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وثيقة رقم 218:

االعتداء  بشأن  األزمات  إدارة  للجنة  املرصية  الوزارية  للمجموعة  بيان 
اإلرسائييل عىل الجيش املرصي218

19 آب/ أغسطس 2011

أدانت مرص الحادث الذي أدى إىل استشهاد عدد من أبنائها وإصابة آخرين، وطالبت إرسائيل 
أبنائها  تتهاون يف حقوق  لن  أنها  نفسه  الوقت  الحادث، مؤكدة يف  اعتذار رسمي عن هذا  بتقديم 

وحامية أرواحهم. 

الذي  األزمات  إدارة  للجنة  الوزارية  للمجموعة  الطارئ  االجتامع  بيان صدر عقب  ذلك يف  جاء 
الحدود املرصية  التي نشبت عىل  تداعيات األحداث  الساعة، لبحث  استمر نحو 4 ساعات ونصف 

اإلرسائيلية خالل الليلة املاضية. 

وقال وزير اإلعالم أسامة هيكل إنه تم خالل االجتامع عرض تقارير أفادت بأن اشتباكات جرت 
بني العنارص األمنية اإلرسائيلية ومجموعة من العنارص املسلحة داخل األرايض اإلرسائيلية رشق العالمة 
كانوا  آخرين  وإصابة  جنود  و4  استشهاد ضابط مرصي  عن  االشتباكات  أسفرت   79 رقم  الحدودية 
متواجدين عىل خط الحدود داخل األرايض املرصية وذلك بسبب تبادل إطالق نار كثيف بني القوات 

اإلرسائيلية والعنارص املسلحة داخل األرايض اإلرسائيلية. 

وقد انتهى االجتامع إىل اتخاذ سبعة بنود وهي ما ييل: 

أوالً: تدين مرص الحادث الذي أدى إىل استشهاد عدد من أبنائها وإصابة آخرين، وتطالب إرسائيل 
بتقديم اعتذار رسمي عن هذا الحادث.. وتؤكد مرص أنها لن تتهاون يف حقوق أبنائها وحامية أرواحهم. 

ثانياً: تقديم التعازي ألرس الشهداء الذين فقدوا أرواحهم خالل تأدية واجبهم يف تأمني الحدود 
املرصية. 

ثالثاً: تؤكد مرص قدرتها عىل حامية حدودها وتأمني أرض سيناء تأميناً كامالً، كام تؤكد أن تأمني 
الحدود املرصية اإلرسائيلية هي مسئولية الطرفني معاً وليس مسئولية الجانب املرصي وحده. 

عىل  احتجاج مرص  وإبالغه  بالقاهرة  اإلرسائييل  السفري  باستدعاء  الخارجية  وزير  تكليف  رابعاً: 
إطالق النار داخل الجانب اإلرسائييل بشكل أدى إىل سقوط ضحايا وإراقة دماء داخل مرص، باإلضافة 
عنه،  املسئولية  وتحديد  الحادث  مالبسات  عن  للكشف  مشرتك  رسمي  تحقيق  بإجراء  املطالبة  إىل 

واتخاذ اإلجراءات القانونية عىل نحو يحفظ حقوق الضحايا واملصابني املرصيني. 

القومي  األمن  تهدد  التي  للمخاطر  االنتباه  إىل  اإلعالم  ووسائل  املواطنني  جميع  دعوة  خامساً: 
املرصي يف سيناء.. وهذا يستوجب متاسكاً للجبهة الداخلية املرصية وعدم االنخراط يف خالفات جانبية 

يف الحفاظ عىل األمن القومي املرصي مسئولية كافة األجهزة، وجميع املواطنني عىل السواء. 

سادساً: تخصيص اجتامع مجلس الوزراء بعد غد اإلثنني للتصديق عىل إنشاء كيان مؤسيس لتنمية 
سيناء للنهوض بالعملية التنموية وحل مشاكل أهايل سيناء. 
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سابعاً: اعتبار املجموعة الوزارية لألزمات يف حالة انعقاد دائم ملتابعة املوقف أوالً بأول. 

والتخطيط  الدويل  التعاون  ووزراء  الوزراء  رئيس  نائب  السلمي  عيل  الدكتور  االجتامع  حرض 
قيادات  من  وعدد  العامة  املخابرات  جهاز  ورئيس  والصحة  والخارجية  واإلعالم  والداخلية  والعدل 

القوات املسلحة. 

وثيقة رقم 219:

بني  العسكرية  العمليات  حول  الدولية  الرباعية  للجنة  صحفي  بيان 
“إرسائيل” وقطاع غزة219

20 آب/ أغسطس 2011

وزارة الخارجية األمريكية

مكتب املتحدث الرسمي

والواليات  املتحدة، وروسيا،  )األمم  األوسط  للرشق  الرباعية  اللجنة  نصه عن  التايل  البيان  صدر 
املتحدة واالتحاد األورويب(:

تشجب اللجنة الرباعية الهجامت التي وقعت يف جنوب إرسائيل يوم 18 آب/ أغسطس، 2011، 
سابق  عن  ينفذ  الذي  اإلرهاب  من  جبانة  أعامل  فهذه  العبارات.  بأشد  اإلرهابية  األعامل  وجميع 

تصميم. وتتمنى الرباعية أن يقدم إىل العدالة الضالعون يف تدبري وتنفيذ هذه الهجامت الشنيعة. 

ومخاطر  غزة  يف  لالستمرار  القابل  غري  الوضع  هذا  إزاء  قلق  الرباعية  اللجنة  يساور  يزال  وال 
التصعيد وتدعو لضبط النفس من جانب كل األطراف. كام تعب الرباعية عن قلقها من الوضع األمني 
يف شبه جزيرة سيناء. وإن التعهدات األخرية من جانب الحكومة املرصية مبعالجة الوضع األمني يف 
سيناء تكتسب أهمية، والرباعية تحث الحكومة املرصية عىل إيجاد حل دائم ملسألة األمن يف سيناء. 

وتتقدم الرباعية بأحر تعازيها للضحايا وعائالتهم وأحبائهم. 

وثيقة رقم 220:

بيان لـ“الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيري” املرصية تطالب فيه بطرد 
السفري اإلرسائييل يف مرص220

20 آب/ أغسطس 2011

أصدرت الحملة الشعبية لدعم مطالب التغيري “الزم” بياناً بسبب اإلعتداء عىل الحدود املرصية 
من قبل إرسائيل، والذي ترتب عليه وفاة ضابط وجنديني مرصيني بنريان العدو الصهيوين، والذي كان 

نصه كالتايل:

“بكل الحزن واألىس ننعي شهداء مرص األبرار من الضباط واألفراد من أبناء قواتنا الباسلة، وتؤكد 
الحملة أنها لن تفرط يف نقطة دم مرصية طاهرة بعد 25 يناير، محذرين العدو الصهيوين من عواقب 


