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 اللواء فيصل أبو شرخ  

8/9 /2011 

 اليمين القانوني تأديةبعد 

 فيصل محمود حمد أبو شرخ  :االسم

 لواء الرتبة:

 متقاعد  الوظيفة:

 17: قائد قوات مكان وطبيعة العمل أثناء حياة أبو عمار

 2007حتى   1992من تاريخ العمل خالل تلك الفترة: 

 ؟؟  الهاتف القديم:

 0599102520 الجديد:الهاتف 

 الماصيون  –رام هللا   العنوان الحالي:

هي المعلومات التي كانت عندك أو سمعتها من أي أحد عن حصار أبو عمار؟ كيف بدأ الحصار   : ماس
 ومن الذين كانوا متواجدين ومن لم يكونوا وهل كان لديكم معلومات بأن هذا الحصار سيحدث أم ال؟ 

  من غزة كانت على مصر وعلى عمان، وكان من المفترض أن نتوجه الى سوريا   خرجناهاآخر رحلة    ج:
كما هو مخطط الزيارة، وكنا في مطار ماركا )عمان( وصلنا خبر من السوريين ان الزيارة ألغيت فقرر ابو  

الذي كان من    البحرية  عمار العودة الى رام هللا، فنزلنا على رام هللا ولقينا فؤاد الشوبكي في عمان هو وفتحي
ينزل   بالطائرة  هاستبدل مع فؤاد ألن  هابعد   معنا،المفروض أن  فتحي في عمان ونزلنا    بقيو   ال يوجد مكان 

 احداث رام هللا.  وقعت رام هللا و  لىع

 س: من كان معكم؟ 

 والمرافقين وفؤاد الشوبكي )أبو حازم(.  نحن ج:

 س: هل تذكر من كان معكم في ذلك الوقت؟ 

 نبيل أبو ردينة والمرافقين دون وجود شخصيات.  ج:
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س: ليلة الحصار على ابو عمار كان موجود إخوة عنده وكان هناك معلومات أن اإلسرائيليين سيدخلوا رام  
 ؟ هل لديك اي معلومات عن الموضوع ليالا  12فغادروا من عنده الساعة هللا في ذلك اليوم  

الجناح الثاني  ب  وناموا بغرفتيموجودين  كان خالد اسالم ومحمد دحالن  و موجودين    نحناألحداث و   وقعت   ج:
وفي تلك الليلة اول قذيفة آر بي جي خرجت على دوار    ي كان فيه أبو فراس كان مكتبي في ذلك الوقت، ذ ال

 . يني االسرائيل اودخلو  المنارة

 س: هذا اي حصار فيهم؟ 

 األول. الحصار  ج:

لمدة شهر هل تذكر من كان عند األخ أبو عمار وطلعوا قبل الحصار بساعتين    حدث: الحصار الذي  س
 ثالثة؟ 

 ال أذكر أسماء.  ج:

كان موجود محمد دحالن وجبريل الرجوب وأن أحمد عبد  ه: حتى اذكرك أنا قال لي أحمد عبد الرحمن أنس
 ، هل تذكر؟تقريباا  12ادروا اإلخوان الساعة الرحمن قال أن اإلسرائيليون قادمون، وغ

 الفعلي حدث المغرب، بعد أن ذهبنا وأحضرنا المساجين.الحصار  ج:

 س: هل سمعت بهذه المعلومة؟ 

 أل أبدأ.  ج:

 االكل؟  اذوقو عن أمنه قد تيأكل دون أن يكون المسؤولين األساسين س: هل كان األخ أبو عمار 

 كانت حبة شوكوالته. إذاحده، دائمًا كان معه ناس حوله اال او وال مرة أكل لقمة  ج:

الضيوف   أقصد  ال  األخوان    المتواجدين،س:  كانوا   مثلالمتواجدين  أقصد  هل  آخر  أحد  اي  أو  زكي  أبو 
 أن يقدموه له؟ به قبل األكل الخاص ا يذوقو 

 هذه ال أعرف بها. ج:
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 س: حسب معلوماتك هل كان يتلقى أكل أو دواء أو هدايا من ناس معينين؟ 

د.  وهم : د. غازي حنانيا ،    ارج أشخاص كانوا يحضروه من الخ  4أو    3الدواء كان يأتيه من الخارج،    ج:
 رمزي خوري، د. عمر دقة.

 أحد يحضر له هدايا مأكوالت؟ س: هل كان 

ويطعم    بعض األحيان كان يحضر له أحد علبة شوكوالته مثاًل، ولكن حتى هذه كانت توضع بالمكتب   ج:
 الكل منها.

 س: هل كان هناك أحد معين يحضر له شوكوالته حسب معلوماتك أو حلويات؟

 بمؤسسة بالقدس. يعمل.. واآلن بالنمسا أو سويسرا ال أذكر  هو سفيرزكي  طارق كان لنا سفير يعرفه  ج:

س: حسب معلوماتك من خالل قربك من الرئيس أبو عمار كم مرة تعرض األخ أبو عمار لمحاوالت اغتيال 
 وتم كشفها؟ 

رز تم وضعها في  أي هي عبارة عن حبه  تسعيد والالمع ابو  في بيروت    حدثت أعرفه القصة التي    ما  ج:
 الشاي او في االكل وتم كشفها.  ابريق أو كاسة

 س: كيف تم كشفها؟ 

وأ  ج: الثاني  بالمكتب  انجاءنا تقرير عن طريق عنصر  السعيد  أبو    ةكثر بيصرف    ه ول شيء الحظنا على 
ليرة لبناني وهو مصروفاته كثيرة وهدايا منه كثيرة للشباب لدرجة أنه كان أربعة    164حيث وقتها كنا نأخذ  

التلفون وهو واحد من    اإلدارةفي    ايداومو  الذي   في دوامه  يغير  يريد أن  عندماف  4على  كان يحضر لزميله 
عليه    فتكونت النفقة في ذلك الوقت،  ذه  ه  يتحمل  يستطيع أنهدية ثمينه ال انا وال اي واحد منا    سيداوم مكانه

كازينو    شبهات  على  يتردد  انه  معلومات  هناك  الزيتونةوجاءتنا  المكتب وله صديقة  تقرير   وبعدها جاءنا   ،
انه عميل للمكتب الثاني الثاني حسم االمور وأول ما جئنا به هو بناء على تقرير، المكتب الثاني على اساس 

الفدائ و  وأماكن  األسلحة  أماكن  عن  معلومات  عالقته  ييعطي  كشف  معه  التحقيق  وخالل  المنطقة  في  ين 
 ا . بالمخابرات االردنية واالسرائيلية في حينه

 س: من حقق معه؟ 

 .م ي ل ابو سلثس من عندنا مكثير من الناس من عند ابو الهول أعتقد أبو نائل ونا ج:
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 س: ما هو اسمه الحقيقي ألبو السعيد؟ 

 والليلة سأحضره لك.  الطيبي،من دار  ج:

 نازل دورية؟  بأنكيعرف انه انت أحد القادة المسؤولين أحد كان هل دورية،  عندما نزلتس: 

أبو الهيثم وعصام    وهم  وليد جبنالط  من جماعةأخذوني    جاءوا  ذينال، أنا كنت طالع من بيروت، وال  ج:
جا الباخرة  أساس  على  خلدة  على  في صيدا  يأخذوني  اساس    ونحنة  على  خلدة  في  يأتواوقفنا  هم    عندما 

أبو    هي اسمذ هذا ال  فصممأطلع    ال اريد انقلت لهم أنا خلص  ف ،  مساءً   11عة  السا  أصبحت يطلعوني عليها  
لي   الهيثم  أن ال    فقال  والمعلم    يجب  منك  يريد   هكذاتطلع  تطلع سيزعل  لم  الساعة  واذا  المهم طلعت   ،11  

يعرفوا وهم  ،  بينهم  1  مصريين وانا  8او    7وصلني على الباخرة، طبعًا طلعنا بالباخرة الطاقم  أي  ذ بالليل هو ال
و  لبناني  أناني  و   اريد  الباخرة  اناشتري  الباخرة،  ا  اريد  عن  يشرحلي  وهو  ساعة  قعد  القبطان  مجد  تفقدها، 

و   وضعنيوبعدين   الساعة    ذهبنابغرفته  وبحدود  قبرص،  ه  3أو    2باتجاه  اال  لقيت  الباخرة  ما  محوطين  م 
 كل التأكيد.بشخصيًا   علي والذين على الباخرة ال يعرفوا اسمي  وبنادوا باالسم

 ه؟ خذ شهادتأنأن نستفيد منه من الناس المقربين جداا ممكن أن ن برأيك ممكن س: م

ويعطيه الدواء، والدكتور رمزي، هؤالء أكثر اثنين    هويصحي  هو زكي هو االقرب دائمًا كان ينيمعماد اب  ج:
تقريبًا شهر  يدخلو غرفته، أود أن اذكر حادثة وقعت  كانوا   وفد من    جاء  10قبل سنة من مرضته األخيرة 

سلم فصعد و بالقاعة فوق  وضعناهم    قليل من الرجالنساء وفيهم  ال00تقريبًا من    شخص   300سلفيت حوالي  
كمل سالم  ولم ي  فمهعلى    هيد   وضععلى ثلث أرباع منهم وبعدها  تقريبًا  نبه، سلم  ا جب  أمشيعليهم وأنا كنت  

  ته سأل أني حتىفي الخارج فاستفرغ بها وكان في متكة  أخرجته الى الخارجعلى يدي فأنا  ضغطعلى الباقي و 
كورن فليكس مع حليب الصبح، ألنه    فرد علي انه لم يأكل غيرح،  االصبفي  خس أو خيار  اذا كان قد أكل  

وبعد أ  لونه   كان   استفراغه وتحديدًا  خضر على صفار  بأيام  تعبانيوم    14ها  وفد طبي    ومريض وجاء  وهو 
وجزء قال شيء  مرارة    فجزء منهم قال انها  ولم يظهر معه اي شيءمصري وأردني وعمل جميع الفحوصات  

 الثانية. المرضة حدثت على نفس الموعد و  اخر المهم لم يظهر معهم اي شيء

 س: هل ُأخذ عينة من استفراغه؟ 

 ال لم يؤخذ. ج:
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 االستفراغ؟  اتقول: انهم عادوا ليأخذوا عينة ولم يجدو س: في اقوال 

شخص  أي    نركز على موضوع الدواء ألن  أناستنتاج  ، وعندي  االستفراغ  أحد   خذ يأ  ولمعرفها  ال أ هذه    ج:
وعرفوا أن هذا الدواء   عرفوان  ياالسرائيلي  وإذامليون اتجاه على الحدود،  تذهب وتتجول حقيبتهالخارج يأتي من 

 ، هذا استنتاج.علبة بعلبة يستبدلوايمكن   أو اي شيء مشابهدواء الشخص أحضر معه 

 ؟ بهميثق شخص أو من ناس الدواء من أي  كان يأخذالرئيس  هل: س

من    يتلفها بنفسه  العلبة ان  ينتهي من  ه عندماه وحريص انءيعرف دوا   أحد بأن ال  حريص  كان الرئيس    ج:
اشخاص أبدًا اال    هيعرفيستطيع أن    أحد وال  ه  عرفأ   الاسم الدواء أنا    غيري،حد  أأو يمسكها    دون أن أمسكها
 ه لم يخرج علبة الدواء في حياته بل كان يضع حبة الدواء في محرمة.، ألنلهمقربين جدًا جدًا 

 من المقربين؟ كانوا أبو السعود و   فايزهل س: من األشخاص المقربين ذكرت عماد والدكتور رمزي، 

 ال يدخلها، فايز حماد نعم كان مقرب ويدخل على غرفته. غرفة النوم و المكتب لى أبو السعود كان يمر ع ج:

 هل كان أحد يناوله الدواء أم كان يتناوله بنفسه؟ س: 

 بمعنى الذين عنده  يأخذ حبة الدواء التي يريد أن يتناولها ويضعها في محرمة ويتناولها،كان هو بنفسه    ج:
 يأخذه.ي ذ نوع الدواء ال ه ال يعرفوا وحول

عند التسليم أو   أحد وضع له شيء بيدهي ذكرتها من وجهة نظرك ممكن يكون  تس: قصة وفد سلفيت ال
 موضوع؟ ال هذاقصة واردة ب ال مثل هذهعلى الخاتم هل 

 .ستبعد أ ال ج:

 يرتدي الخاتم أو شيء مشابه؟  أن يبقى الشخصفي الحرس أو في األمن يدققوا  س: كان مثالا 

 . يدقق أحد لم يكن ال  ج:

 القبيل؟ ذا عليه شيء مرضي أو شيء من ه بادياا كان هل النساء   يأتواس: في الليلة قبل ما 

 كان عادي. لكنال عادي، بعض المرات كان يفلوز  ج:

 حادثة استفراغه بسلفيت؟ ابو عمار بشكل واضح قبل  كم كانت المدة التي مرضها: س

 قبل بسنة. الي ذكرتهم يوم  14قبل  ج:
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 ؟ يوم قبل كم 14س: 

 تقريبًا.  10الثانية بشهر   ةمرض المرض وهو 10يوم قبل بسنة بالتحديد بشهر  14 ج:

 ؟ 2004/ 10شهر  ب يعني س:

 2003ب يعني مرض   2004هو استشهد ب  ج:

 بنفس الشهر؟ هل س: 

 وا مرتين. ؤ الوفود الطبية جا  بينهم سنة ألن نعم ج:

 في ربط ما بين المرحلة السابقة والمرحلة الالحقة؟   هذا يعنيس: 

بقع  من ظهور ال  ما بين المرة االولى والثانية  الشيءكان في تشابه أعراض المرض تقريبًا كانت نفس    ج:
 تقريبًا.  ةوأمور مشابهحمراء ال

تقومو  كنتم  هل  منهم  واحد  وانت  األمني  عمار  أبو  موضوع  يتابعوا  الذين  قبل    اس:  للرئيس  مسبق  بأمن 
 المكلف بهذه األمور؟  ومنسفره 

يريد  ي  توفد من ثالثة أو اربعة أشخاص على البلد ال  هقبل  يذهب يسافر    أنالخاصة، كان قبل    ه حراسات  ج:
 برنامج.  بمعنى عملوكيف االستقبال   الدولةهذه تنسيق مع   ايعملو و عليها،  أن يذهب 

تتم مع رحالت أبو عمار وهي كثيرة الى الدول الشقيقة والصديقة بال  س: هل االجراءات التي كانت تتابع  
استثناء أم كان هناك استثناءات يعني في دول كانت تستثنى من هذه االجراءات واال كل الدول على نفس  

 النظام؟

 يعملوا فيها أمن مسبق. تقريبًا الدول االوروبية أغلبها كانوا  ج:

المقاطعة كانت الى مصر وعمان ثم رام هللا، كم يوم أمضيتم بالقاهرة   س: آخر رحلة ألبو عمار قبل حصار
 وكم يوم بعمان؟ 

 عمان ليلة. في  ليلة واحدة بالقاهرة و  ج:

 ذهب اليها؟ يس: هل الطاقم الذي كنت انت فيه اتبع االجراءات األمنية ام اعتبر انها دول شقيقة وكل يوم 

 اعتبرت دول شقيقة.  ج:
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في   يأتي  ألم  وفد س:  ايام  حصلت  التي  االستفراغ  حالة  عند  التوقف  ضرورة  الموجود  الطاقم  أو  بالك 
 سلفيت وهل أتيتم بأطباء بعدها؟

وفدين طبي   جاء  نعم  ج: اردني،  واحد مصري وواحد  الفحوصات ألبو  ي وفدين  ن ومعهم معدات وعملوا كل 
 عمار. 

حظ غيرك من المرافقين هذه المالحظة س: هل الطاقم الموجود الحظ المالحظة التي انت الحظتها، ومن ال
 وهل الحظت أحد المرافقين أخذ هذه المنفضة وهي ليست صغيرة؟

   باألسماءوسأخبرك كلهم كانوا موجودين،  ج:

 هذه المنفضة؟  أحد س: هل فقد

 ال اعرف. ج:

مرافق عدد  على  مسيطر  كنت  هل  عمار    ين س:  أن  ابو  أم  األسفل  وفي  األعلى  في  في  الموجودين  الذين 
 األعلى ليس لهم عالقة بكم؟

 . ليس لنا عالقة بهمالمرافقين الخاصة  ج:

 ه؟ حبوتشعر انه ال ياالفراد كان على بغضاء مع ابو عمار  ن  م   ن  س: م  

 يكرهه.  أحد لم أكن اشعر ان  ج:

 س: هل تشك بأحد حوله كان يضر ابو عمار؟ 

 ال، ال أشك. ج:

 تبحث عن ابو عمار من فترة أو ال؟ هل تشعر أن اسرائيل كانت س: 

 اه طبعًا. ج:

 مسموماا؟ ان ابو عمار مات  ؤكدت هلس: 

 سمم.  هانا استنتاجي ان  ج:
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 ي كانت حولين ابو عمار؟ تالممرضة ال منس: 

 .أعلمال  ج:

ال  ماس:   كان ذالحديث  وفاتهيق  ي  بعد  الرئيس  على  المقربين  الناس  من  هي  ال  طبيعية    هل  أم وفاة 
 اغتيال؟ 

 يقولوا هذا الكالم.كان يقول اسرائيل وراء الموضوع القريب والبعيد كانوا  الجميع ج:

: هل تعرف لماذا غادر يوسف عبد هللا بهذه السرعة وهل ضغط عليه ابو مازن أو مرافقين ابو مازن س
 من أجل المغادرة؟

ال    ولماذاأما كيف    أن يغادر  همع ابو مازن وطلب من   جلساندهش منها،  و استغربها    ذه الجميعوهللا ه  ج:
 أعلم. 

 ن كان أقرب الناس ليوسف؟ س: م

هاجس كان يخاف من    هويوسف كان عند   هكان قريب مناللحام  ، مثاًل سعيد  لم يكن يسر ألحد يوسف    ج:
 أي واحد. 

 يشك؟ كان هل : س

 يثق بأحد.   الال كان  ج:

 في هذه االيام؟ يوسف حسب معلوماتك أين س: 

 بين موسكو والقاهرة.  هي عرفتذال ج:

 أين عائلته؟ س: 

 روسية. هعائلت ج:

 س: يعني تزوجها وهو يدرس؟

 نعم، تزوجها وهو يدرس بروسيا.  ج:
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 س: يعني هو موجود بموسكو؟ 

 .ى السفارة بروسياعل هوراقأهو حسب علمي نقل  بينهميتردد هو موجود بين موسكو والقاهرة  أعرفهي ذال ج:

 ؟ المادية جيدة  هأوضاع ان يقالس: 

 دخل بمشاريع.  ه ان سمعت حتى  صحيح ج:

 أم بعد أن انتهى من عنده؟  عند ابو عمار هس: هل دخل المشاريع اثناء وجود

 يوسف من مرة. لم ارى  بعد دفن ابو عمار ، أعلم ال ج:

ألبو مازن أثناء ما كان روحي فتوح رئيساا    ذهبس: هل هو حسب معلوماتك بعد وفاة ابو عمار مباشرة  
 ابو مازن رئيس؟  أن اصبحواال بعد 

 ، قبل أن يصبح ابو مازن رئيسًا.ال قبل ج:

عمل أثناء  هللا  عبد  يوسف  عند  هس:  كان  عمار  أبو  األخ  واستيراد    هعند  أموال  ونقل  أموال  حفظ  شركة 
 مع األخ ابو عمار؟   هالشركة تكاليف ضخمة أثناء عمل هذهسيارات مصفحة كان تكاليف 

 هذه الشركة عملها هو وحسين أبو الندى الذي بغزة.، صحيح ج:

 واال اموال خاصة بالسلطة؟  هس: لمصلحت

 ال أعلم. ج:

 ؟مصري الردني و اال طبي الوفد ال من هل يوجد تقارير مباشرةس: 

 .فهو الدكتور رمزي  يعرفهاحد أفي  إذا ال أعلم بها،التقارير  ذهه ج:

 من ماذا يمكن ان يكون قد تسمم؟ ت من األكل وال من الدواء  م ي لمس: طالما ابو عمار 

 ال أعلم. استنتاج   ذاه ج:

 وفيها مبلغ لكل سفر؟   بد هللاكان يحملها الدكتور يوسف الع حقيبةس: في 

 اه باستمرار.  ج:
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 ي فيها؟ ذبعد قصة الوفاة تم تسليم المبلغ اللحقيبة س: هذ ا

 ال أعلم. ج:

 مع الرئيس على فرنسا؟   سافرس: يوسف عبد هللا 

 نعم سافر معه. ج:

 كان أبو عمار قد سمم كيف يمكن أن تكون الطريقة؟   إذاتقديرك الشخصي بس: 

من    الرئيس لم يخرج  ان في سم فهو عن طريق الدواء ألنك  إذا  قلتهاتقديري الدواء، من اول يوم  بأنا    ج:
دخل على ابو عمار    وال يوجد شيء  هكل منأيمعروف للجميع الكل    والطعام،  2004  –  2000المقاطعة من  

 غريب اال الدواء. 

 ؟ هئواخفا هتم اتالف  هي كان يتناولذال ءالدوا س: في معلومة ان

 ال أعلم بهذا. ج:

 شيء من هذا القبيل؟ وردت في االعالم او في اثنين من حرس الرئيس أتلفوه أو  هذه: س

 ماذا حصل بغرفته بعد استشهاده ال أعلم. كان مع عماد أبو زكي،  هومفتاح غرفت هالدواء كان بغرفت ج:

 كانوا يعالجوه؟ نيذن االطباء الم هس: االخ ابو عمار كان يعالج اسنان

 ذهبت ما بعد    على المقاطعة حتى انا في  هعند جاء  مرتين    أومرة    رأيتهواحد من دار درس، سعيد درس    ج:
 يؤلمني. كان   ضرسي ألن  هعلى عيادت هعند 

 من اي دول؟ حضروا له األدوية محلياا أم من الخارج ي واكان نيذس: ال

 .ولكن ال أعلم من اي دول، الخارجمن  ج:

 س: انت قلت ان الرئيس ال يسمح ألحد ان يعرف نوع دواءه كيف كانوا هؤالء يعرفون الدواء؟

 يحضروه له.كانوا  نيذ الثالث ال  ج:

 الدواء من سويسرا؟ أشخاص يحضروا له  3يجب أن نحدد كان في س: 

 زي د. عمر.مود. ر  حنانيا الدكتور  كل من الدواء الذين كانوا يحضروا له ج:
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 ؟ هل لديك أقوال أخرى أو مالحظات س:

 ال يوجد في الوقت الحالي وأنا جاهز ألي استفسار قادم. ج:

 

 

 (، وتم التوقيع عليها. 2011/ 8/9في يوم ) وقععليه أقواله بمعرفة اللجنة واقر بصحتها و  تليت
 

 

 

   

 


