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عرفات زوج القضية!
عرفات متزوج من القضية!
عرفات ال يريد الزواج وزاهد في الحياة...
هل حقا ً كان كذلك؟
في كتاب يحمل رقما ً وبيانات دولية ومحفوظ في عدة جامعات منها الجامعة األردنية وتفصيله كالتالي:

عشيقات الرؤساء و الملوك  /ديب علي حسن
دمشق [ :د.ن 161 - .1111 ،].ص
ح س ن Dewey Class. No.: 920.72 /
يتحدث مؤلفه عن ياسر عرفات ويوثق التالي:
اربعة عقود ادعى انه ال يتزوج اال القضية من كتاب عشيقات الرؤساء والملوك ،المؤلف :ديب علي حسن
طباعة (االوائل) دمشق  1111ظهر ياسر عرفات زاهدا وناسكا ليكذب على االمة وما اسهل الكذب
عليها ..ومن المراجع عن فضائح عرفات الجنسية مجلة الشراع العدد  616سبتمبر (ايلول) ..1111
الموقع حي المنار االرستقراطي في تونس العاصمة ..ساكنة الفيال بل القصر (أم ناصر) الزوجة االولى
عاش معها عدة سنوات ثم تزوجها واستقبل عرفات ضيوفه بحضور أم ناصر وحصلت منه على اموال
طائلة اشترت بها عمارة في مصر الجديدة  -ذهب هو الى غزة وامرها ان تذهب الى مصر وبعث لها
طالقها بعد ان شاركته (النضال)

أم ناصر هذه خرجت على االعالم في العام  9111لتتحدث عن عالقتها بعرفات متهمة سهى الطويل
بتهريب ماليين الدوالارات لباريس!
http://www.masress.com/youm7/65477
بعد طالق أم ناصر تزوج الدكتورة رشيدة مهران مصرية من المنصورة لمدة عشر سنواتُ ..
طردت من
تونس بعد شيوع اخبارها..
ب.ب :.شابة صغيرة ارملة احد الشهداء ..عاشت مع عرفات عدة سنوات بدون زواج وحصلت على
اموال خصصت ألجل القضية.
سميرة جربوع :تزوجها ثم تخلى عنها واخذت من مال القضية المباح.
سهى الطويل :تزوجها وعمره  61سنة وهي في السابعة والعشرين وذلك عام 1111
***
وعن رشيدة مهران التي سيأتي الحقا ً كيف كانت سببا ً في اغتيال ناجي العلي تم توثيق التالي:
رشيدة مهران عيسى عوض:
إخترقت الدكتورة المصرية الملقبة ب (رشيدة مهران) وإسمها الحقيقي (رشيدة مهران عيسى عوض)
من مواليد بني سويف ،منظمة التحرير الفلسطينية ،ومكتب رئيسها الراحل ياسر عرفات في األربعينات
من عمرها ،ثم ما لبث أن عينها عرفات مستشارة ثقافية له وهي في ال  15من عمرها.
لم يجرؤ أحد من القادة الفلسطينيين من الدائرة الضيقة المحيط بالزعيم الفلسطيني الراحل على إستفساره
حول هوية المرأة الغربية د( .مهران) التي جاءهم بها من مصر لتؤلف كتبا عنه ولتصبح بين عشية
وضحاها مستشارة ثقافية له تأتي من خارج البيت الفلسطيني والعمل الفدائي الملتزم
وقد أصبحت “مهران” تتحكم في رقاب رجال منظمة التحرير
الفلسطينية دون إستثناء ،تقرب منه من تشاء هذا وتبعد من تشاء،
وتركب الطائرة الرئاسية ،وتنظر في حقائب سفره ومالبسه
الداخلية ،وتحضر المؤتمرات وتتسلم األوسمة والدروع باسم
فلسطين والشعب الفلسطيني
إنتقلت الملقبة ب “رشيدة مهران” و “رشيدة عيسى” و “عوض رشيدة” و “رشيدة أنور” إلى رحمته تعالى
بتاريخ  2نوفمبر  ,2152بعد أن بقيت المذكورة ألكثر من ثالثة عقود موظفة براتب “مستشار ثقافي” على
كادر موظفي منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية وهي جالسة في بيتها رقم  "222طريق الجيش في
ستانلي ،الرمل في االسكندرية” ,وما زالت السلطة الفلسطينية تصرف راتبا لها حتى بعد وفاتها

***
أما عن عالقاته الغرامية األولى فقد وثقها الكاتب توماس كيرنان في كتابه الذي أصدره العام 1196
والذي حاول فيه تتبع الروايات عن حياة عرفات األولى التي ال يحب الحديث
عنها ،من خالل شهادات من عاصروه وعايشوه ورفاقه وبتفاصيا مذهلة لم
يكذبها ال عرفات وال من يجيطون بها
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ويتتبع هنا إحدى قصص حبه في مصر من خالل رواية إسماعيل رياض أحد زمالء ياسر في الكلة ،وهو
مصري من مدينة االسكندرية يقول" :إن ياسر أحب فتاة قابلها في الجامعة ،وكانت من االسكندرية واسمها
جنان عرابي ،وكانت بدينة وقصيرة ،وحاول ياسر إغراءها بكل الطرق والوسائل ،ولذلك جاء لالسكندرية
ليكون قريبا ً منهان وفي النهاية وجد قبوالً منها ،وأراد أن يتزوجها ،وعاد إلى منزلنا يخبرني بذلك ،وقال
أنه يريد أن يتجنس بالجنسية المصرية من أجل موافقة والدها على إتمام الزواج ،فقال له والدي أنه سياسعده
في الحصول على الجنسية م ن خلال عالقاته الطيبة مع وزير الداخلية ،وقبل أن تنتهي كل االجراءات
قررت جنان ووالدها رفض اتمام الزواج ،وبذلك تم الغاء فكرة التجنيس.
وفي شهادة جنان عرابي على هذه القصة تروي جنان بنفسها والتي تزوجت فيما بعد من ناشر وتقيم
بالقاهرة ولديها  6أبناء عن قصتها مع عرفات وتقول " :انتهت هذه القصة عام  ،1111كان رجالً غريباً
ذا سحر معين يستخدمه لتحقيق مصالحه ،ولديه نوع من الغضب اللحظي غير العقالني" وتضيف إنها "ال
تعرف لماذا اختارها" ،لتقول" إنه كان دائما ً سمجا ً وأخرق وال يحب الشباب الواثق من نفسه ،وكان غير
لبق ،وظل حوالي ستة اشهر يغريني بالزواج ،وبالنهاية طلبني من ابي الذي وافق حيث رأى فيه مساعداً
ألعماله الخاصة بالمقاوالت ،خصوصاص أن ياسر كان سيصبح مهندساً ،ورغم ذلك لم يحاول ياسر
االقتراب مني ،وكان يتكلم قليالً ،ودائما ً في األشياء السياسية لمصر والمستقبل ،وأنه يأمل ان يكون مسؤو ًل

مهما ً بالحكومة ،ولم يذكر فلسطين أو اليهود،ووافق والدي على الزواج بشرط واحد هو أن يتجنس بالجنسية
المصرية ،فرحب ياسر بذلك ،وبدأت االجراءات الرسمية لذلك"
***
وفي قصة وقعت بداية حياته وثقها أيضا ً توماس كرينان في كتابه أعاله يقول" :إنه عندما كان عرفات
شابا ً في العشرين من عمره بدأ ياسر يولع بفتاة جميلة اسمها "ديرونا" وهي ابنة مجيب الحوراني أحد
رجال الحاج أمين الحسيني ،وكانت هذه الفتاة قد تلقت تعليمها في لندن ،وكانت أكبر منه بعدة أعوام
وتصرفاتها أوروبية للغاية ،ولكنها لم تعره انتباهاً ،وقد فسر هو ذلك بأنه قد يعود إلى فقده لشعره حيث
أصبح أصلعاً ،ولذى ارتدى باروكة شعر ذات مرة ليجذب انتباه ديرونا ،إال أنها سخرت منه ،فما كان منه
إال أن صفعها على وجهها وانتهت قصته معها بتلك الصفعة.
وهذه القصة تشير إلى أن عرفات منذ البداية على استعداد لتغيير نفسه والتنازل من أجل الوصول إلى
هدفه ،والمهم أنها حدثت بين عامي  1111-1191وهي فترة المأساة الحقيقة لفلسطين وتظهر عدم
اهتمامه ال بقضية وال بغيرها وكان كل همه الفتيات والزواج
***
أما ما فائدة هذه الروايات فنقول :أنها تظهر أمران مهمان :أكذوبة أنه تزوج القضية ،وتظهر كذلك
شخصيته االنتهازية واستعداده للتغيير والتبدل للحصول على ما يريد

