المادة :التربية الوطنية والتنشئة المدنية
الصف :الثالث ثانوي( كل الفروع
تتضمن المسابقة ثالث مستندات وأربعة أسئلة
مستند ()1
يختلف التأثير على وسائل اإلعالم وبما فيها الصحافة حسب النظام السياسي وما يتبناه من تشريعات وقوانين تعزز
دعائم الديمقراطية .
ففي البلدان التي تعتمد األنظمة الدكتاتورية  ,فالدولة تحتكر الصحافة وتستثمرها لخدمة أهدافها ومقاصدها  ,وال تسمح
بظهور صحف مستقلة .أما في البلدان التي نمت وتعززت فيها المفاهيم الديمقراطية  ,فإن حكوماتها تولي شأن الصحافة
لهيئات ومؤسسات مستقلة غير حكومية .وبالرغم من ذلك ّ ,
فإن ثمة تحدي ًا تواجه الصحافة الحرة المستقلة  ,من خالل
سيطرة المؤسسات الصحفية العمالقة التي يمتلكها أصحاب رؤوس األموال والشركات االحتكارية  ,التي تستحوذ على
ميادين اإلعالم بما تمتلك من قدرات وإمكانات هائلة بحيث تستطيع أن تحتوي الصحف المستقلة باستدراجها إلى منافسة
غير متكافئة فتقبض عليها .
وهناك دو ًال تتيح المجال لصدور صحف مستقلة  ,أو تابعة ألحزاب غير مشاركة في الحكم  ,ولكنها تسلط عليها رقابة
صارمة  ,وتقاضي العاملين فيها وتفرض عليهم العقوبات إذا ما طرحوا أفكار ًا تطال الدولة وسياساتها
" إبراهيم الخياط  .السلطة الرابعة  :مهام وهموم ,ص  ،56 -56بتصرف"

مستند ( )2
ّ
إن التفاعل بين الفرد والمجتمع ضرورة حتميّة وال يت ّم التفاعل بشكله العلم ّي إال عن طريق أكبر مؤسّستين داخل
البيئة االجتماعيّة :الدولة كسلطة تشريعيّة وتنفيذيّة ،ووسائل اإلعالم كمؤسّسات إرشاد وتوعية..
ومسألة صيانة البيئة هي إحدى أوجه هذا التفاعل وهذه المسألة ال يمكن أن تنظمها النواحي التشريعيّة فقط ،وإ ّنما
هي مسألة تربويّة بالدرجة األولى ،بحيث يصبح لوسائل اإلعالم أهميّة كبرى تكمن في إطالع المواطنين على
المعلومات وتثبيت المعرفة بحقائق البيئة ،بحيث تصبح جز ًءا من تفكيرهم ،كما وتكمن في تنمية مهاراتهم وميولهم
فتع ّدل في االتجاهات وتساهم في خلق أنماط سلوكيّة مسؤولة .وإذا كان المواطن كعنصر أساس ّي داخل المجتمع قد
ضاق ذرع ًا باالستسهال في تطبيق القوانين ،إال أنه يبقى قادر ًا على الح ّد من زيادة األخطار الناتجة عن المشاكل البيئيّة
عبر االلتزام بالقوانين التي تس ّنها الدولة من جهة ،وما تق ّدمه وسائل اإلعالم من مضامين من جهة ثانية.
من هنا ،تتجاوز وظيفة وسائل اإلعالم حدود إرشاد المواطن لتطال الدولة في عمليّة التوجيه ،فتؤ ّمن الحوار بين
قطاعات المجتمع المختلفة ،وتفتح الباب أمام تبادل األفكار ما يوفر الخيارات لصانعي القرار".

مجلة البيئة والتنمية  ,أيار  -2006بتصرف

مستند ()3

أن الوكالة النيابية هي وكالة عامة للعمل باسم األمة جمعاء وبحرية تامة  ,وليس على النائب أن يؤدي حساب ًا من
الناحية القانونية إلى أي مواطن ,خاصة أن االنتخاب ليس وكالة فردية  ,فالنائب يستمد سلطته من األمة جمعاء وليس من
هيئته االنتخابية ,فهو غير مسؤول عن طريقته في ممارستها أمامهم  .وهو ال يؤدي حساب ًا لناخبيه ألنه غير مقيد حيالهم
بأي أوامر أو توجيهات  ,فهو يمارس مهامه ليس باسم الذين صوتوا له بل باسم األمة جمعاء  ,فهو ال يخضع قانون ًا
لرقابة الناخبين  ,فهو يعمل على تحقيق المصلحة العامة لألمة جمعاء ,بعيد ًا عن تحقيق المصالح الفردية للناخبين في
دائرته االنتخابية .وهذا ما نص عليه الدستور اللبناني بأن وكالة عضو مجلس النواب ال ترتبط بقيد أو شرط من قبل
ناخبيه

"مدخل إلى علم السياسة  ,د عصام سليمان ,دار النضال  ,بتصرف "

األسئلة
 -1قدّم ّ
كال من المستندات (  :)3-2-1نوعه – مصدره -المسألة التي يتناولها .

(ثالث عالمات)

 -2استخرج من خالل المستندات األفكار التي تظهر :
أ -الجهات التي تضغط على الحرية اإلعالمية وتأثير ك ٍل منها
ب -دور اإلعالم في صيانة البيئة
ج -مفهوم الوكالة النيابية

( ثالث عالمات)
( ثالث عالمات)
( ثالث عالمات)

 -3يشير المستند رقم(  )1إلى ضغوطات التي تعترض العمل اإلعالمي
أ -حدد شروط الحرية اإلعالمية
ب -حدد هدفاً واحداً لكل من :
 الشفافية المالية تعددية اآلراء وتوسيع قاعدة المشاركة تعزيز التواصل بين المواطن والسلطةج -أذكر ثالث سمات للحرية اإلعالمية المسؤولة

( ثالث عالمات )
( ثالث عالمات)

( ثالث عالمات)

 -4بعد فتح باب الترشح لالنتخابات النيابية لعام  2002تقدم المواطن س ص  ,مواليد بيروت عام
 , 1892الحاصل على الجنسية اللبنانية عام  , 1884بطلب ترشحه في المحافظة التي تتضمن
الدائرة التي ينوي الترشح عنها  ,وأوضع صندوق الحكومة مبلغاً وقدره  9ماليين ليرة لبنانية.
رد طلب الترشح  ,وذلك لوجود أساب تبرر ذلك

أ -حدد أسباب رد الطلب معل ً
ال إجابتك
ب -بين كيفية دعوة الهيئات الناخبة لالنتخابات النيابية
ج -بيّن أهمية المشاركة في االنتخابات النيابية
د -قدّم ثالث معايير يعتمدها الناخب في اختيار من يمثله في السلطة

(ثالث عالمات)
( عالمة ونصف)
( عالمة ونصف)
( ثالث عالمات )

عم ً
ال موفقا

اسس التصحيح
رقم
السؤال

اإلجابة المتوقعة

العالمة

1

2

مستند رقم ( )1
النوع  :نص ()5.20
المصدر :إبراهيم الخياط  .السلطة الرابعة  :مهام وهموم ,ص  ،56 -50بتصرف ( )5.20
المسألة  :الضغوطات التي حرية الصحافة وأثارها ()5.0
مستند رقم ()2
النوع  :مقالة ()5.20
المصدر :مجلة البيئة والتنمية  ,أيار  , 2556بتصرف ()5.20
المسألة  :دور اإلعالم في حماية البيئة ()5.0
مستند رقم ()3
النوع :نص ()5.20
المصدر  :مدخل إلى علم السياسة  ,د عصام سليمان ,دار النضال  ,بتصرف()5.20
المسألة  :مفهوم الوكالة النيابية ومفاعيلها ()5.0
أ -الجهات التي تضغط على الحرية اإلعالمية وتأثير ك ٍل منها:
* الجهة :األنظمة الشمولية – الديكتاتورية ()5.0
التأثير  :الدولة تحتكر الصحافة وتستثمرها لخدمة اهدافها ومقاصدها ()5.20
 ال تسمح بظهور صحف حرة مستقلة ()5.20* الجهة  :أصحاب رؤوس األموال والشركات االحتكارية()5.0
 التأثير  :ممارسة االحتكار في ميادين اإلعالم والسيطرة عليه بما تملك من امكانات ()5.0* الجهة  :بعض الدول ()5.0
التأثير  :تتيح المجال لصدور صحف مستقلة  ,أو تابعة ألحزاب غير مشاركة في الحكم ,
ولكنها تسلط عليها رقابة صارمة  ,وتقاضي العاملين فيها وتفرض عليهم العقوبات إذا ما
طرحوا أفكار ًا تطال الدولة وسياساتها()5.0
ب -دور اإلعالم في صيانة البيئة :
 اطالع المواطنين على المعلومات وتثبيت المعرفة بحقائق البيئة)1(.
 تنمية مهارات المواطنين وميولهم لخلق أنماط سلوكية مسؤولة)1( .
 توجيه الدولة وتوفير الخيارات لصانعي القرار)1( .

ج -مفهوم الوكالة النيابية

 وكالة عامة للعمل باسم األمة جمعاء وبحرية تامة()3\4 وليس على النائب أن يؤدي حساب ًا من الناحية القانونية إلى أي مواطن()3\4 فالنائب يستمد سلطته من األمة جمعاء وليس من هيئته االنتخابية()3\4 -وكالة ال ترتبط بقيد أو شرط من قبل الناخبين ()3\4

ثالث عالمات

ثالث عالمات

ثالث عالمات

ثالث عالمات

اإلجابة المتوقعة

رقم
السؤال

العالمة

أ -شروط حرية اإلعالم

*الحق في المعرفة  :وهذا ما كفلته المواثيق الدولية واإلقليمية من خالل حماية حق
المواطن في المعرفة الذي يعتبر جوهر وأساس حرية التعبير)1 (.
* حق الوصول إلى مصدر المعلومات وإيصالها بحرية :إن حق المواطن في المعرفة هو
ثالث عالمات
جوهر العمل اإلعالمي وغاياته وهذا ما يستوجب ()5.0
 ضمان التدفق الحر للمعلومات ()5.0 تمكين الصحافيين في الحصول عليها من مصادرها)5.0( . -إسقاط أي قيود تحول دون نشرها والتعليق عليها)5.0( .
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ب-
* الشفافية المالية  :مراقبة الدولة إليرادات وسائل اإلعالم للتأكد من أنها ناتجة من مصادر
مشروعة كبيع االنتاج الفني واإلعالنات بهدف حمايتها من سلطة المال ()1

*تعددية اآلراء وتوسيع قاعدة المشاركة :

 -منح شرائح المجتمع فرص ًا متساوية لكي تعبر عن رأيها بحرية ()1

ثالث عالمات

*تعزيز التواصل بين المواطن والسلطة
 إيصال أصوات المواطنين إلى المسؤولين لمعرفة حقيقة مواقفهم وهمومهم والسعي علىإيجاد حلول لها ()1

ج -سمات أو خصائص الحرية اإلعالمية المسؤولة:
 االلتزام بمصلحة الفرد والمجتمع والدفاع عن وجوده وقضيته. االلتزام بالمصلحة العامة بعيد ًا عن الحسابات السياسية الضيقة. االرتفاع إلى مستوى اإلعالم الوطني الذي يوازن بين الدولة والمواطن خلق رأي عام ح ّر يعي حقوقه وواجباته. االلتزام بحدود القوانين الراعية لحرية اإلعالم. عدم االرتهان إلى الضغوطات المالية والسياسية( المطلوب ثالثة أفكار عالمة لكل فكرة )

ثالث عالمات

رقم
السؤال

اإلجابة المتوقعة

العالمة

أ -أسباب رد الطلب :
ً
 إنه من مواليد عام  1892أي عمره عشرون عاما في حين شروط الترشيحتعتبر العمر المناسب خمسة وعشرون عام ًا( )1
 حاصل على الجنسية اللبنانية عام  1884أي منذ ثماني سنوات  ,في تفترض شروطالترشيح ان يكون لبناني ًا منذ أكثر من عشرة سنوات ()1
 -تقدم بطلب ترشحه في المحافظة في يتوجب عليه تقديم الطلب إلى وزارة الداخلية ()1

ب -كيفية دعوة الهيئات الناخبة لالنتخابات النيابية

4

 تدعى الهيئات الناخبة بمرسوم وتكون المهلة بين تاريخ نشر هذا المرسوم واجتماعالهيئات الناخبة  85يوم ًا على األقل ()3\4
 -تجرى االنتخابات العامة قبل  55يوم ًا من نهاية والية المجلس النيابي السابق ()3\4

ثالث عالمات

عالمة ونصف

ج -أهمية المشاركة في االنتخابات النيابية

 مشاركة في صنع القرار  :من خالل اختيار من ينوب عنا في ممارسة السلطة  ,وبمن آمنابخطه السياسي وتوجهاته()3\4
 مشاركة في المسائلة والمحاسبة  :من خالل مراقبة أداء ومواقف النائب الذي اخترناهواقتنعنا بخطه السياسي وتوجهاته عبر تجديد التأييد له أو حجب الصوت عنه ()3\4

عالمة ونصف

د -معايير يعتمدها الناخب في اختيار من يمثله في السلطة
 -استبعاد االعتبارات الطائفية والمناطقية والعائلية والخدماتية

 االختيار على اساس الخط السياسي والوطني من خالل برنامجه االنتخابي عدم اعتماد اللوائح المعلبة بل االنتخاب استناد ًا إلى متابعة وتقييم ألداء المرشحين اختيار المرشح المؤهل للقيام بدوره التشريعي والرقابي عد م اختيار النائب الذي قصر في أداء دوره وواجبه ...( المطلوب ثالثة أفكار  ,عالمة لكل فكرة )

ثالث عالمات

