دستىر مصر
الستات عايسة إيه؟

اليظاء مىاطىاث مـسٍاث وبِؼكلىا هف عدد طكان مـس..وشي كل إوظان
عاٌؽ في البلد دي ..ليهم أخالمهم في الحسٍت والكسامت ؤلاوظاهُت والعدالت
ؤلاجخماعُت..وهي اإلاطالب اللي زفعها الؼعب طخاث وزجاله في الثىزة اإلاـسٍت.
وألن الظخاث اجظلمذ كخير فعىدها مطالب جاهُت جخـىا كيظاء..علؼان مطالب
الثىزة في الكسامت ؤلاوظاهُت جخدلم بجد في الؼغل والؼازع واإلاىاؿالث وفي
بُىجىا كمان.
عاًصًٍ دطخىز ًمىع وٍجسم الخمُيز كد البىاث والظخاث في الؼغل والدزاطت وفي
الخعُين في اإلاىاؿب الحكىمُت الهامت وفي الللاء وفي ألاخصاب الظُاطُت وفي
البرإلاان وكمان في بُىجىا.
ده ختى الدطخىز اللي ػغالين علُه كل كالمه للسجالت..لُه ما ًلىلؽ الظخاث
والسجالت..وال اإلاىاطىين واإلاىاطىاث ..ده ختى اللسرن بُلىو ":اإلاؤمىين
واإلاؤمىاث..الـالحين والـالحاث ".وكده ٌعنى..همه بُلىلىا الشم مً
الؼسَعت..بع إلاا ًكخبىا الدطخىز ًكخبىه للسجاله ..كده ًبلي بُخخازوا مً
الؼسَعت اللي ٌعجبهم وَظِبىا اللي مؽ عاجبهم.

عاًصًٍ دطخىز ًخعامل مع العىف كد الظخاث علي اهه جسٍمت واللاهىن ٌعاكب
عليها..وٍدمي البىاث والظخاث اللي بُلع عليهم العىف .ألن مؽ مً خم أي
إوظان في الدهُا أهه ًلسب أو يهين أو ًأذي إوظان جاوى..طىاء ألاذي ده كان علي
الجظم شي اللسب أو علي الىفع شي ؤلاهاهت والظب والخدلير أو عىف جيس ي
شي الخدسغ وهخك العسق والاغخـاب ومهم كمان ًكىن في طسٍلت جدلم ألامان
للبىاث والظخاث.
ما هى العىف بلي كخير كىي لدزجت مخُفت ..وبُدـل لىا وإخىا ماػُين في
الؼازع وال زاكبين اإلاىاؿالث العامت وفي اإلاخاجس وألاطىق وكمان جىه بُىجىا وده
مؤذي لصحت وهفظُت الظخاث والشم ًيخهى..والدطخىز الشم ًلىو ده بـساخت
ووكىح وَعاكب علُه ختى لى خـل جىه بُىجىا.
عاًصًٍ الدولت جمىع بجد كل العاداث اللي بخلس بصحت البىاث..شي الخخان
وجصوٍج اللاؿساث ..وشواج اإلاخعت واإلاظُاز..ألن ده مؽ بع جسٍمت عىف كد
البىاث أل ده كمان ججازة بالبنى ردمين.
وألاطفاو اللي شي والدها اللي الصمً جاز عليهم واػخغلىا وهمه لظت ؿغيرًً وال
اللى ماللىغ خد ًدً عليهم فعاػىا في الؼىازع ..الكالم ده ما عدغ ًىفع وال
هلدز وظكذ علُه بعد الثىزة..الدطخىز الشم ًدمي ألاطفاو دوو وَعلمهم
وَظكنهم وٍلمً لهم خُاة إوظاهُتٌ..عنى مً آلاخس ما ًبلاغ الحكىمت والصمً
عليهم.

وعاًصًٍ ًكىن في هىادي ..الىالد والبىاث ٌعلبىا فيها وٍخعلىا السٍاكت والفً
واإلاىطُلي وٍكىن فيها مكخبت علؼان والدها ًلسوا وٍدىىزوا.
ا
مؽ عاًصًٍ الفلس وال اإلاسق ًدىلىا لعبُدٌ .عنى الدولت الشم جلمً لُىا ولىالدها
خدمت طبُت وعالج مجاوي ..لكل الظخاث ختى اللي مؽ بدؼخغل بسه البِذ..وال
اللي بدؼخغل بالُىمُت أو في الصزاعت.
والشم علي الدولت جلمً معاغ للظخاث اللي مالهاغ دخل ومظئىلت عً أطسة
..ما ًكىوؽ  100جىُه شي ماهى خاؿل دلىكذ..هلـد معاغ ًلمً عِؼت
كسٍمت للظذ ولعُالها وٍكىن كسٍب مً الحد ألادوى لألجس اللي بخددده اإلادكمت.
هفظىا بىاجىا وأوالدها ًخعلمىا حعلُم مجاوى وخلُم بجد..شي الخعلُم اللي في
الدوو اإلادترمت اللى ًبنى لبلدها مظخلبل ًخلي مـس مً الدوو اإلاخلدمت..ومؽ
عاًصًٍ البىاث حظِب الخعلُم بظبب اإلاـازٍف وال جكلفت الدزوض
الخـىؿُت..وال إلن فسؾ الؼغل كلُلت..وال شي ما بِخلاو اإلاهم الىلد ألن البيذ
مظيرها للجىاش..الكالم ده عُب ٌظخمس..البيذ الشم ًكىن لها هفع الحلىق شي
الىلد بالخمام والكماو.
ٌعنى علؼان ًبلي فى مظاواة..هبلى مدخاجين الظخاث جخىظف وجكىن الدولت
مظئىلت عً جدًبهم وجطىٍس مهازاتهم بؼكل مظخمس .واللي مً الظخاث عاٌؽ في
السٍف وال بدؼخغل في الصزاعت الشم ًكىن عىدها مُه للسي..وحعلُم خاؾ بخدظين

ألازق واإلادـىو..وخماًت للمىاش ي مً ألامساق اللي بخمىث الحُىاهاث اللي هي
زاطماو ألاطسة
مهم خالف لكل الىاض ..إن كل أطسة ًكىن لها طكً ؿحي ..جدخله الؼمع
وفُه مُه هلُت وؿسف ؿحي وكهسبا ...ما ًىفعؽ مالًين ألاطس حعِؽ في العؼؽ
واإلالابس والعؼىائُاث بعد كده..أماو إخىا عملىا الثىزة لُه؟
عاًصًٍ ػسطت جخدم الؼعب ..مؽ جكىن طُف علي زكبخه ..مؽ عاًصًٍ
الؼسطت جدخل بُىجىا بدون اطدئران وتهُىا وال تهين والدها أو أشواجىا..واللي
ٌعمل كده الشم ًخعاكب هىه واللي اداه ألامس..والشم كمان ًبعدوه عً العمل مع
الجمهىز..الشم الدطخىز ًلىو بـساخت إن الخعرًب أو إهاهت الىاض جسٍمت
وكمان مخلت بالؼسف.
عاًصًٍ اللاهىن ًخطبم علي كل الؼعب مً الغفير للىشٍس..مؽ واخد ًىلسب إلاا
ًمىث علؼان غسامت بعؼسًٍ جىُه وواخد يهسب بعؼسًٍ ملُاز جىُه.
وكمان الشم ًكىن في عدالت في جىشَع الدخل..مؽ واخد ًلبم  100جىُه في
الؼهس وواخد ًلبم  100ألف جىُه في الؼهس.
واللساًب هي كمان ليها خكاًت..الغنى بِخعامل شي الفلير..والعدو إن اللي دخله
في الظىت ٌظاوي الحد ألادوى اللي جددده اإلادكمت ًكىن معفي مً
اللساًب..وبعد كده اللساًب جصٍد مع شٍادة الدخل.

عاًصًٍ هجُب هىاب الؼعب وزئِع الجمهىزٍت بئزادجىا ..ال بالتزوٍس وال بالسػىة
وال بظبب هلف اإلاعلىماث..ومهم ؤلاعالم ًكىن ؿادق وٍدي كل مسشح فسؿخه
علؼان ٌؼسح لىا هاوي ٌعمل إًه وخُعمله إشاي وفي شمً أد إًه..علؼان هكىن
علي هىز ووعسف هداطب اللي بُخلي بِىا .ومهم ًكىن هف مجلع الؼعب وال
مجلع الؼىزي مً الظخاث..ومفسوق كمان الجمعُت اللي بخعمل الدطخىز
ًكىن هـها طخاث.
عاًصًٍ هلىو زأًىا مً غير ما هخعسق إلاؼكلت..هكخب في الجساًد وال الىذ..هسطم
..هخكلم في الخلُفصٍىن..وعمل اعخـام وال إكساب وال مظاهسة..هجخمع مع هاض
جاهُت ووعمل جمعُت أهلُت وال هلابت وال زابطت..مؽ هي دي الحسٍت؟
الدطخىز ده العلد اللي بِىا وبين الدولت..وإلاا بىكخب علد بِذ وال خخه أزق
بىدكم ووظأو اإلادامين ووعمل كماهاثً..بلي مً باب أولي هدكم في الدطخىز
وهساجع ووظأو وهسفم اللي مؽ مىافلين علُه..ألن العلد اإلاهم ده هى اللي
بُلمً لُىا خلىكىاٌ..عنى الشم الدطخىز ًخكلم علي خلىق كل الىاض وكمان
ًكىن فُه جصء بِخكلم عً خلىق الظخاث وألاطفاو وٍدط اللماهت اللي جلمً
إهىا وعسف هخمخع بالحم ده ..مؽ ػىٍت كالم وخبر علي وزق وخالؾ.
الظذ شي الساجل ..والدطخىز الشم ًلمً وؿىو الحم لكل الىاض ..الساجل
والظذ..اإلاظلم وغير اإلاظلم..ألابُم وألاطمس..الفلير والغنى..الـعُدي والىىبي
والظِىاوي ووالبدساوي واللاهسي
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