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 أحمد قريع

30/7/2012 

 بعد تأدية اليمين القانوني 

 . أحمد علي قريع )أبو عالء( :االسم

 عضو لجنة تنفيذية  الحالية:   رتبةال

 رئيس وزراء  :2004_2000من عام  مع أبو عمار تحديدا   القة طبيعة الع

   وفاة الرئيسمن أواخر الستينات إلى : المباشر مع األخ أبو عمارتاريخ العمل   

 0599542666: رقم الجوال

 أبو ديس العنوان الحالي: 

 ؟  ط األمني حول األخ أبو عمار صحيحهل تعتقد أن المحيس: 

  ، على الصعيد الشخصي ألبو عمار أنا من الناس الذين كانوا مطمئنين للوضع األمني الذي كان يحيط نفسه به  ج: 
وأنا لست خبيرًا بالقضايا األمنية خاصة أن الشباب الذين كانوا مالزمين معه هم مجموعة الشباب الذين كانوا معه منذ  

ولذلك لم يكن يخطر في ذهني أي شكوك حول الجانب األمني المتعلق بالرئيس، وأبو عمار رغم أنه    زمن طويل جداً 
لشخص مثله مطارد وبالتالي كان من    المطلوب  االهتمام شخصيًا    لكنه لم يكن يولي الوضع األمني له  "يتحّوط"كان  

 المفترض أن يكون الوضع األمني عنده أكثر ليس فقط في المكتب إنما في تحركه وغير ذلك...  

 الدائرة األولى جميعا ؟    منس: هل تثق باألخوة الذين كانوا في محيطه 

ألن الفكرة التي لدي أن أبو عمار حريص ودقيق جدًا وال يتعّجل    ..ولكن سابقًا ال   استفهام اآلن أضع عالمات  ج:  
وبالتالي لم أكن أضع عالمات استفهام على أي من هؤالء وأنا أتحدث هنا عن الناحية األمنية وليس النواحي    األمور
 . األخرى 

   أخ عميل يسكن في إحدى المستوطنات؟س: هل سمعت في يوم من األيام أن فايز له  

 . وهللا ال أعلمج: 

 ؟  عبد هللاالوني بينك وبين رئيس الحرس يوسف اتصال تلفس: هل حصل 

 فقط إذا كان أبو عمار موجود أو الخ...   الستفسارنعم ممكن حدث اتصال ج:  
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 عندك اطلبوا أبو عمار وتكلموا عن طريق يوسف تحديدا  ؟   الذين قلت للشباب  أن س: هل حصل في يوم من األيام  

 ال أذكر  ج: 

أبو عمار مباشرة دواء أو أكل أو أحضروا له هدية فيها    يعطي   س: هل رأيت خالل تواجدك أحد الضيوف أو الناس
 ؟    نوع من األكل

نا هذه أجتني من باريس ويطعمنا منها أو  ل  يقولعنده شوكوالته و دائمًا  لكن كان أبو عمار  ،    خالل تواجدي الج:  
له صحن    بقالوة ويحكي كان  وخالل األكل  مباشرة ،  شيء  أحد أحضر  أذكر  لكن ال   ، من عّمان  هذه جابوها  لنا 

 خاص. 

 س: كيف كانت الحالة النفسية ألبو عمار في الحصار؟  

 حبط.  ضيقه وال ي  بالتأكيد كان متضايق ولكن أبو عمار من النوع الذي يكتم  ج:  

 ما رأيك؟   االكتئاب س: أحد الشهادات تقول أن أبو عمار وصل حالة 

لم  ج:   أن  اال أنا حقيقة  الحصار  الذين عاشوا معه وقت  لسان بعض األخوان من  ولكن سمعت على  أبو  حظ ذلك 
   . أت تضيق عليهالة من اإلحباط بشكل كبير واحس أن خيوط المؤامرة بد حاجتماع عمارة العار دخل في عمار بعد 

 ؟  ه س: هل تعتقد أن أبو عمار أوصلوه إلى هذه الحالة وقتلوه بدون رفع غطاء أوروبي أمريكي عن

أنا أعتقد أن الغطاء األمريكي شبه ر فع وخطاب بوش كان عبارة عن رفع الغطاء عن أبو عمار، األوروبيين ليسوا  ج:  
وجلسنا مع األخ أبو عمار    المقاطعةإلى    "باول"، وأنا أذكر عندما حضر    مقررين في الوضع الفلسطيني إنما مؤثرين 

فيه  االجتماعومحضر   التي تحدث  اللغة   اجتمع  "باول" ا لغة قوية جدًا وكان حاد جدًا ، وبعدها  موجود وأبو عمار 
تشريعي والثاني مع األخ أبو مازن في نفس الوقت ولكن  ال مجلس  الفي أريحا واحد معي وأنا كنت رئيس    اجتماعين

ن  م لم أطلب منه وأنتم ، وأذكر أن أبو عمار قال لي "يعني الزم تجتمعوا؟" وقلت له أنا   ى منفردين وكل واحد على حد
وفي مرة أنا خرجت مع أبو مازن على أمريكا عندما  طالعين من أمريكا وهو من طلب أن يجلس معي ،    وانتم   م رتبت 

تشريعي وال رئيس  المجلس  ال كان رئيس حكومة ورأينا بوش وأبو عمار كان متضايق ووقتها قال "هو مين أهم رئيس  
كان لم يعلنوا  يوصل رسالة بأنه متضايق من الطلعة، واألمر الوزراء؟" وقلت له رئيس الوزراء، وهذه طريقة أبو عمار لي

 مقاطعتهم ألبو عمار رسميًا ولكن فعليًا هم قطعوا العالقة معه وقالها بوش في خطاب مفتوح .  

 إلى أمريكا أنت واألخ أبو مازن بموافقة أبو عمار؟   س: هل ذهبتم 

   ." م وأظن أنه قال وقتها "هللا ال يردك أكيد أنا قلتلهج:  
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 س: اللقاء في أريحا مع كولن باول هل طرح شيء محدد ُيفهم منه أن أبو عمار أصبح غير ذو صلة؟  

تي كانت على موضوع تحرير أبو عمار من الحصار وكان مستمع جيدًا وقال سندرس  ال بالعكس أنا كل مداخالج:  
 هذا الموضوع ولم يطلب أو يوحي بشيء في مساس أبو عمار.  

عربي عن  الغطاء  للس: هل تعتقد أن األمريكان ممكن أن يرفعوا الغطاء عن أبو عمار ما لم يكن هناك أيضا  رفع  
   أبو عمار؟ 

 بوش وشارون.   ى األقل تشاور، إنما األمريكان بإعتقادي توصلوا إلى هذه القناعة بينيوجد علأنه  أعتقد  ج:  

ا أحد  بأربعة  س:  عمار  أبو  وفاة  قبل  أنه  قال  تسلم    اتصل شهور  لشهود  أن  "يجب  له  وقال  مبارك  الرئيس  معه 
 السلطة" هل لديك معلومات حول هذا الموضوع؟  

أنا رأيت مبارك أثناء حصار أبو عمار وكنت أرى نوع من التعاطف، ومبارك كان يحب أبو عمار وهذا ما كنت  ج:  
 ألمسه.  

بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في قضية  س: بتقديرك هل كان هناك طرف فلسطيني مشارك بشكل أو بآخر أو  
 ؟  حتى تتقدم عملية السالمكان والعرب بأنه يجب أن يكون لدينا قيادة جديدة يوضع القناعة عند األمر 

كانوا يرغبون بالتخلص منه لمآرب شخصية، لكن    أبو عمارنعم صحيح هناك العديد من األشخاص المقربين من  ج:  
إفشال  في أغلب لقاءاته الدبلوماسية والسياسية يلمح إلى دور أبو عمار في  كان بو مازن أن أ  جيداً  في تلك الفترة أذكر 

أبو عمار الغطاء عن  إلى رفع  يهدف من ذلك  افتراء هو كان  الكالم  السالم طبعًا هذا  أمام    جهود  وتشويه صورته 
الرباعية واألمريكان، وهم كانوا يستمعون  المجتمع الدولي، وأنا شاهد على عدد من اللقاءات التي عقدها أبو مازن مع  

 . له، أبو مازن هو من أوصل أبو عمار لهذه المرحلة

 س: كيف كانت عالقة أبو عمار في اللجنة المركزية؟  

وجزء آخر للوصول إلى قرارات، وأبو عمار من    لإلعالم   اجتماعات .. نوع  االجتماعاتأبو عمار عنده نوعين في  ج:  
ا شخصيًا أنه الديمقراطي المثالي الحقيقي ألن أبو عمار كان عندما ت عرض قضية ذات شأن  الجانب اآلخر أعتقد أن

جدي مع   اجتماعلم يكن يأخذ قراره لوحده وقد يكون لديه قرار ويستشير أحد لكن لم يكن يأخذ القرار حتى يجتمع  
 .  قرارالفصائل ويستمع وفيما بعد يأخذ المركزية واللجنة التنفيذية ويجمع اللجنة ال
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.. وكان    س: حدث تغيير بهيكل النظام السياسي عند أبو عمار وتم فرض رئيس وزراء ووزير داخلية ووزير مالية
  االغتيال سياسي ألبو عمار قبل   اغتيال تغيير تركيبة النظام يعتبر  أن  هل تعتقد , ُيراد له أن يصبح رئيس بدون قرار 

 الجسدي؟

الفلسطينية مارست االغتيال السياسي ضد أبو عمار وهي أرادت أن تصل إلى مرحلة أن  نعم بعض الشخصيات  ج:  
أن   يعرف  ألنه  التيار  مع  يمشي  وكان  اللعبة  يفهم  كان  وهو  صالحيات،  بدون  شرفي  رئيس  عمار  أبو  فيها  يكون 

 . المؤامرة عليه كبيرة وتشارك فيها أطراف دولية

 ينه وبين نصر يوسف؟  س: هل لديك معلومات عن الخالف الذي كان ب

  ، ال أعتقد أن أحد كان مختلف مع ابو عمار على شكل مبدئي ولكن أبو عمار كان متضايق من نصر يوسفج:  
فهو من الشخصيات التي ضيقت الخناق على أبو عمار من الناحية األمنية خدمة لصديقه المقرب أبو مازن هو كان  

 . المحيطين بأبو عمار كان لديهم نفس التفكير كيف سنصبح بعد أبو عماريخطط لمستقبله بعد أبو عمار وأغلب 

أحضر   وزراء  رئيس  مازن  أبو  األخ  أصبح  عندما  نصر    اثنينس:  وهم  عمار  أبو  مع  خالف  على  كانوا  ممكن 
 يوسف ومحمد دحالن، هل تعتقد أن هذه كان لها دور في زيادة األزمة بين أبو مازن وأبو عمار؟

كل ما كان يدور بالقرب من أبو عمار كان عبارة عن مسرحية كبيرة كلنا شاركنا فيها وهو  لكن  أعرف بالضبط  ج:  
ضرر ألحد أنا أعتقد أن المياه كانت تجري من تحت أقدامه كان على نياته طيب ال يريد أن يسيء ألحد أو يتسبب ب 

 . بشكل مباشر وغير مباشردون أن يشعر وكان التآمر على أشده، كلنا شاركنا في التآمر على أبو عمار 

 س: هل لديك معلومات عن تباين وجهات النظر بين أبو عمار وبين أبو مازن؟  

يعتبر نفسه أقوى شخصية حتى أن وكان يطمح للرئاسة مبكرًا  يستند للدعم اإلسرائيلي واألمريكي و أبو مازن كان  ج:  
 . االتجاهوكل اتصاالته مع األمريكان واإلسرائيليين كانت تصب في هذا  

 ما هو السبب؟    نيويورك ..  اجتماع س: في خالف حصل بينك وبين أبو عمار حول 

في نيويورك    اجتماعوكان    وشخصيات أخرى،واحد من الحكومة    14كان شيء معّد مسبقًا وكان موجود حوالي  ج:  
شرعي  االنسحاببعد   نعطيه  أن  نريد  وال  أحادي  اإلنسحاب  هذا  أن  قرار  أخذنا  وكنا  غزة  عليه من  متفقين  بأننا    ، ة 

هذا للدول المانحة الذي كان    واالجتماع،  اتفاقات تخرج من أي شبر نحن نضع أيدينا عليه بدون أي  وإسرائيل عندما  
اإلسرائيلي، فطرح    االنسحابمقرر أن يقام على هامش الجمعية العامة في نيويورك كان مخصصًا لكي يعطي بعد  

، وأنا قلت له غلط.. فقال لي  االجتماعا نريد وفد لكي يذهب إلى نيويورك للمشاركة في هذا  نأبو عمار الموضوع بأن
له هذا  اجتماعاتإحنا ما بنغيب عن  ليش غلط إحنا بدنا نروح و " لكي يعطي شرعية قرار شارون    االجتماع" فقلت 

المحتلة عام    باالنسحاب  كالمية 1967من األرض  مشادة  وهنا حصلت  تتفلسف علي"  ما  يا أخوي  "طيب  فقال   ..
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يت وثاني  به وبعدها تدخلوا األخوان وفصلونا عن بعض وأنا روحت على الب   ت ووضع يده على المسدس وأنا أمسك
  أخبرتها   وسألها إذا كنت  هو على أم عالء وسأل عني ولم أكن موجود  اتصليوم بدأ أبو عمار يحرك الناس وبعدها  

 . وقال لها اختلفنا مع بعض ماذا حصل وقالت ال أعرف شيء

   س: لماذا لم يتصل على أم مازن عندما اختلف مع أبو مازن؟ 

وبصدق    ولكن أبو مازن لم يحفظ الود ولم يرد على أبو عمار   سعيد خوري ط ناس كثير وأعرف منهم  اتصل ووسّ ج:  
   ال يترك أحد. و  ليس حقود  ، أبو عمارقد بالغ أبو مازن بهذا األمر 

س: هل رأيت األخ أبو عمار أو سمعت منه عن المؤتمر الذي حصل في شرم الشيخ عندما حضر شارون وحضر  
 ؟  ؟ وماذا كان رأيهاألخ أبو مازن 

 غاضب جدا، وحينها بدأ يدرك أن هناك قرار إقليمي ودولي لتجاوزه. كان ج: 

في   الشهادات  أحد  جرى    20/9/2011س:  بأنه  وخالد    اتفاق تقول  دحالن  ومحمد  أنت  وحسن  إوكنت  سالم 
عصفور مع اإلسرائيليين في ستوكهولم حول الحل والتبادل كان ثمانية إلى واحد وأن يعطوا أبو عمار مكتب في  

   وهذه كان موافق عليها أبو عمار، لكن كيف تم التوصل لها أن أبو عمار أزعجته هل هذا صحيح؟  القدس

في ستوكهولم ، كنا نذهب كثيرًا إلى ستوكهولم وفي مره كنت أنا وحسن عصفور وهبه الحسيني    هكذا لم يتم إتفاق  ج:  
وكمان واحد ورحنا أكثر من مرة قبل كامب ديفيد وهي التي مهدت إلى كامب    " جلعاد شير"و  "شلومو بن عامي"وكان  

هو أن الحدود الشرقية من جنوب بيسان  فقط  ولكن الشيء الوحيد الذي وصلنا له    لم يقبلوا الحديث عنهاديفيد، القدس  
الفلسطينية  الدولة  الميت هي حدود  البحر  دينيس روس    "شلومو بن عامي"   و  لغاية آخر نقطة على  وافق، وحضر 

النقطة   هذه  وذكرنا  هذا  عن  تلخيص  لهم  عملنا  الليلة  تلك  وفي  ستوكهولم  إلى  شخص  عشر  خمسة  حوالي  ومعه 
ل فيها باراك "أنا لم أذهب  ثر ذلك حدث استعجال في الدعوة لكامب ديفيد والتي قانيس لم يكن سعيد أبداً، وعلى أي ود

 مع عرفات ولكنني ذهبت ألميط اللثام عن وجهه" .   اتفاقألصل إلى 

 ؟ ، هل تذكر عبد هللاالس: شهادة أخرى تقول بأنك أنت رفعت كتاب للرئيس بتعيين يوسف  

 أذكر أن هذا غير صحيح. ج:  

   العار؟  ةس: هل تعرف شيء عن عمار 

أبو  ج:   أفكارهم على  أبو مازن كان لهم خط سياسي معروف عرضوا  قيادات فتح من ضمنهم  هؤالء مجموعة من 
عمار وهو غضب بشدة واعتبر ذلك خيانة له، وأنا حسب وجهة نظري وحسب أدبيات فتح أعتبر أن هذا عيب وهو 

 . حمله من شارك في هذه االجتماعاتخطأ تاريخي يت
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 ؟  على مستشفى بيرسي في فرنسا ورأيته، كيف كانت حالتهس: أنت ذهبت مع األخ أبو عمار  

 . ومأساوي وتمنيت أني لم أراه  اً كان في غيبوبة وكان وضعه صعب جدج: 

 بتقديرك أبو عمار مات مسموم؟  س:  

 .  مسموماللحظة األولى أن أبو عمار تقديرنا كان من ج:  

 ؟  لك بشيء معين بأن فالن سممه  س: بحكم عالقتك المميزة مع أبو عمار هل سر  

 قال لي بصوت متقطع )وصلولي يا أبو عالء وخلي الكرسي ينفهعم وشعبي لن يرحمهم(. ج: 

 س: ما رأيك في التقرير الفرنسي الذي أخذت صورة منه؟  

 .  لم يعجبني ج:  

 قول أن أبو عمار )خرفن(؟  هل سمعت ابو مازن يس: 

وبعدها قد سمعت عدد    في أهليه وذاكرة أبو عمار,وكان يرددها في عدة اجتماعات وجلسات ويشكك    نعم سمعتهاج:  
 من أبناء فتح ترددها )حسين الشيخ, نبيل عمرو, الطيب عبدالرحيم(. 

 س: هل دحالن ذهب للدراسة في بريطانيا لغة إنجليزية في الفترة التي كنت فيها رئيس وزراء؟  

 أنا سمعت بأنه كان يأخذ دورات لغة إنجليزية في بريطانيا.  ج:  

 ي نفس الفترة التي مرض فيها أبو عمار أم قبل المرض؟  س: هل كان يذهب إلى بريطانيا ف

 أعتقد قبل.  ج:  

 ؟اعتقادكس: من المستفيد من موت أبو عمار حسب 

، وكل الذين كانوا يطمحوا بمناصب سياسية كبيرة وحصلوا عليها بعد وفاة أبو عمار إسرائيل ومن يخدم إسرائيلج:  
 . أسفله ىواألسماء كثيرة من أعلى الهرم إل

س: بحكم معرفتك بأبو عمار وأسرته بشكل عام هل تعتقد أن وفاة أخوة أبو عمار في متوسط العمر في تلك الفترة  
 طبيعية؟

في  ج:   عمار  أبو  كشخصية  ولكن  طبيعية  تكون  أن  ال  المفروض  ما  األعداء  من  له  وأن  ومسؤوليته  موقعه  مثل 
كنا في المقاطعة ودخلنا  . وفي رواية قبل أن نذهب إلى فرنسا..  يحصى... ال يجوز أن نستبعد عملية قتل أبو عمار

توكل  ألبو عمار    قلت و عند أبو عمار أنا وأبو مازن وصخر وكانت سهى أيضا وأعتقد الطيب حضر في اآلخر..  
بعرف...  بعرف  يخويا  بعرف   " حرفيًا  وقال  يهمك..  وما  ومصانة  محمية  والقلعة  معك  كلها  القلوب  هللا  بشكل  على 
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الملك عبد هللا بن عبد العزيز وأنا عند أبو عمار وكان    بيوأنا اتصل    " وكان يضرب على يده وهو يقولها... ، رساخ
ومستشفيات  الدول  أحسن  مثل  إمكانيات  لدينا  نحن  عالء  أبو  "يا  لي  وقال  عهد  يكون"،    ناولي  ما  أحسن  من  مجهزة 

والملك عبد هللا هو أكثر من حاربنا بعد أزمة العراق وفي مرة رفض يسلم على أبو عمار، وقال لي أيضًا "أبو عمار  
ونحن أمناء عليه" وسألني إذا كنا نريد أن نرسل أبو عمار عندهم وقلت له أنه  عزيز علينا جدًا كمان هو عزيز عليكم  

 ن". و لى فرنسا، وقال لي "سلم على أبو عمار وقول له أي شيء تريدونه نحن جاهز تم التنسيق لذاهبه إ 

ورواية أخرى... أنا تكلمت مع شارون من المقاطعة من أجل عملية خروج أبو عمار وعودته فقال لي "إذا أردتم أي  
للعالج  يسافر  أن  يريد  عمار  أبو  شكرًا  له  فقلت  جاهزون"  نحن  المستشفيات  من  عندنا  من  جيدة    شيء  وصحته 

تكلمنا مع ليلى شهيد وكانت   جواب. " قلتله كيف يعني؟ قال لي بنشوف.. ولم يعطي  We Will Seeقال "ف وسيعود.. 
فرنسا    في كندا وليلى تكلمت مع شيراك وقال كل شيء تحت تصرف ياسر عرفات.. فهي التي حسمت الذهاب إلى

 .  وأبو عمار كان يرغب أيضاً 

الفلسطينية والخالفات مع الرئيس ياسر عرفات تصل بالبعض إلى درجة    –الفلسطينية    هل تعتقد أن الخالفات س:  
 من الحقد أن يتآمر؟  

وأنتم  ج:   جسديًا  بقتله  شاركوا  من  هناك  وبالتأكيد  الجميع  طرف  من  سياسيًا  قتله  تم  عمار  أبو  جليًا  ذلك  كان  نعم 
 . مهمتكم كلجنة أن تصلوا لهؤالء

في الوضع الداخلي الفلسطيني  س: هل تعتقد أن المناخ الفلسطيني الذي كان سائدا  حول الرئيس ياسر عرفات  
 ساعد في اتخاذ القرار اإلسرائيلي في الوقت المناسب لتصفية أبو عمار؟  

المقاطعة حول أبو عم  إسرائيل أخذت  أن  باعتقاديج:   المشحون الذي كان سائدا في  هي  و   اربعين االعتبار الجو 
   ذلك.بفي تصفيته ولم تمانع   ساهمت

في   اإلسرائيلي  الجانب  مع  التماس  خالل  من  العالقة  المفاوضات.س:  في  إسرائيل  عليه  ركزت  من  أكثر  من   .
 والصداقة والقرب منهم؟  

إسرائيلج:   مع  لنا عالقات  فيها  كلنا  مع إسرائيل  العالقة  في  ,  جانبين، وطبيعة  محاولة الجانب األول عمل وطني 
، والجانب اآلخر فيه البحث عن مجد شخصي  ج عنه بعض العالقات ما بين أشخاص قد تنت  العمل لتحصيل حقوق 

 ، وهذه قضية موجودة وأنا ال أجيب عليها ولكن مهم البحث فيها.  تنزلأن إسرائيل مقررة وداعمة وهي من ترفع و 

عمرو  نبيل  وإصابة  النار  إطالق  محاولة  تفسر  ماذا  يعني  س:  الفلسطينية  ؟  الخالفات  في  الشخصية    –األحقاد 
 الفلسطينية أال ينفذ منها الجانب اإلسرائيلي لتنفيذ قراره؟  

 نعم وللعلم نبيل يعرف تماما أن من أطلق النار عليه كان بتوجيه من حسين الشيخ وبشير نافع. بالتأكيد ج:  
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 في الجزائر بشركة جوال؟   الستثماره إسالم س: هل لديك علم أن الشهيد أبو عمار أعطى مبلغ من المال لخالد  

المالي  ج:   الموضوع  في  عمار  أبو  أدوات  من  أداة  كان  شركة  واالستثماري خالد  مع  مساهمة  كانت  أنها  وأعتقد   ،
إلى    االتصاالت وأعيدت  وبيعت  إسالم  وخالد  فياض  سالم  بها  مكلف  كان  أظن  الحصة  هذه  وبيعت  الجزائرية، 

 الصندوق القومي، وغير هذا في الجزائر ال أعلم.  

 ؟  وفاة أبو عمار في قضية  بمتابعة التحقيقس: لماذا لم يكلف مجلس الوزراء النائب العام  

ال  كانتج:   فاتحة  هي  اللجنة  هذه  تشكيل  الفلسطينيعملية  الصعيد  على  شكلت  لجنة  أول  وهي  وشكلت  كتاب   ،
أبو عمار    ن حسب معرفتنا من ناس على أساس مهنيين، ألن الوفاة حدثت في فرنسا، وفرنسًا رسميًا يحبو   ة بصراح

وهذا قاله لي شيراك شخصيًا، وبالتالي أنا لم يكن عندي شكوك أن فرنسا من الممكن أن تخفي شيئًا بالنسبة لوضع  
قترح ناهض الريس الذي كان في حينها وزير عدل موضوع  ، وفيما بعد اعمار إال إذا أصبحت مصالح دول كبيرة  أبو

 .  عنا باألول نرى ألين ستصل اللجنة النائب العام وقلنا له د

 بعد أشهر قليلة لم نجد أحدا  من كل دائرة أبو عمار األولى موجود في البلد، ما تفسيرك لهذا األمر؟  س:  

يبحث عن مكان    راح إحساس بالي تم أحسوا أنهم تيتموا بعد أبو عمار، وبالتالي كل واحد    تولد لديهم غالبية الشباب  ج:  
 لوا بيننا ويتم تصعيدهم وغسلهم بطريقة حقيرة. , ونصيحتي لكم كلجنة اعتقد أن المتورطين ال زايذهب إليه

 ؟ وهناك تقصير واضح!  منظمةالأو على صعيد  فتحاوي ال وأحكومي  الصعيد  الس: لماذا لم يتم أخذ قرار على 

حكومتنا لم تتأخر بعد وفاة أبو عمار وبالتالي أنا ال أريد تحميل المسؤولية لغيري والتهرب من المسؤولية، ولكن  ج:  
، وبالتالي كانت الصدمة كبيرة لنا كلنا وأنا كان  همنا في وقتها أن يعود أبو عمار وأنا شخصيًا لم أكن أتوقع موتهكان  

إلى األردن والقاهرة ولم تستطع الذهاب إلى تونس! ذهبوا إلى    تيعنيني أن يكون هناك لجنة، وللعلم أن اللجنة ذهب
..  حالكم" ال تغلبوا  "وعندما أرادوا الذهاب إلى تونس قالوا لهم    الشيء   وفي القاهرة نفس عّمان ولم يقبلوا التحدث معهم  
جواد   عنه  إسألوا  الكالم  يستمر    الطيبي، وهذا  بأن  لساعدت  حينها  في  أثيرت  لو  القضايا  من  الكثير  هناك  وبالتالي 

   ولست أنا المذنب. الموضوع بشكل أكثر ديناميكية ولكن لم يحصل

كان   هل  من  لس:  كنوع  مباشر  غير  أو  مباشر  ضغط  الوقت  بذلك  اإلسرائيليين  أو  األمريكان  أو  الغربية  لدول 
 ستشهاد األخ أبو عمار؟  روف ااالستمرار بالتحقيق بظعدم لالتخويف 

   .صحيح هناك ضغط مورس بشكل كبير لكن اعتقد أنا هذا تبرير غير مقبول وكل اللوم يتحمله أبو مازن ج:  

 

 (. 30/7/2012)  ووقع بتاريخ ليت عليه أقواله بمعرفة اللجنة واقر بصحتها ت


