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 صائب عريقات   د.

1- 2 - 2012    

 بعد تأدية اليمين القانوني 

 عريقات. صائب   اإلسم:

 وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح.  ،الفلسطينيين كبير المفاوضين   المرتبة: 

 عضو اللجنة المركزية لحركة فتح.  الوظيفة الحالية:

 كبير المفاوضين الفلسطينيين. طبيعة العمل أثناء حياة أبو عمار: 

 0599919299 -  0599675433أرقام الجوال : 

 1955-4-28:   تاريخ الميالد

 أريحا العنوان الحالي: 

 عالقتك مع الشهيد أبو عمار؟س: ما هي طبيعة 

  كلت  ندت في أول خلية ش  ج    1968سنة  عالقتي مع أبو عمار كعالقة أي جندي بقائده أنا ابن حركة فتح من    ج:
الشعبية كنت    1968بأريحا تحت االحتالل سنة   الجبهة  انتقلت لعضوية  المتحدة األمريكية  بالواليات  وأثناء دراستي 

أل العرب  الطلبة  لمنظمة  أنرئيس  متتالية، وعندما  للوطن سنة  الهيت  ربع سنوات  وبعد عدة  1979ماجستير عدت   ،
،  1979في عدة لقاءات عدت لحركة فتح ولمكاني الطبيعي سنة    هنيةلحسيني واألخ أكرم  األخ فيصل ا  جلسات مع

والعالقة كانت من خالل فيصل واألخ أكرم هنية واألخ زهير مناصرة في بعض األحيان عندما كنت أذهب لألردن  
ألخ زهير مناصرة، كلفت  ويأخذني سرًا عند األخ ابو جهاد في الثمانينات هو ا  باألردنكان الشخص الذي يستقبلني  

من األخ أبو جهاد أن أترك الكتابة بجريدة الفجر التابعة لحركة فتح وانتقل لجريدة القدس كان األخ ابو جهاد يريد أن  
يعمل صفقة ويكسبها لنا وبالفعل تم انتقالي لجريدة القدس بمعرفة األخ فيصل واالخ اكرم واالخ مناصرة واألخ ابو  

العام  جهاد، ولم أتشرف بلق التي    1991اء األخ ياسر عرفات اال في  انعقاد مؤتمر مدريد كانت المرة االولى  أثناء 
الجزائر وكانت كل اتصاالتي كجندي في حركة فتح تتم من خالل األخوة كان في شخص    الى أخذونا فيها من مدريد  

أبو جهاد وابو عمفي قبرص هو حلقة الوصل   قبل األخ  ار وكنت أعرفه باسم  وضع في قبرص خصيصًا لي من 
التي تتم فيها  فرات  ي والكود والش  االتصاالت وهو موجود هنا كانت كل    الحقاً   أمجد وهو األخ أحمد عباس تعرفت عليه 

وكان الحلقة الذي يأخذني عنده االخ زهير مناصرة    رحمه هللاومن خاللها، كل اللقاءات كانت تتم مع االخ ابو جهاد  
المعاقين   كان اسمي جمعية  وأنا  أمجد  باسم  يعرف  كان  الذي  عباس  االخ احمد  جهاد  ابو  مع االخ  الوصل  وحلقة 

 الحركية االتصال الذي كان يتم معي فيه. 
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 ين جدًا ألبو عمار؟س: عندما عاد ابو عمار الى الوطن وعادت القيادة الى الوطن كنت أنت أحد القريب

عندما شكل الوفد الفلسطيني طلب مني األخ اكرم هنية أن أقابله بالسويد    1991القرابة من أبو عمار بدأت بج:  
وفد   سيشكل  عمار  ابو  األخ  اآلن  وقال  وقابلته  للسويد  السياسية    وبسبب وسافرت  مع    سيكون ظروفنا  بشراكة  مقيد 

من    شخاصأد ان يكون معكم  ي تمثيل للمنظمة وال ير   هناكاالردني والفلسطيني مشترك وال يريد أن يكون  فالوفد  األردن  
ألنك أنت الضمانة لفتح ولمنظمة التحرير الفلسطينية فأنا  القدس وأبو عمار يتمنى عليك أن تكون أحد أعضاء الوفد  

الوفد شكلته  بوسائل االعالم قلت أن هذا  الفلسطينية ألني    اعترضت على الشروط حتى  التحرير  لم أستطع  منظمة 
تمامًا   وعي  وعلى  ذلك  اقول  أن  اال  بالهوية  ت  ماذاأخالقيًا  ولكن  بأشخاصها  ليست  الفلسطينية  التحرير  منظمة  عني 

حاولو  طبعًا  غيرها  ومع  اسرائيل  ومع  أمريكا  مع  التحالفات  تعني  وماذا  الفلسطينية  وضعت    االوطنية  عندما  بمدريد 
مشكلة فيها    وال يوجد أيالناس بالضفة الغربية كل يوم    لبسها فقلت لهم هذه ي  نزعوها عنيأكتافي أن ي الحطة على  

  أردتك أنقلت ألبو عمار انا    ًا،كثير   قدر هذا الموقف أبو عمار    و  أريده   كانالسعوديون أن ينقلوني على أي م  ا حاولو 
ونحن بالعمل  سياسي رمزية  ال بالعمل    ورمواألكتافي  تكون على أأن  منظمة التحرير    رغبتبمدريد و   أكتافيتدخل على  

ال   عمار  أبو  أخ  يا  الفلسطيني  ولألسرى    يباركالسياسي  والجرحى  للشهداء  غير  اعتماد  ورقة  يقدم  فينا  شخص  أي 
ك به  نقوم  ما  كل  اأونحن  يرقى  لن  فتح  حركة  شهيد    لىبناء  السياسي  ظفر  بالعمل  ايماني  عمري  طول  أنا  هذا 

عبد الشافي وكنت أذهب    يدرخذ علي بشكل كبير جدًا وعينني نائبًا لألخ ح ن يأأبو عمار كاو   واالقتصادي  الدبلوماسي
جمعة   يوم  جلسة  كل  بعد  سرًا  واشنطن  من  أخرجله  واشنطن    كنت  الىمن  و   وأصل  السبت  تونس    أعودتونس  من 

بالمحادثات وعلىأن  لواشنطن يوم األحد على أساس   ماذا تم  العالقة   أن  أساس  أعطيه  فتتطورت  يعطيني تعليماته 
في هذه الفترة وأبو عمار كان يقبل الناس الذين ليس لهم اجندات شخصية كان عنده فراسة بالعمل بشكل كبير جدًا  

خرج اتفاق اوسلو زمالئي في وفد واشنطن الدكتور حيدر    وعندماالسياسي فنمت العالقة بشكل كبير جدًا جدًا بيننا  
انا وقفت لهم  دون علمنا ف  لماذا تم اتفاق أوسلو من   اغضبو   جميعهمحمد وزكريا  أوالدكتورة حنان وفيصل وعبد الرحمن  

سلو،  النقاش الذي ناقشه األخ ابو عمار في او   ا اتفاق أو تناقشو   اأن تحضرو تحداكم  أ بواشنطن وقلت لهم    قوية وقفة  
أوسلو تقول منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وأوسلو تقول هدف السالم هو تنفيذ  

هذا اتفاق لصالحنا وأخذت موقف    فإصمتواكان يفاوضنا على ادارة المدارس والمزارع    اشتاين    338وقرار    242قرار  
اذا أحب ان يكون بل من الوضع الكائن وقارنت لهم بين ما كان  ألنني أحب أن أحكم على األمور ليس من معلني  

، وبعدها عندما شكل الرئيس الحكومة األولى  الذين كانوا في أوسلو  وبين ما أحضروه االخوان  اشتاينيتكلم معنا فيه  
انتخابا لجنة  لي  تشكل  أن  منك  أريد  لي  وقال  تونس  على  فأحضرني  االنتخابات  موضوع  في  كان  الحكومة  ت  قبل 

يسي  مرسوم بترئ   فسلمنيدائرة وال سجل ناخبين  يوجد لدينا  ألننا الشعب الفلسطيني ال  مركزية وتضع لي قانون ودوائر  
االخوة واالخوات  و معي باللجنة    اوعملت الذي ال يعمل أنا واالخوان الذين عملو   1993للجنة االنتخابات المركزية سنة  
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الحكومة األولى وعرض علي منصب وزاري وهو وزير    يل تشك  وتم بالحقيقة جهد كبير بذلناه وعملنا كل ما طلب منا  
 الحكم المحلي وقبلتها بشرف. 

 بو عمار أنه يريد سالم؟لموقف أن ن مطمئني كم كان األمريكاس: 

الشيء التجريدي على المستوى الشخصي أبو عمار  بذلك    تكن  لم أول شيء بالنسبة للعالقة األمريكية االسرائيلية    ج: 
عرف ان امكانياتك األكاديمية أحسن بكثير من زمالئك لكن أنا ال اريدك أن تكون رئيس  أ ظلمك أنا  سوف أقال لي أنا  

الوفد  أنا اصبحت رئيس  وبالفعل  المفاوض   وفد  أبو    2010   –7–15ألول مرة ب  الفلسطيني  كان  قبل ذلك  عمار 
ورقة دون أن أراجعها انا أو أكتبها أنا كنت أذهب مع  أن تتم أي  ممنوع  و أكون في كل وفد    يريدني أن ال أتنفس وأن

وكنت أذهب مع األخ أبو عالء كرئيسي وكنت  األخ نبيل شعث كرئيسي وكنت أذهب مع األخ ابو مازن كرئيسي  
حدة وهي ان أبو عمار  ااال وظيفة و أذهب مع االخ ياسر عبد ربه كرئيسي وغيرهم كثير ولم أكن في يوم من األيام  

لقاء    1994يحضرني ويقول لي ماذا طرحوا ولماذا طرحوا هذا وماذا يحدث من وراء ظهري هذا أساسه سنة   أول 
  أنوقال رابين للرئيس مبارك لو عرفت أبو عمار قبل  بين الرئيس أبو عمار ورابين بالقاهرة    6  حضرته بالقاهرة بشهر

يتقبل اعطائه الشرعية    ان الرئيس ابو عمار من الممكن انالخلل األساسي أن فهمهم    ، االتفاق   لن أوقعاوقع االتفاق  
ال  و موضوع االعتراف باسرائيل  لن مرتاحًا اطالقًا  مقابل التنازل عن الذي حددته لنا الشرعية الدولية، أبو عمار لم يك

يرتاح لهذه االمور ولكن عمل السياسة شيء والشعارات شيء آخر    أن   فلسطيني عنده حس وطني ممكنيوجد أي  
شبر  نازل عن  ان الت وعمل السياسة شيء والشعب الذي ينتمي للقائد شيء آخر فأبو عمار أقل تعليماته بالنسبة لي  

فيه      1967من   يكون مسموح  لها هذه  وأن  لن  الشرقية عاصمة  القدس  لها دون ان تكون  معنى  دولة فلسطين ال 
ال الرئيس    مطلوبجئين كان  التعليماته لي وبالنسبة لقضية  يا سيادة  له  فقلت  لها  الدولي  القانون  مني ما هي رؤية 

ن كأي مجتمع ثاني القانون الدولي يجب أن يقرر ويضع  ن قضية الالجئي قضية الالجئين أنت ال تستطيع أن تحلها أل
ألن خيارات  الالجئي  كله  قضية  عن  قررت  انت  يعود  اذا  أن  ومليون    4ن  واال    يعود  الماليين  بامريكا  واحد  يمكن 

حل من  لذا فإن قضية الالجئين ت    ، باالرجنتين يأخذك على المحكمة يقول لك من انت لتتنازل عن أرضي  و أببلجيكا  
أو البقاء    67أو لل  48رضه بالعودة مكانه ألفي األمم المتحدة ويوضع أمام كل الجئ خيارات  يوضع  خالل جسم  

هكذا القانون الدولي ينص وأبو عمار كان    "التعويض  و  العودة" وكل خيار من الخيارات السابقة مع التعويض    مكانه
في علم المفاوضات الذي يقدم ورقة على الطاولة  المحادثات    ين في بعضيمقتنع بهذه األمور، األمريكان واالسرائيل 

واالسرائيل األمريكان  كان  فكثيرًا  عليها  نقاش  وغير ي يتم  شيئًا  نقدم  ال  ونحن  الجلسات  في  أوراقهم  يقدمون  ن  مهيئي  ين 
األمور التي  طلع األخ أبو عمار على كثير من  فأنا كنت أ  الشفوي هذا ليس موضوع نقاشنا هنا،  ونعتمد على الكالم  

ألقاك كنت  الذين  من  وكثير  تتم  لهم   انت  أقول  فأنا  الجملة  هذه  عمار  ألبو  تقول  ال  لي  يقولون  بالمفاوضات  هم 
خالل   أقل،  وال  أكثر  ال  بتعليمات  ويعود  التعليمات  ينقل  الذي  الشخص  هو  المفاوض  قرار  صانع  ليس  المفاوض 
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س لدينا وقت ال تبعث صائب ابعث فالن وحدثت مع ابو  س روس ألبو عمار ويقول له لييالسنوات كان يأتي دين 
 قال لهم أنا الذي أقرر وليس أنتم. مازن مرتين ثالثة ولألمانة أبو مازن أخذ نفس موقف أبو عمار 

 منك؟ بدالً  وا معه تفاوضين ل ي ان واالسرائيلي من كان يطلب االمريكس: 

أ   ايتكلمو   االسرائيلييناالمريكان و   ج:  يقول لهم نعم  الذي  فالشخص  أ    ستطيع مع أكثر من شخص  يطلبوه،  ها  مشي  أن 
االمريكي واالسرائيلي   ي    عندمافالمفاوض  الفلسطيني  المفاوض  مع  اذا طلب  ك  يجلس  فيه حتى  وينفخ  بالكالم  فيه  بر 

يقول له أريد    ا رابين مع ياسر عرفات كان يقول له نريد أن نفتح طريق العوج  ،   شيء يخجل الفلسطيني ان يقول له أل 
أن أفحص المفاوض ال يجب أن يكون صانع قرار ما تبعث زعيم أو صانع قرار، كانوا يطلبوا أسماًء كثيرة مثل ياسر  

ربه،   يطلبوا  وكعبد  عباسانوا  كان محمود  عمار  أبو  مرات  األشخاص  من  كثير  يطلبوا  كانوا  قريع،  عالء  وأبو   ،
وقتها  كان    عتقد خرتها معهم، كانوا يذهبوا لبيت مارتن انديك سفير امريكا باسرائيل وأ أيسايرهم يقول لي أريد أن أرى  

فقال لي  ألبو عمار ورقة على غزة أنا رأيت الورقة وترجمتها له    اوبعثو كل شيء    افأنهو   وياسرمازن    وأبو وأبو عالء  
روس في كتاب له عن عملية السالم يوجد فصل في    سني ديف  ، اركب السيارة واذهب لبيت مارتن انديك وارميها بوجهه

يكن  لم    صائب عريقات وأبو عمار  ن أن كل مخططاتهم كانت كيف يتجاوزو و صائب عريقات    ا الكتاب عنوانه تجاوزو 
عنده باآلخر اال صائب عريقات، أبو عمار كان يأخذني كإنسان صاحب تخصص في المفاوضات فحب أبو عمار  

تنفيذية حتى اكون    اسكرتاري  بيلي وحمايته لي لم أشاهدها مع انسان بالدنيا كان مستعد أن يحميني بدمه كان يرى  
موجودًا وعالقتنا بالطرف هذا  يجد الكالم الذي يجب أن يقوله    صادق معك الكمبيوتر معي اذا أراد أن يذهب الجتماع

له   مجهزها  أكون  كنت  أنا  بالخيارات  يعمل  أن  يجب  ماذا  يقوله  ال  أن  يجب  شيء  ماذا  أي  يقول  أن  يريد  كان  اذا 
تزاز وأنا شرفني أن أكون جندي معه اذا كان يريد أن يكتب رسائل ألي جهة بالعربي أنا كنت مترجم له وبفخر واع

 أكتبها له، فكان يراني شخص مهني ومخلص لبلده وال ألعب أوراق اعتماد.   كنتدولية 

بقضايا من غير أن يكون مسموح لهم    ن يتفاوضو   ،يذهبوا للتفاوضكانوا  حسب علمك هل كان االخوان الذين  س:  
 عليها؟ ا من أبو عمار أن يتفاوضو 

حد بالقيادة الفلسطينية  أ نعم صحيح في كثير من المرات كانت تتم أمور بالمفاوضات من غير علم أبو عمار وال    ج:  
ع نقل المعاشات  علم بها وال يبلغ بها وعندما يحدث شيء فقط يالم هو فيها، يعني في مرة من المرات كان في موضو 

أن ابو عمار ال    لإلسرائيليينج اسماعيل كان يقول  اأو رواتب األمن من البنوك فأحد قادة األجهزة األمنية وهو الح
ذلك   عكس  يقول  عمار  ابو  وعند  البنوك  على  الرواتب  ينقل  أن  هذا  يريد  مثل  يتصرف  كان  آخر  شخص  وهناك 

  كالموهو هاني الحسن في قضية سعدات والشوبكي وفي قضية التسليم و   لألسف عضو لجنة مركزية  التصرف وهو  
تراكمت األمور وابو  ف عن الناس وأمور مماثلة يعني كنا نذهب لتعديل االمور وتسويتها من وراءه وأمور يفقد أعصابه  

  سلوك التفاوضي   األحيان،   من   كثيرأبو مازن مارس هذا الدور في  عالء مارس هذا الدور وإخوان آخرين أيضًا مثل  
باألجهزة األمنية كانت    أشخاص  يوجد يكون طيب على االطالق يعني  اذا احد اراد أن يكتبه على ورقة لن  الفلسطيني  
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على اساس  كانت تستخدم مناصبها الوزارية    وأشخاصتستخدم عالقتها مع االسرائيليين على أساس طلبات شخصية  
بجانب مدن مثل الطريفي وأنا هددت مرة أحد الجنراالت االسرائيليين أن أعمل  (  cتخصص لها كسارات في منطقة )

  عليا  ويتآمرو مؤتمر صحفي وأن أقول له فيه هذا شريكك فبالتالي يااخوان عندما تشاهدوا الناس يكرهوني ويشتموني  
أو حساب بالبنك وال أملك سيارة    في محور وال أملك دونم أرض أو سهمواقسم لكم أني لم أكن يومًا طرفًا    ال تستغربوا 

حارب فيها هي فقط عبارة عن  في يوم من األيام ولكن كل هذه األشياء التي أ  خاصة ولم أسيء ألي شخص فيهم  
مواقف سياسية اضطررت ألن آخذها بأن ال يكون فالن معي بالوفد الفلسطيني المفاوض وفالن ما يذهب يعني أنا  

لمرت  و أن يقف أأذهب معك سأعود لجامعتي ال أستطيع    األشخاص اذا ذهب لنأحد    أن   ألبو مازن   قلتآخر مرة  
في عيني انت تريد أن توقف الجدار، فأنا قلت ألبو مازن ال استطيع ان أدخل على اجتماع انظر    ويقول ألبو عالء

فكلها  القدس تضيع    ويطلع يقول لك أنا اتفقت مع أبو عالء انأجلها لبعدين وينشر باالعالم القدس تنحط على الطاولة  
يحصل على مصلحة معينة ويريد أن يتقرب منهم وال  فيأتي الشخص الذي يريد أن يترقى ويريد أن  مصالح شخصية  

عم ألبو  قدمت  فأنا  الفلسطيني  الوطني  بالعمل  عالقة  أي  له  استقالتي  كأن  فراب  42ار  مكتوبة،  في  مرة  اكتشف  ين 
عما  1993ال أبو  ال  رأن  وبدأ  سالم  يريد  المجال    لعمال  هذا  في  على  فيه  يعتمد  كان  عمار  أبو  الشديد  ولألسف 

  أشخاص، يعني لماذا يأخذوا  وأبو مازن   مثل أبو عالءأفهمها لليوم    ًا على أنقادر   ن بأشياء أنا لستأشخاص يقومو 
حسابات مالية في بنوك اسرائيل لماذا قادة أجهزة أمنية يكونوا مسؤولين عن قطاعات اقتصادية لماذا أسلوب    ايفتحو 

أنا كنت أقول له هؤالء اذا قدموا أوراق اعتماد إلسرائيل سوف  بحاجة يا ابو عمار لهم هؤالء يسرقوك   لستدبر حالك،  
 ول ألبو عمار ما الك حق يا ابو عمار أريد أن افهم لماذا. يخونوك وبالفعل هذا الذي حدث وكثير من المرات كنت أق

 سرائيل؟هل تعتقد أن ابو عمار كشف بعض الناس مبكرًا وبدأ يرسل رسائل من خاللهم إلس: 

أبو عمار كشف كل الناس ألني بكل حياتي لم أرى شخص عنده فراسة بالناس مثل أبو عمار وكان دائمًا يقول    ج: 
يعمل هذا    يستطيع أن يجعلهفاهم بمعنى أنه فاهم ان فالن  لستلي أنت مشكلتك أنك ال تعرف الرجال ومشكلتك أنك  

يعرفهم لكن لم يتوقع  أن يضحك عليه ألنه  أحد  طيع  يعني ما كان ابو عمار يست  ،أوظفه لكذا   أستطيع  أنفالن  الدور  
وهو سعود الفيصل ويقلص من صالحيات ابو عمار  عند  ابو عمار أن بعض أوالد حركة فتح أن يذهب لواشنطن  

ب وأنا  وبينه  بيني  مواجهة  وحدثت  شعث  عين  2003نبيل  أنه  أكرمني  مازن  مكانه نأبو  المفاوضات  دائرة  رئيس  ي 
ت أن استقيل من  رر ي وزير مفاوضات واضطني عضو مراقب باللجنة التنفيذية وعين نعينو   ، وزراءاستلم رئيس    عندما

 . ايام   5الحكومة بعد 

 س: لماذا استقلت؟

حكج:   تشكيل  ببعد  مازن  ابو  الرسون    48ومة  كاري  من  مشكلة  وقتها  كان  عندنا  الرباعية  اللجنة  جاءت  ساعة 
ب ا وليو رتينوس  اوم والمندوب  م  بعديرنز  الطريق  خارطة  وسلمونا  األولى  الروسي  بعناصرها  الطريق  خارطة  حللت  ما 

لس  بمعنى  الجانبين  بين  متبادلة  التزامات  تنفيذ  عن  عبارة  األولى  مرحلتها  أن  شارون وجدت  نرى  ان  بحاجة  وال    نا 
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كذا وهي  و فكتبت ورقة ألبو مازن وألبو عمار وكتبت فيها أني أوصي اآلن أن تكلف اللجنة الرباعية بكذا    االسرائيليين
  14عليهم حوالي    ،واسرائيل عليها أن تلتزم بكل ما عليهاونحن يجب أن ننفذ كل ما علينا  تكون مسؤولة عن التنفيذ  

لي على الورق ان تصبح العالقة مع اللجنة    تفقنا مع أبو مازن وابو عمار ووقعوا  استيطان وغيره واالتزام من وقف  
بعد يومين ناداني أبو مازن على مكتبه برام هللا    الطريق طة  الرباعية وأنا قلت لهم اذا ذهبنا لرؤية شارون ضاعت خار 

ا لرؤية شارون يوم  أنا أريد أن أذهب  لي  اللقاء، ال    قد رتبوكان محمد دحالن    لسبت وكانت يوم خميس وقال  له 
ب من عند ابو مازن  اأعرف من يريد أن يذهب معه ولكن أعرف أن دحالن هو من رتب له كل اللقاء وكان يبعث ش

نا كليًا من اللقاء وقال لي أبو مازن أعلم  ئمد استثناتعس وي غيالاسمه غيث العمري بدائرة المفاوضات يشوف غيرس  
موا لست  تشرفت    فقانك  أنا  وكتبت  مسكتها  مازن  أبو  بجانب  ورقة  يوجد  فكان  تذهب  أن  داعي  ال  لذا  ذلك  على 

بو عمار صبي كوزير للمفاوضات وكتبت رسالة ألمن منقدم لك استقالتي  أبالتكليف الذي أعطيتني اياه ولكن أنا اآلن  
   بآريحا.ل من دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير وغادرت للبيت أني مستقيبنفس اليوم  

 ؟يومهافعل أبو مازن  ة ما هي ردس: 

نقع في  وقلت له يا أخ أبو مازن انت تعرف ما هو موقفي ليس موقف شخصي نحن   ،جدًا مني  ضمتعأبو مازن ا ج: 
سنتكلم معه بتحفظات هذا ليس  فخ شارون وهذا الرجل وضع أربع تحفظات على خارطة الطريق اذا كنا سنتكلم معه  

  سلمتك علن استقالتي فقلت ألبو مازن انا  أ  أبو مازن أن ال    نيوطلب مأشهر،    3وهذا سيدمرك خالل أقل من    أسلوب
ي بآريحا  أنا في بيتي الذ  الها فقال لي اذا كنت تحب أن تسافر ألي مكان في الخارج ترتاح فقلت له  لم اعلنو   ،اياها

في مكتبتي وفي جامعتي جامعة النجاح أنا بإجازة بدون راتب لم أتركها أستطيع أن اعود  اآلف كتاب    5يوجد عندي  
  ،حركة فتح وعند منظمة التحرير الفلسطينيةفي أي لحظة وأنا لن أكون اال جندي عندك وعند األخ ابو عمار وعند  

  اتصل بيالخبر ف  تسرب  بدأ راديو اسرائيل ببث الخبر لألسف  وفي اليوم التاليال تظن أني سأقول ألي انسان بالدنيا  
لماذا تحاول أن تعمل بي هكذا لماذا تعمل بنا هكذا فهو اعتقد    زعالن جدًا وغضبان علي وقال ليوكان  أبو مازن  

أني سربت الخبر فقلت له يا أخ ابو مازن هللا يبارك فيك وشكرًا جزياًل ولكن يا أبو مازن أنا لم اسرب الخبر وبعدها  
السبت   يوم  اجتماع  استقالة شخص  في  عقدوا  تقبل  الفلسطيني  الشعب  بتاريخ  مرة  للوزارة وألول  بأربع مؤتمرات  غزة 

عقد مؤتمر وعقد نبيل    ور عقد مؤتمر صحفي ونبيل عم  و صحفية عقد ياسر عبد ربه مؤتمر صحفي وزياد أبو عمر 
  ذه الضجةوبعدها سألتني الجزيرة بعد كل ه  اوأعلنوا استقالتي فيه  شعث مؤتمر، أربع مؤتمرات صحفية في يوم واحد

 . ةالتي عملها زمالئي لي فقلت لهم أني استقلت ألسباب شخصي

 فعل أبو عمار؟  ة س: ما هي رد

حت العالم كله مني وتضايق كثيرًا  أر ًا كثيرًا مني ألني قدمت استقالتي وأني  ظعمتداني عنده وكان ماأبو عمار نج:  
مرة واحدة أساء لي أبو عمار في  و أرى الذي يحدث ،    ا فقلت له يا ابو عمار أرجوك أنأني لم أشاوره قبل استقالتي  

  قلت فأنا  وهو مروان عبد الحميد  وانا كنت جالس وقال له الثوار ال يتقاعدون هو أحد أبناءنا  جاء شخص عنده  ، حياته
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مع ابو مازن ومع ابو عمار ولكن  ق  الئق نختلف نتف  غيررأيت أم مازن تطعمك بيدها وهذا أسلوب    لهذا الشخص انا
أبو عمار جاوبني يومها جواب كثير جارح قال لي ال تنافق  ف  ، لن تكون أقرب ألبو مازن من أبو عمار هذا ال يجوز

نا بكيت يومها ونزلت عن الدرج  أل هذا فنا بصراحة لم أتوقع بيوم ان أبو عمار يسمعني كالم مثأ ف  ،لن أرجعك وزير
بعدها  بغرفة بالداخل ساعتين حتى أهدأ  ورائي أبو السعود والشباب ربطوني ببالستيك بيدي ورجلي ووضعوني    فأرسل

يبكي مع الحصار  ،يأخذ  أثناء  الكالم  القصة هذه وصلت ألبو مازن هو    ، هذا  أبو    نيأ   كان يظن طبعًا  كنت عند 
خليك عندي دائمًا، وكنت    عمار أنا كنت ساكن عند أبو عمار على الطابق الرابع في غرفة أعطاني اياها وقال لي

الكبرى  أ حاول بكل جهدي أن  دائمًا أ  المستهدف مشروعنا    أرى أنا كنت  ففهم الصورة  أبو عمار  المستهدف ليس  أن 
ي أول اجتماع عند أبو مازن قلت لهم يا اخوان أرجوكم اللعبة هذه ال  ف  الوزراءالوطني وانا قلتها لإلخوان في مجلس  

س جيفرسون  انريد أن نلعبها لو أحضرنا األم تيريزا رئيسة للشعب الفلسطيني ومونتسكيو رئيسًا للمجلس التشريعي وتوم
فال  ين حيطلعوهم ارهابيين  والالجئوالقدس    67ينية على حدود  هؤالء الثالثة على الدولة الفلسط   اوأصرو   رئيسًا للوزراء

 حد يتسابق بها. أن ألعبة االحتالل واالسرائيليين  تظنوا 

 س: هل كانت زيارة شارون باالتفاق مع ابو عمار أم أن أبو عمار أخذ علمًا أنهم سيذهبون؟

 باالتفاق مع أبو عمار.  كانتج: 

 ؟ذهب التي ست االسماءهل تم معه االتفاق على  س: 

بالعقبة لقاء مع بوش وشارون والملك عبد هللا الثاني وابو عمار قال ألبو مازن صائب سوف    أعرف، ألنه كانال  ج:  
 يكون معك وأنا هربت. 

أن  بو عمار  أكان هناك تأثير إلنسحاب اسرائيل من جنوب لبنان بإعادة التفكير عند    بتقديرك الشخصي هلس:  
   المواجهة السياسية مع اسرائيل؟ 

في   2000تموز عام    23تفكير أبو عمار اختل فيما يتعلق بعملية السالم وفقد الثقة بعملية السالم تحديدًا يوم    ج:
في ذلك الوقت ودينيس روس    CIAتينيت رئيس المخابرات األمريكية  و أولبرايت    همعو هذا اليوم طلب الرئيس كلينتون  

فقال لهم صائب سوف يكون معي  أن يقابلوه لوحده    ا وطلبو أبو عمار وكان معهم مترجم اسمه جمال هالل    ا أن يقابلو 
له نريدك وحدك ويوجد معنا مترجم قال لهم مترجم لكم وانا اريد مترجم لي وهو صائب أبو عمار كان يعرف    اقالو 

أ  منيكان يطلب    ولكنهمني    فضلانجليزي أ كان   ، يفكر فيهال  ثانية  40،    20ال  من أجل لترجمة مرات  با  بطئأن 
المستقلة على    الفلسطيني نحو الدولة  الزعيم الذي سيقود الشعب   ت أن  قال له  كلينتون أن  داهية فالذي حدث باللقاء هذا  

يكون جيد  صلي وبما انك رجل مؤمن سالشرقية عاصمة لها وأنا رأيتك من بين كل زمالءك توالقدس    67أراضي ال
في بعض االحيان  عادة أبو عمار وأنا أترجم    ، ف لمقدسي الشريرم الت وأعلنت أن هيكل سليمان تحت الحاذا انت قب 

يقول لي    أحياناً كذا كذا انت ماذا تسمع منهم وماذا تريد أن تقول لهم ترجم الذي تريده و كانوا    المستمعينيقول لي اذا  
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ات يقول لي  مرات كان يقول لي اليوم سأتكلم أوعى تتفلسف وتغير حرف مر   مستمعينالال تغير وال حرف أقوله حسب  
هيكل    هل انت مصدق ان هناكحد قال له  أ ومها أبو عمار ما انتظر  ي  انت حر التصرف حسب ماذا يريد هو في

االسم الثالثي لهم هذا قسم أؤمن    ن تحت الحرم أجابه كلينتون وقال أنا ويليام جيفرسون كلينتون بأمريكا عندما يقولو 
وأنا ال أفهم لماذا    اً واحد  اً وهم يحفرون ولم يجدوا حجر   عاماً   30رم فقال له أبو عمار  د بالح أن هيكل سليمان موجو 

أن اخون   استطيع  وأنا ال  الموضوع  بهذا  والمسيحيتؤمن  ي يالمسلمين  انا  ياسر  ن واألرمن    ضعمتفا  عرفاتيانسموني 
ع  قكالم أبو عمار فقام من بعيد قال له اسمع انت تعيش في منطقة حدودها وشعوبها ستكون مو من    ريدمانجورج ف

عزمك على جنازتي وسيأتي من سيحررها  القادمة قال له أبو عمار هل تهددني سوف أ التغير والتبديل خالل السنوات  
هم أنا دخلت معكم عملية السالم  أو مئة سنة وفلت أبو عمار بالكالم بعدها قال ل  واتبعد خمس سنوات أو عشر سن 

انا دخلت معكم على اساس خمس سنوات   الدولتين  الشعب  وحل  أنجز استقالل وأنقل  انا دخلت معكم على اساس 
مسكت يده قلت له ابو عمار ارجوك    عليالفلسطيني من االحتالل لالستقالل أنا تحملت الذل وتحملت يدكم العليا  

جنب وقال لي ال تتدخل يا صائب وكمل كالمه معهم وقال لهم انا دخلت معكم    اهدأ ألنه فقد اعصابه أبعدني على
حدود   على  فلسطينية  دولة  اساس  الشرقية    67على  القدس  القدس  و وعاصمتها  تكون  ما  بدون  لفلسطين  معنى  ال 

تحته أو فوقه هذا كالم مسخرة وال    ن الحرم تقولو   ن وال معنى  للقدس بدون المسجد األقصى تقولو الشرقية العاصمة لها  
تتدخل  ال  لي  وقال  أكثر  بشدة  أخرى  مرة  فأبعدها  ثانية  مرة  يده  مسكت  عليه  ،أقبله  حرصًا  هدفي  كان  وذهبت    أنا 

أبو مازن وأكرم هنية وياسر عبد ربه وحسن عصفور ومحمد دحالن ومحمد رشيد ونبيل  و أبو عمار    لالجتماع وكان
من حوله وانا كنت أسجل محضر الجلسة وأحرك برجلي وهو ينظر لي فانا بكيت مثل الولد    أبو ردينة والداية والشباب

  1999؟ فكانت في قصة بماذا بك أمسك نفسي فقال لي أبو مازن    صغير الذي أخذت لعبة منه ولم استطع أن ال 
خطاب   عمار  ابو  عند  وكان  والدي  توفي  بواشنطن  التاليونحن  اليوم  يوجد دقيقة    40  في  فقطع  مت  وال  غيري  رجم 

و التلف غرفتي  عن  انتهاء  أوصى ونات  حين  اال  أحد  يبلغني  ال  بأن  للجنازة    الجميع  اذهب  عالء  ألبو  وقال  الخطاب 
فقلت لهم أل يا اخوان  أن هناك موضوع مشابه حدث ونحن باالجتماع    ظنورتبها واتصل بزوجتي وبالعائلة فأبو مازن  

يا ابو عمار سؤال من انت؟ ماذا سيقول  ولكن أبو عمار أخذ اليوم موقف سيشهد له ا  لتاريخ ولكن أريد أن أسألك 
ال   ت وقلتوقفيش وال اقتصاد مبارك وعبد هللا الثاني وبقية رؤساء الدول العربية ورؤساء فرنسا وبريطانيا اذا انت ال ج 

جملتي أنا في تلك اللحظة عرفت أن  هذه كانت  عليك  علينا و   على القادم   يكن هللا في عوننا وفي عونكفللالمبراطورية  
أن أبو عمار  ا أبو عمار خلص شطبوه والحصار الذي حدث كان ناتج عن هذا االجتماع ال لبنان وال غير لبنان أدركو 

اليوم لم    على ابو مازن التي  الحرب  و   1999رجل متمسك بالثوابت وللحقيقة هذا الموقف أعيد مع ابو مازن في عام  
ذات حدود مؤقتة قال    دولةفي أول لقاء له مع نتنياهو عندما سألوه هل توافق على    1999ت بتبدأ مع نتنياهو بدأ

أنا بروفيسور بموقعي ال يحق له أن يقول اشياء بدون  أنا انسان بموقعي    ، لهم انا لن اقبل أن أكون طرف في ذلك
معي يوجد  ال  دليل  بدون  أقسمت عليه  الذي  القرآن  أقسم على  لكن  ياسر عرفات   دليل  ان  اقسم  ولكن  وقتل      دليل 

 مظلومًا.
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أنه   هأقصدما  س:   لبنان  من  االنسحاب  لبنان    باإلعالماعتبرت    ابموضوع  من  اسرائيل  انسحاب  أن  كله  وبالعالم 
 هل هذا أثر على عقلية أبو عمار بالمواجهة السياسة مع اسرائيل؟ إلسرائيلانتصار معنوي لحزب هللا وهزيمة 

ان الهيكل تحت الحرم معنى ذلك أنه ال  أبو عمار فقد األمل بالحل السياسي بكامب ديفيد، والمغزى من االعتراف  ج: 
وأبو عمار لم يكن  الحرم    مابو عمار اعترف ان هناك هيكل تحت الحرم هو اجاز اقامة الهيكل وهد  وإذايوجد حرم  

 . انسانًا بسيطًا وكان يفهم ما عواقب هذا الكالم

ما هو الحل وماذا بعد  عندما فقد ابو عمار االمل هل ناقش معك الى أين نحن ذاهبون أو  س: بتقديرك الشخصي  
 ماذا سنفعل بقضية التعامل مع االمريكان؟

وطردهم   96حب االمريكان ومرة كان دينيس روس وميلر بالمكتب عنده بغزة ب ي  في حياته كلها لمأبو عمار أل، ج: 
وال    " باب الدارل الحق العيار    "  وال يوجد لديه أسلوب   عنده دونية ألي مخلوق   دال يوج من المكتب وقت الجد ابو عمار  

 . جاء وقت الجد ال يعرف أحد  إذا، يجامل ويتعامل بلطف ولكن  " أمشي الحيط الحيط ويارب السترة   "يوجد لديه أسلوب

 س: ما هو السبب األساسي لحصار أبو عمار؟

تصور أن هذا هو االنسان العقبة وحتى تيري الرسون    احسب اعتقادي أخذو بعد الموقف السياسي في كامب ديفيد ج:  
وهذا صائب    يقول في أحد وثائق ويكيلكس أن هناك موافقة عربية وموافقة فلسطينية على نزع صالحيات أبو عمار

 معه. يقفعريقات هو الوحيد الذي ال يزال ينقل له معلومات خطأ و 

 ار الكبير هل تم مناقشة هذا األمر مع بعض الفلسطينيين؟  س: بتقديرك الشخصي في أثناء الحص

جنرال اسرائيلي كان مدير    جلعاد ) وهو  عاموسال يوجد لدي علم ولكن لدي بعض التحليالت الغير أكيدة أن  ج:  
العقبة أبو عمار   أهم أركان باراك موجود لآلن( أول مسؤول اسرائيلي أصدر مقولة أن  االستخبارات وهو اآلن أحد 

  (اتحفظ على األسماء)   وكان له اتصاالت وثيقة مع بعض الفلسطينيين بحكم األمنويجب التخلص من ياسر عرفات  
 ولكن ماذا كان يحدث بينهم ال أعلم. 

 عنه؟  اناء حصار أبو عمار هل كنت تشعر أن أبو عمار بداخله قناعة أن العرب تخلو أث س:  

في    ا تسابقو   المحيطين به لألسف  عنه وأن كثير من الفلسطينيين  ا نعم أبو عمار أدرك تمامًا أن العرب والعالم تخلو ج:  
 هذا االمر. 

 عنه؟    تخلتمسؤوليه وقياداته وزمالئه قد س: هل شعر أبو عمار أن بعض 

 وصرح لي بذلك أكثر من مرة نعمج:  
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 س: هل شعر أنها تآمرت عليه؟

ه أنه اذا لم يعجبه فالن مثاًل  تشخصي   ، فيمرات كان يحب أن يسجل نقاط  هنا يوجد خيط رفيع جدًا أبو عمارج:  
اتهامات ضده   أنهم تخلو يطلق  لديه قلق كبير من األجهزة األمنية    ا، كان يشعر  ليس لدي محاضر  عنه وكان  أنا 

كانت   األمور  ولكن  ملموس  شيء  وال  لبلير رئيس  جلسات  ويكتب رسائل  ياسر عبد ربه  يأتي  يعني عندما  واضحة 
نعمل رئيس   أن  مستعدون  أننا  بريطانيا  يوقعها  وزراءوزراء  أبو عمار  بف  ، وتجعل  ضرب  المياه على    زجاجاتحدث 

زمالئي ال    يتأنا أحد الناس كنت على الطاولة وأر   وأمور مشابهة  الوزراءطاولة أبو عمار بخصوص موضوع رئيس  
وا بطريقة غير مباشرة أن أبو عمار هو  ر قر فلم عن حسن نية أم بنية نقد أبو عمار أم عن جهل ولكن بتصرفاتهم  أع

 . والمشكلة العقبة

 لماذا أبو عمار ضرب أبو عالء قريع؟س:  

ج وكان الدكتور سالم فياض وكان حسن أبو لبدة  اكان في مؤتمر دول مانحة وكان معي مساعدتي نسرين الح  ج:  
وسالم فياض وزير مالية وحسن أبو    الوزراءين في البيرو أبو عالء كان رئيس  عن مؤتمر المانح  ن موجود ويتكلمو 

  ن اسهامات الدول المانحة وما هي المطالب وما هي الخطوات التي يقومو   ا فكانوا يناقشو   الوزراء لبدة أمين عام رئاسة  
مطلوبة كانت  التي  المسائل  كل  نبلغهم  حتى  عمار  ، بها  أبو  تهمش  األمور  هذه  معنى    ،يعني  ما  أعلم  رجل  أنا 

الديمقراطية وما معنى المساءلة ولكن هذا رئيس منتخب اذا كنت تحترم الديمقراطية ويجب أن تتعامل معه ولكن على  
المالية واألمن حتى توافق    داخليةأجهزة تحت وزارة ال  3ية وتعمل  أساس أن ال تتعامل معه تسحب منه الصالحيات 

صل لهذه  ليس من المعقول أن نالدول المانحة وكان أبو عالء يصر أن يجهز الكتاب أنا شخصيًا كنت أتألم لذلك  
ال تخجلون من انفسكم وال تحترمون أنفسكم    مفقال لهم أنتينتحر    منه أنمطلوب    هفأبو عمار أدرك لحظتها أن  ،الدرجة

نفسي أكثر منك ومن كلمة لكلمة هجم عليه فأنا هجمت حتى أحمي أبو عالء وابعد ابو    رمأنا أحت  أبو عالء   عليهفرد  
 كسرت الطاولة التي امام أبو عمار. عمار عنه ف

 س: هل تعلم كيف تم اختراع منصب رئيس الداخلية ورئيس الوزراء؟

ألبو عمار نحن سنساعدك ولكن نريد أن    اهذا كان شرط من تيري الرسون واللجنة الرباعية وممثليها أمامي قالو ج:  
ونقل المال لوزير المالية وانت ال عالقة لك    ،تنقل األمن لثالث أجهزة وأن تكون األجهزة األمنية تابعة لوزير الداخلية

فهم  كل شيء  والمال  المال  يملك  لمن  السياسة  دائمًا  لي  ويقوله  به  ومقتنع  واحدًا  يعلم شيئًا  كان  أبو عمار  بالمال، 
هم عند ابو عمار  فقلت ل  لعبون علي وابتداع منصب وزير الداخلية واألجهزة األمنية الثالثة والحسابات التي بالبنوكي

تن أصبحتمي لجورج  حساب  ن تقولو   ت  تريدون  انكم  عمار  بالحقيبة  اً واحد  اً ألبو  تذهبوا  المالعلى    فال  سنتين  رجل   ،
الرئيس كلينتون  ال دخل لك  لي    ن يقولو   اعي من حقيبة المالال دونصف ياسر عرفات يبعثني على أمريكا ويقول لي  

كان يقول  و   لحقائب برايت ولكولن باول قبلها أن ال يعطي ألجهزة السي أي ايه با لوألو أخذت له رسالة من أبو عمار  
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أنهم يحضرو  أن يتوقف  نقديويعطوهم    حقائبال  الي  تأتي هذه األموال عندنا    هذا الشيء  ويجب  يقصد  " ويجب أن 
بهذه    اوهذا الشيء ال يجوز ومع احترامه الشديد ألعضاء األجهزة األمنية لكن ال يجوز لهم أن يتحكمو   "وزارة المالية

لسي آي ايه فكانت أمريكا رافضة كليًا أن تغير هذا    لتقريرا   اوهم يصرفوها ويسلمو   نقديالمبالغ وأن يسلموهم اياها  
قلتهااألس وأنا  وألل  لوب  الرباعية  انتمللجنة  عالء  والمحاسبة  عن    تتكلمون   بو  ايه    يتوقفوا فل  المسائلة  آي  عن  السي 

 المحاسبة. عن  ا أن يتكلمو   ااذا آرادو بالحقائب   اعطاء األموال

 ؟للوزراء ار ماذا حصل عندما أصبح أبو مازن رئيسًا س: في الحص 

ألنه كان يثق بأبو مازن وال يثق بأحد آخر    هو أبو عمار  وزراءالذي أصر اصرارًا تامًا أن يكون أبو مازن رئيس  ج:  
ابو مازن ولكن حتى   عرفات   ىسهو باريس أمسكني من خدي وكانت    الىمن رام هللا    خرج  عندماكان يختلف مع 

 وصلولي.  وهيهموأكرم هنية ورمزي خوري والطيب عبد الرحيم موجودين وقال لي أنا لن أعود 

 س: هل لديك مالحظات أو أقوال أخرى؟

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

 

 ، (1/2/2012)  عليها بتاريخعليه أقواله بمعرفة اللجنة وامضى    تليت

 

 


