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 الحاج اسماعيل جبر 

1 - 8 - 2012 

 دية اليمين القانوني  بعد تأ

   . ج اسماعيل(ااسماعيل عيسى حسن ابو جبر )الحاالسم: 

 . تحافظالشؤون الممساعد الرئيس لقوى االمن ومستشاره  العمل الحالي: 

   .لواء : الرتبة

   .ومدير االمن العام ة، الغربي  ةالوطني في الضفقائد قوات االمن  عمار:طبيعة العمل مع االخ ابو  

   1965من عام  عمار:تاريخ العمل مع االخ ابو  

   0599365307 الجوال:رقم 

   0599205231 اخر:رقم 

   المصايف  -رام هللا   العنوان:

 ؟  حياتهو شربه و تعلق في اكله  فيما يابو عمار  لألخ االولى  ة في الدائر من حقيقي أبتقديرك هل كان    س:

  نت مسؤول االمن الوطني فهذه المسؤوليةكلرئيس ولو  لاالولى    ي ان اسال عن الدائرة ليس من حق   ةبكل صراح  ج:
الدائرة تقع مباشر  الوقائي والمخابرات بصفتهم االكثرو   ة على من هو مسؤول عن هذه  االمن    شخاص ألبا  ة  معرف  هم 

الوقت لو   وفي ذلك  صالحياتييقع تحت    النه  أل   نا لم افحص االمنأبهم الى السيد الرئيس و   يتأ ي  نوم  ن تو أوكيف ي
   .يسمع منك   أحدال   قلت ان االمن مقبول او غير مقبول

 هل تعتقد ان االمن الذي كان موجود على ابو عمار كان امن سليم؟   س:

ان يكون    ج: أبو  كانت هناك مالحظات حول  و ،  من وسليمآيفترض  استغلوا قربهم من  الذين  القادة األمنيين  بعض 
 . عمار لتحقيق مصالح شخصية

   ؟ االخ ابو مازن يليق به كرئيس دولة وجود على  م هل االمن ال س:

أنا لم أكن مرتاح للحالة األمنية المحيطة بأبو عمار فقد كان هناك تراخي، أما أبو مازن فتم تشديد األمن عنده    ج:
 . تاإلجراءا بالغ بشكل كبير جدا بهذه ي مازن  أبوواعتقد أن   ، خبره وإمداده باألشخاص األكثر 

 ؟  اتصال هل حدث بينك وبين يوسف العبد هللا   س:

   .وال اعلم كيف جاء يوسف العبد هللا  وال مره ج:
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 من المكتب او من اي مكان؟   أحدأي انت بتقديرك لماذا رقم يوسف العبد هللا ال يوجد مع    س:

 لم. ال اع  ج:

 هل تثق في يوسف العبد هللا؟   س:

   .انا ال اعرفه ج:

 هل تثق في فايز؟   س:

   ان امنح شخص فيهم هذه الثقة. أستطيعوال  ةطلق م   ةهم ضباط عند الرئيس لكن انا اقول انه ال توجد ثق ج:

 ؟  ا دوليهل تعتقد ان الغطاء رفع عن الرئيس ابو عمار انقطعت االمور السياسيه في وقت الحصار   س:

وز   ج: شخصي  تقدير  كثيرة هذا  وفود  الحصار  في  عمار  ابو  الجنرال  أ و   ار  وزراء    تشينييضا  وكلهم  باول  وكولن 
وكانوا يزوروا جماعتنا وكنا نعتقد ان هذه الزيارات في نطاق العمل السياسي للوضع الفلسطيني القائم ومن    ةخارجي

يتم من خالل شخصيات فلسطينية    كان في عزل واضح للرئيس ابو عمارن انه  يلييخالل تصريحات بعض االسرائ
في الصحف    ةيحات واضحوكانت هذه التصر   آخرين,ونبيل عمر و   محمود عباس ونبيل شعتمثل    حينهفي  متنفذة  

لى  إس وهو ما ادى  على ذلك تم عزل الرئي  وهو ان ابو عمار لم يعد شريكا للسالم وبناء    ة، العاشر   ةوالقنا  ةاالسرائيلي
 . 2004وفاته عام 

 ؟  العربي عن الموضوع غطاء ال دولي دون رفع  الغطاء  الرفع ي  هل تعتقد انه يمكن ان   س:

وهذا نتاج التحريض الفلسطيني ضد أبو  ،  من الزعماء العرب  أحد الدليل على ذلك انه لم يتكلم مع الرئيس اي    ج:
 . عمار ألبومناسب م بديل نهوايحائهم للمجتمع الدولي أ عمار من قبل بعض الشخصيات

فلسطيني  س: هناك  ان  تعتقد  بآ   ني هل  او  بشكل  الغطاساهموا  برفع  مع    ءخر  اتصاالتهم  خالل  من  الرئيس  عن 
 ؟  واألجانبالعرب 

ن أبو عمار تعرض لحملة تحريض ممنهجة من قبل بعض المستوزرين والذين كانوا يمتلكون عالقات  اقلت    انا  ج:
الدولي والعربي، فالمناخ الذي كان موجود عند الرئيس رحمه هللا كان سلبي جدا  وكان هؤالء   المستوى  واسعة على 

 ان. ص يروجون أن أبو عمار يدعم اإلرهاب وأنه خرفاألشخا

الرس   س: الرئيس وتيري  بين  اجتماع  حصل  الحصار  تيري  قبل  ب   برسالة ون وجاء  انه  ايع إل  نمن  بن  زر وحكاله 
من  سؤوال لألمن في غزه وجبريل مال لألو محمد دحالن مسؤ   اليوم طبقت قرار  إذا جاهز لفك الحصار عنك    إليعازر

 القرار؟ حول هذال يوجد لديك معلومات ه ةفي الضف



2012-8-1إسماعيل جبر بتاريخ  جلسة الحاج   
 

3 
 

الكالم   ج: بهذا  سمعت  تيري الرسوبإ  انا  ابو عمارو ن  الرئيس  مع  يلتقي  كان  ونقل بعض    ن  تعديالت  منه  ويطلب 
   . ذلك لكن لست على يقين منهااالشخاص انا سمعت  

أ طلق  و   ونبيل عمر  وعثمان ابو غربيه مازن    أبوكان فيها االخوان  ة  بنايفي  في الحصار االخير حصل اجتماع    س:
واإل العار  بناية  اجتمععليها  ارسلوها خوان  النقاط  من  بعدد  وطلعوا  بالقياد  وا  تسمى  وكانت  عمار  ابو  االخ  ة  الى 

 ؟  البديلة 

تها  ءا الرئيس وكان يهمس في قراة بخط زهير مناصره وقرأهواعتقد كانت مكتوب  ةالثاني وجاءت رسالكنا بالحصار    ج:
الحرك كانت  الوقت  انه عيب وفي ذلك  الكالم  يتجمعو و   ة ممنوعةوحصل  بناي   ن كانوا  بناية    أطلق  ةفي  عليها الحقا 

 . العار

ممكن  هناك بعض الناس يقولون ان من اسباب موت ابو عمار هو االكتئاب هل تعتقد ان الرئيس ابو عمار    س: 
 ؟  زمنية يموت فيها باالكتئاب  ةيصل الى مرحلأن  

وظهرت على ابو عمار قبل  ظهر الضعف ابدا،  يعرفون اليأس ولم ي  انا اعرف ابو عمار وهو من الناس الذين ال    ج:
شاء هللا    يقولون ان  واالداخليه كان  ةيوم حاالت اعياء وبقي متماسكا وكل الفرق الطبي  15او    10رحيله الى فرنسا ب  

بو عمار مر  وأ عياء شديد  كتئاب بل بإبو عمار لم يصب بارض ابو عمار وأخير لكن ال نستطيع ان نجزم ما هو م
لك نفسه ويسيطر على كل االمور  ماعصب لكن سرعان ما يتي  كان    بو عمارأو   ،هذه الظروفمن    أصعب بظروف  

   .لسنين ابو عمار من خالل مالزمتي له خ رف بحكمه وبهدوء وهذه معرفتي باألكان يتصه وحتى مع اشد اعداء 

 في اخر فتره كيف كانت ذاكرة ابو عمار؟   س:

   .ما اعرفه ذاعلى االطالق ودليل ذلك توزيع القبالت وهو خارج الى فرنسا وه والذاكرةبو عمار لم يفقد الوعي ا  ج:

   تعليقك؟لى ذلك جاء عمر سليمان ما ع  وبناء   ودحالن اختلف الرئيس ابو عمار مع ابو مازن   س:

 ال اعرف   ج:

 زعج جدا من هذا الخطاب؟  نابو عمار كان م   ةبالعقبعندما كان ابو مازن    س:

غضب أبو عمار بشدة من هذا الموضوع وشعر أن المؤامرة عليه تكبر وأنه يراد إخراجه من الصورة السياسية    ج:
نا أبو مازن في تنازالت  كان قلق جدا من أن يزجعمار    أبومن االخر    ، بشدة الفلسطينية وقال أن هذا عيب وحزن  

 والتزامات خطيرة وصعبة. 
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   ؟ وأبو مازن انت بتقديرك ما هو سبب االختالف بين ابو عمار   س:

التي كانت تحدث    ة بو عمار والحركات الغير مقبولأب  غير الئقة  أبو مازن لتي كانت تخرج عن  اوال التصريحات ا   ج:
حد وليس فقط  أه  بيعج صابه الغرور ولم يكن  أ   وقد   ةوالدولي  المحلية  أبو مازن وفريقهبو عمار يعرف حجم اتصاالت  أو 
 . بو عمارأ

بصفتك قريب وقريب جدا من ابو عمار هل اسر لك الرئيس على بعض االشياء وهل قال لك اي كالم مثل    س:
 ؟  ي ل ا وصلو 

قبل المغادرة وشوشني وقلي  و مع الرئيس بيني وبينه احترام    ةالقديمانا قريب من ابو عمار بحكم مهنتي وصداقتي    ج:
 . ووصاني بشكل شخصي على زوجته وابنته زهوه القضية،على  وديرو بالكم أنا طالع ومش راجع 

 او دواء؟   يءيعطيه ش  أحد خالل وجودك عند الرئيس ابو عمار هل شاهدت   س:

   . الته وعلب كهداياو دواء غير عمر دقه لم اشاهد لكن كانوا يجيبوا شوك ج:

 للرئيس هدايا ؟   يحضرون شخاص كانوا ألهل عندك اسماء محدده من  س:

 ال يوجد اسماء. ج:

د االفطار بساعتين  وهو رئيس بلدية رام هللا وبع  ة في رمضان حصل افطار عند عيسى زياد  1999في عام    س: 
 ؟  مات عيسى زيادة 

   .انا علمت انه مات لكن لم اكن موجود  ج:

 كيف استطعت ان تجمع بين محبة ابو عمار ومحبة ابو مازن؟   س:

وكان   ء ال يعنيك ابو عمار لم يكن يسر لي بشي ءج: لسانك حصانك ان صنته صانك وان خنته خانك وال تفتي بشي
ي في بعض االحيان عند ابو  في بعض االوقات يبهدلني ويتكلم علي ولكن ابو عمار في مقام الوالد والقائد وكنت افت

لقاء    "ترفيلداس"االمريكي    ةنني كنت احس ان ابو عمار مخنوق واذكر انه طلب مني مساعد وزير الخارجي عمار أل
في ذلك    وهي االن سفيره في لبنان وكانت مساعدة القنصل   كونيللي"  مورا "بالقدس ومن نظم هذا اللقاء    ةفي القنصلي

الخارجي  الوقت، وكان السعودي  ةالعربي  اللغةيجيد  االمريكي    ةمساعد وزير    ة جيدا وكان سفير في االردن وسفير في 
البريطاني وجاء  عملياتنا  ترتيب  اعادة  على  بيننا  الحديث  العمليات  يوكان  غرفة  في  وساعدونا  مشكلن  لدينا    هوكانت 

ه ان  وسمير الرنتيسي كان موجود ايضا وقلت ل  ة موجود  " مورا"وكانت  مريكان  ة في غزه على مقتل الثالث امستعصي
وكان وضع ابو عمار مع االمريكان الرئيس ابو عمار اعطى تعليمات من اجل كشف من قتلوا االمريكان في غزه  

نه  قال أل   الجيدةنا قلت له لماذا ال تعود العالقات  ح مع عالقته مع ابو عمار وأت انه لم يكن مرتاس حسأجدا و   ءسي
تؤثر على ابو عمار عند واشنطن وقلت لو ساعدنا في كشف    الحادثةوقال لي ان هذه  قتل ثالث من االمريكان   
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وقلت    ءخبرته بكل شيأوقال لي هذا مرهون بعملكم ونتائج العمل وعدت الى ابو عمار و   ةالموضوع هل نحسن العالق
بو  ان وفلسطين وقلت ألول مرة بين االمريكوأل  ةمشترك  ةللرئيس انا سوف اقترح في مجلس االمن القومي تشكيل لجن

الشي هذا  و   ءعمار  عنك  الضغط  الفكر أ عجبت  أ يخفف  عمار  االمريكان   ةبو  من  تحقيق  لجنة  تشكيل  على  واتفقنا 
ين وكان من طرفنا صائب عريقات وشخص من الجانب االمريكي والتقوا في تل ابيب وصائب عريقات قال  يوالفلسطين 

لجنة تحقيق في مقتل االم االمريكان شكوك ان قتل  نحن نرغب في تشكيل  ريكان وقالوا االمريكان شكرا وكان عند 
نشكرك على هذا    " مورا"بو عمار من يقف خلف هذا الموضوع وقالت لي  أ و   ةاالمني  ةاالمريكان كان بمعرفة االجهز 

فشلت   ةوقالت ان اللجن " مورا"وبعد اربع ايام عادت  ة يك باللجنأريد ر وأقلت لها هذا اقتراح الرئيس ابو عمار ف ، االقتراح
و  هدفها  تحقيق  بأفي  الرئيس  ابلغت  يتوصلوا  أنا  لم  العالق  " ترفيلداس" ولكن    اتفاقإلى  نهم  لفتح  متشجعا  يكن   ة لم 

به  ةاالمريكي كانت  التي  القديم  بالشكل  ابو عمار  االبواب  Aوجاءت قصة )كارين    سابقا ،   مع  لتغلق  نهائي  (  بشكل 
خ ابو  للحظه لم اعرف من هم جماعتنا واألالى االمريكان لكن الى هذه ا   ن يذهبو نوا  كاجماعتنا  وهناك استنتاجات ان  

ألنه مشروع    ين يبيننا وبين البريطان   ةالمشترك  ةمريكا عملت على عرقله الغرفوأحسين يعلم من له عالقات وخطوط  
الى مقتل الرئيس ابو عمار    ة ووصلت في المرحله االخير   ةووصل الى النهاي  ةه ان يصل الى النهاينم   كان يريدون 

على المجلس التشريعي من اجل عمل مشكله مع   ة ومن الذي ارسل جماعةن رئيس حكومبو مازن عي  وأ    2004عام 
ببعضها البعض وعالقتي    ةعن حلقات مربوط  ةعليه لكي يقدم استقالته وكل هذه االمور هي عبار   ن يعتدو ل ابو مازن  
و مازن ولم اجلس مع ابو  قول لكم ان لي سبع سنوات مع ابأ  في نطاق ما هو متاح لي وال اتدخل إال  ازن  مع ابو م

ظات وعالقتي  نا مساعد القوات االعلى دون مهام ومستشار شؤون المحافأمجموع السبع سنوات و   ةكامل  مازن ساعة
   .من ذلك  أكبر عالقةلسالم اما ابو عمار فكانت العليكم امع ابو مازن السالم عليكم .. و 

   عمار؟ انت بتصورك كيف توفي ابو   س:

   .أرجح أنه قتل مسموما  من خالل أحد األشخاص المقربين منه ج:

يك فيها؟  ة باستمرار، وما هو رأ ما هو عمل مي الصراف في مكتب الرئيس ابو عمار حيث انها كانت متواجد س:  

  هو عملها لكن كانت تتنقل من دولة  نا ال اعلم ما سطحيه وكانت تتواجد عند الرئيس وأ هي سفيره وعالقتي بها    ج:
 نقل الرئيس الى باريس. لتم ابو عالء من طلب  أسال هل سأ ود ان أولكن هنا   .الى اخرى 

 انت هل لديك معلومات حول ذلك؟    س:

الو ج:   ذلك  في  لألابو عالء  متابع  كان رئيس وزراء وكان  الخارج و قت  الى  الرئيس  ان نخرج  نريد  ويقول  نا  أخبار 
على   الع  "مورا "اتصلت  اجل  من  واشنطن  الى  الرئيس  ننقل  ان  نريد  لها  وقلت  بالقدس  برجعلك  وكانت  وقالت  الج 

نكم سوف تنقلون الرئيس الى باريس وقلت لها  قالت أل ( وقلت لها لماذا    = متأخر  Too lateورجعت بمكالمه وقالت )
لت لها اذا سافر الى  قلو لغينا السفر الى باريس وحولنا الى واشنطن وهذا لغرض في نفس يعقوب قالت لي صعب و 
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قالت لي نعم سوف   ابو عالء والحباريس هل يرجع  لقيت  ابو تم لهم وكنت ا  حكيتاج مطلق و يرجع    نى ان يذهب 
نه احتمال ان يجدوا الترياق او يتم معالجة ابو عمار ولو كان الملك حسين حي ابو عمار لم  عمار الى واشنطن أل

   .بو عمارأل  يريد ان يقدم يد العون الفعليهرئيس عربي بالموضوع ولم يكن احد   تدخل أييمت وذلك بسبب انه لم ي 

 انت بتقديرك لو لم تستجب فرنسا لهذا الطلب هل كانت امريكا ستستجيب؟    س:

 ا لكي احملها المسؤولية. لو انا من نسق سفر الرئيس كنت اطلب امريك ج:

 يوافق ان يذهب الى امريكا من اجل العالج؟  س س: هل كان ابو عمار 

تأخرنا في نقل ابو عمار الى باريس تحت عنوان برجع او ما  ي مكان ونحن  سيذهب ألج: ابو عمار وهو مريض  
   .ه هنا ءمن بقا أفضل   عكان الوض نقل الى المدينه الطبية برجع ولو 

 بو عمار الترياق هل يبقى عايش؟  أل أحضروا س: انت بتقديرك الشخصي لو 

 .عاشج: االعمار بيد هللا لكن خالد مشعل 

 كان عندها منع من ان ترى صحة ابو عمار؟   ةوالتونسي ة والمصري ةاالردني ةس: هل صحيح ان اللجان الطبي

   ج: ال ألنه يوجد تقرير للدكتور عمر دقة.

وقال سهى  على  دخلوا  طبيات  لجنتين  ان  تقول  الشهادات  احد  يوجد  أ س:  من  نقترب  ان  يريدون  ال  هؤالء    بو وا 
 عمار؟  

   . ج: لم اسمع بذلك

 للعمل معهم؟  ن ي هل سمعت ان احد طباخين الرئيس في الحصار جندوه االسرائيلي  س:

   .ال لم اسمع بذلك  ج:

 نقود من محمد رشيد هل تعرف احد منهم؟    االشخاص في الحراسات كانوا يأخذون سماء بعض يوجد كشف بأ  س:

 ال   ج:

 خرى؟  مالحظات أ وأهل لديك اقوال  س:

   .اتمنى لكم التوفيق  ج:

 

 (.2012-8-1ووقع بتاريخ )تليت عليه أقواله بمعرفة اللجنة واقر بصحتها 


