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 مصباح البحيصي  

   2012ـ  12ـ  9

دية اليمين القانوني أبعد ت  

   البحيصي.مصباح محمد جاد هللا  االسم:

   مرافق.  عمار:طبيعة العمل مع الرئيس ابو 

   . 2003لغاية عام  1984من عام   عمار:تاريخ العمل مع الرئيس ابو 

   متقاعد.عميد  الرتبة:

   فهمي.شارع اسماء  50 العنوان:

 سنوات عملك مع الرئيس ابو عمار ؟ س : ما هو مجمل 

 عام .   22يعني   2003الى غاية عام  1983ج : من عام 

 س : كيف كان امن الرئيس ؟  

ابو عمار كان رجل امني وكان يأكل طبيعي وكان معروف من يجلب الطعام للرئيس سواء  ج : 
 العمل الرئيسي لعماد ابو زكي .   هللا  ي رامكان في غزه او في رام هللا وكان ف

 ؟   الثانية  الدائرةاالولى ام  الدائرةس : هل كنت من المرافقين 

 .  االولى وكان المسؤول يوسف العبد هللا وقبله كان عدنان السعدي  الدائرةج : كنت في 

 س : كم حصار حضرت مع الرئيس ابو عمار ؟ 

 . وطول الوقت كنت مع الرئيس  2002انا حضرت حصار رام هللا عام  ج :

 س : هل كان يأتي اليكم اجانب في الحصار  ؟  

ومن  مسؤوله عن االجانب    تلكن اذكر انه جاءت امرأه فرنسيه وكان   ,ج : دائما كان يأتي زوار
 يعرف االجانب بالشكل الصحيح ظافر النوباني وكان على احتكاك مباشر معهم .  
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 هل حضرت قصة استفراغ الرئيس ابو عمار ؟  س :  

  النهاية ج : ال وانا بعد الحصار حاولت ان اذهب الى البيت لكن رفضوا ان يعطوني اجازه وفي 
قال لي ابو عمار    اإلجازةله في  اعطوني تصريح وذهبت الى البيت وعندما عدت وبعد فتره طوي 

على الطريق وانا قلت له نعم وقلت له اريد منك ان تسمي ابني وقال لي الرئيس   ءشيخير في  
 على خير وبقيت مع الختيار .  

 هل حضرت مرضة الرئيس االولى ؟  س :  

 ج : ال .  

 كيف هي عالقتك مع يوسف العبد هللا ؟   س :

ج : انا عالقتي مع يوسف العبد هللا ومع الجميع هي عالقه جديه وعالقة عمل ويوجد اشخاص  
ال اعرف لماذا موجودين وانا اعتقد ان الرئيس ابو عمار يتحمل جزء كبير من الذي حصل معه  

 .  ب كيف ال يترك اثر  وكان الرئيس ليس سهال واحدى اسرار الرئيس معه وانا استغر 

 س : كيف كانت عالقتك مع فايز حماد ؟  

وكل هذه االسماء كانوا    فايزة, واذكر في ايام الحصار كانت عالقته جيده مع  ج : لم تكن جيده
من اجل ان يستحوذوا عليه وانا كنت في موقعي وكانوا يريدوا ان يمنعوني من    يريدون الختيار

 تقاتلت مع منير .   أنا الدخول ومن اجل هذا 

 هل حصل وان اخذت تلفون يوسف العبد هللا ؟  س :  

 ج : ال .  

 على مصاريف يوسف العبد هللا ؟   إطاّلع س : هل لديك 

: يعطيني  ال  ج  كان  لكن  وانا كنت    10,  بيته  الى  يذهب  الدوام وهو  ابدأ  االف دوالر عندما 
الرئيس   يحتاج و اصرف على طلب  العبد هللا    هما  كان يوسف  لكن كيف  الرئيس كنت اصرفه 

 يصرف انا ال اعرف .  
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 س : هل تعلم ان محمد رشيد كان يوزع نقود على الحرس ؟  

 ج : ال اعرف .  

 ؟    أتككنت تأخذ مكاف س : من اي شخص

لم اكن اذهب الى اي شخص    عاليةج : من الرئيس ابو عمار وانا من اجل ان تكون كرامتي  
 اال الى الرئيس ابو عمار والرئيس كان يصرف .  

 سعود ؟  الصف لنا عمل يوسف العبد هللا وفايز وابو تكيف س : 

انا شخصيا ال اعرف احد سوى الرئيس ابو عمار وكان عملي فقط مع الرئيس ابو عمار    ج : 
الرئيس ولم يكن لي اي    مكتب ورمزي خوري ايضا كان مدير    مني الرئيس كنت انفذه   ه ما يطلب 

 .   عمل معه وكان يجلس في غرفته وانا انفذ ما يطلب 

الرئيس ابو عمار سياسيا انت برأيك من شارك  انت تعلم ان اليهود قرروا التخلص من    س:
   القرار؟ ين في هذا يمن الفلسطين

االمم    المشكلة, وهذه  ج : ال اعرف  الرئيس    المتحدةواذكر في  المسؤول عن حماية  القسم  ان 
ما  بوش وعلى  الرئيس  التسليم على  ابو عمار ممنوع من  الرئيس  ان  لنا  قالوا  بوش  االمريكي 

صل الى طريق مسدود بينهم وقالوا لنا اذا حاول ان يسلم على بوش سوف  اعتقد ان الموضوع و 
 نصده وتبين لنا ان الوضع صعب جدا .  

عام هل من المعقول انك ال تعرف من    23س : انت لك مع الرئيس ابو عمار فتره تقريبا  
 قتل الرئيس ابو عمار ؟ 

 قى ساكت عن الموضوع .  ج : من غير المعقول ان اعرف من قتل الرئيس ابو عمار وان اب

 س : انت كنت قريب جدا من الرئيس هل من المعقول انك ال تعرف شيء عن الرئيس ؟  

ج : انا ذهبت الى البيت قبل سنه من استشهاد الرئيس وانا كنت انفذ ما يطلبه الرئيس سواء  
 .    بحركةاو  بإشارة
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 س : هل قال لك الرئيس وصلولي ؟  

 ج : ال .  

 رة العار ؟  س : هل سمعت بعما

 ج : نعم وال اعرف شيء عنها .  

 ؟   يحبك س : هل كان الرئيس ابو عمار

 .  ج : انا ال اعرف وانا رجل عسكري انفذ ما يطلبه الرئيس وما يقوله الرئيس هو فقط ما انفذه 

 س : هل تعرف مي الصراف ؟  

 عند الرئيس .   ملنعم واعلم انهم طردوها وانا ال اعلم ماذا تع   ج :

 س : هل كانت تدخل يإذن ام من دون إذن ؟  

 كانت معززه وكانت مقربه .    البدايةج : ال اعرف لكن في 

 س : ماذا سمعت عن طرد مي الصراف هل كان تدبير من الرئيس ابو عمار ؟  

ء وله الحق في ذلك وانا كنت امارس دوري وهو  ج : ال اعرف وابو عمار رجل يختار من يشا
الدور المهني فقط ال غير والشيء الغريب ان الرئيس ابو عمار رجل عنده حس امني عالي  

وضعوا له شيء في االكل    م نهأحد ما ب أالمستوى وانا استغرب من ان الرئيس ابو عمار لم يكلم  
 او في الشرب او في اي شيء اخر .  

 ما هو رايك ؟   ا  الى الرئيس ابو عمار من خالل االكل صعب جد  س : يقال ان الوصول

 .   ج : عفوا نحن االن دخلنا في قصة البولونيوم 

اكثر شخص منهم تشك    ن  , م  اشخاص كثيرون يقدمون الهدايا للرئيس ابو عمار  س : كان
 به ؟  

 ال اعرف .  ج :  
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 هل كان يأخذ من اي شخص هدايا ؟    س :

 ج : ال , ابو عمار رجل امني رائع .  

 يا من الجميع ؟  ال يعني كالمك ان الرئيس ابو عمار لم يكن يأخذ الهدهس :  

يأخذها   كان  انه  يمكن  اختلف في    فيج :  وابو عمار  فقط  الشخص  وفي    األخيرة  الفترةوجه 
 .    كليأالحصارات لم يكن 

 و يتحمل جزء منه ؟  ه انت في حديثك السابق قلت ان ما حصل مع الرئيس ابو عمار  س :

ومن الطبيعي انه    من علمنا األمنن الرئيس ابو عمار رجل امني وهو  ألج : انا بتقديري نعم  
 لو اصابه مغص او اي مرض من الواجب ان يتكلم .  

 طبيعيا ؟  س : انت بتقديرك هل مات الرئيس ابو عمار مسموما ام موتا

الرئيس طبيعيا   يكن  لم  انا ما رأيته من االعالم  الر ج :  ايام كان  ئيس في حالة  وخالل ثالث 
   يعي . انهيار كامل وغير طب

يوجد بعض الشهادات تقول ان الرئيس ابو عمار اخذ السم على جرعات االولى في رام    س :
 ما رأيك ؟    الطائرةفي  والثانيةهللا 

مثل البولونيوم تفيد ان الرئيس ابو عمار    الموجودةاثبت والقرائن    أوج : انا ال استطيع ان انفي  
 مات مسموما .  

يكتب عليها وانت اخذت البعض منها من يوجد  كان مع الرئيس ابو عمار دفاتر صغيره  س :  
 غيرك اخذ من هذه الدفاتر ؟  

  ،ج : اوال ابو عمار رجل كبير وعظيم وصاحب شأن وقدر كبير وبقي زعيم الى اخر لحظه
للمذكرات اذكر انه في حمام الشط قال لنا    لنسبةوبامع ابو عمار  يوجد حقيبة  وكان على طول  

اريد منكم    الثورةبي وهي تاريخ الشعب الفلسطيني وتاريخ    الخاصةالرئيس يا شباب المذكرات  
مكان   الشط  حمام  الى  وذهبنا  ايوب  مشيعل وصالح  وماهر  وكاسترو  انا  تجلبوها وخرجت  ان 
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ذكرتين وعندما اعطينا المذكرات  القصف االسرائيلي ولحسن الحظ انا لقيت مذكرتين وكاسترو م
اجتماع يحصل معه وكان   اي  يسجل  الرئيس  الذهب وكان  اغلى من  للرئيس كأنه وجد شيء 

المذكرات ولكن في اخر مده او اخر فتره عندما جئنا   التركيز على  كان يكتب    ةلى غز إشديد 
س واكثر منه  ولكن في اخر سنه لم االحظ ان الرئيس يكتب مذكرات ومن كان يكتب مثل الرئي 

هم يوسف العبد هللا ونبيل ابو ردينه وال اعلم ماذا يكتبون ويوسف العبد هللا الى غاية اليوم ال  
   يحبني .

 ؟   الفترةهل يمكن ان تحدد لنا هذه  األخيرة الفترةس : انت قلت 

يمكن بعد   اعلم والمسؤول    الثانية  االنتفاضةج :  بالليل لكن ال  انه كان يكتب مذكراته  ويمكن 
عن هذا الكالم هو يوسف العبد هللا وهو المرافق معه على طول وهو المسؤول عن المرافقين  

 .  ومن المهم ان يكون مطلع على كل شيء  ايضا 

  38وحضرت معه الحصار االول ومدته    2003انت غادرت طرف ابو عمار في عام    س :
 يوم ماذا عن المذكرات ؟ 

مكتب   مدير  الرئيس  عند  ويوجد  مؤسسه  نظام  الموجود  والنظام  سالح  ويوجد  المذكرات   : ج 
 ف العبد هللا معه وانا لم اخذ اي مذكره وال اعرف من اخذها .  سومسؤول مرافقين ويو 

 خذ المذكرات الدكتور رمزي ؟  س : هل ا

 ال اعرف .  ج :  

 س : هل اخذ المذكرات الدكتور يوسف العبد هللا ؟  

 ج : ال اعرف لكنه هو المسؤول االول عن كل شيء .  

 س : هل حصل وان دخلت غرفة الرئيس ابو عمار ؟  

طمئن عليه لكن اكثر واحد  اوانا من المرافقين ومسؤول شفت وادخل الى غرفة نومه و ج : طبعا  
 هو عماد ابو زكي.   الشخصيةالرئيس   وبأغراضيدخل غرفة ابو عمار ويحتك بالرئيس 



   2012ـ   12ـ  9جلسة مصباح البحيصي بتاريخ  

7 
 

 تريد ان تتحدث عنه ؟  و هل يوجد لديك كالم لم نسألك عنه س :  

قادم من اجل ان ازور    تانا في فترة غيابي عن الرئيس ابو عمار وانا خارج الى رفح وكن ج :  
تذهب قلت له ساوقفوني اليهود وهي اول مره تحصل معي وقالوا لي تفضل اين    بالجامعةبناتي  

على مصر قال لي من اجل ان تذهب الى رام هللا وقال لي تذهب الى الجسر ومن ثم الى رام  
مار لم يقبل  هللا وقلت له انت ال تعطيني تصريح كيف اذهب الى الجسر وقال لي لماذا ابو ع

نعمل   لم  نحن  الختيار  لوال  له  وقلت  السالم  معكم  يعمل  عمار  ابو  له  وقلت  السالم  يعمل  ان 
 . وكانت اول مره يقولوا لي انتظرمعكم السالم وكانوا في ذلك الوقت محاصرين الرئيس  

ان   اجل  من  عمار  ابو  حول  من  المخلصين  كل  ابعدوا  اليهود  ان  تستنتج  هل  انت   : س 
 ؟   يستفردوا به 

ج : انا اقول ماذا حصل معي ويوم استشهاد الرئيس اعطونا التصاريح من اجل ان نذهب الى  
 وانتم تحللوا وتستنتجوا .   المعلومةرام هللا وانا اعطيكم 

 س : مره اخرى اريد ان اسالك اين مذكرات ابو عمار ؟  

والشيكات وما    وراق والمذكراتلألانا ال اعرف يوجد شنطه خاصه للسفر وشنطه خاصه  ج :  
 شابه ذلك .  

 س : ما هو رأيك بحسام الدباس ؟  

 ج : ال اعرف .  

 حد ؟  أس : هل قال لك الرئيس في يوم من االيام انه تعب او مرض او يشك ب

خر واعتقد ان ما حصل للرئيس ابو عمار هو خالل السنه  آ حد  ألج : ال لكن يمكن ان يقول  
 التي غبت فيها .  
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 س : انت برأيك كيف كان يأكل ابو عمار ؟  

ج : كان صحن الرئيس الخاص يجلبه عماد ابو زكي ويعمله عماد ابو زكي بمساعدة الطباخ  
ار قد ترك اي  وانا اقول هللا يكون بعونكم اذا لم يكن الرئيس ابو عمالخاص وال اعرف اسمه  

 شيء وراءه ويا ريت ان يأتي شخص ويقول انا عملت هذا وهذا.  

 من تتوقع ان يأتي ويقول كذا ؟  س : 

 ج : ال اعرف .  
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