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 حنان عشراوي  

11-8-2012   

 بعد تأدية اليمين القانوني  

 ميل سمعان عشراوي( يحنان داوود خليل ميخائيل )زوجة اسم: اال

 عضو لجنة تنفيذية  الرتبة: 

 عضو لجنة تنفيذية  العمل الحالي: 

 وزيرة، ومستشارة  العمل مع األخ أبو عمار: 

 في عّمان  1969منذ عام تاريخ العالقة مع األخ أبو عمار: 

   0599201207رقم الجوال: 

 شارع اإلذاعة   –م هللا ا ر العنوان:  

باألمن  س:   عالقة  له  محيطه  في  الموجود  الوضع  أن  شعرتي  وأن  سبق  هل  عمار  أبو  مع  عالقتك  خالل  من 

 لشخص زعيم أو رئيس أو مسؤول مهم؟

ياطات أمنية، ومن ناحية أخرى كنت أشعر  تر منفتح جدًا على الناس وال يوجد عنده إح كنت أشعر أن أبو عماج:  

 .  بإنغالق تام ألن حياته وخاصة بعد الحصار كانت محصورة جدًا ومغلقة

 س: هل سبق وأن أكلتي عند األخ أبو عمار؟ وفي أي وجبات كنت تشاركيه؟

 .  والغداء والعشاء(نعم مرات كثيرة وفي كل الوجبات )الفطور ج:  

 س: هل كان األخ أبو عمار يطعمك من صحنه؟  

 نعم دائمًا.  ج:  

من الذرة والسمك وكان يوزع  س: ماذا كان يطعمك.. بمعنى أنه في بعض األحيان يكون أمامه صحن فيه قطع  

 ؟من السمك أحد الذرة كثيرًا.. ولكن هل كان يعطي
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 لم أفكر فيها من قبل وال أذكر.  ج:  

 ه أسقى أحد منها؟يتالبان؟ أو هل رأ  س: هل سبق وأن أسقاك من كوب حصى 

أراه  الج:   أبدًا، ولم  الحلو والفواكه. أحد منها، ولكن كا  يسقي   لم يشرب أحد من شيء كان  ن يطعمينا من  . ولكن 

 يشربه. 

فلسطيني ممكن أن  أبو عمار.. هل تعتقدي أن هناك أحد غير  حسب إعتقادك إذا كان اإلسرائيليين وراء مقتل  س:  

 يكون وصل ألبو عمار في هذا الموضوع؟

عندما كنت أنا    2002األخير عام    جتياحنعم بالطبع، وأنا عندي قناعة أن اإلسرائيليين أخذوا قرار بقتله، وفي اإل ج:  

أمر  اتصل بييفي  أنهم    كا  أبلغ  أن  مني  المقاطعة وطلب  في  تفجيرات عنده  أنه يوجد  لي  يقول  الهاتف وكان  على 

يريدون قتله وأنهم وصلوا عنده.. وأنا قلت في ذلك الوقت هذا الكالم في البيت األبيض وتكلمت مع )بيرنز( وقلت له  

سيقتلوه..  أنهم  لي  ويقول  الخط  على  عمار  أبو  أن    أن  لي  وقال  بوش  مع  بوش  وتكلم  من  "طمنيه  لك  يقول  بوش 

وقلتها لبيرنز أنهم سيجدوا طريقة أخرى يقتلوه وال يتحملوا  ، ولكن أنا كنت متأكدة  شخصيًا أنهم لن يقتلوه في اإلجتياح" 

وعزله على عدة    المسؤولية منذ الوقت الذي قالوا فيه أن أبو عمار غير ذي صلة وبدأوا بعزله وعزل الناس من حوله

إما سياسيًا أو من    ةأن أفكك هذه العزل  أحاول  وقفوا معهم، وأنا كان دوري كان  يسرائيليين بدأوها واألمر مستويات.. واإل 

 مقتنعة أنهم سيقتلوه في النهاية ألنهم أخذوا القرار وبقي التنفيذ.  ولكن كنت ..  ناحية إنسانية

 هل تعتقدي أنه ممكن أن تكون أداة التنفيذ غير فلسطينية؟س: 

نعم، وأنا ال أتصور أنه ممكن لفلسطيني أن يؤذي أبو عمار، وأنا أعتقد أن اإلسرائيليين عندما يريدون إغتيال أحد  ج:  

هناك أشخاص فلسطينيين معهم يريدون تغيير النظام  يلي وال يثقوا بأحد غير إسرائيلي،  ال يعتمدوا على أحد ليس إسرائ 

 . الشخص المناسب أو يشعروا أن أبو عمار لم يكن 

   هل شعرتي خالل زياراتك له أن عنده غّصه ألن العرب والفلسطينيين قاطعوه؟ س: 

كان يكابر وال يتكلم، وكان في بعض األحيان يطلب مني أن أكون بجانبه عندما يأتي عنده وفد أو    نعم ولكنهج:  

كثيرًا وأنتي تفهميهم وتتحدثي معهم.. وكان يطلب مني أحيانًا أن  ضيوف ويقول لي ال تتركيني لوحدي وهؤالء يتكلموا  
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(.. وعندما قرر األمريكان أن يتبنوا الموقف اإلسرائيلي..  Aين  األمور خاصة في موضوع )كار   أسافر ألتابع له بعض

 .. وأشعر أن الكثير من الذين كانوا معه انفّضوا من حوله. أنه وحيد بالفعل كنت أشعرف

   (؟ Aين ر اأن تساعديه في قصة )ك ب س: ماذا طلب منك 

األمر ج:   العالقات مع  أعيد  أن  وأحاول  أذهب  أن  لي  وقال  كثيرًا..  انزعجوا  األمريكان  الوقت  ذلك  وكنت  يفي  كان، 

أذهب في البداية على البيت األبيض وكانت رايس في ذلك الوقت مستشارة األمن القومي، وكان أيضًا في ذلك الوقت  

، وكان تحريض كبير ضد أبو عمار.. وأنا قلت لهم أن  دوف فايسغالس على تواصل، وبعدها حضر اليوت ابرامز

صراحة أنهم ال يريدون التحدث معه، وفي مرة حدث لقاء بيني وبين  الرئيس بعثني لتحسين العالقات وقالوا لي بكل  

.. وأنها  لم أقبل أن أتكلم أي كلمة سيئه عن القيادةوخرج بعد اللقاء وقال لهم عني أنني  ..  ديك تشيني نائب الرئيس

الفلسطينية الوحيده التي ال تتفوه بكلمة سيئه عن القيادة.. وأنهم معتادون أن الفلسطينيين عندما يصلوا كل واحد منهم  

قًا أن  وقال أنه ال يوافقني الرأي ولكنه احترمني لموقفي المبدأي من ياسر عرفات، ورفضت إطال  يتحدث عن اآلخر، 

هي الفيصل الحاسم وأنهم يملكون    Aوفي النهاية خالصة القول أن قضية كارين  يتفوهوا بأي كلمه سيئه عنه أمامي،  

..  اإلثباتات واألدله بأن أبو عمار هو المسؤول عنها.. ويريدون منه الحقيقة، وعندما عدت أخبرته بكل هذه التفاصيل 

، وقلت ألبو عمار أنه يوجد صديق لنا يعّزك )وال أريد ذكر إسمه  كبيرة وحاسمهكانت بالنسبة لهم  Aوأن قضية كارين 

لك   يقول  المكتب(  في  مازال  تكذب  "ألنه  ولكن ستنهي قضية  ال  أن لك عالقة  وقل  بالموضوع  لو لك عالقة  حتى 

، ونقلت لهم ما قاله  مغنيه والشوبكيالسالح هذه"، فقال لي أنه ال عالقه له وأن هذه قضية تجارة سالح كانت بين  

وكان أناس يقولون له أنه لديهم واسطات لحل الموضوع ولكن  ،  على لسانه وانزعجوا كثيرًا ولم يقبلوا بإعادة العالقات 

األمر  أن  له  وقلت  لهم..  األموال  لدفع  يسرق ينحتاج  األموال  منك  يأخذ  من  كل  وأن  األموال  يطلبون  ال  وأن    .. كان 

لألمريكانقضية    القضية باعوها  اإلسرائيليين  وأن  وقضية سياسية  مثل    ،مبدأ  أشخاص  يوجد  األبيض  البيت  وداخل 

وأنا قلت لرايس أن دوف فايسغالس يكون عندكم في  وغيرهم المعنيين بسياسة إسرائيل وسياسة شارون،  اليوت ابرامز  

في   بوش  رسالة  صاغ  الذي  وهو  إسرائيل..  في  هو  مما  أكثر  األبيض  أن  البيت  فيها  قال  التي  أبريل  من  الرابع 

قيادة جديدة، يريدون  أساءت جدًا ألبو عمار  الفلسطينيين  نبيل شعث وأذكر  ،  وهذه  الوقت  ذلك  أمر   كان  في  كا  يفي 
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، وهذه كلها كانت قضية  ألني أنا كنت أحاول تغييرها  جدا  غضبناصدر البيان وقف ومدحه.. وأنا وأبو عمار    وعندما

 التي شحنت األجواء وصعدت األمور وأنا برأيي أوصلتنا لمرحلة الالعودة.  Aكارين 

هل شعرت من خالل األسئلة واإلجتماعات واللقاءات.. أنهم يريدون أبو عمار رئيس دون صالحيات بمعنى  س:  

   نظام برلماني؟ 

بصالحيات  ج:   وزراء  ورئيس  برلماني  نظام  يريدون  كانوا  صراحة  بكل  نوينعم  أن  األساسي،  ريدوننا  القانون  غير 

وسمعت في ذلك الوقت أن مبارك قال ألبو عمار لماذا ال تعمل مثلي وأن تضع رئيس وزراء بدون صالحيات وتبقى  

   أنت الرئيس.

الدكتور نبيل شعث عندما كان موجود في أمريكا كان من    س: يوجد لدينا شهادة من إحدى الشهادات تقول أن 

كان بتغيير النظام األساسي بحيث أن يصبح الرئيس شكلي.. هل لديك  يأحد الناس الذين كانوا موافقين مع األمر 

 معلومات حول هذا الموضوع ؟

بوش أن نبيل مدحه  على نبيل بالذات ال أستطيع أن أتكلم سوى عن شيء واحد أنه عندما صدر التصريح من  ج:  

رى في الحقيقة ال أستطيع أن أقول، وأنا كنت أسمع أنه يوجد أشخاص غير  ألنه يوجد سجل علنًا، ولكن أشياء أخ 

 نبيل ولكن ال أعرف من هم ولم أكن أسأل.  

وكان من المفترض أن يذهب أبو عمار ويلقي كلمة    2001في    في مؤتمر القمة العربي الذي تم في بيروتس:  

 لم يذهب.. هل كنت موجودة عند أبو عمار؟ وكيف شعرت نفسية أبو عمار وهو غير قادر أن يقول كلمة؟ولكنه  

 نعم كنت عنده وكان منزعج.  ج:  

وأبو  بعد اقتحام المقاطعة وفك الحصار األول.. حصل قمة في العقبة حضرها شارون وبوش والملك حسين  س:  

 مازن.. هل كنت عند أبو عمار؟  

 لب مني أن أراجع له خارطة الطريق وأتابع الموضوع.  لم أكن عندما التقوا ولكن طج:  
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 كيف شعرتيه من خطاب أبو مازن؟س: 

وكلمة "غير ذي صلة" هي األساس  ..  محاولة إبقاءه خارج الصورةار و محاولة لتهميش أبو عمواضح أنه كان  ج:  

   يجسدوها ويترجموها عمليًا أن يكون ال وجود له على الصعيدين العربي والدولي. ن أ ا و وكانوا يريد

و  والعربي  الدولي  الغطاء  رفع  عندما  مراحله  آخر  في  وصل  عمار  أبو  أن  تقول  الشهادات  أحد  الفلسطيني  س: 

اإلكتئاب مرحلة  إلى  أبو عمار  الفلسطيني.. وصل  اإلنفضاض  أو  الفلسطيني  التآمر  من  نوع  هناك  هل    ، وأصبح 

   شعرتي أن أبو عمار وصل لمرحلة اإلكتئاب؟

ومكتئب ولكن من الناحية الطبية ال أعرف، وهو كان يعلم كل شيء يدور من حوله جيدًا وكان يشعر    كان حزين ج:  

  . أن الناس تركوه ولكنه كان يكابر وال يحب أن يراه أحد حزين 

 س: هل سبق وأن رأيت أحد أعطاه دواء غير طبيبه؟  

وذهبت عنده ورفضت أن أقّبله وأخرجت حبة  أنا في مرة أخذ مني دواء رشح وكنت في تلك الفترة مصابه بالرشح  ج:  

قبل أن أوقف    2002دواء وأخذتها وأخذ هو حبه مني وأعتقد أن الدكتور رمزي كان موجود وهذا الكالم أعتقد أواخر  

جتماعات القيادة أوزع سوس على الجميع والكل كان يأكل منه وكنت أحضره من السويد  ا ، وكنت في أيام  التدخين

خذ واحدة كان هو يأخذها من يدي ويضيف الجميع وبعدها يأخذ واحدة  آوكان أبو عمار يحبه ودائمًا كنت عندما أريد 

ان يأخذ أكل أو دواء.. إنما  ال أذكر إن ك ووقتها شعرت أن عنده حس أمني، وأذكر كان يأخذ أشياء من الناس ولكن  

 كانوا يحضرون له الهدايا والحلويات واألكل.  

 س: هل تعرفين مي الصراف؟

جتماعات.. وسألته عنها وقال لي أنها من غزة ولكن لم أعرف ماذا كان طبيعة عملها، وقالوا  رأيتها عنده في االج:  

   لي أن أبو عمار أحضرها من أجل والدها.
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الذين كانوا حول أبو عمار تحديدًا مثل يوسف عبد هللا رئيس  اقة أو  س: هل كان لك أي عال أحد  تصاالت مع 

 الحرس أو فايز؟

 .  ةكنت أراهم دائمًا عند أبو عمار ولكن لم يكن لي عالقة معهم خارج المقاطعج: 

 س: هل سبق وأن كنت تريدين شيء من أبو عمار واتصلتي مع الدكتور يوسف عبد هللا؟  

دائمًا كنت أتكلم معه ولكن ليس من أجل أن أرى أبو عمار، وفي مرة كنت أريد أن أقابل أبو عمار ومنعوني من  ج:  

 الدخول.. وقلت ألبو عمار وبهدلهم وقال لهم أن يسمحوا لي بالدخول في أي وقت. 

 فون يوسف عبد هللا الشخصي؟يرقم تل ن هل كنت تعرفيس: 

 ال.  ج: 

 فون مسؤول حرس أبو عمار؟ي باعتقادك هل من الغريب أن ال أحد يعرف رقم تلس:  

 .  باعتقادي شيء غريب ج:  

 س: هل تعرفي األوضاع المالية لألشخاص الذين كانوا حول أبو عمار؟

 كان لديهم الكثير من األموال.  ج: 

س: هل تعتقدي أن رواتبهم أو المساعدات التي كانوا يأخذوها من أبو عمار ممكن أن تجعل أوضاعهم المادية  

 بهذا الشكل؟  

 .  أنا سمعت أن أشخاص من األغنياء كانوا يدفعون المال للحراس لكي يقابلوا أبو عمارج:  

جتماع  جتماع في بناية سميت فيما بعد بناية العار وكان في االار.. حصل  أثناء الحصار األخير على أبو عماس:  

أي   لديك  هل  أخرى...  ومجموعة  يوسف  ونصر  زيد  وحكمت  وحمدان  مازن  وأبو  نبيل عمرو  التجول  منع  أثناء 

 معلومات عن الموضوع؟  

لكن ال أعرف تفاصيل حول الموضوع، وذهبت في مرة  .. و وسمعت عنها  أعتقد أنني أتذكر شيء من هذا القبيلج:  

 . ستقالته أنا أقبلهاا .. ورفض وقال لي أن من يقدم ستقالةاال أال يقبل ر عندما استقال أبو مازن وقلت لألخ أبو عما
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 التي كانت بينك وبين أبو عمار؟  ةما مدى الثقس: 

ولم يكن عندي أي شك، ومرة واحدة فقط حدث خالف بيني وبين أبو عمار عندما قال للشباب    ةكانت كامل  ةالثقج:  

في غزة كالم وسخ عني.. واتصل بي في ذلك الوقت مروان البرغوثي وشباب فتح وقالوا لي أن أبو عمار قال عني  

 ني ال أريد التحدث معه.  هكذا ألنني هاجمت قصة محكمة األمن الدولي وأنزلت فيها بيان.. وقلت ألبو عمار أن 

 كتئاب أو السم؟لنا موت أبو عمار.. هل هو بالضغط النفسي أو اال   نكيف تفسري س: 

، وأنا نهار الخميس قضيته  الثالثة أمور هذه كان لها دور، ولكن أنا مقتنعة أن ما حدث في جسمه غير طبيعيج:  

ولكنهم   أراه  أن  حاولت  قد  كنت  واألربعاء  هناك..  مرتاح  كله  ألنه  الخارج  في  معهم  أجلس  أن  لي  وقالوا  منعوني 

 .  ة بالفرش

 س: هل شعرتي أن أبو عمار في األيام األخيرة كان بكامل قواه العقلية؟

 .  ال، شعرت أن شخصيته بدأت تتغير ج: 

 س: هل سّرلك أو قال لك أنهم وصلوا له عن طريق أحد؟  

شخص غيره مصابين فيها )إنفلونزا المعده( وأنها تتعب كثيرًا.. وكان    14ال، ولكن قال لي أن هذه اإلنفلونزا يوجد ج:  

واضح أنه يوجد شيء غير طبيعي، وقلت له أن سهى وصلت وتريد أن تأخذك إلى باريس.. ونظر إلي وقال مين  

 سهى! وعرفت أنه غير طبيعي.  

 س: هل ذهبت معه إلى باريس؟  

يكون    ج: أن  ممكن  أشياء...  ثالث  هناك  أن  لي  فقالوا  معه  يحدث  الذي  ما  األطباء  سألت  ولكنني  أذهب،  لم  ال 

)كانسر( الذي يؤثر على الدم، وممكن أن يكون )سدير انفكشن( التهاب قوي، وممكن أن يكون )تاكسن(، وقالو لي  

ة أطباء وأعتقد أن الذي كان يشرح لي هو طبيب  ، وكانوا في ذلك الوقت ثالثأنه يوجد شيء خارجي ولكنهم ال يعرفوه

   . أبو عمار الكردي وكان أيضًا طبيب مصري وآخر تونسي
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س: عندما ذهبت سهى مع أبو عمار إلى مستشفى بيرسي قالت أن القيادات جاءت لكي تقتل أبو عمار.. ما رأيك  

   بكالمها هل هو مجرد إنفعال أم لديها حقائق؟ 

 . أنا لو كنت مكانها لن أترك زوجي ، ولكن ، ولكن ال أعرف إن كان إنفعال أو غيرهنعم أتذكرج:  

 أنت قلت أن القرار اتُّخذ بخصوص أبو عمار.. هل اتُّخذ بقتله أم بالخالص منه؟  س:  

   .وا أنهم يريدون التخلص منه.. وبقي فقط التوقيت والطريقةقالج: 

 س: ما تفسيرك أن أبو عمار كان وحيد وال يوجد أحد حوله؟

وكان في بعض األحيان يأتي أناس ولكن ليس مثل السابق، وهو كان شاعر أن الناس  لم يكن كل الوقت وحيد  ج:  

   . خذلوه ولكن لم يكن يقول وكان يكابر

 ماذا أنهيت في مرحلة الدكتوراه؟  س: 

   األدب اإلنجليزي واألدب المقارن والعصور الوسطى. ج:  

 س: هل كان يوجد فساد سياسي حول أبو عمار؟  

كان يوجد فساد كثير، وكان لدينا تقارير من المجلس التشريعي وأنا كنت في اللجنة وأيضًا لجنة إصالح المجلس  ج:  

   ملف. 14اللجنة الخاصة لمتابعة كانت   2004وفي سنة 

 هل تعتبري أن هناك تقصير في التأخير بتشكيل هذه اللجنة؟  س: 

ُقتل في    بالطبعج:   أبو عمار  أن  بالتالي بعد مرور    2004ألنه غير معقول  اللجنة،  وبعد ست سنوات تم تشكيل 

   الوقت ستكون الذاكرة أكثر عرضة للنسيان. 

 هذا التقصير؟س: من باعتقادك المسؤول عن 

   . (بو مازن )أ   صانع القرارج:  
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 هل تعتقدي أن الوسيلة أو الواسطة في قتل أبو عمار فلسطينية؟س: 

أنا أستصعب التفكير أن فلسطيني يقتل أبو عمار بدم بارد، ولكن في نفس الوقت أقول أنه ممكن أن يحدث..  ج:  

 د. أن اإلسرائيليين هم أدوات أنفسهم وال يثقوا بأحولكن أنا دائمًا أفكر 

 ختراق؟  اس: هل تعتقدي أن الدائرة األولى الفلسطينية التي كانت حول أبو عمار ممكن أن يكون بينها  

من ناحية  ولكن    ، موراأل  هذه  ولكن أنا شخصيًا من الصعب علي أن أفكر في   نعم ممكنمن الناحية المنطقية  ج:  

أبو   الذي يصلوا عند  يمنع أي شخص من  أبو  المنطق ال يوجد أي شيء  يقتل  أن  كان..  النظر من  عمار بغض 

 عمار.

في اإلتفاقيات الموقعه مثل أوسلوا وتفاصيلها.. هل تم حماية الجواسيس الفلسطينيين بمعنى عدم مطاردتهم  س:  

 وعدم المساس بهم؟  

وأنا ال أعلم إن  ، ولكن في أوسلوا لم يكن توقيع على شيء من هذا القبيل..  ةأبو عمار كان منزعج من هذه التهمج:  

 .  فاصيل، ولكن إسرائيل قامت بحمايتهمكان هناك شيء في الت 

 من أكثر الشخصيات الفلسطينية في موقع القيادة حقدًا على ياسر عرفات؟  س: 

  هذا شيء إنطباعي وعاطفي وال أرغب في الجواب عليه. ج: 

 درجة التحالف مع الغير؟س: هل ممكن أن يصل التآمر في بعض القيادات الفلسطينية إلى 

   بالطبع، وأنا اكتشفت أن المصالح الفردية والذاتية تطغى على المصلحة الوطنية.ج:  

 

 . (2012-8-11بتاريخ ) ت عليها أقوالها بحضور اللجنة وأقرت بصحتها ووقعت عليهاتلي 

 

 


