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اكدت مصادر اسرائيلية الجمعة قيام الموساد : من وليد عوض'القدس العربي'رام اهللا ـ 
االسرائيلي باختطاف المهندس الفلسطيني ضرار أبو سيسي الذي اختفت اثاره الشهر 

الماضي في اوكرانيا ونقله الى سجن داخل اسرائيل، مشيدة بالتعاون االمني بين تل ابيب 
 .وأكرانيا

االسرائيلية الجمعة إلى أن العالقات األوكرانية ـ اإلسرائيلية ' هآرتس'واشارت صحيفة 
تعززت في السنوات األخيرة على الصعيدين السياسي واألمني، بالتوازي مع تعزيز العالقات 

 .األوكرانية ـ األمريكية
أن أبو سيسي تم اعتقاله في القطار من قبل رجلي أمن ' معاريف'في حين ذكرت صحيفة 

توجها إليه وأظهرا بطاقتهما ومن ثم اقتاداه إلى مكان مجهول، وذلك في إشارة إلى 
 .إمكانية أن االختطاف تم بالتعاون مع أجهزة األمن األوكرانية

بأن اسرائيل واكرانيا وقعتا قبل عدة أعوام على مذكرات تفاهم للتعاون ' هآرتس'واوضحت 
الثنائي، بينها التعاون بين أجهزة أمن الدولتين الذي يشمل زيارات متبادلة لضباط كبار 

 . في الجيشين وتبادال للمعلومات في مواضيع مختلفة
وأكدت المفوضية العليا الدولية لالجئين أن أبو سيسي الذي يشغل منصبًا رفيعًا في محطة 

 . توليد الكهرباء في قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس بات معتقال داخل اسرائيل
) فبراير(شباط  19وفيما ذكرت مصادر فلسطينية بأن أبو سيسي تم نقله إلسرائيل بتاريخ 

الماضي، أي بعد يوم واحد فقط من اختطافه وهو اآلن في سجن عسقالن وان محامية 
اسرائيلية تمكنت من زيارته في السجن اإلسرائيلي رفض مسؤولون اسرائيليون التعليق 

على هذه المعلومات بسبب أمر حظر النشر، فيما قال مسؤول في منظمة إسرائيلية 
 19لحقوق اإلنسان إن المهندس الفلسطيني محتجز في سجن في جنوب إسرائيل منذ 

 .الماضي) فبراير(شباط 
وقالت زوجته إن زوجها اختطف عندما كان يتوجه بالقطار من مدينة كراكوف البولندية '

إلى كييف عاصمة أوكرانيا، مضيفة أنه توجه إلى أوكرانيا بمعية زوجته األوكرانية المولد 
 .وأوالدهم الستة لطلب الحصول على الجنسية األوكرانية

التي تعيش في غزة ان شقيقها اختطف من قطار ) عاما 45(ونقل عن شقيقته سوزان 
 .في اوكرانيا في الشهر الماضي ثم نقل الى سجن اسرائيلي في عسقالن

ومن جهته قال محمد أبو سيسي، ابن عم ضرار، لمركز اإلعالم الفلسطيني إن المهندس '
لم يكن ينتمي ألي توجه سياسي، وقد ولد في األردن وعاش فيها مع عائلته وأتم فيها 

بعض مراحل دراسته، ثم سافر الى أوكرانيا إلكمال مراحل الدراسة المتقدمة، وهناك تزوج 
من فتاة أوكرانية أنجب منها ستة أطفال، وقد حصل على الدكتوراة في شبكات محطات 

 . الكهرباء ثم جاء الى غزة
الدكتور ': واتهم محمد جهاز الموساد باختطاف ابن عمه، وعن تبرير ذلك االتهام قال

يحظى بمكانة خاصة في محطة توليد الكهرباء، فهو مدير التشغيل فيها وكان يتغلب على 
كافة المعضالت التي تواجه عمل المحطة في قطاع غزة من صيانة وتحويل السوالر من 

 .'اإلسرائيلي إلى المصري، من هذا الباب نتهم الموساد باختطافه
وكانت السفارة الفلسطينية في كييف قالت انها على علم بهذه الحادثة، لكنها رفضت 

 .االدالء بأي تعليق
وفي ظل تسريب بعض االنباء عن مسؤولية اسرائيل عن اختطاف ابو سيسي ونقله الى 

احد سجونها حذرت مصادر اسرائيلية من سعي حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة 
من اقدام بعض خالياها بالضفة الغربية على خطف مستوطنين وجنود اسرائيليين بالضفة 

 .الغربية
وقالت المصادر ان حركة حماس وجناحها العسكري جددوا نشاطهم الهادف لحطف جنود 

 .اسرائيليين في الضفة الغربية بهدف المساومة عليهم
االسرائيلية عن مصادر امنية في السلطة الفلسطينية واخرى ' هآرتس'ونقلت صحيفة 

اسرائيلية قولها ان نشطاء حماس باتوا على قناعة بقدرتهم على اختطاف رهائن 
واالحتفاظ بهم من اجل المبادلة والمساومة بعيدا عن ايدي رجال االمن االسرائيلي 

 .'الشاباك'
واضافت الصحيفة ان خمس خاليا تابعة لحماس اعتقلت خالل االشهر الماضية بتهمة 

 .التخطيط لتنفيذ عمليات اختطاف جنود وقتلهم ومن ثم اخفاء جثثهم للمساومة عليها
واشارت الى ان ابرز محاولة اختطاف كانت في االول من سبتمبر الماضي بعد يوم واحد 

في الخليل حيث عملت في ' بيت حجاي'من مقتل اربعة اسرائيليين بالقرب من مستوطنة 
' ريمونيم'وقت متزامن خلية اخرى تابعة لحركة حماس على الطريق المؤدي لمستوطنة 

بالقرب من رام اهللا، وبعد ان اجتاز افراد الخلية سيارة تقل اسرائيليين اطلقوا النار من 
بندقية كالشينكوف باتجاه السيارة واصابوا المستوطنين بجراح، ولكن خلال ما وقع في 

بندقية المجموعة شوش مخططهم االمر الذي منح المستوطنين فرصة للنجاة، فقفزا من 
السيارة باتجاه منحدر احد االودية ونجحا بالفرار من المجموعة المسلحة التي توقف 

افرادها وشرعوا بالتمشيط بحثا عن المستوطنين بهدف اختطافهم وبعد ان ادركوا بأنهم 
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 رياضة

2011inSun Mar 13 13:11:36 االتصال بنامواقع اخرىأرشيفمدخل

1/3 ページتحذير من مساع لحركة حماس �ختطاف اسرائيليين في الضفة الغربية

2011/03/13http://www.alquds.co.uk/index.asp?fname=today\11x87.htm&arc=data\2011\03\03-1...



اجتماعها الى منتصف الشهر القادم

 

هذه أسباب تدخل حسين مجدوبي   
عسكريا في ليبيا' االطلسي'

 

جدل وتراشق : الجزائركمال زايت   
باالتهامات بين أعضاء التنسيقية من أجل 

التغيير والديمقراطية

 

الكلمة : ملك المغربمحمود معروف   
االولى واالخيرة للشعب في اقرار التعديالت 

الدستورية

 

ازدياد الضغوط على أوباما  :هيام حسان  
من أجل اطالق سراح الجاسوس االسرائيلي 

بوالرد

 

مبارك يعترض على تحديد  حسنين كروم  
وزير البترول .. معاشه الشهري بألفي جنيه

يتهمه بأنه وراء بيع الغاز السرائيل

 

القرية القرية 'في مديح  أحمد بلخيري   
لمعمر ' االرض االرض وانتحار رائد الفضاء

المستبد الصغير في خدمة المستبد : القذافي
!الكبير

 

عوار التعديالت  صبري حافظ. د  
انقالب على الثورة.. الدستورية 

المشهد المصري بين شباب  محمد عبد السالم منصور  
الثورة وشيوخ السلطة

 

!ثقافة بال أوزارخيري منصور   

وحده الموت تحسين الخطيب: الترجمة من اإلنجليزّية  

 

مغلف بحرية موسيقى ' آه': يوال خليفة   
الغجر ونكهة التراث

دار الساقي تحتفي في لندن بأصوات عربية جديدة    
والتجربة سوف تتكرر في األعوام القادمة 

 

عجائب وثائق أمن  محمد عبد الحكم دياب  
الدولة وقد عادت مصر من مزرعة إلى دولة

اليمن بين اإلصالح والثورة إبريل آلي  

 

الشعب يريد إسقاط نظام  مالك التريكي  
اإلجرام اللغوي

 

تالشي المحافظين الجدد  'نصر شمالي  
الصهاينة ونخبهم الملونة

تجارب الشعوب في تفكيك امبراطوريات  عمر عاشور. د  
اطمئني يا مصر : 'أمن الدولة'

وداعا للعقل السياسي وألف أهال بالجنون بشار زيدان  

لكن من الممكن .. ال يمكن تناسي الماضي السيد زرد  
تجاوزه

 

فضح .. الثورة العربية مروان العياصرة  
الزمن الرأسمالي

 

حذار من االساطيل الغربية انها شياطين   
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افرادها وشرعوا بالتمشيط بحثا عن المستوطنين بهدف اختطافهم وبعد ان ادركوا بأنهم 
اختفوا عاد افراد الخلية الى سيارة المستوطن واخذوا حقيبة فيها بطاقة هويته الشخصية 
 .وهربوا من المكان بمساعدة الظالم الحالك الذي ساعد ايضا المستوطنين على االختفاء
وقال مسؤول عسكري إسرائيلي ان حماس باتت جيش منظم بمساعدة خبراء ايرانيين 

وأضاف الضابط، الذي تحدث شريطة . وصلوا لقطاع غزة وعناصر من حزب اهللا اللبناني
عدم كشف هويته لالذاعة االسرائيلية أن حماس قد تعافت من آثار الحرب التي شنتها 

وأشار إلى أن الحركة باتت تمتلك كميات كبيرة من . إسرائيل على القطاع قبل نحو سنتين
الصواريخ المضادة للدبابات والطائرات التي يمكنها أن تضرب عمق إسرائيل، إضافة إلى 

 .نظام معقد لالتصاالت
 .ولفت إلى انه لم يكن بإمكان حماس تطوير مثل هذه الخبرة من دون مساعدة خارجية

 
 
 
 
 

  

 ارسل هذا الخبر الى صديق بالبريد االلكتروني

 نسخة للطباعة

 ھل ترغب في التعليق على الموضوع؟ 
 

ترحب بتعليقات القراء، وترجو من المشاركين التحلي بالموضوعية وتجنب " القدس العربي"
كما ترجو الصحيفة من . ا ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا سم ا ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا سماء المستعارة
 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث   تزيد عن 

 

:األسم

:بريدك األلكتروني
:الموضوع

 : التعليق
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للمرة ا ولى في تاريخ كرة القدم حكم 
  عبا من مبارة 36ارجنتيني يطرد 

 مزيد
 

 

 

 

رو  سعد ستبني ملجأ بتعويضات قضية الفيلم 
 اRباحي المفبرك لھيفاء وھبي

 

 

ليلى علوي رفضت لقاء الرئيس مبارك وتربطھا 
 به صلة نسب وأسفت لخروجه بشكل مھين

 

 

مدير مكتب شريھان ينفي اية عWقة لعWء 
مبارك بالحادث الذي تعرضت له في 

 التسعينيات
 

 

ليه عملت كده في : طلعت زكريا لجمال مبارك
 وتامر حسني يبكي مجددا... ابوك

 مزيد
 

 

 

 

بائع يتلصص على النساء في غرفة قياس 
 المWبس بالكويت

 

 

ألف  800خطّابة سعودية محتالة تزوج فتاة بـ 
 لایر لعريس وھمي

 

 

مالك محطة محروقات يطالب مبارك بتعويض 
 مليون جنيه  72

 

 منوعات

 أخبار خفيفة
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مظاهرات بين معارضي صالح ومؤيديه 

1676 
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مؤخرة دجاجة تتسبب في صدور حكم قضائي 
شھراًً◌  14ضد مقيم بالسعودية بالسجن 

 سوطا 80والجلد 
 مزيد

 

 

 

 

حضور قوي للكاتبات السعوديات في معرض 
 الرياض للكتاب

 

 

 النساء يلعبن دورا  فتا في ا نتفاضات العربية
 

 

نظرة على إصWحات القذافي .. المتناقضات
 والحفل الذي احياه ليونيل ريتشي

 

 

استاذا في جامعة بنغازي : صحيفة بريطانية
كتب اطروحة الدكتوراة لسيف ا سWم وكوفئ 

 بتعيينه سفيرا في اوروبا
 مزيد

 

 تحقيقات
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