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Abstract: This article focuses on the journal Lamalif, which is one of the magazines 
that played a decisive role in structuring the socio-economic and cultural political fields 
in Morocco from 1965 to 1985. This magazine has enabled writers and intellectuals to 
open a “dialogue” channel through interposed texts. Through this channel, contributors 
have described women’s socio-economic living conditions and have highlighted what 
they considered as necessary changes to these conditions. Morocco’s history owes a great 
deal indeed to this magazine, which reflects, at several levels, the changes that the country 
underwent during these two decades.
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مقدمة

لکتابة  عليها  االعتامد  يتم  التي  األساسية  املصادر  ضمن  املکتوبة  الصحافة  تندرج 
فرتة  خالل  الوسائط  هذه  جسدت  حيث  والراهن؛  املعارص  شقه  يف  خاصة  التاريخ، 
بعد،  فيام  التاريخ  يف  للباحث  أساسية  ومادة  أفرزها،  الذي  املجتمع  عن  صورة  صدورها 
خاصة إذا ما تم وضعها ضمن السياقات التي أنتجتها، وإخضاعها للنقد واملقارنة عىل غرار 
باقي الوثائق األخرى، مع استحضار اإلکراهات التي تعرتض الکتابة الصحفية وتؤثر عىل 
والکتابة  احلدث،  خللق  األولوية  وإعطاء  الصحفي،  السبق  أمهية  مثل  موضوعيتها  درجة 
ونسبة  الرسمية،  املؤسسات  وضغط  اإليديولوجي،  والتأثري  الزمني،  اإلکراه  وطأة  حتت 

حرية الصحافة، وغريها.
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 وجتدر اإلشارة إىل أنه ال يمکن، بأي حال من األحوال، تصنيف املنرب اإلعالمي الذي 
ترمي هذه الورقة إىل تقديم بعض جوانبه، ضمن الصحافة النسائية املحضة، إال أنه بالنظر ملا 
يتيحه من معطيات، ويطرحه من آراء وأفکار معربة عن قضايا املرأة خالل الفرتة التي صدر 
فيها، ودرجة االحرتافية وااللتزام التي قدم هبا خمتلف ما عرفته البالد من حتوالت مرتبطة 
بالنساء؛ والتي قد تتيح للباحث يف التاريخ رصد عدد من اإلشکاالت التي شغلت املجتمع 
ومؤسساته، فإنه ال يمکن إنکار أمهيته يف إلقاء الضوء عىل بعض مالمح البعد النسائي يف 

تاريخ املغرب الراهن، وبالتايل إدراجه ولو جزئيا ضمن الصحافة النسائية املتخصصة. 

تقديم  عادة  وحتاول  النساء،  لفئة  غالبا  موجهة  إعالمية  مادة  النسائية  الصحافة  تعد 
وتکوينهم،  عليها،  القائمني  توجه  حسب  املجتمع،  داخل  النموذجية  املرأة  عن  صورة 
وأهدافهم، ومحوالهتم الفکرية واإليديولوجية. وجيب التمييز بني أنواع الصحافة النسائية 
التي يمکن تقسيمها إىل 3 أنواع: النوع األول ذو طبيعة جتارية، يستعمل املرأة أداة استهالکية، 
مرتبط بالتمثالت املحافظة التي تکرس األدوار التقليدية للمرأة، کام يعتمد هذا النوع من 
الصحافة عىل مفاهيم ذکورية تقلص دور املرأة کمنتجة، ويقدمها کمستهلکة مجيلة، وربة 
بيت ممتازة، وزوجة وأم نبيهة؛ ويستدعي کل عنرص من هذه العنارص رشاء هذا املنتوج أو 
ذاک؛ ووراء الصور والصفحات هناک رجل خفي ينتج، يعمل ويقسم األدوار؛ من خالل 

هذه الصور النمطية يتم تکريس صورة املرأة اليشء، اجلسد، واجلنس. 

الصنف الثاين من الصحافة النسائية يتميز بأنه حيمل قضية أساسية يدافع عنها، ومن 
السياسية  األدوار  خمتلف  إبراز  عرب  الذکورية  اهليمنة  سلطة  من  النساء  حترير  أهدافه  بني 
واالقتصادية والثقافية التي يضطلعن هبا، وتتوجه هذه الصحافة إىل عقل املرأة وذکائها، وال 
تکتفي بالتنديد بالتهميش الذي تعاين منه، بل تسهم يف إبراز اإلبداعات النسائية يف شتى 
الثالث واألخري من هذه الصحافة، فيحمل نفس خصائص الصنف  النوع  املجاالت. أما 
الثاين سالف الذکر، إال أنه يستفيد من مداخيل اإلشهار ومنح املتعاطفني...، کام أنه حياول 
الفئة املستهدفة مثقفة(، لذا  االهتامم بصورته اإلعالمية لدى مجهور بعينه )غالبا ما تکون 
من  الورقة  هذه  تقديمه  إىل  ترمي  الذي  النموذج  وهو  ماديا،  مستقال  يکون  ما  غالبا  فإنه 
خالل املنرب اإلعالمي املعروف باسم الم ألف الناطق باللغة الفرنسية؛ مع أنه منرب شمويل 

تعد قضايا املرأة إحدى حماوره ضمن باقي القضايا املجتمعية األخرى.

األوىل  السنوات  يف  باملغرب  حلت  التي  داوود  زکية  باسم  ألف  الم  جملة  ارتبطت 
الستقالل املغرب، بعد اختاذها قرار االستقرار فيه معية زوجها حممد لوغالم، وقد حلت 
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بالدار البيضاء، حاملة معها دبلوما يف الصحافة، وحمملة بالفضول املعريف الکامن لدى کل 
صحفي.

متکنت زکية داوود من فرض اسمها، يف الصحافة املغربية منذ حصوهلا عىل اجلنسية 
املغربية. کام انخرطت يف عدة قضايا کانت تراهن عليها البالد يف ”رحلة القلم املشاغب،“ 
”ال“،  بواسطة منربها الصحفي احلامل لدالالت الرفض کام يدل عىل ذلک معنى عنوانه 
حماولة التعبري من خالله عىل بعض أوجه آمال املغاربة وخيباهتم، سواء االجتامعية منها أو 
االقتصادية أو السياسية، ولعل هذا األمر هو الذي جعل املجلة تتعرض للتضييق يف مرحلة 

أوىل ثم املنع يف هناية املطاف. 

وقد صدرت جملة الم ألف، کدورية شهرية يف 15 مارس 1966، واستمرت ملدة 20 
سنة، فاهتمت بکثري من القضايا التي عرفها املغرب حمليا ودوليا يف خمتلف املجاالت الثقافية 
تشکيليني،  لفنانني  بصامت  الغالف  محل  ما  وغالبا  واالجتامعية،  والسياسية  واالقتصادية 
العذراوي،  والشعيبية  السنويس،  وحممد  بلکاهية،  فريد  أمثال  من  مرموقني،  أو  مبتدئني 

وعبد اهلل برادة، وغريهم کثري.

صحفية  حتليالت  وقدمت  متعددة،  قضايا  السيايس  املستوى  عىل  املجلة  طرحت 
السياسية،  باألحزاب  املرتبطة  املحلية  بالقضايا  املتعلقة  تلک  سواء  متنوعة،  وأکاديمية 
املرتبطة  أو  الديمقراطية؛  ومسألة  السلطة  وآليات  وامللکية  واالنتخابات،  والنقابات، 
بالقضايا الدولية، مثل تتبع التوتر املغريب املوريطاين، أو قضية الصحراء، فضال عن تقديم 
املغربية  العالقات  إطار  يف  اجلزائري  والتدخل  الصحراء،  حرب  عن  وحتليالت  قراءات 
اجلزائرية، وحلظات الفتور واالنتعاش بني املغرب والعديد من األقطار، عىل غرار فرنسا 

وأمريکا وليبيا واجلزائر وغريها.

واکبت املجلة أيضا أهم التحوالت السياسية خارج املغرب من مثيل الثورة اإليرانية 
والرصاع العريب الفلسطيني، ونجاح النظام الشيوعي ببعض البلدان وغريها. وقد ساهم 
املحور وغريه حمللون سياسيون وجامعيون وفاعلون مغاربة وأجانب، مثل حممد  يف هذا 
اجلانب  وغريهم. أما  السحيمي  ومصطفى  دومو  العايل  وعبد  لوڤو  وريمي  الطوزي 
االقتصادي فقد ساهم فيه عدد من اجلامعيني واملحللني االقتصاديني، مثل احلبيب املالکي، 
وعبد العزيز بالل، ونجيب بودربالة، وإدريس الگراوي وغريهم، ومتيز بمواکبته ملختلف 
تغطية  إىل  إضافة  ونتائجهام،  اهليکيل  والتقويم  املغربة  مثل  املغريب  االقتصاد  حتول  مراحل 

قوانني الرضائب، واالستثامر اخلارجي. 
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التعليمي  املسار  فواکبت  التعليم،  بمسألة  املجلة  انشغلت  االجتامعي،  املجال  ويف 
باملغرب بإکراهاته وطموحاته، مثل قرار التعريب واملغربة والتعميم، وإشکاالت التعليم 
العايل وآفاقه، ومسار کل من التعليم العمومي واخلصويص، وقدمت حتليالت وبدائل بقلم 
کثري من املتخصصني. کام اهتم هذا املحور بقضايا الشباب، والظواهر االجتامعية املتنوعة، 
قدم فيها املتخصصون کثريا من القراءات من أمثال فاطمة املرنييس، وعبد الکبري خطيبي، 

وبول باسکون، وعبد الصمد الدياملي وغريهم. 

سنوات  طيلة  قويا  وحضورا  زمخا  عرف  الذي  الثقايف  باملجال  أيضا  املجلة  اهتمت 
الفنية،  التيارات  خمتلف  عىل  املجلة  انفتحت  حيث  والتفرد  بالتنوع  ومتيز  صدورها، 
والفکرية، واألدبية راصدة أبرز حتوالهتا، ممثلة يف األدب، والرسم، والنحت، واملوسيقى، 
والشعر، والندوات واألبحاث، والتصوير، والسينام، والتلفزيون وقراءة الکتب وتقديمها، 
وتقديم قراءات نقدية وأبحاث ودراسات ونکت هادفة. وقد ساهم يف هذا الباب ثلة من 
العراقي،  ولطيفة  الديوري،  احلي  وعبد  العرويس،  موليم  مثل  واألدباء  والفنانني  املثقفني 

وعبد الفتاح کيليطو، ومگايل موريس، وإدريس الرشايبي، وعبد اهلل العروي، وغريهم.

فام هي السياقات املواکبة لظهور هذا املنرب اإلعالمي باملغرب يف بعدها النسائي؟ وما 
هي أبرز سامت القضايا التي طرحها بخصوص أوضاع املغربيات؟

1. السياق العام املواکب لظهور جملة “الم ألف” 

ظهرت جملة الم ألف يف مغرب يعرف کثريا من التحوالت الکربى، عىل کافة املستويات 
االقتصادية واالجتامعية والسياسية، ولعل املستوى األخري کان وراء أهم هذه التحوالت. 
خاصة خالل السنوات األوىل التي عقبت حصول املغرب عىل االستقالل؛ کام شهدت هذه 
الفرتة ظهور منابر إعالمية نسائية تزامنت مع سنوات صدور الم ألف، منها جتارب متکنت 
من االستمرار، ومنها أخرى توقفت ألسباب متعددة کام ستتم اإلشارة إىل ذلک فيام سيأيت.

وقبل اخلوض يف سياق ظهور الم ألف، جتدر اإلشارة إىل أن قانون الصحافة بعد هناية 
مرحلة االستعامر، قد منح بموجب ظهري 15 نونرب 1958، امتيازات کثرية للصحافة، نذکر 
من بينها االمتيازات الرضيبية، وامتياز نرش اإلعالنات اإلدارية، وتعريفة مجرکية أو جبائية 
بدعم خاص من الدولة القتناء الورق، واالتصاالت السلکية والالسلکية، واألدوات التي 
تدخل يف االستهالک اليومي للصحف، والتوزيع، وختفيضات جبائية عىل الرضيبة العامة 

عىل الدخل بالنسبة للصحفيني...1
املغربية،  النرش  دار  طبع  )الرباط:  والتوصيات  الرتکيبي  امللخص  املغرب،  يف  واملجتمع  اإلعالم  املغريب،  الربملان   .1

أکتوبر 2011(، 27.
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ويف املقابل، وبالرغم من تنصيص اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان الصادر سنة 1948، 
وحمتويات املادة 19 من العهد الدويل املتعلق باحلقوق املدنية والسياسية لعام 1966، عىل حرية 
بام يف ذلک  املغربية  الدساتري  غائبا يف  األمر ظل  أن هذا  إال  اخلرب واإلخبار،  احلصول عىل 
دستور سنة 2.1992 کام متت املصادقة سنة 1960 عىل الفصل 77 من قانون الصحافة إلضعاف 
صحف املعارضة؛ مما أتاح إمکان تعريض العديد من املنابر اإلعالمية، وخاصة منها جرائد 

املعارضة، بشکل مستمر للحظر أو املصادرة أو العتقال املسؤولني عن إصدارها.

ويف ما خيص اإلطار السيايس املواکب لصدور املجلة، تعد بعض املنعطفات جوهرية 
للمملکة  اجلديد  الدستور  إقرار  تم  حيث  املغربية،  الدولة  مؤسسات  تعزيز  يف  ومسامهة 
)1962(، وتقوى القرص بلبوس امللکية الدستورية، األمر الذي شجعه عىل االستغناء عن 

حزب االستقالل، بعد أن أجرب الوزراء املنتمون إليه عىل االستقالة يف 23 يناير 3.1963

وإرضاء  املتعلمة،  الوطنية  اإلطارات  احتواء  من  النظام  يتمکن  مل  ذاته،  السياق  ويف 
التوتر. وقد ترمجته  له،4 وخلق جوا من  للنفوذ، مما مثل هتديدا  املادية وتعطشها  حاجياهتا 
التعليم، حيث  الدائر حول مشکل  بالنقاش  ارتبطت  التي  البيضاء،  بالدار   1965 أحداث 
سن  حدد  الذي  الوزاري  املنشور  إصدار  بعد  البيضاء،  بالدار  االحتجاجات  انفجرت 
االستفادة من املرور إىل السلک اإلعدادي، األمر الذي خلف رد فعل قوي من ِقَبل الدولة. 
أوىل  بتدشني  الدستور إلعالن حالة االستثناء، والتي متيزت  35 من  الفصل  تبني  ثم تاله 
الدواوين التقنوقراطية التي أزيل عنها الطابع السيايس، مثل ديوان بنهيمة )1971-1967(.5

ويف يوليوز من عام 1970 تم رفع حالة االستثناء، وحتقق التصويت عىل دستور جديد 
يف السنة نفسها، إال أن االنتخابات قاطعتها الکتلة الوطنية، املکونة من حزب االستقالل 
وحزب االحتاد الوطني للقوات الشعبية، ردا عىل محالت القمع، وعىل مضامني الدستور 
التي اعتربهتا تراجعا عن مکتسبات سابقة يف دستور 1962، واضعة ضمن أولوياهتا لدى 
األساسية،  االقتصادية  القطاعات  وتأميم  الديمقراطية،  من  کال  السنة  ذات  يف  التأسيس 

وإطالق رساح املعتقلني السياسيني.6

2. الربملان املغريب، اإلعالم واملجتمع يف املغرب، 35.
أفريقيا  مطبعة  البيضاء:  )الدار  حزل،  الرحيم  عبد  ترمجة  االستقالل،  منذ  املغرب  تاريخ  ڤريمورين،  بيري   .3

الرشق،2010(، 69.
4. جون واتربوري، أمري املؤمنني امللکية والنخبة السياسية املغربية، ترمجة عبد الغني أبو العزم، عبد األحد السبتي، 

عبد اللطيف الفلق، الطبعة األوىل )الرباط: منشورات مؤسسة الغني للنرش، 2004(، 405.
5. Daniel Rivet, Histoire du Maroc, de Moulay Idris à Mohammed VI (Paris: Fayard, 2012): 365.
6.  Zakia Daoud, Les années Lamalif, 1958-1988, 30 ans de journalisme au Maroc (Rabat: Tarik, 

2007): 195-196.
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وعىل الصعيد الدويل، عمل امللک احلسن الثاين عىل حتريک الدبلوماسية املغربية يف حماولة 
لتهدئة األجواء مع باريس، واحلفاظ عىل عالقات متميزة مع مدريد. وذلک عرب تعيني حممد 
الرشقاوي ‒ الذي متيز بربطه لعالقات جد متينة مع کثري من املسؤولني الفرنسيني ‒ سفريا 
بفرنسا، خصوصا مع إصدار مذکرة اعتقال يف حق اجلنرال أفقري، يف امللف املرتبط باختفاء 
بن برکة. کام عني اجلنرال مزيان سفريا بمدريد، ملتابعة ملف املستعمرات اإلسبانية يف املغرب، 

والذي کان بدوره مرافقا سابقا لفرانکو، ولديه کل احلظوظ التي تؤهله للنجاح يف مهمته.7

سامهت هذه اجلهود يف حتسني العالقات الفرنسية املغربية، خاصة مع وصول جورج 
بومبيدو إىل احلکم سنة 1969، بعد أن حل حمل دوگول الذي مل يغفر للمغرب حادثة مقتل 
بن برکة عىل األرايض الفرنسية. کام لعب احلسن الثاين أدوارا أساسية عىل مستوى عالقاته 
مع الدول العربية، کإرساله للفيالق العسکرية سنة 1973 إىل هضبة اجلوالن، عىل جبهة قناة 
السويس مما أسهم يف حتسني عالقاته مع دول املرشق،8 فضال عن رئاسته جلنة القدس منذ 

سنة 1979، کام لعب أدوارا طالئعية يف تأسيس احتاد املغرب العريب سنة 9.1988 

ومن جهة أخرى، تعرض حزب االحتاد الوطني للقوات الشعبية لإلهانة واإلذالل، 
حيث حرم من أحد أبرز رموزه وهو املهدي بن برکة. وبدأت جمموعة من الشباب، تستأنف 
مرحلة التخيل عنه لدوره الضعيف إزاء أحداث 1965، وختتار أقىص اليسار، کام بدأت تظهر 
بوادر أزمة الزعامة بني عبد اهلل إبراهيم وعبد الرحيم بوعبيد، والتي انتهت بانقسام احلزب 

وتأسيس هذا األخري حلزب االحتاد االشرتاکي للقوات الشعبية عام 10.1975

بانقالبني عسکريني  العسکريون اجلميع،  فاجأ  املايض،  القرن  ومع مطلع سبعينيات 
إسقاط  حماولة  مع  والثاين   ،1971 يوليوز   10 بتاريخ  بالصخريات،  األول  بالفشل؛  انتهيا 
طائرة ”البوينگ“ امللکية، يوم 16 غشت 1972؛ مسجلني بذلک وبعنف رضورة فک األزمة 
حالة  مثل  تباعا،  تالحقت  التي  األحداث  خمتلف  عنه  عربت  ما  وهذا  املغربية.  السياسية 
التوتر السيايس الذي شهدته السنوات األوىل للسبعينيات، بدءا بحظر االحتاد الوطني لطلبة 
املغرب واعتقال رئيسه، ثم استئناف حماکامت املناضلني اليساريني، وانتهاء بأحداث موالي 

بوعزة، التي تم القضاء عليها، برسعة وبرصامة.11
7. Ignace Dalle, Les trois Rois, la monarchie marocaine de l’indépendance à nos jours (Paris: Fayard, 

2004): 335.
8. Dalle, Les trois Rois, 19.
9. Rivet, Histoire du Maroc, 372.
10.  Ali Benhaddou, L’empire des sultans, Anthropologie politique au Maroc (Paris: Riveneuve, 

2009): 164.
11. Mohammed Kenbib, “Le Maroc indépendant, 1955-2005: Essai de synthèse,” in Cinquantenaire 

de l’Indépendance du Royaume du Maroc (Royaume du Maroc, 2005): 18-20. URL: http://www.ondh.
ma/Pdf_doc%5ChistoireA4pdf.pdf.
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قد  نفسها  السنة  فإن   ،1974 اليسار سنة  بقي مستمرا يف صفوف  القمع قد  وإذا کان 
سجلت بداية اإلمجاع الوطني حول قضية الصحراء، إذ بارش احلسن الثاين بإرشاک خمتلف 
أحرضان  من  لکل  بتکليفه  وذلک  الصحراء،  قضية  عن  الدفاع  يف  السياسيني  الفاعلني 
بإفريقيا الغربية، واخلطيب بالرشق األوسط، واحممد بوستة بمرص، وعبد الرحيم بوعبيد 
بالرشق األقىص، وعيل يعتة بأوروبا الرشقية.12 وخالل السنة نفسها أيضا تويف الزعيم عالل 
الفايس بتاريخ 13 ماي 1974. وحسب ما جاء يف مقال بمجلة الم ألف باملناسبة، مل تعط هلذا 

الزعيم األمهية التي استحقها لدى وفاته، ال من أتباع حزبه وال من قبل الدولة.

وبعد نجاة امللک احلسن الثاين من انقالبني متالحقني، أضاف إىل سجله حدث املسرية 
اخلرضاء السلمية، التي نجح بواسطتها، يف إبراز تفوقه السيايس، إذ شارک فيها 350.000 
مواطنا، بينهم 35.000 مغربية سنة 13.1975 إال أن هذا العام أبى أال ينتهي إال بإهناک حزب 
بن  عمر  اغتيال  يف  متثلت  ملکوناته،  أخرى  موجعة  رضبة  بتوجيه  جمددا،  برکة  بن  املهدي 

جلون بتاريخ 18 نونرب من السنة نفسها.

عرفت  کام  وطني،  کخيار   ،1973 سنة  املغربة  إقرار  تم  االقتصادي،  املستوى  وعىل 
سنوات السبعينات ازديادا ملحوظا يف فوائد الناتج الداخيل اخلام،14 واستفاد املغرب خالل 
التي  الثامنينات  بداية  عکس  وعىل  الفوسفاط.15  أسعار  انتعاش  من  و1979   1978 سنتي 
طبعها اجلفاف، وارتفاع أسعار البرتول، يف مقابل ظهور منافسني يف بيع الفوسفاط؛ إضافة 
20 مليار دوالر،  إذ وصلت إىل  التي بات يکلفها ملف الصحراء،  الباهظة  إىل املصاريف 
الدولية.16  املالية  املؤسسات  به  نصحته  الذي  اهليکيل  للتقويم  اللجوء  إىل  املغرب  اضطر 
الفئات االجتامعية، والذي عربت عنه  مما نتج عنه ارتفاع يف األسعار، فاتسعت اهلوة بني 

برصيح العبارة أحداث سنتي 1981 و 17.1984 

االعتقاالت  محالت  وطأة  اشتداد  من  الرغم  عىل  فإنه  الثقافية،  الناحية  ومن 
وديناميکيتها،  بالبالد  اليسارية  السياسية  التنظيامت  من  العديد  نشاط  فإن  واالختطافات، 
کاالحتاد الوطني للقوات الشعبية، واحلزب الشيوعي املغريب، قد تأجج عرب تأطري العديد 
والنقابية،  السياسية  الرصاعات  هذه  لعبت  وقد  واجلامعات.  بالثانويات  التظاهرات  من 
دورا أساسيا يف استنفار حواس اإلبداع واالبتکار لدى النخب الثقافية املغربية خالل هذه 

12. Dalle, Les trois Rois, 412.
13. Rivet, Histoire du Maroc, 371.
14. Rivet, Histoire du Maroc, 180.
15. Kenbib, Le Maroc indépendant, 20.
16. Dalle, Les trois Rois, 490.
17. Kenbib, Le Maroc indépendant, 21.
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السوسيولوجية واالقتصادية،  األدبية، والدراسات  اإلبداعات  احلقبة، فتجلت يف خمتلف 
التي أثثت صفحات، النرشة االقتصادية واالجتامعية املغربية.18

ومل خترج عن هذا اإلطار الصحافة النسائية، التي عرفها املغرب عىل الرغم من نسبة 
1965 حتت إرشاف  رشوق الصادرة منذ سنة  األمية املرتفعة يف أوساط النساء. وتعد جملة 
األديبة خناتة بنونة، أوىل املنابر النسائية يف املغرب املستقل، والتي وضعت مسار اشتغاهلا 
عرب انشغاالهتا بأدوار النساء داخل املجتمع، وبمدى قدرهتن عىل تغيري أوضاع مواطناهتن 

نحو األفضل، واملسامهة يف بناء بلدهن. 

مل خترج هذه املجلة عن القاعدة يف ما يتعلق بالتضييق اإلعالمي لتلک احلقبة حسب 
صاحبة هذا اإلصدار، حيث نجد تعليقا يف الصفحة األخرية من العدد األول للمجلة يشري 
إىل التضييق الذي مورس عىل خناتة بنونة ملنعها من إدارة املجلة، من خالل مراسلة وزارة 
بنفس هذا احلق، مما اضطر أرسة  يتمتع  التي کانت ملحقة هبا، مع أن غريها کان  التعليم 
املجلة إىل تعويضها بغريها. وهو ما عجل بنهاية هذا املنرب الذي مل يصدر منه سوى ثالثة 

أعداد. 

ومل يلبث أن ظهر منرب إعالمي نسائي آخر يسمى عائشة عربَّ خطه التحريري بوضوح 
وفق  والفرنسية،  العربية  باللغتني   1970 عام  من  أکتوبر  شهر  من  بداية  الدولة  توجه  عن 
أهداف سطرهتا افتتاحية العدد األول التي دبجتها األمرية فاطمة الزهراء، والتي أکدت عىل 
رغبتها يف خماطبة الرجال والنساء عىل السواء، رغبة منها يف إعطاء صورة عن املهام املشرتکة 

التي جيب القيام هبا من قبل الطرفني للمسامهة يف بناء مغرب املستقبل. 

وعملت هذه املجلة عىل تغطية عدد مهم من القضايا املرتبطة باملرأة واألرسة بشکل 
عام، کام شکلت فضاء لتداول کثري من اإلشکاالت والقضايا املرتبطة بأوضاع املرأة، سواء 
القانونية منها أو الرتبوية أو املنزلية وحتى ما خيص آخر صيحات املوضة. ورکزت بشکل 
النسل،  وحتديد  األرسة  تنظيم  مسألة  مثل  الدولة،  باختيارات  مرتبطة  قضايا  عىل  أساس 

وذلک من خالل تنظيم کثري من احلمالت عرب صفحات منربها اإلعالمي عائشة.

وال يمکن فهم اخلط التحريري املتذبذب هلذه املجلة إال من خالل قراءة االختيارات 
السياسية للبالد، حيث طرح هذا املنرب اإلعالمي قضايا حارقة وبجرأة عالية، کانت تعرف 
أحيانا انقساما جمتمعيا، کمسألة تنظيم األرسة بنسب هامة من أعدادها، وانتقاد بعض بنود 
عن  فضال  وهذا  الرشعية.  والوالية  بالطالق  املتعلقة  کتلک  الشخصية  األحوال  مدونة 

18. Kenbib, Le Maroc indépendant, 18.
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تشجيع رياضة البنات وتقديم کثري من صورهن بلباس الرياضة، وهي القضايا التي کان 
يوجد صوت معاکس هلا بشکل دائم عىل صفحات جريدة امليثاق لسان حال رابطة علامء 

املسلمني.

ولعل مثل هذه القضايا، وطبيعة األحداث السياسية التي عرفها املغرب کاالنقالبني 
الفاشلني اللذين استهدفا حياة امللک احلسن الثاين، واالرتدادات النامجة عنهام، هو ما جعل 
هذا املنرب اإلعالمي يتوقف ملدة أکثر من ثالث سنوات، ليعود سنة 1975 بنربة أقل حدة، 
وبنهج توجه أکثر حمافظة؛ إذ طرحت قضية املدونة بداية الثامنينات من منظور مهادن يؤکد 
للمجلة  أنه سبق  مع  العاملي..،“  الصعيد  إنصافا، عىل  املدونات  أفضل  ”من  تعد  أهنا  عىل 
أن قدمت سلسلة من التحقيقات حول تطور أوضاع املرأة يف تونس أو ترکيا وغريها من 
اختيارات  من  واکبها  وما  الدولية  السياسة  إکراهات  عن  کثريا  األمر  يبتعد  وال  البلدان. 
القرآنية،  الکتاتيب  إىل  العودة  قرار  واختاذ  التعريب،  سياسة  وتبني  التقليد،  کنهج  الدولة 
الظرفيات  من  وغريها  اإلسالمية  الدراسات  بشعب  وتعويضها  الفلسفة  معاهد  وإغالق 

التي غالبا ما جتعل املرأة يف قلب اهتامماهتا وتؤثر عىل أوضاعها.

وعىل العموم ظلت هذه املجلة قائمة ومستمرة الصدور إىل تاريخ کتابة هذه السطور، 
وهتتم بتغطية أوضاع النساء وأنشطتها بأشکال متنوعة مع فئات النساء، فانتقلت رئاستها 
بعد وفاة األمرية فاطمة الزهراء إىل األمرية مريم ابنة امللک الراحل احلسن الثاين وشقيقة 

امللک حممد السادس.

وابتداء من عام 1983، تأسست جريدة 8 مارس عىل يد جيل جديد من النساء اللوايت 
تلقني تعليمهن إما يف السنوات األخرية من عهد احلامية، أو يف السنوات األوىل من زمن 
االستقالل، فوجلن سوق الشغل، ووجدن أنفسهن أمام أوضاع سياسية واجتامعية صعبة 
وتؤطرها ترسانة قانونية حتمل يف طياهتا کثريا من املفارقات،19 وهذا فضال عن إکراهات 
التقسيم التقليدي لألدوار داخل املجتمع، األمر الذي کان متناقضا مع واقع املسؤوليات 
تعبريا عىل  اإلعالمي  املنرب  فقد جاء مرشوع هذا  لذا  النساء،  تتقلدها  بدأت  التي  اجلديدة 
قواعد  خماطبة  عىل  قادرة  نسائية  فعاليات  وجود  بلورته  يف  ساهم  ملح،  اجتامعي  طلب 
وعائشة خلامس،  العلوي  ونزهة  اجبابدي  لطيفة  غرار  اجلرأة عىل  متفاوتة  بدرجة  عريضة 

وغريهن.

19. Touria Hadraoui, Entretien avec Jbabdi Latifa, “Rien ne saurait m’arrêter,” Kalima, n° 23 (février 
1988): 12-3.
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وقد جسد هذا الواقع اجلديد تعبريا عىل إرادة هؤالء الفاعالت الکبرية، لإلسهام يف 
حتسني أوضاع النساء والتحسيس بقضاياهن، وإعطائها بعدا جديدا يزاوج بني خصوصيات 
اإلعالمي  املنرب  هذا  ومتکن  ثانية.  جهة  من  املجتمع  وصورة  جهة،  من  النساء  اهتاممات 
ويف  النسوية،  الفئات  بمختلف  املتعلقة  القضايا  يف  النجاح  حتقيق  من  بامتياز  النسائي 
بالعاملني احلرضي والقروي  السياسية االجتامعية واالقتصادية والثقافية والفنية  املجاالت 

عىل حد سواء. إال أنه توقف أواسط التسعينيات إلکراهات مادية بالدرجة األوىل.

وصفوة القول، أن جريدة 8 مارس شکلت رمحا خصبا أنجب العديد من النسائيات، 
املتتبعني جيمعون عىل أن والدهتا قد  النسائية عىل نحو جعل  انبثاق للحرکة  ومتخض عنه 
حتققت مع مبادرة املليون توقيع التي کان وراءها النساء الفاعالت يف هذا املنرب اإلعالمي. 
من  کثري  تأسيس  عىل  التجربة  هذه  من  استفدن  اللوايت  النسائيات  من  العديد  عملت  کام 
اجلمعيات النسائية يف خمتلف املناطق باملغرب، نذکر من بينها، عىل سبيل املثال ال احلرص، 
حکيمة  الوطنية  التحرير  هيئة  عضوة  من  بمبادرة  وذلک  بتطوان،  احلرة  السيدة  مجعية 
الناجي. وجتدر اإلشارة إىل أن الصحيفة املذکورة متکنت من حتقيق انتشار واسع امتد إىل 
فئات عريضة داخل املجتمع املغريب، حسب شهادة زکية داوود نفسها.20 والراجح أن ذلک 

مرتبط باسرتاتيجياهتا التي راهنت منذ البداية عىل الوصول إىل أکرب عدد من النساء.

2. أحد أوجه سياسات الدولة إزاء املغربيات من زاوية الم ألف 

بتنظيم األرسة  املتعلق  النقاش  ألف، طغى  األوىل لصدور جملة الم  السنوات  خالل 
للبالد عام  الکربى  بالنساء، حيث تضمنت االختيارات االقتصادية  املرتبطة  القضايا  عىل 
1965 مسألة حتديد النسل، وهي التجربة التي شهدها املغرب يف وقت متأخر جدا مقارنة 

بتجارب دولية لبلدان أخرى مثل اجلارة تونس )1961( أو اهلند )1953( وغريمها؛ ومع أن 
التي  املعارضة،  أحزاب  السيايس خاصة  املشهد  بإمجاع کل مکونات  االختيار مل حيظ  هذا 
اعتربت هذه اخلطوة حال ترقيعيا إلشکاالت اقتصادية کربى اعتربهتا أوىل بأن حتظى بمثل 
عىل  تدرجييا  طريقه  ليشق  صاغية  آذانا  لقي  ما  رسعان  اإلجراء  هذا  أن  إال  االهتامم.  هذا 
أرض الواقع، فسجلت عدة مدن نجاحا عىل صعيد الظهور املتالحق ملراکز تنظيم األرسة، 
البيضاء والرباط وفاس ومراکش وغريها، والتي کانت تستفيد من دعم  الدار  خاصة يف 

ألف   12.000 املسحوبة  النسخ  عدد  وصلت  مارس   8 جريدة  من  الثالث  العدد  بطرة  مسجل  هو  ما  20. حسب 
نسخة، باإلضافة إىل أن العدد األول والعدد الرابع قد متت إعادة إصدارمها يف طبعة ثانية، األمر الذي کان نادرا يف تلک 
التي أکدت أن  التي کانت تتمتع بنفس الشعبية. وانظر أيضا ما داء عند زکية داوود  أنوال  السنوات، باستثناء جريدة 

اجلريدة کانت تصدر منها إىل حدود 17.000 ألف نسخة:
 Zakia Daoud, Féminisme et politique au Maghreb, 60 ans de lutte (Casablanca: Eddif, 1996), 312. 
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ملحوظ  بشکل  اخلصوبة  معدل  ختفيض  يف  أسهم  مما  العائيل،21  للتخطيط  الدولية  املنظمة 
تبعا لذلک، بکل من تونس ومرص يف هذا  اللحاق،  املغربيات،22 ومکن املغرب من  لدى 
الباب.23 وقد بلغ معدل تنظيم األرسة يف العامل احلرضي، ما بني سنتي 1986 و1988 نسبة 
55 باملائة، ويف العامل القروي أصبح تنظيم األرسة يصل بطريقة تدرجيية بداية من أواسط 

السبعينيات، وبوترية بطيئة مقارنة بمثيلتها يف احلوارض؛24 إذ بلغت نسبته 32 باملائة ما بني 
سنتي 1986 و25.1988 

يف بداية األمر مل خترج جملة الم ألف عىل الرأي السائد، فمن خالل تغطياهتا املفصلة مللف 
تنظيم األرسة، والتي تضمنت حتقيقات وآراء فاعلني يف جمال الصحة وخرباء يف االقتصاد، 
أکدت عىل النظر إىل هذه القضية بأهنا سابقة ألواهنا، وال يمکن اعتبارها وسيلة ناجعة حلل 
مشاکل البالد املستعصية بقدر ما وصفتها بأهنا تشکل معضلة بحد ذاهتا.26 لقد اعترب عبد 
وتساءل  اإلجراء،  هذا  بتبعات  املعنيان  مها  ثانيا،  واألرسة  أوال،  املرأة  أن  اخلطيبي  الکبري 
حول أهليتهام الختاذ قرار واع هبذا القدر من األمهية، خاصة وأن مسألة حتديد النسل جمرد 
نقل للتجربة الفرنسية، واملرأة هبذا القطر قطعت أشواطا کربى يف جماالت مرتبطة بالتعليم 

والشغل، وخاصة ما يتصل منها باجلانب القانوين الذي يمنع زواج القارصات.

التي  املرأة  فإن  اخلطيبي،  الکبري  عبد  عند  أيضا  جاء  ما  حسب  املغربية،  البادية  ويف 
األبناء  إذا کانت عاقرا، خاصة وأن  االعتبارية  قيمتها  تفقد  النواة األساسية لألرسة،  تعد 
يشکلون يدا عاملة أساسية يف ظل ظروف عيش الساکنة بالعامل القروي، وأکد تبعا لذلک 
وجود  إىل  أشار  حني  يف  القروي.  املجتمع  عىل  مطروحة  ليست  القبيل  هذا  من  قضية  أن 
إمکانات أکرب لدى املنتمني إىل الفئة الوسطى التي تعاين من إکراهات مادية من شأن حتديد 
النسل أن يشکل بالنسبة ألوضاعها عامال حمررا للمرأة من جهة، ودعام اقتصاديا لألرسة 

من جهة أخرى.27 

وقدمت جملة الم ألف أيضا دراسات وجهت أصابع االهتام إىل ظاهرة الزواج املبکر 
النساء  زواج  معدل  کان  إذ  باملغرب،  تنظيم األرسة  نجاح  واعتربته عامال حاسام يف عدم 
 9 إىل  البوادي  ببعض  يصل  وقد  سنة،   12 القروي  وبالعامل  سنة،   15 هو  احلرضي  بالعامل 

21. Lamalif, “Le centre de planning familial à Casablanca,” Lamalif, n° 52 (décembre 1972): 10-1. 
22. Abdallah Berrada, “Fécondité et structure de la famille,” Al Asas, n° 85 (mai 1989): 7.
23. Pierre Vermeren, Le Maroc en transition (Paris: La découverte, 2001), 107.
24. Marie-Annik Depagneux, “Le planning familial en milieux rural,” Alasas, n° 2-3 (juillet-aout, 

1977): 18-9.
25. Rivet, Histoire du Maroc, 379.
26. Lamalif, “Dossier: La limitation des naissances, le nouveau problème,” Lamalif, n° 2 (15 avril 

1966): 16-7.
27. Abdelkbir Khatibi, “Le Maroc à l’heure du scoubidou,” Lamalif, n° 2 (15 avril 1966): 19-0-1
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سنوات. کام خلصت إىل أن التعليم وولوج املرأة لفرص الشغل، يعتربان عامالن أساسيان 
التي  التوجه نحو احلد من الوالدات، وهو ما عکسته اإلحصائيات  الدفع باألرسة إىل  يف 
تنظيم  اخرتن  اللوايت  النساء  نسبة  ارتفعت  إذ  ذلک،  عىل  لالستدالل  الدراسة  اعتمدهتا 
األرسة بالعامل احلرضي، فبلغت نسبتهن61 باملائة، مقارنة بمثيالهتن يف العامل القروي التي 

ناهزت51 باملائة.

ومل تلبث املجلة أن طالعت قراءها بمتابعتها ملرکز تنظيم األرسة بالدار البيضاء، حيث 
مل ختف مفاجأهتا أمام النجاح الباهر الذي حققه هذا املرکز دون احلاجة إىل دعاية أو ما ما 
شاهبها، والذي عرف توافد النساء عىل مرافقه بشکل کبري جدا، مؤکدة يف نفس اآلن أن 
هذه الرغبة ال عالقة هلا باالقتصاد املغريب، وما هي يف واقع األمر سوى اختيار أثبت نجاعته 

يف احلفاظ عىل صحتهن.28

3. املسکوت عنه يف حرضة صاحبة اجلاللة: قضايا النساء االجتامعية

متيزت کتابات الم ألف بجرأة واضحة وقوية يف طرح خمتلف القضايا التي کانت تدخل 
وقتئذ يف عداد الطابوهات، وهلا انعکاساهتا الکبرية عىل أوضاع املرأة واملجتمع ککل، عىل 
غرار التحقيق املنشور يف موضوع البکارة بتوقيع نادية براديل، والذي اعترب البکارة عامال 
للمزايدة بغية احلصول عىل صداق أکرب ال أکثر وال أقل، مستنکرة فيه تسليع املرأة وعدم 
بام  يقدسوهنا،  البکارة جمرد وهم يف عقول من  أن  التحقيق عىل  أکد  إنسانيتها. کام  احرتام 
أنه من الصعب عىل أي طبيب تأکيدها أو نفيها نظرا لالختالفات الفيزيولوجية بني امرأة 
وأخرى. وأشار التحقيق أيضا إىل أن التحکم يف املرأة يمر عرب البکارة، وما هو يف الواقع إال 
أداة لفرض السلطة الذکورية عليها وتکريس تبعيتها، مستنکرة يف اآلن نفسه تبني الرجال 

األکثر حداثة وتقدمية ملعيار البکارة کتعبري عىل عفة املرأة ورشط لالرتباط هبا.29

يف اإلطار نفسه، قدمت الم ألف قراءة حول متثالت املجتمع جلسد املرأة، وهي الدراسة 
التي تطرقت بداية األمر لغياب أي تربية جنسية يمکن أن تتيح للفتاة فرصا للمصاحلة مع 
جسدها، واستمرارها يف املعاناة من العيش يف رعب حقيقي عىل امتداد مراحل تطور هذا 
بتحوالت  جهلها  عن  ناهيک  الدخلة،  ليلة  مناسبة  ومواجهة  البلوغ  مرحلة  مثل  اجلسد، 
فرتة احلمل والوضع وما يرتتب عنهام من خماطر. کام عادت للنظر من جديد يف إشکاالت 
املبکر وما يرشعنه من  الزواج  املجتمع، ومسألة  تناقضات داخل  البکارة وما تطرحه من 
اغتصاب للطفالت، مع اإلشارة أيضا إىل حاالت الزواج املفروض من قبل اآلباء يف کثري 

28. Lamalif, “Le centre de planning familial de Casablanca,” Lamalif, n° 52 (décembre 1972): 10-1.
29. Nadia Bradley, “Le scandale de la virginité,” Lamalif, n° 25 (décembre 1968): 14- 7.
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من األحيان. وهذا فضال عن اإلشارة إىل قضايا مرتبطة بوفيات النساء حديثات الوالدة، 
أو بضحايا اإلجهاض الرسي، أو األمهات العازبات، أو امتهان العمل اجلنيس وغريها من 

القضايا ...30

وفتحت املجلة صفحاهتا خلطاب نسائي مغمور حني قدمت ملخصا عن کتاب فاطمة 
املرنييس احلامل لعنوان مغرب النساء، والذي أعطت فيه الکلمة لعدد من النساء لتمکينهن 
الفئات کام هو  بآماهلا وخيباهتا، نساء من کل  آرائهن ورسد مسار حياهتن  التعبري عن  من 
وابنتها  السابق  املقاوم  أرملة  زبيدة  أو  الطبيب،  زوجة  احلرضية  الفاسية  ربيعة  مع  احلال 
ولطيفة  ومليکة  بالنسيج،  عاملة  ذلک  وبعد  السابقة  الفالحية  العاملة  الضاوية  أو  نزهة، 
التي حتولت إىل عاملة منزلية،  الفالحة  العرافة، وخدجية  العامالت مثلها، وحبيبة  وبناهتا 
وعائشة الطفلة التي مل يتجاوز عمرها العارشة ربيعا والعاملة بالبيوت ... أصوات متعددة 

وشهادات حية، رسمت مالمح أحوال البالد يف بعدها النسائي.31 

وقد طرح هذا املنرب اإلعالمي أيضا قضية اخلادمات الصغريات، وهي الظاهرة التي 
تم التطبيع معها طيلة سنوات صدور املجلة، إذ کانت هذه الفئة حمرومة من أبسط احلقوق 
وأهنن  خاصة  املجتمع،  عىل  سلبي  بشکل  ينعکس  کان  مما  وغريها  واحلامية  التعليم،  مثل 
کن ضعيفات أمام أوجه االنتهاک الکثرية، إذ تعرضن باستمرار للعنف اجلسدي والنفيس 
واملادي، وأحيانا حتى اجلنيس، مع ما ينجم عن هذا األخري من محل وترشد، وغالبا ما ينتهي 

األمر باملعنية إىل امتهان العمل اجلنيس.

وتابعت املجلة أحوال املرأة يف البوادي، بتقديمها لعدد من الدراسات األساسية، کام 
هو الشأن مع البحث املستفيض لصاحبته مليکة البلغيتي، والذي شمل عينة من ثالثة قرى 
ال  إذ  املناطق؛  هلذه  الذکورية  الطبيعة  هيمنة  عىل  التأکيد  إىل  فيه  انتهت  تاساوت،  بمنطقة 
تکتسب املرأة مکانتها داخل املجتمع إال عن طريق الزواج. أما قيمتها الرمزية، فغالبا ما 
تستمدها من الوضعية السوسيواقتصادية لعائلة الزوج. وتقطن املرأة عموما مع أفراد عائلة 
الزوج، لتأخذ قيمتها االعتبارية داخل األرسة عندما تصري أما، وبشکل خاص حينام ترزق 

بذرية من الذکور. 

وتشتغل النساء يف القرى طيلة اليوم يف العمل املنزيل، کام تساهم اقتصاديا بمامرستها 
لألشغال اليدوية مثل النسيج وتربية الدواجن. کام أن املرأة ال حتصل يف الغالب عىل نصيبها 
من اإلرث، وبالتايل فهي ال متلک ثروات العائلة، ويشکل هاجس الطالق والتعدد إحدى 

30. Zakia Daoud, “Les marocaines a corps ouvert,” Lamalif, n° 172 (décembre 1985): 54-64.
31. Fatema Mernissi, “Le Maroc des femmes,” Lamalif, n° 154 (mars-avril 1984): 56-7.
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شخصيتها  قوة  حمق  أو  املرأة  استقاللية  من  للحد  الرجل  يستعملها  التي  الضغط  وسائل 
إلخضاعها لسلطته.32

4. االقتصاد املغريب بصيغة املؤنث 

حرضت أدوار النساء االقتصادية عىل أعمدة الم ألف، وجتدر اإلشارة هبذا الصدد إىل 
أن اختيارات املرأة املهنية عىل امتداد سنوات صدور املجلة أصبحت تنحو يف اجتاه بعض 
املهن مثل التعليم والتمريض والسکرتاريا والعمل يف املصانع وقطاع اخلدمات، مثل مهام 
االستقبال أو البيع وغريها، إال أن طموحها رسعان ما شهد حتوالت إجيابية ليکرب تدرجييا 
بموازاة مع ارتفاع مستواها التعليمي لتشغل مراکز أخرى مهنية أخرى من قبيل املحاماة 
التطورات  هذه  ألف  الم  جملة  واکبت  وقد  والعمومية.  احلرة  املهن  من  وغريها  واهلندسة 
وما ترتب عنها من خلخلة يف التصورات املجتمعية بخصوص أدوار املرأة، بام أن مهامها 
اجلديدة اقتضت اقتحامها هليئات ومؤسسات ذات صبغة ذکورية بالدرجة األوىل، وفتحت 

النقاش حول مآل األدوار التقليدية للمرأة.

الوطني،  االقتصاد  حرکية  يف  القرويات  إسهام  اجلريء  اإلعالمي  املنرب  هذا  وتابع 
خاصة وأن املرأة کانت تعمل بشکل کبري ومتواصل يف هذا املجال، وربام أحيانا أکثر من 
لسنة  الفالحي  املوسم  حمصول  جني  يف  النساء  اشتغلتها  التي  األيام  عدد  بلغ  إذ  الرجل؛ 
عملهن  استمر  کام  الرجال.  لدى   83.660 مقابل  يوم   439.180 يناهز  ما   ،1965-1964

داخل الضيعات الفالحية الکبرية، فکان أغلبهن يشتغلن کمياومات بأجرة أقل من مثيلتها 
أغلب  أن عددا کبريا منهن کن معيالت وحيدات لألرسة؛ ويزيد عمر  الرجل، مع  لدى 
العامالت الفالحيات عىل 40 سنة أو أقل من 20 سنة، إذ بلغ عدد النساء اللوايت يشتغلن يف 

هذا القطاع حسب إحصاء 1972 حوايل 109,714 عاملة. 

وقدمت غيثة اخلياط بحثا مفصال يف موضوع عمل املرأة شمل البعد التارخيي والطبي 
يف  عليه  کان  کام  القروي  بالعامل  النساء  عمل  استمرار  إىل  الباحثة  فيه  فخلصت  والنفيس، 
عهد احلامية، أما باحلوارض فرسعان ما أهل التعليم النساء لولوج کثري من املهن األخرى 
عليا.  مراکز  أخرى يف  أقل مهن  وبدرجة  واملدرسات،  واملضيفات  والبائعات  کالکاتبات 
يف  الرجال  عليه  حيصل  کان  ملا  مماثلة  وامتيازات  أجور  من  استفادهتن  عدم  عىل  وأکدت 

غالب األمر.  

32. Malika Belghiti, “Le statut de la femme dans 3 villages de la Tessaout,” Lamalif, n° 45 (janvier-
février 1971): 28-9.
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ومن ناحية أخرى، أشارت إىل أن نسبة الشابات العازبات اللوايت وجلن سوق الشغل 
أن  البالد عىل االستقالل، وأکدت عىل  التي تلت حصول  السنوات  ارتفعت بوضوح يف 
تربية األطفال،  البيت ومهام  املنزلية مثل االهتامم بأشغال  العاملة ال تنقص أعباءها  املرأة 
وجرت العادة عىل عدم مشارکة األزواج يف مد يد املساعدة للنساء يف هذا املجال عىل الرغم 
الباحثة  تطرقت  آخر،  جانب  ومن  األرسة.  ميزانية  تعزيز  يف  االقتصادية  مسامهاهتن  من 
لألوضاع الصحية للمرأة العاملة.33 وتابعت الم ألف أيضا بعض التحوالت التي طالت 
املجتمع املغريب إثر انخراط املرأة يف العمل، لعل أمهها االنتقال التدرجيي من األرسة املمتدة 

إىل األرسة النووية، فضال عن حتول عالقات السلطة داخل األرسة خاصة بني الزوجني.

املنرب اإلعالمي إىل تأثري عمل  املنشورة عىل صفحات هذا  الدراسات  وتشري إحدى 
قد  أنه  أکدت  إذ  عام،  بشکل  املغربية  األرسة  وعىل  الزوجني  بني  العالقة  طبيعة  يف  املرأة 
تبني بالنظر إىل العينة احلرضية املدروسة أن الزوجة العاملة أصبحت ختتار االستقالل عن 
التمکن من ربح وقت إضايف  بغية  الزوج(، وتتخذ مساعدة منزلية  الکبرية )أرسة  العائلة 
ملواجهة اإلکراهات املتعلقة بکافة مهامها، وأهنا ال تنکر رغبتها يف انخراط رشيک حياهتا 
إىل جانبها يف حتمل مسؤولية رعاية األبناء وتربيتهم؛ وأشارت الدراسة نفسها، إىل أن کافة 
النساء املستجوبات استفدن من احلملة الوطنية لتنظيم األرسة، وأهنن ممتنات ملا منحتهن من 

استقاللية وصحة جسدية. 

واستمرت املرأة العاملة يف نقل مجلة من القيم بغية تلقينها لألبناء والبنات، نذکر منها 
للذکور عىل حساب اإلناث، لکن هذا مل  قيمة رمزية  أو منح  التقليدي لألدوار،  التقسيم 
يمنعها من إعطاء األولوية لتمکني األبناء والبنات عىل حد سواء من فرص متکافئة لتحقيق 
عالية  شواهد  عىل  احلصول  إىل  التطلع  عىل  وحثهم  التعليم،  صعيد  عىل  إجيابية  مکاسب 
کوسيلة وحيدة لالرتقاء االجتامعي.34 وقد وقفت املجلة أيضا عند القيمة املعنوية واملادية 
للمجهود الذي تقدمه النساء يف العمل املنزيل املجاين، فأشارت إىل انخراط املرأة يف عوامل 
العمل غري املهيکل، الذي يعد بحق حمرکا حيويا لالقتصاد املغريب، مع أن هذا املجهود ال 
النساء يف  فئة عريضة عاملة من  الدولة، وغالبا ما تصنف  يندرج عادة ضمن إحصائيات 

عداد الفئة غريالنشيطة.35

33. Ghita El Khyat, “Femmes à lier. Aspects évolutifs, médicaux et psychologues du travail de la 
femme au Maroc,” Lamalif, n° 86 (février-mars 1977): 41-51.

34. Souad Filali, Fttouma Benabdenbi, “Les couples marocains et le travail,” Lamalif, n° 142 
(décembre -janvier 1983): 50-5.

35. Souad Filal, Fadela Kanouni, “Le travail occulté des femmes du Maroc,” Lamalif, n° 143 (février- 
mars 1983): 34-9.
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ومن أهم ما خلصت إليه املجلة يف ما يتعلق بعمل املرأة، عىل امتداد سنوات صدورها، 
نذکر العالقة الالمتوازنة بني الذکور واإلناث التي يکرسها اإلرث الثقايف عرب اعتامد التقسيم 
التقليدي لألدوار )جمال خاص غري مؤجر يف مقابل جمال عام مؤجر عليه(، واحلرص عىل 
مسارها  نجاح  إمکان  تعيق  کثرية  بمهام  االضطالع  عىل  أظافرها  نعومة  منذ  املرأة  تربية 
املهني، أو اإلکراهات املرتتبة عن القوانني املعمول هبا )مدونة األرسة-القانون التجاري..(، 
النساء عن إمکان احلضور يف مراکز  ناهيک عن حاالت تغييب  والالمساواة يف األجور، 
القرار.36 وجتدر اإلشارة، يف هذا السياق، إىل أن نسبة النساء من الفئة النشيطة، انتقلت من 

15 باملائة سنة 1971، إىل 20 باملائة، سنة 1982. 

5. املرأة والقانون يف توجهات الم ألف “نموذج مدونة األحوال الشخصية”

هيئة  يف  ألف  الم  جملة  طرحتها  التي  القضايا  أبرز  إحدى  األرسة  مدونة  شکلت 
إليها  فاستندت  والسياسية،  السوسيو-اقتصادية  األبعاد  إىل  بالنظر  أوردهتا  أو  ملفات؛37 
يف حماولة للخوض يف تفسري أسباب التفکک األرسي وتقهقر أحوال النساء، وعيا منها 
بأمهية القوانني، سواء عىل صعيد محاية النساء أو لضامن حقوقهن والنهوض بأوضاعهن؛ 
أو  النقابية  أو  منها  املدنية  سواء  املدونة  تعديل  إىل  الرامية  املبادرات  خمتلف  واکبت  کام 

السياسية.38

القوانني  النساء، وبقصور  بأوضاع  بغياب سياسات مرتبطة  املنرب الصحفي  ندد هذا 
عىل محاية حقوق النساء خاصة مدونة األحوال الشخصية، بل األکثر من ذلک عدم احرتام 
ما تضمنته بعض فصوهلا؛ ومنها املرتبطة بزواج القارصات، إذ غالبا ما کان يتم جتاوز السن 
للنساء  االقتصادية  لالستقاللية  املتضمنة  البنود  أيضا  ومنها  سنة(،   15( هو  الذي  املحدد 
إىل  الرامية  أفراد األرسة  بقية  أو حلقوقهن يف حتصيل نصيبهن من اإلرث، يف مواجهة مع 
وضع اليد عىل حقوقهن بطرق خمتلفة. ويف معرض قراءهتا النقدية لکثري من البنود، أشارت 
الدراسات املنشورة يف صفحات املجلة، إىل أن طالق اللعان الذي کان يتم يف غيبة الزوجة، 
قد جسد إحدى الفزاعات املرعبة للمرأة، وخاصة لدى العاطلة من بينها عن العمل، أو من 
ال متتلک ثروة أو موارد إلعالتها، وحتيل إحصائيات خاصة بسنة 1975 عىل أن أکثر من ثلث 
حاالت الطالق تتم هبذه الطريقة، وغالبا ما تتعرض فيها األم واألبناء للترشد، خاصة وأن 

36. Fadela Bennis Kanouni, “Le travail féminin: Cas du Maroc,” Lamalif, n° 151 (novembre-
décembre 1983): 52-7.

37. Zakia Daoud, “La femme mineure,” Lamalif, n°140 (novembre/décembre 1982): 34-41; Daoud, 
“Les marocaines à corps ouvert,” Lamalif, n°172 (décembre 1985): 62; Daoud, “La révolte des 
marocaines,” Lamalif, n° 93 (décembre 1977): 6.

38. Latifa Filali-Amine, “Le drame juridique des femmes,” Lamalif, n° 121(décembre 1980): 38-41.
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ملکية ما هو موجود يف البيت تعود کلها للزوج بحکم القانون، مما يضطر املرأة للعودة يف 
مسار حياهتا إىل نقطة الصفر، مهام طالت مدة احلياة الزوجية.39

األوىل،  الزوجة  بموافقة  التعدد  حاالت  قننت  الشخصية  األحوال  مدونة  أن  ومع 
کان  الشغل،  يف  احلق  أن  إىل  باإلضافة  وهذا  نادرا؛  إال  حترتم  تکن  مل  القاعدة  هذه  أن  إال 
رهينا بالفصل 38 الذي جعله أحد رشوط عقد الزواج، وإال فإن املرأة تفقد بشکل تلقائي 
إمکان االستفادة من هذا احلق، يف الوقت الذي ينص فيه الفصل 35 عىل عدم إمکان ختطي 
الزوجة عتبة باب منزهلا إال بإذن زوجها. وتنص املدونة أيضا عىل أن املرأة ال تعد منتجة 
داخل مؤسسة األرسة بام أن الزوج هو السيد األسمى لکل ما يف البيت ومالکه، مع رضورة 
السلطة  يمتلک  القايض  فإن  الزواج  النفقة؛ وحتى مع حتديد سن  بالطاعة مقابل  التزامها 
الزواج يف  القانون بعدم کتابة عقد  التحايل عىل  التقديرية للرتخيص بذلک، وأحيانا يقع 
الزوجية،“ وإذا ما حدث  ”ثبوت  ليتم االرتباط عن طريقة  الوالدة األوىل للزوجة  انتظار 
خالف يف تلک املدة فإن حقوق الزوجة واالبن تضيع تلقائيا.40 وأخريا اعتربت املدونة أن 
املرأة قارص مهام کرب سنها، وأهنا يف حاجة لويل أمرها لتزوجيها، سواء تعلق األمر باألب أو 

األخ أو العم وغريه، وحتى االبن إذا لزم األمر.41

ويف إطار متابعتها هلذا امللف، کانت املجلة سباقة لنرش نتائج عمل اللجنة التي کلفها 
1981 بتهييء قانون يرمي إىل تعديل مدونة األحوال الشخصية،  امللک احلسن الثاين سنة 
ويتعلق األمر بمرشوع محل مجلة من املستجدات أمهها حتديد مسؤولية الزوجني معا عىل 
مع  للعائلة،  ربا  الزوج  اعتبار  استمرار  مع  للزوج،  الواجبة  الطاعة  رشط  وإزالة  األرسة، 
إمکان إسهام املرأة يف اإلنفاق عىل األرسة، وحتديد سن الزواج للذکور يف 21 سنة، ولإلناث 
يف 18 سنة، فضال عن تدابري أخرى، ومن بينها مراجعة النفقة وغريها من البنود. إال أن هذا 
املرشوع مل ير النور أبدا لکثري من االعتبارات السياسية املرتبطة بتداعيات الثورة اإليرانية، 

وتنامي نفوذ احلرکات اإلسالمية وغريها من العوامل األخرى.42

6. النساء والفعل السيايس: احلارضات الغائبات

لعبتها  التي  السياسية احلاسمة  الرغم من األدوار  السيايس، وعىل  فيام خيص اجلانب 
تدعم  مل  أهنا  إال  البالد،  استقالل  استعادة  إىل  الرامية  والتضحيات  اجلهود  إطار  النساء يف 
بمشارکة فعلية يف احلياة السياسية، أو عىل صعيد مؤسسات مراکز القرار يف مغرب مطلع 

39. Zakia Daoud, “Les marocaines à corps ouvert,” Lamalif, n°172 (décembre 1985): 62.
40. Malika Belghiti, “Le statut de la femme dans 3 villages de la Tessaout,” Lamalif, n° 45 (janvier-

février 1971): 21.
41. Zakia Daoud, “La révolte des marocaines,” Lamalif, n°93 (décembre 1977): 6.
42. Zakia Daoud, “La femme mineure,” Lamalif, n° 140 (novembre/décembre 1982): 34-41.
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زمن االستقالل؛ إذ مل ُتعکس مسامهاهتن بإفراد مکانة هلن يف تشکيل حکومات االئتالف 
الوطني بعد االستقالل، وال باملجلس الوطني االستشاري الذي تم إنشاؤه بمقتىض ظهري 
غشت 1956، وال حتى بمراکز القرار داخل األحزاب التي ناضلت املرأة من داخلها. وتبعا 
لذلک کله، بقيت النساء يف مستويات تشکيلها لقوة انتخابية، تغازهلا األحزاب والسلطات 
کان  کام  دائمة  بصفة  وازنا  ظل  ناخبة،  قوة  باعتبارها  حضورها  أن  بام  االنتخابات،  أيام 
احلال مع استفتاءات سنوات 1962 و1970 و1972 و1992؛ أو عىل امتداد سنوات خمتلف 

املحطات االنتخابية األخرى التي عرفتها البالد.
البالد  تعرفها  کانت  التي  الکربى  املشاکل  نکران  أو  جتاهل  بتاتا  املجلة  حتاول  وال 
التحديات  استخفافها بحجم  أو  الکولونيايل،  الصعبة ملرحلة تصفية اإلرث  السياقات  يف 
تاريخ  تشکيل  يف  أساسيا  فاعال  جتسد  املرأة  أن  اعتربت  أهنا  إال  املجتمع،  أمام  املطروحة 
البالد وإرساء دعائمها، وبأن حتسني أحواهلا من شأنه أن يؤثر بشکل کبري يف حتقيق اآلمال 
العريضة للمجتمع املغريب، مشرية إىل أن ما کان يتم الرتکيز عليه بخصوص قضايا النساء 
مرتبط أساسا بام هو شکيل وانتقاد أي اختيار کاللباس الذي تتهم فيه املرأة باملحافظة حينا 
حقيقي  حلم  بمثابة  التعليم  الزال  الذي  الوقت  يف  آخر،  حينا  للغرب  األعمى  وبالتقليد 

وبعيد املنال بالنسبة لنساء البوادي.43
1967(، رکنا  )فرباير  التاسع  بداية من عددها  الم ألف  أفردت هيئة حترير جملة  وقد 
للمرأة حيمل اسم ”الماليفا،“ وهدفت من ورائه منح املرأة فسحة لتأکيد حضورها يف خمتلف 
املنعطفات التي تعرفها البالد، بغية طرح خمتلف القضايا واملشاکل التي تعرتضها، وإدماج 
اعتبارهذا  السوداوية، مؤکدة عىل  بعيدا عن  التأمل حول قضاياها بشکل مبهج  القراء يف 
حد  والرجال عىل  للنساء  املجلة  صفحات  ختصصها  التي  املرأة  تکميليا لصفحات  الباب 

سواء، کام قدم هذا الرکن جتارب لنامذج نسائية رائدة يف قطاعات شتى.44
ويف هذا اإلطار، طرحت الم ألف للنقاش إشکاالت تتعلق بغياب النساء عن تدبري 
الشؤون السياسية، سواء داخل األحزاب السياسية، أو يف مراکز القرار السيايس بمختلف 
املجال  يف  والفاعلني  السياسية  املؤسسات  توليها  التي  األمهية  عىل  أکدت  کام  مستوياته، 
لفئة النساء باعتبارها کتلة ناخبة، وفاعلة حمورية يف احلمالت االنتخابية، مما يشکل مفارقة 
حمتمل  تقدم  أي  أن  عىل  مؤکدة  للنساء؛  الواضح  السيايس  الغياب  مع  صارخا  وتناقضا 

للمجتمع، لن يتم إال بإدماج رؤى وتصورات مجيع مکوناته يف تدبري شؤونه وتسيريها.45

43. Lamalif, “La femme mystifiée,” Lamalif, n° 70 (avril-mai 1975): 10-1- 2-3.
44. Lamalif, “Pourquoi lamalifa,” Lamalif, n° 9 (février 1967): 45.
45. Farida Moha, “Quelle place pour la femme dans la société marocaine,” Lamalif, n° 143 (février- 

mars 1983): 6.
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الدياملي،  الصمد  النساء والرجال، طالب عبد  املجتمع بني  املساواة داخل  ولتحقيق 
عرب النقاش الذي فتحته صفحات هذا املنرب، مجاعة املثقفني باالنخراط املسؤول يف قضايا 
بالدينامية  الصلة  ذات  الغربية  بالتجربة  نوه  قد  الدياملي  کان  وإذا  املرأة.  أوضاع  حتسني 
النسائية وما متکنت من حتقيقه، فإنه قد أعاب عليها اقتصارها عىل النساء دون الرجال، لذا 
حذر من الوقوع يف اخلطأ ذاته، حني اعترب إقصاء الرجل من االنخراط يف احلرکة النسائية 

بمثابة إقصاء مماثل ملا تتعرض له املرأة يف املجال االقتصادي والسيايس وغريه.46

خالصات أولية

لرمزيتها  نظرا  باملغرب،  الصحفية  يف املامرسة  نوعية  حمطة  ألف  الم  جملة  مثلت  لقد 
وتأثرياهتا العميقة، التي کان هلا بالغ األثر يف جمريات احلياة الثقافية والسياسية واالجتامعية، 
املنتمية  طيلة سنوات صدورها. کام أهنا شکلت طيلة هذه احلقبة، ملتقى مناسبا للعنارص 
تبعا لذلک  املغربية، من باحثني وجامعيني ومفکرين وکتاب مرموقني. وجسدت  للنخبة 
ولذلک  واحلرية واحلداثة،  الديمقراطية  آمال  حتقيق  أجل  من  تنويريا  مرشوعا  کله، 

استهدفتها، ومعها أيضا صحف وجمالت أخرى، قرارات الرقابة واملنع.

 وال خيفى عىل أحد، أن جتربة الم ألف توافقت مع امليول اليسارية لصاحبتها املرکزية 
زکية داود ومع مناخ التغيري الذي شهده املغرب بعيد االستقالل. وختاما، يمکن التأکيد 
مستوى  إىل  األمهية  حيث  من  ترقى  جيعلها  أساسيا  مصدرا  اليوم  تعد  ألف،  الم  جملة  بأن 
جملة  من  اخلاص  امللف  هلذا  األساس  املحور  شکل  الذي  املوضوع  وهو   ‒ األرشيف، 
الذاکرة  مکونات  أبرز  من  کواحدة  اخلاصة،  مکانتها  أيضا  ولتحتل  هيسربيس-متودة؛ 
التارخيية باملغرب املعارص، باعتبارها قد أتاحت فرصة بناء رصح فکري ال تعوزه اجلرأة، 
لفتح آفاق نقدية غري مسبوقة، اهتمت بإبرازها ومناقشتها بکثري من التحدي، دون کلل أو 
ملل، حيث خاضت يف مجلة من القضايا الشائکة التي تتخللها کثري من الصعوبات والعقد 
التارخيية والسياسية واالقتصادية واالجتامعية يف املغرب الراهن. مما جيعل منها مصدرا ال 
يمکن االستغناء عنه من لدن کافة املهتمني بدارسة أحوال املغرب يف زمن ما بعد االستقالل 

يف امتداداته اآلنية واملستقبلية.
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العنوان: البعد النسائي يف جملة “الم ألف” )1965-1985(: مقاربة تارخيية
ملخص: هيتم هذا املقال بإلقاء الضوء عىل جتربة جملة الم ألف باعتبارها من بني املنابر اإلعالمية التي 
واجتامعيا  واقتصاديا  سياسيا  املغرب  شهدها  التي  التحوالت  أبرز  من  جلملة  وتغطيتها  بمعاجلتها  اهتمت 
فيها. خاصة، وأن  النسائي  البعد  امتداد عرشين سنة )1965-1985(، ويرکز بشکل أساس عىل  وثقافيا عىل 
الم ألف کانت موجهة ومنفتحة يف اآلن نفسه عىل الفئات املتعلمة، وتناولت سلسلة من القضايا  کتابا جملة 
احلارقة املرتبطة بأوضاع النساء وقضاياها، مسامهة بذلک يف تطوير مجلة من النقاشات املطروحة عىل أنظار 
الشأن العام؛ مما جعلها تندرج بالنسبة للباحث يف تاريخ الزمن الراهن ضمن األرشيفات التي يصعب معاجلة 

عدة قضايا وفهمها دون االستناد إىل مضامينها.
الکلامت املفتاحية: تاريخ النساء، الصحافة النسائية، جملة الم ألف، قضايا املرأة 

Titre: La perspective féministe à travers Lamalif (1965-1985): Une approche 
historique

Résumé: Cet article sʼintéresse à la revue Lamalif, qui représente l’une des magazines 
ayant joué un rôle décisif dans la structuration, aussi problématique soit-elle, du champ 
politique socioéconomique et culturel au Maroc. Elle a permis aux écrivains et aux 
intellectuels de “dialoguer” par textes interposés. Lʼhistoire du Maroc doit beaucoup à cette 
revue qui a reflété à plusieurs niveaux les changements quʼavait connue le pays durant deux 
décennies (1965-1985) pleins de divers rebondissements.

Mots-clés: Histoire des femmes, presse féministe, revue Lamalif, conditions de la 
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