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 أكرم هنيه 

 5/9/2012  

 بعد تأدية اليمين القانوني 

 : اكرم عبد السالم عبد الحميد  هنية   االسم

 : رئيس تحرير جريدة االيام .   العمل الحالي

 . ، وعضو مجلس ثوري سابق  : عضو مجلس استشاري   رتبةال

 مستشار للرئيس ابو عمار دون وظيفة رسمية .  1994الى عام    1988من عام  : العمل على زمن االخ ابو عمار

 .   1977: منذ عام   تاريخ العالقة مع ابو عمار

 0599206203:  رقم الجوال

 : الطيرة  ، شارع سالمة موسى .  العنوان 

دون ان يكون هناك  حقيقة انه اغتيل فعليا  )اذا    قد تم اغتيال ابو عمار س : حسب تقديرك هل من الممكن ان يكون 
 ؟ ( رفع غطاء دولي عنه

 ليهي اسرائيل  بمعنى انه كان    عنهاسية والمباشرة  يان من قتل ابو عمار و يتحمل المسؤولية الس    ورأييباعتقادي  ج:  
وانا في   وخصوصا في اخر ثالث سنوات عندما كان الحصار شديد  يومي بالذهاب عند الرئيس كل يوم الصبح ،   برنامج

كان فارد    ألنه  هولمذ  من كان يرى ابو عمار ايام الحصار كانو ،  غالب األيام أول من كان يرى أبو عمار في الصباح  
نا باب القاعة ن ننزل لكي يرى الشمس ونزلنا وقعد أواصبح يرى ما هو حاله اليوم يحزن عليه ، في احدى المرات اقنعته ب

يااااااه شمس ( وكل العالم كان ينحنأ التي يحدث بها االجتماعات اليوم وعندما ر  لياسر عرفات    يى الشمس قال لي ) 
وما   والشيء االخر تخلي العرب عنهالى قتله ،     ىوبتحليلي النفسي هذا ما اد،  االن محشور مثل االسد و وكل الزعماء  

 ألنه  ابو عمار وكان اكثر لومه على حسني مبارك وعلى مصر   لألخكبير    جرح   ب وكان ذلك يسب   احد يتصل به  كان  
عمل    من اجل  يءنفمثال تيري الرسن جاابو عمار اكثر من العرب ،    باألخ  ايهتمو   اكانو   فاألجانبكان يحب مصر ،  

اجل من  عم  خطة  ابو  عن  الحصار  انوكان  ار  فك  خطته  خارجية  يحضر    ت  وزراء  عمارخمسة  ابو  زيارة  اجل   من 
عن ياسر عرفات وذهبنا وتحدثنا مع ابو مازن وبدأنا  باإلفراج على البيان يطالب   وخالل الزيارة ابو عمار يطلع بيان وبناء  
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ابات العمل على البيان وحدثت االنتخ  خر  آنعمل على البيان ويومها حصل حادث    األمريكيون بالعمل على البيان وتركنا  
وفاة ابو عمار واسرئيل هي   إلى  أدىما ان الحصار هو من  ئ دا   ي ، شعور   ونجح فيها جورج بوش للدورة الثانية   األمريكية

طلب منه ابو عمار   ،هي من تتحمل مسؤوليتها   البيئة الصحية السيئة التي كان يعيش بها ابو عمارو   وراء هذا الحصار
قطعة   أكلعمار انه    أبوقال له    الحضور على اجتماع ولكنه لم يحضر وعندما ذهب عند ابو عمار في اليوم التالي  

  ،   وشعر بألم بمعدته ، وبعدها بدأت قصة مرض أبو عمار  وبعدها تعب أمس على العشاء     يمكن دجاج (   أو)    لحمة
 يسوء وضعه  من اجل ان ال  انه يفطر برمضان  ) هو  وصائب وعبد ربه (   عمار  أبو   إقناع  ابو عمار كان عنيد وحاولواو 
ان يعود الى مكتبه الموجود فوق ويخرج من الغرفة التي يعيش بها من   هيقنعو حاولوا    أنهمابو عمار كان عنيد جدا حتى  و 

مسؤولية   اسرئيلل  حم  أ  لذلك  فن الغرفة التي كان يعيش بها غير صحية للغاية  ألوبعد عناء اقتنع    الشمس    اجل ان يرى 
بعد الحصار وطلب اجتماع مع ابو عمار   ، حضر ستة او سبعة  قناصلفرضت الحصار    النها من    استشهاد ابو عمار

، فقال له ما   لرئيس ان هناك كمين ل   واخبر االخ اكرم  االجانب  ، وحضر احد القناصل  يوماالجتماع    تأجل ولحسن الحظ  
ستة ان ومعهم رسالة موحده مكونة من  خو إهو الكمين فقال جاء خمسة من القناصل مثل تاري الرسون وشلتر االمريكي و 

بو عمار وقال له انه فذهب أل جل لمدة يومأاالجتماع ت  أنفلحسن الحظ    ،  يحصل  أنطلبات يجب ان تنفذ وهذا ما يجب  
 األجهزة  وإخضاع   ،   األساسيالنقاط مثال تعديل القانون    هذهمنك    سيطلبون   ألنهمسيحضر االجتماع فقال له لماذا فقال  

بدأو يتكلموا بهذه النقاط الست فاستأذنت وبدأت الدفاع االجتماع    أ ال اذكرها ، وعندما بد  أخرى للتشريعي ونقاط    األمنية
عمار ويمكن انه مثل هذه الضغوط   وأب  األخعلى    ضغطعن الرئيس ، وهذا االجتماع واالجتماعات المشابه تقوم بعمل  

ئيل من تتحمل المسؤولية عن استشهاد ابو عمار النها هي من فرضت الحصار ومنعته ااسر سياسيا   ،    الوفاة   إلىتؤدي  
الفرضية وهذا يجب التعامل م  عمار  أبومن التحرك ويمكن انه يكون هذا سبب بوفاة شخص مثل   عه بجدية وان تبقى 

ولكن ما كان يثير الشك عنده ،  ي طريقة اال بطريقة الحصارألم يغتالوه ب  أنهم  أيلم يغتالوه ،  أنهم   باعتقادي  وأنا  قائمة،
ابو عمار هي االجابات الغامضة في التقرير الفرنسي حول سبب الوفاة ،أب تم اغتيال  وانا لو كنت بديال عن جاك    نه 

 ويثير الشك ان اسرائيل سممت ياسر عرفات .  زمة سياسية ألوفاة الن ذلك سيتسبب بالما اعلنت عن سبب    كشيرا

النقطة و لهذا الكالم هناك مقابلة ل دولف وايز جالس  وهناك نقطتين يجب االنتباه عليها في هذه المقابلة    تأكيدا س :
يتعافى هي  االولى   ان  واكل مفيد فممكن  فقالو له ال، النه سيحصل على هواء نقي  اراد ان ُيخرج ابو عمار  عندما 

ئيل هي المسؤولة عن الوضع الذي يعيش  اكيد ان اسر أوالنقطة االخرى فقال نحن كنا نعرف حالة ابو عمار بالضبط ، ف
موافقة امريكية وغض مار بدون ان يكون هناك  تقوم بفرض الحصار على ابو ع  لإسرائيهل تعتقد ان  ف  به ابو عمار ،

 ؟سكوت عربي  ان توافق وتغض نظر ما لم يكن هناك   ألمريكا، وهل من الممكن كي يامر نظر 
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عندما كانت قمة بيروت تم منع   2002ليلة االجتياح عام  عن السكوت العربي فان ذلك مؤشر،  ففي    ثتدعندما تح   ج:  
القاء ك العربية  متلابو عمار من  القمة  في  الكلمة    أنبعد  ه  فقمنا   بإلحاح وكان ذلك    إللقائهاكان محضر  السوريين  من 

الكلمة   إلقاءوعدم االتصال على ياسر عرفات ومنعه من  وباستشارة القيادة في غزة ، قصة الصمت العربي    باتخاذ قرارات 
  ، ا يعتبر مشاركة في جريمة اغتيال ياسر عرفات بمعنى رفع الغطاء العربي عن ابو عمار وهذ  كلها  كانت في قمة بيروت  

وهذا يعتبر اغتيال سياسي   يتعاملوا مع ياسر عرفات  يعودوا لم    ألنهمهم شركاء في اغتيال ياسر عرفات    األمريكان  وأيضا
الجنازة وجاء احدهم بعد االتصاالت  من اجل حضور    األمريكانتم الضغط على  عمار    أبوبشكل قذر جدا  ، يوم وفاة  

وياسر عبد    وأنابعد أن أتى لزيارة رام هللا    وتم الطلب من الرئيس بوش  لى القاهرة وحضر جنازة الرئيس ياسر عرفات ، ع
 يزور القبر  أنبوش    قبر ياسر عرفات فرفض  يارة لز     تييأ  أن  ربه من رتب الزيارة وسألنا األمريكان ما هي طلباتكم فقلنا  

يذكر فلسطين بدال من الدولة الفلسطينية وكان ذلك ألول مرة رئيس   أن تم الضغط على الرئيس بوش من اجل    وأيضا،  
هناك ضرب لحالة ياسر عرفات    بأنفهذا ي فسر  ،  ين  ي يقول فلسطين وليس الدولة الفلسطينية وذلك يقهر االسرائيل  أمريكي

الحصار عليه  األ،    النفسية وتشديد  فان  للعالج  ابو   ختوبالنسبة  اجل اخراج  وبادرت من  اقترحت  هي من  شهيد  ليلى 
ش بمكتب  اتصلت  من  وهي  الخارج  الى  للعالج  يا  ونسقتيراك  عمار  فرنسالخروج  في  للعالج  عرفات  هناك    سر  وكان 

ليلى شهيد الخروج الى   األخت وبعد طرح    ومن االحتماالت كانت فرنسا     الخارج   إلى نقل ياسر عرفات للعالج  مشاورات ل 
 .  عليه القيادةبعد موافقة   تقرر ذلك سا فرن

ان ياسر   ن او العرب ياالسرائيلي  أو   لألمريكان  يقول  أو يسهل  أو ن يوحي يهل كان هناك احد من الفلسطيني بتقديرك س: 
 ؟عرفات اصبح عائق امام عملية السالم 

 . عائق أنه   عن ياسر عرفات لتقااسية الكبيرة سيال  هناك عدد من الشخصيات  نأعتقد أج : 

انه يقول  معلومات تخص سيدة و  يحتوى على   CDهناك اخ اسمه خالد عبد المجيد وهو قريبك  يقول انه اعطاك  س:
 ؟هذه القصة   هل تعرف عن، ها لالخ ابو مازن ايضا سلم

من اجل   CDوأعطاني  مازن    أبوواصل عند    CD  أن   أييقدم خدمة للقضية ،    أن  كان  هدفهاعتقد ان    ج : نعم اعرف ،
 وأنا كان عندك بالمخابرات     CDال  و ،    ألحد   أسلمهلم    ألننياطلع عليه وافترض انه مازال عندي    لم   وأناطلع عليه   أ  أن

لم افترض انه   وأنا  CDال  بتسليمكم   سأقوم ،    على ما اذكر  مخابرات   بأنهف  ف عن نفسه عر  عندما عر    ألنههكذا اعتقد  
انا قريب    إنيرف  يع  ألنه  CDال    أعطانيكنت افترض انه    وأنا،  ألحد   أسلمه  أنوهو لم يطلب مني    ألحد  أسلمه  أنيجب  

وليس    أبومن   وافترضت    ألننيعمار  انه سلمني    أيضاقريبه  بما  في داعي   ايضا    للقياده   سلمه  اكيد    CDال  انه  وما 
 . استفسر 
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مع يخص اعترافات او اقوال او شهادة او تحقيق او استجواب     CDو  هو يفترض انك قد سلمته لالخ ابو مازن    س:
فهو مهم النه السيدة غير متواجده في الضفة ، والذي كان   كما قال لنا    CD، واذا كان هذا الكالم الموجود في    سيدة

والنسخة التي كانت موجودة عندك يفترض   االردنباالنفجار في    يعرف بهذا الموضوع بشير نافع وبشير نافع استشهد
سُ أب و نها  بشهادته  قاله  ما  وهذا  مازن  ابو  لالخ  ذلك  معن لمت  النسخة  ب  ى  اعطاك  انه  اخلفيته  امل  تسلمها  على  ن 

 للرئيس ابو مازن ؟

لم اعتقد    ألننين هذه النسخة هي عبارة عن نسخة اضافية وليست من اجل ان اسلمها للرئيس ابو مازن  أان اعتقدت ب  ج:
 .  لتي اخذتها من االخ خالد عنها واسلمكم النسخة ا  سأبحثوانا   انه كانت بجهاز المخابرات ولم تصل للرئيس ابو مازن 

 شريط الحد(ت سلم ال)س : من االخ اكرم هل خالد عنده نسخة من الشريط وهل جهاز المخابرا

 . ال ليس عنده نسخة وجهاز المخابرات ما زالت موجوده عنده النسخة ولم يسلمها الحد(  )ج: من االخ ابو حسين ،

ل الوفد الفلسطيني طلب االخ اكرم هنية من االخ صائب عريقات مقابلته بالسويد  يعندما تم تشك  1991س : في عام  
الوحيدة   الضمانة  ألنهطلبت منه على لسان االخ ابو عمار ان يكون عضوا بالوفد    صائب انتوبعد مقابلتك مع د .  

 االردني؟بالشراكة مع الوفد  ومنظمة التحرير بعد تقيد الوفد   لفتح 

وقمت بمقابلته بالسويد النه باعتقادي انه ضمانة فعال واعتبره افضل   بأميركان الدكتور صائب كان  أانا اتذكر فعال ب  ج:
وانا افتخر به ، وانا   بالحوار مع االطراف االخرى   ن في الحوار مع اي طرف بالعالم ، وهو جريء جدايي ينسطل الرجال الف

ن الحقوق لن أل  حا  ان يصبح نائب رئيس الوفد في واشنطن ، وانا اي مكان يكون به د. صائب اكون مرتأمن دعمه ب
 .   وعالقتي بالدكتور صائب طيبة يكون تفريط بها

، ما تقديرك    يحتوي على  اعتراف باغتيال ابو عمار   هنأل   CDن مقتل بشير نافع كان على خلفية  أ بخالد يشكك    س: 
لكي ال يتم األمانة    فأعطاك نه خائف من االغتيال  أ خالل نظرتك عندما قابلت خالد عبد المجيد ب  من هل تعتقد  و   لذلك؟

 ؟اغتياله اي اعطاك االمانة لكي يرتاح منها  

كنت  وانا افترض انه الموضوع عند جماعة خالد ، وهو افترض اني انا    شي وحب يشاركني فيهبأن عنده  ج : انا شعرت  
ر من ليس لديه خبر بهذا الموضوع ، بس انه قصة بوبالتالي لكي اخوقريب من االخ ابو مازن    االخ ابو عمار    قريب

الذي كان موجود    الفندق، وانا اتذكر انه قبل وفاة االخ بشير بشهر او شهرين انا كنت بنعرف كيف مات كلنا بشير وموته 
 ص خلوحده من دون حراسة فقلت له لماذا انت جالس هنا فقال انتظر ش   "باللوبي" يت االخ بشير جالس  أ االخ بشير ور   هب

 .   ل ان يتم اغتيالهسه  فهو 
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 ؟   رزق  ارس : هل تعرف بي

 ن له عالقة بقضية االتصاالت ولكن ال يوجد معرفة شخصية به . أال ، انا اسمع به بج : 

 ؟ وكيف عالقته مع سهى    تعرف كيف عالقاتههل تعرف معلومات عنه ، وهل  س : 

انا    : اراه ج  وعندما    لم  اعرفه  أ  بدبالمطلق  ما  دون  من  ضده  وقفت  انا  بتونس  اسمه  عأل  ،يدرج  مستعجل  كان   لىنه 
 .  ، وهذا ليس اسلوب السلطة بالتعامل ، واكثر من هيك أل   mtcوهناك شركة امريكية وهي  موضوع االتصاالت

 نه كان من جماعة سمير جعجع ومن مسؤولين االمن  عند سمير جعجع ؟أس : هل تعرف ب 

   . ن يالمارونيله عالقة مع  ن أاعرف ب ج :

 ين ؟يهل تعرف بان له عالقة مع االسرائيل س: 

انفتح  ج:   المرات  احدى  شي  مكتبفي  او  يهودي  و   بباريس  اقتصادي  واحد  فيه  منكان  انه كان    واليهودي  لنا  يقول 
   .ر رزق ايقابلت ب  أن ق سيحضر مصاري التعويضات ولم يصد

الدائرة االولى حول االخ ابو عمار بماذا تفسر من اجل ان تساعدنا ان المسؤول في    باإلخوان  من خالل معرفتك س:  
 هللا؟وهو يوسف العبد  حسب اقوال الشهود  ومساعديهمن نوابه  عمار ال احد يعرف رقم هاتفه   سات عند ابوااالول للحر 

) ليس القصد ايامنا هذه  ،  باالتصال به في موسكو  انه كنا عند الرئيس ابو مازن وقامو ألان رقمه معروف  عرف  ا انا  ج:  
 هللا افترض انه مستحيل ما حدا بعرف رقم يوسف العبد وانما على ايام االخ ابو عمار ( ، 

 ؟تقديرك انه لما ما حدا يعرف رقمه انه في خلل  س:  

 اه في خلل  ج: 

 ؟هل تعرف فايز  س:

 من خالل ابو عمار فقط اعرفه ج: 

 ؟اسرائيلية ن لفايز اخ يعيش في مستوطنة أ هل تعرف بس: 

 ج: ال  
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عس:   الرسالة  وهذه  لموفاز  ومرسلة  دحالن  محمد  عليها  موقع  رسالة  دولة  لىهناك  وزير  كان  ما  بتقديرك    ،ايام 
خطية   رسالة  يكتب  فلسطيني  واحد  ممكن  ثقافتك  خالل  من  ياسر   نلإلسرائيليي الشخصي  ننهي  الزم  انه  فيها  يحكي 

 عرفات  

 . واحد حمار من يكتب هذه الرسالة لم ارى هذه الرسالة و ج: 

 ؟دحالن حمار   تقديركبس:  

 ومستحيل ان دحالن يغلط هيك غلط .  معدل الذكاء عند دحالن عالي جدا  ال ،ج: 

ان يكون قد ساهم باغتيال ابو عمار   "اداة فعلية وليست سياسية" تقديرك الشخصي ممكن يكون واحد فلسطيني  س:  
 ؟  جسديا ، وان يكون بالصف االول والثاني 

شارك باغتيال ابو  قد  سياسي    شخصأن يكون    تبعدمن غير المس   ،تقديري الشخصي   وهو  اي طرح اطرحه هو تكهنج:  
شخصأ  ألن  ،عمار شارك   ي  بعد  بالمستقبل  سيستفيد   سياسي  عمار    موت ،  شهورابو  وزير     طلب  ، بثالث  مساعد 

االمريكية مازن   الخارجية  ابو  الرئيس  انتخاب  قبل  يناير اي  ذلك بشهر  معي وكان  انتم  االجتماع  له  فقلت  لنا ،  مدينون 
لماذا    ، باعتذار لي  مط  فقال  كنت  لو  له  الصحف  فقلت  على  مط  االمريكية  لع  كنت  اوانا  الصحف  على  المريكية  لع 

بعنوان ) ما او سنة    تنشر مقال كل ستة شهور  كانت  والبريطانية واالجنبية قبل عشرة سنوات من وفاة الرئيس ابو عمار
وال يوجد خيار اخر اي   دحالن سيحتل غزة والرجوب سيحتل الضفةن  أتقول ب  تن مخابراتكم كانأل،  بعد ياسر عرفات ( 

لم يكن مطروح هو واالخ ابو عالء قريع ، فقلت له لقد مات ياسر عرفات وانتقلت السلطة بطريقة سلسة ابو مازن    ان
الرجوب سيحتل   وجبريل  ان دحالن سيحتل غزة  افترضتم  كما  وليس  ديمقراطية  الذي حدث بوطريقة  ولكن  ن أالمقاطعة 

، وانا اقول لكم  زن ترشح لالنتخابات وله منافسينس وسيحدث انتخابات رئاسة وابو مايرئيس المجلس التشريعي اصبح رئ
ان دحالن سيدخل انتخابات المجلس التشريعي ممثال عن خان يونس وجبريل الرجوب سيدخل ممثال عن دورا ويجب ان 

الفلسطيني تحترم الشعب  ديمأل   وا  شعب  له   فبالتالي   ، ومحترم   قراطي نه  سيكون  عرفات  ياسر  بقتل  سيساهم  سياسي  اي 
 . .بشكل مباشر بعد وفاة ياسر عرفات  مباشرة فابحثوا عن اي سياسي قد استفاداستفادة 

اغتياله ، بصفتها انها  يك ان اسرائيل هي من تتحمل مسؤولية  أس : انت كنت مستشار محبوب من ابو عمار وانت بر 
 موته طبيعي ، هل تؤيد انه مات من القهر واالحباط ؟ محتله وان
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لو  ج:   يكنانا  السم    لم  معلومات عن  كان  عندي  انه  موته طبيعيا بسبب  ان  انه يموت    77ه عمر العتبرت  سنه ممكن 
الغرفة التي كان يعيش بها لم تكن صحية وال احد يستطيع العيش بها وايضا انه لم يكن يرى نور الشمس   طبيعي، والن

 عرفات . ضية تسميم ياسر المعلومات حول ق ذا سبب يؤدي للوفاة لوال وه

 العار؟جتماع عمارة  ال تفسيركسمعت بعمارة العار واجتماعها ما هو  س: 

ذا حكيت انه ابو عمار كان محاصر عربيا وتعمدت ان اقول ا ، انا لم2002اي عام    حدثت قبل وفاة ابو عمار بكثير ج:  
ملى عليه وايضا يمكن ان اي قضية انه ابو عمار كان ي  (  منه ستة نقاط    ا الذين طلبو   السفراء والقناصلقصة االجانب )  

بوفاة الرئيس ياسر عرفات النها تشكل نوع من انواع االحباط والقهر، وحتى عندما حصلت قضية اختيار   يكون لها تاثير 
ن ي، ليس الن االمريكان او االسرائيليرئيس الوزراء وبالنهاية انا من االشخاص الذين اقنعو ابو عمار بقضية رئيس الوزراء

نه ألله رئيس وزراء او نائب  و   رئيس    اتمنى من ابو عمار ان يكون ، وكنت  يريدون رئيس وزراء وانما انا كنت مقتنع بها  
وانا عندما كنت بتونس عرض علي ان اكون   ،1994منذ عام    ال يستطيع ان يقود العمل السياسي ويقود االعمال االخرى 

ي صحفي وليس ننأل بمنصب مهم جدا في الحكومة وابو عمار قال لي انه يريدني ان اكون ذراعه اليمين وانا رفضت ذلك  
، ولكن انا و د. صائب وياسر    احراج للرئيس ياسر عرفات  واجتماع عمارة العار شكللي عالقه بالوزارات والحكومات ،   

له انه يجب ان نجد مخرج وتحدث عن مجلس مركزي  مرة كان عندي قنصل امريكي اقترح ان يكون . و عبد ربه  قلنا 
ابو االمة وزعيم حركة التحرر و رئيس    حن عندنا  نرئيس وزراء    ماذا  لفقلت له  رئيس وزراء   الحياة وهو   ، هو اكبر من 

وانا عصبت    ، ال نستطيع ان نسحب منه الصالحيات كما تتخيل وقال يبقى له صالحيات مثل الملك البريطاني  فبالتالي
شعب  لل  ابو عمار  يعنيماذا    لواشنطنوصل الصورة  ا  انه  وقال لي  اتصل بي  التاليب  ألنهفانا احترمته    ،  ثير فهو اعتذرك

يصبح رئيس ورئيس وزراء واقترحنا انه ابو مازن  انه يجب ان يكون هناك حكومة  اقتنع    رعما   أبو  وباآلخرالفلسطيني ،  
، وانا اجتمعت مع االخ ابو مازن ووصلنا الى صيغة ، نه اصبح رئيس وزراءأ ابو مازن ب  وابو عمار هو من بلغ    حكومة ،

وكان االنطباع ان صيغة تقاسم السلطة ،  تقاسم السلطةعلى    اواتفقو بحضوري    ابو مازن    باألخ خ ابو عمار  اجتمع االو 
كتاب  عن ياموثقة  مسؤول  الرئيس  ان  اي  الفرنسي  النموذج  على  وزراء  رئيس  هناك  يكون  ان  طلب  في  اعتمدت  وانا   ،

االمور كانت صعبة على ابو عمار ولكن عندما كنا   ذه هف،  السياسة المحلية  عن  السياسة الخارجية ورئيس الوزراء مسؤول
ب بان  أنقوم  كنا حريصين  كهذه  لشعبهنمور  كرئيس دولة ورمزيته  ابو عمار  ابو  حفظ  مثل  تزعل شخص  االمور  ، وهذه 
له بعمار اقول  ابو أ ، مثل ان  انني ساحتفظ بموقعي عند  البلد رغم  ان نقبل رئيس وزراء وهذا بسبب مصلحة  نه يجب 

 صلحة البلد يجب ان يكون هناك رئيس وزراء . م ر اذا لم اقول له هذا الكالم ولكن انا قلت انه لعما
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ي من االمور سواء عن وضعه الصحي  أر لك ابو عمار ب س  أ هل    االمور، ابو عمار كان يهتم بك ويسر لك بعض    س:
 اغتياله؟او 

وكنت قد ذهبت عام وقالها لي لكونها مجرد خبر عابر،    اللحمةباستثناء قصة اكل    مرض،ي  أابو عمار ال يعترف ب  ج: 
نا تعب عسنة هلكت والمطوف السعودي الذي كان م  الثينمنه بث  أصغرونحن بالعمرة وانا    مره انا واالخ ابو عمار ع    84

 مثالي. بشكل  اكله  لىحريص جدا ع حديد، وكانوهو لم يتعب، ابو عمار كانت صحته دائما توحي بانه 

   ؟اجتماعاتك مع الرئيس كانت تتم عن طريق رمزي او يوسف العبد هللا  س:

  ، ضات او هي من تبلغني فاجتماعاتي كانت مثال اجتماعات وفد المف  السكرتاريةليس عن طريق اي منهم وانما كانت  ج:  
ارجية او وفد امريكي ووزير خارجية ، القسم االكبر خاذا كان هناك وفد فرنسي ووزير    بلغنييمن  و  السكرتارية والمكتب ه

سعة صباحا ويجيب اما اعلى الساعة التتاريا  سكر اتصل ع ال   كانت تتم عن طريق انني   من اجتماعاتي مع االخ ابو عمار
وهم يبلغوني باالجتماعات  مع الرئيس  السكرتاريا ( واسال عن االجتماعات التي ستتم في ذلك اليوم  )   اشرف او حسام  

 . مباشرة  احضر وادخل عند الرئيس  لحضورهالتي ستحدث مع الرئيس وانا من اراه مناسبا 

  طاك عأ االخ بشير نافع قد اغتيل بسبب الشريط ، يقول خالد انه    اعتقاده ان  نأ عندما جلسنا مع االخ خالد قال ب  س:
المعلومات   الشريط لسبب شخصي عنده  يملك  انه  بالشريط  يمكن ان ئنه ممكن االشخاص الذين اسماأل   باعتبار  هم 

 ؟  ان الشريط موجود عندك  ءشيانه اذا تعرض ل يستهدفوك وهو اعطاك الشريط واطمئن 

وال اعرف لماذا لم اكن بالفندق   كان من المفترض ان اكون بالفندق الذي كان به بشير نافع عندما حدث االنفجار  ج: انا
بالنسبة الفتراض خالد انه    نافع، ان تقول بان المستهدف هو بشير    المصري وصعب واعتقدت ان المستهدف هو صبيح  

ف فأسيستهدف  خالد  وبين  بيني  الشريط  موضوع  حول  باالفتراضات  اختالف  هناك  الشريط أنه  اعطاني  انه  باعتقادي  نا 
فهو عندما اتى  للقيادة، ل الشريط وليس بحاجة اال ان اوصله عمار وانا افترضت انه هو وص   بسبب اني انا قريب من ابو 

 بالمخابرات. واعطاني الشريط لم اكن انا اعرف ان خالد يعمل 

مثل ابو الهول وابو الذين تم اغتيالهم    لألشخاصهناك الكثير من االغتياالت كانت تتم عن طريق الدائرة االولى  ف  س:
 بإعدامه مع ابو عمار فمثال من حاول اغتياله من الدائرة االولى وهو ابو السعيد ونحن قمنا  سابقة  ونحن لنا    اياد،

الدائرة وهي دائرة يقال انها فاسدة نوعا ما تتعاطى بالمال   ترى هذهفكيف    عمار،وهو كان من الدائرة االولى حول ابو  
 السياسية؟الدائرة هي ليست الدائرة   والنساء وهذه
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نه أاعتقد  و   اغتياله، صل الى  و تن االحقاد  ألاسية  يتتحدث عن الدائرة االولى وتقصد بها الدائرة الس   إنك انا كنت اعتقد    ج:
ويجب ان حصل،    قدشي  قتل ابو عمار واقعد محله وهذا ال يجب ان يكون هناك استفادة من اغتيال ياسر عرفات يعني ا

 يكون هناك دوافع كبيرة من داخل الشخص الذي يريد االغتيال حتى يقوم باغتيال الرئيس. 

  ي سببت مرض للرئيس انه مين غير الدائرة االولى للرئيسمة او الدجاج الت حالناس عندها اجماع ان قطعة اللس:  
 يفعلها؟وتحدثت عن رسالة دحالن لموفاز وقلت ان حمار ال يفعلها فكيف لدحالن ان   ،سواء باتساعها او بتضيقها 

 شفهيا . ان ينقلها  فبإمكانه كتابة، ذكي جدا ومن يريد ان يفعلها من المستحيل ان ينقلها   ألنهج: دحالن ال يفعلها 

 االيام،   والصحافة وجريدةموقعك    الموضوع بسبب يتبع هذا    شخصفي موضوع البولونيوم ورد تقارير وانت اكثر    س: 
حصت ايام تواجد دحالن  رير ا، وهناك تقاعرفات  مقتل  دحالن مسؤولية  فكثيرا ما تحمل الصحافة وخصوصا في مصر 

 انتباهك؟لم تعير القضايا   هذههل  الضفة،ا ومن نقل دحالن الى بريطانيا ومن ارجعه الى  في بريطاني 

   : من  ج  يقر   االشخاص انا  ال  يتأالذين  وال  االنترنت اون  على  تنشر  التي  المعلومات  على  اعتمد  وال  االنترنت  بعون 
وخطر داهم يهدد مهنتي كصحفي ، فهي دائما ما تكون شائعات واالخبار التي تنشر على االنترنت اخبار غير مسؤولة  

 ية ايضا. خبر ، ويمكن ان تكون حقيق واكاذيب وليست مصدر ثقة النك ال تعرف من المتكلم ومن المسؤول عن نقل ال 

وتقرير ، نحن مهمتنا ان ال نهمل اي خبر نشر عن ابو عمار ، نحن عندنا كتب عن البولونبوم قبل تقرير الجزيرة س:  
قائ التفاعالت  زالت  وما  ووطنية  اقليمية  تفاعالت  عمل  وال  ،   ةمالجزيرة  مسبقة  تقارير  عندنا  السياسيةونحن   قيادة 

   ؟   هملتها العتبارات داخليةأل، ام  مثلما اعتبرتها انت  كذب تعرفها ، هل تعتقد بانها اهملتها النها اعتبرتها فبركة و 

غير مقنعة وهي شائعات  وبالتالي الصحف   النها هذه التقارير التي خرجت من االنترنت  تانا لو كنت بالقيادة الهملج : 
االنترنت  من  احتراما  الخبر   اكثر  نشر  من  مالحقة  ممكن  صحيح  غير  ويكون  الصحف  في  خبر  نشر  يتم  عندما  النه 

 .   قانونيا اما في االنترنت فذلك ال يحصل 

هو سياسي او امني او هل    ؟ما هو تقديرك لتقرير الجزيرة ، وما هو الهدف منه    جيدا ،  معروف  كاعالمي س : انت  
وهل تقديرك ان القرار   ؟ تغطية على اسرائيل ، وهل عرض على ابو عمار خالل االنتفاضة ان يخرج الى غزة  لنجاته 

، وانا ارى ان االخ ابو مازن يتعرض لهجمة   وظروف العيش  تكون االسباب صحية  تخذ وانا ال اريد ان انفي اناالذي  
على اخذ القرار   ام غير قادرةولكن بطريقة مختلفة ، وهل اسرائيل عمليا قادرة    عمارالتي تعرض لها ابو    هتشبه الهجم
 ي شكل من االشكال وتقول انا من قتلت ابو عمار ؟أالذي تريده ب
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وتقرير الجزيرة نوع من انواع هذه الصحافة وهي ارقى انواع الصحافة   ج : هناك صحافة تسمى الصحافة االستقصائية
بغض النظر من قام بهذا التقرير ، والجزيرة نشرت التقرير الن االوضاع برام هللا كانت مشحونة بسبب زيارة موفاز لرام 

قبل بيومين او ثالثة ولكن هم عن تقرير كهذا    باإلعالن  ن يقومو هللا وهو ما دعى الجزيرة ان تقوم ببث التقرير وبالعادة  
 جبث هذا التقرير من اجل ان تسوء االمور  ، بالنسبة لموضوع غزة انا لم اسمع انهم عرضوا عليه الخرو   دون ي ا ير كانو 

تي من أ، اتذكر انه لم يكن يريد الخروج من رام هللا وكان اجتماع الحكومة بغزة يوم السبت  وكان يولكن ممكنالى غزة   
ريحا لما صارت اهللا ، لماذا صمم على    الى رام   قرر الحضور  عندما  وابو عمار  ،اجل ان يحضر االجتماع  المانيا من  

على اريحا وابو عمار رجل قادر وذكي ، لماذا اول   فصمم   وليست غزة،الضفة  المعركة على    رف انيعنه  ألغزة والضفة  
نه كان يعيد فواتير الى االردن فابو عمار رجل ذكي ، واتفاق ضم  أل ،    اريحاحكومة تشكلت في اريحا واقسمت اليمين ب

نا ، ابو عمار عندما عاد الى الضفة وا   اشكل الحكومة هناانا  و الضفة  م  ض ب  نا قمتم  ه، فقال    مؤتمر الجعبري و الضفة  
اراد  بغزة  النه اذا    وليس  لي وانا كنت بتونس  وكان يحضر كل شيء ويقعد  باريحا    اسمحو   عندماعدت بعده بشهرين  

ى المنتدى قال انا أولكن عندما ر ، بغزة  شيء  المكتب باريحا ولم يكن مجهز اي    اسهل له  ،وقام بعمل  يخفي اوراق    ان
القاه  حماس فاول خطاب  تحت سيطرة  غزة    بين وهو انه كان يعتقد ان ،  وهناك سب   اريده ولم يكن مجهز مكاتب في غزة

احمد   تحدث كثيرا عن  في ساحة الجندي المجهول    ، فابو عماركنت مراقب الموضوع  ولكن    موجود في تونس   انا كنت 
وقال ان   اعتقادهفي غزة غير  يهتفوا له    شخص   نصف مليون   ى أوعندما ر ،حماس قوية في غزة    وكان يعتقد ان  ،  ياسين 

  يريد ان يذهب الى غزة  كانفت اخته  ي توف  فعندما،      ن المعركة بالضفة وليست بغزة أوكان يقول ب  ،غزة ليست لحماس  
وهو  يوافقو   لم ن  ياالسرائيليولكن    ، الجنازة يحضر  لرة  ئ بالطا يكن ا  كثير   لم  الى  متحمس  يذهب  ان  اجل  من  وكان   ةغز ا 

 ،   دس قالضفة وال يريدون  بالضفة  و من اجل انه كان يؤمن بالعيش بالقرب من القدس وان اليهود    العيش   على   متحمس
ن وهو من يستطيع ان يدق ابواب الدول الكبرى ياالسرائيلي   شخص يكرههيعيش بالضفة  ، ابو مازن اكثر    فهو يجب ان

يكون   فأحياناامريكا    دمازن اجتمع مع كل يهو يكون واحد فلسطيني محبوب  ، ابو    ان   يحبون   الواليهود    ،  ئذانبدون است 
ابو مازن   شخصن  و ن او ستو خمسباالجتماع    ، باالجتماعات  هم يهود اوروبا ، وانا كنت جنبه  اليهود  يهودي واوسخ 

يغلبوه ، س   هم  جتمع مع اليهود الني  ان ال  له  ا  قالو الرجل الصادق ، االمريكان    يحبون   ال صادق  اكثر من الالزم واليهود  
بالرئيس  نتهاء االجتماع  إ ري بعد  اليهو  الرئيس  ا وحكتلو اتصلت  يا سيادة  شخص غير ، وابو مازن    لقد سحبت واشنطن 

 . ن وشخص مزعج جدا  ي يل مرغوب به من قبل االسرائي

 الحصار؟اي بعد   2002عام    بعدهل حصل ورافقت ابو عمار في زيارة وغداء   س:

 يحصل. ال لم  ج:
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وافطر مع رئيس بلدية رام ذهب رمضان الرئيس ابو عمار  ، في حسين(االخ ابو  للسؤال السابق من قبل   س: )توضيح 
واالخ ابو عمار وافق النه ،    هللا عيسى زياده ، وهناك افادة تقول ان الدكتور عمر طلب من ابو عمار تشريح الجثة  

االستخارة قال له ال نريد ان   استخير وبعد اريد ان  تكريما له  وبعدها الرئيس حكاله    هابو عمار اعطى عيسى صحن
 ؟  ون فلذلك نريد ان نشرح الجثةملكي ال تفهم انه هو مسيحي ونحن مسلالجثة نشرح 

، ولكن لو اخذ الموضوع   اخوه محامي محترم  وايضانعم اذكر ، وانا اعرف عيسى زيادة وهو دكتور محترم برام هللا  ج:  
ية واالر هذه  ، وانا     عتبرت الوفاة حادثة طبيعية  أ و   على محمل الجدية النتشرت بين الناس ولكن الموضوع لم يتناقل كثيرا  

 . الم اسمعه

 ؟ ومرض الرئيس ما هو تاريخها س :  تاريخ حادثة اكل اللحمة 

 .   10يعني بشهر   لقصة يمكن قبلها بخمسين يوم تقريبا  ا  وهذه 11مستحيل اعرف ، الرئيس توفى بشهر ج :  

 ر رزق ، ما هي عالقة خالد اسالم بهذا المكتب ؟ايبخاص ب عن مكتب تجاري في باريس   تكلمت  س : انت

ة اعطاء االتصاالت لشركة  ر رزق وهو من سحب فكر ايألن خالد اسالم كان ضد بعالقة ،    ان ال يكون لهج : يمكن  
 . وفلسطينية اي شركة االتصاالت ، وهو من كان مع فكرة اعطاءها لشركة وطنية   mtcامريكية

منغصات بالهوامش حدثت مع ياسر عرفات وتصرفات حدثت من    د كثيرا ولمحت الىيديف  كامب  انتا كتبت عنس :  
 ، فما هي هذه المنغصات ؟د  يبعض افراد الوفد  في كامب ديف

   .  د اتحدث عن هذا الموضوعيعندما يكون التحقيق عن كامب ديف ج : 

 س: هل لديك مالحظات أو أقوال أخرى؟

 وأنا جاهز ألي استفسار الحقا   في الوقت الحالي ألج: 

 

 (2012-9-5 )  وتم التوقيع عليها بتاريخ اللجنة واقر بصحتها  أمام تليت عليه اقواله  

 


