أخبار
جامعة بنها
الخميس1058/3/51 :

في مؤتمر المىاطنة والقانىن بجامعة بنها
عميد كلية الحقىق :علي الجامعات المصرية ترسيخ مباديء المىاطنة
أكد الدكتور /السيد فودة  -عميد كمية الحقوق جامعة بنيا
ورئيس مؤتمر المواطنة والقانون الذي عقد اليوم عمي أىمية
المواطنة والشعور باإلنتماء والوالء لموطن فيي مصدر
اإلشباع لمحاجات األساسية وحماية لمذات من األخطار
المصيرية ،مضيفا أن المواطنة ىي العالقة بين الفرد
والدولة والتي يحددىا القانون وما تتضمنو تمك العالقة من واجبات وحقوق متبادلة.
جاء ذلك خالل كممتو بالجمسة اإلفتتاحية لممؤتمر العممي السنوي الثاني عشر لمكمية عن
المواطنة والقانون برعايو وحضور الدكتور /السيد يوسف القاضي  -رئيس الجامعة
والمستشار /عدلي حسين  -محافظ القميوبية األسبق وعدد من عمداء الكميات والوكالء
وأعضاء ىيئة التدريس والطالب.
وقال فودة أن مفيوم المواطنة يتأثر بالنضج السياسي والتطور اإلجتماعي والمتغيرات
العالمية الكبري ،مشي ار أن كل فرد لو الحق في الحياة والحرية واألمان وأن الناس جميعا
سواء أمام القانون.
وأضاف أن الدستور المصري الصادر في  58يناير  1052نص في مادتو األولي عمي
أن نظام مصر جميوري ديمقراطي يقوم عمي أساس المواطنة وسيادة القانون ،كما نص
في مادتو الثالثة عمي أن الشعب يصون وحدتو الوطنية التي تقوم عمي مباديء المساواة
والعدل وتكافؤ الفرص بين المواطنين واحترام حقوق اإلنسان وحرياتو.
وطالب عميد حقوق بنيا بتفعيل دور الجامعة في تعزيز قيم المواطنة خاصة في ظل
المخاطر التي تفرضيا العولمة الثقافية عمي مبدأ المواطنة ،وأن تساىم الجامعات المصرية
في التأسيس لمجتمع المواطنة بإطالق مشروع مجتمعي عن المواطنة يشترك فيو نخبة من
أعضاء ىيئة التدريس إلعالء مبدأ المواطنة وتفعيل دور األسرة والجمعيات األىمية لغرس
قيم حب الوطن واإلنتماء إليو.

أخبار
جامعة بنها
الخميس1058/3/51 :

ومن جانبو أكد الدكتور /محمد منصور حمزه  -وكيل كمية الحقوق لشئون التعميم والطالب
ومقرر المؤتمر أن المواطنة تعني اإلرتباط الكامل بين اإلنسان ووطنو ،والقائمة عمي
العقيدة والقيم واألخالق لمتمتع بالحقوق وأداء الواجبات بعدل ومساواة ،لتحقيق اإلنتماء
لذلك الوطن وتحقيق األمن والسالمة.
وأضاف حمزة أن الشعور بالمواطنة من أىم الدعائم المجتمعية التي تحافظ عمي استقرار
الوطن من خالل المشاركة اإليجابية في أنشطة المجتمع ،مشي ار أن كمية الحقوق جامعة
بنيا نظمت ىذا المؤتمر إدراكا منيا بأىمية المواطنة ،حيث وجد المؤتمر اىتماما كبي ار من
الباحثين داخل مصر وخارجيا وبمغ عدد األبحاث المشاركة في المؤتمر  21بحثا.
وقال حمزة أن ىذا المؤتمر يأتي قبل أيام قميمة من حدث ميم تتجو إليو أنظار العالم أجمع
وىو اإلنتخابات الرئاسية لمصر ،موضحا أن المشاركة السياسية الفعمية واجب وطني وحق
ال يجوز التقاعس عنو ،مطالبا بأن يكون لممواطنين دور إيجابي في ىذه اإلنتخابات
لنشارك في بناء مصر ،ولنثبت لمعالم أننا شعب يقدر المسئولية ويقدم الواجب الوطني.

