
 
 جامعة المنصورة 

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 بالتعاون بين
  مركز دراسات القيم واالنتماء الوطنى& كلية التربية بدمياط 

 ندوة
 ))  يناير  25مهام جديدة بعد ثورة &  المسئوليات الوطنية (( 

 ) رؤية حول المستقبل( 
 ) الكلية ـ بمسرح  2011/ 4/ 19يوم الثالثاء الموافق ( 

 

 :مقدمة 
 ))مصر فوق الجميع ونحن جميعا فداء لمصر  (( 

 

 
 

 ،نداء له بعدين كوجهى العملة . نداء مصرى خالص يجب علينا أن نردده ، وأن نعمل من أجله       
 

U األولU  " وفيه التجسيد الحقيقى لكل معانى الكرامة الوطنية" عيشوا كراما تحت ظل العلم ،، 
U والثانىU         " مصر : ، وفيه التأكيد على روح الفداء وفاء بحق الوطن  "مصر فوق الجميع ، ونحن جميعا فداء لمصر. 

،وذلك ضمن معايشتها للمواقف والخبرات واألحداث فى " الكرامة الوطنية " فلقد ترسخ فى وجدان الشخصية المصرية معنى    
مكونات المخزون الحضارى فى شخصية مصر فى صورة ميكانيزمات داخلية والكرامة الوطنية هى جزء من . سياق حركة التاريخ 

 .تنتظر الفرصة لتعبر عن نفسها 



الحرية ، العدالة االجتماعيـة ، الكرامـة اإلنسـانية ( محملة بنداءات ومضامين قيمية " ثورة للتغيير " يناير  25وقد جاءت ثورة    
ثـورة " ينـاير بمثابـة  25الـذى يعانيـه ، فكانـت ثـورة  ى إال أن يعيش فوق واقعـه، جاءت لتلبى نداءات الضمير المصرى الذى أب) 

 " .شعب ولكن بروح الشباب 
فى هذه الثورة وقف العالم كله وعيونه معقودة على شباب مصر بكل معانى اإلعجاب والتقدير ، كيف يستطيع شباب مصر    

فى هذه الثورة تأكدت المعانى الكلية لمفهوم الوفاق الوطنى . لشعوب الواعى أن يقدم نموذجا حضاريا للتغيير وبناء مستقبل ا
على أهداف الثورة ومشروعيتها ، ومن ثم فقد جاءت الحركة المجتمعية فى كليتها لتلبى نداء الثورة ، والتى تعنى إجماال أن 

التوحد الوطنى لضمان نجاح أهداف هناك روحا مصرية جديدة فى الحياة السياسية واالقتصادية واالجتماعية ، ومن ثم كان 
وٕالى جانب ذلك فقد تأكدت المعنى الحقيقى لفداء الوطن فجاءت دماء الشهداء لتؤكد أن مصر أمانة فى أيدى أبنائها ،  .الثورة 

مصرية وفى هذه الثورة تسجل الجندية ال. وهى تستحق كل معانى الفداء ، فأبناء الوطن هم الحماة الحقيقيون لمكتسبات الثورة 
، فقد جاء  "، والحفاظ على الشرعية الدستورية المصرى حماية األمن القومى " أسمى معانى المسئولية ) القوات المسلحة ( 

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

 
وبـالتطبيق  ،تصنع تاريخا ، ولكن التـاريخ تصـنعه مواقـف الشـعوب مـن األحـداث  من دروس التاريخ أن األحداث الولقد تعلمنا    

والقــوى الفاعلــة فــى شخصــية المجتمــع ،  الداخليــة ينــاير ، فــإن األحــداث حينمــا تــأتى اســتجابة للميكانيزمــات 25علــى واقــع ثــورة 
       سـتجابة لتحمـل المسـئولية الوطنيـة ، وحينمـا يتحقـق فـى موقـف األحـداثحـداث فـى صـورة االاألوحينما يتحدد موقـف الشـعب مـن 

  :على صورة المجتمع الذى نتطلع إليه ، هنا تكون الدالالت الحقيقية لمكتسبات الثورة  " الوفاق االجتماعى"   ما يمكن تسميته
اجـة إلـى تكامـل جهـود مجمـوع أبنـاء الوقوف على معالم المشـروع الحضـارى لبنـاء مصـر المسـتقبل ، ومـن ثـم تكـون الح •

وجعل مفرداتها وسيلة لتحقيـق نهضـة مصـر )  يناير  25(  األمة لدعم حركة التغيير الحضارى ، وتوظيف أحداث الثورة
. 

أن القضــية الحاســمة تتعلــق بالنتــائج النهائيــة لتفاعــل المجتمــع المصــرى فــى كليتــه مــع اللحظــة التــى تعيشــها الثــورة ،  •
& بـين الرغبـة فـى التغييـر ( هو الـذى يحـدد حالـة التـوازن الـدقيق فـى شخصـية مصـر ) يناير  25( رة وموقفنا من الثو 

 ) .منهجية الدفع الحضارى واالستمرار 
هى قوة شـعب يـدرك مسـئولياته الوطنيـة وحاجاتـه للتغييـر ، إنهـا قـوة  )يناير  25( إن القوة الحقيقية فى صناعة الثورة  •

فالقوة الحقيقية فى شخصية األمـة تكمـن فـى الرؤيـة التـى يعـيش بهـا . الوجدان الداخلى والقيم العليا فى شخصية مصر 
 .مجموع أبنائها مسئولياتهم الحقيقية 

     
جــابى فــى حيــاة المجتمــع المصــرى تأكيــدا للقــيم اإلنســانية العليــا فــى حيــاة بالنهضــة والتغييــر اإلي) ينــاير  25(لقــد جــاءت ثــورة  

، إال أن التغييــر الحقيقــى ال يمكــن أن يكتمــل إال حينمــا نمتلــك روح ) الحريــة ، العدالــة االجتماعيــة ، الكرامــة اإلنســانية ( اإلنســان 
) ينـاير  25(جـاءت ثـورة . حضارية بطريقة صـحيحة الوطن ، ومن ثم تكون الحاجة إلى تحقيق إنجازات متميزة تعبر عن قوتنا ال

 .بقيم جديدة تعمل على إحياء الذات الحضارية لشخصية مصر 
إن التغيير الذى حدث فى مصر هـو تغييـر داخـل و خـارجى فـى آن واحـد مـن خـالل الـرفض لمـا هـو قـائم ، فقـد جـاءت ثـورة      

كمـا وقـد جـاء خطـاب التغييـر . د وصـل إلـى حـد تشـبع اإلدراك الجمعـى نظير لـه ، ألن الشـعور باألزمـات قـ الشباب بدعم شعبى ال
 :عبرت عنه الثورة ليبرز بوضوح 



 ) .التعبئة الجماهيرية للتغيير ( الوعى المجتمعى بدالالت األزمة المعاصرة  •
 .يلزم لتحديد المدى الذى نتحرك فيه  الوعى بالفروق الحضارية ، وذلك بما •
 .وية فى شخصية مصر فى مواقف المواجهة الكشف عن عناصر القوة الحي •
 .رسم خطة العمل  •
 .اختبار مصداقية الخطة أو األفكار على واقع األحداث  •
 .التعبئة الجماهيرية أو الوطنية لحماية مكتسبات التغيير  •

 
يجعـل مـن منجـزات الثـورة إننا فى حاجة إلى تحمل مسئولياتنا الوطنيـة ، وذلـك بمـا . ماذا بعد الثورة ؟ : والقضية المطروحة اآلن 

  .قيمة تضاف إلى شخصية مصر ل خصوما تستقطع من كياناتها
فـى إدارة التغييـر والكشـف عـن ُمتجهاتـه ، فـى : وٕاذا كان اإلنسان المصرى هو البطل الحقيقى فى صناعة األحـداث والتـاريخ      

د معـالم المسـئولية يـتحدفـإن مـة وحمايـة مكتسـباتها  ، صناعة التنمية والسالم وتحقيق األمن القومى ، فى الدفاع عن مقـدرات األ
  فى محاولة لإلجابة على السؤال تكامل الجهود  مرحلة ما بعد الثورة يتطلب الوطنية فى

 " .كيف يمكن أن نكون نحن األمناء الحقيقيون على مستقبل مصر الحضارى  ؟ " 
من أبناء األمة على التفكير فى المصالح العليـا للـوطن والمسـئوليات  إنه المعنى الذى يتطلب العمل على تنشئة الناشئين والشباب

 ) . الوفاء بمتطلبات النهضة  والتنمية & دعما لشخصية مصر الحضارية ( المرتبطة بها 

 
   :أهداف الندوة 

 .يناير فى مصر  25الكشف عن معالم الصورة الحضارية لثورة  •
 .كتسباتها لقيمية لدى الشباب لدعم مسيرة الثورة وحماية مالتأكيد على أهمية التكوينات المعرفية وا •
 .توضيح مكانة الشباب وأهمية الحوار معهم واالستماع إليهم ضمن السياق العام لرسم صورة المستقبل  •
 .يناير كمدخل لتحديد الرؤية حول مستقبل مصر  25استجالء المضامين القيمية فى ثورة  •
 .حويل إنجازات الثورة إلى حركة جديدة للتغيير الحضارى فى مصر تنمية وعى الشباب بالقدرة على ت •
 : محاولة الوصول مع شباب الجامعة من خالل الحوار والمناقشة إلى •

 " .مصر : للوفاء بحق الوطن  ىمعالم الميثاق األخالق" 
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