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 جتماع جلنة التحقيق  ا 

 14/9/2014بتاريخ 

 صباحا    10:45 الساعة: 

األخ أحمد    بو ليلى /أاللواء مازن عز الدين / اللواء عمر    /اللواء صائب العاجزاللواء توفيق الطيراوي /  احلضور :  
بو أ خ نعيم  العايدي / اللواء كمال الشيخ / األسماعيل / اللواء أحمد الهندي / اللواء ناصر  إعمران / اللواء محمد  

 . حسان العابدإبو عزام/ األخ أحسنين / اللواء ربيعة عيوش / اللواء  

خر جلسات تمت بحضوركم آخوان في  خر التطورات بالنسبة لإلآنسمع  أن  هذه الجلسة  في    نحب  الطرياوي:اللواء  
الترك وخاصة بعد المتابعة الفنية عبد الرحمن د.   مي ومور، سواًء مع عائلة د. دّرس أو مع األوصلت  ين أ حتى نفهم 

 رقام التلفونات. أل 

:  اللواء   ن بضرورة التدقيق مع عبد الرحمن  موضوع ال ال  وضوع مي وعبد الرحمن الترك انحصربما يتعلق بم مازن 
ن الحلقة المفصلية هو عبد  نكرتها بشكل جازم، أل ي أ ت قال عنها مع مي الصراف وال  يت الالترك تحديدًا حول االتصاالت  

  لمهم تلقوا المعلومة و فخ عباس زكي  بو بكر واألأما بما يتعلق بعزام أ قواله،  مع غيره حسب أ  تصل لم تالرحمن الترك و 
مي الصراف بأنها تنكر مع  خر لقاء  ، إذًا انحصر الموضوع حسب آء شي  ايعملو أن  وصلوها وحاولوا  أيها و ستهتروا في
ن حل اللغز ألنه يوجد عكس ذلك،  المطلوب البدوره  ي يؤكد  ذمع عبد الرحمن ال  2004ي اتصال ب  أنكار كامل  إ

تقدير   اقل  على  كاذب  واحد  كاذبينإبينهم  االثنين  يكونوا  لم  ف ذا  بينهمأن  ا  إم،  مكاشفة  جلسة  و أ اللجنة    مماأ  نعمل 
معلومة تتعلق    لنا كلجنة تحديداً ت  مي الصراف حلّ و ما يتعلق بعبد الرحمن الترك ومي الصراف،  فيهذا    ، خرى أطريقة  ب

بو عمار  أالمقاطعة وكان    لىإ  ذاهبةكانت    ها نأقالت    ،بدون ما نلفت نظرهابسعيد دّرس وموضوع خلع ضرس الرئيس  
خالف بين مجموعة   حدث، ألنه  2004أكدت ان هذا تم ب  و ضرسه    نهم خلعوا لهأ، و يعاني منهاتي  الم ال ال  يشكي لها

، إال أن مي  تحديد المدة الزمنيةإمكانية  عدم  مع    2004او    2003ع ب  لخ  ضرسه    ن أ طباء بما فيهم البطراوي  من األ
للتواريخ وندقق   مرة ثانية  نعود  يجعلنابو عمار فهذا  أ بشكل مباشر من الرئيس    2004أكدت حدوث هذا الموضوع ب  

ي تمت انحصر الموضوع في  تبعد اللقاء مع زوجته وبعد اللقاءات كلها ال   فيما يتعلق بسعيد دّرس وعائلته   ،فيهمأكثر  
  قضية حسم  ليتم  خوته الذين لم يتم مقابلتهم  إي احد من  أو أسرته من أمه  محددة استكمال التحقيق مع باقي أ  جزئية

و أ فيه    ابة تقرير يؤكدون بكت  ن طباء يقومو ن األأ اتفاقنا في اللجنة    لى جانبإ  ،ل او مات موتًا طبيعياً انه قت  الشك في 
باللجنة واطالعهم على التقرير حتى تساعد في موضوع الشك    ن ينفو  أم هل مات موت طبيعي  ما يتعلق بمشاركتهم 
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وا عن ذكرها  ابتعد  كبيرة ن الدكتور مات مقتواًل وابنه أكد جزئية  أ شارات تقول  إ  يوجد   هي فهمته منهم انذوال   ؟ مات مقتوالً 
نفوها يملصوا منها بالأن  خوته وحاولوا  إ  ذكرهاي  لمجرح كبير في رأسه وهذه    وهي وجود أنهم  هذا فيما  .  عكس حتى 

كرت  أن ذ  خوة لم يأتوا بعد  أ  هناك تشعبات، فأصبح هناك  دوية  يتعلق بقضية د. سعيد دّرس، أما فيما يتعلق بموضوع األ
غوش  أن    أسمائهم ابو  ذياب  مثل  بالموضوع  عالقة  أ لهم  يجب  يحضرالذي  بالموضوع،  أل   ن  مباشرة  عالقة  له  ن 

بقايا  تهم يحرقون  أ على  المقاطعة ر   ذهبت ن الشاعرة المقدسية حنان عواد عندما  أوموضوع ثاني مي الصراف ذكرت  
أ   دويةاأل واستنتجت  األوالكراتين  بمقتل  ن  عالقة  لها  هذه  عمار،  أ دوية  ن  أ   فيجب بو  فيما ن  هذا  منها  ونسمع  حضرها 

سؤال دكتور الرئيس عمر دقة ويوسف ودة  اعماالتفاق على انه البد من  دوية، وأثناء الحديث تم  يتعلق بموضوع األ
الثالث قضايا   هللا، هذه  خالصات  تال و العبد  يبقىي هي  للحديثأ ال  إ  ولم  جدًا  نفت   عداد محدودة  الصراف  معها، مي 

  اإلسرائيليتحدثت عن تقارير صحفية ومعلوماتية عندها من الجانب  و ن تكون تحدثت مع عبد الرحمن  بشكل قاطع أ 
 لكل من له عالقة. بل  لعبد الرحمن  فقط ليس تعطيها  أن حاولت  

بو قصي أخ  أ نت يا  وأ،  جميعهاات  كون موجود بالجلسأ  أن الضرورة    ليس من نا رأيي  أ خوان  إيا  اللواء الطرياوي :  
عملنا ثالث لجان    نحنبو خالد  خ أ، النقطة الثانية تعليقًا على كالم األخوان سبوع مرة لإلأ ن تعمل جلسة كل  أ تستطيع  

ي  ت نقول مات طبيعي او مقتول كل التقارير الطبية واللجان ال  فال نريد أن نبقىردن بلجنة طبية  األ   لىإ  ذهبنا طبية و 
 كلجنة   ذهبنا،    ن نبحث عن القاتلأن نريد  الوبالتالي هذا الموضوع محسوم    ،مات مقتوالً   ن سعيد دّرس أ ثبتت  أ دنا  عن

وهذا    سيرسله  لي  مختصين والتقرير موجود عنده قالطباء  أ   واحضرمع د. عبد هللا البشير    وجلسناطبية على عمان  
  ريد ماذا أ نا  أذًا  إعطتنا خالصة التقرير وقالت انه مات مقتواًل  واللجنة الطبية أن د. دّرس مات مقتواًل،  أ يثبت  التقرير  

؟  الرجل ن قتل هذا  م الن  المهم  و بالملف،    لنضعه   نحن سنحضرهاالنجليزي ولن افهم منه شيئًا طبيًا،  ب هو  فبالتقرير  
ق    ن ولماذا يخفومتناقضة؟    هماتهله معلومأ  ولماذا؟  ولماذا الشيخ؟   تل؟انه  حسين  ابن خالة  مور أهذه    وما هو دور 

مر يكمن في أخوان حل اللغز  إ   معلومات متناقضة، يا  أيضاً خرين  مي الصراف وال  لماذا، و أهله  عند  ليست صحيحة
أن  ما  إخوته،  إطرفين مي الصراف ود. الترك وسعيد دّرس و   هناك ي حققناها  ت التحقيقات ال  ن في كلأ   ووه  واحد فقط

 قتله من استغله. و ساسي أو أنه أ ستغل واكتشف أنه أ ستغل خفاء الفاعل األإليكون سعيد دّرس ق تل 

     ." ميراثية"أو يكون ق تل العتبارات اللواء مازن :  

  :   خ وحيدأن أ لو  خوة  أ  4ن في  قتلوا بعض أل   خرين ال  تهخو لكان أ عامل ميراثي    لو أنه من أجلاللواء الطرياوي 
مع   ؟!!  ربعةأن يرثه  أ واحد من اجل    ن هل سيقتلو خوة غيره، يعني  أ  5أو    4أما في    ،ارات ميراثيةبقتل العت ي    ممكن أن
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ذا  إالعالقة الموجودة بين الطرفين،    ن نكشف ما نحن لم نستطع أد. دّرس لالن    ، استبعده% ومع ذلك ال  1انه احتمال  
 . نحل اللغز سوجدنا العالقة بين الطرفين 

المكالمات    ن يعملوالن  خوان  اإل  فبعض ،  عمل فني  يحتاج هذا الموضوع  فثنتين،  ا  و أمكالمة    وليست فنيًا في ماليين 
 لم تحسم بعد.  أخرى  مورأو  دنا سمت عنمور ح  األ

ن  أ صراره  إو   2004في    لع بتحديدها انه خ    خلع ضرس الرئيس د. سعيد دّرس و وجدت العالقة بين  أمي  اللواء مازن :   
 , وحسين الشيخ من رتب العالقة بين الدكتور سعيد والرئيس أبو عمار. بو عمارأ يكون شريك في خلع ضرس 

  : الطرياوي  في  الاللواء  و ح    قضايا ن  األ  حضرنا أذا  إ سمت  بخصوص  منه  لنسمع  وغيرها  احد  لتوثيق  سيكون  دوية 
عالقة حسين الشيخ  من قتل سعيد دّرس ولماذا؟ وما هي    ، بحثنا محصور في قضيتين محددتينفن  ما ال أالملف فقط،  

    في إخفاء الملف الطبي لسعيد من المستشفى الفرنسي.

إ اللواء    أ  :    مساعيل حممد  وهوأ  يضاً هناك  مهم  ال   مر  حتى  عن   غيرن  التواريخ  وحتى    2003بدقة    دناموجودة 
سنان  طباء األجاء أمتى  و خذها  أ ي  ت دوية الواأل  ،تواريخها بدقة متى بدأت و صابت ياسر عرفات  أ مراض التي  األو   2004

ي ن نبذلك، أل ن تؤكد عالقتهم  أ ما  إن تنفي عالقتهم بقتله و أ ما  إ،  هم في فم ياسر عرفات ييد أوضعوا  و بتواريخ محددة  
شيء مع   حدثن يكون  أ في شهر رمضان    2004لى ما قاله د. البطراوي انه ال يمكن سنة  إاستندت في كالمي هذا  

  ، لى باريس إ سبوعين ياسر عرفات ن قل  أشهر رمضان وبعد  جاء    10/2004/  14ياسر عرفات وهذا شيء مؤكد الن  
ولكن ممكن قبل عليه،  سنان  طباء األأ  ييدأدت  م  ن تكون  الصفائح أتكسر في    أثناء وجود سبوعين  ال يمكن خالل األف

 خطأت بالتواريخ. أنا أسابيع، ود. البطراوي قال بعد ذلك الحسان  أو بضعة أ يام أ  بأربعة ذلك 

     . 10/2004سنانه برمضان بشهر بو عمار تعالج ألأ ن أ  لم يذكر ذكرته ي ذبالحديث ال: حسان العابد إ خ  ال 

نا أسنان بشهر رمضان، و تالي د. بطراوي قال انه تمت معالجة األال ك  ن أقوله أريد  الذي أ   مساعيل :  حممد إ اللواء  
  ممكن،  بشهر رمضان  شغل األسنان  يكون  أن  ال يمكن    ا ذ إ  14/10وجدته ب    2004رمضان بسنة    لى إ  ع دت   عندما

ممكن يكون فمن نفس السنة،    25/11وانتهى ب    25/10ب    2003ن شهر رمضان جاء ب  أل   2003يكون ب  
 حسان. لم يذكر ذلك في إفادته بل بحديث خاص بينه وبين إ ، والبطراوي باألسنان لعب   هفي حدث

  : الطرياوي  على  اللواء  اللجنة    األطباءيجب  هذه  في  لعالج  أ الموجودين  محددة  تواريخ  يضعوا  في  أ ن  عمار  بو 
    ويوقعوا عليه.   ن يكتبوا تقرير محدد أيجب عليهم  و   سنانه والمكان والمعالج ..الخ،أعالج  المرضتين و 
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في    ود. البطراوي هذه الجهة  في  كان جالس  الدكتور اسامة ملحيس  مر،  ن أوضح هذا األأ ريد  أحسان العابد :  إ خ  ال 
ن يدخل الدكتور سعيد دّرس في  أ بو عمار عملية القلب ورفض  أ عمل للرئيس  الدكتور اسامة ملحيس  و الجهة الثانية،  

، الدكتور اسامة ملحيس قال واريخعن الت  ن نتكلمأنريد  سعيد دّرس    عملنناقش تفاصيل    نأ ن ال نريد  ال   ،أي موضوع 
 9والمرض األول كان بآخر شهر    2003ول بعام  اجتهد قائاًل قبل المرض األ الدكتور البطراوي  و نا ال اذكر التواريخ  أ

سألته تم ن ذاكرته جيدة،  حضرت د. احمد هشام الديجاني أل خلع ضرس العقل، فيما بعد أ   بلحظتها تم   ه نوأ  2003من  
جاني ان د. سعيد مور بالتفصيل، فقال الدكتور الديبو عمار؟ والدكتور عمر دقة لم يوثق كل األأخلع ضرس الرئيس  

بو عمار أطاحونة العقل للرئيس    "حافر"للرئيس ابو عمار ثالث طواحين وفيما بعد كان د. دّرس    "حاشي"دّرس كان  
نا  ، وقال أ2004ن هذا الكالم في عام ، وقال انه جاء وعمل له تحنيط للطاحونة وكا 2004وحاشيها وتم ذلك في عام 

أبو عمار بشهرين  اجل خلع طاحونة العقل وكان هذا الكالم قبل استشهاد   حضروه منليرشحت الدكتور اسامة ملحيس  
سيكون هذا الكالم حصل    11/11سيرة رمضان وال غيره، وهذا يعني ان الرئيس استشهد ب    ولم يذكر  و ثالثة شهورأ

 .2004من عام  7و أ 6بشهر 

  : الطرياوي  قرار،  اللواء  الديجاني  الدك  ليأتي فلنأخذ  و تور  والبطراوي  األإوملحيس  وكل  هذه  براهيم  كل  ويكتبوا  طباء 
 األحداث بالتفصيل الممل بتقرير باالنجليزي وبالعربي. 

بو عمار، من وجهة أ سرائيليين وراء مقتل  مريكان واإلاأل  أنخرى جميعنا يعرف  ألدي وجهة نظر  بو احلسنني :  أ خ  ال 
ساسية أفأسرة الدكتور سعيد    أن يبقى على قيد الحياة،   و أن يبقى في البالد  أن يسمحوا للقاتل  أنظري ال يمكن اليهود  

 . ن ينتهيأ ذا كان له دور فيجب  إنه أل 

بو السعود يرفع البورصة وينزلها وهو اقرب المقربين لياسر عرفات ولم يتم الحديث  أن أ خي كمال يقول أاللواء مازن : 
 . بو حسين جلس معه أ ن أنا قلت لك  أ معه، و 

نا حاضر في المرة القادمة وين ما بدك  أن يأتي وهو قال لي  أنا طلبت منه  ، أ نا لم اجلس معهأال  اللواء الطرياوي :  
كان يأخذ بو السعود  أ للمعلومات هو ال يرفع بورصة وال ينزلها،    ي مكان، بس تصحيحاً بأو  أمان  جي سواء بعأنا رح  أ

سهم سهم وكان يلعب باألأمنيب المصري ويشتري  دوالر من    1000دوالر من فالن و    1000دوالر مني و  1000
بس   المقاطعة  في  موجود  انا  أ وهو  هذه  من  في  ما  دوب" لقصص،  أقول  با   " يا  يلعب  يقدر  المصري  لبورصة،  صبيح 

يأتي  سوف  أل وأقول لك  للرئيس  ،  تقدم  ناس  الرئيس كان في  للرئيس، أن في مقر  تقدم شيء  كانت  ما  شياء وناس 
 . أنتم االجتماع أكملوا ريحا  أن أنزل على  أريد  وأنا أن نميز بين من كان يقدم ومن ال، أ فيجب 
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في بو السعود  أ   ن أ قالوا لي  سهم  تجار األ  نإ نسبة لموضوع انه يرفع البورصة  ح بالي وضأريد ت اللواء كمال الشيخ :  
 . "يا بتطلع يا بتنزل" سهم سهم كل األاأل درجيطلع فيه على ي  ذاليوم ال

  : الطرياوي  يعملاللواء  الفالني    فقد سهم،  باأل  صحيح  اليوم  في  انه  ويخبره  البورصة  من  احد  مع  عالقة  له  كان 
 خر. آهذا موضوع و  سهم سترتفع ويشتري األ

 .  2004و  2003خوان بالنسبة لما يتعلق بالتواريخ، عندنا دفاتر المقابالت ب إيا اللواء أبو عزام : 

 هل يوجد احد يريد ان يسألني سؤال مباشر؟ اللواء الطرياوي : 

لى النائب  إن تحول الملف  أ ن دّرس مات مقتواًل هل تستطيع اللجنة  أ ثبتت كل التقارير  أبما انه  الخ ابو احلسنني :  
 العام. 

  : الطرياوي  بعد  ال، أل اللواء  العام ونقول  سجميعه    عملنا ن ننتهي من  أننا  النائب  التالية نحضر  للنتائج  له وصلنا 
 خراج النهائي. ووقتها يأتي ويجلس معنا على الطاولة لإل

 هل سيتغير شيء بالنسبة لعمل اللجنة؟بعد انعقاد المؤتمر السابع اللواء صائب العاجز : 

علن ن ال ن  أنني أفضل حتى لو وصلنا لشيء  أيء حتى بعد المؤتمر السابع، حتى  ال، لن يتغير شاللواء الطرياوي :  
 هداف خاصة بالمؤتمر. ألموضوع لصالح  ا ننا استغلينا أ قال ال بعد المؤتمر حتى ال ي  إعنه  

   ما مدى جدية الرئيس في متابعة تشكيل لجنة من الجامعة العربية للتحقيق في مقتل الرئيس؟ اللواء كمال الشيخ : 

 ؟!! ي شيء بالموضوع أ لم يحدث اللواء الطرياوي : 

ا بما يتعلق بدّرس وبما يتعلق  دن عن   حدثتي  تالقضايا ال   مثلن بعض القضايا  أ   ن يطرحوخوان  اإل حسان العابد :  إ   خ ال 
 ، وفيما بعد التحقيق يفيد اللجنة بما وصل له. ن تتحول للتحقيق يجب أبمي الصراف وبما يتعلق بعبد الرحمن الترك  

ن حتى الا  دن تم عنذي يولكن التحقيق ال  النتائج نحن في مرحلة جمع المعلومات والتدقيق الستخالص    اللواء مازن :
 بكذا.  يخبرنا 
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منها    وتحضروا النيابة العامة    تابعوا مع ن ت أ ولكننا اتفقنا على شيء وانتم لم تفعلوه وهو  صحيح،  اللواء الطرياوي :  
بيت   وتفتشوا  تذهبوا  وان  ال دّرس  قرار  ذلكولغاية  تفعلوا  لم  يجب  ن  األأ ،  هذه  من  تنتهوا  أقبل      والً أ   مور ن  قوم أن 

 ضرورة إنهاء الملف الفني لمكالمات حسين الشيخ والدكتور سعيد. , مع  حداعتقال أب

 حضر ن أ  أ ريد  أكنت  عندما    ول، يعنياأل خوان بسأل اإلبل أمن راسي    ال اعملهاأنا  مور  بعض األحسان العابد :  إ خ  ال 
واستكمأ سعيد  األاخوة  بعض  اجّ ل  ال  لي  قالوا  شوي  مور  أمور  ل  أحضروا  الصراف   خرى أألنهم  بمي  يتعلق  فيما 

 . دويةوباأل

ومن الذي وغيرهم،    ياها همإ عطونا  أ ي  ت بالمعلومات المتناقضة ال  ن نتكلم معهمأ يجب  خوة سعيد  أاللواء الطرياوي :  
 . يضغط عليهم إلخفاء الحقيقة هل هو حسين أم جميل

 يستجيبوا للضغط.قابلين ألن  خوته أن إ ، وخصوصاً ممكن مش بعيدحسان العابد : الخ إ 

العاجز اللواء   كل  :    صائب  كل    أحدمبدئيًا  األ  11الساعة    لقاء  لناسبوع  أمن  وكل  الصباحًا،  يجب   ني ذشخاص 
 و كتابة. أبو عمار مات مقتواًل شفويًا  أ ن ثبت أ ن  أن   نريداستدعائهم ال مانع من وجودهم، ثالثًا  

 كيف؟؟حسان العابد : الخ إ 

 ما بعرف كيف؟اللواء صائب العاجز : 

 حكوا في هذا الموضوع. يم  لطباء األحسان العابد : الخ إ 

 ؟طباء األأن يثبت  بعد و اللواء صائب العاجز : 

 الموجودة لدينا هي مؤشرات. حسان العابد : إ خ  ال 

 . ثباتإ نريد  اتال نريد مؤشر   اللواء صائب العاجز :

قوال لقيادات تتهم فالن بالتجسس  أا  دنعن  ؟" االغتيال السياسي"  الملف السياسي  شيهمتم ت لماذا  بو عزام :  أ اللواء  
 وفالن بالتآمر ..الخ. 

, خاصة أنه فتح هذا الملف سيمس  دعوة بالسياسة  ليس لنا ثبات  بحاجة إل نحن لجنة تحقيق   اللواء صائب العاجز :
 اللجنة المركزية الحالية. بالدرجة األولى الرئيس أبو مازن وعدد من أعضاء  
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 وهو ملف دحالن. ا مهم دن في ملف سياسي عناللواء ابو عزام :  

كلت لهذا الموضوع  أن  أ ثبات على  إ ي  أبو قصي يطالبنا بأاللواء مازن:   وهي تواصل بو عمار مات مسمومًا، اللجنة ش 
نفي  التي ت قوال  األتناقضات في  هناك  ن اللجنة مشكورة وصلت في موضوع دّرس انه ق ِتَل و وراء هذا القتل  العملها،  

رب وانه تعرض للقتل، ولكن األ نها ستحال أ لى تأكيدات من التحقيق  إهذا الكالم بحاجة  طباء اثبتوا عكس ذلك،  انه ض 
 . هذه جزئية انتهينا منهاو للنيابة 

 استنتاج. هو ،  ثباتإكل هذا الكالم ال يوجد فيه   اللواء صائب العاجز :

النهاية يجب  اللواء مازن:   النفي  إن نصل  أ في  ت  ألى  التأكيد حتى  للنيابة  و  و تتهمه، حتى يكون عندك  أحيل واحد 
ال،  مؤشرات  ابنه  دّرس  سعيد  قضية  عمره  ذوفي  رأس  أ كد  أسنة    14ي  ك أ ن  وبوه  مجروح  مات  أو   "مطبوش"ان  بوه 

بو أ ن مقتله له عالقة بقضية  أ نها تتوقع  أن يكون ق تل على خالفات لها عالقة بالورثة و أمقتول، وزوجته قالت استبعد  
لدينا مؤشرات،    إذن عمار،   اللجنة  ال   ولغايةيوجد  تنهي عملها وال زال هناك استكمال بخصوص عالقة حسين  ن  لم 

 الشيخ بموضوع سعيد. 

ن نعرف من تسبب في هذا  أ د  نفسنا في كل مرة، يوجد حادث وقع ونري أن نكرر  أ ال نريد  نحن  اللواء أمحد اهلندي :  
نستكمل يجب أن    نحنبو حسين يقول انه يوجد تقارير طبية تثبت انه مات مقتواًل و خ أفي موضوع دّرس األ ،  الحادث 

قالت انه يوجد    بو عمار عندما جاؤوا الدول واخذوا العينات وال دولةأ، وفي قضية  المعالجة لعالقة حسين بقضية سعيد
أ طبي  تقرير  ا أن  عندهم  كان وجيه ولكن  عمار مات مسمومًا، فسؤالك  عبو  التي يستند  الطبية  المحقق لتقارير  ليها 

  ين هو؟ أى بيرسي في فرنسا  ولي الذي صدر عن مستشف نريد تقرير طبي ؟ التقرير الطبي األ والقاضي في ما بعد، إذن  
ن وصلته أ لمعلومة  ا  نخ عباس زكي مرة ثانية وثالثة، أل بالنسبة لموضوع مي وعبد الرحمن الترك ال بد من سؤال األو 
هو كعضو مثال  عمار، لماذا    أبو عمار قال هؤالء أوالدي ولم يصدق وبعدها مات أبوبو عمار سوف يتم تسميمه و أ

 بالسجن.   وضعهمد الرحمن وكلهم و لجنة مركزية لم يحضر مي وعب

من موضوع   خرولى حول التحويل للنيابة كل شيء مستند لآلعندي مالحظتين، المالحظة األ بو ليلى :  أ اللواء عمر  
على النائب  ي قضية منفردة  أ يل  و الدكتور دّرس نحن نبحث عن حلقة وصل فبالتالي تحو أمي لموضوع عبد الرحمن  

الثاني قضاياالعام ال تكفي،   التحقيق ونكون مرتاحين  اإل  الموضوع  الذين يجب أن ي ْحَضروا حتى يكتمل  لم   نناأخوان 
 حداث. ن ال نستبق األأ ن يكونوا موجودين، يجب أ خوان من المهم نقصر وضميرنا يكون مرتاح، فهناك إ
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بو السعود هؤالء أشديد وبوضوح مباشر أعطيني يوسف العبد هللا ود. رمزي خوري و   باختصار اللواء كمال الشيخ :  
ن الذي وصل ياسر عرفات وصله عن أ ، على اعتبار  منهم ر  يقص تبالسجن على اعتبار انه يوجد    هموضعتم  ن يأيجب  

ألن واحد منهم مسؤول العالقات العامة والثاني حرسه الشخصي والثالث مدير  ،  رهميقصسبب تطريق هؤالء الثالثة أو ب
 للتحقيق.  تم إحضارهمن يأ ، هؤالء الثالثة يجب بعين لكل التفاصيل الخاصة به ان يكونوا متأ مكتبه فيجب 

إ  :  اللواء حممد  وبلس مساعيل  نحن  قتل،  فالن  او  بالقتل  يدين أن فالن شارك  الذي  الدليل  نملك  ياسر نحن ال  ان 
، ربما هذه قناعتي عرفات   اسريلشيء ما حصل    هناكن  أعرفات نفسه قال "وصلولي" ويوجد كثير من المؤشرات تؤكد  

قدم للنيابة العامة ي  و %  100ن يكون واضح  أ ثبات وهو الدليل المادي الذي يجب  وقناعتك ولكن نحن بحاجة لعامل اإل 
ضيف عليها اسم فايز أ  ولى  ن يكون الدائرة األ أ ال بد من  لى الدليل المادي والحسي، أو يتشكل لدينا قرار،  إ حتى نصل  

 . ن يخضعوا للتحقيق مع اللجنةأ ن يكونوا موجودين ويجب أ يجب مع الذين  وحسين الشيخ حماد

  : أمحد عمران  هناك  الخ  هل  انه  الرئيسية  اللجنة  مهمة  وهو  سؤالك  س  إسأجيب على  انه  قرارًا  مّ ثبات  اتخذ  قد  م؟ 
و أما بالطلقة  إوهو قتل ياسر عرفات(، وهذا تم  )  بالتخلص من ياسر عرفات قرارًا دوليًا وعربيًا والكل يعرف بهذا القرار 

مسه شخصيًا وموفاز أقال له لن  فن بوش وّصى شارون وقال له ال تمسه شخصيًا،  بالطلقة لم تحدث أل   ،خرآبشيء  
بموته  باالستعجال  الرب  سنساعد  هي  قال  نحتاجها  التي  المؤشرات  المخبرية أ ،  التحليالت  نتيجة  التقارير  كل  ن 

 . في جسد ياسر عرفات  ن نسبة البولونيوم بالدم كانت غير طبيعيةأالسويسرية والروسية تثبت  

أول فترة الدكتور البطراوي الموجود معنا باللجنة لما قرأت تقريره وحققت معه في    بالمناسبةو     لواء صائب العاجز :ال 
 تقريره.  واقرؤواالكالم ذا  نا استغربت هأ و  ،بو عمار مات طبيعي أن  قال أ 

ن أن اقترح  أ ريد  فأ خر نحن ذكرنا سيرة دّرس كثيرًا  آهذا الكالم، وهناك أمر    ن أطباء اللجنة يتحملو  لخ أمحد عمران :ا 
 . ك ملف فليكمله مس من ي

 وتم تخريبه   بالنسبة لموضوع دّرس الموضوع صعب جدًا ألن مسرح الجريمة مش موجود  الخ نعيم أبو احلسنني :
بو عمار  أن نطلب شيء ومسرح الجريمة غير موجود، في قضية  أيعني عندما نتكلم بعلم الجريمة ليس من السهل  

ي لذلك نحن نعمل ضمن الممكن، والممكن لدينا جميعه عمل  رطِ وفي قضية دّرس ال يوجد مسرح جنائي وال مسرح ش  
ن نجلس أ ع المقابلة والتحقيق، في البداية يجب  ريد هنا أن أعّرج على موضو أو   ،ومقابالت وليس تحقيق  استخباراتي

مع الناس حتى المشكوك بأمرهم كمقابلة وليس كتحقيق، نجلس معه بالبداية ونأخذ استنتاج وأن يكون هناك داخل 
اللجنة فريق محدد من اثنين أو ثالثة للتحقيق، يعني موضوع مي من وجهة نظري الجلسة التي حصلت معها ليست  
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ن تدخل على مكتب من البداية انه ال يجوز أ   غتبلّ من غزة  خصية عليها لغط كثير حتى المخابرات  صحيحة ألن مي ش
يام غزة على  برات غزة ألنها كانت مستدعية من أمعينة، وما حد تّبع موضوع مي من أيام مخا  بهاتالرئيس  ضمن ش

الذي حصل مع مي مقابلة وليس  و فلم يتبعوا الموضوع،    ةولكن من أجل والدها ألنه شخصية اعتباري قضية معينة،  
ف  أتحقيق،  ت  أ ردت  إذا  لتحقيق يجب  ن  ألنها  أخضعها  بالتحقيق  اثنين متخصصين  هناك  يكون  اث إن  عن  زادت  نين ذا 

 ن يتم تخصيص اثنين فقط للتحقيق معها. أأنا أقترح بخصوص موضوع مي  يخرب التحقيق ويصبح مقابلة، 

 اكتب لنا هذا الموضوع في كتاب.  :اللواء صائب العاجز  

 هناك تسجيل لهذا االجتماع فال داعي لعمل كتاب. بو عزام :  اللواء أ 

 ن يتم الضغط عليها وليس سؤالها. أ يجب  الخ نعيم أبو احلسنني :

اللجنة  أبالنسبة لموضوع سعيد دّرس   األإبو حسين  أذهبت مع األخ  و نا كنت في  األلى عمان وسألنا  سئلة طباء كل 
ن تنفي أجب  دائمًا يو وهذه القصص،    "مّزع حاله "نني غير مقتنع بفكرة  أطباء زعلوا مني ألنني أخبرتهم  ن األأ لدرجة  

بو  أ خ  أنا واألمامي  أهذا الكالم قالوه    ،ردن مجتمعين اقّروا أنه ق تل األ طباء في  األفمر الصحيح،  مور حتى تأخذ األاأل
ألني كنت أناقشهم بفكرة انه لم ي قتل لذلك هم أصّروا بناًء على    ه الوحيد الذي زعلوا مننا  أ، و حسين ود. صابر العالول 

 ن سعيد ق ِتَل. أ تقارير طبية 

 اقتنعتم انتم كلجنة انه ق ِتل؟هل اللواء عمر ابو ليلى : 

% من  90قل  لنا أنه ق ِتل سآخذ على األ  ن طباء مهمين ويقولوعندما يكون أمامي خمس أالخ نعيم أبو احلسنني :  
أنا شخصيًا أستبعد أنه ق ِتل بدافع أ وبما    ساس انه ق ِتل، أوأشتغل على    ، كالمهم نني تابعت هذا الموضوع بشكل جيد 

اجلها يقتلوا من  حتى  ألنه ال يوجد ماليين  وفالورثة  أخوته غير متعاونين ،  أن  موضوع مهم وهو  ، ويوجد عندهم ي 
سرة أكبر منها  ولعشيرة  سرة خاضعة ألهذه األما أن  إسرة و ك اجتماعي باأل يكون لشقين إما تفك تفكك وهذا التفكك قد  

سرة ولذلك من خالل ناصر لها نفوذها ولها سياساتها فممكن أن يكون حصل عملية ضغط على األأكبر وهذه العشيرة  
 ..الخ.   أين يذهبون لى  إ يحاء إ ثير وفي  أ اتصاالت عليهم وفي ضغط وفي تهناك لينا واضح انه كان إن يأتي  أ حتى قبل 

  حسين % بأنه ق ِتل، وعندنا مسألة  90ننا لم نصل لشيء بل وصلنا فموضوع سعيد  أن نقول  أ نحن كلجنة ال نستطيع  و 
خر آ، فهو يقول لم اذهب مع سعيد  والتقرير الفني للمكالمات  هوفق افادة زوجتعالقته مميزة بسعيد    حسينأواًل    الشيخ

من عملية   وعالقته مع سعيد وتواجده مع سعيد قبل بليلة ثباتات تقول انه ذهب مع سعيد ورأى سعيد،  يوم وكل اإل 
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ن يخضع لتحقيق جدي في  أ يجب  و و سماع شهادة،  لتحقيق وليس الستجواب أ  حسين يخضع  ن  أ نا اقترح  أ ، لذلك  القتل 
 لننهي موضوع سعيد دّرس. جهاز نيابة  

ن توضع في  أ بو عمار يجب  أخ  ولى لألأنفسهم يظلمون" الدائرة األ " وما ظلمناهم ولكن كانوا    اللواء كمال الشيخ :
 ن يقولوا ماذا حدث. ، حتى ظلمهم ألنفسهم تحت الضغط إلى أ من بعد وفاته مباشرةً  السجن 

بة بالنسو ن نعرف كيف نخرج منها،  أ بو فراس ألنه يوجد كلمة سر يجب  خ أنا أؤيد كالم األأ  اللواء ربيعة عيوش : 
خفاء لمعلومة مهمة من إخوانه يدل انه يوجد شيء غامض، الذي كشفها ابنه وهي الضربة بعمق في  لموضوع دّرس إ

  . سه ووجود دم على المخدة أر 

ما هي    ق ِتل ولكنطباء قالوا أنه  ئة؟ األنها طار أم أعملية قتل سعيد دّرس هل كان مخطط لها  اللواء أمحد اهلندي :  
نه يوجد عليه  و سم أل أل ما هي الوسيلة التي ق ِتل بها، ألنه لم يمت طخ  تقي  ن  إذا كان مخطط أ الوسيلة التي ق ِتل فيها و 

عندما دخلوا عليه كان على قيد الحياة، هذا  لى الموت،  إ ن يكون تعرض لمشاجرة أدت  أ عالمات ضرب فمن الممكن  
 ن ألفت نظر اللجنة للموضوع. أ فقط من اجل 

بة، نحن عدنا لها برواية مروية عندنا قبل سنتين وهي رواية اذنها كأبما يتعلق بمي من الواضح  :    أبو عزام اللواء  
سرة وكل شيء، فقلنا لها ما هو مرض اعرف األعزيز شحادة وجبناها بطريقة ملتوية بأنه لماذا لم تتدرب عنده فقالت  

البنات من سنتين يقلن أعندنا  و المرأة فقالت هو مرض ال اعرفه ولكنه مرض خطير،   ن مي هي من أحضرت أقوال 
الطاهر من الصرع زوجة عز  للعالج عند  تكذب    يز شحادة  توفيت، فمي  أ ثم  اجتماعية  ألسباب  يكون  وجدت  وقد  نها 

نهم ذهبوا  أبو خميس قال لها قصة  أن أبة ألنها ذكرت  ذ مي كاو على وكر كله شعوذة،  أو    " ةكرخان"نفسها تذهب على  
بو أمي كانت الزقة عند  ف  ؟ لى السفارة وذكرت انه كتب تقرير لياسر عرفات، يبقى السؤال هل مي لها ارتباطات أخرى إ

استر  "وهم ، ونحن ركزنا على الشخصين البريطانيين هانو يكرهوكلهم كانوا  دخن ل النهار جالسة على الدرج وت  اعمار طو 
 ررهابي وانه يدي إبو عمار انه  ريخ موجود عندي وخرجوا كتبوا عن أ بو عمار والتا أأحضرتهم يوم عند    "بروك وتيري 

 قصى وهم خرجوا بهذا التقرير من عبد الرحمن ومي عندما دلوهم على منير المقدح. ألكتائب شهداء ا

ضيف وفي موعد مسبق وتعاركوا  كعنده    قادممغلق الباب والذي قتله كان داخل بإذن منه وهو  ن دّرس كان  واضح إ
د دّرس من الذي تعارك معه؟ هللا اعلم، لنفترض سّكر الباب والثاني هرب هكذا ستكون القصة، بعدها مات سعيبعدين  

 ي مكان يريدوه. أو في أن يقتلوا سعيد دّرس سيقتلوه بالعيادة  ن أ سرائيليين يريدون اإلأ
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تبحثوا فيها، وهي االغتيال السياسي، مثاًل هنية في كلمته قال نطالب بتشكيل لجنة تحقيق إخوان لم يا   وهناك أمر آخر
الرئيس   كلمة  ذلك على  وصالح شحادة واعتمد في  ياسر عرفات  الشهيد  اغتيال  المجلس وطنية في  أمام  مازن  أبو 

انه جاسوس، وعندما قال الذهبي لصائب عريقات بو عمار قال عن نبيل شعث  أ لرئيس  يضًا في كامب ديفيد االثوري، أ
دحالن مارس االغتيال السياسي وهناك   عرفات باي دحالن جاي، كل هذه وقائع تدل على وجود االغتيال السياسي، و

حالن بمسيرات التغيير ج دو موال من منظمة التحرير وفتح راحت، وهناك دوافع حب السلطة وخر أقضايا معروفة وهناك  
الرجوب  واإل ورد  قال  صالح  عندما  يريد  عليه  ال  كان  الكل  الديمقراطية،  بالطرق  يكون  التغيير  لو أ له  حتى  بو عمار 

 اختلفت الطرق. 

إ  نت عضو في اللجنة اكتب ما تريد   أ بو عزام ليس المهم لماذا ال نحضر فالن،  أبالنسبة لألخ  حسان العابد :  الخ 
النقاط المطلوبة من فالن وفالن ويتم استدعائهم،   عضاء اللجنة بدل ما تقول االغتيال السياسي أنت أحد  أوما هي 

بالنسبة لتصريحات السيد الرئيس عندما خرج وتكلم اكتب ما تريد ولكن المهم ماذا نريد من كل شخص هذا واحد، ثانيًا  
دحالن  خأ  ، عن  األنا  بتوقيع  بالموضوع  الرئيس  السيد  وخاطبت  أخ  اطبت  حسين  وخاطبت  أ بو  غنيم  ماهر  مين  أبو 

بو ماهر غنيم قال ال أ،  ت ذلك ثب تي ت وراق ال زودونا باأل هل ممكن أن ت، بأنكم خرجتم وتكلمتم بواحد اثنين ثالث  مقبول
نه ال يوجد وثيقة عنده بهذا أل  اوق   ضًا،ه أيمين مقبول عندي ردأعلم لي بالموضوع وعندي رد رسمي بالموضوع منه، و 

ي  أ   مكتب السيد الرئيس بما خرج وصّرح به الرئيس،   وبانتظار رد ،  الموضوع  همني الوثائق  نا ي  همني ماذا قال؟ أ نا ال 
نا حاليًا أدرس كشوفات التلفونات  ، أ فيها   ستمرن  نأ مور التي نريد  ، وبالنسبة لبقية األالموجودة بخصوص هذا الكالم

خوض أن  أريد  أال  رقام التلفونات،  أ ذا كان هناك تقاطع حتى في  إنرى  تعلقة بسعيد دّرس ومي الصراف لالمو الموجودة  
كل ما يلزم بخصوص كل شخص   شخاص الذين يجب أن نسمعهم وسأجهزبتفاصيل المواضيع، سنقوم باستدعاء األ

ن نستدعيه اكتب فيه تقرير  أي شخص تريد  أن  أ  أرتئينا  أبو عزام  أ خ  ما بخصوص األأسنستدعيه ولماذا استدعيناه؟  
لى من حاصره  إبو عمار جسديًا وبعد ذلك نأتي  أركز على من قتل  ن ن  أن المهم  ال حتى في مجال االغتيال السياسي،  

ليه وحاول تجريده من صالحياته من شارك ومن ساهم ومن تآمر ولكن هذا فيما بعد،  بشكل سياسي وضّيق الخناق ع 
باأللف ال نمشي  بالترتيب  األمور  من  معروف  األدوية  سن  ن  الذين  الموضوع شخاص  هذا  بخصوص  وبالنسبة    .حضرهم 
بهم، و   عائلة سعيد دّرس معروف ماذا نريد منهم، ومي وعبدل نا اكتب في كل أللتذكير  الرحمن معروف ماذا سنفعل 

طباء نحضرهم لكي يكتبوا التاريخ الطبي ألبو عمار، وجدول المواعيد واالتصاالت شياء التي نريدها، واألجلسة ما األ
ليه ن يطلع عأ خوان يريد  ص من اإلي شخأكثر من نسخة و أ ن سنصوره له وسنحضر  كثر من مرة ال أبو عزام طلبها  أ

 ، وكل يوم احد سيكون عندنا اجتماع للجنة. فليطلع عليه ال يوجد مشكلة 
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خونا أمن عند    الثةرقام الثن يتم اخذ كشف هذه األ أمي كانت تحمل ثالث جواالت أرجو  بو فايز العايدي :  أ اللواء  
 ك. ن يكون هناك اتصاالت بينها وبين عبد الرحمن التر أنه يمكن  أل  ، قاطعنعمل تحسان و إ

في اتصاالت بين عبد الرحمن الترك وعزام    2004رقام،على سبيل المثال في عام  نحن درسنا األ حسان العابد :  خ إ ال 
مفترض و ن تكون حصلت عند الظهر  أ المكالمة التي حصلت مفترض    24/6/2004تاريخ  ب بو بكر مكالمتين بينهم  أ
، ضع رقم مي الذي تعرفه بعدها ولكن ال يوجد  و أن يكون في مكالمات بين عبد الرحمن الترك ومي الصراف قبلها  أ

يوجد مكالمة مع بيته ومع وحدة من جنين،    . على جنب المكالمات التي حصلت في هذه الفترة ليس لها عالقة بمي
نا سالت عبد الرحمن عن الرقم الذي كان معه وقال لي انه أ رقام التي وردت له، و بحثت بكشف عبد الرحمن ما هي األ و 

ن تتصل به ستتصل به على الجوال، وبحثت في كشف عبد الرحمن إذا مي أرادت أهذا الرقم ورقم البيت ف   كان يستخدم
يوجد   الرئيس،  أ  يضاً أال  مكتب  من  اتصال  أي  معه  إ  ه ثبتأ   نأ ريد  وما  حكت  هي  الأ ذا  جنب  ضع    ،م  على  أرقامها 
نا بحثت في كشف عبد الرحمن نفسه ال يوجد رقم يتعلق بمي في هذا أ رقم هذا ليس مهم المهم    20ن معها  لنفترض أ

بين عبد الرحمن وعادل الرامي،    مثاًل عدلي الرامي بحثنا بكشف عبد الرحمن على رقمه حتى كان في اتصال   التاريخ.
أختك منى   اتصاالتك مع  لمي حتى  قلت  جدًا فهي تضاي  كانت  059408898  ورقمها وأنا  لو عالية  لها  فقلت  قت، 

 . نا لما ادرس رقم ال ادرس فقط رقم ميسأعدهم، وأ نفاسك  أعد  أن أ   باستطاعتي

 هل يوجد مع مي الصراف هوية فلسطينية؟ :مساعيل اللواء حممد إ 

 نعم.  :اللواء صائب العاجز 

 م خضراء؟أهل هويتها زرقاء   :مساعيل اللواء حممد إ 

 هوية خضراء.  :حسان العابد الخ إ 

 خرى؟أن معها هوية هي غلطت مرة وقالت أ :مساعيل اللواء حممد إ 

 هوية غزة.  :حسان العابد الخ إ 

أنه قال انه وهي    ،ن نقف عندها يجب أ  ةعطى معلومة مهمأ ة لموضوع وليد عبدو، انه  ببالنس   :اللواء ربيعة عيوش  
 ناصر القدوة ما تجيب سيرة لحد، لنسأل ناصر القدوة عن هذه النقطة.  بّلغ ناصر القدوة عن موضوع الدواء وقال له 
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بو عمار كنوع من  ة أدوية بعد وفا ي حد مسؤول سيقوم بحرق األأدوية،  بالنسبة لموضوع األ  :اللواء صائب العاجز  
 حتى الدكتور عمر حذف المعلومات عن الكمبيوتر. له ، الوفاء 

 ولكن هذا غلط.   :بو ليلى اللواء عمر أ 

 ممكن غلط، ولكن ليس بنية سيئة.  :اللواء صائب العاجز 

ني وابن ابني سنبقى محافظين عليه، النقطة الثانية بالنسبة نا واب أ ي شيء يتعلق بأبو عمار أ :اللواء ربيعة عيوش 
به   تفضل  السياسي  أ لما  للملف  بالنسبة  عزام  لما  إبو  مجال  في  مهمة  أذا  وهي  معلومة  حماد  فايز  أن  قال  و عطانا 

ه ب نا مباشرة اتصلت أ، يقصد دحالن فيقول فايز حماد  "هي صاحبكم رايح عند شارون "سرائيلي اتصل به وقال صحفي إ
عندما سأل فايز هذا الشخص إسرائيلي ثاني، و ين كنت؟ فقال انه كان عند شخص  أول مرة ولم يرد فثاني يوم سأله  أ

ن نحضر كشف التلفون الخاص بفايز حماد لنتأكد أ ذا في مجال  إ، ف أشهر  6لم يره منذ    أنه أنكر انه قابل دحالن وقال  
 من كالمه. 

سئلته أبو خالد في  خ أن مي الصراف قالت هذا الكالم، ولكن في جلستنا معها رّكز األأصحيح    :حسان العابد  إ الخ  
سبوع وكم مدة الجلسة؟ وعندما كنِت سئلته عندما سألها كم جلسة جلستي معه باألا حتى أنكم تفاجئتم من دقة أله

بو عمار وبالتالي  أ ن يكون هناك خلوة مع أ م ال؟ وهي نفت أمغلق يكون تجلسي عنده من كان موجود؟ وهل كان الباب 
 هي ناقضت نفسها. 

 

 انتهى االجتماع 

 

     


