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 بسم هللا الرحمن الرحيم

 

 الكرام            جنة المركزيةلاألخوة أعضاء ال

 الكرام          األخوة أعضاء المجلس الثوري 

 

 ،،،  وبعد  واالنتماء تحية الوطن 

 

نجازا ودفاعا عن بالدنا التي نذر لها الوقت  إوشغل الناس فعال و كان الشهيد ياسر عرفات رقما صعبا مأل الدنيا  
حتى أيامه األخيرة ثابتا على الثابت مؤمنا بعدالة قضيته    وحقيقتها، وبقيحقها    حها الروح دفاعا عن والجهد ومن

االنتصار سالبها   ،وحتمية  على  الحرية  واحدة    .انتصار  مرتين  اغتيل  الذي  عمار  أبو  استهدف  ولغيره  كله  لذلك 
 . بحصاره سياسيا وإغالق الدائرة عليه والثانية بالتصفية الجسدية

 

وزير الصحة آنذاك    الطيبيد. جواد    رمز ياسر عرفات تم تشكيل لجنة تحقيق حكومية برئاسةلا ستشهاد القائد  د ا فبع
وتوقفت اللجنة عن متابعة عملها بعد استقالة الحكومة وتم تشكيل لجنة برلمانية خاصة من المجلس التشريعي السابق  

 التي توقفت بدورها بعد انتهاء المجلس السابق. 

تش   19/9/2010  وبتاريخ الحركي  ل  كيتم  المؤتمر  لقرار  تنفيذا  فتح  لحركة  المركزية  اللجنة  من  بقرار  تحقيق  لجنة 
عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وعضوية كل من: اللواء كمال الشيخ، اللواء    ، السادس برئاسة األخ توفيق الطيراوي 

 عملها.  اذخطة والرؤيا إلنفصائب العاجز، العميد نايف الجياوي. وانعقدت اللجنة ووضعت ال

من    ن لفرز عضوي  2010/ 25/10وحرصا على قانونية اللجنة تمت مخاطبة السيد النائب العام احمد المغني بتاريخ  
ليعود عن موافقته بسحب    ياسر جبر وسامر المصري إياد  بفرز وكيلي النيابة األستاذين    وتمت الموافقة النيابة العامة  

بأي    اائب العام ولم يمض شهر على انضمامهم للجنة دون مباشرتهمالنمن  للنيابة بقرار    ليعودا بعد ذلك  األستاذين
 عمل.

إلضفاء الصبغة القانونية على اللجنة وتحريا للدقة    18/7/2011بتاريخ    أخرى مرة    تمت مخاطبة السيد النائب العام و 
أعضاء   يحدد  رئاسي  بمرسوم  مطالبته  بعد  االنسحاب  آثر  ولكنه  التحقيق  أن  في  على  العامة الن   ترأس اللجنة  يابة 

والتي تتحرك تلقائيا عند حدوث أي جريمة فكيف بجريمة العصر    اللجنة، علما أن النيابة العامة هي صاحبة الوالية
جريمة  أي  في  بالتحقيق  المباشرة  اجل  من  رئاسي  لمرسوم  بحاجة  ليست  التي  وهي  العام  للنائب  السلبي    والموقف 

 سوم رئاسي. وتضطلع بدورها دون مر 
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عوأم ا ام  والوثائق  ظم  والتحقيقات  التفاصيل  مجمل  على  االطالع  بعد  اللجنة  ارتأت  القضية  وتشعبات  لمسؤولية 
والمعلومات المتوفرة أن يتم توسيع اللجنة لتصبح خمسة عشر عضوا من ذوي الخبرة واألمانة ومن عرفوا بالمصداقية  

 .راه مناسبا لمصلحة العملمن نافة ة المركزية بإض واإلخالص واالنتماء وذلك استنادا لقرار اللجن

اللجنة   تقسيم عمل  تم  النهائي حيث  للتقرير  والشخوص حتى نصل  لألسماء  التطرق  يتم  ولم  اللجنة عملها  وباشرت 
 والخطة المتبعة إلى ثالث مراحل: 

 المرحلة األولى:  -1

للدائرة   االستماع  من خالل  بغير طريقة  المعلومات  الش  ألولىاجمع  ياسمن  المعلومات  تو و   ،ت ر عرفاهيد  كافة  ثيق 
واالستعانة بجهات االختصاص في شتى المجاالت، حيث تمت مقابلة العديد من األشخاص واالستماع إلى شهاداتهم  

وهذه المرحلة انتهت باستثناء بعض    ياسر عرفات  حياة الشهيدعن ظروف    مهما كانت درجتهاوالمعلومات التي لديهم  
 األفراد. 

 الثانية: المرحلة   -2

عبر  لال  ليتح القضايا  ومتابعة  جمعت  التي  المعلومات  تقاطع  عبر  المتوفرة  و معلومات  وسماع البحث  التقّصي 
  كل ذلك، واالستعانة بذوي االختصاص للوقوف على أدق التفاصيل واعتمادها  دقيقالشهادات واإلفادات والتحقيق وت

 .ن في نهاية هذه المرحلةحنو   قةالدقي نيةماألوجمع المعلومات الميدانية وذلك في غياب المساعدة 

 المرحلة الثالثة:  -3

القضاء من   إلى  بهم  المشتبه  تحويل  ثم  ومن  واألدلة واالعترافات  بالقرائن  األّولي مشموال  والتحقيق  اإلفادات  وتشمل 
ت  لمقابالمات وا حيث تم دراسة ملف المعلو   ثمة الكثير من الملفات قيد المتابعة والتحري من قبل اللجنة  ،الحكم أجل  

إضافة لملفات إعالمية مستقاة من اإلعالم  ،  رئيس اللجنة  جهاز المخابرات العامة حيث كانالتي بحوزة  تحقيقات  الو 
 رفات. ياسر عتشهاد  قبل استهداف واس وتصريحات القيادات السياسية واألمنية اإلسرائيلية وكذلك األمريكية اإلسرائيلي

أطباء ومعالجين حيث  و   رحمه هللا من حرس وقيادات محيطة وقريبةي مكتب أبو عمار  وتم البدء باستدعاء العاملين ف 
 لمعرفة الثغرات التي يمكن تلخيصها بما يلي:  4/8/2012شخاص حتى تاريخ األ  مئاتتم االستماع لشهادة 

 أوال: األمن والحراسة: 

حول   الحراسة  تعكانت  بشكل  الرئيس  يجري   األمنعلى    أساسيتمد  بحيث  والتفتيش  الظاهر  السالح    البحث  عن 
، اثنان وثمانون،  لم تكن الحراسة كافيةكما    ولم يكن هناك أي اهتمام بما دون ذلك بشكل علمي ودقيق  والمتفجرات،

ي  ني الصحيح ألللفحص الجسماعدم توفر معدات  باإلضافة ل  ،نوبات وأربعون في رام هللا يتوزعون على    ةمنهم ست
تدخل والهدايا و أو األطع  للزوار،السالح  المتفجرات و   مواد غير  التي  يتم  مة  لم  الحلويات والشوكالتة واألدوية، حيث 

 داخله.   وأفحص عينات منها خارج المقر 

وطبيعة    مادية للمكتب كما لم يتم االستعانة باألجهزة األمنية ذات الصلة للتحقيق من شراء أطعمة وأدوية واحتياجات  
باألش معهم،  التعامل  يتم  الذين  لغياب هيخاص  األمنيةاإلضافة  المتابعة  وعدم  للحرس  ومثبتة  واضحة  الدورية    كلية 
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لحرس من خالل األجهزة المختصة، وكذلك غياب الرقابة األمنية المتخصصة على المطبخ واألواني واألطعمة فراد األ
 . بعده  ه وماأثنائو لحصار المقدمة لألخ أبو عمار من قبل ا

األمنية  رافتقاو  للدورات  الطري  الحرس  تاريخ  واعتمادهم  وفي  المحضة،  العسكرية  أبو    9/2003/ 24قة  األخ  مرض 
حد  أ عمار في المرة األولى وتقّيأ في منفضة وحتى اآلن ما زالت اإلجابات متناقضة بين الحرس حول الموضوع وال  

 النتائج؟أين  تّم، يعرف إن تم إجراء فحص للقيء وإذا 

المعلومات ويخفون أخرى وثمة تناقض في شهاداتهم    يتحفظون على بعض  واألخوة الذين تمت مقابلتهم من الحرس
 ض المواضيع. في بع

غربية معه جهاز اتصال أثناء الحصار واتصل أكثر  كذلك فقد كان هناك شخص من أصول فلسطينية يحمل جنسية  
 . ص من خالله وكانت تصرفات مشبوهة ولم نستطع التوصل إليه إلى اآلن والبحث جاٍر عنهمن شخ

بغرفة   الخاص  الماء  خزان  في  الموجودة  الكلور  نسبة  أن  الرئيسكما  و   السيد  جدا  يتم  عالية  ولم  وتنظيفه  غسله  تم 
 والصحية.  أبو عمار بالحكة ولم يخضع الخزان للمتابعة األمنية الفحص سابقا، ما أصاب األخ 

 اآلن. قدت ولم يتم العثور عليها حتى  كما تم االحتفاظ بعينة من أضراس الرئيس وعندما تم السؤال والبحث عنها ف

ما يشير    حد األطباء وفقدت ولم يخبروه بذلك خوفا، أ اء على طلب  أبو عمار بن  ألسنان األخ  كما تم عمل صورة أشعة
الرئيس وأسرار جسمه، وعلى الرغم من التحذيرات المسبقة باغتيال األخ أبو عمار إال  إلى اإلهمال واالستهتار بحياة  

متابعة الوضع الصحي  لمرافقين أو  يما يتعلق باخذ االحتياطات والتدابير األمنية والصحية الالزمة سواء فأ انه لم يتم  
 للرئيس. 

 . س كانوا يتلقون أموااًل في بعض األحيان من بعض األشخاص في الدائرة األولى للرئيبعض الذين كانوا يعملون 

 ثانيا: الطعام والنظافة: 

المواد التي تجلب  ولم يتم فحص األغذية المقدمة و   الطعام قبل وإثناء إعداده،  الشراب او  ىكن هناك رقابة أمنية علتلم  
خاص باألخ أبو عمار   مياه   ود خزانومياه االستحمام، وتبين الحقا وج ، وال رقابة على النظافة والطعام   إلعداد الطعام 

  الرقابة عن التدقيق و فحص الخزان، وغابت  دون غيره ولم يتوفر متخصصون ولم تتم االستعانة بمختبرات ذات صلة ل
يها عفن، ولم  وشوكوالتة منتهية الصالحية وعل  حلوياتوجد أكثر من مرة    غيره، حيثوالعسل و   والحلويات   الشوكوالتة

 لمتفجرات فقط. وا يتركز على السالح   فحصاللمقدمة للسيد الرئيس ال أمنيا وال صحيا، بل كان يتم فحص الهدايا ا 

 ل عليها. لهدايا ومن مرسلها وطريقة الحصو ألغذية المقدمة للرئيس وكذلك ا توثيق ل  ال يوجد كما

الشهادات التي استمعنا    خالل  الطعام والشراب من  طةبعض االشخاص استشهاد الرئيس بواس  وعلى الرغم من استبعاد
المتخصصإليها   أحد األطباء  أن  بدرجة  إال  الحيوية  والكيمياء  الطبية  المختبرات  إمكانية  ين في  إلى  دكتوراه أشار 

ون آخر بناء على الشيفرة الشخصية له، ونظرا لخضوع األخ أبو عمار للعالج في  عمل سم يؤثر في الشخص د
 غير مكان فربما تم الوصول إلى شيفرته الشخصية. 
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الرئيس واألواني خاصته  القول إن مالبس األخ  ولم يكن هناك    بقي  لم تكن تعقم بطريقة خاصة  بأكله  والمتعلقة 
 إشراف طبي عليها للتحقق من سالمتها. 

 ثالثا: الناحية الطبية واألدوية: 

لم توجد عيادة مجهزة تتناسب مع موقع السيد الرئيس وحالته، ولم يتم إحضار أخصائيين لمكتب الرئيس على الرغم  
، ولم تتم الفحوص األمنية لألطباء الذين تتم استشارتهم حيث  صاب بوعكة صحيةمن الحاجة الماسة لذلك اال عندما ي 

ا السيد  وتدقيق، وأثناء سفر  البحث عنهم دون فحص  يقومون مقام طبيبه وال وجود لملف  يتم  بدائل  لرئيس ال يوجد 
وال يوجد مبرر مقنع    طبي موثق ومتسلسل لحياته والفحوصات الطبية الخاصة حتى لو كانت النتائج بأسماء مستعارة،

عالج    لدى طبيبه، واختفت األدوية التي كانت تقدم لألخ أبو عمار أثناء حياته بعد استشهاده مباشرة باإلضافة لتأخر 
من   للتأكد  االختصاص  معامل  في  األدوية  فحص  يتم  ولم  استشهاده،  إلى  أدى  الذي  مرضه  في  عمار  أبو  األخ 

وأشا  ، الجانبية  تأثيراتها  أو  مستشفى    رسالمتها  إلى  نقله  إلى ضرورة  الرئيس  السيد  مرض  بداية  في  األطباء  أحد 
السيد الرئيس غير صحيح، فلم  متخصص لعدم توفر المعدات الدقيقة، كما أن تفسير بعض األطب الذين عالجوا  اء 

 الطب   ييكن التشخيص سليما، لعدم رغبته في تحمل المسؤولية وحبا في الظهور، كان ثمة تخمين وهذا ال يجوز ف

 حد أضراسه واختفى ولم نجده حتى اآلن. أبالنسبة لعالج أسنان األخ أبو عمار تم بطريقة خاطئة وموسعة وقلع  

هناك    تكان ألكسجين،  في الكل المقاييس الصحية ويوجد نقص    اً لقد كان المكان الذي يقيم فيه األخ أبو عمار مخالف
وجهه تشبه التسمم بثاني أكسيد الكربون وهي عبارة    ىعل أعراض تسمم ظهرت على وجه األخ أبو عمار، هالة  

قال   دائرية حمراء حيث  الرئيس  أعن حلقة  السيد  أن  تقديره  بأنه مصاب بتسمم وكان  الرئيس  للسيد  حد األطباء 
أعطي السم على أكثر من مرحلة وأهملت أقوال الطبيب الذي شخص السيد الرئيس قبل عشرة أيام من سفره إلى  

 . فرنسا

هناك اهتمام دقيق بطريقة إيصال العينات للمستشفى من أجل إجراء الفحوصات وال تتابع للعينات: هل تتلف    كنلم ي
أن المحاليل واإلبر التي تعطى لألخ أبو عمار لم تتم متابعتها وكيفية توصيلها للمقاطعة   للحاجة؟ كماأم يحتفظ بها  

 بطريقة أمنية، بل بطريقة عفوية.

للعالج في فرنسا لم يرافقه في الطائرة الطبيب المتابع )التخدير واإلنعاش( الذي من المفترض    س ئيوعند سفر السيد الر 
الذين   األطباء  معظم  ورأي  رأيه  وكان  بحالته،  األعرف  لكونه  لفرنسا  إلى حين وصوله  بلحظة  لحظة  معه  يبقى  أن 

 اءه في المقاطعة خطأ فادح. قب  عاينوا السيد الرئيس بضرورة نقله للعالج في مستشفى متخصص بالخارج ألن

 : رابعًا: مالحظات متفرقة بعد سماع الشهادات 

فثمة من أحضر أدوية ومراهم للسيد الرئيس    ، هناك الكثير مما يمكن إن يقال بعد سماع الشهادات ممن تمت مقابلتهم 
 . محيطين بهلل ا وتمت محاصرة السيد األخ أبو عمار في المكتب والتحكم بمن يدخل عليه من قب ،ذلك وأنكر 

وبالنسبة للصور    اإلسرائيليين، وبعضهم نال التسهيالت من    األجانب،لمن كان يزور الرئيس من    كما غاب التوثيق 
 . لغزة ولم يتم تأكيد ذلك  أرسلتنها ا الرئيس قيل   بالسيدوالفيديو الخاص  وللتسجيالت 
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األخ    أوردتوقد   أن  الشهادات  ثالثة    أبوبعض  ترك  حراأيام  عمار  كان  ي ح  ليلية،داخلية    سة دون  انه  علم  ث 
 ؟ولماذا  حيًا، سيخطف 

كما أن هناك تساؤالت حول خروج    من المعلومات أثناء التحقيق  أخفوا الكثيربشهادتهم    أدلوالكثير ممن    ويذكر أن
مفاجئة بطريقة  الرئيس  مطبخ  في  عمل  اعتقله    طباخ  أن  ضابط    وإثارته   اإلسرائيليون بعد  واتصاالت  للشبهة 

الطباخ    معه الطباخ. تبط  ار   يل ئيإسرا  لفترة بعد اعتقاله    معه،للتحقيق    األمنية   لألجهزةفلماذا لم يحول  رغم بقائه 
 . كطباخ للرئيس في العملوارتباطه 

يتم تزويدنا   لم  قيادة الحرس أكثر من مرة من تاريخ    بكشوفكما  المناوبة وهيكلية الحراسة وتشكيالتها. وطلبنا من 
ال شهاداتهم  من    باإلضافة  شهر،عليها    مضى  تيسماع  المقربين  والمسؤ   األخلتلتقي  عمار  مقابلة  و أبو  عن  لين 

 الزوار أموال من   والمسؤولين عنده  المواطنين

  أبوبعدة فترة وجيزة من استشهاد    الرئيس وذلك الذي كان يعالج أسنان  األسنان    أطباء  ألحدالوفاة الغامضة    أنكما  
والشكوك   عمار األسئلة  جملعوا  يثير  على  ل  للوقوف  بعض    باإلضافةالوفاة    أسبابار  على  ظهر  الذي  للثراء 

 . المحيطين بالسيد الرئيس بعد استشهاده  األشخاص

 : اللجنة   تواجههاالمعيقات التي  

ودقة تحتاج إلى الكثير من عوامل اإلسناد والدعم حتى تتمكن من    بمسؤولية وبمهنيةإن اللجنة وهي تواصل دورها  
الن  إلى  من  ئج  تاالوصول  العديد  ثمة  ولكن  إليها.  الوصول  أجل  من  جاهدة  اللجنة  تسعى  التي  والحقيقية  المرجوة 

ل لفك  محاولة  في  تعقيدًا  القضايا  أكثر  في  تحقق  التي  اللجنة  عمل  تعترض  التي  ياسر  المعيقات  القائد  اغتيال  غز 
 :تنقسم المعيقات إلى ما يلي عرفات حيث 

   معيقات مادية: -1

خمسة  تص  أن  باإلمكانكان   خصم    آالف رف  تم  ولكن  شهرية  مصاريف  على  30دوالر  قياسًا  المصاريف  %من 
  مخاطبة المفوضتمت    2012\1\7وفي تاريخ    ، $ فقط3500مفوضيات الحركة )من المفوضية االقتصادية( ليبقى  

نة الذين  للج ا  خوة أعضاء لأل  وإقامة$ لتغطية تكاليف سفر  10000شتية بطلب  ا المالي واالقتصادي للحركة د.محمد  
اإلخوة الذين سيسافرون وهو    تزويدها بأسماء  المالية  اللجنةطلبت  ,  في الخارج وشفهياً   أشخاص سيستمعون لشهادات  

نه يتم التعامل مع اللجنة  أا  مسرية العمل التي تنتهجه اللجنة. ولم يتم صرف أي مبلغ حتى اللحظة ك  ما يتناقض مع
   ق.بالتدقي  قفيما يتعل باعتبارها مفوضية

فيما يتعلق بالبنزين   فهل من المنطقي أن يصرف ألف وخمسون دوالرا لخمسة عشر عضوا وخمسة موظفين إداريين؟
 مثاًل؟؟

 معيقات تنظيمية:  -2

رفضوا   من  وهناك  لشهاداتهم،  االستماع  والمهم  الضروري  ومن  اآلن،  إلى  يحضروا  ولم  استدعاؤهم  تم  أناس  فثمة 
 لحقيقة فيما كذب البعض اآلخر. ا وا حضروا ولم يقول  الحضور، وآخرون 
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 ويمكن القول أن اللجان التي سبقت وتابعت الملف ال يوجد لديها عمل تراكمي وتكاملي، أوراق مبعثرة للملف ليس إال. 

 معيقات قانونية:  -3

ا تعاون  وعدم  بطريقة رسمية  المدنيين  األشخاص  إحضار  من خاللها  يتم  وجود جهة  من  بد  ال  منذ  إذ  العام  لنائب 
 . تحقيق النتائج المرجوةعمل اللجنة ويساعد في  يدعمية حال دون أن تسير األمور في سياقها القانوني الذي بدا لا

 معيقات أمنية:  -4

تم طلب أبحاث أمنية عن ثالثة وثالثين شخصا تم االستماع لشهادتهم من قبل: المخابرات العامة   5/4/2012بتاريخ  
و  الوقائي  اآلواألمن  وحتى  لماالستخبارات  بما    ن  تزويدنا  الثالثة  األجهزة  الطلب من  تم  وقد  اسم،  أي  الرد على  يتم 

يتوفر لديهم من معلومات حول القضية ولم نزود سوى من المخابرات العامة التي فرزت ضابطا لتزويدنا بصور عن  
بتاريخ   ذلك  وكان  لديها  الملفات  م  23/6/2012بعض  التعاون  عدم  يوضح  األمما  األجهزة  بعض  قبل  بما  منين  ة 

 يساهم في معرفة الحقيقة. 

فر  ااستمعنا لشهاداتهم وس  ن كما أن التأخر بقرار تشكيل اللجنة  كان له األثر السلبي، فالبعض وقع في النسيان مم
لجن المطلوب ألية  كان  وإذا  أبو عمار،  أدوية وحاجات األخ  المهمة من  األمور  باإلضافة الختفاء بعض  ة  البعض 

ت أن القتيل قد مات قتال واغتياال وتحديد أداة الجريمة إال أننا في قضية الشهيد ياسر عرفات  تثبيتحقيق توفر تقارير  
لم ننتظر حتى تأتي الدالئل المادية على انه اغتيل بطريقة وأداة والقتل بل اعتمدنا منذ البداية على القرائن التي صرح  

ر عرفات وبنينا تحقيقاتنا األولية على هذه القرائن وهذا  ياس  ورة التخلص من القائدبها قادة االحتالل اإلسرائيلي بضر 
 . مخالف لكل األعراف والتحقيقات الجنائية المتعارف عليها

 األخوة األعزاء... 

مرجّوة   نتائج  إلى  تقود  أن  شأنها  من  التي  والحيثيات  التفاصيل  من  الكثير  على  الوقوف  من  اللجنة  استطاعت  لقد 
ة االحتالل في االغتيال بناء على قرائن وإثباتات تقود إن شاء هللا لكشف الحقيقة  أدا   شف وتميط اللثام عمن كان تك

فرصة   أقرب  في  للقضاء  إدانته  تثبت  من  وتقديم  التي    ،ممكنةالغائبة  والكثيرة  الكبيرة  المعوقات  من  الرغم  على 
 اعترضت طريق اللجنة. 

 

 
 

 

 
 


