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 نبيل عمرو 

31 -  7 -  2012 

 بعد تأدية اليمين القانوني  

   نبيل يوسف محمود عمرواالسم : 

   عضو مجلس استشاري العمل الحالي : 

   مسؤول في االعالم وسفير في االتحاد السوفيتيطبيعة العمل مع االخ ابو عمار :  

   استشهادهالى غاية  1977من عام تاريخ العمل مع االخ ابو عمار : 

   الطيره _ رام هللاالعنوان : 

   0599252729رقم الجوال : 

 

  : تشعر  س  كنت  هل  عمار  ابو  الرئيس  من  مقرب  في    باألمنبصفتك  او  عمار  ابو  الرئيس   الدائرةبمكتب 
 االولى من الرئيس ابو عمار ؟  

قام ياسر عرفات والكل يعلم لو اصيب او استشهد ابو عمار في فترات سابقه كان م ج : ليس بمستوى رئيس ب
عكس على الوضع الفلسطيني  بشكل مدمر بهذا الشكل من الخطر لم اكن المس االمن الحقيقي وانا كنت ارافقه 

انت تتخذ لغيره والترتيبات التي ك   األمنيةناس كثيرين اقل اهميه منه كنت اكتشف ان االجراءات  الى  في زيارات  
اجراءاته   من  اكثر  منه  مكانة  اقل  هم  االمن    ألنهلمن  في  نفسه  على  يعتمد  وكان    والحركةكان  اخرى  واشياء 

   ةلخطواته المستقبلي "مضمرا

 مقربين منه بانه يوجد تقصير امني ؟  الى اشخاص عمار او ألبوهل ابديت س : 

 تمي الى جهاز امني. وال ين باألمنال اعتقد بسبب انه لم يكن يهتم   ج :
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التي كانت تربطك بالرئيس ابو عمار هل اسر لك او قال لك انهم وصلولي او وضعوا لي    العالقةبحكم  س :  
 بهذا المعنى ؟  ءفي االكل او في الشرب او اي شي ءشي

في الحصار االول على الرئيس ابو عمار   األخيرة  الفترةمن الوقائع في    ءلم يقل لي ذلك لكن حدث شيج :  
عالء  وابو  مازن  ابو  ضمنهم  ومن  عمار  البو  السياسي  المطبخ  تضم  وهي  المفاوضات  للجنة  اجتماع  وكان 
وصائب وخالد اسالم ومحمد دحالن وكان عدد االعضاء احدى عشر وانا كنت من ضمنهم  وحصل نقاش بيني 

وكنت اجاهر في هذا الموضوع    المسلحة  لالنتفاضةوانا كنت من المعارضين    االنتفاضةمار حول  وبين ابو ع
التي   القليلةالت  ا الح  كان من  لدرجه كبيره وكان ابو عمار يتضايق من مجاهرتي للموضوع وحصل حديث بيننا و 

انا   ابو عمار علي  ابو عمايخرج فيها صوت  يعاملني برفق وطلع صوت  ابو عمار  كنا نضغط   ألننار  وكان 
و عمار كان يحس انك تنتقد سياسته واستشاط الرئيس ابو عمار غضبا  واب  االنتفاضةاتجاه ان نخلص من وضع  

 الرسالة ه بكالمي وكنا نناقش  ابو عمار زعل مني وحس انني استفز مني وقال انت ال تعلم ماذا سيفعلون بالقدس و 
التي قدمها موفاز ومضمون رسالة موفاز تقديم التصاريح لتنقل بين محافظات   للمبادرةزني وقال نعم    سلهاأر التي  

امنيه من الصعب ان يقبلها ابو عمار وانا كنت من جماعة نعم من اجل ان تفرج على الرئيس   ومبادرة  الضفة
من    عةالمقاطن في وقتها حاصل عمليه كبيره في اسرائيل وشارون كان يقول انا بدي اذهب الى  اابو عمار وك

 ءاجل القضاء على ياسر عرفات وكان انا موقفي نعم من اجل تأجيل الوقت واثناء التطبيق نتملص من اي شي
وقام في وجهي الجميع ممن يخطرون على بالك وكان من طلب هذا الطلب هو زني وانا قلت نوافق لعل زني 

صفحه   15اع وخرجوا بكتابة رساله بحوالي  بابو عمار وانهينا االجتم ملمةيمنع شارون من التهديدات التي كانت  
و  بيروت كان عندي ابفي    ناس    ال يوجد ليموجهه الى زني وعند الخروج ابو عمار امسكني بيدي وقال لي انا  

من حوله من قيادات   وكان عند الرئيس شعور بخذالن  المصعد الكهربائي انا والرئيس عند  كنت  حسن وافترقنا  
وكان هذا الكالم قبل وفاة عمار كما كان يستجيب ابو حسن في بيروت    ألبوبوا  يجبمعنى انهم ال يست   فلسطينية

  ابو عمار بثالث سنوات 

 في اخر فترات الرئيس ابو عمار كيف كانت ذاكرته ؟  س : 

نا كنت أو وانا في افضل حاالت الوئام مع الرئيس ابو عمار    علي   اطالق النار  حادثة ما قبل  ىج : ابو عمار ال
ازور الرئيس وكنت مسمي المكان الذي يجلس فيه الرئيس باسم القصر الصيفي وذهبت الى الرئيس وكان جالس 
عنده المحامي السفريني وقال لي ابو عمار انت لماذا ال تحضر االجتماعات وقال ما هو رايك بان تحضر معنا  
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ا اليوم طاجتماع  انا  له  لك  العليوم وقلت  الخليل  بالجلوس معك في اي وقت وابو عمار كان    ين ن على  اتشرف 
تقريبا يوميا يعمل اجتماعات وكان اخر لقاء بيني وبين ابو عمار بشكل مباشر وكان بيني وبين ابو عمار وئام 

عندما ظهر المفسرين الكثيرين   الصورةي معه وهو كان يتحملني ولكن اختلفت  أقوي وكنت اتجرأ على ابداء الر 
وعظي شعاراتي انساني ولم يكن يتعمق بشكل كبير في   األخيرة  الفترةللمواقف وكان معظم كالم ابو عمار في  

  .السياسيةواقف مال

 بقي محافظ على ذاكرته ولم يكن عنده نسيان واكتئاب ؟   األخيرة الفترةان ابو عمار في س : هل تعتقد 

قويه   ذاكرته  كانت  عمار  ابو  الرئيس  وبين  بيني  لقاء  اخر  الى   : ابو   طبيعيةج  بواقعة  احكي  كنت  انا  لدرجة 
ابو   المعلومةخطا وابو عمار صحح لي هذه    معلومةوكان تحليلي على  العباس   تنسى ان عملية  وقال لي ال 

لكن كانت ظاهره عند ابو      المعلومةد وليس قبل واعتمد ابو عمار على ذاكرته في اعطائي هذه  العباس حدثت بع
 ابو عمار كثير الصمت. انعمار وهي االقالل من الكالم وفي اخر سنه تقريبا ك

 النار عليك ؟  ألطالق ما هو تحليلك س : 

في    : ك  الفترةج  وانا  درجاتها  اعلى  في  هللا  رام  في  الفوضى  كانت  علي  النار  فيها  اطلق  هذه باعلم    نت التي 
تريده وهي في مأمن ومحميه بسبب الفوضى وكانت ما  الفوضى وكان اي شخص او اي مجموعه تستطيع عمل  

ضوعيا عن الذي انتفاضه مسلحه وكانت اسرائيل والصراع الداخلي في حركة فتح وكان عندي تفهم والمسؤول مو 
واضف الى ذلك ومن خالل عالقتي بالرئيس ابو عمار من بيروت الى   المتناهيةحصل معي هي حالة الفوضى  

داوالت في شأنها توكانت تتم ال األمنيةفي القضايا  الخاصةهنا شاهدت موضوعات كثيره تنتمي الى الموضوعات 
  80واعتقد ان من    اإلذاعةابو عمار عاشها عندي في    ت ومعظم حرب بيرو وابو عمار كان يثق بي بشكل كبير  

ابو عمار جلس عندي في   الحرب  انه كان عندي شك في بعض   40  اإلذاعةيوم وهي  ذلك  الى  يوم واضف 
يوم اطالق النار علي وفي نفس   كلى ذلالقيادات التي تحرض علي ويصل احيانا الى وسائل االعالم ومثال ع

سمير المشهراوي في حوار ويتكلم عن لقاء كنت انا مرتبه  و هو    الجزيرةكان هاني الحسن على تلفزيون    اللحظة
من اطياف الشعب   21قاء اكثر من  لس روس وبعض االعضاء من الكونجرس وكنت داعي الى هذا الن مع دي

ج بخالصه منهم عن الوضع الفلسطيني وكان من ضمنهم احمد عبد  س روس يجب ان تخر ينالفلسطيني وقلت لد 
ن وان استطاعوا مع يلي ين الى االسرائ ي الرحمن ونصر يوسف وعملهم هؤالء الناس انهم يشاهدوا الكل من الفلسطيني

المرشح   ان  على  الموضوع  فسر  الحسن  وهاني  االوسط  الشرق  عن  الشامل  التقرير  اجل  من  ايضا  السوريين 
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وكان   التسويةببديل له الن ابو عمار ضد    ءطي االمريكي ارسل هؤالء من اجل تغير ابو عمار والمجيالديمقرا
النار علي   بإطالق حسابهم وانا ال اربط هذه الكالم    سلقواوقال ان من تعاونوا ضد ابو عمار    باألعالمهذا الكالم  

ابو عمار لو تبنى الغلط يعلم انه   عند   طبيعةوبعد دقائق حصل اطالق النار علي وحكى معي ابو عمار ويوجد  
عمار وقلت فيها انه العمل الذي تعمل به   ألبوغلط وانا بتقديري ان التحريض الذي كان استغل وانا كتبت رساله  

تنا  ءيجب العمل في اتجاه مختلف وابو عمار تفهم الموضوع ومن حوله لم يتفهموا هذا وقال لي ) ده وقته( وجا
علومات كانت تطرح بشير نافع والبعض مشاب اسمه شادي شاهين وبعض ال  بالعمليةقام    معلومات تقول ان من

عرفات  موسى  اسم  الشيخ  طرح  نبيل   ،وحسين  على  النار  اطلق  من  ان  رسمي  تصريح  في  قال  وسلفان شالوم 
قول اي ت لن اكون سبب في فتنه داخليه وانا لن او هو ابو عمار وحكى معي ابو عمار وانا قلت له لو ام  وعمر 
في تصريح رسمي اتهمت اسرائيل   و   المقاطعة   في اال اذا لجنة تحقيق رسميه سألتني وشكلت لجنة تحقيق    ءشي

معنى ان   إلسرائيلان التحقيق يهز اتهامنا    اللجنةوقالت  وقالت انها عملتها من اجل الفتنه في الشارع الفلسطيني  
 التحقيق ينفي ادانة اسرائيل وهذا الكالم خطأ والغيت لجنة التحقيق  

 س : من كان مسؤول لجنة التحقيق ؟  

انه كلف  ج :   المبيض واعتقد  العسكري احمد  المدعي  انه كان  ابو  هو والحج اسماعيل    باإلشرافاعتقد  وكان 
وقال انا ما عندي ال دمدم وال ام سكستين وكان هدف ابو عمار هو ان    بإسرائيلاق التهمه  لصإ  ةعمار يتكلم لهم

ونحن ال نستطيع الدفاع عن اسرائيل واصبحت انا في موقف محرج وقلت تبقى هذه   إلسرائيل تكون التهمه موجه  
اسمه   وكل من كانلى ان مات او اميت هذا الشخص  في المؤسسات ا  القصةللجنة التحقيق وبقيت هذه    القصة

وماتوا كلهم في فتره متقاربه واخو هذا الشاب توفي وموسى عرفات ايضا مات وبشير نافع   موضوعي مات   في
 . تفجر

وانت كنت  ناياتفي اثناء الحصار وصل الى ابو عمار معلومات باجتماع بعض القيادات في احدى البس : 
 منهم هل لك ان تعطينا تفاصيل هذا االجتماع ؟  

تقدم   وقالوا له ال يوجد مانع لكن سوف نرى    بالمقاطعةن بزيارة ابو عمار  ي لي يبطلب الى االسرائج : ابو مازن 
لعيزر وكان منع تجول ونحن اتصلنا على ابو مازن وقلنا له نريد ان نجتمع في ا  وكان فؤاد بن  الحكومةرئيس  

بط اسرائيلي اسمه ابو  من حمدان وعدنان سماره وحكمت وزهير وكان ضا  كم كانوا هناظالن المع  العمارةهذه  
عمري واعتقد انه كان مسؤول عن منطقة رام هللا وابو عمري هو من اتى بابو مازن على االجتماع ونحن كان  
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ين بالطريق اما ابو مازن فيجب ان يعمل تنسيق يل يال يوجد اسرائ  ألنه  البنايةمن السهل علينا الوصول الى تلك  
قترحات ان نخرج برساله الى ابو عمار بتغير الوضع االمني وكالم من وكانت بعض الم  البنايةللوصول الينا في  

بمعن للوطني    ىهذا  باجتماع  نفكر  وكنا  الحصار  من  عمار  ابو  نخلص  ان  اجل  من  الحصار  على  تحايل 
مازن هذه امانه ويجب ان توصلها الى   ألبوبخط زهير وقلنا    الرسالةيعني اجتماع وطني عام وكتبت  والمركزي  

عمار   اخبار  ابو  شو  يقول  وكان  عمار  ابو  لزيارة  ذهبت  انا  الحصار  كل    البديلة  القيادةوبعد  في  له  قلت  وانا 
  .بالضبط لما حدث  الواقعةوهذه هي  البدينة القيادةالظروف احسن من 

 رسلتوها الى ابو عمار ؟ أ لتيا الرسالةس : هل يوجد لديكم نسخه من 

  .كتبت بخط اليد ولم تصور وحملها ابو مازن  ألنهاج : ال 

ذلك دون رفع الغطاء الدولي والعربي    يتم  ابو عمار جسديا هل    ة س : انت بتقديرك اذا قررت اسرائيل تصفي
 عن الرئيس ابو عمار ؟  

  : وكانت ج  سراحه  اطالق  من  اليأس  بحكم  عمار  ابو  عن  الغطاء  رفع  الحروف  على  النقاط  وضع  اجل  من 
وكان    المقاطعةشروط على رفع الحصار ونقلها كولن باول الى    ألمريكاتدخالت عربيه كثيره لكنها فشلت وكان  

حكينا مع االمريكان وكل من امكن نحن كحكومة ابو    خامريكي في الموضوع وانا اذكر انه في شرم الشي   ؤتواط
وابو  له بالتنقل من رام هللا الى غزه    يسمح    انه  اإلجابةيع العمل تحت حصار ابو عمار وكانت  طمازن ال نست

انا وزير اعالم وناطق باسم    الحكومةعمار لديه كبرياء واذكر ان ابو مازن كان في رحله الى واشنطن وكنت 
قاء بالرئيس بوش وتكلمنا بموضوع  لمازن وقال لي انا في طريقي الى البيت االبيض من اجل الواتصل بي ابو  

ابو عمار والموقف هنا احسن من السابق ويا ريت تمر على ابو عمار ويعمل تصريح  يطري االجواء من خالله 
ار مزدحم وطلبت عمار وكان مكتب ابو عم  ألبو احمل بشرى    وكأننيوركضت    اللحظةوخانني ذكائي في تلك  

  باألمن ا قلت له انا ال اعرف  وخذوك على امريكال لي ابو عمار انت ليش ما بيقان نكون انا وهو على انفراد و 
لكن يوجد عندي اخبار جيده وقلت له جاءني اتصال من ابو مازن وهو في طريقه الى البيت االبيض وابو عمار 

وقال لي موضوع ايه وقلت له   الطاولةبدا يرجف وانا قلت له ان ابو مازن حكى بموضوعك وابو عمار ضرب  
حال في  عمار  ابو  وكان  عمار  ابو  صوت  على  المرافقين  ودخل  الحصار  غير  موضوع  هيجان  في   طبيعيةة 

  .الطريقةحياتي لم ارى ابو عمار منفعال بهذه 
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ين والعرب بحاجه الى رفع غطاء فلسطيني عن ابو عمار ام انهم ليسوا يروبو هل تعتقد ان االمريكان واال س : 
 ن ؟ يبحاجه الى الفلسطيني

  : على  ج  بل  الشخص  على  مختلفين  يكونوا  لم  وهم  حصل  ان  بأس  ال  لكن  بحاجه  يكونوا  لم  وهم    الحالةهم 
س به واي شخص كان ال يهمهم وان استجاب لهذه المتطلبات يصبح  أال ب   ولإلسرائيليينيقولون من يستجيب لنا  

ي مع كل الناس وانا لمست ذلك رجل السالم االول وان لم يستجب فهو الشيطان الرجيم وهذا هو التعامل االمريك
ا ال يوجد لها شخص بل خالل القراءات والمعايشات وامريكا من  ره بكيفية صناعة القرار في امريكالني لي خب

اليه وابو عمار خرج من هذه   يحتاجون  لهم ما  تؤمن  لها صيغه  نفسه من    ض لم يكن يجه  ألنه  الصيغةيوجد 
كتائب شهداء االقصى وكانت كل االيحاءات من ابو عمار تشجيعيه التي كانت تحصل من    االنتحاريةيات  لالعم

واسرائيل   ألمريكا  بالنسبة  اللغةن فيها شعب جبارين ( ) عالقدس رايحين شهداء بالماليين ( وكانت هذه  مثل ) ا
تبني   من    للعمليةهي  يسجلوا البو عمار هل  كانوا  وفي تونس  ابو عمار  وثائق على كالم  كانت  انه  وبالتأكيد 

المعقول هنا ال يسجلون له وكان ابو عمار كتاب مقروء وكان حريص على ذلك وابو عمار كان على يقين بان  
ي  الخاصة الفاكسات   وكان  مصوره  جميعها  مطلبه  لناس  الفاكس  خالل  من  نقود  ومطاصرف  وانا  وبين  ردين 

منه   يستفيدوا  ان  يستطيعوا  لم  هم  بانهم  االمريكان  مع  عمار  ابو  عالقة  ابو  شخصت  ان  اقول    ن ا ك  عمار وانا 
 ولم يكن لديه خوف من االتهام. وطينتهمركن على حاله ولم يكن عنده مخاوف وابو عمار كان واثق من 

هناك بعض الشهادات تقول انه    اقليله جد  الكل يعلم ان االتصاالت بين ابو عمار والزعماء العرب كانتس :  
عمار   ابو  استشهاد  تسلم   بأربعقبل  ان  يجب  عمار  ابو  يا  له  وقال  مبارك  حسني  به  اتصل  تقريبا  شهور 

 هل لديك معلومات بهذا الموضوع ؟   السلطة

ج : ال اعلم , لكن هناك بعض االخطاء التي كانت تحدث مع ابو عمار مثل الحديث من التلفون عبر السبيكر 
 3وانا مطلع بشكل تفصيلي على طبيعة عالقته بالرئيس مبارك في االزمات وغيرها وانا زرت معه الرئيس مبارك  

صل على تعهد من نتنياهو من ليشبونا موسى ح  وعمار تعال عمر   ألبومرات وفي ايام الخليل بارك قال    4او  
من   القاهرة ىمن غزه ال الطائرةفي البرتغال وخرجت لجنة المفاوضات جميعها وكان االخ ابو مازن معنا وخرجت 

عمار هل تصدق   ألبو كتبت    بالطائرة نا  او وكان ملتقي بنتنياهو    للخارجيةدون اي توقف وكان عمر سليمان وزير  
اتمام   على  حريص  كان  عمار  وابو  جيبه  في  ووضعها  ومسكها  موسى  عمرو  قاله  خالل   الصفقةما  من 

   .المصريين
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 لماذا استفز ابو عمار وغضب من خطاب ابو مازن في شرم الشيخ ؟  س : 

دحالن   ان    ال بوش وق  العقبة نعم هذه القصه لدي وانا انسحبت من الوفد وذهبت الى رام هللا ولم اذهب الى  ج :  
ويضم الزعماء العرب    للقائهعلى دعوى من الرئيس بوش  "  له دور انا لم اكن بالعقبه , ذهبنا الى شرم الشيخ بناء

السعود  والن  يضم  يوبوش  لقاء  عمل  شارون  مع  يقعدوا  ال  في  يل يواالسرائ  نوالفلسطينيي   ناألردنييين   العقبة ين 
الفلسطيني   الجانب  من  به  يعلم  احد  ال  نص  محضرين  كانوا  االمريكان  واالمريكان  ان  مازن  ابو  لي  وقال 

وكما العمري  وليث  انت  تروح  منك  بدي  انا  نص  هنامحضرين  الى  من االعالم وذهبنا  جمال   ن شاب  وجاءنا 
وحسب   االبيض  للبيت  القانوني  المستشار  ومعه  مستشار  واصبح  مترجم  وهو  عن   افساراتن استهالل  جمال  من 

  يترتب عليه هل هو قانوني  او أل يعني انه خبير فهذا  ماذالإلدارة ان هذا الموقف    بحكي   عمل هذا المستشار  
جمال هالل   فحاكليناسب السياسة االمريكية اي تعديالت عليه بدها دراسة جديدة  يان هذا النص    المستشار  رد 

هذا   فحاكلياشي لشعبكم    دكمكان في البيت انتو عايزين تراضوا أحمد جبريل و نايف حواتمة وجورج حبش وال ب
النص   هذا  آخر  نص  اي  اشي  بجبلكو  يتالالنص  شارون   سوف  الشيخ  امام  شرم  في  نص   مش  بس  حكيتلو 

يقرأه  س مازن  أبو  لقاء ياسي  ينجح  بدكم  اذا  حكالي  مفرغ  نص  هذا  للحدود  وال  وال لالجئين  للقدس  إشارة  ما في 
العقبة اي نص من الي بتقترحهم انتو كفيلة انها تخلي شارون يأخذ موقف معادي من الفكرة كلها حكيت له انا 

 ما تحاولوا تحكوا   والمستشار  جمال  حاكلية  هأل انا طمعت لكمان كلميا الوضع الدائم كافة قضا عندي حل بنحط  
بدا يقرا النص وعرضه بعدين على الوفد    وال ما حطينة  هفذهبت الى ابو مازن هأل حطين اضافة اخرى  في اي  

طبعا صار اشكال معين اختلفت انا وابو مازن حكيت له ما بدي اروح على العقبة ووصلت رام هللا قبلهم وتابعت 
اعرف هل ابو عمار مطلع على االمر ام ال    اخبار الخطاب في التلفاز وذهبت الى ابو عمار واصبح عندي هم  

ام ال القى   بالصورةاكون    من اجل ان للمعرفة  واذا مطلع هل اجازه  قد  ابو مازن  ابو عمار كان  ولما وصلت 
مش   فحاكليصار    عمار شو  ألبووحكيت     إلى حد ما  الخطاب وكان رد فعل ابو عمار على الخطاب سلبي

خليه   مازن  ابو  يأتي  بس  اقتراح  عندي  له  وحكيت  الدنيا  مولعة  وحكيتلو  بسكتوا  بعاودوا  مؤتمرمشكلة   يعمل 
 فيه عن الالجئين. وطلب أبو عمار من أبو مازن إلقاء خطاب ويحكي صحفي وجاء

 ؟   س: هل تعرف سبب اختالف ابو عمار وابو عالء

 ميونخ .ما كنت هون انا كنت اتعالج في  الج: 
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محمد دحالن وصار في مشكلة مع ابو مازن وجاء عمر سليمان هل تعرف ما هي   وابو عمار ما كان بدس: 
 االسباب ؟ 

في عمان هو وابو عالء حكومة مش انا    ت نو مازن بالوزارة لتشكيل حكومته كبعرف أول واحد فاتحه اب   ج: طبعا  
مازن   وابو  رئيسها  يكون ابو عمار  وفي   ألنه منظر    ألنيالرئيس    سوف  زمان  من  وزراء  رئيس  يكون  ضروري 

وكذا وبدهم ان اكون وزير   التشريعي حكيت انا وعزمي الشعيبي ليش ما يكون عنا رئيس وزراء يهتم بشؤون كذا
مجدي روما وممدوح نوفل هللا يرحمه افقة ابو عمار ويشهد على ذلك  والناطق الرسمي هأل انا بدي مو   االعالم

وهو ليس وزير  عمار وبلغه ان نبيل معروض عليه ان يصبح وزير اعالم والناطق الرسمي     ألبووبعتت ممدوح  
وال ناطق رسمي باسم حكومة وانما هو وزير اعالم الرئيس ياسر عرفات واذا مش موافق ما بدي ابو مازن    اعالم

بالمراسه نبيل  فأبو عمار حكى لممدوح هو  القصة  انا  ل ل  لم ازو ة بحكي معي  فذهبت له وحكيتله   هر من زمان 
منيب المصري فحكيت له انا اذا بدي اصبح وزير اعالم    فحكالي مين حكالك ان ابو مازن رئيس وزراء حكالي

مازن   وابو  انا  وكنت  منه  تشجعت  وهللا  وزيرك  وانا  باسمك  احكي  بدي  رسمي  في وناطق  نحكي  ويوميا  عمليا 
البيان السياسي قبل ما يعرض على التشريعي ب   انا الي كتبته وخبيناه وشكلنا لجنة   15الموضوع وكتبنا  يوم 

الفترة ابو عمار ركز اعتراضه على دحالن كأنه اعترض على   اراخذت منها االفك وخلصنا الموضوع في هذه 
الفكرة كلها طبعا وعلى ابو مازن وعمل مناورة بعث له ابو مازن التشكيل االولي وراح الطيب بعث له الصحف 

تا للنظر وكان هو اكثر االسماء لف وخربت ورجع ابو مازن من االول وكان اسم دحالن  فالصحف نشرت فولعت  
بطريقة ما اخذوا الداخلية    لوزارة  ممثل فتح  مقترح كوزير الداخلية واجتمعت اللجنة المركزية وقررت مش دحالن

لهم وجند رأي   بالنسبةالتي وهو تلميذ  ا وطرح الرئيس ان دحالن ال يجوز ان يتقدم على جنر موقف مع ابو عمار  
مازن اذا   ألبوابو مازن تمسك تمسكا مصيرا لدرجة انني قلت  و   للداخليةمحمد دحالن كوزير    يأتي عام ضد ان  

وال    التشكيلةال تريد دحالن وابو عمار ال يريد دحالن ما هو سر تمسكك به قال دحالن داخل    المركزية  اللجنة
وابو عمار سكرت معه وجاء عمر   للداخليةيجوز ان يخرج منها وابو مازن بقي يحاول من اجل دحالن وزير  

 الصيغةوقبل دحالن ورحب بهذه    للداخليةوابو مازن وزير    األمنيةسليمان وتقرر ان يكون دحالن وزير للشؤون  
 . ويسلمها لدحالن وهذا ما حدث  الداخليةعلى يقين خالل فترة اسبوع ان ابو مازن سيتخلى عن   ألنه

 بمحمد دحالن ؟ تقديرك ما هو سر تمسك ابو مازن  بس : انت 

 .ن له مواجهتهامك انا اعتقادي ان ابو مازن كان يظن ان وراء محمد دحالن قوى خارجيه ال يج : 
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هل ساهمت انت في قدوم ابو فمع ابو مازن    سويةس : في مرض الرئيس ابو عمار كان على عالقه غير  
 مازن على الرئيس ابو عمار ؟  

عملت بهم على موضوع ابو مازن وابو عمار خالل فترة حكومة ابو مازن كانت مصلحتي    ايوجد مرحلتين انج : 
بينهم من كثر ما كانت االوضاع    والسياسية  الشخصية العبويني ضرب حكومة ابو مازن   ،هشةان يكون وئام 

لم يكن مزاج   الفترةجلس لكان له النصيب االكبر وفي تلك  موابو مازن في ذلك الوقت لو طلب التصويت في ال
المهم من هذا الكالم كيف انتهت حكومة ابو مازن وابو عمار مارس مع حكومة ابو مازن سباق   المجلس عرفاتيا

وكان ابو عمار ضد وكان أبو عمار متخوف جدا من أبو مازن    حاجز اصعب   ىالحواجز يخرج من حاجز ال
اعد النه كان  وقرار التقاعد وكان ابو عمار على حق في قرار التق  شريعةالقرارات منها قرار فصل ابو    ض بع

ه اجتماع وماهر غز جتمعنا في  اوالتقاعد قلب الميزان و   الساحةيتصفون من    طيقول انه يوجد ثوره تتقاعد والضبا
نحن   لسنا وزاره  نحن  قال  مذكره    )شخشيخه(  لعبهالمصري  عمار  ابو  الى  وارسلنا  بيدنا اي صالحيه  يوجد  وال 

 التنفيذية ال خليها تذهب من حيث اتت وكان اجتماع للجنه  تريد الدعم منك وتعاونك وا  الحكومةمضمونها  هذه  
وارسلنا ياسر عبد ربه وقلنا له بلغ ابو عمار ان ابو مازن قادم الى االجتماع من اجل طرح موضوع معاونة ابو  

عمار ووصلنا ابو    ألبووخرجنا من غزه في الليل وكانت االخبار تتكلم عن حصار والموت القادم    للحكومةعمار  
لنا بدري اخرجوني ونحن قلنا    12  الساعةر  عما يبدأ وقتك   ألبوبالليل وقال ابو عمار  عمار انت اصال االن 

مجتمعه وقال تفضل ابو مازن وابو مازن قال لي احكي يا نبيل وابو عمار   القيادةوجلسنا في االجتماع وكانت  
ن تكلم ما هو ملخص مجلس الوزراء وبعد قال ليش نبيل وانا قلت نعم هم ينتظرون منك الكالم وقال لي ابو ماز 

انا قلت اما ان نصبح   واما ال ومطلوب ان تعطينا تفويض اضافي في   حكومةوقت قصير من اللف والدوران 
عمار ابو  وقال  االمن  اعط  هم  )موضوع  وما  االمن  اخذتوا  اذا  وقال   ) ايه  انت و حيدوكم  له  قلت  انا  اشي  كم 

تصدر كل التعليمات ونزلت انا وابو مازن وجاء المرافقين وقالوا نحن سمعنا  المسؤول االول واالخير وانت من  
بالفعل  مازن  وابو  توت  ورقة  اخر  الرجل  يشلحوا  ان  اجل  من  قادمين  انهم  تصور  ليلى  ابو  يقول  الحسن  هاني 

لم الى من ب وفي الليل ارسل عبد ربه ومعه ورقه مكتوب فيها هذه امانتكم وردت اليكم واستقال وانا لم اعئاكت
وعلق وقال ابو مازن ماله ما عنده اعصاب بما معناه ما   االستقالة   قبلومع العلم ان ابو عمار  الرئيس ابو عمار  

ابو مازن وقال لنا انا ال استطيع العمل مع ابو عمار وكان العبويني عامل عملته وكان    ىبتحمل غلوه وذهبنا ال



2012-7-31جلسة نبيل عمرو بتاريخ   

10 
 

القصص  هذه  ومن  عباس  يسقط  الجدران  على  وانا   مكتوب  احد  يمشي  ال  للعالم  رساله  موجه  كان  عمار  وابو 
   .موجود 

 هل تثق في يوسف العبد هللا ؟   س : 

 ج : انا ال اعرفه 

 ل تثق في ابو السعود او فايز حماد ؟  هس : 

كان هو االكثر تأهيال ليقوم بهذه المهمات مع الرئيس   ج : انا ال اعتقد ان الفريق االقرب على صعيد السكرتريا 
  .ابو عمار وال اريد ان ادخل في تفاصيل اكثر من ذلك النهم ليسوا القصر الجمهوري 

   ط الضعف الموجده عندهم هي عباره عن مدخل للوصول ؟ا: ما نقصده من الكالم انه يمكن ان تكون نقس

  .يؤدي الى كل االحتماالت  القيادةاي ضعف في مؤسسة ج : 

 س : هل تعرف مي الصراف ؟  

   .لكن كنت اراها عند الرئيس ابو عمار ،ج : ال

 س : اثناء جلوسك عند الرئيس ابو عمار هل رأيت احد يعطيه دواء ؟  

وابو عمار مثال جمال الصوراني عنده وصفه    الطاولةعلى    الموجودةلكن كنت اعرف كل الوصفات    ،الج :  
اال  الوصفة لى هذه  ارتاح ع الرئيس  وكنا وكان عند  يمكن  ما  من اغرب  وصفه  واعطاه  الهضم  وسوء  بالمعده  م 

وابو عمار ارتاح عليها ايضا وفي   الجرادةعين    الوصفةوالعسل ( يضاف الى هذه    القزحة نسميها زفته مغليه )  
و عمار من الحصارات ومن ارتجاله قضايا الطعام انا في نظري ابو عمار كان انظف شخص وانا خائف على اب

  . اء الفالني ويذكره باالسمو فيما يتعلق بالطب واالمن وكان في بعض االحيان يقول للدكتور عمر دقه اعطيني الد 

كلنا رفاق درب لكن ابو نضال خرج من بيننا وطخني وابو موسى خرج من بيننا وزحفنا تحت مدفعيته   س :
 وكيف تستغرب هذا على ابو عمار؟   السلسلةواختراق في مجموعة ابو اياد وانت ايضا ضمن هذه 

ف نبيل مهما عمل ج : انا حصل بيني وبين ابو عمار اشكال قوي في نابلس وانا اذكر ان توفيق قال له انا اعر 
ثقافه عندنا ومن عملنا هو وكانت عندنا   دائرتك وهذه كانت  ابو عمار    جسارةال يخرج من  لم نكن    ألنناعلى 
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تولد ظاهره عندنا انك تختلف وتتقاتل معه لكن ال تتآمر النك اين ستذهب وكانت   الحالة نخاف من غدر وهذه  
  .عند الخطرالتي نختبأ فيها  الحارةفتح في وقت ابو عمار هي  

 االولى هل ممكن ان يحدث فيها اختراق ؟   الدائرةس : ما هي درجة ثقتك في 

 ج : ممكن جدا 

هل الطموحات لدى الكثيرين والتي اصبحت محاور وكتل هل يصل بها حد التصادم مع بعضها البعض س :  
   ؟ .....للوصول الى

التصادم نعم وهذا ما اعرفه في تراثنا لكن االشخاص الجدد ال نعرفهم ولكن اسرائيل انعشت الجو عندما   ج :
الموهومين اصبحوا يتسارعوا لخالفة ابو عمار ومن هذا  كانت تنزل اسماء مرشحين لخالفة ابو عمار وبعض 

   الطريقةالفوضى بهذه  بإشاعةالباب اصبحت اسرائيل على قدره 

 هل تعتقد ان ابو عمار توفي مسموما ام بشكل طبيعي ؟  س : 

اؤمن باالغتيال السياسي لزعيم مثل ياسر عرفات جيد العمل سرا في هذه   ألننيانا لم افكر كثيرا بالموضوع  ج :  
ة ياسر ح ويجب عدم التركيز في الجانب االمني في قضية ياسر عرفات ومن مصلحة ابو عمار ومصل  القضية

سرائيل واالعتراف سيد االحكام واسرائيل قالت نحن ال نريد ياسر عرفات ولو قدمت التصريحات عرفات اتهام ا
من قتل ياسر عرفات لكن ال يجب ان تكون تدين اسرائيل من دون اي دليل ويجب علينا ان نعلم    اإلسرائيلية 

ق االمني بصمت مطلق الى في تقيمنا لقائد تاريخي مثل ياسر عرفات والعمل االمني والتحقي   المحورية  القضية
اعلنت ولو مات ابو عمار موت طبيعي اي قاضي   ألنها  إلسرائيل اما االتهام السياسي فهو    نتيجةان تصل الى  

  .على اسرائيل  المحصلةيضع 

ابو عمار   عصبو  المتحدةعلى اثر جلستك مع االخ ابو عمار عندما كان االخ ابو مازن في الواليات س : 
 هل حصل تواصل بعد ان تركت ابو عمار ؟ 

أبو مازن وعليه    ج : أبو عمار من  الثقة وتخوف  انعدام  ذلك  لفتره وكنا   الحكومةبقيت  صحيح وأسباب  بعدها 
ويجب ان نعود الى   المقاطعةنعمل على نظام مع االخ ابو مازن عندما نلتقي مع شارون يجب ان نتحرك من  

وانا احيانا كنت اعمل مؤتمر صحفي في دائرة االعالم عند ياسر عبد ربه ولكن بعد اللقاء مع شارون   المقاطعة
  .المقاطعةكنا نعمل المؤتمر في 
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 قوال او مالحظات اخرى ؟  س : هل لديك ا

 وفي اي وقت   ج : ال وانا جاهز الي استفسار

 (  2012 -  7 -  31تليت عليه اقواله وتم التوقيع عليها بتاريخ) 

 


