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رسالة رئيس احلكومة الفلسطينية املقالة، إسماعيل هنية، إىل املشير حممد حسين 
   طنطاوي يف شأن احملافظة على أمن مصر وسيادتها

  10/3/2011غزة، 

 

على أمن واستقرار مصر، يف ظل  احملافظةأكدت احلكومة الفلسطينية برئاسة إسماعيل هنية على 
احلدود بشكل مباشر، بما يحفظ أمن  تتابع املتغيرات، مشيرة إىل أنها ستقوم بواجبها بضبط

  ."الداخلية وسيادة مصر وعدم التدخل يف شؤونها

جاء ذلك يف رسالة بعث بها رئيس احلكومة إسماعيل هنية إىل املشير حممد حسين طنطاوي 
يناير،  25األعلى للقوات املسلحة املصرية التي تدير شؤون البالد يف أعقاب ثورة رئيس اجمللس 

 . التي أسفرت عن تنحي الرئيس املصري السابق حسني مبارك

العادة العالقات املصرية "وطالب هنية يف رسالته، اجمللس العسكري املصري بتوجيه تعليماته 
قضايا التي ال تزال بحاجة إىل عالج ومتابعة من الفلسطينية إىل طبيعتها الراسخة، ومعاجلة ال

املرحلة السابقة، وذلك عبر موافقتكم استقبال وفد من غزة للتباحث والتشاور إلطالعكم على 
مستجدات الساحة الوطنية وبناء عالقة جديدة وطيدة تخدم األمن واالستقرار يف املنطقة، وترسخ 

   ".جزء من مستقبل األمة العربية واإلسالمية

أقدر عالياً دور مصر احملوري واملركزي على املستوى العربي واإلقليمي والدويل، وأقدر : "وتابع
نأمل أن : "، مضيفاً"دور القوات املسلحة وتضحياتها واجنازاتها يف الدفاع عن مصر وعروبتها

  ". تشمل سياستكم مستقبل وضع إخوانكم يف الساحة الفلسطينية وخارجها

الفلسطينية رئيس اجمللس العسكري األعلى للقوات املسلحة املصري إىل إيجاد كما دعت احلكومة 
حل لقضية املواطنين الفلسطينيين املسافرين عبر معبر رفح البري، ال سيما أولئك الذين يتم 

  . إرجاعهم دون إبداء أي أسباب

ا لسير العمل اليومي رغم قراركم احلكيم بافتتاح املعبر؛ إال أنه ومن خالل متابعتن"وقال احلكومة 
  ". يف املعبر جند أن جهاز أمن الدولة املصري ال زال يحول دون سفر وعودة أبناء شعبنا
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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
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  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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