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)1( احترام القانون: 

تعيش  أنك  تصور  املواطن..  واجبات  أهم  وهو من 

ذلك  مثل  القانون،  أفراده  يحترم  ال  مجتمع  فى 

فال  واالعتداءات،  السرقات  فيه  تنتشر  اجملتمع 

يشعر أى شخص باألمان، وتنتشر اجلرمية والفساد. 

فيه  يحترم  آمن  مجتمع  فى  العيش  تتمنى  أنت 

ممتلكاتك  على  يعتدى  وال  حقوقك  شخص  كل 

بأن  يبدأ  اجملتمع  هذا  ومثل  يروعك...  أو  يهددك  أو 

تنعكس  داخلية  كقيمة  القانون  منا  كل  يحترم 

نتخذها.  التى  واملواقف  واآلراء  السلوكيات  على 

فاحترام القانون يجب أن يكون طبيعة مترسخة 

داخل كل منا، ال أن تظهر فقط أمام رجال القانون أو الشرطة؛ ألن معظم املواقف التى 

على  احلرص  ولكن  تصرفاتنا،  ليراقب  موجودًا  بالضرورة  شرطًيا  هناك  يكون  لن  تقابلنا 

تطبيق القانون فى كل األوقات يضمن أن  تنساب فى اجملتمع روح  احترام القانون، تنفذ 

أمان بعيًدا عن  أفراده فى  أفراد اجملتمع ككل، فيتقدم اجملتمع ويعيش  فى قلوب وضمائر 

النزاعات واملشاكل املعوقة لإلنتاجية والعيش الكرمي فى سعادة.

الواجبات
أشياء يجب علينا االلتزام بأدائها، وهى استحقاقات علينا القيام بها، واإلخالل بها قد يعرضنا إلى 

املساءلة القانونية.. من أهم واجبات املواطنة:
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)2( تســــديـــد الضرائب: 

الــتى تغطى قــدرًا كبيرًا مــن نفقات احلكومة 

األساسية..  املــرافق  وبناء  اخلدمات  تقدمي  فــى 

مستـوى  تدنى  مــن  أحــيانًا  نـــشكو  قـد 

الكهرباء،  أو  املياه  انقطاع  أو  الشوارع  رصف 

وفى  الوقت نفسه جند من يحاولون التهرب من 

الضرائب، وهم يشكون معنا من غياب مثل تلك 

يدركوا  أن  األجدر بهم  اخلدمات األساسية، وكان 

احلكومة  تستخدمها  التى  املوارد  تقليص  إلى  أدى  قد  الضرائب  سداد  عن  امتناعهم  أن 

فى بناء وصيانة وحتسني مثل تلك املرافق، وهى مرافق ال ميكن ألى منا أن يقيمها بنفسه، 

فال يستطيع أى فرد منا منفردًا أن يرصف طريًقا أو يقيم شبكة للصرف الصحى، فهذه 

املرافق العامة يتم االنفاق عليها بعد أن يسدد كل فرد فى اجملتمع نصيبه من الضرائب. 

)3( إمتام مراحل التعليم األساسى: 

التعليم  إمتــام  عــالقة  هـى  ومــا  نتساءل،  قد 

العديد  تتضمن  املواطنة  باملواطنة؟..  األساسى 

أو  فهمها  نستطيع  ال  والواجبات،  احلقوق  من 

استيعابها بصورة جيدة دون أن نعرفها من األصل 

من  يرفع  أن  التعليم،  وظائف  أحد  هى  وهذه 

الذى يحيط  واجملتمع  بالعالم  درجة وعى كل منا 

على  واحلكم  األمور  فهم  على  قادرًا  ليصبح  به 
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فالتعليم  نفسه،  الوقت  وفى  أفضل..  بصورة  القوانني  واستيعاب  السياسات  مختلف 

يهيئ كل منا ليحصل على العمل املناسب الذى يضمن له العيش الكرمي واملشاركة فى 

بناء مجتمع أفضل. كما علينا أن ندرك أن املنافسة العاملية تفرض على كل مجتمع أن 

يحسن من قدرات ومهارات مواطنيه ليحصل اجملتمع ككل على نصيب عادل من القيمة 

املضافة فى االقتصاد العاملى.

)4( الدفاع عن أمن وسالمة الوطن: 

وهذا يشمل مثاًل القيام باخلدمة العسكرية إذا تطلب األمر وطبًقا للقواعد التى تنظم 

هذا املوضوع، فالدفاع عن الوطن هو أحد استحقاقات املواطنة، حتى يستقيم العيش 

فى مجتمع آمن ينعم بالسالم.. وأيًضا حرص املواطن العادى على سالمة الوطن فى كل 

األوقات. وعلى سبيل املثال، إذا عرفنا بعض املعلومات بالصدفة عن نشاط إرهابى محتمل 

قد يضر بسالمة الوطن، يكون من واجبنا أن نبلغ السلطات املسئولة إلحباط هذا العمل 

الضار مبصلحة الوطن والذى قد تقع أنت أو أحد أفراد أسرتك ضحية له. 
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احلقوق

هى مزايا قانونية وسياسية يتمتع بها املواطنون مبوجب الدستــور أو القــانون. وتختلف احلقوق 

املدنية عن "حقوق اإلنسان". 

وقد تكون هذه القوانني التى تكفل احلقوق املدنية مكتوبة، أو مستمدة من العرف، أو ضمنية. 

ومن أهم هذه احلقوق واحلريات:

)1( احلق فى احلياة.

)2( احلق فى احلرية.

)3( احلق فى العيش اآلمن والسالمة الشخصية.

)4( املساواة وعدم التمييز بسبب اجلنس أو اللون أو العقيدة. 

االقتصادية  واألنشطة  واملشروعات  األعمال  وإقامة  التملك  فى  االقتصادية  احلرية   )5(

املسموح بها.

)6( احلريات اخملتلفة كحرية التعبير والعقيدة والتجمع واحلرية الشخصية.

)7( مجانية التعليم.

)8( الصحة العامة والعالج.

)9( احلق فى اخلصوصية.

)10( احلق فى التظاهر السلمى.

)11( احلق فى محاكمة عادلة. 

)12( احلق فى الترشح والتصويت.

)13( احلق فى حرية التنقل. 
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