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 :تمهيد 
، البد وأن تتغذى بأصالة القيم الحضارية فى "األمة& الدولة : مصر" إن إرادة المجتمع المصرى نحو الوجود الحضارى باسم 

شخصية مصر وتاريخها ، والثقة بإمكانات واقعها ، والمقدرة على صناعة مستقبل  يليق بدور مصر ومكانتها ـ هذا باإلضافة إلى قيم 

كل ذلك يعد بمثابة الرصيد اإلستراتيجى فى زيادة . تها ، بما يدعم للوجود المصرى مكانته على المسرح الحضارى العالمى العروبة وثقاف

 .معامل الوطنية واالنتماء لدى الناشئين من أبناء المجتمع 

 
ارة ، إذ أن معرفـة معـالم إن البحث فـى الشخصـية القوميـة هـو ضـرورة تربويـة مـن أجـل النظـر إلـى المسـتقبل واسـتقراء أسـاس الحضـ

شخصــيتنا يحفزنــا أن نســتعيدها قبــل أن تغيــب وقبــل أن نفقــد الطريــق إلــى المســتقبل ، فاإلنســان المصــرى هــو الثــروة الحقيقيــة لمجتمعــه ، 
خصية فنحن لم نفقد األصول الحضارية لهذه الش. وضياع الشخصية الحضارية لهذا اإلنسان تعنى فى الوقت ذاته تشويه لصورة مستقبله

، ولكن هناك عوامل تنخر فى أسسها وفـى بنائهـا ، وعلينـا أن نثيـر الـوعى بهـا مؤكـدين علـى مسـئولية اإلنسـان المصـرى كـل مصـرى فـى 
 .حمايتها 



حدود جغرافية للوطن، أو مجرد فى وجدان أبنائها ال ينبغى أن تكون " مصر " والحقيقة التى ينبغى أن ندركها جميعا هى أن 
تعطى  للشخصية المصرية أصالتها بعمق تاريخها ، وتبعث  قيمة"  :  قيمة " ين دول العالم ، وٕانما هى فى الحقيقة  موقعا متميزا ب

هى معنى الروح المصرية التى ينبغى أن  ،  قيمةفى ضمير المواطن المصرى شعورا بالفخر واالعتزاز تعبيرا عن شموخ ذاته الحضارية 
نستلهم منها معان جديدة لتربية  ، قيمةسهم إرادة العمل الوطنى من أجل بناء مستقبل أمته يعيشها شباب مصر بما يدعم فى نفو 

 . وفاًء بحق الوطن : ،  وبما ينمى وعى الشباب باألثر المتبقى من الفعل واإلنجاز " فن الحياة من أجل مصر " الشباب وتهيئتهم  لـ 

رئيسـية فــى دراسـة مركــز ثقلهــا الحضـارى، وهــو مــن زاويـة أخــرى أحــد شــباب مصــر بمثابـة أحــد المــدخالت ال: ويعـد شــباب األمـة 

ومـن ثـم فـإن حسـابات معـدل االنطالقـة الحقيقيـة ألى مجتمـع مـن . الدعائم فى بنية الرصيد االستراتيجى لحركة التنميـة وبنـاء المسـتقبل

، والشك أن تنمية قـيم االنتمـاء ومسـئوليات المجتمعات تبنى على أساس الزيادة فى هذا الرصيد وحسن توظيفه على المستوى المأمول 

المواطنة المصرية فى ضمير الشـباب يعـد بمثابـة أحـد المـداخل لتوظيـف طاقـات الشـباب فـى خدمـة قضـايا التنميـة وبنـاء مسـتقبل األمـة 

 .وتأكيد هويتها 

ة واالنتماء كقاعدة للمشاركة وعلى ضوء ذلك فإننا فى حاجة إلى رؤى فكرية جديدة لتأكيد المعانى المرتبطة بقيم المواطن 

المجتمعية الواعية فى مساندة قضايا التنمية الشاملة ، دعما لإلنجازات ، وحفاظا على المكتسبات ، وضمانًا لحفز جهود األفراد تجاه 

ركائز األساسية فى وهناك كثير من الشواهد واألدلة فى سجل التاريخ المصرى ما يكشف عن مكانة القيم واالنتماء بين ال.العمل الوطنى 

 . بنية األمن القومى المصرى 

 

وتلتقى أهداف الندوة عند نقطة واحدة هى تنشيط الروح المصرية األصيلة فى نفوس الناشئين من أبناء المجتمع وٕاثراء معامل 

ومن " . مصر المستقبل "الوطنية وقوى الدفع الحضارى على قاعدة واضحة من الواجبات والمسئوليات من أجل مشاركة فعالة فى بناء 

فى شخصية مصر بما يمكننا من االنفتاح " القوة & القيمة " زاوية أخرى فإن تأكيد قيم االنتماء الوطنى يتطلب الكشف عن ثوابت 

ى الواعى على مستجدات األحداث والتطور العالمى ، األمر الذى يعنى حاجتنا إلى رؤي فكرية مغايرة من أجل العمل والتفكير حول قو 

مسايرة الشركاء ال مسايرة " فى شخصية مصر ، وأن نشارك العالم فى مسيرة تطوره " المكانة &الدور " دفع جديدة لدعم مسئوليات 

 " .األتباع 

هكـذا ينبغـى أن نعــاود التفكيـر مــرة أخـرى فــى فهـم الشخصــية المصـرية ومهـام التربيــة فـى تكوينهــا ، إنهـا شخصــية أكبـر مــن أن 
هــى شخصــية حينمــا تــذكرها بتاريخهــا تقــف ". الــروح المصــرية &التربــة المصــرية " لتعــيش بعيــدا عــن مياههــا الحقيقيــة يعتريهــا التغييــر 

التعـاون الـدولى "، وحينما تذكرها بموقفهـا مـن السياسـة العالميـة تجـد منهـا الـدعوة إلـى " أنا المصرى " شامخة بإعزاز الوطنية لتقول   
نسانية فى ضـميرها ، وحينمـا تناديهـا بثقافتهـا ، يفصـح وجـدانها عـن مرجعيـة األصـالة الحضـارية فـى ترجمة لروح اإل " والسالم العالمى 

ا اختيار الممرات اآلمنة للتفاعل مع أشكال المعاصرة بما يحفظ لها هويتها ووجهتها المتفردة ، وحينما تناديها باسم اإليمان تجد وجـدانه
ملها م  . عنى خير الوجود اإلنسانى فى رؤيتها وٕانجازاتها الدينى معلقا بقيم السماء بما ُيحِّ

 فى آن واحد" الشعب والحضارة  روح" وأكثر من  هذا ، ألنها ترجمة لـ  –شخصية هى كل هذا 
 

 :أهداف الندوة  
  صرىفى حياة المصريين ، وذلك بدالالت وشواهد من التاريخ الم" المعنى & القيمة : مصر " إلقاء الضوء على مفهوم.          

  ومسئوليات المواطنة المصرية ، ومظاهر السلوك المعبرة عنها ) االنتماء لمصر ( توضيح مفهوم قيم االنتماء. 

  توضيح إشكالية العالقة بين الحرية والمسئولية فى إطار المفاهيم الخاصة بقيم الديمقراطية والواجبات الوطنية. 



  لدى الشباب كمنطلقات أساسية للوعى " أمن التنمية & الفكر أمن " الكشف عن بعض االعتبارات األساسية حول

 . بمسئوليات المواطنة المصرية فى العصر الحديث 

  إلقاء الضوء على مفهوم المشاركة المجتمعية لدعم قضايا النهضة والتنمية فى مصر المعاصرة . 

 مصر " مع اإلرادة المجتمعية من أجل بناء  الوقوف على منطلقات جديدة لفكر الحركة ، بما يضمن توحد اإلرادة الفردية

 " .المستقبل 

   نحو ميثاق أخالقى للوفاء بحق الوطن " توجيه فكر الناشئين والشباب إلى تبنى اتجاهات إيجابية ." 

 
 :محاور الندوة 

 
o  االنتماء الوطنى ومسئوليات المواطنة المصرية. 
o  التاريخ ، توثب نحو المستقبل  شواهد من: فى شخصية مصر " القوة & القيمة " ثوابت. 
o  بعض القضايا والمشكالت المعاصرة فى مجال االنتماء الوطنى: 

 ).وظهور مصطلحات جديدة فى مفهوم االنتماء ( إشكاليات العولمة والتطورات العالمية المعاصرة  •

 ) .وانعكاساته على الطموح وٕارادة اإلنجاز ( االغتراب فى سلوك الشباب  •
o دعما لقضايا التنمية وبناء مصر المستقبل : فى سلوك الشباب الجامعى  نحو قيم جديدة. 
o  مصر: الوفاء بحق وطننا الحبيب نحو ميثاق أخالقى من أجل : مناقشة& حوار 
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