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 المخابرات الفلسطينية تعتقل
جاسوسا إسرائيليا في دائرة

المفاوضات بالمنظمة
الشباب األرثوذوكسي يتظاهر ضد بطريرك الطائفة ودعوات لتحرك

رسمي ضده

January 17, 2016

رام هللا ـ الناصرة ـ «القدس العربي» من فادي أبو سعدى ووديع
عواودة: اعتقل جهاز المخابرات العامة الفلسطيني الذي يترأسه اللواء
ماجد فرج٬ منذ بضعة أيام جاسوسا لحساب إسرائيل يعمل في دائرة
المفاوضات في منظمة التحرير الفلسطينية. وحسب ما قاله مسؤول
فلسطيني كبير اتصلت به «القدس العربي»٬ فإن هذا الجاسوس
الذي نفى أن يكون كبيرا في الدائرة٬ يعمل لحساب إسرائيل منذ

حوالى 20 عاما.
ورغم عدم الكشف عن اسمه قبل انتهاء التحقيق معه٬ فإن المسؤول
أكد أن هذا الجاسوس كان أيضا ضمن طاقم العاملين في أمانة سر
اللجنة التنفيذية عندما كانت تحت إمرة الرئيس محمود عباس إبان
عهد الرئيس الراحل ياسر عرفات قبل أن ينقل للعمل في دائرة

المفاوضات التي تسلمها عريقات خلفا للرئيس عباس.
وردا على سؤال حول أهمية المعلومات التي كان ينقلها الجاسوس
إلسرائيل٬ قال المسؤول ساخرا «شو ممكن أن ينقل فكل شيء

مكشوف عندنا». 
وهذه ليست الفضيحة األولى في دائرة المفاوضات٬ فقد سبقها قبل

بضعة أعوام تسريب ملفات إلى قناة «الجزيرة» قام بها موظف
أمريكي في الدائرة٬ مقابل المال كما ذكر في حينها.

على صعيد آخر تجدد الحراك الشبابي الفلسطيني المسيحي في
منطقة بيت لحم بعد انقضاء أعياد الميالد فيما يتعلق بقضية البطريرك
األرثوذوكسي ثيوفيلوس٬ وقضية تسريب األراضي الفلسطينية إلى
دولة االحتالل اإلسرائيلي. ويسعى الحراك لمزيد من الضغط على
البطريركية وعلى القيادة الفلسطينية على حد سواء في محاولة
النتزاع تحرك فلسطيني رسمي يعلن أن «البطريرك اليوناني غير

مرغوب في فلسطين».
ورغم اجتماع المجلس المركزي المسيحي في بيت ساحور قبل أيام

في محاولة لعقد المؤتمر األرثوذوكسي المقبل٬ إال أن الحراك
الشبابي استبق قياداته وقرر تنظيم اعتصام جديد لمدة 24 ساعة
وبشكل سلمي على أراضي دير مار سابا الذي طرد منه الراهب

الموقع الجديد لـ "القدس العربي"

Wednesday 20th of January 2016 08:10 AM GMT

تصفح عدد اليوم من القدس العربي

تصفح عدد القدس العربي االسبوعي

القدس العربي االسبوعي

فيديو

رئيس الوزراء األردني: شعبنا متخصص
بالمباوسة

المزيد

...ابحث  Search

2013

البحث في االرشيف
اقرأ في عدد اليوم

 رأي القدس  سوريا
ليست العراق واألسد

ليس صدام

 واسيني األعرج  الثورة في دوامة الدموية
المقدسة والتاريخ الصامت رواية كولونيل الزبربر

المواضيع األكثر قراءة
 سالمي محمد  شقيقة زوجة ماهر

األسد لـ «القدس العربي»: بشار
بيدق بيد روسيا وماهر األكثر شبهًا

وامتالكًا لصفات والده

 رأي القدس  سوريا ليست العراق
واألسد ليس صدام

   الحكومة المصرية تسقط الجنسية
عن مصرية تجندت في الجيش

اإلسرائيلي

 إسماعيل جمال   قاعدة عسكرية
تركية في الصومال... الجيش التركي

في «خليج عدن» بعد وصوله
لـ«الخليج العربي»

منوعات

 أصالة تهاجم راغب عالمة وتقول: ما
بدي اكون صديقته نهائيا

 أحالم ترد بقسوة على شماتة نوال
الكويتية في مرضها

http://www.alquds.co.uk/
http://www.alquds.co.uk/
http://www.alquds.co.uk/?page_id=20894
http://www.alquds.co.uk/?page_id=22170
http://www.alquds.co.uk/?page_id=22172
http://www.alquds.co.uk/?page_id=22177
http://www.alquds.co.uk/?page_id=23183
http://www.alquds.co.uk/?page_id=23188
http://www.alquds.co.uk/?page_id=23198
http://www.alquds.co.uk/?page_id=23208
http://www.alquds.co.uk/?page_id=23212
http://www.alquds.co.uk/?page_id=23216
http://www.alquds.co.uk/?page_id=23221
http://www.alquds.co.uk/?page_id=23230
http://www.alquds.co.uk/wp-content/uploads/picdata/2016/01/01-17/17a494.jpg
http://www.alquds.co.uk/?cat=17
http://www.alquds.co.uk/?p=467130
http://www.alquds.co.uk/?cat=17
http://www.alquds.co.uk/?cat=19
http://www.alquds.co.uk/?p=468402
http://www.alquds.co.uk/?p=468402
http://www.alquds.co.uk/?p=468400
http://www.facebook.com/pages/alqudscouk/158816097478966?sk=wall
http://twitter.com/alqudstweet
http://www.alquds.co.uk/?feed=rss2
http://www.alquds.co.uk/?page_id=27
http://www.alquds.co.uk/?page_id=33502
http://www.alquds.co.uk/pdfarchives/
http://www.alquds.co.uk/?p=468390
http://www.alquds.co.uk/?p=468402
http://www.alquds.co.uk/?p=468388
http://www.alquds.co.uk/?p=468378
http://www.dw.com/arabic?maca=ara-AM-Banner-AdWords-DWArabiaImage
http://www.alquds.co.uk/?cat=21
http://www.alquds.co.uk/?p=468207
http://www.alquds.co.uk/?p=468204


2016/1/20 Alquds Newspaper  المخابرات الفلسطينية تعتقل جاسوسا إسرائيليا في دائرة المفاوضات بالمنظمة | القدس العربي

http://www.alquds.co.uk/?p=467151 2/5

24いいね！ 0 Tweet

القبرصي أركاديوس من قبل البطريرك ثيوفيلوس. يأتي هذا في وقت
تتواصل فيه االعتداءات اليهودية على المسيحيين. فقد تعرضت

كنيسة رقاد العذراء البندكتانية األلمانية في القدس المحتلة أمس
إلى أعمال تدنيس جديدة٬ حيث اكتشف كتابات مسيئة معادية

 
للمسيحية على أبواب وجدران الكنيسة.

وبعد ثالثة أيام من التدنيس الذي طال دير السالزيان في بيت جمال٬
تعرضت كنيسة رقاد العذراء٬ التي تمثل مكانًا مهمًا للحوار بين

األديان٬ وللمرة الثالثة إلى أعمال تخريب. وخطّ المخربون عبارات:
«الموت للمسيحيين أعداء إسرائيل» و»لُيمح اسم وذكرى يسوع»

و»انتقام شعب إسرائيل قادم». وأدانت البطريركية الالتينية هذا
االعتداء. وتابعت في بيان «من المؤسف أن مثل هذه الكراهية ما
زالت قائمة بعد 50 عامًا على وثيقة «في عصرنا» التي وضعت

األساس للحوار بين األديان للكنيسة الكاثوليكية والديانات األخرى٬
التي فتحت صفحة جديدة بين الكنيسة الكاثوليكية واليهودية. نأمل

اعتقال هؤالء الفعلة قبل أن تنتقل تهديداتهم إلى أرض الواقع».
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1. Reply
حسن هولندي
Posted January 18, 2016 at 10:20 PM

تم تدمير المجتمع الفلسطيني من خالل الخونة

ترك الرد

القدس العربي قد تستخدم بعض التعليقات في نسختها الورقية - لذا
الرجاء كتابة االسم األول واسم العائلة واسم البلد ---- لن
ينشرعنوان بريدك االلكتروني

* (االسم + البلد (الزم

* (البريد اإللكتروني (الزم
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ُكن فدائيًا ما استطعت ... الفدائيون يزرعون الدروب 
وردًا وأحالم ..  

وإن سقطوا .. يسقطون من أجل أن نحلم ..
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Rim Banna ريم بّنا  
@rimbanna

Expand

ُيشبِّهوَنك بالس愀㰃ْيف٬ وُأشبُِّهك بالضوِء جارِح الَعتَمة. 
زاهي_وهبي
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twitter.com/almoj_alazra8/
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  زيدان
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العالقات بين البشر كالمنازل : 
بعضها يحتاج لترميم بسيط 
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بعضها يجبرنا أن نكتب عليها للبيع !
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Expand

الرعب من ذكرى 25#يناير وصل لحد مرعب. بس 
نفسي حد يقول للنظام إن معظم المقبوض عليهم محدش 

منهم ال ناوي ينزل يومها وال بيقول للناس انزلوا
مصر
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