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 جلسة جمال محيسن 

 7/5/2014بتاريخ 

 صباحا    10:20الساعة 

 

 : بعد تأدية اليمين القانوني 

 جمال أحمد حسن المحيسن . :   االسم

 عضو لجنة مركزية . الرتبة : 

 مركزية حركة فتح . مكان العمل الحالي : 

 عضو مجلس ثوري ووكيل وزارة الشباب والرياضة  طبيعة العمل مع األخ أبو عمار : 

أبو عمار مع األخ  العالقة  أو  العمل  عندما كنا في المعسكر في    1969أول مرة قابلُت فيها أبو عمار عام  :  تاريخ 
 السطوح المطلة على الغور . 

 0598131131رقم الجوال الخاص : 

 0599659183رقم الجوال الذي كان في فترة األخ أبو عمار : 

 المنطقة الصناعية .  –عمارة الكرمل –رام هللا العنوان : 

خالل   من  تعتقد  هل  الحصار،  قبل  أو  الحصار  أثناء  كان  سواء  مستمر،  بشكل  عمار  أبو  األخ  تزور  كنت  س: 
 ؟ل بحماية أبو عمار  مشاهداتَك أن األمن الذي كان موجود حول أبو عمار أمن كفي

البعض ممن ه إيجابية مع  يكن لي عالقة  لم  بأنني  الجميع يعلم  أبو عمار وبالتالي في أحد    م ج:  في مكتب األخ 
اجتماعات المجلس الثوري في قطاع غزة عندما تم إضافة عدد من اإلخوة من داخل الوطن على عضوية المجلس  

والوضع الذي    ،  الثوري في نفس القاعة ، قال األخ أبو عمار عندما يأتي جمال إلى مكتبي يأتي عبر الدكتور رمزي 
ن أعرف الصورة الخارجية ولكن داخل مكتبه كنت أنا أتكلم مع األخ أبو عمار وفي أحد المرات  كان في الخارج لم أك

حد في مكتبي تكون عائلته ليست مقيمة في البلد  أي أأضع    لن قلُت له بأنك رئيس للشعب الفلسطيني ولو أنا مكانك  
 ألن مصالحهم تكون خارج البلد وليس عندنا. 
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، هل  معَك أحد غير معروف ، وأحيانا  عندما َتُمر كان َيُمر  بو عمار كنت معروفس: عندما كنت تذهب عند األخ أ 
 األغراض الموجودة معهم ؟ يتم تفتيش   كان

وفي أحد المرات في تونس    ،كان يتفتش و عند األخ أبو عمار  أحد  في يوم من األيام كان يأتي  أنه  ج: أنا لم ُأالحظ  
هناك وبالتالي أبو عمار شالها وكان أبو عمار يوجد خيط بينه وبين    عندما وضعت بوابة كهربائية انزعجت الشباب

بعد الحصار وخصوصًا في المساء عندما يأتي    هكل الناس وكان يعتبر أن الناس جميعهم يحبونه وكنت ُأالحظ أن
ن  ئمموعد العشاء كان ينادي الناس على العشاء وكان يسألني هل هناك شيء وكنت أقول له ال ولكنني جئُت ألط

 عليك فيكون قد دخل ناس قبلي وناس تنتظر لتدخل بعدي. 

أ كنت  عمارس:  أبو  عند  العشاء  تحضر  الناس  و ،  حيانا   عمار  أبو  يطعم  الطعام  أنواع  كان  ال  من  أخرى  وأنواع 
 عن نوعية هذه األطعمة ؟شيء ، هل تعرف يطعمهم منها 

كنت أتذكر الذرة عندما كان أبو عمار يمد الذرة على الناس وحدة وحدة وحتى حبة البركة كان يمد  لكن ، و ج: ال أذكر
ف الناس تقريبا من كل األكل الذي عنده وحتى كان يضيفهم من الفاكهة وأنا ال أذكر  وكان يضي  الصحن على الناس  

 . منه ف الناس أنه كان يخصص نوع من األكل ال يضي  

 ؟هل شاهدت أبو عمار ُيّضيف أحد من هاتين الكاستين عمار، ا يحضروهم دائما لألخ أبو  س: يوجد كاستين كانو 

 ج: ال ، لم أنتبه لهذه المالحظة . 

 س: هل جاء أحد عند األخ أبو عمار وأعطاه دواء غير الدكتور عمر خالل تواجدك هناك ؟

المسؤول عن تدخيل األوراعنده  فايز مدلل  أن  ، وكنت أشاهد  ج: ال أعرف ق  أكثر من أي شخص آخر وكان هو 
 . وإخراجها

 هناك؟ وأنت موجودس: هل قام أحدهم بإهداء أبو عمار دواء أو حلويات 

 .  ، ولم أنتبه لهذه المالحظةأذكرج: ال  

 س: هل تعرف فايز الزغاري؟

بأنه جاء في فترة ونحن في التعبئة والتنظيم في تونس وكان قد جاء يشكي   بأنه مهمل على الرف   ج: عرفت عنه 
عرفت  وبعدها عندما جئنا إلى الوطن كنُت أشاهده وكأنه نائب القائد العام في الصالحيات الموجودة عنده وبعد ذلك  

ج خالد مسمار موجود هناك وقال لي  اقد ذهبُت أُلسلم على أبو األديب وكان الحكنت  و   في أحد نزالتي على عمان
 . ني على بيت فايز وذهبُت عند فايزبأنه سوف يدل
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 ؟وعائلتهأهله س: هل تعرف شيء عن 

 ج: ال أعرف زوجته وال أوالده وال إخوته. 

 األخ أبو عمار ؟  استشهادس: هل تعرف بأن فايز كان محبوسا  في المخابرات بعد 

القاهرة قبل حوالي سنتين أو ثالثة عندما كنت في اللجنة المركزية وكنا أنا وهو  التقيت مرة بفايز في  ج: ال أعرف ،  
في نفس الفندق وسألته ماذا تفعل هنا قال لي بأنه يعمل بالتجارة ، فسألته هل عندك مواد تتاجر بهم ؟ فقال لي بأن  

 أخذ سلفة ولم أفهم عليه. 

 تل قتال  أم مات موتا  طبيعيا ؟هل تعتقد أن األخ أبو عمار قُ  س: أنت كقائد سياسي، 

ليين وقد يكونوا أخذوا ضوء أخضر  ي صبح مستهدف من قبل اإلسرائأنا أعتقد بأن أبو عمار بعد فشل كامب ديفيد أ ج:  
  اتصلوال زعيم عربي  األخ أبو عمار    احتجاز من االمريكان في ظل صمت عربي وهذا الذي كنا نسمعه طول فترة  

متصلين بالشخص    معك مع أنهم هم يكونوا   اتصل مع بعضهم وقالوا لألخ أبو عمار بأن فالن    اتصلوا معه والشباب  
 الطامعين في السلطة. قد المشهد هم شله  لذي ع , وا ا أعتقد بأن أبو عمار مات شهيداً يتصل بأبو عمار، فأن حتى

 قتل دون أن يكون هناك رفع غطاء سياسي عنه؟س: هل تعتقد بأن أبو عمار ممكن أن يُ 

ج: أنا أعتقد بأنه عربيًا أو أمريكيًا مثل ما قلت من قبل بأن األمريكان أعطوا ضوء أخضر والعرب الذين لم يتكلموا  
 أيضا.  شالوا السقف عنهمع األخ أبو عمار طول فترة حصاره أكيد 

اء عن  طومع العرب في تشجيعهم في رفع الغ  ساهم مع األمريكانأحد  س: هل تعتقد أن هناك من الفلسطينيين  
 أبو عمار؟

، فأبو عمار حالة رمزية للشعب الفلسطيني وليس من السهل عند الشعوب الحصول على شخص مثل  أعتقد ذلك  ج:
يُ  بأن  عمار  أبو  مع  حتى  متناقض  شخص  أي  يجرؤ  ال  رمزية  حالة  يمثل  فهو  عمار  أبو  هذه  األخ  مثل  على  قدم 

 ه. ل وبكل اسف من قتل أبو عمار هم أوالدوسامحني أن أقو  إسرائيلي،ء إال بتنسيق وغطا  الخطوة 

 بناية العار، هل تعرف لماذا؟ تحت مسمى إشاعة عن البناية التي أنت تسكن فيها كان هناك  الحصار   أثناءس:  

الشوارع ووقتها أنا تكلمت مع أبو عمار وال    إلىليين إنذار لألخ أبو عمار والناس خرجت  ي، عندما وجه اإلسرائ ج: نعم 
للناس بأن يخرجوا فالناس خرجت لوحدها وأنا كنت في تلك الفترة   أبو  وكيل وزا أحد قال  الشباب والرياضة وكان  رة 

الهيثم وزير الثقافة وكانت أقوى عالقة في البناية بيني وبين يحيى وكانت عالقة أبو عبد هللا مع معظم سكان البناية  
التقينا في رام هللا  بما فيهم أنا غير إيجابية وخرجُت أنا ويحيى يخلف وكانت زوجتي موجودة وزوجة يحيى موجودة و 

الحفيظ نوفل ويحيى تكلم مع أبو فراس وبعد ذلك حوله لهاني وتكلم مع هاني وعرف هاني بأنني موجود  عبد  ب  التحتا 
مع يحيى فأعطاني التلفون وقال لي هاني بأن األخ أبو عمار موجود بجانبه ويريد أن يتكلم معك فتكلمت مع األخ  
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جميعهم خرجوا بإرادتهم وأنا أريد ان أخبرك بأن  الشارع و   في فقلت له بأن جميع الشعب الفلسطيني موجود    أبو عمار
شخص ورائه مثل هيك شعب فإن إسرائيل ال تستطيع أن تمس جزمتك والبعض فسر كالمي وكأني أقول بأنني تحت  
جزمة األخ أبو عمار وقالوا بأنهم لن يقبلوا أن يكونوا تحت جزمة أبوهم فكيف تحت جزمة اآلخرين وبعدها غادرنا  

بأنني غادرُت مع عائلة يحيى أم غادرنا أنا وزوجتي لوحدنا وكملنا الطريق حتى وصلنا إلى بناية  المكان وال أذ كر 
مع ربيحة في    تقيت لا كون وقتها  ويمكن أن أضراغمة وكان اإلسرائيليين قد وضعوا الرمال في الطريق وأغلقوا الطرق  

يكون رجب بيوض التميمي وحاولنا أن نطلع على  ولكن أذكر بأنني شاهدت واحد كان يلبس لفة حمراء قد  هذا المكان  
الرمال ولكن لم نستطيع ألن الرمل أخذ ينزل علينا فعرفت بأنه موجود عند عمارة مخماس درج ويوصل للشارع فذهبنا  

  اجتماععلي يحيى وقال لي بأن اإلخوان في البناية يفكروا بأن نعمل    اتصلوأنا ال أذكر ثاني يوم أو بعد عدة أيام  
بأن يكتب يحيى بيان ألنه أكثر    فاتفقنا قي في بيت زهير مناصرة والتقينا هناك وفي اللقاء األول لم يجيء أحد  ونلت 

يحكي ما هو مضمون البيان وبتصوري كان التالي بأنه يريد مخاطبة األمم المتحدة وتوجيه النداء إلى شعبنا    أن قدرة  
عالم وأن أبو عمار محاصر    دول العربية ويقول لهم أين أنتم ياومخاطبة األقاليم ومخاطبة الزعماء العرب وجامعة ال

بأن نلتقي ثاني يوم وأبو هيثم يكتب البيان على أساس أن نناقشه ونطلعه    اتفقنايتعرض ألي خطر وبعدها    أنوممكن  
تكلم مع األخ  وكان زهير مناصرة مسؤول الوقائي وسألوه هل األخ أبو عمار لديه علم بهذا اللقاء فقال لهم نعم وأنه  

وجاء األخ    ءبي يحيى بخصوص اللقاء الذي حددناه والتقينا في الموعد في المسا  اتصلأبو عمار وأخبره وثاني يوم  
تبعين مع صخر ومع  كم بأننا إذا أمنا له الوصول سوف يحضر والشباب كانوا مُ أبو مازن ونبيل عمرو وقال لنا ح  

وعندما    واليوم هو يسكن في البناية ولكن في وقتها لم يكن يسكن هناكوجاء من خارج البناية راجي النجمي    الطيب
وكان أبو يوسف الطريفي هو    البنايات ووصلت أبو مازن سيارة االرتباط   جاء أبو مازن كان الجيش منتشر على ظهر 

الور   االرتباطمسؤول   أي نقاش أو قراءة  اللقاء ولم يحصل  التي كتبها يحيى  وحصل  بإعادة    وأقترحقة  نبيل  أن يقوم 
الورقة وغضب يحيى من هذا الشيء وبما أن يحيى صديقي فطلبُت منهم أن نقرأ الورقة التي كتبها ولكنني في ذلك  

يأخذوا بكالمي وبعدها خرج كل شخص إلى بيته والذي    ولم الوقت لم أكن وزير وال عضو مركزية وكنت وكيل مساعد  
وكان أبو عبد هللا مسؤول التوجيه  تلك الفترة أنه عندما نزل األخ أبو مازن كانت عمارتنا تشبه المعسكر  سمعته في  

أقصى   إثنين  أو  واحد  يوجد  واليوم  تحت  متواجدين  السياسي  التوجيهي  من  عشرة  يوجد  األدنى  الحد  وكان  السياسي 
موجودين عند هاني الحسن وكان هاني    وطني ال من  األ  من   شيء وأحضر هاني الحسن كونتينر وكان حوالي عشرة

التي بجانبنا وكان يضع فيها مرافقين وكنت متضايق من  مناصرة مستأجر في البناية  زهير    الحسن وزير داخلية وكان
بعين   يأخذوا  ولم  منهم  أحد  مع  أتكلم  لم  ولكنني  لمعسكر    االعتبارالداخل  وليس  لعائالت  السكنية  البناية  هذه  بأن 

أبو ع مري وسلموا    اسمه  االرتباطوكان العسكري الموجود في    ،  مازن كان موجود أبو خميس السكسكوعندما نزل أبو  
  التقى ج إسماعيل بأن أبو مازن  اج إسماعيل كلمة أبو ع مري ففكروا ع مري شارون وبلغوا الحاعليه وسمع حرس الح

مع ع مري شارون ووصلت إلى أبو عمار وهاني الحسن فقال له هاني بأن هذه البناية أصلها بناية عار ومن هنا بدأ  
تسميتها ببناية العار وعلمنا بعد ذلك بأن أبو عمار أخبرهم بأن ال تظلموا جميع الذين يسكنوا في العمارة فهناك يحيى  
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ولكن    ال يتفقوا فكريًا وال سياسيا مع اآلخرين وحصلت الزيارة كما فهمتوجمال وعزام وعثمان يسكنوا في نفس البناية و 
وأنا  زر  اعإلي  ال أعرف مدى دقة المعلومة بأن األخ أبو عمار طلب من أبو مازن أن يخرج ليقابل وزير الدفاع فؤاد بن

نده مباشرة بسمع في  سمعُت أيضًا ولكن ليست معلومة مؤكدة بأن األخ أبو مازن يقول بأنه بدل أن يخرج ويذهب ع
الثوري  المجلس  أعضاء  من  كبير  جزء  ومعه  الفتحاوي  الكادر  من  كبير  عدد  يوجد  بأنه  البناية  ووكالء    هذه  ووزراء 

انتهى الوضع وبدأنا    وهناونذهب ونناقش معهم كل ما نريده وبعدها نذهب ولكن ال أعرف مدى صحة هذه المعلومة  
 بناية العار. مسمى  ام الذي عمم  أكثر نحن أنفسنا سكان البناية وخاصة أبو هش

 فيه بدون وجود األخ أبو مازن من سكان البناية؟ االجتماع االول الذي جلستمس: من كان موجود في  

الثاني والبعض كان يقول بأن عزام    االجتماعاألول وال في    االجتماعج: أنا أعرف بأنه عثمان لم يكن موجود ال في  
كان موجود والبعض اآلخر ال ووقت الحصار الشديد على أبو عمار كان موجود وكنا موجودين جميعنا تحت البناية  

كان عزام يأتي عندنا وأنا كل ذهني بأن عزام كان موجود  عند المدخل وكنا نضع طاولة تنس وعاملين قعدة أمامها و 
 فقط مقتصر على ناس من البناية.  جتماعاال ولكن ال أذكر وكان 

 الثاني؟ االجتماعس: هل تذكر أسماء الموجودين في  

الثاني والذين جاءوا من الخارج كما أذكر    االجتماعاألول كانوا موجودين في    االجتماعج: الذين كانوا موجودين في  
 خميس السكسك.  وأبونبيل وراجي نجم وأبو مازن ونصر يوسف 

 موجود؟س: هل حمدان كان 

 أذكر. ج: ال  

أنتم عملتم  الجلسة األولى  باتجاه مناشدة    س: في  البيان  الحصار عن أبو  ابيان وكانت فكرة  لعالم من أجل فك 
 عمار وحماية أبو عمار، هل البيان الثاني أو الفكرة الثانية كانت بنفس هدف البيان األول؟ 

محصور وضمن العالقة التي بيننا كنا نأخذ ونعطي بالحوار والنقاش في    عدد الموجودين كان  البيان األول ألن   ج:
ونبيل   مركزية  عضو  مركزية ونصر  مازن عضو  أبو  أصبح  الثانية عندما  الجلسة  في  ولكن  البيان    عمرو مضمون 

أشخاص وأصبحنا في    7األول حوالي    االجتماعفلقد كان عددنا في  . فلذلك لم نعيش الدور األول  وغيرهم. موجود  
 هذه المجموعة.   فيولم يكن لي الدور األساسي شخصا   15الثاني   االجتماع

البيان األول أم له عالقة باتجاهات ما كان مطلوبا  من    اتجاهس: هل تقديرك بأن هدف البيان الثاني كان بنفس  
 غيرها؟قصة رئيس وزراء أو 

 ر شيء. هذه المواقع وال أذكج: لم تناقش 
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 موجودا ؟س: هل حكمت زيد كان 

 وكان يسكن في البناية نفسها.  نعم، ج: 

لم   عمار  أبو  األخ  بأن  تصريحا   عمار  أبو  األخ  إستشهاد  بعد  المركزية  اللجنة  أعضاء  أحد  من  سمعت  هل  س: 
 مسموما ؟يموت 

 بذلك. لم أسمع   ال،ج:  

 مسموما ؟س: هل سمعَت تصريح على لسان الدكتور نبيل شعث بعد باريس يقول بأن أبو عمار لم يموَت 

 أسمع. لم   ال، ج: 

س: هل سمعت عن بعض أعضاء اللجنة المركزية صّرحوا من أمريكا أو بعد خروجهم من أمريكا بتأيدهم لتغيير  
 قضايا أو المواقع التي كان يقوم بها األمريكان؟ال استحداث السياسي الفلسطيني بمعنى الموافقة على  النظام 

 أسمع. لم   ال، ج: 

 االتجاه؟س: هل سمعت تصريح على لسان الدكتور نبيل شعث بهذا 

المجلس الثوري    اجتماعتابع لتصريحات مواقع وسفر اإلخوان في اللجنة المركزية وكان  ج: لم أكون في تلك الفترة م
شهور ينعقد مرة واحدة وبالتالي لم يكون هناك عالقة بالدكتور نبيل شعث أو غيره من أعضاء    7شهور أو    6كل  

ألنه    باستثناء هانيلسابقة  اللجنة المركزية ولم يحصل وأن دخلت بيت أحد من أعضاء اللجنة المركزية طول الفترة ا
 جاري. كان 

 مازن؟س: هل تعتقد بأن العالقة كانت صحية بين األخ أبو عمار وأبو 

عمار    أبوة بخصوص الخالف مع  الحقيقة الكامل  مازن،بين أبو عمار وبين أبو    عميق جدا  ج: كان هناك خالف 
 اوز هذه المرحلة. محرجة ومخزية وأنا أرجوكم أن نتج

 االثنين؟فلسطيني ساهم في تأجيج الخالف بين س: هل تعتقد بأن هناك أحد  

أن الخالف  ، ولكن ال أعرف من هو وأنا أريد أن أقول  ف أطراف كانت معنية بهذا الخال ج: ممكن أن يكون هناك  
 .كان مفصلي في تاريخنا الثوري 

 مازن؟س: هل األخ هاني الحسن من خالل عالقتَك معه في البناية كان على عالقة سيئة مع األخ أبو 

و  ج: األخ هاني كان يرغب بأن يكون رئيس وزراء وال يهمه كيف وأكيد هذا الشيء رح ينعكس على عالقته مع أب
 مازن.
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اتحدث عن التقرير الذي    فبركته،او صناعته أو  س: هل تعتقد بأن األخ هاني الحسن هو وراء تسريب التقرير  
 شارون؟األخ أبو مازن ودحالن مع   اجتماع حول ّزعه أبو اللطف وَ 

 ج: ال يوجد لدي علم باللقاء وال بالتقرير. 

 هللا؟مع أنه كان وقتها منع تجول في رام  االجتماعهل تعرف كيف وصل األخ أبو مازن واألخ نصر إلى  س: 

 بتوصيله. وهي التي قامت  االرتباط ج: أنا الذي عرفته أن األخ أبو مازن جاء بسيارة من

 تعرف بأن األخ أبو مازن ونصر يوسف وصلوا بحراسة إسرائيلية؟  س: هل

الفترة   تلك  في  أعرفه  الذي  كل  أنا  جيب  ج:  من  مرافقة  هناك  يكون  أن  إال  بالبلد  يتحرك  أن  يستطيع  أحد  ال  بأنه 
 اعرف. ولكن كيف جاء ال   االجتماعإسرائيلي وأنا الذي أعرفه بأن أبو مازن جاء إلى 

 راجي؟فة جاء األخ بأي ص  س:  

كان موجود  من حسن الخطيب ولكن    البيت  اشترى ولم يكن في البناية وبعدها  ج: لقد كان مستشار أمني في الداخلية  
 . الثاني  االجتماعفي 

بعثت رسالة لألخ أبو عمار وهناك من ذكر بأن الذي أوصل الرسالة هو األخ أبو مازن    ومة بأنكس: وصلت معل 
 ، هل تعرف من أوصلها ؟ن أوصل الرسالة هو زهير مناصرةوهناك من ذكر بأنه م

وكما ذكرُت من قبل بأن زهير المناصرة في أول مرة حصل فيها اللقاء سألوه سؤال هل األخ أبو    ،علم لي بذلك ج: ال  
   ؟ فقال نعم ، أنا أخبرت األخ أبو عمار بذلك .   االجتماععمار على علم بهذا  

 ؟ممكن أن تكون الرسالة وصلت شفويا س: هل من ال

 ج: ال ، الرسالة كانت عبارة عن نقاط تم الحديث فيها . 

 كان زهير مناصرة مسؤول الوقائي؟س: هل 

   ج: نعم .

 س: ورد أسماء مثل أحمد غنيم وزياد أبو عين وأحمد الديك ، هل جاءوا عندكم على العمارة ؟

بهذه   عالقة  له  يكن  لم  الديك  وأحمد  مروان  مع  عين  أبو  وزياد  غنيم  أحمد  عالقة  وكانت  عندنا  يأتوا  لم   ، ال  ج: 
وعندما دخلت الدبابات اإلسرائيلية آخر مرة    ،مع دحالن   مرتبطون وكان هو وحسين  آخر    اتجاه المجموعة وكان في  

في مكتب الرقابة    أوالتواجد يكون كالتالي إما في قدورة    وقتها تربطنا عالقة حسنة مع مروان وكان  تعلى رام هللا كان
الحركية وكنت أنا مسؤول الرقابة الحركية عند برج مكتبة رام هللا وأحيانًا في مبنى وزارة الشباب والرياضة وأحيانا  كان  

الدبابات اإلسرائيلية   البريد وحتى آخر يوم عندما دخلت  المحلي قرب  الحكم  لديه عند  كنا موجودين في  أحمد غنيم 
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أنه كان قريب من حسين   المكان مع  إلى  للمكان يحيى معي وسمير صبيحات أيضًا جاء  قدورة وألول مرة يحضر 
نا الشباب بأن  و فأخبر   وال أحد يستطيع الخروج منه  الشيخ فبدأت الدبابات تتقدم وكان الطابق األرضي جميعه حديد 

منه   نرى نخرج  أن  أساس  أنا ويحيى على  أبو عين على    ، فخرجُت  مع زياد  مروان  النتشة وخرج  بناية  في  صخر 
حيى  يسوف نعود ونلتقي ب   ى أساس أن ينزلوا عند جبرين ولم يكن صخر حبش موجود في المبنى فغادرنا وقلت ليحي

 في وقت آخر وبعدها أُعتقل صخر . 

 يأتي عندكم إلى البناية؟ س: هل كان أبو خميس السكسك

ج: كانت معظم عالقته مع نصر يوسف، ولكن أنا ال أتصور بأن له عالقة مع ناس في البناية وال اعرف إذا كان له  
 .وقتها راجي لم يكن يسكن في البنايةأصال  و ، عالقة مع راجي 

 س: هل تعرف لماذا ُأطلقت النار على نبيل عمرو ؟

 . خطط هذه الفعلة حسين الشيخ وبشير نافعسمعت أن الذي  على خالف مع أبو عمار و  هج: أنا سمعت بأن

 ؟هل لديك أي مالحظات أو أقوال أخرى  س: 

 .  استفسارجاهز ألي   وأناج: ال ، 
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