الوحدة الثانية :القيم الوطنية اإلنسانية
النصوص القرائية :المرأة وحق العمل
النص االستداللي:
ﻻ ﺨﻳﻰﻔ ﺒﻟ أﺣﺪ أن ﺎﻠﻛ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﻞ واﻤﻟﺮأة إﻧﺴﺎن ،وأن اﻟﻌﻤﻞ ﺣﻖ ﻟﻞﻜ ﻣﻨﻬﻤﺎ وواﺟﺐ ﻋﻠﻴﻪ :ﺣﻖ ﻷﻧﻪ ﻣﻦ أﺳﺒﺎب
اﺤﻟﻴﺎة وﻣﻦ ﻣﻘﺘ -اﺤﻟﺮﻳﺔ ،وواﺟﺐ ﻷن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻀﻴﻠﺔ ،واﻛﻄﺎﻟﺔ رذﻳﻠﺔ ،وﻷﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻢ ﻛﻤﺎل ور_ وﻋﻤﺮان إﻻ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ.
أﻣﺎ ﺳﻲﻌ ﺑﻌﺾ اﻟﺮﺟﺎل ﺤﻛﻘﻴﻴﺪ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻨﻮع أو أﻧﻮاع ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ،أو ﺤﻟﺮﺼﻫﻦ ﻲﻓ اﻛﻴﻮت ﻣﻘﻴﺪات ﺑﺎﺨﻟﺪﻣﺔ ﻓﻴﻬﺎ،
وﻤﻟﻨﻌﻬﻦ ﻋﻦ ﻏﺮﻴ ذﻟﻚ ،ﻣﻊ أﻧﻬﻢ ﻣﻄﻠﻘﻮن ﻲﻓ اﻷﻋﻤﺎل ﻠﻛﻬﺎ ،ﻓﻬﻮ ﺗﻌﺪ Rاﺋﺮة اﺤﻟﻖ واﻋﺘﺪاء ﺒﻟ اﺤﻟﺮﻳﺔ ،وﺨﻣﺎﻟﻒ ﻤﻟﻘﺘ-
اﻟﻮاﺟﺐ ،ﻷن رأس اﻟﻮاﺟﺐ ﺒﻟ اﻹﻧﺴﺎن أن ﻳﻌﺮف ﺣﻘﻪ ،وﻳﻠﺰم داﺋﺮﺗﻪ ،وﻻ ﻳﺘﻌﺪى داﺋﺮة ﻏﺮﻴه ﻣﻌﺎرﺿﺎ إﻳﺎه ﻲﻓ ﺣﻘﻪ
وﺣﺮﻳﺘﻪ.
ﻓﻞﻜ ﻣﻦ اﻟﻨﺴﺎء ﺑﻤﻘﺘ -ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ،ﺣﺮة أن ﺗﻨﺤﺮﺼ ﻲﻓ اﺨﻟﺪﻣﺔ اﻛﻴﺘﻴﺔ إذا اﻗﺘ -ذﻟﻚ واﺟﺒﻬﺎ وﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ
أو ﻻ ﺗﻨﺤﺮﺼ  ،وأن ﺤﺗﺮﺘف ﻣﺎ ﺗﺸﺎء ﻣﻦ اﻤﻟﻬﻦ أوﻻ ﺤﺗﺮﺘف ،وأن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺎ ﺨﺗﺘﺎر ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل أو ﻻ ﺗﻌﻤﻞ.
وﻻ ﺗﻜﻮن أﺣﺎﻜم اﻟﻘﻮاﻧﻦﻴ وﻗﻮاﻋﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع ﺨدﻟﺔ إذا رﺟﺤﺖ ﻲﻓ ﺣﻖ اﻟﻌﻤﻞ واﺧﺘﻴﺎره أﺣﺪ اﺠﻟﻨﺴﻦﻴ ،ﻓﺎن
اﻹﻧﺴﺎن ﻻ ﻳﻤﺘﺎز ﺒﻟ اﻹﻧﺴﺎن ﻲﻓ اﻻﺳﺘﻤﺘﺎع ﺑﺎﺤﻟﻖ واﺤﻟﺮﻳﺔ ،ﺑﻤﻘﺘ -اﺠﻟﻨﺴﻴﺔ ،ﺑﻞ ﺑﺎrﺎﻛء واﻟﻌﻠﻢ واﻷﺧﻼق واﻟﻌﻤﻞ .ﻓﻼ
ﻳﺼﺢ أن ﻳﻮﺿﻊ ﻟﻺﻧﺴﺎن ﻗﺎﻋﺪﺗﺎن ﻣﺘﻨﺎﻗﻀﺘﺎن :اﻷو vﺬﻟﻣﻄﺔ اﺤﻟﻖ ﻣﻘﻴﺪة اﺤﻟﺮﻳﺔ ،ﺗﺼﻴﺐ اﻟﻨﺴﺎء ﻤﺟﻴﻌﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ
درﺟﺎﺗﻬﻦ و ﺣﺎﻻﺗﻬﻦ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ .واﺨﻛﺎﻧﻴﺔ ﺑﺎدﻟﺔ اﺤﻟﻖ ،ﻣﻄﻠﻘﺔ اﺤﻟﺮﻳﺔ ،ﻳﻨﺎﻬﻟﺎ اﻟﺮﺟﺎل ﻤﺟﻴﻌﺎ ﻣﻬﻤﺎ ﺗﻜﻦ درﺟﺎﺗﻬﻢ
وأﺣﻮاﻬﻟﻢ .ﻻ ﻳﺼﺢ ذﻟﻚ ،ﻷن ﺎﻠﻛ ﻣﻦ اﺠﻟﻨﺴﻦﻴ ،أﻓﺮاده ﺗﺘﻔﺎوت ﻲﻓ اﻤﻟﻮاﻫﺐ واﺤﻛﺤﺼﻴﻞ واﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ودرﺟﺎت اﻟﺮ_،
وﺨﺗﺘﻠﻒ ﻲﻓ اﻷﺣﻮال و اﻟﻈﺮوف ،و} ﻞﻛ درﺟﺔ ﻋﻠﺖ أو ﺳﻔﻠﺖ.
إﻧﻤﺎ ﺠﻳﺐ أن ﺗﻜﻮن اﻟﻘﺎﻋﺪة واﺣﺪة ﻟﻺﻧﺴﺎن ،ﺘﻤﺘﻊ ﻞﻛ ﻓﺮد ﻣﻦ اﺠﻟﻨﺴﻦﻴ ﺑﺎﺤﻟﻖ ،وﻳﻘ اﻟﻮاﺟﺐ ﺤﺑﺴﺐ درﺟﺘﻪ
ﻲﻓ اﻟﺮ_ ،وأﻫﻠﻴﺘﻪ ،وﺣﺎﺤﻛﻪ ،ﻻ ﺤﺑﺴﺐ ﺟﻨﺴﻪ .وﻟﻴﺲ ﻷﺣﺪ أن ﻳﻨﺎزﻋﻪ ﺣﻘﻪ ،أو ﻳﻌﺎرﺿﻪ ﻲﻓ إﻳﻔﺎء ﻣﺎ ﻳﺮاه واﺟﺒﺎ ﻋﻠﻴﻪ وﻧﺎﻓﻌﺎ
ﺠﻔﺴﻪ وﻷﺮﺳﺗﻪ وﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ.
وذا ﺎﻛن ﻫﻨﺎك ﻗﻴﺪ أو ﻣﻨﻊ ،وﻻﺑﺪ ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﻓﻴﻘﻴﺪ اﻟﺮﺟﻞ واﻤﻟﺮأة ﺑﻜﻞ ﻋﻤﻞ ﺣﻼل أو ﻣﺮﺸوع ﻟﺼﻮن ﻛﺮاﻣﺘﻬﻤﺎ
اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ،وﻳﻤﻨﻌﺎن ﻣﻦ ﻞﻛ ﻋﻤﻞ ﺣﺮام أو ﻤﻣﻨﻮع.
وﻟﻜﻦ ﻻ ﺨﻳﻰﻔ أن اﻟﻮاﺟﺐ ﺒﻟ ﻞﻛ إﻧﺴﺎن ،ذﻛﺮا ﺎﻛن أو أﻧ ،kأن ﻳﺴﻰﻌ إﻰﻟ اﺤﻛﻔﻮق ﻋﻤﻼ ،وﻻ ﻳﺘﻢ اﻟﺼﻼح واﻟﺮ_
إﻻ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺴﻲﻌ اﺠﻟﺪي .وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﻌﺪل أن ﻳﻀ ﺑﺎﻤﻟﺮأة ﻲﻓ ﺳﺒﻴﻞ اﻟﺮﺟﻞ ،أو ﺗﻨﺼﻒ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻲﻓ ﺳﺒﻴﻞ ﻧﺼﻔﻬﺎ اﺨﻛﺎ.k
ﻓﺎن ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺣﺐ اﺨﻟﺮﻴ ﻬﻟﺎ ﻳﻘﺘﻀﻴﺎن أن ﺤﻳﻔﻆ اﺠﺼﻔﺎن ،وأن ﻳﻔﺴﺢ اﻤﻟﺠﺎل ﻟﻠﺘﻔﻮق ﺑﺎﻟﻌﻠﻢ واﻟﻜﻔﺎءة واﻟﻌﻤﻞ
واﺨﻟﻠﻖ ،وأن ﺗﺴﻨﺪ اﻷﻋﻤﺎل واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻟﻠﺠﺪرﻳﻦ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺮﺟﺎل واﻟﻨﺴﺎء.
نظيرة زين الدين) .عن خطاب في حفل المؤتمر النسائي العربي( .مجلة اآلداب اللبنانية .ع 1952 - 2

بطاقة التعريف بالكاتبة نظيرة زين الدين:
مراحل من حياته
 ولدت سنة 1908م - .تلقت تعليمھا في مدرسة الناصرة ثم في المدرسة األمريكية والمدرسة العمانية. زاولت العمل الصحفي وسخرت قلمھا للدفاع عن المرأة -توفيت في بيروت سنة 1976م

أعماله ومؤلفاته
 السفور والحجاب -الفتاة والشيوخ

مالحظة النص واستكشافه:
العنوان:
يتكون من أربع كلمات تكون فيما بينھا مركبين:
 مركب عطفي) :المرأة وحق(. مركب إضافي) :حق العمل(.بداية النص:
تنسجم مع العنوان ألنھا تشتمل على كلماته )المرأة – حق – العمل( ،وتجيب ھذه البداية على سؤال جوھري
ھو :لماذا يعتبر العمل حقا وواجبا على الرجل والمرأة معا؟ .كما تشير إلى أصل الوطنية المغربية )إرث قديم…(
وأھميتھا )دفعت بأمتنا لالستبسال والذود(.
نھاية النص:
فيھا دعوة إلى المساواة بين الرجل والمرأة في العمل.
الصورة المرفقة:
تنسجم مع المؤشرات السابقة ألنھا صورة مركبة تتضمن مجموعة من األعمال التي تزاولھا المرأة.
نوعية النص:
مقالة تفسيرية  /حجاجية ذات بعد إنساني واجتماعي.
فھم النص:
اإليضاح اللغوي:
 مقتضى :من اقتضى الحال كذا :استوجبه واستلزمه. مطلقون :جمع مطلق ،وھو اسم مفعول من أطلقه :جعله حرا. صون :مصدر صان يصون الشيء :حفظه وضمنه.الفكرة المحورية التي يدافع عنھا الكاتب:
تتحدث الكاتبة عن أحقية المرأة في العمل ،وتدافع عن وجھة نظرھا بالحجج والبراھين واألدلة.
تحليل النص:
األفكار األساسية:
أ -العمل حق وواجب للمرأة والرجل على حد سواء
ب -انتقاد محاولة بعض الرجال منع النساء من العمل والدعوة إلى المساواة بينھم
ج -ضرورة االعتماد في التمييز بين الرجل المرأة في العمل على كفاءتھما ومشروعية العمل ال على جنسھما.
الحجج والبراھين:
ألن النص حجاجي ،يمكن تصنيف أفكاره وفق الجدول التالي:
الفكرة المرفوضة

الحجج والبراھين

منع النساء من العمل وحصر عملھن في  -ألن العمل حق لكل منھما وواجب عليه
 ألن العمل فضيلة والبطالة رذيلةالخدمة البيتية
 ألن حصر النساء في البيوت تعد علىدائرة الحرية
 ال يتم كمال ورقي وعمران إال بالعمل ال ينبغي التمييز بين الرجل والمرأةبمقتضى الجنسية.
 ال يجب معاملة الرجل والمرأة بقاعدتينمتناقضتين.
 يجب تطبيق معيار الكفاءة عند تشغيلالمرأة والرجل.

الحقول الداللية:
المعجم االجتماعي

الفكرة المقترحة  /البديلة
منح المرأة حق العمل إلى جانب الرجل
دون تمييز بينھما

المعجم الحقوقي

المرأة – الرجل – العمل – البطالة – البيوت – الخدمة البيتية – حق  -واجب – الحرية – القوانين – صون كرامتھما – العدل –
أسرة – مجتمع  -المھن – األعمال – ذكر -أنثى – الرجال – تنصف -
النساء  -الوظائف

التركيب والتقويم:
تحاول الكاتبة ”نظيرة زين الدين“ في ھذا النص الدفاع عن حق المرأة في العمل ،وتنتقد بعض الرجال الذين
يمنعون النساء من العمل ،كما تدعو إلى عدم التمييز بين الرجل والمرأة إال بمعيار الكفاءة واألھلية التي يتوفر عليھا كل
منھما ،ألن في ذلك ضمان لرقي المجتمع وتطوره.
يتضمن النص قيما منھا:
 قيمة اجتماعية :تتجلى في أھمية عمل المرأة داخل المجتمع حيث يمكن لعملھا أن يساھم في ازدھار المجتمع
ورقيه.
 قيمة حقوقية  /إنسانية :تتجلى في أحقية عمل المرأة بمقتضى حقوق اإلنسان.

