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 ؟..يهإالدستور الجديد بيقول 

 حضارة كدهفريقيا كلها إ منها ةسيا وحتآ منها إسالمية، حتةصلها عربية، وأ ،ذات سيادةمصر دي بلد  ..الدستور بيقول

  وإنسانية.

 .ذرة من ترابهافي يفرط أبداً  محدش يقدر ةواحد ةرض مصر حتأ الدستور بيقول..

 اناخوإلو  ين اللي بتحكمنانالم دينا وشريعتنا وهو مصدر القواسإلعلى كل واحد بيزايد علينا.. ا الدستور بيرد..

 .مدينهحكام ألع ورجحق ال رضهاأعلى  اللىاليهود وحتى  نييالمسيح

يدوها شان هما عل وأوالدها اتهالبن هاتدي جنسيحقها تمصرية، ال الست هعلشان كد .. ينا دستور حقانأ..  الدستور بيقول

 لوالدهم ووالد والدهم.

 ا.بتصرف على والدها وهالزم الحكومة تساعدها و من الفقر تنجده اللى فقيرةالم واقف مع األ ناأ .. الدستور بيقول

تساعدها علشان تعرف  الدولة  زي الراجل تاخد كل الحقوق وهالزم  عنديالست ..  عادلدستور أنا .. ر بيقولوالدست

 شغلها.وكمان خد بالها من عيالها وبيتها ات

تنوب عن الكل و تراقب  و المجلس المحلي في مجلس الشعبمحجوز الست زي الراجل مكانها  الدستور بيقول .. 

 القوانين. الحكومة و تناقش

ثر في أي يللاوي يضر بدنها و عافيتها للاهانة و عند الدولة حق الحماية من الضرب و اإللها الست الدستور بيقول .. 

 نفسيتها.

 المنصة. على المناصب مديرة ووزيرة وقاضي علىوتوصل ألحق الست  تتوظف و تترقى . الدستور بيقول.

مة للناس و من قدم الخدأمن غير واسطة وال قرابة وصل له بكفاءتي حقي أ، العمل عبادة حق وواجب  ..بيقول رالدستو

 غلط ماحدش يقدر يفصلني. رغي

وملكك  فلوس تأمينك بتاعتكو ،مين ومعاشتأ ما أنت بتشتغل ليك عنديطول .. لكل الشغالين .. بيقولالدستور 

   .رباح كمانمنها أ لك الهيئة وتديلك بتستثمرها

جير فقير، أو عامل أ الحادرعلى الشغل، أو مريض أو عاجز، أو فأو مش ق من غير شغل اللىكل   الدستور بيقول ..

 .هيدإمن مد  هله معاش يكفيه يغنيهالزم الدولة تدي على باب هللا

على أي مستشفى  وممنوع ،على مستوىوعالج على أ ،مراضألمين صحي من كل اتأ هلكل واحد عند الدستور بيقول..

 .واضطر يستنجد بيها فجأة مرضجاله في خطر أو وهوحد راح لها ش متعالج

 حوالتاخد بالها من أو ،عالنات إياهاإلوا ، الدوا علىو ،المستشفياتعينها على تحط الدولة خلي ها الدستور بيقول..

     .الممرضين وكل من بيساعد مريض الدكاترة و
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شخصيتهم وويخرج الطلبة متعلمين صح  على مستوىعلى أهايبقى و ،التعليم مجاني لحد ثانويهاخلي  الدستور بيقول..

  .قوية وبيحبوا بلدهم

المناهج  والدراسة علشان يتخرج منها الطلبة  خلي الدولة تحط عينها علىا وه الفنية، المدارس . هاكترالدستور بيقول. 

 معاهم شهادات مطلوبة للشغل. 

 . هم وترفع مستواهمحوالأوتاخد بالها من المدرسين أساس التعليم  والدولة ملزمة  الدستور بيقول..

السوق مفتوح لالستثمار من غير احتكار أو منافسة مش شريفة، و الخير يتوزع على الناس  بالعدل  الدستور بيقول..

زي اللي في الصعيد ، الفقر يقل و األجر يعلى و المعاش يزيد وال تاجر مستغل وال مشتري ينضحك  القاهرةاللي في 

 عليه.

وتوفر للفالح  المحاصيلتكتر و  ض الزراعية  وتكبرهاأساس بلدنا و الدولة ها تحمي األراعة  الزر الدستور بيقول..

دل في الفقرا وتعالفالحين و  لشبابراضي االستصالح لأوتحميه من االستغالل وتملك  ،و السماد ،و التقاوي ،روالبذ

 التوزيع  وتساعدهم على الزراعة. 

في دارات وإلولهم حق النص في مجالس ا رباحألنتاج ويكبروا اإلالعمال عندي مهمين عليهم يزودوا االدستور بيقول.. 

  .%80الجمعيات التعاونية الزراعية والصناعية حقهم فيها 

ن كده غلط إلعليه نصيب و اللي يتهرب يتحبس  ما بيكسب كل واحد على قد ..ئب واجب علينااالضر الدستور بيقول..

 .وحق الجميع في حقك وحقي

و البحر و البحيرة وحتى الهوا والبيئة، الدولة ملزمة تحافظ عليهم  السويس. مهم عندي النيل و قناة الدستور بيقول .

 دي كلها مصادر دخل وخير لينا وحق كل واحد يتمتع بيهم. ، وانتو كمان

لي مرت الشواهد الحضارات  ثاراآلبلدنا دي بلد حضارة فن، وأدب، وثقافة وإبداع ..  فيها كمان  الدستور بيقول..

     الدولة تحميها وتنميها وانتو كمان تحافظوا عليها. ثروة كبيرة تراث و كلها  ودي، عليها

 .الدولة تحترمها وتحميها و مصونةالمصري  كرامة  الدستوربيقول..

 .يراقبه ويعاقب عليهجهاز  هوالدولة تعمل للتمييز دجريمة بينهم التمييز و  نوييمتساكلهم   مصريينال الدستوربيقول.. 

 .من العقابيمكن يفلت  يعذب حد الى اللو التعذيب جريمةالدستوربيقول.. 

في مصر الدولة ملزمة تحفظ حقوق كل المصريين وانسانيتهم وتوري العالم ازاي بتحفظ عهودها و الدستور بيقول .. 

 ها. يتاتفاق

هله و أي يتقبض عليه الزم يعرف مقبوض عليه ليه و يبلغ للاو  بدا غير المتلبسأ.. ماحدش يتقبض عليه الدستوربيقول

 يخوفه علشان يعترف. وأ هة وماحدش يعذبميتعامل بكراو  ،يتعرض على النيابة في نفس اليومو ،المحامي

و طلب المساعدة أاستنجد  هالي جواالذا إال إفتشها وال يتصنت عليها يمش من حق حد يدخل البيوت وال  الدستوربيقول..

 النيابة سمحت بكده.و أ
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و يعمل عليه عمليات أعضاؤه أبعضو من نه يتبرع أيجبر حد  وأيشوهه ومش من حق حد  ةلجسمنا حرمالدستوربيقول.. 

 . و تجاربأ

منه غصب عنه،  ومحدش يمشيه  ي عاوزهللايروح من مكان لمكان أو يقعد في المكان  لكل واحد حق الدستوربيقول.. 

 تاني. لهيخليهوش يرجعو ما أو يحبسه فيه، أ

أو على الناس في التليفزيون   يعرضهو  هو يصورأ هي عاوزاللو يكتب أ ةي عاوزللاكل واحد يقول الدستوربيقول.. 

 و على النت.أالجرايد ينشره في 

بس يقول ، قفة يعملها بس ما يكونش معاه سالحو وأي حد عاوز يعمل اجتماع كبير أو مظاهرة أالدستوربيقول.. 

 متى علشان تأمنها.أنا هاعملها فين وأكومة للح

 هو عاملأمايكونش عامله علشان يكون حزب ديني،  هزم يكون عامل حسابي عاوز يعمل حزب  الللاالدستوربيقول.. 

 .بعمل الحزب لحكومةا المهم بس يبلغ ،و تشكيل عسكريألناس مسلحيين  ه.. أو مثال عاملألنين وناس تانيين يناس معل

لهم ويعمل  اهي عاملاللنه ها يدافع عن حقوق الناس إ هو نقابة يعمل حسابأهلية أي عاوز يعمل جمعية الل.. الدستوربيقول

 ال بالمحكمة. إ مجلس اإلدارةش حد يقدر يقفله الجمعية وال يمشي فيي عاوزه وماللالنشاط 

ي اللو النور والصرف الصحي وتساعد  هالمرافق و الميهم يالدولة عليها توفر مساكن للناس وتوفر لبيقول..  الدستور

  وتحسنها وتطورها. ائياتعاوز يبني بيت يسكن فيه والزم تشوف حل في مناطق العشو

يطلعله شهادة ميالد وياخد الجنسية و التطعيم و ياخذ الغذا   ةسن  18فضل الواحد طفل لغاية ما يوصل يالدستوربيقول.. 

  .ه الحكومة متوى وعيلة تربيهلو متوى  توفرأ ةو لو ما عندوش عيل هيكفي اللى

لما يخلص تعليمه  إالي حد يشغله أوتمنع   استغاللهو من أمن العنف  هوتحميالطفل الدولة هاترعى الدستوربيقول..  

 محاكم خاصة بيهم وما تحبسهمش مع المساجين الكبار.لألطفال لزامي وتعمل اإل

 الدولة هترعى الشباب، وتكتشف مواهبهم، وتشجعهم على المشاركة فى كل حاجة بتهم البلد.الدستوربيقول..  

 هلية نشارك فى رعايتهم.الدولة هتضمن حقوق المسنين، وتوفرلهم معاش مناسب، وإحنا والجمعيات األالدستوربيقول..  

وتأهلهم علشان ، ويشتغلوا وتسهل لهم الحركة واالنتقال يتعالجواقزام  حق على الدولة ألللمعاقيين واالدستوربيقول.. 

 يعرفوا يعيشوا في المجتمع.

يوقفهم  أو  شي بيقولوه أو ينشروه  ما حداللحرار في أالجرايد والتليفزيون و الراديو حتى االنترنت الدستوربيقول.. 

 يصادرهم طالما مش بيخالفوا القانون.

 . كمان للشرب ةكل للناس و الميه النضيفعليها توفر األ ةو الدول ،للمواطن. الغذا الكفاية حق الدستور بيقول .

و تلتزم الدولة  ،تمام وعليهم واجب فيهاعايش  اللىلهم حق في البلد زي  هعايشين بر اللىالمصريين الدستوربيقول.. 

 .اتاالنتخابفي ل التصويت يتسهب

يالقي اسمه في  وهاو االستفتا أنه يشارك في كل االنتخابات أساسي هو أعلى كل مصري واجب  الدستوربيقول.. 

 ويقول رأيه بحرية بس الزم ينزل ويشارك.الكشوف 


