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 اإلخاللمواد ىذا الدستور على جملة رىيبة من  تنطوي
على جرائم حقيقية  ينطوينو إبالحقوق العامة للشعب، بل 

شك، محاولة  أدنىنو دستور الثورة المضادة بال إحقو،  في
ياسية واالقتصادية وسلب ما اكتسبو الستعادة الهيمنة الس

ىو  مجرى الثورة، أثناءالطبقات الفقيرة من حريات وحقوق 
، ال يقدم مكاسب نة لكل ما استهدفت الثورة تحقيقوخيا

 أكاذيببالنسبة للشعب يقدم  أماسوى للرأسمالية المصرية، 
 .وراء عبارات مزخرفة تحتفي وأوىام



  

 

  



5 

 مقدمة

اجمللس العسكري وتنظيم اإلخواف ادلسلمُت ومباركة ورعاية  يف إطار صفقة سياسية بُت
اإلدارة األمريكية، وصل اإلخواف إذل احلكم. وكاف على اإلخواف قبل أي شيء قطع 
الطريق أماـ استمرار الثورة، وتوفَت استقرار للدولة ادلصرية والطبقة الرأمسالية، بعد ذلك تأيت 

استحواذ  زلاولة  تزاؿ حذرة ذباه الطبقة اليت العملية توسيع النفوذ واحلصص بُت أجنحة 
على كافة ادلقاليد، وإعطاء الضمانات ادلالئمة لالمربيالية األمريكية  اإلخواف وأنصارىم

واالحتالؿ الصهيوين، ىذه األمور كاف على اإلخواف اجنازىا معاً، إال أف العقبة األكرب  
، اف أو حىت اليت عارضت وجودىمكانت طموحات وتطلعات اجلماىَت اليت بايعت اإلخو 

إذا دل يلبوا خواف تلك اجلماىَت اليت كانت على أىبة االستعداد لالنقالب على اإل
إف حىت و  ،تصر على حتقيقها أىداؼ ومطالبوذلا  يثور ترقب يف حالة هنا طموحاهتا، إ
لب عاجلة التنظيم الثوريُت ( يف مطابسبب مشكالت الوعي و ىداؼ ثورهتا )اختصرت أ

 ن تعامل بكرامة.أ، و عاجلةاقتصادية صالحات بسطها استقرار األحواؿ وربقيق إأ
مريكية وما قدموه من ضمانات، أف اإلخواف اكتفوا بتحالفهم مع اإلدارة األ إال

حواذ ليس فقط على مقاليد احلكم جنحة الطبقة احلاكمة يف عملية استانقلبوا على أو 
بذلك وسعوا جبهة ادلتذمرين لتضم ؽ، و السو على مفاتيح االقتصاد و  يضاً ولكن أ

دبطالب اجلماىَت الشعبية، واستخدموا العنف يف  يعبئواالبَتوقراطية القدشنة يف الدولة، ودل 
ـ الساخنة يف لغااأل من بكلمة زادت. و اجهة مظاىرات االحتجاج على حكمهممو 

من أف  غضب بدالً زفرت الثورة ب ىكذا  زالتها،ادلسرح االقتصادي واالجتماعي بداًل من إ
حبكم اإلخواف، لكن خوؼ الطبقة  تطيح هتيأ الواقع النتفاضة ثورية ، و زبمد أنفاسها

نظموا ين أذلإاحلاكمة من أف سبتد االنتفاضة الثورية إذل حكمهم وامتيازاهتم، دفعهم 
جبهة ػ"فيما مسي بالطبقة  يومثقف صالحيُت من اليسار والقوميُتاإلويتحالفوا مع  أنفسهم

ليس رلرد اإلطاحة حبكم و على وجو السرعة  "ظامالن"نقاذ كاف ادلطلوب ىو إ  ،"نقاذاإل
دارة ادلشهد " تتجهز إلالعسكرية"خر كانت مؤسسة القوة اإلخواف، على اجلانب اآل
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صالحيُت اليت تفتقد إذل سند ال تثق بقدرة الليربالية واإلمن ناحية وادلرحلة، فهي 
 وامتيازاهتا اليت ترغب يف ضبايتها،فضالً  اخلاصة مصاحلهاذلا من ناحية أخرى ، و صباىَتي

يونيو وما  03حداث يف . ىكذا جرت األىم للنظاـ ككلاألعن كوهنا الظهَت ادلسلح و 
شهد من اجلهة دلدار العسكريوف اأ، و ث خرجت االنتفاضة الشعبية من جهةتاله، حي

 خرى. األ
حكومة مؤقتة. " مؤقت و يشكلخواين وتنصيب رئيس "اإل 2302مت إسقاط دستور 

 ويف اخللف كاف وزير الدفاع ورللسو العسكري ىم احلاكم الفعلي للبالد.
 اً خواف شنوا حرب، فاإلحىت اآلن تزاؿ غَت زللولة ال -نقاذ النظاـ إ-نقاذ لكن مهمة اإل

وارتفعت وتَتة لردع األخوان،من رجعية مسلحة ضد اجلماىَت، مث تدخل العسكريوف واأل
 ادلسلحة. ادلواجهات

، نقاذ النظاـإال أف اإلخواف ومقاومتهم ليست اخلطر الوحيد أو األىم يف طريق إ
من تقدًن  بدالً ت شعبية جديدة، و انفجار ستعادة االستقرار وفرض النظاـ يتهددىم افا

انتشارىا تنازالت حقيقية للجماىَت ادلًتقبة رفعت القوات ادلسلحة مستوى تسليحها و 
من العصابات  - قل بكثَتأ -بدرجة ، و " من اجلماىَت باألساساخليةالدلتأمُت اجلبهة "

ف تستمر فرض الصمت على اجلماىَت احتاجت أ ف زلاولةاجلهاديُت. بل إخوانية و اإل
سالمية عمال العصابات اإلأ، قدمت ماـ اجلماىَتأخواين " اجلهادي واإلرىاباإلفزاعة "

، واضطرت القيود وتوسيع حصار اجلماىريفرض  ريعة مناسبة ألجهزة الدولة يفذادلسلحة 
و تتحول أخوان عالمهم باإلأاختاذ وضع الًتقب حىت ال ختتلط  ذلإقوى ادلعارضة األخرى 

 .ةسالميذل دعم للعصابات اإلإمعارضتهم 
ن أذاهتا على  غري قادرة يف، وربمل أي وعد للجماىَت دل تكنولكن ىذه ادلواجهات 
، لذلك طرد شبح الثورة من مسرح األحداث وأ ،ى النظاملقو  سبهد الستعادة االستقرار 
دعم قوى ب جلنة اخلمسُت، تشكلت على التوازي من ادلواجهاتفقد دارت عملية سياسية 
لتمهيد بدأ و فيما يشبو السرية، مسودة دستورأعدت و ،ينتهاز من الناصريني واليسار اال

جبهة  لدولة، ومثلت تيارات، مثل اجلنرال اوزارة؛ رئيس و النتخابات شكل حكم جديد
 اجلنرال. ينقاذ دور مساعداإل
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أف غلب مطالب الطبقة احلاكمة وممثلي مصاحلها الليرباليوف و كاف على الدستور تلبية أ
القوميُت اليسار و  يصالحيذل إإالصياغة،لفاظ و ، ردبا ال تتعدى األصالحات تافهةيقدـ إ

المتيازات الفاحشة ربصُت ا خرآ ءشي أيان عليو قبل ك يف العملية، وادلشاركُت
احلاكم الفعلي والظهَت منها امتيازات اجمللس العسكري ) يف ادلقدمةدلؤسسات احلكم، و 
. دبا يف ذلك ن كافة القيود الدستورية السابقةطالؽ يد رأس ادلاؿ مإالعسكري للطبقة( و 

الدساتَت فالحُت اليت نصت عليها % ( عماؿ و 53جوازي من نسبة )ربرير الربدلاف الرب 
 .، واالعًتاف بسيادة قوانني السوقالسابقة

، دستور ثورة، عقد ؛ دستور جديدومت تسويق الوىم التقليدي الكبَت حوؿ الدستور
، استقرار دستوري، فجر جديد. ىذا ، نظاـ دستوري جديدصالحات دستوريةإجديد، 

 ،ستوريزندث حوؿ أي دستور أو تعديل داخلطاب موجو للشعب ربديدًا خلداعو، و 
تلك  ضخامة لكن اجلديد يف األمر ىوو  مت على خلفية انتفاضات رتاىريية، اذإخاصة 

اليت انطلقت تتغٌت دبزايا لطبقة الوسطى ا ياليسار ومثقف يصالحيمن إنتهازية اال اجلوقة
تربره أماـ كافة االنتقادات ادلوجهة إليو؛ إنو أفضل دستور ممكن يف الدستور اجلديد، و 

 تثبيت لقطة صغَتة زلاولة ىذا اللغو الذي ينطلق من  وكل ت القوى الراىنة،ناإطار تواز 
 ات.شريط كبَت لدراما مليئة بادلفاجئ يفعابرة 

وذلك رغم اعتقادنا انو لن يكتب  ، يف ىذا ادلقاؿ نتعرض ألوىاـ النصوص الدستورية
 احلاكمة الطبقة . فالتالية سوؼ تقتلعو من جذوره ف رياحاً أف عمره قصَت، و ألو احلياة و 

ر يقدـ حد أدىن من اإلصالحات لتسكُت عوامل وال الدستو  ،تقدمي تنازالت يف راغبة
يفتح أوسع األبواب لتوحش وعلى العكس فإنو . التململ لدى اجلماىَت ادلًتقبةالغضب و 

 للجماىري. القمع البوليسي والعسكريو  ،للفساد احلكوميو  ،كرب للرأمساليُتأ
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 ر كاذبجف  دستور مسخرة و 

دياف، ة الدستور؛ مصر مهد األت ديباجءسخيفة ورطانة مملة، جا إنشائيةبعبارات 
ليس … ، راية رلد األدياف السماوية جداد اخلَتة، اربدت إرادة األوطن خالد للمصريُت

نو اذلذيان يطل من إ نشاء يف مدرسة ابتدائية بل نصوص ديباجة دستورىذا درس إ
 .ادلقدمة

وؽ الثقافية لقطاعات من ادلصريُت، رغم التبجح تبدأ مصادرة احلق الديباجةتلك  من 
، فقط اللغة العربية اللغة األمازيغية رلهلُت سباماً فاللغة النوبية و  "متساوون في الحقوق" هنمبأ
كلغات رمسية،  ليست بدعة يف الدساتَت النص على أكثر من لغةو  ،" وال غَتلغة رسمية"

 بنائها يف تعلمها وتعليمها واستخدامها مع الدولة.حق أأو حىت االعًتاؼ بوجودىا و 
التفاىة  "،نًتؾ رطانة الديباجة التساوي في الحقوقَته يكشف كذبة "غىذا اإلنكار و 

 .لنرى النصوص
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 القضايا االجتماعية في دستور"ىم"

؛ غلب ادلواطنوف من الطبقات الفقَتة والكادحة بالشأف السياسي ادلباشرال يعبأ أ
هنم يهتموف مباشرة دبا . إخلا… ، اختصاصات الوزارة ، سلطات الرئيسكمشكل احل

رغم العمل، العالج، السكن، والكرامة. و  ؛سيقدـ ذلم يف اجملاؿ االقتصادي واالجتماعي
 تفاصيلها ليس ىامًا يف ذاتويف اجلزء منو ادلتعلق بالسلطة و  نوإال أ،أذنية اجملاؿ السياسي

رض الت خنبوية، إنو مهم فقط إف نزؿ من مساءه اجملردة على أشنثل انشغاو لدى اجلماىري، 
، عدا ذلك يكوف ادلهم ىو شكاؿ سلطة شنارسوهنا ىمو اجلماىَت يف أالواقع والتقطت

على السلطة  ن تستورلأ، طادلا دل تقرر اجلماىري بعد الحات ادللموسة يف أوضاعهمصاإل
ما يقدمو ذا إ لنرى ،عهاوضاصالحات مناسبة ألإتنتظر فقط  ي، ومن فهفسهابن

 صالحات هتم القطاعات الشعبية.من إ "ىمدستور"

 السكن: احلق يف .0

قضية الطبقات الفقَتة على وجو احلصر، ىؤالء الذين  قضية السكن يف مصر ىي
 ةو شقق صغَت أ، غرؼ ة، مناطق فقَتة تتكدس فيها القمامأو عششكواخ أ يسكنوف يف

 يف اجلنوين اخلدمات، االرتفاعمن ادلرافق و  ةرومزل ةيتكدس فيها البشر، مناطق عشوائي
 ةالصغَت  ةمكاف احلياز  من وضع استقرار يف ةسر زنـر األ يرنار، عقد السكن ادلؤقت الذاإل

بسط أ و الريف، والنتيجة يفأ ةتزاحم السكاف، ادلناطق اذلامشي ، الورش اليتدائماً  ةادلهدد
 ة، زيادة التشرد وسكن األرصفةدة العنوس، زياةسر أبناء الفقراء عن تكوين أصورىا عجز 

 و ادلقابر.أ
، فماذا قلة أو انعداـ فرص العملو  ،بالدخوؿ احملدودة زمة السكن مرتبطة عضوياً أ

 ىذا الشأف؟ يف ةللطبقات الفقَت  ةيقدـ دستور ادلساومات الفوقي
  الدستور من ثالث فقرات؛يفة انو يقدـ ماد
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 :(89)المادة 
 :الفقرة األوذل

بما يحفظ من والصحي، المسكن المالئم واآل يف "تكفل الدولة للمواطنين "الحق"
 ".ةاالجتماعي ةيحقق العدالالكرامة اإلنسانية و 

ال حىت خبطو زلددة لتسكينهم، بتسكُت ادلواطنُت و  " الدولةتلتزمة ال "تلك الفقر  يف
، ةاحليا السفر واحلق يف ، مثل احلق يف السكنيف "الحقأف يكوف ذلم "هنا تلتـز فقط بإ

ة على تأجَت ة ادلواطنُت على استعمالو، قدرهتم ادلاليمرىونة بقدر  "الحق"لكن ممارسة ىذا 
ة، لك حق واذىب لتزاـ الدوللن شننعك أحد مادمت قادراً، ىذا ىو ا، و سكن مالئم

نت ال مشكلة فتلك مشكلتك أ مالياً  ف كنت غَت قادرإ، و الستعمالو حسب قدرتك
 .السكنيء ملموس حلل مشكلة ش أيباختصار ال تقدـ  ة، ىذه الفقر ةالدول

 :ةالثاني ةالفقر 

سهام تكفل إ، و ة لإلسكان تراعي الخصوصية البيئيةوطني ة بوضع خطةتلتزم الدول"
 ساسية،ومدىا بالمرافق األ تنظيم أرض الدولةتنفيذىا، و  يف ةوالتعاوني ةالمبادرات الذاتي

بما يحقق  ،القرى واستراتيجيو لتوزيع السكانإطار تخطيط عمراني شامل للمدن و  يف
 ".ةجيال القادمة للمواطنين ويحفظ حقوق األلصالح العام وتحسين نوعية الحياا

صر التزام الدولة على رلرد يقت اليت ةىداؼ تلك اخلطأي ، ما ىة لإلسكافخطة وطني
ه األسئلة كلها غري ىامة ألن تلك، اخلطة موارد؟ ىذ ي، ومن سينفذىا، وبأوضعها
 . لنرى ... اخلاص وشركات ادلقاوالتع للقطاع ، ليست سوى رلرد تشجيالوطنية
 ةحياء القدشن، األغَتىاة و بُت ادلناطق احلار  الفارؽ مثالً  ؛"مراعاة الخصوصية البيئية. "0

ليس حلل و  ةمراعاة تصلح جللب السياح، ، البيئة الصحراوية، ..... اخلةوطرزىا ادلعماري
 .أىداؼ اخلطةوذل أ يسكاف الفقراء، تلك ىإ مشكلة
القادروف على البناء لدستور خياطب ا ؛"التنفيذ عاونيات فيوالت المبادرات الذاتية إسهام". 2

ة ن من الطبقيبناء القادر بُت أ يةتعاونمشروعات  ،ثرياءأشداص أو العقاري، مقاولوف أ
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سوى ردبا العمل   "ةالوطني تلك اخلطة"ذلم، ال مكاف للفقراء يف الوسطى لبناء أبراج سكنية
 و غَتىا.اج أبر  تلك األالسكن يف بداً ، وليس أودىان كعماؿ بناء

مشروعات أو عمارات أو قرى  ىدافو؟ما أ؟ و ؛أي تنظيم"ةالدول تنظيم استخدام أراضي". 0
 فعالً  ة؟ الدولي الدخلو زلدودللفقراء أ دل نالحظو يقدـ سكناً  ، ىل شبة نصسياحية
 ، مثالً  يصالح الزراعتطرد منها فالحو اإل يضاً ة عن تنظيم أراضيها، ولكنها ألئو مس

ذل منتجعات، جزر إرعني من اجلزر النيلية لتحويلها جالء ادلزاإوتساعد ادلستثمرين على 
 يف ياحلقيق ةىذا ىو تنظيم الدولالوراق والقرصاية مؤشر على السياسة الفعلية للدولة، 

 .ة اجلديدةظل سياسات السوؽ والليربالي
تقدًن  بداً أ ة الفديمة ال تعٍتىذه العبار  ؛"السكانعادة توزيع ي شامل وإتخطيط عمران. "4

رض ورفع ذتنها لديهم لتسليع األ ذتة ختطيط فعالً  .ن مالياً ي لغَت القادريسكن مالئم وصح
، ، زلطة مًتو الزمالك منوذجاً ثرياءحم الفقراء األاحياء حبيث ال يز األلتقسيم عادة اإو 

 ارات ومشاريع ....... التخلص من البيوت الفقرية وسكاهنا  لبناء عم
اطن احملرـو من فادلو  ة للسدرية،مثَت  ؛"للمواطنين ةتحسين نوعية الحيا" ةخَت األ ةوالعبار . 5

ىا ىو ، عن العالج والتعليم فضالً  عمل بأجر مناسب، شنكنو من استئجار سكن مالئم،
جر العمل واأل سنرى الحقاً  التزامات الدولة، و السكن ادلالئم يتبدر وال وجود لو يف

 ".ةتحسين نوعية الحياالعالج ، مث نتحدث بعد ذلك عن "و 
 :ةالثالث الفقرة

ة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل إعادة شامل ةقومي ةبوضع خط ةتلتزم الدول"
كفل ة، وتومرافق، وتحسين نوعية الحياة والصحة العام ةساسيأ ة، وتوفير بنيالتخطيط

 ".مدة زمنيو محددة ة خاللتوفير الموارد الالزم

دة ة شدي" فهذه الفقر ةتحسين نوعية الحيا" ةالكوميدي ةض النظر عن تكرار اجلملبغ
ىى ادلدف، و  ة يفمناطق سكن الطبقات الفقَت  غالباً  يالعشوائيات ىة، ما يسمى باخلطور 

براج كبَتة ورلمعات أمكاهنا فنادؽ و  كواخ لنبن ا تلك األزيلو أ، مطمع كبَت للمستثمرين
ضد الفقراء، ادلثاؿ البارز  ةمن الدول ةحرب ادلستثمرين وبتواطؤ ومشارك ة، تلك ىيذباري



  دستورىم بُت أىداؼ الثورة ومناورات الثورة ادلضادة

02 

ربت شعار و  عتباره عشوائياً ، ابو العالأبوالؽ  يىنا ىو منطقة مثلث ماسبَتو، ح
 ةيقتلع الفقراء من بيوهتم وىدمها لبناء مشروعات استثماري "عادة التخطيطإ"و "أالتطوير"

حكاـ اخلناؽ إل "،تلتزم"هنا أ ىنا فقط أعلنت الدولة، و وسط العاصمةبالقرب من النيل و 
التطوير ير، و توفر ذلم ما يلـز للتطو أباستمرار سكاهنا فيها  على الفقراء، فال التزاـ مثالً 

مشكلة السكاف بطرؽ مثل مساكن  ستحل الدولة، و ليس السكافو  ييستهدؼ احل
" ادلدينة عادة تخطيطإإطار" على طبق من فضة للمستثمرين يف تقدـ ادلنطقةو  ،النهضة
 .توالعشوائيا
تلك  يفف ،ف اجليش سيتوذل ىذه العملية ادلشبوىةالكارثة الوشيكة ما تردد عن أو 

ماـ ، سيقدموف للمحاكمة أخالئهم من بيوهتمإو اف هتجَتىم أاحلالة لو رفض السك
ف نفصل أ.وال رنب قمع عسكريعن ما سيتعرضوف لو من  زلاكم عسكرية فضالً 

 أف نتغافل عن أنو يضع النصوص اليتالنصوص عن سياسات النظاـ وتوجهاتو، وال رنب 
 ينفذ هبا مصاحلو وسياساتو.

خطر أ، ونصوص الدستور حوؿ قضية من اخلطة القوميةاخلطة الوطنية، و  تلك ىي
 0، نس وعانسةمليوف عا 9، على األقل مصر قضايا عشرات ادلاليُت من الفقراء يف

 شد.أ يمليوف متشرد ...... والباق

 الغذاء:  احلق يف .2

 :(:8)المادة 

لكل مواطن الحق في غذاء صحي وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد "
الغذائية للمواطنين كافة. كما تكفل السيادة الغذائية بشكل مستدام، وتضمن الحفاظ 

 ".وأصناف النباتات المحلية للحفاظ على حقوق األجيالعلى التنوع البيولوجي الزراعي 

، أو ملموس يالتزاـ حقيق  تطلق يد الدولة من أيهنا نفس الصياغات التافهة اليتإ
حد من ، لن شننعك أشبن الكيلو كذا و السمك مثالً "، اللحم ألك الحق في الغذاء الصحي"

، ي طريقةتدعمو بأهنا سوف أ وأ، أو بسعر خبس هنا ستقدمو رلاناً أ ةشرائو، دل تقل الدول
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" ىو ال شيء الحق"، وتشجيع ادلستثمرين، ىذا ةاالقتصادي فهذا مناقض للسياسة عذراً 
، مرتبات تتيح لك ذلكجور و أ ، يفالقدرة الشرائية طالؽ، فادلشكلة تكمن يفعلى اإل

إنو ة،سديف لذلك فهذا النص رطانةو يقررىا السوؽ وادلستثمرين وليس نصوص الدستور، 
، ال تكلف ولة احلق يفد، تلك العبارة، تكفل اليليس حق فعلرلرد ديكور دستوري و 

رة خادعة ، وألهنا عباموال رجال األعمالأادليزانية قرش واحد، وال تأخذ قرش واحد من 
 فاظ على حقوق األجيال القادمة، شكراً حلان دتتد لألجيال القادمة، أكن ، ديومزخرفة

 دل تأتى بعد فقد حفظ ذلا حقها من الرطانة الدستورية. اليتجيال للدستور من األ
 .ال يوفر لكم طعاـالدستور ال يضمن لكم سكن و  .. يها الفقراءأ

 :العملاحلق يف  .0

 :(21)المادة 

مواطن بالعمل جبراً،  يالعمل حق، وواجب، وشرف تكفلو الدولة. وال يجوز إلزام أ"
إال بمقتضى قانون، وألداء خدمة عامة، لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخالل 

 .بالحقوق األساسية للمكلفين بالعمل

و تلتـز بتوفَت فرص عمل للدررنُت أ ولكن الدولة ال ، حسنا  "حقمرة أخرى العمل "
 عيُت من تشاء، فال تكافؤ يفو ت توظي  أالعاطلُت، والشركات اخلاصة ال قيد عليها يف

أو بشروط توظي  زلددة، لزاـ عليو بنسبة عمالة معينة، إ، ال الفرص أماـ القطاع اخلاص
تنهار  على زلكو ربديداً ال اخلاص، و القطاع العاـ و  ومن مث ال قيمة ذلذا النص ال يف

 .ُعلم "،العمل حق"أف، يبقى لنا الفرص كذوبة تكافؤأ
 :(21)المادة 

ويحظر فصلهم تعسفياً، وذلك كلو  ...تلتزم الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، "
 ".على النحو الذي ينظمو القانون

ة على حقوؽ ذل القانوف، وقانوف العمل ادلوحد ادلعموؿ بو يعد كارثزنيل الدستور إ
مر ، ىذا أظره الدستورزن يف الفصل التعسف، ادلهم ىنا أخرلو رلاؿ نقاش آ، و العماؿ
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 ستوقع العقوبة اليت يف دل يعبأ صاحب العمل بنصوص الدستور ما ى، و لكن إرائع
لكو ، كل ما شن، ال توجد أي عقوبة على صاحب العملمن ذكر عقوبة !!عقوبة .. ؟عليو

وال شنكن أف يفرض على صاحب العمل  عن الفصل ، العامل ىو رفع دعوى تعويض
، فليذىب العامل إذل صحاب العملأ، لن خني  ، ال بأسسيتشرد،  إعادتو للعمل
 .ةنو شرؼ تكفلو الدول... إ  فعالً  احملاكم خل  دعوى التعويض، يف اجلحيم وليجري

 احلق يف الصحة .4

 :(29)مادة 

الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة،  يلكل مواطن الحق ف"
تقدم خدماتها للشعب  يوتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة الت

 العادل. يودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارىا الجغراف
من %  1للصحة ال تقل عن  ية بتخصيص نسبة من اإلنفاق الحكوموتلتزم الدول

 تتصاعد تدريجيا حتى تتفق مع المعدالت العالمية. يإلجمالا يالناتج القوم
شامل لجميع المصريين يغطى كل األمراض،  يتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحوتل

 اشتراكاتو أو إعفاءىم منها طبقاً لمعدالت دخولهم. يوينظم القانون إسهام المواطنين ف
حاالت الطوارئ  يبأشكالو المختلفة لكل إنسان ف ويجرم االمتناع عن تقديم العالج

أو الخطر على الحياة.وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع األطباء وىيئات التمريض والعاملين 
 .يالقطاع الصح يف

وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة 
خدمات  يف يقطاعين الخاص واألىلبالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة ال

 "الرعاية الصحية وفقاً للقانون.

مواطن  ، لكل  يءش أيب ال ربمل التزاماً  اليت ةماـ تلك العبارة ادلراوغأ حنن رلدداً 
رديئة كومية ادلرافق العالجية احلإف كنت تقدر ..،  اذىب واستعمل ىذا احلق  ،"الحق"
، ديثةأجهزة عالجية حدوية للمرضى باجملاف، وال يتوفر فيها ال تقدـ ألفضيحة، و ذل حد اإ
ىذا ىو ، فالعالج ليس باجملان ، ،تقريباً  يءف ينفق على كل شأفيها  يضطر ادلريض و
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فحوص ذل إزنتاج  حىت ىنا  ي، فيما عدا شبن كش  الطبيب والذاحلق يف الصحة
هنم ال اء شنوتوف بسهولة ألمن ادلرضى الفقر  ف كثَتاً إ، فقة ادلريضشعات ذبرى على نأو 

 .حوص أو العالجشنلكوف شبن الف
 مث ماذا ... 
 الناتج القومي% من 0ستدصصفظ على مرافق الصحة احلكومية ، و الدولة ستحا

واليت لن تصل إليها ادليزانية مرة واحدة، بل  -الناتج القومي % من 0ـ . ىذه الللصحة
العالجية  ال تكفى جملرد صيانة ادلباين -سنوات حسب ادلادة االنتقالية  0على مدى 
أماـ طوفاف من ، وذلك و معداتأجهزة أال تكفى لشراء  ماليات نظيفة،سرة و أوشراء 
دعم الطاقة نسبة قل بكثَت من إهنا أمراض ادلستوطنة وادلومسية والبيئية واخلطَتة والدائمة، األ
 فهو ليو أمُت الصحي ادلشار إالتما أ.صحاب الشركات وادلستثمرينالدولة أي تدعم بو الذ

أمامك إجراءات  اشًتاكو عفاء من، وإف شئت اإلدلن يقدر على دفع اشًتاكو وليس رلانياً 
وىو  -طباء يف ربسُت أوضاع األفقط  تلك ادلادة زلصور لتزاـ الدولة يفا إف.مهينة معقدة

يتاح  يحقيقليس تقدًن عالج لكنو دبثابة تنازؿ أماـ ضغوط األطباء و و  -مر ىاـ أ
 للفقراء.

 :تعليمق يف الاحل .5

تقدم  اليت جنبيةاألاجلامعات اخلاصة و ادلدارس و  ، عن ىل حنتاج للحديث عن التعليم
توفر  واليت، تطيع الفقراء رلرد االقًتاب منهاال يس واليت، دراسة الئقة وأماكنتعليم متطور 

  ورشة للمساعدة يفللعمل يفبنو الفقَت سَتسل ا رب العائلة.يهاجيفرص حقيقية للعمل خلر 
بناء أ أماـفرص توظي  اخلررنُت شبو معدومة إال  ف كانتإتعليم ودلن  أيسرة، نفقات األ
 .اجلامعات اخلاصةادلدارس و  يخررن الوسطى وكبار رجال الدولة  الطبقة
، خفض عدـ االلتزاـ بتعيُت اخلررنُت يى عاماً  23كثر من سياسة الدولة منذ أ إف

ال حافز أو قدرة على تعليم ، وبالتعليم النظري، حيث ال دخل مناسب لألسرةاالىتماـ 
ال ، ال عزاء و خاص متميز، و متدين نوعاف من التعليم، حكومي بناء، وحيث يوجداأل
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،إف ركافوالسكن منظومة واحدة متكاملة األبناء الطبقات الدنيا، التعليم والعمل فرص أل
 ..... حدىا اختلت صبيعاً اختل أ
ما سكت عنو الدستور  ، ىكذا يقوؿ الدستور،فيها صبيعاً " الحقن الدولة تعطيك "لك
الدستور ال يعطيك تلك معينة، و مادية مكانيات إمرتبط بكل منها   يف ف احلقأىو 

،  االذباه ادلعاكسفيها، لكنها سبشى يف يء، والدولة ليست فقط ال تلتـز بشاإلمكانيات
كل رغبات ادلستثمرين، وكلها على حساب الطبقات بيع ادلرافق، رفع الدعم، تنفيذ  

ثناء  ستسحقها أجساد اليتال يهم األذلك حىت تدور العجلة اللعينة، و العماؿ، و الشعبية و 
 دوراهنا.

 احلق يف التأمُت االجتماعي: .6

  (:28مادة )

مين ي، ولكل مواطن ال يتمتع بنظام التأمين االجتماع"تكفل الدولة توفير خدمات التأ
 فيسرتو و أعالة نفسو و على إ ذا لم يكن قادراً إ، يالضمان االجتماع يالحق ف ياالجتماع

 ة."حاالت العجز عن العمل والشيخوخ

للعاملُت فقط، ومن مث فالعاطلُت متاحة التأمُت االجتماعي خدمة مقابل اشًتاؾ، و
 الضماف أعباء تقريباً، وشروط لن ينتفعوا هبا، فضاًل عن أهنا ال ربمل الدولة أي

سرتك ونفسك أعالة إو على أو عدم قدرتك على العمل أن تثبتك عجزك أ، ياالجتماع
يصرف بعد   ي، ونعرف رتيعا ادلبلغ التافو الذباستثناء الشيخوخةيصعب إثباهتا،  ،..اخل

 خارؼ لفظية.زال يقدـ منفعة ملموسة وإف كاف يقدـ ىذه  النص حبالتون إ، كل ذلك

 الضرائب: .7

 :(19)مادة 

يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة، وتحقيق "
ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة ...  العدالة االجتماعية، والتنمية االقتصادية
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المصادر. وتكون الضرائب على دخول األفراد تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم 
م الضريبي تشجيع األنشطة االقتصادية كثيفة العمالة، وتحفيز التكليفية، ويكفل النظا

 ..." دورىا في التنمية االقتصادية، واالجتماعية، والثقافية

 03رباح فمن يكسب على األ "تصاعديةالنص يقرر بسفور عدـ وضع ضرائب "
 الضرائب .آالؼ 03 يدفع فيها من يكسب نفس الشرزنة اليت مليوف سيدفع يف

العاملُت وادلوظفُت، ىؤالء من ستسحق الدولة   أي، التصاعدية مقررة على الدخوؿ فقط
أصحاب الشركات ما السادة أ، يدخلهم عن طريق الضرائب التصاعديةالزيادة ف

عوائد  أوو مضارباهتم عدية من أرباحهم أادلستثمرين، ىؤالء لن تقًتب الضريبة التصاو 
رباح.ىذا ىو ادلؤشر على السياسة " مهما ارتفعت األلضريبةنسبة ا"استثماراهتم،ال زيادة يف

 ."ىمػ"عدالت " ، تلك ىيىم"االقتصادية احلقيقية للدولة، حسبما يقرر دستور
رلال احلقوق االقتصادية واالجتماعية سوى رطانة  ىكذا ال يقدم الدستور شيئا يف

ا حقوق غري ملزمة م، لدينالسكن والعمل والعالج والتعلي ، يفمراوغةورتل فارغة وعبارات 
 .ن لنا حقوقأن الدستور قرر إن نبتهج أألحد ، وعلينا 
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 الحريات الديمقراطية

 "مراحل الثورة"صحاب نظرية أصالحيُت و ننتقل اآلف إذل السر ادلقدس لدى اإل
، نلج " اإلصالح االقتصاديوىما "نف بينلدشنقراطية الربجوازية الصغَتة، بعد أا ورفاقهم من

 ".لنرى ىل رحبوا فعالً يالتوافق شكلت نصيبهم من الدستور  "" اليتالحرياتباب السر "
 زنلموف هبا من السلطة الربجوازية.  احلريات اليت
 ( :31مادة )

إهنا حىت تصيب الصغَت،  يللربجواز  وجبة دمسة -وذلفقرهتا األ يف -ىذه ادلادة تقدـ 
 ؛تقرر معدتو بالتلبك، فهي

الحقوق والحريات والواجبات  يالمواطنون لدى القانون سواء، وىم متساوون ف"
العامة، ال تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو األصل، أو العرق، أو 

ي، أو الجغراف ي، أو االنتماء السياسيجتماعللغة، أو اإلعاقة، أو المستوى االاللون، أو ا
 ".سبب آخر أو ألي

سبب أيا   يهنا حىت مطلقة، عدـ التمييز أل، بل إهنا ادلواطنة كاملة غَت منقوصةإ
إذل حد  ينو ينتش، إماـ تلك الفقرةذر الربجوازي الصغَت حُت يسيل لعابو أكاف.حنن نع

 .ي نصوص الدستور جيداً نو ال يرى باقأ
حُت  (2وادلادة ) ه الديباجة، تقرر على أساس الدين -بُت ادلواطنُت  -فثمة سبييز 

ف " وتقرره حُت تنص على أرئيسي للتشريعالمصدر ال"سالـ وحده تنص على شريعة اإل
 الدولة، يف ساس اللغة بُت مواطٍتكذلك يوجد سبييز على أدين الدولة .و  "وحدهاإلسالـ "

حُت تقرر اللغة العربية وحدىا لغة  ،(2دلادة )جزء من صلب الدستور وا يى الديباجة اليت
 .مازيغية(، األخرين مثل )النوبيةُت آوتتجاىل لغات مواطن رمسية
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ف يغض البصر أ، (50)وقد صعق من فتنة ادلادة  ،الصغَت يو كذلك يقرر الربجواز 
 ، يفيداخل اجلهاز النفس حيث حرية االعتقاد ليست مطلقة سوى يف ،(64عن ادلادة )

 سالـاإل" الثالث؛ السماويةدياف "من غَت أتباع األ حداً أف إالعقل والفكر، ف خبايا
ف  إو يبٌت لو معابد، حىت و شعائر معتقده أ ف شنارس علناً ق لو أال زن واليهودية، ادلسيحيةو 

( تبدأ بعبارة 64ف ادلادة )ذلك رغم أ( ادلثَتة، و 50تسرى عليو ادلادة ) مصرياً  كاف مواطناً 
نفس ادلادة  نعم ولكن داخل عقلك فقط، الف الفقرة التالية يف ..." اد مطلقةحرية االعتق"

دياف السماوية حق صحاب األقامة دور العبادة ألإحرية ممارسة الشعائر الدينية و "تقرر 
خرى )مثل البهائيُت( رغم مبدأ ُت مصريُت يتبنوف عقيدة أال عزاء دلواطن". و ينظمو القانوف

ليس ىذا أ، العقيدة أساس، وعدم التمييز على  ُتبُت ادلواطندلطلقة القانونية ا ادلساواة 
 ؟، ويهدم ادلبدأ من أساسو، بني ادلواطننيدتييزاً 

بداع والبحث كذلك حرية اإلو (، 65)مادة إال أف حرية الفكر والرأي مكفولة،
 ،(67( و)66ي،ادلواد)العلم

ذا كانت سبلكو الدولة إ اً قضايا النشر، لكنها تظل سالح مت حظر اجلنح ادلباشرة يف
،إف كانت نعلم اادلستقلة كم ستقدر النيابة،و  ،اجلنحة غَت مباشرة )عن طريق بالغ للنيابة(

ادلفكرين من يد  و انتقل سيف مالحقة ادلبدعُتلقد  ، تقيم الدعوى أو ربفظ البالغ
 مكفولة. "يالرأحرية ـ"، ومع ذلك ففوؽ رقاهبم ذل يد الدولة، لكنو ال يزاؿ مشهراً إفراد، األ

لن توقع عقوبة سالبة للحرية  ي الصغَت مسلوب اللب،يصرخ الربجواز  ،لكن مهالً 
 قد سنسر هبا الكاتب كل ما اليت ،و التعويضاتلكن تبقى الغرامة أ ، حسناً ابعلى الكت

 يف ثراً ، وقد تكوف أشد أال سقف ذلا واليت مدى احلياة، ، وقد يظل بسببها مديناً شنلك
 .، من العقوبة السالبة للحريةبداع والنشر، على حرية اإلنبعض األحيا

في الجرائم التي "منع توقيعها فقط ، مت أيضاً  سباماً  العقوبة السالبة للحرية دل زبتفن ن إ
الجرائم المتعلقة بالتحريض على "ما أ"، ترتكب بسبب عالنية المنتج الفني أو األدبي أو الفكري

 ."ين أو الطعن في أعراض األفراد، فيحدد القانون عقوباتهاالعنف أو التمييز بين المواطن
ي ذبلب احلبس هنا كما ىإفراد، أعراض األ ادلتعلقة بالطعن يف يغلب جرائم النشر ىأ

، " واسع للغايةي األعراضف طعناً ، وتفسَت القانوف دلا يعد "التعويض لصاحبهاالغرامة و و 



  دستورىم بُت أىداؼ الثورة ومناورات الثورة ادلضادة

23 

 يقررىا الدستور ، ىذه اجلرشنة اليت"عنفالتحريض على ال؛"صور ذبرًن جديدة يضاً أضيف أ
 يو التصدأ، و دلواجهة البلطجية ادلأجورينأشخص يدعو لثورة،  شنكن أف تطوؿ أي

عمال أهتدد ، و تتسع لتفسَتات عريضة جداً  فهي،منألعنف غري مربر من رجال 
شنكن  يضاً أليس فقط صباعات العنف ادلنظم، والتمييز بُت ادلواطنُت و االحتجاج بوجو عام،

و يدعو حىت دلقاطعة بضائع شركة خاصة "أالطبقة الحاكمة"استخدامو ضد من زنارب 
" فيما ينالتمييز بين المواطنػ"وؿ من ضبط بأف الدستور نفسو ىو أوادلفارقة  ،بعينها

نو ي يدعى أنو يدسًت التمييز الذ، بل إف جرشنتو أشد، إيضاً ما سنوضحو أوضحناه و أ
ال يسرى النص على  ،خر دتييزاً آفضيل صاحب عمل دلواطن دون عترب تال يأ. ولكن شننعو

 .عمال بالطبعسادة األ
إنشاء وسائل صدار الصحف و إحق ملكية و  ،للقادرين بالطبعلكن الدستور يًتؾ، 

من  لقد كاف حلماً ، (73) مادة ي،عالـ الرقمادلسموعة، ووسائط اإلعالـ ادلرئية و اإل
شننحهم الدستور الفرصة ليكونوا  خَتاً أربجوازيُت، حالـ الطبقة الوسطى وادلثقفُت الأ

 ، لكنهم شنلكوهنا ضمن شروط احلرية اليتصحفزلطات تلفزيونية و أصحاب قنوات و 
 يعالمإهنا دبثابة صفقة للبزنس اإلسيوجو دفتها،  ي، والسوؽ الذحددىا الدستور

ار الشركات ة النقابات جبو ذلك بَتوقراطي ، وقد يشاركهم يف قبل أي شيءعاليناإلو 
قبل أف تكتشف أهنا ىدية ، وىذا اخلاصة، شنكن للطبقة الوسطى أف ربتفل بذلك

 متميزين ذلذا االستثمار. هنم سيظلوف خدماً أ، و لالستثمار الكبَت فقط
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 الحريات الجماىيرية

سبارسها كتل صباىَتية مثل احلريات النقابية، حرية التنظيم  نقصد هبا احلرية اليتو 
 .ةضراب واالعتصاـ والتظاىر واالجتماعات العام، حرية اإلقايبوالن يالسياس

 :ضراباإل احلق يف .0

 (:23مادة )

 "اإلضراب السلمي حق ينظمو القانون."

إذل القانوف، ىذا يعٍت التضييق على حق اإلضراب،فالقانوف زندد عدة شروط  اإلحالة
ضات، كما أنو زنظر لإلضراب، اإلخطار قبلو دبدة، مث إعطاء مهلة معينة إلجراء مفاو 

مرافق اخلدمة العامة حقهم يف اإلضراب، بكلمة، ىو حق، ولكن لن يف على العاملُت 
 تستطيع أف سبارسو بسهولة وال يف التوقيت الذي تقرره وليس متاحاً لكل العاملُت.

 :احلق يف االجتماعات العامة واالحتجاجات .2

 (:81المادة )

شكال جميع أالتظاىرات و المواكب و ، و مة"للمواطنين حق تنظيم االجتماعات العا
ينظمو  يخطار على النحو الذإ، بمن أي نوع االحتجاجات السلمية،غير حاملين سالحاً 

وحق االجتماع الخاص سلميًا مكفول، دون الحاجة إلى إخطار سابق، وال يجوز القانون.
 "لرجال األمن حضوره أو مراقبتو، أو التنصت.

خطوات معينة زنددىا القانوف مثل تباع ، عليك إباشرةم ذا ليس متاحاً إىذا احلق 
ذل  ىذا التنظيم أو رفضو، و لك أف تذىب إ، وشنكن للشرطة التدخل يفإخطار الشرطة

ف ربصل انتهى أو مررتو الدولة قبل أقد  للحدث أف يكوف احملكمة لتشكو الشرطة، و 
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صبيع أشكاؿ ية و على حكم يتيح لك رلرد االحتجاج.ويشمل ذلك عقد مؤسبرات صباىَت 
 يكوف فيو ادلواطنُت يف يو مررت الوقت الذأ، ةذا انتزعت عنصر ادلفاجأإ، فاالحتجاج

، ىكذا غتو سباماً خصيت ىذا احلق وفر ، تكوف قد أاستعداد لالحتجاجحالة غضب و 
 يفعل الدستور.

 :حزابحق تكوين األ .0

 (:87مادة )

مو القانون. وال يجوز مباشرة للمواطنين حق تكوين األحزاب السياسية، بإخطار ينظ"
أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب 
الجنس أو األصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ 

وال يجوز حل األحزاب .الديمقراطية، أو سرى، أو ذي طابع عسكري أو شبو عسكري
 ".ضائيإال بحكم ق

تقع ربت ىيمنة الدولة، شبة شروط  حزاب الشهَتة اليتاخللف توجد جلنة شئوف األ يف
خطار، احلزب أو صحة نشاطو، أرسل اإل من سيقرر قياـلجنة ىي ال. و رنب استيفائها

. وىف احملظورات ىذا األمر يف ، الزال سيف الدولة مشهراً  مروستتكفل اللجنة ببقية األ
 مثل ،حزاب ادلعارضة حسب األحوالأت الستخدامها ضد خرى تركأعبارة مطاطة 

 !ممارسة نشاط معادى دلبادئ الدديوقراطية!

 :النقابات العمالية .4

 :(87مادة )

إنشاء النقابات واالتحادات على أساس ديمقراطي حق يكفلو القانون. وتكون لها "
ى الكفاءة بين الشخصية االعتبارية، وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم في رفع مستو 

 .أعضائها والدفاع عن حقوقهم، وحماية مصالحهم
وتكفل الدولة استقالل النقابات واالتحادات، وال يجوز حل مجالس إدارتها إال 

 ."بحكم قضائي، وال يجوز إنشاء أي منها بالهيئات النظامية
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عب ذباىلو يص ، فقد صارت واقعاً للنقابات العمالية النقايبدل  ربظر ىذه ادلادة التعدد 
 اذليئات الظروؼ الراىنة، لكن الدستور منع العاملُت ادلدنيُت يف أو التصادـ معو يف

ىذا سبييز تكوين نقابة تطالب حبقوقهم ) ، من احلق يفالنظامية مثل الشرطة أو اجليش
 ( . يحق دستور  خر بُت ادلواطنُت يفآ

 :النقابات ادلهنية .5
، فادلهنيوف قطاع ذنية بالنسبة للدولةد األالسيطرة على النقابات ادلهنية أمر شدي

  فيهم؛تاحة التعدد النقايبإعدادىم تقدر بادلاليُت، وال شنكن ادلخاطرة بمتقدـ، وأ
 (: 88المادة )

" ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطي، ويكفل 
تهم عن سلوكهم في ممارسة استقاللها ويحدد مواردىا، وطريقة قيد أعضائها، ومساءل
 .نشاطهم المهني، وفقاً لمواثيق الشرف األخالقية والمهنية

وال تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة. وال يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل 
، ويؤخذ قضائيشئونها، كما ال يجوز حل مجالس إدارتها إال بحكم  فيالجهات اإلدارية 

 ن المتعلقة بها."مشروعات القواني فيرأيها 

 ىا ىو سبييز جديد يفكثر من نقابة واحدة لكل مهنة )ىذه ادلادة تقرر حظر قياـ أ
ف تكوف نقابة أ ي، وادلنطقأصحاب عمل و ( رغم أف ادلهنة الواحدة تضم عاملُتالدستور

اعات ف صبُت مستقلة عن أصحاب العمل فهي تنشأ دلواجهة تعسفهم، إال أالعامل
رة على النقابات ادلهنية السيط ورغبة الدولة يف ،ادلهنة عماؿ يفالضغط من أصحاب األ

نشاء إ حق العاملُت يف ىدرت كلياً أكثر من نقابة، و ، حظرت وجود أخرىمن جهة أ
 نقابة مستقلة ذلم.

 وذل ضحاياىا النقابة ادلستقلة اليتوف أ، وسيكاجملاؿ النقايب ىذه ىي احلريات يف
ي صغَت ضيق يليق بربجواز  يدستور دشنوقراط نو حقاً إ.الصحافة يف "العاملونأنشأىا "

 فق.األ
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 المشاركة

ادلقصود ولوجيا الربجوازية، و ييد، وتعززه األتروج لو عقلية الربجوازي الصغَت ىو تعبَت
دارات، السلطات العامة واإل مكانية التعايش بُت الطبقات والتشارؾ يفزناء بإمنو اإل

 يو احتكار برجواز ال يوجد استحواذ أشاركة و نسبة ادلفالصراع يدور حوؿ حصص و 
ي للمالك تغفل ادلركز االجتماع ، ىذه الكذبة اليت الدولة أو ادلشروعاتللسلطة سواء يف

من مواجهة  و الوزير يفأالعامل،  أوادلوظف  مواجهة و ادلدير يفأ، يف مواجهة العامل
غَت متكافئة، وبسبب ادلوقع شراكة  -ف حدثت إ-ذبعلها دائماً  واليت ،وزارتو يفيعملون 

 خفائو.ي يريدوف إبالذات الذ يالطبق
 %.53حذؼ الدستور من مواده نسبة ادلشاركة اخلاصة بالعماؿ والفالحُت  ابتداءً 

وال  ،% 53دارة القطاع العاـ بنسبة إ يقرر مشاركة العاملُت يف(، 42 ادلادة )ويف
 أيوجود  ،، وعمداً يتجاىل كلياً و  ،القانوف زنددىا  قطاع األعماؿ تاركاً زندد نسبة يف

ث يعمل حي القطاع اخلاص واالستثماري يفملُت و حىت رلرد حق مشاركة، للعاأنسبة ، 
، كرب من ادلشروعات والشركاتكرب من الطبقة العاملة، وحيث توجد النسبة األالقسم األ
 ذلم ددىا، أو من نسبة زندارة الشركاتإرلالس  يف من ادلشاركة طبعاً موف و ىؤالء زلر 
دارة كاملة من إىؤالء يظلون رلرد عبيد حتت سوة بغَتىم من العاملُت، الدستور أ
 عماؿ.رجاؿ األىذه ادلادة ضربة قوية للعماؿ، وىدية الدستور للمستثمرين و ،الربجوازيني

 :(04ادلادة )مث تأيت 

"الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة، ودون محاباة أو وساطة، 
تكليف للقائمين بها لخدمة الشعب، وتكفل الدولة حقوقهم وحمايتهم، وقيامهم بأداء و 

واجباتهم في رعاية مصالح الشعب، وال يجوز فصلهم بغير الطريق التأديبي، إال في 
 األحوال التي يحددىا القانون."
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د عماؿ وادلستثمرين ال يوجد قي، رجاؿ األغَت الوظائف العامة ال يوجد نفس احلق يف
عن أف ادلادة ال تقرر أي عقاب على وجود وساطة  و احملاباة، فضالً  الوساطة أعليهم يف

ي زلظور، لكن حقوؽ العماؿ، الفصل التعسف طق يفبنفس ادلن، توذل الوظائف العامة يف
 نو حقاً .إ.. تعسفياً  ذا فصل عمالو فصالً ال توجد أي عقوبة على صاحب العمل إ

 ."ىم"دستور
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 خرىالحريات مرة أ

 احلرية الشخصية .0

 ( :37المادة )

حاالت التلبس ال يجوز  عدا فيما"الحرية الشخصية حق طبيعي، مصونة ال تمس، و 
ي مسبب يستلزمو ال بأمر قضائأحد أو تفتيشو أو حبسو أو تقييد حريتو إالقبض على 

 .".. التحقيق

ضباية  غفل عمداً ، أ، وكذلك القانوفال يوجد جديد يف ىذا ادلبدأ.لكن الدستور
ادلساس حبرية ادلواطنُت، وىو  جراء يتيحو القانوف للموظف العاـ يفُت من أخطر إادلواطن

شوارع القاىرة وغَتىا، حيث يتجمع  يف نراه يومياً  يذلك ادلشهد ادلهُت الذ "االستيقاف"
، انو إجراء شنس احلرية التنقل رجاؿ الشرطة حوؿ شخص مار يفتشونو ويقيدوف حريتو يف

ب لغأجراء اخلطَت ىو مصدر ىذا اإل،"دارياإل"نوعا من التفتيش يسمى التفتيش رنيز و 
يتم تفتيشو وتلفق لو يوقف الشخص و  أمر قضائيو أالقضايا ادللفقة، فبدوف تلبس جبرشنة 

نو عن أ ، فضالً  االعًتاض عليهمف فكر يف، أو إلرجاؿ الشرطة ف دل يدفع شيئاً القضايا إ
هتاف كرامتو  أف وأثناء سَته، أف تلفق لو قضايا أمن مصدر ترىيب دائم للمواطن 
ىذا ادلبدأ اخلاص  جراء يهدر سباماً بقاء ىذا اإلو جرشنة، و بالتوقيف والتفتيش دوف اهتاـ أ

 . باحلرية الشخصية، الدستور يًتكو قائماً 

 االحتياطياحلبس  .2

جراءاتو، وإ دل يقًتب الدستور من أحكاـ احلبس االحتياطي، تركو للقانوف زندد مدده
غلبية القادمة ي شكل وربت رضبة األالدستور بأ ال ضمانة لو يف ادلواطن احملبوس احتياطياً 

جراءات شد اإلأمن  االحتياطي، واحلبس جراءات اجلنائية احلاليةاإل قانون  أوالربدلاف،  يف
 دانة.، ويساوى عقوبة دون حكم باإلللحريات وتقييداً  تعسفاً 
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 احملاكمات العسكرية .0

 ىل نتحدث عن بقاء احملاكمات العسكرية 
 (107مادة )

كافة الجرائم   فيجهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل  العسكريالقضاء 
حكمهم، والجرائم المرتكبة من  فيالمتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادىا ومن 

 أفراد المخابرات العامة أثناء وبسبب الخدمة.
 اعتداءً تمثل  التيالجرائم  في، إال العسكريأمام القضاء  دنيموال يجوز محاكمة 

حكمها، أو  يت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما فآمباشرًا على المنش
المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو 

والها العامة أو المصانع الحربية، أو ذخائرىا أو وثائقها أو أسرارىا العسكرية أو أم
مباشرًا على ضباطها أو أفرادىا  ءً عتدااتمثل  يالجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم الت

 بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
 خرى.األ يويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكر 

عزل، وتكون لهم كافة الضمانات مستقلون غير قابلين لل يوأعضاء القضاء العسكر 
 "والحقوق والواجبات المقررة ألعضاء السلطة القضائية.

 مهال طبيب يفإن احتجاجك على رلرد إ، نو مبوجب ىذه ادلادةأىل تتخيل، 
حملاكمة  ، يعرضك فوراً زلطة بنزين مملوكة للجيش و بائع يفأ، يمستشفى عسكر 

، يالعاد ييها ضمانات القضاء اجلنائ، وليس فيجراءات القانون العسكر إ، بعسكرية
عاتو االقتصادية يصبح مرباطورية اجليش ومشرو إ، ومع توسع وبقوة ىذا الدستور بالذات

ضراب داخل ىذه عن حظر اإل ، وذلك فضالً وسعأكرب وعلى مساحة أىذا اخلطر 
 يضمام القاأاحملاكمة  ويوسع نطاق تطبيق يالطبيع ينو يهدم فكرة القاضإادلشاريع، 

هنا دسًتة احملاكمات إ، يعسكر  أيو أنقد ديس اجليش  أين قلت إ، وكذلك يالعسكر 
  العسكرية للمدنني ، ومع ذلك فاحلكومة .. مدنية .؟
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 الطوارئ .4

 ( :237المادة )

يعلن رئيس الجمهورية، بعد اخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ، على النحو "
على مجلس النواب خالل األيام السبعة  الذي ينظمو القانون، ويجب عرض ىذا اإلعالن

 .التالية ليقرر ما يراه بشأنو
وإذا حدث اإلعالن في غير دور االنعقاد العادي، وجب دعوة المجلس لالنعقاد 

 .فورًا للعرض عليو
وفى جميع األحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعالن حالة 

تجاوز ثالثة أشهر، وال تمد إال لمدة أخرى  الطوارئ، ويكون إعالنها لمدة محددة ال
مماثلة، بعد موافقة ثلثي عدد أعضاء المجلس. وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض 
األمر على مجلس الوزراء للموافقة، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول 

 ".اجتماع لو. وال يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ

استمرار الطوارئ  شراؾ الشعب عن طريق االستفتاء يفور ادللغى كاف قد قرر إالدست
وزراءه بيد الرئيس و  هنا حصراً إما الدستور اجلديد يلغى الشعب من ادلعادلة، أ من عدمو،

ات العامة والشخصية ألمة يقيد احلري إجراء يف و رأى للشعبال عزاء أوالسلطة الربدلانية، و 
 .بكاملها

 التعذيب .5

 :(31مادة )ال

 ".جريمة ال تسقط بالتقادم أشكالوالتعذيب بجميع صوره و "

أحد القضايا احلرجة، النص جرائم الدولة انتشارا ضد ادلواطنُت و  أكثرالتعذيب ىو 
دستور و  0970دستور  يف مقر دستورياً  أذلك فهو مبد رنـر التعذيب وال جديد يف

بُت ما  يالقانوف اجلنائ الفرؽ يف ويف ،تعريف التعذيب يف يادلشكلة احلقيقية ى، 2302
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غلب قضايا أ، ف حكمهم" من رجاؿ الشرطة ومن يفاستعمال قسوةوما يعد " يعد تعذيباً 
هنا تتضمن اعتداء ، رغم أ"تعذيب" و ليس "استعمال قسوةالتعذيب تكيف باعتبارىا "

 كراه ..... اخل.إو  وبديني نفس
؛ ما غَت ادلتهم رمسياً ي،أانوف اجلنائهو ما يقع على متهم حسب الق،فحىت التعذيب

ولكن  قانوناً  اً دوف هتمة، ال يعد العدواف عليهم تعذيب فجزو تو مواطنُت زنُ مثل األقارب أ
رلرد استعماؿ قسوة، رغم وحدة الفعل، فالتعذيب ىكذا جرشنة تلحق بصفة الشخص 

 كل لو يف وليس بكونو مواطن رنب توفَت احلماية واالحًتاـ "،غير متهم"و "أمتهم"
 حواؿ.األ

" ىكذا يًتؾ التعذيب" و"استعمال قسوةاجلرشنة والعقوبة، بُت رلرد " والفرؽ كبَت، يف
فالت من جرشنة التعذيب،وقصر ، باب واسع حلماية الشرطة واإلالقانوف معاً الدستور، و 

 ليو اهتاـ.على ادلوجو إ -إف وجدت  - اعتبارىا واحلماية منها
جباره على إذا كاف بقصد إال إ" تعذيباً ترب عدواف ادلوظف عليو "ال يعوحىت ادلتهم .... 

"، ىكذا استعمال قسوةما لو كاف ىذا القصد غَت قائم، اعترب الفعل "،أتقدًن اعًتاؼ
 .فالت من عقوبتهااقًتاؼ تلك اجلرشنة للموظف العاـ واإل " وقانوهنمىم"يسهل دستور
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 باب الفساد الكبير

"، صباؿ حسنى مباركنستخلصو من أبناء الرئيس ادلخلوع " الدرس الرئيسي يف الفساد
التعامل ثراء و اإل ب يف، الذين استغلوا نفوذ األلُت جبوارىمادلسئو بناء الوزراء و أوعالء، و 

كانت ، و ين دبليارات اجلنيهاتعماؿ ادلستثمر جلب إتاوات لتسهيل أمواؿ الدولة و على أ
ف ، فنصت على أابة السوداء للفسادقد تنبهت ذلذه البو  2302حد مسودات دستور أ

ف ألُت وزوجاهتم، و حظر التعامل على أمواؿ الدولة، أبناء ادلسئو يشمل تقرير الذمة ادلالية، و 
خواف ف بزنس اإل، إال أب ادلنصب حىت خروجو منويقدموا تقرير ذمة مالية منذ توذل األ

هائية ليقتصر احلظر على دة النادلسو  ، فتم سحبها يفىذه ادلادة عليو يف استشعر خطورةً 
 بناء والزوجة والزوج.ادلسئوؿ دوف األ

دوف زوجتو  - ؿ وحدهئو ذ يطالب ادلسإ، َت الدستور اجلديد على نفس الدربويس
ال يشمل مواؿ الدولة، و ، وزنظر عليو وحده التعامل على أبتقدًن تقرير ذمة مالية -بناءه أو 

من أي  راد االبن شيئاً إف أب و نفوذه األ ، و لنا أف نتخيل سلطةو زوجتواحلظر أبناءه أ
مدى يف مشروع و  و ابن الوزير شريكاً ف دخل ابن الرئيس أإو أو مرفق عاـ، وزارة أ

" متعاوف، بل متواطئ، ىم"، فدستور ذلكستقدـ لو، وال حظر عليهم يف التسهيالت اليت
 بناء.ها لألبوابو على مصارعي، بفتح أالفساد "ىم"، ىكذا زنارب دستورمعهم يف ذلك

أو الوزير بسبب منصبو أو ،  يتلقاىا الرئيسيسرى نفس احلكم على اذلدايا اليتو 
و ، أما لو ذىبت تلك اذلدية، نقدية أو الوزير للخزانة العامةمناسبتو، يردىا الرئيس أ

و ، من إذا سيهادى الرئيس أزنتفظوف هبا كاملة، ال تثريب عليهم و و زوجتو،البنو أعينية
عن طريق  شرعية سباماً  ،و الرشوة،أطادلا تذىب اذلدية يرشوه يف شكل ىدية، ،أوالوزير

عضاء الربدلاف من تلك ادليزة، فمن جاور السعيد دل زنـر الدستور أ و الزوجة، وطبعاً االبن أ
 .يسعد، و رنعلو عامر يا دستور
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 صفقات مؤسسية وامتيازات طبقية

 ؛أعضاء اجمللس التشريعي .0
ويف غَت حالة التلبس جبرشنة ال يستطيع أحد وال جهة زلاكمة تستمر حصانتهم، 

عضو منهم جنائيًا بغَت موافقة اجمللس، حىت لو كاف يف قضية شيك بدوف رصيد، وذلك 
فضاًل عن امتيازات أخرى عديدة غَت منصوص عليها، كتأشَتات احلج و العمرة وفرص 

تسهيالت اليت يقدمها خدمات العمل و السكن اليت غالبًا يتاجر فيها، والتخليص وال
مدفوعة األجر لرجاؿ األعماؿ، ىذا الفساد ىو الذي يغرى أغلبية ادلرشحُت لصرؼ 

 ماليُت اجلنيهات يف الدعاية والًتشح، إنو استثمار سياسي زنقق ثروات ضخمة.
 األزىر؛ .2

حيث أضفى سلطات واسعة وحصانة على إدارتو، وحصن شيخو األكرب من العزؿ 
 ة لشخوصو الكبار؛ كبار العلماء،أف ال سنرج عنهم وظيفة شيخ األزىر.وأعطى رشو 

ما حاجة ىذا الشيخ للتحصُت من العزؿ؟ وما الداعي يف تلك الوظيفة ذلذه احلصانة؟ 
فقو إنو منطق الرشوة وضماف الوالء للطبقة احلاكمة ومصاحلها وخلق فقو خاص ىو "

ؽ ادلعارضة األخرى، ومن مث زندد " ضد الشعب وضد فر مصالح الدولة / الرأسمالية
الدستور مكانة األزىر، كسلطة أعلى ومرجعية رمسية يف شئوف الدين، ىذا ىو احلكم 

الشهَتة يف الدستور، يكوف دور األزىر شديد األذنية لنظاـ احلكم،  2ادلدين، فمع ادلادة 
 إنو واسطة تزاوج احلكم ادلدين والدولة الدينية معاً.

 ؛القضاء .0
صينو من العزؿ، وربصُت أفراده من احملاكمة، وتوسع الدستور يف التحصُت حىت مت رب

أماـ  حملاميُت احلكومة؛ ىيئة قضايا الدولة، الذين ال يتعدى دورىم دور احملامي العادي
 " ذات حصانة وال رنوز عزذلا.ىيئة قضائيةاحملاكم، نيابة عن األجهزة احلكومية، اعتربىم "
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عات االنتخاب العاـ باعتبارىم قضاة، وىم موظفوف صغار يف ىؤالء سيجلسوف يف قا
 أمور أبسطها تزوير االنتخابات. الواقع، ومن مث يسهل استخدامهم يف

 :اجملالس العليا والقومية. 4
يتم اختيارىم  اجمللس األعلى للصحافة ومثلو اجملالس القومية ادلتخصصة، ىؤالء

ب أف توافق عليهم األجهزة األمنية، وىم السلطة أـ ال رن بالتعيُت، وسواء كاف ذلك معلناً 
األعلى يف ادلهنة، ومن مث ىم أذرع الدولة يف السيطرة على ادلهنة مهما استخدمت كلمة 

 مستقلُت أو جهة مستقلة.
 رجاؿ األعماؿ وادلستثمرين:. 5

ضمن ذلم الدستور حرية االستثمار، تشجيع االستثمار، تشجيع ادلنافسة، عدـ 
تشكيل رلالس إدارات شركاهتم، وضمنيًا انفراد كبَت بالسوؽ دوف منافسة  التدخل يف

" يأخذونو نقداً، عادلالدولة ذلم، عدـ مصادرة أمواذلم، ادلصادرة إف حدثت فبتعويض "
وتشجيع التصدير واالستَتاد بشروط زبدمهم، وكذلك عدـ ربديد ضريبة تصاعدية على 

هم للعماؿ، وضباية مطلقة للملكية اخلاصة األرباح، وعدـ ربديد أي عقوبة على فصل
 رأس ادلاؿ. وامتيازات واسعة ألعماؿ

من بينهم ستتشكل بالضمانات والقواعد الدستورية، و  يالرأمساليوف ىم الفائز الرئيس
هنا نص دل يكن ، رغم أ% عماؿ وفالحُت53 ػخاصة بعد حذؼ نسبة الأغلبية الربدلاف، 

، ة االنتخاب والدعاية االنتخابية شديدة التكلفةظل تكاليف عملي يف يلو معٌت عمل
 فقراء الفالحُت من تلك ادلغامرة.واليت سبنع العامل و 

 :اجليش. 6
 حرار على احلكم يفتبدأ من استيالء األ حافظ العسكريوف على صبيع امتيازاهتم اليت

ف، حيث تضاعفت االمتيازات عشرات ادلرات وحيث يتحكم كبار حىت اآل 0952
شاسعة  يراض ذلك أدبا يف ،اقتصاد مصرثلث الت العسكريُت فيما يقارب اجلنرا

، ليس أي جهةرقابة عليو من  ، وكل ذلك دوف أيمشروعات ىائلةو مصانع شركات و و 
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ها قرش ين تذىب، وال يدخل منإذل أو أ، ا، أو كيف توزعرباحهأو أ حجمها معروفاً 
 العامة للدولة. ةذل اخلزانواحد إ

و أو معرفة بنودىا ،أوع من االطالع على ميزانية القوات ادلسلحةممن ف الربدلافإ
مناقشتها، وسيتم مناقشة تلك ادليزانية كرقم واحد رلمع بدوف تفاصيل حيث ال معٌت 

 .للنقاش مطلقاً 
سنوات قادمة على  9عزلو لمدة  ال يجوزإضافة إذل ذلك حصن وزير الدفاع نفسو "

"، ويستقل اجليش جبميع علىالمجلس األاجلنراالت " ربديد ادلنصب لكبار ، واقتصر"األقل
 شئونو كدولة داخل الدولة.

نواعو، عدـ إعالف مصادر السالح أو أ -من الناحية العسكرية  - وقد يكوف مربراً 
اقتطاع األراضي، من الفائض الشركات العسكرية و الرسـو و ولكنو يتم سبويلو من الضرائب و 

 اليت األىم من ذلك حصر األراضيعالف تكلفتو، و إ بد منمن مث ال، و الكلي للمجتمع
 زنصلوف يضع اجليش يده عليها، دخوؿ ومكافئات اللواءات وكبار الضباط، اذلدايا  اليت

خطر، أ يسوة دبناصب الرئيس والوزراء، بل ىمصادرة تلك اذلدايا أمصادرىا، و عليها و 
سكرية، ودخوؿ الشركات تعلق بالتسليح والعمليات العت خرى اليتأوجو اإلنفاؽ األو 
 نفاقها.وأوجو إتقدـ سلع وخدمات،  ت العسكرية اليتادلنشآو 
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 االنتخابات، دولة االستبداد مجدداً 

 يلو معٌت من الًتاث الثور  يدىن الذنتخاب العاـ ادلباشر ىو احلد األف مبدأ االإ
فمن مساسرة  ،دة شعبية حرةار  الواقع ادلصري ال يعكس إنو يف، رغم أللثورات الربجوازية

، كل ذلك بالبلطجة والتزوير والدعاية باىظة التكلفة ذل رشوة الناخبُت، مروراً االنتخابات إ
جهزة الدولة، مشاركة من أبتواطؤ و  و ذبارة فاسدة، وطبعاً زنوؿ االنتخابات إذل لعبة قذرة أ

ضد لطبقة احلاكمة و اف ضد و رغم كل ىذا الفساد تظل عملية يناضل فيها الثوري
 ولوجيا الربجوازية وسياسات السلطة.ييداأل

عاـ، رنب أف يشمل كل األجهزة اخلاصة بالسلطة حىت االنتخاب ال ىذا ادلبدأ،
سلطة اختارهتا اجلماىَت، لكن الدساتَت السابقة كلها قلصت  ،قلتكوف، نظريا على األ

ال يتم إدارهتا سلطة  فعملية االنتخاب العاـ، فحكاـ احملافظات وادلدف الذين يتولو 
تت هبم وليس أ دنا يعينهم رئيس اجلمهورية، و من مث يكوف والئهم للسلطة اليتانتخاهبم وإ

 .حبصة من مقاعد احملافظات ذل صبهور قاـ بانتخاهبم، وزنتفظ اجليش لرجالو دائماً إ
محاف  "اجملتمع برمتو ال ينتخب رئيسو  يدير العملية ادلالية يف يالذ يوالبنك ادلركز 

  شنثل فيو اجملتمع يف يتوذل منصباً  يدنا يتم تعينو، وكذلك النائب العاـ الذ" وإيركز البنك الم
دنا يتم تعينو من الرئيس من بُت رللس إانتخابو من القضاة، و  ي، ال رنر يكل اجملاؿ اجلنائ

ىو ما رنعل النائب "، و على للقضاءالمجلس األ"،ىو نفسو غَت منتخب من القضاة
، ادلدف القرى و العمد وادلشايخ يف يضاً أللعدالة، و  سلطة وليس سيفاً يد ال داة يفاجمللس أو 

 والية للنظاـ.العشائر ادلزبتارىم السلطة من بُت األسر و 
 :تنص على(:8المادة )

"ينظم القانون شروط وطريقة تعيين أو انتخاب المحافظين، ورؤساء الوحدات 
 اإلدارية المحلية األخرى، ويحدد اختصاصاتهم."
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ذل من يتم أو نسبة من يتم تعينو إف يقرر تعيُت صبيع احملافظُت، انوف أكن للقىكذا شن
، ُتي طالب بانتخاب احملافظالذي صالحه ادلادة ادلطاطة قدمت للقطاع اإلانتخابو، ىذ

ردبا أعطى القانوف نسبة تافهة لكن الدستور أقر وحافظ على مبدأ دىن ربديد، و دوف أ
 .التعيُت

 (224)ادلادة  ليهم، ولكنو قرر يفدل يشر إمد وادلشايخ و سكت الدستور عن الع
وضاع استمرار ذات أ أي،  هبا من قبلكاف معموالً   اللوائح اليتُت و استمرار العمل بالقوان

اذليئات النظامية، ال  مبدأ االنتخاب يف يغيب كلياً  يضاً أوشروط العمد وادلشايخ، و 
يظل الوالء للسلطة ىو م من قبل الدولة، و دنا يفرضوف عليهإ،  اختيار قادهتميشاركوف يف

 .ا باالنتخاباحملليات ليساذلدؼ من إغفاؿ االنتخاب، حىت شيخ األزىر و 
ما يتم  يوسلطة الرئيس ى -وحىت ليس صبيعها  -فقط السلطة التشريعية 

ىا سنتار  مواجهة الشعب دولة االستبداد اليت ف ما ينتصب يف، عدا ذلك فإباالنتخاب
 .لو ضد إرادة الشعبيده و  داة طيعة يفف أاحلاكم لتكو 

ادلطاطة  (079)ىذا الشأف ىو ادلادة  قراطيوف يفو صالحيوف و الدشنكل ما رحبو اإل
 ستحلو الدولة كما زنلو ذلا. ، رحبوا لغزاً يءال ربدد ش يتوادلراوغة وال
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 حول التمييز وقضايا المرأة

 ( :22مادة )

جميع الحقوق المدنية  يرأة والرجل فتكفل الدولة تحقيق المساواة بين الم"
 .والسياسية واالقتصادية واالجتماعية والثقافية وفقا ألحكام الدستور

 يف وتعمل الدولة على اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثياًل مناسباً 
تولى  ييحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها ف يالمجالس النيابية، على النحو الذ

الجهات والهيئات  يالدولة والتعيين ف يوظائف العامة ووظائف اإلدارة العليا فال
 .القضائية، دون تمييز ضدىا

وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق 
فولة بين واجبات األسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية لألمومة والط

 ."والمرأة المعيلة والمسنة والنساء األشد احتياجاً 

عدة  يف و عدم التمييز، كذبة، وذلك ألن التمييز قائم وموجود فعالً أادلساواة ، 
، وال ، وديٍت، وثقايفياجملتمع ىو سبييز طبق التمييز القائم يفن أ، كما الدستور مواضع يف

لثقافة الذكورية ا أيضاً ي نفسو، نها النظاـ الطبقر مذاجل سبابو، ويفأزالة إال بشنكن إزالتو إ
 ، سواء يفكوف أغلب النساء فقَتات، و يالطبقية والنظاـ الطبق يضاً السائدة مصدرىا أ

هنا عمالة بسبب أ -خلاص القطاع ا خاصة يف -، وتستخدـ ادلرأة ادلدف أو الريف
بُت  و ادلساواة فيها ربديد األجور أعماؿ يفأصحاب األرخيصة، وال شنس الدستور حرية 

لذلك  ، وانعكاساً ي، وىم/ذكور يظل نظاـ طبق يف ،، فادلساواة االقتصاديةالنساء والرجاؿ
دىن، شبة سؤاؿ يعاملها ككائن أادلهيمن زنتقر ادلرأة و  ، واالذباه الديٍتيضاً ادلساواة الثقافية أ

ة ادلزعومة اادلساو ، دلاذا دل تشمل يطرح نفسو، دلاذا دل تشمل ادلساواة اجلانب الديٍت
نو التزاوج بُت ؟إادلؤسسات الدينية طادلا يتوفر فيها معيار الكفاءة يف يضاً ادلناصب العليا أ

 .يضاً ي، عدـ ادلساواة أالسلطة الدينية وسلطة الدولة، التحالف النفع
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 خاتمة؛
 المقومات االقتصادية وكشف الطبيعة الطبقية لدستورىم

 ف ما يكملو ىو نظاـ احلكم ولكنو تابع لو، يفأ، رهىذا الفصل من الدستور ىو جوى
، ومصاحل الرأمساليُت، لكن ال بأس من ىذا الفصل تظهر سياسات الدولة الربجوازية

تحقيق الرخاء أف تتحدث مثال عن ىدؼ "خفاء قبحها وثقوهبا، الزخارؼ وورؽ احلائط إل
 ."لفقرالقضاء على ا"رفع مستوى ادلعيشة وعن العدالة و " و البالد يف

كار، والشفافية، ىذا ت، ومنع االحتشجيع االستثماريقرر الدستور دعم التنافسية و 
نو ، لكن نالحظ أو صباىَتأمنطق سوؽ قد يفيد الربجوازيُت، فال مكاف ىنا لعدالة 

عدـ السماح  يف بعضهم شروطو ى، بل إليجذب مستثمرين لن يضع قيد عليهم
مثاؿ ي )نو يعلن نفسو نشاط احتكار عينة، إشاط خالؿ مدة مبشركات سبارس نفس الن

، السوؽ وحده لالستثمار شروطووؿ(، وال عزاء للتنافسية فللسوؽ قانونو و األ عقد موبينيل
ي النظام الضريب"وعبارات الدستور صاحلة للركوب، وقد رأينا  ،من سيقرر نيابة عن الدستور

 ونوع عدالتو. "العادل
وترك  ،١٧دستور  وجدت يف اليت ييط القومفكرة التخط ألغىفضال عن الدستور 

مع توسيع حريتو وانسحاب دور الدولة، وكذلك  حركة السوق للعرض والطلب، دتاشياً 
،  يدفع مقدماً  ذل شراء .. بثمن عادل،إ، وعند وجوده يتحول التأميم قيد حق األمة يف

ك للسيطرة على لعودة كبار ادلال اً دقصى للملكية الزراعية ممهأد لغى وجود حأكما انو 
ىو مصاحل  ي، اىتمام الدستور احلقيقكامل  ي، بدعم دستور الزراعة وعلى الفالحني الفقراء

 ادلستثمرين  وكبار ادلالك وليس مصاحل الشعب. 
حُت يقرر  ةً ال قيمة ذلا، خاص وزخرفة  رطانةىو  يضاً شفافية ألوكذلك احلديث عن ا 

مرباطورية اقتصادية  إهنا تدير أو عام ، رغم بوج الدستور حجب ميزانية ادلؤسسة العسكرية
، ين تذىب عوائدىاأو أحد يعلم حجمها أ، وال ية    ال صلة ذلا باجلانب العسكر كبري 



  دستورىم بُت أىداؼ الثورة ومناورات الثورة ادلضادة

08 

،  من التفاصيلوحجب ميزانية القضاء عن اجلماىَت، ونشرىا فقط كرقم واحد مبهم خارل
والقدرة على  يلتجار وا ير الصناعساخللفية ال ، ويفمعاً  يوالسر القضائ يالسر العسكر 

و الرقابة أهتدم كليا مبدأ الشفافية  و بدعة ميزانية الرقم الواحد اليتأ، عمل ميزانيات كاذبة
 .ادلعرفة العام يف يو حق الرأأالشعبية 

بيع الشركات العامة للرأمساليُت ي باخلصخصة و انسحاب الدولة من اجملاؿ االقتصاد
ا، فالدولة تتحوؿ إذل " ال معٌت ذلقدر من التوازنتحقيق و "" أضبط السوقف فكرة "أ يعٍت

سيحكموف االقتصاد والسوؽ وفق  ضرائب، والرأمساليوف جايبمصدر تراخيص، و 
و أستقرر القدرة على ادلنافسة،  اليت يمصاحلهم، وقدرات ادلشروعات وحدىا ى

 االحتكار.
يدفع  يء، فالشعب، لكن الشعب ال شنلك شموارد الدولة الطبيعية ملك للشعب

و دورة مياه ... كما يدفع للماء والكهرباء وكل أو متحف ، أ، رسـو لدخوؿ حديقة
 ادلرافق والشركات العامة. تصرؼ يف، و الدولة تيء، الشعب ال شنلكش

 جزء كبَت منها أكاذيب، وتناقض بعضها البعض يف 46ذل إ 27ىذه النصوص من 
 للعمل كبهلوانات والتأرجح شنيناً اضطروا  تورسدخرى، واضعو ىذا الأو تناقض مواد أ

، صبل فخيمة ال قيمة ذلا، ومصاحل ليخرجوا لنا ىذا ادلسخ الدستوري ؿ الوقتاطو  ويساراً 
 برجوازية تتأكد وتتوسع.

؛ تأكيد سياسة السوؽ، الدستور سد يفبنصيب األخرجت الرأمسالية ادلصرية  حسناً 
، االستثمار لضرائب التصاعديةُت األرباح من ازاحة نسبة العماؿ والفالحُت، ربصإ

 .احلياة االقتصادية زاحة شبح تدخل الدولة يفإوادلنافسة، 
زىر، ووزارة الدفاع،  مشيخة األ، ربصُت الدولة على حصتهاوحصلت ادلرافق القوية يف

، ميزانية القضاء، وحصلت بَتوقراطية النقابات ادلهنية على جزء ياالقتصاد العسكر 
صالحيوف على ، حصل اإلمصاحلهم الذي قد يهدد نفوذىم و قايبصغَت، حظر التعدد الن

طالؽ آليات دبية متوسطة القيمة، ابتهج الليرباليوف إلديباجو أصبل فخمو وعبارات بليغة و 
مقابل  احلصار للحريات اجلماىَتية ، شيءوا بادلناورات و ئودل يعب ،حرية االستثمارالسوؽ و 

تصور ىذا الكراس ادلسخ على أنو رسالة رعبة .وحصلت اجلماىَت على دعاية ميءش
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الرقية السحرية، اليت ستطرد أشباح اإلخواف من ادلشهد ، كتاب احلرية اجمليدة، اخلالص
 .السياسي

والقوميُت الذين  ، اليسار اإلصالحيحالـ االنتهازيةوىف اخللفية استيقظت كل األ
 كرب يفإزاحتهم وحبصص أ ، زنلموف بعدـاحلكم صاروا شركاء للربجوازيُت والعسكريُت يف

هم صبيعا شنسك ف، وخلبالسيادة ادلطلقة زنلموف فو الليرباليو حكومة ما بعد الدستور، 
 ، وزنركوهنا كما زنبوف.ت بكل خيوط عرائس ادلسرح السياسياجلنراال

وعلى اجلانب ادلقابل تًتقب اجلماىَت النتائج، ىل ستقدـ نصوصكم اخلبز والعالج 
 حد يفن اللغم الشديد االنفجار، ال أ، وىنا يكمليس نصوصاً و  والسكن؟ نريد خبزاً 

، إعطاء الشعب اخلبز والعالج يف يفكر فعالً  ساحة احلكم وسادة االقتصاد الرأمسارل
ذبهيزات لقمع  ،قيود بوليسيةذبهز الدولة سجوف جديدة و و  ينتظر الشعب حلوالً 

شنر عرب بوابة االستقرار وشيك  ، ومن مث رنهز الواقع نفسو لصداـاالنتفاضاتادلظاىرات و 
طراؼ على رلاهبة األوىاـ ورنرب كل االنتخابات، حيث تتبخر األالدستور ادلقر و  بالذات؛
 احلقيقة.

 أي، وخلوه من للرأمساليُت، واحنيازه التام اذا تبقى بعد وضوح اجتاه الدستورم
، هتميشو ه للحرياتىداره دلبادئ عدم التمييز، الشفافية، تقييدإيقية، بل و صالحات حقإ

 يىام الربجواز أو كاذيب و سوى الدعاية واأل ءنو دل يبقى شييأ. احلقيقة ىللدور الشعيب
 . اإلصالحيالصغري وخيانة اليسار 

وضاع ودتكني النظام من استعادة تسكني األ يىل يستطيع ىذا ادلسخ الدستور 
كاذيب واخليانات األدتريره بتلك  بالقطع، حىت لو جنحوا يف ال يجابة ى؟ اإلاذليمنة

الوعود والنصوص كافية مام شعب دل تعد أ، شدسيواجو اختباره األ السياسية، سرعان ما
طاحة بو، سباب اإلأنو دستور حيمل داخلو كل إ، شباع حاجاتوإو قادرة على ،أبالنسبة لو

ىيمنة  ، ويعرض معوينقاذ االنتهاز اجتاه السقوط خيوضو حتالف اإل ذتة صعود سريع يف
 .يضا للسقوطأنراالت اجل
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الي�سار الثوري احد تيارات اال�شرتاكية امل�رصية.
منبع  الراأ�شمايل  بالنظام  االإطاحة   : هي  اأهدافنا 
ال�شعب،  ودم  عرق  من  واالإثراء  والظلم  الف�شاد 
دولة  وامل�شاواة،  االإجتماعى  العدل  دولة  واإقامة 
اأو عبيد، الكل  اأو طبقية، بال �شادة  بال ا�شتغالل 
فيها مواطنون اأحرار مت�شاوون، مت�شاركون يف 

العمل والرثوة والعائد واإدارة املجتمع.
و�سيلتنا هي : الثورة اجلماهريية يف مقدمتها العاملون 
ومن  بهم،  تعمل  والريف،  املدن  يف  والفقراء 

اجلهم، وتقيم نظامهم.
اأو  اأ�شا�س العقيدة  اى متييز بني الب�رص على  نرف�ض : 

اللون اأو اجلن�س اأو العرق.
واال�شتبداد  الطبقي  اال�شتغالل   : �سد  ننا�سل 
والعن�رصية والتمييز بجميع �شوره واال�شتعمار 

وال�شهيونية.
نوؤيد : حق ال�شعوب يف احلرية وفى مقاومة اال�شتعمار 
واال�شتبداد مبا يف ذلك املقاومة امل�شلحة ونتم�شك 

بحق الفل�شطينيني يف كامل اأر�شهم.
واالأمريكية،  االإمربيالية  ال�شيطرة  م�شاريع   : نقاوم 
والتدخل اال�شتعماري يف منطقتنا اأو يف اى مكان.
اال�شتبداد  تقاوم  التي  القوى  كل  اإىل   : اأيدينا  مند 
والتدخل  الطبقي  واال�شتغالل  واالمربيالية 
العدل  حتقيق  اجل  من  للتعاون  اال�شتعماري، 

واحلرية.
كل ثوار العامل وكل املناه�شني للراأ�شمالية  اأ�سقائنا : 

واال�شتغالل وامل�شاريع اال�شتعمارية.
ونحارب  اآالمه  نعي�س  م�رص  �شعب  من  جزء   : نحن 
اأو  امل�شتغلني  من  للتحرر  معه  ون�شعى  معركته 

امل�شتبدين، حلمنا حلمه، وطريقنا طريقه.
�سعارنا هو : حترير اجلماهري بيد اجلماهري.

الي�سار الثوري

من نحن 

https://www.facebook.com/revleftist

موقعنا على االنرتنت
www.elthawry.wordpress.com

توا�صل معنا

جملة  على  الد�شتور  هذا  مواد  تنطوي 
لل�شعب،  العامة  باحلقوق  االإخالل  من  رهيبة 
اإنه  حقه،  يف  حقيقية  جرائم  على  ينطوي  اإنه  بل 
حماولة  �شك،  اأدنى  بال  امل�شادة  الثورة  د�شتور 
واالقت�شادية  ال�شيا�شية  الهيمنة  ال�شتعادة 
حريات  من  الفقرية  الطبقات  اكت�شبه  ما  و�شلب 
ما  لكل  خيانة  هو  الثورة،  جمرى  اأثناء  وحقوق 
ا�شتهدفت الثورة حتقيقه، ال يقدم مكا�شب �شوى 
يقدم  لل�شعب  بالن�شبة  اأما  امل�رصية،  للراأ�شمالية 

اأكاذيب واأوهام حتتفي وراء عبارات مزخرفة.

د�ستور"هم"
 بني اأهداف الثورة

ومناورات الثورة امل�سادة
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