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الملخص:
لعبت ادلرأة ادلغربية مبنطقة األطلس ادلتوسط دورا مهما يف صنع حضارة ادلغرب األقصى عرب عصوره ادلتعاقبة،
فلقد عملت يف اخلفاء وربت األجيال ،كما ساعلت بشكل مباشر يف احلياة االجتماعية واالقتصادية لوطنها ،فإذا كانت
العديد من ادلصنفات التارؼلية قد أشارت فقط إىل بعض النساء ادلغربيات اللوايت صنعن التاريخ كالكاىنة "األوراسية"
مثال ،فإن عامة ادلغربيات خاصة يف منطقة األطلس ادلتوسط ساعلن يف ادلقاومة العسكرية للمستعمر خالل فًتة
االحتالل ،وذلك بالدعوة إىل اجلهاد وحتفيز الرجال على ادلقاومة ،إضافة إىل ادلشاركة يف بعض ادلعارك القتالية دفاعا عن
قبيلتها وأرضها اليت كان يسعى ادلستعمر الحتالذلما.
كلمات مفتاحية :ادلرأة األمازيغية ،ادلقاومة ،االحتالل األجنيب ،األطلس ادلتوسط ،ادلعارك.

*المؤلف المرسل
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Abstract:
The Middle Atlas Woman played a
crucial role in making civilizition of
Moroccan kingdom through its
successive eras, knowing that she didn’t
only work invisibly in upbringing
generations, but she also contributed
directy in social and economic life of
her country. If many historical books
have just mentioned that some
Moroccan Woman made history, like
the priestess « El Aurrassia », in fact all
Moroccan Woman especially in the
Middle Atlas region participated in
military resistance against colonizers
during colonialism, they called for
« Jihad » which literally means fight by
encouraging people to integrate in
national resistance. Additionally, she
was present in some battles so that she
could defend her tribe and land that the
colonizer was seeking to rule.
Keywords : Amazigh women,
resistance, the foreign occupation, The
Middle Atlas, battles.

مقدمة:
يكتسي موضوع ادلقاومة يف األطلس ادلتوسط أعلية
قصوى نظرا للدور ادلهم والكبري الذي اضطلعت بو ىذه
ادلقاومة يف مواجهة التحدي الفرنسي والدفاع عن حوزة
 30مارس
الوطن ،فمنذ توقيع معاىدة احلماية يف
 ،1912تزايدت األطماع الفرنسية ضلو سلتلف ادلناطق

ادلغربية يف ادلدن والقرى ،واليت قابلها الشعب ادلغريب
مبقاومة باسلة شاركت فيها ادلرأة إىل جانب أخيها الرجل
ضد ادلستعمر باعتباره عنصرا دخيال عليهم ،أتى لغصب
أراضيهم ومصادرهتا ،وكانت بداية أيضا إلذكاء احلماس
والصمود يف مواجهتو ،وبالتايل تشكل وبلورة
اإلرىاصات األوىل للمقاومة .
يبدو أن تناول موضوع " المرأة المغربية والمقاومة"
يعًتيو النقص والقصور يف الكثري من الكتابات األجنبية،
لكن الروايات الشفوية حتفل بالكثري من اإلشارات اليت
تبني دورىا األساسي وادلهم يف مقاومة ادلستعمر،
وحضورىا البارز يف حركة ادلقاومة وعمليات جيش
التحرير ضد االستعمار يف سلتلف أرجاء ادلملكة مشاذلا
وجنوهبا ،شرقها وغرهبا جنب إىل جنب مع أخيها
الرجل( ،)1ومن ادلؤكد أن ادلرأة لعبت دورا مهما يف
صنع حضارة ادلغرب األقصى عرب عصوره ادلتعاقبة ،إذ
ربت األجيال كما ساعلت بشكل مباشر يف احلياة
االقتصادية ،وإذا كانت العديد من ادلصنفات التارؼلية
قد أشارت إىل بعض النساء ادلغربيات اللوايت صنعن
التاريخ كالكاىنة األوراسية ،و كنزة األوربية  ،و زينب
النفزاوية ،و خناتة بنت بكار  ،و مسعودة الوزكيتية (،)2
فإن بعض ادلهن واحلرف كانت حكرا عليهن ،ولعل خري
ظلوذج نسوقو يف ىذا الصدد ىو العريفة بنت نجوا اليت
حولت حياة السعديني من البداوة إىل احلضارة ،وأثثت
ملكهم وأضفت عليو صفة ادلدنية سواء يف ادلأكل أو

ادلشرب أو ادللبس ،وىي اليت قال عنها ادلؤرخ اجملهول ":
3

زينت لهم الدار وقامت بهمتهم فيها" ( ).

ورغم األعلية واألدوار اليت كانت تؤديها وتلعبها
ادلرأة ادلغربية ،فإن الباحث عندما يتفحص مصادر تاريخ
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ادلغرب ،قلما يعثر على نصوص تتناول بتفصيل دور
النساء يف صنع احلضارة ادلغربية باستثناء حاالت

حضورىا ضرورة ملحة يف مقاومة الواقع اليومي ،سواء
أكانت ربة بيت تعتين باألسرة وتوفر ذلا لوازمها وتدير

معدودات ساعلن يف تسيري دواليب احلكم أو كن من
ادلتصوفات اللوايت ورد ذكرىن يف بعض كتب

شؤوهنا ادلنزلية ،أو عاملة يف احلقل أو ادلعمل أو ادلنجم،
من مث فإن دورىا االقتصادي واالجتماعي كان حاضرا

الًتاجم( ،)4وىو ما يبني التهميش واإلعلال اليت عانت
منو ادلرأة رغم جسامة ادلهام اليت اضطلعت هبا يف بناء
صرح احلضارة ادلغربية (.)5

بقوة ،لذلك ال ؽلكن فصل ادلرأة وأنشطتها عن األسرة
واألىل ،وال ؽلكن عزذلا عن الشرػلة االجتماعية اليت
تنتمي إليها وال عن الواقع اجلديد الذي أفرزتو احلماية.

لقد كانت ادلرأة القروية األمازيغية بادلغرب سباقة
للمساعلة يف تدعيم اقتصاد األسر ،وقد عملت منذ
القدًن إىل جانب الرجل يف احلقل إضافة إىل حتملها
جلميع األعمال واألعباء ادلنزلية ،وكانت ادلرأة البدوية
أكثر صربا وجلدا من نساء احلواضر ،وقد كتب احلسن

رغم أن الكتابات العسكرية الفرنسية
اىتمت فقط بعادات ادلرأة ودورىا يف اجملتمع غافلة
بشكل كلي لدورىا يف ادلقاومة (  ،)7فادلرأة ادلغربية ذلا
وجود كبريعرب نضاالت الشعب ادلغريب ،حيث كانت
دائما حاضرة يف الصفوف األمامية للدفاع عن حوزة

الوزان يف وصف نساء جبل دادساألمازيغيات بأهنن "

كريهات المنظر كالشياطين ،لباسهن أسوأ من لباس
الرجال ،وحالتهن أقبح من حاالت الحمير،...
تحملن على ظهورىن الماء الذي يستقينو من

العيون ،والحطب الذي يحتطبنو من الغابة دون أن

يسترحن ولو ساعة من نهار" (،)6ؽلكن أن نفهم من

كالم الوزان احلط من قدر ىؤالء النسوة ،إال أن ىذا
الوصف يف باطنو الثناء على صرب ادلرأة األمازيغية
وجتلدىا ومساعلتها الفعالة يف النهوض باألسرة ومشاطرة
الرجل يف حتمل األعباء ،فهذه األوصاف مل تأت نتيجة

تراخ أو عجز عن االىتمام بالذات ،بل إن عدم
ختصيص ىؤالء النسوة وقتا لالىتمام بأنفسهن ىو ما
أدى هبن إىل إعلال ذواهتن ،وىو ما يربز جبالء أن ادلرأة
األمازيغية مثال للتضحية لدرجة إنكار الذات.
لقد شكلت ادلرأة شرػلة اجتماعية أساسية
ومكونا رئيسيا من مكونات اجملتمع ادلغريب ،لذلك كان

الوطن ،وإذا كان ادلثل يقول"

وراء كل رجل عظيم

امرأة "  ،فإنو غلوز القول بأن وراء كل مقاوم مقاومة،

فلم يقتصر دورىا على تكوين رجال أشداء قهروا
ادلستعمر وانتزعوا حرية بلدىم ،بل شاركت يف بعض
ادلعارك وأبلت البالء احلسن مىت سنحت ذلا الفرصة ،وال
غرابة يف سعي ادلستعمر الدؤوب إىل حرماهنا من الثقافة
والعلم وتكريس وضعية أميتها ،ظنا منو أن ذلك
سيبعدىا عن معرفة حقيقة ما غلري وما ىو سلطط لو يف
الواقع .
فبعد نفي السلطان محمد بن يوسف برز دور

ادلرأة بشكل كبري يف الساحة ،إذ كانت حترض الرجال
على القيام بأعمال شجاعة مل تكن من قبل ،وقد
محلت األعالم الوطنية وكانت أول من رمى البوليس
الفرنسي باحلجارة ،وموقف ادلرأة ىذا كان انطالقة ثورية
بالنسبة إىل تقاليد التاريخ ادلغريب واألمثلة كانت متوفرة
يف البوادي وادلدن بني العرب وبني الرببر(  .)8ولعل
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أصدق شهادة يف حق ادلرأة ادلغربية ودورىا يف ادلقاومة ما

لقد تكلفت النساء خالل ىذه الفًتة الصعبة
بتوفري التغذية اليومية للمقاومني ورعاية األسرة والقيام

يف خطابو مبناسبة الذكرى اخلامسة عشر لثورة ادللك

بأعمال الرجل كاحلرث والسقي ورعي ادلاشية ،وذلك
ألن أغلب الرجال التحقوا مبقاومة ادلستعمر ،وكان يتم

جاء على لسان جاللة ادللك الراحل " الحسن الثاني"

والشعب ،حيث قال " إن النصر لم يحالف أمتنا إال
ألن نصفها الثاني لم يبق بمعزل عن الكفاح  ،فقد

خاضت أمهاتنا وبناتنا غماره بإيمان صادق ،وعزم

ثابت ،لم تنل منو السيطرة والسطوة ،ولم يثنو العنف

والقسوة ،فأسهمن في العراك بالنصيب الموفور،
وأبدين من الشجاعة والشهامة واإلقدام ما ىو

معروف ومأثور"(.)9

وعموما فإن ادلرأة مبنطقة األطلس
ادلتوسط لعبت دورا كبريا يف مواجهة االستعمار إىل
جانب الرجل ،لكن ىذا الدور مل يربز بشكل جلي نظرا
لقلة الدراسات إن مل نقل انعدامها ،إضافة إىل غياب
الوثائق اليت تربىن على أعلية عملها ،شلا فرض علينا
االعتماد على الرواية الشفوية وتوثيق ما بقي من
شهادات حول دورىا ىذا ،فحديثنا عن دور ادلرأة يف
مقاومة االحتالل ال نعين بو البحث عن دور موازي
لدور الرجل أو بديل عنو ،بل يدخل يف إطار كوهنا
كانت أيضا تتأثر بالتغريات اليت عرفتها البالد يف تلك
احلقبة وتؤثر فيها .
 -1الدور االجتماعي للمرأة بمنطقة األطلس
المتوسط :
مل يكن للمقاومات يف قبائل األطلس ادلتوسط
أي تنظيم وال تأطري ،وأىم األعمال اليت كن يقمن هبا
ىي أعمال اجتماعية نظرا لضعف تكوينهن النظري
وكون معظمهن أمهات ،لكن الدفاع عن األرض كما
ىو معروف ىو غريزة لدى كل إنسان .

هتييء الغداء للمقاومني من طرف العائالت بالتناوب،
كما كانت النساء يقمن حبمل ادلاء وادلؤن على ظهورىن
خلف الرجال ،وإيصالو ذلم وسط جبال األطلس
ادلتوسط الصعبة ادلسالك وداخل الكهوف وادلغارات،
وكن ايضا يوصلن للمقاومني أخبار ما يقع يف القبيلة،
ومعاجلتهن بطرق تقليدية عن طريق استعمال األعشاب
نظرا لغياب األدوية(  ،)10ومن إسهامات ادلرأة ادلقاومة
بقبيلة أيضا أهنا كانت تسهر على االعتناء باجملاىدين
ادلرابطني يف قمم اجلبال والكهوف وادلغارات وبعائالهتم
باإلطعام اإليواء والكسوة وغري ذلك شلا تتطلبو احلاجة،
باإلضافة إىل أن بعض النساء كانت تستضيف مبنازذلا
لقاءات واجتماعات ادلقاومني وتكرمهم وتغسل ثياهبم
وتسهر على راحتهم.
لقد عرف ادلغاربة عموما بالتضامن والتكافل
االجتماعي،وكرم الضيافة يف السراء والضراء ،واشتهرت
ادلرأة األمازيغية خاصة يف ىذه القبائل بإعداد الصوف
وغزلو ،وكن يبعن يف األسواق احمللية ما تنتجنو أيديهن
من غزل (  ،)11وقد ظل إعداد الصوف هبذه القبائل
يتم وفق طرق تقليدية متوارثة ،إذ كانت النساء تقوم
بعمليات غسل الصوف وتبييضو ومشطو وصباغتو،
وظلت كل ىذه الطرق ادلستعملة يف إعداد الصوف
تقليدية مل تتطور منذ قرون (  ،)12ووفرت الغازالت
وجتار الصوف ادلادة األولية الضرورية لقيام العديد من
األنشطة كصناعة ادلالبس والزرايب وغريىا ،وشكل العمل
هبذه احلرفة مصدر دخل مهم بالنسبة للنساء ،حبيث
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أشار احلسن الوزان إىل أن النساء القرويات ادلغربيات يف
بعض ادلناطق األطلسية ماىرات جدا يف خدمة

 محل ادلاء على ظهورىن خلف وقربصفوف الرجال لسقي اجملاىدين حينما يشتد العطش

الصوف ،يصنعن منو الربانس واألكسية الفاخرة،
فيكسنب ىكذا من ادلال أكثر شلا يكسبو الرجال (.)13

هبم يف ادلعارك وإعداد الطعام ذلم.

إن نساء ىذه القبائل كغريىا من قبائل األطلس
ادلتوسط أبدعن يف حرفة صناعة الزرايب ،وبسبب صعوبة
تسويقها يف األسواق والقيود اليت كانت تفرضها
سلطات احلماية على القبائل مل تكن معروفة لدى
األوروبيني ،وقد أشار جون لوي مييج إىل أن صناعة
الزرايب ونسج احلرير كان عمال نسائيا سلصصا
للحاجيات ادلنزلية وليس للتسويق ،وتكلفت النساء
بصنع معظم ادلالبس الداخلية ألفراد أسرهتا ،وكل
األغطية الصوفية اليت تدفئ عائلتها من الربد القارس
الذي تعرفو ىذه ادلناطق األطلسية خاصة يف فصل
الشتاء (.)14
 -2الدور العسكري للمرأة بمنطقة األطلس
المتوسط :
فبالنسبة ذلذه ادلنطقة ادلدروسة ،هندف إىل
تسليط الضوء على مىساعلة ادلرأة يف حرب التحرير
وخوض ادلعارك والعمليات الكفاحية بتعاون طبعا
وتنسيق مع أخيها الرجل إلخراج ادلستعمر ،إضافة إىل
بعض احلرف واألنشطة االقتصادية اليت مارستها
وساعلت هبا يف توازن اقتصاد أسرهتا ،فادلرأة يف قبائل
األطلس ادلتوسط ضربت بسهم وافر يف اجلهاد ،ومن
األدوار اليت كن يقمن هبا أثناء ادلعارك:

 إسعاف اجلرحى بتضميد جروحهم بطريقةبدائية ،ومحل بعضهم إىل ادلخابئ والكهوف ليال حىت
ال يعثر عليهم العدو(  ،)15إذ مل يكن بإمكان ادلقاومني
اجلرحى عرض أنفسهم على األطباء بادلستشفيات سلافة
اعتقاذلم ،لذلك ىي من كانت تالزم ومعاجلة ادلرضى
إىل أن يشفوا(.)16
 توزيع ادلناشري ورسائل التهديد على ادلقاومنيلتفادي عيون ادلراقبة.
 محل ونقل السالح من مكان آلخروحراستو بالنهار وخاصة يف ظروف ادلراقبة والتفتيش،
وذلك اعتبارا لسهولة مرورىن من حواجز ادلراقبة اليت
كانت تقيمها سلطات احلماية العتقال وضبط حتركات
ادلقاومني (.)17
 ادلشاركة يف بعض األعمال الفدائية ضدادلستعمر إىل جانب الرجل ،إذ كن يسخرن من
ادلقاومني الذين كانت تراودىم فكرة االستسالم ،كما
قامت أيضا بقطع الطريق أمام اجلنود الفرنسيني وطمس
أثار أقدام ادلقاومني.
ويف ىذا اإلطار صلد مراسل جريدة أجنبية

(إسبانية) يربز دور ادلرأة ادلغربية ادلقاومة يف قولو " :اليوم
شاىدت شيئا جعلني أغير رأيي في المرأة المغربية،
وذلك على إثر ما رأيناه ،حيث كانت النساء

المغربيات ىن اللواتي يقمن بجميع الخدمات
بالنسبة المجاىدين ،تساعد الجرحى وتقوم بنقلهم
- 95 -

مجلة دراسات تاريخية

ISSN : 2352-9741
المجلد  08:العدد  01 :السنة  / 2020 :ص ص 100 -91

بعيدا عن أرض المعركة وتزويد المقاتلين بالماء إلى

غير ذلك"(.)18

وإىل جانب األدوار اليت كانت تقوم هبا ادلرأة،
كانت أيضا تشجع الرجال يف ادلعارك(

 ،)19كما

أنبعض النساء كانت حتمل السالح وتقف مع الرجال
جنبا إىل جنب فتصوب البندقية وتضغط على الزناد ال
فرق بينها وبني الرجال(.)20
لقد أكد بعض الفرنسيينأن زغاريد النساء يف
ادلعارك كانت سالحا معنويا فتاكا ال يقل خطورة عن
األسلحة اليت استخدمها ادلقاومني ،وقد كان للمرأة
حضور فعال يف جل ادلعارك ،فقد ساعلت إىل جانب
الرجال يف ادلقاومة ،وأكثر من ىذا كن يدحرجن
احلجارة على اجلنود الفرنسيني كلما تقدموا ضلو مواقع
ادلقاومني(.)21
وكما ىو معروف يف اجملتمع ادلغريب ،فالرجل
ادلغريب طادلا اتصف بالكربياء والصالبة أمام ادلرأة،
فكيف إذن االنسحاب أو االستسالم مادامت زغاريد
النساء تلهمو احلماس من كل صوب وحدب وترفع
معنوياتو ،بل أكثر من ذلك ،فقد لعبت ادلرأة مبنطقة
األطلس ادلتوسط دورا ىاما يتجلى يف محلها السالح
بشكل مباشرة ،وما استشهاد ادلقاومات
من فرقة أيت بلقاسم امحو بقبيلة ادلرس ،و"

"محجوبة"
خديجة

عبو" من قبيلة كيكو،و "إيطوأولهبوب" من قبيلة إؽلوزار
مرموشة سوى ظلاذج عن ادلقاومة ادلسلحة للمرأة
األمازيغية اليت وجدنا ذكراىا يف صفحات كتاب

"الكفاح المغربي المسلح في حلقات

- 1900

 "1935الذي ألفو كل من زلمد ادلعزوزي وىاشم بن
احلسن العابدي العلوي ،إال واحدة من تلك الصفحات

اليت صرحت واعًتفت بالعمل واجلهد ادلهم الذي قدمتو
ىذه ادلرأة ادلقاومة بصفة عامة ،إذ جاء يف ىذا الكتاب
أن "بعض النساء المغربيات تحملن السالح وتقفن
مع الرجل جنبا إلى جنب فتصوبن البندقية وتضغطن

على الزناد ،ال فرق بينهن وبين الرجل"(.)22

كما أن الشاعرة "لالتيفة بنت القائد موالي

سعيد" اليت تنتمي لقبيلة تاغزوت ادلتواجدة طبعا يف

ختوم األطلس ادلتوسط ادلغريب ،تؤكد الرواية الشفوية أهنا
إىل جانب كوهنا شاعرة ،كانت تقاوم على صهوة
جوادىا يف صفوف اجملاىدين ،حيث كانت ترتدي مخارا
حىت ال تعرف ،وحتمل إناء من احلنة ترش بو الفارين من
ادلعركة ( ،)23كما تسجل الذاكرة الشعبية أهنا قد كانت
ذلا إسهامات يف نظم أشعار تذكي محاس اجملاىدين

للتصدي للمستعمر ،نذكر منها على سبيل ادلثال (...
ىناك الحاكم الفرنسي ،ثم السينغاليون ،وعرب
الوسط ،وحتى اليهود يحاربون المقاومين ...يارب

اىزم الكفار وانصر أيتسغروشنوإمرموشن ( ،)24حتى
تكون لهم العدة والعتاد لمواجهة

الرومي"النصراني".)25( )...

إذا كان أىل ادلغرب قد أبانوا عن استماتتهم يف الذود
عن الوطن ،فإن ذلك مل يكن حكرا على رجالو
فحسب ،بل شاركت النساء إخواهنن الرجال يف ىذا
الصنيع ،فلم تكن ادلرأة ادلغربية يوما غائبة عن ىذه
اجملاالت ولو حلظة من اللحظات  ،وادلغاربة قاطبة نساء
ورجاال عربوا عن رفضهم التام دلختلف أشكال
االحتالل واالستعباد ،ووقفوا أمام كل من يستهدف
إذالذلم وإخضاعهم ،شلا يفيد تشبعهم مببادئ احلرية
والكرامة ،باستثناء شرذمة قليلة دتكن احملتل من توظيفها
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للعمالة واخليانة نتيجة ما متعها بو من امتيازات
وإغراءات .

يتجلى الدور اإلعالمي للمرأة مبنطقة األطلس ادلتوسط
من خالل ما كانت تقوم بو من تقصي األخبار

 -3الدور السياسي للمرأة بمنطقة األطلس

واالجتهاد يف احلصول عليها لفضح سلططات احملتل
ومناىضة برارلو ،ونقلها إىل اجملاىدين وادلقاومني

المتوسط :
لقد قامت العديد من نساء ادلنطقة بتوعية السكان
بالقضية الوطنية ،وحتسيسهم باخلطر الذي يتهددىم
ويتهدد البالد جراء ما يقوم بو ىذا االحتالل من
التعذيب والتقتيل والتنكيل واستغالل الثروات وهنب
ادلمتلكات ،وإلذكاء محاس ادلواطنني وادلواطنات وتقوية
لعزائمهم دلناىضة العدو كانت ادلرأة تعلق صور جاللة
السلطان زلمد بن يوسف على جدران ادلدارس
واإلدارات ،كما تصدرت النساء العديد من ادلظاىرات
القروية ،ورفعت عدة شعارات قومية.
وانضافت إىل أعماذلا ىاتو أعمال ؽلكن اعتبارىا سياسية
أيضا ،كجلب ادلناشري واألخبار ادلتعلقة جبيش التحرير
سواء من مدينة بودلان أو مدينة ميسور اجملاورة ،وتوزيعها
على ادلقاومني ادلتحصنني يف اجلبال ،كما قام البعض
منهم بعقد جتمعات يف منازذلن بغرض مجع ادلساعدات
للمقاومني ،دون أن ننسى زيارة الوطنيني ادلنفيني يف
السجون ونقل األخبار إليهم ،ويف ىذا الصدد مت نفي
عشرة من الوطنيني ادلرموشيني إىل سجن ميسور ومن
ضمنهم علي أوجاري وبنقسو ادلنتمني لقبيلة أيت
مساعد( ،)26وكانت ادلرأة ىي من تعمل على طهي
الطعام وإيصالو إىل ادلسجونني.
 -4الدور اإلعالمي للمرأة بمنطقة األطلس
المتوسط :

لالستعداد للمجاهبة وأخذ احليطة واحلذر ،وقد تأتى ذلا
ذلك بفضل النساء اللوايت يعملن يف بيوت احملتلني ،أو
من خالل العالقات والتواصل مع من كان يشتغل فيها،
وقد كانت النساء أشد حرصا على احلصول على
األخبار ،وتبليغها بسرية تامة وأمانة كاملة للمجاىدين
والوطنيني الغيورين.
خاتمة:
بعد معاىدة مارس  1912بدأت األطماع
الفرنسية تتزايد للسيطرة على عدة مناطق من ادلغرب،
ومبقابل ذلك انطلقت ادلقاومة ادلسلحة بكافة الًتاب
الوطين يف السهول ،ويف اذلضاب ،ويف اجلبال ،ويف
جل مناطق
القرى وادلدن ،وقد مشلت ىذه ادلقاومة
ادلغرب على اختالف شرائحهم االجتماعية ،وأمام ىذا
األمر الواقع ،مل تتخلف ادلرأة عن الرجل ،إذ كانت
جبانبو يف الساعات احلرجة معنويا ومعيشيا وعسكريا ،
دتونو بالزاد وتتسرب إىل حفر ادلياه حتت وابل
وتشارك يف
الرشاشات ،وتساعد وتداوي اجلرحي،
سلتلف ادلظاىرات واالنتفاضات ،وتوزع الذخرية ،ويف
بعض األحيان تأخذ مكان القتلى يف ادلواجهة ( ،)27
وبالتايل مل تبق ادلرأة مبنطقة األطلس ادلتوسط منعزلة عن
رلريات األحداث ،ومل تقف موقف ادلتفرج يف ظروف
احملن والشدائد اليت عاىن من ويالهتا وآالمها من اختاروا

مواجهة التحدي االستعماري.
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لقد ساعلت ادلرأة ادلغربية يف ميادين كثرية
تفوق من حيث تنوعها وتعددىا ما كان يقوم بو الرجل،
فقد شاركت ادلرأة يف احلياة السياسية ،إذ اطلرطت يف
األحزاب وادلنظمات وعملت على تأطري النساء
وتوعيتهم بالقضية الوطنية ،وىذا إن دل على شيء فإظلا
يدل على التشبث ادلرأة باألرض وقوة شخصيتها
واستعدادىا للتضحية من أجل بلدىا ،كما قامت أيضا
النساء بنسخ ادلناشري وتوزيعها على الناس إلذكاء
محاسهم وتوزيع رسائل التهديد على ادلعمرين ،باإلضافة
إىل نقلها اإلخبار من مكان آلخر ومن منطقة ألخرى،
وادلساعلة يف سلتلف احلرف وخاصة ما يتعلق بغزل
الصوف والنسيج ،فمثال كن يقمن بنسج مالبس خاصة
يف حالة احلرب كقبعات من الصوف األمسر لكن بلون
الصوف الطبيعي ،وكذلك اجلالبيب والسالىيم الصوفية
لوقاية اجملاىدين من الربد ،وجتعل الكشف عنهم يف
ساحة ادليدان من الصعوبة مبكان (.)28
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وأعضاء جيش التحرير ،سنة .2000
 --السايح زلمد،

الحضارة المغربية :البداية

واالستمرار ،منشورات عكاظ ،ج.
.2000
 --عياش ألبري،

 ،2الرباط،

المغرب واالستعمار :حصيلة

السيطرة االستعمارية  ،ترمجة عبد القادر الشاوي ونور
الدين سعودي،منشورات دار اخلطايب ،الدار البيضاء،
ادلغرب.1985 ،
 -الندو روم ،تاريخ المغرب في القرن العشرين ،ترمجة نقوال زيادة ،مراجعة فرػلة أنيس ،نشر وتوزيع دار
الثقافة ،بريوت ،ط.1980 ،2 .

 --خلواجة زلمد ،مذكرات ميمون أوعقى لياس،

عضو مؤسس لجيش التحرير  ،1956 -1951دار
السالم للنشر والتوزيع ،الرباط.2004 ،
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 --المرأة المغربية في ملحمة االستقالل والوحدة:

تراجم عن حياة المرأة المقاومة ،نشر ادلندوبية السامية
،1

لقدماء ادلقاومني وأعضاء جيش التحرير ،ج.
.2009

 -مازي حسنة ،متغيرات األنشطة االقتصاديةللمرأة المغربية في مرحلة الحماية الفرنسية  ،رللة
آفاق الثقافة والًتاث ،ع ،71 .نشر مركز ادلاجد
للثقافة والًتاث ،ديب ،شتنرب .2010
 -ادلعزوزي زلمد ،العابدي العلويهاشم بن احلسن،الكفاح المغربي المسلح في حلقات "

-1900

 ،1935مطبعة األنباء اجلديدة ،الرباط.1987 ،

 -مؤرخ رلهول ،تاريخ الدولة السعدية التكمدارتية ،حتقيق بنحادة عبد الرحيم ،دار تينمل للطباعة والنشر،
الطبعة األوىل .1994
 --الوزان احلسن ،وصف إفريقيا  ،ترمجة زلمد حجي

وزلمد األخضر ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت ،ط،2 .
ج ،1 .سنة .1983
قائمة المصادر والمراجع باللغة الفرنسية:
-- Demegistri (F), le travail de la laine et ses
rites au Maroc, la Tribune de Feuvre
20/06/1941, K 3, Bibliothèque Nationale de
Rabat.
-- Massignon (Louis),Enquête sur les
corporations musulmanes d’artisans et de
commerçants au Maroc, Revue du Monde
Musulman, Tome. 58, Edition Ernest Leroux,
Paris.
--Miege (J. L), Note sur l’artisanat du

Maroc, Bulletin Economique et Sociale
du Maroc, N° 59, décembre 1953, 3éme

trimestre 1953..
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