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CORRIGE   SESSION DE CONTROLE 

CORRECTION SCALE 

READING COMPREHENSION 15 marks 

1.  b  1  mark 

2. 
a) He had no address 

b) She declined the offer 

c) She set up a donation facebook page 

d) This is  going  to change the lives of an incredible amount of 

homeless people in Preston 

4 X 1 = 4 

marks 

3.  returning  wallets untouched to pedestrians  

 offering his scarf to keep people warm. 
2 X 1 = 2 

marks 

4. 
1  a 

2  c 

3  a 

3 X 1 = 3 

marks 

5. 
a)  moved 

b)  fundraiser 
2 X 1 = 2 

marks 

6. 
a)  Dominique 

b)  Dominique and the supporters 
2 X 1 = 2 

marks 

7. Give a personal and justified answer 1 mark 

WRITING 15 marks 

 Content 

Language  

2 marks 

3 marks 

 Content 

Language 

Mechanics of writing 

4 marks 

4 marks 

2 marks 

LANGUAGE 10 marks 

1. polluted – were companies polluting – into – has caused – tragic – any  
6 + 0,5 = 

3 marks 

2. took – ever – concentrate – challenge – downloaded – recipe – with  
7 + 0,5 = 

3,5 marks 

3. 
Inspired – voluntarily – more – has photographed/has been photographing – survived – 

widest – is remembered 

7 + 0,5 = 

3,5 marks 
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 ( مقال)  األّولالموضوع 

وس شكل " مغامرة رأس المملوك جابر "  لسعد اهلل ون   مدى يمكن التسليم بأن   إلى أي  :   الموضوع
  ؟ تغريبي   مسرحي  

 وخاتمة، وجوهر مقد مة متماسك البناء يتكو ن من مقاال يكتب أن المترش ح من ُينتظر 

 الموضوع هذا يقتضيها األفكار ال تي أبرز يتضم نو 

 الموضوع على االشتغال

I. وتفكيكه الموضوع فهم على القدرة: 

فهم المعطى أو الوقوع في  سوء المترش ح يجن ب متأن يا فهما الموضوع لفهم  المرحلة هذه تمه د

،  :بـ وتتم   ب.المعطى والمطلو  في جوهري ة جوانب عن والغفلة الفهم الجزئي 

رة بالتركيز  الموضوع نص   قراءة  -        النحوي ة المساعدة على تبي ن  بنيته على قراءة متأن ية ومتكر 

ل إلى: محاوره الدال ة على المفاتيح المنهج الممكن ات باعه وعلى كلماته  الكبرى للتوص 

 رأس المملوك جابر " لسعد اهلل ون وسمغامرة مسرحي ة "   :مجال الموضوع  -     

 لمات المفاتيح في نص  الموضوع ) شكل مسرحي  تغريبي  ( الك -    

 نوع الموضوع: جدلي  ) إلى أي  مدى... ( -    

 ما يقابل هذا النوع من بناء:  -    

 أطروحة: مسايرة وتحليل -1                 

 نقيض األطروحة: تقويم ) دحض وتعديل ( -2                 

 توليد: تأليف واستنتاج -3                 

 لتنسيب أو بدحض المعطى جزئي ا أو كلي ا مع التعليل* التقويم يكون باإلضافة أو با        
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II. :بناء المقال 

 ن ( 03إلى   0) مجال األعداد من المقدمة :  أّوال:               

دراج الموضوع والطرح اإلشكالّي: :وتتكّون من ثالثة أقسام هي  الّتمهيد وا 

  : لة بالموضوع وتُت َخذ التمهيد مدخال عام ا له مع الحرص على يُنجز بفكرة تكون وثيقة الص 
 المالءمة بين محتوى هذا الت مهيد وموضوع المقال المطروح، ويمكن أن يكون ذلك بـ:

 استناد الكتابة المسرحية العربية إلى مدارس متنوعة . -

  المسرحية وحرصهم على تصنيفها . الدارسين بتجربة سعد اهلل ونوس  اهتمام -                

 والتعبير عنه وعن طموحات عجز األشكال الدرامية التقليدية على استيعاب الواقع  -               
 . اإلنسان المعاصر

               - ...... 

 إيراد الموضوع بنصه أو بمعناه .الموضوع  :  تنزيل 

  : مراكز االهتمام 

 المملوك جابر " .وظائفه في مسرحية " مغامرة رأس تقنيات التغريب و  -        

 حدود التغريب . -

 ن ( 10إلى  0) مجال األعداد من الجوهر :  ثانيا:

 ن ( 04إلى   0) مجال األعداد من   التحليل :  قسم

 ن ( 03) / تقنيات التغريب في المسرحية : 1

برشت" "لقد استعمل سعد اهلل ونوس مثله مثل  بتعريف التغريب:للجوهر د ح أن يمه  يمكن للمترش    -
رض الواحد م في العيلتح إذاالجتماعية سيلة لمناقشة القضايا السياسية و و غريب بتقنياته الجمالية الجديدة الت

وبكسر طوق الصمت الذي يلف المتفرجين ببعض الوسائل االصطناعية ليقدم نموذجا  الممثل بالجمهور
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ة مسرح التعرية فهدفه توعيكوم في رشاد ويدين الحاكم والمحفي إقامة حوار مرتجل يتجنب الوعظ واإل
 المتفرج وتثويره وتفجير وعيه ....

 تقنيات التغريب :   -1-

 * تقنية المسرح داخل المسرح : 

 " على قصتين اثنتين :التضمين : تقوم مسرحية " رأس المملوك جابر  

 ة الزبائن في المقهى .ة إطار وهي قص  قص   -أ 

هل بغداد بمن فيهم المملوك بين الخليفة والوزير وردود فعل أة مضمنة هي قصة الصراع قص   -ب  
 جابر 

التاريخ الماضي وتعتبر العودة إلى الماضي و واسطة بين الحاضر و بين القصتين فهو ال الحكواتي   يربط  -
منعه من االنفعال تفخذ مسافة بين ما يعرض أمامه أن يت  بوالتراث من تقنيات التغريب ألنها تسمح للمتفرج 

 نه من التفكير ......وتمك   الوجداني   العاطفي  

 من نتائج ظاهرة التضمين :  -

) كانتظار الحكواتي واإلنصات  مؤنس و الزبائن  كسر وحدة الحدث : وجدنا أحداثا تتمحور حول العم   -
ة رعي  عنها قصص ف تإلى حكاياته ( وأحداثا ترتد بنا إلى الماضي وهي مغامرة المملوك جابر وقد تفرع

ة الصراع بين الخليفة والوزير / قصة زمرد و جابر / قصة الرجل و زوجته / قصة عديدة منها : قص  
 ة ......العام  

ن يعت أحداث المسرحية على زمندها أرسطو بدورة شمسية واحدة بينما توز  : وقد حد  كسر وحدة الزمان  -
ية أحداثها تتجاوز الدورة الشمسرة جابر و ن هما الماضي ) القرن السابع ( والحاضر. بل حتى مغاممتداخلي
 دها أرسطو لزمن المسرحية . التي حد  

كسر وحدة المكان : دارت أحداث المسرحية في أماكن متعددة متنوعة منها : المقهى / ديوان الخليفة /  -
 ديوان الوزير / ديوان ملك العجم /غرفة اإلعدام ...



 

 

5 

 من الخطابات: الخطاب ة بالمراوحة بين نوعين المسرحي  زت تمي  : التناوب بين السرد والحوار
 الحوار .السردي و 

 خطاب السردي  ال:  
 ز باالختزال واالختصاريتمي  و على لسان الحكواتي هو  -
 . اتله من حين آلخر تعليقتخل  تلون و يقوم به الممث  و د لحوار يدور على خشبة المسرح يمه    -
 ا يمنعوالحوار أن يسهم في تقطيع الحدث المسرحي مم  من شأن هذا التناوب بين السرد  -

 ما يعرض أمامه ) تقطيع الحدث من تقنيات التغريب ( بالمتفرج من التأثر واالنفعال 
   مع  ، تعامل ون وسيهالدور الذي يؤد  ل لدوره : كي ال يتماهى الممثل و ص الممثتحطيم ظاهرة تقم

 :تحق ق التغريب في مستوى الشخصي ة الشخصي ات وأدوارها بطرق متنو عة

يا دوري  الوزير ومعينه هما نفساهما اللذان فالممثالن اللذان أد  ، الكاتب للممثل الواحد أدوارا عدةأسند   -
ار مع ويتعارض هذا االختي  .فيما بعد بأداء دوري ملك العجم وابنهشقيقه ، ثم قاما يا دوري الخليفة و أد  

 فرجه يرفع عن المت، أي أن  يخدم عنصر المباعدة بين الممثل والدوره المسرح ، إال أن  ة األداء في واقعي  
 ة التي يتقمص قناعها. وبين الشخصي   مستقال   اشخصغشاوة الدمج بين الممثل 

 . ويعد  لمعهودل مه بشكل مضاد  ، بل يقد  ةيه بغير الطريقة التقليدي  ه يؤد  لكن  ل دورا واحدا و ي الممث  قد يؤد   -
اف لهب من جالد ال ل وظيفة السي  من أمثلة ذلك تحو  ا شكال من أشكال تغريب الشخصية و لك أيضذ

لى حامل لجق على األحداث بأسلوب شاعري و إال بتنفيذ األوامر إلى معل   يعرف الكالم وال يختص   زء من ا 
 .    درس المسرحية 

بين األموات في آخر المسرحية وانضمامهما د من ندرج في سياق المباعدة أيضا قيام الرجل الرابع وزمر   -
ة من الموت يعني أن الدور هو الذي مات وليس لتقديم "درس المسرحية " ، فقيام الشخصي   إلى الحكواتي  

 ل. الممث  

و أن تبقى  اة إلى غاية في ذاتهل الشخصي  تتحو   وس أال  ة يعني عند ون  ن تغريب الشخصي  إيمكن القول  
                                                                      كشف حركة التاريخ .وسيلة لفهم الواقع و 

 هق المتفرج على البطل ويتعاطف مع: في المأساة يشفلج والممث  تعاطف بين المتفر  قطع حبل ال ،
 ا : ات عديدة منهوس إلى تقني  . وللحيلولة دون ذلك عمد ون  يخاف أن يقع في ما وقع فيه البطلو 
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 دور للممثل الواحد . إسناد اكثر من  -

يإلغاء الستار و  - هم وذلك على مرأى كال تغيير أثاث الديكور إلى الممثلين أنفسا 
) يدخل الممّثلون الخمسُة الذين رأيناهم من قبل يمّثلون أهل بغداد   من المتفرجين مسمعو 

وهم يحملون معهم ُشّباك ُفرٍن وبعض القطع األخرى التي يمكن أن توحَي بمنظر شارع عاّم. 
  يضع الممّثلون ِقطع الديكور ويرّكبونها أمام المتفّرجين. بعد إعداد المنظر يبدأ التمثيل ( 

وس ديكورا ثابتا شأن المدرسة الكالسيكية ، وال ستعمل ون  توظيف الديكور : لم ي -
نها ة بسيطة لكات ركحي  اختار االنطالق من معد  ا واقعيا شأن المدرسة الواقعية و ديكور 

اك الفرن في بغداد / ديكور إيحائي موحية مثل الكراسي المبعثرة في المقهى و شب  
 نقص من الصورة .حركة نشيطة إلكمال ما يخاطب الذهن ، فيستدعي منه 

اإليحاء في تحديد أجواء العمل المسرحي و  صارت تساهم يتوظيف اإلضاءة الت -
وس وون   ... كةلين باعتبارهم كتال جامدة أو متحر  تبئير الممث  ات و الشخصي   اتبنفسي  

ل أن يكون كان أميل إلى اإلضاءة الكاملة للمشهد ، على غرار "برشت "الذي يفض  
ه يطلب اليقظة من العتمة تجلب النوم في حين أن   ألن   الركح غارقا في الضوء

ين زة في مناسبتمن استعمال اإلضاءة المرك   سعد اهلل ون وس. ولم يمنع ذلك مشاهديه
 لكرسي  ز على ال المشهد يشتد الضوء ويرك  ففي أو   تهونهاي هما بداية مشهد الحالقةو 

 ،ضوء على رأس جابر، وفي آخر المشهد تسقط حزمة يالذي يجلس عليه الحكوات
ما هد حول قطبي الحركة في المسرحية و زة جاءت لتبئير المشهوهذه اإلضاءة المرك  

مستوى  فيك األحداث ه فعل الحكي في كامل العرض وجابر محر  موج   الحكواتي  
ذلك وب ،ه وضع حياته موضع مساومةالحكاية فبالتركيز على رأس جابر إيحاء بأن  

 تها مع حركة الذهن . اء و تتوافق جمالي  تخدم اإلضاءة عنصر اإليح

   ة ذاتي   ةوس عن هموم حضاري  ر بها ون  وسائط عب  ة: هي أقنعة و غياب الهوي  ات و ترقيم الشخصي
انسحاقها ها و تة تلميحا إلى هامشي  : فاقدة للهوي  د أقنعة لتشخيص أدوار/ الزبائن هي مجر  ة اجتماعي  

 .....د صورة لمجتمع مهمش مقموع ذفهي مجر  االجتماعي  
   ة جين في صلب اللعبة المسرحي  : وذلك بإدخال المتفر   هدم الجدار الرابع وكسر اإليهام المسرحي

زة ذمتمي قصد خلق فرجة تكسير قوالب المسرح التقليدي  لين والجمهور و خلق تواصل بين الممث  و 
 أصيلة . 
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  شارات ة: حوار و ) المسرحي   تطعيم الشكل الدرامي  اعتماد السرد بدال من المحاكاة من خالل ا 
 . : خطاب الحكواتي  )الحكي (  ة ( بالشكل الملحمي  ركحي  

  دمار بغداد عبراعتماد المشاهد العنيفة وتجسيدها على مرأى من الجمهور ومسمعه كتشخيص 
 ..... تقاذف رأس المملوك جابراك حرمة المرأة أمام المشاهدين و اإليماء إضافة إلى انته

   ان موته ك اف إلى زبائن المقهى قائال :"ه السي  ل إلى الجمهور مباشرة من قبيل توج  ه الممث  توج
 تحت فروة رأسه و لم يدر ...قطع البراري يحمل قدره على رأسه و لم يدر " .

 ن باستراحة قصيرة نشرب فيها فنجانا مألكارم " وهنا نستأذن المستمعين ا :تراحةاإلعالن عن االس
 الشاي ". 

 ن ( 1) وظيفة التغريب : التسييس و إثارة الوعي الجديد   -2

 ربي  ا عدل به عن مواضيع المسرح العدة جعلت مسرحه شكال تغريبي  اعتماد ونوس تقنيات تغريب متعد  * 
يها تناول مواضيع سياسية بطريقة يعمد فلتي كادت تنحصر في التهريج واإلضحاك أو افي ذلك العصر و 

 نسان العربي  ى فيه قضايا اإلتبن   ، إلى مسرح تسييسي  ج من شحنة التأزم والتوترإفراغ المتفر   النص إلى
 مسلوب اإلرادة منها: 

االستقواء الحاشية ، و  ر العالقة بين الراعي والرعية، ودورقضايا سياسية كالصراع على السلطة وتوت   -  
 .. باألجنبي  

   ف ق  تراجع دور المثعند "الزبائن" و"أهل بغداد "، و الصمت والخنوع و ة ة كإدانة السلبي  قضايا اجتماعي   - 
دانة االنتهازية والطمع و   الخيانة في شخصية "جابر ". " الرجل الرابع " وا 

 ن ( 04إلى   0) مجال األعداد من التقويم :  قسم

 : وهي ة يجد فيها نقاطا عديدة تلتقي فيها بالمسرح األرسطي  الناظر في المسرحي   إن  

   ين : قيامها شأن المسرحيات الكالسيكية على نص 

 المحاكاة بواسطة أشخاص يفعلون . -

ا عهتوز  نوعها و  من حيثة : وهي مثل اإلشارات في المسرح الكالسيكي اإلشارات الركحي   -         
 ، احتواء عناصر الفرجة .....(.ة، التأطيروظائفها ) دفع الحركة الدرامي  و 
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  ت شبيهة اة لمسرحية المملوك جابر على محط  ست البنية الحدثي  : تأس  / التراجيدي   المأسوي  البناء
 يمكن إيجازه في خمس حركات : اد المسرح و ده نق  كما حد   بعيد بالبناء المأسوي   إلى حد  

 مة : الصراع على السلطة .المقد   -    

 : دخول جابر حلبة الصراع باهتدائه إلى طريقة إخراج الرسالة . الفعل المتنامي -             

 الذروة : إخراج الرسالة رغم الحصار . -             

 إلى غرفة اإلعدام . اجابر اف الفعل المنحدر : اقتياد السي   -            

تفوح  منها رائحة و  ى في قطع رأس جابر وهي نهاية مفاجئة للجمهورتتجل  و الكارثة :  -            
 ا .هتك أعراضها في دخول جيش العجم إلى بغداد وحرقها و ى أيضتتجل  و  .الرعبالدماء و تبعث على 

   والشعب  ةالصراع بين السلطة المستبد  : كالصراع بين الخليفة والوزير و  الصراع التراجيدي
 د . المضطهَ 

   من التغريب في المسرحية . حضور الوظيفة التأثيرية يحد 
   ع تشريك الجمهور ( ة تجربة مسرح التسييس ) تصن  وس "بمحدودي  إقرار" ون 
   وس مسرح نخبوي  مسرح ون  .... 

...... 

 ن ( 02إلى   0) مجال األعداد من  التأليف : قسم

رغم حرص ونوس على تنويع تقنيات التغريب في المسرحية تحفيزا على تعميق الوعي بالواقع و العمل 
 بقيت مشدودة في بعض وجوهها إلى المسرح األرسطي .على تغييره ، فقد 

 ن ( 02إلى   0) مجال األعداد من  الخاتمة : ثالثا:

 الحديثة في بناء تضافرت الروافد األصيلة والوافدة والقديمة و : من قبيل ن ( 1)  جمال اإل
 ذلك لخلق مسرح مغاير ." مغامرة رأس المملوك جابر " و ة مسرحي  

..... 
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 في نطاق مشروع  : مشروع "ونوس" هو بناء شكل مسرحي  من قبيل ن (: 0.5)  الموقف
 . حضاري  

 را ؟ اتي  مدرسة و ة أن تصبح : هل استطاعت خيارات " ونوس " الفني  من قبيل ن (:  0.5) األفق 

 

 
                                 

 ن (: 05 إلى 0 من األعداد ) مجالمجال اللغة: 

 5 4.5 4 للغرض بدقـّةلغة سليمة مؤّدية 
 4 3.5 3 لغة متعثـّرة أحيانا لكنـّها تؤّدي الغرض

 2 1.5 1 لغة متعثـّرة تؤّدي الغرض بعسر
 0 لغة متعثـّرة جّدا وال تؤّدي الغرض

 

سناد األعداد.مالحظة:   قدرة الفهم هي المدخل األساسي  في تحديد المجال وا 
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 ) مقال ( الثاني الموضوع

ر اإلنسان ومغامرته في " تناول المسعدي في " حد ث أبو هريرة قال :الموضوع .." مسيرة تحر 
 أبعاد كيانه ووعيه بمنزلته في الوجود، وانصرف عن تناول رهانات المجتمع في عصره.

 ما رأيك؟

 

 وخاتمة، وجوهر مقد مة متماسك البناء يتكو ن من مقاال يكتب أن المترش ح من ُينتظر 

 الموضوع هذا يقتضيها األفكار ال تي أبرز يتضم نو 

 الموضوع على االشتغال

III. وتفكيكه الموضوع فهم على القدرة: 

فهم المعطى أو الوقوع في  سوء المترش ح بيجن   متأن يا فهما الموضوع هملف  المرحلة هذه تمه د -

،  :ـب وتتم   .والمطلوب المعطى في جوهري ة جوانب عن والغفلة الفهم الجزئي 

رة بالتركيز  الموضوع نص   قراءة - النحوي ة المساعدة على تبي ن  بنيته على قراءة متأن ية ومتكر 

ل إلى: الكبرى محاوره الدال ة على المفاتيح المنهج الممكن ات باعه وعلى كلماته  للتوص 

ي وع.." تبئ ر مقصدها في " حد ث أبو هريرة قالقراءة لرواية المسعدي   :الموضوع مجال  -

اهل في أبعاد كيانه وانعكاس ذلك على موقفه المتجاإلنسان بذاته وبمنزلته في الوجود ومغامرته 

   لرهانات المجتمع في عصره

 ." في عصرهوانصرف...إلى "   .." تناول: من " المعطى ضبط  -

  :ومفردات   الجزئي ة تراكيبَ  وحداته تفكيكه إلى -

ي  قائمتين على نحو من التقابل الدالل من جملتين فعلي تينيتكو ن نص  المعطى  *            

 :رغم التوافق التركيبي  ) الجملتان مثبتتان (
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  ر اإلنسان ومغامرته في جملة أولى: " تناول المسعدي في " حد ث أبو هريرة قال.." مسيرة تحر 

 ئيسي ة هي:ر ر اوتتضم ن ثالثة أفكوهي جملة مثبتة أبعاد كيانه ووعيه بمنزلته في الوجود ". 

ر اإلنسان -أ              مسيرة تحر 

 مغامرته في أبعاد كيانه -ب           

 مغامرته في أبعاد كيانه ووعيه بمنزلته في الوجود -ت          

  انصرف عن تناول رهانات المجتمع في عصره ". ومدارها على فكرة رئيسي ة  :ثانيةجملة "

د الرواية وكاتبها الوظائف واحدة  هي غياب البعد االجتماعي  في الرواية أي عدم تقص 

 التسجيلي ة والنقدي ة اإلصالحي ة 

.." باإلنسان الفرد " حد ث أبو هريرة قالبانشغال المسعدي في * يعل ق هذا الحكم      

 وانشغاله عن المجتمع ورهاناته

 :تراكيب ومفرداتالجزئي ة  وحداته إلى المطلوب تفكيك  -

 ورد محموال في سؤال: " ما رأيك؟ "*    

 إشكالي  يستوجب تحليال وتقويما سؤال -            
 عناصر الجوهر:  -            

 تحليل -1                 

 تقويم   -2                 

 تأليف   -3                 

 * إبداء الرأي: تقويم يكون باإلضافة أو بالتنسيب أو بدحض المعطى جزئي ا أو كلي ا        
 مع التعليل
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I. :بناء المقال 

 (توز ع بالتساوي على عناصرها الثالثة  :ن 03 إلى 0 من األعداد ) مجال: ةالمقّدمأّوال = 

 . شكالي  إلا لطرحوا الموضوع اجدر ا  و  الت مهيد :هي أقسام ثالثة من وتتكو ن

لةيقة وث تكون بفكرة زجينُ   د:الّتمهي  .1  على الحرصله مع  عام ا مدخال وتُت َخذ بالموضوع الص 

 ، ويمكن أن يكون ذلك بـ:المطروح المقال وموضوع الت مهيد هذا محتوى بين المالءمة

 في أدب المسعدي اإلشارة إلى مركزي ة اإلنسان -

 .." " حد ث أبو هريرة قالاإلشارة إلى اهتمام النق اد بموقف المسعدي من اإلنسان في  -

ة.."  بصفة خ" حد ث أبو هريرة قالتصارع الرؤى الفلسفي ة في كتابات المسعدي عموما و -  اص 

م ا لفظهب إم ا ويكون  ى:نّص المعط تنزيل .2 أي بالتصر ف في صياغته مع المحافظة  بمعناه وا 

 على المعنى

 : تحديد مراكز االهتمام الرئيسي ة وهي:عرض مراكز االهتمام .3

ر اإلنسان ومغامرته في أبعاد كيانه ووعيه بمنزلته في  - وجوه انصراف المسعدي إلى قضايا تحر 
 الوجود

 وجوه انصراف المسعدي عن تناول رهانات المجتمع في عصره -

 إبداء الرأي -

 
 (ن  10 إلى 0 من األعداد ) مجالثانيا = الجوهر: 

 :(ن = نقطتان لكل  عنصر  04 إلى 0 من األعداد ) مجالالتحليل: قسم 

ر اإلنسان ومغامرته في أبعاد كيانه  العنصر األّول: وجوه انصراف المسعدي إلى قضايا تحر 
 . ووعيه بمنزلته في الوجود

ه "حدث أبو هريرة قال.." بقوله: "هذا كتاب كتبته منذ أحقاب،  - كنت  حينقد م المسعدي نص 
أروم أن أفتح لي مسلكًا إلى كياني اإلنساني، وأقضي حجًا إلى موطني المفقود: وفاء حنين 
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شهاد على أن تاج الكيان مركب  إلى الذات الجوهر الفرد، وتوليد للعشرة من معدن الوحشة. وا 
 من العشق والفناء".

ويحاول أن يعيشها من الضروري على اإلنسان أن يعطي معنى لحياته يرى المسعدي أن ه   -
 وهذا العنصر يتفر ع إلى ثالثة محاور رئيسي ة هي: بعنفوان وبصدق

 

                                           سعي اإلنسان إلى التحّرر من جملة من القيود: -أ

مل لواء الت جربة الوجودي ة بكل  أطوارها اح لت جارب التي خاضها البطلا عبر جملة منتم   
  .عقلي ا، اجتماعي ا، روحيا، تول ى الكشف عن أبعاد الذ ات اإلنساني ة حس ياف ومحط اتها

ر من   :قيود في مسيرته سعى البطل إلى التحر 
إذ هجر الزوجة واألهل واستجاب لدعوة الصديق أن يصرفه عن عام ة يومه. وهجر المجتمع:  -

دد الجماعة وكفر بها في تجربة الع. كما رفض ريحانة بعد أن استحالت بيتا وقد كره البيوت
 بعد الذي الحظه فيها من استسالم وتواكل وعدائي ة ..

المكان: حين طل ق مك ة وأوغل في الصحراء. فقد كان أبو هريرة كالماء يجري لم يعثر له على  -
 وقفة قط  هي رحلة في المكان تطلب محال  في اإلمكان.

ذة ول   ته، والخمر وسكرتهاالطعام ولذ  ك ُمتع الدنيا عينيه علىأبو فتح الجسد والحس  واللذ ة:  -
 سبيال إلى درك ت ى يت خذها. وكان البطل يقيم لها طقوسا حالجنس ونشوة الحب والمرض

ف رمز أبو هريرة الصو  ىرتدا وفي تجربة نقيضة هي تجربة الدين، .المعنى الكامن في الجسد
هريرة  ولجسد باعتباره قفصا لها، فسعى أبتحطيم االنفس أَمال في السمو بالروح و  الشدة على

فره حتى بظ هشق  يمز ق جسده تمزيقا و ليالطرق وأقساها  اختار أشد  فإلى تعذيب جسده تعذيبا 
من جسده  صال يشرب" عل ه بذلك يتخل  صار "كجلد السليخة"  وكان" يصوم اليومين والثالثة و 

يل بأال سبيل إلى تعليمي  ما ُينسي  أال س المعقول "ادم  اللذات أو يتجاوز المألوف و فيقهر ه
 .توارث األرواح أو غن ني وأريحيني" سر  إلى المعقول علميني الحمل والوالدة و 

 

 مغامرة اإلنسان في أبعاد كيانه: –ب 

قذفت به التجربة في رحلة طويلة ومغامرة " بعث أول " و  ـبدأت رحلة أبي هريرة ذات فجر ب 
ها  معنى، ه  يعطيأبو هريرة  الوجوه من طرق عديدة ليختبر  حيات  تتلوها مغامرة اقتحم  فيها
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يمكن  وال نكهة حياته السابقة كان ال معنى له و  انتاب أبا هريرة وعي بأن  ما مر  منبعد أن 
 هي: أربعحصر مسيرة أبي هريرة في تجارب 

-  : البطل.  الجسدي  فيتم  فيها إشباع البعد و مع ريحانة. هي تجربة داخلي ة عاشها تجربة الحس 
منفذا الكتناه الذات الفرد ومدخال لنحت الكيان غير أن ها باءت بالفشل وارتد  ات خذها أبو هريرة 

بدايات في ه طور الكان للبطل فضل سبر هذا الجانب والت عبير عن كونأبو هريرة عنها حسيرا. 
اللذ ة  ونهله من معينات ،حواس هوانفتاحه على العالم عبر  ،لحظة وعيه بذاته ،مسيرة اإلنسان

 .من أبعاد كيانه نْحتا لبعد هام   .فيه
  

: هي تجربة االمتداد األفقي  الخارجي  خاضها أبو هريرة مع العدد رغم إيمانه تجربة الجماعة -
المسبق بزيف الجماعة وتناحرها وتعاديها... غير أن  مقتضيات الخوض في الذات في كل  

ارها انصهبال تكتمل إال  -فردا -كشف البطل أن  ذات اإلنسانحامها. أبعادها أملى عليه اقت
  باآلخر عْونا على الفعل وشريكا في اإلنجاز

ي الفعل "وجدُت ف، رغم امتالئه بالعمل إذ يقول: وانتهت هذه التجربة. وتحقيق أسباب العمران
بالكفر بالجماعة التي نعتها بأبشع النعوت بعد أن مارسها فهم أعجاز  ،كمثل سكرة الخمر"

نفوسهم في ضراوة  وأن   وهاد، وأضعف من عباد وأحقر من بعوض أوضع منهم و  نخل خاوية
 ألن ه أنس ورحمة.وحشة رغم أن  اإلنسان سم ي إنسا ، وهم مصدر الالذئاب

 
 

. تجربة الدين - . دخل الدير لالمتالء الروحي  عب ر البطل من : هي تجربة االمتداد العمودي 
يتسامى به عن كونه مجر د حس  وغريزة  خالل هذه الت جربة عن حاجة اإلنسان إلى ُبْعد  روحي  

وح طلًبا  بالل ه  حادلالتوجسد داؤه الش هوة لذلك أْغَرَب البطل في إماتة الجسد والحس  إلعالء الر 
 والفناء فيه. 

 

ُتعدُّ هذه التجربة تعبيرا من البطل عن رغبة اإلنسان في تجاوز حدود الحس  : تجربة الحكمة -
وح واآلخر والخالص من الن سبي ة لمعانقة الُمطلق والخوض في مسائل فكري ة وفلسفي ة  ،والر 

 .ة أشرفت بالبطل على ُتخوم الجنونُمجر د
 

 ه في الوجود:منزلتَ وعي اإلنسان   -ت 
 إذ لفكري ة لرؤى المسعدي ا انعكاسالم تكن الد اللة في مغامرة أبي هريرة ومسيرة نحته لكيانه إال   -

ة اإلنسان وخالصة مغامرته وتجربة  تأصيال لكيان" يقول في كتابه" األدب مرآة لجماع قص 
 "الكيان وزبدة ما يستنبطه من أعمق أعماقه )...(من أجوبة حيرته وتساؤالته
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 اإلنسان مدعو  إلى ضرورة اضطالعه بمسؤولي ة وجوده  -

 اإلنسان متمّرد ال على هللا وإّنما على قصوره و عجزه .  -

ضرورة الوعي بحقيقة اإلنسان في الكون باعتباره كائنا مفّكرا استخلفه هللا في األرض ليعّمرها  -
 ويحسن توظيفها .

اإلنسان لم يخلق كامال، جاهزا،  بل هو دائم السعي إلى تكوين ذاته بإخراجها من الفطرة إلى   -
  الفعل .

فشل أبي هريرة البطل يعزى إلى تصو ر الكاتب لطبيعة اإلنسان ) كائن محدود أمام القوى   -
 وللحياة باعتبارها كونا واستحالةالخارقة  وشرفه في المحاولة ( 

 
 
 
 
 

  المسعدي عن تناول رهانات المجتمع في عصره: انصراف من وجوه الثاني:العنصر 
 

ه المسعدي بالفكر الغربي  المؤمنة باإلنسان المتأل  النظر إلى اإلنسان فردا. وفي هذا يبدو تأث ر  
لى خو كما تعكسه فلسفة نيتشه فهو قادر بذاته ووعيه ض . فالفرد مدعو  إلى تطوير وعيه وا 

 حت ى يحق ق كيانهبمعزل عن الجماعة " القطيع " مغامرة وجوده فردا 

 " ارتيابه في الجماعة باعتبارها قطيعا دورها السمع والطاعة وال وجود لها إال بوجود القائد 
 دعوني: أيتها األجساد ليس لها روح غير ما سلْبَن من روحي"

بينما كان الجماعة مفعوال بهم قادهم قيادة الرأس لألعضاء دون استشارة أو تشريك  كان الفاعل، 
 في القرار.

الفلسفة المسعدي بالموقف السلبي  من اآلخر والجماعة الرتهانها بالفرد الزعيم المنقذ. وتأثير  
 اسانعكإذ كان ا اله جعله يصوغ موقف أبي هريرة من الجماعة على قاعدة الرفض الغربي ة

كما صو ر المسعدي الجماعة في عدواني تها  عتبر اآلخر جحيما وسجنا،لفلسفة سارتر التي ت
 تصويرا ينهل من قولة هوبز " اإلنسان ذئب ألخيه اإلنسان "

 بل لغاية ذاتية هي ملء الكيان.بغاية غيري ة  لم يدخل أبو هريرة تجربة الجماعة 

 
 :(ن = نقطتان لكل  عنصر  04 إلى 0 من األعداد ) مجال التقييم / إبداء الرأي:قسم 
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 ر  إيمان المسعدي بأن  إعادة بناء المجتمع في عصره تقتضي بناء إنسان جديد متحر 
  يضطلع بمسؤولي ته في الوجود.

 األرض  يضرورة الوعي بحقيقة اإلنسان في الكون باعتباره كائنا مفك را استخلفه اهلل ف
 االنخراط في رهانات مجتمعههي سبيله إلى ليعم رها ويحسن توظيفها 

  اهتمام المسعدي بشواغل مجتمعه السياسي ة يظهر في إشارته إلى أهمي ة الزعامات السياسي ة
 واقعها في توعية الجماهير وتحفيزها على تغيير

  ينز ل المسعدي مفهوم االلتزام في التفكير في قضايا اإلنسان ومنزلته في الوجود فيكون
  لاللتزام والمجر د تحت هذا المفهوم العام   امنضوي تمعاالهتمام برهانات المج

  المواءمة بين الرافد األثيل والوافد المعاصر قصد إقامة جدل بينهما لكسب رهانات إعادة
 بناء المجتمع

 :( ن 02 إلى 0 من األعداد ) مجال :التأليف قسم     

  ره ومغامرة بحثه في أبعاد كيانه ووعيه مث ل اإلنسان في بعده الكوني  الفلسفي  المتعل ق بتحر 
 "حدث أبو هريرة قال.."بمنزلته في الوجود شاغل رئيسي  للمسعدي في رواية 

  ن ما تناولها تناوال مجر دا يحف ز الفرد والمجتمع على لم يهمل المسعدي شواغل مجتمعه وا 
ر   واالضطالع بمشروع بناء الوجودالتفكير في والتحر 

 

 :( ن 02 إلى 0 من األعداد ) مجالالخاتمة: ثالثا: 

 
 رؤية المسعدي لإلنسان في أدبه تقوم على الكوني  الذي يختزن الخصوصي  : ن ( 1اإلجمال: )  -

اعد ال تس "حدث أبو هريرة قال.."والخصوصي  في قراءة رواية المقابلة بين ن (:  0.5)  الموقف: -
 على تبي ن مفهوم االلتزام في األدب عند المسعدي

ى منعقد علهل أن  ارتقاء أثر المسعدي إلى مرتبة النصوص األدبي ة الممي زة ن (:  0.5األفق: )  -
؟  الداللة دون الفن 
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 :(ن  05 إلى 0 من األعداد ) مجال: اللغةمجال 

 5 4.5 4 لغة سليمة مؤّدية للغرض بدقـّة
 4 3.5 3 رضمتعثـّرة أحيانا لكنـّها تؤّدي الغلغة 

 2 1.5 1 لغة متعثـّرة تؤّدي الغرض بعسر
 0 ال تؤّدي الغرضلغة متعثـّرة جّدا و

 

سناد األعداد.مالحظة:   قدرة الفهم هي المدخل األساسي  في تحديد المجال وا 
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) تحليل نّص أدبّي (الموضوع الثالث  

 النص : 

قرؤوا كتب [قد 1] ونق  زمن من األزمان في ما مضى من القرون الذاهبة إال وفيه علماء مح   إنه لم يخلُ 
 [5]وقفوا على حدود العلوم[ 4]. فمَخضوا الحكمة [3]مارسوا الموافقين لهمو  [2]من تقدمهم ودارسوا أهلها
باطَن بالظاهر البي ن الغامَض ال[ 7]، واستنبطوا والفروعَ  وعرفوا الشرائعَ  [6]فحفظوا األمهات واألصول

، [10]بالمكشوف المعروف، وعرفوا بالفهم الثاقب والعلم الناصع [9]على الخفي  المشك ل [8]واستظهروا
بالذكاء والفطنة، فوضعوا الكتب في ضروب العلوم وفنون اآلداب ألهل زمانهم  [11]وقضت لهم الم حنةُ 

[ 12]انهم في تلك العلوم والكتب ، منتحلة اد معارضون من أهل زمواألخالف  من بعدهم... ولهم حس  
 وا بأسماء العلم على المجاز من غير حقيقة،هم بسمات الباطل وتسم  موا أنفسَ مثل دعاويهم، قد وسَ  نيد عو 

يهم دن بما ال محصول له، يحتذون أمثلة المحقين في ز ي هم وهَ يمتزخرفين متشبع [13]ولبسوا لباس الزور
شاراتهم فاستمالوا بهذه الحيلة قلوب ضعفاء   العامة ويقتفون آثارهم في ألفاظ هم وألحاظهم وحركاتهم وا 

د ة يستظهرون بهم عند العامة...فهَمروا وهَدروا وُجهالء الملوك، واتخذهم المعادون للعلماء المحقين عُ 
با لها حل العلم بغباوتهم وكشفوا أغطية الجهل عن أنفسهم طمعا في الرياسة و [على أه15]وتور دوا [14]

 وقد قيل:

 حب  الرياسة داء ال دواء له    وقل ما تجد الراضين بالق َسم                                

ولم يخل زمن من  األزمنة من هذه الطبقة وال يخلو. وهالُك من هلَك من األمم في ما سلف بحب 
 وكذلك من يهلُك إلى انقضاء الدهر فبُحب  الرياسة.  الرياسة،

                           الجاحظ كتاب فصل ما بين العداوة والحسد                                                                 
                                                                                                                                       1964القاهرة: مكتبة الخانجي  –رسائل الجاحظ، تحقيق عبد السالم هارون 

  340- 338، صص 1ج

 الشرح: 

   . ثون وحريصون على معرفة الحقائقون: متشب  محق   .1

                                                            صين فيها.دارسوا أهلها: درسوا تلك الكتب مع المتخص   .2
                                            مثالهم من العلماء وتعرفوا على آرائهم.أمارسوا الموافقين لهم: خالطوا  .3
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ومجالها النظر في العلوم الشرعية  الحكمة: تدل  هذه الكلمة في عصر الجاحظ على رجاحة العقل .4
       والفلسفة

                                                                            حدود العلوم: ما بلغته العلوم من معارف. .5
                                                              األصول: األسس التي تبنى عليها المعرفة في كل علم. .6
                                                                             استنبطوا: استخرجوا بالعقل ما كان خفيا. .7
 استظهروا: استعانوا . .8

 المشكل: الملتبس في الفهم.- 9

 العلم الناصع: العلم الخالص.-10

 المحنة: النظر في األشياء.-11

 منتحلة:ينسبون ألنفسهم ما ليس لهم.-12

 الزور: الكذب -13

  وهدروا: أكثروا الكالم وأحدثوا جلبة.همروا -14
                                                                                                  توردوا: سبقوا غيرهم في الحصول على المنافع.-15
 القسم: مفردها قسمة وهي النصيب من الخير. -16

 

 مستعينا بما يلي:ل النص تحليال مسترسال حلّ 

تعرض الجاحظ إلى مصادر المعرفة عند " العالم الحقيقي" وطريقته في الدرس ووسائله في إنتاج  -
 المعرفة وهدفه من التأليف، بين ذلك؟

 درس الجاحظ في إيجاز شخصية " العال م المدعي"، فما الجوانب المختلفة التي أبرزها؟  -

 أن تستغله ألغراضها؟ وما خطر ذلك على المجتمع؟  ما هي حسب النص األطراف التي يمكن -

 كيف خدمت المقارنة بين أنموذجي العالم الحقيقي والعالم المدعي النزعة العقلية في النص؟ -

نما نب ه إلى ما يمكن أن يهددها. كيف ذلك؟ -   لم يكتف الجاحظ ببيان أسس النزعة العقلية فحسب وا 
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 : الكاتب

هـ[.من أشهر أعالم الفكر واألدب والثقافة. ساهم في كتاباته 255هـ/160أبو عثمان الجاحظ ] 
الحيوان والبيان والتبيين والرسائل، وهي أشهر أعماله، في تأصيل النزعة العقلية من خالل مرجعية 

على منافسيه الفكريين من الدهريين أو أهل الكتاب أو من خالفه  الفكر االعتزالي فخاصم وجادل ورد  
 صنوف المعارف .كما اشتغل أيضا بقضايا العلم و  .ب أخرى من مذاه

 توجيهات وتوضيحات:

 : هو المجال الذي يختبر فيه المترش ح وهي من أهداف ةالبرامج الرسمي  ما تنص  عليه  -1
 زة لكتابة الجاحظ.ة الممي  ن الخصائص الفني  تبي   -

 استجالء مظاهر المنزع العقلي عند الجاحظ. -

 القضايا التي يثيرها.إبداء الرأي في  -

 ة بالحجاج والنظر في:االهتمام في الخصائص الفني   *** يتم  

 * بنية النص الحجاجي.

 * تنظيمه.

 * سيرورته ] الحجج وأنواعها، األمثلة ومصادرها[.

اللغة  في مجالي يات الفكر االعتزالي  *** يتم االهتمام في كتابات الجاحظ بالمنهج العلمي وتجل  
 واألدب.

المنهج العلمي: الموضوعية، الشك، التجربة ومقوماتها كالمالحظة واالستقراء والموازنة في  -أ
 والترتيب والتعديل والتجريح واالستنباط..

في تجليات الفكر االعتزالي: بكيفية االستدالل على بعض المسائل الفكرية والكالمية بالحجج  -ب
 العقلية] النقد، الشك، الجدل،االستقراء[.
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 :يحرص على النّص  معتعامل المترشح في  -2
 .ن جنس النص  تبي  يأن  -
 ناته.وخصائص مكو   ه الفني  ئأن يقف عند بنا -

 نة له. ات الكبرى والوحدات الدنيا المكو  دز بين الوحأن يمي   -

 أن يتوسع في أفكار النص انطالقا من المباني ونظام تواترها وعالقاتها في ما بينها. -

 المترشح على التفكيك والتحليل والتأليف والتقويم.يراعى في كل ذلك قدرة 

 بناء المقال

  : هي أقسام ثالثة من تتكو نهي و  (ن  03 إلى 0 من األعداد ) مجال مة:المقدّ  :أّوال

 من قبيل : .عالقة منطقية بالنص   وذا اوظيفي   التمهيدح أن يجعل على المترش   :الت مهيد  -

كتاباته. ومن أهم كتبه "الرسائل" التي عرض فيها ثقافته الموسوعية تنوعت اهتمامات الجاحظ في * 
الغزيرة، وطرح  فيها أيضا مواقفه الفكرية طرحا عقليا  يخرج عن الكتابات األخرى التي تعتمد النقل 

والسماع والرواية واإلخبار دون إعمال العقل أو تمحيص لآلراء تمحيصا موضوعيا . أداته في ذلك الشك 
 المعرفة اليقينية.وغايته 

-  :  / كاتبه] تأطير النص/ نوعه ق من شروط التقديم المادي  ح أن يتحق  ينبغي على المترش  التقديم المادي 
الم ) من قبيل: مفاضلة الجاحظ بين الع / مصدره / موضوعهيجب أن يكون التعريف بالكاتب وظيفي ا ( )

  [.والمتعالم (

أن ال يجعل األسئلة المرافقة للنص عناصر يبني عليها التحليل.  على المترشح: ضبط مراكز االهتمام -
 مع النص. هات تنير طريقه في التعامل المنهجي  فاألسئلة موج  

 فما هي مالمح التمييز بين العالم الحقيقي والعالم المدعي؟ -

 ة والساسة ؟ى آثار العالم المتعالم في العام  أين تتجل   -

 جية اللغوية والمنطقية في تأكيد النزعة العقلية في هذا النص ؟كيف ساهمت األساليب الحجا -
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 (ن  10 إلى 0 من األعداد ) مجالالجوهر:  -ثانيا

 (ن  01 إلى 0 من األعداد ) مجالالتفكيك:  قسم  

 مرحلة ضرورية تمهيدا للتحليل. وه  
 .يشترط تبرير التقسيم  
  الوحدات التالية:باعتماد معيار مضموني يمكن لنا أن نقسم النص إلى 

 .يقيقحالعالم ال مالمح: " من بعدهم" من بداية النص إلى  -/ 1

 .عيبقية النص مالمح العالم المد   -/2

  :معيار آخر شرط وجاهته.أن يقس م النص  وفق ح يمكن للمترشمالحظة 

 (ن  06 إلى 0 من األعداد ) مجال تحليل:ال قسم 

 (ن  03 إلى 0 من األعداد ) مجال :[الحقيقيالمقطع األول ] مالمح العالم  -1

 ينطلق المترشح من استثمار األدوات اللغوية مدخال إلى التحليل :*

قراءة القرائن اللغوية الدالة على خطية زمنية وهي نوع من تصفح المعارف عبر أجيال سابقة من ذلك  -
قراءة لمحصول معرفي يثبت سعة اطالع الجاحظ  ي] زمن من األزمان/ القرون الذاهبة/ مضى[ وه

ويؤكد معارفه الموسوعية قبل أن يكتب في موضوع من المواضيع التي يثير فيها مواقفه العقلية 
 الصارمة.

وظف الكاتب أيضا الداللة الزمنية في مستوى نسق األفعال فهي تتمحض للماضي تأكيدا لعمق  -
 .عرفوا/ استنبطوا/ استظهروا[/ حفظوا وقفوا/ مخضوا/ رسوا//د ثقافته] قرؤوا

إن هذه األفعال تحمل داللة فكرية وعلمية انطالقا من جذرها اللغوي المميز] قرأ / مخض/ وقف/  -
 من السياق المعرفي إلى النسق المعرفي.ل تحو  /  عرف/ حفظ/ استنبط/ استظهر[.

تالي يريد لقي والتيقظ للفهم وباليفرض على السامع االستعداد للت والداللي   فهذا التكثيف المعجمي    -
بالغا تعليال وتعليما.الجاحظ التحقق من المتلق    م واألديب البليغ./ األديب المتكل  ي بالغا وا 
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 .في ما يقوله التأثير لكسب ثقة السامعهي الغاية ف -
            ي مؤثر.إيقاع ذو نفس عنصروهو وظف ظاهرة االزدواج ف ،ن الجاحظ من المعارف النقليةتمك   -

 ] حفظوا األمهات واألصول/ عرفوا الشرائع والفروع[.

" حا :الذين رفعوا شعارا واضوعلى رأي المعتزلة  .شرح النقل بالعقلأي فهم النقل إال بالعقل / ال يُ  -
حه العقل" من هذه المرجعية نه العقل والقبح ما قب  ورود العقل قبل ورود النقل" و" الحسن ما حس  

 فهو يهدم ويبني في نفس اللحظة الفكرية. لثقافة جديدة . يؤسس الجاحظ.االعتزالية 

الكتب = كتب درس=  –تتوزع في هذا السياق مفردات جامعة ومحددة لمجال النص ] قرؤوا=القراءة  -
 علم= علوم[.  -حكم= حكمة -دراسة

 الظاهر...[ -ومعجم الفلسفة ] الباطن -شرائع -فروع  -فضال عن معجم الفقه والكالم : أصول -

القائم على االستقراء واالستنباط وهذا يبدو من خالل المقابلة  نالحظ كذلك حضور المعجم العلمي   -
ح فالتقابل من وظائفه كشف المفارقة بين مختلفين وتوضي]استنبطوا الغامض الباطن بالظاهر البين[.

تى ترابط السببي المحكم حالمبهم وهذا يجعل الخطاب عند الجاحظ خطابا عقليا صرفا من مكوناته ال
 يكون تحديد مالمح العالم تحديدا دقيقا.

كما أن صيغة األفعال وأبنيتها تؤكد داللة المشاركة  .فالمفاعلة تعني فعل المشاركة كما قلنا آنفا]  -
 دارس/ مارس[.

من  ،ف والتثبتوالتعر   فواجب إذن حسب الجاحظ االنتقال من األخذ والنقل والجمع إلى النقد والشك   -
 ة.ة والقطعي  ومن المعرفة الظنية إلى المعرفة اليقيني   ،ةعقلي  المعرفة الة إلى نقلي  المعرفة ال

 فنجد مشتقات وردت على وزن ] فاعل[ مثل : .ةة الدال  خلو الخطاب من تنويع في الصيغ الصرفي  يوال  -
 باطن/ ظاهر/ ثاقب/ ناصع.

لى ع له أهدافا وغايات تخدم المجتمع وتفيد الطبقة المثقفة بل تمتد   أن   ومن مالمح العالم المحق   -
 أجيال كاملة انتفاعا بتلك الجهود والمساهمات الفكرية والعلمية...

 رهاخ  عة يسة طي  ر ويقنع. ويجعل اللغة ماد  يؤث   ،ن الجاحظ وهو يكتبإ بعد ذلك : إذن أن نقوليمكن  -
بية واإليقاعية ما يجعل ة والتركيمن األساليب اللغوية والبياني   ينتقيهو ف. للتعبير عن أفكاره تعبيرا دقيقا

قالقارئ أسيرا لهذا المفكر في دفعه إلى التسليم بمقوالته وآرائه تثقيفا وتعليما  بمذهبه  -خفيا  -ناعاوا 
 ..االعتزالي   الفكري  
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 (ن  03 إلى 0 من األعداد ) مجال/  المقطع الثاني: مالمح العالم المتعالم 2

 .فهو غير ذلك  "مدعي العلم"أما .كما جاء في المقطع األول سماته عقلية وأخالقية  "ذالعالم الحق" -
 كاالنتحال في مجال –" لة ـنتحِ " مُ إنهم صنف من الناس نفى عنهم الكاتب صفة العلم وقال إنهم 

 فهي تهمة صريحة وسلب قطعي لمقومات المعرفة والعقل. -الشعر قديما 

ي العيوب ص  تقيو  تلك.الصفات اإليجابية  عنهمي ـنفـيباعتماد أسلوب المقارنة  ولذلك سيبدأ الجاحظ  -
 . الأو  النفسية للعالم المدعي 

ب من أسالي اأسلوبمن اإليجاب إلى السلب   في مستوى طريقة المفاضلة هذه -نا سنتحولأي أن   -
 .والفالسفة...مون والمناطقة يعتمده المتكل   المنطق الرياضي  

إذ تتواتر المصادر مثل كلمة الحسد  .إننا نرصد في مستوى الكالم مفردات تؤكد ما ذهبنا إليه ثم   -
 بها هذا الصنف من أدعياء العلم والمعرفة . األنها نعوت يتزي   ،واالنتحال والزور والجهل

على سبيل التبشيع  نسق األفعال المرذولةيتحول بنا الجاحظ إلى  نسق األوصاف المرذولةومن  -
والتعيير قوال وفعال مستخدما أسلوب التمثيل والتصوير والمحاكاة ] لبسوا الزور/ متزخرفين/ يحنذون/ 

 هدروا/ يدعون/ همروا/ كشفوا أغطية ..[ 

ف من حضور ضمير الجمع الغائب  ] هم[ مثل قوله : والمالحظ أيضا بعد ذلك أن الجاحظ يكث   -
 هذه الصفات تخدم المقابلة التي تأخذها قسرا إلى المفاضلة .فكل  [-غباوتهم -دعاويهم]

 .من الذكاء بحيث يستدرج السامع أو القارئ شيئا فشيئا إلى دائرة اإلقناع  ،كما أن الجاحظ المعتزلي -
 . من المدح إلى الـذم  فمن اإلطناب ينقله إلى التفصيل كما نقله 

ة ينشأ أصال من طمع هذه الفئة هالك األم   أن   الالعقلي  ومن أخطر اآلثار التي تنتج عن هذا الفعل  -
عية للمعرفة في نيل رئاسة أو التودد إلى أهلها مما يضر بالعباد والبالد. وهذه المنتحلة للعلم والمد  

الفئة ال تكاد تخلو منها فترة من فترات تاريخ األمم . فوجب إذن التشهير بهذه الطبقة وتبشيع مواقفها 
ا وأثرها وتأثيرها في الفضاء الثقافي الذي عاش في الجاحظ بل في أي زمن وفي أي وتهميش دوره
 أمة من األمم.

  .دعما أو دحضا وبين مفاصلها األساسيةتحقيق العالم لقد حقق الجاحظ إذن في هذه المفاضلة  -
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إذا ف والعالم المتعالم يقفان على طرفي نقيض منهجا وفكرا ورؤية للواقع وللمصلحة. فالعالم الحقيقي   -
ل مبدعا محققا لشرط المعرفة النافعة ينشد اإلفادة ، فإن الثاني يدور في فلك مصلحته الذاتية كان األو  

قلق ي وهذا الصنف في الحقيقة أصبح .و في مصلحة قوامها الطمع في الرئاسة مهما كانتقة أالضي  
 ال معرفة له وال أخالق ... مثل الجاحظ ألنه خصم حقيقي   المفكر الحر  

ن مينخرها نخرا  بل ،من هؤالء خطرا مهلكا يضرب وجود األمة المنحدر وهكذا يمكن أن يكون الخطر -
 ه مشروع هدم ال مشروع بناء. ألن  الداخل 

بوهم ين قر  ام الذالرياسة وعلى الحك  ة في ذلك ليست على المتعالمين فقط بل على أصحاب والمسؤولي   -
لوهم فكل يتملق إلى ا  وانتهت المهلكة بهالك األمة. فوجب الوقوف، فهلك هذا بسبب ذاك  .خرآلوبج 
 أمام هذه "الفئة الباغية"

 ألنها عدو العلم والمعرفة ومصلحة جميع الناس.

 (ن  02 إلى 0 من األعداد ) مجالالتقـيـيـم :  قسم 

الوضوح في الموقف والصرامة في محاربة أعداء العلم ]الفئة المنتحلة[ فإن الجاحظ ال يبدو رغم هذا  -
موضوعيا من جهة تغييب المعايير الصحيحة لمالمح العالم وتصنيف العلماء وهو األمر نفسه في 

 مجال تصنيف طبقات الشعراء وما شاب ذلك من تفاوت في الحكم على شعريتهم وفحولتهم.

وأن  ،حيدالبديل الفكري الو  فرقة المعتزلة باعتبار الجاحظ يكاد يدعو صراحة إلى مذهبه االعتزالي   إن   -
 من خالفهم فهو في عداد الخصوم واألدعياء. وكل   ال عالم حقيقي إال من كان من أتباعهم.

أثيرا تجعلت للجاحظ سلطة مهيمنة بالخطاب  ،البيان القدرة على تملك فن الجدال والسجال مع فن   إن   -
 أكثر منه إقناعا بالحجة والبرهان.

 (ن  01 إلى 0 من األعداد ) مجال التأليف:قسم 

الثقافة  لذلك فهو صوت ،ر قلمه لمحاربة المتعالمينالجاحظ مفكر يدافع عن المعرفة الحقيقية ويسخ   -
 الغالبة والعالمة .

 ولقيمة العالم في كل عصر.ينتصر الكاتب للحقيقة العلمية  -

 
 



 

 

26 

معرفة للنهوض بواقع ال والتأسيسي   ه التأصيلي  دورَ  - الرسالة –ن الجاحظ من خالل هذا النص يبي   -
 والعلم أي بدور القراءة والكتابة في الحكم على وعي الشعوب والمجتمعات.

 .لة والبرهان والدليزه إلى ذلك تحفيزا بالحج  ـ  أمام القارئ ويحف فهو يفتح باب االجتهاد والجد   -

   (ن  02 إلى 0 من األعداد ) مجال: الخــاتـمــةثالثا: 

يالئها األهمية الالزمة في التحليل. ***   يحرص المترشح على عدم إهمال الخاتمة وا 

 كما ينتبه إلى أقسامها الثالثة: اإلجمال والموقف واألفق.*** 

 الجاحظ دقيقا في استدراج القارئ من موقف إلى في مستوى بناء النص كان  :(ن  01 ) اإلجمال
وقف خاذ ملت المفاضلة درسا له في ات  عي. فشك  والعالم المد   آخر للحكم على العالم الحقيقي  

 ين.داحض لسلوك الفئة المنتحلة وموقف داعم لفئة العلماء الحقيقي  
 العلماء ولكنه ال يخفي النص في ظاهره دعوة إلى تثمين العلم وصنف من  :ن ( 0.5)  الموقف

 بعدا مذهبيا صريح المعالم.
 ش فيه الجاحظ امجال جامع لقضايا عصر كامل عوهو هذا النص  عد  أال يُ  :ن ( 0.5)  قـاألف

النقل والعقل، والسياسة واألخالق، والعلم واألدب، والمعرفة والجهل فتحا لباب تتعالق فيه مجاالت 
 .؟
 

 :(ن  05 إلى 0 من األعداد ) مجال: اللغةمجال 

 5 4.5 4 لغة سليمة مؤّدية للغرض بدقـّة
 4 3.5 3 رضلغة متعثـّرة أحيانا لكنـّها تؤّدي الغ
 2 1.5 1 لغة متعثـّرة تؤّدي الغرض بعسر

 0 ال تؤّدي الغرضلغة متعثـّرة جّدا و
   

سناد األعداد.مالحظة:   قدرة الفهم هي المدخل األساسي  في تحديد المجال وا 

 

 

 



FRANÇAIS 

Corrigé 

Examen du baccalauréat. 
Session de contrôle. Juin 2016. 
Section : lettres 
 

I. ÉTUDE DE TEXTE 

 

A. Compréhension : 6 points (Tenir compte de la correction linguistique.) 

Commentaires des questions Exemples de réponses possibles 

Question 1.  Dans son discours, le sage du village souligne les bienfaits des 

lettres. 

 a- Trouvez-en deux et justifiez votre réponse par deux indices textuels. 

 (2 points)  

 

1- a- Les bienfaits des lettres sont : 

 -elles donnent au monde une dimension sacrée : « C’est un feu divin. » 

- elles permettent de comprendre le monde : « Par elles nous réunissons 

autour de nous les choses, les lieux, les hommes et les temps. » 

- elles éduquent les gens : « Elles calment les passions. Elles répriment  
les 

vices. » 

- elles proposent  des modèles à suivre : «  elles excitent les vertus par les 

exemples augustes des gens de bien qu’elles célèbrent, et dont elles nous 

présentent les images toujours honorées.»  

-elles apaisent les souffrances et consolent les gens malheureux : «  Ce sont 

des filles du ciel qui descendent sur la terre pour charmer les maux du genre 

humain », « Mon fils, les lettres ont consolé une infinité d’hommes plus 

malheureux que vous ».                            

(2 points : 1 point pour la réponse et 0,5 point par indice textuel.) 



 
1 

 

 b- Relevez et expliquez un procédé d’écriture utilisé par l’auteur pour rendre 
compte des bienfaits de la littérature. (1,5 point) 

 

 
        b-Parmi les procédés d’écriture utilisés par l’auteur pour rendre 

compte des bienfaits de la littérature, on peut citer : 

-La métaphore : «mais il est des phares
 
où nous pouvons en rallumer le 

flambeau : ce sont les lettres. » Tel un phare, la littérature oriente 

 et guide les lecteurs. 

-La métaphore filée : « Les lettres, mon fils, sont un secours du ciel. Ce sont 

des rayons de cette sagesse qui gouverne l’univers, que l’homme, inspiré 

par un art céleste, a appris à fixer sur la terre. Semblables aux rayons du 

soleil, elles éclairent, elles réjouissent, elles échauffent ; c’est un feu divin. » 

L’auteur confère à la littérature une dimension divine. L’écrivain s’inspire de 

la sagesse divine pour propager la lumière sur la terre. 

-La comparaison : « Semblables aux rayons du soleil, elles éclairent, elles 

réjouissent, elles échauffent» ;  
« Comme le feu, elles approprient toute la nature à notre usage ». 

 L’auteur insiste sur l’effet bénéfique de la littérature sur l’être humain. 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Question 2. 

2. Le vieillard vante les mérites des écrivains. 

a- À quoi les hommes de lettres sont-ils assimilés dans le dernier paragraphe ? 

 (0,5 point) 

 

  

b- Quelle mission se donnent-ils ? (1 point) 

  

 

  3. Dans quelle intention le vieillard tient-il son discours ? (1 point) 

 

 

   

2- 

a. Dans le dernier paragraphe, les écrivains sont assimilés à des 

« voyageurs » qui  ont connu avant nous les mêmes souffrances.   

(0,5 point)                                                  

     b. Ils se donnent comme mission d’être proches des autres et de 

 faire preuve de solidarité et d’abnégation.    (1 point)                                      

 

3-À travers son discours, le vieillard  cherche à convaincre Paul de 

l’utilité/ de l’intérêt/ des lettres pour apaiser sa douleur … (1point)              

 

 

 



B-Langue : (4 points) 
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Commentaires des questions Réponses possibles 

1-a- Trouvez dans le texte l’antonyme du mot « vice ». (0,5 point)  
   

 

 b- Utilisez le mot trouvé dans une phrase personnelle. (1 point) 

 

 

  1-a- l’antonyme du mot vices est vertus 

 

 

La phrase proposée : la ponctualité est la vertu des grands. 

        

2. « Ce sont des filles du ciel qui descendent sur la terre pour charmer les maux du 

genre humain. » 

 a-Transformez cette phrase emphatique en une phrase neutre. (1point)  

b- Pourquoi l’auteur a-t-il recours à la forme emphatique ? (1,5 point) 

 

a. Des filles du ciel descendent sur la terre pour charmer les maux du 

genre humain.  (1 point)     
b. L’auteur a recours à la forme emphatique pour insister sur 

l’importance des filles du ciel (= les lettres).        (1,5 point)                                                          
                                                                                                                                 



ESSAI : (10 points) 
 
Sujet : 
 
D’après Bernardin de Saint-Pierre, les écrivains « nous tendent la main et nous invitent à nous joindre à leur compagnie lorsque tout nous 
abandonne. »  
 
Dans quelle mesure les écrivains aident-ils les lecteurs à résoudre leurs problèmes ? 
 
 Vous développerez à ce sujet un point de vue personnel étayé par des arguments et des exemples précis. 
 
Progression possible 
 
Introduction    
 
 Introduire le thème en parlant de l’importance de l’art, d’une manière générale, dans la vie de l’homme et de la littérature, en 
particulier et de  l’apport de cette littérature aux lecteurs leur permettant de s’instruire, de se cultiver , de se distraire, de 
comprendre l’Histoire de l’humanité à travers les  événements et d’avoir un jugement ou une opinion sur ce qui les entoure et 
sur le monde dans lequel ils vivent.  
 Reformuler le sujet et amener la problématique en s’interrogeant sur le rôle des écrivains, sur leur influence vis-à -vis de leurs 
lecteurs et se demander s’ils peuvent  trouver des solutions aux problèmes de ces derniers et à quel point  leurs écrits peuvent 
résoudre les problèmes de leur public. 
 
Développement  
 
Amener l’idée que la lecture peut être une voie vers la résolution des problèmes et que la littérature joue un rôle important  
dans la vie de l’homme, puisqu’elle l’accompagne dans ses moments de bonheur mais aussi dans les moments difficiles de sa 
vie. 
Montrer qu’en effet, les écrivains peuvent être d’un grand secours à leurs lecteurs.  
Illustrer cette idée de lectures pouvant aider les lecteurs dans les moments difficiles par des exemples précis : 

- De poètes accompagnant les solitaires dans leur isolement, apaisant les amours malheureuses  
- De romanciers racontant des aventures et montrant que quelque soient les problèmes, les solutions sont possibles 
- Des écrivains engagés montrant que la dictature doit être combattue et que le courage et l’engagement pour une cause 

et peuvent conduire vers la réussite, vers la liberté et vers la démocratie. 
Aboutir à l’idée que les écrivains peuvent donc être d’un grand secours pour ceux qui se croient seuls, pour les opprimés  et 
pour les désespérés.  
 
Conclusion  
 
Conclure par l’idée que la littérature joue donc un rôle important dans la vie de l’homme, puisqu’elle lui propose des solutions 



mais qu’elle ne résout pas réellement les problèmes des lecteurs qui doivent compter sur eux-mêmes pour trouver les vraies 
solutions à leurs problèmes personnels.  
La littérature peut leur suggérer des voies à suivre mais son rôle n’est pas de les remplacer mais de les guider vers la voie du 
salut. 

 
 
 
 

Recommandations générales : 

Tenir compte de la clarté de votre production et de vos propos: 

-en séparant les paragraphes 

-en prévoyant des transitions entre les idées exprimées  

-en utilisant les connecteurs logiques adéquats 

-en tenant compte de la bonne présentation de la copie. 
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 6102دورة املراقبة امتحان البكالوريا 
 اختبار مادة الّتاريخ شعبة آلاداب 

 املوضوع ألاّول : مقال
 

 الاستقالل لى بلورة مشروع وطني عملت دولةإانية ة الثّ ونسيون إثر الحرب العامليّ ل الوطنيون التّ توصّ 
ّعلى تجسيده .

 . بلورتهأبرز مالمح املشروع الوطني و ألاطراف املساهمة في  -

- ّ ّ. 6511و6591 ة بيندة لهذا املشروع بالبالد التونسيّ بين الانجازات املجس 
 

مة   ّاملقد 
ونسيون إثر الحرب العامليّ  ل الوطنيون الت  ساهمت فيه أجيال  انية إلى بلورة مشروع وطنية الثّ توص 

ر الحركةا، ونسيينمتعاقبة من التّ  ا مع تجذ  ضحت مالمحه تدريجي   لملت دولة الاستقالع،الوطنية ت 
قتها في عدة مجاالت بين  ّ. 6511و 6591على تجسيده من خالل إلانجازات التي حق 

 .فما هي أبرز مالمح هذا املشروع و ألاطراف التي  ساهمت في بلورته  -

- 
ّ ل إلانجازات التيّ فيما تتمثّ   .6511و 6591بين ة بالبالد التونسيّ دت املشروع الوطني جس 

ّ
I –   ّة املساهمة في بلورته مالمح املشروع الوطني و أهم ألاطراف الوطني 
 

ة ومن خالل كتابات بعض الوطنيين ر الحركة الوطنيّ ا مع تجذ ّأخذ املشروع الوطني يتبلور تدريجيّ 
ّة .ة و التحديثيّ ة و  الاجتماعيّ الذين ساهموا في تحديد أبعاده السياسيّ 

 مالمح املشروع الوطني : -0

لى ابراز عة و ة والجغرافيّ ناتها البشريّ ة وثبات مكوّ ولة التونسيّ املشروع الوطني على عراقة الد ّد أك ّ
أواصر على املطالبة باالستقالل.مع الحرص على تمتين و بكل مقوماتها الحضارية القومية التونسية

ة بين العرش ة والتأكيد على املصالحة والجهويّ من خالل نبذالعصبيات القبليّ  ةالوطنيّ  ةالوحد
ّ ّ.6511سبتمبر  6ة بعد وفاة املنصف باي في عب خاصّ والش 

(  6596جنة العمل من أجل الضمانات الدستورية  في مايل)  ةبالحريات العام ّكما أولى اهتماما 
ّة، حريّ السياسيّ كالحريات  ّ. حافة واملطالبة بمجلس نيابي منتخبة الص 

ة مات الوطنيّ في املشروع الوطني و لم تكن لوائح مؤتمرات املنظّ ة ة مكانة مميزّ ت املسألة الاجتماعيّ احتلّ 
ّ تخلو من مطالب العدالة والرقيّ  ة وتوظيف خيرات البالد لصالح عليم والصح ّفي التّ  الاجتماعي كالحق 

ّ. ونسيينالتّ  كل ّ
ّو  ةقافات ألاجنبيّ و الانفتاح على الثّ  ع الوطني أيضا تحديث املجتمعّومن مالمح املشّر عوة  إلى تحرير الد 

ّ.املرأة واملساواة بين الجنسين 
ّ ة في املشرق و املغرب حداث العربيّ في التفاعل مع ألّا  لهذا املشروعد البعدين العربي واملغاربي يتجس 

ّةخاصّ   ةة الفلسطينيّ ر في املغرب والجزائر و مساندة القضيّ ضامن مع قضايا التحرّ العريين و التّ 



 ّ عماء املغاريين بالقاهرة و تأسيس و التحاق بعض الزّ  6519ة في مارس العربيّ ول بعد قيام جامعة الد 
ّ. 6511مكتب املغرب العربي في فيفري 

 أهم ألاطراف الوطنية املساهمة في بلورة املشروع الوطني  (0

ضحت مالمحه هذا املشروع غم من أن   على الرّ  ه يعتبر  فانّ انية ة الثّ إثر الحرب العامليّ اكتمل و ات 
فين )عبد العزيز الثعالبي، الطاهر في بلورته عدة أجيال من املثق ّ  حصيلة مسار إصالحي ساهمت

ة كالحزب مات الاجتماعيّ ة واملنظّ ألاحزاب السياسيّ و بعض ...(  بياد، أبو القاسم الشاالحد ّ
ّالد ّ الاستقالل ورفض مبدأ دا على ذان أك ّستوري الجديد اللّ ستوري القديم والحزب الد 

ّ و دعوا إلى نظام ملكي ّ، ة إلاصالحات الشكليّ  ّ دستوري  عب في رسم سيادة يقوم على تشريك الش 
ّحاد العام التّ الاتّ  عن طريق ممثلين منتخبين. كما اهتم ّ البالد  ّة غل باملسألة الاجتماعيّ ونس ي للش 

ّزو  ّعلى العالقة بين التحرّ  6596فرحات حشاد في جويلية  رك  د ك ّأالاجتماعي و  ياس ي والرقيّ ر الس 
جارة على الاستقالل ناعة والتّ ونس ي للصّ حاد التّ ة والاتّ حاد العام للفالحة التونسيّ الاتّ  من كل ّ

صوت  ّو سائي إلاسالمية واملثقفين كاالتحاد النّ مات الوطنيّ أما بقية املنظّ ،الاقتصادي للبالد 
شيطة ة النّ جانب الحركة الصحفيّ إلى قد ساهمت ،فحاد العام لطلبة تونس الب الزيتوني، الاتّ الطّ 

حديثي )كتابات على البلهوان ، محيي الدين ة وفي صياغة املشروع التّ في نشر الوعي باملسألة الوطنيّ 
ّالقليبي ...( 

                                                                                                                                                                                              ّ
II –  0521و  0592دة للمشروع الوطني بين إلانجازات املجّس  
 

 ة . يادة الوطنيّ ة واستكمال الّس ولة العصريّ بناء الّد  -0

في جوان للبالد عن دستور  نإلاعاّلو ومباشراا أسيس ي انتخابا حرّ نتخاب املجلس القومي التّ تم ا
ّالحريات العام ّ الذي نص  على 6595  ولةالد ّ تونسة دواليب باإلضافة إلى لطة والفصل بين الس 

ّ(... املعتمدين إحداث سلك الوالة وّو نواة للجيش الوطني إحداث تونسة ألامن،)
معركة بنزرت إثر  6511 علىسنة حقيق الجالء العسكري ت و في إطار استكمال السيادة ، تم ّ

   راعي ة والجالء الزّ ة الحيويّ وتأميم القطاعات الاقتصاديّ  6591قدي ستقالل النّ باإلضافة إلى الّا
 .6511سنة 

 ونس يتحديث املجتمع التّ  -6

دفاتر في  سجيلإجبارية التّ إقرار ّو ةالشرعيّ إلغاء املحاكم  تم ّ،  وتعصيره شريعتلاوحيد تفي مجال 
سبة . ةمجالت قانونيّ  إصداّرّو ةاملدنيّ الحالة  إصدار مجلة ألاحوال  فقد تم ّ ،املرأة ّرتحريل أما  بالن 

إلاقرار  و وجاتد الزّ ت املساواة بين الجنسين و إلغاء تعد ّتضمنّ  يالتّ  6591أوت  61في الشخصية 
ّب ّ املرأة في الانتخاب و حق   ح ...الترش 

عليم للتّ  ها ريع ميزانيصت أحد أهم إنجازات دولة الاستقالل التي خصّ  توحيد التعليم وتعصيرهيعد  
 .تعميمه وتحديث مضامينهو على  تهي نص  على مجانيالذ ّ 6591قانون نوفمبر و قامت بإصدار 

ّ
ّ
ّ



0521 -_5190بين و  ةعليم من امليزانية العامّ التّ  في مجالر إلانفاق تطوّ         

ّ

     ّ
ّ

 :الخاتمة 
زت الفترة الفاصلة بين  وعها في اطار سعي دولة الاستقالل إلى  6511 -6591تمي  د إلانجازات و تن  بتعد 
يتجسيد املشروع الوطني ال ولة  ذ  ونسيين في مجال بناء الد  ناضلت من أجله أجيال متعاقبة من الت 

ا و  ة و استكمال السيادة و تحديث املجتمع في فترة وجيزة نسبي  ة و خارجيّ فيّ ظّرفي العصري  ة ال ة داخلي 
عوبات  ّ.تخلو من الص 

ّ
ّ
ّ
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   6102امتحان البكالوريا : دورة املراقبة  

 اختبار ماّدة الّتاريخ شعبة آلاداب 
   تطور الّسياسة الخارجّية ألامريكّيةدراسة نّص   :     6املوضوع  
 

 تقديم الوثيقة 
ة "حقائق" في ديسمبر  اني ،ورد بـــــ"6519مقال سياس ي صدر بمجل  اريخ املعاصر " الجزء الث  نصوص الت 

فحة  (،محامي و ديبلوماس ي أمريكي اشتعل سفيرا 6519--6511ألدالي ستيفنسن ) 669و 661الص 
حدة بين   مة ألامم املت  حدة ألامريكية لدى منظ  ل أحداث النص  6519و 6516للواليات املت   . تتنز 

زت بمواجهة الواليات 6519في سنة  ّاملتحدة لعدة مشاكل و أزمات مثل ألازمتين الكوبية  ، في فترة تمي 
ة . لم العاملي  ّو الفيتنامية  أثرتا على الس 

ة  ة ألامريكية في فترة مابين الحربين مبرزا أهمي  ياسة الخارجي  ر الس  يتعر ض الكاتب في هذا النص  إلى تطو 
ة و الف ور ألامريكي في تلك الفترة كما يشير لألزمتين الكوبي  ة كمظهر من مظاهر التصدي الد  يتنامي 

وفياتي في إطار الحرب الباردة . عي الس  فوذ التوس  ّألامريكي للن 
ة ألامريكية في فترة ما بين الحربين . - ياسية الخارجي  رت الس  ّكيف تطو 
ة بين  - ة في العالقات الدولي  حدة ألامريكي   .6515و 6516ما هو دور الواليات املت 

ي وا - نافس بينها ما هي املشاكل الت  حدة في كل  من كوريا و الفيتنام في إطار الت   جهتها الواليات املت 

لم في العالم . رت على الس  وفياتي ، و كيف أث  حاد الس   و بين إلات 

 

   I –   :تطّور السياسة الخارجّية ألامريكّية في فترة ما بين الحربين 

   (0505 – 0509سياسة خارجّية نشيطة ) -0
لت طرفا رئيسيا في مجلس  لعبت الواليات لح بباريس و مث  ة دورا نشيطا في مؤتمرالص  حدة ألامريكي  املت 

ادرة عن املؤتمر، كما  عرض الرئيس ويلسن مبادئه  خذ أهم القرارات الص  ي ات   61"ألاربعة الكبار" الذ 
ت  ة ألاولى . نص  بة في اندالع الحرب العاملي  ة  املتسب  هذه املبادئ على حق   كأساس لحل  املشاكل الدولي 

لم في العالم  . ة و إنشاء جمعية ألامم لحماية الس  ة السري  عوب في تقرير مصيرها و إنهاء الدبلوماسي   الش 

 (0595 -0561) سياسة انعزالية -6

بدأت هذه السياسة في العشرينات من خالل رفض الكونغرس ألامريكي املصادقة على معاهدة فرساي 
الثينات عبر رفض الواليات وعلى انضمام  ه في الث  د هذا التوج  دة لجمعية ألامم . و تأك  الواليات املتح 

دخل  حدة الت  ة التي  أفرزتها أزمة املت  ة  6595لحل  ألازمات ألاوروبي  بسب انشغالها بالحرب من الاقتصادي 
حدة بحصولها على ناحية ورفضها ربط كل  من فرنسا و بريطانيا تسديد ديونها نحو  الواليات املت 

عويضات .  الت 



 
II –  0515و  0510الّدور ألامريكي في العالقات الّدولية  بين 

حدة من : دور عسكري، -1 ته الواليات املت  ّاستمد 
ساهمت الواليات املتحدة  بقيادة الجنيرال ازيزنهاور إلى جانب قوات الحلفاء في محاصرة  قوات املحور 

كما قادت الحرب على اليابان في  6511ماي  69ال إفريقيا و اجبارها على الاستسالم في املتمركزة في شم
الح النووي في  لت بإنهاء الحرب باستخدام الس  ها و عج  الشرق و افتكت منه املناطق و الجزر التي احتل 

مها ال حلف ألاطلس ي قصف هيروشيما و ناكازاكي بقرار من الرئيس ألامريكي ترومان .باإلضافة إلى  تزع 
س سنة  وفياتي . 6515الذي تأس  ع النفوذ الس   الحتواء  توس 

  دور اقتصادي -2

ط مارشال  ل في املساعدات املمنوحة للبلدان الحليفة في إطار مخط  على إثر تزايد الوزن  6511يتمث 
انية فتضاعف انتاجها  ة الث  ي استفادت من الحرب العاملي  حدة الت  ناعي الاقتصادي للواليات املت  الص 

من رصيد الذهب في العالم و تبوأت عملتها املكانة ألاولى على  %11)أصبحت تملك  % 19بنسبة 
 حساب الجنيه إلاسترليني (.

 دور سياس ي  -3
انية )ندوة يالطا، ندوة  ة الث  حدة دورا فاعال في تشكيل مالمح العالم إثر الحرب العاملي  كان للواليات املت 

ا لها وتمتعت فيها بوتسدام ...( حيث ساهمت  خذت نيويورك مقر  ي ات  حدة الت  مة ألامم املت  في بعث منظ 
قليدية  ة الت  غط على القوى الاستعماري  ر بالض  مت حركات التحر  حدة بحق  النقض .كا دع  الواليات املت 

 لدفعها نحو الاعتراف بحق  مستعمراتها في تحقيق املصير. 

مت الواليات  ة و الوقوف باإلضافة إلى ذلك ، تزع  " في ا لدفاع عن املبادئ الليبرالي  حدة "العالم الحر  املت 
ّفي وجه املد  الشيوعي في العالم ) سياسة الاحتواء(.

ّ
III -  .املشاكل التّي واجهتها الواليات املّتحدة في كّل من الفيتنام وكوبا وتأثيرها على الّسلم في العالم 

  0526املشكل الكوبي  -0
ة  6595لى الحكم في كوبا سنة وصل الشيوعيون إ حدة مساعدة املعارضة الكوبي  فحاولت الواليات املت 

وفياتي ملساعدة الكوبيين عبر   حاد الس  وفيات. فتدخل الات  يوعي املوالي للس  ظام الش  على إسقاط الن 
ا وج حدة تفرض حصارا بحري  ا جعل الواليات املت  ة مم  ة على ألاراض ي الكوبي  ا على نصب صواريخ نووي  وي 

حدة بعدم مهاجمة  د الواليات املت  وفياتي لصواريخه مقابل تعه  حاد الس  كوبا. انتهىت ألازمة بسحب الات 
 كوبا. 

 ( 0599-0529املشكل  الفيتنامي  ) -6

يوعيين املنضوين في حزب الفيتكونغ ل في نشوب صراع بين نظام الفيتنام الجنوبي ومعارضيه الش   ّتمث 



ة  املدعوم من الفيتنام  حدة ألامريكي  ين . فتدخلت الواليات املت  وفياتي والص  حاد الس  مالي و الات  الش 
دت خسائر فادحة في هذه  بشكل مباشر في الفيتنام سنة لدعم حلفائها في الفيتنام الجنوبي و تكب 
ا أجبرها على سحب جنودها من  دخل مم  الحرب، كما عارض الرأي العام ألامريكي والعالمي هذا الت 

ّ. 6511تنام في مارس في
لم في العالم     دت كل منهما الس  ولية وهد  ر العالقات الد  ة وحرب الفيتنام في توت  ساهمت ألازمة الكوبي 

 وكادت أن تؤدي إلى مواجهة مباشرة بين قطبي الحرب الباردة .

ّ
 خاتمة 

ولي   ور الد  ة و الد  ة ألامريكي  ة يبرز لنا النص  السياسة الخارجي  حدة من وجهة نظر رسمي  للواليات املت 
باعتبار أن الكاتب يشتغل في املجال الدبلوماس ي ، باإلضافة إلى كونه  يعكس قدرة الكاتب على اقناع 

ى ال ة حت  عيد العالمي العتماد شواهد تاريخي  حدة على الص  ّألامريكيين بالقبول بدور نشيط للواليات املت 
بت  ر املشاكل التي  ترت  ة في في فترة ما بين الحربين . تتكر  ّعن سياستها الانعزالي 
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   0261  املراقبة دورة . امتحان البكالوريا 

ّ                         شعبة آلاداب    .ة الجغرافيا اختبار مادّ 

ّ:  مقال  6املوضوع عدد 
ّطة .شية و بحواضرها النّ سكانها الديمغرافية و املجاليّ ز الواليات املتحدة ألامريكية بحركية تتميّ 

ّ. ةة ألامريكيّ ة الاقتصاديّ انية و الحواضر في بناء القوّ السكّ ة ن ذلك مبرزا دور الحركيّ بيّ  

ّاملقدمة 

 عاجم ّت أفرزت متتالية هجرية ة عريضة تغذيها أدفاقة قاعدة سكانيّ حدة ألامريكيّ لواليات املتّ ار فّ ّوت 
  ةرافيّ ديمغ ةبحيوي يحتفظألاخرى خالف ألاقطار املتقدمة  علىيزال ال ر حضّ من ال سكانيا أغلب سكانه

 ة و دعم نفوذها العالمي. تها الاقتصادي ّألاخرى بسبب تواصل الهجرة الوافدة . أسهم ذلك في إرساء قوّ 
ّ ؟ الحركية الديمغرافية و املجالية للسكان فما هي خصائص -
ّكيف أسهمت في بناء القوة الاقتصادية ألامريكية ؟و ما هو دور الحواضر الكبرى في بناء هذه القوة ؟ -

ّّة  ة ألامريكيّ ة الاقتصاديّ ة للسكان و دورها في بناء القوّ ة و املجاليّ ة الديمغرافيّ الحركيّ  -ا

ّة : ة الديمغرافيّ الحركيّ  -1

ّ* أهمية الهجرة الوافدة : 
تقاللها ند إعالن اسفع ،بلدان العالم من كل ّ للمهاجرين جاذب بلد أكبّر ةحدة ألامريكيّ تعتبر الواليات املتّ 

تجاوز مرة  إذ  08تضاعف هذا العدد إلى أكثر من   ثمماليين  4نها يكن يتجاوز عدد سكا لم،1771سنة 
 بلد آخر في أيلم يشهدها ة مسجلة بذلك زيادة سكانيّ ،  3810مليون نسمة سنة  058سكانها  عدد

ة ريّ الهجسمت املوجات إسهاما مباشرا و قد اتّ  ةأسهمت الهجرة الوافدة في هذه الزيادة السكانيّ  ، العالم
و سجل نسق هذه الهجرة تراجعا في فترة  38و بداية القرن   11ها نشطت في أواخر القرن باالنتظام لكنّ 

ّ.إلى الارتفاع بعد نهاية الحرب العاملية الثانية  تما بين الحربين و أزمة الثالثينات  الاقتصادية و عاد
املجال   رتعم ّ ة التيّ و السكندينافيّ ة كسونيّ اة ألاولى بغلبة العناصر الانقلوسسمت املوجات الهجريّ اتّ 

ّ تميزت  11و منذ أواخر القرن ، ة رق و جلبت العديد من ألافارقة إلحياء املناطق الغربيّ ألامريكي من الش 
منذ  منتصف القرن العشرين عملت الواليات املتحدة ألامريكية  و لكنالهجرة بالتنوع العرقي و الديني 

ة خاصة على الحدود شرعيّ الغير الفي نفس الوقت نمت الهجرة  لكنو  ،هاجرين على الحد من تدفق امل
إلى جلب املهاجرين عن طريق التأهيل املنهي و جلب ألادمغة من مختلف دول  ،كما سعت كسيك مع امل

ّبهدف تعزيز رصيد الباحثين  العالم و خاصة من آسيا و من أوروبا ّ.كنولوجي بق التّ و كسب الس 
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 زها عن بقية أقطابة متواصلة تميّ ة ديمغرافيّ ة حيويّ حدة ألامريكيّ الهجرة الوافدة للواليات املتّ نت أم ّ
ّسيا نتها ألاقليات املهاجرة من آا للوالدات أم ّالوث إذ احتفظ املجتمع ألامريكي بمستوى مرتفع نسبيّ الثّ 
ّ ألامريكيينمن  و  3814سنة  % 8.5تينيين كما أمنت للواليات املتحدة ألامريكية نسبة نمو طبييي ب الال 
ّ. ليابانابي و ّوتحاد ألاوّرميز بعض أقطار إلاتيبطئ ذلك نزعة التهرم الذي ّو
  ّدعلى التجد ّ ألامريكيمجتمع لل كبيرةة قدرة ة الديمغرافيّ تمنح هذه الحيوي  .ّ
ة للسكان حاجيات الاقتصاد ألامريكي من اليد العاملة بفضل ارتفاع نسبة تؤمن البنية العمريّ  كما

بكل   الهجرة الوافدةر كما توفّ   (3810مليون نشيط سنة  150.1 )من نصف السكان  أكثّر إلىالنشطين  
 ويين ينة من الصّ ة أعباء تكوينها خاصّ حدة ألامريكيّ ل الواليات املتّ ة ال تتحم ّة عمل إضافيّ أصنافها قوّ 

ّاملكسيكيين.
 .ّتوفير يد عاملة زهيدة الكلفة

تم تكوينهم ر إذ يد يؤمنه نظام تربوي متطوّ ع بمستوى تعليم جيّ ة عمل تتمتّ يحظى الاقتصاد ألامريكي بقوّ 
كما تستقطب الجامعات  الطلبة  ستانفوردو  هارفاردفي جامعات هي ألافضل في العالم أشهرها جامعة 

ركة حي تساهم في دفع ة بهجرة ألادمغة التّ م هذه الكفاءات املحليّ العالم و تتدعّ زين من كل أنحاء املتميّ 
ق ة و التفوّ يّ ة إلانتاجإحدى ركائز القوّ  ي تعتبّرالتّ  كنولوجيا العاليةة في ميادين التّ جديد خاصّ و التّ  املقاولة

ّألامريكي .
  تسهم الهجرة ّ ة م القوّ ا في دعة املجالية عامال مهم ّحركيّ تال رة كما توفّ وق الاستهالكيّ في توسيع الس 

ّ. ةة ألامريكيّ الاقتصاديّ 

ّة : ة املجاليّ الحركيّ  -3
افس و يعتبر نة و التّ ة راسخة تستحث ألامريكيين على املبادرة الفرديّ ز املجتمع ألامريكي بروح رياديّ يتميّ 

لفردية ة و املصلحة االخاصّ ة مللكيّ ة و االحريّ  ة لنمط العيش ألامريكي القائم علىاملبادئ ألاساسيّ  ذلك من
ّ.مريكيون ألّاي يدافع عنها ة التّ الاقتصاديّ وة يبرالية السياسيّ و تنسجم هذه املبادئ مع اللّ  الفرص تكافئّو

 % 14ارب ة التي تقة املجاليّ من خالل ارتفاع نسبة التحركيّ د نزعة التنقل بين ألاقاليم و بين املدن تتأك ّ
دفاقا هجرية أد هذه التحركية املجالية تحاد ألاوربي. تولّ تعادل ضعف مثيالتها في إلاوهي نسبة  في السنة

ّيناملبادّرّوليد العاملة و الفنيين و العلماء ا لألقاليم وتتجهلتحوالت الاقتصادية اداخلية تواكب 
ّ.  الشمسع نحو واليات إقليم حزام خاصة في صناعة الذكاء من الشمال الشرقي الذي بلغ مرحلة التشبّ 

 ّ ّ ساهم ذلك في الحد  ّمن أزمة الش  ن أنشط مة ة والغربيّ و أصبحت ألاقاليم الجنوبيّ رقي مال الش 
ّ. ةة ألامريكيّ اعمة للقوّ ألاقاليم الد ّ

ّ
ّ

ّين قدموا من أوروبا ة املهاجرين ألاوائل الذ ّحدة ألامريكيّ ملتّ اة للواليات الواجهة الشرقيّ احتضنت 
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يطة أسهمت حواضر نش م ّضالعالم تة تعتبر ألاكثر اكتماال في إنشاء شبكة حضريّ بشكل كبير في و ساهمت 
ّ.ةة ألامريكيّ ة الاقتصاديّ في بناء القوّ 

II-  ّة ة ألامريكيّ ة الاقتصاديّ شيطة و دورها في بناء القوّ الحواضر الن ّ
ن مجموعة من ون مكّ العالم  تتة بشبكة حضرية تعتبر ألاكثر اكتماال في حدة ألامريكيّ ز الواليات املتّ تتميّ 

لى إي من املستوى املحل ّ وظيفة توجد بها جميع مستويات املدنالحيث الحجم و  من املتراتبةاملدن 
  ةتتوزع بشكل متوازن داخل املجال الجغرافي تبرز ضمنها خاصة الحواضر إلاقليميّ ة الحاضرة العامليّ 

ّ. الاقتصاد ألامريكيدورا هاما في بناء لعبت ي التّ ة و العامليّ 

ّأهمية الحواضر : -1
 ريكي متوازن على املجال ألام بشكل توزع تمن املدن  تبةمتراة بشبكة حدة ألامريكيّ ز الواليات املتّ تتميّ 

بها القدرة وهو ما أكس ثف ألادفاق فيما بينهاو قد استفادت هذه املدن بترابط مختلف وسائل النقل و بتك ّ
ّم فيه و تنظيمه .التحك ّعلى استقطاب املجال و 

دن ملال التراب ألامريكي وانطالق تعمير املجال فظهرت لت مدن الواجهة الشرقية بداية انطالق تشكّ مثّ 
قد لت هذه املدن إلى عالغرب ألامريكي و تحوّ ّو نحو الوسط ألاطلس يانطالقا من واجهة املحيط املليونية 

 و مع تواصل موجات وهي ألاكثر طوال وتعقيدا في العالم نقل تنطلق منها جميع أصناف وسائل النقل
ة من ة تمتلك شبكة كثيفحدة ألامريكيّ ة أصبحت الواليات املتّ الهجرة الوافدة و تنامي قوتها الاقتصاديّ 

 374 مضتكثيفة من النشطين . و تعد البالد شبكة  % 10من مجموع السكان و  % 08املدن تحتضن 
اضرة ح 34و من بين هذه املناطق تبرز  ،ألف ساكن  188يتجاوز عدد سكان كل منها   منطقة حاضرية

ّقد اقترن تقلص الوزن الديمغرافي بأكثر من مليون نسمة تمثل أقطابا كبرى لإلنتاج و الاستهالك و 
 جلسأنولوس يالدلفيا فو  مثل بالتيموّرالبحيرات الكبرى ّوقتصادي لحواضر امليغالوبوليس الاو 

ي الشمال الغربي  مثل ميام و تنامي مكانة حواضر الجنوب الشرقي مقابلسطن و شيكاغو و ديترويت و بّو
ّ.  و دالاس و هوستن و سياتل

ّة : ة ألامريكيّ ة و الاقتصاديّ دور الحواضر في بناء القوّ   -3

م فيه لتحك ّا تصاد ألامريكي و تنظيم املجال ّوالاقة بمختلف أصنافها في تدعيم تسهم الحواضر ألامريكيّ 
ة  قليميّ تبرز الحواضر إلا ،تنتشر في كل الواليات  حسب مستوى نفوذها. باإلضافة إلى املدن املحلية التيّ 

ر القطرية ا الحواضالواليات التي توجد بها مثل دنفر و فونكس و مينابوليس، أم ّ ة نفوذها داخلو تتميز بقوّ 
 ّزإلى جزء كبير من املجال ألامريكي و تتميّ  ذها تمتد ّإن مناطق نفّومثل شيكاغو و بوسطن و لوس أنجلس ف

ل  ،إلاشعاع العالمي  منبقدرة متزايدة  خمة نافها سوقا استهالكية ضصة بمختلف أألامريكيّ   الحواضرتمث 
ّ ألهم ّ ةالاجتماعيّ ن بها مراكز البحث مثل بسطن و تأوي املقرات كما تتوطّ  ا فيها عبر ة بمركات ألامريكيّ الش 
ّ. القطرية



  

4 

 

  ة  ياسيّ ز واشنطن بوظيفتها السة . تتميّ ه أكثر تنافسيّ تدعم هذه الحواضر الاقتصاد ألامريكي و تجعل
ك ولي و البنقد الد ّم نفوذها باتخاذها مقرا لصندوق النّ منذ أن أصبحت عاصمة فيدرالية للبالد . تدعّ 

 . العالمي

   ّ تنفرد نيويورك بدورها بإشعاعو ة في العالم  كما تدير حركة العوملة . السياسات الاقتصاديّ  هتوج 
ّة فوذ و تعد عاصمة البالد الاقتصاديّ ة و النّ مات القوّ ة لها كل مقوّ وهي حاضرة عامليّ وطني و عالمي 

ّ ة ألهم ّات الاجتماعيّ املقرّ  و تأوّي ّة كما تأوي أكبر بورصة في العالم وهي بورصة ركات ألامريكيّ الش 
ل أنحاء ك يتجاوزه إلى  فما يحدث في نيويورك ال يؤثر في اقتصاد الواليات املتحدة ألامريكية فحسب بل

ّ.  ي تحدد مصير العالمالتّ  القرارات خاذتّ في ا ّلألاوّ املركز العالمي  نها تعد ّألالعالم ذلك 

ّ لخاتمةا
بمستوى  عة عريضة تتمتّ على قاعدة سكانيّ ة ة في بناء قوتها الاقتصاديّ حدة ألامريكيّ اعتمدت الواليات املتّ 

ي التّ  ةة الديمغرافيّ في الحيويّ  بشكل مباشّر العالم و أسهمت الهجرة الوافدة هو ألافضل في دجيّ  تأهيل
ن املدن تتميز مة متكاملة إضافة إلى أهميتها في تعمير البالد و في بروز شبكة حضريّ .ز املجتمع ألامريكي تميّ 

بشكل  اهمتة سبرزت من ضمنها حواضر عامليّ م فيها على تنظيم مجاالتها و التحك ّبترابطها و بقدرتها 
ّ. اامليّ عا و مباشر في بناء الاقتصاد ألامريكي و دعم نفوذه وطنيّ 

ة ة كان ل أيضا تفسر القوة ألامريكي  ة وطبيعي  ّور في بنائها .الد ّ هابعوامل تنظيمي 
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ّ  0261  املراقبة دورة . امتحان البكالوريا 
  شعبة آلاداب جغرافيا 

"مكانة بلدان الجنوب في ألادفاق : دراسة وثائق  0عدد املوضوع 
ة ". ة العاملي   التجاري 

 
ّالتقديم :

ل ة و بعض العوامة العامليّ دفاق التجاريّ مكانة بلدان الجنوب في ألّا وثائق تهم ّ أربعتشمل الدراسة 
ّ ة الكبرى في املبادالت ملناطق الجغرافيّ اة بعض حصّ "خريطة تبرز، 6رة لها : الوثيقة عدداملفس 

ة ،املنظمة العاملية للتجارة مصدرها تقرير حول التجارة العامليّ  "0266ة سنة ة العامليّ التجاريّ 
ّلعالم النامي امن  كل ّ مساهمة ّرتطّوـ" بق انية فهي رسم بياني يتعلّ ا الوثيقة الثّ أمّ  . 02،ص0262،

أخذ من إحصائيات مؤتمر ،  "0262و  6991و العالم املتقدم في صادرات السلع والخدمات بين 
ّ 2. الوثيقة عدد0262للتجارة والتنمية ،املتحدة  ألامم مكانة بعض "د جدول إحصائي ثابت حد 

جارة ة للتّ مة العامليّ اقتطف من تقرير املنظّ  «0262سنة بلدان الجنوب في املبادالت العاملية للسلع 
ّ .01،ص0262، ناعي مصدره ليونال فونتانيي و وطين الصّ بإعادة التّ "اهتم  الوثيقة الرابعة نص 

. تقرير مجلس التحليل الاقتصادي "الصناعي و إعادة التوطين إلاخالءجون هيرفي لورنزي ، 
ّ.61و62، ص0221الفرنس ي ،

ّة العامليّ  ةالتجاريّ  ألادفاق فيالجنوب  ز بلدانتميّ  أصبحتي ثائق باملكانة التّ ق دراسة هذه الّوتتعلّ  
ّ ر صادراتها منالل تطوّ خو ذلك من  ّالع والخدمات و بعض العوامل الس  ّملفس  ّ.رة لهذا النمو 

 ة ؟ ة العامليّ التجاريّ  ألادفاقهي مكانة بلدان الجنوب في  فما -

ّ ما - ّ؟ رة لهذه املكانةهي العوامل املفس 
I-  ّة : متواضعة لكنّ ة العامليّ التجاريّ  ألادفاقمكانة بلدان الجنوب في ّ .ها في نمو 

ّفي تحديد هذه املكانة ( 0و  6) توظيف الوثيقتين عدد 
ّمكانة متواضعة  - (6

أن   اكم،القرن العشرين  تسعيناتة منذ بداية ببلدان الجنوب خاصّ  ةالتجاريّ دفاق نمو  متواضع لّل
يبرز ذلك من خالل مساهمة ّوة ال تزال ضعيفة ة العامليّ دفاق التجاريّ ألّا إجمالية الجنوب من حصّ 

العاملية  ألادفاقمن مجموع  % 2التجارية العاملية التي لم تتجاوز  ألادفاقفي  مناطقه الكبرّىمختلف 
)  ةالالتينيّ  كاأمرية ت حصّ ( ، استقرّ  %1 ألاوسطالشرق  - آسيامثل ) سيويةآلّاباستثناء القارة ، 

جاري العاملي ظام التّ لنّ اشة في ة مهم ّة إلافريقيّ لت القارّ ظّ بينما  (  % 0.6الوسطى والجنوبية  أمريكا
ّ. % 0ة عن جارية العامليّ التّ  ألادفاقتها في حصّ  إذ تقل ّ
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  ّّمساهمة محدودة لبلدان الجنوب لكن ّ.ها في نمو 
ّ
ّة ة العامليّ التجاريّ  ألادفاقتنامي مكانة بلدان الجنوب في  -(  0

ّ تضاعفت  إذبلدان الشمال من  أسرعلع و الخدمات ببلدان الجنوب بنسق نمت قيمة صادرات الس 
مرات فقط في  2في بلدان الجنوب مقابل   0262و  6991مرات بين  1قيمة هذه املبادالت بحوالي 

ّبلدان الشمال في نفس الفترة .
ّالنّ ة البلدان كما نالحظ تنامي حصّ   % 02مرت من  إذلع و الخدمات في العالم امية من صادرات الس 

ّو في مقابل ذلك سجلت حصّ  0262سنة   % 20إلى  6991سنة    % 22مة تراجعا من ة البلدان املتقد 
ّ.خالل نفس الفترة  % 10 إلى

ة بيّ الشع ينلها وزنها في الاقتصاد العاملي مثل الصّ  أصبحة ة هامّ تجاريّ  أطرافبرزت ضمن الجنوب 
ّادرات العامليّ في الصّ  ألاولىة تبة العامليّ ت الرّ التي احتلّ   قطاّرألام مكانة تدعّ  إلى إضافةلع ة للس 
ّ .ة الجديدة على غرار كوريا الجنوبية و البرازيلالصناعيّ 
  ّز بلدان الجنوب نظرا لتفاوت حظوظها جانس التي أصبحت تميّ ق هذا التفاوت ظاهرة عدم التّ عم

ّ.دماج في الاقتصاد العاملي و الانخراط في العوملة في الان
ّ
II- ّ ّ. ةجارة العامليّ رة ملكانة بلدان الجنوب في أدفاق التّ العوامل املفس 
ّ.ة ة العامليّ عوامل ضعف مكانة بلدان الجنوب في ألادفاق التجاريّ  -( 6

شارها في املباشر و انت ألاجنبية في الاستثمار تحكم شركاتها عبر القطريّ مة ت البلدان املتقد ّاستغلّ 
ّة و مؤسساتها البنكية فت ضخامة إنتاجها و نجاعة شركاتها التجاريّ املجال العاملي ، كما وظّ 

ّ % 10انها لتهيمن على من طاقة استهالك سكّ  أيضاو استفادت  ّبورصاتها ّولع من صادرات الس 
ّو في مقابل ذلك ال تزال التّ الخدمات في العالم  ّو

 
افة إضرة في عدد هام من بلدان الجنوب نمية متعث

ّة التّ ة ارتباط صادراتها باألسواق الخارجيّ ين الخارجي و شد ّإلى عبء الد ّ  مال لهذاابعة لبلدان الش 
ّ ّادرات العامليّ تها في الصّ بب تعتبر حصّ الس  ّ. 0262سنة    % 20 لع محدودة فهي لم تتجاوز  ة للس 

نينا ستثا ما إذاجاري العاملي و ظام التّ ضعف الاندماج في النّ  كما تشكو العديد من بلدان الجنوب من
استفادة بلدان الجنوب من تحرير  جنوب ضعيفة و تظل ّ -التجارة جنوب  تظل ّ سيويةآلّاالقارة 

عدم  إلى إضافةبلدان الجنوب  ألغلب ةإلانتاجيّ ة محدودة بسبب ضعف القدرات جارة العامليّ التّ 
ة صاديّ حادات الاقتاملالئمة ، عالوة على هشاشة الاتّ ة نظيمية و السياسيّ التّ و ة توفر الظروف الهيكليّ 

ّ. ي أقامتها بلدان الجنوب أو عدم نجاعة ما هو موجود منهاة التّ إلاقليميّ 
 ةجارة العامليّ جانس بين بلدان الجنوب من خالل تباين مساهمتها في التّ ظاهرة عدم التّ  دتتأك ّ

ّادرات العامليّ من الصّ  ة بلدان الجنوبحصّ  تّرفتطوّ  ل ة عدد قليحصّ  إلىلع يعود في الحقيقة ة للس 
ّ. من بلدان الجنوب
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ّ
ّ:  ةة العامليّ وزن بلدان الجنوب في ألافاق التجاريّ عوامل تزايد  -( 0

نمية و حاول أغلبها محاكاة سعت بعض بلدان الجنوب منذ ثالثينات القرن العشرين إلى تحقيق التّ 
ّنمية مسار التّ  ملية صنيع كمنطلق لععلى التّ   و قد عولت هذه البلدانمة الذي اتبعته البلدان املتقد 

ّنمية قبل أن تتبنى جلّ التّ  وق  و الانفتاح الاقتصادي و تطبيق برنامج إلاصالح الهيكلي ها اقتصاد الس 
ّن نموذج التّ منذ أواسط ثمانينات القرن املاض ي . مك ّ صدير من أن تصبح على التّ  صنيع الحاث 
ل. كذلك البرازي ّو مثل التنينات و النمور آلاسيويةجديدة  العديد من بلدان الجنوب بلدانا صناعية 

ّ. ناعات املصنعة ) توجه اشتراكي(ين منذ منتصف القرن املاض ي نموذج الصّ قت الصّ كما طبّ 
ّ
  ّارتفاع  صادراتها  ة لبعض بلدان الجنوب و ساهم في ى ذلك إلى تحسن القدرات الاقتصاديّ أد

ّو البرازيل و املكسيك.  ة من املنتجات املعملية كالتنينات و النمور آلاسيويّ 
للعمل الذي انطلق منذ سبعينات  الجديد كما استفادت بعض بلدان الجنوب من التقسيم العاملي
 ةورة الصناعيّ إعادة توطين صناعات الثّ  القرن املاض ي : سارعت البلدان املتقدمة الصناعية إلى

ذج ي اعتمدت نمّوإلى بعض بلدان الجنوب التّ   حدة واليابانوالواليات املتّ  من أوروبا الغربية ألاولى 
ّالتّ  م انفتاح البلدان النامية وعوملة صدير. و منذ أواسط الثمانينات دعّ على التّ  صنيع الحاث 

ّن الشركات عبر القطرية الصناعية بهذه البلدان.الاستثمار ألاجنبي املباشر حركة توطّ 
ّكما   ة و الخدمات في املجال ركات عبر القطرية على عملية تجزئة إنتاج املواد الصناعيّ أقدمت الش 

ان مها البلدي تقد ّشجيعات التّ العاملي لالستفادة من تفاوت تكاليف إلانتاج و من الحوافز و التّ 
من  يتكوّن املضيفة وهي أساسا البلدان الصناعية الجديدة التي أصبح الجزء ألاكبر من صادراتها 

ّمواد مصنّ  ة طة و ضعيفة وهي في ألاصل فروع للشركات عبر القطريّ عة ذات قيمة مضافة متوس 
ّال ّتابعة لبلدان الش  ة اعيّ اع إنتاج البلدان الصنى إلى ارتفاندة وهو ما أدّ مال تنتج في إطار املقاولة الس 

ّادرات العامليّ تها في الصّ اعدة و تدعم حصّ جديدة و الصّ  ّلع.ة للس 
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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ّكانة بعض بلدان الجنوب في املبادالت العامليّ م                            0262ّلع سنة ة للس 

ّ
                                                                                                   ّ

، 0262 "تقرير املنظمة العاملية للتجارة"املصدر :                                                                                                               
01ّص 

ّ
ّ

ّادرات العامليّ ة ألاولى في الصّ أصبحت الصين تحتل الرتبة العامليّ  ّ 0262سنة   𝟏𝟏𝟎 لع بأكثر من ة للس 
ّة الثانية في الواردات العامليّ الرتبة العامليّ و  ّ% 62.2لع ) ة للس   ة ى أهميّ نة. إضافة إل(  في نفس الس 

 (من الواردات % 2ادرات و من الصّ   %2)ة مثل كوريا الجنوبيّ  ة صناعيّ ة بعض ألاقطار الحصّ 
ّ % 6.2انحصرت صادرات البرازيل و وارداته في حدود  بينما مت مكانة . كما تدعّ  نةفي نفس الس 

ة من املبادالت العامليّ   %0أصبحت تمثل  ة التيّ ة السعوديّ ة كاململكة العربيّ بعض ألاقطار النفطيّ 
ّ ّ لع.للس 

ّ
ّ:  خاتمة

ّجارية العامليّ مكانة بلدان الجنوب في  ألادفاق  التّ  ة أبرزت لناوثائق هامّ  ة ّرة  و بعض العوامل املفس 
 من ّو الاستثمار ألاجنبي املباشر  عوملةمن  من الاستفادة دت على تفاوت بلدان الجنوبأك ّ لها كما

اعدة و بعض ة الجديدة و الصّ ة البلدان الصناعيّ حصّ نتيجة لذلك عمت فتد ّ ، ظاهرة العوملة
ارة شة على غرار الق ّمهمّ لعالم امجاالت أخرى شاسعة من  ظلت فطية في حين ألاقطار النّ 

ّة. إلافريقيّ 
ّ
ّ
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الصين كوريا الجنوبية ة المملكة العربية السعودي البرازيل

%

النسبة من الواردات العالمية النسبة من الصادرات العالمية
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 "تهُ يقيُنشُئ الفّن حق  "الموضوع األّول: 
 حلّل هذا القول وناقشه ُمبيّنا طبيعة العالقة بين اإلبداع الفنّي والواقع

 

 تنبيهات وتوصيات العمل التحضيري / التفكيك
 لحظة الرصد: مساءلة صيغة الموضوع

 
يحتوي هذا القول على أطروحة أو موقف محدّد، يفترض تحليل هذا  -

 يه.القول، وتحديد طبيعة العالقة القائمة بين معان

يحيل هذا املفهوم على معاني إلايجاد، والبناء، والخلق وإلابداع  ُينش ُئ:* -
وهي معاني تظهر الّطابع إلابداعي للعمل الفّني بشكل خاص وللفّن بشكل 

 عام.

 وحر غايتهنشاط ابداعي ذاتي  وانما هم: ليس محاكاة للطبيعة الفن -
 الحقيقة.

 وإلابستيمولوجي بلمة باملعنى املنطقي : ال تفيد املطابقة أو املالءالحقيقة -
 .وتعري وانكشافالحقيقة بما هي فضح 

  

 
 

ملضمون الانتباه إلى الصيغة الخاصة  -
الّذي يضمن فهم املوضوع هو القول 

 والتمّيز فيه.
التعليمة املصاحبة لنّص السؤال مهّمة  -

ألّنها تحدّد مطلوب نّص السؤال وتوّجه 
حو في مقام التفكير، وهي على هذا الن

املساعد بفضلها يمكن أن ُتحدّد السؤال 
 وترصد إلاشكال. 

 

 
 .والحقيقةبين الفن  اشكالية العالقةيثير املوضوع 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

6102- دورة املراقبة  

ال تفهم الحقيقة على معنى 
 اة الواقع.محاك

 + 

استبعاد القول بأن الفن مجال 
 للوهم ناتج عن صلته باملحسوس

 تفهم الحقيقة على معنى ابداع واقع خاص 
 + 

 للفن حقيقة تخصه هي عالمة فرادته.
+ 

الفن يقول الحقيقة التي تعنيه على نحو 
 يخصه. 

رهان الفن ليس انشاء حقيقة 
صة بقدر ما هو التحرر من خا

 الحقيقة 
 + 

الفن ال يستمد قيمته من جهة 
الحقيقة بل يستمدها من 

 الجمال.
+ 

الفن ليس تعبيرا عن حاجة 
 إلرادةللحقيقة بل للحياة أو 

 الحياة.
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 إلانجاز  اتالتمّشي
 

 املقّدمة: -

 التمهيد:  -أ

 بناء املشكل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شكالّية: إلا  -ب

 صياغة املشكل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجوهر: -

التحليل: تحليل أطروحة املوضوع القائلة بأّن 
 الفّن منش ئ لحقيقته وذلك وفق الّتمش ي الّتالي: 

اللحظة ألاولى: الّطابع إلانشائي للحقيقة 
 الفنّية:

 
 

 

 
 الحقيقة شأن العلم اعتبار إثارة التوتّر بين يمكن الانطالق من  إمكانّية أولى:-

، هذا التوتّر هو الّذي لوحده مقابل اعتبار البعض أّن للفّن صلة ما بالحقيقة
 يدفعنا للتساؤل عن عالقة الفّن بالحقيقة.

العلمّية  يمكن الانطالق من إلاشارة إلى التظّنن اليوم على الحقيقة إمكانّية ثانية: -
ومحدودّيتها بالنظر إلى ثراء الواقع وتركيبه، وما يطرحه ذلك من حاجة ماسة إلى 

نزلة إلانسان فيه، وطرح الفّن أفقا خطاب بديل للفهم، فهم أعمق للواقع ومل
إلمكان ذلك، لعّله يكون قادرا إّما على ن يقول الواقع كما هو أو على كشف ثراء 
الّواقع، هذه الحاجة إلى خطاب بديل هي الّتي تلزمنا بالتفكير في عالقة إلابداع 

 الفّني بالّواقع.
تزال الفّن في املتعة الجمالية يمكن الانطالق من التوتّر القائم بين اخ ة:لثإمكانّية ثا

واللهو، واعتبار الابداع الفّني ُمجّرد ترف، وبين اعتباره مجاال لإلبداع والالتزام 
 ، أو اعتبار الابداع ذاته الوجه الحقيقي لاللتزام بالحقيقة.بالحقيقة

 
 

أّية عالقة ممكنة بين الفّن والحقيقة؟ هل ُتحمل هذه  إمكانّية أولى: -
معنى أّن الفّن ُيشارك غيره في البحث عن الحقيقة أم أّنه  العالقة على

هذه الحقيقة يقول الحقيقة الّتي تعنيه وعلى نحو يخّصه؟ وهل ُتفهم 
على معنى محاكاة الواقع أم على معنى ابداع واقع خاص؟ وإلى أّي حّد 
يجوز هذا القول أمام ما يشهده واقع الفّن من تبضيع ألثاره وتمهين 

 بدعة؟للذات املُ 

هل في ارتباط الفّن بالخيال ورّده إلى املتعة نفي لصلته  إمكانّية ثانية: -
بالحقيقة ام تأكيد لقدرته على انشائها؟ وإلى أّي حّد يحّق لنا الحكم 

 على الفّن من جهة الحقيقة إذا كان مطلوبه الجمال؟

ل في ذلك إذا كان التخّيل والتأويل شرط إلابداع الفّني فه إمكانّية ثالثة: -
ما ُيعّد تعاليا على الّواقع وإعراضا عن الحقيقة أم هو ُمقّوم إلنشائها 

 وإعادة تشكيل الواقع على نحو مختلف ومخصوص؟

 
 
 
 

 
بيان أّن الفّن ليس محاكاة للطبيعة وإّنما هو نشاط إبداعي ذاتي وحّر غايته -

 الحقيقة.
 باملحسوس. القول باّن الفّن مجال الوهم ناتج عن صلتهاستبعاد -
بيان قدرة الفّن بما هو إبداع على تجاوز املعطى والواقع العيني، على خالف -

 النشاط التقني والصناعي.
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خصوصّية الحقيقة الفنّية : الثانيةاللحظة 
 :وعالقتها بالواقع

 
 
 ظيف أمثلة مثل: لوحة قارنيكا لبيكاسوتو 

 زوج الحذاء لفان غوغ...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :لحظة الاستخالص: الثالثةاللحظة 
يمكن أن ينتهي التحليل إلى جملة من  -

 الاستخالصات
 
 
 
 
 ّنقاش:ال

 املكاسب: -أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بيان ما يقتضيه الفّن من مقّومات: -
 التخّيل/التجربة الانفعالّية/التأويل/املتعة الجمالّية /التذّوق...

ابق أو املالءمة باملعنى املنطقي بيان أّن الحقيقة الّتي ينشئها الفّن ال تفيد التط-
 والابستيمولوجي، بل الحقيقة بما هي فضح وتعّري وانكشاف.

الحقيقة بما هي انشاء للمعنى مّما يجعل الفّن أفقا لفهم الواقع، ويكون ألاثر  -
 تعبيره رمزّية حاملة ملعنى الواقع.

عطى بل منشأ بيان أن الواقع الّذي تحيل إليه الحقيقة الفنّية ليس واقعا م -
 ورمزّيا.

 الحقيقة بما هي ُتجسيد للفكرة ومجال يتجّلى من خاللها املعقول في املحسوس.-
 
بيان أّن للفن قدرة على قول الحقيقة وإن بصورة مغايرة. مادام يخترق الحجب -

 وينفذ إلى أعماق الوجود.
ء بيان ما يمتلك الفن من وسائط تعبيرّية تجعل منه خطابا أقدر على اجال-

 الحقيقة مقارنة بخطاب العلم.
 ، وذلك في مستويات مختلفة:بيان أّن للفّن حقيقة تخّصه هي عالمة فرادته-

*في عالقة إلانسان بالعالم: يقيم فيها الفّن عالقة بالعالم حدسّية وأكثر شفافّية، 
 وذلك بجعل الاّلمرئي مرئّيا، مّما يمكّن من تجاوز العالقة النفعية باألشياء.

عالقة الانسان بذاته:الفّن بما هو إبداع أو تعبير جسدّي، أو بما هو تعبير عن  *في
 الرغبات الدفينة.

*في عالقته بالغير: يسمح الفّن بالتواصل والتفاهم على أساس وحدة جامعة، يزيل 
 بفضل حقيقته كّل الفوارق نشدانا للكوني.

ع من أشكال اغتراب *في عالقته بالواقع: يكشف الفّن ما قد يوجد في الّواق
 ه.املبدعة والقدرة على تغيير بموجب قدرته على تشخيص الّواقع من منظور الّذات 

*في عالقة بالّتاريخ والحضارة: يحيلنا الفّن إلى حقيقة الوجود إلانساني في لحظة 
 تاريخّية معّينة أو يخبرنا بماض ي الشعوب وكيفّية تمّثل إلانسان للعالم.

 
القول بأّن للفّن حقيقته يعني إّما انعدام الحقيقة املطلقة  نستخلص مثال أّن  -

 والواحدة أو كثرة الحقائق ونسبّيتها.
أو نستخلص أّن للفّن حقيقته الخاصة، الكامنة في آلاثار وألاعمال الفنّية،  -

 حقيقة مخصوصة تتمّنع عن الاستكشاف والاستدالل، باعتبارها حقيقة معيشة.
 
 
بين الحقيقة والجمال مّما يسمح بالقول أّن الحقيقة في  تجاوز منطق التعارض-

 الفّن حقيقة جمالّية، أو هي الجمال ذاته.
والربط بينهما في سياق تجاوز الفصل بين مجال الحقيقة ومجال الانفعاالت، -

 التجربة إلابداعّية، مّما يفض ي إلى انشاء حقيقة جميلة وممتعة ومثيرة لالنفعاالت.
الّرمزي وإلايحائي للحقيقة الفنّية مقارنة بصرامة الحقيقة العلمية تثمين الّطابع -

 وبالتالي كشف قدرة الفّن على انشاء واقع رمزي. هو عالم الحقيقة الخاصة به.
التأكيد على قدرة الحقيقة في الفّن على التطابق مع املعنى والوجود في أعماقه، -

 وتثمين دور الفّن كأفق الحقيقة واملعنى.
ضرورة إلى انتاج الوهم بل أكيد على منزلة الخيال كمقّوم إبداعي ال ُيفض ي الت -
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 الحدود: -ب

 
 
 
 
 

 الكشف عن املسّلمات الضمنّية للموضوع:
ملوقف الّذي ينتصر للفّن كأن نشير إلى ا-

ويمّجده انطالقا من براديغم الحقيقة ذاته 
 الّذي كان يعّد منطلقا ملؤاخذته والتشكيك فيه

 الكشف عن راهنّية املوضوع ورهاناته:
إلانسان في كأن نؤّكد مثال على حاجة الّراهنّية: 

بالفراغ ألانطولوجي اليومي املتّسم  هوجود
تيقي إيتيقي لعّله للقيم، إلى الفّن كأفق استي

يساهم في تخليص إلانسان من هذا الفراغ 
 القيمي.

الّرهان: كأن نشير إلى مكانة البعد الجمالي في 
 تحقيق مطلب التحّرر.

 يسمح بالتحرّر منه، وبالتالي الّنفاذ إلى مستوى أعمق للحقيقة.
 

إلاشارة إلى أّن الفّن ال يستمّد قيمته من جهة الحقيقة بل يستمّدها من  -
 الجمال.

وإن كان قادرا على إنشاء  إلاشارة إلى أّن التظّنن على الفّن يظّل حّتى-* -
حقيقته ال ينفي إمكان التظّنن عليها ما دام باإلمكان التظّنن على 

 الحقيقة كمعيار للحكم والتقييم.

إلاشارة إلى أن الفّن ليس تعبيرا عن حاجة للحقيقة بل للحياة أو إرادة  -
 الحياة.

ساليب تنسيب القول بأن للفّن حقيقة واحدة نظرا لتعدّد املدارس وألا  -
 والرؤى الفنّية.

التساؤل عن قيمة الحقيقة في الفّن بالنظر إلى واقع تبضيع الفّن  -
 وتمهينه وتوظيفه إيديولوجّيا واستثماره اقتصادّيا.

  

فيه الذاتي  وتمعين يتداخل: الانتهاء الى أن الفن فعل ابداع الخاتمة
يوفر ما  وهو بقدر باملوضوعي، الفردي بالكوني، الشكل باملضمون، 

املتعة يرنو الى التحرر لكن شريطة أن يكون فنا مبدعا متحررا من 
 الكوني الانساني.  ومراهنا علىالعقل ألاداتي" »وهيمنة سلطة النجاعة 

-  
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 هل من تعارض بين اعتبار الهويّة انتماء   :الثّانيالموضوع 
 واعتبارها مشروعا يتشكّل تاريخيّا؟                    

 وتوصياتتنبيهات  / التفكيكالعمل التحضيري 
 لحظة الرصد: مساءلة صيغة املوضوع 

هل من تعارض...؟ = صيغة تساؤلية استفهامية تتطلب الوقوف على وجوه  -
 .وحدوده وأبعاده وضمنياتهالتعارض 

 مستويات. يتطلب املوضوع النظر في ثالث -

 املستوى الداللي: 

 
 : الهويةتحديد داللة 

  
 

 املستوى املنطقي : 

  
    

 هل 
  

 
 املستوى النقدي: 

باعتبار أن مساره ليس تقدميا بالضرورة بالنظر املراهنة على التاريخ  تنسيب -
الى ما تعيشه املجتمعات اليوم من صراعات مردها التقوقع على الخصوصيات 

 .ورفض الاختالف

والهيمنة املراهنة على التاريخ باعتبار أن التاريخ هو تاريخ القوة  تنسيب -
 يجعل الهوية موضوعا مركزيا للصراع.  والاستغالل بما

 

 

تباه الى صيغة املوضوع هو الذي الان -
 يضمن فهم مطلوبه.

الانتباه الى نوعية السؤال "هل من  -
تعارض...؟" و مطلوبه املرتبط بالتفكير 

 في وجوه التعارض و حدوده.

الانتباه الى أهمية إلاشتغال على  -
 املفهمة.

 
 

 
 

باالشتغال على أحد  يمكن الاكتفاء -
 املستويين ألانطولوجي 

 وبولوجي.ثرنالا أو 

 
 

امكانية الانتباه الى إلاستتباعات  -
الهوية  والقيمية لعالقةالسياسية 

 بالتاريخ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6102-دورة املراقبة  

هي مجموع الخصائص الثابتة التي على  بما هي انتماء:
 ألافراد التمسك بها. 

هي كيان موسوم بالتغيير  بما هي تشكل تاريخي:
 .والصيرورة والاختالف

 مسوغات التعارض 

 مسوغات التكامل

 أنطولوجيا 

 أنثروبولوجيا

 أنطولوجيا            

 أنثروبولوجيا
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 إلانجاز  التمّشيات
 

 املقّدمة: -1

 التمهيد:  -أ

 بناء املشكل

 
 
 
 
 
 
 
 

 إلاشكالّية:  -ب

 صياغة املشكل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :الجوهر -6

تماء والتشكّل الّتاريخي في الّتعارض بين الاناللحظة ألاولى: 
 :للهوّية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
يحيل إليه التساؤل عن  ممايمكن الانطالق  إمكانّية أولى:-

في إلانسان من مراوحة بين الوحدة والكثرة أو الّتجانس  إلانساني
 .والاختالف أو النسبي واملطلق

العوملة من مما أفض ى إليه واقع يمكن الانطالق  إمكانّية ثانية: -
أشكال صراع وعنف برّرت الخطاب حول داللة الهوّية في عالقة 

 بالّتاريخ.
سعي إلانسان يمكن الانطالق من التوتّر القائم بين  ة:لثإمكانّية ثا

إلنشاء تصّورات ثابتة حول ذاته وبين ما يكشف عنه تاريخه من 
 تغّير وتكّثر وهو ما يشّرع التساؤل عن داللة هوّيته.

 
 

هل يتعارض  على أّي نحو تتحّدد الهوّية؟ كانّية أولى:إم -
مشروعا تحديدها بما هي انتماء مكتمل مع اعتبارها 

أم يمكن تصّور الهوّية على نحو  ؟تاريخّيا يتشّكل
يتجاوز هذا الّتعارض؟ وغلى أّي مدى يمكن استيفاء 

 الّنظر في إلانساني ضمن أفق مفهوم الهوّية؟

ن تعارض بين النظر إلى الهوّية بما هل م إمكانّية ثانية: -
هي معطى وبين اعتباها كيانا تاريخّيا؟ هل يفض ي 
القول باالنتماء كمحدّد للهوّية إلى نفي تاريخّيتها؟ وهل 
يقتض ي القول بالّتاريخّية إنكار قيمة الانتماء أم يمكن 
تصّور الهوّية على نحو يؤّلف بين الانتماء والّتاريخ؟ 

ي التفكير في إلانساني ضمن هذه وهل يمكن أن يستوف
 الثنائّية؟

 
 

 مسّوغات التعارض: -0

 انتماء:تحديد سياقي للهوّية بما هي  -أ

ترتبط الهوّية بداللة منطقّية تحيل على منطق "الهو  -
 هو"

 الهوّية هي ما به يعرف الفرد ذاته ويتعّرف إليها.  -

جوده الهوّية جوهر بسيط ُمتقّوم بذاته وال يحتاج في و  -
 لغيره.

تحديد داللة الهوّية بما هي جملة من الخصائص - -
 الّثابتة ليس على ألافراد إاّل التمّسك بها.

الاعتقاد في وجود هوّية مكتملة بما هي وحدة بسيطة  -
 تّتسم بالّتعالي.

 تحديد سياقي للهوّية باعتبارها تشّكال تاريخّيا: -ب

والصيرورة الهوّية بما هي كيان موسوم بالتغّير  -
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في الّتكامل بين الانتماء والتشكّل الّتاريخي  :الثانيةاللحظة 
 :للهوّية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 والاختالف.

والّزائل،  تحديد داللة الّتاريخ بما هو الّحادث والعرض ي -
أو اعتباره مجال تيه وضياع ووهم بما أّن الّتاريخ هو 

 فضاء الحركة والتعدّد.

 مسّوغات الّتعارض: -6

 املستوى ألانطولوجي: -أ

اعتبار الهوّية بما هي إنّية بسيطة منغلقة ومنثنية على  -
 ومنتمية إلى عاملا الّباطني في استقالل عن الّتاريخ.ذاتها 

فهم الهوّية بما هي إنّية مستقّلة عن كّل أشكال  -
 الغيرّية.

 املستوى ألانثروبولوجي: -ب

اعتبار الهوّية بما هي انتماء إلى خصوصّية ثقافّية  -
منغلق ال يتفاعل مع الّتاريخ وُمعاِد لآلخر وناِف 

 لالختالف.

 خر املغاير مهّددا لالنتماء.اعتبار آلا  -

الّنظر إلى الانتماء على أّنه معطى عرقّي أو دينّي أو  -
إيديولوجي أو لساني ال يكون إاّل نقّيا واحدا ورفيعا، 

 واعتبار الّتاريخ باعتباره ُمفسدا لذلك الانتماء. 

*** يمكن أن نستخلص في هذا املستوى من التحليل  -
فض ي إلى الانغالق والجمود أّن إلاقرار بالتعارض قد ي

 والدغمائّية والاقصاء والتعّصب والعنف والصدام.

 
 

 مسّوغات الّتكامل: -0

إلى هوّية مرّكبة  يمكن أن يكون  الانتماءبيان أّن  -
 ومتعدّدة ومختلفة ومتغّيرة ومنفتحة.

 يتشكّل عبر املراس والبناء بيان أّن الهوّية كيان تاريخي -
بداع وهو ما يقتض ي الوعي والتغيير والتجديد والا 

 وإلارادة والاختيار.

النظر إلى الّتاريخ كتاريخ للتقّدم والحرّية وهو ما يجعل  -
 منه شرطا وأفقا لتشكّل الهوّية.

 مستويات التكامل: -6

 نطولوجي:املستوى ألا  -أ

إلانية كيان تاريخّي: إلانسان ليست له إنّية معطاة بل  -
 له تاريخ أو هو تاريخ.

الهوّية ليست كيانا ماقبلّيا وثابتا بل هي مشروع حّر  -
 ومهّمة وإنشاء تاريخي.

 انفتاح الانّية على التعدّد والتغّير. -

إلانسان يصنع ذاته إذ يصنع الّتاريخ، كما يصنع  -
 الّتاريخ إذ يصنع ذاته.

 مع في العالم وفي الّتاريخ.–الهوّية تفرض الوجود  -
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 الكشف عن املسّلمات الضمنّية للموضوع:
 هوّية.خارج مفهوم الإمكان الّنظر في إلانسان كأن نشير إلى -

 الكشف عن راهنّية املوضوع ورهاناته:
نشير إلى ما تعيشه املجتمعات اليوم من صراعات  الّراهنّية: كأن

 مرّدها التقوقع على الخصوصّيات ورفض الاختالف.
أو إلاشارة إلى ما تتعّرض له الهوّية اليوم من تحدّيات مّما يجعلها 

 موضوعا مركزّيا للصراع.
حاجتنا إلى التحّرر من كّل فكر دغمائي أو  الّرهان: كأن نشير إلى

 .التوق إلى الكوني

 ي:املستوى ألانتروبولوج -ب

  بين الخصوصّيات. قفالهوّية هي حاصل التثا -

 .لكّل هوّية ثقافّية بعدان: بعد خصوص ي وآخر كونّي  -

الخصوص ّي والكونّي يتشّكالن على حّد سواء في التاريخ  -
 وبالتاريخ.

 الخصوص ّي والكونّي في تفاعل تاريخّي دائم.  -

ة الهوّية إلانسانّية هي كينونة تفيد وحدة الكثرة وكثر  -
 الوحدة.

*** يمكن أن نستخلص في هذا املستوى الّثان من  -
 التحليل أّن إلاقرار بالتكامل يفض ي إلى: 

 * استبعاد وهم الّتعالي عن الّتاريخ في تحديد إلانساني. -

 *تحديد قيمة الّتاريخ في تحديد مقّومات الانتماء. -

 *الاعتراف باآلخر واغناء الّذات )الّتسامح الّسلم( -

 اعتبار أّن التعارض يمكن أن يكون ظاهرّيا* -

 
: الانتهاء الى أن الهوية مهمة تتشكل عبر الخاتمة

 وصلفي اتجاه  مكانامسافة يضطر املرء الى قطعها 
 أصلفي اتجاه  زماناباالخر يدرك باالختالف معه و 

يستدعيه دون أن يكرر ذاته معه، فتستهويه لذة 
ا عدم الاستقرار التعرف على ابداعات هوية ال يحرجه

 و ال يربكها الاختالف.
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مادي أو تجسيم 
 تمثيل ذهني

نسقي  تمثيل
 للواقع

مصغر  تصميم
 ومبسط ومتناسق

هندس ي  بناء
ال يجسم 

الظواهر كما 
 هي في الواقع

 

 
 

 تحليل نصّ : لثّالثالموضوع ا
 

ليس هنالك فعليّا أّي مالحظة تخّص الشكل الهندسي لُجزيِء أو حتّى لذّرة ما. صحيح أنّنا حين نُفكّر في الذّرة وحين نبني 
الحظة، فنحن نرسم في الغالب تمثاّلت هندسيّة على السبّورة أو على الورقة أو، في غالب نظريّات لتفسير الوقائع الم

دقّة وأناقة مّما يقدر رسمه  رياضيّة أكثراألحيان وبكّل بساطة، في أذهاننا وتكون تفاصيل هذه التمثاّلت المصاغة في قوالب 
التّمثالت ال توافق شيئا يُمكن مالحظته مباشرة في دّخل في هذه صحيح، بيد أّن األشكال الهندسيّة التّي تت ريشة. هذاقلٌم أو 
. إّن هذه التمثاّلت ليست سوى دعامة ذهنيّة، وأداة للتفكير، وواسطة أداتيّة نستنبط بفضلها، وعلى أساس الواقعيةالّذرات 

نُجري  إنّناارب الجديدة التّي نعتزم إجراءها. النتائج التجريبيّة التّي جّمعناها، تقديرا معقوال لقيمة النتائج التّي ستوفّرها التج
وما إذ كانت، تبعا لذلك،  التقديرات معقولة كانت هذههذه التجارب لنتبيّن ما إذا كانت تُؤّكد تقديراتنا، وبالتّالي ما إذا 

ٌٌ ماة" ألحالتّمثالت أو النماذج التّي نستعملها مالئمة، الحظوا أنّنا نفّضل أن نقول "مالئمة" وليس "صحي  نّه حتّى يُعّد وص
 حيحا، يجب أن يكون قابال للمقارنة مباشرة مع الوقائع عينها، وهذا ليس ممكنا عموما لنماذجنا)...(.ص

اك رتمام الوعي بوضعيِّة من الجائز تلخيصها على النحو التّالي: بقدر ما يُصبح ذهننا قادرا على إد لقد أصبحنا واعين
ام سغر، نجد الطبيعة تتصّرف تصّرفا مخالفا تماما لما نالحظه في األجصفأ رغصأ ةيّ مسافات أقصر فأقص ومقاطع زمن
أّي نموذج يصاغ بحسب ما توحي به تجربتنا في العالم الماكروفيزيائي غير  حّد يجعلالمرئيّة والملموسة في محيطنا إلى 

را ممتنعا فحسب، بل غير قابل للتصّور، أو قادر على أن يكون "صحيحا". إّن نموذج يُرضينا تماما من هذا الصنٌ ليس أم
                                     ه يظّل، رغم ذلك، خاطئا.كنّ لتصّوره و بالتأكيدة إنّه يمكن لنقل بأكثر دقّ 

 إرفين شرودنغر                                                                                                                                        
 الفيزياء الكوانطيّة وتمثل العالم 

 
 

 حلّل هذا النص في صيغة مقال فلسفي مستعينا باألسئلة التّالية:         
 ما عالقة النموذج بالنظريّة والتجربة؟ -

 ي تحكم الظّواهر الميكرسكوبيّة؟هل تتوافق القوانين التّي تحكم الظّواهر الماكروسكوبيّة مع القوانين التّ  -

 هل يُبنى العلم على المطابقة أم على الُمالءمة؟ -

 هل اليأس من وجود نموذج مكتمل يُفضي إلى الزهد في طلب الحقيقة؟ -
 

 وتوصياتتنبيهات  / التفكيكالعمل التحضيري 
 

                           
 
 
 

 
 

 
 النموذج تمثيل رمزي لوضعية مركبة

  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  املفهمة تتعلق هذه اللحظة بمهارة -

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6102-دورة املراقبة  

 داللة النموذج
 

 معايير صالحية النموذج
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 تمثل ممكن
للواقع املدروس 
من بين ممكنات 

 اخرى 

 استحالة تطابق
 النموذج مع

 الظاهرة املركبة

النماذج العلمية 
 تقديرات نظرية

التحقق من  يتم
 صالحيتها تجريبيا

الاستعاضة عن 
/  صواب ثنائية

 بثنائيةخطأ  
 مالئم / غير مالئم

دحض الواقعية 
التي تقر  الساذجة

باملطابقة بين النماذج 
 والواقع

الذي  نقد املوقف الوضعي
يدعي قدرة العلم على كشف 

ووصف الواقع املوضوعي 
 و توقعها  و تفسيرها ظواهره

بين  تجاوز الفصل
عالم ماكروفيزيائي    

  وعالم ميكروفيزيائي

اعتبار املالءمة معيارا 
اساسيا للعلم يفض ي 
الى هيمنة نزعة ادائية 

تضخم من قيمة 
النجاعة و تفقر الواقع 

و تنتج أزمة معنى و 
 قيمة. 

النموذج هو تمثل 
الئم و مفيد لدراسة م

 الوقائع العلمية

ليس النموذج 
مجرد تمثالت 
ذهنية تصف 

الواقع و تتطابق 
 معه

 
 

 
 
 

الطابع التقريبي 
+     والظرفي 

الواقع في  إدراكليس شأن العلم 
 ذاته

 للنماذج العلمية
 

 
 

 الوقائع العلمية لدراسةومفيد تمثل مالئم النموذج العلمي 
 

 
 

 
 
 

ان النمذجة هي اعادة صياغة الواقع و 
 تجريده من واقعيته املباشرة

 
 بين النموذج العلمي و الوقائع املدروسة مشكل العالقةالانتهاء الى ان النص يثير 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
يمكن التمييز في هذه اللحظة الثانية بين  -

 صالحية نظرية

+ 
 صالحية تجريبية

+ 
 صالحية عملية

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

الانتباه الى ما تتضمنه هذه اللحظة من  -
 الى النموذج انتقال من الحديث عن

 .النمذجةالحديث عن 

  
 
 
  

 
 
 
                                                                                  

 

 إلانجاز  والتوصيات التمّشيات

 العلمية بستمولوجية للنمذجةالقيمة الا
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 :املقّدمة-1

 التمهيد:  -أ

 بناء املشكل

 
 
 
 
 
 

 إلاشكالّية:  -ب

 صياغة املشكل:

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الجوهر: -

 العلميةالكاتب الّتي تعتبر أّن النماذج وحة التحليل: تحليل أطر 
مالئمة وأّن املعرفة العلمّية ليست  أداتيةسند للتفكير ووسائط 

تقريبّية لوقائع ال متناهية التركيب وذلك حسب  صورةإاّل 
 الّتالي: التّمش ي الحجاجي 

 :داللة النموذج العلمياللحظة ألاولى: 
 ترتبطلة النموذج هذه اللحظة املتعّلقة بمسألة تحديد دال

على املعاني  في إنجازها عتمدنبمهارة املفهمة وهي مهارة يمكن أن 
توظيف بعض  يمكن ااملخصوصة بداللة النموذج في النّص، كم

املكتسبات الفلسفّية في هذا وذلك باستبعاد الدالالت املجاورة 
ملفهوم النموذج العلمي، توظيفا يخدم السياق الداللي للنموذج 

 الامتحان. في نّص 
 
 
 
 

 :معايير صالحّية النموذج: الثانيةاللحظة 
 
 
 

 
الّتحّوالت إلابستيمولوجّية يمكن الانطالق من  إمكانّية أولى:-

ر في مستوى بنية املعرفة العلمّية الّتي ّيعد اعتماد للعلم املعاص
النماذج فيها ُمرتكزا ومقّوما من مقّوماتها، مّما يستدعي التفكير في 

 القيمة إلابستيمولوجّية لهذه النماذج.
املوقف الّذي يفرط في تمجيد يمكن الانطالق من  إمكانّية ثانية: -

دروسة، وما يستوجبه قدرة العلم عل إلاملام بحقيقة الّظواهر امل
ذلك من مراجعة ابستيمولوجّية وفلسفّية في ضوء ما يكشف 

 عنه واقع العلم.
 
 

ما داللة النموذج العلمي؟ وما طبيعة  إمكانّية أولى: -
عالقته بالوقائع املدروسة؟ هل هو استيفاء لنظام 
املوجودات وحقائق ألاشياء أم أّنه صورة تقريبّية لها؟ 

دّد تبعا لذلك القيمة وعلى أّي نحو تتح
 ؟إلابستيمولوجية للنمذجة في العلم

إذا سّلمنا بّن النماذج العلمية هي مجّرد  إمكانّية ثانية: -
تمّثالت ذهنية ال تصف الواقع وال تتطابق معه ففيما 
تكمن قيمتها إلابستيمولوجية؟ أال يؤّدي ذلك إلى 

 التشكيك في قدة العلم على إدراك الحقيقة؟
 
 
 
 
 
 

يان أّن النموذج تجسيم مادّي أو تمّثل ذهنّي في بناء ب -
 النظرّيات حول الّظواهر.

تمّثل نسقي للواقع مهما كان شكل هذا أّن النموذج  -
التمّثل على معنى النموذج املادي أو الّصوري وعلى 

 صورته ألاكسيومّية أو شبه ألاكسيومّية.

تصميم مصغّر ومبّسط ومتناسق وفق أّن النموذج  -
يغ رياضّية دقيقة لظاهرة مرّكبة ال يمكن الّتعامل ص

 معها على نحو مباشر.

أّن النموذج بناء هندس ي ال يجّسم الّظواهر املدروسة  -
 كما هي في الواقع.

 
 

بيان أّن النموذج تمّثل ممكن للواقع املدروس من بين  -
 ممكنات أخرى وال معنى العتباره صحيحا أو خاطئا.

ملعرفة العلمّية إلى دراسة وقائع معقّدة بيان أّن توّجه ا -
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 القيمة إلابستيمولوجّية للنمذجة:: الثالثةاللحظة 
الانتقال من في هذه اللحظة إلى يمكن أن ينتهي التحليل  -

الحديث عن النموذج داللة وصالحّية إل الحديث عن النمذجة 
هذا املسار يبنى العلم ويشتغل كمسار بناء النماذج، وعلى أساس 

 العلماء.
 
 
 
 
 
 
 
 
 ّنقاش:ال

 املكاسب: -أ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

والمتناهية التركيب يعني استحالة تطابق النموذج مع 
 الظاهرة.

النماذج العلمّية تقديرات نظرّية يقع التحقّق من مدى  -
صالحّيتها تجريبّيا، ال بهدف إثبات صّحتها أو خطئها بل 

 بهدف إثبات مالءمتها.

بثنائّية مالئم/غير الاستعاضة عن ثنائّية صواب خطأ  -
مالئم، نظرا الستحالة املقارنة املباشرة بين النماذج 

 والوقائع.

*** يمكن أن نستخلص في هذا املستوى من التحليل  -
أّن للنماذج طابعا تقريبي وظرفي وأّنه ليس من شأن 

 العلم إدراك الّواقع في ذاته.

 
 

ئع النموذج العلمي هو تمّثل مالئم ومفيد لدراسة الوقا -
 العلمّية وهو ما يفيد:

ضرورة دحض الّواقعّية الساذجة الّتي تقّر باملطابقة  -
 بين النماذج والواقع.

ضرورة نقد كذلك املوقف الوضعي الّذي يّدعي القدرة  -
العلم على كشف الواقع املوضوعي ووصف ظواهره 

 وتفسيرها وتوّقعها.

 تجاوز الفصل بين العالم املاكروفيزيائي والعالم -
 امليكروفيزيائي.

*** يمكن أن نستخلص عل هذا النحو أّن نمذجة  -
الواقع هي إعادة صياغته وتجريده من واقعّيته 

 املباشرة.

 
تجاوز املوقف الوضعي والعلموي القائل بعلمّية  -

مطلقة، والقائم على بنية ثابتة للعلم دون الوقوع في 
 نزعة ريبّية إزاء العلم.

 

 ي والحتمي للظواهر.تجاوز التصّور آلال -

 

تجاوز جملة من الثنائّية التقليدّية من قبيل  -
 ذات/موضوع، حقيقة/خطأ، تفسير/تأويل...

 

تأكيد خصوبة العقل العلمي فيما يتعّلق بتعدّد نماذج  -
الّتعامل مع الّظواهر وتوسيع أفق املعرفة العلمّية 

 بإعطاء داللة جديدة ملفهوم الّواقع.
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 الحدود: -ب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الكشف عن املسّلمات الضمنّية للموضوع:
نبرز أّن القول بنسبّية النماذج وتعّددها ال يفض ي إلى كأن -

  التشكيك في قدرة العقل العلمي.
 ورهاناته:الكشف عن راهنّية املوضوع 

على راهنّية النّص بالنظر إلى التحّوالت نؤّكد  الّراهنّية: كأن
  الحاصلة في بنية العلم وفي مفاهيمه وطرائقه.

قدرة العلم على تجديد ذاته والتحرّر من  الّرهان: كأن نشير إلى
 .أوهامه

 
 

الءمة معيارا أساسّيا للعلم يفض ي إلى هيمنة اعتبار امل -
نزعة أداتّية تضّخم من قيمة النجاعة وتفّقر الواقع 

 وتنتج أزمة معنى وقيمة.

اعتبار النماذج تمّثالت ذهنّية قد يفهم في معنى تحويل  -
النماذج إلى ُمجّرد حيل أو وصفات جاهزة في خدمة 

أدوات مشاريع ال إنسانّية تكون النماذج في إطارها 
 للهيمنة والاستبداد.

القول إّن العلم من حيث هو تفكير من خالل النماذج  -
ن يحّول أيجب  قد كّف عن مطابقة الوقائع ال

 املمارسة العلمّية إلى ترف فكري وملهاة للعقل وموت
 للواقع ونسيان للوجود.

 
الانتهاء الى أن التظنن على النمذجة ال يعني  الخاتمة: -

ل يستدعي التفكير في "نمذجة بديلة" التخلي عنها ب
يتحمل فيها رجال العلم و الفلسفة و السياسة 
مسؤوليتهم في انقاذ العالم من جنون الهيمنة و هوس 
املصلحة و في توجيهه نحو ما هو ايتيقي أمال في انشاء 

 "علم بضمير"
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