بيان من المحكمة الدستورية العليا
إلى شعب مصر
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تجتاز مصر اآلن مرحلة دقيقة فى تاريخها يتعاظم تأثيرها فى مسار التحول

الديمقراطى .

لتسووجا المحةمووة الدسووتلرية العليووا و امتوودا و ملقاهووا ممووا يثووار حاليووا وون

اإل الن الدستلرى الصادر يلم  ، 2012/11/21فإن المحةمة تمسك ون التعليو

ليووأ ل دموودا الوورى  ،ووأاأ  ،طتصووالأ ،طميعووة مووا المحةمووة  ،لمووا سووا ن

يعرض ليها من د الى متعلقة ،أ .

لقوود اسووتقملم المحةمووة الدسووتلرية العليووا لق وواتها ،ووألم لحووزن ،ووال ين مووا

حملأ خطاب السيد رئيس الجمهلرية الذى لقا مس الجمعة فيما لرد لى لسان

سوويادتأ موون ن م حةووم المحةمووة الدسووتلرية ،حووا مجلووس ال وولرى قوود
الجلسة ،أسمل ين ل ثالثة ساميع لطمد من محاس،ة الماالتين الذين

لطمد من د ما القاالن لى الجميع ل اا للهم م .

لوون قمووا

لالا ذلك ،

لالمحةمة دذ تؤيد ما قالأ السيد الرئيس من خ لع الجميع ألحةوام القواالن

،ما فيهم سويادتأ  ،فإاهوا ةااوم تأموا مون السويد الورئيس د،الاهوا ،موا اتصوا ،علموأ

معزز ،األدلة حتى يتساى للمحةمة اتخاذ ما يلزم قاالاا تجا من يثمم ارتكا،أ هوذا
ا
الاعوا دذا ةووان موون مووين ق ووا المحةمووة ل ى موون العوواملين مهووا ،حسوو،ان ن هووذ

المسولك ال وائن و دن قوام الوودليا ليوأ و ياطولى لووى مقارفوة جريمووة دف وا

سورار

المداللووة لهوول األموور المووؤثم مووا .القوواالن  .لي،قووى ،عوود ذلووك ن المحةمووة مازالووم

تاتظر مون السويد الورئيس ن يلافيهوا ،موا تولافر لودى سويادتأ مون معللموام لاألدلوة

المؤةد لها حتى تجرى ئلاها فيأ .
لفى أن ما تردد و

ومن الحملوة ال وارية التوى صول م سوهامها للمحةموة

من ةا اتجا و من اأ تلجد فى حلز المحةمة د لى ق وائية تطالوب ،عوز السويد

رئيس الجمهلرية من خوال دل وا اإل والن الدسوتلرى الصوادر فوى ، 2012/8/12

لا وواد اإل ووالن الدسووتلرى المةمووا السووام

ليووأ لالصووادر موون المجل وس األ لووى

للقلام المسولحة  ،ل اوأ قود تحودد لاظرهوا جلسوة  2ديسوممر سواة  2012فهول خمور
ار تماموا مون الصوحة دذ ط تلجود د ولى ماظولر موام المحةموة فوى هوذ الجلسوة

مهووذا الخصوول .لاامووا حقيقووة األموور ن ثمووة مااز ووة تاايووذ معرل ووة لووى هيئووة
المال ين لتح يرها لا داد تقرير  ،أاها .

دن المحةمة الدستلرية العليا دذ تسوجا موا سوم تؤةود فوى ختوام ميااهوا دلوى

عب مصر العظيم اها لوم تكون يلموا دا طيعوة لياوة فوى يود حود يسوتخدمها لقوم

ي ا فيما ي ا  ،للن تكلن مدا .

دن األمااة التى تحموا المحةموة الدسوتلرية مسوئللية اللفوا مهوا فوى حمايوة

حقلق لحريام هذا ال عب لالذلد ن حرماتأ  ،هى اايتهوا األسومى تم وى دلاموا
لمللاها فى صمم ادما تد ى لتقل ةلمتها فى الد الى الماظلر مامها.

