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سـعـادة ا لدكـتور  /مـحـمـد ا لـبلتـاجى
تحية طيبة وبعد ،،،
يشـرفنى ويسـعـدنى أن أرسـل لسـيا دتك رسـالتى راجيا مـن اللة سـبحـانة وتعـالى أن
تصـلكم وأنتم ومن مـعـكم بكامل الصـحة وا لسـعادة وا لتوفيق ،
عـندمـا تشرفت بمقابلة سـيادتكم فى جلسة "ابـداء الرأى فى المسودة األولية للدسـتور"
 2102 . 10 . 10وبما أننى حضرت مخصوص من ألمانيا فى اليوم السابق لكى
اشارك فى الجلسة  ،وكانت لألسـف مـدة المشـاركة قـصـيرة فـطبعا كانت غير كافية
البداء رأئى لذلك أرسـل لسيادتكم فى رسالتى تعليقى على بعـض المواد :
مـادة ( )2مفروض أن يكتب بدال من المواطنون يكون " ا لمـصريين"
ألن هناك فرق بين " المواطنون "  " ،والمواطنون المصريون " ألن المواطنون هم
أيضا الذين لهم حق األقامة فى مصر واليحملوا الجنسـية المصرية  ،فكيف يتساون فى
الحقوق والواجبات العامة ؟ والمواطن فى ألمانيا اسـمة  Bürgerوهـو ليس ألمانى ،
وفى انجلترا أو فى أمريكا اسـمة  citizenوهو ليس انجليزى أو أمريكى .
مـادة ( .....)00وتملكها لألشـخاص الطبيعية واألعتبارية ( التى مجلس ادارتها مصرى )
مـادة ( )01يجب أن يذكر لكل مـواطن "مـصـرى "
مادة ( .... )01المترتبة على ذلك  ،وأن ترعى الدولة حقوق المصريين فى الخارج
وتدعـيم صالتهم بالوطن ( قانون  000لسـنة . ) 0091
مادة ( )09للمواطنين "المصريين"حق تكوين الجمعيات ...بمجرد األخطار "ولكن
ممارسة النشاط بعد الحصول على موافقة التسجيل " ويلزم تقديم برنامج العمل ،
وأسـماء وعناوين مجلس األدارة ويجوز للجهات األدارية تجميد نشاط الجمعيات التى ال
تحترم القانون أوبرنامج العمل المصرح بة وا حالتها للقضـاء  ،كما أنة يجب حظر
األحزاب والمنظمات التى تضر األمن القومى المصرى"
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مادة " " "00للمصـريين " حق انشاء النقابات واألتحادات ......فى حالة وجود أخطاء
يجب أن يكون للجهات المختصة امكانية حل مجلس ادارتها لكى ال تستمر فى األخطاء
حتى يتم الفصل النهائى بحكم القضاء .
مادة " "21الحفاظ على الوحدة الوطنية وحماية األمن القومى "المصرى "
واجـب ومسـئولية كل "مصرى ومصرية"
مادة ( )22مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى و لكل "مصرى أو مصرية"
حق األنتخـاب والترشيح وابداء الرأى فى األستفتاء ...
مادة ( )10المعاقين " ...........و ال يجب عدم المساس بحقوقهم "
مادة ( )11لكل طفل " مـصـرى من أبوين مصريين " فور والدتة الحق فى اسم مناسب
وجنسية ورعاية أسرية  (.....لدينا  ..سـيناء و النوبة  ..وخطورة على األمن القومى )
واسـمح لى أن اعرض األتى :
 )0قانون بمعاقبة كل مواطن يطلب تجزأة الوطن أو المساس باألديان ،أ وبعروبةمصر
)2قانون بعدم اعطاء الجنسية لمن اليثبت أنة من أصل مصرى(هام لألمن القومى )
)1قانون بعدم الزام مصر بأى شروط أومسئوليات هـذا ( يحتاج الى موافقة شعبية )

 )4قانون يحظر على أى حكومة عـدم التناذل على حـقـوق مصـرعلى أراضيها
وعلى حقوقها المشروعة التابعة لعها أيضا بحرا وجوا ،ومنها مثال ...
( األلغام ـ قناة السـويس ـ الثروة النفطية والتى أيضا فى البحار)
وهناك فرق بين األتفاقيات الدولية والحـقـوق  ،لديا األثبات.
 )5انشـاء هـيئة قـومـية للمصريين فى الخارج بمشاركة ممثلى الوزارات
وبعـض المصريين فى الخارج للمشـاركة فى شـئون الوطن
ويمكننى عـرض(الفكرةـ األستراتيجيةـ األللية)
 )6انتخـاب المحـافـظـين و العـمد ـ والمجالس القروية وهذا هام لألمن
وخـاصـة الداخلى وا نا ابن عـمـدة ويمكننى اثبات ذلك .
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 )7عـدم المسـاس بنسبة  % 50عمال وفالحين نعم لقد كان فى الماضى من
قاموا بتمثيلهم فى البرلمان وهم ليسوا منهم ولكنهم اختيروا بدون موافـقهم
هل ضاع حقهم أيضا ؟
وهؤالءالفالحيين والعـمال دورهم هام جدا ودورهم فى بناء الوطن ال غنة عنة
نعم هـناك من المغـرضين الذين يريدوا عمل شرخ فى الوحدة الوطنية ووقيعة
بين طبقات الشعـب وخلق بؤرة جديدة من الصراع الشـعـبى ،
 )8قانون يحظر اعطاء الجنسية المصرية لمن ال يثبت أنة من أصل مصرى
ألن هناك (مثال فى سـيناء أو النوبة من يعيشون ويدعـون أن ليس لديهم
شـهادة ميالد وهذا خطر جدا على األمن القومى المصرى) ،ويمكننى التوضيح .
 )9ضـمان حقوق الجنسـية و حـقـوق الوراسـة .
 )00للمصريين حق تكوين الجمعـيات والروابط ويجب ويلزم تسجيلها ويمكن
أن تمارس نشاطها عـنـد انشـا ئها قبل أن يتم التسـجـيل على أن يكون أعضـاء
مجلس األدارة مـصـرين ويقـد م أسماؤهـم وعـنا وينهم ويكونوا مـسـؤلين
شـخصيا عن أمور الجمعـية حتى يتم تسـجـيلها ويجب أن تلتزم بالقوانين
ويلزم معـرفة تمويلها واخـضاعها الى قوانين الدولة ويكون لها برنامج عمل
ومعـرف أ عضـاء مجلس ادارتها ومحـل اقامتهم ومراكز نشـاطها ان وجـدت
والعاملين على ادارة هـذة المراكز  ،وقبل التعاون مع الجمعـيات أو المنظمات
الخارجـية يجـب الحـصـول على موافقة الجـهـات األدارية ،
وللجهـات األدارية الحق فى تجميد نشاط الجمعية عند مخالفة القانون حتى يتم
حكم القضاء ( وأنة هـام جـدا عـدم فتح الباب لما يسموة مـجـال التثقيف
واجـراء اسـتطالعات بدون تصريح وبدون رقابة ادارية )
 )00تصـنيع األسلحة يتطلب الى موافقة حكومية .
 )01رئيس مجلس الشعـب لة كل الحـقوق وقوة أخـذ القرار األمنى فى المجلس.
 )01ضـد قرار مجلس الشعـب يمكن التظـلم أمام الدسـتورية العـليا.
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 )05القـاهرة هى العـا صـمة  ،والعـلم " أحمرـ أبيض ـ اسـود"
 )06األنظمة التعـليمية تخضع لرقابة الدولة .
 )07قانون يتيح للمصريين فى الخارج أن يشاركوا فى شئون الوطن فيما
يخصة أو يؤثر علية  ،وال للتهـمـيش وال للشـللية ان دور المصريين فى الخارج
هام جـدا وال غنة عنة خاصة فى الظروف الصعـبة التى تمر بها مصرنا الحبيبة
فى جـو من الصراعات الشخصية على حساب الوطن ،
واذا كانت الحجة " بأ نهم فى الخارج واليعـلموا بشئون الوطن أو حضور
األجتماعات فهذا ال يقبلة عقل ومحاولة تهميش لدور المصريين فى الخارج "
ألن أنا واحد من المصريين فى الخارج أيضا ومولم بشئون الوطن الداخلية
والخارجية (محليا ،عربيا  ،دوليا ) سـيا سيا ،اقتصاديا  ،اجتماعيا  ،ومـسـتعـد
للحوا الحر الصريح فى شـئون الوطن .
أمـا الـحـجـة بـأن المصريين فى الخارج لن يتمكنوا من حضور األجـتمـاعات
هـذا أيضـا غير مقبـول ألن أنا مثال واحـد من المصريين فى الخارج وكل شهر
أحضر الى مصر لمدة أسـبوع أو عشـرة أيام وكمان فى بلدى الشرقية  ،وعند
اللزوم يمكننى الحضور فى أى وقـت  ،اثبات ذلك عندما دعـوت الى حـضـور
اجتمـاع لجـنة الحوار وكنت فى أ لمـانيا حـضـرت فورا فى 1001. 9 . 0
وحضرت األجتماع ،
أشـريكونا معـكم من أجـل مـصـر ال لنغـير ما تريدوا ولكن لنتعاون معا
ونحسـن ونسـرع فيما هـو لصـالح مـصـرنا الحـبية .
مـحـمـد عـطـية
رئيـس ا لبيـت ا لمـصـرى فى أ لمـا نيـا
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