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المرأة والمشاركة السياسية
إن الحديث عن موضوع مشاركة المرأة المغربية في الحقل السياسي ،يحيلنا إلى تسليط األضواء على
إشكالية المشاركة السياسية للمرأة على الصعيد العالمي .فقد طرحت مسالة التمثيل النسائي على جدول أعمال
االتحاد البرلماني الدولي .وعلى الرغم من االهتمام المتزايد بهذه القضية ،فإن نسبة التمثيل النسائي في برلمانات
العالم ما زالت ضعيفة  :فحسب نفس االتحاد ،هناك خمس دول فقط في أوروبا الشمالية هي التي تمكنت من
تجاوز  04في المائة  .وتحتل السويد أول رتبة ب  04, 3في المائة  ،فيما تراجعت فرنسا إلى مرتبة متأخرة في
التمثيل النسائي ،حيث تبلغ النسبة  3.12في المائة في الجمعية الوطنية و  9في المائة في مجلس الشيوخ.
أما على مستوى العالم العربي ،فإن مشاركة النساء في الحياة السياسية تبقى حديثة العهد  ،باستثناء دول
عربية قليلة ،انتبهت إلى ضرورة إشراك المرأة في الحياة السياسية ،مثل لبنان التي أقرت هذه المشاركة سنة
 ،1921والمغرب سنة  ،1913فيما لم تلتحق بالركب باقي الدول العربية إال في نهاية عقد التسعينيات ،مثل عمان
سنة  ،1991وقطر  ،1991والكويت سنة .1999
وعن تجربة المغرب في هذا المضمار ،سلطت بعض الدراسات السوسيولوجية للقطاعات النسوية الحزبية
الضوء على جوانب من معـوقات مشاركة المرأة في الحياة السياسية ،والمتمثلة في سيادة األنماط الثقافية
التقليدية ،والرواسب االجتماعية التي تحد من مساهمة المرأة في الحقل السياسي  .ورغم ذلك ،فإن العهد الجديد
قد أعطى العديد من اإلشارات في مختلف المناسبات ،برهن من خاللها على وجود إرادة سياسية قوية في تعاطيه
مع مسالة ضمان حقوق المرأة ،من خالل توسيع المشاركة السياسية للنساء باعتبارها دعامة للديمقراطية،
إضافة إلى اإلجراءات التدبيرية المتمثلة في توسيع مشاركة النساء في تقلد الوظائف العمومية السامية،
وانخراطهـن بفعالية في أسالك الدبلوماسية والقضاء...
د .محمد زين الدين  -جريدة الصباح المغربية الخميس  – 2449 / 40 / 19العدد  (.2140بتصرف ) .
د .محمد زين الدين أستاذ القانون الدستوري – جامعة الحسن الثاني – كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية – المحمدية.

مادة اللغة العربية – االمتحان الجهوي الموحد  2002امتحانات البكالوريا – جميع المسالك العلمية والتقنية –

2/2

اقرأ النص قراءة متأنية وأجب عن األسئلة اآلتية:
المجال الرئيسي األول :مكون النصوص (  00ن ).
 -0ال حظ المصدر الذي أخذ منه النص ،ثم افترض نوع الخطاب الذي يمثله 0 (.ن ).
 -2حدد أفكار النص األساسية 0 (.ن ).

 -3اشرررا الفكرررة ا تيررة " :مررن معوتررات المشرراركة السياسررية للمرررأة المغربيررة سرريادة األنمرراط الث افيررة الت ليديررة،
والرواسب االجتماعية" 0 (.ن ).
 -4استخرج من النص األلفاظ والعبارات الدالة على واتع مشاركة المرأة في العمل السياسي حسب التجارب ا تية 0.1 ( :ن )
التجربة العالمية

التجربة المغربية

التجربة العربية

 - 5يست ي الكاتب بعض المعطيات واألفكار من مصادر مختلفة .اذكر هذه المصادر ،وبم تفسر حضورها في النص؟ (  .0ن )
 - 6يغلب على النص األسلوب الت ريري .مثل لذلك بما يناسب  ،وأبرز الوظيفة التي أداها 0.1 (.ن ).

 - 7لخص – بأسلوبك الخاص  -ما ورد في الف رة األخيررة مرن أفكرار ،مبرديا رأيرك فري أهميرة توسريع المشراركة السياسرية
للمرأة المغربية 3 ( .ن ).

المجال الرئيسي الثاني :علوم اللغة (  04ن ).
 -0استخرج من الف رة األولى من النص ،أربعة أسماء منسوبة ،وصنفها حسب الجدول ا تي:

المنسوب إليه

المنسوب

التغيير الذي طرأ عليه

 -2ركب جملتين مفيدتين حسب المطلوب:
أ -جملة تتضمن طباتا بالسلب.

ب -جملة تكون الحال فيها جملة فعلية.

المجال الرئيسي الثالث :التعبير واإلنشاء (  6ن ).
جاء في النص  :تعتبر المشاركة السياسية للمرأة المغربية دعامة للديم راطية .

انطلقمنهذاالقول،واكتبموضوعاإنشائياتبيينييي أهميي المشياةك الاياايي للميةأ المرةبيي يي تييعي 
الييمقةاطي ،ماتثمةاي ذلكماتعةيت ي مهاة الةبطبيناأليكاة.
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المجال الرئيسي األول  :درس النصوص  00ن )
المالحظة يشير المترشح إلى أن الخطاب الذي يمثله النص هو الخطاب الصحفي ألنه مأخوذ من جريدة يومية أضف  1ن
إلى ذلك رقم عدد الجريدة واليوم الذي صدرت فيه.
 –0تحديد أفكار النص األساس:

0ن

 موقع المرأة في المشاركة السياسية عالميا -.حداثة المشاركة السياسية للمرأة العربية -معيقات مشاركة المرأة المغربية في الحياة السياسية – إشارات العهد الجديد وإجراءاته التدبيرية لتوسيع

الفهم

المشاركة النسائية في الحقل السياسي المغربي.
 – 2يشير المترشح في شرحه للفكرة إلى ما يأتي:

0ن

سيادة التصور التقليدي حول المرأة – طبيعة الثقافة التقليدية التي كانت تحط من كرامةة المةرأة -الحصةار
الذي مورس على المرأة ثقافيةا ومعرفيةا – األعةراف والتقاليةد التةي ال تعتةرف للمةرأة بةدورها االجتمةاعي
الشامل... -الخ.
األلفاظ والعبارات الدالة على واتع مشاركة المرأة في العمل السياسي
أ -التجربة العالمية :طرا تمثيلية النساء على جدول أعمال اتحاد البرلمان الدولي -ضعف التمثيلية

0.1
ن

النسائية -االهتمام المتزايد ب ضية المرأة....
ب -التجربة العربية - :حديثة العهد -دول قليلة انتبهت إلى ضرورة إشراك المرأة -

التحليل

ج -التجربة المغربية:معوقات مشاركة المرأة – األنماط التقليدية – الرواسب االجتماعية -إشارات العهد
الجديد -ضمان حقوق المرأة في المشاركة واالعتراف بكفاءتها .
المصادر التي يستقي منها الكاتب بعض األفكار والمعطيات هي على سبيل المثال  :االتحاد البرلماني الدولي

0.1
0.1
ن
0ن

الجمعية الوطنية – مجلس الشيوخ  -دراسات سوسيولوجية – إشارات العهد الجديد -
يفسر حضورها بكونها جزء ال يتجزأ من العمل الصحفي  /كما أن العناية بذكر المصدر تدخل ضمن التوثيق
لضمان مصداقية الخبر وهذه من خصائص الخطاب الصحفي.
ت -يمثل المترشح بما يناسب لألسلوب التقريري من النص  (.نموذج فأكثر تقبل إجابته ) .

0.1

 يشير المترشح إلى الوظائف اآلتية :الوظيفة اإلخبارية  -الوظيفة التفسيرية – الوظيفة اإلقناعية ( نالحجاجية )....الخ

التركيب

 يقدم المترشح تلخيصا مناسبا للفقرة بأسلوبه الخاص. -يبدي رأيه في أهمية توسيع المشاركة السياسية للمرأة المغربية.

3ن

المجال الثاني  :علوم اللغة (  6ن )
-

يستخرج المترشح أربعة أسماء منسوبة واردة في الفقرة األولى( لألستاذ صالحية تقدير اإلجابة)

يركب المترشح جملتين مفيدتين سليمتين دالتين (.لألستاذ صالحية تقدير مقبولية الجملتين).

2ن
2ن

المجال الرئيسي الثالث  :التعبير واإلنشاء  6 ......................................................................ن
.تقديم عن أهمية المشاركة السياسية للمرأة المغربية.
-

كيف تعتبر المشاركة السياسية للمرأة المغربية دعامة للديمقراطية :المرأة نصف المجتمع – المساواة في الحقوق والواجبات

-

المساهمة في التنمية – التعاون مع الرجل في جل الميادين – التربية في البيت وخارجه ...الخ .

-

مراعاة أدوات الربط بين األفكار .

-

سالمة اللغة والتعبير.

