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صعوبات المنهجيّة :شعبة اآلداب /في منهجيّة المقال
تذليل ال ّ

 -0فهم الموضوع معطى ومطلوبا:
لنص الموضوع تر ّكز على تركيبته اللّغوية فوراء ال ّتركيب يختفي المنهج
 قراءة متأن ّيةّ
وكلماته المفاتيح الحاضنة لعناوين أقسامه.
 ضبط العناصر األساس ّية للمطلوب. انتقاء األفكار الجزئ ّية المساعدة على تفكيك الوحدات الكبرى وتحليلها. قراءة الموضوع استنادا إلى معطيات نقد ّية ومراجع ّثقاف ّية (حركة أدب ّية ،نمط الكتابةجمالي)....
ثقافي أو
تاريخي أو
وجنس الخطاب ،زمن الكتابة ،حدث
ّ
ّ
ّ
 تدقيق اإلشكال ّية العا ّمة وتجويد صياغتها (تحديد األسئلة المستخلصة من الموضوع) ضبط حدود الموضوع وتحديد إشكال ّيته ورسم رهاناته.جدلي (ناقش ،ما رأيك ،ف ّند
توسع ،برهن )...أو
تحليلي (حلّل،
تعرف نوع الموضوع:
ّ
ّ
ّ
ّ
ادحض )...أو محمول في سؤال (هل)...
 تذ ّكر الدّ واعم أو ال ّشواهد المساعدة على فهم المطلوب.

 -2تصميم الموضوع وال ّتخطيط له:
 بناء هيكل إطاري يستجيب لطبيعة المقال في بنيته ال ّثالث ّية :المقدّمة وأجزاؤها ث ّم الجوهروأقسامه(تحليل ،تقويم  ،تأليف) فالخاتمة وعناصرها ث ّم مأل قسم ال ّتحليل من الجوهر
مقارني)...
جدلي،
حسب المطلوب (تحليلي،
ّ
ّ
 إنتاج خطاطة الحجاج المساعدة على ال ّتحرير مباشرة على الورقة االمتحان ّية:توسع في عناصر المطلوب بحجج وأمثلة  ،تأليف
تحليلي:
 تصميم
ّ
ّ
جدلي :مسايرة المعطى ،دحض المعطى دحضا كل ّيا أو جزئ ّيا ،تقويم
 تصميم
ّ
فتأليف يتو ّفران على االنسجام وعدم ال ّتناقض...
 االستدالل على ال ّتحليل بالحجج ال ّنص ّيةالمالئمة.توسع ،حلّل،
 ترتيب األفكار الفن ّية والمضمون ّيةا ترتيبا وظيف ّيا يستجيب لطبيعة المطلوب:ّ
أي مدى...
برهن ،حلّل وأبد رأيك ،إللى ّ
الربط بين أقسام الموضوع ،وبين األفكار
 استدعاء أدوات ال ّتخلّص المناسبة إلحكام ّالفرع ّية ،وبين األفكار وال ّ
شواهد...
 -3كتابة المقالة (اإلنشاء):

 كتابة



المقدّمة:
االلتزام بعناصرها المت ّفق عليها ( مدخل -بسط المعطى -صوغ اإلشكال ّية)
الحرص على المالءمة( بين محتوى ال ّتمهيد وموضوع المقال المطروح..
الرأي ال ّنقدي المناسب للمموضوع واستبعاد األحكام المطلقة واآلراء
اختيار ّ
المسقطة( انظر المقدّ مات المقترحة واكتب على منوالها)

 كتابة جوهر المقال: الجوهر هو العمود الفقري للمقال وتتبدّل هندسة الجوهر حسب طبيعة المطلوب ويظهر ذلك
في ال ّ
المعرفي المطلوب
والرصيد
ّ
شكل وفي حجم األفكار المرصودة ّ
صحة القول :ال ّتحليل وقد يكون
(...المواضيع المحمولة في سؤال :هل؟ والمواضيع التي تبحث في
ّ
مسايرة أو دحضا  /ال ّتقويم ويأتي استدراكا على المسايرة أو الدّ حض/التـّأليف ويكون توليدا ...ويمكنك
المتصل بكل ّ سؤال)...
تتمعن في طبيعة المواضيع المقترحة لتتب ّين طبيعة ال ّتحري
أن
ّ
ّ









متدرجا قائما على تنظيم فقرات تتض ّمن أفكارا وحججا وأمثلة
يبنى جوهر ال ّتحرير بناء منطق ّيا
ّ
وشواهد
الربط والوصل بين الجمل :و /ف /ث ّم /أضف إلى ذلك /وبناء عليه /أ ّما ...وأ ّما/
تنويع طرق ّ
بال ّنسبة إلى /كما /وأ ّما /كما /ذلك أنّ  /إ ّنما /أرى أنّ  /معنى ذلك /نظرا إلى أنّ  /بيد أنّ  /إالّ أنّ /
لكن /وعلى هذا األساس /واعتبارا لما سبق /نخلص إذن /زد على ذلك /ويظهر ذلك في قوله
ّ
الربط المناسبة.
تخ ّير فقرة من المواضيع المقترحة واربط بين أجزائها
موظفا وسائل ّ
تدرج ال ّ
شواهد صراحة في ال ّتحرير بواسطة ال ّتنقيط )"........":( :أو باستخدام عبارات من
تركيبي يتح ّقق باإلضافة أو بالبدل ...فنقول مثال والدّليل
نمو
ّ
قبيل( ...مثل /ك )...أو بواسطة ّ
صرح أو أورد /ومن الحجج
على ذلك /ويتجلّى ذلك في قوله /وآية ذلك /وفي هذا المقام
ّ
قوله...
نتج ّنب إيراد ال ّ
المطولة ح ّتى ال ينتهي أطول من الفكرة الّتي يدعمها
شواهد
ّ
ال نهمل مرحلتي ال ّتقويم وال ّتأليف في الجوهر فنبرزهما حجما وشكال (فقرة منفصلة بذاتها)
لمكونات اال ّتساق وال ّ
شمول ّية في تصميم المقال.
ومعلومة ألنّ في إهمالهما إهماال
ّ

 كتابة الخاتمة: الحرص على تجميع ال ّنتائج الكل ّية والجزئ ّية تجميعا تأليف ّيا ال تحليل ّيا (انظر ال ّنماذج المقترحة
في مستوى اإلجمال)
 المبادرة إلى اإلجابة عن اإلشكال ّية المطروحة إجابة شخص ّية مستقلّة في الجزء المتعلّق
موضوعي وبدليل يدل ّ على رصيد ّ
االطالع.
مبررا بشكل
ّ
الرأي ّ
بالموقف ويجدر أن يكون ّ
 إثارة إشكال ّية جديدة تفتح على آفاق جديدة للكتابة سواء في ّ
مؤلّفات الكاتب أو في نمط الكتابة
وجنسها وقضاياها.

مـساعدة تـعليميّـة في ال ّتحليل األدبــيّ :

ال ّتحليل األدبيّ تفسير لنصّ بطريقة ّ
منظمة ومهيكلة ،وإنجاز ذلك يتطلّب تم ّشيين:
 -1تمشيّا تحليليّا :تفسير ال ّنصّ بأدوات تحليل مناسبة
 -2تمشيّا تأليفيّا :ضبط محاور ال ّتفكير الكبرى بتفكيك وفق معايير مالئمة
ومن ثمّة يكون ال ّتحرير تأليفا بين أجزاء ال ّتحليل وتنظيما لها
ومن الضّروريّ في تحليل ال ّنصوص دراسة ال ّنصّ في عالقته باألثر :هل هو من مق ّدمة األثر؟ هل
ال ّشخصيّات مق ّدمة؟ هل يتوفّر الخطاب على معطيات تتصّل بمقاصد الكتابة؟
ويفترض أن ندرس عالقة ال ّنصّ بمنشئه (ما منزلة الكاتب م ّم يكتب؟) وبعصره عبر ال ّتساؤل عن
العناصر الخاصّة بجماليّة عصر الكاتب (هل ال ّنصّ محتمل الوقوع ؟)وال ّدالالت ال ّنفسيّة واالجتماعيّة
ّ
والثقافيّة المنضوية في نسيجه الف ّنيّ على معنى دراسة األثر في ذاته(:دراسة ال ّنصّ في ذاته بال ّتساؤل
عن :مكانة ال ّشخصيّة أو ال ّشخص ّيات فيه؟ المواضيع المطروقة؟ نبرة الخطاب ،تلوينات األسلوب ؟.)...
بنية ال ّتحليل:
لل ّتحليل قواعد تح ّدد تقديمه شكال وتحريره أسلوبا:
أ) شكال :يبدأ ال ّتحليل بفقرة موجزة وظيفيّة تق ّدم سياق كتابة األثر والقضايا الكبرى الّتي طرحها
لل ّتفسير والتذأويل.
 يترك سطر أي فراغ بعد االنتهاء من أجزاء ال ّتقديم إعالنا عن بداية الجوهر
 هذا الفراغ يكرّ ر بين أجزاء الجوهر لل ّداللة على الفقرات الكبرى /األقسام الّتي يتألّف منها
ال ّتحليل
 وال ننس أن نفصل بين الخاتمة والجوهر بسطر.
ب) أسلوبا:نحرّ ر وفق اآلتي من الضّوابط
 في المق ّدمة:
 تقديم ال ّنصّ وتأطيره (ضبط المقتطف في األثر وذكر طبيعة ال ّنص ومحتواه)
 يجب وصل تقديم ال ّنصّ باإلشكاليّة العامّة المدروسة في ال ّتحليل
 واألمثل هو تج ّنب أبتداء المق ّدمة بعبارات من قبيل "هذا ال ّنصّ "...أو "هذا المقتطف"

 تج ّنب الصّيغ السّطحيّة من قبيل "سننظرفي  ",,,أو "سنتناول "...الخ
 جوهر ال ّتحليل :يجري ال ّتحليل في مختلف أجزائه في نظام يطلب التزامه .وتم ّكن وسائل الرّ بط
من ضمان ا ّتساق تلك األجزاء .ويذهب الكثير إلى جعل جوه ال ّتحليل من ثالثة أجزاء يتفرّ ع ك ّل
جزء منها إلى ثالثة أجزاء صغرى.
 ال ّتعمّق في تحليل ال ّنص :المطلوب تج ّنب االكتفاء بمالحظات أسلوبيّة بطريقة مف ّككة يير
وظيفيّة .وفي ش ّتى ال ّنصوص السّردي منها والحجاجيّ تتضمّن مشاريع كتابة مدارها أثر أو
إقناع يريد أن يحمل الكاتب قرّ اءه على ّ
تلق مخصوص في نهاية ال ّنصّ  .ومن عالمات ال ّتحليل
إبراز أطروحات وحجج ،ألنّ ال ّتحليل األدبيّ هو أيضا حجا أي مشاركة اآلخرين في تأويالت
ال ّنص.
 ممّا يجب تج ّنبه أن نبني تحليال وفق رؤية تقابليّة :المضمون/ال ّشكل أو احتذاء مسار ال ّنص:
سرد الحكاية ويياب ال ّتفكير اإلشكاليّ وعدم تحليل ال ّشواهد واألقوال المستد ّل بها من
ال ّنصّ .
 الخاتمة :رصد أه ّم األفكار المولّدة من ال ّتحليل وتقديمها في فقرة ّ
ملخصة .وهذه االستنتاجات
تسمح باالنفتاح على آثار أو نصوص أخرى وعلى الرّ بط بين ال ّنصّ ومختلف الفنون واألجناس
ذات الصّلة سواء في نفس ّ
الزمن أو في أزمان أخرى والمطلوب هو إيجاد الرّ ابط الحقيقيّ
واألصيل بين هذا االمتداد وال ّنصّ المدروس,

(العربيّة)

بكالوريا :شعبة اآلداب

ال ّدورة الرّ ئيسيّة 2112

مقاييس اإلصالح
األول:
الموضوع ّ
تنشأ المأساة في مسرحيّة "شهرزاد" من سعي شهريار إلى تجاوز المحدود ،وعجزه عن إدراك المطلق.
حلّل هذا القول مبرزا الوسائل الفنيّة الّتي اعتمدها توفيق الحكيم لل ّتعبير عن ذلك.
تمشيّات اإلصالح وال ّتحرير

المراحل مراكز االهتمام ومجال
األعداد
مرحلة
ال ّتقديم
ال ّتمهيد:
(3
نقاط)

1

1.0

1

بسط الموضوع
1

مرحلة
الجوهر
(11
نقاط)

يمكن أن نمهّد ب:
ّ
 تشغل أبطال الحكيم في مسرحه الذهنيّ دائما قضيّة
ال ّتحرّ ر من كا ّفة أشكال الحتميّات.
 سعى الحكيم في مسرحه ّ
الذهنيّ إلى تأسيس تراجيديا
عربيّة جوهرها صراع اإلنسان ض ّد مختلف أشكال
الحتميّات
... 
ندرجه نصّا كما هو أو نقتبس منه ونحوّ ر...

1

محاور االهتمام
1
1.0
1
ّ
التحليل
( 10نقاط)

 مسعى البطل لتجاوز الحدود.
 مآل البحث عن المطلق.
ّ
الموظقة.
 الوسائل الفنيّة
السعي إلى تجاوز المحدود:

ّ
 /1طبيعة الحدود الّتي سعى البطل إلى مقارعتها:


العنصر  1األوّ ل :مسعى
البطل لتجاوز الحدود.




ح ّد الجسد والغريزة :حياة الحيوان يوم كانت تقدّم له كلّ ليلة
يتجسد في العيد.
عذراء يفتك بها ،وذلك في ماضيه البعيد الّذي
ّ
فأحب
ح ّد القلب والعاطفة :حياة القلب يوم عرف شهرزاد
ّ
حوارها ونسي القتل والفتك ،وذلك في ماضيه القريب الّذي
يتجسد في قمر.
ّ
ح ّد العقل :آلة عاجزة عن إدراك المطلق.
السجن الّذي يقوم رمزا لكا ّفة أنواع الحدود.
ح ّد المكانّ :


 /2من تجليّات الصّراع ض ّد الحدود:
-الجسد والغريزة بعدان ماد ّيان قاصران :وذلك بدفن شهريار لماضيه

ال ّ
سحر
ش
هواني وكفره بالجسد وتع ّلقه بأشكال أخرى إلدراك الكون (ال ّ
ّ
رمزي حاسم
قتل
وهو
ة
ي
المسرح
نهاية
في
العبد
عتق
"/
إنسان
"
الدنّ
ّ
ّ
المادي) .ومن
للجسد والغريزة فيه بما هما قيدان يش ّدانه إلى البعد
ّ
مظاهر انفصال البطل ال ّتا ّم عن الجسد إعراضه عن إغراء جسد شهرزاد
الغض ،وتلك الالّمباالة الّتي أظهرها عند اكتشاف خيانتها له مع العبد.
ّ
(تقول شهرزاد" :لقد حاولت أن أعيدك إلى األرض فلم تفلح

ال ّتجربة"/شهريار" :شبعت من األجساد" /تقول عنه شهرزاد" :قد استحال
اآلن إلى إنسان يريد الهرب من ك ّل هو مادّة وجسد").
القلب عاجز عن إدراك المطلق/معنى الحياة/المعرفة :ومن تجليّات ذلكإعراض شهريار عن عالم شهرزاد األنثويّ السّاحر ،وابتعاده عنها
بالرّحيل ،ونبرة اإلشفاق وال ّتعالي الّتي تسم عالقته بقمر(يقول شهريار
مخاطبا قمر" :أيّها المسكين .عينا امرأة .هذا ك ّل ما في الوجود عندك"/).
(شهريار :الحبّ  .كيف تلفظ هذه الكلمة؟ ال ريب أ ّنها كلمة أثريّة من بقايا
العصور األولى").
ّ
العقل :عجزه عن إدراك اليقين" .لن يهدأ عقلي حتى أعلم".المكان :سجن آسر :يتجاوز المكان في المسرحيّة بعده اإلطاريّ ليكونرمزا ّ
للطبيعة ولحدود المنزلة البشريّة في الكون .وقد نشأ ذلك بعد أن
فتحت حكايات شهرزاد بصيرة البطل على حدود المطلق .ومن مظاهر
ذلك :ضيقه بالمكان/ال ّتوق إلى المعرفة/إصابته بمرض الرّحيل .يقول
شهريار" :أوّ د أن أنسى هذا اللّحم...هذا الدّود وأنطلق إلى حيث الحدود".
 منهجيّا يمكن أن نجمع بين الح ّد وتجليّات مقارعته.

ّ
الموظفة:
 /3الوسائل الفنيّة
-الحوار :خصائصه ووظائفه :حجمه وتنظيمه ونوعه (مقتضب

1

1
.
0

1

1.0

2

2
.
0

3

3.0

العنصرّ 2
الثاني :العجز عن
إدراك المطلق.

4

مع العبد ،يير متكافىء مع قمر ،سجاليّ مع شهرزاد) /لغته (يلبة اإلنشاء
استفهاما وتعجّبا على خطاب شهريارمع باقي ال ّ
شخصيّات) /نبرته (ساخر
من الجسد ،مشفق على قمر رمز القلب ،مفعم بالحماس واإلصرار على
تجاوز الحدود) /.وظائفه (تعبير عن االختالف في المواقف ،الكشف عن
إصرار البطل على مواقفه وضيقه بك ّل الحدود).
الركح ّية :خصائصها ووظائفها :قصيرة (ساخرا في قلق) ،ال
اإلشارات ّّ
تعطل البناء الدّراميّ (هي أساس صفات تعبّر عن أحوال البطل[ساخرا ،في
ّ
قلق /]...وظائفها (إسناد الحوار /التعبير عن الضّيق والقلق إزاء الحدود/
تأكيد صدق البطل في مقارعته الحدود).
البناء ال ّتراجيدي :المقدّمة االحتفاليّة(بداية السّعي بتحديد أطراف
الصّراع وضبط ّ
الطور :اللّجوء إلى السّحر طلبا للمعرفة وتحرّ را من أسر
حكاية شهرزاد) /تنامي الفعل الدّرامي وتكثيف الصّراع من خالل مراحل
البناء ال ّتراجيدي :الصّراع ض ّد قيد الجسد والغريزة ،وض ّد قيد القلب
والعاطفة ،واإلصرار على الرّحيل لل ّتح ّرر من أسر المكان.

 العجز عن إدراك المطلق:
الصراع :الفشل
 /1مآل ّ
تجليّات المنحى المأسويّ في المسرحيّة :مالمح الفشل:
 ّتخطي الغريزة :رمزيّة عتق العبد .شهريار":أ تعرف كيف يقتل
العبد؟ /العبد :كيف؟/شهريار :بعتقه".
ّ
موت قمر رمز القلب".لم يعد قمر يستم ّد الحياة من الشمس"انتحار قمر.
قصور العقل المحض عن إدراك الحقيقة المطلقة :من ذلكعجزه عن إدراك حقيقة شهرزاد " ما أنت إال ّ عقل عظيم".
العود إلى القصر /دائريّة السّعي وعبثيّة محاولة االنعتاق منإسار المكان" .ها أنذا في القصر من جديد ...إالم انتهيت؟ ...إلى
مكان البداية كثور ّ
الطاحون على عينيه يطاء يدور ث ّم يدور،
ويحسب أ ّنه يقطع األرض سيرا إلى األمام في طريق مستقيم".
المأسوي:
 /2أبعاد هذا المصير
ّ

المأساة مردّها إلى اختالل ال ّتوازن بين أبعاد اإلنسان المختلفة جسدا وعقالوقلبا في ذات شهريار (مفهوم ال ّتعادليّة عند الحكيم) وعجز البطل عن
استكناه س ّر شهرزاد.
 تأكيد المصير الفاجع يعكس تصوّ ر الحكيم لطبيعة المنزلة اإلنسانيّةوحدودها" .اإلنسان عندي ليس إله هذا العالم وهو ليس وحده في الوجود
وليس ح ّرا .لك ّنه يعيش ويريد ويكافح داخل إطار اإلرادة اإللهيّة"( .فنّ
األدب).
 /3وسائله الفن ّية:
الحوار :خصائصه ووظائفه :حجمه (ميله إلى القصر واالقتضاب) /لغته
ّ
أشق حياتك /أنت رجل
(يلبة المعجم الدّراميّ الّذي يشي بالمأساة " :ما
هالك /شعرة بيضاء /نهاية دورة /أطاح رأسه عن جسده .)".../وظيفته
(تأكيد المصير الفاجع)
الركح ّية :خصائصها ووظائفها :نوعها (أحوال وأعمال":
اإلشارات ّصمت /في هدوء /في يير اكتراث /ينصرف في صمت") .وظيفتها
(ال ّتعبير عن االستسالم للمصير وموت ال ّريبة في الفعل).
البناء ال ّتراجيدي :ال ّنهاية الفاجعة بك ّل بك ّل دالالتها الحاسمة (إعالن الفشلبانتصار المكان والعجز عن إدراك المطلق (عود على بدء وعبثيّة السّعي:
في القصر من جديد) /انغالق دورة الصّراع بانسحاب البطل منه /الموت
[انتحار قمر]).

ّ 
كثف الحكيم مالمح ال ّتراجيديا في نهاية المسرحيّة تأكيدا
على تصوّ ره لعجز اإلنسان المتألّه.
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لغة سليمة مؤديّة للغرض بد ّقة
ّ
متعثرة أحيانا ولكن مؤديّة للعرض
لغة
ّ
لغة متعثرة كثيرا ومؤديّة للعرض بعسر
ّ
متعثرة كثيرا ويير مؤديّة للعرض
لغة

4

مسرحيّة شهرزاد تعبير عن سعي وعن مآل لذلك السّعي.
ّ
بقاء نتائج السّعي رهينة تصوّ رات األديب الفكريّة والفلسفيّة (التعادليّة).
توظيف األدوات الفنيّة لخدمة مفهوم المأساة مسارا ومآال.
تضافر االختيارات الفنيّة وال ّرؤى الفكريّة للحكيم لل ّتعبير عن رحلة بحث
مضنية آلت بالبطل إلى المأساة.
من قبيل :نشأة المأساة لم تكن جهاد ال ّ
شخوص بقدر ما كانت ترجمة لرؤى
األديب الفكريّة وقناعاته حول الوجود...
من قبيل :إلى أيّ مدى و ّفق الحكيم في ال ّتأسيس لتراجيديا عربيّة تنهل من
روافد ش ّتى ،شرقيّة (ألف ليلة وليلة) ويربيّة (ال ّتراجيديا اإليريقيّة)؟
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مالحظات وتوجيهات
نسعى عموما أن يكون ال ّتحرير صدى لقدرتنا على الفهم وال ّتبليغ وال ّتعبير واإلقناع وذلك بإبراز:







قدرتنا على الفهم فهي المدخل األساسيّ إلسناد األعداد وتحديد المجال
قدرتنا على تحليل الموضوع واالستدالل علي أفكارنا ،وعلى تجاوز ال ّتحليل إلى ال ّتقويم.
سعينا إلى الحصول على العالمة الكاملة :بتقديم الفكرة ال ّتامّة الوظيفيّة المدعّمة بشواهد أو قرائن
نصيّة مناسبة ومبنيّة بناء منطقيّا داخل سيرورة ال ّتحليل وال ّتحرير.
مهارتنا في حسن بناء تحرير منهجه سليم مترابط األجزاء والفقرات [اال ّتساق واالنسجام] +خال
من ال ّتداخل وال ّتناقض ّ
والثرثرة.
قدرتنا على ال ّتعبير بلغة خالية من أخطاء الرّ سم والصّرف وال ّنحو وال ّتركيب.

اﻟﺪورة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﺟﻮان 2012

ﺑﻜﺎﻟﻮرﯾﺎ :ﺷﻌﺒﺔ اﻵداب

)ﻣﺎدة اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ(

اﻟﻤﻮﺿﻮع ) :(2ﻟﺌﻦ ﺑﺪت ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺺّ واﻟﺘّﺨﯿﯿﻞ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺮّﺣﻠﺔ ،ﻓﺈنّ اﻟﻤﻌﺮي ،ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ
اﻟﻐﻔﺮان ،ﻗﺪ أﻋﺎد ﺗﺸﻜﯿﻠﮭﺎ ﻹﻧﺸﺎء ﻧﺺّ ﻗﺼﺼﻲّ ﻣﻤﺘﻊ ﯾﻨﻘﺪ واﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺼﺮ.
ﺣﻠّﻞ ھﺬا اﻟﻘﻮل وأﺑﺪ رأﯾﻚ ﻓﯿﮫ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﺷﻮاھﺪ دﻗﯿﻘﺔ ﻣﻤﺎ درﺳﺖ
ﺗﻤﺸﯿﺎت اﻹﺻﻼح +ﻣﺠﺎل اﻷﻋﺪاد
 اﻟﺘّﻘﺪﯾﻢ) 3ﻧﻘﺎط(
 اﻟﺘّﻤﮭﯿﺪ :ﻧﻮرد ﻣﺪﺧﻼ ﻧﻘﺪﯾّﺎ أو ﺣﻀﺎرﯾّﺎ أو ﺛﻘﺎﻓﯿّﺎ وﻇﯿﻔﯿّﺎ ﻛﺄن ﻧﻌﺘﺒﺮ أنّ:
ﺑﻌﺾ اﻟﻨّﺼﻮص اﻷدﺑﯿّﺔ ﺗﺠﺎوزت ﻣﯿﻞ اﻟﺬّاﺋﻘﺔ اﻟﺠﻤﺎﻟﯿّﺔ اﻟﻘﺪﯾﻤﺔ إﻟﻰ اﻋﺘﺒﺎر اﻟﺸﻌﺮ اﻟﻤﺠﺎل اﻷﺻﯿﻞ ﻟﻠﺨﯿﺎل،
واﻟﻨّﺜﺮ أﻗﺮب إﻟﻰ اﻟﺘّﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺼّﺪق وﻧﻘﻞ اﻟﻮاﻗﻊ.
أو ...إنّ اﻟﺘّﻔﺎﻋﻞ ﺑﯿﻦ اﻷدﯾﺐ واﻟﻮاﻗﻊ وﻃﺒﯿﻌﺔ اﻟﺼّﻠﺔ اﻟّﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﺑﯿﻦ اﻟﻨّﺺ اﻷدﺑﻲ واﻟﻤﺮﺟﻊ اﻟّﺬي ﯾﺤﯿﻞ ﻋﻠﯿﮫ.
 ﺑﺴﻂ اﻟﻤﻮﺿﻮع:
وﻧﺪرج اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻧﺼّﺎ أو ﻧﻘﺘﺒﺲ ﻣﺮاﻛﺰ اھﺘﻤﺎﻣﮫ اﻟﺮّﺋﯿﺴﯿﺔ) ...ﺗﺤﻮﯾﺮ ﺟﺰﺋﻲّ ﻓﻲ ﻣﻌﺠﻤﮫ أو ﺗﺮﻛﯿﺒﮫ(.
 ﻣﺮاﻛﺰ اﻻھﺘﻤﺎم:
 ﻣﺼﺎدر اﻟﺨﯿﺎل واﻟﻘﺺ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺮﺣﻠﺔ إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻟﻔﻨﯿﺔ ﻹﻧﺸﺎء ﻧﺺ ﻗﺼﺼﻲ ﻣﻤﺘﻊ ﺗﻮﻇﯿﻒ ذﻟﻚ اﻟﺘﺸﻜﯿﻞ ﻟﻨﻘﺪ واﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺼﺮ اﻟﺠﻮھﺮ10) :ﻧﻘﺎط(
ﯾﺘﻜﻮّن ﺟﻮھﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع ﻣﻦ ﻗﺴﻤﯿﻦ ،ﻗﺴﻢ أول ھﻮ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻷﻃﺮوﺣﺔ ،وﻗﺴﻢ ﺛﺎن ﯾﺘﻀﻤّﻦ إﺑﺪاء اﻟﺮأي ﻓﻲ
اﻟﻘﻮﻟﺔ.
 اﻟﺘّﺤﻠﯿﻞ:
 اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻷول :ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺺّ واﻟﺘّﺨﯿﯿﻞ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔﺮان
 ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺺّ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﻛﺎﻟﻤﺼﺎدر اﻷدﺑﯿّﺔ ﻣﻦ أﺷﻌﺎر ﺷﻌﺮاء وأﺧﺒﺎرأدﺑﺎء ﻣﺜﻞ ﻗﻮل اﺑﻦ اﻟﻘﺎرح
ﻣﺘﺤﺪّﺛﺎ إﻟﻰ اﻷﺧﻄﻞ ) :ﻣﺎزاﻟﺖ ﺻﻔﺘﻚ ﻟﻠﺨﻤﺮ ﺣﺘّﻰ ﻏﺎدرﺗﻚ أﻛﻼ ﻟﻠﺠﻤﺮ ( ،واﻟﻠّﻐﻮ ّﯾﺔ ﻣﻦ ﺷﺮوح
واﺳﺘﻄﺮادات ﻧﺤﻮﯾّﺔ وﺻﺮﻓﯿّﺔ وﻋﺮوﺿﯿّﺔ ،واﻟﻤﺼﺎدر اﻷﺳﻄﻮرﯾّﺔ واﻟﺨﺮاﻓﯿّﺔ) ﺧﺬ ﺛﻤﺮة ﻣﻦ ھﺬا
اﻟﺜّﻤﺮ ﻓﺎﻛﺴﺮھﺎ ﻓﺈنّ ھﺬا اﻟﺸّﺠﺮ ﯾﻌﺮف ﺑﺸﺠﺮ اﻟﺤﻮر( ،واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺪّﯾﻨﯿﺔ ﻗﺮآﻧﺎ وﺣﺪﯾﺜﺎ ،واﻟﻤﺼﺎدر
اﻟﺘّﺎرﯾﺨﯿﺔ ،وواﻗﻊ اﻷدب ) أﺧﺒﺮﻧﻲ ﻋﻦ أﺷﻌﺎر اﻟﺠﻦّ ،ﻓﻘﺪ ﺟﻤﻊ ﻣﻨﮭﺎ اﻟﻤﻌﺮوف ﺑﺎﻟﻤﺮزﺑﺎﻧﻲ ﻗﻄﻌﺔ
ﺻﺎﻟﺤﺔ ( ....
ﺗﻨﻮّع اﻟﻤﺼﺎدر ﺟﻌﻞ ﻣﻦ ﻗﺴﻢ اﻟﺮّﺣﻠﺔ ﻣﺰﯾﺠﺎ ﻣﻦ ﻧﺼﻮص ﺷﺘﻰّ  .ووراء اﻟﻨّﺺ اﻟﺴﺮدي اﻟﺘّﺨﯿﯿﻠﻲ اﻟﻈّﺎھﺮ
ﺗﺜﻮي ﻧﺼﻮص أﺻﻮل ﻣﻮﻟّﺪة ﻟﮫ.

 اﻟﻌﻨﺼﺮ اﻟﺜﺎﻧﻲ :إﻋﺎدة ﺗﺸﻜﯿﻞ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺺّ واﻟﺘّﺨﯿﯿﻞ .اﻟﺘّﺠﻠﯿّﺎت واﻟﻮﻇﺎﺋﻒ:



اﻟﺘّﺠﻠﯿّﺎت:

اﻷﻃﺮ :ﺿﺒﻂ اﻹﻃﺎر ﻣﻜﺎﻧﺎ وزﻣﺎﻧﺎ ﻟﻔﻀﺎء اﻟﻐﯿﺐ ) ﻓﻲ أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻨّﺔ ،اﻟﺠﺤﯿﻢ ،اﻟﻨّﻌﯿﻢ ،ﺑﻌﺪ ﺑﺮھﺔ ،ﻃﺎل ﺑﻲ
اﻟﻤﻘﺎم(....
اﻟﺘّﺼﺮّف ﻓﻲ اﻷﻃﺮ ،ﻛﻒّ اﻟﺰﻣﺎن ﻋﻦ اﻣﺘﺪاده اﻟﺨﻄﻲّ ﻟﯿﺘﺤﻮّل إﻟﻰ زﻣﻦ ﻏﯿﺒﻲ ﻣﻄﻠﻖ ،وأﻣّﺎ اﻟﻤﻜﺎن ﻓﻼ وﺟﻮد
ﻟﮫ إﻻ ﺑﻤﻘﺪار ﻣﺎ ﯾﺘﻨﺎھﻰ ﻟﻨﺎ ﻣﻦ ﻣﺴﺎر اﺑﻦ اﻟﻘﺎرح ﻓﻲ رﺣﻠﺘﮫ إﻟﻰ اﻟﺠﻨﺎن واﻟﺠﺤﯿﻢ .واﻟﺘّﻀﺨﯿﻢ ) ﻛﻞّ ﺷﺠﺮة ﻣﻨﮫ
ﺗﺄﺧﺬ ﻣﺎ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺸﺮق واﻟﻤﻐﺮب ﺑﻈﻞّ ﻏﺎط ( ،واﻟﻤﺰج واﻟﺘّﺮﻛﯿﺐ ) ﺧﻠﻖ ﻣﻦ ﯾﺎﻗﻮت ودرّ(
اﻟﺸّﺨﺼﯿﺎت :ﻋﻘﺪ ﻟﻘﺎءات ﻃﺮﯾﻔﺔ ﺑﯿﻦ ﺷﺨﺼﯿّﺎت ﻣﻦ ﺣﻘﺐ ﺗﺎرﯾﺨﯿّﺔ ﻣﺘﺒﺎﻋﺪة )اﺑﻦ اﻟﻘﺎرح ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﺨﺎﻣﺲ
واﻷﻋﺸﻰ ﺟﺎھﻠﻲ( وﻣﻦ أﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ) إﻧﺲ – ﺟﻦّ ،إﻧﺴﺎن  -ﺣﯿﻮان(
اﻟﺘّﺼﺮّف ﻓﻲ اﻟﺸّﺨﺼﯿﺎت ﺑﺈﻋﺎدة ﺧﻠﻘﮭﺎ ﺳﺮدﯾّﺎ ﺑﻤﺎ ﯾﻼﺋﻢ ﻣﻘﺎﺻﺪ اﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺣﻜﺎﯾﺔ اﻟﻐﻔﺮان ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻏﻔﺮان
اﻷﻋﺸﻰ  ،إذ "ﺻﺎر ﻋﺸﺎه ﺣﻮرا ﻣﻌﺮوﻓﺎ واﻧﺤﻨﺎء ﻇﮭﺮه ﻗﻮاﻣﺎ ﻣﻮﺻﻮﻓﺎ" .وإﻛﺴﺎب اﻟﻜﺎﺋﻨﺎت ﺻﻔﺎت ﺧﺎرﻗﺔ
ﻓﮭﺬه ) ﺧﯿﻞ ﺗﻄﯿﺮ (...
اﻷﺣﺪاث :اﺷﺘﻘﺎق اﻷﺣﺪاث واﻟﻮﻗﺎﺋﻊ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن واﻟﺸّﻌﺮ واﻷﺳﻄﻮرة )ﺻﺨﺮ وﻗﺪ اﺷﺘﻌﻞ رأﺳﮫ ﻧﺎرا ﻓﻲ
إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﻮل اﻟﺨﻨﺴﺎء :ﻛﺄﻧّﮫ ﻋﻠﻢ ﻓﻲ رأﺳﮫ ﻧﺎر( ،وﺑﻨﺎء ﺳﯿﺎﻗﺎت وﺣﻮارات ﺟﺪﯾﺪة ﻏﯿﺮ ﻣﺄﻟﻮﻓﺔ ﺑﺘﻘﻨﯿﺔ
اﻟﺘّﺤﻮﯾﻞ وإﻋﺎدة اﻻﻧﺘﺎج ﻓﻲ ﻟﻐﺔ ﺳﺮدﯾّﺔ ،ﻓﯿﻜﻮن اﻟﻤﺘﺨﯿّﻞ اﻟﺴّﺮدي ﻣﺸﺘﻘّﺎ ﻣﻦ آي اﻟﻘﺮآن وﻣﻦ اﻟﻘﺼﺎﺋﺪ اﻟﺸّﻌﺮﯾﺔ
وﻣﻦ اﻷﺳﺎﻃﯿﺮ )اﻟﺤﺪﯾﺚ ﻋﻦ اﻟﺠﻦّ اﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ .اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﻵﯾﺔ " إذ ﺻﺮﻓﻨﺎ إﻟﯿﻚ ﻧﻔﺮا ﻣﻦ اﻟﺠﻦّ ﯾﺴﺘﻤﻌﻮن
اﻟﻘﺮآن " (


وﻇﺎﺋﻒ إﻋﺎدة اﻟﺘّﺸﻜﯿﻞ:

ﻓﻨﯿﺎ :اﻹﻣﺘﺎع
اﻟﺠﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻧﺼﻮص ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﺘﻮﻟﯿﺪ ﻣﺘﻌﺔ أدﺑﯿّﺔ ﻃﺮﯾﻔﺔ )اﻟﻨّﺜﺮ ،اﻟﺸّﻌﺮ ،اﻟﻘﺮآن ،اﻟﺨﺮاﻓﺔ ،اﻟﺤﺪﯾﺚ (
وﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺼﺺ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﻔﻀﻞ ﺧﻠﻖ ﺳﯿﺎﻗﺎت اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻣﺄﻟﻮف اﻟﻘﺼﺺ ) ﺗﻌﺼّﺐ اﻟﻨّﺎﺑﻐﺔ اﻟﻘﺒﻠﻲ وﺗﺒﺎھﯿﮫ
ﺑﻘﺒﯿﻠﺘﮫ اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ ﻗﺼّﺔ ﺟﻠﺪه ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ ﺑﺴﺒﺐ اﺳﺘﺠﺎﺑﺘﮫ ﻟﻨﺪاء ﻗﺒﻠﻲّ ﻓﻲ اﻟﻮاﻗﻊ (...
واﺑﺘﺪاع ﺻﻮر ﻃﺮﯾﻔﺔ ﺧﺎرﻗﺔ ﻣﺜﻞ إﺧﺮاج اﻟﺤﻮر ﻣﻦ اﻟﺜّﻤﺮ واﻧﻘﻼب اﻹوزّ إﻟﻰ ﺟﻮاري
وإﯾﺮاد اﻟﻌﺠﯿﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ إﻧﻄﺎق اﻟﺤﯿﻮان واﻟﺜّﻤﺮات ) ھﻞ ﻟﻚ ﯾﺎ أﺑﺎ اﻟﺤﺴﻦ( ...

دﻻﻟﯿﺎ :اﻟﻨّﻘﺪ
ﻧﻘﺪ اﻟﺘّﺼّﻮرات اﻟﺴّﺎﺋﺪة ﻟﻠﻮﺳﺎﻃﺔ واﻟﺸّﻔﺎﻋﺔ ) ھﺬا رﺟﻞ ﺳﺄل ﻓﯿﮫ ﻓﻼن وﻓﻼن وﺳﻤﺖ ﺟﻤﺎﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﺋﻤﺔ
اﻟﻄّﺎھﺮﯾﻦ (
ﻧﻘﺪ اﻟﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴّﺎﺋﺪ ﻟﻤﻌﺘﻘﺪ اﻟﺘّﻌﻮﯾﺾ ) ﻻ إﻟﮫ إﻻ اﷲ ﻟﻘﺪ ﻛﻨﺖ ﺳﻮداء ﻓﺼﺮت أﻧﺼﻊ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﻓﻮر (
ﻧﻘﺪ اﻟﻤﻌﺮي ﻟﻠﻤﻔﮭﻮم اﻟﺴّﺎﺋﺪ ﻟﻠﻘﺪرة اﻹﻟﮭﯿّﺔ ) وﻗﺪ ﺻﺎر ﻣﻦ وراﺋﮭﺎ ردف ﯾﻀﺎھﻲ ﻛﺜﺒﺎن ﻋﺎﻟﺞ (
ﻧﻘﺪ اﻟﺘّﺼّﻮرات اﻟﻤﺎدﯾّﺔ ﻟﻠﺠﻨّﺔ :أﻧﮭﺎر اﻟﺨﻤﺮ واﻟﻠّﺒﻦ واﻟﻌﺴﻞ وﻣﺠﺎﻟﺲ اﻟﻄّﺮب واﻟﻠّﮭﻮ ) وﯾﺨﻄﺮ ﻟﮫ ﻏﻨﺎء اﻟﻘﯿﺎن
ﺑﺎﻟﻔﺴﻄﺎط ﻓﻲ ﻣﺪﯾﻨﺔ اﻟﺴّﻼم (

ﻧﻘﺪ اﻟﺘّﻔﺎوت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه :ﻗﺼﺮان ﻣﻨﯿﻔﺎن – ﺑﯿﺖ ﺣﻘﯿﺮ
ﻧﻘﺪ اﻟﻮاﻗﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه :ﺣﺸﺮ اﻟﻤﻠﻮك واﻟﺴّﺎﺳﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺤﯿﻢ
ﻧﻘﺪ اﻟﺬّوق اﻷدﺑﻲ اﻟﻌﺎمّ ﻓﻲ ﻋﺼﺮه ،وواﻗﻊ اﻷدب واﻷدﯾﺐ ) ﺣﺎل اﻟﺤﻄﯿﺌﺔ ﻓﻲ أﻗﺼﻰ اﻟﺠﻨّﺔ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ
اﻷدﯾﺐ اﻟﺼﺎدق (

 اﻟﺘﻘﻮﯾﻢ:
إﺑﺪاء اﻟﺮّأي ﻓﻲ اﻟﻘﻮل ،ﻣﻦ ﻗﺒﯿﻞ ﻗﻮﻟﻨﺎ...ﻟﻢ ﯾﻘﺘﺼﺮ اﻟﻤﻌﺮي ﻋﻠﻰ ﻧﻘﺪ واﻗﻊ اﻹﻧﺴﺎن واﻟﻌﺼﺮ ﺑﻞ ﺗﺠﺎوز ذﻟﻚ
إﻟﻰ:
اﻟﺘّﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﺷﻮاﻏﻞ ﻓﺮدﯾّﺔ ﺧﺎﺻّﺔ ) :اﻟﺘّﺄﻣّﻞ اﻟﻌﻼﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﯿﺎة واﻟﻤﻮت ،اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻠّﺬة (ﺗﻌﺒﯿﺮه ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻮاﻗﻔﮫ اﻟﻨّﻘﺪﯾّﺔ ) ﻣﻔﮭﻮم اﻟﺸّﻌﺮ ،ﻗﻀﯿّﺔ اﻟﻨّﺤﻞ ﻓﻲ اﻟﺸّﻌﺮ(ﺣﺪود ﻣﺘﺼﺮّف أﺑﻲ اﻟﻌﻼء ﻓﻲ ﻣﺎ اﻋﺘﻤﺪ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر ﺧﺼﻮﺻﺎ ﻣﻨﮭﺎ اﻷدﺑﯿّﺔ ،ﻓﻘﺪ أوردھﺎ ﺑﺄﻣﺎﻧﺔ وﺧﺼّﮭﺎﺑﺎﺳﺘﻄﺮادات ﻛﺜﯿﺮة
ﻣﻮﻗﻒ ﺑﻌﺾ اﻟﻨّﻘﺎد اﻟّﺬي ﯾﺮى أنّ اﻟﺮّﺣﻠﺔ ﻧﺺّ ﻗﺼﺼﻲّ ﻣﻔﻜّﻚ ﻻ ﻧﻈﺎم ﻟﮫ ﺑﺴﺒﺐ ﻛﺜﺮة اﻻﺳﺘﻄﺮادات ﻣﻤّﺎﯾﻀﻌﻒ ﻟﺬّة اﻟﻘﺮاءة واﻟﻤﻄﺎﻟﻌﺔ.

 اﻟﺘّﺄﻟﯿﻒ:
ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺺّ واﻟﺘّﺨﯿﯿﻞ ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺘﮭﺎ ﺑﺸﻮاﻏﻞ اﻟﻌﺼﺮ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻣﻦ اﻟﻜﺎﺗﺐ ﻋﻦ ﻣﻮﻗﻒ ﻗﻠﻖ ﻣﻦ اﻟﻌﺼﺮ وأھﻠﮫوﺗﺤﺮﯾﻚ ﻟﺴﻮاﻛﻨﮫ
ﺳﻄﻮة اﻟﺸّﻮاﻏﻞ اﻟﻮاﻗﻌﯿّﺔ وﺣﻀﻮر ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻨّﺎس رﻏﻢ ﻣﺎ ﯾﺤﻔﻞ ﺑﮫ اﻟﻨّﺺ اﻟﻌﻼﺋﻲ ﻣﻦ ﻋﺠﺎﺋﺒﯿﺔ...

اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ2):ﻧﻘﻄﺘﺎن(

اﻹﺟﻤﺎل- :ﺟﻤﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺠﺰﺋﯿّﺔ واﻟﻜﻠﯿّﺔ ﺑﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺗﻨﺎﻏﻢ ﻣﻘﻮّﻣﺎت اﻟﻘﺺّ واﻟﺘّﺨﯿﯿﻞ وﻃﺮاﻓﺔ اﻻﺧﺘﯿﺎرات
اﻟﻔﻨﯿّﺔ ﻣﻊ ﺟﺮأة اﻟﻤﻌﺮي ﻓﻲ اﻟﺘّﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻔﮫ إزاء اﻟﻌﺼﺮ...
اﻟﻤﻮﻗﻒ :إﺑﺪاء ﻣﻮﻗﻒ ﺑﺎﻟﻘﻮل إنّ اﻟﺨﯿﺎل ﻗﻨﺎع ﻓﻨﻲ ﻟﻠﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻦ ﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻤﻌﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﺎس واﻟﻌﺼﺮ
ﻓﺘﺢ اﻷﻓﻖ :اﻟﺒﺤﺚ اﻟﺠﻤﺎﻟﻲّ ﻓﻲ ﻗﺴﻢ اﻟﺮّﺣﻠﺔ وﺗﺮﺻﯿﻌﮭﺎ ﺑﺎﻟﺨﯿﺎل وﺟﺮأة اﻟﻤﻮﻗﻒ ﻟﮫ ﺻﺪى ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ آﺛﺎر
اﻷدﯾﺐ اﻟﺸّﻌﺮﯾﺔ واﻟﻨّﺜﺮﯾﺔ ...أو اﻟﺘﺴﺎؤل ﻋﻦ ﻣﻨﺰﻟﺔ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻐﻔﺮان ﻓﻲ ﺳﯿﺎق ﺗﻄﻮّر أﺷﻜﺎل اﻟﺴّﺮد ﻗﺪﯾﻤﺎ...
ﻣﻼﺣﻈﺔ :ﺗﺴﻨﺪ  5ﻧﻘﺎط ﻟﻼﻗﺘﺪارات اﻟﻠّﻐﻮﯾّﺔ )اﻟﻠّﻐﺔ اﻟﻤﺆدﯾّﺔ ﻟﻠﻐﺮض اﻟﺨﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺧﻄﺎء اﻹﻣﻼء واﻻﺷﺘﻘﺎق
واﻟﺘّﺮﻛﯿﺐ واﻹﻋﺮاب.(...

بكالوريا شعبة اآلداب

الدورة الرئيسية جوان 2102

(مادة العرب ّية)

ال ّنص:
ّ
سمعت أبا سليمان يقول :قال أفالطن " :إنّ
الحق لم يصبه ال ّناس في كل ّ وجوهه ،و ال أخطؤوه من كل ّ
وجوهه ،بل أصاب من كل ّ إنسان جهة".
فجسها بيده وم ّثلّها في
قال :ومثال ذلك عميان انطلقوا إلى فيل ،فأخذ كل ّ واحد منهم جارحة منه،
ّ
مدورة ،شبيهة بأصل ال ّ
شجرة
نفسه ،ث ّم انكفؤوا .فأخبر الّذي
الرجل" :إنّ خلقة الفيل طويلة ّ
مس ّ
ّ
مس ّ
مس
والرابية المرتفعة "...وأخبر الّذي ّ
الظهر ":إنّ خلقته شبيهة بالهضبة ّ
وال ّنخلة" .وأخبر الّذي ّ
أذنيه ":إ ّنه منبسط ،رقيق ،يطويه وينشره" .فكل ّ واحد منهم قد ع ّبر ع ّما أدرك ،وكل ّ ّ
يكذب صاحبه،
الصدق كيف جمعهم،
ويدعي عليه الخطأ والغلط والجهل في ما يصفه من خلق الفيل .فانظر إلى ّ
ّ
فرقهم.
وانظر إلى الخطإ كيف دخل عليهم ح ّتى ّ
وكان يقول أعني أبا سليمان " :هذا مثل يشتمل على نكت حسنة مفهومة ،ال خفاء بها عند من سمعها
بتحصيل ،وتد ّبر ببيان ".قال ":ولهذا ،ال تجد عاقال في مذهب يقول شيئا ،إالّ وهناك ما قد اقتضاه ذلك
المحصل له
المتسع
والسابق إلى قلبه ،والمالئم لطبعه ،والموافق لهواه .ولكنّ البارع
بحسب نظره،
ّ
ّ
ّ
السبق".
المز ّية في ّ
أبــوح ّيــــان ال ّتـــوحيــــدي
والستون ،تحقيق مح ّمد حسين توفيق
الرابعة
ّ
المقابسات ،المقابسة ّ
دار اآلداب بيروت ،ط  ،0191 ،2ص ص .220 -221
اإلعالم والمعجم:
المنطقي ،يع ّد من أبرز علماء المنطق في عصره 310( ،هـ).
أبو سليمان :أبو سليمانّ
أفالطن :أحد أبرز فالسفة اليونان 374-724( .ق م) ،تلميذ سقراط ومعلّم أرسطو.الجارحة :العضوال ّنكتة هي الفكرة الجد ّية الدّ قيقة المضحكة.حلّل ال ّنص تحليال مسترسال مستعينا بما يلي:
 في ال ّنص أطروحة واستدالل :ب ّين ذلك مبرزا وسائل االستدالل.ّ
الحق وسبل تحصيله ،استجل الحجج المستخدمة في إبراز ذلك مبديا
 في ال ّنص موقف منرأيك.
 -أبرز تجل ّيات ال ّنزعة العقل ّية عند ال ّتوحيدي في ال ّنص.

مقاييس اإلصالح (الموضوع ّ
الثالث)
تمشيّات اإلصالح

مراكز االهتمام ،ومجال األعداد
المراحل
يمكن أن نمهّد ب:
ال ّتمهيد:
مرحلة
 انشغال ال ّتوحيدي في كتاباته بالمسائل الفكريّةال ّتقديم3 :
المجرّ دة والخوض في دقائقها.
نقاط
أو
ّ
 كتابات ال ّتوحيدي صدى لما بلغته الثقافةالعربيّة اإلسالميّة في عصره من نضج في
معالجة القضايا الفكريّة والمعرفيّة
1
1.0
1
نشير إلى المصدر وكاتبه وموضوع ال ّنص :فال ّنص هو
ال ّتقديم الما ّدي:
المقابسة الرّ ابعة والسّتون وفيها يبحث ال ّتوحيدي في
أسباب االختالف في إدراك الحقيقة.
1
1.0
1
ث ّم نسوق أسئلة أو جمال تقريريّة نعلن من خاللها عن
ال ّتخلّص:
ّ
خطة ال ّتحليل ومحاوره:
 قيمة األطروحة. االستدالل على أسباب االختالف. مآل االستدالل وقيمته.1
1.0
1
ّ
نورد في مسته ّل الجوهر أقسام النص إذ يمكن تقسيم
مرحلة
التفكيك 1( :نقطة واحدة).
المقابسة حسب معيار البنية الحجاجيّة إلى مقطعين:
الجوهر:
ّ
األطروحة( :بداية النص"...ك ّل إنسان جهة"):( 11نقاط).
ّ
ّ
الحق:
اختالف الناس في سبل تحصيل
السّيرورة الحجاجيّة الّتي يمكن تفريعها إلى قسمينفرعيّين :المثل وال ّتعليق
علما وأنّ تقسيم المقابسة تقسيما ثالثيّا (أطروحة-
سيرورة-استنتاج).
1
1.0
1
ّ
التحليل 6(:نقاط).
 المقطع  :1األطروحة.
المقطع 1مصدرها :منقولة عن فيلسوف إيريقيّ (أفالطون)/
ال ّناقل (أبوحيّان عن أبي سليمان المنطقيّ )
ّ
الحق
مدارها :اإلقرار باالختالف في مقدار إدراك
ّ
الحق  /نوعه:
لدى ك ّل فرد ال في مبدإ الوصول إلى
ّ
معرفيّ  ،ال ّتفكير حول المعرفة .المقولة :نصيب الناس
ّ
الحق ،وتنسيب نصيب ك ّل واحد منه ،ال يمتلك
من
الفرد الواحد الحقيقة كاملة ،بل له جزء منها.
ّ
أدوات ال ّتعبير عنها :اإليجاز وال ّتقرير المؤكد (إنّ )
واإلضراب(بل) واالزدواج تركيبيّا (لم يصبه ال ّناس في
ك ّل وجوهه ،وال أخطاؤه ،في ك ّل وجوهه) واإلطالق
( ّ
الحق  /ال ّناس).
ّ
في اإلطالق والتنسيب واإليجاز ،تسويغ للسّيرورة
2 1.0
1 1.0
1
وتبرير لضرب المثل:

المقطع 2
 4نقاط

لألطروحة شكال وداللة ووظيفة بنائيّة في ال ّنص.
المقطع : 2االستدالل.
المثل وال ّتعليق:
تقوم الحكاية المثليّة مقام حجّ ة المماثلة:
ورود المثل على لسان أفالطون (االنتقال من ال ّتجريدإلى ال ّتجسيد)
شكال :البنية السّرديّة ومقوّ ماتها (اإلطالق في ّالزمان
والمكان والفواعل (فيل-عميان )...تماهيا مع خصائص
الحكاية المثليّة).
داللة ورمزا :اعتماد إحاالت رمزيّة مباشرة واضحةّ
الحق كامال /الجوارح :رمز زوايا ال ّنظر
(الفيل :رمز
ّ
ّ
الحق /أقوال ك ّل
الحق /العميان :رمز السّاعين إلى
إلى
ّ
للحق).
واحد من العميان :وجوه جزئيّة
ّ
الحق واحد ووجوه تحصيله مختلفة.
وظيفة :وظيفة المثل :الجانب ال ّتعليمي (مراعاةاختالف مراتب المتقبّلين في الفهم بتجسيد المجرّد
وتفصيل المجمل) /اإلمتاع (ال ّتأثير بالقصّ )  /الخروج
بالمعرفة من مدارها ال ّنخبويّ  .تفسير ذلك بخطورة
الرّ هان :السّعي إلى توسيع دائرة المتقبّلين للقبول بمبدإ
االختالف وتسويغ االختالف بين ال ّناس في تحصيل
ّ
الحق.
 تعليق الفيلسوف:
ّ
عود إلى ال ّتنظير :الفاء التفسيريّة "فك ّل"  /المعجم( ّ
الطباق "جمعهم /فرّ قهم -الصّدق /الخطأ") ظاهره
أخالقيّ وداللته معرفيّة :ال ّتعبير عن موقف من اختالف
ّ
الحق لتبرير االختالف
ال ّناس في تحصيل وجوه من
بينهم باختالف زوايا السّعي إليه.
وظيفته :وظيفة تعليم ّية (ال ّتوضيح وال ّتفسير وتوجيهالفهم) /وظيفة حجاج ّية :إقناع المتقبّل بإشراكه في
استخالص ال ّنتائج وتب ّني الموقف "فانظر /وانظر".
يقوم ال ّتعليق مقام العبرة في الحكاية المثليّة.
موقف أبي سليمان من الخبر:
مضمونه :الموقف من الخبر:االستحسان والمسايرة "نكت حسنة مفهومة":
ال ّتجاوز :بتحديد ال ّشروط الواجب تو ّفرها في العالم
لل ّتقليص من دائرة االختالف (ال ّتمييز بين مستويين في
ّ
الحق لدى العقالء :مستوى أوّ ل يكون فيه العاقل
إدراك
محكوما بنوازع ذاتيّة (ال ّنظر /القلبّ /
الطبع /الهوى)
هي مداخل لالختالف ،وثان يخضع لضوابط ذهنيّة
وخصال معرفيّة تقلّص من االختالف (البراعة/
اال ّتساع /ال ّتحصيل /السّبق /ال ّتدبّر)

مرحلة
الخاتمة (2
نقطتان)

 موقف أبي سليمان :مسايرة فتعديل يؤ ّكد
أهميّة براعة العاقل وشمول معرفته وا ّتساعها
وربطها بالعمل (ال ّتدبّر) لل ّتقليص من دائرة
االختالف.
بناؤه :االستنتاج "لهذا" – الحصر "ال...إال ّ" –االستدراك "لكنّ "  /ال ّتدرّ ج من مسايرة األطروحة إلى
تجاوزها (لكنّ البارع المتسّع.)...
وظيفته :عقليّة بتقليب المسألة على وجوهها المختلفة، 2نقطتان للقسم 2نقطتان
وباالنتقال من البحث في أسباب االختالف في إدراك
للقسم الفرعي
الفرعي 1
ّ
الحق إلى تأسيس ال ّشروط المعرفيّة ح ّتى تتقلّص دائرة
2
ّ
الحق.
االختالف في إدراك
عالقة الفكر العربيّ اإلسالميّ بالفكر اليونانيّ تتجاوز
مجرّ د ال ّنقل إلى ال ّتعديل واإلضافة
يمكن أن نشير إلى:
ال ّتقويم2( :نقطتان).
 ارتباط فكر ال ّتوحيدي بالسّياق المعرفيّّ
الحق وإن اختلف
لعصره ،فهو يقرّ بوجود
ال ّناس في سبيله.
 أنّ المقابسة تعكس درجة متطوّ رة من ال ّنضجالفكريّ ّ
للثقافة العربيّة اإلسالميّة الّتي تجاوزت
فعل المعرفة إلى ال ّتفكير حول المعرفة ،إال ّ أنّ
هذا الجهد لم يصطنع له بعد مصطلحات
مناسبة وبقي في دائرة األفق المعرفيّ لعصره.
2 1.0
1 1.0
1
يمكن أن نعتبر أنّ ال ّنص:
ال ّتأليف1( :نقطة واحدة)
 بني على ثنائيّتين :ال ّتجسيد /ال ّتجريد-1
1.0
1
المسايرة/المجاوزة.
 تبرز فيه ال ّنزعة العقليّة بنية (األطروحة/السيرورة /ال ّتعليق) وداللة (اإلقرار بمبدإ
ّ
الحق /ال ّشروط المعرفيّة
االختالف في تحصيل
ّ
الحق).
إلدراك
ال ّنص نموذج لبنية المقابسة :تع ّدد األصوات
اإلجمال:
(الفيلسوف /المنطقيّ  /األديب) ،الحواريّة وال ّتثاقف.
1
1.0
1
ال ّنص على طرافته يبقى محكوما بشروط عصره
الموقف:
المعرفيّة والحضاريّة ،يقرّ بمبدإ االختالف في تحصيل
1.0
1
ّ
المعرفة دون أن يدرك مفهوم النسبيّة بمعناها اإلبستميّ
الحديث.
ّ
ّ
ّ
ننزل النص منزلته من تاريخيّة النثر العربيّ القديم
فتح آفاق:
ّ
(اإلشارة إلى الحكاية المثليّة لدى ابن المقفع) وبلويه
1.0
1
ّ
ّ
درجة النضج في عصر التوحيدي.

تلميذنا العزيز مرحبا بك و أنت تقبل علينا يحفزك األمل في النجاح و يحدوك العزم لتحقيق
األفضل .فإليك ما به نساعدك على تحقيق هذا القصد في مادة الفلسفة.
سنقطع معك الخطوة األولى في هذا العمل باإلجابة عمّا نتوقعه من استفساراتك ونفتتح معك
المسار باإلجابة عن سؤال  :ماذا يطلب من المترشح إلى امتحان الباكالوريا في مادة الفلسفة في
شعبة اآلداب؟
تستدعي اإلجابة على هذا السؤال التعريف بالموضوع الفلسفي سواء كان في شكل إقرار أو
سؤال أو نص .إنه اختبار يتب ّين مدى قدرتك على التفكير في مسألة فلسفية مخصوصة  .و
يقتضي هذا التفكير تشخيص المسألة المطروحة باعتبارها إشكاال فلسفيا :انتروبولوجي أو
ابستيمولوجي أو أكسيولوجي .و هذا التشخيص يقتضي انتباها إلى المفاهيم األساسية الواردة في
منطوق الموضوع ،و إلى الروابط المعلنة و الضمنية  ،والتي نتوصل بالنظر إليها إلى تحديد
المسألة و ما يترتب عنها من تفريعات.
و لكي نساعدك على هذه المهمة  ،أنجزنا موضوعات البكالوريا التي طرحت في الدورتين
 :الرئيسية والمراقبة جوان  ،2012عمال تحضيريا تضمّن رصدا للمفاهيم و تفكيكا لها ،و تحديدا
للروابط المنطقية بينها ،ومساءلة للدالالت التي تفضي إليها ،قصد تخيّر الداللة المالئمة لسياق
الموضوع.
لقد انتهينا بفضل هذا الجهد إلى تحديد العناصر الممكنة  ،لمعالجة موضوع ما  ،انطالقا من
منطوق القول أو من المعاني المتضمنة في هذا المنطوق.
عمليات الرصد و التفكيك وضعناها في خانة سمّيناها " العمل التحضيري :التفكيك" ،و
نعني به السلوك الذي يمكن أن نسلكه إزاء الموضوع لكي نفهمه و نحلله و ننقده .و تعمّدنا اإلمكان
ألنّ تناول الموضوع الفلسفي ال يسجن ضمن إمكانية واحدة؛ و إنما ينفتح على عدة إمكانيات،
شريطة أن يتوفر فيها التماسك من جهة و المتانة الفلسفية من جهة أخرى .
توازي هذه الخانة واحدة أخرى وضعناها فيها "تنبيهات منهجية" .رأينا تنبيهك إلى بعض
المزالق أو دعوتك إلى بعض التوصيات في كل خطوة من خطوات العمل التحضيري  ،هي مرشد
ضح  ،لطبيعة هذه الخطوات و ضرورتها  .فانظر إلى هذه الخانات في توازيها وفي
لك و مو ّ
تكاملها وتثبت من (النقالت) الذهنية التي تستوجبها مراحل العمل سواء في األسئلة أو في التحليل
المفهومي أو االستنتاجات.اما الخطوة الموالية في عملنا هذا فقد تمثلت في تخطيط  ،فيه عناصر
ممكنة و مضامين للموضوع المقترح.
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و قد تفادينا عمدا عبارة "إصالح موضوع"  ..ألن ما نق ّدمه إليك ليس إصالحا فعال ،و ليس
نموذجا مثاليا هو المالئم الوحيد للموضوع المطروح؛ هو فقط مسار عمل له منطقيته الداخلية و
وجاهته نفيدك به ،ال لكي تحفظه وتتذكره يوم االمتحان  ،و إنما نق ّدمه إليك عيّنة عمّا يمكن أن
يكون عليه إنجاز المقال  ،تستأنس به  .و نحن بما نقدم إليك  ،نريد أن تكون قادرا على التفكير
متدرج وإشكالي عندما تطرح عليك مواضيع البكالوريا.
بنفسك بشكل منظم و ّ
لهذا نعتبر أن تناولك لهذه العيّنات من المواضيع هو مساعد لك كي تستع ّد لالمتحان .و لكنه
مساعد ال يعوض البتة الجهد الذي عليك أن تصرفه في التدرّب على الكتابة ،إذ هو الكفيل بجعلك
قادرا على النجاح في تناول مواضيع االمتحان.
و نحن من هذا المنطلق نقترح عليك طريقة عمل تساعدك على االستثمار الجيّد لهذه العيّنات
وتشتمل على الخطوات التالية:







اختر موضوعا من قائمة المواضيع المدرجة في هذه العيّنات و س ّجله في ورقة.
عد إلى الدروس التي أنجزتها في القسم و التي تتصور أن لها عالقة بالموضوع
الذي اخترته.
أنجز عمال تحضيريا على شاكلة ما هو موجود في العيّنات التي اقترحنا عليك دون
أن ّ
تطلع على العمل الخاص الذي قدمنا لك في شأن الموضوع المذكور.
قارن بعد ذلك بين ما توصّلت إليه بمفردك و بيّن ما قدمناه إليك ،و حاول التعرف
إلى أسباب التفاوت أو التباين إن وجدت  ،و النظر في المنزلقات التي قد تكون
وقعت فيها.
ال تخف من التفكير :إ ّنه متعب و لكن ممارسته ممتعة.
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األول :هل تقوم الهوية على التماثل أم على االختالف؟
الموضوع ّ

تنبيهات منهجية

العمل التحضيري  /التفكيك

 تحديد صيغة السؤال تساعدالبعد الصيغي( :مساءلة صيغة السؤال.).
 ورد الموضوع في شكل سؤال يتكوّ ن من ح ّدين بينهما  :إمية "هل على ضبط أطروحاته المعلنة أويقوم على  ...أم تقوم على "...
المضمرة.
 يطلب الموضوع وضع تحديد للهوية انطالقا من البحث في تعريفين تحديد الصيغة أو طريقةمقترحين على التلميذ.
 يقتضي االشتغال على الموضوع :تحليل الح ّد األول و تحليل الحد الصياغة يمكن من معرفة ما إذاالثانيو اختبار "اإلمية"  .أي مساءلة السؤال نفسه باعتباره يطلب منا كان السؤال حدا واحدا أو إمية أو
أن نختار بين الحدين.
قولة أو مفارقة ...
 مساءلة السؤال  :بتخطي اإلمية نفسها باعتبارها تفترض مفاضلةبين حدين .و يتم ذلك بتنسيب أحد الحدود أو تنسيبهما معا .و البحث  -تحديد صيغة السؤال يم ّكن من
في تصور آخر للهوية ال يقوم على التناقض بين طرفي " اإلمية " ضبط مراحل المقال :التحليل
أي بين :التماثل و االختالف.
والنقاش.
 االنتهاء إلى اقرار ثالث مراحل للمقال: تحليل الحد األول :التماثل قوام الهوية.
صيغ
بين
التمييز
 تحليل الحد الثاني :االختالف قوام الهوية.
المساءلــــــــــة و الوقوف على
 تخطي التناقض بين الحدين و اقتراح أفق آخر للعالقة خصوصية كل صيغة و على
بينهما :الهوية المركبة :التنوع داخل الوحدة.
طرافتها يساعد على فهم السؤال.
 قد تتشابه المواضيع – األسئلة*
*
*
– و االنتباه إلى الصيغة الخاصة
* البعد المغهومي ( :مساءلة مفاهيم السؤال ).
هو السبيل للنجاح في طرح
تقوم الهوية على التماثل :النظر إلى الهوية بوصفها نمط وجود
بسيط (فردي أو جماعي) ال يحتاج إلى غيره أو المختلف عنه أو الموضوع و عدم االنزالق في
األخطاء .
الغريب عنه.
 اعتبار الهوية القائمة على التماثل مع ذاتها ،ماهية مكتملة و متجانسة يت ّم تحديد المفاهيم سياقيا.وثابتة.
 اعتبار هذه الهوية عالمة دالة على الخصوصية و على التمايز  -االنتقال من الداللة اللغوية إلىوالفرادة .و سبيال للتميز عن المختلف  ،بل و رفض له.
الداللة االصطالحية ثم إلى الداللة
 النظر إلى الهوية القائمة على التماثل بوصفها هوية متماسكة و نقيةمقابل الهويات المختلفة التي ينظر إليها من موقع التظنن و الريبة .السياقية للمفهوم.
فإقرار االختالف هو موطن الفوضى و مصدر تهديد للهوية.
 أشكلة المعنى ( )notion اعتبار الهوية تقوم على التماثل هو قول يمكن أن يفضي إلى:وترجمته إلى مفهوم هو الوقوف
 رفض التواصل مع اآلخر المختلف.
على الطابع االعضالي /االشكالي
 سيادة التعصب بما هو انتصار لإلنغالق.
فيه و التمكن من البعد االحراجي
 اقرار الصراع مبدأ للتعامل مع اآلخر.
والفلسفي فيه أيضا.
 شيوع منطق الهيمنة.
تقوم الهوية على االختالف  :بوصفها عالقة بينذاتية و بوصفها ذات
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بعد تاريخي و باعتبارها سردية.

-

 تتصادى المفاهيم و تنتجتوترات فيما بينها و تكشف عن
حقول اشكالية يتم التوصل إليها
بالتدرج.
 يقتضي السؤال أن نضعمفاهيمه موضعا فلسفيا عاما و أال
نربطها بمجال فلسفي بعينه أو
بفيلسوف بعينه إال بقدر ما يحتمل
السؤال ذلك.

اعتبار الهوية ذات أساس اختالفي هو تأكيد على دور اآلخر في
اثراء الهوية و تأكيد على الدور اإليجابي للتنوع.
اعتبار الهوية تعتني بلقاء الهويات األخرى بوصفها هوية انسانية
تنتمي إلى المشترك االنساني و ال تنتكر للتنوع و ال للكثرة.
اعتبار التواصل و الترجمة و المثاقفة شرط امكان اللقاء باآلخر.
اعتبار االختالف قواما للهوية سبيال إلى تخطي أفق المركزية
والهيمنة.
النظر في "اإلمية" باعتباره حرفا فاصال بين ح ّدي الهوية .و اعتبار
البعد األوّ ل لالمية يقوم على المفاضلة بين ح ّدي الهوية .أمّا البعد
الثاني فيقوم على تنسيب هذين الح ّدين و تلمّس :إمكان االلتقاء بينهما
و ذلك بـ:
 التشريع للتنوع الثقافي و للمثاقفة.
يترجم البعد االشكالي عن حصيلة
 التشريع لقيم االعتراف و التسامح.
ما انتهى إليه العمل في البعدين
 التشريع للكوني المفتوح أفقا للقاء االنسان باالنسان.
الصيغي و المفهومي.

البعد اإلشكالي ( :صياغة اإلشكالية المحورية و فروعها ).
في البعد االشكالي :يتم تحديد
يمكن أن تصاغ اإلشكالية بالتساؤل عن داللة الهوية و عن أسس تشكلها االشكالية المحورية و فروعها.
وعمّا إذا كانت تتأسس على منظور تجانسي و تماثلي و تفترض الثبات بالنظر الى مراحل طرقها في
والوحدة أم إذا كانت تتأسس على التنوّ ع و على االختالف و االعتراف المقال.
باآلخر و تقوم على الكثرة و تعترض االنفتاح .و بالتساؤل عمّا إذا كان  -عند الوقوف على االطروحات
التناقض بين التصوّ رين قابال للتجاوز اعالنا لالقرار بالحق في االختالف و
نتمكن من بلورة االشكاليات و
إعالء لالقرار بتخطي الهيمنة؟
اختيار نمط المحاجة التي
سوف يتم اتباعها في مراحل
 تفترض فروض اإلشكالية:العمل المختلفة :تحليال و
 مساءلة الهوية في عالقتها بالتماثل و في داللتها االنطولوجية
نقاشا.
واالنتروبولوجية.
 مساءلة الهوية في عالقتها باالختالف و في داللتها  -طرح المشكل الفلسفي في
الموضوع  /السؤال،يجب أن
االنطولوجية و االنترؤوبولوجية و في شروط امكانها.
يتالءم مع صيغة السؤال:
 مساءلة االمية عما اذا كانت نهائية و عما اذا كانت قابلة
قولة،
للتجاوز نحو أفق أرحب يتم فيه تجاوز نزعة الهيمنة
والمركزية أو االنغالق و التعصب نحو االعتراف بالتعدد و
التنوع.
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تنبيهات منهجية

العمل التحضيري  /التفكيك

أو امية أو اختبار فرضية ،أو مفاضلة
أو تعاقب ،أو سبب و نتيجة...
صياغة المشكل تساؤلية
احراجية تعبّر عن تو ّتروإعضال
ويتضمن المشكل بعدين :تحليلي
وتقييمي.

العمل التحضيري  /التخطيط
 .Iمقدّمة:
أ -التمهيد :يمكن للمتر ّشح أن يمهّد للموضوع باالنطالق من:
 تنامي خطاب الهوية راهنا و هو ما يبرّ ر ال ّنظر في حقيقتها و استكشال مقوّ ماتها. التوتر الذي يسم العالقات بين األفراد و الثقافات و الذي يصل ح ّد العنف المهدد للوجود اإلنساني باسم الدفاععن الهوية.
 التعارض بين النظر إلى اإلنساني في تكثره و تنوعه من جهة و الدفاع عن الوحدة و تشريعها من جهةأخرى.
ب -طرح اإلشكال و ذلك بالتساؤل مثال:
إمكانية أولى :ماذا نعني بالهوية؟ و ما هي أسس تشكلها؟ هل تتأسس على منطق التجانس و التماثل و تفترض
الثبات و الوحدة أم تتأسس على منطق التنوع و االختالف و تفترض الكثرة و التنوع؟ أال يقتضي تحديد الهوية
تجاوزا لهذه النقائض و تخطيا للتعارض بين التماثل و االختالف؟
إمكانية ثانية :إذا كان الواقع االنساني يشهد التنوع و االختالف ،فأي أثر لذلك على تصورنا للهوية؟ أال ينبغي
رفض االختالف بالنظر الى ما قد يمثله من تهديد للهوية التي ال تستقيم اال على أساس التماثل؟ لكن أال يتولد
عن هذا الرفض تشريع للعنف في عالقة األنا بالغير؟ و هل أننا إزاء تعارض حقيقي بين التماثل و االختالف
في تحديد قوام الهوية و حقيقتها أم إزاء تعارض زائف؟
إمكانية ثالثة :كيف تتحدد و ما هي مقوماتها ،هل تقوم على التماثل الذي ينفي كل اختالف؟ و هل يعكس
االختالف أزمة الهوية؟ و هل في تشريع االختالف ما ينفي التماثل ضرورة؟
 .IIالجوهر:
يطالب المترشح باالشتغال على سؤال الموضوع وفق التمشي التالي:
لحظة أولى :في بيان أن التماثل هو أساس الهوية:
 .1تحديد الهوية:
 على معنى الذات عينها التي التي تفيد الهو هو أو التي تفيد ثبات كنه الشيء و استمراره. على معنى الهوية ( الشخصية  /الثقافية ) التي تفترض تجانس األنا  /النحن مع ذاته وانفصاله عن المغاير و المختلف.
تحيد داللة التماثل على معنى التجانس و الوحدة و الثبات.
 .2مقومات االقرار بان التماثل اساس الهوية:
على مستوى انطولوجي:
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 النظر الى الهوية بما هي جوهر بسيط  ،مكتف بذاته ال يحتاج في وجوده و تعينه الى غيره. النظر الى المختلف على معنى الغيرية او الغريب او العرضي. اعتبار االختالف تهديدا للهوية و مصدر ازمتها او اغترابها.على مستوى انثروبولوجي:
 النظر الى الهوية بما هي العالمة الدالة على الخصوصية و علال تمايزها و فرادتها. التعامل مع المختلف على أنه تهديد للهوية .النظر إلى المغاير بمنطق االزدراء أو الخشية. النظر إلى التماثل بما هو عالمة الوحدة و التماسك في مقابل االختالف وتجنب التشتتوالتناقض.
 اعتبار العقل أو الوعي عالمة الوجود الكوني لالنسان أو ماهيته النوعية و هو ما يتعارضمع االختالف بما هو عالمة سيادة األهواء و االنفعاالت أو انشداد االنسان الى واقع
اجتماعي وتاريخي متنوع.
 .3في حدود القول بالتماثل كقوام للهوية:
 رفض التواصل مع اآلخر المختلف ذاتا كان أو كيانا. إحالل العنف بما هو محدد لشكل العالقة مع اآلخر. سيادة التعصب بما هو ادعء انتصار للهوية و الحفاظ عليها. النظر إلى الصراع كمحدد لكل عالقة مع اآلخر. شيوع منطق الهيمنة و الرغبة في إلغء اآلخر. التشريع لمنطق مركزية األنا أو النحن عبر إضفاء طابع القداسة على الخصوصي.لحظة ثانية :في بيان أن االختالف هو أساس الهوية:
 .1تحديد داللة الهوية على معنى:
 الهوية المركبة متعددة المنابع. تجاوز النظر إليها على أنها ماهية ثابتة منغلقة على ذاتها إلى اعتبارها كينونة منفتحةومتحركة.
 استبدال الهوية القائمة على الذاكرة الرافضة للتاريخ بهوية تقوم على الذاكرة التاريخية.تحديد داللة االختالف في ارتباط بالتمايز و التفرد و التعدد و الكثرة و التحول.
 .2في مقومات االقرار بأن االختالف أساس الهوية:
على مستوى أنطولوجي:
 النظر إلى الذات  /و الهوية من زاوية أنطولوجيا العالقة. الهوية تتحدد على أساس عالقة بينذاتية أي االعتراف المتبادل ببين ذوات مختلف. الهوية تاريخية تفيد الحركة و تتأسس على التفاعل مع التاريخ تأثيرا و تأثرا. تنبني الهوية – المشروع على تجربة معيشة لتكون دوما شيئا آخر غير ما هي عليه.على مستوى أنثروبولوجي:
 اعتبار أن الهوية الثقافية تغتني بلقاء الهويات. النظر الى الهوية بما مرنة قادرة على استيعاب النكاسب التي راكمتها االنسانية. النظر الى االختالف على انه عالمة  /شرط ابداع وجب تقريظه ال التنكر له. تأكيد أهمية التواصل مع المختلف بدل اقصائه. تجاوز مركزية الذات أو المركزية االثنية. .3في حدودو القول باالختالف كقوام للهوية:
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 االختالف بما هو انفتاح غير مشروط على اآلخر يمكن أن يفضي الى تص ّدع الهوية. تحول االختالف إلى ادعاء لتقويض االختالف ذاته من أجل تعميم نمط ثقافي على كل العالم(العولمة).
لحظة ثالثة :في تجاوز مفارقة التماثل و االختالف:
النظر إلى االختالف و التماثل كمقوم للهوية سواء على مستوى فردي أو ثقافي:
-

-

المختلف هو دوما التشبيه و المجاور.
وجود وحدة انسانية داخل التنوع و وجود التنوع داخل الوحدة أو االعتراف باالختالف وراء
التماثل و التماثل في االختالف  ،من ذلك أن البشر متماثلون باللغة مختلفون باأللسن أو
متشابهون بالثقافة متنوعون بالثقافات.
التشريع لقيمة التسامح.
التشريع للتثاقف.

مالحظة أولى :يكتفي المترشح بمعالجة الموضوع اعتمادا على سجل انطولوجي او انثروبولوجي.
مالحظة ثانية :يطالب المترشح باالشتغال على نقطتين في كل عنصر.
المالحظة الثالثة :يمكن للمترشح أن يختار تمشيا مغايرا كأن يبدأ باللحظة الثانية بدل اللحظة األولى كما
يمكنه أن يدمج اللحظة الثانية والثالثة  .كما يمكن له أن يختار تمشيا يرجح فيه امكانية على اخرى شريطة
استحضار االمكانية الثانية نقدا  /أو أن يدرج النقطة الثالثة من اللحظة األولى مع النقطة الثالثة من اللحظة
الثانية في اللحظة الثالثة...
-

توظيف المرجعيات الفلسفية  :كانط ،هيغل ،مرلوبونتي ،سارتر ،دولوز ،ستراوس ،ماركس،
موران.. ،
الكشف عن المسلمات الضمنية لنص السؤال باالنتباه الى ما يفترضه من عسر انشاء قول
فصل حول الهوية.
بيان رهان السؤال بالتاكيد على قيمة التحرر من تورم الهوية أو تحرير االنسان من هاجس
الخوف من االختالف و بتدبر مقام لالختالف.
بيان راهنية السؤال بالتأكيد على ما تثيره مسألة الهوية من اشكاالت من جهة عالقة االنسان
بذاته أو عالقته بثقافته أو من جهة ما تثيره العولمة من صدام بين الهويات.
التفطن الى ان التماثل و االختالف يمكن ان يندرجا في سياق خطاب ايديولوجي حول
الهوية.
التفطن الى اهمية التفكير في شروط امكان تجاوز التعارض بين التماثل و االختالف و
التفكير في عوائقه ( العولمة ).
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الموضوع :قيل ال يهتم النموذج العلمي بمعرفة الواقع قدر اهتمامه بالتحكم فيه  .حلل هذا القول و ناقشه مبينا
طبيعة العالقة بين النموذج العلمي و الواقع.
تنبيهات منهجيات
العمل التحضيري  /التفكيك
-

البعد الصيغي( :مساءلة صيغة السؤال).
ورد الموضوع في شكل قولة مشفوعة بسؤال .بما يقتضي تحليل القولة و
مناقشتها وفق ما يطلبه السؤال.
تتك ّون القولة من حدين  :معرفة النموذج العلمي للواقع و تح ّكم النموذج
العلمي في الواقع.
تنفي القولة وجود توازن بين الح ّدين :اذ تقر أن النموذج يهتم بالتحكم
اكثر من اهتمامه بالمعرفة.
القولة تتهم النموذج العلمي باالنحياز الى التحكم منه الى المعرفة.
يطلب الموضوع :تحليل القولة و مناقشتها من خالل الوقوف على طبيعة
العالقة بين النموذج العلمي و الواقع .
تقتضي صيغة الموضوع:
 الوقوف على عالقة النموذج العلمي بالواقع و كيفية معرفته
له.
 الوقوف على تحكم النموذج العلمي بالواقع و مستوياته.
 مناقشة هذين العالقتين  :المعرفة و التحكم من خالل الوقوف
على مكاسب هذا االقرار و حدوده.

*البعد المفهومي ( مساءلة مفاهيم السؤال).

 االنتباه الى خصوصية السؤاليساعد على تحليل مراحله دون
مزالق منهجية.
 االنتباه الى اداة النفي - :ال – فيهذا السؤال يساعدنا على التثبت
من عدم توازن حدي القولة.
 قراءة التعليمة التي تلي القولةتمكننا من تحليل المطلوب
ومناقشته و الربط بين القول
والسؤال الذي يليها.
 التمييز بين الصيغ المختلفةللمساءلة يمكن من الوقوف على
طرافة الموضوع و على
خصوصيته.
 تتطلب المناقشة تنسيب الموقفالمثبت أو نقضه  .و في هذه
الحالة يمكن الوقوف على
مكاسبه و على حدوده.
 -تحدد المفاهيم حسب السياق:

النموذج العلمي :باعتباره بناء ينشئه العالم وفق معايير صورية و
 في العمل التحضيري تحددمخبرية و تداولية ( استعمالية ) بهدف حل مشكل بعينه.
المفاهيم :لغويا و فلسفيا و
 اهتمام النموذج العلمي بالواقع  :يتم انطالقا من عدم التسليم بوجود واقع سياقيا.في ذاته .بل الواقع هو ما يبنيه العالم وفق مقتضيات  :تركيبية و داللية و
تداولية.
 النموذج العلمي يحدد في عالقة التاكيد على الطابع االختزالي في عالقة النموذج العلمي بالواقع حيث اولى بــ  :معرفة الواقع .و فييعتمد استراتيجية اهمال و اختزال و تبسيط.
عالقة ثانية بــ  :التحكم في
 اهتمام النموذج بالواقع يتم من أجل الفهم و الفعل أي أنه اهتمام من أجل الواقع.مشروع  .فهو ذو بعد إجرائي.
العلمي :باعتباره بناء يتم من أجل التحكم :الطابع الذرائعي للنموذج - ،تحدد المفاهيم في عالقة بشكل
القولة :ال يهتم  ...بقدر ...
والطابع التحكمي في عالقة بمختلف مراكز القرار:
 النموذج العلمي هو :المعرفة  /مشروع.
 ابستيمولوجيا النمذجة ال تفصل بين المعرفة و الفعل.

 ينال المفهوم داللة في التحليلويت ّم توسيع الداللة أو مراجعتها
في المقال.

ال يهتم  ...قدر اهتمامه  :ال ينفي القولة اهتمام النموذجالعلمي بالواقع
 تمثل لحظة االشكلةاستيفاء لماولكن تأكد على أنه يتوجّه بذلك إلى التحكم فالمعرفة تتم من أجل التحكم.
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انتهى اليه العمل في مستوى :
قراءة صيغة الموضوع ( شكله
) و مضمونه.

*البعد اإلشكالي ( بناء اإلشكالية المركزية و فروعها ).

 هل في اهتمام النماذج العلمية بالتحكم في الواقع ما ينفي عنهااالهتمام بمعرفته؟ و هل يمكن الفصل بين مطلب المعرفة و مطلب الفعل؟
أال يعبّر الرهان التحكمي عرف عن تضخيم لقيمة النجاعة على حساب  -بلورة االشكالية و فروعها هو
عمل يأخذ بعين االعتبار ما تم
مطلب المعنى؟
 ما هو النموذج العلمي و كيف تحدد خصائص المعرفة التي ينتجها التوصل اليه من احراجات فيمايخص مضمون المشكل و من
بالنظر إلى عالقته بالواقع و بالحقيقة؟
اطروحات فيما يخص مراحله.
 ما داللة تحكم النموذج بالواقع و ماهي مستوياتهذا التحكم؟ كيف غدت عالقة المعرفة بالتطبيق ؟ لحظة االشكلة  :هي نواة العمل هل من شأن هذا التمفصل الجديد بين النظري و المعياري أن يخ ّل الفلسفي و االشكالية هي مداربالتوازن المطلوب بين النجاعة و المعنى.
االهتمام في مستويات المشكل
المتنوعة و في رهاناته
واستتباعاته النظرية و العملية.
 يعكس صياغة االشكاليةوفروعها التمشي المنطقي
والمنهجي المزمع اتباعه في
المقال.

العمل التحضيري  /التخطيط
 .lمقدّمة:
أ -التمهيد :يمكن للمتر ّشح أن يمهّد للموضوع باالنطالق من:
ما تطرحه عالقة النماذج العلمية بالواقع من صعوبات حيث يتجاذبها مطلب تقديم معرفة بالواقع
و مطلب التحكم و التأثير فيه قصد تغييره.
التعارض القائم بين مثل أعلى للمعرفة يروم الحقيقة لذاتها و تصور للعلم يروم النجاعة و التحكم
في الواقع قصد تغييره.
ب – طرح اإلشكال و ذلك بالتساؤل مثال:
 إمكانية أولى:أية عالقة تحكم ارتباط النماذج بالواقع هل هي عالقة معرفة و إدراك لحقيقة الواقع أم هي أكثر من
ذلك فعل و تحكم؟ و هل تكون الصبغة التحكمية  /التداولية للنماذج مدعاة للتشكيك في وظيفتها و
قيمتها المعرفية؟
 إمكانية ثانية:هل في اهتمام النماذج بالتحكم في الواقع ما ينفي عنها االهتمام بمعرفته؟ و هل يمكن الفصل بين
مطالب المعرفة و مطلب الفعل؟ أال يعبّر الرهان التحكمي عن تضخيم قيمة النجاعة على حساب
مطلب المعنى؟
 ll.الجوهر:
 القسم التحليلي:
يحلل المترشح اطروحة الموضوع القائمة على االقرار باهتمام النموذج العلمي بالتحكم في الواقع اكثر
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من اهتمامه بمعرفته و ذلك وفق التمشي التالي:
لحظة أولى :بيان المنزلة المعرفية للنموذج العلمي:
أ -تعريف النموذج العلمي :بما هو بناء ينشئه العالم وفق معايير صورية و خبرية بهدف حل مشكل
بعينه.
ب -خصائص المعرفة التي ينتجها النموذج:
 في عالقتها بالواقع:
 ال تسلم النماذج بوجود واقع في ذاته يسعى العلم الى إدراكه بموجب كونها تعتبر أن الواقع هو مايبنيه العالم وفق مقتضيات تركيبية و داللية و تداولية يفرضها منطق البناء و التركيب ال منطق
التحليل.
 الطابع االختزالي للنموذج يقضي باعتماد استراتيجية تبسيط و إهمال ال يمكن أن تأخذ فياعتبارها جميع خصائص الواقع بل مجموعة من البرامترات ( الثابتات ) دون غيرها.
 الواقع الذي تبنيه النماذج ليس بالواقع الثابت و النهائي بل هو واقع متغير و متحول وفق الغاياتالتي من أجلها يقع إنشاء النموذج ،فيتعدد الواقع بمقتضى تعدد النماذج التي ننشئها حوله.
 مطلب النمذجة هو الفهم من أجل الفعل. في عالقتها بالحقيقة:
 تجاوز منطق النمذجة للتصورات القائمة على منطق المطابقة الحاضرة في الواقعية الساذجة أوفي التوجه الوضعي الذي يرى في العلم اكتشافا للقوانين الحتمية المتحكمة و المفسّرة للظواهر.
 االنتقال من براديغم االكتشاف إلى براديغم اإلنشاء.يستخلص المترشح أن المعرفة التي ينتجها المنمذج هي معرفة – مشروع ال يستقيم امرها
إال باقترانها بالفعل و هو ما يؤكد أولوية مطلب التحكم.
لحظة ثانية  :بيان الوظيفة اإلجرائية للنموذج و ذلك بــ :
أ – داللة التح ّكم :بما هو السيطرة على الوقائع أو األنساق بكيفية تسمح بتوجيهها و توظيفها و
الفعل فيها وفق غايات محددة:
ب – آلية التحكم :تقوم على محاكاة األنساق الطبيعية و إنشاء أنساق اصطناعية تملك القدرة على
الفعل و التأثير في كليهما كما يمكن لألنساقاالصطناعية أن تصبح أشبه ما يمكن باألنساق
الطبيعية.
ج  -مستويات التحكم:
 يخدم النموذج ثالثة أصناف من األدوار  :بناة النموذج و مستعملوه و المنجزوه المفترضون لهوالمتحكمون في األنساق ،فتكون للنماذج فعالية اجتماعية و اقتصادية و سياسية.
 للنماذج عالقة مباشرة بمختلف مراكز القرار بل هي تساعد و تهيئ التخاذ القرار و هو مايضاعف قدرتها على تغيير الواقع و التأثير فيه.
 إبراز أن قيمة النموذج تكمن أساسا في فعاليته أو نجاعته و قدرته على حل المشكل الذي منأجله صمّم و أنشئ.
 للنماذج عالوة على على وظيفته المعرفية  ،وظائف استكشافية و توقعية و معيارية و هو مايجعلها قادرة على تغيير وجهة الواقع وفق المقاصد التي يراها المنمذج.
يستنتج المترشح:
ان المعرفة – المشروع التي تنتجها النمذجة هي معرفة تحتكم إلى معايير النجاعة و
الفعالية.
ال تفصل ابستيمولوجيا النمذجة بين المعرفة و الفعل و تنظر الى الحقيقة بما هي الفعل.
مالحظة :يمكن للمترشح ان يتخيّر تمشيا مغايرا كأن يقدم تحليل التحكم على بيان المنزلة
المعرفية للنموذج العلمي.
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النقاش:
أ – المكاسب:
 تثمين الترابط الذي يقيمه النمذجة بين األبعاد المعرفية  /لنظرية للنماذج و األبعاد التطبيقيةالنفعية.
 ابراز دور ابستيمولوجيا النماذج في بناء تصور جديد للواقع بعيد عن الواقعية الساذجة من جهةوعن التصورات الوضعية المبالغة في القول بمبدإ الحتمية من جهة أخرى.
 تثمين القدرة اإلبداعية للعقل البشري التي تكشف عنها النمذجة. إبراز أن أهمية الجانب التطبيقي و التحكمي ال ينفي عن النماذج وظيفتها المعرفية. تثمين الطابع االقتصادي للنمذجة.ب – الحـــدود:
 بيان ما يمكن أن يؤدي إليه تغيير المسارات الطبيعية من إخالل بالتوازنات الطبيعية للظواهرخاصة في ما يتعلق بمجال المناخ أو علم األحياء أو حتى في المجال االقتصادي الذي استبدل الواقع
الفعلي بالواقع االفتراضي و ما أفرزه ذلك من أزمات مالية متتالية (.مخاطر هيمنة االفتراضي ).
 بيان أن التداخل بين الجانب العلمي و الجانب المعياري قد يؤدي إلى إجحاف في فرض لعقالنيةأداتية تبالغ في تضخيم قيمة النجاعة و المنفعة على حساب قيم أخرى.
 الخدمات المعرفية و العملية التي تقدمها النماذج ال تحصنها من النقد الفلسفي الذي يسعى إلىكشف األبعاد السلطوية المتخفية وراء إرادة المعرفة و التح ّكم.
مالحظة:
يكتفي المترشح بأحد المكاسب و أحد الحدود و إن زاد على ذلك يرتقي إلى المجال الموالي.
 توظيف المرجعيات الفلسفية ( فاليزر  -كوهن – باسكال نوفال – كونت – باشالر –ماركوز)...
 الكشف عن المسلمات الضمنية لنص الموضوع و االنتباه إلى ما يحتويه من نقد ضمني إلرادةالتحكم القائمة داخل النماذج أو االنتباه إلى أن النمذجة قد ال تعبر عن طريقة علمية و إنما عن
طريقة تستعمل العلم لغايات نفعية.
 الكشف عن رهان الموضوع و المتمثل في الوعي بضرورة التيقظ إلى ما تحتويه النمذجة منإرادة السيطرة و التحكم في الطبيعة و في االنسان أو غلى ضرورة تخليص العلم من طابعه
األداتي أو من انخراطه في التبرير االيديولوجي.
 بيان راهنية المشكل من جهة أن النمذجة العلمية تطرح تحديات كبيرة على الفكر العلميالمعاصر بما أنها تجبره على مراجعة عالقة المعرفة العلمية بالتطبيق كما تدفعه إلى إعادة
تعريف مفهوم العقل ذاته.
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الموضوع :تحليل نص لــ  :جون راولس.

النصّ
العدالة هي الفضيلة األوىل للمؤسّسات االجتماعيّة مثلها مثل احلقيقة بالنسبة إىل األنساق الفكريّة.
ومهما تكن درجة أناقة نظريّة ما واقتصادها ،وجب رفضها أو مراجعتها إنْ مل تكن حقيقيّة .وباملثل مهما
كانت املؤسّسات والقوانني ناجعة وحمكمة التنظيم ،وجب إصالحها أو إلغاؤها إنْ كانت جائرة .فكلّ فرد
يتمتّع حبرمة قائمة على العدالة ال ميكن انتهاكها حتى باسم رفاه اجملتمع بأسره .ومتنع العدالة هلذا
السبب أن يُربَّر فقدان عدد قليل من البشر حلرّيتهم بالتّرفيع من االمتيازات اليت حيظى بها معظم البشر.
وهي ال تُجيز أن تعوّض التّضحيات املفروضة على األقلّية مبضاعفة االمتيازات اليت تتمتّع بها األغلبيّة.
هلذا ُيعَدّ تساوي اجلميع يف احلقوق املدنيّة واحلرّيات أمرا ال رجعة في يف جمتمع عادل .فاحلقوق اليت
تضمنها العدالة ليست موضوع مساومة سياسيّة وال رهينة حسابات املصاحل االجتماعيّة .إنّ السبب
الوحيد الذي جيعلنا نقبل بنظريّة خاطئة هو غياب نظريّة أفضل منها ،وباملثل فإنّ ال ُي ْسمَحُ بِجَوْر إالّ
إذا ما كان ضروريّا لتفادي جَوْر أعظم .ومبا أنّ احلقيقة والعدالة هما الفضيلتان األوليان للسلوك
اإلنسانيّ ،فهما ال حيتمالن أيّ وفاق.
جون رولس ،نظرية العدالة.

حلّل هذا النصّ يف صيغة مقال فلسف ّي مستعينا باألسئلة التالية.
 ما الذي يربّر اعتبار العدالة فضيلة أساسيّة حسب النصّ ؟ فيم تتمثّل مقوّمات اجملتمع العادل ؟ هل جتوز لنا املفاضلة بني مطلب احلرّية و مطلب العدالة ؟ -إىل أيّ حدّ تستقيم املماثلة اليت أقامها الكاتب بني العدالة و احلقيقة ؟
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تنبيهات منهجية

العمل التحضيري  /التفكيك
*استخراج شبكة المفاهيم و تحديدها سياقيا:
 يتض ّمن النص مجموعة من المفاهيم األساسية  :العدالة ،الفضيلة ،الحقيقة،القوانين الناجعة ،الحرية ،األغلبية ،األقلية ،المساواة ( في الحقوق و في
الحريات) ،الجور ( الضروري) ،يتم تحليل هذه المفاهيم و االشتغال عليها
وتحديدها ضمن سياقها من النّص  ،و من لحظات الحجاج على االطروحة
المعلنة فيه.
 مفهوم العدالة أو العدالة بوصفها فضيلة هو المفهوم المرجع في النص: العدالة هي قيمة القيم أي القاعدة التي تقوم عليها المؤسسة
االجتماعية  .فهي قيمة أساسية و فضيلة مؤسساتية و بوصفها معيارا
للتمييز بين النظم االجتماعية الجائزة و تلك التيتريد أن تكون سليمة.
 للعدالة أولية على الرفاه االجتماعي و على النجاعة القانونية .
باعتبارها شرط التوزيع للثروات.
 مفهوم الفضيلة  :باعتبارها معيار العدالة  .إن الفضيلة هي مرجع العدالة.و يتم ذلك من خالل مماثلة بينها و مفهوم الحقيقة.
 مفهوم الحقيقة :يقيم الكاتب موازاة بين الفضيلة و العدالة من جهةوالحقيقة و االنساق الفكرية من جهة ثانية .الفضيلة معيار العدالة و
الحقيقة معيار االنساق الفكرية .و الحقيقة يمكن تعديلها بحسب مبدا قابلية
التكذيب والعدالة يمكن تفنيدها بحسب مدى نجاعة القوانين و مدى عدم
سقوطها في الجور االجتماعي .
 القوانين الناجعة و الحرية ،األغلبية  /األقلية  :...هي مفاهيم تؤثثالموازاة المشار إليها آنفا في النص و هي مفاهيم تشتغل في المقام الثاني
بالنظر إلى مرجعها :العدالة  /الحقيقة.
 تتبلور هذه المفاهيم بالتدريج و بالتوازي مع حركية النص .لذا يمكن: ال تحديد المفهوم حيث يعرفه الكاتب فحسب.
 يمكن تحديده في سياق الوقوف على رهان الكاتب من
أطروحته.
 يمكن اثراؤه من خالل الكشف عن المسلمات الضمنية و من
خالل التبعات المترتبة عنه.
 تحديد المفهوم هو مهمة دينامية و اشكالية ( .انظر التخطيط ).

العمل التحضيري  /التفكيك

 الضرورة تقضي بأن يقرأ النصمرارا حتى يحصل الفهم االجمالي له
ونشرع الحقا في تحليله في جزئياته.
 شبكة المفاهيم و العالقات القائمةبينها تؤشر على النظام الفكري للنص
وعلى نسق التفكير في المسألة
المحورية و على البنية الفلسفية لكيفية
عرض األفكار و المحاجة عليها.
 توجد المفاهيم ضمن حيّز معنوي،وتتصادى فيما بينها لتنتج توترات
اشكالية من الضروري االنتباه اليها
وتعيينها وضبطها.
 تحديد المفاهيم هو اجراء منهجييقتضيه االشتغال على :نظام الحجاج
وعلى نسق عرض االفكار و على
استخراج المشكالت الجزئية.
 توجد بين المفاهيم عالقات :تضمن،تواطؤ ،استتباع ،تناقض ،تقويض،
تنسيب ...لذا يجب أخذ ذلك بعين
االعتبار عند تحديدها.
 الروابط المنطقية هي بمثابة حلقات:الوصل ،الفصل ،الدمج ،االستنتاج ...
بين مختلف مراحل النص.
 قد تكون األولوية في النص قداعطاها الكاتب  :لالشكلة أو الحجاج أو
المفهمة ،غير أنكل واحدة منها تتضمن
ضرورة اآلخرين.
 ضبط الروابط المنطقية و االشتغالعليها يساعد على التفطّن الى دينامية
النص :الحجاج االستداللي ،المماثلة،
الخلف...،
 صياغة االشكالية و فروعها هياستيفاء لمسار البحث.
 االسئلة التي تلي االشكالية تغطيلحظتي التحليل و المناقشة.

تنبيهات منهجية
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*تحديد الوابط المنطقية و بلورة مسار الحجاج و تحديد االطروحات:
 العدالة هي  ...و تمنعالعدالة لهذا السبب  ...لهذا يعد تساوى  ...إنالسبب الذي  ...و بالمثل.
 هذه النقالت بين التعريف و االستنتاج االول و الثاني و التاكيد والمماثلة .هي ما يظهر من حركية النّص انطالقا من الروابط المنطقية
القائمة فيه.
حجاجيا :يضع الكاتب اطروحة و يقدم لها تعريفا ثم يبرهن علينا:
 باالقرار باولوية العدالة بوصفها قيمة القيم.
 باعتبار العدالة ضامنا للحريات.
 باعتبار العدالة غير قابلة للمساومة.

*ضبط االشكالية المحورية و فروعها:
ما السبيل إلى تحقيق وجود اجتماعي امثل :هل يكون ذلك باالفراط في الرهان
على النجاعة و احكام التنظيم و التحكم أم بمنح العدالة منزلة اولية  .و اذا
كانت الفضيلة هي قيمة القيم كيف يمكن درء الجور و تحقيق الحرية؟
 ماهي العدالة و كيف تتحول الى فضيلة مؤسساتية و معياراللتمييز بينالنظم االجتماعية الفاسدة و تلك التي تكون سليمة؟
 كيف للعدالة ان تضمن الحريات و ما هي شروط التوازي بين االقراربالمساواة و الحقوق المدنية؟
 كيف يمكن مجابهة مبدا النجاعة و المردودية؟ و هل يمكن فعالاالرتقاء بالعدالة الى قيمة اخالقية للحاكم و لمؤسسة الحكم؟
 هل بالوسع التوافق مع الكاتب في مسعاه الى تعديل النظرية الليبيراليةللحكم؟

العمل التحضيري  /التخطيط
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 .lالمق ّدمة:
أ ـ التمهيد :يمكن للمترشح أن يمهد باالنطالق من :
إمكانية أولى
 ما يتسم به واقع اليوم من تناقضات و صراعات على المستويين االقتصادي و السياسي ،توجب إعادةالنظر في األسس التي يقوم عليها المجتمع سواء تعلق األمر بمجال العمل أو مجال الدولة ،و من ثمة البحث
عن سبل أفضل و قواعد أ سلم يمكن أن تضمن ما يرنو إليه البشر من عدالة و حرية و ذلك عبر مراجعة
شروط تحقق هذين المطلبين.
إمكانية ثانية
 التباين الهائل بين مستوى التقدم التقني و االقتصادي الذي حققهالبشر و ما يعيشه المجتمع البشري منتأزم على مستوى القيم ،و ما نجم عن ذلك من خيبة أمل في النماذج االقتصادية و السياسية السائدة ،فرضت
ضرورة العودة إلى مساءلة المبادئ األساسية التي تحكم النظام االجتماعي و البحث من جديد عن إمكانية
التأليف بين بين العدالة و الحرية و النجاعة.
 طرح المشكل :إمكانية أولى:
 هل أن ما حققه البشر من تقدم على المستوى االقتصادي و التقني اليوم ،يبيح التضحية بالعدالة  ،أمأنه ال معنى ألي تقدم في غياب نظام اجتماعي عادل؟
إمكانية ثانية:
ما السبيل إلى تحقيق وجود اجتماعي أمثل؟ هل يكون ذلك باالفراط في الرهان على النجاعة و إحكام
التنظيم ،أم بمنح العدالة منزلة أولية؟
 . IIالجوهر:
القسم التحليلي:
يحلل المترشح أطروحة الكاتب القائلة بأن بناء نظام اجتماعي سليم يقتضي اعتبار العدالة قيمة تأسيسية
غير قابلة للمساومة ،و ذلك ببيان:
 .1االقرار بأولوية العدالة  ،مقارنة ببقية القيم باعتبارها القاعدة التي تقوم عليها المؤسسة االجتماعية:
 oبما هي قيمة أساسية.
 oبما هي فضيلة مؤسساتية.
 oبما هي معيار التمييز بين النظم االجتماعية السليمة و غير السليمة.
 oباعتبار أولويتها على الرفاه و النجاعة .
 oاعتبار العدالة شرط إمكان التوزيع العادل للثروات يسمح بتجاوز تناقض المصالح.
يدعم المترشح ذلك باعتماد المماثلة الواردة في النص بين العدالة و الحقيقة.
 .2العدالة باعتبارها ضامنا للحريات و الحقوق المدنية.
 oقيام العدالة على اإلقرار بالمساواة في الحريات و الحقوق المدنية للجميع.
 oاعتبار أن الحقوق المدنية و الحريات تفقد معناها في غياب العدالة .
 oاعتبار أن العدالة تقضي بأن مصالح األغلبية ال تبرر انتهاك حقوق األقلية و حرياتها.
 .3في أن العدالة غير قابلة للمساومة:
 oاعتبار العدالة المبدأ األساسي الذي ال يقبل المقايضة باسم أية قيمة أخرى.
 oاعتبار أن مقوالت المصلحة االجتماعية و النجاعة و النظام رغم ما لها من قيم ال تبرر
التنازل عن العدالة.
ينتهي المترشح إلى االقرار بأهمية العدالة و مركزيتها رغم تواصل وجود أشكال عدة من
الالمساواة و الظلم و أن النظام االجتماعي العادل ليس هو النظام الذي تغيب فيه كل
أشكال الجور بل النظام األقل ظلما.

مالحظة أولى
يمكن للمترشح أن يتبع تمشيا مغايرا كأن ينطلق من اإلشارة إلى المواقف التي يستبعدها الكاتب.
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مالحظة ثانية:
يمكن للمترشح أن يفهم لفظ وفاق الوارد في آخر النص على معنى التوافق و التواضع أو على معنى المساومة
والتنازل.
النقاش:
أ ـ المكاسب:
 oإعادة االعتبار لمفهوم العدالة في ظل واقع تسوده النجاعة.
 oتجاوز الحقل النظري للعدالة إلى البحث في شروط تحققها.
 oاعتماد تصور اجرائي للعدالة بدال عن التصور الجوهراني الكالسيكي.
 oاالرتقاء بالعدالة من اعتبارها فضيلة أخالقية للحاكم إلى اعتبارها قيمة مؤسساتية.
ب ـ الحدود:
 oالسكوت عن األسباب الموضوعية للتفاوت االجتماعي.
 oوقوف الكاتب عند حدود ترميم النظرية الليبيرالية دون تناول أسسها.
 oالتظنن على اقرار الكاتب بأولوية العدالة مقارنة ببقية القيم كأن يعتبرالحرية قيمة أولية.
مالحظة :يكتفي المترشح بأحدد المكاسب و أحد الحدود و إن زاد على ذلك يرتقي إلى المجال الوالي.
 oتوظيف المرجعيات الفلسفية ( راولس  ،كانط ،روسو  ،بنتام  ،لوك  ،أرسطو ،هابرماس ،
ايريك فايل)
الكشف عن المسلمات الضمنية لموقف الكاتب كأن ينتبه المترشح إلى:
 oمحاولة إضفاء صبغة انسانية على األنظمة الليبيرالية.
 oنقد النزعة ارداتية و البراغماتية في تعاملها مع االنسان.
 oبيان راهنية المشكل كأن يشير المترشح إلى واقع التناقضات التي تعيشها النظم الليبيرالية .
الرهان :إرادة تجاوز خيبة األمل في التصور الليبيرالي الكالسيكي و النزعة النفعية و تجاوز التصور
و النزعة الكليانية.
االشتراكي
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السند:
ّ
ِ
❶ قال تعاىل" :ونََّزلْنَا علي َ ِ
الشريعة قائمة على مبادئ إسالميّة
كل َش ْيء" (النّحل .)98 /على ❷ ّ
اب تِْب يَانا ل ِّ
َْ
ك الكتَ َ
َ
األول ،وإليه ومستلهمة هلا ،لكنّها تركيب قانوينّ قام
ضوء هذه اآلية وأمثاهلا ّقرر العلماء مجيعا أ ّن القرآن أصل ّ
الشريعة ّ
حجيّتها واعتبارها .ولكن إذا به الفقهاء من وجهة نظر حاجات
ترجع داللة األدلّة األخرى ،فهو الّذي ّ
دل على ّ
وضعنا جبانب ذلك قوله تعاىل" :وأَنْزلْنا إِلَيك ِّ ِ
ي للنَّ ِ
اس َما ن ِّزَل جمتمعهم التّارخييّة واحمللّيّة .ورّّبا كان
َ ََ ْ َ
الذ ْكَر لتبَ َّ
إِلَْي ِهم"(النّحل ،)44 /مثّ استعرضنا آيات األحكام فيه ،وجدنا أ ّن أكثر بيانه بإمكاهنم وإمكان غريهم يف ظروف خمتلفة
ئي ليفسح اجملال لرسول اهلل ليقوم وأوضاع أخرى وانطالقا من القيم واملبادئ
إمجايل ال
لألحكام
ّ
تفصيلي ،وكلّي ال جز ّ
ّ
ليتسّن للمجتهدين استعمال عقوهلم يف تطبيق كلّياته اإلسالميّة نفسها ،إجياد تركيبات مباينة
بالبيان الّذي أمره به ،و ّ
بالضرورة
مر األزمان نسبيّا ،أي خمتلفة دون أن تكون ّ
حسبما حي ّقق للنّاس مصاحلهم ويتالءم مع خمتلف البيئات على ّ
مناقضة أو نافية لألوىل.
الشريعة ويتجلّى عمومها وأبديّتها.
لتظهر مرونة هذه ّ
الرابعة3441 ،ه 3891 -م ،ص341
دّ .
حممد مصطفى شليب ،أصول الفقه اإلسالمي ،ال ّدار اجلامعيّة ،بريوت ،الطّبعة ّ

السند:
أسئلة فهم ّ

د .برهان غليون ،فلسفة التّج ّدد اإلسالمي ،جملّة االجتهاد ،العدد
السنة الثّالثة 3433ه 3883-م ،ص.111
 33وّ ،31

السند.
 .3ح ّدد اإلشكال الّذي يعاجله ّ

وعرفه اصطالحا.
 .1اذكر ال ّدليل ّ
السند ّ
لكل من اجلملتي املسطّرتي يف ّ
الشرعي املناسب ّ

اخلاصيّتي الواردتي يف اجلدول التّايل بعد نقله إىل ورقة االمتحان.
 .1اكتب آية قرآنيّة أو حديثا نبويّا يناسب ّ
الخاصيّة
ع /ر
ّ
الشمول
3
ّ
الواقعيّة
1
سؤال حترير املقال:

اآلية أو الحديث النّبوي

النص وحت ّديات الواقع.
االجتهاد يف جمال التّشريع
اإلسالمي ضرورة تفرضها طبيعة ّ
ّ
وبي أمهّيّة ما قد حيصل بي اجملتهدين من تباين يف النّتائج.
حلّل ذلكّ ،

السند9( :نقاط)
أسئلة فهم ّ
مقاييس إسناد
األعداد

األجوبة
األول:
السؤال ّ
ّ )1

السند :ما دور االجتهاد يف توسيع دائرة التّشريع واالستجابة لقضايا النّاس املتج ّددة؟
اإلشكال الّذي يعاجله ّ
السؤال الثّاني:
ّ )2

المصطلح

الجملة

ليفسح اجملال لرسول اهلل
ليقوم بالبيان.

السنّة
ّ

ليتسّن للمجتهدين
و ّ

االجتهاد

استعمال عقوهلم.

السؤال الثّالث:
ّ
ع /ر
3
1

الخاصيّة
ّ
الشمول
ّ
الواقعيّة

كل إجابة أخرى صحيحة.
مالحظة :تقبل ّ
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التّعريف

الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم من
كل ما صدر عن ّ
هي ّ
قول أو فعل أو تقرير ممّا يصلح أن يكون دليال حلكم

شرعي.
ّ

44

(إذا توقّفت اإلجابة عند كلمة "تقرير"تقبل إجابته)

الشريعة
استفراغ الوسع يف طلب العلم بأحكام ّ

اآلية أو الحديث النّبوي
ِ
قال اهلل تعاىل" :ونََّزلْنَا علي َ ِ
كل َش ْيء"
اب تِْب يَانا ل ِّ
َ َْ
ك الكتَ َ
(النّحل)98/
ِ
ِّين ي ْسر"
الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم" :إ َّن الد َ
قال ّ

41

سؤال حترير املقال31( :نقطة)
المعايير

توافق المنتوج مع الموضوع:

المؤ ّشرات

مقاييس إسناد األعداد

التّالؤم مع املوضوع

ص أو الواقع.
توفّق املرت ّشح يف بيان دواعي االجتهاد سواء على مستوى النّ ّ

السند فهما وتوظيفا:
صرف في ّ
حسن التّ ّ

السند ّبا يساعد املرت ّشح على طرق املوضوع ومعاجلته ،مثل طرق
استعمال املعلومات واألفكار الواردة يف ّ
تعّب عن
مفصل ،كلّي ،جزئي )...وأ ّن االجتهادات يف جمال التّشريع ّ
ص على األحكام (جمملّ ،
داللة النّ ّ
حاجات اجملتمع يف حلظة تارخييّة معيّنة.
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سالمة المضامين المق ّدمة:

سالمة املعلومات

 مفهوم االجتهاد.ص وحت ّديات الواقع.
 دواعي االجتهاد :طبيعة النّ ّ -تارخييّة اآلراء االجتهاديّة.

النص ،االجتهاد ،القطعي /الظّ ّّن ،األصل /الفرع،
تمثّل المصطلحات والمفاهيم المتّصلة بالموضوعّ :

20

الشرعي...
العلّة ،املصلحة ،املقصد ّ

تح ّكم المتر ّشح في اللغة المستخدمة رسما وتركيبا.

دعم األفكار وتأييدها بشواهد نقليّة و/أو عقليّة و/أو أمثلة واقعيّة.

 أدلّة نقليّة مثل:

الّبهنة واالستدالل

ِ
الكتَاب ِمْنه آيات ْحم َكمات ه َّن ُّأم ِ
ك ِ
الكتَ ِ
اب َوأ َخر متَ َش ِاِبَات"
 قال اهلل تعاىل" :ه َو الَّذي أَنْ َزَل َعلَْي ََ
َ
َ
(آل عمران)1/
ِ َّ ِ
ِ
 وقال أيضا" :ولَو رُّدوه إِ َىل َّ ِ ِين يَ ْستَ ْنبِطونَه ِمْن ه ْم" (النّساء)91/
َْ َ
الرسول َوإ َىل أ ِويل األ َْم ِر مْن ه ْم لَ َعل َمه الذ َ
 أقر الرسول صلّى اهلل عليه وسلّم معاذا عندما بعثه إىل اليمن على االجتهاد ،حي سأله" :كيف تَ ْق ِضي
ْ َ
ّ ّ
ال :أَقْ ِ
ال بِسنَّ ِة رس ِ
ضي بِكتَ ِ
ال فَِإ ْن َلْ َت ْد؟
ول اهللِ ،قَ َ
ال فَِإ ْن َلْ َِت ْد؟ قَ َ
اب اهللِ ،قَ َ
ضاء؟ قَ َ
ض لَ َ
ك قَ َ
إِذَا َعَر َ
َ
ول رس ِ
ول اهللِ ملا ي ْر ِضي
ال َعلَْي ِه
الس َالم :احلَ ْمد هللِ الَّ ِذي َوفَّ َق َرس َ
ال :أَ ْجتَ ِهد َرأْيِي َوَال آلو .فَ َق َ
قَ َ
الص َالة َو َّ
ّ
َ
َ
اهللَ َوَرسولَه" (أبو داود)
 أدلّة عقليّة مثل:
الشارع منه.
النص القرآين ودور العقل يف استجالء مقصد ّ
 تقدمي أمثلة ّتبي طبيعة ّ
 أمثلة واقعيّة مثل:
 وقائع احلياة املتج ّددة حتتاج إىل اجتهاد. -مناذج الختالف اجملتهدين( .اختالفهم يف تقسيم العطاء مثال)

حتوله من
تغري الظّروف واألحوال (اإلمام ّ
 مناذج لرتاجع بعضهم عن اجتهاداته بسبب ّالشافعي عند ّ
العراق إىل مصر.)...
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درج في عرض المضامين وتنظيمها وتناسق األفكار وارتباط بعضها ببعض:
حسن التّ ّ

يتضمن التحرير:
أن ّ

 المق ّدمة :يعتّن فيها ب :

تطور احلياة وت ّدد وقائعها يقتضي مواكبة التّشريع
العام الّذي ّ
 حتديد اإلطار ّيتنزل فيه املوضوعّ :
هلا...
 ضبط اإلشكاليّة املطروحة :مدى أمهّيّة االجتهاد يف التّشريع اإلسالمي. حتديد اإلشكاليّات الفرعيّة :ما تعريف االجتهاد؟ ما دواعيه؟ ما أمهّيّة ما قد حيصل بياجملتهدين من اختالف؟

 الجوهر :يعتّن فيه ب :
-3

تعريف االجتهاد.

 -1دواعيه.
ص:
أ-
طبيعة النّ ّ
النص إىل االجتهاد وإعمال العقل.
 oدعوة ّ
نص (قرآنا وسنّة) محّال أوجه.
 oهو ّ

وضوح املنهج

تنوع تصاريف اخلطاب القرآين والنّبوي.
ّ o
عامة وقضايا كلّيّة.
 ورود بعض النّصوص يف شكل قواعد ّ -انبناؤها على مبدأ التّعليل.

 مراعاهتا للمصلحة.الشارع من ذلك.
خاصا أو مطلقا ممّا يقتضي البحث عن مراد ّ
عاما أو ّ
ص ّ
 قد يرد النّ ّلكن
تنوع النّصوص من حيث القطعيّة والظّنّ يّة :فنصوص القرآن كلّها قطعيّة من حيث الورود ّ
 ّظن
بعضها ّ
قطعي الورود وال ّداللة ،أو قطعي الورود ّ
ظّن ال ّداللةّ ،أما النّصوص النّبويّة فمنها ما هو ّ
وظّن الداللة ،ويقتضي ذلك إعمال
ظّن الورود ّ
قطعي ال ّداللة أو ّ
ال ّداللة ،ومنها ما هو ّ
ظّن الورود ّ
العقل ملعرفة املراد منها.
لكل
 oتفاوت العقول يف إدراك املراد من النّصوص الختالف الثّقافات واألفق املعريف ّ
جمتهد.
يضطر العقل إىل
 oتناهي النّصوص :جاءت نصوص األحكام حمدودة من حيث العدد ّمما
ّ
ابتكار آليّات ومناهج تساعد على إعطاء أحكام مناسبة ملا يستج ّد من الوقائع فظهر
القياس واالستحسان واملصاحل املرسلة وحنو ذلك من مناهج التّشريع اإلسالمي.

ب -حت ّديات الواقع:
بتغري األزمان واألشخاص.
 عدم تناهي الوقائع :ال تعرف األحداث استقرارا ،فهي تتج ّدد ّتغري ظروف النّاس وأحواهلم بل إدراكاهتم ومعارفهم ممّا
وتطور الزمن ال يعّن فقط ّ
 إ ّن ّتغري الواقع ّ
يؤدي إىل تديد النّظر يف النّصوص.
ّ
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أهميّة ما قد يحدث من اختالف بين المجتهدين:
ّ

 االختالف بي البشر ظاهرة طبيعيّة وصحيّة.النص القرآين والنّبوي وثرائه ،وهو ما مسح بتع ّدد األفهام.
 ّيعّب االختالف عن غّن ّ
وتنوعها( .ظهور املذاهب الفقهيّة
 تاريخ التّشريع اإلسالمي يشهد حبصول تع ّدد االجتهادات ّاملختلفة)...
 يع ّد االختالف بي اجملتهدين من مظاهر ثراء احلضارة اإلسالميّة.تنوع اآلراء على االستجابة إىل التّح ّديات بأفضل احللول.
 يساعد ّالتوصل إليه ممّا يسمح بالتّجديد وإعادة النّظر
يعّب التّ ّنوع واالختالف عن نسبيّة ما متّ
 ّّ
واإلبداع.
كل ما يناسب حاله ،ممّا جينّبه
 االختالف توسعة على املكلّفي إذا ما روعيت آدابه ،حيث جيد ّالشارع.
الوقوع يف احلرج واملش ّقة وذلك من مقاصد ّ
لكل زمان ومكان.
 قدرة التّشريع اإلسالمي على مواكبة الواقع ّتدل على صالحه ّ

تتضمن:
ج -الخاتمةّ :

طرافة األفكار

النص وحت ّديات الواقع ،لكنّه
 حصيلة النّتائج ّاملتوصل إليها (االجتهاد ضرورة شرعيّة أملتها طبيعة ّ
مقيّد بضوابط متنعه من أن حييد عن حتقيق أهدافه)
 فتح املوضوع على أفق جديد من قبيل( :االجتهاد يف التّشريع اليوم :الواقع واآلفاق؟)تدل على عمق متثّل املرت ّشح للمطلوب يف اإلشكاليّة مثل :بيان شروط
تقدمي إضافات نوعيّة ّ
اجملتهد وجماالت االجتهاد املعتّب شرعا...
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منهجية المقال
يهدف المقال إلى اختبار قدرات التلميذ على توظيف
مكتسباته المعرفية والمنهجية لحل اإلشكاليات التي
يطرحها الموضوع وذلك من خالل:
 تفكيك نص الموضوع وضع تخطيط واضح يحترم ترابط عناصرالموضوع وتوازنها
 اختيار المعلومات المالئمة للموضوع وتبويبهاحسب العناصر
 التأليف بينها أي المعلومات االستنتاج.ويتكون المقال من ثالثة أجزاء:
 المقدمة وتهدف إلى طرح اإلشكالية من
خالل :تحديد اإلطار العام للموضوع ( اإلطار
الزّ ماني والمكاني وغيره ) ...ثم اإلعالن عن
عناصر الموضوع ويكون ذلك في شكل
تساؤالت.
 الجوهر وهو عبارة عن تحرير مسترسل
يتناول كافة عناصر الموضوع،كل عنصر في
فقرة مستقلة مع وجوب الربط بينها بجملة أو
سؤال (جملة الربط أو سؤال الربط )
ويتضمن كل عنصر من عناصر الموضوع
مجموعة األفكار والمعلومات المناسبة مع
ترتيبها منطقيا وتدعّم تلك األفكار
باإلستشهادات واألمثلة المالئمة
 الخاتمة وتهدف إلى:
 التقييم من خالل محاولة اإلجابة عناإلشكالية المطروحة بتحديد أهم االستنتاجات
 فتح آفاق على مسالة أو مسائل أخرى ذاتعالقة بالموضوع.

منهجية دراسة الوثيقة أو الوثائق
تهدف دراسة الوثيقة أو الوثائق إلى اختبار
قدرات التلميذ على:
 التعامل مع الوثيقة أو الوثائق قراءةوتحليال وشرحا واستنتاجا
 حسن استغالل المعلومات المكتسبةوتوظيفها لدراسة الوثيقة أو الوثائق
 ويتألف هذا العمل من ثالثة أجزاء: التقديم :يهدف إلى التعريف بالوثيقة أو
بالوثائق وطرح التساؤالت التي تثيرها
 التعريف بها أي تحديد طبيعتها ومصدرهاومؤلفها وإطارها التاريخي
 طرح اإلشكالية أو اإلشكاليات التي تثيرهاالوثيقة  /الوثائق باالعتماد على األسئلة
المصاحبة لها.
 الجوهر :يهدف إلى دراسة محتوى
الوثيقة  /الوثائق و إثرائها ويكون ذلك
في شكل تحرير مسترسل اعتمادا على:
 المعطيات التاريخية المكتسبة األسئلة المصاحبة الخاتمة :تهدف إلى تقييم الوثيقة أو
الوثائق من خالل:
 تحديد أهم االستنتاجات وإبراز حدودالوثيقة أو الوثائق
 فتح آفاق بطرح مسألة أو مسائل أخرىلها صلة بالوثائق

)

 الموضوع :المقال
أفرزت الحرب العالمية الثانية ظروفا جديدة ساعدت على استقالل الشعوب المستعمرة.
بين ذلك.

المقدمة
ساعدت نتائج الحرب العالمية الثانية على توفر الظروف السانحة لتحرر الشعوب المستعرة
منها ما ارتبط بالظرفية العالمية ومنها ما هو متعلق بالمستعمرات :تنامي الوعي الوطني .
فما هي الظروف الجديدة وما هي أهم موجات التحرر من االستعمار؟

 – Iالظروف المالئمة الستقالل المستعمرات
-

 -1الظروف الخارجية:
تراجع القوى االستعمارية بسبب تعرض بعضها لالحتالل خالل الحرب
تحولها ومستعمراتها إلى ساحات حرب :دمار وخراب وإنهاك اقتصادي
مناهضة القوتين العظميين لالستعمار :الواليات المتحدة األمريكية ( حق الشعوب في تقرير
المصير ) واالتحاد السوفياتي ( مناهضة االمبريالية )
دور المنظمات الدولية واإلقليمية في مساندة حركات التحرر الوطني :منظمة األمم المتحدة –
جامعة الدول العربية – مجموعة عدم االنحياز...
استفادة المستعمرات من الحرب الباردة وخاصة موقف االتحاد السوفياتي
 -2الظروف الداخلية:
استفحال أزمة المستعمرات :أزمة اقتصادية خانقة – مزيد انتشار الفقر وخاصة في األوساط
الريفية – تفاقم ظاهرة النزوح إلى المدن وتضخّ م األحياء الفقيرة حولها...

 مشاركة شعوب المستعمرات في الحرب وفي المجهود الحربي ( تجنيد  033ألف مقاتل منشمال إفريقيا مثال ) – تحمّلت المستعمرات التّبعات االقتصادية للحرب...
 تنامي الوعي الوطني لدى شعوب المستعمرات ومطالبتها بحقها في التحرر ( اعترافا لهابالجميل لما بذلته من تضحيات في سبيل الدول المستعمرة خالل الحرب ) مما أدى إلى تجذّر
الوعي الوطني وتشكيل جبهات وطنية للمطالبة باالستقالل.
 توفر المناخ المالئم لدفع حركات التحرر من االستعمار.

 – IIموجة استقالل المستعمرات
-

 -1استقالل المستعمرات في آسيا ( ) 1411 – 1491
استقالل سوريا ولبنان عن فرنسا
استقالل الهند عن بريطانيا ' ) 1491
استقالل أندونيسيا عن هولندا ( ) 1494
استقالل الهند الصينية عن فرنسا بعد هزمها في ديان بيان فو ( ) 1419
 -2موجة استقالل المستعمرات في إفريقيا ( ) 1443 – 1411
تحرر المستعمرات البريطانية بطريقة سلمية باستثناء ناميبيا :السودان – نيجيريا – كينيا...
تحرر المستعمرات الفرنسية بالنضال السلمي والمسلّح تونس والمغرب األقصى – 1411
الجزائر ...1412
تحرر المستعمرات البلجيكية :الكونغو  1410والمستعمرات البرتغالية :غينيا بيساو – أنغوال...
الخاتمة:
استقالل المستعمرات من أهم األحداث التي شهدها العالم بعد الحرب العالمية الثانية وأفضت
هذه الموجة إلى نشأة دول جديدة أثّرت في العالقات الدولية.

 مالحظة :يمكن قبول الدراسة التي تعتمد المقياس الزمني أو أشكال النضال الوطني في العنصر
الثاني.
**********************

)

 الموضوع الثاني :دراسة وثائق
الحركة الوطنية التونسية وسلط الحماية الفرنسية بين  1409و1401

التقديم
تمثل الوثيقة األولى مقتطفا من خطاب ألقاه الحبيب بورقيبة بمؤتمر قصر هالل في  2مارس
 1409ورد "بتاريخ الحركة الوطنية التونسية"  ،وثائق  :2الدستور الجديد  1401-1409ص
 24-21وتتناول الوثيقة الثانية "سياسة المقيم العام بيروطون" للحبيب بورقيبة وردت في كتاب
تاريخ الحركة الوطنية التونسية  ،وثائق  ، 0الدستور الجديد والجبهة الشعبية بفرنسا -1401
 1401ص  11أما الوثيقة الثالثة فهي حول "سياسة المقيم العام أرمان قيون" من نفس
المصدر السابق ص  .12وتتناول الوثائق االنشقاق في صلب الدستوريين ثم العالقات بين
فرنسا والحركة الوطنية التونسية التي راوحت بين القطيعة والحوار.
فما هي أبرز أسباب انعقاد مؤتمر قصر هالل وانعكاساته على الدستوريين وكيف تطورت
السياسة الفرنسية بتونس وردود فعل الوطنيين إزاءها؟
 – Iأسباب انعقاد مؤتمر قصر هالل وانعكاساته على الحزب الحر الدستوري الجديد
 -1األسباب:
 السبب المباشر :حسم الخالف بين اللجنة التنفيذية وجماعة الكسيون تونيزيان (العمل التونسي) األسباب العميقة :االختالفات بين األعضاء القدامى للحزب الحر الدستوري التونسي والجيلالجديد من الشباب الوطني المتحمّس والدّارس في فرنسا في التكوين وحول أسلوب العمل
الوطني :نخبوي لدى اللجنة التنفيذية مقابل االتّصال المباشر بالشّعب لدى جماعة العمل
التونسي.
 استحالة التعايش في تنظيم واحد فأصبحت القطيعة ال مفر منها.

 -2االنعكاسات:
 ح ّل اللجنة التنفيذية ورفت أعضائها تكوين "ديوان سياسي" يضم عناصر من "جماعة العمل التونسي" انشقاق الحزب الدستوري إلى حزب دستوري قديم ( اللجنة التنفيذية ) وحزب دستوري جديد"الديوان السياسي"
 الحزب الدستوري الجديد يتزعم الحركة الوطنية.
 – IIتطور سياسة سلطة الحماية وردود فعل الوطنيين تجاهها بين  1409و1401
 -1سياسة بيروطون المتصلبة وردود الفعل تجاهها:
 الحزب الدستوري الجديد يواصل تكوين الشّعب الدستورية ويدعو إلى التصعيد ضد فرنسا(مقاطعة البضائع الفرنسية – االمتناع عن دفع الضرائب)
 تعيين مقيم عام جديد ( مارسيل بيروطون ) المعروف بسياسته القمعية اعتقال قياديين من الحزب القديم ومن الحزب الجديد ونفيهم  :محمود الماطري واألخوينبورقيبة في سبتمبر  1409ثم الطاهر صفر والبحري قيقة وصالح بن يوسف في جانفي
1401
 منع نشاط الحزب وتعطيل الصحف :الكسيون والعمل...
 ردود الفعل :صمود التونسيين بأشكال متعددة كالمظاهرات والعرائض والبرقياتواإلضرابات ...وانخراط التالميذ والطلبة في العمل الوطني (المطالبة بإطالق سراح المعتقلين)
 فشل سياسة القمع وتعويض بيروطون بمقيم عام جديد.
 -2سياسة أرمون قيون التحررية وتفاعل الوطنيين معها:
 انفراج الوضع السياسي العام خالل سنة  ( 1401صعود حكومة الجبهة الشعبية للحكم فيفرنسا )
 إطالق سراح القيادات الدستورية المنفية في الجنوب التونسي إقرار حرية الصحافة واالجتماع تفاعل إيجابي للتونسيين :التجربة األولى في الحوار مع فرنسا :حزمة مطالب
الخاتمة
تبرز الوثائق مرحلة هامة وحاسمة من تاريخ الصراع الوطني مع فرنسا في فترة الثالثينات فقد
ظهرت مجموعة جديدة من الشباب الوطني تعامل مع فرنسا بطرق نضالية جديدة لقيت قبوال من
الشعب التونسي .لكن الحرب العالمية الثانية أطلّت لتعطّل العمل الوطني بتونس.
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I. ÉTUDE DE TEXTE
A.Compréhension
Commentaires des questions
Question 1.
Gervaise souhaite vivement louer une boutique pour
s’installer à son compte. Qu’est-ce qui, dans son
comportement et ses pensées, montre son attachement à la
réalisation de son projet ?

Exemples de réponses possibles
Gervaise souhaite vivement louer une boutique pour
s'installer à son compte. En effet, elle ne cesse d'y penser et
de faire des projets à ce sujet( « Cette boutique commençait
à lui tourner la tête »). Elle en fait une idée fixe qui la
préoccupe « continuellement », « matin et soir » et « elle
trouvait à y songer, les yeux ouverts, le charme d'un plaisir
La phrase assertive qui introduit la question oriente le
défendu ». Bref, tout, dans son comportement et ses pensées,
candidat vers un contenu spécifique du texte : le projet de
ce qu'elle fait, ce qu'elle dit et ce qu'elle ne dit pas, cela trahit
Gervaise (louer une boutique pour s’installer à son compte). son attachement obsessionnel à la réalisation de son projet.
La question porte sur l’analyse des comportements et des
Le fait qu'elle aille souvent voir la boutique en cachette,
gestes du personnage qui montrent l’attachement au projet. Il qu'elle se retienne pour ne pas en par1er tout haut,
s’agit donc de localiser et de relever des informations
continuellement, et qu'elle refasse sans cesse le calcul de
pertinentes en rapport avec cette idée d’attachement au
son coût et y songe, les yeux ouverts, prouve cet attachement
projet et de les reformuler.
obsessionnel.

1

Question 2.
Quelle attitude et quels sentiments les gestes, les silences et
les paroles de Goujet traduisent-ils lorsque celui-ci propose
son aide à Gervaise ?

2) Les gestes, les silences et les paroles de Goujet traduisent
tous une attitude de respect, de soutien et de
compréhension à l'égard de Gervaise. Tout en tenant à
lui venir aide, il prend toutes les précautions pour ne pas
froisser son amour-propre et sa fierté. Il hésite beaucoup
à lui proposer son aide. Cette hésitation est signe de gêne
et de trouble: « Il devait avoir une phrase grave à
prononcer... », etc. C'est pourquoi le refus de Gervaise le
met dans l'embarras.

La réécriture de la question permet d’appréhender la
question. On apprend dans l’énoncé que Goujet propose à
Gervaise de l’aider et que ses gestes, ses silences et ses
paroles traduisent à la fois une attitude et des sentiments.
Pour répondre à cette question, le candidat est appelé à
localiser le dialogue où il est question de proposition et de
centrer le travail sur les énoncés en rapport avec Goujet.

Suite à la proposition de Goujet, Gervaise est, d'abord,
confuse et gênée. Sa fierté et son sens de la dignité la
poussent à adopter une attitude de refus («Je ne puis pas
prendre l’argent de votre mariage, bien sûr !’). Ensuite,
agissant en femme responsable et dans l'espoir de le
dissuader, elle invoque les difficultés qu’elle aurait à le
rembourser dans des délais raisonnables et lui rappelle son
projet de mariage à lui qui nécessite, en toute logique, des
frais (« elle n’accepterait de l’argent sans savoir quand elle
pourrait le rendre. »). Enfin, devant l'insistance et
l'obstination de Goujet, Gervaise accepte son offre.

Question 3.
Comment l’attitude de Gervaise évolue-t-elle face à la
proposition de Goujet ?
Gervaise ne garde pas la même attitude face à la proposition
de Goujet. La consigne consiste à identifier les
informations qui montrent qu’il ya une progression. La
comparaison de la séquence qui se situe juste après la
proposition de Goujet avec la fin du texte donne au candidat
une idée claire sur cette évolution.

B.Langue
2

Commentaires des questions
Réponses possibles
1) Il devait avoir une phrase grave à prononcer ; il la
retournait, la mûrissait, sans pouvoir lui donner une
Il devait avoir une phrase importante (décisive) à
forme convenable.
prononcer; il la méditait (l'examinait,
Réécrivez cette phrase en remplaçant les mots soulignés par
l'analysait ou éventuellement la reformulait), la
d’autres de même sens.
mûrissait, sans pouvoir lui donner une forme
convenable.

2)Si elle n’en parlait pas tout haut, continuellement, c’était Si elle n'en parlait pas tout haut, continuellement, c'était
de crainte de paraître regretter les économies mangées par parce qu'elle craignait de paraître regretter les économies
mangées par la maladie de Coupeau.
la maladie de Coupeau.
Réécrivez la phrase en utilisant la structure : Si …
c’est parce que….

II. ESSAI
Vivre ensemble c'est, avant tout, venir en aide à son prochain, partager avec lui ses peines et ses plaisirs.
D’après vous, le comportement des hommes dans la société d’aujourd’hui correspond-il à cet idéal ?
Vous développerez, à ce propos, un point de vue argumenté illustré par des exemples précis.

3

Mots-clés : Idéal : vivre ensemble, venir en aide, partager (peines et plaisirs)
Thème : Partage
Problématique : Vivre ensemble est-il toujours placé sous le signe de l’aide et du partage.
Grandes lignes du développement : (à titre indicatif)
1.

L’idéal : venir en aide à son

prochain, partager avec lui ses peines et ses plaisirs
Vivre ensemble présuppose
la prise de conscience profonde de l’appartenance à une communauté avec laquelle on partage des valeurs
humaines, universelles, inaliénables indépendamment des différences.
La solidarité est l’une des
manifestations de cet idéal : « Je ne peux pas être heureux quand les autres sont malheureux ».
Venir en aide à son
prochain pendant les moments difficiles est un devoir humain: on ne peut pas laisser des êtres humains végéter
dans la misère et l’ignorance.
Alléger les souffrances des
hommes qui ont faim est une forme rudimentaire de partage : « Les uns meurent parce qu’ils ont trop mangé, les
autres meurent parce qu’ils n’on rien à manger »
2.
Mais
aussi :
haine,
intolérance, indifférence
Dans
une
société
matérialiste, l’indifférence ronge les rapports humains, le chacun pour soi en est l’expression édifiante.
L’égoïsme semble s’ériger
en devise dans la vie et donne lieu à toutes les formes d’opportunisme.
4

-

Le

communautarisme

aveugle génère l’exclusion et la haine entre les individus et les peuples.
-

Ces comportements sont à
l’origine des conflits qui sont à même de ruiner les fondements même de la société.

5

SECTION LETTRES
Première partie (12points)
A/QCM (8points)
Commentaire :
Le QCM ou questionnaire à choix multiples comporte des items portant sur une grande partie du
programme de SVT. La tâche du candidat consiste à relever sur sa copie les réponses correctes.
- Evitez de relever une réponse pour laquelle vous avez un doute car toute réponse fausse annule la
note attribuée à l’item
- Eviter de recopier les questions et les propositions
1
2
3
4
5
6
7
8
a, b
c
a, c
b, d
c, d
a, c
b
d

B/ C.R.O.C : la procréation (4points)
1) Nom : FIVETTE ou fécondation in vitro et transfert d’embryon.
2) les deux causes sont :
 L’oligospermie
 L’obstruction des trompes
3) Etape A : prélèvement des ovocytes par ponction
Etape B : traitement du sperme et sélection des spermatozoïdes
Etape C : mise en contact des gamètes dans un milieu de culture
Etape D : transfert de l’embryon dans la cavité utérine
Deuxième partie (8points)
IReproduction humaine (5points)
1) Expérience 1
Suite à une castration, on assiste à une stérilité et une régression des caractères sexuels secondaires
Les testicules assurent la production des spermatozoïdes et le maintien des caractères sexuels II
Expérience 2
La greffe d’un testicule corrige la régression des caractères sexuels secondaires mais n’a pas d’effet sur la
stérilité de l’animal
les testicules contrôlent caractères sexuels secondaires par voie sanguine
(hormonale)
2) a) légende : 1- spermatozoïde, 2 – cellule de Leydig ou cellule interstitielle
3- capillaire sanguin, 4- spermatogonie
Identification de la zone A : paroi du tube séminifère
b) Expérience 3:

La destruction sélective de la zone A entraine la stérilité du rat mais n’a pas d’effets sur les caractères
sexuels secondaires
la zone A est indispensable à la fertilité du rat (production de spermatozoïdes)
IIactivité réflexe (3points)
1) Cette réaction existe chez le chien dès la naissance et en absence de tout apprentissage : c’est une
réaction innée.
2) Le chien fléchit la patte à chaque stimulation afin d’éviter les excitations nocives du choc
électrique : c’est une réaction de protection
3)
 Associer les deux stimuli : lumière puis excitation électrique de la patte postérieure
 Répéter cette association plusieurs fois
 Allumer la lumière seule
le chien fléchit sa patte postérieure
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Exercice 1 : (0.75 * 4 = 3 points)
Compléter les descriptions suivantes par le terme approprié.
Description
Terme
Réseau informatique reliant des points de vente d’une société dans une même Intranet
ville et utilisant les mêmes services que le réseau Internet.
Protocole de téléchargement de fichiers, d’un ordinateur à un autre, via FTP
Internet.
Procédé qui permet par un clic de la souris, de se déplacer d’un endroit à un Lien
hypertexte/hypermédia
autre d’un même document ou encore d’un document à un autre.
Zone du bas d’un document généralement utilisée pour la numérotation.

Pied de page

Exercice 2 : (5 points : 0,25 * 20)
Pour les affirmations ci-dessous, valider chaque proposition, en mettant dans la case correspondante, la lettre V,
si elle est correcte ou la lettre F dans le cas contraire.
 Le fichier anonyme.mp3, est un fichier :
F Son non compressé
V Son compressé
F Image compressée
F
Vidéo
 Le fichier découverte.avi, est un fichier :
F Son non compressé
F Image compressée

F Son compressé
V Vidéo

 Le fichier avenir.jpg, est un fichier :
F Son non compressé
V Image compressée

F Son compressé
F Vidéo

 Le taux d’échantillonnage d’un son de qualité CD, est :
F < 8000 Hz
F ≥ 8000 et < 22000Hz

F ≥ 22000 et < 44100Hz
V ≥ 44100Hz

 Parmi les caractéristiques d’un fichier audio, on cite :
V le codage exprimé en nombre de bits par échantillon
F la résolution exprimée en Dots Per Inch

V le nombre de canaux
F le débit exprimé en octets par seconde
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Exercice 3 : (6 points)(1*4+2)
On se propose de réaliser un site Web de présentation d’un lycée. Ce site comportera deux pages :
La première page contiendra :
 une photo du lycée.
 une séquence vidéo montrant des élèves en train de présenter le lycée.
La deuxième page contiendra :
 des informations textuelles.
 des graphiques représentant les taux de réussite par section des cinq dernières années.
 des enregistrements sonores des chants du club de musique.
1.
Sachant que l'on dispose déjà d’un ordinateur multimédia, citer les périphériques et les logiciels
nécessaires à la création de ce site tel que décrit précédemment et justifier votre choix.

-

Périphériques
Appareil photo numérique
Appareil vidéo numérique

-

-

Microphone

-

-

clavier

-

-

Logiciels
Logiciel de traitement
d’image
Logiciel de traitement de son

-

Logiciel de capture vidéo

-

Logiciel traitement de texte

-

Logiciel tableur

-

Logiciel de création de pages
Web

-

-

2.

-

-

Justification
Photo du lycée
Une séquence vidéo montrant des
élèves en train de présenter le
lycée
Des enregistrements sonores des
chants du club de musique
Informations textuelles
Justification
Une photo du lycée
Des enregistrements sonores des
chants du club de musique
Une séquence vidéo montrant des
élèves en train de présenter le
lycée
Des informations textuelles
Des graphiques représentant les
taux de réussite par section des
cinq dernières années
Réalisation d’un site Web

Donner une marche à suivre pour réaliser un lien permettant de se déplacer de la première page vers le
titre de la deuxième page de ce site Web.
- Sélectionner le titre de la 2ème page
- Définir un signet
- Sélectionner la source du lien dans la 1ère page
- Choisir la commande "Lien" du menu "Insertion"
- Dans la fenêtre "Propriétés du lien", choisir la cible (le signet)
- Valider
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Exercice 4 : (2 + 1 + 1,5 +1.5 = 6 points)
Soit le tableau ci-contre :

1. Donner la formule à saisir dans la cellule D4 pour calculer la prime brute sachant qu’elle est égale à :
 400 DT, dans le cas où, le CA réalisé est strictement supérieur à 100 000 et que le nombre
d’absences ne dépasse pas 5 jours.
 200 DT, dans le cas contraire.
=SI (et (B4<=5 ; C4>100000) ; 400 ; 200))
2. Donner la formule à saisir dans la cellule E4 pour calculer, prime sur CA, sachant que :
Prime sur CA = 1% du CA réalisé
=0.01*C4
3. Mettre dans chaque case, la lettre V si la proposition est juste, ou la lettre F dans le cas contraire afin
d'automatiser les deux calculs suivants :
a) Prime versée, dans la cellule F4, et qui est égale à Prime brute + Prime sur CA :
V = D4 + E4
V = somme (D4 ; E4)
F = max (D4 ; E4)
b) Total des absences, dans la cellule B8.
V = Somme ($B4 : $B7)
V = B4 + B5 + B6 + B7

V = Somme (B4 : B7)

4. On se propose de trier les données du tableau en ordre croissant selon la colonne "CA réalisé".
a. Quelle est la plage de données à sélectionner afin de réaliser cette opération ?
De la ligne 3 à la ligne 7
ou bien
A3 : F7 ou bien A4 :A7
b. Réécrire dans l’ordre, les numéros des étapes qui permettent de réaliser ce tri.
(1) Spécifier les propriétés du tri.
(2) Valider en appuyant sur le bouton « OK »
(3) Choisir le menu « Données »
(4) Sélectionner la plage de données à trier
(5) Activer la commande « Trier »

(4)  (3)  (5)  (1)  (2)
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EXPLICATIONS ET RECOMMANDATIONS
I.

LA COMPREHENSION DU TEXTE
A. Le texte:
Vous avez un texte de 350 mots (10% plus ou moins) dont la compréhension est à la portée de l'élève
moyen. On ne saura trop vous recommander de faire deux voire même trois lectures attentives du texte afin
d’en dégager le thème et saisir quelques détails importants car il y aura toujours des questions qui portent sur la
compréhension globale et des questions qui traitent des détails. Ne vous affolez pas surtout s'il y a quelques
mots que vous ne connaissez pas; il y en a toujours dans un texte. Essayez de les comprendre à travers le
contexte ou recherchez les préfixes ou les suffixes. Peut être vous n'aurez jamais besoin de les comprendre pour
répondre aux questions!
N'oubliez pas les titres, sous titres et les notes de bas de page qui peuvent bien vous éclairer quant à la forme du
texte (lettre, article, histoire, date, etc....) et à l'idée générale.
B. Les questions:
Ayant fait suffisamment d'exercices durant vos études (et dans les devoirs de synthèse) à l'école de
base et au secondaire, vous n'aurez sûrement pas de surprises au niveau des types de questions. La
recommandation capitale est de bien lire la consigne et de s’y conformer: si on vous demande de cocher une
case, cochez la, si on vous demande d'encercler une réponse, faites le, et ce pour donner des réponses
claires, nettes et convaincantes.
Pour les questions à choix multiples, il y a toujours une et une seule bonne réponse (sauf si l'on vous indique
autrement dans la consigne). Les autres réponses (au nombre de deux en général) sont des leurres qui
peuvent parfois vous tromper si vous ne faites pas attention; d'où la nécessité d'une lecture attentive.
Les questions qui consistent à compléter des tableaux ou des phrases vous sont très familières. Complétez
toujours le tableau avec des détails relevés minutieusement du texte (des dates, des noms, etc…). La plupart
du temps, on vous indique le paragraphe, ce qui facilite votre tâche. Evitez d'écrire des phrases toutes
entières ou des tranches de phrases qui peuvent bien porter des détails à ne pas mettre dans le tableau. Soyez
donc précis et ne mettez pas
de détails qui pourraient fausser la réponse.
II y a aussi les questions où l'on vous demande de prouver par des détails ou des phrases relevées dans le
texte que les affirmations proposées sont fausses. Là encore, vous vous y connaissez. Il est inutile et c'est
même faux de répondre par 'vrai' ou 'faux' puisque les affirmations sont déjà fausses. Evitez également de
mettre l'affirmation à la forme négative ou affirmative pour prouver qu'elle est incorrecte. Il faut tout
simplement chercher le bon détail ou la bonne phrase dans le texte. Si vous mettez des détails, des mots ou
des phrases superflues, vous risquez de perdre des points précieux. Aussi faut-il que la réponse soit claire et
précise. Il vous est donc recommandé de bien comprendre les affirmations proposées et explorer le texte ou
le paragraphe pour trouver le détail ou la phrase (parfois on vous demande des phrases) qui va à l'encontre de
l'affirmation proposée.
Voici un exercice assez souvent utilisé depuis quelques années: un exercice à trous où l'on vous demande de
relever des mots du texte pour compléter un résumé de ce dernier. Il est donc conseillé de bien lire ce
résumé à trous deux ou trois fois tout d'abord. Ensuite une ou deux lectures du texte s'imposent; ceci vous
permettra d'en comprendre l'idée générale. Maintenant, lisez le résumé encore une fois et complétez le sans
oublier de le relire chaque fois que vous ajoutez un ou deux mots pour s'assurer que les mots que vous utilisez
vont bel et bien avec le sens général du paragraphe.
Les questions de référence (« What do the words refer to? ») sont parfois assez délicates. Le mot souligné dans
le texte peut parfois remplacer un mot, plusieurs mots, une phrase, une idée ou même un paragraphe. Le plus
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souvent, le mot souligné a un caractère anaphorique, c'est-à-dire qu'il vous renvoie à un mot, un objet, une
phrase-ou un paragraphe antérieur. Cependant, parfois il peut renvoyer à un mot, un objet, une phrase, ou un
paragraphe postérieur. C'est pourquoi, il faut bien lire et relire le contexte avant et après le mot souligné pour
donner une réponse précise et définitive.
Pour trouver des mots qui correspondent à des définitions proposées, vous disposez d'un atout très important:
le contexte. Lisez donc bien les définitions et le paragraphe indiqué pour identifier les mots. N'oubliez pas de
remplacer chaque fois le mot du texte par la définition pour vérifier si c'est bel et bien la bonne réponse. Une
variation de cette technique consiste à rechercher l’antonyme de quelques mots présentés.
La dernière question de compréhension, depuis quelques années, est une question d'évaluation qui vous
demande votre avis personnel et justifié. Ne la considérez pas comme une question détachée du texte. Partez
de votre compréhension du texte pour donner une réponse courte (ne dépassez pas deux phrases), soyez clair et
précis et surtout justifiez votre réponse. Ne faites pas des copies intégrales du texte.
Une question récemment ajoutée à la composante d’étude de texte porte sur les fonctions langagières. Le
candidat est appelé à identifier la fonction exprimée par une déclaration ou une expression dans le texte ou à
retrouver la déclaration/ ou l’expression qui correspond à une fonction donnée. Une connaissance des
fonctions langagières et les expressions qui s'y rapportent est, donc, indispensable. Vous avez sûrement
acquis un répertoire important de fonctions (apologizing, inviting,. complaining, advising, suggesting,
blaming, expressing surprise, a wish, regret, desire...) et les expressions qui y correspondent.
Une autre question pourrait consister à apparier les paragraphes du texte avec leurs titres (ou sous-titres)
Vous avez sans doute remarqué que toutes les questions vous demandent d'exercer votre talent de lecture et
d'étude de texte. Vous avez certainement fait beaucoup d'exercices de ce genre et bien d'autres encore.
II.

LA LANGUE

Cette composante consiste en trois ou quatre exercices visant à évaluer les acquis lexicaux ou/et grammaticaux
du candidat.
Les exercices désormais classiques et les plus utilisés sont les exercices à trous qui vous sont très familiers.
Dans la liste, il y a presque toujours deux mots de plus. Vous devez utiliser chaque mot une et une seule fois.
Là encore votre savoir- faire de lecture et de compréhension sont mis à l'épreuve. Il convient donc de lire la
liste des mots proposés et de procéder ensuite à une lecture attentive pour dégager le thème général du
paragraphe. Si, en passant, vous reconnaissez l'emplacement d'un mot mettez y une croix et soulignez le mot
au crayon. Au cas où le paragraphe a une introduction, la première phrase, généralement laissée intacte, vous
aidera à comprendre le sens général du paragraphe. Maintenant lisez la liste des mots proposés encore une
fois; le sens et la forme grammaticale vous diront si le mot est à mettre, à ne pas mettre ou à écarter. Lorsque
vous réussissez à mettre un ou deux mots, relisez encore une fois le paragraphe pour voir si c'est bien la
bonne réponse. Marquez au crayon (mettre une croix, souligner, encercler/barrer...) le(s) mot(s) déjà
utilisé(s). Si vous n'êtes pas sûr d'une réponse, évitez de vous attarder; mettez un point d'interrogation
devant, au crayon bien sûr, et revenez-y ultérieurement. Et à ce propos, la gestion rationnelle du temps est
vivement recommandée. Attention lorsque vous recopiez les mots, les fautes d'inattention peuvent vous coûter
cher. En effet, il faut faire très attention à l’orthographe des mots, et si un mot est à utiliser au début d’une
phrase, il doit impérativement commencer par une majuscule.
Dans l'exercice à choix multiples, vous avez le tronc qui est la phrase à compléter, suivi (dans le cas de
l'épreuve d'anglais) de trois choix de réponse dont une et une seule est la bonne réponse. Les deux autres
choix de réponse sont des leurres. Si vous êtes sûr de l'un des leurres, procédez alors par élimination et écartez
le immédiatement pour passer de 33% à 50% de chance d'avoir la bonne réponse. Vous pourrez également
lire le tronc et essayer de répondre mentalement sans vous soucier des trois choix proposés. Ensuite il faut
confronter votre réponse avec les choix proposés. Si cette méthode ne marche pas, lisez le tronc suivi chaque

2/6

fois de l'un des trois choix de réponse car la bonne réponse sonne bien la plupart du temps. S'il existe une
continuité au niveau du sens et au niveau grammatical, c'est probablement la bonne réponse. Parfois il y a des
troncs qui ne s'accordent pas grammaticalement avec les choix de réponse, ce qui facilite leur élimination!
Il y a lieu de noter, ici, que cet exercice peut être présenté sous la forme d’un tableau. Là, il faut bien lire la
consigne : si on vous demande d’encercler le mot correct, faites-le. Si, par contre, on vous demande de réécrire le
mot choisi dans le vide, il faut le faire.
Si l'un des exercices proposés est un exercice d'appariement ('matching'), il se présentera à peu près comme
suit : un tableau dont la colonne ‘A’ contient, par exemple, des parties de phrases numérotées et en ordre et dont la
colonne ‘B’ contient des parties de phrases en désordre. Il y a toujours (sauf si autrement indiqué) une partie
de plus dans la colonne B: c'est un leurre.
Là encore votre savoir faire de lecture et de compréhension sont des atouts importants. Lisez donc les
phrases/le dialogue dans la colonne 'A' et aussi le contenu de la colonne 'B' pour essayer de cerner l'idée clé du
dialogue/paragraphe. Vous pouvez commencer par éliminer le leurre si vous le reconnaissez. Ceci réduit les choix
de réponse et facilite votre tâche. Faites appel au sens et à votre connaissance des formes grammaticales et des
fonctions pour trouver les bonnes réponses. Marquez chaque réponse définitive avec un crayon pour réduire le
champ des choix à faire et faciliter votre travail. Relisez le dialogue/paragraphe chaque fois que vous trouvez
une ou deux bonnes réponses pour en avoir le cœur net. Il faut toujours répondre (sauf si autrement indiqué dans
la consigne) en indiquant la bonne lettre dans l’espace réservé aux réponses
1+d

2+c

3+e

4+a

5+f

6+b

L'un des exercices proposés peut être, entre autres, un exercice portant sur la conjugaison et la morphologie.
C'est un exercice qui vous est familier. Il consiste en un paragraphe ou vous avez des mots (essentiellement
verbes et/ou noms, généralement au nombre de six ou sept). Votre tâche consiste à mettre les mots dans les
temps et/ou les formes corrects. Les formes pourraient être : un nom (singulier ou pluriel selon le contexte), un
adjectif, un participe passé un adverbe, un participe présent (le mot +ing), la voix passive... Pour ce qui est de la
conjugaison, on ne saura trop vous recommander de faire appel à votre talent de lecture et compréhension et
de vous fier au sens tout d'abord tout en détectant les indicateurs de temps comme ‘last/next/ the previous
week/month/year, ago, soon, tomorrow, two months/days / years later, in 1968, in the year 2002, since, for,
recently, lately, rarely, generally, usually, never, often, always, now, nowadays...’
Un exercice ajouté récemment à la composante 'Langue' consiste à reformuler conformément à une
consigne précise deux phrases séparées. Là, votre savoir grammatical est mis à l'épreuve. Par exemple, on
pourrait vous demander de reformuler la phrase en utilisant 'Unless,' ou en effectuant une inversion en
commençant la phrase avec 'By no means'. On pourrait éventuellement tester votre connaissance de la voix
passive, du style direct et indirect et des adjectifs composés de la même façon II faut donc bien lire la consigne
et la phrase initiale afin d'identifier la forme et/ou la règle grammaticale à employer dans la phrase reformulée.
III.

L'EXPRESSION ECRITE

Deux exercices vous seront proposés : un exercice guidé et un exercice moins contrôlé (relativement libre)
dont les thèmes sont motivants et intéressants
Dans l'exercice guidé, on vous demandera de faire l'une des trois tâches suivantes :




Vous avez à compléter un dialogue court.
Vous avez à développer des notes pour avoir des phrases cohérentes
Vous avez un tableau, un diagramme, un graphe ou une image à transformer en texte.

Dans l'exercice de rédaction relativement libre vous devez:


bien comprendre le sujet proposé. Faites donc plusieurs lectures attentives du sujet et soulignez toute
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consigne à propos de la longueur, du format demandé (lettre, article, email, etc.) et du destinataire (ceci
est très important pour le choix du degré de formalité de votre production) Notez aussi les verbes
importants qui contrôlent la consigne comme ‘describe, analyze, compare, contrast, define, discuss,
explain, and illustrate, state, …’
prendre quelques minutes pour faire un plan,
rédiger une introduction qui peut être une question à laquelle vous répondez dans la conclusion ou bien
une affirmation que vous appuyez dans la conclusion
rédiger des phrases courtes et claires,
veiller à l'enchaînement logique et fluide des phrases et des paragraphes,
éviter d'écrire des phrases superflues. D'ailleurs vous n'avez pas le temps de le faire,
faire attention au temps employé et à l'accord sujet et verbe,
éviter les articles inutiles,
mettre les «s» de la troisième personne: ‘he makes’
mettre les «s» du pluriel,
éviter de mettre des «s» aux noms incomptables (advice, information, etc.),
soigner votre écriture,
utiliser la ponctuation à bon escient,
gérer judicieusement votre temps,
relire votre production afin de corriger toutes sortes de fautes

Les critères d’évaluation de cet exercice portent sur :
 adhérence à la tâche et adéquation du contenu
 exactitude lexicale et grammaticale
 ponctuation et orthographe

CORRIGE


SESSION PRINCIPALE

READING COMPREHENSION: Conseils et recommandations

Question n° 1: On vous demande d’identifier le type de texte, et ce à travers une question à choix multiples.
Lisez – et relisez- le texte afin de faire le bon choix. Rappelez-vous les caractéristiques de chaque type de texte.
Question n° 2 : C’est également une question aux choix multiples, et ce pour choisir le meilleur titre au texte
parmi trois propositions. Lisez (et relisez) le texte afin de pouvoir faire le bon choix.
Question n° 3 : On vous demande de prouver par des détails puisés dans le texte que les affirmations
proposées sont fausses. Lisez bien ces affirmations afin d’éviter de mettre des détails superflus. Posez-vous
la question suivante : « Qu’est-ce qui rend ces affirmations fausses ? » Ensuite, lisez bien le texte, ceci
facilitera la recherche de la bonne phrase. Pour vous faciliter la tâche et pour vous faire gagner du temps, on
vous indique le numéro du paragraphe.
Question n° 4 : Là, c’est une question qui nécessite une lecture minutieuse du 4ème paragraphe afin de rechercher
3 détails qui ont poussé Michael à sa vie de SDF.
Question n° 5 : C’est une question de vocabulaire : rechercher des synonymes à deux mots. Ce sont,
généralement, des mots nouveaux. Ca vous est, donc, facile de les repérer dans le texte. Relisez la phrase avec le
mot donné, et vérifiez si le sens de la phrase est valable. Si c’est le cas, c’est alors le bon choix.
Question n° 6 : C’est une question de référence. Que remplacent les mots soulignés dans le texte ? Relisez la
phase avant et après le mot souligné. Ceci pourrait vous rendre la tâche facile.
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Question n° 7 : On vous demande d’identifier les moyens de communication entre Michael et les autres SDF
après la publication du livre.
Question n° 8 : Cette question porte dur les fonctions langagières. Vous avez l’habitude d’avoir ce genre de
questions dès les premières années de l’apprentissage de l’anglais.
Question n° 9 : C’est aussi une question classique. On vous demande de réagir au contenu du texte. Toutefois, il
est important de justifier votre réponse.


WRITING: Conseils et recommandations.

Exercice n° 1: II s'agit de développer les notes données dans un tableau pour obtenir la biographie d’Albert
Einstein. Les détails fournis doivent être exploités. En outre, rappelez-vous que pour rédiger une biographie, il
faut utiliser le passé. En outre, la cohérence et la cohésion de votre production sont très importantes. Les
recommandations dans l'exercice 2 ci-dessous peuvent vous aider. Faites attention surtout an contenu et à la
langue.
Exercice n° 2: Vous avez à rédiger une lettre sur le thème de la fuite des cerveaux. Il est important de choisir
vos arguments afin de défendre votre point de vue.
Voici ci-après quelques conseils pratiques.
1- Utilisez les données du sujet pour imaginer et écrire «le scénario» de votre article
qui sera votre plan.
2- Soyez bref (douze lignes suffisent largement).
3- Ne rédigez pas des phrases trop longues.
4-Faites appel à vos connaissances de la fonction «expressing opinion».
5-Enrichissez votre article par des mots de liaison («linkers») appropriés.
6-Veillez à la cohérence au niveau des idées.
7-Relisez ce que vous écrivez pour corriger les fautes.
LANGUAGE : Conseils et recommandations
Question n° 1: Question à choix multiples. Encore une fois, il est conseillé de bien lire le paragraphe pour
en saisir le sens général. Toutefois, il faut se soucier du sens des mots proposés. Faites appel à vos
connaissances grammaticales et lexicales en vue de résoudre ce petit problème. A titre d’exemple, il est
important de se rappeler qu’après ‘let’, il faut utiliser le verbe à la forme infinitive.
Question n° 2 : C’est une question classique qui consiste à remplir des trous par les mots proposés.
Attention, il y a deux mots à écarter! Comme d'habitude, lisez bien le paragraphe (sans se soucier des mots
proposés) pour en saisir le sens général. Si après la première lecture vous pouvez mettre quelques mots (au
brouillon), c'est tant mieux. Mais attention aux surprises! Sinon une deuxième lecture s'impose. Maintenant
vous pouvez lire les phrases séparément pour les remplir sans oublier de relire le paragraphe chaque fois
que vous ajoutez des mots. Quelques indices lexicaux et grammaticaux peuvent bien vous faciliter la tâche.
A titre d'exemple, le 1er vide nécessite l’utilisation d’un verbe ; or le seul verbe dans la liste est ‘share’
Question n° 3: II s'agit de mettre les mots proposés entre parenthèses dans la forme ou le temps appropriés.
Encore une fois, il est recommandé de bien lire le paragraphe pour en saisir le sens général Cette fois ci,
vous pouvez lire les mots proposés en accordant une attention particulière à leur sens sans se soucier de la
forme du mot à ce stade là. Vous pouvez ensuite commencer à mettre les mots dans la forme grammaticale
ou le temps qui convient le plus. Faites appel à vos connaissances antérieures. Par exemple, avec une date
précise dans le passé, il faut utiliser le passé simple.
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CORRECTION
READING COMPREHENSION
a)
Narrative
1.
2.

b)

3.

a)
b)
c)
a)
b)
c)
a)
b)

4.

5.
6.

SCALE
15 marks
1 mark

A mocking stare

1 mark

“It was holiday, ….the train ……. My home at night …. 1983 – 84”
“washing my hair in a toilet / so I would look presentable for an interview”
“I graduated from college”
Unable to pay the rent
Loss of mother
Difficult relation with the father
Packed
stunned

a) People who have suffered the degradation of homelessness
b) story

3 X 1 = 3
marks
3 X 1 = 3
marks
2 X 1 = 2
marks
2 X 1 = 2
marks

7.

… through emails and letters

1 mark

8.

a) advice

1 mark

9.

Your answer must be plausible and justified

1 mark

WRITING

15 marks

1.

Adherence to task
Language

2 marks
3 marks

2.

Adherence to task and content adequacy
Language
Mechanics of writing

4 marks
4 marks
2 marks

LANGUAGE

10 marks

1.

with, no, lifelong, retirement, go, acquire

6 + 0,5 = 3
marks

2.

share, interactive, fun, curious, city, over, largest, status

8 + 0,5 = 4
marks

3.

saw, be remembered, genetic, lengthen, scientists, ravaged

6 + 0,5 = 3
marks

6/6

REPUBLIQUE TUNISIENNE
MINISTERE DE L’EDUCATION
***

SECTIONS : TOUTES SECTIONS

EXAMEN DU BACCALAUREAT
***
SESSION DE JUIN 2012

EPREUVE :

ALLEMAND

DUREE

1H30

:

CORRIGE
I. LESEVERSTEHEN (6 Punkte)
1. Richtig oder falsch? Kreuzen Sie an! (2 P)
R

F

a. Stefan hat im November Geburtstag.

…x….

……….

b. Stefan findet, dass seine Mutter die bessere Geschenkidee hat.

….….

…x….

c. Sein Vater schenkt ihm einen Mantel.

……….

…x…

d. Zum Geburtstag bekommt Stefan zwei Geschenke.

…x….

….….

2. Was passt? Kreuzen Sie an! (2 P)
e. Die Mutter will Stefan keine Videokamera schenken,
xx
x

weil sie zu teuer ist.
weil er lieber einen Mantel haben will.
weil er schon eine hat.

f.

Stefan wünscht sich zum Geburtstag
x

eine Videokamera.
einen Mantel.
einen Mantel und eine Videokamera.

3. Antworten Sie in Satzform! (2 P)
g. Die Eltern schenken ihrem Sohn Stefan einen Mantel und eine Videokamera zum Geburtstag.
h. Mögliche Antwort:
Zum Geburtstag möchte ich von meinen Eltern eine Sonnenbrille und ein Handy bekommen.

II. WORTSCHATZ (4 Punkte)
1. Was passt zusammen? Ordnen Sie zu! (2 P)
a
3

b
5

c
6

d
2

e
8

f
7

g
1

h
4

2. Ergänzen Sie passend! (2 P)
Grundschule – Schultypen - Gymnasium – dauern – Hauptschulabschluss – Realschule –
studieren - Abitur
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III. GRAMMATIK (5 Punkte)
1.

Was passt? Ergänzen Sie! (1,5 P)
besucht – eingeladen – gegessen – gemacht – gekauft – gegangen

2.

Ergänzen Sie das passende Fragewort! (2 P)
a. Wie teuer b. Welcher c. Wie weit d. Wie lange e. Wo f. Was für g. Wann h. Wie groß

3. Was passt ? Kreuzen Sie an! (1,5 P)
a. Petra hat gesagt, dass der Film langweilig ist.
b. Fadi will Deutschlehrer werden, weil er den Beruf interessant findet.
c.

Wassim verdient sehr gut. Trotzdem ist er mit seinem Beruf unzufrieden.

IV. SCHRIFTLICHER AUSDRUCK (5 Punkte)
Mögliche Antwort:
Lieber …… / Liebe …….
Einleitung
Ich habe mich über deine e-Mail gefreut. Ich hoffe, es geht dir und der Familie gut. Du fragst,
wie du mit der Bahn von Tunis nach Eljem fährst. Das ist einfach.
Text/ Informationen:
Leitpunkt 1:
Du kannst den Zug Nr. 83 nehmen. / Nimm den Zug Nr. 83 / Du kannst mit dem Zug Nr. 83
fahren.
Leitpunkt 2:
Er fährt von Tunis um 8.15 Uhr ab, Gleis 4
Leitpunkt 3:
und kommt in Eljem um 10.45 an. Die Bahnfahrt dauert zweieinhalb Stunden (oder zwei
Stunden 30 Minuten).
Leitpunkt 4:
Sie kostet erste Klasse 12.400 Dinars und zweite Klasse 9.200 Dinars.
Schlusssatz:
Ich wünsche dir gute Fahrt und viel Spaß bei der Besichtigung.
Gruss
Viele Grüße
Dein …….. / Deine ………….
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Barème

COMPRENSIÓN : (6 puntos)
1.
a---------0,5

a. Verdadero.
"Comemos normalmente entre las dos y las tres: mi padre toma habitualmente
un menú en un restaurante cerca de la oficina, mi madre come en la cafetería
de la empresa y yo en la escuela."

b---------0,5

b. Verdadero.
2 puntos .
" mi madre come en la cafetería de la empresa"
c. Falso.

c---------0,5

"Después de cenar algo ligero, vemos un poco la tele y nos acostamos pronto
para poder empezar la semana con energía."

d. Verdadero.
d---------0,5

"Ese día mis padres preparan una buena comida: paella, un asado, potaje…"

2)- Completar las frases siguientes con la forma adecuada:
(1punto)

a)- Según el texto, durante los días de la semana el niño va al instituto

a---------0,5

sólo por la mañana.

1 punto
1
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b)- Según el texto, el desayuno del domingo en comparación con el de

b---------0,5

los días de la semana es más fuerte.

3)- Según el texto, ¿Por qué los padres consideran que los horarios en 1,5 punto
España son diferentes al resto del mundo?

(1,5 punto)

“Mis padres siempre dicen que los horarios en España son diferentes al resto
del mundo y que todo se hace más tarde.”

4)- Indicar otras tres actividades de fin de semana:

(1,5 punto)

a) Practicar deporte.
b) Ir de excursión.
c) Ir a la discoteca.

1,5 punto
a---------0,5
b---------0,5
c---------0,5

LENGUA : (9 puntos)
I- ORTOGRAFÍA : (1 punto)
Colocar los cuatro acentos que faltan:
Desde la aparición del correo electrónico y el teléfono móvil la costumbre de

0,25 punto por cada
acento correcto
---------------- 1 punto

escribir cartas empieza a perderse.

II- VOCABULARIO: (2 puntos)
1)- Buscar el sinónimo de las palabras subrayadas: (0,5 punto)
0,25 punto por cada
palabra correcta
---------------- 0,5 punto

a- ofrecen = (regalan).
b- famoso = (conocido- célebre).

2)- Buscar el antónimo de las palabras subrayadas: (0,5 punto)
0,25 punto por cada
palabra correcta
---------------- 0,5 punto

a- recordar ≠ ( olvidar)
b-

frío ≠ ( calor)
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3)- Completar este texto con cuatro palabras de la lista
siguiente: (1 punto)

importantes / famosa / gente / turistas / lugares / comidas

0,25 punto por cada
palabra
---------------- 1 punto

La ciudad de Granada es realmente una de las joyas de España y
uno de los lugares más visitados por los turistas de todo el mundo.
La que fue durante mucho tiempo capital del último reino andalusí,
nos ofrece algunos de los más importantes recuerdos de esta época
histórica española, con la mundialmente famosa La Alhambra.

III- GRAMÁTICA : (6 puntos)

1)- Elegir la preposición correcta: (2 puntos)

0,5 punto por cada
preposición correcta
---------------- 2 puntos

a. Málaga es famosa por sus playas.
b. Pedro regaló a su esposa un reloj de oro en el día de su
cumpleaños.
c. Hay gente que tiene la mala costumbre de hablar en voz alta.
d. Julia es mi mejor amiga, siempre puedo contar con ella.
2)- Completar con los verbos "SER" o "ESTAR" : (2 puntos)

a- Mario Vargas Llosa es peruano, está viviendo en Madrid.
b- El edificio del museo del Prado es antiguo, pero está muy bien
conservado.
c- Es la una y media y todavía Pedro no está en su despacho.
d- Yo no estoy de acuerdo contigo, lo que dices no es verdad.
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0,25 punto por cada
verbo correcto
----------------2 puntos
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3)- Poner los verbos que están entre paréntesis en el tiempo
adecuado: (2 puntos)
a- Actualmente, los jóvenes (tienen) muchos espacios virtuales
para acceder a la información.

0,5 punto por cada verbo
correcto
---------------- 2 puntos

(El verbo (tener) tiene una irregularidad ortográfica en presente de
indicativo, es un verbo que diptonga cambiando la e de la radical en ie .)
b- Según muchos observadores, dentro de unos años, nuestro país
(será) un modelo de democracia en el mundo árabe.
( dentro de unos años) es un marcador temporal que rige el uso
del futuro, en este caso el verbo ser es regular.)
c- Por fin ya tengo coche, el mecánico ya lo (ha reparado).
(El verbo (reparar) es regular en el pretérito perfecto que establece una
relación entre el presente y el pasado.)
d- Pablo Ruiz Picasso (nació) en Málaga en 1881.
(El verbo( nacer) es regular en el pretérito indefinido y expresa una
acción pasada y acabada.)

IV - PRODUCCIÓN

ESCRITA : (5 puntos)
---------------- 1 punto

 Riqueza del vocabulario.

---------------- 2 puntos

 Ideas en relación con el tema.
 Estructura y estilo.

* “El tema plantea hablar de un proyecto futuro relacionado con el viaje, los
preparativos y las visitas programadas. Para tratar el tema, el alumno debe
resaltar la importancia del viaje en general e insistir sobre los preparativos de
este viaje y de las visitas programadas, usando el futuro como tiempo verbal.”
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---------------- 2 puntos

CORRIGE DU BACCALAUREAT SESSION DE JUIN 2012
Epreuve : ITALIEN
Section : TOUTE SECTIONS

Vivacità della città

Le città italiane sono molto vissute dalla gente, di giorno e di sera , nei giorni feriali e
durante il fine settimana. Il carattere stesso dei centri storici italiani, dove ci sono uffici,
negozi e tante abitazioni private, determina questa vivacità della città.
Anche la domenica c’è molto movimento : la gente esce per prendere il caffé, per andare a
comprare il giornale e fare una passeggiata in centro.
Stare in compagnia ai familiari è molto importante per gli italiani, che si vedono spesso
durante la settimana dentro le case, o nei ristoranti, magari, prima o dopo uno spettacolo.
Insomma, le serate in allegria non mancano mai. E per chi proporio non sa dove andare, c’è
sempre un giornale o Internet che informano sugli avvenimenti cittadini.

Allegro 2
Edizione Edilingua

A) COMPRENSIONE : 6 Punti.
I- Leggere attentamente il testo « Vivacità della città » e dire se le seguenti
affermazioni sono vere o false : (1,5 pt)

1. Le città italiane sono sempre movimentate.
2. Di domenica, gli italiani preferiscono restare a casa.
3. La città offre poche possibilità di divertimento.

vero falso
X
X
X

II- Indicare con un segno (x) la risposta giusta : (1,5pt)
1. Durante la settimana, gli italiani
a) non si vedono mai
b) si vedono raramente
X
c) si vedono frequentemente
2. Agli italiani piace stare con
X
a) la famiglia
b) i colleghi
c) gli amici
3. Secondo il testo, i giornali italiani informano gli italiani su avvenimenti
a) della città
X
b) della campagna
c) del mondo
III- Rispondere alle seguenti domande : ( 3 pt)
1. Che cosa troviamo nei centri storici italiani ?(1,5 pt)
Nei centri storici italiani, ci sono uffici, negozi e tante abitazioni private.
2. Completare la tabella con le parole sottoelencate : (1,5 pt)
( la posta – il cinema – la banca – il teatro – l’ospedale – le giostre)
Servizi
la posta
la banca
l’ospedale

Mezzi di divertimento
il cinema
il teatro
le giostre

B) LESSICO E GRAMMATICA : ( 9 Punti)
I- Completare il seguente paragrafo con le parole sottoelencate (1,5 pt)

( campagna – paese – persone – si trasferiscono – rilassante – vita)
Negli ultimi anni, in Italia, molte persone si trasferiscono dalle città in paesi piccoli,
oppure in campagna . Infatti, in questi posti la vita è più tranquilla e rilassante.
Nei piccoli paesi, le persone sono più calme, la vita è più semplice, si puó attraversare
il paese in poco tempo.
II- Cercare nel testo le parole o le espressione che corrispondono alle
Seguenti definizioni (1,5 pt)
 I giorni in cui non si lavora : (r 1)
 La zona più vivace di una città italiana : (r 2)
 Locali pubblici dove si va a mangiare : (r7)

giorni feriali
centri storici
ristoranti

III- Mettere i verbi tra parentesi all’imperfetto (2 pt)
Il contadino (coltivare) coltivava La terra, (mangiare) mangiava solo una
parte dei prodotti che (produrre) produceva ; un’altra parte la (dare) dava
al padrone della terra.
IV- Sostituire ai puntini gli articoli sottoelencati (1,5 pt)
( la – le – il – l’ – gli – i )
Al mercato della città si vendono ( i ) prodotti dei contadini che sono :
( l’ ) orzo, ( il ) grano ( le ) verdure ( la ) frutta, ( gli ) ortaggi.

V- Completare il seguente paragrafo con i pronomi relativi sottoelencate : (1,5 pt)
( che – in cui – i quali )
I piccoli mercanti comprano i prodotti dei contadini che/ i quali vivono lontano
dalla città, e che non possono abbandonare la terra in cui/ che lavorano per
venire al mercato della città.

VI- Circondare l’accento tonico delle parole sottolineate (1 pt)
Anche la domenica c’è molto movimento, la gente esce per prendere
il caffé.
C) PRODUZIONE SCRITTA : (5 punti)
Tema : Sei andato a cena con un amico in un ristorante italiano ; descrivi brevemente
come era il locale e l’ambiente e se ti è piaciuta la Serata ; e con l’aiuto del menú sotto
parla di che cosa avete ordinato da mangiare e da bere. ( 8 a 10 righe)

Antipasto
Bruschette
Salmone affumicato
Contorni
Patatine
Insalata mista

Ristorante da Dino
Primo
Spaghetti all’arrabbiata
Lasagne alla bolognese
Dolci
Tiramisu
Panna cotta

Secondo
Bistecca ai ferri
Scalopine ai funghi
Bevande
Coca cola
Acqua minerale

:

2102

ال ّ
شعبة  :اآلداب
المادة :العرب ّية
دورة المراقبة
جوان 2102

صعوبات المنهجيّة :شعبة اآلداب /في منهجيّة المقال
تذليل ال ّ

 -0فهم الموضوع معطى ومطلوبا:
لنص الموضوع تر ّكز على تركيبته اللّغوية فوراء ال ّتركيب يختفي المنهج
 قراءة متأن ّيةّ
وكلماته المفاتيح الحاضنة لعناوين أقسامه.
 ضبط العناصر األساس ّية للمطلوب. انتقاء األفكار الجزئ ّية المساعدة على تفكيك الوحدات الكبرى وتحليلها. قراءة الموضوع استنادا إلى معطيات نقد ّية ومراجع ّثقاف ّية (حركة أدب ّية ،نمط الكتابةجمالي)....
ثقافي أو
تاريخي أو
وجنس الخطاب ،زمن الكتابة ،حدث
ّ
ّ
ّ
 تدقيق اإلشكال ّية العا ّمة وتجويد صياغتها (تحديد األسئلة المستخلصة من الموضوع) ضبط حدود الموضوع وتحديد إشكال ّيته ورسم رهاناته.جدلي (ناقش ،ما رأيك ،ف ّند
توسع ،برهن )...أو
تحليلي (حلّل،
تعرف نوع الموضوع:
ّ
ّ
ّ
ّ
ادحض )...أو محمول في سؤال (هل)...
 تذ ّكر الدّ واعم أو ال ّشواهد المساعدة على فهم المطلوب.

 -2تصميم الموضوع وال ّتخطيط له:
 بناء هيكل إطاري يستجيب لطبيعة المقال في بنيته ال ّثالث ّية :المقدّمة وأجزاؤها ث ّم الجوهروأقسامه(تحليل ،تقويم  ،تأليف) فالخاتمة وعناصرها ث ّم مأل قسم ال ّتحليل من الجوهر
مقارني)...
جدلي،
حسب المطلوب (تحليلي،
ّ
ّ
 إنتاج خطاطة الحجاج المساعدة على ال ّتحرير مباشرة على الورقة االمتحان ّية:توسع في عناصر المطلوب بحجج وأمثلة  ،تأليف
تحليلي:
 تصميم
ّ
ّ
جدلي :مسايرة المعطى ،دحض المعطى دحضا كل ّيا أو جزئ ّيا ،تقويم
 تصميم
ّ
فتأليف يتو ّفران على االنسجام وعدم ال ّتناقض...
 االستدالل على ال ّتحليل بالحجج ال ّنص ّيةالمالئمة.توسع ،حلّل،
 ترتيب األفكار الفن ّية والمضمون ّيةا ترتيبا وظيف ّيا يستجيب لطبيعة المطلوب:ّ
أي مدى...
برهن ،حلّل وأبد رأيك ،إللى ّ
الربط بين أقسام الموضوع ،وبين األفكار
 استدعاء أدوات ال ّتخلّص المناسبة إلحكام ّالفرع ّية ،وبين األفكار وال ّ
شواهد...
 -3كتابة المقالة (اإلنشاء):

 كتابة



المقدّمة:
االلتزام بعناصرها المت ّفق عليها ( مدخل -بسط المعطى -صوغ اإلشكال ّية)
الحرص على المالءمة( بين محتوى ال ّتمهيد وموضوع المقال المطروح..
الرأي ال ّنقدي المناسب للمموضوع واستبعاد األحكام المطلقة واآلراء
اختيار ّ
المسقطة( انظر المقدّ مات المقترحة واكتب على منوالها)

 كتابة جوهر المقال: الجوهر هو العمود الفقري للمقال وتتبدّل هندسة الجوهر حسب طبيعة المطلوب ويظهر ذلك
في ال ّ
المعرفي المطلوب
والرصيد
ّ
شكل وفي حجم األفكار المرصودة ّ
صحة القول :ال ّتحليل وقد يكون
(...المواضيع المحمولة في سؤال :هل؟ والمواضيع التي تبحث في
ّ
مسايرة أو دحضا  /ال ّتقويم ويأتي استدراكا على المسايرة أو الدّ حض/التـّأليف ويكون توليدا ...ويمكنك
المتصل بكل ّ سؤال)...
تتمعن في طبيعة المواضيع المقترحة لتتب ّين طبيعة ال ّتحري
أن
ّ
ّ









متدرجا قائما على تنظيم فقرات تتض ّمن أفكارا وحججا وأمثلة
يبنى جوهر ال ّتحرير بناء منطق ّيا
ّ
وشواهد
الربط والوصل بين الجمل :و /ف /ث ّم /أضف إلى ذلك /وبناء عليه /أ ّما ...وأ ّما/
تنويع طرق ّ
بال ّنسبة إلى /كما /وأ ّما /كما /ذلك أنّ  /إ ّنما /أرى أنّ  /معنى ذلك /نظرا إلى أنّ  /بيد أنّ  /إالّ أنّ /
لكن /وعلى هذا األساس /واعتبارا لما سبق /نخلص إذن /زد على ذلك /ويظهر ذلك في قوله
ّ
الربط المناسبة.
تخ ّير فقرة من المواضيع المقترحة واربط بين أجزائها
موظفا وسائل ّ
تدرج ال ّ
شواهد صراحة في ال ّتحرير بواسطة ال ّتنقيط )"........":( :أو باستخدام عبارات من
تركيبي يتح ّقق باإلضافة أو بالبدل ...فنقول مثال والدّليل
نمو
ّ
قبيل( ...مثل /ك )...أو بواسطة ّ
صرح أو أورد /ومن الحجج
على ذلك /ويتجلّى ذلك في قوله /وآية ذلك /وفي هذا المقام
ّ
قوله...
نتج ّنب إيراد ال ّ
المطولة ح ّتى ال ينتهي أطول من الفكرة الّتي يدعمها
شواهد
ّ
ال نهمل مرحلتي ال ّتقويم وال ّتأليف في الجوهر فنبرزهما حجما وشكال (فقرة منفصلة بذاتها)
لمكونات اال ّتساق وال ّ
شمول ّية في تصميم المقال.
ومعلومة ألنّ في إهمالهما إهماال
ّ

 كتابة الخاتمة: الحرص على تجميع ال ّنتائج الكل ّية والجزئ ّية تجميعا تأليف ّيا ال تحليل ّيا (انظر ال ّنماذج المقترحة
في مستوى اإلجمال)
 المبادرة إلى اإلجابة عن اإلشكال ّية المطروحة إجابة شخص ّية مستقلّة في الجزء المتعلّق
موضوعي وبدليل يدل ّ على رصيد ّ
االطالع.
مبررا بشكل
ّ
الرأي ّ
بالموقف ويجدر أن يكون ّ
 إثارة إشكال ّية جديدة تفتح على آفاق جديدة للكتابة سواء في ّ
مؤلّفات الكاتب أو في نمط الكتابة
وجنسها وقضاياها.

مـساعدة تـعليميّـة في ال ّتحليل األدبــيّ :

ال ّتحليل األدبيّ تفسير لنصّ بطريقة ّ
منظمة ومهيكلة ،وإنجاز ذلك يتطلّب تم ّشيين:
 -1تمشيّا تحليليّا :تفسير ال ّنصّ بأدوات تحليل مناسبة
 -2تمشيّا تأليفيّا :ضبط محاور ال ّتفكير الكبرى بتفكيك وفق معايير مالئمة
ومن ثمّة يكون ال ّتحرير تأليفا بين أجزاء ال ّتحليل وتنظيما لها
ومن الضّروريّ في تحليل ال ّنصوص دراسة ال ّنصّ في عالقته باألثر :هل هو من مق ّدمة األثر؟ هل
ال ّشخصيّات مق ّدمة؟ هل يتوفّر الخطاب على معطيات تتصّل بمقاصد الكتابة؟
ويفترض أن ندرس عالقة ال ّنصّ بمنشئه (ما منزلة الكاتب م ّم يكتب؟) وبعصره عبر ال ّتساؤل عن
العناصر الخاصّة بجماليّة عصر الكاتب (هل ال ّنصّ محتمل الوقوع ؟)وال ّدالالت ال ّنفسيّة واالجتماعيّة
ّ
والثقافيّة المنضوية في نسيجه الف ّنيّ على معنى دراسة األثر في ذاته(:دراسة ال ّنصّ في ذاته بال ّتساؤل
عن :مكانة ال ّشخصيّة أو ال ّشخص ّيات فيه؟ المواضيع المطروقة؟ نبرة الخطاب ،تلوينات األسلوب ؟.)...
بنية ال ّتحليل:
لل ّتحليل قواعد تح ّدد تقديمه شكال وتحريره أسلوبا:
أ) شكال :يبدأ ال ّتحليل بفقرة موجزة وظيفيّة تق ّدم سياق كتابة األثر والقضايا الكبرى الّتي طرحها
لل ّتفسير والتذأويل.
 يترك سطر أي فراغ بعد االنتهاء من أجزاء ال ّتقديم إعالنا عن بداية الجوهر
 هذا الفراغ يكرّ ر بين أجزاء الجوهر لل ّداللة على الفقرات الكبرى /األقسام الّتي يتألّف منها
ال ّتحليل
 وال ننس أن نفصل بين الخاتمة والجوهر بسطر.
ب) أسلوبا:نحرّ ر وفق اآلتي من الضّوابط
 في المق ّدمة:
 تقديم ال ّنصّ وتأطيره (ضبط المقتطف في األثر وذكر طبيعة ال ّنص ومحتواه)
 يجب وصل تقديم ال ّنصّ باإلشكاليّة العامّة المدروسة في ال ّتحليل
 واألمثل هو تج ّنب أبتداء المق ّدمة بعبارات من قبيل "هذا ال ّنصّ "...أو "هذا المقتطف"

 تج ّنب الصّيغ السّطحيّة من قبيل "سننظرفي  ",,,أو "سنتناول "...الخ
 جوهر ال ّتحليل :يجري ال ّتحليل في مختلف أجزائه في نظام يطلب التزامه .وتم ّكن وسائل الرّ بط
من ضمان ا ّتساق تلك األجزاء .ويذهب الكثير إلى جعل جوه ال ّتحليل من ثالثة أجزاء يتفرّ ع ك ّل
جزء منها إلى ثالثة أجزاء صغرى.
 ال ّتعمّق في تحليل ال ّنص :المطلوب تج ّنب االكتفاء بمالحظات أسلوبيّة بطريقة مف ّككة يير
وظيفيّة .وفي ش ّتى ال ّنصوص السّردي منها والحجاجيّ تتضمّن مشاريع كتابة مدارها أثر أو
إقناع يريد أن يحمل الكاتب قرّ اءه على ّ
تلق مخصوص في نهاية ال ّنصّ  .ومن عالمات ال ّتحليل
إبراز أطروحات وحجج ،ألنّ ال ّتحليل األدبيّ هو أيضا حجا أي مشاركة اآلخرين في تأويالت
ال ّنص.
 ممّا يجب تج ّنبه أن نبني تحليال وفق رؤية تقابليّة :المضمون/ال ّشكل أو احتذاء مسار ال ّنص:
سرد الحكاية ويياب ال ّتفكير اإلشكاليّ وعدم تحليل ال ّشواهد واألقوال المستد ّل بها من
ال ّنصّ .
 الخاتمة :رصد أه ّم األفكار المولّدة من ال ّتحليل وتقديمها في فقرة ّ
ملخصة .وهذه االستنتاجات
تسمح باالنفتاح على آثار أو نصوص أخرى وعلى الرّ بط بين ال ّنصّ ومختلف الفنون واألجناس
ذات الصّلة سواء في نفس ّ
الزمن أو في أزمان أخرى والمطلوب هو إيجاد الرّ ابط الحقيقيّ
واألصيل بين هذا االمتداد وال ّنصّ المدروس,
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تلميذنا العزيز مرحبا بك و أنت تقبل علينا يحفزك األمل في النجاح و يحدوك العزم لتحقيق
األفضل .فإليك ما به نساعدك على تحقيق هذا القصد في مادة الفلسفة.
سنقطع معك الخطوة األولى في هذا العمل باإلجابة عمّا نتوقعه من استفساراتك ونفتتح معك
المسار باإلجابة عن سؤال  :ماذا يطلب من المترشح إلى امتحان الباكالوريا في مادة الفلسفة في
شعبة اآلداب؟
تستدعي اإلجابة على هذا السؤال التعريف بالموضوع الفلسفي سواء كان في شكل إقرار أو
سؤال أو نص .إنه اختبار يتب ّين مدى قدرتك على التفكير في مسألة فلسفية مخصوصة  .و
يقتضي هذا التفكير تشخيص المسألة المطروحة باعتبارها إشكاال فلسفيا :انتروبولوجي أو
ابستيمولوجي أو أكسيولوجي .و هذا التشخيص يقتضي انتباها إلى المفاهيم األساسية الواردة في
منطوق الموضوع ،وإلى الروابط المعلنة و الضمنية  ،والتي نتوصل بالنظر إليها إلى تحديد
المسألة و ما يترتب عنها من تفريعات.
و لكي نساعدك على هذه المهمة  ،أنجزنا موضوعات البكالوريا التي طرحت في الدورتين
 :الرئيسية والمراقبة جوان  ،2012عمال تحضيريا تضمّن رصدا للمفاهيم و تفكيكا لها ،و تحديدا
للروابط المنطقية بينها ،ومساءلة للدالالت التي تفضي إليها ،قصد تخيّر الداللة المالئمة لسياق
الموضوع.
لقد انتهينا بفضل هذا الجهد إلى تحديد العناصر الممكنة  ،لمعالجة موضوع ما  ،انطالقا من
منطوق القول أو من المعاني المتضمنة في هذا المنطوق.
عمليات الرصد و التفكيك وضعناها في خانة سمّيناها " العمل التحضيري :التفكيك" ،و
نعني به السلوك الذي يمكن أن نسلكه إزاء الموضوع لكي نفهمه و نحلله و ننقده .و تعمّدنا اإلمكان
ألنّ تناول الموضوع الفلسفي ال يسجن ضمن إمكانية واحدة؛ و إنما ينفتح على عدة إمكانيات،
شريطة أن يتوفر فيها التماسك من جهة و المتانة الفلسفية من جهة أخرى .
توازي هذه الخانة واحدة أخرى وضعناها فيها "تنبيهات منهجية" .رأينا تنبيهك إلى بعض
المزالق أو دعوتك إلى بعض التوصيات في كل خطوة من خطوات العمل التحضيري  ،هي مرشد
لك و موضّح  ،لطبيعة هذه الخطوات و ضرورتها  .فانظر إلى هذه الخانات في توازيها وفي
تكاملها وتثبت من (النقالت) الذهنية التي تستوجبها مراحل العمل سواء في األسئلة أو في التحليل
المفهومي أو االستنتاجات.اما الخطوة الموالية في عملنا هذا فقد تمثلت في تخطيط  ،فيه عناصر
ممكنة و مضامين للموضوع المقترح.
و قد تفادينا عمدا عبارة "إصالح موضوع"  ..ألن ما نق ّدمه إليك لي إصالحا فعال ،و لي
نموذجا مثاليا هو المالئم الوحيد للموضوع المطروح؛ هو فقط مسار عمل له منطقيته الداخلية و
وجاهته نفيدك به ،ال لكي تحفظه وتتذكره يوم االمتحان  ،و إنما نق ّدمه إليك عيّنة عمّا يمكن أن
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يكون عليه إنجاز المقال  ،تستأن به  .و نحن بما نقدم إليك  ،نريد أن تكون قادرا على التفكير
متدرج وإشكالي عندما تطرح عليك مواضيع البكالوريا.
بنفسك بشكل منظم و ّ
لهذا نعتبر أن تناولك لهذه العيّنات من المواضيع هو مساعد لك كي تستع ّد لالمتحان .و لكنه
مساعد ال يعوض البتة الجهد الذي عليك أن تصرفه في التدرّب على الكتابة ،إذ هو الكفيل بجعلك
قادرا على النجاح في تناول مواضيع االمتحان.
و نحن من هذا المنطلق نقترح عليك طريقة عمل تساعدك على االستثمار الجيّد لهذه العيّنات
وتشتمل على الخطوات التالية:







اختر موضوعا من قائمة المواضيع المدرجة في هذه العيّنات و س ّجله في ورقة.
عد إلى الدرو التي أنجزتها في القسم و التي تتصور أن لها عالقة بالموضوع الذي
اخترته.
أنجز عمال تحضيريا على شاكلة ما هو موجود في العيّنات التي اقترحنا عليك دون
أن ّ
تطلع على العمل الخاص الذي قدمنا لك في شأن الموضوع المذكور.
قارن بعد ذلك بين ما توصّلت إليه بمفردك و بيّن ما قدمناه إليك ،و حاول التعرف
إلى أسباب التفاوت أو التباين إن وجدت  ،و النظر في المنزلقات التي قد تكون
وقعت فيها.
ال تخف من التفكير :إ ّنه متعب و لكن ممارسته ممتعة.
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الموضوع :باي معنى يبعدنا الفن عن الحقيقية ؟

تنبيهات منهجية

العمل التحضيري  /التفكيك

 يساعد تحديد صيغة السؤال علىّّ *البعد الصيغي( :مساءلة صيغة السؤال.).
ضبط اطروحته المعانة و
 يطلب الموضوع تحديد تفسير-معنى -للراي القائل ان الفن يبعدنا عنالمضمرة.
الحقيقة.
 و تمكن من ضبط مراحل صيغة الموضوع تساؤلية فهو يطلب تحديد معنى الراي –موقف -بماالتخطيط و مراحل المقال.
يقتضي.
 علينا التمييز بين الصيغ الوقوف على داللة الفن و الحقيقة في عالقة بالراي القائل ان الفن يبعدناالمختلفة لالسئلة (المواضيع) كي
عن الحقيقة .
نقف على خصوصية كل واحد
منها.
 الوقوف على على مبرراي القول بهذا الرئي مراجعة هذا الموقف بما يمكن من مراجعة الري القائل ان الفن يبعدنا  -تحديد الرهان االيتيقي و تخديدمدى راهنية المسالة المطروحة
عن الحقيقية.
هي من شروط المقال الناجح.
فيكون بذلك  :لهذا العمل ثالثة مراحل.
 تحديد المفاهيم يتم حسب السياق*البعد الفهومي( :مساءلة مفاهيم الموضوع).
بما يمكن من اشكالها ضمن
 يبعدنا الفن :يحدد مفهوم الفن ههنا ضمن السجل الستيتيقي .بماهو تعبير المسائل التي يتم تناولها.عن الذاتي و عن المظهر الحسي و بماهي تعبير عن الرغاب المكبوتت و  -يتم تحديد المفاهيم ضمن
عن الللوعي.
عالقاتها المتصادية :يتحدد الفن
بمهو استبعاد لل حقيقة في مرحلة
= في سياق اول يبعدنا الفن عن الحقيقة.
اولى و باهو استحضار لحقيقة
 يبعدنا الفن عن الحقيقة :اذ يمكن ان تكون للفن حقيقته و يبعدنا عن حقيقة خاصةبه في مرحلة ثانية.اخرى.
 يتم اختيار المرجعيات الفلسفية حقيقية الفن ال تخضع للحساب ام لالستبدال الرياضي او المنطقي او حسب السياق االشكالي و حسب
الفيزيائي ...لذا للفن حقيقة يكشف عنها و ال يتوصل اليها سائر السياق الذي يرد ضمنه المفهوم.
االنشطة االنسانية االخرى.
 المرجعية الفلسفية ال تفكر للفن ادوات تعبيرية :رسم ,موسيقى ,نحت ,شعر...
عوضا عنا .اي ال يقوم مقامنا في
التحليل و النقاش و المرجعة و
= في سياق ثان ال يبعدنا الفن عن الحقيقة و انما له حقيقة خاصة له.
المساءلة و االستدراك و
 االنتباه الى داللة للفن مقابل الحقيقة الموضوعية و داللة ثانية للفن االستنتاج...
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نتمكن في لحظة تحديد االشكاليةبماهو نشاط يملك حقيقته الخاصة.
و فروعها من :الجمع بين مساري
الحقيقة :هو مفهوم يمكن ان تتحدد في سياق على بماهي حقيقة تعبير مطابقة
التقصي:الشكلي و الموضوني.هنا
العقل لذاته ( البعد الصوري) او للموقع (البعد التجريبي) .و هي بذلك يبعدنا
نكون على نكون على مستوى
الفن عنها.
قراءة فلسفية باتم معنى الكلمة.
 الحقيقية بماهي حقيقة العمل الفن االبداعي ,بماهي تعبير عن الروح,
 تصاغ االشكالية بطرق متنوعة.عن االحسا  ,عن الالوعي ,ام عن الروحالموضوعي .فتكون للفت
االهم ان تعك توتر او احراج
حقيقته و يكون للحقيقة الفنية مرجعها الخاص.
فلسفيا اى ان تترجم عن مشكل
اواعضال فلسفي حقيقي.
االنتباه الى داللة الحقيقة نتقابل مع الفن و داللة ثانية تلقي معه.
 االشكالية هي تعبير فردي و*البعد االشكالي:
خاص عن مشكل .منطقي
اي تصور للفن و للحقيقة يفرض القول :ان الفن يبعدنا عن الحقيقة؟ و هل االندهاش و الحيرة و ادوات
يفيد ضرورة ان الفن مجال وهم؟ اال يمكن للفن شكال مغايرا للتعبير عن البحث و التقصي و المساءلة و
الحقيقة او سبيال من سبا التحرير من قيودها؟
الستئناف و المراجعة و النقد و
 ماهي داللة الفن و ماهي الحقيقة و اية مبررات للقول ان الفن يبعدنا عن منتهاة و النقاش و التقويم.وهيجميعا اليات تفكير.
الحقيقي؟
 اية حقيقة يمتلكها الفن؟ و كيف للحقيقة الجمالية ان تعبر عن حقيقة االنسان  -يعبر ترتيب فروع االشكالية عنلحضات البحث و عن مراحل
و حقيقة الوجود بوجه عام؟
المقال.
-ماهي شروط االلتقاء بين الفن و الحقيقة؟

العمل التحضيري  /التخطيط
 .lالمقدمة:
أـ التمهيدك يمكن للمترشح أن يمهد باالنطالق من :
 الرأي الشائع القائل بأهمية مطلب الحقيقة في الوجود االنساني و اعتباره مقياسا للحكم للحكم على قيمةأي نشاط إنساني.
 التوتر القائم بين اعتبار الفن مجال االبداع و بين مطالبة الفن بااللتزام بالبحث عن الحقيقة و إجالئها. ب ـ طرح اإلشكال و ذلك بالتساؤل مثال: إمكانية أولى  :أي دور يضطلع به الفن من جهة عالقته بالحقيقة؟ و إذا كان يبعدنا عنها فعلى أي معنىيحمل هذا االبعاد؟ هل يحمل على معنى محدودية الفن وتورطه في انتاج األوهام ام على معنى قدرته
على االبداع و التحرر؟ و إلى أي مدى يجوز اعتبار الحقيقة معيارا للحكم على الفن ؟
 إمكانية ثانية :أي تصور للفن و للحقيقة يبرر القول بأن الفن يبعدنا عنها؟ و هل يفيد ذلك ضرورة انا لفن مجال الوهم؟ اال يمكن ان يكون الفن شكال مغايرا للتعبير عن الحقيقة او سبيال من سبل التحرر
من قيودها؟
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 .llالجوهر:
يمكن للمترشح معالجة الموضوع وفق التمشي التالي:
لحظة اولى :في داللة الفن و الحقيقة و مبررات القول بان الفن يبعدنا عن الحقيقة
 .1تحديد داللة الفن و الحقيقة:
 تحديد داللة الفن بما هو رؤية جمالية للعالم أو نشاط إبداعي حر يحتكم إلى ملكة المخيلة أو بما هونشاط يرتبط بملكة الحكم و الذي يطلب المتعة الجمالية ،أو بما هو نشاط يهتم بالظاهر ال بالجوهر
والماهية أو بما هو نشاط يقوم على محاكاة الطبيعة.
 تحديد داللة الحقيقة بما هي مطلب الفكر البشري في كشفه لماهيات األشياء أو تفسيره للعالقات التيتحكم الظاهر أو بما هي حكم مطابق للواقع أو حكم عقالني يقوم على جدلية العقل و التجربة أو بما
هي انعكاس لما يكون عليه الوجود.
 .2مبررات القول بأن الفن يبعدنا عن الحقيقة:
 يتنزاللفن في السجل االستيتيقي بينما تتنزل الحقيقة في السجل االبستيمولوجي. سيادة البراديغم العقالني يفترض افضلية المعرفة العقلية على المعرفة الحسية و يستبعد الفن بما هومجال الظاهر الحسي.
 الطابع الوجداني و الخيالي للفن يتعارض مع ما تفترضه الحقيقة من صرامة عقلية و منطقية . الفن يعبر عن الذاتي بينما تقاس الحقيقة بالموضوعية و االنسجام المنطقي. الواقعية الفن في مقابل ما تقتضيه الحقيقة من تطابق مع الواقع. ارتباط الفن بالمظاهر الحسية في مقابل ما تستوجبه الحقيقة من نفاذ الى جواهر االشياء و ماهياتها . ارتباط الفن بالرغبة و الكبت و الالوعي في مقابل اقتران الحقيقة بالعقل. ان الكشف عن الحقيقة يفترض استبعاد االستدالل العقلي و من بينها الخيال أو العاطفة او الميولالذاتية او الرغبات و االنفعاالت التي يتغذى منها الفن.
يستنتج المترشح ان مجال الوهم او الجمال او المعنى الذي ال يدرك عن طريق المفاهيم و التحليل
العقالني و هو ما يبرر القول بأن الفن يبعدنا عن الحقيقة.
يستنتج المترشح ان هذا التصور يمكن أن يفضي إلى استهجان الفناستنادا إلى األفضلية المطلقة
للحقيقة.
مالحظة :يكتفي المترشح بتقديم ثالثة مبررات و إن زاد على ذلك يرتقي إلى المجال الموالي.

لحظة ثانية :في مراجعة داللة الفن و الحقيقة بما يسمح بإعادة النظر في طبيعة العالقة بينهما:
إمكانية أولى:
 الفن يقول الحقيقة بصورة مغايرة عن العلم أو الفلسفة مادامت اآلثار الفنية تعد تعبيرا عن تجلياتالروح في صور و أشكال حسية.
 التأكيد على أن الفن يقول حقيقته  ،إذ لالنتاجات الفنية حقيقتها التي ال يمكن الحكملها او عليها بمنطق5

العقل الحسابي او االستداللي  ،تعبيرا عن تجليات الروح في صور أو أشكال حسية.
 الفن هو الكفيل بقول الحقيقة مادام يخترق الحجاب الفاصل بيننا و الوجود في أعمق أبعاده. الفن انعكاس للواقع و هو الكفيل بتعرية حقيقته و كشفها. إذا فهمنا من الحقيقة معنى الوجود فان الفن ال يبعدنا عن الحقيقة مادام يتكلم لغة المعنى او مادام الفنموطن الوجود.
 بيان ما يمتلكه الفن من ادوات تعبيرية ( الرسم  ،الموسيقى  ،الرقص  )..قد تفوق قدرة العلم اوالفلسفة على اجالء الحقيقة.
يستخلص المترشح ان القول بابتعاد الفن عن الحقيقة ال يجب أن يحمل ضرورة على معنى استهجان الفن بل
يمكن اعتباره شرط تحرر و انعتاق من سلطة الواقع و المباشر.
امكانية ثانية:
 بيان أن الفن يراهن على الجمال و المتعة الجمالية و من الخلف مطالبته بكشف الحقيقة او اتهامه بانهيبعدنا عنها.
 بيان ان االنسان ليس عقال فقط و إنما هو أيضا مجموعة من االنفعاالت و ان قيمة الفن ال تستمد منعالقته بالحقيقة و العقل و انما بما يكونه االنسان خارج العقل اي على تخوم الحب و الجنون والخيال
و االبداع.
التأكيد على أن حاجة االنسان للجمال تضاهي حاجته للحقيقة مما ال يشرع الحكم بأفضلية النشاط النظريعن النشاط الفني او افضلية العقل المحض عن ملك الحكم.
مالحظة :1يكتفي المترشح باستحضار نقطتين و إن زاد على ذلك يرتقي الى المجال الموالي.
مالحظة  :2يمكن للمترشح ان يقتصر على امكانية واحدة و ان زاد على ذلك يرتقس الى المجال
الموالي.
 توظيف المرجعيات الفلسفيات ( كانط  ،افالطون ،هيغل ،ماركس ،نيتشة ،ماركوز ،برغسون.)...، توظيف امثلة من االبداعات الفنية. ابراز ان التظنن على مفهوم الحقيقةلم يعد يشرع اعتباره معيارا مطلقا للحكم و التقييم. الكشف عن الم سلمات الضمنية لنص السؤال و االنتباه إلى تقريضه للفن أو ما يحتويه من نقد ضمني للحكمعلى الفن وفق براديغم الحقيقة.
 بين رهان السؤال بالتأكيد على قيمة الجمالي في حياة االنسان و تحرير االنسان من هاجس الحقيقة أواختزاله في بعد واحد ،أو يتجاوز منطق ابعاد الفن من دائرة الحقيقة عبر التأكيد على عمق الحقيقة
الكونية التي ينتجها.
 بيان راهنية السؤال بالتأكيد على حاجة االنسان المعاصر للفن ليتخلص من القلق الوجودي الدال علىالفراغ أو على نقص الوجود أو الهادف لسكن الوجود بصورة شاعرية.
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الموضوع :هل من تناقض في القول ":هن المواطنة امتثال و مقاومة"؟

تنبيهات منهجية

العمل التحضيري  /التفكيك
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 من شان تحديد السؤال المساعدةعلى تحديد اطروحةه العلنة او
المضمرة.

ّّ *البعد الصيغي( :مساءلة صيغة السؤال.).
 -الموضوع القولة يفرض اطروحة.

 المطلوب في هذا السؤال البحث في تناقض ممكن قائم في القولة. لمعرفة خصوصية السؤال,يجب يجد التناقض بين :اعتبار المواطنة:امتثال و اعتبارها مقاومة في ان .التمييز بين الصيغ المختلفةوهو تناقض بين :االلتزام و االنضباط التي يتجلى في طاعة القاونين للموضوع.
التي تنظم الحياة السياسية .و بين ما تستوجبه حرية االفراد والمجتمعات
 ضبط االطروحة و تحديدمن حق في التحرر و رفض لالستبداد.
العالقات القائمة بينهما يمكن من
ضبط مراحل المقال.
 فمراحل تناول الموضوع هي: بيان امكان القول بالتناقض بين االمتثال و المقاومة.
 بيان امكان نفي القول بالتناقض بين االمتثال و المقاومة عبر:
مراجعة مفهوم المقامة

 كتابة المقال هي عمل منهجيومنطقي متدرج و الوصول الى
مرحلة المتابة يكون بعد استفتاء
التقصي :التفكيك و التخطيط.
 يتم تحديد المفاهيم حسب السياقو استفاء لشروط االشكالية.

مراجعة مفهوم االمتثال و ربطه بالوعي.

الوقوف على شروط ارتباط االمتثال بالمقاومة
 قد يقتضي السوال تحديد المفهومضمن اكثر من داللة,مثلما مع
مفهومي :االمتثال و المقاومة,
*البعد الفهومي( :مساءلة مفاهيم السؤال).
هناك داللة تنتهي فيها الى اقرار
 التناقض(هل من تناقض):هو اقصى درجات التضاد .و التناقض ينفي التناقض ,و داللة ثانية ينتهي فيهابعضها البعض االخر.اذ يعرف ارسطو المتناقضين بان اذا كان احدهما التناقض.
صحيح و االخر خاطئ ضرورة.
 لذا يتم اختبار المرجعية الفلسفيةالبحث التناقض بين االمتثل و الحرية يكون الثاني بما يقضي الى نفي حسب داللة المفهوم و حسباحدهما االخر.
السياق االشكالي المطروح.
 مراجعة القول بالتناقض لبيان ان بوسع االمتثال ان يقوم في نف االن معالمقاومة .ضمنا الحد شروط المواطنة :حق المقاومة حق مالزم للمواطنة.
 االمتثال:الخضوع الطوعي ,التنازل لفائدة الدولة .او سلطة القائمة .مقابلضمان السلم و االمن فالمواطنة بماهي خاصية المواطن المنتمي الى
دولة,الى نظام سياسي (كيان جماعي) تعني التسليم بعلوية جهاز الدولة.و
هنا يمكن استحضار مرجعيات مختلفة.

 نحن من يكتب المقال ,نحن منيفكر في االشكاليات الفلسفية  ,اما
المرجعيات فال تفكر عنا ,انما
امكانات لتقصي المسائل لجعل
التفكير يتم ضمن افق فلسفي,
والختبار الحلول المقدمة و التي
ندعى الى تقويمها و اخذ موقف
منها.

 المقاومة:بماهي تمرد عنيف او غير عنيف .بما مقاومة مادية فعلية اوبماهي ابداع فكري و ,فهي رفض لالستبداد ,للسائد ,للهيمنة بكل اشكالها.
 االشكالية هي لحظة هامة منوهي سبيل الى التحرر و سبيل الى التاكيد على ان الديمقراطية تفرض
مسار التفكير في الموضوع يتالزم
الصراع و التعدد و التوافق و المنافسة فهي حالة دينامية و ليست موقفا
الجانب
مستوها
على
ستيكيا.
التشكيلي:مراحل التفكير في
المسالة و المضمون :مسالة هذه
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المراحل على نحو يضمن عمقا
فلسفيا.

*البعد االشكالي ( بناء االشكالية المحورية و فروعها):

 هل يتعارض االمتثال للقوانين مع فصل المقاومة؟ ماهي مقتضياتالمواطنة و هل يستحيل االمتثال على خضع في غياب المقاومة؟ و ماهي  -فروع االشكالية هي بمثابة
التخطيط المزمع اتباعه في المقال.
حدود المقاومة حتى ال تتحول الى فعل اعتباطي؟
 ماهي المواطنة ماهي شروك امكان القول بالتناقض بين االمتثال و  -صياغة المشكل تتم بطريقةتساؤلية بما ينم عن احراج و عن
المقاومة؟
توتر حقيقي,عن طريق صنيعة
 ماهي حدود المقاومة و كيف يكون االلتزام السياسي استيفاء للمواطنةامية او تعاقبية.
الحق؟
 -كيف لالمتثال ان يرتبط بالمقاومة حتى يستجيب لمبداي التوافق و التعدد؟
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العمل التحضيري  /التخطيط
.I

المقدمة:
أـ التهيد :يمكن للمترشح أن يمهد للموضوع باالنطالق من:
امكانية أولى :التوتر ال قائم بين ما يقتضيه الوجود المدني من التزام و انضباط يتجلى في طاعة القوانين
المنظمة للحياة السياسية من جهة و ما تستوجبه حرية البشر أفرادا و شعوبا من رفض لالستبدادتأكيدا
لمنزلة المواطنة.
امكانية ثانية :االنطالق من واقع العنف السياسي الذي تمارسه الدولة و ما يفرضه هذا الواقع من تقابل
بين واجب االمتثال و حق المقاومة.
ب ـ طرح االشكال و ذلك بالتساؤل مثال:
امكانية اولى :هل من تناقض فعلي في اعتبار المواطنة امتثاال و مقاومة في آن؟ و إذا ما سلمنا بهذا
التناقض فضمن أية شروط يمكن تجاوزه؟
امكانية ثانية :ما هي مقتضيات تحقق المواطنة هل يتعارض االمتثال مع فعل مقاومة سلطة الدولةحتى ال
تتحول الى فعل اعتباطي؟

.II

الجوهر:
يطالب المترشح باالشتغال على سؤال بين االمتثال و المقاومة و فق التمشي التالي:
لحظة أولى :في امكان القول بالتناقض بن االمتثال و المقاومة :
أـ في عالقة بمفهوم المواطنة بما هي:
 انتماءإلى دولة ذات سيادة و االنصهار التام في الكيان السياسي. التزام الفرد بجملة من الواجبات تجاه سلطة الدولة. تنازل الفرد عن كل حقوقه لصالح الدولة.ب ـ في عالقة بمفهوم االمتثال:
-

بما هو طاعة عمياء و خضوع تام لسلطة صاحب السيادة.

-

بما هو تسليم بعلوية بعلوية جهاز الدولة على األفراد.

-

بما هو تنازل عن الحريات مقابل ضمان األمن و السلم.

ج ـ في عالقة بمفهوم المقاومة:
-

بما هي تمرد و عصيان و ما ينجر عن ذلك من فوضى.

-

بما هي تهديد لسيادة الدولة و غلبة منطق االنفعال و األهواء.
يستنتج المترشح أن واجب االمتثال ينفي حق المقاومة.

لحظة ثانية :في إمكان نفي التناقض بين واجب االمتثال و حق المقومة و ذلك بــ :
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 تنسيب التقابل القائم بين االمتثال و المقاومة و ذلك بمراجعة مفهومي المقاومة و االمتثال و يكونذلك ببيان:
 أ ـ بيان داللة المقاومة بما هي : تصدي الفرد او المجموعة لكل ما يمكن أن تفرضه الدولة من أوامر أو قوانين جائرة. أو بما هي نتيجة حتمية للهيمنة التي يمكن التي يمكن أن تمارسها الدولة. أو بما هي تعبير عن حق المواطن في الحرية التي تتعارض مع ممارسة اشكال العنف المادي اوالرمزي الذي تمارسه السلطة السياسية تحت غطاء القانون.
 أو بما هي شكل من اشكال االلتزام السياسي و بالتالي تكون مظهرا من مظاهر المواطنة الفاعلة فيظل الدولة الحديثة.
 يميز المترشح بين المقومة كشكل من اشكال الممارسة السياسية المنظمة و الواعية و الهادفة و التييمكن ان تتخذ اشكاال مختلفة و بين ردود الفعل العفوية او الممارسات الفوضوية.
 ب ـ بيان ان االمتثال للقانون و االوامر ال يعني الطاعة العمياء غير الواعية بالحقوق التي يمتلكهاالمواطن في عالقته بالدولة.
 او ان االمتثال ال يعني التضحية بالحرية بقدر ما يعني الطاعة االرادية للقنون بهدف حماية حريةالجميع.
 ج ـ بيان دواعي ارتباط االمتثال بالمقاومة: المقاومة تفرضها طبيعة السلطة السياسية التي تفرط في استعمال القوة. المقومة بما هي تجسيد لسلطة مضادة تواجه انحراف السلطة الحاكمة عن المسار الذي وقع التعاقدعليه.
 المقاومة بما هي عالمة رفض لكل أشكال االستبداد و الهيمنة. غياب المقاومة من شانه ان يحول المواطن الى عبد او رعي. التاكيد على ان الديمقراطية في داللتها المركبة تفترض التوافق و التعدد و الصراع.يستنتج المترشح ان المقاومة هي حق مالزم لفعل المواطنة و تكريس لمبدا سيادة الشعب و مظهر
من مظاهر فاعلية المجتمع المدني او ان المقاومة هي ما يضمن المزيد من الحرية و الكرامة
للمواطن بحيث ال تحوله الدولة باجهزتها القمعية الى مجرد عبد او الة مطيعة لألوامر  ،او ان
اجهزة الدولة تصبح اكثر فاعلية و نجاعة بفعل الحوار و التفاعل الذي تؤسسه المقاومة الواعية
والمدنية.
يستخلص انه ال يمكن ان تستقيم العالقة بين المواطن و الدولة ما لم يضمن حق الدولة في
ممارسة سيادتها القانونية على االفراد و ما لم تضمن حقوق المواطنين في المشاركة الفاعلة في
ادارة الشان العام في مقاومة ما يمكن ان يصدر من انحرافات عن الدولة.
 مالحظة :يمكن للمترشح اعتماد تمش مغاير كأن يقدم اللحظة الثانية على اللحظة االولى.
 توظيف المرجعيات ( روسو  ،هوبز ،هيغل ،أفالطون ،ماركس  ،رولس ،موران.)...،11

 الكشف عن المسلمات الضمنية للسؤال و ذلك باالنتباه الى ما يقتضيه تحديد مفهوم المواطنة منتجاوز للتناقض بين االمتثال و المقاومة.
 توظيف مفهوم العالمي في تجسيد حق المقاومة. االنتباه الى المعنى االيتيقي للمقاومة بما هي مقاومة للذات. بيان راهنية المشكل في ظل ما يشهده العالم االن من تحوالت جيو سياسية و في ظل توق الشعوبالى التحرر من اشكال الهيمنة و االستبداد السياسي.
 الكشف عن رهان السؤال باالنتباه الى تاكيده على قيمة الحرية او الى ضرورة تحرير االنسان منعنف الدولة .او ضرورة تفعيل المجتمع المدني بما هو قوة في مقابل قوة الدولة.

الموضوع :تحليل نص لــ :كاسيرر.
تنطلق فلسفة األشكال الرّمزيّة من االفتراض المسبق القائل إنّهْ ،
إن كان هناك تعريف لطبيعة اإلنسان
أو "ماهيته" ،فال ب ّد لهذا التعريف أن يُ ْفهَ َم على أنّه تعريف وظيف ّي ال على أنّه تعريف جوهــر ّ
ي []...
ي مبدإ مالزم له يكون جوهره الميتافيزيقي ،وال بأ ّ
ال يمكن لإلنسان أن يعرّف بأ ّ
ي ملكة فطريّة أو غريزة قابلة
جميعها للتثبّت بالمالحظة الحسّيةّ .
إن الخاصّية الغالبة لإلنسان ،والسّمة المميّزة له ليست ماهيته الميتافيزيقيّة وإنّما
هي أعماله .وهذه األعمال هي نسق أنشطته الذي يح ّدد دائرة "اإلنسانيّة" ويعيّنهاّ .
إن اللّغة واألسطورة وال ّدين
ّ
والفن والعلم والتاريخ هي مك ّونات متن ّوعة لهذه ال ّدائرة .و ستكون "فلسفة اإلنسان" إذن ،فلسفةً تجعلنا نتعرّف على
البنية األساسيّة لك ّل نشاط من هذه األنشطة ،وستم ّكننا في الوقت نفسه من فهمها على أنّها ك ّل عضو ّ
ي [ ،]...وال
يمكن للفلسفة أن تقتصر على تحليل األشكال الفرديّة للثّقافة ،إنّما تسعى ،كذلك ،إلى الحصول على رؤية تأليفيّة -
كونيّة تجتمع داخلها ك ّل هذه األشكال [.]...
أن الثّقافة اإلنسانيّة تنقسم إلى أنشطة متن ّوعة وفق مسالك مختلفة منتهجة غايات متباينةْ .
ال ريب في ّ
فإن
نحن اكتفينا بتأ ّمل نتائج هذه األنشطة – المتعلّقة بإنتاجات األسطورة والشعائر أو المعتقدات الدينيّة واألعمال الفنيّة
وكذلك النظريات العلميّة – بدا من المستحيل أن نر ّدها إلى قاسم مشترك .غير ّ
أن التّأليف الفلسف ّي له معنًى مغاير.
فال يكون البحث عن وحدة األحداث وإنّما عن وحدة الفعل :ال يكون البحث عن وحدة المنتجات بل عن وحدة
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المسار الخالَّق .وإذا كان لعبارة "إنسانيّة" داللة ما ،فإنّها تعني أنّه بغضّ النّظر عن االختالفات والتعارضات بين
مختلف أشكالها ،فجميعها تعمل في سبيل الغاية نفسها .وعلينا أن نعثر في هذا ال ّدرب الطويل على سمة غالبة و
خاصيّة كونيّة تربطان بين هذه األشكال وتحقّقان االنسجام بينها .فإذا استطعنا تعيين هذه السّمة ،أمكن لألطياف
المتفرّقة أن تجتمع وتُ َر َّد إلى بؤرة روحيّة واحدة.
أرنست كاسيرر  " :مقال في اإلنسان "
النص في صيغة مقال فلسف ّي مستعينا باألسئلة التّالية :
حلّل هذا
ّ
 أ ّي تعريف لإلنسان يق ّدمه النصّ ؟
 هل في تع ّدد األنظمة الرّمزيّة وتن ّوعها عائق أمام وحدتها ؟ ما هي الغاية المشتركة التي تت ّوحد حولها جملة األشكال الرّمزيّة على تن ّوعها ؟ي أساس تقام وحدة النّوع البشر ّ
 إذا كانت الكثرة هي سمة الوجود اإلنسان ّي ،فعلى أ ّي؟
 إلى أي مدى يمكن لألنظمة الرمزية أن تقول حقيقة اإلنسان؟ إلى أ ّي مدى يمكن لألنظمة الرّمزيّة أن تقول حقيقة اإلنسان ؟
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العمل التحضيري  /التفكيك

تنبيهات منهجية
يجب ان يتم قراءة النص مرارا
حتى نتمكن من فهمه

استخراج شبكة المفاهيم و تحديدها سياقيا:

المفاهيم هي نقاط قوة وهي تعبر
يتضمن النص مجموعة من المفاهيم االساسية:االنظمة الرمزية ،االنسان،
عن توترات اشكالية و تترجم
االشكال الرمزية  ،الوحدة/الكثرة.
مقاربة للمشكالت بما يساهم في
االنظمة الرمزية:هي الفعاليات الفكرية التي ينتجها االنسان وينجزها في بلورة االطروحات التي يتبناها
الواقع و هي ما يعبرعن وحدة في الفعل االنساني .هي ما يترحم عن الكاتب في النص
االنساني في االنسان فكلمة انسانية في معناها العميق والقوي تكمن في هده
 بين المفاهيم عالقات :استنتاجاالنشطة التي يبنيها االنسان و ينجزها
(سبب/نتيجة) تضمن تناقض
االنسان لي االنسان مفهوما جوهرانيا او بنية ميتافيزيقية ،انه قعالية تقويض تنسيب ...يجب اخذها
رمزية .ال معنى السبقية الماهية على التعين.ان االنسان هو مسار تمعين بعين االعتبار.
يحتمل التعدد و االختالف و الصيرورة .يتحقق االنسان بما ينجز من افعال.
 الروابط المنطقية هي حلقاتاالشكال الرمزية :هي اللغة و االسطورة و الدين و لبفن و العلم و التاريخ الوصل/الفصل بين مختلف
مراحل المحاجة في النص.
وغيرها :وهي هذا الكل العضوي الذي يفهم ضمن رؤية تاليفية كونية.
االشكال الرمزية تعبر عن تحقق االنسان في الواقع و التاريخ و تعكسفي  -تحديد المفاهيم يتم في عالقة مع
تطور المقاربة القائمة في النص .
نف الوقت انشطة االنسان في هذا الواقع.
الوحدة/الكثرة:تعبر هذه الثنائية عن جدلية الواحد والمتنوع التي يحياها
االنسان و التي يظطلع بها.وهي تبين كما اكد الكاتب على ذالك ان االنسان
لن يقدر على بلوغ الكونية اال من خالل تنوع االشكال الرمزية لديه لتشكل
بنية اساسية لجميع الفعالياتالرمزية التي تجد تعبيرتها اساسا فيوحجة الفعل - .لحظة صياغة االسكالية
وفروعها هي استيفاء لمسارات
*تحديد الروابط المنطقية و بلورة مسار الحجاج و تحديد االطروحات:
البحث السابقة.
االطروحة المدحوضة :تعريف اال نسان على اسا غريزي او فطري او
جوهراني.
االطروحة المثبتة:تعريف االنسان غلى اسا
تنوعها وحدة المسارنحو كونية انسانية

فعاليته الرمزية التي ال ينفي
 يجب ضبط سؤال يفضي الىالمناقشة.

حجاجيا:
 .وضع تعريف وظيفي لالنمسان.
 .الوقوف على اختالف الفعاليات الرمزية و تنوعها.
الوقوف على انشاء االنسان انثروبولوجيا بما يمكنه من بلوغ الكونية.
*ظبط االشكاليةالمحورية و فروعها :

 تعبر االشكالية عن توتر حقيقياية داللة لالنسان:هل يتحدد بمبدا ميتافيزيقي ام انه ال يعرف االعلى نحو
وعن احراج فلسفي يترجم عن
وظيفي ينفتح على الفعاليات و االنظمة الرمزية؟ و هل فلي تنوع تلك
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االنظمة ما يقوم عائقا امام وحدة االنساني ام ان من شان التاليف الفلسفي ان قراءة فردية للنص و عن رؤية
تشمل التحليل و النقاش.
يكشف عن هذه الوحدة؟
ام اسا

ما داللة االنسان هل يحددعلى اسا
اعتبار مبدا التنوع؟

-

فطري  -ترتيب االسئلة يؤشرعن التمشي
المزمع اعتماده في المقال .

هل في اختالف الفعاليات الرمزية ما يهدد  -يتم ضبط سؤال يفضي الى
المسار الموحد االنسانية؟

أي تصور للكونية االنسانية و كيف يكون
للتنوع الثقافي دور في ذلك؟

المناقشة.

المقالة بنية فكرية متدرجة ذات
 ما هو واقع لقاء الثقافات هل هو محكوم باالعتراف ام بقانون البقاءبعد منطقي اساسها االستشكال.
لالقوى.

العمل التحضيري  /التخطيط
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.I

المقدمة:
أ ـ التمهيد :يمكن التمهيد باالنطالق من :
امكانية أولى :التعارض بين حاجة الفلسفة إلى ايجاد تعريف شامل لالنسان و بين االعتقاد في استحالة
بلوغ ذلك المطلب لما يتسم به الوجود االنساني من تعدد و كثرة غير قابلة لالختزال.
امكانية ثانية :التوتر بين ما يطبع واقع األنطمة الرمزية من تعدد و تنوع من جهة ،و ما يطمح إليه
االنسان من وحدة.
ب ـ طرح المشكل و ذلك بالتساؤل:
امكانية أولى :هل في تعدد األنظمة الرمزية و كثرتها ما يحول دون تحقيق كلي انساني ام يساعد على
الظفر به؟ و ضمن اية شروط يمكن تجاوز التعارض بين الكثرة و مطلب الكلي؟
امكانية ثانية :اية داللة لالنسان :هل يتحدد بمبدا ميتافيزيقي ام انه ال يعرف اال على نحو وظيفي ينفتح على
الفعاليات و االنظمة الرمزية؟ و هل في تنوع تلك االنظمة ما يقوم عائقا امام بلوغ وحدة االنساني ام ان من
شان التاليف الفلسفي ان يكشف عن هذه الوحدة؟

.II

الجوهر:


القسم التحليلي:

تحلل اطروحة النص و المتمثلة في:
ال يعرف االنس ان بمبدا ميتافيزيقي بل بفعالياته الرمزية التي ال ينفي تنوعها وحدة المسار و كونية االنساني  ،و
ذلك وفق التمشي التالي:
لحظة اولى :تحديد داللة االنسان و ذلك بــ :
 استبعاد التعريف الكالسيكي والذي يقوم على تصور جوهراني يسلم باسبقية الماهية على العالقة و
الفعل او على الوجود الوظيفي لالنسان ،و ذلك باعتبار ان هذه الماهية الثابتة و االزلية ال تحتمل اي
تغيير كما انها ال تقبل التعدد و االختالف و الصيرورة و تنتهي الى جعل االنسان كائنا متعالياغ عن
شروط وجوده الطبيعي و االجتماعي.
 استبعاد تعريف االنسان على اساس فطري او غريزي.
 االقرار ان حقيقة االنسان ال تتجسم اال من خالل ما ينجز من افعال بما هي انظمة و فعاليات رمزية
مثل الفنون و االديان و االساطير...
لحظة ثانية :بيان ان اختالف الفعاليات و تنوعها منهجا و غاية ال ينفي وحدة المسار الخالق الموحد لالنسانية
وذلك ب:
 ابراز ان وحدة الغاية التي من اجلها يسعى الوجود االنساني هي وحدة ما هو انساني في االنسان
بوصفها وحدة البؤرة الروحية المشتركة بين جميع الثقافات على اختالفها و تباينها.
 بيان ان بلوغ هذه الغاية ال يكون باالكتفاء بتامل نتائج هذه االنشطة لن النظر في النتائج يمنع ردها الى
قاسم مشترك.
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 بيان ان تحقق هذه الغاية يكون عبر التاليف الفلسفي بوصفه انشاء انثروبولوجيا االنسان القادر على
بلوغ الكونية و التي ال تقف عند تنوع االشكال الرمزية بل تتجاوزها الى البنية االساسية لجميع
الفعاليات الرمزية تجسيما للطابع الكوني للوجود االنساني و الذي يجد تعبيره في وحدة الفعل ال في
وحدة االحداث.

المناقشة:
المكاسب:
 استبعاد الرؤى الماورائية و الميتافيزيقية لالنسان من جهة ما افضت اليه من تجاهل للبعد التاريخي فيتحديد االنسان.
 تجاوز النظرة التفاضلية للثقافات . االشارة الى اهمية التعريف الوظيفي لالنسان من جهة انه كينونة رمزية تقوم على التعدد و الكثرة و تسعىالى اثبات وجودها من خالل الفعل و االنجاز.
 اقرار القدرة الترميزية الفائقة لالنسان و دورها في ترسيخ البعد الخالق في الثقافة االنسانية . تاكيد ثراء الثقافة االنسانية و توقها الى غاية كونية موحدة تستوجبها وحدة البؤرة الروحية التي يقوم عليهاالجود االنساني.
 تجاوز التقابل الظاهر بين الوحدة و الكثرة بما ان الكثرة و التنوع هما شرطا وجود الوحدة.الحدود:
 بيان ان االشكال الرمزية بقدر ما يمكنها ان تكشف عن " ماهية االنسان يمكنها ان تكون حجبا لهذهالحقيقة.
 بيان تراجع القدرة االبداعية الخالقة للثقافات في ضوء واقع معولم تراجعت فيه الخصوصيات الثقافيةلتترك المكان لقيم المنفعة و التبادل و السوق.
 االشارة الى ان الكوني المعولم قد افضى الى جعل االنظمة الرمزية مدار صدامات بين الهويات تعطلالتطل ع الى كوني قائم على االعتراف بالكثرة و التعدد و االختالف او ان واقع لقاء الثقافات مازال
محكوما بقانون البقاء لالقوى...
مالحظة :االكتفاء بابراز احد المكاسب و احد الحدود و ان زاد على ذلك يرتقي الى المجال الموالي.
 توظيف المرجعيات الفلسفية :ادغار مور ،جورج باتاي  ،كانط ،ماركس ،هنتنغتون  ،تايلور.)...، التظنن على قدرة الفلسفة اجرائيا على االضطالع بدور تأليفي في ضوء ما يتعرض اليه المعنى من تفتتو تشظ.
الكشف عن المسلمات الضمنية لموقف الكاتب باالنتباه الى تعريف االنسان بما هو كائن رامز او بما هو
كائن مركب.
 بيان راه نية المشكل الذي يطرحه الكاتب في ظل واقع تأزم الوجود االنساني او بالتاكيد على قيمة الكوني17

في مقاربة االنسان.
 الكشف عن رهان النص :التحرر من المقاربة الميتافيزيقية في تعريف االنسان و االنفتاح على انطولوجياالعالقة او االنفتاح على التاريخ او باالنتقال من البحث في االنسان الى البحث في االنساني.
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إﺻﻼح اﻟﺘﺎرﯾﺦ واﻟﺠﻐﺮاﻓﯿﺎ ) دورة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ (
اﻟﺘﺎرﯾﺦ :ﺷﻌﺒﺔ اﻵداب دورة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ) ﺟﻮان ( 2012
 ﺗﻮﺻﯿﺎت ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ
ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺎل
ﯾﮭﺪف اﻟﻤﻘﺎل إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر ﻗﺪرات اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻇﯿﻒ
ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﮫ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ واﻟﻤﻨﮭﺠﯿﺔ ﻟﺤﻞ اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ
ﯾﻄﺮﺣﮭﺎ اﻟﻤﻮﺿﻮع وذﻟﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل:
 ﺗﻔﻜﯿﻚ ﻧﺺ اﻟﻤﻮﺿﻮع وﺿﻊ ﺗﺨﻄﯿﻂ واﺿﺢ ﯾﺤﺘﺮم ﺗﺮاﺑﻂ ﻋﻨﺎﺻﺮاﻟﻤﻮﺿﻮع وﺗﻮازﻧﮭﺎ
 اﺧﺘﯿﺎر اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع وﺗﺒﻮﯾﺒﮭﺎﺣﺴﺐ اﻟﻌﻨﺎﺻﺮ
 اﻟﺘﺄﻟﯿﻒ ﺑﯿﺘﮭﺎ أي اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج.وﯾﺘﻜﻮن اﻟﻤﻘﺎل ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء:
 اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ وﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل:
ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻹﻃﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻤﻮﺿﻮع ) اﻹﻃﺎر اﻟﺰّﻣﺎﻧﻲ
واﻟﻤﻜﺎﻧﻲ وﻏﯿﺮه ( ...ﺛﻢ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ
اﻟﻤﻮﺿﻮع وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺴﺎؤﻻت.
 اﻟﺠﻮھﺮ وھﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺴﺘﺮﺳﻞ
ﯾﺘﻨﺎول ﻛﺎﻓﺔ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع،ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻓﻲ
ﻓﻘﺮة ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻊ وﺟﻮب اﻟﺮﺑﻂ ﺑﯿﻨﮭﺎ ﺑﺠﻤﻠﺔ أو
ﺳﺆال )ﺟﻤﻠﺔ اﻟﺮﺑﻂ أو ﺳﺆال اﻟﺮﺑﻂ (
وﯾﺘﻀﻤﻦ ﻛﻞ ﻋﻨﺼﺮ ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﻤﻮﺿﻮع
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﻓﻜﺎر واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ
ﺗﺮﺗﯿﺒﮭﺎ ﻣﻨﻄﻘﯿﺎ وﺗﺪﻋّﻢ ﺗﻠﻚ اﻷﻓﻜﺎر
ﺑﺎﻹﺳﺘﺸﮭﺎدات واﻷﻣﺜﻠﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ
 اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ وﺗﮭﺪف إﻟﻰ:
 اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻹﺟﺎﺑﺔ ﻋﻦاﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻄﺮوﺣﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ أھﻢ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت
 ﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﻟﺔ أو ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮى ذاتﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺿﻮع.

ﻣﻨﮭﺠﯿﺔ دراﺳﺔ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
ﺗﮭﺪف دراﺳﺔ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ إﻟﻰ اﺧﺘﺒﺎر
ﻗﺪرات اﻟﺘﻠﻤﯿﺬ ﻋﻠﻰ:
 اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻗﺮاءةوﺗﺤﻠﯿﻼ وﺷﺮﺣﺎ واﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎ
 ﺣﺴﻦ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔوﺗﻮﻇﯿﻔﮭﺎ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
 وﯾﺘﺄﻟﻒ ھﺬا اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺟﺰاء: اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ :ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﺎﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أو
ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وﻃﺮح اﻟﺘﺴﺎؤﻻت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﯿﺮھﺎ
 اﻟﺘﻌﺮﯾﻒ ﺑﮭﺎ أي ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻃﺒﯿﻌﺘﮭﺎ وﻣﺼﺪرھﺎوﻣﺆﻟﻔﮭﺎ وإﻃﺎرھﺎ اﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ
 ﻃﺮح اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺔ أو اﻹﺷﻜﺎﻟﯿﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺜﯿﺮھﺎاﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  /اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺑﺎﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻷﺳﺌﻠﺔ
اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ ﻟﮭﺎ.
 اﻟﺠﻮھﺮ :ﯾﮭﺪف إﻟﻰ دراﺳﺔ ﻣﺤﺘﻮى
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  /اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ و إﺛﺮاﺋﮭﺎ وﯾﻜﻮن ذﻟﻚ
ﻓﻲ ﺷﻜﻞ ﺗﺤﺮﯾﺮ ﻣﺴﺘﺮﺳﻞ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﻠﻰ:
 اﻟﻤﻌﻄﯿﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺔ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﻤﺼﺎﺣﺒﺔ اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :ﺗﮭﺪف إﻟﻰ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أو
اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﻦ ﺧﻼل:
 ﺗﺤﺪﯾﺪ أھﻢ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺟﺎت وإﺑﺮاز ﺣﺪوداﻟﻮﺛﯿﻘﺔ أو اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ
 ﻓﺘﺢ آﻓﺎق ﺑﻄﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ أو ﻣﺴﺎﺋﻞ أﺧﺮىﻟﮭﺎ ﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻮﺛﺎﺋﻖ

دورة اﻟﻤﺮاﻗﺒﺔ ) ﺟﻮان ( 2012
 اﻟﻤﻮﺿﻮع :اﻟﻤﻘﺎل
ﺷﮭﺪت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت ﻣﻦ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﯾﻦ.
 ﺑﯿّﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ھﺬه اﻻﻧﺘﻌﺎﺷﺔ. -أﺑﺮز ﻣﻈﺎھﺮھﺎ ﺣﺘﻰ ﺳﻨﺔ 1936

اﻹﺻــــــــﻼح
اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ
ﺷﮭﺪت اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت أزﻣﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﺣﺎدة ﻛﺎﻧﺖ ﻟﮭﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﻋﻤﯿﻘﺔ ﻋﻠﻰ
اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺜﻘﺎﻓﻲ  .وﻟﻘﺪ ﺗﺰاﻣﻨﺖ ھﺬه اﻷزﻣﺔ ﻣﻊ اﺗﺒﺎع اﻟﻤﺴﺘﻌﻤﺮ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺪي ﻟﻤﺸﺎﻋﺮ
اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ وھﺬا ﻣﺎ أﻋﻄﻰ دﻓﻌﺎ ﺟﺪﯾﺪا ﻟﻠﻨﺸﺎط اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻧﺘﻌﺎش اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﺒﺮاﻣﺞ واﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﮭﯿﻜﻠﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻓﻲ أﺷﻜﺎل اﻟﻨﻀﺎل.
ﻓﻤﺎ ھﻲ ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت وﻣﺎ ھﻲ ﻣﻈﺎھﺮھﺎ؟
.I

ﻋﻮاﻣﻞ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﯿﺎت :
 .1أزﻣﺔ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ وأﺛﺮھﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ :
 أزﻣﺔ ﺗﻘﻠﯿﺪﯾﺔ ﺗﻤﯿﺰت ﺑﺎﻧﮭﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺻﯿﻞ اﻟﺰراﻋﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻛﻮارث ﻃﺒﯿﻌﯿﺔ ) اﻟﺠﻔﺎف  ،اﻟﺠﺮاد (... أزﻣﺔ ﻋﺼﺮﯾﺔ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﺘﺪاﻋﯿﺎت اﻷزﻣﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺗﺮاﻛﻢ اﻹﻧﺘﺎجواﻧﮭﯿﺎر اﻷﺳﻌﺎر
 ﺗﺪھﻮر اﻷوﺿﺎع اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻷﻏﻠﺐ ﻓﺌﺎت اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻼﺣﻮن  ،ﺗﺠﺎر ،ﺣﺮﻓﯿﻮن  ،وﺧﺎﺻﺔاﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺸﻐﯿﻠﺔ ﻻﻧﮭﯿﺎر اﻷﺟﻮر واﻧﺘﺸﺎر اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﻛﻤﺎ أن ﻋﺪة ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﮭﺪت ﻣﺠﺎﻋﺎت وأوﺑﺌﺔ
 .2اﺳﺘﻔﺰاز اﻟﺴﻠﻂ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ

رﻏﻢ اﻷزﻣﺔ اﻟﺤﺎدة ﺗﺠﺮأت اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎرﯾﺔ ﻋﻠﻰ إﻗﺎﻣﺔ ﺗﻈﺎھﺮات واﺗﺨﺎذ اﺟﺮاءات ﻣﺜﻠﺚ ﺗﺤﺪﯾﺎ
ﺻﺎرﺧﺎ ﻟﻠﻤﺸﺎﻋﺮ اﻟﺪﯾﻨﯿﺔ واﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﻮﻧﺴﯿﯿﻦ ﻣﻦ ذﻟﻚ :
 اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻷﻓﺨﺎرﺳﺘﻲ :ﻋﻘﺪ ﺑﻘﺮﻃﺎج ﻓﻲ ﻣﺎي  1930ﺑﻤﺒﺎرﻛﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺎي وﺻﺎﺣﺒﺖ اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ
ﺗﻈﺎھﺮات ﻣﺴﯿﺤﯿﺔ
 اﻻﺣﺘﻔﺎل ﺑﺨﻤﺴﯿﻨﯿﺔ اﻟﺤﻤﺎﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺎي  1931ﺑﻜﻠﻔﺔ  300ﻣﻠﯿﻮن ﻓﺮﻧﻚ ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب اﻟﻤﯿﺰاﻧﯿﺔ
اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻇﺮﻓﯿﺔ ﻣﺠﺎﻋﺎت وأوﺑﺌﺔ

 ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺠﻨﯿﺲ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻮد ﺟﺬورھﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن 20ـ11ـ 1923اﻟﺬي ﺗﺼﺪى ﻟﮫ اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺮ
اﻟﺪﺳﺘﻮري ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻛﻞ ﻣﺘﺠﻨﺲ ﻛﺎﻓﺮا ) ﻣﺮﺗﺪا ( وﻓﻲ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت ﻋﺎرض اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﻮن دﻓﻦ
اﻟﻤﺘﺠﻨﺴﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﻤﻘﺎﺑﺮ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ.
 .3ﺗﻜﺜﻒ اﻟﻨﺴﯿﺞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﻲ واﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ :
 ﻧﮭﻀﺔ ﻓﻜﺮﯾﺔ وأدﺑﯿﺔ  :ﻛﺜﺎﻓﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻔﻜﺮي اﻟﺬي ﺗﻤﯿﺰ ﺑﺎﻟﻮاﻗﻌﯿﺔ وﺑﺒﻌﺪه اﻟﻮﻃﻨﻲ وﺟﺴﺪ اﻟﺘﺰام
اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﺑﻘﻀﺎﯾﺎ اﻟﺸﻌﺐ واﻟﻮﻃﻦ ﻣﺜﻞ أﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ اﻟﺸﺎﺑﻲ  +اﻟﻄﺎھﺮ اﻟﺤﺪاد ...
ﺗﺒﻠﻮرت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻔﻜﺮﯾﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﻤﻘﺎھﻲ " ﻣﻘﮭﻰ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻮر " وﻣﻦ روادھﺎ ﻋﻠﻲ اﻟﺪوﻋﺎﺟﻲ
وﻣﺤﻤﺪ ﺑﯿﺮم اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﻌﺮوي
 اﻧﺘﻌﺎش اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺼﺤﻔﻲ  :ﺗﺠﺴﺪ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺼﺤﻔﯿﺔ إذ ﺗﻌﺪدت اﻟﻌﻨﺎوﯾﻦ
وﺗﺰاﯾﺪ ﻋﺪد اﻟﻘﺮاء ﺑﺤﻜﻢ ﺗﺰاﯾﺪ اﻟﻨﺨﺒﺔ اﻟﻤﺜﻘﻔﺔ ﻣﻦ ﺧﺮﯾﺠﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺎت اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ واﻟﻜﻠﯿﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﯿﺔ
ﻛﻤﺤﻤﺪ ﺑﻮرﻗﯿﺒﺔ وﻣﺤﻤﻮد اﻟﻤﺎﻃﺮي واﻟﺤﺒﯿﺐ ﺑﻮرﻗﯿﺒﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻧﺸﺮوا ﻋﺪة ﻣﻘﺎﻻت ﺗﻨﻘﺪ اﻟﺴﻠﺒﯿﺎت
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ واﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ ﻓﻲ ﺟﺮاﺋﺪ ﻣﺜﻞ " ﺻﻮت اﻟﺘﻮﻧﺴـــﻲ " و " اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ " و اﻟﻠﻮاء
اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ " ...
 ﺗﻜﺜﯿﻒ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺠﻤﻌﯿﺎﺗﻲ  :ﺗﺒﻠﻮرت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺜﻘﺎﻓﯿﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻟﺠﻤﻌﯿﺎت ﻣﺜﻞ " ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻃﻠﺒﺔ ﺷﻤﺎل
إﻓﺮﯾﻘﯿﺎ اﻟﻤﺴﻠﻤﯿﻦ" و " اﻟﺸﺒﯿﺒﺔ اﻟﻤﺪرﺳﯿﺔ " ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺸﺒﺎﺑﻲ و " ﺟﻤﻌﯿﺔ ﻗﺪﻣﺎء اﻟﺼﺎدﻗﯿﺔ " ﻓﻲ
اﻟﻤﺠﺎل اﻟﺜﻘﺎﻓﻲ و " ﻣﻌﮭﺪ اﻟﺮاﺷﺪﯾﺔ " ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺎل اﻟﻔﻨﻲ ...
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ﻣﻆاھﺮ اﻧﺘﻌﺎش اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ ﺣﺘﻰ 1936
 .1ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﺮاﻣﺞ :
 ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺟﺪﯾﺪ ﻣﻨﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻧﮭﺞ اﻟﺠﺒﻞ  12و  13ﻣﺎي  1933ﯾﻘﻄﻊ ﻣﻊ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺘﺸﺮﯾﻚ اﻟﺘﻲاﻋﺘﻤﺪھﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺤﺰب ﻟﺴﻨﺔ  ) 1920ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟﺘﺴﻊ ﻧﻘﺎط ( اﻟﺬي ﺗﺠﺎوزﺗﮫ اﻷﺣﺪاث وﯾﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ
" ﺗﺤﺮﯾﺮ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ " ﻓﻲ إﻃﺎر دﺳﺘﻮر ﯾﻜﻔﻞ ﺳﯿﺎدة اﻟﺸﻌﺐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﺑﺮﻟﻤﺎن ﺗﻮﻧﺴﻲ وﺣﻜﻮﻣﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﺔ أﻣﺎﻣﮫ واﻟﻔﺼﻞ ﺑﯿﻦ اﻟﺴﻠﻂ
 اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻗﺒﻮل ﻋﻀﻮﯾﺔ " ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ" أﺛﻨﺎء اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ وأن " ﺗﻜﺘﻞ اﻟﻘﻮي
اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ " ﻟﻢ ﯾﺪم ﻃﻮﯾﻼ إذ ﺳﺮﻋﺎن ﻣﺎ دبّ اﻟﺨﻼف ﺑﯿﻦ اﻟﻘﺪﻣﺎء و اﻟﺠﺪد ﺣﻮل ﻃﺮق
اﻟﻌﻤﻞ واﺳﺘﻘﺎل ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ و ﻃﺎﻟﺒﻮا ﺑﻤﺆﺗﻤﺮ ﺧﺎرق ﻟﻠﻌﺎدة.
 .2ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺘﻨﻈﯿﻢ واﻟﮭﯿﻜﻠﺔ :
 ﻧﺸﺄة اﻟﺤﺰب اﻟﺤﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺠﺪﯾﺪ اﻟﺬي اﻧﺒﺜﻖ ﻋﻦ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﻗﺼﺮ ھﻼل  2ﻣﺎرس  1934ﺑﻌﺪرﻓﺖ أﻋﻀﺎء اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔ وﺗﻌﻮﯾﻀﮭﺎ ﺑﺎﻟﺪﯾﻮان اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ ﯾﻀﻢ ﻣﺤﻤﻮد اﻟﻤﺎﻃﺮي ﻛﺮﺋﯿﺲ
واﻟﺤﺒﯿﺐ ﺑﻮرﻗﯿﺒﺔ ﻛﻜﺎﺗﺐ ﻋﺎم  ...إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﺗﺄﺳﯿﺲ ﺷﻌﺐ دﺳﺘﻮرﯾﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد

 اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻌﻤﻞ اﻟﻨﻘﺎﺑﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ ﺣﯿﺚ اﺳﺘﻐﻞ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﺪﻣﺎء اﻟﻨﻘﺎﺑﯿﯿﻦ اﻟﻈﺮﻓﯿﺔاﻟﺘﺤﺮﯾﺮﯾﺔ ) ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺻﻌﻮد ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﺠﺒﮭﺔ اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﺑﻔﺮﻧﺴﺎ ( ورﻛﺰوا ﻓﻲ ﺟﻮان
 1936ھﯿﺌﺔ وﻗﺘﯿﺔ ﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻋﻤﻮم اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺗﻮﻟﻰ ﻛﺘﺎﺑﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺑﻠﻘﺎﺳﻢ اﻟﻘﻨﺎوي .
 .3ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى أﺷﻜﺎل اﻟﻨﻀﺎل :
 ﻃﺮأ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺟﺬري ﻓﻲ أﺷﻜﺎل اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت ﺑﻔﻀﻞ اﻟﻘﯿﺎدة اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻠﺤﺰب ﺣﯿﺚﺗﻢ اﻟﺘﺨﻠﻲ ﻋﻦ ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﺤﺬر واﻟﺘﺮﯾﺚ واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺸﻌﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻨﻀﺎل اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ رﻏﻢ
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻘﻤﻌﯿﺔ اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪھﺎ اﻟﻤﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎم ﻣﺎر ﺳﺎل ﺑﯿﺮوﻃﻮن )  3 : ( 1936 – 1933ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
 1934اﻋﺘﻘﻞ أﻋﻀﺎء اﻟﺪﯾﻮان اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ وﻧﻔﺎھﻢ إﻟﻰ ﺑﺮج اﻟﺒﻮف ﻟﻜﻦ رﻏﻢ ذﻟﻚ ﺗﻌﺎﻗﺒﺖ اﻟﺪواوﯾﻦ
اﻟﺴﯿﺎﺳﯿﺔ وﺗﻜﺜﻔﺖ اﻟﻤﻈﺎھﺮات واﻹﺿﺮاﺑﺎت.
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :

ﺷﮭﺪت اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﯿﻨﺎت ارﺗﻘﺎء ھﺎﻣﺎ ﺑﻔﻀﻞ ﻗﯿﺎدﯾﮭﺎ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ اﻟﻨﺸﯿﻄﺔ إذ
أﺻﺒﺤﺖ أﻛﺜﺮ ﺟﻤﺎھﯿﺮﯾﺔ )  400ﺷﻌﺒﺔ ﺳﻨﺔ  (1937وأﻛﺜﺮ اﻧﺘﺸﺎرا ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ وأﻛﺜﺮ ﻗﺪرة
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎم أرﻣﺎن ﻗﯿﻮن ) ( 1938 – 1936
ﻓﻤﺎ ھﻲ أھﻢ اﻷﺣﺪاث اﻟﻮﻃﻨﯿﺔ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة ؟
وﻣﺎ ھﻮ اﻧﻌﻜﺎﺳﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺣﺘﻰ اﻧﺪﻻع اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ؟

 اﻟﻤﻮﺿﻮع :دراﺳﺔ وﺛﺎﺋﻖ
اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :1وﻋﺪ ﺑﻠﻔﻮر*  2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1917
**
» ﻋﺰﯾﺰي اﻟﻠﻮرد روﺗﺸﯿﻠﺪ
ﯾﺴﺮﻧﻲ ﺟﺪا أن أﺑﻠﻐﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻼﻟﺘﮫ اﻟﺘﺼﺮﯾﺢ اﻟﺘﺎﻟﻲ اﻟﺬي ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ أﻣﺎﻧﻲ اﻟﯿﮭﻮد
اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ وﻗﺪ ﻋُﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻮزارة وأﻗﺮّﺗﮫ:
إنّ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﻼﻟﺔ اﻟﻤﻠﻚ ﺗﻨﻈﺮ ﺑﻌﯿﻦ اﻟﻌﻄﻒ إﻟﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﯿﮭﻮدي ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ،وﺳﺘﺒﺬل
ﻏﺎﯾﺔ ﺟﮭﺪھﺎ ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﺬه اﻟﻐﺎﯾﺔ .ﻋﻠﻰ أن ﯾُﻔﮭﻢ ﺟﻠﯿﺎ أﻧّﮫ ﻟﻦ ﯾﺆﺗﻰ ﺑﻌﻤﻞ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﮫ أن ﯾﻐﯿّﺮ اﻟﺤﻘﻮق
اﻟﻤﺪﻧﯿﺔ واﻟﺪﯾﻨﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻤﺘﻊ ﺑﮭﺎ اﻟﻄﻮاﺋﻒ ﻏﯿﺮ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﺔ اﻵن ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﻻ اﻟﺤﻘﻮق أو اﻟﻮﺿﻊ
اﻟﺴﯿﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﯾﺘﻤﺘﻊ ﺑﮫ اﻟﯿﮭﻮد ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﺧﺮى.«...
اﻟﻤﺨﻠﺺ آرﺛﺮ ﺟﯿﻤﺲ ﺑﻠﻔﻮر
اﻟﻤﺼﺪر  :ورد ﺑﻜﺘﺎب اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺛﺎﻧﻮي ،م و ب  ،2007ص .343
* ﺑﻠﻔﻮر  :آرﺛﺮ ﺟﯿﻤﺲ ﺑﻠﻔﻮر ،وزﯾﺮ ﺧﺎرﺟﯿﺔ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺑﯿﻦ  1916و .1919
** روﺗﺸﯿﻠﺪ  :ﻣﻦ ﻛﺒﺎر اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﯿﻦ اﻟﯿﮭﻮد.

اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :2ﻗﺮار اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﺣﻮل ھﺠﺮة اﻟﯿﮭﻮد إﻟﻰ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﺑﺘﺎرﯾﺦ .1945-12-19
» ...ﺣﯿﺚ أن اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮫ ﯾﻮم ] 1922/6/30ﻗﺪ[ ﻗﺮّر ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع":إن اﻟﻮﻻﯾﺎت
اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺗﺤﺒّﺬ إﻧﺸﺎء وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﺸﻌﺐ اﻟﯿﮭﻮدي ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ "...وﺣﯿﺚ أن اﺿﻄﮭﺎد اﻟﯿﮭﻮد ﻓﻲ
أوروﺑﺎ ﻗﺪ ﺑﯿّﻦ ﺑﻮﺿﻮح اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻰ وﻃﻦ ﻟﮭﻢ ﯾُﺘﺨﺬ ﻛﻤﻠﺠﺈ ﻟﻸﻋﺪاد اﻟﻜﺒﯿﺮة ﻣﻦ اﻟﯿﮭﻮد اﻟﺬﯾﻦ أﺻﺒﺤﻮا ﺑﻼ
وﻃﻦ...
ﻟﺬﻟﻚ ﻓﺈن اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة ﺳﻮف ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﺴﺎﻋﯿﮭﺎ اﻟﺤﻤﯿﺪة ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺠﻌﻞ أﺑﻮاب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻟﯿﮭﻮد ﺑﺤﺮﯾﺔ ...ﺑﺤﯿﺚ ﺗﻜﻮن ﻟﮭﻢ اﻟﺤﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻨﺎء ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻛﻮﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ
ﻟﻠﯿﮭﻮد.«...
ورد ﺑﺎﻟﻤﺼﺪر اﻟﺴﺎﺑﻖ :ص .345
اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :3ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ  29ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
1947

اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ  :4ﻣﻦ اﻟﻤﻘﺮرات اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺸﺄن اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻤﻲ ﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ.
» ﻋﻘﺪ رؤﺳﺎء و ﻣﻤﺜﻠﻮ ﺣﻜﻮﻣﺎت دول اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ...اﺟﺘﻤﺎﻋﺎﺗﮭﻢ ﺑﺎﻟﻘﺎھﺮة ﻣﻦ ﯾﻮم اﻻﺛﻨﯿﻦ 8
دﯾﺴﻤﺒﺮ 1947ﺣﺘﻰ ﯾﻮم اﻷرﺑﻌﺎء ﻣﻨﮫ .و ﻗﺪ اﺗﺨﺬوا
ﺑﺎﻹﺟﻤﺎع ﻓﻲ ﺷﺄن ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﻘﺮارات اﻵﺗﯿﺔ:
أوﻻ :اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ إﺣﺒﺎط ﻣﺸﺮوع اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ و اﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ
دون ﻗﯿﺎم دوﻟﺔ ﯾﮭﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻣﻮﺣﺪة.
ﺛﺎﻧﯿﺎ:ﺗﻘﺮّر ﺗﺰوﯾﺪ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﻌﺴﻜﺮﯾﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺣﺎﻻ ﺑﻌﺸﺮة آﻻف ﺑﻨﺪﻗﯿﺔ...و اﻟﻤﺒﺎدرة ﺑﺘﻘﺪﯾﻢ ﻛﻞ ﻣﺎ
ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻦ أﺳﻠﺤﺔ ...و ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﺟﻤﯿﻌﺎ
و ﺣﺎﻻ ﻋﻠﻰ أھﻞ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ و ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻦ ﻛﺎن ﻣﻨﮭﻢ
أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺨﻄﺮ.«...
ورد ﺑﻜﺘﺎب ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﺠﻮﺑﻲ ،ﺟﺬور اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر
اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ ،ﺳﯿﺮاس ﻟﻠﻨﺸﺮ ،ﺗﻮﻧﺲ
 ،1990ص .117

اُدرس اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻣﺴﺘﻌﯿﻨﺎ ﺑﺎﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 (1ﺑﯿّﻦْ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ و اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ
وﺧﻠﻔﯿﺎت ھﺬﯾﻦ اﻟﻤﻮﻗﻔﯿﻦ.
 (2وﺿّﺢْ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻤﻲ ﻟﺴﻨﺔ  1947ﻣﺒﯿّﻨﺎ اﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻓﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻘﺮار.
 (3ﺑﯿّﻦْ ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿّﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﺳﻨﺔ .1948

اﻹﺻـــــــــــﻼح
اﻟﺘﻘﺪﯾﻢ :
أرﺑﻊ وﺛﺎﺋﻖ اﻗﺘﻄﻔﺖ اﻷوﻟﻰ واﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر وھﻮ ﻛﺘﺎب اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﺛﺎﻧﻮي
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺒﯿﺪاﻏﻮﺟﻲ  2007ص  343و  345وردت اﻷوﻟﻰ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ
 1917ﻣﻦ وزﯾﺮ اﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ آرﺛﺮ ﺟﯿﻤﺲ ﺑﻠﻔﻮر إﻟﻰ ﻛﺒﯿﺮ اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﯿﻦ اﻟﯿﮭﻮد اﻟﻠﻮرد روﺗﺸﯿﻠﺪ
ﺗﻌﺪه ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة اﻟﺸﻌﺐ اﻟﯿﮭﻮدي ﻋﻠﻰ ﺗﺄﺳﯿﺲ وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﮭﻢ ﻓﻲ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ أﻣﺎ اﻟﻮﺛﯿﻘﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻓﻘﺪ ﺟﺎءت ﻓﻲ
ﺷﻜﻞ ﻗﺮار ﺻﺎدر ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ  19دﯾﺴﻤﺒﺮ 1945ﯾﺆﯾﺪ إﻧﺸﺎء وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﯿﮭﻮد
ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ .ﺛﺎﻟﺚ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ وراﺑﻌﮭﺎ اﻗﺘﻄﻔﺘﺎ ﻣﻦ ﻧﻔﺲ اﻟﻤﺼﺪر ـ ﻛﺘﺎب ﺟﺬور اﻻﺳﺘﻌﻤﺎر اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ
ـ ﻃﺒﻌﺔ ﺳﯿﺮاس ﻟﻠﻨﺸﺮ ﺗﻮﻧﺲ  1990ص  117ﻟﺼﺎﺣﺒﮫ ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺤﺠﻮﺑﻲ ـ وردت اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻓﻲ ﺷﻜﻞ
ﺧﺮﯾﻄﺔ ﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ إﻟﻰ دوﻟﺔ ﯾﮭﻮدﯾﺔ وأﺧﺮى ﻋﺮﺑﯿﺔ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﻓﻲ
 29ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1947ـ أﻣﺎ آﺧﺮ اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﮭﻲ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﻣﻘﺘﻄﻌﺎت ﻟﻠﻤﻘﺮرات اﻟﺴﺮﯾﺔ ﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﺪول
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﺑﺸﺄن ﻗﺮار ﺗﻘﺴﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ اﻟﺼﺎدرة ﺑﯿﻦ  8و 10دﯾﺴﻤﺒﺮ  1947ـ
وﺗﺘﻨﺰل ﺟﻤﻠﺔ ھﺬه اﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﻓﻲ ﻇﺮﻓﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﺘﻤﮭﯿﺪ ﻹﻧﺸﺎء وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﯿﮭﻮد ﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎب
ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻛﺎن اﻹﻋﻼن ﻋﻨﮫ ﯾﻮم  14ﻣﺎي  1948ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل ﻓﻲ ﻣﺴﺎر اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ـ
 ﻓﻤﺎ ھﻮ ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ وﻣﺎ ھﻲﺧﻠﻔﯿﺎﺗﮫ ؟
-

ﻣﺎ ھﻲ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ ﻋﻠﻰ ﺿﻮء اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻤﻲ ﻟﺴﻨﺔ 1947واﻟﻈﺮوف
اﻟﺘﻲ ﺻﺪر ﻓﯿﮭﺎ ھﺬا اﻟﻘﺮار؟

 وﻛﯿﻒ ﻛﺎن ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ وﻣﺎ ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ؟ . 1ﻣﻮﻗﻒ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ واﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ وﺧﻠﻔﯿﺎﺗﮫ
أ  .اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﻲ وﺧﻠﻔﯿﺎﺗﮫ :
 ﺣﻈﻲ اﻟﻤﺸﺮوع اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﺑﻤﺴﺎﻧﺪة ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺣﺘﻰ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﻋﺪﺑﻠﻔﻮر ﻓﻲ  2ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  1917اﻟﺬي ﯾﻨﺺ ﻋﻠﻰ إﻧﺸﺎء وﻃﻨﻲ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﯿﮭﻮد ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻤﺎﯾﺔ
اﻟﺼﮭﺎﯾﻨﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻟﺢ اﻟﺒﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺔ واﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﻗﯿﺎم أي وﺣﺪة ﻋﺮﺑﯿﺔ ـ
ﻛﻤﺎ ﺣﺮﺻﺖ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﯿﺬ ھﺬا اﻟﻮﻋﺪ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﯿﺴﯿﺮ ھﺠﺮة اﻟﯿﮭﻮد واﺳﺘﯿﻄﺎﻧﮭﻢ ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ
 اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻇﺮﻓﯿﺔ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﺣﺘّﻤﺖ ﻋﻠﻰ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺗﺠﻨﺐ ﻗﯿﺎم ﺗﺤﺎﻟﻒ ﻋﺮﺑﻲأﻟﻤﺎﻧﻲ ﺿﺪھﺎ ﻓﺄﺻﺪرت اﻟﻜﺘﺎب اﻷﺑﯿﺾ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﺎي  1939واﻟﺬي ﯾﻘﺮ ﻣﺒﺪأ اﺳﺘﻘﻼل ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
وﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﮭﺠﺮة اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ ـ
 -اﻟﺘﻔﺎت اﻟﯿﮭﻮد إﻟﻰ اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻛﺒﺪﯾﻞ وﺳﻨﺪ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ـ

 2ــ اﻟﻤﻮﻗﻒ اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ وﺧﻠﻔﯿﺎﺗﮫ:
أﻗﺮت اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﺣﻖ اﻟﯿﮭﻮد ﻓﻲ وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻣﻨﺬ  1922وﺳﻤﺤﺖ ﻇﺮﻓﯿﺔ
اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻮل اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ إﻟﻰ اﻟﺤﻠﯿﻒ اﻷول ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﺑﻌﺪ
اﻟﻘﺮار اﻟﺼﺎدر ﻋﻦ اﻟﻜﻮﻧﻐﺮس اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ ﻓﻲ  19دﯾﺴﻤﺒﺮ  1945واﻟﺬي أﯾﺪ إﻧﺸﺎء وﻃﻦ ﻗﻮﻣﻲ ﻟﻠﯿﮭﻮد
ﺑﻔﻠﺴﻄﯿﻦ وأﻧﮭﺎ " ﺳﻮف ﺗﻌﻤﻞ ﻣﺴﺎﻋﯿﮭﺎ اﻟﺤﻤﯿﺪة ﻟﺪى اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﻤﻨﺘﺪﺑﺔ ﻟﺠﻌﻞ أﺑﻮاب ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ
ﻟﺪﺧﻮل اﻟﯿﮭﻮد ﺑﻜﻞ ﺣﺮﯾﺔ " ....
ﺗﮭﺪف اﻟﻮﻻﯾﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ ﻣﻦ وراء ﻛﻞ ذﻟﻚ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻣﺼﺎﻟﺤﮭﺎ اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﺑﺎﻟﺸﺮق
اﻷوﺳﻂ اﻟﻐﻨﻲ ﺑﻤﺼﺎدر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﺪور اﻟﮭﺎم اﻟﺬي ﯾﻠﻌﺒﮫ اﻟﻠﻮﺑﻲ اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻷﻣﺮﯾﻜﯿﺔ.

 .IIﻣﻼﻣﺢ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺠﯿﺪة ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ وﻇﺮوف ﺻﺪور ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ :
 .1ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺨﺮﯾﻄﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ إﺛﺮ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ :
ﻓﻲ  29ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ 1947ﺻﺪر ﻗﺮار ﻣﻦ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة ﯾﻘﻀﻲ ﺑﺘﻘﺴﯿﻢ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ
إﻟﻰ دوﻟﺔ ﻋﺮﺑﯿﺔ وأﺧﺮى ﯾﮭﻮدﯾﺔ ووﺿﻊ اﻟﻘﺪس ﺗﺤﺖ إﺷﺮاف اﻷﻣﻢ اﻟﻤﺘﺤﺪة وﻗﺪ ﻣﺜﻞ
ذﻟﻚ ﻗﺮارا ﻣﺠﺤﻔﺎ ﺑﺤﻖ اﻟﻌﺮب اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ .
 .2ﻇﺮوف ﺻﺪور ھﺬا اﻟﻘﺮار اﻷﻣﻤﻲ :
ﻣﺜﻠﺖ اﻟﻈﺮﻓﯿﺔ اﻟﻤﻨﺒﺜﻘﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻇﺮﻓﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺸﺮوع
اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﻲ ﺣﯿﺚ وﺟﺪ اﻟﯿﮭﻮد أﻧﻔﺴﮭﻢ ﻓﻲ ﺻﻒ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮﯾﻦ ﺟﺮاء ﻣﺴﺎﻧﺪة اﻟﺤﺮﻛﺔ
اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎء أﺛﻨﺎء اﻟﺤﺮب اﻟﻌﺎﻟﻤﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﻈﯿﺖ اﻟﺤﺮﻛﺔ ﺑﺪﻋﻢ اﻟﺮأي اﻟﻌﺎم
اﻟﻐﺮﺑﻲ وﺗﻌﺎﻃﻔﮫ ﺑﻌﺪ اﻛﺘﺸﺎف ﺟﺮاﺋﻢ اﻟﻨﺎزﯾﺔ اﻟﻤﺮﺗﻜﺒﺔ ﻓﻲ ﺣﻖ اﻟﯿﮭﻮد وﻧﺸﺄت ﻟﺪﯾﮫ
"ﻋﻘﺪة اﻟﺬﻧﺐ" واﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﺗﻌﻮﯾﻀﺎت ﻟﻠﯿﮭﻮد ﺑﺎﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ
ﺣﺴﺎب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﺄﺣﻜﻢ اﻟﺼﮭﺎﯾﻨﺔ اﻟﺨﻠﻂ ﺑﯿﻦ اﻟﻌﺪاء ﻟﻠﺴﺎﻣﯿﺔ و ﻣﻘﺎوﻣﺔ
اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ وﺑﯿﻦ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻨﺼﺮﯾﺔ وﺣﺮﻛﺔ ﺗﺤﺮﯾﺮ وﻃﻨﯿﺔ ﻹﺑﺮاز اﻟﻨﻀﺎل اﻟﻮﻃﻨﻲ
اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ ﻓﻲ ﻣﻈﮭﺮ ﺣﺮﻛﺔ ﻋﻨﺼﺮﯾﺔ ﻣﻌﺎدﯾﺔ ﻟﻠﺴﺎﻣﯿﺔ ﺗﻤﺜﻞ اﻣﺘﺪادا ﻟﻠﻨﺎزﯾﺔ.

.III

ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻣﻦ ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ وﻧﺘﺎﺋﺠﮫ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة :
 .1ﻣﻮﻗﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ :أﻋﻠﻨﺖ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ رﻓﻀﮭﺎ ﻟﻘﺮار اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ﺑﻌﺪ اﻻﺟﺘﻤﺎع
اﻟﺬي ﻋﻘﺪه رؤﺳﺎء وﻣﻤﺜﻠﻮ ﺣﻜﻮﻣﺎﺗﮭﺎ ﺑﯿﻦ  8و  10دﯾﺴﻤﺒﺮ  1947وﻋﻘﺪت اﻟﻌﺰم
ﻋﻠﻰ اﻟﺤﯿﻠﻮﻟﺔ دون ﺗﻄﺒﯿﻘﮫ ﻋﺴﻜﺮﯾﺎ.
 .2ﻧﺘﺎﺋﺠﮫ :

 أﻋﻠﻨﺖ ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﻋﻦ ﻧﯿﺘﮭﺎ وﺿﻊ ﺣﺪ ﻻﻧﺘﺪاﺑﮭﺎ ﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﺎﻧﺪﻟﻌﺖ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﻋﻨﯿﻔﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦواﻟﺼﮭﺎﯾﻨﺔ اﻟﺬﯾﻦ ﻗﺒﻠﻮا ﻗﺮار اﻟﺘﻘﺴﯿﻢ ورﺣﺒﻮا ﺑﮫ وﺳﻌﻮا إﻟﻰ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ ﻓﻌﻤﺪوا إﻟﻰ ﺗﻨﻈﯿﻢ ﻣﻮﺟﺎت ﻣﻦ
اﻟﻌﻨﻒ واﻟﺘﻘﺘﯿﻞ واﻹرھﺎب ﺿﺪ اﻟﺴﻜﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﯿﻦ اﻟﻌﺰل ﻟﺤﻤﻠﮭﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﻐﺎدرة اﻟﺒﻼد وﺗﻐﯿﯿﺮ
ﻣﯿﺰان اﻟﻘﻮى اﻟﺪﯾﻤﻮﻏﺮاﻓﻲ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﯿﮭﻮد .
 ﯾﻮم  14ﻣﺎي  1948ﻗﺮرت ﺑﺮﯾﻄﺎﻧﯿﺎ ﺳﺤﺐ ﻗﻮاﺗﮭﺎ ﻣﻦ ﻓﻠﺴﻄﯿﻦ ﻓﺄﺳﺮع رﺋﯿﺲ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬﯾﺔﻟﻠﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﯿﮭﻮدﯾﺔ داﻓﯿﺪ ﺑﻦ ﻏﺮﯾﻮن ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﯿﻮم إﻟﻰ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﻗﯿﺎم دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ .
 ﻓﻲ اﻟﯿﻮم اﻟﻤﻮاﻟﻲ ﺗﺪﺧﻠﺖ ﺟﯿﻮش اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺠﺎورة ) ﻣﺼﺮ ـ اﻷردن  ،ﺳﻮرﯾﺎ  ،ﻟﺒﻨﺎن ،واﻟﻌﺮاق ( ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ اﻟﻘﻮات اﻟﺼﮭﯿﻮﻧﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻘﯿﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪات ﻏﺮﺑﯿﺔ ﻗﻠﺒﺖ ﻣﻮازﯾﻦ اﻟﻘﻮى ﻟﻔﺎﺋﺪة
اﻟﺼﮭﺎﯾﻨﺔ .
 ﻧﻜﺒﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﻲ اﻟﺬي ﻓﻘﺪ ﻣﻌﻈﻢ ﺑﻼده وﺗﺸﺮد أﺑﻨﺎؤه ﻛﻼﺟﺌﯿﻦ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ
اﻟﻤﺠﺎورة ...
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ :
وﺛﺎﺋﻖ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ وﺛﺮﯾﺔ ﺗﻄﺮﻗﺖ إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ھﺎﻣﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻀﯿﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﯿﻨﯿﺔ ﺗﻮﺟﺖ ﺑﺈﻋﻼن
"دوﻟﺔ إﺳﺮاﺋﯿﻞ" ﺳﻨﺔ . 1948
ﻓﻤﺎ ھﻮ ﻣﺴﺎر ھﺬه اﻟﻘﻀﯿﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﺣﺘﻰ ﯾﻮﻣﻨﺎ اﻟﺤﺎﺿﺮ ؟
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Section : Lettres

I. ÉTUDE DE TEXTE
A.Compréhension
Commentaires des questions
Question 1.
Le narrateur et son père partagent le même rêve en ce qui
concerne l'avenir du monde. En quoi consiste ce rêve?
Justifiez votre réponse en citant deux indices du texte.

Exemples de réponses possibles
Le rêve que partage le narrateur avec son père consiste à
changer le monde conformément à des valeurs humaines
universelles, des valeurs de science et de progrès. Plusieurs
indices l’illustrent. On peut citer : « un monde où il n'y
aurait que des hommes courtois et généreux », « [des
hommes qui mépriseraient toutes les différences de races,
de langue et de croyance(…) et se passionneraient comme
des enfants, pour la photographie,

Il y a deux volets dans cette question : préciser ce rêve et
relever deux indices qui sont en rapport avec l’information
fournie.
S’agissant d’un rêve partagé, il est nécessaire de localiser
dans le texte ce qui indique le rêve du père et ce qui permet
de donner une idée sur le rêve du narrateur et de comparer
les informations pour discerner les ressemblances ou – le
cas échéant- relever l’expression qui montre qu’ils ont le
même rêve.
Question 2.
Quel rôle le père et Noubard veulent-ils faire jouer au

Le père et Noubard veulent que l'enfant devienne un homme
1

narrateur dans la réalisation de ce rêve? Comment le
narrateur réagit-il face à ce projet?

d'exception, un révolutionnaire qui aura à jouer un rôle
déterminant: changer la face du monde.
Le narrateur a le sentiment d'être écrasé par la détermination
de ces « deux vieux naïfs », de ces « deux incurables naïfs ».
Il s'oppose farouchement mais silencieusement à leur projet,
pressentant, sans doute, qu'ils n'accepteraient pas qu'il en fût
autrement.

Cette question dépend de la précédente : une fois ce rêve
partagé est identifié, on désigne le responsable de sa
réalisation.
La question porte sur :
a) la nature de ce rôle qu’on peut, également, définir
comme objectif à atteindre ;
b) la réaction du narrateur, c’est-à-dire, vérifier s’il
accepte ou s’il refuse de jouer ce rôle.
Question 3
Quel projet d'avenir le narrateur nourrit-il pour lui-même?
Relevez et expliquez un procédé d'écriture qui rend compte
de sa détermination à faire ce qu'il a envie de faire.

Le narrateur nourrit le rêve de devenir médecin. Plusieurs
procédés d'écriture rendent compte de sa détermination à
réaliser ce rêve. On souligne, d’abord, la répétition de
l'énoncé «Je serai médecin» qui traduit l'idée d'insistance et
donc de détermination: « tandis qu'en moi-même je répétais
avec rage: je serai médecin, je serai médecin. ». On note,
ensuite, la double négation suivie d'une affirmation: «Je ne
serai ni un conquérant ni un dirigeant révolutionnaire, je
serai médecin! » qui rend compte d'une opposition ferme au
projet du père et de Noubard. Enfin, la comparaison:
«Comment leur expliquer que je pouvais avoir d'autres
projets d'avenir? Et qui n'étaient pas moins généreux, je
peux vous l'assurer. » contribue à justifier et à légitimer le
choix du narrateur.

L’énoncé nous permet de comprendre que le narrateur a un
autre projet (un projet personnel) et on apprend aussi qu’il
est déterminé à le réaliser.
Il s’agit donc de :
- nommer ce projet ;
- relever et expliquer un procédé d’écriture qui montre
sa détermination.
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B.Langue
Commentaires des questions
Réponses possibles
1) Réécrivez les phrases suivantes en remplaçant ce
a) Le monde a besoin, pour le réveiller et lui tracer la
qui est souligné par des mots ou par des
route (ou le chemin) ... de quelques génies (héros,
expressions de même sens:
pionniers, êtres providentiels, etc.)
a- "… le monde a besoin, pour le réveiller et lui
tracer la voie, de quelques hommes
d'exception…" (1 point)
b) Et chaque fois que mon père me parlait de ses
b" Et chaque fois que mon père me parlait
ambitions pour moi, je demeurais silencieux, sans rien
de ses ambitions pour moi, je demeurais muet,
laisser voir (ou entrevoir, percevoir, deviner,) mes
sans rien laisser paraître de mes vrais
vrais sentiments.
sentiments…"
2) Si je voulais en faire la caricature la plus
ressemblante, voici ce que je dirais.
Réécrivez cette phrase
aen la commençant ainsi:
Si j'avais voulu
………………………………………….
ben remplaçant « si » par « au cas où »

Si j'avais voulu en faire la caricature la plus ressemblante,
voici je que j'aurais dit.
- Au cas où je voudrais en faire la caricature la plus
ressemblante, voici ce que je dirais.
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II. ESSAI
"… le monde a besoin, pour le réveiller et lui tracer la voie, de quelques hommes d'exception, de
révolutionnaires.", écrit Amine Maalouf.
Qu'en pensez-vous?
Vous développerez, à ce propos, un point de vue argumenté illustré par des exemples précis.

Mots-clés : besoin de quelques hommes pour réveiller le monde, tracer la voie
Grandes lignes du développement : (à titre indicatif)
1.

Pour le réveiller et lui
tracer la voie, le monde a besoin de quelques hommes d'exception, de révolutionnaires.
Souvent
les
grands
hommes(les hommes d’exception, les révolutionnaires) font l’histoire : quand le monde somnole, quand les hommes
sombrent dans la monotonie et l’inconscience, quand les peuples errent et acceptent l’indigence de l’existence, on a
besoin de guide, de mage, de héraut, de précurseur pour monter le chemin aux hommes, pour les orienter dans le sens
du progrès, de la liberté, de la dignité humaine, d’une meilleure.
L’engagement dans toutes
ses formes (politique, scientifique, artistique,…) est la traduction de ce rôle et les exemples sont multiples : les leaders
politiques qui ont guidé leurs peuples vers l’indépendance partout dans le monde au Viêt-Nam, en Chine, en Afrique
et en Amérique latine ; les hommes de science, qui, grâce, à leurs inventions ont révolutionné le monde de Pasteur à
Marie et de Galilée à Einstein ; les artistes et les écrivains ; Sartre, Camus, Neruda, Hugo, Bob Marley, Georges
Brassins…
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2.

On a besoin de ces hommes
d’exception, mais on a besoin, aussi, de l’apport des individus et des peuples pour bâtir un monde meilleur.
L’artiste,
l’homme
politique, ne peut pas changer, seul, le cours de l’histoire : il serait une voix sans écho, pire encore, il serait facilement
isolé et exclu (l’emprisonnement, l’exil, la persécution, la marginalisation…)
Le partage des valeurs, la
solidarité entre les individus et les peuples, la coopération dans le respect des spécificités et des différences sont aussi
importantes pour améliorer la qualité de la vie et garantir le développement de tous.
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SESSION DE CONTROLE

READING COMPREHENSION: Conseils et recommandations

Question n° 1 a: On vous demande d’identifier le type de texte, et ce à travers une question à choix multiples.
Lisez – et relisez- le texte afin de faire le bon choix.
Question n° 1 b : C’est une question portant sur l’idée générale du texte. Relisez les alternatives proposées et
éliminez celles qui sont incorrectes
Question n° 2 : C’est un exercice d’appariement des évènements et des lieux. Retrouvez ces lieux dans le texte
et relisez tout le paragraphe afin de pouvoir faire le bon appariement.
Question n° 4 : Cette question évalue votre compétence de lire ‘entre les lignes’ et d’inférer des informations
qui ne sont pas explicitement mentionnés. Votre tâche consiste à choisir deux adjectifs (dans une liste de cinq
adjectifs) décrivant les sentiments d’Itoko. Une lecture minutieuse du texte vous permettra de retrouver ces deux
adjectifs.
Question n° 5 : Il s’agit de compléter le paragraphe avec des mots tirés du texte. Pour vous aider, on vous donne
les numéros des paragraphes. Rappelez-vous, utilisez un mot dans chaque vide
Question n° 6 : C’est une question classique, une question de référence. Lisez le mot dans son contexte pour
identifier ce que ce mot remplace.
Question n° 7 : C’est une question à choix multiples portant sur le vocabulaire. Encore une fois, le contexte peut
vous aider à faire le bon choix.
Question n° 8 : C’est aussi une question classique. On vous demande de réagir au contenu du texte. Toutefois, il
est important de justifier votre réponse.


WRITING: Conseils et recommandations.

Exercice n° 1: II s'agit de développer les notes données dans un tableau. Ne négligez aucun détail. Faites
attention à la langue et à l’organisation de vos idées. Les recommandations dans l'exercice 2 ci-dessous
peuvent vous aider. Faites attention surtout an contenu et à la langue.
Exercice n° 2: Vous avez à rédiger un article sur le thème de l’apprentissage en relation avec l’âge. Il est
important de choisir vos arguments afin de défendre votre point de vue.
Voici ci-après quelques conseils pratiques.
1- Utilisez les données du sujet pour imaginer et écrire «le scénario» de votre article
qui sera votre plan.
2- Soyez bref (douze lignes suffisent largement).
3- Ne rédigez pas des phrases trop longues.
4-Faites appel à vos connaissances de la fonction «expressing opinion».
5-Enrichissez votre article par des mots de liaison («linkers») appropriés.
6-Veillez à la cohérence au niveau des idées.
7-Relisez ce que vous écrivez pour corriger les fautes.

CORRIGÉ : LANGUAGE : Conseils et recommandations
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Question n° 1: Question à choix multiples. Encore une fois, il est conseillé de bien lire le paragraphe pour
en saisir le sens général. Toutefois, il faut se soucier du sens des mots proposés. Faites appel à vos
connaissances grammaticales et lexicales en vue de résoudre ce petit problème. A titre d’exemple, il est
important de connaitre la différence entre ‘however’ et ‘despite’ ou entre ‘experience’ et ‘experiment’.
Question n° 2 : C’est une question classique qui consiste à remplir des trous par les mots proposés.
Attention, il y a deux mots à écarter! Comme d'habitude, lisez bien le paragraphe (sans se soucier des mots
proposés) pour en saisir le sens général. Si après la première lecture vous pouvez mettre quelques mots (au
brouillon), c'est tant mieux. Mais attention aux surprises! Sinon une deuxième lecture s'impose. Maintenant
vous pouvez lire les phrases séparément pour les remplir sans oublier de relire le paragraphe chaque fois
que vous ajoutez des mots. Quelques indices lexicaux et grammaticaux peuvent bien vous faciliter la tâche.
A titre d'exemple, ‘must not’ est suivie par un verbe; on s'attend à un verbe à la forme infinitive ; dans la
liste, le seul verbe est ‘underestimate’.
Question n° 3: II s'agit de mettre les mots proposés entre parenthèses dans la forme ou le temps appropriés.
Encore une fois, il est recommandé de bien lire le paragraphe pour en saisir le sens général Cette fois ci,
vous pouvez lire les mots proposés en accordant une attention particulière à leur sens sans se soucier de la
forme du mot à ce stade là. Vous pouvez ensuite commencer à mettre les mots dans la forme grammaticale
ou le temps qui convient le plus. Faites appel à vos connaissances antérieures. Par exemple, avec ‘since’, on
utilise le present perfect.

CORRECTION
READING COMPREHENSION
a. The text is mainly :
1.
3. narrative
b. : b) The continuing bad luck of an old lady
1. + b
2.
2. + c
3. + a
3. she moved to Japan's northeast coast well away from painful memories

4.
5.

insecure

- bitter

survivor - uncertain - deserve

a)  Tsunami / disaster
b)  Staying with the daughter’s family in Tokyo.
a) Left her with a feeling of sadness and mental pain.
7.
8. Give a personal and justified answer
WRITING
Content
Language
Content
Language
Mechanics of writing
LANGUAGE
1.
even / however / of / only / with / experience

6.
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SCALE
15 marks
2 X 1 =2
marks
3 X 1 =3
marks
1 mark
2 X 1 =2
marks
3 X 1 =3
marks
2 X 1 =2
marks
1 mark
1 mark
15 marks
2 marks
3 marks
4 marks
4 marks
2 marks
10 marks
6 + 0,5 = 3
marks

2.

globe, underestimate, from , worse, for, significant, self-esteem, poorer

8 + 0,5 = 4
marks

3.

have quitted (quit), opening, seekers, successful, is threatening, freedom

6 + 0,5 = 3
marks
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