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 روحي فتوح 
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 بعد تأدية اليمين القانوني 

 روحي أحمد محمد فتوح.  :االسم

 سابقًا.  التشريعي الفلسطيني  رئيس المجلس   المرتبة: 

   الوظيفة الحالية:

 رئيس المجلس التشريعي.  طبيعة العمل أثناء حياة أبو عمار:

   2004في مارس / تاريخ العمل في تلك الفترة: 

 الهاتف الجديد:  

 هاتف القديم:  

  1949أغسطس  23:   تاريخ الميالد

 العنوان الحالي:  

: فتوح  باألمس عند االخ ابو عمار قال لي انهم كانوا  ف  باألخ ابراهيم ابو النجالبلد واتصلت  اانا كنت خارج    األخ روحي 
نه كان يعاني من اعراض أوك  2004هذا الكالم ب،  الستفراغاالعشاء في اليوم االخير قبل رمضان وبدأ الرئيس ب  وتناولوا

  وائل وقال لي ان االمور صعبه وعندما اتيت  بأبوتلبك معوي فقلت له انني سوف اتي بعد غد وفي اليوم الثاني اتصلت  
فعدت الى الفندق واتصلت   قالوا عنده أطباء  دخولالولم يسمحوا لنا ب  المقاطعةراند بارك فذهبت الى  ج جلسنا في فندق ال

في   اتصلت فر   المقاطعةبهم  الثالث  او  الثاني  اليوم  وفي  استقباالت  يوجد  وال  تعبان  الرئيس  ان  لي  وقال  فايز  علي  د 
عندك على االفطار ونريد االطمئنان عليك قال   نأتيلت له انا وفتحي شكورة وحازم وابراهيم ابو النجا نريد ان  ئيس وقالر ب

انتم   تعالوا  وافط  الثالثةلي  وبعدها ذهبنا  لحد  فقط واهال وسهال  وبقينا  المغرب  االفطار صلينا  وبعد  وكان جيد  رنا عنده 
ال واالت  طباء وخصوصاً نتابع وجود اال  ان نحن كالعشا وغادرنا بعدها و  بنفس  كانوا معنا  كانوا يرفضوا ان   فندقنسه  ولكن 

حصل على ما يبدوا ازمه بغزة بين موسى عرفات واالمن الوقائي وكان في   الى حد ما االمور    بقيت و   معلومةيعطونا اي  
ان   فسألنيضور لالجتماع  قد اجتماع للمحافظين وامناء سر االقاليم وتم االتصال بي وطلبوا مني الحبو عمار ع حينها ا

كان عندي علم بما حصل بغزة فقلت له نعم ثم قال اريد منك ان تساعدني لضبط الوضع فقلت له حاضر وفعال تركنا 

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/23_%D8%A3%D8%BA%D8%B3%D8%B7%D8%B3
http://ar.wikipedia.org/wiki/1949


7/12/2011بتاريخ  روحي فتوحجلسة   
 

~ 2 ~ 
 

 3ساعه  لل  العمل شغال في ظل االشتباكات تقريباً بقي  االجتماع وغادرنا قمنا باالتصال مع دحالن ومع موسى عرفات و 
في    صباحاً  مقري  الى  معوك   فندقال وذهبت  تواصل  على  سمير   نت  مع  تواصل  على  ايضا  انا  وكنت  الرئيس  مكتب 

مشابه   بأعراضعند الرئيس ابو عمار مرض جدي فمثال قبل بسنه اصيب ابو عمار    أصبحوالشباب وبعدها     المشهراوي 
عند االخ ابو مازن لنصلحه مع وتم التشاور حول الذهاب    الفندقفكنا جالسين ب  ه ولكنه استطاع ان يتجاوز   المرضةلهذه  

عمار ابو  انا    االخ  وائلفذهبنا  من   وأبو  كبير  وعدد  وعزام  زكي  عباس  عنده  وجدنا  وصلنا  فعندما  الشوبكي  وجمال 
 له   بصفتي رئيس المجلس التشريعي وبحكم انني اريد االختصار من الكالم وقلت  بالبدايةاالشخاص فرحب بنا فانا تكلمت  

يا اخ ابو مازن قضية مرض االخ ابو عمار هي ليست قضيه سياسيه وال قضيه تنظيميه هي قضيه وجدانيه ويبدو ان 
أو اي أحد تريده    مرضه صعب ونحن غير قادرين على رؤيته فهي ليست بحاجه الى واسطه نرجو ان تذهب انت وابنك

 وسلم عليه. 

 ابو مازن؟  األخ  هذا الحديث في مكتبهل تم س: 

لل،  نعمج:   ذهبنا  الى   فندق وبعدها  ذهبنا  الثاني  اليوم  وفي  الرئيس  عند  انهم  لي  وقال  مازن  ابو  االخ  ابن  بي  واتصل 
ولم نرى الرئيس وذهبنا عند االخ ابو مازن وقلت له انني اريد الذهاب الى غزة وكنت عامل تنسيق وذهبت الى   المقاطعة

ى بتصريح بوجود  لطلب مني الرجوع على رام هللا وقال لي ان عزام اد االخ ابو مازن و اتصل بي    غزة وقبل االفطار تقريباً 
الوضع وقام بطرحه على لسان ابو مازن وقال لي انه   إلدارة ابو عالء    زن واالخ االديب واالخلجنه تتكون من االخ ابو ما

الحصول   بصعوبةوقلت له    الليلةان تم هذا التصريح ام ال وطلب مني الحضور    متأكدلم يقل مثل هذا الكالم وانا لم اكن  
وبعد االفطار   ج خارجاً لي وقال لي انه يريد دراسة تسفير االخ ابو عمار للعال  ينجزه على تصريح وقال لي انه سوف  

جميع   موسى عرفات وزوجته  موجوده  القيادةحضرت ووجدت  الحج  اخذ    وأقاربه  على ال وتم  بالتوقيع  جميعا  وقمنا  قرار 
دون ان يرسلوا طائرات او ين ير يصباحا في المكتب الن االردني   السادسة   الساعة المحضر وقلنا اننا يجب ان تتواجد جميعاً 

وجلسنا وتكلمنا معه    وال اذكر من ايضاً كنت انا وابو وائل    بالغرفةدخول على االخ ابو عمار  ال المغادرة قمنا بطائره وقبل  
الطيب    وجاءنيفذهبنا    السادسة  الساعةثم جاء الحج وموسى وطلبوا منا ان نتركه لكي يرتاح وطلبوا منا الحضور على  

بالطيارين    ل الطيارين وانا كنت اريد ان اخرج الستقبالهم واذاباستقيطلب منك ان تذهب ال الرئيس  عبد الرحيم وقال لي أن  
ح ابو  يدعى  المخابرات  من  شخص  معهم  وكان  نقوم    مزةوصلوا  كنا  ونحن  عمار  ابو  االخ  اجتماعات   بإجراءوسافر 

اجتماعات  متوا به  والمركزية  التنفيذية  اللجنةصله  اشارك  الحدوبعدها    موكنت  تسريوقع  وضرورة  بوفاته  القوانين ث  ع 
 . والتصديق عليها وغيرها
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 ؟بخصوص تسريع القوانين والتصديق عليهاس: من الذي تكلم 

فقلت لهم ال احد يصادق على صادق عليه  عن قانون االنتخابات المحلية ومن ياالخ ابو عالء وصائب    تكلم كل منج:  
فتح   له اصبع يتحرك ال يصادق احد وهذه كانت حسبة  الرئيس  الرئيس وبما ان  لغاية  الشيخ زايد  القانون  وبعدها توفي 

وطلبوا منا ان نذهب لتعزيه باسم االخ ابو عمار فذهبت انا واالخ ابو مازن وابو االديب حسب اعتقادي وابو عالء وذهبنا 
اعتقد من فرنسا ولكن االتصال لم يكن معي بل كان مع مكتب الرئيس فبلغت بان نذهب  تصال على ما  ، وااللالمارات 

زايد  بالشيخ  قم،  لنعزي  وقد  االمارات  في  كنا  وعندما  ل   بالتعزيةنا  فذهبنا  عودتنا  بي    لفندقواثناء    القدوة  ناصرد. اتصل 
ان كان ابو مازن عندي فقلت له انني انا انزل بغرفه وهو بغرفه وطلب مني ان اعطي ابو مازن الهاتف النه يريد    فسالني

التحدث معه فسالته عن وجود اي شي ولكنه لم يخبرني فانا ذهبت العطاء الهاتف البو مازن ولكن الخط انقطع فعاودنا 
مازن  اال ابو  وفتح  به  ب  الخارجية   السماعةتصال  في  واذا  ابو عمار دخل  ان  يقول  من    غيبوبةه   الرابعة  الدرجةعميقه 

الى   ومنها  عمان   من  الذهاب  فقررنا  الحضور  منا  بجمع    الضفةوطلب  نقوم  وحدث    القيادة وان  الوضع  هو  ما  لنرى 
تنفيذيه  وكان اجتماع مركزي مع    المقاطعةقمنا باالجتماع في    الضفةنزلنا الى عمان وبنفس اليوم ذهبنا الى  اتصاالت و 

قشنا موضوع الذهاب عنده لالطمئنان ولكن حدث نوع من التردد الننا  اموضوع دخول ابو عمار في غيبوبه ونب  أخبرناهم و 
نريد ان يحدث هلع عند الناس بسبب ذهابنا وفد كبير لغايه ما قامت سهى بالتصريح وعندها قررنا ان نسافر وطلع   ال

ولقد وضعنا بصورة ان تدبروا انفسكم ونحن  الرئيس شاراك ب  التقيناث وعندما ذهبنا االخ ابو مازن وانا وابو عالء ونبيل شع
المجتمع الدولي وان ال تخضعوا لالبتزاز وذلك الن وضع الرئيس   تأييدالمحافظة على  وذلك من اجل    كم أن تختلفواال نريد

واعتقد ان التقرير الطبي موجود عندهم ولكن صعب واالطباء قالوا انها مجرد ايام فذهبنا الى المشفى وجلسنا مع االطباء  
لدينا ولم نستطع اكتشاف اي منها   المعروفةالطباء انهم قاموا باجراء تحاليل على جميع انواع السموم  ابالمختصر يقول  

 وينهار سريعا واكد بان جميع اجهزته والقلب فتي  والغريب ان اعضاء الرئيس فتيه المقصود ان قلبه فتي وينهار سريعا  
طباء نعم موم ان تؤدي الى ذلك قال بعض االبشكل سريع وهذا محير وقمنا بالتناقش معهم هل بامكان الس نهيار االببدأت  

السموم   ل  المعروفةولكن  التوصل  قادرين  غير  سهى لدينا  ولكن  ورؤيته  عليه  لالطمئنان  الذهاب  اردنا  االنتهاء  وبعد  ها 
لالخ ابو عمار في الذاكرة وليست صورة المريض ولقد اصر ابو عالء   النهائيةنصحتنا بعدم رؤيته وذلك البقاء الصورة  

بعد خروجنا من عند ابو عمار ليلة السفر بالنسبه لي اتصل    بالفندق فذهب وكان هناك ناصر وجميع االخوان وعندما كنا  
و عمار قريبه اما ساعات او الرئيس حسني مبارك في ابو مازن فقال له انه بالنسبة للمعلومات التي وصلته بان نهاية اب

ايام بانه يرغب بان يعمل له جنازة في مصر وذلك لعدم قدرتنا ان نذهب لفلسطين فقال له ابو مازن بان هذا القرار ليس 
ال وانه  ينقلها    بيده  وانه سوف  االعتبار  بعين  ناخذها  نحن سوف  ولكن  به  يقر  ان  وصعدنا   الفلسطينية  للقيادةيستطيع 

 ثالثةعلي عبدهللا صالح وكان يريد االطمئنان وعند وصولنا الى هنا بقينا يومين او  وفي حينها اتصل الرئيس    بالطائرة 
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بتبليغ   قمنا  الوفاه  القرار وعندما وصلنا خبر  الرئيس مبارك وصار  الخبر وكنا قد طلبنا اجتماع وابلغناهم بطلب  وصلنا 
الرئي واستقبلنا  الى مصر  هناك  المصرين وذهبنا  كان  وبعدها  مازن أصبح رئيس   حكومةس  ابو  الرئيس واالخ  انا  كنت 

  الصحة وبلغنا وزير    راءتعليمات وذهبنا الى رئاسة الوز   اللجنة التنفيذية وأصبح في حكومة فطلبنا متابعة الملف فاصدرت
لكن لم نعرف ولم نتوصل الى و   اننا نريد التحقيق في الموضوع ونحن عندنا قناعه بان الرئيس مات مسموماً   جواد الطيبي

واحضرنا التقرير الفرنسي وحاولوا ولكن اغلقت االمور ولم   الصحةاشتغلت وزارة    بالبدايةوبعدها تراخت االمور    نتيجةاي  
القضايا   دائما من ضمن  وكانت  التشريعي  المجلس  في  المجلس وحدثت قضيه  الى  عدنا  بعد  وفيما  يحصل اي حديث 

ان نقوم بالتحقيق وحولنا للجان للجنه مختصه   يجب المجلس التشريعي قضية وفاة الرئيس و المطروحه في جدول اعمال  
 في ارشيف المجلس التشريعي. عندنا واعتقد بوجود تقرير 

 س: عندما رايت الرئيس عدة مرات اثناء مرضه هل قال لك في اي مره من المرات يبدوا انهم وصلوا لي؟

مباشر  ج: انه عزام  لي ال   بشكل  واعتقد  االخوان  انا سمعت من بعض  انهم    األحمد  ولكن  بطنه  الى  اشر  انه  لي  قال 
   . وصلولي

 س: عندما تم حصار االخ ابو عمار وانت كنت تقوم بزيارته هل شعرت بمرارة عند االخ ابو عمار بتخلي العرب عنه؟

االخوة المصرين وطلبوا مقابلتي ومن اتصل بي هو انا في احدى المرات اتصل بي    الروايةواستيطع ان اقول  اه طبعا    ج: 
اللوء مصطفى البحري وقال بان الوزير عمر سليمان يرغب برؤيتي فانا استغربت بكوني رجل تشريعي وال عالقه لي بمثل 

ن طلبوا ان يقابلوني فطلب مني الذهاب  يهذه القضايا فذهبت لالخ ابو عمار وقلت له انني اسف ولكن االخوان المصري 
على ابو   معصبكان  وعندها ذهبت وتفأجات بان ابو عالء كان قد ذهب قبلي ولقد كان مبارك في جلسته مع ابو عالء  

ان ي   عمار فكانوا يخافوا  ابو عمار والرساله ان يخجل ابو عالء من  للرئيس  الرساله وهم يرغبون بان تصل  وصل هذه 
يدي عنه خمسة ايام كان تم القضاء عليه وانا   وانا لو رفعت  معي  صادق  ابو عمار معي وانه غير  ال يلعب  مفادها ان

وصار الحديث بعدها بال معنى فقلت لهم اذا ارادوا مني ان اوصل هذه الرساله   أن يكون صادق معيتالي ارجو  ال احبه فب
ياتوا يوم االربعاء فاتيت عند الرئيس ابو عمار وقلت    وكان هذا الكالم يوم اما السبت او االحد وقالوا انهم سوفسأوصلها 

وقلت له ما قال ولكن   غير مهمه وقلت له بان الرئيس من الواضح بانه غاضب منك فقال لي هذا صحيح    القصةله بان  
ماع الجتاابو عمار لم يتفاجئ وقلت له بانهم سوف ياتوا يوم االربعاء وعندما تم تشكيل الوفد الذي سوف يجلس معه ب

المستقبلين وعندها جلسنا   التشريعي فطلب مني ان اكون على راس  المجلس  فوضعوني فرفضت وذلك النني خفت من 
فقال ابو عمار الغداء وكان على جانبي محسن وابو عمار وابو عالء وعمر سليمان   أنه يحبني ويثق بي   على طاولة 
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لهذا نحن كنا راغبين بان تص فق بالضبط فوقفالوا  االمور  بابو عمار   بإلقاءعمر سليمان وقام    لك  كلمه محترمه واشاد 
 .وبعدها قال ابو عمار بانه اليوجد احد يقف معي اال حسني مبارك

 عمار؟ ألبو  الرسالةس: هل تعتقد بان االخ ابو عالء اوصل  

   .لقد اوحى لي ابو عمار بانه نعم ولكن ليس بالتفاصيلج:  

 عمار ان يشكو لك من العرب؟ س: هل سبق البو

   الج:

 عنه؟ ةيالفلسطين   القيادةتخلي بعض س: هل اوحى لك ابو عمار انه كان متأثر من 

تصال به وكانوا من اعضاء لقد عتب كثيرا على انه من كان يدخل بالحصار ويخرج منهم لم يقوموا باالنعم صحيح    : ج
الموجود   المركزية  اللجنة اخوانك  بان  محاصرين   خارجا  ينوقال  وكنا  بالحصار  وخاصه  علي  لالطمئنان  بي  يتصلوا  لم 

التصال بي او ااما يقوموا ب  ءعلينا وعندما يحتاجوا شي  باإلجابةالتصال به في كل لحظه وكان يقوم  ابالعريش كنا نقوم ب
 االديب. حمد جهاد وابو اللطف وابو مثل ابو ماهر وم ارسال شخص ما وكان يقصد االخوان الموجودين خارجاً 

 انه شعر بالم بسبب تخليهم عنه؟  الفلسطينية القيادة س: هل سمعت شي من ابو عمار حول اشخاص محددين من 

   عندما نذهب عنده نحن والضباط.وكان يفرح   القضيةبهذه   ى لقد كان ابو عمار كان دائم الشكو ج:  

 من االشخاص الموجدين هنا ؟ ى س: هل كان دائم الشكو 

 . وهللا انا كانت زياراتي عباره عن زيارات عمل ولم اكن بمكتبه فلست من طاقمه ج:

 حول فك الحصار عن ابو عمار؟ اسالم وخالد  س: هل تعرف شي عن االتفاق الذي تم بين محمد دحالن  

بنا الى مكتب  انا اعتقد انني كنت برام هللا فطلب االخ ابو مازن اجتماع للمتواجدين من اعضاء المجلس الثوري فذه  ج: 
الشوبكي وقال ابو   الخاصةصخر رحمه هللا وجاء االخ ابو مازن وعرض علينا اتفاقية المقر   بنقل احمد سعدات وفؤاد 

تفاق ومنعوني من الدخول وبعد ان تم اال  طعةالمقامازن بانه لم يستطع الدخول برغم بانني بقيت عدة ساعات على باب  
االخ ابو عمار طلب    النهايةدخلت وانا اقول امامكم انا لم اشارك به ولكنني موافق عليه ولن اتخلى عن الموضوع وفي  

يدير   من  وانتقاد شديد حول  الحديث  االسير وصار  وحتى  بالصورة  واضعكم  الراكم  اتي  ان  بالحصار  وهو   الدولةمني 
اوالد وسماهم   3ال يجوز ان يقود البلد  ألنه حسب ما قال  حفي  طلب ان يعمل مؤتمر ص  عمرو  وخاصه ان االخ نبيل

مؤتمر صحفي وظهر على الفضائيات وبعد فك الحصار عن االخ ابو   عمرو  وقتها عمل نبيل  خالد ومحمد وحسن وفعالً 
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ذلك  عمار طلب اجراء اجتماعين اجتماع لمجلس الوزراء واجتماع لفتح مع المجلس الثوري والمجلس المركزي وكان في  
راء بحيث كان يطلب ابو عالء اذا كان غير موجود يطلب نائبه وان لم يكن اشراكنا من قبل ابو عمار في الوز الوقت يتم  

تحديد االمور انه ال يجوز ان يضع االخ ابو عمار    في حينها نحن نريد  االخوانكان يطلبني انا فطلب مني الدخول وقال  
يد حسن عص  ونفي  دحالن  ومحمد  وخالد  الموضوعفور  خارج  وبعض   حن  نبيل  من  الكالم  هذا  وكان  نشارك  ان  نريد 

كان حاضر االجتماع   مانا قمت باستقبال االخوان في المقر ولكنني لم ادخل االجتماع واعتقد ان جزء منك  االخوان فطبعاً 
ر وآيتين هالقران وهذا وانت بتقرأ بيتين هالشع  كاربعين سنه متحملين   عمار وقال له نحن من  ابو   لألخ نبيل    وقفمع فتح  

زور وكان هذا االنتقاد حول ان جميع   انه ال يجوز ان نكون نحن شهادواضح    الكالم لم يعد يمضي علينا، كان كالمه
   .الفلسطينية  الساحةكه بشكل كبير لخالد وهذه اخذت الكثير من الكالم المتداول في  و االمور متر 

 بين ابو مازن والرئيس ياسر عرفات؟  للعالقة لإلساءة س: هل تعتقد بان كان هناك شخص فلسطيني معين داخل في 

له انه عندما كلف ابو ين ابو مازن ولكن ما اريد ان اقو بحيث لم تكن تكون هناك عالقه كبيره بيني وب  ،انا ال اعرف   ج:
وقال ابو مازن البو عمار في التشريعي على ابو مازن    الطويلةسنه  ل لألراء ترك ابو عمار الكالم وسمح  مازن برئاسة الوز 

في الجلسه ان هذه حكومتي وانا لن اخرج من هنا اال بعد اخذ الثقة في البرلمان وكنت موجود كوني رئيس الكتله ولقد  
وفريح محسوب  ألنها ولدت ميتة  الحكومةقال البو مازن اتركك من   فريح كان كالمهم قاسي جدا على ابو مازن لدرجه ان 

)فتح(،   كتلتنا  قضية  على  في  كبير  دور  العب  كنت  لك    الثقةولقد  ابو عمار  فقال  عندنا ثقه    43او عدمها  كان    ألنه 
حاالت وفاه فقلت البو عمار يا ثقه كامله يا ال فقال وبعدين فقلت له يا ابو عمار ال تنسى وجود اشخاص من اعضاء 

هم   التشريعي  على  المجلس  موافق  يشاهدوك  عندما  ولكن  بارضائك  وذلك    الحكومةيرغبون  لزلمه  يتجهوا  سوف  فهم 
خذ ثقه عادي فسالني كم فقلت  أت فل  اذا كانت ستأخذ الثقة  الحكومةولكن  أوعدك انني لن أصوت  لت له انني  حتهم وقلمصال

يريد ان ينجح او   ابو عمارفسالوا  ثقون بي بشكل كبير  يوبعدها جاء مجموعه من االشخاص الذين    50له ليس اقل من  
هذا الحديث لسببين بحيث ال يوجد عالقه يوميه بيني وبين ابو مازن ولكنني    د االفاده فقلت لهم انه يصعب علييسقط نري 

شخص من    43اننا ال نريد ان نصوت ومن قام بالتصويت    عمار ونقول البو    فلنذهب  القصة  ر فقبل ان نبه  وأحترمه  احبه 
  51فعندما سالني ابو مازن وابو عالء عن العدد قلت لهم    51فسرت عن من يريد ان يعطي ثقه فوجدتهم  فتح ولقد است

فادركنا في حينها   أمتنع عن التصويت ألنني وعدت الرئيس ابو عمارفقلت لهم انني    51فعندما عديتهم وجتهم بالقاعة  
ين وكان االجتماع في غزه اتصل بي عزام وطلب مني قصة ابو شريعه وديوان الموظف  كبرت القصة يوم انها كانت مؤقته  

فطلب منبي الحضور ألن ابو مازن  بعث رسالة مع نبيل عمرو فلنعتمدها وكنت امين سر المجلس    للمساعدةالحضور  
  ان االخ ابو عمار عندما ال نجادله يسكت،   ملع فثار علينا ونحن ن  عند االخ ابو عمار  عزام فذهبت انا و وكأنها تنسيق  

مني انهاء الوضع فسالته كيف قال   ووتم الكالم في الموضوع ومن ثم طلب نبيل عمر   الرسالة  هوسلم  ول نبيل عمر فدخ
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ر ان ال اخذها على التشريعي فرفضت وقلت لهم انني ال اريد ان تتحول حلبة الصراع على التشريعي فطلبنا من ابو عمآ
فقال   مشكلة  الموضوع  انهايعمل  يصبح  صخر ألن  مشكله    أل  ان  يمكن  محافظ ال  د  بسيسو  اقرر يرئيس  من  وانا  وان 

 . له فكانت هذه اهم معركه صارت في قضية الحكومه بشكل قانوني ه عن ابو شريعه فطلب ان يقوموا بتنسيب واحد ا فسالن

 س: اكبر من معركه دحالن؟

رساله مسجلة عنا في الوارد عندما وجود    الوهي تمارس ولعلمك لو   حكومةاما االن فيوجد    ال تلك كانت في التشكيل ج:  
الوقت واال  وبالتاريخ  بفي سجالتنا    ولكن كونها كانت مسجلة  القانونية   الفترةتجاوزت    ألنهامن ابو عمار    الرسالةوصلتنا  

للحظه   بقيت  المطار   األخيرةفهي  بنا على  ولحق  وابو عالء على عمان  انا  هربت  قد  كنت  سليمان  عند مجيء عمر 
 وبقيت أنا. 

بغض النظر عن مكانته ودوره ومعرفتنا به كشخص ما هي    السياسيةدور كبير في حياتنا    اسالم لقد لعب خالد    س: 
 قصة شركة االتصاالت بالجزائر التي حصل خالف كبير عليها؟

وكان   االقتصادية  واللجنة  الموازنةد حولناه الى للجنه  ولق   على المجلس التشريعي  شركة اوراسكو لقد جائنا تقرير رسميج:  
التي بعناها وهذه في عهد   الشراء ولكن األخ    الحديث عن اسهمنا في شركة اوراسكو  ابو مازن فنحن ال نعرف كيفية 

ثمار وكان في نفس الوقت رئيس صندوق االست   الماليةابو مازن وسالم فياض كان وزير    استلم نعرف الية البيع فبعد ان  
فكان يتكلم عن اسهمنا في شركة يوراسكوا فقال له طرحت في المجلس الثوري في غزة ولقد طارحها االخ ابو علي شاهين  

ابو مازن انه يحب ان يكون كل شي بمسمياته وطلب منه ان يقول خالد اسالم فانا قلت البو مازن انك هنا رئيس وليس 
في المجلس التشريعي تفضل اطرحها على المجلس التشريعي   الموازنةة  زعيم معارضه فقلت البو علي انك عضو في لجن

وخذوا دوركم وعند ظهور التقرير فكان هذا التقرير من المجلس لمصلحتهم لمصلحة خالد وسالم فياض فقضيت االسهم 
دس ي اسو  جيب بعد ان ن ولكن قيل ان االرقام اكثر من ذلك وعلمت فيما مليون  180او  مليون  80التي انباعت اعتقد في 

وكان خالد اسالم هو   القضيةيريد ان يعوض بما ان االسعار ارتفعت مرة واحده ونحن ايضا طلبنا توقيف محامي لهذه  
  . فكل الصندوق كان عنده  المدير التنفيذي لصندوق االستثمار

قمت    س:  في    العامة  للنيابة  تعليمات  بإصدار هل  التحقيق  هنا  القضية لتولي  هذه  طلما صار  كانت  بحيث  ك شكوك 
 ؟يني جميعه طالشكوك عند الشعب الفلس

من خالل   القضية واالخ ابو عالء بمتابعة    الحكومةكان باجتماع رسمي وكلفت  لم اصدر بشكل خطي ولكن    ،نعم  ج:
   .العامة  والنيابة الصحةوزير 
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 بان ابو عمار مات مسموما او غير مسموم فما هو رايك في الموضوع؟ س: لقد ذكرت بانكم احترتوا

لدينا ولكن   المعروفةال يوجد تقرير حاسم في الموضوع ولكن االطباء الفرنسيين قالوا انهم لم يكتشفوا اي من السموم    ج: 
 ُمَسْيس. قرير الفرنسي كان فتيه وهذه كانت شكوك عندهم والت اعضاء ابو عمار

 لديك مالحظات أو أقوال أخرى؟س: هل  

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

 

 (، وتم التوقيع عليها. 7/12/2011طليت عليه أقواله بمعرفة اللجنة واقر بصحتها وامضى في يوم )

 

 


