
   – اإلعالمیة التقنیة، ، العلوم ، الریاضیات شعب – 2011 بكالوریا
  .اإلصالح و االختبار

I. األّول القسم:  
  .ھویتھ فقد ذكرتھ المرء فقد ان و الھویة صانعة ھي الذاكرة إّن  :األّول التمرین       

  .القول ھذا سیاق في الھویة داللة حّدد
  اإلنجاز  المنھجیة التمشیات

  .المطلوب لمعرفة فھمھ و الموضوع قراءة. 1

  

  

  

  

  الموضوع في  عنھ المعلن الموقف فھم. 2

  

  

  

      العلیمة؟ في المطلوب فھم.3

  

  

  

  

 :                                                           التعلیمة في المطلوب تحدید. 4

   :األّول: جزأین من – التمرین – الموضوع یتكّون -

: الثاني و الھویة و الذاكرة بین العالقة بیان فیھ یتّم موقف

 في الھویة داللة یحّدد أن التلمیذ من فیھا یطلب: تعلیمة

  .القولة سیاق

  

: سببیة عالقة عبر الھویة و الذاكرة ینب بالتالزم اإلقرار -

 النتیجة و المقدمة بین تالزم عبر و. الھویة صانعة الذاكرة

  .ھوّیتھ فقد  ذاكرتھ، فقد من: 

  

 غیر التلمیذ أن ذلك یعني: السیاقي التحدید معنى ما -

 یتوجب إنما و معجمیة داللة أو جاھزة داللة بتقدیم مطالب

 و الذاكرة بین للعالقة سابقال التحدید من یستمد أن علیھ

  .الھویة

  

   :التالي النحو على ذلك و الھویة داللة تحدید یمكن -

 مجموعة فیھ تتفاعل تاریخي لمسار نتاج الھویة 

 .التجارب و العناصر من

 أو

 نحدد المصادر متعددة مركبة وحدة  ھي بما 

 .جماعیة أو كانت فردیة ما خصوصیة

 أو

 و بالتاریــــــــخ ةعالق في یتشكل اكتساب ھي بما 

 .ما ثقافیة خصوصیة یرسم

  

 تقبل كل داللة تربط الھویة بالتاریخ - : مالحظة



وتكشف عن التفاعل بینھما تعطي مكانة للذاكرة سواء 

نظر إلیھا بمعنى الثبات و االكتمال أو بمعنى الحركة 

و البناء و بیان أن فقدان الذاكرة ینتھي إلى اغتراب 

  .الھویة

 
 

   ".ذاتھ الحق حدود من القوة حدود إن " قیل: الثاني التمرین
  .القول لھذا ضمنیة مسلمة عن اكشف                      

  اإلنجاز  المنھجیة التمّشیات
  :المطلوب لمعرفة فھمھ و الموضوع قراءة. 1

  

  

  

  

  :الموضوع في عنھ المعلن الموقف فھم. 2

  

  

  

  

  

  

  :التعلیمة في المطلوب فھم. 3

  

  

  

  

  

  

  :التعلیمة في المطلوب تحدید. 4

  اإلعالن فیھ یتم: األّول جزأین، من الموضوع یتكّون -

 عالقة تبرز حیث بالحق عالقتھا في للقوة تعریف عن

 بالكشف المترّشح مطالبة فیھ یتم الثاني و. بینھا التالزم

  .السابق لإلقرار الضمنیة المسّلمات إحدى عن

  

 بین بالتالزم ) حةاألطرو أو الموقف ( القولة تقرر -

 وتبریر للقوة التشریع یتم بحیث. الحق حدود و القوة حدود

  .لھ ضامنة و الحق خدمة في كانت طالما استعمالھا

 القانون إطار خارج القوة الستعمال تبریر أي القولة تنفي

  .المشروعیة إطار خارج و

  

 الضمنیة المسلمات إحدى عن الكشف: التعلیمة تطلب -

   المسّلمة؟ يھ فما. للقول

 أّولّیات من الصریح القول یفترض ما ھي.  

 نفسھ القول إمكان شرط المسلمة تشكل. 

 أم ذلك الكاتب قصد سواء القول في المسلمة توجد 

 . یقصده لم

  

 - الضمنیة المسّلمات إحدى عن الكشف یمكن 
 الحّق ال یستمد من القّوة والقّوة اإل وفق للقول

 .ال تمّثل أساس الحّق
    أو

 الحّق ھو مسوغ استعمال القّوة. 



    أو
  القوة مشروعة طالما كانت في خدمة الحّق 

 .وضامنة لھ
    أو

  القوة ال تفید االستبداد وال تبرر انتھاك
 .الحقوق

    أو
 أولویة قّوة الحّق على حّق القّوة. 

    أو
  :  التالیة مكانیات.للسلطة السیاسیة حدود

   

  .لمھاما  + الّنص: الثالث التمرین
  .النص في الكاتب یطرحھا التي اإلشكالیة صغ: األولى المھّمة

  اإلنجاز  المنھجیة التمّشیات
  :التالیة الجزئیة بالمھام المرور یجدر المطلوب إلنجاز

  : الّنصّّ مبحث تحدید. 1
  
  
  
  
  :  الّنص علیھ یجیب الذي السؤال تحدید. 2
  
  
  
 أو ستبعدةالم األطروحات و المثبتة األطروحة تحدید. 3

  :   المدحوضة
  
  
:                                     اإلشكالیة صیاغة: المطلوب إنجاز. 4

  
 بین و الفردیة الذوات بین العالقة  ھو: النص مبحث

 األرض إلى االنتماء إطار في . المجتمعات و الثقافات
 من نسقا فیھ ینتج و . اإلنسان فیھ یعیش مشتركا فضاء

  .التفاعل من و التواصل
  
 شروط ھي ما: سؤال عن اإلجابة إلى النص ھذا یسعى -

 السبل نھيء كیف: أو قواعده؟ ھي ما و المشترك العیش
  األرض؟ سكنى

  
 المشتركة الھویة ھي و الجمیع وطن ھي األرض -

 نتقاسم و نعیش و نكون كیف نتعلم بھا التي و لإلنسانیة
  .  نّتحد و ونتواصل

  
مترشح بصیاغة اإلشكالیة وذلك           یطالب ال

بالتساؤل عن شروط إمكان العیش معا في عالقة 
اإلنسان بخصوصیتھ الثقافیة من جھة وعالقتھ 

  بالثقافات األخرى
   أو 

بالتساؤل عن منزلة الوطن األّم في ظّل الحدیث عن 
  :وحدة كوكبیة كأن یتساءل 

  ما ھي شروط العیش معا؟ ھل ینبغي أن تقوم
مسك بالخصوصیة الثقافّیة على مجرد الت

كعنوان انتماء أم على أرضیة الوعي 
 باالنتماء المشترك إلى األرض الوطن؟

  ھل في الحدیث عن فكرة األرض الوطن ما



یفید تحطیم الخصوصیات الثقافّیة أم ما یؤكد 
مطلب االنتماء لإلنساني المشترك وتأكید قیمة 

 العیش معا ؟
ت التي تثیر التوتر یمكن أن تقبل الصیاغا:   مالحظة 

  .بین الھویة البسیطة و الھویة المركبة

  .الوطن / األرض مفھوم عن الحدیث تشّرع حّجة قّدم: الثانیة المھّمة
  اإلنجاز  المنھجیة التمّشیات

  :التالیة الجزئیة بالمھام المرور یجدر المطلوب إلنجاز
  
  :  المحوریة األطروحة تحدید. 1
  
  
  :    الّنص في لفلسفيا الحجاج نظام تحدید. 2
  
  
  
  
  :     النص من الحجج استخراج. 3
  
  
  
 مفھوم عن للحدیث تشرع حّجة تقدیم: المھّمة إنجاز. 4

  .                 الوطن / األرض

  
 ھي و. الجمیع وطن ھي األرض أن على الكاتب تأكید -

 ھو المشتركة بالھویة االعتراف إن و. الكوكبیة الھویة
  .المشترك العیش إمكان شرط

  
  .لألرض المشترك االنتماء تأكید فیھ یتم عام إعالن -
  .المشتركة الھویة فرضیة عن اإلعالن -

 إلمكانیة تأكیدا: التاریخ من و الواقع من استقرائیة حجج
  .المشترك العیش و التواصل شروط لبحث و  االلتقاء

  
  .المشترك المصیر إقرار -
  .متنّوعة  ثقافات إلى البشر انتماء تأكید -
  .مستقبلھم و البشر ماضي في لألرض الحاسم الدور -
  

یطالب المترشح بتقدیم حّجة تشّرع الحدیث عن مفھوم 
  :األرض الوطن كأن یؤّكد على

  االنتماء المشترك واإلحساس اللذان
 .یربطاننا باألرض

   أو
  اإلقرار بالمصیر المشترك بین جمیع الناس

 .أیا كانت اختالفات خصوصیاتھم
   أو

  تحّول العالم إلى قریة، أو عالم منحسر 
 .ومترابط األجزاء

   أو
  ،اإلقرار بأّن البشر لیسوا فقط كائنات ثقافة ما

 . وإّنما كذلك كائنات تنتمي لھذه األرض
   أو

 منزلة األرض في التطور الذي شھدتھ الحیاة. 
   أو

  .تماثل المشاكل األساسیة بالنسبة إلى كل البشر
  : ثالثةال المھّمة

 الثقافیة الخصوصیة اإلنسان عالقة مستوى في الوطن/ األرض مفھوم تبعات من تبعة اذكر
  .اآلخرین بثقافات عالقتھ مستوى في أو
   



  اإلنجــــاز  المنھجیة التمشیات
  .المطلوب لمعرفة فھمھ  و السؤال تحدید. 1
  
  
  
  
  
  
   :التعلیمة في المطلوب فھم. 2
  
  
  
  
  
  
  
  
  :التعلیمة في المطلوب إنجاز. 3

 
 - أذكر تبعة من تبعات مفھوم األرض: المھمة الثالثة

الوطن في مستوى عالقة اإلنسان بخصوصّیتھ الثقافّیة 
 .أو في مستوى عالقتھ بثقافة اآلخرین

  
  
  

 - یطالب المترّشح بإبراز إحدى تبعات مفھوم األرض
الوطن في مستوى عالقة اإلنسان بخصوصیتھ الثقافیة 

  :قتھ بالثقافات األخرى كأنأو في مستوى عال
  
  
  
  
  

  :في مستوى عالقتھ بخصوصیتھ الثقافیة
 .القطع مع فكرة المركزیة الثقافیة -

   أو
 .رفض منطق انغالق كل ثقافة على ذاتھا -

   أو
رفض تصور الھویة بما ھي كیان بسیط وثابت  -

 .ومغلق
   أو

الثقة في قدرة الخصوصیة الثقافیة على التأثیر و  -
 .التأثر

   أو
التأكید على دور اإلبداع في تمكین الخصوصیة  -

 .الثقافیة من أن تظّل حّیة
  :في مستوى عالقتھ بالثقافات األخرى  أو 

 .وحدة اإلنسانیة نواتھا لقاء الثقافات - 
   أو

التأكید على منطق التثاقف بما یفضي إلى تخطي  - 
 .منطق الصدام 

   أو
النظر إلى لقاء الثقافات على أّنھ إثراء  - 

 .یة الثقافیةللخصوص
   أو

رفض العولمة بما تفترضھ من ھیمنة والتشریع  - 
للكوني بما یفترضھ من اعتراف متبادل ومصیر 

 .مشترك
   أو

  .النظر إلى الھویة اإلنسانیة بما ھي ھوّیة مركبة - 



  
  
II. الثاني القسم : 

 من العلمیة النمذجة تحّصن أن للنماذج التداولیة للقیمة یمكن ھل: األول السؤال. 1
  ؟ نقد لك

  التخطیط / التحضیري العمل  التفكیك / التحضیري العمل
  :المطلوب تحدید و السؤال فھم. 1
 إذا و. للنماذج التداولیة القیمة: بمساءلة الموضوع یھتم -

  .النقد من النمذجة تعفي القیمة ھذه كانت ما
 التداولیة القیمة أن: ھي و السؤال ضمن مسّلمة ھناك -

  .النماذج نجاح عالمة ھي للنماذج
 / التداولي النجاح ھذا كان إذا ما معرفة ھو المطلوب -

 : المساءلة من و النقد من العلمیة النماذج یعفي البراقماتي
  .العملیة و النظریة

 النماذج  حدود ھي ما أو للنماذج، توجیھھ  یمكن نقد أي -
  .وفلسفیا ابستیمولوجیا : لھا نقدا ننجز حتى العلمیة

 للنماذج التداولي النجاح مظاھر تحدید: طلبی السؤال -
  .الحقا منھا نقدي موقف واتخاذ

  
  :الدالالت تحدید و السؤال مفاھیم قراءة. 2
 بوصفھا النمذجة داللة بتحدید : للنماذج التداولیة القیمة -

 وبناء الواقع فھم إلى العلم  خاللھ من یھدف   بحث مسار
  .لھ نظریة صورة

  .الثالث النمذجة أبعاد بین ةالعالق على الوقوف -
 تمّكنھا و التداولي بعدھا نجاح و النماذج فعالیة إقرار -

 معرفة إنتاج على االختزال و التفسیر و الفھم آلیات بفضل
  .بالواقع

 مھمة النقد أن بإبراز: نقد كل من النمذجة تحّصن إن -
  .ایبستیمولوجیة و فلسفیة

 االیدیلوجي بعالطا على الوقوف ھو : ھنا النقد إن -
  .العلمي العمل مع یتداخل الذي والسیاسي

 ینتجھ ما تجاه مسؤولیتھ العلم رجل تحّمل  إلى الدعوة -
  .تقنیات و معارف من
  :المعالجة لحظات و اإلشكالیة بلورة. 3
 النماذج عن بالتساؤل: المحوریة اإلشكالیة بلورة ھنا یتم 

 تخضع أن كنیم كانت إذا عّما و فعالیتھا عن و العلمیة
 التي السلبیة االستتباعات إلى بالنظر المساءلة و للنقد

 یجب التي االیتیقیة المسؤولیة إلى بالنظر و إلیھا تفضي
  .علمھ إزاء العلم رجل بھا یتحلى أن
   ).التخطیط انظر (البحث خطوات تحدید یتم ذلك یلي -
  

 :بناء المشكل بتنزیل الّسؤال ضمن:في لحظة أولى. 1
اعلیة النماذج بما ھو عالمة تطّور العلم تنامي ف -

 .ونجاحات العقل العلمي
 أو

التوتر القائم بین موقف ینتصرللنمذجة باعتبار  -
عالمة تطور العقل العلمي و موقف یرفضھا 
باعتبارھا عالمة انزیاحھ عن شروط العلم  

 .وأھدافھ
 أو

التأكید على القیمة العملیة للنماذج وما یفترضھ  -
 .مذجة من انتصار للن

 صیاغة اإلشكالیة بالتساؤل عن مدى قدرة -           
القیمة التداولیة للنماذج على تأكید أھمیة النمذجة ودفع 

  :كل نقد عنھا 
إذا كانت النماذج متّسمة بالفاعلیة، : إمكانیة أولى -

فھل یفضي ذلك إلى رفض كّل موقف نقدي من 
النمذجة؟ أم أّن نجاحات النمذجة تفترض الوعي 

 .دودھا اإلبستیمولوجیة واإلیتیقیة؟بح
ما المقصود بالقیمة التداولیة :إمكانیة ثانیة -

للنماذج؟ وھل یفترض اإلقرار بھذه القیمة 
استبعاد كّل موقف نقدي من النمذجة العلمیة؟ أم 
تحتاج النمذجة إلى مقاربة نقدیة من زاویة 
ابستیمولوجیة وایتیقیة للوعي بحدودھا وتجّنب 

 .السلبیة على العلم وعلى اإلنسان؟استتباعاتھا 
ھل تفضي القیمة التداولیة للنماذج : إمكانیة ثالثة -

إلى اتخاذ موقف وثوقي بشأنھا یحّصنھا من كّل 
نقد أم أّن ھذه القیمة ال تنفي إمكانیة نقد النمذجة 
من جھة ابستیمولوجیة و ایتیقیة؟ وھل یفید النقد 

 ضرورة رفضا جذریا للنمذجة؟
بلورة الموقف : في لحظة ثانیة.2                         

  : من المشكل المطروح 
في حالة تخّیر المترشح الموقف الذي یقّر بأّن القیمة 

التداولیة للنماذج ال تحّصن النمذجة العلمیة من النقد  
  :یمكن اعتماد التمّشي التالي

  : بیان القیمة التداولیة للنماذج وذلك بـ -                أ
تحدید داللة النمذجة بما ھي مسار بناء النماذج  - 



من حیث ھي تمثالت للواقع تھدف إلى فھمھ 
 .والفعل فیھ

اإلشارة إلى ارتباط  ھذا البناء بتداخل البعد  - 
 .التركیبي والداللي والتداولي

الوقوف على معنى التداولي الذي یفید الفھم  - 
 والفعل والتحكم

في عالقة التأكید على أّن  فعالیة النماذج  - 
بمشروع ما تقترن  بصالحیة النموذج النظریة 
والتجریبیة من جھة و باتفاق بین المجموعة 
العلمیة والمتحكمین في النسق ومستعملیھ على 

 قیمتھ التداولیة
  : ضرورة نقد النمذجة-ب

 :من جانب ابستیمولوجي - 
ال یترتب على فاعلیة النموذج االدعاء أنھ  - 

 .نھائي
جة من إھمال واختزال  وما ما تعمد إلیھ النمذ - 

یتوّلد عن ذلك من وعي بقصور النمذجة عن 
 .إنتاج خطاب كلي أو معرفة كّلیة بالواقع

یفترض الطابع المركب للظواھر الوعي  - 
باستبعاد كّل موقف وثوقي بشأن إنتاجات العقل 

 العلمي
في عالقة النمذجة بمطلب التفسیر والحقیقة، إذ  - 

یریا بل خطابا تأویلیا ال تقّدم النمذجة خطابا تفس
مادامت النمذجة تفھم بدل أن تفسر ومادامت 

 النمذجة ال تّدعي إنتاج الحقیقة
اعتبار النمذجة طریقة تستخدم العلم ولیست  - 

 . علما
  : من جانب إیتیقي- 
فاھتمام المنمذج بالغایات :  في عالقة بغایات المنمذج- 

في قد یفید انخراط النمذجة في مشروع ایدیولوجي أو 
  خدمة السیاسي

 مطلب التحكم والفعل قد یحّول العلم إلى أداة لكّل -    
  أداة

 امتداد مطلب التحكم والھیمنة من تطویع العالم إلى - 
تطویع اإلنسان كما تؤكده السیبرنیتیقا وما یفترضھ من 
ضرورة تحّمل العلماء ورجال السیاسة من مسؤولیة 

  .تجاه العلم وتجاه اإلنسان
بل المحاولة التي  یتخیر فیھا المترشح تق: مالحظة

الموقف الذي یقّر بأّن القیمة التداولیة للنماذج تحّصن 
النمذجة العلمیة من النقد شریطة توفر فكرة ناظمة 

كأن یبین عدم صالحیة المعاییر . وحجاج وجیھ
الكالسیكیة في نقد العلم للكشف عن القیمة التداولیة 

  .للنماذج



  :ة ثالثةفي لحظ. 3          
استخالص الموقف النھائي وبیان قیمتھ بإبراز حاجة 
النمذجة إلى نقد ابستیمولوجي وإیتیقي بما أّن العقل 
العلمي بنیة مفتوحة من ناحیة ولتحصین العلم من 
التوظیف اإلیدیولوجي من ناحیة أخرى أو بالتأكید 
على ضرورة الوعي والعمل على أن یكون العلم في 

 في خدمة قوى الھیمنة أو بالتأكید خدمة اإلنساني ال
على الطابع المركب للظواھر وما یفترضھ من انفتاح 
العلم والنمذجة العلمیة وقابلیتھا للمراجعة والتعدیل 
على مستوى ابستیمولوجي وتحّمل العلماء ورجال 

  .السیاسة والفكر مسؤولیة توجیھ العلم خدمة لإلنسان
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  :المطلوب تحدید و السؤال فھم. 1
 كفیلة القانون دولة كانت إذا عّما الموضوع یتساءل -

   .المواطنة حق بضمان
 عّما : التساؤل مفادھا مفارقة الموضوع منطوق یتضّمن -

 من فھو . المواطنة حق تضمن القانون دولة  كانت إذا
 ومن حیادیة من تعنیھ ما بكل القانون بدولة یصفھا جھة

 والعمل الحریة في داخلھا األفراد كل بحق فعلي اعتراف
 و . الواجبات في و الحقوق في اآلخرین مع المساواة و

  .المواطنة حق تضمن كانت إذا عّما التساؤل
 ھي إذ : القانون دولة مفھوم بمراجعة المفارقة حل -

 ما بتحلیل أم . شعار ھي ما بقدر واقع على تدّل ال عبارة
 داخلي  انخرام من و تراجع من" القانون دولة "علیھ

  الحریات على التضییق و الالمساواة ظھور إلى انتھى
  .المواطنة حق ضمان عدم وإلى

  .المواطنة لحق القانون دولة ضمان شروط على الوقوف -
 دولة ضمن المواطنین حقوق عن عالتراج كیفیة بیان -

  .القانون
 القانوني بدورھا القانون دولة قیام ضمان في البحث -

  .واالیتیقي
  .الدالالت تحدید و السؤال مفاھیم قراءة. 2
  : اثنین مفھومین الموضوع یسائل -

 القانون دولة. 
 المواطنة حق. 

 سجل إلى ینتمیان حقوقیان و فلسفیان مفھومان ھما و
  .الحدیثة الحقوقیة المرجعیة إلى و لسیاسیةا الفلسفة

 على القائم السیاسي التنظیم بوضعھا : القانون دولة -
 إلى و العامة اإلدارة إلى فیھا القانون ستند الذي و الحقز

 مواطنة وجود یضمن بما االنتخابیة و التعاقدیة الشرعیة

  :في لحظة أولى        
  :  بناء المشكل بتنزیل السؤال ضمن

تضخم جھاز الدولة وسلطتھا مقابل انحسار  - 
 .ي المشھد السیاسيحضور المواطن ف

التشكیك في الفكرة الشائعة القائلة بأن  - 
 .الدیمقراطیة ھي نظام حكم مثالي

المفارقة فیما یسم واقع حقوق اإلنسان من  - 
انتھاكات و ما تدعیھ الدولة الحدیثة من تأمین 

 لھذه الحقوق
استخدام دولة القانون للعنف وعالقتھ بصورة  - 

 .المواطن وحقوقھ
التساؤل عن مدى تأمین دولة بصیاغة اإلشكالیة 

  :القانون لحقوق المواطنة وذلك كأن
إذا كان ال شرعیة للدولة إّال بما ھي : إمكانیة أولى 

 سلطة قانونیة، فھل یؤّمن القانون حق المواطن أم 
یمكن أن تنتھك دولة القانون ھذا الحق مثلما تنتھك 

  القانون ذاتھ؟
ة شرعیة  ھل یكفي أن تستمد الدول:إمكانیة ثانیة

سلطتھا من القانون حتى ُتَؤمِّن حق اإلنسان في 
  مواطنتھ أم أن ھذا الحق قد ینتھك باسم القانون؟

  :في لحظة ثانیة        
بیان ما تفترضھ دولة القانون من ضمان حق  .1

 :المواطنة
بما ھي  المنزلة التي  : تحدید داللة المواطنة - 

و یشغلھا اإلنسان داخل نظام سیاسي مدني بما ھ
كائن حّر یمتثل فیھا لسلطة القانون ال إلى نزوات 



  .حقیقیة
 ضمن شرعي وجود أي حق ھي بما : المواطنة تحدید -
 المدني الفرد صفة ھي: المواطنة و . الحدیثة دولةال

  .واجباتھ و بحقوقھ المعترف و للقانون  الخاضع
 أن فیمكن عملیا أما المفھومین بین تناقض ال نظریا -

 ضمان في الدولة قبل من إسراف و تفاوت یحصل
  .الحقوق

  :المعالجة لحظات و اإلشكالیة  بلورة. 3
 على قادرة كانت إذا عما و القانون دولة عن بالتساؤل  -

 االنحراف إلى  االنتباه بلفت و . األفراد حقوق ضمان
  .المواطنة حق ضمان عدم  إلى المفضي

   ).التخطیط انظر (المعالجة خطوات تحدید -

 طاغیة یحكم الدولة
أو بتمییز المواطن عن الرعّي والعبد والطفل أو  - 

 القاصر
أو بتأكید ما تفترضھ المواطنة من اعتراف  - 

لإلنسان بحق العیش الكریم والحریة والمساواة 
وخاصة حقھ في المشاركة في الحیاة السیاسیة 

 ات الحكم ومقاومة انحرافاتھوفي مراقبة آلی
 بما ھي كیان سیاسي :تحدید معنى دولة القانون - 

 بما تفیده من انتظام أوقانوني محكم التنظیم 
الحیاة السیاسیة وفق مؤسسات حقوقیة  والذي  
یستمد مشروعیتھ من تشریعات وضعیة سّنت 

 .على أساس عقالني أو بواسطة االتفاق والتعاقد
القانون تتأسس على الحق ال التأكید على أن دولة  - 

على القوة، بحیث یستمد القانون شرعیتھ 
 ومشروعیتھ من اإلرادة العامة أو الخیر العام

بیان ما تشترطھ دولة القانون من اقترانھا بنظام  - 
 دیمقراطي یؤّمن لإلنسان حّقھ في المواطنة

في إمكان انتھاك دولة . 2
  :القانون لحق المواطنة

لة من خالل سّنھا للقوانین بیان كیف یمكن للدو - 
أن تقایض المواطن بین األمن والحّریة لتتحّول 
القوانین إلى تشریع التعامل مع المواطنین 

 .بوصفھم رعایا
بیان أّن تأسیس الدولة على القانون ال یفید  - 

ضرورة انتظام الحیاة السیاسیة وفق نظام 
دیمقراطي، إذ قد یكون القانون أساس تشریع 

لما یالحظ في األنظمة الشمولیة االستبداد مث
 ).الكلیانیة(

وجود مؤسسات مدنیة تراقب أداء الدولة دلیل  - 
 .على أن القانون وحده ال یضمن حقوق المواطن

التأكید على أّن القانون یمكن أن یجعل من الدولة  - 
قوة فوق المجتمع وھو ما یوّلد شعور المواطن 
باالغتراب السیاسي الذي یقوم حجة على أّن 

 .ولة القانون ال تؤّمن ضرورة حقوق المواطنةد
یمكن لدولة القانون أن تسن تشریعات نعّمق  - 

الفوارق بین أفراد المجتمع وطبقاتھ وھو ما 
 .یجعل حقوق المواطنة حقوقا صوریة

بیان أن الخضوع للقوانین ال یمنع المواطنین من  - 
 .إبداء الرأي فیھا

یرا و ذلك یمكن للمترشح أن یتبع تمشیا مغا: مالحظة
 .بأن یقدم العنصر الثاني على األول

 :في لحظة ثالثة.3
استخالص الموقف النھائي وبیان قیمتھ بإبراز  - 



قیمة دولة القانون القائمة على حق وضعي أو 
مدني ال على حق إلھي أو طبیعي من جھة 
والتأكید على أھمیة الوعي بأّن الدولة مھما كانت 

منة إذا  لم تشریعاتھا یمكن أن تكون قوة ھی
یضطلع المجتمع المدني بوظیفتھ في مراقبة 

 .الدولة ومقاومتھا
أو االنتھاء إلى اعتبار أّن كّل دولة ھي قّوة قمع  - 

حّتى وإن اّدعت الحفاظ على الحقوق وتأمین 
الحریات أو التأكید على ضرورة الفصل بین 
السلطات بما ھو الضمانة لعدم انزیاح دولة 

 .أمین حقوق المواطنالقانون عن مھامھا وت
أو االنتھاء إلى أّن حّق المواطنة ال یوھب وإّنما 

یكتسب وأّن تأمین استمراره والحفاظ علیھ مھّمة 
  .المواطن أیضا ال مھمة الدولة فقط

  


