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 اكتب )ي( في أحد المواضيع  الثالثة اآلتية:

 :موضوع األولال

 ة؟هل يجعل التفسير دراسةَ الظواهر اإلنسانية علمي  

 :موضوع الثانيال

 "  .اعن   مخفيا   ما  ، إلى األبد، عالَ ظل  يسوف  هو مشاعرَ  الغيرَ " إن 

 انطالقا من االشتغال على القولة، بي ِّن )ي( هل تتعذ ر، فعال، معرفة الغير.
 

 :موضوع الثالثال

ة العمومية التي بدونها ال " تتأطر الحياة السياسية، بشكل عام        ، ضمن نطاق اإلكراه. إن اإلكراه هو المظهر الممي ز للقو 

ة تغدو يُفقد النظام، فحسب، بل تنهار الدولة  نفسها. وحيث إن كل دولٍة إكراه بما أنها تقوم على مبدأ األمر و الطاعة، فإن القو 

ة تغطي الحياة السياسية بأكملها و ال أنها الوسيلة  ،الوسيلةَ األساس و الجوهرية للسياسة. و هذا ال يعني، مع ذلك، أن القو 

شرعية و العقلنة المتزايدة الحيث تؤدي  ،خاصة في عصرنا هذا ،يالدولة هي، أيضا، تنظيم قانون الوحيدة لسلطة الدولة ألن  

مراعاة هما كانت درجة احترام القوانين وة. و مع ذلك، و مللحياة العامة إلى التقليص من فرص اللجوء المباشر إلى القو  

ن للقوة الكلمة الفصل كوتتوافقي، س حل   يرفض المتخاصمون كل   الشرعية في المجتمعات الحديثة، فعندما يحصل صراع و

د لتطبق القوة لذاتها، بل ُوجدت للحرص على النظام و و الدولة لم توجَ  ،ذاتها في نهاية األمر. إن القوة ليست غاية في حد  

تأكيد، ألي توافق أو سالم دون  باقي البنيات القانونية. و ال وجود، بكل  و العادات و المؤسسات و القيم و حماية األعراف

و اتفاقيات أو قوانين عامة و مناسبة لجميع األفراد، أي أنه ال وجود لنظام بدون حق، سواء كان هذا النظام عرفيا أو قواعد أ

مكتوبا. هكذا، تصبح الدولة جهازا يجس د الحق، إما بتثبيت األعراف التي كانت قائمة أو بإصدار قوانين جديدة. و على الرغم 

ر على الدولة حفظ النظام إنزال العقوبات على الذين يخالفون القوانين و الضوابط، يتعذ  من ذلك، فبدون اإلكراه و إمكانية 

 لفترة طويلة. "

 

  /.(  حل ِّل )ي( النص و ناقشه )يه
 


