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  بشأن األزمات إدارة للجنة املصرية الوزارية للمجموعة بيان
   املصري اجليش على اإلسرائيلي االعتداء

  
  19/8/2011القاهرة، 

  

  

نائها وإصابة آخرين، وطالبت إسرائيل أدانت مصر احلادث الذي أدى إىل استشهاد عدد من أب
بتقديم اعتذار رسمي عن هذا احلادث، مؤكدة يف الوقت نفسه أنها لن تتهاون يف حقوق أبنائها 

  .وحماية أرواحهم
  

جاء ذلك يف بيان صدر عقب االجتماع الطارئ للمجموعة الوزارية للجنة إدارة األزمات الذي 
تداعيات األحداث التي نشبت على احلدود املصرية ساعات ونصف الساعة، لبحث  4استمر نحو 

  .اإلسرائيلية خالل الليلة املاضية
  

وقال وزير اإلعالم أسامة هيكل إنه تم خالل االجتماع عرض تقارير أفادت بأن اشتباكات جرت 
األراضي اإلسرائيلية شرق  حة داخلبين العناصر األمنية اإلسرائيلية وجمموعة من العناصر املسل

جنود وإصابة  4أسفرت االشتباكات عن استشهاد ضابط مصري و 79مة احلدودية رقم العال
أخرين كانوا متواجدين على خط احلدود داخل األراضي املصرية وذلك بسب تبادل إطالق نار 

  .كثيف بين القوات االسرائيلية والعناصر املسلحة داخل االراضي االسرائيلية
  

تدين مصر احلادث الذي ادى إىل "أوال : عة بنود وهي ما يلي وقد انتهى االجتماع إىل اتخاذ سب
وتطالب إسرائيل بتقديم اعتذار رسمي عن هذا , استشهاد عدد من ابنائها وإصابة آخرين

  .وتؤكد مصر أنها لن تتهاون يف حقوق ابنائها وحماية أرواحهم..احلادث
  

ل تأدية واجبهم يف تأمين احلدود تقديم التعزي ألسر الشهاداء الذين فقدوا أرواحهم خال: ثانيا
  .املصرية

  
كما تؤكد أن , تؤكد مصر قدرتها على حماية حدودها وتأمين أرض سيناء تأمينا كامال: ثالثا

  تأمين احلدود املصرية االسرائيلية هي مسئولية الطرفين معا وليس مسئولية
  .اجلانب املصري وحده

                                                            
  املصدر: http://news.egypt.com/arabic/permalink/1252939.html  
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تكليف وزير اخلارجية باستدعاء السفير االسرائيلي بالقاهرة وإبالغه احتجاج مصر على : ا رابع

  إطالق النار داخل اجلانب االسرائيلي بشكل أدى إىل سقوط ضحايا
باإلضافة إىل املطالبة باجراء حتقيق رسمي مشترك للكشف عن , وإراقة دماء داخل مصر

واتخاذ االجراءات القانونية على نحو يحفظ حقوق , مالبسات احلادث وحتديد املسئولية عنه
  .الضحايا واملصابيين املصريين

  
دعوة جميع املواطنين ووسائل االعالم إىل االنتباه للمخاطر التي تهدد األمن القومي : خامسا 

  وهذا يستوجب تماسكا للجبهة الداخلية املصرية وعدم..املصري يف سيناء
, احلفاظ على األمن القومي املصري مسئولية كافة االجهزةاالنخراط يف خالفات جانبية يف 

  .وجميع املواطنين على السواء
  

تخصيص اجتماع جملس الوزراء بعد غد اإلثنين للتصديق على انشاء كيان مؤسسي : سادسا
  .لتنمية سيناء للنهوض بالعملية التنموية وحل مشاكل أهايل سيناء 

  
  .زمات يف حالة انعقاد دائم ملتابعة املوقف أوال بأول اعتبار اجملموعة الوزارية لال: سابعا

  
حضر االجتماع الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء ووزراء التعاون الدويل والتخطيط والعدل 

والداخلية واإلعالم واخلارجية والصحة ورئيس جهاز اخملابرات العامة وعدد من قيادات القوات 
 .املسلحة

 



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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