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  بيان للمجلس األعلى للقوات املسلحة املصرية يؤكد التزام مصر

  تنفيذ املعاهدات واملواثيق الدولية

  13/2/2011القاهرة، 

  

الوطن ووفاءً بمسئولياته التاريخية بهذه املرحلة الدقيقة من تاريخ  إن اجمللس األعلى للقوات املسلحة وعياً منه

شئون البالد  حماية البالد، واحلفاظ علي سالمة أراضيها، وكفالة أمنها، وإطالعاً بتكليفه بإدارة والدستورية يف

يكمن يف حتقيق عبر إطالق كافة الطاقات  يدرك إدراكاً واضحاً أن التحدي احلقيق الذي يواجه وطننا الغايل مصر

بتهيئة مناخ احلرية، وتيسير سبل الديمقراطية من خالل تعديالت  من أبناء شعبنا العظيم، وذلك اخلالقة لكل فرد

 املطالب املشروعة التي عبر عنها شعبنا من خالل األيام املاضية، بل وتتجاوزها آلفاق دستورية وتشريعية حتقق

 .صفحات التاريخ إلنسانية عليأكثر رحابة، بما يليق بمكانة مصر الذي سطر شعبها أويل سطور احلضارة ا

إيمان راسخ بان حرية اإلنسان وسيادة القانون وتدعيم قيم املساواة  إن اجمللس األعلي للقوات املسلحة يؤمن

يقود البالد  التعديدية والعدالة االجتماعية ، واجتثاث جذور الفساد هي أسس الشرعية ألي نظم حكم والديمقراطية

بأن كرامة الوطن ما هي إال انعكاس  ؤمن اجمللس األعلي للقوات املسلحة ذات اإليمانيف للفترة املقبلة، كما ي

بإنسانيته هو حجر الزاوية فى بناء الوطن القوى ، وانطالقاً مما  لكرامة كل فرد من أفراده واملواطن احلر املعتز

 :اآلتية ت املسلحة القراراتورغبة فى حتقيق نهضة شعبنا فقد أصدر اجمللس األعلى للقوا سبق وبالبناء عليه

 .تعطيل العمل بأحكام الدستور -1

انتهاء انتخابات  يتوىل اجمللس األعلى للقوات املسلحة إدارة شئون البالد بصفة مؤقتة ملدة ستة أشهر أو -2

  .جملسي الشعب والشورى ورئيس اجلمهورية

 .اجلهات فى الداخل واخلارجاألعلى للقوات املسلحة تمثيله أما كافة  يتوىل رئيس اجمللس -3

 .الشعب والشورى حل جملسي -4

 .الفترة االنتقالية اجمللس األعلى للقوات املسلحة إصدار مراسيم بقوانين خالل -5

 .عليها من الشعب تشكيل جلنة لتعديل بعض مواد الدستور وحتديد االستفتاء -6

                                                            
  المصدر: http://www.sis.gov.eg/Ar/Story.aspx?sid=44116  
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 .تشكيل حكومة جديدة حلينأحمد حممد شفيق باالستمرار فى أعمالها . تكليف وزارة د -7

 .الرئاسية إجراء انتخابات جملسي الشعب والشورى، واالنتخابات -8

  .فيها تلتزم الدولة بتنفيذ املعاهدات واملواثيق الدولية التى هى طرف -9

  والله املوفق واملستعان

 التوقيع

  املشير حسين طنطاوي

  للقوات املسلحة القائد العام

 لقوات املسلحةرئيس اجمللس األعلى ل

  



 

 
 

  
، وال يمكن جملة الدراسات الفلسطينية، جميع حقوق النشر وإعادة التوزيع حمفوظة جمللة الدراسات الفلسطينية

يمكن حتميل هذه املقالة أو طبعها لالستخدام . نشرها أو توزيعها إلكترونياً إال بإذن من رئيس حترير اجمللة

  majallat@palestine-studies.org .الفردي فقط، وعند االستخدام يرجى ذكر املصدر
 


