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 عبد الجواد صالح  

2-2-2013   

 بعد تأدية اليمين القانوني  

   صالح عطا حمايل  عبد الجواد: االسم

  عضو لجنة تنفيذية سابقالرتبة: 

   كاتب العمل الحالي: 

  بقاذية، وعضو مجلس تشريعي، ووزير سيف تنعضو لجنة طبيعة العمل مع األخ أبو عمار: 

   منذ أوائل الخمسينات من القرن الماضيتاريخ العمل مع األخ أبو عمار: 

  0569549352رقم الهاتف: 

  0599549352الهاتف القديم: 

 شارع تل الزعتر    –البيرة العنوان:  

 ما هي النتائج التي وصلتم لها في لجنة التحقيق السابقة في ظروف استشهاد األخ أبو عمار؟  س: 

لتولي رئاسة  )رئيس المجلس التشريعي( في ذلك الوقت  أنا في الحقيقة استغربت عندما رشحني األخ روحي فتوح    ج: 
عرفات  ياسر  الراحل  الرئيس  بوفاة  التحقيق  جميع  لجنة  ِقبل  من  لي  المعارض  الموقف  هو  استغرابي  سبب  وكان   ،

وقال  إلى أن جاء أحد زمالئي من حركة فتح    ،بتولي أي من مسؤوليات المجلس مّتخذي القرار في المجلس التشريعي  
المعارض أن موقفك الشخصي    اعتقدواوفي الوقت نفسه    لدى شعبنا تريد االستفادة من مصداقيتكم  لي "يبدو أن القيادة  

." وأنا برأيي أن من اعتقد ذلك  إلى تقرير بدون إدانة ألي أحد بأن يؤدي سير التحقيق برئاستك  سيسمح  للرئيس الراحل  
في محاولة  ة عربية شقيقة  قامت دولعندما كنت عضوًا في اللجنة التنفيذية  وهو    .. ونسي حادث مفصلينسي التاريخ  

التنفيذية  انقالبية   اللجنة  رئاسة  عمار(  استهدفت  رئيس)أبو  للمنظمةلتعييني  عمار    ًا  أبو  الراحل  الرئيس  من  بداًل 
وبرفضي  ورفضت المشاركة في هذه المؤامرة  إلفشال المؤامرة  لهذه الجهة أو تلك  وحسمت صوتي الذي كان المرّجح  

التي  خارج إطار األدوات الديمقراطية    بمؤامرةبتبني قرار إقصاء الرئيس الراحل  ولم أبرر خالفي معه    ُأفشل االنقالب 
وقال "يجب    كالمه ليوجه السيد أحمد عبد الرحمن  جنة التنفيذية بعد فشل االنقالب  ل، وفي أول اجتماع لل تتيح ذلك

تمس مستقبل  . نعم أنا اختلفت مع الرئيس الراحل حول قضايا  "لموقفك الشجاع  نعّلق نجوم السماء على صدركأن  
للتضحية بحياتي في    وليس بسبب دوافع شخصية   ومسيرتها وشعبها  القضية  استعداد  ذاتية، وكنت ومازلت لدي  أو 

أو حياة أي انسان فلسطيني وذلك    ومعرفة اليد العميلة التي استهدفت حياتهيال الرئيس أبو عمار  تسبيل كشف سر اغ 
على   الحرص  منطلق  كإنسان ضمان  من  الفلسطيني  النضالي    لالغتيالمعرض    أمن  موقفه  االحتالل بسبب    ضد 
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.  يشكل جريمة حرب  والذي  بدون محاكمة  االغتيالمن  النظام السياسي الفلسطيني  واألهم من ذلك الحفاظ على أمن  
 .. ولكن احترامي لمحاولة معرفة وواليتها الدستورية منتهية  غير شرعية  بقرار من مرجعية  وأنا اعتراضي بسبب عملكم 

   . هو الذي دفعني للحضور من قتل الرئيس عرفات

وزمالئي أنا  بتغيير   ُوجهت  اللجنة  اللجنة   أعضاء  التكليف  مهمة  كتاب  جاء  المجلس    حيث  رئاسة  ِقبل  من  الموجه 
وفاة    هو البحث في مالبسات   بينما قرار المجلس  في التقرير الفرنسي  لدور اللجنة في التحقيق  لرئيس اللجنة بتحديه

 .  وبدأنا عملنا  بالتصحيح ميوثم هذا بعدما جاءنا الكتاب الرس،  الرئيس 

الحالية  اللجنة  تتمكن  أن  أمامها  وأتمنى  شهادتي  أقدم  القضايا  التي  هذه  مواجهة  يلي:    من  ما  أهمها   ومن 
بنشر التقرير    إال بعد تهديدي  بعد أن جرى تسليم التقرير  في أول جلسة كالعادة عرض تقرير اللجنة    لماذا لم يجري 

المجلس التشريعي أنني سأقوم بعمل   س . وأنا قلت لرئيالمجلس وليس من داخل أروقة ر صحفيمؤتمللعالم مباشرة في 
والصحفيين من    ومحطات التلفزة   لوسائل اإلعالم   سمحلماذا لم يُ   ، فدعى المجلس ولكنوأعلن التقرير  مؤتمر صحفي

 .  بوضوح للحكومة اإلسرائيلية  للعلن، والتقرير استند على حيثيات تشيرومباشرة  تفصيلياً  نشر التقرير 

تم   حاليًا  لماذا  تقريرويتم  المسؤولين   تجاهل  جميع  ِقبل  من  التقرير    المجلس  هو  واضحبينما  بشكل  أعلن  أن    الذي 
الرئيس  اغتيال  وراء  و إسرائيل  بقول  ،  استشهدت  الدم أنا  نيويورك  خبير  جامعة  قال  في  بالتأكيد    أن  عندما  الفرنسيين 

   .في وفاة الرئيس عرفات عن المعلومات الحقيقية ظرولكن هناك حيستطيعون معرفة سبب الوفاة  

مع   الصحة  يّ وزير   ريريّ من بينها تق  المختلفة  عن التقارير الطبيةعن اإلعالن    ت حكومة السيد أحمد قريعألماذا تباط
الحاالت هذه  مثل  في  والخطيرة   أنه  بيانات صحية  المهمة  اصدار  يومي  يتم  و بشكل  من    أعلنت،  أيام  بعد  الحكومة 

 .  2005-11-12بتاريخ  الفرنسي   عن التقرير الطبي البرلمانيةتشكيل اللجنة  

   . إلثبات وجود السم  منذ البدايةبأخذ عينات من الرئيس لماذا لم تقم الحكومة 

كل  من إمكانية معرفة    جامعة نيويورك  كلية الطب في  لمدير قسم علوم الدم في   لجنة المجلس التشريعيدت  كأوقد  
المدير سبب سم هذا  ويفسر  المرض  ،  تفسير  إمكانية    عدم  المعلومات إلى  نشر  معرفة  حظر  أو عدم    .وليس جهل 
وهذا    ض في إطار علم تفسير األمرا  ال يمكن تفسيرها  التقرير الفرنسي يشير إلى أن الوفاة حصلت بسبب متالزماتو 

إلى   السم يشير  ال إمكانية  تمضي  لم  فلماذا  الفلسطينية،  ل   سلطة  سعيها  االغتيال  كشفلفي  قضية   .  بالتسمم  عن 
  ، بينما كان الدكتور رمزي عند مرض الرئيس أبو عمار  يتم استدعاء الدكتور أشرف الكرد فوراً لماذا لم  ائل  تسوأنا أ

   .فور وصوله إلى رام للا  ةيعده بإرسال الدعو 

. ولماذا رفضت السيدة  السفر مع الرئيس إلى باريسب  هطلبلماذا رفضت السيدة سهى عرفات    تسائل  الدكتور أشرفو 
عينات   أخذ  في  طلبه  االشتراكيةسهى  الدول  إلى  الدم  لفحصها  من  العام  السابقة  النائب  يعلن  لم  ولماذا  تم  .  الذي 
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تشريح الجثمان ولم    . وقال الدكتور أشرف الكرد أنه طلبولم يفعل حيالها شيء  إليه  الملفات في هذه اللجان   تحويل 
   . ، مع العلم أنها وافقت في المرة األخيرة توافق السيدة سهى عرفات

من الموازنة  % 35حوالي  والتي تكّلف دافع الضريبةأو منفردة  مجتمعة سطينيةل ولماذا فشلت جميع األجهزة األمنية الف
أمنيةالعامة   الرئاسة    في وضع منظومة  باختراق أمن  ليس  الفلسطيني ال تسمح  السياسي  النظام  ،  فحسب وإنما أمن 

 .  الراحل  بعد استشهاد الرئيس فهل استفادت هذه األجهزة األمنية

شخصياً  أتسائل  لنفسه   وأنا  يسمح  أن  العام  للنائب  المجلس  كيف  لجنة  تقرر  أن  اغتيال    بعد  جريمة  لرئيس  حدوث 
يتم تمرير    تقتضيها وظيفته، وكيف  اجراءات قانونيةة التخاذ  يولم يقم بالمبادرة الفور   ولم يحرك ساكناً بالتسمم  السلطة  

   .ووزير العدل والقيادة السياسيةوالنيابة العامة من وراء كتف قوات الشرطة  مثل هذه الجريمة

لمنعه   ، وتمت محاولةوقدم شهادة خطيرة   ومحمد الدايه )مرافق الرئيس أبو عمار( هو الوحيد الذي أدلى بشهادته لدينا
وهددوه بلقمة عيشه ولكنه على الرغم من ذلك جاء    وقالوا له أن ال يذهب  حتى ال يقدم إفادتهالظهور أمام اللجنة  من  

   .شهادتهوقدم 

  الرئيس الراحل  وتخلص ممنهجة لبعض حراسات من أن عملية تطهير  المعلومات التي جاء عليها تقرير اللجنة  وهل  
منذ عام   بدأت  الصمت  قد تمت كجزء من  2003والتي  لعملية  تمثلت  التمهيد  لمختلف  و   برفض  التي  الشهادة  منع 

 .  اإلدارية والسياسيةالقيادات 

رفض   تفسير  يمكن  الفلسطينيين كيف  األطباء  الرئيس   كل  مرض  على  أشرفوا  اللجنة    الذي  أمام  واإلدالء  المثول 
   . الدجاني هشام طبيب األسنان ءباستثنابشهاداتهم 

لكن لم يصلنا  و لمجلس الوزراء    ن قدمها الدكتور جواد الطيبيبطلب تقارير كا  وبعثت اللجنة إلى رئيس مجلس الوزراء
 في كتاب تقريره.   التي اعتمدها مجلس الوزراء بدون الترجمات  منها شيء إال التقرير الفرنسي 

إسرائيلية    ريخ لتصريحات ابتتزويد اللجنة    اللجنة بطلب إلى رئيس لجنة المفاوضات الدكتور صائب عريقات  ت وبعث
 .  يوصل شيءولكنه لم   تهديدات صريحه الغتياله  على تشمل وحتى وفاته منذ حصار الرئيس الراحل  وأمريكية

توّص  أن  أرى شخصيًا  الرئيسسويسر المختبر  ال  لوأنا  وفاة  سببت  التي  السم  مادة  باكتشاف  لجنتكم    ي  على  تفرض 
 .  إلى أداة تنفيذ الجريمة التحقيق من أجل التوصل 

  للتحقيق في أسباب وفاة الرئيس وهيئاتها المختلفة  التقدم بشكوى إلى األمم المتحدة  طلبت اللجنة من السلطة التنفيذية  
 .  الراحل وكشفها وحتى اللحظة لم تفعل شيئاً 

 هل تعتقد أن إسرائيل وراء اغتيال الرئيس عرفات ؟  س: 

 .  تصريحات صحفية وعلنية من شارون وغيره  بناء على   ،نعم  ج:
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 باعتقادك من هو المستفيد من مقتل أبو عمار؟س:  

   .العرب و ن الفلسطينيي وعمالؤها من اسرائيل هي المستفيد األول   ج:

 بأنه خرفن؟    2004على الرئيس أبو عمار عام  سياسية هل كان هناك حملةس: 

 . ن الشيخأبو عالء ورمزي خوري وحسيمازن و  أبووسمعتها من   نعم صحيح  ج:

 ؟التشريعي   لجنةهل حققتم مع الدكتور جواد الطيبي في  س: 

 فيه أمور مهمة أن    لنا  والذي قال، ونحن طلبنا تقرير الدكتور جواد  ال، والدكتور جواد كان معنا في لجنة التحقيق  ج:
 . نهمولكننا لم نقرأ التقرير حتى اآلن ألنه لم يحتفظ بنسخة 

للرئيس  س:   أنه ذهب  الطيبي  الدكتور جواد  لغرفة جانبية إلجراء عملية ألسنان  هل سمعت من  تجهيزات  ووجد 
 ؟  الرئيس أبو عمار

 .  لجنة المجلس التشريعيأمام  هذا الكالم لم أسمع بهذا الكالم ولم يذكر  ج:

األسنانس:   ماكنة  الرئيس عرفات تمت في  قتل  الطيبي يشك أن عملية  ، واحتج على روايته في  الدكتور جواد 
اإلبر، والدكتور جواد هو طبيب  البد من تحريز  بإبرة البنج  أن الرئيس عندما يتم حقنه  حينها وقال بخبرته كطبيب  

 وجزء من لجنة التحقيق ولم يبلغ لجنة التحقيق. بماذا تفسر ذلك؟  

 .  أن يقول هذا الكالموكان من المفترض في إيضاح هذه القضية أعتقد أن هذا عجز منه   ج:

رئيس  ل  ها سلم  ذكر مشاهداته في التقارير الثالثة التي  يمكن أن يكون قد هل تعتقد أن الدكتور جواد الطيبي  س:  
 ؟  الوزراء 

 ال أعرف.   ج:

 هل وثائق لجنة المجلس التشريعي مسجلة؟س: 

 نعم مسجلة وُتكتب فيما بعد.    ج:

 ما هي الخطوات التي اتخذها المجلس أو أخذها رئيس الوزراء على ضوء تقرير لجنة التشريعي؟س: 

 ال شيء.   ج:

  في إطار السلطة   بشكل مباشر   ذلك   الذي يستطيع أن يسأل   موقع ال.. وأنت في  ذكرت مصطلحات تساؤلية أنت  س:  
 ؟التشريعية 

..  مع العلم أننا كنا قد طلبناه عدة مرات  في حينها  وكذلك رئيس السلطة رفض  رئيس الوزراء رفض أن يلتقي معنا  ج:
   وغيرهم رفضوا.
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 ؟في اغتيال أبو عمار   أيدي أجنبية غير فلسطينية  ممكن أن يستخدموا أن اإلسرائيليين  عتقدهل تس: 

 .  ي اغتيل به الرئيس أبو عمارذهذا الشيء يعتمد على طريقة استخدام السم ال ج:

 في لجنتكم؟ إلى أين وصلتم  )األردنيين أو اإلسرائيليين(  من أي جهة ما في تحركاتك هل ُسئلت س: 

 ال لم يسألني أحد.   ج:

 ما هو رأيك باألخ عدلي صادق؟س: 

وسألته عنها ولكنني لم أفهم منه    المالية  وتكلم عن قضية التحويالت   أنا ال أعرفه إنما قرأت بعض التصريحات له  ج: 
 .  شيء

 تحقيق تشكلت قبلك أو بعدك؟ ة كم لجنس: 

 نحن كنا أول لجنة تحقيق وهي لجنة التشريعي.    ج:

 ممكن أن تتغير النتيجة؟ ذهبوا مع أبو عمار  أو أشرف الكردهل تعتقد لو أن الدكتور جواد الطيبي  س: 

   .فوراً  العالج منهممكن ربما إذا كانت نوعية السم   ج:

 مرضه؟برأيك لماذا لم تهتم الدول العربية بعالج الرئيس أبو عمار عند س:  

   .الدول العربية جميعها متآمرة  ج:

 لماذا لم يساعدك محمود عباس أو أحمد قريع أو روحي فتوح؟س:  

   .أنا مستغرب من موقفهم هذا   ج:

 ما هي معلوماتك عن الدكتور سعيد دّرس؟س: 

   .ولكن عندما تشكلت اللجنة كان قد توفيأنا سمعت أنه مّتهم   ج:

 عصام الطاهر؟  اسمههل تعرف شخص س: 

 ال أعرفه.   ج:

 هل لديك أقوال أو مالحظات أخرى؟س: 

   ال يوجد.  ج:

 2013-2-2تليت عليه أقواله بحضور اللجنة وأقر بصحتها ووقع عليها بتاريخ 

 


