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 نبيل أبو ردينة 

28/7/2012 

 بعد تأدية اليمين القانوني 

 نبيل عودة أبو ردينة  :االسم

 عضو لجنة مركزية الرتبة: 

 ومستشار الرئيس  –عضو لجنة مركزية  الوظيفة الحالية:

 وناطق رسمي بإسم الرئاسة –مستشار الرئيس  طبيعة العمل أثناء حياة أبو عمار: 

-11-11عند دخولنا إلى غزة حتى خروجنا إلى باريس حين وفاته في   1994-7-1من تاريخ العمل أثناء تلك الفترة:   
2004 

 . لم يكن لدي هاتف الهاتف القديم: 

 المقاطعة   –رم هللا العنوان الحالي: 

   عمار؟ س: أخي نبيل حسب عملك مع األخ أبو عمار كيف كنت ترى األمن حول أبو  

أو  ج:   حقيقية  امنية  إجراءات  أي  هنالك  كانت  أنه  أعتقد  ال  أنا  الحقيقة  عمار   جدية، يعني  أبو  يزور  كان  انه  بدليل 
وال أستطيع أن أقول أن هنالك تقصير    عمار،والعشرات يتناولون العشاء والغداء مع أبو    ومساًء،العشرات صباحًا وظهرًا  

 أمني. 

ا وعلى  األكل  على  أمنية  إجراءات  في  كان  أنه  تعتقد  هل  ألس:  يعطى  ما  أو  يشربه  ما  وعلى  من  لطبيخ  عمار  بو 
   ؟مأكوالت

المهمة سوى بشكل عام  ج:   هذه  يتولى  كان  أعلم من  كنت  أني  أجزم  أن  أستطيع  لكن ال  ذلك  ما   يعني، ُيفترض  لكن 
أرى عشرات إن لم يكن مئات األشخاص الذين كانوا يحضروا إما يحملون هدايا من حلويات    إنني كنتأستطيع أن أقوله  

 ة أخطار أعراض الرشح واإلنفلونزا. أو أدوية بما معنى لمواجه
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   حلويات؟ دواء أو  س: في أسماء محددة بتعرفها أحضروا له

 2004إلى    1994صعب الحصر لكن أستطيع أن أقول المئات إن لم يكن اآلالف عبر العشر سنين من    الحقيقة  ج:
أدوية أو حتى يعني كانت نسبة كبيرة جدًا من أولئك الذين يصلون إلى غزة أو رام هللا يحملون الهدايا سواء أطعمة أو  

 الخ...   .. لوحات معدنية تذكارية

   هاتفه؟ كنت أنت تعرف رقم  الرئيس، هو كان مسؤول حرس الرئيس وأمن   العبد هللاس: األخ يوسف  

، كنت أطلب  انب أبو عمار لست بحاجة ألي هاتفكنت بجو   اصاًل، أبدًا ال أعرف رقم هاتفه ألنه لم يكن لدى هاتف  ج:  
 من الشباب أطلبولي فالن أو اعملوا لفالن...  

   تليفونه؟ ب اطه ال أحد فيهم حسب شهاداتهم بعرفوا رقم  ابه وض س: مش غريب انه نو  

..  التي يصلون من خاللها اليه  الوسيلة يعني غريب لكن أشك بذلك ألنه كان أبو عمار مرات كثيرة يطلبه فال أعرف  ج:  
أما يعني ال أستطيع أن أجزم كيف كان يمكن أن   (،يمكن عاألجهزة العسكرية )الالسلكي  ال اعلميعني كيف بتصلوا فيه  

لكن من المؤكد أنهم كانوا    فيه،  لالتصالرقم تلفونه أو طريقه    أنهم ال يعرفون يتصلوا فيه وال أعرف هذه المعلومة أصاًل  
 قد تكون هذه أحد الوسائل   ال سلكية وأجهزة ال سلكية بين بعضهم البعض مجموعة لديهم إتصاالت 

 س: هذه المعلومة احنا بنحكيلك إياها بناًء على شهادات األخوان  

ممكن ، لكن انا ال أعرف أنه عنده تلفون خاص ولم أجري أي إتصال به ألنه أنا دائمًا كنت مع أبو عمار لياًل ونهارًا ج:  
بحاجة وكان هو دائمًا ي بكونوا معه وبسافر معنا وبطلع معنا ومكنتش  البيت  أبو عمار من  ، يعني بيجي  كون موجود 
 ساعة  24 أماميللبحث عنه ألنه  

اللي إحنا أخذنا شهاداتهم طيب أنت كنت تعرف أخ نبيل أو .  .. س: ألنه احنا سألنا أخي نبيل كل الحرس والضباط 
 ش في إحدى المستوطنات ؟  تسمع أنه األخ فايز كان له أخ عميل ويعي

 ال هذه أول مرة أسمع بهذا حقيقة  ج: 

بتعتقد أخ نبيل أنه ممكن يتم الوصول ألبو عمار إغتياله أو شطبه سياسيًا بدون ما يكون قد رفع الغطاء الدولي س:  
 سواء مع أجانب أو أوروبيين.. الخ...   حدثعنه؟  وأنت اكثر الناس كنت تحضر اإلجتماعات اللي كانت ت

به   االتصال  عربي على ال شك انه رفع الغطاء عنه بدليل آخر ستة شهور أو ثالث أو أربع شهور لم يجرؤ رئيس  ج:  
وآخر رئيس عربي اتصل به هو الرئيس مبارك قبل ثالث أو أربع أشهر وقال له بالحرف الواحد وقد يكون هذا مسجاًل 

 وأنا أعرف عن ماذا أتكّلم" فقط. السلطة  "أنصحك أن تسّلم
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، يعني كيف تفّسر أن ال يجرؤ رئيس أو زعيم عربي يتصل به وكيف تخّلوا يعني رفع الغطاء عنه الدولي أواًل والعربي نّفذ 

بالكامل تعنه  وجورج  باول  كولن  مع  عمار  ألبو  لقاء  آخر  في  سياسة  وال  تحليل  بدها  القضية  تكن  ولم  لهي ،  قالوا   نت 
ي خ خيرة لك ال بد من اتخاذ إجراءات... لكن أبو عمار كرجل تاريبالحرف الواحد يعني.. نرجو أن ال تكون هذه الزيارة األ 

، إلى جانب لم يكن عنده أي استعداد منذ كامب ديفيد لإلستسالم أو التنازل عن ثوابته الفلسطينية أو التنازل عن القدس
إذا خرجت من رام هللا ضاعت الضفة الغربية و بدليل قال أنا لن أخرج من رام هللا    انه ُسمح له باالنتقال إلى غزة رفض

والحقيقة  والقدس العربي..  العالم  ونّفذ  الدولي  الغطاء  ُرفع  منه..  ما يطلب  أمام رفضه  السليم  الوطني  موقفه  أمام  لكن   ،
 حماية وطنيةيعني الموقف العربي لم يكن جاد بالشكل الذي يستطيع أن يشكل له  

 طلبات سياسية أو أمنية ؟    .. يعني نت طلبوا منهيطيب شو كان لما كولن باول وت س: 

، ُطلب منه عدة قضايا.. أواًل تؤدي إلى وقف اإلنتفاضة ، ثم تؤدي إلى تسليم كل المطاردين ،  طلبات سياسية وأمنيةج:  
ة على كل ما بين يديه ، لكن الحقيقة التاريخية انه رجل ثم إلى إتخاذ إجراءات عسكرية وأمنية وأن يكون راغب في السيطر 

، كان ال شك عنده قدره على المناورة السياسية لكن هو لن يتنازل ولن يوقف اإلنتفاضة ولن يقدم أي تنازل  ..كان للتاريخ 
يحصل شيء ، هو   ، يجب أن يصمد الفلسطيني ألنه بدليل اآلن بعد ثمانية سنين لماختار أن يترك تراثًا اسمه الصمود 

قناعته عندما ُقتل رابين أنها ُقتلت عملية السالم ، وقد أكون أنا الوحيد الذي حضر كل إجتماعات كامب ديفيد الحقيقية 
للقائد الفلسطيني أن   ذلك الكبرى ، خرج أبو عمار من   المؤامرة قادمة والمعركة قادمة وال يجوز  اإلجتماع وهو يعلم أن 

 ى يحافظ على الفكرة.. الصمود أواًل حتى تحين الساعة للحفاظ على المواقف الوطنية الفلسطينية يهرب عليه أن يقاتل حت

 شو جاوبه ؟   السلطةس: طيب عندما طلب منه مبارك تسليم  

 لم يجاوبه شيء.. يعني لم يعبر عن شيء حتى ادعى وكأنه لم يسمع شيء  ج:  

س: هل تعتقد أن هناك فلسطينيين قد شجعوا العرب أو قد ساهموا في هذا الموضوع مع األميركان أو مع األوروبيين  
 في إعطاء صورة لرفع الغطاء عن أبو عمار.. يعني صورة غير حقيقية ؟  

، الواليات المتحدة وإسرائيل  ظفت في هذا السياق ن تكون الخالفات السياسية خالل السنوات األخير قد و من الممكن أج:  
، لكن تستطيع أن تقول انه لم تكن هنالك قدرة لمسؤول فلسطيني ليوقف هذه المؤامرة ما دام ليسوا بحاجة إلى إقناع أحد 

 فلسطينية مستقلة  واإلنتفاضة المسلحة وعلى فكرة دولة أبو عمار مقرر الحفاظ على فكرة الكفاح المسلح 
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 ، مهم جدًا نعرف ي كانت في المقاطعة عالوًة على األيام العادية ت س: طيب أنت عشت مع أبو عمار كل الحصارات ال
 ر ألنه أحد الشهود الكبا   .. إلى حالة من اإلكتئاب أو البه    وهل وصلت   ، الحالة النفسية اللي كان فيها أبو عمار  منك 

 ؟اإلكتئاب بقال أن أبو عمار في آخر األيام قد أصيب 

، كان يعلم تمامًا ماذا  إطالقًا كان جباًل كما كان ولم أجد رجاًل أكثر صالبة منه وال يمكن أن تجد من هو اكثر صالبةج:  
وقال بالحرف الواحد "لن   أن ينتقل بطائرة إلى غزةفكره  ، ُعرضت عليه  يفعل وأراد أن يموت شهيدًا ولم يرد أن يموت جباناً 

، ُعرضت عليه مئة فرصة للخروج والهرب ولم ترمش له عين ولم اترك الضفة الغربية ألنه إذا تركتها ضاعت القدس"
رغم كل التهديدات العنيفة والقاسية كان كالصخرة يعتبرها كالمًا ال يستحق و يتأثر بأي موقف ولم يهزه أي موقف أميركي  

   الرد 

نحكيه ان الظروف السياسية التي سبقت عملية اإلغتيال والحصار وما تبع ذلك من  الذي  أخ نبيل الكالم والوضع  س:  
، ولكن  كان ممكن يغتالوه بشكل أو بآخرمحاصر    أبو عمار  لم يكن حصار هي مقدمة لعملية اإلغتيال ألنه بدونها لو  

 كل هذه األمور مجتمعة إلى عملية اإلغتيال  احنا بنسأل بالسياسة أسئلة سياسية ألنه في اآلخر أدت 

ال شك أنها مؤامرة شارون، وكان الموقف األميركي في البداية مترددًا لكنه انجرف إليها بالكامل وُفرض عليه الحصار ج:  
 وُفرضت عليه الكثير من القيود حتى ال تبقى الخيارات التي في ذهنه مستمرة  

،  س: صار في مشكلتين عند أبو عمار.. مشكلة لما صار في شرم الشيخ وأبو مازن التقى مع شارون هناك وخطب
   عالء ، المشكلة اللي صارت لما صار الخطاب مع أبو مازن.. كيف كانت ردة فعله ؟الوفي مشكلة أخرى مع أبو 

غب في الذهاب، فقال له أبو غ أبو عمار أنه غير را ال أستطيع ان أقول سوى جملة واحدة.. عندما ذهب أبو مازن أبلج:  
، هذا كل ما أستطيع أن أقوله وهذا عليه شهود وموثق وللتاريخ، ولو قال له ياسر   "ذهب الوطن اهم مني ومنكعمار "إ

 عرفات ال تذهب لما ذهب ، وأصّر عليه الذهاب في هذه المناسبة وفي مناسبة أخرى عندما جاء كولن باول على أريحا 
   مريكيةلقطيعة مع الواليات المتحدة األوأن ال نصل إلى مرحلة اورفض أن يحضر طلب منه أبو عمار أن يذهب 

جف في  صار  طيب  عمار   اءس:  أبو  وبين  مازن  أبو  اللجنة    ،بين  من  سواء  فلسطينيين  أناس  هناك  أن  تعتقد  هل 
 المركزية أو غيرها كان لهم دور في تأزيم الوضع حول اإلثنين ؟

أعتقد ظروف الحصار منعت التواصل الحقيقي ألبو عمار مع القيادات الفلسطينية ، كان التواصل يتم عندما يرفع ج:  
حصار   بين  الصعو حصار  من  صراحة  خفايا  يوجد   ، الشكوك  آخر  ألن  فيها  رأيه  يعطي  أو  يدرسها  الواحد  أنه  ب 

واإلشاعات التي ظهرت أو تظهر لم تكن لتغيير من الصورة ، يعني لو كان موقف أي مسؤول فلسطيني منحاز لهذه  
كالم وأن هذا المن حقيقة أن هنالك مؤامرة إسرائيلية أميركية وأن ياسر عرفات يجب أن ينتهي عهده    يغيرالمؤامرة لم يكن  
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وأنا ال أستطيع أن ألوم ألنه اذا دول مستقرة وعمالقة في لياٍل طويلة طلب الرئيس أبو يجب أن ينفذ على أرض الواقع ،  
 عمار من بعض الرؤساء العرب تزويدنا بالمال لدفع الرواتب وكانت ردودهم مخجلة  

الفترات   أبو عمار في فترة من  يكون مستشار أقترحت عليه  س:  ان يستوعب دحالن ودحالن كان ممكن يوافق ان 
 لألمن القومي ولكن أبو عمار رفض ، هل تتذكر ؟  

 ال إطالقًا لم يحصل مثل هذا القول على اإلطالق  ج: 

تقول  اإلسرائيليين  من  رسالة  عليه  وطرح  األخوان  أحد  أتى  أعرفها..  أنا  وهذه  مرة..  في  طيب   س: 
وجبريل في الضفة مسؤواًل عن    اح مسؤولين أمنيين اثنين.. دحالن في غزة مسؤواًل عن كل األمن "إذا عي نت قبل اإلجتي 

 اذا بتذكر مره على أبو عمار وأبو عمار اسُتفز من هذا الكالم   ُيفك الحصار عنك" وهذه طرحها تيري الرسون كل األمن  

ن وراء الكواليس لترتيب أوضاع معينة سواء من حقيقة أمامي لم يحصل هذا الكالم ، لكن كانت هنالك أناس تعمل مج:  
أنا داخل في هذه الكواليس على اإلطالق وأنت بتعرفني عشرين أو   لم أكن  الجانب األميركي أو اإلسرائيلي ، والحقيقة 

 ثالثين سنة يعني كنت أتقّصد أن أكون بعيدًا عنها ألنها في النهاية ال تؤدي إال إلى وضع غير مريح وطنيًا  

عندما كانت مكالمة بين بيريز وأبو عمار حول ضرورة إعتقاله وطلب منك عبيات    عاطفقصة  س: طيب إذا بتذكر  
أبلغت   فأنت  إعتقاله  تم  أنه  صحيح  غير  كالم  وأبلغوه  األمنية  األجهزة  في  األخوان  من  طلب  ما  بعد  عمار  أبو 

 ؟اإلسرائيليين يومها  

في يوم من األيام إبالغ اإلسرائيليين شيء ، لكن أستطيع أن أتذكر أنه   معنديش التصرفات هذه أنا ولم يطلب منيج:  
،    M16عمار قلتلي أنه عبيات معتقل ولدينا فيديو وهو واقف أمام كنيسة المهد ب   قال ألبوعندما قابلنا بيريز في غزة  

غزة  مطار  في  إجتماع  في  بيريز  قالها  بال  هذه  عمار  أبو  إجتماعات  كل  حقيقة حضرت  وأنا  باستثناء إستثناء،  لكن   ،
لم ُيطلب مني يومًا من أبو عمار إبالغ اإلسرائيليين  أنا  األجهزة األمنية وقادة األجهزة األمنية والمفاوضين الفلسطينيين 

 بأي معلومة ولم يحصل أن تم بيني وبين أي مسؤول إسرائيلي لقاء إال بوجود ياسر عرفات   

 ت على أبو عمار ؟  عندك معلومات عن مي الصراف كيف دخلس:  

يعني تصور هذه    ومن دخل وكيف طلع ،   من جاءبحث  ت  تيوهللا بالتفاصيل أل.. بتعرف يعني أنا لست من الناس الج:  
الحقيقة التي ال يصدقها أحد.. نمت أربع سنين في المقاطعة أنام في مكتب أبو عمار وهو له غرفة متر ونص في متر  
ونص.. لم أدخلها في األربع سنين إال مره واحدة عندما رجيت أبو مازن أن يحضر ألنه وضع أبو عمار أصبح مقلقًا جدًا  

مسافة بيني وبين أي مسؤول ، في العمل ليس الأحافظ على    أنسانغرفة نومه ، ألنه أنا    ، هذه المره الوحيدة التي دخلت
   ...لدي أي حظر أو قيد 
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 س: طيب لك رأي محدد فيها ؟  

ولم تكن تصلح أن تكون قريبة.. ولكن القرار ليس لي وليس من حقي أن وهللا يعني لم تكن تصلح أن تكون سفيرة  ج:  
   . عمار أو الرئيس أبو مازن يعيين سفير أو سفيرة إذا لم ُأسألبو كان أ أتدخل عندما 

س: هل تعتقد أن أبو عمار مات أو استشهد بطريقة معينة.. يعني عندك تحليل أو شيء ممكن تقوله حول وفاة أبو 
 عمار ؟  

فيها  ج:   بما  كثيرة  مؤشرات  جانب  إلى  ذكرتها  أنت  اللي  السياسية  المؤشرات  من شهر   قبلجاء  أنه  يعني  ثالثة  أو  ين 
  ..هل من المصلحة قتل عرفات أم ال.. فجميعهم قالوا نعم  موضوع  استشهاده آمنون كابليوك وقال له في إسرائيل يبحثوا 

أية بصمات نترك  قال على أن ال  كابليوك وهو صحفي صديق ألبو عمار لكن أحدهم  آمنون  ذلك بعد أن خرج  ، بعد 
لمسؤولين مباشرًة عن يومياته وحياته وأكله وشربه بهذه المعلومة إلتخاذ اإلجراءات  عبدهللا ا الأبلغت الدكتور رمزي ويوسف  

بالطريقة التي سبق وذكرتها لك عدة مرات.. الوصول إليه إما من خالل الالزمةالضرورية   ُقتل وُسمم  المؤكد انه  ، من 
ا ال أعلم أنه يوجد قدرة هائلة.. ألنه لماذا لم  ، غير هيك نظريًا إشعاع أو غيره أنةطبيالشرب واألكل أو من خالل أدوية  

مع أربعين ، كيف ُوصل له يعني   ىعلى أحد ، لكن بده يكون حد محدد ألنه بتعرف كان يتغّدى مع ثالثين ويتعش  تؤثر 
أو  شاي  أو  قهوة  شيء..  يقدمله  واحد  خالل  من  إال  آدم  بني  ألي  سم  وصول  باإلمكان  كيف  يتصور  الواحد  صعب 

اس عالية ،  بول عطايا وهدايا الناس جميعًا وكان غير حريص وكانت ثقته بالننه للحقيقة كان مستهترًا في ق حلويات.. لك
المآخذ  أحد  هذه  تكون  أنا    وقد  مازن ألنه  وأبو  وأبو عمار  أبو جهاد  فيها  بما  الفلسطينية جميعها  القيادات  األمنية على 

تسير بهذا اإلتجاه ، يعني أبو جهاد كان ممكن ما يستشهد  نية  عملت عشرين سنة مع أبو جهاد وكان نفس العقلية األم
الحراسات   كل  برغم  وحتى  أبو عمار  مع  القصة  ونفس   ، أبلغه  الذي  نفسه  وأبو عمار  إغتيال  عملية  في  أنه  ُأبلغ  ألنه 

غربي مع أبو األمنية التي حول أبو عمار كان سهل الوصول إليه ألنها كلها بالنسبة لي ألني اشتغلت عشرين سنة في ال
   جهاد.. بالنسبة لي كلها إجراءات أمنية غير كافية لألسف وحتى هذه اللحظة

س: أنت عندك معلومات وبتعرف أنه أحد طباخين أبو عمار جندوه اإلسرائيليين في الحصار وهر ب مرته وأوالده على  
 عمان وحاول هو يهرب على عمان ؟  

بهذه  ج:   أما  ويعودوا،  ُيعتقلوا  أو  ُيطلق سراحهم  وال  ُيعتقلوا  الطباخين  أحيانًا بعض  أسمع  كنت  لكن   ، التفصيل ال  بهذا 
 ل مره أسمع القصة هذه  التفاصيل أو 
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فلسطيني ، يعني خليني أرجع  المناخ  تنفيذ إسرائيلي ولكن  أن قرار رفع الغطاء أميركي وقرار  س: أخي نبيل مفهوم 
أنه هذا ساعد    لمقولة أبو عمار على تسمية عمارة العار.. يعني جو أخذ السلطة وتبادل السلطة كان حاد.. بتعتقد

   الجانب اإلسرائيلي ؟ 

  ثت فجوة كبيرة بينه وبين احدو بو عمار  شكلت عمارة العار كابوس أل استطيع أن أؤكد لك أنه حتى اللحظة األخيرة  ج:  
 . ، في خط أحمر عند القيادة الفلسطينيةال أستطيع البوح بها كثير من األمور و مازن, هناكأب

الصف األول قام بزيارة األخ أبو عمار قبل مرضه بيوم أو س: حسب معلوماتك مين آخر فلسطيني يعني مسؤول من  
 يومين أو أسبوع أو شهر...؟

وهللا قبل مرضه صعب الواحد يحصرها ألنه كان أبو عمار بابه مفتوح.. يعني صعب أتذكر اآلن بعد ثمانية سنين ج:  
   ه.وقبل شهر من ثمانية سنين من مرض

انتوا في    ، صار.. الطعام اللي كان يجي كان يمر عبر اإلسرائيليينعه أنت وأخوك أبو حسين في الحس: أنت عشت م
 كيف كنتوا تتفادوا خطورة ذلك ؟    المقاطعة

الطعام كان يأتي في سيارة واإلسرائيليين كانوا ينزلوا منها الشوفير واللي معه ويقولهم روحوا وبعدين بترجعوا تاخذوا ج:  
 . يخلصوا وبعدين يعطوهم السيارةالسيارة بعد ما نفتشها ، يفتشوا السيارة و 

 ؟س: المرضة األولى كانت أمام وفد كبير وتقيء أبو عمار  

الرواية غير صحيحة   أماميال  ج:   أنه قبل عام ظهرت عليه نفس األعراض وتعافى منها ، في   ،ما تقيء وهذه  يقال 
وعرفت فيما بعد أنه راح راجع الشهر الذي سبق وفاته كنا نتغّدى فقام راح على غرفته ورجع وما حد شك في أي شيء  

ضبط مين قال في كامل قواه وعنفوانه وصحته ، فهو بعد يومين ثالثة او بعد أسبوع بعرفش بال   ابس ما قال لحد وكان لس
 ه أبو عمار أنه لم يكمل الغداء. أحد الدكاتره أنه قال

.. موضوع األكل واألمن يعني لم يستشرني أحد ولم يطلب  ساعة  24وحتى أكون دقيق مرة أخرى صحيح كنت بجانبه  
، ولكن أعتقد أنه لم يكن حريصًا بما فيه الكفاية لتناول مني أحد بل كنت اعطي نصائح وال أدري هل استفادوا منها أم ال  

 أي شيء أو أخذ أي شيء أو قبول هدية أي كان  

ر ألكثر من محاولة إغتيال ولكن اهمها كانت إعدامنا  س: أخي نبيل كلنا عشنا مع بعض في بيروت وتعرض أبو عما
األولى الحلقة  في  كان  الذي  السعيد  أبو  موقع للجاسوس  في  أنت  مشاهداتك  خالل  ومن  المقاطعة  خالل  من  أنت   ،
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المؤتمن رقم واحد ولم تغيب وال ثانية عن أبو عمار.. لم تالحظ أنه يتحسس من )س( أو أحد.. أو أنت بتتحسس من 
 أحد ؟  )س( أو 

الحقيقة على عكس ما ُيعتقد عن أبو عمار أنا لم أشاهد في حياتي إثنين باطنيين زي أبو جهاد وأبو عمار يعني ج:  
ممكن يضحكلك وهو محضرلك بالخارج عملية إغتيال مثاًل.. وهكذا أبو جهاد.. يعني ال تستطيع ما لم تكن لصيقًا به أن 

قلبه ي  تعرف حقيقة نواياه  أنا ألنه في قرارة  الضحك وكذا..  وببين عليه  بتقلك كل شيء على لسانه وبنفجر  الناس  عني 
تجربتي معه في العشر سنين مثل تجربتي عشرين سنة مع أبو جهاد أنه أكثر إثنين باطنيين على الكرة األرضية وهذا 

مثاًل لفالن سيؤدي إلى كنت أتصور مثاًل أنه سيكون استقباله  فذكر عشرات األحداث التي أنا شاهد عليها  ل ليس مجال  
خدماته بإنهاء  قرار  دقيقة  نصف  بعد  ويكون  للقوات  قائد  وتركيبتهم  تعيينه  سياسية  وحكمة  السياسة  متطلبات  يمكن   ،

الشخصية من الصعب أن تحكم خاصة في سنوات الحصار التي كنا أحيانًا كثيرة موجودين لوحدنا معه تسمع منه بعض 
 ذه تركيبة اإلنسان الكبير بصراحة. مفاهيمك السابقة وكثير من األمور.. وه% من 90التحليالت التي تعريلك 

األولى أنه وهو   نحن قيل لنا أخي نبيل أن أبو عمار أثناء استقباله لوفد سلفيت قبل سنة من وفاته في المرضهس:  
ماشي معهم وبسلم عليهم تركهم وراح على منفضة السجائر الكبيرة وتقيء وبعد ربع ساعة لم يجدوا المنفضة ، بدنا 

 نعرف منك مين نسأل ؟  

أنا هذه القصة أول مرة أسمعها وهذا أعتقد و  عبدهللا ومصباح ومنيب... البدك تسأل اللي كانوا منسقين مثل يوسف  ج:  
ألنه أنا أقرب لهم من أبو عمار وعمره ما حدا ذكرلي كل الحقائق األمنية اللي بتحكيها بما فيها أنه فايز قصور أمني  

 كان ينام معنا أن له أخ بمستوطنة.. يعني هذا أكبر إبتزاز كيف يمكن أن يبقى...  اللي 

 صراف خالفات داخلية وضربوها وزعلوها...  ال صار مع مي  عرفنا أنه س:  

ال هذه ملهاش عالقة هذه غيرة مرافقين.. مين يدّخل ألبو عمار ومين يحكي ألبو عمار ومين يوّصل ألبو عمار... ج:  
هذه صراعات صغيرة يعني بمعنى أنه مين يكون أكثر قربًا في تقديم الخدمات ألبو عمار يعني مش بمعنى أنه صراع 

 كالعادة...    على النفوذ أو صراع على السلطة.. يعني غيرة صغار القوم

 أنت بتعرف أنه أبو عمار له خزان ماء لوحده ؟  س:  

 ال  ج: 

والسؤال أنه شرب منه...  يمنه و   أ، والخزان خاص بأبو عمار ويتوض س: طيب بتعرف أنه الخزان عطل وخرب وغيروه
إكتشافه صدفة عندما أصيب األخ أبو عمار بحك   تم  ه في جسده اكتشفوا ان الخزان موجود منفصل لألخ أبو عمار 

 الخزان منفصل ، لمن تحمل مسؤولية عدم المعرفة وعدم الرقابة األمنية أو الصحية على هذا الموضوع ؟  
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اللي بتشتغل معه  اليوسف    اسمهيعني مثل ما حكيتلك في البداية كان في مسؤول  ج:   الزالوا أحياء و عبدهللا والمجموعة 
أ يعرف  الدكتور رمزي  أنه  يفترض  أبو وكان  مع  الخاصة  وعنده عالقاته  موثوق  مكتب  كمدير  موقعه  بحكم  كثيرة  شياء 

تاريخي الماليةاً عمار  دفعوا حقه  يكون  بتغير خزان الزم  لما  وبالتالي  تعرف  ،  ..  اللي جاب   ليش؟   هذا  تغيرال بدك  ومين 
 ممكن تودي لخيوط كثيرة...  .. يعني كلها هذه مؤشرات خطيرة ومهمة جدًا يعني ؟ ووين الفاتورة اللي اندفعت ؟ الخزان 

 ؟    طبيب األسنان سس: شو بتعرف عن الدكتور سعيد در  

بعد استشهاده بثالث أو أربع شهور بدأوا المرافقين   القصة، لكن سمعت بهذه  حقيقة اذا ما شفت صورته ال أذكر شكلهج:  
 يتكّلموا انه ُوجد ميتًا.. الخ...  

 في عشياته الخارجية ؟  س: كنت مع أبو عمار أخي نبيل 

 أبو عمار في عشياته الخارجية لم يكن يحضر أي غداء أو عشاء رسمي إال بوجود الوفدين  ج:  

إفطار راح عليه أبو عم إنتهاء اإلفطار رجع أبو عمار..  س: ال مش رسمي.. في  بلدية رام هللا وبعد  ار عند رئيس 
وإحدى الشهادات تقول أن أبو عمار عندما ُوضع له الصحن أعطاه لرئيس البلدية وأعطوه صحن ثاني ألبو عمار ، 

   ؟ فأبو عمار عندما وصل المكتب كان رئيس البلدية صار ميت

   !؟  رام هللا  يةأووف.. رئيس بلد ج:  

ضافة للرواية واألهم انه الدكتور المشرف على أبو عمار الدكتور عمر دقة قال ألبو عمار الزم نأخذ رئيس  س: باإل 
البلدية ونعمله تشريح وقال ألبو عمار هذه خطير وما بجوز نتركه ، فقاله أبو عمار اللي بتقوله صحيح خليني أعمل 

 عرف بدناش أخواننا المسيحيين يقولوا كذا ومن هالكالم... إستخارة وأقولك ، نام أبو عمار وصحي قاله ممنوع ألنه بت
 يعني أنت ما كنت معه بهذا الفطور ؟  

 ال أعتقد والقصة هذه أول مره أسمع فيها  ج: 

س: في إحدى المرات خرج وحضر حفلة في مطعم ومسؤول المطعم له عالقات إسرائيلية وأعطى تعليمات لواحد يصور 
 المنارة... هذا جاب صحن وحط فيه األكل وقدمه ألبو عمار وأخذه أبو عمار.. هل كنت في هذه الحفلة ؟  

 في حفلة وال إفطارات.. مش ألني بديش.. لكن ، ال في عرس والرسمي  اجتماعأنا عمري ما رافقت أبو عمار إال في  ج:  
المناسبات   لي  االجتماعيةفي  دور  بدك  ال  لكن  معه هيك شغالت..  انه حضرت  أو مرتين  تكون صارت مرة  ، وبجوز 

 تسأل المسؤولين عن وضعه الشخصي...  
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 ي رفضها أبو عمار ؟  تشركة تليفونات الجزائر ال س: طيب شو معلوماتك عن صفقة 

 القضايا المالية والشخصية إذا لم أكن بالصدفة موجود لم أكن مشارك فيها وليس لي ضلع فيها   أنا فيج:  

الخ...  بالنساء..  أو  بالمال  تجنيد  بكون  إما  اإلغراء  لنصل...  األضيق  الدائرة  في  نبحث  احنا  انه  بما   س: 
 في دائرة الرئاسة في الصف األول كانوا حول سيادة الرئيس لديه أموال فائضة ؟   من الذي

 يعني كمان أنا صعب أدلي في دلوي ألني مثلك بسمع مليون قصة...  ج:  

 س: بحكم معرفتك باألخ أبو عمار هل كان يرفض ان يكون له ملف طبي متصل ومتكامل ؟  

 . أقسم باهلل ال أعلم شيء عن هذا ج:  

 يتحمل المسؤولية ؟  ال متكامل وال متصل.. من س: طيب إذا كان ليس له ملف طبي بتاريخ حياته الطبية بشكل كامل 

 . برأيي هو والمسؤول الطبي ج:  

تسجيلها،   يتم  الرسمية  المكالمات  أو  الرؤساء  مع  سواء  مكالماته  معظم  كان  عمار  أبو  األخ   س: 
 هل تم تشكيل لجنة لفرزها وتدوينها ؟  

وكل المحاضر اللي عندي برجع على المكتب بعطيهم إياه   ، يعني أنا بحضر اإلجتماع هذا عند مدير مكتبه  ال اعلمج:  
األصل  وبرجعولي  ال وبصّوروه  أن  يفترض  الوطني  األرشيف  يعني  الدكتور رمزي ي   ذي،  مع ستلمه  والمكالمات  والفيديو   ،

 ...  وال أعرف لمن يعطوهاالتصوير 

بنفسه..   مستهتر  عمار  أبو  األخ  كان  إذا  طيب  في    وبالنسبةس:  ما  والشغالت  للمحيطين  واألدوية  للهدايا  تدوين 
 التذكارية المقدمة لألخ أبو عمار ، من يتحمل هذه المسؤولية ؟  

 يعني سؤالك لي غلط.. شو دخلني أنا بهذه القصة  ج:  

 س: طيب شكرًا أخي نبيل وبارك هللا فيك .  

 

 2012-7-28تليت عليه أقواله وتم التوقيع عليها بتاريخ 

 


