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  يديس املسكص االعاليً  /هجه شبهني االستبذ اندكتىز
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا 

السادة الحضور أسعد هللا صباحكم بكل خير ونرحب بحضراتكم فى رحاب جامعة عين شمس 
بندوة اليوم  0200/ 0202وفى إطار فاعميات الموسم الثقافى والفنى لمجامعة لمعام الجامعى 

ينظميا قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمة البيئة بالتعاون مع كمية التربية ألف باء سياسة والتى 
اجل مصر المركزية وذلك تحت رعاية األستاذ الدكتور / محمود المتينى رئيس جامعة  واسرة من

راز نائب رئيس جامعة عين شمس لقطاع شئون خدمة ذ الدكتور / ىشام تمعين شمس ، االستا
المجتمع وتنمية البيئة ، االستاذ الدكتور /حازم راشد عميد كمية التربية ، فكرة االستاذ الدكتور 

، استاذ التاريخ بكمية التربية وتنسيق االستاذ الدكتور / ىالة خمف رئيس قسم التاريخ ةجمال شقر 
لشئون خدمة بكمية التربية واالستاذة الدكتورة / جييان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة 

ندوة اليوم األستاذ الدكتور /عمى  ضيوفالمجتمع والبيئة ، السادة الحضور ، يسعدنا أن نرحب 
ل وزير الشباب األسبق واالستاذ الدكتور مصطفى الفقى سكرتير رئيس الجميورية الدين ىال
ثرت الحياة المصرية بفكرىا االقامات السياسية والفكرية البارزة التى طالما من  و كمييمااألسبق 

ة بقيادة بووعييا وريادتيا ونحن األن نتجة الى الجميورية الجديدة ونستكمل بناء مصرنا الحبي
الرئيس/ عبدالفتاح السيسى رئيس جميورية مصر العربية والذى أولى سيادتو أىمية كبيرة  فخامة

لالنسان وتمكن االشباب وفى ىذا اإلطار تأتى ندوة اليوم كما نرحب بضيوفنا الكرام الدكتورة 
مىلمموسيقارعكلمة ويضة والفقرات الفنية التى تقدم فى نياية الندوة ين العدوى الدكتورة عال عشير 

 اسماعيل  
 انرتثيخ قسى انتبزيخ ثكهيخ زئيس خهف    اندكتىزح /هبنخ واآلٌ األستبذح

 الرحيم  بسم هللا الرحمن
السادة عمداء ، األستاذ الدكتور / محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ، السادة النواب 
 ةشمس العريق الكميات ، معالى الوزراء ، ورموز الفكر والسياسة والثقافة ضيوف جامعة عين

السادة الحضور ابناءنا الطالب ، احيكم بتحية األسالم ،السالم عميكم ورحمة هللا وبركاتو ، أنو 
ليوم من أيام جامعة عين شمس العريقة أن ىذا النشاط الذى نستيدفة اليوم ييدف الى تنمية ا

األستاذ الدكتور /  ى والتاريخى والسياسي لدى طالب الجامعة وتعممنا من اساتذتنافالوعى الثقا
ن واحد ولذلك خططنا أاستاذ الجامعة مدرس وباحث وناشط فى خدمة المجتمع فى  ةجمال شقر 



عمى أساس نشر الثقافة والحضارة والنيوض بالطالب الجامعى فكريًا ومعرفيًا  القسم القائمسيمنار 
لمواجية المتغيرات المجتمعية المعاصرة لما ليا من تأثيرات كثيرة عمى وعى ومعرفة طالبنا 

لو من ىجمو شرسو من الميديا حيث تيدف الى تشويو ذاكرتيم ولذلك طمبنا يتعرضون وأيضأ ما 
رئيس لجنة السيمنار بالقسم بعد ان شفاه هللا وعفاه ان  ةالدكتور جمال شقر  من استاذنا االستاذ

  حدث عنيا سيادتو يتتركة ف باء سياسة ولن اتحدث عنيا بل سأيعيد الينا مرة اخرى ال
بدانا بأختيار المحاور وتحديدىا كان ىنا المفاجأة ان قيادات الجامعة الممثمة فى سيادة االستاذ 

تميراز نائب رئيس الجامعة  ىشامشد عميد الكمية ، وسيادة االستاذ الدكتور الدكتور حازم را
النشاط يجب أن يستفيد منو طالب الكميات ن ىذا أت أر البيئة تنمية و المجتمع خدمة لشئون 

المختمفة فى الجامعة وذلك لما قدمة لنا من دعم االستاذ الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة 
جة لنا النشاط التوعوى الذى يعمل عمى تثقيف وحماية شبابنا من التحديات المو بموافقة عمى ىذا 
جمسات ىناك راز نائب رئيس الجامعة بأن يكون ر سيادة االستاذ الدكتور ىشام تملذلك أشا

 نبدأ الجمسة االولى ن من طالب الجامعة ونحن ىنا األ عديدة ليستفيد منيا اكبر عدد ممكن
تربية لذلك مارس وذلك فى كمية ال 02جمسة أخرى يوم وسوف تكون ىناك  0200مارس  21

ة والسادة النواب وسعادة رئيس يتقدم بعظيم الشكر والتقدير لسيادة عميد الكمانتيز الفرصة اليوم أل
تقدم بعظيم الشكر الى االستاذة أ وأيضاً يذ ىذا النشاط فلنا عمى تنتشجيعيم   الجامعة عمى

نا ب عمى ما بذلتو من مجيود كبير معمستشار رئيس الجامعة الدكتورة جييان رج ةكتور الد
الجامعة  أمينبالشكر الى  أتوجووايضاً  أسرة من اجل مصر التى ساعدتنا فى التنظيم وايضا 

وفريق العمل من الكمية من المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، االستاذ سييل حمزة 
والمدرسين المساعدين لتعاونيم النجاز ىذا العمل واكرر شكرى لقادة الجامعة لدعمنا المعيدين 
 وبركاتو  النشاط والسالم عميكم ورحمة هللاليذا 

 

يستشبز اجلبيعخ واملشسف عهً  حٌ يع كهًخ االستبذ اندكتىز /مجبل شقسواأل 
 احملبضسح

المتينى رئيس جامعة عين شمس السادة ، بسم ميحرلا نمحرلا هللا االستاذ الدكتور / محمود  
هللا  ف الجامعة أبناءنا الطالب ، أسعدالنواب معالى الوزراء السادة أعضاء ىيئة التدريس ضيو 

صباحكم جميعا بكل خير أبادر بتقديمى خالص الشكر والتقدير لألستاذ الدكتور محمود المتينى 
الليم الذى تعرضت لو حيث وقف رئيس الجامعة عمى مساعدتو ودعمو لكى أتجاوز الحادث ا

بجانبى حتى نجحت العممية االخيرة وكان يؤلمنى غيابى عن الجامعة وعن خدمة أبنائى الطالب 
جامعة مرشد نفسي واجتماعى وناشط لخدمة لفانا اومن كما قالت الدكتورة ىالة خمف أن استاذ ا

نشطة خدمة لمجامعة ووطنى أفذ وانأخطط  المعودة لمعمل وان ىمجتمع والبيئة لذلك بمجرد تمكنلا
 الدنيا   عداء اىم بمد فىمصر أم الدنيا والتى قال عنيا األالحبيب 



راز : نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع ًا بتقديم الشكر لمدكتور ىشام تموابادر ايض
عمى الفور ان يكون عمى مستوى الجامعة وليس عمى  وقرروتنمية البيئة ، أىمية ىذا النشاط 

 اعة الكبيرة والحقيقة ان فكرة ىذهالق قرر أن يكون االفتتاح ىنا فى ىذهمستوى الكمية كما 
وعندما كنت اراقب حركة شبابنا  0222يناير  02الجمسات روادتنى بعد األنتفاضة الثورية فى 
غريب فى سموك  ضركت عمى الفور أن ىناك تناقفى الجامعة وانفعاليم ايًا كان انتماءىم أد

معظم الطالب وىم عمى درجة كبيرة من الوطنية واالنتماء وحب مصر ولكنيم فى نفس الوقت 
عداء أ ثر بالسم الذى يروجو السياسة وبعضيم مشتت متأ فتقدون الى الوعى بالتاريخ ومبادئي

الجامعة ولكن بعضيم ال  ىيم فاحتك بمصر بالسوشيال ميديا بالطبع ىناك شباب واعى كنت 
يعرف معنى كممة االنتماء وبعضيم ال يعرف كيف نشأت الدولة ، وتم أعداد محاضرات تحت  

 والصيدلة المحاضرات الى طالب الطب واليندسة  هن توجو ىذأعنوان الف باء سياسة عمى 
االمر يحتاج الى كان عندما طالبًا و  02يد عن م وكل طالب الجامعة مجموعات ال تز والعمو 

رئيس مكت الوزير  موافقة وزير التعميم العالى كانت المفاجاة ان االستاذ الدكتور أشرف الشيحى
وافق عمى تعميم التجربة لمموظفين ولقد حضر فى ىذة الجمسات رموز الفكر والسياسة واالدب 

ور احمد حماد وسيادة رحل عن عالمنا كالمستشارة تيانى الجبالى واالستاذ الدكتوالتاريخ وبعضيم 
رجال فكر وسياسة وادب يقدسون ىذة البمد ويعرفون ما تتعرض لو  جميعيمالمواء طمعت موسي 

التى اعداء ونأمل ان ننجح فى مقاومة قوى الشر التى تخرب الوطن ، اتقدم بالشكر لمقامات من 
ريف ، معالى مصطفى الفقى وىو غنى عن التع /ستاذ الدكتورتشارك فى جميع الجمسات ، األ

الوزير السابق عمى الدين ىالل ، معالى الوزير السابق حممى النمنم وزير الثقافة السابق ، معالى 
االستاذه  ، الوزير االسبق صابر عرب ، والقامات الذين أجموا لقاءىم اليوم لمجمسة القادمة

االستاذ الدكتور دمحم سنان  ، الفتاح الوزير المفوض بالمجمس العربي االفريقى الدكتورة عال عبد
استاذ العموم السياسية بجامعة القاىرة ، المستشار عبدهللا  المغازى مستشار رئيس الوزراء العميد 

لمفكر ولمدرسات االستراتيجية ، المواء الدكتور نصر سالم خالد عكاشة مدير المركز المصرى 
ظيم الشكر لسيادة العميد حازم رئيس جياز االستطالع االسبق وبطل حرب اكتوبر ولم انسي ع

استاذ الجامعة فى خدمة المجتمع  لدور متفيمو  لتربية وىو شعمة من النشاط فى راشد عميد كمية ا
 االستاذ الدكتور رضوان حمودة وكذلك وكالء كمية التربية 

 دمحم ./عبدالناصرالدكتور ة الدكتورة صفاء شحاتو ، األستاذ االستاذ
الجامعة لشئون خدمة المجتمع والبيئة  مستشار نائب رئيس  / ييان رجبوكل الشكر لممستشارة ج

 سييل حمزة االمين العام المساعد لمجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة  / واألستاذ
الشكر لمجنة األعداد ،طارق شمس الدين ، نيى عبد العاطى المدرس المساعد ، سيد دمحم  وأقدم

 المعيد ، غدير ابراىيم المعيدة ، اكرر الشكر لحضراتكم جميعا ، 



 
ستبذ اندكتىز : زضىاٌ محىدح وكيم كهيخ انرتثيخ نشئىٌ خديخ اجملتًع كهًخ األ

  وتًُيخ انجيئخ

فخامة رئيس الجامعة االستاذ الدكتور محمود المتينى لمشاركتو فى  بسم ميحرلا نمحرلا هللا نشكر
راز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وات  ونشكر معالى النائب ىشام تمجميع الند

والبيئة الدكتور حازم رشاد عميد كمية التربية ، نشكر السادة الضيوف وجميع المشاركين فى 
 .كم بخيرات الندوة وكل عام وحضراتفاعمي

 

ن تعداد السكان أاليدف من الفاعمية تنمية الوعى الثقافى والسياسي لمشباب يتميز المجتمع ب
نا اليوم دوات والفاعميات وخصوصًا اننا معالن ه% منيم شباب دورنا من خالل ىذ02حوالى 

عمالقة الفكر السياسي والثقافى فى مصر الدكتور عمى الدين ىالل ، الدكتور مصطفى الفقى 
نحن ننقل ىذا الفكر وىذا الرأى لباقى شباب المجتمع لتنمية الوعى الثقافى واالجتماعى لمشباب 

كركم واش بخيرنتمنى ان نستفاد من ىذة الندوة فى وجود عمالقة الفكر ، كل سنو وحضراتكم 
 . لحضوركم

 

   ستبذ اندكتىز / حبشو زشبد عًيد كهيخ انرتثيخاالٌ يع كهًخ األ
بسم ميحرلا نمحرلا هللا  واىال وسيال بحضراتكم جميعا فى رحاب جامعة عين شمس ىذة 
الجامعة العريقة نحن نتبنى رؤية واسعة لدور الجامعة فى المجتمع لدينا قناعة بأن دور الجامعة 

من االمتحانات ، ان دور  ليس مجرد تدريس مجموعة من المقررات وعقد مجموعةفى المجتمع 
    عبارة عن ثالثة ادوار متكاممة الجامعة 

الدور االول دور تعميمى يتمثل فى تأىيل مجموعات متتالية لمشباب فى سوق العمل ، الدور 
المجتمع ، اما الدور  الثانى دور حسي يتمثل فى توجييو البحث العممى الراقى فى خدمة أىداف
ب  سياسة  ىذه  –الثالث فيو دور مجتمعى وفى صدارة الدور التنورى كان التحمس لفكرة  أ 

الفاعمية الثقافية الغيرتقميدية، التى تستيدف تنمية الوعى السياسي لدى الشباب الصغير الذى 
ضيوفنا الكرام الذين سوف يحمل الراية مستقبال ان شاء هللا وفى ىذا الصدد لن نجد خيرًا من 

يمتمكون الخبرة السياسية الحقيقية والثقة التى يمكن ان ينقموىا لدى شباب االجيال القادمة 
 ة استاذ جيمى الذى انتمى اليوالفكرة االستاذ الدكتور جمال شقر  هاسمحولى ان اشكر صاحب ىذ

بالشكر لمجموعة من  واشكر ايضًا االستاذة الدكتورة ىالو خمف رئيس قسم التاريخ كما اتقدم
وكل الشباب جييان رجب ، االستاذ سييل حمزة  ةدكتور ة الالجنود المجيولين فى مقدمتيم االستاذ

 نا فى التنظيم واسرة من اجل مصر وشكرا لحضراتكم جميعا . االذين شاركو مع
 



 
ساش َبئت زئيس اجلبيعخ نشئىٌ خديخ اجملتًع هشبو مت /خ االستبذ اندكتىزًكه

  :وانجيئخ 
تكم فى رحاب جامعة عين شمس ، ضيوفنا اليوم ضيوف ابسم ميحرلا نمحرلا هللا نرحب بحضار 

ة يذة سياسة حقيقستاذ الدكتور عمى الدين ىالل اساتمن العيار الثقيل ، ا.د / مصطفى الفقى واال
ن نسمع ونسال ونستفاد ، كل سنو وحضراتكم طيبين بمناسبة حمول شير رمضان أ ارجو أ، 
اعادة هللا عمينا جميعا باليمن والبركات فى ظل وطن مزدىر متقدم نتعاون فيو جميعا لدفع الكريم 

ة الشعوب رو من وطننا الغالى ، الشباب ىم ثومواجية التحديات وعدم المساس بأ عجمة التنمية
شعورىم وتنمية الحاضر والمستقبل واالمل لكل تقدم لذلك يجب عمينا تعزيز ثقافتيم وىم ة يالحقيق

وذلك فى اطار التعرف  ليتسمح ابناءنا بالوعى واالدراك  باالمتنان والوالء واالىتمام بالشأن العام
فى المرحمة الراىنة حيث تقع عمى  االمن المصرى والعربي جو القومى اتو بالمخاطر التى 
مة تحديات المستقبل ، الجامعة تمثل ق التعامل مع بناء االنسان القادر عمىالجامعة مسئولية 
اخطر مرحمة  تحتل كونيا اخر مراحل النظام التعميمى انما لكونيا لمجرد  اليرم التعميمى ليس

من مراحمو فيى تقوم بالدور القيادى لتطوير المجتمع وتحقيق اىدافة ويقع عمييا مسئولية تربية 
بشكل  بوية التر  رسالة الجامعة يمكنو من تحمل مسئولياتو وتتمحورواعداد الشباب اعدادًا سميما ً 
ومن ىؤالء الخريجين تتشكل قيادات  ووجدانياً الخريجين فكريا و اساسى فى صياغة الشباب 

التى من  واالجتماعية  المجاالت العممية والثقافية والسياسية واالقتصادية مختمفالمجتمع فى 
زدىار وفى نياية كممتى احب ان اعبر عن بالغ مسيرتو فى التقدم واألخالليا يتابع المجتمع 

مصمحة بتوعية الطالب لسعادتى باستضافة الخبراء فى االستراتيجية  واالمن القومى المصرى 
وكيفية  استخدام القوى عمى الساحة السياسية  وطنيم ومناقشة االوضاع  والمستجدات الحالية 
صادر تيديد متعددة ألمنيا القومى من ممع الناعمة التى اظيرت ان مصر فى مواجيو شاممة 
عن ثقتى التامة عن ىذا الجيل القادر عمى  اعربخالل الشائعات وحروب الجيل الرابع كما 

نا ة الصعاب وعند الشدائد يكون من اقوى الرجال بشكر حضراتكم عمى الحضور وتشرفيمواج
  نا شكرا .بالقامات الكبيره الموجوده مع

 

 

  اندكتىز حمًىد املتيىن زئيس جبيعخ عني مشس . االٌ يع كهًخ االستبذ

عزاء وضيوف أ صدقاء و أبسم ميحرلا نمحرلا هللا  أنا سعيد جدًا اليوم لوجودي فى ندوة ميمة مع 
عمى جامعة عين شمس  االستاذ الدكتور عمى الدين ىالل وزير الشباب االسبق وعميد كمية 
االقتصاد والعموم السياسية االسبق وقامة كبيرة فى مجال السياسة فى مصر وعمى مستوى العالم 
حاليا ، الصديق العزيز واالخ االكبر االستاذ الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة االسكندرية 



عضو دائم فى كل ندوة سياسية سواء فى مصر أو فى المنطقة أو فى السابق و ومناصب كثيرة 
  المحمية واالقميمية . والتميفزيون او فى الجامعات او فى المنتديات الكبرى والمؤتمرات  اعةفى االذ

احيك عمى المسمى أ ، ب سياسة مسمى جميل جدًا وبداية قوية ،  ةاالستاذ الدكتور جمال شقر 
تان اشكرىم عمى الدكتور عمى الدين ىالل قامتان كبير  واألستاذاالستاذ الدكتور مصطفى الفقى 

 هنا وبشكر جميع زمالئى االعزاء من جامعة عين شمس كل من شارك فى ىذوقتيم ووجودىم مع
تستحقوا الكثير مثل ىذة الندوات مفيدة جدًا لكم  بجانب الندوات انتم شباب جامعة عين شمس 

الدراسة االكاديمية وبجانب االنخراط فى البحث العممى والجانب التنويرى لمجامعة والجامعات 
االخرى نحن فى صدد ان شاء هللا فى العام الجديد انشاء اول كمية اقتصاد وعموم سياسية فى 

بشكر اصحاب الفكرة االستاذ  ايضا ً  اسات العميادر لمجامعة عين شمس وسوف تكون كمية 
 عمى الفكرة وان شاء هللا نمتقى فى ندوات كثيره فى االيام القادمة اشكركم  ةالدكتور جمال شقر 

أ.د/ ىبو شاىين مدير المركز اإلعالمي واالن قبل االستماع نرحب بسيادة المواء نصر سالم 
الذى شرف الجامعة بحضور الندوة اليوم وقبل اال ستماع الى القيادات السياسية الرائدة اليوم 
 ،  نستمع لمموسيقار عمى اسماعيل ثم نستكمل الفقرة الفنية واالشعار فى اخر الندوة ان شاء هللا
 االن تستعد جامعة عين شمس ان تكرم ضيوفيا من القامات الفكرية والوطنية البارزة ونبدأ 

مصطفى  /الدكتور واألستاذعمى الدين ىالل وزير الشباب االسبق  / ستاذ الدكتوربتكريم اال
الفقى سكرتير رئيس جميورية مصر العربية ومدير مكتب االعالم والمتابعة التابع لرئيس 

رية ، المواء اركان حرب الدكتور نصر سالم /  رئيس جياز االستطالع االسبق وبطل من الجميو 
  ابطال حرب اكتوبر المجيد

 
 

 االٌ يع كهًخ االستبذ اندكتىز عهً انديٍ هالل وشيس انشجبة االسجق

بالجامعة   واألستاذالعموم السياسية بكمية االقتصاد والعموم السياسية جامعة القاىرة  وأستاذ 
المجمس االعمى بالجامعات  وأميناالمريكية بالقاىرة عميد كمية االقتصاد والعموم السياسية 

وقد  واإلستراتيجيةاالسبق ومدير وحدة النظم السياسية فى مركز االىرام لمدراسات السياسية 
 حصل عمى وسام العموم والفنون من الطبقة االولى عن كتاب السياسة والحكم فى مصر

 بسم ميحرلا نمحرلا هللا  
 ابدأ حديثى بالشكر بالدعوة الكريمة الشكر لمدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس 

ان اشارك  حضراتكم من اتاحة الفرصة لي معاالخوات المشاركين  وودكتور جمال وكل االخوة 
 مع صديق عمرى ورفيق حياتى الدكتور مصطفى الفقى .

 الجامعة تعاممت معيم  .  قع جامعة عين شمس أذكر رؤساء عظام ليذهىل ابدأ الحديث عن مو 
كممة الوعى السياسي لمشباب وتنمية الوعى السياسي لمشباب سوف اتحدث عن ثالث نقاط 
 بأختصار .



ن االنسان حيوان أعظم الفالسفة اليونانية القديمة وقال أ سوف ارسطو ماذا يعنى الوعى : الفيم
نو حيوان مفكر ان ما يميز االنسان عن الحيوانات االخرى انو أبيا  ناطق ، كممة ناطق قصد

يفكر ،و ان العمم اثبت بعد ذلك ان بعض الحيوانات تفكر ايضا كون تفكير االنسان فى عمقة 
 اكبر بكثير . 

تعريف اخر لألنسان : أن االنسان حيوان لو تاريخ سمة مميزة ألنسان انو تاريخ شفيى ومكتوب 
فيو مصر سيادتيا اليوم الذى انيت فيو بريطانيا الحماية البريطانية  الذى استعادت اليوم أخذت 

التاريخ مثل الحفر فى االرض عن بناء عمارة عمى قدر معرفة التاريخ استطيع ان اتطور وانمو ، 
 بس االىم اال  يكون ىذا التاريخ عبء  ، معرفة التاريخ تحفز وتدفع الى اإلمام 

، ولمخبرات تأثيرىا فى وعى االنسان اكبر بكثير من المعرفة  او الخبرات الوعى ىو المعرفة
 ة يالوعى لو طريقين المعرفة والخبرة السياس

والقيادة وليس قاصرة عمى الحكم ، فن إدارة الدولة والمجتمع والوعى  ةمعنى : االدارة التوجي
عى ، ارتفاع االسعار وعدم السياسة فييا جزء كبير من الو والدين والتاريخ الشخصى  باألسرة

دستور ، السمطة التشريعية ، البرلمان ،  سمطة  يابارتفاعيا سياسة كيف يتخذ القرارات كل دولة 
قضائية فييا انواع عضو ىيئة تدريس واالىم ىو القضاء الدستورى ، المحكمة الدستورية العميا ، 

كل الناس تعمل وفق الدستور ، فى  تستطيع انيا تبطل اى قرار اى قانون ، اذا خالف الدستور ،
 قضايا كبيره القضاء الدستورى الغى فييا قرارات ، المجتمع المدنى . 

االنسان ىو المفكر ىو التاريخ ، يكون قادر عمى التمييز ، اكون قادر عمى التفرقة بين الصح 
ى ان نعرف ليس والخطأ ، الندوات والمحاضرات بعد  بنسمعيا بننسى حتى المواد الدراسية ، اتمن

درة عمى الوعى يجعمك اكثر ق ابنى حجة ،كيف أفكر ، كيف التى سوف انساىا ، لكن المعمومة 
 لك .فيم نفسك ودوافعك ومن حو 

ثم قضايا الوطن وارتفاع االسعار وىكذا البد اال ننساق وراء العامة ، الوعى السياسي ىدفة ان 
 يك يكون مستقاًل وحرًا  تكون  لك القدرة عمى التفكير والتمييز وان رأ

  وشكرًا .
 

 يصطفً انفقً األٌ يع كهًخ املفكس انسيبسي واندثىيبسي انكجري

عام المجمس االستشارى لمسياسة الخارجية وقد تولى سيادتو العديد وأمين األسكندرية مدير مكتبة  
 من المناصب من اىميا :

بجميورية سولفكيا وسولفانيا وكروتيا ، سفير مصر السابق بجميورية النمسا  ، سفير غير مقيم 
قنصل مصر فى لندن ثم سكرتير ثانى لمسفارة المصرية ومستشار لمسفارة المصرية فى اليند  

 مندوب مقيم لدى المنظمات الدولية فى العاصمة النمساوية .



احب اشكر صديقى الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس وىو رائد زراعة الكبد فى  
ة كميا وىو يضيف الى المنصب و ال يضيف المنصب اليو وصديق عمرى ناظر قلمنطا

 . الدين ىالل وىذا امر ال جدال فيوالمدرسة الحديثة فى العالم العربي عمى 
نا مدكتور جمال شقرا واسعدنى انو معاحيى معالى نائب رئيس الجامعة ووكالء الكميات وتحياتى ل

  الموجودة اساتذة وجميع الحضور الكريم  .اليوم واحيى ىذة الكوكبة 
يتم اختياره لك   اتحدث اليوم  عن قضية محددة وىى االختيار وىى ان تختار لنفسك طريق او

سة جامعة كمية اليند ب التحقتدراستى واطمع االول فى الثانوية العامة و كنت دائما اتفوق فى 
مر وىو كان يستحقيا بجيدة سمت االالقاىرة وكنت زميل لمدكتور احمد زويل ولكن نوبل ح

 .وتعبو
الفنية  عام واحدالناصر رحمة هللا عميو كميتان متميزتان فى  الزعيم السابق جمال عبد انشئ

صاد والعموم السياسية  . واكتشفت ان لدى ميول لمعالقات تة االقوكمي العسكرية لمقوات المسمحة 
اللتحاق بكمية االقتصاد والعموم السياسية بجامعة العامة الدولية واألفق المتسع اكثر ، وقررت ا

القاىرة . ورأيت ىناك االساتذة الكبار بطرس بطرس غالى ، رفعت المحجوب ، تأثرت بيم جميعًا 
  كاسحة . وكان من المعيدين العظام عمى الدين ىالل وكان لو شعبية
التشتت فى فترة من كانت حياتى أفقية فى دراستى ومناصبى وليست راسية شعرت  بنوع من 

حياتى ، القدر سوف يرسم خطوط كثيرة ، بصمات خارجة عن اإلرادة عمينا فقط ان نجتيد ، 
عام فى وزارة الخارجية ونقمت الى البرلمان ،  حضوركم االن الندوة  قرار سياسي  52اكممت 

عموم ن الطيع واجمع من العموم ما تقدر عميو ،خصوصُا أمنك ، اجمع من المعارف ما تست
تقدمت ليس ىناك قيود ، الوعى : االنسان   ىو مصدر الوجود ، الفارق بين شخص وشخص 

سية ، لذلك  ادعوك الى ىو فيمو لمتاريخ ، من ال تاريخ لو ال مستقبل امامو ، التاريخ قضية اسا
يا ب وخرجت ايضأ بنظرية مقتنعءة وانتزاع المعرفة من اى مصدر ان تكون ايجابيًا ار المذيد من الق

وقد ال يقتنع بيا الكثيرون : ان الندم االيجابى افضل من الندم السمبى ، خالصة ىذة التجربة 
لكم  وأتمنىاشكركم جميعاً   واإلفرادىى قضية االختيار من اكثر القضايا تعقيدًا فى حياة االمم 

 جميعا التوفيق وستظل دائما جامعة عين شمس جامعة فريدة  . وشكراً 
 

  خ انهىاء ازكبٌ حسة اندكتىز / َصس سبمل استبذ انعهىو االسرتاتيجيخاالٌ يع كهً

س جياز االستطالع يسبق ورئجياز االستطالع األومستشار اكاديمية ناصر العسكرية ورئيس 
بالقوات المسمحة ونائب رئيس ىيئة البحوث العسكرية االسبق وبطل من ابطال حرب اكتوبر 

 المجيدة 
بسم ميحرلا نمحرلا هللا اوجو الشكر والتقدير لصاحب ىذة الدعوة ، سوف اتحدث عن نقطة وىى  

اطمق النار  اتحدث الى االبناء االصغر سنًا انيم نظريًا ىم األبقى وىم الذين يحممون أعمى من 



المعمومة عمى من خمفيم ولذلك تكون دائماً   عمم والمعمومة وىم األمن عمى توصيل ىذهال
 .  ومة ، العمم يجب توصيمة ليس فقط أن نتعمموسئولين عن توصيل المعمم

اذكر فى بداية  وأناقات مثال المال العسكرى ، ى مصر لماذا تنفق الدولة مثل ىذه النفللو نظرنا إ
لمطائرة   بالنسبةتخرجى فى يوم من االيام  احد الجنود يسألنى الصاروخ الذى نطمقة ما ىو ثمنو 

أن لم او اغمى منيا ، فقولت لو  ثمن  الطائرة يساوى يكون نصف ثمن الطائرة او  قمت يمكن ان
رانك ، البد من ينت الطائرة بيذا الصاروخ  لضربتك الطائرة وضربت من ذلك واىمك وجتضرب أ

ذلك اال تنظر الى ما نتكمفة اذا لم اتعاقد عمى ىذا التسميح واذا لم امتمك مثل ىذا التسميح ما 
تى يمكن ان اخسرىا وبالتالى فى العموم االستراتيجية ىناك استراتيجيتان لمدفاع عن الخسائر ال

دارة امكانيات  اى وطن ، االولى استراتيجية دفاعية وكممة استراتيجية تعنى فن عمم ، حشد وا 
الدولة لتحقيق اىدافيا امام صاحب القرار أمام المسئول عن الدفاع عن وطنو ان يمتمك احدى 

مستوى وكما قال المثل :  اعمى عمىة وىى ان يمتمك قدرات دفاعية جات اما دفاعياالستراتي
كسبان الحرب خسران ، الطريقة الثانية لحماية الوطن ىى استراتيجية ردع يعنى منع واجعل 

 .ات وامتمك قدرات تفوق قدرات عدوى وليا متطمب باالعتداءعدوى يفكر أكثر من مرة قبل ان يقوم 
عمى العالم واوليم  20القدرات ، نحن نمتمك قدرات عسكرية تمثل رقم  ىذه وان اظير لعدوى 

 امريكا وروسيا وىكذا .
القدرات ؟ وذلك من خالل الدخول فى الحروب واالنتصار فييا مثل حرب كيف اظير ىذه 

 من خالل االستعراضات العسكرية والمعارض  مثل الصين وما فعمت . 2125
دى  هىذكل  ونان ، انجمترا ، فرنسا ، قبل عممية النجم الساطع . التدريبات المشتركة مع الي

رسائل ترسل من خالل الجيش المصرى توصيل المعمومة . جدية الردع طالما أشيرت سالحك 
قات العسكرية البد أن تكون ولوالىا ما ارتدع العدو عن البد ان نفيم ان النف.  تستخدموالبد ان 

تكريم االستاذ الدكتور جمال شقرا مستشار رئيس الجامعة والمشرف مياجمتنا . شكرا لكم جميعًا 
  عمى الندوات )أ ، ب سياسة (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 :  االسئهخ
  
 / العامل المؤثر فينا ىو الفن كيف نزود الوعى ونحن يحيط بنا الفن اليابط ؟  2س
 / الدكتور مصطفى الفقى :  2ج
فى كل العصور يوجد الفن اليابط فال داعى لجمد الذات بشكل مطمق فكل ما يتناولو الناس و  

ع فالحرية ام االبداع ، ولكن نرشد ا ر يريده اذا كانت الحاجة ام االخت فن لو خصائصو ويتمقاه من
ئ ، الذوق العام لدفع العناصر االيجابية  لكى نرشد الذوق السائد الى ان نرتفع وليس كل شئ س

عمى االصوات الواعدة والذوق  االفن ىو احدى المغات العالمية االولى وىو يجمع وال يفرق ، ركزو 
الذواق لبارت السمع دع الراقى الذى يدفع الى اإلمام  ليس الكل عمى كممة سواء ولو اتحدت ا

 خذ مسارىا والقبول باالخر يعطى فرصة لمتوسع عمى المدى الطويل . النمطية تأ
 
 ىل تداعيات الحرب فى اوكرانيا اشارة لمحرب العالمية الثالثة ؟/  0س
لم يكن  ألنو/ الدكتور عمى الدين ىالل : احتمال وارد واالرجح عدم قيام  حرب عالمية ثالثة 0ج

بأكمميا والذى يقدم عمييا ىو شخص يأس  وأوروبا ، ستدمر العالم بأكمموفييا منتصر وال ميزوم 
 . ومجنون ومغامر 

م درع الجامعة امعة بتكريم السادة الضيوف وأىدائاألستاذ الدكتور محمود المتيني رئيس الجقام 
  لما قدموه من مسيرة سياسية حافمة .
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