
 عاشت مصر أبیة

   

  وعاشت انتفاضة شبابھا من أجل الحریة

   

  ممدوح حمزة

   

تواجة مصر انھیارا كامال على كل المستویات بسبب استبداد الحكم وتمكن تحالف الشر المكون 

من المافیا السیاسیة والمالیة وأرباب السوابق من مقدرات البلد بحیث فقد الوطن مناعتھ 

وضاعت على المواطن حقوقة . وسمح ھذا العھد السقیم لتجار المخدرات والمرتشین 

دد لیس بالقلیل من مقاعد التمثیل والتشریع فى المحلیات والمجالس واللصوص بإحتالل ع

  النیابیة فتم نھب المال العام وتھریبھ إلى خارج البلد .

وتحللت الدولة وضعف بنیان المجتمع ، فحیل بینھ وبین القدرة على حمایة النفس والدفاع عن 

األرض والمقدسات وتم اختزال نظام الحكم إلى مجرد مركز للشرطة .مھمتة االولى حما یة 

  وحراسة ناھبوا أموال الشعب .

لوطنیة.. عامة انتشر الفقر ، وعم الجھل واستوطن المرض من كل نوع .. نھبت الثروة ا

وخاصة . أجھض حلم التقدم ، وقضى على أمل التنمیة، فتدنى مستوى معیشة الغالبیة العظمى 

من الشعب . وضاعت حقوق الفالحین والعمال وصغار ومتوسطى الحال وافترس غول الغالء 

 والبطالة طاقة الشعب .وعاد االقطاع والرأسمالیة المسعورة من رحم تكتل وكالء االحتكارات

والشركات المتعددة الجنسیة ، الذین جعلوا انفسھم معاول وأدوات تولت تصفیة اقتصاد مصر ، 

واالستحواذ علیھ باسم الخصخصة واالستثمار وتوقفت التنمیة وتالشت خططھا وبرامجھا 

  وفتحت ابواب البلد على مصارعیھا للمغامرین واألنتھازیین یعیثون فیھا فسادا وتدمیرا .

ب البولیسیة لحم الجمیع ، ال تفرق بین سلیم وعلیل ، وال بین كھل وشاب ، أو ونھشت المخال

  بین فتى وفتاة.

حتى االطفال ذاقوا االذى والمالحقة واالعتقال والیتم . واصبح ذلك عنوانا لمصر ، وھى تعیش 

 اسود ایامھا . فترى نسائھا واطفالھا وكھولھا یؤخذون رھائن ، وسیف التھدید بھتك األعراض

  فوق الرقاب . فى ظروف بالغة القسوة شدیدة الوطأة.



صودرت حقوق المواطنین فى العمل العام . جمدت النقابات العمالیة، وحوصرت النقابات 

المھنیة وأندیة القضاة واألكادیمیون ، وسیطر جھاز أمن الدولة على جامعات مصر ووضع 

  األساتذة والطالب واألداریین تحت رحمتھم .

وأعتمدت البلطجة أساسا  وقاعدة لكل إنتخابات طالبیة ومحلیة وتشریعیة،  زویر نھجاوأصبح الت

  لبقاء الحكم وأسلوبا

یتعامل بھ الحزب الحاكم مع المواطنین . وكان األمر قد وصل حد إلغاء أنتخابات عمد الریف 
  وعمداء الكلیات

رة كاالخطبوط فى كل أجھزة االمن والشرطة ، المنتش ورؤساء الجامعات . جمیعھم تعینھم 
  مكان .

حوصر القضاء ، وحجبت عنھم كل فرص األستقالل . وضرب بأحكامھ عرض الحائط وأحیل 

  المدنیون إلى

المحاكم العسكریة .ووصل األمر حد سحل القضاة وھتك أعراض النساء والرجال على مرأى  

ساسیة واإلنسانیة وأستخدم قانون الطواريء فى المصادرة على الحقوق األ  ومسمع من العالم

  للمواطن . وأستقر دستورا بدیال ودائما لحكم بولسى فاجر .

فقد الضمیر واالخالق والحس اإلنسانى . وصارت الفوضى عنوانا لكل شى ، والعشوائیة قاعدة 
  للعمل .

وضاقت السبل وضاع األمل أمام الشباب فتحین كثیر منھم الفرص للھرب والھجرة خارج البلد  
.  

مصر ، وانعزلت ، وتقطعت صلتھا بمحیطھا العربى ، وفصل بینھا وبین العالم انكفأت 

االسالمى ،وفصمت عراھا بأفریقیا ، وانتزعت من عالم التحرر واألستقالل وعدم األنحیاز . 

  أختنقت وحاصرھا الخطر من كل جانب .

  دیة واألنفصام .لم تتعرض مصر لمثل ھذا اإلذالل من قبل ولم تعھد حكما بھذه الدرجة من السا

اآلن قرر شباب مصر و معھم قطاع كبیر من باقى فئات الشعب تقدیم التضحیة الالزمة 

للخالص من ذلك الحكم الثقیل والفاسد بعد أن أصبحت الحاجة ماسة إلى تغییر حقیقي یعید 

  الوطن إلى أبنائھ وقواه الوطنیة الحقیقیة



بذ خالفاتھا ووحدة الھدف والصف لتقریب یوم لن  واألن یجب التوجھ للقوى الوطنیة والقومیة

یتحقق فیھ التغییر المنشود و یتمكن فیھ الشعب من تولى زمام أمره بنفسة . فیقیم النظام الد 

یمقراطى الجدید . الجمھورى البرلمانى . السلطة فیھ للشعب . والصالحیة فیھ والقوة بید برلمان 

، وضمان أستقالل التشریع والقضاء عن السلطة  منتخب . وقواعد تتكفل بالفصل بین السلطات

للرقابة والعزل والمحاكمة بما فیھم الوزراء ورئیس الدولة   التنفیذیة . وإخضاع المسؤولون فیھ

.  

   

والشباب ومعھم باقى فئات الشعب یتطلعون إلى التغییر بإستمرار االحتجاج السلمى 
  ونعرض المبادىء

اساسا لمیثاق وطنى یعبر عن تطلعات ومطالب الشعب بعد الواردة أدناه دلیال للعمل ، و 
  فترة انتقال

تتشكل خاللھا جمعیة تأسیسیة باإلقتراع الحر المباشر . تضع مشروع النظام السیاسي  
  الجدید ، وتقر

  دستورا حدیثا ومعاصرا . 

  ھذه المبادىء ھى :

العمل على تغییر نظام الحكم وتقدیم أركانھ لمحاكمة عادلة ومحاسبة العمالء  - 1

والمأجورین واالحتكاریین وسارقى قوت الشعب وثروتھ واألستقواء بالشعب دون سواه 

  وتفجیر طاقاتھ الخالقة على التغییر.

 العمل على بناء نظام سیاسى جدید وصیاغة نظام حكم دیمقراطى وعادل یساوى - 2
المواطنین جمیعا أمام القانون . و یقوم على النزاھة وكفالة مسائلة ومحاسبة رئیس 

  الدولة والوزراء والمسؤولین .

  

العمل على أسترداد ما ضاع ونھب وسرق وأغتصب من أراضى وممتلكات الدولة  - 3

 والجماعات واالفراد وإعادتھا إلى اصحابھا الحقیقیین .



دة الوطنیة والعمل على أسترداد األستقالل السیاسى واأل العمل على تاكید الوح - 4

  قتصادى والثقافى والتخلص من التبعیة.

العمل على تطھیر أجھزة الدولة من المنحرفین والمتجاوزین وتقدیمھم الى محاكمة  - 5

عادلة وإعادة تأھیل الشرطة لتكون فى خدمة الشعب وتأكید والئھا لھ ، وتعویض 

  ا تحت طائلة التعذ یب والمالحقة .المتضررین من وقعو

العمل على توفیر الخدمات التعلیمیة والصحیة بالمجان لكافة المواطنین وضمان  - 6

  الحیاة األ دمیة الكریمة للفقراء ومحدودى الدخل ، وتوفیر السكن المناسب لھم

قة مع العمل على أستعادة الدور المصرى .. عربیا وافریقیا ودولیا .. وتقویة العال - 7

دول الجوار العربى واألفریقى ، وتأكید العالقة األخویة مع السودان واألھتمام بعالقة 

التعاون والعمل المشترك مع دول حوض النیل ، وترسیخ المصالح المشتركة وتأمین 

  المیاه وسالمتھا دون تدخل خارجى .

  على العدلالعمل على تحریراألرادة الوطنیة وتاكید مبادىء السلم القائم  - 8

  وتنمیتھ وتقویتھ .  األھتمام بسیناء ھذا الجزء العزیز من الوطن وتطویره - 9

  العمل على تقویة ودعم القوات المسلحة ضمانا لألمن القومى والوطنى . - 11

   

  جمیعا لتحقیق حلم الحریة والدیمقراطیة والعدالة اإلقتصادیة واإلجتماعیة   وفقنا هللا

   

   

  ممدوح حمزة
 


