
  
 

 

 

 

 تصفح عدد اليوم من القدس العربي...

 اقرأ في عدد اليوم

 

المصافحة السعودية ـ  رأي القدس  

 االسرائيلية

 

 ألغاز طروادية صبحي حديدي  

 

' جدو'الالعب و' جدو' عبد الحليم قنديل  

 الديكتاتور

شغف برؤية رؤوس تسقط من : األردن :بسام البدارين  
حكومة الرفاعي وتزايد الدعوات إلقالة وزيري التربية 

 والزراعة بعد فضيحتي الثانوية العامة واإلختالس

 

من دون 'نتنياهو مستعد للتفاوض لكن   
االسد يؤكد وقوف سورية  'شروط مسبقة

الى جانب لبنان ضد اي اعتداء إسرائيلي 
جاهزون للرد على اي : ووزير سوري

 عدوان وعودة الجوالن قريبة

 

' المامبا'صبي االفعى  ابراهيم درويش  
رواية عن رحلة ولد : السوداء لنديفة محمد

يبحث عن نفسه ويتجلى فيها التاريخ 
واالستعمار والعرق وقصة آخر رجل تعدمه 

 بريطانيا

 

نحن 'قراءة في كتاب  يوسف زعيم  
للباحث المغربي منتصر حمادة ' والتصوف

توظيف أمريكي، قلق التشيع ونقد القراءات 
 اإليديولوجية

 انها دمشق فادي عزام  

 

ترأس قسم الفن  :حسام الدين محمد  
االسالمي في دار المزادات البريطانية بونهام 

اتمتع بالفن وبلقاء : كريستينا سان
 االشخاص المميزين

 

.. الغرب يسترد غربته عن مطاع صفدي  

 اآلخر

نصف قرن : السعودية مضاوي الرشيد. د  

 ' الجزيرة'تحدث في مقابلة مسجلة مع 
ومشاركته بعملية قتل .. المبحوح يكشف عن ثالث محاوالت سابقة الغتياله

 جنديين اسرائيليين
08/02/2010 

 

  

 :من أشرف الهور' القدس العربي'غزة ـ 
كشف محمود المبحوح المسؤول األمني البارز في حركة حماس، والذي جرى اغتياله 

قبل نحو أسبوعين في إمارة دبي خالل مقابلة تلفزيونية سابقة أجرتها معه فضائية 
 .أنه كان قد تعرض لثالث محاوالت إسرائيلية سابقة الغتياله' الجزيرة'

ان أول ' الجزيرة'وقال المبحوح خالل المقابلة المسجلة التي بثت مساء السبت على 
بعد قيامه بأسر وقتل جنديين إسرائيليين في عام  1991محاوالت اغتياله كانت في عام 

، وذكر أن الثانية كانت في الفترة التي اغتيل فيها القيادي في حماس عز الدين 1989
، الفتاً إلى أن محاولة االغتيال الثالثة 2004أبريل /الشيخ خليل في دمشق في نيسان

كانت بعد شهر من عملية اغتيال عماد مغنية القائد العسكري لحزب اهللا اللبناني في 
وخالل المقابلة توقع المسؤول األمني في حماس أن تتم . 2008فبراير /دمشق في شباط

 . 'من يختار هذا الطريق يعرف نهايته'تصفيته في أي وقت، وقال 
وتتهم إسرائيل المبحوح عالوة على مشاركته في قتل اثنين من جنودها، باإلشراف كذلك 

 .على عمليات تهريب السالح من إيران إلى قطاع غزة
وكان المبحوح وجد مقتوالً في العشرين من الشهر الماضي، في غرفة أحد فنادق دبي 

التي وصلها في ذات اليوم قادماً من العاصمة السورية دمشق على متن احدى الرحالت 
 .الجوية

بالوقوف ' الموساد'وتشير تحقيقات حركة حماس التي تتهم جهاز المخابرات اإلسرائيلية 
وراء العملية، الى أن المبحوح جرى صعقه بالكهرباء من عصا كهربائية، مما أدى إلى 

 .فقدانه الوعي، قبل أن يتمكن قاتلوه من خنقه بعد أن شلوا حركته تماماً
ولم تظهر صورة المبحوح واضحة خالل المقابلة التلفزيونية، حيث كان يضع غطاء على 

وجهه، وتحدث عن عمليتي أسر وقتل الجنديين اإلسرائيليين آفي سسبورتاس وإيالن 
، من قبل مسلحي حركة حماس بشكل دقيق، وعن كيفية دفنهما 1989سعدون في عام 

 .واإلعالن عن العملية
وذكر أنه عقب مشاركته في تنفيذ العمليتين، ومعرفة إسرائيل بذلك من خالل اعترافات 
أدلى بها أحد أفراد المجموعة الذي جرى اعتقاله، بدأت عملية مالحقته داخل غزة إلى 

وخالل الحديث عبر المبحوح عن أمله كثيراً في أن . أن تمكن من الفرار إلى سورية
الجرائم 'تتمكن الفصائل الفلسطينية المسلحة من توجيه الضربات إلسرائيل رداً على 

 .'والمجازر التي ترتكبها
وتطرق المبحوح إلى عالقته مع صالح شحادة المسؤول العسكري السابق لحركة حماس 

 .2002الذي اغتالته إسرائيل في العام 
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نصف قرن : السعودية مضاوي الرشيد. د  

 على خيار الملكية الدستورية

 

عام المفاجآت  محمد صادق الحسيني  

 !االيرانية في السلم والحرب

 

مسلمون في اسبانيا  حسين مجدوبي  
يلجأون للقضاء للطعن في رفض البلدية فتح 

 'اسباب تقنية'مسجد لـ

حملة ترويجية فرنسية لكتاب حول  الطاهر الطويل  

 تفجر سجاال حادا بين يهوديين مغربيين' المحرقة'

المعارضة الموريتانية تشن هجوما  عبد اهللا بن مولود  

 جديدا على الرئيس ولد عبد العزيز وتطالبه بالحوار

دعوات الخضاع المؤسسات العسكرية  محمود معروف  

 واالمنية بالمغرب الى الرقابة السياسية المدنية

 

جمع أشالء نجل دبلوماسي سوداني    
و توقيف سوداني  40إنتحر من الطابق 

 بتهمة اغتصاب قاصر

واشنطن تربط تطور : مصادر غربية :كامل صقر  

 عالقتها مع دمشق بملف السالم مع تل أبيب

 

مغاوير البحر عثروا : لبنان :سعد الياس  
على صندوق الطائرة االثيوبية االسود 

 وطائرة الحريري ستنقله الى فرنسا

زحالقة يدعو لتقديم الئحة اتهام ضد  :زهير أندراوس  

 إسرائيل في قضايا األقصى والجدار والتواصل

حماس تتهم دحالن باالستعانة بخبراء  :أشرف الهور  

 إسرائيليين وأوروبيين لتشويه صورتها

 

تشابه بين تدخل بلير في : تقرير   
 التحقيقات برشاوى صفقة اليمامة وجر

 بريطانيا للمشاركة في غزو العراق

 

قادة الشيعة العراقيون  مهند محمد  
يقودون مظاهرات تعهدت التخلص من بقايا 

 حزب البعث

مراجعة طعون المرشحين : العراق هاني عاشور  

 واالنتهاء منها خالل األيام الخمسة المقبلة

منظمة دولية تدشن حملة لمواجهة  أحمد القاعود  

 الهجرة غير الشرعية في السودان والقرن األفريقي

 

التمرد في صعدة : اليمن خالد الحمادي  
يدخل مرحلة العد التنازلي إثر تدشين 

 السلطة جدوال زمنيا لوقف القتال

القاعدة ستكرس : تقرير امريكي 'القدس العربي'لندن   
نفوذها في اليمن اذا فشلت الحكومة في حشد كل االمكانات 

 لمواجهتها

 

اعتبر انه توجد مبالغة في الحديث عن   
: وزير الخارجية اليمني 'القاعدة'وجود 

نعمل على عدم اندالع حرب سابعة في 
 محافظة صعدة

   

 .2002الذي اغتالته إسرائيل في العام 
وال تزال إمارة دبي تحقق في ظروف اغتيال المبحوح، والجهة التي تقف وراء العملية، 
وقال قائد األمن في اإلمارة ضاحي خلفان ان أشخاصا يحملون جنسيات أوروبية هم من 

بذلك، وقال ان بالده ستحرر مذكرة توقيف ' الموساد'نفذوا العملية، ولم يستبعد مشاركة 
 .ضد بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل إذا ما ثبت تورط اسرائيل في العملية

 

 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 . ا6ساءات الشخصية والطائفية، ولن يتم نشر اي رد يحتوي شتائم

ويفضل ان . المعلقين ادخال ا6سم ا6ول واسم العائلة واسم الدولة وتجنب ا6سماء المستعارة

 . كلمة 200تكون التعليقات مختصرة بحيث 6 تزيد عن 

 

:األسم

:بريدك األلكتروني

:الموضوع

 : التعليق
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 محافظة صعدة

 

تتهم حماس بالتسبب في ' الجمهورية'   
اسرار معركة بيع .. أزمة أنابيب البوتاغاز

 االثار بين احمد عز وزاهي حواس

 

البعث ال : ال يا سعادة السفير هيل   

 !يموت

 

إيران ستبدأ العمل على إنتاج وقود    
وواشنطن تدعو .. '20نووي مخصب لنسبة 

 المجتمع الدولي للضغط عليها

المانيا تنظر بقلق الى التصعيد النووي  عالء جمعة  
االيراني 

.. لندن وواشنطن تطلقان عملية لتصفية قادة طالبان   
وضابط بريطاني يتهم الحركة باستخدام أطفال لزرع 

عبوات 

نحو عقد عربي من أجل الحياة في القدس  خالد الغول  

السياسة الخارجية األمريكية وقود إدريس جنداري   
تنظيم القاعدة 

إلى متى يتجاهل العرب خطورة  عمر الكبيسي. د  

 المشروع الطائفي وأحزابه في العراق

 الخلل الرئيسي في المشروع العربي عبداهللا تركماني. د  

 المواضيع األكثر قراءة
 المصافحة السعودية ـ االسرائيلية رأي القدس   

امير سعودي كبير يصافح مسؤوال اسرائيليا علنا    

اوغلو  'اساءات'والرد على .. لتأكيد نوايا بلده السلمية
رفض الجلوس على المنصة نفسها احتجاجا على اهانة 

 السفير التركي

 ألغاز طروادية صبحي حديدي   

 الديكتاتور' جدو'الالعب و' جدو' عبد الحليم قنديل   
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