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 أم بشكل عشوائي؟االمني له نظام خاص    ه: هل كان األخ ابو عمار بوضعس

، لديه هاجس   نومهو   المحيطين فيه سواء كان أكله  الشخصي او  يتعلق بأمنهر رجل يتميز بالحذر سواء فيما  أبو عما  ج:
لما مر من ظروف ومحاوالت سابقة   ة على عملههو يحاول اخفاء ذلك مما يظهر بصورة الغيرة  الزائد و مستهدف    دائم انه

شاي   ال يعملواالعسكر    ا، كانو   17كنا وقتها قوات    بيروت، انا شاهد على محاولة  تسميمه  محاوالت    نفي بيروت واالرد
الحرب    حدثت   ليعمل لنا ذلك نحضره فجاء شخص وقتها ليعمل لنا شاي فعندمااالستعداد    وجدنا شخص لديهاذا  فوقهوة  

الفدائيين  فاألهلية   مخف  ااخذو الشباب  من  يبدو  والوثائق  الشرطة  االوراق  فالر  الرمل  سجن  من  الذي   سم أقريب  الشخص 
 بجيبه ولكنه رفض   هاوسألوه عن القصة فاذا به يعترف انالشباب  فأحضروه    في االوراق   موجود  يعمل القهوة والشاي عندنا

يقدم الشاي   حبة العدس كان مطلوب منه وهو   بحجمحبة سم    فأخرجه واذا به   عملها فقلنا له ماهو الشيء الذي بجيبك يأن  
  يده   ترجف  مد يده الى جيبه ليتناولهاكل ما    وأنهشهرين    اعترف انها في جيبه منذأن يضعها في الشاي وهو  ألبو عمار  

فشلت، فيما يتعلق بأكله وشربه أ  وقصة ولكنها    من الداخل  أشخاص كانوا يأتوا  ، وبعمان حالة مشابهة سمعت انفلم يفعلها
حب المارون ويبشكل دائم ولكن ال يأكلها    غير ذلك هو مثال يتلقى الهدايا والحلويات  ه لكن  أبو عمار يبدو شعبي بمظهره

ناس   جاء عنده واذا    حتى تفسد   على الرف  وتبقى عنده  ا الى الخارجسافرو والذين ي  ارالزو   كانوا يحضروا له بعض  كالسيك
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عماد    معمفتاحها  و   مغلقةي تحت غرفة صغيرة  ذال يوجد عنا بالطابق  يعرف الرئاسة  منها، بالنسبة ألكله الذي    وزع عليهم ي
ومن يجلس جنبه يطعمه منها ويوزع ال يوجد لديه أي مشكلة في ذلك، فأنا منها الذرة والشوربة واالكل    له  ويعمل  زكي

الجميع و ،  أنهم وضعوا له شيء باألكل وأمور مشابهةبالشارع    مثل ما يقالقوي أن يكون وقع اختراق    لهناك جدا  ان   قولأ
فجميع ،  من الجميعفهو موضع محبة    مقرب منه  الشخص الذي يتعامل معه بأنهيشعر    بطريقة تعاملهيعلم أن أبو عمار  

   فيستحيل أن يكون أي منالحرس واالشخاص المحيطين به يشعروا أنهم مقربين من أبو عمار وال يوجد تباعد بينهم وبينه  
 اي يسبقنا جميعا  نفسه للمكتب  ابو عمار مكرس  هذا كالم فارغ ، خاصة اني حصل  عالقة بالذلهم    الذين يعملوا معه

: يا   يقول ليانا الساعة عشرة    عندما أحضرمالحظة عليه يعني    مناوال يوجد ألي شخص  بالدوام    بالعمل وبالحضور
اشارة لحراساته او اي نام بالمكتب فنستبعد نهائيًا اي  ي  ، طوال عمره ساعة  24بختك يا خويا نايم ومرتاح أنا مرتزع هنا  

ابو عمار   في شخصثغرة    وال يوجدتسمم    تغلب تحليلكم انهعالقة بالموضوع اذا نجحت و   لهيكون    بان  حد عامل معهأ
 أن يدخل عليه.  راب لطعام أو ش تسمح 

احد االشخاص أحضر   فهل سمعت ان عن طريق االكل والشرب  أن يكون سمم  صعب  من ال  ه أن: اذا كان تقديراتك  س
 ألبو عمار دواء؟

أنه ليس من النوع الذي   يسأل عن الدواء ، يعنيالدواء و ويقرأ تفاصيل    يعرف ادويتهوهو  أبو عمار صيدلية متنقلة    ج: 
عليه دوا  ينضحك  الء،  بحبة  تاريخياً يأخذها  ي  تواالدوية  هو  حصل،  يعرفها  المثال  سبيل  بعد   معنا  على  ببيروت  مشكلة 

فشعر بألم في رقبته فربط رقبته ألنه ال يوجد أي شيء ممكن ان يعمله  ال ألننا محاصرين   غزو السوري في بناية حمد 
فأحضرنا له فورًا الطبيب الفلسطيني الذي يعمل في نهارت قواه  فا  ذي يستعملهال  ءدوالل   اً مناقض  ءً ادوية فاستعمل دوا  فعنده

 ته فقال لهاي نوع اخذ  حقيبة االدوية فسالهففتحنا    أذكر اسمه اآلن فسأله ما هو الدواء الذي تناولته  الالجامعة االمريكة  
هو خبير هو وراء المشكلة فوقفنا المشكلة ، فأبو عمار بالنسبة لالدوية  هذا فقال الطبيب هذا مناقض للدواء الذي تستعمله

وهذه الحقيبة بمثابة صيدلية متنقلة   ، ة وللصحة منشطة للقدرة للعمل  ر حبوب ادوية كثيرة منشطة للذاك   ادوية ولكنه يستخدم
 أمامي بأن يجددها مرتين  وأخبروه  النتهاء تاريخها،    أتلفوها  وصدف اكثر من مرة اطباء،  سافر و   ذهبما  ينيأخذها معه أ 

وبتونس  بيروت  في  أي شخص  ،  هذا الكالم  من حق  منهمنا  وليس  قريب  الن  لدرجة  أن يدعي انه  منغلق   كبيرة  الرجل 
مرافق   مثلدقة كان  الدكتور عمر    وهنا برام هللاالشخصية،    تدخل بخصوصياتهمغلق لدرجة انك ت   هشعبوي لكنصحيح أنه  

 ، طبعًا هو مطلوب ورائه ألبو عمار من ثاني ءعلبة دوافال يوجد  يعرفها ومطلع عليهاتأتي كان ي كانت له كل االدوية الت
 بأنه ينكر انو مريض ابو عمار مدعي كبير    ه مشاهدة النه كانشاهدنا  نحن   مرض ابو عماران ال يقول شيئًا يعني    منه

 لزيارته  ابو مازن   جاء  باريس بيومين أن يسافر الى  مثاًل قبل    يثير الشفقةأن  يرفض الضعف او  و كامل المعرفة والصحة  ب
 مع أن وجهه جميعه دم.  عن صحتهيسأل أبو مازن بدأ بصحة جيدة و  فتقمس انه
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أحضر له بعض االشخاص أدوية ولزقة على أنفه من    لحصار ابو عمار في فترة ا  الشهادات السابقة قيل أن   : في س
 اجل الرشح المزمن الذي كان يعاني منه هل لديك أي معلومة عن الموضوع؟

وانا لم أراها اما بالنسبة للرشح فكان السبب من الناس لزقة يمكن وضعها  لبالنسبة ل ،  هذا الكالم غير صحيح وانا لم أره   ج:
أن يظهر للكاميرا انه يحب  لكن هو    وه ل  ب  ق  ن ال ي  أتون من الخارج ، فطلبنا منهم  أوالذين ي  بشكل مستمريسلم عليهم    ن يالذ 

بالفترة االخيرة    شح استدام معهولكن الر يبادر ويسلم على الناس ويبوسهم  فهو     عنهم معزوالً محبوب من الشعب وانه ليس  
ويقف  واضع يده بيدي ويرتدي حفاية خفيفة في قدمه  كان  و   بالمقاطعة  الجسرلى  في يوم جمعة كنا عو ،  2004في ايلول  

ت به وجاء الشباب وحملوه  أمسكانا  ف  لم تحمالنه  رجليهو فاذا ابو عمار يكاد يسقط    خلفي الدكتور يوسف وتوفيق الطيراوي 
 أن   قادر  غير هو    ليست الحفايةلكن هي    "دي الحفايةفقال لي "ال    فقلت له  "،انت تخضيت  :"  فقال ليانية  ثالجهة ال من  

وتوفيقالدكتور    فجاء،  2004بأيلول    هذايمشي   و   يوسف  وكان  أدخلناهساعدوني  ف،  الناس  مع  من يصلي  طلبت  أنا 
خلفه حتى اذا وقع وهو يصلي الشباب    وضعت، و ه كان كله دمهالخلف لكي ال يظهروا وجمن    ه يصورو   ان  المصورين

بالصحف  يمسكوه  الصورة  ونزلت  التالي،  اليوم  الصورة  عاتبني   وفي  هذه  ما  لي  الخلف  وقال  من  ال   مصورينها  له  قلت 
 جالسوهو  صورة  وجهه ا أخدو ي   أنفمنعتهم  لكي يأتوا وحتى في ذات المساء هو كان يستغيث بالناس أعرف هذا المصور  

 لم أراها. بالنسبة للرشح اما اللزقة فأنا   ذا الطاولة، ه لى ع

قبل الحصار فهل من الممكن ان تروي لنا  االخ ابو عمار    بأنك آخر شخص رأى  لدينا صورة من خالل الشهادات:  س
 ذلك؟

من عنده وقال لي انت اخرج لتغطية العمل في الخارج اذهب لبيتك ولعيالك وأنا أتابع العمل من   أخرجني   يهو الذ  ج:
وصلت    ، لم تأتي بعدالليل والدبابات  عد منتصف  الواحدة ب  اصبحت  الساعةألن  جبريل والمرافقين  كان هناك  ذكر  وأ  هنا،

ايل  الدبابات  بيت  البيت    ف ونص  3  على   من  وصلت  وقتها  كنت  انا  أنم بالضبط  لم  في ،  بعد  ولكن  خليك  لي  قال  هو 
ألرى    سطوح البيتفصعدت الى    لم يتصل ولم يكلمني  وتوترت النهأخذتني العزة    الخارج ألنه كان يشعر بأنهم سيأتوا فأنا 

 . الممرملئت  الدبابات ماذا يحصل فرأيت 

انه : في معلومة  س الوقت كان عن  تقول  ذلك  الرجوب  في  ابو عمار محمد دحالن وجبريل  او عند  خالد اسالم  و دك 
 ؟هل هذا صحيح معك في ذلك الوقت اخرجت انت خرجو عندما و 

خرجوا  ج: كانو   يمكن  النهم  اك  هدعن يدخلوا    اقبلنا  مكثبحرية  بصفتهم  مني  عنده ر  اسالم  خالد  اسرائيل،  من  مدخل   لفين 
ف ئ انا خا  قال ليتحت جبريل  ل نزلنا    عندما،  يستطيعوا أن يأتوا في أي وقت  ابو مازن و ومحمد دحالن الى حد ما وصائب  

ها هم  تعرفوا يوم  كما، و 1:30الساعة كانت    ألن  يريدون ان يأتوا لكانوا أتوا   كانوا   يأتوا قلت له لو واليهود    من أن نخرج 
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فندق  عملي  بسبب  واؤ جا تفجير  عمتنتانيا ال   ة  فيها لتها  ي  وكان     ،فيها   ا ماتو   )المحرقة(  الهولكست  بقايا  من   اربعة  حماس 
للسلطة  بأنهبوش لشارون  وافق  فوقتها   هناك حصانة  يعد  واست  فخرجنا   ،لم  جنين  مخيم  مجزرة  وقعت   34مرت  وبعدها 

انه  ما يمكن  اغرب  ومن  و   يوم،  مطر كان  وحدث ال  ونزل   قتها  فانقطع    ثلج  والمكالمات  باالتصاالت  مشكلة   هاتفي عندي 
الجيران   ووضعو   وجاء  هاتففأعطوني  التقاطع  على  االسرائيليين  فكانوا  العمري  وليد  الدبابة    اعندي  ،  قممدفع  بيتي  ابل 

ان منطقة عسكرية، فك  هذه  أن تضع المعدات  ممنوع  فكان يضع معدات العمل بالشارع فجاء الضابط االسرائيلي وقال له
وعمل   االباب بالكامير لى  وليد وقف عو بيتي  ي  ، فدخلت انا على الدرج فمعهم بالعبري   تحدثشجاع وليد العمري وقتها و 

دعو المجلس الوطني لعقد اجتماع   وأالغاء االعتراف باسرائيل    لشعب الفلسطيني ا   طلب منأ   قلت وقتها أنني معي مقابلة و 
ين يعرف من مين بمنع اعتقالي من االسرائيل ال أ الجملة كانت وراء جهد    هذه لسحب االعتراف الفلسطيني بدولة اسرائيل  

 .ولم اعتقل في يومها

 ؟تي كانت مطلوبة منه : هل تعتقد أن ابو عمار اغتيل او قتل نتيجة أنه لم يخضع للشروط السياسية الس

نقطة سياسية ألبو عمار هامش للنجاة وهي قصة السياسة ابو عمار بعد كامب ديفيد وقف عند    لم يتركظرف  خلقوا    ج:
تدريجيا   عمار  ابو  فقد  للقدس  شارون  زيارة  بسبب  تفجرت   ما  بعد  واالنتفاضة  القدس  موضوع  واساسها  عنها  تزحزح  ال 

والنظرة   توجيهها  على  انالقدرة  وسببها  تشققت  تجاهه  عجز   الدولية  واالحتالل االنتفاضة  اسرائيل  بين  التمييز  عن  ت 
أمريناالسرائيلي،   االسرائيلي  يوجد  االحتالل  وفي  منها  االقتراب  ممنوع  اسرائيل  بعض   في  عن  النظر  يغض  كان  أنه 

  ، النظر عنها  يغضوا   فكانوا    عيون الحراميةوعملية    اإلسالمي  الجهاد   هاي عملتتعملية الخليل ضد المستوطن الكالعمليات  
طرف في أسقط االعتراف الدولي فيه، وخلق    المقاومةأما فقدان أبو عمار زمام المبادرة والسيطرة على االنتفاضة وعلى  

مال ي  ذيعطي موقف سياسي نقيض وال الطرف االخر ال   وغير قادر انيتراجع    على أن   قادر  وأصبح غير،  القضاء عليه
القوة  ميزا البو    أن  مستعد  شارون   لصالحن  من  يسلم  بشيء  شعار و   أوسلوعمار  ورفع  الوضع  بهذا  عمار  ابو  فضل 

 نفسه كما يقدم  لغتي العلنية ومواقفي العلنية كانت تغطي ابو عمار    ا ان تعرفو   يجب أنعالقدس رايحين شهداء بالماليين،  
ثال ابو عمار اضرب مكنت أحاول كل جهدي انقذ الموقف،   لكي تكونوا على علمولكن في  حوارنا الداخلي لم أكن كذلك 

لهم ما استطعتم من    اوأعدو   ة بيكتب بكلمة فاستعان باالية التي تقول " ن في بداية الكلمات فذات مر آيات قرآكان يستعين ب
الخيل رباط  ومن  وعدوكم "كلمة    وجاءت   " قوة  هللا  عدو  به  ترهبون   "،ترهبون  كلمة  على  اعترضت  ابو   فأنا  بأذن  وهمست 

اذا ما و   يغضب ويعصبمالحظتي    حد سمعابو عمار اذا    طبعاً    ،انت كفرت   وقال ايه يعنيفهو رد علي  منها    بال  عمار
فقال لي ال يوجد  ما تمسكنا    أية  ألخذن  آيات القر آال كفرت وال حاجة على راسي كل    فقلت لهبيفكر فيها    حد سمعهفي  

فاذا كولن   مثل ما أراده ونزل البيان    يهن، طبعًا أصر على رأ آوهل يريدون أن يدخلوا بالقر ترهبون  مة  فيها أي مشكلة كل
وامش اي ه  لكن هذا ابو عمار لم يكن عنده هذا داعية ارهاب على االية هذه    من وزارة الخارجية يصدر بيان ضده  باول
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  تروه   يلنفسه كل هذا التواضع الذ  ه هو طبعا عنده صور التاريخية    أمام قامتهاي استعداد    داخلية وخارجية ولم يكن عنده
حتى لو كان في منطق   النحناءمن ا   مانديال بيني وبينكم قامته تمنعه  وجيفارا    وكاسترو    مثل   لكن كان ينظر لنفسه  فيه

وهذه  وبنفس الوقت   ابدا اي تنازل  يقدم  شارون   بأن خصمهقدرة خاصة   ال يوجد لديه اي للحظة االخيرة  بقي فبالتالي   تمنعه
ا االنتفاضة بمسيرة سلمية وبرفع تلجأ لهي  تالوسيلة ال  ت اياكم مهما كاندة  موح   ستقبل ال انتفاضة بدون قيادة لكم للم  قولهاأ

من دة في ذلك الوقت كان  ادة بصراحة، لو كان في قيادة موحي دمرنا عدم وحدة القيغيرها الذأو    عمل مسلح   يافطة او
ة المانيا موراتينيوس جيوزير خار   يأتيالملهى و   فيتل ابيب لألوالد  في    عندما تحدث عمليةنقنع ابو عمار لكن    أن  ممكنال

بيان باالنجليزي وبالعربي بادانة العملية   تنزلوا  أما أن  ساعة    في معكم نص ل ليقو أبو عمار و   جالس بجانبعندي وانا  
انوتقولو  فيها  عليه   ا  القبض  ويجب  الشرعية  خارج  الفصائل  من  بها  قام  نص  ،من  بعد  الطيران   ساعة  فواال  يأتي 

 لي   لامورتينيوس قو   على االرض  المقاطعة وبعد نصف ساعة اخرى لن يبقى اي اثر للمقاطعة  فوق يحلق  االسرائيلي و 
هذا الكالم  شرعية فطبعًا    لم يعد لهبو عمار ان دمرت المقاطعة سيقتل في اي مكان  أشرعية  لاخر طلعة    هذهمعنى ذلك  

انجليزي افضل منه يعرف  عمار يبهدل نبيل شعث عالفرق الن نبيل شعث    ابو  أ نبيل شعث وبد  وأحضرناالبو عمار    نقلته
كتبته معصب    انا  عمار  وابو  لهبالعربي  جاء  قلنا  سطرين  كلهم  مشيهم  خار   خلص  المانيا  جيوزير  أنة  من   يريد  يهرب 

ريتينيوس خليك واقف دقيقتين فقرأ ابو لنا لمو فقعلى اساس حماية دولية    بجانبهقف  ي   يريد أنالمؤتمر الصحفي ابو عمار  
عملية حيفا ومن جماعتنا من فتح   حدثت  النه ال سيطرة منا على االرض النه في اليوم التاليفائدة    البعمار البيان لكن  

 فلم يعد أحد يصدقه. سيطر فيها على االرض ي عمار ال توجد قيادة موحدة  أحد آخر اذًا اسباب ما حدث ألبو من  وليس 

وهو   محاصر  أو غيرعمار سواء محاصر    ألبوين غير مكترثين بما يحدث  ي فلسطين  أشخاصهناك    هل تعتقد ان:  س
 لهم؟ غير مهم بالنسبة 

اجتهاد     لديهمعصفور  وحسن    كنا بكامب ديفيد كان هناك اجتهادين كان هناك اجتهاد دحالن خالد اسالم    نحن عندما   ج: 
 ةاالجتهادات سببها من وجه  هذه اجتهاد وكان هناك بينهما ياسر عبد ربه وأكرم هنية وهكذا  لديهم  وابو عالء وابو مازن  

مع كلينتون ويشرب قهوة    ستطيع أن يجلسمثاًل كان ي   نظري ليس تغير موقف ولكن القدرة على االتصال يعني دحالن
  (شير   لعاد ج) مثاًل    مع  يجلسعرفهم معرفة وطيدة كان  يين و يمع االسرائيل  يجلسفكان  وهو يملك كاريزما لسهولة االتصال  

يعني   من كامب ديفيد  عادواذكرها بعد ما  انا أ   فهذه خلقت حساسيةعبري   اللغة    قليل منيعرف  عامي و   ( شامو بن)و مع  
 جعلوي  اً فكان يكتب نص  كان عنده التلفون الوحيد    كان يتصل معي من وراء ظهرهم النابو عمار في اثناء كامب ديفيد  

لسعود الفيصل وزير و لعبد الهالل الخطيب وزير خارجية االردن    سأبعتهن  النص يتعلق بالقدس لمنبيل شعث ينقلني اياه  
ارسل لهم الذي  كنت    ن يذال   هؤالءي كان وزير خارجية  ذلعمر موسى الو السامة الباز مستشار الرئيس  و خارجية السعودية  

باالساس لو نظرت لموضوع االنتفاضة ولو سألت أبو مازن ابو مازن ضد العمل المسلح بالكامل   يرسله لي ابو عمار
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عندما تحدثوا  بدايتها    شخصوكانوا حاضرين ثالثين    يهانا واياه ف  تصادمتلثوري  يمكن انت حضرت اجتماع بالمجلس ا
الذ فأنا  االنتفاضة  سلبيات  عليهردد  يعن  له  ت  كنت  هل    قلت  انا  عليها  القضاء  السلبياتها  عليكم  أ  هكذا  عندما كذب 

م  حدثت أبو  معهاالنتفاضة  يكون  ان  استطاع  معلن  رأي  صاحب  كان  دحالن  وفريد    ازن  اسالم  و محمد  وحسن خالد 
الن بشار سط صائب يستجيب روح تعال تعال  و فكان بالصائب    أما نين كانوا محمد دحالن وخالد اسالم  ر اث ثعصفور اك

كان بيته فكانبجانب    المصري  عنده اللقاءات    تبيتي  عندهفكان    تتم  كنت    يأتي  انا  وخالد اسالم  من بيتي   أراهم دحالن 
تصريح البو مازن ولخالد اسالم وصائب عريقات وياسر عبد ربه   يعمل  يستطيع أن  اسالم خالد    ر من مرة انثحدثت اكو 

لدي شك  لكم القصة    وح اقولضعند الرئيس المحاصر وترافقهم سيارة عسكرية اسرائيلية بو   اومحمد دحالن بحيث يدخلو 
اوراق   وال يوجد لديهم اصحاب اجتهاد بالسياسة    هؤالء  ألن  ا منهيخلصو يريدون أن  الفريق ضد ابو عمار و هذا    جزء من  ان

سبة لشخص ابو مازن الحل حتى بالن   يريدون شباب و   حسابات هم لديه  قائد ورمز ثورة و   بأنهي عند ابو عمار  تاالعتماد ال 
ابو مازن رئيس   وعندما أصبح ,  ال يسمع من أحدابو عمار شخصية طاغية اليتراجع و ,  العسكري   يكره العملكان باستمرار  

ولكنه لم يستجب سياسية    معه وصلي معه وبالليل اذهب واعمل  ىمعه وتعش  ىدغتعال افطر معه وتاسمع    قلت لهوزراء  
أشخاص    لي له  الذ فأرسلت  الناس  بين  له  نيومن  اشتيه    أرسلتهم  محمد  و  هشام  بأن  ابو  يخبروه  أن  لهم   مشكلتناوقلت 

حتى تستلم    جئت انت    ليست في وقتها االنقرارات    وهم كانوا يأخذوااالدارة  وديوان الموظفين وسلطة النقد والمطار    ليست
لنا هذا    وأرسلوا   بغزة  ا اجتمعو و   هم ذهبوايا ابو مازن    ء يأتيكشيكل    هاقف القتل وبعدأو ين  ياألمن اعمل اتفاق مع االسرائيل 

بغضب واذا بها أنهم  مسك ابو عمار االوراق  فأالجسر بالمقاطعة  لى  جالسين ع   نحن ت و ا قرار   همعو العاهر ياسر عبد ربه  
النظرية كانت  فيه    اتعملو ماهذا الذي    فقد عقلهابو عمار    وزارء ت مجلس  ا ا قرار خدو أي  ويريدوا أناالذاعة والتلفزيون  يريدون  

خط مرفوض كليًا وانا   هذا   وطلعت تصريحات علنية بالجرايد انهذا تأكيد على استرداد للعمل انا وقتها وقفت ضدهم    ان
  .أبوه  العنو و   م يعطوه شيئاً بماذا ردوا عليه ل   لم يعطهم احد  ين ماياالسرائيل   ىابو مازن اعطو   ، منعتهم من االذاعة والتلفزيون 

انتفاضة وال كفاح مسلح مفاوضات    ال أريدعلنًا  يقول  بو مازن  أ خالصته  ن القوى الحالية ال تريدنا  بميزااسرائيل ال تريدنا  
كالمهمفاوضات   هو  الكالم  هذا  هذا  من  بالرغم  يكرهوه  أنني  بالرغم    وهم  مازن  من  ابو وابو  وفاة  ليوم  خالف  على  كنا 

عنديعمار   و لى  ع  جاء  نر المكتب  لي  بعض  قال  مع  نعمل  أن  الماضي  يد  صفحة  وانتهى لقد  ونطوي  الرجل  مات 
لهالموضوع   قرأتحتى  انا جاهز    قلت  في تصريح  قبل ايام  مازن  أل  بأحد االوراق ان  من بو  بأنه  دحالن  يشكك بمحمد 

لطة مجنون زعامة حب جنون للس  جميعه كذب دحالن شب طموح عنده  ، هذا كالم كاذب ءالدوا   عن طريق سمم ابو عمار 
الشب طموح واعطي اكثر مما يستحق   ألن   ليس لكم فقط  ارفض ذلك وارفض ذلك علنًا    يءيكون متواط   ليس اال ولكن ان

 أل.  أولكن أن يتواطفداخل على خطوط كثيرة من ابو عمار من مسؤول امن وقائي ومسؤول مفاوضات 
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عمار من تغيير للنظام السياسي وما وصلت له حالته النفسية   ابو  صل لها ي و ت الحالة النفسية ال  د ان هل تعتق:    س
 يذهب بالسياسة للتطرف أكثر ؟ بأن  دفعته

ي ف حل    بأنه لم يكن لديه  حصل معه  يذمؤقت حتى الحصار ابو عمار ال   على أنه  ابو عمار كان ينظر للوضع  ال  ج:
كان يقدمها لتشكيل وزارة لرئيس   يتوالتنازالت ال ،  المواجهةقدرة على    ولم يكن لديه مع اسرائيل  األكبر في الصراع  مسألة  ال

ماذا يعني   راءشيئًا لقد أحضرنا رئيس وز   ا يوظفه بمعنى أنكم لم تأخذو   في اليوم التاليمثال تسليم االمن فكان  او    وزارء
مون على ال يصوص    قال عن ابو مازن انهشارون عن ابو مازن، شارون  تعبير    هذامنتوف الريش    ويقول عنهذلك،  

واي شيء كان أبو عمار يقدمه ال  الكلب بيقول ايه عن ابو مازن    ر استخدمها وقال شوفبو عما أ منتوف الريش ف  ءشي
 ًا من قبل اسرائيل فكان يعود لموقفه السياسي. بتجد تجاو 

مع ابو مازن    نبيل ابو ردينةفتكلم    استقال محمد دحالن من االمن الوقائي  وزارءيصبح ابو مازن رئيس ال  أن: قبل  س
على معه  القومي  واتفق  االمن  مستشار  دحالن  محمد  دحالن    ، تعيين  وافق  و وعندما  تراجع  عمار  بتعأابو  ين  ي سرع 

 ؟مكانه  جبريل

بو أ مع    ألسباب تنسيقها  توليس  سلوكه  بسبب  ألنهم أبعدوه لم يداوم  ولكنه    ن دحالن، جبريل نقل الى جنينيلم يعي    ج:
بو مازن فأ ابو مازن كتاب التكليف    يريد أن يعطيعمر سليمان    جاءو   كنت جالس   نا أ  راءرئاسة الوز عندما حدثت  مازن،  

فعمر سليمان   ، مكتبيحدث في  نا لن آتي ولن أقبل التكليف اال اذا ابو عمار قبل محمد دحالن بصراحة هذا الكالم  أقال  
أل فقال  الجملة  هذه  عمار  ألبو  عمار  قال  سليمان  في  بو  عمر  عفليأتي  وجه  راح  يعني  محمد  وايه  وأحضر  سليمان  مر 

الصفة ذه  ند ابو عمار كما يراها وزير دولة لشؤون األمن بهالوظيفة كانت ع و ابو مازن    جاءدحالن و   وجاء  دحالن بنفسه
تكليف    أعطىبعد عشر ايام ابو مازن  و عمر سليمان    ولكنه جعل الموضوع يتم امام الداخلية  لى  يصر عكان  ابو مازن  

كان   بحكم حصارهعلى علم ابو عمار    ا تكونو   يجب أن   ومازن    أبو االمن بوزارة الداخلية فكسرت الجرة مع  بمحمد دحالن  ل
الفريق   هذا  من  عمر   جميعهيتحسس  ونبيل  الرحيم  عبد  الطيب  حتى  اسالم  وخالد  ودحالن  مازن  كنت  و ،  وابو  مرة  ذات 

: جالس   "، فقلت لهتعمل ايهب انت  فقال لي :" بيجامة رياضة  فذهبت عنده وكان يرتدي    ابو عمارفناداني  بالمكتب    جالس
الطيب بعدها   فجاء  "، ه غزة يا خويا عند ابو مازن يلحقو   على  ا ايه يروحو   ا بيعملو ، فقال لي :" عندي نبيل عمرو والطيب 

ما تلحقو   قال له :" ف خوي  لي يا  عليك  ه قاعد  مبروك  عليك  منهم  فكان    "،بركة  واضح  انهم    أصبح يشعريتحسس بشكل 
 . السلطة  يريدون 
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 ؟قريع عالء: ما هو سبب ضرب ابو عمار لألخ أبو س

وز   ج: رئيس  وقتها  عالء  ابو  وكان  اجتماع  لندن  في  و وك  راءكان  امنية  بتعهدات  رسالة  عالء  ابو  يرسلهاتب  أن   يريد 
وقال له اذهب  ورقة ورماها ومسك ابو عالء برقبته  ومسك ال  فأبو عمار فقد عقلهابو عمار    أمام بلندن فقرأها  لالجتماع  

   استقالته وقتها.وضربه برجله وقدم 

وصل لدرجة أن يستخدم يده و   ، أنه مخنوق من محيطهعنفًا بالسياسة بسبب    أكثر س: هل أصبح تصرف ابو عمار  
 ويضرب؟

الحصار عليه   بوطأة   شعرر النه  ثن يخفي مرضه وهذا التصرف كشف مرضه اككان مريضًا وكاأنه  أكاد أن اقول    ج:
من    أةوبوط وقت اجتماع  األحاديثما يسمع  مثاًل  عملوا  حوليه  وصلنا خبر انهم  ال   بناية العار  لتعديل السياسة  ي ت بيان 

عدنان سمارة وحمدي عاشور   لمناصرة  يمكن وحضرهكان ببيت زهير ا و   ءابو مازن الغدا  يسير عليها ابو عمار وحضر 
و عمار يرفض اي اجتماع واب  بدونها  قيادة فتح كيف يجتمعو   جاءنا بأن هؤالءونصر يوسف وعثمان فالخبر    وونبيل عمر 
بدونه والشباب    لفتح  انا  لو  عاديةحتى  جلسة  منهابالغرفة    جالسين  بأن  يتحسس  خبر  هذا  أ  فيأتي  رأس  على  مازن  بو 
 . منهم ي اجت تبًا الر مؤامرة فمزقنا الرسالة اربًا ا فشعر أن عنده االجتماع 

 ابو عمار النفسية عندما الغيت كلمته في مؤتمر القمة بلبنان؟صف لي حالة  أريد منك أن ت:  س

لحضور القمة   يخرجلكي  اذن    العرب لم يحضروا له   كما شعر بذلك اليوم   بأن العرب ضده بخذالن    في حياتهلم يشعر    ج:
  وأجروا عدةالكلمة ستنقل بالقمة    ايقولو   وهم   2ي الساعة  الحو ى  لااح  الصب  منوقت االجتماع  فمن  فطبعًا  منعت    وكلمته

أموراً اتصاالت   هناك  بأن  يتحججوا  ال  وبدأوا  والكالم  ان  إلى  فارغفنية  وعرفنا  الجلسة  انتهت  يريدون   هم حين  ابو   ال  كلمة 
 الوقت. في ذلك   عمار ومن ثم القاها بقناة الجزيرة ولكن اصيب باحباط ليس له مثيل

حين طلب منه أن   الإخيرة  األاال نادرًا وخاصة في الفترات    وا مع ابو عمار: في الحصار الزعماء العرب لم يتكلمس
   ما هو شعوره في ذلك الوقت؟  لهيغير بالنظام السياسي كان مبارك يكلمه يوميًا بما انك اقرب 

ولكن ل الوقت  اطو   اً ألنني ال أحب أن أبقى جالس  أحضرها معهي  تأتت اللجنة الرباعية وانا من االجتماعات القليلة ال    ج:
 3،  2المندوب االمريكي ال يحضر لكن في موريتينيوس موجود وفي  و   افأنا حضرتهيغطي الجلسة    يبدو انه لم يكن أحد

 فيها وزير المالية ووزير داخلية و موريتينيوس قال ومعهم مشروع خارطة الطريق     تتصاالااللجنة    ة موجود و من اللجنة  
االخير ابو عمار ي  ي المقصود سالم فياض ومحمد دحالن وابو عمار يجادل يجادل على السياسة اول البنود سياسية فل

هذه التغيرات   على  ووافق  مع بعض التعديالت  موافقة  وز من  اعطى  داخلية  و   راءرئيس  ورئيس  مالية  دون أن رئيس  من 
،  وافق من وجه نظري على أمل وقف المعركة لبعض الوقت  ي، ابو عمار كان  يذكروهم أمامهعن اسماء او    همع  اثو يبح 
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نسف القصة بالتحفظات  ب  قام  ن في ذلك الوقت وشارو   وزارءكان رئيس ال  للجنة الرباعية النه  النص  ابو مازن   سلم و فوافق  
كالم فارغ لن    هذا   ار اعطى اهمية لالسماء يمكن كان يعتقد ان ابو عم  اذكر  ال بشكل عام ولكن    هذا ما أذكره   عملها  ي تال

 فنسلمهفي البنك الدولي ومقبول عند الغرب    كانسالم فياض    ألن  سالم فياض، وكان هو فقط مقتنع بههتم بولم ي  يتم 
استحداث أنا أقول    ، زراءصنع القرار السياسي رئاسة الو   ا منهاالمن واذا اخذو   خذوا منهأأن ي  يخاف   وأبو عمار كانالمال  

أيضًا لم يكن البو عمار صدى  ي تم على مرحلتين في المجلس المركزي ثم المجلس التشريعي  ذال   وزارءمنصب رئيس ال
ر قبل استحداث المنصب  بو عماا  بيدي كانت  تالسلطات ال   قرأتم ما هياذا    ولكنوهو مجلس تشريعي لفتح كان    حياله
 . ءشي عنده   ال يوجد تعبير مثل ملكة بريطانيا  البو عمار اال تجدو  وبعده

 ؟ابو عمار رفض تعيين نصر يوسف وزير الداخليةلماذا  :  س

  أن يسلمه  ابو عمار رفضفوزارة الداخلية    نصر لمنصب  يشكل حكومة فطرحل ابو عالء    عاداستقال ابو مازن و   عندما  ج:
 لست اذكر لكنه شيء بدون اهمية  خارج الداخليةمنصب    يريد أن يسلمهلنصر    ةوصييكتب بالت  أبو عمار  كانو الداخلية  

نصر رفض فتحت  نحن و   حالياً ابو مازن   يدوام فيها  يتكان في القاعة الو مجلس التشريعي اجتماع للاجتماعين   فكان هناك
 التوصيف. ولم يشترك ولم يعجبه  ووقف ان يقسم 

 : هل تعتقد ان ابو عمار قد مات مسمومًا؟س

لماذا أقول السم وهو استنتاج كتبت كتبت بآخر فصل اغتيال ابو عمار بالسم  ماذا  اقول لكم    أريد ان هذا و   تانا كتب   ج: 
االن فيها ابو والقاعة التي ي تحت تالالقاعة نستقبل المتضامنين بقاعتين كنا  24/9/2003أكثر منه معرفة ابو عمار ب  

تحت  مازن بالقاعة الت عمار    عندماي  وابو  بوقف بعيد  على القاعة انا  بتصوريندخل  والكاميرا  بالناس  يبوس  عندما   بدأ 
جماعة بأن    ففي شخص قالطولنا  ابو عمار ونحن جالسين بالقاعة تحت  كلمة  ويلقي  المنصة  لى  ع  ينتهي يأتي ويجلس

االمور   وكانت  لحقت بهكعادته اسرع مني وانا    اً على الدرج ركض  صعدي فوق ابو عمار  تبالقاعة ال   م فيك  ينتظرواسلفيت  
على  ف   مجهزة   و   شخص  40-30سلم  السالم  وقف  و   ليسولكن    اً ركض  عادفجأة  القوة  ال   استفرغبنفس  بطنهكل  في   ذي 

ا االجتماع  هو فوقفن  ليس  كأنهاصفر     وجههاً هم تقريبب  ر الطويلة هجمنا عليه سبقوني المرافقين وانا لحقتئالسجا  منفضةب
كيلو من وزنه في ذلك   13مرض وخسر    يعرفوا انه   منه   قريبيناالشخاص ال   ،نامو   ذهبنا الى غرفتهواعتذر من الشباب و 

جرثومة   انها  وا قال  ي مرض فيهذال   عين واشرف الكردي وجماعتنا في نهاية االسبو ين واالردن ي المصري   أحضرنا لهالمرض و 
لثواني وربما لنصف   بحاجة  أحد اصبح  ا أنه عندما يدخل عليهتذكرو انتم    من ناحية الذاكرة بالمعدة ولكن الرجل لم يعد هو  

 ونحن جالسينبعدها بفترة  فجأة  حتى يتذكر    أصبح يتظاهر بأنه يعرف الشخصالسيف يهجم  مثل  كان    سابقاً يتذكر  ل دقيقة  
أن وبعد    ا لهذه الحركة وهي حركة غير الئقة ابداً هو تبنوهم ا مع دبلوماسيين  ونحن في جلسة    رأيته يضع اصبعه في أذنه 

أحد  منها كل يوم مادة شمعية وال  يخرج  بأن أذنه  ي  ل  وقتها وانا بالغت باالستنتاج قالخرجوا سألته ما الذي فعلته قال لي  
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جالسًا على مكتبه فأنا  يكون    10  –  9:30  مام الساعةابو عمار في ت  الحادثة األخرى أن حدة و او هذه  ،  يستطيع مساعدتي 
ي اجتماع فنام ساعة فقمنا بالغاء ااتركوه نائمًا  فقلت للشباب    فوجدته نائم في وقت دوامهاصابعي  كنت قادم على رؤوس  

الساعة    له يأخذه    11قبل  الذي  الدواء  بسبب  النوم  هذا  يمكن  لي  ال فقال  الحبوب  تجعلهمنشطة    يتناولهاي  ت ولكن   لكي 
لكييسهر   الثالثة  ينام  وليس  المالحظة  حدثت  ،  و التي  مناصرة  زهير  المجا  عبدمع  عمار    يدةالرزاق  عندي كان  ابو 

حنى رأسه فجأة  أن يوقعهم    ابو عمار  من   ويريداوراق    مجموعة  الكرسي فجأة جاء زهير ومعه  جالس على ا  بالمكتب وان
 يعترض ابو عمار وكان واضح عليه النعس  فلممنتبه كان منتبه للتوقيع    لم يكن لزهير وقف كل االوراق زهير    قلت فرأسًا  

وراق على أمعهم  و قصي عبد الحي    ومعه  يدة ء عبد الرزاق المجاالغدالى  ع   وجاءتقريبًا    12:30  ءالوقت كان قبل الغداو 
 ابو عمار  ءعلى الغداو فاكس  على اللكم  هم  بعتسأيوقعهم و   ء بأنوعدكم بعد الغدافقلت لهم أقادر    غيرغزة وابو عمار كان  

عن عبارة  وجبته  كانت  يأكل  وصنوبر    ء صفراة  ذر   لم  جيدوشوربة  يأللذاكرة    محمص  و كل  كان  حبة  من  علينا كم  يوزع 
 أوصلته الى اال ان    بيمسك  أمرافقين ولكن    له  قربت النهما  نا  أ فمساعدة عماد  ولم يقم عن الكرسي اال ب  شوربة  معلقةو 

وهذه  ، ونكذب على الناس مرشح مريض كذا  انا قلت الرجل مريض بدأنا نتصل باالطباءالتي بالواجهة  الغرفة الصغيرة  
 تقريبًا .   2003-10-20الى  2003- 9-23من  الفترة امتدت

 ؟أن سبب الوفاة السم: انت تقديرك  س

االطباء   جميعجامع  كنت  انا  ابو عمار الى باريس كانت رمضان و تسفير  ألنه عندما تم  لها تغليب    ا لماذقضية السم      ج:
ن قلت لهم م فأنا  يتونسال التونسيين والمصريين واالردنيين عندي على االفطار ومعهم أحمد الحباسي السفير  و ن يالفلسطيني

بالدم من يعرف  طبيب  وأشطر  يفهم  ترونه  معه  كم  أتكلم  أن  عندي    أريد  فق  30كان  تقريبًا  هذا  ال  واحد  من   طبيبلي 
سرطان   وليس ايدز وال باالمعاء  يس  ل  كن عجزنا عن انقاذه بع احتماالت ولي الرئيس امام ار ل   تعال قال   له  الموجودين قلت

يسافر فورًا اذا   يجب أني  ل  تقترح قالماذا    له  نوع سم  قلت  720اسرائيل    قال لي بأن لدىي  ذوالرابع هو تسمم هو ال 
تريدون  مكان  أي  الى  انقاذه  ممكن  األطباء  كان  من  يجرؤ  أحد  ال  الى    طبعًا  يذهب  عمار  بأن  يجابو  له  أن ويقول   ب 

قال  فورًا    يجب أن ي  ل  تسافر،  عندنا يسافر  بالليل    ألننا نبدل امكانية    نحن ليس  في   95الكريات    ا يكونو و الصفائح  نعود 
ال ي انا  ل  قال   له ما الذي تقوله   قلت   بشكل سريع جدًا هذا في الدم عنده  ، الكريات تأكل الصفائح   36  الصباح نجدها 

، وقتها انا كان خائف أن يوافق على السفر ألنه يريد أن يعود  ، أبو عمار    وانتم حرينذلك  ر من  ثكأ  قول لك أاستطيع أن  
بأن يسمح ألبو عمار بأن فورًا اطلب من شارون    في ذلك الوقت قلت له  وزارءكان رئيس ال  أبو عالء النه   مع  اتصلتفورًا  

الرئاسة لى  ع  ذهبت ،  اوافقو  وقال لي بانهم بي اتصل ق ئقا ابو عالء بعد عشر د  وبالفعل للعالج ، وهم عندي بالبيت يسافر 
ابو عالء ب  فاتصلت  أل أموت هنا    ،ل أستطيع أن أعود اذا سافرتهقال لي و تسافر للعالج    يجب أن ألبو عمار    قلتو 

 ويقول بأنه منتصريح امريكي غير االسرائيلي    خرج فبعدها    ن يعود أبو عمار بعد تلقي العالجأبضمانة    وقلت له نريد 
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 فجلست ابو عمار متردد ، ولكن  وا ؤ جا ، في هذه االثناء االطباءيذهب للعالج وأن يعود مرة أخرى  المسموح البو عمار ان
االطباء   يعملوامع  أن  منهم  و   4تقرير    وطلبت  عمار  أبو  حالة  عن  ياسطر  طبع  اوقعو أن  جميعهم  عليه    اوقعو   اً عليه  

على المغادرة وبالفعل   ابو عمار  يوافق  من التقرير انهدف  والانا    وليس  ه ألبو عماريدخلأن  أشرف الكردي    وطلبت من
و  عليه،  قرأه دخل  على االخر    عندما  افي  و   يسافر  بأنوافق  و استسلم  شنفس  كنا هيد  لوقت ليلى  معها على اتصال    نحن 

لصباح اليوم طائرة    أنه يوجد عندهم   قالت لنا، و معنا  متعاطف  ءر شيثالن شيراك كان اك  كنا قد تكلمنا معهال الوقت  اطو 
نقاًل عن التايمز حول فحوصات دم ابو عمار   بيون يتر الهيرالد  ما ورد في    وهذا الذي حدث وهنا أريد أن أقول لكم   التالي

  معرفة ماذا جرى لياسر عرفات ألنه لم عن  ال يعقل أن أحدث المختبرات في فرنسا عجزت    التقرير   يقولبفرنسا بأسطر  
حقيقة ما   ةالحقيق  نعال إ ن  لمصلحة م    ولكن  االخري  قول التقرير في ف  ي مرض ال ايدز وال سرطان وال غيره ا  ان معه  يثبت

خصوصًا اذا تبين أن اسرائيل   ثأر سياسي  سيسبب   هذا  وهو ليس مصلحة ألحد ألن  ن  لياسر عرفات، لمصلحة م    جرى  
 حدث عندما سافر ي  ذعندي، ال  ليس من ، وبالتالي ذهب سر مرضه معه هذا في نيويورك تايمز    هي من قامت بتسميمه

الكبد    فتعطل  جميعهاتآكل الصفائح انعكس على الدورة الدموية    كان هذا الوضع النهائي له، ألن  على باريس  رابو عما
جميع   منتهي ألنللعناية الفائقة وكان  ل  دخأيتماسك الى أن  أن  الشهر وهو يحاول    8الى    29  –  28يوم    القلب  الكالوي و 

 كم منشور بنيويورك تايمز. ه لقولأي ذمعركة الدم وهذا ال  ذه جميعهاالداخلي تعطل وه جسمه

 وأخبرك بأن الرئيس يجب ان يسافر؟ تكلمت معهي  ذال  لطبيب: ما اسم ا س

ا دن عن من  ي تشكلت  تاللجنة ال وبالمناسبة  حمل جواز فرنسي،  ي هو بروفيسور تونسي و   ولكنبالضبط    اسمهال أعرف    ج:
تجتمع أن  ي شكلها ناصر حاولت  تال في عمان وال في تونس وال في باريس اللجنة المنعت من االجتماع مع اي طبيب  

مختلفة وبعيدة ومع من مناطق    قادمين   ااء كانو بعمان واالطب  بأن يحدث في عمان ولكن الحكومة منعتهم مجرد االجتماع  
قلت ان كما  من االجتماع، القصة  منعهم  في  االردن لم يتردد  كقائد سياسي ذهب  ذاه   ذلك  يعلن   سره   المرض  ولم    معه 

   ابو عمار بحكم العالقة التاريخية   منولكنه اقربهم    أقلهم خبرة بأنه  اشرف الكردي  وأريد أن أقول مالحظة عن  ،  الح أحدلص
وال السبعينات    هذا من جيل   لماذا أحضرتم الدكتور اشرفي  ل   ل االفريق االردني ق  مع  واؤ جا   ن يذاما طبيب اردني من ال 

  أنوه ألمر آخرانا    طبعاً   بأنه يستطيع ان يتكلم بالموضوع ويعلم به يتفلسف اشرف الكردي    ومع ذلك كان،  بالتقنيات  يعرف
عمار  أن   حصارهابو  ال   في  في  تالمرتين  و يسني  الأان  سع تيلول  أحمد  باخراج  انتهى  في  ي  اريحا  الى  وفؤاد   ذين هدات 

الكوال لرغيف الخبر   علبةباب المهبط تراقب كل ما يدخل الى ابو عمار من  عند  الحصارين كان في سيارة اسرائيلية واقفة  
ا كل ما يتعلق بابو عمار ومرضه خبثاء لدرجة انهم بيعرفو   ني االسرائيلي  أن اقول ان   يأتي على باليللمياه للدواء انا احياناً 

وال   وغيرو المضمون الن  لبةالع  ااخذو   أن يكونوا قدالبو عمار    يأتيي كان  ذال  ءالدوا  و بصحته و بعصبيته فهل يعقل ان
ا ان بانفسهم فقط حتى تبعدو   ابأحد اطالقًا حتى امريكي يثقو   ا اال بيمر من عندهم واليهود ال يثقو   ء كان يدخل لهاي شي
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تفتش كانت تقف و ي  تالسيارة ال  هذه  دائرة مغلقة فأنا أقول انفيه    ايقومو فلسطيني ليس لهم شريك في اي عمل  لهم شريك  
ال احتمال    هذاتل  الدواء القا   مضمونها واعطوه   اوصوروها وغيرو   ءعلبة الدوا  بأنه من الممكن أن يكونوا أخذوا  ءكل شي

 البو عمار.  ء يدخل كل شي ايفتشو   رأيت بعيني السيارة على الباب وهم لكني  اعتبر نظرية المؤامرة قائمة دائماً  أستطيع أن 

 ؟الطعام من  ثركبر ان يكون بالدواء اك اك من عملية تسميم فاالحتمال اال ترجح اذا كان هنهل  : س

 ال يوجد لديهعلى بيوتنا    جاءمراقب حتى لو    تاريخياً   قصة سلفيت اكله  من   2003نا مناخذ  مستحيل حتى لو   الطعام  ج: 
وكل شيء يخص طعام ابو عماد    بجيبالمفتاح  و معرفة باالشياء معرفة قوية    باالكل ابو عمار دقيق جدًا وعنده   لخبطة

 غرفة مغلقة وال احد يدخلها اال عماد.  عمار موجود في

 بتقديرك الشخصي لماذا االخ يوسف عبد هللا غادر مباشرة بعد استشهاد ابو عمار؟:  س

بيان وهو ضعيف   هفي اعملو  ن معهيذ الشباب الو  الحقيبة ذي كان معروف معههو المسؤول المالي ال  كونهقضية مالية  ج: 
منهم الشخصية   مهدد  انه  شعور  لديه  طريقته  وكان  مازن  كانت  تال   وابو  بانهي  تريد   متبعة  وأين  هالموضوع  من  اتركنا 

 . ذي انا سمعتههذا ال  أكثرراح واالتهامات المالية ال  فطلب نقله على موسكو وبالفعل ذهب لموسكو الذهاب اذهب

 هل تحب أن تضيف أي شيء غاب عن ذهننا أن نسألك اياه؟: س

هي اصابة الدم في ناس و   قد يكون التضارب بين االدوية ادى الى حالة ابو عمار  للتاريخأود أن أضيفها  نقطة    يوجد  ج:
أردنا أن قد يكون التضارب بين االدوية اما اذا    ة  ير ثدوية كأيتناول  ولكن نحن نعلم أن ابو عمار    بتقارير  ليس  ذلك  اذكرو 
االسرائيلية    نذكر  شالوم    التصريحات  سنتركهسلفاد  بالمقاط  قال  خالل  عيتعفن  ويموت  رئيس   6ة  نائب  كان  وهو  اشهر 
نية ا ثوفي مرحلة    المراحلنائب شارون وفي كلمة بوش طلب من شارون ان ال يقترب من ابو عمار في مرحلة من    وزارء 

فهو الرمز   هفهو النبي الشهيد واذا ابعدو   ه و ا مع ابو عمار اذا قتلقد عجزو   ين يتنازل عن هذا التعهد ، انا أقول ان االسرائيل 
ذي كتب كتاب عنه غاب عن بيقولها ال فهم بحثوا عن طريقة يخلصوا منه فيها فأفضل طريقة هذا االسلوب حتى  بالمنفى  

 فال أعلم. قة تخلص من ابو عمار اما كيف الطري تريد أنرون اسرائيل بقيادة شا يقول فيه أن منطقياً  ذهني اسمه

 هل لديك أي تصريحات أمريكية واسرائيلية يشيروا فيها الى التخلص من ابو عمار؟: س

هذا تصريح   ، لما اشترط تغير ياسر عرفات  24/7/2002خارطة الطريق في خطاب    اقدمو   عندما  2002حزيران  في    ج: 
 نص صريح بالتخلص من ابو عمار.  صريح وعلني بعدها انا ماشفت
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 يتعالج؟ل يذهب ابو عمار  هل طلب من امريكا ان س: 

تقرر مصير ابو عمار ومصيرنا هي القناة االسرائيلية واالمريكية فقط فدائمًا تي  القناتين الوحيدات ال  طبعًا بالحرف الن  ج:
بأن يتكلم معهم ويطلب امريكا فطلبت انا من ابو عالء  مع  كلم  نتمن اسرائيل    أردنا شيء  إذا  ان   وعيالالوأبدًا في ذهننا ب

 ذلك منهم. 

 بو عمار للعالج بأمريكا؟أن يذهب أطلب منهم  هل س: للتوضيح 

، من البداية كانت مقررة باريس فلسطين بعد العالج من الخارج   ان يعود   ايضمنو   لعالج بأمريكا ال مستحيل، طلب انل  ج: 
 مشى فيها لم يحصل الي زعيم فالعالم    ذي حصل بجنازتهلصالح ابو عمار وال  شيراك كان موقفهألنه ال يوجد صديق اال  

 . كأبو عمارأحدًا من قبل   ابالمستشفى لم يكرمو  وزاره حرس شرف وجنازة عسكرية 

م عمليات اقصاء هيعرفهم تمامًا ومارس تجاههو    األعداء، و عمار دائرة ولو صغيرة جدًا من  ئيس ابس: هل يوجد للر 
 ابعاد ؟أو 

ال  ج:  الحصار  عنده  ي  تحالة  جعلت  فيها  و ال  من   حالةوقع  اي  الغيرة  من  أن   يتحرك شخص  غضب  يكرهه  شيء  وأكثر 
هذا ضده  كان يعتبر  االمريكان  رأينا  االسرائيليين أو  رأوا   يفكر بطريقة اخرى   ه أن يجبر الحصار  كان  و ،  يخبره أحد بأنهم 

كان   زراءمرة ابو مازن وهو رئيس للو و اهمية ،    ذهبوا بنية طيبة كان يسخر وال يعيره أيحتى لو    باألشخاص المحيطين به
جايين ليا ليه و   معه :"   جتماعفي افقال لهم ابو عمار    ا جالسين مع شارون هو ودحالن ومجموعة معهكانو و من غزة  قادم  

نه أ بمطلق  كان عنده استحواذ    حصل  يذمن ال   ءاي شي  غير متقبل لذهابهم وال متقبل يسمعابو عمار  ،    "اشتغلو لحالكم 
وكان يهدد    قدم استقالتهو ابو عالء    اختلف مع   عندما  اجتهادات ، حاولت مرة معهي يقرر وال يوجد أي  الذ  هوالصح و   هو

لعمان يذهب  أن  يريد  فانا    بأنه  لالمريكية  الثانية  المرحلة  بداية  كان  لهوقتها  زعلت  قلت  عالء    لقد  يوجدابو  عندك    وال 
أن انتبه  و كان  يمنيحة مع االمر   و مازن عالقتهأب  دعنا نعيد مكشوف  االن  انت  فبالبيت    جالسعل ابو مازن و حكومة ومز  

طيب تجاهك   حصل يبقى قلبهابو مازن مهما    فقلت لهينتخب مرة ثانية  س بوش    بأنتشير    كانت   البوادر  قادم ألنبوش  
ساعدنا سي ابو مازن    له  انا قلت  بينناابو مازن    بأن يحضر   انا اعتبرت هذا الكالم ايجابياتركها لي قلياًل    صحيحي  ل  لاق

طيب عبد  ال  ذهبت وأخبرت انا  فعندما قال لي اتركها لي قلياًل    وليس وقت ان نقطع عالقتنا مع جميع الناسمع االمريكان  
كلمني وقال لي نادر  ف   ،شرة بالليل اعحوالي الي  فمدير المخابرات المصرية الشب نادر    أخبرفالطيب    بهذا الكالم الرحيم  

تسمح   بالبيت  هل  لزيارتك  أتي  بأن  قلتلي  بالبيت  وجلسناتفضل  له    كنت  سؤال  فجاء  اسالك  أن  أريد  لي  هو   وقال  ما 
 ألنه ال أحد الطيب  هل اخبرك  فقلت له ال تستعمل أسلوب المخابرات معي  عمار اليوم  أبو    الحديث الذي دار بينك وبين 

يقبل ابو مازن مرة ثانية  أن  استعداد  لديه  موقف ابو عمار    وجدتانا    له  الطيب ، قلت يعلم فقال لي نعم أخبرني    غيره 
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نا اعتبرت هذا الكالم  فأ اتركها لي قلياًل  ي  ل  ل اابو عمار ق  له  ، قلت   وجدت الوضع نت كيف  لي ا  لااالسباب ق  له  وقلت 
خبر المصريين و نادر  فخرج  ،    فضحك وفي وما ممكن يغدر فيك،  و اصيل    يبقى ابو مازن    له  عن ابو مازن قلت ايجابي  

محمي ال رئيس   غير  مارابو ع  اعمل على هذا الموضوع ألنه ال يوجد لديكم أحد ألن وقال لي  نادر    جاء  وفي اليوم التالي
ومكشوفين  راءوز  زعالن  مازن  عمار  وابو  قليالً   قال لي، فابو  كل الدنيا   اهدأ    أكن  لم وأنا  اكثر    فتدهورت صحته،  خبرت 

ابو مازن يزور ابو   هذا الكالم عندما جاء يتعالج بميونخ  كان    وفي ذلك الوقت فتكلمت مع نبيل عمر مع ابو مازن    اتكلم 
لباريس   عمار  ابو  سفر  من  خمسة  ايام  اربع  قبل  محاولتي عمار  نفس  يحاولوا  غيري  اشخاص  كان  أنه  يبدو  ما  وعلى 

 لم يأتي يسلم على ابو عمار واذا  ل  غداً   أن يأتيصاحبك    أخبر  وفانا قلت لنبيل عمر   الصالح وضع ابو مازن وابو عمار
 ء معه ابو مازن وجا  وفي اليوم التالي جاء ،  خلص راحت عليهمع ابو عمار لن نقبل به    االنتشارك  يراحت عليه اذا لم  

أنه لدرجة    كان يمشي على روس اصابعهابو مازن    والغريب ان حكمت وعزام االحمد وابو هشام وانا نزلت تحت استقبلهم  
لي ادخل ال  الباب الرئيسي قونحن على    دخلت معه  الى الداخل اال عندما    يدخل لم يستطع ان    عندما نزل من سيارته

 وأود أن أنوه أن بطة رجلهدم،    وجههلصغيرة وابو عمار كل عروق  مع ابو عمار بالغرفة ا   جلس   ،مرتبك جدا وكان  معي  
ألنه عليها    لكي يجلسقطن ناعم  محشوة  صغيرة    مخدة   أحضرنا له  خرتهؤ وم،  دم    منها  نزلأصبح يقشرت و قد ت البو عمار  
الحفاية منذ ذلك  وعندما بدأ يرتدي  يحترق ،  واكتشفنا ان جسمه    ويخفي ينكر  وهو كان    على أن يجلس  قادر   اصبح غير 

 الوقت انا رأيتها بالشهر االخير، وهو كان يقول ان هذا بسبب الجلوس لوقت طويل ولكن هو المرض. 

الحرس او  س:   القيادة او  الفلسطينية من  بالدائرة  الرئيس ياسر عرفات تصل للذروة   المرافقين حاالت هل    عداء مع 
 ؟تجعله يساعد في اغتياله 

ابو مازن ودحالن   اني الحسن كتب فيها البو عمار انبغزة ورسالة من ه  هرة  قصة نبيل والمظااريد أن أذكر شيء    ج:
ونبيل   لفلسطينوفريق الشرق االوسط ودعوتهم    يس روسبآخر الرسالة في اشارة عن نبيل عمر عن دعوة دن,  ضدك  ااتفقو 

شخص ولكن لم نكن نعرف تعاملنا معهم كما نتعامل مع أي وفد    24  ء بالجراند بارك وانا حضرته وكانوالهم غدا  عمل
مؤامرة  نحن كنا نتعامل مع أي شخص امريكي نريد اقناعه بوجهة نظرنا ولم نكن نهدف من وراء هذا اللقاء الى    امريكي

اكتملت القصة بمظاهرة سمير مشهراوي في غزة  هاني كاتب فيها جزء من المؤامرة ضد أبو عمار    ولكن  ضد ابو عمار
محلية على قناة    ونبيل عمر   خرج  في اليوم التالي  فيها وخطب فيها عن الفساد وضد الفوضى في نفس الليلة اوخرج  ي  تال

أن الرابط بينهم صعب    ما هو  بعد انتهاء المقابلة   لليلة وهو في الطريق في نفس ا الفساد واطلق عليه النار    وتحدث عن 
بالضبط،   حدث  ما  هذا  ولكن  هذا  عمار  أعلم  تلك اللحظةأصبح  هل ابو  و   ال   في  انا  تحليل   أصبح يسمع تحليلي  يسمع 

واخطأ بالتقدير الن   كالمهم   يسمع  جعلهبو عمار  أ  ان ضعف خوفي انا  و   ،أصبحت تحلل له الوضع ي  تالدائرة الضيقة ال 
  أن اكون قريب منه حب  ي و  ه  أو يحمله احد وأنا ال استطيع ذلك   ه أحديمسك بيد   عندما يتحرك اال    أصبح ال باالخير  وقتها  
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دقيقتين ربع ساعة لكن االقرب    أجلس   استطيع أن  تري اكون بيبي س  ال استطيع ان اكون قريب لهذا الحد لدرجة انلكن  
 ب منهم تقدير خطأ لألمور ربما. ر فربما يكون تس ه وبلبسو  يده ب  ا يمسكو له  مني

 يكون لها عالقة بقتل ابو عمار عن طريق قوى المعارضة الموجودة؟أن  س: هل يمكن لدمشق 

مستحيل، بالحصار    ج: خالد    اتصالين   نيءجا ال  بتدمير المقاطعة   ا يهددو ا  كانو   عندما احمد جبريل  من  و   ملةالعمن ابو 
من احمد جبريل انا    واالتصال الثاني مشكور    قلت لهانا جفلت و   لحصار االخير ابو خالد عرض خدماتهعلى ابو عمار با

قلت له   ماذا نستطيع ان نعمل لمساعدتكم  ويقول لي ما الذي يعملوا فيه هل يريدوا ان يقتلوكم يرجف  بعرفهم منيح كان  
فقلت  في توترات بالجنوب    ألنه كانمعي    ايتعاونو بأن  مع جماعتك  فقال لي جبريل تكلم    لوه الذي تستطيعوا ان تفعلوه افع

مع احمد جبريل وتم    تعاون   قلت لهو   أبو العينيين  سلطان  تكلمت معنخفف الضغط ، انا  نريد أن  لي  ال  من عيوني ق  له
ابو   مع  ا% كانو 99بسببها ، الجو الفلسطيني كان متضامن    وفي نهايتها اغتيل جهاد ابنه   اقصف المستوطنات اذا بتذكرو 

  دهي % ابو عمار تأي 90تأيده فوق  عمار الشعب الفلسطيني مغلق بالكامل ، االربع سنين البو عمار استطالعات الرأي  
االنتفاضة قبل  السياسية  بالعملية  آخر ولكن    ، نقص  شعبيته  في  كانت  فترة  بازدي  فترة  وقبل  على   خرجاد،  جبريل  احمد 

ضد  الجزيرة   قاله  اال  شيء  يترك  ببالي  ولم  خطر  فانا  عمار  ال ل ل  يرجع  أنه  لو  قلتابو  الصفاء  بيننا ي  تحظة   حدثت 
 . بالحصار

 لقاء سلفيت؟ ديو لتصويرعلى شريط الفي هل يمكن ان نحصلس: 

بمذكراتي وكتبت بجانبه أن أبو عمار   أنا مدون هذا التاريخ  24/9/2010ممكن وللتذكير أن هذا اللقاء تم في تاريخ    ج: 
 بمرض غامض عجز األطباء عن معرفته.  اصيب

طة ما كان يطلع  تخص ابو عمار اال بعض االدوية المنشتي  عمر مطلع على جميع االدوية الالطبيب    س: ذكرت ان
 االدوية تم تبديلها؟ هذهكون ت ممكن ان عليها هل 

حتى يراها  كان    جميعهايراها  لم يكن  عمر    طبيبة ابو عمار اليفتح بصيدل نقول انه يوجد علبة دواء ت   نستطيع أن  ال  ج: 
 . منها دواء للمعدة والصداعوكان يعطينا  أبو عمار مرتبهم بحقيبةاالدوية المنشطة، وكان 

 الى باريس؟   هنقل ابو عمار الى الرعاية العربية قبل يومين من سفر هل  س: 

 دوالر. مليون   ف اجهزة بنص  أحضرنا له اطالقًا،ال  ج:

  هاخدم األشعة وبعدهاجس واست  لديهكان    هاقالب  موضوع  ي هو   بينك وبين ابو عمار  مرضي  مشترك  هناك امرس:  
 حد يعطيه عالج عربي؟أفي هل كان و ، شيء منهعرض عليك هل  استخدم عالج عربي 
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ينقص افراز لون   حيث أنهبالدم    هذا المرضألن  اعطاه عالج عربي    وال يوجد أحدكان يعطيني استعملها،    دويتهأ كل    ج:
وهذا ساسها اضطراب عصبي وليست مرض  أ   هذه   شيء يحرق الدم(  أو  يخلي دم الواحد يغليب  ءشي)   يقالشعبيًا  و   ، البشرة 

حضرنا منه دواء حتى ، ولم يبقى مكان اال ذهبنا اليه وألون البشرة    فيتغيريعيشها  تي  نتيجة الحالة الطويلة ال  اإلضطراب
يجب أن بسبب كثرة الحصار  ه  ل ا  قالو   ألنهمكان ابو عمار يبحث عن الشمس  و ،    لكن باألخر يئسناكوبا    أننا ذهبنا الى

 وفي آخر سنة بتونس خف البهاق. تحت الشمس ساعة باليوم ،  فكان يجلس االكسجين   ترى 

الى المطبخ السياسي الفتحاوي خاصة مع بدء المفاوضات من تونس حتى ما خرج    هس: بروز حسن عصفور ودخول
 ي هو حسن دحالن اسالم؟ذيبرز ويقود هذا االتجاه ال جعله  يذتقديرك الما هو من وزارة شؤون المفاوضات،  

ولكن نبيل شعث يعتقد  أنا    لست نبيل شعث    الفريق   لقيادة وكان رئيس ل على مؤتمر مدريد ممثاًل    ذهبت انا  أبو مازن،    ج: 
مع ابو مازن   يعملواشنطن كان حسن عصفور    عندما عدنا وحدثتيعتقد،  هكذا  ابو عمار  ب  الخاص سي الكمبيوتر  أر   ان

وكاتبها  سكرتيرها  وانا  رئيسها  كان  مازن  ابو  واشنطن  على  المشرفة  المفاوضات  لجنة  وكانت  القومية  العالقات  دائرة  في 
 ال أكثر وال أقل. يكتب المحضر   أطلب منه أنكنت  يدي تحتكان يعمل حسن عصفور 

كل   وضعناوقتها    ونحن   هس: بتونس حصلت مشكلة بلجنة المفاوضات تسربت منها معلومات عرف فيها بيرس وغير 
تسرب دليل وجود شخص استراتيجي في الدائرة أو تسربت من شخص موجود في    فالذيهر عدنان ياسين  ظب  ءشي

 المفاوضات لشخص يعد للمرحلة القادمة؟

موضوع عدنان ياسين كنت أقصد  بأبو مازن    قلت له ما الذي عملتوه ت لحم  كان وزير السياحة التقينا في بيأمنولو    : ج
الصحفيين   جاءالقصة يومها    هذه   أتتابو عمار كيف    فقط تشتمواانت وابو مازن  ولم نستفد منه شيئًا    ءشي  ال  قال لي

المفاوضات أبو مازن وقتها شعر أنه   وهي كانت غرفتنا غرفة االشراف على  صحفي  20وكانوا  عند ابو مازن بعد اوسلو  
ضوء بجانبه وكان في  وانا    جلس على مكتبهو مازن  فأب  واؤ جا  نيذ ين الي بالمكتب خوفًا من االسرائيليجب أن يعمل فحص  

 وكان  كان يريد أن يذهب الى الحمام  ابو مازن ف  قلت له هل هذا الضوء جديد ألنه أعجبني جميلسفينة نوح    كشكلجديد  
انا لمكانه فالكرسي    أعدلشحادة  وعندما عاد من الحمام فقال  عن الكرسي يادوب الكرسي تحرك    عندما قام شحادة موجود  

اسبوع ذلك بقبل  ف   أيضاً من باريس والكرسي    أرسله لي عدنان ياسين  الجميل قال لي    ءالضو ذا  ين هأ  البو مازن من  قلت
كانت   زوجتهعن    وسألناه السيد عدنان ياسين    تكلمنا معالبو مازن وانا وابو مازن  مكالمة من باريس  حول  السيد شحادة  

أن يخطر ال يمكن  بأنه يتكلم معنا و للقيادة    ووصل المكالمة اخدها السيد عدنان ياسين مصداقيًا    فهذهمريضة بالسرطان  
لهم صور لجوازات السفر كان يقول    ه يعطو   كان الشباب   اسوس مستحيل بالرغم من انه عندماعدنان ج  على بال أحد ان

أن يفتش المكتب  واحد ابو مازن طلب    20حفيين ال  الص   واؤ جا للشباب، فلما  كان يقولها علنًا  للموساد    هذهللجوازات و   هذه
شيء يضعوا  لم  اذا  نتأكد  الفحص  حتى  ففي  أن    ،  تنصتوالكرسي    ءالضو تبين  أجهزة  فيهم  التونسيين    فجاء،  يوجد 
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 ن كابليوك أمنو وقال لي  عشرين يوم فقط،    موجودين منوالكرسي    ءالضو وتبين أن  ي عندهم   ذالقسم الفرنسي الوأحضروا  
عندما نكون غاضبين من ابو عمار او   بتونس   وطبعًا نحن كنا  "،  ابو عمار  على الشتم    في شيء اال  منستفد منكلم  :"  

   الشتائم.  ضزعالنين منه كان يصدر منا بع

 ؟يعلم بأمر الكرسي والضوء بأن فيهم أجهزة تجسسعدنان ياسين هل كان س: 

مصفحة صغيرة على   سيارة  وأحضر لي  مكتب، يدخل أي بيت ويدخل أي    كانعدنان ياسين  كان يعلم كل شيء ألن    ج: 
ابو نضال   فأبوانقتل الناطق الرسمي البو نضال في لبنان    وعندما   البلد،   هو كان مشتري تونس بدون الجمرك التونسي  

وعدنان أحضر حرس ومرافقين  أرسل اشخاص ليغتالوني فتم االمساك بهم وحدث ضجيج بالموضوع ووضعوا لي  من ليبيا  
 شيء. ال جمرك وال ب من الباخرة للبيت سيارة مصفحة  لي

 من قبلهم؟ سنة ومحاصر 75ائيل بأن يسمموا أبو عمار وهو وصل عمره ما هو المبرر لدى اسر س: 

المصادقية ذه  مات فه  أشهر  6يتعفن ويموت بالمقاطعة وهو بعد    أشهر  6  سنتركهشالوم قالها    انتسمم  لل المصداقية    ج:  
بتذكر الوضع كيف   إذا  ولكنالضغط النفسي الهائل للرجل،  و باالدوية    بموت طبيعي من تضار   مكنمن المللتسمم، أو  

، وانا كتبت كتاب اول وهي انتهت بوفاتهتنتهي االمور    يجب أنالوضع  أن يستمر  يقبل    لم يستطع أنالعالم    2004كان  
 . وه عن حياة ابو عمار )سنوات مع ياسر عرفات(، دار الشروق للنشر، ياريت تقرأ

 أخرى؟ س: هل لديك مالحظات أو أقوال

 في الوقت الحالي أل وأنا جاهز ألي استفسار الحقًا. ج: 

 

 (. 12/9/2011) ووقع عليها بتاريخ عليه أقواله بمعرفة اللجنة واقر بصحتها   تليت

 

 

 

 

 

 


