ملخص دروس التربية وطنية للسنة  1اعدادي
www.tata.fr.ma
hassan1tata@yahoo.fr
===========================

 – 2الحرية
مقدمة :الحرية ھي أن يقوم اإلنسان بفعل ما أو اإلمتناع عن فعله دون أن يمس بحقوق اآلخـرين و
قد يختلف معناھا بين شخص و آخر حسب وضعيته أو زمانه.

 – 1ناضل اإلنسان للحصول على حريته:
* تعتبر الحرية من المبـاديء األساسـية للحيـاة البـشرية ،وقـد يفقـدھا اإلنـسان إذا تعـرض للقمـع أو
اإلستعمار أو اإلستعباد و اإلستغالل للك وجب عليه التضحية للحصول عليھا وخاض عـدة نـضاالت مـن
أجل ذلك ،و يشير الجدول "ص "155 :إلى المراحل التي قطعھا اإلنسان للحصول على حريته.

 – 2تنقسم الحرية إلى صنفين:
* تشير كل المرجعيات من إسالم أو دسـتور أو قـانون دولـي إلـى حـق اإلنـسان فـي الحريـة مـع
انقسامھا إلى قسمين:
ا -الحريات الفردية :و ھي الحقوق المدنية التي تھدف إلى تحقيق المصالح الشخصية تـشمل
الحقوق الشخصية  ،حرية اختيار العمل ،حرية التملك ،حرية التنقل و اإلسـتقرار ،و حريـة اإلعتقـاد
.....
ب – الحرية الجماعية :و ھي الحقوق السياسية و التي تھدف إلى تحقيق مصالح الجماعـات و
منھا حرية التفكبر و التعبير ،و حرية الصحافة ،و حرية تأسيس الجمعيات و اإلنخراط فـي األحـزاب و
النقابات و حرية المشاركة في اإلنتخابات...

 – 3تشغل الحرية موقعا ھاما في اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان:
* صــدر اإلعــالن العــالمي لحقــوق اإلنــسان يــوم  10دجنبــر  1948و ھـو مرحلــة مــن مراحــل نــضال
اإلنسانية من أجل الحرية ،و يشتمل على كل أصناف الحرية الجماعية و الفرديةكما يبدو من النص
ص157 :

 - 3المساواة
مقدمة :ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في المادة األولى علـى ":يولـد جميـع
النــاس أحــرارا .متــساوين فــي الكرامــة و الحقــوق" فمــا ھــي المــساواة؟ و مــا ھــي
مبادؤھا؟....

 – 1تؤكد كل المرجعيات على مساواة الرجل و المرأة:
* المساواة ھي تمتع كل الناس ذكورا و إناثا بنفس الحقوق و قيـامھم بـنفس الواجبـات

بدون تمييزبسبب لون أو دين أو لغة. ....
* وقال ﷲ تعالى ":يأيھا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة و خلـق
منھا زوجھاو بث منھما رجاال كثيرا و نساء"
* و ينص اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان في مادته الثانية على المساواة في الحقوق
و الحريات كما وردت في دستور المملكة المغربية اإلشارة إلى مـساواة الرجـل و المـرأة
في الفصلين 5 :و 8
*...يقال أن المرأة عماد المجتمع إذ تساھم في التنمية اإلجتماعيـة و اإلقتـصادية كمـا
نجدھا فـي البرلمـان و الحكومـة إضـافة إلـى دورھـا التقليـدي و المتمثـل فـي األشـغال
المنزلية و الحرف البسيطة.لذلك وجب التعامل معا دون تمييز بينھا و بين الرجل

 – 2يشير القانون الدولي إلى القضاء على كل تمييز عنصري:
* تنص العدالة اإلجتماعية على مساواة المرأة مـع الرجـل فـي كـل الميـادين و الحقـوق
بغض النظر عن حالتھا الزوجية وھذا ما تؤكد عليه المادة األولى من اتفاقية القضاء علـى
جميع أشكال التمييز ضد المرأةو التي صادق عليھا المغرب سنة 1993
* قد يميز اإلنسان بسبب انتمائه لجـنس معـين كمـا ھـو الـشأن بالنـسبة للـسود فـي
الواليات المتحدة األمريكيـة حيـث يحرمـون مـن عـدة امتيـازات أو يمـي اإلنـسان بـسبب
انتمائه الديني أو لكونه أجنبي كما ھو حال المغاربة في المھجر .

 – 4العــدل
مقدمـة :ال يمكـن تطبيـق المـساواة أو الحريـة أو الكرامـة دون أن تـسود المجتـع
عدالة حقيقية لذلك قال ﷲ تعالى " و إذا حكمتم بـين النـاس أن تحكمـوا بالعـدل"
كما نصت عليه كل المواثيق الوطنية و الدولية.

 – 1العدل ھو احترام حقوق الناس و فصل النزاعات :

* يعتبر الميزان الرمز المميز للعدل
* اليمكن للحياة أن تكون أفضل إال إذا سادھا اإلنصاف و العدل
* تشرف المحاكم على الفصل في النزاعات التي تقع بين المواطنين
* ليكون القضاء عادال نص الدستور المغربي على فصله عن السلطتين التـشريعية
و التنفيذية
*العدالة حق يضمن المساواة

 – 2يعتبر القاضي المسؤول الرئيسي لسيادة العدل فـي المجتمـع
اإلسالمي:
* رسالة عمر بن الخطاب رضي ﷲ عنه لواليه علـى البـصرة فـي صـفات القاضـي
.....
*.أنواع المحاكم المغربية و اختصاصاتھا
* دراسة الحالة من الكتاب ص 167

 - 5التضـامـن
مقدمة :يقول ﷲ تعالى فياآلية  2من سورة المائدة " و تعـاونوا علـى البـر و التقـوى ال
تعــاونوا علــى اإلثــم و العــدوان".و بــذلك يكــون الــدين الحنيــف يــدعو للتــضامن المؤســس
للعالقات اإلنسانية وطنيا و دوليا .

 – 1يقوم التضامن على عدة مبادئ حقوقية :

* يشكل التضامن وعيا بالمسؤولية المشتركة بين أفراد المجتمـع ضـمانا للكرامـة.لـذلك
يقول الرسول "ص" ) :من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا ،نفس ﷲ عنه كربة من
كرب يوم القيامة (...
* يستخلص من خطاب جاللة الملك إلى سعيه للتخفيف عـن الفقـراء بـشكل تـضامني
يــدفع المــواطنين لمــساعدة بعــضھم تبعــا لقــول الرســول الكــريم " :مثــل المــؤمنين فــي
توادھم و تراحمھم و تعاطفھم كمثل الجسد الواحـد ،إذا اشـتكى منـه عـضو تـداعى لـه
سائر الجسد بالسھر و الحمى"
* أصبح التضامن من الجيل الجديد لحقوق اإلنسان

 – 2يتخذ العمل التضامني في المغرب عدة نماذج:

* أنشأت الدولة عددا من المؤسسات اإلجتماعية التي تسعى لمساعدة الفئات العاملة
و المأجورين من بينھا الصندوق الـوطني للتـضامن اإلجتمـاعي و ھـو مؤسـسة عموميـة
تأسست منذ سنة  1962لتقديم عدة تعويضات منھا رواتـب المعـاش عـن الـشيخوخة أو
األمــراض المزمنــة أو البــاقين علــى قيــد الحيــاة تعويــضات عــن أيــام المــرض أو األمومــة و
التعويضات العائلية ...
* تسھر مؤسسة محمد الخامس للتضامن على عدة أنشطة اجتماعية و تنمويـة منھـا:
محاربة الجفاف  ،محاربة األمية  ،توزيع المواد الغذائية على المحتاجين  ،العنايـة بتجھيـز
مؤسسات صحية تربوية و المعاقين و دور الطلبة و مراكز اإلصالح أو التكوين ..
*وتتكون مداخيل مؤسسة محمد الخامس للتضامن مـن تبرعـات المـواطنين فـي شـكل
اقتناء للشارات و الطوابع أو تبرعات مادية لدى األبناك...

 - 3يكتسي العمل التضامني صبغة دولية على يد عدة مؤسسات:
* يسعى القانون الدولي إلى حماية األفراد من العجز و ضمان كرامتھم
* عمل ھنري دونان على تأسيس حركة الصليب و الھالل األحمر الدولي بھـدف حمايـة
ضحايا الحروب دون تمييز معتمدة على مـساھمات الـدول األعـضاء و الجمعيـات الوطنيـة
للصليب و الھالل األحمر أو ھبات تطوعية ليصبح التضامن مسؤولية الجميع " الخطاطة
ص " 171
)اتخاذ القرار و البرھنة عليه( نص )ص(172

 - 7الديموقراطية

بحقوقه األساسية و تعتبر الديكتاتورية نظاما مضادا لھا

 – 1تستمد الدموقراطية شرعيتھا من إرادة الشعب:
أ -تعريف مفھوم الديمقراطية  :تضمن لنـا الدمقراطيـة الحريـة و العدالـة و الكرامـة و
لذلك يعتبر التصويت حقا و واجبا وطنيا الختيار ممثلـي األمـة ) البرلمـان( و ھـو مـستقل
عن الحكومة و القضاء
ب – يرتبط مفھوم الديمقراطية بمبادئ حقوقية :يتضح مـن خـالل نـصوص النـشاط
الثــاني عــل أن الــدين اإلســالمي ھــو خيــر مــصدر نــستمد منــه المبــادئ الــصحيحة
للديمقراطية ،كما يحث الدستور المغربي على التشاور و التعاون و ينادي بالمساواة بين
جميع المواطنين كما يحق لكل فرد إدارة شؤون بالده العامة ،كما تشير إلـى ذلـك بعـض
مواد اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان

 – 2تعريف النظام الدكتاتوري و مقارنته بالنظام الديمقراطي:

أ -تعريف مفھوم الدكتاتوريـة :الدكتاتوريـة نظـام يعتمـد علـى احتكـار الـسلطة مـن
طرف شخص واحد يعتمد على وسائل القوة و الدعاية و اإلنتاج
ب – جدول مقارنة بين النظامين الديموقراطي و الدكتاتوري ص 180
ج – المشاركة في انتخاب ممثلي القسم في مجلس المناديب

 - 8السـلــم
مقدمــة :تعبــر الــشعوب دائمــا عــن الــرفض التــام للحــروب  ،منظمــة تظــاھرات تناصــر الــسلم
بواسطتھا  ،و تندد بالعدوان و العمليات اإلرھابية ھادفة إلى تحقيق األمن والسالم في العالم.

 – 1يرتبط مفھوم السلم بالمبادئ اإلنسانية المنزلة و الوضعية:

أ -تعريف مفھوم السلم  :الـسلم ھـو التعـايش و التفـاھم بـين النـاس أفـرادا و جماعـات و
حضارات ،دون نزاع أو عدوان بالخضوع للقوانين الدولية و الشرائع السماوية.

ب – ينقسم السلم إلى  3أنواع:

) الخطاطة ص ( 183

 – 2األمم المتحدة منظمة دولية للحفاظ على السلم في العالم:

أ -نشأت األمم المتحدة بعد الحرب العالمية الثانية:
* يقع مقر ھيئة األمم المتحدة في مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية  ،منـذ نـشأتھا
سنة  1945للسھر على احترام األمن و السلم في العالم

ب – تتشكل األمم المتحدة من عدة مؤسسات:

الجمعية العامة  ،مجلس األمن  ،األمانة العامة  ،إضافة إلى الوكاالت المتخصصة :اليونـسكو
 ،اليونسيف  ،الفاو  ،المنظمة العالمية للصحة ...

 – 3التدرب على تدبير نزاع في حياتي المدرسية بطرق سلمية :
أ -خطوات تدبير نزاع بالطرق السلمية:

* مرحلة ما قبل التحكيم ) :تاريخ النزاع و مكانه ،طرفا النزاع ،المتدخلون لفض النزاع(
*مرحلة سير التحكـيم ) :مكـان التحكـيم  ،اإلسـتماع لطرفـي النـزاع  ،الـشھود  " ،ديمقراطيـا"
اقتراح الحلول أخالقيا ،دينيا  ،قانونيا" ،اإلسـتماع إلـى ردود طرفـي النـزاع اتخـاذ القـرار بتراضـي
الطرفين(
* مرحلة ما بعد التحكيم  ) :إرجاع الحق إلى صاحبه ،استخالص القيم و العبـر و ترجمتھـا إلـى
سلوكات مبنية على السلم و الحوار  ،كتابة تقرير حول النازلة و تسليمه لإلدارة(.

ب – تطبيق تدبير نزاع بالطرق السلمية:

 - 9القاعدة القانونية
مقدمة :تعتمد العالقات اإلجتماعيات على مجموعة مـن القواعـد التـي تـنظم و توجـه
سلوك اإلنسان  ،و ھي ما يعرف باسم القانون.

 – 1تتوفر القاعدة القانونية على عدة خصائص :
* ھناك بعض القواعد المتبعة في تنظيم العالقات بين النـاس دون تـدوينھا و ھـي التـي
ندعوھا باألعراف " القانون العرفي" و ھناك قواعد مكتوبـة فـي شـكل بنـود و فـصول و
ھي التي تأخد اسم القانون " :مدونة  ،مسطرة  ،دستور"...
* و لكل قانون مجموعة من القواعد تشير إليھا الخطاطة :ص .187

 – 2تتنوع مصادر القاعدة القانونية:

* مبادئ الشريعة اإلسالمية  :و ھي القواعد الواردة في كتاب ﷲ و سـنة رسـوله و
إجماع العلماء.
* التشريع الوضعي :ھو القواعد و القوانين التي تضعھا السلطة التشريعية المختـصة
في البالد.
* العرف  :ھو ما تداوله الناس و استقرت عليه معامالتھم.
* اإلجتھاد الفقھي و القضائي :ھو ما يتوصل إليه الفقه و القضاء من اجتھـادات عنـد
التعامل مع قضايا التتوفر فيھا نصوص جاھزة .

 – 3اإلطالع على القانون الداخلي للمؤسسة و مناقشة فصوله:

ال يرحم اإلنسان بجھله القانون لذلك يستحسن اإلطالع علـى مـا أمكـن مـن القـوانين :
القانون الداخلي  ،قانون السير  ،قانون الشغل ......
يتضمن القانون الداخلي مجموعة من البنود و الفصول التي تحـدد واجبـات التلميـذ تجـاه
زمالئه و أساتذته ....

