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  عملية جتسس يف مكتبي

  حممود عباس (أبو مازن)
لو مل يكن وزير الداخلية التونســـــــــي هو الذي يتحدث معي، ملا صـــــــــدقت كلمة واحدة 

قول. يلتشـــككت حتى فيما مما ســـمعت. ولو مل يأتني البرهان الســـريع الذي يدعم كالمه، 
  لقد كدت أصاب بالدوار وأنا أرى وأسمع احلقائق الدامغة، والتي ال مفر من تصديقها.

نعتمد يف حياتنا األمنية على اإلخوة التونســــــــــيين، الذين يوفرون لنا األمن الكامل 
يف مكــاتبنــا ويف بيوتنــا ويف تنقالتنــا احملليــة. وبــالتــايل، فنحن مطمئنون تمــامــاً إىل 

لتونســية. وقد تعود األمن التونســي أن يراقب من بعد أوضــاعنا، وأن حياتنا يف الربوع ا
  ينبهنا إىل األخطار إذا مل يتدخل ليمنعها.

كنت أتوقع بعد عودتنا من واشــنطن وتقاطر وســائل اإلعالم على مكاتبنا، أن تقوم 
جهة ما بزرع أدوات تنصــــــــــت أو غيرها من الوســــــــــائل التكنولوجية التي تتيح معرفة ما 

مكاتبنا. ولذلك فقد قامت أجهزة التفحص التونســــــية، يف أثناء غيابي، بإجراء  يدور يف
كشــــف شــــامل على مكتبي، ووصــــلت، فيما وصــــلت إليه، إىل موضــــوع احلديث الذي جئت 

  إىل وزير الداخلية التونسي ألستمع إليه.
جاء الوزير بأداة اإلضــــــــاءة اخلاصــــــــة باملكتب بعد أن تم تفكيكها، وعرضــــــــها عليّ 

: "لقد وجدنا يف هذه األداة جهازاً متطوراً لنقل الصـــــوت إىل مســـــافات بعيدة، وهذا قائالً
اجلهاز مل نر مثله من قبل، هل تعرف كيف وصل هذا إىل مكتبك؟" فقلت له: "لقد جاء به 
شخص يعمل يف سفارتنا هنا وهو عدنان ياسين، إالّ إنه مل يأت به فقط، وإنما جاء يل 

وزير أن أرســـــــل له الكرســـــــي كي يتم فحصـــــــه، إذ إن األجهزة بكرســـــــي مكتب." هنا طلب ال
  الفاحصة التي استُعملت يف تفحص مكتبي مل تكشف شيئاً فيه.

وفعالً عدت فوراً إىل مكتبي، وكان يزورين الكاتب الفلسـطيني الشـهير إميل حبيبي، 
فجلســـــت معه بضـــــع دقائق، ثم طلبت أحد الشـــــباب العاملين معي، والذي يعرف القصـــــة 

ة، وقلت له: "هذا الكرسي غير مريح وال أدري ملاذا غيرنا الكرسي السابق، أرجو أن كامل
يفهم تماماً أنه ســيحمل هذا الكرســي فوراً تخرجه وتعيد يل القديم." لقد كان هذا الشــاب 

  إىل وزارة الداخلية إلجراء الكشف األمني الضروري عليه.
معته يف وزارة الداخلية. مل أشـــــــــأ أن أزعج ضـــــــــيفي بما يجول يف خاطري، وبما ســـــــــ

حاولت أن أحتدث يف موضـــــــــوعات شـــــــــتى، من دون أن ألفت نظره إىل االضـــــــــطراب الذي 
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عشــــته والذي ســــببته يل صــــدمة اكتشــــاف هذه األجهزة. وكنت حتى تلك اللحظة ال أشــــك 
إطالقاً يف أن عدنان ياســين يمكن أن يكون متورطاً شــخصــياً يف هذه العملية، وإنْ كان 

  هذه األدوات إىل مكتبي. هو الذي أحضر
قامت زوجتي بزيارة لعائلة عدنان ياسين، إذ تربطها  1993يف مطلع صيف سنة 

بها عالقات صــداقة حميمة، إضــافة إىل أن عالقاتنا العائلية يف أحســن حاالتها. وكان 
ذلـــك ضـــــــــــمن زيـــاراتهـــا املتعـــددة لعـــائالت الكوادر الفلســـــــــــطينيـــة يف تونس، من خالل 

ك العائالت. وكثيراً ما كانت زوجتي تزور املســــتشــــفيات ملواســــاة مناســــبات خاصــــة بتل
املرضــــــــى الفلســــــــطينيين. لقد درجت على هذه العادة شــــــــعوراً منها بضــــــــرورة مشــــــــاركة 

  إخوانها يف أفراحهم وأحزانهم. وكثيراً ما كانت تعود إيلّ بهموم الناس ومتاعبهم.
ونس، وشــــــــــاركنا اجلميع فرحت زوجتي، كما فرحت أنا، بزواج أوالدي الثالثة يف ت

. وكـــانـــت  يف فرحتنـــا. وفرض وجودنـــا يف تونس علينـــا جميعـــاً جواً عـــائليـــاً مشـــــــــــتركـــاً
زيـاراتهـا فرصـــــــــــتهـا ملعـاجلـة وقـت فراغهـا يف تونس، وكـان بيتنـا مفتوحـاً الســـــــــــتقبــال 

  زائراتها.
أصـــــــــــيبت كـان وضـــــــــــع عـدنـان العـائلي واالجتمـاعي مثـار اهتمـام من اجلميع. فقـد 

ان، وكانت تتردد إىل املســــــتشــــــفيات إلجراء عمليات العالج. ويف زوجته بمرض الســــــرط
عدة مرات أُرســــلت إىل باريس بغية عالجها. وحظي عدنان بكل املســــاعدات الضــــرورية، 
أو املمكنة، ملواجهة أوضاعه الصعبة. وقد شارك الفلسطينيون جميعاً زوجة عدنان يف 

بيت خيم عليه احلزن أعواماً  فرحتها بخطبة ابنها، إذ كانت تلك املناســـــــــــبة فرحة يف
  طويلة.

يف تلك الزيارة لبيت عدنان، قال أنه ســــــــــيقدم ملكتبي كرســــــــــياً طبياً جيداً ومريحاً، 
عرف أنني أعاين أحياناً آالماً يف الظهر. فشـــــــــــكرته زوجتي على هذه  -		كما قال -	ألنه

مكلَّفاً منذ البداية إضـــــــــــافة إىل ذلك فهو، يف األســـــــــــاس، كان األريحية غير الغريبة عنه. 
  تأثيث بيوتنا ومكاتبنا، ويقدم لنا كل ما حتتاج إليه البيوت واملكاتب.

زارين عـــدنـــان يف مكتبي، وهو قلمـــا يخرج يف زيـــارات  1993يف آب/أغســـــــــــطس 
أله عن زيارته، ومل أسملكاتبنا بسبب انشغاالته الدائمة يف السفارة. لكنني مل أستغرب 

يجلس طويالً، وإنما قال: "سأحضر لك كرسياً وجهاز إضاءة سببها؛ فمجيئه طبيعي. مل 
  للمكتب." شكرته على هذا األمر وعلى اهتمامه بي، وغادر ومل أره بعد ذلك.

يف نهاية أيلول/ســــــــبتمبر، غادرت تونس إىل املغرب يف زيارة اســــــــتغرقت أكثر من 
وأداة أســـــــبوع. اتصـــــــل بي مرافقي اخلاص، وبلّغني أن عدنان ياســـــــين أحضـــــــر الكرســـــــي 

  اإلضاءة، وأنه وضعهما يف املكتب.
عدت من املغرب ورأيت األدوات اجلديدة. وقد جلســــت على الكرســــي واســــتعملت أداة 



  157)، ص 2000(صيف  43، العدد 11جلد الم مجلة الدراسات الفلسطينية فلسطينيةتقارير 

 

3 
 

غلت باجتماع اجمللس املركزي. غبت عن املكتب عدة أيام،  اإلضــــاءة بضــــعة أيام، ثم شــــُ
ئيلية. اإلسرا -		سافرت بعدها إىل القاهرة حلضور اجتماعات جلنة التنسيق الفلسطينية

  وخالل فترة غيابي جرى اكتشاف أداة اإلضاءة.
بعد عدة أيام من تســــليم الكرســــي لوزارة الداخلية التونســــية، طلبني الوزير، فذهبت 
إىل مكتبه ألفاجأ بأن الكرســـــــــــي أيضـــــــــــاً ملغوم بجهاز إرســـــــــــال متطور، ال تســـــــــــتطيع أن 

  .تكتشفه األجهزة العادية املستعملة لدى وزارة الداخلية التونسية
ويف احلال، اتخذت وزارة الداخلية إجراءاتها العتقال عدنان ياســين وضــبط كل ما 
لديه من أموال وأدوات وأســـــــــــماء ووثائق. وتبين أنه جاء بســـــــــــيارة جديدة، أعطاه إياها 
أولئك الذين كلفوه القيام باملهمة. وقد أرســـــــــل ابنه الكبير الســـــــــتالمها وإحضـــــــــارها إىل 

بنه أيضـــــــــاً، إالّ إنه ثبت فيما بعد أنه غير متورط معه، وأنه تونس. ولهذا فقد تم اعتقال ا
  ذو نيات حسنة، وليس له اطالع على شيء ذي عالقة باملوضوع.

انتشـــــــــر اخلبر الذي كان مفاجأة مذهلة للجميع، إذ ذُهل الناس بورود اســـــــــم عدنان 
يــاســـــــــــين يف عمليــة جتســـــــــــس، أكثر من عمليــة التجســـــــــــس ذاتهــا، ألنــه كــان هو وعــائلتــه 

  وبين من جميع الفلسطينيين من دون استثناء.حمب
تعاملت الصـــــــحافة ووســـــــائل اإلعالم مع هذه العملية بكثير من التركيز. فقد حاول 
البعض أن يغمز من قنــاة منظمــة التحرير الفلســـــــــــطينيــة، بينمــا حــاول البعض اآلخر أن 

وكأنه  ةيخلط بين عملية التجسس والعملية السلمية. كما تعامل البعض مع هذه املسأل
مل يحدث مثلها يف أي مكان يف العامل، لكن املقصـــــــــــود من وراء ذلك كان توجيه النقد 
الشـــــديد إلينا وتســـــوية حســـــابات معنا. لقد حاول الكثيرون أن يؤلفوا القصـــــص عن هذه 
املســــــألة بأن يقولوا إن إســــــرائيل كانت تعرف كل أفكارنا ونقاشــــــاتنا التي كانت جتري 

مع العملية الســــــــياســــــــية بحســــــــب معلومات أكيدة متوفرة املت يف مكتبي، ولذلك فقد تع
  لديها.

 27هنــــا ال بــــد من أن أشـــــــــــير إىل أن أدوات التنصـــــــــــــــت وُضـــــــــــعــــت يف مكتبي يوم 
تشـــــــرين  11، أي بعد توقيع االتفاق بأســـــــبوعين، واكتُشـــــــفت يوم 1993أيلول/ســـــــبتمبر 

ســـــين أن يضـــــع األول/أكتوبر من الســـــنة نفســـــها، علماً بأن إســـــرائيل طلبت من عدنان يا
، لكنه مل يســـتلمها إالّ يف وقت متأخر، ومل تمكث 1993هذه األجهزة يف حزيران/يونيو 

  إالّ أسبوعين فقط.
كم هو تعيس ذلك الذي زرع جهاز التنصــــت على طاولة مكتبي، فقد ســــعى إىل ذلك 
ســـــــعياً حثيثاً، وجند لهذه العملية واحداً من الذين يســـــــتطيعون وضـــــــعها، وأمضـــــــى بذلك 

. ولعله أنفق املبالغ الطائلة. لقد غاب عن ذهنه أننا نحتاط ألنفســـــــــــنا، وأننا  وقتاً طويالً
نملك ما نســــــتطيع به كشــــــف ما خفي من األشــــــياء. مع ذلك، فقد كان ذكياً ملاحاً عندما 
اختار لهذه املهمة رجالً مثل عدنان، واختار مكتبي حيث كانت تدور األحاديث املهمة 
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ي كــانــت جتري يف منــاطق متعــددة من العــامل. ولعلــه أراد عن متــابعــة املفــاوضــــــــــــات الت
بوضـــــــــــعه اجلهاز، بعد توقيع اتفاق إعالن املبادئ، أن يتابعنا يف كل حديث يلي، لكن 
أســقط يف يده. ولعل الذين كانوا وراء هذه احلادثة، يدرســونها بتفصــيالتها ويقفون عند 

  نها اإلفادة املتوقعة.النقاط التي أدت إىل اخللل الذي مل يجعلهم يستفيدون م
ال يعني هذا أبداً أن نمر على هذه املســـــــــــألة مرور الكرام، ألنها تعني اختراقاً خطراً 
لنا. فقد عرفوا كيف يختارون ومَنْ يختارون لهذه املهمة. فعدنان ياســـــــــــين بمقدار ما 
يتمتع بثقـــة اجلميع وبحـــب اجلميع، يعمـــل يف موقع يجعلـــه مطلعـــاً على أخبـــار اجلميع 

ركاتهم وتصـــــرفاتهم. ويســـــتطيع أن يزود اجلهة التي يعمل لديها معلومات وأخباراً وحت
  مل حتلم بالوصول إليها.

اعترف عدنان، بعد اعتقاله بســــــــــــاعات، بأنه يعمل جلهة أجنبية، وبأن هذه اجلهة 
هي املوســـــــــــاد اإلســـــــــــرائيلي. وقدم معلومات موثقة عن تطورات عملية جتنيده واألموال 

  من املوساد.التي حصل عليها 
انتهى حتقيق األمن التونســـــــــــي معه. وبما أن املســـــــــــألة تخص الفلســـــــــــطينيين بداية 
ونهاية، فقد قرر وزير الداخلية أن يســـــلمه لألمن الفلســـــطيني ليكون يف تصـــــرفه. وفعالً، 
اســـتلمه األمن الفلســـطيني، وبدأ معه حتقيقاً تفصـــيلياً ليحصـــل على ما يمكن أن يحصـــل 

  تح الفرصة لألمن التونسي أن يأخذها لضيق الوقت.منه من معلومات، مل ت
الفلســـــــــــطينية يف زود عدنان تلك اجلهات عناوين وأســـــــــــماء مكاتب منظمة التحرير 

تونس، وأهم العــــاملين فيهــــا، وأســـــــــــمــــاء الــــذين يــــأتون إىل تونس من األرض احملتلــــة، 
ضات وومواعيد زيارات مسؤولين فلسطينيين لتونس ومرورهم بها، وتقارير سير املفا

اإلســـــــــــرائيليــة، ومعلومــات عن بعض القيــاديين الفلســـــــــــطينيين. وكلهــا  -	الفلســـــــــــطينيــة
معلومـات كـانـت يف متنـاول يـده بحكم عملـه، يف ســـــــــــفـارتنـا يف تونس، يف إعـداد قوائم 

  أسماء الفلسطينيين الراغبين يف الدخول إىل تونس، واإلقامة بها.
ومن املتوقع أن يكون لهذه املعلومات دور يف املرحلة احلالية، حيث أن إســــــــــرائيل 
تقوم بدراســـــــــــة أســـــــــــماء األشـــــــــــخاص الذين تطلب املنظمة دخولهم إىل مناطق الســـــــــــلطة 

اآلن يتكئون، يف عملهم، على خمدة كبيرة من هذه الوطنية الفلســـطينية. واإلســـرائيليون 
ة، وإنما ســـتكون وال شـــك أكثر أهمية من غيرها من املعلومات، التي ربما مل تكن أول مر

فكثيرون من الفلســـطينيين عاشـــوا ويعيشـــون بأســـماء مســـتعارة، إالّ املعلومات الســـابقة. 
إن قوائم عدنان تعرّف األســماء احلقيقية لهم، كما أن أدراجه مآلنة بالصــور الشــخصــية 

نان كان يقول ملَنْ يطلب التي كانت تطلب إلتمام أي معاملة رسمية. وقد رُوي يل أن عد
منه الصـــــــور الشـــــــخصـــــــية: واحدة لكذا، وواحدة لكذا، وواحدة للموســـــــاد؛ وذلك إمعاناً يف 

  النكتة والتمويه والتستر.
إن قضــــــــية عدنان يجب أن تفتح باباً واســــــــعاً للتســــــــاؤالت الكبيرة. فقد اختير لعمل 
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يتالءم مع مهمته وصـــــــــــالحياته. ومن املتوقع أن يكون هناك عمل آخر وأعمال أُخرى 
  للتجسس اإلسرائيلي، الذي سيوجه إلينا يف ظل حرب السالم اآلتية.

 يتمكن من رؤيتهــا قبــل يف هــذه األثنــاء توفيــت زوجــة عــدنــان. وبطبيعــة احلــال، مل
للغــايــة، فهم بين الوفــاة، أو يودعهــا بعــد الوفــاة. لقــد كــانــت حــالــة أبنــائــه وابنتــه حمزنــة 

عشــــــــية وضــــــــحاها فقدوا األب واألم. ورافق هذه املصــــــــيبة مصــــــــيبة الفضــــــــيحة اخللقية 
ياســـــــــــين على أوالده والوطنية التي ســـــــــــتلتصـــــــــــق بهم إىل ما ال نهاية. لقد جنى عدنان 

عــد أن كــان بيتهم حمجــاً لألصــــــــــــدقــاء واملعــارف، أصـــــــــــبح اجلميع يتجنبهم وعــائلتــه. فب
ويبتعد عنهم كأنهم من األمراض املعدية. وهكذا هجرهم اجلميع، وأصـــــــــــبحوا يف حالة 
يرثى لهـــا. إن احلكم العـــاطفي على األمور، وخلط األوراق، وحتميـــل النـــاس مســـــــــــؤوليـــة 

وَالَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ ... ﴿تعاىل:  بعضـــــهم بعضـــــاً، جتعلنا يف غمرة احلدث ننســـــى قول الله
  لكن الطبيعة البشرية التي لو مل تكن كذلك ملا نهاها الله عن هذا اخللط. .﴾...أُخْرَى

  التونسية:وتوضيحاً ملا تردد بشأن هذا املوضوع، أورد نص تقرير أجهزة األمن 
فنيــة وجود آالت بعــد أن أكــدت األبحــاث التقنيــة التي قــامــت بهــا إدارة العمليــات ال

تنصــت وإرســال بالكرســي الذي يســتعمله الفلســطيني "حممود عباس أبو مازن" وبجهاز 
"أبو مازن" من قِبَل الفلسطيني عدنان ياسين 	إضاءة بمكتبه، واتضح أن كليهما قدما لـــ

  املوظف بمكتب املنظمة بتونس، تم جلب هذا األخير الذي بالتحري معه تبين ما يلي:
ني باألمر يتردد على فرنســــــا باســــــتمرار منذ شــــــهر أكتوبر/تشــــــرين لقد أصــــــبح املع

ملعاجلة زوجته املصابة بمرض السرطان يف املعدة، ويف إحدى الزيارات  1989األول 
مواطن مصـــــــــــري يــدعى "حليم تعرَّف بنزل "امليريــديــان" ببــاريس على  1991يف أواخر 

ية دية ويمتلك شركة جتارالصاوي" الذي تقدم له بصفته متحصالً على اجلنسية الهولن
بهولنــدا، وعلى هــذا األســــــــــــاس وملــا توطــدت العالقــة بينهمــا طلــب "عــدنــان يــاســـــــــــين" من 

ســـنة واملتحصـــل  26املصـــري مســـاعدته على إيجاد شـــغل البنه "هاين" البالغ من العمر 
فوعده املصــري بالســعي يف هذا األمر وأشــار عليه  ى دبلوم يف امليكانيك من أملانيا،عل

ثائق ابنه إىل هولندا عبر البريد، وهو ما تم بالفعل عند رجوع عدنان إىل بإرســــــــــــال و
  تونس.

حتول عدنان وابنه هاين إىل أملانيا بطلب من  1992ويف شـــــــــــهر أبريل/نيســــــــــــان 
املصـــــــــــري حليم الصــــــــــــاوي الذي كان يف انتظارهما وتكفل بإقامتهما ثم قدمهما إىل 

ث مشـــــــــــروع ســـــــــــياحي بتونس وينوي مواطن أملاين بدعوى أنه رجل أعمال يرغب يف بع
تكليف "هاين" باإلشـــــــراف عليه، وقد أكد لهما األملاين املذكور هذا األمر وزعم لهما بأن 

  عملية إتمامه مرتبطة بموافقة مكتب دراسات اقتصادية حول جدوى املشروع.
ويف وقت الحق أعلمهما املصري "حليم الصاوي" أنه يعرف مدير مكتب الدراسات 

ويمكنه التدخل لديه لتزكية املشــــــــــروع، وعلى هذا األســــــــــاس تعرّف "عدنان" وهو لبناين 
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دم لــه بــاســـــــــــم "ميشـــــــــــــال نمور" ثم تعــددت اللقــاءات بينهمــا وأظهر  على اللبنــاين الــذي قــُ
اللبناين املذكور اهتماماً كبيراً باجلوانب اخلاصة بطبيعة عمل "عدنان" بمكتب املنظمة 

شــــــــؤون الفلســــــــطينية وعناصــــــــرها، وإزاء احترازات بتونس، كما بدا على دراية كبيرة بال
 ""عدنان" كان املصـــــري "حليم الصـــــاوي" يطمئنه ويدعي له بأن اللبناين "ميشـــــال نمور

  يرغب يف مساعدته وابنه.
الفلســـــــطينيين ومن جهته فقد أفاده اللبناين "ميشـــــــال نمور" أن اهتمامه بأوضـــــــاع 

غب يف بعث مشاريع اقتصادية وقضيتهم يندرج يف نطاق طبيعة عمله كرجل أعمال ير
ا يف هذناجحة على الســــــــــاحة الفلســــــــــطينية، وطلب منه مســــــــــاعدته يف توفير املعلومات 

اإلطار مقابل مبالغ مالية هامة، وأمام تردد "عدنان" يف قبول هذا العرض نصـــــــــــحه 
اللبناين يده طائلة باســـــتطاعته اإلســـــاءة إىل ابنه املصـــــري "حليم" باملوافقة بدعوى أن 

متى شــاء، وإزاء هذا الوضــع قبل هذا األخير التعامل مع اللبناين املذكور، وتســلم  "هاين"
دوالر بــاإلضـــــــــــــافــة إىل مصـــــــــــــاريف اإلقــامــة ثم مكنــه من رقم هــاتف  4000منــه مبلغ 

  بإيطاليا لالتصال به عند احلاجة.
 إىلالهاتف وبقي "عدنان" واللبناين "ميشــــال نمور" يقومان باتصــــاالت عادية عبر 

الصطحاب زوجته ملعايدة  1992"عدنان" إىل فرنسا خالل شهر يوليو/تموز  أن حتول
الطبيب هناك، وباملناســــــبة اتصــــــل هاتفياً بالرقم الذي تســــــلمه من "ميشــــــال" حيث عثر 

" فترك توصية بها عنوان النزل ورقم الغرفة، REPONDEURعلى آلة تسجيل مكاملات "
يوم ثم التقى به مرة أُخرى يف اليوم وتمكن بذلك "ميشــــــال" من االتصــــــال به يف نفس ال

املوايل. وبهاته املناســـــــــــبة عرّفه "ميشـــــــــــال" على شـــــــــــخص ادعى له بأنه إيطايل ويدعى 
 بقي وملّا سواه، دون معه مستقبالً للتعامل مدعو وهو" جورج أبو"	"ريكاردو" ويلقب بــــــــــ

ال به لالتصــــــــــــ بفرنســــــــــــا هاتف رقم من مكنه انفراد على" عدنان" مع املزعوم اإليطايل
مســـتقبالً، كما مكنه من قلمي رصـــاص خاصـــين على أســـاس اســـتعمالهما يف الكتابات 

  دوالر قبل أن يعود إىل تونس. 7000السرية، وبنفس املناسبة تسلم "عدنان" مبلغ 
وقد أكد عدنان أنه مل يســــتعمل وســــائل الكتابة مطلقاً إىل غاية ســــفره من جديد إىل 

ــــــــــــــــــ 1992اين باريس خالل شـــــــهر نوفمبر/تشـــــــرين الث " جورج أبو"	حيث تم االتصـــــــال بـ
 نع" عـدنـان" عبّر النزل بـأحـد املعنيين بين دار الـذي اللقـاء وخالل املعهودة، بـالطريقـة

 بعض حول معلومـــــات من" جورج أبو" ومكن املكـــــاتبـــــات اســـــــــــتعمـــــال من تخوفـــــاتـــــه
بد ، ياســـر عحوراين الله عبد العالء، أبو اللطف، أبو مازن، أبو: أمثال باملنظمة القياديين

ربه، أبو عمار، احلكم بلعاوي وغيرهم كما أجاب عن اســـــــــــتفســــــــــــارات "أبو جورج" حول 
املؤســــــــــســــــــــات الفلســــــــــطينية املتواجدة بتونس، وقد تســــــــــلم "عدنان" يف هاته املرة مبلغ 

  دوالر ثم عاد إىل تونس. 5000
شهر أبو جورج" بفرنسا كان خالل "		وأكد "عدنان" أن اللقاء املوايل الذي جمعه بــــــــــــ
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تســـــــــــتعمــــل إلبراز حيــــث أمــــده هــــذا األخير بمجموعــــة من األقراص  1993مــــارس/آذار 
تنصـــــت إىل مكتب "أبو  الكتابات الســـــرية، وباملناســـــبة اقترح عليه إمكانية إدخال جهاز

مازن" فوافقه على ذلك وأعلمه هذا األخير يف اقتناء كرســـــــــــي طبي، فاســـــــــــتحســـــــــــن "أبو 
توفير الكرســـــي الطلوب خالل ا لزيارة املقبلة مع جورج" الفكرة وعبّر له عن اســـــتعداده ل

جهاز إضــــــــاءة يقع تثبيت آلة تنصــــــــت داخله، وباملناســــــــبة مكنه "عدنان" من معلومات 
  حول بعض األشخاص املترددين على تونس بمقتضى وثائق سفر إسرائيلية.

 أشـــعره أن إىل" جورج أبو"	وبعد عودة "عدنان" إىل تونس بقي باتصـــال هاتفي بــــــــــــــ
بأن الكرســـــــــــي جاهز وبإمكانه اجمليء  1993ألخير خالل شـــــــــــهر أغســـــــــــطس/آب ا هذا

الســــتالمه فأشــــعره "عدنان" بأنه ليس بإمكانه إيجاد مبرر للتحول إىل فرنســــا، خاصــــة 
بعد أن اســـــــــــتفحل املرض بزوجته ونصـــــــــــحه األطباء باالحتفاظ بها بالبيت، وعلى هذا 

ســــــــيارة نوع "رينو إكســــــــبراس" األســــــــاس اتفق معه على أن يرســــــــل له ابنه "هاين" جللب 
  يكون لها الكرسي الطبي وجهاز اإلضاءة املتفق عليه.

وعلى هذا األســـــــاس حتول االبن "هاين" إىل فرنســـــــا يف بداية شـــــــهر ســـــــبتمبر/أيلول 
املاضــي وتقابل مع "أبو جورج" بمرســيليا بعد أن اتصــل به عن طريق رقم الهاتف الذي 

ن أين تم شراء السيارة التي سدد "أبو جورج" تسلمه من والده وحتول معه إىل باريس م
ثمنها ثم أمده بالكرســـــــــي الطبي وجهازي إضـــــــــاءة يوضـــــــــعان فوق املكاتب كما ســـــــــلمه 

بعد ذلك إىل تونس عبر ميناء حلق مفكرة أوصــــــــــــاه بتســـــــــــليمها إىل والده، وعاد "هاين" 
 0,0001الوادي وســـــــــــلم كل األشـــــــــــياء اجمللوبة إىل والده الذي وجد داخل املفكرة مبلغ 

دوالر ورسالة من "أبو جورج" تشير عليه بوضع جهاز اإلضاءة الذي يوجد بالصندوق 
  األزرق بمكتب "أبو مازن" باعتباره يحمل آلة التنصت.

وبعد أيام تمكن "عدنان" من وضــــع الكرســــي وآلة اإلضــــاءة بمكتب "أبو مازن" وملّا 
أشـــــــــعره هذا األخير يف مكاملة اتصـــــــــل به "أبو جورج" هاتفياً أعلمه بإتمام املهمة، كما 

  تمت بينهما منذ أربعة أيام تقريباً بأن العملية كانت ناجحة.
جلب االبن "هاين" والتحري معه أكد كل التفاصـــــــــيل التي وردت يف تصـــــــــريحات وب

والــده خــاصــــــــــــة فيمــا يتعلق بتحولهمــا إىل أملــانيــا واالتصــــــــــــاالت التي قــامــا بهــا هنــاك، 
 والكرســــــي للســــــيارة وجلبه" جورج أبو"	اتصــــــاله بــــــــــــــــــوكذلك ســــــفره األخير إىل فرنســــــا و

 بممارســــــــــات علمه أو األمر يف تورطه إىل معه التحريات تفض ومل اإلضــــــــــاءة وجهازي
  .وخلفياته والده

وحول اجلهة التي تقف وراء األشخاص الذين يتعامل معهم صرح "عدنان" بأنه مل 
بــل كــان على يقين بــأنهــا يكن مقتنعــاً بــأنهــا تمثــل احللف األطلســـــــــــي مثلمــا تم إيهــامــه، 

  تابعة للمخابرات اإلسرائيلية.
وتبعاً ملا تم ســـــــرده، وقع التحول إىل منزل "عدنان ياســـــــين" رفقة هذا األخير حيث 
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تم إجراء تفتيش بحضـــــوره وتم حجز األقراص اخلاصـــــة وكنّشـــــو قصـــــاصـــــة حتوي على 
  العنوان الذي سلمه له "أبو جورج" ملراسلته عن طريقه:

ALFRED BLINICK POSTFACH 61 1174 WIN AUSTRIA 

مم يحتفظ به بصــــفة غير شــــرعية، كما تم حجز الســــيارة  9ومبلغ.... ومســــدس عيار 
التي جلبها ابنه "هاين" من فرنسا. ويف املقابل فإنه مل يقع العثور على قلمي الرصاص 

ركا مياللذين يســـــــــــتعمالن يف الكتابات الســـــــــــرية واللذين ربما يكونان لدى قريب له بأ
يدعى "مصـــــــــــطفى حممد جهاد مصـــــــــــطفى" املقيم بأميركا والذي زاره يف املدة األخيرة 

  وأخذ معه احلقيبة التي كان بها القلمان دون أن يعلم باألمر.
كمــا تم جلــب آلــة اإلضــــــــــــاءة التي كــان "عــدنــان" احتفظ بهــا لــديــه ومل يعثر على أي 

  جهاز تنصت يف داخلها.
ت من تورط املدعو "عدنان ياســــين" يف التعامل مع وبناء عمّا أفضــــت إليه التحريا

أطراف أجنبية على حســـــــــــاب املنظمة فاملقترح تســـــــــــليمه إىل قيادتها وإعالمها بنتائج 
األبحاث وإخالء ســـــــــــبيل ابنه "هاين" الذي مل تثبت إدانته، خاصـــــــــــة وأن والدته يف حالة 

 املدعو "مصطفىاحتضار بمصحة التوفيق، مع اقتراح إصدار إجراء إيقاف وتقديم ضد 
حممد جهاد مصـــــــــــطفى" للتحري معه بخصـــــــــــوص قلمي الرصـــــــــــاص اللذين ربما يكون 

 أخذهما معه.
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