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 منيب المصري 

29/7/2012 

 بعد تأدية اليمين القانوني 

 منيب رشيد منيب المصري  اإلسم:

 رئيس تجمع المستقلين  الوظيفة الحالية:

 صديق   طبيعة العمل أثناء حياة أبو عمار:

 1963 عمار: منذالعالقة مع األخ أبو  تاريخ  

 0599651651 الهاتف القديم: 

 0599653653هاتف الجديد: 

 الجبل الجنوبي   –نابلس العنوان الحالي: 

 ما مدى العالقة التي كانت بينك وبين أبو عمار ؟  س: 

في فترة مّرت كان شوية فتور في العالقة عندما خرج من    استشهاده، الى حين    1963  عام  عالقة حميمة جدًا منذ  ج: 
كان عندي مالحظاتي    لبعض،عمان الى بيروت صار شوية فتور لمدة ست شهور وبعدها ما قدرنا نستنى ورجعنا  

على تصرف األخوان في األردن وقتها كنت وزير باألردن بعد أيلول األسود وصرت وزير أشغال بناء على طلب أبو  
   . ملك حسينعمار وال

   حقيقي؟س: هل تعتقد أن أبو عمار كان في حوله أمن 

يعني شفته في كل مراحله وما كنت    عمار،كان في خربطة وكان أي واحد يجي بدون مواعيد يطلع يشوف أبو  ج:  
   .هذا بده حراسه.. كان في شيء اسمه هللا حارسه أشعر أنه الزلمه

 ؟  اآلن   تعتقد أنه في أمن شخصي حول أبو مازن هل  س: 

 . من قبل أبو مازن  غةوهناك مبال تماماً ، أشعر أن الوضع مختلف  نعمج:  

  س: طيب صحن أبو عمار هل كان صحن خاص وال عام ؟

 ، يعني كان يأخذ صحن من أي حد  عام ج: 

   ؟ ُيقتل أبو عمار بدون رفع الغطاء الدولي أن   كان ممكن  أنه تعتقد أخ أبو ربيحهل  س: 

 على كل الصعد. يسهل المهمة نعم ، أبو عمار كان معرض للقتل في أي لحظة ، وطبعًا ُرفع الغطاء ج:  
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 يضًا رفعوا الغطاء عنه ؟  أتعتقد أن العرب هل  س: طيب 

 . كانوا حوله باعوه أن الذين وأشعر  أعتقد،نعم ج:  

 ؟  أيضاً  فلسطيني ارتفع عن أبو عمار الغطاء ال  أنتعتقد هل  س: 

فكثير من الشخصيات المحيطة بأبو عمار والتي تآمرت عليه أصبحت اآلن في  نعم ، واآلن أصبحت أشعر أكثر ج:  
 . مناصب عليا سواء في السلطة أو في المنظمة وحتى في فتح 

ن أن وجود أبو عمار عثره في طريق  كان واإلسرائيليي ي لألمر  واس: لدينا معلومات تقول أن بعض الفلسطينيين قال
 السالم والزم يروح  

 . اآلن ال أستبعد.. في البداية كنت أستبعد لكن اآلن خف اإلستبعادج:  

 ؟  الوزراءعرض عليك أبو عمار رئاسة س:  

قريع  نعمج:   أحمد  وقبل  مازن  أبو  قبل  مرات  وقتها    ، ثالث  تونس  في  وكنت  له  رئيس  نائب  اجي  اياني  بده  وكان 
و  أنبالمفتوح    إياها د المرات حكالي  وفي أح  ، رفضتوالحكي هذا صار أمام فيصل الحسيني وحنان عشراوي ولكن أنا  

به باألخص أن اجتهادات أبو مازن ضد توجهات وثوابت أبو عمار خاصة بعد  متخوف من أبو مازن وهو ال يثق  
   كامب ديفيد.

 ؟كان رأي أبو عمار في أبو عالء  ماذا س: 

أبو مازن    باعتقاديج:   المؤامرةكان أقرب له من  أن يقود  بأبو مازن وكان يعتبره    فأبو عمار كانت عالقته متوترة 
 . لعزله وتهميشه

 اختلف مع أبو عالء ومد يده عليه ؟    ماذاس: عندك معلومات ل

 . أنا مقبلتش أعرف.. وهو قالي ما بدك تسألني ليش؟ أنا قلتله أهم شيء وحدة فتح ج:  

 ؟بدناش ندخل بالتفاصيل.. سلبي وال إيجابي ؟ س: شو كان رأيه في أبو مازن 

 بي سلبي أكثر من اإليجاج:  

 س: طيب شو سبب سلبيته ؟ 

وأبو عمار أساسًا كان متخوف بشدة من عالقات أبو  ا على أبو مازن،  كل جماعة أبو عمار كانوا يحكو بصراحة  ج:  
لتهميش    مازن  الباب على مصراعيه  فتح  مازن  أبو  أن  وباعتقادي  المشبوهة  خاصة على    رأبو عماوتهشيم  الدولية 

 واإلقليمي.  المستوى الدولي
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   ؟ كان أو اإلسرائيليين يمع األمر  هكان يعتقد أن أبو مازن له عالقة خاص هل تقديركس: طيب  

   على أبو مازن من ياسر عرفات..  كتير سمعتها وبتعرف.. كلمة كرزاي نعم،ج:  

 ؟  عمار مال خاص  كان ألبو س: تقديرك أنه 

   .بسيط لما كان مهندس ءكان محوش شي اجل ج:  

، أنت  حول أبو عمار يتصلوا فيك ويتصلوا بأبو خالد أحيانًا لما يحتاجوا شيء   الذينس: كان في بعض األخوان  
 بتثق فيهم ؟  

 شيء خاص    ن مش كثير.. وكانوا دائمًا يطلبو ج: 

 ؟   ن س: طيب أنت كنت تعطيهم وال هم كانوا يطلبو

   . يعني األغلب طلبات سخيفة.. بس بقدر أقولك أبو خالد كان أكرم منيج:  

 س: طيب بتعرف يوسف العبدهللا مسؤول حرس الرئيس ؟  

كثير  ،  نعم ج:   وأنه  الرئيس  من  كثير  قريب  انه  أعتقد  كنت  ألنه  واحد  أكثر  فيه  انغشيت  أنا  أنه  أقول  بقدر    " وهذا 
   . وكنت كثير أحبه... وبعدين اختفى وما شفته ، ومره حاكاني بمصلحه شخصية وأنا كشيت منه "قبضاي

 اتصل فيك وبين رقم تلفونه ؟  س: طيب عمره صار أنه هو  

 مش متذكر  ج: 

 مرك اتصلت فيه على تلفونه الشخصي؟ أو بتعرف رقم تلفونه الشخصي؟  س: طيب ع

 ال ما بتذكر  ج: 

 ؟   عوزي بنزيمان س: أنت بتعرف الصحفي اإلسرائيلي 

 جل أج:  

 تحدث لك حول موضوع أبو عمار قبل أو بعد وفاة أبو عمار ؟   عوزي بنزيمان س: هل صحيح أن 

 . كنت بزيارة ألبو عمار وكان جايبه أحمد الطيبي  عندما  أنا تعرفت عليهال أبدًا ، ج: 

 س: طيب حكالك شيء عن وديع حداد أو عن طريقة تسميمه ؟  

 . ال ، بس هو بعرف أشياء كثيرج: 
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 ؟  لإلسرائيليين طرق إغتيالهم معه عن ح بيوم من األيام أو أنت فهمت منه من خالل النقاش والحوار س: هل لم  

   .حكالي على قصة وديع حداد هو موسى عرفات بعد ما تسمم أبو عمار  ذيبس ال  ، مش متذكرج: 

 س: طيب لما كنت عند أبو عمار عمرك شفت واحد اعطاه دواء ؟  

   .شفت بس مش متذكر مين  نعمج:  

 حد منهم ؟  أتعرف  هل حلويات وأكل  الذين كانوا يحضرون له س: طيب  

   .وفايز.. وأنا كنت أجيبله كمان وأنا جاي من نابلس سعود كان يجيبلهالإذا ما كنت غلطان أبو ج:  

س: طيب في رمضان صدف أنه األخ أبو عمار انعزم على إفطار عند رئيس بلدية رام هللا.. وكان صحن أمام أبو  
أبو عمار من باب التكريم.. وبعد ما رو ح أبو عمار من اإلفطار بساعتين    ةعمار وحطه أمام رئيس البلدية كطبيع

 تعرف عن هذه القصة؟هل  البلدية،مات رئيس 

 ال ما بعرف  ج: 

 لك محاميين أخ أبو ربيح ؟    هلس: 

 ال ، بس في زوج بنتي محامي ج: 

 س: أنت تتصور أنه أبو عمار مات طبيعي وال مات مسموم ؟  

 ال.. لم يمت طبيعي  ج: 

 س: حسب خبرتك الواسعة من تتصور المستفيد من موت أبو عمار ؟  

  يبنوا أمجادهم على مجد أبو عمار مع األسف  من يريدون أنوهنا أيضًا التافهين    الصهيوني،أول شيء العدو  ج:  
ن بعض الشخصيات التي لم تستطع الحصول على مكاسب سياسية شخصية في عهد  وانظروا في واقعنا السياسي ترو 

  . قبل إسرائيل دول عربية وغربيةفي  وباعتقادي، أبو عمار حصلت عليها في عهد أبو مازن 

 ؟  س: هل سمعت عن عمارة العار التي اجتمعوا فيها أثناء الحصار ضد أبو عمار 

 سمعت بس يمكن مرة أو مرتين   نعمج:  

 ؟   س: هل حبك ألبو عمار مبني على العالقة التي تمت بالنسبة لصفقة جوال

 بصراحة هذا الحكي عيب وبزعجني كثير...  ج:  
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ألنهم إذا   سمعت أنه أبو عمار مسك بإيدك وقالك يا أخوي ال تخليهم يطلعوني بر ه يعني للعالج  س: أخ أبو ربيح
 ؟    طلعوني ما بدهم يرجعوني

بالهج:   ألنه كان   وأنا أعتقد أنه كان زعالن من أبو مازن ...  يلكوبترال ما قالي هيك.. قالي ال تسيبني وهو طالع 
 . يعرف بأنه لن يعود يرغب بشدة بعالجه في الخارج وهو 

أبو عمار كان يقول شريكي في السالم   ُقتل ياسر عرفات..  س:  ، وُقتل رابين.. وبعدها  شارون    باعتقادكرابين 
حاصره وطرده من بيروت وطارده لهنا.. هل ممكن ان يكون لشارون بشكل مباشر في مقتل ياسر عرفات وبأدوات  

 محلية على اعتبار انه لم يضربه بالدبابة ولكنه كان يطارده...  

قالتلي في عندك  ج:   الثمانينات  تساعدنا.. في  اسمها )ريتا هاوزر( محامية اشتغلت في ستوكهولم كانت  في وحده 
، وقلت البو عمار رابين بده يكلمني.. وكان بسام ابو شريف يشتغل مع  مانع انه يكلمك رابين؟ قلتلها ما عندي مانع 

كان أبو عمار يعتمد عليه.. ألني قلتله بدي أحكي معه  ابو عمار وقتها في تونس وقلتله شو رأيك تبعث بسام ألنه  
، وجبنا تلفون وحكينا  على التلفون وبدي حد يسمع شو بحكيلي رابين.. بعثلي بسام.. وبسام كان عنده بيت في لندن 

ا  .. احنا بدنا نعملك أنت رئيس.. قلتله كيف؟ قالي أنت ابن عيله ومتعلم.. قلتله بس احنا عنشوف   فقاليمع رابين  
يمكن نسّلم عليه وال يمكن.. الخ... بعد ما حكينا    رئيس وقائد هو ياسر عرفات، قالي هذا ايديه ملطخه بالدماء وال

ابراهيم وسيدنا موسى وسيدنا عيسى وفوقهم كلهم سيدنا محمد )ص( انه  مده طويله باآل إذا بتجيب سيدنا  خر قلتله 
وراحت األيام وأجت    ,غير ياسر عرفات فليكن معلومًا لديك  يعمل سالم معكم ما حدا بقدر يعمل سالم مع إسرائيل

بالنكا أول اجتماع كان وهو كان مع أبو عمار وأبو از ااأليام وراحوا سّلموا على بعض وشفته أنا بعدها بشهر في ك
 .فه عليعمار عرّ 

الفلسطيني    له  قال ألحد الفلسطينيين.. يريدون التخلص من الثعلبين فقال   عوزي بنزيمانس: بخبرتك وعالقاتك..  
  حسب خبرتك  بعرف واحد منهم بس الثاني مين؟ وبعد ما أبو عمار توفاه هللا.. شارون أيضًا اختفى! هل لها عالقه 

 ما نتكلم عنه ؟  مومراتبها ابعد كلها في اطار واحد  انه الشبكه

خبركم ماذا  وسأالرجل هذا    بدي اشوف وأنا    جائز، ، بس اذا الواحد بده يفتح خياله كل شي  انا ما عندي ربط عليهاج:  
 وأنا بقدر أمون عليه ويشعرني انه يريد ان يقول لي الصحيح   يقول

األحقاد الشخصية الى حد   هل من الممكن أن تصل جدين من الرفاق.. س: بحكم معرفتك بأبو عمار ورفاقه والمست
 ؟  التآمر أو االنقالب

 . مع األسف نعم ج: 
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وهل صارحك عن طبيعة المرض قبل سفره إلى   األخيرةأخ أبو ربيح هل التقيت االخ أبو عمار في فترة مرضه  س:  
   ؟ باريس 

   .وكنت أنا أعطيه الدواء في بعض المرات  ،نعمج:  

   القبيل؟ س: هل فضفض مثاًل قال انه وصلولي اليهود أو شيء من هذا  

   صحيح قبل المغادرة لباريس رددها أمامي وأمام بعض الشخصيات. ج:  

 ؟  وهل تعرفه شخصياً  السامري، سمه أبو وضاح  اس: هل تعرف شخص 

   .ال أعرفهج: 

 ؟  ائيليةس: هل لك عالقات مع قيادات إسر 

 . ولم أتعامل معهم تجاريًا أبدًا ال ، وأنا أكره كل شيء إسرائيلي  ج: 

 ؟باعتقادك هل لجنة التحقيق تسير في مسارها الطبيعي أخيرسؤال  س: 

اتفهم    الجميع، وغالي على    فلسطين عمار أبو    أبوالحقيقة    وإظهارفي التحقيق    أخيرلي تحفظ بسيط لماذا كل هذا الت
 .إرادة حقيقية لدى أبو مازن عدم وجود رغبة و و  الحالية،   المعوقات والعقبات

 أخرى؟ أسئلة هل لديك أي مالحظات أو س: 

 استفسار. ج: ال وانا جاهز الي 

 

 2012-7-29تليت عليه أقواله وتم التوقيع عليها بتاريخ 


