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ِدَمة
َ
ق
ُ
امل

بسم هللا الرحمن الرحيم

آله وصحبه  العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد وعلى  الحمدهلل رب 
أجمعين.

أما بعد،

يأتي إعداد كتاب التاريخ القطري واملواطنة للمدارس الخاصة كافة ،من أجل 
التاريخية  التاريخية والحضارية لدولة قطر عبر العصور  باإلنجازات  الطلبة  تعريف 
املختلفة ،والتأكيد على دور األجداد واآلباء في صنع هذا التاريخ من خالل التآلف بين 
القيادة والشعب من جانب ، ودور قادة الدولة وجهودهم في بناء دولة قطر الحديثة 
ونهضتها في املجاالت كافة من جانب آخر ، وكذلك بهدف تعزيز فهم الطلبة ألدوارهم 

الحالية واملستقبلية في الحفاظ على الهوية القطرية وهذه اإلنجازات والبناء عليها.

وقد تضمنت سلسة كتب التاريخ القطري واملواطنة الدمج بين مجالي التاريخ 
واملواطنة ،بما يعزز مجموعة من القيم القائمة على االنتماء والوالء والوسطية واالعتدال 
والحقوق والواجبات في ظل املواطنة الفاعلة ،وترسيخ مبادئ العيش املشترك بما يعمق 
الوحدة الوطنية، وتم االعتماد في طرح املوضوعات على التوازن بين الجوانب املعرفية 
واملهارية والوجدانية املستمدة من وثيقة معايير الدراسات االجتماعية في دولة قطر 
،وبما يراعي الترتيب الزمني لألحداث بعيدا عن الحشو والتكرار واالسهاب، وبما يعزز 
جوانب التفكير الناقد واالبداعي وحل املشكالت من خالل تنوع التدريبات واألنشطة 

لتلبية أنماط التعلم املختلفة عند الطلبة.

اآلتي: قطر  النحو  ثمانية  دروس على  السابع على   املستوى  ويشتمل كتاب 
والقضايا العربية، قطر والقضايا العاملية،  الحقوق والواجبات، املواطنة، الحريات 

املدنية، املشاركة املدنية في دولة قطر، األمن الوطني وأبعاده، مقومات األمن 
الوطني ومؤسساته.

ونأمل من الطلبة التفاعل اإليجابي مع محتويات الكتاب بهدف اكتساب 
املعرفة واملهارة وبناء االتجاهات اإليجابية وفهم أدواركم ومسؤولياتكم 

تجاه وطنكم قطر والعالم جميعا.

وهللا ولي التوفيق



فَهًرس:
ْ
ال



قطر والقضايا العربية

السياسة الخارجية 

أعتُز بموقف بادي السيا�سي تجاه 
القضايا العربية والدولية املعتمدة 

على مبدأ الوسطية واالعتدال . 

الدرس األول:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها: 

 على أن: 
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يقدر أهمية مشاركة دولة قطر في القضايا العربية واإلسامية.
 رأيه فيها.

ً
يحلل بعض األزمات السياسية التي تعرضت لها دولته مبديا
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ــت مواقــف قطــر املعتدلــة مــن القضايــا العربيــة والعامليــة، فــي الــدور الــذي تلعبــه فــي فــّضِ العديــد مــن 
َّ
تجل

لمية، ويأتي هذا النهج تحقيًقا ملبادئ السياسة الخارجية  املنازعات، والتصدي لألزمات السياسية بالطرق الّسِ

ــل هــذه املبــادئ فــي:
َّ
ة مــن الدســتور القطــري، وتتمث لدولــة قطــر، واملســتمدَّ

قطر والقضايا العربية

أواًل: القضية الفلسطينية:

عــدُّ القضيــة الفلســطينية مــن أبــرز القضايــا علــى الســاحة العربيــة والدوليــة، ويتولــى الدفــاع عنهــا أغلــب الــدول 
ُ
ت

العربية واإلسالمية.

دور دولة قطر في دعم القضية الفلسطينية:

َبذلْت دولة قطر العديد من الجهود لَدْعم القضية الفلسطينية، والوقوف بجانب الشعب الفلسطيني، منها:

- دعمت دولة قطر دائًما جهود املصالحة بيـن الفصائل الفلسطينية.

ْتها إسرائيل على قطاع غزة. - نجحت دولة قطر من خالل الجهود الدبلوماسية في وقف الحروب التي شنَّ

سات الداعمة للمرأة والطفل، وتقديم العون. سات التعليمية الفلسطينية، ومناصرة املؤسَّ - دْعم املؤسَّ

- الزيارة التاريخية للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني لكسر الحصار املفروض على قطاع غزة في عام 2012م.

مبادئ السياسة الخارجية لدولة قطر

الحفاظ 
يادة  على الّسِ
واالستقالل.

ة  فاع عن ُهويَّ الِدّ
البالد العربية 

واإلسالمية.

 احترام العهود 
واملواثيق الدولية.

لم  توطيد الّسِ
واألمن الدوليين.

فاع عن  الِدّ
الحريات العامة 

والخاصة، وحقوق 
اإلنسان.

الدرس األول
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إثــــرائي

ثانيًا: األزمة الخليجية وحصار دولة قطر:

تــعــرَّضــت دولـــة قطر فــي الــخــامــس مــن يونيو عــام 2017م لحصار وقــطــع للعالقات مــن أربـــع دول شقيقة، وهــي: 

)اململكة العربية السعودية - اإلمارات العربية املتحدة - مملكة البحرين - وجمهورية مصر العربية( مرَّ الحصار 

لت باآلتي:
َّ
على دولة قطر بسلسلة من األحداث تمث

1 - اختـراق وكالة األنباء القطرية )قنا(، وبث تصريحات منسوبة لُسمّوِ أميـر دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل 

ثاني.

2 - إعالن الدول العربية األربع عدًدا من اإلجراءات شملْت إغالق املنافذ الجوية والبرية والبحرية مع دولة قطر.

       اقرأ النصَّ التالي من خطاب سمو األمير الشيخ تميم بن حمدآل ثاني أمام 

الجمعية العامة لألمم املتحدة في 2017/9/19 ، وأجب عن األسئلة التي تليه: 

ن على املجتمع الدولي َمْنح أولوية قصوى الستئناف مفاوضات السالم على  )وَيتعيَّ

د، والتوصل  أساس إنهاء االحتالل اإلسرائيلي لألرا�ضي العربية في إطار زمني ُمحدَّ

لتسوية عادلة وشاملة ونهائية َوفًقا لحِلّ الدولتين الذي توافق عليه املجتمع 

الدولي، استناًدا إلى قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السالم العربية، ولن 

ق ذلك إال من خالل إقامة دولة فلسطين املستقلة على حدود عام 1967م،  يتحقَّ

وعاصمتها القدس الشريف(. 

ص َمطاِلب سمو األمير للجمعية العامة لألمم املتحدة فيما يتعلق بالقضية  ِ
ّ
- لخ

الفلسطينية.

............................................................................................................................

............................................................................................................................

- ما القيم التي يمكن استخالصها من النص ؟

................................................................................................................................

..................................................................................................................................

....................

اجمع معلومات تدلل على عدم قانونية اإلجراءات التي اتخذتها دول الحصار 

ضد دولة قطر .

............................................................................................................................

............................................................................................................................

فكِّر وناِقش

ابـحث وتعلَّم

قطر والقضايا العربية
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اآلثار اإليجابية لحصار دولة قطر:

ها فيما يلي: ل أهمُّ
َّ
تمث

َ
ْد أظهرت األزمة الخليجية )حصار دولة قطر( العديد من اآلثار اإليجابية ت

َ
ق

1 -  زيادة الوعي املجتمعي السيا�ضي، واملشاركة في مواجهة األزمات.

ا فيه مصلحة الوطن.
َ
تفافه حول قيادته الرشيدة مِل

ْ
ْحمة الشعب القطري، وال

ُ
2 -  إبراز ل

3 -  اتخاذ الدولة خطوات كبيرة نحو االكتفاء الذاتي من املواد الغذائية.

4 - اتباع إستراتيجية اقتصادية ساعد على تنفيذها افتتاح ميناء حمد لتعزيز قطاع خدمة التجارة، وتسهيل 

االستيراد والتصدير.

ر الصناعة، وخاصة صناعة األغذية والصناعات الدوائية، وزيادة عدد الشركات، رافعين شعار: »ُصنع  5 -  تطوُّ

في قطر«.

6 -  ظهور ُروح الدافعية الجديدة لدى املواطنين واملقيمين للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.

كه بِقَيمه وأخالقه. 7 -  حفاظ الشعب القطري على احترام جميع الدول له؛ لتمسُّ

حلِّل وأجب

اقرأ خطاب ُسمّوِ األميـر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أميـر دولة قطر، ثمَّ 

أجب عن األسئلة التي تليه:

األخوات واإلخوة،

 املجتمَع القطري ليس فقط إلى استكشاف ِقَيمه 
ُ
لقد دفعت هذه األزمة

ته في وحدته وإرادته  اإلنسانية كما بينُت، إنما أيًضا إلى استكشاف مكامن قوَّ

َرون من النجاعة التي عالجت فيها الحكومة بوزاراتها املختلفة، 
َ
وعزيمته. وكما ت

 بتوفير كافة احتياجات السكان، بحيث لم 
َ
ومؤسسات الدولة األخرى، األزمة

قنية واإلدارية  يشعروا بالفرق في حياتهم اليومية، فإنَّ نفس هذه الكفاءات الِتّ

ة وعقالنية وتصميم،  والسياسية واإلعالمية التي تعاملت مع األوضاع بَرويَّ

 على تشييد َصرِح استقالِلنا االقتصادي، وحماية أمننا الوطني، وتعزيز 
ٌ
قادرة

م. 
َ
َعالقاتنا الثنائية مع الدول في هذا العال

ِتج غذاءنا 
ْ
ن
ُ
ون لفتح اقتصادنا للمبادرات واالستثمار بحيث ن نحن َمدعوُّ

لنا، ونحقق استقاللنا االقتصادي ضمن َعالقات 
ْ
نّوِع مصادر َدخ

ُ
ودواءنا، ون

ثنائية من التعاون مع الدول األخرى في محيطنا الجغرافي، وفي العالم أجمع، 

ون إلى تطوير  ما أننا َمدعوُّ
َ
وعلى أساس املصالح املشتركة، واالحترام املتبادل، ك

تنا الناعمة كافة على  وَّ
ُ
مؤسساتنا التعليمية والبحثية واإلعالمية، ومصادر ق

املستوى الدولي، وفي تفاعٍل مع أفضل الخبرات القطرية والعربية واألجنبية، 

خطاب سمو األمير 
الشيخ تميم بن حمد 

آل ثاني

الدرس األول
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تجون 
ْ
ه بالطبع بالتعاون مع املقيمين في بالدنا الذين يعملون وُين

ُّ
ل
ُ
وهذا ك

ويعيشون معنا، ووقفوا معنا في هذه األزمة.

االقتصادي على  االنفتاح  باع سياسة  ِ
ّ
الت عدة مرات  وجهُت  ْن 

َ
أ سبق 

ل، ولكن في هذه املرحلة لم َيُعْد هذا مسألة 
ْ
خ االستثمار، وتنويع مصادر الدَّ

وهذه  وال مجال للتهاون فيه،  ًما علينا،  َبل أصبح أمًرا ملزًما وُمحتَّ رفاهية، 

 ورجاَل أعماٍل.
ً
نا جميًعا؛ حكومة

ُ
مسؤوليت

والعثرات أمام تحديد  د ساعدتنا هذه األزمة في تشخيص النواقِص 
َ
لق

شخصية قطر الوطنية، السياسية واالقتصادية املستقلة، وفي اتخاذ القرار 

ب على هذه العقبات وتجاوزها... إلخ.
ُّ
بالتغل

1 -  ُيعدُّ الخطاب بمثابة خارطة طريق يضعها ُسموُّ األمير الشيخ تميم بن حمد 

ح ذلك. آل ثاني للدولة للحِدّ من اآلثار السلبية للحصار، َوّضِ

.........................................................................................................................

هات ُسمّوِ األمير  ل على نجاح الحكومة مع الشعب القطري لتنفيذ توجُّ
ّ
2 -  َدِل

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

.........................................................................................................................

ه قد رسم خارطة طريق  من خالل تحليل الكلمة السابقة لُسمّوِ األمـير الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، نالحظ أنَّ

ل فيما يلي:
َّ
هات تتمث لسياسة الدولة في مواجهة الحصار، اشتمل على مجموعٍة من التوجُّ

- تنويع مصادر الدخل، وإزالة العوائق أمام االستثمار.

ة والتكاسل والتراخي، واالعتماد على الذات في املجاالت املختلفة. كاليَّ ِ
ّ
- عدم االت

ة، واالجتهاد واإلبداع والتفكير املستقل، وتقديم املبادرات 
َّ
- االهتمام بالتحصيل العلمـي في االختصاصات كاف

اءة. البنَّ

ضح ذلك من خطاب ُسمّوِ  ُيمكننا القول: إنَّ دولة قطر حريصة على استكمال مسيرة التنمية والبناء، وقد اتَّ

األميـر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، والذي ألقاه في افتتاح دورة االنعقاد الـ ) 47 ( ملجلس الشورى، والذي 

رسم مالمح مستقبل دولة قطر بعد فترة من الحصار على املستوى الداخلي والخارجي من خالل التركـيز على 

ا بالتوازن بيـن مبادئها  األمن الغذائي واملائي، واالستدامة االقتصادية، وُمِضـي قطر في سياستها الفاعلة دوليًّ

ومصالحها.

- ناقش:  اإلجراءات التي اتخذتها دولة قطر ملواجهة الحصار.  

ح دورك كمواطن في الحد من اآلثار السلبية للحصار مبيًنا أهمية التالحم بين الشعب والحاكم في مواجهة  - وّضِ

األخطار.

قطر والقضايا العربية
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مبادئ السياسة الخارجية لدولة قطر 

القضية الفلسطينية

الحفاظ على السيادة واالستقالل.	 

الدفاع عن هوية البالد العربية واإلسالمية.	 

احترام العهود واملواثيق الدولية.	 

توطيد السلم واألمن الدوليين.	 

 الدفاع عن الحريات العامة والخاصة، وحقوق االنسان.	 

دور قطر في دعم القضية الفلسطينية:
دعمت جهود املصالحة بين الفصائل الفلسطينية.	 

نجحت في وقف الحروب التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة.	 

دعم وتقديم العون للمؤسسات التعليمية الفلسطينية 	 

ومناصرة املؤسسات الداعمة للمرأة والطفل.

زيارة سمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني 	 

التاريخية لكسر الحصار املفروض على قطاع غزة عام 2012.

الدرس األول

تذكر
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اآلثار اإليجابية لحصار دولة قطر منها: 
 زيادة الوعي املجتمعي السيا�ضي، واملشاركة في مواجهة األزمات.	 

إ براز لحمة الشعب القطري والتفافه حول قيادته الرشيدة.	 

اتخاذ الدولة خطوات كبيرة نحو االكتفاء الذاتي.	 

تطور الصناعة وخاصة صناعة األغذية والصناعات الدوائية.	 

ظهور روح الدافعية لدى املواطنين واملقيمين للمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.	 

 األزمة الخليجية وحصار دولة قطر: 

قطر والقضايا العربية
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النشاط الثاني: 

النشاط األول: 

رة عن تاحم الشعب القطري مع قادته في مواجهة الحصار. م مجلة ُمصوَّ صّمِ

شــارْك أحــد زمائــك فــي إعــداد دراســة بحثيــة عــن القضيــة الفلســطينية موضًحــا أســبابها وأهــم 

أحداثهــا ودور دولــة قطــر فــي دعمهــا فــي املحافــل العربيــة والدوليــة. 

الدرس األول

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

اني:  أجب عما يأتي:
َّ
السؤال الث

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

أ .	................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................	.أ

................................................................................................................................................................	.أ

أ .	................................................................................................................................................................

 1-  ما اآلثار اإليجابية للحصار على دولة قطر؟

ح دور دولة قطر في القضية الفلسطينية. 2-  وّضِ

1-  كانــت الزيــارة التاريخيــة للشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي لكســر الحصــار 
الجائــر علــى قطــاع غــزة فــي عــام:

ب- 2011م.   أ - 2010م.

 د - 2013م.جـ - 2012م.

2- في أّيٍ من التواريخ اآلتية من عام 2017 م تم حصار قطر؟
ب- 3 يونيو.   أ - 2 يونيو.

 د - 5 يونيو.جـ - 4 يونيو.

3- من آثار الحصار على دولة قطر؟
أ- عدم تطور الصناعة في دولة قطر.                      ب- نقص في الصناعات الغذائية القطرية.

تفافه حول قيادته.
ْ
ْحمة الشعب القطري، وال

ُ
ج- اتجاه الدولة إلى االستيراد من الخارج فقط.     د- إبراز ل

قطر والقضايا العربية

ثانيًا: التدريبات
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السؤال الثالث:  

نت دولة قطر من توفير املواد الغذائية للسكان خال أزمة الحصار؟
َّ
كيف تمك

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................

3-  ما جهود دولة قطر في مواجهة الحصار؟

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

د مبادئ السياسة الخارجية لدولة قطر . 4-  عّدِ

.......................................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................................  

الدرس األول



قطر والقضايا العالمية 

األقلية
 بدولتي قطر لتقديمها 

ُ
أعتز

املساعدات لكل محتاٍج. 

الدرس الثاني:

 على أن: 
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يقدر أهمية مشاركة دولة قطر في القضايا العربية والدولية.
يحلل املواقف السياسة لدولته تجاه القضايا الدولية . 

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها: 
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إثــــرائي

ثانيًا: المساَعدات اإلنسانية:

تــــــــــــحــــــــــــرص دولــــــــــــــــــــــــة قـــــطـــــر 

ــــم املــــــســــــاعــــــدات  ــــديــ ــقــ ــ ــــى تــ ــلــ ــ عــ

ــــن األزمـــــــــــات  ــ ــتــــضــــرريــــن مـ ــلــــمــ لــ

بمختلف أنــواعــهــا؛ كالحروب 

والزالزل والفيضانات، وغيرها 

مــن الــكــوارث الطبيعية، وقد 

مت دولــة قطر مساعدات  قدَّ

ــتـــــضـــــرريـــــن مـــن  ــ ــــمـ ــلـ ــ عـــــاجـــــلـــــة لـ

إعـــــــــصـــــــــار تــــــســــــونــــــامــــــي الـــــــــذي 

عصف بإندونيسيا، والــزالزل 

املدمرة في باكستان.

 علــى تحقيق 
ً
َســعْت دولــة قطــر منــذ تأسيســها إلــى بنــاء عالقــات طيبــة مــع جميــع األطــراف الدوليــة، وَعِملــت جاهــدة

مجموعــٍة مــن اإلنجــازات فــي مجــال التعــاون الدولــي مــن خــالل ما يأتي: 

قطر والقضايا العالمية 

لم واألمن الدوليَّين: أواًل: المساهمة في حلِّ النزاعات وتعزيز السِّ

ـــز فــي املشــاركة فــي قــوات حفــظ الســالم التــي شــكلتها األمــم املتحــدة فــي العديــد مــن  كان لدولــة قطــر دوٌر متمِيّ

مناطــق العالــم، مثــل: لبنــان، إريتريــا، البوســنة.

ا قصيـًرا عن املساعدت التي تقدمها دولة قطر لالجئيـن السوريين 
ً
أِعدَّ بحث

واملتضررين من الحروب وغيرهم ُمبيًنا أهمَّ املنظمات واملؤسسات القطرية 

التي تساهم في ذلك. ابحث وتعلم

الدرس الثاني
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وحركة  السودانية  الحكومة  عتها 
َّ
وق دارفور  في  للسالم  الدوحة  وثيقة 

ع على الوثيقة ممثلون عن دولة 
َّ
2011م ووق 14يوليو  التحرير والعدالة في 

تولت  التي  قطر  ودولة  املتحدة  واألمم  اإلفريقي  واالتحاد  فاسو  بوركينا 

نت الوثيقة سبعة فصول تمثلت  في: الوساطة، وتضمَّ

- حقوق اإلنسان والحريات األساسية.

- تقاسم السلطة والوضع اإلداري لدارفور. 

- تقاسم الثروة واملوارد القومية. 

- التعويضات وعودة النازحين الالجئين. 

- العدالة واملصالحة.

- وقف إطالق النار الدائم والترتيبات األمنية النهائية. 

- الحوار والتشاور الداخلي وطرائق التنفيذ.

ابحث وتعلم

جهود دولة قطر في المساهمة في حل القضايا العالمية:

ة تلك التي يعاني منها أصحاب األقليات  تبذل دولة قطر جهوًدا كبيرة في حل العديد من القضايا العاملية خاصَّ

اإلسالمية في كثيـر من دول العالم، ومن أمثلة القضايا التي ساهمت دولة قطر في حلها:

1 - دور دولة قطر في املساهمة لحل قضية دارفور:

وجت تلك 
ُ
2003م إلى أن ت في حل قضية دارفور منذ اندالع األزمة في فبراير  فاعٌل  كان لدولة قطر دوٌر 

الجهود في التوصل إلى توقيع وثيقة الدوحة لسالم دارفور في 14 یولیو 2011م بیـن الحكومة السودانية وحركة 

التحرير والعدالة.

عت الحكومة السودانية وحركة العدل واملساواة السودانية املتمردة املتمركزة في إقليم دارفور في أبريل 
َّ
 - وق

ا للسالم في العاصمة القطرية، ضمن وثيقة الدوحة للسالم في دارفور.
ً
2013م اتفاق

- اتسم الدور القطري في قضية دارفور بالفعالية واملرونة واالنفتاح على كافة مكونات املجتمع في دارفور 

والسودان، والسعي للوصول إلى تسوية سیاسیة شاملة لألزمة.

قطر والقضايا العاملية 

إثــــرائي
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من خالل فهمك لما سبق:

ما تقييمك لدور التعليم والقضاء في بناء المجتمع؟

عوامل نجاح دور الوساطة القطرية:

1- الوقوف على مسافة واحدة من مختلف الفرقاء السیاسیين في الدولة محل الوساطة.

2- تكفل قطر بأعباء مالیة مختلفة مثل إعادة اإلعمار.  

3- فعالیة الدبلوماسية القطریة ونشاطها، ومتانة عالقاتها، وعدم جمودها.

جهود دولة قطر في إعادة إعمار إقليم دارفور:

شـمل مجموعـة مـن املشاريع هدفهـا دعـم برنامـج العـودة الطوعيـة، وبنـاء الثقـة، وعدم العـودة للعنف؛ آمليـن 

فـي مسـتقبل قائـم علـى األمن واالستقرار من خالل:

1- إنشـاء مجمـع خدمـات نموذجـي بـكل والية من واليات دارفور متوفر به جميع الخدمات.

2- برنامج اإلنعاش املبكر يهدف إلـى تقليـل االعتماد علـى املساعدات اإلنسانية.

3- مشـروع توفيـر املاء الصالح للشرب.

ا عن املساعدات التي قامت بها 
ً
 بالرجوع إلى شبكة املعلومات اكتب بحث

دولة قطر متمثلة في جمعية الهالل األحمر إلقليم دارفور.

أبحث وتعلَّم

الدرس الثاني

إثــــرائي
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2 - َدور دولة قطر في دعم الروهينجا:

تشكل قضية األقليات اإلسالمية في العالم محل اهتمام دولة قطر، ومن ذلك قضية األقلية اإلسالمية في 

عَرف باسم أقلية مسلمي الروهينجا.
ُ
ميانمار، والتي ت

َمت دولة قطر مساَعدات ملسلمي الروهينجا من خالل جمعية  لقد قدَّ

قطر الخيرية، واملفوضية السامية لشؤون الالجئين التابعة لألمم املتحدة، 

ومن هذه املساَعدات:

- تقديم دعم مالي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين بقيمة 8.8 مليون 

دوالر؛ من أجل توفير خدمات أساسية لالجئي الروهينجا في بنجالديش.

ِ الضمير العالمي على حماية األقلية املضطَهدة في ميانمار.
ّ

- إثارة القضية في األمم املتحدة؛ لحث

ي األمراض. - تقديم خدمات طبية عاجلة بواسطة الهالل األحمر القطري؛ ملواَجهة مشكالت الفيضانات وتف�ّضِ

- قيام قطر الخيرية وصندوق قطر للتنمية بتقديم املالبس والعالج املناسب لهم.

ز مســــــلمــــو الــــروهينــــــجـــــــــا 
َ
ــــ
ّ
يتــرك

في املنطقة الغربية من دولة 

ميانمار )بورما سابًقا( في 

إقليم ُيعَرف باسم أراكان، 

وهو جزء محاٍذ لجمهورية 

بنغالديش اإلسالمية، وهم 

من أوائل املسلمين في تلك 

املنطقة، وتمارس ميانمار 

عمليات تطهيــــر عـــــــرقي ضد 

هذه األقليـــــة املســـــلمة.

أضف�ملعلوماتك

  األقليات اإلسامية 

ا عن األقليات املسلمة في العالم، واملشكالت التي تعاني منها موضًحا 
ً
أِعدَّ بحث

دور دولة قطر في حل مثل هذه املشكالت وأيًضا دورك كفرد في حل مثل هذه 

القضايا.

مرشوع الدرس 

قطر والقضايا العاملية 
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جهود دولة قطر في المساهمة في حل القضايا العالمية:

دور دولة قطر  في املساهمة لحل قضية دارفور: 
وجت جهود دولة قطر في التوصل الى توقيع وثيقة الدوحة لسالم دارفور في يوليو 

ُ
ت

2011 بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة.

عوامل نجاح دور الوساطة القطرية:

1 - فعالية الدبلوماسية القطرية ونشاطها.

2 - الوقوف على مسافة واحدة بين أطراف النزاع.

3.- تكفل قطر بأعباء مالية مثل إعادة اإلعمار.

جهود دولة قطر في إعادة إعمار إقليم دارفور.
مجموعة من املشاريع تتضمن:

- برنامج اإلنعاش املبكر.

-  إنشاء مجمع خدمات نموذجي بكل والية من واليات دار فورد.

-مشروع توفير املاء الصالح للشرب .

الدرس الثاني

تذكر
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دور دولة قطر في دعم الروهينجا: 

مجموعة اإلنجازات في مجال التعاون الدولي: 

:  املساهمة في حل النزاعات وتعزيز السلم 	 
ً
أوال

واألمن الدوليين.

:  املساعدات اإلنسانية .	 
ً
ثانيا

قدمت دولة قطر املساعدات ملسلمي الروهينجا منها: 

- إثارة القضية في األمم املتحدة.

- تقديم الدعم املالي للمفوضية السامية لشؤون الالجئين  بقيمة 

8.8 مليون دوالر ، من أجل توفير الخدمات األساسية لالجئي 

الروهينجا في بنغالديش.

- تقديم الخدمات الطبية بواسطة الهالل األحمر القطري ملواجهة 

مشكالت الفيضانات وتف�ضي األمراض.

قطر والقضايا العاملية 
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النشاط الثاني:

النشاط األول: 

ح بها دور دولة قطر في دعم القضايا العربية والعاملية. م مجلة حائطية توّضِ صّمِ

بعد دراستك ملوضوع الدرس، أجب عن التساؤالت التالية داخل كل بطاقة:

دّوِن أهم التساؤالت التي أثارت 

الذي أعجبك في هذا تفكيرك أثناء هذا الدرس. ما ال�سيء 

الدرس؟ وملاذا؟ 

)معلومة - فكرة- قرار-...(

الدرس الثاني

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

اني:  أجب عما يأتي:
َّ
السؤال الث

1- ما أهم إنجازات دولة قطر في مجال التعاون الدولي؟

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2- اذكر عوامل نجاح دور الوساطة القطرية في قضية دارفور.

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

مــت دولــة قطــر للمفوضيــة الســامية لشــؤون الاجئيــن مبلــغ 8.8 مليــون دوالر  1- قدَّ

لدعم:

ب- اليمن.   أ - غزة.

 د - الروهينجا.جـ - دار فور.

مت دولة قطر مساعدات عاجلة للمتضررين من إعصار تسونامي في: 2- قدَّ

ب- الهند.   أ - الصين.

 د - إندونيسيا.جـ - باكستان .

قطر والقضايا العاملية 

ثانيًا: التدريبات
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السؤال الثالث:   دلل على اآلتي:

1-  جهود دولة قطر اإلنسانية في دعم قضية الروهجينا.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

2- جهود دولة قطر في إعادة إعمار إقليم دارفور.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

الدرس الثاني



الحقوق والواجبات 

الحقوق ، الواجبات ، 
املشاركة السياسية

 

- أقدُر قيمة املساواة وأمارسها في حياتي .
- أحرُص على ممارسة حقي في التعليم 

واكتساب العلم واملعرفة، ألرفع من شأن بلدي.
- أقدُر دور الدولة في الحفاظ على حقوق 

املواطن  وممارستها.

الدرس الثالث:

 على أن: 
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يتعرف أهم الحقوق والواجبات التي كفلها الدستور القطري .
يميز بين القوانين واملواد الدستورية.

يقدر قيمة املساواة أمام القانون.
يستنتج العاقة بين االلتزام بالقوانين واستقرار املجتمع.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها: 
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 كبيـــرة علــى شــبابها ومواطنيهــا لتحقيــق أهدافهــا الوطنيــة، ولتحقيــق ذلــك َضِمــَن الدســتور 
ً

ْعِقــد دولــة قطــر آمــاال
َ
ت

ر أن: »جميع املواطنيـن متساوون   قرَّ
ُ

َد واجباتهم في املادة )34(؛ حيث القطري لجميع املواطنيـن حقوقهم، وحدَّ

ــة«. كــي يقــوم كلٌّ منهــم بــدوره، وفــي مجالــه لخدمــة وطنــه. فــي الحقــوق والواجبــات العامَّ

الحقوق والواجبات 

أواًل: حقوق المواطنين:

الدولــة مســؤولة عــن توفيـــر الحقــوق للمواطنيـــن، وال تســتطيع أي جهــة أخــرى 

ــع  ُفــل تمتُّ
ْ
ك

َ
ْصــِدر القوانيـــن لحمايــة هــذه الحقــوق، وت

ُ
بها أو التعــدي عليهــا، وت

ْ
َســل

املواطنيـن بها.

وتســمح لــه بمماَرَســتها حســب أحــكام  واِطــن، 
ُ
تحتـــرم دولــة قطــر حقــوق امل

اِلــث علــى عــدة حقــوق 
َّ
 اشــتمل الدســتور القطــري فــي البــاب الث

ُ
القانــون؛ حيــث

عامــة للمواطنيـــن.

ة في الدستور القطري. ط التالي، وتعرَّف إلى أهم الحقوق العامَّ
َّ
اْدُرس املخط

- ما الفرق بين الحقوق والواجبات؟ 

................................................................................................................................................................................

- أعط أمثلة لبعض الحقوق والواجبات.

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

الشكل )1( حقوق املواطن في الدستور القطري

فكِّر واستنِتج   

واِطن: 
ُ
مفهوم حقوق امل

واِطن: 
ُ
 ُيقَصـد بحقوق امل

بـــــــات التـي 
َّ
ات واملتطل يَّ الُحّرِ

ـــــرها الدولـــــــة للُمواِطن،  ِ
ّ
وف

ُ
ت

ـًقا ألحكــــام الدستـــــــــور 
ْ
َوف

والقانون وثقافة املجتَمع. 

أضف�ملعلوماتك

املساواة أمام 
القانون

االنتخاب
والترشيح

الحقوق الفرديةحق التعليمحق الصحة

نماذج من الحقوق العامة في الدستور القطري

الدرس الثالث



31

 أي ال تمييـــز بيــن املواطنيــن أمــام القانــون بســبب الجنــس أو اللــون أو اللغــة أو 

ــَده الدســتور القطــري فــي املــادة )35(. 
َّ
الديــن، وهــذا مــا أك

وقــد نــص اإلعــالن العالمــي لحقــوق اإلنســان علــى مبــدأ املســاواة أمــام القانون، 

تزمت دولة قطر بهذا اإلعالن، وجعلت 
ْ
وَجَعل تطبيقه من واجبات الدولة. وال

 
ُ

ُســس والدعامــات التـــي يقــوم عليهــا املجتمــع القطــري؛ حيــث
ُ
املســاواة مــن األ

ــت املــادة )18( مــن الدســتور القطــري علــى أن: »يقــوم املجتمــع القطــري  نصَّ

علــى دعامــات العــدل واإلحســان والحريــة واملســاواة، ومــكارم األخــالق«، وجعــل 

الدولــة مســؤولة عــن حمايــة وصيانــة هــذه الدعامــات.

اإلعـــــــــــــــــالن العاملـــــــــــــــــــــي لحــــــــــــــــقوق 

اإلنســـــــــــــان: إعـــــــــــــــــــــالن 

ــــــــــــــــه األمم املتحـــــــــدة 
ْ
أصَدَرت

عـــــــــــــــــام 1948م، ويتضمـــــــــــــن 

حقــــــــــــوق اإلنســــــــــــان األساسية 

ا،  ـن حمايته عامليًّ الذي يتعيَّ

ن مــــــــن )30( مادة. ومكــــــوَّ

أضف�ملعلوماتك

يعتبـــر كل مــن القانــون والدســتور مــن القواعــد التـــي تتمتــع بالعموميــة واإللزاميــة، ويمكــن تلخيــص الفــرق بينهمــا 

فيمــا يلــي:

فة أي نص قانوني للدستور 
َ
1-  الدستور فوق القانون، فال يمكن أن ُيخاِلف القانون الدستور، وفي حالة مخال

يصبح الغًيا.

ــم الدســتوُر القواعــد العليــا واألمــور الكليــة فــي الدولــة، أمــا القانــون فيعاِلـــج موضوعــاٍت جزئيــة مفــَردة  ِ
ّ
2-  ينظ

 هنــاك قانــون للعمــل، وقانــون 
ً

فــي الدولــة؛ لذلــك تجــد هنــاك دســتوًرا واحــًدا لــكل دولــة، وقوانيـــن عديــدة، فمثــال

للتجــارة، وقانــون لألحــوال الشــخصية.

1 - املساواة أمام القانون: 

فكِّر وناِقش

ما الفرق بين القوانين والمواد الدستورية؟

.....................................................................................................................................................................

فكِّر وأجب

تـزام دولة قطر بمبدأ المساواة أمام القانون.
ْ
 على ال

ً
-  أعط دليال

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

الحقوق والواجبات
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ْجِرَيت آِخُر انتخابات للمجلس البلدي المركزي؟
ُ
- متى أ

............................................................................................................

............................................................................................................ ابحث ودون

2 -االنتخاب والترشيح: 

ة، واملشاَركة في االنتخابات التـــي تجري  ـــح للمناصب العامَّ رشُّ
َّ
تتمثل باملشاَركة السياسية في الدولة من خالل الت

فيها. 

ت املادة )42( على أن: تكفل الدولة حق   نصَّ
ُ

م عمليات املشــاركة السياســية؛ حيث
َّ
والدســتور القطري أجاز ونظ

 القانون.
ً
االنتخاب والترشيح للمواطنيـن وفقا

- ُيعتَبـر االستفتاء على الدستور القطري من أهم أشكال املشاَركة السياسية.

وقــد جــرى االســتفتاء علــى مشــروع الدســتور الدائــم بتاريــخ 29 أبريــل 2003م، وكان اإلقبــال كبيـــًرا علــى صناديــق 

وجــاءت نتيجــة االســتفتاء  بمــا َيْعِكــس تجــاُوب املواطنيـــن،  االقتـــراع؛ 

بنســبة )96.6 %( مــن نســبة التصويــت.

أشــكال  أهــم  مــن  البلــدي  املجلــس  انتخابــات  فــي  املشــاَركة  ــل  ِ
ّ
وتمث  -

ُدًمــا 
ُ
ق فقــد أعلنــت دولــة قطــر العــزم علــى املضـــّيِ  املشــاَركة املدنيــة، 

ُبــع مــن خصوصيــة 
ْ
، َين علــى طريــق الديمقراطيــة بأســلوب متــدّرِج ومتــأّنٍ

مــات النجــاح فــي طريق  املجتمــع القطــري، وبمــا َيْضمــن لهــذه التجربــة مقّوِ

واِطــن القطــريُّ دوَره ناخًبــا 
ُ
تحقيــق الديمقراطيــة الشــاملة، ويــؤدي امل

ا ِضْمــن املجلــس البلــدي املركــزي، وقــد تــم تنظيــم انتخابــات الــدورة األولــى ألعضــاء املجلــس 
ً
ـــًحا ومشــاِرك ومرشَّ

1999م، لتتوالــى الــدورات كل أربــع ســنوات. البلــدي املركــزي فــي عــام 

فكِّر وناِقش

- ما أهم أشكال المشاركة السياسية والمدنية في دولة قطر؟ وما أهميتها؟

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

الدرس الثالث
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أنشــطتها  بعــض  ْل  َوَســـّجِ والعلــوم،  للتربيــة  قطــر  مؤسســة  بموقــع  اســتِعْن 

قطــر. دولــة  فــي  التعليــم  تطويــر  فــي  ومســاهماتها 
ابحث وتعلم

 3 - حق التعليم: 

ويتمثــل فــي دور وزارة التربيــة والتعليــم والتعليــم العالــي فــي توفيـــر التعليــم األساســـي لــكل 

ْعَتبـــر جامعــة 
ُ
 إلــى التعليــم الجامعـــي. وت

ً
فــرد فــي الدولــة فــي جميــع مراحــل التعليــم وصــوال

ســة التعليميــة الوطنيــة األبــرز للتعليــم العالــي فــي البــالد، وتتميـــز بطرحهــا  قطــر املؤسَّ

ًصا في  م ما يزيد على 60 تخصُّ للنطاق األوسع من البرامج األكاديمية في الدولة؛ إذ تقّدِ

ســبع كليــات. 

كما تضمُّ املدينة التعليمية مجموعة من الجامعات املعروفة.

4 - حق الصحة: 

لــت إليــه الخدمــات الصحيــة والطبيــة  ينعــم كل فــرد فــي الدولــة بأحــدث مــا توصَّ

 
ُ
عدُّ وزارة

ُ
ّدمي الرعاية الصحية في القطاعيـن العام والخاص. وت

َ
من خالل ُمق

 املســؤولة عــن تنظيــم الرعايــة الصحيــة فــي القطاعيـــن 
َ
ــة الجهــة الصحــة العامَّ

ســة الرائــدة غيـــر  ســة حمــد الطبيــة املؤسَّ عتَبـــر مؤسَّ
ُ
العــام والخــاص، كمــا ت

م الخدمــات العالجية  قــّدِ
ُ
 ت

ُ
عنــى بتقديــم الرعايــة الصحيــة؛ حيــث

ُ
ــة التــي ت الربحيَّ

والوقائيــة لــكل مــن يقيــم علــى أرض قطــر.

5 - الحقوق الفردية: 

مات األساسية لكيان الدولة االجتماعـي.  عتَبـر من املقّوِ
ُ
مثل حقوق امللكية ورأس املال والعمل، والتـي ت

سة حمد الطبية  ست مؤسَّ تأسَّ

في عام 1979م، وتدير أثنا عشر 

مستشفى  عامة ومتخصصة 

و24 مركًزا للرعاية الصحية 

ر الرعاية الصحية  ِ
ّ
األولية. وتوف

األشمل في دولة قطر، والتـي 

ي جميع فروع الطب 
ّ
تغط

والصحة.

أضف�ملعلوماتك

الحقوق والواجبات
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ــة الواجــب علــى  اِلــث الواجبــات العامَّ
َّ
َد الدســتور القطــري فــي البــاب الث لقــد َحــدَّ

ة في الدستور  ـح أهم الواجبات العامَّ ط التالي يوّضِ
َّ
ها. واملخط

ُ
املواطنيـن تنفيذ

القطري.

الحقــوق  واســتخرِج بعــَض  اِلــث، 
َّ
اســَتِعن بالدســتور القطــري فــي البــاب الث  

واِطــن علــى 
ُ
ـــْن رأيــك فــي مــدى حصــول امل األخــرى التـــي َمَنَحهــا للُمواِطــن. ثــم َبّيِ

ــات الــواردة فــي الدســتور. يَّ الحقــوق والُحّرِ ابحث وتعلم

 ثانيًا: واجبات المواطنين:

فكِّر وناِقش

رت يوًما لماذا يقوم الجندي بالدفاع عن الوطن؟
َّ
ك

َ
1- هل ف

..............................................................................................................................

ســة التـــي يعمــل  ــف أعمالــه كاملــة فــي الــوزارة أو المؤسَّ
َّ
ي الموظ 2-  لمــاذا ُيــؤّدِ

بهــا؟

..............................................................................................................................

نا للوطن؟ هل الكلمات تكفي؟  عن حّبِ
ً
ر حقيقة عّبِ

ُ
3- كيف ن

..............................................................................................................................

الشكل )2( واجبات املواطن في الدستور القطري

نماذج من واجبات املواطن في الدستور القطري

االلتزام واالمتثال احترام الدستور
للقانون

حماية املال العامالدفاع عن الوطن

االلتزام بالنظام 
العام

مراعاة اآلداب 
العامة والتقاليد 

الوطنية

واجــــــــــــــــــبات الـــُمواِطن هي 

األفعــــــــــــــــــال واملســــــــــــــؤوليات التـي 

يجـــــــــــــــب علـــــــــــى الفرد االلتـزام 

بها تجاه املجتمع والوطــــــــــــن، 
وفـــــــــــــــًقا ألحكام الدســــــتور 

والقانون.

أضف�ملعلوماتك

الدرس الثالث

إثــــرائي
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فكِّر وناِقش

-ما أهمية االلتزام بالقوانين بالنسبة للفرد والمجتمع؟

..............................................................................................................................

..............................................................................................................................

1 - احترام الدستور: 

م والنشيد 
َ
َهر ذلك من خالل احتـــرام الَعل

ْ
ويتحقق باحتـــرام القوانيـــن واألنِظمة الصادرة عنه، وااللتـــزام بها، وَيظ

الوطنـي.

2 - االلتزام واالمتثال للقانون:
ل ذلك باحترام اللوائح التنفيذية للقانون، ويظهر ذلك من خالل: 

َّ
يتمث

د بقوانين املرور.	  قيُّ التَّ

ب إيذاء اآلخرين بالقول أو الفعل.	  تَجنُّ

 3 - الدفاع عن الوطن: 

ويظهر ذلك من خالل:

الدفاع عن أمن واستقرار الوطن.	 

االلتزام ببرنامج الخدمة الوطنية.	 

مواَجهة كافة األفكار التـي من شأنها اإلخالل باستقرار املجتمع.	 

 4 - حماية املال العام:

ة وعدم تخريبها، مثل:  ويتحقق بالحفاظ على املمتلكات العامَّ

عدم العبث بلوحات املرور بالشارع.	 

نة. 	  ب الرش على الجدران باملواد امللوَّ تجنُّ

ة. 	  ظة على الحدائق العامَّ
َ
املحاف

االلتزام بالقوانين يساعد على: 

تحقيق االستقرار والعدالة في املجتمع، وتكافؤ الفرص بين املواطنين.	 

ِحْفظ الحقوق، وَمْنع االعتداء عليها.	 

ع جميع املواطنين بحقوقهم دون تمييز.	  ضمان تمتُّ

الدفاع عن أمن واستقرار الوطن

تساِهـــــُم  الخدمـــــــة الوطنيــــــــة 

في خدمـــــــة أْمـــــــن الوطـــــــــــــــن 

ستثِمـــــــــــر 
َ
وتنميــــــة املجتمـــــــــع، وت

طاقــــــــــــات الشبــــــــاب؛ بمــــــــا 

ز القـــــــدرات الدفاعيــــــة،  يعــــــــّزِ

والتنميـــــة الشــــــاملة. 

أضف�ملعلوماتك

الحقوق والواجبات
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إن تنفيــذ هــذه الواجبــات إنمــا يعكــس وْعـــي األفــراد بخصوصيــة كل مجتمــع وقيمــه وتقاليــده، ويبرهــن علــى انتمــاء 

نــة وخدمــة الوطــن. 
َ
بــات املواط

َّ
حقيقــي ومماَرســة واقعيــة ملتطل

  5 - االلتزام بالنظام العام:

ة في الدولة، مثل:  ويكون باتباع التعليمات العامَّ

ظة على النظافة في الشارع واملدرسة. 	 
َ
املحاف

ب مزاحمة اآلخرين في الطرقات.	  تجنُّ

6 - مراعاة اآلداب العامة والتقاليد 

الوطنية: 

ويتمثل هذا من خالل: 

االعتزاز بالزي الوطني.	 

ة. 	  االلتزام بآداب السلوك في األماكن العامَّ

االعتزاز بالزي الوطنياإللتزام بالنظام العام

فكِّر وأجب

1- كيف تؤدي واجباتك في مدرستك؟

..................................................................................................

2- اقترِح واجبات أخرى تراها ضرورية، يجب أن يلتزم بها كل فرد في دولة قطر.

..................................................................................................

ْمَنــح املواطنيـــن حقوقهــم 
َ
نــة عندمــا ت

َ
تســعى الــدول إلــى تحقيــق مفهــوم املواط

فــي الدولــة  بــة عليهــم باعتبارهــم مواطنيـــن  ِ
ّ
الواجبــات املترت بــأداء  وتطالبهــم 

واِطــن إنمــا هــي حقــوق 
ُ
ويحملــون جنســيتها، وهــذه الواجبــات التـــي يؤديهــا امل

للمواِطنيـــن اآلخريــن، وبهــذه الطريقــة يضمــن كل فــرد الحصــول علــى حقوقــه 

قــة بيـــن الحقــوق والواجبــات 
َ

ُمقاِبــل أداء واجباتــه. ويجــب أن نفهــم أن الَعال

عالقــة تكامليــة؛ فــال حــق دون واجــب، وال واجــب دون حــق.

واِطن بواجباته.
ُ
استخرج من النص السابق عالقة حقوق امل

.................................................................................................................................

.................................................................................................................................

اقرأ وِحلٍل

الدرس الثالث
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فكِّر وأجب

مــن أقــوال أميـــر دولــة قطــر فــي افتتــاح 

الخامــس  العــادي  االنعقــاد  دور 

ملجلــس  2016م  العــام  فــي  واألربعيـــن 

لشــورى،  ا

“قطر تستحق األفضل من أبنائها”

ر العبارة في ضوء فهمك لحقوقك وواجباتك تجاه املجتمع والدولة. فّسِ

ؤال التالي: تأمل العبارة التالية، ثم أجب عن السُّ

حضرة صاحب السمو األمير
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني

ْهَمــَل اإلنســان القيــام بواجباتــه لــن يســتطيع الحصــول علــى حقوقــه، وإذا 
َ
إذا أ

ــى عــن حقوقــه لــن يكــون قــادًرا علــى القيــام بواجباتــه.
ّ
ل

َ
تخ

مك في: ِ
ّ
ناِقش معل

- الفرق بين الحق والواجب.

- أهمية املواَزنة بين الواجبات والحقوق.

قضية الدرس 

الحقوق والواجبات
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حقوق المواطنين

أهم الحقوق العامة في الدستور القطري:

- املساواة أمام القانون:

ال تمييز بين املواطنين أمام القانون بسبب الجنس، أو 

اللون، أو اللغة أو الدين.

- االنتخاب والترشيح: 

رشح 
ً
تتمثل باملشاركة السياسية في الدولة من خالل الت

للمناصب العامة، واملشاركة في االنتخابات التي تجري 

فيها.

- حق التعليم:

توفير التعليم األسا�ضي لكل فرد في الدولة في جميع 

 إلى التعليم الجامعي.
ً
مراحل التعليم وصوال

- حق الصحة: 

ينعم كل فرد في الدولة بالخدمات الصحية والطبية 

من خالل مقدمي الرعاية الصحية في القطاعين العام 

والخاص.

الحقوق الفردية:

 مثل حق امللكية ورأس املال والعمل.

الدرس الثالث

تذكر
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الواجبات

1 - احترام الدستور: ويتحقق باحترام القوانين واألنظمة الصادرة عنه 

وااللتزام بها.

2 - االلتزام واإلمتثال للقانون: ذلك من خالل تجنب إيذاء اآلخرين  بالقول 

أو الفعل، والًتٌقيد بقوانين املرور.

3 - الدفاع عن الوطن: ويظهر من خالل الدفاع عن أمن واستقرار الوطن، 

وااللتزام ببرنامج الخدمة الوطنية، ومواجهة األفكار املهددة الستقرار 

املجتمع.

4 - حماية املال العام: ويتحقق بالحفاظ على املمتلكات العاًمة وعدم 

تخريبها.

5 - االلتزام بالنظام العام: ويكون باتباع التعليمات العاًمة.

6 - مراعاة اآلداب العامة والتقاليد الوطنية. 

الحقوق والواجبات
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النشاط األول: 

ــم لوحــة، واكتــب عليهــا حقوقــك وواجباتــك كفــرد فــي املجتمــع حســب الجــدول  صّمِ

التالــي:

النشاط الثاني:  

ه من خالها زماءك ألداء وجباتهم تجاه املدرسة والحي  م لوحات إرشادية توّجِ صّمِ

الذي يعيشون فيه.

البيت

واجبات حقوق

الوظيفة

واجبات   حقوق

الدرس الثالث

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

السؤال الثاني: ما أهم الحقوق العامة التي كفلها الدستور القطري ؟ 

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

ل الدولة الحقوق ملواطنيها عن طريق:
ُ
1 - تكف

ات. أ - إصدار القوانين. يَّ ب- تنظيم الُحّرِ

ات. جـ- إصدار النشرات.
َ
ط

ُ
ل  د- تنظيم السُّ

ب- الدفاع عن أمن واستقرار الوطن. أ - االعتزاز بالزي الوطنـي.

ُرقات. جـ- عدم العبث بلوائح املرور بالشارع.
ُّ
رين في الط

َ
ب مزاَحمة اآلخ  د- تجنُّ

2 - املؤسسة التعليمية الوطنية للتعليم العالي في دولة قطر:

ب- جامعة تكساس.أ-  جامعة قطر. 

د-  شمال األطلنطي.ج- جامعة فرجينيا. 

ة في دولة قطر  في: 3 - يتمثل دور وزارة الصحة العامَّ

أ- تقديم الخدمات العالجية.  

ة. ج- توفير الرعاية الصحية العامَّ

ب- تقديم الخدمات الوقائية.

د- تنظيم الرعاية الصحية في القطاعين العام والخاص.

4 - حماية املال العام تتحقق من خال: 

الحقوق والواجبات

ثانيًا: التدريبات
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 على املشاَركة السياسية واملدنية في دولة قطر.
ً

السؤال الثالث:   أْعِط مثاال

السؤال الرابع: ما الفرق بين القانون والدستور؟

ا صالًحا، اذكر واِجبك تجاه ما يلي:
ً
السؤال الخامس: باعتبارك ُمواطن

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

1 - الدستور: ..............................................................................................................................................

2 - النشيد الوطنـي: .....................................................................................................................................

3 - قوانين املرور: .........................................................................................................................................

4 - برنامج الخدمة الوطنية: .......................................................................................................................

ة: ................................................................................................................................... 5 - املمتلكات العامَّ

6 - الِزّي القطري: .........................................................................................................................................

الدرس الثالث



المواطنة 

املواطنة، 
املواطنة الفعالة .

-احرُص على عدم التمييز بين األفراد.
-احرُص على احترام وتطبيق القانون في 

حياتي اليومية.
-أبادُر باملشاركة في االعمال التطوعية.

الدرس الرابع:

 على أن: 
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يظهر ممارسات إيجابية تعزز هويته الوطنّية.
يستخلص أهداف املواطنة ويلتزم بها.

يستنتج أهمية املواطنة الفاعلة في تماسك املجتمع وتكامله.

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها: 
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ـــر عــن انتمــاء الفــرد لوطنــه مــن جانــب،  عّبِ
ُ
نــة بمجموعــة مــن املمارســات الســلوكية والقيــم التــي ت

َ
ترتبــط املواط

وبمجموعــة أخــرى مــن الحقــوق والواجبــات التــي تضمــن املســاواة والعدالــة بيــن أفــراد املجتمــع، وفــق دســتور 

الدولــة وقوانينهــا مــن جانــب آخــر.

المواطنة 

مات المواطنة: مقوِّ

1 - املساواة أمام القانون: 

تــاح لهــم نفــس الفــرص، دون أي تمييـــز علــى أســاس 
ُ
 وهــي أن يتســاوى جميــع املواطنيـــن فــي الحقــوق والواجبــات، وت

شــاط الفكــرّي.
َّ
ــة، أو االنتمــاء والن ينــّي، أو القناعــات الفكريَّ ــون، أو األصــل العرقــّي، أو املعتقــد الّدِ

َّ
الجنــس، أو الل

2 - الوالء واالنتماء:

ويعني أن عالقة املواطن بوطنه أكبـر من  االنتماء القبلي وغيـره، وال خضوع فيها إال لسيادة القانون.

      - اكتب بمساَعدة مجموعتك تعريًفا  للمواطنة.

......................................................................................................................

......................................................................................................................

ر عن انتمائك لوطنك من خالل ممارساتك اليومية. - كيف تعّبِ

......................................................................................................................

......................................................................................................................

فكِّر وأجب

ل  حلِّل وسجِّ

ــع فيهــا  نــة يحمــل جنســيتها، ويتمتَّ نــة انتمــاء الفــرد إلــى دولــة معيَّ
َ
ُيقصــد باملواط

بالحقــوق، ويلتـــزم بــأداء الواجبــات، فهـــي عالقــة قانونيــة تربــط املواطــن بدولتــه.

الدرس الرابع
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3 - املشاركة واملسؤولّية:

ناصب العامة، 
َ
وتعني مشاركة املواطن في جميع املجاالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية؛ كتولي امل

واملشــاركة في االنتخابات وغيـــرها.

د واجباته: 4 - وجود ضمانات دستورية وقانونية تكفل حقوق املواطن وتحّدِ

واطن.
ُ
فل حقوق وواجبات امل

ْ
ن املواد التي تك ارجع للدستور القطري، وبّيِ

ر املجتمــع اإلنســاني بشــكل كبيـــر، فهــي تســاعد   املواطنــة )كمبــدأ اجتماعــي وقانونــي وسيا�ضــي( ســاهمت فــي تطــوُّ

ــا، واملشــاركة فــي تدبيـــر شــؤونه، والحفــاظ علــى تماُســكه  الفــرد علــى االنخــراط فــي مجتمعــه، والتفاعــل معــه إيجابيًّ

ووحدتــه. ويمكــن تلخيــص  أهميــة املواطنــة فــي الشــكل التالــي:

فكِّر وناِقش

نــة، تعــاَون مــع زمالئــك فــي كتابــة 
َ
مــات املواط         - بنــاء علــى دراســتك ملقّوِ

ـــر عــن فهمكــم لتلــك املقومــات. أمثلــة تعّبِ

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

فكِّر وناِقش

- في رأيك، ما أكثر العناصر السابقة أهمية للمواطنة؟ وملاذا؟

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

ة. نيَّ
َ
ز هويته الَوط عّزِ

ُ
ي شعور الفرد باالنتماء، وت نّمِ

ُ
1- ت

خ شعور الفرد باألمن واألمان. ساعد على استقرار الوطن وتنميته بما ُيرّسِ
ُ
3 - ت

4 - تحفظ للمواطن حقوقه، وتوِجب عليه واجبات تجاه غيره من املواطنين وتجاه دولته.

5 - تقوية روابط املجتمع وتماسكه.

ي معارف الفرد وقدراته وقيمه واتجاهاته. نّمِ
ُ
2- ت

أهمية
املواطنة

أهمية المواطنة:

املواطنة 
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اقرأ واستنِتج

حمــد طالــب فــي الصــف الســابع، يشــهد 

ــك  ُمتمّسِ الســليم،  ــق 
ُ
ل
ُ
بالخ زمــالؤه  لــه 

بعاداتــه  ويفتخــر  اإلســالمية،  بعقيدتــه 

ويشــعر  قطــر،  دولتــه  يحــب  وتقاليــده، 

مــن  للتضحيــة  ُمســتِعدٌّ  لهــا،  باالنتمــاء 

فـــي  وواجباتــه  حقوقــه  ويعــي  أجلهــا، 

الـــمجتمع، ويعــرف أن جميــع الـمواطنيـــن ُمتســاوون فــي املجتمــع، يســعى 

الســتثمار وقــت  فراغــه بمــا يعــود بالنفــع علــى املجتمــع، ويعمــل مــع زمالئــه 

لرفــع اســم وطنــه عالًيــا.

ى بها الطالب حمد؟
َّ
       - ما أهم الصفات التي يتحل

.........................................................................................................................

       - هل تحب أن تكون مثل الطالب حمد؟ وملاذا؟

.........................................................................................................................

هــي مشــاركة األفــراد فــي تدبيـــر شــؤون مجتمعهــم، وإبــداء الــرأي، وتقديــم املبــاَدرات بهــدف تحقيــق املنفعــة 

العامــة للوطــن. 

 في وطنه فعليه االلتزام بالواجبات.
ً

ولكي يكون املواطن فاعال

ّلٍ مما يلي:
ُ
ن واجبك تجاه ك بّيِ

- الوطن: ............................................................................................................................................................

- القادة ووالة األمر: .........................................................................................................................................

- العمل: ............................................................................................................................................................

- القيم اإلسالمية: ...........................................................................................................................................

- البيئة: .............................................................................................................................................................

- األنظمة والقوانين: ........................................................................................................................................

- املناسبات الوطنية: ......................................................................................................................................

المواطنة الفاعلة:

واِجبات الفرد تجاه وطنه:

الدرس الرابع
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- عليــك أن تحــرص دائًمــا علــى معرفــة واجباتــك، وتؤديهــا علــى أتــّمِ وْجــه. اكتــب عــدًدا   

آخــر مــن الواجبــات.

............................................................................................................................

............................................................................................................................
فكِّر واكتب 

ر العبارة التالية: »كل حق يقابله واجب«.         - فّسِ

............................................................................................................................

............................................................................................................................ ناِقش وفسِّ 

إثــــرائي

جــاء فــي خطــاب صاحــب الســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميـــر دولــة 

قطــر فــي 21 يوليــو 2017م، فــي ظــل األزمــة الخليجيــة:

ــاءة،  ، واملبــادرات البنَّ »نحــن بحاجــة لالجتهــاد واإلبــداع، والتفكيـــر املســتقّلِ

ة، واالعتماد على النفس، 
َّ
واالهتمام بالتحصيل العلمـي في االختصاصات كاف

ومحاربــة الكســل واالتكاليــة. وهــذه ليســت مجــرد أمــاٍن وأحــالٍم. فأهدافنــا 

واقعيــة وعمليــة«.

    - ما واجبك كطالب في ضوء ما ورد في الخطاب؟

..........................................................................................

..........................................................................................

ابحث وناِقش

املواطنة 
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»واجبات املواطن نحو وطنه«.

نــة ال تقتصــر علــى الجنســية أو اإلقامــة فــي الدولــة، بــل ال بــد أن تشــمل 
َ
إن املواط

االنتمــاء إلــى الوطــن، والحفــاظ علــى ممتلكاتــه، والدفــاع عنــه فــي وقــت الســلم 

والحــرب، فالوطــن يمنحنــا  األمــن واألمــان واالســتقرار، وغيرهــا مــن الحقــوق؛ 

م وطنــه. ــال فــي تقــدُّ لذلــك فاملواطــن ال بــد أن يكــون لــه دور فعَّ

- ناِقش مع ُمعلمك  واجبات املواطن نحو وطنه.

الة في بناء وطنك. م أمثلة ملواقف يمكنك من خاللها املشاَركة الفعَّ - قّدِ

قضية الدرس 

الدرس الرابع
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مقومات المواطنة:

أهمية المواطنة

املواطنة:
 هي انتماء الفرد إلى دولة معًينة 

يحمل جنسيتها، ويتمًتع فيها 

بالحقوق، ويلتزم بأداء الواجبات.

املواطنة الفعالة:
 هي مشاركة األفراد في تدبير شؤون مجتمعهم، 

وإبداء الرأي، وتقديم املبادرات بهدف تحقيق 

املنفعة العامة.

-املساواة أمام القانون: وهي أن يتساوى جميع املواطنين في الحقوق 

والواجبات، وتتاح لهم نفس الفرص.

-الوالء واالنتماء: ويعني عالقة املواطن بوطنه أكبر من االنتماء القبلي وغيره. 

-املشاركة واملسؤولية: وتعني مشاركة املواطن في جميع املجاالت .

 -وجود ضمانات دستورية وقانونية تكفل حقوق املواطنة وتحدد واجباته.

ة. نيَّ
َ
ز هويته الَوط عّزِ

ُ
ي شعور الفرد باالنتماء، وت نّمِ

ُ
1 - ت

ي معارف الفرد وقدراته وقيمه واتجاهاته. نّمِ
ُ
2 - ت

خ شعور  ساعد على استقرار الوطن وتنميته بما ُيرّسِ
ُ
3 - ت

الفرد باألمن واألمان.

4 - تحفظ للمواطن حقوقه، وتوِجب عليه واجبات تجاه 

غيره من املواطنين وتجاه دولته.

5 - تقوية روابط املجتمع وتماسكه.

املواطنة 

تذكر
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النشاط األول:   شاِرك وتـفاَعْل: 

ــم، قــم بتجميــع بعــض الصــور ملمارســات إيجابيــة تجــاه 
ُّ
 باســتخدام مركــز مصــادر التعل

الوطــن.

.
ْ
ر وتعاَون ِ

ّ
اني:  فك

َّ
النشاط الث

ــح فيهــا صفــات املواطــن الصالــح  وّضِ
ُ
ــم خريطــة ذهنيــة ت اقــرأ الــدرس قــراءة صامتــة، ثــم صّمِ

ها مــع زمائــك.
ْ
مــن وجهــة نظــرك، وشــاِرك

م وأبِدْع: الث: صّمِ
َّ
النشاط الث

نة من وجهة نظرك.
َ
ر عن مفهوم املواط م شعاًرا  ُيعّبِ صّمِ

الدرس الرابع

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

السؤال الثاني: 

اِلث:
َّ
    السؤال الث

ر أهمية املواطنة. فّسِ
ُ
- بم ت

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

د ُمقومات املواطنة. - عّدِ

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

1-  من واجباتنا تجاه الوطن:

ب- توفير فرص التعليم.   أ - اتباع األنظمة والقوانين.

 د - املساواة مع اآلخرين.جـ - تطوير الخدمات الصحية.

2- )انتماء الفرد للوطن الذي يعيش فيه( ُيشير املفهوم إلى:

ب- املواطنة.   أ - املبادرة.

 د - الهوية.جـ - التطوع.

املواطنة 

ثانيًا: التدريبات
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رهم تجاه وطنه:
ْ
السؤال الرابع: اذكر  واجبات كّلٍ من اآلتي ِذك

ا يلي: السؤال الخامس: أجب عمَّ

م: ............................................................................................................................................................. ِ
ّ
عل

ُ
- امل

- الطالب: .........................................................................................................................................................

- املهندس: ........................................................................................................................................................

- الطبيب: .........................................................................................................................................................

- األم: .................................................................................................................................................................

- الشرطي: ........................................................................................................................................................

ن ذلك. نة، بّيِ
َ
- تعتبر املساواة  وتكافؤ الفرص من أهم ُمقّوِمات املواط

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

 في وطنه؟
ً

نة الفاعلة؟ وكيف يكون الفرد مواِطًنا فاعال
َ
- ما املقصود باملواط

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

ح معنى املشاَركة واملسؤولية. - وّضِ

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

الدرس الرابع



الحريات المدنية 

الحريات املدنية .
 

أحترُم حريات وحقوق اآلخرين،
وأحرُص على عدم املساس بها .

الدرس الخامس:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها: 

 على أن: 
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يتعرف بعض الحريات املدنية التي نص عليها الدستور.
يحدد مجاالت املشاركة املدنية في دولة قطر .
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 كبيـــرة علــى شــبابها ومواطنيهــا لتحقيــق أهدافهــا الوطنيــة، ولتحقيــق ذلــك َضِمــَن الدســتور 
ً

ْعِقــد دولــة قطــر آمــاال
َ
ت

ر أن: »جميع املواطنيـن متساوون   قرَّ
ُ

َد واجباتهم في املادة )34(؛ حيث القطري لجميع املواطنيـن حقوقهم، وحدَّ
ــة«. كــي يقــوم كلٌّ منهــم بــدوره، وفــي مجالــه لخدمــة وطنــه. فــي الحقــوق والواجبــات العامَّ

الحريات المدنية 

أواًل: مفهوم الحرية والُحرِّيَّات المدنية:

جــاء فــي إعــالن حقــوق اإلنســان واملواطــن  الصــادر عــام 1789م أن الحريــة هــي »حــق الفــرد فــي أن يفعــل مــا ال يضــرُّ 
باآلخريــن«.

ــع بهــا الفــرد  نــة كأســاس للحصــول عليهــا؛ لذلــك تعــرَّف أنهــا: حقــوق يتمتَّ
َ
واط

ُ
ــات املدنيــة فتعتمــد علــى امل يَّ أمــا الُحّرِ

ْونــه مواِطًنــا فــي الدولــة، طبًقــا ألحــكام الدســتور والقانــون فيهــا. 
َ
ك

ثانًيا: الُحرِّيَّات المدنية في دولة قطر:

ــد 
َّ
مهــا، وأك ِ

ّ
ــات للمواطنيــن، وَضِمــَن حمايتهــا مــن خــالل القوانيــن التــي تنظ يَّ َمَنــَح الدســتور القطــري العديــد مــن الُحّرِ

عــدم جــواز االعتــداء عليهــا، أو حرمــان أي مواطــن منهــا:   

ات في الدستور القطري. يَّ ط التالي، وتعرَّف إلى أهم الُحّرِ
َّ
اْدُرس املخط

م 
َّ
لة في حرية التنقل والســكن وســرية املراَســالت وغيرها، وتنظ ِ

ّ
يكفل الدســتور القطري الحرية الشــخصية، متمث

وفــق أحــكام القانون.

يســتطيع الفــرد التعبيـــر عــن آرائــه عــن طريــق الــكالم أو الكتابــة أو الفنــون، وذلــك فــي إطــار الحــدود األخالقيــة، 
عتَبـــر وســائل اإلعــالم مــن أهــم وســائل التعبيـــر عــن الــرأي؛ 

ُ
وت ودون الخــروج عــن قوانيـــن أو أعــراف الدولــة. 

واإلذاعــة. كالتلفزيــون 

الشكل )1( الحريات في الدستور القطري

الحرية االقتصاديةحرية العبادةحرية الرأيالحرية الشخصية

نماذج من الحريات في الدستور القطري

حرية تكوين
الجمعيات

حرية الصحافة
والطباعة والنشر

1 - الحرية الشخصية: 

2 - حرية الرأي:

الدرس الخامس
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فكِّر وأجب

- اذكر وسائل أخرى من وسائل التعبير عن الرأي.

..................................................................................................

- ما هي ضوابط وشروط التعبير عن الرأي؟ 

..................................................................................................

3 - حرية العبادة:

قطر دولة إسالمية، ويعيش القطريون بتساُمح وانفتاح مع أتباع الديانات األخرى. 

4 - الحرية االقتصادية:

عــن طريــق إتاحــة الفــرص  ُفــل حريــة النشــاط االقتصــادي، 
ْ
الدســتور القطــري َيك

لألفــراد ملماَرســة األنشــطة االقتصاديــة وإدارتهــا؛ بهــدف تحقيــق التنميــة االقتصاديــة 

ــَرص العمــل.
ُ
ــع مســتوى املعيشــة، وتوفيـــر ف

ْ
واالجتماعيــة، وزيــادة اإلنتــاج، وَرف

 5 - حرية تكوين الجمعيات:

لــكل فــرد الحــق فــي تشــكيل جمعيــات مــع آخريــن أو االنضمــام إليهــا، مثــل قطــر 

الخيريــة، وطمــوح إلدارة العمــل التطوعـــي، والجمعيــة القطريــة لتأهيــل ذوي 

االحتياجات الخاصة، والجمعية القطرية للسرطان... وغيرها من الجمعيات 

م خدمــات  والتـــي تقــّدِ واألنديــة الثقافيــة والرياضيــة،  التعاونيــة والخيريــة، 

عــة ألفــراد املجتمــع كافــة. اجتماعيــة متنّوِ

ْجَمــــــــــــع الفـــــــــــــرد 
َ
الجمعيــــــــــات: ت

ْجَمعهم أفكار 
َ
مع آخرين، ت

ومصالح مشتركة.

أضف�ملعلوماتك

اإلنســان  بــه  يقــوم  الــذي  الجهــد  هــو  التطــوع 

ودون انتظــــــــــار ُمقاِبـــــــــل.  ملجتمعــه بدافــع منـــــــه، 

فــي  بعــض املســؤوليات  ــل  بذلــك تحمُّ قــــــــاصًدا 

وتتبنـــى  واالجتماعـــي.  اإلنســاني  العمــل  مجــال 

العمــل  ثقافــة  ــر 
ْ

ونش تفعيــل  الخيـــرية”  “قطــر 

التطوعـــي لتنميــة املجتمــع واالســتفادة مــــــن كــــــل الجهــــــــود التطوعيـــــــــة، َعْبـــــــــر 

تنميــــــــة قــــــدرات املتطوعيـــن، وتحقيــق ذواتهــم مــن خــالل تدريبهــم علــى املجــاالت 

املختلفــة فــي العمــل الخيـــري.

اقرأ وحلِّل

الحريات املدنية 
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اقرأ النص التالي، وأجب: 

مَنــح 
ُ
ــة تتشــارك فــي كونهــا ت ــات والحقــوق العامَّ يَّ تجــدر اإلشــارة الــى أن الُحّرِ

ــات هــي شــأن شــخ�ضي؛  يَّ للمواطــن فــي الدولــة، مــع فــرق رئي�ضــي وهــو: أن الُحّرِ

أي يمكــن للفــرد أيًضــا أال يمارســها بإرادتــه مــع حقــه بامتالكهــا، ولكــن الحقــوق 

ــب  وإنمــا يترتَّ ومعهــا الواجبــات أيًضــا ال تســتطيع ممارســتها حســب الرغبــة، 

وال  وقــد يترتــب عليهــا إجــراءات للمحاَســبة والجــزاء،  عليهــا حقــوق أخــرى، 

واجــب دون حــق.

اقرأ وحلِّل

6  - حرية الصحافة والطباعة والنشر:

ا مــن حقــوق اإلنســان،  ــا أساســيًّ عتَبـــر حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر حقَّ
ُ
ت

بمختلــف  اإلعــالم  لــدور  الرشــيدة  القطريــة  الحكومــة  تقديــر  مــن  ــا 
ً
وانطالق

ــت الحكومــة القطريــة  تــمَّ إلغــاء الرقابــة علــى وســائل اإلعــالم، واهتمَّ مجاالتــه، 

ســات التـــي تمــاَرس مــن خاللهــا  فظهــرت العديــد مــن املؤسَّ بدْعــم الصحافــة، 

القطريــة، والصحــف  حريــة الصحافــة والطباعــة والنشــر، مثــل: وكالــة األنبــاء 

أخــرى. أمثلــة  اذكــر  القطريــة.....، 

- ما الدور الذي تلعبه قطر الخيـرية في مجال التطوع؟ 

............................................................................................................

ســات الخيريــة؟  َت “أو أحــد معارفــك” فــي التطــوع إلحــدى املؤسَّ
ْ
- هــل ســبق وشــارك

ومــا رأيــك فــي ذلــك؟ 

............................................................................................................

- ناِقش الفوائد التي تعود على الفرد واملجتَمع جّراء العمل التطوعي. 

............................................................................................................

ًنا الفوائد التي سيجنيها  - اْدُع زميلك للمشاَركة في أحد األعمال التطوعية، مبّيِ

من املشاَركة.

إثــــرائي

ات؟ ما واِجبنا تجاه هذه الُحّرِيَّ

.........................................................................................................

ات خاصة لبعض األفراد؟ أم عامة لجميع الناس؟ هل هذه الُحّرِيَّ

......................................................................................................... فكر وناقش 

الدرس الخامس
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توقَّْع وناِقش

ات؟ - ما الفرق بين الحقوق والُحّرِيَّ

............................................................................................................

............................................................................................................

ــة  فــي خطــاب أميـــر دولــة قطــر فــي الجلســة االفتتاحيــة للجمعيــة العامَّ جــاء 

مــة األمــم املتحــدة فــي ســبتمبر 2017م، حــول اختـــراق موقــع وكالــة األنبــاء 
َّ
ملنظ

القطريــة فــي 23 مايــو 2017 مــا يلــي: 

ــَزت هــذه الفعلــة املشــينة مــن جديــد التســاؤالت الدوليــة حــول األمــن 
َّ
»حف

الرقمـــي والفلتــان فــي عمليــات القرصنــة اإللكترونيــة«.

في ضوء فهمك لحرية الصحافة، وضرورة االلتـزام باملبادئ والقيم في اإلعالم، 

ما رأيك بتلك األســاليب؟ 

.............................................................................................................

.............................................................................................................

إثــــرائي

الحريات املدنية 
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تك عندما تبدأ حرية اآلخرين. يَّ تنتهـي ُحّرِ

 في ضوء هذه العبارة ناِقش مع معلمك: 

نُتج عن الفهم الخاطئ ملفهوم الحرية.
َ
- بعض السلوكيات السلبية التـي ت

- اآلثار الناتجة عن االستخدام الخاطئ ملفهوم الحرية.

ح الحقوق التـي  بالتعاون مع مجموعتك، ارُصد أمثلة من املجتمع القطري توّضِ

واِطــن، والجهــود التـــي تبذلهــا الدولــة علـــى املســتوى املحلـــي والعاملـــي 
ُ
يتمتــع بهــا امل

َعم فيه بكافة حقوقه.
ْ
لتحقيق مستًوى الئق للُمواِطن َين

ل ما ترصده، واْعِرْضه باستخدام برنامج )PowerPoint( مستعيًنا بالصور  - سّجِ

واألفالم. 

قضية الدرس: 

مرشوع الدرس: 

الدرس الخامس
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تعريف الُحريات المدنية: 

، طبقاً ألحكام  ً
حقوق يتمتع بها الفرد كونه مواطنا

الدستور والقانون فيها .

-الحرية الشخصية.

-حرية الرأي .

-حرية العبادة.

-الحرية االقتصادية. 

-حرية تكوين الجمعيات .

-حرية الصحافة والطباعة والنشر.

نماذج من الحريات 
في الدستور القطري

الحريات املدنية 

تذكر
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النشاط األول: ابحث وتعلم

النشاط الثاني:  

ــات التـــي  اِلــث، واســتخرِج املزيــد مــن الُحّرِيَّ
َّ
راِجــع الدســتور القطــري فــي البــاب الث

الدســتور. نهــا  يتضمَّ

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

مهــا للمواطنيـــن  ارجــع إلــى موقــع وزارة الداخليــة القطريــة، واســتخِلص أهــم الخدمــات التـــي تقّدِ

لها علـــى اللوحــة الوبريــة  ــمَّ ســّجِ
َ
ــق الحفــاظ علـــى حرياتهــم وحقوقهــم. ومــن ث ِ

ّ
واملقيميـــن، والتـــي تحق

داخــل الصــف.

الدرس الخامس

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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 من:
ًّ

ا
ُ
السؤال األول: عّرِف ك

د عليها الدستور القطري.
َّ
ات التـي أك ا من الُحّرِيَّ

ً
د ثاث السؤال الثاني: عّدِ

ف املفاهيم التالية بيـن حريات وحقوق وواجبات  ِ
ّ
السؤال الثالث: صن

حسب الجدول: 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

ات املدنية: يَّ 1 - الُحّرِ

.................................................................................................

2 - الحرية:

.................................................................................................

تكوين  الوطن،  عن  الدفاع  العلمـي،  والبحث  الرأي  الصحافة،  التجمع،  العمل،  )اإلرث، 

ة( الجمعيات، احترام الدستور، العبادة، النظام العام واآلداب العامَّ

واجباتحقوقحريات

الحريات املدنية 

ثانيًا: التدريبات
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ر ما يلي: السؤال الرابع:    فّسِ

السؤال الخامس: أجب عما يلي:

1 - كفالة الدستور القطري لحرية النشاط االقتصادي.

......................................................................................................................................

2 - إلغاء دولة قطر الرقابة على وسائل اإلعالم.

......................................................................................................................................

1- ما حدود حرية الرأي؟

......................................................................................................................................

2 - كيف كفل الدستور القطري حرية النشاط االقتصادي؟

......................................................................................................................................

ل الحرية الشخصية؟
َّ
3 - فيَم تتمث

......................................................................................................................................

الدرس الخامس



المشاركة المدنية
 في دولة قطر

املجتمع املدني،
العمل التطوعي. 

أحرُص على املشاركة في األعمال التطوعية، 
ألنها تساعد على اإلحساس بمشاعر اآلخرين، 

والتعاطف اإلنساني.

الدرس السادس:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها: 

 على أن: 
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يحدد مجاالت املشاركة املدنية ضمن هيئات املجتمع املدني.
يشارك في األعمال التطوعية لهيئات املجتمع املدني.

يتعرف أثر مشاركته في تنفيذ أهداف هيئات املجتمع املدني على مجتمعه.
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ا، وتساهُم في تعزيز ِقَيم  ا حضاريًّ
ً
ل سلوك ِ

ّ
ا، فهـي تمث ا ُمهمًّ ا إنسانيًّ

ً
، ونشاط

ً
ة  إيجابيَّ

ً
عدُّ املشاَركة املدنية ظاهرة

ُ
ت

ره وازدهاره. ويضم املجتمع املدني  ة عن املجتمع ومدى تطوُّ عاون، كما تعكس صورة إيجابيَّ االنتماء والوالء والتَّ

ـر عن اهتمامات وقيم أعضائها. عّبِ
ُ
مات غيـر الحكومية التـي لها وجوٌد في الحياة العامة وت

َّ
مجموعة واسعة من املنظ

المشاركة المدنية في دولة قطر

هيئات المجتمع المدني هي:

أشخاص  ُينِشئها  الحكومة،  عن  ة 
َّ
مستقل ربحية  غير  جمعيات 

بغرض خدمة املجتمع وتحقيق أهدافه.

)اجتماعية،  مختلفة  مجاالت  في  الدولة  هيئات  مع  تتعاون 

وخيرية، وتطوعية، وثقافية، واقتصادية.....(؛ لتحقيق النفع العام 

في املجتمع. 

- اطرح عدًدا من األفكار للتوعية بأدوار هيئات املجتمع املدني في دولة قطر.

.......................................................................................................................

.......................................................................................................................

فكِّر وناِقش

فكِّر واقرتِح 

1- ما الهدف الذي تسعى هيئات املجتمع املدني لتحقيقه؟ 

............................................................................................................................

ة عن الحكومة؟
َّ
2- ما أهمية كونها مستقل

............................................................................................................................

3- اذكر أمثلة لتلك الهيئات.

............................................................................................................................

تعمل هيئات املجتمع املدني من أجل خدمة أفراد املجتمع، وتتضح أهميتها في: 

1- تنفيذ برامج متكاملة لخدمة املجتمع. 

2- املساَعدة في وصول الخدمات واملعونات إلى مستحقيها. 

ساهم في العملية التنموية من خالل التدريب في مختلف املجاالت. 
ُ
3- ت

4- تعزيز القيم واألخالق الحميدة، بما يساهم في بناء القدوة واملثل األعلى. 

5- دْعم وتنفيذ املشاريع الخاصة بالشباب وأفراد املجتمع كافة، بما ينهض باقتصاد الدولة.

الدرس السادس
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1 - جمعية الهال األحمر القطري:            

ست في مارس عام 1978م كأول  تأسَّ

قطر،  في  تطوعية  خيرية  مة 
َّ
منظ

وتهدف إلى:

-  تقديـــــــم مساعــــــدات ماليــــــة وعينيـــــة 

للفئــــــات الضعيفـــة لتغطيــــــــة مصـــاريـــف املعيشـــــة.

ساته. - تقديم محاضرات ودورات تدريبية وورش عمل ألفراد املجتمع ومؤسَّ

ر ثقافة العمل التطوعي واستقطاب املتطوعين.
ْ

- نش

2 - نماء:

 أحد املراكز العاملة لخدمة األجيال الشابة، يهدف إلى:

- توسيع الخيارات املتاحة للشباب.

- بناء قدرات  الشباب، وتمكينهم لخدمة املجتمع القطري.

ظة على مجتمع 
َ
سات املجتمع املدني للمحاف تسعى هيئات ومؤسَّ

ق الدور التكاملي  ُمترابط ُمتماسك في وجه كل الظروف، وبما يحّقِ

لقطاع املجتمع املدني والقطاع الحكومي في خدمة املجتمع.

سات ودورها في خدمة  تعاَل نتعرَّف على بعض الهيئات واملؤسَّ

املجتمع.

هيئات المجتمع المدني في دولة  قطر:

أمثلة لهيئات المجتمع المدني فـي دولة قطر:

املشاركة املدنية في دولة قطر
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- كيف يمكن أن نتعاون مع هيئات املجتمع املدني للوصول إلى مستقَبل أفضل؟ 

......................................................................................................................

...................................................................................................................... فكِّر واستنتج

3 -  مركز تمكين ورعاية كبار السن )إحسان(:    

مؤسسة نفع عام، تهدف إلى:

ع بحياة كريمة وآمنة ومنتجة. - تمكين كبار السن ورعايتهم؛ للتمتُّ

ر الوعي بحقوقهم واحتياجاتهم األساسية.
ْ

- نش

4 -  طموح إلدارة العمل التطوعي:    
مبـــادرة شبـــابية، غيـــر ربحيــة، تســعى لتكــون رائــدة العمــل التطوعــي فـــي 

قطــر والعالــم العربــي، تهــدف إلــى:

-  تلبيــــــة احتيــــــاجــــــات أجهـــــــزة الدولــــــة الحكــــــوميــــــة والخاصــــــة من املتطوعيــــــن.

-  تنســيق الــدورات وورش العمــل التــي تســاعد علــى تطويــر وصقــل مهــارات 

التطــوع.

م خدماتهــا  - هنــاك العديــد مــن هيئــات املجتمــع املدنــي األخــرى التــي تقــّدِ

هــا،  أهّمِ الســتخراج  املعلومــات  بشــبكة  اســتِعن  القطــري.  للمجتمــع 

لــَت إليــه فــي الفصــل. وناِقــش مــا توصَّ ابحث وناِقش

مشاركة الفرد في هيئات المجتمع المدني:

ــال، وتذليــل العقبــات وبنــاء  ا فــي حيــاة األفــراد، وتحقيــق التواُصــل الفعَّ
ً
ـــــَعدُّ هيئــات املجتمــع املدنــي شــريك

ُ
ت

ــا  ْســِهم فــي بنــاء الدولــة. وعليــه؛ فــإن لــكل فــرد فــي املجتمــع دوًرا مهمًّ
ُ
شــخصية الفــرد، ليــس هــذا فحســب، بــل ت

ــة. الــة فــي تلــك الهيئــات املدنيَّ باملشــاركة الفعَّ

الدرس السادس

إثــــرائي
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- عليــك أن تحــرص دائًمــا علــى معرفــة واجباتــك، وتؤديهــا علــى أتــّمِ وْجــه. اكتــب عــدًدا   

آخــر مــن الواجبــات.

............................................................................................................................

............................................................................................................................
فكِّر واكتب 

ما أهمُّ  مجاالت مشاَركة الفرد في هيئات املجتمع املدني؟

مجاالت مشاَركة الفرد في هيئات املجتمع املدني:    

َت فــي إحــدى األنشــطة التطوعيــة والخيريــة إلحــدى 
ْ
    - هــل ســبق وشــارك

هيئــات املجتمــع؟ ومــا نــوع تلــك املشــاَركة؟ 

..................................................................................................................

     - ما أهمية مشاركة الفرد في األعمال التطوعية في املجتمع؟ 

..................................................................................................................

فكِّر وناِقش

مجاالت 
مشاركة الفرد 

في هيئات 
املجتمع املدني

املشاَركة 

الة في  الفعَّ

األنشطة املجتمعية التي 

مها  تلك الهيئات، كاملساهمة قّدِ
ُ
ت

 في األعمال التطوعية 

والخيرية.

الحرص على معرفة 
مها  قّدِ

ُ
الخدمات التي ت

واالستفادة منها.

ر وتوعية 
ْ

نش
املحيطين بدور تلك 

ق  سات، بما يحّقِ املؤسَّ
عها وانتشارها. توسُّ

املشاركة املدنية في دولة قطر

مفاهيم أتعلمها:

العمل التطوعي :هو عمل 

غير ربحي ، يقوم به األفراد 
بغرض تقديم النفع والعون 

واملساعدة إلى شخص أو 

مجموعة .

أضف�ملعلوماتك
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عية والخيرية. تظهر مشاَركة الفرد  في هيئات املجتَمع املدني من خالل األعمال التطوُّ

عية والخيرية؟      - فما أثر مشاَركة الفرد في تلك األعمال التطوُّ

أثر مشاركة الفرد في هيئات املجتمع املدني:

يتضح ذلك من خال ما يلي:

تعزيز الروابط 
االجتماعية بين 
أفراد املجتمع 

وتقويتها.

مماَرسة الفرد 
لحقوقه 
وواجباته.

ترسيخ القيم 
كالتعاون 
والتسامح 

واحترام اآلخر.

أثر مشاَركة الفرد في هيئات املجتمع املدني

    - ادُع  زميلك للمشاركة في األعمال التطوعية والخيرية، ُمبيًنا له الفوائد 

التـي ستعود عليه من تلك املشاَركة. 

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

فكِّر وناقش

الدرس السادس



69

ة.  سة مدنيَّ ي فكرة مؤسَّ ِ
ّ
 مع زمائك في تبن

ْ
تعاَون

سة.  - اختر اسًما للمؤسَّ

سة. ا واضحة للمؤسَّ
ً
- ضع أهداف

مها، وإلى أي فئات املجتمع. د نوع البرامج واألنشطة التي تقّدِ - َحّدِ

سة. ـر عن أهداف وبرامج املؤسَّ م شعاًرا ُيعّبِ - صّمِ

سة. م بطاقة دعوة لزمالئك لالنضمام للمؤسَّ - صّمِ

مرشوع الدرس:

املشاركة املدنية في دولة قطر
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هيئات المجتمع المدني هي: 

أهمية هيئات المجتمع المدني

أمثلة لهيئات المجتمع المدني في دولة قطر: 

جمعيات غير ربحية مستقلة عن الحكومة، ينشئها 

أشخاص لخدمة املجتمع وتحقيق أهدافه، وتتعاون مع 

هيئات الدولة في مجاالت مختلفة لتحقيق النفع العام.

املساعدة في وصول الخدمات واملعونات إلى مستحقيها .	 

املساهمة في العملية التنموية من خالل التدريب.	 

تعزيز القيم واألخالق الحميدة .	 

دعم وتنفيذ املشاريع الخاصة بالشباب وأفراد املجتمع .	 

جمعية الهالل األحمر القطري	 

نماء 	 

إحسان 	 

طموح 	 

الدرس السادس

تذكر
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تعزيز الروابط االجتماعية بين افراد املجتمع.. 1

ممارسة الفرد لحقوقه وواجباته.. 2

ترسيخ قيم التعاون والتسامح واحترام اآلخرين.. 3

املساهمة في االعمال التطوعية والخيرية لألنشطة املجتمعية التي تقدمها الهيئات.  .1

الحرص على معرفة الخدمات التي تقدمها الهيئات واالستفادة منها.  .2

نشر وتوعية املحيطين بأدوار تلك املؤسسات بما يساهم في انتشارها.  .3

أثر مشاركة الفرد في هيئات المجتمع المدني:

مجاالت مشاركة الفرد في هيئات المجتمع المدني

املشاركة املدنية في دولة قطر
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ْل وأجب:  النشاط األول:   تخيَّ

ــم، قــم بتجميــع بعــض الصــور ملمارســات إيجابيــة تجــاه 
ُّ
 باســتخدام مركــز مصــادر التعل

الوطــن.

..................................................................................................................................................................................

..... ..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..... ..................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

الدرس السادس

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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السؤال األول: اختر  اإلجابة الصحيحة لكل عبارة مما يلي:

السؤال الثاني:  ما املقصود بما يلي:

اِلث:
َّ
    السؤال الث

اِلية:
َّ
ا تسعى لتحقيقه كلٌّ من هيئات املجتمع املدني الت

ً
اذكر هدف

1- هيئات املجتمع املدني.
.........................................................................................................................................................................

2- العمل التطوعي. 
.........................................................................................................................................................................

1- نماء: ...............................................................................................................................................................

2- إحسان: .........................................................................................................................................................

3- طموح:  ...........................................................................................................................................................

1- تلبيــة احتياجــات أجهــزة الدولــة الحكوميــة والخاصــة مــن املتطوعيــن، مــن 

أهــداف:

ب- طموح.   أ - نماء.

 د - دريمة.جـ - وفاق.

2- تمكين كبار السن ورعايتهم، من أهداف:

ب- إحسان.   أ - الشفلح.

 د - أمان.جـ - دريمة.

3- تهدف جمعية الهال األحمر القطري إلى:

ب- تمويل املشاريع الصغيرة.   أ - رعاية كبار السن.

 د - إقامة املعسكرات التدريبية للشباب.جـ - تقديم مساَعدات للفئات املتضررة.

املشاركة املدنية في دولة قطر

ثانيًا: التدريبات
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الســؤال الرابــع: مــن خــال دراســتك ملشــاركة الفــرد فـــي هيئــات املجتمــع املدنــي، 

أجــب عمــا يلــي:

اِلية التي تختصُّ بها كل هيئة من هيئات املجتمع املدني 
َّ
ف األعمال الت ِ

ّ
السؤال الخامس: َصن

ح في الجدول: كما هو ُموضَّ

اِليــة؟ 
َّ
ــه لهــا فــي حــال أرْدت التطــوع بأحــد األعمــال الت ــاِدس: مــــــــا الجهــة التـــي تتوجَّ الســؤال السَّ

وملــاذا؟

1- تلبية  االحتياجات من املتطوعين.

ر  الوعي بحقوق كبار  السن واحتياجاتهم األساسية.
ْ

2- نش

3- توسيع خيارات الشباب، وبناء قدراتهم، وتمكينهم.

األعمال
..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

..................................

نماءإحسانطموح سة املؤسَّ

ْد أحد مجاالت املشاركة في تلك الهيئات. 1- عّدِ
.........................................................................................................................................................................

2- اذكر أثًرا ملشاركة الفرد في هيئات املجتمع املدني.
.........................................................................................................................................................................

1- مساعدة كبار السن: ..................................................................................................................................

2- تقديم املساعدات املادية والتبرع بزكاتك للفقراء:  ..............................................................................

الدرس السادس



األمن الوطني وأبعاده

األمن الوطني

أحرُص على االعتزاز بهويتي  والتمسك 
بعادات وتقاليد مجتمعي الصحيح، مما 

يساهم في تحقيق األمن الوطني .

الدرس السابع:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها: 

 على أن: 
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يعبر عن انتمائه لوطنه بصور مختلفة.
يتعرف أدوار املواطن الصالح ويمارسها في مواقف حياتية.

يتعرف مفهوم االمن الوطني.
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مــن  وُيَعــدُّ   ،� هللا  مــن  نعمــة  باألمــن  الشــعور 

الحاجــات األساســية التــي ال يمكــن لإلنســان العيــش 

بدونهــا؛ ولذلــك تحــرص الدولــة دائًمــا علــى الحفــاظ 

ــب مــن جميع املواطنيـــن 
َّ
علــى أمنهــا الوطنــي، وهــذا يتطل

ســاتها لتحقيــق ذلــك. مســاَعدة أجهــزة الدولــة ومؤسَّ

األمن الوطني وأبعاده

فكِّر وأجب

    - هل تعرَّضت ملوقف في الطريق عاونتك فيه قوات األمن القطرية، 

ح ذلك؟ وّضِ

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................................

الدرس السابع
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قــدرة الدولــة علــى حمايــة أراضيهــا وشــعبها مــن أّيِ عــدوان خارجــي، باإلضافــة إلــى قدرتهــا علــى التصــدي لــكل 

هــا وعلــى ترســيخ الــوالء واالنتمــاء للوطــن والقيــادة. ِ
ّ
املشــاكل الداخليــة، والعمــل علــى حل

ممــا ال شــك فيــه أنَّ األمــن الوطنــيَّ ُيعــدُّ مــن القواعــد األساســية التــي ترتكــز عليهــا الــدول فــي الحفــاظ 

مهــا. علــى اســتقاللها وأمنهــا وتقدُّ

	 . هناك أبعاد أساسية لألمن الوطنّيِ

لــة فــي الشــرطة والفزعــة وغيرهــا مــن أجهــزة وزارة الداخليــة، 
َّ
ضــح لنــا أن قــوات األمــن القطريــة، ُممث ممــا ســبق يتَّ

ليســت مهمتهــا فقــط القبــض علــى الخارجيـــن علــى القانــون ومتابعتهــم، لكــن مهمتهــا أيًضــا تقديــم املســاعدة ملــن 

يحتــاج فــي الطريــق. 

أبعاد األمن الوطني

األمن االجتماعياألمن السيا�سياألمن االقتصادياألمن العسكري

مفهوم األمن الوطني:

أبعاد األمن الوطني:

األمن الوطني وأبعاده
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ابحث وتعلم

: : األمن العسكريُّ
ً

أوال

يــل  ل لــه نفســه -كــدول أو جماعــات مــن الخــارج - النَّ ســّوِ
ُ
ويهــدف إلــى تعزيــز  قــدرة الدولــة الدفاعيــة ملنــع كل َمــن ت

مــن أمــن الوطــن، وكذلــك إخضــاع جميــع األفــراد أو الجماعــات داخــل الدولــة والخارجيـــن علــى ُســلطة القانــون 

بجعلهــم مواطنيــن صالحيـــن. 

: ثانًيا: األمن السيا�سيُّ

ــل للجانــب العســكري، ويهــدف إلــى حمايــة أمــن البــالد مــن كل العوامــل التــي تــؤدي للفو�ضــى  هــو ُبعــد مكّمِ

واالضطــراب داخــل وخــارج الدولــة، ويشــمل ذلــك االلتفــاف حــول أميـــر البــالد.

 حاشــًدا ألميـــر دولة قطر، 
ً

»شــهد يوم 24 ســبتمبر )2017 م( اســتقباال

الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي، الــذي عــاد مــن نيويــورك، بعــد إلقائــه 

ريــن عــن  كلمة فــي األمــم املتحــدة، فحمــل النــاس الصــور واألعــام معّبِ

التقديــر والوفــاء والــوالء لألميـــر«.

استقبال سمو األمير 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني 

1- هل شاهدت أو شاركت في ذلك االستقبال؟ وملاذا؟بعد عودته من نيويورك.

...................................................................................................................................................................................

2- ما داللة حرص الشعب القطري على املشاَركة في ذلك االستقبال؟ 

...................................................................................................................................................................................

إثــــرائي

الدرس السابع
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اقرأ وناِقش

: ا: األمن االقتصاديُّ
ً
ثالث

ويهــدف إلــى تحقيــق االســتغالل األمثــل للمــوارد، وزيــادة قــدرة الدولــة فــي االعتمــاد علــى النفــس فــي تحقيــق 

ــا؛ للُبعــد عــن أي ســيطرة وتأثيـــر علــى قراراتهــا. دة خارجيًّ االكتفــاء الذاتــي، وكذلــك إيجــاد أســواق ُمتعــّدِ

: رابًعا: األمن االجتماعيُّ

ويهــدف إلــى  الحفــاظ علــى أمــن واســتقرار املجتمــع وتماُســكه؛ ممــا يــؤدي إلــى تحقيــق النمــو والتطــور والرفاهيــة، 

دون املســاس بالثوابت، كالدين واللغة والهوية والوطنية والقيم األخالقية.

- اقرأ النصَّ التالي، وأجب عن األسئلة التي تليه:

ى االعتمــاد املتزاِيــد علــى تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت وشــبكة  أدَّ

اإلنترنــت فــي العصــر الحديــث مــن ِقبــل الحكومــات والشــركات واألفــراد، إلــى 

ضــرورة توفيـــر الحمايــة لهــا ، وتوفيـــر بيئــة إلكترونيــة متكاملــة وآمنــة.

َرًصــا 
ُ
ف املغرضــة  الجهــات  لبعــض  تيــح 

ُ
ت اإللكترونــي  الفضــاء  فطبيعــة 

بهــم. بيانــات األفــراد والشــركات وإلحــاق الضــرر  الختـــراق 

وضــع  تــمَّ  التحديــات  هــذه  ملواجهــة  قطــر  دولــة  جهــود  إطــار  وفــي 

»اإلســتراتيجية الوطنيــة لألمــن الســيبراني« للتعامــل مــع قضايــاه املختلفــة.

1- ما املقصود باألمن السيبراني؟

...........................................................................................................................................................................

2- ما سبب اهتمام دولة قطر بتحقيق األمن السيبراني؟ 

...........................................................................................................................................................................

إثــــرائي

فكِّر وأجب

- كيف استطاعت دولة قطر التغلب على الحصار في الجانب االقتصادّيِ؟

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

األمن الوطني وأبعاده

إثــــرائي
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األمن الوطني والتكنولوجيا

مهــا لنــا الفضــاء اإللكترونــي، فإنــه محفــوف  رغــم الفوائــد العظيمــة التـــي ُيقّدِ

د أمــن املجتمــع.  بعــدد مــن التحديــات واملخاطــر التـــي قــد ُتهــّدِ

في ضوء هذه العبارة  ناِقش مع ُمعلمك: 

د األمن الوطني من خالل استخدام التكنولوجيا.  - املخاِطر التي ُتهّدِ

- االحتياطات التي تساعدك على استخدام التكنولوجيا بأمان.

قضية  الدرس 

الدرس السابع
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مفهوم األمن الوطني : 

هو قدرة الدولة على حماية أراضيها وشعبها من أي عدوان خارجي، وقدرتها 

على التصدي للمشاكل الداخلية، والعمل على حلها وترسيخ الوالء واالنتماء 

للوطن والقيادة.

األمن العسكري - األمن االقتصادي

األمن السيا�ضي - األمن االجتماعي.

أبعاد األمن الوطني: 

األمن الوطني وأبعاده

تذكر
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ْر واكتب: ِ
ّ
النشاط األول:  فك

 بأمثلة.
ً

ا ِ
ّ
 قصيـًرا عن جهود دولة قطر في حماية األمن الوطني ُمدل

ً
اكتب مقاال

م: النشاط الثاني:  أبِدْع وصّمِ

ح أبعاد األمن الوطني والعاقة بينها. وّضِ
ُ
م خريطة ذهنية من إبداعك ت صّمِ

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

الدرس السابع

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

السؤال الثالث:   عّرِف األمن الوطني.

د أهــداف كل ُبعــد مــن أبعــاد األمــن القومــي  الســؤال الثانــي: مــن خــال دراســتك  حــّدِ

ا بالجــدول التالــي.
ً
ُمســتعين

.......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

األمن الوطني وأبعاده

األمن االقتصادي األمن السيا�سي األمن العسكرياألمن  االجتماعي الُبعد 

الهدف

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

2- من أهداف األمن العسكري:

ب- تحقيق االكتفاء الذاتي.   أ -تعزيز قدرة الدولة الدفاعية.

 د - إيجاد أسواق ُمتعددة.جـ - الحماية من عوامل الفو�ضى.

ر الهدف »تحقيق االستغال األمثل للموارد« عن األمن: 1- ُيعّبِ

ب- السيا�ضي.   أ -العسكري.

 د - االجتماعي.جـ - االقتصادي.

ثانيًا: التدريبات
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ح العبارة.   السؤال الرابع:  ُيعتبر األمن االجتماعي من أبعاد األمن الوطني، وّضِ

شــعر   فيها  باألمن  السيا�ســي  
َ
الســؤال الخامس:   اكتب  بعض  املواقف  الحياتية  التي  ت

واالقتصادي.

ح ذلك،  ، وّضِ السؤال السادس:  من أبعاد األمن الوطني: األمن العسكريُّ والسيا�سيُّ

مع بيان العاقة بينهما.

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

الدرس السابع



مقومات األمن الوطني 
ومؤسساته

النظام السيا�سي،
األمن العاملي.

 على أمن وطني، وأقدم كل 
ُ
احافظ

ما أستطيع فداًء للوطن. 

الدرس الثامن:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها: 

 على أن: 
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يحدد مقومات األمن الوطني.
يوضح دور بعض املؤسسات الوطنية في حماية األمن الوطني.
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ل في:
َّ
وتتمث

1- استقرار النظام السيا�ضي في الدولة. 

2-  ترســيخ الديمقراطيــة، وتمكيـــن املواطنـــين مــن املشــاركة الحقيقيــة فــي إطــار مــن العدالــة االجتماعيــة وتكافــؤ 

الفرص، والتوازن بيـــن الحقوق والواجبات.

ر به سلًبا وإيجاًبا.
َّ
ر ويتأث ِ

ّ
3- التوافق مع األمن العالمي، حيث ُيؤث

4-  تطوير أجهزة األمن الوطني، وتأهيلها للقيام بواجباتها لحماية أمن الدولة الداخلي والخارجي.

مقومات األمن الوطني ومؤسساته

أواًل: مقومات األمن الوطني:

أت في  ا في ظل حكم أسرة آل ثاني، وتبوَّ عاشت دولة قطر استقراًرا سياسيًّ

ا، وانطلقت فيها نهضة اقتصادية  ا ودوليًّ ظل الحكومة الرشيدة مقاًما عالًيا عربيًّ

واجتماعية وثقافية واسعة، ويعتبـر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أميـر دولة 

قطر، رمًزا للقيادة الرشيدة، من خالل حرصه على تحقيق األمن الوطني في دولة 

قطر، حيث استطاع قيادة البالد ببصيرته السياسية وقيادته الحكيمة لتخطي 

ا بالقدرة على استكمال املسيرة،  ا وخارجيًّ ا داخليًّ ق إيماًنا قويًّ
َ
ل
َ
كل األزمات، وخ

وتمتيـن مناعة البالد، وتقوية التضامن بـيـن القطرييـن، وترسيخ االحتـرام الخارجي. 

ى ثابتة على جميع املستويات، سواء السياسية، 
ً
ط

ُ
فشهدت البالد خالل السنوات األخيـرة مسيرة تنموية بخ

أو االقتصادية، أو الرياضية، وحتى االجتماعية. وتحققت إنجازات عديدة، انعكست بشكل إيجابي على حياة 

ورفاهية املواطنين؛ مما وضع قطر على صدارة القوائم العاملية في شتى املجاالت.

طات العدوان التـي ِحيكت ضد 
َّ
د أن أميـر دولة قطر قائد استثنائي، نجح بصالبة في إحباط كل مخط ِ

ّ
وهذا ُيؤك

 
َّ

ِ الدول املتقدمة؛ لذلك لم يكن مفاجًئا أن يلتف
ّ

دولة قطر، وكان قائًدا طموًحا وضع بالده وشعبه في مصاف

الشعب القطري حوله في السرَّاء والضرَّاء.

د أهمَّ مقومات األمن الوطني في دولة قطر. من خال ماسبق، حّدِ

............................................................................................................

............................................................................................................ اقرأ وحلٍْل

الدرس الثامن
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تعمــل املؤسســات الوطنيــة علــى دعــم األمــن الوطنــي مــن خــالل أدوارهــا ومســؤولياتها، ومــن أمثلــة املؤسســات 

الوطنيــة اآلتــي:

فروع القوات املسلحة القطرية

القوات األميرية 

الجوية القطرية

القوات األميرية

البرية القطرية

القوات األميرية 

البحرية القطرية

قوات الدفاع الجوي 
األميري القطري

ثانيًا:المؤسسات الوطنية ودورها في تحقيق األمن الوطني:

وزارة الداخلية القطريةوزارة الدفاع القطرية

: وزارة الدفاع القطرية:
ً

أوال

تشمل مهامُّ ومسؤوليات وزارة الدفاع ما يلي:

تأمين حدود دولة قطر البرية والبحرية والجوية، والدفاع عن أمن البالد.. 1

ا، وإعادة استدعائها.. 2 ا وخارجيًّ تنظيم الخدمة الوطنية العسكرية محليًّ

- وتنقسم فروع القوات املسلحة القطرية إلى:

مقومات االمن الوطني ومؤسساته
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ثانًيا: وزارة الداخلية القطرية:

ســات الوطنيــة التــي تســعى لتحقيــق األمــن والحفــاظ عليــه، ونتيجــة  هــي مــن أهــّمِ املؤسَّ

اتصالهــا املباشــر مــع أبنــاء الوطــن يشــعرون بأهميتهــا الكبيـــرة.

ن من عدٍد من اإلدارات منها: - وتتكوَّ

ل مهامُّ اإلدارات في اآلتي:
َّ
وتتمث

- إدارة شرطة النجدة )الفزعة(:

ر االستجابة السريعة للحفاظ على أمن املجتمع. ِ
ّ
   توف

الفزعة

اإلدارة العامة ألمن 
السواحل  والحدود

املرور

اإلدارة العامة
 ملكافحة املخدرات

الدفاع املدني

- تلعــب فــروع القــوات املســلحة القطريــة دوًرا رئيًســا فــي تحقيــق األمــن الوطنــي. 

اســتِعن بشــبكة املعلومــات إلعــداد تقريــر عــن مهــاّمِ كل قســم.
ابحث وتعلم

الدرس الثامن

إثــــرائي
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-  اإلدارة العامة للمرور:

طط والضوابط للحركة املرورية، وتحقيق السالمة على الطريق.
ُ
   تسعى لوضع الخ

-  اإلدارة العامة للدفاع المدني:

   مواجهة الحوادث والكوارث وحاالت الطوارئ؛ لحماية األرواح واملمتلكات.

-  اإلدارة العامة لمكافحة المخدرات:

ى صورها. حة وضبط جرائم املخدرات في الدولة بشتَّ
َ
   تعمل على مكاف

-  اإلدارة العامة ألمن السواحل والحدود:

بة وحماية حدود وسواحل الدولة.
َ
   مراق

فكِّر وناِقش

ها مع ُمعلمك.  
ْ

- اطرح عدًدا من األسئلة حول مهاّمِ إدارات وزارة الداخلية، وناِقش

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

فكِّر وعبِّ

- اكتب عبارات تقديًرا لجهود رجال األمن في تحقيق األمن واالستقرار في دولة قطر.

...........................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................

م مصلحــة الوطــن علــى مصلحتــه الشــخصية باعتبــاره جــزًءا مــن الوطــن الغالــي،  املواطــن الصالــح هــو الــذي ُيقــِدّ

ويســتفيد منــه، فكيــف ال ُيفيــد بــالده؟!

 - ما دورك كمواطن صالح في املحافظة على األمن الوطني؟

1 -  االلتفاف حول القائد وأميـر البالد سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

2 - تقديم املصلحة العامة على املصلحة الخاصة.

3 - االلتحاق بالخدمة الوطنية والدفاع عن الوطن ضد أي اعتداء.

دور المواطن في المحافظة على األمن الوطني: 

مقومات االمن الوطني ومؤسساته
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ـــي الدفـــاع 
َ
- تعـــاِوْن مـــع زمالئـــك فـــي التخطيـــط إلعـــداد نـــدوة عـــن دور كل مـــن وزارت

د أهـــداف النـــدوة - مـــكان النـــدوة - الشـــخصيات العامـــة التـــي  والداخليـــة، وحـــّدِ

ـــط النـــدوة فـــي الجـــدول التالـــي: 
َّ
ل مخط ســـتحضر النـــدوة - برنامـــج النـــدوة، وســـّجِ

مرشوع  الدرس 

ةأهداف الندوةعنوان الندوة  برنامج الندوةالشخصيات الَمدُعوَّ

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

......................

ح ذلك.      - االلتحاق بالخدمة الوطنية أحد صور االنتماء للوطن، وّضِ

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

    - ُيعتبـــر تقديــم املصلحــة العامــة علــى الخاصــة مــن أهــّمِ أدوار املواطــن 

ــح ذلــك.   الصالــح، وّضِ

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

َبلي وتقوية التماسك الوطني؛ فالدولة هي الوطن.
َ
ب الق 4 - نبذ التعصُّ

5 - دعم االقتصاد الوطني والُعملة القطرية ضد محاوالت إضعافهما.

ا كان مصدرها للحفاظ على الوحدة الوطنية.  6 -  عدم تداُول اإلشاعات أيًّ

فكِّر وناِقش

فكِّر واستنتج

الدرس الثامن
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 مقومات األمن الوطني:  

- استقرار النظام السيا�ضي في الدولة .

- ترسيخ الديمقراطية وتمكين املواطنين من املشاركة الحقيقية.

- التوافق مع األمن العالمي.

- تطوير أجهزة األمن الوطني وتأهليها للقيام بواجباتها .

دورك كمواطن صالح في المحافظة
على األمن الوطني: 

ح ذلك.      - االلتحاق بالخدمة الوطنية أحد صور االنتماء للوطن، وّضِ

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

-االلتفاف حول القائد وأمير البالد سمو الشيخ تميم بن 

حمد آل ثاني.

-تقديم املصلحة العامة على املصلحة الخاصة.

-االلتحاق بالخدمة الوطنية والدفاع عن الوطن ضد أي 

اعتداء.

-نبذ التعصب القبلي وتقوية التماسك الوطني.

-عدم تداول اإلشاعات للمحافظة على الوحدة الوطنية.

-دعم االقتصاد الوطني والعملة القطرية ضد محاوالت 

إضعافها.

مقومات االمن الوطني ومؤسساته

تذكر

وزارة الدفاع  -  وزارة الداخلية.

من أمثلة المؤسسات الوطنية
لتحقيق األمن الوطني:
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ر وأجب: ِ
ّ
النشاط األول: فك

م، اكـــتب أربعة أســطر عن دور وزارة الداخلية القطرية 
ُّ
ا بمركــــز مصــــادر التعل

ً
  أ - ُمســـتعـــــين

فــي خدمــة الوطن.

ب- أكمل الشكل الذي أمامك الخاص بإدارات وزارة الداخلية:

الدرس الثامن

..................................................................

..................................................................

إدارات وزارة 

الداخلية

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................

األنشطة والتدريبات

أواًل: األنشطة
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النشاط الثاني: ابحث واكتب:

مقومات االمن الوطني ومؤسساته

تعمــل وزارة الدفــاع  بدولــة قطــر علــى دعــم األمــن الوطنــي مــن خــال أدوارهــا ومســؤولياتها، اســتخدم 
 عــن أدوارهــا. 

ً
املوقــع الرســمي للــوزارة واكتــب مقــاال

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................
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الدرس الثامن

1- أيٌّ مما يلي من إدارات وزارة الدفاع؟

ب- اإلدارة العامة للدفاع املدني.   أ -اإلدارة العامة للمرور.

 د - القوات األميرية الجوية القطرية.جـ - إدارة الفزعة.

: 2-  االستجابة السريعة من أجل مجتمع آمن من مهاّمِ

ب- اإلدارة العامة للمرور.   أ - إدارة شرطة النجدة.

حة املخدرات.جـ - اإلدارة العامة للدفاع املدني.
َ
 د  - اإلدارة العامة ملكاف

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

السؤال الثاني: تشمل وزارة الداخلية بدولة قطر العديد من اإلدارات لتحقيق األمن.
د اإلدارة املسؤولة عنها. ة من املهام  التالية، ثم حّدِ اقرأ كلَّ َمهمَّ

اإلدارةالُبعد 

توفر االستجابة السريعة للحفاظ على أمن 
المجتمع.

.......................................................

طط والضوابط للحركة المرورية، 
ُ
تسعى لوضع الخ

وتحقيق السامة على الطريق.
.......................................................

تعمل على مكافحة وضبط جرائم المخدرات في 
الدولة بشتى صورها.

.......................................................

مراقبة وحماية حدود وسواحل الدولة.
.......................................................

مواجهة الحوادث والكوارث وحاالت الطوارئ؛ 
لحماية األرواح والممتلكات.

.......................................................

ثانيًا: التدريبات
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د أهمَّ ُمقّوِمات األمن الوطني من وجهة نظرك ُمدعًما باألدلة. السؤال الثالث: حّدِ

ا يلي.     السؤال الرابع:   أجب عمَّ

ما دورك في الحفاظ على األمن الوطني؟	- 

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

ح ذلك.	-  ُيعتبر ترسيخ الديمقراطية من مقومات األمن الوطني، وّضِ

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

ر : تطوير األجهزة األمنية أحد أهم مقومات األمن الوطني.	-  فّسِ

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

ر مهامَّ وزارة الدفاع القطرية.	- 
ُ
اذك

..........................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................................


