق.
سنتناول، يف هذا القسم، ثالث مراحل أساسية، مر منها العمل الوطني يف حي كريان سنطرال خالل الفرتة االستعامرية، وهي:

1( املرحلة األوىل التي انخرط فيها سكان كريان سنطرال يف العمل الوطني، وخاللها غلب الطابع السيايس. ويلزمنا اإلقرار بصعوبة 
الحديث عن بداياتها يف هذا الحي، لكننا نصطلح عىل أنها انتهت بانفجار حوادث فرحات حشاد يف نهاية سنة 1952.

2( املرحلة الثانية التي وقعت فيها حوادث فرحات حشاد، وخاللها مارس سكان كريان سنطرال “املقاومة بالحجر”1 الذي استعملوه  
بكثافة يومي األحد واالثنني 7-8 دسمرب 1952، وهي محطة حاسمة يف تاريخ العمل الوطني يف هذا الحي، ويف املغرب، إذ تشكل 

االنتقال من العمل السيايس إىل العمل املسلح.
3( املرحلة األخرية التي ساهم فيها سكان كريان سنطرال يف العمل الوطني، من خالل العمليات الذي قاموا به يف إطار املقاومة 
املسلحة، وخاصة يف الفرتة املمتدة من نفي السلطان سيدي محمد بن يوسف يف 20 غشت 1953 إىل عودته من املنفى واإلعالن عن 
استقالل املغرب الرسمي يف 2 مارس 1956، عىل أننا سرنكز فيها عىل وجه من أوجه تلك املساهمة، وهو معاناة سكان حي كريان 

سنطرال من السجون واملعتقالت االستعامرية. 

تــقـدمي
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اجلزء الثاني
الفصل األول :

انخراط حي كريان سنطرال في 
العمل الوطني إلى نهاية سنة 1952
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يلزم اإلقرار، من البداية، بقلة معلوماتنا عن العمل الحزيب يف حي كريان سنطرال خالل فرتة الحامية، وخاصة بالنسبة لحزب الشورى 
واالستقالل والحزب الشيوعي املغريب، عىل الرغم مام بذلناه من جهد فيام هو متيرس من املراجع واملصادر والروايات الشفوية. ما 
نعلمه، من خالل بعض الوثائق، أن العامل األوربيني يف الدار البيضاء كانوا يولون اهتامما كبريا لكريان سنطرال، من خالل سعيهم إىل 
بث األفكار الشيوعية يف زمالئهم املغاربة القاطنني فيه2. وتردد بعض الروايات أن بعض العنارص املعروفة يف العمل الوطني، والسيام 
يف شقه النقايب، كانت منتمية إىل الحزب الشيوعي، فإحداها تتحدث عن انتامء البهلول وبوعزة بن عبد السالم إىل هذا الحزب، قبل 
أن يستقيال منه وينضام إىل حزب االستقالل3، وأخرى كانت تسم بعض العنارص الوطنية بالشيوعية، عىل الرغم مام عرف عنها من 
االرتباط بحزب االستقالل )بلعيد بن عبد الله(4 أو بحزب الشورى واالستقالل )عبد الرحامن بن املخنث(5. أما نحن، فال نستبعد أن 
يتأثر عدد كبري من سكان كريان سنطرال العاملني يف الحي الصناعي مبا كان ميوج من أفكار شيوعية واشرتاكية بفعل احتكاكهم بالعامل 
األوربيني يف املعامل واألوراش ومؤسسات اإلنتاج والنقل والتوزيع، أو من خالل نشاط بعض القادة الشيوعيني يف كريان سنطرال، ولو 
كان محدودا6. وفيام يتعلق بحزب الشورى واالستقالل، فإن بعض عنارصه املعروفني عىل صعيد الدار البيضاء يجمعون عىل أن حضوره 
يف كريان سنطرال كان دون حضوره يف أحياء الدار البيضاء األخرى، وخاصة يف حي كريان ابن مسيك7. كام يتفقون عىل أن نشاطه مل 
يبدأ يف كريان سنطرال إال يف سنة 1950 8، وعىل ترديد أسامء مجموعة من أعضائه واملسؤولني عن شعبته يف هذا الحي، فيوردون منهم 
عبد الرحامن الصحراوي أو املسفيوي وعدي بن التهامي وميلود املذكوري والعريب بن حيمود املذكوري ورحال الدجايجي ولحسن 
الگباص ومحمد اجعيدان والعايدي زيداين وموالي عيل اإلدرييس وبوشعيب الحميص وسيدي محمد الودغريي وإدريس املرمري ورحال 

الرسغيني وميلود املذكوري “بوطربوش” وشباك عبد الكبري و“الفقيه” الجياليل ... )الوث. رقم 153( 9.

محمد اجعيدانعبد الرحامن املسفيويعدي بن التهامي

رحال بن محمد الرسغينيصالح الرسغيني “الواگف”العريب بن حيمود املذكوري

                               )الوث. رقم 153(

وإذا كانت الروايات شحيحة يف شأن الحزبني السابقني يف كريان سنطرال، فإنها وفرية نسبيا فيام يتعلق بحزب االستقالل يف هذا 
الحي، وهو ما جعلنا نركز عليه يف هذا الفصل10.

انخراط حي كريان سنطرال في العمل الوطني إلى نهاية سنة 1952
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1( بدايات العمل الوطني :
يستذكر بنارص حركات بداية نشاط حزب االستقالل يف كريان سنطرال، فيقول:

“... أتذكر أنه ابتداء من شهر يناير 1944 تفرغت رسميا للعمل الوطني تاركا عميل املهني )...( ضاعفنا )...( مجهودنا يف العمل وأخذنا 
نستقطب املناضلني والوطنيني الغيورين وبدأ عدد الخاليا يتكاثر شيئا فشيئا ... نسيت أن أقول إنه عندما انعقد االجتامع الذي أرشت إليه 

يف أوائل دجنرب 1943 كان عدد الخاليا ال يتعدى الثامنية، إال أن العدد تضاعف عدة مرات خالل الفرتة ما بني دجنرب 43 ويناير 44.
فعىل سبيل املثال أشري إىل أنه يف الحي الصناعي )الذي يضم اآلن الحي املحمدي والربنويص وعني السبع والصخور السوداء( مل يكن 
عندنا هناك وال وطني مناضل واحد يف مجموع هذه األحياء ... وأتذكر أنه يف شهر دجنرب 1943 أخربين املرحوم حميدو الوطني بأنه 
يعرف صديقا قدميا له كان يعمل بأروبا واستقر أخريا باملغرب، وهو يعمل كأحد املسؤولني عن العامل مبعمل السكر )كوزميار( واقرتح 
عيل أن نزوره ونحاول إقناعه باالنخراط يف الحزب، فذهبنا لزيارته أنا واملرحوم حميدو الوطني واألستاذ املناضل محمد الحمداوي )...(. 
وفعال استقبلنا استقباال حارا وكان اسمه أحمد بن حامدي السويس ... اشتغل بفرنسا وبلجيكا وتزوج أروبية وعاد للمغرب ليشتغل 
مبعمل السكر آنذاك. عرضنا عليه الفكرة وتكلم معه األستاذ محمد الحمداوي ورشح له أهدافنا ومقاصدنا فقبل وأدى اليمني، وافرتقنا 
معه متفقني أن نزوره يف الغد أو بعد الغد ... وأتذكر أنني زرته يف اليوم املوايل فوجدته ينتظرين رفقة أخيه الذي أقسم بدوره وانخرط 
يف الحزب كذلك ويف اليوم املوايل اجتمعت به مرة أخرى فقدم يل ثالثة أفراد من معمل السكر أيضا، وهكذا بدأت االنخراطات تتواىل 
بواسطة األخ أحمد بن حامدي الذي أصبح فيام بعد من أنشط األعضاء ... فأسسنا خلية تولدت عنها عدة خاليا داخل معمل السكر 
وكذلك املعامل املجاورة التي كان ملستخدميها اتصاالت وعالقات مختلفة مع عامل املعمل املذكور والذين انخرطوا يف صفوف الحزب. 
وما كان الفرنسيون يقومون برد الفعل يف 29 يناير 1944 حتى كان الحي الصناعي يضم من املواطنني املناضلني امللتزمني ما يعادل عدد 

املنخرطني يف الحزب من قبل يف جميع أحياء الدار البيضاء ... ”11.
ولعل هذه الرواية كانت مصدر الرواية التالية:

«La direction nationale du parti avait chargé Benaceur Harakat de s’occuper, en compagnie de Hmidou Louatani, 
d’établir un contact avec Ahmed ben Hammadi, chef d’une équipe de travail à la COSUMAR (COSUMA).

Convaincu par les militants et en présence de Mohamed El Hamdaoui; Ben Hammadi adhéra au parti et appela ses 
collègues de travail à s’allier à la cause nationale. C’était là le point de départ pour l’adhésion d’un grand nombre d’ouvriers, 
habitant Derb Moulay Chérif et «Carrières Centrales» (actuellement Hay Mohammadi). Ainsi, après la COSUMAR 
(COSUMA), c’étaient d’autres usines de ciment, de couserveries, fonderies, tannerie, la coopérative de stockage des céréales 
et bien d’autres… Mhamed El Abdi avait eu un rôle déterminant dans l’établissement des contacts avec ces derniers.

(…) La nuit du 29 janvier (1944) le Maroc connaît un bouillonnement populaire important. Omar Ben Abdel 
Jalil, Bouchta Jamaï et Mohamed Ben Jilali attendent des nouvelles à propos des mesures que les autorités de 
Casablanca comptent entreprendre face à l’appel du parti à la protestation. (…) C’est ainsi qu’on annule les deux 
manifestations qui auraient dû avoir lieu à partir de la Mosquée du Souk en Ancienne Médina et celle de Hay 
Mohammadi, et l’on appelle à une grève générale.

Grande réussite sur le plan efficacité et amplitude. Cette grève fût la plus grande de l’histoire du mouvement de 
la libération à Casablanca. Malgré l’état d’alerte dans toute la ville, alors envahie par l’armée, un groupe de jeunes 
affirment leur volonté de lutter contre celle-ci, de petits combats donnèrent alors quelques blessés et prisonniers.

La surprise des «Carrières Centrales»
Les habitants de ce quartier populaire ouvrier réservèrent une grande surprise aux autorités coloniales. Le 30 

janvier, ces derniers refusèrent d’aller au travail : les usines s’arrêtèrent de fonctionner et subirent de lourdes pertes. 
Le patronat, principal exploitateur des biens nationaux en subit un grand coup.

Ce défi des habitants des «Carrières Centrales» était vraiment inattendu, ceux-ci ne cédèrent pas aux menaces 
des autorités» 12.

ال منلك كثريا من املعلومات عن وقع وثيقة املطالبة باالستقالل يف كريان سنطرال سنة 1944، سوى ما ورد يف النص السابق من 
إرضاب سكان هذا الحي اآلهل بالعامل عن العمل دون أن يعبأوا بتهديدات السلطات الفرنسية، مع ما ترتب عليه من توقف اإلنتاج. 
ويؤكد ذلك ما جاء يف إحدى الروايات عن املظاهرة التي نظمت فيه عىل إثر تقديم تلك الوثيقة وما رافقها من هيجان، حاولت قوات 

األمن كبحه مبطاردة املتظاهرين وإلقاء القبض عليهم13.
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ويف هذا السياق، التحق عبد الرحامن اليوسفي مبعمل كوزميا مكلفا مبهمة استقطاب عامل هذه الرشكة الكربى إىل حزب االستقالل 
من خالل إعطاء دروس ألبنائهم :

“يف 1944 التحق شاب وطني باملنطقة الجنوبية من البالد حينام كانت تطارده اإلدارة االستعامرية بطنجة. وكان يتنقل يف حالة ترشد 
باحثا عن بعض أصدقاءه )أصدقائه( الوطنيني. ومبدينة الدار البيضاء عرث عليه املرحوم عبد السالم بناين وبنارص حركات اللذان ألحقاه 
– بتعليامت من حزب االستقالل – مبعمل السكر “كوزميار” ليعلم مبادئ القراءة والكتابة للعامل بطلب منهم ومبوافقة إدارة املعمل. 
)...( وإىل جانب عمله الرسمي كمعلم يف معمل السكر، واصل نشاطه بتأسيس الخاليا السياسية الرسية وتنظيم الحركة النقابية. ومن 

باب التمويه، أرشف عىل تكوين فرقة لكرة القدم تابعة ملعمل السكر، وأخرى اسمها “اتحاد الحي الصناعي” )...(”14.

عبد السالم بناينبنارص حركاتعبد الرحامن اليوسفي

                              )الوث. رقم 154(

نستنتج، من النصوص السابقة، مجموعة من الخالصات: 
- أوالها أن تأطري النشاط الوطني تكلف به عنارص من حزب االستقالل عرفوا بنشاطهم الدؤوب يف درب السلطان، وخاصة بنارص 
حركات وعبد السالم بناين )الوث. رقم 154( وبوشتى الجامعي وعمر بن عبد الجليل15، إضافة إىل آخرين مل ترد أسامؤهم يف النصني، 

لكنها ترتدد بكرثة يف الروايات الشفوية، ومنهم محمد الهاشمي الفياليل والطاهر غالب وعمر الرسغيني ...16
- ثانيتها أن تأطري النشاط الوطني انطلق من املؤسسات الصناعية، وخاصة من كوزميا وكربيات الرشكات يف حي روش نوار، ثم انتقل 

إىل حي كريان سنطرال عن طريق العمل الذي قام به املستقطبون األوائل إىل الحزب يف هذا الحي، كام سنورد أسامءهم فيام بعد.
- ثالثتها أن “اإلدارة الوطنية للحزب” مل تتنبه إىل االهتامم بالعامل واألحياء الصفيحية يف إطار رصاعها السيايس إال يف أواخر الحرب 

العاملية الثانية، يف سياق معروف، فصلته عريضة املطالبة باالستقالل الصادرة يف 11 يناير 1944. 
والحق أن املقام ال يسمح لنا بالوقوف عند سياق التحوالت التي عرفتها الحركة الوطنية املغربية يف أواخر الحرب العاملية الثانية وال 
يف ما تالها من سنوات الحامية املتأخرة، ولكن الذي يهمنا أكرث هو ما وقع من تطور حزب االستقالل وكيفية اشتغال خالياه املعروفة 

ب “الجامعات” من خالل كتابها ومسرييها وأمنائها يف كريان سنطرال ويف غريه. وهنا، نقتبس بعض ما رواه أبو بكر القادري: 
“)...( بدأ الحزب يتقوى ويكرب، وأصبحنا ننشئ الخاليا يف املدن ونعمل عىل تكثريها، وأخذنا نفكر يف تأطري هذه الخاليا وتوجيهها 
وترتيبها، ولذلك فكرنا يف إنشاء نرشة داخلية وكان لها مكلفون بها، فمنهم من كان يكتب ومن كان ينسخ، ومن كان يطبع ومن كان 
يوزع. من هم الذين كانوا مكلفني بالكتابة ؟ عدد مهم من الوطنيني، كان من بينهم املرحوم املهدي بنربكة، واليس محمد بن الرايض 
واليزيدي وكان يف البادية مناضلون مكلفون بقراءة النرشات الداخلية عىل القواعد يف األقاليم وكنا نسميهم املسريين، وكانت وظيفتهم 
هي تبليغ أوامر القيادة الحزبية للقواعد وقراءة النرشات. لقد كانت تصل لجميع جهات املغرب بواسطة الحافالت، وتوزع يف جميع 
املناطق بواسطة املناضلني، بدون سابريس أو شوسربيس ... فكل املقاالت التي كانت تحذفها الرقابة ومتنعنا من نرشها يف »العلم« 
كنا نرتك مكانها أبيض ونكتب تحته حذفته الرقابة، وأثناء تنظيمنا لحمالت دعائية يف الخارج ضد فرنسا، كنا نقدم األعداد التي منعت 
الرقابة الفرنسية نرش مقاالت فيها، ونستشهد بذلك عىل غياب الحرية وكبتها يف املغرب من طرف اإلقامة العامة، وكل املقاالت التي 
كانت تحذف من »العلم« كانت تنرش يف النرشات الداخلية. هل كان االستعامر يقبل بتوزيع نرشات تتضمن مقاالت حذفتها الرقابة ؟ 

كانت النرشة الداخلية رسية وتصل إىل قرائها بطريقة رسية”17.
املطالبة  وثيقة  أعقبت  التي  الفرتة  كريان سنطرال يف  الوطني يف  النشاط  بداية  السابق عن  ما جاء يف  الروايات  كثري من  وتؤكد 
باالستقالل، منها شهادة محمد بن لحسن املسيوي التي جاء فيها: “انخرطت يف صفوف حزب االستقالل يف سنة 1944 عىل يد السيد 
عبد الرحامن اليوسفي وتكلفت بجامعة يف الحي املحمدي حيث كان رقمها ب 2 )...( التي كانت تتكون من ثالثني جامعة التي كنت 
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أترأسها”18. وهناك شهادة أخرى تشري إىل أن مبارك بن موىس وأخاه فاتح ومحمد “سيدي” وأخاه الصغري والحسني بن أحمد “لوبري” 
ولحسن املراكيش أدوا القسم عىل يد عبد الرحامن اليوسفي )درب السلطان(19. وتشري الشهادة الثالثة إىل أداء الكبري الرسغيني القسم 

عىل يد بوعزة املذكوري ليلة اعتقال قادة الحزب سنة 1944 20.
وهنا، ترتدد أسامء كثري من القيدومني الذين أدوا  القسم عىل يد عبد الرحامن اليوسفي وغريه من املسؤولني األساسيني عن الحزب، ومنهم 
امبارك بن موىس وأخوه فاتح ومحمد “سيدي” والصغري والحسني بن أحمد “لوبري” ولحسن املراكيش21. وهناك من تحدث عن إنشاء أول 
فرع لحزب االستقالل يف كريان سنطرال سنة 1945، ضم 8 أشخاص، وهم الحسني “لوبري” وامحمد العبدي ومحمد األعرج املسيوي ولحسن 
املراكيش وإبراهيم أو اليزيد ومحمد  بن عيل الباعمراين ‘‘شنوف’’ والبهلول الزياين وبوعزة بن عبد السالم املذكوري22. فقد تحدث امبارك 
بن موىس، يف لقايئ الوحيد به، عن انطالق نشاطه السيايس يف يونيو 1944، والتقائه بعدد من قيدومي حزب االستقالل يف كريان سنطرال، 
وهم ”سيدي“ وأخوه الصغري والحسني بن أحمد “لوبري” وفاتح بن موىس ولحسن املراكيش. وهناك من تحدث عن بدء نشاط مجموعة من 
الوطنيني يف كريان ستطرال سنة 1945، وما ترتب عليه من أوىل االعتقاالت السياسية يف قضية سامها “قضية صالح املسكيني )غري النقايب 

املعروف( والعريب املسكيني”، والتي قادت الحسني بن بيهي وبلحسن الدكايل إىل السجن مدة 15 يوما يف قشلة العظم23. 
ال نستطيع الجزم يف املعلومات املتعلقة باملسؤولية عن بدايات العمل الوطني يف كريان سنطرال )أوىل ‘‘جامعات’’ حزب االستقالل 
يف   انخرطوا  الذين  القيدومني  من  مجموعة  أسامء  تردد  رواياتنا  لكن  فيها،  االنخراطات  تواريخ  يف  وال  وأمنائها(،  وكتابها  ومسرييها 

السنوات األوىل، ومنهم، وعىل سبيل املثال ال الحرص )الوث. رقم 155(24 : 

البهلول بن بوشعيب الزياينلحسن املراكيشإبراهيم أو اليزيد الهياديامحمد العبديالحسني بن أحمد “لوبري”

محمد املنيويامبارك بن موىسمحمد بن محمد “سيدي”الصغري بن محمد املذكوريمحمد بن لحسن املسيوي

عيل السباعيالحسني بن بيهيأحامد بن إبراهيم السويسالتهامي الحريزيمحمد بن عيل  “شنوف”
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رحال الخياط ‘‘العبقري’’عيل بن إبراهيم الرحامينالحسني بن أحمد التزنيتيأحمد بن عيل الگزار بوشعيب الجديدي ‘‘الحجام’’ 

نهاية  ‘‘الجامعات’’  يف  الواسعة  االنخراط  عمليات  عىل  يرشفون  سنطرال  كريان  حي  يف  االستقالل25  حزب  عن  املسؤولون  وكان 
األربعينيات وبداية الخمسينيات، وذلك من خالل رئاسة الحفالت التي يؤدي فيها املرشحون الجدد قسم الوفاء ملبادئه، ومنهم )الوث. 

رقم 156(26:
السنةاملسؤول الذي تم أداء القسم عىل يده املنخرط

امبارك بن موىس وأخوه موىس و محمد “سيدي” املذكوري 
وأخوه محمد “الصغري” والحسني “لوبري” ولحسن املراكيش 

1944عبد الرحامن اليوسفي

1945إبراهيم أو اليزيدحسن بن امليلودي
عيل الورزازي

محمد “سيدي” املذكوري
عبد الله بوغابة

1951محمد “سيدي” املذكوري وبوعزة املذكوري )؟(محمد بن عبد السالم “الحجام”
محمد “سيدي” املذكوري ومحمد بوگرينلحسن الخياط الباعمراين

بوشتى الجامعيأحمد بن حسن الرسغيني

)الوث. رقم 156(

ال منلك إحصاءات عن عمليات االنخراط )توزيعها الزماين وأدوار املسؤولني الحزبيني يف كريان سنطرال...(، لكن تتبعنا لبيوغرافيات 
عدد كبري من رجال العمل الوطني يف هذا الحي سمح لنا بالخروج مبالحظة أولية، وهي أهمية الدور الذي قام به محمد “سيدي” يف 

استقطاب سكانه إىل حزب االستقالل، وهو ما تؤكده الالئحة السابقة. 
ونظرا للطفرة القوية التي عرفها االنخراط يف حزب االستقالل )تضخم “الجامعات” وما ترتب عليه من وجوب شطرها وتفتيتها( 
والحاجة إىل هيكلته يف الدار البيضاء، قرر قادته سنة 1948 أن يقسموا هذه املدينة إىل 4 مكاتب، أولها يف املدينة القدمية وثانيها يف 

املدينة الجديدة )درب السلطان( وثالثها يف درب غلف ورابعها يف الحي الصناعي، وهو الذي تكلف به امحمد العبدي27.

2( أدوات العمل الوطني:
ال بد من التذكري مبالحظة مهمة جدا، وهي أننا اقترصنا يف هذا الفصل عىل األدوات التي استعملها حزب االستقالل يف حي كريان 
سنطرال دون غريه، بسبب وفرة املعطيات التي تراكمت لدينا عن هذا الحزب من خالل ما اطلعنا عليه من وثائق وما أنصتنا إليه من 

روايات، يف انتظار الحصول عىل ما يفيد يف موضوع باقي األحزاب.
أ( التعليم ومحاربة األمية: 

ال يجب أن يغيب عن بالنا السياق الذي تأسست فيه مدرسة اتحاد الحي الصناعي )الوث. رقم 157( وغريها من املدارس الحرة، 
وهو سياق متسم بانفتاح السلطات الفرنسية النسبي عىل مطالب الحركة الوطنية مع سعيها إىل عدم ترك الجو فارغا لها لالنفراد بهذه 

الواجهة السياسية الخطرية )عهد املقيم العام إيريك البون(28.
فقد أناط حزب االستقالل بعبد الرحامن اليوسفي مسؤولية تأسيس مدرسة حرة يف الحي الصناعي يف سنة 1946 )مل تحصل عىل 
رخصة مديرية التعليم العمومي إال يف سنة 1950(. وتشري إحدى الشهادات إىل أن بعض رجال الوطنية شاركوا اليوسفي يف تأسيس 

)الوث. رقم 155(
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املدرسة، ومنهم بوعزة بن عبد السالم والبهلول29.
اكرتيت دار يف ملك عيل بن محمد بن محمد الديهي السويس املقاول مبدينة الصويرة، تقع يف درب موالي الرشيف زنقة 3 رقم 
34، تبلغ مساحتها 90 م² وتتكون من دور أريض وطابقني30. واستقطب إليها عدد من املعلمني، سواء من الدار البيضاء أمثال القباج 
وعمر اللبار وإبراهيم حركات أو من خارجها كقبيلة املذاكرة مثل أحمد بن عيل الدكايل31. وكانت بداية املدرسة بسيطة جدا، حيث 
اعتمدت عىل األلواح والحرص يف سنتها األوىل32، قبل أن توفر لها فاطمة حصار إحدى النشيطات االستقالليات السبورات والطاوالت 
يف السنة املوالية33. وقد اجتهد املسؤولون عنها من أجل مواجهة التعليم الفرنيس الذي بدأ نشاطه يف مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية 
التي أحدثتها مديرية التعليم العمومي )اإلقامة العامة( بدار بوعزة بن محمد بن الطيبي، وأناطت بها أوطون گامبري، مع سعيها إىل 
استقطاب أبناء كريان سنطرال إليها، من خالل توفري مجموعة من الرشوط من وجبات غذائية وأدوات مدرسية ... وذلك قبل ترحيلها 

إىل درب موالي الرشيف وإطالق اسم مدرسة درب موالي الرشيف اإلسالمية عليها34. 
ويف إطار تلك املواجهة، اهتمت مدرسة اتحاد الحي الصناعي بتدريس املواد باللغة العربية )النحو واألدب والفقه والقرآن والتاريخ 
والجغرافية...( أكرث من اهتاممها بتدريس اللغة الفرنسية، وإن كان لكل واحدة منهام نصف الوقت )نصف نهار للعربية ونصفها اآلخر 
للفرنسية والحساب(. وكانت الكتب املعتمدة باألساس مرشقية، سواء من لبنان )كتاب املطالعة( أم من مرص )النحو الواضح(، مع قليل 
من الكتب املغربية )كتاب الفقه الذي ألفه عبد الهادي الرشايبي(. وكان القرآن الكريم يدرس بطرق عتيقة، حيث يطلب من التالميذ 

نقل بعض آياته من السبورة للحفظ، ويوكل تدريسه إىل معلم خاص، وهو امحمد بن عيل الدكايل35.
ويف الوقت الذي بدأت فيه املدرسة يف الزنقة 3، اشرتت اللجنة امللكية لإلسعاف36 بقعة أرضية كبرية يف املجال الفارغ الذي يجاور 
درب موالي الرشيف وكريان بوجنية  من أجل إقامة مدرسة. ومام جاء يف محرض الجلسة التي عقدتها تلك اللجنة يف 26 يوليوز 1946 
عن سياق رشاء األرض37: “... تحدث السيد الحاج إدريس ابن )بن( جلون عن املقابلة التي حظي بها من طرف جاللة موالنا امللك 
... يوم 25 جوي ... فأخرب أنه أوضح لجاللته الرشيفة نشاط اللجنة وما قامت به من األعامل منذ نشأتها إىل اليوم وما هو متوفر 
لديها اآلن من املال وأن جاللة السلطان أعرب عن استحسانه ملا قام، تطوعا، أعضاء اللجنة من األعامل أيد القرار الذي اتخذته اللجنة 
بتوقيف إسعافاتها أثناء هذا الفصل، نظرا لكون محصوالت الفالحة هذه السنة خففت من حالة البؤس وألن عدد البؤساء الذين كانوا 
بالدار البيضاء قد قل. ونظرا لهذه الحالة فقد قررت جاللته إنشاء مدرسة بحي العملة املعروف باملناجم املركزية )كريري سانطرال( 
بحومة الصخر السود )كذا( وذلك مبا هو متوفر من املال بصندوق اللجنة ومبا ميكن أن يجمع من عند املتربعني املحسنني. وبعد هذا 
الحديث اتفق األعضاء الحارضون عىل رشاء قطعة من األرض بالحي املذكور وبناء مدرسة بها تلبية ألمر موالنا امللك املطاع. وقد كلفت 

برشاء  العراقي  ومحمد  بناين  الجياليل  بن  امحمد  السيدين  اللجنة 
الحق يف االتفاق  الذي لهام  الالزمة لهذا املرشوع وأداء مثنها  األرض 
عليه مع أصحابها وبتوقيع عقد الرشاء وبالقيام بكل ما يتعلق بهذه 
العملية من تسجيل لهذا الرشاء يف املحافظة العقارية وغريه وببناء 
املدرسة يف هذه األرض بعد ذالك...”. وفعال، اشرتت اللجنة األرض من 
أكتوبر 1946، مساحتها 4.371  فاتح  اآلسيوية واإلفريقية يف  الرشكة 
م² ومثنها 2.185.500 ف، مع تسجيلها تحت اسم مدرسة اإلسعاف 

املليك، وموافقة السلطان ابن يوسف عليها )الوث. رقم 158(38.
تتحدث  املحمدي ال  الحي  املتداولة يف  الشفوية  الروايات  أن  غري 
عن هذه اللجنة، بل عن هيأة من حزب االستقالل تأسست يف كريان 
سنطرال من أجل رشاء تلك األرض تحت اسم لجنة املدرسة، ال تتفق 
عىل أسامء أعضائها، فهل من بينهم إبراهيم “بوالزيت” وامبارك بن 
موىس ولحسن “كاالباصا” ؟ 39 أم من بينهم بوزكري التادالوي وامحمد 
العبدي ولحسن املراكيش والحسني بن بيهي ؟ 40 أم من امحمد العبدي 
وبوزكري  نوار(  روش  القرآين يف  الكتاب  )صاحب  الباعمراين  والفقيه 
التادالوي والحاج عباس والحسني بن بيهي ؟ أم أن األمر يتعلق بجميع 
هؤالء ؟ كام ال تتفق تلك الروايات عىل طريقة جمع املال، هل بشكل 
رشاء  عن  تتحدث  كام  العيد41.  أضاحي  جلود  بيع  من  أم  ؟  نقدي 
السلطان ابن يوسف األرض من ماله الخاص وإهدائها إىل سكان كريان 
سنطرال42 وهل يتعلق أمر اللجنة املحلية مبا أشري إليه يف املحرض من 

)الوث. رقم 157(
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حديث عن “املتربعني املحسنني” ؟
يظهر أن عمل الحزب يف استقطاب أرس كريان سنطرال 
إىل هذه املدرسة قد أعطى أكله43، بدليل أن عدد تالمذتها 
قد بلغ 361 حسب إحصاء سنة 1953، مام فرض توظيف 
العلم يف بداية  املزيد من املعلمني. فقد عرثنا، يف جريدة 
املدرسة يف  لتلك  إعالنات عديدة  الخمسينيات، عىل  عقد 
سبتمرب   6 يف  الصادر  اإلعالن  شأن  هو  كام  الصدد،  هذا 
وشأن  الفرنسية،  للغة  معلم  إىل  الحاجة  بصدد   1951
اإلعالن املنشور يف 9 يونيو 1952، وفيه “تعلن أنها ستكون 
– عند افتتاح السنة الدراسية املقبلة – يف حاجة إىل خمسة 
معلمني للدروس العربية محصلني عىل الشهادة الثانوية أو 
لهم ثقافة وتدرب عىل التدريس”، مع دلهم عىل عنوانها 

قصد مخابرتها )الوث. رقم 159(. 
ولذلك، التحق عدد مهم من املعلمني بهذه املدرسة يف 
سنوات الحامية األخرية، ومنهم عبد الله الفرسيوي ورحال 
املسكيني )غري رحال املسكيني املعروف( والصديق عفيف 
...44. منهم من مل تتجاوز مدة اشتغاله  الله الدكايل  وعبد 
)إبراهيم  وحيدة  وسنة  بل  اللبار(  )عمر  قصرية  مدة  بها 
ومنهم   ،45)1948-1947 الدراسية  السنة  خالل  حركات 
من واصل التدريس بها إىل فرتة ما بعد االستقالل، ومنهم 
العبدي  بن محمد  أسامؤهم46: وهم حسن  التالية  الستة 
والعايدي ابن محمد املذكوري وامحمد بن محمد الرحايل 
الدكايل  بن عيل  السعيدي وأحمد  بوعزة  ابن  العامل  وعبد 
والجياليل  املسكيني  محمد  بن  ومحمد  امحمد  وأخوه 

الرسغيني )الوث. رقم 160( 47. )الوث. رقم 158(

)الوثيقة رقم 159(

العلم، 1950-8-30

العلم، 1951-8-18

العلم، 6-9-1951 و1951-9-9

العلم، 9-6-1952 و1952-6-10
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الصديق عفيفامحمد الدكايلعمر اللبارأحمد الدكايلالعايدي املذكوري

رحال املسكينيعبد الله الفرسيويعبد الله الدكايلحسن العبديإبراهيم حركات

)الوث. رقم 160(

وتقلب عىل إدارتها عدد من املعلمني لفرتات قصرية )الوث. رقم 161(. ويف هذا الصدد، تجمع كثري من الروايات عىل أن حزب 
االستقالل هو الذي كان يتوىل تعيني املديرين الذين تقلبوا عىل هذه املدرسة يف فرتة الحامية إىل أن آلت إىل حسن العبدي48.

محمد الحبيب الغيغايئعبد الله بن التهامي الوزاين

بعض املعطياتاالسم
أدارها يف البداية وملدة 3 سنوات محمد بلحاج “بولحية”

ناب عن عبد الرحامن اليوسفي يف إدارتها خالل السنة الدراسية التي درس فيها )1947-1948( إبراهيم حركات
أدارها من نهاية عقد األربعينيات )؟( إىل السنة الدراسية 1954-1955، دون أن يتمهاعبد الله الوزاين

أدارها مدة قصرية )من انسحاب الوزاين إىل تعيني محمد الحبيب الغيغايئ(أحمد بن عيل الدكايل 
أدارها مدة قصرية مل تتجاوز 3 شهور )حتى حلول عيد العرش تقريبا وتعيينه مفتشا لحزب االستقالل(محمد الحبيب الغيغايئ 

أدارها ما تبقى من سنة 1955 )حوايل نوفمرب 1955 وطيلة السنة املوالية(عبد العامل بن بوعزة السعيدي(

)الوث. رقم 161(



اجلزء الثاني  -  الفصل األول174

الصف الخلفي من اليمني إىل اليسار: الجياليل “بوسنة” 
ومحمد بن املري والحسني

الصف الثالث: محمد “ولد العالية” وإبراهيم السماليل 
وعبد القادر ولد إدريس العبدي وحيمي ومبارك املعايش 
صالح  )أخ  اغنيمة”  “ولد  الكبري  وعبد  محمد  ولعال 

املسكيني( وعالل العبدي.
الصف الخاص بالبنات: خديجة بختي )بنت الغرباوية( 
وفاطمة بنت لحسن وفاطنة )احساين أرملة محمد النية( 
والسعدية بنت الرشقاوي والسعدية بنت السعيدي )أخت 

اعمرو السعيدي( وفاطمة بنت با رزوق ويزة.
الصف األمامي: ولد موالي وعبد السالم بولقرود وعبد 
الله لعال ومحمد لشكر ومحمد بختي )ولد الغرباوية( 

وابن عمر ومحمد )كرم( والطيب ومحمد الصويري49.
تالميذ املتوسط األول خالل السنة الدراسية 1948-1949 صحبة مدير املدرسة عبد 

الله الوزاين )عىل اليمني( ومعلم الفرنسية والحساب عمر اللبار )عىل اليسار(.

)الوث. رقم 162(  

ويف نهاية السنة الدراسية 1948-1949، قدمت مدرسة اتحاد الحي الصناعي، ألول مرة، مرتشحيها إىل الشهادة االبتدائية العربية 
)الوث. رقم 162(، وقد فاز بها اثنان منهم، وهام بوشعيب بن العريب الغنيمي ومحمد بن سعيد الفرجي50. ثم فاز بها يف نهاية السنة 
الدراسية 1951-1952 سبعة تالمذة، وهم فاطمة بنت الحسن السويس وعبد السالم بن محمد العبدي ومحمد بن أحمد السعيدي 
والعايدي بن عبد الله الحاحي والحسن بن محمد السويس ورقية بنت املعطي السويس والحسني بن محمد السويس51. وإضافة إىل 
هؤالء القيدومني السباقني إىل الحصول عىل تلك الشهادة أسامء أخرى فازت بها يف بداية عقد الخمسينيات ومنتصفه أمثال مبارك 
املعايش وإبراهيم السماليل وعالل العبدي وخديجة الغرباوية52. وفيام ييل نسخ من شهادة التلميذ محمد بختي االبتدائية53، وشهادة 

التلميذة فاطمة الجياليل الحريزي إضافة إىل “نتيجة الثالثة أشهر الثانية” التي حصلت عليها )الوث. رقم 163(.

)الوث. رقم 163(
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بلغ عدد تالمذة املدرسة 351 سنة 1953، و361 سنة 1954،  منهم 271 ابن و90 بنتا، توزعوا بني 8 حجرات، وذلك حسب املستويات 
التالية )الوث. رقم 164(54 :

املجموععدد البناتعدد البننياملستوياتأرقام الحجرات
451661الروض1
401858التحضريي2
37979االبتدايئ األول3 4249
30779االبتدايئ الثاين5 63012
391049املتوسط األول7
26935املتوسط الثاين8

27190361املجموع

)الوث. رقم 164(

كام وظف حزب االستقالل املدرسة من أجل مترير خطابه السيايس، من خالل التمثيليات التي كان يقوم بها التالمذة تحت إرشاف 
املعلمني، وهي متثيليات كانت مليئة بانتقاد االستعامر وأذنابه من خالل استعامل مايض املغرب )يوسف بن تاشفني( وتاريخ اإلسالم 
)عمر بن الخطاب وخالد بن الوليد وصالح الدين األيويب( ... وكان التالميذ يؤدون بعض التمثيليات خارج املدرسة، كام حصل يف كريان 
عيد العرش مبناسبة عيد العرش يف 18 نوفمرب 1952، وذلك من خالل تكوين “حلقة” يف إحدى الفضاءات. ويف هذا الصدد، نورد رواية 
محمد بختي أحد قيدومي تالميذ هذه املدرسة: “دخلت الحي املحمدي يف سنة 1949، بالتحاقي مبدرسة االتحاد الصناعي ... درسنا 
عىل يد عمر اللبار، وكان حسن العبدي مديرا للمدرسة، وأتذكر من األساتذة األخوين أحمد ومحمد الدكايل والدكتور حركات، وأتذكر 
أن األستاذ كان يدربنا عىل املرسح الذي كنا نهاجم عربه الخونة، خصوصا عرب مرسحية الحاج مزار التي تتحدث عن تفرقة املستعمر 

بني صحراوة وباقي املناطق املغربية ...”55. 
كام نظم حزب االستقالل تالمذة املدرسة يف إطار الكشفية الحسنية التي كان يرشف عليها املعلمون بصفة مبارشة، وذلك من خالل 
النشاط الذي كانت تقوم به من قبيل تنظيم خرجات إىل بعض األماكن القريبة من الدار البيضاء مثل غابة “كاسكاد” عند واد املالح 

)الوث. رقم 163(
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أو الغابة الواقعة يف وادي نفيفيخ56. وعىل اليمني صورة ملجموعة من األطفال 
أحد  املراكيش  لحسن  بن  محمد  يتقدمهم  الكشفية،  هذه  أطرتهم  الذين 
الوجوه االستقاللية املعروفة يف حي كريان سنطرال آنذاك )الوث. رقم 165(.

وظف حزب االستقالل مدرسة اتحاد الحي الصناعي لتكليف املعلمني 
البالغني،  سنطرال  كريان  لسكان  األمية  محاربة  يف  ليلية  دروس  بإعطاء 
بن  أحمد  يد  عىل  ليلية  دروسا  تلقى  الذي  املحجوب  بن  محمد  ومنهم 
عيل الدكايل57، ومنهم الحسني وزمالؤه ممن كانوا يعملون يف رشكة كارنو 
أمثال  له،  املجاور  جيل  طاحونة  كريان  أو  الخليفة  كريان  يف  ويسكنون 
صابر محامد ودا جامع ويس محمد ولد اإلبريق واسعيد ولد يس بوشعيب 

الدكايل ومحمد املسكيني58.

وقد تنبهت السلطات الفرنسية إىل األدوار الخطرية التي تقوم بها هذه 
املدرسة وكثري من املدارس الحرة يف تأطري التالميذ من الناحية السياسية 
)الوث. رقم 166(59، وخاصة بعد حوادث فرحات حشاد 7-8 دسمرب 1952، 
فصارت متارس عليها مراقبة قوية وتسعى إىل كبح نشاطها الوطني60. ويف 
هذا السياق، أصدرت قانونا يف أكتوبر 1953 يلزم مديرها بعدم حرشها يف 
أي نشاط سيايس، كام جاء يف وثيقة رسمية موقعة يف شهر دسمرب 1954 61. 
ورمبا كان ذلك سببا فيام أشارت إليه هذه الوثيقة من تراجع نفوذ الحزب 

عىل املدرسة بعد حوادث فرحات حشاد :

« Renseignements Politiques:
Semble ne plus avoir d’activité politique depuis octobre 1953, 

date à laquelle le Directeur, selon la nouvelle législation des 
écoles libres, a été invité à se tenir à l’écart de toute politique.

Auparavant, elle était nettement de tendance Istiqlal. Le 
Directeur et la plupart des Instituteurs étaient inscrits au Parti. 
L’école avait fait grève lors des événements de décembre 1952.

Le Directeur: condamné à 15 jours de prison en décembre 
1952, pour fermeture de sa médersa. Bien que certainement 
placé par le Parti de l’Istiqlal à la tête de la médersa, l’intéressé 
n’a jamais été un militant actif et doit ce choix, surtout à ses 
qualités pédagogiques.

Entretient actuellement les meilleures relations avec les 
Autorités et se soumet de bonne grâce aux contrôles effectués 
sur son école.

Les Instituteurs : Les numéros 1, 3 et  5 étaient connus avant 
les événements de décembre 1952 comme des militants actifs 
de l’Istiqlal (l’épuration du n° 3 avait été demandée en octobre 
1953).

ويف هذا السياق أيضا، منحت السلطات الفرنسية هذه املدرسة إعانة 
مالية رسمية، بلغت 1.373.680 ف خالل السنة الدراسية 1953-1952 62. 

)الوث. رقم 165(

)الوث. رقم 166(
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صورة حفل منظم عىل سطح مدرسة اتحاد الحي الصناعي )درب موالي 
الرشيف الزنقة 3 الرقم 34( مبناسبة أول عيد عرش )18 نوفمرب 1955( 
عامل  أول  بركاش  أحمد  فيها  يظهر  املنفى،  من  السلطان  عودة  بعد 
الغيغايئ مدير  الحبيب  البيضاء يف حديث مع محمد  الدار  عىل مدينة 
مبارك  والحاج  املعلمني  أحد  السعيدي  العامل  عبد  إىل  إضافة  املؤسسة، 
املتوگي  وإبراهيم  الرشيف  درب  يف  املشهور  الحامم  األزموري صاحب 

“بوالزيت” وامحمد العبدي الذي يوزع الحلويات .

اتحاد  مدرسة  به  قامت  الذي  الدور  جوانب  من  جانبا  تعكس  صورة 
وفيها  الحسنية،  الكشفية  خالل  من  التالميذ  تأطري  يف  الصناعي  الحي 
يظهر املعلم عبد العامل السعيدي مع مجموعة من التلميذات يف مناسبة 

عيد العرش بعد عودة ابن يوسف من املنفى.

املحمدي  الحي  اتحاد  مدرسة  أقسام  من  لقسمني  تذكاريتان  صورتان 
بعدما نقلت إىل الخالء الواقع بني بلوك الرياض ومصلحة حفظ الصحة 
العسكرية،  النوارص  قاعدة  “شاليات”  تستعمل  وصارت  )“الفوريان”( 
وفيهام يظهر املدير أحمد زيك بوخريص، إضافة إىل املعلم حسن العبدي 

)الصورة السفىل( ومعلم آخر مل نتعرف اسمه )الصورة العليا(.

صورة الزنقة 29 الفاصلة بني بلوك الرياض ومدرسة اتحاد الحي املحمدي 
التي كان يحيط بساحتها “الجريد” وغريه من األشجار يف البداية.

صور من مدرسة اتحاد الحي الصناعي - مدرسة اتحاد الحي املحمدي يف بدايات فرتة االستقالل

كام ظهرت مدارس حرة أخرى يف كريان سنطرال )الوث. رقم 167(، ومنها مدرسة السعديني التي أحدثها محمد بن الرشقي )الوث. 
رقم 168(63، والتي يفتخر أصحابها بأنها أول مدرسة حرة مل تكن تابعة لحزب االستقالل عىل خالف مدرسة اتحاد الحي الصناعي64. 
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العنواناملدير - املؤسستاريخ التأسيساالسم
درب موالي الرشيف الزنقة 1، الرقم 24 محمد بن الرشقي فاتح أكتوبر 1950مدرسة السعديني

بلوك السعادة 305 الرقم 19العايدي زيداين 10 غشت 1954مدرسة السالم
بلوك السعادة 306 الرقم ؟بوشعيب القاسط1954مدرسة اآلمال

محمد منذر حافظأكتوبر 1954مدرسة الشعب 
بلوك الرياض زاوية زنقة لوتيسام

 قرب “اعوينة شامة”
درب موالي الرشيف زنقة بوردونو عبد الرحامن جالل1955 أو 1956مدرسة اإلرشاد الوطني

محمد بن الرشقي وفاطمة بنت لحسن السويس
بوشعيب القاسطالعايدي زيداين بنت خالته التي اشتغلت بالتدريس معه 65

)الوث. رقم 167(

كانت هذه املدارس بسيطة جدا يف شكلها وبنيتها 
الحي  اتحاد  مدرسة  وهي  فأهمها،  عملها،  ورشوط 
الصناعي، مل يتجاوز عدد حجراتها مثانية واضطرت إىل 
استعامل الحرص واأللواح يف البداية، بل إن أغلبها بدأ 
بحجرة واحدة أو حجرتني، فلم ترق، يف بدايتها التي 
تناسب نهاية فرتة الحامية، إىل مستوى بعض املدارس 
الحرة التي كانت مؤطرة من قبل حزب االستقالل أو 
حزب الشورى واالستقالل يف “املدينة الجديدة” )درب 
من  سواء  الكبري...(،  ودرب  مارتيني  ودرب  السلطان 
حيث املساحة أم من حيث عدد املعلمني أم من حيث 
األزموري  بوشعيب  املعلم  )مدرسة  املتعلمني  عدد 
ومدرسة موالي إدريس األزهر ومدرسة سيدي محمد 
ابن يوسف ومدرسة األمري موالي الحسن ...(، ناهيك 
عن ضعف تقاليد األرشفة إن مل نقل غيابها أو إتالفها 
تجب  ولكن  مثال(.  األوائل  التالميذ  سجالت  )غياب 
كريان سنطرال  به يف  قامت  الذي  الدور  إىل  اإلشارة 
الخطاب  خالل  من  االستعامر،  مواجهة  فرتة  خالل 
التعليمية  املواد  بواسطة  مترره  كانت  الذي  الوطني 
امللقنة، كام تجب اإلشارة إىل دورها، ويف رشوط تربوية 
املغاربة يف  املبدعني  صعبة، يف تكوين مجموعة من 
العمل  مجاالت  من  وغريها  والشعر  والقصة  الرواية 
الثقايف، وخاصة منهم بعض تالمذة مدرسة اتحاد الحي 

الصناعي السابقني )الوث. رقم 169(.

)الوث. رقم 168(
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مبارك ربيعمحمد عنيبة الحمريأحمد الجوماري

)الوث. رقم 169(

ب( كرة القدم:
ال بد من اإلشارة إىل تفطن رجال الحركة الوطنية إىل الدور الخطري الذي ميكن أن تقوم به كرة القدم عىل الخصوص والرياضة عىل 
العموم يف استقطاب األطفال واملراهقني والشباب إىل العمل السيايس. ويف هذا اإلطار، تأسست العصبة الحرة سنة 1946 عىل يد عدد 

من الوجوه االستقاللية، وخاصة عبد السالم بناين وعبد الرحامن اليوسفي. وقد جاء يف هذا الصدد ما ييل:
“كان تأسيس »العصبة الحرة لكرة القدم« مبثابة خطوة جسورة للرياضة الوطنية املناهضة للمخطط العنرصي الذي تطبقه »العصبة 

الفرنسية لكرة القدم«.
واكتىس تنظيم العصبة الحرة صفة رسية أثناء التهييء والتحضري، وقام أعضاؤها برتجمة القوانني الدولية املتعلقة بتخطيط املالعب 
وتنظيم التحكيم وإجراء املباريات، وأسسوا لجانا للفصل يف النزاعات وتأديب املشاغبني. وكان املتطوعون ينجزون تلك األعامل مجانا، 

كام أن الالعبني مل يكونوا يطالبون بأي تعويض مادي.
ومل يكن االنخراط يف العصبة الحرة إال بعد فحص دقيق للفريق املرشح ومعرفة كاملة بأعضائه ومسرييه، ألن اإلدارة االستعامرية 
حاولت مرارا ترسيب عمالئها إىل داخل العصبة التي كان هدفها الرئييس هو نرش األفكار الوطنية يف الوسط الريايض وانتقاء املرشحني 

الجدد للعمل يف صفوف الحركة الوطنية.
وقد ترأس العصبة الحرة املرحوم أحمد اليزيدي، وهو من املوقعني عىل وثيقة املطالبة باالستقالل سنة 1944. وخلفه عىل رأسها يف نهاية 
األربعينات عبد السالم بناين. وكانت الهيئة املسرية للعصبة الحرة تتكون من عبد السالم بناين، عبد الرحامن اليوسفي، بنارص حركات، محمد 
الزريعي، العباس التازي، الدكتور عمر بوستة، محمد الكتاين، عبد السالم القسطايل، محمد العبدي، أحمد العبدي جناح، محمد بلمحجوب، 

عبد القادر جالل، الناوي محمد، الحاج الداودي، املومني عبد العزيز، املستاري حسن، عبد الرحامن بلمحجوب )...(”66.
ومن أجل اإلكثار من فرص التالقي بني املغاربة، يف سياق غياب الحريات، عمل املسؤولون عن العصبة عىل تنظيم مقابالت كرة القدم 

من أجل الحصول عىل كأس العرش، إضافة إىل مقابالت البطولة بطبيعة الحال:
“ويف ظروف الحرب العاملية الثانية أوقفت »العصبة الفرنسية« منافسات بطولة كرة القدم وجعلت مكانها »كأس الحرب« التي 
كانت تتنافس عليه فرق القسم األول. فاقرتح عبد الرحامن اليوسفي عىل عبد السالم بناين رئيس العصبة تنظيم منافسات رياضية 
برسم »كأس العرش« عىل أن تجري نهايته يوم 18 نونرب الذي يصادف جلوس امللك محمد الخامس عىل العرش. ونال االقرتاح موافقة 
أعضاء العصبة، ويف السنة األوىل شاركت يف املباريات جميع الفرق الحرة بالدار البيضاء والرباط وسال، وانزعجت اإلدارة الفرنسية من 

إقبال آالف املغاربة عىل املالعب التي تحولت إىل أماكن للمظاهرات السياسية تحت غطاء ريايض”67:.
يف هذا السياق، تأسس فريق االتحاد البيضاوي الريايض Tihad Athletic Sports املعروف باسم “الطاس” )T.A.S( سنة 1946 
عىل يد جامعة من رجال الحركة الوطنية يف كريان سنطرال )الوث. رقم 170(. وعن هذا املوضوع، يقول العريب الزاويل: “أسست هذه 
الفرقة عام 1940 )؟( وكان الهدف من تأسيسها رياضيا ووطنيا فتأسيس الفرقة ساعدنا عىل االجتامع باألفراد حينذاك يف عهد االستعامر 
حيث كنا ننرش املبادئ االستقاللية بني األفراد ورسم الخطط ملواجهة العدو االستعامري. ومعلوم أنه مل يكن يسمح آنذاك باالجتامع إال 
للفرق الرياضية. ولست يف حاجة إىل أن أبني للقراء الكرام األهداف الوطنية التي قامت بها فرقة االتحاد ألن جل سكان الحي املحمدي 
يعرفون هذا. املهم أن الذين ساعدوه )ساعدوا( يف تأسيس الفرقة والفكرة املقصودة من وراء تأسيسها هم السادة: عبد السالم بناين، 
امحمد العبدي، عبد السالم بن إدريس، أحمد ريحان، عبد الكبري عارف وأحمد جامل وغريهم. وأما الذين ال زالوا يقومون مبساعدة 

الفرقة منذ ذلك العهد إىل اآلن فمنهم: السيد عيل الوردة وهو أمني صندوق الفرقة، وكان من نجوم الفرقة الالمعني )...(”68:.
والحق أن رواية العريب الزاويل ال تختلف عن غريها من الروايات يف ترديد أسامء عدد من األشخاص، ارتبط ذكرها بتسيري فريق 
االتحاد البيضاوي يف مرحلة تأسيسه وخالل سنواته األوىل، وهي عبد السالم بناين “األبيض” وعبد الرحامن اليوسفي وامحمد العبدي 
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)درب موالي الرشيف( وأحمد الخضار )درب موالي الرشيف( وعبد الكبري الخياطي وأخوه أحمد ومحمد الروداين “باحميدو” )درب موالي 
الرشيف( وعبد الله كناين والعريب الرگراگي “الكوك” )الكريان الجديد( وعيل وردة )درب موالي الرشيف( ورحال السمسار “األعرج”  )درب 
موالي الرشيف( وموالي ابريك “موالي الرشيف” )درب موالي الرشيف( واملعطي الخريبگي )درب موالي الرشيف( وعبد السالم بن 
إدريس العبدي )درب موالي الرشيف( وإبراهيم بن عياد “مول جافيل” )قرية سوسيكا( والصباطي )كريان البوهالة( )الوث. رقم 171(69:

العريب الرگراگي “الكوك”عيل وردةعبد الكبري الخياطيأحمد الخضار

عبد السالم بن إدريس العبديعبد الله كناينمحمد الروداين “باحميدو”رحال السمسار

)الوث. رقم 171(

ولذلك، كان الفريق إحدى الوسائل التي استعملها حزب االستقالل يف العمل الوطني. ويف هذا الصدد، نورد رواية امحمد العبدي 
الريايض إىل  أنا عىل استعداد للذهاب بفريقي  اليوسفي هل  ‘‘ويف سنة 1946 طلب مني األستاذ عبد الرحامن  التالية )بترصف(: 
طنجة للمشاركة يف مباراة حبية واالستعراض الذي سيكون هناك فوافقت عىل ذلك وفعال ذهبنا بالفرقة األوىل واالحتياطية وكان 
ثم كذلك  فرقة طنجة  املباراة ضد  الكشفية هناك وشاركنا يف  املسؤول عىل  الخامل  بالسيد مصطفى  واتصلنا  30 شخصا  عددهم 
الطنجويني يف سيدي بوعراقية حيث  السكان  بها بعض  التي كان يقوم  البدعة  الكشفية ثم حاربنا  به  الذي قامت  يف االستعراض 
وأثناء  فاحشة.  لحمها مبزايدة  ويبيعون  الطريق  البقرة يف وسط  يذبحون  كانوا  الهمجية حيث  يؤيدهم عىل هذه  االستعامر  كان 
االستعراض الذي قمنا به مع الكشفية وعىل رأسها السيد مصطفى الخامل  والسيد عبد الرحامن اليوسفي والسيد عالل مرت فرقة 

االتحاد البيضاوي بلباسها الريايض وسط الحراس اإلسبان واألجانب بالخيول والسيوف’’.  
نورد  الصدد،  املكان. ويف هذا  الفرنسية يف عني  الفريق مجاال للرصاع بني حزب االستقالل والسلطات االستعامرية  ولذلك، كان 
رواية أحمد زياد التالية: “... املعركة الرهيبة التي كانت قامئة بينه )امحمد العبدي( وبني مسيو روز )الذي( ... انتدبته مندوبية 
التي كانت  املغريات  الكاريار سنطرال واحتواؤهم وإغراؤهم مبختلف  انتدابه هو استقطاب شبيبة  الغرض من  ... وكان  الرياضة 
و)العصبة  روز  املسيو  بني  فيام  الوطيس  وكانت حامية   ... املعركة  نشبت  امليدان  الرشوة، ويف هذا  نوعا من  تشكل يف مضمونها 
الحرة( كام كانت تسمى يومئذ ممثلة يف املرحومني عبد السالم بناين ومحمد )امحمد( العبدي ... فإن الحركة الوطنية مل ترتدد يف 
الرياضية  القدم وال ترخص للفرق  الرياضية لكرة  التي كانت تهيمن عىل العصبة  تلك الظروف يف أن تتحدى اإلدارة االستعامرية 
املغربية مامرسة هذه اللعبة، إال يف نطاق »قوانني عنرصية مئة يف املائة«(. وهذا ما حدا بالوطنيني إىل أن يؤسسوا ألنفسهم عصبة 
حرة خاصة بهم، كان ينضوي تحت لوائها فرق األحياء. وأخريا كان النرص يف هذه املباراة حليف املرحوم السيد العبدي ورفاقه األمر 
الذي مل يجد معه املسيو بدا من أن يربط حزام أمتعته ويعود أدراجه إىل إدارته، ويف هذه األثناء أسس ... فرقة االتحاد البيضاوي 

الذي ما يزال اسمه مخلدا عرب ما تعاقب عليها من أجيال وأبطال ...” 70.
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فريق االتحاد البيضاوي مبلعب كروم حوايل سنة 1947 : من اليمني إىل اليسار عبد الكبري الخياطي - عالل - امحمد النجار - العريب الكويش - عبد السالم أفريكان 

- سالم “الطوبيس” – العرايب – خامين – حيدا – العريب الرگراگي “الكوك” – محمد ساكارين – امحمد العبدي )رئيس الفريق( وابنه محمد71. 

)الوث. رقم 170(

من “الطاس” إىل املنظمة الرسية

ولد امحمد بن عيل )‘‘امحيمدات النجار’’( سنة 1928 بقبيلة أزوافيت فخذة ارسير واد نون دائرة اگلمني. هاجر إىل الدار 
البيضاء، واستقر يف درب موالي الرشيف، وامتهن النجارة، يف الوقت الذي لعب فيه لفريق االتحاد البيضاوي يف بداياته. انخرط 

يف املنظمة الرسية يف حي كريان سنطرال، وساهم يف نشاطها الفدايئ، لكنه راح والجياليل املسكيني ضحية الرصاع الذي ثار 
داخلها، حيث اغتيل بشارع “أ” بالقرب من “دار املراقب” يوم األربعاء 19 ربيع األول 1376 / 24 أكتوبر 1956 72.

ولد محمد بن العريب الگزار سنة 1928 بجمعة رياح قبيلة أوالد حريز قرب برشيد. هاجر، وأرسته إىل الدار البيضاء، حوايل سنة 
1935، فاستقر بدوار يس أحمد القريب من عمله يف ‘‘البوطوار’’. انخرط يف حزب االستقالل حوايل سنة 1945 ونشط فيه ويف 

الهيآت التابعة له، وخاصة يف ‘‘الطاس’’ العبا ومسريا. ثم قام وكثريا من شباب حي كريان سنطرال بدور مهم يف نقل ضحايا 
حوادث فرحات حشاد إىل جامع الحاج عبد الرحامن. ثم انتمى إىل املنظمة الرسية، وحسب إجامع الروايات، شارك يف بعض 

عملياتها املعروفة إىل حني استقالل املغرب. ظل وفيا لفريقه إىل حني وفاته سنة 1999. 

وقد أجرى فريق الطاس مجموعة كبرية من مباريات العصبة الحرة )البطولة وكأس العرش(، بدليل ما تطفح به جريدة العلم من 
أخبار يف هذا الصدد )الوث. رقم 172(. ولذلد، مل يستفد خالل هذه املرحلة من دعم مدينة الدار البيضاء املخصص للفرق الرياضية، 
بدليل عدم ورود اسمه يف وثائق البلدية سنة 1951. غري أن تطورا مهام طرأ عليه بعد منع حزب االستقالل واعتقال املسؤولني عنه 
وتجميد نشاط هيآته )العصبة الحرة( عىل إثر حوادث فرحات حشاد، وهو لجوء العريب الرگراگي ومن بقي معه يف الفريق إىل گينري 
لحاميته مام قد يصيبه من نقمة املسؤولني الفرنسيني وتسهيل تنقالته )استعامل سيارة گينري وورقة السامح باملرور...(73. وبالفعل، صار 
الفريق منتسبا إىل عصبة املغرب التابعة للجامعة الفرنسية لكرة القدم ابتداء من املوسم الريايض 1953-1954، فاستفاد من الدعم 
الرسمي من البلدية )20.000 ف يف أبريل 1954 ثم 19.000 ف يف يونيو 1954 )من مجموع 2.250.000 ف(74. وتؤكد ذلك التطور 
 .Marcel Cerdan 75 بطاقة أحمد الخضار التي تسمح له، وبصفته عضوا يف الفريق، بالجلوس يف املنصة الرشفية مبلعب مرسيل رسدان
كام يؤكده ما جاء يف روايات عدد كبري من قيدومي ساكنة كريان سنطرال، وهو “إحجام أصحابها عن تتبع الفرقة بعد اعتقال امحمد 

العبدي واستيالء گينري عليها” )الوث. رقم 173(76.
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االتحاد البيضاوي يف “عهد گينري” )1953-1954( )الوث. رقم 173( 77

- الواقفون )من اليمني إىل اليسار(: العريب “الكوك” )الالعب واملدرب( - “زعرييط” - قربال - صالح )الحارس( - امليك - إبراهيم - 
محمد بن عمر “بوالصبيعات” - محمد “ولد املدينة” )مسري وممون(. 

- الجالسون )من اليمني إىل اليسار(: بو العيون “لعوينة” - امليك - العريب الصغري - الحسني “الزاز” - املعطي الحريزي78.

 )الوث. رقم 172(

العلم، 1949-4-30

العلم، 24-11-1950العلم، 1950-11-11
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فريق االتحاد البيضاوي يف “عهد گينري” )1954-1953( 

فريق االتحاد البيضاوي مبلعب فيليب سنة 1954 : الواقفون من اليمني إىل اليسار: بوشعيب – امحمد )لبصري( – العريب الصغري 
- إدريس “السد العايل” – سالم “الطوبيس”– الزاز. 

- الجالسون من اليمني إىل اليسار: عيل الصغري – قربال – صالح “الگول” – إبراهيم – محمد بن عمر “بوصبيعات”79.
)الوث. رقم 173(

يف هذه الحقبة، متكن الفريق من الصعود إىل القسم األول )الوث. رقم 174(80، بعد أن مر بالقسم الرابع )1951-1952( فالثالث )1952-
1953( فالثاين )1953-1954( فاألول )1954-1955(. ومع اشتداد املقاومة، تقرر االقتصار يف اللعب عىل املستوى الجهوي، وهو املعروف 

باسم كريترييوم الشاوية الذي ضم فرق الدار البيضاء والرباط )الطاس والراك والوداد واليوسام واليوسا وسطاد ماروكان والفتح...(81.
لدينا،  مضبوط  غري  تاريخ  ويف 
فرقة  الخليفة  كريان  يف  تأسست 
أخرى لكرة القدم تحت اسم الهالل 
)الوثيقة رقم 175(، وكان ذلك عىل 
املعروف  إبراهيم  بن  محمد  يد 
نون” )سائق “دكاكة”  بلقب “واد 
كريان   / الطرق  تعبيد  آلية  أو 
لها  يلعب  كان  وممن  الخليفة(. 
امليك وأخوه اعليوات وعزوز وأخوه 
واملهيدي  وبنارص  وصالح  اليزيد 
الكيسان”(  “لوزين  يف  )عامل 
“لوزين  يف  آخر  )عامل  و“فضالة” 
ومحامد  يزة  وولد  الكيسان”( 
وعالل  عمر  وأخوه  “الرييش” 
املليجي  ولد  والحسني  بولقرود 
“العزبة”  القادر  وعبد  والطرينبو 
والحارس  الباز”  “اعوينة  وعمر 

)الوث. رقم 174(
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محامد الشلح )عامل يف رشكة أوربونور( والحسني ولد الحاج مسعود وإدريس ولد الشايظمية “سامية جامل”، وكان يرأسها “واد نون”. 
وكانت هذه الفرقة منخرطة يف العصبة الحرة، وكان املسؤولون عنها يقرأون نرشة حزب االستقالل عىل الالعبني82. وممن ساهم يف تسيري 

الفريق، إىل جانب “واد نون”، مسعود “بودريش” وعبد السالم الخضار “مول الفران” وأحمد “البادرة” وبوشعيب بن لحسن الباعمراين83

التهامي الگالوي  الفرقة أن العبيها سافروا إىل مراكش للعب إحدى مقابالت العصبة، فبلغ الخرب إىل  ومام ورد يف شأن هذه 
إن  هددهم  ثم  القدم،  كرة  عوض  الدراسة  عىل  باالنكباب  وينصحهم  سنهم  عن صغر  يحدثهم  وأخذ  فاستدعاهم  املدينة  باشا 
نشاط سيايس حامل  الخليفة من  بكريان  الفرقة  كواليس  كان ميوج يف  الحديث عام  أيضا  ثانية. وورد  للعب  مراكش  إىل  عادوا 

.85)... السلطان  الحرة يف درب  العصبة  املسؤولني عن  والتواصل مع  النرشة  )قراءة  االستقاللية  الوطنية  لإليديولوجية 

وحوايل سنة 1949 أو 1950، تأسست فرقة أخرى من الفرق التي كانت تابعة للعصبة الحرة، وهي فرقة كوزميا الحرة. ومن 
اقليقل وعباس بن  )أبو عالل( وساكارين وإدريس  الحريزية واملعطي املسكيني ومحمد نومري  أو ولد  الحريزي  العبيها املعطي 
ولعبيدي  البطاش(  مصطفى  )أخو  البطاش  وأحمد  أوتنري  وصالح  “هوشيمني”(  امليك  بن  محمد  )أخو  الشينوا  ولحسن  الجياليل 

نفسه86.  الوقت  للفريق ويرأسه يف  يلعب  الذي كان  الغرباوية وأخوه بوشعيب  الهبطي وأحمد ولد  ومصطفى 
وفرقة  الفوز87  وفرقة  االتفاق  فرقة  وهي  الحرة،  العصبة  بطولة  ضمن  تلعب  سنطرال،  كريان  يف  أخرى  فرق  هناك  وكانت 

العلم )الوث. رقم 176(88.

محمد بن إبراهيم “واد نون”

مسعود “بودريش”

فرقة الهالل يف طنجة يف 1955 أو 1956 : الوقوف من اليمني إىل اليسار: بنارص بن محمد الهواري – إسامعيل – محمد الطرينبو 
– صالح الخريبگي – مبارك “امبرييك” )عريوض( – الحاج عبد الله العبدي – الحسني ولد مسعود )خبتو( – إدريس ولد الشايظمية.

الجلوس من اليمني إىل اليسار: املهيدي )الرتايب( – عبد الله “بيال” – محمد “حلوفة” – محامد اكحيليش “الگول” )الحارس( 
- حطاب – ميلود “األعور”84

)الوث. رقم 175(
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بداية  يف  الريايض  العلم  نادي  العبو 
الخمسينيات مبلعب قريب من “روضة 
الشهداء”، ومنهم من اليمني إىل البسار: 
1( عبد القادر “اعبيقا” 2( ؟ 3( محمد 

ولد طامو 4( محمد ولد املزابية89.

ت( الحفالت واألعراس:
الفرق  الروايات الشفوية إىل تأسيس بعض  السياسية. ويف هذا الصدد، تشري  الدعاية  الفرجة يف  الوطنية الستثامر  اجتهد رجال 
واألعراس  نوفمرب(   18 يف  العرش  )عيد  األعياد  مثل  العمومية  املناسبات  بعض  تستغل  كانت  التي  البسيطة  واملرسحية  التمثيلية 
من أجل مترير خطابها الوطني من خالل عرض متثيلياتها يف األماكن العمومية )إحدى ساحات وسط الكريان والخالء املقابل لدار 
الحرشة  بن  محمد  إىل   1949 أو   1948 سنة  حوايل  تأسيسها  ينسب  التي  الشباب  فرقة  الفرق  هذه  ومن   .90)... العبدي  امحمد 
)مصلح الساعات(91، وتضم محمد بن املحجوب واملختار بن اسعيد الجديدي ومحمد بن حمو والكبري الرسغيني ومحمد القرقوري 
وعبد السالم “األعور” وبوشعيب الدكايل ويحيى “أعراب” وعالل العبدي92. وتفيد الرواية الشفوية، يف شأن هذه الفرقة، أن الكبري 
الرسغيني كان يؤدي دور املعمر أو أذنابه، ومحمد بن حمو كان يؤدي دور “عمي الحاج”، بينام كان ابن املحجوب متخصصا يف 
تقام  التمثيليات  وكانت  اإلخراج.  بدور  يقوم  الحرشة  ابن  وكان  املرأة(  )دور  القرقوري  “البكاي”، ومحمد  البكاء  الكثري  دور  أداء 
التمثيلية التي متت فيها السخرية من الجرنال جوان  أثناء املناسبات واألعراس يف األزقة93، ويفر أصحابها إثر االنتهاء منها، ومنها 
أحيانا  أو هناك من حيها95 كانت ترحل  بالتمثيل هنا  تقوم  التي كانت  الفرقة  أن هذه  الشهادات  تردده بعض  وسياسته94. ومام 
إىل خارجه، كام حدث عندما انتقلت إىل “املدينة القدمية” للقيام بنشاطها يف أحد األعراس هناك وإىل دار النقابة )االتحاد العام 
مع  املالح،  جهة  الخامس  محمد  مدارس  يف  املضطهد”  “العامل  متثيلية  لتلعب  الرباط  وإىل  بل  الصال،  بزنقة  املغربية(  للنقابات 

الحديث عن استضافة أفرادها يف دار الفقيه محمد غازي )الوث. رقم 177(96.

محمد بن حمومحمد بن الحرشة املذكوريمحمد بن املحجوبعبد السالم “األعور” الكبري الرسغيني 

)الوث. رقم 177(

)الوث. رقم 176(
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وهناك من يتحدث عن فرق متثيلية أخرى يف كريان سنطرال، مثل الفرقة التي كان عليها العريب الرحامين أو “ولد افضيلة”97 وحسب 
أحد األعضاء، فقد تأسست الفرقة التي كانت تسمى فرقة األباة للمرسح يف دسمرب 1952 عىل أيدي محمد بوگرين وعيل الورزازي 
ومحمد بن عيل )“ولد عايشة باهية”(، وكانت يساهم فيها محمد ولد الشلحة وأخوه عبد الله وعبد الله املزايب وفاطمة بنت البهلول 

)زوجة عيل الورزازي(، واشتهرت من أعاملها متثيلية عمر الفاروق )الوث. رقم 178(98.

العريب بن عالل الرحامين عيل الورزازيمحمد بوگرين

    )الوثيقة رقم 178(

وعن التمثيل يف كريان سنطرال، وردت الفقرة التالية يف إحدى الوثائق املحفوظة بوزارة الخارجية الفرنسية يف مدينة نانت99:
«Aux Carrières Centrales, deux troupes assez mal définies se sont fait remarquer avant les événements de 

décembre par le sketch qu’elles donnaient, soit à l’occasion de mariages, soit sur la voie publique. Ce sont la troupe 
Najah, dont le directeur est tantôt BRAHIM BEN AHMED SEMLALI, tantôt MORTAJA HASSAN BEN BRAHIM 
(suivant les notes de police qui en parlent) et dont le distributeur de rôle est OMAR BEN MALEK (algérien, 
192, Bd de Suez); l’autre est la troupe Chabab dirigée par MOHAMED BEN HARCHA, horloger, chef de cellule 
aux Carrières Centrales. Ces troupes représentaient des scènes où le Maghzen était ridiculisé. Elles n’ont plus eu 
d’activité depuis décembre 1952».

كام استثمر املسؤولون الحزبيون املناسبات الخاصة من أعراس الزفاف 
وحفالت العقيقة والختان من أجل مترير خطابهم السيايس. فهذا حدثنا 
محمد رحان يروي ما وقع لوالده أحمد الخضار بعد الحفل الذي نظمه 
مبناسبة ختان ابنيه: “أقام والدي سنة 1952 حفال عىل سطح داره بدرب 
موالي الرشيف زنقة 13 رقم 31 )مقابل حامم خربوش(، وذلك مبناسبة 
ختاين وختان أخي مصطفى، فاستدعى له مجموعة من الوطنيني الذين 
الفريش”  ديال  “كوابس  فيها  استعملت  متثيلية  لتقديم  الجمع  استغلوا 
الرشطة،  إىل  بذلك  أوشوا  “بياعة”  الحضور  بني  من  وكان  )مسدسات(، 
املعاريف،  كوميسارية  إىل  الضيوف  من  معه  ومن  املضيف  فاستدعت 
ممزوجا  املوضوع  يف  تحقيقا  معهم  وأجرت  األيام  من  عددا  واعتقلتهم 
بالرضب والصفع واللكم. وكان الهدف منه التوصل إىل العنارص النشيطة 
يف العمل الوطني يف كريان سنطرال”. ورمبا كان ذلك موضوع الخرب الذي 

نرشته جريدة العلم يف 13 أكتوبر 1952 )الوث. رقم 179(.

بل وحتى تنظيم حفالت خاصة بدون ترخيص من السلطات الفرنسية كان 
يجلب لصاحبه كثريا املشاكل، كام حصل البن عمر الفياليل وخمسة آخرين 
معه يف كريان سنطرال ، وهو ما تحدثت عنه جريدة العلم يف 3 أكتوبر 1952 

)الوث. رقم 180(.

)الوث. رقم 179(
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وقد استثمر املسؤولون عن حزب االستقالل، وخاصة لجنة التزيني التي كانت تحت 
العلم  ثبت  أجل  املناسبات من  كل  كريان سنطرال100،  العبدي يف  امحمد  مسؤولية 

الوطني وصور السلطان ابن يوسف وأرسته يف أماكن االحتفاالت )الوث. رقم 181(.

كام استثمروا ما نظمه عالل الفايس وغريه من أناشيد وطنية )الوث. رقم 182(، 
رمبا كان دورها الدعايئ أقوى من دور جريدة العلم بسبب انتشار األمية يف أوساط 

سكان كريان سنطرال101.

ث( النقابة: 
العام  االتحاد  االنخراط يف  ظل حزب االستقالل، ملدة معينة، مينع أعضاءه من 
للنقابات املتحدة يف املغرب102، نظرا الرتباطه بالحزب الشيوعي املغريب. ويف هذا 
أسسها حزب  التي  والنقابية  السياسية  بالشؤون  املكلفة  اللجنة  إىل  نشري  الصدد، 
أعضاء   9 من  كوزميا  رشكة  يف  تتكون  كانت  والتي  الصناعي،  الحي  يف  االستقالل 
السعيدي  وعمرو  املسكيني  صالح  وهم  السويس،  إبراهيم  بن  أحمد  يرأسهم 
وعبد  “هوشيمني”  امليك  بن  ومحمد  بوخبزة  القادر  وعبد  املراكيش  ولحسن 
الرشقاوي103.  وسيدي محمد  اعبوش  ولد  العريب وحسن  وموالي  الزياين  الرحامن 
يف  العمل   1947 ماي  يف  املسكيني  صالح  قرر  شيئا،  تنجز  مل  اللجنة  هذه  وألن 
السيايس،   - االجتامعي  الرصاع  يف  القانوين  إطاره  واستثامر  املذكور  العام  االتحاد 
سنة  حوايل  النقايب  القطاع  عن  املسؤولون  االستقالليون  إليه  تنبه  تحول  وهو 

1948104، بدليل ما جاء يف رواية أيب بكر القادري التالية:

فالحرفيون  العاملة،  الطبقة  تنظيم  يف  بجد  نفكر  أصبحنا  الفرتة  هذه  “يف 
أما  بها،  اتصاالت  لنا  كانت  االجتامعية  الفئات  هذه  كل  القروي،  والعامل  والتجار 
أغلبيتها  يف  كانت  معامل  يف  تشتغل  كانت  فإنها  الربوليتاريا  أي  العاملة  الطبقة 
بعض  وكان  اليس. جي. ت.،  تسمى  فرنسية  نقابة  توجد  وكانت  للفرنسيني،  ملكا 
العامل املغاربة منخرطني فيها للدفاع عن حقوقهم، وكنا كقيادة وطنية يف وقت 
فيها،  وانخراطهم  فرنسية  لنقابة  مغاربة  عامل  انضامم  من  نحرتس  األوقات  من 
النقايب،  للواقع  نظرتنا  تتغري  بدأت  فشيئا  وشيئا  ذلك...  عىل  نشجعهم  ال  وكنا 
املنخرطني  عاملنا  عىل  تأثرينا  لنامرس  ت.  جي.  اليس.  نقابة  يف  الدخول  فقررنا 
أعطت  وهكذا  املحض،  الفرنيس  التأثري  تحت  نرتكهم  ال  وليك  داخلها،  من  فيها، 
عليها.  لالستيالء   CGT الفرنسية  النقابة  إىل  للدخول  للعامل  اإلذن  الحزب  قيادة 
)...( وانطلقت عملية االنخراط يف CGT، وأذكر أن املرحوم اليس أحمد السنويس 
يبث  وأخذ  البيضاء،  بالدار  للسكر  معمل  يف  اشتغل  قد  كان  الصبان  )السويس( 
أفكاره الوطنية وسط العامل. لقد كان فقيها يحفظ القرآن وكان يف نفس الوقت 
اليوسفي  الرحامن  عبد  باليس  اتصل  الذي  هو  وكان  الرفيع،  الطراز  من  وطنيا 
السنويس  وليس  هذا.  السكر  معمل  يف  العاملة  الطبقة  تنظيم  عىل  وساعده 
)السويس( إال مثاال، فإىل جانبه وعىل امتداد الرتاب الوطني بدأت مسرية تنقيب 
تنظيم  يف  والفضل   )...( استقالله.  عىل  املغرب  حصل  أن  إىل  وتنظيمهم،  العامل 
بركة،  بن  بوعبيد واملهدي  الرحيم  للمرحومني عبد  يعود  املغربية  العاملة  الطبقة 
بعد  بوعبيد  أنشأ  لقد   )...( إبراهيم  الله  عبد  لألستاذ  الحق  وقت  يف  وكذلك 
وهمومها  ومبشاكلها  العاملة  بالطبقة  خاصة  نرشة   1951 سنة  فرنسا  من  عودته 

لتنظيمها”105. يخطط  وانطلق  ومطامحها، 

)الوث. رقم 180(

)الوث. رقم 181(
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وقد ساهم عدد من املسؤولني الحزبيني يف كثري من النشاطات النقابية، وخاصة يف معمل رشكة كوزوما ومعمل رشكة كارنو، نستدل عىل هذا 
بالدور الذي قام به صالح املسكيني، عىل سبيل املثال ال الحرص، يف النشاط النقايب القوي الذي تفرد به معمل كوزميا عىل الخصوص والنشاط 
النقايب يف الحي الصناعي عىل العموم، بحيث ال ميكن الحديث عن هذا النشاط دون الحديث عن صالح املسكيني106. ونكتفي باإلشارة إىل عدد 
من األدوار التي قام بها يف هذا الصدد. فقد كان له دور مهم يف استقطاب عدد كبري من عامل الرشكة، كانوا من بني مسكني أم من غريهم، 
بدليل أن نسبة العامل املنقبني فيها كانت من أعىل النسب يف الحي الصناعي107. كام كان له دور مهم يف التجمعات واالجتامعات التي كانت 
تنعقد يف إطار اتحاد النقابات، سواء ما تعلق منها بعامل السكر أم بغريهم )اجتامع املناضلني النقابيني بقادة حزب االستقالل ابتداء من سنة 
1948 واملؤمتر الخامس لالتحاد يف مارس 1081948(. وشارك يف وفد النقابيني االستقالليني األعضاء يف االتحاد العام الذي زار السلطان ابن يوسف 
بفاس يف 30 أبريل 1949 من أجل موضوع حق املغاربة النقايب109. وساهم يف تنظيم عدد من اإلرضابات داخل معمل كوزميا، وآخرها يف يناير 
1949، والذي أدى إىل طرده من العمل يف يناير 1950، إىل جانب سبعة آخرين110، بل وإلقاء القبض عليه والحكم بسجنه مدة شهر111. ومل يقترص 
دوره عىل رفع عدد املنقبني من عامل الرشكة، بل ومن رفع مستوى وعيهم، بدليل صمودهم يف اإلرضاب الذي خاضوه يف بداية سنة 1950 عىل 

الرغم من تهديدهم بالطرد، ذاك الصمود الذي أججه تضامن تجار كريان سنطرال الذين اكتتبوا 
لهم مبلغ 4.000 ف. ورفض عاطليه عروض تشغيلهم التي اقرتحها وكالء الرشكة112. وترأس صالح 
املسكيني املهرجان الضخم الذي نظمه االتحاد العام مبلعب فليب يف فاتح ماي 1951 مبناسبة 
عيد الشغل وحرضه 30.000 شخص113، واستمر نشاطه114 عىل الرغم من تعرضه لالعتقال مدة 5 
ساعات بصفته سكرتريا لالتحاد املحيل للنقابات يف الدار البيضاء يف نهاية أكتوبر 1951، إىل جانب 
بلعيد،115 قبل أن يتقرر نفيه وفرض اإلقامة الجربية عليه يف منطقة تالسينت يف 5 غشت 1952، 
رفقة املهدي بن بركة والفقيه محمد الحمداوي ... وقد تساءلت جريدة العلم يف 11 غشت 1952 

عن مصريه )الوث. رقم 183(116. 

)الوث. رقم 183()الوث. رقم 182(

نظم عالل الفايس نظم القادرينظم عالل الفايس

صالح املسكيني
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أما جريدة الرأي العام يف 18 سبتمرب 1952، فكتبت عن نفيه ما ييل:
“املسكيني يبعد إىل تلميست

عىل بعد 800 كيلوميرتا من الشاطئ األطلنطي، حيث زمهرير الصحراء يذيب األجسام القوية الجبارة، ويف بيت طوله خمسة أمتار 
وعرضه ثالثة، يأوي رجل وقف حياته عىل خدمة العامل والدفاع عن حقه املهضوم والذود عن مصالحه املداسة يأوي يف هذا البيت 

أو املغارة – ال أدري – تحت الحراسة الشديدة والرقابة الصارمة، وال يسمح له بالخروج لرؤية السامء والفضاء إال ساعتني يف اليوم.
ذلك هو صالح املسكيني الكاتب العام التحاد النقابات املحلية بالدار البيضاء ... والذي حارب من أجل فرنسا ... وأرس يف املعتقالت 
الجهنمية األملانية، وأصيب بجروح خطرية، ووشح بعدة أوسمة تشهد بشجاعته وتضحيته ... إلسعاد هؤالء الذين أكرموه وجزوه بالنفي 
والترشيد تاركا أهله وأوالده تحت رحمة القدر. وإن الذنب الذي من أجله أدين وسيق إىل املنفى هو نشاطه يف األوساط النقابية 

وتفانيه يف تحقيق مطالبها والذود عن حقوقها.
أال فليتنبه العامل الحر الدميقراطي ...”.

مل يستعد صالح املسكيني حريته إال يف 17 دسمرب 1954، بعد صدور القرار املقيمي يف 13 دسمرب 1954، إىل جانب 7 شخصيات 
إثر  أال نهمل اإلشارة إىل مساهمته، عىل  تافياللت117. ويجب  النائية من  املنطقة  تلك  الجربية يف  اإلقامة  وطنية أخرى كانت تحت 

ترسيحه، يف الجهود الجبارة التي بذلها الطيب بن بوعزة وآخرون من أجل تأسيس االتحاد املغريب للشغل يف 20 مارس 1955 118. 

وكان من عواقب النشاط النقايب لكثري من عامل رشكة كوزميا املنتمني إىل كريان سنطرال الطرد، بدليل 
ما كانت تنرشه جريدة العلم يف بداية عقد الخمسينيات من القرن العرشين من أخبار وتعليقات يف هذا 
الصدد119. ومن ضحايا الطرد حسن ولد اعبوش ومحامد الجراري املاگني وإبراهيم أو اليزيد والحسني بن 
أحمد “سكر” أو “لوبري” ومبارك بن البشري وعبد القادر بوخبزة وعبد الرحامن الزياين ومبارك بن البشري 
وإبراهيم بن حسن وأحمد  الطاهر  بن  كبور ومحمد  بن  لحبوب ومحمد  وبوبكر بن محمد ولحسن 
ابن بوعزة وعائشة املعايش وابن أحمد وميلود املذكوري )ابن عبد القادر ؟( وعبد الله الشتويك ومحمد 

بلگناوي ...120، إضافة إىل مجموعة أخرى نثبت صورهم فيام ييل)الوث. رقم 184(:

اعمرو السعيدي )ابن العريب(حسن بن امليلوديبوزكري بن عاللمحمد يقويت “اللوز”الجياليل القرقوري

اعمرو السعيدي )ابن محمد(الحسني الگندايفالحيمر ‘‘املاگني’’عبد القادر الهراويمحمد بن بلعيد الباعمراين

)الوث. رقم 184(

عباس بن محمد العثامين
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وممن نالهم قرار الطرد محمد بن امليك الدكايل “هوشيمني” الذي انتقل 
إىل مامرسة التجارة يف زنقة بوردونو بدرب موالي الرشيف مدة قصرية قبل 

فراره إبان حوادث فرحات حشاد. 
تجري  التي  الجائرة  الترصفات  أمر  من  بينة  عىل  “العلم”  قراء  “إن 
أمكن  مام  الكثري  اليشء  عنها  يعلمون  فهم  بالبيضاء  السكر  مبعامل 
هذه  فيه  أوقفت  املعمل  هذا  أن  نحسب  كنا  ولقد  وتسجيله.  حرصه 
الترصفات ولكن رسعان ما خاب الظن وعادت عقيص إىل فعلها. ومن 
وعدوانا  وتعديا  ظلام  وطرده  عامل  إىل  عمد  املسريين  بعض  أن  ذلك 
كام علمنا من جهة أخرى أن السيد محمد بن امليك أرسلت إليه إدارة 
أبلغ  ثم  العملة،  شئون  يف   املختص  املراقب  لدى  للحضور  املعمل 
“يتكلم”  أنه  وهي  بالية  أسطوانه  مسمعه  وتليت عىل  سكناه،  دار  يفرغ  أن  عليه  ويجب  عمله  عن  فصل  أنه  امليك  بن  السيد 
السيد  فرد  بنت وشيدت  التي  الرشكة  تلك  “كذا”  الرشكة  يعرتف مبعروف  وأنه ال  “التشويش”  العملة ويحدث  أوساط  كثريا يف 
ابن امليك بأن له فام ولسانا مبعنى ليس بأخرس حتى ميسك عن الحديث، وإذا تحدث مع العملة ووجد منهم آذانا ألن حديثه 
تنكر  التي  هي  الرشكة  إذ  ذلك  من  العكس  عىل  فاألمر  الرشكة  مبعروف  يعرتف  ال  أنه  وأما  وإياهم  هو  يعانيه  ما  عىل  يصدق 

البالد ومعروف عاملها. معروف 
وأما أنها بنت وشيدت فإن فوائد البناء واإلشادة )التشييد( هي التي تجنيها. أما العامل فليس لهم إال التعب والنصب وضيق املسكن 
واملأكل ولعل هذا الجواب ال يعجب املكلفني يف الرشكة، ولكن منطوقه ومفهومه أنصع يف الحقيقة من قطع السكر، وليسجل التاريخ 
“معروف” هذه الرشكة. لقد مل الناس هذا األسلوب من اإلرهاب ومجوه ومهام يكن من أمر اإلرهاب واالضطهاد فإن الحق يعلو وينترص”121.

وممن شملته عملية الطرد من رشكة كوزميا محامد بن الحسني املسفيوي “األعرج”:

الترصفات “يجب وضع حد لهذه 
ما يزال عامل معامل السكر بالبيضاء يالقون كل بالء من جراء التضييق والطرد اللذين ينصبان عليهم يف كثري من املناسبات 
وتنصب تدابري التضييق والطرد عىل العامل الذين لهم عواطف طيبة نحو بالدهم وقد سبق لجريدة »العلم« أن نرشت أمثلة 

عديدة من هذه الترصفات وسنطلع القراء عىل أمثلة أخرى حدثت يف األيام األخرية.
فهذا السيد محمد بن الحسني املسفيوي الذي يخلص يف عمله والذي قىض يف معمل السكر مدة حوايل عرشين سنة وأصيب 
يف حادثة تهشمت فيها بعض أعضائه وشفي مبعجزة وعاد إىل العمل نقول إن هذا العامل كان شارك يف حركة اإلرضاب الشهري 
 30 يوم  كان  الفرص حتى  له  يتحينون  فأخذوا  تغتفر  ال  مشاركته جرمية  املسؤولون  وعد  السكر  معامل  العامل يف  أعلنه  الذي 
كل  ذلك  لتحقيق  واستعملت  العامل  يشتغل  ليك  اليوم  ذلك  قبل حلول  التدابري  اتخذت  قد  السكر  معامل  إدارة  وكانت  مارس 
العنارص  تبحث عن  يومئذ أخذت  التام حيث كان اإلرضاب شامال ومن  بالفشل  باءت  يديها ولكن محاوالتها  التي بني  الوسائل 
لهذه  واتخذت  العامل  الرشكة عىل  بأيادي  لإلشادة  أقيمت  دعاية  العامل حفلة  قاطع  عندما  املعمل  إدارة  وزاد حنق  املشوشة 
يبق  فلم  فشل  الربنامج  ولكن  بعاملها  املعمل  إدارة  عناية  مناظر  ليسجلوا  السينامئيون  املصورون  فحرض  االستعدادات  الحفلة 

يف قوس إدارة املعمل منـزع وقررت االنتقام.
القرويني ثم  فكان السيد محمد بن الحسني املسفيوي الضحية األوىل حيث فتش واستنطق واعتقل صهره وهو طالب بكلية 
أطلق رساحهام بعد ذلك ولكن إدارة املعمل مل يقنعها ما قامت به إدارة الرشطة فلذلك قررت طرده ألنه ال يسري نيشان وهكذا 
أصبح العامل مطرودا بينام هو أب لعائلة تتكون من مثانية أشخاص وهذا عامل آخر هو السيد عبد الرحمن بن محمد العبدي 
الكابران مبعامل السكر وهو عامل معروف باستقامته ونشاطه وحسن سريته ولكن االستقامة وحسن السرية ال تدفع البالء عن 
وأمر  بيان  أي  منه  ينقل  العمل ومل  نامئا يف ساعة  كان  أنه  تهمة عجيبة وهو  به  ألصقت  فقد  لبالدهم.  يخلصون  الذين  العامل 

باالنرصاف. وهذا عامل ثالث هو السيد محمد بن عيل املتوگي نصب له فخ ففصل عن العمل.
العامل املغريب فتعزل  العامل وترشيدهم وهي تستغل عدم وجود قوانني تحمي  السكر يف طرد  إدارة معامل  تتفنن  وهكذا 
من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء وأسست إدارة خاصة يف قلب املعمل للشئون السياسية. وهذه اإلدارة ال شغل لها إال 

وللنقابة”122. للوطنية  يتحمسون  الذين  العامل  لفصل  التصميامت  وضع 

محامد “األعرج”محمد “هوشيمني”
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وكان عامل رشكة كوزميا يردون عىل عمليات الطرد بإرضابات ضخمة، شملت 
1800 عامل، كام أوردت جريدة لو بويت ماروكان النقابية يف عدد 27 فرباير 1950 

)الوث. رقم 185(.
  

كام نستدل عىل مساهمة حي كريان سنطرال يف العمل النقايب بالدور الذي 
نقابة س.ج.ت.  انخرط يف  الروداين يف كارنو123. فقد  الله  بلعيد بن عبد  به  قام 
العام  الكاتب  مسؤولية  توىل  ثم  فيها،  مسؤوال  وصار  بل  الرشكة،  هذه  داخل 
تحقيق  عىل  النقابة،  يف  املغاربة  زمالئه  مع  وعمل،   .1946 سنة  الحديد  لنقابة 
عدد من املطالب )الحق النقايب واملساواة يف األجور مع العامل األوربيني...(. ويف 
هذا السياق، قدم املكتب النقايب ملعمل كارنو سنة 1949 الئحة مبطالب العامل 
املغاربة إىل إدارة الرشكة، فردت بطرده، قبل أن تلقي الرشطة الفرنسية القبض 
وبعد  بحبسه124.  التيويت  محامد  عليه  ويحكم  رأسه،  مسقط  إىل  وتبعده  عليه 
ذلك، عاد إىل كريان بوعزة، ففتح محال لبيع املواد الغذائية واملالبس واألحذية 
الفرنسية  الرشطة  قبل  من  مضايقته  إبان  أحدثه  كان  و“البالغي”،  و“الرشابل” 
وتوقع طرده من كارنو يف أية لحظة. فتوفر له الوقت للمداومة يف زنقة الصال، 
وصار عضوا يف املكتب املحيل لالتحاد العام للنقابات املتحدة سنة 1952، قبل 

اعتقاله إبان حوادث فرحات حشاد125.
 «Encore un licencement pour activité syndicale chez Carnaud !
Hier, la Direction des Établissements Carnaud à Casablanca a 

renvoyé M. Hammou Louâaghlouli; gardien depuis 31 mois dans 
cette entreprise. Le motif? Il s’est élevé, au cours d’une réunion 
syndicale, contre deux traîtres, deux hommes de la Direction, qui 
s’étaient infiltrés dans le syndicat pour … briser l’action revendicative 
des travailleurs.

La Direction des Établissements Carnaud n’en est pas à son coup 
d’essai en matière de répression. Déjà, et en un mois, elle a renvoyé 
trois ouvriers, MM. Ben Lhassen (15 ans d’ancienneté), Gambourg et 
Belaïd, pour leur activité syndicale.

Plus que jamais l’union est nécessaire: l’union et l’action vigilante 
des travailleurs pour un peu de bien-être et de liberté qui fera reculer 
le patronat de combat»126.

ب“الفقيه  املعروف  دحامن  بن  الحبيب  بن  محمد  واعتقل 
مدينة  إىل  إىل  وسيق  عمله  من  كارنو(  قرية   / )حارس  العبدي” 
تارودانت يف قضية مناشري127، ال منلك عنها كثريا من املعطيات، مع 
العلم أنه كان يحظى بكثري من االعتبار من قبل رشكة كارنو التي 
اشتغل فيها منذ 2 أكتوبر 1929، بل وحتى من الجهات الرسمية، 
بدليل شهادات الرشف التي منحته إدارتها ووزارة الشغل واألمن 

االجتامعي الفرنسية يف 19 فرباير 1951 )الوث. رقم 186(. 

)الوث. رقم 185((

“الفقيه العبدي”بلعيد بن عبد الله الروداين 
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ويف شأن اختفائه، نرش الخرب التايل:
“ما هذه اإلرهابية يف الحي الصناعي ؟

تتواىل عىل الحي الصناعي نكبات مختلفة ويصطاد بعض من ال خالق لهم يف هذا املاء العكر، فالوشايات قامئة عىل قدم وساق، 
واالتهامات ترثى عىل الناس، واملكايد تدبر للعاملني.

فمنذ أيام انقطع كل خرب عن الفقيه السيد العبدي الذي ألقي عليه القبض بإشارة من مراقبة تارودانت والفقيه السيد العبدي من 
العملة الذين يؤاخذون بعواطفهم الوطنية وله عدة أوالد وقد اختطف السيد العبدي بواسطة رجال األمن الرسيني، ومنذ أن وقع 
اختطافه وعائلته تبحث وتجد يف البحث عنه بدون طائل. ينتقل أفرادها من مكتب إىل آخر بدون جدوى والظاهر أن جرمية الفقيه 

العبدي ال تتعدى عواطفه نحو بالده وتشبعه مببادئ الحق والعدالة االجتامعية كعامل مغريب.
وقد علمنا أن الفقيه العبدي قد رجع أخريا بعد غيبة طويلة وبعد أن ساموه سوء العذاب. وبينام متعن اإلدارة وأعوانها يف اضطهاد 
العاملني املخلصية ترتك للمجرمني املشهود لهم باإلجرام الحرية الكاملة التامة يف أن يصولوا ويجولوا يف أمتعة الناس ويف أرواحهم أيضا.
ويعني اإلدارة يف مهمتها هذه بعض مقدمي الحارات الذين يخادعون الله وهم يف الحقيقة ال يخادعون إال أنفسهم وآخر ما فعله 

هذا البعض أنه عمد إىل هدم ست براريك”128.

كام نستدل عىل ذلك بالدور الذي قام به ناشطون وطنيون آخرون من حي كريان سنطرال يف مؤسسات صناعية أخرى )الوث.  
رقم 187(، إضافة إىل بعض من اشتغل يف الوظائف اإلدارية الرسمية. ويف هذا اإلطار، تتحدث الروايات كثريا عن الدور الذي قام به 
امبارك الداديس )أحد سكان قرية سوسيكا ورئيس ورشة( يف العمل النقايب داخل رشكة السكك الحديدية باملغرب يف سنوات الحامية 
املتأخرة، مثل انتخابه عضوا يف مكتب اتحاد شبكات السكك الحديدية املغربية خالل املؤمتر الذي عقده يف الدار البيضاء فيام بني 25 
و26 ماي 1947، ثم انتخب أمينا لالتحاد املذكور يف مؤمتره يف ماي 1949129. كام نستدل عىل ذلك مبا أورده ألبري عياش عن محمد بن 
سعيد والدور الذي قام به يف األوساط النقابية املنتمية إىل قطاع التعدين، وخاصة إىل رشكة گاليناري، إضافة إىل األدوار التي قام بها يف 

اإلرضابات التي خاضها عامل التعدين خاصة ونقابة س.ج.ت. عامة130.

)الوث. رقم 186(
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«Né dans le Derb Benjdiya, quartier de Casablanca, en 1927, Mohamed Bensaïd 
suivit les cours de l’école professionnelle maritime qu’il quitta en 1946, prit sa carte 
syndicale à l’Union générale des syndicats CGT. En 1948, il est secrétaire général 
de sa section syndicale. Il participa avec ses camarades français et marocains à 
la grève générale de la métallurgie qui, en avril, contraignit le grand patronat à 
augmenter les salaires de 50 %.

En 1950, une nouvelle grève ayant éclaté dans son entreprise, il fut réintégré, 
la direction ayant dû céder devant une grève de solidarité de dix jours. Porté 
au secrétariat général du syndicat de la métallurgie de Casablanca, il joua un 
rôle important dans toutes les luttes du prolétariat casablancais et dans les 
manifestations qui suivirent l’assassinat de Ferhat Hached, le leader syndicaliste 
tunisien (7 - 8 décembre 1952).

Il fut arrêté ce 8 décembre à la sortie de la Bourse du Travail, emprisonné puis libéré le 28 septembre 1954, en 
même temps que ses autres camarades, à la suite d’une ordonnance de non-lieu qui rejetait l’accusation de complot 
portée contre les syndicats de Casablanca.

En 1956, Mohamed Bensaïd fut réintégré dans son entreprise. Il continua d’exercer jusqu’en 1970 la responsabilité 
de secrétaire général de la métallurgie dans l’Union nationale qu’il avait contribué à fonder en 1955. Il est 
aujourd’hui responsable local et national de l’UMT»131.

عبد الله “بوتران”مبارك الداديساملعطي الخريبگي

)الوث. رقم 187(

يظهر، مام سبق، أن النشاط الوطني يف حي كريان سنطرال عند بداية عقد الخمسينيات من القرن العرشين قد عرف زخام قويا 
بالقياس مع بدايته يف عقد األربعينيات، وخاصة من خالل األطر التي استعملها حزب االستقالل عىل وجه الخصوص يف نرش خطابه 
السيايس )“الجامعات” وفرق كرة القدم واملدارس الحرة واالتحاد العام للنقابات املغربية ...(. ومن املؤكد أن السلطات الفرنسية كانت 
تتتبع هذا الزخم من خالل آليات مراقبتها، سواء عىل صعيد الدار البيضاء )كوميسارية املعاريف( أم يف عني املكان )املقاطعة السادسة 
القريبة من سوق الخرض بالجملة ومركز البوليس املقابل لدرب موالي الرشيف(132، وتقدر خطورة انفالت سيطرتها األمنية عىل هذا 
الحي وغريه من أحياء املغاربة يف هذه املدينة. ويف هذا السياق، نفهم بعض املحاوالت التي كانت الدوائر األمنية الفرنسية تقوم بها 
من أجل كبح النشاط السيايس، مثلام ورد يف العمود التايل عن سعي كوميسارية املعاريف إىل ضبط ما كان يقوم به حزب االستقالل 
يف كريان سنطرال وغريه من جمع جلود الغنم وبيعها من أجل توفري مصاريف املدارس الحرة وغريها من املؤسسات التي كانت تابعة 

له. وبشأن هذه املراقبة، نورد النصني التاليني:
- النص األول الصادر يف أحد أعمدة جريدة العلم يف 26 أبريل 1950: “وآخر ما عمد إليه يف هذا الصدد بكيفية علنية هو هذا 
االستقصاء يف البحث الذي يجريه رجال الكمسارية املحلية منذ ما يقرب من شهر عىل مختلف األفراد فبعدما توجه إليهم إعالمات 
بالحضور ميطر الواحد منهم بوابل من األسئلة الفضولية عن ماهية حزبيته وعن مرتبته يف الحزب املنتمي إليه وعن التكاليف املنوطة 

محمد بن سعيد
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به وعن األعامل التي يقوم بها داخل الحزب وعن عقائده وعن مقاصده وعام يستتبع ذلك وغري ذلك من األسئلة التي تعد اقتحاما 
رصيحا للحرم الباطني للرجل وتهجام عىل بنات صدره ومكنوناته التي هي أقدس يشء عنده. ويظهر من البحث الذي أجراه رجال 
الكمسارية حتى اآلن أن لهم اهتامما خاصا باألفراد املنتمني إىل )رقابة(  فام هو يا ترى الغرض من هذا البحث ؟ فهل تنوي اإلدارة فتح 
عمود “لهم” يف جداول اإلحصائيات التي اعتادت أن تنرشها ؟ أم هو تهديد أم وعيد أم مجرد تخويف ؟ أم يكون الغرض منه تعكري 

الجو ملأرب من املآرب ؟ إن علم ذلك عند أولئك الذين يلقبون أنفسهم “باملسؤولني عن األمن””.
-  النص الثاين الصادر يف عمود آخر من جريدة العلم يف 19 يناير 1952، تحت عنوان ‘‘ترصفات غريبة’’ )الوث. رقم 188(133.

ويف هذا السياق، ندرج ما قامت به السلطات الفرنسية من توظيف مقدمي األحياء الذين “يختلقون الكالم اختالقا وميألون امللفات 
عند املكلفني بأشياء ال وجود لها. وعىل هذه التقارير التي ترفع للدوائر العليا توضع خطط السياسة األساسية. ومن هذا يتبني لنا 
مقدار الغلط الفاحش الذي يخيم عىل عقول رجال اإلدارات، ورغام عن هذه السياسة )...( فإن املسؤولني ال زالوا متمسكني بها ، ميدون 
لها األسباب ويكرثون من عيونهم وأرصادهم. وهذا ما يقع يف الحي الصناعي ففي األيام األخرية زادت اإلدارة يف عدد هؤالء الرجال 
التقارير عن جميع أحوالهم ولو قدر ألحد املغاربة واطلع عىل ملفات رجال  وأصدرت لهم األوامر بالتشدد يف مراقبة الناس ورفع 

االستعالمات لوجدها مملوءة بخزعبالت وأضاليل تبنى عليها السياسة يف املغرب”134.
كام ندرج توظيف مجموعة من العاطلني يف حي كريان سنطرال، من أجل تعقب الناس والوشاية بهم، حسب ما جاء يف جريدة العلم 
يف عمود وقعه “ابن الحي” بعنوان “أبالسة جدد”: “سلطت عىل الحي الصناعي يف املدة األخرية جامعة من األبالسة يتعقب أفرادها 
الناس ويسرتقون السمع ويستفزون العامة بصورة مكشوفة، وقد اختريوا لهذا الوظيف من بني العاطلني املتسكعني فأخذوا يظهرون 
نشاطا متزايدا ليضمنوا بقاءهم يف وظيفتهم عىل حساب الوشاية بالناس واستفزازهم. وقد الحظ السكان أن هؤالء “الحراس” حريصون 
عىل مضايقتهم، وقد وقع حادث أخريا كاد أن يتطور إىل حالة يؤسف لها لوال رزانة الناس ورباطة جأشهم وصورة هذا الحادث أن أخذ 
هؤالء إىل إذاية بعض املارة حينام أخذ يفرقهم بغلظة وقساوة وتصدى )وتعدى( ذلك إىل استعامل العصا. فوقع عىل شاب كان من 
جملة الواقفني فتقدم شاب آخر إىل الحراس وشكا لهم فعل زميلهم فانهالوا عىل املشتيك بالرضب، وأدى األمر إىل اختالط الحابل بالنابل 

فأمر “الحراس” باستعامل القوة وهدد الناس باملسدس ولوال تدخل بعض العقالء لسقطت أرواح ولكن الله سلم”135.
الخمسينيات من أجل دراسة مدى  بدايات عقد  املدينة يف  العامة عىل  اإلقامة  السياق، نفهم تردد كبار املسؤولني عن  ويف ذاك 

 Georges هوتان  جورج  بعثها  التي  الرسالة  تؤكده  ما  وهو  للتدخل،  األمنية  أجهزتها  استعداد 
األمن  مصالح  مدير   Dutheil دوتيل  إىل   1952 نوفمرب   28 يف  للحامية  العام  الكاتب   Hutin
العمومي، عىل إثر مرافقته املقيم العام يف زيارته التفقدية لبوليس الدار البيضاء، فقد تحدث فيها 
عن “استعداد بوليس املغرب للقيام بجميع املهام التي ميكن أن توكل إليه” )الوث. رقم 189(136.
ويف ذلك السياق، ندرج التعيينات والرتقيات التي متت آنذاك يف كريان سنطرال، من قبيل وضع 
العسة املغاربة يف مركز الرشطة بدرب موالي الرشيف تحت إمرة العريف أو الربيگادي گرازياين 

Graziani وترقية مساعد العريف سانشيز مانويل Sanchez Manuel إىل درجة عريف137 . 

)الوث. رقم 188(
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ويف ذاك السياق، نضع كذلك مساعي إدارة اإلقامة العامة إىل إحداث بعض املؤسسات االجتامعية التي توفر بعض الخدمات لسكان 
األمهات واألطفال  لرعاية  أنشأت مركزا  املثال،  اإلطار. فعىل سبيل  تندرج يف هذا  التي  العمليات  تنظيم بعض  كريان سنطرال وإىل 
ونظمت عملية توزيع املواد الغذائية )شاي وسميد( عىل األمهات الفقريات يف عني املكان، مع كساء ولدانهم باألقمطة، وذلك يف حفل 

ترأسته مدام گيوم زوجة املقيم العام يف نهاية شهر سبتمرب من سنة 1952، وجاء يف تغطية إحدى الصحف له ما ييل:
«La population marocaine de Casablanca augmente tous les jours. Attirés par le mirage de la grande ville, les 

habitants du bled, en flot ininterrompu viennent s’y installer. La plupart des nouveaux venus sont des nécessiteux.
Les connaissances en puériculture de ces mamans musulmanes sont, on s’en doute, bien nulles. A cet effet, on 

vient de créer dans les divers quartiers marocains de Casablanca des centres de Protection Maternelle et Infantile 
qui connaissent un grand succès.

Ce sont deux de ces centres que Mme la générale Guillaume, venue spécialement de Rabat, a visités hier. Elle a 
présidé à des distributions de layettes, de semoule et de thé aux familles nécessiteuses.

(…) Dès 15 heures, la grande place des Carrières Centrales, où se dressent les coquettes baraques du Centre de 
Protection Maternelle et Infantile, était envahie d’une foule mamans portant leurs bébés dans leurs bras.

(…) Mme Guillaume visita les installations du centre et se fit donner des explications sur son fonctionnement.
Tous les matins les nourissons sont examinés. Les après-midi sont consacrés - couture, puériculture, etc… aux 

jeunes mamans.
Les soins sont donnés gratuitement. Les médicaments ne sont distribués qu’aux nécessiteux, les consultants 

pouvant payer reçoivent une ordonnance. Le centre répartit souvent des boîtes de lait et divers produits nécessaires 
aux jeunes mamans. On dénombre chaque jour pour 80 à 120 consultants.

Après avoir entendu ces explications, Mme la Générale Guillaume procéda à la distribution de 200 layettes, 
de paquets de semoule et de thé. Avant de prendre congé, elle félicita chaudement la doctoresse Roy, Mlle Bolze, 
infirmière, et les trois assistantes sociales du centre» 138.

)الوث. رقم 189(
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والحق أننا ال نستطيع الوقوف عند جميع اإلجراءات التي اتخذتها السلطات الفرنسية يف عني املكان والتي تندرج فيام صار يسمى 
“املقاربة االجتامعية” و“املقاربة األمنية”، وحسبنا اإلحالة إىل ما ورد يف هذا الصدد يف الجزء األول من الكتاب.

والخالصة أن الوضع السيايس يف حي كريان سنطرال أواخر سنة 1952 بلغ درجة من الحدة والتوتر ما دفع بالسلطات الفرنسية 
يف مدينة الدار البيضاء، وعىل رأسها بونيفاص رئيس الناحية، إىل العمل عىل رضب الحركة الوطنية لعزل املؤسسة امللكية املرضبة عن 
“الطابع”. ويف شأن خصوصية الوضع يف كريان سنطرال ووعي سكانه االجتامعي والسيايس عند اندالع حوادث فرحات حشاد، نورد 

بعض ما ذكره ألبري عياش يف كتابه عن الحركة النقابية يف املغرب:
«(…) Mais aux Carrières Centrales les choses se passèrent autrement. Pourquoi ? Bien sûr, la nature du 

peuplement était autre. Ce bidonville de 40.000 habitants, proche des quartiers industriels des Roches Noires, d’Aïn 
Sebaa et de la Gare, était habité par des ouvriers d’usine et des cheminots qui y vivaient avec leurs familles. Leur 
conscience ouvrière et nationale était très vive (…)»139.
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  1
وأرملة  فارويس  رحال  بني  دردشة  إىل  أنصت  وأنا  التسمية،  تلك  انتباهي  أثارت 
البوعزاوي بجاجي حول رشوط الحصول عىل صفة املقاومة، ذلك أن هذه األرملة 
حوادث  طبع  ما  إىل  إشارة  بالحجر”  املقاومة  باغينش  “ما  التعبري:  بهذا  نطقت 
فرحات حشاد من استعامل كبري للحجارة، وهي الحوادث التي شارك فيها رحال بن 

التهامي والبوعزاوي، كام سرنى.
  2

- Commandant Manneville, Prolétariat et bidonvilles, C.H.E.A.M., 
n° 1712, 1950, 220 p.

  3
قد يجانب هذا الرأي الصواب، ألن الذاكرة الشعبية ال متيز بني االنتامء إىل الحزب 
من  وقت  يف  بقوة  له  تابعة  كانت  التي  ت  ج.  نقابة س.  إىل  واالنتامء  الشيوعي 

األوقات تأطريا وخطابا.
- رواية أحمد تقي.

  4
الشيوعي وحزب  الحزب  بأنه “عضو يف  الله  عبد  بن  بلعيد  الجريدة  عرفت هذه 
االستقالل”، ولعل يف ذلك سعيا إىل مترير خطاب كانت الدوائر االستعامرية تردده، 
القضايا والحوادث واألحداث، مثل حوادث  الحزبني يف كثري من  التواطؤ بني  وهو 

فرحات حشاد:
- P.M., 9 déc. 1952.

  5
 - Albert Ayache )avec René Gallissot et Georges Oved), Dictionnaire 
biographique du mouvement ouvrier, Maghreb : Maroc des origines 
à 1956, EDDIF, Casablanca, 1998, p. 153.

6
- األحداث املغربية، 2000-7-6.  

 André Leroy تحدث أبراهام الرسفايت عن الحملة التي قام بها صحبة أندري لوروا
من أجل استقالل املغرب يف مارس 1951، بالقول: “... قمنا كمناضلني بحملة الكتابة 
أنا و”أندري” وكانت الحملة يف حي كاريري سنطرال، فحمل  عىل الجداريات ليال، 
“أندري” صباغة حمراء اللون وتكلفت أنا بالكتابة عىل الجدران لتسقط الحامية، 

وذلك باللغة العربية وكنا نوقع باسم الحزب الشيوعي املغريب”.
- رواية امبارك النارصي (‘‘الگاراجيست’’ أو ‘‘ولد گنة(. مام جاء فيها أن عيل يعته 
كان يأيت إىل فران الجري املوجود بأرض بوعزة بن محمد بن الطيبي، فيدعو الناس إىل 
الشيوعية، فرد عليه حزب االستقالل بدعوة أعضائه إىل طرده من كريان سنطرال. 

  7
- عبد الحي حسن العمراين، أبطال الحرية أحمد إبن سودة، الكتاب الثاين، الرشكة 
السعودية لألبحاث والتسويق الدولية، لندن، ط. 1، 1991، ص. 73 و113. ال ندري 
مصدر املعلومات الواردة لديه يف شأن قوة حضور الشوريني يف كريان سنطرال. فقد 
التجارة  كتب مثال: “فإذا كان حزب االستقالل قد سيطر عىل طريق مديونة مهد 
واملضاربة واملال فإن حزب الشورى واالستقالل سيطر عىل الكاريان سنطرال مهد 

املقاومة املسلحة ضد االستعامر ولكل وجهة هو موليها”.
  8

- روايتا حمزة األمني وعبد الله الطايع.
  9

- الرأي العام، 1955-12-28.
- روايات محمد بن زاكور وعبد الله الطايع وحمزة األمني والعايدي زيداين ورحال 
التهامي  بن  ومحمد  الغليمي  محسن  أسامء  أيضا  ترد  محمد.  وجعيدان  صويبة 

“الفقيه” ولحسن الگباص ورحال صويبة ورحال نشكره ...
كريان  عىل  يرتدد  كان  العموري  حجي  محمد  أن  وفيها  الصديق.  محمد  رواية   -
املكان  سنطرال لعقد اجتامعات مع أعضاء خاليا حزبه يف “النوايل” املوجودة يف 

الذي استقر فيه الربيد الرئييس بالحي املحمدي اآلن.

- رواية عبد العامل وديع. وفيها إشارة إىل قيدومي الشوريني يف كريان سنطرال، وهام 
العايدي زيداين ومحمد اجعيدان.

  10
هناك من يتحدث عن بداية النشاط الوطني يف كريان سنطرال قبل الحرب العاملية 
أداء  بعد  الوطني  الحزب  انخراطه يف  إىل  ويشري  وبالضبط يف سنة 1934،  الثانية، 
القسم التايل عىل يد بنارص حركات: “أقسم بالله العظيم أمام كتابه الحكيم أن أكون 
مخلصا لديني ولوطني وملليك وللحزب الوطني وأن أكتم الرس”، بل ويتحدث عن 
اعتقاله 3 أشهر سنة 1934 يف السجن املدين بالدار البيضاء املعروف ب“اغبيلة”، 
بعدما أدانه خليفة بوسامرة (الباشاوية( بتوزيع املناشري املنددة بالظهري. وهناك من 
يتحدث عن اعتقال فاتح بن موىس قبل سنة 1940 عىل أيدي رجال الدرك (سعيد 
الباشاوية بسبب مشاركته  املحكمة  يوما من قبل  الجزائري( والحكم عليه ب 15 
باملظاهرة  عالقة  لها  كانت  إن  بالتساؤل  فنكتفي  سياقها،  ندري  ال  مظاهرة،  يف 
مع  التضامن  أجل  من  زرابة  بكريان  نفسها  السنة  من  مارس   30 يف  قامت  التي 
الفلسطينيني، والتي أشار إليها أحد شهودنا. وهناك من يؤرخ للحركة بسنتي 1940 
والحسني  الحريزي  والتهامي  املنيوي  ومحمد  املزايب  بوعزة  أسامء  ويورد  و1941، 

التزنيتي ومحامد املسيوي والحسني بن بيهي ثم البهلول.
- روايات بلعيد أبوالعياد ومبارك هاممي والحسني سارج الدين ...

  11
- العلم، 1988-1-27.

  12
- Le Matin du Sahara et du Maghreb, 29 janv. 1998.

  13
قلب معمل رشكة  عليه من  القبض  إلقاء  إىل  أشار  وفيها  النارصي.  مبارك  رواية   -
لوسيور وتعرضه للتعذيب وبقائه رهن االعتقال يف السجن املدين بالدار البيضاء مدة 
من الزمن، إىل أن قدم أمام املحكمة الدامئة للقوات املسلحة بالدار البيضاء التي 

برأته. فعاد إىل الرشكة التي مل تقبل عودته إال بعدما أدىل بشهادة براءته.
- V.M., 27 juin 1954.

  14
- االتحاد االشرتايك، 16-11-1986 (بترصف(.

نجد إشارات يف نفس السياق يف:
- االتحاد االشرتايك، 6-2-1998 و2001-2-1.

- األحداث املغربية، 2003-10-31.
- A. Ayache )avec R. Gallissot et G. Oved), Dictionnaire biographique 
..., pp. 228 - 229.
- مقابلة مع عبد الرحامن اليوسفي. وفيها أفاض يف إعطائنا معلومات عن بداية بث 
العمل الوطني يف معمل كوزميا وآلياته، من قبيل “صندوق موالي يعقوب” الذي 

كان يضم اكتتابات العامل املالية للتضامن يف املناسبات ... 
  15

- العلم، 6-3-1975. جاء يف شهادة أحمد زياد يف حق عبد السالم بناين: “... سيذكر 
أزيد  منذ  املحمدي  الحي  يف  الرائد  دوره  له  سيذكره  فيام  والنضال  الكفاح  تاريخ 
من ثالثني سنة خلت دأب عىل نرش الوعي الوطني داخل براريكه وخيامه بصحبة 

املناضل السيد محمد (امحمد( العبدي...”.
  16

- رواية محمد الهاشمي الفياليل. مام جاء فيها: “يس أحمد بن إبراهيم السويس أول 
من بعثناه إىل الحي املحمدي من أجل تأسيس خاليا يف كوزميار”.

  17
- األحداث املغربية، 17-12-2000 (بترصف(.

  18
- عرض مرقون تحت عنوان “تاريخ بداية العمل الحزيب واملقاومة، ترصيح من السيد 

بنعلة محمد بن لحسن املسيوي”، ملف 523.453، املندوبية.
عبد  يدي  1944 عىل  سنة  القسم يف  أدى  أنه  فيها  ذكر  الصغري حيضارة.  رواية   -
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الرحامن اليوسفي وبنارص حركات.
  19

- رواية مبارك هاممي.
  20

- رواية الكبري املليح.
  21

- العلم، 1979-4-14.
- روايات الحسني جوهر اإلدرييس والحسني سارج الدين والصغري حيضارة ومبارك 

هاممي.
  22

- العلم، 15-2-1950. ورد فيه خرب نعي بوعزة بن عبد السالم املذكوري يف هذه 
الوطنية”  العنارص  الغيور” وأنه “من أنشط  التي وصفته بصفة “العامل  الجريدة 
إخوانه  من  غفري  جمهور  وراءه  مىش  رهيب  محفل  يف  جنازته  “شيعت  والذي 
العاملني يف الحقل الوطني”. كام ورد فيه الحديث عن داء السل الذي رماه ومنه 

ترسب إىل جميع أفراد عائلته واحدا واحدا إىل أن توفوا.
الراوي  - روايات أحمد تقي والحسني جوهر اإلدرييس وعبد العامل وديع. أكد لنا 
الثاين أن بوعزة املذكوري (كان عازبا( وأقاربه ماتوا مسلولني وأنهم كانوا يسكنون يف 

درب موالي الرشيف بالقرب من حامم إدريس الخامر.
  23

- رواية الحسني سارج الدين.
  24

نتمكن من  الوثيقة دقيقة، فهناك قيدومون كرث مل  تلك  أن  ال ندعي عىل اإلطالق 
الحصول عىل صورهم أمثال بوعزة املذكوري وبلحسن الدكايل وموالي البشري البناي 

وعبد السالم بن الطالب، عىل الرغم مام بذلناه من جهود ... 
  25

اإلدرييس ومبارك هاممي وأحمد  والحسني جوهر  الدين  الحسني سارج  روايات   -
صبان ومحمد أواب ... 

  26
- ملف عبد الله بوغابة رقم 517.693، املندوبية.

- روايات مصطفى غزايل بن حسن بن امليلودي وعيل جناح ومحمد گمغال ومبارك 
ابن موىس وأحمد النييل. مام جاء يف رواية عيل جناح أيضا أنه أدى القسم عىل يد 
“سيدي” املذكوري يف دار الذهبي يف سنة 1949، يف حلكة الظالم (إضاءة بالشمع( 

وبحضور 30 أو 35 شخصا.
  27

- وثيقة امحمد العبدي املخطوطة. 
- روايات محمد الهاشمي الفياليل وشعيب شجاعدين والطاهر غالب.

  28
تكفي اإلشارة إىل أن السلطات العمومية قد استعملت يف البداية دار بوعزة من أجل 
تدريس أوالد كريان سنطرال سنة 1946، ووضعت عليها أحد رجاالتها املتمرسني 
تشييد  قررت  الذي  الوقت  يف  گامبري،  أوطون  وهو  املغرب،  يف  التعليمي  بالعمل 
مدرسة خاصة بالفتيات بجوار قرية سوسيكا ودرب موالي الرشيف، بدليل رشائها 
 .”École des Filles Musulmanes“ العقار الذي أقامت عليه املدرسة تحت اسم
بتاريخ مجال كريان سنطرال يف  الخاص  القسم  إىل  العودة  التفاصيل،  للمزيد من 

فرتة الحامية.
  29

- رواية أحمد تقي.
  30

- ر. ع. رقم 41.815c، املحافظة.
- وثيقة رسية فرنسية عن وضع املدارس الحرة يف الدار البيضاء يف دسمرب 1954.

  31
- رواية إبراهيم حركات. ومام جاء فيها أنه قدم إىل املدرسة يف أكتوبر 1947 للعمل 

بصفة مؤقتة، وذلك تلبية لطلب أخيه بنارص.
أنه اضطر  الرواية  أرملته. ورد يف  بلهيبة  اإلداري ورواية مريم  - ملف أحمد تقي 
إىل مغادرة مدينة فاس وعدم متابعة دراسته يف القرويني بسبب األحداث الخطرية 
التي وقعت هناك عىل إثر صدور وثيقة املطالبة باالستقالل يف يناير 1944 (حوادث 
“الرصيف” عىل الخصوص(. كام ورد أنه كان مشارطا يف دوار أوالد الجياليل القريب 
من سوق اثنني الطوالع (املذاكرة(، عندما جاءه بوشعيب أحد أفراد هذا الدوار من 
كريان سنطرال ليدعوه إىل العمل يف املدرسة. ظل بها معلام من فاتح أكتوبر 1946 
إىل 30 سبتمرب 1964، حيث التحق مبدرسة الجاحظ الحكومية يف الحي املحمدي ثم 

صار مديرا يف أوالد جرار، قبل تقاعده. تويف يف 28 يوينو 2001.
- روايات أرملة العايدي شوقي ومحمد آب صهره وابن أخيه. وجاء فيها أنه درس يف 
مدرسة ثالثاء أوالد زيدان (مدرسة أحمد وامحمد املذكوريني(، وحصل عىل شهادة 
اإلسالمي  التعليم  العظمى يف  الصدارة  نيابة  الصادرة عن  العريب  االبتدايئ  التعليم 
البيضاء  الدار  لجنة  أمام  االمتحان  اجتاز  بعدما   ،)1948 (حوايل  1368 هجرية  يف 
السنة  الصناعي خالل  الحي  اتحاد  ...(. فصار معلام يف مدرسة  والشايت  (السويس 
الدراسية 1948-1949، إىل أن انتقل خالل السنة الدراسية 1956-1957 إىل مدرسة 
البعثة التعليمية اإلرسائيلية القريبة من ساحة فردان (مدرسة الكندي اآلن(، ثم إىل 
محكمة الدار البيضاء االبتدائية سنة 1963 (أثناء تويل امحمد بوستة وزارة العدل(. 

وكانت وفاته يف 11 يوليوز 2008.
- رواية عبد العامل وديع املدعومة بنسخة من شهادة التعليم االبتدايئ العريب الديني 

التي حصل عليها يف فاتح أكتوبر 1947. 
  32

- املساء، 28-7-2010. جاء يف رواية محمد مفتاح أن تلك املدرسة “كانت تسمى 
مدرسة »الگياطن« ألن الدروس كانت تعطى يف الخيام” (؟(.

  33
- روايتا عبد العامل وديع من قيدومي معلميها ومحمد بختي من قيدومي تالمذتها.

  34
- روايتا عمر صحيب وسعيد زراد  من قيدومي تالمذة املدرسة.

  35
- رواية عبد العامل وديع.

  36
- العلم، 17-4-1947 و1949-2-2

تأسست تلك الهيأة بأمر من السلطان ابن يوسف ملواجهة آثار األزمة االقتصادية – 
االجتامعية الخطرية التي أصابت املغرب واملغاربة من جراء الحرب الثانية، وتكونت من:

الصفاتاألعضاء
رئيس اللجنةالطيب املقري باشا مدينة الدار البيضاء

خليفة الرئيس الحاج عبد الرحامن بن املفضل بن جلون
كاتب اللجنةامحمد بن الجياليل بناين

نائب الكاتبالحاج إدريس بن جلون التوميي
أمني مال اللجنةمحمد العراقي

نائب أمني املالمحمد بن عبد الرحامن الزموري
عضوالحاج محمد الزياين

عضوعبد العزيز بناين

- ر. ع. رقم 33.083c، املحافظة. سمته تلك اللجنة ‘‘مدرسة اإلسعاف املليك’’.
  37

- ر. ع. رقم 33.083c، املحافظة.
  38

املحافظة. ما يزال عقار “مدرسة اإلسعاف   ،33.083c 9.307.ورقمc ر. ع. رقم -
املليك” مقيدا باسم تلك اللجنة إىل اآلن، كام تفيد بذلك وثائق هذا امللف.

  39
- رواية محمد الصديق.
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  40
- رواية بوزكري لوطفي.

  41
- رواية بوزكري لوطفي.

  42
كانت  األرض  أن  املحافظة  املدرسة يف  عقار  بها ملف  يفيدنا  التي  املعلومات  من 
تحتوي عىل بناء يف طور اإلنجاز يف 28 مارس 1956 وأن مساحتها هي 43 آرا و69 
سنتيارا وأنها ما تزال يف اسم املالك األصيل إىل حدود تاريخ وثيقة محفوظة بهذا 

امللف مؤرخة بيوم 26 دسمرب 1981. 
غرب أن املرشوع مل ير النور، ال من حيث تصوره وال من حيث وقته وال من حيث 
إطاره. فحسب ما تتواتره الذواكر، رحلت املدرسة يف السنة الدراسية 1958-1957 
من مكانها األصيل إىل موقعها النهايئ فيام بني بلوك الرياض ومصلحة حفظ الصحة 
جلبها  تم  متينة  جاهزة  بيوت خشبية  أو  براريك  بضع  مستعملة  لوتيسام،  وزنقة 
من القاعدة العسكرية الجوية األمريكية بالنوارص، مع إحاطتها بسياج من سعوف 
مجاورتني  براكتني  إىل  اللجوء  تم  التالميذ،  أعداد  ازدياد  ومع  (“الجريد”(.  النخل 

لقرية الشابو (روايات عيل جناح وأحمد قابيل ومحمد خرباش(.
  43

الخفي بني  الرصاع  املحمدي حتى اآلن قصص  الحي  تختزن ذواكر كثري من سكان 
أوطون  (مدرسة  “السكويال”  وبني  الصناعي(  الحي  اتحاد  (مدرسة  “املدرسة” 
كامبري(، من قبيل سحب آباء ألبنائهم من املدرسة األخرية بعد تسجيلهم فيها وعىل 
الرغم من اإلغراءات التي تقدمها (وجبات أكل يف املطعم “ال كنتني” وألبسة وعالج 

.)...
  44

انتقاله  إىل  (الفرقاين(  الغيغايئ  الحبيب  محمد  أشار   .1996-3-10/4 النرشة،   -
بالحي  الحسنية  االتحاد  للعمل يف مدرسة حرة، سامها مدرسة  البيضاء  الدار  إىل 

املحمدي، وهي تسمية غري دقيقة.
- روايتا عبد العامل وديع ورحال أبوالوفاء. تحدث وديع عن دوره يف التحاق رحال 
املسكيني وعفيف الصديق باملدرسة يف فرباير أو مارس 1955، مع تفصيل سياقه، 
السجن  إطالق رساحه من  بعد  بها  يدرس  الذي صار  بعفيف  يتعلق  فيام  وخاصة 
املركزي ببور – ليوطي (االعتقاالت املرتتبة عىل حوادث فرحات حشاد نهاية سنة 
1952(. كام تحدث عن اشتغال عبد الله الدكايل (ذو الرشاد( يف مدرسة التهذيب 
باملذاكرة قبل االلتحاق مبدرسة اتحاد الحي الصناعي التي قىض فيها سنة واحدة، 
تالها تأسيس مدرسته الخاصة تحت اسم مؤسسة حي الجامعة الحرة. أما صاحب 

الرواية الثانية، فيعزو التحاق رحال والصديق إىل محمد الحبيب الغيغايئ.
- ملف الصديق عفيف بن عمر رقم 519.722، املندوبية. وفيه إشارة إىل والدته مبدينة 
سال يف 3 يونيو 1929 واحرتاف بيع الحليب يف الفرتة التي سبقت اعتقاله االحتياطي 
فيام بني 1952 و1954، وذلك عىل إثر حوادث فرحات حشاد (ضمن من اتهمهم قايض 
التحقيق العسكري بالدار البيضاء، يف 22 يناير 1953، مبا سمي “املؤامرة عىل سالمة 
البيضاء ثم السجن املركزي يف بور -  الدار  الدولة”، فقرر إيداعه بالسجن املدين يف 
ليوطي (25 مارس 1954(. رسح يف 14 أبريل 1954، فقرر االستقرار يف الدار البيضاء 

(شارع أبناء الشهداء عامرة 4 رقم 405 الحي املحمدي ثم سباتة(، حيث صار معلام.
  45

- رواية إبراهيم حركات. أخربنا أنه التحق باملدرسة بطلب من أخيه بنارص، عىل أنه 
يكون عمله بها مؤقتا. 

  46
- وثيقة رسية فرنسية عن وضع املدارس الحرة يف الدار البيضاء يف دسمرب 1954.

  47
- ملف أحمد تقي املهني. وفيه إشارة إىل اشتغاله بتلك املدرسة من 1 أكتوبر 1946 

إىل 30 سبتمرب 1964.
- رواية عبد العامل وديع. مام جاء فيها أن الجياليل الرسغيني كان يقدم من درب 
السلطان إىل املدرسة ليعلم العربية، وأنه كان صديقا لعمر اللبار، كام جاء فيها أن 

محمد املسكيني التحق بعد ذلك بدرك وجدة. كان يدرس العربية، بينام كان عبد 
الله الفرسيوي يدرس الفرنسية والحساب.

  48
- روايات عبد العامل وديع وإبراهيم حركات ومحمد خليل بوخريص وسعيد الشايت 
االستقالل،  بعيد  إدارتها  عىل  تعاقب  من  أسامء  فيها  وردت  الشايت(.  محمد  (ابن 
وهم أحمد زيك بوخريص (سنة واحدة( فالفقيه محمد الشايت (سنة واحدة( فعبد 

اللطيف بناين سمريس فحسن العبدي سنة 1959. 
أسود”،  هاتف  عرب  بعزرائيل  يتصل  بوغطاط  “شهادات:  الحمري،  عنيبة  محمد   -
الحي  البيضاء كريان سنطرال فرع  الدار  النشأة والتطور، جمعية  كريان سنطرال: 
املديرين  الكاتب  رتب   .38 ص.  ؟(،   2010) تاريخ  دون  البيضاء،  الدار  املحمدي، 
(محمد  الحبيب  اليس  ييل:  كام  فيها،  يدرس  كان  ملا  املدرسة،  عىل  تقلبوا  الذين 
زيك  أحمد  (واألصح  بوخريص  محمد  ثم  الشايت  محمد  ثم  الفرقاين(  الحبيب 

بوخريص( ثم حسن رضوان العبدي.
  49

- تعليق محمد بختي عىل الصورة امللتقطة يف 21 ماي 1949.
  50

- العلم، 1949-6-17.
  51

- العلم، 1952-7-8.
  52

- رواية مبارك ربيع.
  53

- رواية محمد بختي. أخربنا فيها بأن دراسته االبتدائية انطلقت من مدرسة اتحاد 
الحي الصناعي واكتملت يف مدرسة املعلم أيب شعيب األزموري بالحصول عىل تلك 

الشهادة.
  54

- وثيقة رسية فرنسية عن وضع املدارس الحرة يف الدار البيضاء يف دسمرب 1954.
كان إقبال اآلباء عىل تسجيل أبنائهم يف املدرسة كبريا، وندر أن سجل أحدهم، ممن 
حالة  النادرة  الحاالت  أبناءه يف غريها. ومن هذه  أو  ابنه  فيها،  بالوطنية  اشتهروا 
ابنه محمدا  العبدي قطب حزب االستقالل يف كريان سنطرال الذي سجل  امحمد 
يف مدرسة أخرى من مدارس هذا الحزب، وهي مدرسة محمد گسوس يف الرباط. 
السليامين  املغيث  عبد  ومنهم  القسم،  يف  زمالءه  االبن  يستذكر  الصدد،  هذا  ويف 
وعبد الله بن محمد املختار السويس وأوالد العريب بن امبارك وأوالد الحاج أحمد 
أو  سنوات  أربع  داخليتها  يف  أنه قىض  يستذكر  كام  ومية(،  وليىل  (أنيس  بالفريج 

خمس سنوات قبل أن يحصل عىل الشهادة االبتدائية.
تتوزع كام ييل: 4 حجرات  كانت  البناية  أن  فيها  العامل وديع. وجاء  عبد  رواية   -
دراسية يف الدور األسفل و3 مع مكتب املدير يف الطابق األول و4 يف الطابق الثاين. 
وكان السطح يخصص السرتاحة التالميذ الذين يدرسون يف الطابقني، بينام يسرتيح 
التالميذ الذين يدرسون يف الدور األريض يف الفناء الذي يتوسط أقسامه. أما حصص 
الرياضة، فكانت تنجز مبا يسمى “السكة”، وهو الخالء املوجود فيام بني درب موالي 

الرشيف وروش نوار. 
  55

- املساء، 3 و4-7-2010 (بترصف(. هناك بعض املالحظات عىل هذه الرواية، منها 
أن حسن العبدي مل يتول إدارة املدرسة يف هذه الفرتة، ومنها أن اسم أحد املعلمني 

هو امحمد الدكايل وليس محمد الدكايل.
  56

- رواية عبد العامل وديع. مام أفادين به أن املدرسة كانت تقيم خرجات إىل املكان 
حيث  ليهود”،  “سكويلة  أو  اليهود”  “مدرسة  باسم  البيضاء  الدار  يف  املعروف 
األشجار و“الفريمة” (إحدى الضيعات(. وقد امنحت هذه املدرسة التي كانت قريبة 

من الحي الصفيحي التي ينتسب إليها، وهو “دوار السكويلة”.
- محمد عنيبة الحمري، “شهادات: بوغطاط ...”، ص. 39-38.
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  57
- رواية محمد نصيح.

  58
- رواية الحسني شكواين.

 59
- العلم، 1951-11-8. 

  60
- وثيقة رسية فرنسية عن املدارس الحرة يف الدار البيضاء (دسمرب 1954(.

  61
من  الحامية  فرتة  نهاية  البيضاء  الدار  مدينة  يف  الحرة  “املدارس  تقي،  نجيب   -
خالل وثيقة رسية فرنسية”، قراءات يف بعض جوانب تاريخ الدار البيضاء، سلسلة  
فضاءات الدار البيضاء: املايض واملستقبل رقم 1، منشورات مؤسسة مسجد الحسن 

الثاين بالدار البيضاء، الدار البيضاء، شتنرب 2011، ص. 159-75.
  62

- وثيقة رسية فرنسية عن وضع املدارس الحرة يف الدار البيضاء يف دسمرب 1954.
- القيامة، 1953-1-5.

  63
- رواية عز الدين الخورساين. ومام جاء فيها أن أباه ولد يف 10 أكتوبر 1930 بقبيلة 
املذاكرة (دوار أوالد الطاهر، جامعة أوالد زيدان(، ودرس يف “الجامع” ثم مدرسة 
التهذيب فحاز عىل الشهادة االبتدائية بعدما اجتاز االمتحان يف املدرسة املحمدية 
الدار  إىل  وعاد  سنوات،   3 القرويني  يف  ليدرس  فاس  إىل  انتقل  ثم  البيضاء.  بالدار 
البيضاء فدرس سنة واحدة يف مدرسة النجاح، فأسس مدرسة السعديني بالدار التي 
يف ملك فاطنة بنت املعطي ولحسن بن الحسني زوج أختها زهرة بنت املعطي( يف 
تتجاوز 70 م².  والتي مل تكن مساحتها  الرقم 24،   1 الزنقة  الرشيف  درب موالي 
ارتباط  لها  ابن الرشقي مدة 6 أشهر يف قضية  اعتقل  وحسب املصدر نفسه، فقد 
بأحمد گنوين، قضاها فيام بني السجن املدين بالدار البيضاء (“اغبيلة”( وعني الجمل 

حيث العمل يف ضيعات املعمرين إلنتاج الطامطم وغريها.
- ر. ع. رقم 28.640c، املحافظة.

  64
- شهادتان رسميتان يف شأن إحداث مدرسة السعديني يف 1950: أوالهام لعبد الله 
الجراري مفتش (؟( أول بوزارة الرتبية الوطنية يف 5 أبريل 1963، وثانيتهام لسيدي 
عبد السالم اإلدرييس العلمي رئيس قسم االرتقاء بالتعليم الخاص بالوزارة نفسها 

يف 26 نوفمرب 1998.
الثانوي والتقني والعايل وتكوين األطر إىل  بالتعليم  الدولة املكلفة  - رسالة وزارة 
العايدي زيداين يف 9 (؟( يناير 1979 يف شأن تسجيل مدرسته يف الئحة املؤسسات 

املستفيدة من الدعم الرسمي.
محمد  بن  الخورساين  الدين  وعز  السالم  مدرسة  مدير  زيداين  العايدي  روايات   -
قيدومي  وبعض  اآلمال  مدرسة  مدير  مقسط  وبوشعيب  السعديني  مدرسة  مدير 
تالميذ املدارس الحرة يف كريان سنطرال (مبارك لعحايبي وأحمد وحامن ومصطفى 
التكاين وأحمد قابيل ومحمد بالجي ومحمد خرباش وبوشعيب فقار ومحمد عنيبة 
كريان  مدرسة  قيدوم  ياسيف  محمد  رواية  إىل  إضافة  موزونا(،  ومحمد  الحمري 
سنطرال اإلسالمية. مام أخربنا به بوشعيب مقسط أن مساحة مدرسته يف البداية 

مل تتجاوز 28 مرتا مربعا.
  65

صارت زوجته سنة 1957:
- ر. ع. رقم 28.640c، املحافظة.

  66
الدار  صوماگرام،  مطبعة   ،1998-1918 باملغرب  الرياضة  تاريخ  رشد،  الله  عبد   -

البيضاء، ط. 3، أكتوبر 1998، ص. 33.
  67

- عبد الله رشد، تاريخ الرياضة ...، ص. 34.

  68
- العلم، 23-11-1963 (بترصف(.

العريب  أن  البيضاوي  االتحاد  العبي  قيدومي  أحد  “الفقيه”  درقي  محمد  لنا  روى 
تاريخ  الفرقة يف 1940، وهو ما تكرر يف االستجواب، وهو  بتأسيس  الزاويل أخربه 

يجانب الصواب، حسب أغلب الروايات.
  69

كناين  الله  وعبد  العايل”  “السد  مرادي  وإدريس  “الفقيه”  درقي  روايات محمد   -
وعبد  العبدي(  امحمد  (ابن  فرطمييس  ومحمد  القهواجي”  “ولد  سخون  ومحمد 
ومحمد  الخضار(  أحمد  (ابن  رحان  ومحمد  السمسار(  رحال  (ابن  مزرادي  النبي 
أوعا الله وعبد الله أوعا الله (ابني عيل وردة( وعبد الرحيم عريف (ابن عبد الكبري 

الخياطي( ...
  70

- العلم، 1984-2-22.
  71

البيضاوي،  االتحاد  فريق  العبي  قيدومي  من  مجموعة  الالعبني  أسامء  عىل  دلنا 
ومحمد  العايل”  “السد  مرادي  وإدريس  القهواجي”  “ولد  سخون  محمد  وخاصة 
درقي “الفقيه”، إضافة إىل محمد فرطمييس (ابن امحمد العبدي( ومصطفى زوهري 

(ابن امحمد النجار “امحيمدات”(.
  72

- ملف امحمد زوهري رقم 520.964، املندوبية.
- رواية مصطفى زوهري.

  73
- رواية محمد أجبارة.

  74
- B.M.O.V.C., n° 65, avril 1954, p. 18 et n° 67, juin 1954, p. 37.

بلغت منحة الوداد 55.000 ف ومنحة الرجاء 12.000 ف يف يونيو 1954.
  75

صار يتسمى امللعب الرشيف ثم مركب محمد الخامس.
  76

- روايتا محمد أجبارة وصالح سياموي.
  77

نقل گينري إىل مصلحة الشبيبة والرياضة يف مدينة أسفي سنة 1954.
- Répertoire des services…, p. 20. 

  78
- روايات بعض قيدومي العبي كرة القدم يف الحي املحمدي، وهم محمد سخون 
“الفقيه”  درقي  ومحمد  “امبرييك”  عريوض  بلعيد  بن  ومبارك  القهواجي”  “ابن 

وإدريس مرادي “السد العايل” ...
  79

- تعليق إدريس مرادي.
  80

- M.P., 28 mars 1955.
  81

- رواية محمد درقي.
  82

- رواية صالح سياموي.
  83

- روايات بعض قيدومي العبي كرة القدم يف الحي املحمدي، وهم محمد سخون 
“الفقيه”  درقي  ومحمد  “امبرييك”  عريوض  بلعيد  بن  القهواجي”ومبارك  “ابن 

وإدريس مرادي “السد العايل” ... 
  84

اعتمدنا عىل الرواة السابقني، وخاصة مبارك عريوض الذي ذكر أن الصورة التقطت 
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للفريق يف ملعب مارشان بطنجة حوايل سنة 1955 أو 1956، وذلك مبناسبة املقابلة 
التي أجراها ضد فرقة بوليس طنجة.

  85
- رواية صالح سياموي.

  86
- رواية محمد بختي.

  87
- رواية محمد درقي.

  88
- روايتا محمد قامري ومحمد بختي. مام جاء فيهام أن فريق العلم تكون يف كريان 
عيد العرش، ويف ملعبه كان يستقبل الفرق التي تلعب ضده، وكان يسريه حامد ثم 

محمد القرقوري العامل يف “لوزين املرصان” املجاور ملجازر البلدية.
  89

- تعليق محمد قامر “ولد املزابية” سابقا.
  90

- رواية محمد نصيح.
  91

مدنا جيم هاوس (Jim House( األستاذ الباحث يف جامعة ليدز (Leeds( الربيطانية 
كريان  واملقاومة يف حي  الوطنية  الحركة  بني  فيه  يقارن  بحثا جامعيا،  يهيئ  الذي 
سنطرال ونظريتها يف هامش العاصمة الجزائرية، بنسخة من ذلك، حصل عليها من:
- Centre des archives diplomatiques de Nantes, Archives du 
Protectorat du Maroc, Direction de l‘Intérieur, Maroc, Boîte 380: 
Rapport )juin 1953) ”Le Parti de l‘Istiqlal à Casablanca“, Synthèse 
effectuée par le Capitaine de la Porte des Vaux, Adjoint au Charge 
des Affaires Marocaines, D.A.U. de Casablanca, 73 pp., ici pages 46 
et 47. Ce rapport regroupe les informations collectées sur l‘Istiqlal 
suite aux arrestations de décembre 1952.

- ملف محمد جالل رقم 512.431، املندوبية.
  92

بن  محمد  أن  جناح  روى  نصيح.  ومحمد  الزنفاري  واملختار  جناح  عيل  روايات   -
الحرشة أسس فرقة من أبناء مدرسة االتحاد، بل وكذلك ممن كانوا يرتددون عليها 

من البالغني يف إطار محو األمية.
  93

منها مناسبة ازدياد أحد أبناء صالح املسكيني أثناء نفيه إىل منطقة تالسنت.
- رواية املختار الزنفاري.

  94
- روايتا املختار الزنفاري وعيل جناح.

  95
- رواية املختار الزنفاري. تحدث فيها عن مشاركة فرقته التمثيلية يف الحفل الذي 

نظم برباكة صالح املسكيني املنفي إىل تلسنت، ومناسبة الحفل ميالد أحد أبنائه.
  96

- وثيقة جيم هاوس.
- روايتا املختار الزنفاري والكبري املليح.

  97
- رواية عيل جناح.

  98
- أحمد البكري السباعي، مقاالت عن املرسح املغريب، دار القرويني، الدار البيضاء، 

2000، ص. 12.
- ورقة مخطوطة تسلمتها من بوشعيب فقار.

- رواية محمد أزغار.
  99

- وثيقة جيم هاوس.

  100
- مخطوط امحمد العبدي فرطمييس.

  101
اتصاالت سبو، مراكش، ط.  للفتيان والشبان،  أناشيد وطنية  بلكبري،  الصمد  - عبد 

1، 2007، ص. 34.
- عبد العزيز بن عبد الجليل، األناشيد الوطنية املغربية ودورها يف حركة التحرير، 
 196 2005، ص.  الرباط،  املغربية،  اململكة  أكادميية  مطبوعات  »الرتاث«،  سلسلة 

و319.
  102

تجب العودة إىل كثري من املراجع التي تتحدث عن منع الحق النقايب عىل املغاربة 
منذ سنة 1936.
  103

- رواية عمرو شفيق.
كاتبها  املسكيني  صالح  كان  التي  املستقلة  النقابة  باسم  اللجنة  تلك  لرمبا سميت 
والحسني “لوبري” أمني صندوقها، إضافة إىل لحسن املراكيش ومحمد بن امليك الدكايل 

“هوشيمني” واعمرو بن العريب السعيدي.
  104

- Fouad Benseddik, Syndicalisme et politique au Maroc, 1930 - 
1956, l‘Harmattan, Paris, t. 1, 1990, p. 508.

  105
عىل  أهميتها،  عىل  الشهادة،  هذه  تحتوي   .2000-12-17 املغربية،  األحداث   -
معلومة ال تتفق معها باقي الشهادات التي تشري إىل أن أمر عبد الرحامن اليوسفي 
قد افتضح لدى إدارة الرشكة، فقرر املسؤولون الحزبيون تعويضه بأحمد السويس، 
فكان  تحقق برسعة،  الذي  الزواج  ينقصه رشط  كان  الخياطة  ميارس  “فقيه”  وهو 

زواجه من خديجة النعيمي ... ألخ
- العلم، 1999-8-17.

- روايات أحمد صبان وبلعيد أبوالعياد وعبد الرحامن اليوسفي وبنارص حركات.
  106

النرش  دار  باملغرب،  الحرة  العاملية  النقابية  الحركة  ميالد  بوعزة،  بن  الطيب   -
املغربية، الدار البيضاء، 1992 (ترجمة عبد الله رشد(.

- نجيب تقي، مادة “صالح املسكيني”، معلمة املغرب، ج. 21، ص. 7143-7141.
- Albert Ayache, Le mouvement syndical au Maroc, t. 3 : Vers 
l‘indépendance )1949 - 1956).
- F. Benseddik, Syndicalisme et politique …
- Al-Istiqlal, 21 fév. 1959.

  107
حدثني محمد بختي وغريه عن ذاك الدور يف أوساط التادالويني وبني مسكني الكرث 
يف الرشكة (“تادال وبني مسكني خنزو لوزين”( أمثال بوزكري لوطفي، ويف أوساط 

غريهم (محامد الجراري “املاگني”(.
- F. Benseddik, Syndicalisme et politique …, pp. 316 et 334.

  108
- A. Ayache, Le mouvement syndical …, t. 3, p. 64.
- F. Benseddik, Syndicalisme et politique …, pp. 419 - 421 et 508.

  109
- A. Ayache, Le mouvement syndical …, t. 3, p. 35.

  110
طرد أيضا إبراهيم أو اليزيد ولحسن حبوب وإبراهيم بن حسن وبوبكر بن محمد 
وعبد الله الشتويك ومحمد بن كبور وميلود بن عبد القادر. وطرد قبلهم يف دسمرب 

1949 الحسني بن أحمد “سكر” أو “لوبري” وامبارك بن البشري.
- A. Ayache, Le mouvement syndical …, t. 3, p. 71.
- P.M., 26 janv. 1950.
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- V.M., 24 déc. 1949.
- رواية الحسني سارج الدين.

  111
- F. Benseddik, Syndicalisme et politique …, p. 352.

  112
- F. Benseddik, Syndicalisme et politique …, pp. 322 et 358 - 359.
- P.M., 24 déc. 1949, 25 déc. 1949, 26 déc. 1949, 20 janv. 1950, 23 janv. 
1950, 25 janv. 1950, 29 janv. 1950, 28 janv. 1950, 30 janv. 1950, 31 janv. 
1950, 1 fév. 1950, 2 fév. 1950, 3 fév. 1950, 4 fév. 1950 et 6 fév. 1950.
أرضب 1.800 عامل عن الشغل من مجموع األلفني، ومل يسمح استنجاد الرشكة ب 
220 عامل جديد يف 2 فرباير 1950 بترسيع وترية اإلنتاج. ومل يعد العامل املرضبني 
يف  فرنكات   4) أجورهم  زيادة  عىل  الرشكة  أجربت  يوما،   11 بعد  إال  العمل  إىل 
الساعة( وتحت إلحاح صالح املسكيني وإبراهيم أو اليزيد. وقبل ذلك، وبالضبط يف 
أبريل 1948، فشل اإلرضاب الذي دعت إليه س.ج.ت.، بسبب عدم مسايرة العامل 

املغاربة املسلمني زمالءهم األوربيني فيه.
  113

- الطيب بن بوعزة، ميالد الحركة...، ص. 56.
- العلم، 1951-5-2.

  114
- Les Nouvelles Marocaines, 4 janv. 1951 et 8 janv. 1951.

  115
- Al-Istiqlal, 27 oct. 1951.
كوميسارية  يف  والسب  للرضب  فتعرض   1952 فرباير   28 يف  أخرى  مرة  واعتقل 

املعاريف:
- A. Ayache, Dictionnaire biographique …, p. 172.

  116
- الطيب بن بوعزة، ميالد الحركة...، ص. 53-52.

- Al-Istiqlal, 30 août 1952.
  117

- ملف صالح غلمي رقم 518.302، املندوبية.
- بطاقة معلومات صالح غلمي رقم 518.302، نيابة املندوبية ابن مسيك.

- نجيب تقي، معلمة املغرب، ج. 21، ص. 7142-7141.
- الطيب بن بوعزة، ميالد الحركة...، ص. 50 و53 و56.

- العلم، 1952-7-7.
- F. Benseddik, Syndicalisme et politique …, pp. 446 - 449.
- Al-Istiqlal, 20 oct. 1952.
- P.M. et V.M., 18 déc. 1954.

- روايتا ابنه محمد غلمي وبلعيد أبوالعياد.
  118

- الطيب بن بوعزة، ميالد الحركة...
- A. Ayache, Le mouvement syndical …, t. 3, pp. 147, 181 et 187 
- 188. 
- F. Benseddik, Syndicalisme et politique …, p. 507.
- P.M. et V.M., 21 mars 1955.

  119
ما تزال ذواكر عدد كبري من شيوخ الحي املحمدي تحفظ أسامء أوالئك املطرودين، ومن 
أوالئك الشيوخ بوزكري لوطفي بن عالل ومحمد أجبارة بن البشري الباعمراين وعمرو 
شفيق بن العريب السعيدي اللذين حدثوين عن أشخاص آخرين، أمثال محامد النفناف 
الباعمراين وامحمد املتوگي وبجيك الباعمراين ومحمد بن الظاهر وحسن ولد اعبوش... 
وما تزال تحفظ قصص معاناتهم ومعاناة أرسهم بعد طردهم من العمل، فام تزال 
أرسة محامد األعرج تتذكر طريقة طردها من حي السكريني ورمي مالبسها وأمتعتها إىل 

خارجه... (رواية رضوان فطومة بنت لحسن األعرج(، وما يزال لحسن هيادي يتذكر ما 
ترتب عىل طرد أبيه إبراهيم أو اليزيد من الرشكة، فقد طرد وأرسته من الحي أيضا وصار 
يوزع “جافيل الخسة” الذي تصنعه مقاولة إبراهيم الروداين. وما يزال محمد مساعد 
يتذكر قصة طرد أرسته من دار رشكة كوزميا املوجودة يف قرية سوسيكا، بعد طرد أبيه 

الحيمر من العمل ... 
أنه كان  املندوبية. ذكر فيه صاحبه  - ملف محمد يقويت (“اللوز”( رقم 38.565، 
يسكن يف كريان با ميلود قبل أن يشتغل يف معمل كوزميا ويسكن يف قريته مدة 
الطرد، أسس رشكة مع  أكتوبر 1952. وقبل   9 أن يطرد منهام معا يف  إىل  طويلة، 
الهراوي  القادر  وعبد  السعدايل  واعمرو  امليلودي  بن  وحسن  القرقوري  الجياليل 
ولحسن املراكيش، تعرف يف كريان سنطرال باسم “راديو األصدقاء”، وكانت متتلك 
عدة محالت لبيع التجهيزات اإللكرتونية والدراجات يف عدة نقط (محالن يف بلوك 
الرياض مقابالن للمكان الذي بنيت فيهام مدرسة اتحاد الحي املحمدي فيام بعد 

ومحل يف عني السبع بالقرب من املاريش...(.
  120

- العلم، 26-1-1950 و19-7-1951 و1952-10-7.
- Al-Istiqlal, 12 oct. 1951.
- P.M., 26 janv. 1950.
اإلدرييس وبوزكري  الدين ومحمد خاتم والحسني جوهر  الحسني سارج  - روايات 
لوطفي ... حدثنا األخري عن طرد العساس بلگناوي من الرشكة وقريتها سنة 1952، 
فعوضه عيل الذي خدمها بإخالص، كام حدث إبان حوادث فرحات حشاد، خاصة 

فيام يتعلق بطرد املرضبني من العامل من سكناها.
  121

- العلم، 1951-6-20. 
ويف شأنه، ينظر:

- ملف محمد هشمني رقم 526.558، املندوبية.
- العلم، 1952-10-7.

- Al-Istiqlal, 12 oct. 1951. 
وردت فيه إشارة إىل ترسيح محمد بن امليك وابن أحمد واملعايش عايشة وأحمد 

ابن بوعزة.
- روايات الحسني سارج الدين ومحمد أجبارة ومحمد الصديق.

والحق أن تلك العمليات مل تتوقف بعد ذلك، بدليل طرد 22 عامال وتوقيف أكرث من 
أربعني آخرين “أليام معدودات” يف أكتوبر 1952:

- العلم، 1952-10-31.
  122

- العلم، 14-5-1952 (بترصف(.
- رواية أرسة محمد “األعرج” (رضوان(. حكت عن معاناتها من جراء طرد معيلها 

من املعمل والقرية، وبقائها يف الخالء.
- رواية مريم بلهيبة. يف معرض اإلجابة عن سؤال يتعلق بحقيقة ما يرتدد يف الرواية 
كانت  “الهبيلة” (هل  فاطمة  الحي، وهي  امرأة مشهورة يف  الشفوية عن شخصية 
الوطنية غبان  بالخبل وكانت تنشط يف  تتظاهر  بالفعل ؟ هل كانت  العقل  مختلة 
االستعامر ؟ هل كانت عىل علم مبا يجري يف معتقل درب موالي الرشيف يف فرتة 
االستقالل وتدعو من يقرب منه إىل االبتعاد عنه دون أن تكشف عن رسه ؟ أوردت 
الراوية أن هذه املرأة حملت كيسا من الذرة إلعالة أرسه محمد األعرج أثناء محنتها..

وقد شمل الطرد من أمالك رشكة السكر باقي املطرودين من العمل فيها، ومنهم عىل 
سبيل املثال الحسني الگندايف الذي أجرب عىل مغادرة إحدى دورها يف قرية سوسيكا:

- رواية عبد الله موفتي بن الحسني الگندايف.
  123

- رواية بلعيد أبوالعياد. ورد فيها أنه ولد حوايل سنة 1920 بقبيلة املنابهة يف دوار قريب 
من تارودانت، ونزح إىل الدار البيضاء سنة 1934 مبفرده، فاكرتى براكة يف كريان سنطرال 
عندما كان يف “قرن البحر” جوار املحطة الكهربائية (روش نوار(، ثم رحل مع املرحلني 
إىل مكانه النهايئ، فاستقر يف كريان زرابة سنة 1939، ثم كريان بوعزة سنة 1942 أو 
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1943. وأثناء هذه املرحلة، مارس كثريا من الحرف لكسب عيشه، مثل سقاية عامل 
شحن الرمال يف الشاحنات بشاطئ زناتة ثم الشحن نفسه، وصار مياوما يف عدد من 
الرشكات وخاصة يف قطاع البناء املزدهر بسبب توسع املدينة، واستقر به املطاف يف رشكة 

كارنو سنة 1942، حيث تأثر مبا كان ميوج فيها ويف غريها من أفكار سياسية ونقابية ...
  124

- Al-Istiqlal, 21 fév. 1959.
- P.M., 17 fév. 1950 et 17 mars 1950.
يف  القبض  عليه  ألقى  تارودانت  درك  أن  فيها  جاء  ومام  أبوالعياد.  بلعيد  رواية   -
1949، بعدما فتشه غند نزوله من الناقلة التي أقلته من الدار البيضاء، ووجد يف 
االستقالل يف ذكرى وثيقة  األمر مبنشور( أصدرها حزب  يتعلق  (رمبا  جيبه مذكرة 
املطالبة باالستقالل، فتم حبسه 3 أشهر. وجاء فيها أيضا أن اعتقاله أدى إىل اعتقال 
الفقيه العبدي، بعدما وجدت يف جيبه بطاقة صغرية أو “بطيقة” فيها اسم زميله 

السابق يف كارنو، فاستقدم إىل تارودانت وحقق معه، دون أي يطول اعتقاله.
  125

- الطيب بن بوعزة، ميالد الحركة ...، ص. 60.
- F. Benseddik, Syndicalisme et politique…, p. 469.

  126
- P.M., 17 mars 1950.

  127
- ملف محمد كناين رقم 420.124، املندوبية.

- روايات أخيه عبد الله وابنيه عبد القادر وعائشة. ومام جاء فيها أنه ظل مختفيا 
عنهم ملدة شهرين، قىض منها أياما قليلة يف “بريو أراب” وأغلبها يف سجن تارودانت، 
الذكر  السابق  النقايب  بلعيد  مع  أكادير،  كوميسارية  يف  قوبل،  أنه  فيها  جاء  كام 

املعتقل هو اآلخر يف قضية توزيع املناشري.
  128

- العلم، 1950-11-8.
  129

- A. Ayache, Dictionnaire biographique …, p. 45.
- رواية عبد الله قاص بن امبارك الداديس. ومام جاء فيها أن أباه دخل النقابة حوايل 
سنة 1950، وانتخب مندوبا لعامل الصيانة يف رشكة السكك الحديدية باملغرب ثم 

مندوبا لدى رئيس مصلحة تجهيزات الجر فمندوبا لدى مدير الرشكة ... 
  130

- A. Ayache, Dictionnaire biographique …, p. 115.

  131
- A. Ayache, Dictionnaire biographique …, p. 115.

  132
- العلم، 26-4-1950. مام جاء يف أحد األعمدة:“وآخر ما عمد إليه يف هذا الصدد 
بكيفية علنية هو هذا االستقصاء يف البحث الذي يجريه رجال الكمسارية املحلية 
منذ ما يقرب من شهر عىل مختلف األفراد فبعدما توجه إليهم إعالمات بالحضور 
ميطر الواحد منهم بوابل من األسئلة الفضولية عن ماهية حزبيته وعن مرتبته يف 
الحزب املنتمي إليه وعن التكاليف املنوطة به وعن األعامل التي يقوم بها داخل 
الحزب وعن عقائده وعن مقاصده وعام يستتبع ذلك وغري ذلك من األسئلة التي 
تعد اقتحاما رصيحا للحرم الباطني للرجل وتهجام عىل بنات صدره ومكنوناته التي 
هي أقدس يشء عنده. ويظهر من البحث الذي أجراه رجال الكمسارية حتى اآلن 
أن لهم اهتامما خاصا باألفراد املنتمني إىل (رقابة( فام هو يا ترى الغرض من هذا 
البحث ؟ فهل تنوي اإلدارة فتح عمود »لهم« يف جداول اإلحصائيات التي اعتادت 
أن تنرشها ؟ أم هو تهديد أم وعيد أم مجرد تخويف ؟ أم يكون الغرض منه تعكري 
الجو ملأرب من املآرب ؟ إن علم ذلك عند أولئك الذين يلقبون أنفسهم »باملسؤولني 

عن األمن«”.
  133

- وصل حصل عليه لحسن (الحسني( بن عبد املالك (درب موالي الرشيف( يف فاتح 
يوليوز 1950 مقابل مبلغ 1.300 ف مثن بيع تلك املادة.

  134
- العلم، 1951-9-29.

  135
- العلم، 1952-8-27.

  136
- Trait – d‘union, n° 2, fév. 1953.

137
- V.M., 12 nov. 1952.

  138
- P.M., 23 sept. 1952. 

  139
- A. Ayache, Le mouvement syndical …, t. 3, p. 150.
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اجلزء الثاني
الفصل الثاني :

‘‘املقاومة باحلجر’’ في كريان 
سنطرال )حوادث فرحات حشاد 

في دسمبر 1952(
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اشتهرت الحوادث باسمني: أولهام “حوادث فرحات حشاد” ألن األصل هو القرار الذي اتخذه االتحاد العام للنقابات املغربية وحزب 
االستقالل يف 6 ديسمرب 1952 ومضمونه اإلرضاب العام يف املغرب ملدة 24 ساعة للتعبري عن التضامن مع الشعب التونيس عىل إثر 
اغتيال فرحات حشاد األمني العام لالتحاد العام للعامل التونسيني عىل يد عصابة اليد الحمراء الفرنسية، وها نص القرار الصادر عن 

مكتب االتحاد العام:
“إن الطبقة العاملة وشعوب إفريقيا الشاملية والعامل اإلسالمي يف حداد عىل إثر الجرمية الشنعاء التي استهدفت حياة أخينا فرحات 

حشاد، فآالم إفريقيا الشاملية متأججة وكل العامل يف حداد.
لقد كان الفقيد رمزا للتحرير الوطني والدميقراطية االجتامعية وبارتكاب االستعامر هذه الجرمية الشنعاء ظهر الوجه الحقيقي له 
كعدو للحرية والتقدم والدميقراطية، فبعد اضطهاد واعتقال ونفي القادة النقابيني يشكل مقتل فرحات حشاد تصعيدا خطريا للقمع 

ضد الحركات النقابية يف إفريقيا الشاملية. 
وأمام تحالف القوات الظالمية والرجعية واالستعامرية، أصبح عىل عامل وشعوب إفريقيا الشاملية أن تعرب بحزم عن استيائها وتعرب 

بوضوح عن إرادتها لوضع حد للوضعية االستعامرية الراهنة التي يخضعون لها والتي هي مصدر غياب كل أمن وحرية.
وبهذا، فإن االتحاد العام للنقابات املغربية الناطق الرسمي املخلص لتطلعات الطبقة العاملة العميقة، يوجه نداء إىل كل العامل 
ومختلف طبقات الشعب املغريب ليجعلوا من يوم 8 دجنرب 1952 يوم حداد. ويدعو االتحاد أيضا إىل إرضاب عام من 24 ساعة يف هذا 
اليوم لالحتجاج ضد مقتل األخ فرحات حشاد، ويوجه نداء إىل األمم املتحدة للتدخل يف النزاع الذي يخوضه الشعبان التونيس واملغريب 

مع الحكومة الفرنسية، ونذكر أن االستعامر يف هذا النزاع مل يرتدد يف استعامل األسلحة ضد هذه الشعوب.
ونحن يحذونا أمل كبري يف أن نرى كل الهيئات املغربية تستجيب لهذا النداء وتعرب عن مساندتها للشعب التونيس الشقيق.

وتحيا إفريقيا الشاملية.
األحد 8 ربيع األول 1372 املوافق ليوم 7 دجنرب 1952”1.

وثانيهام “حوادث كريان سنطرال” ألن هذه الحوادث انفجرت يف حي كريان سنطرال يف البداية، وسالت دماء كثرية يف أزقته أثناء 
انعقاد الدورة العادية للجمعية العامة لألمم املتحدة يف نيويورك، فرتدد اسمه يف الصحافة الدولية وكواليس املنظمة الدولية.

أعقبت الحوادث التي انفجرت يف كريان سنطرال حوادث أخرى يف مدينة الدار البيضاء، وخاصة يف طريق مديونة بالقرب من رحبة 
الحبوب ويف قلب مقر االتحاد العام للنقابات املغربية بزنقة الصال فيام يعرف بعملية “املصيدة” »la Souricière« ، إضافة إىل ما 

جرى يف غريها من املدن املغربية.

‘‘املقاومة باحلجر’’ في كريان سنطرال
)حوادث فرحات حشاد في دسمبر 1952(
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1( الحوادث :
سهرت عىل تنظيم اإلرضاب وإنجازه لجان ضمت عددا من الناشطني النقابيني، منهم من اشتغل عىل صعيد حي كريان سنطرال2، 
ومنهم من اشتغل عىل صعيد املعامل يف الحي الصناعي. ومن بينهم بلعيد بن عبد الله كاتب االتحاد املحيل للنقابة الذي عينه الطيب 
ابن بوعزة عضوا يف اللجنة التي تكلفت بتنظيم اإلرضاب العام يوم االثنني 8 ديسمرب 1952، مبا يف ذلك رئاسة االجتامع الذي انعقد يف 

فاس بوم السبت 6 فرباير 1952 ومرابطته مبقر النقابة ليلة األحد – االثنني من أجل تتبع اإلجراءات الالزمة لنجاح اإلرضاب3.
ال منلك معلومات دقيقة عن وقائع املظاهرات العارمة التي اجتاحت كريان سنطرال يف الليلة الفاصلة بني األحد 7 دسمرب 1952 
واالثنني 8 دسمرب 1952، وال عن رشوط انفجارها وال عن مسارها. واملؤكد هو أنها جرت يف ظرفية سياسية عامة متميزة بازدياد الحامس 
الوطني وتأكيد السلطان ابن يوسف عىل رضورة مراجعة العالقات بني املغرب وفرنسا يف أفق االستقالل، إضافة إىل الظرفية الخارجية 
سنطرال  كريان  من  املظاهرات  تلك  منطلق  أن  هو  واملؤكد  العربية....(.  والجامعة  املتحدة  األمم  ودور  الوطنية  الحركات  )تصاعد 
)وتجمع كثري من الروايات انطالقها من كريان الخليفة( ومنتهاها هو درب موالي الرشيف )وبالضبط عند مركز الرشطة الذي كان 
مقابال لدار امحمد العبدي تقريبا(. لكن الروايات تختلف فيام بني مسؤولية حزب االستقالل ومسؤولية الدوائر االستعامرية يف هذه 

املظاهرات، حسب املراجع:
- رواية جريدة األمة يف 7 دجنرب 1952: “مساء األحد عىل الساعة الثامنة والنصف أمر بونيفاس باشا املدينة أن يرسل مناديا إىل 
كاريري سنطرال يتوعد السكان بأقىص العقوبات إن هم أرضبوا يوم االثنني. فأخذ املنادي يطوف بأقسام الحي القصديري وينذر الكل 
سوء املصري، وكانت دوائر بونيفاس قد أعدت جيشا من الجواسيس أنيطت به مهمة أخرى وهي معارضة املنادي وتأليب السكان عليه. 
ويف الوقت الذي كان فيه املنادي يبارش مهمته كانت كوكبة الجواسيس تتبعه من الوراء وتهتف ضده وتصيح يف الناس بأن يهاجموه، 
فلام مل يفعل الناس شيئا عاد الجواسيس يطوفون يف الحي ويصيحون بهذه العبارة “لقد قتل إخوانكم يف درب موالي الرشيف فامذا 

أنتم فاعلون ؟ أال هيوا )؟( إىل مركز البوليس لنهاجمه وننتقم إلخواننا”.
- كتاب ألبري عياش:

«A l’origine des événements dramatiques que connut Casablanca dans la nuit du 7 au 8 décembre et dans 
la journée du lundi 8, il y eut la volonté du chef de la région, Boniface, de briser le mouvement national de 
protestation. Il donnait l’ordre au pacha de la ville de faire savoir le soir aux populations marocaines que seraient 
sévèrement sanctionnées toute fermeture de boutique et toute entrave à la liberté du travail, et à ses forces de police, 
d’arrêter au matin les orateurs de l’U.G.S.C.M. qui avaient appelé à la grève.

Au début de la nuit des crieurs publics escortés de moghaznis se répandirent dans les quartiers marocains pour 
informer les populations. Elles ne bronchèrent pas, ce qui ne les empêcha pas le lendemain d’observer, par la grève 
ou la fermeture des boutiques, le deuil qui était le leur.

Mais aux Carrières Centrales les choses se passèrent autrement. Pourquoi ? Bien sûr, la nature du peuplement était autre.
Ce bidonville de 40.000 habitants, proche des quartiers industriels des Roches Noires, d’Aïn Sebaa et de la Gare, 

était habité par des ouvriers d’usine et des cheminots qui y vivaient avec leurs familles. Leur conscience ouvrière 
et nationale était très vive. Ils reçurent mal l’injonction, le manifestèrent si fort que, crieurs publics et moghaznis, 
agents du pacha, apeurés, se replièrent sur le poste de police, situé en bordure du bidonville, au centre d’un espace 
dégagé, en retenant sans doute, comme à l’ordinaire, quelques manifestants.

Une foule grandissante envahit la place. Il semble qu’il y ait eu pendant un certain temps négociation. Puis les 
policiers se mirent à tirer. A partir de là, la fusillade ne cessa de s’intensifier à mesure que des renforts arrivaient 
à 22 heures, puis à 22 h 30, pour atteindre un paroxysme avec l’entrée en action de goums, unités d’infanterie 
marocaine qui eurent en outre la charge d’arrêter les militants dont les domiciles, depuis longtemps repérés, furent 
perquistionnés. «Chasse aux sorcières» que nous ont révélée vécemment des militants qui en furent menacés et qui 
confirmaient ainsi les propos recueillis, quelques semaines après l’événement, par les enquêteurs du périodique 
français Témoignage chrétien. Au retour de leur travail dans la nuit, ils s’étaient trouvés au milieu de manifestants 
poursuivis par le feu de gardes moliles, des gisants étaient étendus sur le sol, étaient-ce des morts, des blessés ? Nul 
ne savait. Ils s’étaient constitués en équipe de secours. Dans la petite mosquée de Si Abderrahmane plus de 80 corps 
étaient allongés.
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Au matin du lundi 8, après une accalmie qui s’était établie vers 2 h 30, la totalité des Carrières se trouvait 
encerclée et bouclée par des automitrailleuses et des cordons de sécurité. Nombre de militants réussirent à passer au 
travers des mailles du filet. A 9 h 30 tout s’embrasa à nouveau. Gardes mobiles et goums se lançaient de nouveau 
à la poursuite des militants. Fusillade meurtrière qui alourdit encore le nombre des victimes. Aucune des familles 
européennes qui vivaient dans certains quartiers du bidonville de Marocains ne fut inquiétée»4.

وهناك الروايات الصادرة عن الوطنيني يف كريان سنطرال، منها رواية محمد بن لحسن املسيوي: 
“... تىل بعد ذلك حوادث فرحت )فرحات( حشاد حيث اتفقت مع بن خلوق )كريان الخليفة( 
وشجعي ميلود وبو امحمد بإشعال نار هذه املظاهرة وإبالغ سكان كريان الخليفة بها وقد كنا 
نحن السبب األول لهذه املظاهرة وقد قمنا خاللها بهجومات عىل الفرنسيني حيث ألقي القبض 
عىل بن خلوق الذي ساعدين عىل أخذ مسدس من نوع 92 من أحد الفرنسيني )...( كام أخذنا 
)مسكطو( وألقي القبض عىل بوجمعة السيكليس الذي اتهم بأخذها فأعطيتها يف سنة 1956 إىل 

األخ الحاج بلعيد ودفعها إىل جيش التحرير )...(”5.

وهناك حوادث يرتدد ذكرها يف روايات سكان الحي املحمدي حتى اآلن عندما يثار الحديث 
عن هذه الفرتة، ومنها الحادثة التي تفرعت عن الهجوم عىل مركز الرشطة املقابل لدرب موالي 
الرشيف6، والتي تعرف بحادثة اغتيال اثنني من املخازنية الذين استدعوا عىل إثر انفجار “حوادث 
بعدائها  معروفة  فرنسية  استعامرية  جريدة  نرشتها  التي  الصيغة  ييل  وفيام  سنطرال”7.  كريان 

ملطالب الشعب املغريب الوطنية :
«Voici quelles circonstances 3 gardiens du Maghzen furent massacrés, circonstances sur lesquelles ce nouveau 

procès apportera de nouvelles lumières: 
Pour dégager le poste de police des Carrières Centrales assailli par plusieurs milliers d’émeutiers des renforts 

de police sont promptement expédiés sur les lieux. Au nombre de ces renforts se comptent plusieurs groupes de 
moghaznis. Un peu partout dans le derb des Européens sont pris à partie par les manifestants, des automobilistes 
sont stoppés et menacés. L’action des policiers parvient sans trop de mal à arracher les uns et les autres à de plus 
graves sévices. Néanmoins la foule hurlante et compacte des Marocains excités revient à la charge et s’immisçant 
parmi les gardiens, tente de les isoler. C’est ainsi que six moghzanis se trouvent soudain coupés de leur retraite par 
les manifestants qui les assaillent furieusement. Trois sont blessés et courent se réfugier à l’hôpital américain tout 
proche. Trois autres disparaissent : Mohamed, Bouazza et Balloul.

Mohamed et Bouazza sont sauvagement assassinés à coups de coûteaux et de pierres. Leurs cadavres seront retrouvés 
dans la nuit à proximité d’une voix ferrée. Quant à Balloul, recueille blessé par des Marocains du derb Moulay Chérif, il 
se présentera le lendemain à la police et donnera le détail de l’agression dont ses camarades et lui-même ont été victimes.

L’enquête menée par la police demeura longtemps stérile en ce qui concerne les émeutiers de Mohamed et Bouazza. 
Une dénonciation survenue plusieurs semaines après les événements devait cependant amener l’arrestation de l’un 
des criminels. Cette dénonciation fut l’œuvre d’une femme, concubine d’un Marocain nommé M’hamed ben Salem, 
qui assura aux policiers que M’hamed s’était vanté d’avoir tué l’un des Moghaznis.

Au domicile de M’hamed ben Salem, on découvrit un coûteau, un bâton maculé de sang, un pantalon également 
ensanglanté. M’hamed passa aux aveux.

Les aveux de M’hamed apportèrent d’appréciables lumières sur l’affaire des 7 et 8 décembre et sa préparation.
L’Istiqlal organisait, sous couvert de jeux théâtraux, des réunions où des orateurs au visage à demi-voilés 

incitaient leurs auditeurs marocains à la rébellion et au meurtre des européens des Carrières Centrales. Au cours 
de l’une de ces réunions on décida de l’attaque du poste de police.

Plusieurs orateurs purent être identifiés à leur tour. Ils comparaîtront mardi aux côtés des trois meurtriers 
présumés qui se nomment: M’hamed ben Salem, Belgacem ben Abbès et Mohamed ben Ahmed» 8.

محمد بن امحمد بن خلوق
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ومن تلك الحوادث إحراق الشاحنة الجرارة املعروف يف ذواكر سكان الحي املحمدي باسم “حريگ ال فوار” ليلة األحد 7 دسمرب 
املنشورة عن محاكمة  الصحافية  التقارير  الحسني “بوصبيعات” فيها، وهو ما تؤكده  الروايات عىل دور  1952، وهي عملية تجمع 
املتورطني فيها، وترد أسامء كثري من وطنيي كريان سنطرال يف هذا الشأن، سواء يف الروايات املحفوظة يف ملفاتهم باملندوبية السامية 
أم من خالل مقابالتنا معهم أو مع أقاربهم وأصدقائهم ومالزميهم، ومنهم، عىل سبيل املثال ال الحرص، محمد “املوتشو” ومبارك بن 
موىس وأخوه فاتح وأحمد بن الحاج وموالي حامد بن لحسن ومحمد بن العريب الگزار وبنعيىس الدكايل وبلحسن املسيوي وامحمد 
النجار وميلود ومحمد بن عبد الله )أخو “بوصبيعات”( وعالل العبدي “بولقرود” ومحمد بن املري ولحسن بن عيل وكريم ...9. لكن 
الوقائع املنشورة عن العملية، ومن خالل التغطيات الصحافية للمحاكمة الخاصة بها، ال تتضمن إال األشخاص األربعة الواردة أسامؤهم 
يف الجدول، مام جعلنا نسعى إىل تسليط األضواء عليهم من خالل تحرياتنا، فلم نتعرف إال الحسني “بوصبيعات”، وهو اسم معروف يف 
الحي املحمدي. ووضعنا، يف لحظة ما، فرضية مشاركة اليهوديني املذكورين يف الجدول يف إطار العمل الوطني، ولجأنا إىل بعض العارفني 
مبوضوع مشاركة الطائفة اليهودية املغربية يف الحركة الوطنية10، لكن دون جدوى، مام جعلنا ال نستبعد أن من وراء هذه العملية التي 
ال يخفي كثري من وطنيي الحي املحمدي ومقاوميه طابعها الوطني املمزوج برضورة محاربة “ما أدخله أذناب االستعامر إىل ال فوار 
من الخمر”11 وامليرس )“السويريت” املعروف باسم “باالبوال”يف الذاكرة الشعبية(، خالفا ورصاعا بني مورو Moreau صاحب الشاحنة 
الجرارة املحرقة وبني محمد بن عيل زميله الذي كان يحرتف نفس الحرفة، وهو ما يؤكده ما نرش يف صحافة الفرتة من تقارير عن سري 

هذه القضية يف املحكمة العسكرية الدامئة. 
ثم يف مكان قريب من ذلك الحريق يف درب موالي الرشيف صباح يوم االثنني 8 دسمرب 1952، وقعت حادثة أخرى، راح ضحيتها 

اإلسباين فرانسوا مريا François Mira )الوث. رقم 190(12.

وعن السياق املتوتر الذي جرت فيه هذه الحادثة وما تالها من اعتقال رحال بن التهامي ومحمد بن امحمد بن صالح “طوطو” 
والبوعزاوي بن أحمد بن الحاج محمد، يقول جان – شارل لوگران Jean-Charles Legrand أشهر املحامني املدافعني عن الوطنيني املغاربة، 
أثناء إحدى الجلسات املخصصة ملا سامها “فنت كريان سنطرال” les émeutes des Carrières Centrales فيام بني 10 و15 غشت 1953:

«… le soir, une foule est autour du Commissariat des Carrières Centrales. Que veut-elle ? Vient-elle réclamer les 
hommes ainsi arrêtés, ou veut-elle voir libérer ceux que les Assès du Pacha ont emmenés pour avoir exécuté l’ordre 
de grève et fermé leurs boutiques?

La foule devient pressante; les policiers sont très peu nombreux. 
Des coups de feu partent, six morts. Au moins, et certains, puisque 
ces six morts seront enterrés le lundi matin au cimetière de Bemsick 
(Ben Msik). Votre acte d’accusation lui-même le reconnaît. Des 
blessés? Au moins quatre, incontestables.

Dans la nuit, on entend encore des coups de feu claquer: des 
témoins l’attestent. Le lundi, à 9 heures, au même commissariat, 
une nouvelle fusillade éclate: cette fois, vingt morts, et des blessés. 
Mais on tire maintenant partout: les notes de la radio l’établissent. 
Ah! Messieurs, faisons le compte: d’après votre dossier, le lundi à 10 
heures, il y a déjà 26 morts, et 14 blessés, au moins.

Mais – écoutez-moi ! – combien comptez-vous alors de victimes 
européennes, alors que 26 Marocains sont déjà tués par balles? 
Combien de morts européens ? Oui, pendant la nuit des Moghaznis 
ont été tués; nous en parlerons dans le prochain procès et nous 
verrons pourquoi. Mais des Européens ? Des Français ? Combien ?

Mais vous le savez ! et vous n’avez pas le droit de l’oublier, vous 
devez garder dans votre tête un fait certain, constaté, indiscutable, 
inéluctable: la première victime européenne, l’espagnol Mira, a été 
assommée le lundi à 10 heures 30 ! C’est-à-dire après la fusillade 

)الوث. رقم 190(
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du Commissariat à 22 heures 15, le dimanche, qui a tué 6 Marocains – après les coups de feu tirés, semble-t-il au 
hasard, dans la nuit – après la fusillade du lundi 9 heures qui a tué 20 Marocains – après les coups de feu du matin, 
qui, de 8 heures à 10 heures, ont fait au moins 10 blessés. Jusqu’au lundi10 heures 30, pas un Européen n’a été tué, 
mais il y a déjà, selon les chiffres officiels mêmes, 26 tués Marocains et 14 blessés.

Voici les faits : nul ne peut les contester. Et si je les expose, ce n’est pas pour, comme on dit, passionner le débat. 
Mais il est nécessaire à ma défense d’invoquer ces faits, pour en conclure quels pouvaient être les sentiments des 
Marocains ce lundi 8 décembre en fin de matinée: car, c’est là que vous puiserez les circonstances atténuantes que 
je vous demanderai pour sauver la tête de ceux-là» 13.

من  الرشيف  موالي  درب  يف  الرشطة  مركز  أمام  سنطرال  كريان  من  ساكن   20.000 من  أكرث  االثنني،  صباح  يف  تجمهر،  كام 
‘الگوم’’  عسكر  تدخل  ملا  وخاصة  الشهداء،  من  املزيد  سقوط  إىل  أدى  مام  أسلحتهم،  استعامل  البوليس  عاود  وخاللها  جديد، 

لدعمهم14. 

2( العواقب :
إطالق  جراء  من  براريكهم  داخل  السكان  من  كبري  عدد  استشهاد  عن  الشفوية  الرواية  تتحدث 
الرصاص بصفة عشوائية من أعىل البنايات املوجودة يف كريان سنطرال مثل دار گينري )دار بوعزة(، 
أو من أعىل املراحيض العمومية املوجودة يف قلب الحي الصفيحي 15، واضطرار أهليهم إىل دفنهم 
الشهداء  لنقل  الشباب  من  عدد  تطوع  عن  تتحدث  كام  البوليس.  من  الرباريك خوفا  تلك  قلب  يف 
جامع  إىل  وخاصة  “بوتران”،  الله  عبد  ودار  الرسغيني  أحمد  دار  مثل  الدور  بعض  إىل  واملصابني 
نفسه حتى  املكان  إىل  واملصابني  الجرحى  كثري من  ولنقل  عليهم،  الصالة  الرحامن قصد  عبد  الحاج 

الخطيب16. الكريم  عبد  الدكتور  بها  تكلف  التي  الرضورية  اإلسعافات  يتلقوا 
أما امحمد العبدي، فقد قص ما ييل: “... ملا رأيت هذه االعتداءات املتنوعة اتصلت مبركز حزب االستقالل 

بالرباط هاتفيا فوجدت هناك السيد أحمد زياد فقط فأخربته بهذه الوقائع سواء من إلقاء القبض عىل اإلخوان من اللجنة اإلدارية أو 
من قتل اإلخوان وجرح اآلخرين بهذه الناحية من طرف الفرنسيني فطلب مني أن أعطيه أسامء الذين ألقي عليهم القبض وأسامء القتىل 
والجرحى بكريان سنطرال. وبدأت أفكر كيف أعمل حتى أحصل عىل عدد املوىت والجرحى والرششات )الرشاشات( يف اتجاه منزيل ففكرت 
يف الوسيلة الوحيدة هي االتصال بالدكتور الخطيب هاتفيا ... فطلبت منه أن يأيت إىل كريان سنطرال من أجل إغاثة بعض األشخاص الذين 
أصيبوا بالرششات )الرشاشات( من طرف الجنود الفرنسيني وكذلك طلبت منه بعد القيام بالعالج أن يحيص عدد الجرحى واملوىت حيث هذا 

مطلوب مني من الرباط وفعال جاء بعد مدة 15 دقيقة...”17. وتختلف الروايات يف تقدير عدد الشهداء )الوث. رقم 191(18: 

املصدرالعدد

أنوال، 11 دسمرب 1992كيوم33

أنوال، 12 دسمرب 1992اإلقامة العامة 51 ثم 38 

رواية املقاوم عباسالشهداء الذين تم عدهم يف جامع الحاج عبد الرحامن بدرب موالي الرشيف75

100 +Fouad Benseddik, Syndicalisme et politique…, p. 468.

أنوال، 12 دسمرب 1992بالغ الحزب الشيوعي املغريب )يهم الرقم من وصلت جثامينهم إىل الجامع املذكور(130 

حزب االستقالل290

رواية الحسني سارج الدينالئحة مرقونة عىل اآللة الكاتبة يف حوزة عبد السالم بناين “األبيض”304

وثيقة عند الفقيه محمد العبدي كينان: دفنوا يف الحفرة 5 و6 بروضة ابن مسيك قبالة الرشكة 370
املغربية لتوزيع املاء والكهرباء والغاز “ال سامدي” عىل طريق أوالد زيان

رواية العيايش روشدي

عبد الوهاب بن منصور، قبائل املغرب، املطبعة امللكية، الرباط، ج. 1، 1388 / 1968، ص. 500+241

العلم، 8 دسمرب 1992مؤسسة عالل الفايس )200 يف درب موالي الرشيف و700 يف الكريان(900

أنوال، 12 دسمرب Robert Barrat1992 )يهم العدد مدينة الدار البيضاء كلها( 1.200

2.000.L‘ Opinion, 8 déc. 1990

)الوث. رقم 191(

عبد الكريم الخطيب
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وقد استشهد السكان من مختلف األعامر، ومنهم األطفال والنساء، ومنهم أرس بكاملها، كام هو وارد يف الجدول التايل الذي يحتوي 
عىل مجموعة من شهداء املجزرة التي ارتكبتها القوات الفرنسية يف كريان سنطرال )الوث. رقم 192(19:

معلومات أخرىالعنواناالسم
بوشعيب بن التهامي

كريان جانكري
الزنقة 27 الرباكة 21

الزنقة 16 الرباكة 14حادة الصحراية
كانت حامال من ستة أشهرالزنقة 14ميمونة الحريزية

الحسني بن الحسن
كريان سنطرال 

درب الحامم الرقم 28
درب الراية الرقم 27إدريس بن الحسن
الزنقة 42 الرباكة 18محمد بن الجياليل
املحجوب بن اعيل

كريان الخليفة

كان عامال يف رشكة كارنوالزنقة 23 الرباكة 51
الزنقة 13 الرباكة 62محمد بن رابح املاليل

الزنقة 13 الرباكة 61محمد بن الجياليل الرحامين
الزنقة 31 الرباكة 6الضاوية الحجاجية

محمد بن محمد “الدراوي”
الزنقة 31 الرباكة 20

زوجته رقوش
الرغاي بن الوعدودي

الزنقة 31 الرباكة 22
زوجته رابحة الصحراوية

قتل ليلة إعالن األحكام العرفية، أثناء قدومه من روش نوار إىل محل عبد القادر النارصي
سكناه

الزنقة 46 الرباكة 34فاطنة بنت الشافعي
الزنقة 12 الرباكة 26عبد الرحامن العبدي

طفل قتل صباح االثنني جراء إصابته برصاصة يف أعىل صدره وأخرى يف قتل يف هذا الكريانطفل يف ال 11 من عمره
صدغه األمين

الزنقة 31 الرباكة 16عيل بن بوزيان املديوين
عبد السالم الحداوي

الزنقة 31 الرباكة 12 زوجته الطاهرة العبدية
أبناؤهام محمد والزين ورحمة

أصيب برصاصتني أمام سينام األطلس وتويف يف مستشفى كولومباين حمزة بن الرايض
طعنت يف بطنها ثم رضبت بالرصاصالزنقة 36ربيعة الفضالية
الزنقة 42 الرباكة 42سعيد السويس

زوجته ماماس وحادة

كريان إدريس

الزنقة 42 الرباكة 42
عمره 7 سنوات وعمرها 3 سنواتابناه اعيل وبامر

عالل بن عزوز املسكيني
الزنقة 44رحمة املسكينية
كان من قدماء املحاربنيالزنقة 24 الرباكة 56حمو العسكري

محمد ولد عيىس املسعودي
الزنقة 24 الرباكة 13 زوجته اعويشة املراكشية

ابنهام عباس
ارقية التادالوية

كريان بوعزة

كانت عاملة يف عني السبعالزنقة 36 الرباكة 16
الزنقة 36 الرباكة 43عائشة البوعمرية
مومن الحجاجي

الزنقة 23 الرباكة 12 زوجته الكاملة الداودية
كان يف السابعة من عمرهابنهام محمد

كريان زرابةالطاهر الزيزون
الدار رقم 20قرية الشابوالحسن الباعمراين

)الوث. رقم 192(
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لحسن  بن  السالم  عبد  ولد 
من   1920 سنة  الصويرة  مبدينة 
بنت  ويامنة  وكريم  بن  لحسن 
امليك. سكن وزوجته فاطمة بنت 
الرشيف  موالي  درب  يف  محمد 
زنقة 2 رقم 4 وأنجب منها ولدين. 
الفرنيس  الجيش  رصاصة  أصابته 
يف رأسه يف درب موالي الرشيف 
حشاد،  فرحات  حوادث  إبان 

فاستشهد يف الحال20.

منهم  املسجلني  أسامء  فإن  الضحايا،  كرثة  من  الرغم  وعىل 
سنطرال  كريان  حي  يف  الصحة  حفظ  مصلحة  يف  رسميا 
إليهم  أشري  الذين  وهم  تسعة،  يتجاوز  مل  بحيث  جدا،  قليلة 
 suite« ”إصابتهم بجروح إثر  بالوفاة “عىل  األموات  يف سجل 
de blessure« )الوث. رقم 193(21. وما يفرس ذلك هو سعي 
السكان إىل تفادي ما كان يصدر عن السلطات الفرنسية من 
إزعاج ومالحقة ومتابعة، وخاصة سكان الكريانات الذين كانوا 

يدفنون موتاهم يف قلب براريكهم. 
عشوائية  أو  ارتجالية  بصفة  متت  التي  االعتقاالت  وعدا 
وعمليات التفتيش التي جرت يف البيوت22، يظهر أن السلطات 
الفرنسية كانت تتوفر عىل الئحة بأسامء معينة تعرفت عليها 
من خالل شبكة مخربيها ورشطتها الرسية وأعوانها من الشيوخ 
واملقدمني ...، ولرمبا كانت تلك األسامء هي التي كانت ترشف 
عىل تنظيم اإلرضاب املقرر يوم االثنني املذكور23، والتي تم سوقها 
بالدار  )“اغبيلة”(  املدين  فالسجن  املعاريف  كوميسارية  إىل 
البيضاء )الوث. رقم 194( ثم السجن املركزي ببور-ليوطي دون 
أن تقدم أمام القضاء، إىل جانب املسؤولني الحزبيني والنقابيني يف 

مختلف جهات املغرب، وتتكون من )الوث. رقم 195( 24 :

)الوث. رقم 194()الوث. رقم 193(

عبد السالم بن لحسن
 أحد شهداء درب
 موالي الرشيف
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الصفة / مقر العملالسكنىاالسم

امحمد العبدي

درب موالي 
الرشيف

مستخدم )‘‘شاف ـ ماگازينيي’’( يف “دوك سيلو” / كاتب حزب االستقالل بالحي

عامل مبعمل “الكيسان” والزجاجالبهلول بن بوشعيب الزياين

معلم مبدرسة اتحاد الحي الصناعيعبد العامل بن بوعزة السعيدي

موزع مادة الجافيل برشكة الخسة )إبراهيم الروداين(إبراهيم أو اليزيد الهيادي

لحام يف رشكة سوكوين فاكيوم للمحروقات )موبيل(أحمد بن الحاج بلخري

حداد برشكة هاميل للجراراتمبارك بن موىس

عامل يف معمل سيدانا للشمعكريان سنطرالالحنفي بن خليفة الصحراوي

تاجر وكاتب االتحاد املحيل لنقابة س.ج.ت.كريان بوعزةبلعيد بن عبد الله الروداين

“سودور” برشكة هاميل للجراراتكريان جانكريعبد السالم املذكوري

بقالكريان عيد العرشامحمد بن أحمد بن قدور الزيداين

عاملكريان الحايطأحمد بن محمد بن املعطي

“فقيه” يف قرية السكريني التابعة لرشكة كوزوماقرية السكرينيأحامد بن إبراهيم السويس
إبراهيم املسفيوي “الشابو” /“رساق 

معمل الشابوقرية الشابوالزيت”

تاجر ومتعهد جريدة العلم بكريان سنطرالكريان عيد العرشمحمد بن الغازي

“كابران” يف معمل العودمعمل العودموالي حامد بن لحسن

؟؟عبد السالم بن مبارك

عامل يف “لوزين العود”كريان الحونةبوشعيب بن العريب بن بوشعيب 

؟؟عبد السالم املسكيني

؟؟عبد الله املسكيني

)الوث. رقم 195(
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أجربت  املثال،  تشغلهم. فعىل سبيل  كانت  التي  واملقاوالت  الرشكات  املعتقلني من دور  االعتقاالت حرمان أرس  تلك  وترتب عىل 
خديجة النعيمي عىل إخالء الدار التي كانت تسكنها يف قرية السكريني بعد اعتقال زوجها أحمد بن إبراهيم السويس، تلك الدار التي 
كان يسكنها مقابل تعليم أبناء عامل الرشكة25. وأجربت أرسة موالي حامد بن لحسن عىل الخروج من الدار املوجودة داخل “رشكة 
العود” التي كان يشتغل فيها ربها قبل اعتقاله أثناء هذه الحوادث والرحيل إىل الكريان الجديد26. وآلت أرسة الكبري املزايب خمليش 
إىل املآل نفسه، بعد القبض عليه إبان تلك الحوادث وحكم محكمة باشا الدار البيضاء )“عيل ولد القايض الكبري” حسب تعبريه( عليه 
بالسجن مدة 18 شهرا مع األشغال الشاقة، قىض منها سنة واحدة يف سجن العادر27. فعند بداية رسيان الحكم، أجربت أرسته عىل تسليم 
مفاتيح دارها يف قرية سوسيكا إىل رشكة كارنو التي كانت تشغله قبل الحوادث. ويف الرسالة التالية، يخربه مدير الرشكة بأنه يتحفظ 

عىل “احتالله غري القانوين” للشقة التي متلكها يف قرية سوسيكا فيام بني فاتح يناير 1953 و12 مارس 1953 تاريخ الرسالة أسفله. 
«Si KHAMLICHE BEN KEBIR
Matricule n° 24.940 
Pénitencier de l’Adir (Par Mazagan)
Monsieur,
Sur l’intrevention de Monsieur le Directeur de la Prison de l’Adir, vous nous avez fait remettre par votre beau-

frère Rahmouche Mohamed, domicilié au Derb Chorfas, rue 33 maison 13, la clé du logement n° 127 que vous 
occupiez rue Marinié, Derb Moulay Chérif, à la Cité Socica.

En vertu de l’article 4 du statut-type, vous occupiez illégalement ce logement depuis 1er janvier 1953.
C’est pourquoi nous vous informons par la présente que nous formulons toutes réserves quant à l’occuapation 

illégale de cet appartement depuis le 1er janvier jusqu’à ce jour.
Votre lettre du 2 courant nous parvient à l’instant et se trouve en tous points confirmée par ce qui précède».

وقد نجا من االعتقال يف هذه الفرتة بعض الوجوه املعروفة يف الحي، ومنهم بوعزة املزايب والصغري املذكوري )الوث. رقم 196(.

)الوثيقة رقم 196(

وزار الجرنال گيوم كريان سنطرال، فهنأ األشخاص عىل ما قاموا به ليلة األحد وصبيحة االثنني، وتقرر توشيح بعضهم، وهم الخليفة 
عبد الله بوزيد “السالوي” واملمرض الرشقاوي “الطبيب” واألب بوتريان Père Potiran خوري روش نوار )الوث. رقم 197(28.

الكبري املزايب خمليش

الكبري )عىل اليسار( صحبة ناجيني 
من كارنو من اعتقاالت 1952،

 وهام أخوه بوعزة املزايب )عىل 
اليمني( وصديقه الصغري بن محمد 

املذكوري )يف الوسط(
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ويف السياق نفسه، وجه جان دوتيل Jean Dutheil مدير مصالح األمن العمومي يف 11 دسمرب 1952 أمرا يوميا إىل بوليس مدينة 
الدار البيضاء، يهنئهم فيه عىل ما قاموا به خالل يوم األحد ويوم االثنني 7-8 دسمرب 1952:

«Au cours des événements des 7 et 8 décembre 1952, la Police de Casablanca s’est particulièrement distinguée 
par sa tenue, son courage, et la parfaite connaissance de son rôle et de son métier.

Tous, du Commissaire Divisionnaire aux gardiens de la Paix français et marocains, ont fait preuve d’une haute 
conscience de leur devoir.

De tous les côtés m’arrivent des félicitations sur la façon dont vous vous êtes acquittés de votre tâche. J’étais au 
milieu de tous, je vous ai vus à l’œuvre et je peux dire qu’elles sont largement méritées.

La population de Casablanca a confiance en sa police. Quant à moi, je suis fier de vous.
Continuez, vous êtes de bons serviteurs de la France.

Rabat, le 11 décembre 1952»29. 

ويف املقابل، رصح الجرنال گيوم أمام القسم املغريب من مجلس شورى الحكومة يف 8 دسمرب 1952 بأن “البحث سيجري للقبض عىل 
الجناة وتقدميهم أمام القضاء” )الوث. رقم  198(30.

عبد الله بوزيد

V.M., 14 déc. 1952.)األب بوتريان )من اليمني

)الوث رقم 197(
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3( املحاكامت :
ليلة األحد 7 دسمرب  اعتقال واسعة يف كريان سنطرال  جرت حمالت 
أعقبتها حمالت متشيط واسعة  االثنني 8 دسمرب 1952،  1952 – صباح 
لعدد كبري من الدور. وشملت املالحقات واملداهامت واالعتقاالت حتى 
مقرات العمل، فعىل سبيل املثال اقتحم رجال البوليس يف 8 دسمرب 1952 
رشكة شيل العتقال أحمد بن الحاج بلخري، ثم يف 10 دسمرب 1952 اقتحموا 
مدرسة اتحاد الحي الصناعي العتقال عبد العامل السعيدي أحد املدرسني 
فيها31. وأعطى فليب بونيفاص رئيس ناحية الدار البيضاء تعليامته ألرباب 
الرشكات مبعاينة أحوال عاملهم عند أبواب املعامل )جروح أو خدوش أو 
أعطاب أو ضامدات...( وإخباره بأسامء العامل الذين ضبطت مشاركتهم 
يف حوادث األحد 7 دسمرب 1952 32. وكان من نتائج ذلك طرد عدد كبري 
من سكان كريان سنطرال من معاملهم وفقدان أجورهم، ومنهم، وعىل 
عن  كوزميا  إدارة رشكة  استفرسته  الذي  عالل  بن  بوزكري  املثال،  سبيل 
سبب غيابه عن العمل يوم االثنني، ليعلم بطرده يوم األربعاء من خالل 
وإبالغ  بل   ،Pointage )”البوانتاج“( الحضور  التأشري عىل  بطاقة  سحب 
كوميسارية املعاريف به مام أدى إىل استدعائه واستفساره، واضطراره إىل 
احرتاف الخياطة يف الكريان33 . ومنهم عيل الورزازي الذي أصابته عصا 
قوات القمع يف عينه، فاضطر إىل التغيب عن العمل يف رشكة باطا. وعندما 

التحق به، وجد اسمه ضمن الئحة املطرودين34.

لن نتوقف عند حاالت املعتقلني الذين مل يحالوا عىل القضاء، وهي حاالت كثرية جدا، يجب القول بشأنها إن املؤرخ يجد نفسه 
مرتددا بني تصديقها أو عدم تصديقها، بسبب غياب الوثائق األصيلة التي يعتمد عليها، من محارض جلسات املحاكم وأحكامها وشهادات 
الخروج من السجون ... وسنتناول أهم املحاكامت التي جرت أساسا يف محكمة باشا الدار البيضاء واملحكمة الدامئة للقوات املسلحة 

بالدار البيضاء35.

أ( محاكامت محاكم باشا الدار البيضاء وقواد القبائل : 
عقدت محكمة باشا الدار البيضاء املوجودة يف حي األحباس )الوث. رقم 199( عدة جلسات للنظر يف ملفات تهم عددا كبريا من 
األشخاص الذين اعتقلوا إبان الحوادث وبعدها36، منهم 142 صدرت يف حقهم األحكام يوم السبت 13 دسمرب 1952 37، و30 يوم السبت 

20 دسمرب املوايل38. وقد تفاوتت األحكام الصادرة يف حقهم ما بني التربئة والسجن مدة سنتني )الوث. رقم 200(39 :

)الوث. رقم  198(

)الوث. رقم  199(
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العدد )20-12-1952(العدد )13-12-1952(الحكم

9السجن سنتني لكل واحد

11السجن 18 شهرا لكل واحد

12السجن 15 شهرا لكل واحد

636السجن سنة واحدة لكل واحد

72السجن 9 أشهر لكل واحد

105السجن 6 أشهر لكل واحد

11السجن 4 أشهر لكل واحد

72السجن 3 أشهر لكل واحد

2السجن شهرا لكل واحد

115التأجيل واإلرجاع إىل السجن “إلمتام البحث”

17التربئة “لعدم توفر أدلة ضدهم”

10اإلحالة عىل املحكمة الجنائية للنظر يف “خطورة التهم امللقاة عىل عاتقهم”

)الوث. رقم 200(

وفيام بني السبتني، نظرت املحكمة يف “مخالفات بسيطة ارتكبها 161 مهيجا”، فحكمت عليهم بعقوبات حبسية تراوحت بني 
3 أشهر و24 شهرا40. ونرجح أن أغلب هؤالء املحاكمني من كريان سنطرال، سواء ممن ألقي عليهم القبض من داخل هذا الحي 
)روضة  ابن مسيك  مقربة  الشهداء من  تشييع جنائز  بعد  توجههم،  أثناء  أو من خارجه  أيام  تالهام من  وما  “الحوادث”  يومي 
الشهداء( إىل دار النقابات مقر االتحاد العام للنقابات املغربية، وإلقاء القبض عىل عدد منهم عند اقرتابهم من “رحبة الزرع” 

.)»la Souricière«( ”وقنطرة شارع مديونة املجاورة لها، ثم من قلب مقر النقابة بزنقة الصال يف إطار “املصيدة
واقتيد املحكومون عىل خلفية هذه الحوادث إىل السجنني الفالحيني، سجن العادر الواقع بني مدينتي أزمور والجديدة وسجن عيل 
مومن القريب من مدينة سطات )الوث. رقم 201(، وهناك، كانوا عرضة الستغالل املؤسستني اللتني سخرتهم يف أعامل الفالحة والبناء 
وغريها، كام كانوا عرضة الستغالل املعمرين يف ضيعاتهم41. غري أن عددا من املعتقلني الذي صنفوا يف خانة “الخطرين” تقرر نقلهم من 
عيل مومن إىل العادر، بعد اإلرضاب الذي قاموا به هناك احتجاجا عىل سوء أحوالهم42. وفيام ييل مناذج من هذه الحاالت مرتبة ترتيبا 

تنازليا حسب مدة العقوبة )الوث. رقم 202 ورقم 203(43:

)الوث. رقم  201(
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التهمة )أو الدليل املادي(السكنىاملهنةاالسم
وتاريخ الحكم

الحكم 
نهاية السجنالسجنبالشهور

دعاية معادية لفرنسا والتحريضكريان الرحبةموزع سلعبومحمد بن عبد العزيز
عيل مومن ثم 24عىل العصيان )1952-12-17(

15-12-1954العادر

10-06-1954عيل مومن18الرشق بالحجارة )13-12-1952(كريان الحايطعاملمحمد بن الحاج الكبري

إبراهيم بن دحان 
كريان الخليفةبناءالصحراوي

الرشق بالحجارة )1952-12-13(

10-06-1954عيل مومن18 

عامل يف معمل محمد بن بوعزة
كريان إدريسللرخام

12

عيل مومن ثم 
11-12-1953العادر

الرشق بالحجارة )13-12-1952(كريان جانكريمياومعبد الكبري بن الهاشمي

عيل مومن

1953-12-10

عامل يف مقاولة محمد بن سعيد
للبناء

درب موالي 
الرشيف

13-12-1953الرشق بالحجارة )1952-12-13(

الرشق بالحجارة )20-12-1952(حالقمحامد بن أحامد

1953-12-17 الرشق بالحجارة )20-12-1952(خياطمحمد بن مسعود

الرشق بالحجارة )20-12-1952(كريان البشريسائقعبد السالم بن امليلودي

التهمة غري واضحة ملوقع كتابتها ؟عساساملعطي بن بوشعيب
9عىل هامش الوثيقة )1952-12-13(

العادر

1953-09-11

الحسني )لحسن( بن 
13-06-61953الرشق بالحجارة )13-12-1952(كريان الخليفةمياومقدور

درب موالي عاملبوعزة بن عباس
الرشيف

االنجراح بالرصاص أثناء املظاهرة
)1952-12-20(6

17-06-1953عيل مومن 6الرشق بالحجارة )20-12-1952(حالقامحند بن أحامد

الكريان سيكليسحسن السيكليس
الجديد

حيازة السالح “خنجر وكمية”
)1952-12-20( 6

السجن املدين بالدار 6“مشاركتي يف إحراق – ال فوار” )؟(كريان زرابة؟لحسن بن عيل واكريم
15-07-1953البيضاء

العريب بن الجياليل 
“بولحية”

عامل إسمنت أو 
مياوم يف املرىس 

)؟(
كريان الحايط

رفض الطاعة )1952-12-15(
 3

العادر
1953-03-15

13-03-31953كريان السوقمياومإدريس بن أحمد

؟كهربايئبوشعيب بن الطيب
املشاركة يف اجتامع ممنوع أو رفض 

الطاعة )؟( 
)1952-12-13(

3
السجن املدين بالدار 

البيضاء ثم عيل 
مومن

1953-03-13

عون يف األشغال محمد بن صالح
العمومية

درب موالي 
الرشيف

املشاركة يف اجتامع ممنوع
11-03-1953عيل مومن3)1952-12-15(

تاجر أو مياوم محمد بن اعيل 
العنف أو ورفض الطاعة )؟(كريان جانكري)؟(

13-02-1953العادر2)1952-12-16(

)الوث. رقم 202(
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محمد بن اسعيدإبراهيم بن دحان الصحراويمحمد بن بوعزةالعريب “بولحية”حسن السيكليس

محمد بن الحاج الكبريعبد السالم بن امليلوديمحمد بن عيلبوجمعة “لوطو”الحسني بن قدور

بومحمد بن عبد العزيزمحمد بن مسعودبوشعيب بن الطيبلحسن عيل واكريمبوعزة بن عباس

محمد بن سعيداملعطي بن بوشعيبإدريس بن أحمدامحمد الحجاممحامد الحجام

ويف الوقت نفسه، نظرت بعض محاكم القواد يف قضايا بعض سكان كريان سنطرال املرتبطة بحوادث فرحات حشاد، دون أن نتمكن 
من اإلجابة عن عدد من التساؤالت، منها : ملاذا مثلوا أمام القواد وليس أمام باشا الدار البيضاء ؟ هل صادفت تلك الحوادث وجود 
أوالئك األشخاص يف مساقط رؤوسهم للقيام بالحرث وغريه من االعامل الفالحية مثال ؟ أم هل كان حضورهم فيها مدبرا من أجل 

تحريك البوادي للمساهمة يف اإلرضاب ؟ ويف هذا الصدد، نرسد الحالتني التاليتني :

 )الوث. رقم 203(
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- املصطفى بن الزموري )مياوم / درب موالي الرشيف( الذي اعتقل يف 12 دسمرب 1952 بأوالد زيان، 
ثم مثل  أمام محكمة القيادة هناك يف 17 دسمرب 1952 بتهمة “إثارة الفوىض يف القبيلة”، فصدر يف حقه 
الحكم بالسجن مدة شهرين، قضاها بني السجن املدين بالدار البيضاء والسجن الفالحي العادر، إىل أن 

رسح يف 12 فرباير 1953 مع قرار تسليمه إىل مصالح األمن يف مدينة الجديدة44.

- أحمد بن الجياليل )عامل برشكة الشمع / درب موالي الرشيف( الذي اعتقل يف تاريخ سابق ليوم 17 
 désordre« ”دسمرب 1952 تاريخ مثوله أمام محكمة قائد أوالد زيان، فاتهمته ب“إثارة الفوىض يف القبيلة
البيضاء )12 دسمرب 1952( ثم  en tribu« وحكمت بحبسه شهرين، قضاهام يف السجن املدين بالدار 

السجن الفالحي العادر )14 يناير 1953(، ثم رسح يف الثاين عرش من الشهر املوايل45.

املعتقلني  محاكامت  ب( 
العسكرية  املحكمة  أمام 
الدامئة للقوات املسلحة بالدار 
 Heude البيضاء يف ثكنة هود
وقد   :)204 رقم  )الوث.   46

دافع  عنهم عدد من املحامني، 
ومنهم  )الوث. رقم 205( :  

محامون من هيأة الدفاع
 عن متهمي “حوادث كريان سنطرال”

البشري بن العباسجان – شارل لوگرانعبد القادر بن جلون الجنينة

)الوث. رقم 205(

- محاكمة محمد بن امحمد بن خلوق يف 18 دسمرب 1952: قررت املحكمة العسكرية يف هذا التاريخ إيداع محمد بن امحمد بن 
خلوق يف السجن املدين بالدار البيضاء، وذلك يف انتظار التحقيق معه يف قضية “إرضام النار عمدا والرسقة” يف كريان الخليفة. فظل 

رهن االعتقال االحتياطي إىل أن قرر جيليزو Gélézeau قايض التحقيق العسكري لدى تلك املحكمة ترسيحه يف 11 يناير 1954 47.
- محاكمة قاتيل فرانسوا مريا يف فاتح يوليوز 195348: متكنت الجهات األمنية الفرنسية من الوصول إىل القاتلني الثالثة العاملني يف 

رشكة ماريانا لتصبري السمك )الوث. رقم 206(49.

املصطفى بن الزموري

أحمد بن الجياليل

)الوث. رقم 204(
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الحكم عىل كل واحدالتهمةالسناملتهم

19محمد بن امحمد بن صالح “طوطو”

السجن 20 سنة مع األشغال الشاقة والنفي 20 سنة أخرى قتل فرانسوا مريا 21البوعزاوي بن أحمد بن الحاج محمد

19رحال بن التهامي

محمد “طوطو” رحال بن التهامي البوعزاوي بن أحمد

)الوث. رقم 206(

وبتاريخ 16 يوليوز 1953، نقل الثالثة من السجن املدين بالدار البيضاء إىل السجن املدين بالرباط، حيث قضوا ليلة، ثم إىل السجن 
املركزي ببور – ليوطي، قبل أن تؤكد الحكم الصادر يف حقهم محكمة االستئناف العسكرية الدامئة مبدينة الجزائر يف 28 يوليوز 1953 50.

- محاكمة قاتيل املخزنيني يف 6 نوفمرب 1953 )الوث. رقم 207(51: 

األحكامالتهمةالسناملتهم
26محمد بن أحمد “املوتشو”

القتل العمد واملس بأمن الدولة الخارجي
السجن 20 سنة مع األشغال الشاقة والنفي 20 سنة أخرى

29امحمد بن سامل بن محمد
السجن 5 سنوات مع األشغال الشاقة والنفي 10 سنة أخرى 27بلگاسم بن العباس بن محمد

41الكبري بن بوشعيب بن الطاهر

املس بأمن الدولة
الرباءة

45الكامل بن املعطي بن الغزواين
26الزيتوين بن العريب بن امبارك

26امحمد بن إدريس بن بوشعيب
33عبد القادر بن عبو بن بوزيان

20بوبكر بن محمد )املزايب(
48بوشعيب بن امحمد بن العريب

22امحمد بن إدريس بن بوشعيب
املس بأمن الدولة وحيازة غري قانونية للسالح31بوجمعة بن العريب

بوبكر املزايببوجمعة بن العريب السيكليسبلگاسم بن العباسمحمد بن أحمد “املوتشو” 

)الوث. رقم 207(

بوابة السجن املركزي ببور – ليوطي
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أطلق رساح املربأين مبارشة، مع استثناء واحد، حسب علمنا، وهو بوجمعة السيكليس الذي ظل قابعا يف السجن إىل أن بثت محكمة 
باشا الدار البيضاء يف قضية أخرى تعنيه، وهو ما توضحه رسالته التالية إىل زوجه وأمه يف 18 دسمرب 1953 52 :

“الحمد لله وحده وصىل الله عىل الحبيب
إىل زوجتي العزيزة السيدة ارقية بنت الغازي وأمي الحنينة السيدة عائشة بنت عيل أمنكم الله ورعاكم وسالم عليكم ورحمة الله 
وعليه يسلم عليكم السيد بوجمعة بن العريب سالما تاما من اليوم الذي صدر عىل عبد ربه من لدن املحكمة العسكرية بالتربئة 
أخربتني إدارة السجن وكذالك املحامي بأنه عندي قضية أخرى يف املحكمة البشاوية بالبيضاء ثم أخربين املحامي أنه أرسل رسالة إىل 
الرباط ولغاية اآلن مل يصله جواب عىل ذالك )ذلك( وإذا استدعيت إىل الرباط سأخربكم بذالك )بذلك( ليك تكوين تأيت عندي إىل هناك. 

وال زلت أنتظر حل مشكلتي بفارغ الصرب نرجوا )نرجو( من الله سبحانه وتعاىل أن يحل )؟(”.
أما محمد “املوتشو”، فقد استأنف الحكم أمام محكمة االستئناف العسكرية الدامئة بالجزائر التي زكت الحكم االبتدايئ يف جلستها 

يف 15 دسمرب 1953 53.
الله  عبد  بن  الحسني  الحريق  ليلة  البوليس يف  اعتقل   :54 ماي 1954  فوار”يف 18  ال  أو قضية “حريگ  - محاكمة محرقي الفوار 
“بوصبيعات”، وهو عساس يسكن يف الكريان الجديد، كان قريبا من السيارة الجرارة والليصاص املنترش يف عني املكان، فاعرتف بأنه 
هو الذي أرضم النار. وبعد ثالثة شهور، اعتقل البوليس يهوديني أقرا بأنهام املحرقان بأمر من مشغلهام محمد بن عيل صاحب سيارة 
مامثلة كان يسعى إىل التخلص من املنافسة، مستغال ظرفية التوتر ليلة 7-8 دسمرب 1952، وهو ما تناوله الشاهدان أثناء املحاكمة، 
وهام مورو وزوجته بتفصيل )كرثة املناسبات التي ثارت فيها الخالفات ذات الطابع املهني والتهديدات التي صدرت عن خصمهام(. 
وقد استدعت املحاكمة 3 جلسات أيام 3 نوفمرب 1953 و4 نوفمرب 1953 و5 نوفمرب 1953، انتهت بإصدار أحكام السجن والنفي يف 

حق املتهمني األربعة )الوث. رقم 208(.

األحكامالتهمةالسناملتهم

الحسني “بوصبيعات”

33محمد بن عيل

إحراق 
الشاحنة 
الجرارة

السجن االنفرادي 20 سنة والنفي 5 سنوات

30الحسني بن عبد الله “بو صبيعات”

السجن االنفرادي 5 سنوات والنفي 10 سنوات 25ليفي بن باروخ

25ساملون حيوت

- محاكمة املتهمني باملس بأمن الدولة أو ‘‘املؤامرة’’ التي انتهت بعدم متابعة املتهمني يف 27 سبتمرب 1954: ظل املتهمون بالضلوع 
يف قضية “املؤامرة” أو “الكومبلو” »complot« قابعني يف السجن املركزي ببور – ليوطي، إىل أن أصدر قايض التحقيق العسكري لدى 
55، يف سياق سعي  الحكم بعدم متابعتهم، فرسحوا جميعهم يف 28 سبتمرب 1954  البيضاء  بالدار  املسلحة  للقوات  الدامئة  املحكمة 
 Dien الحكومة الفرنسية إىل إيجاد مخرج من “األزمة الفرنسية – املغربية”، بعد هزميتها يف حرب الهند الصينية )معركة ديان بيان فو

Bien Phu( وانطالق الثورة الجزائرية. وبالطبع، تضمن قرار الحكم الحيثيات التالية التي دفعت بالقايض إىل اتخاذه56:
«Nous, GUYONNARD, Capitaine de Justice Militaire, Juge d’instruction militaire près le Tribunal Permanent 

des Forces Armées de Casablanca, 
Vu la procédure instruite contre:
………………………………………………………………
- les civils marocains:
……………………………………………………………….
Inculpés de «ATTEINTE A LA SURETE DE L’ÉTAT» en vertu de l’ordre d’informer n° 107 bis en date du 18 

décembre 1952.
……………………………………………………………….

)الوث. رقم 208(
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Vu le réquisitoire de M. le Commissaire du Gouvernement en date du 22 septembre 1954 tendant à une 
ordonnance de non-lieu à l’égard de tous les inculpés du chef d’ «Atteinte à la Sûreté de l’État» …

Attendu que les inconnus poursuivis par ordre d’informer n° 106 en date du 15 décembre 1952 du chef d’«Atteinte 
à la Sûreté de l’État» ont été identifiés et poursuivis du même chef en vertu d’ordres d’informer particuliers joints 
à l’ordre d’informer initial ;

Attendu que le dossier de l’information n’a pas permis en l’état de rassembler contre les inculpés des charges 
suffisantes d’avoir porté atteinte à la Sûreté de l’Etat dans le courant de l’année 1952, à Casablanca (Maroc), 
territoire alors en état de siège ;

Vu l’article 176 du Code de Justice Militaire. 
Déclarons n’y avoir lieu à suivre contre les inculpés de ce chef ; 
Et ordonnons que les susnommés seront sur-le-champ mis en liberté, s’ils ne sont détenus pour autre cause.
Fait en notre Cabinet, à Casablanca, le 27 septembre 1954.

Signé : GUYONNARD»

شمل القرار مجموعة من الوجوه الحزبية والنقابية املعروفة عىل صعيد املغرب، إضافة إىل مجموعة من سكان كريان سنطرال 
جرى اعتقالهم، كام رأينا عىل إثر اندالع “الحوادث”، وهم امحمد العبدي وأحامد بن إبراهيم السويس ومبارك بن موىس وعبد العامل 
ابن بوعزة السعيدي والبهلول بن بوشعيب الزياين وإبراهيم بن لحسن “الشابو” وأحمد بن الحاج بلخري وإبراهيم أو اليزيد الهيادي 
املذكوري  السالم  املعطي وعبد  بن  بن محمد  الغازي وأحمد  بن  بن لحسن ومحمد  الصحراوي وموالي حامد  بن خليفة  والحنفي 
وامحمد الزيداين وعبد الله املسكيني وعبد السالم املسكيني ومحمد بن سعيد وبوشعيب بن العريب بن بوشعيب وبلعيد بن عبد الله 

الروداين )الوث. رقم 209( :

عبد السالم املذكوريعبد العامل السعيديإبراهيم “الشابو”أحمد بن الحاج بلخريالحنفي بن خليفة الصحراوي

امحمد الزيداينأحمد بن محمد بن املعطيمحمد بن الغازيموالي حامد بن لحسنبوشعيب بن العريب

 )الوث. رقم 209(

وقد جرى ترسيح هؤالء مبارشة بعد ذلك )الوث. رقم  210(. ونشري إىل حالة عبد السالم املذكوري الذي استجاب قايض التحقيق 
السلطات  أبريل 1954، قبل أن تفرض عليه  الذي تقدم به، فقرر اإلفراج عنه يف 10  العسكرية لطلب الرساح املؤقت  لدى املحكمة 
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الفرنسية اإلقامة الجربية يف مسقط رأسه باملذاكرة، 
ويظل محط مراقبتها57. كام نشري إىل حالة املعطي 
الحديدية  السكك  رشكة  يف  )مستخدم  الخريبگي 
فاس  اعتقل مبدينة  الذي  الرشيف(  / درب موالي 
يشغله،  الذي  العمل  إطار  يف  تنقالته  إحدى  أثناء 
مدة  بوخرارب  سيدي  يف  سجونها  بأحد  فأودع 
البيضاء،  قصرية، ثم اقتيد إىل السجن املدين بالدار 
ومثل أمام املحكمة العسكرية يف خريبكة، ثم أودع 
يف السجن املذكور بصفته معتقال احتياطيا، ثم نقل 
من  أبيه  من  بطلب  بخريبگة،  املدين  السجن  إىل 
لزيارته،  البيضاء  الدار  إىل  السفر  أعباء  تاليف  أجل 
أن  قبل  سنة،  ونصف  سنة  السجن  يف  ولرمبا قىض 

يستفيد من عدم املتابعة58.
بدرب  الرشطة  مركز  عىل  الهجوم  قضية   -
يف  األحكام  فيها  صدرت  التي  الرشيف  موالي 
الهجوم  بهذا  املتهمون  59: ظل   1954 23 دجنرب 
أمام  مثلوا  أن  إىل  املركزي  السجن  يف  قابعني 
املتهمني  ترسيح  بعد  العسكرية،  املحكمة 
قضية  يف  النهايئ  البث  فتم  الدولة.  بأمن  باملس 
بإصدار   ،1954 دسمرب   23 جلسة  يف  الهجوم 
ملدة  والسجن  التربئة  بني  ما  تراوحت  أحكام، 

.60)212 211 ورقم  ثالث سنوات )الوث. رقم 

الحكمالتهمةاملهنةالسكنىالسناملتهم

عامل برشكة للثوبكريان جانكري26الكبري بن الصديق بن نارص

القتل العمد
واملس بأمن الدولة

3 سنوات 
لكل واحد

عبد الله بن محمد بن املدين “بو 
29احنيكات”

كريان إدريس
عامل زجاج

عامل ب“رشكة العود”27أحمد بن الحاج إسامعيل املذكوري

خياط أثواب كريان البشري41بوزكري بن محمد بن القايد

املس بأمن الدولة

سنتان
لكل واحد

صباغكريان جانكري45عيل بن الجياليل الرحامين

26بيهي بن محمد بن بيهي
درب موالي الرشيف

عامل برشكة “دوك 
سيلو”

عامل برشكة هاميل26فاتح بن موىس بن امبارك
سنة ونصف سنة 

لكل واحد مصلح الدراجاتكريان سنطرال33اعمرو بن بوشعيب السيكليس

عامل ب“رشكة العود”كريان الحايط20بوشعيب بن محمد بن الداودي

مبارك بن لحسن بن امحمد 
“عشة ديال الحجر بجنب 48“سندباد البحري”

الرباءة“طالب بالگلة”البحر”)عكاشة حسب ترصيحه(

)الوث. رقم 211(

)الوث. رقم  210(
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بوزكري بن محمد بن القايدعبد الله بن محمد بن املدينأحمد بن الحاج إسامعيل املذكوريالكبري بن الصديق بن نارص

فاتح بن موىساعمرو بن بوشعيب السيكليسبوشعيب بن محمد بن الداوديبيهي بن محمد بن بيهي

)الوث. رقم 212(

جعل  مام  االحتياطي،  االعتقال  إطار  يف  محاكمتهم  قبل  املعتقلون  هؤالء  قضاها  التي  الفرتات  االعتبار  بعني  أخذت  وقد 
أو ذاك إلكاملها. السجن  البعض اآلخر إىل هذا  بينام أعيد  الحكم فيفرج عنه،  بعضهم يكملها عند صدور 

كريان  يف  مثيل  لها  يسبق  مل  والفرار،  والنفي  االعتقال  من  واسعة  حمالت  إىل  حشاد  حوادث  عن  الناجم  الوضع  أدى  لقد 
سنطرال، وهو ما دفع عددا كبريا من النساء إىل تحمل مسؤوليات جديدة مل يعهدنها من قبل، وهن القادمات من هذه البادية 
فرحات  إىل حدود حوادث  والنقايب  الحزيب  العمل  يف  نشطن  اللوايت  النساء  من  عدد  تتحدث عن  الروايات  أن  تلك. صحيح  أو 
محمد  )أم  باهية  وعايشة  النقايب  النشاط  بسبب  العمل  من  كوزوما  رشكة  طردتها  التي  العاملة  املعايش  عايشة  أمثال  حشاد، 
السمك  تصبري  قطاع  يف  العاملة  املذكوري  بوشعيب  )زوج  املامون  وحادة  السمك  تصبري  رشكات  إحدى  يف  العاملة  عيل(  ابن 
امحمد  زوج  وحليمة   Victor “بوكرش”  فكتور  ميلكه  كان  الذي  الليمون”  “لوزين  يف  العاملة  العبدية  وفاطمة  الزواج(  قبل 

الغيغايئ  الحبيب  محمد  وزوجة  “بولقرود”  عالل  أم  ؟(  فاطمة  )أو  العبدية  وفاطنة  العبدي 
وزوجة صالح املسكيني، لكننا نعتقد أن حوادث فرحات حشاد دفعت عددا أكرب من النساء 
بصفتهن  مومن  وعيل  والعادر  ولعلو  “اغبيلة”  قضبان  خلف  القابعني  أوالئك  مساندة  إىل 
اجتهدن  الاليئ  النساء  من  مجموعة  بينهن  من  وبرزت   ... أو  أخوات  أو  أمهات  أو  زوجات 
هذا  ويف  الثقيلة.  القفف  لحمل  السجون  هذه  إىل  األسفار  يف  والتنسيق  التعاون  أجل  من 
الصدد، تتحدث الروايات عن األدوار املهمة التي قامت بها فاطنة زوجة بلعيد وفاطنة بنت 
عائالت  عىل  وتوزيعها  والعينية  املالية  اإلعانات  جمع  يف  السعيدي  العامل  عبد  أم  الهاشمي 
املعتقلني واملنفيني والالجئني عىل شكل “عوين”، كام تتحدث عن الدور الفعال الذي قام به 

الصدد61.  السلطان يف هذا  الخسة بدرب  الروداين صاحب جافيل  إبراهيم 

إبراهيم الروداين



اجلزء الثاني  -  الفصل الثاني226

وفيام ييل مناذج لنساء عرفن بنشاطهن الوطني داخل حزب االستقالل أواخر فرتة الحامية )الوث. رقم 213(62: 

حادة املامونفاطنة زوجة بلعيدفاطنة بنت الهاشمي )أم عبد العامل(

)الوث. رقم 213(

لعل من أهم أبعاد هذه الحوادث الخطرية ازدياد اقتناع كثري من السكان املغاربة بعدم جدوى العمل السيايس وازدياد جنوحهم 
إىل رضورة مواجهة االستعامر بالسالح، وهو ما أفادتنا به الروايات الكثرية الصادرة عن مقاومي كريان سنطرال وغريهم. فقد جاء يف 
رواية “جامعة من أعضاء سابقني يف »اليد السوداء« ما ييل: “تبلورت فكرة تأسيس » اليد السوداء« يف حلقات مناضيل حزب االستقالل 
 ... العمل املسلح  الذين قرروا بعد أحداث زنقة السال، تحقيق الخطوة األخرية نحو  القدمية،  باملدينة  الشباب، وسط أطره املحلية 
وبعدما تخطت الفكرة مرحلة االتفاقات املبدئية واختمرت أكرث، عقد اجتامع يف منزل موالي الطاهر، وطرح هذا تسمية املجموعة 
ب »اليد السوداء«، باقرتاح من الفقيه بلحسن )بلحسني( الطالعي الذي أخذ الفكرة عىل ما يبدو عن مقال حول الثورة الرتكية تم 
فيه الحديث عن منظمة بهذا االسم”63. وجاء، يف روايتني أخريني من كريان سنطرال، الحديث عن االجتامع الذي انعقد يف “فرناتيش 
فران يس امحمد العبدي” عىل إثر تلك الحوادث، وفيه اتفق ميلود “القصري” وبنعيىس الدكايل ولحسن بن الفقري عبد الله ومحمد بن 
العريب الگزار وموالي اعيل الحيحي وعبد االله السيكليس عىل تأسيس خلية للمقاومة برئاسة الحسني املذكور64. وورد يف رواية بنعلة 
محمد املسيوي: “مبارشة بعد أحداث فرحات حشاد، رشع مناضلو الحزب بكريال سنطرال يف البحث عن األشكال الجديدة لتصعيد 
الكفاح ضد املستعمر فكان االجتامع التاريخي بدار واكريم بكريان الخليفة حيث تكونت لجنة تضم 40 فردا تكلفت بتخريب املصابيح 
الكهربائية العمومية يف أزقة الكريال حتى ال تستطيع قوات العدو رصد حركة املناضلني به خالل الليل )...(، وهكذا بدأ العمل الوطني 
الجديد بتخريب بعض مصالح الفرنسيني وتصفية بعضهم كام هو الشأن بالنسبة للعملية التي قتل عىل إثرها 4 فرنسيني بدار عبد 
الله خربوش )...(. وهكذا استمرت العمليات التي قامت بها خاليا كريال سنطرال املناضل باتصال مبارش معي كأمني للجامعة وبن به 

الحسني ككاتب لها )...(”65.
كام كانت لتلك الحوادث نتائج بعيدة، ميكن أن نشري إىل أحدها، وهو تنبه السلطات االستعامرية إىل الخطورة التي صار يشكلها 
هذا املجال الصفيحي الضخم، مع ما تقتضيه من رضورة العمل عىل التحكم فيه من خالل نهج عدد من اآلليات واإلجراءات التي ميكن 
تصنيفها ضمن خانة املقاربة األمنية التي تتمثل يف إحداث آليات قادرة عىل إحكام السيطرة عىل املجال البيضاوي )مراجعة التقسيم 
اإلداري للدار البيضاء وإحداث املزيد من املقاطعات والكوميساريات وإحداث ‘‘جامعات األحياء’’ وحراس الليل ...( أو ضمن املقاربة 

االجتامعية )ترسيع وترية بناء السكن االجتامعي وتوفري الخدمات االستشفائية والتعليمية والرتفيهية ...(66.
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  1
- العلم، 8-12-1992، ملحق خاص يف الذكرى 40 لحوادث 8 ديسمرب 1952.

- ملف العريب ضعوف رقم 43.107، املندوبية. يف شأن تلك “املصيدة”، قال صاحب 
امللف: “كنت مع مجموعة من املغاربة بنقابة فرحات اخشان )حشاد( بدرب عمر 
بالدار البيضاء حينها تعرضت لالعتقال والتعذيب وجميع أنواع الرضب واملعاناة...”.

  2
- رواية عباس املقاوم. ومام جاء فيها أنه كان يدعو الناس يف كريان السوق وكريان 

جانكري إىل إرضاب يوم االثنني، وكان معه أحمد بلعريب.
  3

- رواية بلعيد أبوالعياد. وفيها يروي أنه كلف باجتامع فاس، بينام كلف آخرون مبدن 
أخرى )محمد التباري يف مكناس وامبارك بن عمر النحاس يف الرباط واملعطي الرشقاوي 
“دبال املرىس” يف أكادير...(، وذلك من أجل تنظيم التجمع العام الذي تقرر عقده يوم 
األحد تحت رئاسة الطيب بن بوعزة. كام يروي أنه قىض ليلة األحد – االثنني يف مقر 
النقابة مداوما، يتتبع سري تنظيم اإلرضاب. ويف هذا اإلطار، تلقى مكاملة هاتفية عىل 
الساعة العارشة ليال، من عبد القادر “حزيب مساعد سعيد الباعمراين يف كريان زرابة”، 
أخطره مبا وقع يف حي كريان سنطرال من اغتياالت، قبل أن ينقطع االتصال بسبب 
“القرطاس”. ثم ذكر أن رجال البوليس طرقوا باب النقابة، فألقوا عليه القبض بعد 
فتحه، وأبعدوه إىل جدران القنصلية الفرنسية قبل اقتياده إىل كوميسارية املعاريف 
مع ما تىل ذلك من تعسف گارسيط Garcettte ومور والعريب ولد الشطايني، مبا يف 

ذلك “نتف الشالغم”.
- P.M., 9 déc. 1952. 

  4
- A. Ayache, Le mouvement syndical …, t. 3, pp. 150 - 151.

  5
- عرض مرقون تحت عنوان “تاريخ بداية العمل الحزيب واملقاومة، ترصيح من السيد 

بنعلة محمد بن لحسن املسيوي”، ملف محمد بنعلة رقم 523.453، املندوبية.
- ملف محمد املوحيد رقم 40.922، املندوبية.

  6
- روايتا محمد أجبارة وبلعيد أبوالعياد. يردد أجبارة كثريا، وهو من الشيوخ الذين 
نطمنئ كثريا إىل رواياتهم بسبب ذواكرهم القوية التي مل يفعل فيها الزمان فعلته 
والتي يكرر لك الوقائع ذاتها، وكأنها مستنسخة أو مسجلة عىل جهاز إلكرتوين، أن 
محمد بن امليك “هوشيمني” متكن من الفرار من مركز الرشطة الذي تعرض للهجوم 
أثناء حوادث فرحات حشاد، بعدما قطعت أذنه من قبل شانسيز Sanchez أحد 
البوليس املوجودين هناك، فكان ذلك نهاية عهده بحي كريان سنطرال واستقراره 
يف درب السلطان. كام يردد أن الهارب صار موضوع بحث السلطات الفرنسية التي 
الهارب لجأ  أما بلعيد، فيقول إن  الحدود.  الكوميساريات ونقط  علقت صورته يف 

إىل مدينة طنجة.
امحمد  والده ودار  دار  يقابل  كان  األمن  أن مركز  أبوالنرص. حدثني  - رواية حميد 
العبدي املتجاورتني عىل زنقة لوتيسام )قبالة مدرسة اتحاد الحي املحمدي الحالية(، 
وعىل مسافة بضع عرشات من األمتار، وأنه كان مبنيا من القرميد األبيض و“الطوب”. 
كام ذكر يل أنه كان تحت إمرة عريفني أو بريگاديني، وهام سانشيز Sanchez ومارك 
الدكتور  بها  كان  التي  الصحة  حفظ  مصلحة  وبجواره   .Marc Graziani گرازياين 

گرانجي Granger واملمرضة فاطنة الداودية.
- Trait-d’ Union, n° 2, fév. 1953, p. non numérotée.

  7
استعمل يف  الذي  املخزين  غنم سالح  ذلك  نتائج  من  كان  التالية،  الجريدة  حسب 

املقاومة فيام عرف ب“قضية دار القايد”:
- V.M., 13 fév. 1955. 

  8
- P.M., 1 nov. 1953.

  9
بلعيد رقم 35.068 ولحسن روخيص رقم 41.854  بن  - ملفات بوجمعة حميدين 

والحسني مالطيف رقم 406.509 وأحمد فخر الدين رقم 529.199، املندوبية.
يذكر بعض الرواة هذه األسامء، ويذكر بعضهم اآلخر تلك األسامء، يتفقون عىل بعضها 
ويختلفون عىل بعضها اآلخر. فعىل سبيل املثال، يتحدث سارج الدين الحسني وفاطمة 
الجياليل خاليدي عن دور محمد بلمري يف حادثة ال فوار، ويدقق زيتون ميلود أسامء 
من اعتقل منهم )بنعيىس وعبد الله السيكليس و“بوصبيعات”( ومن فلت )ميلود 
ومحمد بن العريب الگزار وموالي اعيل وأخوان يعرفان ب“أوالد الشلحة”( ... ويؤكد 

أحمد النييل عىل مشاركته يف اإلحراق، وينسب نصيح محمد ذلك إىل محمد املوتشو.
  10

يف هذا اإلطار، حصل اتصال هاتفي مع شمعون ليفي.
  11

- رواية أحمد النييل.
  12

- France-Illustration, n° 375, 20 déc. 1952, pp. 660 - 661.
- Zamane, n° 2, déc. 2010, p. 43.

  13
- Jean-Charles Legrand, Justice, patrie de l’homme. Défenses devant 
les Tribunaux militaires du Protectorat 1953 - 1955, Casablanca, 
pp. 26 - 27.

  14
- Le Maroc Politique, Économique et Financier, 14 déc. 1952.

  15
الفرنسية كانت ترمي املتظاهرين  القوات  - رواية صالح سياموي. حىك، أيضا، أن 
الذي  الكثري، ومنهم هو  بالنار من أعىل دار بوعزة )“دار گينري”(، فأصابت منهم 
الخليفة إىل درب موالي الرشيف.  أثناء تقدم املظاهرة من كريان  رضب يف كتفه 
)دار  گينري”  “دار  أعىل  من  يطلق  كان  الرصاص  أن  الشفوية،  الروايات  يف  يرتدد، 
نحو  الكريان(  يف  املبثوثة  العمومية  )املراحيض  “البواالت”  ومن  سابقا(  بوعزة 
الرباريك بدون هدف، ولكنه قتل عددا من السكان، فلم يجِرؤ أهاليهم عىل نقلهم 
املقابر خوفا من مالحقات  الجنازة عليهم ودفنهم يف  لقراءة صلوات  املساجد  إىل 
البوليس، فاضطروا إىل دفنهم يف قلب بيوتهم. وال تختلف عن هذه الرواية باقي 

الروايات مثل رواية الحسني سارج الدين.
  16

- كفاح امللك والشعب 1352-1374 هـ. موافق 1933-1955 م.، نور أركنزاسيون، 
الرباط، 1984-1986، ص. 36.

- نجيب تقي، “الدكتور عبد الكريم الخطيب يف حي كريان سنطرال بالدار البيضاء 
يوم االثنني 8 دجنرب 1952”، سرية ومسرية فقيد املقاومة وجيش التحرير املرحوم 
وأعضاء  املقاومني  لقدماء  السامية  املندوبية  نرش  الخطيب،  الكريم  عبد  الدكتور 

جيش التحرير، الرباط، 2009، ص. 118-107.
- نجيب تقي، “النية محمد بلعريب”، معلمة املغرب، ج. 22، ص.7483.

- رواية العيايش روشدي. أعاد عيل بعض ما جاء يف شهادته عن مساهمته ومساهمة 
بنعلة محمد يف عملية نقل جثامني الشهداء إىل جامع الحاج عبد الرحامن. 

  17
تكرث الروايات يف هذا الصدد، ومنها ما ورد يف املساهمة التالية:

- نجيب تقي، “الدكتور عبد الكريم ...”، ص. 118-107.
  18

الراهبات  من  مجموعة  بها  أدلت  التي  القيمة  الشهادات  إىل  التايل  املرجع  أشار 
 les“ املستقرات بالقرب من مركز الرشطة يف كريان سنطرال، وهن املعروفات باسم

:”Petites Soeurs des pauvres
- C.-A. Julien, Le Maroc face ..., p. 265.
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  19
- العلم، 8 دجنرب 1992، ملحق خاص ... ترصفنا يف الوثيقة بتحويلها إىل الئحة وتصحيح 
ما اعرتاها أحيانا من أخطاء مطبعية )من قبيل إهامل ياء النسب مثل املسكيني عوض 
املسكني(، غرب أننا مل نتجرأ عىل تصحيح أخطاء أخرى لغياب ما ميكن االستناد إليه )من 
قبيل ثبت عنوان سعيد السويس يف كريان الخليفة وعنوان زوجته وابنيه يف كريان إدريس، 
مع أن األرسة كلها تسكن يف نفس الزنقة والرباكة(. وألننا واثقون من وجود أخطاء أخرى يف 
هذه الوثيقة القيمة، فقد اجتهدنا يف الوصول إىل مصدرها املخطوط املحفوظ يف مؤسسة 

عالل الفايس، لكن دون جدوى.
  20

- ملف عبد السالم بن لحسن رقم 322، املندوبية. وهو الوحيد الذي وجدنا اسمه 
كنا  أننا  إىل  البيضاء. وباملناسبة، نشري  بالدار  الشهداء  مقيدا يف سجل دفناء مقربة 
نأمل الحصول عىل عدد الشهداء بشكل أقرب إىل الصحة، بعيدا عام حصل يف هذا 
الصدد من مزايدات سياسية بني مختلف األطراف الساعية إىل استثامر األمر لكسب 
الضحايا  التقليل من عدد  إىل  االستعامري  الطرف  بينها )سعي  فيام  الدائر  الرصاع 
وسعي الطرف الوطني إىل تضخيمه(، كام كنا نأمل الحصول عىل أسامئهم. لكننا مل 

نجد يف السجل إال ما ييل: 
«les numéros 79 - 87 - 88 - 90 enterrés sans permis par leurs familles 
aux événements du 7 et 8 décembre 1952». 
كام وجدنا أسامء دفناء 8 دسمرب 1952 )الوث. رقم 214(، دون ما يفيد أنهم شهداء 
الحوادث أم غريهم. ووجدنا، ضمنهم، األسامء الثالثة األخرية يف الجدول مذكورة يف 

سجل أموات كريان سنطرال يف 8 دسمرب 1952 أيضا.
  21

موالي  بدرب  الصحة  حفظ  مصلحة   ،1952 سنة  سنطرال  كريان  أموات  سجل   -
الرشيف.

  22
باقتحام 500 دار يف حي كريان  مثال، قام حارس أمن وفريق من مفتيش الرشطة 

سنطرال قبيل تاريخ عدد الجريدة:
- P.M., 17 déc. 1952.

وقد نقل عدد كبري من املعتقلني إىل “دار املراقب” كمحطة أوىل قبل اقتيادهم إىل 
كوميسارية املعاريف، ومنهم صالح السايح حسب رواية عباس املقاوم.

  23
قد تكون تلك العنارص هي التي سامها محمد بن املحجوب أحد معتقيل حوادث 
الذين تقرر توزيعهم ليال عىل املناطق ملنع العامل من  فرحات حشاد “الشجعان 

العمل” بالوقوف يف الطرق وتنبيههم إىل رضورة احرتام قرار اإلرضاب العام.
  24

أنجزنا هذه الالئحة باالعتامد عىل ملفات املسجلني فيها ومقابلة كثري منهم.
- ملفات امحمد سيسة رقم 3.936 والحنفي عقاد رقم 36.866 وإبراهيم الفاهم 
رقم 40.030 وعبد العامل وديع رقم 41.413 وأحمد صبان رقم 41.962 وامحمد 
ازويني رقم 407.526 وأحمد نارضي رقم  السالم  فرطمييس رقم 406.327 وعبد 

 414.609 رقم  أواب  ومحمد   410.428 رقم  ملگدري  حامد  وموالي   407.527
وإبراهيم هيادي رقم 511.929 وأحمد فخر الدين رقم 529.199 وبلعيد أبوالعياد 

رقم 529.447، املندوبية.
وممن حدثنا عن مجريات األمور بعد االعتقال مبارشة محمد أواب. فقد ذكر أنه 
تعرض للتعذيب 7 أيام يف كوميسارية املعاريف بنهارها وليلها، مع مقابالته مع غريه 
الفياليل  الهاشمي  ومحمد  السويس  إبراهيم  بن  أحامد  الفقيه  أمثال  املعتقلني  من 
وامحمد العبدي واعمرو ’’السيكليس’’ وأخيه عبد السالم و“بوحنيكات” )عبد الله 

ابن املدين(. وكانت األسئلة حول حريق “ال فوار” ...
  25

كان  السويس،  إبراهيم  بن  أحامد  أرملة  النعيمي  خديجة  من  تسلمته  مخطوط   -
حرره أحد تالمذته، دون أن يذكر اسمه.

  26
- رواية ميلود ملگدري بن موالي حامد.

  27
- رواية الكبري خمليش.

ولرمبا جرى استعامل هذه املحكمة ألول مرة مبناسبة املحاكامت التي تلت حوادث 
يف  املؤسسة  تلك  عن  قابيل  أحمد  أوردها  التي  املعلومة  حسب  حشاد،  فرحات 
والتي  األمكنة،  ذاكرة  عنوان  تحت  التالية  الجريدة  يف  يحررها  كان  التي  الزاوية 

مفادها أن افتتاحها كان يف 6 نوفمرب 1952:
- األحداث املغربية، 2000-7-24.

  28
الروايات الشفوية عن دور الرشقاوي ه املزدوج يف تلك األحداث، حيث  تتحدث 
كان يتنقل عىل سيارته بني الجرحى واملصابني معالجا، ويف نفس الوقت، كان يرسب 
من  بأس  وال  “الحوادث”.  تلك  يف  الفاعلني  عن  معلومات  الفرنسية  السلطات  إىل 
اإلشارة إىل أننا بحثنا عنه، فعلمنا أنه تويف قبل سنوات قليلة تاركا مصحته الصغرية 
يف أحد شوارع حي بورگون بالدار البيضاء، ولرمبا، وهو ما تتناقله تلك الروايات، فر 
من حي كريان سنطرال بعد ذلك أو إبان فرتة املقاومة املسلحة. أما األب بوتريان، 
فقد كان يتوىل خورية سان مارگوريت St-Marguerite، مدعوما من قبل أختني 
فرانسيسكانيتني مبستوصف ’’سان كور’’ )’’أخوة األخوات الصغريات’’( الكائن  بزنقة 

املشاركة يف روش نوار، واملعروف يف الذاكرة الشعبية باسم ’’سبيطار الرهيبات’’:  
- L›Annuaire Marocain, p. 224.

  29
- P.M., 6 janv. 1953.

  30
- P.M., 9 janv. 1953.

  31
- رواية عبد العامل وديع. ذكر فيها، أبضا، أن كوميسارية املعاريف استدعت عددا من 
املعلمني قصد التحقيق معهم، ومنهم الجياليل الرسغيني والعايدي املذكوري وأحمد 
ابن عيل الدكايل وعمر اللبار، إضافة إىل املدير عبد الله الوزاين. كام ذكر فيها أن معلام 

العمر )بالسنوات(العنواناالسمالرقم
50 درب الصباليون الزنقة 49 الرقم 5عبد الله بن أحمد77
35 درب غلف الزنقة 4 الرقم 41خدوج بنت عبد القادر78
80 درب بن حامن الزنقة 11 الرقم 7أم كلثوم بنت عالل80
12 زنقة كرانتزخدوج منصف81
45 كريان بوعزة الزنقة 6 الرقم 29محمد بن السكوري82
28 كريان إدريس الزنقة 8 الرقم 4امحمد بن مالك83
45 كريان بن حسن الزنقة 11 الرقم 211عبد القادر بن مسعود84
25 كريان إدريس الزنقة 7 الرقم 15فاطمة بنت محمد85
30 كريان سنطرال الزنقة 44 الرقم 60الزوهرة بنت عمر86
53 درب موالي الرشيف الزنقة 2 الرقم 4عبد السالم بن لحسن 89

)الوث. رقم 214(
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آخر حل محله بعد االعتقال، اسمه الحسني الدكايل مع تفصيل ما ترتب عىل ترسيحه 
من مشاكل، فقد رفض املدير إعادته إىل العمل، مام أجربه عىل االتصال بالبشري بن 
عباس أحد املحامني واألطر االستقاللية يف الدار البيضاء وانتهاء األمر بعودته إىل العمل 

بعد ترسيح الحسني الدكايل.
  32

- رواية مبارك هاممي بن موىس.
  33

بحرفة  مروره  عن  الحديث  أيضا،  فيها،  وجاء  لوطفي.  عالل  بن  بوزكري  رواية   -
الخياطة، قبل أن يتمكن من إحداث مقاولة لتعليم السياقة سنة 1956. والحق أنه 
اشرتك يف هذه املقاولة مع مطرود آخر من كوزميا، وهو عباس بن محمد العثامين، 
وحازا عقارا من تجزئة الحاج عيل، سمياه ’’كراج سامل’’ )Garage Salem(، مساحته 

137 م² ومثنه 959.000 ف، وذلك بتاريخ 22 نوفمرب 1955:
 - ر.ع. رقم 9307c ورقم 14054c، املحافظة. وظال كذلك حتى حل الرشكة يف تاريخ 

غري مضبوط عندنا. 
  34

- رواية عيل جناح. وجاء فيها، أيضا، أنه صار ميارس البقالة بالقرب من “فران مي 
رقية” الذي كان يشتغل فيه املختار بن سعيد الجديدي “حفايري”.

  35
- رواية صالح سياموي. تحدث عن اعتقاله، أثناء عودته من عمله يف مرىس الدار 
 3 املعاريف  كوميسارية  يف  وبقائه  البوطوار،  عند  وبالضبط  الكريان،  إىل  البيضاء 

أشهر حتى استفاد من تدخل أحد معارفه.
- ملفا امحمد السماليل )أخي محمد “املوتشو”( رقم 35.146 والتهامي حومي رقم 
مثل  نتائج،  من  األحداث  تلك  ترتب عىل  األول عام  تحدث  املندوبية.   ،517.822
لجوء أخيه إبراهيم إىل القاهرة وتعرض محله التجاري يف كريان القبلة لنهب قوات 
االستعامر، ناهيك عن معاناته من التعذيب أثناء االعتقال يف كوميسارية املعاريف.
- رواية الحسني سارج الدين. وتحدث فيها، مثال، عام عاناه إبراهيم التادالوي أحد 
تجار الثوب املعروفني يف كريان سنطرال من تعذيب شديد يف تلك الكوميسارية، 
الراوي. كام  أحد، ومنهم  بأي  يقر  أن  أرطب من كرشو”، دون  حتى صار “ظهرو 
تحدث عن فرار محمد بن بوشعيب إىل درب بلعالية )الدار البيضاء( ومحمد بن 

ميلود الهواري إىل سيدي إفني.
نريد أن نشري، يف األخري، إىل أن تلك الثكنةكانت تقع عند ملتقى محج داماد )شارع 

الحسن الثاين( وشارع گورو )شارع الراشدي(، قبل اجتثاثها منذ مدة.
  36

- روايتا محمد نصيح وصالح السايح اللذين يتفقان عىل كرثة املحالني عىل كوميسارية 
املعاريف قبل محكمة الباشا، حيث يقدرهم األول بعدد يرتاوح ما بني 600 شخص 

و700 شخص، بينام يذكر الثاين أنهم نقلوا عىل ظهر 3 حافالت.
  37

- السعادة، 16-12-1952. ورد فيها، أيضا، أن “أصحاب الحوادث الدامية األخرية” 
وزعوا عىل جلستني، إحداهام تحت رئاسة الخليفة عيل املقري واألخرى تحت رئاسة 

الخليفة محمد بن جلون. 
- P.M., 14 déc. 1952.

  38
- السعادة، 24-12-1952. ورد فيها، أيضا، أن جلسة املحكمة الباشوية كانت تحت 
للنظر يف قضية من “تسببوا يف عرقلة سري  املقري، وخصصت  الخليفة عيل  رئاسة 

العمل والحركة التجارية ومنهم من كان يحمل أسلحة بيضاء يوم الحوادث”:
- V.M., 20 déc. 1952. 

  39
- السعادة، 16-12-1952 و24-12-1952 )بترصف(.

- V.M., 14 déc. 1952 et 20 déc. 1952.
ال بأس من اإلشارة إىل حالة عبد الله بن التهامي الوزاين الذي حكم عليه بالسجن 
15 يوما بسبب إغالق مدرسة اتحاد الحي الصناعي عىل إثر حوادث فرحات، دون 

أن نعلم معلومات دقيقة عن حيثيات هذا الحكم.
  40

- P.M., 15 déc. 1952.
املعتقلني يف  املهيجني  وبالفعل، يف “16 مارس 1953 أطلق رساح مائة وستني من 
حوادث 7 و8 دجنرب املايض ففي يوم الجمعة، حمل مثانون من هؤالء املغاربة الذين 
كانوا معتقلني يف سجون الجديدة وسطات إىل الدار البيضاء، حيث أرسلوا إىل أماكن 

سكناهم، بعد مراقبة التعريف القضايئ...”.
- سلسلة أحداث ملحمة ... الوثيقة األوىل، و. 1، ص. 43.

 41
عىل  “املحابيس”  توزيع  كيفية  فيها  فصل  التي  خمليش  املزايب  الكبري  رواية   -
أكرب  إنه  عنه  قال  الذي  ريبييك  منهم  واستذكر  للمراقبة،  إخضاعهم  مع  املعمرين 
معمر يف منطقة الولجة ومصدر رئييس للطامطم إىل إنكلرتا. وألن الراوي كان متمكنا 
من حرفة امليكانيك، فقد تكلف بصيانة جرار ضيعة ريبييك 11 شهرا وجرارات جريانه 

ومضخاتهم، إضافة إىل صنع كثري من الحاجات مثل القضبان الحديدية للنوافذ ...
  42

- روايتا محمد نصيح ومحمد بيجرش. تحدث الراوي الثاين عن توزيع معتقيل عني 
العادر،  التي حولت إىل  الصداع”  عيل مومن إىل مجموعتني، مجموعة “اليل دارو 

ومجموعة “الباقي اليل ما داروش الصداع” التي ظلت هناك.
  43

العودة إىل ملفات املحكومني الواردة يف البيبليوغرافيا، ومنها:
رقم  تسيل  وإبراهيم   29.381 رقم  اليامين  بن  امليلودي  بن  السالم  عبد  ملفات   -
33.795 والحسني خليل رقم 40.125 واملعطي جاريد رقم 41.602 ولحسن روخيص 
رقم 41.854 وبوجمعة مجاهد رقم 42.172 وبوعزة غرودي رقم 42.791 والعريب 
 43.626 رقم  جاييل  وأحمد   43.202 رقم  يفيد  ومحمد   43.107 رقم  ضعوف 
وإدريس فخر الدين رقم 43.685 ومحمد العفطي رقم 419.575 ومحمد احنيفا 
رقم 420.464 املندوبية. يف ملف محمد يفيد إشارة إىل حكم املحكمة القايض بنفيه 
من الدار البيضاء إىل دار ولد زيدوح )تادلة(، بعد خروجه من السجن وفرض اإلقامة 
عليه من قبل الشيخ واملقدم يف القرية. ويف ملف عبد السالم إشارة إىل ترسيحه يف 
17 يونيو 1953 بعد الحكم عليه، يف 20 دسمرب 1952، بسنة واحدة من السجن، 
فلم يستقم له األمر إال مبا جاء يف وثيقة الحكم من تسليمه إىل الرشطة الجنائية 

بالدار البيضاء ونفيه إىل زناتة.
  44

- ملف املصطفى جداد رقم 640، املندوبية.
  45

- ملف أحمد جاييل رقم 43.626، املندوبية.
  46

تقع عند ملتقى شارع گورو ومحج داماد وفيام بني بناية املحافظة العقارية وملعب 
ال كازابالنكيز la Casablancaise ، وقد تم اجتثاثها قبل سنوات..

  47
- ملف محمد املوحيد رقم 40.922، املندوبية. 

  48
- السعادة، 1-7-1953 و2-7-1953 و1953-7-3.

- M.P., 30 mai 1953 et 1 juil. 1953.
- Le Maroc Politique, Économique et Financier, 5 juil. 1953.
- V.M., 23 mars 1953, 27 juin 1953 et 30 juin 1953.

  49
- ملف رحال فارويس رقم 37.142، املندوبية. ذكر أن العريب “الجعواق” هو الذي 

أوىش به يف البداية.
- V.M., 27 déc. 1952 et M.P., 22 mars 1953.

  50
املركزي  البوعزاوي بجاجي من “اإليداع  التي حصلت عليها أرسة  الحكم  - شهادة 
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.Meaux لألرشيف” التابع ملصلحة “العدل العسكري” يف مدينة مو
- ملف رحال فارويس رقم 37.142، املندوبية.

ظل الثالثة قابعني يف سجن القنيطرة إىل حني ترسيحهم يف 28 يناير 1956.
  51

- ملفا بوبكر هالل رقم 515.928 ومحمد صربي رقم 525.956، املندوبية.
و11-9/8- و1953-11-7  و1953-11-6  و1953-11-5   1953-11-3 السعادة،   -

.1953
- Le Maroc Politique, Économique et Financier, 5 juil. 1953.
- M.P., 30 mai 1953.
- V.M., 14 janv. 1953, 4 nov. 1953, 5 nov. 1953, 6 nov. 1953 et 7 nov. 
1053.

  52
تسلمنا نسخة من هذه الرسالة من أرسة بوجمعة باغبي )’’السيكليس’’(.

  53
- نسخة من حكم املحكمة الدامئة للقوات املسلحة بالدار البيضاء، تسلمناها من 

املعني باألمر.
  54

يناير   23 يف  العقوبة  علقت  املندوبية.   ،406.509 رقم  مالطيف  الحسني  ملف   -
.1956

- Le Maroc Politique, Économique et Financier, 5 juil. 1953.
- V.M., 17 mai 1954, 18 mai 1954 et 19 mai 1954.

  55
- املقاومة سلسلة... الوثيقة الثانية، ص. 232.

- M.P., 28 sept. 1954 et 10 oct. 1954.
- V.M., 27 sept. 1954 et 28 sept. 1954.
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تسلمنا من محمد أواب )ابن الغازي( نسخة من الحكم، بينام توفرت لنا نسخ كثرية 

من شهادات الخروج من السجن.
  57

- ملفا عبد السالم ازويني رقم 4.075 ورقم 407.528، املندوبية. وورد فيهام أيضا 
أن طلب الرساح املؤقت قد تقدم به شعيب السعيدي )شجاعدين( أيضا، كام ورد 
فيه أن عبد السالم قد سلم إىل القائد امليك الذي أذاقه أشد العذاب، مام جعله يفر 
إىل بالد زمور. ويضم امللفان عىل شهادة املحكمة املركزية بالكارة )دوار أوالد السيد 
مشيخة أوالد زيدان( يف شأن اعتقاله يف 24 أبريل 1954 وترسيحه يف 4 ماي 1954. 

- رواية أخيه عمرو ازويني.
  58

- روايات املعطي برضي وابنيه محمد وسمري وأخيه مصطفى.

  59
- السعادة، 1954-12-24.

- P.M., 22 déc. 1954 et 23 déc. 1954.
- V.M., 22 déc. 1954 et 23 déc. 1954.

  60
- ملف عبد الله أزار رقم 3277 وامحمد سيسة رقم 3936 والكبري الحمداوي رقم 
العامل  رقم 40.030 وعبد  الفاهم  وإبراهيم  رقم 36.866  عقاد  والحنفي   34.243
وديع رقم 41.413 وأحمد صبان رقم 41.962 وامحمد فرطمييس رقم 406.327 
 407.528 ورقم   4.075 رقم  ازويني  السالم  وعبد   407.527 رقم  نارضي  وأحمد 
وموالي حامد ملگدري رقم 410.428 ومحمد أواب رقم 414.609 وبيهي أنورة رقم 
415.533 وإبراهيم هيادي رقم 511.929 وأحمد فخر الدين رقم 529.199 وبلعيد 

أبوالعياد رقم 529.447، املندوبية.
- V.M., 23 déc. 1954. 

  61
- روايات عبد العامل وديع واملختار الزنفاري ومحمد الصديق وبلعيد أبوالعياد.

  62
- روايات املختار الزنفاري ومريم بلهيبة وبلعيد أبوالعياد وعبد العامل وديع ومحمد 
الصديق ... روت مريم بلهيبة، نقال عن زوجة محمد األعرج املسفيوي، أن فاطمة 
“الهبيلة”، والتي يشكك البعض يف حقيقة خلل عقلها، كانت تحمل إىل أرسة األخري 
الهواء  يف  املبيت  من  ومعاناتها  كوزوما  قرية  من  طردها  بعد  )الذرة(،  “العوين” 
الطلق، كام أن الوطنيني كانوا يسخرونها لتوزيع املال عىل ضحايا القمع االستعامري 

من مطرودين ومعتقلني والجئني ومنفيني.
  63

- مذكرات من الرتاث املغريب، املجلد 7، ص. 30.
  64

- روايتا محمد أجبارة وميلود زيتون. 
  65

- العلم، 1999-8-17.
مل يكن التوجه إىل املقاومة املسلحة حكرا عىل كريان سنطرال والدار البيضاء، بل عم 
األمر مجموع املغرب. ويف هذا اإلطار، نحيل عىل االستجواب الذي أجرته جريدة 

أنوال، يف عددها الصادر يف 16 يونيو 1983، مع عبد السالم الجبيل.
  66

- V.M., 18 déc. 1952.
املقاطعة  من  الكومب  املدين  املراقب  نقل  الحوادث  لهذه  املبارشة  النتائج  من 
 Ros روز  عن  بدال  سنطرال،  كريان  يف  املوجودة  السادسة  املقاطعة  إىل  الخامسة 

الذي نقل إىل الشامعية.



231 جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – احلي احملمدي بالدار البيضاء في القرن العشرين، محاولة في التوثيق

اجلزء الثاني
الفصل الثالث :

مساهمة كريان سنطرال 
في مرحلة املقاومة املسلحة 
)كرونولوجيا االعتقاالت(  
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نريد أن نشري، يف البداية، إىل أننا أنفقنا وقتا طويال يف تصفح ملفات كثرية محفوظة يف املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء 
جيش التحرير، تهم عددا كبريا من األشخاص الذين كانوا ينتسبون إىل املقاومة يف كريان سنطرال. ويجب أن نقر بأن هذه امللفات تحتوي 
عىل عدد من الوثائق األصيلة املهمة جدا يف كتابة تاريخ املقاومة املسلحة يف كريان سنطرال وغريه، وهي محارض جلسات املحاكم التي 
نظرت يف قضايا املقاومة وشهادات األحكام الصادرة عن تلك املحاكم يف تلك القضايا وشهادات الخروج من السجون وشهادات االعتقال 
ومحارض البوليس الفرنيس ... كام تحتوي تلك امللفات عىل عدد كبري من الشهادات الهادفة إىل تزكية أصحابها واإلقرار مبا قاموا به من 
عمليات وأعامل تسمح لهم بالحصول عىل صفات املقاومة. ويف هذا الصدد، يجب اإلقرار بأهمية هذه الشهادات ملا تحتوي عليه من 
معلومات تهم العمليات وأصحابها املخططني واملنفذين وأهدافها وحيثياتها، يف نفس الوقت الذي يجب فيه اإلقرار بصعوبة االعتامد 
عليها والتسليم مبا جاء فيها، عىل األقل يف رشوط البحث الحالية، وخاصة مع ما يعرتيها من تضارب وتناقض وتداخل ... ولرمبا يحتاج 
األمر إىل انتظار ما تقوم به املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير من مساع محمودة السرتجاع الوثائق التي كانت 
السلطات االستعامرية قد نقلتها يف نهاية فرتة الحامية إىل فرنسا، يف إطار ما اصطلح عليه ب“وثائق السيادة” التي تهم قضايا األمن 

والدفاع. وحينئذاك، ميكن مقابلة تلك الشهادات مبا ستكشف عنه هذه الوثائق، سواء بالتأكيد أم بالدحض أم التصحيح ...
كام نريد أن نشري إىل أننا أنفقنا وقتا طويال جدا يف عقد عدد كبري من املقابالت واللقاءات مع عدد كبري من شيوخ الحي املحمدي 
الذين استفدنا مام زالت تختزنه ذواكرهم من معلومات عن نشاط املقاومة يف كريان سنطرال، دون أن نخفي جدوى استغالل العالقات 
التي منلكها يف هذا الحي بحكم انتامئنا إليه، سواء كانت عالقات القرابة أم عالقات الجوار أم عالقات الصداقة التي استثمرناها من 
أجل االتصال بعدد كبري ممن نشطوا يف مختلف الواجهات، من حزبيني ونقابيني وجمعويني ومقاومني ... وال بد من اإلشارة إىل أن نقطة 
االنطالق يف هذا الصدد كانت مناسبة معرض نظمناه يف إطار األبواب املفتوحة التي أطلقها املركز الرتبوي الجهوي درب غلف يف عقد 
التسعينيات من القرن العرشين، وكان تحت عنوان: وجوه من الحركة الوطنية املغربية يف الدار البيضاء خالل الفرتة االستعامرية، فكان 
مناسبة للتعارف مع كثري من هذه الوجوه وجمع عدد كبري من الوثائق )شهادات االعتقال وشهادات الخروج من السجون ومحارض 

جلسات املحاكم والصور ...(.
ويلزم التأكيد عىل بعض املالحظات، منها:

- أننا ال ندعي، عىل اإلطالق، اإلحاطة بجميع جوانب موضوع املقاومة املسلحة يف حي كريان سنطرال خالل الفرتة االستعامرية، فهذا 
املوضوع ما يزال يف بداياته وبحاجة إىل تظافر جهود جميع املهتمني به لتسليط األضواء عليه من جوانب أخرى منه1.

- أننا ال نستطيع كتابة هذه الجوانب من خالل مساهامت كريان سنطرال بأفراده وخالياه يف العمليات املسلحة، وهو ما يتطلب 
توفري كثري من الرشوط. ولهذا، فإننا تناولنا بعض الجوانب من املوضوع، وهي معاناة سكان هذا الحي من خالل ما صدرت يف حقهم 
من أحكام مختلف املحاكم )املحكمة الدامئة للقوات املسلحة بالدار البيضاء واملحكمة الباشوية واملحكمة العليا الرشيفة ومحاكم 
القواد، ومن خالل ما قضوه يف غياهب تلك السجون من محن. وعليه، فإننا سنتناول املوضوع باالستناد إىل تلك األدلة املادية مع 
مراعاة ترتيبها الكرونولوجي. ونادرا ما أدرجنا بعض حاالت االعتقال التي مل تتم يف السجون العلنية، بل إنها متت فيام صار يعرف 
بأماكن االحتجاز الرسية، ويتعلق األمر هنا بحاالت املعتقلني الذين سيقوا إىل خيام القائد امليك من أجل استنطاقهم وتعذيبهم، وكان 
سندنا يف إدراج هذه الحاالت هو ثقتنا يف عدد من الرواة املشهود لهم بالصدق واملصداقية وقوة الذاكرة. وعليه، فنتمنى أال يفاجأ 
أحد إن انتهى من تصفح هذا الجزء، دون أن يجد أسامء وازنة يف املقاومة املسلحة يف كريان سنطرال، بل ويجد يف كثري من الحاالت 

أسامء مغمورة شملها االعتقال.
- أننا ما نزال بعيدين عن إنجاز بحث أكادميي كامل، فعملنا محدود، عىل الرغم من املجهود الفردي املضني والحثيث الذي بذلناه، 
وهو بحاجة إىل التدقيق والتصحيح واإلغناء و... وعليه، فإننا مستعدون الستقبال جميع املالحظات الرامية إىل تقوميه وتدقيقه وإغنائه2 

يف أفق نرشه يف نسخة ثانية إن شاء الله.
كريان سنطرال يف  املسلحة يف  املقاومة  نشأة  باإلحاطة بظروف  تناولناها تسمح  التي  السابقة  الفصول  أن  إىل  ننبه  أن  نريد  كام 
السنوات األخرية من فرتة الحامية، سواء ما يتعلق منها بالرشوط االقتصادية أم االجتامعية أم السياسية، وهو ما يعفينا من العودة 
إليها. لكننا نقرتح البدء بثبت فقرات من مرافعة عيل بن جلون املحامي الذي كان يدافع عن العيايش بن عبد القادر أحد مقاومي حي 

مساهمة كريان سنطرال في مرحلة املقاومة املسلحة
)كرونولوجيا االعتقاالت(  
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كريان سنطرال يف سنة 1955، فهي تفيد أساسا يف أهمية الدور الذي قامت به بعض األحداث السياسية يف اندالع املقاومة املسلحة يف 
كريان سنطرال، وخاصة حوادث فرحات حشاد سنة 1952 ونفي السلطان ابن يوسف سنة 1953:

«… il n’est pas possible d’examiner les actes criminels de LYACHI sans chercher les raisons pour lesquelles ce 
jeune homme, âgé de 19 ans, seul soutien d’une mère qu’il aime intensément et travailleur modèle, en est-il arrivé 
à commettre ces actes.

LYACHI a expliqué à l’audience du Tribunal des Forces Armées qu’il a été profondèment marqué par deux 
événements douloureux dans l’histoire du Maroc: les incidents graves de décembre 1952 et la déposition de Sa 
Majesté le Sultan MOHAMED BEN YOUSSEF.

Les événements de décembre 1952 ont été en effet douleureusement ressentis par les marocains, car la répression 
a été particulièrement terrible: dissolution des partis politiques, interdiction de toute presse marocaine, arrestation 
de dirigeants nationalistes, leur éloignement aux confins du désert ou leur inculpation dans une vague affaire de 
complot, qui devait se terminer beaucoup plus tard par un non-lieu général. Du rste, Monsieur le Résident Général 
de l’époque avait lui-même déclaré «l’heure était venue à l’épreuve de force, alors j’ai agi fermMais pendant que l’on 
instruisait le complot imaginaire sus-désigné, un complot véritable se trascrit contre l’autorité légitime, bénéficiant 
parfois de protections officielles. Les événements allaient se précipiter. Le Sultan était déposé le 20 août 1953. Les 
journaux relatèrent dans quelles conditions était intervenue cette opération combien regrettable. Le palais impérial 
a été cerné non pas par des tribus, mais des tanks et des automitrailleurs. Le Sultan était prié d’abdiquer. Devant 
son refus, il lui était demandé de suivre ledirecteur de la Sécurité Publique vers un champ d’aviation proche. De là, 
il s’envola vers sa nouvelle desinée.

Le Sultan était parti, mais il est resté dans l’esprit et le cœur des Marocains, comme LYACHI, qui fous de rage et 
de douleur, n’avaient meme pas un moyen pacifique pour manifester leur mécontentement. L’idée d’action violente 
et individuelle faisait son chemin: c’est ainsi que commencèrent les attentats à la bombe et au revolver.

Il est dès lors évident que l’action à laquelle a été mêlé LYACHI, avait un but politique déterminé» 3.
فام هي بعض محطات االعتقال التي تعرض إليها سكان حي كريان سنطرال خالل السنني األخرية من فرتة الحامية املطبوعة بأعامل 

املقاومة املسلحة ؟
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1( اعتقاالت سنة 1953 :
تتبعت الصحف الفرنسية الصادرة يف املغرب، باهتامم، الحوادث التي جرت يف املغرب عموما والدار البيضاء خصوصا، إبان حملة 
القواد والباشاوات عىل السلطان ابن يوسف من أجل عزله. وكان اهتاممها كبريا بالتطورات التي وقعت يف أحياء السكان املغاربة، 
والسيام حي كريان سنطرال الذي وقعت فيه قبل بضعة شهور، وبالضبط يف 7-8 ديسمرب 1952، حوادث خطرية جدا ما زالت عالقة 

يف أذهان األوساط االستعامرية الفرنسية، رسمية كانت أم غري رسمية.
فعىل سبيل املثال، أوردت ال فيجي ماروكان خربا عن هدوء حي كريان سنطرال إبان اشتداد تلك الحملة، بل ونرشت تقريرا مفصال 
عن وضعه األمني خالل األسبوع الذي تىل عزل السلطان ونفيه. وصف كاتب هذا التقرير كريان سنطرال بأنه “أحد األحياء األكرث 
هدوءا منذ أسبوع”، واسرتجع حوادث فرحات حشاد العصيبة التي بلغت أشدها فيه، كام اسرتجع أوامر “الفتانني” الذين كانت تنترش 
فيه بسهولة، وأقر هذا الصحايف باملخاوف الجدية التي أثارها هذا الكريان من الناحية األمنية، عندما بدأت “الفتنة” تنترش يف أحياء 
املغاربة يوم السبت الفارط، قبل أن يعزو هدوءه إىل اإلجراءات التي قمعت “الفتانني” وأجربتهم عىل مامرسة “شغبهم” يف الرباط 
واملدينة القدمية يف الدار البيضاء وغريهام. ثم عدد ذلك الصحايف أوجه الهدوء البادية عىل الكريان من فتح أبواب الحوانيت وانهامك 

الناس يف أشغالهم وشكر التجار املغاربة رجال السلطة املحلية الفرنسية عىل تدخلهم املمزوج بني الحزم والتفهم إبان الحوادث4.

أحمد بن محمد بن قدور
املتظهرين  من  خرج  من  “أول  كان  أنه  قدور  بن  محمد  بن  أحمد  روى  أيضا،  الصدد،  هذا  ويف 
)املتظاهرين(”، وحني وصل إىل الشارع )؟(، رضبه أحد رجال العسكر، برتبة بريگادي، برشاشته، فأصابه 
يف فخذه األمين، مام أدى إىل نقله إىل املستشفى. ومام رصح به، أيضا، أنه قىض، يف املستشفى، فرتة 
عالج امتدت من 16 غشت 1953 إىل بداية أكتوبر 1953، تسنده، يف هذه الرواية، شهادة من املركز 
االستشفايئ بالدار البيضاء. كام تسنده شهادة من السجن الفالحي عني عيل مومن، تفيد بأن املحكمة 
بتهمة  أدانته  بعدما  نافذا،  حبسا  بسنتني   1954 فرباير   18 يف  عليه  حكمت  بالرباط  الرشيفة  العليا 
“املشاركة يف مظاهرة مرجفة” )»participation à manifestation subversive«(، مع احتساب مدة 
العقوبة من 15 أكتوبر 1953 إىل 15 أكتوبر 1955 )تاريخ اإلفراج عنه(، كام تفيد شهادة االعتقال بنقله 

من سجن العادر إىل سجن عني عيل مومن يف 9 فرباير 1955 5.

عبد الكبري الرسغيني ومحمد بن مسعود “بوتاگانت”
نفي  من  أيام  ثالثة  أو  يومني  قبل  سافرت،  الذي  الضخمة  الحشود  عن  الشهود  يتحدث  كام 
له  للتعبري عن تضامنها معه، وعام تعرض  الرباط،  ابن يوسف، من كريان سنطرال إىل قرصه يف 
كريان  من  أصدقاء  ثالثة  أن  الشفوية  الرواية  تفيد  الصدد،  هذا  ويف  واعتقاالت6.  مضايقات  من 
)املدينة  “البحرية”  يف  املستعملة  املالبس  يف  )تاجر  الرسغيني  أحمد  بن  الكبري  وهم  سنطرال، 
القدمية( / كريان الكرميات( ومحمد بن مسعود “بوتاگانت” )بقال / كريان الكرميات( وشخص 
بناء  القطار،  أيام عىل منت  بأربعة  السلطان  الرباط قبل نفي  ثالث مل يستذكر اسمه، سافروا إىل 
اليوم  السلطان صبيحة  املحظور، وقصدوا قرص  االستقالل  تعليامت من مسؤولني عن حزب  عىل 
األصدقاء  قدمت  الرشطة  أن  الرواية  تلك  تفيد  زعري. كام  باب  عند  القبض  عليهم  فألقي  املوايل، 
الدفاع  لهيأة  تام  غياب  أشهر، يف  أربعة  بسجنهم  التي حكمت  الرباط  باشا  أمام محكمة  الثالثة 
وتسند  لعلو7.  بسجن  املعروف  املدين  السجن  يف  قضوها  العادلة،  املحاكمة  رشوط  من  وغريه 
 18 هذه الرواية شهادة اعتقال الكبري الرسغيني، فهي تفيد أن الرجل قد أودع بهذا السجن يف 
بالرباط  الرشيفة  العليا  املحكمة  أن  تفيد  كام  السلطان،  نفي  من  يومني  قبل  أي   ،1953 غشت 
ضد  مظاهرة  يف  “املشاركة  بتهمة  أدانته  بعدما   ،1953 ديسمرب   12 يف  عليه  حكمها  أصدرت 
يعني  )»participation à manifestation contre l’ordre public«(، وهذا  العام”  النظام 
السجن  يف  وإيداعه  عليه  القبض  إلقاء  من  أشهر  ثالثة  حوايل  مرور  بعد  إال  يصدر  مل  الحكم  أن 

.8  1953 18 ديسمرب  بالفعل، يف  الذي غادره، 

أحمد بن محمد بن قدور

عبد الكبري الرسغيني

محمد“بوتاگانت”
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معتقلو 20 غشت 1953
تتحدث الروايات الشفوية عن إرضاب حي كريان سنطرال مدة 8 أيام بعد نفي السلطان يف 20 غشت 1953، وما ترتب عليه من 
مظاهرات قابلتها السلطات الفرنسية يف عني املكان بالقمع، مام أدى إىل استشهاد عدد من السكان، مل نتعرف إال عىل اسم واحد منهم، وهو 
عبد القادر بن اسعيد )كريان زرابة( الذي استشهد يف مظاهرة 20 غشت 1953 9. كام نتج عن هذه املظاهرة حملة اعتقاالت واسعة قامت 
بها القوات الفرنسية خالل الدوريات التي كانت تنظمها، والتي انتهت بعودة الهدوء إىل كريان سنطرال، حسبام جاء يف إحدى الصحف10.
اإلجراءات  من  عددا  الخطة،  هذه  تنفيذ  عن  الرسمي  اإلعالن  عند  الفرنسية،  الرشطة  واتخذت 
املتطرفني املغاربة” و“الذين كانوا موضوع مراقبة لصيقة منذ  اعتقال “الزعامء  االحرتازية، من قبيل 
مدة طويلة قصد إعداد لوائحهم وخطط إلقاء القبض عليهم”11. ومنهم مثانية بادرت فرق من مفتيش 
االستعالمات العامة ومفتيش الرشطة املتنقلة إىل إلقاء القبض عليهم، أربعة منهم من كريان سنطرال، 
الرشيف  موالي  درب  من  املزمزي  وإسامعيل  لحسن  بن  العاوين ومحمد  بن  أحمد  بن  وهم محمد 

ومحمد بن أحمد من كريان جانكري12.

أصحاب محاولة إحراق مستودع رشكة شيل
ويف الليلة الفاصلة بني 21 غشت 1953 و22 غشت 1953، اتفق ثالثة عامل يف رشكة شيل Shell بحي 
روش نوار، وهم حسن بن عياد الرحامين ومحمد بن محمد بن الحوات وعالل بن عبد املالك التادالوي، 
عىل إحراق مستودع البنزين التابع لها بزنقة الجورناد غري بعيد عن معمل السكر، لكن العملية مل تنفذ، 
إذ افتضح أمرها برسعة. وسمح التحقيق الذي أجراه رجال الرشطة يف عني املكان بضبط هويات هؤالء 

األفراد وإلقاء القبض عليهم والتحقيق معهم يف 23 فرباير 1953 13، قبل تقدميهم إىل القضاء. 

البيضاء  الدار  التادالوي أمام قايض التحقيق باملحكمة االبتدائية يف  فقد مثل عالل بن عبد املالك 
 complicité de«(  ’’يف 29 غشت 1953، فوجه إليه تهمة ’’التواطؤ من أجل محاولة اإلحراق العمد
البيضاء يف 29 غشت  بالدار  املدين  السجن  بإيداعه يف  tentative d’incendie volontaire«(، وأمر 
1953، بصفته سجينا احتياطيا، وفيه قىض 4 أشهر، قبل أن يرسح يف نوفمرب املوايل )’’بضامنة مالية’’ 
حسب ترصيحه( 14. ثم أحال قايض التحقيق العسكري حسن الرحامين ومحمد بلحوات عىل املحكمة 
تهمة محاولة إحراق  إليهام  البيضاء يف 23 فرباير 1954، بعدما وجه  بالدار  املسلحة  للقوات  الدامئة 
املستودع. وانتهت هذه املحاكمة بالحكم عىل املتهمني بالسجن املؤبد مع األشغال الشاقة، توزعت 
العفو عنهام  يتقرر  ببور – ليوطي، قبل أن  املركزي  البيضاء والسجن  بالدار  السجن املدين  مدته بني 

وترسيحهام يف 2 ماي 1956 15.

“املحكمة العسكرية بالدار البيضاء تحكم عىل إرهابيني محرقني باألشغال الشاقة
متهمني  إرهابيني  قضية  يف  أمس  ظهر  العسكرية  املحكمة  نظرت  ملراسلنا.  فرباير   20 البيضاء 
املتهمني  من  األول  اعرتف  وقد  شيل.  لرشكة  التابعة  الليسانس  مستودعات  إحراق  مبحاولة 
الحسن بن عياد وأنكر رشيكه محمد بن امحمد. وقد رصح األول عندما طلب منه إعطاء رشوح 
عن سبب جرميته فقال: لقد صار الگالوي عدوا يل عندما خلع سلطاين وملحاربته حاولت إحراق 
صك  ولتالوة  للشهود  املحكمة  أنصتت  وبعدما  الرشكة.  هذه  يف  أسهام  له  ألن  شيل  مستودع 
املسؤولية  إلقاء  محاوال  األول  الجاين  عن  األستاذ كوست  فدافع  للمحامني،  الكالم  أعطي  االتهام 
تحت  فعلته  ارتكب  أنه  ذاكرا  لزبونه  أعذار  إيجاد  األخري يف  واجتهد محامي هذا  الحسن،  عىل 
املحكمة نصف ساعة يف  الدفاع أمضت  السابق. وبعد  السلطان  مفعول خربة خلقية بعد رحيل 
املداولة ثم أعلنت عن الحكم باألشغال الشاقة املؤبدة ضد الرجلني. وسيعرض املتهامن حكمهام 

واإلبرام”16. النقض  عىل محكمة 

محمد بن أحمد بن العاوين

حسن الرحامين

عالل التادالوي

محمد“بلحوات”
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حسن بن محمد
السالح  السوق(  كريان  من  القريب  الحونا  كريان   / )نجار  محمد  بن  حسن  استعمل 
األبيض، يف محاولة، رصح، يف شأنها، مبا ييل: “اغتيال امرأة خائنة تسمى زهرة كانت عاملة 
مع الرشطة االستعامرية بالسالح األبيض، وكانت الرضبة خطرية جدا ونقلت عىل إثرها إىل 
السجن  يف  أودع  احتياطيا،  معتقال  وبصفته  القضية،  هذه  أجل  ومن  مورسگو’’.  مستشفى 
املدين بالدار البيضاء يف 7 سبتمرب 1953 إىل أن حكمت عليه محكمة باشا الدار البيضاء يف 

7 نوفمرب 1953 بسجنه سنة واحدة موقوفة التنفيذ، فرسح17.

الجياليل الرسغيني “مول الفران”
بالتحديد،  فعله،  ما  ندرى  ال  أننا  غري 
)صاحب  الرسغيني  امليك  بن  الجياليل 
تاريخ  يف  الرشيف(  موالي  درب   / فرن 
 25 يكون  أن  نغلب  لدينا،  محدد  غري 
معطيات  لدينا  وليست   ،1953 سبتمرب 
من  شهادته  به  تفيد  ما  حول  دقيقة 
محمد  من  تسلمها  التي  املناشري  توزيع 
املنيوي  ومحمد  املسيوي  لحسن  بن 
أحيل عىل  فقد  بالقتل.  الرشطة  وتهديد 
 25 يف  بالرباط  الرشيفة  العليا  املحكمة 
“الفوىض  بتهمتي  وأدين   ،1954 يناير 
الحكم  فصدر  بالقتل”،  والتهديد 
السجن  بني  قضاها  أشهر،  ستة  بسجنه 
املدين  والسجن  البيضاء  بالدار  املدين 
االبتدايئ  الحكم  وكان  )لعلو(،  بالرباط 
قبل  املدة،  تلك  ضعف  بسجنه  يقيض 
األسلوب،  هذا  وجه  وقد  يستأنفه18.  أن 
السلطة  أعوان  إىل  األوىل،  بالدرجة 
شيوخ  من  سنطرال  كريان  يف  الفرنسية 
محمد  للمقدم  حصل  مثلام  ومقدمني، 
رسالة  تلقى  الذي  املدين  بن  عمر  بن 

تنفيذه19. قبل  تهديد 

حسن بن محمد

الجياليل الرسغيني

P.M., 10 novembre 1953
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موىس بن عيىس
وشارك موىس بن عيىس )نجار / كريان جانكري( يف حملة قطع أسالك الهاتف بحي روش نوار حوايل 
13 أكتوبر 1953، مام أدى إىل اعتقاله مبعمل النجارة جوميني وإحالته عىل محكمة باشا الدار البيضاء 
التي أدانته، يف 24 أكتوبر 1953، بتهمة “التخريب” »sabotage«، وحكمت بحبسه أربعة أيام، قضاها 

يف السجن املدين بالدار البيضاء، فرسح يف 28 أكتوبر 1953 20.

موىس بن أحمد
القبض عليها  ألقي  التي  وانخرط موىس بن أحمد )عامل / قرية سوسيكا( يف “جامعة سينام ريو” 
برسعة، بعد افتضاح أمر أفرادها الخمسة والخمسني. فأودع بالسجن املدين بالدار البيضاء يف 28 أكتوبر 
1953، قبل تقدميه أمام املحكمة الدامئة للقوات املسلحة التي حكمت عليه، يف 5 يوليوز 1954، بسبعة 
 association des« ”سنوات سجنا نافذا وعرش سنوات نفيا، بعد إدانته بتهمة “تكوين عصابة إجرامية
malfaiteurs«، قىض منها مدة فيام بني السجن املدين بالدار البيضاء والسجن املركزي بپور – ليوطي، إىل 
أن رسح يف 23 يناير 1956 بعد صدور ظهري العفو العام عىل إثر عودة السلطان وبرقية توقيف عقوبته21.

خلية اليد السوداء )“العملية”(
وانتظم مجموعة من سكان كريان سنطرال يف إطار خلية اليد السوداء التي عرفت باسم “العملية” 22. 
ويف هذا اإلطار، تحدث الفقيه محامد الجراري املكنى “املاگني” عن تأسيسه “فرقة مكونة من 5 أفراد”، 
رتبهم هكذا: املختار الجديدي وامبارك النارصي وعبد الله )؟( والحسني طوطو وعيل الرحامين الذي وعد 
باملساعدة املالية. ثم استذكر هذا الشاهد أول سالح حصلت عليه الخلية بقوله “فبعدما سلم إيل املختار 
أول سالح دخل يدي درب به أفرادي واحد بعد واحد عىل قدر ما نعرف”. وانتقل إىل الحديث عن محطة أخرى من محطات تأسيس 
الخلية، فقال: “ثم اتصلت باألخ الحسني الحيحي فوعدين... بأنه سوف يربط االتصال بيني وبني اإلخوان السيد محمد بن الحسني الطالعي 
ومحمد بن عبد الرحامن النية الذين أتوا من درب السلطان فقدمت لهم أفرادي الخمسة الذين توىل رءاستي )رئاستي( وإياهم الفقيه 
محمد بن الحسني الطالعي مبحض إراديت لقدرته وكفاءته عىل إيجاد السالح فأحرضت لهم األفراد املختار الجديدي ومبارك بن بجمعة 
)بوجمعة( النارصي وموالي إدريس السباعي وتدربنا يف ذلك اليوم عىل نوعني من األسلحة وكيف ننضم )ننظم( أعامل املقاومة واقتنعنا 
مبرشوعية أعاملنا واتفقنا عىل أن ال نظلم أحدا... وكان عندنا مسدسا )مسدس( فاسدا )فاسد( فأصلحه األخ بن )ابن( عبد الرحامن وتدربنا 

عىل بعض القنابل املحلية ومبادي )مبادئ( العمل بها...” 23. 
وتزيك هذه الشهادة شهادة الحسني بن امبارك الحيحي املكنى “األقرع”: “اتصلت باألخ السيد محمد بن الحسني الطالعي أحد أعضاء 
املنظمة بدرب السلطان وتذاكرت معه يف شأن العمل يف ناحيتي بالحي املحمدي فوعدين بأن يقدم إىل عندي وأمرين بأن أبحث يف الحي 
عىل أفراد مخلصني يصلحون للعمل ففعلت واتصلت بلجنة الحي املحمدي )اللجنة مكونة من السادة محمد بن عيل الجراري واملختار 
الجديدي ومبارك النارصي وموالي إدريس السباعي( ... وملا اتصلت بلجنة الحي املحمدي وعدتهم بقدوم بعض اإلخوان من درب السلطان 
ويف األسبوع املقبل نظم هذا االتصال فقدم إىل عندنا األخ السيد محمد بن الحسني الطالعي ومحمد بن عبد الرحامن النية واجتمعنا مبنزيل 
الذي اتخذناه مركزا لالجتامع ومخزنا للسالح. واجتمعت بنا اللجنة كلها حيث دربونا اإلخوان القادمني عىل نوعني من األسلحة ودربونا عىل 
نظام العمل وعىل صنع بعض القنابل املحلية وكيف يتم استعاملها عند الرضورة. وكان عندنا مسدسا فاسدا فأصلحه األخ بن عبد الرحامن 
يف منزيل ... ودفعت للشهيد الحسني طوطو مثن املسدس الذي يعمل به، كام دربوين اإلخوان عىل كيفية حل السكك الحديدية وتفكيكها 
ليلحق بها عطبا كبريا...”24. وال تختلف شهادة امبارك النارصي كثريا عن هذه الشهادتني السابقتني25، وتؤكد شهادة “الفقيه”بلحسني )طلعي( 
يف هذا الشأن عىل دور الحسني الحيحي يف ربط االتصال بينه وبني طوطو وبعض األفراد26. وعالقة الرجلني تعود إىل الفرتة التي سكن فيها 
الحسني الحيحي يف درب مارتيني من سنة 1950 إىل سنة 1952، حيث انخرط خاللها يف إحدى جامعات حزب االستقالل يف درب السلطان 
عىل يد هذا “الفقيه”، بعدما حصل تعارف بينهام عن طريق أصدقاء من بالد الشلوح27. وقد أقر الفقيه بلحسني بحضور املختار الجديدي 

يف تأسيس “العملية”، بقوله: “كان معهم عند تأسيس أول فرقة بالحي املحمدي، وقال بأنه كلفه باإلتيان مبسدس من الجديدة”28. 

إذن، تكونت النواة األوىل لخلية “العملية” من مجموعة من األفراد املؤطرين تنظيميا وتقنيا من قبل العنرصين الوافدين من درب 
السلطان، وانضم إليها فيام بعد عدد من األفراد الجدد أمثال محمد بن الحاج عمر “شنوف” ومحمد بن إبراهيم “السفناج”. وفيام 

ييل معطيات عن مساقط رؤوس أفراد الخلية وتواريخ ازديادهم التقريبية ونشاطاتهم املهنية وأماكن سكناهم )الوث. رقم 215(29:

موىس بن عيىس

موىس بن أحمد
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سكناهنشاطه مكان الوالدة وتاريخهاالعضو

درب الفقراء“فقيه”1926قبيلة املنابهة ناحية تارودانت“الفقيه” محمد بن الحسني 

1915إدا أو بوزيا ناحية الصويرةالحسني “األقرع” “الشومينو” 
عامالن برشكة السكك الحديدية باملغرب

بلوك السكك الحديدية

كريان زرابة1916أوالد جرار ناحية تزنيتمحمد بن أحامد بن عمر الجراري

كريان الكرمياتمستأجر فران 1934أوالد افرج ناحية الجديدةاملختار بن سعيد الجديدي

عاطل1923قبيلة حاحة ناحية الصويرةالحسني“طوطو”

درب موالي الرشيف
ميكانييك1925تاگونيت ناحية ورزازاتامبارك النارصي 

تلميذ يف مدرسة أوالد األعيان 1937الدار البيضاءحميد ولد بوجمعة 

عامل برشكة كوزميا للسكر1923أوالد جرار ناحية تزنيتمحامد الجراري “املاكني” 

حي الشابو “قهواجي” )نادل(1923أيت إيگاس ناحية تارودانتالحسني “شارلو” 

عامل برشكة شنوف للسكر1930سيدي حجاج أمزابمحمد بن الحاج عمر “شنوف”
كريان البشري

بائع “الشفنج”1913قبيلة حاحة ناحية الصويرةمحمد“السفناج”

)الوث. رقم 215(

تحدثت صحافة الفرتة عن تنظيم هذه الخلية، فهذه “العصابة كانت تحمل اسم »العملية…«” و“أن لكل منهم عمال خاصا يف العصابة 
يهدف إىل نشاط حاد” 30. وفرست سبب اختيار ذلك االسم، حيث قالت “إن خلية كريان سنطرال اختارت لنفسها شعار العملية أي العمل 
31l’action. وتحدثت عن توزع أفرادها إىل ثالثة فرق: فرقة املخربين وفرقة االتصاالت وفرقة “القتلة” 32، وأن أعضاء الفرق ال يعرف أحدهم 

اآلخر إال ثالثة من كل فرقة33. وقدرت عددهم ب 22 عضوا 34، بل وذكرت أحيانا 25 35 و30 36 و50 37. وحددت مهمة كل فرقة كام ييل:
 «… la section renseignements, qui comprenait des enquêteurs chargés de surveiller les futures victimes et de 

connaître leurs habitudes, afin de les atteindre sans péril.
La deuxième section était constituée par des individus faisant «boîte aux lettres». Leur rôle consistait à servir 

d’intermédiaire entre les dirigeants du groupe et les tueurs devant exécuter les victimes.
Enfin, la troisième section était celle des hommes de main, à qui l’on remettait une arme pour abattre un 

individu qu’en général ils ne connaissaient pas» 38.

وقد متكنت هذه الخلية من إنجاز أول عملية يف 27 أكتوبر 1953، وهي اغتيال محمد بن أحمد الحصار أحد الكابرانات العاملني 
يف رشكة كوزميا و“صديق فرنسا” بالقرب من داره يف قرية سوسيكا 39، بعدما أطلق عليه الحسني طوطو النار، ليتوىف يف طريقه إىل 
مستشفى موريس گو40. و“يبدو أنها )العملية( أتت ردا عىل األذى الذي كان يلحقه بالعامل. ومتت ... مبسدس )سدايس – رحى( من 
عيار 92 كان يف ملك بوجمعة بن عبد الله املتعاون مع بونيفاص رئيس ناحية الدار البيضاء والكومندار مانيفي املسؤول العسكري 

عن كاريري ستطرال”41.
كانوا  السويس  بوشنتوف وشارع  أفراد من درب  مع عدة  وتقابل  العمل  مواصلة  “قرر  أنه  الحسني،  الفرتة عن  وورد يف صحافة 
يجتمعون بنية تكوين شعبة سياسية تحت اسم اليد السوداء، ويظهر أن الرئيس كان هو محمد بن الحسني املدعو »الفقيه« البالغ 
25 سنة وقد قرر هذا األخري ارتكاب االعتداء واختار ضحيته الجزار موالي زيدان صاحب املجزرة الكائنة يف درب بوشنتوف )املدينة 
الجديدة( واملعروف بتعاونه مع فرنسا، وكلف ثالثة رجال من درب السلطان بذلك، وهم: محمد بن عبد الله العلمي الخياط، ومحمد 
بن عيل بن عبد املالك وامحمد بن سعيد الشايظمي. ولكن الثالثة عدلوا بعد ثالثة أيام عن ارتكاب جرميتهم وأرجعوا أسلحتهم42، 
وحينذاك استدعى الفقيه طوطو وكلفه باملهمة”43. ثم كلف الحسني طوطو يف 10 نوفمرب 1953 بتصفية موالي زيدان، فأصابه دون أن 
يأيت عليه، مام أجربه عىل الفرار ليسقط بيد بوعزة ولد النرس رجل األمن املغريب املعروف44. وهنا، بدأت عملية “اجتثاث هذه املنظمة 
“العملية”،  أعضاء  أسامء  فضح  من  عليه  ترتب  وما  مدة طويلة  وتعذيبه  املعاريف  كوميسارية  الحسني يف  باستنطاق  اإلرهابية”45، 

فانطلقت حملة االعتقاالت الواسعة من قلب دور املشتبه بهم ومقرات عملهم46.
وجهت الجهات األمنية إىل مراكز الرشطة والدرك يف عموم املغرب مذكرات احتجاز يف حق األشخاص الذين وردت أسامؤهم يف 
التحقيق. وهكذا، متكنت من إلقاء القبض عىل لحسن “شارلو” يف موالي يعقوب وحجز ما كان بيده من مسدس وذخرية47، وعىل الفقيه 
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محامد الجراري يف مسقط رأسه بأحد الدواوير القريبة من تزنيت48، لكنها مل تتمكن من الوصول إىل املختار بن اسعيد الجديدي الذي 
متكن من الفرار إىل املنطقة الخليفية أو منطقة الشامل الخاضعة لالستعامر اإلسباين، عىل الرغم من نرش صورته ضمن الئحة املبحوث 
عنهم عند نقط الحدود49، فاستقر يف تطوان لريتبط هناك بأوساط املقاومني ثم أعضاء جيش التحرير، مع انتحال حرفة التصوير )الوث.  

رقم 216(50:

)الوث. رقم 216(

األمة، 1-1-1955 و1955-1-8

شهادة اللجوء السيايس التي 
حصل عليها املختار الجديدي 

من سلطات الحامية يف تطوان.

املختار الجديدي ضمن 
املطلوبني بالجلباب والطربوش 

األحمر )رقم 21(.
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1

2

2
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3
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فقد  “العملية”.  عن  املعلومات  من  قدر  أقىص  إىل  الوصول  بهدف  وذلك  املتهمني،  هؤالء  أقارب  االعتقاالت  شملت  كام 
)الحسناوي  واملغاربة  الفرنسيني  الرشطة  رجال  لتفتيش   )227 رقم  كامبي  )زنقة  الرشيف  موالي  درب  يف  طوطو  دار  تعرضت 
والرشقاوي( بحثا عن املزيد من األدلة، واعتقل أبوه وأخته الحامل وصهره، بل وتعرض أبوه للتعذيب أيضا للضغط عىل الحسني 
من أجل االعرتاف بأرسار “العملية”، وهددت أمه ماماس بالرضب أيضا. وإمعانا يف األمر، تقرر يف إدارة “بريو عرب” نفي أبيه 
تفتيشا  وفتشتها   )7 )بلوك  الحديدية  السكك  بلوك  “األقرع” يف  الحسني  دار  رأسهام يف حاحة51. كام طوقت  إىل مسقط  وأخيه 
دقيقا دون مراعاة لسالمة أثاثها، بل واقتادت زوجته فاطمة، وبصحبتها صغريها محمد، إىل “دار املراقب” حيث حجزت يومني 
عىل ذمة التحقيق، كام سيق صهره محمد املوساوي إىل كوميسارية املعاريف، حيث تعرض للتعذيب، وذلك قبل أن تتمكن من 
إلقاء القبض عليه يف محطة قطار امريزيگة يف منطقة خريبگة، حيث كان يف سفر عمل52. كام شملت تلك االعتقاالت أصدقاء 
السكك  يف  العمل  يف  “األقرع”  الحسني  زميل  الباعمراين  بوشتى  بن  الطاهر  اعتقل  فقد  العمل،  يف  وزمالءهم  عنهم  املبحوث 
البوليس53، كام اعتقل محمد بن الطاهر )بلگناوي( “حارس بقرية معمل السكار” عىل  الحديدية الذي نال نصيبه من تعذيب 
القائد  “عند  اإلقامة  وإجباره عىل  ونفيه  بل   1953 نوفمرب   6 بتاريخ  الطرد  أمر  قبل صدور  للتعذيب،  وتعرض  “خلفية طوطو” 

)؟(54. اليعقويب” 

يف  واملشاركة  العمد  القتل  ومحاولة  العمد  القتل  تهم  توجيه  إىل  انتهى  التحقيق  لكن  العرشين55،  املحجوزين  عدد  تجاوز 
ثكنة  املسلحة يف  للقوات  الدامئة  املحكمة  أمام  مثلوا  14 شخصا،  إىل  والذخرية،  األسلحة  وتكوين عصابة مجرمني وحيازة  القتل 

هود يف 27 أبريل 1954، واحد منهم يف حالة فرار )الوث. رقم 217(56: 

محامد بن أحمد الجراريمحامد “املاگني” الجراريالحسني الحيحي “األقرع”محامد بن الحسني “الفقيه”الحسني بن أحامد “طوطو”

حميد بن بوجمعةمحمد بن إبراهيم السفناجمحمد بلحاج“شنوف”امبارك النارصيلحسن “شارلو”

 )الوث. رقم 217(

وقد مثل أعضاء هذه الخلية املعتقلون أمام املحكمة الدامئة للقوات املسلحة بالدار البيضاء يف 27 أبريل 195457، ودام النظر يف 
هذه القضية حتى صدور األحكام يف 30 أبريل املوايل )الوث. رقم 218 ورقم 219(58:
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تخفيف  عىل  الفرنسية  الجمهورية  رئيس   René Coty كويت  روين  وافق  وقد 
الحسني  دون  الشاقة،  األشغال  مع  املؤبد  السجن  إىل  “الفقيه”  عن  الحكم 
 .195459 أكتوبر   24 يف  العادر  بسجن  اإلعدام  حكم  فيه  نفذ  الذي  “طوطو” 
ولد  حميد  وهو  العسكرية،  املحكمة  نظر  من  استثني  واحد  متهم  حالة  وهناك 
فقد  قارصا،   ،1953 دسمرب   8 يف  عليه  القبض  إلقاء  أثناء  كان،  الذي  بوجمعة 
املحكمة  عىل  فأحالته  قضيته،  يف  االختصاص  بعدم   1954 فرباير   16 يف  رصحت 
املدين  السجن  من  نقله  وتقرر   ،1954 أبريل   27 يف  بالرباط  الرشيفة  العليا 
أبريل   27 ويف   .1954 يونيو   29 يف  بالرباط  املدين  السجن  إىل  البيضاء  بالدار 
عصابة  تكوين  ألجل  نافذا  حبسا  شهرا  ب“ثالثني  الحكم  حقه  يف  صدر   ،1955
الذي  العفو  من  استفاد  أنه  غري   ،1953 دسمرب   8 من  عد رسيانه  مع  مجرمني”، 
أصدره روبري شومان Robert Schumann وزير العدل يف عهد الرئيس كويت يف 

الفطر60. عيد  مبناسبة   1955 ماي   23

السجن  إىل  نقلهم  قبل  البيضاء  بالدار  املدين  السجن  مدة يف  املحكومون  قىض 
هو  كام  عادية،  رسائل  وأرسهم  يتبادلون  كانوا  وخاللها  ببور-ليوطي،  املركزي 
رقم  )الوث.  أرسته  إىل  “شارلو”  لحسن  بعثهام  اللتني  التاليتني  الرسالتني  شأن 

.61)220

)الوث. رقم 218(
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الحكمالتهم العمراالسم

30الحسني بن أحمد “طوطو”

“تكوين عصابة مجرمني وحيازة األسلحة 
والذخائر والقتل العمد ومحاوالت القتل العمد 

واملشاركة يف القتل العمد”

اإلعدام
35محمد بلحسني “الفقيه”

20 سنة سجنا مع األشغال الشاقة و20 سنة نفيا36لحسن بن امبارك “شارلو”

30الفقيه محمد الجراري أو املاگني
15 سنة سجنا مع األشغال الشاقة و15 سنة نفيا

36الحسني بن امبارك 

5 سنة سجنا و10 سنوات نفيا28امبارك ولد كنا“الگاراجيست”

7 سنة سجنا مع األشغال الشاقة و10 سنة نفيا27محمد بن الحاج “شنوف”

السجن 5 سنوات مع إيقاف التنفيذ41محمد بن إبراهيم “السفناج”

20 سنة سجنا و20 سنة نفيا )غيابيا(29املختار بن سعيد الجديدي

سنتان سجنا“تكوين عصابة مجرمني”38محمد بن أحمد بن عمر الجراري

)الوث. رقم 219(

)الوث. رقم 220(

رسالة لحسن“شارلو” إىل أرسته من السجن املدين 
بالدار البيضاء “اغبيلة” يف 24 مارس 1954.

رسالة لحسن“شارلو” إىل أرسته من السجن املركزي ببور–ليوطي 

يف تاريخ الحق، لكنه غري مذكور )رسح منه يف 28 يناير 1956(.
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)الوث. رقم 220(

لكننا عرثنا عىل رسالة بعثها الحسني “طوطو” إىل املندوب لدى املحكمة الدامئة للقوات املسلحة يف 19 يناير 1954، ومنها نسخ إىل 
كل من محاميه جورج دجيان Georges Djian بالدار البيضاء واملراقب املدين رئيس ناحية الدار البيضاء ومدير السجون، يتظلم فيها 

مام يعانيه من رشوط السجن القاسية:
“يرشفني أن أثري انتباهكم إىل املعاملة السيئة التي أتعرض إليها ففيام يتعلق باألكل فتعطى لنا رشبة مركبة من الجلبان والقرع 

واملاء وال تؤكل. 
وكلام طلبنا بتغيري هذا النوع كان الجواب )سنأيت لكم بالبفتيك( وإننا ال نطلب لهم )البفتيك( ألننا ال نجهل أننا سجناء وال نستطيع 
بلع ما ذكر وال نطالب إال مبا يخصصه القانون للسجناء، وأعتقد أن لنا الحق يف الحصول عىل قطعة لحم يف األسبوع، وهذه القطعة ال 
تؤكل هي كذالك فرائحتها الكريهة تؤثر عىل الزنزانة نظرا لكونها طبخت يف املاء وحده. وأثناء الليل فإننا ال ننام ألن مصباحا قويا ييضء 
طول الليل اليشء الذي يحول بيننا وبني النوم. وهذه أربعة أشهر وأنا أتأمل من صداع األسنان، وشكوت من ذلك عدة مرات ولكن مل 
أجد من يشفق عيل. لذا ألتمس منكم العمل عىل وضع حد ملا ذكر ألنني محكوم باإلعدام وأنتظر ما سيكتبه إيل القدر، وأنا ال أطلب 

إال ما هو حق – وال أبالغ. والسالم”62.
كان محامو املحكومني باإلعدام من أفراد هذه الخلية ضمن وفد هيأة الدفاع الذي استقبله روين كويت يف 25 نوفمرب 1954 من أجل 
طلب العفو أو التخفيف من العقوبة63، وهو ما استفاد منه محامد بلحسني64 دون الحسني طوطو الذي نقل إىل سجن العادر يف اليوم 
نفسه، حيث قىض فيه بضعة أسابيع قبل إعدامه يف 18 دسمرب 1954 65. غري أننا ال نعلم هل تقدم غريهام بالطلب نفسه، ما عدا 
محمد بن أحمد بن عمر الجراري الذي استأنف دفاعه أمام محكمة النقض الدامئة للقوات املسلحة 
يف الجزائر بتاريخ 25 ماي 1954، لكن بدون جدوى، وذلك قبل أن يستفيد من تقليص لعقوبة السجن 

مبوجب املرسوم الصادر يف 12 يناير 1955 66. 

وهذا أحمد وحامن يتذكر تضامن سكان كريان سنطرال مع أرسته بعد اعتقال والده »الحسني األقرع«:
“سمعت طرقا قويا، وأنا نائم بجوار أمي وإخويت )عائشة ومحمد وإبراهيم وزهرة(، عىل باب دارنا 
يف بلوك السكك الحديدية املقابل لسينام السعادة يف ليلة من ليايل سنة 1953. فنهضت مذعورا، وأنا 
يف السادسة من عمري، فرأيت أمي تفتح الباب، فإذا بقوات »الگارد موبيل« تحارص الدار. مل أستوعب 
ما جرى أمامي، خاصة ملا اقتحموا الدار، وأخذوا يبحثون يف كل نقطة منها، ممزقني األثاث ومبعرثين 
األواين عىل بساطتها، بل وحتى “التحمرية” وغريها من التوابل مل تسلم من إتالفهم. سألوا أمي عن مكان 
أيب، فأخربتهم أنه يف سفر عمل إىل امريزيگ قرب خريبگة، ثم أخرجوا شخصا من سيارتهم، وكشفوا عن 
وجهه بعد إماطة »قب الجالبة«، لتدلهم عن اسمه )وهو الحسني طوطو(، فردت بأنها امرأة ال يسمح 
لها باالطالع عىل هويات أصدقاء زوجها. ثم استدعيت إىل دار املراقب القريبة من الدار، فاحتجزت يوما 
أو يومني الستنطاقها، وكان بصحبتها أخي األكرب محمد، وظلت هناك رهينة اإلهامل إىل حني ترسيحها.
بدأت محنة أمي بعد نقل أيب من كوميسارية املعاريف إىل »حبس اغبيلة«، فكان عليها أن تتصل 
باملحامي الذي يتوىل الدفاع عنه، وما خفف عنها األمر أن الله قيض لنا جارا، وهو الحسني الشايظمي 
)بايب(، كان يصحبها ويدلها عىل الطريق وعىل ما يجب فعله. ومل تزدد املعاناة إال شدة، بعد الحكم 
بسجن أيب 15 سنة ونقله إىل سجن القنيطرة البعيد، مع ما ترتب عىل ذلك من تعب وثقل قفة ... ما 
خفف من األمر أن »أبا موالي« أحد أصدقاء أيب وزميله يف العمل كان يصحب أمي، وهي بلباس ذاك 

“حرضة األب الحنني الصابر العزيز مبارك بن بها أمي الحنينة زوجتي أوالد عليكم السالم جميعا ورحمة الله من عند السجني 
لحسن بن مبارك بن بها وبعد فحمدا وشكرا لله أوال وءاخرا عىل ما أعطى وما أخذ وما قدر نطلب منه جل وعز أن يعفو عنا وأن 
يخفف عنا ما نزل بنا ونطلب منكم أنتم أن تدعو الله صباحا ومساءا أن يعجل لنا ولجميع إخواننا بالفراج )بالفرج( إنه فعال ملا 
يريد وبعباده لطيف خبري وأطلب منكم تانيا أن تسمحوا يف حقكم ويف عرقكم الذي أكلته يف عهد الطفولة وعرقكم الذي ال زلت 
ءاكل )آكل( منه حتى يف عهد الرجولة الذي كان يجب عيل فيه أن أتعب أنا ليك تسرتيحوا أنتم وأطلب منكم أيضا أن ال تتعبوا 
فوق طاقتكم واعلموا أنه ما خصني إال خبار )أخبار( سالمتكم والجلوس معكم والسالم”.نا ليك تسرتيحوا أنتم وأطلب منكم أيضا 

أن ال تتعبوا فوق طاقطكم )طاقتكم( واعلموا أنه ما خصني إال خبار )خرب( سالمتكم والجلوس معكم والسالم”

أحمد وحامن

فاطمة بنت عبد الله الحيحي
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الوقت )النقاب و«الحايك«(، إىل القنيطرة عىل أساس أنها زوجته حتى تستفيد من ركوب القطار باملجان بعد حرماننا منه. كانت أمي 
تزور أيب مرة واحدة كل شهر، حسب ما كان مسموحا به، فتأخذ معها أحد أبنائها بالتناوب. وقبل ذلك، كانت تطبخ »الدجاج البلدي« 
)مل يكن آنذاك »دجاج رومي«(، لتحمله إىل أيب، ومل يكن نصيبنا منه إال املرق )»البلول«(. وألنها كانت مشغولة بقصة اعتقال أيب، فإنها 
مل تأبه بتسجييل يف إحدى املدارس املوجودة آنذاك، فواصلت حفظ القرآن الكريم يف »الجامع«. وباملناسبة، كانت تقام طقوس عند 
»تخريجة الجامع«، تكون مناسبة لالعرتاف بفضل »الفقيه« عىل »الخريج«، كنت أستدعى إليها لزوما، حتى أحظى بأكل ما لذ وطاب.
طرد أيب من رشكة السكك الحديدية، فصحبت أمي إىل محطة البضائع التابعة لها يف روش نوار، الستالم ما ترك من لباس وغطاء يف محطة 
امريزيگ قبل إلقاء القبض عليه، فلم أنس دموع فرانكو »الشاف ديال الوالد ديايل«، وهو يرمقني متأملا ويسلمني 10 رياالت. وأجربنا عىل 
إخالء دار الرشكة، فنقلنا »حوايجنا« عىل عربة )»كارو«( وما توفر لدينا من »فطرة الزرع« يف »كارو« آخر، فسكنا بدار يف بلوك السعادة غري 

بعيدة من سوق السالم الحالية، اكرتيناها من شخص، اسمه قدور، لكننا مل نكن نعلم كيفية أداء واجب الكراء وال من يتواله. 
ال أستطيع أن أمل بجوانب التضامن األخرى التي عرب عنها كل من عرف حالنا من سكان بلوك السكك الحديدية وباقي سكان كريان 
سنطرال وأصدقاء الوالد وزمالئه. فكل الجريان األقارب واألباعد كانوا يخصوننا ب“فطرة العيد” بدون استثناء، بل وكانوا يعدون منحها 
لغرينا حراما. وعند نهاية كل شهر، كان الحسني الشايظمي يتكلف بجمع مال الدعم من الجريان، بينام يوكل هذا األمر إىل رحال »بولحية« 
)الطاهري( بالنسبة ملعارف أيب يف العمل. أما أحامد الحالق يف ماريش بلوك السكك الحديدية، فكان يحلق شعري وشعر أخوي محمد 
وإبراهيم مجانا، بل »كيدور معنا«. ومسعود ومن معه من مستخدمي سينام السعادة، فكانوا كرماء معنا يف السامح لنا مبشاهدة جميع 

األفالم التي تعرضها منذ بدايتها سنة 1954.

ظللنا عىل هذا الحال، حتى رسح أيب سنة 1956، فعاد إىل أرسته يف بلوك السعادة معززا مكرما، فنظم حفل بهيج، ذبح فيه األهل العجول 
وأنشدت فيه فرقة تسكاوين أهازيج الشلوح ... ثم عاد إىل عمله وداره يف بلوك السكك الحديدية، وتنبه إىل رضورة إلحاقي مبدرسة، كانت هي 

مدرسة السعديني يف درب موالي الرشيف. لكن معاناة أرسيت مل تنته، بل مل تزدد إال شدة بعد ذلك، وهو ما ال يسمح املقام بتفصيله اآلن”.

صامبا بن سامل
هناك حالة اعتقال ال نعلم عنه شيئا يخص صامبا بن سامل )“قهواجي” / درب موالي الرشيف(، ورد 
 impliqué dans l’affaire Légion II cellule de terroristes )P.V.“ :يف شأنه يف وثيقة رسمية ما ييل

n° 31 63/PJ du 21 novembre 1953(”، وانتهى بالحكم عليه بثالثة أشهر سجنا67.

2( اعتقاالت سنة 1954 :

مجموعة عالل بن املدين العبدي
مبارك  بن  بن رحال وبنعيىس  الشبان، وهم محمد  الرشيف من عدد من  العبدي خلية يف درب موالي  املدين  بن  أسس عالل 
الدكايل )نجار / درب موالي الرشيف( وأحمد بن مبارك وعبد السالم بن رحال العبدي ولحسن بن محمد الباعمراين واملحفوظ بن 
امبارك )مصلح الراديوهات / درب موالي الرشيف(68. وحسب ما جاء يف أحد امللفات، فإن هذه الفرقة وضعت عدة قنابل من 
صنع محيل لعدد من سيارات الفرنسيني )سيارة سرتوين يف حي روش نوار وسيارة أخرى أمام محطة القطار طريق درب موالي 
الرشيف( وأحرقت مخزنا للحبوب تابعا لرشكة دوكسيلو يف روش نوار، إىل أن متكنت الرشطة الفرنسية من إلقاء القبض عىل أغلب 
أمام املحكمة  أبريل 1955  الفرقة يف 12  الباعمراين. وقد مثل أعضاء  العبدي وأحمد بن مبارك ولحسن  أعضائها، وباألخص عالل 
العليا الرشيفة بالرباط، فحكمت عىل عالل العبدي بالسجن ثالث سنوات قىض منها مدة يف عني عيل مومن إىل أن رسح منه يف 
27 نوفمرب 195569، بينام وضع املحفوظ بن مبارك يف 30 مارس 1954 رهن االعتقال االحتياطي بالسجن املدين بالدار البيضاء ثم 
الرسائل”، وظل كذلك حتى  بواسطة  بالقتل  والتهديد  النار  “تكوين عصابة مجرمني ومحاولة إرضام  اتهامه ب  بعد  لعلو،  بسجن 
إليه تهم “تكوين عصابة مجرمني  اعتقل يف 29 دسمرب 1953 ووجهت  النجار، فقد  أما بنعيىس   .195570 أبريل   14 العفو عنه يف 
أن  بالرباط قبل  املدين  السجن  ثم  البيضاء  بالدار  املدين  السجن  بالقتل واإلحراق عمدا”، واقتيد إىل  القتل والتهديديات  ومحاولة 

تربئه املحكمة العليا الرشيفة يف 12 أبريل 1955 ويرسح بعد ذلك بيومني71.

صامبا بن سامل
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محمد بن  محمد 
مناشري مرجفة”  “توزيع  1954، عىل خلفية  يناير   21 بتاريخ  تادلة  كريان جانكري( يف قصبة   / )بناء  بن محمد  اعتقل محمد 
بسجنه  التي قضت  تادلة  قصبة  فعرض عىل محكمة  انتيفة،  بقبيلة  رأسه  »distribution de tracts subversifs« يف مسقط 

سنة نافذة ابتداء من 21 يناير 1954، قضاها يف سجن املدينة72.

محمد الكريك ومحمد السعيداين ويزة السعيدانية
مل تقترص مقاومة الكريان عىل النشاط يف إطاره الجغرايف، بل تجاوزته إىل أماكن 
أخرى، نسوق النص التايل الذي يتحدث عن دور محمد بن أحمد الكريك ومحمد 

ابن الكبري السعيداين ويزة بنت املعطي السعيدانية يف قبيلتهم بناحية الربوج73: 
“صدر حكم )ملحقة السدد بالربوج( عىل املسمى محمد بن الكبري )كريان 
الرحبة( يقيض عليه بثالثة أشهر حبسا نافذا وذلك بتاريخ 54/2/23. وكانت التهمة 

املنسوبة إليه هي قطع أسالك هاتفية وتوزيع املناشري قصد اإلخالل باألمن”. 

محمد بن الكبري السعيداينمحمد بن محمد

عالل العبدي

املحفوظ بن مبارك

بنعيىس بن مبارك الدكايل

«Huit jeunes terroristes arrêtés à la suite de la dénonciation d’un chef de cellule arrêté 
à Safi. Ils avaient tenté d’incendier des voitures, de fabriquer des bombes et d’extorquer de 
l’argent à des commerçants marocains

La police vient de décimer un nouveau groupe de terroristes. S’il ne s’agit que d’apprentis, il n’en 
reste pas moins vrai que leur activité aurait pu devenir extrêmement dangereuse dans l’avenir.

Une tentative d’incendie commise par les membres de ce groupe dans des docks-silos 
sur la route de Rabat le prouve. Si le feu s’était déclaré comme ils le souhaitaient, un très 
grave incendie eut été à déplorer.

L’arrestation des ces individus par la brigade antiterroriste a pu être opérée grâce à la 
dénonciation d’un chef de cellule arrêté récemment à Safi, et chez qui ont été trouvées 25 
cartouches de dynamite.

On arrêta d’abord deux Marocains, qui ont avoué appartenir à l’Istiqlal, il s’agit d’Allal 
ben Mohamed, âgé de 17 ans, étudiant, et d’Ahmed ben M’Barek, 20 ans, peintre en 
bâtiment, chef d’une cellule à Safi et une autre à Casablanca.

Leurs complices sont également de tout jeunes gens : Abdessslem ben Mohamed, 17 
ans, menuisier; Larbi ben Abdellah, 19 ans, aide-menuisier; Mahjoub (Mahfoud) ben 
Bark, 17 ans, apprenti radio; Allal ben Mohamed, 25 ans, menuisier, Benaïssa ben 
M’Bark, 25 ans, menuisier, et Mohamed ben Ahmed, 15 ans, peintre en bâtiment. Tous 
habitaient en Nouvelle-médina de Casablanca. Cette cellule de terrorisme avait été créée 
immédiatement après la déposition de l’ancien sultan. Ses membres avaient juré de 
combattre les Européens et de garder le secret sur leur entreprise sous peine de mort.

Ils avaient envoyé des lettres de menace à des commerçants marocains à qui ils demandaient 
de verser des sommes d’argent pour financer la guerre aux ennemis du peuple.

Leur activité terroriste s’est limitée, semble-t-il, à des échecs. Ils ont reconnu deux tentatives 
d’incendie de voitures. Ils ont essayé, de plus, d’incendier un dépôt de docks-silos situé route 
de Rabat. Plusieurs autres tentatives d’incendie ont été également inscrites à leur actif.

Ces terroristes avaient tenté, de plus, de fabriquer des bombes, mais n’y étaient pas 
parvenus. Ils ont avoué avoir jeté les quatre cartouches de dynamite qu’ils détenaient à 
cet usage dans un puits. Mais la police ne les a pas retrouvées.

Ce nouveau groupe de terroristes a été présenté par les services de police à la 
juridiction militaire ».
                                                                                                      V.M., 9 janv. 1954.
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الجياليل بن بوحبة إىل املراقب املدين  القائد  وبعدما أتم مدة حبسه، مل يقلع عن عمله يف املقاومة، بدليل ما ورد يف رسالة 
مبكتب الربوج يف 3 نوفمرب 1955 من مختلف األعامل التي قام بها صحبة زوجته إيزة بنت املعطي السعيدانية وصديقيه محمد 

الذبنييش يف بني مسكني: السعيداين وجاريب أحمد بن املعطي بن أحمد  ابن أحمد املدعو لكريك 

“الحمد لله                                                                                                                         يف 1955/11/3 م
إىل سعادة السيد املراقب املدين مبكتب الربوج تحية وسالما

بها  قامت  التي  )االضطرابات(  واالذطرابات  األحداث  تغيري  عن  الشافعي  بدار  الخميس  سوق  من  اليوم  أخربكم  فإنني  وبعد 
عصابة إجرامية مكونة من أربعة أشخاص. هؤالء قد قدموا من الدار البيضاء من أجل أعامل إجرامية ونهبية وقد فزعوا كل من 
حرض وخصوصا أصحاب السلطة. ولقد هددوين بالقتل لوال ما فررت منهم. ولهذا حصل فيها الشيخ رحال والخليفة ج. الصحراوي 
ورضبوهم بالعصا ورضبوا كذلك املخزين ابن خويا ولقد نزعوا منه السالح ثم فروا عىل مثني )منت( سيارة بيضاء من نوع ابويك 
رقم 1996-12. لهذا إنني قد علمتكم )أعلمتكم( عن هؤالء املجرمني وأحوالهم وما يقومون به من اذطرابات )اضطرابات( وإنهاب 
وتخريب داخل البالد وخارجها من سنتني أو أكرث. ابرزوا ابتداء من سنة 1953 ألنهم أبناء هذه القبيلة وأعاملهم هي هذه يوزعون 
املنارش )املناشري( ويقطعون الخيط التلفوين ومينعون الناس عن الذبيحة يف العيد الكبري ويحرقون األعمدة وكثري من أعاملهم التي 

سأذيل )سأديل( بها لكم يا سيدي املراقب. وعىل كل حال إنني تحققت من شخصيتهم وهم: جاريب 
)السعيداين(  اسعيداين  لكبري  بن  ومحمد  افريحة  أوالد  من  الذبنييش  أحمد  بن  املعطي  بن  أحمد 
الساكن  )السعيداين(  اسعيداين  لكريك  املدعو  أحمد  بن  ومحمد  بالبيضاء  بكريان صنطرال  الساكن 
بكريان صنطرال بالدار البيضاء وإيزة بنت املعطي بن ج. اسعيدانية )السعيدانية( الساكنة بكريان 
صنطرال بالدار البيضاء. لهذا ال بد ثم ال بد بأن ترسل ملخازنية )املخازنية( إىل أوالد افريحة ليلقوا 
القبظ )القبض( عىل واحد منهم وهو جاريب أحمد بن املعطي ألنه مختبئ داخل )داخل( منزله 
يف  الفزع  أدخلوا  أنهم  إال  البيضاء  الدار  إىل  فروا  فقد  اآلخرين  وأما  افريحة  أوالد  ادبانشة  بدوار 
قلبي وروعوين وهم يعملون عمل املجرمني ذاخل )داخل( قبيلة بني مسكني ألنهم مطرودون منها. 
وقد طردهم املراقب السيد مارك زوزا. ولهذا أصبحوا صيلة )صلة( وصل بني هذه القبيلة وعصابة 
اإلعالم  وبهم  املراقب  يا سيدي  األمر  من هذا  وبال  كونوا عىل حذر  لهذا  البيضاء.  بالدار  املجرمني 

وعلينا الخدمة والسالم.
إمضاء القائد الجاليل بن بوحبة”.

سليامن بن العريب
ويف 14 يناير 1954، ألقي القبض عىل سليامن بن العريب )حالق / بلوك 
11(، فاتهم بتهمة “عرقلة حرية العمل” »entrave à la liberté« وقدم 
أمام محكمة باشا الدار البيضاء التي حكمت عليه يف 27 فرباير 1954 بستة 
أشهر حبسا نافذا، قضاها يف السجن املدين بالدار البيضاء إىل أن رسح يف 

20 يوليوز 1954 74.

املفضل بن العرسي
ويف 17 فرباير 1954، ألقي القبض عىل املفضل بن العرسي )درب موالي 
الرشيف( يف خريبكة، وحجزت سيارته التي كان يستعملها لصالح املقاومة 
التي  يف كريان سنطرال. ويف 24 أبريل 1954، قدم أمام محكمة خريبكة 

حكمت عليه بعرشين يوما حبسا نافذا 75.

املفضل بن العرسيسليامن بن العريب

يزة بنت املعطي السعيدانية
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“ستة تجار من حي سنرتال” )؟(
“املحكمة الباشوية بالدار البيضاء تصدر حكمها عىل ستة تجار من حي سنرتال

البيضاء 1954/3/6. صباح الخميس عقدت املحكمة جلسة خاصة مبحاكمة 6 تجار حي سنرتال رفضوا إسعاف أحد ضحايا اإلرهاب 
بحي سنرتال خليفة أمني البقالني.

وبعد االستامع إىل مرافعات الدفاع الحكم:
- اثنني بالسجن شهرين

- الثالث بالسجن شهر واحد
- الرابع بالسجن شهر واجد مع وقف التنفيذ مراعاة لصغر سنه الذي ينهز 14 سنة

وبرأت اثنني لعدم وجود األدلة الكافية ضدهام” 76.

ضحايا إرضاب 30 مارس 1954 واعتقاالت شهر أبريل املوايل
وعىل إثر اإلرضاب الذي نظمه حزب الشورى واالستقالل مبناسبة حلول ذكرى عقد الحامية يف 30 مارس 1954، نظمت السلطات الفرنسية 

حملة اعتقاالت واسعة يف كريان سنطرال ويف غريه، وهو ما يتناوله الخرب يف جريدة لو بويت ماروكان يوم 6 أبريل 1954 )الوث. رقم 221(.

وكان من نتائج هذه الحملة الواسعة من االعتقاالت مثول 4 مسؤولني عن حزب الشورى واالستقالل يف 
كريان سنطرال أمام محكمة باشا الدار البيضاء، وذلك بتهمة املس بالنظام العام، وهم عبد الرحامن بن 
محمد املسفيوي )عامل بالسكك الحديدية / درب موالي الرشيف( وعدي بن التهامي )عامل يف “لوزين 
الرباد” / كريان البشري( وعبد القادر بن محمد وإبراهيم بن محمد. فقد اتهم عدي وعبد الرحامن املسفيوي 
بالقيام ب“دسائس مشبوهة” »menées suspectes«، وهو تعبري عام دقق ب“املشاركة يف حوادث 30 
مارس 1954 بالتهديد بالسالح” من أجل إغالق املتاجر. فحكمت عليهام بالسجن النافذ 3 أشهر، قضياها 

بالسجن املدين يف الدار البيضاء فيام بني 24 ماي 1954 و24 غشت 1954 )الوث. رقم 222(77. 

«QUATRE MAROCAINS dont le responsable du P.D.I. pour le secteur des 
Carrières Centrales ONT ÉTÉ PRÉSENTÉS HIER AU PACHA pour actes de 
nature à troubler l’ordre public

A la suite de l’arrestation, que nous avons relatée il y a un mois, d’un groupe 
de tueurs appréhendés à Fédala, la police vient, après un complément d’enquête, 
de présenter au Tribunal du Pacha quatre Marocains convaincus d’actes à 
troubler l’ordre public.

Parmi eux se trouve le responsable du Parti Démocrate de l’Indépendance 
pour les Carrières Centrelas, Abderrahmane ben Mohamed, employé aux CFM 
et demeurant au derb Moulay-Chérif.

Les autres sont deux intermédiaires, Abdelkader ben Mohamed, ainsi que 
l’adjoint d’Abderrahmane ben Mohamed, Addi ben Thami, trésorier du PDI 
aux Carrières Centrales».                                                        V.M., 25-5-1954.

)الوث. رقم 222(

)الوث. رقم 221(
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غري أننا ال منلك معطيات دقيقة عن شهداء هذه املظاهرات التي تتحدث 
الرحامن  عبد  الحاج  جامع  وامتالء  عددهم  كرثة  عن  الشفوية  الروايات 
يف  االعتقاالت  هذه  عالقة  عن  معلومات  أية  منلك  ال  أننا  كام  بأنعاشهم78. 
أوساط الشوريني باالعتقاالت التي مست 3 أشخاص يف حي كريان سنطرال، 
بررتها جريدة لو بويت ماروكان يوم 9 أبريل 1954 بسعيهم إىل عرقلة ركوب 
“نساء مغربيات” الحافلة من أجل التوجه إىل مقرات أعاملهن يف “املدينة” 
)املدينة األوربية(، مع ما ترتب عليها من عرضهم عىل البوليس االستعامري 
بن  بالعريب  يتعلق  ...واألمر  املعاريف  كوميسارية  باستنطاقهم يف  قام  الذي 

بوعزة والعريب بن لحسن ومحمد بن عمر )الوث. رقم 223(.

عمر بن عباس
ويف هذا السياق، ويف تاريخ غري مضبوط لدينا نرجح أن يكون 9 أبريل 1954، 
الحايط(  / كريان  باريزيان  القبض عىل عمر بن عباس )عامل يف رشكة  ألقي 
عىل  فعرضا  سنطرال”(،  كريار  سكان  )“من  العباس  بن  مسعود  بن  ومحمد 
محكمة الشاوية الشاملية )شاوية - نور( بالدار البيضاء )املحكمة االبتدائية( 
يف 20 أبريل 1954، فحكمت عليهام بالسجن سنة واحدة نافذة، بعد إدانتهام 
بتهمة “تحريض العملة عىل عدم التدخني”، قضيا مدة منها يف السجن الفالحي 
العادر وسجن عني السبع )؟(، قبل نقلهام إىل السجن املدين بالدار البيضاء يف 19 
يوليوز 1954، من أجل النظر يف االستئناف الذي تقدما به أمام املحكمة اإلقليمية 
بالدار البيضاء. ومام جاء يف ملخص الحكم يف جلسة 24 يوليوز 1954: “باسم 
جاللة امللك نرصه الله. إن املحكمة بعد املداولة طبقا للقانون بناء عىل أنه يف 
هذه القضية مل تثبت الجنحة وحيث أنكرا )أنكر( املتهامن خالل املرافعة إنكارا 

كليا كل ما نسب إليهام وقع الحكم برباءتهام”. فرسحا يف 27 يوليوز 1954 79.

قدور بن املحجوب
ويف 15 أبريل 1954، ألقي القبض عىل قدور بن املحجوب، وهو مياوم من كريان الخليفة، وهو يدعو السكان إىل اإلقالع عن التدخني، 
 propos de nature“ »وهو ما صنفته محكمة باشا الدار البيضاء يف 17 أبريل املوايل يف إطار »كل ما من شأنه أن أن ميس بالنظام العام

à troubler l’ordre public”، فأودع بالسجن الفالحي العادر عىل سبيل االحتياط، غري أنه متكن من الفرار منه يف 7 سبتمرب 1954 80 .

أحمد بن حمو
 28 يف  نظنه  لكننا  اعتقاله،  تاريخ  نضبط  أن  دون  الكدية(  بلوك   / )مياوم  حمو  بن  أحمد  الحوادث  هذه  يف  اعتقل  كام 
السجن  السجن قضاها يف  بسنة واحدة من   1955 14 فرباير  الرشيفة يف  العليا  املحكمة  عليه  قبله، وقد حكم  أو   1954 أبريل 
الفالحي عني عيل مومن إىل غاية 28 أبريل 1955 تاريخ إكمـال مدة عقوبته، بعدما وجهت إليه تهمة “التمرد وتكوين عصابة 

.”sédition et association de malfaiteurs“ 81 ”إجـرامية

أحمد بن حموقدور بن املحجوبعمر بن عباس

)الوث. رقم 223(
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ضحايا القائد امليك املذكوري 
دفع تنامي العمل املسلح السلطات الفرنسية إىل العمل عىل نسفه، وذلك باتخاذ عدد كبري من اإلجراءات سنة 1954، ومنها استقدام 
بعض القواد من البادية الذين تكلفوا بتجهيز البدو وتدريبهم من اجل القيام بدوريات املراقبة والحراسة )“عسة”(82، يف السياق الذي 

حدده الجرنال گيوم املقيم العام يف ترصيحه التايل:
«Depuis plusieurs mois une poignée d’agitateurs cherchent à imposer sa loi au pays par des méthodes indignes 

d’une nation civilisée, atteinte à la vie, aux biens, à la liberté de la population.
La France, consciente des responsabilités qu’elle assume en vertu des traités, entend mettre fin à cette entreprise 

qui trouble la paix publique et menace l’œuvre de progrès à laquelle nous sommes attachés.
Dépositaire des pouvoirs de la République Française au Maroc, j’ai décidé, en plein accord avec sa Majesté 

Chérifienne et le Maghzen, de prendre des mesures exceptionnelles.
A Casablanca, en particulier, des contingents de supplétifs ont été appelés à renforcer les services chargés du 

maintien de l’ordre, d’autres mesures suivront, qui concourront au rétablissement du calme et de la confiance.
La population paisible n’a pas à s’émouvoir des dispositions arrêtées. Elles ont uniquement pour but de briser les 

contraintes, de dissiper les inquiétudes et de libérer les esprits de l’emprise qui s’emploie à les asservir.
Avec l’aide de tous, nous viendrons à bout des éléments qui visent à ruiner un demi-siècle d’efforts et d’espoirs 

communs et entraver l’heureuse évolution du pays»83.

مل يسلم هؤالء “العسة” من نريان املقاومة يف كريان سنطرال:
«La nuit dernière aux Carrières Centrales. Coups de feu contre «Supplétifs»
Une fusillade est venue troubler le silence de la nuit, vers minuit trente, aux Carrières Centrales, où une patrouille 

de «Supplétifs» a essuyé plusieurs coups de feu de la part d’individus qui n’ont pu être identifiés et qui ont pris la 
fuite aussitôt.

Les gardes ont ouvert une fusillade nourrie dans la direction des terroristes, mais aucune victime n’a été signalée 
de part ni d’autre»84.

املعروف  باملكان  املتوسط وأقرهم يف خيام  األطلس  زيان من  أمهروق  استقدم  أمهروق وامليك.  اثنان:  القواد  أوالئك  يهمنا من 
سابقا ب “دورة بورشو” )محطة وسائل النقل املؤدية إىل بورشو، وهي الگارة الحالية واملذاكرة(85، غري أنه مل يرتك يف ذواكر السكان 
شيئا يذكر، بل وذكره البعض بخري86. وباملقابل، فالقائد امليك املذكوري الذي استقدم “العروبية” من بالد املذاكرة، وجهزهم وأقرهم 
يف خيام ببعض املواقع املهمة يف كريان سنطرال )مثل موقع بلوك الكدية(، إضافة إىل خيامه القريبة من سوق القريعة، فام يزال 
اسمه راسخا يف ذواكر السكان لحد اآلن، بسبب ما قام به من اعتقاالت يف صفوف رجال الوطنية يف كريان سنطرال وما تالها من 
تعذيبهم وجلدهم بالقرب من القريعة قبل اقتيادهم إىل أزمور ووضعهم يف زنزانات فردية بحبس تاريخي قريب من قنطرة أم 
الربيع، كان يف األصل “فندق” للبهائم87. فهذا حيضارة الصغري بن محمد املذكوري )عامل يف كارنو / درب موالي الرشيف( يحيك 

جانبا من معاناته يف هذا الصدد: 
تم إحضار  ثم  لتعذيب بشع،  السويس وتعرضت  بشارع  التعذيب  إىل مركز  تقييدي وأخذي  منزيل، وتم  اعتقايل من  تم   )...(“
أخي املسمى حيضارة محمد املدعو سيدي )...(، وبقينا )...( بهذا املركز ملدة أسبوع من التعذيب املتنوع، بعد ذلك تم تقييدنا 
والذهاب بنا إىل مركز التعذيب بأزمور، حيث مكثنا هناك تحت التعذيب ملدة شهر ونصف )...( تعرضنا فيها لتعذيب قاس من 
بينه وضع عصابة عىل أعيننا ونزع كل مالبسنا وجلدنا فوق »الكياس« الصلب، وتم رضيب عىل رأيس بواسطة مسدس حديدي، وكنا 
يف حالة يرىث لها من جراء التعذيب، بعد شهر ونصف )...( وقعت بعض األحداث مبراكش شغلت بال مسؤويل االعتقال فأحرضونا 

مقيدين إىل الدار البيضاء، وتم إطالق رساحنا تحت التهديد بالعودة إىل التعذيب )...(” 88.
أخو  وهو  للعود(،  )عامل يف رشكة  “سيدي”  الشفوية محمد  الرواية  يف  ذكرهم  يرتدد  الذين  اآلخرين  امليك  القائد  ومن ضحايا 
الراوي السابق، والهاشمي املذكوري )عامل يف رشكة “كوفاك” للتلحيم” / “زرابة ديال روش نوار” ثم سيدي مومن( ومحمد بن 
العاوين )“حجام” / درب موالي الرشيف( واملدين بن محمد )عامل / كريان الخليفة( والبودايل بن العريب الرسغيني الرحايل )“جباد 

الجاللب” / كريان القبلة( )الوث. رقم 224(89.
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الجياليل بن قدور “فرجان”
إىل  الداعية  الحملة  يف  مشاركته  إثر  عىل   1954 ماي  يف  “فرجان”  قدور  بن  الجياليل  اعتقل 
التي  البيضاء  الدار  باشا  محكمة  أمام  فمثل  سنطرال،  وكريان  الكبري  درب  يف  املتاجر  إغالق 
يونيو  و2   1954 ماي   3 بني  فيام  واحدا  شهرا  البيضاء  بالدار  املدين  السجن  يف  بحبسه  قضت 
العام”. ومل يطلق رساحه  بالنظام  بأعامل من شأنها اإلخالل  “القيام  بتهمة  أدانته  1954، بعدما 
قضية  سميت  أخرى  قضية  يف  ثانية  مرة  نفسها  املحكمة  عىل  إلحالته  العقوية،  مدة  إمتام  بعد 
السجن  يف  قضاها  يوما   15 بحبسه  عليه  فحكمت  السجن(،  داخل  السخرة  )رفض  “التمرد” 

.90  1954 يونيو  1954 و17  يونيو   2 نفسه فيام بني 

خلية كريان سنطرال - فضالة
أطلقنا هذا االسم عىل هذه الخلية التي كانت ناشطة فيام بني كريان 
سنطرال وفضالة، والتي اعتقل عدد من افرادها، ومنهم محمد بن إبراهيم 
)“مول لحليب” / كريان السوق( وامليك بن محمد )عامل يف رشكة شيل 
/ بلوك كاسطور(. فقد ألقي عليهام القبض يف مدينة فضالة مع مجموعة 
عصابة  ب“تكوين  واتهام   ،1954 ماي   18 بتاريخ  خليتهام  أعضاء  من 
ثم  العمومية”،  الطريق  ناسفة يف  العمد ووضع عبوات  والقتل  إجرامية 
نقال إىل السجن املدين بالدار البيضاء حيث ظال رهن االعتقال االحتياطي 

إىل حني عودة السلطان من املنفى91.

الجياليل بن محمد املسكيني
يف  الرشيف(  موالي  درب   / البيضاء  الدار  مرىس  يف  )عامل  املسكيني  محمد  بن  الجياليل  اعتقل 
تاريخ مل نتمكن من ضبطه، لكننا نعلم أنه اقتيد إىل السجن املدين بالدار البيضاء يف 10 يونيو 1954، 
بعدما وجهت إليه املحكمة اإلقليمية بالدار البيضاء يف 10 يونيو 1954 تهمة “إعادة تأسيس حزب 
الخامس عرش  يف  إطالق رساحه  قرار  من  استفاد  وأنه  االحتياطي،  االعتقال  رهن  ووضعته  منحل” 
من الشهر نفسه92. غري أننا ال نعتقد أن من وراء هذا االعتقال مرشوع إحياء حزب االستقالل، بل 
إن األمر يتعلق باكتتاب األموال من أجل متويل املنظمة الرسية التي ينتمي إليها املعتقل، ومن مثة 
“شنوف”  الباعمراين  عيل  بن  محمد  واعتقال  املسكيني  الجياليل  اعتقال  بني  عالقة  هناك  أن  يظهر 

وآخر مل نتمكن من جمع املعلومات عنه، وهو أحمد السعيدي93.

البودايل بن العريب الرسغينيالهاشمي املذكورياملدين بن محمد

الجياليل بن قدور “فرجان”

الجياليل بن محمد املسكيني

محمد بن إبراهيم امليك بن محمد

)الوث. رقم 224(
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قدور بن محمد الساملي ومحمد بن  
عيل الباعمراين “شنوف”

إلقاء  من  الفرنسية  السلطات  متكنت  أن  حدث 
يف  منغمسون  وهم  الوطنيني،  بعض  عىل  القبض 
جمع االكتتابات الخاصة باملقاومة وتوزيعها، ومنهم 
قدور بن محمد الساملي ومحمد بن عيل الباعمراين 
قرية  ثم  زرابة  كريان   / كوزميا  يف  )عامل  “شنوف” 
سوسيكا( اللذان اتهمتهام محكمة باشا الدار البيضاء 
 »extorsion« ”يف 31 يوليوز 1954 ب“ابتزاز األموال
، غري أنهام رسحا من السجن املدين بالدار البيضاء بعد 
ذلك بأيام قليلة، وبالضبط يف 5 غشت 1954 بالنسبة 
واختار  للثاين94.  بالنسبة   1954 غشت  و7  لألول 
الحسني بن بيهي شخصا آخر لتعويض “شنوف”بعد 
تخليه عن مهمته، وهو الجياليل الخضار الرسغيني 95.

هل من وراء إرضام النار يف “طاحونة جيل”  عمل املقاومة ؟

محمد بن أحمد صديقي

محمد بن أحمد لعالم ومحمد بن أحمد صديقي
ألقت السلطات الفرنسية القبض عىل محمد بن أحمد لعالم )خياط / 
كريان الحايط( ومحمد بن أحمد صديقي )تاجر(، وأودعتهام بالسجن املدين 
بالدار البيضاء يف 3 غشت 1954 بصفتهام معتقلني احتياطيني. ثم قدما إىل 
محكمة باشا الدار البيضاء يف 7 غشت املوايل بتهمة عدم مساعدة شخص 

يف حالة خطر، فصدر يف حقهام حكم السجن 15 يوما مع وقف التنفيذ96.

محمد بن أحمد لعالم

قدور بن محمد الساملي

V.M., 28 juillet 1954.
V.M., 9 Juillet 1954.
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بنداود بن العريب
بتاريخ 9  الربوج )بني مسكني(  الخليفة( يف  / كريان  العريب )“طالب” – خياط  بنداود بن  اعتقل 
غشت 1954، عىل خلفية املناشري التي وزعها والدعاية التي قام بها يف مسقط رأسه من أجل إثارة 
“الرعب يف الخونة ومنع مواد الغداية )املواد الغذائية( الفرانساوية”، وهو ما أدرجته محكمة قائد بني 
 propagande«( ”مسكني يف حكمها الصادر يف 13 غشت 1954 يف إطار “كل ما من شأنه املس بالنظام
السجن  يف  قضاها  نافذتني،  سنتني  بالسجن  عليه  حكمت  وقد   ،)»de nature à troubler l’ordre
الفالحي عني عيل مومن97. ورمبا كان لحضوره مبسقط رأسه يف تاريخ اعتقاله عالقة مبساعي املقاومة 

إىل تحريك البادية، مع استغالل حلول الذكرى األوىل لنفي السلطان ابن يوسف يف 20 غشت 1954.

عمر بن الهاشمي
اعتقل عمر بن الهاشمي )عامل يف رشكة برميا – گاز / كريان الكرميات( يف تاريخ غري مضبوط لدينا، 
“الرضب  بتهمة   1954 أكتوبر   16 يف  البيضاء  الدار  باشا  محكمة  قايض  أمام  مثوله  تاريخ  قبل  لكنه 
والعنف”، وقد وضع رهن االعتقال االحتياطي يف السجن املدين بالدار البيضاء مدة غري طويلة حيث 

أفرج عنه يف 21 أكتوبر املوايل98.

أحمد “تيليجا”
أحمد،  اسمه  والنارية  العادية  الدراجات  ببيع  خاص  عمومي  كاتب  الفرتة  هذه  يف  اعتقل  وممن 
لكنه اشتهر بلقب “تيليجا” املحرف عن الكلمة الفرنسية intelligent، ألنه كان يرضب عىل الداكتيلو 
باللغة الفرنسية يف محل خاص بالقرب من “اعوينة شامة”99. شك الفرنسيون بأنه يتعامل مع الوطنيني 
أو حامت شكوك حول حيازته مسدسني يف بيته، فاعتقلوه واقتادوه إىل كوميسارية املعاريف، وأثناء 
وجوده هناك، انتحر عىل الساعة الثالثة من صباح يوم 23 أكتوبر 1954 عن طريق القفز من النافذة100.

 
عبد العزيز الزياين “األعرج” واملحجوب السباعي

التي  املحاوالت  يف  سنطرال  كريان  من  املقاومني  بعض  شارك 
نظمت من أجل تجريب األسلحة، نستدل عىل ذلك باملحاولة التي 
ساهم فيها عبد العزيز بن عمر الزياين واملحجوب بن عبد الرحامن 
إحدى  صنع  أجل  من  املقاومني،  من  غريهام  جانب  إىل  السباعي، 
القنابل يف 24 دسمرب 1954، والتي انتهت بانفجارها مع ما خلفته 
من نتائج، يتحدث عن بعضها عبد العزيز املذكور الذي صار معروفا 

بلقب “األعرج” بعد ذلك  )الوث. رقم 225(.

وعن سياق اعتقاله، يستذكر عبد العزيز “األعرج” ما ييل: “التقيت 
مع جامعة من األصدقاء يوم الجمعة 24 دسمرب 1954 عىل الساعة 
الثالثة بعد الزوال بكهف الدار التي يسكنها لحسن اعويشة بدرب 
تفجريها  يراد  الثقيل  النوع  قنبلة من  الكبري، وذلك من أجل صنع 
يف أحد املحالت التجارية االستعامرية الكربى يف قلب مدينة الدار 

البيضاء مبناسبة عيد رأس السنة امليالدي، واحتفاء بسابقتها.
ومحمد  گوتيي(  مخبزة  يف  )عامل  بوجمعة  هم  واألصدقاء   
بندحو )سيكليس( واملحجوب بن عبد الرحامن السباعي )كهربايئ 
لصناعة  البسيطة  الوسائل  بعض  توفري  األمر  وتطلب  كوزميا(.  يف 
قنبلة تنفجر بواسطة الكهرباء من قطع حديدية صغرية و“قادوس” 

بنداود بن العريب

عمر بن الهاشمي 

V.M., 16 Sept. 1954.
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وأسالك... كان الجميع يتتبع ما يصنعه بوجمعة ملدة ربع ساعة تقريبا إىل أن وقع عطب يف الجهاز الكهربايئ أدى إىل انفجار مدو 
نتيجة خطإ ما، مل يتبعه سوى األمل الفظيع بعدما فعل ما فعل يف جسمي من برت رجيل اليمنى بكاملها وجزء من اليرسى إىل حد الكعب 
وإصابة عيني اليرسى ورأيس، حاولت معه أن أضع حدا لحيايت برضب رأيس مرارا عىل أحد الجدران ثم رصت أزحف ناشدا الخروج 
إىل الشارع عل سيارة أو شاحنة تأيت عىل ما تبقى من عمري وتنهي أملي. فقدت الوعي عندما قدمت سيارة اإلسعاف التي نقلتني إىل 

مستشفى موريس گو. وفيه، ظللت مدة 6 أشهر تحت حراسة البوليس يف زنزانة.
وجه إيل قايض التحقيق لدى املحكمة االبتدائية بالدار البيضاء تهم القتل العمد ومحاولة القتل العمد وصناعة العبوات الناسفة، 

وأمر بإيداعي عىل صفة االحتياط يف السجن املدين بالدار البيضاء بتاريخ 26 دسمرب 1954، ووضعي يف مصحته. 
ويف األخري، نقلت إىل “فوريان عني الشق”، حيث قضيت مدة أسبوع بالتقريب إىل أن أفرج عني يف 3 ماي 1956 بعد شهرين عىل 
توقيع اتفاقية االستقالل. فعدت إىل أرسيت التي رحلت من كريان إدريس إىل كريان القبلة، قبل أن تستقر يف درب الكدية الحديث 
العهد بالبناء آنذاك. وقد خلفت هذه الحادثة استشهاد بوجمعة واملحجوب وبندحو، يف حني فقدت ما فقدت من قدرة عىل امليش 

ناهيك عن ضياع الكثري من قدرايت، وهو ما تؤكده الشهادة الطبية املرافقة، وما تشهد عليه حالتي الصحية الحالية، والحمد لله”.

3( اعتقاالت سنة 1955:
تشكيلة رحال املسكيني101

هاجرت مجموعة من شباب كريان سنطرال )عالل “بولقرود” وعبد الله الفضايل والجياليل الحريزي “فاكس” وميلود بن خليفة 
ورحال املسكيني...( إىل بور – ليوطي وسيدي يحيى )القاعدة العسكرية الجوية األمريكية(، وهناك انخرطوا يف خاليا مسلحة بعد 
نفي السلطان ابن يوسف، وساهموا يف بعض العمليات التي استهدفت بعض األشخاص املوالني للسلطة االستعامرية )الشيخ البانتوري 
وعبد العزيز بن الگداري و“مول الفاخر”...(، إىل أن افتضح أمرهم وصاروا عىل وشك السقوط بأيدي الرشطة الفرنسية، فاضطروا إىل 

العودة إىل كريان سنطرال102. 

عبد العزيز الزياين “األعرج”
معطوب 

كريان إدريس

املحجوب بن عبد الرحامن 
السباعي شهيد 
قرية سوسيكا

  )الوث. رقم 225(
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كريان  خلية  وخاصة  سنطرال،  كريان  يف  تأسست  التي  املسلحة  الخاليا  إىل  بانضاممهم  عملهم  من  جديدة  مرحلة  بدأت  ثم 
الله العبدي وصالح الخريبگي  البداية )محمد بن إبراهيم “واد نون”والفقيه عبد  التي تكونت من بعض األشخاص يف  الخليفة 
مسدس  اختالس  عملية  أخبار  شاعت  بعدما  وخاصة  السطايت،  وبنارص  “كاالباصا”  عمر  بن  والحسني  القادر  عبد  بن  والعيايش 
إليها  انضمت  ثم   ... املرىس  من  السالح  عىل  والحصول  “الفارماسيان”  وعملية  “الفوريان”  وعملية   Causse كوس  الدكتور 
بنت  الغظفة  املخنث وزوجته  بن  الرحامن  “بوكلب” وعبد  البشري  بن  والعريب  )املزمزي(  السطايت  العريب  أخرى وخاصة  عنارص 
’’الفرميل’’ وزوجته عايشة بنت يس الشيخ التازية والرشادي بن عبد الرحامن وعبد السالم املذكوري وغريهم ...  املدين وأحمد 
واملزامزة وسطات  ابن مسيك  وكريان  كريان سنطرال  العمليات، يف  كبري من  بعدد  القيام  الضخمة من  التشكيلة  ومتكنت هذه 

... بل وتحركت يف شكل “كوموندو” من أجل تنفيذ عدة عمليات مسلحة يف منطقة الرساغنة: وابن أحمد 
«Parvenus au lieu de rendez – vous, près du pont, nous sommes tous descendus de voiture, sauf mon frère 

ABDELKADER (…) qui est allé garer l’auto en ville, CHERRADI (4) n’étant pas là, nous nous sommes séparés. 
LARBI (10), RAHAL (14) et TOUNSI (13) sont restés dans les parages tandis qu’ABDERRAHMAN (15), 
MILOUD (12) et moi –même sommes partis en direction du domicile du Khalifa (Tahar). ABDERRAHMAN 
(15) avait hâte de connaître les lieux où il devait opérer. Bien que la demeure de la victime aurait dû être 
désignée par CHERRADI (4), celui-ci n’étant pas là, j’ai accepté de le remplacer. En passant sur la route, 
devant la maison en question, j’ai aperçu le Khalifa assis à l’intérieur d’une pièce éclairée et faisant face à 
la porte d’entrée. Je l’ai désigné aussitôt à ABDERRAHMAN (15). Celui-ci m’a dit immédiatement «Allah 
L’Ennik (Ehennik)». J’ai voulu le faire patienter jusqu’à l’arrivée de CHERRADI (4), mais il m’a rétroqué 
sur le champ: Vas-t-en ou je tire sur toi». J’ai eu peur et suis parti rapidement. (…) A ce moment, le bruit 
circulait en ville que le Khalifa venait d’être assassiné. J’ai pensé, sur le champ, que ABERRAHMAN (15) 
et MILOUD (12) avaient par conséquent réussi leur coup (…). Le lendemain, nous sommes partis avant 
d’arriver chez nous, se trouvaient RAHAL (14), ABDERRAHMAN (15) et MILOUD (12) qui attendaient 

l’arrivée du car pour Benguérir 
(…)»103. 
من  التشكيلة  هذه  استفادت  وقد 
عليها  حصلت  التي  األسلحة  وفرة 
من  وخاصة  مختلفة،  مصادر  من 
القاعدة  بخلية  ارتباطها  استمرار 
ليوطي،   – بور  يف  األمريكية  الجوية 
من  تهريبها  يف  حذقها  وبفضل 
البيضاء.  الدار  مدينة  إىل  هناك 
الصادرة  التالية  الرسمية  والوثيقة 
حجم  توضح  الفرنسية  السلطات  عن 
التي كانت مودعة لدى أحد  األسلحة 
امحمد  بن  بوشعيب  وهو  أفرادها، 

ابن الحفيان )الوث. رقم 226(.

)الوث. رقم 226(
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من  مرحلة  يف  املخنث  بن  الرحامن  وعبد  املسكيني  رحال  بني  شب  الذي  الخالف  أن  غري 
رحال  واعتقال  السطايت104  العريب  باستشهاد  بدأت  جدا،  خطرية  مضاعفات  له  كانت  املراحل 
تالها  وما   ،105  1955 يناير   8 يف  العني  برأس  برشيد”  “قضية  أو  الزعري”  ب“قضية  يعرف  فيام 
كيدي  )’’يش  التحقيق  عىل  ترشف  كانت  التي  الدوائر  لدى  الخصمني  بني  متبادلة  اعرتافات  من 
وسطات  البيضاء  الدار  يف  التشكيلة  أعضاء  صفوف  يف  جدا  واسعة  اعتقاالت  إىل  أدت  يش(، 
أحد  سامه  ما  وهو  املئة،  فاقت   ... وسال  والقنيطرة  وتيفلت  والخميسات  والرساغنة  والشاوية 
 vaste coup de filet بأنها  االستعامرية  الدوائر  ووصفتها  العافية”،  “شعالت  التشكيلة  أعضاء 
106. وتهمنا يف هذا املقام االعتقاالت التي مست أعضاء الخلية يف كريان سنطرال )الوث. رقم 227(107.

بنارص محمدعبد الرحامن بن املخنثالغظفة بنت املدين العيايش بن عبد القادر رحال بن محمد املسكيني 

عايشة بنت يس الشيخ التازيةمحمد بن العباس بن املريصالح بن لحسن البنايالحسني بن عمر “كاالباصا” الفقيه عبد الله العبدي 

صالح بن الكبري الخريبگيالحسني بن محمد الفقريالجياليل بن املعطي السيكليسالعريب بن البشري “بوكلب”حميدة ’’أحمد الفرميل”

العريب السطايت )املزمزي(
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عبد الرحامن بن الهاشمي عبد الرحامن الرشادي
صالح بن العريب “األكحل”أحمد بن حسن الرسغينيبوشعيب بن محمد بلحفيان“العسكري”

صالح “ولد عية”الحسني “باري”عبد الله الشايظمي الفاخري

روى لنا روشدي العيايش بن عبد القادر قصة اعتقاله، كام ييل:
“تقدم إىل باب الحانة رشطيان رسيان فرنسيان وآخر مغريب، بعد وقوف سيارة “ستافيط”، فاستفرسوا الحسني “لوبري” عن العامل 
العيايش “املوتشو”. وبعدما تعرفوا عيل )...( طلبوا مني رفع يدي إىل السامء مشهرين السالح يف وجهي، ثم فتشوين علهم يجدون 
وسائل إثبات، ثم ألبسوين جلباب الگوم املخطط وغطوا رأيس بقبه ووضعوا األصفاد عىل اليدين وأركبوين السيارة، فإذا يب أجد فيها 
صالح الطويل )من مجموعة العريب بوكلب( الذي اقتيد من أجل دل رجال الرشطة الرسية عىل مكان عميل، ألنه سبق أن دعوته 

وآخرين لتناول الفطور فيه. فتمت مقابلتنا برسعة داخل السيارة، وتعرف كل واحد منا عىل اآلخر.
اقتدت إىل كوميرسية سنطرال يف املعاريف )سانكيام بريگاد كرميينيل( التي قضيت فيها مدة 45 يوما، تم فيها استنطاقي عىل يد 
مجموعة من املوظفني، وعىل رأسهم فوارو الكوميسري املتخصص يف قضايا »اإلرهاب« وأويب نائبه وبيري موراليس. وخاللها، خضعت 
 le fauteuil ”أللوان من التعذيب وأدواته، شأين يف ذلك شأن كثري من املقاومني، منها “القرعة” أو ما يسمى فيام بيننا “أريكة كوكا
الغازي املعروف مع ما تحدثه من أمل شديد يف دبره كلام زاد توغلها فيه.  إقعاد املستنطق فوق قنينة املرشوب  de Coca، وهي 
ومنها “الفلقة”، وهي طريقة اقتبست من تراث العقاب القديم يف املساجد، حيث توثق القدمان بإحكام متناه ومتزايد قبل رضبهام. 
ومنها أيضا “الجفنة”، وهي حوض ميأل باملاء املمزوج بالبول والغائط ويغطس فيه الوجه حتى االختناق. ويطلب بعد هذا أو ذاك من 
املستنطق الجري فوق سطح مبلل من املاء، ليعرض للصعق بالكهرباء. وكان محور أسئلة املحققني هو مصدر السالح الذي استعملته 
والسعي إىل اكتشاف أفراد الشبكة “اإلرهابية” التي أنتمي إليها. وقد أفىض ذلك إىل إقراري باختالس مسدس الدكتور كوس، فبحث 
عن اسمه يف دليل التلفون، وأرسع إىل االتصال به للتأكد من املوضوع واستفساره يف شأن إيداعه الترصيح بالضياع. واستدعي كوس 
إىل سانكيام بريگاد من أجل إكامل البحث، فعرض أمامي شخصان فرنسيان للتيقن من صحة اعرتايف، فدللتهم عىل كوس الذي حاول 
توجيه لكمة إيل، فحيل دون ذلك وعوتب بكون منصبه كطبيب ال يسمح له بالكشف عن السالح أمام الزبائن يف قاعة العالج. بعد 

املقابلة واالعرتاف، توقف التعذيب ألمثل أمام قايض التحقيق جليزو يف األسبوع نفسه”.
ثم روى لنا بعض ذكرياته يف السجن املدين بالدار البيضاء )الوث. رقم 228(:

“كان اعتقايل يف اغبيلة مناسبة تعرفت فيها عىل عدد كبري من املقاومني من جهات مختلفة من املغرب ومن أجيال متباينة، ومنهم 
إدريس بن بوبكر وأحمد صوت العرب وعبد السالم بناين “األبيض” وعبد الواحد بناين وبلبشري النجار... وغريهم كثري. ومن الذكريات 
أغاين  الزنازن  باقي زماليئ يف  أسمع  كنت  فقد  واملطرب.  املؤذن  بدور  أقوم  كنت  أنني  السجن  بذهني يف هذا  عالقة  تزال  ما  التي 
محمد عبد الوهاب وفريد األطرش، وكثريا ما رددت عىل مسامعهم أغنية فريد التي جاء فيها “ليه الظلم ليه”، وكان صداها يرتدد يف 
جنبات ما يسمى الحي األوريب le Quartier Éuropéen، ووقعها خاصا عىل نفوس “الضيوف”، يف تلك الظروف السياسية املعروفة. 

)الوث. رقم 227(
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 8 رقم  الزنزانة  قابعا يف  الحريزي  إدريس  كان  فقد  والحنصايل.  الحريزي  إدريس  الشهيدين  مع  الذكريات  بعض  اآلن  ويحرضين 
املقابلة لزنزانتي رقم 6، وكثريا ما كان يريش الحارس الفرنيس املكلف مبراقبة الزنازن والقيام بالدورية يف املمرات الفاصلة بينها 
الحنصايل، فكان قابعا يف  أما  النافذة الصغرى لزنزانته من أجل وصول صويت مؤذنا أو مغنيا.  بسيجارتني أمريكيتني، مقابل فتح 
“الربوموناد”  نسميها  التي  اليومية  الفسحة  له مبشاركتنا يف  يكن يسمح  والفرجية، ومل  التشامري  مرتديا   7 رقم  املجاورة  الزنزانة 
أثناء  القريب  الكبري  درب  مسجد  من  املنبعث  العرص  أذان  يسمع  وعندما  باإلعدام.  عليه  الحكم  صدور  بعد   promenade
وذلك  كتوذن”،  العرص  صالة  الفقيه  “الفقيه  مناديا:  زنزانتي  باب  يطرق  كان  املمر،  يف  “الفسحة”  أجل  من  الفردي  خروجه 
تقرر  زالوا مل  ما  أنهم  أي   ،prévenus احتياطيني  أو معتقلني  أظناء  زالوا يعدون  ما  الذين  “الضيوف”  لباقي  العام  الخروج  قبل 
املحكمة العسكرية الدامئة يف شأنهم حكم الرباءة أو اإلدانة. وكانت “الفسحة” الجامعية مناسبة لتبادل الحديث بني املعتقلني، 

إضافة إىل مقايضة حاجاتهم من سكر وزيت وصابون وعلب رسدين وسجائر و... ”.

العيايش بن عبد القادر املحكوم باإلعدام يف “اغبيال” )الواقف عىل اليسار( مع أحمد بوزيد وحسن العراييش والزعري ومحمد 
منصور )عىل يسار العيايش(،  والجالسون من اليمني عبد القادر عسو وإبراهيم الرباطي وبوشعيب الغندور.

)الوث. رقم 228(
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وقد حاولنا أن نلم مجموعة من املعطيات املتعلقة مبعتقيل هذه املجموعة من ساكنة كريان سنطرال يف جدول، ال ندعي أنها 
دقيقة عىل اإلطالق )الوث. رقم 229(. 

نهاية االعتقالبداية االعتقالالسكنىاملهنةتاريخ االزدياداالسم

رصاص يف القاعدة الجوية 1927رحال املسكيني
األمريكية سابقا

مدينة بور – ليوطي 
30-09-081955-01-1955)القنيطرة(

ناظم أمداح وأزجال وبائع 1928عبد الرحامن بن املخنث
املدينة القدميةاملالبس املستعملة

1955-01-10 ربة بيت1935الغظفة بنت املدين

30-09-1955كريان البوهالةحارس يف رشكة دوميك1919الرشادي بن عبد الرحامن البوگريني

02-05-1956كريان الخليفةتاجر1929عبد الرحامن بن الهاشمي الرسغيني

صالح بن العريب املسكيني )“ولد 
عامل يف رشكة كوزميا وبائع 1929عية”(

10-03-071956-02-1955قرية كوزمياأجهزة الراديو

كريان الخليفة ثم بلوك بناء1927العريب بن البشري “بوكلب”
30-10-021955-02-1955الكدية

عساسان بالقوات 1920بوشعيب بن امحمد بلحفيان
االحتياطية

كريان بوعزة

1955-02-07

1956-03-10
1916أحمد املخزين )أحميدة الفرميل(

كريان جانكري
15-02-1956ربة بيت1926عايشة بنت الشيخ التازية

23-01-1956املدينة القدميةبناء1918صالح بن لحسن الطويل البناي 

17-12-1954كريان بوعزة ثم يلوك 17 عطار1920الحاج أحمد بن حسن الرسغيني
1956-04-30

08-02-1955املدينة القدمية؟1935صالح بن العريب “األكحل”

21-01-1955كريان البشريتاجر يف الفحم الخشبي 1921عبد الله بن عالل الشايظمي

11-12-121955-02-1955درب موالي الرشيفتاجر 1936الحسني بن أحمد “باري”

26-06-1956كريان الخليفةعامل مبرىس الدار البيضاء1931صالح بن الكبري الخريبگي

درب موالي الرشيفلحام1927الحسني بن عمر “كاالباصا”

كريان 1918ج. عبد الله بن الغزواين العبدي يف  جامع”  “فقيه 

البشري

كريان الخليفة

31-03-1956درب موالي الرشيفنادل مقهى1935العيايش بن عبد القادر

26-06-131956-02-1955كريان الخليفةجزار برشكة متخصصة1925بنارص بن محمد السطايت

15-03-211956-02-1955كريان عيد العرشبقال1929محمد بن عباس بن املري

15-03-171956-01-1955“سيكليس”1928الجياليل بن املعطي السيكليس

15-03-191956-02-1955كريان الخليفةسائق1918الحسني بن محمد الفقري

)الوث. رقم 229(

وقد ظل هؤالء املعتقلون رهن االعتقال االحتياطي مع استمرار التحقيق معهم، إىل حني تقديم ستة منهم أمام املحكمة الدامئة 
للقوات املسلحة يف الدار البيضاء. وقد تكلف عدد من املحامني بالدفاع عن هؤالء املعتقلني، ومنهم املحامي عيل بنجلون الذي تبادل، 
مع العيايش بن عبد القادر، مجموعة من الرسائل قبل صدور ذاك الحكم، ومنها الرسالة التالية التي أرسلها إىل موكله يف 29 يوليوز 

1955 يف شأن تحمل مسؤولية الدفاع عنه أمام القضاء )الوث. رقم 230(108.

ثم أصدرت املحكمة العسكرية يف 5 غشت 1955 أحكامها باإلعدام عىل خمسة من املتهمني، وهم العيايش بن عبد القادر والحاج 
عبد الله بن الغزواين العبدي وصالح بن الكبري الخريبگي والحسني بن عمر “كاالباصا” وبنارص بن محمد السطايت، أما الحسني بن 
أحمد “باري”، فقد حكمت عليه بعرش شهور سجنا نافذا وغرامة 12.000 ف109. وصار الحكم نهائيا يف فاتح سبتمرب 1955 110 )الوث. 

رقم 231(.
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باإلعدام  األحكام  تنفيذ  ينتظرون  املحكومون  هؤالء  ظل 
سكان  من  ومنهم  ليوطي،   – بور  يف  املركزي  السجن  يف  فيهم 
التالية  الصورة  الذي يظهر، يف  الخريبيك  كريان سنطرال صالح 
امللتقطة منه، يتقدم اآلخرين ممددا والحاج عبد الله العبدي 

الواقف امللتحي )الوث. رقم 231(111:

أمام  ميثلون  فكانوا  املعتقلني،  باقي  أما 
أخرى،  قضايا  يف  العسكري  التحقيق  قايض 
بعمليتي  قام  الذي  املسكيني  رحال  ومنهم 
القنيطرة  سجن  من  نقله  عند  أوالهام  فرار، 
 4 يف  البيضاء  بالدار  العسكرية  املحكمة  إىل 
بالقرب  املالح  واد  عند  وبالضبط   ،1955 ماي 
من مدينة فضالة )املحمدية حاليا(، وثانيتهام 
لها  التهييء  تم  بعدما  املذكور،  السجن  من 

مبساهمة معتقلني من كريان سنطرال وغريه.

“إفالت جامعي.
من  رسمية  بصفة  الواردة  األنباء  أفادت 
متهمني  مواطنا  وعرشين  أربعة  أن  القنيطرة 
السجن  يف  واملعتقلني  املقاومة  أعامل  بإتيان 
صباح  هاجموا  قد  املذكورة  باملدينة  املركزي 
منهم  ونزعوا  الفرنسيني  الحرس  رجال  أمس 
سالحهم ثم أوثقوا ربطهم بالحبال وفروا. وقد 
التي  الجريئة  العملية  بهذه  املعتقلون  قام 
أدهشت السلطات بإحكامها وتنظيمها ودقتها 
يضطروا  أن  دون  اإلفالت  من  متكنوا  أنهم  إذ 
الدرك  إىل إطالق رصاصة واحدة تشعر رجال 
املرابطني عىل مقربة من السجن املذكور. وما 
يف  وجهت  حتى  الرباط  إىل  الخرب  وصل  أن 

)الوث. رقم 231(.)الوث. رقم 230(.

)الوث. رقم 231(
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الحال قوات عديدة مزودة بالكالب البوليسية لتعقب املقاومني الفارين. ويقول النبأ إن الفارين مل يغادروا املدينة بعد، مام يحمل عىل 
االعتقاد بأن املدينة كلها سيجري تفتيشها التفتيش الدقيق بيتا بيتا يف الوقت الذي تنظم فيه املطاردة بأحواز املدينة”112.

وعبد  املسكيني  رحال  أمثال  سنطرال  كريان  من  مقاومون  ومنهم   ،1955 سبتمرب   30 يف  السجن  من  الفارين  أغلب  نجا 
الرحامن الرشادي والعريب بوكلب، فالتجأوا إىل منطقة الشامل أو إىل منطقة سيدي إفني، ملتحقني بالجئني آخرين من مقاومي 
’’شوان  النجار  ولحسن  الطيان  الرحامن  عبد  بن  ومحمد  الهواري  ميلود  بن  ومحمد  خليفة  بن  ميلود  أمثال  ووطنييه  الكريان 

... وظلوا هناك حتى عودة السلطان من املنفى واإلعالن عن استقالل املغرب113. الي’’ ومحمد إگران 

محمد بن امليلودي “الديواين”
إىل  الكدية(  بلوك  يف   1 الديوانة  / عامرة  البيضاء  الدار  )جمريك مبرىس  امليلودي  بن  محمد  أدخل 
السجن املدين بالدار البيضاء يف 3 مارس 1955. وظل كذلك حتى نقل إىل السجن املدين بالرباط يف 
21 يونيو 1955، لكنه مل ميثل أمام املحكمة العليا الرشيفة إال يف 5 سبتمرب 1955، بعدما وجه إليه 
 .»non dénonciation des malfaiteurs« ”قايض التحقيق تهمة “عدم الكشف عن هويات مجرمني
فحكمت عليه بالسجن أربعة شهور )من 26 مارس 1955 إىل 26 يوليوز 1955(. وبعد ترسيحه، سمح 
له بالعودة إىل املرىس يف 8 دسمرب 1955، مبوجب ظهري يقيض بإعادة املوظفني إىل عملهم، يف حالة 

اعتقاالت ذات طابع سيايس فيام بني 11 يناير 1944 و7 دسمرب 1955 114.

محمد بن الكبري
تم اعتقال محمد بن الكبري )ممرض – رشطي / بلوك السعادة( يف 24 فرباير 1955 عىل خلفية تعاونه 
الزين، ويف هذا الصدد، يقول: “كنت رشطيا إذاك وكثريا ما سلمت كسويت  مع مجموعة عبد السالم 
للزين”. وعليه، اتهم بتهمة “التواطؤ مع اإلرهاب”، كام جاء يف بطاقة خروجه من السجن املدين بالدار 

البيضاء يف 29 مارس 1955، وقد ظل طيلة الشهر الذي قضاه يف السجن رهن االعتقال االحتياطي 115.

أحمد بن رحال الرحامين
جرى اعتقال محمد بن رحال عزماين أو أحمد بن رحال الرحامين )مستخدم 
/ كريان سنطرال( يف بداية مارس 1955، ومثل أمام قايض التحقيق باملحكمة 
الدامئة للقوات املسلحة بالدار البيضاء الذي وجه إليه عدة تهم، وهي تكوين 
عصابة إجرامية والقتل ومحاولة القتل واملشاركة فيها، فأمر بإيداعه بالسجن 
املدين يف الدار البيضاء يف 28 أبريل 1955. ويف 26 سبتمرب 1955، صدر يف 
حقه الحكم ب 20 سنة سجنا مع األشغال الشاقة و10 سنوات نفيا، لكن 

تقرر تعليق العقوبة يف 27 يناير 1956، فرسح يف 30 أبريل املوايل116.

العرويس بن محمد “حسن الديواين” و محمد“مول الكيف”
وتورط شخصان آخران يف قضية واحدة، وهام العرويس بن محمد بن الجياليل 
)مستخدم بإدارة الجامرك / بلوك الرياض( و محمد بن عبد القادر الدكايل )“مول 
الكيف” / كريان السوق – بلوك الكدية(. فألقي عليهام القبض قبل اقتيادهام إىل 
كوميسارية املعاريف يف 19 مارس 1955. ثم وجه قايض التحقيق لدى املحكمة 
الدامئة للقوات املسلحة بالدار البيضاء عددا من التهم إليهام، فالعرويس بن محمد 
متهم ب“تكوين عصابة مجرمني أو املشاركة وحيازة السالح والذخرية بصفة غري 
مرشوعة واملشاركة يف القتل العمد”، بينام اتهم محمد بن عبد القادر ب“تكوين 
عصابة مجرمني واملشاركة يف حيازة السالح والذخرية بصفة غري مرشوعة”، فأمر يف 
20 أبريل 1955 بإيداعهام عىل سبيل االحتياط بالسجن املدين يف الدار البيضاء قبل 
أن يقرر نقلهام إىل السجن املركزي ببور – ليوطي يف 21 يونيو املوايل. وظال كذلك 
إىل أن أمرت املحكمة العسكرية بترسيحهام بعد االعالن عن االستقالل )محمد بن 

محمد بن امليلودي “الديواين” 

محمد بن الكبري

العرويس بن محمد
“حسن الديواين”

محمد بن عبد القادر
“مول الكيف”

أحمد بن رحال الرحامين
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عبد القادر يف 12 مارس 1956 والعرويس بن محمد يف 30 أبريل 1956(117. 
امبارك بن أحمد البيار الصحراوي ‘‘بليجي’’

اعتقلت  مصالح الرشطة بالدار البيضاء مبارك البيار )حفار آبار مرخص له و“خدام يف كريان الحجر والبارود” / كريان السوق( يف 8 أبريل 
1955، واقتادته إىل “دار املراقب” ثم إىل كوميسارية املعاريف، ثم نقلته إىل مركز الدرك بثالثاء سيدي بنور يف دكالة من أجل مواصلة التحقيق 
معه يف قضية متكني جامعة التيجاين من قنبلة وضعت هناك. تعرض للتعذيب اثناء استنطاقه، مام أدى إىل استشهاده أواخر سنة 1955، غري أن 
هناك اختالفا يف مكانه، فإما يف مخفر الدرك يف سيدي بنور حسب شهادة أرسته وشهادة الوفاة املوقعة من قبل مصالح اإلدارة هناك )القيادة 
واملحكمة(، وإما يف مركز الرشطة القضائية يف درب موالي الرشيف حسب شهادة لإلدارة العامة لألمن الوطني بالحي املحمدي 118. دفن، حسب 

مراجعنا،  يف سيدي بنور.  ومن معتقيل هذه املجموعة يف كريان سنطرال محمد بن بوشعيب الشاوي املحكوم باإلعدام والتجاين التونيس119.

العريب بن امحمد
األسالك  يقطع  وهو  الحايط(،  كريان   / فرياي”  “ال  )صاحب  امحمد  بن  العريب  عىل  القبض  ألقي 
الهاتفية يف طريق عني السبع، فمثل أمام محكمة باشا الدار البيضاء التي حكمت عليه بسنة واحدة 
حبسا نافذا ابتداء من 28 أبريل 1955، قضاها فيام بني السجن املدين بالدار البيضاء والسجن املدين 

بالرباط إىل أن أفرج عنه يف 28 أبريل 1956 120.
محمد بن العاوين

اعتقل محمد بن أحمد العاوين مرة أخرى يف تاريخ وسياق ال نعلم عنهام شيئا، ولكننا نعلم أنه مثل 
أمام املحكمة الدامئة للقوات املسلحة بالدار البيضاء التي أودعته يف 25 فرباير 1955 يف السجن املدين 
 .»association de malfaiteurs« ”عىل سبيل االحتياط، بعدما اتهمته بتهمة “تكوين عصابة إجرامية

وظل كذلك إىل أن رسح مبارشة بعد التوقيع عىل اتفاقية االستقالل، وبالضبط يف 15 مارس 1956 121.

الحسني بن محمد الزياين
ألقي القبض عىل الحسني بن محمد الزياين 
أبريل  الرشيف( يف 13  / درب موالي  )طالب 
عليها،  أطلق  التي  املناشري  يوزع  وهو   ،1955
التهديد  “رسائل  الرسمية،  الوثائق  إحدى  يف 
بالقتل”. فسيق إىل سجن فضالة يف 13 أبريل 
1955، ثم إىل السجن املدين بالدار البيضاء يف 
17 ماي 1955، قبل أن ميثل يف 26 ماي 1955 
زناتة  وقبيلة  لفضالة  املفوضية  املحكمة  أمام 
)باشا فضالة( التي حكمت عليه بسنة واحدة 
سجنا نافذا وذعرية مالية قدرها 6.000 ف. ثم 
نقل إىل السجن الفالحي عني عيل مومن يف 23 
يونيو 1955، ثم أفرج عنه يف 14 يناير املوايل 

“بعد متتيعه بالعفو مام تبقى من عقوبته”122.

محمد بن عبد السالم لخديم
وضع محمد بن عبد السالم لخديم )كريان 
الرابط  القطار  مرحاض  يف  قنبلتني  الخليفة(، 
البيضاء وخريبكة، عند توقفه يف  الدار  ما بني 
 ،1954 ماي   30 يف  )أمزاب(  امريزيگة  محطة 
مام أدى إىل اعتقاله بعد ثالثة أيام وعرضه عىل 
الرشيفة يف خريبكة. وفيام ييل نص  املحكمة 

الوثيقة الرسمية التي تخص هذا االعتقال 123. 

العريب بن امحمد

الحسني بن محمد الزياين

محمد بن عبد السالم لخديم

M. P., 18 mars 1955.
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«KHEDIM MOHAMED BEN ABDESLEM,
marocain, né en 1923 à Benahmed, fils de Abdeslem ben Maati et de Mariem bent Hadj Mohamed, marié, 

trois enfants;
Demeurant Hay Mohammadi, Carrières Centrales, rue 40 n° 257 à Casablanca, a été arrêté le 30 mai 1955 par 

les services de Police de Khouribga, pour actes de nature à troubler l’ordre public, P.V. n° 156 du 18 juin 1955.
Il résulte de cette procédure que Khédim, le 30 mai 1955, a placé deux engins explosifs de sa fabrication dans 

les W.C. du dernier wagon du train de Casablanca-Khouribga, lors de son arrêt en gare de M’rizig.
Ces deux engins contenaient:
- Le premier: des morceaux de carbure, de vieux boulons, une mèche de bougie et un peu de cire.
- Le deuxième: des morceaux de charbon, des morceaux de souffre, de vieux boulons et un morceu de bougie.
Au cours d’une perquisition également dans son domicile, il a été découvert dans une chambre une autre 

boîte de fer blanc type «lait condensé » à couvercle grossivement soudé ayant le même contenu que les autres.
Dans une déclaration Khédim avait précisé qu’il voulait faire « sauter » le train. Il ajoutait qu’il agissait seul 

sans appartenence à la résistance.
Khédim a été mis à la disposition du Contrôleur Civil, Commissaire du Gouvernement près le Tribunal 

Chérifien de Khouribga.
Faute de retrouver les archives du Protectorat, il n’est pas possible de préciser quel sort a été réservé à 

Khédim.
L’intéressé affirme avoir été transféré à la Prison Ben Hamed d’où il aurait été libéré le 1er janvier 1956 à 

la suite d’une mesure générale»124.

محمد بن ابريك بن عمر
يف  الخليفة(  كريان   / )خباز  عمر  بن  ابريك  بن  محمد  اعتقال  إىل  أدت  التي  الوقائع  ندري  ال 
13 يونيو 1955، ما عدا ما ورد يف شهادة خروجه من السجن من إشارة إىل تهمة “عرقلة حرية 
سنة  بسجنه  وحكمت   1955 يونيو   16 يف  البيضاء  الدار  باشا  محكمة  بها  أدانته  التي  العمل” 
السجن  1955 ثم إىل  13 يونيو  العادر يف  الفالحي  السجن  البيضاء إىل  الدار  واحدة. ثم نقل من 
20 أكتوبر 1955، قبل أن يفرج عنه  املدين بالرباط املعروف ب “لعلو” املركب السجني بسال يف 

يف 24 نوفمرب 1955 بعد العفو عنه125.

معتقلو جيش األطلس
ورائها.  من  كانت  التي  العنارص  يف  تختلف  لكنها  سنطرال،  كريان  يف  املنظمة  هذه  تأسيس  عىل  واملصادر  الروايات  تتفق 
أساس  الفطوايك عىل  الشهيد حامن  منظمة  من  أعضاء  بيتي  يف  استقبلت   1954 سنة  أواخر  “ويف  يقول:  أطلس  بلحاج  فمحمد 
أن يواصلوا الكفاح معنا يف منظمة )جيش األطلس املقاومة والتحرير( التي ساهمت إىل جانب املرحوم )الحاج عمر املزويض( 
ثورة  بطل  من  بتوجيه  تأسست  والتي   )...( سانطرال  بكاريان  السوق  بكاريان   81 زنقة   22 رقم  )بالرباكة  وقيادتها  تأسيسها  يف 
املنظمة  أعضاء هذه  أن  املزويض(”126. ومل نسجل عىل اإلطالق  للحاج عمر  القاهرة  الخطايب من  الكريم  الريف محمد بن عبد 
أشاروا إىل مساهمة محمد أطلس ال يف تأسيسها وال يف قيادتها، فأحدهم يذكر الحاج عمر املزويض وأخرضيض وحسن الورزازي 

املزوغي ومبارك “بوشتى” وموالي إدريس السباعي املزويض )الوث. رقم 232(127. 

محمد بن ابريك
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محمد بلحاجحسن املزوغي )الورزازي(مبارك “بوشتى”موالي امحمد الباعمراين

)الوث. رقم 232(

الحاج عمر املزويض

موالي إدريس السباعي



اجلزء الثاني  -  الفصل الثالث264

 ،128  1954 أكتوبر   6 يف  أسسها  الذي  هو  املزويض  عمر  إن  الروايات  إحدى  تقول 
بعدما عاد من سفره إىل املرشق العريب )الحج والقاهرة(، وكان إىل جانبه موالي امحمد 
بن اعيل الباعمراين والحاج أخرديل، ثم قرر كل واحد من هؤالء املؤسسني أن يشكل 
خلية  بتأسيس  وكلفه  السباعي  إدريس  مبوالي  الباعمراين  اتصل  وهكذا،  خليته129، 
“عنرت”  وصالح  املزابية  ولد  ومحمد  الرحامين  عالل  ضمت  الرشيف،  موالي  درب  يف 
وبوجمعة وبوعزة وعبد الله “بلبل”، ثم انضم إليها الرايض الذي تكلف بالحصول عىل 
األسلحة من مكان عمله يف القاعدة العسكرية الجوية األمريكية بالنوارص، بينام تكلف 
لحسن الباعمراين الخياط بتدريب أعضائها عىل استعاملها، بعد أداء القسم عىل يده. 
كام تشكلت 3 خاليا أخرى يف كريان سنطرال، إحداها برئاسة امبارك امللقب “بوشتى” 
واألخرى برئاسة لحسن الباعمراين الخياط يف درب موالي الرشيف، بينام أرشف موالي 

امحمد الباعمراين عىل الرابعة يف كريان الكرميات130.
      شعار منظمة جيش األطلس131 

بن  الحبيب  هو  أولهم  ولعل  سنطرال،  كريان  من  املنظمة  هذه  معتقلو  هو  هنا  يهمنا  ما 
منشور  بتوزيع  كلف  الذي  البوهالة(  كريان   / للبناء  رشكة  يف  الزليج”  يف  )“طارشون  الحسني 
رجال  ألقى  أن  إىل  أمره  افتضاح  بعد  بالفرار  الذ  لكنه  البيضاء،  الدار  ناحية  بوسكورة  يف 
الدار  باشا  محكمة  أمام  فقدم   .1955 ماي   3 يف  املدينة  مدخل  عند  عليه  القبض  الدرك 
حبسا  أشهر  بستة  علية  فحكمت  العمل”  حرية  “عرقلة  بتهمة   1955 ماي   7 يف  البيضاء 
استفاد  حيث  كلها،  سجنه  مدة  يتم  مل  لكنه  مومن،  عيل  الفالحي  السجن  يف  قضاها  نافذا، 

قليلة132. بأيام  ذلك  قبل  العفو  من 

قنبلة  وهي  املغربية،  املقاومة  تاريخ  يف  املعروفة  القنبلة  إثر  عىل  كانت  املنظمة  هذه  شملت  اعتقال  حملة  أكرب  لكن 
الفرنيس. غري أن الحديث يف هذا املوضوع صعب، ألن  العيد الوطني  1954 يوم  14 يوليوز  التي انفجرت يف  مرس السلطان 
رواية  فهناك  صنعتها،  التي  الجهة  شأن  يف  اختالف  فهناك  العملية.  يف  بدورهم  يقولون  واملنظامت  والخاليا  األفراد  من  كثريا 
وأضفنا  ورزازات  من  باملسحوق  توصلنا  فقد  أشهر.  ثالثة  القنبلة  هذه  إعداد  “دام  فيها:  يقول  التي  أمزوغ  لحسن  الحاج 
ويس  إدريس  وموالي  أنا  القنبلة  فأعددنا  الكربى.  املقربة  من  قريبا  البيضاء،  بالدار  مستودع  من  رسقناها  أخرى  كمية  إليه 
الجياليل  عند  عليها  األخرية  اللمسات  ووضعنا  جناح.  محمد  بيت  يف  السلطان(  مرس  مقهى  يف  يشتغل  كان  )الذي  بوشتى 
بياضة  أن وصلوا حي  إىل  الربدوين،  أخذها موالي لحسن ومجموعته يف سيارة  ذلك  بعد  الرياض.  )بلوك(  فقري يف مجموعة 
 .133”... القنبلة  بها  ووضعوا   ... صاحبها  اسم  فوق  طالء  بوضع  التغيري،  بعض  عليها  أدخلوا  ثالثية،  دراجة  عىل  حيث حصلوا 
ابن  رحال  وبالتحديد  النار  صوت  الوطني  التحرير  تشكيلة  عنارص  من  القنبلة  صناع  إن  كرث،  وهم  يقولون،  من  وهناك 
الخياط  لحسن  موالي  أن  يذكر  من  فهناك  هدفها،  إىل  صنعها  مكان  من  نقلها  طريق  يف  اختالفا  هناك  أن  كام  امليلودي134: 
مرحلة  يف  سوسيكا  قرية  إىل  ثم  أوىل  مرحلة  يف  الكرميات  كريان  براريك  إحدى  يف  وأودعها  تسلمها  الذي  هو  الباعمراين 
عىل   1955 يوليوز   14 يف  “فاكس”  الحريزي  والجياليل  الفضايل  الله  عبد  صحبة  السلطان،  مرس  إىل  نقلها  قبل  وذلك  ثانية، 
بوردونو،  زنقة  يف  الراديوهات  بيع  متجر  صاحب  بلميلودي  حسن  مال  من  اشرتاها  العجالت135،  ثالثية  نارية  دراجة  ظهر 
“بوشتى”  امبارك  معرفة  من  مستفيدين  السلطان  مرس  مقهى  يف  بوضعها  السباعي  إدريس  وموالي  الورزازي  قام حسن  ثم 
التي  املادية  األرضار  إىل  باإلضافة  جريحا،  و32  قتىل   6 مخلفة  القنبلة  فانفجرت  نادال136.  فيه  يعمل  كان  الذي  باملكان 
يوليوز  و30   23 بني  فيام  الصادر  ماتش يف عددها   – باري  مجلة  التي نرشتها  الصورة  عنه  ما كشفت  ومنها  املقهى،  أصابت 
بتنظيم عملية  املتعلقة  التفاصيل  بعض   1955 6 سبتمرب  يوم  ماروكان  فيجي  233(. وقد روت جريدة ال  )الوث. رقم   1955

املعروفة:  الخاصة  زاويتها  من  وبالطبع،  السلطان،  مرس 

الحبيب بن الحسني
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«Après l’arrestation des criminels du 14 Juillet.
L’ATTENTAT du rond-point Mers-Sultan avait été 

préparé aux Carrières Centrales par des terroristes qui, 
tous, avaient milité au sein de l’Istiqlal, Déclare-t-on 
officiellelement à Rabat.

Rabat, 6 septembre (corr. part.). – Nous avons 
annoncé, dans nos dernières éditions d’hier, l’arrestation 
à Casablanca, des vingt-cinq membres d’une cellule 
terroriste, parmi lesquels se trouvaient quatre jeunes 
Marocains qui ont préparé et exécuté le tragique attentat à 
la bombe du rond-point Mers-Sultan, le 14 juillet, attentat 
qui fit sept morts et trente-sept blessés.

A la suite de notre information, la Direction du Service 
général de l’Information a donné hier les précisions suivantes:

«Au terme d’une longue enquête, les services de police 
de Casablanca ont procédé à l’arrestation des auteurs de 
l’attentat à la bombe qui, le 14 juillet dernier, au rond-
point Mers-Sultan, à Casablanca, fit sept tués et une 
trentaine de blessés. 

«Les intéressés, tous de nationalité marocaine et qui avaient tous milité au sein du parti de l’Istiqlal, 
appartiennenet à une organisation terroriste qui a à son actif de nombreux autres attentats et dont tous les 
membres ont été arrêtés.

«L’attentat du rond-point Mers-sultan a été, ainsi, reconstitué.
«Le 14 juillet, vers 16 h. 30, un triporteur dans lequel avait placée la bombe de grande puissance avait 

quitté le derb Moulay-Chérif, aux Carrières Centrales. Il était conduit par un jeune Marocain escorté de 
trois complices, l’un utilisant un vélomoteur, les deux autres chacun une bicyclette.

«Après avoir emprunté des artères peu fréquentées de la ville européenne et fait de nombreux détours, 
cette équipe arrivait au rond-point Mers-Sultan qu’elle avait repéré, queques jours plus tôt, comme étant le 
lieu le plus propice à l’éxécution d’une action spectaculaire et terroriste décidée par elle.

«Le conducteur du triporteur, ayant stoppé, fut rejoint aussitôt par un de ses complices. Ce dernier, 
feignant de retirer un pain de la caisse du véhicule, procéda à la mise à feu de l’engin et s’éclipsa aussitôt, 
accompagné de ses trois complices».

 
جيش  منظمة  إىل  املنتمني  أوساط  يف  الفرنسية  والقوات  البوليس  بها  قام  التي  الواسعة  االعتقاالت  حملة  عواقبها  من  وكان 
واعتقالهم  ازديادهم  تواريخ  مع  أغلبهم  أسامء  التالية،  الالئحة  يف  نورد،  الذين  سنطرال  كريان  سكان  من  ومنهم  األطلس، 

:137)235 وترسيحهم مع سكناهم ومهنهم )الوث. رقم 234 ورقم 

)الوث. رقم 233(
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تاريخ الترسيحاملهنةالسكنىاالسم وتاريح االزديادتاريخ االعتقال
عامل يف رشكة الكهرباءكريان بوعزة1929صالح بن التهامي1955-08-28

1956-06-16

1955-09-01

سيكليسكريان الكرميات1936محمد بن امحمد “ولد املزابية”

ميكانييك يف مطحنةدرب موالي الرشيف1932عالل بن عياد الرحامين“فار الدگيگ”

حامل يف مطحنةالكريان الجديد1935بوجمعة بن مبارك

16-06-1956حالقدرب بلگاسم 1932محمد بن عبد السالم الحجام

1955-09-02
07-04-1956عامل يف رشكة باطا لألحذيةدرب موالي الرشيف1918عبد الله بن لحسن “بلبل”

05-01-1956ميكانييك يف املرىسكريان زرابة1935بوعزة بن الطاهر

1955-09-21
“سودور شودرونيي”بلوك الرياض1934حسن “ولد الشلحة” “البوكسور”

1956-06-25
خياط يف رشكة نيهريادرب موالي الرشيف1936يحيى بن أحمد “أعراب”

خياط فني يف ثكنة جانكريدرب موالي الرشيف1934عبد القادر بن محمد “افرايزي”

عامل برشكة الكهرباءكريان بوعزة1935محمد بن عمر

26-07-1956عامل يف رشكة الكرواسوسيكا1920إبراهيم بن عياد “مول جافيل”

30-04-1956عامل يف رشكة الكهرباءالكريان الجديد1936عيل بن محمد السباعي

1924الرايض بن محمد السعيدي “گنفود”

درب موالي الرشيف

25-06-1956سائق يف قاعدة النوارص 

عامل يف “معمل الزرع”1922أحمد بن محمد “الوطني”
1956-04-30

عامل يف معمل لتصبني املالبس1930عبد الله بن املعطي “بايبي”1955-09-22

)الوث. رقم 234(

 

حسن “البوكسور”عيل بن محمد السباعيإبراهيم بن عياد “مول جافيل”أحمد “الوطني” “األعرج”يحيى “أعراب”

عالل بن عياد الرحامين عبد الله بن املعطي “بايبي”عبد القادر “افريزي”صالح بن التهاميالرايض بن محمد السعيدي 
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عبد الله “بلبل”محمد ولد املزابيةبوجمعة بن امبارك

محمد بن عمربوعزة بن الطاهرمحمد بن عبد السالم الحجام

واضطر عدد من األعضاء إىل اللجوء إىل املنطقة الشاملية املعروفة بالخليفية وااللتحاق بجيش التحرير )حسن املزوغي الورزازي وبوشعيب 
الكيحل ومحمد بن عبد الرحامن والجياليل الحريزي “فاكس”(138 ثم إىل إسبانيا أمثال موالي لحسن الخياط الباعمراين وعبد الله الفضايل139 ، أو 
إىل الجنوب )محمد أخرضيض ومبارك “بوشتى” إىل تزنيت(. وقد مثل من سمتهم إحدى الجرائد االستعامرية “إرهابيي مرس السلطان” أمام 
القضاء العسكري يف أواخر سبتمرب 1955 140، بعدما قضوا مدة من التعذيب أثناء االستنطاق يف كوميسارية املعاريف. ثم اقتيدوا إىل السجن 
العسكري يف عني الربجة141، حيث ظل أغلبهم، وهم 13 معتقال، إىل أن رسحوا بعد عودة السلطان ابن يوسف، وهم عالل الرحامين والرايض 
السعيدي ومحمد “ولد املزابية” وبوجمعة وبوعزة وعبد القادر “فريزي” وعبد الله “بايبي” وعبد الله “بلبل” وإبراهيم بن عياد “مول جافيل” 
وعيل، بينام نقل خمسة إىل السجن املدين بالدار البيضاء، وهم العريب وأحمد “الوطني” وصالح بن التهامي وحسن “البوكسور” وأعراب. وحسب 
الروايات الشفوية، فقد نقل املعتقلون إىل “فوريان عني الشق” مدة 3 أيام من أجل عالجهم142، فكانت فرصة استغلها بعضهم للفرار إىل ناحية بني 
مالل143. ويف املحصلة، مل تصدر يف حق أعضاء منظمة جيش األطلس أحكام يف قضية قنبلة مرس السلطان، حتى جاء االستقالل، فتم ترسيحهم.

محمد بن الحاج عالل
اعتقل، محمد بن الحاج عالل )عامل يف رشكة كوزميا( بإحدى مشيخات املزامزة )فيام بني سيدي العايدي 
وسطات( يف 11 غشت 1955، فقدم، يف اليوم نفسه، أمام محكمة السدد يف سطات التي أدانته بتهمة رفض 
االمتثال والطاعة وتهديد أحد الشيوخ وحكمت عليه بشهرين حبسا نافذا يف سجن سطات. وحسب ترصيحه، 

فقد اعتقل ليال عىل أيدي شيخ القبيلة، حينام كان يبارش قطع األسالك التليفونية144.

ميلود بن الفكاك بن نارص
رشكة  يف  )كهربايئ  نارص  بن  الفكاك  بن  ميلود  عىل  القبض  ألقي 
كوزميا / درب موالي الرشيف( يف 14 غشت 1955 عىل خلفية ما قام 
الفرنسية،  البضائع  عن  اإلرضاب  إىل  الداعية  للمناشري  توزيع  من  به 
فقدم يف 19 يونيو املوايل أمام محكمة باشا الدار البيضاء التي أدانته 
الغربية” وحكمت  املواد  العامل عىل  وتهديد  والجرح  “الرضب  بتهم 
بالدار  املدين  السجن  يف  قضاها  شهر،  ونصف  شهرا  بالسجن  عليه 

البيضاء إىل أن رسح يف 28 سبتمرب 1955 145. 

محمد بن الحاج عالل

ميلود بن الفكاك

)الوث. رقم 235(.

السجن العسكري عني الربجة الذي قبعت فيه 
مجموعة من معتقيل جيش األطلس.
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الجياليل الخضار 
الخضار  أحمد  بن  الجياليل  صندوقها  أمني  سنطرال،  كريان  يف  الرسية  املنظمة  أفراد  من  اعتقل، 
إليه تهمة “تكوين عصابة إجرامية”، وظل  الرسغيني )كريان السوق( يف 17 غشت 1955، ووجهت 
رهن االعتقال االحتياطي إىل متم أبريل 1956 146، ويف شأن اعتقاله يف 17 غشت 1955، يقول عبد 
السالم الزين:“ملا ألقي القبض عىل رئيس صندوق املقاومة املسمى الجياليل بن أحمد املدعو الخضار 
ووقع إذذاك تفتيش مبحله من طرف السلطة الفرنسية استولت حينئذ عىل ما وجد بالصندوق من 
مال املقاومة ومال األمني املذكور الخاص به وقدر مال املقاومة ستامئة وخمسون ألف فرنك 650.000 
وماله الخاص به مائتان وخمسون ألف فرنك 250.000 حسبام أخربين هو باملبلغني معا كتابة حيث 

كان بالسجن”. وظل بالسجن املدين يف الدار البيضاء إىل غاية 30 أبريل 1956 147.

ضحايا مظاهرة 20 غشت 1955
الثانية  الذكرى  يف  واملظاهرة  باإلرضاب  الرسية  املنظمة  أمرت 
لنفي السلطان يف 20 غشت 1955 149، وهي املظاهرة التي تطلق 
املاگن”150، وتحدثت عنها  الشفوية “مظاهرة تهراس  الرواية  عليها 

إحدى جرائد الفرتة، كام ييل: 
 «Mais c’est surtout aux Carrières Centrales que les 

manifestants ont été les plus agressifs, et là, le service 
d’ordre qui n’a pas voulu répondre énergiquement, a eu 
à intervenir jusqu’au couvre-feu, à partir d’onze heures 
le matin.

Des cris ont soudain retenti à l’intérieur du bidonville 
des Carrières Centrales, où un groupe de manifestants s’est dirigé en direction de la rue Marinié, vers des villas 
occupées par des Européens. Les hommes étant au travail, les femmes et les enfants étaient seuls. Les manifestants 
avaient déjà vidé un camion de cailloux à vingt mètres de la ligne des villas, situées en bordure de la rue Marinié 
qui longe les Carrières Centrales, et commençaient à lapider les fenêtres et les jardins des villas, lorsque des femmes 
virent un groupe de Marocains, jeunes pour la plupart, se diriger résolument vers les habitations. Une femme, 
courageusement, prit un fusil de chasse et monta sur le toit d’où elle fit feu en direction du groupe qui s’arrêta 
et n’alla pas plus avant. Peu après arrivaient sur place les GSP sous les ordres du brigadier – chef Boujon, des 
gendarmes mobiles et le maghzen de protection sous les ordres du capitaine Soullier.

Les gardes mobiles prirent position en bordure de la rue Marinié, en bordure du derb Moulay - Chérif, fait de 
constructions en dur. Le Maghzen prit place à l’intérieur du derb Moulay - Chérif, et les GSP prirent place sur les 
terrasses des villas, surveillant le bidonville qui touche le derb Moulay – Chérif.

A l’intérieur du derb Moulay – Chérif, le contact a été rude. Les hommes du Maghzen, qui ne voulaient pas faire 
usage de leurs armes, ont été pris à partie par plusieurs centaines de jeunes manifestants, hommes et femmes, qui 
les ont copieusement lapidés, ont coupé tous les fils téléphoniques du derb, ont scié des poteaux télégraphiques dont 
ils se servis pour dresser des barricades dans les rues qui ont été aussi barrées par des charrettes renversées, des 
amas de cailloux. Toutes les plaques portant les noms de rues ont été arrachées, les lampadaires brisés.

Finalement, le service d’ordre dut faire usage de ses armes. Il y eut trois morts et cinq blessés. Le calme fut rétabli. 
En fin de soirée, alors que du bidonville partait un coup de feu de temps en temps, vers les GSP, les gendarmes 
mobiles réquisitionnèrent des jeunes gens marocains pour déblayer les rues et enlever les pierres et les poteaux» 151.

الجياليل الخضار

حرائق يف الدار البيضاء يف الذكرى الثانية لنفي ابن يوسف148
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وكان من نتائجها سقوط كثري من الشهداء، لكننا ال منلك إال أسامء عدد قليل منهم )الوث. رقم 236(:
- غواث بوشعيب الذي استشهد يف مظاهرة 20 غشت 1955 152.

- عبد الله بن امحمد الدكايل: الذي سقط “تحت رصاصة االستعامر الفرنيس وهو يوزع الجرائد وينفذ أوامر رؤسائه املرشفني عىل 
املنظمة إذ ذاك والتي كانت تدعى »املنظمة الرسية« بكريان الخليفة ... 20 غشت 1955 يوم جف القلم املداد ... وأرواح األبطال 

تحج إىل املقربة اإلسالمية الشهداء يف مواقف بطولية...”153. 
- محمد بن رحال املسكيني )عامل يف “معمل املرصان بروش انوار” / درب موالي الرشيف( الذي استشهد يف كريان جانكري154.

- امحمد بن الكبري السعيدي )درب موالي الرشيف(: الذي أصابه رصاص الحرس املتنقل )گارد موبيل( يف قرية سوسيكا، مام أدى إىل استشهاده155.
- الطاهر بن الشافعي: أصابه رصاصة أثناء املظاهرة، ظل يعاين منها إىل أن فارق الحياة يف 6 فرباير 1956، حسب ما رصحت به أرسته156. 
ومل يستنث رصاص القوات االستعامرية حتى األطفال يف ذلك اليوم، ومنهم “طفالن صغريان أحدهام كان يحمل الراية املغربية 
1955 عندما  أثناء حوادث غشت  أن “أخاه تويف  أكد آخر  الباعمراين، يف حني  امبارك بن أحمد  قرب سوسيكا”، رمبا يكون هو 

كان يحاول إعالء راية مببنى”157.

امحمد بن الكبري السعيديمحمد بن رحال املسكينيعبد الله بن امحمد الدكايل

)الوث. رقم 236(

محمد بن محمد بن أحمد الساممي
املحكمة  حكمت  بعدما  الرحبة(،  كريان   / )إسكايف  الساممي  أحمد  بن  محمد  بن  محمد  اعتقل 
العرصية بالدار البيضاء يف 19 سبتمرب 1955 بإيداعه يف السجن املدين بالدار البيضاء بصفة احتياطية، 
وكانت التهمة املوجهة إليه “إرضام النار عمدا” )يف ضيعة أحد املعمرين مبنطقة أوالد سعيد(، ومل يطل 

عهده بالسجن، حيث رسح يف 23 دسمرب 1955 158.

أحمد بن الكبري
أكتوبر 1955،   26 البشري( يف  كريان   – إدريس  كريان   / )تاجر  الكبري  بن  أحمد  القبض عىل  ألقي 
وقدم يف اليوم نفسه أمام محكمة باشا الدار البيضاء )املقاطعة الثالثة عرش( التي أدانته بعدم االمتثال 
والطاعة وحكمت بسجنه 15 يوما، قضاها بالسجن املدين بالدار البيضاء، ورسح يف العارش من الشهر 
املوايل. وحسب ما جاء يف ترصيحه، فإن سبب اعتقاله هو عدم مساعدة السلطة الفرنسية بدلها عىل 

مكان وجود الحبيب املحفوظي الالجئ من مراكش 159.

أعضاء من منظمة التحرير الوطني صوت النار
تتحدث بعض الروايات عن االتصال الذي تم بني عدد من األفراد الذين ال تشري إىل انتامئهم السابق إىل حزب الشورى واالستقالل 
يف كريان سنطرال، وهم عدي بن التهامي ومحمد بن التهامي “الفقيه” ومحمد الخصايص والحسني بلوش والحسني بوغابة وصالح 
البولييس الرسغيني وإدريس بن محمد واملصطفى بن الحسني وما ترتب عليه من تأسيس خلية لهذه املنظمة يف 30 مارس 1954160. 
وكانت لهذه املنظمة خاليا، منها خلية أكادير التي أدى اعتقال أفرادها إىل إفشاء أسامء أفراد خلية كريان سنطرال، متكن بعضهم 
من الفرار161، يف حني سقط بعضهم اآلخر بأيدي الرشطة الفرنسية يف أكتوبر 1955، وهم صالح بن كبور العساس الرسغيني )بولييس 
الباعمراين “جحا” )عامل يف رشكة كوزوما / درب موالي الرشيف( وعمر بن المني بن لعرويس  / كريان الحونا( وأحامد بن محامد 

“بوبدي” )بناء / كريان سنطرال( )الوث. رقم 237(162:

أحمد بن الكبري

محمد الساممي
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صالح بن كبور العساسعمر بن المني بن لعرويس “بوبدي”أحامد بن محامد الباعمراين

)الوث. رقم 237(

وقد قررت محكمة باشا الدار البيضاء إيداع الثالثة يف السجن املدين بالدار البيضاء يف 8 دسمرب 1955 بصفتهم سجناء احتياطيني، حتى 
تواصل البحث يف شأن ما قاموا به من عملية بالقنبلة، لكنهم رسحوا يف 22 دسمرب املوايل163، بعد بضعة أسابيع من عودة ابن يوسف من املنفى.

محمد بن املعطي وأحمد بن إبراهيم
اعتقل محمد بن املعطي )عامل / كريان بوعزة أو درب موالي الرشيف( 
“ابتزاز  تهمة  أوالد سعيد  قائد  إليه محكمة  يف 25 غشت 1955، ووجهت 
األموال” )“كنت أوزيع )أوزع( املناشري وكنت أعني الجامعة بالفلوس وإرسال 
التهديد”(، فحكمت عليه بسنتني حبسا نافذا. قبع يف سجن قصبة أوالد سعيد 
ثم سجن عني عيل مومن من 24 أكتوبر 1955 إىل 23 نوفمرب 1955 تاريخ 
العليا  املحكمة  إشارة  يكون رهن  الرباط، حتى  املدين يف  السجن  إىل  نقله 
الحكم  ضد  رفعها  التي  االستئناف  قضية  يف  بالنظر  تكلفت  التي  الرشيفة 
فأفرج  نوفمرب 1955”،  بجلسة 26  املليك  “بالعفو  القضية  انتهت  االبتدايئ. 
عنه164. وترتبط هذه الحالة بحالة أحمد بن إبراهيم )كريان الكرميات( الذي 
ألقي عليه القبض يف قضية “ابتزاز األموال” أيضا، فاعتقل عىل سبيل االحتياط 
بالسجن الفالحي عني عيل مومن ثم اقتيد إىل السجن املدين بالرباط )لعلو( 

يف 23 نوفمرب 1955، قبل اإلفراج عنه بيومني165.

الحامية  سنوات  يف  االستعامر  مقاومة  يف  سنطرال  كريان  حي  مساهمة  جوانب  من  جانبا  كرونولوجيا  نعرض  أن  حاولنا 
األخرية، جانبا يتعلق مبدى ما عاناه سكانه من اعتقال وتعذيب وتعسف. وتفرض عيل األمانة العلمية أن نقول إن ما عرضناه 
عنها  الحديث  ال ميكن  مختلفة  وألسباب  يتمكنوا،  مل  الحي  هذا  من سكان  كثريا  املعاناة، ألن  من هذه  القليل  القليل  إال  ليس 
شهادات   / االعتقال  )شهادات  الفصل  هذا  يف  البداية  من  اعتمدناها  التي  املادية  والحجج  األدلة  تقديم  من  املقام،  هذا  يف 
الترصيحات  ما جاء يف كثري من  العرض  نثبت يف هذا  أن  ...(، وألننا مل نستطع  الترسيح  / شهادات  الرشطة  / محارض  األحكام 
األمن،  إدارات  مختلف  من  تسحب  مادية  أدلة  تقديم  ضحاياها  بإمكان  يكن  مل  التي  االعتقاالت  عن  حديث  من  والروايات 
فرتة  أواخر  يف  للمقاومني  استقباال  األكرث  املؤسسة  كانت  إنها  قلنا  إن  الصواب  نجانب  ال  التي  املعاريف  كوميسارية  وخاصة 
التحرير. ونأمل أن  املقاومني وأعضاء جيش  السامية لقدماء  املندوبية  امللفات املحفوظة يف  الحامية، وذاك ما تؤكده كثري من 
يف  حميدة  مساع  من  السامية  املندوبية  تبذله  وما  السيادة”  “وثائق  تصنفه  كانت  ما  عىل  الفرنسية  السلطات  يد  رفع  يسمح 
العمل  بها يف  قاموا  التي  األدوار  الجوانب مثل  الجانب من معاناة سكان كريان سنطرال وغريه من  بتوضيح هذا  الصدد  هذا 

كمنظامت. أم  كافراد  سواء  املسلح، 
وقد سمح هذا العرض من إبراز جانب من جوانب املعاناة التي تكبدها سكان كريان سنطرال من أجل استقالل البالد وعودة 
سلطانه الرشعي، إىل جانب ما قام به غريهم من فقراء الدار البيضاء واملغرب من دور حاسم يف العمل املسلح الذي فرض عىل 
املغربية”، حل  الفرنسية  “األزمة  أو  املغربية”  “األزمة  ملا اصطلح عليه ب  البحث عن حل   1955 الفرنسية يف صيف  السلطات 
يتفق الكثري عىل هزال حصيلته التي مل ترق إىل ما كان يعقده أوالئك من آمال عىل مغربهم املستقل. ويف هذا الصدد، نفضل 

أحمد بن إبراهيممحمد بن املعطي
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أن نورد بعض الفقرات من مقدمة كتاب جان – شارل لوگران: 
“أرفع صويت باسم من عرفتهم خالل هذه السنوات العصيبة، من 
1953 إىل 1955، باسم هؤالء الذين مل يكونوا كبارا أو ذوي نفوذ... 

أتحدث باسم الصامتني.
إنهم أولئك الذين صدرت يف حقهم أحكام املحكمة العسكرية، 
أولئك الذين أعدموا يف العنق والعادر والذين رافقتهم حتى عمود 

اإلعدام، يف صبحيات كئيبة عديدة.
إنهم معذبو معتقالت البوليس واملحكوم عليهم باألشغال الشاقة 
بالسجون املركزية، الذين صدرت يف حقهم أحكام يف منتهى القسوة 

إلعطاء املثال.
القدمية،  واملدينة  »الدوار«  يف  املجهولني  البسطاء  باسم  أتحدث 
الحتمية،  العدالة  انتظار  الصالة يف  الذين مل يكن يف وسعهم سوى 
أحد  مغادريت  عند  يب  يحطن  كن  اللوايت  األمهات  جموع  وباسم 
السجون يف مختلف مدن املغرب، حيث أزور ذويهم. ويدعون يل 

بالرعاية من الله، أجريت الوحيدة التي ال تقدر بثمن.
فسيدي محمد مل يرجعه إىل عرشه، ال السياسيون وال املفكرون 
واملختصون يف املناورات والرحالت )...( وإمنا أعاده العامل واإلسكايف 
غادروا  الذين  هم  البسطاء  هؤالء  النعناع.  وبائع  والرثاث  والخباز 

عملهم وأرسهم، ونذروا أنفسهم للكفاح من أجل وطنهم وملكهم.

التفتيش  وحمالت  والرضب  املباغثة  االعتقاالت  تحملوا  لقد 
تحركها  كانت  التي  املنتظمة  االعتقال  وعمليات  والدنيئة  الهمجية 
كام  مثابرين.  وشاة  وأقوال  للشبهة  مثرية  بدقة  محبوكة  اعرتافات 

تعرضوا لنهب »املليشيات االحتياطية« وطوردوا واحتجزوا.
والطشت  بالكهرباء  التعذيب  عليهم  مورس  الرشطة  مراكز  ويف 
والصابون،  املاء  يف  الرأس  وإدخال  األرجل  من  والتعليق  والخازوق 
والخنق البطيء يف بعض السجون )وجدة( والجوع والعطش طوال 

أيام وشهور يف اعتقال تعسفي.
ويف جلسات املحاكم كانوا يعلنون عزمهم وقناعاتهم، ثم كانوا، 
أمام  ويربطون  الباكر،  الصباح  يف  يوقظون  األرجل،  مقيدو  وهم 

لفيف اإلعدام.
»ماذا قالوا عندها ؟ »إننا لن منوت. إن من ميوتون يف سبيل الله 
يبقون عىل الدوام أحياء« )حامن الفطوايك(. وقالوا أيضا: »أنا فخور 
وديني«  ووطني  ملليك  أهب حيايت  إين  بلدي،  أجل  من  أموت  بأن 

)عبد الله الشفشاوين(.
واملكاتب  القصور  من  عرشه  إىل  يعد  مل  يوسف  بن  محمد  إن 

والقاعات الفسيحة، وإمنا من رقعة املعذبني”166.
نوفمرب   16 يف  املنفى  من  يوسف  ابن  السلطان  عاد  وبالفعل، 

1955 وأعلن عن استقالل املغرب، يف جو حاميس وطني كبري، عظمت فيه آمال سكان كريان سنطرال – وباقي املغاربة 
– بتحقيق األهداف من “الجهاد األصغر”. ويف هذا السياق، عاد معتقلو كريان سنطرال إىل بيوتهم وبراريكهم عىل مراحل، بعد صدور 
الظهري الرشيف “بشأن العفو العام عن املحكوم عليهم من لدن املحاكم املخزنية والذين هم تحت البحث عن أعامل سياسية ووطنية” 

يف 19 دسمرب 1955 167)الوث. رقم 238(.
وأخذ املسؤولون يرتددون عىل كريان سنطرال، وعىل رأسهم السلطان الذي زار هذا الحي يف 9 فرباير 1956 وألقى خطابا وعد فيه 

)الوث. رقم 238(
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سكانه بتوفري الشغل والسكن والعدل والزيادة يف األجور، مع دعوتهم إىل توقيف عمل املقاومة يف سياق تحضري املفاوضات التي انتهت 
بباريس يف 2 مارس 1956 بالتوقيع عىل اتفاقية االستقالل. وها نص الخطاب:

“إننا نجد أنفسنا مرسورين جدا عندما نكون وسط العامل والصناع الذين نعدهم كأوالدنا، لهذا زرتكم يف حومتكم، ووسط عائالتكم 
ليزداد شعورنا بأننا منكم وأنتم منا.

إننا ال ننىس أبدا التضحية واملحبة واإلخالص التي أظهرتم لبالدكم ولسلطانكم الذي يحبكم كام تحبونه، ولن ننىس كذلك محافظتكم 
عىل العهد. إنكم تعلمون أننا دافعنا وسندافع عن مصلحة البالد كام سندافع عن جميع املغاربة، وباألخص عن مصلحتكم أنتم. وقد 

ضحينا بعرشنا ومبستقبل أوالدنا لهذا السبب ونحن ما زلنا عىل العهد والحمد لله.
وتحصلوا  بسهولة  الشغل  وتجدوا  األجور  لكم يف  ويزاد  للسكنى  عندكم محالت  لتكون  الجهود  نعمل جميع  وإننا وحكومتنا 
استقالل  لنتفاوض مع حكومتها يف شأن  فرنسا  إىل  أننا سنسافر  تعلمون  املحاكم ويزول عنكم كل ظلم واآلن  عىل حقوقكم يف 
أن تعلموا أن  املغرب هادئا ساكنا ويجب عليكم  أن يكون  العزيزة وكل واحد منكم يعرف بدون شك، أن من مصلحتنا  بالدنا 
فرنسيني وأجانب يسكنون يف هذه املدينة وهم مثلكم يريدون أن يعيشوا يف سالمة وهدوء هم وأوالدهم ولذلك نوصيكم بهم 

والثبات. بالصرب  نوصيكم  خريا، كام 
والسالم”168.  برضاه  أموركم وميتعكم  يصلح  والله 

وبالفعل، جرت املفاوضات بني املغرب وفرنسا، فانتهت بتوقيع اتفاقية االستقالل يف 2 مارس 1956، تاله إطالق رساح املزيد 
من املعتقلني من السجون، وخاصة بعد صدور ظهري رشيف يف 2 ماي 1956 يف شأن العفو 169 )الوث. رقم 239(.

وحتى يعرب السلطان ابن يوسف عن امتنانه بالدور الذي قام به كريان سنطرال يف مقاومة االستعامر، قرر أن يطلق اسمه عىل هذا 
الحي ابتداء من نهاية سنة 1956، فصار يتسمى الحي املحمدي170.

غري أن حصيلة مرحلة املقاومة املسلحة يف نهاية الحامية مل ترض جميع األطراف والقوى املوجودة يف املغرب، مام ساهم يف تفجري 
كثري من الرصاعات واالقتتاالت يف بدايات فرتة االستقالل فيام بني منظامت املقاومة ويف داخل بعضها. ويهمنا، هنا، اإلشارة إىل صداها 
يف الحي املحمدي، حيث أزهقت أرواح الجياليل املسكيني وامحمد النجار وموالي امحمد الباعمراين ورحال املسكيني وعبد الرحامن 
ابن املخنث والغظفة بنت املدين ومحمد بن صالح التادالوي وإبراهيم بن أحمد الروداين وبوعزة بن محمد بن الصغري املذكوري ...171، 

مع اإلشارة إىل أن تفاعالت تلك املرحلة ما تزال تفعل فعلها يف زمن املغرب الراهن. 

)الوث. رقم 239(

تاريخ االغتيالاالسم
1956-01-28عبد الرحامن بن املخنث

1956-01-28الغظفة بنت املدين
1956-03-24موالي امحمد الباعمراين

1956-03-30محمد بن صالح التادالوي
1956-04-03إبراهيم بن أحمد الروداين

بوعزة بن محمد بن الصغري 
1956-04-21املذكوري

1956-10-24الجياليل املسكيني
1956-10-24امحمد النجار

1956-12-16رحال املسكيني
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  1
 : الخمسينات  البيضاء خالل  بالدار  الوطنية  الحركة  من  رزوق، “جوانب  - محمد 
مقاربة تحليلية للمقاومة املسلحة”، ندوة املقاومة املغربية ضد االستعامر 1904-
1955، نرش املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، الرباط، دون 

تاريخ، ص. 330-329.
  2

َنثبت، يف نهاية الكتاب، رقمنا اإللكرتوين للراغب يف ذلك.
  3

النص مذكرة رفعها األستاذ عيل بنجلون يف 3 أكتوبر 1955 إىل رئيس الجمهورية 
الفرنسية لطلب العفو عن موكله العيايش بن عبد القادر الذي صدر يف حقه الحكم 
باإلعدام يف 5 غشت 1955. وهي من الوثائق التي تسلمنا نسخة منها من العيايش.

  4
- V.M., 17 août 1953.

  5
- ملف أحمد بادي رقم 33.178، املندوبية. احتفظنا بصيغة التهمة، كام وردت يف 

شهادة االعتقال الواردة يف ملفه.
  6

من هؤالء الشهود املختار الزنفاري والكبري املليح، وهام من قيدومي سكان كريان 
سنطرال.

  7
- روايتا املختار الزنفاري والكبري املليح.

  8
- ملفا محمد حنون رقم 515.141 والكبري املليح رقم 529.210، املندوبية. 

- روايتا الكبري املليح وعالل مسني. يتحدث الكبري عن شخص ثالث من “أعرايب” 
كريان سنطرال، سافر معه إىل الرباط، دون أن يتمكن من استذكار اسمه، بينام يذكر 
عالل اسم الحسني الشايظمي يف هذا الصدد. ومام أفادين الكبري أيضا أنه كان ينقل 

من سجن لعلو من أجل العمل يف تهييء ملعب الفتح.
  9

- ملف عبد القادر اسعيد رقم 1.008، املندوبية.
ورصح أحد سكان كريان زرابة بأنه اعتقل أثناء مظاهرة 20 غشت 1953 يف كريان 
سنطرال، واقتيد إىل مركز البوليس يف هذا الحي مع جملة من املتظاهرين، وهناك 

بقي يوما واحدا:
- ملف محمد بن العريب رقم 31.269، املندوبية.

  10
- V.M., 21 août 1953, 22 août 1953, 26 août 1953 et 27 août 1953.

  11
- V.M., 21 août 1953.

  12
- V.M., 21 août 1953.

  13
ورد اسام لحسن عياد )حسن بن عياد( ومحمد بن امحمد )“بلحوات”( اللذين نعلم 
مآل قضيتهام، وأسامء صالح بن يحيى وعبد السالم بن عبد املالك ومحمد بن أحمد 

الذين ال نعلم تطور قضيتهم فيام بعد:
- P.M., 30 août 1953.

- املقاومة وجيش التحرير ... الوثيقة األوىل، ص. 89 و96. ورد فيها اعرتاف ابن 
عياد وبلحوات بأنهام كانا تحت إرشاف الثالثة الذين ما زالوا مجهولني بالنسبة لنا.

  14
- ملف عالل آمال رقم 418.960، املندوبية.

  15
- ملفا حسن كروي رقم 517.389 ومحمد عشريي رقم 517.473، املندوبية. 

- املقاومة وجيش التحرير... الوثيقة األوىل، ص. 89 و95-96، والوثيقة الثانية، ص. 
38 و40.

- السعادة، 25-1-1954 و20-2-1954 و1954-2-23.

- P.M., 23 août 1953 et 30 août 1953.
- V.M., 23 août 1953.
- M.P., 30 août 1953.

  16
- السعادة، 25-1-1954 )بترصف(.

  17
- ملف حسن مهيوب رقم 43.395، املندوبية.

  18
- ملف الجياليل اآلمال رقم 512.243، املندوبية.

  19
- P.M., 7 oct. 1953.

  20
- ملف موىس لشتوك رقم 407.513، املندوبية.

  21
- ملف موىس لباخر رقم 515.159، املندوبية.

- P.M., 23 juin 1954.
  22

- السعادة، 1953-11-28.
  23

- ملف محمد خاتم رقم 515.205، املندوبية.
  24

“الشومينو”  بلقب  أيضا  يلقب  املندوبية.  رقم 515.605،  الحسني وحامن  - ملف 
Lahoucine le Cheminot نظرا لعمله يف قطاع السكك الحديدية:

- V.M., 30 avril 1954. 
  25

- ملف مبارك النارصي رقم 521.080، املندوبية. 
  26

- ملف الحسني وحامن رقم 515.605، املندوبية.
  27

- شهادة أحمد وحامن بن الحسني الحيحي. وقد حصل ذلك، بطبيعة الحال، قبل 
استقرار الحسني الحيحي يف بلوك السكك الحديدية الذي تم بناؤه سنة 1952 عىل 

هامش حي الصفيح املشهور.
  28

- ملفا الحسني وحامن رقم 515.605 واملختار الزنفاري رقم 517.160، املندوبية.
  29

ومحمد   501.716 رقم  أبوالنرص  وحميد   410.427 رقم  خلف  محمد  ملفات   -
املحبويب رقم 515.110 ومحمد خاتم رقم 515.205 ولحسن شهني رقم 515.523 
والحسني وحامن رقم 515.605 واملختار الزنفاري رقم 517.160 ومحمد طلعي رقم 
521.744 ومبارك النارصي رقم 521.080 والحسني طوطو رقم 524.402، املندوبية.
ومبارك   الزنفاري  واملختار  خاتم  املحبويب ومحمد  ومحمد  أبوالنرص  روايات حميد   -
النارصي والكبري املليح وعبد الرحيم خلف بن محمد “السفناج” وعمر شهني بن الحسني 
وأبناء الحسني وحامن الحيحي )محمد وأحمد وإبراهيم( وخالد طلعي بن محمد بن 

الحسني “الفقيه” وأخت الحسني طوطو وصهره أحمد العييس.
ننبه إىل أننا مل ندرج أسامء ثالثة أفراد، عادة ما نجدها حارضة يف “العملية”، وهي محمد 
ابن عبد الله العلمي الخراز وامحمد بن اسعيد الشايظمي البناي ومحمد بن عيل بن عبد 
املالك الخياط. والسبب هو أن الفقيه بلحسني كان رشح هؤالء األفراد املحسوبني عىل 
خلية اليد السوداء يف درب السلطان لعملية موالي زيدان، فرتاجعوا عن املشاركة فيها يف 
آخر لحظة. وألن التحقيق قاد إىل هذه املعلومة، فقد أدرجت أسامؤهم يف القضية التي 

تسميها بعض مراجعنا “قضية طوطو”.
للمزيد من املعلومات عن هؤالء، تنظر:

ومحمد   ،522.039 رقم  العلمي  ومحمد   ،517.111 رقم  املالس  امحمد  ملفات   -
سميح رقم 522.722، املندوبية.

- V.M., 30 avril 1954.
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  30
- السعادة، 1953-11-28.

  31
- P.M., 26 nov. 1953 et 27 nov. 1953.
- V.M., 26 nov. 1953.

  32
- M.P., 17 nov. 1953.
- V.M., 26 nov. 1953.

  33
- املقاومة وجيش التحرير ... الوثيقة األوىل، ص. 126.

- P.M., 15 nov. 1953.
- V.M., 14 nov. 1953.

  34
- P.M., 27 nov. 1953.
- V.M., 26 nov. 1953.

  35
- M.P., 17 nov. 1953.

  36
- املقاومة وجيش التحرير ...، الوثيقة األوىل، ص. 126.

  37
- V.M., 17 nov. 1953.

  38
- M.P., 17 nov. 1953.
- V.M., 16 nov. 1953.

  39
سمته أخت الحسني طوطو “الكابران ولد نجمة”. وكلمة كابران محرفة من اللغة 

الفرنسية caporal، ترتجمها الجرائد العربية برئيس العملة. 
- ملف محمد مهزول رقم 421.275، املندوبية.

- السعادة، 1953-11-23/22.
- األمة، 1953-10-29.

الثانية،  والوثيقة  و128   116 ص.  األوىل،  الوثيقة   ،... التحرير  وجيش  املقاومة   -
ص. 77-75.

- René Gallissot, Le patronat européen au Maroc )1931 - 1942(, 
Éditions Techniques Nord-Africaines, Rabat, 1964, p. 28.
- P.M., 28 oct. 1953.
- V.M., 26 nov.  1953.

  40
- P.M., 28 oct. 1953, 21 nov. 1953 et 28 avril 1954. 

  41
- محمد وحيد، مساهمة يف دراسة ...، ص. 178.

  42
أخرى يف  إىل خلية  ينتمون  الذين  الرجال  الحديث عن هؤالء  أهملت  بأنني  أذكر 

درب السلطان، عىل الرغم من ورود أسامئهم يف قضية “العملية”.
  43

- السعادة، 1954-4-29.
  44

- املقاومة وجيش التحرير ...، الوثيقة األوىل، ص. 128، والوثيقة الثانية، ص. 75-
.77

- السعادة، 12-11-1953 و1953-11-13. 
- األمة، 23-11-1953. مام جاء فيها: “ومل متض إال أيام، حتى “أصيب الفرقد بن 
محمد بثالث رصاصات أطلقها عليه أحد الفدائيني يف املدينة الجديدة. والفرقد هذا 
كومسري للبوليس وقد كان له يد يف القبض عىل الفدايئ الذي حاول اغتيال الجزار 

)موالي زيدان( وقد نقل إىل املستشفى يف حالة خطر ومل يعرف للفدايئ اثر”.

- V.M., 11 nov. 1953, 12 nov. 1953 et 26 nov. 1953.
  45

- P.M., 12, 17 nov. 1953 et  28 avril 1954.
- V.M., 27 avril 1954.

  46
تفيد العودة إىل:

- ملف محمد بن أحمد بن عمر الجراري رقم 256، املندوبية. وجاء فيها: “... ألقت 
عيل الحكومة الفرنسية القبض يف الخدمة وذهبوا يب إىل الكوميرسية حيث عذبت 

أشد العذاب ومل أستقر )أقر( بأحد”.
  47

ال نجد تفسريا مضبوطا لكثري من االلتباسات الواردة يف تقارير الصحافيني الذين كانوا 
يتتبعون تطور قضية “العملية”، منها عد الفقيه محامد الجراري “املاگني” املعتقل 
مراكش  يف  املنظمة”  “زعيمي  وجود  عن  الحديث  ومنها  للخلية،  رئيسا  تزنيت  يف 
وتزنيت، يف حني أن اعتقال محامد بلحسني جرى يف قلب كريان سنطرال. ولعل وراء 
ذلك عدم ضبط املعلومات والتهافت عىل نرشها يف إطار السعي إىل السبق الصحايف، 

وقد يصدر ذلك عن سلطات األمن التي مل تدقق املعلومات إال فيام بعد.
- ملف سليامن بونگاب رقم 420.212، املندوبية.

- السعادة، 1953-11-17.
- P.M., 15 nov. 1953.
- V.M., 15 nov. 1953, 16 nov. 1953 et 26 nov. 1953.

  48
ال تتحدث الصحافة عن حميد بن بوجمعة الذي ساهم باملسدس والذخرية يف عملية 

“الكابران”، بل عن محمد بن إبراهيم ؟
- السعادة، 1953-12-5. 

- V.M., 3 déc. 1953.
  49

- ملف املختار الزنفاري رقم 517.160، املندوبية.
- رواية املختار الزنفاري.

  50
- رواية املختار الزنفاري.

  51
- ملفا لحسن إرسير بن أحامد )أخ الحسني طوطو( رقم 405.308 وأحامد العييس 

)والده( رقم 410.747، املندوبية.
- املحرر، 1977-1-21.

- رواية أخته وصهره أحمد العييس.
  52

- ملف فاطمة وحامن )زوجة وحامن الحسني( رقم 410.424، املندوبية.
- رواية أحمد وحامن بن الحسني “األقرع”.

  53
يف  يوما   23 قىض  أنه  ذكر  املندوبية.   ،406.935 رقم  بوسنيني  الطاهر  ملف   -

كوميسارية املعاريف، قبل ترسيحه لغياب األدلة. 
- االتحاد االشرتايك، 1994-7-25.

- روايات ابنه سعيد وابن زميله يف العمل وحامن أحمد وأجبارة محمد.
  54

- ملفا محمد مهزول رقم 28.165 و421.275، املندوبية. كان هذا الحارس يسكن 
بالقرب من باب “ديار معمل السكر رقم 1”، ومل يرفع عنه أمر الطرد رقم 4162 من 

قبل الجرنال رئيس ناحية الدار البيضاء إال يف 17 نوفمرب 1955.
  55

- السعادة، 1953-11-28.
- املقاومة وجيش التحرير...، الوثيقة 1، ص. 130-129.

- P.M., 27 nov. 1953.
  56

- ملفات أعضاء الخلية، املندوبية.
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- ملف عبد السالم فاسكا رقم 517.246، املندوبية. تحدث عن استئناف العمل مع 
آخرين بعد اعتقال محمد بن الحسني.

- P.M. et V.M., 27 avril 1954.
عىل  وال  املحكمة  أمام  “العملية”  قضية  يف  الرحامن  عبد  بن  محمد  اسم  يرد  مل 

صفحات الجرائد الصادرة آنذاك..
  57

- السعادة، 29 و30-4-1954 و1954-5-1.
- P.M., 27 avril 1954 et 28 avril 1954.
- V.M., 14, 24, 25 et 27 avril 1954.

  58
- M.P., 1mai 1954.

- ملفات أعضاء الخلية الواردة أرقامها فيام سبق يف املندوبية.
- السعادة، 1-5-1954 و1954-5-3/2.

- املقاومة وجيش التحرير ... الوثيقة الثانية، ص. 90-89.
- P.M., 29 avril 1954 et 1 mai 1954.
- V.M., 24, 30 avril 1954, 1 mai 1954 et 22 juin 1954.

  59
- ملف الحسني طوطو رقم 524.402، املندوبية.

  60
- ملف حميد أبوالنرص رقم 501.716، املندوبية.

- رواية حميد أبوالنرص.
  61

- الرسالتان من وثائق أرسة لحسن شهني “شارلو”.
  62

- V.M., 4 et 5 janv. 1955.
اإلعدام  إىل  أحكام من شهور وأعوام  الهامم،  األمة  نفي رمز  بعد  لهاليل،  إبراهيم   -
)سجن العدير من 20-8-1953 إىل 15-11-1955(، مطبعة نجم الجديدة، الجديدة، 
إيداع 1986. وهناك نسخة جزء من الكتاب ضمن محفوظات املندوبية، تحت عنوان: 
3 سنوات وأربعة عرش يوما بالسجن الفالحي بالعدير، نيابة إقليم الجديدة، عام 1399 
/ سنة 1979 تحت جذيذة: ع / 1304: وفيه نص الرسالة التي بعثها إىل املندوب لدى 
املحكمة الدامئة للقوات املسلحة يف 19 يناير 1954، عرب فيها عن معاناته من رشوط 
السجن القاسية، ومنها نسخ إىل رئيس ناحية الدار البيضاء ومدير السجون ومحاميه 

جورج دجيان.
دكالة  املغربية”،  املقاومة  حركة  قمع  ومحاولة  العذير  “سجن  املكاوي،  أحمد   -
وحركة املقاومة باملغرب، أعامل الندوة العلمية املنعقدة أيام 3، 4، 5 فرباير 1994، 
 ،1995 الرباط،  التحرير،  جيش  وأعضاء  املقاومني  لقدماء  السامية  املندوبية  نرش 

ص. 298-297.
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- P.M., 26 nov. 1954.
-V.M., 25 nov. 1954. 

  64
حول الحكم باإلعدام إىل السجن املؤبد مع األشغال الشاقة، مبوجب مرسوم رئيس 
الجمهورية الفرنسية يف فاتح دسمرب 1954، وهو ما أفادتنا به نسخة من السجل 

العديل، تسلمناها من ابنه خالد طلعي.
  65

- V.M., 4 janv. 1955 et 5 janv. 1955.
- إبراهيم لهاليل، بعد نفي رمز ...

- مجلة املقاومة وجيش التحرير، ع. 52، سبتمرب 1998، ص. 50.
- االتحاد االشرتايك، 2002-8-22.

  66
- ملف محمد بن أحمد بن عمر الجراري رقم 256، املندوبية.

  67
- ملف صامبا شجادي رقم 517.559، املندوبية. يقول صاحب امللف إنه قىض 4 

أشهر يف االعتقال، منها 48 يوما يف مركز البوليس والباقي يف السجن العسكري.
  68

- ملف عالل عبدوه رقم 511.997، املندوبية.
- رواية رقية شطيوي أخت محفوظ.

- P.M. et V.M., 9 janv. 1954.
  69

- ملف عالل عبدوه رقم 511.997، املندوبية.
  70

- ملف املحفوظ شطيوي رقم 17.626، املندوبية.
  71

- ملفا عمرو شفيق رقم 402.012 وبنعيىس خريات رقم 521.449، املندوبية.
  72

- ملف محمد بوقداد رقم 408.125، املندوبية. أشار صاحب امللف إىل أنه اعتقل 
“5 شهور بدون حكم”.

  73
ويزة   523.019 رقم  املعزاوي  ومحمد   503.778 رقم  الكريك  محمد  ملفات   -

املعزاوي رقم 525.310، املندوبية.
  74

- ملف سليامن بونگاب رقم 420.212، املندوبية.
  75

- ملف املفضل املخارطي رقم 45.571، املندوبية.
  76

- السعادة، 7و1954-3-8.
  77

- ملفا عدي بوصوف رقم 409.924 وعبد الرحامن بشار رقم 410.645، املندوبية.
- عبد الله الرداد، من مظاهر التعذيب الحزيب أو دار بريشة الثانية، مطابع سال، 

سال، 1990، ص. 139.
- السعادة، 1954-5-27.

  78
- روايات رحال صويبة وحمزة األمني وعبد الله الطايع.

  79
- ملف عمر كتامن رقم 3.666، املندوبية.

  80
- ملف قدور غازي رقم 512.254، املندوبية.

  81
- ملف أحمد مغفور رقم 520.623، املندوبية. ال منلك تفسريا لسبب تأخر الحكم 

الصادر يف حقه )؟(.
  82

كانوا ستة، وهم بوشعيب بلقريش )قائد بهوارة يف سوس( والكبري بن البصري )قائد 
أوالد البحر الكبار يف خريبكة( ومحمد ن أمهروق ن موحا أو حمو )قائد أيت رشط 
يف خنيفرة( وموالي أحمد )قائد بقبيلة زيان( وامحمد ولد بوعمرو ولد رحو )قائد 

زعري( والقائد امليك املذكوري... انظر:
- نجيب تقي، “امليك املذكوري”، معلمة املغرب، املجلد 21، ص. 7064-7062.

البيضاء:  بالدار  املسلحة  املقاومة  يف  مسيك  ابن  كريان  “مساهمة  تقي،  نجيب   -
خلية اليد السوداء منوذجا”، الدار البيضاء يف مائة سنة )1907-2007(، كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية بنمسيك – الدار البيضاء، منشورات املختربات مخترب الدراسات 

واألبحاث حول الشاوية – املجال واإلنسان، 2010، ص. 166-137.
  83

- V.M., 17 avril 1954.
  84

- V.M., 28 mai 1954.
  85

- رواية محمد أجبارة.
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  86
- رواية محمد الصديق. أشار إىل أن أمهروق مل يعتقل أحدا، بل ومل يستبعد حصول 
اتصال بينه وبني لحسن الشايظمي املسؤول عن املنظمة الرسية يف كريان سنطرال.

  87
- روايتا محمد سعدي )ابن العاوين( والصغري حيضارة. يفرس اقتياد امليك ضحاياه 
إىل أزمور مبا جازته به السلطات الفرنسية، وهو ترقيته إىل منصب باشا عىل هذه 

املدينة.
  88

- ملف الصغري حيضارة رقم 35.140، املندوبية.
  89

- ملفات املدين صبحي رقم 419.513 ومحمد سعدي رقم 503.306 والبودايل مبكري 
رقم 522.612،  رقم 517.655 ومحمد حيضارة  منصور  والهاشمي  رقم 517.334 
املندوبية. تحدث منصور عن اعتقاله فيام بني سبتمرب 1954 )10 رمضان( ونوفمرب 
1954، مع توزعه بني بوشنتوف )البيضاء( وأزمور. وفرس اعتقاله مبا ييل:“شعلت 
التفتيش فقبضوا رجلني من فرقتنا وقد استقرو  الحومة ولهذا وقع  النار يف مقدم 
)اعرتفوا( بنا ثم جائوا )جاؤوا( لينا وقبضوننا”. أما صبحي، ففرس اعتقاله مبا عرث عليه 
يف براكته من ميش أثناء حملة التفتيش التي قامت بها السلطة الفرنسية، وإحالته 
عىل القائد امليك الذي عذبه قبل نقله إىل كوميسارية املعاريف. وهناك من حدثني 
عن استعامل القائد امليك إحدى دور بلوك الكدية القريبة من دار اعمرو املريض يف 

تعذيب ضحاياه، مثل محمد “سيدي”.
- مجموعة من الوثائق الشخصية التي يف حوزة أبناء البودايل مبكري، تسلمناها من 

أحدهم عن طريق عبد الرزاق أشهل، وهي مستنسخة ومحفوظة يف قرص مدمج.
- رواية رحال صويبة. أفادنا يف شأن البودايل الرسغيني واملدين بن محمد واملقدم 

)فاطن(...
يف  باينني  اليل  “املذاكرة  بتطويع  امليك  القائد  اهتامم  عن  حدثني  من  وهناك 

السياسة”. وللمزيد يف هذا الشأن، العودة إىل:
- نجيب تقي، “امليك املذكوري”، ...

- نجيب تقي، “مساهمة كريان ...”.
- B.O., n° 2341, 6 sept. 1957, pp. 1159 - 1161.
- P.M., 2 oct. 1953, 20 nov. 1953, 18 avril 1954 et 19 avril 1954.
- V.M., 17 avril 1954 et 24 fév. 1955.
الروداين  إبراهيم  أمثال  األحياء  باقي  من  الوطنيني  من  عددا  القواد  اعتقال  شمل 
وأحميدو “الوطني” وعبد الرحامن ولد اغزالة الرسغيني وأخيه عمر وأحمد الفرميل 
دوناين  وإسامعيل  رافيقي  وبوعزة  مورشيح  وحداوي  لكراري(  )أحميدة  الوجدي 
وعبد الله املديوين وعبد الله السكوري وعبد السالم الريفي “بونيف”. اقتيدوا إىل 
القائد  باملدينة )مثال كان  النازلني  القواد  قائد من  معتقالت عدة، حيث خيام كل 
الكبري بن البصري من خريبكة يف “داركم” القريب من رشكة الدخان املعروفة باسمها 

الفرنيس “ريجي طابا”(... وكان ذلك يف سياق الضغط لفرض بيعة ابن عرفة.
- روايات الصغري حيضارة وزوجته ومحمد سعدي وأفراد من أرسة ولد غزالة )سعاد 
وأخيه  أخته( وحداوي مورشيح ولحسن موين  ابن  وإبراهيم  الرسغيني  بنت عمر 

عمر.
- V.M., 23 mai 1954.

  90
- ملف الجياليل األطرايس اإلدرييس رقم 40.899، املندوبية.

- عرض الحسني رجاء، عروض الدار البيضاء، املندوبية.
  91

اعتقل  املندوبية.  - ملفا محمد عزام رقم 517.408 وامليك جربال رقم 518.999، 
معهم محمد بن عبد القادر بن يزة وأحمد بن بورحيم ومحمد بن أحمد “املاصو” 

أو “البناي” والكتاين بن محمد ...
  92

- ملف الجياليل شوقي رقم 520.962، املندوبية.
  93

- رواية الحسني سارج الدين. أشار إىل اعتقال الثالثة.

  94
- ملفا قدور رفقي رقم 41.067 ومحمد الخزار رقم 408.055، املندوبية.

  95
- رواية الحسني سارج الدين.

  96
- ملفا محمد صديقي رقم 3.086 ومحمد لعالم رقم 43.625، املندوبية.

  97
- ملف بنداود مرسور رقم 521.475، املندوبية. رمبا اعتقل يف 13 يوليوز 1954.

  98
- ملف عمر حرية رقم 43.227، املندوبية.

  99
- روايتا الحسني سارج الدين وميلود زيتون.

  100
- نسخة من سجل الرشطة، مديرية شؤون األمن العمومي، ملف امحمد فرطمييس 

تسلمناه من ابنه محمد.
- روايتا الحسني سارج الدين وعالل مسني.

  101
كانت  املجموعة  هذه  ألن  دقيق،  غري  التسمية  هذه  استعامل  بأن  اإلقرار  يجب 
تضم عددا من الخاليا الصغرى، مثل “مجموعة رحال املسكيني” و“مجموعة عبد 
الرحامن املخنث” و“مجموعة بوكلب” و... وقد تم جمعها الشرتاكها يف كثري من 

العمليات وللصعوبة التي اعرتضتنا يف تصنيف أفرادها.
  102

- نجيب تقي، “مساهمة يف دراسة ...”.
  103

استنطاق  محرض  ضمنه  املندوبية.   ،525.879 رقم  الجياليل  بن  العريب  ملف   -
الفرنسية يف مراكش  السالم من قبل الرشطة االستعامرية  السكرايت رحال بن عبد 
للتعريف مبن وردت أسامؤهم فيه، يهمنا  يناير 1955، وفيه هوامش  بتاريخ 31 
 4( الرحامن  عبد  بن  الرشادي  وهم  كريان سنطرال،  مقاومة  إىل  انتمى  من  منهم 
“معتقل يف الدار البيضاء”( والعريب بوكلب )10 “يف حالة فرار”( وميلود بن خليفة 
بن  ورحال  فرار”(  حالة  “يف   13( “غربو”  امللقب  والتونيس  فرار”(  حالة  “يف   12(
محمد بن حامدي )14 “معتقل يف الدار البيضاء”( وعبد الرحامن بن املخنث )15 

“معتقل يف الدار البيضاء”(.
  104

تختلف الروايات يف شأن استشهاده، فمن قائل إنه أصيب برصاص درك االستعامر، 
ومن قائل إنه انتحر، ومن قائل إن رحال هو الذي أجهز عليه بعد إصابته وإلحاحه 

عليه يف ذلك، بل هناك من تحدث عن استشهاد رحال واعتقال العريب.
- ملف العريب بن الجياليل رقم 525.879، املندوبية.

- األمة، 1955-1-15.
- العلم، 1956-12-18.

- شهداء االستقالل، ج. 2، ص. 209.
- املقاومة وجيش التحرير ... الوثيقة الثالثة، ص. 20-19.

- V.M., 13 janv. 1955.
  105

- P.M., 10 janv. 1955 et 1 fév. 1956.
- V.M., 10 janv. 1955.

  106
تتبعت صحافة الفرتة حملة االعتقاالت الواسعة، وصارت تقدم إحصاءات عن عدد 

املعتقلني من 1 إىل 6 إىل 32...:
- P.M., 10 janv. 1955 et 5 fév. 1955.
- V.M., 13 janv. 1955.

وقد سبقت هذه الحملة حملة اعتقاالت واسعة ألفراد مجموعة الرساغنة:
- ملفا محمد السكرايت رقم 517.032 وصالح السكرايت رقم 515.697، املندوبية.

- املقاومة وجيش التحرير ...، الوثيقة الثالثة، ص. 15-16 و19-20 و35.
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- P.M., 9 janv. 1955.
وتلت تلك الحملة حملة اعتقاالت واسعة أخرى يف منطقتي الخميسات وسطات، 

مع ما ترتب عليها من اكتشاف كميات ضخمة من األسلحة:
- ملف قاسم زواغي رقم 515.198، املندوبية.

- V.M., 9 janv. 1955, 12 fév. 1955, 14 fév. 1955, 15 fév. 1955, 17 fév. 
1955 et 18 fév. 1955.

  107
- ملفاتهم يف املندوبية.

كريان  خارج  اعتقلوا  من  أسامء  بإضافة  طويلة  كانت  االعتقال  الئحة  أن  والحق 
من  باألساس  وهم  لالعتقال،  تعرضهم  تزيك  مادية  بوثائق  يدلوا  مل  ومن  سنطرال 

أقارب ‘‘تشكيلة رحال املسكيني’’ وأصدقائهم. وللمزيد من التفاصيل، العودة إىل:
- نجيب تقي، “مساهمة يف دراسة ...”.

- P.M., 1 fév. 1956.
- ملفات عباس فراق رقم 41.875 وصالح العاجي العلوي رقم 43.758 وفاطنة زهيدي 
)أرملة العريب السطايت الوادي( رقم 508.986 ورحال صويبة رقم 525.508 والكبرية 

الشاجيع  )زوج عبد الرحامن بن املخنث الثانية( رقم 529.198، 5،) املندوبية.
- روايات أعضاء تشكيلة رحال املسكيني وأرسهم وأصدقائهم. ومنهم رحال صويبة الذي 
حىك عن اعتقاله 3 شهور يف الكوميسارية إضافة إىل اعتقال أفراد من أرسته، وهم أبوه محمد 
ابن عبد الرحامن )17 يوما( وزوجة أبيه محجوبة بنت امحمد يف قلعة الرساغنة )17 يوما( 
وعمه صالح “الواگف” )7 شهور( وعمته الكبرية )17 يوما( والعريب بن الصديق زوج عمته 
الكبرية )17 يوما( وزوجة عمه الرشادي )17 يوما يف كوميسارية املعاريف( ...، مع الحديث 

املطول عن حيثيات اعتقال عمه األخري.
- رواية العريب مسيك. 

  108
- وثائق روشدي العيايش الشخصية. 

  109
- املقاومة وجيش التحرير ...الوثيقة الثالثة، ص. 214-213.

  110
- نص الحكم يف حق بنارص بن محمد السطايت.

  111
- وثائق سياموي صالح الشخصية.

  112
- األمة، 1-10-1955 )بترصف(.

انظر أيضا:
- نجيب تقي، “مساهمة يف دراسة ...”.

املندوبية  بالقنيطرة، نرش  املركزي  السجن  الفرار من  الخصايص، عملية  الله  - عبد 
السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، الرباط، ط. 2000.

- عبد الفتاح سباطة، كان األمل حارضا: مقاومة ومنفى، دار األمان، الرباط، 2008.
  113

- نجيب تقي، “مساهمة يف دراسة ...”.
  114

- ملف محمد الطويس رقم 517.486، املندوبية.
  115

- ملف محمد هنون رقم 2.638، املندوبية.
  116

- ملف أحمد عزماين رقم 520.507، املندوبية.
  117

- ملفا محمد مشطاش رقم 517.503 والعرويس أحمني رقم 521.937، املندوبية.
- روايات محمد مشطاش وابنيه امحمد وأحمد.

  118
- ملف مبارك دباج رقم 524.910، املندوبية.

- ملخصات عن حياة وكفاح شهداء االستقالل، ج. 1، ص. 59.

  119
- ملف العرويس أحمني رقم 521.937، املندوبية.

  120
- ملف العريب عادل رقم 506.742، املندوبية.

- رواية رحال صويبة.
  121

- ملف محمد سعدي رقم 503.306، املندوبية.
  122

- ملف الحسني الفتحي رقم 408.049، املندوبية.
  123

- ملفا بوشعيب حاجوب رقم 35.189 ومحمد لخديم رقم 508.974، املندوبية. ورد، يف 
امللف األول، أن الرشطة عرثت عىل القنبلة بيد لخديم دون أن تنفجر، وأن آخرين كانا 

معه الذا بالفرار، وهام حاجوب بوشعيب ومحمد ريگي الساكنان يف كريان الخليفة.
  124

- ملف محمد لخديم رقم 508.974، املندوبية.
  125

- ملف محمد منري رقم 419.457، املندوبية.
  126

- محمد وحيد، مساهمة يف دراسة ...، ص. 499.
- التجديد، 2000-3-1.

  127
- رواية عبد الله بوشوار.

- محمد وحيد، مساهمة يف دراسة ...، ص. 144. استنسخنا نص املخطوط من هذه 
األطروحة.

   128
- محمد وحيد، مساهمة يف دراسة ...، ص. 144.

تلك  أعضاء  أحد  )عالل مسني  أبريل 1954   3 التأسيس يف  يوم  يذكر  من  وهناك 
املنظمة(.

  129
مل يطل عمره بعد ذلك، بسبب ما أمل به من وباء السل سنة 1955.

  130
- روايتا عالل مسني ومحمد قامر.

  131
استنسخنا الشعار من الطابع األصيل املوجود عند عالل مسني. 

  132
- ملف الحبيب النيساوي رقم 530.555، املندوبية.

- رواية عالل مسني.
  133

- مذكرات من الرتاث...، املجلد 7 )يف ركاب األمم(، ص. 62.
  134

- ملف رحال نشكروه، رقم 520.846، املندوبية.
- شهداء االستقالل، ج. 2، ص. 156.

النار(، تسلمته من لحسن  - عرض مفصل لفائدة منظمة التحرير الوطني )صوت 
زهري أحد مؤسسيها.

  135
يتفق الكثري عىل املنفذين الثالثة. انظر:

- ملفا لحسن وزكان رقم 524.086 ومبارك عامن رقم 524.235، املندوبية.
- روايتا محمد گمغال والجياليل فقري.

  136
- روايتا عالل مسني ومحمد قامر.

137
- مذكرات من الرتاث...، املجلد 7 )يف ركاب األمم(، ص. 62.

 يرجع إىل ملفاتهم يف املندوبية، وأرقامها مثبوتة يف البيبليوغرافيا، إضافة إىل بطاقات 
املعلومات يف النيابات.
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- روايات بعض هؤالء األعضاء مثل عالل مسني ومحمد قامر وعبد القادر تاوفيقي 
ومحمد گمغال وعبد الله بوشوار ومحمد متشوق. وحسب هذه الروايات، هناك 
أعضاء آخرون من هذه املنظمة شملهم االعتقال، لكننا مل نتوصل مبعلومات عنهم، 
ومنهم إبراهيم السعيدي “ملحيدق” و‘‘الصباطي‘‘ الذي كان يسكن يف دار لرشكة 

جافيل الكروا بقرية سوسيكا والعريب “العرايبي” )گرميح(.
  138

يف  انخراطه  إىل  إشارة  وفيه  املندوبية.   ،504.443 رقم  الكيحل  بوشعيب  ملف   -
جيش التحرير.

- رواية الجياليل فقري. وجاء فيها أن الرشطة اإلسبانية اعتقلته يف تطوان، فقىض يف 
سجنها 3 شهور ورسح بعد عودة ابن يوسف.

  139
- ملف لحسن وزكان رقم 524.086، املندوبية.

  140
- V.M., 23 sept. 1955.

  141
صدر “قرار وزيري يف الترصيح بأنه من املصلحة العمومية ومن األمور املستعجلة 
للغاية بناء سجن عسكري بحومة ابن مسيك بالدار البيضاء ويف اإلذن بنزع ملكية 

األرايض الالزمة لبناء ما ذكر”:
- ج. ر.، رقم 1630، 21-1-1944، ص. 65-64.

- B.O., n° 1630, 21 janv. 1944, pp. 64 - 65.
  142

- رواية عالل مسني.
  143

- رواية عبد القادر تاوفيقي.
  144

- ملف محمد فراق رقم 412.999، املندوبية.
  145

- ملف ميلود جاردي رقم 41.581، املندوبية.
  146

- ملف الجياليل املنار رقم 530.179، املندوبية.
- رواية الحسني سارج الدين. تحدث، فيها، عن اعتقال الجياليل الخضار بعد شهر من 

تكليفه مبهمة التمويل داخل املنظمة الرسية.
  147

- ملف عبد السالم الزين رقم 524.703، املندوبية.
  148

- P.M., 21 août 1955.
  149

- V.M., 21 août 1955.
  150

- رواية بوشعيب سيسا.
  151

- V.M., 21 août 1955.
  152

- ملف بوشعيب غواث رقم 38.419، املندوبية.
  153

- ملف عبد الله شربي رقم 410.572، املندوبية.
  154

- ملف محمد وحداين رقم 409.196، املندوبية.
  155

- ملف امحمد دقاق رقم 306، املندوبية.
  156

- ملف الطاهر بن الشافعي رقم 308، املندوبية.
  157

- ملف مبارك بوعدي رقم 42.940، املندوبية.
  158

- ملف محمد رمان رقم 509.049، املندوبية.

  159
- ملف أحمد زيتون رقم 419.590، املندوبية.

  160
- ملف عدي بوصوف رقم 409.924، املندوبية.

- عرض مفصل لفائدة منظمة التحرير الوطني )صوت النار(. يف هذه الوثيقة التي 
الحديث عن دور االخصايص يف  املنظمة  تسلمناها من لحسن زهري أحد مؤسيس 
ربط االتصال بني لحسن الگباص وصالح الحارس البلدي وما ترتب عليه من تكوين 
وأحمد  مناجي  والزيتوين  امليلودي  بن  )رحال  سنطرال  وكريان  مسيك  ابن  خلية 

سكري بن املختار وبوعزة قرقاب بن الجياليل وصالح املذكور(.
  161

ومنهم من سكان كريان سنطرال بلوش )كريان السوق( ومحمد بن محمد سقويدر 
“كساكس” )كريان املخزن( ومناجي الزيتوين )كريان املخزن(.

- رواية لحسن زهري.
  162

- ملفات عمر بوبدي رقم 503.835 وأحمد كعباوي رقم 522.539 وصالح اسويبة 
رقم 529.022 ومحمد سامحي رقم 410.259، املندوبية.

- رواية لحسن زهري.
  163

- ملفات عمر بوبدي رقم 503.835 وأحمد كعباوي رقم 522.539 وصالح اسويبة رقم 
529.022، املندوبية. مر الثالثة أيضا بالسجن العسكري و“فوريان” عني الشق.

- رواية لحسن زهري.
  164

- ملف محمد مزري رقم 410.260، املندوبية.
  165

- ملف أحمد الهشامين رقم 39.976، املندوبية.
  166

- مذكرات من الرتاث املغريب، املجلد 7، ص. 66 )نقال عن الكتاب التايل الذي جمع 
فيه جان - شارل لوگران مرافعاته عن املقاومني املغاربة أمام املحاكم الفرنسية:

- J.- C. Legrand, Justice patrie …, pp. 7 - 9.
  167

من  عددا  أن  إىل  نشري   .3508-3507 ص.   ،1955 دجنرب   23  ،2252 رقم  ج.ر.،   -
مقاومي كريان سنطرال فضلوا االلتحاق بجيش التحرير يف الجنوب ...  

  168
- خطب صاحب الجاللة امللك محمد الخامس، املجلد الثاين، ص. 136.

انظر أيضا:
- الرأي العام، 1956-2-15.

  169
- ج.ر.، رقم 2277، 15-6-1956، ص. 946.

  170
 Carrières الصحف تسميه أحيانا قرية املحمدية وكريانات املحمدية كان بعض 

Mohammadia، قبل أن يستقر االسم عىل الحي املحمدي:
- Le Maroc Politique, Économique et Financier, 13 avril 1957.
ولرمبا كان من وراء ذاك االستقرار تفادي ما قد يحصل من خلط بني االسمني األوليني  

واالسم الذي صارت تحمله مدينة فضالة، وهو املحمدية.
  171

- ملفات محمد بن صالح التادالوي رقم 27.540 وبوعزة بن محمد بن الصغري املذكوري 
رقم 512.429 وإبراهيم بن أحمد الروداين رقم 512.437 والجياليل شوقي رقم 520.962 
وامحمد زوهري رقم 520.964 والغظفة بنت املدين رقم 524.141 وامحمد گاشو رقم 
524.395 وعبد الرحامن املخنث رقم 524.773 ورحال نعيم رقم 525.696، ...، املندوبية.

- الرأي العام، 1956-12-18.
- السعادة، 27-3-1956 و1956-10-27.

- العلم، 17-12-1956 و18-12-1956 و1960-8-19. 
- رواية حليمة نعيم أرملة رحال املسكيني.

- P.M., 25 oct. 1956. 
- V.M., 29 janv. 1956, 25 oct. 1956 et 18 déc. 1956.
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تباينت مواقف مختلف األطراف التي ساهمت يف استقالل املغرب بعد سنة 1956، فهناك من ريض بالحصيلة التي انتهى إليها الرصاع 
ضد االستعامر، وهناك من رفضها. كام ازدادت حدة الرصاع بني تلك األطراف حول نظام الحكم الذي تسري عليه البالد بعد االستقالل، 
وحول مسألة وضع الدستور وتوزيع السلطات ... وتجىل هذا الرصاع بوضوح بني املخزن من جهة وبني قوى املعارضة من جهة أخرى، 
سواء من قبلت منها بالخيار السيايس أم من لجأت إىل الخيار املسلح. ومل يزدد هذا الرصاع إال قوة يف غياب أفق الرتايض فيام بني 
بعضها، مام دفع باملخزن إىل العمل عىل إحكام قبضته عىل السلطة معززا بانضامم بعض القوى الوطنية إليه، يف حني عادت بعض 
القوى األخرى إىل استعامل العنف. ويف هذا السياق، اعتمد املخزن املقاربة األمنية لتثبيت سلطته ومواجهة خصومه، خاصة يف بداية 

عقد الستينيات، فاستعمل مجموعة من املعتقالت الرسية مثل دار املقري ودرب موالي الرشيف ... 

اشتهر معتقل درب موالي الرشيف منذ بداية عقد الستينيات، فأوى عددا من املجموعات املسلحة وغري املسلحة، لكن دوره برز 
عىل وجه الخصوص يف بداية عقد السبعينيات إبان اشتداد الرصاع بني املخزن واملعارضة، واستمر يقوم بهذا الدور يف عقد الثامنينيات، 
إىل أن تالىش يف بداية التسعينيات يف سياق متسم بانفتاح املخزن عىل بعض أطراف املعارضة. وكان هذا املعتقل مثاال يرضب به عند 
الحديث عن قسوة املعاملة يف املعتقالت1، وال يذكر يف صحافة العقود األخرية إال ويرفق بجميع األوصاف الدالة عىل ذلك، من قبيل 
“املعتقل الرسي الرهيب” و“إمرباطورية املوت”2 و“سيد إمرباطورية املوت” 3 و“نزل العذاب درب موالي الرشيف”4 و“جحيم مغرب 

السبعينات درب موالي الرشيف”5 و“معتقل الجحيم”6 و“مقربة درب موالي الرشيف”7 و“جهنم”8 و“بناية العار”9. 

وعىل الرغم من ذلك، فقد ظل املسؤولون يتحاشون الحديث عنه، بل وأنكر وجوده وزير الداخلية األسبق إدريس البرصي الذي قال، 
يف إحدى االستجوابات الصحافية، ما ييل: “وألقول لكم كل يشء، فإنني ال أعرف أين يقع درب موالي الرشيف”10.

فام هو سياق إحداثه ؟ ومن هم ضيوفه ؟ وكيف كانت وضعيات احتجازهم ؟ 

تــقـدمي
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ال بد من التأكيد، منذ البداية، عىل مالحظة أساسية، وهي أننا اعتمدنا يف كتابة هذا التاريخ يف الغالب عىل ما متكنا من التقاطه من 
الروايات الشفوية التي يلزم االحتياط يف استعاملها. لكن ما طأمننا بعض اليشء إىل صدقيتها يف هذا الصدد هو أنها تتفق عىل مجموعة 
من املعطيات التاريخية، خصوصا وأنها ملجموعة من الشيوخ الذين سكنوا بالقرب من هذا املجال الجغرايف من الحي املحمدي )قرية 

الشابو وبلوك الرياض وتجزئة الحاج عيل ودوار بوعزة وبلوك بناين(11.

األمنية، عىل كوميسارية  الفرنسية كانت تعتمد، يف مراقبة حي كريان سنطرال  اإلدارة االستعامرية  أن  الروايات عىل  تجمع هذه 
القصب يف  بالجملة )“املاريش كريو”(، مع االقتصار عىل مركز بسيط لألمن يحيط به سياج من  بالقرب من سوق الخرض  موجودة 
الخالء الواقع بني درب موالي الرشيف رشقا وزنقة كامبي شامال وقرية الشابو غربا وبجوار مركز بسيط لحفظ الصحة12. ثم قررت تلك 
اإلدارة إحداث مركب إداري يف الشامل الغريب من حي كريان سنطرال، عند التقاء زنقة مارينيي وساحة A، مكون من مصلحة بريدية 

ومقاطعة وكوميسارية، وذلك يف إطار تصميم إيكوشار الذي تحدثنا عنه سابقا13. 
واستمر الوضع عىل ذلك الحال إىل نهاية سنة 1952 عىل األقل، بدليل تعرض مركز األمن لهجوم املتظاهرين ليلة األحد وصبيحة 
االثنني 7 و8 دسمرب 1952. والحق أننا ال نعلم هل واصلت تلك السلطات االعتامد عليه أم ال بعد تلك الحوادث الخطرية يف حي كريان 
سنطرال، لكن الروايات الشفوية تجمع عىل أنها بارشت بناء كوميسارية درب موالي الرشيف الشهرية بعد ذلك، وهو ما يؤكده تقرير 

رسمي صادر عن هيأة اإلنصاف واملصالحة14، ولرمبا األصح هو أنها صارت تفكر بشكل أكرث جدية يف إحداثها، كام سرنى.
 chalet ويف انتظار ذلك، ويف تاريخ غري مضبوط نرجح أن يكون يف سنة 1954، أحدثت السلطات األمنية الفرنسية “براكة” عرصية
بالقرب من بوابة قرية الشابو15. غري أننا ال نستطيع أن نزيك أو ننفي ما تردده بعض الروايات، وهو أن رشكة الجري واإلسمنت هي التي 
تحملت مصاريف بنائها، ثم سلمتها لتلك السلطات التي ظلت تستعملها إىل نهاية فرتة الحامية. ويف هذا اإلطار، تحدث محمد إكران 
أحد قيدومي سكان قرية ‘‘الشابو’’ عن ‘‘انتقال مركز الرشطة الفرنسية من مكانه القديم الذي أصبح تحتله اليوم املدرسة االبتدائية 
التحاد الحي الصناعي بدرب موالي الرشيف وتعيينه باملوقع الجديد القريب من الباب الرسمي للدخول والخروج لقرية عامل الرشكة 
الذي بنته الرشكة املذكورة عىل حسابها تشجيعا منها للنفوذ االستعامري باملغرب ومساهمة منها يف دعم النشاط الفرنيس االستعامري 
وتأكيدا ملا يتمتعون )يتمتع( به عاملها املخلصني )املخلصون( كام أفضت بهذه الشهادة املصلحة اإلدارية للرشكة إىل السلطة املحلية 
االستعامرية التابعة ملقاطعة الحي املحمدي بالدار البيضاء، مام يدل عىل كسبها لثقة العامل عىل أنهم ال يعملون إال لكسب لقمة 
ليكونوا يف حالة  املعينني  الرشطة  أفراد  االاطمئنان قلوب  الوديع، وغمر  الركن  الرشطة يف هذا  تعيني مركز  تم  لغريه. وبهذا  العيش 
االطمئنان التام والنجاة بأنفسهم وأرواحهم’’16. واملؤكد لدينا هو أن الهاجس األمني كان حارضا بقوة لدى إدارة هذه الرشكة بحكم 
أهمية استثامراتها وضخامة مصالحها يف عني املكان )معمل الشابو أو الفارج ومحاجر عني السبع وسيدي مومن ...(17، خاصة يف تلك 

الحقبة التي متيزت بانتشار العمليات املسلحة يف حي كريان سنطرال خاصة والدار البيضاء عامة.
ال نتوفر عىل الوثائق التي تكشف عن الفائدة التي جنتها اإلدارة االستعامرية من تلك “الرباكة”، ولرمبا استعملتها يف استنطاق بعض 
املقاومني وتعذيبهم. فقد ورد، يف رسالة صادرة عن اإلدارة العامة لألمن الوطني يف 30 يناير 1964، أن امبارك بن أحمد )بليجي املشهور 

ب“البيار”( قد تويف أثناء استنطاقه مبقر الرشطة القضائية يف درب موالي الرشيف يف 8 أبريل 1955:

« Nous (…), Commissaire Principal, Chef de la Sûreté Régionale de Casablanca, 
Attestons qu’après un pointage effectué tant aux archives qu’à l’Identité Judiciaire, il nous a été permis de relever 

que le nommé : M’BAREK B. AHMED BEN X (…) a été arrêté par les services de police de Casablanca le 8 avril 
1955 et présenté à l’Identité Judiciaire pour (analyse d’empreinte). Cependant le motif de son arrestation n’a pu 
être déterminé.

 D’une enquête effectuée à notre échelon, il appert que l’intéressé serait décédé au cours d’une interrogatoire dans 
les locaux de la Police Judiciaire Derb Moulay Chérif à Casablanca » 18.

معطيات أولية حول تاريخ معتقل درب موالي الشريف 
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يف هذه األثناء، كانت السلطات الفرنسية تجري اتصاالت إلنجاز مرشوع الكوميسارية، بدليل ما جاء يف وثيقة بتاريخ 14 فرباير 1955، 
ومفاده أن رشكة الجري واإلسمنت كلفت بيري ماري Pierre Marée مديرها العام ومساعده ليون ساگليو Léon Saglio بالتخيل ملديرية 
األمن العمومي عن بقعة أرضية بساحة هينتز، تقارب مساحتها 3.900 م² 19. ثم صدر قراران ملدير املالية يف 22 سبتمرب 1955، يف شأن 
الرتخيص للدولة بحيازة بقعتني متجاورتني يف كريان سنطرال إلحداث كوميسارية للرشطة، إحداهام من أربعة مغاربة )تجزئة فونسيري 

:)II ( واألخرى من رشكة الجري واإلسمنت )تجزئة زعري )VII
- القرار األول:

«(…) Est autorisée, en vue de la création d’un Commissariat de Police, l’acquisition, par l’État, d’une parcelle 
de  terrain d’une  superficie approximative de deux  cent  soixante  seize mètres  carrés  (276 m²) à distraire de  la 
propriété dite «Foncière VII» t. f. n° 9307c, sise à Casablanca, Carrières Centrales, place Heintz, et appartenant 
dans l’indivision, par parts égales, à Si Ahmed ben Hadj Ouakrim, Si Hadj Taïbi ben Hadj Mohamed, Si Ahmed 
ben Hadj M’hamed et Si Hadj Ali ben Abdallah el Houari, au prix de trois mille francs (3.000 francs) le mètre carré 
soit la somme totale de huit cent vingt-huit mille francs (828.000 francs)»20.

- القرار الثاين:
«(…) Est autorisée, en vue de la création d’un Commissariat de Police, l’acquisition, par l’État, d’une parcelle de 

terrain d’une superficie approximative de trois mille huit cent soixante sept mètres carrés (3.867 m²) à distraire de 
la propriété dite «Zaari II» t. f. n° 784c, sise à Casablanca, Carrières Centrales, place Heintz, et appartenant à la 
Société des Chaux, Ciments et Matériaux de construction au Maroc au prix de mille cinq cent francs (1.500 francs) 
le mètre carré soit la somme de cinq millions huit cent mille cinq cent francs (5.800.500 francs)»21.

وبعد أقل من شهر واحد، وبالضبط يف 24 أكتوبر 1955، أبرم رئيس مصلحة األمالك املخزنية )امللك الخاص للدولة الرشيفة( مع 
ساگليو، عقد الرشاء وفق ما جاء يف نص القرار األول22 ، ثم يف 2 دسمرب 1955، مع املالكني األربعة عقدا آخر وفق نص القرار الثاين23. 
ثم طلب دمج امللك الثاين يف األول التصاله به يف 20 مارس 1956. لكن طلبه رفض، بحيث أعيدت بقعة املغاربة األربعة إىل تجزئتها 
األصلية24، مام يعني بطالن العقد املربم معهم. وقد اكتشفنا، سبب هذا البطالن، وهو أن األرض التي باعها هؤالء كانت قد حازتها 

الدولة فيام سبق وأدمجتها يف ملكها الخاص25.

ال نستطيع أن نقدم معطيات دقيقة وموثقة26 عن املراحل التي قطعها بناء كوميسارية درب موالي الرشيف إىل أن صارت جاهزة يف 
أواخر عقد الخمسينيات. ويف الوقت نفسه، ال ميكن أن نغيب الظرفية العامة التي ميزت إدارة األمن يف مدينة الدار البيضاء يف بداية 
االستقالل. ففي هذا الوقت، ما زال املقر املركزي يف املعاريف بأيدي الفرنسيني27، فتقرر استعامل مركز الرشطة املعروف بالساتيام 

)درب البلدية( من قبل الدولة املغربية، وهو ما يفيد به النص التايل:

“)...( مكن االستامع إىل أعضاء سابقني يف حركة املقاومة املسلحة ضد االستعامر، والذين عملوا بهذا املركز بعيد االستقالل مبارشة 
يف سلك الرشطة، وذلك بالنظر إىل أن املقر املركزي املوجود بحي املعارف كان يف يد الفرنسيني. استقبل هذا املركز األفواج األوىل من 
طالبي االلتحاق بالعمل يف صفوف الرشطة وكان أغلبهم من الشباب الذين ساهموا يف أعامل املقاومة قبيل االستقالل بقليل. والجدير 
بالذكر أن عددا من األشخاص النافذين باملركز يف فرتة انطالق العمل به، مل يكونوا يف أغلبهم ينتمون إىل قادة املقاومة، وظلوا يحتفظون 
بسلطة معنوية يف هذا الجهاز الناشئ. ويبدو أن الخالفات التي طرأت مبارشة بعد االستقالل، قد جعلت من »مركز الساتيام« أداة 
يف هذا الرصاع، أدى مثنه فاعلون سياسيون معارضون من أعضاء حزب الشورى ومجموعات املقاومة”28. وتتقاطع هذه املعلومات مع 
الالئحة األولية التي أوردها أحمد البخاري يف شأن املسؤولني عن األحداث فيام بني 1956 و1960، وخاصة يف شأن الرشطة السياسية 

مبدينة الدار البيضاء )الوث. رقم 240(29:
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معطيات أخرىاملنصباملرتبة / الصفةاالسم
الحسني الصغري

عميد
رئيس املقاطعة السابعة )حي البلدية(

مقاومون سابقون
 بالدار البيضاء

نائبهاملهدي النامويس
مساعده األقرب ضابط رشطةموىس

رئيس فرقة يف املقاطعة عميدأحمد الطويل 
رئيس فرقة الرجاء سابقاحجاج

من فرقة الطويل يف املقاطعة 
»la mitraillette« عبد الله الدكايل

»le singe« رئيس فرقة يف املقاطعةضابط رشطةمصطفى ناجي
عبد القادر الوايل

من فرقة ناجي يف املقاطعة ضابط رشطة مساعد
املعطي ريحان

مقاوم سابق يف بني
 مالل

مقاوم سابق يف أسفيرئيس فرقة يف املقاطعةضابط رشطةإبراهيم العبدي
ضابط رشطة مساعدبوشعيب بوعنان

مقاومون سابقون من فرقة العبدي باملقاطعة، درب موالي الرشيف
بالدار البيضاء

مصطفى كواشا
رئيس فرقة يف املقاطعةضابط رشطةمصطفى بارجو

عبد القادر صاكا
ضابط رشطة مساعد

من فرقة بارجو يف املقاطعة 
مقاومان سابقان من فرقة بارجو يف املقاطعة، درب موالي الرشيفبوشعيب

يف الدار البيضاء رئيس فرقة يف املقاطعةضابط رشطةتاج الدين

 »essoubbis le voyou« محمد رفقي
- عبد الكبري أزهر - عبد الرحامن 
العفاري - عبد النبي املسطايس - 

أحمد ولد البياض

أعضاء بالفرقة، جالدون بدرب موالي الرشيف
العبون سابقون يف

 الوداد

مكلف بسكرتارية األرشيفات باملقاطعةأحمد البخاري
)الوث. رقم 240(

تكتيس هذه الالئحة أهميتها من كونها صدرت عن موظف كان يعمل يف الساتيام، ويف سكرتارية األرشيفات تحديدا، وهو أحمد 
البخاري30، مع ما يعنيه ذلك من اطالع دقيق عىل ملف هذه املؤسسة، كام تكتيس أهميتها مام تحتوي عليه من معلومات، أهمها أن 
مسألة األمن يف الحي املحمدي يف بداية االستقالل كانت بيد تلك املؤسسة التي كان عىل رأسها الحسني الصغري وأحمد الطويل، وال 

سيام بيد فرقة إبراهيم العبدي وفرقة بارجو، ويف هذا تتقاطع معلومات الالئحة مع ما تردده الروايات الشفوية31.
ورث املسؤولون الجدد تلك “الرباكة”32 عن اإلدارة االستعامرية33، فاستعملوها يف حجز خصومهم واستنطاقهم، وهو ما يفرس ما جاء 
الفرتة  يف الئحة “ضيوف” معتقل درب موالي الرشيف خالل 
املرتاوحة ما بني 1956 و1959 من أسامء معدودة عىل حزب 
الشورى واالستقالل، إضافة إىل بعض املعتقلني يف قضية عدي 

أو بيهي وأحداث الريف ...(34. 

رقم  )الوث.  الرشيف  موالي  درب  كوميسارية  بناء  واكتمل 
 ،35 م²   1.455 مساحة  غطت  عامرة،  الحصيلة  فكانت   ،)241
األمن  مستخدمي  إليواء  شقة   35 تتوزعها  طوابق   3 وضمت 
يف  كوميسارية  استعمل  الذي  األريض  دورها  تعلو  الوطني، 
إىل مركز رسي  تاريخ غري مضبوط  يتحول يف  أن  قبل  البداية، 
لالعتقال، كام سرنى. ويجمع كثري من “ضيوف” هذا املعتقل 
يتفق  ال  بينام  العامرة،  أسفل  يف  قبو  عىل  يتوفر  أنه  عىل  )الوث. رقم 241(
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بعضهم36 مع الروايات املتداولة يف الحي املحمدي والتي تتحدث عن امتداد هذا القبو عىل مساحة تتعدى مساحة العامرة.
وبحكم تبعية كوميسارية درب موالي الرشيف، منذ إنشائها، للفرقة الوطنية للضابطة القضائية37، فقد كانت تحال عليها القضايا 
الكربى مثل قضايا تزوير العملة وتهريب األموال واملخدرات وقتل األطفال38 وخاصة القضايا ذات الطابع السيايس التي تعرض معظم 

املعتقلني فيها لالعتقال بكوميسارية درب موالي الرشيف39.
تذكر كثري من الروايات والكتابات أن كوميسارية درب موالي الرشيف كانت كوميسارية عادية يف سنوات االستقالل األوىل40، ومنها رواية 
صالح الوديع الذي تحدث عن مرافقة والدته إليها لزيارة والده املعتقل )محمد الوديع اآلسفي( يف سنة 1963: “... أثناء اندالع الحرب 
املغربية الجزائرية اعتقل والدي عىل سبيل االحتياط رفقة مجموعة من املناضلني االتحاديني أذكر من بينهم إبراهيم الرتوست ... وحسن 
األعرج، ويف إحدى املرات ذهبت لزيارته رفقة والديت يف درب موالي الرشيف من أجل أن نقدم له الطعام واملالبس، وكان يف ذلك الوقت 
أي 64 يسمح ألرس املعتقلني بزيارتهم يف هذا املعتقل... وبينام نحن معه يف الزيارة، استأذن الرشطي الذي كان مكلفا بالحراسة، وأدخلني 
يف املكان الذي كان معتقال فيه، وقال يل كالما مل أكن أفهمه كله لحظتها ولكن أدركت معناه فيام بعد، قال يل بالحرف: »شوف أولدي احنا 
تنكافحوا هنايا، كملنا هو هذاك، ماكملناش هذه هي بالصتك« ... ومن الصدفة أنني حينام اعتقلت وخضعت ألول عملية من التعذيب 

ألقيت وأنا مرضج يف دمايئ عىل بعد مرتين أو مرت واحد من املكان الذي أدخلني إليه والدي وخاطبني فيه بالكالم املشار إليه سالفا”41.
وتؤكد ثريا السقاط ما جاء يف رواية ابنها، حيث تقول: “... يف اليوم الرابع توجهت إىل مركز الرشطة كالعادة، ولكنني فوجئت بخرب 
... توجهت مبارشة إىل املركز املذكور،  توزيعهم عىل عدد من مراكز الرشطة، وعلمت بوجود الوديع يف مركز درب موالي الرشيف 
وعندما وصلت إىل السلم، أوقفني الحراس، واستفرسوين عن بغيتي فقلت لهم إن زوجي هنا، وأنا أريد رؤيته ... فأخربوين بوجوده، 
ولكنهم رفضوا السامح يل برؤيته... عندما عدت يف املساء إىل املركز، كان الوديع يتعرض لتعذيب وحيش وكان صوت رصاخه يصل إىل 
أذين فلم أمتالك نفيس، وأخذت أرصخ، وأرصخ...ولكنهم مل يعبأوا بذلك، وطلبوا مني أن أذهب إىل حال سبييل ... بعد عرشين يوما تم 

نقله إىل تطوان، دون أن أعلم بذلك...”42.
كام نستدل عىل وجود كوميساريا عادية كغريها من الكوميساريات مبا جاء يف كتاب محمود عرشان أحد املسؤولني عنها إبان قضية 

شيخ العرب عىل الخصوص، وإن كان ال يقر مبا آلت إليه كمركز رسي لالعتقال والتعذيب: 
«Dans cette affaire Cheikh El-Arab, il me reste enfin deux choses importantes à signaler. La première est que toute 

l’enquête s’était déroulée au siège de la police judiciaire dont le bâtiment portait sur sa façade principale l’enseigne 
officielle du service. Les locaux de travail n’occupaient que le rez-de-chaussée et les étages étaient des logements 
pour les fonctionnaires de la Sûreté Nationale. Les citoyens rendaient visite quotidiennement à nos services soit 
pour déposer des plaintes, soit pour demander des renseignements ou solliciter des documents administratifs. La 
précision s’impose parce que des individus, habitués aux amalgames, se sont toujours efforcés d’assimiler le siège de 
la police judiciaire à Casablanca à un supposé lieu secret de détention et de torture au Derb Moulay Chérif, ce qui 
est une véritable superchérie et flagrante contre - vérité…»43. 
بل وتحدثت إحدى الجرائد، يف بدايات عقد الستينيات، عن “إدارة البوليس بالحي املحمدي”، يف رسالة أرسة تطالب بالتحقيق يف 

قضية وفاة ربها مبركز الرشطة يف الحي املحمدي. وفيام ييل نصها املوزع عىل صفحتني، ثم بيان حقيقة إدارة األمن الوطني آنذاك:
“مواطن ميوت تحت التعذيب بإدارة الرشطة

ومرة أخرى يقيض مواطن آخر نحبه تحت عمليات الرضب والتعذيب التي استهدف لها عىل يد الرشطة بإدارة البوليس بالحي املحمدي 
بالدار البيضاء فاعتقال املواطنني مل يعد يتطلب أي إجراء قانوين، وتعذيبهم وقتلهم تحت الرضب أصبحت شيئا عاديا يف سجون وإدارات 
الرشطة باملغرب بلد الدميقراطية املزيفة. وهكذا تضيف إدارة الرشطة باملغرب الئحتها السوداء املليئة بأسامء عرشات الضحايا الذين 
قتلوا تحت عمليات التعذيب البولييس يف ظرف السنة املاضية، تضيف اسام جديدا، هو اسم الشهيد بوعزة بن بوعزة الساكن بدرب 

الكبري زنقة 47 املنزل 11، وهو ال يزال يف عنفوان الشباب – 26 سنة – مهنته جزار متزوج وله أم يف العقد الستني من عمرها.
ففي يوم الجمعة 6-7-1962 طرق عليه عدة أشخاص الباب وخرجت امرأته وأمروها أن تصيح عىل زوجها السيد بوعزة قائلني لها: 

نحن أصدقاء. وجدنا لزوجك عمال
وفعال خرج الزوج، وأخذه األشخاص معهم، ومل تدري )تدر( زوجته أي اتجاه سلكوه بعد. ورشعت عائلته تبحث عنه عندما تخلف 

عن البيت عشية الجمعة.
وعلم بعض رفقائه أنه موجود بإدارة الرشطة بالحي املحمدي وقيل لزوجته حينام سألت عنه هناك: إن زوجها السيد بوعزة سيمثل 
اليوم األول  التعذيب يف  املرحوم بوعزة مات تحت  البوليس سوى مراوغة ألن  االثنني. ومل يكن جواب  العرصية يوم  أمام املحكمة 
العتقاله. وبالفعل فقد اتصلت عائلة املرحوم بوكيل الدولة الذي أكد لها أن السيد بوعزة مات بإدارة الرشطة بالحي املحمدي... وهكذا 
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تم الكشف عن هوية املرحوم مبستودع األموات بعني الشق.
وقامت  املوضوع،  يف  شكوى  املقتول،  عائلة  سجلت  وقد 
إحدى اللجان الطبية ببحث أسباب موت السيد بوعزة قبل 
دفنه. فهل ستتخذ العدالة موقفا جديا يف هذه القضية، أم 
سترتك الحبل عىل الغارب إلدارة الرشطة لتتابع سفك دماء 

املواطنني بدون حق ؟”44.
وقد ردت إدارة األمن ببيان، نرشته الجريدة نفسها يف عدد 

الحق )الوث. رقم 242(45. 
وإذا كانت إدارة األمن الوطني قد كذبت أن يكون وراء 
الوفاة ما تعرض له الضحية من تعذيب، فإنها مل تفعل اليشء 
نفسه فيام يتعلق مبكانها، وال يفهم األمر إال أن مركز الحي 
املحمدي مل تكن تحاط به من الرسية والكتامن اللذين صارا 
لصيقني به يف ظرف الحق، وخاصة خالل عقود الستينيات 
حني  التسعينيات  مطلع  وحتى  والثامنينيات  والسبعينيات 
الدولة”،  أمن  “الدفاع عن  التقاعد” وكف عن  “أحيل عىل 
للحقيقة  املغريب  املنتدى  يف  مصادر  من  جاء  ما  حسب 

واإلنصاف46.
أن  يستذكرون  املحمدي  الحي  سكان  بعض  يزال  وما 
كوميسارية درب موالي الرشيف كانت عادية، كغريها من 
الكوميساريات، حيث كانوا يلجون بوابتها الرسمية الكائنة 
اإلدارية  الوثائق  عىل  الحصول  أجل  من  العامرة  خلف  يف 

الرسمية التي تتكلف بها أية كوميسارية يف العادة47.
استعمل مركز درب موالي الرشيف فيام بني 1959 و1991، كام ورد يف إحدى وثائق هيأة اإلنصاف واملصالحة، وتأثر حجم استعامله 
بدرجة حرارة العالقات السياسية بني الدولة واألطراف السياسية املوجودة، فأحيانا كان عدد “الضيوف” قليال، وأحيانا كان كبريا، وخاصة 
يف عقد السبعينيات الذي عرف رصاعا قويا بني الدولة وبني أحد األجنحة يف االتحاد الوطني للقوات الشعبية )مجموعة محمد الحبيب 
الفرقاين واملجموعات املسلحة القادمة من الجزائر واملتورطة يف ما يعرف بأحداث موالي بوعزة(. بل دفع اكتظاظ املعتقل إىل استعامل 
مطار آنفا املعروف بالكوربيس أو الاليا ملحقا، وكام جاء يف التعريف الوارد يف إحدى الوثائق الرسمية عن الكوربيس: “مل يكن مؤسسة 
سجنية وال مقرا رسميا للرشطة القضائية، لكنه استعمل، تحت مسؤولية الفرقة الوطنية للضابطة القضائية، ملحقا ملعتقل درب موالي 
الرشيف الذي ضاقت طاقته اإليوائية عن استيعاب املئات من املعتقلني عىل إثر أحداث 3 مارس 1973، وبعض املعتقلني من اليسار 

املاركيس”48. وفيام ييل تصميامن ملعتقل درب موالي الرشيف:

)الوث. رقم 242(
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- التصميم األول )الوث. رقم 243(49:
الداللةالرمزالداللةالرمز

املدخل الرئييس بأ
البهو الكبري دج

أماكن للتحقيق1-2-3-4-6-7-8املمرات )الكولورات(م – ز – و – ل 

12مكتب الكوميسري5
مكان الستقبال املعتقلني الجدد وتسليمهم الزي 

الكايك املوحد
-14-13-11-10-9
24-23-22-16-15

زنزانات )مع احتامل وجود أقبية يف 
13 و14(

مستودعان لحفظ املالبس18-17

مرحاض20مطبخ19
قبو )عرضه 1,5 م، يستعمل كزنزانة أيضا(.25دوش21

دوش ومراحيض26
)الوث. رقم 243(

- التصميم الثاين )الوث. رقم 244(50:
الداللةالرمزالداللةالرمز

رشاشات االستحامم9املمر الرئييس لجناح االحتجاز1
زنازن االحتجاز الفردي10-11-12غرفة التجريد من الحاجيات الشخصية وإيداعها2

بهو املعتقل 13غرف االحتجاز الجامعي5-4-3 
الغرفة السوداء14محول كهربايئ20
غرفة االحتجاز الجامعي15املطبخ6
مكتب رئيس املعتقل16غرفة التصبني وبعض األشغال املرتبطة باملطبخ 7
مكاتب17-18-19الدهليز املخصص لالحتجاز8

w.cأرسة متحركةمراحيض

)الوث. رقم 244(

ولذلك، كانت تحال عليها القضايا السياسية من أجل تصنيف املحتجزين حسب أهميتهم يف التنظيامت، وميكن أن نستدل عىل ذلك 
بروايتني:

أوالهام لعبد الحق عندليب التي حىك ما جرى له يف كوميسارية جامع الفنا مبراكش قبل اقتياده إىل درب موالي الرشيف: “يف البداية 
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تم نقلنا بواسطة سيارة الرشطة إىل كوميسارية جامع الفنا التي قضينا فيها ليلتني حاول خاللها البوليس استنطاقي مستعمال أساليب 
التهديد والوعيد والسب والشتم. وعندما تأكدوا من إرصاري عىل عدم إعطائهم ما كانوا يبحثون عنه من معلومات قال يل أحدهم: 
“سننقلك إىل املكان الذي ستتكلم فيه بالطرق املعلومة”. ويف فجر اليوم الثالث نقلونا مقيدي األيدي معصويب األعني بواسطة سيارة 
فاركونيت إىل مدينة الدار البيضاء وبالضبط إىل املعتقل الرسي الرهيب درب موالي الرشيف حيث تعرفنا عىل هذه الوجهة وهذا 

املكان فيام بعد”51.
أيدي  اعتقل عىل   ...“ الرشيف:  اقتياده إىل درب موالي  بفاس، قبل  اعتقل  الذي  بلقايدي  بلقايدي عن عائلة عيل  لخالد  والثانية 
البوليس الرسي يف إحدى مقاهي حي لرياك بفاس، ليتم اقتياده إىل فيال رسية بضواحي مدينة فاس. ومنذ تلك اللحظة بدأت الجرمية 
بشكل مبارش يف حق ابننا الذي مورست عليه شتى أنواع التعذيب الجسدي والنفيس، لينقل بعد ذلك إىل املعتقل الرسي درب موالهم 
بالنهار وال يشء سوى رصاخ وعذابات املعتقلني، هناك عرف كل أصناف  بالعرق والليل  الدم  البيضاء حيث يختلط  بالدار  الرشيف 
التعذيب وإبداعات الجالدين بدءا ب: التعليقة، والكرباج، الفلقة، الكهرباء والرضب العشوايئ حتى اإلغامء وسط حاممات الدم التي 
والحبل  باألصفاد  والرجلني  اليدين  األكل وعصب  والحرمان من  أنواعه  بكل  والشتم  السب  ناهيك عن   ... ستظل شاهدة عىل ذلك 

الطبيعي...”52.
وكانت هذه الفرقة تتجه يف بعض األحيان إىل بعض الجهات من أجل القيام مبهامها، فقد انتقلت إىل أحد املعتقالت الرسية يف ناحية 
بني مالل للتحقيق مع عبد الله املاليك يف عالقته بعبد العليم سيدي حمو: “... نقلوين ليال إىل إحدى املعتقالت الرسية املوجودة ما 
بني بني مالل وأوالد يعيش يف منطقة زراعية، هناك التقيت برئيس الجالدين اليوسفي قدور الذي أىت من الدار البيضاء رفقة مساعديه 
خصيصا الستنطاقي، لقد رأيته ألنني مل أكن أضع العصابة فوق عيني: كان متوسط الطول، أصلع، يرتدي مالبس عادية – لزوم الشغل 
– ومل تكن تبدو عليه أدىن عالمة من عالمات الرشاسة. مظهره كان يوحي بالتعقل والرزانة. ولكن كم كانت تلك املظاهر تخفي من 
فظاعات )!! (. بدأ يسألني بعنف عن عبد العليم سيدي حمو، عن عالقتي بفالن أو فالن من الرفاق... ظلوا معي ثالثة )3( أيام بلياليها 
ونهاراتها. تارة يهددين بالقتل، وتارة يتفنن يف تعذيبي بالصعقات الكهربائية أو »الطيارة« املصحوبة بالشيفون املبلل بالكريزين والبول 

والوسخ... مرات كثرية أوشكت عىل االختناق، لكنهم كانوا محرتفني ”53.
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 1
املعتقلني  أحد  سحنون  الخالق  عبد  يقول   .2001-9-12 املغربية،  األحداث   -
السابقني: “...أتفق متاما مع كل الذين اعتربوا خروجهم من درب موالي الرشيف 

هو خروج إىل الحياة”. 
- األيام، 17-2003/4/23. تحدث حسن املدين عن خضوعه لتحقيق، ذكره بأجواء 

درب موالي الرشيف.
- حكيمي بلقاسم، كتابات بدأت من حي اإلعدام، جريدة النرشة، الرباط، ط.  1، 
2001، ص. 98. يقول: “طاروا بنا من وجدة إىل درب موالي الرشيف وأي رشيف”.

  2
- االتحاد االشرتايك، 26-2-2000 )رواية عبد الله املاليك(.

  3
- االتحاد االشرتايك، 2000-7-7.

  4
- املشعل، 2007-6-13/7.

  5
- االتحاد االشرتايك، 2000-6-4.

  6
- األحداث املغربية، 12-9-2001. سامه عبد الخالق سحنون كذلك.

  7
- كازابالنكا، 2002/4/4-3/29.

  8
- االتحاد االشرتايك، 4-7-2000 )رواية محمد مهري(.

  9
- الصحيفة األسبوعية، 2001-9-13/7.

  10
- الصحيفة األسبوعية، 29 نونرب – 5 دجنرب 2002.

- Ahmed Boukhari, Raisons d’états. Tout sur l’affaire BEN BARKA 
et d’autres crimes politiques au Maroc, Les Éditions maghrébines, 
Casablanca, 1ère éd., 2005, p. 310.

  11
- روايات محمد الصديق ومحمد أزغار ومحمد الخري وأحمد أمرات ومحمد عبيد 

واملحجوب لعصافر ...
  12

ال نعرف تاريخ إحداث ذلك املركز، لكننا نرجح أنه أحدث يف املرحلة التي ظهرت 
فيه قرية سوسيكا ودرب موالي الرشيف وغريهام يف عقد األربعينيات. وكان مقابال 

لدار امحمد العبدي.
  13

- Règlement d’aménagement du Secteur marocain des Carrières 
Centrales à Casablanca, p. 4.

  14
- التقرير الختامي الكتاب 3 ص. 107. جاء فيه أن مركز درب موالي الرشيف بني 

يف عقد الخمسينات بعد ’’حوادث فرحات حشاد’’ سنة 1952. 
  15

- رواية محمد الخري. 
كانت تقع يف املكان الذي يحتله امللعب الكائن بني امللحقة 43 وقرية الشابو اآلن، 

واملقابل لزنقة 29 الفاصلة بني بلوك الرياض وتجزئة الحاج عيل.
  16

.”II متت فوق جزء من أرضها “زعري
- ملف محمد إگران رقم 517.677، املندوبية.

  17
تشري إىل ذلك الهاجس تقارير منشورة يف نرشة بلدية الدار البيضاء لسنة 1955. 

  18
- ملف مبارك ديباج رقم 524.910، املندوبية. ال بد من اإلشارة إىل أن أقاربه ومعارفه 

)بوشعيب سفريان( أكدوا لنا أنه استشهد مبقر الدرك الفرنيس يف سيدي بنور.
  19

 Commissariat de« 11.197، املحافظة. سمي امللكd² 784 ورقمc ر.ع. رقم -
.»police des Carrières Centrales

  20
- ر.ع. رقم 9.307c ورقم 11.241d²، املحافظة.   

  21
- ر.ع. رقم 784c ورقم 11.197d²، املحافظة. 

  22
- ر.ع. رقم 784c ورقم 11.197d²، املحافظة. 

  23
- ر.ع. رقم 9.307c ورقم 11.241d²، املحافظة.

  24
- ر.ع. رقم 9.307c، املحافظة.

  25
- ر.ع. رقم 9.307c ورقم 11.241d² ورقم 42.087c ورقم 42.197c، املحافظة. 

وبالفعل، استعادت الدولة من الباعة مبلغ األرض يف 27 دسمرب 1956.
  26

يف الحقيقة، كانت دورية البلدية التالية تسعفنا كثريا يف تتبع العمليات التي تهم 
املرافق العمومية، لكنها، وحسب علمنا، اختفت مع بداية عهد االستقالل:

- B.M.O.V.C.
  27

مل تسلم بناية املعاريف إىل اإلدارة املغربية إال بعد اإلعالن الرسمي عن استقالل 
املغرب يف 2 مارس 1956 وإلغاء إدارة الحامية.

  28
املجلس  االنتهاكات،  عن  واملسؤولية  الحقيقة  الثاين:  الكتاب  الختامي.  التقرير   -

االستشاري لحقوق اإلنسان، الرباط، ص. 55 و129.
  29

- A. Boukhari, Raisons d’états …, pp. 275, 277 et 302.
انظر أيضا:

الحزيب  واالضطهاد  املقاومة  ذاكرة  يف  بحث  وجالدون  شهداء  وحيد،  محمد   -
باملغرب، مطبعة سوماگرام، الدار البيضاء، ط. 1، 2006، ص. 198-197.

- األحداث املغربية، 2004-4-18.
- رواية محمد الصديق.

  30
طبعا إن كانت تلك املعلومات صحيحة وصادقة.

  31
من  تتكون  كانت  الساتيام،  من  فرقة  أن  فيها  جاء  مام  الصديق.  محمد  رواية   -
أحمد الطويل والحسني الصغري، كانت ترتدد عىل كوميسارية درب موالي الرشيف، 
عندما تدعو الرضورة إىل ذلك. وممن اشتغل فيها مفتش رشطة، اسمه التونيس. 

وجاء فيها، أيضا، أن صهره العريب ليامن اعتقل يف تلك البناية املؤقتة سنة 1956.
  32

- روايات محمد الصديق ومحمد عبيد واملحجوب لعصافر وآخرين.
ثم ألحق ذاك املكان مبدرسة اتحاد الحي املحمدي، نتيجة اإلقبال الكبري عليها يف 

بدايات االستقالل:
- روايات نجيب تقي وأحمد قابيل ولعصافر محمد.

  33
- روايات محمد الصديق ومحمد عبيد واملحجوب لعصافر وآخرين ...
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  34
عىل  املبنية  اإلنسان  لحقوق  الوطني  املجلس  الئحة  يف  جاء  مام  الحذر  يجب 
ترصيحات الراغبني يف االستفادة من التعويضات الفردية، ال عىل سجالت املعتقل.

- التقرير الختامي. الكتاب الثاين ...، ص. 129.
- رواية إسامعيل األزهري. تحدث عن بداية استعامل املعتقل سنة 1958، حيث 

استقبلت أحد “أصحاب عدي أو بيهي”.
  35

- ر.ع. رقم 11.197d²، املحافظة.
  36

ومنهم فاطنة البيه.
  37

- التقرير الختامي. الكتاب الثاين ...، ص. 129.
  38

- كازابالنكا، 3/29-2002/4/4. ورد الحديث عن عصابة “كوكا“ )أساتذة وصيادلة 
التي  والوزاين(  الرحامن  فولفو ورزق عبد  العلمي صاحب رشكة  وأفراد من أرسة 
أودعت يف معتقل درب موالي الرشيف، بعد افتضاح تورطها يف تجارة الكوكايني، 
وعام كانت تحظى به من حدب وعناية هناك. ويف هذا الصدد، حىك أحد املعتقلني 
السياسيني أن حارسا أيقظ إحدى املتورطات يف املخدرات من نومها، فام كان منها 
إال أن احتجت عليه بعنف. وورد الحديث عن مجموعة أخرى “لحنت آية قرآنية”.

- الصحيفة، 2/26-2000/3/3 و2003-6-13/7.
- رواية محمد الصديق. ورد فيها الحديث عن بعض املتورطني يف “قضية كوكا”، 

وهم ابن رزق عبد الرحامن وبنت محمد عبد الرزاق وابن التهامي الوزاين.
- مروان زروايل، املعتقالت الرسية، االختفاء القرسي خرق وانتهاك لحقوق اإلنسان، 
بحث إجازة، كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتامعية املحمدية، دون تاريخ 
)إرشاف عبد العزيز مياج(، ص. 66. ذكر أن ’’املجرم الشهري مصطفى متشوق )...( 
سفاح سيدي مسعود كان يف يوم من األيام نزيل معتقل درب موالي الرشيف )...( 
يف إطار البحث التمهيدي معه يف جرائم اختطافه لألطفال الصغار وقتلهم )...(’’. 

  39
- التقرير الختامي. الكتاب الثاين ...، ص. 129.

  40
- األحداث املغربية، 6-7-2001 )رواية عبد القادر الشاوي(.

- Telquel, du 12 au 18 fév. 2005, p. 23.
  41

- األحداث املغربية، 2001-7-4.
  42

- ثريا السقاط، مناديل وقضبان، ص. 16.
  43

- Mahmoud Archane, Pour la patrie et pour l’honneur, Imp. Idéale, 
Casablanca, 2005, p. 69.

  44
- التحرير، 1962-7-17.

  45
- التحرير، 1962-8-4.

  46
- االتحاد االشرتايك، 2000-7-7. 

  47
- روايات أحمد وحامن ومحمد عبيد ومحمد الخري.

  48
- تقرير حول ... امللحق 1، ص. 15.

  49
- عبد القادر الشاوي، كان وأخواتها، ص. 58. واعتمدنا، يف التعليق عليه، عىل عز 

الدين الهوري أحد “ضيوف” درب موالي الرشيف السابقني.
  50

أنجزه جامل الدين الروييس ومصطفى صوليح يف إطار استامرة وضعاها يف سنة 
2000، دون أن يتمكنا من إمتام إنجازها.

  51
- األحداث املغربية، 2001-8-28.

  52
- البيضاوي، 2005-1-26.

  53
- االتحاد االشرتايك، 2000-2-26.
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اجلزء الثالث
الفصل الثاني :

الئحة أولية بأسماء محتجزي
درب موالي الشريف
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يف البداية، ال بد من اإلشارة إىل املالحظات التالية، قبل عرض الئحة “ضيوف” املعتقل الرسي:
- املالحظة األوىل: إننا ال نعد هذه الالئحة دقيقة وال كاملة، عىل الرغم مام أنفقناه من وقت وبذلناه من جهد من أجل جمع أكرب عدد 
ممكن من أسامء املعتقلني الذين حلوا بهذا املركز. فإنجاز الالئحة الدقيقة الكاملة يحتاج إىل الوصول إىل الوثائق األصيلة املتعلقة بهذه 
املؤسسة الرسية، وخاصة إىل سجالت من مر بها1، وهو ما مل يتيرس يف الظروف الحالية، وخاصة وأن أبواب أرشيفات املجلس الوطني 
لحقوق اإلنسان ما تزال موصدة. ولهذا، فإننا كنا مضطرين إىل اللجوء إىل الروايات، سواء ما نرش منها عىل شكل “أدب السجون” أم ما 
نرش منها عىل صفحات مختلف الجرائد عىل شكل أخبار واستجوابات وبيانات وبالغات ومذكرات، وسواء ما سمحت لنا به الظروف 
من مقابالت مبارشة مع أوالئك “الضيوف”. وتوخيا للمصداقية، اجتهدنا قدر املستطاع ملقارنة كثري من هذه الروايات حتى نطمنئ 
إليها، وال يغيب عن القارئ املشاكل التي يطرحها االعتامد عىل الروايات الشفوية )االنتقائية والذاتية وتاليش الذواكر مع تقدم أصحابها 
يف السن وابتعاد املسافة الزمنية عن األحداث والوقائع املروية...( ولهذا، فإننا نعد هذه املحاولة ناقصة يف انتظار الكشف عن الوثائق 

الرسمية املتعلقة بظاهرة االعتقال السيايس يف مغرب النصف الثاين من القرن العرشين.
- املالحظة الثانية: إننا مل نقترص، يف هذه الالئحة، عىل ثبت أسامء “الضيوف” الذين ارتبط ذكرهم بالرصاع السيايس عىل السلطة يف 
املغرب بني الدولة واملعارضة مبختلف ألوانها السياسية ومشاربها اإليديولوجية، بل وأدرجنا فيها “ضيوفا” و“ضيفات” تم اختطافهم 
إىل درب موالي الرشيف يف قضايا ذات طبيعة سياسية )الوحدة الرتابية املغربية وأرسة بوريكات وأرسة أوفقري واالتصاالت مع بعض 
املنظامت الفلسطينية...(. وعليه، فإننا مل نورد أسامء من حلوا مبعتقل درب موالي الرشيف يف قضايا غري سياسية كاالتجار يف الكوكايني 

وغريه من املخدرات وتهريب األموال وتزوير العملة وقتل األطفال ...
- املالحظة الثالثة: إننا مل نورد يف الالئحة أسامء بعض األشخاص الذين كان حضورهم عابرا، فلم ميكثوا يف املركز الرسي سوى مدة 
قصرية قد تدوم ساعات قليلة، ومل يخضعوا ملا خضع له غريهم يف العادة من تقييد األيدي وتغمية األعني. وميكن أن نسوق هنا حالتني 
لشابني من الحي املحمدي، سيقا إىل هذا املركز، الستجوابهام، وبصفتهام مسؤولني عن نادي الثقافة والفن، عن الحفل الذي نظمه يف 
سينام السعادة يف خريف 1977، مبناسبة الذكرى الثانية لوفاة بوجميع أحد أملع عنارص مجموعة ناس الغيوان، وتحديدا عن مضمون 

إحدى األغاين التي قدمتها إحدى املجموعات. ويف هذا الصدد، يروي عبد اللطيف عنيبة أحد العضوين الواقعة، كام ييل:

عبد اللطيف عنيبة

“نظم نادي الثقافة والفن )جمعية االنطالقة فيام بعد(، يف إطار نشاطه الثقايف، حفال يف 
سينام السعادة يف 26 أكتوبر 1977، مبناسبة حلول الذكرى الثانية لوفاة فقيد مجموعة 
الغنائية  املجموعات  من  عدد  فيه  شاركت  “بوجميع”،  هگور  بوجمعة  الغيوان  ناس 
باز  الساخر  الثنايئ  إىل جانب   ،)... ولرفاگ وملشاعل  وتگادة  الغيوان وملشاهب  )ناس 
امللك  بشخص  مس  فيها  أغنية،  ملشاعل  مجموعة  قدمت  الحفل،  هذا  وأثناء  وابزيز. 
لها عالقة مبعتقل درب موالي  التي  األمنية  الجهات  الثاين، مام جعل  الحسن  الراحل 
الرشيف تقوم باعتقال أغلب أعضائها، إضافة إىل الجهة املرشفة عىل الحفل، يف شخيص 
اقتيادنا  تم  السهرة.  انتهاء هذه  إثر  وذلك عىل  الراشدي،  املقصود  عبد  األخ  وشخص 
إىل مخفر معتقل درب موالي الرشيف، حيث خضعنا لالستجواب حول ما صدر عن 
املجموعات،  قدمته  ما  مضامني  عن  لنا  مسؤولية  أية  من  فتربأنا  ملشاعل،  مجموعة 
وساندنا األخ عمر السيد يف مصداقية ما قلناه، فأخيل سبيلنا يف الحال، بعدما قضينا 

هناك حوايل ساعة من الزمن”2.

عبد املقصود الراشدي

- املالحظة الرابعة: إننا ثبتنا أحيانا ضمن بعض املجموعات املعتقلة أسامء أشخاص مل يكونوا منتمني إليها من الناحية التنظيمية إليها، 
ولكن ظروف التحقيق أدت إىل حرشهم يف معتقل درب موالي الرشيف، ونعني بهم أفرادا من أرس املعتقلني وأصدقاءهم ومعارفهم، 

وأحيانا يتعلق األمر بتشابه األسامء.

الئحة أولية مبحتجزي درب موالي الشريف 
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- املالحظة الخامسة: إننا اجتهدنا، ويف حدود املمكن، من أجل الكشف عن “ضيوف” معتقل درب موالي الرشيف )الوث. رقم 245(، 
ممن انتسبوا إىل الحي املحمدي أو ما يزالون، وثبت صورهم وشهاداتهم عن فرتة احتجازهم ومعاناتهم، وذلك يف إطار إعادة االعتبار 

املعنوي إليهم واالنسجام مع سياق الربنامج الذي يندرج فيه صدور هذا الكتاب.

)الوث. رقم 245(

وفيام ييل الالئحة3: 

املعتقل عىل خلفية “األحداث السياسية ملا بعد االستقالل” )1956(4
مطبع عمر5

املعتقالن عىل خلفية الرصاع بني حزب االستقالل وحزب الشورى واالستقالل )1957-1956(
عبد الرحامن بناجح - الحاريث عبد الواحد6

املعتقلون عىل خلفية “األحداث السياسية ملا بعد االستقالل” )1957(
نايت عامر ميمون7

مفتاح اإلدرييس موالي الحسن8
العريب ليامن – العيايش )؟( – “ولد مول ال فرياي”9

املعتقل عىل خلفية أحداث الريف )1958(
اليحياين أحمد10 
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املعتقلون عىل خلفية “األحداث السياسية ملا بعد االستقالل” )1958(
النارصي أحمد11 

النارصي أحمد )؟(12
الگباص حسن13

الجابري إبراهيم14

املعتقل عىل خلفية قضية عدي او بيهي )1959-1958(
البوعزاوي محمد - موهوب محمد15

املعتقل عىل خلفية “األحداث السياسية ملا بعد االستقالل” )1959(
زايد عباس16

املعتقلون عىل خلفية الرصاع بني حزب االستقالل وحزب الشورى واالستقالل )1959(
بريك الخياط – العريب الكثريي – الحاج الحسن17

املعتقلون عىل خلفية الرصاع بني حزب االستقالل وحزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية )1960-1959(18
املحجوب فتحان – املعطي بدا – عزوز بن محمد – أحمد بن سعيد الشياظمي – محامد املسيوي – أومايت الحسن ولد شطو19

املحجوب فتحان – خالقي – عزوز – السعيدي – أومايت لحسن ولد شطو20
املحجوب فتحان – محامد املسيوي – أومايت لحسن21

مجموعة القائد البشري بن التهامي لحمر املعتقلة عىل خلفية “أحداث أزيالل – مراكش” )1960(
هندي خال – بن عبد الله قاسم – العريبي حسن – السعداوي كبري – أداد حدو أمحا – أداد سعيد أمحا – أداد باسو أمحى - اجغادة عبد 

القادر22 
محمد بن الحسني بوگرين23

مجموعة محمد بن حمو الفواخري )1960(24
عبد الله الزناگي – جاميل أحمد بن عبد الله – أحمد بن محمد تاجة “الجابوين”-محمد اعميشة املوساوي- ساعة محمد – األزهري إسامعيل 

– امشييش محمد – بلعطشان أحمد25 
محمد بن حمو الفواخري – أحمد بن محمد تاجة “الجابوين” – عبد الله بن لحسن أزناك – محمد بن موىس رضا – محمد اعميشة املوساوي 

– إدريس بن محمد الدكايل “املوالت” – الجاميل أحمد بن عبد الله – ساعة محمد بن عبد الحق – محمد بن محمد دحان الشيباين – 
محمد بن لحسن أدجييك “العسكري” – أحمد بن امبارك سامل “ولد الرشاگ” – ابن الجياليل سامل – بوغزا محمد الصحراوي – املنايض عيل 
بن محمد “بابا اعيل” – املوالت عبد القادر )أخو إدريس “املوالت”( – محمد بن الزموري “مفتاح الخري” – أحمد بن ازريويل املكنايس – 

بلعطشان أحمد – امشييش محمد – خليدي محمد – الجياليل الخيدر – “املعلم” الجياليل )عم محمد الفواخري( – الفقيه الطاهر الرسغيني 
– حسن مغيل - عيل بن سعيد – محمد قوقجي – محمد الجديدي )أبو األشبال( – أمان الله محمد26

امحمد بن حمو الفواخري – أحمد بن محمد تاجة “الجابوين” – عبد الله بن لحسن الزناگي “الكبري” – محمد بن موىس رضا – محمد 
اعميشة املوساوي – إدريس بن أحمد املوالت – األزهري إسامعيل – الجاميل أحمد بن عبد الله “سبوتنيك”27

محمد أتالغ “الشاوش”28 
محامد ملرابطني29

اهليل عبد الله – كامل لكبري30
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عبد الله الزناگي 
بناء

بلوك 21
اتهمته محكمة العدل باملس بأمن الدولة الداخيل يف 

إطار“مجموعة بن حمو الفواخري” ، فحكمت بإعدامه يف 9 غشت 
1961، وهو ما كان يف 24 يناير 1962 بالقنيطرة

املعتقل عىل خلفية “األحداث السياسية ملا بعد االستقالل” )1960(
نجاري محمد31

معتقالن شوريان عىل خلفية الرصاع مع حزب االستقالل )1960(
مرسول ابريك بن ميلود32

مرسول ابريك – الحاج حسن )؟(33

املعتقل عىل خلفية “األحداث السياسية ملا بعد االستقالل” )1961(
العلوي محمد بن حسن34

املعتقلون عىل خلفية “مؤامرة 16 يوليوز 1963”
وعزيز فاطمة – ورضاين مبارك – ناصف العريب – موين الحسني – مروان محمد – مخشون إبراهيم – محمد املهدي خليل – مجيدات عيل 
– لطيفي محمد – لخداري محمد – فرحان حمو – عثمون بوعزى – شعلون عبد الله – شباب الجياليل – شاكر أحمد – سويفيل حاميد – 

سعد الله صالح – جودت موالي الحسني – جليل مبارك – تفاسكا أحمد – بوحافة عبد الرحامن – بنعباس مصطفى – بن قاسم نعيم بوبكر 
– بن جلون الزبري – بقال ميمون – بجطو محمد – أمدجار محمد – أمحزون مصطفى نحويس – اليوموري محمد أيوسف – الوديع اآلسفي 

محمد – الهبطي طالع – الهاشمي صالح – املزوغي عبيد الله حسن – املزلني أحمد – املرموح محند – الصديق محمد – الشعبي محمد 
– الرشقاوي سيدي محمد الحبيب – السالمي عمر – الرحايل عبد القادر – الدخييس لحسن – الحاج كرومي – الجعفري سعيد – الجابري 

محمد – البشري محمد – البرشي إبراهيم – الباعمراين إبراهيم – أبوهالل عبد الله – أببكر الحسني بن موحا35
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محمد الصديق – أحمد بوزيد – عبد الرحامن اليوسفي – محمد منصور – محمد املكنايس – إبراهيم بو الزيت – عيل الورزازي – محمد 
بوگرين )سالك( – سليامن خريي – إقبال محمد36

امحمد الظاهر – مصطفى عامر – محمد إقبال – محمد الحبيب الفرقاين – عبد الرحامن اليوسفي – محمد الصديق – أحمد بن إدريس 
شاكر – العريب ناصف – بنسعيد )فاس(37

محمد بوگرين – عيل الورزازي – سليامن خريي – إبراهيم بوالزيت38
أحمد الحلبة – إبراهيم حاميتي “الرتوست” – محمد البرصي – الحبيب الفرقاين – محمد الوديع اآلسفي – الطاهر وديعة39

أحمد الحلبة – إبراهيم حاميتي “الرتوست” – محمد البرصي – محمد الوديع اآلسفي – الطاهر وديعة40
محمد البرصي41
العريب ناصف42

إبراهيم الرتوست43
مجيد محمد44

محمد لخذاري45
عبد الرحامن اليوسفي46

عبد الرحامن اليوسفي – حسن األعرج47
سليامن خريي48

محمد الحبيب الفرقاين 49
محمد عابد الجابري – محمد الجابري “بوزيان” – عبد الواحد الرايض – مصطفى عامر50

محمد الوديع اآلسفي – إبراهيم الرتوست – حسن األعرج51
محمد الوديع اآلسفي 52

الهاشمي صالح53
إبراهيم بوشعري – كامل الكبري54

أحمد بوزيد55
عبد الرحامن بن الطيبي56

الحسني العراقي57 
سعد الله صالح58

عبد القادر الرحايل59
فاطمة الغزواين )زوجة التهامي نعامن(60

الحبيب الرشقاوي – عبد الحميد كريم – محمد اليازغي61
محمد اليازغي62

محمد بن أحمد )خلفان( – الوجدي )؟(63
محمد الصديق64
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»J’étais, en compagnie de Si Ahmed Bouzid, détenu en mars 1963 au quartier l’Oisis et 
pour être précis dans l’ ex-villa de ben Hammou. Après plusieurs séances d’ interrogatoires 
semées de violence dans la villa, j’ ai été amené, toujours avec Si Ahmed de nuit à Derb 
Moulay Chérif, les yeux bandés et les mains liées.
A peine pénétré dans l’ enceinte de ce triste immeuble, j’ ai été surpris des cris, des 
hurlements de douleur poussés par des victimes que les tortionnaires soumettaient à des 
vices de multiples tortures. C’est ainsi, et sans relâche, que j’ ai vécu durant mon séjour dans 
les locaux du Derb Moulay Chérif, moi- même et sans doute toutes les autres victimes, ne 
pouvait distinguer la moindre différence, et ce n’ est pas en temps normal, le jour de la nuit.
Je veux, pour la mémoire, citer quelques genres de tortures auxquels j’ avais été soumis:
- la baignoire avec plusieurs pertes de conscience.
- la »magnéto«, ou séance avec courant électrique au niveau de lobes de l’ oreille et du sexe.
- les gifles, les coups de poing et les bâtons sur les pieds nus )»la falaqa«(, sans monnaie 
courante à n’ importe quelle heure du jour et de la nuit.
Ceci est à peu près le cas de toutes les victimes qui ont eu la chance d’ en sortir. Après ce 
triste et inoubliable séjour à Derb Moulay chérif, toujours en compagnie de Si Ahmed, 
la police nous a transporté, les yeux bandés et les mains liées, à Dar-Mokri, et c’est une 
autre histoire«.

محمد الصديق
بلوك بناين 15

قىض يف فيال بن حمو 3 أيام
ويف درب موالي الرشيف 15 
يوما ويف دار املقري 4 شهور
حكمت املحكمة اإلقليمية 

بالرباط يف أبريل 1964 برباءته

إبراهيم ‘‘بوالزيت’’ )أگداش(
درب موالي الرشيف

الحسني موين
درب موالي الرشيف

سليامن خريي
بلوك الكدية

عيل يعته عىل خلفية موقفه من حرب الرمال )1963(
عيل يعته65 

عيل يعته – عبد السالم بورقية – عبد الله العيايش65 +  

عبد الحق الروييس املعتقل عىل خلفية نشاطه داخل االتحاد الوطني للقوات الشعبية واالتحاد املغريب للشغل )1964(
عبد الحق الروييس66

مجموعة شيخ العرب )1965-1964(
نعيم ياسني – نضيف املصطفى – مؤدن أحمد – مهري محمد – منريي بوشعيب – املكاوي التيجاين – مفتاح عائشة – معروف أحمد – 

مسليل إبراهيم “الحالوي” – مستيقظ خديجة – مستيقظ حليمة – مستيقظ الطاهرة – مستحسان امبارك – محمد ناجم – ملاين إبراهيم 
– كلامن عيل – فوزي امحمد – فوزي امبارك – فارس الطاهرة – غانم محمد – طاهري عبد القادر – طالع عمر – يس أمغار فاطمة – يس 
أمغار سعيد بن عالل – يس أمغار الحسن – ساجد بوشعيب – زولوطي مبارك – زاوك لحسن – رييش إبراهيم – حامن إبراهيم – حافيض 

الحسني – جوهر أحمد أبا عقيل – بوهو محمد – بونوارض عبد الله – بوضاض أحمد – بوشوا محمد – بوسالم عمر – بودريس محمد – 
بوشوا امبارك – برهيش أحمد – إيكزيزي مبارك – أيت يوسف إبراهيم – أيت بابا لكبري – أوزي إبراهيم – امسالك محمد – الهريم إبراهيم 
– املنترص حسن – املرابط أحمد – القواتيل يحيا – العسويل زهرة – العسبي عبد الله – العاقل أحمد – أكداش إبراهيم – أقري عابد – أقري 

إبراهيم – أوزي محمد – أوزي أحمد – أزكار العريب – ابنعدي محمد – رسوي عدي بن محمد67
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أقوري عابد – أقوري إبراهيم )عمه( – إبراهيم بن يوسف بيهي – محمد بن عبد السالم حخام – عبد الله بوهالل – حسن حيدون – 
التيجاين مكاوي – مهري محمد – عبد الله قواتيل – يحيى قواتيل – أحمد معروف يس أحامد – الطاهرة بنت النعيم – الطاهر عبد القادر 

الوطايس – بوشعيب ملريني – محمد أزهري – إبراهيم هاريم – عبد السالم إدريس – مبارك زواليت – محمد رشحبيل )االبن( – محمد 
رشحبيل )األب( – عمر بوسالم – حسني أيت ويهرام – مبارك مستحسن – براهيم الريش – عبد الله بن حمو – مبارك بوشوا – عبد الله بن 

أحمد – أحمد جوهر أباعقيل – مبارك ملوك – أحمد بريش – مصطفى الوعدودي – عامر الطالبي – محمد بوفارة – محمد مسالك – صالح 
أيت القايض – أحمد بوعياد – محمد بن عيل – أحمد أوزي – عبد الله العسيبي – مسليل إبراهيم الحالوي68

عبد الله بوهالل69
الطاهرة بنت النعيم )مستيقظ(70

حليمة مستيقظ71
فاطمة أعزاير )“فاما”(72

الرشحبييل محمد )الفقيه( - أحمد جوهر – إبراهيم الحالوي – يحيى القواتيل - بناجم73
إبراهيم الحالوي74

أحمد جوهر ومجموعة شيخ العرب75
مسليل إبراهيم الحالوي – يحيى القواتيل – أحمد جوهر 76

حامن إبراهيم – زاوك لحسن – أحمد ملرابط – أحمد بوضاض77
فاطنة بنت يس اعيل أيت أمغار78

محمد مهري79
ابن شيخ العرب وزوجه – أزواق محمد80

مبارك بوشوا 81
أوشويض أحمد – عبد الله كاكاز – عبد الله كجاج – محمد ناجم82

أوشويض أحمد – عبد الله كاكاز – عبد الله كجاج83
أوزي وزوجته - مهري – محمد رشحبييل – مبارك بوشوا – أحمد جوهر – إبراهيم الحالوي84 

فوزي امحمد )أخو شيخ العرب( – امبارك فوزي )أخو شيخ العرب(85
امبارك فوزي86

عمر طالع – إبراهيم الحالوي – عبد الله لعسيبي87
عبد الله املعلم88 

ميسور سعيدة زوجة أحمد جوهر89

أحمد أباعقيل )جوهر( 
حي سوسيكا

سعيدة ميسور
حي سوسيكا

يف  سنوات  الذي قىض خمس  أحامد،  بيس  املعروف  جوهر،  أحمد  املرحوم  زوجة  “أنا 
الرباط  سجون  يف  ثم  املعاريف،  اغبيلة،  الرشيف،  موالي  درب  البيضاء:  الدار  سجون 
والقنيطرة، وذلك يف قضية شيخ العرب سنة 1964، ومل يفرج عنه إال يف يونيو 1969، 
حيث مورست عليه كل أشكال التعذيب وكرست جمجمته، وفكه األسفل واضطر جالدوه 
)عرشان والصايغ واسفرية و“السبع”( إىل إدخاله ثالث مرات إىل املستشفى، حيث قىض 
الله  ابن رشد و20 غشت. وخرج رحمه  أربعة أشهر بكل من مستشفى  فيه أكرث من 
مثقال بجراحه وأمراضه حتى وافته املنية من جراء تلك األمراض: روماتيزم وبواسري وخلل 
يف دماغه... وال أنىس ما قاسيته شخصيا من تعذيب يف درب موالي الرشيف ألكرث من 
20 يوما من رضب وغطس يف املاء والبول و“جفاف الكريزين”. وما زلت أعاين من ذلك 
عىل مستوى الرأس والوجه، فأنا شبه مكفوفة وال أستطيع السمع وليس لدي أي دخل 
أو معاش )...( يف هذه الساعة، وهي ساعة الحقيقة، أريد منكم أن تسمعوا صويت لكل 
الناس، لكل أولئك الجالدين الذين عذبوه... أقول لهم إذا كان التاريخ يذكر ضحاياكم 

ويرتحم عليهم، فإن التاريخ يذكركم أيها الطغاة ليلعنكم الناس”.
االتحاد االشرتايك، 2000-2-12
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املعتقلون عىل خلفية “أحداث مارس 1965 االجتامعية”
مشامش املعطي – حواص إدريس – بيومي عمر – أيت أمغارن عمر بن محمد – الرامي بوشعيب بن عيل90

املعتقلون عىل خلفية توزيع منشور “املثقف الثوري” )1968(
الرسوت الصغري – باهي محمد91 

الصغري الرسوت )املسكيني( – محمد باهي بن أحمد – محمد بصري92 

الصغري املسكيني – محمد أحمد باهي – محمد بصري93 

الصغري املسكيني
كريان عيد العرش ثم سباتة

محمد أحمد باهي
قرية سوسيكا ثم بلوك كاسطور

قضيا أياما قليلة يف درب موالي الرشيف وشهرا يف دار املقري و3 
سنوات يف السجن املدين بالدار البيضاء، ثم رسحا بعد إحالة قضيتهام 

عىل محكمة االستئناف وصدور قرار عدم املتابعة 

مجموعة محمد الحبيب الفرقاين )1971-1969(
نصوح حسن – نجيحي محمد – نايش بوشعيب – كنني إدريس – قايس املختار – فحيص أحمد – عاليل بوجمعة – عدالن الحسني – شوقي 

ميلود – رشف الدين محمد – رشدي محمد – رباطي إبراهيم – خوذان حسن – حبور موىس – جالل محمد – جعواين املختار – ثابت 
الخضري – بيباون عابد – بوهرية عمر – بوعبيد عبد الفتاح – بنمنصور أحمد بن إدريس – أولحوس مجاهد قاسم – أوالحوس الحسن – 
املنوزي قاسم – املنوزي عبد الله – املنوزي عابد – املنوزي حميد – املنوزي الطيبي – املنوزي الحسني – املنوزي الحسن – املنوزي أحمد 
– املنوزي إبراهيم – املنوزي رشيذ – املنوزي نجيب – الحفيان محمد – أفيد امبارك – أعراب صالح – إداملودن محمد – أخزام حسن – 

أبوساير أحمد – أبرش عبد السالم – توفيق اإلدرييس أحمد94
18 فردا من عائلة املانوزي )اإلخوة واألبناء وأبناء اإلخوة(: عيل املانوزي – خديجة الشاو )زوجته( – عبد الكريم ورشيد وصالح الدين 

ونجيب وفاطمة )أبناؤه( – أحمد وبلقاسم وعبد الله والطيبي ولحسن )إخوته( – مصطفى )ابن أخيه أحمد( – الحسني بن محمد – مجاهد 
بلقاسم95

عيل املنوزي – خديجة الشاو – رشيد ونجيب وصالح الدين والحسني )أوالده( – لحسن وعبد الله والطيبي وقاسم )إخوته( – عابد “خربوش“ 
وإبراهيم بن همو وحميد بن أحمد واملجاهد قاسم والحسني بن محمد وأحمد بن محمد )أوالد عمه( – املنوزي أحمد بن عيل واملانوزي 

بلقاسم )من أرسة زوجته(96
عيل املنوزي – رشيد )ابنه( – عبد الله والطيبي وقاسم )إخوته( – الحسني بن محمد وأحمد بن محمد )ابنا عمه(97

عيل املنوزي – الشتويك – حسن أخزام – برايض – موالي سعيد98
عبد السالم الصدقاوي99

محمد املسعودي – أحمد مرزوق – مخترب لحسن100
محمد نوبري األموي101

عيل املانوزي102
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أحمد املانوزي103   – املجاهد بلقاسم )قاسم مجاهد ابن عم عيل املانوزي(104  – أولحوس بلقاسم105
أولحوس بلقاسم “املجاهد بلقاسم”ومجموعة من أفراد أرسته106

اليزيد الربكة107  – استيتو108  – أحمد بنمنصور109

“حاالت فردية ؟” )1971-1970(
نصوح حسن – نجيحي محمد – نايش بوشعيب – كنوين إدريس – قايس املختار – فحيص أحمد – عاليل بوجمعة – عدالن الحسني – شوقي 

ميلود – رشف الدين محمد – رشدي محمد – رباطي إبراهيم – خوذان حسن – حبور موىس – جالل محمد – جعواين املختار – ثابت 
الخضري – بيباون عابد – بوهرية عمر – بوعبيد شاوي أحمد – شاو بلقاسم – أيت واكريم إبراهيم – عالم العريب – وكاس الحسني – سعيد 

بن حدو بن محمد – مبايل أحمد – بزماون محمد110

معتقالن من الحزب الشيوعي املغريب املحظور )1971(
عبد املجيد الذويب – أحمد بيوض111

“حدث تگونيت” )1971(
الواتقو محمد – سليامن الجياليل112 

“مجموعة الصخريات والطائرة” )1972-1971(
الگرش عالل – الرهوين إدريس – أزواغ أحمد – إخيش عمر113

موالي أحمد أوفقري )أخو الجرنال محمد أوفقري(114
محمد املرزوقي “الزناگي”115  – عمر الخطايب116

“مجموعة أحفري” )1972-1971(
حجو الحاج حمو – مومني الزهراء بنت إبراهيم – مومني إبراهيم – مرزوقي ربيعة – محمدي امليلود – لصفر حدو بن يوسف – عالوي 

امليلود – عزاوي عبد الكريم – عزام موىس بن املحجوب – عزام محمد – عزام عبد النبي – عبد الهادي جامل بن املدين – حراج حدو 
– جعواين محمد – جعواين عبد الله – جعواين رابح – بوعبد الله عبد الغاين – بوعبد الله السهيل – امليلود عضمي بن سعيد – أزرييك 

محمد117
عبد الهادي جامل بن املدين118

معتقالن من صفوف اليسار )1972(
إيفلني الرسفايت119
بنعدي حسن 120

معتقل من “مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية” )1972(
الرشايف محمد121

“حاالت فردية” )1972(
الحجازي إبراهيم – جابري عبد الرحامن – إيجيجي فارس – الخليفي حمو بن الحسني – السيوطي إدريس – معزوز إدريس – الغرباوي 
محمد بلعباس – ريادي محمد – معزوز عمر – عزام اقويدر – عبايس عبد السالم – اسالمتي لحسن – رشيفي لحسن – رشيفي أحمد – 

مرتاح محمد – املنصوري عبد الله – أبعزيز محمد – لزعر بنارص – أزواغ أحمد122 



301 جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – احلي احملمدي بالدار البيضاء في القرن العشرين، محاولة في التوثيق

معتقل يف 1972
النيهو الهاشمي بن إدريس123

املعتقلون عىل خلفية أحداث مارس 1973
يونس محمد – يوس محمد – يوس محمد – يوس جلول – يوس مصطفى – يوس أحمد – يخلف سيبو – ياسيف محمد – ويدير 

صالح – وهكيك أحمد – وفكوح مصطفى – وعزيز عيل – أوسموح عيل – وزان بلقاسم – ودير حمو – وخلف حدو – وحمو موزون 
موحا – وحداش أخالف – وجعو حمو – والداين ميمون – والحاج لحسن – واكشومو أحمد – هنيوي امبارك – هرام همون – هبهب 

محمد – هبهب بوشتى – هباج محمد – هاي محمد – نور الدين محمد – نجاح عبد السالم – ناشط محمد – ناجيب الحسن – ميموين 
محمد حيدة – مريي عبد الرحامن – مؤيد محمد – موفيدي الجياليل – موعام سعيد – موىس موحا – موساوي عبد الرحامن – موساوي 
الهواري – موساوي البشري – مهني بوعالم – مهال أحمد – مهدوي صالح – منديل عائشة – منترص عبد الله – مليك عبد الله – مكاوي 

أحمد – مقرش إبراهيم – معييش صالح – معزوز أحمد – مطيع مبارك – مرقي محمد – مرزاق اليزيد – مدياين إدريس – مخترب لحسن 
– محمودي محمد – عالوي محمد – محبوب املصطفى – لياس عبد الحميد – لياس التجيني – لوليشيك الحاج محمد – لوليشيك إبراهيم 
– لفرام محمد – لعيون امبارك – موحى أو موحى أو لعسل – حدو أو موحى أو موح أو لعسل – لعرج عدي شان – لزعر أحمد – لحياين 

أحمد – لحدودي عبد القادر – لحدودي بنيونس )بن يونس( – اليل محمد – كنوين الحسن – كنبي محمد – كميل محمد – كمون عبد 
الله – كمو محمد – كاميل محمد – كاميل لحسن – كسكيا محمد – كريم محمد – كروط الحسني – كرام محمد – قمري محمد – قرصي 
أحمد – قاسو مصطفى – قادي مصطفى – قادي مصطفى )؟( – قادى محمد – فوزي لحسن – فهمي عيل – فنزار محمد – فريز محمد 

– فدراوي محمد – فخر الدين محمد “بومتازوغت” – فاجا محمد – فاتح فراجي – عنوكا زهرة – عمراين محمد – عمراين خديجة – عامرة 
محمد – عيل وسموح – علمي عرويص محمد – عالوي محمد – عالوي عبد القادر – عالوي أحمد – عقا سكو أوحمو – عصوان حميد – 

عزوي محمد – عدي إبراهيم – عتهون صالح – عبوي محمد – عبد املومني إسامعيل – عبد العليم باسو – عبد الرقيب أحمد – عبايس 
منصور – عاملي محمد – طلحة محمد – طاهري محمد – طالبي ولعيد – طالبي ولعيد – طالب أحمد – طاطوي أحمد – صولحي سعيد 
– صربي أحمد – شهريض أحمد – شكيب عبد الرحامن – رشيفي العلوي العريب – شاوش امبارك – شاطر عبد الله – سيكا عبد السالم – 

سيفان أحمد – سهيل إدريس – سنويس إدريس – سمهار ميلود – سمنان سالم – سليامين محمد – سعودي لحسن – ساري محمد – زياين 
عبد الرحامن – زهران محمد – زاليدي احميدة – زكري لحسن – زخباط محمد – زايدي إبراهيم – زايد الحاج – زايد إبراهيم – الرمضاين 

مصطفى – رفيق عبد الله – رضوان أحمد – رزوقي موحا – دياب عبد الرحيم – دهكون عبد الله – دهكون الحسني – دهكون إبراهيم 
– دهكون عمر – درهامن الخياطي – داريت إبراهيم – خلد محمد – خروج العريب – خدة البشري – خباز بوشعيب – حيدة مصطفى – 
حمرية إبراهيم – حمدي العريب – حلوي عبد السالم – حلومي لفضيل – حفيظ امحمد – حسوين الوزاين – حزب الله لحسن – حاجي 

موحا – جناح بوجمعة – جنايت إدريس – جالل املصطفى – جربي اعيل امربك – جابري أحمد – تيسوي محمد – متتام محمد – تغالوي عدي 
– تغزوي محمد – تغزوي أحامد – تريدة محمد – الرتيك عدي – تاحسن الحسني – بويخف سيد حمد – بووخرص لحسن – بونقورت عبد 

الرحامن – بولومور عالل – بولغة رقية – بولغة امحمد – بولعيد أحمد – بوفارس أحمد – بوغرويض عبد الله – بوعبد الله إبراهيم – بوشوا 
عيل – بوشان أحمد – بورسوت أحمد – بورايس محمد – بودريق سعيد – بوجنان لحبيب – بنور محمد – بنوح محمد – بنميمون محمد 

– بنموىس حسن – بنموىس أحمد – بنفرحون العريب – بنعال محمد – بنعبيش فضيلة – بنعابد أحمد – بنسليامن بلخري – بنسايس أحمد – 
برنحال محمد – بنحدو بنيونس – بناين عبد العزيز – بن شقرون عبد الجبار – بن زايد عمر )أيت زايد عمر( – بن زايد الحسني )أيت زايد 

لحسن( – بن بوعزة زايد – بن القايض أحمد – بلمور والزين – بلمهدي محمد – بلفروح أحمد – بكو البشري – بكار الهادي – بعقايل رحال 
– بشريي مصطفى – بشريي عبد الرحامن – بزيا مولود – بزة أحمد – بحيس محمد – بحران مصطفى – باين عيل البهايل – البكبايش عبد 
الحفيظ – بابا محمد – باب الله العيد – أيويب العريب – إيقبال محمد – إيدبا الحسني – إيدار محمد – إيخيش الحسني – أيتشاري محمد 

– أيتبوالحسن عبد السالم – أيت وحامن عبد الرحامن – أيت أحمد الحسني – أيت أحامد إبراهيم – أوكييل عبد املالك – أوكييل بوشتى 
– أنجدي موحا – أنجدي حادة – أنجدي باسو – أميدو زايد – أموحدا عيل – أمزيان موحا واملعطي – أمزيان امحمد بن أحمد – أمرابتني 
امحمد – أمحزون حمو – أمجاهد بلقاسم – أمانوانو امبارك – اليوسفي إبراهيم – الوكييل محمد – الوزي إبراهيم – الهردوزي لحسن – 

الهاشتويك الهاشمي – النجاري إبراهيم – النارصي محمد – النارصي الفاضل – النارصي إدريس – امليموين إبراهيم – املري أحمد – املوساوي 
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303 جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – احلي احملمدي بالدار البيضاء في القرن العشرين، محاولة في التوثيق

جميعة أزغار
دوار بوعزة

الزوهرة أزغار
دوار بوعزة

محمد أزغار
دوار بوعزة

“أما عن االعتقال الذي طالني، فإن أوىل خيوطه بدأت يف 25 مارس 1973 ليال باملقهى املعروفة آنذاك مبقهى ’’حوسا’’ بالحي املحمدي، 
القريبة من عيادة الدكتور الجناوي رحمه الله، حيث تم إلقاء القبض عيل، وتم اقتيادي إىل املنزل. عند وصولنا إىل املنزل، وجدت آخرين يف 
انتظارنا، أثاث البيت مبعرث، وأختاي جميعة وزهرة مكبلتان ومكممتان، وضعوا العصابات فوق عيوننا وأوثقوا أيدينا إىل الوراء باألصفاد، ثم 
حملونا عىل منت سيارتهم )فيات زرقاء داكنة(، وقد قطعوا بنا مسافة كبرية ليصلوا يف األخري إىل املعتقل الرسي درب موالي الرشيف الذي مل 
يكن يبعد عن املنزل سوى بحوايل 200 مرت )!!( كانوا يريدون التمويه، لكن الحيلة مل تنطل عيل ألنني أعرف صوت القاطرات وعددها ووقت 
مرورها وصوت الحافلة رقم 12 وانعطافها نحو طريق املجزرة أو “سوق الدجاج’’ حاليا، كنت أعرف كل ذلك بحكم إقامتي يف نفس املنطقة 

التي يوجد بها املعتقل الرسي ... بطبيعة الحال، هذا األمر مل يفت قدور اليوسفي الذي استدعاين إليه، وقال يل:
- أزغار .. أين تسكن ؟

أجبته وأنا أدرك خلفيات سؤاله:
- بالحي املحمدي بالدار البيضاء ...

- أين عىل وجه الدقة ؟
- إذا ذهبت إىل مدينة الدار البيضاء، اسأل عن سينام السعادة، وإذا وصلت إليها ...إلخ.

هنا أيقن قدور اليوسفي أنني أعوم يف “دار غفلون’’ وقد كان هو املغفل الحقيقي )!!( ألنني كنت أسمع من موقعنا يف املعتقل صوت 
القطار وأوقات مروره وعدد عرباته 40 عربة، وكنت أيضا أسمع صوت الحافلة رقم 12 تعرج عىل املقاطعة 13 يف اتجاه املجزرة، أي طريق 
ابن الونان حاليا )...(. وضعوين ضمن مجموعة، ومل أكن أرى أحدا ... بينام األضواء الكاشفة ترشنا ليل نهار. القمل يأكلنا، والطعام ... من 
العيب أن يسمى طعاما. وحني تشكو من أن مجموعة من اإلخوان ال تذهب إىل املرحاض، كان الجالدون يردون علينا: “وكيف تريدونهم أن 
يذهبوا إىل املرحاض وهم ال يأكلون شيئا؟’’. أما النظام الذي كان سائدا يف هذا املعتقل فهو أن تظل جالسا عىل األرض أو ممددا، حسب 
األحوال، معصب العينني موثوق اليدين، ال تتحرك وال تتكلم، وإذا أردت شيئا عليك مبناداة “الحاج’’... وما أفظع “الحجاج’’ يف هذا املكان. بدأ 
االستنطاق، ومعه التعذيب بكل أشكاله وألوانه املعروفة )...(. مل أكن أرى من يعذبني أو من يحرسني، ومل أحاول ذلك إال يف ثالث مرات )...( 
يف املرة الثانية، رفعت عيني ألرى مشهدا غاية يف الغرابة: الحارس ينهر طفال يبلغ من العمر سنتني ونصف، ويأمره بالكف عن الرصاخ بغلظة 
وكأنه معتقل، وكان رصاخ الطفل يتعاىل وهو يف حجر أمه التي يستحيل عىل من كانت يف وضعها أن متارس أمومتها بالشكل الذي يجب )!!(

“غرفة  إىل  املرات  إحدى  يف  الحراس  أخذين  أن  وقد حدث  املعنوي،  التعذيب  فظاعة  مبثل  يكون  فلن  املبارش،  التعذيب  هذا  فظاعة  رغم 
العمليات’’، فإذا بشخص يأخذ يدي، ويقربها من رأس عرفت للتو أنها رأس أختي “جميعة’’ كانت تنادي بصوت خافت ومتعب: “خويا 
...خويا’’ اكتفوا بهذه العملية وأعادوين. هل كانوا ينتظرون مني االنتحار )!؟( مل أجد تفسريا لهذه الواقعة. هل كانت بأمر من قدور اليوسفي 

)!؟( ال أتصور أن الرغبة يف التعذيب وصلت إىل هذا الحد )!!( شخصيا ال أطلب تعويضا عن هذا الجرح ألنه ال يشء يف الدنيا يعوضه ...”.

رواية محمد أزغار يف جريدة االتحاد االشرتايك، 4-3-2000 )بترصف(.
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“- س: متى تم اعتقالك ؟ 
- ج: كان عمري مل يناهز بعد 27 سنة، وكنت أشتغل كممرضة متدربة. اعتقلنا، نحن اإلخوة الثالثة. )...( اختطفنا ليال من املنزل وبعد حوايل 

3 ساعات من الدوران، ورؤوسنا تحت أقدامهم، وجدنا أنفسنا يف معتقل درب موالي الرشيف.
- س: كيف تم استقبالك ؟

- ج: بعد “البندة واملونوط’’ بدأ االستنطاق والتعذيب مبارشة. كان االستنطاق يدور حول عالقايت بالفقيه )عمر دهكون( )...( استعملت 
الحساسة، وقد نتج عن هذا نزيف عانيت منه ملدة سنوات وسنوات.  الجسم  الكهرباء يف جميع أطراف  التعذيب مبا فيها  جميع وسائل 
أنكرت كل يشء وصمدت. أتوا بعمر الذي طلب مني االعرتاف بالحقيقة ألنهم يعرفون كل يشء فال داعي لإلنكار. كان جوايب هو أنني أعرف 
عمر دهكون عائليا وحزبيا وال اعرفه فقيها أو منتميا ملنظمة رسية. يف اليوم املوايل تم تجريدي من جميع املالبس وتم تعليقي عىل شكل 
“البريويك’’ perroquet مع الرضب، والكهرباء و“الشيفون’’ وأحرضوا أخي يس محمد الذي صدم باملشهد الذي كان أمام عينيه وبدأ يحتج 
ويوضح أن عالقاتنا بعمر دهكون ال تتعدى عالقات عائلية. “هزوين عريانه يف كاشة مقطعة وموسخة’’. ويف اليوم املوايل استانف التعذيب 
الرهيب و“طرتقت’’ عيني اليرسى التي فقدتها بشكل نهايئ. أنا ال أرى بها اليوم. جيء بعمر لريى حالتي، ذهل منها وطلب منهم إسعايف. 
فكان جوابهم “ستفقد العني األخرى إن هي رفضت التعاون معنا )...(. وقد تشبثت مبا قلته سابقا ال تتعدى أنشطتي توزيع البيانات الحزبية 
والنقابية، وأن كل ما أفعله أفعله يف سبيل الشعب والوطن، ولدنا وكربنا يف الرباكة، نفتخر بنضال أبوينا ومبا نعمل. بقينا يف هذه الظروف 
الجهنمية ملدة 6 شهور، بدون ألبسة وال غسل، بدمائنا نحن النساء، نتبول يف نفس املكان ... يستغل الجالدون )الحجاج( كل مناسبة إلهانتنا 
ورضبنا. مل يبق ألختي زهرة إال سنني اثنني بعد رضبها للفم من طرف جالد عندما حاولت مساعدة عمر بنجلون الذي عجز عن استعامل 
يديه لرشب “السوبة’’ soupe بعد حصة تعذيب رهيب. كنت أتأمل كثريا لوضعية األخت منديل عائشة التي كان عمرها يناهز 70 سنة، وهي 

جارتنا وأم بوجمعة السيكليس. وقد اعتقلت معنا يف نفس اليوم )...(. كان درب موالي الرشيف مملوءا عن آخره باملئات من املناضلني”.
رواية جميعة أزغار يف جريدة النهج الدميقراطي، مارس 2007.
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ياسف محمد بن سامل
بلوك السعادة

قىض شهرا واحدا يف الدرب فالكوربيس 
ثم يوما أو يومني يف الدرب، اتهم باملؤامرة ضد أمن الدولة 
الداخيل واالعتداء بسكني الغرض منه القضاء عىل النظام 
وإقامة نظام آخر مكانه، رسح من السجن بعدما برأته 

محكمة االستئناف بالدار البيضاء  

 
“بعد مدة ليست بالقصرية توقفت السيارة مبكان ما، عرفت من خالل متثيل للطريق التي عربناها أنه درب موالي الرشيف، ويف هذه اللحظة 
بدأ شوط جديد من حيايت سأتعرف خالله عىل قسوة البرش، وعىل مامرسات مل أكن أظن أنها ال تزال موجودة يف بالدنا ألنها ال متت إىل عرصنا 

بأية صلة.
)...( اقتادين مرافقاي )أحدهم كنت أسمع بأن اسمه ولد البياض( إىل مدخل معتقل درب موالي الرشيف، وبالباب استقبلني صوت قايس 
بلهجة آمرة وكأنه ينذرين مبا سأالقيه يف األيام القادمة “إذا كان عندك أي استعطاف أو طلبات فاتركها يف هذا الباب، فبالداخل لن تقول إال 

“أش عندك...’’’’.
رصامة محديث غريت من اعتقادي يف أين سأتعرض لتحقيق عادي وأعود إىل أرسيت، ومع ذلك أجبت بأنني رهن اإلشارة وأن ليس لدي ما أخفيه.
قيدوا يدي باألصفاد ووضعوين يف ركن غرفة صغرية مظلمة وبقيت أنتظر لفرتة ثم جاء دوري، فأدخلوين إىل قاعة االستنطاق ... بدأت األسئلة 
متالحقة... كل إجابة مني كانت تقابل بالرضب والسب واإلهانة. مل أكن أعرف من أين تنهال عيل الرضبات. مل يكن املستنطقون يتوفرون 
عىل ذرة من الرحمة، فقد قيدوا يدي خلف فخذي، ووضعوا قضيبا حديديا بني اليدين والرجلني لريفعوا بعد ذلك القدمني إىل أعىل، لتنهال 

عيل الرضبات دون حساب وال شفقة )...(.
قضيت بدرب موالي الرشيف حوايل ثالثة أسابيع تعرضت فيها لالستنطاق ثالث مرات ذقت فيها أنواع التعذيب. كان هم الجالدين أن أقول 
لهم أشياء ال عالقة يل بها )...( ثالثة أسابيع بدرب موالي الرشيف والعصابة عىل عيني واألصفاد مقيدة يدي. كان نظام التغذية يف تلك األيام 
فقريا جدا : كأس من الشاي أو القهوة مع قطعة من الخبز يف الصباح. ويف الغذاء قطاين مسلوقة يف املاء مع قطعة من الخبز. والعشاء كان 

عبارة عن قدح “زالفة’’ من املقرونة أو “البلبولة’’ مسلوقة يف املاء مع قطعة من الخبز.
ومبقابل هذا النظام كانت الرطوبة وروائح الدم وأنواع التعذيب وأنني املعذبني ورصاخ الجالدين... هذا هو درب موالي الرشيف اللعني )...(”.
رواية محمد ياسيف، األحداث املغربية، 2000-3-3

مجموعة بالفريج / مجموعة 48 )1973-1972(
الرحموين محمد – الخطبي محمد – الدرج عبد الجليل – بلمجدوب محمد – األحمر عبد اللطيف – كناد حميدو – كامل لحبيب – بنزيان 
محمد – الصقيل محمد جواد – بوعبيد ممدوح – الخلعي مصطفى – هالل عبد الرزاق – احساين محمد – الفاريس مصطفى – الحمداوي 

أحمد – القاسمي عبد القادر – اليعقويب أحمد – خلييل عمر – بنيس جامل198
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احساين محمد – األحمر عبد اللطيف – اإلدرييس الحسني – األزعر بنارص – سيون أسيدون – عبد الحميد أمني – الربدوزي محمد – أنيس 
بالفريج – جامل بلخرض – فاطمة بنت عبد القادر – باري محمد – بلمجدوب محمد – بنزيان محمد – البوعبيدي محمد – توفيقي بلعيد 

– الحبيش محمد – أحمد حرزين – الحمداوي أحمد – الخطبي محمد – الخلعي مصطفى – خلييل عمر – الدرج عبد الجليل – عبد اللطيف 
الدرقاوي – الديوري عبد الحي – الرحموين محمد – سليم رضوان – الزرورة حميد – زيك الحسني – محمد شبعة – الصقيل محمد جواد – 

الطرفاوي محمد – الفاريس مصطفى – الفاهمي الحسني – فاكهاين عبد الفتاح – فتحي محمد – فقري عيل – القاسمي عبد القادر – عميمي 
الجياليل – العرويس إسامعيل – كامل لحبيب – كناد حميدو – عبد اللطيف اللعبي – بوعبيد ممدوح – املنصوري املختار – املنصوري عبد 

الله – املودن عبد الرحامن – املساوي محمد – مهيب محمد – ناظم عبد الجليل – النوري عيل – هالل عبد الرزاق – عبد العزيز الوديي – 
اليعقويب أحمد199

مجموعة 48 200
فاكهاين عبد الفتاح – عبد اللطيف اللعبي – عبد اللطيف الدرقاوي – أنيس بالفريج – سليم رضوان – عبد الله املنصوري – عيل فقري – عبد 

العزيز الوديي – ناظم عبد الجليل – محمد الربدوزي201
لشكر امحمد – القاسمي – بنشقرون – بن لحسن – املرابط202

توفيقي بلعيد
كريان عيد العرش ثم الربنويص

مر بدرب موالي الرشيف مرتني، 
أوالهام يف 1972 والثانية يف 1985

حكم عليه بالسجن 5 سنوات

“حني تجاورنا واملوت
تذكرت الليلة األوىل من اختطافك األول، الذي مرت عليه اليوم إثنا عرشة سنة، عندما استضافكم ذلك 
املكان املجهول - الذي أصبح اسمه عىل كل لسان - وقتها مل تنم ألن رصاخ رفيقكم “أ.ب’’ األكرب سنا 
واألكرث أهمية، وأنينه تحت التعذيب الذي استمر من املساء حتى مطلع الفجر دون انقطاع، حال دون 
اليدين إىل خلف الظهر، العصابة فوق العينني، واملصري  القيد يف  التئام الجفون، وكذا فظاعة املكان، 

املبهم الذي ينتظركم ... 
بيني وبني هذا املكان عالقة غريبة، استقدموين إليه وسني مثانية سنوات، بعد أن “تِْهُت’’ بعد مظاهرة 
مختطفا،  إليه  سأعود  سنة  إثنا عرش  مرور  بعد   ،1960 سنة  املغربية  الصحراء  عن  بالجالء  للمطالبة 
يوم الجمعة 10 مارس 1972، تاريخ موشوم يف الذاكرة، لحد اآلن ال يزال يطاردين، يطلع عيل مبناسبة 
وبغريها، متاما كام تتذكر أنثى واقعة اغتصابها، ويتذكر العامل اليوم الذي قطعت فيه اآللة أصابعه، 
ألن هذا التاريخ شكل بالنسبة يل عملية اغتصاب شاملة ومتعددة الوجوه، برت وتشويه ... شملت الروح 
والعقل والوجدان، وزعزعت لدي الكثري من املسلامت، أهمها أن الدولة يف خدمة املواطن، وأن البوليس 

يحافظ عىل األمن، وأن هناك عدالة ...
هنا يف هذا املكان الكريه تم إرهايب نفسيا، عندما كنت أسمع رصاخ اآلخرين تحت التعذيب - وهو 
أشد وطأة من التعذيب الجسدي - أو بتهديدي بالقتل، تم االعتداء عيل جسديا بالصفع من الخلف 
بكلتا اليدين عىل منطقة األذنني، وأنا معصب العينني، تم تعليقي لساعات طوال حتى أخال أن كتفي 
سُيْخلعا من مكانهام، غطسوا رأيس يف املاء املخلوط مبواد “النظافة“ )گريزين( ورمبا مباء املجاري، ُغطي 

ّفاْف( من أجيل خنقي... وجهي بخرق تجفيف البالط )الجَّ
أقف هنا فاألمر مؤمل وتحاشيت التطرق إليه يف روايتي السري ذاتية ...”.
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عبد اللطيف اللعبي203
فاكهاين عبد الفتاح204
– أحمد أيت نارص205 

سيون أسيدون – عبد العزيز املنبهي206
عبد العزيز املنبهي207

عبد العزيز املنبهي – عبد الواحد بلكبري208
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حميد الزرورة 210
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أحمد حرزين – محمد باري214
كامل لحبيب215

معتقالن عىل خلفية تأسيس تنظيم بعثي تحت اسم “الجيش الجمهوري الرسي” )ج.ج.س.( )1973(
األزهري إسامعيل – إدبا الحسني216

معتقلون من االتحاد املغريب للشغل عىل خلفية إرضاب الفالحني يف منطقة بركان )1973(
محمد قادة – ميمون شيشاح – الكرفايت محمد217

“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية” )1973(
مفتوح عائشة - بلحسن محمد – القرين لحسن – أبو الفتح سعيد – قاسمي أحمد218

“حاالت فردية” )1973(
رشاقة عبد اللطيف – البعقيل محمد بن الطاهر – الطالب عبد القادر – بندنان عيل – الكطاري عبد الواحد – منصوري أحمد بن عيل – 

نيتلشكر عبد الله – بنموىس محمد – بوعياد إدريس – بنموىس أحمد219

املعتقل من مجموعة إرضاب الصحة والتعليم )1973(
الوتيق محمد220

املعتقلون عىل خلفية نرش رسالة “ اإلسالم أو الطوفان” )1974(221
أحمد املالخ – سيدي محمد السليامين العلوي222

أحمد املالخ – سيدي محمد السليامين العلوي – فتح الله أرسالن223
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أحد مدخيل معتقل درب موالي الرشيف 

“حاالت فردية ؟” )1974(
هكو أحمد - خلفي محمد – شمالل نور الدين – الغرودي عبد اللطيف – بنشارف محمد – العرسي محمد – محمد فارس العكيوي – 

مستور امحمد – أمليل أحمد بن موىس – نجيب مصطفى – الدغراجي رشيد – ملطاليس عبد الكريم – دونان محمد – الطريبق أحمد – 
ظهري محمد – النارص املختار – أزريك لحسن – زروق محمد - البوفراحي مصطفى – بولعيش اليزيدي محمد – الظليمي العريب – الضيفي 

عبد اللطيف – زهار مصطفى – زاوي محمد – مصطفى كامل – زهري يس عبد السالم – الصالحي بوزيان – صالحي محمد – املنترص فاطمة 
– تخفيست لحسن.224

“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية ؟” )1974(
شوقي محمد – لربوزي إدريس – تفاح محمد – شيشاح عبد السالم – املاليك محمد الصغري – السعداوي أحمد – املرابط عبد العزيز – 

فوكيك إبراهيم – كوار العريب – بن املقدم محمد – فريد محمد.225

مجموعة الرسفايت )1976-1974(
أبراهام الرسفايت - عبد الفتاح فاكهاين - الوهايب أحمد - بركات لحسن - بوحميدي أحمد - حجاجي عبد املجيد - الخدادي محمد - سبيع 

سعيد - لحاليف أحمد - املهدي محمد - أعزيبو املقراعي محمد - الحبايب عبد الحفيظ - احميش إبراهيم - العيساوي محمد - العلمي 
العريب - خليل قاسم - األحرش الصديق - أصواب فؤاد - صبري لحسن – صابر عبد اللطيف - الفلوس محمد - نفلوس مصطفى - الزايدي 

إدريس - أمغاغة محمد - الزكريتي محمد - عبد الله الزاهر - فزوان مصطفى - حسون عبد الجبار - الطويك حسن - كموين محمد - راكز 
أحمد - حبيش أحمد - أفريك عبد الرحيم - فكري محمد - أمرصي عبد القادر - ازريكم عبد اللطيف - جبيهة رحال - لبيض عبد الرحيم 
- أمناي إبراهيم - سحنون محمد خالد - سعودي نور الدين - إدكروم الحسن - املسلك حسن - البو الحسن - إيليغ عبد العزيز - بلوط 

محمد - بويسف الركاب إدريس - التلمساين الخلوقي مصطفى - الرسيفي محمد - امللكاوي عالل - الزناگي محمد البشري - امويس إبراهيم 
- بنشقرون عبد العايل - الفتوح ربيعة - رضوان إدريس - شيشاوي جامل - املوفق محمد املصدق - الطيار عبد الباري - زعزاع عبد الله - بن 

جلون سعيد - بلكوش محمد الحبيب - القطيبي امليلودي - املودن عبد السالم - لعريش عزوز - أزماين عبد الحميد - الباهي عبد السالم 
- الربيربي عبد الحنني - الوديع عبد العزيز - الوديع صالح الدين - منفق محمد - مفتاح املصطفى - معروف محمد - مصطفاوي لحسن 
- مشرتي بلعباس - مديدش جواد - مداد محمد - مجاهد يونس - نزهري رشيد - األزهر عالل - الطريبق عبد العزيز – موطا إبراهيم – 
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أستاذالسمهاري محمد



313 جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – احلي احملمدي بالدار البيضاء في القرن العشرين، محاولة في التوثيق

نهريي محمد – نقاري مصطفى – موجود خالف – موجود الحسني - محبة محمد – ملغاري بوشعيب – كروط لحسن – غزار الطاهر – 
عيوش محسن – عامرة محمد – عقباين محجوب – رشعي أحمد – سعيدي محمد – زهري عبد الرحيم – الزغاري عمر – درويش إبراهيم 

– حوسني موالي عبد الرحامن – حامين محمد – حسني عبد اللطيف – حسن عبد الرحيم – توزار محمد – بوفوس عبد الله – سليامن عبد 
السالم – بوراس عبد الواحد – بلعزيري أحمد – باحسن الحسن – باحسن نور الدين - أيت بنسعيد إبراهيم – أومناد عبد الله – املناين 

موالي الحسن – العرفاوي أحمد – العبايس العيايش – الطاهري أحمد – الشنتويف مبارك – الزين عبد الفتاح – الزهراوي عمر – الدرقاوي 
عبد الكريم – الداميني أحمد – الخميس أحمد - حجي أحمد – أقضاض محمد – أعريش العريب – أشهيل فرحات – تدغري مصطفى - أزند 

جامل عبد النارص – ارضاوين أحمد – درويش العريب – أحرو محمد – أبوكري الحسني – بنسعيد نعيمة – رشاك أحمد – الطالبي أحمد – 
اإلدرييس املسناوي مصطفى – بنمغنية مبارك - القايدي عبد العزيز299 

كرياز أحمد – القاسمي أحمد – جناح مصطفى – بنمسعود أحمد – بولغال بوجمعة – الزموري رشيد – جداين إدريس – العلمي عبد الكريم 
– بنشقرون عبد الجبار – الصقيل الحسني – حفيظي إدريس – مشاش محمد – نرص الدين محمد – فهل أحمد – أنشاوش محمد – املختاري 

فريد – شعرة أحمد – دحان لحسن – األشهب محمد – فكري عبد الكريم – نجار عبد الواحد – درگال عبد الصمد – األشهب عبد اللطيف 
– ستيتو محمد – الوزاين محمد – املخلخل محمد – الجوهري إدريس – ابراهمة مصطفى – محمد األبوي – هداجي الرايض – الوهايب 

فاطمة – بادريس ليىل – أرگال محمد – الصايف عبد الوهاب – نجيب موالي أحمد – املرابط عبد الله – كردوس الحسني – الصايغ عبد النبي 
– بنرباهيم محمد – ابن الرايض الهاشمي – الحميدي محمد – بلمقدم محمد – إدبلقاسم حسن – نظيف رحمة – بريهي محمد – عبد 

القادر الباز – بريربي نجيب – العمريي إدريس – جيبو أحمد – حراق محمد300
أشهيل فرحات – تذغري املصطفى – محسن عيوش – وهام مصطفى301

تذغري املصطفى – أشهيل فرحات – وهام مصطفى – أوناجم بالل – الصالحي )؟(302

أحمد ارضاوين
)بلوك السكك الحديدية(
اعتقل يف 21 نوفمرب 1974
رسح من سجن “اغبيلة” 

يف دسمرب 1975 بعد صدور 
قرار عدم املتابعة

“فيام يخص نوعية ومستوى املعاناة، فيمكن تقسيمها إىل نوعني من العنف: عنف مادي وعنف معنوي.
الرضب  أي  التجربة،  كتبت حول  التي  املغربية  األدبيات  كل  تورده  ما  نطاق  يخرج عن  ال  املادي:  العنف   -
والتعنيف وفرض لباس عسكري صيفي )رسوال وقميص كايك يتم تبديلهام مرة كل شهر مبناسبة الزيارة الرسيعة 
للدوش حيث تخصص خمس دقائق للنفر مرة يف الشهر( والقيود امللتصقة باليدين ليال ونهارا وحتى ساعة 
التعرض للتعذيب، والباندا حول العينني. وأما أنواع التعذيب فتبدأ بالصفع والفلقة والتعالق والطيارة وهي 
تعالق مبتدع، وقد يكون لكل معتقل عذابات مادية إضافية حيث كنت مثال أعاين من مرض تقيح باملعدة 
فزادين هذا عذابا من جراء غياب الدواء، وهناك السوط الذي كان يتهددنا كلام تم ضبط أحدنا يتحدث أو يغني 

أو يرفض الطعام أو يتعطل عند دخول املرحاض والخروج متأخرا من الدوش وغري.
إنسانيتهم  من  والتنقيص  الكرامة  من  املعتقلني  تعري  التي  املعامالت  كل  يتجىل يف  وهو  املعنوي:  العنف   -
الكالم  التهديدات وحظر  وكرثة  مربر،  بدون  النعوت  بأقدح  الحجاج  من طرف  وقت وحني  كل  يف  ووصفهم 
وتعريض الجميع للربد من قلة الغطاء شتاء وإجبارهم عىل النوم والتمدد ليال ونهارا وسوء التغذية بل وقلتها 
إذ ال يزيد الطعام يوميا عىل خبزة وحساء ال زيت فيه به حبات محسوبة من العدس اململح أو اللوبيا والحمص 
أحيانا، ومل نتناول الكسكس سوى مرة واحدة خالل أحد األعياد الدينية مع كأس من الشاي بالنعناع، أما الخرض 
والسمك واللحم والفواكه فقد نسينا حتى وجودها، هذا إضافة إىل الوسخ والقمل وقلة الحركة بسبب التمدد.
ويضاف لهذا - وهو أسوأ أنواع املعاناة - ما يرتتب عىل االعتقال من مشاكل عائلية ال تزول أبدا. حيث لكل 
معتقل ظروفه الخاصة والتزاماته التي تتغري بزوالها ظروف العائلة باإلجامع ويحكم عىل املعنيني بها من أفراد 
تسببت  أنني  كام  البنات،  أخوايت  بعض  تربية  متابعة  عن  مثال  مسؤوال  كنت  فقد  مصائرهم.  بضياع  العائلة 
لخطيبتي التي حصلت قبيل اعتقايل عىل البكالوريا رياضيات من البعثة الفرنسية، لنوع من الضياع. فقد قمت 
بتسجيلها عن اقتناع يف املركز الرتبوي الجهوي بالحي الحسني - ومل تكن تعرف شيئا عن الدار البيضاء - عىل 
أساس أن أتوىل مساعدتها إلمتام دراستها بكلية الحقوق يف تخصص االقتصاد باللغة الفرنسية، وقد ذهب كل 
هذا أدراج الرياح وكان سببا يل أثناء االعتقال يف مزيد من اإلحساس بالذنب، يف حني هجرت اثنتان من أخوايت 
الدراسة ألن أيب، من شدة املضايقات البوليسية واملراقبات املستدمية للبيت، اضطر لبيع املنزل وانتقل للسكن 
بعيدا يف حي هاميش مبراكش، ظنا منه أن الضغط سوف يختفي. وبالفعل، فإن كل هذه األحداث كانت نتائجها 

كارثية عىل أرسيت بحيث ما زلنا نعاين منها إىل اليوم”.
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أشهيل فرحات

أشهيل فرحات
كريان القبلة

اعتقل يف 29-10-1975 وقىض 7 شهور يف درب موالي 
الرشيف و6 شهور يف سجن عني الربجة. واستفاد من 

قرار عدم املتابعة 1976-12-7

كريان ؟الصالحي

؟أوناجم بالل

تدغري املصطفى
)بلوك الكدية(

اعتقل يف 1975-10-28
حجز 9 أشهر يف درب 

موالي الرشيف ثم رسح 
بعد صدور قرار عدم 

املتابعة303

»Ma détention était lors de la Marche Verte en novembre 1975, c’ était par coïncidence mes 
camarades qui étaient arrêtés avant moi n’ ont pas donné ni mon nom ni mon pseudonyme, 
je fais allusion à Sahnoune Khalid. C’était à Derb Moulay Chérif la prison clandestine qui se 
trouve derrière le 13ème Arrondissement que j’ai passé neuf mois, dont un mois et demi au 
C.H.U. d’Avicennes deuxième au pavillon 25 l’ aile 5, où j’ ai rencontré Afarki Abderrahim, 
Babadaim )un sahraoui( et où j’ai rencontré El Fakihani Abdelfattah qui ne pouvait pas 
marcher lors d’une visite médicale. Derb Moulay Chérif représente tout ce que j’ai vu dans les 
films sur les tortures du 15ème siècle sous un aspect modernisé les tortures à la brésilienne 
toute sorte de torture physique que l’être humain peut imaginer, les tortures psychologiques 
et même pour aller aux toilettes on paie, des coups de fouet durant le trajet de l’allée et du 
retour. Là – bas, on disait celui qui vient à Derb Moulay Chérif est une personne perdue et 
celui qui en sort vivant est un nouveau né, tel est l’ expression du Commissaire Bouanane 
et ses inspecteurs داخلها مفقود والخارج منها مولود. Les tortionnaires n’avaient pas de cœur, ils 
agissaient comme des robots programmés pour torturer les gens. Guéri de mes blessures, je 
reviens du C.H.U. au Commissariat, où on me rasait le visage tous les jours durant quinze 
jours après ils ont laissé ma barbe repousser pour paraître plus âgé lors de ma présentation 
au Parquet. Après j’ai passé neuf mois à la Prison Civile d’Aïn-Borja. Libéré sans poursuite 
judiciare après la grève de faim. En liberté, j’ai connu une autre détention d’un autre genre, 
les enquêtes de routine que je refusais, j’étais privé de mon droit de citoyen marocain par 
une erreur au terminal mentionné »élément subversif, hostile à l’état, dangereux, n’ayant 
pas le droit de quitter le territoire national, recherché depuis 1974«. C’est une détention 
masquée, car, sans carte d’identité nationale, je reste un détenu, à noter que mon père est 
décédé après mon arrestation. Son cœur a lâché, et moi je souffre d’une psychose que je 
soigne jusqu’à présent. Ma C.I.N. je l’ai eue le 3 mars 1991, après une longue souffrance et 
plusieurs arrestations sans raison valable et après une lettre que j’ai adressée à Mr Hamiani 
qui était directeur de la Direction Informatique à la D.S.T.«

ورحام إبراهيم– ملوك زكرياء – مشبال عبد املومن – مسفيوي عبد الله – مزيار إدريس – مريد جعفر – فيهري محمد املصطفى – فائز 
أحمد – عسريي محمد – شيشاح محمد – سحنون عبد الغني – زريق عبد الله – خليل بلقاسم – حلييل حسن – جامين محمد – توفيق 

الزوين – تزرين محمد – بوستة أحمد – بودردارة محمد – بوحميدي أحمد – بنهادي مصطفى – بنكريان محمد – بن سعيد أحمد – 
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– الفاريدي محمد – العوطة عبد السالم – الطريبق محمد )أو أحمد( – الضعيف سعيد – الحسني أحمد – الجاي محمد – القالينة محمد 
– أطرطور أحمد – إسامعييل أحمد – احميش إبراهيم – أبولودن محمد – ابنارص محمد 304

عبد القادر الرشقاوي - برجي عبد الرحامن - يوسف فاضل - أسامء الوديع - أحمد بوستة – التازاريت – أمل – نجيب - البوعزاوي305
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عبد القادر الرشقاوي - برجي عبد الرحامن - يوسف فاضل - أسامء الوديع - أحمد بوستة - بنسعيد )بنت( - املرابط )طنجة(306
برجي عبد الرحامن - أحمد بوستة307

أسامء الوديع308
أبزيد عبد الله309 

محمد سكيب310

“يف نوفمرب 1974، اعتقلت يف مدينة الفقيه بن صالح حيث كنت أشتغل مديرا لألرايض املسرتجعة مبندوبية وزارة 
الفالحة بعد حصويل عىل شهادة مهندس فالحي. تم اقتيادي إىل كوميسارية بني مالل حيث قضيت 3 أيام، ثم إىل 
كوميسارية جامع الفنا مبراكش حيث قضيت حوايل 3 شهور، دون أن أتعرض ألي استنطاق أو تعذيب. ثم نقلت، 

ضمن جامعة من املعتقلني، إىل الدرب معصوب العينني مقيد اليدين، وفيه قضيت حوايل 8 شهور.
وبطبيعة الحال، حرمت يف الدرب من كثري من األشياء كالحرية يف الحركة والتنقل والدفء العائيل ... مثل غريي 
من “الضيوف”، لكن هناك خصوصية مل يشرتك معي فيها كثري منهم، وهي مروري بقبو الدرب وملدة بضعة شهور، 
مع ما يرتتب عليه من مضاعفات. فقد عانيت من الرطوبة القوية الناجمة عن انسداد القبو وقلة التهوية وحيث ال 
تترسب اإلضاءة إال من نوافذ صغرية يف أعىل الجدران، كام عانيت من “الربودة” يف فصل الشتاء، خاصة وأنني مل أكن 
أرتدي سوى زي متآكل كايك اللون ال يسمح بحفاظ الجسم عىل درجة الحرارة املطلوبة، وال يخفى ما يرتتب عىل 
هذه الرشوط من مضاعفات صحية سلبية عىل املدى البعيد، وخاصة عىل مستوى املفاصل. كام حرمت من حقي 
يف الكالم، فقد ضبطني أحد الحراس أتكلم إىل أحد “الجريان”، فكان ذلك مناسبة ألتلقى السوط عىل الظهر. كام 
أنني تلقيت كثريا من الرضب والتعذيب عىل مختلف أجزاء جسمي أثناء االستنطاق. ال أستطيع أن أنىس صنيع أحد 
رجال قوات التدخل الرسيع أثناء حراستي يف مستشفى ابن سينا بالرباط، عندما تطوع إلبالغ زوجتي يف مكناس 
مبكان اعتقايل ومقامي دون أن أكلفه بذلك ودون أن يطلعني عليه. وقد جاء نقيل إىل املستشفى بعد أن تظاهرت 

باشتداد أمل أحد األرضاس فأكرثت من األنني والرصاخ، وذلك قبل ترسيحي من الدرب مبارشة”.

محمد سكيب
)درب الحرية(

اعتقل يف نوفمرب 1974
رسح من “الدرب” 

مبارشة 1975

عبد الله الحمري )أبزيد(
)بلوك 18(

اعتقل أول مرة باملعاريف يف 
14 مارس 1973 )3 شهور(

ثم ثاين مرة يف الدرب يف 7 ماي 
1975

ورسح منه دون محاكمة بعد
82 يوما من اإلقامة
)الوث. رقم 246(

“عىل الرغم من أننا كنا أطفاال نلعب ونرتع يف فضاء لال زهرة الذي توجد فيه اآلن ثانوية مصطفى املعني 
وما حولها، وعىل الرغم من وجود هوة “الشابو’’ الكبرية التي تفصل بني مرتعنا ومقر االعتقال درب موالي 
الرشيف، كانت نظرتنا إىل هذا املكان نظرة توجس وخوف وغموض عىل الدوام. ثم شاءت الظروف أن 
أكون من نزالئه، حيث تم اعتقايل يف 7 ماي 1975 حوايل الساعة الحادية عرش من حجرة الدرس يف املؤسسة 
التعليمية التي أعمل بها، وذلك يف إطار حملة اعتقاالت طالت العديد من املناضلني الشباب من القوة الحية 
يف املجتمع املغريب، والذين قدموا أمام القضاء يف املحاكمة الشهرية خالل غشت 1977 )قضية 76/408(. 
رافقت زواري الذين مل يفصحوا يل عن هويتهم، بعدما ألقيت نظرة حب وسالم عىل تالميذي الذين علمت 
فيام بعد أنهم قاموا بحركة عصيان ورفض ألي معلم بديل عني. تم اقتيادي يف سيارة، وقد أحني رأيس، إىل 
املقر اليسء الذكر. وما إن وصلته فتشت جيويب وأمرت بخلع مالبيس ولباس قميص ورسوال كاكيني، وسقت 
وعىل عيني عصابة ويداي مكبلتان عرب ممرات إىل حجرة مظلمة أحسست أنني لست فيها وحيدا، حيث 
استنطاقي ومورست عيل وسائل تعذيب  االعتقال زواال، تم  املعتقلني. ويف نفس يوم  كان فيها عدد من 
نفسية وجسدية وإهانات، عىس أن تنتزع مني اعرتافات، ومل توجه إيل أسئلة محددة ألجيب عنها، مام 
عني يل أنه ال توجد أدلة ضدي، اليشء الذي شجعني عىل الصمود والصرب. وبالطبع، تواصلت مع قليل من 
أنهم  يتكلم، وقد علمت  فالويل ملن ضبط  باألمر،  املناضلني، وكان ذلك همسا، حتى ال يعلم “الحجاج’’ 
تعرضوا لشتى أنواع التعذيب الجسدي والنفيس، وهو أكرب بكثري مام “حظيت’’ به. ويف 28 يوليوز 1975، 
السبع  أزقة عني  إحدى  العينني، ويف  العادية، وحملت عىل سيارة معصوب  ألبس مالبيس  أن  مني  طلب 

الخالية من املارة، طلب منى النزول من السيارة وعدم االلتفات إىل الخلف. وهكذا، أخيل سبييل”.
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معتقل سنة ؟ 
أحمد شكري311

معتقالن عىل خلفية حظر االتحاد الوطني لطلبة املغرب )1975(
عبد العزيز املنبهي312

عبد العزيز املنبهي – عبد الواحد بلكبري313

“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية( )1975(
نرضاين أحمد – جدين إدريس – إد بلقاسم حسن – الشعرة أحمد 

– خالل املصطفى – الرشقاوي عبد القادر – الحميدي محمد314

“مجموعة بوغابة” / مجموعة 36 / النقابة الوطنية للتالميذ
عىل خلفية اإلرضاب عن الطعام يف سجن “اغبيلة” )1975(

محمد تريدا - عبد الرؤوف فالح315
أمناي إبراهيم – كرطاط الغازي – عبد الرؤوف فالح – قاسم شباب 

– سايس إبراهيم316
مفتوح عائشة317

معتقلة عىل خلفية “قضية اإلخوة بوريكات” )1975(
خديجة بوريكات318

الحسني املانوزي والحسني حاما )1975(
الحسني املانوزي - الحسني حامة بن محمد319

“حاالت فردية ؟“ )1975(
عالوي محمد – توفيق عبد الرحامن – العلوي لال أمينة - بن عبد 

القادر مصطفى – لبعيوي محمد – اقشاوش محمد – لعمريي 
إدريس – املختاري فريد – رشاك أحمد – الصائغ عبد النبي320

“حاالت فردية ؟” )1976(
حفيظ إدريس – زواق بوشعيب – الزهراوي عبد الحي – الطالبي أحمد – بلمغنية مبارك – قيدي عبد العزيز – منري محمد راشد – حامن 

لكبري321

“مجموعات األقاليم الجنوبية الصحراوية” )1976(
بوتبعة لحسن – الرحايل افضييل – لشكر أحمد – ميارة ثوفة – التومي لعرويص – اليزيدي امحمد – عياش الحسني322

 
“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية” )1976(

كرباز أحمد – مشاش محمد323

)الوث. رقم 246(

أحد ممرات املعتقل
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معتقلون )1976(
موالي العظمي )أخو عمر الحرضمي( 

داوود الخضري محمد عياد 
البشري عيل سيدي بشري أمنا

محمد لحبيب الرگيبي و13 شخصا )مجندو الخدمة املدنية وطلبة وتالميذ(324
محمد بوخالد 325

مجموعة اتسيوسة أو مجموعة مكناس )1977(
خديجة البخاري – ازرويل عبد الرحيم – الحنصايل امبارك – متيق محمد – متيق عيل – متيق الحسني – متيق الحسن – الدمياوي الحبيب 

– الدمياوي محمد عيل – الجويل عبد الكريم – أبو متام امحمد - الوايت عبد العزيز – الرشيد الزويني – عبد الحق عندليب – الفيغة عبد 
السالم – إدبيهي عبد العزيز – اتسيوسة أحمد – الغويتة عيل – طوليامت عبد الواحد - بريش محمد عايل – الگلعي محمد – الزيدي 

عمر – الزيادي عيل - الزكريتي عبد الحفيظ – جرموين عبد الكريم – بنصغري عبد الهادي – الحسناوي عبد القادر – اإلدرييس تورايب موالي 
حفيظ – أهل بوبكر محمد – أهل بوبكر محمد البشري )؟(– نضيف محمد الحبيب – مغوس عبد الله – لهويرش عمر – لربييك عبد 

اللطيف – كومينة محمد نجيب – كودي أفظييل – قصري عزيز – فؤاد التقي – غزى نور الدين – عكيل اسليامن – طالع الجياليل – شباب 
قاسم – سوالح يحيى – زعمي أحمد – ريايض نور الدين – رضوان عبد السالم – دهموش عبد الواحد – دهجا الحسني – حيمودة محمد 
– حيتوم محمد – حرييك عبد اإلله – تليش البشري – بوقشبني عبد الحكيم – بوسبنية أحمد – بودا ناكية – بودالل محمد – بوجيدة عبد 

الله – بنيوب أحمد شوقي – بنعياد محمد – بنعياد الحبيب – بن عبد الحنون صالح الدين – بن الشافعي عبد الجليل – بلقايض بوجمعة 
– النوضة عبد الرحامن – املوسايل عبد الرفيق – اللويك عبدالله – الكايت محمد – القباب عبد العايل – الفاليل أحمد – العلوي موالي رشيد – 
العلوي موالي العريب – الضعيف نور الدين – الرضيف عبد الرحامن – السليامين أحمد العبد )محمد العبد ؟( – السعدي محمد – الزنايدي 
مصطفى – الرداحي محمد – الرحايل السماليل مصطفى- الداودي عبد الرحامن – الداه املصطفى – الجبيل موالي إدريس – التاقي أحمد – 

االكتيف اليزيد – أرشعي مصطفى- اسعاد موالي عبد اإلله – اسعاد موالي الحسن – ابن مناف عبد اللطيف – بنعياد محمد – طليامت عبد 
الجليل 326

خديجة البخاري – فاطنة البيه – مارية الزويني – وداد البواب – لطيفة اجبابدي – النكية بدة – محمد أبومتام – ازرويل عبد الصمد – 
ازرويل عبد الرحيم – الگلعي – الحنصايل امبارك – متيق لحسن – متيق الحسني - متيق محمد - لهنا محمد صالح )تامك( – أبو خالد 

عبد السالم – الدمياوي لحبيب – الدمياوي لحبيب – جوايل عبد الكريم – حيتوم محمد – أحمد ؟ - التوايت – عمر الزايدي – رشيد الزويني 
– بناملك عبد السالم – عبد الحق عندليب – بن الصغري عبد الهادي – الفيغا عبد السالم – فؤاد عبد املومني – مريد جعفر – إدبيهي عبد 

العزيز – تسيواسة – لغويتة عيل – الغايل محمد – مسداد عبد الله – سليم عبد الحق – طليامت عبد الجليل – طليامت عبد العزيز - 
الخاميل نور الدين – بريش محمد عيل327
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السنويس عبد السالم – فارح عبد الحميد – املارزگي محمد – السليامنو الطيب – السباعي محمد – زويتة محمد – جدير بوشتى – السامي 
الحسني328

اتسيواسة أحمد – غواطا عيل – الگلعي محمد – رشگو محمد – الربيربي نجيب – الزايدي عمر – عبد الواحد بلكبري – طليامت عبد الجليل 
– طليامت عبد العزيز – ازريويل عبد الرحيم – ازريويل عبد الصمد – جوايل عبد الكريم – الزكريتي عبد الحفيظ – گريش عبد الحق 

– قصري – الجرموين عبد الكريم – الواطي عبد العزيز – مسداد – فؤاد املومني – الزويني رشيد – أيت بيهي عزيز – شوقي بنيوب – بن 
الصغري عبد الهادي – فيگا عبد السالم – طويس مصطفى – بنيس – بودالل محمد – الحسناوي – لحبيب الفياليل – أحمد الفياليل – محمد 

عيل بريش – السليامين أحمد العبد – إبراهيم داوود – الناجم املرخي – أحمد الداية - اإلدرييس – نور الليل و3 من ابن أحمد – املختار 
وآخر329

فاطنة البيه - خديجة البخاري - مارية الزويني - وداد البواب - النكية بدة – لطيفة اجبابدي330
فاطنة البيه331

عمر الزايدي332 
وداد البواب - عبد الحق عندليب - عبد الحق بنيس - مارية الزويني 333

لطيفة اجبابدي - خديجة البخاري - عبد الحق بنيس - وداد البواب – مارية الزويني - عبد الجليل طليامت – عبد العزيز طليامت - عبد 
الحق عندليب334 

عبد الحق بنيس - وداد البواب - عبد الحق عندليب335
جعفر مريد336

لطيفة اجبابدي337
فؤاد عبد املومني338

“مجموعات األقاليم الجنوبية الصحراوية” )1977(
بدة النكية – مثيق لحسن – مثيق الحسني – مثيق محمد – مثيق عيل – لحبيب الدمياوي – عبد السالم الدمياوي – لحبيب الفياليل – أحمد 
الفياليل – محمد عيل بريش – امبارك الحنصايل – إبراهيم داوود – محمد السعدي – السلامين أحمد العبد – أبو خالد عبد السالم – فضيل 
كودي – سيدي محمد الركيبي – أحمد الدية – لهنا محمد صالح – الناجم املرخي – أهل بوبكر الحاج – بدة التقي – الدحي أحمد سامل – 

الداه مصطفى – ميام املحجوب – الداودي عبد الرحامن – سلمى محمد سامل339

معتقل عىل خلفية دوره يف تأطري العامل املغاربة يف ليبيا )1977(
الحسني املانوزي340

“حاالت فردية ؟( )1977(
تاجي عمرو – بوريك عبد الرفيق – بوزيان املختار – نور الليل عبد اللطيف – عايب محمد – بنصحراوي بوسلهام – العيد رسجي – طارق 

محمد – الطاهري عبد الرزاق341

“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية( )1977(
ازرويل عبد الصمد – الفياليل محمد – الغرنيط عبد السالم – النجاري عبد الواحد342

 
معتقلتان عىل خلفية إرضابات تالميذ الثانويات يف الدار البيضاء )1979-1978(

مينة تافنوت – لبنى الشيشاوي343

معتقل عىل خلفية إرضاب موظفي الصحة والتعليم )1979(
األشهب نور الدين344

معتقل عىل خلفية البحث عن سيون أسيدون والربيربي )1979(
موريس الرسفايت )ابن أبراهام( +344
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معتقالن آخران )1979(
محمد الروييس345

عبد السالم التازي346 

معتقالن من “مجموعات األقاليم الجنوبية الصحراوية” )1979(
الفاطر عيل – العيايش محمود347

“حاالت فردية” )1979(
املحجوب الحسني – التازي عبد السالم – بنعياد محمد348

“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية” )1979(
كيع محمد 349

“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية” )1980(
بورمان سعيد – رفيق محمد – برود عبد الرحيم 350

معتقلون عىل خلفية حيازة السالح )1980(
زايد عباس – محمد ولد خبازة – محامد الشلح 351

معتقلو األقاليم الصحراوية الجنوبية )1981(
اعبيدة الدرجة – املعلومة الدرجة – خديجة العبد – مينا باهيا – السالك باهيا352 

سكينة اإلدرييس بنت جد أهلو 353
الحاج رحايل سيدي أحمد354

الدكجة الطالب حامدي لشكر355

“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية” )1982-1981(
بومارت إدريس – زيايت عبد الخالق356

املعتقلون عىل خلفية أحداث 1981 االجتامعية
عدنان عبد اللطيف – جهاد عبد الرحيم – بولكيد الحسن – امليرس عز العرب – مصطفى القرشاوي357

املعتقلون عىل خلفية استمرار االرتباط بالشبيبة اإلسالمية )1981-1982( مجموعة بنكريان املنفصلون عن الشبيبة اإلسالمية358 
ريفال عبد الرحيم – بلكرد عبد الله359

سعد الدين العثامين360 
عبد اإلله بنكريان361

عبد اإلله بنكريان – سعد الدين العثامين – عالل العمراين362
عبد اإلله بنكريان والتالميذ )الشبيبة اإلسالمية(363

العالم ميلود364
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العالم ميلود – لوديني مصطفى365
الجاسني عبد الجليل - عبد الله بلكرد – ريفال عبد الرحيم – عبد اللطيف عدنان – سعد الدين العثامين – عبد اإلله بنكريان366

العريب محمد – الصامدي الرسيفي – عبد السالم العريب – مصطفى لوديني – عالل العمراين – شهني إدريس367 
عبد الله شبابو – محمد بوزيد – التهامي بوعرفة – عبد النبي الصمدي – محمد أفقري – نور الدين بنصبيح – عبد الإلله بنكريان – عمر 

أقلعي – عبد الرحامن العلوي368
شهني إدريس369

بورجة – شهني إدريس – محمد بروين – النية محمد370

دغوان حسن

دغوان حسن
بلوك الكدية

اختطف من كلية العلوم طريق الجديدة
قىض يف املعاريف حوايل شهرين

ويف درب موالي الرشيف من شتاء 1981 إىل 
صيف 1982

رسح بدون محاكمة

السكنىاملهنةاالسم
معلمفريح )؟(

كريان السوق
عاملمصطفى قابيل 

بلوك الكديةعاملحسن درهم
كريان الرحبةعاملأحمد )؟(
كريان سنطرالخياطحميد )؟(

قرب ثانوية مصطفى املعاينأستاذإدريس العوام

معتقلون إسالميون من الحي املحمدي “ضيوف” يف درب موالي الرشيف 1982-1981 371

مجموعة من اإلسالميني “مجموعة دكالة” )1982(
الزيايت محمد – مصطفى )؟( – حسن )؟( - مجاهد 372

معتقلون عىل خلفية حيازة السالح )1982(
زايد عباس – محمد ولد خبازة – محامد الشلح373

)حاالت فردية ؟( )1982(
عطار محمد – كفيل املصطفى374

مجموعة 13 / التالميذ املعتقلون عىل خلفية محاولة اغتيال إدريس البرصي )1983(
النحييل عبد الرزاق – عبد الكريم مرير – عبد النبي املجيديل – العريب سامي – خالد النحييل – حسن الديراوي – الهجامي حميد – شيبوب 

عبد اللطيف – صبري مصطفى – ماهر منعم – الفقري عبد السالم – سعيد النكبي )جزائري( – ش. ح.375
صابر مصطفى – مرير عبد الكريم – شيبوب عبد اللطيف – الديراوي عبد النبي – النحييل عبد الرزاق – شقريي محمد – ملجيديل عبد 

املجيد – هجامي حميد – سامي العريب – قرين محمد – النخييل خالد376
النحييل عبد الرزاق – عبد الكريم مارير – مصطفى صابر – عبد اللطيف الهبوب – عبد النبي دراري – عبد النبي لودييل – محمد حسامي 

– العريب سمري – محمد القرين – خالد النحييل377
النحييل عبد الرزاق – عبد الكريم مرير – عبد النبي مجيديل – العريب سامي – خالد النحييل – حسن الديراوي – الهجامي حميد378

عبد الرزاق النحييل 379
النحييل )؟( – شيبوب عبد اللطيف – صبري مصطفى 380

“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية” )1983(
مسعودي عبد العزيز – شقريي عبد الحميد – ركاش عيل – بن الطاهر محمد 381



321 جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – احلي احملمدي بالدار البيضاء في القرن العشرين، محاولة في التوثيق

مجموعة 71 اإلسالمية )1984-1983(382
سفريي عبد القادر – الشايب أحمد – شهيد أحمد – الحاو أحمد – رتيبي مصطفى – معزي عبد الله – حقيقي محمد – بختي خالد – 

بوعبيد عبد الصمد – مرغيش عبد الحميد – روان عبد الرزاق – نبيه محمد – مكنايس عبد الرحيم – الراجي مصطفى – فوزي مصطفى – 
الداري محمد – النويني حميد – امهيات أحمد – زهري امحمد – قندادي بوشعيب – بوطاهر عبد الغني – رواين مصطفى – حجاجي محمد 
– لعوان محمد – الحسني العلوي حسن – حيدو عبد الله – أيت ناجم مصطفى – حارث عبد العايل – الهوري عز الدين – مصباح بوشعيب 
– حنصايل محمد – فادي الصديق – زيدي رضوان – بلكرد عبد الله – لعامري عبد الله – مالحيظ العريب – ريفال عبد الرحيم – حبويش عبد 

اإلله – كميل عبد الهادي – فرض الحسني – كردادي سعيد – الرشايبي سعد – شطاح أحمد – بوعبيد نور الدين – لبيض حسن – الرشقي 
خياط – مرجاوي مصطفى - محاسن عائشة – الرشقاوي الرباطي يوسف383
الرشقاوي الرباطي يوسف – براقز مصطفى – الودغريي اإلدرييس حسني384 

شيبوب إدريس – شيبوب أحمد – إمامي محمد – الراجي مصطفى - السباعي العريب – لشكري عبد الرحيم – دوماوي حسن – بورجة 
إبراهيم385

ذو الفقار سعيد – عساوي عبد القادر – هاشمي مصطفى386
شهيد أحمد – أحمد الشايب387

زيدي رضوان – بلكرد عبد الله – لعامري عبد الله – مالحيظ العريب – ريفال عبد الرحيم – حبويش عبد اإلله – كميل عبد الهادي – فرض 
الحسني – املصطفى رواين388

بوعبيد عبد الصمد – بوعبيد نور الدين – الحو أحمد – بوطاهر عبد الغني – عبد الرحيم مكنايس – رواين مصطفى389
مرغيش عبد الحميد – الحاو أحمد – رتيبي مصطفى – سفريي عبد القادر – نبيه محمد – براقز مصطفى – مكنايس عبد الرحيم – أيت 

ناجم مصطفى – حيدو عبد الله – الرشقاوي الرباطي يوسف – الحسني العلوي حسن390
الراجي مصطفى – محمد حقيقي391

عبد الله حيدو392
محمد حقيقي393

أحمد شهيد394
حسن العلوي الحسني 395

الحاو أحمد396
عز الدين الهوري – أحمد الشايب – أحمد شهيد وزوجته عائشة محاسن – حالتي مصطفى – إمامي محمد – إدريس شيبوب وأبوه أحمد397

عائشة محاسن398
مجموعة 71 399

برجايل عبد الرحيم400

مالحيظ العريب
بلوك الكدية

قىض يف الدرب 7 شهور ابتداء 
من اعتقاله يف 30 يونيو 1983 

10 سنوات سجنا

“بسم الله الرحمن الرحيم
عندما تسحب من وسط العائلة وأنت شاب يف ريعانه، وتولج دهاليز من الظالم ال يعرف لك أثر وال يسمع 
لك صدى، يف أقبية محروسة، واليدان مكبلتان بالحديد، والعني مغىش عليها بثوب ذي لون داكن حتى ال 
يترسب إليك شعاع من نور وضياء, فتصبح األذن هي عينك التي تبرص بها رجات امليش ألناس لقبوا ظلام 

وعدوانا “الحجاج“. حتى الكالم ال تجرؤ عليه ألن قانونهم مينعك من ذلك والعقاب ييل جرمك.
كم كانت املرحلة األوىل أصعب عىل النفس والبدن، وهي التجربة األوىل يف حياتك التي تلقى فيها بني 

أنياب ومخالب لحيوانات برشية ال تعرف الرحمة والشفقة إىل قلوبها منفذا.
عندما تخلو لنفسك، وأنت أنت، ليس معك إال الله سبحانه وتعاىل ورشذمة من إخوانك يؤانسونك الوحدة 

واملعاناة.
تتذكر العائلة وخصوصا الوالدة . وأنت متأكد أنهم ال يعرفون لك عنوانا طيلة سبعة أشهر من الغياب.

كم كانت هذه املرحلة قاسية، وأنت عىل مشارف التخرج إىل عامل الشغل يف سنتك النهائية كمهندس يف 
اإلعالميات، لتلقفك زبانيتهم وترميك يف عامل من النسيان والعذاب”.
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“بسم الله الرحمن الرحيم
لقد تم اعتقايل مرتني:

- األوىل يف 19 دجنرب 1981 باملعتقل الرسي درب موالي الرشيف، وقضيت فيه أكرث من ثالثة أشهر )100 يوم(، 
ليفرج عني دون تقدميي للقضاء وال للمحاكمة. تعرضت خالل هذه الفرتة ألبشع أنواع التعذيب )الطيارة – 
الوقت  البقاء طول  علينا  يفرض  كان  ...(. كام  والشتم  السب   – باملاء  الخنق   – بالكهرباء  التعذيب   – الفلقة 
باألصفاد الحديدية يف اليدين والعصابة عىل العينني والتزام الصمت واألدهى أننا كنا مننع من الصالة جهرا أو 

الحديث مع اآلخرين ولو رسا.
- الثانية يف 29 يونيو 1983 اعتقلت من جديد ألقيض أكرث من مثانية أشهر مبعتقل درب موالي الرشيف. بعد 
ذلك عرضت عىل النيابة العامة يف 14 فرباير 1984، فحوكمت يف 31 يوليوز 1984 بعرش سنوات سجنا نافدة 
السجني  واملركب  أسفي  بالبيضاء وسجن  اغبيلة  بني سجن  املدة  قضيت هذه  النظام“.  “املؤامرة ضد  بتهمة 
عكاشة، ألغادر السجن يف 29 يونيو 1993. وكام املرة األوىل فقد عانينا داخل املعتقل والسجن نفس املعاناة 

تعذيبا وترهيبا وتدمريا للنفسية وتحطيام للكرامة ومنعا من أبسط الحقوق”.

بلكرد عبد الله
كريان الرحبة – حي عادل

7 شهور يف الدرب
10 سنوات سجنا

ريفال عبد الرحيم
موظف

بلوك الكدية - درب الفتح
ولج الدرب يف 8 دسمرب 1981

)4 شهور( ثم يف 20 يونيو 1983 
وبقي حتى 13 فرباير 1984 

7 شهور يف الدرب
10 سنوات سجنا

“بسم الله الرحمن الرحيم
كيف تصيل مبعتقل درب موالي الرشيف ؟!

معتقل درب موالي الرشيف معتقل املمنوعات بامتياز، املمنوعات بجميع أنواعها واختالف طبيعتها وتباين 
مقدارها، بدون مراعاة أو اعتبار لكرامة اإلنسان وإنسانيته، أو أي حق من حقوقه مبا فيها الحقوق الدينية 

ومامرسة التدين املطلوب من كل من ريض بالله ربا وباإلسالم دينا ومبحمد صىل الله عليه وسلم رسوال.
وأنت معتقل بدرب موالي الرشيف تجد نفسك بعيدا عن كل ما هو رشيف، حيث اإلهانة الدامئة واالستفزاز 
اليومي، واملتابعة الدقيقة لكل حركة أو كلمة أو همس ... كل هذا والعصابة عىل العينني والقيد باليدين 
... وال يجوز رفعها مهام كانت الظروف واألحوال: بالقيد والعصابة تستنجي، تتوضأ، تغتسل ... بهام تصيل. 
بالقيد والعصابة تتغذى، ترشب ... وبهام تنام، والويل ملن سقطت عصابة عينيه أثناء نومه ويحاسب عليها 

رغم أن الله تعاىل رفع القلم عن النائم حتى يستيقظ !!!
القرآن جهرا أو بصوت خافت  الرهيب ترشيع جديد للعبادات وخاصة أداء الصالة فقراءة  بهذا املعتقل 
حرام، والصالة جامعة حرام، وصالة املغرب والعشاء أو الصبح جهرا حرام والصالة بدون قيد وال عصابة 
حرام، وإطالة الصالة حرام، حتى ال يستغل املعتقل الصالة لتغيري وضعيته – وضعية النائم أو الجالس – 

بالقيام والركوع والسجود. 
بهذا املعتقل غري الرشيف ال حركة وال سكون إال بإذن ... اإلذن بالوضوء، اإلذن ألداء الصالة، اإلذن للخروج 

إىل املرافق الصحية، وبرفقة املراقبة ...
أذكر أننا يف فجر أحد األيام نادينا “الشاف“ املكلف مبراقبة الجناح الذي نحن فيه، ناديناه وناديناه من 
قبل بزوغ الفجر إىل رشق الشمس، ناديناه ليأذن لنا بالوضوء ألداء صالة الصبح وحتى ال تفوتنا الصالة 
بسبب غياب “ الشاف“ قام كل واحد منا – يف هدوء وانتظام – بالتوجه إىل املراحيض لنتوضأ برسعة حتى 

ال يداهمنا “ الشاف“ متلبسني بجرمية الوضوء بغري إذن.
وفعال نجحنا يف الوضوء وأدينا صالة الصبح يف آخر وقته املكتوب ...، وعاد “الشاف“ أخريا وملا مل يطلب منه 
أي أحد الذهاب للوضوء اكتشف أمرنا فكان الوعيد الشديد، والسباب البذيء والتجريح العنيف مصحوبا 
بعقاب جامعي يف الساحة الكربى بداخل املعتقل بالوقوف عىل رجل واحدة والوجه نحو الحائط، والسياط 

تنهال عىل الظهر أو الفخذ أو الرجل من كل جانب ...
يغيب “ الشاف“ عن مكانه وملدة طويلة أمر ال بأس فيه، لكن أن تغادر مكانك لرضورة وبدون إذن فتلك 

جرمية كربى تستوجب العقوبة النفسية والبدنية. 
هذا مشهد واحد من مشاهد ال حد لها، تستعيص عن النسيان من ذاكرة ذاك الزمان وذاك املكان وكنا نحن 

ذاك اإلنسان ...”.
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معتقلون إسالميون من الحي املحمدي “ضيوف” بدرب موالي الرشيف 1983

زيدي رضوان

زيدي رضوان
طالب

بلوك السعادة
قىض يف الدرب من 30 يونيو 1983 

إىل 13 فرباير 1984
7 شهور يف الدرب
10 سنوات سجنا

السكنىاالسم

درب موالي الرشيفمشفي الكبري401 )أب حسن (

إحدى العامرات القريبة من رحبة الزرعالنية محمد

بلوك كاسطوربرجايل عبد الرحيم

أحمد شهيد 402
عز الدين الهوري403

معتقل عائد إىل الدرب )1983(
فؤاد عبد املومني404 

معتقل آخر )؟( )1983(
محمد رفيق405

الشيخ عبد الكريم الشاذيل 1984 406

مجموعة من اإلسالميني “مجموعة الناضور” )1984(
الهراوي سعيد - أكرث من 10407

املعتقلون عىل خلفية أحداث يناير 1984 
عباد محمد – موفتاح عبد املجيد – اليونيس محمد – عثامن الحاجي – سعيد كنيش – عبد الصمد التعارجي – عبد العزيز معيفي – عبد 

الرزاق النگري – املصطفى الحميدي – عبد اللطيف العطروز – الحسني العلواين – عبد الرحيم سايف – موالي الطاهر الدريدي – عبد الكريم 
البيقاري – خالد نارداح – جامل بنيوب – مصطفى بلهواري – محمد عبد اإلله املهمة – كامل سقيتي – أحمد البوزياين – يوسف بدوي – 

أحمد الكيناين – عبد الله ملخالفي – محمد املرصيوي – أحمد املحرض – رشيد مندبس – موالي إبراهيم األنصاري – موالي الصالح أبو حمزة 
– وماس حسن – نجي محمد – مكتوب يحيى – غاشا لحبيب – عميمي عبد الرحيم – طليامت عبد الجليل – شيشاوي لبنى – شطة إدريس 

– رسفايت عيل موىس – سخان عبد الرزاق – ساحا محمد – رشدي لحبيب – خروش موالي إدريس – بوطوالة عيل – بوتبغ لحسن – أونري 
الحسن – اليوسفي عبد القادر – الورديغي عبد الله – املودن األمني – الصادقي عبد املجيد – الروييس خديجة – الحميدي إبراهيم – الجوين 

إدريس – اكريرش عبد الكريم408
عباد محمد – مفتاح عبد املجيد – اليونيس محمد – حسن أحراث – عثامن حاجي – سعيد كنيش – لحبيب لقدور – عبد الصمد التعارجي 
– عبد العزيز املعيفي – عبد الرزاق النگري – مصطفى الحميدي – عبد اللطيف العطروز – الحسني العلواين – عبد الرحيم سايف – موالي 
الطاهر الدريدي – عبد الكريم بيقاري – خالد نارداح – جامل بنيوب – نور الدين الجوهري – عبد الله العمراين – محمد غاندي – محمد 

خشان – موالي بوبكر الدريدي – مصطفى بلهواري – عبد الرحيم علول – عبد الرحامن عشاق – عبد الصمد الرساج – محمد عبد اإلله 
املهمة – كامل السكيتي – حسني باري – أحمد البوزياين – يوسف البدوي – أحمد الكيناين – موالي الرشيد اإلدرييس – عبد الله املخالفي 

– محمد املرسيوي – محمد بلربك – أحمد املحرض – رشيد بن دابيس – أحمد السد – موالي إبراهيم األنصاري – موالي صالح أبو حمزة – 
موالي إبراهيم العنرصي – عبد الرحامن الكراندي409
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عباد محمد – موفتاح عبد املجيد – الحبيب مقدور – الحسني العلواين – عبد الرحيم سيف – موالي الطاهر الدريدي – عبد الكريم بيقاري 
– خالد نارداح – جامل بنيوب – عبد الرحيم علول – كامل السقيتي – لحسن باري – أحمد البوزياين – يوسف بدوي – عبد الله املخالفي – 

رشيد مندابيس – عبد الرزاق سخان – عبد اللطيف ابن مناف410
سايف عبد الرحيم – لقدور لحبيب – موالي بوبكر الدريدي – عبد الكريم البيقاري – خالد نارداح – بلهواري مصطفى411

خالد نارداخ – القدور – بيقاري – سايف412
كامل السقيتي413

مصطفى بلهواري414
سايف عبد الرحيم415

خديجة الروييس416
شيشاوي لبنى – خديجة الروييس417 

مجموعة بوقرو املعتقلة عىل خلفية أحداث يناير 1984 
عامد محمد – علمي بوطي حسن – بوقرو عبد الفتاح – القباج عبد الغني – الفحيل عمر – األثري نور الدين418

عامد محمد – علمي بوطي حسن – بوقرو عبد الفتاح – القباج عبد الغني – الفحيل عمر – األثري نور الدين – عبد السالم بن عبد اإلله – 
ركيز أحمد419

عبد الغني القباج – العلمي البوطي حسن – عامد محمد420
عبد الغني القباج421

العلمي البوطي حسن422

محمد عامد
بلوك السعادة

الحكم 8 أشهر سجنا 
نافذا

فدوى عامد

“وقع اختطايف عشية يوم االثنني 24 أبريل 1984 من داخل ثانوية يوسف بن تاشفني مبراكش من طرف مجموعة 
مكونة من أربعة أشخاص بزي مدين ميتطون سيارة مدنية من نوع رونو 12. بعد تكبييل ووضع عصابة عىل عيني 
عرجوا عىل منزيل الذي فتشوه، ثم اقتادوين إىل معتقل رسي مكثت به ثالثة أيام، مورست عيل خاللها مختلف أنواع 
التعذيب، من رضب وكهرباء وتعليق وإهانات وغريها. وقد كانت أسئلة املحققني تتعلق بأمور كنت أجهلها حقا، 

بينام كانوا يعتقدون أنني أخفي عنهم شيئا ميكنهم الكشف عنه بواسطة وسائل اإلكراه...
يف الليلة الرابعة نقلت إىل مركز أمن جامع الفناء حيث قضيت الليلة هناك ثم حولت صحبة مجموعة من املعتقلني 
السياسيني إىل املعتقل الرسي بدرب موالي الرشيف بالدار البيضاء، حيث قضيت مدة أربعني يوما، وكنت أحال 

خاللها بني الفينة واألخرى عىل املحققني يف الرشوط املعروفة داخل هذا املعتقل الرسي.
بتاريخ 6 يونيو 1984 قدمنا إىل النيابة العامة مبدينة الرباط التي لفقت يل تهم القذف يف شخص امللك واالنتامء 
إىل منظمة رسية وكتابة مناشري من شأنها اإلخالل باألمن العام. وبعدما قضينا الليلة بكوميسارية الرباط، أودعنا 
كان  الذي  الحكم  االستئناف حتى صدر  ترددنا عىل عدة جلسات مبحكمة  وقد  بالرباط.  لعلو  املركزي  بالسجن 
نصيبي منه 8 أشهر نافذة وغرامة 500 درهم، بعد إسقاط تهمتي القذف يف شخص امللك وكتابة وتوزيع املناشري، 

واإلبقاء عىل تهمة االنتامء إىل منطمة رسية.
يوم اعتقايل، كانت زوجتي حامال يف شهرها الثالث، وقد أثر هذا االعتقال عىل ظروف حملها، فباإلضافة إىل كل 
ما يتصوره اإلنسان عن ظروف حياة إنسان حامل، اختطف زوجها ... وهي غريبة عن املدينة ... انزلقت وحملها 
يف الشهر الثامن عىل العقبة املؤدية إىل باب السجن )لعلو( بينام كانت تحمل بيدها قفة الطعام، وأدى ذلك إىل 
حدوث سيالن السائل االمنيويت، وهو ما أدى إىل إصابة طفلتنا )فدوى( بإعاقة ذهنية مستدمية ما نزال نعاين منها 
لحد اآلن. فظروف الحمل قد مرت يف رشوط نفسية جد معقدة، تتظافر فيها عوامل الخوف واإلحساس بالظلم ...
وقد دامت هذه الحالة حتى والدة الطفلة مبدينة مراكش يوم 13 أكتوبر 1984 وهو التاريخ الذي كنت فيه أقيض 

مدة اعتقايل بسجن لعلو )خرجت من السجن بتاريخ 7 فرباير 1985(...”
شهادة مرقونة من محمد عامد )بترصف( 
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مجموعة 16 )إىل األمام( )1984(
بلفروح مصطفى – بنعيل الحاج أحمد – بنعيل الحاج محسن – بوزديف عبد العزيز – جوايل أنوار – جوهري أحمد – حريور املاليل – 

الدرقاوي محمد نور الدين – الداليل عبد الحق – سبابة أحمد – السمريي محمد – الشافعي مصطفى – الصعيب حسن – الطراشيل 
مصطفى – ندير حسن – مرسول حسن 423

جوايل فتيحة424

“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية“ )1984(
بلربك محمد – الشاذيل عبد الكريم425

“حاالت فردية” )1984(
عالوي بوالشتا – الطيبي عمر – الطيبي عبد الكريم – الحرضي مصطفى – خلييل حسن – إدرييس ودغريي الحسني426

معتقلون جدد من مجموعة 71 اإلسالمية )1985(
عبد اللطيف مرجان - السعدي سعيد - بهاج أحمد - فرحات أحمد427

رشيحا عبد اللطيف – عبد اللطيف مرجان – بهاج أحمد – فرحات أحمد – السعدي سعيد428

مجموعة 15 ومجموعة 26 / 27 املعتقلتان عىل خلفية االنتامء إىل منظمة إىل األمام )1985(
فجاج مصطفى – الدايبي محمد – الرحباين سعيد – ٍالرصايف جامل– السعدي محمد – الصاوي عبد اللطيف – تافنوت عبد الرحيم – 

البوسيك بلعيد – امللياين يوسف – رشادو محمد – اليوسفي عبد الباقي – افراوي الحافظ – املصباحي سعيد – سلامت محمد – العريب 
مكتفي – گنوش محمد – شفشاوين عبد السالم – ابراهمة املصطفى – بلكحل حسن – لخملييش بوبكر – البوكييل محمد – بن مسعود 
أحمد – أيت بلعيد إبراهيم – اجاحا عبد الله – الطبل سعيد – نرص الدين محمد – الجعيدي محمد – مصدق عبد الحق – املرشوحي 
الذهبي – حسبي عبد الله – الصعيب حسن – شباري عبد املومن – الهايج أحمد – الحريري عبد الله – الحمداين نجيب – الخصايص 

محمود – برنويس نزهة – قابيل السعدية – لحسايني البشري – لخملييش الذهبي – بن إسامعيل عبد العزيز – الروان الصديق429
الدايبي محمد – الرحباين سعيد – ٍالرصايف جامل– السعدي محمد – الصاوي عبد اللطيف – البوسيك بلعيد – رشادو محمد – اليوسفي عبد 

الباقي – افراوي الحافظ – سلامت محمد – العريب املكتفي – امللياين يوسف – گنوش محمد – بلكحل حسن – بن مسعود أحمد – أيت 
بلعيد إبراهيم – اجحا عبد الله – الطبل سعيد – حسبي عبد الله – شباري عبد املومن – الهايج أحمد – برنويس نزهة – قابيل السعدية – 
لحسيني البشري – شطري عيل – رشاف مارية – شبشوب املصطفى – بوراس محمد – أنوار فتيحة – الوايص محمد – املجالوي عبد الخالق 

– العلواين املصطفى – التهاين أمني – أبوخلخال آمنة - الصعيب حسن – املرشوحي الذهبي430
شفشاوين عبد السالم – ابراهمة املصطفى – بلكحل حسن – لخملييش بوبكر – البوكييل محمد – بن مسعود أحمد – أيت بلعيد إبراهيم 

– اجاحا عبد الله – الطبل سعيد – نرص الدين محمد – الجعيدي محمد – مصدق عبد الحق – املرشوحي الذهبي – حسبي عبد الله – 
الصعيب حسن – شباري عبد املومن – الهايج أحمد – الحريري عبد الله – الحمداين نجيب – الخصايص محمد )محمود( – برنويس نزهة – 

قابيل السعدية – لحسايني البشري – لخملييش الذهبي – بن إسامعيل عبد العزيز – الروان الصديق431 – الرحباين سعيد432

أشباري عبد املومن433
الطبل سعيد434

السعدية قايبل435
برنويس نزهة436

أمني التهاين – رشف مارية437
أمني التهاين438

مارية رشف439 
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حكمت محكمة الجنايات بالدار البيضاء يف 12 فرباير 1986 عىل440:

حسن بلكحل
ب 20 سنة سجنا نافذا

تقني
دوار يس أحمد

اختطف من مقر عمله 

السعدية قابيل
ب 6 سنوات سجنا نافذا

عاملة
بلوك السكك الحديدية ثم حي أرسالن

اختطفت من دار والديها

بنرشة محمد – الروييس خديجة – الوايص محمد – توفيقي بلعيد – مارية رشف – خاميل نور الدين – العلواين مصطفى – الدريدي أحمد – 
العمراين إدريس – ذو الكيفل بوشعيب441

توفيقي بلعيد – خاميل نور الدين – العلواين مصطفى442
أبوخلخال آمنة443

الدريدي موالي أحمد444

“حاالت فردية” )1985(
الوكييل سيدي املختار – السعيدي عبد القادر – بنعمر حامدي – لبحيح عبد العزيز – بوتبغى )؟( – الدرمامي عبد الحق – عوقيل حسن – 

اجحا املصطفى – عركمة إبراهيم – بويكدرن إبراهيم – مصباحي عبد الرحيم445 
لبحيح عبد العزيز446

مجموعة وجدة / مجموعة 26 اإلسالمية / مجموعة حكيمي عىل خلفية االنتامء إىل الشبيبة اإلسالمية )1985(
أزعاف عبد الرحامن – إنصاف عبد العزيز – بضياف محمد – بلبل بوشعيب – الرتييك عبد الرزاق – حكيمي بلقاسم – حكيمي عبد الله – 

درويش عبد العزيز – الزعيم نور الدين – فتحي مصطفى – فهيد عبد الله – لفضايل محمد – عقيل مصطفى – نعيم عبد الرحامن – مؤدب 
محمد – مفتاح إبراهيم447

بضياف سعيد448.
بكري مصطفى – البودي عبد القادر – حكيمي موىس – ظهريي امليك – نجمي املصطفى – الهلواين املصطفى449 

حكيمي بلقاسم – مصطفى عقيل450
حكيمي بلقاسم451

حكيمي بلقاسم – حكيمي عبد الله )ابن عمه(452
مصطفى عقيل453

لفضايل محمد – مفتاح إبراهيم454
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مجموعة النعامين اإلسالمية / مجموعة مراكش األوىل )1985(
العلمي إدريس – دايل محمد – مشبال عبد املالك – بوقرنيعة حسن – حجازي مصطفى – الراشيدي لحسن – غاشا محمد – الصامدي 

الرسيفي عبد النبي – السعيدي عبد القادر – أولغازي يوسف455 
العلمي إدريس – دايل محمد – مشبال عبد املالك – بوقرنيعة حسن – حجازي مصطفى – غاشا محمد – الصمدي الرسيفي عبد النبي – 

أولغازي يوسف – السكايت حميد – اريفي ميمون – حكيمي موىس - البودي عبد القادر456 
دايل محمد – حجازي مصطفى – مشبال عبد املالك – والغازي يوسف – السعيدي عبد القادر457

بوقرنيعة حسن – الراشيدي لحسن – مشبال عبد املالك – دايل محمد – أولغازي يوسف – العلمي إدريس458
حجازي مصطفى ومجموعته459

غاشا محمد460

مجموعة النعامين اإلسالمية / مجموعة مراكش الثانية )1986(
بن حامد عبد الله – الصايب ميمون )األب( – الصايب محمد )االبن( – اليوسفي محمد – البدوري إدريس461

بن حامد عبد الله – الصايب ميمون )األب( – الصايب محمد )االبن( – اليوسفي محمد – البدوري إدريس - ساحا محمد – الصالحي محمد – 
النابت ميلود462

بن حامد عبد الله – الصايب ميمون )األب( – الصايب محمد )االبن(463
ساحا محمد – الصالحي محمد – النابت ميلود464

مجموعة النعامين اإلسالمية / )األوىل أم الثانية ؟( )1987 ؟(
الطبطبي بوشعيب – عياش أحمد – املهدي حسن465

معتقلون من الطلبة القاعديني السابقني )1986( 
بوراس محمد – بوعرفة بوزغنني – الدردايب حسن – عبد الرزاق سخان – محمد مجاهد466

اإلدرييس يوسف – بوراس محمد – بوعرفة بوزغنني – الدردايب حسن – عبد الرزاق سخان – سويسة حسن – محمد مجاهد – موبالد 
محمد467

مجموعة الهواري )1986(
خديجة الحامض468

خديجة الحامض – تونسيتان 469
خديجة الحامض – أبو إبراهيم )فلسطيني( – لبناين – تونسيتان 470

خديجة الحامض – أبو مروان )لبناين( – تونسيتان 471
جبايل رفيقة بنت صالح )تونسية( – فرشييش تونس بنت محمد )تونسية(472

جبايل رفيقة بنت صالح – فرشييش تونس بنت محمد – مروان عبد القادر عبد الرحامن “طوين” / “أبو جربان” / “جربيل” )لبناين فلسطيني( 
– درويش فياض عبد الله “إسامعيل” / “ياسني” / “رشيف” / “الحاج” )فلسطيني(473

خديجة )“املغربية”( – فلسطيني – لبناين – تونسيتان 474

أرسة الجرنال أوفقري ومن معها )1987(
فاطمة الشنة )أرملة محمد أوفقري( – مليكة ومارية ومريم وسكينة ورؤوف وعبد اللطيف أوالدها – عاشوراء الشنة )بنت عمها( - حليمة 

العبودي خادمتها475 
زوجة أوفقري - خادمتها - إحدى بناتها476 
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املعتقلون عىل خلفية امتداد اعتقاالت مجموعة 26 أو 27 )1987(
بوزينب املصطفى – الغلبزوري محمد أمني – أوالد الدفوف محمد – أوالد سامل بن عبد القادر477

بوزينب املصطفى – الغلبزوري محمد أمني – أوالد سامل بن عبد القادر – أوالد الدفوف محمد – الكوريت عالل بن أحمد478
بوزينب املصطفى479

“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية” )1987(
بوهدين حميد - وحميدو عبد الحق480 

“حاالت فردية” )؟( )1987(
قصوري إدريس – املري أحمد – جلزيم محمد السعيد – الخديري عبد اإلله – بلحريش عبد الواحد – 
دحامن محمد – اليويس لوسيان – لحرش عبد اللطيف – القرقوري محمد – أبيناغ عبد الله – اتكال 

إبراهيم 481 

 
الطلبة القاعديون املعتقلون عىل خلفية املظاهرات املساندة لالنتفاضة الفلسطينية بفاس )1988(

عبد الحبيب أزرياح – عيل بلقايدي – عيل بلمزيان – املصطفى املريزق – إدريس الجوين482
عيل بلمزيان483
عيل بلقايدي484

عبد الحبيب أزرياح485
املصطفى املريزق486

“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية” )1988(
أمكود محمد – الضعايفي عبد اللطيف – اعبيد منري487

“حاالت فردية” )؟( )1988(
الطيب العريب – غريت إبراهيم – البوشاري محمد488 

معتقلو طلبة فاس القاعديون )1989(
عبو سعيد – املحجويب عبد الحميد – ملرسبس عبد املجيد – أمغار فريد – قرطيط حسن – الدركال النبيه محمد عيل – محمدين الحبيب – 

العزيزي الحسني489
سعيد عبو490

“مجموعة الشبيبة الطالبية والتالميذية” )1989(
جرير كامل الدين – القطايب جامل – أمغار عبد الحكيم – براهمي عبد الحق – الهادي العريب – حافظي عبد الرزاق – السكايك أحمد – 

عالش حبيب – صبريي محمد – بن عيل مصطفى – دوخة محمد – العمراين سعيد491

معتقل جديد من اليسار )1988( أم )1989(
عبد الحق اشباظة492
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عضو جديد من مجموعة 71 اإلسالمية )1989(
عبد الرحيم مهتاد493

“مجموعات األقاليم الصحراوية الجنوبية” )1989(
ميارة محمد - اركيبي إبراهيم - الزروايل عبد الله - األنصاري نانة - بوشلكة أحمدناه - ادويهي حمدايت494

“مجموعات األقاليم الصحراوية الجنوبية” )1990(
خروب خطري495

“حالة فردية ؟” )1990(
بسة محمد496

معتقلة )؟(
سكينة اإلدرييس بنت جد اهلو 497
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  1
- A. Boukhari, Raisons d’états…, p. 274.

الخاصة  كان أجدر أن تبنى الئحة محتجزي درب موالي الرشيف عىل السجالت 
بهذا املركز الرسي، وكام كشف عنها ضابط املخابرات السابق أحمد البخاري: 

»)…( Mais, détail important, à Derb Moulay Cherif, et 
contrairement à Baladia, il y avait un dossier pour chaque 
opposant séquestré, on tenait un registre pour la garde à vue, un 
bureau d’ordre à usage interne pour enregistrer le courrier »départ-
arrivée« entre Derb Moulay Cherif, la B.N.P.J. et le S.R.P.J. Il y avait 
un 2e registre volant de la B.N.P.J. pour la garde à vue, un registre 
de présentation au parquet … «.

  2
لنا عمر  التي رواها  التفاصيل  اللطيف عنيبة. وقد طعمناها ببعض  - رواية عبد 

السيد. ونرجح أن يتم ذاك الحفل يف 2 نوفمرب 1977.
  3

سبقنا أن قلنا، يف الفصل السابق، إن “الضيوف” السباقني إىل معتقل درب موالي 
إىل  بل  بعد،  تشيد  تزال مل  ما  التي  املشهورة  الكوميسارية  إىل  يقتادوا  الرشيف مل 

“الرباكة” املوروثة عن املرحلة االستعامرية واملوجودة بجوار بوابة قرية الشابو.
  4

هناك عدد كبري من املحتجزين ورد ذكرهم يف الالئحة التي توصلنا بها من املجلس 
بعد  ملا  السياسية  ب“األحداث  مرتبطني  بصفتهم  اإلنسان  لحقوق  االستشاري 
االستقالل”، تعرفنا مجموعة منهم وسياق احتجازهم وانتامءاتهم، فأعدنا صياغة 
تصنيفهم، يف حني مل نتمكن من ضبط بعضهم اآلخر فاحتفظنا بصيغة املجلس يف 

انتظار املزيد من املعلومات عنهم.
  5

- الئحة املجلس الوطني لحقوق اإلنسان.
  6

- الئحة املجلس.
  7

- الئحة املجلس.
  8

- الئحة املجلس.
  9

- رواية محمد الصديق.
  10

- الئحة املجلس.
  11

- الئحة املجلس.
  12

- الئحة املجلس.
  13

- الئحة املجلس.
  14

- الئحة املجلس.
  15

- الئحة املجلس.
- رواية إسامعيل األزهري.

  16
- الئحة املجلس.
  17

- عبد الله الرداد، من مظاهر ...، ص. 281.

  18
يتعلق األمر باعتقال استقالليني يف إطار محاولة اغتيال محمد شفيق أحد املسؤولني 

يف االتحاد املغريب للشغل.
  19

- التحرير، 1959-6-28.
  20

- رواية حسن أومايت.
  21

- رواية نور الدين بنعلة.
  22

- الئحة املجلس.
  23

- عبد الرزاق معنى السنويس، مسارات مائة شخصية فاعلة يف تاريخ املغرب من 
القرن 19 إىل 21، مطبعة Limoriya، الدار البيضاء، ج.1، ط. 1، 2010، ص. 164.

- األيام، 2008/1/11-2007/12/29.
  24

- التحرير، 22-8-1961 و1962-1-25.
- االتحاد االشرتايك، 2001-12-15.

- V.M., 20 août 1961.
وردت أسامء املحكومني التالية يف هذه الجرائد، وقام إسامعيل األزهري بتدقيقها 
وعبد  “الجابوين”  تاجة  محمد  بن  وأحمد  الفواخري  بن حمو  محمد  وتصحيحها: 
الله بن لحسن أزناك ومحمد بن موىس رضا ومحمد اعميشة املوساوي وإدريس 
ابن محمد الدكايل “املوالت” والجاميل أحمد بن عبد الله وساعة محمد بن عبد 
الشيباين ومحمد بن لحسن أدجييك “العسكري”  الحق ومحمد بن محمد دحان 
وأحمد بن امبارك سامل “ولد الرشاگ” وابن الجياليل سامل وبوغزا محمد الصحراوي 
واملنايض عيل بن محمد “بابا اعيل” واملوالت عبد القادر )أخو إدريس “املوالت”( 

ومحمد بن الزموري “مفتاح الخري” وأحمد بن ازريويل املكنايس.
  25

- الئحة املجلس.
  26

- ملفات من املنتدى. تسلمنا نسخا من بعضها من إسامعيل األزهري.
- رواية إسامعيل األزهري.

  27
- روايتا عمر نارص “الفريش” وإبراهيم أزناگ )ابن الزناگي(.

  28
- رواية إبراهيم أزناگ.

  29
- الصحيفة األسبوعية، 2001-7-19/13.

  30
- ملفان من ملفات املنتدى. تسلمنا نسخة منهام من إسامعيل األزهري.

  31
- الئحة املجلس.
  32

- الئحة املجلس.
  33

- رواية عبد الله الطايع.
  34

- الئحة املجلس.
  35

- الئحة املجلس.
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  36
- رواية محمد الصديق.

  37
- رواية امحمد الظاهر.

  38
- رواية مصطفى بوگرين.

  39
- االتحاد االشرتايك، 2010-3-3.

  40
- املساء، 2011-8-1.

  41
- رواية سعاد ولد غزالة أرملة البرصي.

  42
- رواية العريب ناصف.

  43
- رواية أحمد صبور.

  44
- رواية محمد مجيد.

  45
- رواية إسامعيل األزهري.

  46
- االتحاد االشرتايك، 11-1-2008 و2008-11-4.

  47
- رواية عبد الرحامن اليوسفي.

  48
- روايتا ابنه محمد خريي وأرملته زهرة عباد.

  49
- النرشة، 1996-3-17/11.

- التجديد، 25-11-2010 )رواية سعد الدين العثامين(.
  50

- عابد الجابري، مواقف ...، ص. 28-22.
  51

- األحداث املغربية، 4-7-2001 )رواية صالح الوديع(.
  52

- السقاط، مناديل وقضبان ...، ص. 16 و242-240.
- االتحاد االشرتايك، 2-2-1985 )رواية زوجته ثريا السقاط(.

  53
- رواية صالح الهاشمي.

  54
- ملف إبراهيم بوشعري، املنتدى. تسلمنا نسخة منه من إسامعيل األزهري.

  55
- املحرر، 1964-9-24.

  56
- االتحاد االشرتايك، 2001-5-21.

  57
- االتحاد االشرتايك، 1995-2-17.

  58
- موقع الهيأة.
  59

- اليسار املوحد، 29/23- 2004-11.

  60
- التهامي نعامن، مذكرات يف تاريخ الكفاح املسلح، نرش املندوبية السامية لقدماء 

املقاومني وأعضاء جيش التحرير، الرباط، ط. 1، 2009، ص. 131-130.
  61

- االتحاد االشرتايك، 2010-2-8.
  62

- النرشة، 1994-3-20/14.
- املساء، 16-8-2011. )رواية محمد اليازغي(.

  63
- رواية عبد السالم بالجي.

  64
البيضاء،  الدار  - كريان سنطرال الحي املحمدي ذاكرة وكرامة، املبادرة الحرضية، 

أبريل 2011، ص. 23.
- Cariane Central Hay Mohammadi. Mémoire et dignité, Initiative 
Urbaine, Casablanca, avril 2011, p. 21. 

  65
- عبد الرزاق معنى السنويس، مسارات مائة ...، ص. 84.

+ 65
- رواية أحمد سامل لطايف عن عبد الله العيايش.

  66
- A. Boukhari, Le secret, pp. 277 - 278.

- الصحيفة األسبوعية، 2003-3-18/12.
  67

- الئحة املجلس.
  68

- النرشة، 25/19-6-2000 )رواية عابد أقوري(.
  69

- الصحيفة اآلن، 2008-6-12.
- األحداث املغربية، 9-6-2000 و2001-7-31.

  70
- التضامن، ع. 79، مارس 2001.

  71
- األيام، 2003-1-15/9.

  72
- التضامن، مارس 2005.

- املؤمتر الوطني، 2005-4-22/9.
- األيام، 2004/3/31-25.

  73
- درس الكرامة، ص. 4 و12-14 و21.

  74
- Al Bayane, 31 mars 2000.

- االتحاد االشرتايك، 2000-4-2.
  75

- االتحاد االشرتايك، 2-4-2000 و2008-8-24/23.
- التضامن، فرباير 1999.

- املنظمة، 1999-12-21.
  76

- االتحاد االشرتايك، 1-4-2000 )رواية محمد مهري(.
  77

- كازابالنكا، 2002-4-25/18.
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  78
- رواية زهرة أقري.

  79
- موقع الهيأة.
  80

- االتحاد االشرتايك، 14-7-2000 )رواية محمد مهري(.
  81

- األيام، 2004/3/3-2/26.
  82

- تقرير حول متابعة ...، ص. 35-34.
  83

- البيضاوي، 10-5-2005 )رواية محامد امرابطني “السيكليس”(.
  84

- االتحاد االشرتايك، 2000-7-18.
  85

- النهار املغربية، 15-5-2007 )روايتا أخوي شيخ العرب(.
  86

- محمد لومة، تنظيم شيخ العرب بني الحقيقة واالفرتاء، مطبعة األمنية، الرباط، 
2003، ص. 169.

  87
- األيام، 2004/3/3-2/26.

  88
- رواية إسامعيل األزهري.

  89
- االتحاد االشرتايك، 2000-2-12.

  90
- الئحة املجلس.
  91

- الئحة املجلس.
  92

- املساء، 7-7-2010 )رواية الصغري املسكيني(.
- رواية الصغري املسكيني.

  93
- روايتا محمد بالجي وأحمد بنسنة.

  94
- الئحة املجلس. 

- رواية بوجمعة بجاجا.
  95

- االتحاد االشرتايك، 25-2-2000 )رواية عيل املانوزي(.
- الصحيفة، 2000-2/4-1/29.

- Sietske de Boer, Années de plomb. Chronique d’une famille 
marocaine, éd. Le Fennec, Casablanca, 2005, pp. 81 - 91.

  96
- رواية عبد الكريم املانوزي.

  97
- رواية بوجمعة بجاجا.

  98
- الصحيفة، 1999-9-9/3.

  99
- األحداث املغربية، 24-8-2001 )رواية الصدقاوي(.

  100
- رواية أحمد بنعابد.

  101
- رواية محمد إقبال.

  102
- االتحاد االشرتايك، 2000-1-27.

  103
- األيام، 2006-7-3/6-26

  104
- لومة، ثورة شعبية...، ص. 125-124.

- الصحيفة األسبوعية، 7-2001/9/13 )رواية ابنته مليكة(.
- العمل الدميقراطي، 2000/11/24-18.

- االتحاد االشرتايك، 3-3-2000 و2000-9-1.
  105

- الصحيفة، 1999-9-9/3.
  106

- الصحيفة، 2001-9-13/7.
  107

- املهدي بنونة، أبطال بال  مجد: فشل ثورة، 1963 - 1973، طارق، الدار البيضاء، 
2005، ص. 103.

- محمد لومة، ثورة شعبية ؟ أم مناورة للتحريك ؟ املطبعة الرسيعة، القنيطرة، ط. 
3، 2008، ص. 72-71.

  108
- املهدي بنونة، أبطال بال ...، ص. 103.

  109
- البيضاوي، 2003-12-18.

- الحياة، 2005-5-31.
  110

- الئحة املجلس. 
  111

- روايات عبد املجيد الذويب وأحمد بيوض وأحمد بوكيوض.
  112

- الصحيفة، 2000-3/3-2/26.
ورد اسمه ضمن الئحة املجلس فيام سمي “حدث تگونيت” )1971(.

  113
وضمن  املجموعة  هذه  يف  أزواغ  اسم  تكرار  سبب  نفهم  مل  املجلس.  الئحة   -

“الحاالت الفردية”.
  114

- الئحة املجلس.
- األحداث املغربية، 18-8-2001 )رواية جامل شيشاوي(.

  115
- املساء، 2009-6-1.

  116
- الئحة املجلس. 

- محمد لومة، الثورة املوؤودة، مطبعة إزناسن، سال، 2004، ص. 52.
- M’hamed Lachkar, Courbis. Mon destin vers la vérité et le pardon, 
Saad Warzazi éditions, sept. 2010, p.154.
- Le Journal Hebdomadaire, du 6 au 12 juil. 2002.

- رواية محمد ياسيف.
  117

- الئحة املجلس.
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- تقرير حول متابعة ...، امللحق 1، ص. 37.

  119
- Abdelghani Kabbaj, Marrakech 84 la torture continue… de la 
villa secrète de Guéliz à Derb Moulay Chrif, éd. Journal Al Afak Al 
Maghribia, Marrakech, 2007, p. 116.

- األيام، 2005-5-16/10.
- رواية بلعباس املشرتي.
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أكده لنا موريس ابن أخيها أبراهام. 

  120
- روايات حسن بنعدي وسعيد سارج الدين وأحمد وحامن ومحمد حسني وعبد 

السالم شفشاوين.
  121
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سمحت لنا األدبيات املنشورة عن معتقل درب موالي الرشيف برسم صور عن وضع االحتجاز فيه، سواء فيام يتعلق بحيثيات ولوج 
بوابته )الوث. رقم 247( أو اإلقامة فيه أو ما ترتب عىل هذه اإلقامة من عواقب عىل “ضيوفه”. ويف هذا اإلطار، اخرتنا مجموعة من 
الوثائق التي نحاول من خاللها أن نقدم تلك الصور، مع لزوم اإلشارة إىل أنها ليست منمطة. فعىل سبيل املثال، هناك حاالت نادرة 
مل ترفق بفرض القيد أو العصابة أثناء الولوج، وهناك حاالت كشف فيها بعض “الحجاج” عن الجانب اإلنساين يف شخوصهم، فافتضح 

أمرهم، فصاروا “ضيوفا” بالعصابة والقيد.

1( الولوج:

)الوث. رقم 247(

+ االستقبال:
“... تم إنزالنا من السيارة )...( وقد احتفظ كل واحد منا باألسئلة والتخيالت التي كانت تدور وتتزاحم بفكره وتبحث عن األجوبة 
الشافية، ألنه مل يكن يسمح لنا بالكالم وال بالرؤية، أدخلنا مكانا مل نتمكن من تحديد موقعه يف جغرافية الوطن وتم إيقافنا أمام حائط 
وبقينا عىل هذا الحال ملدة طويلة وبعدها تم توزيعنا عىل فضاءات املعتقل، بحيث سيق كل واحد منا إىل جهة معينة بعيدة الواحدة 
عن األخرى حتى يتم عزلنا ومنعنا من التالقي وقد أصبح كل فرد من املجموعة يحمل رقام محددا مييزه عن باقي املعتقلني املتواجدين 
باملكان )...( منذ ذلك الوقت أصبحنا عبارة عن أرقام وأمسيت أحمل رقم )1( فكان الجالدون عندما يريدونني ينادون عيل بهذا الرقم، 
وقبل أن يتم توزيعنا عىل املواقع التي سنستقر بها داخل املعتقل، زودنا الجالدون باملعلومات التي تحدد نظام التعامل داخل املعتقل 
وخصوصا املتعلقة بالنظام الداخيل للمكان فيام يرتبط بالتخاطب مع الجالدين حيث يحملون كلهم اسم )الحاج( الذي يجب أن ينادوا 

به عند الحاجة إىل ذلك، وتحريم ومنع الكالم والرؤية والقيام والتحرك من موقع االعتقال وغريها من األمور األخرى.

باملعتقل  املستقرين  املعتقلني  إشارة جميع  لنا مالبس وضعت رهن  الجالدون قد طلبوا منا نزع مالبستا وقدموا  وقبل ذلك كان 
وهي عبارة عن رسوال وقميص يف لون “الكايك” الخاص برجال التدخل الرسيع )السيمي( وقد كان حظي وحظ بعض املناضلني يف 
هذا املجال بئيسا حيث أعطيت رسواال طويال واسعا جدا ال يالمئني، فكنت أجد صعوبة يف التحرك حينام كنت أتوجه إىل املرحاض يف 
الصباح حيث كنت أضطر إىل اإلمساك به عند التحرك لكوين مل أكن أتوفر عىل الحزام الذي ميكنني من تثبيته ومنعه من الهبوط إىل 

األسفل وعرقلة تحريك”1.
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+ التمويه:
“حيث وطئت قدمنا أرض هذا املعتقل، أمرونا بطي مجموعة من األلحفة واألغطية اململوءة بالقمل و”دوا الربغوت” وأنواع من 
الحرشات الدقيقة التي اكتسبت مناعة ضد كل املبيدات )!!( ... انخرطنا يف العمل للتو، وقد سألني أحد املعتقلني الذي كان بجواري:

- هل تعرف أين نحن ؟
أجبته بكل تلقائية:

- نحن اآلن بدرب موالي الرشيف بالدار البيضاء.
وقد كان هذا سببا كافيا “باش ناكل قتلة ديال العصا” ويا لها من “سلخة” عظيمة حصلت عليها نتيجة طيش لساين. سمعني الحارس 

املكلف مبراقبتنا، وأخذها “سخونة” إىل املسؤولني الكبار من الجالدين الذين راحوا يسألونني:
- كيف عرفت أنك يف درب موالي الرشيف ؟

 قلت لهم:
- أنا تاجر، وأسافر كثريا، وأجوب البالد بالطول والعرض، وتكونت لدى معرفة بالجهات واملناطق. وقد خمنت أننا مبدينة الدار البيضاء.

وضعوين يف زنزانة انفرادية يف تلك الليلة )...(”2.

2( اإلقامة:

+ الطعام:
«Combattre au quotidien la faim, était aussi un défi important à relever pour un grand nombre d’entre-nous dans 

ce sinistre Derb. La nourriture qu’on nous servait était de faible quantité, mais surtout de très mauvaise qualité.
Personnellement, je n’avais pas pu avaler ce qu’on m’avait servi durant les premiers jours, tellement je le trouvais 

infecte. Même le pain était immangeable.
Au fil des jours et des semaines, on «s’adapte» à cette «nourriture», mais, pour moi,  la soi-disant soupe était 

tellement infecte et nous était souvent servie que je m’étais dit qu’après ma sortie, je ne mangerais plus jamais de 
soupe. Bien sûr je n’en fit (fis) rien.

Un de nos geôliers, particulièrement sadique, prenait un immense plaisir à passer juste au moment des repas pour 
châtier ceux parmi nous qui ne mangeaient pas la mie de pain ou les pois chiche noirs. Traitant les premiers d’ingrats 
(en n’acceptant pas tout que Dieu nous offre !) et les seconds de racistes (ce «haj» était noir de peau et surtout de 
cœur, sans foi, ni loi). J’avais eu à subir ses sévices, car je faisais malheureusement partie des deux «clans».

Un jour par semaine, le vendredi matin, on nous servait un breuvage qui pourrait être vaguement assimilié à du 
thé, au lieu de l’inamovible et détestable «soupe». Cette liqueur, qui n’a rien à voir avec notre prestigieuse et noble 
boisson nationale, était devenue, pour bon nombre d’entre-nous, un repas relativement apprécié. Nous attendions 
ce vendredi matin avec impatience.

Mais, peut-être, nul ne l’appréciait autant que Salah E. Ce dernier, prenait, en effet, un tel plaisir à déguster 
son verre de «thé», qu’il dévorait tout son pain quotidien avec! Le reste de la journée du vendredi, il le passait en 
conséquence à «mendier» du pain, qui restait quand même une denrée rare (nous avions droit à un pain par jour) 
et relativement mangeable. Lorsque j’étais à côté de lui dans la même chambre, je partageais avec lui le reste de 
mon pain de la journée.

Autre met préféré de S.E., la «bissara», qui est un bouillon de fèves, plat très prisé dans les régions du nord et dans 
Marrakech. A l’occasion de son anniversaire (le 4 août), on nous servit au déjeuner ce met, à son grand bonheur! 
En guise de cadeau, je lui offris mon plat, qu’il accapta avec grande joie! Moi, je m’étais contenté ce jour de mon 
pain nu. Pour moi, donner un sens symbolique à ce jour anniversaire de mon camarade de détention, lui offrir 
un moment de joie, était aussi un moyen de préserver notre humanité et nos valeurs, même dans ce contexte de 
l’horreur et de la déshumanisation.
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Les féculents (pois chiches, fèves et lentilles) constituaient l’essentiel de notre alimentation. Il en découlait quelques 
désagréments qui étaient devenus sources de distraction appréciable dans cet environnement de morts-vivants  : 
les pets provoquaient des rires fort contagieux! Ils nous offraient également des occasions de rire, communiquer et 
rompre le silence que nos geôliers voulaient nous imposer»3.

- “... الطعام الذي كان عبارة عن أكل بسيط جدا ليك يستمر املعتقل عىل قيد الحياة، فطيلة املدة التي قضيناها يف درب موالي 
الرشيف مل يسبق لنا أن تناولنا الخرض والفواكه، دامئا العدس أو املحمصة أو الخبز والشاي، فحتى يف عيد املولد النبوي مل يكن األكل 

متميزا”4.

+ الكساء والفراش:
- “طول العرشة علمنا متييز أنواع القمل من درجة حدة األمل التي تحدثه لسعاته ! لكل فصيلة ... سلوك خاص من حيث شدة األذى 
ورسعة الحركة. لكل نوع أسلوبه يف اإلغارة.. وطريقته يف التخفي قطعان تتحرك جامعيا، ببطء. تتخذ من الرأس مرعى .. وال تربحه. 
سوداء بدينة تسري يف صفوف منتظمة كأنها طوابري دبابات. وحدات مفردة، رمادية وضخمة، تربض كمدافع ثقيلة تحت شعر العنة ... 
فرق خفيفة رسيعة، محمولة يف مركبات خاصة بحرب العصابات. ال تتوقف عن الحركة يف مساحات الصدر والبطن والظهر واألذرع. 
بيضاء، طويلة ونحيفة. شفافة حتى أن الدم املمصوص يتألأل داخل بطنها. هذا النوع كان األشد إيالما .. وكانت حركته الرسيعة والدائبة 
تثري فينا إحساسا فظيعا باالنزعاج. ال تستطيع أن تنام، إال إذا نام هو ! كان ال ميوت .. ولو بقر أو تم غليه يف املاء، وهو مندس يف ثنايا 
قمصان الكايك. كل جسمه يتالىش ... ما عدا رأسه. ما أن ترتدي قميصا »نظيفا« حتى يستأنف نشاطه.. ويستولد جسدا وأرجال !.عيص 
عىل الفناء.. وكنت أغبطه ! فقط متنيت لو أمكنني االحتفاظ بنفس املالبس طيلة الدهر الذي قضيته هناك ! مل تكن يل حيلة يف ذلك 

.. فقنعت مبطاردة هذا النوع دون غريه. هو العدو الرئييس .. والباقي، أعداء ثانويون ! !
كان »قدور« يتفقد أحوال الرعية ليال. بعد انتهاء جوالت التحقيق التكمييل ينتقل من غرفة إىل أخرى مخمورا. تسبقه رائحة عطر 
ثم  املساعدون  الضباط  يشيعه  الفاسد.  والرسدين  والعدس  الفول  من  املستخرج  املعتق،  غائطنا..  طيب  استنشاق  من  تعفيه  قوي 
»الديب« أو »الجبيل«، رئيسا الحرس. عادة ما يجد أغلبنا منهمكا يف اصطياد القمل بالجملة، يشتمنا .. يحدر من مغبة نزع »البانضة« 

أو »املينوط« وينرصف !
لعله خاف انفراط النظام .. فقرر يوما إحضار آالت تنفث دخانا كثيفا 
.. وتصدر ضجيجا قويا ومزعجا. وقف أحدهم بباب الغرفة.. وجه نحونا 
خرطوما غليظا .. ويف دقيقة .. أغرق كل يشء يف لجة دخان أبيض خانق.. 
ومىش ! كدنا منوت .. ولكن الله سلم ! تبددت الغيمة ببطء .. فنجونا .. 

ونجا معنا قملنا األبيض النفاث”5.

+ التعذيب:
انتزاع  هو  والعميل  األول  الهدف  أهداف،  ثالثة  للتعذيب  أن  “أظن   -
االعرتاف بأي مثن، فالتصعيد يف التعذيب يرتبط بالصمود أو االعرتاف، فكلام 
أنكر املعتقل إال ويزداد مستوى التعذيب، هذا الهدف األول، أما الهدف الثاين 
فهو يسعى إىل هزم الفرد وتحويل املناضل من دوره كإنسان يدافع عن قيم 
وعن آمال وتطلعات إىل حرشة معلقة تتعرض للرضب، فالهدف هو ترسخ 
أن ال حول وال قوة للمناضل أمام هول آلة جهنمية متارس التعذيب، وهذا 
اإلحساس ينعكس عىل الذات بكثري من األمل، فالشعور بالضآلة واالنهزام يشء 
فظيع للغاية ويريد أن يرسخه الجالد كقناعة يف داخل الفرد املناضل. أما 
الهدف الثالث من التعذيب فهو إظهار أن املؤسسة القامئة عىل التعذيب 
مؤسسة جبارة وعاملة وعارفة بكل يشء وتستطيع أن تصنع كل يشء وأن 
ورمبا هذه  الغامضة...  اآللة  أمام هذه  للمقاومة  مجال  أي  له  ليس  الفرد 
األهداف الثالثة هي التي تتداخل وتتشابك وتنتج يف بعض األحيان أشكاال 

وأنواعا سوريالية من التعذيب، فيها سادية غريبة”6. 
- رسم عبد العزيز مريد )الوث. رقم 248(7:

)الوث. رقم 248(
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+ طبيعة العالقة بني الجالد والضحية:
- “ليس هناك تعريف محدد لنوعية هذه العالقة، ففي الدوائر املغلقة حيث يسود القمع واإلرهاب والتعذيب، نجد مستويات 
متعددة لهذه العالقة، ففيها املستوى التلقايئ الذي يتجىل يف كون الجالد له أوامر تلقاها للرضب والتعذيب بدون كالم وال ابتسامة وال 
رحمة، وفيها مستوى ثان فنحن يف درب موالي الرشيف التقينا بأناس كانوا مكلفني بحراستنا وباستنطاقنا، وميكن أن أقول إنهم كانوا 
يتحلون بعواطف إنسانية من أنبل العواطف التي يتحىل بها اإلنسان الطيب الخدوم املتعاطف مع إخوانه من بني البرش، لقد كانوا 
يقدمون لنا مساعدات يف حدود ما هو مسموح لهم به، وأحيانا يغامرون ويتجاوزون بكثري ما هو مباح لهم به يف هذه الدوائر يف مدنا 
ببعض ما نطلب منهم، يف حني كان هناك أناس معهم يف نفس الفريق وكانوا من أرشس خلق الله يف تنفيذ التعليامت، بل يف االجتهاد 

من عندهم أللحاق أكرب األذى باملعتقل”8.

+ “البريويك” )الببغاء(:
- “)...( نودي عىل رقمي “122” ! قفزت من مكاين كاملجنون. تسارع وجيب قلبي. حتى كاد يتوقف. جاء من اقتادين رأسا، إىل قاعة 

التعذيب. ما أن ولجتها حتى دفعت يف وضعة الببغاء التي طاملا سمعت عنها.

أجلسوين أرضا، والعصابة عىل عيني، وتنوا ركبتي إىل أن صارتا لصق صدري. كام يفعل يف وضعة اليوگا. أوثقوا يدي إىل رجيل بخيط. 
رفعوين من عىل األرض. وضعوين فوق طاولة بواسطة مثلث معدين دسوه تحت ركبتي. رشعوا ينهالون بسياطهم عىل باطن قدمي. 
أبالغ بالرصاخ. ذلك بأن األفظع إمنا جاء بعد بضع دقائق عندما  انتزعت مني رصاخي. الحقيقة أنني كنت  كانت رضبات خاطفة، 
أحسست بيد تفتح فمي، وتبقي عىل فمي مفتوحا، ويد أخرى تصب دفقات من املاء يف فمي. أحسست بأصبعني يسدان منخاري، 
ليمنعاين التنفس. إنه ماء أفرغ يف فمي، مل يكن يف مقدوري ابتالعه. أو ابتالعه بكامله عىل األقل. كلام أردت أن أستنشق الهواء، إال 
أضطر البتالع مزيد من ذلك املاء، مام كان يسبب يل االختناق. كانت بضع ثوان من ذلك الخنق كافية لتصور يل عذاب املوت. كان 
جالدي يتوقفون لبضع هنيهات. يكفون خاللها عن صب املاء. ليك ميكنوين من التنفس. كان ذلك يشعرين ببعض االرتياح. لكنهم كانوا 
ال يلبثون أن يعودوا، إذا انقضت تلك الهنيهات، إىل ما كانوا فيه من تعذيبي، إىل أن يبلغوا يب إىل الخنق – االختناق – عذاب املوت. 

ثم يتوقفون هنيهات. يعودون بعدها الستئناف عملهم.

كم دامت تلك املحنة ؟ علم ذلك عند الله. وأيا ما يكن، فقد ظللت 
جلدي.  تحت  تطقطق  بعظامي  أحسست  أن  إىل  بأتونها،  أصطيل 
انقطاع أنفايس، بدنو أجيل. مل يكن يقل عن ذلك  أحسست، من فرط 
الجميع،  عني  تخىل  قد  وحيدا،  بكوين  املمض  اإلحساس  ذلك  فظاعة 
إنساين.  تتناهشني جوارح تجردت من كل شعور  فريسة  وأنني رصت 
وأنني رصت أعزل، بدون مغيث. ال أرسة، وال أصدقاء وال رفاق. ال أحد. 
تقلص جسمي، فإذا هو يتحول )...( إىل قطعة لحم، بال حول وال قوة. مل 
أرفع أصبعي )إذ يطلبون من الضحية بني أيديهم أن يرفع سبابته متى 
ريض أن يعرتف(. مل يكن ذلك مني ألنني كنت أتحمل التعذيب، وأعاند 
يف عدم االعرتاف اصطناعا للبطولة. بل ألنني مل أكن أعرف، عىل وجه 
التحديد بم أخربهم. وبم أعرتف لهم. فام عدت املناضل الثوري. قلت 
لهم ذلك. وأعدته. ماذا يريدون مني زيادة ؟ أن أعرتف ؟ وأديل بأسامء ؟ 
وأفيش مواعد ؟ فام عاد يل انخراط يف أية منظمة، بل إن األشخاص الذين 

كنت ألتقيهم قبلئذ، مل أرهم منذ شهور كثرية.
اللذين تحمال ثقل جسمي  وضعوين أرضا. فام أعظمها راحة لكتفي، 
ليمكنوا  وميسدونها،  يدلكونها  رشعوا  ورجيل.  يدي  وثاق  فكوا   ! كله 
للعروق أن تنفتح، وللدم أن يعود للتدفق فيها. أجربوين عىل النهوض، 
والسري عىل قدمي، أمامهم. أخذوا ينهالون رضبا عىل ظهري، وركال عىل 
مؤهريت. ليك أرسع يف سريي. مضوا يب إىل مكاين، يف ذلك الرواق، مرتنحا 

لقاء بني كامل الحبيب )مجموعة بالفريج( وجواد مديدش )مجموعة عىل قدمي املتورمتني مبلال حتى النخاع”9.
الرسفايت( يف أحد ممرات "الدرب" أثناء زيارة وفد حقوقي أجنبي
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- “... أمرين الشخص الالمريئ الذي يستجوبني بنزع الرسوال والقميص. نفذت ذلك، قيدوا يدي عىل ساقي، ثم ربطوا ساقي إىل رديف، 
حيث أصبحت عىل هيأة مكورة. كنت أتنفس بصعوبة. جعلوا قضيبا حديديا خلف ركبتي، رفعوين إىل أعىل فانقلب رأيس مبارشة إىل 
األسفل. أدركت أنهم سيعذبونني، بدون شك، عىل الطريقة املسامة ب “الببغاء” ... وكنت أريد أن تكون عيني مفتحتني – ما الذي 
سيلحقني منهم بالضبط. ضغطت عىل فمي بغضب كطريقة لقول ال .. ال .. لن أتكلم، وأخذت أتنفس عن طريق األنف الهثا. كنت 
أفضل أال تكون الطاقية حول وجهي ليك أنظر إليهم ... إنني معلق عىل قضيب الحديد وهو مثبت يف مكان ما... العودة من أجل 

التفاصيل”10.

+ “الطيارة”:
«Cet «avion-là», n’avait absolument rien avoir avec celui que le monde connaît. C’est un moyen pour « faire 

voyager » le détenu dans le monde horrible de la torture. On m’ordonna tout d’abord de me mettre à nu, et on 
me serra davantage le bandeau sur les yeux. De telle sorte que je n’avais pas pu dévisager mes tortionnaires. Après 
m’avoir soigneusement ligoté par des cordes les mains derrière le dos qu’on joignit à mes pieds ligotés, on fit passer 
une barre de fer à travers ces cordes et on suspendit mon corps, tel un arc, à un perchoir. Comme un agneau sur 
une broche de rôtisserie. Le corps entraîné vers le bas par son propre poids provoque des maux atroces au niveu des 
poignets, des épaules, du bassin et des orteils. Pour accentuer la souffrance et me pousser à répondre positivement 
à leurs questions, mes bourreaux m’assénèrent une avalanche de coups secs sur la planche des pieds à l’aide d’un 
bâton ou d’un nerf de bœuf …»11.

+ الفلقة:
بشتى  املعلومات واالعرتافات  انتزاع  لقد عملوا عىل   )...(“  -
الجسد،  أطراف  جميع  يف  املتواصل  بالرضب  بدءا  األساليب، 
وانتهاء بالفلقة والطائرة التي بدل أن تعلو بك يف الفضاء تنزل 

بك إىل أسفل...

مربحا  الفلقة رضبا  عملية  يف  القدمني  عىل  الرضب  كان  لقد 
لقد   ... طويلة  ملدة  مستحيال  يصبح  عليهام  الوقوف  إن  حتى 
اعتقدت ذات يوم أنني لن أعاود امليش عليهام أبدا. لقد كان 
تحت  أو  القدمني  باطن  عىل  الكهربائية  الصدمات  تسليط 
األظافر يجعلني تحت رحمتهم وأنا أشعر بآالم يصعب وصفها، 
وهم يجيطون يب يف حيوانية غريبة وهمجية مسعورة كالكالب 
التذكر: كم عدد الرضبات ؟ كم  أو  العد  ... ال أستطيع  الضالة 
عدد الصفعات ؟ كم تنكيال كم تحطيام ؟ كم إهانة تلقيب ؟ 
كم أصبت بضيق التنفس بعد حاالت التعذيب ؟ ما آثار ذلك 
؟ ما نتائجه ؟ ال أدري ؟ كل ما أدريه أنني كنت غارقة يف وحل 

التعذيب واإلهانة، قذرة ولكن روحي ظلت طاهرة”12.
 

+“الشيفون”:
«L’étouffement par l’eau se fait en pesant un torchon à laver les sols (en toile de sac) sur la bouche. Le raffinement 

de ces experts de  la  torture, par  rapport à ceux que  j’avais  subis à Rabat en  janvier 1972, est de  se  contenter 
d’humecter régulièrement ce torchon, ce qui produit le même effet d’étouffement que lorsqu’il est abondamment 
arrosé, mais ainsi, le corps ne s’emplissant pas d’eau, la torture peut durer beaucoup plus longtemps.

فاطنة البيه تسرتجع ذكريات درب موالي الرشيف
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A  plusieurs  reprises,  sur  ce  chiffon ainsi  humecté  d’eau,  les  tortionnaires  frottaient  un  produit  chimique  qui 
donne alors une légère mousse. L’effet en est pour le moins étrange : on éprouve le besoin irrésistible de se mordre 
la bouche pour boire son sang. Sans doute y-a-t-il d’autres effets indiercts sur le système nerveux ? S’agit-il d’un 
produit légèrement caustique comme la potasse et ce besoin n’est-il pas un réflexe par le sang ? Pour combattre 
cette causticité ?»13.

+ الكهرباء:
«Électricité: sur les cheveux, sur les bras, sur les cuisses. Aïe. Sensation étrange. Douleur désagréble. C’est quoi 

cet engin, un fil, une baguette électrique ? Je n’entends pas de moteur, juste un petit bourdonnement produit par 
l’instrument. Le mal est là. Encore un électrochoc. Je crie. Le cri aigu, plus aigu que mon timbre de voix. «Crix de 
pute», m’assène un tortionnaire.

Questions après questions. Toujours suspendu. Les «descentes» ne durent pas beaucoup. On me fait tinter deux 
clés près des oreilles. Je les connais bien, ces clés. «Tu dois nous dire ce qu’elles ouvrent, ces clés». Ils veulent les 
maisons. Tenir, tenir. Au moins permettre aux camarades de déguerpir (…).

J’étais mouillé. De temps en temps, ils me versent de l’eau sur les plantes des pieds. Et ils reprennent toujours 
plus fort. Des douleurs atroces dans toutes les parties du corps. Les plantes des pieds, qu’étaient devenues, de la 
viande hachée ? Je ne sentais plus, de ces plantes, qu’un picotement désagréable. Et de la cravache sur les orteils. 
Directement sur les orteils. Encore sur les orteils»14.

+ إهانة أرس املحتجزين:
- “)...( فاليوسفي أيت قدور يخربين – دامئا – وطيلة مدة االعتقال بطرد والدي من سلك الرشطة، ألنه خطاف، والحال أن والدي 
)رحمه الله( كان مرتفعا عن ذلك ألنه من جهة ورث عن أبيه ما يجعله غنيا عن مثل هذه املامرسات، ومن جهة ثانية كان يقاوم كل 
األساليب غري املرشوعة.. وخري دليل عىل ذلك، تعرضه الستفزاز مبارشة بعد اعتقايل.. كإحالته عىل املجلس التأديبي ... وكأنه مسؤول 
مبارشة عن توجهايت وقناعايت الفكرية.. أيضا تم تعيينه بوجدة .. نتج عنه تقديم استقالته من العمل.. فرفضت. متسك بقراره.. ففصل 
من الوظيفة بعد سنة من التقاعد النسبي )...( أتذكر بعض الضغوطات األخرى التي مورست عليه نتيجة اعتقايل. هي أن والدي بعد 
عامني من مامرسة تخصصه وقعت له مشاكل يف السمع فهيأ ملفا طبيا يف املوضوع، وأعفي من املنصب.. لكن بعد اعتقايل أول قرار 

اتخذ هو إرجاعه إىل قسم االتصاالت.. بالرغم من كل الوثائق والشواهد الطبية التي تقر بالرضر الناجم عن مامرسة تلك املهمة”15.

+ املنع من الكالم:
- “عندما تم توزيعنا عىل مناطق متفرقة باملعتقل كان حظي مرة أخرى سيئا، إذ وضعت يف مكان )...( يخضع عىل الدوام ملراقبة 
الحراس )الحجاج( فيصعب عىل املتواجد به اإلفالت من الرقابة املسلطة عىل املعتقلني بحيث يصبح املستقر باملكان غري قادر عىل 
الحديث لكونه يوجد يف مكان معزول تحت أنظار الجالدين، ففي الوقت الذي يكون فيه املعتقلون داخل الغرف يف وضعية تسمح 
لهم أحيانا بتبادل الكالم فيام بينهم عندما يكون ذلك ممكنا ويف غفلة من الحراس عندما ينشغلون يف أمر ما، كان املوجود باملمر مكلفا 
مبراقبة الحراس وإخبار املعتقلني املوجودين داخل الغرفتني الواقعتني عىل امتداد املمر بقدوم الحارس يك ال يضبطهم وهم يتحدثون أو 
ينزعون العصابة )البانضا( فيتعرضون للعقاب، وغالبا ما كان الواقع يف املمر يراقب الحارس وعندما يحس بأنه ابتعد عن املكان وانشغل 
يف امر ما يوجه إشارة إىل املعتقلني املوجودين بالغرفتني إما بإحداث صوت معني أو حركة معلومة، فتستغل املناسبة بالداخل من طرف 
املناضلني حيث يتعرفون عىل بعضهم ويتحدثون فيام بينهم، وقد كان الذي يبعث هذه اإلشارات قليال ما ينجو من العقاب الشديد 

من طرف الحراس، الذين كانوا يأمرونه بالوقوف أمام الحائط ملدة طويلة ويلهبون ظهره برضبات السوط بطريقة همجية وحشية.
قضيت عدة أيام بهذا املكان، وكنت حريصا عىل أال أقوم بدور مراقبة الحراس وبعث اإلشارات املوحية بانشغالهم وغفلتهم للمناضلني 
يف الداخل إال عندما أتيقن من أن عيون الحراس وأسامعهم لن تتمكن من ضبطي متلبسا بذلك، حتى أنجو من العقاب الشديد )...(. 
بعد اإلقامة عدة أيام باملمر تم نقيل إىل الغرفة السوداء )...(، فتخلصت من املوقع الخطري الذي قضيت به عددا من األيام تحت 
الرقابة املشددة للحجاج وقد تعرضت خاللها للعقاب مرات عديدة بسبب أو بدونه فقد كان يكفي أن تصدر منك أية حركة كيف ما 
كان نوعها أو تحدث صوتا ما كأن تسعل أو تعطس بطريقة ال إرادية فيعترب سلوكك هذا إشارة موجهة إىل املعتقلني بالغرفتني آلخذ 
االحتياط واالنتباه )...(. وقد كان نقيل إىل الغرفة السوداء امتياز وضع حدا للخطر الذي كان يحيط يب يف املمر، إذ أصبحت داخل املكان 
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الجديد أحس بنوع من االطمئنان عىل أنني عىل األقل مل أعد مستهدفا يوميا اعقاب حراس املعتقل، كام أن التواجد باملوقع الجديد 
صار مينحني إمكانية التواصل مع بعض املناضلني )...(”16.

- “- وملاذا يف رأيك مينع الجالد الشخص الذي يكون رهن االعتقال من 
الرؤية والكالم ؟ ما هي الجدوى والفلسفة الكامنة وراء هذا املنع ؟

للشخص  بالنسبة  معروفا  كان  إذا  ألنه  املعلومة،  للحفاظ عىل رسية   -
الخاضع لالعتقال، من هم املعتقلون معه، وما هي املعطيات املتوفرة لدى 
الرشطة بخصوص امللف سيصعب عىل الجالدين أن يباغتوه باألسئلة أثناء 
الشهور  فطوال  اإلرهاب،  عنرص  هناك  ثم  االعرتافات،  النتزاع  االستنطاق 
التي مكثناها يف درب موالي الرشيف، كنا فاقدي اإلحساس باالتجاهات 
الساعة  كم  نعرف  وال  النهار،  عن  الليل  منيز  نكن  مل  فنحن  واملرجعيات، 
وأين هم باقي الرفاق ومن الذي اعتقل ومن الذي ما زال حرا طليقا ومل 
نكن نعرف ماذا يجري يف العامل، وحتى من أين ستنزل الرضبة، ومن الذي 
سيخضع لالستنطاق، وحول ماذا... فهذه وضعية يصبح فيها اإلنسان هالميا 
بدون مرتكزات، وكأنه معلق يف الفراغ، وعندما تخضع لالستنطاق من غري 
أن ترى قسامت وجوه الذين يستنطقونك والحركات التي يتبادلونها فيام 
تم  إذا  ناهيك  قوية،  لحظة ضعف  تصبح يف  الظروف  بينهم...ففي هذه 

تصعيد درجات التعذيب إىل مستويات مهولة”17.

+ الحرمان من قضاء الحاجة:
- “ذات مرة أحسست برغبة يف قضاء الحاجة، ناديت عىل الحاج لكنه تجاهل ندايئ، فكررت املناداة بصوت عال فأىت يسب غاضبا، 
وأمسكني من كتفي وجرين كالكبش يف ممر طويل حتى وصلت إىل مرحاض أمامه جمع من الرفاق ينتظرون محصورين مكروبني 
أراهم من تحت العصابة يتوجعون. وبعد أن دخلت املرحاض بدأ الحاج ينادي عيل بشدة وطلب مني أن أرسع بالخروج، وعندما 
تأخرت دفع الباب ورآين أقيض حاجتي. مل أكرتث له ألين تعودت عىل ذلك، وألين ال أرى أمامي سوى الظلمة، لكني كلام تذكرت ذلك 

فيام بعد أغضبني وأشعرين باالشمئزاز”18.
- “)...( ال يسمح لهم بزيارة املرحاض إال مرة واحدة خالل 24 ساعة، إذ كان الحجاج يرشفون كل صباح انطالقا من السادسة صباحا عىل 
تنظيم الذهاب إليه بحيث ميسك أحد الحجاج باملعتقل األول عىل أن يكون زمالؤه قد اصطفوا يف سلسلة ميسك كل واحد فيها بالذي 
قبله ويسوق الجالد املعتقل األول للسلسلة التي كانت تتجه عىل املكان املعلوم، وعند الوصول تبدأ عملية الدخول بالتناوب عىل أال 
يقيض كل معتقل أكرث من دقيقة واحدة بالداخل وإذا تأخر يدخل عليه الحاج ويخرجه بالعنف والرضب بالسوط، وبعد االنتهاء من قضاء 
الحاجة بهذه الطريقة الهمجية والتي كانت تتم أحيانا تحت أنظار الجالدين تنظم السلسلة من جديد ويساق املعتقلون إىل معتقالتهم، 

وال يسمح ألحد بالذهاب إىل املرحاض مرة أخرى، إذ يجب انتظار مجئ السادسة صباحا من اليوم املوايل لزيارة املكان من جديد.
وقد كان املعتقلون عند زيارتهم القصرية للمكان يستغلون املناسبة لتنظيف وجوههم وأفواههم وباقي األطراف األخرى ألنهم كانوا 

يعرفون أنه لن يكون ذلك يف متناولهم يف فرصة أخرى )...(”19.

+ التهديد باالغتصاب:
-  “)...( هذا البولييس الوغد هو الذي أيقظني من كابويس بركلة من رجله أصابت جبهتي، رابط هناك يتابع رد فعيل – مازحا بدون 
شك – لينتهي به األمر، بعد أن ركلني مرة أخرى عىل ركبتي، إىل إيقاظي، وها هو اآلن يتفحصني أيضا. إنني أتصور خياله الثابت عرب 
العصابة، وقد تصيبني ركلة ثالثة، وبصورة ال إرادية استجمعت عضالت جسمي ليك أقاوم رضبته وحبست تنفيس إىل اقىص حد ممكن، 
ولبدت يف مكاين محاوال أال أتحرك )...(، وبعد وقت طويل ملحت خياله يتحرك وبدأت أسمع وقع أقدامه البطيئة والثابتة ترضب أرض 

املمر اإلسمنتية. وفجأة رن صوت لعله أىت من آخر املمر:
- أال تريد أن تنكح أيها الحاج ؟

فكلمة »الحاج« جعلتني أهتز من املفاجأة، فتساءلت: كيف أمكن لهذا الوغد أن يحج إىل مكة ؟ فرد الحاج هذا عىل صديقه قائال:

ممر من فضاء درب موالي الرشيف
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- وهل تحسب لو كنت راغبا يف ذلك، أن أصاب بالحرج ؟
أحسست أنهام يريدان تخويفي، والواقع أنهام كانا يف غنى عن مزيد من اإللحاح، فانا أعرف أن مبقدورهام أن يلحقا يب جميع الرشور 
املمكنة وكدت أكتب جميع الرشور غري املمكنة وغري املتخيلة، كأن يحاوال مواقعتي أو يدخال يف أستي عنق زجاجة ما بعنف حتى 
يتمزق مني اللحم، أن يحمالين عىل التعري، فيجتمعون، أربعة أو خمسة عىل مالكمتي وأنا معصب العينني، أو عىل رضيب ألتفه سبب 
ممكن ... ثم تصورت أنهام يدخالن خرقة رثة يف فمي بعنف ليك ال اقوى عىل الرصاخ، فينتزعان قامطي وبنطايل بعنف ثم يفرقاين 
رجيل. ال أملك إال جهدا تافها أقاوم به، كام لو أنني كنت أتشبث بهبة ريح، فيغمرين قلق يجل عن الوصف، فيام يأخذ أحدهام برقبتي 
والثاين والثالث برجيل، بينام يركب الرابع فوقي وأنا ال أقوى عىل فعل أي يشء، وأحس بذكره يف أستي، ثم أحاول جاهدا أن أشد 

عجيزيت، أن أرصخ، أن أتخبط ...
- هل تقول الحق أيها الحاج فالظاهر أنك متوتر، وعليك أن تنكح ليك تهدأ قليال ...

يذكرين  وكأنه  بقوة،  برجليه  األرض  أخذ يرضب  الوقت  نفس  ويف  مني،  بالقرب  مر صاحبه  عندما  املخادع  اقرتاحه  البوليس  ألقى 
بالرضبات التي اصابتني منه، ليك يوقظني يف حالة ما إذا سيطر عيل النوم ... ليفهمني بأنه عىل اهتامم خاص بوضعيتي ...”20.

+ معاناة النساء:
- “فبدرب موالي الرشيف ال وجود لحارسات خاصات باملعتقالت: إذ كنا ننام أمام أعني الحراس، )...(، فقط نحن املعتقالت كان 
مسموحا لنا بقضاء الحاجة خلف أبواب املراحيض ولكن دون إقفالها وإال تعرضنا ألصناف من العقاب، وكان من بني أشد اللحظات التي 
شعرت فيها باإلهانة، هي تلك التي كنت فيها بحاجة إىل »فوطات« النظافة مثل أية فتاة أو امرأة مرة خالل كل شهر، ومل يسمح يل بها، 
لقد كان الحراس يتلذذون مبعاناتنا، ويتفننون يف إهانتنا، وكان بعضهم يستهزئ منا قائال«آش الداكم لهاديش ... ياك أنتم غري عياالت« 
كام لو أن النضال يقترص عىل الذكور فقط. وكان الحراس ينادوننا بأسامء ذكورية فاختاروا يل اسم »حميد« وقد تعودنا نحن املعتقالت 

عىل هذه األسامء، إذ مبجرد املناداة عىل واحدة منا باسمها الذكوري إال وتضطر لالستجابة، وكا عصيان يعرض صاحبته للعقاب.
كثرية هي املعاناة )...(، إضافة إىل محاولة التحرش، حيث تعرضت إحدانا لتحرش من طرف أحد الحراس فانتفضت باقي املعتقالت 
يف وجهه، وألنني استمريت )استمررت( يف االحتجاج والرصاخ تعرضت للرضب والصفع إىل درجة أين شعرت معها أن وجهي تحول إىل 
شبه ورقة نظرا للقساوة والعنف الذي مورست به عملية الصفع. إهانات الحراس كانت متعددة وتتكرر باستمرار مبا يف ذلك توجيه 

الكالم الساقط إلينا )...(”21.

+ سوء تغذية معتقلة حامل:
- “)...( كانوا يقدمون يل كل صباح قطعة خبز يابس وكوبا من الشاي ... )...( وعند الزوال قطعتني من الرسدين املعلب وقليال من 

الطامطم ... وجبتني يف اليوم ال غري كانتا هي النظام الغذايئ بالدرب. ومن حني آلخر يستبدل الرسدين بالعدس.
معتقلة حامل يف مثل حالتي، كيف لها أال تشعر باإلهانة والتعذيب النفيس ؟ وكيف لها أال تخىش عىل جنينها !؟ ... كنت دامئا أتصور 
أن من بأحشايئ ال ميكن أن يخرج إىل الحياة كباقي بني البرش ... كنت أشعر أن من ببطني إلن مل ميت، فمن املؤكد أنه سيولد مشوها.
“الكالسيوم” لذلك طلبت مقابلة “قدور  املولود سيعاين نقصا يف  أن  الرديء هو  الغذايئ  النظام  إليه هنا بسبب  انتبهت  ما  وأول 
أننا  الله عىل  الحليب، فأجاب باستعالء:”احمدي  اليوسفي” وعندما سمح يل برؤيته، دخلت مكتبه وطلبته مستعطفة أن يعطيني 
نطعمك، فأمثالك ال حق لهم يف الطعام”. استعطفته ورشحت له تخوفايت عىل الجنني فقال: “سنعطيك الحليب، ولكن رشيطة أال نقدم 

لك شيئا آخر”.
وافقت عىل اقرتاحه، ألنني كنت مستعدة للتنازل عن أي يشء مقابل أن أضمن للجنني أن يولد كسائر الناس. إال أن “قدور اليوسفي” 
مل يف بوعده، وعندما علمت إحدى التونسيتني باملشكل، بعثت يل كوبا من الحليب مع أحد الحراس وطلب مني هذا األخري أال أخرب 
أحدا بهذا األمر، فتساءلت مع نفيس: كيف للتونسية أن يكون عندها الحليب وباقي املعتقلني محرومني منه، خاصة أنا التي أحتاج 
منه كميات وافرة من أجل الجنني !؟ وسأعرف فيام بعد أن للتونسية عالقة مشبوهة بقدور اليوسفي. وعندما طلبت مرة أخرى مقابلة 
هذا األخري مل يسمح يل بذلك، ولكن عندما علم اليوسفي بسبب طلب املقابلة قدم يل الحراس يف اليوم املوايل الحليب دون الخبز 

والشاي أو الرسدين.
ألزيد من أسبوعني وأنا اتناول الحليب دون سواه، إىل أن شعرت بانهيار قواي، وعندما الحظ الحراس ذلك، حيث كلام وقفت إال 

ووقعت إىل األرض أخربوا قدور اليوسفي بذلك وسمح يل بتناول وجبايت الغذائية كام يف السابق”22.
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+ مواقف إنسانية لبعض “الحجاج”:
- “كل النساء الحوامل يف العامل يشتهني بعض األطعمة إال أنا، مل يكن من حقي أن أشتهي إال ما أمر به “قدور اليوسفي” وهو ما 
ينفذه أعوانه وحراسه. ويف إحدى املرات اشتهيت الربتقال ولكن ما باليد حيلة ... بكيت تلك الليلة بكاء شديديا حتى منت، ويف الصباح 
أخربت أحد املسؤولني ويدعى “صدقي” مبا حدث يل خالل الليلة املاضية، ويف الغد أحرض يل علبة كارطونية بها برتقال. فرسرت لذلك 

وشكرته كثريا وأوصاين بالكتامن.
أكلت بضع برتقاالت بنهم شديد، ومل أكن أصدق أن أرى برتقاال بدرب موالي الرشيف، وظننت أين أحلم ... أخذت اإلذن من “الحاج” 

فدخلت املرحاض، وعند عوديت عىل الزنزانة مل أجد علبة الربتقال، وسألت الحارس عنها فأكد يل أنه ال يعلم شيئا.
بعد حوايل نصف ساعة استدعاين اليوسفي إىل مكتبه، ووجدت معه “صدقي” ومسؤولني آخرين من الرباط وحراس كثريين، سألني 
“قدور اليوسفي”: من اعطالك الربتقال؟ وكنت مجربة عىل قول الحقيقة، وأرشت إىل “صدقي” فسأل اليوسفي مرة أخرى: وماذا كان 
بالعلبة ؟ فأجبت: برتقال، ثم أضاف: وماذا غري الربتقال ؟ فقلت له: ال يشء ... “إنك تكذبني” قال اليوسفي، فأقسمت له أن ال يشء غري 
الربتقال، فتناول شوكة / سورانك وقال: وهذه أمل تكن يف العلبة فقلت له والله مل أجد يف العلبة غري الربتقال أكلت منه بضع برتقاالت 

فخرجت من الزنزانة إىل املرحاض، وعند عوديت فوجئت بغياب العلبة.
لقد اتهموا “صدقي” بأنه أحرض الشوكة / السورانك بهدف مساعديت عىل االنتحار. ولذلك تعرض لالستنطاق. ووجهوا له إنذارا رغم 
شهادة الحارس الذي تسلم منه العلبة وأاعطاين إياها، وهو ما أكد لليوسفي أنه ساعتها مل يكن بالعلبة غري الربتقال. وهو ما يعني أن 

“صدقي” كان له أعداء أرادوا أن يوقعوا به”23.

- رسالة جامل شيشاوي إىل اليوسفي قدور: 
«Je peux vous le dire aujourd’hui. Le saviez-vous M. Y. Kaddour ? A Derb Moulay Chrif, dans ce commissariat 

de  l’horreur  où  vous donniez  vos  ordres,  il  y  avait  bien des  «hajj»  qui n’aimaient  pas  ce  qu’ils  faisaient. Mes 
compagnons de galère et moi, nous nous souvenons des plus méchants, des plus sadiques, ceux qui prenaient plaisir 
à nous voir souffrir et privés de tout. Mais nous nous souvenons aussi des gentils, de ceux qui nous offraient des 
moments  rares d’humanité. Une chanson d’Oum Kaltoum que nous  faisaient  écouter pendant deux heures un 
gardien à la veille d’un aïd, était une manière de nous réconcilier avec le monde des hommes, une manière de 
réaliser que dans un tel système de répression, des exécutants, des hajj, n’étaient pas très fiers de ce qu’ils faisaient. 
Ils existaient, et nous les avons rencontrés.

Je me souviens aussi d’un commissaire, Housni, aujourd’hui décédé, à qui il faut quelque part rendre hommage 
car  il a  su rester humain dans un  lieu qui a  fait de  la déshumanisation un mode de vie et de pensée. Seriez-
vous  capable de  le  comprendre?  J’ai presque envie de vous  confier que  les  interrogatoires auprès de  lui  étaient 
des moments de répit. Nous soufflions. Ce commissaire a ôté ma bande, m’a donné un café, m’a laissé regarder 
quelques minutes une coupe des clubs champions à la télé. 5 ou 10 minutes de football pour un amoureux fou de 
l’équipe de Barcelone, ce sont peut-être des gestes dérisoires mais qui ont une valeur immense dans l’univers de 
Derb Moulay Chrif.

Je ne crains pas de le reconnaître. En cette phase où la lumière est en train de se faire sur des pages douloureuses 
de notre histoire, il faut savoir rendre justice à toutes ces personnes qui étaient «bien», toutes ces personnes qui ont 
su prendre des risques en donnant à voir des gestes d’humanité alors qu’ils étaient payés pour montrer exactement 
le contraire»24.

+ عواقب التعذيب:
- “تم اقتيادي لدرب موالي الرشيف، األصفاد يف اليدين والعصابة عىل العينني، ولقد تعرضت لتعذيب فظيع للغاية، تعذيب دام 
ملدة طويلة وانتفخت عىل إثره قدماي بشكل ال يتصور لدرجة كنت أخىش أن يتم برتهام وحرماين منهام، ومل يتم نقيل من درب موالي 
الرشيف للمستشفى إال بعد أن ضج الحراس من الحالة التي كانت عليها قدماي، فقد بدأت تنبعث منهام رائحة كريهة وتعفنتا إىل 
درجة مل أعد أطيقهام، ولقد حملت إىل مستشفى ابن سينا، وكان يف طابقه الرابع أو الخامس جناح خاص بالبوليس الرسي الذي يحرس 
املعتقلني السياسيني الذين كانوا يأتون بهم للمستشفى لقد نادى البوليس عىل طبيب وجاء لفحيص، وملا رأى قدماي والحالة التي كانتا 
عليها أعلن عن تذمره مام أنا فيه وبدا عليه اضطراب كبري، وغادر القاعة من غري أن يرجع وفهمت أنه رفض اإلرشاف عىل عالجي... 
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ومكثت عىل ذلك الوضع وأنا مشدود للرسير بقيد، ويف النهاية تطوع ممرض يف املستشفى لعالجي، واشرتط عيل الصرب والتجلد أثناء 
قيامه بعمله، فأخذ مقصا وانهمك يف إزالة طبقة الجلد واللحم الننت واملسحوق التي كانت تغطي قدمي، وكان األمل فظيعا بشكل ال 
ميكن تصوره، وملا انتهى من عمله هذا صب عىل قدمي “اللكول” ...، ومراهم أخرى... وما زالت آثار الرضب عىل قدمي بادية إىل يومنا 
هذا، ومن حني آلخر يسألني ابني الصغري السن عن السبب الذي يجعل قدمي بالشكل الذي هام عليه من بقايا نذوب وآثار جراح 

غائرة وأجد صعوبة كبرية يف توضيح وتفسري األمر له...”25.

3( الخروج:

+ الوفيات:
- حسب أدبيات املجلس الوطني لحقوق اإلنسان: 

هناك “محتجزون من مجموعة شيخ العرب متت تصفيتهم بعد احتجازهم مبراكز غري نظامية”)الوث. رقم 249(26.

أوشويض أحمد
“اعتقل ليلة 10 نونرب 1963 من قبل أربعة عنارص من األمن من منزل أبيه بدوار أكنديف التابع إلقليم آيت باها وتم 

نقله إىل درب موالي الرشيف مبدينة الدار البيضاء. وجد مرميا بشاطئ زناتة الصغرى، بتاريخ 6 يونيو 1964”

عبد الله گاگاز
“اعتقل يف شهر أكتوبر 1963، من مقر عمله مبيناء الدار البيضاء، وأفرج عنه بعد أيام، ليعاد اعتقاله يف نفس الشهر من 

منزله، ونقله )ونقل( إىل درب موالي الرشيف. وجد مرميا بشاطئ زناتة الصغرى، بتاريخ 9 يونيو 1964”

عبد الله گجاج 
“بوزاليم”

“اعتقل مبدينة الدار البيضاء يف شهر أكتوبر 1963، وصدر يف حقه حكم غيايب باإلعدام، بتاريخ 16 دجنرب 1963، يف 
الوقت الذي كان يوجد فيه رهن االعتقال مبفوضية درب موالي الرشيف. وجد مرميا بطريق بوسكورة بتاريخ 9 يونيو 

”1964

)الوث. رقم 249(

وهناك محتجزون توفوا “امبفوضية الرشطة بدرب موالي الرشيف”)الوث. رقم 250(27.
باب الله بلعيد بن 

أحامد
“اعتقل يف صيف سنة 1963، وأصدرت املحكمة يف حقه حكام غيابيا بالسجن املؤبد، يف الوقت الذي كان فيه محتجزا. 

وقد تأكدت وفاته أثناء احتجازه مبفوضية درب موالي الرشيف”

الحسني أگرام
“اعتقل سنة 1963 بالدار البيضاء وأودع مبعتقل درب موالي الرشيف. ومثة قرائن قوية ومتطابقة عىل أنه تويف أثناء 

احتجازه”.

محمد ناجم
“اختطف يوم 10 غشت 1964 بالدار البيضاء، يف سياق حملة االعتقاالت التي شملت عددا من أعضاء حزب االتحاد 

الوطني للقوات الشعبية، واحتجز مبفوضية درب موالي الرشيف، وتويف بها نتيجة التعذيب”

محمد أزواق
“اختطف يف شهر يوليوز 1964 من إحدى املقاهي بحي بن جدية بالدار البيضاء، يف سياق حملة االعتقاالت التي 

شملت عددا من أعضاء حزب االتحاد الوطني للقوات الشعبية، واحتجز مبفوضية درب موالي الرشيف، وتويف بها من 
جراء ما تعرض له من تعذيب”

شفيق املدين أحمد
“اعتقل يوم 4 يونيو 1964 بالدار البيضاء، وأودع مبعتقل درب موالي الرشيف، وتويف أثناء احتجازه به بتاريخ 10 نونرب 

”1964
مجاهد قاسم 

أولحوس
“اختطف يف أواخر شهر شتنرب من سنة 1970، يف سياق حملة االعتقاالت التي شملت عددا من أعضاء حزب االتحاد 

الوطني للقوات الشعبية، واحتجز إثر اختطافه، مبفوضية درب موالي الرشيف، وتويف بها بسبب ما تعرض له من تعذيب”

)الوث. رقم 250(

.- حسب الصحافة: تورد أسامء املتوفني أثناء التعذيب يف درب موالي الرشيف أو إثره يف املستشفى )الوث. رقم 251(.
“)...( القارص إبراهيم حداش الذي لفظ أنفاسه جراء ركالت جالدي درب موالي الرشيف”28.إبراهيم حداش

عبد اللطيف زروال

»)…( Je me rappelle personnellement que lorsque j‘ai été intrepelé en 1977, Kholti me disait »tu vas 
goûter à tout ce que nous sommes prêts à faire et si tu penses à la résistance, si tu dis que Abdellatif 
)Zeroual( est un héros de la résistance, eh bien, tu subiras le même sort que lui. Nous allons te 
torturer à mort. Et nous allons t‘envoyer là où il est mort, c‘est-à-dire à Derb Moulay Chérif. Et c‘est 
effectivement l‘endroit où j‘ai été transféré dans la nuit pour six mois«29.
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أمني التهاين

»)…( décédé mystérieusement le 6 novembre 1985. Arrêté quelques jours plus tôt, le militant gauchiste 
est transféré à Derb Moulay Chérif. )…(, il subit les pires tortures : coups de bâton, étouffement au 
chiffon, immersion de la tête dans l‘eau souillée, etc. L‘ingénieur asthmatique ne supporte pas le 
traitement qui lui est infligé et perd connaissance à plusieurs reprises. Son état s‘aggrave au fil des 
jours et c‘est pratiquement mourant qu‘il est transféré à l‘hôpital Averroès à Casablanca. Malgré les 
séquelles q‘il porte sur tout son corps, il est normalement admis au service de réanimation sous 
l‘appellation de X ben X, »une technique utilisée à l‘époque pour masquer l‘identité des détenus 
politiques admis dans les hôpitaux publics«, explique ce militant associatif. Reprenant ses esprits, 
Tahani crie alors sa véritable identité, ce qui embarrasse sérieusement les policiers en charge de sa 
surveillance. Sèchement, ils demandent au médecin de garde de le calmer, à n‘importe quel prix. Un 
étudiant stagiaire de l‘époque raconte qu‘à ce moment, »le médecin administre à Tahani un cocktail 
neuroleptique, fortement déconseillé en cas d‘insuffisance respiratoire«. Le jeune ingénieur décède 
quelques heures plus tard … d‘un »arrêt cardiaque«, selon les documents officiels«30.

“سقطا )...( تحت التعذيب يف أقبية املعتقل الرسي اليسء الذكر درب موالي الرشيف )...(”31.زروال والتهاين

)الوث. رقم 251(

+ األمراض واألعطاب:
- “اختلفت اآلثار من فرد إىل فرد آخر. وحتى تستطيعون إدراك حدة ما عانيناه يف هذا املعتقل الرهيب أشري إىل أن أحد املعتقلني 
قد فقد عقله متاما وظل كذلك حتى بعد إطالق رساحه بينام حاول آخر االنتحار من شدة الضغط عليه وقد أصيب الكثري منا بأمراض 
أزمة حادة  انتابتني  والقلب حيث  الكيل  بدوري مبرض  أصبت  وقد  الجلدية وغريها.  واألمراض  والروماتيزم  والقلب  كاملعدة  مزمنة 
للكيل عندما كنت بدرب موالي الرشيف فبدأت أتلوى أملا وأتبول الدم ملدة أسبوع انقطعت خاللها عن تناول الطعام، مام اضطر 
معه البوليس إىل نقيل إىل مستشفى ابن سيناء بالرباط مقيد اليدين ومعصوب العينني فمكثت هناك بإحدى الغرف الخاصة بالطابق 
الخامس مدة 17 يوما تحت الحراسة املشددة. لكن مل يتم تقديم أي عالج يل ومتت إعاديت إىل درب موالي الرشيف فامرسوا عيل 
التعذيب رغم وضعيتي الصحية املتدهورة، حيث أتذكر أنهم منعوين من الذهاب إىل املرحاض يف فجر أحد األيام فكادت متانتي أن 
تنفجر مام جعلني أتبول داخل قنينة بالستيكية كانت موضوعة بجانبي.وعندما الحظ أحد الجالدين الذي كان يطلقون عليه اسم “بابا” 
وجود هذه القنينة مليئة بالبول انقض عيل كالوحش وفرض عيل أن أقف عىل رجل واحدة وأن أستند عىل الجدار بواسطة اليدين يف 
وضع مائل، وكنت كلام خارت قواي وسقطت أرضا إال وانهال عيل “بالكروا” ألعود إىل نفس الوضع. وإىل يومنا هذا ال زال الكثري منا 

يعاين من أمراض مختلفة سببتها الظروف الالإنسانية لالعتقال بدرب موالي الرشيف”32.
- رواية أحد أقارب محمد القاسمي: “خالل تعذيبه بني املخافر الرسية، ال سيام يف درب موالي الرشيف، تم إتالف جهازه التناسيل 
واقتالع إحدى خصيتيه، اليشء الذي ترتب عنه العجز الجنيس... كام تم تكسري فكيه االثنني بحيث أصبح عليه منذ ذلك التاريخ، وبناء 
عىل أمر املرحوم الدكتور مسواك، أن يدخل يف فمه 5 مساكات الغسيل )قرارص( ساعة كل يوم حتى يضمن دوام فتحه ويدخل بعض 

القوت بالكاد لجوفه بعد تعذر القيام بالحركة العادية للمضغ”33.

+ صعوبة االندماج:
- “)...( كان التكيف مع واقع العيش بعد مغادرة املعتقل يحتاج إىل وقت غري قليل إذ مل يكن من السهل العودة برسعة إىل التعامل 
مع الحياة العادية، فالتواجد باالعتقال ملدة تجاوزت نصف العام ويف ظروف قاسية جدا وجد اإلنسان فيها نفسه مقيد اليدين معصب 
العينني، ممنوعا من الحركة والكالم والرؤية )...(، فال شك أنه )...( يحتاج إىل بعض الوقت ليتعود عىل مواجهة واقع جديد، خصوصا 
بذل مجهود  يتطلب  الحياة،  الجديدة يف  الصعوبات  تحدي  التي متكن من  باألدوات  فاإلمساك  أصبح يحمل صفة معتقل،  أن  بعد 
كبري للوصول إىل قبول هذا الواقع املر امليلء باألسباب التي تجعل املعتقل املرسح يجد نفسه معزوال يف املجتمع، بعد أن صار الناس 
يحتاطون من االقرتاب منه، وأضحت األجهزة األمنية تحارصه من كل جانب وتحرص عىل رصد حركاته وسكناته، فلم يكن التحدي 
الذي يواجه املعتقلني السياسيني عقب ترسيحهم يقترص عىل التأقلم مع مظاهر الحياة العادية املالوفة من قبل فيام يتعلق بنوع 
التغذية والنوم والحركة والتعرض للشمس وغريها )...(، وإمنا يتجاوز الواقع ذلك إىل تحد أكرب وأعمق، يتعلق مبحاولة التخفيف من 
القمع والعنف عىل كل من يرغب يف االصطفاف  التي سلطت  املازومة  السياسية  تأثر كثريا باألحوال  الذي كان قد  ضغط املجتمع 
إىل جانب التنظيامت السياسية التي تختلف مع الحاكمني يف منط تدبري شؤون األمة، وهو ما فرض عىل أغلب املواطنني االبتعاد عن 



355 جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – احلي احملمدي بالدار البيضاء في القرن العشرين، محاولة في التوثيق

الشأن السيايس والعزوف عن االهتامم بالسياسة أو االقرتاب من االنتامء لألحزاب بصة عامة واملعارضة بصفة خاصة، بل وجعل الناس 
يبتعدون عن االرتباط أو مصاحبة األشخاص املحسوبني عىل الحركة التقدمية حتى وإن كانوا غري محسوبني عىل املعتقلني السياسني، 
أما إذا كان من املنتمني إىل هؤالء، فإن مقاطعته والنفور منه تصبح مامرسة يتطلبها الواقع للنجاة من متابعة ومراقبة املخزن وما 
ميكن أن يجلب ذلك من مشاكل ومحن، فكان من الصعب التغلب عىل مواقف الكثري من أفراد املجتمع حتى املقربني منهم والذي 
حتم عليهم الوضع السيايس غري السليم املوسوم بالقمع والعنف، االحتياط واالرتباط باملعتقلني السياسيني، خوفا مام قد يثريه ذلك 

من شبهات وتهم”34.

خامتة
ال تجمع مراجعنا عىل سنة معينة، تقرر فيها إغالق معتقل درب موالي الرشيف )الوث. رقم 252(، فحسب ما ورد يف إحدى الجرائد، 
باستنادها إىل بعض املصادر، فقد “أحيل عىل التقاعد« وكف »عن الدفاع عن أمن الدولة« يف سنة 1994، حيث أفرغ مام كان مرتاكام 

فيه من محجوزات ومن تجهيزات موجهة لنزالئه”35. لكننا اعتمدنا سنة 1991، باعتبار مصدرها الرسمي36. 

)الوث. رقم 252(
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وحسب علمنا البسيط، فإن هذا املركز مل يفتح بعد “تقاعده” إال مرتني، أوالها أمام وفد لهيأة اإلنصاف واملصالحة يف يناير372005، 
املجلس  يونيو 382009، بحضور ممثلني عن  الطوعي يف  أو غري  القرسي  باالختفاء  املكلف  املتحدة  األمم  لفريق  بعثة  أمام  واألخرى 
بوابة  أمام  امللتقطة من  الصورة  املحلية، كام توضح ذلك  السلطات  اإلنسان ومعتقلني سياسيني سابقني وممثيل  االستشاري لحقوق 

املعتقل )الوث. رقم 253(.

)الوث. رقم 253(

وقد عد قرار إغالق معتقل درب موالي الرشيف خطوة إيجابية ومهمة من بني الخطوات التي تعكس اإلرادة السياسية يف طي تلك 
الصفحة السوداء من تاريخ املغرب الراهن، غري أنها غري كافية، بل تحتاج إىل دعمها بخطوات أخرى أهم وأعمق، لعل أهمها هو القطع 
النهايئ مع جميع األساليب السابقة السالبة للحرية وتوسيع دولة املؤسسات والقانون واحرتام حقوق اإلنسان ... حتى ال يتكرر ما جرى 

يف هذا املعتقل ويف غريه من املعتقالت الرسية، وتطوى تلك الصفحة إىل األبد.
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رأينا، يف مقدمة هذا الكتاب، أن املجال الذي استقر عليه حي كريان سنطرال كان موطن الهراويني إحدى “فخذات” قبيلة مديونة، 
مع اإلشارة إىل تعرضه للضغط اإلمربيايل خالل القرن التاسع عرش، بحكم قربه من مدينة الدار البيضاء آنذاك، وما نجم عن ذلك من 

انتشار عواقبه املعروفة من حاميات ومخالطات وغريها.
ثم خصصنا الجزء األول من الكتاب لتاريخ مجال كريان سنطرال خالل فرتة الحامية، فبدأنا فصله األول، بالحديث عن التطورات التي 
طرأت عىل هذا املجال إىل حدود سنة 1937. وحاولنا أن نعرف ببعض أوجه التطور الصناعي الذي طرأ عىل رشق مدينة الدار البيضاء 
منذ بداية القرن العرشين، وال سيام بعد فرض معاهدة الحامية وتصميم بروست، مع الوقوف عىل ما ترتب عليه من ظاهريت الهجرة 
القروية والكريانات، وخاصة كريان سنطرال الناشئ بجوار محطة توليد الكهرباء يف روش نوار. ثم تناولنا تطور هذا الكريان خالل عقد 
الثالثينيات، من حيث موضعه وفشل املحاوالت الرسمية الرامية إىل القضاء عليه واألسباب التي ساهمت يف توسعه. ثم بينا الظروف 
التي دفعت املقاوالت الصناعية يف روش نوار إىل إحداث مجموعة من القرى إلسكان عاملها فيام بني الحربني العامليتني، مع الوقوف 

عند سياق إحداث قرية ال سيامف املعروفة باسم الكريان الجديد.
ثم انتقلنا، يف فصله الثاين، إىل التطورات الطارئة عىل الحي الصناعي الرشقي فيام بني 1938 و1949. فبعدما ملحنا إىل السياق العام، 
تحدثنا عن سياق إبعاد كريان سنطرال من الحي الصناعي يف روش نوار إىل خارج املجال البلدي سنة 1939. ثم وقفنا عىل متدد هذا 
الحي يف عقد األربعينيات فوق أرايض البلدية والخواص، وعىل سعي السلطات الفرنسية إىل التحكم فيه، دون أن توفر له ما يلزم من 
مؤسسات تعليمية واستشفائية وتجهيزات أساسية ... ثم انتقلنا إىل بعض العواقب املرتتبة عىل إقراره يف مكانه النهايئ، من قبيل معاناة 
سكانه العاملني يف مجملهم يف روش نوار من مشكل التنقل وتهافت بعض الوافدين الجدد من فاس والرباط ومراكش عىل األرايض 
القريبة منه الستثامرها. ثم تحدثنا عن مرشوع سوسيكا الذي تصورته رشكات روش نوار الصناعية، باشرتاك مع الدولة والبلدية، من أجل 
إنجاز قرية طموحة إليواء اليد العاملة يف كريان سنطرال يف بداية الحرب الثانية، مع الوقوف عند الصعوبات التي أثرت عىل ضعف 
حصيلته يف نهاية املطاف. ثم تحدثنا عن درب موالي الرشيف الذي تأخرت تجزئته إىل نهاية عقد الثالثينيات أو بداية عقد األربعينيات، 

وعام عاناه من ارتفاع كثافة سكانه وضعف بنيته التحتية، مام جعله بؤرة خطرية لألوبئة يف نهاية الحرب الثانية.
كريان  مجال  عىل  طرأت  التي  واألساسية  الكربى  التطورات  الجزء،  ذلك  من   )1956-1950( واألخري  الثالث  الفصل  يف  تناولنا،  ثم 
سنطرال يف إطار تصميم إيكوشار. فتحدثنا، يف البداية، عن التصورات واملرجعيات الفكرية التي تشبع بها هذا املهندس املعامري، 
مركزين باألساس عىل ما جاء يف ميثاق أثينا، دون إغفال السياق التاريخي الذي جرى فيه تطبيق ذلك التصميم. ثم انتقلنا إىل الوثيقتني 
املرجعيتني اللتني وضعهام قسم التعمري من أجل تطبيقهام يف كريان سنطرال واللتني تحكمتا يف تطوره العمراين واملعامري. ثم تحدثنا 
عن مساعي السلطات العمومية لتوفري الرشوط الرضورية لتطبيق ما جاء يف هذا التصميم من مشاريع، من عمليات كبرية لنزع األرايض 
وتجهيزها، مع ما ترتب عليها من زيادة معاناة سكان كريان سنطرال بسبب كرثة التنقيالت. ثم انتقلنا إىل الحديث عن الوحدات 
السكنية التي تم بناؤها، وخاصة البلوكات التي هيمن عليها البناء األفقي، دون أن نهمل بعض التجزئات األخرى. ثم تناولنا مختلف 
املؤسسات العمومية التي تم إحداثها يف هذه املرحلة، سواء كانت تعليمية أو استشفائية أو رياضية أو إدارية، مع الرتكيز عىل الهاجس 

االجتامعي الذي صار يحكم سلوك اإلدارة االستعامرية يف نهاية الحامية املتسمة باندالع حركة املقاومة املسلحة.
أما الجزء الثاين من هذا الكتاب، فقد خصصناه للعمل الوطني يف كريان سنطرال خالل فرتة الحامية، فتناولنا، يف الفصل األول منه، 
العمل الوطني يف كريان سنطرال إىل حدود نهاية سنة 1952، مع التأكيد عىل اعتامدنا باألساس عىل ما تفيد به الروايات الشفوية يف 
شأن بداياته، خاصة بالنسبة لحزب االستقالل، ووقفنا عند بدايات هذا الحزب والعنارص األساسية التي قامت بأدوار مهمة يف نرش 
مبادئه وتوسيع قاعدته يف كريان سنطرال. ثم انتقلنا إىل بعض األدوات األساسية التي استعملها الحزب يف توسيع قاعدته ونرش خطابه 
السيايس، بدءا بالدور الذي قامت به املدارس الحرة يف تعليم الصغار ومحاربة أمية الكبار، ويف مواجهة التعليم الخاضع لسلطات 
الحامية. ثم انتقلنا إىل الدور الذي قامت به كرة القدم يف استقطاب األطفال والشبان إىل حزب االستقالل، مع الوقوف عند دور العصبة 
الحرة وفرقة االتحاد البيضاوي عىل الخصوص. ومل نهمل الدور الذي قامت به الحفالت واملناسبات واألعراس يف العمل الوطني، حيث 
كان الحزب يوظف عنارصه للقيام بتمثيليات اجتامعية وتاريخية بسيطة ذات بعد وطني واضح. وأرشنا إىل تنبه الحزب إىل الدور 
الخطري الذي ميكن أن يقوم به االتحاد العام للنقابات املغربية يف الرصاع ضد االستعامر ومتكنه من اخرتاقه يف أواخر عقد األربعينيات، 
مع التعريف ببعض الوجوه النقابية االستقاللية املعروفة يف كريان سنطرال وما تعرضت إليه من اعتقال وطرد. وخلصنا، يف نهاية هذا 

خامتة عامة
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الفصل، إىل أن حزب االستقالل صار قوة سياسية كبرية يف هذا الحي عند نهاية سنة 1952، مام أجرب السلطات االستعامرية عىل العمل 
عىل إحكام قبضتها عليه.

ثم تناولنا، يف الفصل الثاين من هذا الجزء، حوادث فرحات حشاد يف كريان سنطرال يومي 7-8 دسمرب 1952، مع اإلشارة إىل سياقها 
باقتضاب. وحاولنا التعريف بأهم محطاتها بعد انفجار املظاهرة ليلة األحد صباح االثنني، مع ما رافقها من عواقب، سواء االستشهادات 
واإلصابات واالعتقاالت وعمليات املراقبة والتمشيط ... كام تناولنا األحكام التي أصدرتها مختلف محاكم الباشاوات والقواد، إضافة 
إىل املحكمة الدامئة للقوات املسلحة بالدار البيضاء، محاولني الوقوف عند بعض مظاهر معاناة أرس معتقيل هذه الحوادث من سكان 

كريان سنطرال.
ثم انتقلنا، يف الفصل الثالث من ذلك الجزء، إىل املرحلة األخرية من مراحل العمل الوطني يف كريان سنطرال والتي انفجرت بعد 
نفي السلطان ابن يوسف.فحددنا، يف البداية، الصعوبات التي يطرحها هذا املوضوع، من أجل التأكيد عىل أننا اقترصنا بالحديث عن 
مجموعة من االعتقاالت التي نتوفر عىل أدلة مادية عنها، مع حرصنا عىل تناول بعض جوانب معاناة املعتقلني وأرسهم وسعي سكان 

كريان سنطرال إىل التعبري عن تضامنهم معهم.
ويف الجزء الثالث واألخري من هذا الكتاب، سعينا إىل التعريف ببعض جوانب تاريخ معتقل درب موالي الرشيف خالل فرتة االستقالل. 
حاولنا، يف فصله األول، أن نقدم معطيات تاريخية بسيطة عن سياق إحداث كوميسارية درب موالي الرشيف يف الحي املحمدي يف 
بدايات االستقالل وتحويلها إىل محتجز رسي يف عقد الستينيات والدور األسايس الذي قامت به يف العقدين املواليني. ثم اجتهدنا، يف 
الفصل الثاين، من أجل إنجاز الئحة أولية ملن مر منها من املعتقلني السياسيني من أواخر عقد الخمسينيات إىل إغالقها يف أوائل عقد 
التسعينيات، مع ترتيبهم وفق مراحل ولوجهم إليها، واإلقرار بالحاجة إىل مراجعتها وتدقيقها وتنقيحها. ثم جمعنا، يف الفصل الثالث، 
عددا من النصوص والوثائق التي تحيك جوانب مختلفة من معاناة املحتجزين يف “الدرب”، سعيا منا إىل تقريب صورة هذا املعتقل 

إىل أذهان عموم القراء وتوفري مادة أولية للباحثني يف هذا املوضوع.
فهل أفلحنا يف تحقيق الهدف من هذا الكتاب ؟ نعتقد أننا ساهمنا، ووفق الرشوط التي صدر فيها الكتاب، يف إنجاز خطوة أساسية 
يف سبيل كتابة تاريخ كريان سنطرال – الحي املحمدي يف القرن العرشين، نأمل، صادقني، أن تليها خطوات وخطوات، وخاصة من خالل 
ما ينتظره الباحثون من تأسيس عدد من املؤسسات املهتمة باألرشيفات والوثائق ومن خالل ما يتوقعون الوصول إليه من الوثائق 
الجديدة التي تسعى املندوبية السامية إىل الحصول عليها ... ونعتقد، عىل األقل، أننا جمعنا يف هذا الكتاب عددا كبريا من الوثائق التي 
هي بحاجة إىل املزيد من الدراسة واالستثامر، كام حفظنا، يف الوقت نفسه، عددا مهام من الروايات الشفوية التي نؤكد عىل أهميتها، 
عىل الرغم من املشاكل التي تطرحها. ونعتقد، أيضا، أننا حققنا، ووفق رشوط البحث الحالية يف تاريخ املغرب الراهن، بعض حاجات 
عموم القراء يف الحي املحمدي من معرفة تاريخهم، وأمطنا اللثام عن كثري من الجوانب الغامضة يف أذهان مجموعة من أصدقائنا 

املهووسني بدقائق ذاكرة هذا الحي البيضاوي املهمش. 
ومام ميكن الخلوص إليه من دراسة تاريخ الحي املحمدي يف القرن العرشين هو أن حصيلة فرتة االستقالل كانت ضعيفة بالقياس إىل 
ما كان يأمله سكان كريان سنطرال من نضالهم ضد االستعامر. وإذا نظرنا إىل ما أنجز فيه من مرافق عمومية وبنية تحتية طيلة النصف 
الثاين من القرن العرشين، ميكن التأكيد عىل أنه مل يكن يساير تطور عدد السكان وارتفاع كثافتهم. وبدون الخوض يف مسؤولية هذه 
الحصيلة واأليادي املسؤولة عنها، نأمل أن ترسع خطوات اإلصالح من أجل تدارك ما فات سكان الحي املحمدي وغريهم من املغاربة، 
وتجاوز أشكال اإلحباط املسترشية والقضاء عىل مختلف الظواهر االجتامعية السلبية التي مل تزدد إال تفاقام من مخدرات وفساد و... 
وإذا كان مسموحا لنا بأن نختم هذا الكتاب بتوصيات، فإننا ندعو املسؤولني إىل الوفاء بالتزاماتهم يف إنجاز مرشوع الحديقة العمومية 
عىل املجال الواسع الذي سيتحصل من عملية ترحيل سكان كريان سنطرال إىل منطقة الهراويني، حتى ال تتحقق مخاوف كثري من سكان 
الحي املحمدي من هجمة املضاربني والرشكات العقارية عليه، مع أملنا يف أن يوفر فيه أكرب ما ميكن من فضاءات الرتفيه والرياضة 
التي يحتاجون إليها يف قضاء الوقت الثالث يف ما يعود عليهم بالنفع. كام نلتمس من املسؤولني الترسيع بالنظر يف كثري من طلبات 
بطاقات املقاومة وتحسني وضعيات كثري ممن يحملونها، إضافة إىل الترسيع بإنجاز مرشوع متحف املقاومة. وأخريا، وألن هذا الكتاب 
يندرج يف برنامج جرب الرضر الذي لحق بالحي املحمدي من جراء وجود معتقل درب موالي الرشيف الشهري، نختم بدعوة املسؤولني 
إىل الترسيع بإخالء عامرة معتقل درب موالي الرشيف، مع حل مشكل األرس الساكنة فيها بصفة مرضية بطبيعة الحال، وذلك حتى 

تتحول من معقل من معاقل الخوف والتعذيب وهدر الكرامة إىل منارة من منارات األمن واألمان وإشعاع حقوق اإلنسان يف بالدنا.
وال يسعنا، يف الختام، إال أن نردد مع العامد األصفهاين قولته الشهرية: “إين رأيت أنه ال يكتب إنسان كتابا يف يومه إال قال يف غده : لو 
غري هذا لكان أحسن، ولو زيد كذا لكان يستحسن، ولو قدم هذا لكان أفضل، ولو ترك هذا لكان أجمل، وهذا من أعظم العرب، وهو 

دليل عىل النقص عىل جملة البرش”. والله ويل التوفيق.
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1( الوثائق:
أوال( وثائق محافظتي عني السبع وأنفا:

أ( ملفات الرسوم العقارية يف محافظة عني السبع:
:)c( الرسوم -

1197837848741.7174.4265.2635.6905.966
6.6298.8579.3069.30710.11310.43511.95013.24813.313

13.31413.31515.99021.14621.94122.31222.50622.86322.907
23.02923.37423.86325.29726.19426.76628.64028.64329.089
29.29029.42429.68431.57931.93433.08333.71433.84634.657
35.09635.53936.03436.69936.82837.01837.50037.50138.649
39.09939.10139.13439.29340.73341.72141.89141.81541.828
42.08742.19742.74742.89143.29543.31863.684108.585.

:)d²( الرسوم -
8.7688.86411.19711.19811.34112.64912.690

- الرسوم )32/(:
16.41019.43120.764

ب( ملفات الرشكات يف محافظتي عني السبع وأنفا:
أنفاعني السبعالرشكة

568رشكة گاليكس
576رشكة بوليي 

678رشكة ال سيامف
717رشكة تروشتي
r/2.216رشكة سوسيكا

r/555الرشكة العقارية الفرنسية املغربية
2.3004.509الرشكة العقارية لسينام كريان سنطرال )السعادة(

ثانيا( وثائق املكتب:
رقم السجل التجاريالرشكة

57cرشكة الجري واإلسمنت
429cشابون فرير
833cرشكة بوليي 

1.587cرشكة ال سيامف
4.039cرشكة سوسيكا

البيبليوغرافيا
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6.429cرشكة تروشتي 
15.659cرشكة أتبات - أفريك

17.801cالرشكة العقارية الفرنسية املغربية
21.941cرشكة سينام رشيف

23.159cرشكة سينام السعادة

ثالثا( ملفات التجزئات التالية يف املصلحة الطبوغرافية باملقاطعة: الرياض - الكدية - سوسيكا - ال سيامف - بشار الخري - األمل عني 
الربجة - الحاج عيل - التازي – بناين – األمل – األزموري.

رابعا( سجالت الوفيات يف مصلحة حفظ الصحة درب موالي الرشيف من 1943 إىل 1956.

خامسا( سجالت دفناء مقربة الشهداء بالدار البيضاء من 1952 إىل 1956.

سادسا( وثائق املندوبية التي تحمل األرقام التالية:
2563083226401.0082.2672.6383.0863.277

3.6663.9364.07517.62628.16529.38131.26933.17833.795
34.24335.14035.14635.18936.86637.14238.41938.56538.644
39.87439.97640.03040.12540.86040.89940.92240.94241.000
41.06741.16141.41341.58141.60241.74341.75041.75941.854
41.87541.96242.16242.17242.75242.79142.94043.10743.202
43.22743.37443.39543.43543.45543.62543.62643.68543.758
43.99345.57167.257400.739401.726401.997401.999402.012404.711

405.308406.327406.509406.935407.513407.526407.527407.528408.049
408.055408.125408.213409.196409.770409.846409.924410.259410.260
410.424410.427410.428410.429410.430410.572410.645410.747412.999
414.609415.533417.058418.960419.042419.457419.513419.688419.813
419.575419.590419.831420.124420.165420.212420.464421.275500.114
500.249501.231501.716503.130503.144503.306503.778503.810503.835
504.443506.742508.974508.986509.049509.069509.361511.796511.929
511.942511.968511.997512.243512.254512.258512.345512.431512.437
512.592514.367515.110515.137515.141515.159515.195515.198515.205
515.474515.483515.523515.538515.605515.622515.749515.874515.891
515.903515.928515.997516.067516.346516.732516.773516.810516.817
517.832516.850516.894516.895516.907516.946517.032517.080517.111
517.160517.246517.305517.331517.334517.365517.389517.408517.432
517.453517.463517.473517.486517.503517.514517.522517.545517.559
517.637517.649517.655517.659517.667517.677517.693517.710517.718
517.725517.735517.760517.763517.822517.943518.302518.352518.436
518.813518.986518.999519.028519.096519.113519.194519.196519.221
519.296519.297519.299519.377519.478519.525519.722519.798519.964
520.070520.254520.270520.279520.337520.380520.507520.623520.687
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520.731520.769520.846520.849520.962520.964521.029521.060521.070
521.071521.080521.096521.112520.128521.136521.221521,375521.433
521.449521.475521.484521.540521.644521.724521.744521.937522.039
522.103522.225522.341522.528522.539522.547522.580522.612522.622
522.722523.019523.453523.707523.787523.808523.810524.086524.107
524.141524.235524.395524.492524.527524.570524.703524.773524.783
524.869524.910525.310525.508525.531525.696525.879525.956526.018
526.558527.246527.471528.100529.022529.198529.199529.210529.213
529.447529.918529.919530.056530.167530.179530.533530.555530.609

سابعا( وثائق املدارس:
أ - وثائق املدارس العمومية التابعة لنيابة وزارة الرتبية الوطنية والتعليم العايل وتكوين األطر والبحث العلمي بعاملة عني السبع – 

الحي املحمدي:
الوثائقاملؤسسات

املدرسة االبتدائية ابن بسام
سجالت تالميذ مدرسة درب موالي الرشيف اإلسالمية وبطاقاتهم املدرسية والكتب املدرسية 

املستعملة سابقا
سجالت تالميذ مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية بنني ومعلميهااملدرسة االبتدائية عمر بن الخطاب
املدرسة االبتدائية الشهيد عبد الله 

الحداوي
سجالت تالميذ مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية بنات ومعلميها

سجالت تالميذ مدرسة كوزميا ومدرسة لوسيور ومعلميهاماملدرسة االبتدائية اللة كنزة املختلطة
تصاميم مدرسة كريان سنطرال املهنية وسجالت تالميذهاالثانوية اإلعدادية املستقبل

ب - وثائق املدارس الخاصة: 
- شهادتان رسميتان يف شأن إحداث مدرسة السعديني يف 1950: أوالهام لعبد الله الجراري مفتش )؟( أول بوزارة الرتبية الوطنية يف 
5 أبريل 1963، وثانيتهام لإلدرييس العلمي سيدي عبد السالم رئيس قسم االرتقاء بالتعليم الخاص بالوزارة نفسها يف 26 نوفمرب 1998.

- رسالة وزارة الدولة املكلفة بالتعليم الثانوي والتقني والعايل وتكوين األطر إىل العايدي زيداين يف 9 )؟( يناير 1979 يف شأن تسجيل 
مدرسته يف الئحة املؤسسات املستفيدة من الدعم الرسمي.

ثامنا( الئحة املجلس االستشاري لحقوق اإلنسان )املجلس الوطني لحقوق اإلنسان(: توصلنا بالئحة تضم 1.412 محتجز من محتجزي 
درب موالي الرشيف، تم استخراجها من قاعدة املعلومات املوجودة يف هذه املؤسسة املبنية عىل ترصيحات الراغبني يف االستفادة 
من التعويضات الفردية عن األرضار التي لحقت بهم يف فرتة الرصاص، وليس بناء عىل سجالت رسمية. ولهذا، فإن هذه الالئحة، عىل 
الرغم من أهميتها القصوى، لكونها أول وثيقة تصدر عن املجلس يف شأن أسامء املحتجزين يف درب موالي الرشيف وتصنيفهم حسب 

املجموعات وحسب الرتتيب الكرونولوجي، تحتاج إىل مزيد من التدقيق واملراجعة والتنقيح.

تاسعا( وثائق األشخاص: سمحت لنا مقابالت عدد كبري من السكان من جمع عدد وفري ومتنوع من الوثائق التي تفيد يف كتابة تاريخ 
الحي املحمدي. والحق أن هذه العملية انطلقت منذ أن ساهمنا يف تنظيم معرض، يف املركز الرتبوي الجهوي درب غلف، كان يخص 

وجوه الحركة الوطنية واملقاومة املسلحة بالدار البيضاء يف فرتة الحامية:
- شهادات الحكم واالعتقال والخروج من السجن ...
- صور شخصية وجامعية لرجال الوطنية واملقاومة.

- وثائق امللكية والكراء واالقرتاض وشهادات املاء والكهرباء ...
- بطاقات العمل والتنقل. 

- مخطوطات شخصية. 
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عارشا( وثائق أخرى:
- كراسة بالفرنسية غري معنونة تحتوي عىل استامرات، أنجزتها مصالح إدارية فرنسية عن املدارس الحرة بالدار البيضاء يف دسمرب 

1954، تسلمناها من الفقيه الراحل محمد بن لحسن خليل مدير مدرسة األطلس الذي نسبها إىل مديرية الشؤون العامة الفرنسية.
- ملف E 821، وثائق الحامية، املكتبة الوطنية للمملكة املغربية.

- جمعية األلفة املغربية يف األعامل الودية بني العنارص املغربية Les Amitiés Marocaines، كراسة غري محددة تاريخ النرش وال 
مكانه.

- Le plan d’aménagement du quartier des «Carrières Centrales» à Casablanca, Ministère de l’Intérieur. Direction 
de l’Urbanisme et de l’Habitat, Service de Documentation Bibliographique, 27 déc. 1959, n° D 239.

- Règlement d’aménagement du secteur marocain des Carrières Centrales à Casablanca.
- Guerre 19391945-, Vichy-Maroc. Archives du Quai d’Orsay, Paris.
- Centre des archives diplomatiques de Nantes, Archives du Protectorat du Maroc, Direction de l’Intérieur, Maroc, 

Boite 380 : Rapport (juin 1953) ”Le Parti de l’Istiqlal à Casablanca“, Synthèse effectuée par le Capitaine de la Porte 
des Vaux, Adjoint au Charge des Affaires Marocaines, D.A.U. de Casablanca, 73 p. 

2( املراجع:

أوال( باللغة العربية:

أ( املؤلفات واملقاالت واملساهامت:
- أبو يهدة )محمد(، الشهيد عمر بنجلون أول ضحايا اإلرهاب الديني باملغرب، سلسلة كتاب الشهر، ع. 14، منشورات األحداث 

املغربية، الدار البيضاء، ط. 1، 2005، 203 ص.
- أزريكم )عبد اللطيف(، رقة الصخر، مطبعة األمنية، الرباط، دون تاريخ 2002 )؟(، 68 ص.

- األزهر )عالل(، املاركسيون يف املغرب، حوارات وأسئلة، منشورات الزمن، سلسلة رشفات 8، الدار البيضاء، 2002، 202 ص.
- البكري السباعي )أحمد(، مقاالت عن املرسح املغريب، دار القرويني، الدار البيضاء، 2000، 136 ص.

- بلكبري )عبد الصمد(، أناشيد وطنية للفتيان والشبان، اتصاالت سبو، مراكش، ط. 1، 2007.
- بن إدريس )بوشعيب(، “الحي املحمدي رافد من روافد الثقافة الشعبية”، الحي املحمدي رافد من روافد الثقافة الشعبية، جمعية 

الدار البيضاء كاريان سنطرال فرع الحي املحمدي، دون مكان وال تاريخ، ص. 42-25.
- ابن بوعزة )الطيب(، ميالد الحركة النقابية العاملية الحرة باملغرب، ترجمة عبد الله رشد، مطبعة دار النرش املغربية، الدار البيضاء، 

1992، 157 ص.
- ابن عبد الجليل )عبد العزيز(، األناشيد الوطنية املغربية ودورها يف حركة التحرير، سلسلة “الرتاث”، مطبوعات أكادميية اململكة 

املغربية، الرباط، 2005.
الجديدة،  املعارف  أبطال بال مجد فشل ثورة 1963-1973، ترجمة عيل آيت أحامد، منشورات طارق، مطبعة  )املهدي(،  بنونة   -

الرباط، 2005. 
- بويسف الركاب )إدريس(، تحت ظالل لال شافية شهادة عن سنوات الجمر، ترجمة عبد القادر الشاوي، طارق للنرش، 2002، 238 

ص.
- البيه )فاطنة(، حديث العتمة، نرش الفنك، الدار البيضاء، أبريل 2001، 140 ص.

الدار  الجديدة،  النجاح  اإلنسان، مطبعة  االستشاري لحقوق  املجلس  اإلنصاف واملصالحة،  الثاين، هيئة  الكتاب  الختامي،  التقرير   -
البيضاء، 2006 )؟(.

- تقي )نجيب(، مجموعة ماص اإلعالمية باملغرب يف فرتة الحامية، أطروحة لنيل الدكتوراه يف اآلداب )شعبة التاريخ(، كلية اآلداب 
والعلوم اإلنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس، نوقشت يف 14 يناير 2000، كتابان.

- تقي )نجيب(، “مساهمة يف دراسة حياة املقاوم رحال املسكيني”، دور الدار البيضاء يف الحركة الوطنية واملقاومة املسلحة، جامعة 
الحسن الثاين – عني الشق وجمعية الدار البيضاء كريان سنطرال واملندوبية الجهوية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، دون 

تاريخ )2000؟(، ص. 151-105. 
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- تقي )نجيب(،“مساهمة كريان ابن مسيك يف املقاومة املسلحة بالدار البيضاء: خلية اليد السوداء منوذجا”، الدار البيضاء يف مائة 
سنة )1907-2007(، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بنمسيك – الدار البيضاء، منشورات املختربات مخترب الدراسات واألبحاث حول 

الشاوية – املجال واإلنسان، 2010، ص. 166-137.
- تقي )نجيب(، “الدكتور عبد الكريم الخطيب يف حي كريان سنطرال بالدار البيضاء يوم االثنني 8 دجنرب 1952”، سرية ومسرية فقيد 
املقاومة وجيش التحرير املرحوم الدكتور عبد الكريم الخطيب، نرش املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، الرباط، 

2009، ص. 118-107.
- تقي )نجيب(، “ردود الفعل األوىل يف حي كريان سنطرال بالدار البيضاء عىل نفي السلطان ابن يوسف”، دعوة الحق، ع. 394، 

شعبان 1430 / غشت 2009، السنة الثانية والخمسون، ص, 50-39.
- التليدي )بالل(، ذاكرة الحركة اإلسالمية املغربية، طوب بريس، الرباط، 4 أجزاء 2008.
- توفيقي )بلعيد(، ذاكرة الجراح، مطبعة فضالة، املحمدية، ط. 1، ماي 2001، 215 ص.

- جربو )عبد اللطيف(، 16 يوليوز 63، مطبعة املعارف الجديدة، الرباط، 2000 )؟(.
- جربو )عبد اللطيف(، الحقيقة أوال !، مطبعة الصومعة، الرباط، 1999، 115 ص.

- الجابري )محمد عابد(، مواقف إضاءات وشهادات، ملفات من الذاكرة السياسية، ع. 2، ط. 1، أبريل 2002.
- حزل )عبد الرحيم(، سنوات الجمر والرصاص سنوات وحوارات يف الكتابة والسجن، جذور للنرش، الرباط، ط. 1، 2004.

- حقيقي )محمد(، املواجهة بني الدولة واإلسالميني، بحث غري منشور، 49 ص.
- حكيمي بلقاسم، كتابات بدأت من حي اإلعدام، جريدة النرشة، الرباط، ط. 1، 2001، 120 ص.

- الخدميي )عالل(، التدخل األجنبي واملقاومة باملغرب 1894-1910. حادثة الدار البيضاء واحتالل الشاوية، نرش إفريقيا الرشق، الدار 
البيضاء، 1994.

- الخصايص )عبد الله(، عملية الفرار من السجن املركزي بالقنيطرة سنة 1955، نرش املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء 
جيش التحرير، الرباط، 2007.

- خطب صاحب الجاللة امللك محمد الخامس، املجلد الثاين، وزارة اإلعالم، الرباط، دون تاريخ )1990 ؟(.
- ربيع )مبارك(، الريح الشتوية، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط. 3، 1996.

- الرحباين )سعيد(، رحلة عذاب سرية ذاتية عن سنوات الجمر، منشورات األفق الدميقراطي، الدار البيضاء، ط. 1، فرباير 2007، 144 
ص.

- الرداد )عبد الله(، من مظاهر التعذيب الحزيب أو دار بريشة الثانية، مطابع سال، سال، 1990، 289 ص.
- رشد )عبد الله(، تاريخ الرياضة باملغرب 1918-1998، مطبعة صوماكرام، الدار البيضاء، ط. 3، أكتوبر 1998.

- رشد )عبد الله(، كفاح املغاربة يف سبيل االستقالل والدميقراطية 1953-1973، الرشكة الجديدة للمطابع املتحدة، الدار البيضاء، ط. 
1، 2004، 484 ص.

- سباطة )عبد الفتاح(، كان األمل حارضا: مقاومة ومنفى، دار األمان، الرباط، 2008.
- السقاط )ثريا(، مناديل وقضبان رسائل السجن، دار النرش املغربية، الدار البيضاء، ط. 1، 1988، 287 ص.

- الشاوي )عبد القادر(، كان وأخواتها، دار النرش املغربية، الدار البيضاء، ط. 1، 1987، 192 ص.
- الشاوي )عبد القادر(، كان وأخواتها، منشورات الغد، بدون مكان، ط. 2، 1999.

- الشاوي )عبد القادر(، الساحة الرشقية، منشورات الفنك، الدار البيضاء، 1999، 244 ص.
- شهادات عن التعذيب يف املغرب، منشورات منتدى الحقيقة واإلنصاف، دون مكان النرش وتاريخه.

- شهداء االستقالل، نرش املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، الرباط، األجزاء 2 و3 و4.
- الصعيب )محمد(، عقود الرصاص باملغرب، منشورات األفق الدميقراطي، الرباط، فرباير 2002.

- العرسي )محمد(، صور من زمن الرصاص، مطبعة سلييك إخوان، طنجة، ط. 1، يونيو 2009.
- العمراين )عبد الحي حسن(، أبطال الحرية أحمد إبن سودة، الكتاب الثاين، الرشكة السعودية لألبحاث والتسويق الدولية، لندن، 

ط. 1، 1991.
- فاكهاين )عبد الفتاح(، البرئ، منشورات الجامعة، الدار البيضاء، 1984، 47 ص.

- فاكهاين )عبد الفتاح(، املمر: شذرات من حقائق سنوات الرصاص، منشورات طارق، 2010 )ترجمة أحمد املروزقي(.
- فاكهاين )عبد الفتاح(، البرئ ونصوص أخرى، سعد الورزازي للنرش، مطبعة Rabat Net Maroc، الرباط، دون تاريخ.

- كريان سنطرال الحي املحمدي ذاكرة وكرامة، املبادرة الحرضية، الدار البيضاء، أبريل 2011.
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- كفاح امللك والشعب 1352-1374 هـ. موافق 1933-1955 م.، نور أركنزاسيون، الرباط، 1986-1984.
- يك ال ننىس 29 يناير 2000 الذكرى األربعينية لرحيل الشهيد أحمد جوهر، نرش النهج الدميقراطي، الدار البيضاء، 2000 )؟(، 28 ص.
- لهاليل )إبراهيم(، بعد نفي رمز األمة الهامم، أحكام من شهور وأعوام إىل اإلعدام )سجن العدير من 20-8-1953 إىل 1955-11-15(، 

مطبعة نجم الجديدة، الجديدة، دون تاريخ )إيداع 1986(، 194 ص.
- لهاليل )إبراهيم(، 3 سنوات وأربعة عرش يوما بالسجن الفالحي بالعدير، نيابة إقليم الجديدة، عام 1399 / سنة 1979 تحت جذيذة 

ع / 1304 )نسخة جزء من الكتاب السابق ضمن محفوظات املندوبية(.
- لوران )إريك(، ذاكرة ملك، الرشكة السعودية لألبحاث والنرش، جدة، ؟199، 183 ص.

- لومة )محمد(، الثورة املوؤودة، مطبعة إزناسن، سال، 2004، 168 ص. 
- لومة )محمد(، ثورة شعبية ؟ أم مناورة للتحريك ؟املطبعة الرسيعة، القنيطرة، ط. 3، 2008. 

- لومة )محمد(، تنظيم شيخ العرب بني الحقيقة واالفرتاء، مطبعة األمنية، الرباط، 2003، 272 ص.
- محفوظي )الطاهر(،  أفول الليل يوميات من سنوات الرصاص، مطبعة القرويني، دون مكان، ط. 2، أبريل 2006، 337 ص.

- مديديش )جواد(، درب موالي الرشيف الغرفة السوداء، ترجمة عبد الرحيم حزل، نرش إفريقيا الرشق، الدار البيضاء، 2002، 191 
ص.

- مذكرات من الرتاث املغريب، املجلدان 6 و7.
- املرأة املغربية يف ملحمة االستقالل والوحدة. تراجم عن حياة املرأة املقاومة، نرش املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش 

التحرير، الرباط، مطبعة بني إزناسن، سال، ج. 2، ط. 1، 2004.
- املريزق املصطفى، مسار يف تجربة اليسار، منشورات الزمن، الرباط، ج.1، ط. 1، 2011، 239 ص.

- مشبال )محمد األمني(، أحالم الظلمة سرية معتقل سيايس، منشورات الجرس، تطوان، ط. 1، 1423 هـ / 2003 م، 302 ص.
- مرشوع القضاء عىل أحياء الصفيح بحي الكاريري سنطرال الحي املحمدي، وزارة السكنى وإعداد الرتاب الوطني، املندوبية الجهوية 

للدار البيضاء، شعبان 1400 / يونيو 1980.
- مصدق بن خرضاء )محمد(، تزمارة 234. سرية ذاتية من أدب السجون، منشورات املغربية لحقوق اإلنسان، الرباط، ط. 1، 2011. 
- املكاوي )أحمد(، “سجن العذير ومحاولة قمع حركة املقاومة املغربية”، دكالة وتاريخ املقاومة املغربية، نرش املندوبية السامية 

لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، الرباط، 1995، ص.305-293.
- املقاومة وجيش التحرير. سلسلة أحداث ملحمة االستقالل، الوثيقة 1 و2 و3، نرش املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش 

التحرير، الرباط، تواريخ مختلفة.
- ملخصات عن حياة وكفاح شهداء االستقالل، نرش املندوبية السامية لقدماء املقاومني وقدماء جيش التحرير، الرباط، ج. 1، ط. 2، 

دون تاريخ )2000 ؟(.
- نعامن )التهامي(، مذكرات يف تاريخ الكفاح املسلح، نرش املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحرير، الرباط، ط. 

.2009 ،1
الدكتوراه يف  لنيل  البيضاء )1952-1956(، أطروحة  الدار  املغربية: مقاومة  الوطنية  الحركة  - وحيد )محمد(، مساهمة يف دراسة 

التاريخ املعارص، نوقشت بكلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط، جامعة محمد الخامس – أگدال، السنة الجامعية 2001-2000.
- وحيد )محمد(، شهداء وجالدون بحث يف ذاكرة املقاومة واالضطهاد الحزيب باملغرب، مطبعة سوماگرام، الدار البيضاء، ط. 1، 2006.

- الوديع )صالح(، العريس، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء، ط. 1، 1998، 151 ص.
- الوديع )عزيز(، رسقنا ضحكا، نرش الفنك، الدار البيضاء، فرباير 2001، 151 ص.

ب( الجرائد:
االتحاد االشرتايك - األحداث املغربية – أخبار اليوم - األسبوعية - األسبوعية الجديدة - األمة – أنوال - األهداف – األيام – البالغ – 
البيضاوي - البيان - بيان اليوم – التجديد – التحرير – جريدة األخبار املغربية - الجريدة األخرى - الجريدة األوىل – الجرس - الحياة 
– دومان - السعادة - الرأي العام – الرشوق – الصباح – الصحوة – الصحيفة – الصحيفة الجديدة – الطريق – العرص - العلم – العمل 
الدميقراطي - العهد الجديد – القيامة – كازابالنكا – املؤمتر الوطني – املحرر - املساء – املسار – املستقل – املشعل – املكافح – 

املنظمة – النرشة - النهار املغربية - النهج الدميقراطي – الوطن – الوطن اآلن - اليسار املوحد.
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ثانيا( باللغة الفرنسية:

أ( الكتب واملقاالت واملساهامت:
- Abdelmalek )Lahcen(, Le logement au Maroc, les Éd. Toubkal, Presses Universitaires de Lyon, 1e éd., 1987.
- Adam )André(, Le »Bidonville« de Ben Msik à Casablanca. Contribution à l‘ étude du prolétariat musulman 

au Maroc, Extrait des Annales de l‘ Institut d‘Études Orientales, t. VIII, années 1949 - 1950.
- Adam )André(, Casablanca. Essai sur la transformation de la société marocaine au contact de l‘ occident, 

C.N.R.S., Paris, t. 1, 1972, 449 p.
- Akhmisse )Mustapha(, Rites et secrets guérisseurs des marabouts de Casablanca, Dar Kordoba, Casablanca, 

1991, 203 p.
- Annuaire des Colons Commerçants et Industriels du Maroc, S.I.P.E.F., Casablanca, Éd. 1952 - 1953.
- Auzelle )R.( et Jankovic )I.(, »Casablanca: les Carrières Centrales, les cités Koudiat et Saada et le chantier 

expérimental«, Encyclopédie de l‘ urbanisme, Fréal, Paris, 1958, planches 2 / 123, 124 et 125.
- Ayache )Albert(, Dictionnaire biographique du mouvement ouvrier Maghreb, A. Retnani, Éd. EDDIF, 

Casablanca, 1998.
- Ayache )Albert(, Le mouvement syndical au Maroc, t. 3: Vers l‘indépendance )1949 - 1956(, L‘ Harmattan, 

Paris, 1993, 225 p.
- Ayache )Albert(, »Les mouvements de capitaux dans les sociétés au Maroc )1912 - 1955(. Leurs aspects 

géographiques«, Bulletin de l‘ Association des Géographes Français, n° 275, 1958.
- Belguendouz )Abdelkrim(, »Villes et politiques dans la croissance économique du Maroc, thèse de 3e cycle 

de Abderrafih Lahbabi«, R.J.P.E.M., n° 11, 1 sept. 1982, pp. 245 - 248.
- Benseddik )Fouad(, Syndicalisme et politique au Maroc, 1930 - 1956, l‘ Harmattan, Paris, t. 1, 1990, 686 p. 
- Bernard )Jean(, Le droit du travail au Maroc. Contribution à l‘ étude du droit social du Maroc dans le cadre 

de l‘Afrique du Nord, Institut des Hautes Études Marocaines, Coll. des Centres d‘Études Juridiques, t. XXI, 
Librairie Sociale et Économique, Paris, J. Bernard, Rabat, 1942. 

- Boer )Sietske de(, Années de plomb. Chronique d‘une famille marocaine, Éd. Le Fennec, Casablanca.
- Boukhari )Ahmed(, Le secret, Éd. Michel Lafon, Neuilly-sur-Seine, 2002.
- Boukhari )Ahmed(, Raisons d‘ états, Les Éditions maghrébines, Casablanca, 1ère éd., 2005, 336 p.
- Bouissef Rekkab )Driss(, A l‘ombre de Lalla Chafia, Écritures Arabes, L‘Harmattan, Paris, 1989.
- Bourequat )Midhet René(, Mort vivant : témoignage, Rabat 1973, Paris 1992, Pygmalion, Paris, 2000.
- Bouquerel )Jacqueline(, Un port industriel du Maroc: Mohammedia, Les Cahiers d‘ Outre-mer, Bordeaux, 

197 ?
- Brignon )Jean( et autres, Histoire du Maroc, Hatier, Paris, Librairie Nationale, Casablanca, s. d., 1967 )?(.
- Bulletin d‘Informations et de Documentation du Maroc, n° 3, n.s., 1 janv. 1943, pp. 11 - 15.
- Cadet )Auguste(, La Mahakma de Casablanca, Paul Hartmann Éditeur, Paris, 1953.
- Candilis )Georges(, »Plan de masse de l‘habitat«, L‘ Architecture d‘aujourd‘hui, n° 57, déc. 1954.
- Cariane Central Hay Mohammadi. Mémoire et dignité, Initiative Urbaine, Casablanca, avril 2011.
- Casinière )H. de la(, Les municipalités marocaines leur développement leur législation, Imprimerie de la 

Vigie Marocaine, Casablanca, 1924.
- Chambre du Commerce et d‘Industrie de Casablanca, L‘ Imprimerie Rapide, Casablanca, 30 avril 1951.
- Charaf )Maria(, Être, au féminin, Éd. La Voie Démocratique, Casablanca, mai 1997, 80 p.
- Chénébaux )M.(, Le prolétariat marocain de Casablanca, Documents du C.H.E.A.M., n° 869, 8 janv. 1946. 
- Cohen )Jean-Louis( et Eleb )Monique(, Casablanca: mythes et figures d‘une aventure urbaine, F. Hazan, 
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Paris, 1998, 478 p.
- Écochard )Michel(, »Problèmes d‘urbanisme au Maroc«, B.E.S.M., Vol. XV, n° 52, 4ème trim. 1951.
- Écochard )Michel(, »Habitat musulman au Maroc«, L‘ Architecture d‘Aujourd‘hui, n° 60, juin 1955.
- Écochard )Michel(, Casablanca. Le roman d‘une ville, Éd. de Paris, Paris, 1955.
- Écochard )Michel(, »Une menace pour nos villes: la spéculation foncière«, Critique, n° 98, juill. 1955, pp. 

650 - 660.
- Elbaz )Michaël( et Serfaty )Abraham(, L‘ insoumis : juifs, marocains et rebelles, Desclée de Brouwer, Paris, 

2001, 293 p.
- El Bouih )Fatna(, Une femme nommée Rachid, trad. Francis Gouin, Éd. le Fennec, Casablanca, 2002, 117 p.
- El Bouih )Fatna(, La torture au féminin. Enfantement dans la douleur, édition bilingue, Coll. Que sont-elles 

devenues ? Rabat, 2000, 32 p., réédité sous le titre: Le tortionnaire en déroute, Synergie Civique, Rabat, 2001, 
27 p.

- Enay )Marc – Edouard(, Le Maroc en scripophilie, 2004.
- L‘ essor industriel de Casablanca. Enquête sur les entreprises industrielles de Casablanca faite par la »Vigie 

marocaine«, Imprimerie Rapide – G. Mercié et Cie, Casablanca, 1914.
- »Exposé de M. Durand Directeur général de la Compagnie Immobilière Franco-Marocaine«, Supplément 

aux Annales de l‘Institut technique du bâtiment et des travaux publics, n° 82, oct. 1954.
- Fakihani )Abdelfettah(, Le couloir. Bribes de vérités sur les années de plomb, Coll. Témoignages, Tarik 

Éditions, 182 p.
- Fellous )Mohamed(, Soliloque carcéral, Saad Warzazi Éditions, 2009, Éd. Attannoukhi, 2009.
- Ferrad )Abdelmajid(, La politique coloniale de l‘ habitat marocain à Casablanca, thèse, Lille.
- Gallissot )René(, Le patronat européen au Maroc )1931 - 1942(, Éditions Techniques Nord-Africaines, Rabat, 

1964.
- Garnier )Capitaine(, Casablanca ville prolétarienne, C.H.E.A.M., Rabat, 194?
- Gaud )M.( et Bonjean )M.(, »L‘ épidémie du typhus au Maroc d‘octobre 1936 à septembre 1937«, Bulletin de 
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1( دالالت الرموز املستعملة يف الكتاب:
الرسم العقاري ر.ع.
الجريدة الرسميةج.ر.

السجل التجاريس.ت.
الفرنكف

الوثيقة / الوثيقتان / الوثائقالوث.
B.E.M.Bulletin Économique du Maroc
B.E.S.M.Bulletin Économique et Social du Maroc
B.O.Bulletin Officiel
B.M.O.V.C.Bulletin Municipal Officiel de la Ville de Casablanca
D.M.La Dépêche Marocaine
M.P.Maroc-Presse
P.M.Le Petit Marocain
R.G.M.Revue de Géographie du Maroc
R.J.P.E.M.Revue Juridique, Politique et Economique du Maroc
V.M.La Vigie Marocaine

2( األسامء الرسمية للمؤسسات املذكورة باقتضاب يف الكتاب:
املقاطعة الجامعية للحي املحمدياملقاطعة 

املكتب املغريب للملكية الصناعية والتجاريةاملكتب 
املندوبية السامية لقدماء املقاومني وأعضاء جيش التحريراملندوبية

املحافظة عىل األمالك العقارية لعني السبع - الحي املحمدي الدار البيضاءاملحافظة  
املحافظة عىل األمالك العقارية للدار البيضاء - أنفامحافظة أنفا

3( األسامء األصلية للرشكات املذكورة يف الكتاب باللغة العربية:
االسم األصيلاالسم املذكور

la Banque Asiatique et Africaineالبنك اآلسيوي واإلفريقي
la Banque de Paris et des Pays - Basبنك باريس واألرايض املنخفضة

Chapon Frèresشابون فرير

رشكة “زرابة”
la Cie Franco-Marocaine de Fabrication et Dépôt des Matériaux de Construction 
)La Casaraba(

la Sté des Chaux, Ciments et Matériaux de Construction du Marocرشكة الجري واإلسمنت ومواد البناء 
la Sté des Huileries et Savonneries du Marocرشكة الزيوت والصابون 
).la Cie des Chemins de Fer du Maroc )C.F.Mرشكة السكك الحديدية 

les Tanneries Chérifiennes Pierre Magnardرشكة املدابغ الرشيفة بيري مانيار

التوضيحات
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).la Cie de l‘Énergie Électrique du Maroc )E.E.Mرشكة الطاقة الكهربائية 
la Cie des Superphosphates et Produits Chimiques du Marocرشكة الفوسفاط املمتاز

la Sté Marocaine de Cylindrage et de Revêtement de Routesالرشكة املغربية لرص الطرق وتغليفها
la Sté des Brasseries du Marocرشكة برارسي دو ماروك

la Sté Marocaine des Entreprises Truchetet. Tansini. et A. Dodinرشكة تروشتي 
رشكة سوسيكا )الرشكة املغربية الخاصة 

بسكنى العملة األهليني بالدار البيضاء
la Sté Chérifienne de la Cité Ouvrière Indigène de Casablanca )Socica(

رشكة سوسيكا )الرشكة املغربية الخاصة 
بسكنى العملة املغاربة بالدار البيضاء(

la Sté Chérifienne de la Cité Ouvrière Marocaine de Casablanca )Soceca(

)la Sté Marocaine de Tannerie et de Mégisserie )Somatamرشكة صوماطام
la Sté des Phosphates d‘Alsaceرشكة فوسفاط األلزاس

la Sté Marocaine des Établissements J. J. Carnaud et Forges de Basse-Indreرشكة كارنو
رشكة ال سيامف )الدراسات العقارية 

والصناعية والتجارية بإفريقيا الفرنسية(
la Sté d‘Études Immobilières, Commerciales et Industrielles en Afrique Française 
)la S.I.M.A.F.(

la Sté Marocaine des Ciments Lafargeرشكة الفارج
la Sté Lesieurرشكة لوسيور

 la Sté des Abattoirs Municipaux et Industriels au Marocرشكة مجازر الدار البيضاء

la Sté des Carrières Marocainesرشكة املحاجر املغربية

la Sté Civile Immobilière Marocaineالرشكة املدنية العقارية املغربية
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le Crédit Foncier de Franceالقرض العقاري الفرنيس 
la Cie du Nord marocainكومبانية الشامل املغريب

la Cie Française du Nord Marocainالكومبانية الفرنسية للشامل املغريب 
la Cie Marocaineالكومبانية املغربية

Établissements Briceمؤسسات بريس
Établissements Deloryمؤسسات ديلوري

4( األسامء األصلية لألماكن املذكورة يف الكتاب باللغة العربية:
االسم الحايلاالسم بالفرنسيةاالسم بالعربية

شارع الشهداءAvenue A des Carrières Centralesأ. كريان سنطرال )شارع(
زنقة أيب عيل القايلRue du Sous–lieutenant Auvillaireأوفيلري )زنقة(

شارع موالي سليامنAvenue Saint-Aulaireأولري )محج(
-Rue du Sous–lieutenant Blondeauبالندو )زنقة(

زنقة الشافعي الناجمRue du Capitaine Bourdonneauبوردونو )زنقة(
القنيطرة Port-Lyauteyبور - ليوطي

شارع بوميي Boulevard du Capitaine-Pommierبوميي )شارع(

Rue du Sous–lieutenant-Pettermanبيرتمان )زنقة(
زنقة ابن البيطار )الحي املحمدي(

زنقة تينغري )روش نوار(
زنقة إميوزار كندرRue de Fère-en-Tardenoisتاردونوا )زنقة(

شارع بطيل محمد بن امليكBoulevard de Gergovieجريگويف )شارع(
شارع الحزام الكبري / ذ. املعطي بوعبيدBoulevard de la Grande Ceintureالحزام الكبري )شارع(
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شارع املعمورةRue de Durmelatدورموال )زنقة(
شارع موالي إسامعيلBoulevard Colonna-d‘Ornanoدورنانو )محج(
زنقة ابن البيطارRue du Colonel Delmasديلامس )زنقة(

زنقة وقات باديسRue du Commandant Runserرانزير )زنقة(
شارع جعفر الربميكRue Royروا )زنقة(

زنقة سورزاكRue Augustin-Sourzacسورزاك )زنقة(
محج السفري ابن عائشةBoulevard du Commandant Fagesفاج )شارع(

زنقة الفرنسينيRue des Françaisالفرنسيني )زنقة(
زنقة 18 )درب موالي الرشيف(Rue du Capitaine Flamandفالمان )زنقة(
زنقة فوويRue du Lieutenant Vouetsفووي )زنقة(
-Rue de l‘Aspirant Vidalفيدال )زنقة(

بنسليامنCamp-Boulhautكامبولو 
شارع عقبة بن نافعRoute de Camp-Boulhautكامبولو )طريق(

زنقة أيب عيل القايلRue du Sous-lieutenant Campiكامبي )زنقة(
زنقة املعتمد بن عبادRue Caporal-Corbiكوريب )زنقة(
زنقة فطواكةRue Lapartالبار )زنقة(

زنقة أيب العباس األعرجRue Lajournadeالجورناد )زنقة(
شارع فم لحصن / شارع عيل يعتهRue du Capitaine Laverne de la Montoiseال منطواز )زنقة(

زنقة امحمد العبدي فرطمييسRue de Lotissementلوتيسام )زنقة(
-Rue du Capitaine de Lespardaليسباردا )زنقة(
شارع ابن الونانRue Mariniéمارينيي )زنقة(

زنقة ابن عذاري املراكيشRue du Sous-lieutenant Mohamed ben Djelloulمحمد بن جلول )زنقة(
زنقة املشاركةRue la Participationاملشاركة )زنقة(
زنقة امزابRue Montaiguمونتيگي )زنقة(

-Place Heintzهينتز )ساحة(

5( األنساب الحالية لألشخاص املذكورين يف الكتاب: 

االسم / الكنية / النسب  
إبراهيم “بوالزيت” )بن عبد الله(

إبراهيم “الشابو”  )بن لحسن(
إبراهيم الصحراوي )بن دحان(

إبراهيم “مول جافيل” )بن عياد(
إبراهيم  الهيادي )أو اليزيد( 

أحمد “جحا” )بن محمد(
أحمد الحيحي )بن محمد(

أحمد الخضار
أحمد الدكايل )بن عيل(

أحمد الرحامين )بن رحال(
أحمد الرسغيني )بن حسن(

أحمد السويس )بن إبراهيم( 
أحمد الفرميل ’’حميدة ’’ )بن محمد(

أحمد الگزار )بن عيل(
أحمد  املذكوري “الكاليج” )بن الحاج إسامعيل(

أحمد  “الوطني”  )بن محمد(
أحمد )بن إبراهيم(

أحمد )بن الحاج بلخري بن مبارك(
أحمد )بن حمو(

أحمد )بن الكبري(
أحمد )بن محمد بن املعطي(

أحمد )ولد الغرباوية(
إدريس )بن أحمد( 

امحمد الدكايل )بن عيل(
امحمد الزيداين )بن أحمد بن قدور(

امحمد السعيدي )بن الكبري(
امحمد العبدي )بن أحمد بن مبارك(

امحمد النجار “امحيمدات”  الوادنوين )بن عيل(
امحند )بن أحامد(

بلعيد الروداين )بن عبد الله(
بلعيد املسفيوي )بن لحسن(

بلقاسم )بن العباس(
بنارص )بن محمد( 
بنداود )بن العريب(

بنعيىس الدكايل )بن مبارك(

النسب الحايل
أگداش
الفاهم

تسيل
طنطاوي

هيادي
كعباوي
العييس

ِرحان
تقي

عزماين
نييل

صبان
أصفرا

هيدان
منضيف
هناوي

الهشامين

فخر الدين
مغفور
زيتون
ناظري
بختي

فخر الدين
تقي

سيسة
دقاق

فرطمييس
زوهري

بيجرش
أبو العياد

گجاج
سالمات
هشايب
مرسور
خريات
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فخر الدين
هالل
باغبي

مجاهد
خشام
مبكري

لوطفي
قايدي
خريات
غونيم 

طوليامن
الهاشمي اإلدرييس

باريش
بجاجي

خمليش
مديح

غرودي
يفيد
أنورة
غانم
فقري
املنار

اآلمال
الذهبي )ضايب(

األطرايس اإلدرييس
الجنايت
شوقي
أگداش
نقرايش

النيساوي
كروي
برضان

رضضاوي
رضوان
عبديله
مهيوب

غزايل
العلوي

مالطيف
ظفر الله

وحامن
الفتحي

جوهر اإلدرييس
طوطو
رجاء

محتاج
موفتي

موين
خليل

سارج الدين 
أبو النرص

عقاد
مساعد
قنفوذ

جداوي
صويبة

مزرادي

نعيم
أبو الوفا

خورض
فارويس
نشكروه
بونگاب
سويبة
زوهار
گراب

سياموي
اسويبة
غلمي
نعيم

شجادي
حيضارة

بوسنيني
شوقي
مراخة
التمني

فراق
بشار
مواق

املخنث
زغلول
رحات

أزويني 
رشادي
 وديع

قيسوين
تاوفيقي

عريف
املليح
الليث

توفيقي
بوشوار
ماميس
شربي
مجيد

بردوين
أزار

بوصوف
مسيك

ضعوف
لياممي
الزاويل
الوادي
گرميح

حيرضة
عادل

أحمني
آمال

مسني
عبدوه
مخلص

أبو سفيان
عنويش

أوعا الله

البهلول الزياين )بن بوشعيب(
بوبكر املزايب )بن محمد(

بوجمعة السيكليس )بن العريب(
بوجمعة “لوطو” )بن محمد(

بوجمعة )بن مبارك( 
البودايل ’’جباد الجاللب’’ الرسغيني )بن العريب( 

بوزكري التادالوي )بن عالل(
بوزكري )بن محمد بن القايد(

بوشعيب الحجام الجديدي )بن مبارك(
بوشعيب الغنيمي )بن العريب(

بوشعيب )بن الطيب(
بوشعيب )بن العريب بن بوشعيب(
بوشعيب )بن محمد بن الداودي(

البوعزاوي )بن أحمد(
بوعزة املزايب )بن محمد(

بوعزة )بن الطاهر(
بوعزة )بن عباس(

’’بومحمد بن عبد العزيز’’ )بن محمد بن عزيز(
بيهي )بن محامد بن بيهي( 

التهامي الحريزي )بن محمد(
الجياليل الحريزي ’’فاكس’’

الجياليل  الرسغيني الخضار )بن أحمد( 
الجياليل  الرسغيني ’’مول الفران’’ )بن امليك( 

الجياليل السيكليس )بن املعطي(
الجياليل “فرجان” )بن قدور(

الجياليل القرقوري )ولد القرقورية(
الجياليل املسكيني )بن محمد(

الحاج عبد الرحامن املتوگي 
الحاج عبد الله العبدي “الفقيه” )بن الغزواين(

الحبيب )بن الحسني(
حسن الرحامين )بن عياد(

حسن السباعي “البوكسور” )ولد الشلحة(
حسن السيكليس )بن محمد(

حسن العبدي
حسن الورزازي ’’لحسن أمزوغ’’ )بن الحاج(

حسن )بن محمد(
حسن )بن امليلودي(

الحسني “باري” )بن أحمد(
الحسني “بوصبيعات” )بن عبد الله(

الحسني التزنيتي  )بن أحمد(
الحسني الحيحي “األقرع” “الشومينو”

الحسني الزياين )بن محمد(
الحسني “سكر” “لوبري” )بن أحامد(

الحسني “طوطو” )بن أحامد(
الحسني الفقري )بن محمد(

الحسني “كاالباصا” )بن عمر بن حمو(
الحسني الگندايف

الحسني “لحسن”  “السبع” )بن عبد املالك(
الحسني ’’لحسن’’ )بن قدور(

الحسني )بن بيهي(
حميد )بن بوجمعة(

الحنفي الصحراوي )بن خليفة(
الحيمر ’’املاگني’’ )بن بوشعيب(

الرايض السعيدي ’’گنفود’’ )بن محمد(
رحال الخياط ’’العبقري’’ )ابن الرشقي(

رحال الرسغيني )بن محمد(
رحال ’’السمسار’’  ’’األعرج’’

رحال املسكيني )بن محمد( )مقاوم(
رحال املسكيني )معلم(

رحال )بن التهامي(
رحال )بن التهامي(
رحال )بن امليلودي(
سليامن )بن العريب(

الرشادي البوگريني الرسغيني )بن عبد الرحامن(
صالح “األكحل”  ’’السويدي’’ )بن العريب(

صالح البناي الرسغيني )بن لحسن(
صالح الخريبگي )بن الكبري(

صالح العساس البلدي الرسغيني )بن كبور(
صالح املسكيني )بن إدريس( )نقايب(

صالح املسكيني “ولد عية” )بن العريب(
صامبا )بن سامل(

الصغري املذكوري )بن محمد(
الطاهر الباعمراين )بن بوشتى(
العايدي املذكوري )بن محمد(

عايشة التازية )بنت الشيخ(
عباس العثامين )بن محمد(

عباس )بن املري(
عبد الرحامن املسفيوي )بن محمد(

عبد الرحامن “العسكري” )بن الهاشمي(
عبد الرحامن )بن املخنث(

عبد السالم العبدي )بن إدريس(
عبد السالم ’’لعور’’  )بن محمد(

عبد السالم املذكوري )بن بوشعيب(
عبد السالم )بن الطالب(

عبد العامل السعيدي )بن بوعزة(
عبد العزيز الزياين “األعرج” )بن عمر(

عبد القادر “افرايزي” )بن محمد(
عبد الكبري الخياطي

عبد الكبري الرسغيني )بن أحمد(
عبد الكبري )بن الهاشمي(

عبد الله “بايبي” )بن املعطي(
عبد الله “بلبل” )بن لحسن(

عبد الله “بوتران” )بن اسعيد(
عبد الله الدكايل )بن امحمد(

عبد الله الشايظمي “الفاخري” )بن عالل(
عبد الله الفضايل )بن محمد(

عبد الله )بن محمد بن املدين(
عدي )بن التهامي(

العريب “بوكلب” )بن البشري(
العريب  ’’بولحية’’ )بن الجياليل(

العريب الرحامين “ولد افضيلة” )بن عالل(
العريب الرگراگي “الكوك” 

العريب السطايت املزمزي
العريب “العرايبي”

العريب املذكوري )بن حيمود(
العريب )بن امحمد(

العرويس “حسن الديواين” )بن محمد(
عالل التادالوي )بن عبد املالك(

عالل الرحامين ’’فار الدگيگ’’ )بن عياد(
عالل العبدي )بن محمد بن املدين(

عيل الرحامين )بن إبراهيم(
عيل السباعي )بن محمد(
عيل السباعي )بن محمد(

عيل وردة
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جناح
كتامن
حرية

شفيق
سعدايل
ازويني

روشدي
هاممي

فخر الدين
خالدي
األفغاين
زهيدي

غازي
رفقي

خمليش
الحمداوي

شهني
زماين

روخيص
خليل
عامن
دباج
قاص
ربيع

النارصي
هاممي

لخويدمي
شاطيوي

أجبارة
نهرو

الخزار
حنون
سالك
خاتم

سعدي
گمغال

هشمني
الطويس
جوماري
الدرباگي
املعزاوي

خلف
رمان

حيضارة
املحبويب

موافق
الفرقاين
مبخوث

فاقي
طلعي
كيناين

الكريك
النية

رضوان
وحداين

بنعلة
صربي

مسطاش
عزام

شاجد
قامر

يقويت
منري

بيجرش
عشريي
املوحيد
ناشيب
أطلس

أمحيطاطة
فراق
جالل

طه
الحيوي

سييك
العفطي
مبخوث

الخورساين
فراق

عز الدين
النية

احنيفا
أزغار

متشوق
أواب
نصيح

بوقـداد
الغنجاوي

مزري
الزنفاري

صبحي
نجيب
جداد

أبو الفتح
برضي
جاريد

املخارطي
جربال
لباخر

لشتوك
يوسفني
ضمريي

گاشو
ملگدري
جداوي
وزگان
ماهري
زيتون
جاردي
هشايب
منصور
شفري

املعزاوي
بوهودا

عيل الورزازي )بن محمد(
عمر )بن عباس(

عمر )بن الهاشمي(
عمرو السعيدي )ابن العريب(

عمرو السعيدي )ابن محمد( 
عمرو  ’’السيكليس’’ املذكوري )بن بوشعيب(

العيايش )بن عبد القادر(
فاتح )بن موىس(

فاطمة )بنت البهلول( 
فاطمة )بنت الجياليل الحريزي(

فاطمة )بنت لحسن(
فاطنة )بنت عبد السالم(

قدور )بن املحجوب( 
قدور الساملي )بن محمد(
الكبري املزايب )بن محمد(

الكبري )بن الصديق بن نارص(
لحسن “شارلو” )بن مبارك(

لحسن املراكيش 
لحسن )بن عيل واكريم(

لحسن )بن قدور(
مبارك ’’بوشتى’’ )بن محمد(

مبارك البيار “ميليجي” )بن أحامد(
مبارك الداديس
مبارك املعايش

مبارك النارصي “الگاراجيست” “ولد كنا”
مبارك )بن موىس(

املحجوب السباعي )بن عبد الرحامن(
املحفوظ )بن مبارك(

محمد الباعمراين )بن البشري(
محمد الباعمراين )بن بلعيد(

محمد الباعمراين “شنوف” )بن عيل(
محمد “بوتاگانت” )بن مسعود(

محمد بوگرين
محمد الجراري “املاگني” و’’الفقيه’’
محمد الحجام )بن أحمد بن العاوين(

محمد الحجام “الجابوين” )بن عبد السالم(
محمد الدكايل “هوشيمني”  )بن امليك(  

محمد ’’الديواين’’ )بن امليلودي(                        
محمد الروداين “باحميدو”

محمد السباعي “الطيان” )بن عبد الرحامن(
محمد السعيداين )بن الكبري(

محمد “السفناج” )بن إبراهيم(
محمد الساممي )بن محمد بن أحمد(
محمد “سيدي” املذكوري )بن محمد(

محمد “شنوف” )بن الحاج عمر(
محمد “طوطو” )بن امحمد بن صالح(

محمد الحبيب الغيغايئ
محمد الفرجي )بن سعيد(

محمد “الفقيه” )بن التهامي(
محمد “الفقيه” )بن الحسني(

محمد “الفقيه العبدي” )بن الحاج الحبيب(
محمد “الكريك” )بن أحمد(

محمد الگزار )بن العريب(
محمد املسفيوي ’’األعرج’’ )بن الحسني(

محمد املسكيني )بن رحال(
محمد املسيوي )بن لحسن(

محمد “املوتشو” )بن أحمد(

محمد موسطاش الدكايل “مول الكيف”
محمد ’’مول الحليب’’ )بن إبراهيم(

محمد الهواري )بن ميلود(
محمد “ولد املزابية” )بن امحمد(

محمد يقويت “اللوز”
محمد )بن ابريك(
محمد )بن أحامد(

محمد )بن امحمد بن الحوات(
محمد )بن امحمد بن خلوق(

محمد )بن بوعزة(
محمد )بن الحاج(

محمد )بن الحاج الكبري( 
محمد )بن الحاج عالل(

محمد ’’بن الحرشة’’ )بن محمد(
محمد )بن حمو(

محمد )بن سعيد(
محمد )بن سعيد أو بوشعيب ؟(

محمد )بن سعيد(
محمد )بن سعيد(

محمد )بن الرشقي(
محمد )بن عباس بن املري(
محمد )بن عبد الرحامن( 
محمد )بن عبد الرحامن(

محمد )بن عيل(
محمد )بن عيل( )“ولد عايشة باهية”(

محمد )بن عمر( 
محمد )بن الغازي(

محمد )بن املحجوب(
محمد )بن محمد(

محمد )بن مسعود(
محمد )بن املعطي(

املختار الجديدي )بن اسعيد(
املدين )بن محمد(

مسعود “بودريش” )بن بوشعيب(
املصطفى )بن الزموري(

املعطي الحريزي )ولد الحريزية(
املعطي الخريبگي

املعطي )بن بوشعيب(
املفضل )بن العرسي(

امليك )بن محمد(
موىس )بن أحمد(
موىس )بن عيىس(

موالي ابريك  ’’موالي الرشيف’’ )بن الحسني(
موالي إدريس السباعي املزويض

موالي امحمد الباعمراين )بن عيل(
موالي حامد )بن لحسن(
موالي لحسن الباعمراين

موالي لحسن الباعمراين الخياط
موالي لحسن النجار ’’شوان الي’’

ميلود )بن خليفة(
ميلود )بن الفكاك بن نارص(
نارص  “بنارص”  )بن محمد(

الهاشمي املذكوري )بن محمد(
يحيى السباعي “أعراب” )بن أحمد(

يزة السعيدانية )بنت املعطي بن الحاج(
اليزيد ’’ولد سعادة’’ )بن أحمد(



375 جوانب من ذاكرة كريان سنطرال – احلي احملمدي بالدار البيضاء في القرن العشرين، محاولة في التوثيق

ننبه إىل أن هذا الفهرس ال يحتوي عىل مجموعة كبرية من الوثائق املوجودة يف الكتاب، وهي، باألساس، النصوص املمسوكة عىل 
الحاسوب والصور الشخصية ولوائح محتجزي درب موالي الرشيف:

ص.نوعها وموضوعها

جدول بعض األرس الهراوية املعروفة يف مجال ما قبل ظهور كريان سنطرال

10

صورة عامة لدار بوعزة بن محمد بن الطيبي

صورة ممر الدور األريض لدار بوعزة بن محمد بن الطيبي 

صورة سقف خشبي يف دار بوعزة بن محمد بن الطيبي

صورة ’’دروج‘‘ مؤدية إىل الطابق األول يف دار بوعزة بن محمد بن الطيبي

جدول بعض أمارات الطابع الفالحي - القروي عىل مجال ما قبل ظهور كريان سنطرال
11

تصميام جزأين من ‘‘عرصة يس العايدي’’ و‘‘أرض البسباسة’’ 

صورة رضيح سيدي مومن

12 صورة رضيح سيدي امحمد بولفعى

صورة ‘‘دار ولد الملاين’’

صورة معمل سكالريا

16 رسم سهم من أسهم رشكة ‘‘ال كازارابا’’ أو ‘‘زرابة’’ 

تصميم أرض مجاورة ألرض رشكة الجري واإلسمنت ومواد البناء باملغرب ‘‘ال كازارابا’’ 

إعالن تأسيس رشكة الجري واإلسمنت ومواد البناء باملغرب يف الجريدة الرسمية سنة 1913

17

صورة معمل رشكة الجري واإلسمنت ... )‘‘الشابو’’ بفرن واحد(

صورة معمل رشكة الجري واإلسمنت ... )‘‘الشابو’’ أو الفارج بفرنني(

صورة جرف ‘‘حفرة الشابو’’

تصميم محجر لرشكة الشابو يف منطقة روش نوار

صورة متوين معمل رشكة الشابو باألحجار أو متوين زبائنها من اإلسمنت )كالهام بواسطة الجامل( 

صورة مكان تجميع دقيق األحجار قبل نقله إىل قلب معمل رشكة الشابو يف روش نوار )سوق الدجاج بالجملة حاليا(

18ظهري 14 فرباير 1923 يف الترصيح بأنه من املنفعة العامة تهيئة القطاع الصناعي الرشقي ملدينة الدار البيضاء

19الئحة الرشكات الحائزة ألرايض بلدية الدار البيضاء يف الحي الصناعي الرشقي فيام بني 1923 و1940

صورة معمل كارنو

20

صفحة إشهارية لرشكة تروشتي

صورة معمل كوزوما مع قرية عاملها )‘‘ال سيتي سوكريري’’(

صورة معمل لوسيور

صورة معمل ‘‘دوك سيلو’’

صورة القناة االصطناعية املوردة ملاء البحر إىل داخل محطة الطاقة الكهربائية يف روش نوار 

صورة مسلخ الذبائح يف ‘‘بوطوار’’ الدار البيضاء 

صورة معمل رشكة طومازو 

صفحة إشهارية لرشكة ‘‘تيبونا’’

فهرس الوثائق



خـاتـمـــة376

خريطة مصادر الهجرات البرشية إىل الدار البيضاء يف فرتة الحامية 
21

تطور عدد سكان املدن يف منطقة االستعامر الفرنيس من 1917 إىل 1947
22

صورة حفر القناة االصطناعية املوردة ملاء البحر إىل داخل محطة الطاقة الكهربائية يف روش نوار

دوار سيدي عبد الله بلحاج
23

صورة ‘‘براكة’’ عامل فالحي من ‘‘األهايل’’ يف ضيعة معمر أجنبي ضاحية مدينة الدار البيضاء

جدول الكريانات املوجودة يف الحي الصناعي الرشقي وعدد ساكنتها سنة 1935
24

تصميم حي فيالت أطر رشكة بوليي شوسون ماروك ومهندسيها عىل زنقة مارينيي

صورة إحدى بوابتي ‘‘ال سيتي سوكريري’’

27

صورة ‘‘اعوينة’’ يف  ‘‘ال سيتي سوكريري’’

صورة ‘‘جامع’’ ‘‘ال سيتي سوكريري’’ 

صورة حوانيت ‘‘ال سيتي سوكريري’’ 

صورة بوابة قرية املكتب الرشيف للفوسفاط بالقرب من مرىس الدار البيضاء )باب 4( 

صورة قرية املكتب الرشيف للفوسفاط بالقرب من مرىس الدار البيضاء )باب 4(

صورة بوابة قرية عامل رشكة بوليي شوسون ماروك عىل زنقة مارينيي

28 صورة بنايات قرية عامل رشكة بوليي شوسون ماروك عىل زنقة مارينيي

صورة ممر إحدى بنايات قرية عامل رشكة بوليي شوسون ماروك عىل زنقة مارينيي

31رسم سور قرية رشكة ال سيامف األصيل )الكريان الجديد(

33محرض املخالفات القانونية التي ارتكبتها رشكة ال سيامف يف ‘‘الكريان الجديد’’ سنة 1935

35الئحة سكان زنقة دار قدور يف ‘‘الكريان الجديد’’ ومهنهم سنة 1936

36الئحة توزيع سكان ‘‘الكريان الجديد’’ املهني سنة 1936 

عقد بني رشكة ال سيامف وبلدية الدار البيضاء يف 20 غشت 1937 يف إنهاء الخالف القائم حول ‘‘الكريان الجديد’’
37

رسالة أحد املحامني يف توقيف مسطرة متابعة رشكة ال سيامف أمام القضاء يف قضية  ‘‘الكريان الجديد’’

38تصميم ‘‘الكريان الجديد’’

صورة نقل ‘‘براكة’’

47
صورة نقل ‘‘براكتني’’

تصميم األرايض التي حازتها بلدية الدار البيضاء بجوار زنقة ال منطواز إلقرار كريان سنطرال املرحل من الحي الصناعي

خريطة اتجاه كريان سنطرال من الحي الصناعي إىل خارج املجال البلدي ملدينة الدار البيضاء

صورة كريان سنطرال ’’املنظم‘‘ عىل شكل ُجزيرات متوازية متعامدة مع الساحل األطليس

48

صورتا زنقتني يف كريان سنطرال

صورة ‘‘اعوينة’’ يف كريان سنطرال

صورة ‘‘بوالة’’ يف كريان سنطرال

صورة ‘‘ضاية’’ يف كريان سنطرال

ظهري 26 ماي 1941 يف تغيري ما جاء يف الفصل 3 من ظهري 8 يوليوز 1938 بشأن إسكان ‘‘األهايل’’ بصفة مؤقتة 

49 قرار مدينة الدار البيضاء بشأن أداء سكان كريان سنطرال رضيبة شهرية عىل براريكهم املوضوعة فوق أرايض البلدية

تصميم كريانات ‘‘الخواص’’ يف إطار كريان سنطرال

50صورة مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية )أوطون گامبري( بدار بوعزة بن محمد بن الطيبي من 1946 إىل 1951 

51الئحة موظفي الشؤون البلدية ‘‘األهايل’’ يف حي كريان سنطرال سنة 1942 

52الئحة مواقع ‘‘ماگازات الحوت’’ يف حي روش نوار

صورة معمل رشكة بارودي يف روش نوار
53

رسائل ‘‘ماگازات الحوت’’ يف روش نوار 

55قصاصات جرائد يف شأن حرائق كريان سنطرال
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56لوحة إشهار بيع بقع تجزئة بوزيت حوايل شارع الحزام الكبري

58جدول األشخاص الذاتيني واملعنويني الذين فوتوا أراضيهم لتكوين الوعاء العقاري البلدي يف حي كريان سنطرال 

59تصميم حدود ‘‘قرية العملة األهايل بروش نوار’’

60-61الئحة األشخاص املعنويني املساهمني يف رشكة سوسيكا سنة 1940

61رسالة يف شأن موافقة بلدية الدار البيضاء عىل طلب تجزئة أرضها إلحداث قرية سوسيكا سنة 1940

63رسالة يف شأن مشكلة متوين ’’املعلم‘‘ الحاج امبارك مبادة الحديد لبناء دور سوسيكا )‘‘البون’’( سنة 1941 

صور ورشة بناء قرية سوسيكا 

64 صورة إحدى بوابات قرية سوسيكا 

صورة إحدى أزقة قرية سوسيكا

65‘‘توصيل’’ أداء إبراهيم بن املحفوظ واجب كراء إحدى دور رشكة الصابون والزيوت يف قرية سوسيكا يف 1945   

الئحة املالكني ‘‘األهايل’’ الذين تبادلوا مع بلدية الدار البيضاء األرايض إلكامل مرشوع قرية سوسيكا سنتي 1949 و1950
66

غالف ملف تجزئة گاليكس إي لوسيان )أو درب موالي الرشيف( يف املقاطعة

تصميم ُجزيرات تجزئة گاليكس إي لوسيان )أو درب موالي الرشيف(
67

وكاالت رشكة ال سيامف ملوالي ابريك )موالي الرشيف( لتمثيلها يف عمليات تحديد بقعها يف ‘‘درب موالي الرشيف’’

صورة ’’اعوينة شامة‘‘
68

صورة ’’كروسة مول ملا لحلو‘‘

68-69نسخ صفحات من سجل الوفيات املحفوظ يف مصلحة حفظ الصحة ’’الفوريان‘‘ يف درب موالي الرشيف )3( 

صورة زنقة 13 املؤدية إىل ‘‘جامع الحاج عبد الرحامن’’ بدرب موالي الرشيف

71 صورة مئذنة ‘‘جامع الحاج عبد الرحامن’’ بدرب موالي الرشيف

صورة بوابة ‘‘جامع الحاج عبد الرحامن’’ بدرب موالي الرشيف

صورة أطفال يلعبون كرة القدم يف كريان سنطرال 

72 رسم توضيحي للعبة ‘‘لبي’’

رسم توضيحي للعبة ‘‘كاري’’

صورة واجهة قرية رشكة تيمسيت يف عني السبع

74

صورة جدار قرية الشابو املتبقي يف روش نوار بجوار املعمل السابق 

تصميم قرية الشابو املطلة عىل زنقة ال منطواز 

صورة بوابة قرية الشابو املطلة عىل زنقة ال منطواز

اللوحة التذكارية املعلقة أعىل بوابة قرية الشابو املطلة عىل زنقة ال منطواز 

صورة عامة لقرية جاك لوميگر دوبري التابعة لرشكة لوسيور يف روش نوار 

75
اللوحة التذكارية املعلقة عند بوابة قرية جاك لوميگر دوبري التابعة لرشكة لوسيور يف روش نوار

صورة قسم يف مدرسة لوسيور للزيوت التابعة لقرية جاك لوميگر دوبري التابعة لرشكة لوسيور يف روش نوار

إشهار متثيلية يتضمن موقع درب موالي الرشيف يف حي روش نوار 

87صورة غالف كتاب إيكوشار عن مدينة الدار البيضاء

88خطاطة الوحدة السكنية التي تصورها إيكوشار إلنجاز مشاريعه السكنية

شبكة إيكوشار
90

ظهري 24 مارس 1951 يف املصادقة عىل التصميم والضابط املوضوعني لتهيئة كريان سنطرال

94-95قرار وزيري يف ‘‘أنه من املصلحة العامة بناء مساكن رخيصة يف حي كريان سنطرال ونزع األمالك الالزمة لهذه الغاية’’

وكالة أرملة بوعزة بن محمد بن الطيبي ابنها لتمثيلها يف بيع نصيبها من ‘‘بلد املصطفى’’ بكريان سنطرال
96

جدول األرايض التي فوتتها بلدية الدار البيضاء للرشكة العقارية الفرنسية املغربية والدولة سنتي 1951 و1952

97جدول األرايض التي تقرر نزعها من أجل بناء املساكن الرخيصة الثمن يف كريان سنطرال سنة 1952

97-98جدول عمليات نزع األرايض التي تقرر نزعها من أجل بناء املساكن الرخيصة الثمن يف كريان سنطرال
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الفصل األول من عقد السلف الذي توصلت به مدينة الدار البيضاء من قرض فرنسا العقاري سنة 1952
99

محرض جلسة املناقصة الخاصة بالشطر الثالث من األشغال العمومية يف كريان سنطرال )18 دسمرب 1953(

محرض جلسة النتائج الخاصة بطلب العروض الخاصة بنقل براريك كريان سنطرال )5 أكتوبر 1951(
101

محرض جلسة النتائج الخاصة بطلب العروض الخاصة بنقل براريك كريان سنطرال إىل درب موالي الرشيف

102رسالة الحاج عباس التازي أحد ماليك ‘‘بالد الصفح’’ )‘‘التقدم’’( إىل الكاتب العام للحامية يف إخالء الرباريك من أرضه سنة 1954

جدول توزيع البلوكات املبنية بني مصلحة السكنى )‘‘البيطا’’( والرشكة العقارية الفرنسية املغربية
103

صورة الدور األوىل املبنية يف إطار مشاريع البلوكات يف كريان سنطرال

صورة جوية عامة للبلوكات املبنية )الرياض والسكك الحديدة واملطافئ وبناين و18 و17 و...(
104

جدول بعض البلوكات املبنية وعدد وحداتها ومساحاتها 

‘‘توصيل’’ أداء الحسني سارج الدين أحد أقساط حيازة داره يف بلوك 17 يف نهاية سنة 1965
105

‘‘توصيل’’ أداء عبد الله الزناگي فاتورة ماء داره يف بلوك 21 يف الفصل الثالث من سنة 1953

تصاميم بلوكات الرياض والكدية والسعادة

106 جدول مساحات بلوكات الرياض والكدية والسعادة وعدد دورها

صورة دارين ‘‘صامدتني’’ يف وجه ظاهرة تعلية البناء يف بلوك الرياض وغريه

جدول مساحات بقع بلوك الرياض وعددها
107

صورتا وجه ‘‘الدار العالية’’ وظهرها

108صورة جوية لبلوك الرياض بني درب موالي الرشيف وقرية الشابو والبلوكات

صورة الخالء الذي بني عليه نصف بلوك الكدية بجوار الرباريك 

109 صورة نصف بلوك الكدية بعد بنائه يف املكان نفسه

جدول مراحل إنجاز بلوك الكدية سنة 1952

إعالن رشكة أتبات - أفريك يف الجريدة الرسمية يف شأن قرار جمعها العام االستثنايئ يف 10 دسمرب 1951 إنهاء السنة املالية الثانية

110
صورة عامريت سيمرياميس و‘‘خلية النحل’’

صورة عامرة ‘‘خلية النحل’’ 

رسم توضيحي لعامرة ‘‘خلية النحل’’  

صورة العامرة - الربج 

111 صورة عامرة سيمرياميس

رسم توضيحي لعامرة سيمرياميس

112صورة ‘‘باطيامت الديوانا’’

113جدول الدور املبيعة من بلوك السعادة من 13 دسمرب 1954 و10 غشت 1955

114شهادتا انخراط عدي بن محمد وسعدان محمد يف خدمة املاء والكهرباء التابعة لرشكة ‘‘ال سامدي’’ سنتي 1954 و1955 

115جدول التعويضات املالية التي اتفق عليها العراقي وبناين والجندي مع األمالك املخزنية لتفويت أمالكهم يف 28 يونيو 1952

)castor( صورة حيوان قندس
117

صورة لوحة تذكارية ألصحاب تجربة كاسطور يف فرنسا 

ظهري رشيف يف اإلذن ببيع قطع مخزنية كائنة يف األقسام املجهزة من طرف مصلحة السكنى
118

بطاقة ترشيح الراغبني يف الحصول عىل بقعة أرض يف بلوك كاسطور

جدول تواريخ إنجاز أشطر بلوك كاسطور يف كريان سنطرال

119 تصميم موقع بلوك كاسطور يف كريان سنطرال

جدول بنية األسهم النقدية يف رأس مال رشكة گاليكس سنة 1930

جدول بيوعات رشكة گاليكس يف عقد الخمسينيات
120

تصميم تجزئة السعد

تصميم تجزئة الحاج عيل
122

جدول بيوع بقع تجزئة الحاج عيل يف نهاية فرتة الحامية 
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124قرار وزيري يف تخيل مدينة الدار البيضاء للدولة الرشيفة عن أرض إلقامة مدرسة بدرب موالي الرشيف يف 2 أبريل 1947

125صورة مدرسة درب موالي الرشيف اإلسالمية )أوطون گامبري( يف درب موالي الرشيف

صور كتب مدرسية مقررة لتالميذ مدرسة درب موالي الرشيف اإلسالمية

126 نصف بطاقة أحد تالميذ مدرسة درب موالي الرشيف اإلسالمية يف السنة الدراسية 1953 - 1954

صورتا تالميذ قسمني يف مدرسة درب موالي الرشيف اإلسالمية

شهادة الدروس االبتدائية اإلسالمية التي حصل عليها حميد أبو النرص يف نهاية السنة الدراسية 1950 - 1951
127

قصاصتا خربين عن اغتيال أوطون گامبري مدير مدرسة درب موالي الرشيف اإلسالمية

صورة فرانك گينيري مع إحدى بنات نادي كريان سنطرال االجتامعي )دار گينري(

128
بيتان من نادي كريان سنطرال االجتامعي )دار گينري(

تصميم نادي كريان سنطرال االجتامعي )دار كينري( من رسم امحمد لبصري أحد قيدومي أطره

صورة بنات نادي كريان سنطرال االجتامعي

129صورة امحمد لبصري وعمر دادة من قيدومي أطر نادي كريان سنطرال االجتامعي يف ‘‘ملعب االتحاد البيضاوي’’

صورة ملعب االتحاد البيضاوي األويل الكائن بني أحد بلوكات بناين ومكان دار أوالد الشهداء فيام بعد 
131

محرض يف شأن نزع جزء من ‘‘أرض البسباسة’’ إلقامة ‘‘ملعب االتحاد البيضاوي’’ 

إعالن عن فتح أظرفة طلبات العروض املتعلقة ببناء دار شباب كريان سنطرال
132

إعالن يف الجريدة الرسمية عن تأسيس رشكة سينام السعادة

تصميم أرض سينام السعادة ومرشوع القيسارية املجاورة لها و...
133

صورة سينام السعادة

134صور عيل ‘‘األعور’’ ولحسن الزناگي ‘‘حسب الله’’ وبعض تجهيزات سينام السعادة

صور سينام رشيف وبوابتيها الخارجية والداخلية 
135

صورتا مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية بنات من الواجهتني األمامية والخلفية 

136الئحة قيدومي معلمي مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية بنات ومعلامتها 

136-137الئحة قيدومات تلميذات مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية بنات 

137صورة مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية بنني من الواجهة األمامية

138الئحة قيدومي معلمي مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية بنني ومعلامتها 

139الئحة قيدومي تالميذ مدرسة كريان سنطرال اإلسالمية بنني

صورة ‘‘دار أوالد الشهداء’’
141

صورة حفل تدشني السلطان محمد الخامس ‘‘دار أوالد الشهداء’’ سنة 1957

إعالن عن طلب العروض املتعلقة ببناء مركز التكوين األسايس النسوي لكريان سنطرال 
143

صور بنايات مدرسة كريان سنطرال املهنية وتجهيزاتها وأطرها

144طلب احتالل أرض بصفة مؤقتة من أجل إحداث روض أطفال مؤقت 

145إعالن عن مسطرة املناقصة املتعلقة بإنجاز بناية لالستشفاء وجناح إداري يف ‘‘الفوريان’’ 

سجل الوفيات يف ‘‘الفوريان’’ وبناياته وتجهيزاته 
146

قصاصة خرب عن تدشني ‘‘الفوريان’’ الجديد

بناية ‘‘سبيطار السعادة’’ 
147

صورة ‘‘صيدلية الكريان’’ )‘‘صيدلية ال سيتي’’(

صورة أمينة )جانني بونا( وخلفها بنعيىس من قيدومي العاملني يف صيدليتها 

148 قصاصتا إشهارين لصيدلية أمينة يف جريدة العلم

صورة ‘‘دار املراقب’’  / ‘‘دار الخليفة’’ / ‘‘دار عبد العزيز’’

150قرار مدير الداخلية يف الرتخيص ملدينة الدار البيضاء بحيازة أرض لبناء مكاتب املقاطعة الحرضية ال 13
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جدول الصفقات التي قررتها اللجنة البلدية للدار البيضاء مع املقاوالت املتخصصة يف مختلف أشغال بناء املقاطعة الحرضية ال 13 

152
جدول نسب إنجاز األشغال املتعلقة ببناء املقاطعة الحرضية ال 13

قصاصة خرب تدشني بناية املقاطعة الحرضية ال 13

صورة بناية املقاطعة الحرضية ال 13 

170جدول مجموعة من املسؤولني االستقالليني الذين كانوا يرشفون عىل أداء قسم الحزب يف كريان سنطرال 

171صورة مدرسة اتحاد الحي الصناعي يف درب موالي الرشيف

رسالة محمد املقري الصدر األعظم إىل اللجنة امللكية لإلسعاف بالدار البيضاء يف موافقة السلطان عىل رشاء أرض مدرسة االتحاد
172

إعالنات منشورة يف جريدة العلم يف شأن إخبار إدارة مدرسة االتحاد ببداية السنة الدراسية أو بطلب توظيف معلمني

173جدول قيدومي مديري مدرسة اتحاد الحي الصناعي

صورة تالميذ املتوسط األول وتلميذاته يف مدرسة اتحاد الحي الصناعي خالل السنة الدراسية 1949-1948
174

شهادة الدروس االبتدائية العربية التي حصلت عليها التلميذة فاطمة الجياليل الحريزي خالل السنة الدراسية 1956-1955

شهادة التعليم االبتدايئ العريب التي حصل عليها محمد بن بوشعيب ’’ولد الغرباوية‘‘ )بختي( يف 4 يوليوز 1952

175 ‘‘نتيجة الثالثة أشهر الثانية’’ التي حصلت عليها التلميذة فاطمة الجياليل الحريزي خالل السنة الدراسية 1956-1955

جدول بنية مدرسة اتحاد الحي الصناعي )الحجرات واملستويات وعدد التالميذ والتلميذات( يف دسمرب 1954 

صورة تالميذ مدرسة اتحاد الحي الصناعي املؤطرين يف إطار الكشفية الحسنية
176

قصاصة خرب يتعلق باعتقال تلميذة من مدرسة اتحاد الحي الصناعي يف نوفمرب 1951

صورة حفل رسمي عىل سطح مدرسة اتحاد الحي الصناعي مبناسبة أول عيد عرش بعد رجوع السلطان ابن يوسف من املنفى

177
صورة استعراض تالميذ مدرسة اتحاد الحي الصناعي وتلميذاته مبناسبة أول عيد عرش بعد رجوع السلطان من املنفى

صورتا تالميذ قسمني وتلميذاتهام من مدرسة اتحاد الحي املحمدي مع أحمد زيك بوخريص )املدير( ومعلمني )2(

صورة زنقة 29 الفاصلة بني بلوك الرياض و‘‘جريد’’ مدرسة اتحاد الحي املحمدي

الئحة املدارس الحرة يف حي كريان سنطرال )درب موالي الرشيف وبلوك السعادة وبلوك الرياض(

178 صورة بعض مدراء املدارس الحرة يف حي كريان سنطرال )درب موالي الرشيف وبلوك السعادة( وإحدى املعلامت 

مدرسة السعديني يف درب موالي الرشيف

181صورة فريق االتحاد البيضاوي سنة 1947

قصاصات أخبار عن مشاركة فريق االتحاد البيضاوي يف مباريات بطولة العصبة الحرة وكأس عرشها  سنتي 1949 و1950 

182 صورة فريق االتحاد البيضاوي يف ‘‘عهد گينري’’ )1954-1953(

بطاقة املنصة الرشفية التي منحتها الجامعة الفرنسية لكرة القدم )عصبة املغرب( ألحمد الخضار برسم موسم )1954-1953(

صورة فريق االتحاد البيضاوي يف ‘‘عهد گينري’’ )1954-1953(
183

قصاصتا خربين عن صعود فريق االتحاد البيضاوي إىل القسم األول خالل املوسم الريايض 1955-1954 

184صورة فريق الهالل أثناء تنقله للعب إحدى مباريات العصبة الحرة يف طنجة نهاية الحامية أو بداية االستقالل مع مسرييه

فريق العلم يف ملعب قريب من مقربة ابن مسيك )‘‘روضة الشهداء’’( يف الخمسينيات
185

مجموعة من أعضاء فرقة الشباب للتمثيل 

مجموعة من أعضاء فرقة األباة للتمثيل
186

قصاصة خرب عن اعتقاالت يف حي كريان سنطرال عىل خلفية تنظيم حفل بدون رخصة السلطات الفرنسية 

قصاصة خرب عن جلد أحد سكان كريان سنطرال عىل خلفية تنظيم حفل بدون رخصة السلطات الفرنسية
187

صورة السلطان ابن يوسف وابنيه

نصوص أناشيد وطنية 
188

قصاصة خرب عن اختطاف صالح املسكيني 

191قصاصة خرب عن إرضاب عامل رشكة كوزميا يف فرباير 1950

192صورة امليدالية الرشفية التي منحتها وزارة الشغل الفرنسية محمد بن الحبيب )‘‘لفقيه كيناين’’( أحد عامل رشكة كارنو يف 1951 

قصاصة خرب عن استنطاق كوميسارية املعاريف أحد سكان كريان سنطرال وتعذيبه عىل خلفية بيع جلود الغنم يف يناير 1952
194

‘‘توصيل’’ حصل عليه لحسن بن عبد املالك من لجنة جمع الجلود التابعة لحزب االستقالل مقابل ما دفعه من مال يف 1950
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195رسالة الكاتب العام للحامية إىل مدير األمن العمومي يف 28 نوفمرب 1952 يف اإلشادة بجاهزية البوليس االستعامري للقيام مبهامه

198الئحة أعضاء اللجنة امللكية لإلسعاف

209صورة فرانسوا مريا و‘‘حريگ الفوار’’ يف درب موالي الرشيف يوم األحد واالثنني 7 و8 دسمرب 1952

210جدول عدد ضحايا حوادث فرحات حشاد حسب املصادر املختلفة

211الئحة مجموعة من ضحايا حوادث فرحات حشاد يف حي كريان سنطرال 

صفحتان من سجل ‘‘الفوريان’’ يف شأن ‘‘الوفيات الناجمة عن إصابات بالجروح’’ أثناء ‘‘حوادث فرحات حشاد’’ 
212

صورة بوابة السجن املدين بالدار البيضاء )‘‘اغبيال’’(

شهادة اعتقال امبارك بن موىس أثناء ‘‘الحوادث’’

213 شهادة اعتقال أحمد بن الحاج بلخري أثناء ‘‘الحوادث’’ 

الئحة مجموعة من املعتقلني االحتياطيني من كريان سنطرال يف إطار ’’املس بأمن الدولة‘‘

215قصاصة خرب منح األب بوتريان والخليفة بوزيد واملمرض الرشقاوي أوسمة الرشف بسبب دورهم أثناء ‘‘الحوادث’’ مع صورتني  

قصاصة خرب يتضمن ترصيحا للجرنال گيوم بشأن التفتيش عن ‘‘الجناة’’ وتقدميهم أمام القضاء عىل إثر ‘‘الحوادث’’

216 صورة عامة ملحكمة باشا الدار البيضاء 

صورة قاعة محكمة الباشا التي مثل فيها مجموعة كبرية من سكان كريان سنطرال وغريهم عىل إثر ‘‘الحوادث’’

جدول مجموعة من األحكام الصادرة عن محكمة الباشا عىل إثر ‘‘الحوادث’’
217

صورة السجن الفالحي عني عيل مومن

218الئحة مجموعة من محكومي كريان سنطرال أمام محكمة الباشا عىل إثر  ‘‘الحوادث’’

220صورة عامة من وسط الدار البيضاء تتضمن ثكنة هود التي كانت تنعقد فيها جلسات املحكمة الدامئة للقوات املسلحة الفرنسية

الئحة األحكام الصادرة يف حق املتابعني يف قضية قتل مريا أثناء ‘‘الحوادث’’
221

الئحة األحكام الصادرة يف حق املتابعني يف قضية قتل مخزنيني أثناء ‘‘الحوادث’’

222الئحة األحكام الصادرة يف حق املتابعني يف قضية ‘‘حريگ ال فوار’’  أثناء ‘‘الحوادث’’

شهادة خروج بلعيد بن عبد الله من السجن املركزي يف بور – ليوطي )القنيطرة(
224

الئحة األحكام الصادرة يف حق املتابعني يف قضية الهجوم عىل ‘‘بوست بوليس’’ يف درب موالي الرشيف أثناء ‘‘الحوادث’’

228الئحة دفناء مقربة ابن مسيك غري املرخص لهم من قبل السلطات الفرنسية عىل إثر ‘‘الحوادث’’

236قصاصة خرب مقتل الرشيف موالي إدريس رئيس الحزب الدميقراطي املغريب للرجال األحرار يف درب موالي الرشيف يف 1953

238الئحة أعضاء خلية ‘‘العملية’’ )اليد السوداء‘‘ املوجودة يف حي كريان سنطرال

شهادة اللجوء السيايس التي منحتها السلطات اإلسبانية يف تطوان للمختار الجديدي الفار من كريان سنطرال إثر افتضاح أمر 
‘‘العملية’’

239
قصاصة إشهار ل‘‘املصور املختار’’ يف جريدة األمة

ملصق أنجزته السلطات الفرنسية ملجموعة من املبحوث عنهم من رجال الوطنية واملقاومة ومنهم املختار الجديدي 

240صور أعضاء ‘‘العملية’’ املاثلني أمام املحكمة الدامئة للقوات املسلحة الفرنسية يف ثكنة هود

241قصاصة خرب األحكام الصادرة يف حق املحكومني من أعضاء ‘‘العملية’’ من قبل املحكمة الدامئة للقوات املسلحة الفرنسية 

الئحة األحكام الصادرة يف حق أعضاء ‘‘العملية’’ املنتمني إىل حي كريان سنطرال

242 رسالة لحسن ‘‘شارلو’’ أحد أعضاء ‘‘العملية’’ من سجن ‘‘اغبيال’’ إىل أرسته يف 24 مارس 1954

رسالة لحسن ‘‘شارلو’’ أحد أعضاء ‘‘العملية’’ من سجن بور – ليوطي إىل أرسته يف تاريخ الحق

247قصاصة خرب اعتقال مجموعة من شوريي كريان سنطرال وفضالة عىل إثر إرضاب 30 مارس 1954

248قصاصة خرب اعتقال ‘‘فتانني’’ من كريان سنطرال عىل خلفية ‘‘عرقلة العمل’’

قصاصة خرب عمليتني يف كريان سنطرال
251

قصاصة خرب عن حريق طاحونة جيل

252قصاصة خرب اعتقال أربعة ‘‘إرهابيني’’ من كريان سنطرال يف خريبكة

253شهادة طبية من املركز االستشفايئ الجامعي موريس گو يف شأن وضع عبد العزيز بن عمر الزياين ‘‘األعرج’’ الصحي

254شهادة اعتقال بوشعيب بلحفيان مسلمة من القضاء العسكري الفرنيس 
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257صورة العيايش بن عبد القادر مع بعض املعتقلني يف السجن املدين يف الدار البيضاء نهاية فرتة الحامية

258الئحة أعضاء من ‘‘تشكيلة رحال املسكيني’’ املعتقلة سنة 1955

رسالة من املحامي عيل بنجلون إىل موكله العيايش بن عبد القادر يف 29 يوليوز 1955 يف شأن ترتيب اللقاء به يف ‘‘اغبيال’’ 

259 حكم اإلعدام الصادر يف حق بنارص يف 5 غشت 1955

صورة صالح الخريبيك والحاج عبد الله العبدي من سكان كريان الخليفة مع معتقلني آخرين يف سجن بور – ليوطي

261قصاصة خرب جرح أحد تجار كريان الحونا يف مارس 1955

263مخطوط يف شأن تأسيس منظمة جيش األطلس بكريان سنطرال سنة 1954 

264شعار منظمة جيش األطلس

265صورة مقهي مرس السلطان إثر عملية منظمة جيش األطلس يف 14 يوليوز 1955

268قصاصة خرب حرائق الدار البيضاء يف الذكرى الثانية لنفي السلطان ابن يوسف سنة 1955

‘‘ظهري رشيف بشأن العفو العام عن املحكوم عليهم من لدن املحاكم النخزنية والذين هم تحت البحث عن أعامل سياسية ووطنية’’ 
)19 دسمرب 1955(

271

272ظهري رشيف بشأن العفو يرسي تطبيقه بصفة قانونية

الئحة املسؤولني عن األحداث من 1956 إىل 1960 حسب أحمد البخاري
284

صورة عامرة كوميسارية - معتقل درب موالي الرشيف الرسي

286قصاصة خرب ‘‘حول موت املواطن بوعزة بإدارة الرشطة’’

286-287تصميم معتقل درب موالي الرشيف حسب عبد القادر الشاوي

287تصميم معتقل درب موالي الرشيف حسب جامل الدين الروييس ومصطفى صوليح

293صورة بوابة معتقل درب موالي الرشيف مفتوحة

295شهادة الحكم باإلعدام يف حق عبد الله أزناگ يف 9 غشت 1961

296غالفا كتابني يفيدان يف موضوع معتقل درب موالي الرشيف  

299شهادة إحالة ملف الصغري املسكيني ومحمد أحمد باهي وعبد الحق أوطال و... عىل محكمة االستئناف بالدار البيضاء 

306شهادة براءة محمد ياسيف صادرة من محكمة االستئناف بالدار البيضاء

307غالفا كتابني يفيدان يف موضوع معتقل درب موالي الرشيف  

309صورة أحد مدخيل معتقل درب موالي الرشيف

312أغلفة كتب تفيد يف موضوع معتقل درب موالي الرشيف  

شهادة استئناف عمل عبد الله أبزيد بعد فرتة حجزه يف درب موالي الرشيف سنة 1975
316

صورة ممر داخل معتقل درب موالي الرشيف

317أغلفة كتاب فاطنة البيه بثالث لغات تفيد يف موضوع معتقل درب موالي الرشيف  

325غالف كتاب يفيد يف موضوع معتقل درب موالي الرشيف  

328غالف كتاب يفيد يف موضوع معتقل درب موالي الرشيف  

344صورة بوابة معتقل درب موالي الرشيف مفتوحة

346رسوم من كتاب عبد العزيز مريد يف شأن أنواع التعذيب املامرسة يف معتقل درب موالي الرشيف

347صورة كامل الحبيب وجواد مديدش أثناء زيارة معتقل درب موالي الرشيف

348صورة فاطنة البيه يف أحد ممرات معتقل درب موالي الرشيف

350صورة ممر من فضاء معتقل درب موالي الرشيف

جدوالن عن الوفيات حسب املجلس الوطني لحقوق اإلنسان
353

جدول عن الوفيات حسب الصحافة

355صورة بوابة معتقل درب موالي الرشيف مغلقة

356صورة زيارة معتقل درب موالي الرشيف من قبل بعثة دولية مصحوبة مبحتجزين سابقني وممثيل السلطات العمومية يف 2009
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جوانب من ذاكرة
كريان سنطرال - احلي احملمدي
بالدار البيضاء في القرن العشرين

محاولة في التوثيق

ق
وثي

الت
يف 

ة 
ول

حا
 م

ن،
رشي

لع
ن ا

قر
 ال

يف
ء 

ضا
لبي

ر ا
دا

بال
ي 

مد
ملح

ي ا
لح

– ا
ل 

طرا
سن

ن 
ريا

 ك
رة

اك
 ذ

ن
 م

ب
وان

ج نجيب تقي أستاذ باحث يف تاريخ املغرب املعارص. ولد بالدار البيضاء يف 
12 دسمرب 1952. تابع دراسته الجامعية يف كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية يف 
الرباط، إىل أن أنجز أطروحة يف موضوع مجموعة ماص اإلعالمية يف املغرب 
خالل فرتة الحامية، نال بها يف 14 يناير 2000 شهادة الدكتوراه يف التاريخ 
املعارص مبيزة مرشف جدا. وساهم يف مجموعة من الندوات العلمية بعدد 
من املداخالت التي نرش بعضها، كام ساهم يف تحرير مجموعة من املواد 
الغامضة من  الجوانب  بعض  بالكشف عن  اهتم  املوسوعات.  املنشورة يف 
تاريخ الدار البيضاء، منها ما يتعلق بتاريخ اإلعالم )بداية جريدة ال فيجي 
ماروكان سنة 1908 وبداية تلفزة ال تيلام يف عني الشق سنة 1954(، ومنها 
ما يتعلق بتاريخ الوطنية واملقاومة يف الدار البيضاء )حوادث فرحات حشاد 
يف كريان سنطرال وتشكيلة رحال املسكيني يف كريان سنطرال وخلية اليد 
السوداء يف كريان ابن مسيك(، إضافة إىل دراسة عن التوزاين رئيس العملة 
املغاربة يف مرىس الدار البيضاء يف نهاية فرتة الحامية ودراسة وضع مجموعة 
مانيسامن يف إطار الرصاع اإلمربيايل عىل املغرب. ويتجه اهتاممه إىل نرش 
وتاريخ  املغرب  يف  اإلعالمية  املؤسسات  تاريخ  حول  األعامل  من  مجموعة 
حي كريان سنطرال خالل الحامية. يدرس حاليا باملركز الرتبوي الجهوي درب 

غلف يف الدار البيضاء. 

نجيب تقي 

ي 
تق

ب 
جي

ن Forum
Saada

CASAMEMOIRE Ce document a été réalisé avec l’aide financière de l’Union Européenne. Le contenu de ce document relève de la seule responsabilité de l’association 
Casamemoire et ne peut en aucun cas être considéré comme reflétant la position de l’Union Européenne.
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