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 التضامن
 

 أوالً: تعريف التضامن:

المساعدة للناس في سلوك إنساني يعمل على تقديم 

وقت الحاجة و يعمل على التخفيف من معاناتهم و 

 يتخذ أشكاالً متعددة مادية و معنوية. 

 ثانيًا: مبادىء التضامن:

 إستمدت مبادىء التضامن من :

 الدين اإلسالمي -

القوانين الوطنية لمملكة البحرين)  -

قانون  -ميثاق العمل الوطني -الدستور 

 الطفل...(

 القوانين الدولية كإتفاقية حقوق الطفل. -

مبادىء التضامن عديدة منها: التراحم و  •

التآزر و المودة و المحبة و اإلخاء 

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

 

ثالثًا: أشكال التضامن وطنيًا ودوليًا في مملكة 

 البحرين:

أشكال التضامن وطنيًا )المؤسسة الخيرية  -1

 الملكية نموذًجا( :

 مؤسسة خيرية. -

تعمل على كفالة المحتاجين)أرامل ,ايتام و  -

 مسنين(

 تقدم مساعدات إجتماعية و صحية وتعليمية. -

 ية مشاريع.متساهم في إنشاء و تن -

 أعمال التنمية المستدامة.تسهم في  -

التضامن نوعان :مادي) مال ,أدوية, طعام  ❖

,....( و معنوي)مواساة مريض , تقديم 

 العزاء ,.......(

جمعيات تعمل على التضامن و التعاون  ❖

:الهالل األحمر البحريني ومركز المحرق 

 للرعاية اإلجتماعية 

 أشكال تضامن مملكة البحرين دوليًا: -2

لبعض الدول المتضررة تقديم المساعدات  -

 كاصومال و لبنان و فلسطين وسوريا.

من ابرز هذه المساعدات بناء مستشفيات و بناء  -

المدارس و تقديم األدوية و األغطية و الحمالت 

 الطبية و حفر األبار.



 

 

 أوال: أهمية األمن الستقرار الوطن وبنائه :

 حل المشكالت بسالم يقوي وحدة أبناء وطنه  -

 وحدة ابناء الوطن أساس أمنه وسالمته -

 أمن الوطن شرط ضروري لرخاء و راحة أبنائه . -

 العنف والتخريب يضران الوطن وأبنائه  -

 حماية األوطان تتطلب الحذر من األعداء -

 ثانيا : خطر العنف والتخريب على سالمة الوطن :

 والتخريب مظاهر متعددة منها ضد األفراد ومنها ضد الممتلكاتألعمال العنف  -

 ألعمال العنف والتخريب أثار ضارة على الوطن والمواطنين والممتلكات . -

قد تسببت في أضرار  2011عام أعمال العنف والتخريب التي اقترفها بعض المخربين في حق مملكتنا الغالية  -

 مة الوطن .لمجتمعنا واقتصادنا ومؤسساتنا وهددت سال

 

 األمن نعمة عظيمة  والمحافظة عليها ضرورة حياتية وواجب وطني . ❖

 من دون األمن ال يأمن الناس على أنفسهم وممتلكاتهم وأوطانهم . ❖

ال نستمع وال  -4  نحل مشاكلنا بسالم -3نحترم القانون   -2نتمسك بوحدتنا   -1 كيف نحافظ على وطننا :  ❖

 ن بلدنا .نستجيب لألعداء الذين يكرهو

 

 

 أوالً: العنف ليس حالً :

 العنف ليس حالً ألي مشكلة  -

 أعمال العنف والتخريب تعتبر أعماالً جرمية يحاكم عليها القانون -

ومبادىء اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان واتفاقية حقوق  العنف يخالف تعاليم ديننا اإلسالمي الحنيف والقانون -

 .الطفل  وقانون الكفل في مملكة البحرين 

 أعمال العنف تسبب أذى نفسي وبدني لألطفال . -

 الحرق وسد الطرقات وتخريب المنشآت جرائم خطيرة على األفراد والمجتمعات واألوطان . -

مواطن متحضر وغيور أن يدين ويرفض هذه األعمال ويرفض اي محاولة من الواجب الوطني واإلنساني على كل  -

 الستغالله .

 

 

 سالمة الوطن 

 ليس العنف حالً بل جريمة 

 



 

 

 أوالً: واجب الدولة في حماية أمن الدولة :

أعمال العنف والتخريب تترك أخطار كبيرة على سالمة الوطن فتعمل الدولة على التدخل لوقف هذه األعمال  -

 الذي هو حق من حقوق اإلنسان .الستعادة األمن 

 .ات الدولة من أهم واجب الوطن وحماية امن  -

 

 م هي :  2011لمواجهة أعمال العنف والتخريب عام أبرز الخطوات التي قامت بها مملكة البحرين  •

 إعالن حالة السالمة العامة  -

 تفعيل اتفاقية الدفاع المشترك لدول الخليج العربية . -

 البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق .إنشاء اللجنة  -

 فتح حوار للتوافق الوطني . -

 

 ثانياً : واجب المواطن في حماية أمن الدولة : 

 حماية أمن الوطن وجاب على المواطن كما هو واجب على الدولة . -

 المستفيد من زعزعة أمن الوطن واستقراره هم أعداؤه . -

 ن أهم مساهمات المواطن في حماية وطنه .التمسك بالوحدة الوطنية ونبذ العنف ورفضه م -

 تنفيذ مخططات األعداء بأعمال العنف والتخريب حيانة في حق الوطن ومعصية لتعالييم ديننا الحنيف . -

أنا رغم سني لي دور في حماية سالمة وطني واستقراره وأمنه من خالل عدم المشاركة في أعمال العنف  -

 .والتخريب إلفشال أي خطة لتدمير وطني 

 

  حماية أمن الدولة 
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