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ارة متظاھرون يقتحمون أرشيف سف..المسار في جمعة تصحيح

  ويلقون بوثائقھا من الشرفات  .. ھدم الجدار إسرائيل بعد
  : دومة زايد وسامح الشين وعبير المرسي وحازم أبو حسام
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 قة كانتاقتحم عدد من المتظاھرين ليلة أمس ش في جمعة تصحيح المسار

في الدور  يقع تستخدمھا السفارة اإلسرائيلية كمخزن لألرشيف والذي

19وال 18السفارة بالدورين ال  فيما يشغل مقر  , من المبني17الـــ

للمبني 18الـ المتظاهرون من دخول المخزن من خالل شرفات الطابق وتمكن 
ام المتظاهرونوق, طوابق منه بكوبري الجامعة السكني الذي تشغل السفارة ثالثة

تعامالت معبنوك و  أوراق تتضمن بيانات ـ وصفت بالسرية ـ عن أرصدة بإلقاء
الجاسوس الداخلية بإنهاء إجراءات زيارة أهل ووثيقة عن طلب لوزارة, السلطات

متظاهرينإن ال, القدس وقال مسئول إسرائيلي في. عزام له في ليمان طرة عزام
اف أن الوثائقوأض. لم يدخلوا إلي مقر السفارة قط وصلوا إلي بهو المدخل ولكنهم

نشورات واستماراتعبارة عن م, البرج الدبلوماسية اإلسرائيلية التي ألقيت من نوافذ
 .متقتح إال أن السفارة نفسها لم, االحتفاظ بها في البهو كان يتم

,بني السفارةالجيش بأعداد كثيفة لتأمين م تم استدعاء مدرعات, ومن ناحية أخري
 .نسبيا الجامعة حيث تمت السيطرة علي الموقف وكوبري

جرت بين عاجل ليلة أمس أن اتصاالت وذكرت قناة الجزيرة الفضائية في نبأ
نياهو حول األحداثنيت باراك أوباما ورئيس وزراء إسرائيل بنيامين الرئيس األمريكي

 .السفارة اإلسرائيلية بالجيزة التي وقعت في وقت سابق أمام
رة والمبني منالسفا بالعمارة لـاألهرام أن المتظاهرين قفزوا علي وأكد أحد السكان

,المبني ي عنوحاولوا قطع التيار الكهربائ, المجاورة أربع جهات من خالل المباني
تعرضت إلي الشقة في الطابق األعلي وقال إن. ولكننا قمنا بتوصيله مرة أخري

فارة في األدوارالس وأن, القاطنين بها أكدوا للمتظاهرين أنهم مصريون إال أن, هجوم
 .العليا فقط
ور مفاجئوحض ,ووسط غياب كبير ألنصار التيارات اإلسالمية, أخري ومن ناحية

ألفا من المتظاهرين في 20احتشد أمس نحو ,لمشجعي األهلي والزمالك االلتراس
واستقالل, اخليةوزير الد مطالبين بإقالة, التحرير في جمعة تصحيح المسار ميدان
,صور العيسويوطالب المتظاهرن بإقالة من. رايحة فين الثورة: متسائلين, القضاء

وة المفرطة فيما وصفوه بالق وزير الداخلية احتجاجا علي قيام الشرطة باستخدام
الحواجز عوفي المساء قامت مجموعة من المتظاهرين برف ,.التعامل مع المشجعين

.العودة إلي طبيعتها بالميدان وبدأت حركة المرور جزئيا في
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  والنصف األخر...الفلول 
تصحيح "تجمعوا بصور سلمية متحضرة في ميدان التحرير في جمعة ) نصفھم تقريبا(الثوار 
لم يشاركوا أصال في ھذا ) تقريبا(ونصفھم اآلخر .. وغادروا بصورة متحضرة سلمية " المسار
الثوار مسؤلية أعمال العنف التي حدثت "" يُحمِّل""يناير و  25ثورة "" تُحمَّل"" فلماذا ... اليوم

) ما كدبوش خبر(لقد أسفر الكثيرون عن وجوھھم القبيحة مرة أخرى و . ... مساء ذلك اليوم
وعادوا إلى مھاجمة الثورة إعالميا بوقاحة ويلمزون إلى أنھا حركة فوضوية مدفوعة من 

مع تغيير ملحوظ وھو أن" ھناء وسيد"لقد عاد الكثيرون بسرعة إلى نفس أسلوب " !!! الخارج"
 !!! عجيبة"!!!! سمن على عسل"عالقتھم اآلن مع النصف اآلخر 

  
03:10-10/09/2011:تاريخحسين محمود. د:تعليق -104

watching a few doing the most damage! i ask who are they???o  
hundreds in a demonstration and only tens are doing the damage..athen 
aatacking the iraely embassy as well as the saoudy is ringing a bell that 

has been ringing in lebanon for some time..search for the insigators..i 
know my people and know they do not do this  

  
03:08-10/09/2011:تاريخPr.Dr.FATMA:تعليق -103

  .كفاية على مصر كده حرام .. مين صح و مين غلط 
 . مصر التى فى خاطرى 

  
03:07-10/09/2011:تاريخ.حيران : تعليق -102

WHEN MASSES MOVE IN THE WRONG DIRECTION  
For politically un educated majority, to understand democracy.It will 

maybe take a generation. Specially that we are serounded by all kind of 
enimies, from the out and the inside...So stay put EGYPT it is a long long

terrifying process  

  
02:59-10/09/2011:تاريخWISEMAN:تعليق -101

  العھد
اما دولة تطارد مسلحين عملوا عملية على حدودھا فتقتل عساكر مصريين فده اكيد غلط ولو 

انما سفاره جوا بلد ضمنا ,كانت دولة محترمة كانت اعتذرت بس ھي من امتى اسرائيل محترمة
تحت حمايتك ناس يھجموا عليھا وانت متقدرش تمنعھم يبقه اصال مفيش بلد وبعد ماكان الحق 

 مفيش فايده .معاك بقينا غلطانين

  
02:55-10/09/2011:تاريخhisham:تعليق -100

  إقتحام السفارة اإلسرائيلية
أي كلمات أصف بھا ھؤالء السفھاء الذين قاموا بھذا العمل مع أناس معاھدين أيا كان ھذا العھد، 

إن احترام سفراء الدول ھو من أبسط القيم التي تدعو لھا األديان واألعراف، لقد دشن ھؤالء 
السفھاء آخر مسمار في نعش فقدانھم لمصداقيتھم أمام الشعب المصري، أما العالم فقد اعترف 

بنبل وشرف كل من يستقي من اإلسالم حركاته وتحركاته، تحية للسلفيين وتحية لإلخوان وتحية 
لكل مستقي من اإلسالم، وھو الخالص للمصريين مما ھم فيه، وھم األمل أمام المجلس العسكري

لأليادي األمينة التي تقود مصر بل والعالم اإلسالمي في الفترة القادمة، وأعتذر لكل من وقع 
عليه األذى مھما كنت أختلف معه ممن ھم على أرض مصر الحبيبة، وأقول لشرف ووزراءه ال 

بد من حزم وقوة والخروج من ھذا الخوف الذي ھو بداخلكم، فالدول البد من الحزم في قيادتھا 
 . ففي أعناقكم مصير شعب أمنه وسالمته في نفسه وماله وأھله

  
02:49-10/09/2011:تاريخالسرتي:تعليق-99

  دور السفير اإلسرائيلي في اقتحام السفارة
أين كان . متى جاء السفير اإلسرائيلي من إسرائيل؟ جاء قبل جمعة تصحيح المسار بثالثة أيام

ما دوره في أحداث اقتحام السفارة؟ في البداية . متواجداً بعد حضوره؟ ليس بداخل مقر السفارة
كان في إسرائيل لدراسة كيفية الخروج من مأزق أحداث قتل الجنود المصريين على الحدود ومن
ثم تدبير عملية اقتحام السفارة لتغطي على أحداث الحدود ثم تم العودة لمصر إلدارة عملية اقتحام

تكبير عملية إنزال العلم اإلسرائيلي وقيام اإلعالم  -1ما اإلجراءات التي تمت؟ . السفارة
في حين أنه عمل مشين يدين (المصري الفاشل بتصوير من قام بذلك بأنه عمل بطولي من جھة 

تجنيد المأجورين الستغالل  -2. وذلك إلثارة الحمية لدى شباب الثورة الطاھر) األمن المصري
قيام السفير بإخالء  -3. فورة الثورة لديھم للقيام بالقيام بأعمال صورت لديھم بأنھا أكثر بطولة

السفارة من األمن الداخلي والمستندات الھامة وترك بعض الوثائق كطعم لدى المقتحمين إلشباع 
بعد االطمئنان على نجاح العملية وترك الحكومة المصرية  -4. رغبتھم بأنھم قاموا بعمل بطولي

 . في موقف الدفاع ترك مصر راجعاً إلسرائيل ھو وبقية العاملين بالسفارة

  
02:48-10/09/2011:تاريخعلوان محروس:تعليق-98

  أمريكا وردھا السريع
ردك ساعة المصريين لما ماتوا على الحدود عايز أقول ألوباما ردك سريع المره ديه كان فين 

ويمكن وزيرة خارجيتك ھى كمان عندھا رد مستعجل ،وأنا مستنى النھارده رد األتحاد األوربى 
 ھى أسرائيل الدولة الصغيره ديه ماسكه عليھم أيه 

  
02:13-10/09/2011:تاريخمحمد: تعليق-97

  اقتحام سفارة اسرائيل عمل صبيانى وبطولة زائفة
اقتحام السفارة االسرائيلية تصرف صبيانى احمق قد يضع مصر بقيادة المجلس العسكرى فى 

ولن يعود بالنفع على مصر او الفائدة تصرف اتسم بالعاطفة وعدم .. وضع حرج امام العالم
وأوجه اللوم للجيش الذى يسمح بالمظاھرات بعد اتخذ شرعية دستورية .الحكمة واستخدام العقل 

التى تلغى اى شرعية لمتظاھرى ..بموجب الدستور واالستفتاء الذى صوتنا عليه جميعا ونتائجه 
وفقط االنتظار لتفاقم االمور ثم رد الفعل ..الشارع وال نعلم لماذا عدم التعامل بحسم مع االمور

باالضافة الى اننا شعب متحضر يجب عليه احترام ممتلكات الغير مھما كانت ديانتھم ومھما 
فمن دخل الى مصر واقام فيھا يجب ان يكون امنا على نفسه وماله فكيف ..كانت خالفاتنا معھم

لقد اسأتم رغم نبل اھدافكم لكن الوسيلة سيئة فالغاية النبيلة ال.. يقال بعد ذلك ادخلوھا بسالم امنين
 تبررھا الوسيلة السيئة فادانة تامة القتحام اى سفارة اجنبية ولو كانت سفارة اسرائيل 

  
02:10-10/09/2011:تاريخاحمد عياط نوح:تعليق-96
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رام
سبورت األھراميةمجلة السياسة الدوليجيةواالسترات مركز الدراسات السياسيةاألھرام ابدواألھرام ويكلىرلغة العصةالديمقراطياألھرام العربىىاالقتصادنانصف الديتالبيبالشبااألھرام المسائى

 األھرام مؤسسة من مسبق إذن دون مادة أى طبع أو توزيع أو نشر يحظر األھرام،و مؤسسة لدى محفوظة النشر حقوق جميع
 ahramdaily@ahram.org.eg االليكترونى البريد على راسلنا
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