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شكر
أ
تتقــدم الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء المغــرب التــي �شــرفت علــى مرويــات النســاء الســاليات اللواتــي
أ
�سســن الحركــة ورافقــن مســار بعضهــن البعــض ،بخالــص شــكرها وكبيــر امتنانهــا علــى ســرد تجاربهن
أ
أ
وتقديــم ســيرة نضالهــن مــن �جــل حقهــن فــي الرض ،لــكل مــن  :رقيــة بلــوط ،منانــة سحيســح،
أ
أ
نعيمــة �مــار ،فاطمــة العلــوي ،زنــو غانــم ،مجيــدة الفالحــي ،زهــرة �وخــادة ،لعزيــزة إنــوش ،حجيبــة
حرور،
أ
كمــا تتقــدم الجمعيــة بالشــكر للســيدة نعيمــة بنواكريــم التــي �شــرفت علــى إعــداد المرويــات علــى
نجاحهــا فــي نقــل مســار وتجربــة كل واحــدة مــن النســاء الســاليات كمــا عرضنهــا.
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تصـديـر
ذات يــوم ســنة  ،2007طرقــت باب الجمعيــة الدميقراطية
لنســاء املغــرب ســيدة قدمــت نفســها كامــرأة ســالية،
وعرضــت حالتهــا بأنهــا ضحيــة اإلقصــاء مــن االنتفــاع مــن
أرايض جامعتهــا الســالية.
مــن هــي املــرأة الســالية؟ مــاذا يعنــي عــدم االنتفــاع
مــن األرايض الســالية؟ وكيــف ميكــن للجمعيــة تكييــف
هــذه الحالــة وفــق اإلطــار املعيــاري للحقــوق اإلنســانية
للنســاء؟ هكــذا كان رد فعــل عضــوات مكتــب الجمعيــة
وتلــك كانــت تســاؤالتهن إبــان اإلطــاع عــى ملــف هــذه
الســيدة .فكانــت انطالقــة البحــث والتقــي ،حيــث كان
االعتقــاد يف البدايــة أن املوضــوع لــن يتطلــب ســوى توجيه
هــذه الســيدة املتظلمــة ويف أقــى الحــاالت تقديــم الدعم
القانــوين لهــا قصــد تحقيــق اإلنصــاف لقضيتهــا.
فــكان االكتشــاف الصــادم ،تظلــم هــذه املــرأة ال يعنــي حالة
متفــردة ،بــل يهــم عرشة ماليــن مــن املغاربة ،أي ربع ســكان
املغــرب ،تشــكل النســاء نصفهم أو أكــر وينتمــون إىل اآلالف
مــن الجامعــات الســالية موزعــة عــى ع ـرات العــاالت
واألقاليــم باملغــرب .كــاأن األرايض موضــوع التظلــم تتجــاوز
مســاحتها اإلجامليــة مــا يقــارب  15مليــون هكتار.

إن املوضــوع عــى درجــة كبــرة مــن األهميــة ،مــن حيــث
كــون الخروقــات التــي تتعلــق بــه ممنهجــة وتســتند
عــى عــرف جائــر وذكــوري بامتيــاز ويســتمد رشعيتــه
مــن نــص قانــوين متييــزي .هكــذا أدركــت الجمعيــة أن
فعاليــة تدخلهــا يف هــذا امللــف الضخــم تتطلــب بدايــة
توضيــح الرؤيــة ومتكــن املــرأة الســالية .فكانــت الدراســة
والبحــث يف املوضــوع مدخــل انخراطهــا يف معركــة الدفــاع
عــن حقــوق املــرأة الســالية ،باملــوازاة مــع إجرائهــا
لزيــارات ميدانيــة ألرايض الجمــوع قصــد تقــي الحــاالت
وتقديــر حجــم ظاهــرة إقصــاء النســاء مــن االســتفادة مــن
هــذه األرايض ،وخلــق قنــوات للتواصــل مــع هــؤالء قصــد
متكينهــن ألخــذ زمــام املبــادرة يف الدفــاع عــن مصالحهــن
كنســاء ســاليات وقصــد توســيع قاعــدة النســاء املطالبات
بحقهــن يف أرايض الجمــوع مبــا يضمــن التأثــر يف القـرار و
تحقيــق العدالــة و اإلنصــاف لهــؤالء النســاء.
مضــت عــر ســنوات ،أصبحــت خاللهــا الجمعيــة حاضنــة
لحركــة اجتامعيــة تغطــي كل ربــوع الوطــن ،و تعــر عــن
مصالــح قاعــدة عريضــة مــن النســاء الســاليات .واجهــت
هــذه الحركــة تحديــات كبــرة ومقاومــات رشســة ،لكنهــا
باملقابــل نجحــت يف تحقيــق مكاســب اسـراتيجية للنســاء
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السلـاليات .عـلى رأسـ�ها ،اإلعــراف بهــؤالء كــذوات
حقــوق ،ومتكينهــن عــى قــدم املســاواة مــع الرجــال مــن
حــق االنتفــاع مــن عائــدات األرايض الجامعيــة ،1وفتــح
املجــال لهــن لولــوج مهمــة «النيابــة» التــي كانــت أزليــا
حكــرا عــى الرجــال لــدى الجامعــات الســالية ...غــر
أنــه مــن أهــم إنجازاتهــا ،إفرازهــا لقيــادات نســائية مــن
الجامعــات الســالية ،بعــد أن قضــن ســنوات مــن الصمت
والــردد والخــوف وانعــدام الثقــة يف الــذات والتوجــس
مــن األرسة والقبيلــة والســلطات ،تحولــن بعــد عــر
ســنوات مــن النضــال اليومــي للحركــة ،ومــع مــا تخللهــا
مــن تقويــة للقــدرات ومتابعــة يوميــة للجمعية ،إىل نســاء
ذوات ذكاء اجتامعــي وقــاد ،ميتلكــن مهــارات تحليليــة
مبدعــة ،ومهــارات يف اتخــاذ املبــادرة ويف التفــاوض ويف
إدارة النزاعــات وحــل املشــاكل ويف التواصــل .مالكــة
لقـرار نفســها ومؤثــرة يف القـرارات التــي تصــدر أو تعنــي
محيطهــا االجتامعــي.
هكــذا حــن قــررت الجمعيــة توثيــق تجربــة الحركــة
املطلبيــة للنســاء الســاليات ،والتفكــر يف آفاقهــا
املســتقبلية ،اعتــرت أن نســاء هــذه الحركــة وقيادياتهــا
ميتلكــن مــا يكفــي مــن املهــارات والقــدرات إلنجــاز هــذا
التقييــم بأنفســهن .فهــن صاحبــات املصلحــة املبــارشة يف
وضــع املعــامل املســتقبلية لهــذه الحركــة.
 1هو مكتسب إن كان ال يستند سوى عىل قرار إداري (الدورية  17لوزارة
الداخلية الصادرة سنة  ،)2012لكنه أصبح أمرا واقعا عىل املستوى امليداين.
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مــن هنــا جــاءت مبــادرة إعــداد هــذه املرويــات التــي
بــن أيدينــا ،تتضمــن حكيــا لســرة عــدد مــن قياديــات
هــذه الحركــة .هــي ســر متفــردة ،غــر أنــه ال ميكــن
فصلهــا عــن ســرة الحركــة املطلبيــة للنســاء الســاليات،
و ال عــن ســر نســاء بالدنــا ضحايــا التمييــز والهشاشــة
و اإلقصــاء اإلجتامعــي وال عــن ســرة الحركــة النســائية
املغربيــة املناهضــة لذلــك.
تتوخــى الجمعيــة أيضــا مــن إعــداد هــذه املرويــات،
حفــظ ذاكــرة حركــة اجتامعيــة متفــردة مل يســبق لهــا
مثيــل يف تاريــخ املغــرب املســتقل وتعزيــز الوعــي
مبرشوعيــة قضيــة املــرأة الســالية باملغــرب مــن خــال
إطــاع الــرأي العــام بطبيعــة املدافعــات عنهــا وحجــم
الجــور الــذي عانــن منــه والتحســيس بأهميــة التعبئــة
لتقديــم الدعــم واملســاندة لحركتهــن.
سعيدة اإلدرييس العمراين

رئيسة الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب  -الرباط
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تقـديـم
تعتــر األرايض الســالية أرايض يف ملكيــة جامعــات
منبثقــة عــن قبائــل وفخــذات ودواويــر ،كــا يحكــم
تدبريهــا تقاليــد وأعــراف خاصــة وميأسســها ظهــر
 ،1919املعــدل ســنة  ،1965الــذي يعــود إىل الفــرة
االســتعامرية .ينــص هــذا الظهــر عــى أن هــذه األرايض
غــر قابلة للتقــادم وال للتفويــت أوالحجــز ،كــا ال يجــوز
اســتغاللها أو االســتفادة مــن عائداتهــا إال تحــت وصايــة
وزارة الداخليــة 2.كــا ينــص الفصــل الثــاين مــن نفــس
الظهــر ،بــأن متثيــل الجامعــات الســالية يتــم عــن طريــق
أشــخاص يعينــون مــن طــرف جامعاتهــم ويشــكلون مــا
3
يعــرف بجمعيــة املندوبــن أو جامعــة النــواب.
يقــدر عــدد الجامعــات الســالية حســب اإلحصائيــات
الصــادرة عــن هــذه الــوزارة مبــا يناهــز  4آالف و563
جامعــة ،موزعــة عــى  55عاملــة وإقليــم .كــا تقــدر
املســاحة اإلجامليــة للرصيــد العقــاري الجامعــي بـــ 15
مليــون هكتــار ،وتشــكل األرايض الرعويــة نســبة تفــوق
 85يف املائــة منهــا ،تســتغل بصفــة جامعيــة مــن طــرف
 2أنظر موقع االلكرتوين التايل الذي خصصته وزارة الداخلية للتعريف باألرايض
الساللية و كل القضايا املرتبطة بها(ركن أسئلة و أجوبة):

ذوي الحقــوق ،4فيــا توظــف أهــم املســاحات الباقيــة يف
النشــاط الفالحــي .لكــن يف الســنوات األخــرة ومــع التمدد
العم ـراين للمــدن ،أصبــح بعضهــا ضمــن املــدار الحــري
مــا أدى إىل رفــع قيمتهــا العقاريــة واملاليــة ،كــا أن
بعضهــا اآلخــر هــو عبــارة عــن أرايض ســقوية أو مقالــع
أحجــار ورمــال وغريهــا.5
يعــود مشــكل هــذه األرايض إىل تضخــم عــدد النزاعــات
القامئــة حــول توزيعهــا أو االســتفادة مــن عائداتهــا بحكــم
اســتنادها إىل قانــون عــريف متقــادم وقابــل لرشعنــة
مختلــف التجــاوزات ،مــا يحــد مــن إمكانيــة حســن
اســتثامرها ويشــكل عائقــا منيعــا أمــام تنميــة املناطــق
التــي توجــد بهــا وأمــام النهــوض بأوضــاع قاطنيهــا.
تســبب الطابــع الذكــوري لهــذا القانــون العــريف ،ومــا
يكرســه مــن متثــات اجتامعيــة وثقافيــة متييزيــة ،يف
اإلقصــاء املمنهــج لنســاء الجامعــات الســالية مــن االنتفاع
واالســتفادة مــن العائــدات التــي توفرهــا أرايض الجمــوع،6
 4ذوي الحقوق :األفراد أو األعضاء الذين يتمتعون بحق االنتفاع والترصف يف
أرايض الجامعات الساللية.

http://www.terrescollectives.ma/Pages/ar/questions.
cshtml#cat1
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 6الجموع = الجامعات الساللية
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مــا كــرس مــن هشاشــة أوضاعهــن االجتامعيــة وجعلهــن
عرضــة لــكل أنــواع االقصــاء والتهميــش االجتامعــي بعــد
أن تفككــت الروابــط االجتامعيــة وتراجــع الرجــال عــن
تحمــل أعبــاء النفقــة عــى النســاء مــن أرسهــم املمتــدة.
ظهــرت حركــة النســاء الســاليات ســنة  2007كــرد فعــل
عــى هــذا الوضــع االجتامعــي الجائــر وقصــد املطالبــة
باملســاواة يف حقــوق االنتفــاع العائــدة ألف ـراد الجامعــات
الســالية ،حيــث متكنــت يف ظــرف وجيز وبدعم ومســاندة
الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب ،مــن أن تصبــح يف
صلــب النقــاش العمومــي .كــا تــوج نضالهــا ،وبعد ســنتني
فقــط مــن بروزهــا ،بتحقيــق عــدد مــن املكاســب للنســاء
الســاليات ،عــى رأســها اع ـراف وزارة الداخليــة بالنســاء
الســاليات كــذوات حقــوق مــن خــال إصدارهــا لثــاث
دوريــات (األوىل يف  2009تحــت عــدد  2620والثانيــة يف
 2010تحــت عــدد  60والثالثــة يف  2012تحــت عــدد .)17
تهــدف املرويــات التــي بــن أيدينــا إىل توثيــق وتقديــم
القــراءة الخاصــة لبعــض قياديــات ومناضــات هــذه
الحركــة لعــر ســنوات مــن حركتهــن املطلبيــة ،مــا تقــدم
منهــا ومــا تأخــر ،مــا كســبناه ومــا ضــاع منهــن والــدروس
املســتخلصة منهــا كحركــة إجتامعيــة ترافعيــة ومناهضــة
للتمييــز عــى أســاس الجنــس .والغايــة مــن ذلــك هــو
العبــور نحــو معرفــة تصــور هــؤالء النســاء آلفــاق حركتهن
املطلبيــة ورهاناتهــا املســتقبلية.
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لتحقيــق هــذا الغــرض ،متــت محــاورة تســع نســاء قياديــات
مــن الحركــة ،حيــث اعتمــد كمعيــار الختيارهــن متثيليتهــن
ملختلــف الجهــات حيــث مجــال تدخــل الحركــة واختــاف
تواريــخ التحاقهــن بالحركة(مــن املؤسســات وممــن التحقــن
قبــل أو بعــد صــدور الدوريــات) وقدراتهــن التواصليــة ،وكذا
الــدور املبــارش الــذي لعبنــه يف توســيع قاعــدة الحركــة و يف
7
توهــج إشــعاعها.
كــا اعتمــد يف املقابــات عــى أســئلة مفتوحةمتركــزت
حــول املحــاور التاليــة:
•نبــذة عــن حيــاة هــؤالء النســاء وتنشــأتهن
ا الجتام عيــة ؛
•حوافــز انخراطهــن يف الحركةاملطلبيــة للنســاء
الســاليات؛
•طبيعــة مســاهامتهن يف هــذه الحركــة مــن أجــل
توســيع قاعدتهــا وضــان فعاليــة أدائهــا؛
•كيــف ينظــرن ملســتقبل قضيتهــن ؟ وكيــف يتصــورن
اآلفــاق املســتقبلية للحركــة؟
 7أجريــت هــذه املقابــات عــى هامــش قافلــة التواصــل والتضامــن مــع النســاء
الســاليات التــي نظمتهــا الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب يف الفــرة مــا
بــن  24أكتوبــر إىل  15دجنــر  2017تحــت شــعار «أرض الجمــوع فيهــا كديــت
وحقــي فيهــا باملســاواة بغيــت» يف كل مــن جهــة فــاس مكنــاس وجهــة درعــة
تافياللــت وجهــة الربــاط ســا القنيطــرة بهــدف الوقــوف عنــد النجاحــات
واملكتســبات و الصعوبــات التــي عرفهــا ملــف النســاء الســاليات يف املغــرب.
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تتكــون العينــة املســتجوبة مــن نســاء تختلــف وضعيتهــن
العائليــة ،منهــن املتزوجــات وغــر املتزوجــات ،ومنهــن
املطلقــات واألرامــل واألمهــات والجــدات .....يتجــاوز جلهــن
األربعــن مــن العمــر ويــراوح مســتوى تعلمهــن مــن
املســتوى اإلبتــدايئ إىل غايــة الجامعي منه .جلهن منشــغالت
إمــا بعمــل مأجــور أو منخرطــات كليــا يف العمــل التطوعــي.
منهــن مــن نشــأت وترعرعــت يف الوســط القــروي ومنهــن
مــن ولــدت وأمضــت جــل حياتهــا يف الوســط الحــري رغــم
أن جامعتهــا الســالية توجــد يف املــدار القــروي.
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رغــم أن حــي هــؤالء النســاء لســرتهن الذاتيــة يتنــاول
نفــس القضيــة ،نفــس املوضــوع وأحيانــا نفــس األحــداث،
غــر أن لــكل ســرة ســياقها الخــاص ومقاربتهــا املتفــردة.
لــذا تــم الحــرص عــى نقــل حديثهــن بصيغتــه األصليــة
واستنســاخ تعابريهــن باللغــة الدارجــة التــي اعتمدنهــا يف
حكيهــن .كــا وضعنــا لــكل حكايــة مقدمــة تعيــد صياغــة
حــي هــؤالء النســاء باللغــة العربيــة الفصحــى لتيســر
الفهــم ملــن ال يســتوعب اللغــة الدارجــة املغربيــة.
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الجتمـاعيـة
التنـشـأة إ
لرائـدات حركـة النسـاء السـالليـات
تختلــف النســاء املســتجوبات كثــرا مــن حيــث الســن
واملســتوى التعليمــي ومــن حيــث طبيعــة نشــأتهن
اإلجتامعيــة ،لكــن نقطــة االلتقــاء فيــا بينهــن ،أنهن نســاء
مل يكــن ينظــرن بعــن الرضــا ،ومنــذ نعومــة أظافرهــن،
لواقــع التمييــز بــن الجنســن القائــم داخــل أرسهــن
ومحيطهــن االجتامعــي .كــا تعتــر ملكــة التعليــم لــدى
البعــض منهــن وقــوة وصالبــة اإلرادة لــدى جلهــن ،عوامــل
حاســمة يف انخـراط هــؤالء النســاء يف املعركــة املطلبيــة من
أجــل املســاواة بني الجنســن يف الولــوج إىل الحــق يف األرض.
فحــن تعــود فاطمــة العلــوي (وهــي مــن جامعة دخيســة
–مكنــاس) إىل ظــروف نشــأتها ،فــأول مــا تتذكــره هــو
أنهــا حــن بــدأت تــدرك الحيــاة ،رضهــا شــديدا تســلط
جدهــا وأبيهــا وتفضيلهــا للذكــور عــى اإلنــاث ومنحهــم
األســبقية يف كل يشء ،كــا مل يكــن لجدتهــا وال ألمهــا أيــة
ســلطة داخــل العائلــة .أمــا خــال الجلســات العائليــة،
تتذكــر فاطمــة ،كان هنــاك دامئــا فصــل بــن الجنســن،
حيــث يرتبــع الرجــال يف الصالــون يتحدثــون وميرحــون ،يف
حــن تنــزوي النســاء يف املطبــخ لتهيــيء كل مــا لــذ وطــاب
لرجــال األرسة وخدمتهــم إبــان ســمرهم .لكــن مــا حــز يف
نفســها أكــر هــو أن نســاء أرستهــا مل يكــن يشــفع لهــن

ال حملهــن والرعايتهــن لألطفــال إلعفائهــن مــن بعــض
األعــال الشــاقة .يشــتغلن مــن الفجــر إىل غايــة أن ينــام
رجــال األرسة .يشــتغلن يف كل يشء ،مــن إعــداد وجبــات
الطعــام ،إىل تنظيــف املنــزل ،وحمــل الطعــام إىل رجــال
األرسة حيــث يعملــون ،إىل حــش العشــب إلطعــام البقــر
بعــد عودتهــم مــن املراعــي ،إىل رعــي األغنــام...
تتــأمل فاطــة أكــر وهــي تتذكــر كيــف وهــي يف الثامنــة
مــن عمرهــا اســتثنيت كفتــاة مــن مصاحبــة أرستهــا
بعــد انتقــال والدهــا للعمــل يف املدينــة ،فقــط بســبب
حاجــة جدهــا ملــن يخدمــه ،وكيــف ترتــب عــن ذلــك
حرمانهــا مــن الدراســة .لقــد كان وقــع األمــر بالنســبة
لهــا كالصاعقــة ،وقضــت ســنة بعــد رحيــل أرستهــا ترمــق
بحــرة أطفــال قريتهــا يتجهــون للمدرســة يف حــن أنهــا
منغمســة يف أعبــاء منزليــة تفــوق قدراتهــا الجســانية وال
متكنهــا مــن تنميــة أيــة مــن قدراتهــا الفكريــة .لحســن
حظهــا بعــد ســنة ســيعود أبوهــا ليحملهــا إىل املدينــة
ويســجلها يف املدرســة ،لكــن عــى مضــض تقــول فاطمــة،
ألن هــذا التســجيل مل يتــم بســبب اقتناعــه بحقهــا يف
الدراســة ولكــن نتيجــة إللحــاح إحــدى زميالتــه يف العمــل
عليــه للقيــام بذلــك.
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فاطمة العلوي

عقيل الصغري ما قادش يفهم عالش غري أنا اليل ما غاديش
منيش للمدرسة.

أ
أ
�نا دوزت ثمن سنين الولى من حياتي في بيت
أ أ
جدي ...كان الزيار في التربية �و السبقية في كلشي
كانت كاتعطى لخوتي الوالد .الوالد كان متسلط
أ
�و كان هناك فصل بين الجنسين في الجلسات
العائلية ،الرجال في الصالون ناشطين والنساء في
أ
الكشينة كايطيبوا �و يوجدو لرجال ما ياكلو .كانو
العياالت كيفيقو من الفجر باش يحلبو البقر باش
يوجدو الفطور للوالد وللخوتي قبل ما يمشيو للخدمة.
أ
منبعد كاينة الليكاتمشي ترعى الغنم� ،و اللي كا تكلف
أ
بالفطور لهادوك الدراري �و الال لرجال اللي باقيين في

أ
الدار .كيبدا من بعد التشطاب والتخمال� ،و في 11
ديال الصباح كاينة اللي كاتمشي تدي الماكلة لهادوك
الرجال اللي خدامين في الزنقة .بعد العصر ،كايمشيو
العياالت يحشو العشب باش يوكلو لبقر ...كان من
أ
أ
الصغر باين ليا �ن العياالت عليهم كل العبء �و
هادشي كان كايضرني بزاف .منين درت ثمن سنين
جات الوالد خدمة في المدينة .جاتو صعيبة يقنع
أ
جدي باش يغادر بيت العائلة هو �و والدو حيث
كان محتاج اللي يخدمو .باش يسكـتو الوالد خالني
أ
أ
�نا عندو �و دا معاه العائلة .تصدمت ،حيث كنت
فرحانة نمشي للمدينة باش نقرا .بقيت عند جدي عام،
كايبقا فيا الحال بزاف منين كانشوف الدراري غاديين
أ
للمدرسة و �نا كا نضرب الكورفية ديال شغال الدار.
أ
أ
�و عقلي الصغير ما قادش يفهم عالش غير �نا اللي ما
غاديش نمشي للمدرسة ...واحد النهار واحد السيدة
أ
كاتخدم مع الوالد ،جات معاه لعند جدي �و شافتني.
أ
أ
�و قالت الوالد هادي خاصها تقرا �و تكون حدا الوالدة
أ
أ
ديالها .حرجاتو �و اضطر يديني معاه المدينة �و
تكلفات هاديك السيدة بتسجيلي في المدرسة .هاكدا
قريت حتى اخديت الشهادة االبتدائية.
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بنفــس اإلســتياء تتحــدث رقيــة بلــوط (أيقونــة الحركــة
الســالية ،ونائبــة اليــوم عــن جامعتهــا مــن قبيلــة
لحــدادة بإقليــم القنيطــرة) عــن مــا تعرضــت لــه مــن
متييــز يف صغرها،خاصــة فيــا يتعلــق بحقهــا يف ولــوج
التعليـ�م .فح�ين بلـ�غ إخوانهــا ســن التمــدرس انتقلــت
العائلــة للســكن يف املدينــة قصــد إدخالهــم للمدرســة وتم
تســجيلهم يف املــدارس الخاصــة .وحــن فاتحــت والدتهــا
أباهــا بشــأن تســجيلها هــي أيضــا يف املدرســة ،أجابهــا أن
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«املـرا ســهم رجــل ،وال حاجــة لتدريســها» .لحســن حظهــا
أن أمهــا مل ترضــخ لألمــر الواقــع وقامــت بتســجيلها يف
مدرســة عموميــة نظ ـرا ملجانيتهــا وتحســبا لتعنــت أبيهــا
يف أداء مصاريــف دراســتها إن هــي ســجلت يف مدرســة
خاصــة .مل يكــن األمــر طبيعــي بالنســبة لرقيــة ومل تتقبــل
يف ق ـرارة نفســها أن يتــم اســتثناؤها هــي الوحيــدة دون
جــل إخوانهــا مــن الدراســة يف مــدارس خاصــة.
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رقــيــة بــلــــوط
املرا بالنسبة الوالد سهم رجل ما عندها ما تدير بالقراية

أ
أ
�نا من عائلة تتكون من ثمانية اخوة .طلبت �مي من
أ
�بي االنتقال للقنيطرة لتدريس االخوة الذكور .سجلو في
المدارس الخاصة لحزب االستقالل مؤدى عنها وحيث
أ
أ
يدرس �عيان البالد .حين وصلت �نا لسن التمدرس
أ أ
أ
طلبت �مي من �بي �ن يدخلني للمدرسة فقاللها :المرا
سهم رجل ما عندها ما دير بالقراية .لكن الوالدة ،قامت
بتسجيلي في المدرسة العمومية المجانية .ازداد اخوتي
الذكور من بعدي ،وسيسجلون في مدارس خاصة
أ
مؤدى عنها .ما فهمتش عالش �نا الوحيدةاللي تسجالت

في مدرسة عمومية مجانية ...بعد ماخديت البروفي
توجهت لشعبة الرياضيات .لقيت راسي وسط الدراري
أ
أ
�و بوحدي بنت .ما تحملتش الجو ديال الدراري �وجاني
أ
أ
انهيار عصبي� .و ما دوزتش االمتحانات �و ضاع ليا العام.
أ
أ
درت مدرسة المعلمات �و تخرجت منها� .ومنين بغيت
نرجع نكمل قرايتي في الثانوي رفض عاوتاني الوالد.
أ
أ
تحديتو �و مشيت نقرا� ،و ما طلبت منو حتى سنتيم.
كملت قرايتي حتى الباكالوريا .عاوتاني الوالد غادي
أ
يرفض باش نمشي لرباط نكمل دراستي الجامعية� ،و
أ
عاوتاني تحديتو �و مشيت نكمل قرايتي في الرباط .ما
أ
كانتش عندي المنحة �و ماقديتش نتحمل مصاريف
الدراسة الجامعية .بديت كانقلب على خدمة باش
نقدر نكري حدا الجامعة .دخلت لوزارة المالية ،لكنني
توقفت على الدراسة .حيث تزوجت وانشغلت بدراري.
كان دكشي في  .1967ما رجعت الكلية حتى ل،1979
أ
�وخديت اإلجازة و بامتياز في شعبة العلوم السياسية.
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بالنســبة لزهــرة أوخــادة ،وهــي مــن قبيلــة أيــت واحــي
بإف ـران ،فالوضــع يختلــف عــن باقــي النســاء الســاليات
املســتجوبات .مل ينتــج امتالكهــا للحــس النســايئ بســبب
متييــز خــاص عانــت منــه ،أو تهميــش تعرضــت لــه يف
صغرهــا .بــل بالعكــس ،فقــد حظيــت ومنــذ نعومــة
أظافرهــا ،باهتــام خــاص مــن طــرف والدهــا ،حيــث
كان يســعى إىل توســيع دائــرة معرفتهــا بشــؤون جامعتهــا

الســالية وتقويــة ثقتهــا بذاتهــا وتصليــب عودهــا لتخلفه
بعــد وفاتــه يف تدبــر شــؤون األرسة والقبيلــة .هــذه
العنايــة املتميــزة لوالدهــا لهــا هــي التــي جعلتهــا ال ترىض
أن تــرى بنــات جنســها يف وضــع يحــط مــن كرامتهــن أويف
هشاشــة نفســية واجتامعيةتعيــق قدرتهــن عــى مواجهــة
أمــور الحيــاة بــكل اســتقاللية وكرامــة وتشــل قدرتهــن
عــى الدفــاع عــن حقوقهــن.

زهرة أوخادة
الوالد ما كانش باغيني نطلع خوافا و بكاية بحال مي.

أ
َّبا كان �جماع القبيلة ،كانت عندو كل المعلومات
أ
أ
على الراضي �و كان يعرف تدبير قضاياها ..خديت
أ
التجربة منو لنه كان كيحضرني منين كايجيو الناس
عندو يتوسط بيناتهم باش يلقاو حل للمشاكل اللي
أ
أ
بيناتهم على الرضَّ ..با كان كايدير هادشي لنه كان
أ
أ
باغي نكبر قوية الشخصية .كنت �نا لعند مي� ،و كان
باغيني نكون قادا باش نقدر ندافع على نفسي حيث

كان عارف باللي مي ما غا تقد على والو .كان كايديني
معاه للجماعة ،كان كا يديني حتى للسوق دالكسيبة
أ أ
باش نتعلم كولشي� ،و �ي حاجة نقدر نوقف عليها
أ
بيدي� .و ما كانش كايخاصم عليا إلى بديت كاناقش
أ
معاه �وال منين كا نختالف مع الناس دالقبيلة .بل كان
أ
كايشجعني باش نهضر� ،و كان كايقول اللي إلى عندك
كلمة حق ما تسكـتيشَّ ..با ماكانش إنسان قاري،
أ
ولكنه كان بزاف واعي .هادشي عالش كبرت قوية �و
أ
عندي كل المعلومات الخاصة بالراضي الساللية في
قبيلتنا.
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مــا تتذكــره عــن طفولتهــا مجيدــة الفالحــي ،وهــي
مــن جامعــة الســياح البحــارة بالقنيطــرة ،هــو ذلــك
االحســاس بــأن شــيئا ماغــر طبيعــي يف اســتفراد ذكــور
األرسة باالنتفــاع بعائــدات أرايض جامعتهــا الســالية
دون نســائها ،غــر أنهــا مل تكــن تتجــرأ لتســتفرس أي

مجيدة الفالحي

كان داخــل األرسة حــول املوضــوع نظ ـرا للجــو املحافــظ
الســائد داخلهــا ولرصامــة الوالديــن ،وإلحساســها بالفطــرة
أساســا بــأن هــذا املوضــوع يشــكل طابوهــا داخــل األرسة.

كربت فواحد العائلة اليل كا تحيس فيها كامرأة بالتمييز
وعدم اإلنصاف
من صغري وأنا كا نحس باليل كاينة يش حاجة ما يش منطقية ،ما
يش معقولة .حنا كربنا فواحد العائلة اليل كا تحيس فيها كامرأة
بالتمييز وعدم اإلنصاف .جامعتنا الساللية كايستافدو منها غري
الرجال .عندنا غابة فيها تقريبا  50هكتار .تاياخدوها الناس
دجامعة ،أو كايفرقوها الذكورة بعضياتهم ..رغم أننا ما بقيناش
عايشني يف القبيلة ،ولكن كانت تتكون هناك تجمعات ألهل
القبيلة عند أيب يف املوسم الذي يتم فيه توزيع مردودية األرض.
كنت كا نسمع كا يقولو اليوم غادي ناخدو حقنا من الغابة
ماكنتش كانفهم املقصود .لكنني مل أكن أطرح السؤال ألن الجو
العام يف البيت ال يشجع عىل التواصل .وكان مفهوم بشكل غري
مبارش أن املوضوع هو طابو.
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أمــا بالنســبة ملنانــة سحيســح وهــي اليــوم نائبــة عــن
جامعتهــا (مــن جامعــة قصبــة املهديــة – القنيطــرة
وتــوأم رقيــة بلــوط يف النضــال) ،فلــم تســتعد مــن
ذكريــات عــن حياتهــا يف الصغــر ســوى ثقــل األعبــاء
املنزليــة عليهــا وعــى أخواتهــا وحجــم الرعايــة التــي
قدمنهــا ألرض جامعتهــن الســالية ،وســندهن املنيــع
لوالدهــن يف خدمتهــا حــن كان الذكــور مــن اإلخــوة
يركبــون البحــر وال يكرتثــون بشــؤون األرض ومشــاكلها

منانة سحيسح

بحجــة أنهــم منشــغلني بعملهــم يف الصيــد البحــري .فقــط
هــي واخواتهــا ،تتذكــر منانــة ،ومنــذ رشوق الشــمس إىل
غايــة غروبهــا ،مــن فلَّــح األرض وخدمهــا منــذ الحــرث
إىل غايــة الحصــاد ،فقــط هــن مــن رعــى شــؤون األرسة،
مــن عجــن الخبــز وطبــخ الطعــام ،ورعــي الغنــم ،وحلــب
األبقــار ونظــف البيــت واملالبــس ...فــا لعــب وال دراســة
وال راحــة تذكرتهــا منانــة عــن صغرهــا.

حنا البنات اليل كنا جنب الوالد يف الخدمة ديال األرض

حنا ستة دالخوت لبنات ،أو جوج خوت دلوالد .ك َّنا
حنا لبنات هام اليل كايديرو كليش .حتى الخدمة
ديال األرض .حنا اليل كنا فيها جنب الوالد .فلحناها
أونقشناها أو نتفنا معاه البشنة أوحشيناها أو
جنيناها أو مطيناها أونودرناها...حلبنا البقر ،رعينا
العجولة ،عاد زيد الخدما ديال الدار ،نطيبو ،نسقيو
املا ،نخبزو ،نصبنو ،نحطبو العواد ...أما جوج خويت
لوالد ،ماعمرهوم ماحطو رجليهم يف األرض أو
ماعمرهوم عرفو كيدايرة األرض .حتى منني كربو،
تعاطاو للمرصة أو البحر أو ما عمرهوم نزلوا األرض.
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كــا منانــة سحيســح ،ســلبت طفولــة لعزيزة إنــوش وهي
جامعــة عــن شــكاك – صفــرو .ليــس بنفــس الطريقــة،
وإن كانــت املعانــاة واحــدة .لعزيــزة كانــت ضحيــة
ترشيــع القانــون والعــرف لــزواج القــارصات .اســتئصلت
مــن الدراســة و هــي يف مســتوى الخامــس ابتــدايئ،
لتزوجهــا أرستهــا برجــل يفوقهــا بكثــر ســنا ولتنتقــل
للعيــش يف بيتــه بعيــدا عــن عائلتهــا بــآالف الكلم ـرات.
ســتصبح ضحيــة للمــرة الثانيــة بعــد أن هجرهــا زوجهــا

لعزيزة إنوش

التجــاه مجهــول بعــد أن أثقــل كاهلهــا بأربعــة أطفــال.
منــذ ذلــك حــن ستســقط لعزيــزة هــي وأبنائهــا يف عتبــة
الفقــر و ســوف تضطــر لالشــتغال يف الفالحــة لتضمــن
لقمــة عيشــها وعيــش أبنائهــا .كــدت وســعت خصوصــا
لــي تضمــن مصاريــف دراســتهم ألنهــا كانــت حريصــة
كل الحــرص عــى تعليمهــم وعــدم حرمانهــم مــن ملكاتــه
كــا كان الحــال بالنســبة لهــا.

ماعمرين ّْ
خدمت والدي حيت كان الهم ديايل هو أنهم يقراو

أنا من إقليم صفرو ،عندي ربعا دالخوت 3 ،ديال البنات
أو أخ واحد .كربت مع الواليدين ،أو قريت حتى الخامس
ابتدايئ .من بعد زوجوين واليديا وانا باقي قارص بواحد
الراجل كايدير مخازين يف كرسيف .عشت معاه متاك أو كنا
ساكنني فواحد الدار عاطياها لو الخدمة ...ولدت معاه ربعا
ديال الوليدات .بعد عرشة طويلة ،سمح فيا ديك الراجل أو
مشا أو خال ليا ديك الدراري و أنا ديك الساعة باقا صغرية
فالعمر .بعد ما تخال عليا خرجوين من الدار أو جيت عشت
مع الوالد .عييت ما كانجري باش ناخد حقي أو حق والدي
منو ما شديت حتى ريال .الوالد عطاين براكة فاش نسكن أنا
ووليدايت ،أواضطريت نخرج نخدم يف الفالحة باش نرصف
عليهم ،أو نقريهم .ما عمرين خ ّْدمتهوم حيت كان الهم ديايل
هو يقراو.
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ف
حوافز االنخراط ي� النضال
من أجل إقرار حقوق النساء السالليات
رفــض التمييــز وآفــة الحاجــة واإلحســاس بالحݣــرة،
وراء بــروز الحركــة املطلبيــة للنســاء الســاليات .فــإذا
كان إقصــاء النســاء باســم العــرف وتقاليــد القبيلــة
مــن االنتفــاع مــن عائــدات األرايض الســالية ومــا
ترتــب عــن ذلــك مــن هشاشــة اقتصاديــة واجتامعيــة
للنســاء الســاليات ولعائالتهــن مــن أهــم العوامــل
التــي كانــت وراء بــروز حركتهــن املطلبيــة ،غــر أن

هنــاك العديــد منهــن مــن مل يكــن حافزهــن األســايس
العــوز املــادي للتحــرك مــن أجــل املطالبــة بحقــوق
هــؤالء أو االنضــام لهــذه الحركةاملطلبيــة ،بقــدر
مــا كان إحساســهن ب «ال ُحݣْــ َرة» ملــا يشــكله هــذا
االقصــاء مــن متييــز وظلــم وإجحــاف يف حــق النســاء
الســاليات.
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بالنســبة لرقيــة بلــوط ،فقــد بــدأ اهتاممهــا باملوضــوع
عندمــا أصبحــت قبيلتهــا الحــدادة جــزءا مــن املجــال
الحــري للقنيطــرة ســنة  ،1993حيــث ســتقام فيهــا
أول تجزئــة ســكنية .اعتمــدت القبيلــة معيــار الــزواج
لتوزيــع البقــع الســكنية ،وأقصــت النســاء كليــة مــن هــذا
التوزيــع كيفــا كانــت وضعيتهــن العائليــة .األمــر الــذي
أثــار تســاؤالتها عــن مــا الحكمــة وراء ذلــك؟ و ملــاذا هــذا
التمييــز لصالــح الرجــال؟ فهــي تقــول :إذا كانــت قوامــة
الرجــال عــى أرسهــم هــي املــرر وراء هــذا التمييــز،
فالرجــال يف كل األرس وبعــد تراجــع الرتابــط العائــي مل
يعــودوا يتحملــون مســؤولية رعايــة نســاء أرستهــم الكبرية
مــن أمهــات وأخــوات .بــل يف وضعيتهــا ،هي مــن تحملت
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عــبء دراســة أخيهــا يف الخــارج ،حيــث كانــت تبعــث لــه
كل أجرتهــا لعــدم توفــره عــى املنحــة ،لتجــده فيــا بعــد
مــن أكــر املتصديــن لحقهــا يف االنتفــاع مــن عائــدات
أرايض جامعتهــا الســالية .تعــددت أســئلتها ،تقــول،و كان
الــرد يــأيت دامئــا ،ســواء مــن النــواب أو مــن العائلة،بــأن
ذلــك ميليــه العــرف الــذي تركــه األجــداد و إنــه لقضــاء
و قــدر .رد مــا كان ليقنعهــا يومــا ،فقــررت البحــث
والتقــي يف املوضــوع لضبــط حيثياتــه ومــا مينحــه مــن
مفاتيــح لتصحيــح هذاالوضــع الجائــر يف حــق النســاء .مل
تكــن رقيــة تــدري آنــذاك بأنهــا بهــذا القـرار قــد دشــنت
أفقــا جديــدا وواعــدا للمــرأة الســالية يف املغــرب.
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رقــيــة بــلــوط

الله إىل كان باغي يضيع العياالت ،ما كانش يخلقهم.

جامعتنا الحدادة ستدخل إىل املجال الحرضي للقنيطرة
يف . 93سيقع فيها أول تجزئة سكنية يف  .93من سيقوم
بها  :املجلس القروي لسيدي الطيبي .همت التجزئة
 52هكتار وأعطي مقابلها  632بقعة صالحة للبناء ل
 632رجل متزوج يف القبيلة .تستافزيت أو حسيت
بالحݣرة أو بديت كنقول عاله أش دارو هاد الرجال
للجامعة حتى يستافذو بوحدهوم .أش الفرق بينهم أو
بني النسا؟ عاله أش من مسؤولية خاصة وعبء تحمله
هؤالء اتجاه عائلتهم ليستفيذو بوحدهم؟ واش حيت
نتا خلقك الله راجل صايف ليك كل الحقوق .الله إىل
كان باغي يضيع العياالت ،ما كانش يخلقهم .األجوبة
اليل كانت كاتجيني ،هاديش خاله لينا العرف ،خالوه
لنا الجدود .أو كايقولو ليا إيوا أاللة سريي حفري عىل
القبور ...راه هاديش اليل لقينا ،أو هاديش ما كايتبدلش.
كانو مستعدين ملراجعة أمور الدين ،ومتعنتني يف
مراجعة أمور العرف ،مدعني أنه قضاء وقدر وال يتبدل.
هاديش كايبني نفاق القبيلة اليل يف األصل راها ما
كايهمهاش العرف ولكن اليل شاغالها أساسا املصالح.
لو كانت تدافع عىل العرف ماكانتش تطالب من بعد
بتغيريه لضامن استفاذة العزاب منني بدا سن الزواج
كيتأخر.
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أمــا بالنســبة لزهــرة أوخــادة ،فهــي مل تكــن يف البدايــة
مهتمــة بأمــر أرايض الجمــوع نظــرا النشــغالها بأمــور
تدبــر عائلتهــا الصغــرة ،غــر أن معاينتهــا ألمهــا ولبعــض
نســاء قبيلتهــا خــال إحــدى األســواق األســبوعية
وهــن يســتجدين ويتوســلن لــدى نائــب الجامعــة مــن
أجــل منحهــن نصيبهــن مــن عائــدات كــراء أراضيهــن
الســالية (وهــو نصيــب تنــازل عنــه بعــض ذكــور القبيلــة
ألمهاتهــم) قــد إســتفزها .فهــي مل تستســغ أن تضطــر

النســاء إىل اللجــوء إىل مــا أســمته «امل َْسـ َك َنة» التــي تحــط
مــن كرامتهــن قصــد الحصــول عــى مــا تعتــره حــق لهــن.
بــل مــا جعلهــا تفــور غضبــا أكــر ،هــو أن تجــد أن املبلــغ
الــذي تطلــب هــذا الوضــع املهــن ألمهــا ال يتعــدى 350
درهــم ،اقتطــع منــه النائــب  50درهــم مثــن أتعابــه .منــذ
ذلــك الحــن قــررت تقــي األخبــار وإجــراء البحــوث
لفهــم مــا يجــري يف تدبــر األرايض الســالية.

زهرة أوخادة
املرا الساللية ما كاتطلبش حسنة من الجامعة،
راها كتطالب بحقها.
بدا املشكل منني كنت واحد نهار ديال السوق مع الوالدة
اليل كانت عيانة أو بالعكاز .بدات كاتقلب عىل نائب
الجامعة باش يعطيها حق خويا يف الكرا ديال األرض
(حيت خويا طلب من النايب يدوز حقو ملي) .بدا
كايتخبا عليها ،طوفها فديك السوق بال ما تقدر تحصل
عليه .أنا اتقلقت وقلت للواليدة هنايا غادي توقفي ،أو
ما تحركيش من هاذ البالصا .مشيت قلت للناس ينعتو
ليا النائب .مشيت عندو نيشا .لقيت معاه واحد السيدة
حتى هي بحال الوالدة كا تاخد حق ولدها ،جالسة كا
تطلب فيه بحال إىل كاتسعاه .مع العلم أن هاداك يش
حقها .بدا كا يتهرب .زدت تقلقت أو قلت ليه :أيس

هاديك راها ما كتطلبش منك الحسنة راها كا تطالب
بحقها .جبتو عند الوالدة .عنقاتو أو بدات كا تبيك وتقول
ليه وا زهور راك عرفتيها .جاوبتها أو قلت ليها زهور عاد
دابا غادي يعرفها نهار غانتفك )غانولد) إن شاء الله.
وقلت ليه دابا تعطيها فلوسها .منني غادي يجبدهوم
غادي يجبد سبعالف ريال أو حيد خمسني درهم ديالو.
زدت تقلقت ،أو قلت لو هاديش عالش كاع مطوفها .كان
كايسحاب يل راها يش سبعني ألف ريال .بدات الواليدة
كرتطب معاه ،ما قبلتش أو قلت ليها أنا ما غاديش
نرطب معاه أو هاد اليش ديال هاد األرايض خاصني
نعرفو.
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أمــا حجيبــة حــرور ،وهــي ســالية مــن جامعــة
بنمنصــور بالقنيطــرة ،ونائبــة اليــوم عــن جامعتهــا ،فقــد
أكــدت بأنهــا كانــت دامئــا تشــعر ب«ال َحݣ ـ َرة» بســبب
إقصــاء العــرف للنســاء مــن االنتفــاع مــن عائــدات
األرايض الســالية ،مــا جعلهــا ال تــردد ســنة  2008يف
االتحــاق بالحركــة املطلبيــة للنســاء الســاليات .فبالنســبة

حجيبة حرور

لهــا مل يعــد مــرر لهــذا العــرف وال لنــص قانــون 1919
الــذي ميأسســه بعــد أن طغــت املصلحــة املاديــة عــى
العالقــات داخــل األرس ،حيــث مل يعــد الرجــال يهتمــون
مبصالــح أخواتهــم أو أمهاتهــم كــا يف الســابق ،بــل أنهــم
يتطاولــون عــى حقوقهــن دون أدىن مبــاالة ملــا ســيرتتب
عــن ذلــك مــن ضيــاع ورضر لهــن.

االحساس بالحݣرة جا منني األخت شافت
خوها تايرضب عىل راسو
...إن الظهري ديال  1919كان تيقول ان الحق عند
كل رب أرسة ...ولكن فداك الوقت كان رب االرسة
قايم بشغلو مع املحيط ديالو مع االم ديالو مع
االخت ديالو مع بنتو ...كان ماتيسمحش ان ديك
وال ديك االخت تضيع ...او ال مايرضاش ...خصو
يقوم بها ...ميل كان الظهري ديال  1919كان الراجل
كيتحمل املسؤولية ...لكن من بعد ،ميل طغات
املادة عىل املصالح ديال االرسة ووىل كل واحد
تيقول رايس ارايس ...من هنا جا االحساس بالحݣرة
الن االخت شافت خوها تيرضب عىل راسو ...يك
تيموت االب تيبقى يجر ديك االرض لجهتو ...وما
تاخدي انت ال هادي ال هادي...
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هــو اإلحســاس بالحݣــرة نفســه مــا دفــع مجيــدة
الفالحــي أيضــا لالهتــام بــاألرايض الســالية .لكنهــا مل
تكــن تــدري كيــف ميكنهــا أن تلــج املعلومــات الصحيحــة
حــول املوضــوع وال كيــف ميكــن أن تتظلــم وإىل أيــة جهة
ميكــن أن تتجــه لتضــع تظلمهــا .حتــى حــن تخلصــت
مــن وصايــة أرستهــا بعــد اســتكامل دراســتها وتزوجهــا
وتجــرأت يف االستفســار عــن ســبب عــدم انتفــاع النســاء
مــن عائــدات أراضيهــن .كان الــرد بــاردا ومســتفزا:
“هكــذا هــي األمــور قامئــة يف جامعتنــا ،املــرأة ال تســتفيذ
مــن أرايض امللــك ،فــا بالــك إذا تعلــق األمــر بــأرايض
الجمــوع .. .”...يف ســنة  ،2010ســمعت فجــأة بخــر
إصــدار دوريــات عــن وزارة الداخليــة تنصــف أخــرا
النســاء الســاليات ومتنحهــن الحق بالتســاوي مــع الذكور
يف االســتفادة مــن أرايض الجمــوع .فاتجهــت مــن جديــد
نحــو أحــد إخوتهــا (اعتبــارا لكونــه نائــب جامعتهــا)
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لتســتفرسه عــن األمــر .نفــى لهــا صحــة مــا بلغهــا مــن
خــر ،لتســقط مــن جديــد يف دوامــة حريتهــا وتســاؤالتها
التــي ال جــواب شــاف ومقنــع لهــا ....ســيأيت الجــواب
املنتظــر ســنة  ،2012وحيــث مل تكــن تتوقــع .ســتنصت
يومــا لســيدة تتحــدث يف برنامــج تلفــزي حــول حقــوق
النســاء الســاليات املهضومــة وكأنهــا تجيبهــا عــى كل
األســئلة التــي مل تتوقــف عــن طرحهــا رسا وعلنــا ومنــذ
نعومــة أظافرهــا .أدركــت يف تلــك اللحظــة أنهــا عــى
حــق يف التظلــم مــن أعـراف قبيلتهــا وأن أســئلتها ال تخلــو
مــن رشعيــة .ســجلت إســم الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء
املغــرب الــذي كانــت تتحــدث باســمها تلــك الســيدة.
بحثــت عــن بياناتهــا يف األنرتنيــت ،وجدتــه لتتصــل بهــا
مبــارشة وليحــدد لهــا موعــد للقــاء .تلــك اللحظــة ،تقــول
مجيــدة ،كانــت بدايــة مشــواري الحقيقــي يف الحركــة
املطلبيــة للنســاء الســاليات.
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مجيدة الفالحي

أنا مستوايا جامعي لكنني كنت أمية يف القضايا
داألرايض الساللية

منني كربت ،كرب التساؤل معايا .عالش حنا لبنات ما
كانستافدوش .أو ما كان يف العائلة حتى واحد ميكن
نتجرأ عليه أو نسقيس . .فني غادي تويل عندي الجرأة
باش نتخلص من ضغط وصاية األم ،منني كملت
قرايتي يف الرباط أو تزوجت .متا اكسبت الثقة يف
نفيس .بديت كانطرح السؤال مبارشة وسط العائلة.
فكان الجواب :للرجال فقط الحق يف االستفاذة من
األرايض الساللية .أو منني كانسقيس عالش؟ تايتقال
يل هاكدا هي األمور .راه حتى األرايض ديال امللك ما
كا يستافدوىش منها النسا ،ال عساك أرايض الجموع.
حتى ل  ،2010بديت كانسمع راه كاينة يش دورية
كا تعطي الحق للمرأة .قلتها لخويت البنات أوبدينا
كامنشيو لجامعة عند خويا النائب باش نتأكدو
من الخبار .كيقول لينا هاديش ما منو والو .عودنا
سقسيناه من بعد خمسة أشهر أو جاوبنا نفس
الجواب .حتى لواحد نهار يف  2012كنت كانتفرج
صدفة يف التلفزة ،كاتبان يل واحد السيدة كاتدوي
عىل موضوع السالليات يف ميدي  1تيفي .صعقت.
جواب السؤال الذي كرب معايا لقيتو يف هدرتها.

تابعت الربنامج باهتامم حتى للنهاية .أو فرحت،
حيث تأكدت أن السؤال اليل طول عمري وأنا
كانطرحو راه مرشوع .وأن التمييز اليل عانينا منو
هو اليل ناقص رشعية .راين ما قديتش قبل نعرب
عليه حيت كان ناقصاين الوعي واألدوات باش
نرتجمو للغة وفعل .يف الغذ بحتث يف االنرتنيت
عىل موقع الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب اليل
كانت تتحدث باسميتها هاديك السيدة أو امشيت
لعندهوم .ارشحت لهم الوضع ديال املرأة الساللية
يف منطقتنا .و قلت لهم يف األخري ،أنا واخا مستوايا
جامعي ،ولكني راين أمية يف هذا امللف ..من ديك
الساعة بدا املشوار ديايل مع الحركة املطلبية للنساء
السالليات.

26

مل يكــن فقــط اإلحســاس ب»ال َحݣ ـ َرة» مــا حفــز النســاء
الســاليات لإللتحــاق بحركتهــن املطلبيــة ،إمنــا مــا عبــد
لهــن الطريــق أيضــا نحــو الحركــة هــا باألســاس الحاجــة
والهشاشــة االجتامعيــة «قبحهــا الله»،كــا تــردد دامئــا
وبحــرة رقيــة بلــوط .بــل إن هذيــن العاملــن هــا
مــا بصــا عميقــا هــذا اإلحســاس يف نفســيتهن .فحرقــة
وم ـرارة منانــة سحيســح تعــودان لكونهــا أرملــة ،عجلهــا
الزمــن باختطــاف املــوت لزوجهــا باكــرا معيلــة ألرسة
تتكــون مــن  6أطفــال ودون مــورد مــايل كاف لتوفــر
عيــش كريــم ألبنائهــا .هــي مؤمنــة ،وكانــت ميكــن أن
تقتنــع بوضعهــا ومبــا قــدره اللــه عليهــا لــوال أنهــا كانــت
تعايــن كيــف أن إخوانهــا يعيشــون وأرسهــم يف النعيــم
بفضــل العائــدات الوافــرة ألرايض جامعتهــم الســالية.
مل يكرثتــوا بالوضــع الهــش ألخواتهــم ومل يفكــروا يومــا
اقتســام معهــن مــا تجــود بــه األرض عليهــم ووفــق مــا
يفرضــه مبــدأ قوامــة الرجــال عــى النســاء الــذي تأسســت
عليــه أعــراف وتقاليــد قبيلتهــم والتــي تجعــل نفقــة
إنــاث األرسة الصغــرة والكبــرة مــن مســؤولية الذكــور...
ســيتعمق الجــرح واإلحســاس بالظلــم ودامئــا ب»ال َحݣـ َرة»
ذات عشــية عيــد األضحــى ســنة  .2007كان أخوهــا قــد
تســلم  270.000درهــم كعائــد ألراضيهــم الســالية ،اقتنــى
لنفســه باملناســبة أمثــن األغنــام دون االلتفــات لعوزهــا
وحاجتهــا ،هــي مــن مل تكــن تتوفــر حتــى عــى 1.000
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درهــم الــذي يفرتضــه آنــذاك إقتنــاء أرخــص األغنــام يف
الســوق .مل تستســغ بفطرتهــا الوقــادة كيــف ميكــن حرمــان
األخــوات مــن االنتفــاع مــن أرض ،وهــن مــن رعاهــا .منــذ
ذلــك الحــن أقســمت بصــوت مرتفــع وأمــام أبنائهــا ،أنهــا
لــن يهــدأ لهــا بــال حتــى تســرجع حقهــا وحــق أخواتهــا
وأبنائهــا مــن أرض جامعتهــا الســالية .وتلــك كانــت
البدايــة.
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منانة سحيسح

«حركتنا ال َحݣ َرة ،أو قلة اليش»

املشكل ديالنا حنا النسا ديال الجامعة الساللية ديالنا
بدا ميل بدات أرض الجامعة كاتفوت للعقار ،بدات
االستفادة كاتعطى غري لألب أو الولد اليل هو متزوج.
ناضو العائالت ما كاين غري زوج الوالد باش يشدو
االستفادة من فلوس ديال التفويت ويطلقوهوم من
بعد ...العياالت ما كاياخدو والو ...أنا ديك الساعة
ميت ليا الراجل أو مخيل ليا ليتامى أو خارجا نخدم
عليهم فواحد لوزين...جا واحد عيد الكبري ،خويا
ديك الساعة يالله شاد  27مليون من الفلوس ديال
التفويت .ما عمرش ليه الحاويل عينو ،مشا رشا
دروبة (بقرة) باش يعيد .أنا ساكنة جنبو كانسمع
النشاط عندو يف الدار أو ميل كانطل عليه كانلقا
والدو فرحانني أو ضايرين بديك الدروبة ،وأنا والدي
مكمشني ما القيا حتى  20ألف ريال باش نفرحهوم
أو نرشي ليهم حاويل ديال العيد .يالاله كنصور
 14000ريال يف الشهر ،ما كافيانيش حتى عىل الصري
ديالهوم العساك إىل كان خاصني نجيب ليهم العيد...
جاتني واحد الحݣرة

أوبكيت فيها حتى شبعت ...نهار العيد ،قسمنا
باليل كاين ،أو جمعت والدي أو قسمت ليهم بالله
لعظيم عىل هاد الحݣرة اليل كواتني غادي منيش يف
يد الله نطالب بحقي أو حق والدي .هو حقي حيت
حنا الخوت البنات اليل خدمنا هاد األرض اليل دابا
كايتمتع بوحدو خويا بفلوسها...جوج خويت لوالد
اليل عندي ماعمرهوم ماحطو رجليهم يف األرض أو
ماعمرهوم عرفوها كيدايرة .تعاطاو للمرصة أو البحر
أو نساو األرض ...فاألخري يستافذ اليل خدم البحر ،أو
يضيع حقنا حنا العياالت اليل خدمنا يف هاذ األرض.
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هــي الحاجــة أيضــا مــا حركــت فاطمــة العلــوي لتنتفــض
ضــد اإلقصــاء الــذي تعــاين منــه املــرأة الســالية .مل تكــن
مهتمــة باإلطــاق مبوضــوع أرايض جامعتهــا الســالية.
فوالدهــا الــذي تغــر كثـرا يف تعاملــه معهــا بعــد زواجهــا،
شــكل ســندا ماديــا ومعنويــا قويــا لهــا ،حيــث وفــر لهــا
كل ماعجــزت إمكانيــات زوجهــا املحــدودة عــن توفــره
ألرستهــا الصغــرة .إال أن حياتهــا ســتنقلب رأســا عــى
عقــب بعــد وفاتــه .فبمجــرد انتهــاء اجــراءات دفنــه
ومراســيم جنازتــه ،رشع إخوتهــا يف رصــد ممتلــكات األب
والبحــث عــن رســومها ،ولتطلــب والدتهــا منهــا بعــد
ذلــك أن تذهــب عنــد العــدول صحبــة أخواتهــا لتقديــم
تنــازل عــى حقوقهــن مــن تركــة الوالــد إلخوانهــن
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اقتــداءا مبــا فعلــت هــي وعامتهــا .مل تستســغ األمــر و مل
تتقبلــه ،وبــدأت تطالــب بحقهــا يف الرتكــة .فبعــد وفــاة
األب كانــت حاجتهــا ملحــة للــال لتغطيــة مصاريــف
املــدارس الخاصــة التــي كان يــدرس فيهــا جــل أبنائهــا.
واجــه إخوتهــا الذكــور طلبهــا باإلدعــاء أن مــا تــرك الوالــد
ال قيمــة كبــرة لــه .اســتفرست األمــر لــدى البنــوك حيــث
كانــت أرصــدة والدهــا مدخــرة لتكتشــف كذبهــم وبــأن
أحدهــم قــد اســتحوذ عــى كل يشء بفضــل الوكالــة التــي
وضعهــا لــه كل أفـراد األرسة لتدبــر تركــة األب .أســقطت
عليــه فــورا الوكالــة وبــدأ مشــوارها يف البحــث عــن
الحقيقــة واملطالبــة بحقهــا يف االســتفادة مــن عائــدات
أرض جامعتهــم الســالية.
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فاطمة العلوي

الكارثة جات منني مات الوالد

تزوجت بنت  18سنة من راجل طيب ،أعطاين
حرية كاملة .يعطيني كل ما أطلب .كام أن أيب بعد
زواجي بدأ يتعامل معي بحنية وبعطاء .بقيت
مفششة ،سكنت مع عجوزيت ،أو جا الواليد عطاين
دار  .السفيل باش نكريه ،الفوقي كانسكن فيه....
جاءت الكارثة ،مرض الوالد .مات سنة .2000
وبديت كانشوف خويت كا يستولو عىل وراقو
وتركته .صباح املوت ديال الواليد ،جات عندي مي
طلبت مني باش منيش أنا وخواتايت لبنات نتنازلو
عىل حقنا للخوت الذكور .رفضت .واستفرست
مستغربة .قالت خاصنا نتنازلو كيام تنازالت هي أو
كيام تنازلو عاميت.
بعد موت الوالد مل تعد يل امكانيات تسجيل أبنايئ
يف مدارس خاصة .عشت أزمة مادية بعد موت

الوالد .فبدأت أطلب حقي يف الرتكة .واجهني
اخويت ،و ادعوا أن ما ترك ال قيمة كبرية له .بديت
كا نسقيس يف البنكة باش نعرف .أكتشفت أن أخي
الذي وضعنا له الوكالة ،كان يستحوذ عىل كل يشء.
فقمت باسقاط الوكالة عليه .وبديت كانطالب
بحقي.
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يعتــر ســقوط لعزيــزة إنــوش يف الهشاشــة والفقــر بعــد
تخــي زوجهــا عنهــا ووفــاة والدهــا الــذي كان دعمهــا
الوحيــد يف الحيــاة عامــان رئيســيان يف يقظتهــا وتســاؤلها
عــن مغــزى وجــود فــوارق اجتامعيــة بينهــا وبــن أخيهــا
الغــارق يف النعيــم الــذي تركــه الوالــد .مل تتقبــل لعزيــزة
كل التربي ـرات التــي قدمــت لهــا إلعطــاء الرشعيــة لهــذا
الوضــع وطلبــت عالنيــة حقهــا يف االنتفــاع مــن الرتكــة.
وبــدل أن تنصــف ،التجــأ أخوهــا إىل محاولــة طردهــا
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حتــى مــن تلــك الرباكــة البئيســة التــي تركهــا لهــا الوالــد
قصــد َ ْل ذراعهــا وإخـراس صوتهــا .كادت أن تيــأس حــن
مل تجــد مــن الســلطات أي آذان صاغيــة وال أي ســند،
لكــن لحســن حظهــا ،تقــول لعزيــزة ،وجهتهــا ســيدة
مــن قبيلتهــا نحــو الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب
حيــت وجــدت الســند والتأطــر وحيــث كانــت انطالقتهــا
يف النضــال يف إطــار الحركــة املطلبيــة للنســاء الســاليات.
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لعزيزة إنوش

ما دخالتش ليا للراس أنني نبقا ساكنة يف براكة
أنا أو وليدايت أو با خال خري كثري

منني تخال عليا الراجل ،رجعت أنا أوليدايت عند
الوالد اليل عطاين واحد الرباكة باش نسكن فيها أنا
وياهم .كنت عايشا بديكيش اليل قسم الله من
خدمتي يف الفالحة حتى توفا الوالد عاد بديت
كانطالب بحقي يف االنتفاع من األرايض ديال
الجامعة .ما بغيت نبقا يف ديك الرباكة ْمحݣو َرة
فالوقت اليل خويا من حق الوالد ،دار الديور أو
دار الحوانت .جا خويا قال ليا ما عندكش الحق

حيت والدك من راجل براين عىل القبيلة .ما قبلتش
أو ما دخالتش ليا للراس أنني نبقا يف ديك الرباكة
أو با خال خري كثري .خويا ماعجبوش نطلب بحقي.
أو بغا يطردين حتى من الرباكة اليل عطاها ليا
الوالد .منني كامنيش نخدم ،كايجي يقول لبنتي
قويل ملك تجمع حوايجها أو الال نجي نحرقهوم لها.
حقكوم راه كليتيوه منني كان الوالد عايش .نفد
التهديد ديالو ،أو خالين واحد نهار حتى مشيت
الخدمة أو جا جمع حوايجي أو بغا يحرقهوم.
علمتني بنتي ديك الساعة بالتيلفون أو مشيت
كانجري عند القايد أو شكيت بيه .ها القيد ما
دار ليا والو .خرجت كانبيك ماعارفا أش غادي
ندير ،من حسن حظي تالقيت يف الطريق واحد
صاحبتي كانت رحالت من جامعتنا ،أو سقساتني
أش بيا ،منني عاودت ليها املشكل ديايل قالت ليا
راه كاينة واحد الجمعية راها غادي تعاونك .هاكدا
اتصلت بالجمعية الدميقراطية لنساء املغرب ،أو
هكدا بديت كانتحرك يف إطار الحركة ديال النسا
السالليات.
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اعتبــارات أخــرى كانــت وراء إنضــام نعيمــة أمــار،
ســالية مــن جامعــة غريــس العلــوي ،كلميمــة ،اقليــم
الراشــيدية .فهــي مناضلــة جمعويــة قدميــة يف اإلقليــم،
ســاهمت إىل جانــب عــدد مــن الجمعيــات يف املنطقــة يف
دعــم نضــال الحركــة النســائية مــن أجــل مراجعــة مدونــة
األرسة قبــل تعديلهــا ســنة  ،2004وكــذا مــن أجــل تحقيــق
املناصفــة بــن الجنســن لولــوج مناصــب القـرار الســيايس.
بحكــم عملهــا عــن قــرب مــع النســاء الســاليات يف
اإلقليــم ،خاصــة بعــد أن قــررت هــي ومجموعــة مــن
النســاء إنشــاء تعاونيــة ،ونزلــت عنــد هــؤالء لتحسيســهن
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بأهميــة االنخـراط يف هــذا املــروع املــدر للربــح ،أدركت
واقــع التمييــز الــذي يعــاين منــه هــؤالء بحكــم إعتــاد
العــرف والتقاليــد الــذي يقــي النســاء مــن حصتهــن مــن
عائــدات أرايض الجامعــة الســالية ،ومــا ترتــب عــن ذلــك
مــن هشاشــة اجتامعيــة لهــؤالء.
يف  2008التقــت بعضــوات الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء
املغــرب اللــوايت كــن يف زيــارة إلقليــم الراشــدية ،يف إطــار
مــروع دعــم الجمعيــة لقضايــا النســاء الســاليات ،لتنطلق
مســرتها معهــن منــذ ذلــك الحــن إىل غايــة يومنــا هــذا.

 8جمعية األلفية الثالثة لتنمية العمل التعاوني في الجنوبالشرقي ،أنشأت سنة  1999بالراشدية  ،تعمل من أجل حقوق األطفال في أوضاع
صعبة،و حقوق النساء و الشباب و من أجل حكامة محلية جيدة
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نعيمة أمار

مرشوع إنجاز تعاونية للبيو هو اليل عرفني
مبشاكل املرأة الساللية

 ...يف  2005بديت تناقش انا واحد بنت عمي
الفكرة ديال تأسيس تعاونية ،بدينا نفكرو عالش ما
نديرو إنتاج البيو؟
اكتشفنا متاك باليل ماعندناش األرض .فكرنا يف
األرايض الساللية ديال القبيلة ديال النساء اليل
معانا يف املرشوع و لكن النائب د الجامعة الساللية
اليل ميكن ندويو معاه يف املوضوع مشا بحالو  .ما
كان قدامنا غري أننا نديرو نائب جديد .حددنا مع
عدد من الفاعلني الجمعويني يف املنطقة معايري
اختيار النائب ،أو الشخص اليل كايستاجب لهاذ
املعايري ،أو ناقشنا معاه باش يقبل عاد مشينا نقنعو
القبيلة .كل واحد تكلف باش يهدر مع الفخضة

ديالو .قتانعو الناس .كان خصنا من جديد نقنعو
العياالت مبرشوع البيو ،أو باملساهمة ديالهوم فيه.
فاش تنجلسو مع العياالت تيقولو انا ماعنديش
البقر ...انا عندي اكراهات ...انا ماعنديش التيساع
ديال املحل ...انا واخا كنحش ،كنحش غري عند
الناس ...حيث يف العرف ديالنا عندك الحق
تحيش فجنب السانية واخا معندكش الفدادن...
حيث تتميش للساقية ديال املا تينوض الربيع يف
جنبها ...املهم بدا هاد املشكل ...مشينا للجمعية
ديال االلفية الثالثة باش نثريو هاذ املوضوع ديال
ارايض الجموع ...قلنا عالش مانخدمو فيه ...ودرنا
عىل اساس باش نخرجو ونديرو تحسيس ونديرو
يش حوايج معاه ...باش نخرجو بيش اجندة
نخدمو عليها مع االلفية ...ثم تالقينا مع الجمعية
الدميقراطية لنساء املغرب ...أو كانت هاديك هي
البداية معاهم يف العمل عىل حقوق املرأة الساللية.
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بالنســبة لزنــو غانــم ،وهــي مــن جامعــة ݣرامــة مبيدلــت،
كانــت املحســوبية والزبونيــة هــا حافــزا لإلنخــراط يف
النضــال للدفــاع عــن حقــوق النســاء الســاليات ،ففــي
قبيلتهــا مل يكــن العــرف يقــي النســاء مــن االنتفــاع مــن
أرايض الجمــوع ،وإمنــا القــرب واملحابــاة أو تحقيق مصالح
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مشــركة مــع مســؤويل املنطقــة هــو الــذي يفتــح املجــال
للنســاء لالســتفادة أو يغلقهــا .كانــت زيــارة الجمعيــة
الدميقراطيــة لنســاء املغــرب ملنطقتهــا ،و التواصــل معهــا
واالســتفاذة مــن دوراتهــا التكوينيــة هــي نقطــة انطــاق
زنــو يف النضــال داخــل حركــة النســاء الســاليات.
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زنو غانم

باللقاء مع الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب
بدا النضال ديايل عىل حق املرا الساللية...

حنا بعدا ما عنداش املرا ماكاتستافدش ،لكن قبل الدورية
كان التقرب من الشيخ واملحاباة ديالو هي اليل كتفتح
الباب باش الناس ينتافعو من األرض .عندنا الزبونية
واملحسوبية هي اليل قصات حق النسا من أرايض
الجموع...
مشكلتنا بدات ف  ،2005يف األول عىل املا اليل كان
كايتقطع لينا نهار كامل باش مييش يسقي الحديقة ديال
واحد املسؤول .هاد التحرك خالنا نكتاشفو باليل التسيب
راه هو اليل خال لعياالت عندنا ما كاياخدوش حقهم من
األرايض الساللية .حتى منني خرجات الدوريات استمر
الوضع كام هو أو حتى حاجا ما تغريات .راه ما كانتش
تتفعل ،حيت ما كايناش املحاسبة .لكن يف الواقع ما بديت
كاناضل عىل حق املرأة الساللية حتا تاصالت بنا الجمعية
الدميقراطية لنساء املغرب أو تصنتات لينا أو نظامت لينا
دورات تدريبية يف املوضوع .معاها بديت تجربتي يف
حركة النساء السالليات.
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عوامل انتعاش الحركة وتحقيقها للمكاسب
جــاءت مكاســب حركــة النســاء الســاليات بفضــل مثابــرة هــؤالء النســاء ،بفضــل مــا ســاد مــن روح تضامنيــة بينهــن،
وبالدعــم الســيايس واملــادي للجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب .غــر أن لــكل مــن هــؤالء النســاء املســتجوبات ســياق
خــاص ســواء مــن حيــث الطــرق التــي ســلكنها قصــد الدفــاع عــن حقوقهــن وولوجهــا أو مــن حيــث املكاســب التــي
حققنهــا.
فبالنســبة لزهــرة أوخــادة ،فقــد عزمــت منــذ واقعــة ميــر عــر توســيع قاعــدة النســاء املطالبــات بحقهــن
الســوق األســبوعي مــع نائــب جامعتهــا الســالية أن مــن االنتفــاع مــن األرايض الســالية .مل يكــن األمــر هينــا
تعمــل لتقــي األخبــار والولــوج إىل املعلومــة لفهــم مــا بالنســبة لهــا ،فهــي أوال تقطــن بعيدا عــن قبيلتهــا ،إضافة
يجــري يف تدبــر األرايض الســالية .ألنهــا كانــت مدركــة لكونهــا كانــت يف فــرة النفــاس .مل يثنيهــا هــاذان العائقان
بفضــل وعيهــا املبكــر أنهــا ال ميكــن أن تغــر أي يشء عــن التواصــل مــع نســاء قبيلتهــا ومتكينهــن مــن وثائــق
إذا مل تتملــك مــا يكفــي مــن املعطيــات عــن األرايض الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب الخاصــة بأنشــطتها
املدعمــة لحركــة النســاء .مل تــكل مــن معــاودة االتصــال
الســالية وعــن القوانــن املنظمــة لهــا .فكانــت خطوتهــا
بهــؤالء النســاء مثنــى وثــاث إىل غايــة تأكدهــا بــأن هناك
األوىل البحــث والتقــي عــر املواقــع اإللكرتونيــة ،حيــث
اســتجابة وعزمــا عــى التحــرك للمطالبــة بحقوقهــن.
اطلعــت عــى محتويــات موقــع وزارة الداخليــة الخــاص
بــاألرايض الســالية ،و حيــث متكنــت مــن متابعــة كان الرتافــع أمــام الســلطات خطوتهــا الثالثــة ،تقــول
زهرــة ،حيـ�ث نظمــت وقفــات لنســاء جامعتهــا أمــام
حركةالنســاء الســاليات بالقنيطــرة ،8والتعــرف عــى
القيــادة ،وكثفــت اتصاالتهــا بنــواب الجامعــة ومــن
الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب ،حاضنــة هــذه
تواصلهــا مــع الســلطات (مــن قائــد الدائــرة إىل مســؤولني
الحركــة.
يف العاملــة) قصــد الدفــاع عــن حــق نســاء قبيلتهــا يف
كان التواصــل مــع هــذه الجمعيــة خطوتهــا الثانيــة ،والتي االنتفــاع مــن األرايض الســالية .واجهــت تعنتــا كبــرا
ســمحت لهــا بــإدراك أن ولــوج حقهــا وحــق نســاء أرستهــا مــن النــواب وصلــت حــد القــذف والســب .غــر أن ذلــك
 8أول النساء اللواتي تحركن من أجل الدفاع عن حقهن من
االنتفاع من األراضي الساللية.
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مل يزدهــا ســوى عزميــة وإرصارا .فالتجــأت مــن جديــد
للجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب قصــد االســتفادة
مــن تأطريهــا لضــان مردوديــة أفضــل لنضالهــن.
نظمــت الجمعيــة لعــدد مــن نســاء قبيلتهــا دورات
تكوينيــة ســواء يف موضــوع األرايض الســالية ،أو يف
مهــارات القيــادة وتقويــة الــذات أو يف ســبل ومنهجيــة
الرتافــع حــول ملفاتهــن املطلبيــة .وحثتهــن عــى نقــل
مــا تلقينــاه مــن مهــارات يف هــذه الــدورات ألكــر عــدد
مــن النســاء الســاليات يف أفــق توســيع قاعــدة الحركــة
وضــان فعاليتهــا .فــدون تحــرك جامعــي ودون معرفــة
لــن تبلــغ أيــة مــن هــؤالء حقوقهــا مــن األرايض الســالية.
وهكــذا بــدأت املعرفــة والخــرة املحصــل عليهــا مــن
التكويــن الــذي قدمتــه الجمعيــة تنتقــل مــن امــرأة إىل
أخــرى يف جامعتهــا .باملــوازاة ،خلقــت زهــرة شــبكة مــن
العالقــات داخــل اإلدارة يــرت لهــا كثـرا مســألة الولــوج
إىل املعلومــة ،باعتبارهــا حســب رأيهــا ،املدخــل األســايس
إلنجــاح أي عمــل ترافعــي .فمــن الــروري بالنســبة لهــا
أن تكــون عــى علــم مبــا يــدور يف االجتامعــات ومــا يتقــرر
قصــد تحســن إعــداد ردود أفعــال الحركــة وأن تعــرف
مواعيــد هــذه اللقــاءات واالجتامعــات لتهيــيء أســلوب
النضــال الــذي مــن شــأنه أن يؤثــر يف قراراتها...الــخ
أمثــر هــذا العمــل ويف ظــرف وجيــز عــى تحقيــق العديــد
مــن املكاســب ،منهــا كســب حــق النســاء يف االنتفــاع
مــن أرايض جامعتهــا الســالية وعــزل عــدد مــن النــواب،
مبــا فيهــم أولئــك الذيــن واجهوهــن بالشــتيمة والســب
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والقــذف .و هــذا يف حــد ذاتــه يعــد مكســبا كب ـرا تقــول
زهــرة .كــا تــم تعويــض هــؤالء النــواب ،بأشــخاص
متعلمــن اســتجابة ملطلبهــن .فالنــواب الســالفون غــر
متعلمــن ،ال يفقهــون شــيئا يف القوانــن ،إضافــة لتعمريهــم
طويــا يف منصــب النيابــة .كســبت حركتهــن أيضــا توســعا
يف قاعدتهــا ،حيــث مل تعــد تنحــر عــى نســاء قبيلــة أيــت
واحــي ،بــل التحقــت بهــن أيضــا نســاء كل « فخــذات»
منطقــة عــن اللــوح .مل تعــد زهــرة مضطــرة لالنتقــال عنــد
النســاء لتعبئتهــن ،بــل أصبحــن هن مــن يبــادر إىل االتصال
بهــا وطلــب االســتفادة مــن ورشــات تكويــن الجمعيــة
الدميقراطيــة لنســاء املغــرب قصــد متكينهــن مــن قــدرات
تؤهلهــن لتوعيــة النســاء بحقوقهــن .لكــن أهــم مكتســب
يف نظــر زهــرة كان هــو تكســر جــدار الصمــت عــن
حقوقهــن ونــزع الخــوف الــذي كان يجتاحهــن للحديــث
عنهــا ومتكينهــن مــن القــدرة عــى التواصــل والرتافــع عــن
حقوقهــن ،وكســب الثقــة يف العمــل الجامعــي ،وإدراك
أهميــة التضامــن النســايئ.
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زهرة أوخادة
باملعرفة ،والتكوين والتضامن باش نسا يف جامعتنا الساللية حقات مكاسب

...قبل ما نولد ،كنت غري كنسايل شغيل ،أو نجلس عىل
األنرتنيت فالعشية ،قريت عىل السالليات فالقنيطرة
أش دارو .قريت عىل أش كا دير الجمعية الدميقراطية
لنساء املغرب عىل السالليات .أو تاصلت بيهم ...مبجرد
ما ولدت بنتي ،بديت كانخطط باش نبدا نتحرك

باش نوعي النساء .بديك اليش اليل طالعت عليه يف
موقع الجمعية واملعلومات والتوجيهات اليل كانت كا
تسيفطها ليا الجمعية ....كنت كانطبع يف السيبري وثائق
الجمعية التي توثق للعمل اليل كتقوم بيه الجمعية
مع السالليات أو كانديهم للعياالت باش نخربهوم بأش
دارو السالليات يف القنيطرة .كنت كا نقرا ليهم أش
كاين يف املطبوعات .أنا ساكنة بعيد عىل الجامعة ديالنا.
كان خاصني منني منيش ليها نجلس من  3أيام إىل 5
أيام عند خايل يف بوكراع .كنت كانخرج أنا أو مرت خايل
كا ندقو دار بدار ...كا نجلس مع كل امرأة وكا نرشح
لها املشكل ديال النساء السالليات ...كانو يش عياالت
كيقولو ليا ونشوفو أش غادي تديرو واش غادي تربحو،
عاد نتحركو .كنت كانصحهوم باش يفهمو يدخلو
األنرتنيت ،أو اليل ما قرياتش ،كانقولو ليها تطلب بناتها
القاريات يساعدوها باش يرشحو ليها ديكيش اليل يف
االنرتنيت .أو كانبقا نتاصل بيها حتى كا نتأكد باليل راها
اقتانعات.
واحد نهار جاتني الخبار بأن لقاء غادي يكون بني
النائب والقايد .كا نخرب النسا بالليل أو فالصباح كا
نخلطو عليهم يش  30أو  40امرأة أو كاندخلو لالجتامع.

../..
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ديك نهار خدامني طاكسيات عني اللوح .كانت كل
واحدة تؤدي مثن تنقلها .وكنتعاونو باش نخلصو
عىل هاديك اليل ماعندهاش .كان تضامن كبري
بيناتنا فيهاد املسألة ...قابلنا يف األول قائد متفهم.
أو كان هو اليل كايواجه النواب اليل كايتصداو
لينا لدرجة قال لينا واحد أنا نلبس التكشيطة إال
خديتو حقكم ،مايش فأخر يامنا يتفرض علينا نعطيو
للكلبات حقهم ...كانوا النواب ماعارفينش أو حتى
ما فاهمينش ،حيت ما قاريينش أش كايقول حتى
القانون ..دامت تحركاتنا  6شهور بال ما نحققو
يش فايدة ...قلت للنسا أنا غادي نتصل بالجمعية
الدميقراطية لنساء املغرب باش نشوفو أش خاصنا
نديرو .تاصلت بالجمعية أو من متا بدات معانا يف
التكوين .كنت شوية بشوية كا ندي معايا لعياالت
باش يستفيدو من التكوين ،وينقلو املضمون ديالو
لعياالت لخرين كيام كنت كاندير أنا باش تكرب
الحركة .راه إىل ما تضامناش بيناتنا واليل عندها خربة
تدوزها اليل ما عندهاش ما غادي نحققو والو .يد
واحدة ما غاديش تصفق .باملوازاة من هاديش ،كُ ّونت
شبكة من العالقات يف اإلدارة ،سمحت ليا باش نوصل
لكل معلومة أنا محتاجة ليها.
الحمد لله بفضل نضالنا هاذا استطعنا اليوم نحققو

االنتفاع من األرايض الساللية ديالنا ،كسبنا الوعي
ديال النسا ،وتعلمو كيفاش يهدرو عىل حقهم.
راه كانو لعياالت يف البداية كا يقولو ليا ،راه أرض
بَّا مشات ليا ،ال عساك أرايض الجموع ،راه من
املستحيل أننا ناخدو يش حق فيها .كسبنا عزل
عدد من النواب اليل استعمرو «تانيابيت» مبا فيهم
ديك النائب الذي قال أنه يلبس التكشيطة وال
يخيل الكلبات يخدو يش حاجة .تدارو نواب جداد
قاريني .أو هاذا كان رشطنا باش ما يستندش عىل
كونو ماعارف والو باش قصانا من حقنا يف األرايض
الساللية ...كسبنا توسع حركتنا ،ما بقاتش غري
نساء أيت واحي اليل كا يتحركو معانا ،ربحنا نساء
الفخدات كاملني ديال منطقة عني اللوح ...بداو النسا
هام اليل كايقلبو عليا مايش أنا اليل كامنيش عندهم.
هاكدا ولِّيت كناخد نسا من كل قبيلة باش متيش
تستافد من ورشات التكوين ديال الجمعية باش
يتوعاو أو باش حتى هوما يجيو إيوعيو العياالت
ديال قبيلتهم ،باش يقدمو الدعم لعملنا...
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أمــا بالنســبة لفاطمــة العلــوي ،و بعــد أن مل تجــد عنــد
إخوتهــا جوابــا شــافيا فيام يخــص حقهــا يف أرايض الجموع،
قــررت اســتقصاء األمــر بنفســها لــدى قيــادة الدائــرة .مل
تأتهــا الجــرأة إال بعــد ثالثــة أيــام مــن الذهــاب إىل مقــر
القيــادة واملكــوث بهــا طيلــة يــوم كامــل الســتجامع قواها
والطــرق عــى بــاب مكتــب القائــد .فبمجــرد أن تطــأ
قدمهــا مقــر القيــادة ،حتــى يتملكهــا رعــب شــديد ورهبة
كبــرة مــن لقــاء القائــد ولتعــود خائبــة وباكيــة إىل البيــت
يف نهايــة اليــوم ،باعتبــار أنهــا املــرة األوىل يف حياتهــا التــي
ســتضطر فيهــا ملواجهــة الســلطة .يعــود ترددهــا أيضــا إىل
خوفهــا مــن حصــول ردة فعــل ســلبية مــن طــرف عائلتهــا
وقبيلتهــا ،لقــد كان لهــا توجــس مــن أن توصــم بالعــار
مــن طرفهــم ،كــا مل تكــن لهــا أيــة ثقــة يف أن الســلطة
ســوف تنصفنهــا .وحــن تنبــه لوجودهــا ذات يــوم قائــد
الدائــرة ،وســألها عــن حاجتهــا ،وبعــد أن أخربتــه أنهــا
جــاءت لالستفســار عــن حقهــا يف أرايض الجمــوع ،كانــت
دهشــتها كبــرة حــن أخربهــا أنهــا منتفعــة مــن أرايض
الجمــوع ومل يكــن عليهــا ســوى القــدوم إىل القيــادة
وتســلم املحــر الــذي ينــص عــى هــذا الحــق .عــادت
منتشــية لبيتهــا ،ليــس فقــط ألنهــا شــعرت بــأن هنــاك
إرادة للســلطات إلنصافهــا ،بــل باألســاس ألنهــا تجــرأت
أخ ـرا عــى النطــق واملطالبــة بحقوقهــا.
ابتــداء مــن هــذه اللحظــة قــررت أال تخطــو أيــة خطــوة
مســتقبلية دون متلــك املعلومــات الرضوريــة حــول
ملفهــا وكل مــا يخــص األرايض الســالية ،لــذا لجــأت إىل
الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب قصــد اســتعراض

مشــكلتها بدقــة والحصــول عــى تأطــر مــن طرفهــا
لــكل تحركاتهــا .بفضــل الجمعيــة اطلعــت عــى دوريــة
وزارة الداخليــة التــي تُقــر باملســاواة بــن الجنســن يف
االســتفاذة مــن عائــدات األرايض الســالية 9و اســتوعبت
مضامينهــا .ميكــن اعتبــار ذلــك الحــن انطالقتهــا الحقيقية
يف النضــال ضمــن حركــة النســاء الســاليات .فاملعركــة،
مل تعــد بالنســبة لهــا شــخصية ،وإمنــا جامعيــة ،القتناعهــا
بــأن التأثــر يف القــرار يتطلــب تحــركا جامعيــا للنســاء
الســاليات .وهكــذا بــدأت تذهــب للقــاء النســاء يف
قبيلتهــا ،ورشح لهــن مضامــن الدوريــة ،وتعبئتهــن لــي
يتحركــن مــن أجــل املطالبــة بحقوقهــن يف أرايض الجموع.
تحــرت أيضــا جيــدا حــول حقهــا وحــق والدتهــا وخاالتهــا
مــن أرايض جامعتهــا حتــى حــن اكتملــت لديهــا الرؤيــة
بــدأت مبطالبتــه لــدى إخوتهــا .مل تحصــل مــن عندهــم
ســوى عــى كل أنــواع الشــتيمة والقــذف والســب وعــى
املنــع مــن ولــوج بيــت العائلــة ومــن االلتقــاء بأخواتهــا.
مل يزدهــا ذلــك إال عزميــة وإرصارا ،حيــث نجحــت يف
التواصــل مــع أخواتهــا وتنظيــم لقــاءات معهــن خــارج
مدينــة مكنــاس ،حيــث ال يعرفهــن أحــد .حرثــت األرض
ليــا لوضــع إخوتهــا أمــام األمــر الواقــع ،باعتبــار أن األرض
ملــن زرعهــا ،لتجــد نفســها يف مواجهــة الســلطات ،التــي
اتهمتهــا بالســعي لــزرع الفتنــة ،ويف مواجهــة نــواب
جامعتهــا الذيــن وصلــت بهــم الجــرأة إىل حــد محاولــة
تعنيفهــا ورضبهــا .بفضــل اســتامثتها حققــت إنصــاف
الســلطات لهــا ودفعــت بإخوتهــا للبحــث عــن التفــاوض
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معهــا .مل تتوصــل لحــل منصــف لهــا معهــم ،لكــن فاطمــة
كانــت ســعيدة بهــذا الوضــع ،ألنهــا كــا تقــول انتقلــت
مــن موقــع الضحيــة إىل موقــع املفــاوض الــرس« .لقــد
اســرجعت األرض يل قيمتــي ووزين داخــل األرسة بعــد
أن كنــت ملفوظــة مــن طرفهــا» تضيــف فاطمــة بانتشــاء
وزهــو كبــر .بــل منــذ ذلــك الحــن فــرض عــى إخوتهــا
أن يأخــذوا حقهــا بعــن االعتبــار حــن يتعلــق األمــر
بإحصــاء منتــوج األرايض املزروعــة واقتســام منافعهــا ومل
يعــد يتخــذ أي قـرار دون مشــاورتها .مــن جهتهــا ،كانــت
فاطمــة تحتــج لــدى الســلطات وبشــكل ممنهــج كل مــرة
تــم فيهــا اتخــاذ أي إجــراء يخــص أرايض الجمــوع دون

الحركة املطلبية للنساء السالليات  :سيرة نساء تصدين للحݣرة ،حققن التغيير ،وزرعن األمل

إخبارهــا أو إدماجهــا يف الق ـرار.
اســتامثة فاطمــة وجرأتهــا يف الدفــاع عــن حقهــا ،مكــن
أيضــا النســاء يف قبيلتهــا مــن حــق اســتالم مبــارشة مــا
حصلــن عليــه مــن مردوديــة األرض ،دون نيابــة أي أحــد
عــى أيــة امــرأة ،كــا متكنــت مــن انتـزاع حــق النســاء يف
اإلمضــاء مبــارشة عــى محــارض تســليم حقوقهــن ،بعــد أن
كان النــواب هــم مــن يوقعــون بالنيابة عنهــن ،ويترصفون
يف األرض دون اعتبــار لحقهــن .كــا أن متســكها بالدفــاع
عــن حقهــا قــد شــجع نســاء القبيلــة عــى املطالبــة
بحقهــن يف أرايض الجمــوع لــدى قيــادة الدائــرة ،وكــر
جــدار الصمــت والخــوف الــذي كان يســكنهن.
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فاطمة العلوي

مشيت فحااليت من بعد وأنا حاسة أنني درت
يش حاجة زوينة ،وهي أنني هدرت

عىل حساب ماكان كايقولو لياخويت أرض الجموع ما
فيها والو ،ما فيها فلوس ،عرفت من بعد أن العكس
هو اليل كاين ،وبأن هاذ األرايض فيها الفلوس ،أو
فيها قيمة  ...مشيت نسقيس يف القيادة ،لكن ما
قديتش ندخل ،خفت ...حيت أوال العائلة إىل ساقت
لخبار ،غادي يقولو حشومة وعيب البنت مشات عند
القايد أو بهدالت العائلة .ثانيا ماكنتش متأكدة أن
القايد غادي ينصفني .بقيت كاندور فالقيادة ،صباح
كامل من الثمنية حتى الواحدة ،رجعت فحايل .يش
ثلث يام وال أربع يام كا منيش أو ما كاندخلش عند
القايد .حتى لواحد نهار جا عندي القايد ،أو قال اليل
أش بغيتي العلوي .هو ينطق النائب ،راهة سيدي
هادي ماسخا ،هادي بغات تدير لينا الفتنة أو بقا
كايشتم فيا .مشيت فحااليت من بعد وأنا حاسة أنني
درت يش حاجة زوينة ،وهي أنني هدرت .رجعت
ال غدا لقيتهوم تفاهمو مع خويا أو عطاوين جنان.
هانا بديت كانزعم ...بديت كا منيش عند الجمعية
الدميقراطية لنساء املغرب حتى الرباط باش توجهني
وتقويل أش خاصني ندير .واحد نهار أوهام يعطيوين

يف الجمعية الدورية  ،17من بعد ما فليتها أو فهمتها
بديت كا نتاصل بالعياالت أو كا نرشح ليهم أش جا
فيها .أو اللينا  5دلعياالت الليكا يتحركو عىل حقهم
يف أرايض الجموع .بديت من بعد كا منيش للقرى
املجاورة ،هنا تعرضت للتهديد ،للرضب ،للحرق ،يف
الزنقة ،كانو غادي يهرسو ليا كتفي ،لكن رغم ذلك
ما توقفتش ،أو ما تراجعتش .أما بالنسبة لحقي ،ما
بقاش كايهمني الجنان بوحدو ،وليت كا نسول عىل
أش كاين لينا يف حقنا يف أرايض الجموع.
بديت كانجمع املعلومات عىل حقي أو حق مي أو
خوااليت يف أرايض الجموع .ميل كونت فكرة جيدة
عىل أش نا هوا حقي ،بديت كانطالب بيه عند
خويت .كا يبداو يعايروين سريي يا الحامرة ،سريي يا
املسخوطة ...منعو عيل دخول بيت العائلة .ترفضت
ومتنعت باش نتجامع مع خواتايت البنات باش ما
نحشمهومش .بديت كا نتالقا معاهوم فالقهاوي.
ديكيش عالش أنا بديت كا نوالف القهاوي .حيت أنا
فمكناس أو عائلتي معروفني ،إذن كامنيش للقهاوي
يف إفران أو بعيد عىل مكناس باش ما يعرفنا حد .من

../..
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بعد ما تعرفت عىل كل صفقات البيع اليل قام بيها
خويا ،درت تظلم وقدمتو عرب عون قضايئ ...العون
القضايئ دار ليا اإلحصاء ..يف هاذ املرحلة وليت عارفا
أشعند األب ديايل ،واش نا هو حقي .أو حبست
الفلوس باش ما يبقاوش خويت يترصفو فيهم .أو بديت
كا نطالب بالفلوس اليل ترصفوا فيهم قبل .بعد ذلك
إخويت بدأو يزرعون الزيتون يف أراضينا باش يبيعوه
للوزين (املعمل) .بداو كا يزرعوا لتصبح ملكيتهم
لألرض أمر واقع ألن األرض ملن يزرعها .مشيت أنا
يف تسعود ديال الليل إىل أحد األرايض اليل وراها
ليا الشيخ وحرثتها مع الجوج دالصباح  .كنت مايتة
بالخلعة أو كان املوت ديال الربد أو ما رجعت لداري
حتى لفجر .كنت حتا أنا باغا نديرهم أمام األمر
الواقع .الغد جاو جادارميا (رجال الدرك) أو الداوين
عند القايد .بدا كايخاصم عليا ويقول ليا واش بغيتي
تديري لينا الفتنة .لكنني كنت ديك الساعة بديت
كانوعا أو قلت ليه :شوف ،يحبس خويا الحرث
نحبس أنا .ما لقا القايد ما يقول أو خالين منيش .بعد

هاديش خويت بداو كا يتقربو ليا أو بداو كا يحزروين.
قبلت حزارهوم ولكن باش نعطيهم يش حاجة والو،
حيت قالو يل ديك األرض اليل زرعتي ،قسميها نتي
وخواتاتك أو أمك لكنني رفضت .واخا ماتفاهمناش
ولكن عجبني الحال حيت هاديك األرض اليل حرثت
رداتيل واحد القيمة كبرية منبعد ما كنت مرفوضة
وليت كا نجلس كا نفرض كلمتي...
اختصارا ،حققت من مساهمتي يف إطار حركة النساء
السالليات يش كثري ،أوال حفزت العياالت ،مبافيهم مي،
باش ما يقبلوش يتخلص يش حد نيابة عليهم  .ثانيا
دفعتهم باش يبداو ميشيو للقيادة يهدرو عىل حقهم
أو ما يخافوش .ثالثا حديت من السلطة ديال النواب
باش ما يباقوش يسنيو فبالصت العياالت ..اليوم ،ما
كا تدار تا حاجة بال خباري ،ويال دازت يش حاجة
مافراسيش كانجي كانحتج عىل السلطة .كا نالقى
الرتحيب و اإلنصات  .وخا ماباغينيش و لكن فرضت
عليهم يحتارمو املرأة.
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أمــا يف حالــة رقيــة بلــوط ،فبعــد أن مل تجــد جوابــا
شــافيا مــن طــرف عائلتهــا وال مــن النــواب عــن الحكمــة
التــي كانــت وراء اســتثناء نســاء جامعتهــا مــن االنتفــاع
مــن األرايض الســالية ،لجــأت إىل البحــث والدراســة يف
األدبيــات الخاصــة بحقــوق اإلنســان وحقــوق النســاء،
إلدراك خلفيــة هــذا العــرف .كــا تــرددت عــى وزارة
الداخليــة باعتبارهــا القطــاع الــويص يف تدبــر شــؤون
األرايض الســالية لالستفســار عــن القوانــن املنظمــة لهــذه
األرايض .هنــاك اطلعــت ألول مرة عىل قانــون  1919لتقرر
بعــد ذلــك اللجــوء إىل القضــاء للطعــن يف اعتــاد العــرف
فقــط لتحديــد معايــر توزيــع البقــع الســكنية وتجاهلهــا
مــا ورد يف النــص القانــوين مــن رضورة االعتــاد أيضــا
عــى تعليــات مجلــس الوصايــة 10و .11التجــأت ملحــام
متمــرس ومناضــل حقوقــي الــذي نصحهــا باللجــوء إىل
جمعيــات املجتمــع املــدين والصحافــة ألن قضيتهــا كبــرة
ولــن يحلهــا القضــاء ،فالنــص القانــوين املنظــم لــأرايض
الســالية مجحــف يف حــق النســاء .طرقــت أبــواب عــدد
مــن الجمعيــات الحقوقيــة والنســائية ،غــر أن موضــوع
األرايض الســالية ،وإقصــاء النســاء مــن االنتفــاع بهــا كان
 10الفصــل الرابــع .... :و تؤهــل جمعيــة املندوبــن لتوزيــع االنتفــاع بصفــة
مؤقتــة بــن أعضــاء الجامعــة حســب األعــراف و تعليــات الوصايــة...
 11تعريــف مجلــس الوصايــة  :يعتــر مجلــس الوصايــة مؤسســة تحكيميــة
وتقريريــة تعمــل تحــت إرشاف وزيــر الداخليــة تبــث يف:النزاعــات داخــل
الجامعــات الســالية و بــن الجامعــات الســالية؛ الطعــون املقدمــة بخصــوص
لوائــح ذوي الحقــوق؛ طلبــات توزيــع املدخــرات الجامعيــة؛ ملفــات تفويــت
األرايض الجامعيــة.
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مجهــوال كل الجهــل مــن طــرف هــؤالء الجمعيــات ،إىل
أن طرقــت بــاب الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب
بالربــاط ،كانــت هــذه الجمعيــة بدورهــا تجهــل املوضوع،
لكنهــا أبــرزت عــن اهتاممهــا بــه وقامــت عضواتــه بزيــارة
لجامعــة الحــدادة لتفقــد الوضــع عــن قــرب.
وألن فعاليــة الرتافــع مــن أجــل حقــوق النســاء الســاليات
يتطلــب وجــود قاعــدة عريضــة منهــن تتحــرك مــن
أجــل هــذه القضيــة ،قامــت رقيــة بانتهــاز فرصــة جنــازة
خالتهــا ،لتفتــح املوضــوع مــع نســاء العائلــة والجامعــة
ولتحدثهــن عــن عــدم رضاهــا عــى نظــام توزيــع البقــع
األرضيــة يف الجامعــة وســألتهن عــن رأيهــن يف املوضــوع.
عــرن جميعهــن عــن رفضهــن لهــذا النظــام وعــن
اســتعدادهن للتحــرك مــن أجــل املطالبــة بحقوقهــن.
رشعــت بعــد ذلــك وبطلــب مــن الجمعيــة الدميقراطيــة
لنســاء املغــرب يف إعــداد الئحــة النســاء اللــوايت يطالــن
بحقهــن مــن االنتفــاع مــن أرايض جامعتنــا الســالية .بلــغ
عــدد التوقيعــات مــا يناهــز  1.600توقيــع .كــا فتحــت
لوائــح موازيــة لجمــع توقيعــات ذوي الحقــوق مــن
الرجــال املتفقــن عــى حــق اســتفادة النســاء مــن األرايض
الســالية لتدعــم لوائــح النســاء والســتثامرها يف تحفيــز
رجــال آخريــن مــن القبيلــة لالنضــام إىل الئحــة التأييــد
والتوقيــع عليهــا .هكــذا ســجلت  682مــن الرجــال الذيــن
يســاندون مطالــب النســاء يف االســتمتاع بــأرايض جامعتهم
الســالية .حــن كانــت رقيــة تصــادف نســاء يــرددن يف
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التوقيــع لعــدم اســتعدادهن للدخــول يف املواجهــة مــع
إخوتهــن ،أو القتناعهــن بــأن هــؤالء لــن يهضمــوا حقهــن،
كانــت تقــول لهــن ،خــذن حقكــن باســمكن الشــخيص،
وامنحنــه بعــد ذلــك لهــم حتــى تعــززن مكانتكــن داخــل
األرسة ،و تــرزن كمعيــات وليــس كمســتهلكات .التجــأت
رقيــة لــكل الطــرق مــن أجــل جلــب أقــى مــا ميكــن مــن
التوقيعــات ،فكلــا زاد العــدد ،ازدادت حظوظهــا ،تقــول
رقيــةيف التأثــر عــى الق ـرار .قدمــت بعــد ذلــك اللوائــح
للجمعيــة اللتــي تكفلــت بحملهــا إىل مديريــة الشــؤون
القرويــة بــوزارة الداخليةالتــى يخــول لهــا القانــون
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الوصايــة عــى األراىض الســالية .وتلــك كانــت االنطالقــة
الفعليــة لحركــة النســاء الســاليات.
اليــوم ،وعندمــا تتأمــل رقيــة تجربتهــا ،ومــا كابدتــه خاللها
مــن معانــاة وحرقــة بســبب الحݣــرة و عــدم إيجــاد يف
البدايــة آلذان صاغيــة ومتفهمــة لقضيتهــا ،وبســبب تعنت
إخوتهــا ومقاومتهــم لهــا ،فإنهــا تشــعر بالزهــو والفخــر،
ألن جهدهــا مل يذهــب ســدى ،وألنهــا نجحــت يف النهايــة
أن تســرد حقوقهــا وأن تدفــع إخوتهــا ملراجعــة مواقفهــم
وحســاباتهم ،وهــو يف ذاتــه ولوحــده يعــد مكســب كبــر
تقــول رقيــة بنــوع مــن االعتـزاز.

47

الحركة املطلبية للنساء السالليات  :سيرة نساء تصدين للحݣرة ،حققن التغيير ،وزرعن األمل

رقية بلوط

الحق ،إىل شديتي فيه ،أو خدمتي مزيان عليه،
راك أكيد غادي توصيل ليه

منني كرثو عليا باليل إقصاء النساء من االنتفاع من
أرايض الجموع خالها لينا العرف ،خالوه لنا الجدود،.
كا منيش نقرا عىل حقوق اإلنسان ،عىل التمييز ضد
املرأة ،باش نفهم عىل أي أساس تبنات هاذ املقاومة.
مشيت لوزارة الداخلية عند املصلحة املكلفة بالشؤون
القانونية ،متاك خديت أول نسخة من القانون ديال
 .1919منني قريت القانون فهمت بأن ما يش العرف
بوحدو عالش خص يتم االعتامد ولكن حتى عىل
تعليامت مجلس الوصاية ،أو هنا لقيت الفجوة منني
ندخل .أو هنا فكرت منيش للقضاء باش نطعن يف
التوزيع ألن املعايري اليل تعتامد عليها ما حتارماتش
القانون .سيفطوين الناس عند واحد املحامي ،أو هو
مناضل كبري يف حقوق اإلنسان .منني عرضت املشكل
عليه ،قال ليا هاديش ما خصوش القضاء ،هاديش خاصو
يتحرك فيه اإلعالم والجمعيات .هنا بديت باالتصال
بالجمعيات الحقوقية والنسائية لكن لقيت بأنهم ما
عندهوم حتى فكرة عىل األرايض الساللية واملشاكل
ديالها .هاديش كان كا يزيد يرضين .حتى لواحد نهار
صيفطاتني واحد السيدة للجمعية الدميقراطية لنساء

املغرب ،استقبلتني واحد السيدة من الجمعية ،بديت
كانعاود ليها بالتفصيل اململ قضية النسا يف أرايض
جامعتنا الساللية ،ما وقفتنيش أو خالتني كانهدر عىل
خاطري حتى كملت .ارتاحيت بزاف وأنا كانعاود بال
مايقاطعنيش يش حد أو قلت يف نفيس هادي بعدا
نقطة إيجابية .حيث اإلنسان ملظلوم راه بعد املرات
هو محتاج غري اليل يتصنت ليه .ومنني ساليت قالت
ليا رجعي من بعد أسبوع باش تجي تعريض مشكلتك
يف االجتامع ديال ملكتب دالجمعية .أو طلبت مني
ندون كل ما حكيت ليها باش تعرضو هي عىل
املكتب .هاكدا تالقيت املكتب ديال الجمعية بعد
أسبوع ،حكيت ليهم كيفاش ترشدوا عندنا لعياالت يف
الحدادة ....من بعد هاذ االجتامع مع مكتب الجمعية،
دارو العضوات زيارة تفقدية للمنطقة .سمعوا
لعياالت .أو هبطو للدوار .أو من متاك تب َّنات الجمعية
امللف...
كان من بعد خاصني نعبأ العياالت دالحدادة باش
حتى هام يتحركو عىل حقهم ،غادي نستغل الفرصة
ديال الݣنازة ديال خالتي باش نفتح املوضوع معاهم.

../..
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الش ختاريت الجنازة؟ حيث كنت عارفة باليل كاع
لعياالت ديال القبيلة غادي يجيو يعزيو .خليت تا
تجمعو كاع النسا أو قلت ليهم واش هاد النظام
دالقبيلة اليل ما كايعطي والو للعيالت عاجبكوم؟
أو زدت :أنا بعدا ماعاجبنيش .منني حسيت بالقبول
دالنسا لهدريت ،طلبت منهوم يجيو عندي للدار باش
يسجلو نفسهم يف الالئحة ديال التظلم .بدات النسا
كايجيو يتسجلو .باش تكون مصداقية لالئحة طلبنا
منهم يديرو رقم البطاقة الوطنية أو يسنيو .أو باش
ما ينوضوش لينا الرجال ،درنا الئحة موازية طلبنا فيها
من الرجال اليل متافقني أن العياالت ينتافعو يديرو
رقم البطاقة الوطنية و يوقعوا .هاديش كان كا يشجع
العياالت باش يوقعوا أو حتا الرجال دالقبيلة خصوصا
اليل عندهم بزاف ديال البنات .هاكا ضمنا توقيع 682
ديال الرجال .كانو العياالت اليل كايقولو لنا حنا ما

خاصناش ،إىل خداو خوتنا رجال بحال إىل خدينا حنا.
كنا كانقولو ليهم هذا غلط .خودي بعداك حقك باش
تثبتيه أو ديك الساعة عطيه ملن ما بغيتي .أما دابا
راه حقك كاع ما معرتف بيه .أنا كنت كانتفهم هاذ
العياالت ،حيث ما كاين ما صعب تفقدي عائلتك أو
الال تلقاي راسك كاتضاريب معاها .منني جمعت توقيع
 1600ديال النساء ،هزيت الالئحة وديتها الجمعية
باش تسلمها ملجلس الوصاية...
اليوم ميل كانفكر يف تجربتي ،كانقول راه واخا بكيت
بحرقة واخا ما لقيتش يف األول اليل يسمعني ،واخا
قاوموين خويت وعارضو كالمي ،لكن هاديش كولو كان
ليه أثر ،خديت حقي أو دفعت خويت يراجعو حسابهم
أو يراجعو املواقف ديالهوم ،أو هاد يش بالنسبة ليا
مكسب كبري كايخليني دميا مفتاخرة بتجربتي.

الحركة املطلبية للنساء السالليات  :سيرة نساء تصدين للحݣرة ،حققن التغيير ،وزرعن األمل

أمــا قصــة زنــو غانــم ،مــن جامعــة كرامةميدلتمــع حركــة
النســاء الســاليات ،فقــد ابتــدأت ســنة  2009عنــد
التقائهــا بعضــوات الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب
اللــوايت كــن بصــدد تنظيــم حملــة تحسيســية لفائــدة
النســاء الســاليات بجامعتهــا .هــذا اللقــاء كان مبثابــة
تحــول بالنســبة لزنــو ،فبفضــل مشــاركتها منــذ ذلــك
الحــن يف الــدورات التكوينيــة التــي كانــت تســتدعيها
إليهــا الجمعيــة «بــدا الضــو كيبــان أو تكـرات الظلمــة»
تقــول زنــو .لقــد مكنــت هــذه الــدورات زنــو و نســاء مــن
جامعتهــا مــن اســتجامع قواهــن للمطالبــة بحقهــن يف
اســتغالل األرايض الفالحيــة ويف تغيــر نــواب جامعتهــن
الســالية ،ملــا يشــكله هــؤالء مــن ســد منيــع يحــول دون
ولوجهــن إىل الحــق مــن االنتفــاع مــن األرايض الســالية.
جــاءت بعــد ذلــك دوريــات وزارة الداخليــة تقــول زنــو،
ثــم اســتجابة الســلطات ملطلبهــن يف تغيــر النــواب .كان
ذلــك شــحنة قويــة لهــا ولنســاء جامعتهــا لالســتامتة يف
النضــال مــن أجــل حقــوق النســاء الســاليات .وهكــذا مل
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يخلفــن أي وقفــة وطنيــة لهــؤالء النســاء أمــام الربملــان
دون أن يســاهمن فيهــا.
باملــوازاة مــع ذلك،اســتمرت زنــو يف التواصــل مــع نســاء
جامعتهــا .حيــث كانــت تــوزع عليهــن دوريــات وزارة
الداخليــة وتــرح لهــن مضامينهــا .هــذه الدوريــات
التــي أصبحــت ســندها القــوي يف متابعــة ملفاتهــن لــدى
الســلطات ويف تحريــك مســطرة الطعــون يف قــرارات
النــواب أو مجلــس الوصايــة التــي تقــي حقــوق النســاء
الســاليات بجامعتهــا .كانــت تصطــدم غالبــا بتعنــت
الســلطات يف تطبيــق مقتضيــات الدوريــات باعتبارهــا
حســب رد هــؤالء ال ترقــى إىل مثابــة قانــون ،لكنــه
بفضــل اســتامثتها هــي ونســاء جامعتهــا ،وحرفيتهــن يف
الرتافــع اســتطعن أن يوقفــن بيــع األرايض ،واســتغاللهم
الــا مــروع لعائداتهــا .كان ذلــك مبثابــة تحفيــز آخــر
لالســتمرار يف التعبئــة والنضــال الجامعــي قصــد فضــح
كل التالعبــات التــي تتــم إبــان تقســيم أو تفويــت أرايض
جامعتهــن ،تقــول بافتخــار زنــو.
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زنو غانم

أولالت الجمعية الدميقراطية لنساء املغرب
كا تستدعينا للدورات التدريبية .هنا بدا الضو
والظلمة تكرسات.

مشــكلتنا بــدات يف  2005حــول املــاء .كان كايتقطــع
علينــا  24ســاعة بــاش تســقا بيــه حديقــة مســؤول
يف الســلطة .تحركنــا كا نســاء أو حققنــا ســد الربطــة،
بقــا املشــكل ديــال األرض لــي كا تفــوت بالبصمــة.
نهــار بــدات الحركــة ديــال الســاليات جــات عندنــا
الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب للراشــيدية
يف  .2008عاودنــا ليهــا معاناتنــا يف املنطقــة كنســاء
ســاليات أورشحنــا ليهــا عــاش املــرأة مــا كاتســتافدش
يف املنطقــة مــن األرايض الســالية .مــن تــم أولــات
الجمعيــة كاتســتدعينا للــدورات التدريبيــة وكل
اللقــاءات لــي كايديــروو ،هنــا بــدا الضــو والظلمــة
تكــرات ،أو بــداو كايخرجــو الدوريــات .حرضنــا
وقفةأمــام الربملــان ســنة  .2008بدينــا كانطالبــو
بحــق العيــاالت يســتغلو األرايض الفالحيــة .أو ناضلنــا
بــاش نغــرو نــواب الجامعــة ديالنــا الــي معارضــن
اســتفاذتنا مــن هــاد األرايض .نجحنــا يف هــاد النضــال
أو بدلناهــوم .مــن متــا أولينــا كانشــاركو يف كل الوقفات
الــي كاتنظمهــا الجمعيــة الدميقراطيــة أمــام الربملــان

للدفــاع عــن حقــوق النســاء الســاليات .خرجــات
الدوريــة األوىل ،أو واخــا كانــت كتعنــي فقــط العياالت
يف القنيطــرة ،غــر حنــا تفائلنــا خ ـرا بهــا ،أو حســينا
بالــي الفــرج قــرب .منــن خرجــات الدوريــة الثانيــة
بدينــا كانوزعوهــا أو كانرجعــو ليهــا منــن كامنشــيو
عنــد الســلطات للدفــاع عــى امللفــات ديالنــا أو منــن
كانحركــو مســطرة ديــال الطعــون يف ق ـرارات مجلــس
الوصايــة ،أو قـرارات النائــب .عندنــا يف املنطقــة ديالنــا
كثــر مــا كانصطادمــو بالعقليــة الذكوريــة حتــى عنــد
النــاس ديــال الداخليــة الــي كايقولــو لينــا هاذيــك غــر
دوريــة راهــا مــايش قانــون ...واخــا هاكــداك راه قدرنــا
بهــاذ التحــركات نوقفــو بيــع األرايض ،و محاســبة بعــض
املســؤولني الــي دارو خبــا يف األرايض ديالنــا.
هــاديش حفزنــا بــاش نســتمرو يف تحركاتنــا ،أونبقــاو
دميــا منشــيو باملجموعــات عنــد الســلطات بــاش
نفضحــو العمليــات ديــال تقســيم األرايض والتفويــت
ديالهــا...
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انطلقــت مســرة مجيــدة الفالحــي مــع الحركــة املطلبيــة
للنســاء الســاليات بعــد إجرائهــا أول اتصــال مــع
الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب .فبعــد اســتفادتها
مــن التكويــن الــذي تنظمــه هــذه األخــرة وبعــد اإلطــاع
عــى تجربــة مــن ســبقنها للحركــة ،رشعــت مجيــدة يف
االتصــال مــع نســاء قبيلتهــا قصــد تحفيزهــن للتحــرك
مــن أجــل الدفــاع عــن حقهــن يف االســتفادة مــن عائــدات
أرايض جامعتهــن .مل يكــن األمــر يسـرا يف البدايــة عليهــا،
فقــد واجهــت صعوبــات كبــرة ومتعــددة كانــت ســتثنيها
عــن االســتمرار .ف»لــوال الشــحنة اإليجابيــة التــي متــدين
بهــا الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب لركبنــي اليــأس
وتراجعــت عــن التحــرك مــن أجــل حقــوق النســاء
الســاليات» تقــول مجيــدة.
مل يكــن مــن الســهل عــى مجيــدة أن توفــق بــن
مســؤولياتها العائليــة ومــا يتطلبــه التزامهــا داخــل الحركــة
مــن تحــركات وتنقــات عديــدة نحــو جامعتهــا .كــا أن
هــذه األخــرة تقــع بعيــد عــن محــل إقامتهــا والطريــق
إليهــا طويــل ومتعــب ومكلــف .شســاعة الجامعــة وكــرة
دواويرهــا ( 21دوار) شــكلت صعوبــة أخــرى ملجيــدة،
خصوصــا أنهــا بحكــم عــدم إقامتهــا يف املنطقــة مل تكــن
تعــرف ال موقعهــا وال أي كان مــن ســكانها ،بــل وال حتــى
اســمها .ورغــا عــن كل ذلــك ،أرصت عــى التواصــل مــع
نســاء قبيلتهــا «خيمــة بخيمــة» حســب تعبريهــا .لكنهــا
ســتصطدم مــن جديــد مبقاومــة مل تكــن لتخطــر عــى
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بالهــا .لقــد تصــدت لهــا نســاء القبيلــة ،ورفضــن بشــدة
عرضهــا ،بحجــة عــدم وجــوب املــس بعــرف القبيلــة .بــل
هنــاك مــن ذهــن إىل حــد اتهامهــا بــإرادة زرع الفــن
داخــل األرس .مل تيــأس مجيــدة ،وأعــادت الكــرة مــرة
وإثنــن و ثــاث إىل غايــة أن كســبت ثقــة هــؤالء النســاء
وضمنــت انخراطهــن للدفــاع عــن حقوقهــن يف األرايض
الســالية ،بــل بفضــل اســتامثتها والســند القــوي للجمعيــة
الدميقراطيــة لنســاء املغــرب ،متكنــت يف األخــر مــن
كســب ثقــة كل الجامعــة ومل يبــق يف مواجهتهــا ســوى
أخوهــا نائــب القبيلــة الــذي اســتمر يف تعنتــه ورفضــه
االع ـراف بالنســاء كــذوات حقــوق كاممتليــه عليــه ذلــك
دوريــات وزارة الداخليــة.
انتقلــت مجيــدة بعــد كســب ثقــة نســاء قبيلتهــا يف تحرير
شــكاياتهن وتحريــر الطعــون يف قـرارات النــواب ومجلــس
الوصايــة التــي تقــي النســاء مــن حــق االســتفادة مــن
عائــدات أرايض الجمــوع وتقدميهــا للســلطات ،لتواجــه
مــن جديــد تعنــت قائــد الدائــرة يف تســجيل النســاء يف
لوائــح ذوي الحقــوق ،بعــد ثــاث ســنوات مــن التحــرك
والرتافــع لــدى الســلطات وبعــد عنــاء شــديد ،قبــل هــذا
القائــد يف األخــر مببــدأ حــق النســاء مــن االنتفــاع مــن
أرايض الجمــوع ،األمــر الــذي حتــم عــى مجيــدة الــروع
يف التعبئــة مــن جديــد لســكان قبيلتهــا مــن أجــل إعــداد
لوائــح ذوي الحقــوق .وهكــذا جمعــت يف مســجد بأحــد
دواويــر الجامعــة أكــر مــن  40شــخص مــن نســاء ورجــال
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دواويــر الجامعــة وبــدأت تســجل أســاءهم ،لتحقــق
بعــد ذلــك ســبقا بالنســبة لقبيلتهــا .فالئحــة هــذه األخــرة
ســتكون أول الئحــة ذوي الحقــوق التــي تضــم النســاء.
رغــم التعــب ،ورغــم العراقيــل واملقاومــات التــي
واجهتهامجيــدة يف مســرتها ضمــن الحركــة املطلبيــة
للنســاء الســاليات ،ورغــم أن األمــور مل تحســم بعــد
لصالــح هــؤالء النســاء ،غــر أن مجيــدة ميألهــا الفخــر
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والزهــو بــكل مــا أنجزتــه .فليــس بيســر عــى امــرأة
حرضية،تقــول مجيــدة ،أن تنجــح يف كســب ثقــة جــل
ســكان قبيلتهــا القرويــن .مــا يزيدهــا اعتـزازا وفخـرا أنهــا
نجحــت يف كســب هــذه الثقــة دون أن تضطــر إىل أن
تخفــي مظهرهــا العــري« .النــاس باغيــا املعقــول والباقي
تفاصيــل» تختــم مجيــدة بزهــو كالمهــا.
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مجيدة الفالحي

أنا لقيت األرضية جاهزة ،أو خديت املشعل من
رقية ،من نعيمة من كل النسااليل سبقوين يف الحركة.

من بعد ما تواصلت مع الجمعية الدميقراطية لنساء
املغرب بديت كا نخدم .كامنيش من متارة فني ساكنة
للمنطقة ديالنا وهي منطقة مهمشة واخا فيها خريات
كثريةو قريبة من املركز .لكن واحد العداد ديال
اللوبيات دارو فيها خبلة .لقيت صعوبات كثرية يف
األول ،كان خصني بعدا نلقا الطريقة باش نوفق بني
مسؤوليايت العائلية والخدمة يف ملف السالليات ،عاد
كان خاصني نعبأ نسا ديا قبيلتنا اليل ما كانعرف حتى
واحدة فيهم .أنا راه حتى سميت جامعتنا ما كنتش
كانعرفها أو الال كانعرف فني جات ،حيت خرجت منها
وأنا صغرية .أول حاجة درت اتصلت باألخ ديايل بصفتو
نائب الجامعة ديالنا ،أو طلبت منو يبدايستاند عىل
الدورية األخرية ديال الداخلية باش يوجد الئحة ذوي
الحقوق .ما تجاوبش معايا .هنا بديت كانتاصل بالنسا
ديال الجامعة ،خيمة بخيمة ،باش يدافعو عىل حقهم.
يف األول دارو فيا ،إوقالوا ليا واش بغيتي تخاصمينا مع
واليدينا أو خوتنا .كانرجع يائسة ،لكن بفضل الشحنة
االيجابية اليل كاناخذ من الجمعية الدميقراطية لنساء
املغرب كانعاود الكرة من جديد حتى اكسبت ما

يش غري النسا ،ولكن كل الجامعة .بقا خويا النائب
بوحدو اليل كيواجهني .باملوازاةمع االتصاالت اليل
كاندير يف الجامعة كنت كا نتاصل بالقيادة باش نقدم
ليها الشكايات ديايل أو ديال الناس اليل كنت أنا اليل
كانحررها ليهم .لقيت مشكل مع القايد عاوتاين .كان
كايقول ليا هادا مشكل بينك أو بني خوك سريي فكيه
معاه .عالش جايا عندي .كنت كانقول ليه أنا جايا
عىل حقي وعىل حق النساء السالليات ،وكاينا الدورية
اليل كاتنصفني واليل خاصكم تطبقوها .خاصنا دابا
حتا حنا نتسجلو فاللوائح ديال ذوي الحقوق .ثلث
سنني وانا كنطلع أو نهبط بال ما نصور والو .هاد يش
كان كايطلب مني جهد أو مصاريف كثرية .عندي
اربعة طاكسيات باش منيش ونجي للمنطقة ديايل
التي تتكون من  21دوار .منني قبالت القيادة تسجل
النسا يف الئحة ذوي الحقوق كان خاصني ندير الالئحة
ديال الدوار ديالنا .مشيت جمعت كرث من  40واحد
من النسا والرجال ديال دوارنا يف الجامع أو طلبت
من اليل عندها فوق  18العام يسجل االسم ديالو و
رقم البطاقة الوطنية .غادي تكون الالئحة ديال دوارنا

../..
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هي اللوىل لذوي الحقوق فيها العياالت ...لكن باقا
العراقيل كثرية ،داكيش عالش راه أنا باقا كانجري بني
القبيلة ديالنا والداخلية والقيادة باش نقدم الطعون
أو باش ما يضيع حق العياالت السالليات يف املنطقة
ديالنا.
رغم ذلك أنا فخورة بهاديش اليل درت ،راه مايش
ساهل تخدم واحدة عرصية بحيل يف منطقة محافظة

بحال جامعتنا .راين مايش غري فرضت رايس يف املنطقة،
ولكن فرضت أن الناس يتعاونو معايا بال ما نغري ال
طريقة هدريت وال لبايس رغم أن العديد من الناس
نصحوين نبدل لبايس أو نلبس بطريقة تقليدية .أنا
بغيت الناس يتجاوبو معايا وأنا يف طبيعتي ...الناس
باغيا املعقول والباقي تفاصيل.
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كان االتصــال بالجمعيــة الديقراطيــة لنســاء املغــرب أيضــا
بالنســبة لحجيبــة أحــرور الخطــوة األوىل يف االنخ ـراط يف
الحركــة املطلبيــة للنســاء الســاليات .فهــي ومجموعةمــن
النســاء يف قبيلتهــا رغــم توصلهــن بأخبــار حــول حصــول
النســاء عــى الحــق يف االنتفــاع مــن عائــدات األرايض
الســالية ،غــر أنهــن مل يكــن يدركــن ســبل ولــوج هــذا
الحــق إال بعــد االتصــال بالجمعيــة واالســتفادة مــن
دوراتهــا التكوينيــة .هــذه الــدورات التــي علمتهــن الكثري،
تقــول حجيبــة .فبفضلهــا ،اســتوعبت طبيعــة مشــكلة
النســاء الســاليات ومــا ينــص عليــه القانــون املنظــم
ألرايض الجمــوع وتعلمــت كيــف ترتافــع عليهــا أمــام
الجامعــة وأمــام الســلطات .واألهــم مــن ذلــك ،عرفــت مــا
ينبغــي فعلــه مــن أجــل الدفــاع عــن حقهــا كامرأة ســالية
وعــن حــق نســاء جامعتهــا .وهكــذا انطلقــت حجيبــة يف
مســار تعبئــة هــؤالء النســاء مــن أجــل ضــان انخراطهــن
يف الوقفــات املنظمــة أمــام الربملــان .كانــت تتحــرك وفــق
رؤيــة وخطــة واضحتــن .فهــي كانــت مدركــة أنهــا غــر
معروفــة لــدى نســاء جامعتهــا ،لــذا اعتمــدت عــى امــرأة
مــن الجامعــة ذات شــعبية ومصداقيــة ،شــحنتها بــكل مــا
متلكتــه مــن معــارف ومهــارات مــن الــدورات التكوينيــة
للجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب ،وزودتهــا بالطــرق
والوســائل التــي ينبغــي اعتامدهــا للتواصــل مــع النســاء.
رغــم ذلــك ،صادفــت ،كــا مجيــدة وغريهــا مــن مناضالت
الحركــة ،مقاومــة مــن طــرف نســاء جامعتهــا بحجــة أن
املطالبــة بحــق النســاء مــن شــأنه أن يحــدث رشوخــا
داخــل األرس .ومنهــن مــن ذهبــت إىل حــد االســتهزاء
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منهــن ،ومــن حديثهــن عــن حقــوق املــرأة الســالية.
مل يحــد ذلــك مــن عــزم حجيبــة ،فاســتمرت يف تعبئتهــا
وحثهــا للنســاء لالنخــراط يف نضــال النســاء الســاليات
إىل غايــة صــدور الدوريــات ،وهنــا وقــع التحــول .فأصبــح
عليهــا واجــب التواصــل مــع الســلطات لتقديــم شــكايات
النســاء املحرومــات مــن حقوقهــن يف أرايض اجمــوع ،أو
لتقديــم الطعــون يف ق ـرارات النــواب ومجالــس الوصايــة
التــي تقــي النســاء مــن االنتفــاع مــن هــذه األرايض .فلم
يعــد تحســيس النســاء أولويتهــا ألنهــا كســبت ثقتهــن
وتعبئتهــن للنضــال مــن أجــل قضيتهــن املشــركة .بــل
مــا ركــزت عليــه جهودهــا هــو التحضــر الجيــد للقــاءات
مــع الســلطة .فبعــد نظرهــا جعلهــا تــدرك أن التأثــر عــى
قـرارات الســلطات يتطلــب املعرفــة الدقيقــة للملفــات ،و
للقضايــا املرتافــع عليهــا؛ يتطلــب تحــركا جامعيــا للنســاء
ويشــرط متلــك الحكمــة وحســن التواصــل والحــدس
الدقيــق بنوايــا املخاطــب.
وهكــذا ،ومــع مــرور الوقــت بــدأت حجيبــة تلمــس يف
نفســها القــدرة عــى متابعــة ملفــات النســاء الســاليات
أمــام الســلطات ،فثقــة هــؤالء بــدأت تزودهــا بشــحنة قويــة
ملواجهــة الصعوبــات األكــر تعقيــدا .كان أيضــا زادهــا اليومي
تلــك النشــوة التــي تحققهــا وهــي تنــزع حقــا للمــرأة ،أو
تنجــح يف الرتافــع عنــه أمــام الســلطات .بــل ملجــرد كونهــا
قــد أصبحــت تعــرف كيــف تدبــر ملفهــا وملــف مثيالتهــا
مــن النســاء الســاليات ،بعــد زمــن مــن الحــرة والضيــاع،
كان يكفــي ليجعلهــا تحــس باســتمرار باالعت ـزاز والفخــر ،ال
تعبــأ بالصعوبــات وال تــرى يف التجربــة ســوى املكتســبات.
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حجيبة حرور
ميل كامنشيو عند السلطات كا نكونو دارسني آش غادي نجاوبوهم
أو آش غادي نقولو ليهم إىل طرحو علينا السؤال...
مليل كاتكوين حافظة سواريك راه كايضطرو
يحتارموك ،أو كاتجربيهم يستقبلوك أو ميشيو معاك
فديك اليش اليل بغيتي توصيل ليه.
ميكن يل نقسم تجربتي عىل ثالثة د ملراحل :ما قبل
الدورية واثناء الدورية وما بعد الدورية ...قبل
الدورية النضال ديالنا بدا منني جانا االخبار باليل
النسا عندهم الحق باش يستافدو فحالهم فحال
خوتهم الرجال ...لكن ما عارفينش منني غا نبداو.
من حسن الصدف تعرفت عىل واحد األخت اليل
قدمتنا للجمعية الدميقراطية لنساء املغرب ...الجمعية
ساعداتنا بزاف يف الفهم ديال املشكل ديالنا أو سبابو.
نظامت لينا دورات تكوينية ...علامتنا كيفاش نتواصلو
أو نخاطبو السلطات ...عرفنا من عندهوم باليل
السلطة املحلية هي أول باب خاصنا ندقو عليه...
باليل خصنا ما منشيوش عند السلطات حتى نتسلحو

باملعرفة ديال امللف ديالنا أو ديال أش كايقول
القانون...فيهاذ التكاوين تعرفت عىل ظهري  1919أو
املشاكل اليل كايسببها هاد القانون ...من بعد التكوين
بدينا كانديرو الوقفات ...باش نوجدو للوقفات كنت
كامنيش عند النسا يف الجامعة ديالنا باش نطلب منهوم
يجيو يشاركو يف الوقفات ...مشيت عند واحد املرا
عندها شعبية يف القبيلة ،تقاسمت معاها املعلومة أو
كوليش ديكيش اليل تعلمتو يف التكاوين ديال الجمعية،
أو هي كا متيش عند العياالت دجامعة أو كترشح ليهم
املشكل ديال السالليات ،ثم من بعد ميل كاتحس أنهم
قتانعو كاتطلب منهم املشاركة يف الوقفات .مليل يش
واحدة كاتقول ليها أنا معاكم بال ما نشارك يف الوقفة،
كاتقول ليها راه إيال كنا قالل حتى حد ما غادي يسمع
لينا...
لقيت يف األول منني بديت هاد العمل مقاومة كبرية
من النواب أو ذوي الحقوق الرجال ...كانوا كا يقولو

../..
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لينا ما عمر املرأة كان ليها الحق...الغريب أننا لقينا
املقاومة حتى من العياالت ديال الجامعة ...تتجي
املرأة تتقولك واش نتوما حامقيتو واش باغني تداحسو
خوتكم...آش غديري انت بهاد الفلوس ...من بعد هاد
الوقفات واالحتجاج والنضال جات النتيجة ...جات
الدورية ...وهكدا بدات مرحلة خرا من النضال...
املرحلة ديال التواصل والرتافع مع السلطة...كنا قبل
ما منشيو عند السلطة كانهضمو مضمون الدورية،
أو عليها كانعتامدو فهدرتنا معاهوم...مليل كاتكوين
حافظة سواريك راه كاتضطر السلطة تحتارمك أو
تصنت ليك أو تجاوب مع الطلبات ديالك ... ...كنا
يف االول تنمشيو مجموعني ...كان رضوري ...انا
كنت تندي  20وال 24ديال النسا وماكنزلش عليها...
الدورية ساعدتنا بزاف ...والو الناس تيستقبلوك...
والت السلطات تتقبل ملفات ديال النسا...تيقولو لينا
دابا احنا ما عندنا تا مشكل......هاديش ساعدنا بزاف
باش نبداو نحررو الشكايات أو نقدمو الطعون...
بالنسبة للمرحلة ما بعد الدورية ...ظهر مشكل جديد،
السلطات ما بغاتش تطبق الشق الخاص باالستفادة
من األرض املخلفة عن ذي حق هالك ( فالحية أو
أرايض بيضاء .)...الحجج ديال البعضني منهوم هي أن
الدورية ال ميكن أن تلغي ما نص عليه القانون...

لكن واخا كل املشاكل وليت بزاف كانلقى راحتي وانا
كانجري عىل ملفات ديال السالليات أو كانجيب ليهم
حقهام..هاذ العمل مريحني حيت ثاين وليت كانعرف
ندبر مشاكل األرايض الساللية ،وليت كانعرف فني
منيش ،وليت كانعرف عندمن منيش ،أُولَّ ت السلطات
تتستقبلنا أو تسمع لينا...راه ماتصوريش أش كانت
كاتعني ليا نلقى رايس جالسة كنتحدث مع القايد...
هادي فحد ذاتها كانت اضافة بالنسبة ليا أوبقيت
مدة كا نحس بها يش حاجة كبرية...اليل معتزة بيه
أيضا هو الثقة ديال الناس ،اليل ما بقاتش محدودة
يف دوارنا ،راه الناس يف دواور أخرى والو تايطلبو مني
نكون نايبة عليهم...الحقيقة املكتسبات كثرية أو كرث
من الصعوبات...
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كان ســر أغــوار تاريــخ جامعتهــا الســالية هــي نقطــة
انطــاق نعيمــة أمــار يف الفعــل مــن أجــل ولــوج حقــوق
املــرأة الســالية مــن االســتفادة مــن أرايض الجمــوع.
حيــث التجــأت إىل حكــاء القبيلــة لــي يــردوا عليهــا
تاريــخ املنطقــة لــي تفهــم مــن جهــة جــذور الخلــل يف
األعـراف املعتمــدة يف تدبــر هــذه األرايض ،ولــي تتمكــن
مــن جهــة أخــرى مــن ضبــط حدودهــا وضبــط مــن ميتلك
تاريخيــا الحــق يف االنتفــاع مــن عائداتهــا .انطلقــت بعــد
ذلــك يف معركــة فــرض معايــر يف اختيــار نــواب الجموع ،و
يف محاولــة إرســاء عــرف جديــد يف تدبــر أرايض الجمــوع،
ال يقــي النســاء .اعتمــدت يف ذلــك عــى دوريــات وزارة
الداخليــة التــي تعــرف بحــق النســاء يف االســتفادة مــن
أرايض الجمــوع .حيــث تــم توزيعهــا عــى مــا يفــوق
الثالثــن مــن شــباب القبيلــة املنخرطــن يف العمــل
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الجمعــوي وطلــب منهــم أن يتوزعــوا عــى العائــات
ويفــروا لهــم مضامينهــا والغايــة مــن إصدارهــا.
أرشفــت بعــد ذلــك عــى توزيــع األرايض مســتندة إىل
إطارهــا الجمعــوي وعــى ثقــة النــاس ،حيــث نظمــت
جمعــا عامــا يضــم متثيليــة وازنــة لــكل قبيلــة مكونــة
لجامعتهــا لوضــع برنامــج للتوزيــع والحســم فيــه.
كانــت نعيمــة ،تســتثمر هــذا العمــل ليــس فقــط مــن
أجــل ضــان حقــوق النســاء الســاليات ،بــل أيضــا لفــك
النزاعــات ومعالجــة قضايــا الرتامــي عــى األرض ومواجهــة
تالعبــات اإلدارة وعــدد مــن املؤسســات .غايتهــا مــن ذلــك
هــو أن يجــد الــكل مصلحتــه يف الحركــة املطالبــة بحقــوق
النســاء الســاليات،وبدل مــن أن يقاومهــا ،ســيمنحها كل
الدعــم والســند.
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نعيمة أمار

الخصوصية التاريخية ديال املنطقة ديالنا
سمحات لينا باش نقنعو الناس باليل خاص
نعتامدو عرف جديد يف توزيع األرايض

هنا عمليا باش بدينا ...وجبنا الخريطة ...حنا عندنا وقلنا لكل واحد سير تبت مسؤوليتك ...يم�شي يدير
اللجان ديالو وكل واحد يوعي مو وباه وختو.....
االرض من الخلك حتى لغريس العلوي ...وجبنا
الحدود وجبنا الفيش عدلي ديال االرض االخرى
عالجنا مشكل النساء السالليات في الديور .الناس
ديال  14هكتار من لغريس لعلوي حتى لتيمقيت ...كانت معانا ألننا في عملنا كنا كاندافعو حتى على
هنا جبنا الناس ديالنا ديال العرف اللي عاودو لينا النزاعات وعلى الترامي وعلى التالعب ديال االدارات
التاريخ...
وديال املؤسسات...
منين فهمنا الخصوصية التاريخية ديال املنطقة
ديالنا بيها حاولنا نقنعو الناس باللي خاص نعتامدو
عرف جديد في توزيع األرا�ضي  ،أو نوضعو بنفسنا
معايير الختيار النواب اللي غادي يمثلونا ...درنا
واحد الجمع في عيد امليلود ...جبنا من كل قبيلة 3
ديال املمثلين......أو حسمنا في الطريقة اللي غادي
نقسموا بيها األرض بين القبايل ديال الجماعة...
من بعد اعتمدنا على الدوريات ديال الداخلية
باش نقومو بتحسيس الشباب اللي كايشتاغل في
العمل الجمعوي  ...درنا البرنامج بينا وبين  36شاب
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بالنســبة ملنانــة سحيســح ،فــإن أقســمت بكامــل وجدانهــا عــى
اســرجاع حقهــا وحــق أخواتها وأبنائها مــن أرض جامعتها الســالية،
غــر أنهــا مل تكــن تــدري مــا ينبغــي فعلــه إلدراك هــذا املنــى.
الخــوف يســكنها ،والحــرة تقــض مضجعهــا إىل غايــة أن قــررت أن
تبعــث بشــكايتها للباشــوية لعــل وعــى أن تجــد عنــد الباشــا آذانــا
صاغيــة .اتجهــت نحــو الباشــوية ولكنهــا توجســت من مقابلة الباشــا
و اكتفــت بوضــع شــكايتها و االنــراف و إحســاس بالخيبــة يتملكها
لعــدم ثقتهــا يف أن يكــون لشــكواها صــدى لــدى الســلطات .و كانت
املفاجــأة أن الباشــوية مل تكتــف بالــرد فقــط و إمنــا قامــت أيضــا
باســتدعاء نــواب الجامعــة و حثهــم عــى إنصــاف نســائها ومدهــن
بحقوقهــن مــن أرايض الجموع .تنفســت منانة الصعــداء ،لكن تعنت
النــواب مــن االســتجابة إىل طلــب الســلطة كان محبطــا ،لتبــدأ مــن
جديــد يف البحــث عــن مســلك آخــر الســرجاع حقهــا .هنــا جاءهــا
اتصــال مــن رقيــة بلــوط التي ســمعت بقصتهــا ملقابلتهــا ولتوجيهها
فيــا بعــد نحــو الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب .فكانت تلك
انطالقتهــا الحقيقيــة يف درب نضــال النســاء الســاليات ،ومنــذ ذلــك
الحــن تقــول منانــة «مــات الخوف ،ماتت الدهشــة ،نســيت الحݣرة،
أو ســخنت كتــايف بالجمعيــة .»...اســتفادت يف البدايــة كســابقاتها من
الســاليات اللــوايت طرقــن بــاب هــذه الجمعية،مــن مسلســل مــن
التكويــن ،اســتوعبت خاللــه جــذور مشــكلتها ،و متلكــت بفضلــه
قــدرات للرتافــع والتواصــل مــع الســلطات .كان عليهــا بعــد ذلــك أن
تنخــرط يف التحضــر للوقفــات التــي تنظمهاالجمعيــة الدميقراطيــة
لنســاء املغــرب أمــام الربملــان .فنجــاح هــذه الوقفــات رهــن بعــدد
النســاء الســاليات املنخرطــات فيهــا جعلــت بيتهــا مــكان تجمــع
هــؤالء ،خطبــت عليهــن ،ووجــدت لديهن كامــل االســتعداد للتحرك
مــن أجــل الدفــاع عــن حقوقهــن يف أرايض الجمــوع .فأغلبيتهــن
أرامــل ومعيــات ألرس ،وإقصاؤهــن مــن االنتفــاع مــن أرايض
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الجمــوع زاد مــن فقرهــن وحاجتهــن .هكــذا اســتطاعت منانــة أن
تضمــن مشــاركة أكــر مــن  300امــرأة مــن جامعتهــا يف أول وقفــة
نظمــت أمــام الربملــان وهكــذا كانــت تتــرف كلــا كانــت هنــاك
رضورة لحشــد نســاء جامعتهــا للمشــاركة فيــا تالهــا مــن وقفــات.
فأصــدرت الدوريــة األوىل ،1وكانــت الفرحــة الكــرى .مل تكــن منانــة
بعــد قــد توصلــت مبــا لهامــن حقــوق يف جامعتهــا ،لكــن نشــوتها
باالنتصــارمل يكــن لهاحــدود ألنهــا شــعرت بأنهــا بشــكل أو بآخر كان
لهــا يــد يف ذلــك .كانــت تتطلــب مرحلــة مــا بعــد صــدور الدوريــة
جهــدا آخــر ،أال وهوإعــداد لوائــح النســاء ذوات الحقــوق لدفعهــا
للســلطات يك تتوصــل هــؤالء مبــا لهن من حقــوق يف عائــدات أرايض
جامعتهــن الســالية .ســجلت أكــر مــن  900إمــرأة مبــا فيهــم أولئــك
اللــوايت يقمــن يف الخــارج .مل تنتظركثــرا لتتوصــل جــل املســجالت يف
لوائحهاعينيــا بحصصهــن مــن عائــدات أرايض جامعتهــن .مل تتوقــف
منانــة بعــد هــذا االنتصــار العظيــم ،فقد ابتليــت بالقضيــة وأصبحت
تشــعر باملســؤولية وبواجــب االســتمرار يف النضــال لــي ال يضيــع
حــق أيــة امــرأة ســالية أينــا وجــدت .أسســت جمعيــة ،لتمنحهــا
صفــة تيــر تواصلهــا مــع الســلطات إبــان متابعتها لشــكايات نســاء
جامعتهــا وتحريرهــا للطعــون يف قــرارات النيابــة ومجلــس الوصاية.
نشــوة منانــة اليــوم كبــرة ،كــا أن امتنانهــا لدعــم وســند الجمعية
الدميقراطيــة لنســاء املغــرب ال حــدود لــه ،فهــي تــردد مــرارا
وتكــرارا أنــه» كــن مــا كانتــش هــاذ الجمعيــة كــن راه باقــي مــا
صورنــا والو....»...هــي اليــوم أيضــا متأهبــة دامئا لالســتجابة لدعوة
الجمعيــة الدميقراطيــة لنســاء املغــرب ملــؤازرة ليــس فقــط قضيــة
النســاء الســاليات بــل أيضــا كل القضايــا التــي تعــاني منهــا املرأة
املغربية.
 1سنة 2009
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منانة سحيسح
أول ما ربحنا مع الجمعية هو مات الخوف،
ماتت الدهشة أو نسيت القهرة ...كتافنا سخنو...
بدينا كانهدرو أو ماكانخافو من حتا يش حد
ما كنت عارفة أش خصني ندير باش نرد حقي
في أرا�ضي الجموع ،مشيت أنا أو واحد صاحبتي
عند كاتب عمومي أو طلبنا منو يكتب لينا شكاية
للباشا .لكن منين مشينا نديوها ليه ،تركب فينا
واحد الخوف ،أو ماقدرناش ندخلو عندو...خفنا
يجري علينا أو الال يغوت...في األخير عطيناها
الكاتب ديالو باش يسلمها ليه...كتبنا من بعد
الوالي ،سفطنا ليه الشكاية في الفاكس حيت
عاوتاني خفنا نمشيو نسلموها بنفسنا�...شي
أستاذة فوجهاتنا للمجلس االستشاري لحقوق
اإلنسان باش حتا هو نحطو فيه الشكاية ديالنا...
واحد نهار حتى جانا الرد من الباشاوية...اتصلو
بالنواب أوقالو ليهم راه �شي عياالت عندكوم
كايطالبو بحقهم في أرا�ضي الجموع ...رد النواب

كان هو حنا راه في جماعتنا ما كانعطيوش الحق
للعياالت أو تاني هادوك اللي كتبو الشكاية
والديهم برانيين على الجماعة أو ما عندهوم
حتى حق...ما عرفت ما ندير حتى الواحد النهار
جاتني واحد السيدة قالت ليا راه رقية بلوط من
الحدادة سمعات باللي راكي كا تطلبي حقك في
أرا�ضي الجموع أو بغات تالقاك...تالقيتها أو داتني
للجمعية الديمقراطية لنساء املغرب...عاودت ليهم
املشكل ديال النسا في جماعتنا...بدات معانا في
البداية بالتكوين باش نحيدو الخوف
ملي نمشيو عند السلطات ،علمونا كيفاش نهدرو
معاهم ،كيفاش نتعاملو معاهم...أول ما ربحنا مع
الجمعية هو مات الخوف...ديك الساعة سخنا أو
بدينا كانهدرو أو ماكانخافو من حتا �شي حد .بدينا

../..
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ما كانتحركو حتى كانتشاورو مع الجمعية...من بعد
قالت لينا الجمعية راه خاصنا نديرو وقفة أمام
البرملان باش نسمعو الصوت ديالكوم ،و لكن باش
تنجح الوقفة راه خاصكوم تضمنو املشاركة ديال
أكبر عدد ديال النسا من جماعتكوم ...مشيت
أو طلبت جوج ديال النسا من العائلة يمشيو
يستدعيو العياالت ديال القبيلة باش يجيو
يجتامعو عندي في الدار ،حضرو لهاد االجتماع
عدد كبير من النسا أغلبيتهن أرمالت رجالهوم ماتو
في البحرأو مخلين ليهم اليتامى أو حضرو حتى
بعض الرجال ،علمتهوم بأن الوقفة غادي تكون
أو كل�شي اتافق باش يشارك حيت كلهم قلبهوم
طايبة...هاكداالديت للوقفة أكثر من 150امرأة...
من بعد وليت كانوصل لحتى ل 300امرأة اللي
كانديها تشارك في الوقفات...مللي جات الدورية،
مانوصفش ليك الفرحة و النشوة ديالي واخا
مازال ما شديت والو...الدورية خالت العياالت
دجماعة ديالنا مستعدات باش يطرقو كل األبواب
و يتحركو باش ياخدو حقهم...بعد الدورية أو من
بعد ما سجلت أكثر من  900مرا في اللوائح ديال
كل النسا السالليات اللي من ذوي الحقوق (بما

فيهم هادوك اللي في الخارج) أوتدفعات للسلطات
 ،تعطات لينا  100مترو لكل امراة ساللية في
الجماعة...خدينا  2دملليون دالسنتيم لكل واحدة
أو من بعد جات لكل واحدة عاوتاني 150ألف
ريال في عيد الكبير...من بعد درت جمعية باش
تكون عندي صفة أو ما يبقى تاواحد يحبسني إلى
بغيت نتاصل بالسلطات ...بديت دبا منين ضمنت
الحق ديال النسا دالجماعة ديالي وال كايهمني هوأن
النساء السالليات فين ما كانو ياخدو حقهم...
هاد النضال نساني القهرة ،حيت وليت كانحس
باللي أنا قدي قد خويا ،ما بقاش الفرق أو وال
اعتراف بنا كسالليات مانساش فضل الجمعية
الديمقراطية لنساء املغرب ،الجمعية عاوناتنا
بزاف أو شهراتنا عند الصحافة ،عند الوزراء و
املسؤولين .كن ما كانتش هاذ الجمعية كن راه باقي
ما صورنا والو...
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كــا فاطمــة العلــوي و منانــة سحيســح ،كان للعزيــزة
إنــوش توجــس كبــر مــن الســلطة لدرجــة أمضــت فيهــا
ســنتني تتجــه باســتمرار للقيــادة و تقــي فيهــا اليــوم
الكامــل دون أن تتملــك الجــرأة لطــرق بــاب القائــد قصــد
التظلــم مــن جــروت أخاهــا واملطالبــة بحقهــا يف األرايض
الســالية .اكتســبت الثقــة و الجــرأة مــن الجمعيــة
الدميقراطيــة لنســاء املغــرب التــي كانــت ســندها الوحيــد
ســواء حــن كان عليهــا إعــداد و دفــع مقالهــا االســتنايف إىل
مجلــس الوصايــة أو حــن أدخلتهــا عائلتهــا بتهمــة باطلــة
إىل الســجن .ســند الجمعيــة أيضــا أعــاد لهــا االعتبــار
يف القبيلــة .فهــي حــن أنصفهــا مجلــس الوصايــة و أقــر

بحقهــا يف األرض ،نبدتهــا القبيلــة و تحرشــت بهــا بــكل
الوســائل قصــد التنــازل عــن حقهــا ألخيهــا .ســيتغري كليــا
كل يشء بعــد أن أن بــدأت تحــر الجمعيــة إىل جانبهــا
أمــام الســلطة « .ريوســنا تهــزو» تقــول لعزيــزة باعت ـزاز
وافتخــار ،و أصبــح التقديــر و االحـرام هــي ســنة تعامــل
اآلخريــن معهــا ،كــا امتلكــت نســاء القبيلــة الشــجاعة
للمطالبــة أيضــا بحقوقهــن يف األرض .بفضــل تأطــر
الجمعيــة أيضــا ،تولــد لــدى العزيــزة إحســاس باملســؤولية
تجــاه جميــع النســاء الســاليات ،و هــي اليــوم تناضــل
مــن أجلهــن ،و مل تعــد تــرى فــي قضيتهــا ســوى جــزء مــن إشــكال
عــام تعانــي منــه امل ـرأة الســالية.
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لعزيزة إنوش

واخا أنا شوية تهرست لكن كيام كان الحال راه
ريوسنا تهزو ،أو راين خديت حقي من وسط الرجال.

قبل ما نتاصل بالجمعية الديمقراطية لنساء
املغرب ،دوزت عامين كانم�شي كانجلس حدا
القيادة من ثمنية ديال الصباح حتى الرابعة
ديال لعشية  ،القايد كايم�شي قدامي أو كايجي
وانا ما قداش نهدر معاه .ما زعمت ندوي مع
القايد حتى بديت مع الجمعية  ،حيت لبنات
دالجمعية كانو كايقولو ليا سيري أو هدري معاه
أو ماتخافيش،قولي ليه بغيت حقي أو بغيت تدير
ليا مقال استنافي .هاكدا درت املقال أو دفعتو
ملجلس الوصاية ...أو نهار جا املقال من مجلس
الوصاية في صفي فرحت حيت كنت أول امراة اللي
كاتاخد حقها من مجلس الوصاية ...لكن نهار خرج
القايد ،أو املخازنية ،أو الجدارمية ،أو النواب
باش يوريو ليا البالصة اللي جات في حقي ،هو
نهار اللي تحطمت فيه ،أو تسرقات مني الفرحة
ديال الحق اللي رجع ليا ...تفاجئت من بعد ثلتيام
بجدارمي جا لعندي للدار .قال ليا راه جاتك واحد
الشكاية من وكيل امللك .أنا بنيتي قلت ليه الال راها

ما �شي شكاية هاديك ،راها قرار مجلس الوصاية
اللي عطاني حقي في االنتفاع من أرا�ضي الجموع
 .قاليا الال،هادي شكاية تتقول بأنك تهجمتي
على أمك أو ضربتيها .تلفت .هاد�شي آخر ما كنت
كانتوقعو ...اتصلت بالجمعية اللي جات لبريكاد
أوشرحات ليهم كيفاش أن هاذ الشكاية ضدي هي
نتيقام ديال خوها مني حيث طلبت حقي أو مجلس
الوصاية انصفني .لكن واخا هاكداك شدوني في
الحبس ...مشات واحد السيدة قريبة من العائلة
سقسات الوالدة واش بصاح ضربتها ،قالت ليها
الوالدة راه ديك الشكاية ديال الضرب درناها غير
باش نفرضو عليها تتنازل على األرض .بالشهادة
ديال هاذ السيدة باش استطعت نتبث برائتي بعد
ما قضيت سيمانة في الحبس .سيمانة دازت عليا
بحال عام ،فزكت بها األرض بالدموع .ما رضيتش
خويا يدخلني للحبس أو ماتسرطاتش ليا أن مي
اللي رباتني أو ربات والديى ،يجي �شي نهار أو تشهد
ضدي بالزور../.. .
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منين بديت كانحرث األرض ديالي  ،كان التعامل
ديال القبيلة خايب بزاف .كانو كايصونيو عليا في
التلفون أو يبداو يهددو فيا .أو هللا تانخسرو ليك
وجهك ،أو هللا تاندكوك عصا....حتى السالم ما
كانوش الناس يسلموعليا .ما بقاوش كايعيطوليا
لعزيزة  ،أولالو إما كايسميوني القردة أو الال
الرزوزية .هاد�شي كان كايضرني بزاف ،حيت ردوني
بحال �شي مجرمة قاتال روح ،وانا ما درت غير
طلبت حقي.
في الجمعية قالو ليا إلى بغيتي تاخدي حقك أو
صوتك يتسمع عند املسؤولين خاصكي تجمعي
بزاف دلعياالت اللي تاهوما في جماعتك محرومات
من حقهم في األرا�ضي الساللية .بديت االتصاالت
في األول بثمنيا ديال النسا .جمعتهوم بالتخبية
ألن الكل كان خايف من عائلتو .كنت إما كانم�شي
بتخبية عندهوم للدار أو الال إلى مشيت للسوق أو
تالقيت �شي مرا عندها مشكل كانقول ليها راه كاينة
واحد الجمعية راها غاتعاونا واش تم�شي معايا
لعندهوم؟أوالليت إلى كانت �شي وقفة منظماها
الجمعية كاندي معايا كاع العياالت املتضررات
ديال الجماعة ديالنا ...ملي بديت كا نخدم معا
الجمعية ما بقيتش كانخاف ..باش نجمع لعياالت،

كاندق عليهم فديورهم أوال كاندوي معاهم منين
كانمشيو للسوق بلعاللي حيث الناس عارفين دابا
باللي أنا مابقيتش بوحدي أو كاينة الجمعية في
جنبي ،كاتجلس مع القايد ،أو كا تم�شي تهدر علينا
في العمالة .دابا كل�شي العياالت تشجعو ،أو كاين
حتى �شي رجال كايجيو عندي كايسقسيو واش
يمكن يسجلو خوتهم البنات باش يديو حقهم...
دبا األمور تغيرات ،وال االحترام  ،أولييت كا نم�شي
ما كاينش اللي كا يهدر معايا ،حتى هادوك اللي
كانو قباح أو الالو كايسلمو عليا .أما خويا ،بدا
كايخليني ندخل نشوف مي ،أو حتى هي أوالت
كاتطلب تشوفني منين زاد عليها الحال .منين توفات
 ،طلب خويا من الناس باش نجي نشوفها أو نبقا
معاهوم أيام العزو .مشيت أو سلمت عليه .لكن
باقي الدعاوي ديال الترامي بيناتنا.
أنا دابا باقي ماضمنتش حقي كلو  ،أو ما زال خويا
هو املستفيذ األكبر .لكن الحمد هلل واخا أنا شوية
تهرست لكن كيما كان الحال راه ريوسنا تهزو ،
أو راني خديت حقي من وسط الرجال  .دابا أنا
مستمرة مع الجمعية ما�شي عالود را�سي ولكن باش
حتا أنا نعطي يد هللا و نعاون العياالت باش ياخدو
حقهم.

66

الحركة املطلبية للنساء السالليات  :سيرة نساء تصدين للحݣرة ،حققن التغيير ،وزرعن األمل

67

الحركة املطلبية للنساء السالليات  :سيرة نساء تصدين للحݣرة ،حققن التغيير ،وزرعن األمل

التجربة النيابية كما تحكيها رائدات الحركة
عمــق االحســاس باملســؤولية ،و اإلدراك بــأن مهمــة النيابــة تتطلــب االنتقــال مــن الدفــاع عــن حــق النســاء الســاليات يف
االســتفادة مــن أرايض الجمــوع إىل االلت ـزام و الفعــل مــن أجــل صيانــة مصالــح الجامعــة ككل مبقاربــة نســائية ،هــي القاســم
املشــرك بــن نســاء عينتنــا اللــوايت تقلــدن مهــام النيابــة.

إذ اعتــرت الدوريــات اللــوايت أقــرت مبــدأ مســاواة بــن
النســاء و الرجــال يف االســتمتاع بالحــق يف االنتفــاع مــن
أرايض الجمــوع إبــان إصدارهــا قفــزة نوعيــة يف تعزيــز
حقــوق النســاء يف املغــرب و شــهدت متابعــة مــن قبــل
الــرأي العــام  ،غــر أن هــذا التدبــر قــد تلتــه تدابــر
موازيــة مل تحــظ بنفــس املتابعــة و نفــس االهتــام  ،مــع
أنهــا شــكلت مكســبا اس ـراتيجيا لنســاء أرايض الجمــوع
والزالــت  .يوجــد عــى رأس هــذه املكاســب فتــح املجــال
لهــؤالء النســاء لتقلــد مســؤولية النيابــة .وهــي مهمــة مل
تشــهد يف الســابق أيــة متثيليــة نســائية .فبعــد احتــكار
أزيل لهــذا املنصــب مــن طــرف الرجــال ،نحــي اليــوم 20
امــرأة نائبــة عــى أرايض الجمــوع ،مــن بينهــن رائــدات
الحركــة املطلبيــة للنســاء الســاليات ،و ثــاث منهــن
يشــكلن جــزءا مــن العينــة املســاهمة بشــهاداتهن يف
هــذه املرويــات .و مبــا أننــا بصــدد تدويــن املعــاش ،كان
مــن الــازم أن نوثــق لهــذه التجربــة بلســان صاحباتهــا.
كيــف أصبحــن نائبــات؟ كيــف ميارســن هــذه املهمــة؟

و مــا هــي القيمــة املضافــة للنســاء فيــا يخــص تدبــر
أرايض الجمــوع؟ لــكل حكايتهــا ولــكل بصمتهــا الخاصــة
يف مزاولــة هــذه املهمــة.
فبالنســبة لحجيبــة أحــرور ،لتقلدهــا منصب النيابــة قيمة
مضافــة يف مســارها النضــايل مــن أجــل حقــوق النســاء
الســاليات ،ومكتســب هــام يف معركــة هــؤالء .لكنــه
عــبء كبــر و تحــدي أكــر ،نظـرا ملــا يســتنزفه مــن وقــت
و مــا يتطلبــه مــن مجهــود للتوفيــق بــن مســؤوليات
املنصــب ،و باقــي املســؤوليات األخــرى ،خاصــة منهــا
العائليــة .فمصالــح النــاس يف القبيلــة ،تقــول حجيبــة ،ال
تقبــل التأجيــل و ال التامطــل ،و تفــرض متابعــة يوميــة و
دقيقــة .هــو إحســاس عميــق باملســؤولية لتفــادي إعــادة
إنتــاج املامرســات النيابيــة الســابقة التــي أجهــزت عــى
حقــوق النســاء الســاليات و كــذا عــى مصالــح النــاس يف
أرايض الجمــوع  ،لكنــه يف نفــس اآلن عــبء ثقيــل نظ ـرا
لعــدم التحــرر مــن مســؤوليات رعايــة البيــت و األطفــال.
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حجيبة أحرور

النيابة عندها قيمة كبرية و لكن طرحات
ليا مشكل تدبري الوقت

باش النسا يوليو نائبات  ،راه هي واحد الحاجة
عندها قيمة كبيرة و قيمة مضافة نفسيا و
اجتماعيا...راها من ضمن املكتسبات اللي
حققاتها املرأة الساللية ...الصعوبات اللي عندي
في هاذ املهمة هي تدبير الوقت .وليت مجبرة نعطي
وقت كبير لهاذ املهمة ألنه ما�شي بحال قبل ،كنتي
يمكن ليك تعتذري ،أو تأجليى �شي اجتماع أو الال
تقولي ل�شي حد صبر عليا حتى ملن بعد إلى ماكانش
عندك الوقت...دابا منين وليت نائبة ماغاديش
نقدر ندير هاد�شي خصوصا إلى كان خصني نتابع
�شي ملف اللي كايخص الجماعة .حنا ماباغينش
نعاودو ديك�شي اللي كانو كايديرو النواب في
السابق أولي كاتضر بمصالح الناس .لكن هاذ
املسؤولية كتستنزفني ماديا و معنويا و على جميع
املستويات...راني واخا كاين تفهم ديال الزوج
راني كانخلي وليداتي باش نشوف مصالح ديال
الناس .أو باش مايتقلقوش عليا ،أو باش راجلي
يبقى متفهم ،منين كانعرف أنني غادي نغبر على

الدار �شي مدة ،راه خاصني نوجد كل �شي للدراري
باش نوفر ليهم داك �شي اللي ما غاديش يوفر
ليهم باهم ...وخصني نوجدهم أو نتحاور معاهم
باللي عندي كذا و كذا باش مايتقلقوش عليا ...تا
املاكلة خصك تخلي ليهم كل�شي...
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أمــا بالنســبة لرقيــة بلــوط ،باعتبارهــا كــا العــادة ،األوىل
مــن النســاء الســاليات مــن كانــت لهــا الجــرأة للرتشــح
ملهمــة النائــب ،فالخطــوة مل تخــل مــن الصعوبــات كــا
العــادة أيضــا نظـرا ألن األمــر يشــكل ســابقة .عــى رأس
هــذه الصعوبــات ،تقــول رقيــة ،طــول و تعقــد مســطرة
الرتشــيح ،نظ ـرا الش ـراطها لتوفــر املرتشــح عــن عــدد مــن
التزكيــات .لكــن مــا رضهــا أكــر هــو مواجهتهــا ملامرســات
ذكوريــة ،مــا كان لحســها النســايئ املتوقــد أن يتقبلهــا.
فالرتشــح للنيابــة يتطلــب لفيفــا عدليــا يتكــون مــن 12
فــردا مــن جامعتهــا يزكــون ترشــيحها .مل يكــن ذلــك عقبة
بالنســبة لهــا ملــا تحظــى بــه مــن احـرام يف قبيلتهــا  ،لكنها
فوجئــت برفــض هــذا اللفيــف من قبــل املوثقــن العدليني
بحجــة أنــه يتضمــن نســاء  .فــكان عليهــا مــن جديــد أن
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تخــوض معركــة طويلــة و شــاقة مــن أجــل قبــول اللفيــف
الــذي جمعــت فيــه مناصفــة الرجــال و النســاء .و كان
لهــا و كــا العــادة االنتصــار و فــرض األمــر الواقــع عــى
املوثقــن العدليــن ،غــر أن ذلــك أثــر تأث ـرا عميقــا عــى
نفســيتها ،فهــي مل تعــد تقــوى عــى تقبــل هــذا الرفــض
املمنهــج للنســاء « أينــا ولــت وجههــا» تقــول رقيــة.
تفــاين رقيــة مل ينحــر يف الدفــاع عــن مصالــح النســاء ،إذ
بعــد تقلدهــا مهمــة النيابــة أصبــح عليهــا واجــب الحــرص
عــى مصالــح الجامعــة ككل ،بنســائهاو رجالهــا .و بنفــس
االســتامثة و اإلرصار ،دافعــت رقيــة عــن جامعتهــا .بحثــت
يف القانــون و اســتندت إىل الخطــب امللكيــة لتدعيــم
مواقفهــا  ،ومل تــكل مــن الرتافــع و االحتجــاج كلــا اطلعت
عــى تدبــر ميــس مصالــح الجامعــة.
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رقية بلوط

دابا معركتي كاندافع فيها عىل حق النسا و الرجال
يف األرايض الساللية

مســطرة الترشــيح للنيابــة طويلــة و معقــدة حيــث
كاتطلــب ب ـزاف ديــال التزكيــات ،منهــا توجــد لفيــف
عدلــي ديــال  12ديــال النــاس مــن الجماعــة اللــي
كايزكيــو الترشــيح ديالــي .أنــا جمعــت فيهــا الرجــال و
النســا مناصفــة بــاش نكــون منطقيــة مــع را�ســي .لكــن
العــدول رفضــو ديــك اللفيــف حيــث فيــه النســا،
أوقالولــي راه العيــاالت ماكايشــهدوش .قلــت ليهــم
هــادي ما�شــي شــهادة هــادي راهــا تمثيليــة .منيــن تعطــا
الحــق للم ـرا الســالية فــي االســتفادة مــن أرا�ضــي
الجمــوع ،راه داك�شــي ضمنيــا كايعطيهــم الحــق حتــى
همــا فــي اختيــار النائــب ديــال الجماعــة .مشــيت
كانغــوت ،أو كانقــول اللهمــا هــذا منكــر فــي الكثيــر
مــن املنابــر الصحافيــة أو جريــت أو جاريــت حتــى
فرضــت علــى العــدول يقبلــو اللفيــف ديالــي .أو هكــدا
عاوتانــي تفتــح املجــال للم ـرأة الســالية بــاش تاهــي
تســاهم فــي اختيــار نائــب الجماعــة ديالهــا .ماكايــن
دابــا حتــى عــدول كا يرفــض النســا فــي اللفيــف العدلــي.
هــذا مكســب و لكــن هاد�شــي كايعيــي أو كايســتنزف
طاقتــي ،حيــت فيــن مــا دورتــي وجهــك كاتلقــى باللــي
كايــن الرفــض ديــال العيــاالت ،أو كــول مادافعتــي علــى
معاييــر لصالــح النســاء كاتلقــاي مقاومــة .

معركتــي اآلن كنائبــة تختلــف ،معركتــي اآلن أكثــر مــع
اإلدارة .كانحــاول أن الخروقــات أو الــا التأويــات
اللي كاتضيع الجماعة ما تكونش أو كانحاول نوقفها
بالطريقــة الصحيحــة .أنــا اآلن كندافــع علــى مصالــح
الجماعــة ككل ،و علــى ضــرورة احتـرام املناصفــة بيــن
الجنســين فــي االنتفــاع مــن أرا�ضــي الجمــوع .مثــا:
صدعت العمالة و الوصاية بالشــكايات أو الطلبات
بــاش يتدخلــو لحــل املشــاكل .لكنــي قبــل مــا نتاصــل
بــاإلدارة أو الــا نكتــب ليهــا كانبحــث فــي القانــون علــى
داك�شــي اللــي غــادي يدعــم موقفــي  .كانســتاند علــى
القانــون مثــا بــاش نطلــب التفويــت يكــون بثمــن
الســوق  .هــذا مجهــود يومــي خــاص يــدار بــاش مــا
تضيعــش مصالــح اجماعة.رانــي حتــى الخطــب ديــال
صاحــب الجاللــة كانســتاند عليهــا منيــن كانتواجــه مــع
اإلدارة علــى مصالــح الجماعــة .حاضيــا ب ـزاف بــاش
مــا يــدوزوش علــى الجماعــة �شــي موقــف ،أو بــاش
مــا يهمشــوش النــواب مــن الق ـرارأو يحاولــو يخليــو
حضورهــم صــوري فقــط .مســؤوليتي كا تطلــب
يقظــة كبيــرة...أو دابــا معركتــي كاندافــع فيهــا علــى حــق
النســا و الرجــال.
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كمــا رقيــة بلــوط ،كان ملنانــة سحيســح بعــد تقلدهــا مهمــة النيابــة
إحســاس كبيــر باملســؤولية تجــاه الجماعــة ككل .ممــا جعلهــا تعمــل
بــكل تفــان و يقظــة و صــدق للدفــاع عــن مصالــح جماعتهــا .فهــي
مــن جربــت الحكــرة و الظلــم تتوجــس كثي ـرا مــن أن تق�صــي حــق أي
كان مــن االنتفــاع مــن أرا�ضــي جماعتها.مســألة النيابــة عــززت أيضــا

اســتعدادها لتأطيــر وتوجيــه كل مــن التجــأ إليهــا مــن النســاء والرجــال
مــن جماعــات ســالية أخــرى لالســتفادة مــن خبرتهــا و لتقديــم
املســاعدة لــكل مــن قهــره الزمــان :املحتــاج ،واملريــض واألشــخاص
فــي وضعيــة إعاقــة ســواء كان رجــا أو ام ـرأة ،فتــاة أو صبيــا.

منانة سحيسح
أرض الجموع هي أرض
الدموع ...خاص الواحد
يخدمها بالنية

...أو من بعد شديت النيابة دالجماعة ...حسيت
بمسؤولية كبيرة ،حيت أرض الجموع هي أرض
الدموع ،أرض األرامل واليتامى ،خاص الواحد
يخدمها بالنية ... .بديت كانشوف املصالح ديال
الرجال أو ديال العياالت ... ،وليت كانخدم
ما�شي غير على حق السالليات ،أنا وليت كانوقف
مع كل من هو محتاج ،مع املريض ،و املعاق
ألنني مجربا القهرة...كانخدم حتى مصالح حتى

ديال النسا اللي فالجماعات األخرى...اللي جات
عندي كانوريها أش تدير ،أو مللي ما كانعرفش
كانصيفطهوم الجمعية الديمقراطية لنساء
املغرب...أوالو حتى الرجال كايتاصلو بيا باش
نفسر ليهم...
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أمــا بالنســبة ملجيــدة الفالحــي  ،فهــي لــم تحصــل بعــد علــى الق ـرار رفــع َ
الحݣـ َـرة علــى النســاء ،يعــزز موقعهــا داخــل جماعتهــا ،و يعتبــر
العاملــي لتمتلــك صفــة نائبــة ،إال أنهــا عمليــا تمــارس كل مهــام هــذه ضمانــة قويــة لالنتهــاء مــن االقصــاء املمنهــج للنســاء الســاليات مــن
الصفــة .كمــا أن النــاس فــي قبيلتهــا يتعاملــون معهــا و كأنهــا كذلــك .أمــا اإلســتفادة مــن أرا�ضــي الجمــوع.
فيمــا يخــص رأيهــا فــي مكتســب تقلــد النســاء لهــذه املهمــة ،فبالنســبة
ملجيــدة يعتبــر األمــر مكســبا هامــا ،ألنــه أوال بالنســبة لهــا داللــة عــن

مجيدة الفالحي
النسا يف النيابة عطا للمرأة الساللية واحد الشحنة
 ...هذا مكتسب هام ان املرأة تولي تتسير الشأن
املحلي ...واملرأة تتكون أدرى باملشاكل وتتحس
باملرأة اكثر ...يعني تيولي واحد التدبير تيم�شي
في املصلحة ديال الجماعة ككل ...ولكن حتى
املرأة تيولي عندها واحد الدور ...تاهي تتساهم...
ماتيبقش االقصاء ديال هادي راها امرأة
ماخصهاش تدخل ...هدا جانب مهم تيعطي
للمرأة الساللية واحد الشحنة ...واحد القوة...
تتحس براسك ملي تتم�شي للسلطة وال تتم�شي
للجماعة وال اي مؤسسة اخرى عندك قيمة...
املرأة الساللية دابا راها والت نائبة مبقاتش املرأة
محكورة ...لكن لألسف ما�شي في كلاملناطق......
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آ
الفاق المستقبلية للحركة بعيون رائداتها
انطلقــت بعــض النســاء الســاليات للنضــال مــن أجــل
تحقيــق طمــوح صغري ومطلب شــخيص بســيط ،ليؤسســن
مــع مــرور الوقــت لحركة اجتامعيــة متضامنــة ذات قاعدة
عريضــة ،شــغلت الــرأي العــام الوطنــي وذاع صيتهــا عــى
الصعيــد الــدويل
جــاءت الحركــة املطلبيــة للنســاء الســاليات انطالقــا مــن
تظلــم عــدد مــن النســاء مــن إقصــاء قبيلتهــن أو عائالتهن
لحقهــن مــن االنتفــاع مــن عائــدات أراضيهــن الســالية.
مل يكــن يف نيــة هــؤالء ســوى متابعــة ملــف شــخيص
واكتســاب حــق فــردي حــن خرجــن مــن بيوتهــن للتظلــم
مــن جــور أخ وللشــكوى مــن ظلــم عــرف قبيلــة .إن
ســألنا آنــذاك أيــة واحــدة منهــن عــن اآلفــاق املســتقبلية
لتحركهــا ،فســقف انتظاراتهــا لــن يتعــد اســرداد حقهــا
مــن االســتفادة مــن أرايض جامعتهــا الســالية أو إىل حــد
أقــى اســرداد حــق نســاء أرستهــا مــن هــذه األرايض.
انطلقــن هكــذا بطمــوح صغــر ومطلــب شــخيص  .لكــن
تحركاتهــن بــدأت كأي كــرة ثلــج متدحرجــة ،تتســع وتكــر
لتصبــح حركــة اجتامعيــة وسياســية ،قاعدتهــا عريضــة
وتغطــي وطنــا بأكملــه؛ وليكــر الحديــث عنهــا لتشــغل
رأيــا عامــا وطنيــا وليذيــع صوتهــا دوليــا .

هاجس النضال من أجل النهوض بأوضاع النساء
بشكل عام ،و النساء السالليات بشكل خاص
لقــد مكــن انخــراط النســاء الســاليات يف معركــة
جامعيــة إلقـرار حقهــن مــن االنتفــاع مــن أرايض الجمــوع
و تأطريهــن النظــري والعمــي مــن قبــل الجمعيــة
الدميقراطيــة لنســاء املغــرب ،مــن الرفــع مــن ســقف
انتظاراتهــن و االنتقــال يف مطالبهــن من الدعوة لالســتجابة
إىل حاجيــات خاصــة لفئــة مــن النســاء املتظلــات إىل
املطالبــة باالســتجابة لحاجيــات اس ـراتيجية لــكل النســاء
املغربيــات.
فبالنســبة لزهــرة أوخــدة ،مل تعــد تهمهــا يف معركــة
حركــة النســاء الســاليات اســرجاع حقوقهــا مــن األرايض
الســالية،بل مــا أصبــح يهمهــا مــن هــذه الحركــة هــو
توعيــة النســاء بحقهــن يف املســاواة ،و تعزيــز وعيهــن
ومعرفتهــن حتــى ال يســتغل أحــد جهلهــن كــا وقــع
لعــدد مــن النســاء الســاليات اللــوايت بســبب عــدم
توفرهــن عــى البطاقــة الوطنيــة ،أو عــدم ولوجهــن
للمعلومــة ،مل يتمكــن مــن االنتفــاع مــن األرايض الســالية
رغــم أنــه تــم اســتخراج نصيبهــن مــن مردوديــة هــذه
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األرايض .فمــن الــروري بالنســبة لزهــرة أن يتــم متكــن
النســاء لتخليصهــن مــن الشــعور بالخــوف و تزويدهــن مبا

زهرة أوخادة

يكفــي مــن الثقــة يف ذواتهــن و يف مرشوعيــة مطالبتهــن
بحقوقهــن.

باغا نحارب الجهل ديال النسا ،مايش الجهل ديال
ألف باء  ،و لكن الجهل ديالهم بحقهم...

...ماكانش كافي بالنسبة ليا ندخل لعياالت للحركة،
كان خاصني ندخل ليهم القناعة بمبدأ املساواة .ما
بقاش كايهمني دابا نحقق �شي كسب خاص ،باغا
دابا يقتانعو النسا بحقهم في املساواة .باغاهوم
يوعاو باش تاحد ما يستغل الجهل ديالهم.
كاين حتى اللي خرجو ليها فلوسها لقينا باللي ما
عندهاش الكارط1باش تاخدهم .باغا نحارب
الجهل ديالهم ،ما�شي الجهل ديال ألف باء  ،ولكن

هــي نفــس القناعــة التــي عــرت عنهــا ،كل مــن نعيمــة
إمــار ،ومجيــدة الفالحــي ،و منانــة سحيســح و لعزيــزة
إنــوش و رقيــة بلــوط .فــإن كان لــكل واحــدة صيغتهــا
الخاصــة للتعبــر عنهــا ،إال أنهــن جميعــا أدركــن  ،بوعــي

جهلهم بحقهم...خاص النسا يحترمو ذواتهم،
أو ما يديروش �شي حاجة بسبب الخوف .أنا ما
كايعجبنيش تمسكين ديال املرأة منين كا تبغي
تاخذ �شي حاجة .ألنني ما كانحملشناخذ و الال
نطلب الحسنة .خاصها تطالب بحقها .أنا كانخرج
نخدم باش ما نمدش يدي أو نستحق ديك�شي اللي
كانكسب...

أو بــدون وعــي ،أن الحــل لقضيتهــن مرتبــط بإجــراء
تغيــر شــامل ألوضــاع النســاء يف املغــرب ورهــن بالنضــال
املســتميث مــن أجــل محاربــة التمييــز بــن الجنســن
والهشاشــة و اإلقصــاء االجتامعــي للنســاء يف املغــرب.
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نعيمــة إمــار :أنــا وليــت كانخــدم بهــدف أن املغــرب
كامــل تحقــق فيــه املســاواة بيــن النســا و لرجــال
واخــا حنــا عندنــا مشــاكل كثيــرة ديــال الترامــي ،أو كاينــة
نزاعــات بيــن النــاس علــى األرض و إقصــاء للنســاء
الســاليات و لكــن أنــا وليــت كانخــدم بهــدف أن املغــرب
كامل تحقق فيه املســاواة بين النســا و لرجال ..وبفضل
التأطيــر ديــال الجمعيــة والــدورات التكوينيــة ديالهــا،
كتاســبنا مهــارات اللــي ســاعداتنا بــاش نشــتغلو مــع
النســا و ندعمــو نضاالتهــم و نوعيوهــم بــاش حتــى همــا
ينوضــو يدافعــو علــى حقهــم.
مجيــدة الفالحــي  :حنــا ولينــا جــزء مــن الحركــة
ا لنســا ئية
...بالنســبة لي انا حنا وليناكحركة داخل املغرب كامل...
مابقاتــش تتجــي كل وحــدة تتهضــر بوحدها...حنــا ولينــا
جــزء مــن الحركــة املطلبيــة النســائية أو والت عندنــا
نفــس املطالــب ديالهــا ...
منانــة سحيســح  :أنــا وليــت كانخــدم علــى حــق كل
النســا الســاليات
...منيــن شــدينا حمدنــا هللا أوشــكرناه...وليت دابــا
كانخــدم معــا الســاليات فيــن مــا كانو...حيــت ملــي
تســمع باللــي راه خدينــا حقنــا ،أوالــاو نســا مــن جماعــات
ســالية أخــرى كايتاصلــو بيــا بــاش يعرفــو أش خصهــوم
يديرو...كانوريهــم اللــي عرفــت ،أو مللــي مــا كانعرفــش
كانصيفطهــوم الجمعيــة الديمقراطيــة لنســاء املغــرب...

75

أوالو حتــى الرجــال كايتاصلــو بيــا بــاش نفســر ليهــم...
الصحافــة حتــى هــي أوالت كاتاصــل بيا...كانقــول ليهــم
راه حنــا نوضتنــا الحكــرة ،نوضتنــا قلــت ال�شــي..أنا اليــوم
وليــت كانخــدم ما�شــي غيــر علــى حــق الســاليات ،أنــا
وليــت كانخــدم علــى حــق كل النســا ،أو كانوقــف مــع
كل مــن هــو محتــاج ،أو كل مريــض ،أو كل معــاق ألننــي
مجربــا القهــرة...
رقيــة بلــوط :أنــا كنجــري بــاش املــرا مــا تبقــاش
محقــور ة .
أنــا كا نجــري بــاش هاديــك اللــي فوجــدة تاخــذ ،هاديــك
اللــي فتارودانــت تاخــذ بــا مــا نعرفهــوم ،بــا مــا نكــون
شــفتهم .أنــا كنجــري بــاش املـرا مــا تبقــاش محقــورة.. .أنــا
كانم�شــي بعيــد ،كانقــول هــذا واجــب علــى كل مواطــن،
هــذا فــرض دينــي علينــا بــاش نرفضــو التمييــز فــي الحــق.
لعزيــزة إنــوش  :حقــي ماضمنتــوش ولكــن مســتمرة فــي
الحركــة بــاش نعــاون لعيــاالت
دابــا أنــا رانــي مســتمرة مــع الجمعيــة غيــر بــاش نعــاون
لعيــاالت ،بالفضــل ديــال الخدمــة ديالهــا معانــا وليــت
كانحــس باملســؤولية اتجــاه كل امـرأة ســالية .أو فهمــت
أن الحــل ديــال القضيــة ديالــي مرتابــط بالحــل ديــال
القضيــة ديــال كاع الســاليات .أمــا حقــي أنــا فــي ديك�شــي
ديــال الوالــد لحــد دابــا باقــي ماضمنتــوش أو باقــي خويــا
هــو املســتفيذ األكبــر.
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ظه� 1919
عدم تفعيل الدوريات و مطلب تعديل ي
رغــم صــدور الدوريــة  17ســنة  1912و التــي تســتند يف مرجعيتهــا عــى الدســتور واتفاقيــة القضــاء عــى جميــع
أشــكال التمييــز ضــد املــرأة ،وتعــرف بالنســاء كــذوات حقــوق  ،حيــث متكنهــن مــن حــق االنتفــاع مــن عائــدات األرايض
الجامعيــة ،إال أن هــذا الحــق ال ي ـزال هشــا .ومــازال النســاء الســاليات يعشــن االقصــاء والتمييــز والفقــر والتفقــر.
ويعــود األمــر العتبــارات عديــدة .منهــا اعتيــاد رجــال الجامعــات عــى إقصــاء النســاء مــن حــق االنتفــاع مــن األرايض
الســالية تقــول رقيــة بلــوط ومقاومــة اإلدارة ،وهــذا مــا ال تفهمــه أساســا باعتبــار أن الدوريــات تلزمهــم إداريــا و ال
حــق لهــم يف عــدم تطبيــق مقتضياتهــا.

رقية بلوط

االحرتام ديال حق النساء السالليات راه غادي يحسن
وجه البالد يف الخارج

نضالنــا راه صعيــب ب ـزاف ،حيــت فيــن مــا الديتــي
وجهــك ،كتلقــاي املقاومــة ،لكــن يمكــن ليــا نفهــم أن
الرجــال دالقبيلــة والنــواب يرفضــو يطبقــو الدوريــة،
ألنهــم تعــودو علــى داك�شــي و ألن العــرف اللــي كايحــرم
املـرا مــن حقهــا راه عنــدو جــدور فــي التاريــخ ،أوكان فــي
البــاد قبــل مــا يوصــل لينــا اإلســام للمغــرب .اللــي مــا
مفهومــش ليــا هــي املقاومــة ديــال اإلدارة .راه العمــال
و القيــاد وأي ســلطة عليــا مــا كانــش عليهــم فقــط
أنهــم يحتارمــو ديــق الشــق مــن الدوريــة اللــي كاتفــرض
عليهــم ينصفــو لعيــاالت .وراه كان خاصهــم يمشــيو

بعيــد أو يطبقــو ديكــش اللــي فالدوريــة اللــي كايقــول
أنــه الزم يكــون التحســيس والتوعيــة ديــال النــواب
أو ديــال النــاس دالقبيلــة .فبــدل مــا يواجهونــا باللــي
النــاس ماباغــاش تعطــي الحــق لنســا ،كان خاصهــم
يســتدعيو النــواب أو يوعيوهــوم أو يقولــو ليهــم
هاد�شــي اللــي جــا فــي الدوريــة راه كايعبــر علــى إرادة
جاللــة امللــك ،أو أن الدســتور هــو اللــي فارضــو .وأن
االحت ـرام ديــال حــق النســاء الســاليات راه غــادي
يحســن وجــه البــاد فــي الخــارج.
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أمــا بالنســبة لحجيبــة أحــرور و نعيمــة إمــار و زنــو
غانــم و مجيــدة الفالحــي و زهــرة أوخــدة ،فمشــكل
تفعيــل الدوريــة يعــود يف الباطــن إىل العقليــة الذكوريــة
اإلقصائيــة لحقــوق النســاء ،و يف الظاهر إىل عــدم االعرتاف
حجيبة أوحرور:
تانطالبو بتغييرالقانون حيت بغينا واحد الجســر
يكــون آمــن
حنــا دابــا تنطلبــو قانــون ...عــاش تنطلبــوه؟ حنــا
بغينــا واحــد الجســر يكــون آمــن  ...قانــون اللــي يحمــي
حقــوق النســاء ...حنــا مــا بغينــاش هــاد التكرفيــس...
مــادام تنقولــو هــاداك حــق انــا خصنــي ناخــدو بــا
منتعــدب عليــه ...خصنــي اول ادارة نطرقهــا ناخــد
حقــي منها...عــاش انــا يكــون ليــا واحــد املســار طويــل
وشــاق ومتعــب ومكلــف وفيــه جميــع االنتهــاكات ...
بــاش نوصــل او مانوصلــش ...يعنــي مــا تتكونــش حتــى
النتيجــة مضمونــة ...اذن الش غنــدوز مــن داك
املســار مــادام هــو حــق ...اال كان حــق غانم�شــي لديــك
املؤسســة املســؤولة ...ملفــي مضبــوط فيــه جميــع

بهــا قضائيــا باعتبارهــا ال ترقــى إىل مســتوى القانــون .لــذا
كانــت كلمتهــن واحــدة يف املطالبــة بتغيــر ظهــر  1919و
تعويضــه بنــص قانــوين يقــر مببــدأ املســاواة بــن الجنســن
يف الحــق مــن اإلنتفــاع مــن األرايض الســالية.
الوثائــق اللــي خصنــي نوجدهــا...اذن خــص القانــون
يتبــدل بــاش يضمــن ليــا هاد�شــي.
زنو غانم :
القانــون خاصنــا حيــث بــزاف داملناطــق ما فعالتش
الدوريات بحجة أنها ما�شــي قانون
كايــن االشــكال ديــال الدوريــة هــو انــه فــي بعــض
املناطــق تفعــات وفــي مناطــق اخــرى ماتفعالتــش...
وملي تتمديها لنائب أو الال للمسؤول ،ألن عقليتهوم
ذكورية أو رافضين الحق ديال الســالية ،تيواجهك
بالكلمــة الوحيــدة الدوريــة ليســت بقانــون ...داك�شــي
عــا شــاحنا فــي الحركــة املطلبيــة تنقولــو القانــون هــو
اللــي غيعطينــا حقنــا ...الن الحــق يســاوي القانــون
والقانــون تيعطــي الحــق...
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نعيمة إيمار:
القانــون مهــم بــاش نقطعــو مــع التأويــات الذاتيــة
ديــال الدوريــة
عندنــا مطلــب واحــد ...هــو تعديــل هــاد الظهيرديــال
 1919بقانــون اللــي تيضمــن للم ـرأة جميــع الحقــوق
ديالهــا واملســاواة بخوهــا الرجل...بغينــا يــردو الدوريــة
 17بمثابــة قانــون باشــما يبقــاش كل واحــد كيأولهــا
كيمــا بغــا...
مجيدة الفالحي :
القانون خصو يتبدل حيت وال متجاوز
 ...حنــا بالنســبة للمطالــب ديالنــا بغينــا القانــون
اللــي تينظــم ارا�ضــي الجمــوع يخضــع لتغييــر النــه
اصبــح متجــاوز وماتيعتارفــش بحقــوق امل ـرأة ...بغينــا

الدوريــة  17تولــي قانــون ...بغينــا دابــا قانــون اللــي يجــي
باملســاواة مابيــن امل ـرأة والراجــل يضمــن ليهــا الكرامــة
ويضمــن ليهــا حــق املواطنــة...
زهرة أوخادة :
بــا اعتــراف القانــون بــأن النســا ذوات حقــوق فــي
األرا�ضــي الســاليات  ،بــزاف دلعيــاالت غايبقــاو
ضايعــات
راه ال بــد أن القانــون ديــال  1919يتبــدل بقانــون
كا يعتــرف للنســا ديــال أرا�ضــي الجمــوع بأنهــن ذوات
حقــوق .حيــث بالهــاذ االعت ـراف ب ـزاف دلعيــاالت
ضايعات .شحال من قايد أو نايب أو إدراة كاترفض
تطبــق الدوريــة حيــث هــي مــا كاترتفعــش للمرتبــة ديال
القانــون...
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معركة النضال من أجل إقرار حق أبناء المرأة الساللية من االنتفاع و قضية الخلف
إن كان تاريــخ انطــاق الحركــة املطلبيــة للنســاء الســاليات يعــود ألكــر مــن عقــد مــن الزمــن ،فالوعــي بالحرمــان مــن
الحقــوق والتحــرك للتظلــم ضــد االقصــاء مــن الحــق مــن االنتفــاع مــن عائــدات أراضيهــن الســالية قــد بــدأ قبــل ذلــك
بســنني بالنســبة للعديــد مــن النســاء الســاليات مــا جعــل عــددا منهــن يراهــن عــى انخ ـراط النســاء الشــابات يف
املعركــة ،ألخــذ املشــعل خصوصــا أن هنــاك قضايــا مل تكســب بعــد و أخــرى مل تطــرح بعــد.
فبالنســبة لرقيــة بلــوط ،مــادام القانــون مل يتغــر بعــد
و مــادام أبنــاء النســاء الســاليات ال زالــوا غــر معــرف
بهــم كــذوي حقــوق ،فاملعركــة ال زالــت مفتوحــة
مــا يتطلــب العمــل عــى اســتقطاب نســاء الجامعــة
الشــابات للحركــة و تأطريهــن لــي يحملــن املشــعل

رقية بلوط

بنفــس النفــس ،و نفــس االخــاص و نفــس االلتــزام
الــذي كان عليــه الجيــل املؤســس للحركــة املطلبيــة
للنســاء الســاليات .تــر رقيــة عــى تجديــد دمــاء
الحركــة الميانهــا القــوي بأهميــة تجديــد النخــب لضــان
االســتمرارية و الفعاليــة والتأثــر ...

أنا كانآمن بتجديد النخب و لكن هادوك اليل غادي ياخذ
و املشعل خاصهوم يهزو امللف بقواعدو باش ما يطيحش

ما زال الحق غايب أو مازال النضال ضروري ،أو
ما كرهتش الدريات الصغارات ينخرطوفي املعركة.
راني خايفة ما نلقاوش خلف يهز فقلبو هاد
القضية كما هزيناها حنا .راه املعركة باقي ماسالت،
باقي القانون اللي خصو يتبدل أو باقي شال من
ملفات خاصهوم يتفتحو ...باقي خاصنا ناضلو
باش والد الساللية يستافدو من األرض...هاد�شي
عالش قتارحت على السالليات ديال الحركة
ديالنا نأسسو تنسيقيات تجمع السالليات كلهوم
ديال الغرب ،كانو نائبات أو الال ماكانوش ،باش

نضغطو أكثر ...لكن باقي مانضجاتش الفكرة...لكن
باش تنجح خاص اللي يدخل لهاذ املعركة يتعلم
ين�سى �شي شوية أمورو الخاصة ويهزو بقلبو أو
يجتاهد فيه ،و يشتغل فيه بعزيمة ،باش نزيدو
القدام أو ما نوقفوش .ألن هادي مسؤولية أوهادي
أمور تتعلق بحقوق الناس ...أنا كانآمن بتجديد
النخب ،راه ضروري ندوزو املشعل لنسا آخرين .في
نفس الوقت كا نشترط باش هذوك اللي غاياخذو
املشعل  ،يهزو امللف بقواعدو باش ما يطيحش.
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تــرى باملقابــل زنــو غانــم أنــه مل يحــن بعــد الوقــت
للتوقــف عــن الحركــة ،فصونــا ملكاســب و مصالــح النســاء
الســاليات ال ينبغــي إعطــاء انطبــاع للســلطات أن
رائــدات نســاء الحركــة قــد تقاعســن أو خفضــن أيديهــن،
لــي ال يتــم الرتاجــع عــن مكاســبهن  .فــأي إغفــال ألي

زنو غانم

تفصيــل يف أي ملــف ســايل معــرض للتالعــب و لإلجهــاز
عــن املكتســبات يف تقديرهــا ،كــا أن التواصــل املســتمر
مــع اإلدارة رضوري و هــام تفاديــا لفقــدان املصداقيــة
والقــدرة عــى التأثــر عــى الق ـرار...

عمرنا ما نقولو صايف راه ربحنا ،خصنا دميا نبقاو معبئات
و ما ضاع حق وراءه مطالب

خاصنا نشتاغلو كمجموعات ولكن كل وحدا فينا
ما خاصهاش تنقطعش على الحركة .راه خدمتنا
خاصها تبقى مستمرة ...عمرنا ما نقولو صافي راه
ربحنا ،خصنا ديما نبقاو معبئات .حيت ما ضاع
حق وراءه مطالب أو حيت إلى قلتيى هاد املرحلة
نخدمو فيها وهادي مرحلة مانتحركوش فيها أو
سكتي واحد الشهر ،ماغاديش تبقى لهدرتك
مصداقية منين غادي تجي أو تقولي هاد�شي دار أو

هاد�شي ما دارش .حيث السلطات غادي تستهزء
منك أو غادي تقول هادي نعسات تا شبعات أو
جايا دابا حاال فومها .أو الال غادي يأولو هدرتك
بأنك جيتي اإلدارة بحجة ملف السالليات أو نتي
عندك غرض شخ�صي  ...خصنا دايما نترافعو عند
السلطات و نفضحو األرا�ضي اللي كاتفوت بال وجه
القانون أو بال ما تراعي حقوق النساء ......راه هاكدا
كانفكو األمور ...
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ملخص الدورية الوزارية
عدد  17الصادرة في  30مارس 2012
حول تمتيع النساء من حقوق االنتفاع العائدة ألفراد الجماعات الساللية
أقــرت الدوريــة عــدد  17عــى اســتفادة شــاملة للنســاء الســاليات مــن جميــع الحقــوق املخولــة ألف ـراد الجامعــات
الســالية باملســاواة .وارتكــزت يف ذلــك عــى مرشوعيــة مطالــب النســاء يف االســتفادة مــن ممتلــكات جامعتهــن أســوة
بالرجــال .وعــى املقتضيــات الدســتورية خاصــة التصديــر الــذي نــص عــى حظــر جميــع أشــكال التمييــز مبــا فيهــا املبنــي
عــى الجنــس ،وعــى الفصــل  19الــذي أقــر باملســاواة بــن الرجــال والنســاء يف جميــع الحقــوق .باإلضافــة إىل االتفاقيــات
الدوليــة ســيام اتفاقيــة مكافحــة جميــع أشــكال التمييــز ضــد املــرأة – الســيداو.
ونصــت الدوريــة  17اســتنادا إىل ذلــك ،عــى وجــوب متتيــع النســاء الســاليات مــن جميــع الحقــوق املخولــة ألف ـراد
الجامعــات الســالية متــى كان هنــاك توزيــع لهــذه الحقــوق .ســواء يف حالــة توزيــع حصــص أرضيــة ذات طابــع فالحــي
ألول مــرة أو مخلفــة عــن ذي حــق هالــك (بالنســبة لــأرايض املفــرزة) .أو يف حالــة توزيــع عائــد امللــك الجامعــي عــى
إثــر عمليــة تفويــت أو كـراء أو رشاكــة  ...كيفــا كان نــوع األرض ســواء مشــاعة بشــكل مشــرك بــن ذوي الحقــوق أو
أرايض مجمــدة( ،أي وزعــت مــن قبــل عــى ذوي الحقــوق وخصــص لــكل واحــد منهــم نصيــب جامعــي يســتغله).
ولتحقيــق الولــوج الفعــي للنســاء الســاليات لحقوقهــن يف األرايض الجامعيــة ،دعــا الســيد وزيــر الداخليــة والة وعــال
األقاليــم التخــاذ التدابــر القانونيــة الالزمــة والتنســيق مــع املصالــح املعنيــة ،مــن أجــل تفعيــل محتويــات هــذه الدوريــة
خاصــة حــن إعــداد لوائــح ذوي الحقــوق وفــق الدوريــة الوزاريــة عــدد  51الصــادرة يف مــاي  .2007كــا حثهــم عــى
القيــام بحمــات تحسيســية يف املوضــوع مــع إرشاك جميــع املعنيــن باألمــر مــن ســلطات إقليميــة ومحليــة ونــواب
الجامعــات الســالية.
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