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 تضامن تعريف ال

سللللإنس ني لللل يل  تقد مإا مسا د  لق لللل ماق لإل ا ةل  وي  ل  لى ا   تقد مإا  لناتهم ،  ،ت ي م د ا  :التضااااامن 

 مادية و معنوية .  ناذ أشك ال ،نتادق 

لمملكة البحرين  القوانين الوطنيةومن  الدين اإلساااااالميقيمة إنساااااانية تساااااتمد مباد  ا من مبادىء التضاااااامن :  -

 )حقوق الطفل ، االعالن العالمي لحقوق اإلنسان( .القوانين الدولية ومن ميثاق العمل الوطني (  –)الدستور 

 

 

 

 

 

 

 التضامن وطنيا و دوليا في مملكة البحرين :أشكال 

  ))جمعية ال الل األحمر البحريني ((: دوليا ا : 

  كالصومال ، لبنان ، فلسطين ، باكستان .مسا د  لق  ما ت لبتض  لا ل  لقنضررق 

 . بل ء  لق نشته ت ا بل ء  لقا را ا مسا د  ألد  ى   ألغطهى ا  ل قالت  لطبهى ا حتر  آلب ر 

ا :   : )المؤسسة الخيرية الملكية نموذجا(وطنيا

-الدور اإلنساني للمؤسسة الخيرية الملكية :

  لق  هقى ةل أمق ل  لنلقهى كامد بري ،ج 

 نيش ء  لقش ر ع  لصغهرق .

  أ ى أمق ل أخرى  أ،ر ب   لاللى  لقإك

  لرئهس  لتاري لإقؤس ى  .

 .  كت لى  ألر ،د  رم  ى  لق له 

 . مسا د  لق  ما ت  اللنق مهى   لص هى 

  لقش ر ع  لاهري لق  هقى ةل نيش ء 

لنر حد  

   لنآزر

 لق  ماق 

   لنض ،  

 لقندق 

   لق بى 
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 سالمة الوطن  

 أهمية األمن الستقرار الوطن وبنا ه : األمن نعمة عظيمة 

 مع زوال نعمة األمن مع نعمة األمن

  نعيش مستقرين   نعيش مضطربين 

  ننصرف إلى أعمالنا مطمئنين   نترك أعمالنا خا فين 

  نبني وطننا متكاتفين   نخذل وطننا متفرقين 

 

نحافظ على نعمة األمن ، ونحذر أساااااباب زوال ا خصاااااو اااااا إذا كان أعداعنا يساااااعون إلى زع عة فيجب علينا أن 

 استقرارنا وإضعافننا بإثارة الفتن بيننا .

 المدينة اآلمنة : قبل الفتنة وبعد الفتنة    -

 :أستنتج مما سبق أن 

 حل المشكالت بسالم يقّوي وحدة أبناء الوطن . .1

 وسالمته . وحدة أبناء الوطن أساس أمنة .2

 حماية األوطان تتطلّب الحذر من األعداء  . .3

 العنف والتخريب يضّران الوطن وأبناءه . .4

 أمن الوطن شرط ضروري لرخاء أبنا ه . .5

 

ة المدينة اآلمن

بعد الفتنة

خراب

تهديد سالمة 
الوطن

خوف

اعتداء على 
الممتلكات

تفكك

اعتداء على 
األشخاص

قبل الفتنة

رخاء 

استقرار 
الوطن

أمن

حرمة 
الممتلكات

وحدة 

سالمة 
األشخاص
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 م في مملكة البحرين :2011من أعمال العنف والتخريب التي قام ب ا المخربون عام  -

 ن .قتل المتورطون عددا من رجال الشرطة والمواطنين والمقيمي 

 . اعتدوا عليهم باألسلحة البيضاء والمقذوفات الحارقة وسبب عاهات مستديمة 

 . قطع لسان مؤذن آسيوي مقيم 

 . احتجزوا العديد من األجانب وعذبوهم 

 . حيازة وتخزين أسلحة نارية وسيوف وخناجر ورماح وسكاكين 

  والتعليمية .قطعوا الكثير من الشوارع والطرقات وأعاقوا المرافق الصحية 

 أ ناف آثار العنف والتخريب  :

 آثار على الدولة آثار مادية آثار إنسانية

  استش اد عدد من رجال الشرطة  تخريب مدارس وكليات   أتلفت مجموعة من الممتلكات

 العامة والخا ة .

  إزهاق أرواح بعض المواطنين

 والمقيمين .

  خسا ر مادية واقتصادية   والسياحة .أثرت على التجارة 

 . أضرار نفسية وبدنية   حرق سيارات  أثرت في النقل والتعليم 

 

 أستنتج مما سبق أن:

 ألعمال العنف والتخريب مظاهرة متعددة . -1

 ألعمال العنف والتخريب آثار ضارة في الوطن والمواطنين والممتلكات . -2

نا الغالية قد تسبّبت في أضرار لمجتمعأعمال العنف والتخريب التي اقترف ا بعض المخّربين في حّق مملكتنا  -3

 واقتصادنا ومؤّسساتنا وّهددت سالمة الوطن .

 :   أستخلص مما سبق أن

  األمن نعمة عظيمة ، والمحافظة علي ا ضرورة حياتية وواجب وطني ، فمن دون األمن ال يأمن الناس على

للضرورة وأداء للواجب ، وذلك أنفس م وممتلكات م وأوطان م ، فعلينا أن نصون هذه النعمة استجابة 

بتمسكنا بوحدتنا الوطنية ، واحترام القانون وّحل مشكالتنا بسالم وتفويت الفر ة على أعدا نا المتربصين 

 بامن وطننا ، فال نستمع إلي م وال نستجيب لمخططات م .
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 ليس العنف حال بل جريمةثانياً: 

 تعريف الحّل :

 بمعالجة أسباب ا ومنع تعقّدها ، من دون التّسبّب في أضرار أو خسا ر . هو تسوية سلميّة تن ي المشكلة

 

 مقارنة بين سلوك " من يبحث عن حل لمشكلة " ومن يلجأ إلى العنف 

 ماذا يفعل من يبحث عن حّل ؟ )البناء(

 

 ماذا يفعل من يلجأ إلى العنف )ال دم(

 ينفعل  -1 يضبط نفسه  -1

 يختار العنف-2 ينبذ العنف  -2

 يخالف القانون -3 يحتكم إلى القانون  -3

 ال يلت م الت د ة فيعقد المشكلة  -4 يلت م الت د ة فال يعقد المشكلة -4

 يبحث عم مبررات للت رب من الحل  -5 يبحث عن فرص للحل  -5

 يستعمل القوة -6 يستعمل الحوار  -6

 يفكر في المصلحة الشخصية -7 يفكر في المصلحة العامة  -7

 يقوم بأعمال تسبب أضرارا-8 أضرارايقدم مقترحات ال تسبب  -8

 يفرض وج ة نظره -9 ال يفرض وج ة نظره -9

 يعمل على فرض إرادته على الطرف اآلخر-10 يبني الحل باالشترك مع الطرف اآلخر -10

 

 

 

 

 

الحل  

منهية 
للمشكلة

مانعة من 
تعقد المشكلة

غير مكلفة متوازنة سلمي ة

تسوية
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 الجريمة : هي ّكل فعل خالف القانون وتسبّب في ضرر فاستوجب عقوبة .  -

 

 

 

 العنف جريمة : 

    تنبر  لس ينن  لب ر لل أمق ل  لتلم   لنّار ب ضا  ألةر د أ   لقجنقع أ   لا لى لر ئد  ت وب مإه 

 ،ثد:بتسنب ت ر دمى 

 . عب بينهم  إيذاء األشخاص وبث الر 

 . حة العامة  إلحاق الضرر بالبيئة أو الص 

  العامة .إلحاق الضرر باالقتصاد الوطني أو المرافق 

 أستنتج بو في إنساناا وطفال :

 أن أعمال العنف والت خريب جرائم في حق المجتمع والوطن  :

  تخالف تعاليم ديننا اإلسالمي ومبادىء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واتفاقية األمم المتحدة لحقوق

 الطفل وقانون الطفل في مملكة البحرين .

  من االستغالل .توجب على الدولة حماية األطفال 

 نستنتج مما ف مته أن :

  أعمال العنف والتخريب ال تمثل حال ألية مشكلة 

  أي عمل من هذه األعمال جريمة ، ألنها أعمال تخالف تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف والقانون وتسبب

 أضرارا .

 الحرق وسد الطرق وتخريب المنشآت جرائم خطرة على األفراد والمجتمعات واألوطان . 

 

 م :2011استغالل األطفال في المظاهرات وأعمال العنف والتخريب في مملكة البحرين عام 

 . توجب على الدولة حماية األطفال من االستغالل 

 . تخريب المدارس وإغالقها حرمان األطفال من حقهم األصيل في الت علم 

 

 الجريمة 

أضراًراتسبب  تستوجب العقوبة  



                                                                                                                                       

 مملكة البحرين
 مدرسة بيان البحرين 

 قسم اللغة العربية الدراسات اإلسالمية والمواد االجتماعية
 

 

7 
 

 حماية أمن الدولة 

 : واجب الدولة في حماية أمن الوطن 

 واجب المواطن في حماية أمن الوطن واجب الدولة في حماية أمن الوطن 

 خصو ا التعليم )المدارس(العمل التطوعي في المؤسسات -1 أعالن حالة السالمة الوطنية   -1

كة -2 نت بقوات دري الج يرة المشااااااتر عا اساااااات

 لحماية المنشآت  

 نظموا تجمعات عبروا في ا عن رفض م العمال العنف-2

  المشاركة اإليجابية في إفشال مخططات المخربين -3  البحرينية المستقلّة لتقصي الحقا ق اللجنة -2

 التمسك بالوحدة الوطنية والتحلي بالتسامح -4 حوار للتوافق الوطني -3
 

 حقا ق م مة   : 

أهم التزامات وواجبات الدولة في البالد المتقدمة والقانونية هو حماية المقيمين واألجانب ويسمى "   -

 واجب األمان والحماية " .

لتأمين سالمة الوطن والمواطنين والمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة : تعلن مملكة البحرين  -

  ثالثة أشهر .في جميع أنحاء مملكة البحرين لمدة  السالمة الوطنية

واستعانت  بمسؤولية وحكمة وشجاعةم 2011تعاملت مملكة البحرين مع أحداث العنف والتخريب عام  -

 لدول مجلس التعاون الخليجي بناء على اتفاقية للدفاع المشترك .  درع الجزيرة المشتركةبقوات 

 راسة حدود الدولة  وحماية المنشآت .حأسندت إلى قوات درع الجزيرة مهمة :  -

 . رجال قانونين عالميينتشكلت لجنة تقصي الحقائق من :  -

 حماية أمن الوطن وسالمته واجب على المواطن مثلما هي واجب على الدولة . -

 .  أعداؤهالمستفيد من زعزعة أمن الوطن واستقراره هم  -

 سالمة وطني واستقراره وأمنه .بأمكاني رغم صغر سني ، أن يكون لي دور في حماية  -

   أهم واجباتي نحو أمت بالدي وسالمت ا : 

  

 

 

 

 

 

حب ي 

وإخالصي 

 ووالئي لها 

  تسامحي 

تمس كي 

بوحدة وطني 

وتعايش 

  مجتمعي 

احترامي 

 القانون 

التزامي 

بالط رائق 

الس لمية 

والحوار في حل 

 المشكالت 

نبذي العنف 

والت خريب 

وإدانتي 

 مظاهره

دعائي لوطني 

بالس المة 

ولشعبي باألمن 

 واألمان 

محافظتي على 

الممتلكات 

العامة 

 والخاصة

الدفاع عن 

وطني في 

الظروف 

 الصعبة 

احترامي 

 القانون 
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 أ نف ما يلي إلى تضامن مادي أو تضامن معنوي : -1

 دةع ة منرق  لك رب ء م   لق ن له  ( –مسا د  لنتز ى  –مسا د أغطهى لإتسر ء  –)،ن س ق  لقر ض 

 تضامن معنوي  تضامن مادي 

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

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

 

 ما المبادىء األساسية لقيمة التضامن ؟  -2                     : اذكر ثالث دول تضامت مع ا مملكة البحرين  -1

 

 

 

 

  البحرين وطنيا ودوليا ؟ أذكر نموذج لتضامن -3

 

 

 

 

 

             ؟ من أين يستمد التضامن مبادىء التراحم والتآزر والمودة -4

-------------------------------------------------------- 

------------------------------------------------------- 

 

  --------------وطنيا :

-----------------------------------------أهدافها:  

-------------------------------------------------

------------------------------------------------

-                

 

 

--------------دوليا :  

-----------------------------------أهدافها:  

--------------------------------------------

--------------------------------------------

-- 
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  :دلّل على أن أعمال العنف والتّخريب

 له ي حاّل :-

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

  لر قى خطرق :-

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

 :  لتى لنت لهد د لل   ل لهم،ا-

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

  : ،ا لتى لقب دىء حسنق  إلي  ن-

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

  في الجدول التالي أكتب أهم األعمال التي قام بها المواطنون البحرينين المخلصون من أجل حماية سالمة

د ولة في مملكة البحرين حين تعرضت سالمة وطننا الغالي م وأعمال قامت بها ال2011مملكتنا وامنها في 

  -: للخطر 

 

اإلجراءات التي قامت بها دولتنا لحماية سالمة 
 الوطن 

اإلجراءات التي قام بها المواطنون المخلصون 
 لحماية سالمة الوطن 

 
------------------------------------------- 

  
------------------------------------------- 

 
------------------------------------------- 

 
 

 
------------------------------------------- 

 
------------------------------------------- 

 
------------------------------------------- 

 

 

  أهم واجباتي نحو امن بالدي وسالمت ا : بيّن في ثالث نقاط 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 
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  م في مملكة البحرين : 2011ما مظاهر العنف والتخريب التي قام ب ا المّخربون عام 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

  :  ما الم مات التي أسندت لقوات دري الج يرة في مملكة البحرين 

 ----------------------------------------------------------------------------------- 

 ---------------------------------------------------------------------------------- 

 

  العنف  قارن بين األفعال التي يقوم بها أمام المشكالت كل من " من يبحث لها عن حل " و" من يلجأ إلى 

 

 من يلجأ إلى العنف )الهدم(  من يبحث عن حل )البناء( 

  

  

  

 

  م : 2011وّضح مظاهر استغالل األطفال في مملكتنا الحبيبة خالل أعمال العنف والتخريب عام 

 

 

 

  :  وّضح أهمية األمن واألمان بالنسبة إلى الوطن والمواطنين 

 

 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ال تترد في طلب مساعدة المعلمة في توضيح المعلومات  

 تمنياتي للجميع بدوام التوفيق 


