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دبي تحطم »أسطورة« الموساد

بروكسلـ  أ.ف.پ: ادان وزراء خارجية دول االحتاد 
االوروبي »بشدة« امس في بيان مشترك استخدام 
جوازات سفر اوروبية من قبل افراد الكوماندوس 
الذي نفذ عملية اغتيال القيادي في حماس محمود 

املبحوح في دبي الشهر املاضي.
وفـــي بيان اعتمده الوزراء خـــال اجتماع في 
بروكسل، ادان »االحتاد االوروبي بشدة استخدام 

جوازات ســـفر مزورة لدول اعضـــاء في االحتاد 
االوروبي وبطاقات ائتمان مت احلصول عليها عبر 
سرقة هويات مواطنني اوروبيني«، كما قال مصدر 

ديبلوماسي لوكالة فرانس برس.
ولم يتطـــرق وزراء اخلارجية االوروبيون في 
بيانهم الى مسؤولية اسرائيل عن اغتيال املسؤول 

في حماس.

االتحاد األوروبي »يدين بشدة« استخدام جوازات سفر أوروبية

جريمة االغتيال.. في ساعتين ونصف

20:00: فريق املراقبة يخلي منطقة املصاعد في الفندق

صور أعضاء فريق االغتيال الـ 11 كما نشرتها شرطة دبي

»املوساد« اسطورة حتطمت الراحل محمود املبحوح

والد محمود املبحوح يحمل صورة ابنه

20:27: كيفن وغيل يراقبان بهو الدور حيث توجه الضحية إلى غرفته

20:52: عضوان من فريق املراقبة يغادران الفندق

20:24: الضحية حلظة دخوله إلى الفندق

20:46: فريق اإلعدام يغادر بعد تنفيذ اجلرمية

22:30: كيفن وغيل يغادران البالد عبر املطار

20 يناي�ر: مقتل محمــــود املبحوح، القيادي 
بحركة حماس وأحد مؤسسي »كتائب عزالدين 
العســــكري للحركة والبالغ  القسام« اجلناح 
من العمر خمســــني عامــــا، بفندقه في دبي في 

ظروف غامضة.
ـ 29 يناير: حركة حماس تتهم إسرائيل باغتيال 

املبحوح.
ـ 7 فبراي�ر: قنــــاة »اجلزيرة« اإلخبارية تبث 
شريطا يظهر فيه املبحوح ويروي فيه كيفية 
تخطيطه لعملية خطف وقتل جنديني إسرائيليني 
في قطاع غزة أثناء االنتفاضة الفلســــطينية 

األولى )1987 ـ 1993(.
ــعـيها  ـ 12 فبراي�ر: حركة حماس تعلن عن س
ــلطات إمارة دبي للكشف عن قتلة  للتعاون مع س

املبحوح.
ـ 15 فبراي�ر: شــــرطة دبي تعلــــن ضلوع 11 
شــــخصا يحملون جوازات سفر أوروبية في 
اغتيال املبحوح وتكشف عن تفاصيل عملية 

االغتيال.
ــطينية تؤكد أن  ــلطة الفلس ـ 15 فبراي�ر: الس
فلسطينيني مت القبض عليهما في األردن ويعمالن 
ــاركا في  ــزة حركة حماس األمنية قد ش في أجه

اغتيال املبحوح.
ـ 16 فبراير: الصحف اإلسرائيلية ترجح وقوف 
جهاز االستخبارات اإلسرائيلي )املوساد( وراء 

عملية اغتيال املبحوح.
ـ 16 فبراير: سلطات دبي تعلن البدء في التحقيق 
مع الفلسطينيني اللذين ألقت األردن القبض عليهما 

وسلمتهما إلى اإلمارات. وتصدر في الوقت نفسه 
طلبات مالحقة دولية بحق األوروبيني األحد عشر 

املتهمني باملشاركة في عملية االغتيال.
ـ 16 فبراير: اخلارجية االيرلندية تعلن أن ثاثة 
من املشتبه بهم في قتل املبحوح قد استخدموا 
ايرلندية مزورة، واخلارجية  جوازات ســــفر 
البريطانية تعلن أن ستة جوازات سفر بريطانية 
مزورة قد اســــتخدمت أيضا من قبل مشــــتبه 
بهم، والتلفزيون اإلســــرائيلي يعلن أن سبعة 
إســــرائيليني يحملون اجلنسيتني البريطانية 

واألملانية قد تعرضوا لسرقة هوياتهم.
ـ 17 فبراير: اخلارجية الفرنسية تعلن أن جواز 
ــتخدم في عملية االغتيال  ــفر الفرنسي املس الس
مزور وتطلب توضيحات من إسرائيل، واخلارجية 
ــفير اإلسرائيلي لطلب  ــتدعي الس البريطانية تس
توضيحات بشأن جوازات السفر البريطانية املزورة 

لكنه يرفض الرد. 
ـ 17 فبراير: قائد شرطة دبي يصرح بأنه متأكد 
متاما من ضلوع املوســــاد في اغتيال املبحوح 

وحماس تتوعد إسرائيل بالثأر منها ملقتله.
ـ 18 فبراير: اإلنتربول )الشرطة الدولية( تطلب 
اعتقال املجموعة املتهمة باالغتيال، وقائد شرطة 
ــخاص  ــفر األش ــي ينفي أن تكون جوازات س دب
املتهمني باغتيال املبحوح مزورة ويؤكد أنها سليمة 

متاما.
ـ 20 فبراير: شــــرطة دبي تعلن امتاكها أدلة 
جديدة تدين املخابرات اإلســــرائيلية بتنفيذ 

عملية اغتيال املبحوح.

التسلسل الزمني لألحداث منذ بدايتها

< في املقطع 3.55 من الفيلم يظهر الشخص الذي 
تبع املجني عليه وعاملة االستقبال مير من أمام غرفة 

املجني عليه.
< الساعة 15:53 بعد الظهر بعد أن تأكد فريق 
االغتيال من رقم غرفة املجني عليه قام بيتر بالتوجه 
إلـــى فندق آخر ومن هناك قام باالتصال مع فندق 
البستان حلجز الغرفة رقم 237 املقابلة للغرفة رقم 
230 غرفة املجني عليه في الطابق الثاني، كما طلب 

بيتر من شركة الطيران حجز رحلة املغادرة.
< الساعة 16:23 يقوم املجني عليه مبغادرة الفندق 
ــاعة، ولدى خروجه  بعد أن مكث في غرفته قرابة س

فرق املراقبة تقوم مبالحقته.
< الساعة 17:00 وصول غيل إلى فندق البستان، 

< الســـاعة 15:25 وصول املجني عليه مكتب 
االستقبال في الفندق.

< فريق املراقبة لصيق باملجني عليه أثناء سؤاله 
عن رقم غرفته.

< الساعة 15:30 بعد الظهر فريق مراقبة مكون من 
شخصني يلبسان ألبسة رياضية ويحمان مضارب 
تنس يلحقان باملجني عليه وعاملة االستقبال التي 

قادته إلى غرفته ويصعدون جميعا باملصعد.
ــتقبال املرافقة للمجني عليه تلتفت  < عاملة االس
ــة من املصعد في  ــا خرج فريق املراقب للخلف عندم

نفس الطابق.
< عرض رسم ملمر الغرف املوجود فيه غرفة 

املجني عليه مع ظهور ملخرج الطوارئ.

وفريق االغتيال بدأ يصل تباعا.
< الساعة 17:30 وصل الفني الذي يعتقد أنه املعني 
بفتح باب املجني عليه، ولدى دخوله الفندق كان يلبس 
طاقية ومن ثم غير ولبس شعرا مستعارا وتوجه إلى 

الغرفة 237.
< الساعة 18:32 وصل فريق مكون من شخصني 
وتوجهـــا إلى الغرفـــة 237 وبعدها بدقائق وصل 

شخصان آخران.
ــاعة 19:30 بيتر يقوم مبغادر اإلمارات إلى  < الس

جهة لم يعلن عنها.
< قبل الساعة 20:00 مساء حاول فريق االغتيال 
دخول غرفة املجني عليه لكن بسبب وجود عامل 

النظافة في املكان لم يتمكن الفريق من ذلك.
< في هذه األثناء يقوم كيفن بالسيطرة على مدخل 
ممر الغرف املقابل للمصعد ومينع الدخول إلى املكان 

موهما بأنه أحد موظفي الفندق.
< الساعة 20:00 )يعتقد( أن فريق االغتيال بدأ 

دخول الغرفة بعد مغادرة عامل النظافة.
ــي عليه للفندق  ــاعة 20:24 وصول املجن < الس

وصعوده املصعد باجتاه غرفته.
< فريق االغتيـــال يأخذ علما بوصول املجني 

عليه ويستعد.
< لدى خروج املجني عليه من املصعد تبعه كيفن 

وغيل اللذان كانا موجودين إلى جانب املصعد.
< الســـاعة 20:27 كيفن وغيـــل يراقبان ممر 

الغرف.
ــاعة 20:45 اثنان من  < متت عملية االغتيال الس
فريق االغتيال يلبسان قبعتني، وأحدهما يلبس قفازات 
واآلخر يحمل حقيبة يطلبان املصعد للخروج. في هذه 
ــان قبعتني ويحمالن  األثناء تبعهم اثنان آخران يلبس

حقائب على الظهر، ونزلوا في نفس املصعد.
< الســـاعة 20:47 غــيـــل واملهنـــدس خرجا 

أيضا.
ــاعة 20:51 كيفن يغادر املكان بعد أن تأكد  < الس
من خلوه من أي آثار ويضع سلسلة األمان على باب 

الغرفة.
< الساعة 20:52 كل الفرق انسحبت من مكان 

اجلرمية.
< بعد ساعتني من عملية االغتيال بدأ فريق التنفيذ 

مغادرة اإلمارات إلى دول أوروبية وآسيوية.

حماس تتهم دحالن
اجلزائرـ يو.بي.آي: اتهم عضو املكتب السياسي 
حلركـــة »حماس« محمد نـــزال القيادي في حركة 
»فتح« محمد دحان بالتورط في اغتيال القيادي 
في احلركة اإلسامية محمود املبحوح الشهر املاضي 

في دبي.
وقـــال نزال في حديث مع صحيفة »الشـــروق 
اليومي« اجلزائرية امس ان الفلســـطينيني اللذين 
اعتقلتهما شـــرطة دبي بعد تســـليمهما من طرف 
األردن هما أحمد أبوحسنني وهو عضو سابق في 
جهاز املخابرات الفلسطينية وأنور شحيبر وهو 
عضو ســـابق في جهاز األمن الوقائـــي الذي كان 

دحان يتواله.
وأضاف نزال أن أبوحســـنني وشحيبر يقيمان 
في دبي ويعمان في شركة عقارية ميلكها دحان، 
مشيرا إلى أن »دحان ذهب إلى اإلمارة اإلماراتية 
في محاولة منه إلطاق سراحهما وإنقاذ نفسه من 

الفضيحة«.
وطالب القيادي الفلسطيني سلطات دبي بكشف 

هوية الفلسطينيني املشتبه بهما أمام العالم.
واستغرب نزال استمرار السلطات األمنية في 
دبي في رفض التنسيق مع حماس وإصرارها على 
إشراك السلطة الوطنية برئاسة محمود عباس في 

التحقيق في اغتيال املبحوح.

 اختفاء أحد المتهمين
 

 القدسـ  أ.ف.پ: اختفى مايكل بودنهامير الذي ينتمي الى املجموعة 
التي يشـــتبه بأنها اغتالت محمود املبحوح حســـبما ذكرت صحيفة 

يديعوت احرونوت االسرائيلية امس.
واضافت الصحيفة ان اسم بودنهامير كان اليزال مكتوبا االسبوع 
املاضي على لوحة عند مدخل عمارة مكاتب في هرتزيليا شـــمال تل 

ابيب.
غير ان اسم بودنهامير اختفى االحد وتبني ان الشركة التي استأجرت 
مكتبا في هذه البناية املعزولة وهمية، بحسب الصحيفة التي نشرت 

صورا تعزز ما اوردته.
ومنذ اندالع قضية االغتيال توارى الرجل عن األنظار.

وكانت مجلة دير شبيغل األملانية ذكرت من جهتها ان شخصا اسمه 
مايكل بودنهامير حصل في يونيو املاضي على جواز سفر أملاني.

ومت تســـليم هذا اجلواز في كولونيا غرب أملانيـــا، لرجل أكد ان 
اسمه مايكل بودنهامير وقدم جواز سفر اسرائيليا صادرا في 2008، 

بحسب شبيغل.
واصبح من حقه احلصول على جواز ســـفر أملاني بعد ان اكد انه 
يقيم في كولونيا وقدم نســـخة من عقـــد زواج أحد والديه تعرضت 

أسرته لاضطهاد من قبل النازيني.

عواصمـ  وكاالت: اغتيال املبحوح الذي نفذه 11 
شخصا ويعتقد بتورط فلسطينيني بالقضية أيضا، 
طرح عددا كبيرا من التساؤالت عن حقيقة ما يجري: 
فالسيناريو الذي قدمته شرطة دبي لتفاصيل االعداد 
الرتكاب اجلرمية البشـــعة يشير بوضوح الى ان 
املوساد االسرائيلي كان يعرف بتفاصيل حتركات 

املبحوح »التي يفترض انها سرية«.
ولكـــن أهم ما أثبته اغتيـــال املبحوح هو علو 
كعب دبي األمني التي متكنت وعبر جهازها األمني 
اخلارق للعادة من كشـــف كامـــل تفاصيل عملية 
االغتيـــال ومن يقف وراءها في ســـاعات معدودة 
وكشفت خال تلك الساعات السلطات األمنية في 
دبي 11 من القتلة بالصور واألسماء والتحركات مما 
يعبر عن مهنية وحرفية عالية اوقعت املوساد الذي 
يصفه االسرائيليون بانه »اعظم جهاز استخباراتي 
في العالم« في املصيدة، وكشفت ان اعضاء فرقة 
القتل فيه والتي يطلق عليها »كيدون« اغبياء، كما 

وصفهم ضاحي خلفان رئيس شرطة دبي.
وكشفت عملية االغتيال البشعة القدرات االمنية 
والتكنولوجية لدبي، وهو ما يجب ان يشار اليه 
بشكل ال لبس فيه، فهذه االمارة التي يعيش فيها 
اشخاص من 203 جنسيات اثبتت انها ليست صيدا 
سها وانها لن تكون ساحة لاغتياالت وتصفية 
احلسابات، فقد اســـتطاعت في اقل من 20 ساعة 
تركيب كل التفاصيل بالصور، وهو ما شكل مفاجأة 
للجميع وخاصة االســـرائيليني النهم رمبا كانوا 
يعتقدون انهم قادمون الى صحراء يســـتطيعون 
ان يقتلـــوا فيها من يريـــدون ويخرجوا بعد ذلك 
دون ان يلحظهم احد وذلك بحسب وصف احمللل 

الفلسطيني سمير احلجاوي.
وظلت وفاة املبحوح لعدة أيام يعتقد أنها ألسباب 
طبيعيـــة، اال أن نظام كاميـــرات املراقبة الدقيقة 
املوجودة في الفندق كشفت جميع حتركات فريق 
االغتيال من حلظة وصولهم الى دبي وحتى مغادرتها. 
ونقلت عن أحد املصادر قوله »ان حروقا ناجمة عن 
مسدس صعق كهربائي ظهرت على جثة املبحوح 
وأنـــه كان هناك آثار لنزيف فـــي األنف قد يكون 
جنم عن خنقه وهو ما جعل السلطات األمنية في 
دبي جتري حتقيقاتها التي كشفتها أخيرا بإعان 
أســـماء فريق االغتيال، وهو اإلعان الذي تسبب 
في سلسلة من ردود األفعال الديبلوماسية أوربيا 

وعربيا وعامليا.

كيف تمت العملية؟

كيف متت عملية االغتيال حسب عرض لشريط 
األحداث وفق الفيلم الذي عرضته شرطة دبي؟

< وصـــول فريـــق االغتيـــال والتحضيرات 
للعملية:

< كيفن قائد الفريق ومساعدته غيل وصال الساعة 
1:20 فجر يوم 2010/1/19 وذهبا إلى فندق البستان كل 

على انفراد.
< غيل تصل الفندق أوال وحتجز الغرفة رقم 

.1102
< بيتر مسؤول اخلدمات اللوجستية وصل املطار 

الساعة 2:20 فجرا.
< توالـــي وصول فريق االغتيال وإقامتهم في 

فنادق مختلفة.
 »check out« الساعة 13:37 ظهرا يقوم كيفن بـ >
الدفع ومغادرة فندق البستان ثم توجه إلى فندق آخر 

مجاور إلجراء عملية تنكر.
< الساعة 14:41 ظهرا قام بيتر بدفع الفاتورة 

ومغادرة الفندق.
< في هذا الوقت معظم فريق االغتيال قام بعمليات 

الدفع ومغادرة الفنادق التي أقاموا بها. 
< الساعة 15:19 بعد الظهر فريق املراقبة ينتظر 

املجني عليه في املطار.
< وصول املجني عليه الى دبي الساعة 15:20 بعد 

الظهر من يوم 2010/1/19.

من هم أصحاب الهويات المزورة الحقيقيون؟
استخدم أعضاء املجموعة التي نشرت 
أسماء أفرادها في إطار جرمية اغتيال 
القيادي احلمساوي محمود املبحوح، 
جوازات ســــفر أوروبية، وقال سبعة 
من أصحاب جوازات الســــفر يحملون 
اجلنسية »اإلسرائيلية« إنهم ال يعرفون 
شيئا عن هذه العملية. أما األسماء فهي 

على النحو التالي:
- ميكائيــــل بودنهاميــــر )أملانيا(: 
قالت زوجة »إســــرائيلي« يحمل هذا 
االسم في تصريحات نقلتها الصحف 
»اإلسرائيلية«، إن زوجها يحمل جواز 
سفر أميركيا وليس أملانيا ويعيش مع 

عائلته في »تل أبيــــب«. وأضافت إنه 
»يدرس التوراة وهذا كل ما يهمه«.

- بيتر الفاجنيه )فرنســــا(: قالت 
وزارة اخلارجية الفرنســــية إن جواز 

السفر الذي يحمل هذا االسم مزور.
- مايكل لورنس بارني )بريطانيا(: 
مستوطن في مستعمرة »بيت هعيمك«، 
قال للصحف »اإلسرائيلية« »فاجأني 
األمر. إما أن في األمر خطأ أو انه انتحال 
شــــخصية. كل ما اعرفه هو ان جواز 
سفري معي وال اعرف من قرر استخدام 

اسمي«.
- جيمس ليومنارد كارك )بريطانيا(: 

يعيش في مستعمرة »غفعات هاشلوشا« 
قرب »تل أبيب« مع أسرته. قال للصحف 

انه ال عاقة له بهذه القضية.
- جوناثان لويس غراهام )بريطانيا(: 

»إسرائيلي« رفض احلديث.
هــــودس  دانيــــال  - ســــتيڤن 
)بريطانيا(: »إسرائيلي« يعمل معاجلا 
فيزيائيا في القــــدس احملتلة. قالت 
زوجته إن »القصة أثارت ضحكنا في 
البداية، لكن اآلن ال نعرف ماذا نفعل«. 
وأوضحت أن املعلومات املدرجة على 
جواز السفر مطابقة للتفاصيل املتعلقة 
به مبا في ذلك تاريخ والدته. ومازال 

جواز سفره بحوزته.
 - بول جون كيلــــي )بريطانيا(: 
»إســــرائيلي« يقيــــم في مســــتعمرة 
»ناشــــوليم« بني القدس و»تل ابيب«، 
عمره 43 عاما ويعيش في فلســــطني 
احملتلــــة مع عائلته منذ 15 عاما. وقال 
»اشــــعر بصدمة كبيرة. العالم بأسره 
يتســــاءل إن كنت أنا املعني، ما أكون 
ومن أكون. قد يضحــــك البعض لكن 
األمر ليس مســــليا أبدا بالنسبة لي«. 
وأضاف »هناك أمر واحد واضح وهو 
أنني لم أغادر«، موضحا أن جواز سفره 

مازال بحوزته.

وقالت والدته جوان لصحيفة »ديلي 
تلغراف« البريطانية إن الشخص الذي 
نشرت شرطة دبي صورته يشبه ابنها، 
موحية بأنه اختير على األرجح نظرا 

للشبه بني االثنني.
- ملفني آدم ايلديــــن )بريطانيا(: 
»إسرائيلي«. قال »إنني غاضب وخائف 
في آن. ال اعرف كيف حدث ذلك وال من 
اختار اســــمي أو ملاذا«. »جواز سفري 

معي«.
- كيفني دافيرون )ايرلندا(
- ايفان دينينغز )ايرلندا(

- غيل فوليارد )ايرلندا(

مجموعـــة من لقطـــات الڤيديو التي بثتها شـــرطة دبي 
توضح تسلســـل عمل مجموعة االغتيال من الساعة 20:00 
إلى الســـاعة 22:30 في يوم 19 ينايـــر 2010 ورصدت كامل 

أعضاء املجموعة


