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Al-muslimāt wa al-yahūdiyyāt fī Maghrib al-ḥimāya min khilāl 
majallat “Nisāʼ al-Maghrib” (1945-1948)

املسلامت واليهوديات يف مغرب احلامية
من خالل جملة نساء املغرب1  (1945-1948)

تورية السعودي
باحثة، جامعة حممد اخلامس، الرباط

احلقل  يف  املغمورة  اجلوانب  من  املغريب  التاريخ  يف  النسائي  البعد  يعترب 
عكس  عىل  املجال،  هذا  يف  الباحثني  اهتامم  بعد  يستقطب  مل  إذ  اإلستوغرايف، 
باقي التخصصات األخر التي راكمت كثريا من األبحاث كام هو حال كتابات 
يف  املثال  سبيل  عىل  كسوس  نعامن  وسمية  الدياملي  الصمد  وعبد  املرنييس  فاطمة 
هذا  ويمثل  واآلداب.  كالقانون  التخصصات  من  غريها  أو  السوسيولوجيا  جمال 
نوعية  إضافات  من  النساء  تاريخ  يقدمه  أن  يمكن  ملا  بالنظر  معرفيا  إشكاال  األمر 
طيلة  النساء،  لعبتها  التي  املختلفة  األدوار  طبيعة  بحكم  املغربية،  لإلستوغرافيا 
العصور وإن بدرجات متفاوتة، وطموحاهتا ونضاالهتا احلالية من أجل الوصول 

إىل مساواة حقيقية مع الرجال يف كل املجاالت. 
وال تسائل هذه الورقة أسباب هذا اإلشكال بقدر ما حتاول تقديم حماولة أولية 
يف هذا الباب، ويتعلق األمر باملنرب اإلعالمي ألول مجعية نسائية عرفها املغرب خالل 
فرتة احلامية (1944)،2 ضمت خمتلف مكونات املجتمع املغريب يف شقه النسائي خالل 
تلک الفرتة. وسنحاول التعرف عىل أهم أهداف هذه اجلمعية من خالل حمتويات هذه 
النرشة والوسائل التي هنجتها لتحقيقها، مع تتبع درجات مواكبة املجلة للتحوالت 
األساسية التي عرفها احتاد نساء املغرب (Union des Femmes du Maroc) من خالل 
املجلة،  مكونات  أهم  عن  رسيعة  نظرة  أيضا  الورقة  وتقدم  فيه،  الفاعالت  أنشطة 

وتقرتح يف األخري خالصات أولية حول هذه الدينامية. 
1.  يف حدود األعداد 18 التي متكنت هذه الدراسة من الوصول إليها، وتوجد يف حالة رثة يف جزء كبري منها.

2.  Abdessamad Dialmy, le Féminisme au Maroc (Casablanca: Éditions Toubkal, 2008), 27.
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فرتة  يف  املغريب  املجتمع  عرفها  التي  العميقة  التحوالت  إىل  اإلشارة  وجتدر 
القرن  منتصف  منذ  االستعامرية  الضغوط  جراء  كثرية  هزات  وسبقتها  احلامية 
مالمح  غريت  التي  االجتامعية  اهلندسة  يف  حتول  من  أحدثته  وما  عرش،  التاسع 
األدوار املوكولة للنساء، الالئي اضطررن، ألسباب كثرية، إىل ولوج سوق الشغل 
املجتمع،  مرافق  خمتلف  يف  أو  األرسة  يف  سواء  جديدة  مسئوليات  وحتمل  تدرجييا 
مقابل بقاء القوانني املستلهمة من الرشيعة اإلسالمية املنظمة لعالقة املرأة بالرجل 
مع  عموما،  املجتمع  عىل  الطارئة  التحوالت  خمتلف  مسايرهتا  وعدم  حاهلا،  عىل 
”الظهري  أثارها  التي  الضجة  أعقاب  العرف  بمناطق  اخلاصة  االستثناءات  بعض 
الرببري،“ ومثال ذلک منطقة اخلميسات التي عدلت فيها سلطات احلامية قوانني 
اإلرث العرفية فأصبح للمرأة بموجبها احلق يف اإلرث مع استثناء شقيقة اهلالک 

ابتداء من سنة 3.1946
ويف الوقت الذي استفادت فيه اجلامعات اليهودية املغربية تدرجييا من جمهود 
حتقيق  من  ذلک  فمكنها   ،1862 سنة  منذ  التعليم  جمال  يف  العاملية  اليهودية  الرابطة 
نتائج هامة عىل أرض الواقع، عىل الرغم من معارضة بعض احلاخامات يف البداية،4 
أوضاع  يف  التغريات  من  مجلة  إحداث  يف  سامهت  أساسية  دعامة  منه  وجعلت 
األرسة اليهودية ومتهيد السبل أمامها لتصبح منسجمة مع متطلبات العرص،5 فإن 
من  األربعينيات  وبداية  الثالثينيات  هناية  مع  إال  مماثل  باهتامم  حيظ  مل  املرأة  تعليم 
القرن العرشين، ومل تستفد منه سو فئة قليلة حتى هناية نظام احلامية سنة 6.1956 
الوضع  أمام  ينبغي  كام  تتسلح  أن  هلا  يُكتب  مل  املسلمة  املغربية  املرأة  فإن  وبالتايل 
يف  احلامية  ملعاهدة  املغرب  أخضعت  أن  منذ  الفرنسية  القوة  أحدثته  الذي  اجلديد 
(30 مارس 1912)، والذي رسم مالمح تراتبية جديدة من خالل وضع الفرنسيني 

3. Cne. Jean Deluc, Considérations sur les tribunaux coutumiers dans la confédération des tribus 
Zemmour, “Document C.H.E.A.M. n° 2.335,” 1950, 35.

4. Roger Gaudefroy-Demombynes, L’oeuvre française en matière d’enseignement au Maroc (Paris: 
Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1928), 198.

5. Doris Donath, L’Evolution de la femme israélite à Fès (Aix-en-Provence: Publications des Annales 
de la Faculté des lettres, Aix-en-Provence, la pensée Universitaire, Travaux et Mémoires, 1962), 82. 

6. Abderrazak Moulay Rchid, La condition de la femme au Maroc (Rabat: Éditions de la faculté des 
sciences juridiques économiques et sociales, série de langue Française n°33, 1985), 85; Daniel Rivet, 
Le Maroc de Lyautey à Mohammed V, le double visage du protectorat (Paris: Denoël, 1999), 268.
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وكبار املعمرين بشكل خاص يف أعىل اهلرم االجتامعي وغالبية املسلمني واليهود يف 
مراتبه الدنيا.7

الرجات  طيلة تعاقب  مصريها  املسلمة تواجه  املرأة  بقيت  السياق،  هذا  ويف 
االقتصادية العنيفة التي هزت فئات عريضة من املجتمع املغريب جراء االستغالل 
االستعامري، كنتائج لعمليات الغزو العسكري وانتزاع األرايض الفالحية وارتفاع 
وترية ربط االقتصاد املغريب بالسوق العاملية الذي تسبب يف ركود كثري من احلرف 

التقليدية، ناهيک عن إفقار العاملني هبذه القطاعات.8
هبا  قامت  كثرية  أنشطة  من  اليهودية  املغربية  املرأة  استفادت  حني  يف  وهذا 
أنوية  تأسيس  أو  استقدامها  يف  الصهيونية  احلركة  سامهت  التي  اخلريية  اجلمعيات 
النساء  أوضاع  حتسني  بغية  لفائدهتا  االكتتابات  ومجعت  املغرب  داخل  هلا  حملية 
واألطفال والفئات الفقرية عموما، إذ توفرت لدهيا ميزانيات هامة، مكنتها بالتايل 
االستعامري  االستغالل  أرضار  من  التخفيف   مستو عىل  بعيدة  أشواط  قطع  من 

الذي عانت منه الفئات املغربية العريضة.9
وعىل الرغم من تباين التغريات واختالفها بني أوضاع املسلامت واليهوديات 
املغربيات، فإن طبيعة العالقات بني هذين املكونني مل خترج عن الطبيعة اإلنسانية 
املتسمة باملد واجلزر، بل أصبحت املرأة اليهودية تضطلع بأدوار جديدة جتاه مثيلتها 
املسلمة، نظرا لآلفاق اجلديدة املفتوحة أمامها، مما جعلها تصبح حاملة ملستجدات 
العامل اخلارجي من أفكار وموضة وطرق عيش جديدة بغية نقلها إىل جارهتا املسلمة 

التي غالبا ما فُرِض عليها البقاء يف البيت وخاصة باحلوارض.10
يف هذه الظروف، استأنفت جملة نساء املغرب صدورها سنة 1945، وكانت 
والبالد  متفاوتتني،  برسعتني  تسري  سواء  حد  عىل  واليهودية  املسلمة  املرأة  أوضاع 

7.  Kenbib, Mohammed, Juifs et musulmans au Maroc, 1859-1948, Contribution à l’histoire des 
relations inter-communautaires en terre d’Islam, (Rabat: Publications de la Faculté des Lettres et des 
Sciences Humaines, série: Thèses et Mémoires n° 21,1994), 407.

8.  Ibid., 427.
9.  سعاد بنعيل، ”املرأة اليهودية يف مغرب احلامية،“ بحث لنيل استكامل الدروس، إرشاف حممد كنبيب، كلية اآلداب 

والعلوم اإلنسانية الرباط، السنة اجلامعية 1997، 42-41؛ انظر أيضا: 
“Chronique Régionale,” l’Avenir Illustré, 45 (1930): 9; “Assemblée générale de l’union des dames 

israélites,” l’Avenir Illustré, 140, (1931): 6-8; “Service d’Assistance Sociale,” Noar 3 (1946): 15; 
“L’OSE au Maroc: Conférences de Mme le docteur Krammer et M. Brenner,” Noar 8/9 (1947): 14-16.

10.  Louis, Villène, L’Evolution Sociale du Maroc (Paris: Cahiers de l’Afrique et de l’Asie I, Éditions 
Peyronnet, 1951), 61.
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جعلت  العامة  اإلقامة  وأن  خاصة  متأزمة،  واجتامعية  اقتصادية  أوضاعا  تعرف 
اندالع  حال  يف  لألمة  منظم  ظهري  عىل  الثانية  العاملية  احلرب  قبيل  يوقع  السلطان 
أكتوبر  يف  اإلدارات  كل  عىل  العليا  السلطة  العام  للمقيم  بموجبه  منح  املواجهة، 
القرار  هذا  عن  فرتتب  حرب،  اقتصاد  املغريب  االقتصاد  الظهري  اعترب  كام   .1938

تعليق املكتسبات االجتامعية التي أفرزهتا إرضابات 11.1936
إىل  البوادي  ساكنة  من  كبرية  أعداد  نزوح  يف   1945 جفاف  تسبب  حني  يف 
ضواحي املدن، وارتفع عدد الوفيات بسبب املجاعات ما بني غشت 1945 و مارس 
1946 إىل أرقام قياسية، فكان أغلب ضحاياه من النسوة واألطفال، خاصة يف جهة 

سوس،12 مما دفع جحافل النساء واألطفال والرجال للنزوح نحو املدن الصناعية، 
فتشكلت معها فئة اجتامعية تعاين من الفقر والبؤس وتعيش أوضاعا مزرية.13 وكان 
اآلالف من هؤالء بام فيهم ثالثة آالف قارص، يشتغلون بطريقة غري منتظمة، وال 
يؤجرون كغريهم من األوروبيني،14 حيث بلغت نسبة النساء العامالت يف املناجم 
ومعامل التصبري حوايل 6000 عاملة سنة 1950، 65 باملائة منهم ما بني 16 و25 سنة 

وطفالت تراوحت أعامرهن بني 8 و 10 سنوات.15
ولعبت هذه العوامل دورا حاسام يف حتول خريطة املغرب احلرضية، فانتقلت 
ساكنة احلوارض املغربية من 886.676 نسمة سنة 1936 إىل 1.535.463 سنة 1952، 
بنسبة تزايد بلغت 72 باملائة خالل 16 سنة فقط،16 إال أن هذه الساكنة كانت تعرف 
الساكنة  بني  التباين  فاحتد  اقتصادي،  السوسيو   املستو عىل  كبرية  مفارقات 

17.األوروبية من جهة ومثيلتها املغربية من ”األهايل“ من جهة أخر

11. René Gallissot, Le patronat européen au Maroc (1931-1942) (Casablanca: Éditions Eddif, 1990), 
162.

12. Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V, 237.
13. Abdellatif Menouni, Le syndicalisme ouvrier au Maroc (Casablanca: Les Éditions Maghrébines, 

1979), 29.
14. William A, Hoisington, L’héritage de Lyautey: Noguès et la politique française au Maroc: 1936-

1943, traduit par, S. K, Levin et Marc Méraud (Paris: l’Harmattan, 1995), 153.
15. Rivet, Le Maroc de Lyautey à Mohammed V, 305.
16. R. Forichon, P. Mas, “Les problèmes de la répartition du peuplement au Maroc,” Bulletin 

Economique et Social XXI 76 (1958): 476.
17. Gallissot, ibid., 31.
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ويف ظل هذه األوضاع االجتامعية املرتدية خاصة فيام يتعلق بأحوال السكان 
من  األول  النسائي  التنظيم  باسم  الناطقة  املغرب  نساء  جملة  تأسست  املحليني، 
هيوديات  ومغربيات  فرنسيات  نساء  يد  عىل  املغرب،  نساء  احتاد  املغرب  يف  نوعه 
سلطان  فورتوين  واليهودية   ،(Lucette Mazella) مازيال  لوسيت  الفرنسية  تعد 

(Fortuné Sultan) من أبرز الفاعالت فيه.18
الثالث  النسائية  املكونات  بني  مجعت  مشرتكة  أرضية  التنظيم  هذا  وشكل 
واليهودية  املسلمة  املغربيات  –فئة  املقال،  موضوع  الفرتة  خالل  املغريب  للمجتمع 
واملرأة األوروبية املسيحية أو الالئيكية–يف إطار فكري يتطابق مع قناعات احلزب 
الشيوعي املغريب الذي تنتمي إليه تلک الثلة من النساء املؤسسات، والرامية أساسا 
أوضاع  وحتسني  اختياريا،  الفرنيس  للحكم  اخلاضعة  الشعوب  وحدة  حتقيق  إىل 

الفئات العاملة والفقرية.19
وعىل الرغم من حتفظ بعض علامء املسلمني عىل إمكانات التفاعل والتبادل 
 بني الفئات الدينية الثالث، فإن البعض منهم مل يرتدد يف املبادرة إىل إصدار فتاو
النسائي  املجتمع  مكونات  بني  استمرت  والتأثر  التأثري  عالقات  أن  غري  بمنعها، 
املغريب، بعد أن أملتها ظروف اجلوار الذي عرفته هذه الفئات سواء منها اليهودية 
احلامية،20  ظروف  فرضتها  التي  الفرنسية  املسيحية  أو  السنني،  مئات  منذ  واملسلمة 
أزياء  مرتديات  حديثا  املدرسة  يقصدن  كن  اللوايت  اليهوديات  التلميذات  أن  علام 
وحلال أوروبية وخمتلطات بالذكور، كن يمثلن نموذج املرأة املسلمة السيئ وفزاعة 

مرعبة للتيار املتخوف من رياح التغيري.21
عليه،  املغريب، وبناء  الشيوعي  للحزب  النسائي  اجلناح  التنظيم  هذا  مثل 
تكتلهم  وأمهية  العامل  مصري  بوحدة  املؤمنة  ومبادئه  أفكاره  تطبيق  عىل  عمل  فقد 
النقايب يف صفوف واحدة للدفاع عىل حقوقهم، كام سامهت عضواته يف نرش مبادئه 

18. Abdessamad Dialmy, le féminisme au Maroc (Casablanca: Éditions Toubkal, 2008), 27.
19. “Résolutions du congres des 12 et 13 avril,” Femmes du Maroc, 14 (1947): 12.

20.  حممد بن حممد بن عبد اهللا، ابن املؤقت، الرحلة املراكشية أو مرآة املساوئ الوقتية (القاهرة: مطبعة مصطفى البايب 
احللبي وأوالده بمرص، 1351هـ/1932م )، ج.2، 26.

21.  حممد الرضباين، ”ادفعوا عن الفتاة أرضار الشارع،“ جريدة الوداد، دجنرب (1941): 6-3.
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ومن أمهها حق الشعوب يف تقرير مصريها، مع مراعاة مصلحة املغرب يف رضورة 
استمرار ارتباطه بفرنسا.22

نفوذ  من  للحد  التعبئة  هدف  أيضا  عينيه  نصب  املغرب  نساء  احتاد  وضع 
طبيعية  بمؤهالت  تزخر  البالد  وأن  خاصة  باملغرب،   الكرب واألبناک  الرشكات 
اجتامعية  سياسة  هنج  إىل  الفرنسية  بالسلطات  الدفع  فحاول  هائلة،  وبرشية 

واقتصادية ديمقراطية أساسها إقرار املساواة بني اجلميع.23
ويف السياق نفسه، تطلعت اجلمعية إىل حماربة الفاشية بكل جتلياهتا، وضامن 
االقتصادية  األوضاع  إىل  وبالنظر  النقايب.  االنخراط  يف  واحلق  الفردية،  احلريات 
التي  أمهية  األكثر  األهداف  أحد  متساوية“  ”مؤونة  شعار  كان  البالد  يف  السائدة 

عملت عضوات هذه اجلمعية جاهدة يف سبيل حتقيقها عىل أرضية الواقع.24
مناضالت  رفعتها  التي  املطالب  أهم  من  واحدا  التعليم  يف  احلق  وشكل 
مل  ولذلک  للنساء،  وخاصة  جدا  حيوية  التعليم  مسألة  اعتربت  حيث  اجلمعية، 
اإلقامة  لسياسات  الصحفي  املنرب  صفحات  عىل  الالذع  النقد  توجيه  يف  ترتددن 
هذا  يف  عائشة  اللة  األمرية  بمبادرات  التنويه  يفتهن  ومل  الباب،  هذا  يف  الفرنسية 
الصدد.25 كام حثت املسامهات يف هذه املجلة النساء أيضا عىل رضورة بذل الغايل 

 26.والنفيس يف سبيل احلصول عىل تعليم عايل املستو
ولتحقيق هذه األهداف عملت نساء هذا التنظيم عىل رفع كثري من التحديات 
أمهها خلق مناخ مالئم يمكن أن تتضافر فيه اجلهود حتى يستقطب خمتلف الطاقات 
النسائية الفاعلة عىل الرتاب املغريب، ولعل التحدي األكرب يف هذا السياق هو كيفية 

التوفيق بني االختالفات املوجودة يف الديانات الثالث.
هبا  قامت  التي  األنشطة  من  سلسلة  عىل  الصحيفة  هذه  حمتويات  وحتيل 
نساء اجلمعية، حيث عملن يف هذا االجتاه عىل االحتفاء بمختلف األعياد املرتبطة 

22. Fulber Taillard, le nationalisme marocain (Paris: Éditions du Cerf, 1947), 127.
23. Ibid., 128-129.
24. Taillard, le nationalisme marocain 130-131; M. Guibaut, “L’union des femmes du Maroc dénonce 

la mauvaise organisation de ravitaillement,” Femmes du Maroc 1 (1945): 11.
25. “Des écoles pour tous,” Femmes du Maroc 13 (1947): 8.
26. “Les Femmes au Travail,” Femmes du Maroc 5 (1946): 8-9
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بالديانات الساموية الثالث، بل جعلت منها مناسبة ملد املساعدة والقيام باألعامل 
بالدار  اليهودية  املدرسة  مسئويل  أحد  بعثها  التي  الرسائل   إحد وتعد  اخلريية، 

البيضاء معربة يف هذا الصدد: 
الغالف  هذا  ضمن  لک  أبعث  أن  يرشفني  الرئيسة:  ”سيديت 
الئحة ختص 25 تلميذا من املحتاجني تم املطالبة بأسامئهم للمشاركة 
وباسمي  املستفيدين  هؤالء  وباسم  السنة.  رأس  ليلة  حفل  يف 
الشخيص أشكرک عىل هذه االلتفاتة الكريمة، إن احتاد نساء املغرب 
رأس  بليلة  لالحتفال  األهايل  أطفال  دعوة  عىل  تعمل  مجعية  أول  هو 

السنة ....“27
 وتكرر مثل ذلک مع حلول مناسبة االحتفال بعيد البوريم اليهودي بمراكش 
الذي نظمه فرع اجلمعية،28 وكان عادة ما يقع االحتفاء به حينام تتحقق معجزة كبرية 
معركة  يف  املغاربة  انتصار   ذكر حال  هو  كام  كبرية،  خماطر  من  نجاهتم  يف  تساهم 
وادي املخازن سنة 1578م، والتي تذكر بلحظة نجاهتم من اعتناق املسيحية بعد عزم 
 ملک الربتغال وقتئذ عىل فرضها يف حق املغاربة، أو عند إحياء االحتفال بذكر
النزول األمريكي عىل شواطئ الدار البيضاء سنة 1942م، والذي كان بمثابة طوق 

نجاة من حتريض اليمني الفرنيس للمسلمني ضد اليهود.29
هذا فضال عن احتفال عضوات اجلمعية قاطبة بأفراح العيد الكبري يف الدار 
البيضاء الذي نظمه فرع الضيعة البيضاء بالعاصمة االقتصادية.30 ويف السياق نفسه 
دأبت اجلمعية املذكورة عىل تنظيم املخيامت الصيفية بغية تكريس البعد الوحدوي 

بني الديانات الثالث، كام يشري إىل ذلک عنوان إحد املقاالت الصادرة باملجلة: 
كام  للذكور  اجلبل  يف  أو  البحر  يف  املغرب  نساء  احتاد  ”خميامت 
لإلناث، مسلمني وإرسائيليني وأوروبيني يتعلمون كيف حيب بعضهم 

البعض.“31 
27.  “Dans les sections,” Femmes du Maroc 3 (1946): 2.
28.  “Les femmes au travail: La fête de Pourim et l’U.F.M,” Femmes du Maroc 6 (1946): 7.
29.  Mohammed Kenbib, “Les Juifs du Maroc pendant la deuxième guerre mondiale. La phase 

1939-1942,” Hespéris-Tamuda XXXVII (1999): 202.
30.  “On fête joyeusement l’Aid-Kebir,” Femmes du Maroc 10 (1946): 4.
31.  Femmes du Maroc 8 (1946): 2.
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داخل  الفاعلة  العضوة   (Fréa Ayache) عياش فرحية  اليهودية  افتخار  وبعد 
الفئات  من  اإلناث  جيمع  صيفي  خميم  عىل  اإلرشاف  يف  بنجاحها  التنظيم،  هذا 
التخييمية،  املرحلة  خالل  والنسوة  الفتيات  عاشته  الذي  املؤنس  والتوافق  الثالث 
عربت عن تأثرها اخلاص بمحتو رسالة بعثها أحد األطفال املسلمني املستفيدين 

إىل والدته داال يف هذا الصدد، بقوهلا: 
”لن أنسى أيضا تلک الرسالة التي بعثها حلسن (أحد األطفال 
بقلم  واملكتوبة  والدته،  إىل  التخييمية)  املرحلة  من  املستفيدين 
الرصاص، والتي ستتوصل هبا أمه القلقة عليه وستجعل أحدا يتلوها 
عىل مسامعها بإحد املساكن الفقرية بالضيعة البيضاء، حيث استأنفها 

بقوله: أمي لو تعلمني عن املرأة الرشيدة التي كانت مديرتنا ...“32
ومتثل التحدي الثاين يف حماولة العمل عىل حتسني أوضاع النساء عرب االهتامم 
بإعداد دور للحضانة ألطفال العامالت وخادمات املنازل، كام عمل عىل االعتناء 
لألطفال  مالجئ  إعداد  برضورة  وطالب  صعبة،  أوضاع  يف  واألمهات  باألطفال 

املرشدين ومستشفيات وغريها من املرافق االجتامعية.33 
ونشطت أيضا عضوات هذا التنظيم يف اجلهود الرامية إىل تعبئة النساء عىل 
املستو النقايب، وكان شعارهن ”عمل متساو أجر متساو“ بغية تقليص الفروقات 
يف األجور سواء بني األوروبيني و ”األهايل،“ أو بني النسوة والرجال، خاصة وأن 
بنت  ورابحة  عياش  فرحية  مثل  نقابيات  فاعالت  كن  التنظيم  هذا  نساء  من  كثريا 

ميمون وبنت بلعيد السويس وفورتوين سلطان وغريهن.34
اجلريدة،  صدور  بداية  قبل  حتى  واضحة  بمعامل  التعبئة  هذه  نتائج  وتظهر 
بدليل اإلقبال الذي لقيته دعوة عنارص هذا التنظيم للتظاهر أمام املصالح البلدية 
نونرب   10 يف  خرجت  املسؤولة،“ إذ  السلطات  ”تقصري  بـ  أسمته  ما  عىل  احتجاجا 

32. Fréa Ayache, “Aïn Kerzouza… Juillet 1946,” Femmes du Maroc 9 (1946): 4.
33. “Congrès de l’Union des Femmes du Maroc,” Femmes du Maroc 1 (1945): 12; Geneviève 

Poujade, “Pour l’amélioration des conditions de vie de la travailleuse,” Femmes du Maroc 1 (1945): 
19; “Les Femmes au Travail,” Femmes du Maroc 4 (1946): 8.

34. Albert Ayache avec la collaboration de René Gallissot, et Georges Oved, Maroc: Dictionnaire 
biographique du mouvement ouvrier Maghreb (Casablanca: Éditions Eddif, 1998), 122-123; Geneviève 
Poujade, “Pour l’amélioration des conditions de vie de la travailleuse,” Femmes du Maroc 1 (1945): 19; 
“Les Femmes au Travail,” Femmes du Maroc 4 (1946): 8.
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متظاهرة  و8000  املغرب،  نساء  احتاد  مصادر  حسب  امرأة   15000 حوايل   ،1944

إىل  اضطرت  العامة  اإلقامة  أن  درجة  إىل  ضخمة  مظاهرة  يف  السلطات  حسب 
حتريک القوة العسكرية حفاظا عىل األمن35.

األوىل  املرحلة  جتلت  أساسيتني،  حمطتني  املغرب  نساء  احتاد  مسار  وعرف 
االحتاد  فروع  عىل  باالعتامد  واالجتامعية  اخلريية  األعامل  عىل  مناضالته  تركيز  يف 
تادلة  وقصبة  ليوطي  وبُّور  ومكناس  والرباط  البيضاء  الدار  من  كل  يف  املتواجدة 
وفضالة ومراكش وجرادة ووجدة وغريها، والبالغة حوايل 48 فرعا يف املجموع.36

وجتسدت هذه املبادرات يف عمليات توزيع املالبس األغذية، كام قمن يف سنة 
1945 املعروفة بـ ”عام اجلوع“ بتأسيس جلان ملكافحة البؤس برشاكة مع اإلسعاف 

الشعبي املغريب، فأرشفت هذه اللجان عىل توزيع املأكوالت يف أغلب مراكز فروع 
هو  كام  فروعه،  من  كثري  توجد  حيث  البيضاء  الدار  يف  خاصة  املغرب،  نساء  احتاد 
والصخور  السبع  وعني  البيضاء  والضيعة  وبورگون  املعاريف  فروع  مع  الشأن 
االحتاد  عضوات  نظمت  كام  اجلديدة.37  املدينة  فرع  وأخريا  والوازيس  السوداء 
يف  املعدية  باألمراض  التحسيس  يف  أمال  الطبي،  املجال  شملت  حتسيسية  محالت 

صفوف األطفال مثل مرض احلصبة أو األوبئة املرتبطة باجلفاف وغريها.38
أما املنعطف الثاين الذي عرفه هذا التنظيم فيتجىل يف وعيه بأن أعامله اخلريية 
وكأنه  عليه  حييل  انطباعا  حقه  يف  رسمت  أو  ”باتريركية“،  صورة  عنه  تولدت  قد 
جمرد مجعية خريية، وذلک ما وقع التعبري عنه يف نص االفتتاحية التي كتبتها لوسيت 
األبوية،“  من  بـ”كفى  واملعنونة  العارش  العدد  أعمدة  عىل   1946 دجنرب  يف  مازيال 
”Assez de paternalisme،“ فأكدت فيها عىل نضالية التنظيم وشددت عىل امتالكه 
قاعدة نسائية عريضة مستعدة لالحتجاج عىل الظلم. وأضافت بأنه حتى وإن كان 
املسؤولني  لتزويد  استخدامها  تستطعن  عقول  أيضا  فلدهين  عطوف،  قلب  لدهين 
بشعار  منها  يتصل  ما  وخاصة  املطروحة،  الكثرية  للمشاكل  حلول  بمقرتحات 
”عمل متساو أجر متساو،“ يف عالقة مع ما تتقاضاه النساء من أجور متدنية مقارنة 

بالرجال.
35.  Taillard, le nationalisme marocain, 132.
36. “Les Femmes au Travail,” Femmes du Maroc 4 (1946): 8.
37.  Femmes du Maroc, 13 (1947).
38.  Femmes du Maroc, 10 (1946): 4-7;
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وعملت عضوات هذا التنظيم أيضا عىل إرشاک املغربيات املسلامت تدرجييا 
من  والفرنسيات  اليهوديات  املغربيات  مع  جنب  إىل  جنبا  املسؤولية  حتمل  يف 
منخرطات االحتاد، فبعد أن كن ممثالت سابقا بعضوة واحدة فقط كمسؤولة وطنية 
 1947 سنة  تغري  قد  األمر  أن  نجد   39 1945 أكتوبر   7 يف  املنعقد  الثاين  املؤمتر  خالل 
املغربيات  من  ثلة  فيها  وصلت  إذ  املغرب،  نساء  الحتاد  الوطنية  اللجنة  تشكيلة  يف 

املسلامت إىل مواقع القيادة كام تبني ذلک نتائجه: 40
الرئيسة: فورتوين سلطان   - ”

(Yvonne Beaupère) نائبات الرئيسة: زينب بنونة وإيڤون بوبري -
- الكاتبات العامات: خدوج بنت احلسني، لوسيت مازيال

سيتبون  جولييت  مسعود،  بنت  عائشة  املنظامت:  الكاتبات   -
.(Juliette Sitbon)

.(Germaine Abt) املكلفة باملالية: جريميز أبط -
 (Marie-Claire Guibault) گيبو  كلري  ماري  التموين:  كاتبات   -

وزوهرا بنت اجلياليل.
 ،(Marcelle Sippel) سيبال  مارسيل  االجتامعية:  الشؤون  كاتبات   -
زروالة بنت احلسني، لويست ليڤي لبحار (Lévy Lebhar)، ميلودة 

.(Rosine Benané) بنت حممد، روزين بيناين
- كاتبات الدعاية: رابحة بنت ميمون، فرحية عياش، دودة بنت حممد، 

فطومة بنت عابد. 
بيرييت   ،(Marcelle Delmas) ديلامس  مارسيل  النرش:  كاتبات   -
“.(Evelyne Serfaty) إيڤلني الرسفايت ،(Pierrette Garcia) گارسيا

39.  Femmes du Maroc 1 (1945): 11.
40.  Femmes du Maroc 14 (1947): 6.
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املجال  أن  يبدو  املجلة،  حمتويات  من  تظهر  كام  النساء  اهتاممات  وعن 
االجتامعي احتل الصدارة لدهين بنسبة 19 يف املائة، والراجح أن هذا األمر ارتبط 
أساسا باألوضاع االجتامعية املزرية التي عانت منها كثري من فئات املجتمع املغريب، 
فجاءت تلک املبادرات يف وقت حاسم استجابة ألوضاع فئات عريضة من املغاربة 
 إحد عليه  حتيل  ما  وهو  للترشد،  عرضة  صارت  أو  التسول  امتهنت  ما  غالبا 

املقاالت: 
”باتفاق مشرتک قررنا البحث عىل املساكني والعراة واملرشدين 
ممن أصبحت احلياة عندهم جحيام مستمرا. وقد متكنا من مجع املئات 
لن  أيضا  ومرعوبة  متوسلة  وعيون  ممدودة،  أياد  املقر،  أمام  منهم 
واألوساخ  بالقمل  مليئة  رؤوسهم  عمر  دون  أطفال  نسياهنا.  نستطيع 
وأجسادهم موبوءة. كانوا يلوذون بالفرار عند رؤيتنا وهم خائفون، 
إذ كانوا دوما عرضة لالعتقال، ونادرا ما يقع االهتامم بمصريهم...“41
مقابل  للنساء  املخصصة  الزهيدة  باألجور  للتنديد  املبذولة  اجلهود  ونالت 
األعامل املوكولة هلن، نصيبها يف أنشطة االحتاد، كام هو حال النسوة العامالت يف 

احلقول، وهو ما وردت اإلشارة إليه يف هذا املقطع: 
41.  B E., “Femmes et fillettes de la Nouvelle Médina sont des amies de l’U.F.M,” Femmes du Maroc 

4 (1946): 4.
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”احلرارة مرتفعة جدا، والنساء بالكاد يكلمن بعضهن من فرط 
وشفاه  متعبة  بحركات  مداها  يف  واحلرارة  الظهرية  وقت  إهنا  التعب، 
تتأخر  االستواء،  يف  صعوبة  جيدن  ملتو  وظهر  دامية،  وأيادي  جافة 
العامالت  أجرة  هي  كم  تعرفون  هل  لكن   ... املغيب  يف  الشمس 
باحلقول إهنا قليلة جدا، وهذا عىل الرغم من أن فضلهن كبري يف نمو 

الزرع....“42
كام حاولن إدراج بورترهيات تصور بعض النساء يف أوضاع صعبة أثناء العمل 
للتحسيس بقضاياهن ومعاناهتن كام هو حال عائشة التي تعمل يف احلقل طيلة اليوم 
والسنة، وتعيش أوضاعا صعبة نتيجة لتعنيفها املتواصل من قبل زوجها. وغالبا ما 
تنتهي مثل هذه املقاالت بتقديم مطالب لاللتفات إىل هذه الفئة من النسوة والدعوة 
إىل االهتامم بتعليمها وحتسني أوضاعها.43 واهتمت اجلمعية، يف السياق االجتامعي 
احلالة  سجالت  يف  أبنائهن  أسامء  إدراج  عىل  ومساعدهتن  األمهات  بتشجيع  ذاته، 
يف  وخاصة  املغربية  العائالت  أغلب  أغفلتها   أخر أمور  بني  من  وهذا  املدنية، 

صفوف املسلمني.44
املجلة،  حيز  من  باملائة   15 حوايل  احتل  الذي  السيايس،   املستو وعىل   
بقطع  طالبن  كام  الفاشية،  أشكال  كل  املغرب  نساء  احتاد  عضوات  ناهضت  فقد 
العالقات مع فرانكو وطرد الالجئني املتحالفني مع الفاشيني من املغرب. وطالبن 
النساء الفرنسيات باملشاركة يف التصويت، كام شجعن املغربيات عىل االنخراط يف 

احلقل السيايس.
املستعمرات،  باقي  مطالب  مع  موحدة  مطالب  املغرب  نساء  الحتاد  وكانت 
وهو ما أشارت إليه إحد املندوبات عند متثيلها للتنظيم يف الفدرالية الديمقراطية 

العاملية للنساء، حني نددت بام ييل:

42. Pierrette Garcia, “Les deserbeuses préparent de belles récoltes sous l’œil rapace des ‘agriculteurs 
aux mains blanches’,” Femmes du Maroc 14 (1947): 8.

43. Pierrette Garcia, “Un Aspect de la vie d’une marocaine dans le bled,” Femmes du Maroc 12 
(1947): 16.

44. “Mamans marocaines, inscrivez vos enfants sur les registres de l’Etat-Civil,” Femmes du Maroc 
16 (1948): 4.



Al - muslimāt wa al - yahūdiyyāt fi maghrib al - ḥimāya min khilāl majallat 233

”- غياب احلقوق السياسية واالجتامعية أو حمدوديتها ؛ وغياب 
احلريات األساسية لألشخاص مثل حرية التعبري والصحافة والتجمع 
وغريها؛ وجود املجتمعات املستعمرة دائام حتت رمحة قانون الطوارئ؛ 
احلصول  أو  التعليم  واستحالة  املحلية  الثقافة  تنمية  استحالة  –ومعناه 

عىل  التمييز  عن  فضال  هذا  متوسطة–؛  وحتى  عالية  مهنية  شهادة  عىل 
أساس عرقي.“

مشخصة  صورة  لرسم  حماولة  يف  إحصائيات  استعرضت  نفسه  اللقاء  ويف 
أو  اجلزائرية  أو  منها  املغربية  سواء  املستعمرات  يف  املرتدية  ”األهايل“  ألوضاع 
التونسية، ووقع التشديد بشكل خاص عىل أوضاع املرأة.45 وأكدت اجلمعية أيضا 
يف نرشهتا قوة ارتباطها بنضاالت احلزب الشيوعي وأرضيته النضالية بالرتكيز عىل 
من  ديمقراطي؛  مغرب  أجل  من  االستعامر؛  مناهضة  وهي:  أساسية  حماور  أربعة 
االحتاد  يف  والتلقائي  االختياري  املغرب  انخراط  أجل  من  األرس؛  كل  محاية  أجل 

الفرنيس حتقيقا ألهدافه املرشوعة.46
وترتب عن انخراط النساء املتواصل يف أنشطة التنظيم السياسية وقوع بعض 
أعضائه النشيطة يف فروع االحتاد ضحية لالعتقال عىل يد السلطات احلاكمة سنة 
1948، كام هو احلال مع فاطمة حممد وفاطنة إبراهيم بدوار آيت كرازة بني مالل، 

مما جعل فورتوين سلطان، وهي رئيسة التنظيم آنئذ، توجه رسالة إىل اإلقامة العامة 
 1000 قدرها  بكفالة  بترسحيهن  األمر  فانتهى  عنهن،  بالإلفراج  للمطالبة  بالرباط 

فرنک عن كل من املجتجزتني.47
انتقدت  النرشة،  مساحة  من  باملائة   8 حوايل  احتل  الذي  النقايب  املجال  ويف 
املسؤولية  ومحلنه  االستغاليل،  الرأساميل  النظام  باقتصاد  وصفته  ما  التنظيم  نساء 
كاملة عن مشاكل البطالة وعدم املساواة يف األجور، وطالبن يف إطار التعبئة بتوحيد 

الصفوف داخل التنظيامت النقابية ضامنا حلقوق العامل والعامالت.

45. Alice Sportisse, “La situation des femmes dans les pays coloniaux et semi coloniaux,” Femmes 
du Maroc 13 (1947): 12.

46. “Résolutions du congres des 12 et 13 avril,” Femmes du Maroc 14 (1947): 12.
47. “Nos sections et régions,” Femmes du Maroc 16 (1948): 8.



Tourya Essaoudi234

اإلملام  أمهية  إىل  العامالت  انتباه  إثارة  نفس  السياق  يف  املجلة  وحاولت 
املعاش.48  الواقع  عن  األمثلة  من  كثري  إدراج  خالل  من  حقوقهن،  عىل  واالطالع 
يف  لالنتظام  املنازل  عامالت  إىل  كثرية  نداءات  املجلة  وجهت  الصدد،  هذا  ويف 
صفوفهن، واالنخراط النقايب، مع إبداء تفهم كبري ألوضاعهن الصعبة، وذلک من 

خالل استعراض نامذج لبعض من معاناهتن، واقرتاح احللول هلا.49
يف   16 حوايل  فاحتل  والدينامية،  النشاط  بعض  أيضا  الثقايف  البعد  وسجل 
من  أمهية،  ذات  بقضايا  النساء  اهتامم  عن  معربا  فجاء  املجلة،  مساحة  من  املائة 
قبيل االنفتاح عىل جتارب النساء يف العامل، وذلک باالعتامد عىل تقديم بورترهيات 
حوهلن. وشاركت عضواته القراء يف متعة اآلداب بإدراج مقتطفات من القصص 
العاملية عىل حلقات يف الصفحة األخرية، كام نالت الفنون والشعر نصيبا ال يستهان 
ويف  النرشة.  صفحات  عىل  التاريخ  قضايا  أيضا  وحرضت  االهتامم،  هذا  من  به 
السياق نفسه، تم أيضا ختصيص حيز لتعليم اللغة الدارجة العربية مكتوبة باللغة 

الفرنسية حتت عنوان: ”صديقاتنا األوروبيات تعلمن لغتنا اجلميلة.“50
بنسبة  والطبخ  املوضة  فهي  املجلة،  باهتامم  حظيت  التي  األبواب  باقي  أما 
16 باملائة، والصفحة الصحية بحوايل 7 يف املائة، ثم صفحة األطفال التي احتلت 

13 باملائة، ويف األخري مواضيع الشباب التي اكتفي فيها بنسبة 2 يف املائة فقط من 

مساحات النرشة. 
ثالث،  وطريق  أفق  بمثابة  اليهودية  للمرأة  بالنسبة  التنظيم  هذا  كان  لقد 
خاصة ”للمتطورات“ منهن، اللوايت قاومن اإلغراء الذي مثلته األرض املوعودة 
كام روجت هلا احلركة الصهيونية، ووجدن يف احتاد نساء املغرب فرصة للعيش عىل 
قدم املساواة مع الفرنسيات اللوايت مل يتمكن من احلصول عىل وضعية مماثلة هلن، 

أو املسلامت اللوايت كن إىل حد قريب يف مرتبة ثانية بعدهن.

48. Geneviève Poujade, “Travailleuses connaissez-vous vos droits,” Femmes du Maroc 14 (1947): 
15.

49. Pierrette Garcia, “Viens … Zohra, dans la grande ronde des femmes,” Femmes du Maroc 15 
(1948): 15.

50. Leïla “Amies Européennes, apprenez notre belle langue,” Femmes du Maroc 12 (1947): 14; 
Femmes du Maroc 14 (1947): 12.
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أما عن املرأة املسلمة وخاصة املنتميات منها إىل فئات العامالت وخادمات 
نساء  احتاد  مؤسسات  بأنشطة  املستهدفة  الصفيحية  املساكن  وقاطنات  البيوت 
املغرب، فقد شكل التنظيم طوق نجاة خفف عنها ضغط األزمة االقتصادية اخلانقة 
وفتح  عضواته،  جمهودات  بفضل  املجلة  صدور  فرتة  خالل  املغرب  شهدها  التي 
أمامها آفاقا أخر للتواصل مع األورويب غري االستعامري واالستغاليل من جهة، 
ومنحها من جهة أخر، تصورا جديدا عن الذمي الذي يمكن أن يكون يف الطرف 

املقابل، أي حني تصبح الذمة معكوسة.
وحقق احتاد نساء املغرب بعضا من أهدافه الرامية إىل تنظيم الطبقات العاملة 
عريضة،  فئات  شكلن  ما  غالبا  اللوايت  املنازل  يف  اخلادمات  مثل  املغربية،  النسائية 
عرب  االنتشار  حتقيق  يف  أفلح  كام  البيوت،  وربات  شتى،  مرافق  يف  والعامالت 
ربوع الرتاب املغريب وحتديدا يف املعامل ومناطق النشاط املنجمي واالستغالليات 

الفالحية الكبرية.
ومع ذلک، مل تتمكن مجعية احتاد نساء املغرب من حتقيق االنتشار والتجذر يف 
أوساط املجتمع املغريب وفقا ملا كانت تطمح إليه، وربام تكمن علة ذلک يف اقتصار 
إذ  بعينها،  عائالت  أوساط  يف  أساسية  بصفة  الرتكيز  حرص  عىل  عضواهتا  جهود 
كانت كثري من عضوات احتاد نساء املغرب، إما من زجيات أو أخوات أو أمهات 
(فرحية  النسائي،  ذراعه  املذكورة  اجلمعية  مثلت  الذي  الشيوعي  احلزب  مناضيل 
عياش زوجة جرمان عياش، إيفلني الرسفايت أخت أبراهام الرسفايت، عائشة بنت 

مسعود أم كواكجي ...)
مثل هذا التنظيم إحد احللقات املضيئة يف تاريخ املجتمع املغريب املنفتح عىل 
التنوع الديني واإلثني والعرقي وحتى الطبقي، وأعطى نموذجا للقيم اإلنسانية النبيلة 
كام عرب عنه تفاين عضواته يف خدمة فئات عاشت واقعا مأساويا، كام جسد لبنة تأسيسية 
أوىل حلركة نسائية مغربية عربت عنها أنشطته ومبادراته كتجربة خصبة وأرضية غنية 

لبقية التنظيامت التي ظهرت يف الساحة املغربية يف املراحل الالحقة من تاريخ البالد. 
ألنشطتهن  اجلمعية  هذه  نساء  جتميد  إىل  وخمتلفة  كثرية  عوامل  أفضت  وقد 
املعهودة، ومنها املتابعات السياسية يف حق عضواته، والتضييق عىل احلريات النقابية 
هناية  من  ابتداء  املغرب  يعرفه  بدأ  الذي  السيايس  والغليان  العامة،  اإلقامة  قبل  من 
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الرصاع  احتدام  وخاصة  العرشين،  القرن  من  اخلمسينات  ومطلع  األربعينات 
وارتفاع درجات التوتر بني أطياف احلركة الوطنية خالل املرحلة املذكورة، والتي 
كان احلزب الشيوعي املغريب أحد مكوناهتا، وهذا فضال عن ضعف املوارد املادية.51
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ملخص:
Al-muslimāt wa al-yahūdiyyāt fī Maghrib al-ḥimāya min khilāl majallat 

“Nisāʼ al-Maghrib” (1945-1948)

 املسلامت واليهوديات يف مغرب احلامية
من خالل جملة نساء املغرب (1945-1948)

عرفها  التي  الطالئعية  النسائية  املنظامت   إحد جتارب  املقال  هذا  يتناول 
املغرب، كام تقدمها حمتويات جملة نساء املغرب التي أصدرها احتاد نساء املغرب كأداة 
واكبت خمتلف أنشطتها ما بني (1945و1948)، فتفردت باجلمع يف انسجام تام بني 
مكونات الديانات الثالث باملغرب عىل عهد احلامية الفرنسية، مركزة بشكل خاص 
يف  املشرتک  التعاون  طبعها  التي  واليهوديات  املسلامت  بني  االستثنائية  العالقة  عىل 

حماولة ملواجهة مجلة من التحديات النامجة عن ظروف احلرب العاملية الثانية. 
 الكلامت املفاتيح: هيوديات ومسلامت، منظامت نسائية، التنوع الديني، احتاد 

نساء املغرب، النقابات، الشيوعية، اإلقامة العامة، نظام احلامية.



Tourya Essaoudi238

Résumé: Femmes muslmanes et juives au Maroc sous le protectorat 
français à travers la revue “Femmes du Maroc” (1945-1948)

Cet article traite l’évolution de l’une des premières expériences 
d’organisations féministes au Maroc, à travers leur revue “Femmes du Maroc” 
qui a suivi leurs différentes activités durant la période comprise entre (1945-
1948). On peut les qualifier d’uniques, elles ont réussi a réunir les adeptes des 
trois religions au Maroc sous le protectorat en mettant l’accent notamment 
sur la relation cohérente et solide entre femme musulmanes et juives, et leur 
coopération epour être en mesure de relever les défis imposés par l’impact de 
la deuxième guerre mondiale. 

Mots clés: Juives et musulmanes, organisations féministes, diversité 
religieuse, Union des femmes marocaines, syndicalisme, communisme, 
Protectorat français, Résidence Générale.

Abstract: Muslims and Jewish Women in Morocco During the 
French Protectorate Period Through the Magazine “Femmes du Maroc” 
(1945-1948)

This article touches on one of the first experiences of feminist 
organizations in Morocco, through their magazine “Femmes du Maroc,” 
which followed their different activities during the period (1945-1948). 
We can dare and say that they were unique, they have managed to unite the 
three religions that have been in Morocco during this period preceded by the 
French protectorate, focusing in particular on the consistent and extraordinary 
relationship between the Muslims and the Jews, and their cooperation in order 
to be able to face the challenges posed by the impact of the second World war.

Key words: Jews and Muslims, feminist organizations, religious 
diversity, Union of Moroccan Women.

Resumen: Los musulmanes y las mujeres judías en Marruecos 
Durante el período del Protectorado francés A través de la revista 
“Femmes du Maroc” (1945-1948)

Este artículo aborda una de las primeras experiencias de las organizaciones 
feministas en Marruecos, a través de su revista “Femmes du Maroc,” que 
siguió sus diferentes actividades durante el período (1945-1948). Podemos 
atrevernos y decir que eran únicos, tienen Logró unir las tres religiones que 
han estado en Marruecos durante este período precedido por el protectorado 
francés, centrándose en particular en la relación constante y extraordinaria 
entre los musulmanes y los judíos y su cooperación para poder afrontar los 
desafíos planteados por El impacto de la Segunda Guerra Mundial.

Palabras clave: Judíos y musulmanes, organizaciones feministas, 
diversidad religiosa, Unión de Mujeres Marroquíes.




