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 إحباط محاولة بيع أسلحة وذخائر 
  فلسطينيين  3 إسرائيلية تسلل بھا 

   : العريش ـ أحمد سليم

  
 

أحبطت سلطات اCمن في محافظة شمال سيناء محاولة لبيع كميات من 
حيث تم   , اCسلحة والذخائر والنظارات الليلية والميدانية إسرائيلية الصنع

القبض علي ثcثة فلسطينيين يقيمون داخل أحد المنازل بالعريش تسللوا 
  . إلي المدينة عن طريق اCنفاق وبحوزتھم المضبوطات

 
وكانت قوات األمن مدعمة بعناصر من المجموعات القتالية قد داهمت مكان إقامة 

وياسـر إبراهيـم , عامـا 30أحمـد سـمير محمــد : وتم القبـض عليهـم وهـم, الفلسطينيين

وعثــر , عامــا مـــن قطــاع غــزة  30وأحمــد رجـــب محمــود , عامــا 23خليــل أبوشــاويش

مللــي  8.5وطبنجــة 61mوبندقيـة, معهم علي ستة رشاشات عوزي إسرائيلية الصــنع

 .ومبالغ نقدية وعمالت إسرائيلية, وخزائن أسلحة إسرائيلية

, وكشف مصدر أمني لـ األهرام عن أن الفلسطينيين تمكنوا من التسلل عبر األنفــاق

 .وكانت األجهزة تتولي مراقبتهم
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  18تاييد للمعلق رقم 
ويجب غلق الحدود وعدم .خونة وعمcء Iسرائيل %90الفلسطينيون .وهللا اصبت كبد الحقيقة 

فاسرائيل تعمل جاھدة على .فتحھا على طول الوقت ويجب التاكد من الداخل والخارج الى البلد 
فالفلسطين فى دول .افيقوا ايھا الغافلون .ھدم شباب مصر عن طريق ھؤIء الخونة الفلسطينيين 

فقد .وهللا ليس تجنى عليھم بل ھذة ھى الحقيقة .الخليج يحسسك بمدى حقار ھذا الشعب الوضيع 
. اللھم اھلك اليھود ومن عاونھم من الخونة .سلط هللا عليھم اليھود ليذيقھم بعض العذاب فى الدنيا 
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  ..أحمد المصرى  15إلى تعليق رقم 
إن كcمك دقيق وكله صحيح يا .. أقسم با� العظيم .. أقسم با� العظيم .. وأنا أقسم با� العظيم 

أقسم با� انك يا مبارك قائد عظيم (( ويشرفنى أن أضع تعليقك داخل تعليقى ھكذا .. أستاذ أحمد 
رغم كل العيوب بس كونت حامي مصر والمصرين ، واقسم با� ان عھدك يا مبارك يعتبر من 
العصور الذھبية لمصر رغم كل العيوب ومشھنشوف عصر أمان واستقرار تاني بعدك واقسم 

با� ان مافي رئيس ھيجي بعدك حيعرف يحكم مصر وسوف تصبح مصر بلد الوفضي 
وستبقي كما ھي علية اCن هللا يرحمك )طبعاً وأختلفھم في الراي سمه(والبلطجة وتعدد اCحزاب 

يا مصر ويرحم اCيام الحلوه أيام اCمان واCستقرار ، رغم كل العيوب ما كل الدول حتى أوربا 
فيھا بطالة وتأخر في الزواج وفساد وسرقة يا سيدي خليھم يسرقو بس كانو معيشنا في أمان 

وربنا ھو اللي ھيحسبھم، كان لما اسم مصر بيذكر في اي دولة كان له ھيبة بس دلوقتي خcص 
وانتم تعرفو كونتم في اية ) شوفو فيلم الفتوه(راحت علينا، احنا دلوقتي رجعنا لزمن الفتوات 

واصبحتم في اية ، جتكم نيلة عليكم وعلى مخربتكم أذدي ثورتكم ربنا ينتقم منكم ومن كل واحد 
.. إنت بتقوله لقله قليله .. لكن يا أستاذ أحمد بتقول الكcم ده لمين ؟ )) .. وقف في ميدان التحرير 

كفاھم ما فعلوه بمصرنا من دمار .. والباقون .. قليcاااااااه ممن يفھمون ويفقھون ويعقلون .. قليله 
مبارك والسادات الذى I أحبه أبدا .. يا سيدى .. وخراب وھم كاذبون إذا ما أعتقدوا أنھم ثوريون 

.. فمھما كانت عيوبھم وسلبياتھم .. وعبد الناصر الذى قيل عنه ما قيل من دكتاتورية وخcفه 
والذى يريد من ھؤIء الغوغاء ان يدخلوا فى .. لكنھا كانت ھى لعبتھم السياسة التى فيھا يفقھون 

ولكى يتحقق لھم لعبتھا فيھا فعلى اCقل وفوق العشرين من .. فھم بھا I يعلمون .. السياسة 
وبقت كلھا شغل صغلكة .. أصل العمليه عيلت .. لكن معلش .. عمرھم عشرينا أخرى يمارسون 

رحم هللا عھد .. وبقى كل واحد اليومين دول عامل لى فيھا ثورى وبطل وشھيد وخcفه .. وعيال 
مبارك وكل ما سبقه من عھود كانت فيھا مصر وهللا العظيم فى السنوات الحلوة والمرة لھا كيان 

تحياتى لك يا .. حتى ايام اCستعمار كان لھا كيان أحسن وافضل مليون مره مما نحن فيه ا�ن 
 . سيد أحمد 
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  !!ھذا ا�سم الغريب mego:تعليق
الواحد منھم يصحى الصبح يفكر حنخون مين ..الفلسطينيين خونه..يقول ھذا البني آدم صدقونى.. 

Iفض فوك ايھا الجاھل الخائن لكل مبادئ الدين "!! يخون نفسه..واذالم يجد من يخونه.. النھارده
ان كان ضميرك اصc ينضح بالعداوة والحقد فc مجال ل�صcح ولكن اCھم ان !!واIنسانيه

تعلم انت وأمثالك ان الشعب الفلسطيني كان وما يزال ضحية الخيامة والغدر من كل حكام العرب 
 . وزبانيتھم وان أمله مازال في اCغلبية الساحقة من ابناء اCمة الشرفاء 
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  ھل حان الوقت لكي نصحوا من غفوتنا
إلى كل مسئول صاحب قرار في مصر، نريد أن نفھم حقيقة ما يحدث وكفانا العقود السابقة عشنا 

دون أن نفھم أي شئ عما يحدث حولنا، وكفانا تعريض مصلحة البلد لھذه اCخطار وھل ليس 
وھل ھذا ھو ما نجنيه من فتح المعابر ، نريد !! لدينا المقدرة لمنع ھذه المخاطر ولمصلحة من ؟

 أن نفھم 
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�  أمن مصـــــــــــــــر أو
Iمجامcت على حساب أمن مصر واCخوة بضم اCلف الثانية والخاء ليس معناھا فتح الحدود 

على مصرعيھا دون ضابط أو رابط بل يجب ھدم تلك اCنفاق من الجانب الفلسطينى وبإشراف 
حركة حماس نفسھا لتكون مؤشرا على اYلتزام بصدق النوايا فكما نريد لھم الحرية كاملة ليس 

لغزة فقط بل لكل فلسطين فعليھم واجب الحفاظ على أمن مصر واستقرارھا Cنھم أول المتأثرين 
بة سلبا وإيجابا حفظ هللا مصرنا الحبيبة ووقاھا من أصحاب السوء سواءا كانوا أشقاء أو أصدقاء 

 . أو أعداء
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  !!جريدة ا`ھرام الشامخهعيب وهللا نشر اوساخكم في 
وعلى الرغم من تلك الردود التي ان دّلت على شيئ فانما تدل على جھل صارخ بحقائق .. 

القضية الفلسطينيه والصراع العربي اIسرائيلي وباستھانة معيبة لتضحيات الشعب المصري في 
وليعلم كل مصري سواء . حروبه مع العدو اIسرائيلي الذي ما زال يھدد باعادة احتcل سيناء 

من الثوار او من بقايا فلول نظام الطاغية ان الشعب الفلسطيني ما زال وسيظل صامدا ضد كل 
جبروت اIحتcل واھدافه Iستعباد اCمة واذIلھا ولن تتغّير محبتنا وتقديرنا للشعب المصري 

كما لديكم بcطجه . العظيم رغم تلك اCقاويل التي يندى لھا جبين أي انسان عاقل ومحترم
مستعدون Iمتصاص دماء البشر لدى الفلسطينيون وغيرھم من الشعوب امثال ھؤIء وعقابھم 

 !! عيب وهللا نشر اوساخكم في جريدة اCھرام الشامخه!!عقاب المفسدين في اCرض
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NOT PALASTINIANES  
This people are isrEalesE born in Palastine , Now we can figure out why 

isreal is growing and expanding in the region SHERIF GABER  
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  أين الجزيرة وأبواقھا؟
أين قناة الجزيرة وأبواقھا من الصحفيين والكتاب المصريين الذين جرسوا بلدھم وشوھوا سمعتھا 
 Iيأتينا منھا إ I نفاق التىCعندما قررت مصر بناء تحصينات وموانع وتجھيزات ھندسية تعيق ا
الخراب ھل رأيتم نوعية التسليح والتجھيزات المھربة إنھا معدات I يستخدمھا إI أفراد قد تلقوا 
تدريبا عسكريا راقيا كانت حجتھم الواھية أن مصر تغلق معبر رفح وا�ن وقد فتح المعبر وتمت 
المصالحة فيا ترى ما ھى الحجة الجديدة؟ يا سادة ھذا ما تم ضبطه وهللا أعلم بما لم يضبط ولمن 
ذھب وكيف سيستخدم؟أنا كمصرى I أرضى أن يعيش الفلسطينيين تحت الحصار ولكنى أيضا 

I أقبل بأن تنتھك حرمة بcدى تحت دعاوى اCخوة وI أعرف ماذا سيكون رد فعل ھؤIء الذين 
 يرجون لھذه الدعاوى إذا ما تسببت تلك اCسلحة فى قتل عزيز عليه 

  
07:56 - 16/06/2011: تاريخإسcم حسن :تعليق - 21

3/5 ページ ولىCفلسطينيين  3 إحباط محاولة بيع أسلحة وذخائر إسرائيلية تسلل بھا  -ا

2011/06/16http://www.ahram.org.eg/The-First/News/83942.aspx



يونيو 15عدد 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

4/5 ページ ولىCفلسطينيين  3 إحباط محاولة بيع أسلحة وذخائر إسرائيلية تسلل بھا  -ا

2011/06/16http://www.ahram.org.eg/The-First/News/83942.aspx



 

إصدارات ا`ھرام 
مجلة السياسة الدوليةمركز الدراسات السياسية واIستراتيجيةاCھرام ابدواCھرام ويكلىلغة العصرالديمقراطيةاCھرام العربىاIقتصادىنصف الديناالبيتالشباباCھرام المسائى

 جميع حقوق النشر محفوظة لدى مؤسسة ا5ھرام،و يحظر نشر أو توزيع أو طبع أى مادة دون إذن مسبق من مؤسسة ا5ھرام

  ahramdaily@ahram.org.egراسلنا على البريد اGليكترونى 

DONE 
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