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 اكتب )ي( في أحد المواضيع الثالثة اآلتية:

 :الموضوع األول 

 للرأي؟  إقصاءهل الحقيقة 

 :الموضوع الثاني

ِّلشخص ي   ، إنه عمل  بالضرورة " التاريخ ذاتي    " .الماضي انطالقا من الحاضر ؤو 

 بي ِّن )ي(، انطالقا من االشتغال على القولة، طبيعة المعرفة التاريخية.

 :ضوع الثالثالمو

كبير، فقد  هي حاالت فردية و عارضة إلى حد   ضعت القوانينل اإلنسانية التي من أجلها و  ابما أن األفع "     

عون، اعتمادا على ر إنشاء قاعدة قانونية بالغة التمام و ال يعتريها نقص. و مع ذلك فقد سعى المشر  تعذ  

 ،في بعض األحيان ،ين تنحو نحو الكمال ما أمكن. غير أنهرة، إلى وضع قوانمالحظاتهم و مشاهداتهم المتكر  

ال  ر  يكون التطبيق الح   خِّ الصالح العام الذي تهدف  بمبدأي المساواة و العدالة و يسير ضد   في لتلك القوانين م 

األمانات و الودائع إلى  القوانين نفسها إلى حمايته.  فعلى سبيل المثال، نجد القانون ينص على وجوب رد  

صحابها لما في ذلك من تحقيق لمبدأ العدالة عموما، غير أنه في حاالت خاصة يكون تطبيق  مثل هذا القانون أ

منها البالد استرداد  سي ف كان قد أودعه عند  ب رجل أحمق، مثال، في مرحلة أزمة تمر  خطيرا و ذلك كأن يطل  

. ففي هذه الحاالت و ما هفها في محاربة وطنغية توظيع من أموال ب  د  هم استرجاع ما أو  غيره، أو يطلب أحد  

في للقوانين. من الواضح أن اإلنصاف ر  دول عن التطبيق الح  ئا وي ستحسن الع  شابهها يكون تطبيق القانون أمرا سي ِّ 

ي، بكل بساطة، عن العدالة و قوانينها حتى و لو كانت صارمة،  بل يعني، فضيلة، و اإلنصاف ال يعني التخل  

في للقوانين، و ذلك عندما يكون في مثل هذا التطبيق إخالل هي تطبيق حر   ي عن العدالة من حيث  فقط، التخل  

 بمبدأ العدالة نفسه."

 .ل )ي( النص وناقشه)يه(حل ِّ 




