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 جميل الطريفي 

31/7 /2012 

 بعد تأدية اليمين القانوني 

 جميل يوسف مصلح الطريفي   :االسم

 وزير سابق   الرتبة:

 رجل أعمال  الوظيفة الحالية:

   وزير وعضو لجنة مفاوضات عليا طبيعة العمل أثناء حياة أبو عمار:

   9319سلو في  و منذ بداية إتفاق أ تاريخ العمل أثناء تلك الفترة:

 2102100599 :هاتفال

 البيرة  _ رام هللا العنوان الحالي: 

الشخصي بتقديرك  أمن   س:  يوجد  كان  أبو عمار هل  األخ  كانت حول  التي  الضيقة  األولى  الدائرة  حول 
 بالمعنى الحقيقي على أكله وشربه كرئيس دولة أو كزعيم منظمة أو كقائد؟ 

متصارعين    أمن محسوبين عليه دائما    كان يوجد   إذاو   ،بالمطلقه  أمن حول  اسمهلم يكن شيء    ال،  ج: قطعا  

 ما بينهم.  يف

 كثيرًا؟تأكل عنده هل كنت س: 

 ُيْأكل. أكلي ال  أن يعايرنيأل كان  ج:

ال الصحن  كانذس:  بمعنى  ي  خاص  أم  عام  صحن  كان  هل  عمار  ابو  للرئيس  من    يأتي  هم  كانوا  هل 

 الصحون؟ يضعوه أمامه أم هو من كان يأخذه من بين 

 كان يشرب فيه خاص أيضا  وكذلك زجاجة الماء.   يذ ال  وب والك صحن خاص هم كانوا يضعوه أمامه، ج:
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 دواء؟أو أعطاه  دواء حضر لهأ أثناء وجودك عندههل رأيت أحد س: 

 دائما  جيوبه مليئة بالدواء وكان يتناول من جيبه ويشرب. ، ولكن كانت الدواء مباشرة ه أحد أل لم يعط ج:

 أذنه؟ في  عندما أحضر له دكتور دواء ألذنه وقّطر موجودس: هل كنت  

 ال.  ج:

 هللا؟ عبد الرأيك بيوسف هو ما س: 

أنتم اآلن لجنة تحقيق في وفاة األخ أبو عمار، ألن ياسر عرفات منذ   ال تسألني عن يوسف العبدهللا وج:  

أن توفاه هللا لم تأخذ السلطة وال فتح أي خطوة جدية للوصول إلى سبب وفاته أو المتسببين في وفاته، الكل 

وأنا أذكر في أول حكومة  ه إسرائيل؟كان يقول سممته إسرائيل، نعم هذه قضية ال لبس فيها ولكن كيف سممت

أبو عمار قبل أن نخرج من الحكومة التي شكلها أبو مازن وكنا مع أبو عالء فقال ملف   استشهد بعد أن  

وزير   استشهاد  عالقة  ما  عالء  ألبو  فقالوا  الطيبي..  جواد  الوقت  ذلك  في  وكان  الصحة  وزير  عند  الرئيس 

  لطبي؟ وال يوجد أدلة أنه تسمم...الصحة في الموضوع؟ وما عالقة التقرير ا

لم يسأل أحد ولم يأخذ أحد على محمل الجد أن هذا الرجل كيف توفى... وخاصة الدائرة المغلقة جدا  وأتمنى 

أن تسمعوا شهاداتهم، وأنا في تقديري أن ياسر عرفات المرضة التي مات فيها كان قبلها مرضه ثانية وخرج  

الوقت أحضرنا األطباء من األردن أشرف الكردي مع يوسف القسوس وجاء   وفي ذلك  منها إنما شبيهه فيها،

أحضرولي جواز سفر مدني له  طبيب الرئيس، وأشرف قال لي طلبنا إذن خاص من جاللة الملك أن يأتي و 

مختبرات..   أساس  الطبي  على  والوفد  المصري  الطبي  الوفد  أن  الحقيقة  ولكن  مصري،  وفد  أيضا   وحضر 

هنا كان  واشتكى  األردني  عمار(  أبو  تكره  كانت  التي  الشخصيات  بعض  قبل  )من  لتطفيشهم،  محاوالت  ك 

 واشتكى لي  اشتكىرئيس الوفد الطبي المصري الدكتور مصطفى إبراهيم رئيس قسم الباطني في وادي النيل.. 

 ". لسهى وقال لها "يا مدام مش عايزينا نقّرب من الراجل
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 ؟ هم الذين كانوا ال يريدوا أن يقترب الوفد المصري من الرئيسن س: م

بدأ المرة الثانية  ، وفي  وهذه المرة األولى خرج منهاعلى أحد.    شبهات نا ال أستطيع أن أضع  وأ  أعرف  ال   ج:

.. وقال  واستفراغانه رشح مع العلم أنه لم يكن أعراض رشح ألنه كان يعاني من إسهال  على اساس  عالجه  

وليد  وقلت له أن يحضر ،البطراوي دكتور قلب و هذا شيء باطني  البطراوي وقلت له أنه أحضردكتور عمر ال

يا إبني ما  "عمار:أبو  وقال لي  ال..قالوا أشرف الكردي وعندما قلت أن نحضر   .فترة.وأحضروه بعد  سويدان

هناك طبيب يجب أن تسمعوا  و   الرجل  "، واسُتثنينهم بطلعوا على الصحافة بحكواقالوا أفيش داعي إخوانك  

  أيضا  جاء ولم يطلع أحد على شيء وهو  ذ أن  منيعرف كل شيء  ذي كان  الطبيب التونسي ال  وهو   شهادته

 . داخل المستشفى ألبو عمارمالزم  بقيعلى مستشفى بيرسي و نا ذي ذهب معال

 اسمه؟ س: هل تعرف 

هذا الدكتور كان  و   ،اسمهعرف  أيضا  ي  وعمر دقة  اسمه  يعرفورمزي    اسمهتعرف  سهى    ولكن  أعرفه  ال  ج:

  ه جاء في المرض  عندماوالوفد األردني    ،جاء الوفد التونسي  عندماحول ياسر عرفات    (من العزلة)مل حالة  يع

  ذي حولال  االحمرارقال لي السم واضح في وجهه وهذا    مجرد أن ألقى نظره  أشرف الكردي  أن  ذكرأالثانية  

من    بي  االتصالقيل أنه تم  في بداية المرض  و   ،أي فرصة  وطبعا  لم يتم إعطائهم ،سم  واضح أنهاالنف والفم  

مباشرة يجب الفحص  يتم أنمجرد  تأخذهمأن  ونريدك على عمان فحوصات دم له يريدون إرسال مأنه و مكتبه 

أو  وبعد ساعتين    ،يختبروها  يريدون أني  تفسد المادة الالوقت المحدد تتكون في األردن ألنه إذا زاد عن    أن

ب الخبر كما سربت يتسر ب األردن    تقوم   نئفون أخا   رفضوا بحجة أنهم  للذهاب..تنسيق    وكنت قد جهزت ثالث  

إلسرائيل    بول األسد  ذهب عحافظ  حسينلي  ندما  الملك  جنازة  العمل  حضر  فبقي  عمارعلى  ..  ضمن    أبو 

لمريض    بالنسبة  معدومة  أعتبرها   أنا  نيات الدى األجهزة الصحية الفلسطينية وهي إمك  ا  اإلمكانيات المحدودة جد 

 . وليس لياسر عرفات  عادي
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 تفسد؟ حتى العينات كم قالوا لك مدة س: 

   أو خمس ساعات تكون فاسدة.ألنه خالل أربع  فورا   أخذهات قالوا لي المفترض أن ج:

   تصل؟يوم أو يومين حتى في عثوها إلى تونس يبكيف  ..خالل أربع خمس ساعات ستفسد تس: إذا كان

  عمان   نريدك أن تذهب إلى  لو سمحت دون أن يعلم أحد   وقالوا لي  ،لغت فيهما بُ   قلت لكأنا    ،إسألهم  ج:

 سأجهز أنا    وقلت لهمتفسد العينات  سيجري بسرعة وهذا الفحص إذا تأخر    ويجب أنفحص للرئيس    ويوجد 

منيالتنسيق   تأخذ  عمان  إلى  خائفون    قالواوبعدها    ..ساعتين  والطريق  تسرب أنهم  أن  األردن    النتائج   من 

 . والفحوصات إلسرائيل

 إلسرائيل؟ تسرب الفحوصات  أن األردن منف خائ قال أنه يذالن س: م

 . مكتب الرئيس ج:

 تحديدًا؟ ن منهم س: م

 .وهللا ال أذكر ج:

أو أي   ،أبو السعود  ،فايز  ،عبدهللاال: يوسف  ترتاح له بشكل خاص  هل يوجد أحد من هؤالء لم تكنس:  

 اإلخوان؟حد من أ

في   وال دخل له  عشر آالف دوالرأو    خذ منه ألفين دوالركان عندما يريد أن يدخل أحد يأأبو السعود    ج:

أدخل   لكي   حد أواسطة    ال أحتاجأنا و كانت جيدة بحكم عالقتي مع الختيار    معهم كلهموأنا عالقتي    ،الموضوع

 .يريدون أن تكون عالقتهم معي جيدةوهم   ،من الختيارخذ لي كتاب يوقعلي عليه وال أحتاج أحد يأعليه 

 بك؟عبد هللا أو اتصل السبق وأن اتصلت بيوسف  س: هل

 ال.  ج:
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 هللا؟ عبد الأن ال أحد يعرف تلفون يوسف بما هو تقديرك س: 

 . إسأل مسؤولين األمن ج:

واحد    نحنس:   وال  المسؤولين  نوابه  من  واحد  عشرين  شهادات  هذه  يأخذنا  تعرف  هل  تلفونه  عرف 

 ؟ المعلومة 

 . ال ج:

موه كان قد رفع  م يغتالوه أو يقتلوه أو يس يين أنلئياإلسرا  واالشخصي أن أبو عمار عندما قرر  بتقديركس: 

 عنه؟  الغطاء الدولي

بوش   ،طبعا    ج: هناك..  اضحةو   كانت   تصريحات  أن  ذلك  من  من  وأكثر  ين  يفلسطين المسؤولين  ال  الكثير 

 . دوا في رفع الغطاء عن ياسر عرفات ساع

 أيضًا؟رفع الغطاء العربي عنه   هل  تقديرك الشخصيبس: 

 . اإلقليمي والعربي والفلسطيني الغطاء فع  نعم رُ  ج:

 عنه؟ أن يرفعوا الغطاء عند العرب في  ن الفلسطيني كان مساعداً س: هل تعتقد أ

أعطيك حوار   وأريد أن  مع اإلسرائيليين،  اتصاالت يوجد  وكان  أيضا ،  نعم عند العرب وعند الدول األجنبية    ج:

كانت للتعارف   أول جلسةمنسق وكان اللقاء في هرتسيليا و   تعيينه   في بدايةد  وس جلعاجرى بيني وبين عام

في   وكانت  وبينه  باللقاءو الليل  بيني  علم  على  كان  الضفة  الرئيس  في  الوضع  عن  نتكلم  كنا  البداية  وفي   ،

طة إرهاب.. ودخلنا في نقاش عقيم، وقال لي  لي أنتم سل  األوضاع فقالوالحواجز والدبابات وكنت أصف له  

أيضا  رئيسك ياسر عرفات زعيم إرهاب واستمر النقاش... وفي نهاية المطاف عندما جرى نقاش حاد وصل 

شريكي ولكن أريد أن أقول لك أن الكالم   االتفاقإلى مرحلة شبه الصراخ.. قال لي على كل حال أنت حسب  
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الغطاء    ع  ف  وبالتالي رُ   ،معناالتي تجلس    ا  من كثيرين من قياداتكم الفلسطينيةالذي أقوله ليس فقط منا إنما أيض

   عن ياسر عرفات فلسطينيا  وإقليميا  ودوليا  واستمر حتى أثناء مرضه.

ووزارة  س:   داخلية  ووزارة  وزارة  رئاسة  كاستحداث  السياسي  النظام  تغيير  من  حصل  الذي  أن  بتقديرك 

   النهاية؟مالية... هل هو أحد األسباب التي أدت إلى ما وصل له أبو عمار في 

 .من قبل هذا الفريق هي كانت مقدمة لعزل أبو عمارج: 

  األخرى؟س: بتقديرك الشخصي من شارك من الفلسطينيين في رفع الغطاء عن أبو عمار مع الدول 

   .أنا آسف ال أستطيع اإلجابةج: 

للداخل أبو عمار اختلف مع نصر يوسف ورفض أن يكون وزيرًا  ية.. هل لديك معلومات عن سبب  س: 

   رفضه؟

للداخليةج:   يعين نصر يوسف وزيرا   السبب، وأنا رجوته أن  يقول  لكي تمشي األمور    أبو عمار رفض أن 

 عندما كانت الوزارة فيها خمسة فقط.. وقال لي ال تفتح معي هذا الموضوع وال تراجعني فيه.

أبو عمار   للداخلية وتدخل عمر سليمان..   اختلفس:  مع أبو مازن على أن يكون محمد دحالن وزيرًا 

 عمار؟ بتقديرك هل كان الخالف فقط من أجل دحالن أم أن الخالف باألصل موجود بين أبو مازن وأبو 

   .الخالف موجود بين أبو مازن وأبو عمارج: 

  الخالف؟ل س: هل لديك معلومات حو 

أبو عمار، وكان يريد   ال ج:   لنزع صالحيات  أبو مازن خاض حرب كبيرة  الخالف كان على الصالحيات 

 .السيطرة على كل شيء وأبو عمار كان يرفض وقاوم حتى النهاية
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   مازن؟أبو  استقالةس: بتقديرك ما هو سبب 

 سأل أبو مازن.  اج: 

 س: بتقديرك الشخصي هل أبو عمار وصل لحالة اإلكتئاب ؟ 

ال، أبو عمار وصل إلى حالة بعد كامب ديفيد أنه ال يوجد فائدة في هذه الخطى، وبالتالي بدأ يبحث عن  ج:  

  التوازن ومن هنا كان دعمه للكتائب وتغطيته على حماس...الخ.

  ينسى؟دة شهور؟ وهل كان د بحوالي عهس: كيف كانت ذاكرة أبو عمار قبل أن يستش

عمار   أبو ومن كان يروج أن    ،ذاكرتهقوية ولم يكن ينسى، ولم أالحظ أنه حدث تغير في  كانت ذاكرته  ج:  

  ونبيل شعث. وينسى هو أبو مازن ونبيل عمر 

   المركزية؟س: هل لديك معلومات عن طبيعة عالقته مع اللجنة 

، أما البعض فكانت عالقته  وكانوا يتآمرون عليه بعض أعضاء اللجنة المركزية لم تكن عالقته معهم جيدةج: 

 يدة.  معهم ج

   عمار؟ستفز منه أبو أ  العقبة الذي  اجتماع عندما حدثس: هل كنت موجود عند أبو عمار 

غضب أبو عمار بشدة من هذا الموضوع وشتم المشاركين    ،الموضوعال، ولم أسمع منه شيء عن هذا  ج:  

 .في هذا االجتماع بألفاظ ال أستطيع تكرارها

   الصحي؟سّر لك أبو عمار شيء عن وضعه س: بحكم قربك من أبو عمار.. هل أ  

 أبدا .ج: 

   فلسطينيًا؟من يتآمر عليه س: هل أسّر لك أبو عمار  

   .بيل عمرون مازن ونبيل شعث و ألبو ال يخفى عليكم اتهامه  ج:
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   عمار؟بشكل مباشر أن اإلسرائيليين أخذوا قرار بتصفية أبو   سمعت س: هل

 ال، ولكن التصريحات كانت واضحة.ج: 

 في غداء أو عشاء في رام هللا ؟   مع الرئيس  س: هل شاركت

 .  المقاطعة، ولم يكن أبو عمار يأكل خارج المقاطعةنعم في ج: 

د الفطور مباشرة توفى  وبع   زيادةعيسى    رئيس بلدية رام هللا  عند  س: أبو عمار كان معزوم على الفطور

   الموضوع؟هل لديك معلومات حول هذا  ،زيادةعيسى 

   .القلبية بالسكتةنعم عيسى زيادة مات  ج: 

   الوقت؟س: هل كنت مالزم ألبو عمار في ذلك 

 كنت قريب جدا  منه.  ج: 

  ؟زيادةس: هل قام أبو عمار بتبديل صحنه بصحن عيسى 

أن    في آخر الليل  أخبروناال أذكر، نحن دخلنا وأنا جلست بالقرب من أبو عمار وبعد أن أفطرنا وخرجنا  ج:  

 أصابته سكته قلبية.   زيادةعيسى 

، وقال له أبو عمار أنه  زيادةعيسى    لجثة  تشريحعملوا  من أبو عمار طلب منه أن ي  المقربينس: أحد  

لكي ال يحدث فتنه مع المسيحيين. هل    شريحر أن يجري توبعد ذلك رفض أبو عما  استخارةعمل  يريد أن ي

  الموضوع؟لديك معلومات عن هذا 

 ليس لي علم حول هذا الموضوع. ج: 

المطاعم وكان   تقديم طبق ألبو عمار عن طريق    إفتتاحس: حدثت حفلة في أحد  الثقافي.. وتم  للمركز 

   الحفل؟رئيس الطباخين... هل كنت موجود في هذا 
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 ال لم أكن موجود. ج: 

الحصارات   أبو عمار وفترة  وفاة  التي سبقت  الفترة  في  األخوة  بين  الفلسطيني  المناخ  أن  تعتقد  س: هل 

أن إسرائيل   االعتبارحيات...الخ، مع األخذ بعين  والتجاذب على رئيس الحكومة والصالحيات وعدم الصال

يصلوا  ممكن أن    لديها قرار بتصفية أبو عمار ولكن بأداة فلسطينية.. هل تعتقد أن األخوة في صراعاتهم

   التآمر؟إلى حد 

ذلك واضحا  وأصغر طفل سياسي فلسطيني يعرف حجم:  ج أبو عمار    نعم وكان  التي كانت ضد  المؤامرة 

 . وكانت نهايتها القتل

   المقاطعة؟س: هل سبق وأن عزمت أبو عمار في بيتك أو قدمت له أكل خارج 

 في تلك السنة ال.  ج: 

في بناية    اجتماعس: عندما كان أبو عمار محاصر حصار شديد وتأثر كثيرًا بما وصله من معلومات حول  

   عمار؟على أبو مدى التأثير العار.. بتقديرك ما هو  

سألتوني  ج:   بنعم  أنه  عندما  أجبت  عمار..  أبو  قتل  في  ساهم  الفلسطيني  الوضع  ذكر هل  عن  واعتذرت 

 . لكن كل شيء واضح من قتل أبو عمار ومن قاد المؤامرة إلخراجه من الصورة أسماء،

أمر  في  كان  شعث  نبيل  الدكتور  األمر يس:  مع  وتكلم  أنه  يكا  بمعنى  السياسي  النظام  تغيير  بضرورة  كان 

   الموضوع؟رئاسة الوزارة...الخ، هل لديك معلومات حول هذا  استحداثساهم في 

 . األشخاص الذين قادوا المؤامرة ضد أبو عماروهو كان من   نعم عنديج: 

 س: هل لديك أي أسئلة او مالحظات أخرى؟

 ج: ال وانا جاهز الي استفسار

 ( 2012/ 31/07) بتاريخ وتم التوقيع عليهاعليه أقواله  تليت


