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فـخـامـة الرئـيس الفا ضـل األسـتا ذ  /عـمـر مـوسـى
رئيس لجـنة الخمـسين ـ ألعـداد ا لدسـتور
بناءا على مـسـئوليتنا الوطـنية يشـرفـنى أن أرسـل لفخامتكم بعض التعديالت التى يجب مراعاتها
وهـى هـامـة جـدا لألمن القـومى ا لمـصرى ،،

المبادئ السيا سية التى يجب مراعاتها فى الدسـتور
المادة ()1
جمهورية مصرالعربية ( وشعبها المصرى )دولة مستقلة ذات سيادة  ،موحدة ال تقبل
التجزئة ،ونظامها ديمقراطى(.وعاصمتها القاهرة وعلمها األبيض ،األحمر  ،األسود
والتغير يتطلب استفتاء شـعبى) والشعب المصرى جزء من األمتين العربية واإلسالمية،
ويعتز بانتمائه لحوض النيل والقارة األفريقية وبامتداده اآلسيوى ،ويشارك بإيجابية فى
الحضارة اإلنسانية.
ِّ
المنظمة
مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسى للتشريعات
ألحوالهم الشخصية ،وشئونهم الدينية ،واختيار قياداتهم الروحية.
( استبدال المسيحين واليهود (بعبارة غير المسلمين) خطر على األمن القومى المصرى )
يقوم النظام السياسى على مبادئ الديمقراطية والشورى ،والمواطنة التى تسوى بين جميع
المواطنين فى الحقوق والواجبات العامة ،والتعددية السياسية والحزبية ،والتداول السلمى
للسلطة ،والفصل بين السلطات والتوازن بينها ،وسيادة القانون ،واحترام حقوق اإلنسان
وحرياته؛ وذلك كله على النحو المبين فى الدستور.
وال يجوز قيام حزب سياسى على أساس التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو األصل أو
الدين ،أو ( العمل على تجزاءة الوطن )
المادة ()7
الحفاظ على األمن القومى ،والدفاع عن الوطن وحماية أرضيه ،شرف وواجب مقدس
( ومسـئولية كل مواطن مصرى ومصرية ) .والتجنيد إجبارى؛ وفقا لما ينظمه القانون.
الفصل الثانى  :المبادئ االجتماعية واألخالقية
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المادة ()8
تكفل الدولة وسائل تحقيق العدل والمساواة والحرية ،وتلتزم بتيسير سبل التراحم والتكافل
االجتماعى والتضامن بين أفراد المجتمع ،وتضمن حماية األنفس واألعراض واألموال،
وتعمل على تحقيق حد الكفاية لجميع المواطنين ( المصريين )؛ وذلك كله فى حدود القانون.
المادة ()9
تلتزم الدولة بتوفير األمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين ( المصريين)،
دون تمييز.
المادة ()18
الثروات الطبيعية للدولة ملك الشعب ،وعوائدها حق له ،تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ،وحسن
استغاللها ،ومراعاة حقوق األجيال فيها.
وال يجوز التصرف فى أمالك الدولة ،أو منح امتياز باستغاللها،أو التزام مرفق عام ،إال
بناء على قانون ( ،التصرف فى أمالك الدولة يتطلب استفتاء شعبى ).
وكل مال ال مالك له فهو ملك الدولة.
المادة ()23
الجنسية المصرية حق ( لكل مصرى أو مصرية ) ،وينظمه القانون.
المادة ()22
المواطنون ( المصريين ) لدى القانون سواء؛ وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة،
ال تمييز بينهم فى ذلك.
المادة ()05
للمواطنين ( المصريين ) حق تنظيم االجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية،
غير حاملين سالحا ،ويكون ذلك بناء على إخطار ينظمه القانون.
وحق االجتماعات الخاصة ( للمصريين ) مكفول دون إخطار ،وال يجوز لرجال األمن
حضورها أو التنصت عليها.
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المادة ()01
للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات األهلية ،واألحزاب بمجرد اإلخطار ،وتمارس
نشاطها بحرية (مسؤلية مجلس األدارة)  ،وتكون لها الشخصية االعتبارية ( بعد تسجيلها ).
( عندما يكون هناك أخطاء ادارية يجوز للسلطات تجميد النشاط )وال يجوز للسلطات حلها
أو حل هيئاتها اإلدارية إال بحكم قضائى؛ وذلك على النحو المبين بالقانون.
المادة ()05
ترعى الدولة مصالح المصريين المقيمين بالخارج ،وتحميهم (وتحمى ممتالكاتهم داخل
الوطن)  ،وتكفل حقوقهم وحرياتهم ،وتعينهم على أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع
المصرى ،وتشجع إسهامهم ( ومشـاركتهم ) فى تنمية الوطن.
وينظم القانون مشاركتهم فى االنتخابات واالستفتاءات ( قانون  111لسـنة .) 1982
المادة ()75
واذ لم يكن ذلك ؟ ماذا لو ولد طفل من أبوين اسرائيلين ؟
لكل طفل ( مصرى )،
فور الوالدة ،الحق فى اسم مناسب ،ورعاية أسرية ،وتغذية أساسية ،ومأوى ،وخدمات
صحية ،وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
المادة ()73
تلتزم الدولة برعاية ذوى اإلعاقة صحيا واقتصاديًا واجتماعيا ( وتحمى ممتلكاتهم ) ،وتوفر
لهم فرص العمل ،وترتقى بالثقافة االجتماعية نحوهم ،وتهيئ المرافق العامة بما يناسب
احتياجاتهم.
المادة ()70
التقاضى حق مصون ومكفول للناس كافة.
وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى وسرعة الفصل فى القضايا.
ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء.
وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعى؛ والمحاكم االستثنائية محظورة( .اال فيما يتعلق
باألمن القومى)
الباب الثالث :السلطات العامة
الفصل األول :السلطة التشريعية
الفرع األول :أحكام مشتركة
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المادة ()83
تتكون السلطة التشريعية من مجلس النواب ومجلس الشورى ( هـام ).
ويمارس كل منهما سلطاته على النحو المبين فى الدستور.
المادة ()155
يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخله ،ويتولى ذلك رئيس المجلس
( ولرئيس المجلس حق الضبطية القضائية ).
وال يجوز ألى قوة مسلحة دخول أى من المجلسين أو الوجود على مقربة منه إال بطلب
(وموافقة ) من رئيس المجلس.
المادة ()151
لرئيس الجمهورية ،وللحكومة ،ولكل عضو فى مجلس النواب ،اقتراح القوانين.
ويحال كل مشروع قانون إلى اللجنة النوعية المختصة بمجلس النواب؛ لفحصه وتقديم
تقرير عنه إلى المجلس.
وال يحال االقتراح بقانون المقدم من أحد األعضاء إلى اللجنة النوعية ،إال إذا أجازته اللجنة
المختصة بالمقترحات ،ووافق المجلس على ذلك ( لماذا يحتاج موافقة المجلس واألقتراح
مقدم للمجلس )  .فإذا رفضت اللجنة االقتراح بقانون وجب أن يكون قرارها مسببا.
وكل اقتراح بقانون قدمه أحد األعضاء ،ورفضه المجلس ،ال يجوز تقديمه ثانية فى دور
االنعقاد نفسه.
المادة ()152
إذا قام خالف تشريعى بين المجلسين ،تشكل لجنة مشتركة من عشرين عضوا يختار كل
مجلس نصفهم من بين أعضائه بناء على ترشيح لجنته العامة؛ وذلك القتراح نصوص
للمواد محل الخالف.
وتعرض هذه المقترحات على كل من المجلسين؛ فإذا لم يوافق أحدهما عليها ،يعرض األمر
على مجلس النواب ويؤخذ بما ينتهى إليه من قرار يصدره بأغلبية ثلثى أعضائه.
( وهنا مفروض أن يحول األمر الى الدستورية العليا قبل تحويلة الى رئيس الجمهورية )
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المادة ()159
لكل مواطن أن يتقدم بالمقترحات المكتوبة إلى أى من مجلسى النواب والشورى بشأن
المسائل العامة.
وله أن يقدم إلى أى منهما شكاوى ،يحيلها كل مجلس إلى الوزراء المختصين ،وعليهم أن
يقدموا اإليضاحات الخاصة بها إذا طلب المجلس ذلك ،ويحاط صاحب الشكوى بنتيجتها .
المادة ()127
يؤدى رئيس الجمهورية أمام مجلسى النواب والشورى ،قبل مباشرة مهام منصبه ،اليمين
اآلتية :أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ،وأن أحترم الدستور
والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ،وأن أحافظ على استقالل الوطن وسالمة
أراضيه.
ويكون أداء اليمين أمام مجلس الشورى عند حل مجلس النواب(.أوعند حلة أمام الدستورية)
المادة ()129
يختار رئيس الجمهورية رئي ًسا لمجلس الوزراء
( من الحزب أو األئتالف الذى حصل على األغلبية فى األنتخابات ) ،ويكلفه بتشكيل
المادة ()145
يضع رئيس الجمهورية ،باالشتراك مع مجلس الوزراء ،السياسة العامة للدولة ،ويشرفان
على تنفيذها ،على النحو المبين فى الدستور.
( وما يحدث عند األختالف فى التنفيذ ألن حزب األغلبية لة برنامجة ؟ )
المادة ()140
يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى عالقاتها الخارجية ،ويبرم المعاهدات ،ويصدق عليها بعد
موافقة مجلسى النواب والشورى .وتكون لها قوة القانون بعد التصديق عليها ونشرها؛ وف ًقا
لألوضاع المقررة.
وتجب موافقة المجلسين بأغلبية ثلثى أعضائهما على معاهدات الصلح والتحالف والتجارة
والمالحة وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة(حقوق السيادة تتطلب استفتاء شعبى)
أو تحّ مل الخزانة العامة للدولة نفقات غير واردة فى موازنتها العامة.
وال يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور.
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المادة ()148
يعلن رئيس الجمهورية ،بعد أخذ رأى الحكومة ،حالة الطوارئ؛ على النحو الذى ينظمه
القانون؛ ويجب عرض هذا اإلعالن على مجلس النواب خالل األيام السبعة التالية.
وإذا حدث اإلعالن فى غير دور االنعقاد وجبت دعوة المجلس لالنعقاد فوراً للعرض عليه،
وفى حالة حل المجلس يعرض األمر على مجلس الشورى؛ وذلك كله بمراعاة المدة
المنصوص عليها فى الفقرة السابقة .وتجب موافقة أغلبية عدد أعضاء كل من المجلسين
على إعالن حالة الطوارئ ،ويكون إعالنها لمدة محددة ال تجاوز ستة أشهر ،ال تمد إال لمدة
أخرى مماثلة بعد موافقة الشعب فى استفتاء عام (.ولكن ماذا لو لزم األمن القومى ذلك ؟ )
المادة ()103
يكون اتهام رئيس الجمهورية بارتكاب جناية أو بالخيانة العظمى؛ بناء على طلب موقع من
ثلث أعضاء مجلس النواب على األقل؛ وال يصدر قرار االتهام إال بأغلبية ثلثى أعضاء
المجلس.
وبمجرد صدور هذا القرار ( يعرض على الشعب فى استفتاء عام عندما يرفض الشعب
القرار يحـل مـجلس الشعب أ مـا فى حالة الموافقة ) يوقف رئيس الجمهورية عن عمله؛
ويعتبر ذلك مانعا مؤقتا يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية الختصاصاته حتى صدور
الحكم ويحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا
وعضوية أقدم نواب رئيس محكمة النقض ومجلس الدولة وأقدم رئيسين بمحاكم االستئناف،
ويتولى االدعاء أمامها النائب العام.
المادة ()107
يؤدى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة قبل مباشرة مهام مناصبهم ،أمام رئيس
الجمهورية ،اليمين اآلتية :أقسم باهلل العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى ،وأن
أحترم الدستور والقانون ،وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة ،وأن أحافظ على استقالل
وعدم تجزائة الوطن وسالمة أراضيه.
مادة ()187
ينظم القانون طريقة اختيار المحافظين ورؤساء الوحدات اإلدارية المحلية األخرى ،ويحدد
اختصاصاتهم ( .يجب انتخاب المحافظين )
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المادة ()188
تنتخب كل وحدة محلية مجل ًسا باالقتراع العام السرى المباشر لمدة أربع سنوات.
ويضم إلى عضوية المجلس ممثلون عن أجهزة السلطة التنفيذية فى الوحدة المحلية دون أن
يكون لهم صوت معدود ( .يجب اختيار اثنين من المصريين فى الخارج فى محافظاتهم من
الذين لهم نشاط محلى و دولى )
وينتخب كل مجلس رئيسه ووكيله من بين أعضائه المنتخبين.
وينظم القانون شروط وإجراءات الترشح واالنتخاب.
المادة ()310
يتولى المجلس الوطنى لإلعالم تنظيم شئون البث المسموع والمرئى وتنظيم الصحافة
المطبوعة والرقمية وغيرها.
ويكون المجلس مسئوال عن ضمان حرية اإلعالم بمختلف صوره وأشكاله والمحافظة على
تعدديته ،وعدم تركزه أو احتكاره ،وعن حماية مصالح الجمهور ( الشعب )  ،ووضع
الضوابط والمعايير الكفيلة بالتزام وسائل اإلعالم المختلفة بأصول المهنة وأخالقياتها ،المادة
المادة ()318
إذا وافق المجلسان على طلب تعديل الدستور ،يناقش كل منهما نصوص المواد المطلوب
تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة؛ فإذا وافق على التعديل ثلثا ( ثلثين ) أعضاء
كل مجلس ،عرض على االستفتاء الشعبى خالل ثالثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة.
ويكون التعديل نافذاً من تاريخ إعالن نتيجة االستفتاء بالموافقة.
()319
مبادئ الشريعة اإلسالمية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها األصولية والفقهية ومصادرها
المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة.
المادة ()335
مدينة القاهرة عاصمة الدولة .ونقل العاصمة إلى مكان آخر( يتطلب اسـتفتاء شـعبى).
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المادة ()331
يحدد القانون علم الدولة( وعلمها األحمر األبيض واألسود )  ،وشعارها ،وأوسمتها،
وشاراتها ،وخاتمها ،ونشيدها الوطنى .والحفاظ على اللغة العربية ،ومراعاة قيم المجتمع
وتقاليده البناءة( .والتغير يتطلب اسـتفتاء شـعبى)

المادة ()334
تجرى انتخابات مجلسى النواب والشورى والمجالس المحلية وفقا للنظام الفردى ،
و نظام القوائم أو الجمع بينهما أو بأى انتخاب يحدده القانون (و يتطلب موافقة ثلثى مجلس
الشعب )
المادة ()323
تمنع قيادات الحزب الوطنى المنحل من ممارسة العمل السياسى والترشح لالنتخابات
الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور .ويقصد بالقيادات كل من
كان عضوا باألمانة العامة للحزب أو بلجنة السياسات أو بالمكتب السياسى ( اذا كان عضوا
منتخبا أو معينا فى الحزب )أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى الفصلين
التشريعيين السابقين على ثورة الخامس والعشرين من يناير.
المادة ()322
يستمر العمل بنظام اإلدارة المحلية القائم إلى أن يتم تطبيق النظام المنصوص عليه فى
الدستور بالتدريج خالل عشر سنوات من تاريخ العمل به
( أو بموافقة ثلثى أعضاء المجلسين ).
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واسـمح لى أن اتقدم بطلب األتى :
 )1قانون بمعاقبة كل مواطن أوحزب يطلب تجزأة الوطن أو المساس باألديان ،
وبعروبةمصر ويحظر تكوين أى حزب يطلب أو يوافق على تجزأة الوطن
)2قانون بعدم اعطاء الجنسية لمن اليثبت أنة من أصل مصرى(هام لألمن القومى )
)3قانون بعدم الزام مصر بأى شروط أومسئوليات هـذا ( يحتاج الى اسـتفتاء شعبى )

 )4قانون يحظر على أى حكومة عـدم التناذل على حـقـوق مصـرعلى أراضيها
وعلى حقوقها المشروعة التا بعة لعها أيضا بحرا وجوا ،ومنها مثال ...
( اذالة األلغام ـ قناة السـويس ـ الثروة النفطية والتى أيضا فى البحار)
وهناك فرق بين األتفاقيات الدولية والحـقـوق  ،لديا األثبات.
 )5انشـاء وزارة للمصريين فى الخارج  ،كما أنة مهم جدا اختيار اثنين من
المصريين فى الخارج أعضا ء فى مجلس محافظتهم (فى كل محافظة )
للمشـاركة فى شـئون الوطن  ،ويمكننى عـرض(الفكرة ـ األستراتيجية ـ األ للية)
 )6انتخـاب المحـافـظـين و العـمد ـ والمجالس القروية وهذا هام لألمن القـومى
وخـاصـة الداخلى وا نا ابن عـمـدة ويمكننى اثبات ذلك .
 )7عـدم المسـاس بنسبة  % 55عمال وفالحين نعم لقد كان فى الماضى من
قاموا بتمثيلهم فى البرلمان بدون أخذ رأيهم وهم ليسوا منهم ولكنهم اختيروا
بدون موافـقهم هل معنى هذا يهدر حقهم ؟
وهؤالءالفالحيين والعـمال دورهم هام جدا ودورهم فى بناء الوطن ال غنة عنة
نعـم هـناك من المغـرضين الذين يريدوا عمل شرخ فى الوحدة الوطنية ووقيعة
بين طبقات الشعـب وخلق بؤرة جديدة من الصراع الشـعـبى ،
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 )8قانون يحظر اعطاء الجنسية المصرية لمن ال يثبت أنة من أصل مصرى
ألن هنا ك (مثال خاصة فى سـيناء أو النوبة من يعـيشون ويدعـون أن ليس
لديهم شـهادة ميالد وهذا خطر جدا على األمن القومى المصرى) ،
ويمكننى التوضيح .
 )9ضـما ن حقـوق الجنسـية و حـقـوق الوراسـة .
 )05للمصريين 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 الجمعـية عند مخا لفة القا نون حتى
يتم حكم القضاء ( وأنة هـام جـدا عـدم فتح البا ب 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.
 )05القـاهرة هى العـا صـمة  ،والعـلم " أحمرـ أبيض ـ اسـود"
 )06األنظمة التعـليمية العامة والخاصة تخضع لرقابة الدولة .
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البيت المصري
اتحاد عـام الروابـط المصريـة في ألمـانيــ ا
Bundesverband der ägyptischen Vereine in Deutschland

Email: vorstand@aegyptischeshaus.de
info@daeg-hannover.de
Internet: www.aegyptischeshaus.de
Fax: 0511/221683 - Tel: 0511/8237132
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )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 ( السياسية واألقتصادية ) 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 ،
أشـريكونا معـكم من أجـل مـصـر ال لنغـير ما تريدوا ولكن لنتعاون معا
ونحسـن ونسـرع فيما هـو لصـالح مـصـرنا الحـبية .

مـسـتشـار اقـتصـادى  /مـحـمـد عـطـية
رئيـس ا لبيـت ا لمـصـرى فى أ لمـا نيـا
2013 . 010 . 09
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