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 حكم بلعاوي  

2-8-2012   

 بعد تأدية اليمين القانوني  

  حكم عمر بلعاوي : االسم

 وعضو مجلس استشاري  –عضو لجنة مركزية العمل الحالي: 

  عضو لجنة مركزية: الرتبة

  أمين سر اللجنة المركزيةموقع العمل مع األخ أبو عمار: 

   1965منذ عام تاريخ العمل مع األخ أبو عمار: 

   رام للا العنوان:  

 ؟حسب تقديرك هل كان للدول العربية دور إلنهاء أبو عمارس: 

 للعرب خارج الذاكرة ويتعاملوا معه من باب المجاملة.  أبو عمار كان بالنسبة  ج:  

 ؟ لو أن العرب وّحدوا قوتهم هل يستطيعوا أن يفكوا الحصار عن أبو عمار  باعتقادك س:  

وسليمه بينهم وبين أبو    موثوقة  عالقة، ولم تكن هناك  إلنهاء حصار أبو عمار  اهتمام أو    لم تكن عندهم قناعهج:  
 على اإلطالق.   عمار، وال أعتقد أنهم اهتموا لمرضه أو صحته

؟ أو أن أبو عمار  هل تعتقد أنه كان ممكن للعرب أن يسمحوا ألبو عمار أن يلقي خطاب في مؤتمر القمةس:  
   الفعل؟أصبح بالنسبة للعرب خارج دائرة 

 ومؤثر.   ال يستطيعوا أن يضعوا أبو عمار خارج دائرة الفعل ألن أبو عمار كان قوي ج: 

 الخطاب؟كيف تفسر عدم مقدرة العرب أن يسمحوا ألبو عمار أن يلقي س: 

 لم يكن عندهم رغبه أن يلقي أبو عمار خطاب.  ج:  

 سرها؟مين أالتي كنت أنت  كيف كانت عالقة أبو عمار مع اللجنة المركزية س: 

أبو عمار كان رجل مؤسسات ويحترم المؤسسات ويهتم بها وبالذات اللجنة المركزية ومؤسسات حركة    باعتقاديج:  
لكن كانت عالقته متوترة ببعض الشخصيات في اللجنة المركزية وكان يعتبر   ، خاللهوكان يعتبر أنها صنعت من  فتح

 . هؤالء األشخاص بأنهم متآمرين عليه
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 عمار؟أخذت قرار ينافي توجه أبو  جنة المركزية س: هل حدث في بعض األحيان أن الل

   ال يمكن، ألن أبو عمار هو صاحب القرار حضر أو غاب. ج:

 السبب؟في فترة من الفترات استقال أبو مازن من اللجنة المركزية.. هل تعرف  س: 

 . شخصية داخل فتح والسلطةوأطماع  طموحشخص مزاجي ولم يكن يحب أبو عمار ولديه  أبو مازن   ج:

   عالء؟ ضرب أبو عمار أبو    كنت موجود عندماهل س: 

وأخبرني    يحتمل، وقال لي أنه انفعل ولم يعد  وسألت أبو عمار عنها    الحادثةم أكن موجود ولكن سمعت عن هذه  لج:  
وأنه سئم من تصرفاتهم لكن  حينها أن هناك مؤامرة كبيرة تحاك ضده طرفها أبو عالء قريع وأبو مازن ونبيل شعت،  

وكان يبدو عليه    أبو عمار كان همه ما يتعرض له شعبه من قبل االحتالل، ولكن هذه األمور كانت تنغص عليه
 .الغضب كلما ذكر أحد هذه األسماء أمامه

 يوسف؟هل كان يوجد خالف بين أبو عمار ونصر  س: 

 نصر يوسف لم يكن في حسابات أبو عمار.  ج:  

 للداخلية؟نصر يوسف وزيرًا   كون ما هو سبب رفض أبو عمار أن يس: 

 ال يؤتمن.  قال لي أبو عمار أن نصر ج: 

 مازن؟بين أبو عمار وأبو   تي حدث ت ال  القطيعةهل تعرف سبب  س: 

نحن كأعضاء في اللجنة  و   ،بينهمهناك وجاهه  ، ولم يكن  في كل األوقات كان بينهم قطيعه ولكن لم تكن بارزه ج:  
وإنما   لشيء  ال  قراراته  من  كثير  على  واعتراضه  عمار  ألبو  مازن  أبو  يكنه  الذي  الحقد  حجم  نعرف  كنا  المركزية 

 . لالعتراض فقط والتنغيص على أبو عمار

إعطاء صورة  س:   في  ساهموا  أبو عمار  مع  كانوا على خالف  الذين  الفلسطينيين  من  هناك جزء  أن  تعتقد  هل 
   موجود؟ إذا كان أبو عمار أنه ال يمكن أن يتقدم السالم للعرب 

ونجحوا في ذلك، فإسرائيل أعطت الضوء األخضر    ،سالمنعم ساهموا في محاولة التأكيد أن أبو عمار ليس رجل    ج: 
 . ء حياة أبو عمار وفتحت الطريق لمعارضيه الستالم زمام السلطةإلنها

   واإلسرائيليين؟مريكان س: باعتقادك هل كان يعرف أبو عمار أنه يوجد أشخاص من حوله على عالقة مع األ

 . يصفهم بالجواسيسولكن ما كان في اليد حيلة، كان  ،يعاتبهم وكان  نعم كان يعرف ج:  

 عمار يقول عن أبو مازن بأنه كرزاي فلسطين؟س: هل سمعت أبو  

 . إلسرائيل وأمريكا وأنه يعمل في خط سياسي مناوئ له تبعنعم سمعتها منه مباشرة وكان يعتبر أبو مازن بأنه    ج:
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   واإلسرائيليين؟مع األمريكان  عالقةس: هل كان أبو عالء أحد األشخاص الذين كانوا على  

 نعم.  ج:  

   األشخاص؟هل كان صائب عريقات أحد هؤالء س: 

 .  ال، صائب عريقات كان خادم عند أبو عمارج: 

 عمار؟هل الفلسطينيين ساهموا في رفع الغطاء عن أبو  س: 

عمار وفعاًل جميع من تآمر على أبو    ،الذاتيةوحاتهم  م، وكانوا يعتقدوا أنهم بمساهمتهم سيحققوا طبالطبع ساهموا  ج:
 . أصبحوا في مناصب سيادية وقاموا بتوزيع الكعكة على مريديهم 

 له؟هل قال لك أبو عمار في فترة مرضه أنهم وصلوا   س:

 نعم، قال لي تمّكنوا مني يا حكم ووصلولي.  ج:  

   جسديًا؟ باعتقادك هل إنهاء أبو عمار سياسيًا أدى إلى إنهاءه س:  

 نعم.  ج:  

وحدث نوع من التغيير على النظام  عندما أصبح أبو مازن رئيسًا للوزراء  كيف كان وضع أبو عمار وشعوره  س:  
   المالية؟في رئاسة الوزراء ووزارة الداخلية ووزارة السياسي 

وشعر أنه غير مسيطر على أبو مازن.. وقال لي أبو عمار ذات مره أن أبو  أبو عمار شعر بألم ومراره داخليه  ج:  
وقال هذا ابن شرموطة  في مرة من الكرات  وفي حينها أذكر أنه شتمه بشدة    ،لرأيهزن يشاوره على عجل وال يهتم  ما

 . وذلك من شدة غضبة

 عمار؟أكثر مما هو باتجاه أبو ذهب باتجاه أبو مازن  هل شعر أبو عمار أن الطيب عبد الرحيم س: 

 صحيح وكان يعاتبه علنًا.  ج:  

... هل  ئته لياًل بدأ الطيب عبد الرحيم بالصراخ.. وأحضروا له أبو مازن لتهد   الثانية الساعة في إحدى المرات  س: 
 الحادثة؟تعرف بهذه 

ولم نكن نستطيع أن نتعامل معه بأسلوب ذكي لكي   االنفعاالتالطيب كان كثير    الحقيقةنعم صحيح، ولكن في  ج:  
 في التعامل معه.  صعوبةنتجاوز انفعاالته وكان 
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   المكتب؟ داخل  حول أبو عمار تعتقد أنه كان يوجد أمن شخصيس: هل  

وهذا باعتقادي أمر متعمد فهم    ،اإلطالقالعام حول أبو عمار على  باألمن    اهتمام ال يوجد أمن شخصي وال يوجد    ج:
التخلص من أبو عمار سواء بتفريغ األمن من حوله لسهولة الوصول إليه أو من خالل   إضعافه  كانوا يهدفون إلى 

 . سياسيًا وإخراجه من الصورة ودائرة االهتمام العربي والدولي 

 أكثر؟أن يهتم ألمنه هل سبق وأن نصحت أبو عمار س: 

 ولم يكن يهتم لكالمي. نعم أنا تكلمت معه في هذا الموضوع ج:  

 هل سبق وأن حدث اتصال هاتفي بينك وبين يوسف العبد هللا ؟س: 

 ال إطالقًا.  ج: 

   فيه؟يوسف العبد هللا، أبو سعود، رمزي خوري، فايز حماد. هل يوجد شخص من بين هؤالء ال تثق س:  

أثق  ج:   يعيشوا حياتهم  بهم جميعاً ال  كانوا  أبو عمار    ،فقط   الذاتية ، وهؤالء  ينافقون  مكاسب  وكانوا  للحصول على 
 وباألخص رمزي خوري.  شخصية فقط وليس محبة بأبو عمار

 الترك؟هل تعرف الدكتور عبد الرحمن س: 

 .  قويةنعم، ولكن معرفه غير ج:  

 أسماء؟وهل ذكر لك   العرب؟ من كان يقصد أبو عمار عندما قال لك "وصلولي".. اليهود أم س: 

 . فقط قال "وصلولي"  ، لم يحددو لم يذكر أسماءج:  

أبو مازن   س:  التي حملها  الرسالة  أن  تعتقد  "   هل  أطلق عليه  ما  أبو عمار من  أثناء    اجتماع إلى  العار"  عمارة 
   عمار؟ أم هو جزء من المؤامرة على أبو   الحصار.. هل هو محاولة إلنقاذ أبو عمار من الحصار

 . وإنما تنفيذ للمؤامرة على أبو عمار ولتهميشه وسحب البساط من تحت قدميه ،اإلطالقال ليس محاولة إنقاذ على  ج: 

حول ياسر عرفات في  (  الفتحاوية  –  الفتحاوية الفلسطينية( وتحديدًا )   –س: هل تعتقد أن الخالفات )الفلسطينية  
كا  ير المناخ إلسرائيل وأم  أكي وعربي.. الخ، هل تعتقد أن ذلك أّثر وهيّ ير حاولة انتزاع صالحياته.. بطلب أممرحلة م

 عمار؟للتخلص من أبو  

 لينتهوا من أبو عمار. لهم  مناخ مناسب جدًا   أنعم أّثر وهيّ ج:  

 ؟  به  المحيطة.. أم من الدائرة األولى للغاية هل تعتقد أن الوصول للرئيس أبو عمار بوسائل خارقه س: 

   من الدائرة األولى. اعتقد  ج:
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 عمار؟تم اختراقها للوصول إلى أبو   بالرئيس  المحيطةهل تعتقد أن الدائرة األولى س: 

 .  نعمج:  

   عرفات؟ من تعتقد من القيادات الفلسطينية له مصلحه في غياب ياسر س: 

أبو مازن ورمزي خوري ونبيل شعت والطيب عبد الرحيم وكل هؤالء أبو عمار كشفهم على حقيقتهم لكنهم شكلوا  ج:  
 . حلف أقوى من أبو عمار

 تونس؟رزق( إلى   يارهل سبق وأن جاء )ب س: 

 نعم جاء وقابل أبو عمار.  ج:  

 وبينه؟بينك  عالقة هل كانت  س: 

 خارج إطار العمل عندما يكون مع أبو عمار فقط.    عالقةلم يكن ج:  

 جعجع؟لسمير   التابعةرزق هو مسؤول األمن في القوات اللبنانية  بيارهل عرفت أن  س: 

 نعم عرفت فيما بعد.  ج:  

 قطيعه؟أبو مازن عند أبو عمار فترة مرضه وعندما كان بينهما في ذهاب   همتهل ساس: 

 نعم ذهبت له مرتين ولكن دون جدوى.  ج:  

 عمار؟أن دحالن سمم أبو    إشاعةباعتقادك لماذا خرجت س:  

ومن الواضح أنها جاءت في إطار    ،الشيءعلى دحالن وال يمكنه عمل هذا    ةكبير   اإلشاعةأنا باعتقادي أن هذه  ج:  
 مازن.  أبومع الخصومة 

 أخرى؟أقوال أو مالحظات  س: هل لديك  

 أنا جاهز ألي استفسار. ج:  

  

 2/8/2012بتاريخ  تليت عليه أقواله بحضور اللجنة وأقر بصحتها ووقع عليها

 


