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 ياسر عبد ربه 
16-10-2012   

 بعد تأدية اليمين القانوني 

   عبد المجيد أحمد ذيب عبد ربه ياسراإلسم: 

   أمين سر اللجنة التنفيذيةالرتبه: 

   أمين سر اللجنة التنفيذيةالعمل الحالي: 

 1971عضو لجنة تنفيذية منذ عام  طبيعة العمل مع األخ أبو عمار: 

  1968  منذ عاممع األخ أبو عمار:  القةتاريخ الع

   رام هللاالعنوان: 

   0599434055رقم الهاتف:  

هل تعتقد أن أبو عمار سابقًا تختلف مرحلته عن األخيره بحيث أن الغطاء العربي والدولي قد ارتفع  س:  
 عنه ؟  

منذ نهاية كامب  و بدأ يخسر كثيرًا من الغطاء العربي والدولي،    2001أنا أعتقد أن أبو عمار منذ عام    ج:
 ةمع مختلف القاد أن يجري إتصال    كان يحاولديفيد وعودتنا وعلى ضوء ما شهدناه بكامب ديفيد حيث أنه  

العرب وهو في كامب ديفيد، ألنه كان في وضع حرج للغايه وخاصه في موضوع القدس، ولم يستجب لطلبه  
أحد، والذين استجابوا ربما واحد أو اثنين على مستوى أدنى من الزعماء، وقالوا له أنت أدرى وتستطيع أن  

 والمعظم لم يستجب للمكالمه   جواب واضح  ... ولم يجبه أحد ةيواسالم  ةتتصرف والقدس لم تعد عاصمه عربي
ولهذا هناك،  التي كنا نجريها من غرفته في كامب ديفيد ألنه كان الهاتف الوحيد المسموح لنا أن نستخدمه  

شيء حصل معنا في    آخر  التخلي العربي وكذلك الدولي، ألنبدأ يشعر ب  السبب أنا أعتقد منذ تلك اللحظه
وممكن أن  أننا مغادرين بعد أن وصلنا إلى طريق مسدود، وكلينتون قال أننا لم نصل إلى نتائج    كامب ديفيد 

وأنا أتعهد بأن ال أحم ِّل   ل األسبوعين بالتشاور فيما بيننا..ونستمر خال نستأنف هذه المفاوضات بعد أسبوعين
نتائج الفشل، فخرجنا   باتجاه مطار اندروز في واشنطن،  أي طرف المسؤولية عن  بالسيارة من كامب ديفيد 

مع سائق وحارس    لوحدنا بالسيارة  أبو عمار وكنت أنا و وفي ذلك الوقت لم يكن متاح لنا موبايالت أو غيرها.. 
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وباراكأمريكي هو  صحفي  مؤتمر  عقد  كلينتون  أن  قالوا  ساعتين  بعد  المطار  وصلنا  وعندما  أبو    ،  وحمَّلوا 
ألننا كنا مغادرين من عنده قبل ساعتين وقال    ، وبصراحه نحن فوجئناولية عن فشل كامب ديفيد عمار المسؤ 

وأن هذا عمل    وأنه يريد القضاء علينا   أبو عمار قال لي أن هذه خطيرهف،  لنا أنه لن يحمل المسؤولية ألحد 
  ويتفهَّمنا ولم نكن نعتقد   اتجاهنا ألننا كنا نشعر أن كلينتون لديه شعور إيجابي  إسرائيل وليس عمل كلينتون  

سنفكر  .. وقال لي  نفكر للرد عليه، وسألني أبو عمار ماذا سنفعل وقلت له يجب أن  أنه سيقوم بهذه الخطوه
وصدرت ردودنا وكأنها    ونحن في صمت كاملساعه    24دنا إلى البلد بعد مضي  بعد أن نرجع إلى البلد، وع

أبو عمار هو    متأخره يقول أن  بدأ  نقطة  العمليهأفشل    الذيألن اإلعالم والعالم  برأيي أن هذه كانت  . وأنا 
العمليه كلها،   المفاوضات اإلنعطاف في  إلى طابا  وبعدها حاولنا إجراء إتصاالت وأجرينا بعض  ... ودخلنا 
في يكن  لم  عمار  أبو  المفاوضات   كل  ولكن  ج  أنها  األمور  يأخذ   هذه  بشكل  قدَّ ديتسير  عندما  وحتى  م ، 

 لم يأخذها أبو عمار بشكل جاد ألنه شعر أن األوان قد فات.   ناعلي  التي عرضها كلينتون مقترحاته

 ماذا كان ممكن أن يحدث لو قال أبو عمار في ذلك الوقت "نعم" ؟  س: 

ال  ج: نقول  أن  أو  نعم  نقول  أن  الصعب  من  كان  أنه  ماذا  المشكله  على  نعرف  ال  ألننا  نعم..   !  نقول 
أبو عمار ال يوجد أحد ممكن أن ينافسه في المرونه واإلعتدال وعدم الوقوع في صدامات خصوصًا مع قوى  

يقول   ماذا  يكن يعرف على  لم  ولكنه  واضح إطالقًا... نعم"عظمى ومتفوقه...  يكن يوجد مشروع  لم  " ألنه 
وأبو عمار ُصدم عندما وصلنا إلى كامب ديفيد ألنه في اليوم األول وكانوا يقفزوا معنا من نقطه إلى نقطه.  

لنا األمريكان مشروع بيننا وبين اإلسرائيليين  قدم  للتفاوض  المشروع إسرائيلي من نصوصه  كأساس  .. وكان 
  معنى ذلك أن ُمقدمًا  إذا كان هذا المشروع  وأقمنا الدنيا وأقعدناها ألنه    ..علق بالقدسوخاصه فيما يت  وعناصره

لنا   قال  الثاني  اليوم  وفي  عنه،  سننزل  اإلسرائيليين  مع  التفاوض  أردنا  إذا  ذلك  ومعنى  سقف..  أصبح  هذا 
مسحوب  نعتبره  أن  مؤشر    ،األمريكان  أعطانا  هذا  لعبهبولكن  ليست  هذه  دوله    أن  تقوم  بتقديم  أن  عظمى 

مشروع وفي اليوم الثاني تقول لنا أنه مسحوب.. وهذا معناه أنه يوجد خديعه منهم، وهذا الذي جعل أبو عمار  
. وعندما دخلنا أفخاخ في هذه العمليه  نصبوا لناي  موأن يزداد حذره وخوفه وقلقه بأنه  يتشكك في كل العمليه

" وهذا الكالم غير  إلسرائيل  وتحت األرض  لنا فوق األرض أن "معهم بموضوع القدس دخلوا بقصه حول الحرم 
يتعامل    أبو عمار  أصبحو   ،معه  أن يتعاطىأدخلوه في مدخل ال يستطيع  واضح أنهم  و   ،مسبوق وغير معقول

طف  بأسلوبهمعهم   عن  يحدثهم  القدس  موضوع  يفتحوا  عندما  القدسوأصبح  في  مع    ولته  يلعب  كان  وكيف 
 في القدس.  األوالد المسيحيين والمسلمين 
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بأنس:   تقول  الشهادات  كثيرهأحد  محاوالت  هناك  كان  ديفيد  ه  كامب  وعن   إلبعادك  في  عمار  أبو  عن 
 المهمه في بعض األحيان ؟ الجلسات

معسكر في أول يوم شعرنا أنه يوجد  ..  فلسطينيين  نحن بصراحه في كامب ديفيد لألسف كنا معسكرين  ج:
ثاني  خداع ومعسكر  ُينجح  ،  أن  يحاول  وصراعات ةالتفاوضي  العملية هذه  كان  اختالفات  بيننا  وحصل  في    ، 

قى  يب وكلفنا أحد األخوان أن    جلسات الوفد الداخليه بحضور أبو عمار، ونحن قمنا بتقسيم العمل فيما بيننا
وينقل حكايه   حتى ال يأتي أحد من الطرف اآلخر لدينا  وهو األخ أكرم هنيه..  مالزم ألبو عمار طوال الوقت 

. وأبو عمار في  مزوره ألبو عمار، والمشكله لم تكن تمسني لوحدي إنما كانت محاوالت إقصاء من الجانبين
وكان مقابلي في الجانب اإلسرائيلي "دان    التفاوض مع اإلسرائيليينالقدس في  البدايه كلفني بمسؤولية لجنة  

..  ، وعندما ذهبت وجلست مع دان مريدور قال لي أنا لست من حزب العمل أنا من حزب الليكود مريدور"
يورطنا لكي  باراك  القدس    )الليكود(  وأحضرني  موضوع  على  التفاوض  في  في  تنازالت  قصة  نتحمَّل  وأن 

، وذهبت عند أبو عمار وأخبرته بما  وأنا ليس لدي أي تعليمات أو توجيهات .. ووضعني رئيس لجنة  القدس
.. وقلت له أن دان ، وبعد ذلك كلينتون طلب لجنتنا واللجنة اإلسرائيلية لنطلعه على ما جرى قاله دان مريدور

ل كلتكم إذا دخل اليهود للصالة  ... فقال لي مستشار األمن القومي.. ما هي مشمريدور يقول بأنه ليس مخوَّ
الهيكل الواليات  في  بإسم  المنطقه تفضل وقدم هذا اإلقتراح  دينيه في  إذا أردت أن تشتعل حرب  له  ، فقلت 

كلينتون  فأسكته  إقتراحك،  أسمع  لم  أنني  سأزعم  وأنا  البحث المتحده،  مستوى  كان  هذا  ولكن  نشعر  ،  لم   ..
وجميعهم  "مفاتيح القرار العربي"  بت األمور بدأ أبو عمار باإلتصال مع الزعماء العرب  ع  ص  عندما ت، و بجدي ه

.. وأذكر أن األردن  ةأن من رد علينا واحد أو إثنين من وزراء الخارجي  عتقد .. وأ كانوا يتهربوا من اإلتصال
  . الوحيدين الذين تجاوبوا معنا

أبو عمار أنت وأبو عالء وأبو مازن، وقبل أن   اأرسلك عليههامه  نحن شهادتنا تقول أن هناك جلسه  س:  
تنطلقوا قال األخوان كالم أنت فهمت معناه أن ال تذهب أو أنك غير مرحب بك.. وبالتالي أنت عدت عند 

 أبو عمار وسألك لماذا لم تذهب ؟  

بما فيهم بعض األخوان في اللجنة    يعتبرونني جاسوس أبو عمار  عدد من األخوان  بصراحه دائمًا كانأنا    ج:
عنيالمركزية األمور  بعض  إخفاء  يحاولوا  وكانوا  في ،  مازن  أبو  األخ  كان  أوسلوا  مفاوضات  وقت  وفي   ،

عمار أبو  عمارمكتب  أبو  دعاني  لماذا  أعرف  وال  دخلت ،  وعندما  مازن    ..  أبو  األخ  كان  ما  إذا  لي  قال 
بالصورة فوضعني  صورة؟  ..  أي  له  سريه  قلت  مفاوضات  بعمل  بدأوا  أنهم  لي  أوسلواوقال  لي  في  وقال   ..

أبو مازن"   يتكلم معي بوجود األخ  يبلغك! "وكان  لم  أبو مازن  أبو  معقول األخ  فقال  أتكلم،  فأنا سكتت ولم 
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، وكان  بالصورةونسي األخ أبو مازن أن يبلغك.. وقال ألبو مازن أن يضعني  حصل خطأ    أنه  عمار بالتأكيد 
بيننا وبين إسرائيل في مفاوضات أوسلوا الحلقأول إتصال  بالصورة ودخلت في  البداي  ة، وتم وضعي  ،  ةمن 

عمار ألبو  جاسوس  أنني  على  إلقصائي  رغبه  الوقت  ذلك  في  بتسجيل  وكان  قمت  ديفيد  كامب  في  وأنا   ،
 .  )تسجيل فوتوغرافي(كلها بالتفصيل على دفتر  والجلسات  الوقائع

 من هم المعسكرين الذين ذكرتهم ؟  س:

أنا    ج: نبيل    وصائب،  وأكرم،كنت  ما  أبو    شعث،وإلى حد  األخ  فوجئنا   هبصراح، ونحن  عالءوكان معنا 
وكانت    وحسن عصفور،  مازن،وأبو    اسالم،وخالد    دحالن،محمد  بموقف أبو مازن. وكان بالمعسكر الثاني  

.. ولكن كنا نستطيع  وال يفهم، وأبو عمار كان يتصرف وكأنه ال يعرف  األمور أحيانًا تصل إلى الحديه بيننا
، ونحن  .. وكان منفتح معنا أكثرأن نشعر بميله وحسه.. وعندما يسر  لك بكالم تستطيع أن تشعر أين هو

. ولكن بالنسبة لآلخرين كان يشعر بأنهم يخفوا أيضًا لم نكن نخفي عليه شيء وكنا نخبره كل ما يحدث معنا
  ويرتبوا ألمور مع األميركان وربما حتى مع اإلسرائيليين. عنه

ديفيد س:   كامب  العوده من  وأنتم في طريق  أبو عمار  لك  أسّر  العوده..  هل  أو حياة    أو بعد  أن حياته 
 القياده أو حياة المشروع الوطني أصبحت في خطر ؟  

وأن الواليات المتحده أصبحت ضدنا وتحملنا المسؤولية، وبقي  من سلوك كلينتون  أبو عمار شعر بالخطر   ج:
، ولكن الخطأ الذي وقع فيه أنه كتم أنفاسنا وطلب منا  أبو عمار يعتقد أنه ممكن أن يتغلب على هذه القصه

صبحت روايتهم هي السائده وال يوجد روايه مقابله  وال نعلق... وأجميعًا "ومني بالذات كما أذكر" أن ال نرد  
.. ولكن لم تنتشر  ، إلى حد ربما عندما كتب األخ أكرم سلسلة مقاالت عن ما جرى في كامب ديفيد من طرفنا
، وهو كان يتحرَّج أن يرد على الهجوم بهجوم مقابل، وأبو عمار في ذلك الوقت ولم تنتشر عالمياً إال عندنا  

للمالينه والمسايره والمراوغه إلى حد أن يتخلص من هذه األزمه، وعندما  أنه يوجد إمكانيه  كان ما زال يعتقد  
اإلسرائيلية   اإلنتخابات  من  يشعر  اقتربنا  يكن  لم  عمار  أبو  شارون  أيضًا  اإلنتخبأن  وفوجئ  سيكسب  ابات 

بنتائج اإلنتخابات أنها قادت إلى مجيء شارون، إنما من تجربة أبو عمار مع باراك لم يكن أبو عمار يثق  
لشارون   كرهه  من  أكثر  باراك  يكره  وكان  بباراك  واحده  اللحظه لحظه  منذ  ومخادع  كاذب  باراك  أن  ويعتقد 

 توقع أن شارون سيأتي بهذه القوة.م يكن   ، ولكن أبو عمار لماألولى التي أصبح فيها باراك رئيس حكومه
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 أساسي بتغيير النظام السياسي الفلسطيني ؟هل كان هناك عنصر فلسطيني س: 

ذلك  ج: من  أكثر  بصراحه  عربي  المسأله  كان  القصه  هذه  على  والتواطئ  بدأت ،  أن  ومنذ  وفلسطيني، 
الثانيه   لد اإلنتفاضه  كان  مختلفهيبالتأكيد  نظر  وجهات  و نا  إنتقال    هناك..  على  معارضين  كانوا  أشخاص 

وأبو عمار عندما كان يجتمع فينا كان يستمع لنا  ،  لمرحلة السالح.. وأنا بصراحه كنت من بينهماإلنتفاضه  
  ة، وكانت األغلبي ويتعمد بذلك لعله يكون فاته شيء أو لعل شخص يحمل له رساله ولو بشكل غير مباشر

قادر على اإلمساك بكل األمور  أنه    دائماً   أبو عمار كان يعتقد ، ولكن  معارضين على اإلنجرار وراء السالح
ومنذ ذلك الوقت أصبح هناك حديث عنه من بعض األخوان صريح ومعلن مع أطراف    وإعادتها إلى ما يريد،

وكانت اللجنة الرباعية جميعها )أوروبيين وأمريكان وروس وأمم متحده( متواطئين مع  تحمله المسؤوليه،  أخرى  
، وعمر سليمان كان يأتي ويقول متواطئ معهم  سوالنا مبعوث اإلتحاد األوروبيكان  ، و بنفس الكالمبعضهم  

دما كنا نجلس  ، وعنلنا نفس الكالم، واألردن كذلك.. والجميع نفس الكالم، وأبو عمار كان يراوغ مع الجميع
.. ولكنه يريد أن تعطوه حل حتى يستطيع  والتفجيرات معهم كنا نبرر أن أبو عمار يبذل جهد لوقف العمليات  

 مازن،أبو    عمر،نبيل  وهم )  المصيبةأن أبو عمار وراء كل    ، ولكن هناك آخرين كانوا يقولون إسكات الناس
 أبو عالء إلى حد ما(. دحالن،

تشجيع فلسطينيين ألطراف عربية ودولية أن أبو عمار هو  أو    أن رفع الغطاء الفلسطيني  هل تعتقدس:  
   عمار؟سرَّع عملية الخالص من أبو   وأالمسؤول وأنه ال يوجد سالم في حياته... شجَّع 

  بأن أبو أنه شيئًا فشيئًا أصبحت تنمو قناعه ربما عند أطراف دولية مع إسرائيل  أنا باعتقادي ما حصل    ج:
أبو عمار  ...عمار عقبه بديل عن  أنه ال يوجد  لديهم خوف  بقدر  للتحاور معه  كطرف  ولكن بقي  ، وأرادوا 

، ويوجد وفي نفس الوقت يحاولوا السحب من صالحياتهأكثر    عليه  والضغط  أو التضييقاإلمكان محاصرته  
أو محاولة محاصرته والتضييق  كانوا يحذروا بعدم اللعب مع أبو عمار  أقصد مصر(    هنا  أطراف عربيه )وأنا 

اإلعليه وسائل  معه  نستعمل  وأن  وألقى  ناعق..  بوش  جاء  أن  حد  إلى  وصلت  أن  إلى  العملية  وتصاعدت   ،
.. الخ، .. وان الشعب الفلسطيني يستحق قيادة أفضلر الذي رفع فيه الغطاء عن أبو عماريتصريحه الشه

قال أنه يريد إصدار تصريح أننا نرحب بكالم بوش وموقفه اإليجابي.. وأنا قمت  أبو عمار    وفي ذلك الوقت 
"المضحك". النوع  هذا  الحمله في عام    بإصدار تصريح من  عندما وضعوا شيء محدد   2003وتصاعدت 

أن   يجب  جديد  يوأنه  سياسي  نظام  األساسي  حدث  القانون  يتغيير  وزراء  وأن  رئيس  تعيين  يتم  بيده وأن 
، وفي ذلك الوقت فجأًة والمسؤولية المباشره عن األمنوأن يجرَّد الرئيس من صالحيات األمن    الصالحيات 

دحالن   ومحمد  اسالم  خالد  وكان  الفلسطينية،  التحالفات  مازن  تغيرت  أبو  األخ  وبين  ونار"  بينهم  "شحمه 
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.. وأصبح أبو عالء ه وأصبحوا حلفاء... وفجأًة انقلبت اآلي على قصة األسرى وأساسها مظاهره حدثت في غزة 
كذلك ونحن  الدائرة  مازن خارج  أبو  برئاسة  حكومة  تشكيل  على  وافق  عمار  وأبو  تشكيل  ،  له  م  تقدَّ وعندما   ،

، وغضب أبو  ألننا كنا معتبرين من جماعته.. وأعتقد أيضًا إسم صائب  هامنالحكومة كان إسمي مشطوب  
بالحكومة على أننا وزراء دولة.. وبعدها تم وضعي وزير شؤون مجلس الوزراء،  عمار... وبعدها تم وضعنا  

.. وأبو عمار لم  ، وما حدث هو موضوع صالحيات وأبو عمار كان المهم بالنسبة له أن نبقى داخل الدائرة
.. وتدخل فيها عمر  يكن مهتم بشيء إال بموضوع األمن.. وقام بعمل مشكله فيما يتعلق بصالحيات دحالن

  . "بمعنى ال شيء"لشؤون األمنية  ل  دولة  ليمان وأطراف أخرى... وبعدها قام بعمل لعبه على تسمية وزيرس
، وقلنا ألبو  للضغط وأبو عمار لم يكن يريد أن تمشي هذه القصهوقبل ذلك تدخل البريطانيين وطوني بلير  

المسؤولية   يحملوك  أن  نريد  ال  نحن  العقبهعمار  أنت  أنك  قبلت  ويقولوا  لو  وبالتالي  الحكومه  ،  بموضوع 
مختلفوصالحياتها   الواقع  موافقسيبقى  فأنا  رأيكم  هذا  كان  إذا  عمار  أبو  لنا  وقال  ليفي" ،  "لود  وجائني   .

وهذا   أبو عالء..و   ب ئوصا  هنيهبوجود األخ أكرم  عندي في المكتب    ت معهمبعوث من طوني بلير واجتمع
برئاسة األخ أبو مازن وهذه  أبو عمار يوافق على تشكيل حكومه  أن  وكانت معه رساله    2003كان في عام  

أنا سأنتظر هنا    الحكومه تكون لها صالحيات واسعه وتشمل كل الشؤون األمنية واإلدارية.. الخ، وقال لي 
... وقلت له  أريد السفر اآلن ألن طوني بلير يريد الذهاب إلى واشنطن ليقابل بوش ويحمل له الجواب   ألنني

وقلت له أنا  عن رأيي    أبو عمار  .. وسألنيأن ينتظرني في المكتب وذهبت عند أبو عمار وأعطيته الرساله
قلت  ف ،في الوقت المناسب" ة يضعوك عقبه، وأخذ الرساله وأضاف عليها "تشكيل حكومرأيي أن توافق لكي ال 

.. فمسك القلم وشطبها، وأخذتها وعدت لـلود ليفي وقلت له أننا موافقين سيفهموا أنك نسفت كل شيء  هكذا  له
طلب مني  و بو مازن وذهبت عنده على المكتب  دعاني أوبعد مئة يوم من تشكيل الحكومه  .  على هذه الرساله

اإلستقاله    أن أحمل ولكنه كان مصر  رسالة  البدايه  المغلف   أبو عمار  عند وذهبت    ،وأنا رفضت في  وكان 
.. ولكنه أصر  أن  الذي بداخله اإلستقاله بيدي.. فسألني أبو عمار عن المغلف وقلت له أنها أوراق تخصني

كان عند أبو عمار في  و   ،ونحن سنحاول إيجاد حلوقلت له أرجوا منك يا أخ أبو عمار أن ال تقبلها  يراها  
بقراءوفتح أبو عمار الرساله    أشخاص..   4أو    3المكتب   السخريهوبدأ  من  بنوع  ومن ثم قال لي ان  ..  تها 

عليها موافق  أنه  مازن  أبو  المرحله  أبلغ  بخطورة  شعرت  الوقت  ذلك  في  وأنا  يرفع ،  عمار  أبو  أن  وشعرت 
وكان قاطع  ، وأنا حاولت أن ألملم الموضوع بينهم ولكنني لم أنجح وأبو عمار كان مصمم  الغطاء عن نفسه

األميركان   التسويه مع  يعمل نوع من  أن  تمامًا في  الحد.  واإلسرائيلييناألمل  هذا  وانتهت عند  ذلك  ..  وبعد 
اء، وأبو عالء لم يكن  أصبح األخ أبو مازن على جنب، وجاء أبو عالء ورحب مباشرًة بأن يكلَّف برئاسة الوزر 

، وأبو عمار قال لنا ليس من  يحب أن نكون نحن معه في الحكومه أو أن يكون معه أي رأس في الحكومه
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الحكومه   في  تدخلوا  أن  الحكومه الضروري  تستمر  حتى  عالء  ألبو  التسهيل  يريد    . ألنه 
، وذهبنا وفد بزيارة أبو عمارسمحوا لنا  يوم من الحصار    20.. وبعد  يوم  34في الحصار األول الذي استمر  

،  ، وكانت المقاطعه مدمره والوضع مزري للغايه وصائب وأكرمعند أبو عمار بسيارات إسرائيلية أنا وأبو مازن  
.. وسألناه ماذا تفعل.. وقال  وأوراق يوقع عليهاومعه )لوكس(  جالس خلف مكتبه    وكان ودخلنا على أبو عمار  

... وكان يريد أن يوحي لنا أنه مازال الرئيس والقائد الذي يدير كل شيء حتى في ظل  العمل ال يتنهي  أن  لنا
ك معلم يبقى    هأن   بو عماروقال أل جاء كولن باول  يوم    19. وفي الحصار األخير الذي كانت مدته  الحصار

وفي  .  ولم يعطه شيءوأنا الوحيد الذي بقيت معك.. أعطني شي! وأبو عمار كان يراوغ معه    أحد في العالم
رحيل بعد  المرحله  مازن   حكومة  تلك  تالها  أبو  اللقاءات  وما  بعض  تجري  كانت  بيت  ..  في  ابيب  تل  في 

إسرائيليين   يأتي  وكان  بسيوني"  "محمد  المصري  واالسفير  مره  ذهبت  أنني  أذكر  وأنا  موجود،  ولم  حده  وهو 
العقبه في كل شيءأعيدها أنه  يقولوه عنه  الذي كانوا  نهايتها الموضوع   ، والكالم  الجلسه وحتى  بداية    ومنذ 

ياسر عرفات   كان العشاء!  و ..  أنه العقبه  عن  الحديث    )والكالم كان يصدر من فلسطينيين(حتى في  وكان 
، ولقاءات بسيوني  عن أبو عمار بكالم فاجر! وبعد هذه الجلسه لم أذهب ولم أخبر أبو عمار عن هذا الكالم

 هذه كانت مرتين أو ثالث مرات في األسبوع.

سنواتس:   بعدة  عمار  أبو  وفاة  اإلسرائيليين    قبل  واألمنيين  والعسكريين  المدنيين  من  مجموعة  التقوا 
بمجموعة من الفلسطينيين في هرتسيليا "بمركز الدراسات واإلستراتيجيات" وكتبوا دراسة من أربعين صفحه  

 بعنوان )القيادة بعد ياسر عرفات(. هل قرأت هذه الدراسة ؟ 

 لم أسمع بها من قبل.   ج:

 مات مقتواًل ؟ هل تعتقد أن أبو عمار س: 

، إنما المناخ الذي كان محيط باألخ ألنه ليس سؤال بسيط  أن أجيب على هذا السؤال  جداً   من الصعب   ج:
القضايا مع  أبو عمار   نحل  أن  نستطيع  أننا  يعتقد  الرجل عقبه.. وكان عندنا من  هذا  أن  في آخر سنتين 

أن الطريق متاح    وايعتقد   وا ، وكانقتناع إذا خاطبناهم بالمنطقلإلبلين  اقاإلسرائيليين وبسهوله.. واإلسرائيليين  
ألنه كان مثل "قواد" السياسه )يجمع أطراف    غير قليل  وأعتقد أن بسيوني لعب دور سلبي،  مع اإلسرائيليين

ذا كانت القاهرة  .. ولكن ال أعرف ما إوكان يعمل هذه اإلجتماعات عنده ويغذيها  العمليه ويسهلها ويغطيها(
ال يوجد سفير آخر الذي السياسي الوحيد و تعرف أم ال تعرف، وبسيوني كانوا معجبين به في القاهرة ألنه كان 

واألطياف األلون  كل  من  اإلسرائيليين  مع  العالقات  مستوى  في   .  يجاريه 
ه لكولن باولأنا ُلمت أبو عمار  و   يخلق دولياً وهذا المناخ كان   عندما أخذه على جنب   بمرونه شديده على صد 
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أعرف   ال  "أنا  له  أم جمهوري"وقال  ديمقراطي  و نفسي  أنلكن  ،  أعرف  األخير  ه أنا  بقي ألبو    الصديق  الذي 
و عمار كان  .. ولكن أبت االعملي  كل  .. وطلب منه أن يعطيه موقف بأنه سيوقفعمار في واشنطن والعالم

حتى يتأكد بأنهم يريدون  ، ولذلك لم يكن مستعد أن يعطيهم شيء  يتهرب.. وقطع أنهم يريدون الخالص منه
  .العوده إليه وأنه القائد والعنوان

أبو عمار..  س:   السياسيه بعد  المرحله  الكالم  بحكم معاصرتك  تعتقد أن  الفلسطينيين في  هل  قاله  الذي 
  هو العقبه... صحيح أم غير صحيح ؟ذلك الوقت أن أبو عمار 

، ونحن دخلنا المفاوضات ونحن نعرف اإلسرائيليين  أنا منذ ذلك الوقت كنت مقتنع أن هذا الكالم فارغ  ج:
أبو عمار كان يمتزج  لكن  ، و أبو عمار لم يكن العقبه، وهذا الكالم كان بالنسبة لنا "ترهات"، و ونعرف مواقفهم

 .  وهذين أخطر شيئين ممكن أن يمتزجوا ببعضهم "السذاجه السياسيه" مع  "الحقد الشخصي"عنده 

،  وأنه ال بد الخالص من أبو عمار تم تجسيد فكرة إسرائيل وقتل أبو عمار سياسيًا في "عمارة العار"س: 
 ممكن أن تكون فلسطينية... ما رأيك بهذا الكالم ؟ولكن األداة 

التباهي بأنه معتدل أكثر ومستسلم.. مثل  وبينهم أشخاص بين السذاجه وبين  هم كانوا في عمارة واحدة    ج:
أيضًا    وأبو مازن   نبيل عمرو، يعتقدوا  أسلوب وكانوا  وتخلصوا من  عمار  أبو  وا من صالحيات  إذا حد  أنهم 

الفرديه  يخلص   قيادته  الشيء  هذا  الحصار    ةالسلط  بأن  التبحبحوالضغطمن  بعد  فيما  ونستطيع   في   .. 
اإلسرائيليين  والعمل  التفاوض  الوقت مع  ذلك  في  عملوها  التي  السخيفه  الوثيقه  هذه  فكتبوا  عليه  ،  وقمنا   ..

ل كل شخص منهم وبهدلناهم وأصبح   .يتنصَّ

 ؟ ... ما رأيك في هذا الموضوع كان أبو عمار يؤمن بالعالج الطبيعي والحجاباتس: 

بالحجابات   ج: يؤمن  يكن  اإلسالم، لم  يختار  أراد  ما  ومتى  العلمانيه  يختار  أراد  ما  متى  كان  عمار  وأبو   ،
.. ومهندس أهم من  ، وأبو عمار كان يعتبر نفسه طبيب أهم من األطباءج الطبيعيولكنه كان يؤمن بالعال

  التي كان يحضرها جمال الصورانيوكان يأخذ ماء الشعير  ،  .. الخ.. وعسكري أهم من العسكريينالمهندسين
، وأبو عمار في آخر سنتين اصبحنا نشعر أنه يعاني من آالم  مشاكل في أمعاء أبو عمارلعالج    على أنها

لمعاينته  وأوجاع أطباء  عنده  يحضر  وكان  كالم(..  أي  )أطباء  والبطراوي  دقه  وعمر  الكردي  أشرف  ،  مثل 
، وأبو عمار كان يحتاج لعمل وتونسومصر    األردن  اآلخر أصبحت تأتي وفود طبيه محترمه من  لكن فيو 

في   حقيقيه  سنتين  ألنه  رفض يكان    هلكن   مستشفىفحوصات  آخر  من  خائف  و   حذر  كان  في  خرج  إذا 
ويراوغ ويأجل العالج  مع المرض    ويتحايل  المقاطعه أن ال يعود، ومثلما كان يلعب مع السياسه كان يلعب 
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المناسبه  اللحظه  يبقى في غرفته  ، وفي آخر أسابيع  حتى تحين  أبو عمار  دائمًا متعب ًا  كثير كان  نراه  وكنا 
بأن يعود أبو عمار  واإلسرائيليين  ، وبعدها اتخذنا قرار بأن نخرجه للعالج وأخذنا تعهد من الفرنسييين  منهكو 

، واجتمعنا في آخر ليله بالمقاطعه وتم تكليفي أنا وأبو مازن وأبو عالء بتبليغ أبو عمار، وعندما  بعد العالج
.. واألطباء قالوا بأنك يجب أن تذهب  أخذنا ضمانات بعودتكدخلنا عليه أنا من توليت الكالم وقلت له بأننا  

نا خرج  أن  ، وبعد ، وقال لنا أبو عمار على بركة هللا.. وفي غيابك سيبقى الوضع كما هوللعالج بأسرع وقت 
  بأن .. وقال لنا أن أبو عمار قال له  وهو يضحك  بعد أن طلبه أبو عمار وخرج علينا  الحاج اسماعيل  جاء

..  على باريس  يومية.. وأن يرسل له تقارير  خالل تواجده في باريس ال أحد يأخذهالعسكري  األمني و رار  الق
 ع شيء هو يقوم بوقيعه في باريس.  يوإذا أراد توق

 ؟  وصلوا له  اليهود بأن في آخر أيامه عندما كنت تزورههل سّر لك أبو عمار  س: 

 . أبداً  ج:

لم يكن له القدرة على أن  بوزن مصر التاريخي في القضية الفلسطينية  س: هل تعتقد أن الموقف المصري 
 ؟  أبو عمار يخل بالتوازن القائم حول 

يستطيعوا  ج: األميركان  سياستهم  المصريين  و ،  ال  فيهيأخذوا كالم  يريدوا اإلصطدام مع .. وال  كشيء مسلَّم 
إذا  األميركان أنهم  ويعتقدوا  األ،  مطالب  ينفذوا  عظم    كانمريلم  بطحن  واإلسرائيليين  األميركان  سيقوم 

و  المصريلالفلسطينيين،  الوطنية  مصلحتهم  واإلسرائيليين    تتطلب   ةذلك  األميركان  مع  ما  المسايره  بقدر 
وسقوطها  وبأقل األضرار الممكنه من وجهة نظرهم، وبالتالي بالنسبة لهم البديل هو تحطيم السلطه  يستطيعوا  
 .  يتحمَّلوا هم الوزر األكبروبعد ذلك 

 هل تعتقد أن أبو عمار تم إغتياله سياسيًا ؟  س: 

   ون حرج.عندما أصبح الجميع يتكلم عنه د  قبل سنتين أو ثالث سنوات من إغتياله الفعلي نعم،  ج:

 هل لديك أقوال أو مالحظات أخرى ؟ س: 

   ال يوجد. ج:
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