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ادعاءات حول أصل عرفات
وبما أننا نتحدث عن ميول الطفولة والصبا فال بأس أن نتحدث عن بعض الوقائع التي كتبها ونشرها
البعض في حياة عرفات دون أن يعترض عليهم أحد أو يفند ما قالوا ،ال عرفات وال من هم حوله!
ال نشكك في اصله لكن كذب عرفات شخصيا ً في كتاب رشيدة مهران التي تعتبره الها ً حول مكان ميالده
الذي ادعى أنه القدس ليتضح أنه القاهرة...
أو تاريخ ميالده الذي قال أنه في النصف األول من شهر آب ليتضح أنه في النصف األخير...
غموض في كل مراحل حياته ،اسمه ،أين درس ،من كانوا ا
خالنه وغير ذلك يفتح الباب أمام أي كان
ليشكك ويطعن ويوثق دون أن يعترض أحد...
ال عرفات وال ناصر القدوة وال غيرهم!
***
غازي حسين الم ستشار قانوني ورئيس إدارة في الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية بدمشق،
وعضو في المكتب التنفيذي التحاد الكتاب العرب ،وعضو األمانة العامة لالتحاد العام للكتاب والصحفيين
والفلسطينيين ،وأمين سر اللجنة العربية لمكافحة الصهيونية والعنصرية ،ومؤلف العديد من الكتب ،أصدر
كتابا ً تحت عنوان "ياسر عرفات والحل الصهيوني لقضية فلسطين" ،وكتابا ً آخر تحت عنوان "ياسر
عرفات من التوريط إلى التفريط" وهو كتاب معتمد لدى عدة جامعات منها جامعة ستانفورد
http://searchworks.stanford.edu/view/3474589
وقد ادعى فيه التالي (ملخص للكتاب):
ياسر عرفات يهودي من المغرب من عائلة القدوة المغربية اليهودية  ...ففي نهاية الستينات سأل احمد
جبريل الحاج أمين الحسيني مفتي فلسطين والذي كان يقيم في بيروت حول مزاعم ياسر عرفات بأنه
ينتمي لعائلة الحسيني المقدسية فأخبره المفتي ان عرفات ال يمت الى عائلة الحسيني بصلة وانما اصل
عائلته من المغرب.
* المفتي الحاج امين الحسيني سأل عالل الفاسي وزير خارجية المغرب السابق فيما اذا كان يعرف شيئا
عن عبد الرؤوف القدوة وهو االسم الحقيقي لياسر عرفات فأخبره ان اصل العائلة من مكان اسمه " قدوة
" ومعظم سكان هذه المنطقة من اليهود وبالتالي  -يقول الدكتور غازي حسين  " -فقد اشار الحاج امين
الحسيني الى ان اصل عرفات من يهود المغرب" .
* اكد موسى المغربي ابن عم عرفات والذي غير اسمه ليصبح موسى الحسيني وترك ثروة تقدر 022
مليون دوالر ان اصل عائلة عرفات من المغرب وقال الحد ضباط جيش التحرير الفلسطيني " نحن جئنا
من المغرب وسكنا بالقرب من كنيس يهودي في القاهرة وحدثتني شقيقة عرفات ام المؤمنين بأن اخاها
كان يقضي يومه في الحي اليهودي عندما كان صغيرا.

* ويقول الدكتور غازي حسين في صفحة  33من كتابه " :تصفحت مرة كتاب " فتح " الذي صدر باللغة
االنجليزية فلفت نظري اسم الشهيد المهندس الفرنسي " روجيه القدوة " الذي كان يعمل في الكويت وتركها
عندما سمع بأن عبد الرؤوف القدوة أي ياسر عرفات يتزعم حركة فتح والتحق به في االغوار وقام عرفات
بتصفيته من هناك حتى ال ينكشف امره وتقول بعض الروايات ان روجيه القدوة كان من فرع العائلة
المغربي الذي هاجر الى فرنسا.
* ويؤكد مؤلف كتاب ثالثون عاما من العبث حادثة اغتيال روجيه قدوة وذلك على لسان احد الفدائيين
السودانيين الذي جاء اليه من قاعدته في االغوار قرب السلط واخبره انهم قتلوا روجيه القدوة بلغم ضد
االفراد تحت البطانية.
*ولد عرفات في حي السكاكيني بالقاهرة الذي سكنه خليط من العرب واليهود وولد في هذا الحي شقيقه
فتحي وتوفيت والدته في الحي المذكور عام  3333تاركة سبعة اطفال اربعة صبية هم عبد الرؤوف
وخالد ومصطفى وفتحي وثالث بنات هن انعام وخديجة ويسار.
*في عام  3311احالت اللجنة المركزية العليا لحركة فتح ياسر عرفات الى التحقيق وتضمن بيان عزله
وتحويله الى التحقيق النقاط التالية







تقديم عرفات تقارير مشوهة وكاذبة عن العمل.
التمرد على القرارات الجماعية للحركة
اتباعه سياسة االستزالم ومحاولة شراء المناضلين
تبديد اموال الحركة بأساليب غير مسئولة
افشاؤه اسرار الحركة الى عناصر خارجها
قيامه برحالت سرية مشبوهة الى قبرص بدون اذن الحركة

* خرج عرفات من االزمة منتصرا حيث قام بتصفية خصمه اللدود في الحركة المسؤول العسكري
للحركة النقيب يوسف عرابي في ايار عام  3311وقام بابعاد عادل عبد الكريم وعبدهللا الدنان واعتقال
المناوئين له ومنهم عبد السالم الحموري ومحمود مسودة وغالب بركات ووليد ابو شعبان في االردن.
* عندما قام العدو االسرائيلي في النصف االول من نيسان عام  3393باغتيال القادة الثالث ابو يوسف
النجار وكما ل العدوان وكمال ناصر في منازلهم في شارع فردان ببيروت كان عرفات على علم بالجريمة
الوحشية قبل وقوعها حيث اخبرني جمال الصوراني ممثل المنظمة في القاهرة ان رئيس مخابرات احدى
الدول العربية اعلمه باحتمال وقوع الجريمة قبل اسبوع من حدوثها وقام هو بدوره بنقل هذه المعلومة الى
عرفات في بيروت والذي تكتم علها.
*يؤكد ابو الزعيم رئيس االستخبارت العسكرية عند عرفات انذاك ان عرفات كان على علم بالجريمة
التي نفذتها وحدة يقودها ايهود باراك وطبقا لشهادة ابو اياد فقد غادر عرفات القادة الثالث قبل وصول
القوة االسرائيلية بقليل وقال انه  -أي ابو اياد  -حذرهم من اهمال حراسة البيت وان عرفات قال لهم انه
قد تهبط غواصة اسرائيلية وتخطفكم وان الثالثة قد ضحكوا وفي نهاية االمر نزل المظليون االسرائيليون
في سيارات مستأجرة وكادت ان تؤدي الخالفات في  5اذار مارس عام  3393بين عرفات وابو يوسف
النجار الى اندالع انفجار عسكري بينهما ولكن تصفية ابو يوسف النجار حسمت المعركة لصالح عرفات

*في الصفحات  31و 33و 02يقول الدكتور غازي ان عرفات قام بتصفية القادة زهير محسن وماجد
ابو شرار وسعد صايل وقام ايهود باراك بتصفية ابو جهاد في تونس وكان عرفات المستفيد الوحيد من
تصفيته وبعد ذلك جرت تصفية ابو اياد وابو الهول وبالتالي تم تنظيف الساحة الفلسطينية من القادة
المعارضين والمنافسين لعرفات والقادرين على احباط مخططاته.
* لجأ عرفات الى نشر اشاعات واخبار ملفقة عن محاوالت عديدة جرت الغتياله وذلك الستغاللها اعالميا
ورفع نفسه الى درجة البطولة والرمز واالسطورة ولقد ذكرت الصحف العالمية ان غولدا مائير رئيس
وزراء العدو قد قامت بشطب اسم عرفات من قائمة اسماء الشخصيات الفلسطينية التي قرر الموساد
تصفيتها.
* اصدر مجرم الحرب شارون امرا الى قواته خالل اجتياح بيروت بعدم التعرض لحياة عرفات بل عليهم
ان يخبروه فورا عندما يكون على مرمى من بنادقهم.
***
بعد صدور الكتاب الذي اعتبر صدمة في حينها خاصة أنه من أحد قيادات منظمة التحرير الفلسطينية
وعلى اطالع على تفاصيل ودقائق األمور ،لوحظ التالي:
 )3لم يعترض عليه أحد بشكل رسمي ال عرفات وال الدائرة القريبة منه
 )0لم تنفي عائلة الحسيني ما ورد في الكتاب
 ) 3 )3تشكلت حالة من الرأي العام المصدوم لدرجة أن صحيفة عربية تطبع في الواليات المتحدة
خرجت بعنوان
"يهودي رئيسا ً لدولة فلسطين"

***
هنا نتوقف لنقول أنه لوال ما أحاط به عرفات نفسه من غموض وكذب ورفضه االجابة عن اسئلة تتعلق
بماضيه لما سمعنا مثل هذا الكالم...

ما يهمنا ليس أصله حقيقة بل أفعاله ومواقفه...
حتى لو كان هاشميا ً قرشيا ً فلن يغير ذلك من حقيقة أنه خان وباع وفرا ط...
وهذا ما يهم

