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 1028مواضيع امتحان الباكالوريا 
 )مصحوبة بإصالحها( 

 اآلداب ةشعب
 

 وأنتحيدوك  والنجاح الذّي حيفزك الذّي مرحبا باألمل العزيز،تلميذنا مرحبا بك 
األفضل. فإليك ما به نساعدك على حتقيق هذا  لتحقيق تقبل علينا األمل يف العزم

 .القصد يف مادة الفلسفة

ىل يف هذا العمل باإلجابة عمّا نتوقعه من استفساراتك ونفتتح سنقطع معك اخلطوة األو
ماذا يطلب من املترشح إىل امتحان الباكالوريا يف مادة  سؤال:املسار باإلجابة عن  معك

 شعبة اآلداب؟ الفلسفة يف

تستدعي اإلجابة على هذا السؤال التعريف باملوضوع الفلسفي سواء كان يف شكل إقرار 
نه اختبار يتبيّن مدى قدرتك على التفكري يف مسألة فلسفية سؤال أو نص. إ أو

التفكري تشخيص املسألة املطروحة باعتبارها إشكاال فلسفيا:  هذا ويقتضي خمصوصة.
يقتضي انتباها إىل  وهذا التشخيصابستيمولوجي أو أكسيولوجي.  انتروبولوجي أو

واليت  والضمنية،بط املعلنة منطوق املوضوع، وإىل الروا املفاهيم األساسية الواردة يف
 عنها من تفريعات. وما يترتباملسألة  نتوصل بالنظر إليها إىل حتديد

 أجنزنا موضوعات البكالوريا اليت طرحت يف الدورتني املهمة،على هذه  ولكي نساعدك

، وتفكيكا هلاصدا للمفاهيم ر عمال حتضرييا تضمّن .8102الرئيسية واملراقبة جوان 
بط املنطقية بينها، ومساءلة للدالالت اليت تفضي إليها، قصد ختيّر للروا وحتديدا

 املوضوع. الداللة املالئمة لسياق

انطالقا  ما،ملعاجلة موضوع  املمكنة،لقد انتهينا بفضل هذا اجلهد إىل حتديد العناصر 
والتفكيك منطوق القول أو من املعاين املتضمنة يف هذا املنطوق. عمليات الرصد  من

السلوك الذي ميكن  ونعين بهيف خانة مسّيناها " العمل التحضريي: التفكيك"،  هاوضعنا
ألنّ تناول املوضوع  وتعمّدنا اإلمكان. وحنلله وننقدهأن نسلكه إزاء املوضوع لكي نفهمه 

على عدة إمكانيات، شريطة أن  وإمنا ينفتحالفلسفي ال يسجن ضمن إمكانية واحدة؛ 
 أخرى.من جهة  واملتانة الفلسفية يتوفر فيها التماسك من جهة

توازي هذه اخلانة واحدة أخرى وضعناها فيها "تنبيهات منهجية". رأينا تنبيهك إىل 
 التحضريي،بعض املزالق أو دعوتك إىل بعض التوصيات يف كل خطوة من خطوات العمل 

فانظر إىل هذه اخلانات يف  وضرورهتا،اخلطوات لطبيعة هذه  وموضّح،هي مرشد لك 
الذهنية اليت تستوجبها مراحل العمل سواء  (النقالت)وازيها ويف تكاملها وتثبت من ت

اما اخلطوة املوالية يف عملنا هذا  يف األسئلة أو يف التحليل املفهومي أو االستنتاجات.
 وقد تفادينااملقترح  ومضامني للموضوعفيه عناصر ممكنة  ختطيط،فقد متثلت يف 

 وليس منوذجاألن ما نقدّمه إليك ليس إصالحا فعال،  ."عمدا عبارة "إصالح موضوع
ته الداخلية مثاليا هو املالئم الوحيد للموضوع املطروح؛ هو فقط مسار عمل له منطقيّ

إليك عيّنة عمّا  وإمنا نقدّمه االمتحان،به، ال لكي حتفظه وتتذكره يوم  ووجاهته نُفيدُك
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نريد أن تكون  إليك،نقدم  وحنن مبا ،بهتستأنس  املقال،ميكن أن يكون عليه إجناز 
قادرا على التفكري بنفسك بشكل منظم ومتدرّج وإشكايل عندما تطرح عليك مواضيع 

 البكالوريا.
هلذا نعترب أن تناولك هلذه العيّنات من املواضيع هو مساعد لك كي تستعدّ لالمتحان. 

ب على الكتابة، إذ ال يعوض البتة اجلهد الذي عليك أن تصرفه يف التدرّ ولكنه مساعد
 هو الكفيل جبعلك قادرا على النجاح يف تناول مواضيع االمتحان.

وحنن من هذا املنطلق نقترح عليك طريقة عمل تساعدك على االستثمار اجليّد هلذه 
 :العيّنات وتشتمل على اخلطوات التالية

  .رقةاختر موضوعا من قائمة املواضيع املدرجة يف هذه العيّنات وسجّله يف و •
عد إىل الدروس اليت أجنزهتا يف القسم واليت تتصور أن هلا عالقة باملوضوع الذي  •

 .اخترته
أجنز عمال حتضرييا على شاكلة ما هو موجود يف العيّنات اليت اقترحنا عليك دون أن  •

 .تطّلع على العمل اخلاص الذي قدمنا لك يف شأن املوضوع املذكور
إليه مبفردك وبيّن ما قدمناه إليك، وحاول التعرف إىل  قارن بعد ذلك بني ما توصّلت

 أسباب التفاوت أو التباين إن وجدت، والنظر يف املزنلقات اليت قد تكون وقعت فيها.
 
 

 ال تخف من التفكير: 
 إنّه متعب ولكن ممارسته ممتعة.
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 ؟شرهل يقوم العيش معا، ضرورة، على متاثل الباملوضوع األوّل: 
 

 تنبيهات منهجيّة العمل التحضريي
 حلظة الرصد

 مساءلة صيغة املوضوع:
 ورد املوضوع يف شكل سؤال مباشر. -

هي املسألة األساسيّة  ضرورة قيام العيش معا على التماثل مسألة -
 التّي تستدعي التحليل والتدقيق.

 ورد املوضوع يف شكل إحراج يتضمنّ حركتني: -

 ضرورة العيش معا يقوموتعترب أنّ ، نطق الضرورةحركة تقرّ مب -
 على أساس متاثل البشر. 

على ضرورة يقوم ال العيش معا وتعترب أنّ ، الضرورةحركة تنفي  -
 أساس متاثل البشر. 

 

يتجاوز املوقف فيد تأسيس موقف ت احلركة من الضرورة إىل نفيها*** 
حنو موقف الذّي يقرّ بأنّ العيش معا ال يكون إالّ على أساس متاثل البشر، 

من منطق التماثل ويعتربه على العكس من ذلك حيول دون إمكان  يتحرّر
العيش معا، أو يعترب يف حلظة متقدّمة أنّ اجلمع من جهة الضرورة بني 

 وفكرة التماثل ال معىن له أو هو مجع مُغالطي.العيش معا 
له مربّراته أمر ضروري " متاثل البشراملستبعد: "-***املوقف األوّل

 معا" ممكنا. شالعي»، حتّى يكون سسه، علينا باستحضارهاوأ
معا" أمر غري  شالعي"جيعل  متاثل البشر""األطروحة: -***املوقف الثّاين

 .اختالف البشرمعا"   تقوم على أساس  شالعي"وأن قيمة ضروري 
 

*** علينا إذا بتحليل املوقفني، األول والثّاين على قاعدة جتاوز منطق 
ي يتحكّم يف املوقف األول والذّي يدفعنا نصّ السؤال حنو الذّ الضرورة

 جتاوزه ونقد بداهاته.
 

هي التّي تبدو  متاثل البشر***يؤكّد منطوق املوضوع على أنّ مسألة 
العيش مفهوما حموريّا. ألنّ  العيش معاموضوع تظننّ، مبا جيعل مفهوم 

 .يف املوقف الثاين ضروريّاميكن أن يكون يف املوقفني، ولكنّه ال يكون  معا
 

 
 
 
حتديد صيغة املوضوع توجّهنا إىل  -

فهم املطلوب فهما سليما وإىل كيفيّة 
 التدرّج يف املعاجلة حتليال ونقدا.

 
 
 
 
 
 

يطلب نصّ السؤال جتاوز بداهة  --
، التماثل والعيش معااجلمع بني 

ويدفع حنو بلورة احلجج التّي متكنّك 
 .ضروريّامن التشكيك فيما يبدو 

 
التمشّي املنهجي واالستدالل  -

احلجاجي يف ثنايا املقال هو الذّي 
يسمح بالتدرّجي من املوقف األول 

 إىل املوقف الثاين.
 
 
 
 البحثب وذلك :السؤال مساءلة -

 يقوم ال ملطلب العيش معا تصور عن

 ضرورة طرفني بني التناقض على
 .االختالفأو ضرورة  التماثل

 

8102- الدورة الرئيسيّة  
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 وحمموالهتا الدالليّة: مساءلة مفاهيم املوضوع
أداة استفهام دالة على أنّ املوضوع ورد يف صيغة تساؤليّة، فهو ال  هل:

 حيتوي إذا على موقف أو أطروحة حمددّ بل هو سؤال عن قضيّة ما.
 

فهو  أَقِمْ، يُقيم،/ أقامَ بـ / أقامَ يف / أقامَ لـ  إقامة وقامة /قام  يقوم:
 اعوجاجه. أزال الشيء:أقام  يقوم.جعله  :أقامهو مُقام:واملفعول  مُقِيم،

 وأقام للشيء نادى به وأظهره وأدامه. وطنا،دام فيه واختذه  باملكان: موأقا
ويف عالقة مبطلوب املوضوع حيمل معىن "يقوم" على معىن يتأسسّ ويُشيّد 

 ...ويبىن ويرتكز ويستند على التماثل أو على االختالف
 

ملشتركة بني النّاس أو مبا هو منط وجود حييل على احلياة ا العيش معا:
اجتماعي وثقايف وتارخيي، ويفيد مفهوم العيش معا يف منطوق نصّ السؤال 

البينذاتيّة معىن القيمة أو املطلب الّي على أساسه تتحددّ العالقات 
 والبينثقافيّة.

 

أيضا هي الشدة اليت ال  املشقة،أو  احلاجة معاينحتيل على  :ضرورة
أي ما ال  البديهة،ويف اصطالح املنطقيني الضرورة هي  .منهاخالص 

ويف عالقة مبطلوب  لدليل.وال حيتاج  ونظر،حيتاج إثباته إىل أعمال فكر 
السبب واحلاجة واالضطرار وتفيد الضرورة  تفيد" الضرورةاملوضوع فإنّ "

 والعيشالعالقة السببيّة بني أمرين مها يف منطوق السؤال متاثل البشر 
 فال يقوم الطرف الثاين ضرورة إالّ بتوفّر الطرف األول.، معا

 
حييل على معىن التشابه والتجانس، وهو يف مقابل االختالف  متاثل البشر:

 والتنوّع والتباين.

 
الحظ أّن الوقوف على  -

املعاين املمكنة التّي 
املقصود يستدعيها حتديد 

 ومبعىن التماثلبالعيش معا 
 وجتاوز الضرورة من جهة

من شأنه أن جهة ثانية  من
يسمح بضبط عناصر 

  جوهر املقال

من بني شروط رصد  -
املعاين االنتباه إىل 

 املجاالت التّي تتزنّل فيها.

الحظ أنّ االشتغال على  -
مفاهيم نصّ السؤال ال 
يقف يف حدود منطوق 
السؤال بل يتعدّى ذلك إىل 
مفاهيم ضروريّة ومل ترد 
يف املوضوع على غرار 

 الف.مفهوم االخت

من املهمّ رصد دالالت نص  -
املوضوع، ولكن األهّم ربط 
هذا الرصد مبطلوب 

 السؤال. 

 البعد اإلشكايل: )بناء اإلشكاليّة املركزيّة وفروعها(:
هو مدار  البشر وضرورة متاثلالعيش معا إنّ التباس عالقة  -

االستفهام الذّي حييل إليه نصّ السؤال وهو ما يتعيّن علينا بلورته 
مراجعة منطق الضرورة فيه، وهي مراجعة تبين قيمة  بغرض

 العيش معا على أساس مغاير لفكرة التماثل.

 

 التماثلتتمّ صياغة اإلشكالية بالتساؤل عن جنس العالقة بني  -
يف دائرة ما هو  العيش معا، مسائلة إمّا تزُنّل مطلب عيش معاوال

 مطلب العيش معاأو تفكّ كلّ ارتباط بني  خصوصي متجانس
 وضرورة متاثل البشر.

 
يعربّ البعد اإلشكايل عمّا  -

انتهى إليه العمل 
التحضريي على املستويني 

 الشكلي واملضموين.

تظلّ الصيغة اإلحراجية  -
أساس كلّ بناء اشكايل 
ألنّها ما يدفعنا إىل التفكري 

 ب مزالق السرد.وجتنّ
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تتضمّن األسئلة املتفرّعة عن االشكاليّة املحوريّة تساؤال عن مفاهيم  -
 شروط العيش معا، كما تقتضي التساؤل عن تماثلوال عيش معاال

 باعتباره املدار األصلي للمشكل املطروح. 

تبىن األسئلة بطريقة متدرّجة وعرب صياغة دقيقة حمورها نواة  -
سي حييل إىل إمكانات متعددّة مبا فيها امكانيّة توتّر وإحراج رئي

 النقد ولكن دون الكشف عن احللّ الذّي يتجّه إليه.

بناء املشكل الفلسفي ميكن  -
أن يتمّ بالنظر إىل مربرّات 
طرحه أو بالنظر إىل 

 العالقات القائمة فيه.

 تتضمّن اإلشكاليّة بعدين:  -

 حتليلي وتقوميي.                 
 

 تنبيهات وتوصيات التخطيط / التمشّيات
 املقدّمة: -
  :التمهيد-أ

تنامي مظاهر العنف ق من اإلشارة إىل إمكانيّة أوىل: ميكن االنطال -
بني البشر وبني اخلصوصيّات اإلثنيّة والثقافيّة ممّا يستدعي التفكري 

 يف شروط العيش معا.

تعارض بني خطاب تقريض وجود  من إمكانيّة ثانية: ميكن االنطالق -
االختالف ومدح التنوّع وما يكشف عنه الواقع من نزوع إىل فرض 

عيش، ممّا يشرّع إىل التفكري يف شروط العيش التماثل يف أمناط ال
 معا.

 اإلشكاليّة:-ب       

إذا كان العيش معا يُعدّ رهانا إنسانيّا، فما هي شروط إمكانيّة أوىل:  -
إمكان حتققّه؟ هل يقتضي ضرورة متاثال بني البشر، أم أنّه ال يكون 

ل التماثممكنا إالّ يف أفق التّنوّع واالختالف؟ أال يقتضي العيش معا 
 واالختالف يف آن؟

هل  ؟عالم يقوم العيش معا وضمن أيّة شروط يتحقّقإمكانيّة ثانية:  -
على تنوّعهم واختالفهم؟  يقوم على التماثل والتجانس بني البشر، أم
 وهل يُعدّ خطاب التنوّع شرطا كافيا لذلك؟

ماهي شروط حتققّ العيش معا؟ وبأيّ معىن يبين إمكانيّة ثالثة:  -
لى التماثل؟ أال يؤدّي ذلك إىل افقار الوجود اإلنساين؟ أال ضرورة ع

 يقتضي العيش معا التالزم بني التماثل والتنوّع؟

 

 :ثالث حلظاتميكن مقاربة املوضوع وفق  اجلوهر: -
 العيش معا. لقيام التماثلضرورة نؤكّد فيها : ظةحل

 معا.العيش التماثل لقيام ضرورة ننفي فيها ظة: حل  
 :قيام العيش معافيها الضرورة يف  نؤكّدظة: حل           

 .واالختالف يف آن على التماثل 
 

 
 
 
 

ميكن التمهيد للموضوع  -
 بصيغ خمتلفة.

 
 
 
 
 
 

تتنوع أشكال صياغة  -
 تتقوم اال ولكنها الاملشكل 

بتوفري احراج يدفع حنو 
قة التفكري يف طبيعة العال

مطلب العيش القائمة بني 
         معا ومتاثل البشر.
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 قيام العيش معا ضرورة على التماثل.ظة أوىل: يف حل

 بيان داللة العيش معا: -أ

من جهة الواقع: مبا حييل على احلياة املشتركة بني النّاس أو مبا هو  -
 منط وجود اجتماعي وثقايف وتارخيي.

ة: مبا هو مطلب أو قيمة أو مبا هو رهان على إمكان من جهة القيم -
 جتاوز حتدّيات الواقع.

 بيان داللة التماثل سياقيّا: -ب
مبا حييل على التشابه والتجانس على مستوى معيشنا اجتماعيّا - -

 الدين...(-اللّغة-وثقافيّا )العرق

 التماثل مبا هو املقابل لالختالف والتنوّع والتباين -
ذا املستوى من التحليل على املعاين التّي تبدو ميكن التركيز يف ه -

موجبة من جهة التماثل على غرار التجانس والتناغم واالنسجام، 
والتركيز أيضا على معاين االختالف التّي تبدو سالبة على غرار 

 ...التباين، التفاوت
 مربّرات اعتبار التماثل شرطا للعيش معا: -ت
 أو مجاعيّة بشريّة ما. التماثل هو أساس وحدة النوع اإلنساين -

 يُعترب التماثل عامل اندماج األفراد واخنراطهم يف احلياة املشتركة. -

يُؤمّن التماثل تشكيل معيار ثابت ومشترك يكون مبثابة اإلطار الثقايف  -
 املوحّد ومعيار الوعي والفعل واحلكم.

عيش الوالوحدة العالمة الدالة على و مبا ه تماثلالنظر اىل ال -
 يف يف إطار املجموعة البشريّة املنسجمة اجتماعيّا وثقافيّا املتماسك

 .والتناقض مقابل االختالف وجتنب التشتت
على أنه هتديد االختالف  ما يقابل التماثل على غرار التعامل مع -

اثل تمما يقابل امل النظر إىلو .سلم االجتماعي واالنسجام الثقايفلل
 .دراء أو اخلشيةمبنطق االزاملختلف واملغاير  لى غرارع

 قيام العيش معا ضرورة على االختالف.: يف ثانيةظة حل   
 يف االعتراض على اعتبار التماثل شرطا ضروريّا للعيش معا: -أ

التنبيه إىل ما ميكن أن يفضي إليه املوقف القائل بالتماثل شرطا  -
 املختلف. للعيش معا، من خماطر إقصاء

اء من صراع وعنف جيعل بيان ما ينجرّ عن منطق التماثل واإلقص -
 العيش معا ذاته مستحيال.

التأكيد على أنّ الوجود البشري ذاته على املستوى الفيزيولوجي  -
 والبيولوجي واألنثروبولوجي...إخل، ال يقوم على التماثل املطلق.

 
 
 
 اللغوية الداللة من االنتقال -

 مث االصطالحية الداللة إىل
 السياقية الداللة إىل

 .للمفهوم
 يقتضي السؤال أن نضع
مفاهيمه موضعا فلسفيا عاما 

مبجال فلسفي  نربطهاوأال 
بفيلسوف بعينه إال  بعينه أو

 السؤال ذلك. تملبقدر ما حي
 
 
 

ميكن التدرّج يف كشف  -
قيام العيش معا على  ضرورة

وفق  التماثل يف مرحلة أوىل
 .معيشنا مستويات

 
 

 اجتماعيّا   ثقافيّا  أنثروبولوجيا 
 
 
 
 
وترمجته إىل  أشكلة املعىن -

على الطابع  مفهوم هو الوقوف
فيه  االعضايل/ االشكايل

 البعد االحراجي والتمكن من
 سفي فيه أيضا.والفل
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 التنبيه إىل ما يشكّل الدفاع عن التماثل املطلق من هتديد لإلبداع. -

 يش معا:يف ضرورة االختالف قواما للع -ب
وأشكلة املعىن واالعتراض على  مراجعة الدالالت املوجبة للتماثل -

تبعاته تالزمه يف هذه اللحظة معاينة دالليّة موجبة ملفهوم االختالف 
لكشف مزنلة هذا املفهوم باعتباره احللّ لتجاوز إحراج منطق 
التماثل من جهة وفرصة لتأمني العيش معا حبيث يكون االختالف 

 ش معا.قواما للعي

النظر لالختالف مبا هو معطى حييل على التنوّع والكثرة يف السجل  -
 الثقايف واللغوي والبيولوجي.

التفكري يف االختالف مبا هو أفق يضمن العيش املشترك وقبول اآلخر  -
 والتواصل بعيدا عن كلّ أشكال التعصّب واالستعالء والعنف...

 عا:تباره شرطا للعيش مالتفكري يف التنوّع وفق مستويات خمتلفة باع -

 معرفيّا: الوعي بالتنوّع واالختالف الذّي يسكن الكائن اإلنساين. -

 إيتيقيّا: التسامح واحترام حقّ االختالف. -

سياسيّا: فضاء عمومي يتوفّر على الشروط السياسيّة والقانونيّة مبا  -
 يُخلّص اإلنسان من كلّ أشكال االستالب واالغتراب واالستعباد... 

 .عامقيام العيش معا على التماثل واالختالف : يف الثةثظة حل
العيش معا حتفّه خماطر هتددّ إمكان حتققّه فعليّا إن من جهة  -

 التماثل أو من جهة االختالف ذاته.

تذليل هذه املخاطر يقتضي تكريس مبدأ االعتراف واالعتراف  -
 ه يفمبا هو قبول اآلخر املغاير يف خصوصيّاته واإلقرار حبقّ املتبادل 

 أن يكون مُختلفا.

مقولة االختالف ميكن توظيفها إيديولوجيّا لتربير التفاوت  -
 واملفاضلة.

 مقولة التماثل ميكن توظيفها إيديولوجيّا لتكريس التبعيّة والنمطيّة. -

 العيش معا عمليّة مركّبة بقدر ما تقتضي االختالف تقتضي التماثل. -

جهة ويُعترب مشروعا  العيش معا بالرغم من قيمته يبقى مطلبا من -
غري ناجز من جهة ثانيّة، وهو على هذا النحو رهني توفّر الشروط 

 املوضوعيّة التّي جتعل حتققّه ممكنا.

ميكن يف هناية العمل معاودة التأكيد على راهنيّة مشكل العيش معا،  -
، وهي مالبسات خاصة يف ظلّ واقع التمييز والعنف واحلرب والعوملة

التفكري يف مسألة العيش معا أمرا ملحّا وضروريّا،  واقعيّة جتعل أمر
فالضروري ليس التماثل وال هو االختالف بل الضروري هو العيش 

 معا اليوم ودائما.

ميكن التدرّج يف كشف  -
مقوّمات اعتبار التنوّع شرطا 

 ثانيةمرحلة  للعيش معا يف
 :مستوياتوفق 

 
 
 سياسيّة    إيتيقيّة    معرفيّة  
 
استخالص يف حلظة ميكن  -

 تأليفيّة جامعة شروط حتقٌق
العيش معا من جهة التماثل أو 
من جهة االختالف ذاته يف 

 ق مستوياتوف مرحلة ثالثة
 .معيشنا

 
 

 اجتماعيّا   ثقافيّا  أنثروبولوجيا 
 
الحظ أن اختاذ مسافة من  -

املوقف الذّي يستبعده مضمون 
نصّ السؤال يف مرحلة أوىل مثّ 
اختاذ مسافة من مطلوب 
السؤال يف مرحلة أخرية 
يكشف عمق التدرّج املنهجي 

 والنقدي للعمل الفلسفي
 اإلعالن عن رهانات املوضوع -
 الكشف عن راهنيّة املشكل-
اخلامتة هي حصيلة مسار  -

 ونقدا وهي حلظةالبحث حتليال 
التصريح باملوقف النهائي من 

 املشكلة املعلن عنها يف املقدمة.
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 "ليس من شأن الفنّ كشف حقيقة الوّاقع بل السخرية منه": الثّايناملوضوع 
 ؟فنّ والوّاقعحلّل هذا القول وناقشه مُبيّنا أوجه العالقة بني ال

 
 

 تنبيهات منهجيّة        العمل التحضريي
 حلظة الرصد

 مساءلة صيغة املوضوع:
ا تصوّريرسم يستبعد تصوّرا وصريح ورد املوضوع يف شكل إقرار  -

 عالقة بني معنيني.مغايرا ل

حلّل ] العالقة هي املسألة األساسيّة التّي تستدعي التحليل والتدقيق -
اء موقف شخصي منه على أن يتمّ التصريح وبن[ هذا القول وناقشه

 باملوقف بعد التحليل والنقاش.

 ورد املوضوع يف إقرار يتضمنّ حركتني: -

النّافية، ما ينفيه القول وحتليل طبيعة النفي  (ليس)حركة نفي،  -
 .الفنّ بالواقع عالقةوموضوعه، حبثا عن 

 السخرية من الواقع ( مبا جيعل منبل)االعتراضتعيّن حركة  -
 .بني الفن والواقع عالقة شرطيّة تالزميّةال

أكيد ت * التأكيد مع النفي يفيد تأسيس موقف على أنقاض موقف سابق فكلّ
 ليس من شأن الفنّ... بل من شأن الفنّ...() نفيوراءه 

من شأن ) **املوقف املستبعد له مربّراته وأسسه، علينا باستحضارها.
 الفنّ كشف حقيقة الوّاقع(

ن بل م) بتحليله ومناقشتهمربّراته وأسسه، علينا  ثبت لهمل***املوقف ا
 شأن الفنّ السّخرية من الوّاقع(

 
  بت وحتليل املثاملوقفني، املستبعد واملثبت  باستحضارعلينا إذا

 ومناقشته.
 شان الفنّ هي  سخريّة من الواقعيؤكّد منطوق املوضوع على أنّ ال

على أساسه  حموريّامفهوما  السخريّة، مبا جيعل مفهوم وجوهره
 .ميكن أن نفكّر يف الفنّ ويف عالقته بالواقع

 

 
 
 
 
 إىل حتديد صيغة املوضوع توجّهنا -

فهم املطلوب فهما سليما وإىل كيفيّة 
 التدرّج يف املعاجلة حتليال ونقدا.

 
 
 
 
األمر إذا يتعلّق بقول، يطلب نصّ -

السؤال رأيك فيه لبلورة احلجج التّي 
املقال من إعالن متكنّك يف منتهى 

 موقف وبيان أمهيّته.
 
 
 
التمشّي املنهجي واالستدالل  -

احلجاجي يف ثنايا املقال هو الذّي 
 يسمح لرأيك بان يتحوّل إىل موقف.  

 

 مساءلة مفاهيم املوضوع وحمموالهتا الدالليّة:
وَيُفِيدُ  لْخَبَرَ،امَاضٍ نَاقِصٌ مِنْ أَخَوَاتِ كَان يَرْفَعُ االسْمَ وَيَنْصِبُ  فِعْلُليس: 
 واالستبعاد والرفض...النَّفْيَ 

 
الحظ أنّ الوقوف على املعاين  -

املمكنة التّي يستدعيها حتديد 
الفنّ/الواقع وكذلك 
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يفيد الشأن معىن اجلوهر واملاهية واحلقيقة كما يفيد معىن  :من شأن
 واخلطّة، كما يفيد الشأن معىن املقام واملكانة واملزنلة. الوظيفة واملهمّة

يكتسب و حتقِّقها،هو التطبيقُ العملي  للنظريات العلمية بالوسائل اليت  :الفَن  
  .واملَرَانةبالدراسة 

الوسائل اليت  والفَن  مجلةُ القواعد اخلاصَّة حبرفة أَو صناعة والفَن  مجلةُ
 اجلمال،يستعملها اإلِنسان إلِثارة املشاعر والعواطف وخباصة عاطفة 

  واملواهب.يَحكُمُها الذوقُ  والفَن  مهارةٌ .والشعركالتصوير واملوسيقى 

د الص وفيّة هو االطّالع على ما وراء احلجاب من املعاين الكَشْف عن كشف:
شيءٍ عما  ورَفْعُ ،اإلِظْهارُ هوكَشْفُ ، والالعليّة واألمور اخلفيّة وجودًا وشهودًا

 أو يعرّيه.ظهره وبيّنه لي ويُغَطِّيهِ.يُواريهِ 
 وَصَحِيحٌ.وَ ثَابِتٌ مَا هُ هُوَ،الوَاقِعُ كَمَا  األَمْرِ،وَاقِعُ  األَمْرِ:حَقِيقَةُ  :حقيقة
 لإلنسان والعامل الوَضْعُ الْحَقِيقِي أو  السَّائِدُ األَمْرُأو  احلاصلُ :الواقع

يدخل على املفرد وقبله نفي أو هني فيقرِّر ما  لكن،حرف عطف مبعىن  بل:
وإذا كان قبله إثبات أو أمر جعله كاملسكوت عنه ويثبت  بعده،قبله ويثبت ما 
 االنتقال من معىن إىل آخر ، وهو حرف يفيداحلكم ملا بعده

 تفيد التهكّم، واالستهزاء واهلزء، اهلزؤ... :السخريّة
 : حتيل على الواقع يف مقابل مهمّة كشف حقيقته.منه

 
 

وتفكيكها احلقيقة/السخريّة 
حو من شأنه أن على هذا الن

يسمح بضبط عناصر جوهر 
 املقال.

من بني شروط رصد املعاين  -
االنتباه إىل املجاالت التّي تتزنّل 

 فيها.

من املهمّ رصد دالالت نص  -
املوضوع، ولكن األهّم ربط هذا 
الرصد مبطلوب السؤال، 

رصد وبالتّايل من املفيد 
العالقات املنطقيّة ومكوّنات 

 ..(القضايا: )ليس...( )بل.

 
 البعد اإلشكايل: )بناء اإلشكاليّة املركزيّة وفروعها(:

مدار االستفهام الذّي حييل إليه  يه الفنّ بالواقعإنّ التباس عالقة  -
شأن الفنّ، عاينة بغرض منصّ السؤال وهو ما يتعيّن علينا بلورته 

 عالقة الفن بالواقع.مراجعة وهي معاينة الغرض منها 

 

واقع الو الفنّبالتساؤل عن جنس العالقة بني تتمّ صياغة اإلشكالية  -
تبحث يف شأن الفنّ ويف قيمته من جهة قدرته على تعرية مسائلة 

 الواقع )كشف حقيقته( أو )السخرية منه(.

 

 
يعربّ البعد اإلشكايل عمّا انتهى  -

إليه العمل التحضريي على 
 املستويني الشكلي واملضموين.

 

تظلّ الصيغة اإلحراجية أساس  -
 اما يدفعنبناء اشكايل ألنّها كلّ 

إىل التفكري وجتنّب مزالق 
 السرد.

بناء املشكل الفلسفي ميكن أن  -
يتمّ بالنظر إىل مربرّات طرحه 
أو بالنظر إىل العالقات القائمة 

 فيه.

 تتضمّن اإلشكاليّة بعدين:  -

 حتليلي وتقوميي.                 
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 تنبيهات وتوصيات التخطيط / التمشّيات

 املقدّمة: -
  :التمهيد-أ

التوتّر القائم بني تصوّر يطلب إمكانيّة أوىل: ميكن االنطالق من  -
 الفنّ للفنّ وتصوّر يربط قيمة الفنّ بدوره يف الوّاقع.

ر الفنّ بالوّاقع بالنظ التباس عالقة من إمكانيّة ثانية: ميكن االنطالق -
، بني اختزاهلا إىل صعوبة تأويل ما يعتمده الفنّ من أساليب مجاليّة

 يف جمال احلقيقة وبني اعتبارها ابداعات مجاليّة خياليّة.

 حقيقةميكن االنطالق من إثارة التوترّ بني اعتبار إمكانيّة ثالثة:  -
شأن العلم وحده مقابل اعتبار البعض أنّ للفنّ صلة ما الواقع 

، هذا التوترّ هو الذّي يدفعنا للتساؤل عن عالقة الفنّ واقعبال
 اقع.وبال

 اإلشكاليّة:-ب       

أيّة عالقة للفنّ بالوّاقع، هل هي عالقة كشف حلقيقته إمكانيّة أوىل:  -
أم سخريّة منه؟ وإىل أيّ حدّ ميكن للفنّ أن خيدم واقعنا إذا كان 

 مُساءلة ساخرة له؟

هل يف الوّاقع ما يُربّر حاجاتنا إىل الفنّ؟ هل تقوم إمكانيّة ثانية:  -
لب حقيقة الوّاقع أم على السخريّة منه؟ وهل هذه احلاجة على مط

 من تعارض حقيقي بينهما؟

إذا كان التخيّل والتأويل شرط اإلبداع الفنّي فهل يف إمكانيّة ثالثة:  -
أم هو مُقوّم  تهذلك ما يُعدّ تعاليا على الوّاقع وإعراضا عن حقيق

وإىل أيّ حدّ تُعدّ  خمتلف؟ساخر وحنو عادة تشكيل الواقع على إل
 لسخرية من الواقع إعراضا عن كشف حقيقته؟ا

األطروحة املثبتة القائلة إنّ  بتحليلاملوضوع ميكن مقاربة  اجلوهر: -
 :ثالث حلظاتوفق دور الفنّ يكمن يف "السخريّة من الواقع" وذلك 

 استبعاد: ظةحل
 الفنّ يكشف حقيقة الوّاقع.بأن  األطروحة القائلة نستبعد فيها 

 حتليل: ظةحل  
 .القائلة بأنّ شأن الفنّ السّخرية من الواقعفيها األطروحة  حنلّل

 
 
 
 
 

ميكن التمهيد للموضوع  -
 بصيغ خمتلفة.

 
 
 
 
 
 

تتنوع أشكال صياغة  -
 تتقوم اال ولكنها الاملشكل 

بتوفري احراج يدفع حنو 
التفكري يف طبيعة العالقة 

مطلب العيش القائمة بني 
         معا ومتاثل البشر.
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  نقاش: ظةحل
 نقديّة نكشف فيها مكاسب األطروحة وحدودها.حلظة 

الفنّ يكشف  بيان األطروحة املستبعدة القائلة بأنّظة أوىل: حل
 دها وذلك وفق التمشّي التّايل:ومربّرات استبعاحقيقة الوّاقع 

 :يكشف حقيقة الوّاقع القول بأنّ الفنّ داللة  -أ

 هي كنهه وماهيته.الواقع: مبا  حتديد داللة حقيقة -

 حتديد الوّاقع يف بعديه الذّايت واملوضوعي واملُتخيّل. -

حتديد داللة الكشف مبا هو معرفة، فهم، إجالء ونفاذ للواقع يف  -
 خمتلف مظاهره.

 :مربّرات استبعاد القول بأن الفنّ يكشف حقيقة الواقع -ب
جتربة انفعاليّة ذاتيّة مجاليّة تقوم على إبداع قوامه  اعتبار الفن -

اخليال وبالتايل عدم إدراج الفنّ ضمن جمال املعرفة املوضوعيّة 
 وردّه إىل جمال معياري وقيمي.

الفصل بني املعرفة واالنفعال وبني الذّايت واملوضوعي ومتييز املعرفة  -
 ة.يف صورهتا املوضوعيّة أو العلميّة بالدقّة والصرام

 استخالص القول بأنّ الفنّ ال تعنيه احلقيقة. -

ة خرين يكمن يف السّ شأن الفّ  حتليل القول بأنّ : ثانيةظة حل   
 وذلك وفق التمشّي التّايل:اقع من الوّ

 االشتغال على معىن سخريّة الفنّ من الوّاقع: -أ

حتديد داللة السخريّة مبا هي موقف من الوّاقع يتميّز باملساءلة،  -
تهكّم، املقاومة، الرفض، التمرّد، النفي والتجاوز وقلب الشكّ، ال

 املبادئ والقوانني.

 حتديد أبعاد السخريّة: -ب

لوّاقع البشري باإلعراض عن سطحيّته وتفاهته بُعد وجودي: تأصيل ا -
وعرضيّته وذلك باعتبار أن السخريّة الفنيّة واجلماليّة هي إنقاذ 

 للمعىن.

الفنّ من الواقع مبا هو موقف  سخريّة مبُعد سياسي واجتماعي: فه -
مترّد عليه بوصفه واقع اغتراب اقتصادي وسياسي وواقع ظلم 

 اجتماعي وال مساواة وعنف ومبا هي التزام بقضايا املجتمع.

بعد تواصلي: مبا هي أسلوب تواصلي خمصوص يقوم على فضح  -
 ونقد ما يسم الواقع البشري حضاريا من مظاهر العداء والكراهيّة

واستبعاد اآلخر املغاير من خالل إبداع صور مجاليّة لكوين والعنف 
  هو أفق للتعايش بني البشر.

 
 
 
 
 
 اللغوية الداللة من لاالنتقا -

 مث االصطالحية الداللة إىل
 السياقية الداللة إىل

 .للمفهوم
 يقتضي السؤال أن نضع
مفاهيمه موضعا فلسفيا عاما 

مبجال فلسفي  نربطهاوأال 
بفيلسوف بعينه إال  بعينه أو

 السؤال ذلك. بقدر ما حيتمل
الحظ أن اختاذ مسافة من  -

املوقف الذّي يستبعده مضمون 
رحلة امل هذهيف سؤال نصّ ال

مرُبّرات  حتليليشترط 
ألنّها اللحظة  االستبعاد

السّالبة التّي على أساسها 
 ينبين املوقف املثبت.

 
 
 
 

االشتغال على معىن ميكن  -
يف سخريّة الفنّ من الواقع 

 األبعادوفق  متقدّمةمرحلة 
 التالية:

 
 

 سياسيّا إيتيقيّا اجتماعيّاوجوديّا 
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من قدرة على اختراق للقيم السّائدة  مبا حتمله السخريّةتيقيّ: بعد إي -
 طلبا لقيم مغايرة حترر اإلنسان من كلّ أشكال النمطيّة.

ن الفميكن أن نستخلص بعد حتليلنا لألطروحة املثبتة أنّ اهتمام  -
بالوّاقع يكمن يف السخرية منه كواقع ال إنساين غري جدير باإلنسان 

 كقيمة.

ميكن أن ننتهي إىل اإلقرار بأنّ اعتماد الفنّ على السخرية ال ينفي  -
 صلته بالوّاقع.

أو ننتهي إىل حتديد الفنّ مبا هو جتربة مجاليّة ورؤية للواقع تنشد  -
 الكوينّ واإلنساينّ.

 النقاش: ثالثةظة حل
 من جهة مكاسب ربط شأن الفنّ بالسخرية يف عالقته بالواقع: -أ

 الفنّ على السخرية يؤكّد صلته بالواقع. اعتماد -

الفنّ بوصفه موقفا ساخرا من الواقع هو موقف مجايل نقدي  -
 جذري.

السخرية أسلوب متعدّد األوجه جيلي الوّاقع ويعرّيه ويساعد على  -
 جتاوزه والتحررّ منه.

 لسّاخر يُعبّر عن ميزة إنسانيّة خمصوصة.املوقف الفنّي ا -

موقف السخرية هو موقف ينمّ عن التزام فنّي وجديّة مجاليّة  -
)املقاومة اجلماليّة للبؤس كالكوميديا والتراجيديا والكاريكاتور 

 مثال...(

 من جهة حدود ربط شأن الفنّ بالسخرية يف عالقته بالواقع: -ب

ة وع بني كشف الفنّ حلقيقيفترضه نصّ املوضالتعارض الذّي  تنسيب -
 الواقع والسخرية منه.

اهتمام الفنّ باألساليب اجلماليّة مبا يف ذلك السخرية ال ينفي  -
 عالقته باحلقيقة يف تعدّد وجوهها.

ردّمها إىل أصل مشترك املطابقة بني اجلمال واحلقيقة على أساس  -
 هو الروح واعتبار سخريّة الفن من الواقع إظهارا حلقيقته كفكرة

 روحيّة.

إمكانيّة اعتبار الفن موقفا انطولوجيا ينشئ احلقيقة، حقيقة الواقع  -
 اإلنساين ويكشف عن عمق داللته األنطولوجيّة.

ال يُختزل الفن يف كشف حقيقة الواقع وال يف السخرية منه بل يف  -
 إمكانية اإلعراض عنه )الفنّ السريايل وكلّ أشكال الالمباالة...(

ا من الواقع بل جمرّد تصعيد لرغبات نفسيّة ال يُعد الفنّ موقف -
 مكبوتة.

 
 
 
 
 
 
ن اختاذ مسافة من الحظ أ -

األطروحة املستبعدة )الفن 
يف  كشف حلقيقة الوّاقع(

مرحلة أوىل مثّ اختاذ مسافة 
)الفن  األطروحة املثبتةمن 

يف مرحلة سخريّة من الوّاقع( 
أخرية يكشف عمق التدرّج 
املنهجي والنقدي للعمل 

 الفلسفي

 
 
 
 
 
 

من اإلعالن عن رهانات املوضوع -
ة التجربة قبيل اإلشارة إىل أمهيّ 

اجلمالية من جهة اعتبارها أفقا 
 للتحرّر.

 
علة  الكشف عن راهنيّة املشكل-

غرار كشف واقع التنميط والرتابة 
 الذّي أصاب املجتمعات احلديثة.

 
اخلامتة هي حصيلة مسار  -

 ونقدا وهي حلظةالبحث حتليال 
التصريح باملوقف النهائي من 

 املشكلة املعلن عنها يف املقدمة.
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 حتليل نصّ : الثّالثاملوضوع 
 

يف كلّ احلكومات إنّما يوجد صراعٌ داخليّ مستمرّ، معلنٌ تارة وخفيّ تارة أخرى، بني السّيادة      
واحلرّية؛ إالّ أنّه ال أحد من الطّرفني قد أمكن له أبدا أن يتغلّب على حنو مطلق يف هذا النّزاع. وهكذا 

مّ التّضحية بقدر كبري من احلرية؛ ومع ذلك حىت السّيادة، اليت حتدّ فإنّه ينبغي يف ظلّ كلّ حكومة أن تت
من احلريّة، ال تستطيع أبدا، وربّما ال جيب عليها أبدا، يف أيّ دستور، أن تصبح سيادة كلّية وال ميكن 

حًا والتحكّم فيها. إنّ السّلطان يف مملكته هو املسيطر على حياة أيّ فرد وعلى ثروته؛ لكنّه لن يكون مسم
 ...له أن يفرض ضرائب جديدة على رعاياه

ذلك بأنّ احلكومة اليت تُسمّى عادة حكومة حرّة هي تلك اليت تقبل تقسيم السّلطة بني أعضاء      
عديدين، ليست السّيادة املتّحدة لديهم بأقلّ، بل هي يف العادة أعظم من سيادة أيّ حاكم مطلق كان؛ 

السرّي العادي لإلدارة، أن حيكم بواسطة قوانني عامّة يتساوى اجلميع إالّ أنّه حاكم ينبغي عليه، يف 
أمامها، تكون معلومة سلفًا لدى كلّ األعضاء ولدى كلّ رعاياهم.   وهبذا املعىن فإنّه ينبغي اإلقرار بأنّ 

ىل ة إاحلرية هي كمال املجتمع املدين؛ ولكن يبقى أنّه جيب االعتراف أيضا بأنّ السيادة جوهريّة بالنسب
وجوده احلق: ويف هذه الزناعات، اليت تندلع غالب األحيان بني الطرفني، قد ميكن لألخرية أن تطعن 
يف أفضليّة األوىل. إالّ إذا قلنا، ربّما، )وميكن أن نقول ذلك بقدر من الصحّة(، أنّ ظرفًا يكون جوهريّا 

على بقائه بنفسه، وال حتتاج محايته  بالنسبة إىل وجود املجتمع املدين هو ظرف ينبغي دومًا أن حيافظ
إىل نفس القدر من التيقّظ الذي حيتاجه ظرفٌ يساهم فقط يف كماله، كان الغباء البشري يزنع إىل 

  .إمهاله أو كان جهلهم مييل إىل التغاضي عنه
 يف أصل احلكم املدين –دافيد هيوم 

 

 :ليةحلّل هذا النصّ يف صيغة مقال فلسفي مستعينا باألسئلة التا
 ما الذي يربّر الصّراع بني احلرّية والسّيادة؟ -
 بأيّ معىن يُفهم قول الكاتب "ينبغي اإلقرار بأنّ احلرّية هي كمال املجتمع املدينّ"؟ -
 ما هي حدود السّيادة؟ وضمن أيّة شروط ال تكون يف تعارض مع املواطنة؟ -
 بداد السياسيّ؟هل أنّ سلطة القوانني كافية لوحدها حلمايتنا من االست -
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 اإلجناز التمشّيات والتوصيات
 

 
 املقدّمة:-2

 التمهيد:  -أ
 يتمّ باإلشارة إىل توترّ/إحراج  بناء املشكل

 يدعو إىل التفكري يف املسالة التّي يطرحها النصّ 
 

 أو يربّر النظر واملراجعة
 

 
 متطلّبات احلريّة                        اجة للقوّة      احل

 ستخدام السلطة للعنف           حاجة املواطنة للحريّةا
 
 
 
 
 

 اإلشكاليّة:  -ب

اإلشكاليّة هي سؤال املشكل أو هي  :صياغة املشكل
 الصياغة التعاقبيّة ملشكل السؤال

 
 اإلشكاليّة

 

 
 السؤال             +               املشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

من اإلشارة إىل التوتّر الذّي  االنطالق إمكانيّة أوىل:-
بني حاجته إىل القوّة ضمانا  الوجود السياسييسم 

من ناحية ومتطلّبات احلريّة كشرط  ملمارسة السلطة
ات يطرحه ذلك من حتدّي أخرى وماللمواطنة من ناحية 

 .على أنظمة احلكم عموما
 
إلشارة إىل ما يسم ميكن االنطالق من ا إمكانيّة ثانية: -

للعنف على حنو يهدّد الوجود السياسي من استخدام 
احلقوق وخاصة احلريّة ويطرح احلاجة إىل النظر يف 

 حدود استخدام القوّة يف ممارسة الدولة لسيادهتا.
 

 

 

 

  إمكانيّة أوىل: -

بني السيادة واحلريّة مسة جوهريّة إذا كان الصراع 
هل هو إلغاء هذا  ؟للوجود السياسي فما واجب احلكومة

الصراع حبسمه هنائيّا أم تدبّره مبا يضمن حتقّق 
التوازن بني مقتضيات السيادة وحقّ األفراد يف احلريّة؟ 

 وإىل أيّ حدّ ميكن ألنظمة احلكم بلوغ هذه الغاية؟
 

  إمكانيّة ثانية: -

 يفهم الزناع بني السيادة واحلريّة؟ وأيّة بأيّ معىن 
حتدّيات يطرحها هذا الزناع على كلّ حكومة؟ هل هو 
التضحية باحلقّ يف احلريّة مطلقا أم هو ضماهنا على 
حنو ال يُخل  مبا تقتضيه السيادة من قوّة؟  وضمن أيّة 

 شروط ميكن لنظام حكم أن يُحقق هذا الرهان؟
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 اجلوهر: -

ئلة بأنّ الزناع بني القاالتحليل: حتليل أطروحة الكاتب 
احلريّة والسيادة قائم يف صميم الوجود السياسي ذاته 
وال ميكن حسمه بل ميكن تدبّره فحسب على حنو يضمن 

األفراد توازن العالقة بني مقتضيات السيادة وحريّة 
 التّايل: حسب التمّشي  وذلك

 :حتليل موقف الكاتباللحظة األوىل: 
الزناع بني احلريّة املوقف أو أطروحة الكاتب: إنّ 

 والسيادة مسة أساسيّة للوجود السياسي.
 مربرّات الزناع: -أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 مظاهر الزناع: -ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ببيان:حتليل املوقف   

 مربّرات الزناع بني السيادة واحلريّة: -

حتديد السيادة مبا هي التّحكّم وامتالك القدرة  -
 للقوّة. استعمالعلى الفعل ومبا هي 

 حتديد احلريّة مبا هي التساوي أمام القانون. -

ردّ الزناع بني احلريّة والسيادة إىل بنية الوجود  -
 السياسي لإلنسان من جهيت احلقّ والواقع.

نازع بني الوقائع واملعايري وبني احلقّ والقوّة الت -
 )بني الوسائل والغايات(

اعتبار الزناع بني احلريّة والسيادة معطى  -
 موضوعيّا ونتاج ضرورة عمليّة.

تعارض مقتضى احلريّة مع  وبالتايل --- -
 مقتضى السيادة.

 
بيان بعض مظاهر الزناع من خالل أشكال  -

أنظمة احلكم  التّمرّد واملقاومة والثورة على
، وأشكال انتهاك الدولة التسلّطية التسلّطيّة

للحقوق واحلريّات ومظاهر العنف السياسي 
 والتعذيب والقمع.

*** ميكن أن نستخلص يف هذا املستوى من  -
السيادة تكون نفيا للمواطنة حلظة التحليل أنّ 

تكون قائمة على نظام حكم استبدادي أو 
 .تسلّطي
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للزناع بني  سياسيالتدبّر الشروط اللحظة الثانية: 
 السيادة واحلرية.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ن تدبّر سياسي واجتماعي للزناع بني حتليل شروط إمكا
 السيادة واحلرية وذلك ببيان

 
التسليم باحلاجة إىل السيادة واحلريّة معا  -

واعتبار العالقة بينهما ضروريّة حتتّمها طبيعة 
الوجود البشري ولزوم تدبريها وإدارة الزناع 
بني احلريّة والسيادة ضمانا الستمرار الوجود 

 عيا.البشري واحلفاظ عليها نو

بني احلرية والسيادة  اإلقرار خبطورة الزناع -
أو  وبإمكانية احنرافه إىل حال من االستبداد

 الفوضى

اإلقرار بوجود حدود ضروريّة للسيادة واحلرية  -
وجتاوز القول بإطالقيه احلرية والسيادة سواء 

 على صعيد التصوّر أو املمارسة.

بيان أن إدارة الزناع بني احلرية والسيادة  -
 ولة إىل الدولة أساسا.موك

حتليل شروط إدارة الصراع بني السيادة ***  -
 واحلريّة ضمن سياق سياسي:

 
 االحتكام إىل القوانني املنصفة يف إدارة احلكم. -

 

الفصل بني السلطات أو توزيع السلطات وجتنب  -
 مركزيتها أو جتميعها.

 
تغليب الدولة للمصلحة العامة يف فكّ الزناعات  -

زاع بني السيادة واحلرية متيل )يف حال وجود ن
الدولة يف ظرف معني إىل تفضيل السيادة 
والتضحية باحلرية لضمان استمرار املجتمع 

 .وبقائه( املدين

 
لزوم اليقظة حلماية احلقوق املدنية واستمرار  -

 املجتمع املدين
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رهانات إدارة الصراع بني السيادة اللحظة الثالثة: 
 :احلريةو
ميكن أن ينتهي التحليل يف هذه اللحظة إىل االنتقال  -

التدبّر السياسي للزناع وشروطه إىل من احلديث عن 
احلديث عن رهانات هذا التدبّر وتبعاته على الوجود 

 السياسي واالجتماعي لإلنسان.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 النّقاش:
 املكاسب: -أ

 
 
 
 
 

تقاس شرعية ومقدار تدخل السلطة مبدى قدرة  -
 ...بنفسه املجتمع املدين على احلفاظ على بقائه

 
 
 

حتليل رهانات إدارة الصراع بني السيادة واحلرية 
 وتبعات ذلك:

 
ضمان التوازن بني السيادة واملواطنة بالقدر  -

الذي يكفل احلقوق واحلريات من جهة وحيقق 
السياسية ومشروعيتها من جهة فعالية السلطة 

وحيقق فعالية السلطة السياسية ومشروعيتها 
 .من جهة ثانية

ستبداد بأشكاله: استبداد السلطة جتنب اال -
 سلطة الشعب()السياسية واالجتماعية 

استمرارية املجتمع املدين رهني قوة السيادة  -
 وقدرهتا على التحكم وإدارة الشأن العام.

ضمان احلرية مبا هي حقّ وحاجة ومبا هي  -
مقوّم لكمال املجتمع املدين ومن مثة حتقيق 

راد حبقوقهم املواطنة مبا يفضي إىل متتّع األف
 املدنيّة.

استمرار الدولة وأساس مشروعيّتها يف حتقّقها  -
 كدولة احلرية ال كدولة استبداد.

استخالص القول بإمكانية االستفادة من  -
التعارض بني احلرية والسيادة يف حال حسن 

 إدارة الزناع.
 
 
 

حلرية يف فكرة الزناع بني السيادة واتأصيل  -
 جوهر الوجود السياسي وتدبره على حنو جديد.

على دولة القانون )الدميقراطية( مبا تأكيد ال -
هي نظام حكم قادر على خلق توازن بني احلرية 

 والسيادة.
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 احلدود: -ب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت الضمنيّة للموضوع:الكشف عن املسلّما
  .اخللفية املدنية لتحليل مسألة احلكم واحلق.كأن نربز -

 الكشف عن راهنيّة املوضوع ورهاناته:
ما تعيشه املجتمعات املعاصرة  نشري إىلالرّاهنيّة: كأن 

 . من ابتزاز للسيادة أو الفوضى اخلالقة
ير اإلنسان من قيمة حتركأن نشري إىل  الرّهان:

 اله السياسية والدينية.اإلستبداد بأشك
 
 

راغمايت خربي الوجود السياسي مبنطق بحتليل  -
  ة.ياسيالطوباوية السجينبنا الوقوع يف 

 

 

 

 

 

الزناع بني السيادة واحلرية موكولة أيضا إدارة  -
املدين وقواه القادرة على املراقبة  إىل املجتمع

واحلد من احنراف السيادة إىل ممارسة 
 التسلّط واإلستبداد.

 القانون ليست بالضرورة دولة احلق.دولة  -

ة يف واقع العالقة بني السيادة واحلريمراجعة  -
تضخم قوة الدولة احلديثة وتفككّ مقومات 

 ولة املحلية أمام العوملة السياسية.سيادة الد

الزناع بني احلرية والسيادة جيعل استمرار  -
 هشّا. االستقرار

البشري ال حيققّ كماله يف احلرية املجتمع  -
 فحسب.

اختزال الوجود السياسي يف ثنائية حمدودية  -
 السيادة واحلرية.

 
 

 

 
 


