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 اليمين القانوني بعد تأدية 

 بسام توفيق خليل أبو شريف. اإلسم:

 ستشار الرئيس أبو عمار. م الوظيفة:

 شار. تمس طبيعة العمل أثناء حياة أبو عمار:

 وحتى استشهاده. 1987 تاريخ العمل خالل تلك الفترة:

 .  0599490000،    0599590000 الهاتف :

 هذا معي. و   0599681111،   مع مرافقي 05996966666

 الديوك. –أريحا  العنوان :

أجل الضغط    أم منجسديًا    هل انهاءب: هل كان الحصار مخطط له من أجل انهاء أبو عمار سياسيًا قس
 ؟ عليه لتليين مواقفه 

باالس  ج: عمار  ماذا  من    جابةأبدا  ابو  لي  الى  قال  جئنا  أنا  عندما  الخليل  تسلمنا  بعد  معه الضفة،    كنت 
موضوع  ألن  مرتاح    غير  أشعر انهسلمنا الخليل بدأت  عندما  معارضة الكارهين،    من  رغمعلى ال  ليكوبترباله

عند المقاطعة    ليكوبترباله  هبطنا،  ا  مرتاح   لم يكنقات و اقصة كبيرة بداية التراجع عن تنفيذ االتف كان  الخليل  
  ت وكان  ،ما ا  ضاغط يون االسالم  وقتها شكلو تحرك، العلى قادرة  غير سيارةالكانت مستقبلين ومن كثرة عدد ال

، كان اول مرة  ودخلت انا عندهغزة كالعادة    الى   االفطار مع اهالي الخليل وعدنا  وتناول ابو عمار  رمضان
نني  أل  لكالميمع  توكانوا يطلبوا منه ان ال يس كان في مؤامرات ضدي    ألنه   كما في السابقمعي    يعود ويتكلم

ا   مرتاح   لست رأيك انا    ما هوقال لي  ي يستطيع أن يتوصل لنتائج، فعقل  وأنني بالسياسة دائما  أعتقد انخرفان  
تم االتفاق  ي  تال بالوتيرة    تنفيذ االتفاق على االقل  لوافقوا على  الجماعة جديين  لو كان    ه ألنفقلت له وال أنا  

بكثير والمنغصات    ألن  عليها اقل  انا    كثيرةالوتيرة  بأمور غير مهمة يعني  تتكلم أراك مشغول    من دون أن 
 يشغلوك  أن  ن هم يريدو ،  سيارةل  لست ميكانيكيانت قائد،  ،وغيرها من االمور،  vipك    وليست من اختصاصك

يريدون أن يشغلوك و اسواء    المغاطس  ذهبه المحيطين بك  التي تحضر لك  االجراءات االسرائيلية  ألشخاص 
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بيتي  فقلت له و رام هللا،    الى  احزم امتعتك سنذهب ي  ل   لااألمور، فق  تنشغل بها، هكذا بدأت   يهذه االمور لك
  كان يريد أن يعود ألنه    أجرتهيدفع    يوم وفاته  مكتبي وبيتي الىوبقي  ،  قال لي اتركهم ألننا سنعود ومكتبي  

برام هللا   نحنو  هلحضور  ودعانييوم شمعون بيرس عمل مؤتمر سالم بتل أبيب وذات ، األمل لم يكن فاقد لغزة 
يضحك  وهو  شمعون بيرس    مها فاقترب مني  خر السهرة كنت انا وزوجتيآفي  فذهبت و ،  2001في بداية ال

ابو شريف،  ويقول   ابو شريف مسس  أتمستر  أريد أن  معك بموضوع على جنب وال مانع ان   كلمفقال لي 
  نعم  هل ، قلت يةجد بقصة الدولة  أنه يتعامل مع يبدوقال لي صاحبك فوقفنا على جنب ف تكون زوجتك موجودة

قال لي: وال مسؤول  ف  من المشروب   سينمتناول كأوكان    سأقول لك أمرا  ي  ل  قالفيعمل دولة،    ويريد أنطبعا   
حكم    بل يكون قصده عن دولة  اليقصد  الدولة    دما يتكلم عن موضوععن  الحقةة والسابق ال  هحياتفي  اسرائيلي  

ه  ، ففهم عنا  بديال  أحضرناها لتكون تحت امرتنا وليس  نيابة عنا    تحكم ل   منظمة التحرير  وعندما أحضرناذاتي  
به ليس موجودا   ي  ذ ال  ذاه  ان اداري   نحنباتفاق اوسلو وال قصة حكومة وال مجلس و يعمل  متفقين مجلس 

)االدارة    وزارات بدل الحكم المدني انتموليست  ، وادارات  تشريعي  هو أطلق عليه اسم  مجلس تشريعي  وليس
ال  قلت له، فأنا  تتعقد األمورسوف    االو   ذلك ال يوجد ر من  ثالمدنية( أك وقعت  ي  ذ سيد شمعون بيرس انت 

اقول البو    ال أستطيع أن ، انا  مزق غدا  اليوم و   عوق  مل  يعا التاريخ كيف  تعرفو ال    لي انتم  قال ف،  على االتفاق
يا ابو    فقلت له،  فطلبني لمواجهتي،  بنسخة منه  ت واحتفظتقرير    له  كتبت فبنفس الطريقة،    هذا الكالمعمار  
بالمناسبة انا  رابين، و وهو  يمشي باالتفاق    أن  ممكنمن الي كان  ذ الرجل ال  اقتلو   يؤتمنواهؤالء ناس ال  عمار  

مقتله قبل  مقتل رابين  علنا  في هولندا    4ب    توقعت  العرب ن  ي االسرائيلي   وسخروا منيأشهر  انتم  لي  وقالوا 
دائما  العقلية  ف،  بتنفيذ الحل  تباطأ  ألنه  وبالفعل حدث ما توقعته وقتلوهنقتل بعض،  ال    نحنبعض اما    ن تقتلو 

تخرج    األفعى  يجعلوهذا    بتنفيذ الحل    طأاذا تبا  التي تقول انه  العقلية  يعرف هذهوأبو عمار    هكذااالسرائيلية  
أن    من يعني  والمتطرفين  جحرها  الللوراء  ايشدو   يعودوا  النقطة  الث،  عمار  تانية  ابو  عند  التخوف  سببت  ي 

االسرائيلية أول مرة منذ    في هيكلية هيئة األركان االسرائيلية، هيئة االركان   لم يكن احد منتبها  لهي  ذ التغير ال
النص  تأسيس من  أكثر  الصوف  فاسرائيل  القبعات  من  يرتدوا  أنهم  يعني  ال  وهذا  جدا   مع   نيذ المتطرفين 

 أحد   كنلم يي  تالو الفترة    حدثت في تلكي  تمع الترحيل، والقصة الفقط بل ايضا   الدولة    ليسوا ضد الترحيل،  
تصل الى طخ بين باراك أن  كادت  و   ء، قصة مصر بسيناقصص ال  هذه  مثلب  هتميينغير م  ألنهم لها  ا   منتبه

  ت وأطلق األوامر  واوأصدر  على األرض  ااألركان تصرفو و باراك منع اطالق النار على المصريين ألن واالركان 
ألن لهم    النار  قال  المس  هذهباراك  ممنوع  ديفيد  ديفيد،  قالو ف  بها  كامب  وبكامب  فيك  طز  له  قضية    ذهها 

لي بين  ر العسكر هم وراء التنظيم البرامت  وهؤالء  ،يتصرفواغوريون العسكر    ول مرة من أيام بنأل  ألنه  خطيرة 
ألبو عمار اسم رئيس التنظيم في المستوطنين،    أحضرت جرائم االغتيال والقتل، و   ينفذون   نيذ المستوطنين ال
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،  ال تظن انك بأماناسمك على القائمة مؤجل    بأني كتبت فيها رسالة ألبو مازن  ت وللمعلومات المرة الوحيدة ال
  د عندي اسمه ولكن االن و موج على القائمة غير مؤجل وقلت لهم اسم الشخص كذا    ايضا  واسم سالم فياض  

اذكره التنظ  ال  الهو رئيس  ييم  لكن    ذهنفذ هذي  اسم مستوطنين مسلحين  لهم صفة  جميعهم  العمليات تحت 
بالجيش   الضباط  هم  رسمية  التنظيم  هذا  فراغهم  ال  االني  ذ بوقت  وهو  نتنياهو  تصرف  يصدر ذي  تحت 

شخص ضعيف جدا  جدا   يقتل خالد مشعل، ونتنياهو هو  أن  ي حاول  ذ ي قتل رابين وهو الذ األوامر هو ال
عنتيبي  ي  ف  بالعائلة وهو قتل  الرجل الشجاعكان    يوناتانأما أخاه  ،  ضعيف الشخصيةرجل    انه  تهومتهم بعائل

، يعوض    أن  يحاولفهو  "دبل"  نتنياهو  ةفأصبحت عقد  االغتياالت  بقصة  أنه قوي  ويثبت  ضعف شخصيته 
مر  أي ة المصغرة فرديا ، فهو  الوزار منفردا  دون العودة للوزارة أو حتى  رئيس الوزراء    ه ذ موساد يستطيع أخالقرار  و 

يهودي وهذا مخالف   شخصا  نتنياهو  يقتل  وهنا المفتاح كيف  يؤمر الموساد،  من المستوطنين و التنظيم المسلح  
م مترا   من سل    ، الفتوى تقول:يني ألبو عمار كيف أخذ الفتوى من كبير الحاخام  وكتبت بالضبط    لديللدين انا  

عدو تسقط عنه يهوديته، لذلك سقطت اليهودية عن شارون وعن رابين النهم  من أرض اسرائيل التي حررت لل
نتنياهو في قصة تصفيتهم،    لهيلجأ  ذي  ي حرروها للعدو هذا االجتهاد التمتر او أكتر من األرض ال  اسلمو 

ثاني   الثالث  أما  ابو عمار يتخوف،  جعل  هذا عامل  أبو عمار جزع من مواقف   ،العرب فهو    العامل  كان 
  ا  ابوعمار مستند   كم كانيتصور  ال أحد    هأحبط  فقدان العراقو   ،حسني مبارك لعب دور محبط جدا  و العرب  
على اخر مبلغ اعطاه صدام البو عمار كان  وصدام كان رجل وانا شاهد     ،لصدام  يلجأ  ينزنق  وعندمامعنويا   

العراق   عن  تدين  العراق  اجلكمبياالت على  باالول    أن  من  وأبو عمار  ذلك،  أنسى  ابو عمار ال    لم يسند 
تسأل  سمحلي ياسيادة الرئيس بكلمة انت  ا  قلت لهانا عارف وضع العراق، فأنا  ال يجوز  أل    وقال له  يرضى

لماذا ال  بو عمار  ألفقال  يعطي أسر الشهداء    ال يوجد معه لكيوهللا جيوبه فارغة    كيف هي جيوبهأبو عمار  
تكسرت   يهجناح   ، فهو شعر انتدفع لمنظمة التحريرمليار دوالر دين على العراق    اهواعط  تضايقتقول فهو  

، هيسمعو   ال  ت االمور، واذا ماتالخاص بهمعليه باالتجاه    اويضغطو   ه ينهشو   على ان  ون السعوديون قادر   وان
وال رفضوا كلمة    منهم وال حتىلم تخرج    فيهيقصف    كان  شارون   هم لم يعرفوا أو يكونوا على علم عندما يعني

سميه األنكى بالتأثير على معنويات أبو  أي انا  ذ العامل الو   .جد كلمة رسمية خرجت منهمن  ملو   وال استنكروا
  عن  انت اذا خرجت لن تعود وجميعه نقال  فيه  ابطو حي كانوا  المحيطين بهير من ثك فعمار هو العامل الداخلي 

  اد وعمل معركة تجريبية وانا شجعته كما ار   أن يفعل  ابو عمار مرة  واركلو ت  % كذب، ألنهم90أن    وانا برأي
لى  ع  ذهب وه،  ذ أخي هم لمعلى المخيم ولكنأن يذهب  معارك ومجازر مخيم جنين أصر   بعد فعليها وقت جنين  

هناك اشخاص محيطين به  وقتها، يعني  فهو جن  المخيم،  لى  ع  ولم يأخذوهالبلدية  لى  ع  هو ذ اخ  همجنين ولكن
تسمح   ماذا  ينقلوا  كانوا  من  تسمح اسرائيل  هم  ال  هوماذا  طبعا   ألنه،  كذب  نعرفباالخر    ذا  هي   نحن    ما 
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أن  ممكن  ال  لم يكن من  تقف  ال تستطيع أنين  أقف و ونعلم اين ت اسرائيل ودارسين اسرائيل والعقلية اإلسرائيلية  
 . سوءهاار في ظل الظروف الدولية رغم ابو عم يمنعوا

 ألبو عمار تهديدات اسرائيل؟  اكانوا ينقلو من هم الذين : س

ينقلوا له   من كانوا  ين همي االسرائيل  والذين كانوا يقابلوا،  ولكن انا أعرف أنهم من دائرته  َمْن،لست متأكدا     ج:
 معركة على قصة صالحيات ياسر عرفات. انفس الوقت خاضو في و  الكالم،

 بعد الحصار؟ الصالحياتقصة هل بدأت : س 

  يا رجل ما   له  اقولف  يرجف،  أدخل على ابو عمار أجده  عندما يخرج الشخص من عندهانا شاهد  و أل قبل    ج:
، أو تسمع كالمهم أو تصدقهمالرصيف أوعى تخضع  لى  عهم  عتستطيع ان تضعهم جمي  انت انت ياسر    بك

ال  هل  قلت  بفلسطين  اليرفع  ذي  الوحيد  انت  و تلفون  سماعة  حماس  مع  مشكلة  أحد يحل  انت    وليس  غيرك، 
 الشعبية.من الجبهة تريده  يذ لا ذ خأتو مع جورج حبش وهو مريض بعمان  تستطيع أن تتكلم االني ذ الوحيد ال

 ن؟ هم أطرافها ومع م نأ موضوع الصالحيات وم: كيف بدس

هي  بواشنطن    هل  ي رتبت ت والصلة ال  هأبو مازن كان على صلة بواشنطن وكانوا بواشنطن ينصحو   أساسا    ج:
أك  باسرائيل  بواشنطن،  ثصلة  صلتها  من  لكواذا  ر  أحضر  صهيونية   هؤالء  االسماء  أردت  يهودية  مفرمة 

تجد  ، فهتا قرار يأثر على جدا  من البيت االبيض و  المركز مقرب  يأتي شخص ويقول لك هذا هكذا نازية أمريكية
عندما  المركز    ذاوه  ويبدأ بالتقرب منه  المركزذا  على هيذهب  من جماعتنا    وعينه عليها  السلطةب   الذي يرغب 

ان  تصور  ي   يخبره بأن ال، و   نصائحال ه  ءيرى الشخص راغب لهذه الدرجة وضعيف يستقوي عليه ويبدأ باعطا
وباالخر ياسر    ن وتتكلمو   ن تتكلمو   مصالحيات، يعني انت  وهو ال يملكموقع    هل  يكون   أن  اهمية او  يكون له

هو وهيت  من  عرفات  القرار  السالم    الرجلا  ذ خد  أنهضد  نعلم  السالم،    وأصبحنا  يريد ضد  من  دولة   أصبح 
الفلسطيني   الشعب  استراتيجيالذي  وحقوق  تنازل  الوطني  هو  والمجلس  عمار  ابو  هذ   أخذه  ضد   اأصبح 

مستعدين    مولوا أنهقي  لمبعض الناس  صحيح أن  تماما  لما تريده اسرائيل، و   تصغي  أصبح انالسالم، السالم  
ذا به  ويسيرواالسالم    عقبة بوجهياسر عرفات    أن  ل هذا االرهاب حولفي ظ  أن يسيروالكن مجرد  و   لالصغاء

 ا ن يقولو ياالسرائيلي   ان أكثر ولذلك بدأو مرني   واكونأن يمستعدين    أنهمب   فهو اعالن بحد ذاته  بدون اعالن  الطريق
بدأو   ،بالحرف  ليس بعينو   ا  جو   ايعطو   احتى  الخبث  يفكرواوجماعتنا    ههذا  بقلبهم    ايفكرو بل  بعقلهم    ال 

ان يقولوا  وجماعتنا    واالسرائيليين  المشكلة  هو  عرفات  أنباالخر  أصبحوا  لحتى    يصمتواياسر  يجب   يقولوا 
وما تقصفوا تنفس بغزة  قليال  لنتريحونا    ويجب أن  السلطة والصالحيات    جميع ب  هص من امساكتساعدونا للتخل
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وكان    خرجوا من عنده  بعد أندخلت عليه  عندما  أنا ال أنسى مرة    واالمريكان،    رضوا هنا وال تضربوا وال تعا
جاي ومعاه مزبطة من    هكل واحد فيهم جاي وفاكرلي نفس   :"فقال ليابو عمار    قلت له ماذا بك يامنرفز جدا   

 . "واشنطن

 هم الذين كانوا خارجين من عنده عندما دخلت عليه؟ ن هل تذكر م: س

فياض    ج: المالية وصلت    وكانت   مازن وأبو  كان سالم  المالقصة  يدفعوا  أن ال  بل لياسر عرفات    لدرجة 
تقول ادفعوا للوزارة  غير معترفة و ، من ناحية بهاتعترف  أن راضية   غيرفعليا   ي اسرائيل  ت لوزارة المالية ال  اادفعو 

ناحية   ومن  تسلم،  للوزارة،    ال  اال  أنجمرك  حاول  هي  هنا  الحق  عبد  برهان  اللص    الحقيقي   ه اسم  ذاركب 
المهم  بالهدف بخمسين ليرة لبناني على الخبر،    عمل عندي  نه أعرفه جيدا  ألسالم( انا  إ)خالد    المعروف ب 

فلوس العرب ألبو عمار  كانت  ل قبل  ثم   لم تعد بو عمار حتى فلوس العرب  أ  زنقوالقصة المالية يومها  نعود  
وقتها ، في  تقليد    وهذا أصبحلوزارة المالية    أصبحت تذهب   صندوق القوميلالفلسطينية أو ل  ولمنظمة التحرير

يب  حس  رجل نظيف والموصي عليه  هذوه عنوان ألنمن المؤامرة هو اخ   جزء    ليس  فياض   سالمأن  والحقيقة  
وقال  البيت االبيض   رجال االعمال االمريكان و  نفوذ في أوساط    لهوحسيب كان    مكتلشريك  هو  صباغ  
  تذهب للسلطة    تأتيي كانت  تال  موضوع األمواليف من ناحية  ظ هذا الرجل كان مدير عندي وهو ن  عنه أن 

 أشخاص االن  هكان معو هو أبو مازن    هو ي كان يحركذال  ي كان يخوض معركة الصالحيات ذ الو ،  للسلطة  
انا   هل  يتوسط قلت ل  جاءخفف عن ابو مازن    جاء وقال ليي  ذ ي بغزة، والذ طردهم مثل مروان عبد الحميد ال

ي يسند ابو  ذ ال  أصبحت القصة اناذا  فحامل حملة على أبو مازن أنا حامل حملة اسناد لياسر عرفات  لست  
 ضد ابو مازن.  لست انا   ذلك ولكن مازن فليكن ضد أبو سيصبح تلقائيا  عمار 

 ؟مع ابو مازن في معركة الصالحيات  أيضًا كانن س: م

افعى  ج: بالكالمملس    حقيقية،  محمد اشتيه  الذيي ولكن عل  وناعم  الحكاية  هذه  كان كاشف    نا االنتباه منه 
الطريق    له  ي فتحت تهي ال  محاميتهمع  ته  واصال منيب صل   بواشنطن،صلة    لهمنيب المصري، منيب كان  

 الحقيقي. أمام التفاوض 

 عربية؟ وهل هي  منيب المصري  همحامي   هي نس: م

له    رتبت هي من    سأزودكم به الحقا ،اسمها عندي  ،  من أهم محامي اليهود و يهودية من نيويورك  هي  ال    ج:
منيب، ورابين كان معزوم على    منزلمن  التلفون  لى  ع  ء رئيس للوزار   أن يصبحمع رابين قبل  تكلمت  أنا  ذلك  

وتكلموا مع بعض وانا تكلمت بيت منيب بلندن وهو ببيتها بنيويورك  كنت في  انا  و ،  بيتها بنيويوركفي  العشاء  
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السالم   اردتاالشخاص ، اذا    أم تريد السالم    تريد قلت له انت  فعن ابو عمار    وتحدث معيوقتها    مع رابين
تعمل سالم مع نفسك ،  أن معقول  ال  ه ليس من هو عدوك، ألن  من عن   فاصنع السالم مع عدوك بغض النظر

ياسر عرفات رجل ألن  ،    باالرهاب   ياسر عرفات توقف عن وصف  قلت له اذن  فقال لي كالمك صحيح ،  
أك  بك ثسياسي  االرهاب  ثر  كلمة  من  تتكلمو ير  منيب  عنها  ن التي  عمارو   هعالقاته  ل،  ذلك   أبو  في  أحضره 

كنت    الوقت  لهقد  ألني  وقلت  يحضره  بأن  غير    نصحته  خلق  ما  أحضرهللا  رئيس  هؤالء  المصري    ا  منيب 
المطاحن التافهة  ذه  دخل بهأ  الانا   له  قال  اال أنه  فطلبه ابو عمار ليعرض عليه منصب رئاسة الوزراء  للوزراء

أنانا   اردت  وزار   اذا  رئيس  وزار أ  ءاكون  رئيس  أما    ء كون  ونص  ف نصللبلد  معي  و   ففتح  ضدي  هذا فتح 
والعسكر    حضري ال  هذا  كانوا  اريد يهدد  وقتها  بدأوا،  األساسي  قد  بدأواكانوا  و ين  بالخطين    ه نفوذ بتقليص    قد 

غير قصة لمن تدفع امريكا ولمن تدفع اوروبا   ه لهي نصبو ذ والفخ ال  المال  على    هبالعسكر وتقليص هيمنت
األلف دوالر    هذا كان جزء من الخطة ان باالشهر االولى و   هل  ي أثبت ذ السالم  إولمن يدفع العرب هو خالد  

بالنسبة ألبو عمار كان مصدر للتعويض   ذافه  ة"المراباك"ألف دوالر خالل شهر    له  هايرجع  له  هايعطو تي  ال
 يتصلوا بي ويقولوا لي قول له ان ال يسحب ذكر مدراء بنوك أفزاد الحصر و ، هعن  هيقطعو  يريدوا أني ذ ال على

تنازل عن توقيعك على كذا حساب، انا كان اسمي على   واريد تطورات  حدث ويوم قال لي يا بسام  دعه يبقيهم
كان واضع اسمي على  ضمانته    أناف  ايضا  اثنينو وضع اسمه على حساب هو    وال مرةأبو عمار  و كذا حساب  

التوقيع لي وهم  كذا حساب أي شخص يفكر ويتخلص من ياسر عرفات يبقى في توقيعين يمشوا، ولكن هذا  
ما القصة أبو   ه ل  ، فقلت   مهما حصل لن اوقع لهم فهم ارادوا ان يخلصوا مني بوجود ياسر عرفات   هيعرفوا ان

  لكن االن سحب   أاسحب  و   وقع أوقع  تقول لي  ما  ئدا  وال سألتكمر أصال  انا وال بحياتي ما فهمت  أتعمار انت  
ان انت  هل  ؟  لماذاأسألك سؤال    اريد  االقتراح  ، حلماذا فكرت  اقترح عليكذ ال  منك  ليستما   سحب ت  انت   ي 

حاول أجيب أموال أضمن  بمعلش معلش    :"قال ليو ؟ نفخ،  لماذاي بسويسرا  تاسمي عن الحسابات خاصة ال
  ويجب رقبتي  في  أمانة    يجب أن أضمن لهم ألنهمتقاعد و ل  سيذهبواير منهم  ث العسكر في ك  و   لشباب لالتقاعد  

أ   ثابت  أَ أن  دخل  لي"  للتقاعد من  حدث  يومها  أ ،  مهما  بحيث    وضعذكر  ربطهم  مليون  دخل   يجلب ستمائة 
العسكر  تقاعد  أحمد االغا  وأخذ  سالم لسويسرا  إخالد    بنا  لحقو االغا،    وأحمد انت    اخرجين، قال لي  يليمول 

قال لي بسام  ف  ال يستطيع أن يرفع عينه بيعندي    ألنه عمل،    يتكلم معه بصوت منخفض   وبدأعلى جنب  
  ه ل  ، قلتوليس على هذا  الحساب    هذاتوقيعك على    صبحالحساب وي  ذاتوقع على هأن    ولكن اريد متأسف  
موظف كبير   تموظف صغير عندي ولس  انك كنت   وانت ال تنسى بدون أمر من أبو عمار    أوقع  الخالد أنا  

ي يابسام  ل  وقالبو عمار  بأ  اتصلفتعليمات من رئيسي،  ذ  تعليمات منك انا آخ  ذ خ آ  العند ياسر عرفات، انا  
  ا بل آخذه  تعليمات على التلفون ال  أنا ال آخذ  معلش وجه لوجه    مشمعلش معلش قلت له ال يا أبو عمار  
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ي خلقك ذ القصة، قال لي في تغيرات، قلت له يا ابو عمار مشان ال  وقلت له ما  الى هنا  وعدت ،  وجها  لوجه
من   بتسحب  وانت  بشلحوك،  عم  عمار  أبو  يا  بالك  انا  دير  أعرف  ما  البنوك    أعلم   دون  مدراء  ألنهم  من 

قال لي ال معلش وقتها ف،  وهم يخبرونييحبونا  لنا و شباب فلسطين على سن ورمح مخلصين    ؤالءه   يترجوني
عن ا  تكلم  له  فلتقاعد،  قصة  تريدهقلت  الذي  ليف،  ما  توقيعك  تتنازل    أن  قال  هعن  وهذاعن  الحساب    ذا 

غير الموضوع  فقلت له تفضل، انت رئيسي باآلخر،  و على األوراق    ووقعت لهأحمد اآلغا    فطلب الحساب ،  
سالم  إخالد    ارسلقلت له  ف مليون،    7  اريد بك علي عبدهللا صالح  صاح   تكلم مع لليمن و   اذهب ي  ل  بسرعة وقال 

اني، ثرد علي بمحل  تال    لماذاعلي باليمن    اقلت له اذا انا بردو فعليه،    اما بردو انهم  ي ما انت عارف  ل  قال
سالم عن مال  إأرجوك أن تكف يد هذا اللص خالد    الرسالة    ه ل  اسرائيل يا ابو عمار، وقتها كتبت   اهذ واال  

 . بمؤتمر صحفي وقرأها واحد منهم هحماس من أرشيف وبعد ذلك اخرجتها الشعب الفلسطيني، 

 ن؟ مع م بالتآمرو ن المؤسسة األمنية مع هذا التوجه بتقليص الصالحيات ن كان مس: م

 ان اسرائيل هي األساس باقصاء ياسر عرفات. همنالشي األكيد  ج:

 هذا االتجاه؟  مع اكانو  ن يذقصد الأن المؤسسة األمنية الفلسطينة م   ولكن َمن ذلك، مختلفين في  لسنا: س

مثال  ابو اياد رجل وطني    أنخاصة في فتح، كيف كانت بفتح    وتعلمواي تصور فلسطيني  أكتصوري    ج:
،   همع  يعملون   نيذ ال  غيرمجموعة من الشباب محيطة بأبو اياد    فتجد ،  هامكانيات  هوعند   همؤسست  هوقائد وعند 

عندما  أبو مازن  مصدر قوة ومال،    هنأل   متحلقة حولهه مجموعة  طاقم العمل وعند   هعند   كانأبو جهاد    ايضا  
 والذين كانوا فينفس القصة في ناس مع ابو مازن داخليا  وفي ناس متحلقين حول أبو مازن،  هعند  أصبح أبد 

بمعنى   اسمياللعبة  ان  استطيع  ال  من   يشتغلوا  وصائب   أكثر  والدحالن  مازن  في  أبو  مكتب  في  وكان   ،
وبعد ذلك   ان أخرجوني منه  إلىي  ئورا   بقيوابهم  انجب مجموعة مستشارين بشارع االرسال انا كان لي مكتب  

 .مركز األمريكي لنصح أبو مازن الكان  وهذامريكان األ كانوا من وضعوا له ابواب من الحديد 

 مكتب للمفاوضات؟هل تقصد : س

عالقة بالمفاوضات    ليس له امريكاني من أجل أن يجلس فيه    أخرجوني منه مفاوضات وغير المفاوضات،    ج:
 القوى.  من يمسكالديناميكية الداخلية بعالقة  له

 فلسطينيين أمريكان؟  أم أمريكان أمريكان كانوا : هلس

أمريكان    ج: أمريكان  أمريكان   ومعهمكانوا  مسؤول    فلسطينيين  مع  صلة  على  األوسط    CIAوكانوا  بالشرق 
واحد    اندرسون،فرانك   فلسطيني،    أصلهوفيهم  لكعربي  أحضر  أن    ه مركز   وسيصبح  اسماءهم،  أستطيع 
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بيروت    انقلو   الجديدة،التغيرات    هذهباألردن   له    لعمان وعلىمركزهم من  اندرسون  االغلب سيحضروا فرانك 
 وتقاعد لهذا كانوا يريدوا أن يحضروه ألنه خبير بالشرق األوسط. CIAير ب خب سنة  28

ي حصل بين أبو عمار وأبو ذ كيف تم تشكيل الوزارة وتكليف أبو مازن؟ والخالف المعلومات هل لديك : س
 مازن على التشكيل؟ 

عن    ي فلسطينزار عبير كفيها أبو عمار متضايق لدرجة استخدم ت   رأيت ر لحظات  ثوأك  كبيرة،قصة  كانت  :  ج
 ابو مازن. 

 ؟ قريع ضرب ابو عمار أبو عالء هل لديك فكرة لماذا: س

وأبو    ،مصلحتهيمشي حسب    موقف مع ياسر عرفات   ال يوجد لهأبو عالء ال طعم وال لون وال رائحة،    ج:
أمالك فتح، فتح كان عندها    ذهبت   فأين  ،عرف من ابو عمارأ ي  ذ يفتح ملف صامد وانا ال   يستطيع أن  عمار

اين دولة    23،    لفتح  يءدول داخل البلد وفي المطارات وفي الموان   أعطتها  لفتح  حرة  دولة مناطق  23حصريا   
تبدأ بالبيع ويأتي الناس ويلموا فيقولوا لهم ال أحد يدفع على أبو    بعض المحالت من السيارة  دخلت انا    هي

  هذا جميعه اين هو االن ومن المناطق ثروة،    ذهبه  هكانت فتح تبيع   ذيالعاج ال،    عالء وهو بالفعل على فتح 
ء  ، وأبو عال  هذا وذاك وماذا يريد ابو مازن أبو عالء، وأبو عالء بين خشية هو    ، المسؤول عنه  همسؤول عن ال

أبو عالء عمل مفاوضات حول و ،    يميلون لهذه الجهةن ياألمريكان واالسرائيلي   رأى ان  هسلعت  عندهبسيط   ليس
رمى النها كانت مديرة مكتب  بنتي ك  و ا وكان في واحد حاضر،  ين  ي النفط بغزة في البحر الميت هو واالسرائيل

الوزراء   بل  رئيس  منه  بتعين  الشركة  وليس  من  البقرار  االنجليزية  رئيس  تاالمريكية  مكتب  بتنظيم  كلفت  ي 
قال و ،  ختبارت المنصب باالذ األولى وأخ  كانت هيحسب الكفاءات  و   اختبار  اعملو بعد أن    وزراء فلسطين  

 من  عينتوها هي   م ي انتت بعتوني االمريكان الشركة االمريكية ال بل  قالت له  و ،  هل بعتك والدك  ابو عالء  لها
قدمت استقالتها لياسر    هذا اللقاء  بعد و غيرها موجود،    لم يكن  ه، فحضرت ألنلذلك جئت و األولى    نيقالت أن

يفاوض اسرائيل على  هو  و   الزال لم يخرج  النفط  و ،  هبيفاوض على حصتابو عالء  قالت لي : بابا  و عرفات،  
المفاوضات مد أراضي أبو  بة  تلسطين وتركت، فأبو عالء غير قص ف  ال اريد لم اعد اريد انا    ت قالو ،  هحصت

كفتهم،    هكذامكسورة اذن بينفع، االمريكان    هاذن عينألف ممسك عليه،    ويوجد   زوجته ديس لتشمل أراضي  
 ه. يطخأن  ممكن من الكان  هضرب ليس فقط وعندما رآه ابو عمار هكذا

رسالة والرسالة مشهورة ومنشورة في   ارسلتيغتالوه و  سوفتحاصر ابو عمار انت توقعت انهم  عندما: س
 مبني على حدث تقدير؟  ان هذا الكالم مبني على معلومات أم كانأكثر من مكان، هل ك
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، ت هذا االحتراف  ذ كل األمور خاصة االسرائيلية ، اخ  ا  تابع جديالذي أ، انا من النمط  من أولها    سأبدأ  ج:
وديع   هي علمني كيف ادرسذ دراسة هذا العدو وال  وهو  ال هذا احتراف  فقطقرأها و امقالة    نشرت اذا    ليس فقط

الفضائح في الصحف لجرائم    ن يفوتك شيءأال يجب  قال لي  ف،    رحمه هللا عليه  حداد  باب  لحوادث و من 
  عندي ،   نفس القدرة لديهكان يمكن ل مثليتابع ي شخص  ولو ايقدرة  لديتتابع، فأنا باستمرار   يجب أنالسير 

رابين قبل   ايغتالو أنهم سوف قلت  على سبيل المثال عندماحليل العقلية االسرائيلية والمعلومات  ، على تقدرة ال
كانت معلومات يهودي متطرف،    تكلم عن ذلكو ن وفعال  اغتالوه  ياالسرائيلي   اوضحكو   هأربع أشهر من اغتيال

انا  فقال  لي  ،  استخبارات انت حمار    لست قلت له انت  ف  )هون بريم( قال لي هل كنت تعرف؟  فاتصل بي
  يمكن أن قلت له  في انت خطير،  ل  لاق فتحليل    ذايا غبي ه  هل  قلت فيهودي متطرف لذلك اعطوني اسرارهم،  

بالنسبة السرائيل،     وجميعه   هسقوطبات و انتنياهو باالنتخ  بداية كان تحليلي من مراقبتي مجيءاكون خطير 
الصعود والسقوط لنتنياهو، وباراك    بعنوانمقاالت تثبت ذلك، حتى عملت كتاب    لديكان متوقع بالمناسبة و 

تفقد المتطرفين   فسوفتفقد أصوات المتطرفين   الطابا حتى   ألنك لم تضبط تنجح ألنك لنانت حمار ياباراك 
أبني عليه    أصبحت   وقتهاسابقا  كان عندي شعور لكن  ف   ،شعور  لديينمو  أ  والمعتدلين وتسقط وسقط فعال ، بد 

عرفات    نأبمعلومات   ياسر  على  تدور  االسرائيلية  انالدائرة  ف  ويريدوا  عرفات،  ياسر  من  أصبح  يخلصوا 
قال في وراها احتمال معنوي، ومنها جمل شارون عندي جمل لشارون يعني اي تركيزي أشد على كل جملة ت

  " عبده "في بفر  خ مفي    جالسي قالها أبو حسين وهو  تنفس الجمل الو صد،  ق ي  ماذايعرف  شخص دارس شارون 
  هنا ينفذها    يريد أن  أن ينفذها ببيروت رغم كل محاوالته  وال يستطيع شارون    عقلفي    بقيت ورافع رجليه هي  

جانب دولة اسرائيل، وياسر    يقبل دولة فلسطينية إلىأن  تحت يافطة كبيرة اسمها ال يمكن ليهودي مسؤول  
  بو مازن ولدحالن باالجتماعات ان مكانة دولية هو كان يقول أل  بل اصبح له الدولة    يريد   ليس فقطعرفات  

فقط بالنسبة    ليست هناهو صاحب القرار المالي وصاحب القرار العسكري، ولكن القصة  و ياسر عرفات عقبة  
حطته   عرفات  ياسر  ان  القصة  العالم  لهم  ويقولعنتحرك  يخرج  الفلسطيني    دما  الشعب  يقول   وعندماحق 

قلت   انت  لكلو لبوش  انت  ييقول  كل  أحضرتكأنا    وقعت نتون  يا  فيعلى غزة   ، كبير  نتون  أي و ياسر عرفات 
الى  يحتاج  يأتي مكانه  يريد ان  ال  مئة   شخص  عرفات   سريا  ،ياسر عرفات   ذي وصل لهسنة ليوصل لربع 

  تظن أنه كان الناس    ا منهلشيوخ وهللا يرجفو هؤالء ا  كان يصرخ في  وانا شاهد كيف  مهمة  هذهخوف العرب  ي
هللا يلعن السؤال هو انا بسأل لنفسي أنا بسأل لشعبي هو مالك مال أبوك    انا بسأل"يدللهم كان يصرخ فيهم :  

بسام    يا كان يقشعر بدني انا، ويقول يال  ، اقسم باهلل" بسام على الطيارة يا  ده نفط العرب ده نفط األقصى يال
 اذا قالو يال،ألنه يعلم أين سيصف  أبو شاكر    يا  يال  معنا ولكنه كان ال يقول   أبو شاكرعلى الرغم من وجود  

لن    له  ا  يا بسام ونقوم ويلحقوه لباب الطيارة يقولو   الحسن وفالن وفالن، بس انا يال  وهللا يساهل عليه هاني
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ال  يحصل تريذ اال  والي  ما ذ ده  انا  لهم  يقول  تحبه،  لنفسي    ي  لبسال  عليكمبل  األقصى  حق  هو    ،شعبي 
لماذا أخبركم ،  االن ال أحد يستطيع ان يتكلم معهم بنفس االسلوب معهم،    يتكلمكان    هكذااألقصى مال ابويا  

ال  اضعكم  لكيالتفاصيل    بهذه أن  أقول  جعلنيي  ذ بالجو  يريدوا  عينهم  ايخلصو   أنهم  عربا    ،  ، االستعمار 
هذه   ال أعلميلعب الدور    أميطمح    سواءهو،    بح يص  ذي يطمح اناسرائيل العدو الحقيقي، العدو الداخلي ال

اشهد هلل وانا شاهد تاريخ، ألنه من  وبدون حق و   يريد أن يوصل ويصبح مكانهولكن    سؤالعالمات    عليها
يركب على  أن  حق    ليس لهبأي معركة    حذائه ر  غب  ي  لمي  ذ يستحق ومن هرب من النضال ال يستحق الناضل 

  ا  واضح  فأصبح ومنا من استشهد ،    على قيد الحياة   ال زالواهر المناضلين في ناس ناضلت وضحت منا  ظ
وبالمناسبة انا  جملة كذا،    نامن هو جملة    هنااتثقف و اتصفح من    فبدأت   ا منهيخلصو   أن  أنهم يريدوا  عندي
لفترة  انا كتبت بنفس او كنت على يقين،  لكن عندما كتبت له  حذرك،    ذ خ  جملة دير بالك يا ابو عمار    كتبت 

على الرغم أننا من  على مكتبك،    تذهب قرار باغتيالك أرجوك ال    رسالة ألبو علي مصطفى نبهته ان هناك
هره، وانا ابو عيسى  ظه  ر لوفي البو عيسى وادا  لم يكن  ال نتكلم مع بعض ألنهعيسى انا وابو علي    ايام ابو

  هذا  قلت لهمسكت ملوح كان مقاتل  واتقتلك،    تريد أناسرائيل   مع بعض في الوحدات ، فالمهم نبهته انربينا  ت
كنت انا جنب ابو  ابو علي    ورأيت تقتل ابو علي،    تريد أناسرائيل  أن    خذوه بجديهمزح    ال يوجد فيهكالم  

فسلمت  يدخل ابو علي على رأس وفد الجبهة الشعبية  فيصل الحسيني و عمار بالمقاطعة نتلقى تعازي بأبو  
   كان يعلم ي أبو عمار  يا أبو علي كالمي لك جد    هل  مكاني ، وقلت   أجلستهاول مرة من سنين و   عليه وقبلته

 الرسالة للحكيمهذه  ث له أن ينتبه لنفسه وأن يأخذ باله من نفسه فأبو علي بع يقول وطلبت منه أن هبلغتألني  
 20بالجو وأنا كنت ساكن    هليكوبترات   في يوم كان في  المهمف،  هاسألني الحكيم عن  أن يتوفىقبل  ألنه  جورج  

فقلت لهم هذه ليست   بترات انزل تحت تحت في هليكو   قالوا لي  الشباب ف  طابق ثاني  متر عن مكتب ابو عمار
مدير مكتب أبو علي،  ب  يتصلوطلبت منه أن مدير مكتبي    فتكلمت مع  علي مصطفى    أبو   لي هذه من اجل  

فقال لي سأخرج يغتالوك    اخرج يريدوا انمشان هللا    ماذا تفعليا ابو علي  فقلت له  أبو علي  فحولني على  
اربع صواريخ  انا أغلقت الهاتف وهم ضربوا  ،  اخرجعن ابو االوراق  لي  فقلت له  ولكن جئت آلخذ بعض االوراق

أنزلوني عني    أنا  غصب  وتجمعواتحت  ل الشباب  لتلملموا  اذهبوا  لهم  علي،  فقلت  وجدوه  ابو  ذهبوا   فعندما 
عملية    بوجود تفشل لكن التحليل  ه أحيانا  العملية بآخر لحظة  هو أدق من المعلومة ألنشقف، فالتحليل أحيانا   

 صح فهو صح. اذا تحليل 

 20بعد    ىانا مكتبي ساكن عل   ،عيني  أمامعلى ابو عمار  والمدفعية    نزل شارون قصف بالهليكوبترعندما  و 
  وحوطوني تموين    واكولم يتر روا كل البيت  وعلى مكتبي وعلى السطح وكس    وا على بيتيؤ وا جاؤ وأول ما جا م،  
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 لكن الشجاعة    بيدك وسأريكي  تحدة من اللعب الاني و له يا جبان أعط   مع الكابتن قلت   شاجرت بالبواريد وت
وهم يقصفوا    ، ياسر عرفات بوم بوم  قال ليفالشجاعة  لكنت علمتك ما هي  سالح واال    ال يوجد معي   لألسف

وقتها  ألنه لم يكن  انا،    هو  بهيتصل    استطاع أني  ذ الوحيد ال   ،فمه او قال شيءوال عربي فتح    بياسر عرفات 
كان  فعلى حالهم    مركبينوا  االسرائيليينألن  اورنج اسرائيلي    يتحول  وعندما يرفع أحد الهاتفشبكة للتلفونات  

هناك  بالشارع  صحفيين  بالصدفة  تعالو   قلت ف  مارين  سيجارة  انا  الهم  منهم  آخذ  فقلت  دخان  معي  يكن    لم 
ذهبي  تقطعي الحواجز هذه والقصف وت  يجب انلها    ياسر عرفات قلت   يمكننا ان نرى   كيف  فسألتني صحفية

  هؤالء العالم معاك كل العالم معاك هي ألته عن حاله وقلت له  فس  ورد ابو عماراتصل    جربت صدفة  وب   ،عنده
  الهاتف معهم كلمتين عن الصمود يا أبو عمار ، عمل مقابلة على    تكلمبي سي والسي ان ان    ين االمي صحف

ال الوحيد  يومها  الخط،  قطع  اسذوبعدها  بعد  بوش  اتصل  أن  ي  اكتشفت  وبالمناسبة  وذبح  قصف  بوع 
صح  ايعرفو ال  ن  ياالسرائيلي  بشكل  الهدف  يصيبوا  يوجد   أن  م  ألنه  صاروخ  ئبالممر  ثالثة  ة  اثنين  يصيبوا 

ال أمس ياسر قال لقد أعطيت وعدا  لبوش أن    ةقال باجتماع الحكومة المصغر   والباقي أل، المهم شارون نفسه
القصف،   اوقفو أوعد خلص    بوش  اعطيت   فرد عليه  له هذا الكالم ال يجوزوقال  موفاز    عرفات جسديا ، فناقشه

من االجتماع في   خارجينانية وهم  ثالمعلومة ال ،أول معلومة وصلتني هناوقف القصف لكن استمر الحصار ف
مسموح  الممر ولكن  لهم    الصحفيين  يتواجدوا  ممنوع    داخلأن  يتواجدوا  الغرفة  صحفيين  ال  اكانو فبالممر  أن 

شارون  ل  يقولشارون وموفاز بكل دقة موفاز كان    ءوراكان يمشي في صحفي  و   متواجدين بالممرين  ي سرائيلالا
له شارون   قاليمشي ولم يقل اي كلمة فشارون وهو    فنظر  ولكن نستطيع أن نخلص منه اعطيت وعد  أنت  

كان  و   ثالثةبعد اسبوعين او    اتصل عليالصحفي    هذا وال اصبع السرائيل،  فرد موفاز  وال اصبع السرائيل  
  قال فم هللا،  را ب هنابقهوة عند محطة بنزين   وهوانا    فالتقيت انا كنت محاصر مع ابو عمار،  و   قد خف  الحصار

جال  كل ر   أمامالبو عمار    قلت وانا    ي كان اصال  ذ بالضبط على تحليلي ال  هذاركب  ف،  الموضوع كذا كذاي  ل
 ه ل  بعدها قلت و على بابك ويقصفوك،  ستقف  دباباتهم  ان  و   هيحاصرو سوف    االمن وابو مازن كان حاضر انهم

اذا في وعد ما في طخ وال في   ولكن تحليل انه  عندي معلومة  لم يكنقلت بالسم    لماذايقتلوك وبالسم،    سوف
أن يضع  حدة يا اما او  او ثيبع أن صعب من الو  هوتكتم تجلس على نفسه حدة او  اما أن يرسلوا هيقتلو سقتل كيف 

أحد ل ويخلصو   ه  وديع    االسم  ذهني  مدين  ذهني  في  و وفي  انتثواال بو  فيهم،    تعلموا  منين    ه ل  كتبت فعالقتي 
وزوجتي  ي انا  فنحد كلأمن    ءكل من مطبخك وال تشرب دواأوال ت   ماءال تشرب  أن  ارجوك    ه فيها ل  رسالة قلت 

، شحط على الرسالة  سأحضره لكانا  و كلفني    ءالدواو اياها    نحضرلك  نحن   اءالمو ،  ستطبخ لك وتحضره عندك
للقيادة،   ووصلها  للجميع  له  للتوزيع  مشان  فقلت  عمار  ابو  ان  هللايا  اردت  ال  اذا  ين  أ  ولكن  بلغ  جميعتبلغ 

ينزل باتجاه    من مبناهنفق من تحت المقاطعة  له    نعملأن    جلست معه وقلت له كم هو مهم  احتياطك، وقتها  
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المالية،   انباالخر  و وزارة  أنيقتلوك    يريدوا  نريدك  مطلوب  ال  ان  ا  تموت  اردت  بقتال،  تستشهد    اذا  استشهد 
بأرضنا    ذهيعرفوها، هأن  يعرفها ال يمكن  ال أحد  القرى قرانا وهللا فيها مغر    هذهنرتب كيف نهربك و وهناك  

انا  ل  قلت  عقب في مغارة رومانية وهللاه  بيقدرو آخدك على كفر  ما  بلدييدخلوها    ا  وكذلك في عندك   هذه 
ال يريد حتى، المهم هو كان  تون  يبين الز   ويستطيع ان يخبأكمعرفة جيدة    يهم يعرف قريتهشباب كل واحد ف

، ومحاولة    خرج لن يسمحوا له أن يعود اذا  أنه    وال يريد أن يخرج ألنه في ذهنه حسب ما نقلوا لهيهرب    أن
  عندما بدأ ،  الموضوع    لم أتركثقة، من دس السم انا  محيطين به  ال  االشخاص   يظن  ألنهمقدور عليها   ه تسميم
االردن    الطبيب من   ءورا  ث يا عمر يا حبيبي ابع  هنبهتفالدكتور عمر كان رايح جاي عليه  ابو عمار  يتعب  

بدأ يضعف نفس    أنه سم، بدأت أعمل بحث ألن أبو عمار  تقديري بأنا    ألنهراوي كبر الحلقة  طغزة البمن  و 
يدوخ   تدريجيا   وديع  نوبة    وتأتيهقصة  نفس    هقابليت  وتنقطع  يقعالنوبات  وكذا  االكل  كان  القصةعن  وديع   ،

عمر اذا   تورجيدة قال اه منيحة قلت للدكعندنا  مختبرات  ال  هلفحص الدم    فقلت له يجب أن نعمل له،  بالدم
هناك   بعد البحث علمت ان، المهم  أن تظهرقال لي ممكن بعض االشياء    طيع ان نعرفنستفي سم بالدم  

تبينت  ي  ت من االشياء الو وقتها،  في  انا استبعدتها    ولكن،  عرف فيهاندون ان    ءتكسر الكريات الحمرا أشياء  
وتتصور    المريولترتدي  لصدرك مثال     ايعمل صورة االكس ر ل  عندما تذهب   أشعه"–  ياكس ر مثال  "ا  معي

دقيقة وربع  لمدة دقيقة    اي"كس ر الا"  ،فيه  ال تشعري  ذال  مصدراذا تسلط على االنسان هذا الولكن  ،  وانتهى
و تقتل على مدى ألنها   الحمراء  الدم  يعود  تكسر كريات  القصةم  الجسال  نفس  الرادار  اشعة  اشعة    ،ينتجها، 

اي    عند   لم يذهب ابو عمار    ولكن،  ءتنتشر بالسماألنها  بالجو    ليست على االرض  ائرة  ي من الطتالرادار ال
يسكره     ءنتج الجسم الكريات الحمراي بالنخاع العظمي محل ما    يأتيري الزئبق  و رك، نفس المفعول والميطائرة  

أن  باآلخر في سموم غير تقليدية ممكن    ،يظهر بأي تشريح  ولكن هذا  الجسم ينتج،    وال يعود االسمنت  مثل  
باسرائيل ممكن نفس الكبسولة نفس اللون وملحومة   ةير ث وفي مصانع ك  ءالدوا  حبةممكن  من الو   توضع بالماء

  سيارة اسعاف   يأتيهمختلفة، كان ابو عمار أثناء المرحلة الثانية من الحصار    بالداخلي  تالقنينة لكن المادة ال
يوصل أحمر  هالل  ودوا  فلسطيني  ،    اهومي  ءاكل  المقاطعة  االسرائيلية  و لباب  كانو الحواجز  المقاطعة    ا باب 

هم  على قنابل  أم  على سالح    يفتشوا  عن ماذاالسيارة    واشيتفت  عندماالسيارة ويسلموها لشباب المقاطعة    ايفتشو 
قلبها ال تنزل  رفيع ما ببين انها مفتوحة واذا  رنجالقنينة س واضربأن يفرصة ممكن مرسلين له دواء ولكن هذه   

واحدة نقطة  و   منها  بعلبةيس  ءدوا  علبة،  الو   أخرى   تبدل  لهسهل  من  يوضع  به  أن  والذين  البضاعة    ذهسم 
بالمطبخ كيف سيعرفون انه وضع بها شيء ألنهم ي ويشربوه منها ومن  أبو عمار    أمام  العلبة  وافتحيستلموا 

الي  ذ الالممكن أن   له  يفتح  دواء  أحضر  الباقي    ذ خأالعلبة وي  جعله  الحبة ويرمي   ءشيهذا ايضا  احتمال، 
آخر وكان ممنوع على    شخص   جاءنيتحليل بعض الملعلومات بعد هذه المرحلة    أن   أريد أن أضيفه  يذ ال
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هدية من الجوالن    ذ وقدم لي زجاجة نبيق  ئصحفي اسرائيلي خمس دقا  فجاءني الضفة    ان ان يدخلو يالصحفي 
لكن  نكتة  هو قالها ك ،  كنت مكانك لن أقبلهاي لو  ل  شكرا  قال  هل  هدية قلت   ذ نبي  أحضرت لك زجاجةي  ل  قالو 

عرفت فقلت له  ن القديمين الختايرة  من الثعلبي  ايخلصو   يريدوا أني يبدو انهم  ل  ، قالتخرج هكذانكتة    ال يوجد 
هو ضابط استخبارات،   (اوزي محناين )  ه، اسملم أراه ومها  ي شارون باي باي، ومن يل  اني قال ثن الواحد م

فقلت له لم أعد    بذلك وعندما يذهب الى لندن يسألني اذا اردت شيئا   حفيدة بلغني    جاءته  عندما اتصل بي  
أي ضابط    ضابط استخبارت متقاعد في تقليد باسرائيل  هذاحق تذكرة ،    كما في السابق االن ال يوجد معي

أنهم    معلومات   نيتذكر مرة وصلأؤتمن، وانا  مفهو  الحق ان يدخل على كمبيوتر االستخبارات    يبقى لهمتقاعد  
أنهم يريدوا  في عندي معلومات    فاتصلت به وقلت لهميس،    اكان في حاجز عند سمير يريدوا ان ينالوا مني و 

هللا    الى  ذاهب وانا    "بييآجرو  "  أن و   فجاءرام  هللا  رام  يتكلم  معي    خرجعلى  كلمة  لم  كيف وال  رأى  ولكن 
صلني للجسر وقال أو و   عاد و   قليال  بالعبري تأخر    وتكلم معهعلى الضابط    ذهب باآلخر فتح الباب و   ايتصرفو 

في    هألن  ءسيارتك وكل شي  يعرفون ن انت و ميعرفون  هم  الحواجز و   جميعاالمر ساري المفعول على    أنلي  
واحد    مرافقضابط اسرائيلي وعند العرب و   بأنه كيف  بي شك    عندما أخبرت الضابطبدنك و   يفروبأن  تعليمات  

تدخل فأبعد الضابط، انا  يال  وان وجعلته يرى انه ليس له عالقةالكمبيوتر  فتحت ارهابي وما حل عني اال لما 
اني يهودي ونقاشنا  ثمن الثعلبين والحظ ال  ايخلصو   هم يريدون أناألسلوب ان  تكلم معي بهذا  سأقول لك لماذا

العربي  ال  اليهودي    هذا الموضوع عن اغتيال رابين وانقبل    وهوانا     فعندما قتل عربي،  ي  فقطيقتل يهودي 
يهودي بعد   هذا أيضا  قصد ان  كان يأهبل    شخص انت    هل  قلت في كنت تعرف  ل  قالاتصل بي و رابين    انقتل

هميقتل  س رابين   الجماعة،  نفس  ما  وهي  ال  على  الجماعة  نفس    نتنياهو قودها  يي  تالو عنهم    تكلمت ي  ت يبدو 
بالجيش االسرائيلي    شخاص ي هي مستندة لضباط باالركان ومستندة ألتوال  ةأو خارج الوزار   ءرئيس وزار   سواء  

  ء ين النهم هم جنود وهم وراي المستوطن  ايحمو لالجيش    ن يخرجوا وينادوا ي ذ ي هم وضعهم مستوطنين، وهم التوال
عرف شيراك أ انا تحديت شيراك علنا  ، وأنا  و السم    ما هواعرف    لكيأنا تابعت  ي يحصل ،  ذ التوسع الهذا  

كان رئيس بلدية باريس وحاولت    عندمايكون رئيس  أن  قبل    أعرفهاالنتخابية و   همعرفة جيدة وساهمت بحملت 
ي أبو عالء يا بسام يعني  ل  باريس قالل  أريد ان أسافركنت    وعندما  لهيوصلوني    ولمكذا مرة    هاتصل فيأن  

ر منكم وانا مقدم  ثعرف الفرنسيين اكأ انا    أريد أن اجلس بالفندقال    فقلت له  هل تريد أن تذهب لتجلس بالفندق
ال هي  لشيراك  لهانا  و رئيس،    أحضرتهي  ت خدمات  بيروت    هرهائن  أخرجت  بطيارة    نياءوجمن  خاص  شكر 

عضو   18يارجل عندي  فخليني أطلع معكم فقال ليأنا  ويعرف منهدية تمثال العدالة وبعث لي  هخاصة من
انا ما بدي اطلع، الجاسوس   هبد   نتظريسالم  إاذا خالد    فقلت له  يريدوا ان يذهبوالجنة مركزية   يطلع كفاية 

فونات الجزائر ابو  صفقة التلفونات على الجزائر نصيحة تلتتبعوا وراء    اريد ان أنوه لموضوعسالم وانا  إخالد  
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الباقي وقتها قال أبو عمار ه الفلسطيني وقتها   ذاعمار حط اربعمائة مليون والدولة حطت  استثمار للشعب 
وفات وستمائة    3ب   هقبل  الف  بحصتنا  االربعمائة  قيمة  وصلت  وستمائة    فأصبحت أشهر  الف  السهم  قيمة 
ان اربعمائة    ليسمليون   يريد  خالد  الموب  تاع   المصري   ي يشتر   والذي  صاحب  سالم  إخالد    وجاءسالم  إايل 

و عمار البيع، اذا ياسر  ابيع رفض اب   ال اريد ان  له  بيع وابو عمار يقول  ويقول لهيضغط على ابو عمار  
غا انباعواالبيع    يحدث ب  عرفات  وم  ة وفابعد    لقد  وااللف  مليون  اربعمائة  قبضت  والسلطة  عمار  تين  ئ ابو 

قد يكون سبب   هذاينقتل ابو عمار عشانهم ربما لبعض الناس،    ا أن  تين مليون بيستاهلو ئ األلف وم،  مليون  
فيه   واضح  اسرائيل  ودور  الخط  على  دخل  فورا   المصري    ذاه  انيثبت  سو جديد  التلفونات  عالقة   لهتاع 

أكبر سيدة أعمال باسرائيل داخلة بنص مشاريع السلطة   االن و  بلير  صديقةالمرأة    هذه  ان  ت يثبسباسرائيل و 
،  "عموله" كومشنزمليون استرليني    32ر من  ثالشعب الفلسطيني اك  فممن    أخذ ي  ذ من خالل بلير الجاسوس ال

الوطنية  ذي  وال حصص  و   له  هذايوزع  كذا  هذااالعالن  )،  له  شتراوساسمها  وسكسي   فتاه  (مسس   جميلة 
دوالر  9  –  8بتسوالها   ال  ،مليار  في  ي  تالمظاهرات  بها  ضدها  قاموا  ابيب  من  االن وهي  تل  بلير    متخذة 

boyfriend  .وبلير بيلعب 

مهم عندهم ابو عمار مهم عندهم   وليسمنتمين بمحبة  لم يكونوا  ن دائرة ابو عمار  ن م  تقديرك مَ ب:  س
 ؟المال 

من يوم ما  يبقى انسان  و   خرباآل  هنمار رغم كل ما ارتكبه من أخطاء أل ا ابو عحبو أ  نيذ انا من الناس ال  ج:
قالت   عندماي انا احد مؤسسيها  تقائد وخالفت وقتها اول مرة قرار الجبهة الشعبية ال  هذاالتقينا بالكرامة قلت  

العالم العربي نحو    ض فيه مفصل تاريخي كيف نخ  كالم الذي يقولهالو قائد    هذاقلت    ألنيانسحاب تكتيكي  
نا  ن ود بي أصبح في عالقةنجرح اسرائيل ومن وقتها  حارس نستطيع ان النا نحن القردين و ان ، صمود الو النهوض 

بيروت و  كانت    في  ما  عمار  ابو  عند  المقياس  تن اث   تصبحكلمتي  لي  بالنسبة  انا  ابو  بالذين عملوا  ين،  عند 
المال  المحبة    ليسعمار   البل  للناس  خصوصا   تعتبري  تيعمي  هذه  ال  بلدنا    أن  ان  فلسطين  نستطيع  ال 
 المال. من أجل ، ببيع امه نضرها

 سميهم باالسم؟  هؤالءن ن م  س: مَ 

طق  اعلى من يذهب كثيرا  كان  و أي شيء من أجل المال  بيع  ي وهو مستعد أن  ا  بأبو السعود نهائي  انا ال أثق  ج:
  في آخر من االحزاب وهو ال عالقة له بالسياسة و   أشخاص مع    يجلس  وكان  والناصرةوخصوصا  حيفا    48

جدا    ضعيفعبد هللا  اليوسف    .رةي خط  ذهوه  عند ابو عمار  ن يدخلذي يقرر ميمنع وهو ال  من كانفترة هو  
كان في و ر،  ثأك  يصمت فلوس  واذا فوقها شوية  أنه عندما يرى شيء يقول ال دخل لي مالي ومالها  لدرجة  
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بيت لحم فايز جراشي كان واضح انه يتعامل  قد ما هو جشع كان واضح عليه الجشع من منطقة    شخص 
قول أورقة وابو عمار يوقع وانا    ءورقة ورا  ويدخل ألبو عمار  بأسلوب أن هذا الصحن لي ال أحد يأكل منه

ي  ذ آخر فترة ابو عمار قرف حتى يقرأ الورق الو طيب شوفهم أول،    هكذاألبو عمار كيف توقع على االوراق  
واحد قال لي كل يوم في مائة الف تصرف لهم تحت عناوين مختلفة، محمد الدايه لما حطو ابو  و ،  يوقع عليه

شخص ممكن أن  أهبل اي    شك فيهأ  المحمد    ولكن  ،هحسابفي  عمار على جنب وكان في ثالثمائة الف  
واحد زي أبو السعود وفايز هذا احتمال، أو واحد   االثنين ، أما اذا في شيء بدو يتركب واحد من  يضحك عليه

  يذ السم ال ما هوحلل خاصة اني عرفت أ االن، انا  ه يعرف عن حد أ اليجلي الصحون  عمله أنيمكن  آلطي
عملنا اختبار    ه انفيه    ءأهم شي  ذاهو   اختبار  له  لت أي نوع من السم عمو السم    ما هووصلت لنتيجة  و   وضع

ثالث احتماالت ، عند كبير خبراء المحاكم الجنائية  انتهينا منهم وضعوا  عند خبراء سموم بانجلترا وبعد ما  
ودفعت  تداينت  السموم  بجرائم  يتعلق  فيما  هذا  المال  له  البريطانية  ولكن  المال  أملك  أنا    ألني ال  الموضوع 

، أنا تداينت أربعين ألف دينار من البنك  قد ما يكلفني  سيكلفنيلو    هحالف يمين على نفسي اذا بقدر اتابع
الخبير  العربي   لهذا  أدفع  أقسممن أجل ان  الثالثة  السم  معكان    م لك  وقال لي واحد من  دفتر كتبت اسم  ي 

  يذهب ممكن  ومن اليحقن  أن  ممكن  ال  ه انه منميزتالسم    ذاميزة ه  ما هي ،    أغلقت الدفتر ألسمع ما نتيجتهو 
ال طعم له وال لون وال    ألنه  ء بأي شي  يوضع  ممكنو بالقهوة    يوضع ممكن  و بخيارة    أن تضعه ممكن  و بالماء  

خيارتين    يوضع صحن أمامه فيهدائما  كان  و أبو عمار  أمام  ي  ذ صحن الفواكه ال  ذاه  بمعنى أنرائحة شفاف  
 ساعات خالل خمس    المضاد وال لون وال طعم نقطة اذا لم تعطه    لها  حةائي ال ر تنقطة الفهذه الوحز برتقالة  

في  فالجسد ويقضي على الكريات الحمراء تدريجيا  حسب الجسم    نهشببدأ  ي  هال يمكن العودة ألن  لألبد انتهى  
  هيأكل لحد سنة ولكن باآلخر أن تأخذ ممكن ست أشهر وفي أجسام  ذ خأثالث أشهر وفي أجسام ت ذ خأأجسام ت

دماغ  يصل  حتى  لحد    أخذتهوديع    ،هأكال   ينازع  يمكن  شارون  أشهر  لكناالن  أربع  مات  أغلقواأو    ملفه  هم 
رحم هللا امرٍء عرف   هألن  الذي اتابعه  أنا  لست الموضوع يتابع    االن،  ءشي  هعن  ايعرفو   ال  هوالد أحتى  نهائي  

االفالم ، انا اعطيتكم مفاتيح  ب  كالموجودين بروفيشنال    بعد ذلك هناك أشخاص طاقتي    الى هناقدر نفسه انا  
، في ألف وستمائة    أين ذهب هذا المالالقاتل موضوع أسهم التلفون في الجزائر    امتأكد اذا الحقتوها ستجدو 

احتياط  بحوز   مليون  التلفون   ةكانت  اسهم  موضوع  غير  الحساب صفر  الرئيس  اآلن  ذهبت ،  ابو    ااسألو   أين 
ستمائة مليون لصندوق   واضعكان     ونحن ال نجد مال لنأكل اين ذهبوا؟!مازن عنها الف وستمائة مليون  

  ريحته   هذاي  ل  قالفمليونير    رجلمعه بالقاهرة    تناول العشاء  شخص   سالمإارسلت لخالد  ،  أين ذهبواالتقاعد  
ئة  نما ثمال   هحصت  هذا  ي اخدتهذ كل ال  سالم قال لهذا الرجل أنإخالد  وسخ،    هفيتنضال يمكن  طالعة صاحبك  

لديمقراطية  لكي أتكلم مع ا  قبل يديي  ذ وال  رليرة ثمن الخب  25  أخذ كان ي  الذي  ه حصت هذه  ،    حصتهمليون  
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  عندما شباب البالد    هعن  ااسألو ين الطريق وركب  أبتونس وعرف    ولم يترك شيءهتك    ذيياسرة وال  هجوزو لي
ما  ك  ه، بنك قبرص كان يستقبلزوجتهعالقة مع اخت    لىكان ع  ألنه  زوجته وأختها  احبسوه بقبرص وحبسو 

  هنا   هشاركو   عاد ي  ذ َغْير المازن الص    هحبسوه شب اسم  نيذ وحبسوه مرة الشباب ومن ال  أمامييستقبل الملوك  
  أشخاص سجلها بأسامي  ألنه  يعرف عنها  أحد    الأمالك    عندما ترى بمزرعة الورد ولسا    هوظفو و بمزرعة الورد  

خالد   له  صالح ابن عبد الجواد صالح سجل  اسمه  شب   فيل  امثوعلى سبيل المال الشعب الفلسطيني    هذا
، في المشابهةمن االمور  ير  ثك  ولسا في  ،    هم ليسوا لييقول يا عمي  وصالح  بنايات،    4  -3  هسالم باسمإ

يقول  صديقي  ،  على تل ابيب    ا  ير ذهب كث يالقصص و   هذهكل    هعند   ألنه  صديق يجب أن أعرفكم بهعندي  
  هذه ليست لي هذه   فقال لهالبنايات سلمهم بتروح طخ عليهم    هذهلصالح عبد الجواد يا زلمة مالك ومالهم  

ن  ي االسرائيليو ن سلمهم،  ن ال أعرف لمولكالبنايات سلمهم صالح للسلطة    وهذهسالم سجلهم باسمي،  إخالد  ل
 بالسجن.  فيه برغوثي الي بلمعواعاملين شركة هما ومروان ال

 السم؟  أن يكون وضع لهممكن من الأبو عمار ب  المحيطةاسماء من الدائرة  هل يوجد لديك أيضاً  س:

انا واياه   جلست يف متل ما ضيفني آخر مرة  ابو عمار بض    المهمين،  هحد من زوار أيكون  أن  ممكن  من ال  ج:
يا    كعادتهطبعا  خايف، وهو بضيف    هل  خايف تنسم، قلت  فقال لي  شكرا    فقلت لهوضيفني    يدهاخر مرة مد  

 . سم  نقطةأن يوضع له سالم ما أسهلها 

 ؟ هافي امكانية نسخة عن إذابخطر  هفيها ان كنت تكتبها ألبو عمار تحذره ي ت المنك الرسائل  نريد: س

  ألنه   عني،يقصد    همعلوماتي  بالمناسبة أبو مازن كان يقول ألبو عمار انا ال أثق فيه وال ف  هللا،ء  شا  ان  ج:
ابو مازن يا ابو عمار باهلل من   فقال لهكذا،  و كذا    ه جاءني معلومات تقولان  وقال لهبو عمار  عند أمرة  كان  

انا ال أثق ببسام وال    فرد ابو مازن من بسام،    له  لاقف من،    له  لامن شخص ثقة، ق  له  لاين هالمعلومات قأ
 . هبمعلومات

ال االسعاف  سيارة  االسرائيلتس:  كان  يفتشوها،  يي  الين  من  أو    وضعوا  ايكونو أن  ممكن  هل  فيها  شيء 
 استبدلوا شيء؟ 

ال   ج: كانت  تالسيارة  كانو   تأتي ي  حاجز  أول  عند  تمر  يآخ  اينزلو   اكانت  منها  السائق  على  ذ الفلسطيني  وها 
  ا فتشو ي   على اساس انهم  ء كفوف بيضا  يرتدوا  ثنينا  ويأتي سيارات أبو عمار يوقفوها    االباحة مكان ما دمرو 

 متر. 10 التي على بعد لبوابة الى ا يأخذوهاانهم  ايسمحو  عد ذلكوب
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 ولو لمرة واحدة؟  ا له وصلو  اانهم قد يكونو س: هل سمعت من أبو عمار 

بالكارادور)الممر(   وحدهل  جالس ة بعد الحصار كان  ر تسجل، م يجب أنجمل    4  –3سمعت من أبو عمار    ج:
حل عني    فقلت له  يريد أن يدعني اذهب عنده  ال هاق وقتها أبو السعود كان  ب  ه كان مع ألنه  يتشمس    وكان

عمار  ،  عندهورحت   ابو  يا  بك  ما  له  والفقلت  قائد  نازل  مانت  طالع  واحد  عارك  ما  كل  هل  انتكس  يعني 
مثلكبمعركة   معه  لييحدث  قال  عارفني    :"  ،  انت  معارك  بخوض  عارف  انت  ال  معاركي    االنانما  ال 

ي ناس كل الرجال رجال ف  مشعَم الرجال انما يا بسام  انا عارف ون  :"  قلت له احنا معك قال لي    "،  مختلفة
قلت  و   بتضعف  واتأكد  له  أبو عمار  يا  أجدع رجال وهللا    اناحنا معاك  لي    االنحوليك    اذهب واعمل قول 

حافظ على  قلت له المهم انت     "،بارك هللا فيك:"  قال لي    ،سأذهب وانا لست ولدا  عملية انتحارية عالقدس  
الي برا خانوني والي   :"  لي   فقالي خانك  ذ مين ال  فقلت لهخانوني    ال ليق  هانية في مكتبثمرة  وفي  ،  حالك

وقوة   مال  السلطة  بسام  يا  لي شوف  قال  المال  يلعن  بخووون هللا  كلوو  خانوني  وبفقد و جوا  المال  بفقد  الي 
ابو    فقلت لهآخر مالحظة كان تقريبا  خالص  و ،  "، فهذه ثاني مالحظةسلطة  ال يوجد لهالسيطرة على العسكر  

عروقك أن أرى  قلت له ال ما في الك لون شفاف يعني قادر  ف،  "ايه أصفر  فقال لي:"ون  ل  ال يوجد فيكعمار  
يعني الي كتبتلي    :"قال ليفقلت له مسدودة ،  ف،  "  ايه يعني ده  :"قال ليفيا ابو عمار،    ءما في كريات حمرا

مضطرين خلينا نطلعك  قلت له  ف،  "  ببيعوني ببيعونيال      :"قلت له خلينا نطلعك على باريس، قال ليف،  "عليه
لي قال  باريس،  ب  :"  على  هنايال  استشهد  خليني  له،  "بعوني  استمع  الخارجية  و   وخرجت   فلم  وزير  صحيت 

  فقلت له   صديقي ويتكلم عربي بشكل جيد القنصل  و مع القنصل  عندما تكلمت    هذه ال أحد يعرفهاالفرنسي،  
على باريس    هننقل  ونريد أنت له ابو عمار تعبان  قلف ،  لماذا؟قال لي  ف  االن مع وزير الخارجية    اريد أن أتكلم

يابسام  االن لذلك  فمسؤولية كبيرة،    وهذهكالم كبير    هذا، قال لي  له  الخارجية  أقول لك اريد  قلت  رقم وزير 
اياه ،  فالمباشر،   له  و   فتكلمت معهأعطاني  لناقلت  ياسر عرفات وأنا لالمستشفى لعمان    طائرة  ارسلوا  تنقل 
بسام أبو    قول لهقلت له انا فالن قال لي معروف وقلت له بلغ سالماتي للرئيس و و رسميا  وجديا     أتكلم معك

ذلك،   المركزية،  وال أحد مفكر    ولم يكن أحد يعرفشريف يطلب  اللجنة  بعتوامن  لعمان    ليكوبتراله  فعندما 
   وأتفرج. أنظر لهم لس ركبوا وذهبوا وأنا جا ميعه موبلغوا الجميع وج

 يعني ببيعوني بباريس؟  ماذاتقديرك  بس: 

يقولوا شيء وعندما    الفرنسيينف،    أن هذه باالخر دول  نيببيعو   معنى  ج: تحديت شيراك وعملت  باعوا ولم 
يقول وانا عندي معلومات واذا قال انا أن  تحدى الرئيس  أومؤتمر صحفي بباريس وقلت    هنامؤتمر صحفي  

  ن يذ هو ومن قال لهم من جماعتنا وثالث اطباء ال  ه ألنفلم يصدر عنه اي كلمة  ،    سأخرجهاعندي وثائق  
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ال  حتما  شيراك أ بل غ وشيراك َأبَلغ  لكن  تميمي  لوال ل  ىلسه  اقالو   ايكونو أن  بالضرورة    ليسعليه يعرفون    اأشرفو 
الأعرف م ابو عالء وأبو مازن    ني ذ ن  الفلسطيني  الوفد  المهم    اكانو   جميعهمكانوا من  هذه دول كيف  هناك 

األمور وأعلنوا    تفصل  قالوا  اذا  بأنهم  مسموم  هانتفصلها  مجانين    سيخرج ومقتول     ا  مات  فرنسا  عشر  في 
ر   ايعملو أن  ممكن  و  انتحارية  عليهعمليات  السالم    ،دا   َتقوعملية  وليس   ، عملو كموضوع  لل  مص تضيع   اما 

الشرق انا  يالغربي   وليسين  ياأللمان  حداد،  بوديع  ببرلين    جلست ن  االلماني  األمن  وزير  لسا  و مع  لي   ملقال 
يدخل من مسام الذوق في ألن هذا سم غريب  بالكم من القهوة من السوائل    لكن خذواتقرير التشريح    ينتهي

عند عودتك من  على كوبا عند كاسترو    ذاهبينبالكم ، وقال لي وقتها كنا    فخذواعالج لدينا    وليس لهاللسان  
سيرة السم وال اشارة    ولم يذكرواعلى بيروت    فأرسلوه  لم يجهز بعد   لي    قال فعندما عدنا  عطيك التقرير  كوبا سأ 

ابو عمار كان  ، ف  او سكتف عنها    اجاسوس اسكتو   سنحرر لكم  هذهمقابل  لهم األمريكان  ا  قالو   أيضا  عوها  ا، ب
أن  مستعدين    هبتنظيم   هاذا إخوتو تبيعني على أول كوع    أن  يقول كل الدول العربية باستثناء البعض مستعدة

 يبيعوه.

يعملفي  س:   كان    شخص  عصفور  جوزيف  اسمه  باالساسيعمبمطعم  و   ل  األمريكية  يعمل  بالقنصلية 
عمل صحن خاص    هذا الشخصالوجبات ألبو عمار ،    هيحضروا من ي كانوا  ذبرام هللا ال  سبمطعم األنجلو 

وقدم  عمار  بيدهألبو  له  من   ه  رسمية    هوأكل  بحفلة  التقليدي  الرئيس  الذيالسؤال  بالذات  هذا  قدم   لماذا 
 الوجبة ألبو عمار؟ 

بغداد وبالصيف في  بيت    له نتعشى ببيت أكرم الحوراني كان  بسام كنا  خطيرة وديع قال لي  النقطة    هذه    ج:
بالحديقة   العشاءببغداد  يجلسوا  وكل    يتناولوا  الحافظ   أمين  والحافظ  البيطار  صالح    ا سوري   جماعةوكان 

م  ال القهوة    شاء أحضروا لناعأن تناولنا ال، قال لي بعد  ..الخمقيمين ببغداد وناس من القيادة القومية قاسم سال 
فينا  واحد  لكل  اختار  ولم يضيفنا بل هو  لنا  الفناجين ووضعها  أمسك  القهوة هو  الذي أحضر  ان  وانتبهت 

 رشفة من أول  و   رشفةت أول  ذ من حالي كيف شربت أخ  الشيء الذي لست قادرا  أن أفهمهقال لي  ف  فنجان
نفسي   انلعيت  اريد  اني  الحمام  استفرغ    وشعرت  اصل  ولم  الحمام  على  قبل  فركضت  أصل استفرغت   أن 

يدوخ متل وديع وأحيانا   أبو عمار استفرغ كذا مرة وكان  انه  تعبان واحيانا    يشعر نفسهالباب ،  عاد    يشعر 
حسب   فهذه  وفي اليوم التالي ال يستطيع ان يحرك يدهوهو مريض    كنا نلعب بالكرةمرة انا ووديع  و   طبيعي

 ويعود. انتعاش  فيعطيهمقتول  ال يزال غيرفي الجسم في جزء  ءت الحمراكيف قتل الكريا
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بالسجن االسرائيلي اعترف    االنخالد اسماعيل أبو كشك هو    اسمه  في معلومة تقول انه في شخصس:  
 ؟ السم ألبو عمار  وضع هان

طول قال لي ان  ذي اعترف لكن انا عقلي على  الشب الب  الخاصةالمعلومة    هذهتسجل  في ان  انت حر    ج:
الجريمة عبارة عن    هذه،  ضليلالت  همطلوب من  أوفتح بالسجن  يفرفك شباب    اما يريد ان  هذا شخص مجنون 

وجهين متالزمين لعملة واحدة القتل السياسي والحصار ومن ثم القتل الجسدي والسم واالفناء الجسدي يمكن  
 . هي قتل أبو عمار مستفيد من غيابذ والاالول ه عالقة بالوج  لهالوجه االول معروف مين وأكيد الوجه الثاني 

 س: هل لديك مالحظات أو أقوال أخرى؟

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

 

 .يوم االثنين (2011-10-3) بتاريخ عليهاليت عليه أقواله بمعرفة اللجنة وامضى ت

 

 

  

 

 


