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 سالم فياض د.

11/8/2012 

 بعد تأدية اليمين القانوني 

 . : سالم خالد عبد هللا فياضاالسم •

 . رتبة: رئيس وزراءال •

 . الوظيفة الحالية: رئيس الوزراء الفلسطيني •

 . طبيعة العمل أثناء حياة أبو عمار: وزير مالية  •

   11/6/2002تاريخ العمل أثناء تلك الفترة:   •

 ______الهاتف القديم:  •

 0599226228هاتف الجديد:  •

 العنوان الحالي: القدس  •

   ؟ثورةبو عمار يليق برئيس دولة وزعيم أ هل كان األمن المحيط بالرئيس س: 

ا  ج:  يام ما كنت بصندوق النقد  أبو عمار  أخ  ألالتي كنت أزور فيها اولى  ألسأقسم هذه المرحلة لمرحلتين المرحلة 
معه  اللقاءات  من  كبير  عدد  يتم  وكان  هناك  مكتبي  وكان  المنتدى  في  غزة  في  تتم  الزيارات  بعض  وكانت  الدولي 

لم  و ذهب  ألتقي معه و أمور مرتبة ألنني كنت  ألن اأيام هذه اللقاءات  أ شعر  أكنت  و وبعدها كان يتم اللقاء في رام هللا  
جراءات ونفس الشيء برام هللا لم يكن  إلمن الحرس والمرافقة وكل هذه ا  االستقبال كان يتم    ، ل كن متواجد على طو أ

نني قابلته في  أ لدي المام بطبيعة الحركة بالمنتدى وبالمقاطعة برام هللا كيف يأتي الناس وكيف يخرجوا حتى أذكر مرة  
لى السلطة بشهر  إ ن دخلت  أستدرك قلياًل قبل  أن  أريد  أنا بصندوق النقد الدولي كان في تواجد أمني جيد، و أنابلس و 
لم يكن    االنتفاضةنا بصندوق النقد الدولي الجو بعد  أمور تصبح أقل رسمية بعد االنتفاضة حتى و ألبدأت احزيران  

بالمقاطعة برام هللا هذه انطباعات لشخص لم    أم دى بغزة  سواء في المنت   االنتفاضةبنفس الشيء وبنفس الرسمية قبل  
بو ردينة فقط  أخ نبيل  ألكانت بحضور ا  استثناء بدون    االجتماعاتهناك ولم يكن موجود باستمرار وجميع    يسكنيكن  

  ، بو ردينةأ ال غير ومرة واحدة كان نبيل شعث موجود ولكن معظم المرات الشخص الثالث الذي كان موجودًا نبيل  
أصبح المشهد أقل    ولكن  بصفتي ممثل صندوق النقد الدولي فكان يوصلني للبابعالية من الرسمية    كان في درجةو 

سأله ومعظم األوقات  أ أصبحت أتردد أكثر وأحضر اجتماعات القيادة وأمر عليه و حيث أنني  رسمية بعد االنتفاضة  
حيان بالليل متأخر قلما في النهار  ألاوفي بعض  مر عليه وقت القيلولة بعد الظهر ألنه الوقت األسهل عمومًا  أكنت  
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مناخ  وبانطباعي قلة الرسمية بعد االنتفاضة وهذا يشمل األمن بسبب تغير ال  ،في الصباح اال في حال االجتماعات
، ولكن لم أكن  عنده   مضي وقت أكثرأنني أصبحت  أ ضيف  أخر وربما  آي شيء  أالعام بعد االنتفاضة وليس بسبب  

وعلى سبيل المثال أذكر ذات مرة    ، رجة كافية من الرسمية لشخص رئيس دولة كأبو عمارن هناك رسمية أو دأشعر  أ
ول المقاطعة آلخرها روحة ورجعة والمقاطعة  أ كنا نمشي تشويط من  و بو عمار يتمشى بعد الظهر  أ بعد الحصار كان  

بنا بالروحة والرجعة وفي أمن موجودين ولكن ليسوا    بيدي   اً نا قلت له الدنيا مكشوفة وهو ماسكأو مكشوفة     محيطين 
بالشتا فترة  العمارتين    ءوفي  بين  بمنطقة  يتشمس  يجلس  عند  كان  اليوم  يوجد  كما  السطح  على  أمن  يوجد  فكان ال 

بو عمار كما هو الحال اليوم عند الرئيس  أمني محيط بالرئيس  ألم أكن أشعر بوجود جو رسمي و و بو مازن  أالرئيس  
علم اذا كان هناك أحد كان  أ ال  و بالجملة عنده    يدخلواكان الناس  و عنده    اً كون موجود أ ، وبالمناسبات كنت  بو مازن أ

قول  أن  أستطيع  أ نا ال  أويدخل عنده ناس ويخرج عنده ناس ف  اً كون موجود أيفحص من يدخل ومن يخرج ومرارًا كنت  
نه كان يوجد ماكنة في الخارج لفحص من يدخل عند  أ ذكر  أعلى االجراءات التي كانت تحدث وال    نني كنت مطالً أ

 . الرئيس 

بيدك أم هو من يضعه  س: الجرسون الذي يعمل لك قهوة وشاي ومشروبات عندما يقدم لك الكأس هل تتناوله  
   لك؟ 

 هو من يضعه لي بنفسه.  ج:

 هل تثق به؟و س: 

 تاركها على رب العباد. مور ألفكر كثيرًا بهذه اأبو عمار ال أ نا مثل الرئيس أج:  

 سه ويرى ماذا يعمل؟  أس: هل يوجد شخص عنده بالمطبخ جالس على ر 

لم  أج:   و أ نا شخصيًا  المواضيع  هذه  في  لك  أن  أ نا خجالن  أتدخل  لم  أ قول  المواضيع  أ نني  بهذه  كنت  أ هتم  علم  أ نا 
 علم. أ ما غير ذلك فال أو كذا أو توقيع كتاب أبالشيء الظاهر كالبريد  

 مامه؟أبو عمار من كأس حصا اللبان التي كانت أن شربك  أ هل صدف س: 

 ال لم يعطني منها.  ج:

   ن رأيته ضيف أحدًا منها؟أصدف و س: هذه الكأس بالذات هل  

 ال أذكر.  ج:

   من قطعة الدجاج؟  وأ  صدف وأطعمك من الذرة كان أمام الرئيس دائمًا ذرة وقطعة دجاج اما سمك، هلس: 

 ال أذكر. ج: 
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 س: هل أطعمك من قطعة السمك؟  

 شياء كثيرة. أ كان يعطينا ج: 

 س: هل أطعمك من قطعة الدجاج أو السمك تحديدًا؟  

 ال أذكر، ولكنه كان يضيفني من صحنه. ج: 

ن تصرف لهم مبلغ لشراء جهاز أو ماكنة لفحص الطعام ألبو عمار هل ستصرف  أ س: لو طلب منك أحد االخوان  
 لهم؟

 بهذه المسألة. ن يكون في تردد  أبكل تأكيد مئة بالمئة ال يمكن ج:  

 س: هل طلب أحد منك ذلك؟

 ال لم يطلب. ج: 

 ؟البداية من  تحقيق  يوجد تقصير لعدم تشكيل لجنةهل كان  ك س: بتقدير 

هني الوحيدي أما لجنة أمنية بمفهوم رسمي فال،  ذكان في لجنة طبية المسؤول عنها وزير الصحة  الذي أعرفه أنه    ج:
 ن هناك تقصير.أن يكون هناك تشكيل لجنة ومن الواضح  أشيء أكيد أنه كان من المفترض 

   بو عمار دون أن يكون في رفع غطاء أمريكي أو دولي عنه؟ أبتقديرك الشخصي هل االسرائيليين قتلوا  س:  

، ألنه اذا أخذنا ماذا يحدث اليوم على سبيل المثال من حوار بين اسرائيل  االحتمالستثني هذا  أ ن  أستطيع  أ ال    ج: 
نرى  أو  ايران  يهدوا  أمريكا حول  لكي  وزير  يرسلوا  لكي  يسعوا  االمريكان  بشكل  يعملوا  ال  فهم  ن  حتى  أشيء  حادي 

بو  أ بينما في ما يتعلق بحدهم  تاريخيًا بعض المسائل التي بينهم على مستوى عالي التي االسرائيليين يتصرفوا بها لو 
بأن شارون كان ملتزمًا   ولكن يقالنا لست على اطالع مباشر على الموضوع ال يوجد عندي دليل بالقصة  أعمار  

على الطريقة التي تصرفت بها    ثني االحتمال بناءً ست ن أأ ستطيع  أ ذى بأبو عمار فال  ألبأن ال يلحق ا بقرار االمريكان  
 أعطي االحتمالين قد تكون أمريكا عندها خبر ولكن ليس بالضرورة. و و شاوروا أحد أخذوا اذن أ  هم اسرائيل بالضرورة أن

 ال دخل لنا؟بو عمار وقالوا أ كانوا قد رفعوا الغطاء عن  إذا قصده  أكان معهم خبر ما   إذا س: ال أقصد  

لم يكن سرًا ما هو موقفها    األب   مريكية برئاسة جورج بوش ألنعم هذا أمر واضح ومتداول، من البدايات االدارة ا  ج:  
ن يتعاملوا  أنهم ال يريدوا  أن واضحًا من اليوم االول  بو عمار كاأ بو عمار أساسًا بالطريقة التي تصرفوا بها مع  أمن  

اطالقاً  الطرق  و   ،معه  بكل  لقاءه  تجنبوا  المتحدة  لألمم  العامة  الجمعية  في  المتحدة  لألمم  زيارة  أخر  في  كان  عندما 
خر لقاء حدث معه على مستوى رسمي من االمريكان كان زيارة كولن باول  آ في لقاء و   لم يكن ى بالممرات  الممكنة حت

عام   ربيع  تواتر    2002في  ما  له حسب  قال  ما  بالكالم   ومن جملة  موجودين  معه  كانوا  الذين  االخوان  نقاًل عن 
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فمن  قال له انظر لي جيدًا قد أكون أنا آخر مسؤول امريكي تراه، بهذا المعنى  ( لم اكن بالسلطة في ذلك الوقت  )ألنني 
 موقف منه ورغم كل ما بذل لتغير الواقع لم يتغير.  أخذوانهم أالواضح  

هل   بتقديرك  الس:  اأ معقول  من  بالموقف  قد ساهم  العرب  بعض  يكون  لم  ألن  أنهم  أو  الموقف  مريكي وشجعوا 
 ير هذا الموقف؟يتغ  جلأمريكا من أيضغطوا على 

كان يسأل  ها من زاره من الزعماء العرب ومن  كل الذي حدث فيأثروا على هذا القرار ألنهم خالل كل تلك الفترة و ج:  
خصوصًا عمر  ن المصريين يأتوا  اكانوا االخو   2003  ، خالل فترةو يتصل به أكان يسأل عنه    اً حدأن  أعنه ال أذكر  

الغيط  سليمان لم  وأبو  بعدها  يأتي    ولكن  أحدًا  مؤشريعد  ذاتها  بحد  وهذه  إطالقًا  مقاطعة    ، علينا  هناك  كان  وطبعًا 
ال من  أحد  يكن  لم  الفترة  تلك  في  وأذكر  عمار  ألبو  إال  م شاملة  يقابلوه  الغربيين  من  بسؤولين  محدودة  استثناءات 

الذي عقد في   القمة  أبو عمار شارك في مؤتمر  األوروبيين، وأسوء تجلياتها برأيي في واقعتين.. واقعة عندما األخ 
مماطلة    رفض بشار األسد أن يلتقي مع أبو عمار إال بعدعقد مؤتمر قمة ف  اً أصبح بشار األسد رئيس  بعد أنعمان  

ن يحضر قمة بيروت، وأكثر شيء كان ألسف والواقعة الثانية عندما منعوه من  وواسطات جلس معه بفوقية وبدأ يتف 
عن أبو عمار لجورج    تكلمتنا  أ، و يحز بنفسي شخصيًا عندما كنا نسافر ونعود ونجده جالس في مكانه فكنت أكتئب 

مر  أسافر  أدما  بو عمار ألنني عن أ سياسة وطنية في احتجاز   ليست فقطبوش في مكتبه قلت له عندي مشكلة أخالقية 
 سلم عليه وهو جالس في نفس الغرفة هذا ال يجوز هذا رئيسنا. أل مر أعود أ ألودعه وعندما 

وقال له يا  شهور    5-  4ب     ن الرئيس مبارك اتصل به اخر اتصال قبل وفاته حواليأ س: في أحد الشهود يقول  
 بو عمار سلم السلطة، هل لديك فكرة عن الموضوع؟أ

 الموضوع. علم عن أ ال  ج:

ن تخرج ولكنك  أ مريكي وطلب منك  أحد  أخير اتصل بك  أل ثناء تحاصرك مع الرئيس الحصار اأنه  أس: هل صحيح  
 رفضت؟

في    قادمت  ننا ك أن الحصار سوف يطول  ألم نكن نعلم  ول في البداية  أل نعم صحيح، اتصاالت كثيرة من اليوم اج:  
الى  كسي حتى يبقى معي  ابت  أحضر واغادرفترة  لداني وكنت في تلك ا ول ليلة من الحصار ألنه كان في اجتماع مع  أ

لم  و نفسنا لنغادر فوقع الذي وقع  أوالتغى االجتماع فكنا نحضر  غادر فوقعت عملية في اسرائيل  أ حضر االجتماع و أ  أن
سيطول الحصار  كان  اذا  فكرة  لدينا  باو   ،يكن  رمزي  جاء  الليلة  نفس  ل ألفي  من  بمغادرة  سمحوا  وقال  من  ول  يسوا 

ن في تلك الفترة اذا كان  أساس فيها  ألذهب وبعدها مباشرة حدثت عدة اتصاالت واأن  أريد  أالمقاطعة فقلت لهم ال  
فكان في تلك الفترة في اجتماعات مقررة سلفًا تحدث كل سنة مرة وهي  حد سيأخذ حسن النية ترتبت عدة اجتماعات  أ

والب  الدولي  النقد  لصندوق  السنوية  كنت  االجتماعات  التي  الدولي  الحصار  أ نك  يحصل  لم  لو  اليها  ذاهب  هذه  و نا 
اليها يذهبون  المالية  امر مألوفو   االجتماعات وزراء  اليهاأ و   هذا  بمسؤولين  أل   نا كنت سأذهب  نتدب  أل  مريكانألتقي 
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، وذهب وفد  ذهب ألنه لم يكن عندي عمل أ كن  ألم  و ذهب لواشنطن  ألدعيت    بأسبوعينصبحت وزير  أ ن  أبعد  بالزيارة  
وقت   أذهب  أن  االتفاق  وتم  الداخلية،  وزير  منهم  وقتها  اقتراب    االجتماعات في  وقت  وفي  واشنطن،  في  السنوية 

أ   االجتماعات  الدولي  ون كثير   شخاص كلمني  البنك  السفر   منهم رئيس  لم    وشخصيات فلسطينية.. وبقينا نؤجل  حتى 
األخير من فلدمان    االتصال، وكان  وكان أبو عمار يقول لي اذهب  االجتماععندما اقترب موعد  و   يبقى وقت للتأجيل 

الفرصة   هذه  لي  وقال  عليه  أصرخ  وكنت  كثيرًا   الكالم  في  عليه  احتديت  ويومها  القنصل  بأعمال  قائم  كان  الذي 
العاجز  اإلدارة  أن  إدارتك  "بلغ  له بصوت عالي  وقلت  اآلن  تذهب  أن  اإلسرائيلية  األخيرة ويجب  الدبابات  تبعد  بأن  ة 

القصة    ماي  ل  وقال  وأبو عمار عّصبخمسين متر عن المقاطعة ال يرجى منها الكثير وأنا ال أريد أن أذهب إليكم"  
وكان  الوحيدة التي سكت فيها ولم يراجعني وتأثر بهذه القصة كثيرًا ولم يقل لي أن أذهب،    ة وبعدها سكت وهذه المر 

 من هذا النوع.كثيرة  اتصاالتفي 

أجل    االتصاالتس:   من  أم  حياتك..  على  خوفًا  تذهب  أن  يريدوك  بأنهم  فيها  تشعر  كنت  هل  تحدث  كانت  التي 
 حقيقة.. أم ليس لها عالقة بموضوع الخوف على الحياة؟   االجتماعات

أنهم يريدوا التخلص منا وبعدها    اعتقدنافي تلك الفترة كنا تجاوزنا هذه القصة والسبب أنه في ثاني أيام الحصار  ج:  
قبل بالمنطق الذي يقول أن  ألم أكن أفكر بهذه الطريقة.. واألمر ليس بالسهل أن أفكر فيه بطريقة تحليلية.. وأنا لم  

 .  كل من األشكالأخرج من عند أبو عمار قبل نهاية الحصار بأي ش

 س: هل لديك معلومات عن مي الصراف؟  

 ال ليس لدي أي معلومات. ج: 

 س: أليس غريبًا أن مسؤول حرس الرئيس يوسف عبد هللا ال أحد يملك رقم تليفونه؟  

   نعم غريب جدًا، وخاصة حتى اليوم وفي ضوء كل ما حصل.ج:  

 ؟عمار مد يده عليه..  ما هو السببحدث مشكلة بين أبو عالء وبين أبو عمار.. وأبو س: 

متردي والوضع بشكل عام    كان  والوضع األمني  احتقانولكن هذا الموضوع تحديدًا سبقه فترة    اً نعم كنت موجود ج:  
وكان مؤتمر سيعقد في نيويورك عن شيء له عالقة    ولكن هي على خلفية األوضاع المقلقة وال أستطيع أن أحكم    قلق

وأنا نصحت أبو عمار بأن    وأنا كنت بصراحة من دعاة عدم الذهاب إليه  2004بالمانحين وأعتقد أنه كان في بداية  
دعاه أبو عمار للبت في هذا الموضوع وكنت أنا واألخوة نبيل شعث    اجتماعال نذهب ونتلّبس موضوع.. وكنا في  

، وفي النهاية ما حدث بين األخ  وحسن أبو لبدة وصائب وكان معه شخص من دائرة شؤون المفاوضات وأبو عالء  
تحسس من تصريح أو كالم صدر من    قد  أبو عالء واألخ نبيل على شيء ليس له عالقة بالموضوع وأعتقد أنه كان

   مار وحدث ما حدث... األخ نبيل.. واألخ أبو عالء احتّد على نبيل وصرخ عليه وهذا استفز األخ أبو ع
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حصل أثناء    اجتماع خوان اآلخرين على خلفية  وأبو عالء وأبو مازن وبعض اال  توتر بين أبو عمار هناك  س: كان  
أبو    يكون   أو أن  المطالبة برئيس وزراء  الجو العام فلسطينيًا يتضمن الحصار في بناية سميت بناية العار وكان  

... هل تعتقد أن هذا الجو العام ساهم في زيادة وضع أبو عمار النفسي أنه وصل إلى حالة  عمار رئيس وال يحكم
   ؟باالكتئابقال أحد الشهود أن أبو عمار مات   كما

كان   ةألحد.. ولكن في تلك المر   ، وهو لم يكن يظهرأبو عمار مرة واحدة لديه شعور بالمرارة فقط  رأيت يمكن أنا  ج:  
   في عيد ميالد وقام بطعن الكعكة بقوة وكانت أول مرة أراه في هذه الحالة. 

 س: هل شعرت في يوم من األيام بأنه كان يتألم ألن هناك تآمر فلسطيني عليه؟  

شخص اسمه ديفيد  وكان هذا الكالم على خلفية زيارة ل  قيادة   اجتماعكان في    2002مرة واحدة وحدثت في عام  ج:  
مع ديفيد وأنا    اجتمعواخوان الذين  أن بعض االوبلغه كالم عن طريق الرسون في ذلك الوقت    من اإلدارة األمريكية

كان أبو عمار يتكلم بصوت منخفض وقال لألسف الشديد أن  ، و 2002-7شهر  كنت معهم وأعتقد أن هذا حصل في
   بالسوء ما عدا أخوكم سالم هو الوحيد الذي دافع عني.خوان الذين جلسوا مع ديفيد ذكروني اال

لك   كان  عمار  أبو  األخ  مع  الحصار  في  وأنت  فك    اتصاالتس:  أجل  من  سخرتها  هل  األمريكي..  الجانب  مع 
 الحصار عن أبو عمار؟  

كن  أنا لم  أمندوب فلسطين في المجلس و   ةناصر القدو د.  من وكان  ألوحدث مشروع قرار من مجلس ا  بالتأكيد، ج:  
و  أوهذا القرار لم ينتبه عليه الكثير وبعد هذا القرار بيوم    ة د مساعد ريبو عمار يأعرف ناصر لكن كان يتصل ويقول  أ 

هم اليهود    ةمور كافألومن يوثق هذه امتردد  كان  عمار  أبو  بالموضوع و   ةيومين انتهى الحصار وكان نوع من المجازف
عند    ة موال محجوز ن نستأنف العمل وكانت األأردنا  أن انتهى الحصار  أذلك هو عاموس جلعاد وبعد    يقال لومن  

التي كنا    ةنا من الجانب الفلسطيني وأعاد لي كل النصوص القديمأ مريكي و اليهود وكان من يفاوض هو السفير األ
المتاح بالحصار بكل الطرق  بها وكنا نتدخل  ت  ةنتحدث  يزا رايس  لوثيق اجتماع من قبل كوندا وفي بعد الحصار تم 

  ن حصل الحصار ذهبت الحقاً أوبعد    ةبو عمار كان يتعامل بثقه عاليأو   ةرتس من حوالي سنآوانتشر في صحيفة ه
بو عمار  أوكولن باول ولم يكن على الجدول دك شيني وانا تكلمت مع  ليزا رايس  واجتمعت مع كوندا  10في شهر  

بذلك  أو  مازن رئيس حكومأ صبح  أ ن  أوبعد  خبرته  الجدول  جلست  و لى واشنطن  إ ذهبت    ةبو  في  يكن  ولم  رايس  مع 
بيننا  إذهب  أبيننا لكي    ةمغلق  ةن تكون الجلسألتقي ببوش وطلبت مني  أني سأموجود   مطول  لى بوش وكان الكالم 

نا كانت  أ يي بذلك و أ وسط وطلب ر تي لزيارة الشرق األأ نه سوف يأنه قال لي  أ ومن ضمن الكالم    ة وكانت رايس موجود 
بو  أتكلم عن  أ ن  أجل  أنا كان هدفي من كل اللقاءات واالجتماع من  أ و توقع ذلك منه  أني لم  أل ني ضحكت  أاجابتي  
ورايس خالل    تاح لي فرصة الكالم والحديث ي نه لم  أ بسبب    تكلم عن الرئيس وذلكأنني لم  أل بالتقصير    وشعرتعمار  

بو  أعندي رئيس اسمه    وقلت لبوش أن  ،كلمها عنهأكنت    ني دائماً ألبو عمار  أ ريد الكالم عن  أانني    شعرتاالجتماع  
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ووطنيه بالعمل في هذه   ةخالقيأ نا عندي مشكله أ عطيه تقرير االجتماع و أ سلم عليه و أ نا عائد وأودعه أنا خارج أعمار و 
   . بو عمارأجل  أمن   أي شيءولم ننجح في وقال لي ننظر في ذلك   ةالطريق

 بو مازن ؟  أ و عن أبو عالء  ألك بوش عن  أهل س  س:

   ال  ج:

 وهو يتكلم معك في اخر مره؟عندما كلمك بالمستشفى بو عمار  أ تجاه   شعورككيف كان  س:

  ةسهى موجود   ة خر مره قبل السفر وكانت السيدآ يت الرئيس فيها وعندما التقيت الرئيس  رأ خر مره  آشعوري مرتبط ب  ج:
والكالم    ةوباالستمراري  ة بالغريز   يعيشبو عمار كان  أ و   سريره جلسني على  أشار لي و أبو عمار قد عرفني و أن  أقدرت  

نا كنت على  أعي  مم الرئيس  ا تكل موعند  ةالذي قاله الرئيس لم يكن منسجم مع بعضه البعض لكن كان حديثه ببشاش
أنه قال لي خذ بالك  الجوهري الذي تكلم به الرئيس هو    أتكلم مع انسان وضعه صعب والشيءنني  أيقين وعلى علم  
   .لبنانمن اخوانك في  

 ر رزق؟  شخص اسمه بيهل تعرف  س:

   . بالبدايات في قصة تلفونات ة مع السلط ةن له عالقات ماليأعرف  أ نعم و ج:  

 مع الموساد االسرائيلي؟   ة نه من جماعة سمير جعجع وله عالقأ هل تعلم  س:

   .عرف أ ال  ج:

 خاصه مع سهى؟   ة ن له عالقأ هل تعلم  س:

   .لكن ال ترتقي الى مستوى التصديق  ةكون قد سمعت اشاعأن  أيمكن ،  ال  ج:

 به؟   ةالخاص ةهل تعلم كم هو المبلغ الذي دفع له هو والمجموع س:

   .خذ هوأم هو نصيب ما  أ  ةن هذا حجم الصفقإعلم  أ مليون دوالر ال  16اذكر رقم يمكن   ج:

 بو عمار؟  أهل كان هناك مبلغ شهري لمكتب الرئيس  ةعندما استلمت وزارة المالي  س:

   .واثنين مليون شيكل كل شهرمور على مليون دوالر رست األ ج:

 بو عمار بتغيرك؟  أيفكر    ألم  ةمريكيأعلى رغبه  بناًء   جئتنك  أبعض الكالم    سمعنا س:

   .هذا القبيلمن بو عمار قد قال كالم أ ن الرئيس أعلم ال من قريب وال من بعيد في أ لم   ال، ج:

 من جميعها من البنوك؟  صرف رواتب قوى األت بأن ما الغرض من قرارك   س:
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نا من وجهة نظري  أبو عمار غير موافق عليه و أهذا القرار كان الرئيس قد تكون محل خالف و  ةيوجد قرارات كثير ج :  
القرار صائب  أعرف  أ كن  ألم   ن هناك  أن هناك البعض من يقول  ألكن كان القرار بسبب      ، غير صائب   أم ن هذا 

هم القرارات التي طبقت  أ قل من المبلغ الموقعين عليه وهذا القرار لم يكن من  أو يأخذوا  أموظفين ال يأخذوا رواتبهم  
بو عمار ومن أمين حداد من مكتب  ألنا صغت كتاب  أو بو عمار لم يضغط على الموضوع بشكل كبير  أو   ةبالسلط

نت مسؤول عن البنوك هذا الكتاب  أ ونك  كو منع تجول وقلت له  أكنا بالحصار    انعتقد  أ الفاكس الخاص بالرئيس و 
البدايأ مني من    وليس يخرج منك   العمل من  البنوك ومن    ةجل  الكتاب على  قلت ووزع  ما  الصحيح وعمل  بالشكل 

بو  أ صندوق االستثمار و   اسمه  صبحأ والذي    ن تشكل خالف هو موضوع البترولأمور التي كانت يمكن  صعب األأ
بو عمار وليست بعد  أ التي جرت حصلت في حياة  ة االصالحات الماليرض بي  و عمار ولو لم يكن راضي لخسف األ

   .وفاته

 وصل له السم؟  أما  اً حد أن أبو عمار  أسر لك الرئيس  أس: هل  

ن تسوء حالة  أقبل حوالي شهرين من    ة خير أل ا  ة خر النهار وفي المر آبو عمار في  ألى الرئيس  إ ذهب  أ نا كنت  أج:  
بو عمار من  ألى  إذهب  أمغلق من الخارج  وكنت    ةلى الرئيس وكان مقر المقاطعإيام ذهبت  وفي بعض األالرئيس  

اتصاالت وك الرئيس  أ نت  ادون  مع  مواعيدي  الساعغلب  بين  الرئيس  أوكنت    مساءً   5.5ة  والساع  5  ةما  مع  جلس 
الدكتور رمزي وس المقاطعإ لته عن سبب  أ لوحدي وطلبت  الرئيس  أخبرني  أ   ةغالق باب  تعبان ودخلت  أن  بو عمار 

عياء قال الرئيس  لته عن سبب اإلأوس  ة عياء شديد إ على الرئيس وعلى غرفته وكان خارج من الحمام وكان في حالة  
   .وبعد فتره تحسنت صحة الرئيس نها االنفلونزا  أ

 ؟  حد يعطي الرئيس دواءأو هل شاهدت  أعطيت الرئيس دواء أ ن  أ هل حصل و  س:

   . االطالقعلى  ال  ج:

 يام منك نقود؟  ألهل طلبت الحراسات في يوم من اس: 

 ج: ال  

محمد رشيد    بو عمار وتحديداً أ لبعض الحراسات على    اً ن بعض الناس كانوا يدفعوا نقودأ حد الشهادات تقول  أس:  
 ؟ةنوا يأخذوا النقود عند حسن سالمنه مسك كشف لبعض من كاأو 

   . علم بذلكأ ال  ج:

 ولى حول ياسر عرفات؟  أل ا  ةبالدائر هل تثق  س:
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بو عمار وحاالت  أ خر الليل مشاكل في مكتب  آ رى في  أي وكنت  أي فيهم نفس الر أمن ولم يكن ر ألعلم باأ نا ال  أ  ج: 
العربد  البعض و   ةمن  المأبو عمار كان يضم كل  أ فيما يخص دخول  الفكاهي  ج صناف  سياسي  وال لدرامي  واتمع من 

   .علمأ ال  ةمنيأ ةزعر عند الرئيس لكن من ناحيمن أكم أفكرت بوجود   صناف يمكن انيألوكل ا

من    س: قتلوا  العالم  مستوى  على  المسؤولين  بعض  يوجد  خبرتك  الناس  أحسب  بإقرب  تشك  هل  من أليهم  حد 
 بو عمار؟  أ ولى من حول الرئيس أل ا  ةالدائر 

   . حدأشك بأ نا ال أ  ج:

الطلب  أ بماذا تفسر رفض    س:  تعين دحالن ورفض مشروع  قرار  الموظفين  ديوان  منها  القرارات  بو عمار بعض 
التي سماها الرئيس    ةن العمار أ لى سؤال هو  إ وهذا يقودنا    االستقالة دى الى  أالذي طلب منه بنقل صالحيات مما  

فيها  أ الذي حصل  االجتماع  هل يصل  االسم  بهذا  الفلسطيني  الشعب  العار وعرفها  بعمارة  عمار  الطموح  إ بو  لى 
 ن يفي بشروط القرار الدولي ورفع الغطاء االمريكي واالسرائيلي... الخ؟  أ لى الحد إ الشخصي 

  2002عام    بو عمارأو   عمار مات مسموماً بو  أ ن  أ  واالحتمال األكبرن يتوفى  أقبل    بو عمار تم اغتياله سياسياً أ  :ج
بو عمار لم  أ ن  أوالدليل على كالمي    ةكانت سلبي  ةالبعض من الشعب كان يعتقد االنتفاض  لم يكن شعبياً   2003و  أ

ن يجلسوا في عمارة العار وكان الشعور ال تلمسه  أشخاص استطاعوا أل ن هؤالء اأهو  ةالمطلوب  ة لى الدرجإ  يكن شعبياً 
  لتسعينات والجو والمناخ تغيرت شيء صبحوا وزراء وامراء ال تلمس هذا الشعور كما كنت تلمسه في اأ في البعض من 

 .ما

 ومتى؟   ة لى الخزينإ وهل معبر كارني  ة لى الخزينإن البترول والتبغ يذهب  أفاوضت على   لقد  س:

لى الرئيس تقرير بمئات الماليين من  إحيث كان يرسل    اً غا رحمه هللا بالغ فيه كثير آلحمد اأمبالغ فيها و غ  بال الت  ج: 
كبر من التبغ  ألكبر بكثير من حجمها واأب  ةالشواقل من التبغ وحده ويكون بالجمارك وبجمارك اسرائيل وتبين القص

صندوق االستثمار الفلسطيني  باسم  صبحت فيما بعد  أ تي  ال   ةالعمليات التجاري  كبر منها االثنتين هيألالبترول واهي  
السرق وكانت  فساد  عملية  هو  كارني    ةوكارني  لمعبر  يكن  ولم  بشكل طبيعي  واضح  كارني  معبر  ي  أوالفساد على 

   .ة مردود على الخزين

 ؟ةلى الخزينإ يرادات معبر كارني إ ي من القرارات التي تضمن عودة أبو عمار أعطى  أ هل   س:

   .بو عمار حول ذلك الموضوع أنه كان توجيه من أ ذكر أ ال  ج:

بو عمار حوالي مليون دوالر واثنين مليون شيكل هل هذا المبلغ غير المبلغ المتواجد  أ مكتب    ذكرت أن موازنة   س: 
 الدكتور يوسف العبد هللا؟   حقيبةفي 
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  ة والدكتور يوسف كان يصرف النثري  ةهو الدكتور رمزي ونحن عندنا عنوان واحد للمالي  ةجابمن يعرف هذه اإل   ج:
   .بشكل مباشر 

 ؟  ةهل كان يوجد وصول وفواتير بالمبالغ المصروف س:

الرئاسأن رمزي كان يقول  ألال يوجد فواتير  ،  ال  ج:  الفواتير عند  الحقيبة)   ةنه تحفظ هذه  نها كانت تدفع  أل (  أموال 
   .شخاص واليوم ال تحفظ عندهم ويوجد مراقب ماليأل

 خرى؟  أهل لديك اقوال ومالحظات  س:

 . خرآي استفسار نا جاهز ألأ ال و  ج:

 

(، وتم التوقيع عليها8/2012/ 11تليت عليه أقواله بمعرفة اللجنة واقر بصحتها بتاريخ )  

  


