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• تنمية الوعى.
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ما هى مسئوليات املواطن؟
هى أشياء يجب علينا القيام بها بشكل تطوعى. وهذا يعنى أن عدم القيام بها ال يعرضنا بالضرورة 

للمساءلة القانونية، ولكن التعهد الضمنى بني أفراد اجملتمع بالقيام بهذه املسئوليات، يضمن ازدهار 

اجملتمع وتقدمه.

)1( الوعى

مجتمعه  بشئون  االهتمام  املواطن  على 

ووطنه واالطالع على قرارات احلكومة اخملتلفة 

األنشطة  مختلف  تنظم  التى  والقوانني 

لديه  يكون  أن  ويجب  فيها.  ينخرطون  التى 

نظرة نقدية لألمور

)2( املشاركة

عديدة  أشكااًل  املشــاركة  هـذه  وتأخــذ 

فـــى  ألنفســهم  املــواطنني  كــترشيح 

االنتخابات والتصويت، واملشاركة باألنشطة 

االجتماعية واملدنية اخملتلفة والقيام ببعض 

األعمال التطوعية. 

)3( التصويت

هو السبيل للتعبير عن رأى الفرد واحتياجاته 

ومصاحله من خالل اختيار الشخص األمثل 

لينوب عنه وميثله فى البرملان أو اجمللس احمللى 

أو النقابة أو النادى الذى ينتمى إليه وهكذا. 

)4( احترام حقوق اآلخرين

احترام  روح  تسودها  الناجحة  اجملتمعات 

حقوق الغير، ولكى يحترم اآلخرون حقوقنا، 

علينا احترام حقوق اآلخرين.

)5( احترام التعددية

املدنية  احلريات  احترام  املواطن  على  يجب 

وتقبل  احترام  املواطن  على  يجب  لآلخرين. 

االختالف بغض النظر عن مدى اختالف آراء 

وأفكار ومعتقدات اآلخرين.   

)6( مراعاة الصالح العام

فإن  وبالتالى  متشابكة،  جميًعا  مصائرنا 

العمـل مــن أجــل حتقيــق الصالح العام، 

سينعكس إيجابًا على املصلحة الشخصية 

لكل منا.
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النظر، مبعنى آخر يجـب أن يكون لديه نظرة 

التفريق   على  قدرته  وتنمية  لألمور،  نقدية 

حقيقة،  هو  وما  شخصى  رأى  هو  ما  بني 

ففى كثير من األحوال يقدم الكتاب واحملللون 

السياسيون آراءهم على أنها  حقائق مسلٌم 

بها.

)2( املشاركة: 

فـــى  واجب  ولكنه  فقط؛  حق  ليس  وهذا 

الــوقت ذاته.. وتــأخذ هذه املشاركة أشكااًل 

ألنفسهم  املواطنني  كــترشيح  عديـدة 

وعليهم  والتصويت،  االنتخــــابات  فـــى 

االجتماعية  باألنشطة  املشاركة  أيًضا 

األعمال  ببعض  والقيام  اخملتلفة  واملدنية 

األساس  حجر  هى  فاملشاركة  التطوعية. 

لبناء دولة دميقراطية فعالة. 

)1( الوعى: 

الوعى هو العامل احلاسم لتصبح مشاركة 

فعلى  دولتهم.  حياة  فى  فعالة  املواطنني 

حتى  حقوقهم  على  االطالع  املواطنني 

جتــاوزها.  مت  إذا  بها  املطالبة  من  يتمكنوا 

املشـروعة  القنوات  مـعرفة  أيًضا  وعليهم 

وعليهـم  مشاكلهم  حلـل  والقانونية 

فى  املهمة  القضايا  على  االطالع  أيًضا 

الدولة..  فاملواطن املطـلع يتخــذ قــرارات 

عقـــــالنية ومنـــطقية ويحميه ذلك من 

خداع واستغالل اآلخرين له..

مجتمعه  بشئون  االهتمام  املواطن  وعلى 

احلكومة  قرارات  على  واالطالع  ووطنه 

مختلف  تنظم  التى  القوانني  مثل  اخملتلفة 

األنشــطة التى ينخرطـون فيها. ولهـــــذا، 

واجملالت  اجلرائــد  قراءة  املواطـــــن  علـى 

لديه  يكون  أن  ويجب  األخبار.  ومشاهـدة 

القدرة على التمييـز بيــن احلقائق ووجهات 

 الدرس الثانى

املسئوليات



1818

)3( التصويت: 

هو السبيل للتعبير عن رأى الفرد واحتياجاته 

األمثل  الشخص  اختيار  خالل  من  ومصاحله 

لينوب عنه وميثله فى البرملان أو اجمللس احمللى 

أو النقابة أو النادى الذى ينتمى إليه وهكذا. 

مبسئولياته  يخل  احلق  هذا  عن  يتنازل  ومن 

الدولة،  له  كفلته  دستوريًا  حًقا  ويهدر 

ويساعد على انتشار الفساد.. والثمن الفادح 

منا  كل  ويسدده  اجملتمع  يسدده  بالطبع 

نتيجة النتشار الفساد فى مثل تلك احلالة.

)4( احترام حقوق اآلخرين: 

اجملتمعات الناجحة تسودها روح احترام حقوق 

علينا  حقوقنا،  اآلخرون  يحترم  ولكى  الغير، 

احترام حقوق اآلخرين.. 

فعلينا مثاًل احترام امللكيات العامة فال نقوم 

بتخريب املرافق العامة مثل: وسائل املواصالت، 

أو أعمدة اإلنارة  أو قضبان السكة احلديد، أو 

الهواتف العامة. فعندما يقوم شخص بشق 

على  ليحصل  احلافالت  إحدى  فى  كرسى 

"كرة  منه  ليصنع  بداخله  الذى  األسفنج 

ممن سيركبون  اآلالف  مينع  فإنه  مثاًل"،  شراب 

وقد  بعد،  فيما  اجللوس  احلافلة من حق  هذه 

يكون هو نفسه أو والده أو والدته من هؤالء 

اآلالف.. فالتخريب جرمية ليست فقط فى حق 

الدولة ولكن فى حق أفراد اجملتمع أيًضا..

األحياء  فى  وخاصة  الضوضاء  أن  كما 

فقد  كبير،  بشكل  اآلخرين  تؤذى  السكنية 

تقلق  أو  بعملهم  القيام  عن  البعض  تعوق 

الفرد  حق  من  فليس  السن..  وكبار  املرضى 

استخدام امليكروفونات لالحتفال إال إذا حصل 

عليه  احلالة  هذه  وفى  جيرانه،  موافقة  على 

استخدامها باعتدال.
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)5( مراعاة الصالح العام: 
تدريجًيا  نتعلم  العالم،  وفى هذا  اجملتمع  نعيش فى  عندما 

أن مصائرنا جميًعا متشابكة، وبالتالى فإن العمل من أجل 

املصلحة  على  إيجابًا  سينعكس  العام،  الصالح  حتقيق 

فى  اإلفراط  فإن  املثال،  وعلى سبيل  منا..  لكل  الشخصية 

الطاقة  من  املزيد  حرق  يعنى  داع،  دون  الكهرباء  استهالك 

وانبعاث املزيد من الغازات الضارة للبيئة.. فاملواطن الصالح 

ويهتم  العامة  املنفعة  أو  العامة  املصلحة  بتحقيق  يهتم 

بحقوق اآلخرين كما يهتم بحقوقه، وكما يتمنى أن يهتم اآلخرون بحقوقه. 

ولكى يتمكن املواطن من القيام مبسئولياته بشكل فعال عليه أن يسعى إلى تنمية وعيه 

بصورة دائمة ومستمرة.. 

وذلك من خالل: 

- التوجه بأسئلته واستفساراته ألهل الثقة واملعرفة كمعلميه وأعضاء البرملان وغيرهم من 

املسئوولني.

- احلصول على معلومات من الهيئات احلكومية.

- احلصول على معلومات من وسائل اإلعالم اخملتلفة كالتليفزيون والراديو والصحف واجملالت.

- اللجوء إلى املكتبات العامة للحصول على املعلومات والتعرف على مصادر ومراجع جديدة.

- الرجوع إلى املصادر األساسية لألخبار للتأكد من صحتها ودقتها.

- مناقشة القضايا واملواضيع املهمة مع األصدقاء والزمالء.

فاملناخ الدميقراطى يتطلب من املواطن أن يكون لديه القدرة على التفكير والتحليل النقدى  فى 

حني أن األنظمة الدكتاتورية تلجأ إلى التعتيم التام. 

كما يجب أن يكون لدى املواطن القدرة على االستماع ليتعرف على مجريات األمور وما يحدث 

وإمنا  واملعارف،  املعلومات  على  احلصول  عبر  فقط  ليس  كبيرًا  جهًدا  منه  يتطلب  وهذا  حوله. 

بتنمية قدرته على التفكير والتساؤل حول صحة وأهمية ما يسمعه. ففى كثير من األحوال 

يؤدى اإلميان الشديد بشخص ما إلى اعتبار كل ما يقوله حقائق مسلم بها.
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)6( احترام التعددية: 

يجب على املواطن احترام احلريات املدنية 

وتقبل  احترام  عليه  ويجب  لآلخرين.. 

اختالف  مدى  عن  النظر  بغض  االختالف 

آراء وأفكار ومعتقدات اآلخرين.. 

ويجب أن تكون لديه القدرة على مناقشة 

فعال،  بشكل  املهمة  واألمور  القضايا 

اإلنسان  يعبر  أن  فقط  ليس  يعنى  وهذا 

عن رأيه ولكن أن يستمع ويفكر فى اآلراء 

الرأى اآلخر حقائق  األخرى، فقد يجد فى 

غائبة عنه قد تسهم فى تطوير وجهة نظره..

كما عليه معاملة اآلخرين باحترام وتهذيب فهذا شرط أساسى للمواطنة الصاحلة.. فعلينا أن 

نعامل اآلخرين بنفس الطريقة التى نود أن يعاملونا بها.
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اسم اجملموعةالتاريخ

مصادر املعلومات
النشاط الثالث

أسماء الطالب

القيام  مما سيتطلب  بحّيك  مير  علوى  ببناء كوبرى  احلكومة ستقوم  إن  تقول  إشاعة  هناك 
بهدم عدد من املنازل، فما هى املصادر التى تلجأ إليها للتأكد من هذه الشائعة؟

قام حزب جديد بكتابة تعديالت للدستور احلالى واختلف الناس على أهمية التعديالت 
املقترحة، أذكر املصادر التى سوف تتأكد منها من صحة اخلبر.

1-

2-

3-

أنـشـطـة

1-

2-

3-

يجب أن تتحرى الدقة فى اختيار املصادر التى تعتمد عليها فى احلصول على 
املعلومات، فيجب أن تتأكد أنك حتصل على معلومات من مصدر ذات ثقة.
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اسم اجملموعةالتاريخ

مصادر املعلومات
تابع النشاط الثالث

أسماء الطالب

سيقوم زعيم حزب )أ( بإلقاء خطاب األسبوع القادم وكنت تريد معرفة مكان وزمان هذا 
احلدث. فما هى املصادر التى ميكن االستعانه بها جلمع معلومات عن هذا اخلطاب؟

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-
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اسم اجملموعةالتاريخ

مقاالت الصحف
النشاط الرابع

أسماء الطالب

هل تستطيع حتديد احلقائق من املقاالت؟

هل كان هذا صعًبا؟

هل تستطيع إعادة صياغة املوضوع لتعطي رأيًا  آخر )30+ دقيقة(
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مالحظات شخصية




