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المواطنة في الوطن العربي
عصر اإلقطاع  ،وأصب َح الناسُ ي َ
ت الغرب ّي ِة  ،فأُل ِغ َي ْ
َ -١
ُخاطبون
ت ألقابُ
برز منذ
قرون مفهو ُم المُواطن ِة في المجتمعا ِ
ٍ
ِ
ِ
لططان
لااكم أو
كمواطنين ال َك َرع ةي ٍة
ٍ
ٍ
ت اإلصالا ّي ِة عندنا قد ميّزوا تمييزا واضاا َ
-٢
وباالنتقال إلى عالمِنا العربيّ َفم َِن المفي ِد التأكي ُد عطى أنّ رُ وّ ا َد الاركا ِ
ِ
ت
ب التق ُّد ِم الذي ااولوا
االقتباس منه  ،فتا ّدثوا عن الارّ يا ِ
ب االلتعماريّ الذي قاوموه داخ َل أوطانهم  ،وغر ِ
بين الغر ِ
َ
إلطالع الشعوب العربيّة عطى
العا ّم ِة في أوروبّا  ،وعن الدلاتير  ،وعن دولة المؤلّلات  ،وعن المُوا َطن ِة  ،وما ذلك ّإال
ِ
ب التق ّد ِم الذي يتم ّت ُع به الغربُ في عصرالاداثة
ألبا ِ
الااكم بأمره  ،عطى الرغم من
ظم الجمهوريّة  ،ما زالوا رعايا اللطط ِة  ،ورعايا
 -٣لكنة
َ
ِ
العرب  ،وبعد ميال ِد ال ُن ِ
الوطن َ
المظاهر الشكطيّة كالدلاتير والمجالس النيابيّة واالنتخابات ولَئِنْ كانت الم َ
والذ ْو ِد عنه  ،فإنّ
ُواطن ُة مرتبطة باُبّ
ِ
ِ
ٌ
ُّ
بشكل ألال ّي بالارّية ؛ فال
ذلك ال يت ُّم إال إذا شعر المواطن بأنه يتمتع بحقوقه المتالزم ِة مع واجباته وهذه كطها مرتبطة
ٍ
المواطن بااترام قِ َيم الم َ
م َ
ُ
والدفاع عن المصطا ِة العا ّم ِة  ،وهي
ُواطن ِة ،
طالب اللطط ُة
يجوز أن ُت
ُواطن َة من دون ارّ ي ٍة  ،وال
َ
َ
ِ
ِ
ٌ
الناس واقوقِهم وتططُّعاتِهم
أرزاق
ب
غارقة في الفلا ِد عطى الا ِ
ِ
ِ
الشعور بالم َ
ُفر ُز الااج َة إلى االلتجا ِء إلى الجماع ِة  ،أو العشير ِة  ،أو الطائف ِة
ضعف
-٤
ومن المعروفِ أنّ
َ
َ
ُواطن ِة ي ِ
ِ
الشعور بالم َ
ُواطن ِة  ،تتوارى ال َن َع ُ
رات العشائر ّي ُة والطائف ّي ُة الضيّق ُة وهذا َيقتضي
ومع َت َج ُّذ ِر
وعطى العكس تماما  ،فإ ّنه َ ،
ِ
الدول الراقي ِة
أجيال ُم َتنوّ َر ٍة جدير ٍة الاقا بقياد ِة األ ّم ِة  ،والوصول بها إلى مصاف
اعتما َد ليال ٍة تربو ّي ٍة قادر ٍة عطى تنشئ ِة
ٍ
ِ
َ
تجاوز
الصغير فالبُ  ،بل
الوطن
بمفهوم المُوا َطن ِة عطى ملتوى
الضرر
ُطاق
َ
ِ
 -٥إنّ واق َعنا اليو َم – مع األلفِ – لم ي ِ
ِ
ِ
المجال لتف ّ
شي
وضعف معه الشعو ُر بالهويّة ِ القومي ِة  ،ما أفل َح في
ار القومي ،
الوطن
ذلك إلى
َ
ِ
الكبير  ،فتالشى وهْج التي ِ
ِ
ِ
رارها
ت القبط ّي ِة والطائف ّي ِة والمذهب ّي ِة  ،وهذا كطّه يُمهّد اللُب َل لتاقيق أهدافِ
النزعا ِ
َ
الطامعين بالليطر ِة عطى موار ِد األ ّم ِة وق ِ
لتطفو
ت التارّ ِر العرب ّي ِة ،
ب ذلك  ،كما يرى بعضُ البااثين  ،انالا ُر الطبق ِة الولطى التي ُتش ّك ُل دعام َة اركا ِ
ومن ألبا ِ
َ
ٌ
ٌ
َ
وارتبط ْ
اللطح فئة اجتماعيّة منْ
المال العالميّ اِماية
برأس
ت
بالقرار اللياليّ ،
كبار األثريا ِء التطاعت التا ّك َم
عطى
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
األايان اطيفة لطقوى األجنب ّي ِة ض ةد المصطا ِة الوطن ّي ِة
بعض
أصبات في
الداخل  ،ودعما لنفوذها  ،ا ّتى
لمصالاها في
ِ
ِ
ِ
ب اتما أنْ
المدن العربيّة !
بيل األثريا ِء في
ومن الصع ِ
َ
يركب اللفين َة ذا َتها ل ّكانُ األايا ِء الفقير ِة المُعْ دَ َم ِة ول ّكانُ أرخ ِ
ِ
ب الاداث ِة
يخطو العال ُم العربيُّ خطوا ٍ
األوضاع ال يمكنُ أنْ تتغي َّر  ،وال يمكنُ أن
 -٦من هنا يبدو َجطيّا أنّ
ت ثابتة في در ِ
َ
َ
واإليمان بالارّ ي ِة شِ عارا
العدل اللياليّ ،
ت قائم ٍة عطى
األوضاع الليال ّي ِة انطالقا من مؤلّلا ٍ
تغيير
دون
الاقيق ّي ِة من
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
الجهل وااللتبدا ِد والتخطُّفِ ؟
وتطبيقا فمتى ُتط ُّل عطينا شمسُ الارّ ي ِة لاطعة نقيّة ال تاجبُها غيو ُم
ِ
د ابيب الجنااتي – بتصرّف
مجطّة العربيّ – العدد  – ٦٣٦تشرين الثاني ٢١١١

أوالً  :في فهم النص وتحليله :
 -١ا ّدد الكطمة المفتاح في الفقرة الثالثة من النصّ  ،وأوضح عالقتها بمضمونه ()١
 -٢كيف يبدو واقع الم َ
ُواطنة عند العرب ؟ أجب بااللتناد إلى الفقرة الخاملة من النصّ (½)١
 -٣اشرح في لياق النصّ المقصود بك ّل من العبارتين اآلتيتين )١( :
 ال يت ُّم ابّ الوطن ّإال إذا شعر المواطن بأ ّنه يتم ّتع باقوقه المتالزمة مع واجباته تالشى وهج التيّار القوميّ -٤ا ّدد وظيفة الكالم األبرز في هذا النصّ  ،وعطّل إجابتك ()١
ّ -٥
لخص الفقرة الثالثة من النصّ  ،في ما بين ٢١ – ١١كطمة  ،مراعيا أصول التطخيص (½)١
 -٦ضع تصميما لطنصّ تظهر فيه أقلامه الكبرى  ،والتخرج الفكرة الرئيلة لكل منها (½)١
ّ
بخط في النصّ  ( :قد – ّإال – أو ) ( ½)١
 -٧أوضح وظيفة كل من أدوات الربط المشار إليها
 -١اضبط بالاركات المالئمة أواخر الكطمات في ما يأتي )٢( :
 إنّ الاركات اإلصالايّة َت ْن ُشد الارّ يات العامّة
 -ال يجوز أن َت ْق َتصِ ر الارّ ية عطى مظاهر شكطيّة كالدلاتير والمجالس النيابيّة واالنتخابات

ثانيا ً  :في التعبير الكتابي )٩( :
يرى الكاتب أنّ الم َ
ت طائف ّي ٍة أو مناطق ّي ٍة ضيّق ٍة
ُواطن َة الاقيق ّي َة ال ُتبْنى عطى َوالءا ٍ
بالوطن إلى مصاف
الصايح  ،وتلمو
أنشئ مقالة تشرح فيها هذا القول  ،وتوضح
األلس اللطيم َة التي ُتعم ُّق االنتماء الوطنيّ
َ
َ
ِ
الدول الراقية

عمالً موفقا ً

الم َ
ُواطنة في الوطن العربيّ
إجابات مقترحة
أوالً  :في فهم النص وتحليله :
 -١الكطمة األكثر تواترا في الفقرة الثالثة من النصّ هي " المُوا َطنة "  ،فقد وردت بارفيّتها ثالث مرّ ات  ،عدا الكطمات
التي تدور في فطكها " رعايا – الوطن – المواطن "  ،وهذه الكطمة ّ
تمثل قطب الراى في النصّ ألنّ غاية الكاتب كانت
التعريف بمصططح الم َ
ُواطنة  ،وتاديد الشروط الالزمة إلزالة العوائق التي تاول دون تاقيقها وممارلتها بشكل لطيم

استخرج التلميذ الكلمة األكثر تواتر ًا من الفقرة الثالتة (½ عالمة)  ،أوضح عالقة هذه الكلمة بمضمون النص (½
عالمة) .

 -٢لطّط الكاتب الضوء عطى واقع المُوا َطنة عند العرب  ،وال ليّما في الفقرة الخاملة من النصّ  ،ايث بدا واضاا ضعف
هذا المفهوم  ،وتراجعه في جوّ مشبع بالنزعات ال َقبطيّة والطائفيّة والمذهبيّة  ،هذا الجوّ الذي أ ّدى إلى تراجع االنتماء الوطنيّ
والقوميّ بشكل خطير لمصطاة االنتماءات الضيّقة التي ُتفضي إلى الضعف والتف ّكك  ،ما يا ّقق أهداف األعداء الطامعين
ومن ألباب ذلك انالار الطبقة الولطى التي ّ
تمثل الدعامة األلاليّة لطشعور بالم َ
ُواطنة  ،وتعزيز االنتماء القوميّ ولع ّل
اللبب األه ّم هو أنّ الليطرة الاقيقيّة عطى األنظمة العربيّة هي في يد كبار األثرياء المرتبطين بالقوى األجنبيّة عطى الاب
المصالح الوطنيّة  ،وهؤالء ال تعنيهم لوى مصالاهم

أوضح التلميذ واقع المواطنة عند العرب بشك ٍل صحيح ٍ وحدد األسباب ( عالمة )  ،والصياغة ( ½ عالمة) .
 -٣من العبارات المميّزة التي التخدمها الكاتب في هذا النصّ :
 ال يتم حب الوطن إال إذا شعر المواطن بأنه يتمتع بحقوقه المتالزمة مع واجباته  :والمقصود بهذه العبارة أنّ االنتماءالب بتنفيذ ما عطيه
الاقيقيّ لطوطن ال يت ّم ّإال إذا تم ّتع المواطن بجميع اقوقه مقابل قيامه بواجباته كامطة  ،وال يجوز أن ي َُط َ
ما لم ياصل عطى اقوقه
 تالشى وهج التيار القومي  :يعني الكاتب بهذه العبارة أنّ المشاعر القوميّة التي كانت تواّد بين العرب  ،وتا ّدد أهدافهمبعيدا عن النزاعات اإلقطيميّة الضيّقة  ،أخذت تضعف وتتراجع لمصطاة التقوقع واالنعزال والتفرقة  ،وبالتالي الضعف
والتخطّف

شرح التلميذ معنى كل تعبير بدقة (½ عالمة).

 -٤بما أنّ التركيز في هذا النصّ عطى المرلطة نفلها فإنّ وظيفة الكالم األبرز فيه هي الوظيفة المرجعيّة اإلفهاميّة ألنّ
غاية الكاتب اناصرت في إيضاح مفهوم المُوا َطنة عند العرب  ،وما آلت إليه من ضعف جرّ اء تف ّشي النزعات الضيّقة ،
والتي ال عالج لها ّإال بتغيير األوضاع اللياليّة  ،وااترام مبادئ العدل والارّ ية والملاواة

حدد التلميذ وظيفة الكالم األبرز في النص (½ عالمة)  ،وعلل إجابته (½ عالمة) .

 -٥احتساب نسبة التلخيص ٢٢ ← ٢١ →١١ :
ما زال العرب خاضعين للططة الا ّكام برغم مظاهر التغيير اللطايّ  ،فالمُوا َطنة تتا ّقق بنيل المواطن ارّ يته  ،والتالزم
بين اقوقه وواجباته  ،والتخطّص من الفلاد
ّ
المطخص  ٢٢ ( :كطمة )
عدد كطمات النصّ

لخص التلميذ الفقرة الثالثة مراعياً األصول اآلتية  - :التقيد بتسلسل األفكار (½)
 التقيد بعدد الكلمات (½) -التعبير باألسلوب الشخصي (½) .

 -٦يمكننا تقليم هذا النصّ انطالقا من نوعه ( مقالة ) إلى أقلامه الكبرى ( مق ّدمة – عرض – خاتمة )  ،فالفقرة األولى
تش ّكل المقدمة  ،وفيها بروز مفهوم الم َ
ُواطنة في دول الغرب بدل رعيّة الااكم واللططان  ،بعد زوال عصر اإلقطاع
وفي العرض الذي يشمل الفقرات من الثانية إلى الخاملة ضمنا توضيح ّ
لتأثر العرب بالنظم الغربيّة شكال  ،والتمرار
مظاهر الفلاد  ،وتراجع مفهوم المُوا َطنة لمصطاة النزاعات والنعرات الضيّقة  ،فضال عن تالشي الشعور القوميّ ،
وليطرة طبقة األغنياء المرتبطة بالخارج عطى القرار اللياليّ عطى الاب الطبقة الولطى والفقراء
وفي الخاتمة ( الفقرة اللادلة ) تاديد لطلُبل الكفيطة بنقل العالم العربيّ إلى الاداثة عبر تغيير األوضاع اللياليّة  ،ونشر
ِق َيم العدالة والارّ ية  ،والتخطّص من الجهل وااللتبداد

(½ عالمة) لكل فكرة صحيحة مع تحديد القسم .

 -٧التخدم الكاتب عددا من أدوات الربط لمنح كالمه تمالكا ووضواا  ،ومنها :

 قد  :ارف تاقيق أل ّنه لبق فعال ماضيا  ،وهو هنا يؤ ّكد تمييز روّ اد الاركات اإلصالايّة العربيّة بين الغربااللتعماريّ وغرب التق ّدم
 إال  :أداة اصر أفادت بانّ ابّ الوطن ال يت ّم من دون شعور المواطن بأ ّنه يتم ّتع باقوقه الكامطة المتالزمة مع واجباته أو  :ارف عطف يفيد التخيير  ،فضعف الشعور بالم َُواطنة يا ّتم االلتجاء إلى اماية الطائفة أو العشيرة

تحديد وظيفة كل رابط بدقة (½ عالمة).
ت العا ّم َة
ت اإلصالا ّي َة تنش ُد الارّ يا ِ
 -١إنة الاركا ِ
ُ
يجوز أنْ
ت
كالدلاتير والم
مظاهر شكط ّي ٍة
تقتصر الارّ ي ُة عطى
 الجالس النياب ّي ِة واالنتخابا ِ
َ
َ
ِ
ِ

حسم (½ عالمة) لكل خطأ .

ثانيا ً  :في التعبير الكتابي :
 المقدمة  :تمهيد  - :اإلنلان كائن اجتماعيّ بااجة إلى الجماعة التي تفرض عطيه واجبات  ،وتؤمّن له اقوقه -تنوّ ع أشكال المجتمعات البشريّة ( العائطة  ،القبيطة  ،الوطن

) (¾ العالمة )

اإلشكاليّة  :ما مفهوم المُوا َطنة الاقيقيّة ؟ وما األلس التي ُتعمّق االنتماء الوطنيّ الصايح  ،وتو ّفر لطوطن
فرص التطوّ ر والرقيّ (¾ العالمة)
) تضعف الوالء الجامع المشترك لطوطن

 العرض  - :شرح القول  - :الوالءات الضيّقة ( طائفيّة – مناطقيّة ال وطن من دون مُوا َطنة اقيقيّة ( ٣عالمات ) ألس االنتماء وتطوير الوطن ٣ ( :عالمات ) التربية الوطنيّة اللطيمة ← جيل يتر ّفع عن الوالءات الضيّقة تكريس الارّ ية في جميع مظاهرها وصوال إلى نظام ديموقراطيّ اقيقيّ يالئم الجميع العدالة االجتماعيّة  ،والماالبة ثوابا وعقابا مراقبة الملؤولين وملاءلتهم ( من أين لك هذا ؟ ) ليادة القانون ( الجميع تات القانون )  ،ومااربة الفلاد في إدارات الدولة تطوير مؤلّلات التعطيم وتأمين فرص العمل بالب الكفاءة لطا ّد من هجرة الشباب اإلنماء الملتمرّ والمتوازن -كلب ثقة المواطنين بإشراكهم في القرارات عبر االلتفتاء

ّ
وبث ك ّل ما يزرع الفرقة والنزاع
 مراقبة ولائل اإلعالم لمنع نشر -نشر القيم والمُثل العطيا وماالبة المليئين إليها

 الخاتمة  - :خالصة  :ال ب ّد من بذل الجهد الكافي لتوفير ملتطزمات المواطن األلاليّة ليشعر باماية الدولة ورعايتهالطجميع  ،ولتتر ّلخ لديه المواطنة الصاياة والوالء الوااد لطوطن (¾ العالمة )
 أفق جديد  :متى تطتقي اللواعد والعقول لبناء وطن مثاليّ يتر ّفع أبناؤه عن الصغائر ليذوبوا جميعا فيبوتقة واادة هي الوطن الاامي لطجميع  ،والراعي لمصالاهم من دون تفرقة أو تمييز ؟ (¾ العالمة )

بحسب القصور اللغوي يحذف حتى (⅓ العالمة) .

