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الدرس الثالث عشر

الُمواَطَنة المسؤولة

الدرس الرقمي

 المواطن الصالح:
هـــو المواطن المســـؤول الذي يـــدرك انتماَءه للوطن، ويـــؤدي واجباته تجاهـــه، ويلتزم النظام، 
ويكـــون فاعًا في مجتمعه طوال ســـنوات حياته، له حقوق يتمتع بهـــا وعليه واجبات يلتزمها.

واجبات المواطن السعودي:

1ـ االنتماء والوالء للوطن:
هـــو إحســـاس فطـــري يرتبط فيـــه المواطن بوطنه، وبـــكل ما يرمـــز إليه من قيـــم، وثقافة، 
وتاريـــخ، مع اإلخاص في خدمته، والحرص على ســـامته وأمنـــه، وتحقيق تقدمه وتطوره، 

وذلك مـــن الجوانب اآلتية:
  الوالء لولي األمر )الملك(، ويكون بطاعته وتقديره، والوفاء له بالعهد، قال اهلل تعالى: 

﴿ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ی﴾ ]النساء:٩٥[.

  االنتمـــاء للوطـــن، ويكـــون بمحبتـــه، وإعمـــاره، والدفـــاع عنـــه، وعـــن منجزاتـــه، وبيئتـــه، 
وتحقيـــق التعـــاون والتكافـــل بيـــن أفـــراد مجتمعـــه، ونبـــذ مـــا يؤثـــر فـــي وحدتـــه الوطنية؛ 
الوطـــن بأمـــن  اإلضـــرار  أو  فكريـــاً  انحرافـــاً  أو  تعصبـــاً  أو  تمييـــزاً  ذلـــك  أكان   ســـواء 

أو بسمعته. 

ترتبـــط المســـؤولية بالمواطنة الصالحـــة التي تتضمن حقوقًا وواجبـــات، وترتقي األمم 
بوعـــي مواطنيهـــا بمســـؤولياتهم ليكونـــوا مواطنيـــن فاعلين، فمـــا المواطنة المســـؤولة؟ 

ومـــا واجباتنـــا وحقوقنا بوصفنـــا مواطنين؟ 
؟؟
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٢- أداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية:
ويكـــون باحتـــرام األنظمة، والمحافظة على ســـامة المنشـــآت والمرافـــق العامة والخاصة 
 ونظافتهـــا، واالبتعـــاد عـــن الفتـــن واالنقســـام أو ما يََمـــسُّ أمن الدولـــة وعاقاتهـــا العامة،

أو يُسيء إلى كرامة اإلنسان وحقوقه.
٣-  االعتزاز بالوطن واالفتخار به:

هو شعور وجداني يعزز القيم اإلنسانية، ويثري الشخصية الوطنية، وذلك بما يأتي:
   االعتزاز بالدين اإلسامي، وبخدمة الحرمين الشريفين والمسلمين.

   االعتزاز بالوحدة الوطنية، وَمن أسهم في تحقيقها من رموز الوطن ومن المواطنين.
  االعتزاز بلغة الوطن اللغة العربية.

  االعتزاز بتراث الوطن، وثقافته، وإرثه الحضاري.
   االفتخار بمنجزات الوطن، والمحافظة عليها، وأاّل يسمح ألي إنسان أن يضر بها.

  االفتخار بأداء أبناء الوطن.

1 نشاط
قال الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1٣55هـ: 

»إن علـــى الشـــعب واجبـــات، وعلى والة األمور واجبات، أما واجبات الشـــعب فهي االســـتقامة ومراعاة ما يرضي 
اهلل  ورســـوله ملسو هيلع هللا ىلص ويصلـــح حالهـــم، والتآلف والتآزر مع حكومتهـــم للعمل فيما فيه ُرقـــيُّ بادهم وأمتهم«.

 أ ـ  يوضح الطلبة معنى الوالء الوطني، وكيف يكون تحقيقه.
. ................................................................................................................................................

ب ـ   يعد االعتزاز بالوطن واالفتخار به واجبًا وطنيًا، فما أبرز مظاهر االعتزاز؟
..................................................................................................................................................

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

الوحدة الثالثة | الدرس الثالث عشر

 اإلخالص غير المشروط في القول والعمل للوطن بحمايته والدفاع عنه
واإلخالص في العمل لقيادته والدفاع عنه

االعتزاز بالدين اإلسالمي وخدمة الحرمين الشريفين والمسلمين
االعتزاز بالوحدة الوطنية ومن أسهم في تحقيقها
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حقوق المواطن السعودي:
لـــكل مواطـــن فـــي بالدنـــا حقـــوق يتمتـــع بهـــا تْكَفُلهـــا لـــه الدولـــة وفـــق الشـــريعة والنظـــام، ويبينهـــا 

النظـــام األساســـي للحكـــم، منهـــا: 

  الحكم بالعدل والشورى والمساواة وفق الشريعة اإلسامية.
  حماية حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسامية.

مســـاعدة المواطن وأســـرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشـــيخوخة، ودعم 
االجتماعي. النظام 

  توفير التعليم العام، ومكافحة األمية، وتهيئة مجاالت التعليم الجامعي والفني وغيره.
  توفير الرعاية الصحية لكل مواطن.

  تيسير مجاالت العمل ووضع األنظمة التي تحمي العامل وصاحب العمل.
  توفيـــر األمـــن للجميع، ومنع تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبســـه إال بموجب أحكام 

النظام.
  منع التجريم أو العقاب إال بناء على نص شرعي أو نظامي.

   التعبيـــر بالكلمـــة الطيبة وفـــق أنظمة الدولة؛ وهو ما يُْســـهم في التثقيـــف ودعم الوحدة 
الوطنية.

لالطالع

 يلتـــزم المقيمون في المملكة العربية الســـعودية قيم الدولـــة، وعليهم مراعاة قيم المجتمع 
السعودي واحترام تقاليده ومشاعره.

  حق التقاضي مكفول بالتساوي للمواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية.
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 فوائد االنتماء للوطن:

مـــن ســـمات المواطن الصالـــح قوة والئه وانتمائـــه؛ بحيث يكون قادراً علـــى الوعي بأحوال 
وطنـــه وقضايـــاه والتحديـــات التي تواجهـــه، كما يكون قـــادراً على مقاومة الشـــائعات التي 

راً لجهود الدولة ومنجزاتها في خدمة الدين والفـــــرد والمجتمــــع. تضـــر بوطنـــه، ومقدِّ

 ومن أبرز فوائد االنتماء للوطن ما يأتي: 

  تحقيق أَْمٍر شرعي أََمَر اهلل به في القرآن الكريم، وأمَر به نبيُّه محمد ملسو هيلع هللا ىلص. 

  تعزيز الوحدة الوطنية، واستقرار الوطن، وتماسكه.

  تحقيق االستقرار النفسي المؤدي إلى التفاعل اإليجابي، والمواَطنة الصالحة.

  دفع مسيرة التقدم والتطور في الباد، سياسّياً واقتصادّياً.

  حماية الوطن ومكتسباته.

  تأمين االستقرار المجتمعي الخالي من العنف واإلرهاب واالنحال.

2 نشاط
كيف يتحقق االســـتقرار المجتمعي الخالي من العنف واإلرهاب بالوالء واالنتماء للوطن 

في رأيك؟

.

الوحدة الثالثة | الدرس الثالث عشر

 من خالل قوة الوالء واالنتماء للوطن ومقاومة الشائعات واألفكار المتطرفة التي
تضر بالمجتمع وتقدير جهود الدولة في خدمة الدين والفرد والمجتمع
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3 نشاط

قـــال خـــادم الحرميـــن الشـــريفين الملـــك ســـلمان بـــن عبدالعزيـــز عـــام 1٤٢8هــــ: »إن االهتمام 
بتنميـــة قـــدرات اإلنســـان الســـعودي يقـــع في ســـلم األولويات للمملكـــة، وكان هدفهـــا وال يزال 

هـــو العمـــل علـــى بنـــاء عقـــول أبنائنـــا وتزويدهـــم بالعلم الحديـــث وأدواتـــه المعاصرة«.

ر الطلبة حرص الدولة على حق التعليم للمواطنين. أ ـ يفسِّ

.

ب ـ  يرجـــع الطلبـــة للنظـــام األساســـي للحكم بالدخـــول إلى 
الرابـــط اإللكترونـــي، ثـــم يحـــددون رقـــم المـــادة والنـــص 

الكامـــل لهـــا فيمـــا يتعلـــق باآلتي: 

ْشء. غرس العقيدة اإلسالمية في نفوس النَّ
ـ رقم المادة:  . 
ـ نص المادة:  .

 توثيق أواصر األسرة والحفاظ على قيمها العربية واإلسالمية.
ـ رقم المادة:  . 
ـ نص المادة:  .

تيسير مجاالت العمل لكل قادر عليه.
ـ رقم المادة:  . 
ـ نص المادة:  .

الوحدة الثالثة | الدرس الثالث عشر

www.boe.gov.sa

ألن التعليم ينمي قدرات ومدارك المواطن ويكسبه المعرفة والمهارات

الثالثة عشر
 يهدف إلى غرس العقيدة اإلسالمية في نفوس النشء وإكسابهم المعارف والمهارات

وتهيئتهم ليكونوا أعضاء نافعين في بناء مجتمعهم لوطنهم معتزين بتاريخه

العاشرة
 تحرص الدولة على توثيق أواصر األسرة والحفاظ على قيمتهاالعربية واإلسالمية ورعاية

أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم

المادة الثامنة والعشرين
 تيسر الدولة مجاالت العمل لكل قادر عليه وتسن األنظمة

التي تحمي العامل وصاحب العمل
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ج- ُيكمل الطلبة الفراغات اآلتية:

الوحدة الثالثة | الدرس الثالث عشر

حقوق المواطنواجبات المواطن

الحصول على التعليم العامالوالء واالنتماء للوطن

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

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

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

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

االعتزاز بالوطن و االفتخار به
 حماية حقوق اإلنسان وفق

الشريعة اإلسالمية

 أداء الواجبات
والمسؤوليات الوطنية

توفير الرعاية الصحية لكل مواطن

االلتزام بالقوانين واألنظمة

الدفاع عن الوطن

مساعدة المواطن وأسرته

توفير األمن للجميع
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 يذكر الطلبة ثالث فوائد من االنتماء للوطن.
. ١ـ 
. ٢ـ 
. ٣ـ 

 ما الفرق  بين الواجبات والحقوق من خالل ما درست؟

. 

يضـــع الطلبـــة عالمـــة )( أمـــام العبـــارة الصحيحـــة، وعالمـــة )( أمـــام العبـــارة غيـــر 
الصحيحـــة:

 أ ـ  مـــن واجبـــات المواطـــن الســـعودي توفيـــر التعليـــم. 
ب ـ  االفتخار بمنجزات الوطن ليس من أسس المواطنة.     

ج ـ  االنتمـــاء للوطـــن يعيـــق مســـيرة التقـــدم.
دـ   مـــن ســـمات المواطـــن الصالـــح أاّل يكـــون منتميـــاً لوطنـــه.

  ما أبرز مهام وزارة الداخلية بالرجوع إلى موقع الوزارة اإللكتروني؟

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

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

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

1

٢

٣

٤

تقويم الدرس الثالث عشر

www.moi.gov.sa

 الواجبات هي التزام المزاطن بالنظام وتأدية ما عليه من واجبات لمجتمعه ووطنه
الحقوق هي الحقوق التي يتمتع بها التي كفلتها الدولة وفق الشريعة اإلسالمية

تحقيق األمن واإلستقرار في كل أنحاء المملكة
 تامين سالمة ا لحجاج لبيت هللا الحرام وحمايتهم

من المخاطر
 ودعم وتعزيز التعاون والتنسيق األمني مع الدول

العربية

تعزيز الوحدة الوطنية
تحقيق االستقرار النفسي
حماية الوطن ومكتسباته
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