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 اللواء حممود عوض ضمرة 
14 /3/2012 

 

 اليمني القانوني بعد تأدية    

 محمود عوض ضمرة االسم:

 واء  لالرتبة: 

 شؤون المحافظات مساعد مستشار الرئيس ل  العمل الحالي:

 في رام للا  17قائد قوات ال   العمل اثناء حياة االخ ابو عمار: 

 94تاريخ العمل مع ابو عمار: من ال 

 0569005537رقم الجوال:

 هاتف قديم: ال يوجد 

 العنوان: الطيره 

 

 بو عمار؟ وهل يوجد قناعه بانه تسمم؟ أخ هل ممكن ان تقول لنا عن موضوع تسميم األ س:

جاء    ظهور عليهالنعم يوجد قناعه بانه تسمم وذلك الن ابو عمار قبل ما بدأت االعراض ب   ج:
وما حصل معه حدث بشكل مفاجئ وكان بكامل عافيته وصحته وكان يمزح    الغرفة  عندي على

  وفاته كان ظهور العوارض التي ادت الى  قبل بخمسة ايام من    ءمعي ولم يكن هناك اي شي
وبدأت تظهر العوارض على شكل  وضعه جيد جدا وهذا يدل على وجود شي ما ادى الى وفاته  

 . وقبل بخمسة ايام لم يكن هناك اي اعراضرشح وانفلونزا ومن ثم تغير وجهه  
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 س: ما هي االعراض التي ظهرت عنده؟ 

هذه    ج: تكن  ولم  للجميع  ظاهرة  االعراض  هذه  كانت  وقد  الضعف  ثم  ومن  والرشح  انفلونزا 
وليست متسلسله   سريعةالعوارض اعراض انفلونزا او رشح او مرض عادي وضعف عام بطريقه  

   .ى الى وفاته وال يوجد اال السمدأما  ءوهذا يدل انه تعرض لشي

دلى لك بحديث بان اليهود وصلوا له  أهل يام  أ قبل خمسة  الغرفة س: بما انه جاء عندك على 
 ؟ المقاطعة او انه تسمم او سمعت من شخص اخر او هل كان يثق بشخص غيرك في 

اليهود ان    دخول سنوات بحال    3وبقيت عندي مدة    حقيبة الرئيس ترك عندي    ج: ما اذكره ان 
وكانت    عهيال يضعوه على االرض وتكون اهانه للشعب الفلسطيني جمي  بفتحها وذلك لك نقوم  

وجا غاز  برمي  اليهود  وقام  اذا حصل  النه  وذلك  اكسجين  مادة  فيها  وكانت  وا  ؤ تحت سريري 
العتقاله فحتى ال يتبهدل وعندما جاء ابو مازن قمت باخراجها بحيث انني ال اريدها ان تبقى  

 . وال حتى لخمس دقائق المقاطعةفي 

 س:هل كان يعرف بها الرئيس؟ 

وبدأت    المجندةعطاني اياها وكانت في الحصار فعندما جاءت  نعم فان ابو عمار هو من ا   ج:
 . وذهبت لتبلغ وكان الرئيس مصمم على الموضوع فهربت  الحقيبة تتحدث عن الغاز اظهرنا لها 

 س: اليهود كان عندهم علم بها؟ 

بها واعتقد    أشهد  اوان   ،سرهأفكان ابو عمار يريد ان يتفجر المبنى اذا ارادوا ان يقوموا ب   نعم    ج:
فهو بحد ذاته قال    الحقيبةوضوع انه تم وضع  م ايضا كان مطلع على ال  الطيراوي   ن ابو حسينأ

وال  ار  ن سري فسوف تكون اهانه للشعب الفلسطيني لالبد وقال انه الأانه اذا دخل اليهود وقاموا ب 
وكانت جاهزة   سنوات  3وبقيت موجوده تحت سريري    تالعار وانا من شده الموقف حقيقه دمع
قاموا   الحصار  فك  انه عندما  ات   بإحضاروحتى  لكي ال  وذلك  واحده  لي  ثر أكمامات واحضر 

عندما اقوم بازالتها وهذه احدى االمور التي لم يكن اي احد يعرفها عن ابو عمار فلم يريد ان  
  .عمار اسير وكان مصمم على االستشهاد يكون ابو 
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 ثانيه ام انه اعتمد عليك فقط؟  حقيبةس: هل كانت هناك 

   . ج: ال اعلم

 ؟ ما هو توقعك عن طريقة دس السم للرئيس؟ عن طريق ادويه او اكل او شراب  س:

او بعض انواع    كوالته و بغرفته واعتقد انها الش  يأكله  ء يخص غرفته وشي  ء ج:انا قناعتي انه شي
االضعف هي غرفته ولماذا اعتقد بانها    والدائرةوذلك النه لم يقم بمشاركته بها    كوالتهو من الش

كوالته فال يظهر وممكن ان  و اذا قمنا بفحص الشو ياكل منها ابو عمار    ألنهكوالته وذلك  و بالش
 . العلبة جميع يكون السم موضوع في حبه واحده تناولها فليس من الضروري ان يكون السم في 

الشت نا غير مقأ  س: السم تم وضعه في  بان  تم ترتيب  كوالته لسبب واحد وهو  و نع  اذا  انه 
الشو الش تبقى  ان  الممكن  فمن  معين  بوضع  يتم  و كوالته  ولم  مكانها  موضوعه  لليوم  كوالته 

 ؟ هي مطلب اسرائيلي وامريكا المحددة والمدة وفاته؟تناولها ولم تكن هي السبب في 

فتره  ج: يعطوا  ولم  محدده  مده  هي  في    والناحية  نعم  العاملين  احد  عن  سمعت  انني  االخرى 
 . المطبخ انه اختفى فترة ولم يظهر ومن ثم وجدوه في منطقة السبع 

 س: ما هو اسمه؟ 

ولكن اعتقد بان المطبخ مستبعد وذلك    عالقةانا احاول ان احضر اسمه لربما ان يكون له    ج:
ولم تظهر اي عوارض من االعراض التي ظهرت عند الرئيس عند  معه    يأكلالن الجميع كان  

تدور حول   االحتماالت  ولكن كل  ابو عمار  بالرئيس  المحيطين  احد من  وذلك    كوالتةو الشاي 
منها في غرفته وكان ابو عمار عنده شي    ويأكل  كوالتةو شمن اشخاص غربين    كان ياخذ  ألنه

 . من اي شي يأكل في االكل ولم يكن   من الزهد

من اي احد و    كوالتة و ش س: هل الحظت ان ابو عمار كان منضبط في اكله وممكن ان ياخذ  
 انه كان ياخذ من طرف واحد؟

 . من اكثر من طرف يأخذ معينه فكان  جهةج: ال لم يكن منضبط من 
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 س: من مين؟ 

 . ج: المسؤولين ولكن ال اعرف االسماء

 ابو عمار من باب الشك؟  يلسنوات هل فكرت كيف اغت 6ك مدة  لس: اثناء اعتقا

بشكل    وبين الناس   االخيرة كان ابو عمار شبه منعزل ولم يكن هناك تواصل معه  الفترةفي  ج:
من   العدد  هذا  هناك  يكن  ولم  عليه  يترددوا  االتراك  وكان  يأس  شبه  حالة  في  كان  مباشر 

 . والتردد عليه فكان الوضع العام والوضع السياسي غير جيد يزيارته  ن االشخاص الذين يقومو 

 االحباط سبب مقتله؟ س: هل من الممكن ان يكون 

كن ان يكون  ذ في التعامل معه فمم ذو الكم من الش يكون هناك هذا طبعا ال يوجد شك فعندما  ج:
شعور او تهديد عند الناس بان هناك خطر في الذهاب عند ابو عمار بحيث ان ابو عمار كان  

 .األخيرة الفترةمتروك في 

 ثق منهم؟ تمن االشخاص المسؤولين عن غرفة الرئيس ابو عمار بمن ال  س:

من االتهام وتترك الفاعل حرا   تتهم شخص ويكون بريء  دتتهم احد فقانت ال تستطيع ان    ج:
 . عند ابو عمار  Busniessبحيث انها صارت

 ؟   businessثق من ال  تبمن ال  س:

كنا بالحصار وقام الشباب   ط فيهم جميعا وانا ال استثني احد ونحن رأينا عوارض معينه فق  ج:
خلية على    الشعبية   الجبهة  بإحضار  لكي    البوابةووضعوهم  لنا  فقو   ألخذهماليهود    يأتيوذلك 

 . للرئيس ابو عمار ونزل سريعا وطلب ادخالهم وقال لهم بدكم تفضحونا

   نابلس؟س: لقد احضرتهم المخابرات من 

   .ج: نعم 
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 السم ومن ضمنهم احمد سعدات؟ اس: لقد تم االعتراف بهذا الكتاب ان المخابرات احضرتهم ب

رام هللا فعندما حصل االجتياح دخلوا على المقر ولكن  نعم ولقد كانوا في مقر المخابرات في    ج:
ال فتم  احمد سعدات  المقر هو  في  كان محجوز عنا  افراد لقمن  احمد سعدات ومع  بين  ما  اء 

مطلبون وان اليهود يريدون اخذهم ففعال تم وضعهم    بأنهمضغط  وبما انه كان    الشعبية  الجبهة
في   ب   البوابةعند    الغرفةعندي  ويبقوا طالعين  اوكان  ياخذوهم  ان  للباب  بدفعه  اليهود  ستطاعة 

 . ولكن ابو عمار لم يقبل بهذا

 من الذي وضعهم عند الباب؟ س:

 . المقاطعة المسؤولين الموجودين في  ج:

 س: هل بامكانك ان تعطينا اسماء معينه؟ 

العبدهللا  ،الحج اسماعيل   ج: وابو حسين والعميد غازي مهنا    وفيصل وصالح وسامر ويوسف 
 . وغيرهم

 المقصود من الذي حدد؟ س:

 . ان اقول من الذي حدد بالضبط  أستطيعج: انا ال 

ضمن    س: حدد  الدائرةمن  انت  الظروف تالتي  ضمن  وذلك  بهم  تثق  ال  الذين  هم  من  ها 
 واالنفتاح االسرائيلي؟  المحيطة

بحيث ان ابو    ثقةصعب ان نقوم بتحديد اشخاص معينين ولكن بشكل عام لم يكن هناك    ج:
ببعض االشخاص   يثق  يكن  ولم  امامهم  يقول  كان ال  يقول شي معين  ان  اراد  اذا  عمار كان 

 . دينو الموج 

 س: من هم االشخاص الذي كان ابو عمار ال يثق بهم؟ 

لقد    ج: ي ابو سعود فكان  أن  مرتين    رأيتانا  يجعله  امامه وال  الباب  يغلق  الكالم  الرئيس  سمع 
   .الخاصةوهذه مشاهداتي 
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في غرفة السيد الرئيس وليس في المطبخ بحيث ان الجميع كان    لقد قمت بحصر الخلل  س:
ا  يأكل نفس  معينه  من  دائرة  الرئيس  غرفة  في  ويوجد  من   لإلشرافلطعام  كان  فمن  عليها 

الرئيس بدون ان يسال اي شي  السيد  الدخول على غرفة  ومن كان    االشخاص مسموح له 
دخول   عليه  ب  الغرفةممنوع  يقوم  الذي  الشخص  الشكوالته  إومن هو    ابو عمار  لألخيصال 

 فنريد منك ان تعطينا مؤشرات نستطيع ان نسأل من خاللها؟  وعددهم

الموج   بالنسبة   ج: جميع  فكان  عمار  ابو  الرئيس  غرفه  يستطيعون  و لدخول  الطابق  في  دين 
وابو سعود وعماد ابو الدخول الى غرفته والمرافقين الصغار مثل يوسف العبد هللا ورمزي خوري  

فكان    أحدؤول ال  من ماهر الشرف وغيرهم ولكن من هو المس  ريهاوالسكرت   زعبيزكي ومنير ال
 .للغرفةن هناك حرمه تدخل عند غرفة السيد الرئيس ولم يكالوضع طبيعي ان 

يقوم   ان  اسمه  تردد  من  وليس    شكوالتة   بإحضارس:  زيارته  جميع  في  الرئيس  للسيد 
 بالضرورة ان تكون قد شاهدته بعينك؟ 

للسيد الرئيس ولم اعرف من هم    شكوالتة  بإحضاراعرف ان هناك اشخاص كانوا يقوموا    اج: ان 
  .ولكنني هكذا سمعت ولكننا حددنا موضوع الشكوالته وذلك لتصغير الدائرةبالضبط 

 شكوالته له؟  بإحضاراالولى تقوم  الدائرةس: بما ان السيد الرئيس يحب الشكوالته هل كانت 

الشكوالته له فيجب ان تسالوا عن   بإحضارلدائرة االولى تقوم  ااكيد كان هناك اشخاص من  ج:
لها وهذا مجرد استنتاج ان الشي الممكن ان  ئرة او من داخ مصدر الشكوالته سواء من خارج الدا

ه  يتسمم السيد الرئيس به هو شي يتناوله هو وحده وقد تكون الشكوالته او اي شي اخر يتناول
اشياء   عن  اتكلم  فانا  غرفته  ابفي  الفقط  حبة  مثل  منها  ياكل  كان  عمار  والصنوبر  باباو  ي 

في   فالشك  منهاالمحروق  ياكل  احد  اي  يكن  لم  التي  يخص  ا  لمواد  الذي  الجانب  من  فهذه 
دبس   به  موضوع  صحن  امامه  كان  انه  بحيث  عمار  ابو  يخص  اخر  شي  ويوجد  المطبخ 

ياتي وياكل منه   التي  وطحنيه فال اعتقد بان المرافق مثال سوف  المواد  العديد من  فكان هناك 
 . ان ندس بها سم معين ويكون هو الوحيد الذي ياكل منها باإلمكانكان 
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في رام للا فمن    17االشخاص المحيطين بابو عمار بحكم معرفتك انت بما انك قائد    من س:
دين كان يستطيع ان  و له دائرة عالقات اوسع يستطيع ان يذهب وياتي ؟من االشخاص الموج

 يقيم عالقات وكانت مريحه في حينها ويمكن ان تكون ثغره؟ 

الفترات   يكون    فأحياناج:حسب  ابو سعود  واحيانا  العبدهللا  فايز  يوسف  واحيانا  مستلم كل شي 
االولى نستطيع ان نجد كل    الدائرةفمن خالل هذه  البعيد عن الجو يكون عنده علم في كل شي  

 . األساسيةالثغرات ومن خاللها يتم تجميع المعلومات 

دين معروف عنه انه ال يملك اموال ومره واحده حصل معه و من ضمن االشخاص الموج  س:
من الرئيس ابو عمار وممكن ان يتم    القريبةالكثير من االموال فمن تشك فيهم من الدائرة  

او بعين   وغير جيده  سيئةدين بان سمعته  و وتم التداول بين الموج  عنه  ه او من سمعتؤ شرا
 ؟ غيره او حسد

يكن معه    92ابو سعود في سنة ال  فمثال    ج: يملك    دينار  20لم  بانه  يقول  مليون    7واالن 
فكان ابو عمار ال يعطي    الراتويوسف العبدهلل معه وجميع الموجدين معهم اموال وماليين الدو 

من االموال نعم فلقد اصبحت تجارة ولكن تجاره من اين هل هي من ضمن الدائرة   الكمية هذه  
 . حول الرئيس ابو عمار  الموجودة

من   ومحبته    المحيطة  ائرةالدس:  عمار  ابو  رغبة  يسوق  ان  يمكن  كان  من  عمار  بابو 
 للشكوالته عند االخرين؟ 

من    ج: االشياء  تفاصيل  على  تحصل  ان  الغو يمكنك  وادق    ووه   لجهاد  شي  كل  يعرف 
وهو يعرف من يحضر االشياء ومن يرسلها ولقد تحدثنا انا وهو عن شخصية معينه  التفاصيل  

   . شكوالته للرئيس ابو عمار بإحضارال اذكر ما اسمه ولكنني كنت اشك بها قامت  
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المسؤولين    س: من االشخاص المحيطين بابو عمار كان حريص ان تستمر العالقه مع احد
 واصحاب االموال؟ 

فمثالا  كان  ر   محمد  ج:جميعهم  ويعتمد حسب  مغلف    معه شيد  المال  من  مبلغ  وفيه  لكل شهر 
 . الشخص ونفوذه ولم يكن هناك مسؤول واال وكان معه هذا المغلف كل شهر

 االسرائيليين؟ مع  العالقةس: ما هو المدى الذي وصل اليه محمد رشيد في 

 . مع اليهود  الفلسطينية السلطةمن ابو عمار ومن كل   أكثرلقد كان يمون  ج:

ان يتم الدخول له من هذه   ممكن من هو اكثر شخص  اتك االولى وحسب توقع الدائرةمن  س:
 ؟الثغرة

  وذلك النه   المالية  الناحية انا اريد ان اقول انه ال احد من المسؤولين يمكن الدخول له من    ج:
التحرك   يستطيع  ان  او  يغادر  ان  يمكنه  بحيث  امنيه  ناحيه  من  ممكن  ولكن  امكانيات  معهم 

وا  ن مبلغ من اجل عمل مثل هذا العمل فقد يكو   يأخذفال اعتقد ان احد سوف يرضى ان  بحريه  
 . اخذوا امتيازات اخرى غير ماليه

 س: االشخاص الذين حصلوا على االموال مقابل ماذا؟  

االولى ولمصلحة عدم قتل ابو عمار بحيث    الدائرةنعم يجب ان يحصل على خدمات من    ج:
االولى فكانوا جميعا    الدائرةوانا اتحدث عن اشخاص موجودين في    الفرصةان الرئيس اتاح لهم  

 . مع امريكا ومع الخارج مفتوحةلهم عالقات 

ايام من مرضه    س: قبل خمسة  للرئيس  قد تسمم  لقد حددت وبناء على رؤيتك  انه  االخير 
 وحددت انه عن طريق الشكوالته؟ 

   . ج: كثغرات فانا ال اعتقد انه عن طريق االكل
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كانت سوف تظهر عليه    س: ما اريد التوصل اليه ان السم لم يكن من فتره طويله وذلك النها 
ابو عمار   الرئيس  عند  يدخل  ان  ممكن  قبل مرضه من  اسبوع  او  اسبوعين  قبل  االعراض؟ 

 ويعطيه السم؟ 

 . ج:هنا يجب ان نبحث

 س: ولكن ممكن ان يكون تسمم قبل مده ولكن االعراض لم تظهر؟ 

افتر  نضع  نحن  جااج:  الذين  االشخاص  من  بدراسة  نقوم  ان  ويجب  ابو  ؤ ض  الرئيس  عند  وا 
 .عمار قبل مرضه ومن احضر له الشكوالته او غيرها

 س: ال يوجد شخص معين موجود في بالك؟ 

 . ج: يوجد ولكن اريد ان استفسر واتأكد 

هي   اسرائيل  ان  اعلنت  وسياسيا  ان    المسؤولةس:اعالميا  نريد  نحن  ولكن  الموضوع  عن 
 هو القاتل؟  فقط يكون فلسطيني الوسيلة او  الواسطةنعرف ما هي 

 . ج:التقرير الطبي لم يؤكد ولم ينفي انه سم

 خالد اسالم عند السيد الرئيس في غرفته؟ او دخل عنده؟  رأيتهل  س:

انا لم اراه ولكنه شخصي  الدخول الى غرفة    السهولةذات مال ومسؤول وانا قلت انه من    ةج: 
 . السيد الرئيس

 وبعدها استفرغ هل كنت موجود في حينها؟ س: يوجد وفد من سلفيت زار السيد الرئيس 

ولكنني سمعت انه تقيأ وتعب وظهرت عليه    القاعة في    أكنولكنني لم  ج: نعم كنت تحت انا  
 .العوارض

هل مر عليك مجموعه كانت تتردد على المقاطعه؟ مثل عصام الطاهر ومجموعه كانت    س:
 عند السيد الرئيس وابو وضاح مثال وعبد الرحمن الترك؟  تأتي

 . الحصول على اسمائهم  وباإلمكانكانت مجموعه معينه يترددوا عند السيد الرئيس  ج:
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 له؟   احضر شي ما احد تعلم ان اعشاب وهلس: هل استعمل ابو عمار خلطات او 

   .ج: ال اعلم ولكن طرق السم كثيره

 فايز حماد؟ س: هل عندك مالحظات عن 

 . كلهم كانوا يعملوا بزنز وابو سعود كذلك ج:

 يقوموا باعطاء مغلفات ؟  غير محمد رشيد س:هل كان هناك اشخاص

النفوذ كانوا يعطوا دون حول ابوعمار  و هدايا للمسؤولين الموج   ج: وهللا ال اعلم ولكن اصحاب 
مبلغ   مقابل  عمار  ابو  مع  بتصويره  يقوموا  ان  االموال  اصحاب  مع  يتفقون  كانوا  انهم  بحيث 

ومن ثم تجارة االرض بالتزوير على السيد الرئيس بحيث يقولون له بان     100.000معين مثال  
يساوي   الدونم  سعر  ويكون  عليها  االستيالء  اليهود  ويريدون  للقدس  االرض  دينار    100هذه 

للسيد هو    يقولون  الدونم  ان سعر  االموال    10.000الرئيس  ونهب  السرقات  تتم  كانت  وهكذا 
 . ومثل هذه القصص

االولى التي ممكن ان ينفذ من خاللها من له    الدائرةفي    الموجودة  المالية  الثغرةس: اين هي  
 في ازاله الرئيس ياسر عرفات؟  سياسيةرغبه 

انا اقوال انه يجب ان يتم التحقيق مع هؤالء االشخاص فعندما استشهد الرئيس ابو عمار    ج:
لتذبذب له فهذه تسرع عملية كشف اي   وقد تظهر هناك حقائق    حقيقةفلم يعد هناك اي شي 

 . اخرى 

 س: ما هو تاريخ اعتقالك؟ 

 2006-9-5ج:

 ما هو تحليلك لسفره المفاجئ؟   للدكتور يوسف عبدللا س: بالنسبة 

 . يات بانه قتل الرئيس اج: وهللا سفره المفاجئ اعتقد انه شعر بالخوف وذلك بسبب ظهور دع
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 لدكتور يوسف؟ لس: هل عندك تلفونه 

 . ج: االن ال 

 س: سابقا هل معك تلفونه؟ 

 . ليوسف العبدهللا الخاصةلع على كل االمور ج: ابو عطوان كان مط

 س: هل كان معك سابقا تلفون يوسف العبدللا المباشر؟ 

 ال   ج:

 ؟ س: كيف كان انطباعك عن حرس الرئيس امنيا ومهنيا

وكانوا يترتبوا ترتيب اداري بناء على شهادات شخصيه فلم يكن هناك  ين  كان جميعهم اداري  ج:
   .مهنيه وكانت مزاج شخصي

 قام بها السيد محمد دحالن ومحمد راشيد هل كنت موجود في المقاطعه؟  س: يوجد زياره

 . نعم كنت موجود ج:

 ؟الزيارةس: ما هو تقيمك في هذه 

ان ابو حسين كان جالس مع    والقصةكثيره ,    المقاطعة ن في  ي لي ي ان وسائل اتصال االسرائ   ج:
وكان وقال البو عمار وطلب ابو عمار احضاره    جبريل  سعدات بدون معرفه اي احد وعرف به

   .هناك الكثير من االمور التي كان يتصرف بها ابو عمار مكرها اخاك ال بطل

 فايز حماد ايضا سافر فما هو تقيمك الشخصي؟  لألخ بالنسبة س: 

يعرف   ان  يستطيع  حسين  وابو  المخابرات  عند  محبوس  كان  التفاصيل  ج:  كانت  كل  بحيث 
المالية   بالسيد الرئيس شركه   المحيطة   المجموعة  اموال وكانت هناك كشوفات تذهب الى وزارة 

 . واحد وتوضع تحت بنود معينه   30او  20وكل شهر كل مسؤول كان له كشف 
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 السماء؟ س: ما هي ا

   .اسماء وهميه وبدون ارقام هوياتج: كانت 

االعرا  ما هي    ضس:  ايام  قبل خمسة  الرئيس  السيد  وبين    المدةالتي الحظتها على  بينها 
 وفاته بتواريخ؟ 

 . بوع وقبلها بخمسة ايام جاء عندي سايام وبقيت العوارض مدة ا 10لم يكن هناك  ج:

 ؟ بالشنطة س:هل كان احد غيرك يعرف 

 . ج: كان فواز 

ال   من  شب  هناك  ان  يقال  في    17س:  ايضا    المالصقة  الغرفةكان  عنده  الرئيس  بغرفة 
 ان لم يقم محمود عوض بالتفجير ان يقوم هو؟  ألنه وذلك   حقيبة

   .سنوات تحت فراشي 3بقيت عندي مدة  الحقيبة ج: ال اعلم ولكن 

ان    بإمكانهس: هل كنت تعرف ان ابو عمار عنده وسيله اخرى غير التفجير في حال فشلها  
 وبتالي تنتهي حياته؟  يأخذه

 ال اعلم   ج:

س: هل من الممكن ان يوجد في غرفة ابو عمار اغراض اخرى ممكن ان يتناولها ابو عمار  
 غير الشكوالته؟ 

 . األدوية اه ممكن مثل  ج:

 س: هل دخلت غرفته؟ 

 ج: ال 

سواء اناث او    العيادةفي فتره الحصار؟ وهل دخل غرباء على    العيادةمن كان يداوم في    س:
 ذكور ومتضامنين؟ 
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 نعم   ج:

 ؟ بالعيادةس: هل كانوا يناموا 

 ج: نعم 

 كانت امنه وذلك لوجود ادويه فيها؟  العيادةهل بتقديرك  س:

 ج: ال لم تكن امنه 

 دواء ؟  ألخذ العيادةس: هل كان ابو عمار ينزل على 

 ج: ال طبعا  

 موجود؟ س: عندما تم خلع الضرس للسيد الرئيس هل كنت 

 ج: نعم  

 س: من هو عامل المطبخ الذي اختفى وتم ايجاده في السبع؟ 

 . قديمةولكنها فتره  ج:

 ؟ شخص غير اشرف س: 

 . أتأكدج: ال اذكر ولكنني سوف 

 الدائرة لعدد من العاملين في    باألموال  مليئةباكياس    يأتي لقد قلت ان خالد اسالم كان    س:
 ان تعطينا اسماء االشخاص؟  بإمكانك االولى هل 

   .جهاد الغول بامكانه ان يعطينا االسماء  ج:

 س:هل كان فيصل احد االشخاص الذين كانوا ياخذوا اموال؟

 . اكيد والحج اسماعيل وانا استطيع ان احصل على االسماء من جهاد ج:
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 ؟ وكان يشعر بالخوف لماذا جاء حسن سالمه على المكتب س:

مره هجم عليه على البيت وضربوه وهو يقول انهم جماعة خالد اسالم وانا التقيت به وطلب    ج:
   .وانا ال اذكر انني اعطيته للحماية مني سالح وذلك 

 س: لم تعرف ما هو سبب التهديد؟ 

 . ج: ال اعلم

 س: كم يوم بقي؟ 

ال ثم سافر وفي حينها زاره ي ولم يبقى طو وجاء كحمايه من ابو عمار له    او اربعة ايام  3ج:  
 . علي اخوه جاء من مصر

انه كتب تقرير في شخص مستلم  س: تذكر عبد الرحمن بحيث  اول ما استلمها    البناية هل 
  ا التقريرن ومن ثم اخذو يلييبالحرس عن شب كان يعمل مع االسرائ  الخاصة  يوسف العبدللا  

 ؟ وتم اخفاء الشب 

   .ج: عبد الرحمن )ابو النوب( ممكن يعرف 

تعلم   الرئيس فهل  السيد  دار حديث عن ظرف كان موجود في غرفة  الرئيس  بعد وفاة  س: 
 عنها؟ 

التي    حقيبة ج: بعضهم قالوا ان هناك اغراض خاصه بابو عمار اختفت ولم تظهر مثال قالوا  
   .تحتوي على االموال هي التي يحملها يوسف العبدهللا وقالوا عن اختفاء هدايا

 س: كيف فرغت غرفه ابو عمار؟ 

  . ج: ال اعلم ابو فواز كان يعلم وكان على اطالع 

 االشخاص الموجدين حول الرئيس هل لهم شقق في رام للا؟ هل تعلم بانه  س:

 ج: ال اعلم 
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 المحيطين بالسيد الرئيس وذلك للدخول الى اسرائيل؟  لألشخاصمن كان يطلع التصاريح  س:

 ج: ممكن ابو زكي  

 س: من كان يرافقهم او يطلب منهم السفر؟ 

 . لينو ج: جالل ناصر الدين ومعه معظم المسؤ 

 أخرى؟ أقوال أو مالحظات لديك هل: س

 . الحقاا   استفسار ألي جاهز وأنا أل الحالي الوقت  في: ج

 

 (. 2012-3-14) وتم التوقيع عليها بتاريخليت عليه أقواله بمعرفة اللجنة واقر بصحتها ت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


