الوحدة الثانية :القيم الوطنية اإلنسانية
النصوص القرائية :ثقافة حقوق اإلنسان
النص االستداللي:
ﻻ ﺟﺪال أن ﻣﻦ وﺳﺎﺋﻞ اﺣﺮﺘام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اﻻﻟﺰﺘام ﺑﺎﻤﻟﻮاﺛﻴﻖ ا"و!ﺔ اﻤﻟﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻬﺎ ،ووﺿﻊ آ!ﺎت ﻻﺣﺮﺘام
اﺤﻟﻘﻮق وﺻﻮﻧﻬﺎ .ﺑﻴﺪ أن ﺗﻠﻚ اﻷدوات اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ واﻤﻟﺆﺳﺴﺎﺗﻴﺔ ﺗﻈﻞ ﻗﺎﺮﺻة إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ اﺣﺮﺘام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺳﻠﻮ?
ﻣﺘﻮاﺗﺮا ﺒﻟ ﻤﺟﻴﻊ اﻤﻟﺴﺘﻮﻳﺎت أو ﺑﺘﻌﺒﺮﻴ آﺧﺮ إن ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﻣﺸﺮﺘHﺔ.
Kﻟﻚ ﻟﻢ ﺗﻘﺘﺮﺼ ﻧﻈﺮﺗﻨﺎ ﺤﻟﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺒﻟ اﺠﻟﺎﻧﺐ اﺤﻟﻘﻮ_ أو اﻤﻟﺆﺳﺴﺎ Qأو ﻲﻓ اﺨﺗﺎذ ﺗﺪاﺑﺮﻴ وVﺟﺮاءات ﻣﻌﻴﻨﺔ ،ﺑﻞ
ﻛﺬﻟﻚ ﻲﻓ ﺮﺻف اﻻﻫﺘﻤﺎم إﻰﻟ اﺠﻟﻮاﻧﺐ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ اﻟﻲﺘ ﻲﻫ ﻣﻦ ﺻﻤﻴﻢ ﺻﻮن ﻛﺮاﻣﺔ اﻹﻧﺴﺎن .وﻣﺎزﺠﺎ ﻧﻮ bاﻫﺘﻤﺎﻣﻨﺎ
ﺑﺈدﻣﺎج اﻤﻟﺤﺮوﻣﻦﻴ واﻤﻟﻌﺎﻗﻦﻴ واﻻﻋﺘﻨﺎء ﺑﺎﻤﻟﺮأة اﻟﻘﺮوﻳﺔ اﻟﻲﺘ ﺗﻌﺎ kأﺷﺪ ﻇﺮوف اﺤﻛﻬﻤﻴﺶ إﻳﻤﺎﻧﺎ ﻣﻨﺎ أن ذﻟﻚ ﻳﻨﺪرج ﻲﻓ
ﺻﻠﺐ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
إن إﺷﺎﻋﺔ ﺛﻘﺎﻓﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺗﻔﺮﺘض إﺷﺎﻋﺔ ﻧﻮر اﻟﻌﻠﻢ .إن دور اﻤﻟﺪرﺳﺔ ﻳﻈﻞ ﻣﺮHﺰﻳﺎ ﻲﻓ ﻏﺮس ﻗﻴﻢ ﺣﻘﻮق
ّ
اﻹﻧﺴﺎن "ى اﺠﺎﺷﺌﺔ ﺣ kﺗﻀ vﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن ﺟﺒﻠﺔ وﻃﺒﻌﺎ ،وKﻟﻚ ﻓﺈن ﻣﻦ أو zاﻷو!ﺎت اﻟﻲﺘ ﺗﺸﻐﻞ ﺑﺎﺠﺎ ﻲﻫ ﺤﻣﺎرﺑﺔ
اﻷﻣﻴﺔ ،ﻷن اﻟﻘﻀﺎء ﺒﻟ اﺠﻟﻬﻞ ﻫﻮ اﻧﺘﺼﺎر ﻟﻠﻤﻌﺮﻓﺔ وﺤﻟﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.
وﻧﻬﻴﺐ ﺑﻤﺠﺘﻤﻌﻨﺎ اﻤﻟﺪ kاﻻﻧﻐﻤﺎر ﻲﻓ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺠﻣﺘﻤﻌﻨﺎ واﻟﻌﻤﻞ ﺒﻟ اﻟﺮ_ ﺑﻤﺨﺘﻠﻒ ﺮﺷاﺋﺢ ﺷﻌﺒﻨﺎ ،وﻤﻣﺎ ﻳﺜﻠﺞ اﻟﺼﺪر
روح اﻤﻟﺴﺆو!ﺔ اﻟﻲﺘ أﺑﺎن ﻋﻨﻬﺎ و ا"ﻳﻨﺎﻣﻴﺔ اﻟﻲﺘ أﻇﻬﺮﻫﺎ.
إن اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﻟﻲﻤ ﺤﻟﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن اKي ﺤﻧﺘﻔﻞ ﺑﻪ ا!ﻮم ﻫﻮ ﻣﺴﺘﻮ pﻣﻦ روح ا"ﻳﺎﻧﺎت اﻟﺴﻤﺎوﻳﺔ اﻟﻲﺘ ﺗﺪﻋﻮ إﻰﻟ
ﺗﻜﺮﻳﻢ اﻹﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﻫﻮ إﻧﺴﺎن واﺣﺮﺘام اﻵﺧﺮ ،وﻳﻨﺒﻲﻐ ﻫﺎﻫﻨﺎ ﻲﻓ ﻫﺬا ا!ﻮم اﻷﺑﺮك ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﻣﻀﺎن أن ﻧﺴﺘﺤﺮﻀ
ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﺨﻟﺎ"ة اﻟﻲﺘ ﻳﺪﻋﻮ إ!ﻬﺎ دﻳﻨﻨﺎ اﺤﻟﻨﻴﻒ ﺑﺎﺠﻟﻨﻮح إﻰﻟ اﻟﺘﺴﺎﻣﺢ واﻤﻟﻴﻞ ﻟﻠﺠﺪال ﺑﺎﻟﻲﺘ ﻲﻫ أﺣﺴﻦ وا"ﻋﻮة إﻰﻟ
اﻟﺴﻠﻢ ﺎﻛﻓﺔ ،إن ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﻢ اﻟﺮاﺋﻌﺔ اﻟﺼﻔﺢ اﺠﻟﻤﻴﻞ .إن ﻤﻣﺎ ﻳﺴﻤﻮ ﺑﺎﻹﻧﺴﺎن ﻫﻮ اﻻرﺗﻔﺎع ﻋﻦ دواﻲﻋ اﻟﻘﺼﺎص  ،إن
اﻟﻘﺼﺎص واﻻﻧﺘﻘﺎم ﻫﻮ ﺣﺠﺮ ﻟﺜﺎﻛء وﺗﻜﺒﻴﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺎت اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ اﻟﻲﺘ ﻳﺰﺧﺮ ﺑﻬﺎ ﺠﻣﺘﻤﻊ ﻣﺎ.
إن ﻣﺎ ﻧﺮوﻣﻪ ﻫﻮ ﺗﻔﻌﻴﻞ ﻃﺎﻗﺎت ﺷﻌﺒﻨﺎ وﺻﻮن ﻛﺮاﻣﺘﻪ ﻲﻓ ﻇﻞ دوﻟﺔ اﺤﻟﻖ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﺣﺮﺘام ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن .وVن
اﺟﺘﻤﺎﻋﻨﺎ ﺒﻟ ﻫﺬه اﻟﻘﻴﻢ وﺗﻮاﻓﻘﻨﺎ ﺣﻮﻬﻟﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻳﻤﻬﺪ اﻟﺴﺒﻴﻞ ﻛﺘﻧﺎ ﺤﻧﻮ اﺤﻛﻘﺪم واﻟﺮ_ واﻟﻌﻴﺶ ﻣﻊ ﺤﻣﻴﻄﻨﺎ ﻲﻓ ﺳﻼم
ووﺋﺎم.
واﻟﺴﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ورﻤﺣﺔ اﷲ ﺗﻌﺎﻰﻟ وﺑﺮ?ﺗﻪ.
ﻣﻘﺘﻄﻔﺎت ﻣﻦ ﺧﻄﺎب ﺟﻼﻟﺔ اﻤﻟﻠﻚ ﺤﻣﻤﺪ اﻟﺴﺎدس.

مالحظة النص واستكشافه:
العنوان:
يتكون العنوان من ثالث كلمات تكون فيما بينھا مركبين إضافيين ،وتنتمي إلى المعجمين :اإلنساني والحقوقي،
وتدل لفظة ثقافة على درجة من االستيعاب والوعي بھذه الحقوق التي يجب أن تكون ثقافة عند اإلنسان يمتثل لھا بكل
تلقائية.
بداية النص:
تجيب عن سؤال له عالقة بوسائل احترام حقوق اإلنسان )ما ھي وسائل احترام حقوق اإلنسان؟(.
نھاية النص ومصدره:
من خاللھما نكتشف نوعية النص )خطاب ملكي(.
فھم النص:
اإليضاح اللغوي:
 الدينامية :الحركية. حجر :منع وحجز. يسمو :يعلو ويرتفع ويرتقي. دواعي :مبررات و أسباب. تكبيل :تقييد. الفكرة المحورية:الدعوة إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان ،وإبراز وسائل تحقيق ذلك وغاياته.
األفكار األساسية:
نميز أفكار النص بين الھدف والوسائل والغايات:
الغايات
الوسائل
الھدف
 -نشر ثقافة حقوق اإلنسان

 االلتزام بالمواثيق الدولية وضع آليات الحترام حقوق اإلنسان االھتمام بالجوانب االجتماعية اتخاذ تدابير وإجراءات معينة محاربة األمية وإشاعة نور العلم اإلنغمار في قضايا مجتمعنا الجنوح إلى السلم والتسامح -الميل للجدال بالتي ھي أحسن

الحقول الداللية:
المعجم الحقوقي

 تفعيل طاقات الشعب صون كرامة اإلنسان في ظل دولة الحق والقانون. التقدم والرقي -العيش مع المحيط في سالم ووئام

المعجم االجتماعي

حقوق اإلنسان – األدوات القانونبة – احترام – كرامة اإلنسان -تكريم الجوانب االجتماعي – إدماج المحرومين – المعاقين – المرأة
القروية – األمية – مجتمعنا – شرائح شعبنا – محيطنا
اإلنسان – التسامح – السلم – الصفح الجميل – دولة الحق والقانون

التركيب والتقويم:
يدعو جاللة الملك محمد السادس نصره ﷲ إلى نشر ثقافة حقوق اإلنسان عبر توفير مجموعة من الوسائل
الكفيلة بإشاعة ھذه الحقوق واحترامھا ،ولعل أبرز وسيلة لتحقيق ذلك ھي النھوض بالجوانب االجتماعية للشعب عن
طريق االھتمام بالفئات المحرومة وإدماجھا داخل المجتمع ،وعن طريق محاربة األمية والدعوة إلى السلم والتسامح…
والغاية من كل ذلك ھي صون كرامة اإلنسان والعيش في سالم ووئام وتحقيق التقدم واالزدھار.
يتضمن النص قيمة حقوقية تتجلى في أھمية حقوق اإلنسان ودورھا في تحقيق غايات سامية في حياة اإلنسان.

