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الحريـة ، العدالـة االجتماعيـة ، ( محملة بنداءات ومضـامين قيميـة " ثورة للتغيير " يناير  25جاءت ثورة      

إال أن يعـيش فـوق واقعـه الـذى يعانيـه ،  ، جاءت لتلبى نداءات الضمير المصرى الذى أبـى) الكرامة اإلنسانية 
 " .ثورة شعب ولكن بروح الشباب " يناير بمثابة  25فكانت ثورة 

 
فى هذه الثورة وقف العالم كله وعيونه معقـودة علـى شـباب مصـر بكـل معـانى اإلعجـاب والتقـدير ، كيـف       

فـى هـذه الثـورة تأكـدت . ل الشـعوب يستطيع شباب مصر الواعى أن يقدم نموذجا حضاريا للتغيير وبناء مسـتقب
المعانى الكلية لمفهوم الوفاق الوطنى على أهداف الثورة ومشروعيتها ، ومن ثم فقد جاءت الحركـة المجتمعيـة 
فـــى كليتهـــا لتلبـــى نـــداء الثـــورة ، والتـــى تعنـــى إجمـــاال أن هنـــاك روحـــا مصـــرية جديـــدة فـــى الحيـــاة السياســـية 

وٕالــى جانــب ذلــك فقــد . ان التوحــد الــوطنى لضــمان نجــاح أهــداف الثــورة واالقتصــادية واالجتماعيــة ، ومــن ثــم كــ
تأكــدت المعنــى الحقيقــى لفــداء الــوطن فجــاءت دمــاء الشــهداء لتؤكــد أن مصــر أمانــة فــى أيــدى أبنائهــا ، وهــى 

وفــى هــذه الثــورة تســجل . تســتحق كــل معــانى الفــداء ، فأبنــاء الــوطن هــم الحمــاة الحقيقيــون لمكتســبات الثــورة 
حماية األمن القومى المصرى ، والحفـاظ علـى " أسمى معانى المسئولية ) القوات المسلحة ( المصرية  الجندية

، فقد جاء موقف القوات المسلحة تعبيرا عن إرادة الشعب فى صياغة مستقبله ، ومن ثم " الشرعية الدستورية 
 .كان توحد الجيش مع الشعب إلعالء المصالح العليا للوطن 

ا مــن دروس التــاريخ أن األحــداث ال تصــنع تاريخــا ، ولكــن التــاريخ تصــنعه مواقــف الشــعوب مــن ولقــد تعلمنــ   
ينــاير ، فــإن األحــداث حينمــا تــأتى اســتجابة للميكانيزمــات الداخليــة  25األحــداث ، وبــالتطبيق علــى واقــع ثــورة 

االسـتجابة لتحمـل والقوى الفاعلة فى شخصية المجتمع ، وحينما يتحدد موقف الشعب من األحـداث فـى صـورة 
علـى " الوفـاق االجتمـاعى " المسئولية الوطنية ، وحينمـا يتحقـق فـى موقـف األحـداث       مـا يمكـن تسـميته  
، ومـن أهـم المؤشـرات الدالـة صورة المجتمع الذى نتطلع إليه ، هنا تكون الـدالالت الحقيقيـة لمكتسـبات الثـورة 

  : علي 
الوقــوف علــى معــالم المشــروع الحضــارى لبنــاء مصــر المســتقبل ، ومــن ثــم تكــون الحاجــة إلــى تكامــل  •

ــورة  ــر الحضــارى ، وتوظيــف أحــداث الث ــدعم حركــة التغيي ــاء األمــة ل ــاير  25( جهــود مجمــوع أبن )  ين
 .وجعل مفرداتها وسيلة لتحقيق نهضة مصر 



لمجتمــع المصــرى فــى كليتــه مــع اللحظــة التــى أن القضــية الحاســمة تتعلــق بالنتــائج النهائيــة لتفاعــل ا •
هـو الـذى يحـدد حالـة التـوازن الـدقيق فـى شخصـية ) يناير  25( تعيشها الثورة ، وموقفنا من الثورة 

 ) .منهجية الدفع الحضارى واالستمرار & بين الرغبة فى التغيير ( مصر 
مسـئولياته الوطنيـة وحاجاتـه هى قـوة شـعب يـدرك ) يناير  25( إن القوة الحقيقية فى صناعة الثورة  •

فـالقوة الحقيقيـة فـى شخصـية . للتغيير ، إنها قوة الوجدان الـداخلى والقـيم العليـا فـى شخصـية مصـر 
 . لبناء مصر المستقبل  األمة تكمن فى الرؤية التى يعيش بها مجموع أبنائها مسئولياتهم الحقيقية

     
إننـا فـى حاجـة إلـى تحمـل مسـئولياتنا الوطنيـة ، وذلـك بمـا . ؟ ماذا بعد الثورة : والقضية المطروحة اآلن      

 . يجعل من منجزات الثورة قيمة تضاف إلى شخصية مصر ل خصوما تستقطع من كياناتها
فـى إدارة التغييـر والكشـف : وٕاذا كان اإلنسان المصرى هو البطـل الحقيقـى فـى صـناعة األحـداث والتـاريخ      

ميــة والســالم وتحقيــق األمــن القــومى ، فــى الــدفاع عــن مقــدرات األمــة وحمايــة عــن ُمتجهاتــه ، فــى صــناعة التن
مكتسباتها  ، فإن تحديد معالم المسئولية الوطنية فى مرحلـة مـا بعـد الثـورة يتطلـب تكامـل الجهـود فـى محاولـة 

 لإلجابة على السؤال  
 ." كيف يمكن أن نكون نحن األمناء الحقيقيون على مستقبل مصر الحضارى  ؟ " 

إنه المعنى الذى يتطلب العمل على تنشئة الناشئين والشباب من أبناء األمـة علـى التفكيـر فـى المصـالح العليـا 
 ) . الوفاء بمتطلبات النهضة  والتنمية & دعما لشخصية مصر الحضارية ( للوطن والمسئوليات المرتبطة بها 

 

 
 
 
 

 


