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 عدلي صادق  

8-4-2013   

 بعد تأدية اليمين القانوني  

   شعبان حسن صادق  عدلي: االسم

   سفيرالرتبة: 

   السفير الفلسطيني في الهندالعمل الحالي: 

   وكيل وزارة التخطيطوكنت  ،عالقة عائلية مع األخ أبو عمار:  قة طبيعة العال

   1967منذ عام تاريخ العالقة مع األخ أبو عمار: 

  0598630323رقم الهاتف: 

 الهند  العنوان:  

 ما هو رأيك بموت الرئيس أبو عمار؟س: 

، وكانوا  أن ال يتركوا أثرًا مباشراً معقدة راعى فيها القَتلة    أنا على يقين بأن األخ أبو عمار تعرض لعملية اغتيال  ج: 
الرئيس أبو    وإنهاءلضرورة تغييب    وعدة تصريحات  عدة مرات في عدة وقائع  عن اعتزامهم للقتل  وا اإلسرائيليين قد أبلغ

كان بطبيعته رجل شجاع ويعتقد    ، وكان بعض األخوة يحذرون األخ أبو عمار من التهديدات اإلسرائيلية ولكنهعمار
. واألخ أبو عمار في الفترة  إنما كان يشعر أن هناك خطر  ترث بها كفلم يكن ي  ال تتعدى التهديدات   أن األمور كلها

أو مهمة   التحدث مع أي أحد بأمور خطيرة  د ار أنه إذا أوقال لي في أحد المرات    األخيرة كان يشعر أن مكتبه مخترق 
ه إلى الحديقة  يأخذ الشخص الذي يريد التحدث مع  وفي القاهرة عندما ننزل في الفيال المقابلة للمريديانسيأخذه للقاهرة  

   .وال يتحدث داخل غرفة

تراخي   هناك  كان  أبو عمار  لألخ  األمنية  الناحية  من  في غزة  أمنيولكن  المرات  أحد  في  وأذكر  الطائرات    بدأت ، 
ووجدته في المسجد    األخ أبو عمار  معوأنا كنت بالقرب من المنتدى وذهبت لكي أكون  بالقصف للترهيب    اإلسرائيلية

المنتدى  داخل  أحد   الصغير  عنده  يكن  يكن  ولم  لم  ولذلك  ل ،  أن  يدل  شيء  إجراءاتي دهناك  منظومة  وأنا  نا  أحد  . 
ال يعرفه سوى أبو    تونس  في  في البنك العربي  تحويل مبالغ من حساب خاص  األشخاص بعث لي أوراق منها وثائق

واألخ أبو عمار لم يكن أحد يجرؤ أن يقلد توقيعه  ،  واآلخر ألحمد اآلغا، وكان هناك حسابين واحد منهم لسهى  عمار
  ألن التحويالت كلها كانت في فترات متقاربة   وكذلك المدة الزمنية  وأنا في ذلك الوقت لفت نظري أن التوقيعات مزورة 

فيها وهي منذ تاريخ   ابتلع السم  وحتى نهاية شهر    4200-10-61وكلها في الفترة التي اشتبه أن األخ أبو عمار 
استنتجت  10-2004 وأنا  الشيء،  هذا  جداً   من  كانوا مطمئنين  التوقيع  بتزوير  قاموا  أبو    أن من  أن  يعرفون  ألنهم 
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في هذا األمر الذي لفت    ، وأيضًا ربما يكون هناك تواطؤ من البنكوهنا تكمن الخطورة في المسألة  عمار سوف يموت
في الذكرى السنوية األولى من وفاة أبو    الجديدة  هذا األمر في صحيفة الحياة كتبت  ضميري    يء، وأنا لكي أبر نظري 
  في وفاة أبو عمار  لتحقيقل  التشريعي   يرأس لجنةوالذي كان ، واتصل بي في ذلك الوقت األخ عبد الجواد صالح عمار

،  وحتى لم يطلب مني األوراق "  والسم قاتل  ما عالقة المقال الذي كتبته بال".. وقال لي األخ عبد الجواد  في ذلك الوقت 
   .على اإلطالق ولم يهتم أحد بالتحقيق  وأنا شخصيًا لم أرتاح لكل هذه األمور التي حدثت

  أبو مازن،  أحمد قريع، سهى عرفات، ومحمد دحالن، :  أقرب لالتهام   من تعتقد من بين هؤالء ممكن أن يكون س:  
 ، وموفاز؟  ومحمد رشيد، ويوسف العبد هللا

 .  وأنا برأيي يجب استجواب كل هؤالء، أيام أبو عمار باتت معدودة ناوقال   موفاز هدد علناً  ج:

السكسكوأنا سمعت   أبو خميس  األمريكان  أن  مع    طلبه  اتصال  كان ضابط  أن اإلسرائيليين  (  CIA)وهو  له  وقالوا 
ونحن سنضمن    ويصبح غير ذي صلة  من األفضل أن ُينهي أبو عمار حياته السياسيةو قرروا التخلص من أبو عمار  

.. فقال له  وأبلغه عن كالم األمريكان  واتصل باألخ أبو عمار  ، وكان أبو خميس في حينه في تل ابيبسالمته جسدياً 
وعرف المزيد    ، وبقي أبو خميس لمدة ثالثة أيام في الفندقتفاصيل أكثر في هذا الموضوعأبو عمار أن يبقى ويفهم  

   . وأطلع عليها األخ أبو عمار من التفاصيل

  دول وليس إسرائيل لوحدهاالمشتركون في القتل    أن، والرواية تقول  سألت عنها نبيل شعث لكنه نفاهاوفي رواية أخرى  
أن  ، وهنا ُيقال  وجافاه  والذي حّمل أبو عمار المسؤولية عند بداية االنتفاضة وأخذ موقف  وعلى رأسهم الرئيس مبارك

  وكتائب األقصى   المسلحةوقف التمويل للمجموعات  األجهزة األمنية وي  أبو عمار عندما كان عليه ضغوط أن يوحدّ 
األمنية للمؤسسة  دايتون    ويعمل إصالح  لتر وهذا اإلصالح هو خطة  األمريكان  يأتي  األمنيةتوأن  أفراد األجهزة    يب 

ويبدو  ،  .. وأبو عمار كان يتفّلت من هذا الموضوع اسماعيل هنية عندما جاء رئيسًا للحكومةوالتي وقع عليها فيما بعد  
ُأبلغ  مبارك  األمريكان   أن  بقي  أن  من  أبو عه  الغطاء عن  لرفع  للشروط   مارأسبوع  لم يرضخ  وكما  إذا  في  ،  سمعت 

قريع أبو عالء  مبارك طلب  أن  ووجدوه  ونبيل شعث    الرواية  مبارك  إلى  لهم    جداً   غاضب وذهبوا  رفع  وقال  لو  أنه 
ينتهي لمدة خمس دقائق سوف  أبو عمار  الفلسطينية  هناك أشخاص  ، وكان  الغطاء عن  القيادة  أبو  في  يأخذوا من 

.. وكان أبو  وتحسين األوضاع مع سوريا  لفتح الطريقبحجة أن هناك إشارات إيجابية  للذهاب إلى سوريا  عمار المال  
  لمبارك   قال، وسمعت أن بشار األسد  ينزلوا في أفخم الفنادق ويذهبوا إلى سوريا و عمار يصدق كالمهم ويعطيهم المال  

ألبو عالء ونبيل شعث "إذا أردتم أن أسمعكم  ، فقال مبارك وهو غاضب  أن ياسر عرفات "يضحك عليك"   أو بعث له
وقال لهم أن يبلغوا أبو عمار أنه إذا لم  ما قاله لي بشار األسد سوف أتصل به وأسمعكم أن أبو عمار يضحك علّي"  

.. ولكن من خالل مراقبة  مبارك  بكالم أن ُيبلغوا أبو عمار  ، وغادروا على أساس  سُيرفع عنه الغطاءينفذ المطلوب منه  
أبو عمار ُيبلغوا  لم    روحي فتوح األخ  .. فطلبوا  المخابرات المصرية ألبو عالء ونبيل شعث بعد عودتهم أدركوا أنهم 

وقالوا له عن الرسالة التي  وذهبوا معه إلى الفندق    محمد ابراهيم وعمر القناوي باستقباله    نكاولدى وصوله المطار  
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محضر  ، وقالوا له أنهم سيبعثوا معه  ألبو عمار  تصل وأنهم يعتقدوا أن الرسالة لم  بعثوها مع أبو عالء ونبيل شعث  
على الرغم  ، والغموض في هذا الموضوع أن األخ روحي بعد ذلك لم يعد يروي هذه القصة  ألبو عماراللقاء إليصاله  

قالها لي شخصياً  أبو عمار عنأنه  إلى رام هللا أخبر األخ  أبو  اندهش    ..ما حدث   ، وكان األخ روحي عندما عاد 
ي ومعه وفد ويبدو أن أبو  وبالفعل جاء عمر سليمان في اليوم التال   طلب عمر سليمانو عمار وبدأ يمشي في الغرفة  

فعل  .  على معالجة الموضوع  أن الوقت لم ُيسعفهم ولكن يبدو    ،أن هذا الكالم لم يصله  هعمار أبلغ هل  هنا  والسؤال 
     .أم أنه خوف من أبو عمار أو لم يريدوا أن يزعجوه  أبو عالء ونبيل شعث هذا الشيء عن قصد

 عمار؟ل السم للرئيس أبو  و وص  ترّشح طريقة كيفس: 

 .  ألنه كان يأخذ أي دواء، ولكن عن طريق األكل كان حذر  أعتقد عن طريق الدواء  ج:

 . ولم يكن حوله أحد وأذكر في الفترة األخيرة كان األخ أبو عمار يعاني كثيرًا من الوحدة 

 ما هو رأيك بقادة األجهزة األمنية في عهد الرئيس أبو عمار؟س: 

حيث أنه كان هناك اختراق داخل    جواسيس إلسرائيلأنا أعتقد ليس بالضرورة أن يكون جميع قادة األجهزة األمنية    ج: 
 .  يمارسون الكذب على أبو عمار في مرحلة أوسلو  ، وكان الكثيرون من داخل المؤسسة األمنيةالمؤسسة األمنية

 قبل وفاته؟من هم األشخاص الذين قاموا بتزوير توقيع أبو عمار  س: 

 .  عالية  أكثر شخص يعرف بهذا الموضوع هو رمزي خوري ولكن يجب أن يخضع لتحقيق بطريقة مهنية  ج:

ا هي مالحظاتك حول األشخاص الذين كانوا في الدائرة األولى حول الرئيس أبو عمار وخاصة أنهم سافروا  م س:  
 ممتازة؟إلى الخارج بعد استشهاد أبو عمار وأوضاعهم المالية 

، وعلى سبيل المثال يوسف العبد هللا كان كل  أوضاعهم المالية والشبهة الجنائيةليس منطقي بين  أعتقد أن الربط    ج: 
يديه بين  حمادالمال  فايز  وكذلك  األوتار ،  كل  على  يلعب  كان  ورمزي خوري  لجنتكم  ،  على  يجب  باعتقادي  وأنا   ،

   .التفتيش على حساباتهم

 سألك أحد من الدول التي تزورها عن سبب وفاة الرئيس أبو عمار؟هل حصل وأن س: 

دبلوماسي  ج:  كان  والرد    قررواوبالتالي هم    ريحةعلنية وص  إسرائيلية  تهديدات  االغتيالبأنه سبق عملية    .. بالتأكيد 
 . ، وأن التحقيق جاري للكشف عن هذه األدوات المنفذة نفذت هذه العمليةوكانت لهم أدوات 

 هي الدول التي سألت عن سبب وفاة أبو عمار؟من س: 

 .  وسفير الصين  الكثير من سفراء الدول مثل السفير البريطاني  ج:

 هل تعرضت للسؤال عن سبب وفاة أبو عمار من ِقبل أجهزة أمنية أثناء سفرك؟س: 
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إطالقًا.    ج: شهرين  ال  حوالي  فتاة وقبل  السفارة   اتصلت  دلهي  مريكيةاأل  من  السفارة    مقابلتيتريد    في  أبلغت  وأنا 
مستشارة   أنها  لي  وقالوا  درجتها  عن  وسألت  مستشار  األمريكية  تقابل  أن  يجب  أنا وبالتالي  جاءت  وليس  وعندما   ،

، وسألت  وأعتقد أنني كنت أنا المقصود   ،لكي ترى انطباعاتنا سألت عن ياسر عرفات    "صالح"  واسمه  لمقابلة المستشار
 والدول األخرى لنا. عن سبب دعم الهند 

 ؟  الدكتور رمزي خوري   باسممبنى السفارة في النرويج مسجل   هل سمعت أن س: 

  من شخص فلسطيني  )قطعة أرض(  إلى رومانيا لشراء عقار  وا ذهب  همأن  معلومات أخرى حول العقارات   أنا أعرف   ج: 
،  .. وأفشل العمليةموقع أفضل   السعربنصف هذا  وفر لهم  يفجاء فلسطيني آخر وقال لهم أنه سوكانت القيمة عالية  

بحجة أنه ذهب للمشاركة بانتخابات    تحت ذرائع بسيطة جداً وُطرد من السفارة    بسيط وهذا الفلسطيني له شقيق موظف  
قرارات للتنفيذ    وأصدر الرئيس سبعة، وكان شقيقه قد قابل الرئيس في أوروبا عدة مرات  .. فقام رمزي بفصلهالجالية
   . ولكنه لم يعد إلعادته إلى السفارة الفوري 

 ما هو رأيك بمي الصراف وكيف جاءت إلى مكتب الرئيس؟س: 

  وكثيرة الكالم ، وهي بطبيعتها ثرثارة  وتوظفت ودخلت إلى مؤسسة الرئاسة  مي الصراف جاءت عن طريق والدها  ج:
أن أبو عمار عينها سفيرة في  ، وأعرف  وأنا أتوقع أن يصدر منها أي كالم أو فعل غير مرغوب فيه  ،وسيئة  وسخيفة

   مارك.الدن

، وهناك أشخاص  في الجزائر  اوراسكوم شركة    صفقة   على  اويرساتفق مع نجيب سهل سمعت أن محمد رشيد  س:  
 ال يعرف شيء عن هذه الصفقة؟ يوعزوا أن أبو عمار 

س  ج:  رشيد صديق  هو  يرس  او نجيب  )محمد  اسالم  خالد  ،  ( لخالد  قام  المرات  أحد  مؤتمرإوفي  بعمل  لرجال    سالم 
وأنا ذهبت مع أبو عمار في ذلك    في األوبرا في مصر   وكان هذا المؤتمر   سطينللف   على أساس أن يتبرعوااألعمال  

مع ، مليون جنيه مصري  2وفي ذلك اليوم تبّرع بمبلغ   ةويرس وكانت جلسته مع أبو عمار طويلاوجاء نجيب س  الوقت 
 .  ويرس له عالقات مع إسرائيل انجيب سالعلم أن 

 هل لديك أقوال أو مالحظات أخرى؟س: 

أنا أنصح إخالد    لموضوع   بالنسبة  ج:  العز"    منذر أن تطلبوا    سالم  الجزائر في تلك الفترةدجاني "أبو    ألنه جاء إلى 
 . للشركة  ة أهلهبنايوقام أبو العز بتأجيره   سالم وقام بعمل اوراسكوم في الجزائرإ وبعدها جاء خالد 

 

 2013-4-8اللجنة وأقر بصحتها ووقع عليها بتاريخ تليت عليه أقواله بحضور 


