
  

 
 جامعة المنصورة 

 قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة
 

 بالتعاون بين
 بالمنصورة/ مركز النيل لإلعالم &  مركز دراسات القيم واالنتماء الوطنى بجامعة المنصورة  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 ندوة

 ))رؤية حول المستقبل :  المشاركة السياسية والطريق إلى الديمقراطية((    
 ) ـ بقاعة المؤتمرات بمركز اإلعالم  2011/ 6/ 22بعاء الموافق يوم األر (  

 
 :  أهداف الندوة 

 .يناير كمدخل لبناء مصر فى ثوب جديد  25الكشف عن معالم الصورة الحضارية لثورة  •
 .يناير كمدخل لتحديد الرؤية حول مستقبل مصر  25استجالء المضامين القيمية فى ثورة  •
: يم الداعمة لشراكة المواطن المصرى فى بناء مستقبل مصـر ، مثـل تنمية الوعى ببعض المفاه •

المشاركة السياسية ، االنتماء ، مسئوليات المواطنـة المصـرية ، ثقافـة الديمقراطيـة ، ممارسـات 
األمـن & دولة القانون ، الوفاق الـوطنى & السلوك الديمقراطى ، الصوت االنتخاببى ، الدستور 

 .  القومى 
عـــانى المختلفـــة للمشـــاركة السياســـية وممارســـات الديمقراطيـــة مـــن بـــين المـــداخل التعريـــف بالم •

 .الرئيسية لبناء مصر المستقبل 
 :محاولة الوصول مع جمهور الحاضرين من خالل الحوار والمناقشة إلى  •

 " .مصر : معالم الميثاق األخالقى للوفاء بحق الوطن " 
 



  

 :مقدمــة 
 . فى عاله باركه اهللاسالم سالم لك يا وطنى ـ 

 .وسلمت لنا يا و طنى من كل أعداء الحياة 
 نعاهدك يا وطن أن نكون دوما جنودك األوفياء ، وشهداء يناير من بيننا رموزا للفداء

 أحفاد من بنو الحضارة قادرون على استمرار البناء / حماك اهللا يا مصر ، فشباب اليوم 
 حق علينا اليوم أن نلبى النداء 

 ع ونحن جميعا فداء لمصرالجميمصر فوق 
، Uنـداء لـه بعـدين كـوجهى العملـة . نداء مصـرى خـالص يجـب علينـا أن نـردده ، وأن نعمـل مـن أجلـه          

مصـر "    U، والثـانىU، وفيه التجسيد الحقيقى لكل معانى الكرامـة الوطنيـة " عيشوا كراما تحت ظل العلم "  Uاألول
 .مصر : وفيه التأكيد على روح الفداء وفاء بحق الوطن ، " فوق الجميع ، ونحن جميعا فداء لمصر 

الحريـــة ، العدالـــة ( محملـــة بنـــداءات ومضـــامين قيميـــة " ثـــورة للتغييـــر " ينـــاير  25لقـــد جـــاءت ثـــورة        
، جاءت لتلبى نداءات الضمير المصـرى الـذى أبـى إال أن يعـيش فـوق واقعـه ) االجتماعية ، الكرامة اإلنسانية 

 " .ثورة شعب ولكن بروح الشباب " يناير بمثابة  25فكانت ثورة  الذى يعانيه ،
فى هذه الثورة وقف العالم كله وعيونه معقودة على شباب مصر بكل معانى اإلعجـاب والتقـدير ، كيـف         

فـى هـذه الثـورة تأكـدت . يستطيع شباب مصر الواعى أن يقدم نموذجا حضاريا للتغيير وبناء مستقبل الشـعوب 
انى الكلية لمفهوم الوفاق الوطنى على أهداف الثورة ومشروعيتها ، ومن ثم فقد جاءت الحركة المجتمعيـة المع

فـــى كليتهـــا لتلبـــى نـــداء الثـــورة ، والتـــى تعنـــى إجمـــاال أن هنـــاك روحـــا مصـــرية جديـــدة فـــى الحيـــاة السياســـية 
وٕالــى جانـب ذلــك فقــد . لثــورة واالقتصـادية واالجتماعيــة ، ومــن ثـم كــان التوحــد الـوطنى لضــمان نجــاح أهـداف ا

تأكــدت المعنــى الحقيقــى لفــداء الــوطن فجــاءت دمــاء الشــهداء لتؤكــد أن مصــر أمانــة فــى أيــدى أبنائهــا ، وهــى 
وفــى هــذه الثــورة تســجل . تسـتحق كــل معــانى الفــداء ، فأبنــاء الــوطن هــم الحمــاة الحقيقيــون لمكتســبات الثــورة 

حمايـة األمـن القـومى المصـرى ، والحفـاظ " أسـمى معـانى المسـئولية ) ة القـوات المسـلح( الجندية المصـرية   
، فقد جاء موقف القوات المسلحة تعبيرا عـن أصـالة تاريخهـا فـى التعبيـر عـن إرادة " على الشرعية الدستورية 

 .الشعب فى صناعة مستقبله ، ومن ثم كان توحد الجيش مع الشعب إلعالء المصالح العليا للوطن 
     
إننا فى حاجة إلـى تحمـل مسـئولياتنا الوطنيـة ، وذلـك بمـا . ماذا بعد الثورة ؟ : والقضية المطروحة اآلن       

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

عــن ُمتجهاتــه ، فــى صــناعة التنميــة والســالم وتحقيــق األمــن القــومى ، فــى الــدفاع عــن مقــدرات األمــة وحمايــة 
،  1973صـنع الحضـارة فـى مهـد التـاريخ ، وحقـق النصـر فـى أكتـوبر " مكتسباتها ، وهو ذات اإلنسـان الـذى 

عالم المسئولية الوطنية فى مرحلة مـا بعـد الثـورة ، فإن تحديد م)   2011يناير  25وهو الذى ققاد الثورة فى 
 يتطلب تكامل الجهود فى محاولة لإلجابة على السؤال  

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



  

بل ، ولعل فى اإلجابـة علـى هـذا السـؤال مـا يشـير إلـى قـدرة الشـعب المصـرى علـى اختييـار طريـق المسـتق     
المشـاركة : " وتتمثل الخطوات األولى لرسم هذا الطريق فى مستوى الـوعى والثقافـة التـى نـدير بهـا مسـئوليات 

 . السياسية تمهيدا لطريق آمن نحو الديمقراطية 
 

وحينما يكون الحديث عن المشاركة السياسية وممارسات الديمقراطيـة ، هنـا تبـرز المسـألة الوطنيـة بـأدق      
ينـاير فـى  25ومن ثم فإن مصر ما بعـد ثـورة ) . ألنها قضية وطن ، وآمال شعب ومستقبل حضارة  (معانيها 

فلقـد كشـفت الثـورة عـن .     حاجة إلى إرادة جادة للعمل الوطنى ، وقياسـات دقيقـة لتحديـد مسـئولية اإلنجـاز 
 .الم الغد حقيقة القدرات الحيوية فى مصر وتوثبها لبناء وجه حضارى جديد لشخصية مصر فى ع

 
إننا فى هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ المجتمع المصرى ، نحن فة حاجة إلى حماية النسيج الوطنى مـن      

، ) مصـر : مـن خصـائص وصـفات  وأن نحميه دائما بما كان عليه فـى ميـدان التحريـر( أية محاولة لالختراق 
علـى تغييـب  ل، والتى تعم" استراتيجية شد األطراف  "إننا فى حاجة إلى حماية قدرات األمة مما ُيمكن تسميته 

، حيث إن قوة كياننا تكمـن فـى اتحادنـا ) التنمية & األمن القومى ( الوعى الوطنى بعيدا عن قضاياه الساسية 
 . " التوحد الوطنى تجاه قضايا المستقبل والمصير" فمن واجبنا اليوم . 
 

 .ء تستحق منا كل معانى الجدارة والفدا: فمصر 
 فى حاجة إلينا جميعا رجال أقوياء ، عظماء القيمة والقامة: ومصر 

 .نعاهدك يامصر أن نكون دوما جنودا أوفياء مخلصين 

 

 : نقسم جميعا أن نعاهدك يا مصر 

 القسم
 .مصر : أقسم باهللا العظيم أن نكون مخلصين لوطننا الحبيب  

 .تسباتها ، وداعمين لنهضتها وتقدمها وأن نكون دوما جنود مصر األوفياء ، محافظين على مك

 .وأن نعمل جاهدين على رفعة رايتها بما يليق بدورها الحضارى ومكانتها 

 وأن نراعى حق اهللا فى وطننا ، وحق الوطن فى أعمالنا

 .واهللا على ما أقول شهيد 
 

 


