الدرس الرقمي

الدرس الثالث عشر
الم َ
واطنَ ة المسؤولة
ُ

؟

ترتب ــط المس ــؤولية بالمواطنة الصالح ــة التي تتضمن حقوق ًا وواجب ــات ،وترتقي األمم
بوع ــي مواطنيه ــا بمس ــؤولياتهم ليكون ــوا مواطني ــن فاعلين ،فم ــا المواطنة المس ــؤولة؟
وم ــا واجباتن ــا وحقوقنا بوصفن ــا مواطنين؟

المواطن الصالح:
هـــو المواطن المســـؤول الذي يـــدرك انتما َءه للوطن ،ويـــؤدي واجباته تجاهـــه ،ويلتزم النظام،
ال في مجتمعه طوال ســـنوات حياته ،له حقوق يتمتع بهـــا وعليه واجبات يلتزمها.
ويكـــون فاع ً
واجبات المواطن السعودي:
1ـ االنتماء والوالء للوطن:

هـــو إحســـاس فطـــري يرتبط فيـــه المواطن بوطنه ،وبـــكل ما يرمـــز إليه من قيـــم ،وثقافة،
وتاريـــخ ،مع اإلخالص 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:

﴿ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ 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؛
ســـواء أكان ذلـــك تمييـــزاً أو تعصبـــاً أو انحرافـــاً فكريـــاً أو اإلضـــرار بأمـــن الوطـــن
أو بسمعته.
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 -2أداء الواجبات والمسؤوليات الوطنية:
ويكـــون باحتـــرام األنظمة ،والمحافظة على ســـامة المنشـــآت والمرافـــق العامة والخاصة
ـــس أمن الدولـــة وعالقاتهـــا العامة،
ونظافتهـــا ،واالبتعـــاد عـــن الفتـــن واالنقســـام أو ما يَ َم ُّ
أو يُسيء إلى كرامة اإلنسان وحقوقه.
-3االعتزاز بالوطن واالفتخار به:
هو شعور وجداني يعزز القيم اإلنسانية ،ويثري الشخصية الوطنية ،وذلك بما يأتي:
االعتزاز بالدين اإلسالمي ،وبخدمة الحرمين الشريفين والمسلمين.

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

االعتزاز بتراث الوطن ،وثقافته ،وإرثه الحضاري.
االفتخار بمنجزات الوطن ،والمحافظة عليهاّ ،
وأل يسمح ألي إنسان أن يضر بها.
االفتخار بأداء أبناء الوطن.

نشاط

1

قال الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود عام 1355هـ:
«إن علـــى الشـــعب واجبـــات ،وعلى والة األمور واجبات ،أما واجبات الشـــعب فهي االســـتقامة ومراعاة ما يرضي

قـــي بالدهم وأمتهم».
اهلل  ورســـوله ﷺ ويصلـــح حالهـــم ،والتآلف والتآزر مع حكومتهـــم للعمل فيما فيه ُر ُّ

أ ـ يوضح الطلبة معنى الوالء الوطني ،وكيف يكون تحقيقه.
ﻓ
واﻹﺧﻼص ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻘﻴﺎدﺗﻪ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ

اﻹﺧﻼص ﻏﻴﺮ اﻟﻤﺸﺮوط ﻲ اﻟﻘﻮل واﻟﻌﻤﻞ ﻟﻠﻮﻃﻦ ﺑﺤﻤﺎﻳﺘﻪ واﻟﺪﻓﺎع ﻋﻨﻪ
. ................................................................................................................................................

ب ـ يعد االعتزاز بالوطن واالفتخار به واجب ًا وطنياً ،فما أبرز مظاهر االعتزاز؟

اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ واﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ
. ................................................................................................................................................
اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ وﻣﻦ أﺳﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ

..................................................................................................................................................
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حقوق المواطن السعودي:
ل ــكل مواط ــن ف ــي بالدن ــا حق ــوق يتمت ــع به ــا تكْ َف ُله ــا ل ــه الدول ــة وف ــق الش ــريعة والنظ ــام ،ويبينه ــا
النظ ــام األساس ــي للحك ــم ،منه ــا:

الحكم بالعدل والشورى والمساواة وفق الشريعة اإلسالمية.
حماية حقوق اإلنسان وفق الشريعة اإلسالمية.
مســـاعدة المواطن وأســـرته في حالة الطوارئ ،والمرض ،والعجز ،والشـــيخوخة ،ودعم
النظام االجتماعي.
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 يُ ْســـهم 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
تضـــر بوطنـــه ،ومقدِّراً لجهود الدولة ومنجزاتها في خدمة الدين والفـــــرد والمجتمــــع.
ومن أبرز فوائد االنتماء للوطن ما يأتي:

تحقيق أَم ٍْر شرعي أَ َم َر اهلل به في القرآن الكريم ،وأم َر به نب ُّيه محمد ﷺ.
تعزيز الوحدة الوطنية ،واستقرار الوطن ،وتماسكه.
تحقيق االستقرار النفسي المؤدي إلى التفاعل اإليجابي ،والمواطَ نة الصالحة.
واقتصادياً.
سياسياً
دفع مسيرة التقدم والتطور في البالد،
ّ
ّ

حماية الوطن ومكتسباته.

تأمين االستقرار المجتمعي الخالي من العنف واإلرهاب واالنحالل.

نشاط

2

كيف يتحقق االس ــتقرار المجتمعي الخالي من العنف واإلرهاب بالوالء واالنتماء للوطن
في رأيك؟

ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﻮة اﻟﻮﻻء واﻻﻧﺘﻤﺎء ﻟﻠﻮﻃﻦ وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺸﺎﺋﻌﺎت واﻷﻓﻜﺎر اﻟﻤﺘﻄﺮﻓﺔ اﻟﺘﻲ
ﺗﻀﺮ ﺑﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ وﺗﻘﺪﻳﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﺪوﻟﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺪﻳﻦ واﻟﻔﺮد واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
.
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نشاط

3

ق ــال خ ــادم الحرمي ــن الش ــريفين المل ــك س ــلمان ب ــن عبدالعزي ــز ع ــام 1428هـ ــ« :إن االهتمام
بتنمي ــة ق ــدرات اإلنس ــان الس ــعودي يق ــع في س ــلم األولويات للمملك ــة ،وكان هدفه ــا وال يزال
ه ــو العم ــل عل ــى بن ــاء عق ــول أبنائن ــا وتزويده ــم بالعلم الحدي ــث وأدوات ــه المعاصرة».

يفسر الطلبة حرص الدولة على حق التعليم للمواطنين.
أ ـ ِّ

ﻷن اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻳﻨﻤﻲ ﻗﺪرات وﻣﺪارك اﻟﻤﻮاﻃﻦ وﻳﻜﺴﺒﻪ اﻟﻤﻌﺮﻓﺔ واﻟﻤﻬﺎرات
.
ب ـيرج ــع الطلب ــة للنظ ــام األساس ــي للحكم بالدخ ــول إلى
الراب ــط اإللكترون ــي ،ث ــم يح ــددون رق ــم الم ــادة والن ــص
الكام ــل له ــا فيم ــا يتعل ــق باآلتي:

www.boe.gov.sa

َّشء.
غرس العقيدة اإلسالمية في نفوس الن ْ
ـ رقم المادة :اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﺸﺮ
.
ﻳﻬﺪف إﻟﻰ ﻏﺮس اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس اﻟﻨﺶء وإﻛﺴﺎﺑﻬﻢ .اﻟﻤﻌﺎرف واﻟﻤﻬﺎرات
ـ نص المادة:
وﺗﻬﻴﺌﺘﻬﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻮا أﻋﻀﺎء ﻧﺎﻓﻌﻴﻦ ﻓﻲ ﺑﻨﺎء ﻣﺠﺘﻤﻌﻬﻢ ﻟﻮﻃﻨﻬﻢ ﻣﻌﺘﺰﻳﻦ ﺑﺘﺎرﻳﺨﻪ

توثيق أواصر األسرة والحفاظ على قيمها العربية واإلسالمية.
ـ رقم المادة :اﻟﻌﺎﺷﺮة
.
ﻗﻴﻤﺘﻬﺎاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ واﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ورﻋﺎﻳﺔ
ﺗﺤﺮص اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺛﻴﻖ أواﺻﺮ اﻷﺳﺮة واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ
.
ـ نص المادة:
أﻓﺮادﻫﺎ وﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﻈﺮوف اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻣﻠﻜﺎﺗﻬﻢ وﻗﺪراﺗﻬﻢ

تيسير مجاالت العمل لكل قادر عليه.
ـ رقم المادة :اﻟﻤﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ
.
وﺗﺴﻦ اﻷﻧﻈﻤﺔ
ـ نص المادة :ﺗﻴﺴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﺠﺎﻻت اﻟﻌﻤﻞ ﻟﻜﻞ ﻗﺎدر ﻋﻠﻴﻪ
.

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

واجبات المواطن

حقوق المواطن

الوالء واالنتماء للوطن

الحصول على التعليم العام

ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن وﻓﻖ
اﻻﻓﺘﺨﺎر ﺑﻪ
اﻻﻋﺘﺰاز ﺑﺎﻟﻮﻃﻦ و
......................................................
......................................................
اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
أداء اﻟﻮاﺟﺒﺎت
واﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ

ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ
......................................................

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

واﻷﻧﻈﻤﺔ
اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﻴﻦ
......................................................
اﻟﺪﻓﺎع ﻋﻦ اﻟﻮﻃﻦ

ﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻤﻮاﻃﻦ
وأﺳﺮﺗﻪ
......................................................
ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻷﻣﻦ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ

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

......................................................
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 1يذكر الطلبة ثالث فوائد من االنتماء للوطن.
1ـ
ﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
2ـ
ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﻨﻔﺴﻲ
3ـ
ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﻮﻃﻦ وﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺗﻪ

.
.
.

 2ما الفرق بين الواجبات والحقوق من خالل ما درست؟

اﻟﻮاﺟﺒﺎت ﻫﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﺰاﻃﻦ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم وﺗﺄدﻳﺔ ﻣﺎ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ واﺟﺒﺎت ﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻪ ووﻃﻨﻪ
اﻟﺤﻘﻮق ﻫﻲ اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﺘﻬﺎ اﻟﺪوﻟﺔ وﻓﻖ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ .اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ
 3يض ــع الطلب ــة عالم ــة ( )أم ــام العب ــارة الصحيح ــة ،وعالم ــة ( )أم ــام العب ــارة غي ــر
الصحيح ــة:
أ ـ مـــن واجبـــات المواطـــن الســـعودي توفيـــر التعليـــم.
ب ـ االفتخار بمنجزات الوطن ليس من أسس المواطنة.

ج ـ االنتمـــاء للوطـــن يعيـــق مســـيرة التقـــدم.

د ـ مـــن ســـمات المواطـــن الصالـــح ّأل يكـــون منتميـــاً لوطنـــه.

 4ما أبرز مهام وزارة الداخلية بالرجوع إلى موقع الوزارة اإللكتروني؟

اﻷﻣﻦ واﻹﺳﺘﻘﺮار ﻓﻲ ﻛﻞ أﻧﺤﺎء اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
....................................................................

ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﻼﻣﺔ ا ﻟﺤﺠﺎج ﻟﺒﻴﺖ ﷲ اﻟﺤﺮام وﺣﻤﺎﻳﺘﻬﻢ
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