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بسم هللا الرحمن الرحيم

الحمــدهلل رب العامليـــن والصــاة والســام علــى ســيدنا محمــد وعلــى آلــه وصحبــه 
أجمعيـــن.

أما بعد،

يأتــي إعــداد كتــاب التاريــخ القطــري واملواطنــة للمــدارس الخاصــة كافــة، مــن أجــل 
تعريــف الطلبــة باإلنجــازات التاريخيــة والحضاريــة لدولــة قطــر عبـــر العصــور التاريخيــة 
املختلفــة، والتأكيــد علــى دور األجــداد واآلبــاء فــي صنــع هــذا التاريــخ مــن خــال التآلــف بيـــن 
القيــادة والشــعب مــن جانــب، ودور قــادة الدولــة وجهودهــم فــي بنــاء دولــة قطــر الحديثــة 
ونهضتهــا فــي املجــاالت كافــة مــن جانــب آخــر ، وكذلــك بهــدف تعزيــز فهــم الطلبــة ألدوارهــم 

الحاليــة واملســتقبلية فــي الحفــاظ علــى الهويــة القطريــة وهــذه اإلنجــازات والبنــاء عليهــا.

وقــد تضمنــت سلســة كتــب التاريــخ القطــري واملواطنــة الدمــج بيـــن مجالــي التاريــخ 
واملواطنة، بما يعزز مجموعة من القيم القائمة على االنتماء والوالء والوسطية واالعتدال 
والحقوق والواجبات في ظل املواطنة الفاعلة، وترسيخ مبادئ العيش املشترك بما يعمق 
الوحــدة الوطنيــة، وتــم االعتمــاد فــي طــرح املوضوعــات علــى التــوازن بيـــن الجوانــب املعرفيــة 
واملهاريــة والوجدانيــة املســتمدة مــن وثيقــة معاييـــر الدراســات االجتماعيــة فــي دولــة قطــر، 
وبمــا يراعــي الترتيــب الزمنـــي لألحــداث بعيــدا عــن الحشــو والتكــرار واالســهاب، وبمــا يعــزز 
جوانــب التفكيـــر الناقــد واالبداعــي وحــل املشــكات مــن خــال تنــوع التدريبــات واألنشــطة 

لتلبيــة أنمــاط التعلــم املختلفــة عنــد الطلبــة.

ويشــتمل كتــاب املســتوى التاســع علــى  ثمانيــة  دروس علــى النحــو اآلتــي: ثقافــة 
الســام، الحــوار بيـــن الحضــارات، جهــود دولــة قطــر فــي مجــال التعــاون الدولــي، الهويــة 

الوطنيــة )أبعادهــا – مقوماتهــا(، الهويــة الوطنيــة والعوملــة، الشــورى والديمقراطيــة، 
األمــن السياســـي، التســامح والعيــش املشــترك.

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

ِدَمة
َ
ق
ُ
امل





ثقافة
 السالم

ثقافة السام 
أساهُم في تعزيز ثقافة السام
ة في مجتمعي لتحقيق املحبَّ

بين الجميع.

الدرس األول:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يتبنى ثقافة السام في سلوكياته اليومية.
يوضح أهمية الحوار بين الحضارات في نشر ثقافة السام ونبذ العنف وتقبل 

االختاف.
يبين دور دولته في تعزيز التعايش السلمي ونشر ثقافة السام.
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السام هو الركيزة األساسية التي تقوم عليها نهضة الشعوب 

د  ِ
ّ
واألمم، بما يضمن استقرار الباد وبقاءها، وجاء اإلسام يؤك

على أهمية السام بين البشر، كما ظهر هذا املفهوم بمعناه 

املعاِصر ليتناَول ثقافة السام التي يطمح البشر من خالها إلى العيش في إطاٍر من األمن والسام، بعيًدا 

عن الحروب؛ لتحقيق حياة أفضل للجميع. وقد أقرَّت األمم املتحدة في الدورة الثانية والخمسين عام 

ه الجمعية العامة بإعان سنة 2000م السنة الدولية للسام.
ْ
ت
َ
1997م بقرار أخذ

د احترام الحق في الحياة، واحترام البشر وحقوقهم، مع  جّسِ
ُ
هي مجموعة القيم والسلوكيات التي ت

مسك بمبادئ الديمقراطية والعدالة. ض العنف بكل أشكاله، والتَّ
ْ
رف

ثقافة السالم

تعريف ثقافة ال�سالم:

- استنِتج القيم األخاقية التي اشتمل عليها التعريف السابق.

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

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

- ما تعريف ثقافة السالم من وجهة نظرك؟

زبی ی ی ی جئ حئ مئ ىئيئ جب حب 
خب مبرب     ]سورة األنفال: اآلية 61[

اليونسكو- بناء السام في عقول الرجال والنساء

السام العادل والشامل حق لجميع الشعوب 

أضف�ملعلوماتك

الدرس األول

فكر وأستنتج
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ترتكز ثقافة السام على عدد من املبادئ، تعرَّف عليها من املخطط التالي:

ي إلى تعزيز مبدأ ثقافة السام بينهم. ْحقيق مبدأ العدل بيـن املجتمعات يؤّدِ
َ
العدل: ت

ر ثقافة السام.
ْ

ش
َ
ي إلى ن ّضِ النظر عن اختافهم، يؤّدِ

َ
التسامح: انتهاج التسامح بين البشر ِبغ

ر عاقات أساسها السام، واحتـرام الحياة، وتبّني 
ْ

ْبذ العنف: تبّني نْبذ العنف ومظاِهره، ونش
َ
بول اآلخر، ون

َ
ق

أساليب الحوار السلمي.

 قبول  اآلخرالتسامحالعدل
ْبذ العنف

َ
ون

مبادئ ثقافة السام

االهتمام بتحسين 
التعليم

تحقيق التنمية 
املستدامة

تمكين الشباب، وتعزيز 
مواهبهم اإلبداعية

وسائل نشر ثقافة السام

تعزيز التضامن 
االجتماعي

حماية حقوق 
اإلنسان

ترسيخ مبادئ 
الديمقراطية

أصــدرت الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة فــي 20 نوفمبـــر 1997م قرارهــا باعتبــار ســنة 2000م 
نــت فــي 10 نوفمبــر 1998م قرارهــا باعتبــار العقــد  هــي “الســنة الدوليــة لثقافــة الســام”، كمــا تبَّ
2010م( هــو ”العقــد الدولــي لثقافــة الســام والاعنــف  األول مــن القــرن الجديــد )2001م – 
ألطفــال العالــم”. وفــي 6 أكتوبــر 1999م أصــدرت الجمعيــة العامــة إعــان ثقافــة الســام الــذي 
مــات الدوليــة واملجتمــع الدولــي لَدْعــم وتعزيــز ثقافــة الســام. 

َّ
ــا للحكومــات واملنظ اعتبــر مرشــًدا عامًّ

أضف�ملعلوماتك

ثقافة السام

ثانيًا: وسائل نشر ثقافة السالم:

أواًل: مبادئ ثقافة السالم:
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إثــــرائي
د جهــود الجمعيــة  ثــم حــّدِ ادخــل علــى الرابــط التالــي، 

العامــة لألمــم املتحــدة فــي حفــظ الســام. 

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

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

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

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

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

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

1– املجال السيا�سي:

ويعني  االحترام الكامل لسيادة الدول، واستقالها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مع ضمان حقوق 

ا.  ا  ودوليًّ ر مفهوم ثقافة الحوار؛ محليًّ
ْ

اإلنسان والحريات وتسوية الصراعات بالطرق السلمية، ونش

خطاب صاحب السمو 

الشيخ تميم بن حمد

 آل ثاني 

مــن كلمــة ســمو الشــيخ تميــم بــن حمــد آل ثانــي أميـــر البــاد املفــدى فــي - 

الجمعيــة العامــة لألمــم املتحــدة فــي دورتهــا الثانيــة والســبعين: 

ــل حفــظ الســلم واألمــن اإلقليمــي والدولــي أولويــة فــي السياســة الخارجيــة 
ّ
)ُيمث

لدولة قطر، والتي تستند في مبادئها وأهدافها إلى ميثاق األمم املتحدة، وقواعد 

ــاء بيـــن الــدول، واالحتـــرام املتبــادل،  الشــرعية الدوليــة الداعيــة إلــى التعــاون البنَّ

وتعزيــز التعايـــش  وحســن الجــوار،  وعــدم التدخــل فــي الشــؤون الداخليــة، 

بــاع الوســائل الســلمية لتســوية النزاعــات(.
ّ
الّســلمي، وات

الدرس األول

ثالثًا: مجاالت تطبيق ثقافة السالم:

فكِّر وناقش

فكِّر وناقش

- اقترِح عدًدا من الوسائل األخرى التي تساهم في نشر السام.

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

............................................................................................................................
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إثــــرائي
- بعد قراءتك للنص  السابق أجب عن األسئلة اآلتية:

1–  ما  األولوية  التي  أشار  إليها سمو  األمير  في  خطابه،  وتتعلق  بالسياسة   

   الخارجية  القطرية؟ 

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

2–  اذكــر  أهـــــــم  القــــــيم  ومبــادئ  العاقــات  الــــــدولية، والتــي  أشـــــار  إليهــا  

ســمو األميـــر  فــي  خطابــه.

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

ل على أن ما قامت به دول الحصار  ُينافي القيم واملبادئ الدولية. ِ
ّ
3–  دل

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

2– املجال االجتماعي:

تعــاُون أفــراد املجتمــع لتحقيــق أهــداف ومصالــح مشــتركة، وانصهارهــم فــي هويــة واحــدة، وهــذا يســتلزم 

وجــود شــبكة مــن العاقــات االجتماعيــة الضروريــة لتحقيــق الســام االجتماعــي. 

قال سمو أميـر الباد املفدى في كلمته 

في  املتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  في 

»واسمحوا لي  الدورة الثانية والسبعين: 

في هذه املناسبة وِمن على هذه املنصة أن 

ومعه  عّبر عن اعتزازي بشعبي القطرّي، 
ُ
أ

مختِلف  من  قطر  أرض  على  الـُمقيمون 

ات والثقافات«. الجنسيَّ

- من خال الكلمات السابقة أجب عن األسئلة التالية:

1–ملــاذا يعتـــز ســمو األمـيـــر بالشــعب القطــرّي، والـــُمقيمين علــى أرض 

قطــر؟

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

ههــا  ســمو  األمـــير  للعالــم مــن   ــة  التــي  وجَّ 2–مــا  الرســالة  الِقَيميَّ

خــال  هــذه  الكلمــات؟ 

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

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

خطاب سمو 

األمير في الدورة 

الثانية والسبعين 

في الجمعية العامة 

لألمم املتحدة

ثقافة السام

فكر وأجب

فكر وأجب
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 لنشــره، وتحقيقــه فــي مشــارق األرض ومغاربهــا؛ ملــا لــه مــن فوائــد 
ً
إن األمــم الـــُمِحّبة للســام تســعى جاهــدة

عــود علــى البشــرية بالنفــع والخيـــر، ومــن هــذه الفوائــد مــا يأتــي:
َ
ومكتســبات، ت

ع اإلنسان بالرخاء واألمن واالستقرار.. 1 تمتُّ

بناء األوطان وتطوير املؤسسات.. 2

زيادة اإلنتاج املحلي والعالمي في شتى املجاالت.. 3

اكتب رسالة تشكر  فيها سمو  أميـر  الباد املفدى على احترامه لكل 

الجنسيات  املوجودة بدولة قطر.

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

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

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

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

فوائد ومكت�سبات ثقافة ال�سالم:

شر 
َ
ســات وطنية تعني بن ــر ثقافة الســام، فقد َســعْت إلى إنشــاء مؤسَّ

ْ
ش

َ
حرصت دولة قطر على تعزيز ون

ْبذ العنف على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي، ومن 
َ
بول اآلخر، ومحاَربة التطرف، ون

َ
ثقافة السام، وق

َبْين هذه املؤسسات: »مركز الدوحة الدولي لحوار األديان«، وكذلك إنشاء »مركز حمد بن خليفة الحضاري« 

لمي بين األديان. في كوبنهاجن بالدنمارك الذي يهُدف إلى َدْعم الجهود الدولية لتعزيز التعايش الّسِ

 جهود دولة قطر يف َن�ْسر ثقافة ال�سالم:

»مركز حمد بن خليفة الحضاري«

مركز حمد بن خليفة الحضاري 
تــم  بالدانمــارك،  كوبنهاجــن  فــي 
افتتاحــه فــي يونيــو 2014م، وُيَعــّد 
أول مركــز ثقافــي إســامي وجامــع 
فــي الدنمــارك، يســعى لتصحيــح 
هة عــن اإلســام،  الصــورة املشــوَّ
ــر 

ْ
ونْبــذ العنــف والكراهيــة، ونش

التســامح.

ســاِهْم فــي تعزيــز ثقافــة الســام فـــي 
ة بيـــن  مجتمعـــك لتحقيــق الـــمحبَّ

الجميــع.

قيم�أ�علمها

أضف�ملعلوماتك

الدرس األول
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ْولت اهتماًما كبيًرا بقطاع التعليم باعتباره من أهم الوسائل لبناء حصون السام في عقول أجيال 
َ
- كما أ

املستقبل، فحرصت الدولة على َوْضع التعليم كأحد أولوياتها، وَعِملْت على إدماج ثقافة السام في املناهج 

الدراسية.

ول  ور املهــم للرياضــة فــي تعزيــز ِقَيــم التســامح والتعــاون والســام، كانــت دولــة قطــر مــن الــدُّ - بالنظــر إلــى الــدَّ

ا 
ً
الراعية ملشــروع قرار الجمعية العامة بشــأن »تســخير الرياضة لتمكين التنمية والســام«، وذلك انطاق

مــن إدراكهــا ألهميــة الرياضــة في بناء مجتمعات قوية، ومتماســكة، ومتســامحة.

1 - ما القيم التي تحملها رؤية ورسالة مركز الدوحة الدولي لحوار األديان؟

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

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

ح ذلك. ت دولة قطر أهمية التعليم في نشر ثقافة السام، وّضِ
َ
2–  أدرك

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

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

إثرائي

ابحث�وناقش

ثقافة السام

السام هو الركيز األساسية التي تقوم عليها نهضة الشعوب واألمم 

في ضوء هذه العبارة ناقش  مع معلمك 

- ما أهمية السام ؟

- كيف تطبق قيم ثقافة السام ؟

- وضح دورك في نشر ثقافة السام .

- وضح جهود دولة قطر في ترسيخ ثقافة السام.

قضية الدرس
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تعريف ثقافة السالم 
هي مجموعة القيم والسلوكيات التي 

د احترام الحق في الحياة، واحترام  جِسّ
ُ
ت

ض العنف 
ْ
البشر وحقوقهم، مع  رف

مسك بمبادئ  بكل أشكاله،  والتَّ

- العدل.الديمقراطية  والعدالة. 

- التسامح. 

- قبول اآلخر ونبذ العنف. 

مبادئ ثقافة السالم :

ع اإلنسان بالرخاء واألمن واالستقرار. 1 - تمتُّ

2 -  بناء األوطان وتطوير املؤسسات.

3 -   زيادة اإلنتاج املحلي والعالمي في شتى املجاالت.

فوائد ومكتسبات ثقافة السالم :

- املجال االجتماعي. 

- املجال السيا�سي.

مجاالت تطبيق ثقافة السالم :

الدرس األول

تذكر
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جهود دولة قطر في نشر ثقافة السالم:

ْبــذ 
َ
بــول اآلخــر، ومحاَربــة التطــرف، ون

َ
شــرثقافة الســام، وق

َ
ســات وطنيــة تعنــي بن - إنشــاء مؤسَّ

العنف على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي، ومن َبْين هذه املؤسسات: »مركز الدوحة الدولي 

لحوار األديان «، وكذلك إنشاء »مركز حمد بن خليفة الحضاري« في كوبنهاجن بالدنمارك الذي 

ــلمي بين األديان. يهُدف إلى َدْعم الجهود الدولية لتعزيز التعايش الِسّ

- أْولــت اهتماًمــا كبيــًرا بقطــاع التعليــم باعتبــاره مــن أهــم الوســائل لبنــاء حصــون الســام فــي 

ور املهم للرياضة في تعزيز ِقَيم التسامح والتعاون والسام،  عقول أجيال املستقبل بالنظر إلى الدَّ

ول الراعية ملشروع قرار الجمعية العامة بشأن »تسخير الرياضة لتمكين  كانت دولة قطر من الدُّ

التنميــة والســام«.

االهتمام بتحسين 
التعليم

تحقيق التنمية 
املستدامة

تمكين الشباب، وتعزيز 
مواهبهم اإلبداعية

تعزيز التضامن 
االجتماعي

حماية حقوق 
اإلنسان

ترسيخ مبادئ 
الديمقراطية

وسائل نشر ثقافة السالم

ثقافة السام
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أواًل: األنشطة

األنشطة والتدريبات

ر ثقافة السام في الباد والعالم.
ْ

ح دور دولة قطر في نش وّضِ

م في مدرستك، ثم أجب:
ُّ
النشاط الثاني: قم بزيارة مركز مصادر التعل

النشاط الثالث:  اختر إحدى منشورات اليونسكو عن السام، ثم اكتب موجًزا مختَصًرا

عن أهم ما تناَوله املؤلف من حيث: عنوان الكتاب، َسنة النشر ، أهم املوضوعات التي 

تناَولها، أهميته في دعم ثقافة السام.

النشاط األول: ارجع إلى خطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير الباد املفدى، في 

الجمعية العامة لألمم املتحدة، في دورتها الثانية والسبعين، واستخرِج منها الحلول التي 

ه لنشــر الســام واألمن العاملي. اقتَرحها ســموُّ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الدرس األول
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..............................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................. .-1

.............................................................................................................................................................................. -2

    السؤال الثاني: ما املقصود بثقافة السام؟

    السؤال الثالث: اذكر مجاالت تطبيق ثقافة السام.

1-  أقــرَّت األمــم املتحــدة فــي الــدورة الثانيــة والخمســين عــام 1997م بقــرار أخذتــه 

الجمعيــة العامــة بإعــان ســنة:

ب- 1999م السنة الدولية للسام.   أ - 1998م السنة الدولية للسام.

 د - 2001م السنة الدولية للسام.جـ - 2000م السنة الدولية للسام.

ب- الدوحة.  أ- لندن.

 د- كوبنهاجن. جـــ- الرباط.

ْسهم في نشر ثقافة السام من خال إحدى الطرق اآلتية:
ُ
2- ن

نة. ب- عدم السماح بالحرية الشخصية.   أ - حْصر التعليم في فئات معيَّ

ل االختاف والتنوع جـ - اإلبقاء على الفوارق الطبقية بين الناس.  د -  احترام الرأي اآلخر، وتقبُّ
         بين البشر.

3- تم إنشاء مركز حمد بن خليفة الحضاري في مدينة:

السؤال األول: اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

ثانيًا: التدريبات

ثقافة السام
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د مبادئ ثقافة السام. 1– حّدِ

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

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

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

2– ما فوائد تعزيز ثقافة السام ؟ 

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

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

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

ر ثقافة السام.
ْ

ش
َ
ح جهود دولة قطر في ن 3– َوّضِ

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

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

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

السؤال الرابع:  أجب عن األسئلة التالية:

الدرس األول



الحوار
بين الحضارات

الحوار بين الحضارات

أحرُص على ممارسة قيم 
التسامح واحترام حقوق 

اإلنسان، وأحترُم الرأي والرأي 
اآلخر .

الدرس الثاني:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

يوضح أهمية الحوار بين الحضارات في نشر ثقافة السام ونبذ العنف وتقبل االختاف.

يبين دور دولته في تعزيز التعايش السلمي ونشر ثقافة السام.
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حوار الحضارات ضرورة إنسانية أَمَرنا بها هللا سبحانه وتعالى في جميع األديان السماوية، وذلك إلرساء 

َها ٱنلَّاُس إِنَّا  يُّ
َ
أ مبادئ الحب والخيـر والسام بين الناس على األرض؛ حيث أَمَرنا هللا به في آياته الكريمة: ىمحَيٰٓ

 َ ۡتَقىُٰكۡمۚ إِنَّ ٱللَّ
َ
ِ أ ۡكَرَمُكۡم ِعنَد ٱللَّ

َ
ْۚ إِنَّ أ نَثٰ وََجَعۡلَنُٰكۡم ُشُعوٗبا َوَقَبآئَِل ِلََعاَرفُٓوا

ُ
َخلَۡقَنُٰكم ّمِن َذَكرٖ َوأ

َعلِيٌم َخبرِيٞيمح ١٣ سورة الحجرات
ا على يد املفكر الفرن�سي )روجيه جارودي( كأحد املجاالت التي يجب 

ً
ولقد ظهر موضوع حوار الحضارات حديث

االهتمام بها إليجاد أرضية مشتركة للتفاهم على مستوى شعوب األرض، وهو ما سماه )حوار الحضارات(.

تباُدل شعوب العالم املختلفة في الثقافة، أو الِعرق، أو الدين آلرائها ومشكاتها، وتعييـن حلوٍل لهذه 

املشكات. بحيث يكون لديها القدرة على التعارف والتواصل، والقضاء على الصراعات، والتفاعل اإليجابي 

الحضاري بيـن الشعوب.

 وتشير معظم املؤشرات إلى أن اهتمام األمم املتحدة، وعدد كبير من 

قادة دول العالم بفكرة حوار الحضارات قد جاءت لعدة أسباب، منها:

دهور الحاصل في العاقات بيـن األقطاب املختلفة، والناتج   التَّ
ُ

ف
ْ
1-  َوق

عــن عــدم احتـــرام الــرأي والــرأي اآلخــر، مــرادف لتســهيل الفهــم  عــدد 

مــن الــدول لسياســة فــرض القــوة.

 االنهيــار الحــاّد ملمارســات حقــوق اإلنســان، واالنتهــاكات التــي 
ُ

ــف
ْ
2-  َوق

ة. تتعــرض لهــا البشــريَّ

3-  الحــدُّ مــن الفجــوات الحاصلــة بيـــن الحضــارات املختلفــة؛ نتيجــة 

والدينــّي. الثقافــّي  لاختــاف 

 الحوار بين الحضارات

تعريف حوار احل�سارات:

اأهداف احلوار بني احل�سارات:

- استنِتج من التعريف السابق الهدف الرئيس من حوار الحضارات.

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

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

للحــوار الحضــاري عــدة أســس، 
منهــا: 

1 - االحترام املتباَدل لآلخر. 

2 - اإلنصاف والعدل. 

3 -  نْبذ التعصب والكراهية. 

أضف�ملعلوماتك

أستنتج وأجب

إثــــرائي

الدرس الثاني
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4-  بناء جسور من العاقات، والتواصل والتعارف بين الشعوب، 

من خال التسامح املجتمعّي والدينّي والثقافّي.

5- تحقيــق الحــراك والتفاعــل الثقافــّي بيــن مختلــف أصحــاب 

الحضــارات.

يغطي الحوار املقتـَرح بيـن الحضارات مجموعة من املجاالت واملحاور، من أهمها:

، ويهُدف إلى الحّد من الفجوة الناتجة عن اختاف وجهة نظر األديان في عدد من القضايا. 1- الحوار الدينيُّ

، ويهُدف إلى توحيد املواقف في القضايا الدولية الهامة، وإيجاد الحلول العادلة، دون اللجوء  2- الحوار السيا�سيُّ

إلى العنف.

، ويهُدف إلى تعزيز مفاهيم التعاون والتشارك في املشاريع الدولية، وتدعيم التعاون  3- الحوار االقتصاديُّ

االقتصادي بين مختلف الشعوب.

ّض النظر عن الدين أو الِعرق.
َ
، ويهُدف إلى تباُدل الرأي واملعلومات في شّتى جوانب الحياة، ِبغ 4- الحوار الثقافيُّ

ل من القرآن الكريم على املبادئ السابقة لحوار الحضارات. ِ
ّ
- دل

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

ي قطر للحوار الحضاري.
ّ
ل على تبن ِ

ّ
- اذكر  بعض األمثلة التي تدل

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

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

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

م أمثلة عن نقاط االتفاق بين الحضارة اإلسامية والحضارات األخرى. - قّدِ

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

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

إثــــرائي

فكِّر وناقش

فكر وبرهن

مجاالت الحوار بين الحضارات:

الحوار بين الحضارات
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إثــــرائي

إثــــرائي

رغم أهمية الحوار والتواصل بيـن الحضارات، فإن )حوار الحضارات( يواجه الكثيـر من الـُمعّوقات 

والصعوبات، منها:

دات واملواقف الدينية.
َ
1- عدم الفهم الكامل، للمعتق

2- تأثير مبدأ العوملة، وهيمنة الحضارة الغربية.

خاطر النووية بين أصحاب الحضارات املختلفة.
َ
ح، وبالتحديد امل

ُّ
3- ِسباق التسل

- اذكر بعض املقتَرحات للتغلب على هذه املعوقات السابقة.

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

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

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

الحضارات  لتحالف  القطرية  اللجنة  ست  تأسَّ

إلى تعزيز دور دولة قطر  2010م، وتهُدف  عام 

في إبراز مساهمة الحضارة اإلسامية، والتأكيد 

وتباُدل  والسام،  والتضامن  التسامح  قيم  على 

الخبرات واملنافع بين الشعوب، على أساس ِقَيم 

الحق والعدالة واملساواة.

دور دولة قطر يف ن�سر ثقافة حوار احل�سارات:

فكر وأجب

ه بالحضارات األخرى في كافة  ر والتشبُّ ما رأيك بَمن ينادي بالتحرُّ  -

عر، وغيرها؟
َّ

ات الش املجاالت واملعتقدات واملظاهر، كاللباس وقصَّ

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

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

- ما املجاالت التي ترى أنها ضرورة، ويجب األخذ بها؟

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

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

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

قات الحوار بين الحضارات: معوِّ

فكر وناقش

الدرس الثاني
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إثــــرائي

إثــــرائي

 اكتب أهم السمات الحضارية التي تتميز بها بلدك.

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

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

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

موقع  لزيارة  التالي  الرابط  على  ادخل 

الحضارات،  ف 
ُ
لتحال القطرية  اللجنة 

ف 
ُ
واستنِتج أهداف اللجنة الوطنية لتحال

الحضارات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

فكر�وناقش

تقوم اللجنة القطرية لتحالف الحضارات بمجموعة من املهاّم منها:

1- متاَبعة مساهمات الدولة

 لتحالف الحضارات.

2- اقتراح موضوعات الدراسات المتعلقة

بقضايا تحالف الحضارات.

3- اإلشراف على تنظيم االجتماعات  والمنتديات الخاصة بتحالف الحضارات.

جــــائـــــزة قطـــــــــــر العــــاملـــــية لحــــــــوار 
ـــــــــصة  الحضـــــــــــارات، مخــصَّ

ف في هذا املجال، 
َّ
ألحسـن مـــؤل

في إطار جهود دولة قطر على 
الصعيَدين )الـمحلي والدولي( 

فـي قضــــــــايا الحــــــــــــــــــــوار الحضاري، 
جة 

َ
والتواُصل الثقافي، ومعال
الفكر املتطّرِف؛ تجسيًدا 

ألهداف وغايات رؤية قطر 
الوطنية )2030( التي دعــــت إلى 

رعــــايـــــة ودْعــــــم حوار الحضارات، 
والتعايش بين األديان والثقافات 

املختلفة.
وتتم بالتعاون بين اللجنة 

ف الحضارات 
ُ
القطرية لتحال

بوزارة الخارجية وجامعة قطر، 
لة بكر�سي اإليسيسكو بكلية 

َّ
ممث

الشريعة والدراسات اإلسامية.
واتحاد جامعات العالم اإلسامي 

بمنظمة اإليسيسكو.

أضف�ملعلوماتك

فكر وأجب

مهامُّ اللجنة القطريَّة لتحالف الحضارات:

الحوار بين الحضارات
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)نبذ العنف وقبول اآلخر(

إن ثقافة التسامح ونبذ العنف، واالبتعاد عن التعصب ومصاَدرة اآلراء األخرى، 

يفسح املجال أمام أفراد املجتمع للتوجه نحو تحقيق غايتهم املشتركة. 

في ضوء هذه العبارة ناِقش مع معلمك. 

ما أسباب مماَرسة العنف في املجتمع؟ وما أنواعه؟ 	 

ق قيم نبذ العنف وقبول االختاف مع اآلخرين في مجتمعك؟ 	  كيف تطّبِ

ح دورك في القضاء على ظاهرة العنف في مجتمعك.	  وّضِ

ح جهود دولة قطر في ترسيخ ثقافة نبذ العنف وقبول اآلخر.  	  وّضِ

يترتب على )الحوار بين الحضارات( آثار عظيمة، منها:

ى جوانب  باُدل الخبرات في شتَّ
َ
ت

الحياة.

ة  ثقة الفرد بنفسه وقدراته الفكريَّ

ة. والثقافيَّ

مه   ُرقّي المجتمع وتماُسكه وتقدُّ

وازدهاره.

 وسيلة الكتشاف بعض األخطاء، 

وتصحيح المفاهيم والتصورات 

الخاطئة.

الوصول إلى الحقيقة في شّتى مجاالت 

ة، أو  ة، أو تربويَّ الحوار؛ سياسيَّ

ة. ة، أو قضايا شخصيَّ اقتصاديَّ

فاهم  تذليل العقبات التي تعترض التَّ

اإلنسانّي، واإلثراء المعرفّي في شّتى 

المجاالت.

اآثار احلوار بني احل�سارات:

مك. ِ
ّ
د آثاًرا أخرى لحوار الحضارات، واعِرْضها على معل - حّدِ

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

....................................................................................................... فكر وجدد

قضية الدرس

1
3
5

2
4
6

الدرس الثاني
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تعريف الحوار بين الحضارات 

-الحوار الديني.

-الحوار السيا�سي.

- الحوار االقتصادي.

-الحوار الثقافي.

مجاالت الحوار بين الحضارات :

دات واملواقف الدينية.
َ
- عدم الفهم الكامل، للمعتق

- تأثير مبدأ العوملة، وهيمنة الحضارة الغربية.

ح.
ُّ
- ِسباق التسل

معوقات الحوار بين الحضارات :

تبــاُدل شــعوب العالــم املختلفــة فــي   

أو الديــن آلرائهــا  أو الِعــرق،  الثقافــة، 

لهــذه  حلــوٍل  وتعييــن  ومشــكاتها، 

املشــكات. بحيــث يكــون لديهــا القــدرة 

والقضــاء  علــى التعــارف والتواصــل، 

علــى الصراعــات، والتفاعــل اإليجابــي

الحضاري بين الشعوب.

تذكر

الحوار بين الحضارات
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دور دولة قطر في نشر ثقافة الحوار بين الحضارات :

ست اللجنة القطرية لتحالف الحضارات عام 2010 م، وتهُدف إلى تعزيز دور دولة قطر  تأسَّ

في إبراز مساهمة الحضارة اإلسامية، والتأكيد على قيم التسامح والتضامن والسام، وتباُدل 

الخبرات واملنافع بين الشعوب، على أساس ِقَيم الحق والعدالة واملساواة.

آثار الحوار بين الحضارات : اهداف الحوار بين الحضارات :

-متابعة مساهمات الدولة لتحالف الحضارات.

-اقتراح موضوعات الدراسات املتعلقة بتحالف الحضارات.

-اإلشراف على تنظيم االجتماعات واملنتديات الخاصة بتحالف 

الحضارات .

مهام اللجنة القطرية لتحالف الحضارات :

-تبادل الخبرات.

-ثقة الفرد بنفسه.

-رقي املجتمع وتماسكه وتقدمه 

وازدهاره.

-الوصول إلى الحقيقة في شتى 

مجاالت الحوار.

-وسيلة الكتشاف بعض األخطاء 

وتصحيح املفاهيم والتصورات 

الخاطئة.

-تذليل العقبات التي تعترض التفاهم 

اإلنساني.

دهور الحاصل في العاقات بين   التَّ
ُ

ف
ْ
-َوق

األقطاب املختلفة، والناتج عن عدم احترام 

الرأي والرأي اآلخر.

 االنهيار الحاّد ملمارسات حقوق اإلنسان، 
ُ

ف
ْ
-َوق

ة. واالنتهاكات التي تتعرض لها البشريَّ

-الحدُّ من الفجوات الحاصلة بين الحضارات 

املختلفة.

-تحقيق الحراك والتفاعل الثقافّي بين مختلف 

أصحاب الحضارات.

الدرس الثاني



29

أواًل: األنشطة

األنشطة والتدريبات

النشاط الثاني: 

ًمــا مقالــك باألمثلــة والصــور   عــن دعــم دولــة قطــر لحــوار الحضــارات، مدّعِ
ً

اكتــب مقــاال

التوضيحيــة.

النشاط األول:

عِط أمثلة 
َ
 ارجع إلى جريدة الشرق القطرية الصادرة يوم الثاثاء بتاريخ 11-9-2018، وأ

لدعــم قطــر لحــوار الحضــارات، كمــا جــاء فــي الصحيفــة، علــى لســان رئيــس اللجنــة القطريــة 

لتحالــف الحضــارات.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

الحوار بين الحضارات
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..............................................................................................................................................................................

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

............................................................................................................................................................................. .-1

.............................................................................................................................................................................. -2

    السؤال الثاني:

ح املقصود بمصطلح )حوار الحضارات(. َوّضِ

    السؤال الثالث:

اذكر أهداف الحوار  بين الحضارات.

1- تأسست اللجنة القطرية لتحالف الحضارات في عام:

ب- 2012م.   أ - 2010م.

 د - 2018م.جـ - 2014م.

2- يهدف إلي توحيد املواقف في القضايا الدولية الهامة الحوار:

    أ - الديني.                             ب-الثقافي.

   جـ-السيا�سي.                         د- االقتصادي.

السؤال األول:

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

ثانيًا: التدريبات

الدرس الثاني



هيئة األمم املتحدة

أتعامُل مع اآلخرين 
بإنسانية وأسعى إلى 
اإلصاح بين الناس.

الدرس الثالث:

جهود دولة قطر في
مجال التعاون الدولي

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 يوضح دور دولة قطر و إنجازاتها في املنظمات الدولية واإلقليمية)األمم املتحدة(. 

 يقدر دور دولة قطر في تقديم املقترحات الازمة في تنفيذ االتفاقيات الدولية.  

 يوضح بعض املبادرات القطرّية في مكافحة اإلرهاب.   

 يقدر دور دولة قطر في االنضمام للمنظمات الدولية واإلقليمية.  

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا
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 التعــاون الدولــي علــى العمــل الجماعــي املتبــادل الــذي 
ُّ

يحــث

تقــوم بــه دول العالــم فيمــا بينهــا لتـــــحقيق الصالــح العــام لألســرة 

الـــــــــدولية بهـــــــدف تطويــر حيـــــــــاة الـــمجتمع الدولــي نحــــــو األفضــل 

من خال إيجاد حلول ملشكاته القائمة أو تحســـــــــــــين أحــــــــــــــواله 

االقتصاديــة والسياســية واالجتماعيــة والثقافيــة والعلميــة. 

حرصــت دولــة قطــر علــى  االنضمــام للمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، واملشــاركة فــي الجهــود واملبــادرات الدوليــة 

ــال فــي تحقيــق التعــاون الدولي. جــة التحديــات التـــي تواجــه العالــم، تأكيــًدا لدورهــا الفعَّ
َ
ملعال

فمنذ انضمام دولة قطر إلى األمم املتحدة عام 1971م حرصت على العمل من أجل تحقيق أهدافها.

ط التالي:
َّ
 الِحظ املخط

جهود دولة قطر فـي مجال التعاون الدولي

ــط، اطــرح عــدًدا مــن األســئلة حــول أدوار دولــة  	
َّ
مــن خــال قراءتــك للمخط

قطــر فــي تحقيــق أهــداف هيئــة األمــم؟

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

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

فكر�وناقش

دور دولة قطر في تحقيق أهداف هيئة األمم املتحدة

دْعم جهود 
التنمية اإلدارية.

تعزيز حقوق 
اإلنسان 
وترسيخها.

توفير اإلغاثات 
اإلنسانية.

املشاركة 
في الجهود 
واملباَدرات 
الجماعية 
جة 

َ
ملعال

التحديات التي 
تواجه العالم.

الحفاظ على 
األمن والسام 

الدوليين.

منظمة األمم املتحدة

الدرس الثالث

أواًل: انضمام دولة قطر لهيئة األمم المتحدة:
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كان لدولة قطر مشاَركات فاعلة في اجتماعات األمم املتحدة والجهود الجماعية، وذلك على الصعيدين 

ن ذلك: اإلقليمي والدولي على حّدٍ سواء. ويتضمَّ

1 - لعب دور الوسيط للمساَعدة في األزمات الدولية.

3 - حماية حقوق اإلنسان داخل الدولة وخارجها.

ف الحضارات التابع لألمم املتحدة. 
ُ
2 - تعزيز الحوار بين األديان، ودْعم تحال

ي التعليم والصحة تساهم في ازدهار املجتمعات.
َ
4 - إطاق مبادرات دولية في مجال

مات األمم املتحدة املعنية األخرى ملكافحة اإلرهاب.
َّ
5 - التعاون مع مجلس األمن وغيره من منظ

6 - العمل على تحقيق أهداف التنمية املستدامة، وتقديم املساَعدات اإلنسانية.

فكر واستنتج

ابحث وناقش

إثــــرائي

ثانيًا: مشاركات دولة قطر الفاعلة فـي هيئة األمم المتحدة:

تعكس رؤية قطر الوطنية 2030م اهتمام دولة قطر بتحقيق التعاون 

الدولي، فقد ورد فيها: 

 إن دولة قطر عضو نشط ومسؤول في املجتمع الدولي، ُيسِهم في إحال 

السام واألمن الدولييـن من خال املباَدرات السياسية واالقتصادية، 

واملساَعدات اإلنمائية واإلنسانية.

ل رؤية قطر الوطنية دعًما  لجهودها مع هيئة األمم املتحدة؟ 	 ِ
ّ
شك

ُ
كيف ت

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

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

جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي

ابحــث فــي شــبكة املعلومــات الدوليــة عــن أمثلــة تْدَعــم أدوار دولــة قطــر الفاعلــة،  	

دهــا. ِ
ّ
وتؤك

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

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

ر عن رأيك في تلك األدوار. 	 عّبِ

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

..................................................................................................
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 اأوًل: مكافحة الإرهاب:

تلعب دولة قطر أدواًرا كبـرى في مكافحة اإلرهاب من خال جهودها الكبيرة في 

دت دولة قطر في مناَسبات مختلفة 
َّ
ا، وقد أك ا ودوليًّ دعم السام واالستقرار إقليميًّ

ضها القوي لجميع أشكال اإلرهاب، وجاء في خطاب أمير دولة قطر 
ْ
إدانتها ورف

الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في مؤتمر ميونخ لألمن في فبراير 2018:

ي اإلرهاب، فيما سُيحّرِف الفاعلون  دان الطريق أمام تف�ّسِ )إن املعاناة والظلم ُيمّهِ

ل  ِ
ّ
شك

ُ
األشرار العقائد الدينية لتسميم عقول اليائسين. إن املذاهب الدينية املتطرفة ت

تحدًيا ال يمكن إنكاره بالنسبة لنا جميًعا. وهي موجودة في كل ثقافة، وليست حكًرا 

على اإلسام. ومن الواضح أننا ملتزمون بمكافحة التطرف الديني. ولكن بعد هذا 

القول، فإن اتهام األيديولوجيات املتطرفة بأنها سبب اإلرهاب العنيف هو تبسيط 

لألمور. وهو ال يفسر ملاذا أصبح التطرف العنيف تهديًدا رئيًسا في منطقتنا، في حين 

أن األيديولوجيات املتطرفة يمكن أن توجد في أي مكان(.

ثالثًا: جهود دولة قطر فـي مجال التعاون الدولي

اقرأ واستنتج

ص أهمَّ أسباب اإلرهاب؟ 	 ِ
ّ
من خال الِفْقرة السابقة لخ

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

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

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

إثــــرائي

الدرس الثالث
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ثانًيا: ال�سالم الدويل:
اســتطاعت دولــة قطــر تحقيق العديــد مــن اإلنجــازات فــي مجــال الســام واألمــن الدولييـــن، 

ومنها: 

ْتها األمم املتحدة في العديد من مناطق العالم في لبنان، إريتريا، 1- 
َ
ل
َّ
 املشاركة في قوات حفظ السام: التـي شك

البوسنة.

 اإلسهام في حل الخافات التـي حصلت في بعض الدول العربية: كمشكلة دارفور.2- 

ْوَحة 3-  ـي مبادرة هوب فور: الهادفة ملواجهة الكوارث الطبيعية، وذلك من خال إنشاء مركز دولي بالدَّ  تبّنِ

معنـّيٍ بإقليم الشرق األوسط وجنوب غرب آسيا، في سبيل تنسيق الجهود واالستخدام األمثل لألصول 

العسكرية واملدنية في مجال اإلغاثة.

ها:  وتتخذ دولة قطر مجموعة من اإلجراءات في مجال مكافحة اإلرهاب، أهمُّ

د األطراف: ملكافحة اإلرهاب والتطرف العنيف.1-  التعاون الثنائي واإلقليمـي واملتعّدِ

وْضع اتفاقيات تعاونية مع عدة بلدان: من أجل تباُدل املعلومات في مجال مكافحة اإلرهاب.2- 

إنشاء اللجنة الوطنية ملكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب : التابعة لوزارة الداخلية.3- 

وتتمثل اختصاصاتها في: 

أ-  العمل على تحقيق األهداف الواردة في االتفاقيات الدولية ملكافحة اإلرهاب.

ب-  التوعية بمخاطر اإلرهاب، وتعزيز مساهمة املواطن في التصدي له.

اقترِح أكبر عدد من األفكار ملحاَربة اإلرهاب. 	

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

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

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

ح ذلك. 	 ظ السام واألمن الدوليين، َوّضِ
ْ
لدولة قطر جهود أخرى في مجال ِحف

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

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

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

فكر واقرتح

فكر وناقش

إثــــرائي

جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي
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مشاركة دولة قطر الفاعلة في هيئة األمم المتحدة:

دْعم جهود 
التنمية
 الدولية.

تعزيز حقوق 
اإلنسان 
وترسيخها.

توفير اإلغاثات 
اإلنسانية.

املشاركة 
في الجهود 
واملباَدرات 
الجماعية 
جة 

َ
ملعال

التحديات التي 
تواجه العالم.

الحفاظ على 
األمن والسام 

الدوليين.

دور دولة قطر في تحقيق أهداف هيئة األمم المتحدة

1 - لعب دور الوسيط للمساَعدة في األزمات الدولية.

3 - حماية حقوق اإلنسان داخل الدولة وخارجها.

ف الحضارات التابع لألمم املتحدة. 
ُ
2 - تعزيز الحوار بين األديان، ودْعم تحال

ي التعليم والصحة تساهم في ازدهار املجتمعات.
َ
4 - إطاق مبادرات دولية في مجال

مات األمم املتحدة املعنية األخرى ملكافحة اإلرهاب.
َّ
5 - التعاون مع مجلس األمن وغيره من منظ

6 - العمل على تحقيق أهداف التنمية املستدامة، وتقديم املساَعدات اإلنسانية.

تذكر

الدرس الثالث
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اإلجراءات التي اتخذتها دولة قطر في مكافحة اإلرهاب:

-التعاون الثنائي واإلقليمي واملتعدد األطراف. 

-وضع اتفاقيات تعاونية مع عدة بلدان .

-أنشاء اللجنة الوطنيةملكافحة غسيل األموال وتمويل اإلرهاب .

- املشاركة في قوات حفظ السام.

- اإلسهام في حل الخافات التي حصلت في بعض الدول العربية.

- تبني مبادرة هوب فور.

اإلنجازات في مجال السالم واألمن الدوليين:

جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي
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ي  عــة تحمـــي الشــباب مــن الفكــر املتطــرف الــذي ُيــؤّدِ باملشــاركة مــع الزمــاء، اقتـــرِح أســاليب متنّوِ

لإلرهــاب.

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

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

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

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

أواًل: األنشطة

 وشاِرك.
ْ
اني: تعاَون

َّ
النشاط الث

النشاط األول: اقرأ وأجب:

اقرأ الفقرة التالية عن وزارة الداخلية، ثم أجب عن األسئلة التالية:

ها، إلى أن ينعم المجتمع والدولة  تطمح وزارة الداخلية من خال إنجاز واجباتها ومهاّمِ

باالســتقرار والرفاهيــة؛ لــذا تحــرص علــى أن تضــع ركائــز إســتراتيجياتها األمنيــة لمقاومــة 

ب 
ُّ
الة للتغل ـي وسائل فعَّ ِ

ّ
التحديات والتهديدات األمنية -ومن أهمها التصدي لإلرهاب- بتبن

عليهــا.

1 - اذكر بعض مجهودات وزارة الداخلية في مجال محاَربة اإلرهاب والتصدي له.

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

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

م لزمائك بعض النصائح التي يمكن من خالها مساعدة رجال األمن على تحقيق األمن واألمان. 2  - قّدِ

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

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

األنشطة والتدريبات

الدرس الثالث
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د أنشطة دولة قطر في  مجال التعاُون الدولي، استخدم رابط وزارة الخارجية، وتعرَّف مهام  -   تتعدَّ

ــر عــن رأيــك في هذه الجهود. الــوزارة فــي مجــال التعــاون الدولــي، وعّبِ

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

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

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

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

ر: النشاط الرابع: تعرَّف وعّبِ

ل: النشاط الثالث:  ابحث وسّجِ

ســات واللجــان الوطنيــة  -  ابحــث فــي مركــز مصــادر التعلــم باملدرســة عــن دور بعــض املؤسَّ

القطريــة فــي تحقيــق التعــاون الدولــي وحمايــة الدولــة مــن اإلرهــاب.

اســم املصــدر: ........................................... تاريــخ النشــر/ .............................املؤلــف / ........................

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

لت إليها: أهمُّ املعلومات التي توصَّ

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

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

جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي



40

ثانيًا: التدريبات

األنشطة والتدريبات

ي دولة قطر مبادرة هوب فور.  ر، تبّنِ 1 - فّسِ

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

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

حــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب .
َ
د مهــامَّ اللجنــة الوطنيــة ملكاف 2 - حــّدِ

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

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

ي: 
َ
2- أطلقت دولة قطر مباَدرات في مجال

- التراث والثقافة.   ب- السياسة واالقتصاد. أ 

 د - البيئة والتلوث. جـ- التعليم والصحة.

 1-  حرصت دولة قطر على االنضمام لهيئة األمم املتحدة من أجل:
-تعزيز التنمية االقتصادية.   ب- تحقيق التعاون الدولي. أ 

 د - تعزير تماُسك املجتمع. جـ- مواَجهة الكوارث الطبيعية.

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

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

    السؤال الثاني:

اذكر أهمَّ اإلنجازات القطرية في مجال السام الدولي.

    السؤال الثالث:

ا يلي: أِجْب عمَّ

السؤال األول:

 اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

الدرس الثالث
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ال الرابع:
َ
ؤ     السُّ

ْح جهود دولة قطر الدولية في مكافحة اإلرهاب.  وّضِ

ال السادس: 
َ
ؤ      السُّ

حة اإلرهاب؟  
َ
 ما ُمقتَرحاتك للمساَهمة في تحقيق السام الدولي ومكاف

ال الخامس: 
َ
ؤ     السُّ

ت دولة قطر لهيئة األمم املتحدة عام 1971 م. انضمَّ

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

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

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

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

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

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

ما أهمُّ أدوار  دولة قطر  في تحقيق أهداف الهيئة؟	- 

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

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

اذكر اثنتيِن من أهّمِ مشاركات دولة قطر الفاعلة في هيئة األمم.	- 

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

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

جهود دولة قطر في مجال التعاون الدولي
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د األمــن والســام الدولييـــن، وهــو ال  يمثــل اإلرهــاب أحــد أكبـــر املخاطــر التــي تهــّدِ

يرتبــط بجنســية أو ديــن أو ِعــْرق، كمــا أن تأثيـــره ال يقتصــر علــى دولــة بعينهــا، وإنمــا 

ــا يتطلــب تعــاُون املجتمــع الدولــي للحــد  ــم دول العالــم، ممَّ
َ
تمتــدُّ آثــاره لتشــمل معظ

منــه.

 ناِقش مع معلمك اآلثار السلبية لإلرهاب على املجتمع. 	

 َضْع مقترحات ملواجهة اإلرهاب والحد منه. 	

قضية الدرس

الدرس الثالث



الهوية الوطنية
 )أبعادها – مقوماتها( 

الهوية الوطنية.
صندوق قطر لتنمية.

اتعايُش واشارُك مع املجتمعات 
لضرورة  تعميق التفاهم بين 
الشعوب وتباُدل املصالح بين 

الدول.

الدرس الرابع:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 يظهر ممارسات إيجابية تعزز هويته الوطنّية.

 يستخلص أهداف املواطنة ويلتزم بها.  

 يستنتج أهمية املواطنة الفاعلة في تماسك املجتمع وتكامله.

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا
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ـــز كل مجتمــع  مّيِ
ُ
ــة الوطنيــة تشــمل الخصائــص التــي ت الُهويَّ

عــن املجتمــع اآلخــر، ومــن خالهــا َيشــعر الشــخص بالــوالء 

ك الشعوب بقيم  واالنتماء لوطنه، كما أنها تعكس مدى تمسُّ

ة الوطنية إلى أصول تستمدُّ  ومبادئ مجتَمعهم، وتستند الُهويَّ

ــة، ومبــادئ أخاقيــة، وضوابــط  تهــا، وإلــى معاييـــر قَيِميَّ منهــا قوَّ

ة للمجتمــع فــي  ــوَّ
ُ
اجتماعيــة، وغايــات ســامية، تجعلهــا مركــز ق

ظــل عصــر العوملــة الــذي نعيشــه. 

ة الوطنية: ا بنا نسترجع مفهوم الُهويَّ فهيَّ

    مفهوم الُهويَّة الوطنية:

ـزه  مات التـي يتصف بها كل مجتمع، وتمّيِ الخصائص والّسِ

عــن غيـــره مــن املجتمعــات؛ لتعزيــز االنتمــاء لــدى أبنائــه الذيــن 

يجمعهــم الديــن واللغــة والتاريــخ املشــترك.

الُهويَّة الوطنية )أبعادها - مقوماتها( 

استنِتج املقصود بالهوية الوطنية القطرية. 	

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

....................................................................................................................................... فكر�وناقش

إثــــرائي

إذا طلب منك شخص ملء بطاقٍة ليتعرَّف على هويتك، فماذا تكتب فيها؟ 	

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

ها مع زمائك. 	
ْ
م بطاقة هوية وتباَدل صّمِ

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

ومــن الجديــر بالذكــر: أن للهويــة الوطنيــة أبعــاًدا ودعائــم أساســية ترتكــز عليهــا، ولذلــك يمكننــا تمييـــز ســمات 
أهــل قطــر مــن خــال انتمائهــم العربــي واإلســامي.

الدرس الرابع
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ابحث واكتشف

إثــــرائي

استعن باملوقع اإللكتروني الرسمـي لجامعة الدول العربية، وأجب عما يلي:    

نشئت جامعة الدول العربية؟ 	
ُ
متى أ

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

ما دور جامعة الدول العربية في دعم الهوية الوطنية للدول؟ 	

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

ما األنشطة التي تقوم بها جامعة الدول العربية لدعم الهوية الوطنية العربية؟ 	

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

أين يوجد مقرُّ جامعة الدول العربية؟ 	

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

  أبعاد الُهويَّة الوطنية القطرية:

ر في محتواها الفكري والثقافي، وتساعد على تنمية  ِ
ّ
ة الوطنية القطرية، وتؤث ل الُهويَّ ِ

ّ
إن أهمَّ األبعاد التي تشك

الوعــي ألهــل قطــر هي:

- البعد العربيـ           - البعد اإلساميـ              - البعد العالمي.

: الُبعد العربي:
ً
ال   أوَّ

ظــة عليهــا، واالهتمــام 
َ
ــة العربيــة واالرتبــاط بهــا، واملحاف هــو الوعــي بالُهويَّ

تنــا العربيــة فــي املجــاالت املختلفــة. مَّ
ُ
بكافــة قضايــا أ

ــت دولــة قطــر إلــى جامعــة الــدول العربيــة عــام 1971م، وذلــك  ولقــد انضمَّ

ــة التــي تضــمُّ جميــع الــدول 
َّ
بعــد إلغــاء الحمايــة البريطانيــة، وترجــع أهميــة جامعــة الــدول العربيــة إلــى كونهــا املظل

العربيــة، والراعــي األسا�ســي للهويــة العربيــة.

شعار جامعة الدول العربية

الهوية الوطنية  )أبعادها – مقوماتها(
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فكر واقرتح

ا: الُبعد العاملي:
ً
ثالث

ُيقَصــد بــه الوعــي بالقضايــا والتحديــات العامليــة، واملشــاَركة اإليجابيــة فــي أنشــطة 

ومجــاالت التعــاون الدولــي؛ لدعــم قيــم العيــش املشــترك والســام العالمــي.

- يتمثل البعد العاملي في  تعزيز دور قطر الدولي من خال:

1- املشاركة في املحافل واألنشطة العاملية.

  ثانًيا: الُبعد اإلسامي: 
ُيقَصد به الوعي بقضايا العالم اإلسامي، واملشاَركة في السعي إلى حل مشكاته.

ــر دولــة  مــة التعــاون اإلســامي منــذ عــام 1972م، ومنــذ ذلــك الوقــت لــم تتأخَّ
َّ
ــت دولــة قطــر إلــى منظ ولقــد انضمَّ

دة باألزمــات والصراعــات والحــروب كمــا فــي ســوريا والعــراق  قطــر فــي تقديــم املســاَعدات اإلنســانية للــدول املهــدَّ

واليمــن، وإغاثــة الشــعب الفلســطيني والصومالــي.  

الرســمي  اإللكترونــي  املوقــع  علــى  ادخــل 

عــن  أجــب  ثــم  اإلســامي،  التعــاون  مــة 
َّ
ملنظ

التاليــة:        األســئلة 

مة  	
َّ
لـــمنظ الرسمـــي  الـــمقر  يوجــــــــــــــد  أيــن 

الــدول  عــدد  وكــم  االســامي،  التعــــــــــــــــاون 

بهــا؟ املشــاركة 

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

مة لدعم الهوية الوطنية اإلسامية. 	
َّ
اذكر بعض األنشطة التي تقوم بها املنظ

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

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

شعار منظمة التعاون اإلسامي

هيئة األمم املتحدة

إثــــرائي

الدرس الرابع
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2- تكثيف التبادل الثقافي وتعزيزه مع شعوب العالم األخرى.

3-  رعاية حوار الحضارات والتعايش بين األديان والثقافات األخرى ودعمه.

ين من خال مبادرات سياسية ومعونات تنموية إنسانية. 4-  املساهمة في تحقيق األمن والسلم العامليَّ

وانشــره علــى صفحتــك  “صلتــك”،  اكتــب تقريــًرا مختَصــًرا عــن مبــادرة 

الشــخصية علــى مواقــع التواصــل االجتماعــي.

فكر وناقش

ابـحث واكتِشف 

إثــــرائي

إثــــرائي

ك أهل قطر بهويتهم الوطنية. 	 ل على تمسُّ ِ
ّ
دل

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

ــح أبعــاد  	 نــه مــن نصــوص تَوّضِ اقــرأ مــوادَّ الدســتور القطــري، وناِقــش مــا يتضمَّ

ــة الوطنيــة القطريــة. الُهويَّ

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

زت دولــة قطــر دورهــا اإلقليمــي والدولــي مــن خــال تقديم العديد من املباَدرات  عــزَّ

واملســاَعدات اإلنســانية، منها:

هــو  للتنميــة  قطــر  صنــدوق 
فــة بتنفيــذ 

َّ
ــة مكل ســة عامَّ مؤسَّ

مشــروعات التنمية الخارجية 
باإلنابــة عــن دولــة قطــر، ومنهــا 
لتعليــم  قطــر  دولــة  مبــادرة 
الســوريين  الاجئيــن  وتدريــب 

)كوليســت(.

أضف�ملعلوماتك

1-  مبــادرة صاحبــة الســمو الشــيخة مــوزا بنــت ناصــر املســند 

بشــأن “حمايــة التعليــم فــي مناطــق النزاعــات وانعــدام األمــن”.

2-  مبادرة “صلتك” مبادرة اجتماعية لتوسيع فرص التوظيف 

واألعمال للشباب في العالم العربي بأكمله.

3-  تقديــم مســاَعدات إنســانية وتنمويــة مــن خــال صنــدوق 

قطــر للتنميــة. 

الهوية الوطنية  )أبعادها – مقوماتها(
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د جهود دولة قطر في الحفاظ على اللغة العربية واالهتمام بها. 	 حّدِ

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

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

5- السعي إلى 

الحداثة والتطور 

بة تغيرات 
َ
ومواك

العصر بدون التخلي 

عن األصالة. 

4- الحفاظ على 

التراث القطري 

والتمسك 

بالعادات 

والتقاليد األصيلة.

3- الحرص على 

اللغة العربية 

.
ً
ا وثقافة

ً
ث تحدُّ

2- حبُّ الوطن 

والوالء واالنتماء 

إليه.

ك  1- التمسُّ

بالدين اإلسامي 

ومبادئ العقيدة 

اإلسامية.

مقومات الهوية الوطنية القطرية

مقومات الُهويَّة الوطنية القطرية:

ز عملية االنتماء والوالء للوطن من خال الدين واللغة  تـزام وطنـي، ُيعّزِ
ْ
ة الوطنية قضية ال إن قضية الُهويَّ

والثقافة.

فكر وناقش

ابـحث وأتعلم 

إثــــرائي

تنصُّ املادة األولى من الدستور القطري على أن:

ة ذات سيادة. ديُنها اإلسام، والشريعة اإلسامية 
َّ
قطر دولة عربية مستقل

اللغة  هي  الرسمية  ولغتها  ديمقراطي،  ونظامها  لتشريعاتها،  رئي�سي  مصدر 

ة العربية. مَّ
ُ
العربية، وشعب قطر من األ

ا يلى: في ضوء العبارة السابقة أِجْب عمَّ

ة القطرية في ضوء املادة األولى من الدستور القطري؟ 	 ما مقومات الُهويَّ

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

الدرس الرابع
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ة الوطنية والعربية واإلسامية:   مظاهر االهتمام بثوابت الُهويَّ

ة الوطنية والعربية واإلسامية من خال: د مظاهر اهتمام املواطن القطري بثوابت الُهويَّ تتعدَّ

1- املشاَركة في االحتفاالت الوطنية للدولة.

2- التمسك بعادات وتقاليد املجتمع األصيلة ونشرها بين األجيال الجديدة. 

سات املجتمع املختلفة.  ة الوطنية من خال مؤسَّ عنى بالُهويَّ
ُ
3- املشاَركة في البرامج التي ت

ع في استخدامها في املدارس؛ باعتبارها أداة الفكر واإلبداع والتعبيـر األصيل  4-  االهتمام باللغة العربية والتوسُّ

عن اعتـزاز الفرد بهويته.

ومن أهّمِ إنجازات دولة قطر  في هذا املجال:  

1-  إنشاء العديد من املؤسسات الثقافية مثل املتحف اإلسامي - 

متحف قطر الوطني - مكتبة  التـراث العربي واإلسامي.

2-  توعية املجتمع بأهمية املحافظة على الثقافة والهوية القطرية من 

خال إنشاء املراكز الحضارية مثل مركز وجدان الحضاري، ومركز 

نوماس. 

مة األمم املتحدة للتربية والعلوم والثقافة »اليونسكو« ملدينة الزبارة كموقع تراثي  ضمن 
َّ
 3 -  تصنيف منظ

التراث العالمي في عام 2013م.

4- إقامة العديد من املعارض عن الثقافة القطرية في عدد من الدول  مثل معرض »اللؤلؤ« في موسكو.

   دور دولة قطر فـي الحفاظ على 
قافة القطرية:

َّ
التراث الوطني والث

عَرف 
ُ
ت األمم  وإن  للهوية،  أساسـي  ُمكّوِن  التـراث 

وحضارتها.  ثقافتها  عن  ـر  تعّبِ التي  التراثية  بهوياتها 

ظة على التـراث واِجب ورسالة تحرص عليها الدول والشعوب.
َ
واملحاف

ظة على 
َ
ظة على التـراث. وجاء ضمن أهداف رؤية قطر الوطنية 2030م املحاف

َ
ت دولة قطر باملحاف لذلك اهتمَّ

التـراث الثقافي الوطنـي.

متحف الفن اإلسامي

الهوية الوطنية  )أبعادها – مقوماتها(
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دور مؤسسات املجتمع املدني فـي الحفاظ على التراث 
الوطني الثقافـي القطري. 

نماذج ملؤسسات املجتمع املدني التي تحافظ على التراث الوطني 
والثقافـي لدولة قطر:

وإقامة املؤتمرات والندوات  الدراسات والبحوث،  1 -  تمويل إعداد 

واملعارض الهادفة؛ لتعزيز العمل على إحياء التراث والحفاظ عليه.

والقيم  نة  
َ
املواط 2 -  إعداد وتنفيذ برامج ثقافية تساعد على تعزيز  

القطرية، وتدعم التواصل الحضاري.

3 - وضع آليات لحماية التراث القطري.

1 - مركز قطر الثقافـي اإلسامي - فنار:
أهّمِ  ومن  القطري،  اإلسامي  الوطنـي  التـراث  على  الحفاظ  إلى  يهدف 

إنجازاته:

  أ - إقامة املعارض واألنشطة الثقافية لتعزيز التواصل الثقافي.

ب - تنفيذ معارض للفنون اإلسامية.

ر وتعزيز دور 
ْ

 العربي األصيل بهدف نش
ّ
ج -  إقامة معرض الخط

 العربي في حياة الناس.
ّ
الخط

د -  إقامة معارض إسهامات املسلمين في الحضارة اإلنسانية؛ 

مه املسلمون الُقدامى للحضارة لبيان ما قدَّ

2 -  نادي الجسرة الثقافي االجتماعي:

ظة على التـراث والعادات الشعبية القطرية، ونقل مظاهر التـراث 
َ
مركز ثقافي اجتماعي  يهدف إلى املحاف

والحضارة القطرية إلى مختلف دول العالم عن طريق إقامة األسابيع الثقافية خارج الدولة، ومن أهم إنجازاته:

- إقامة العديد من األسابيع الثقافية في عدد من دول العالم منها فرنسا، وأملانيا، واليابان؛ لتعريف شعوب 

العالم املختلفة بدولة قطر »ماضيها وحاضرها ومستقبلها«.

- تنظيم املسابقات الثقافية والدينية؛ سعًيا إلى زيادة الوعي والثقافة لدى الشباب القطري.

مركــز نومــاس: هــو مركــز تربــوي 
الشــباب  تنميــة  فــي  ُيســهم 
فــي  فراغهــم  وقــت  باســتثمار 
مــن  العديــد  وممارســة  تعلــم 
األنشطة ذات الصلة بالتـراث 
والعــادات األصيلــة ألهــل قطــر 
فــي الِحــل والســفر، وفــي البـــر 
والبحــر وشــتى مناحــي الحيــاة.  

أضف�ملعلوماتك

“فنــار”: مصبــاح قــوي الضــوء 

ُينصب على شبه برج أو عمود 

فــي  الســفن  إلرشــاد  مرتفــع 

البحــار إلــى طــرق الســير .

أضف�ملعلوماتك

الدرس الرابع
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فكر وأجب

م عدًدا من املقتَرحات لتطوير أداء وممارسات املجتمع املدني للحفاظ  	  قّدِ

على التـراث الوطني.

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

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

سات املجتمع املدني: دور الفرد فـي تعزيز فعاليات مؤسَّ

سات املجتمع املدني، مثل:  يمكن للفرد أن ُيساهم بفاعلية في برامج وأعمال مؤسَّ

- املشاَركة في مبادرات نشر الثقافة والتـراث الوطني، مثل االشتراك  بأنشطة مركز نوماس، والذي يهدف إلى 

تنمية الشباب باستثمار أوقات فراغهم في ممارسة مختلف األنشطة ذات الصلة بالتـراث. 

سات  	 مؤسَّ خال  من  فيها  املشاَركة  يمكنك  املجاالت  من  عدًدا  اقتـرِِح 
املجتمع املدني.

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

.............................................................................................................................. فكر وأقرتح

مشروعات  بتنفيذ  مكلفة  عامة  مؤسسة  للتنمية  قطر  صندوق  يعتبر 

التنمية الخارجية باإلنابة عن دولة قطر.

ناقش مع معلمك دور صندوق قطر للتنمية في نشر التعليم .

مرشوع الدرس:

إثــــرائي

الهوية الوطنية  )أبعادها – مقوماتها(
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زه  مات التي يتصف بها كل مجتمع، وتمّيِ الخصائص والِسّ

عن غيره من املجتمعات؛ لتعزيز االنتماء لدى أبنائه الذين 

يجمعهم الدين واللغة والتاريخ املشترك.

الهوية الوطنية

زت دولة قطر دورها اإلقليمي والدولي من خال تقديم العديد من املباَدرات  عزَّ

واملساَعدات اإلنسانية، منها:

1-  مبادرة صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر املسند 

بشأن “حماية التعليم في مناطق النزاعات وانعدام األمن”.

2-  مبادرة “صلتك” مبادرة اجتماعية لتوسيع فرص التوظيف 

واألعمال للشباب في العالم العربي بأكمله.

3-  تقديم مساَعدات إنسانية وتنموية من خال صندوق 

قطر للتنمية وإدارة التنمية الدولية. 

تذكر

الدرس الرابع

- البعد العربي .

-  البعد اإلسامي.

-  البعد العالمي.

أبعاد الهوية الوطنية القطرية



53

-إنشاء العديد من املؤسسات الثقافية مثل املتحف اإلسامي

-توعية املجتمع بأهمية املحافظة على الثقافة والهوية القطرية 

والثقافة  والعلوم،  للتربية  املتحدة  األمم  مة 
َّ
منظ تصنيف 

»اليونسكو« ملدينة الزبارة كموقع تراثي ضمن التراث العالمي في 

عام 2013 م.

إقامة العديد من املعارض عن الثقافة القطرية.

دور دولة قطر في الحفاظ على

 التراث الوطني والثَّقافة القطرية:

-املشاركة في االحتفاالت الوطنية للدولة.

-التمسك بعادات وتقاليد املجتمع األصلية.

-املشاركة في البرامج التي تعني بالهوية الوطنية.

-االهتمام باللغة العربية.

مظاهر االهتمام بثوابت الهوية الوطنية 
والعربية واإلسالمية:

مقومات الهوية الوطنية القطرية :

الهوية الوطنية  )أبعادها – مقوماتها(

1 - التمسك بالدين اإلسامي ومبادئ العقيدة اإلسامية .
2 - حب الوطن والوالء واالنتماء إليه.

ا وثقافة.
ً
3 - الحرص على اللغة العربية تحدث

4 - الحفاظ على التراث القطري والتمسك بالعادات والتقاليد األصلية.
-5 السعي إلى الحداثة والتطور ومواكبة تغيرات العصر بدون التخلي عن 

األصالة.



54

ح دور دولة قطر في أنشطة منظمة التعاون اإلسامي: وّضِ

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

م نصيحة لمن يقوم باآلتي:  النشاط الثالث: قّدِ

ث باللغة اإلنجليزية مع زمائه العرب في الصف.  أ - أحد الزماء يتحدُّ

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

عر بكامل تفاصيلها.  ة الشَّ صَّ
َ
ب - يفتخر زميلك بتقليد الغرب في اللباس، وق

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

النشاط الرابع: ابـحث وتعلم:
ًحا دوره في تعزيز القيم في المجتمع القطري،  اكتب نبذة عن مركز وجدان الحضاري، موّضِ

واعرضها أمام زمائك في الصف.

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

أواًلَ: األنشطة

األنشطة والتدريبات

النشاط الثاني: ابحث وتعرَّف:

قم بزيارة مركز مصادر التعلم بمدرستك، ثم أجب:

النشاط األول:

 ابحث واكتشف:

بمساعدة زمائك قم بتجميع بعض الصور عن األنشطة التي قامت بها دولة 
َسات التابعة لألمم المتحدة. قطر في المؤسَّ

الدرس الرابع
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السؤال األول:

اختر اإلجابة الصحيحة للعبارات اآلتية:

ثانيًا: التدريبات

1 -كلٌّ مما يلي ُيعدُّ من أبعاد تشكيل الهوية الوطنية القطرية ما عدا الُبعد:

ب -الغربي. أ - العربي.     

د - اإلسامي. ج - العالمي.    

ت إليها دولة قطر بعد حصولها على االستقال هي: مة انضمَّ
َّ
2- أول منظ

مة التعاون اإلسامي.
َّ
أ - مجلس التعاون الخليجي.                                  ب - منظ

مة األمم المتحدة.
َّ
ج - جامعة الدول العربية.                                 د- منظ

ت دولة قطر عام 1971م  إلى منظمة: 3- انضمَّ

أ -  اليونسكو.                                                          ب - دول عدم االنحياز.

ج - جامعة الدول العربية.                                    د- مجلس التعاون الخليجي .

د مقومات الهوية الوطنية القطرية، ومنها: 4- تتعدَّ

ك بالدين اإلسامي. أ - الحرص على تعلم اللغة اإلنجليزية.               ب - التمسُّ

ج - الحفاظ على التـراث الغربي.                          د- المشاركة في االحتفاالت العالمية.

مة اليونسكو كموقع تراثي مدينة:
َّ
ت منظ

َ
ف

َّ
5- َصن

أ - الريان.                                                                  ب - الوكرة.

ج - الزبارة.                                                                د- الشمال.

الهوية الوطنية  )أبعادها – مقوماتها(
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السؤال الثاني: أجب عن األسئلة التالية:

ة الوطنية العربية واإلسامية.  ح مظاهر االهتمام بثوابت الُهويَّ 1- َوّضِ

  أ - ......................................................................................................................................................................................................................

ب- .......................................................................................................................................................................................................................

جـ- ........................................................................................................................................................................................................................

 د- .........................................................................................................................................................................................................................

ة الوطنية القطرية. 2. اذكر مقومات الُهويَّ

  أ - ......................................................................................................................................................................................................................

ب- .......................................................................................................................................................................................................................

جـ- ........................................................................................................................................................................................................................

 د- .........................................................................................................................................................................................................................

ل على صحة العبارات التالية: ِ
ّ
السؤال الثالث: دل

قافة والتراث القطري.
َّ
سات املجتمع املدني املهتمة بالث 1 - هناك العديد من ُمؤسَّ

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

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

د مظاهر اهتمام املواطن القطري بثوابت الهوية العربية واإلسامية. 2 - تتعدَّ

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

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

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

قافة القطرية.
َّ
ظة على التراث الوطني والث

َ
ًما في مجال املحاف قت دولة قطر تقدُّ

َّ
3 - حق

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

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

ثانيًا: التدريبات

الدرس الرابع



الهوية الوطنية 
والعولمة

العوملة
تزامك بالقوانين والتشريعات

ْ
ال

ُيسهم في أمن واستقرار وطنك.

الدرس الخامس:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 يتعرف أهمية تعزيز الهوية الوطنّية على املستوى العاملي.

 يبين أهمية املحافظة على الهوية الوطنّية في ظل العوملة.

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا
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َعــدُّ العوملــة مــن أعظــم التحديــات التــي تواجــه املجتمعــات؛ ملــا 
ُ
ت

تحمــل فــي طياتهــا مــن تأثيـــر فــي الهويــة الوطنيــة، ســواء كان تأثيـــًرا 

ز ســبل التعــاون والعيــش املشــترك مــع كافــة الشــعوب  ــا يعــّزِ إيجابيًّ

الــذي يجــب  الثقافــي  الغــزو  فــي  ــل 
َّ
ا يتمث تأثيـــًرا ســلبيًّ والــدول، أو 

ْيِن؛  مَّ فالعوملة ساح ذو حدَّ
َ
السيطرة عليه لصالح املجتمع، ومن ث

ًدا لهويتهــا وثقافتهــا. إمــا أن يكــون داعًمــا للدولــة، أو مهــّدِ

الُهويَّة الوطنية )أبعادها - مقوماتها( 

ة الوطنية؟ 	 ما تأثير العوملة الثقافية في الُهويَّ
فكر�وناقش

ة الوطنية، والتي تتباين بين اآلثار اإليجابية والسلبية كاآلتي: ــــــة الثقافية آثاًرا عديدة في الُهويَّ
َ
إن للَعْومل

1 - الُبعد عن 

الفكر التقليدي 

د غير القادر  املتجّمِ

على اإلبداع.

ع  2 - زيادة التنوُّ

الثقافي ملا تستقيه 

من الثقافات 

األخرى. 

ع وسائل التعبيــــــــر  3 - تنــــــوُّ
ة  قافة والُهويَّ

َّ
عن الث

الوطنيـــــــة بطرق تتميز 
بالحداثة، وسرعة 

االنتشار، كوسائل اإلعام 
والفن .. وغيرهما.

اآلثار اإليجابية للعوملة الثقافية على الهوية الوطنية:

يعتمــد  حديــث  عالمــي  نظــام  العوملــة 
مــن  الــدول  بيــن  الحــدود  إزالــة كل  علــى 
التكنولوجيــة،  التقنيــات  تبــاُدل  خــال 
واملنَتجات اإلعامية والفكرية ...  وغيرها؛ 
ليصبــح العالــم بمثابــة القريــة الصغيـــرة، 
ومــن أنواعهــا: الثقافيــة - االقتصاديــة - 

السياســية.

أضف�ملعلوماتك

ة الوطنية: ة الثقافية على الُهويَّ
َ
اآلثار السلبية للَعْومل

1 -  تقليـــــد 
اآلخرين 

ِمهم 
ُ
ظ

ُ
في  ن

اتهم.  وسلوكيَّ

3 - التقليل 

من أهمية 

األدب والتراث 

الوطني. 

2 - إحال اللغات األجنبية 

مكان اللغة العربية، 

. 
ً

وجْعلها األكثر تداوال

4 - طْمس هوية 

بعض ا لشعوب 

نتيجة االنفتاح غير 

الواعي.

الدرس الخامس
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من وجهة نظرك، كيف يمكن مواَجهة اآلثار السلبية للعوملة الثقافية؟ 	

اقترِح أوُجه االستفادة من اآلثار اإليجابية للعوملة. 	
فكر�وناقش

    وسائل انتقال العولمة: 

د أساليبها، ومنها: ع وسائل انتقال العوملة الثقافية وتـتعدَّ تتنوَّ

ويمكن تناُول وسائل التواصل االجتماعي كأحد وسائل نشر العوملة كما يلي:

    وسائل التواصل االجتماعي:

هي مجموعة كبيرة من التطبيقات الحديثة واملواقع اإللكترونية التي تســاعد األشــخاص على التواصل فيما 

بينهــم، وتبــاُدل الرســائل والصــور واملعلومــات عبــر شــبكة اإلنترنت.

تأثير وسائل التواصل االجتماعي فـي الفرد واملجتمع:

مــن ثمــرات النهضــة العلميــة والتكنولوجيــة املعاصــرة، هــذه النقلــة النوعيــة فــي وســائل االتصــال والتواصــل، 

والتــي كان لهــا العديــد مــن اآلثــار الســلبية واإليجابيــة بالنســبة للفــرد واملجتمــع.

إيجابيات وسائل التواصل االجتماعي:

1 - تساِعد طاب العلم والباحثين.

2 - تداُول األفكار واملعلومات في وقت أسرع.

3 - توفر فضاء كبير للنقاش الحر حول مختلف القضايا.

4 - تساعد في إنجاز بعض األعمال الخيرية والتطوعية.

1- وسائل 

التواصل 

االجتماعي.

2- القنوات 
الفضائية.

3- الصحافة 
الدولية ووسائل 

اإلعام.

إثــــرائي

الهوية الوطنية والعوملة
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فكر واكتشف

سلبيات وسائل التواصل االجتماعي: 

امة. 1- التحايل والتزوير.                                                    2- نشر األفكار الهدَّ

3- نشر الشائعات واألكاذيب.                                     4- إدمان اإلنترنت وإهدار الوقت.

5- انتهاك الخصوصية وانتحال الشخصيات.

ح دور األسرة في الحّدِ من اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماعي. 	 وّضِ
فكر وأجب

    الحد من اآلثار السلبية لوسائل التواصل االجتماعي:

ــب عليــه العديــد  اتضــح ممــا ســبق أن االســتخدام الســلبي والعشــوائي لوســائل التواصــل االجتماعــي ســوف يترتَّ

بهــا بعــدة طــرق، منهــا: مــن الجوانــب الســلبية التــي ُيمكننــا تجنُّ

1- مراقبة األبناء أثناء استخدامهم لإلنترنت عموًما.

2- سّن القوانين والتشريعات التي تجّرِم االستخدام السيئ لها.

3- إجراء املزيد من األبحاث والدراسات عن سلبيات هذه الوسائل.

4-  إنشاء مواقع مفيدة خاصة؛ ملتاَبعة الجديد من األفكار واملعلومات األجنبية وترجمتها إلى العربية.

5 - التوعية بأهمية وسائل التواصل االجتماعي واالستخدام األمثل لها، وضرورة التوعية بمخاطرها.

ولذلك نجد أن دول العالم -ومن بينها دولة قطر- تسعى إلى الحد من اآلثار السلبية لتلك الوسائل بسّنِ 

القوانين والتشــريعات الرادعة.

    قانون الجرائم اإللكترونية فـي دولة قطر:
     تحرص الدولة على أمن وسامة املجتمع وحمايته من الجرائم اإللكترونية التي باتت واقًعا ملموًسا يعّرِض 
مصالــح الــدول وأمنهــا واقتصادهــا وأفرادهــا للخطــر؛ لذلــك أصــدرت قانــون الجرائــم اإللكترونيــة رقــم 14 لســنة 

 .2014

إثــــرائي

ج أخباًرا غير صحيحة؟ 	 ه ملن يساهم أو يرّوِ ما العقوبات التي توجَّ

د من صحتها. 	
ُّ
م نصيحة لشخص ينشر األخبار دون التأك قّدِ

الدرس الخامس
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اقرأ وحلل

عاِقــب 
ُ
وشــمل القانــون كافــة الجوانــب الخاصــة بمكافحــة الجريمــة اإللكترونيــة، وأفــرد العديــد مــن املــواد التـــي ت

علــى أعمــال وأفعــال تتعــرض للحيــاة الشــخصية واملجتمــع وحــق الدولــة؛ حيــث نصــت املــادة رقــم )6( علــى أنــه 

ــب بالحبــس مــدة ال تتجــاوز ثــاث  ســنوات، وبالغرامــة التــي ال تزيــد علــى 500 ألــف ريــال، أو بإحــدى هاتيــن 
َ
يعاق

ا عن طريق الشبكة املعلوماتية لنشر أخبار غـير صحيحة، بقصد  العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقًعا إلكترونيًّ

تعريــض ســامة الدولــة أو نظامهــا العــام أو أمنهــا الداخلــي أو الخارجــي للخطــر.

    طرق مواجهة العوملة:

1- االعتزاز بالهوية الوطنية وقيم الدين اإلسامي.

 أعلى.
ً

2- تزكية روح حب الوطن، والُبعد عن اتخاذ الغرب مثا

نها موضوعات تتعارض مع تعاليم الدين  بة مناهج الجامعات واملدارس األجنبية لتفادي تضمُّ
َ
3-  ضرورة مراق

اإلسامي.

انتشر في الفتـرة األخيـرة  تداُول العديد من األخبار غيـر الصحيحة من خال وسائل 

ــة، وعــدم  تــداُول أخبــار ورســائل 
َّ
التواصــل االجتماعــي، ويجــب  علــى كل فــرد تحــّري الدق

د  مــن خــال وســائل التواصــل االجتماعــي غيـــر املوثــوق بهــا؛ ملــا فــي ذلــك مــن خطــر يهــّدِ

اســتقرار املجتمــع.

في ضوء ذلك ناِقش ما يلي:

ما واجبك كمواطٍن تجاه نشر األخبار على مواقع التواصل االجتماعي؟ 	

َبعة في نشر األخبار. 	 د الخطوات الصحيحة املتَّ حّدِ

ــة  	
َّ
تـــزم الجميــع بتحــّري الدق

ْ
اســتخِلص القيــم التــي يمكــن أن تســود فــي املجتمــع إذا ال

تجــاه مــا ُينشــر مــن أخبــار.

د  	 اقــرأ بعــض نصــوص قانــون الجرائــم اإللكترونيــة فــي دولــة قطــر، وحــّدِ

تناولهــا وأهــمَّ العقوبــات.  التــي  الجرائــم 

ح أهمية إصدار قانون ملكافحة الجرائم اإللكترونية. 	 وّضِ

قضية الدرس:

الهوية الوطنية والعوملة
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االعتزاز بالهوية الوطنية وقيم الدين اإلسامي. . 1

تزكية روح حب الوطن، والُبعد عن اتخاذ الغرب مثًل أعلى.. 2

بة مناهج الجامعات واملدارس األجنبية.. 3
َ
ضرورة مراق

طرق مواجهه العواملة :

1 - الُبعد عن الفكر 
د  التقليدي املتجّمِ

غير القادر على 
اإلبداع.

ع  2 - زيادة التنوُّ
الثقافي ملا تستقيه 

من الثقافات 
األخرى. 

ع وسائل التعبيــــــــر  3 - تنــــــوُّ
ة  قافة والُهويَّ

َّ
عن الث

الوطنيـــــــة بطرق تتميز 
بالحداثة، وسرعة 

االنتشار، كوسائل اإلعام 
والفن .. وغيرهما.

اآلثار اإليجابية للعولمة الثقافية على الهوية الوطنية:

اآلثار السلبية للَعْوَلمة الثقافية على الُهويَّة الوطنية:

1 -  تقليـــــد 

اآلخرين 

ِمهم 
ُ
ظ

ُ
في  ن

اتهم.  وسلوكيَّ

3 - التقليل من 

أهمية األدب 

والتراث الوطني. 

2 - إحال اللغات األجنبية 

مكان اللغة العربية، وجْعلها 

. 
ً

األكثر تداوال

4 - طْمس هوية 

بعض ا لشعوب 

نتيجة االنفتاح غير 

الواعي.

تذكر

الدرس الخامس
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تساعد طاب العلم والباحثين.. 1

تداول األفكار واملعلومات في وقت أسرع.. 2

فضاء كبير للنقاش الحر.. 3

تساعد في إنجاز بعض األعمال الخيرية والتطوعية.. 4

إيجابيات وسائل التواصل االجتماعي 

1- وسائل 

التواصل 

االجتماعي.

2- القنوات 
الفضائية.

3- الصحافة 
الدولية ووسائل 

اإلعام.

وسائل انتقال العولمة

الحد من اآلثار السلبية لوسائل
التواصل االجتماعي

مراقبة األبناء أثناء استخدامهم لإلنترنت.. 1

سّن القوانين والتشريعات التي تجّرِم االستخدام السيئ لها.. 2

املزيــد مــن األبحــاث والدراســات عــن ســلبيات هــذه . 3 إجــراء   

الوســائل.

ملتاَبعــة الجديــد مــن األفــكار . 4 مواقــع مفيــدة خاصــة؛  إنشــاء 

العربيــة. إلــى  وترجمتهــا  األجنبيــة  واملعلومــات 

التوعيــة بأهميــة وســائل التواصــل االجتماعــي واالســتخدام . 5  

األمثــل لهــا، وضــرورة التوعيــة بمخاطرهــا.

سلبيات وسائل
التواصل االجتماعي:

 التحايل والتزوير. . 1

امة.. 2  نشر األفكار الهدَّ

نشر الشائعات واألكاذيب.. 3

 إدمان اإلنترنت وإهدار الوقت. . 4

  انتهــاك الخصوصيــة وانتحــال . 5

الشــخصيات.

الهوية الوطنية والعوملة
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أواًل: األنشطة

األنشطة والتدريبات

النشاط األول:

ه رسالة من سطرين ملن ُي�سيء استخدام وسائل التواصل االجتماعي.  وّجِ

النشاط الثاني: تطبيقات حياتية:

ا يلي: مك لهذا الدرس أجب عمَّ
ُّ
بعد تعل

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

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

- ما الفكرة الرئيسة التي يدور حولها الدرس؟

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

ْفَت أنك ال تعرفها، وحاِول أن تضع تعريًفا لها.
َ

- ابحث عن بعض املصطلحات التي اكتش

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

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

م هذا الدرس من وجهة نظرك؟
ُّ
- ما الهدف من تعل

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

ْمَتهما من خال هذا الدرس.
َّ
- أخِبْر صديقك عن حقيقتين / فكرتين جديدتيـن تعل

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

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

الدرس الخامس
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السؤال األول:

اختر اإلجابة الصحيحة للعبارات اآلتية:

السؤال الثاني:

أِجْب عن األسئلة اآلتية:

ثانيًا: التدريبات

1 - أيٌّ مما يأتي من إيجابيات مواقع التواصل االجتماعي؟

امة. ب - نشر األفكار الهدَّ أ - التحايل والتزوير.    

د - أسرع وسيلة لتداُول األفكار واملعلومات. ج - إدمان اإلنترنت وإهدار الوقت. 

ة الوطنية: 2- أحد تأثيــرات سلبيات العوملة الثقافية تجاه الُهويَّ

ع الثقافي.             ب - الُبعد عن الفكر التقليدي. أ - التنوُّ

ج - إحال اللغات األجنبية مكان اللغة العربية.    د - دمج الثقافة الوطنية بثقافات الشعوب األخرى.

ح طرق الحّدِ من سلبيات مواقع التواصل االجتماعي. 1 - وّضِ

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

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

2 - ما طرق مواجهه العواملة ؟

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

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

الهوية الوطنية والعوملة
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    السؤال الثالث:

ة الوطنية: ة الثقافيــــة وسلبياتهــــا في الُهويَّ
َ
1- قاِرن بين إيجابيات الَعْومل

2- قاِرن بين إيجابيات وسلبيات وسائل التواصل االجتماعي:

ثانيًا: التدريبات

ة الثقافية
َ
ة الثقافيةإيجابيات الَعْومل

َ
سلبيات الَعْومل

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

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

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

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

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

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

سلبيات وسائل التواصل االجتماعيإيجابيات وسائل التواصل االجتماعي

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

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

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

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

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

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

الدرس الخامس



الشورى والديمقراطية

الشورى،
الديمقراطية

أحرُص على تطبيق مبدأ 
الشورى في حياتي.

الدرس السادس:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 يتعرف أهمية مبدأ فصل السلطات.

 وضح مبدأ سيادة القانون كمظهر من مظاهر الديمقراطية.

يقدر أهمية مبدأ الشورى كأساس من أسس الديمقراطية.

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا
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الشورى:

ماذا تعني لك قيمة الشورى؟

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

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

الشورى مبدأ من مبادئ الحكم منذ الِقَدم، 

ا عن  ا واجتماعيًّ  سياسيًّ
ً

فقد  كانت الشورى بديا

السلطة عند العرب قبل اإلسام؛ فقد كانت دار 

 واضًحا على تطبيق مبدأ الشورى في حياة العرب، كما عرفت أطراف 
ً

الندوة التي يجتمع فيها أهل قريش مثاال

 في اليمن ظهرت مملكة سبأ التي 
ً

الجزيرة العربية أنظمة كثـيـرة للحكم في القرون التي سبقت اإلسام، فمثا

ا فيه نوع من الشورى، قال هللا تعالي : زب ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ   ۈ  ۈ  ٴۇ  ۋ   شهدت نظاًما ملكيًّ

]النمل: 32[ ۋ  ۅ   ۅ  ۉرب 

الشورى والديمقراطية

ز اإلسام بعد مجيئه مبدأ الشورى، فقد قال هللا تعالى: زب  ڤ  ڦ  ڦرب. ]آل عمران: 159[ فكانت  عزَّ

 اتخذ 
ُ

 على أساس الشورى، فا يتخذ قراًرا في أمر من أمور الدنيا إال باملشورة؛ حيث
ً
سياسة النبي ملسو هيلع هللا ىلص قائمة

الشورى أسلوًبا للحياة. 

ا في كثير ِمن املواقف واألحداث، ومنها: ق الرسول ملسو هيلع هللا ىلص الشورى تطبيًقا عمليًّ وقد طبَّ

ْت إلى َمشارف املدينة، فاستشار أصحابه، 
َ
ا قد جاءت لحْرِبه ووصل

ً
-  ِعندما َعِلم النبي ملسو هيلع هللا ىلص أنَّ قريش

ح  	 شاِور فيه اآلخرين؟ وّضِ
ُ
هما أفضل، أن تتخذ قراًرا بمفردك؟ أم ت أيُّ

فائدة ذلك على الفرد واملجتمع.
فكر وعرب

إثــــرائي

الدرس السادس
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شركين 
ُ
ُحد ملواجهة  امل

ُ
ة املسلمين أرادوا الخروج إلى أ وكان رأيه ملسو هيلع هللا ىلص عدَم الخروج من املدينة، ولكن أغلبيَّ

ُحد.
ُ
ر الخروج إلى أ ة، وقرَّ ق النبـيُّ ملسو هيلع هللا ىلص على رأي األغلبيَّ

َ
هناك، فواف

فكر�وناقش

تتشابه الشورى مع الديمقراطية؛ حيث يقوماِن على مبدأ »التشاور الجماعي« ودوره في تحقيق الصالح العام، 

ر مجموعة من 
ُّ
ة دولة إلى مدى الوعي السيا�سي الذي يتوفر لدى أبنائها، ومدى توف وُيشير تطبيق الديمقراطية في أيَّ

عون بها، فمشاَركة األفراد في إدارة شؤون بادهم، والتعبير عن أفكارهم، يساعد على  الحقوق اإلنسانية التي يتمتَّ

نة لديهم.
َ
دعم مبادئ الديمقراطية، وإرساء ِقَيم املواط

أضف�ملعلوماتك

مجلس الشورى: 

يرجع تاريخ مجلس الشورى 
في دولة قطر إلى عام 1972م، 

ل مجلس الشورى بها أحد  ِ
ّ
ويمث

جناَحِي السلطة؛ فالقوانين ال 
ْصُدر إال بعد عْرض مشروعاتها 

َ
ت

على مجلس الشورى، ودراستها، 
وإبداء رأيه وتوصياته حولها.

ق العدل واملساواة في  1 -  تحّقِ
املجتمع.

ز من الثقة وحرية  2 -  تعّزِ
الرأي بين أفراد املجتمع.

3 -  تمنح الحرية والتعبير عن 
الرأي  ونْبذ الديكتاتورية.

سهم في اتخاذ القرارات 
ُ
4 -  ت

السليمة التي تخدم املجتمع 
في مختلف املجاالت .

أهمية مبدأ 

الشورى:

ما أهمية تطبيق الشورى في املجتمع؟ 	

ت فيه الشورى. 	
ْ
ق ا من حياتك طبَّ

ً
اذكر موقف

ة على تطبيق الشورى في اإلسام. 	
َّ
اجمع بعض األدل

ل استشارة اآلخرين؟ 	 بماذا تنصح شخًصا ُيصرُّ على رأيه وال يفّضِ

الشورى والديمقراطية
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مبادئ الديمقراطية:

ق العدالة والمساواة بين أبناء الشعب الواحد. ترتكز الديمقراطية على عدة مبادئ مهمة، بدونها ال تتحقَّ

ِجْب عن التساؤالت التي تليه:  
َ
اقرأ النصَّ اآلتي ثم أ

ث عنها ونســعى إلى تعزيزها وتكريســها كأســاس  إن الديمقراطية التي نتحدَّ

للحكم في بادنا ،تستقي أسسها وعناصرها من تعاليم ديننا الحنيف وتراث 

التجــارب الديمقراطيــة العريقــة فــي العالــم، وتراعــي فــي الوقــت نفســه المثــل 

والمبــادئ العليــا االجتماعيــة والثقافيــة والسياســية التــي تعتــز بهــا مجتمعاتنــا 

وتتمســك بهــا شــعوبنا.
وحــة للديمقراطيــة والتجــارة الحــرة  مــن كلمــة ســمو األميــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي فــي منتــدى الدَّ

.2002

ُسس التي اعتمدت عليها الديمقراطية في دولة قطر؟ 	
ُ
ما األ

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

ما أهمية الحفاظ على القيم والثوابت الوطنية في المجتمع؟ 	

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

إثــــرائي
م، وال نســتطيع بغيرهــا أن نجــد  »إن الديمقراطيــة هــي ســبيلنا إلــى فكــرة التقــدُّ

ألنفسنا موضًعا في زماننا. إننا بحاجة إلى تهيئة البيئة المناِسبة لخلق روح االبتكار 

ــق إال عــن طريــق المشــاَركة الشــعبية، واحتــرام حقــوق  والتجديــد، وذلــك لــن يتحقَّ

اإلنســان«.
وحة للديمقراطية والتجارة الحرة 2008.  من كلمة سمو األمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في منتدى الدَّ

ًحــا  	 ناِقــش كلمــة ســمو األميــر الوالــد الشــيخ حمــد بــن خليفــة آل ثانــي، موّضِ

أهميــة الديمقراطيــة وآثارهــا علــى الفــرد والمجتمــع.

فكر وحلل

إثــــرائي

فكر وأجب

الدرس السادس
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انظر المخطط التالي لتتعرَّف على بعض مبادئ الديمقراطية:

ــلطات، فــإن النظــام السيا�ســي فــي الدولــة يكــون أقــرب إلــى النظــام  وإذا حــدث الفصــل بيـــن تلــك السُّ

الديمقراطــي.

 مبــــدأ الفصـــل
بــــين

لطات السُّ

 مبدأ سيادة
القانون

 مبدأ حقوق
  اإلنسان

مبادئ الديمقراطية

القضائيةالتنفيذيةالتشريعية

يقوم مبدأ فصل السلطات على أساس وجود ثاث سلطات هي

لطات: 1- مبداأ الف�سل بين ال�سُّ
ــلطات أهــمَّ مبــادئ الديمقراطيــة علــى اإلطــاق، والركــن األساســـي الــذي تنجــح  ُيَعــدُّ مبــدأ الفصــل بيــن السُّ

مــاِرس كل ســلطة صاحياتهــا أو 
ُ
ــة دولــة تســعى لتطبيــق النظــام الديمقراطــي فــي الحكــم، وُيقصــد بــه أن ت بــه أيَّ

ة عــن األخــرى، ولكــن تتعــاون فيمــا بينهــا.
َّ
وظيفتهــا بصفــة مســتقل

تساؤل ذاتــــي

لطات؟ 	 في رأيك، ما أهمية مبدأ الفصل بين السُّ

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

الشورى والديمقراطية
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1-  ضمان االستقالية والنزاهة من خال نظام الحكم القائم على فصل السلطات مع تعاونها.

الة لضمان عدم انحراف أّيٍ من سلطات الدولة الثاث عن الحدود القانونية املرسومة لها،    2-  إيجاد رقابة فعَّ

رة لها. ف في استخدام الحقوق املقرَّ أو التعسُّ

 3- الحفاظ على الحقوق والحريات.

ــرة كل ســلطة مــن ســلطات الدولــة لوظيفتهــا، 
َ

 4-  أداء الدولــة لوظائفهــا بإتقــان؛ نتيجــة تقســيم العمــل، ومباش

والتركيـــز عليهــا.

لطات: اأهمية مبداأ ف�سل ال�سُّ

ادخــل علــى املوقــع الرســمي االلكترونــي ملجلــس الشــورى القطــري، وأِجــْب 

عــن التســاؤالت التاليــة: 

ما أهمُّ اختصاصات املجلس؟ 	

كم عدد لجان املجلس؟ 	

ما أهمية مجلس الشورى من وجهة نظرك؟ 	

ما مقترحاتك لتطوير منظومة العمل باملجلس؟ 	

ســيادة القانــون هــي إحــدى العناصــر الرئيســة 

التــي تقــوم عليهــا الدولــة الديمقراطيــة؛ وذلــك ألن 

ــل الشــعب،  ِ
ّ
بــة تمث

َ
القانــون َيْصــُدر عــن هيئــة منتخ

ذلــك  علــى  نــصَّ  كمــا  باســمه  الســيادة  وتمــاِرس 

اإلنســان. لحقــوق  العاملـــي  اإلعــان 

2- مبداأ �سيادة القانون:

ابحث واكتشف

إثــــرائي

الدرس السادس
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اأهمية مبداأ �سيادة القانون:

َعدُّ حقوق اإلنسان أحد أهّمِ املبادئ التي تستند عليها الديمقراطية، فحقوق اإلنسان والديمقراطية متازماِن 
ُ
ت

َعدُّ النظام الداعم لحقوق اإلنسان، 
ُ
ماِن لبعضهما البعض، وال يمكن الفصل بينهما، حيث إن الديمقراطية ت ومتّمِ

كما أن وجود الحقوق اإلنسانية هو خير دليل على نمو الديمقراطية وتعزيزها، ومن خال تلك العاقة التكاملية، 

ــع أفرادهــا بالحقــوق اإلنســانية وفــق مــا ورد فــي  ــع بالقــوة واالســتقال، ويتمتَّ تصبــح كل دولــة بمثابــة كيــان واحــد يتمتَّ

اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان، وذلــك علــى نحــو متســاٍو، وبغــّضِ النظــر عــن االختافــات بينهــم، ســواء فــي النــوع أو 

املســتوى االقتصادي واالجتماعي.

 كبيرة، تتمثل في:
ٌ
وملبدأ سيادة القانون أهمية

 1-  تطبيق أحكام القانون بعدالة ومساواة على كل املواطنيـن

 في املجتمع، بغّضِ النظر عن انتماءاتهم السياسية أو الدينية

 أو الِعرقية، أو املناصب التي يشغلونها في املجتمع.

2- ضمان  وجود حكومة شرعية عادلة، تضع قواعد العمل،

وتلتـزم بمراعاتها.

اته.
َّ
يـ 3- تنظيم حماية حقوق اإلنسان وُحّرِ

3- مبداأ حقوق الإن�سان:

إثــــرائي
ا يلي: اقرأ املادة التالية، ثم أجب عمَّ

تنصُّ املادة 129 من الدستور القطري على أن:

»ســيادة القانــون أســاس الحكــم فــي الدولــة، وشــرف القضــاء ونزاهــة القضــاة 

والحريــات«. للحقــوق  هــم ضمــان 
ُ
وَعْدل

1 - ما أهمية هذه املادة القانونية من وجهة نظرك؟

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

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

أضف�ملعلوماتك

اإلعان العالمي لحقوق 
اإلنسان لعام 1948م:

يعطــــــي سيــــــادة القانــــــــــــــــون 
، وينـــــــــــصُّ على 

ً
 بــــــــــارزة

ً
مكانــــــــة

أنـــــــــــــــه مــــــــــــــن الضـــــــــــــــروري أن 
ـع حقــــــــــــــوق اإلنســـــان 

َّ
تتمتـــ

بحماية سيادة القانون، إذا 
روا آِخـــــــر 

َ
أريد للبشــــــــر أال ُيضط

د علـــــى  األمـــــر إلـــــــــــــــى الليـــــاذ بالتمرُّ
الطغيــــــان واالضطهاد. 

فكر وأجب

الشورى والديمقراطية
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د أنــواع  الحقــوق اإلنســانية، الِحــِظ  تتعــدَّ

الشــكل التالــي لتتعــرَّف بعــض هــذه الحقــوق:

اأنواع حقوق الإن�سان: 

أضف�ملعلوماتك

اإلعــان العالمــي لحقــوق اإلنســان، وثيقــة  تاريخيــة 

لــون مــن  ِ
ّ
هامــة فــي تاريــخ حقــوق اإلنســان، صاغه ممث

مختلــف الخلفيــات القانونيــة والثقافيــة مــن جميــع 

أنحــاء العالــم، واعتمــدت الجمعيــة العامــة اإلعــان 

كانــون   10 فــي  باريــس  فــي  اإلنســان  لحقــوق  العالمــي 

د )وللمــرة األولــى(  األول/ ديســمبر 1948م. وهــو يحــّدِ

ا.  ـــن حمايتها عامليًّ حقوق اإلنســان األساســية التي يتعيَّ

ْرِجمــت تلــك الحقــوق إلــى 500 لغــة مــن لغــات العالــم.
ُ
وت

1 -  حقوق مدنية 
وسياسية؛ 

ح  كالحق في الترشُّ
واالنتخاب. 

2 -  حقوق اجتماعية 
وثقافية؛ كالحق في 

التعليم والرعاية 
الصحية.

3 -  حقوق 
اقتصادية؛ 

كالحق في العمل.

الدرس السادس
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ق على مجموعة الحقوق املدنية والسياسية الجيل األول من الحقوق، 
َ
   ُيطل

ــع بهــا جميــع أفــراد املجتمــع،  ويمكــن القــول: إن هــذه الحقــوق يجــب أن يتمتَّ

وتشــمل الحــق فــي:

ل. - حرية التنقُّ

- املساواة أمام القانون.

- حرية الرأي والتعبير.

- املشاركة في الشؤون العامة واالنتخابات.

- حماية حقوق األقليات.

ق عليها الجيل الثاني لحقوق اإلنسان، وهي حقوق أساسية من حقوق اإلنسان، وجزء ال يتجزأ منها. وكثيًرا 
َ
 ُيطل

ر إليها على أنها حقوق جماعية وليست فردية. ومن أمثلتها ما يلي:
َ
ما ُينظ

- الحق في رعاية صحية شاملة.

- الحق في الحماية االجتماعية ومستوى معي�سي الئق.

- الحــق فــي االســتفادة مــن حمايــة املصالــح املعنويــة واملاديــة املترتبــة علــى أي عمــل علمــي أو أدبــي أو فنــي ينتجــه 

شــخص مــا.

 ُيَعدُّ الحق في ممارسة النشاط االقتصادي والحقُّ في إشباع الحاجات من الحقوق التي ال يمكن التهاون فيها أو 

ــق بمصيــر وحيــاة اإلنســان، ومــن أمثلــة هذه الحقوق:
َّ
التخلــي عنهــا؛ ألنهــا تتعل

- حق امللكية.

- الحق في العمل في ظروف عادلة وُمْرِضية. 

ل يوفر لإلنسان حياة كريمة.
ْ
ل َدخ - الحق في الحصول على ُمعدَّ

احلقوق املدنيَّة وال�سيا�سية:

احلقوق الجتماعية والثقافية:

احلقوق القت�سادية:

أضف�ملعلوماتك

ة:  ة والتنمويَّ الحقوق البيئيَّ
نتيجـــــــــــــــة تزاُيد حجـم الصراعات  

والنزاعات، وتنامي ظاهرة 
اإلخال بالتوازن البيئي، 

وانتشار املجاعات واألمراض، 
والثورة التكنولوجية ... ظهرت 

ق عليها الجيل 
َ
حقوق أخرى ُيطل

الثالث لحقوق اإلنسان، ومن 
األمثلة على هذه الحقوق: الحقُّ 

في السام - والحقُّ في بيئة 
نظيفــــــــــــة وخاليــــــــــــــــة من التدميــــر 

- والحقُّ في تداُول املعلومات.

ــن حقــوق اإلنســان مــن  ابحــث فــي دســتور دولــة قطــر عــن بعــض املــواّدِ الدســتورية التـــي تتضمَّ
جهــٍة، والتــي تعكــس الديمقراطيــة مــن جهــة أخــرى.

- استخرِج الحقوق التي يكفلها الدستور للمواطن القطري.
- ما عاقة هذه املواد بتحقيق الديمقراطية؟

- كل حق يقابله واجٌب، فما واجبك تجاه وطنك؟

مرشوع الدرس

الشورى والديمقراطية
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أنواع حقوق اإلنسان:

1 -حقوق مدنية وسياسية.
2 - حقوق اجتماعية وثقافية.

3 - حقوق اقتصادية.

ق العدل واملساواة في املجتمع. 1 -  تحّقِ

ز مــن الثقــة وحريــة الــرأي بيــن  2 -  تعــّزِ
أفــراد املجتمــع.

3 -  تمنــح الحريــة والتعبيــر عــن الــرأي  
الديكتاتوريــة. ونْبــذ 

سهم في اتخاذ القرارات السليمة التي 
ُ
4 -  ت

تخدم املجتمع في مختلف املجاالت .

أهمية مبدأ 

الشورى:

أهمية مبدأ الفصل بين السلطات:

1 - ضمان االستقالية والنزاهة من خال فصل مجلس الشورى 
عــن الحكومــة مــن جهــة، وفصــل القضــاء عــن الُحــكام مــن جهــة 

أخرى.

الــة لضمــان عــدم انحــراف أٍيّ مــن ســلطات  2 - إيجــاد رقابــة فعَّ
الدولــة الثاثــة عــن الحــدود القانونيــة املرســومة لهــا.

3 - الحفاظ على الحقوق والحريات.
4 - أداء الدولة لوظائفها بإتقان.

تذكر

الدرس السادس
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 مبــــدأ الفصـــل
بــــين

لطات السُّ

 مبدأ سيادة
القانون

 مبدأ حقوق
  اإلنسان

مبادئ الديمقراطية

أهمية مبدأ سيادة القانون:

  1-  تطبيق أحكام القانون بعدالة ومساواة على كل املواطنيـن
 فــي املجتمــع، بغــّضِ النظــر عــن انتماءاتهــم السياســية أو الدينيــة 

أو الِعرقيــة، أو املناصــب التــي يشــغلونها فــي املجتمــع.
 2- ضمان  وجود حكومة شرعية عادلة، تضع قواعد العمل،

 وتلتـزم بمراعاتها.
اته.

َّ
يـ  3- تنظيم حماية حقوق اإلنسان وُحّرِ

القضائيةالتنفيذيةالتشريعية

يقوم مبدأ فصل السلطات على أساس وجود ثاث سلطات هي

الشورى والديمقراطية
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األنشطة والتدريبات

م: ر وقّيِ ِ
ّ
النشاط الثاني: فك

 عــن تقييــم النظــام الديمقراطــي فــي إحــدى البلــدان، 
ً

ــل أنــك أصبحــت مســؤوال تخيَّ

ِلــَب منــك الحكــم علــى جــودة تطبيــق الديمقراطيــة فــي تلــك الدولــة.
ُ
وط

النشاط األول:

م وشاِرك: صّمِ

ره على صفحتك 
ُ

ـر عن الديمقراطية، وانش م شعاًرا يعّبِ  بالتعاون مع زمائك، صّمِ

الشخصية بأحد مواقع التواصل االجتماعي.

د  األدلة املرتبطة بمعايير تطبيق الديمقراطية على النحو التالي: حّدِ

أدلة تطبيقهاالمعايير

.............................................................دستور ديمقراطي مستفًتى عليه.

لطات الثاث. .............................................................فْصل واضح ما بين السُّ

.............................................................مجتمع مدني فاعل.

الدرس السادس

أواًل: األنشطة
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السؤال األول:

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

السؤال الثاني:

أِجْب عن األسئلة اآلتية:

ّلٍ منهما.
ُ
 أهمية ك

ُ
لطات، وسيادة القانون من حيث 1-  قاِرن بين مبدأي: الفصل بين السُّ

لطاتاملبدأ سيادة القانونفصل السُّ

األهمية
.............................
.............................

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

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

1-  ُيَعــدُّ أحــد مبــادئ الديمقراطيــة، وُيقَصــد بــه أن تمــاِرس كل ســلطة اختصاصاتهــا بشــكل مســتقّلٍ عــن 

الســلطات األخــرى مبــدأ:

ب- الفصل بين السلطات.   أ - سيادة القانون.

 د  - املساواة أمام القانون.جـ - الشورى.

2- ُيَعدُّ الحقُّ في املساواة أمام القانون من الحقوق:

ة.   أ - االجتماعية. ب- املدنيَّ

 د  -االقتصادية.جـ - الدينية.

3- ُيَعدُّ الحق في التعليم من الحقوق :

ة. ب- السياسية.   أ - املدنيَّ

 د  -االجتماعية.جـ - االقتصادية.

الشورى والديمقراطية

ثانيًا: التدريبات



80

التدريبات

2- ما عاقة الديمقراطية بحقوق اإلنسان؟

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

3- ما النتائج املتربتة على:

لطات؟ - تطبيق مبدأ الفصل بين السُّ

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

- العمل وفق مبدأ سيادة القانون؟

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

فسر:
ُ
4- بم ت

- اتجاه بعض الدول نحو  تطبيق  الديمقراطية؟

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

-  أهمية مبدأ الشورى؟

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

الدرس السادس



األمن السياسي

األمن السيا�سي

افتخُر بجهود القيادة السياسية
في دولة قطر في اجتياز أزمة

الحصار وتعزيز األمن السيا�سي 
بالدولة.

الدرس السابع:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

 يحدد مقومات األمن السيا�سي والعسكري للمجتمع القطري.

 يبين دور املؤسسات الوطنّية املختلفة في تحقيق األمن السيا�سي والعسكري 

لدولة قطر.

يقدر أثر الهوية الوطنّية وقيم االنتماء في ترسيخ األمن السيا�سي والعسكري.

يقدر دور دولة قطر في املشاركة في قوات حفظ السام الدولية.

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا
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ست حكومة  تأسَّ

قطر الحديثة، وكان جل 

اهتمامها تحقيق األمن 

والطمأنينة، وحماية 

األرواح واألعراض واألموال 

ة والخاصة. العامَّ

 أواًل: مفهوم األمن السياسي

هو حماية أمن الباد من كل العوامل التـي تؤدي إلى الفوضـى وعدم االستقرار؛  مع الحفاظ على الحقوق 

ات للمواطنيـن. يَّ والُحّرِ

األمن السياسي

- ما العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى الفو�سى وعدم االستقرار؟

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

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

بهدف  ا على دولة قطر،  ا واقتصاديًّ فرضت دول الجوار حصاًرا سياسيًّ

قة  التحكم بقراراتها السيادية، ولقد واَجَهت دولة قطر كل التحديات، محّقِ

االستقرار واألمن، ساَعدها على تجاُوز هذه المرحلة:

وقدرتها على إدارة األزمة بقدر كبيـر من  حكمة القيادة السياسية،   -  1

الحنكة.

2 - التاحم بين القيادة والشعب.  فكر وناقش

- في رأيك، هل هناك عوامل أخرى، اذكرها؟

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

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

إثــــرائي

الدرس السابع



83

ثانيًا: مقومات األمن السياسي:

كيف لدولة أن تحقق أمنها السيا�سي؟

السيادة:. 1

ولة الكاملة على حدودها البرية والبحرية والجوية، وعلى جميع  تعنـي سيطرة الدَّ

ظة على استقالها عن أية سيطرة خارجية.
َ
مات التابعة لها، والمحاف

َّ
األفراد والمنظ

ولة - في حدود  وتعنـي أيًضا مجموعة من االختصاصات أو الحقوق التـي تسمح للدَّ

ل  مماَرسة كافة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية دون تدخُّ  - القانون 

أجنبـي.

ويتضح مما سبق:

أن  الدولة ال يمكن أن تتنازل عن سيادتها؛ ألن ذلك يعنـي نهاية الدولة، كما 

كت، فإن هذا يعنـي نهايتها.
َّ
أنه ال يمكن تجزئة السيادة، فإذا تجزأت الدولة وتفك

الدستور الدائم:. 2

هة  يعتبـر الدستور الوثيقة األساسية التـي  تتضمن المبادئ الجوهرية الموّجِ

ونظام الحكم فيها،  وتنظيم سلطاتها،  لسياسة الدولة في مختلف المجاالت، 

مات األمن السياسـي  فهو أحد أهم مقّوِ ة،  وتحديد الحقوق والواجبات العامَّ

االقتراع على الدستور القطريللدولة.

 مقومات األمن السيا�سي في دولة قطر

األجهزة الحكوميةالدستور الدائمالسيادة

د بعض البنود التي  - في ضوء اطاعك على بنود الدستور الدائم، حّدِ

تدعم األمن السيا�سي لدولة قطر.

.............................................................................................................. اقرأ وحلِّل

األمن السيا�سي
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4 3 2 1
مشروعات القوانين، 
واملراسيم بالقوانين، 
التي تحال إليه من 

مجلس الوزراء.

توجيه األسئلة 
واالستجواب للوزراء 
بقصد استيضاح 

ن. أمر معيَّ

متاَبعة أنشطة 
الدولة وإنجازاتها.

السياسة العامة 
للدولة.

األجهزة الحكومية :  .3

يتكون الجهاز الحكومي في دولة قطر من مجلس الوزراء والوزارات واملجالس العليا والهيئات الحكومية. 

وتســعى األجهــزة الحكوميــة املختِلفــة لتنظيــم الشــؤون الداخليــة والخارجيــة، وإصــدار مــا يلــزم مــن تشــريعات 

ــق التطــور والتنميــة. وقوانيـــن، والعمــل علــى تنفيــذ السياســات، بمــا يحّقِ

ثالثًا: المؤسسات المعنية بتحقيق األمن السياسي:

تتنوع املؤسسات السياسية املسؤولة عن تحقيق األمن السياسـي في دولة قطر، ومنها: 

1- مجلس الشورى:

يتولــى مجلــس الشــورى ســلطة التشــريع، ويقــر املواَزنــة العامــة، كمــا يمــاِرس الرقابــة علــى الســلطة التنفيذيــة، 

وذلــك علــى الوجــه املبّيـــن فــي الدســتور.

اختصاصات مجلس الشورى:
شة واقتراح العديد من املسائل، أهمها ما يلي:

َ
ويختص املجلس بمناق

جملس الشورى القطري

- اذكــر أمثلــة لألجهــزة الحكوميــة فــي دولــة قطــر التـــي تختــص بتحقيــق األمــن 

السياســـي.

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

.................................................................................................................
ناقش واجب

الدرس السابعالدرس السابع
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رابعًا: دور الفرد في تحقيق األمن السياسي:

يظهر أثر الهوية الوطنية وقيم االنتماء في ممارسة املواطن ألدواره الازمة لتحقيق األمن السياسـي، ومنها: 

- الوعي بالحقوق والواجبات وممارستها.

- احترام النظام والقانون وعدم انتهاكه.

ظة على الوحدة الوطنية من خال الوقوف مع القيادة وأبناء الوطن للتصدي ألي عدوان.
َ
- املحاف

- نْبذ الشائعات، ونْبذ العنف والتطرف. 

- محاَربة الفساد بكافة أشكاله.

2- مجلس الوزراء:

ن سموه الوزراء. ن سمو األمير رئيس مجلس الوزراء كما يعّيِ يعّيِ

 وينــاط بمجلــس الــوزراء بوصفــه الهيئــة التنفيذيــة العليــا إلدارة جميــع الشــؤون الداخليــة والخارجيــة التـــي 

يختــص بهــا وفًقــا للدســتور وأحــكام القانــون.

اختصاصات جملس الوزراء:

  

ســِهم فــي تحقيــق األمــن السيا�ســي فــي دولــة 
ُ
ســات أخــرى ت اذكــر أمثلــة لمؤسَّ

قطــر.

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

................................................................................................................. ناقش واجب

45 3 2 1

اإلشراف على 
رعاية مصالح 

الدولة في 
الخارج.

إعداد تقرير في 
أول كل سنة مالية 

يتضمن األعمال 
نِجزت 

ُ
التي أ

مع التخطيط 
للمرحلة القادمة. 

إدارة مالية 
الدولة.

رْسم القواعد 
العامة الكفيلة 

باستتباب 
األمن الداخلي.

 اقتراح مشروعات 
القوانين، وعْرضها 

على مجلس 
الشورى ملناقشتها 

عها إلى األمير 
ْ
قبل رف

للتصديق عليها.

إثــــرائي

األمن السيا�سياألمن السيا�سي
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المؤسسات المعنية بتحقيق 
األمن السياسي :

–  مجلس الشورى
 – مجلس الوزراء

مفهوم األمن السياسي :

هو حماية أمن الباد من كل العوامل التي تؤدي إلى 
الفو�سى وعدم االستقرار؛ مع الحفاظ على الحقوق 

ات للمواطنين. يَّ والُحّرِ

 مقومات األمن السيا�سي في دولة قطر

األجهزة الحكوميةالدستور الدائمالسيادة

تذكر

الدرس السابع
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دور الفرد في تحقيق األمن السياسي

- الوعي بالحقوق والواجبات وممارستها.

- احترام النظام والقانون وعدم انتهاكه.

ظة على الوحدة الوطنية من خال الوقوف مع 
َ
- املحاف

القيادة وأبناء الوطن للتصدي ألي عدوان.

- نْبذ الشائعات، ونْبذ العنف والتطرف. 

- محاَربة الفساد بكافة أشكاله.

اختصاصات مجلس الشورى:

4 3 2 1
مشروعات القوانين، 
واملراسيم بالقوانين، 
التي تحال إليه من 

مجلس الوزراء.

توجيه األسئلة 
واالستجواب للوزراء 
بقصد استيضاح 

ن. أمر معيَّ

متاَبعة أنشطة 
الدولة وإنجازاتها.

السياسة العامة 
للدولة.

45 3 2 1
اإلشراف على 
رعاية مصالح 

الدولة في 
الخارج.

إعداد تقرير في 
أول كل سنة مالية 

يتضمن األعمال 
نِجزت 

ُ
التي أ

مع التخطيط 
للمرحلة القادمة

إدارة مالية 
الدولة.

رْسم القواعد 
العامة الكفيلة 

باستتباب 
األمن الداخلي.

 اقتراح مشروعات 
القوانين، وعْرضها 

على مجلس 
الشورى ملناقشتها 

عها إلى األمير 
ْ
قبل رف

للتصديق عليها.

اختصاصات مجلس الوزراء

األمن السيا�سي
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األنشطة والتدريبات

م: ر وقّيِ ِ
ّ
النشاط الثاني: فك

ودوره فــي تنميــة شــؤون الدولــة   اكتــب تقريــًرا عــن اختصاصــات مجلــس الــوزراء 

ــا. وخارجيًّ ــا  داخليًّ

النشاط األول:

شــارك زمــاءك فــي إعــداد دراســة عــن أهميــة إصــدار الدســتور الدائــم فــي دولــة 

قطر .

الدرس السابع

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

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

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

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

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

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

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

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

أواًل: األنشطة
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السؤال األول:

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

السؤال الثاني:

أِجْب عن األسئلة اآلتية:

1 - ما املقصود باألمن السيا�سي؟

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

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

2 - اذكــر مقومــات األمــن السيا�ســي فــي دولــة قطــر.

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

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

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

1- من مقومات األمن السيا�سي في دولة قطر:

ب- وزارة الداخلية.أ - الدستور.                                    
 د - القوات املسلحة.جـ - وزارة الخارجية.                          

2- الجهة التي تتولى سلطة التشريع في دولة قطر :

ب- مجلس الشورى.أ - املجلس البلدي.

 د - املجلس األعلى للقضاء.جـ - مجلس الوزراء.

3 - الهيئة التنفيذية العليا في دولة قطر :

ب- مجلس الوزراء.أ - مجلس الشورى.

 د - وزارة الخارجية.جـ - وزارة الداخلية.

األمن السيا�سي

ثانيًا: التدريبات
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التدريبات

3 - ما دور الفرد في تحقيق األمن السيا�سي؟

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

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

1 - اذكر مكونات األجهزة الحكومية.

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

2 - ما الهدف الذي تسعى تلك األجهزة  لتحقيقه؟

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

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

1 - مجلس الشورى:

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

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

2 - مجلس الوزراء:

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

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

السؤال الثالث:

تعتبـر األجهزة الحكومية من مقومات األمن السياسـي في دولة قطر .

السؤال الرابع:

اذكر اختصاصات كّلٍ من:

الدرس السابع



التسامح 

التسامح أحد املبادئ اإلنسانية
التي تدعو إليها األديان السماوية،

فاحرص على تطبيق مبدأ التسامح في 
تعاماتك اليومية.

الدرس الثامن:

قيم أتعلمها: مفاهيم أتعلمها :

يقوم بواجباته األخاقية تجاه مجتمعه.

 على أن :
ً
في نهاية الدرس يكون الطالب قادرا

التسامح والعيش 
المشترك 
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إنَّ التســامح  مــن ســمات األقويــاء، وهــو واجــب دينـــي وأخاقــي، كمــا أنــه مــن 

 عليها الدين اإلسامي، وأوجب ِفْعلها؛ ملا لها من أثر 
َّ

األفعال الحميدة التي حث

كبيـــر في تماُســك املجتمع. 

مفهوم التسامح:

“التسامح يعني االحتـرام والقبول والتقدير للتنوع الثـري لثقافات العالم، 

وألشكال التعبيـر وللصفات اإلنسانية”.

وذلك َوفق إعان املبادئ بشأن التسامح الذي اعتمدته اليونسكو.

فالتســامح هــو قبــول اآلخــر، واالعتـــراف بحقوقــه اإلنســانية كاملــة، وعــدم 

فــرض اآلراء علــى أحــد.

وُيـــَعدُّ التســامح مــن الركائــز األساســية لحقــوق اإلنســان، والعــدل والحريــة؛ 

ملــا لــه مــن َدور كبيـــر فــي تحقيــق َوحــدة املجتمــع وتماُســكه.

أشكال التسامح:

التساُمح والعيش المشترك 

اذكر صفات اإلنسان املتسامح الذي يقبل اآلخر؟ 	

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

ح موقًفا تسامحَت فيه مع زميلك. 	 وّضِ

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

1 - التسامح الفكري والثقافـي.

3 - التسامح االجتماعي.

2 - التسامح السيا�سي. 

4 - التسامح الديني.

اآلخر هو: كل َمن خيتلف 
عنك يف الدين أو اجلنس أو 

الِعْرق أو اللغة أو املعتَقد.

أضف�ملعلوماتك

أضف�ملعلوماتك

تذكر وأجب

فـي الســــــــادس عشر من نوفمرب، 
العالـمـي  ابليوم  العـــــــــامل  حيتفل 
للتسامح، من أجل ترسيخ قيــــــــــم 
التســــــــــــامح واالحتـرام  وثقافــــــــــات 
والتـــــــآخـي، ونبذ كـــــــــــل مظــــــــــــاهر 

التعصب والكراهية والتمييز.

الدرس الثامن
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 1 - التسامح الفكري والثقافـي: 

ــوُّع الفكــري والثقــايف؛ وذلــك ألنَّ لــكل ُأمَّــة ِفكــًرا وثقافــة خاصــة هبــا، ومــن  وهــو اإلقــرار مببــدأ التن
صــوره:

- االبتعاد عن التعصُّب الفكري.
- احرتام أفكار اآلخرين. 
- االلتزام آبداب احلوار. 

 2 - التسامح السياسي:  

لكل دولة اجتاهات سياسية تُؤمن هبا، وقد تكون هذه االجتاهات ُمغاِيرة مع اجتاهات دول أخرى؛ لذلك 
فإنَّ التسامح السياسـي يوجب على الدول عدم التشدُّد يف َعالقاهتا جُتاه بعضها البعض، مبا ال يسمح 

هلا ابلـِمساس بِسيادة هذه الدول.

 3 - التسامح االجتماعي:

وهو تعزيز ملبدأ الـُمساَلمة، وأتصيل الرمحة والـمودَّة واألُلفة بيـن الناس، ومن صوره:
العيش بسام.- 

االبتعاد عن العنف.- 

 نْبذ التمييـز العنصري، وعدم االلتفات إلى اللون أو الشكل أو الجنس أو الِعْرق أو غيرها في املعاملة.- 

الحــوار،  	 بــآداب  الطلبــة  أحــد  يلتـــزم  لــم  الصــف  داخــل  املناقشــة  أثنــاء 

ا غيـر مناِسبة، من وجهة نظرك، ما هو التصرُّف املناسب 
ً
واستخَدم ألفاظ

فــي هــذه الحالــة؟

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

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

تزمت دولة قطر بمبدأ التسامح السياسـي  	
ْ
ح كيف ال م، وّضِ ِ

ّ
بمساعدة الـُمعل

جاه دول الحصار.
ُ
ت

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

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

فكِّر وعربِّ

فكِّر وأِجب

إثــــرائي

التسامح والعيش املشترك
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 4 - التسامح الديين: 

هو التعاُيش مع أتباع األداين والشرائع املختلفة، ومن صوره: 
- احرتام مجيع األداين السماوية. 
- حرية ُماَرسة الشعائر الدينية. 

- عدم التعصُّب الديين. 

فكِّر وعربِّ

اقرأ وحلِّل

ِهر ترحيبك بها  	
ْ
ظ

ُ
انتِقل إلى الحي الذي تسكن فيه أسرة من بلد آخر، كيف ت

في ظل دراستك ملفهوم التسامح؟

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

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

لفة واملحبة في املجتمع؟ 	
ُ
 في رأيك، ما أثر ذلك في تقوية أواصر األ

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

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

ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ   زبٱ    تعالــى:  قــال 

.]118 ]هــود:  ڀرب  ڀ   
ما داللة اآلية الكريمة؟ 	

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

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

الدرس الثامن
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ي التسامح إلى تحقيق الَعيش الـُمشتَرك؟ 	 كيف ُيؤّدِ

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

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

...............................................................................................
فكِّر وأِجب

التسامح والَعيش الـُمشتَرك:

يُعتبَـــر التســامح مــن أهــم مبــادئ الَعيــش الـــُمشرتَك، فالتســامح قيمــة حتوَّلــت شــيًئا فشــيًئا إىل ضــرورة حياتيــة 
ــلمي. لتحقيــق الَعيــش الـــُمشرتَك السِّ

ــد الُقدرة على تقدير التنوُّع، وعلى الَعيش مع اآلخرين، والُقدرة على التمسُّــك ابلَقناعات  فالتســامح ُيسِّ
الشــخصية مــع قَبــول متسُّــك اآلخريــن بقناعاهتــم، والُقــدرة علــى التمتُّــع ابحلقــوق واحلــرايت الشــخصية مــن دون 
التعــدِّي علــى حقــوق اآلخريــن وحرايهتــم. كمــا أنَّ التســامح ُيشــكِّل الدِّعامــة األساســية للدميقراطيــة وحقــوق 

اإلنسان. 

أثر التسامح على المجتمع:

وطيد الَعاقات بينهم. 1- 
َ
ة بين أفراد املجتمع، وت ر الـَمحبَّ

ْ
ش

َ
ن

 تعزيز روح التعاُون واإلخاء بين أفراد املجتمع.2- 

تحقيق التنمية االجتماعية والسياسية في املجتمع. 3- 

تحقيق األمن واالستقرار، واختفاء الجريمة. 	- 

 »التسامح قيمة إنسانية«. 
ز احتـــرام الفــرِد لذاتــه وارتباطــه باآلخريــن، كمــا أنهــا تخلــق  عــِزّ

ُ
قيمــة التســامح ت

مجتَمًعــا ُمتراحًمــا ُملتِحًمــا.

ناقش مع معلمك أهمية قيمة التسامح للفرد واملجتمع. 	

اذكر بعض املواقف الحياتية لصور التسامح. 	

قضية الدرس

التسامح والعيش املشترك
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 التسامح 

التسامح يعني االحترام والقبول والتقدير للتنوع 
الثري لثقافات العالم، وألشكال التعبير وللصفات 

اإلنسانية”.

1 - التسامح الفكري والثقافـي.

3 - التسامح االجتماعي.

2 - التسامح السيا�سي. 

4 - التسامح الديني.

أشكال التسامح 

تذكر

الدرس الثامن
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األنشطة والتدريبات

ر: النشاط الثاني:  عّبِ

 علــى إعــان املبــادئ بشــأن 
ْ

ارجــع للموقــع الرســمي ملنظمــة اليونســكو، وتعــرَّف

 إليــه 
َ

لــت ــه اليونســكو فــي عــام 1995،  ثــم ناِقــش أهــمَّ مــا توصَّ
ْ
التســامح الــذي اعتمَدت

مــع زمائــك ومعلمــك.

ا متسامًحا:
ً
النشاط األول: كيف تكون إنسان

ـــر من خالها عن أهمية التسامح في حياتنا اليومية،  اكتب أكبـــر عدد من العبارات تعّبِ

لفهم اآلخرين ونْبذ كل أشكال العنصرية والكراهية.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

.................................................................................................................................................................
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ؤال األول: السُّ

اختر اإلجابة الصحيحة من بين البدائل اآلتية:

اني:  عّرِف التسامح.
َّ
ال الث

َ
ؤ     السُّ

 لكّلٍ مما يلي:
ً

ال الثالث: اذكر مثاال
َ
ؤ     السُّ

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

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

د الدول في َعاقتها مع بعضها، من صور التسامح:  2- عدم تشدُّ

- الديني.   ب- الثقافي. أ 

 د - السيا�سي. جـ- االجتماعي.

3- من صور التسامح االجتماعي: 

ب الفكري.   - االبتعاد عن التعصُّ ب- عدم امِلساس بِسيادة  الدولة. أ 

 د - حرية ممارسة  الشعائر الدينية. جـ- االبتعاد عن العنف.

 1- احترام األديان السماوية من صور التسامح:
- االجتماعي.   ب- السيا�سي. أ 

 د - الثقافي. جـ- الديني.

- التسامح الفكري: ..................................................................................................................................

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

- التسامح االجتماعي: .............................................................................................................................

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

الدرس الثامن

ثانيًا: التدريبات



99

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ح  ال الرابع: ُيؤدي التسامح إلى تحقيق العيش املشترك، وّضِ
َ
ؤ     السُّ

ذلك.

ال الخامس: ما آثار التسامح على املجتمع؟
َ
ؤ     السُّ

د أشكال التسامح. ال السادس: عّدِ
َ
ؤ     السُّ

ًما باألمثلة: ال السابع: عّبر عن رأيك في املقولة التالية مدِعّ
َ
ؤ     السُّ

د وجهات النظر ُيساهم بشكل كبير في تعميق قيمة التسامح. - احترام مبدأ االختاف وتعدُّ

التسامح والعيش املشترك


