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 جلسة سعيد زهران

13-6-2015 

 ظهرا   1:00الساعة: 

 بعد تأدية اليمين القانوني :

 عالن زهران.   محمود سالماالسم: سعيد 

 الرتبة: عميد متقاعد.

 في بداية عمله ثم أصبح مدير العالقات العامة. العمل: مسؤول صحفيطبيعة 

 لغاية استشهاده. 1979مكتب أبو عمار   إلىالعالقة مع األخ أبو عمار : انتقلت للعمل 

 0599529529رقم الجوال: 

 حاليًا مع السفر مؤقتًا إلى أبو ظبي للعمل مشعل أبو العنوان: دير

 

هم    منه، ومنس: نريد منك أوال اعالمنا بالظروف األخيرة التي مر بها الرئيس حيث انك كنت على مقربة  
 وان لم يوجد فأعطينا المناخ الذي كان سائد في تلك الفترة؟   الشكوك،األشخاص التي تدور حولهم 

متواجدة معي وهي مسجلة غير  التواريخ  أبو عمار"  عند  بوجد شيء  أول مرة شعرت  كان    ج:  دفتر"  على 
طالب على ما أذكر، تم تحديد موعد   74إسرائيلي من   20هناك وفد من جذور السالم لطالب وكان بينهم  

وانتظروا في القاعة حتى يستيقظ أبو عمار من نومه وعندما أستيقظ لم أكن متواجد بالمكتب ألراه بل كنت  
؟  قاعة فذهبت ولم أجده فسألت عن الذي حصلالأن الختيار طلع على    فقالو ليمتواجد بالحمام وسألت عنه  

لي ان أبو عمار    االستفراغ فقالوسالت عن سبب    مستفرغ، فاناقال انو الختيار بالحمام وعند ذهابي وجدته  ف
زجاجة مياه وقام    وأعطاهتم أخذه من قبل المرافقين    األوالد وبعدها بدأ بتقبيل أيدي األطفال وثم استفرغ أمام  

بالظهور على  ه,  بتغسيل وجه بدأ  أبو عمار هو شخصية غير  أبو  بعد شهرين  التكاسل وأنت تعرف  عمار 
نزلت عند   كسول ثم دخل في حالة مرضية كادت أن تودي بحياته وكان ممنوع من الخروج خارج المقاطعة

ن الرئيس رافض أن نقوم له بعمل عمر دقه وأغلقت الباب عليه وتحدثت معه عن حالة أبو عمار فأجاب أ
ناظور من أسفل الجسم فاستفسرت عن الموضوع من الدكتور فقال أننا نقوم بعمل تلك األنواع من العمليات  

 لألشخاص المصابين بالسرطان. 
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بعد ثالثة إلى أربعة شهور أصبح الرئيس مريض بدأت عالمات المرض بالظهور من ضعف بالجسد والحالة 
 أنهومن ضمن الحديث قلت لهم    جمال الطريفي ورياض مشعل(أصدقاء أطباء )لدي    تراجع،بالنفسية بدأت  

طلبت    خوري،من الذي سيقوم بتسميمه سوى أنت ورمزي    فأجابواعمار مسموم    أبو لدي مخاوف بأن يكون  
 . في السن عمار شخص كبير أبو أنيلة فكانت ردة فعلهم للالقدوم إلى تناول العشاء معه تلك امنهم 

يكن متواجد غيري بالمكتب ولم أكن صائم وكان أبو عمار نائم فبعد مرور   مفي أول يوم من أيام رمضان ل
مالك يا ختيار؟ فقال   وسألتهساعة ونصف استغربت الن أبو عمار ال ينام كل تلك المدة فذهبت إلى غرفته 

ال يوجد انه يرتدي مالبسه وكان نائم على ظهره ورافع رجليه على حفه سريره فقلت له  أنانه ال يستطيع 
 شخص من األمم المتحدة وسأحيله إلى أبو عالء.  فقط كانعمل 

بأول يوم من رمضان لم يقم من سريره إال عند اإلفطار وفي اليوم الذي تاله بدا يجلس    2004أبو عمار في  
بأذن من الرئيس    الحديث مع سفيرنا في مصر الستدعاء طاقم أطباء مصري ، فقمت ب  ساعات أكثر بغرفته

و  تونسيين)  طبيبين  استدعاء  تم  زوجته  من  بأأوباقتراح  العابدين(  لزين  مستشار  كان  األطباء  األيام  حد  حد 
وجلبنا جهاز تصوير وكانت النتيجة غير مرضية،    وجدتهم يقومون بفحص دم من إصبعه لفحص الصفائح  

بدأت شرايين وجهكان لدي   التالي  اليوم  بإلغائها، وفي  لعيني وقمت  ولم يكن  باالحمرار    هعملية في مدريد 
 يوم تقريبا.  12متواجد تلك الفترة وكانت مدة غيابه  خوري  رمزي 

باريس،   إلى  وذهبنا  الفرنسيين  وأيضا  العابدين  زين  وتدخل  ساعتين  مدتها  وكانت  غيبوبة  أول  في  دخل  ثم 
فأجاب إذ تعدى تلك المرحلة   في الليل لت عن حالة أبو عمار الصحية  أتونسي كان متواجد معنا فسالدكتور  

 الخاصة.ستحمل أثارها وسيصبح من األشخاص ذوي االحتياجات 

بنفس   معها  أكون  أن  أريد  ال  القاهرة ألنني  إلى  اذهب  ولم  مع زوجته  مشكلة  وحدثت  بباريس  الوفاة  أعلنت 
ابتعد عن    بي فخري   الطائرة، اتصل أبو    سهىدلول وقال  بالسجن فتواصل معي  ألنها تستطيع أن تضعك 

 مازن وقمت بالعودة مع أبو مازن وهذا كل ما لدي. 

فأنت عايشت كل مراحل اختراق للصفوف وتعلم بقصة أبو سعيد    عمار،  أبومع    ا  يس: بحكم خبرتك تاريخ
يمثل   ولكنه  أخرى  فيوقصص  تشك  الصفوف،  اختراق  ياسر   هل  الرئيس  عند  األولى  الدائرة  من  بأحد 

 عرفات؟ 

 من الواردج : 
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 الرئيس؟ س: هل تشك بالدائرة الثانية األبعد عن 

شخصيات المرنة بالتعاطي مع اآلخرين بالنسبة لحياته  ج: دائما كان أبو عمار يقول أمن نفسك ولم يكن من  
أبو عمار،    كون هنالك شخص مني  فاستحالة أن قام بتسميم  يتسمم من    أوالً   ألنوالمتواجدين  لم  أبو عمار 

مهم    شيء  إضافة  وأريد   ، يد ولد من األوالد   بتقبيلال يوجد لدي إال رواية واحدة وهي عندما قام  وأنا  معدته  
ين دوالر وقل يأعطيك عشر مال  له:)شخص مرتشي( قال    شارون عمري  باالتصال ب  إسالمبباريس قام خالد  

الوفد  من  بل  خالد  من  الحديث  هذا  اسمع  لم  يفعل،  لم  لكنه  بك  باالتصال  سأقوم  فأجاب  السم  مضاد  لي 
 ومحمد دحالن يعلم وأيضا نبيل. 

 س: هل أتى عمري شارون لمقابلة أبو عمار؟ 

 مرة واحدة عن طريق شخص اسمه الياس من الناصرة. اً ال ، لكن تحدث معه هاتفيج: 

 عمار؟  مدة بين زيارتهم ومرض أبو األوالد ماس: ركزت على وفد الطالب وقصة تقبيله أليدي 

   2003في  الزيارة كانت  شهرًا،عشر  ج: أحدى

 عمار؟  ألبومن الدائرة االولى  ليينيمع االسرائ مخوال  للتحدثكان  المسؤول الذيس: من هو 

 . ولسنا سياسيين عمار أبوبالمكتب  إداريين، نحن فقط أحد ج: ال يوجد 

 ما قصته؟  اإلسرائيليينهنالك طباخ عرض عليه التعاون مع  أنذكرت  س:

 . اً ج: رفض التعاون معهم وهو كان مسافر عبر الجسر وسمعت القصة منه شخصي

 س: ما اسمه؟  

 .باألردنأنني وجدت له وظيفة   اذكرهفقط كل ما  أذكر،ج: ال 

 ئرة أبو عمار وضع له السم وماذا بالنسبة لمي ؟ ال احد من ضمن دا تفترض أن أنتس: 

 .المرات قمنا بضربها إحدىجدا وفي  سخفيهج: مي شخصية 

 عمار؟   س: هل كانت تستفرد بأبو

 . سخفيهعمار بالمكتب لكنها   أبوتجلس عند  ج: كانت 
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 ؟ هل سيتناولها نوع من الحلوى ألبو عمار برأيكس: لو قامت بتقديم أي 

، أبو عمار ليس من الشخصيات المرنة بالنسبة ألكله ولشربه فكان نادُر   ما بها  سيعلم  مباشراً   ألنه  ،ج : ال
 الشخصيات الساذجة ليأخذ حبة حلوى ليأكلها .  نما يتناول األكل في بعض الدول مثل اليمن فهو ليس م 

تحدثت سابقُا أنه أخد حبة دواء من حنان العشراوي ووضعها  ثقة، الشخص مصدرس: حتى لو كان هذا 
 بجارور المكتب فهل فعال لم يتناولها؟ 

ه  ب فنعم لو كان شخص ثقة استحالة ولذلك هو يضع دائما بجان  نفسه،أبو عمار ال يثق بياسر عرفات  ج:  
في باريس عندما دخل الطبيب الفرنسي على أبو عمار قال له أنهم سيقومون بعمل عملية    دقه،  دكتور عمر 

في  له  الليل وضع  وفي  بشدة  ولكنه رفض  دكتور عمر  معه  وحاول  استحالة  قال  الجسم  أسفل  من  ناظور 
 .بغيبوبةالمصل بيده وتمت العملية لكنه دخل 

 س: هل قام أبو عمار بعمل العميلة سابقا؟ 

أبو عمار كان لديه القولون وهو  الشرج كانت أول مرة لكنه سبق أن قام بها في الجزء العلوي، ف  فتحة  ج: من
 . من عائلة سرطانية

س: بالرغم من أن دكتور دقه وضع فرضية إصابة الرئيس بالسرطان لكنه لم يكمل الفحوصات المطلوبة  
 لماذا لم تنفذ؟

تسمم فشرايين عيناه   س كان واضح انه  للرئي  أيام   أربعة  ر أخأنا الذي ليس لي عالقة بالطب في  ج: ال أعلم ،  
من    هقال عرفت  ، عندما رآه احمد قريع أغمى عليهكيلو  24  في باريس كان وزنه  أيامه  وبآخركانت حمراء  

 لحيته . 

 كل المجموعة التي كانت مع الرئيس ياسر عرفات لم تستمر مع الرئيس الحالي؟ لماذاس: 

الكونغرس    ج: من  شخصين  كالمي  عن  مسؤول  وأنا  ردينة  أبو  فنبيل  المجموعة  تغير  على  كان  االتفاق 
أكثر من واسطة من أجل بقاءه لكن الشرط كان أن ال يبقى في    بتدخيلقام    توسطوا له للبقاء ورمزي خوري 

لم    بالكامل وبصراحة مستلم المكتب    لكن كنت   2  واحد عند أبو عمار بل رقمرقم    أكن شخصيا لم    أنا  الوطن،
أبو عند  انه  للختيار    أشعر  أقول  دائمُا  كنت  أو سادس،  الخامس  رقم  فسأكون  قيمة  لي    أنا مازن سيضيف 

 نفذت كالمي.بعدك لن أبقى ف
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 هي معلوماتك عن حسين حسين؟  س: ما

بالنسبة   قمت   ألبوج:  وأنا من  مال  أعطي زوجته  وكنت  لمدة سنة  يعمل  لم  هو  فيه،  يوجد شك  عمار ال 
 .عه للذهاب عند أبو مازن يبتشج 

الدخول  يستطيع  كان  فهو  عمار  أبو  مع  بعالقته  بها  بأس  ال  لمرحلة  يصل  أن  فاير  استطاع  كيف  س: 
 مكتب أبو عمار؟  إلىوالخروج 

فايز استغل ضعف أبو عمار وهو شخص مرتشي ولديه مشاكل عائلية فكان يريد أن يحصل بأي طريقة  ج:  
  .ضمن طاقم رمزي وهو على علم بذلك   المال وكانعلى 

 من الممكن أن يرتشي ليقوم باغتيال أبو عمار؟ س: هل 

  أبو عمار وعلى فكرة    أبوسعيد لم يقبل باغتيال    فإذا أبوج : ال أستطيع أن اشك بأي شخص من المجموعة  
 . هذا االختراق الوحيد لدينا مقتنع  بإعدامه، عمار كان غير

 ؟ س: هل كان لفايز أخ يعيش بالمستوطنة

 آن أحدى القصص أتى شاب من الضفة إلى لبنان يريد    لحم، منج: سمعت انه لديه أخ من منطقة بيت  
ن وقمنا  حس   أبو  أن يصل إلى  دوالر استطاع   آلف  290  مبلغ  إعطاءهعمار بأمر من اليهود وتم    أبويقتل  

آلف    50طاءه مبلغ  ضفة وإعالوتم االتفاق على إرجاعه إلى    شارع حمد وسلم المبلغ له  إلى عمار    أبوبجلب  
 1975\ 1974هذا حدث  ،دوالر

 ؟ايز شخص مرتشي ولديه أخ يعيش بالمستوطنة س: هل رمزي كان على علم أن ف

قدر  أبو عببعالقته    لم يكن جدي  لألسف  ج: رمزي  أبو عمار  االستفادة من  ناحية  مار بل كان جدي من 
 . المستطاع

 س: لماذا ضربت مروان البرغوثي؟ 

بناءً   البرغوثي  مروان  أبو  ضربت  من  طلب  أبلغحسي  نأل عمار    على  الشيخ  فتوح    ن  مروان  روحي  بأن 
لو قمت    روحي فتوح  أبلغهعندما    ارأبو عم  كالم من العيار الثقيل فكان رد   أبو عمار  يتكلم عنالبرغوثي  

  سبب قمت أنا بضربه.الولهذا بضربه ستقع بين غزة والضفة 
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ى وصلت ثروتهم إلى أكثر من التأكد من المعلومة التالية أو نفيها هناك إخوة من الدائرة األول  س: نريد
   ؟مليون دوالر هل هي من أبو عمار أم عن طريق الرشاوى 

وكانت أيضا عن    مساعدات،مال كان يقدم  اللم يكن يهدي    عمار فهو  سرقة أبوكانت عن طريق    ج: هي 
للبناية أرسل   انه يريد    لي رسالةطريق الرشاوى فمثال عيسى رزقي المصري كان يريد تصريح لطابق أخر 

بسؤال المرات قام الرئيس    أحدىتصريح مقابل مئة آلف رفضت ذلك لكن فايز قام باستخراج تصريح له وفي  
أنه   مليون   16خوري عن   رمزي  الخوري  انت  كان رد  له  تم صرفهم وهنا  ليس  المال  الحديث، وباعتقادي  هى 

 . سياسياُ  أوحاقد  إما شخص غريب أو عالقة بسم الرئيس من يريد أن يقتله

أن   الممكن  من  هل  بتقديرك  خالد س:  بتسميم  يقوم  والنفوذ   ودحالن  السياسي  الطمع  بند  تحت  الرئيس 
 والقيادة؟

خالد وقت أوسلو دخل عن طريق المطار وإحنا دخلنا عن طريق    إلسرائيل،جاسوس    ال، خالد اشك بأنه  ج:
  90خسر بعمله     اأفريقيحاليا خالد في    الحياة،بكل بساطة امتلك ما يريد من    ألنو مصر لكن ال تشك فيه  

 مليون، أبو عمار  كان جواز سفره فمين بقتل أو بمزق جوازه؟  70\60مليون وبالجبل اسود 

غزة وحصل معنا حادث سير وأصيب اشرف دبور بكسر   إلىكنا عائدين من بغداد    1991\1990في عام  
واذهب لزيارته كان   شفىكنا جالسين بليل فقال لي أبو عمار ان هناك شاب اسمه محمد دحالن بالميده،  في  

ي قليال بقصة غزة  بقوة أبو عمار فهو كان عنصر  إمبراطورية دحالنيعاني من مرض الصفار ومن هنا بدأت 
امتيازات الو  دحالن  أعطي  لهذا  وعلى    أكثر   ضفة  الساليمة  حسن  أبو  من  بنى    االقلبكثير  حسن  أبو 

 . إمبراطوريته بذراعه

 س: كيف بنى دحالن مملكته من أبو عمار؟ 

أبو األبواب    ج:  جميع  بفتح  قام  فهو  دحالن  بداية  بصنع  قام  األمريكان    وفتحعمار  مع  خطوط  له 
   .واإلسرائيليين

 ألبو عمار؟   األمني بالنسبةعبدهللا كيف كان أدائه  س: يوسف

يتيم  دّرسمهندس    عبدللا   أوال  :ج بتبنيه كان عمره   ،في موسكو وهو    17مات والداه بتل زعترة فقام الرئيس 
سنة ، بعد رجوعه كان فترتها عدنان سعدي يقوم بأعمال حجاب وشيوخ وأنا كنت أريد التخلص منه  فأتى  
أبو عمار بيوسف مكانه وهو مثل أي شخص فلسطيني يحب المال ويخاف على أوالده ، كان هناك قاعدة  

م أهم  الوالء  عمار  أبو  في  لدى  وقام  أمي  اعتبر  أنا  ذلك  على  ودليل  الكفاءة  مستشار    1976ن  بتعيني 
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هناك   كان  ألنو  العامة  عبد  ا العالقات  واحمد  شرارة  أبو  ماجد  هما  عمار  أبو  ضد  يساري  فلسطيني  عالم 
على   تنزل  عمار  أبو  أخبار  بدأت  الشخصية  وبعالقتي  طرفين،  على  يلعب  كان  ردينه  أبو  ونبيل  الرحمن 

    لى في جريدة النهار والسفير..الصفحة األو 

 س: قام بعمل مبلغ من المال؟؟ 

 ماليين  7 إلى  6ج: نعم صحيح تقريبا  

 ؟ البارشوت نزلت فيبرأيك  سهى: األخت س

قصة    ، ال  هناك    سهىج:  وكان  بباريس  متواجدين  كنا  كالتالي  عمار  أبو  مترجمة  مع  كانت  وهي  مؤتمر 
تريد   وقالت  بأنها  عمار  أستلمزيارة    ألبو  ليبي  لفتحي  فقال  ,  سهى موضوع    تونس 

السيلثيلاليثاللثيلالثلرثلرث  ماليين    4بأخذ    سهىقامت    ،ءالرياليسالريسالالالالالالالالالالالالاليسليسليثليثلال 
باألصح صبحي   أواالتفاق    بإلغاءدوالر من شاب لبناني على موضوع االتصاالت وعندما علم أبو عمار قام  

كو؟؟ فتكفل صبحي بحل الموضوع مع شاب لبناني لفك االتفاق  يعلى لماذا تأسست باد   ناءيقوم بذلك ب  جعله
المبلغ   تلك    11فوصل  وفي  برفعق  األثناءمليون  شاب  في  ام  يوجد    نيويورك  دعوى  لم  لكن  الدعوى  وربح 

بدعوة مدير مؤسسة الصندوق للعشاء مرتين )شاب غزاوي محترم ال    سهىفقامت    نيويورك،للسلطة أموال في  
مليون    70بإقناعه بقصة الفائدة التي يعطيها البنك بناء على ضمانات البنكية فكان مبلغ   اسمه( وقامت أذكر  

 مليون دوالر. 18وقالت للبناني نفذ الدعوة وقمنا بدفع   نك في أمريكابب   بإيداعهدوالر وقام 

 رزق؟  عن اسم بيار لس: نريد السؤا

 ج : هذا الشاب اللبناني توفي بالسرطان.

 هل اجتمعت فيه وهل تعرف انتمائه وهل تعلم بقصة دخول الموساد عليه وقتله؟ س: 

 ر وال أعلم بقصة الموساد. ي منتمي للقوات اللبنانية وقت بش جلبته إلى تونس وكان  سهىج :  نعم  اعرفه ألنو 

 زار أبو عمار بحكم العالقات معها؟ هل تذكر اسم كروك س: 

 ج: ال، ممكن ال أعلم . 

 هل األوالد الذي تحدث عنهم هم وفد سلفيت؟ س: 

وفد   ن)أن وفد سلفيت هو وفد نسائي يختلف ع   .12مجموعة من األوالد أكبرهم    السالم،جذور    ج: اسمهم
 األوالد ممكن أن كان الموعد بنفس اليوم"( 
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 ؟ س: بحكم قربك من أبو عمار هل تم سؤالك من قبل المخابرات العربية أو اإلسرائيلية عن موت أبو عمار

وهذه أول سنة لي بفلسطين وسبب موت أخي وتوزيع    ج: ال ، لم أدخل فلسطين ومصر منذ عشر سنوات  
 ، لم أرى المخابرات بتاتا.  الميراث 

 فحص؟ للخارج للنقل عينة دم هل تم  س: 

 ج: نعم 

 س: من الصحيح أنها اختفت؟ 

التي   سهىدكتور الدم هو دكتور لبناني يحمل جواز سفر أمريكي وهو متزوج من هالة أخت  صحيح،ج: نعم 
  شعر. أبوكانت متجوزة من فؤاد 

 المجال؟س: كيف كانت بداياتك األمنية وهل أخذت دورات بهذا 

وأصدقاء والدته هي عمتي فكنت أنا  صالح زوج خالته   سنة ،فأبو  19وعمري   الكويت حسن من    أبوبعرف  ج:  
دجاج  مزرعة  عنا  رأس    67في  فبالكويت    لي  على  طلع  حسن  فلسطيني    2000أبو  الك  شب  ويت  من 

وأبو حسن    لفلسطين لمعسكر الرشيد ما خلونا نلتحق فيه ، رجعونا على الكويت كل شخص على رأس عمله،
على   ماركت ودخلت   بسوبر  ا على أبو إياد كان يعد بالساليمةوتعرفن  كان يعمل بالمنظمة  انتمى لفتح وهو

بعدها نقلنا    ،الشرخ  ناوكان مدرب  شاسبي وطالب من قلقيليةكان معي      3في شهر    عملت دورة    68  بال  فتح
حسن   شام  أبو  منطقتي  عمان  إلى من  في  فقط  أخرى  بدول  أمنية  متخصصة  دورات  أخذ  لم  ، عشت    ،، 

عمار وكان مقطوع من شجرة    أبوالمركزية متكافلة ضد    وكانت لجنة  ة التجسس وروحنا على بيروت  بمكافح
 )انقطع الحديث( ....... على رقم التلفون   17فسميت   بالفكهانيله   شقة باستئجارقمنا 

انو  س:   دقيق  بشكل  السماع    أبوأشرت  خالل  ومن  أمنه  يحمي  ممكن والدائرة    لحضرتكمعمار  األولى 
ألبو   قدم  حنانيا  غازي  فمثال  ويأخذها  شكوالته  حبة  عمار  ألبو  يقدم  علبةشخص  وقام   شكوالتة  عمار 

 بأخذها؟

لم يفتحها ووضعها بجانب األوراق والدفاتر الموجودة على المكتب، وال أحد يستطيع أن يقنعني  أن أبو    ج:  
 عمار يتناول أي شيء من أي أحد
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 أبو عمار يتناول نوع من األدوية أو يستخدم برهم .. الخ؟   هل شاهدتقضايا تتعلق بالجلد  الب س:

( ودائما كان متواجد معه كيس من األدوية مثل الفولترين  )أعشاب  كان يعالج القولون عربياً  أبو عمار ج:
 عضلية. ألنو كان يحدث معه تشنجات 

 هل كان يشك انه له عالقة بأي شي؟؟ مباشرة و  بعمري باالتصال إسالم س: األسباب التي دعت خالد 

لهذا الحديث وأنا متواجد بباريس وكنت    ورشوة، استمعت يستخدموا كواسطة    كان يريد انتاجر هو    ج: عمري 
   في فندق واآلخرون بفندق فكنت اذهب إليهم وسمعت هذا الحديث من خالد ونبيل أبو ردينة أيضا.

 معتقل عند اإلسرائيليين؟ تعلم أن حسين حسين كان  س: هل

 .وأكثر من مرة تحدث بأنه كان أسير وهبي،ج: نعم هو وزاهي 

 س: أين يتواجد والده؟ 

 .ج: متوفى بعين الحلوة

 س: لكن قبره غير متواجد بعين حلوة؟ 

 . متواجد بالوطن وآخرج:ال أعلم بذلك ، أعلم انو له ثالثة أخوة احدهم بتونس  

 ؟إسرائيل إلىهل تعلم أن والده هرب س: 

 . ج: ال أعلم

 كذاب؟عدنان  س: حسب معلوماتك هل الكابتن

 بأي شيء. وهو يكذب  كذاب،ج: نعم 

   : حسين حسين يحب المال هل متطلبات زوجته تفوق طاقته؟س

 كنت أقوم بمساعدته  ونعم صحيح بالنسبة لزوجته وأنا فقيرة،الجميع يحب المال وهو من عائلة ج: 

 ؟  االل بلبيليب يلبيسلبيسلسلب سبسيبسيبسب بيسبسب سسبسب ثبسثب سسبلسل سيل سلس: 

بلبيليب  ج:    االل  ثبسثب سسبلسل سيل سل  بيسبسب سسبسب  يلبيسلبيسلسلب سبسيبسيبسب  بلبيليب  االل 
سسبسب   بيسبسب  سبسيبسيبسب  يلبيسلبيسلسلب  يلبيسلبيسلسلب  بلبيليب  االل  سل  سيل  سسبلسل  ثبسثب 

 سبسيبسيبسب بيسبسب سسبسب ثبسثب سسبلسل سيل سل
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 ؟  االل بلبيليب يلبيسلبيسلسلب سبسيبسيبسب بيسبسب سسبسب ثبسثب سسبلسل سيل سل س:

 االل بلبيليب يلبيسلبيسلسلب سبسيبسيبسب بيسبسب سسبسب ثبسثب سسبلسل سيل سلج: 

لعضو لجنة مركزية وقال له أن قبل ساعة أبو   فذهب  ،تم تسميم أبو عمار  انههناك شخص سمع    س:
 تسمم فذهب ألبو عمار تقريبا كانت الساعة ثالثة ونص، حسب معلوماتك متى ينام أبو عمار ظهرا ؟ عمار 

في ذلك    ربع،ال  بهذا التوقيت أن يكون أبو عمار مستيقظ فهو بالعادة يستيقظ الساعة خمسة إ  ج: استحالة
الوفد الطالبي و أكبرهم كان   التجهيزات    الخامسة،الساعة    موعدهم على  12يبلغ  اليوم هو زيارة  عندما تم 

لت عن قال ذهب أذهبت لنداء أبو عمار فقالو لي أنه لم يخرج بعد من غرفته فدخلت إلى الحمام وخرجت وس
القاعة وعندما وصلت إلى هناك قالوا إن أبو عمار ر  (، فتحليلي الغير طبي  ة)المتكئ   المنفضة اجع في  إلى 

 قلبت معدته. عندما قام بتقبيل أيدي الطلبة

 ما هي ساعات نوم الرئيس فترة الظهر؟  س:

الغذاء أربعة    ج:  إال على  يخرج  وال  لغرفته  يدخل  ثم  من  بعد  أو  قبل  أما  يصلي  كان  وحدة ونص  الساعة 
إذا حدثت  ونصف أو خمسة إال ربع   أبو عمار في فلسطين    أنا،  كارثةوال يخرج إال  برنامج  المسؤول عن 

 اآلونة األخيرة لم يعد لدي رغبة بالسفر كثيرًا.  وفيوليس رمزي لكن بالخارج 

 ؟ أبو عمار المنوم كنت تعطيس: هل 

ال ، كان هو يأخذ منوم بطريقة خاطئة وكنت دائما أقوم بتعليمه حتى كان الطيب يسألني أمامه كيف  ج:  
يل فكان هناك تأخذ المنوم حتى يسمع ألنو كنا نتعامل مع أبو عمار بطريقة غير مباشرة وبسبب عدم نومه بل 

 ساعتين ونصف العصر ال مجال للنقاش فيهم. 

مليون حاليا هل    3ألف دينار وأصبحت فيما بعد    340قمت بشرائهم في األردن بقيمة    تياألسهم الس:  
 هناك ثروة تقدر من طرفك؟ 

 ماليين دوالر. 3ورثت  األسهم، ونعم السنةج: طبعا، في بداية خسرت هذا المبلغ من 

 س: يعني أنت بدأت ثروتك الشخصية ومن ملكك الخاص؟

 ج: نعم صحيح. 
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األ  دائرة  في  كنت  ألبو  وأقربولى  س:  األولى    عمار  الناس  مع  والدائرة  المناسبات  وبكل  دائما  متواجدين 
رقم   فعليا  ولكن  الثاني  الرقم  أنك  قلت  أنت  بين  األول،الرئيس،  األمور  اختالط  نريد   األولى المرضة    وال 

 حين تمت زيارة من قبل الوفد النسائي ألبو عمار؟  األولىوالثانية هل كنت متواجد بالمرضة 

 ج: ال أذكر 

 س: أين كنت متواجد؟ 

 ج: بالبلد 

 النسائي؟ أبو عمار خال زيارة الوفد  س: تقيأ

 مع الطالب وليس مع الوفد النسائي.  أج: تقي

 ؟ مسجلة بالتاريخ والوقتال كمس: حسب معلومات

 ًا في ساعات الظهيرة.  شهر  11أبو عمار مع الطالب قبل ما يتوفى   أج: تقي

 س: الذي نتحدث عنه كان في الصباح؟ 

 ج: ال أتذكر وفد نسائي 

 من أريحا المختصين باألعشاب مع سامي مسلم؟ الذين أتواهل تذكر األشخاص  س:

أيضا  يأتي ج: ال، عندما كان يأتي سامي مسلم ومعه أشخاص لم نكن نقوم بالتدقيق ومثال رمزي عندما كان 
 المثال. لم نكن نسجلهم على سبيل  باألشخاص 

 س: هل أتى احمد الديك بوفد؟ 

 أعلم.  ج: ال

  2003عام  بالمرضة الثانية ألبو عمار والمرضة األولى كانت ب  2004س: بذور السالم قد تكون في عام  
 المرضتين؟ عندما أتوا الفريق المصريين من أطباء فقط وهو تقيأ في 

 ج:  ال أعلم ، اعلم عن واحدة فقط .

 الحصارات؟س: هي كنت متواجد في جميع 

مرة ستة أيام ومرة الثانية كنا أنا ورمزي ويوسف بالخارج    الرابع( كانت والثالث أو    )الثانيج: حضرت اثنين  
 وقام الطريفي بأخذنا إلى المقاطعة.
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 ؟ في هذا الحصار  الطريفي هل كنت متواجد أتى دكتور ناصرما س: عند

 ج: ال لم أكن متواجد 

 في شخص من سامراء جلب أعشاب ألبو عمار؟  س:

أحد وبخصوص عالقة مع    له  ج: كان أي  يأكل من  يكن  لم  أبو عمار  أن  منه  متأكد  أنا  ما  لكن  سامري 
 أصبحت يداه متماثلتان.  منتهي بالموضوععمار   ألبوالعالج للبهاق في فترة أوسلو كان بالنسبة 

طبيب الدم الذي أتوا به الفرنسيين كان زوج أختها )    ، وهمس: عند تواجدك بباريس تحدثت عن طبيين
 ويوجد طبيب أخر هل تعلم من هو؟ فؤاد( 

 . من أصل لبناني، ولم أعلم أسمائهم ج: واحد كان ألماني وآخر أمريكي

 هل قمت باالحتكاك به؟  س: رياض عبد الفتاح

 نعم الفندق.  زياد،ج: أخو 

 ؟ طبيبين س: هل تحدث رياض عن 

 ج: لم أسمع . 

 س: هل شاركوا بعالج السيد الرئيس ؟ 

ت التونسي ماذا تفعل معه  ألالفرنسيين ال يقبلوا بجعل أي طبيب يقوم بلمس أبو عمار، س ،  ج: ال أعتقد ذلك
وأجاب أنا فقط أترجم ونعم دخل معه الفحوصات وهو طبيب ومستشار لزين العابدين وأتى إلى هنا وفحص  

ار نحن فقط  بجعلنا نلمس أبو عم  يقبلوادم أبو عمار فهو طبيب دم استكماًل قال لي يا أبو سعود أنهم ال  
ين ناموا عند أبو  الفرنسي وثالثة عمداء والذ  للجيشلواء  يسألونا عن حالة سابقة، كان رئيس اللجنةمستشارين 

 .فلسطينيينثالث حراس   –ورمزي واثنين   سهىعمار ليلتها 

 ؟ الطبيبينمن يعرف اسماء س: 

 .ج: رمزي بعرف ألنه كان متواجد مع أبو عمار بالمستشفى

 بالفندق؟ س: الطبيبين أيضا كانوا متواجدين 

 . ج: ال أعلم
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 س: هل رياض عبد الفتاح يعرف الطبيبين؟ 

 ج: أنا أصال ال أعرف رياض فكيف سأعلم بذلك.

 فرنسيين تقرير طبي من د. عمر دقه؟ س: هل اخذ ال

فهو عين كطبيب شخصي للرئيس أبو عمار فكانت تلك العالقة الطبيبة مع عمر وليس   معهم،ج: عمر كان 
 معنا. 

 باريس؟  إلىوصلت العينات  س: هل

 ج: ال أعلم 

هو أخذ عينتين من هنا قبل السفر وتم خروج نتيجة فحص    التونسي،س: أنت على عالقة طيبة بالطبيب  
 تونس؟  إلىواحدة وان الثانية فقدت، من هو الشاب الذي حمل العينة وسافر بها 

 . ج: ال أعلم

 ؟ ) تم جلب للرئيس كعكة عيد ميالد(2004  ثمانيةس: هل كنت في أخر احتفال عيد ميالد للرئيس شهر 

 أعلم به وإنني أسمع ذلك من حضرتكم.ج: ال لم أحضر هذا االحتفال ولم 

 س: مثل تلك المناسبات يتم تصويرها صحيح؟

 .عيد ميالد أبو عمار لم يحتفل به أحد  فتح،ج: كنا نصور عيد ميالد 

 س؟ دس: هل كنت متواجد في احتفال الشهادة الفخرية لجامعة الق

 .متواجد  أكن ، لمج: ال

 مدريد(؟ الذي قمت بأخذها ) السفر إلى ما هي عدد اإلجازات  2004س: في عام 

، لم أذهب إلى مدريد تلقيت اتصال قبل يوم من السفر وأنا باألردن بأن الرئيس دخل بغيبوبة وتحدث ج: كثيرة
 باريس.  في وقال لي ماذا ستفعل قلت له نلتقي معي رمزي 

إلى   بإرسالها  تقوم  عينات  أو  ناقصة  أدوية  بجلب  منك  طلب  أن  سبق  عبر  س:  تونس  إلى  أو  األردن 
 ؟ األردن

 ج: ال.
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 غير متوفرة للرئيس؟ الس: من كان يجلب األدوية 

 ج: د. عمر

 ؟ األدوية كان يطلب د. عمرمن س: من 

 ج: ال أعلم  

 س: هل طلب من فايز ؟ 

 كان هو مسؤول عن األدوية.  ج:ال اعلم ،

 ذهب الكمبيوتر الذي كان يسجل فيه د. عمر؟  أينس: 

 . ج: ال أعلم

الخاص لألوكسجين هل كان   لتبخيرس: الفحوصات التي كانت تعمل كانت جميعها تعمل بالمكتب ، جهاز ا
 يضعه  عندك أم في غرفته الصغيرة؟

 . ج: بغرفته الصغيرة

 س: من كان يشرف عليه؟ 

 ج: بنت فلسطينية محجبة.

 عمار وهو يأخذ من الجهاز التبخير؟ س: هل رأيت أبو 

 منشفة ويضع الدواء في الماء وبتبخر. رأسهج: ال، أبو عمار كان يأخذ التبخير يضع على  

 س: ما هو الدواء الذي كان يضعه؟ 

 .ج: دواء للرشح

 س: هل رأيت الرئيس بجهاز التبخير؟ 

 ج: ال.

، من المفروض  بتوبالاللصور على  إدخال احسين حسين كان يصور ويقوم ب  بالتصوير،س: بما يتعلق  
 أن تكون تلك الصور موثقة في البتوب الخاص بحسين حسين أين ذهبت تلك الوثائق؟ 

 ج: قوموا بسؤله فهي بالتأكيد لديه.
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 ذهبت؟ : الدفاتر الصغيرة التي كان يكتب عليها أبو عمار أين س

المذكرات   الدفاتر،  استعمال  وقف  زمان  من  عامر  أبو  العربيج:  البنك  في  بخزنة  محفوظة  به   الخاصة 
بجلب   قام  شاب  وهناك  الحقيبة  نسيان  تم  الحصار  فأثناء  سوريا  في  الشيرتون  فندق  الحادثة  بعد  خصوصا 

 الصاعقة. الحقيبة ألبو عمار فقامت المخابرات السورية بقتله في الفندق اسمه أبو سعود وهو مسؤول في 

 الذي كان يتلقها الرئيس؟ جميع الهداياس: هل كنت ترى 

 ج: نعم  

 س: هل جميعها كان عليها سيطرة؟

أخذت ساعة من أبو ظبي وسئل الرئيس عماد أين هي؟ فقال أخذها    سهىج: هذا من تخصص عماد، مرة  
أبو عمار مصمم على قتل عماد في المكتب بغزة   رآنيعملت عليها شر، عندما    ألنيأبو سعود أتذكر ذلك  

 . سهىها قال له أنو أخذت

 ؟ المأكوالت المتواجدة تحت سرير عن أبو عمار مثل العسل س: كانت هناك

ل العسل مع حبة البركة   كان عنده قالون فكان يستخدم خلطة  العسل،يستخدم بحياته غير    مج: أبو عمار 
 كان يتناولها قبل العشاء. والقزحة

 س: هل تعرف د. وليد سويدان والممرضة التي أتت معه؟ 

 لمدة اسبوعين  محجبة، فقط اذكر ان هناك ممرضه أتذكر ذلكال  ج:

 س: من الممرضة التي كانت تنام عند الرئيس؟ 

 ج: ال اعرف اسمها 

 الذي عمل للرئيس هل هو للمعدة او للقولون؟  س: الناظور

 ج: معدة

 االشخاص الذين عملوا منظار للرئيس؟  رأيتهل س: 

 وناصح وكان معه ممرضهج: ال اذكر، اذكر انه دكتور طويل 

 االجهزة؟ بإحضارس: هل تعرف من اين قاموا 

 ج: ال اعلم 
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 اجهزة طبيه من معبر ايرز؟  بإحضاربانهم سوف يقومون  بإبالغكس: هل سبق وقاموا 

 انهم ادخلوا اجهزة طبيبه الى المقر ولكني ال اذكر من اين او ما هم  رأيت ج: ال اذكر، انا 

 عمر والبطراوي ومحمد عيده؟  الرئيس؟ غيرس: من هم االطباء الذين جاؤوا لعالج 

 ج: اذكر طبيب االسنان  

 هل تمت عملية الناظور بتخدير او ال؟ س: 

 ج: ال بدون تخدير اعتقد 

 نتالنتانتانتانتا نتالنتالنتال نتالنتالنتلنتال في س: 

 . كمتكم متكمتمت منامناما نالنماناخه نتالنالنا نتالنتانما ج: النه 

 من الذي كان يقوم بتحميم الرئيس؟ س: 

 ج: عماد  

 ما هو المنوم الذي كان الرئيس ياخذه؟ س: 

 ج: زينكس، نص حبه اعتقد 

 الرئيس شي ليبقى مستيقظ؟  يأخذس: هل كان 

 ج: ال 

 س: هل كان فايز مسؤول عن تحديد المواعيد؟ 

 فقط كنت انا المسؤول وبعدها جاء حسام   العامةاما العالقات ، الضيافةج: ال كان فايز مسؤول 

 هل كنت تثق بفايز؟ س: 

 ج: ال 

 لى مسافره في فتره مرض الرئيس؟ و لقد كانت اغلب الدائرة اال س: 

 ج: ال انا كنت موجود، كان يوسف العبدهلل مسافر الى روسيا وممكن سافر الى مصر

 س: اين مكان وجود ابن يوسف العبدهلل؟ 

 ج: ال اعلم 
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  الصدفةفحسب  عمليه؟ إلجراءس: لقد كان رمزي مسافر ويوسف العبدهلل مسافر وعماد ابو زكي مسافر 
 ان جميع الدائرة االولى كانوا متغيبين 

 مسافر  أكنم ج: انا ل

قالوا ان الفترة االخيرة ما بين مرض الرئيس االولى وحتى    المقربةكثيرون ليسوا من الدائرة االولى  س:  
كانوا يسمحون الي شخص بالدخول الى الرئيس وكان فايز يستطيع الدخول متى يشاء ما   األخيرةمرضته  

 ؟رأيك

 ج: صحيح 

 غيابك؟ ه توصلك اثناء كانت شكوى معين  هلس: 

 لفايز نفوذ اخر فترة قبل وفاة الرئيس. وأصبح غيابي،ج: كانوا يشتكون من فايز انه يتدخل بعملهم اثناء  

 ما قصه التزوير الذي تم الحديث به؟  ج:

وكان يقوم بتوقيع اوراق وجميعنا كنا    فعل،الرئيس ال يركز وال يوجد لدية ردة    أصبحج: في اخر ثالث شهور  
اوراق فايز في  نوقع  بداية عمل  االشياء    الضيافة ، في  فايز وكان    ه ببهدلتوانا قمت    للضيافة اختفت بعض 

 شهور عندما كان يدخل عند الرئيس.  3يهدى ولكن فايز اصبح له نفوذ في اخر 

 ؟او القدس هل كان فايز يذهب الى اسرائيلس: 

 ج: ال اعلم 

 هل تعلم ان لفايز اخ في اسرائيل عميل؟ س: 

 ج: ال اعلم ان فقط اعلم ان له اخ في بيت لحم 

 من كان من المكتب يذهب الى الداخل" اسرائيل"؟  س: 

  الهوية وعامر وجالل نصر الدين والطرايفه وكانوا جميعهم يحملون    المطاعم اناج: انا فقد كنت اذهب الى  
 المقدسية  

 افتراضيه ان يكون الرئيس قد مات ووضع السم له باللمس " الشم " ؟ تس: انت وضع

 نعم ج: 
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 س: من اكثر شخص تشك فيه ؟ 

 الناس.ال يوجد شخص محدد فالرئيس كان يقوم بتقبيل ج: 

 الذي يدخل عند الرئيس؟ س: هل كان لديكم ادوات لفحص الورق 

 ج: ال 

 للرئيس ؟  الحمايةمين وسائل أس: اذا يوجد نقص امني موجود في ت

 .واألسلحةنحن كنا نركز على الفحص عن المتفجرات ج: 

 س: هل كان يتم فحص اواني اعدادا الطعام والشراب؟

ج: ال اعلم، ولكن الرئيس ابو عمار كان يضع العسل على الشاي والمشروبات العتقاده ان العسل يفسد  
 السم.

 تعلم اين ذهبت؟  خلعها؟ هلالرئيس التي تم  طاحونةهل لديك علم عن س: 

ج: ال اعلم ويجب ان تكون عند يوسف العبدهلل، في ثاني يوم من وفاة الرئيس ابو عمار جاء يوسف الى  
فذهب الى ابو مازن ليسافر    معصب، جدا    أنىعلى المكتب وكان يريد ان يقبل راسي فانا رفضته وقلت له  

 كونه سوف يتم فتح تحقيق.  يأخذهمازن ان ال  ألبومعه وانا قلت لرمزي ان يقول 

 هل سبق ونمت في القدس؟س: 

 ج: ال 

 هل تعرف اخو فايز؟ س: 

 ج: ال 

 س: هل تعرف شخص اسمه حماد في القدس؟ 

 ج: ال 

 س: هل تعرف شارع ستراوس؟

 ج: ال 
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 علوان؟ماذا تعرف عن عبد س: 

 ج: كان مع جبريل وبعدها ذهب الى بشير نافع هكذا اعتقد 

 ؟الفترةكنت في عمان في تلك س: هل 

ان    القصة كالتاليوانا اعرف قصة االنفجار الذي توفي به بشير نافع حيث ان    ظبي،ج: انا كنت في ابو  
ن قبل صبيح المصري وكان ينتظر  يمصطفى العاقد كان معزوم على عرس بنت زاهي المصري وكان معزوم

اخر،   وشخص  بشير  عليها  كان  طاوله  طاولتين،  على  يجلسون  كانوا  جاؤوا  وعندما  اخرى،  بطائرة  ابنته 
 . قنبلة موقوته"" القنبلةوبعدها انفجرت  االخرى كان بها زاهي المصري وابنته وغيرهم والطاولة

 حول مقتل الرئيس؟  الكافيةس: هل سمعت ان بشير قال انه يمتلك المعلومات 

 ج: ال 

 هل تعرف عبد علوان؟ س: 

 مع خالد اسالم  يأتيج: نعم فقد كان 

 من خالد اسالم؟  يأخذس: مين غير بشير كان 

كان يطلب    أحد وطبعا في حال طلبوا الن خالد كان يعطي اموال الي    يأخذ ، ولكن الكل كان  ج: ال اعلم
 منه. 

 س: من الذي اوحى لخالد اسالم ان يلجئ الى عمري شارون؟

 يوحي لخالد  أحد ج: ال 

 س: من الذي كان يجلس مع عمري غير ابو ردينه و خالد اسالم ودحالن ؟

وهم   بأوتيلماليين دوالر، ولكنهم كانوا  10ج: انا سمعت من خالد انه اتصل بعمري وقال له سوف اعطيك  
 االنتركونتيننتال. بأوتيلخالد ومحمد ونبيل كانوا 

والهاجس هو ان الرئيس ممكن ان   الفلسطينيةس: هل نقلت الهاجس الموجود لديك الي احد من القادة 
 يكون قد تسمم عن طريق اللمس؟

 . ج: انا احضرت اثنين من االطباء ليراقبوا حركة الرئيس وجاؤوا بالرغم من تخوفهم من كالمي
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 س: برايك من وراء تأخير التحقيق؟ 

   ج: حسب تقديري انه موضوع سياسي

 س: هل لديك اي اسئلة او مالحظات اخرى؟

 ج: ال وانا جاهز الي استفسار 
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