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ما هى املشاركة اإليجابية؟
الكثير من املواطنني ال يشاركون فى صنع 

عن  التعبير  أو  ممثليهم  اختيار  أو  القرار 

آراءهم باملوافقة أو بالرفض على السياسات 

وبذلك هم  للحكومة.  واخلارجية  الداخلية 

الدستورية  حقوقهم  من  حق  عن  يتخلون 

وعن مسئولية من مسئولياتهم الوطنية. 

قرار  هو  الوطن  قضايا  فى  املشاركة  وقرار 

داخلية  قناعة  من  ينبع  أن  يجب  شخصى 

حجر  تعد  التى  املشاركة  هذه  بأهمية 

الزاوية لبناء دولة دميقراطية فعالة.  

وتعد املشاركة سمة أساسية من سمات 

عــن  متيزهــا  والتــى  الدميقراطية، 

احلـــكم الديكتاتورى، الذى عادة ما يقسم 

الوطن إلى حكام ومحكومني.. أما فى 

النظم الدميقراطية فيشارك املواطنون 

احلكومة فى العمل على احلفاظ على 

حقوق اإلنسان والصالح العام.

املشاركة  املواطنون عن  وإذا ما أحجم 

فإنهم  دولتهم  شئون  فى  الفعالة 

من  بداًل  تابعني،  رعايا  إلى  يتحولون 

مما  الدميقراطية..  مسيرة  فى  شركاء 

يعنى أن تقوم احلكومة باتخاذ القرارات 

من  مساهمة  أى  دون  منفرد  بشكل 

قبل املواطنني.

واإليجابية  الفعالة  املشاركة  وتؤدى 

املهمة  النتائج  العديد من  إلى  للمواطنني 

واجملتمع  الدولة  حياة  فى  واحلاسمة 

واملواطنني على حد سواء.. 

أهمية املشاركة اإليجابية؟
فاملشاركة اإليجابية جتعل:

• املواطنون يتأكدون من عدم استخدام 

السلطة بشكل غير مشروع.

حقيقة  على  تتعرف  احلكومة   •

احتياجات ورغبات اجملتمع. 

حكم  فى  املواطنني  مساهمة   •

دولتهم أمرًا واقًعا.

تعبيرا  أكثر  والسياسات  القرارات   •

عن رغبات واحتياجات املواطنني. 

 الدرس الرابع

املشاركة 
اإليجابية



3535

كيفية املشاركة اإليجابية.
وأكثرها  الطرق  أهم  من  التصويت  ويعد 

الشرعية  مينح  فهو  للمشاركة،  فعالية 

والسلطة للحكومة.. ولكن حتى ال يكون 

التصويت واالقتراع صوريا، وحتى يؤدى دوره 

الفعال فى جعل مشاركة املواطنني حقيقة 

واقعية، يجب على املواطن الذى يرغب فى 

أن تكون مشاركته فعالة وإيجابية أن يعمل 

على:    

• االهتمام بالقضايا العامة للمجتمع 

ومتابعتها فى وسائل اإلعالم.

اآلخرين  مع  مناقشات  فى  الدخول   •

حول القضايا العامة.

البرامج  ومتابعة  الندوات  حضور   •

احلوارية التى تناقش قضايا ومشكالت 

اجملتمع.

األهلية  اجلمعيات  إلى  االنضمام   •

واملشاركة فى نشاطها بفاعلية.

وتأتى فى النهاية املشاركة فى التصويت 

واألكثر  األخيرة  اخلطوة  مبثابة  والترشح 

تصبح  سبق  ما  كل  بدون  ولكن  تأثيًرا، 

مشاركة صورية فاقدة للتأثير.

فمثاًل إذا أراد أحدنا إصالح دراجته، عليه أن 

والتقصى  البحث  فى  الوقت  بعض  ميضى 

الدراجات. وعندما يقع  عن شركات إصالح 

مبتابعة  عليه  منها  واحدة  على  اختياره 

الشركة  التزام  من  للتأكد  أسلوب عملها 

ونزاهتها وإتقانها لعملها.. هذا بالضبط ما 

يجب أن نفعله مع حكوماتنا، وهو أن نكرس 

الدولة  أحوال  على  للتعرف  الوقت  بعض 

باختياراتنا  نقوم  ثم  واملرشحني،  واحلكومة 

املرشحني  هؤالء  متابعة  علينا  ذلك  وبعد 

واحلكومة، ومتابعة كيفية أدائهم لعملهم 

وواجباتهم جتاه الوطن، وفى حال التقصير 

بكل  رفضنا  عن  التعبير  علينا  الفساد  أو 

الطرق والوسائل السلمية.
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اسم اجملموعةالتاريخ

املشاركة اإليجابية  
النشاط السادس

أسماء الطالب

القضية التى مت اختيارها:

مناقشة القضايا املهمة  

أنـشـطـة
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فى مجموعتك أختر قضية مهمة وناقش كيفية مشاركتك فى هذه القضية.

كيفية املشاركة اإليجابية.




