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عرفات مات ولم يكن يملك فلسا
عرفات الزاهد الذي ينام بجواربه...
عرفات الذي لم يكن يملك إال بدلتتين عسكريتين إحداهما بأكمام
ممزقة...
نشروا صور حتى يستدروا العطف...
بل ألفوا األشرطة مع موسيقى حزينة كادت أن تبكينا...

https://www.youtube.com/watch?v=HCmIQXXORbs#t=36
مات ولم يكن في رصيده فلس واحد...
وغيرها من مما نسمعه عن القائد الرمز البطل!
لكن ما ال يريد أتباع عرفات أن يعرفه الجميع أن تحقيقات وتقارير صدرت وتحدثت عن تالعب عرفات
بالماليين ان لم يكن المليارات ،عن تحويل أموال لحسابات هنا وهناك...
الزاهد أبو البدلة الممزقة كان يتحكم بثروات الشعب الفلسطيني...
وكان يصرف كما يشاء بتوقيع أحمر أو أخضر...
لبس الممزق ربما لكنه تحكم بمليارات وليس ماليين...
ال يٌعرف مصيرها وأين خبأها!
***
هذه عينة من التقارير الدولية حول ماليين عرفات...
 0222/20/02 تقرير من صندوق النقد الدولي :عرفات يحّ ول  022مليون دوالر لحسابات
خاصة يديرها

http://electronicintifada.net/content/imf-audit-reveals-arafat-diverted-900million-account-under-his-personal-control/1348
 0222/11/20 تقرير من الواشنطن تايمز :هل سيدفن مليار دوالر مع عرفات
http://www.washingtontimes.com/news/2004/nov/8/20041108-1254095690r/?page=all
( 0212/27/07 تحديث)  -مليارات عرفات :تقرير تفصيلي يحصي األموال منذ العام 1002
حتى ما بعد موته ويقييمه ثروته بين مليار و 2مليارات دوالر
http://www.danielpipes.org/blog/2003/11/arafats-billions
 خريف  -0222فصلية الشرق األوسط – حسابات عرفات السويسرية
http://www.meforum.org/645/arafats-swiss-bank-account
 27 نوفمبر  0222برنامج  02دقيقة قناة سي بي اس :مليارات عرفات
http://www.cbsnews.com/news/arafats-billions/
 - 0222/22/17 مجلة فوربز األشهر في العالم اقتصاديا ً وضعت عرفات كسادي أغنى رجل
في العالم
http://www.forbes.com/forbes/2003/0317/049.html
***
زوجة أو أرملة عرفات وفي مقابلة مطولة مع صحيفة الشرق األوسط بتاريخ  0212/11/02تقول أنها
تتقاضى راتب عرفات التقاعدي وقيمته  10ألف دوالر شهرياً...

أي وهللا  10ألف دوالر شهرياً...

والسؤال إن كان عرفات الزاهد الذي ال يملك شيء راتبه التقاعدي  10ألف دوالر فكم كان راتبه
األصلي والذي كان يتقاضاه وبحسب سهى هانم أيضا ً في ذات المقابلة ألنه " رئيس وعضو لجنة
مركزية لحركة فتح ورئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية"
المناضل كان يتكسب من نضاله ما شاء هللا وكان...
هذا النضال حلو!
لكن لحظة هذه ال  10ألف دوالر ال تشمل معاش السائق /الطباخ جون الفلبيني وكذلك العاملة الفلبينية
األخرى التي تساعدك في مسؤوليات المنزل من تنظيف ،فهذه تأتي منفصلة من السلطة أيضاً!!
وال ننسى ايجار الشقة البالغ ألفي يورو...
يا بالش ومسكينة هي عائلة الرئيس البطل الرمز الشهيد التي تعيش على الكفاف في ظروف تضاهي
ظروف أهلنا في غزة ،وكله من الشعب وسلطته...
لم أكن أعرف أن شغلة الرمز مكلفة هكذا!
***

وفي ذات اللقاء كشفت سهى عرفات عن كيفية تصرف عرفات باألموال وبمزاجية وتفرد غير مسبوق
وكأنها ملك شخصي له لتقول حرفي ًا:
أكثر ما أفتقده بغيابه مساعدة الناس ماليا ..وكان بعض النساء يلجأن لي طلبا للمساعدة وكانت سكرتيرتي
تلم الطلبات وأنا أقوم بتقديمها ألبو عمار ..وكان يقول إيه يا سهى انتي بتكلفيني في اليوم مائة ألف دوالر..
وعندما تحدثت عن الموضوع شوهت الصحافة المسألة واتهمتني بإنفاق مائة ألف دوالر بالشهر .كان عند
أبو عمار ملف يطلق عليه ملف سهى يضم طلبات المحتاجين ..وما كان يرد طالبا يدق بابه .كنت أهاب
أبو عمار وأتجنب غضبه ،ورغم ذلك كنت أتجرأ في تقديم طلبات المحتاجين وكان دوما يوقع عليها.
*بالقلم األحمر؟
نعم باألحمر ..فما كنت أقبل التوقيع باألخضر (كان معروفا أن التوقيع بالقلم األحمر هو توقيع ينفذ ،أما
األخضر فيعني المماطلة أو عدم الصرف) .في إحدى المرات كنا في الشارع والناس من حولنا وكانت
هناك امرأة تحمل طفال صغيرا وتحاول الوصول إليه لكن الحراس كانوا يعترضون طريقها ،فلفت انتباهه
إليها ،فأزاح الحراس واقترب منها وسألها عن حالها ..فقالت له إن ابنها يموت وهو بحاجة لزراعة كبد..
فسأل طبيبه عمر أبو دقة عن التكلفة ،فرد :مائة ألف دوالر .فأعطى أوامره بالعالج رغم احتجاج الدكتور
بالتأكيد ألن العملية غير مضمونة النتائج .فقال بحدة أنت لست ربنا حتى تقرر .كان إنسانا بكل المعاني..
كان يعرف بتفاصيل التفاصيل عن أهالي غزة .إن كل ما عمله ،وهو اآلن في دنيا الحق ،كان خيرا .وكان
يردد أمامي عبارة «السفينة اللي ما فيها هلل تغرق» .وكان يقول أيضا «اللي بينصب على هللا سيحاسبه».
***

ومع ذلك فالسيدة سهى الطويل/عرفات ورغم أنها تعيش من أموال الشعب الفلسطيني من خالل السلطة
الموقرة تقول في مقابلة أخرى مع وكالة األناضول التركية في فبراير  0212أنها طلبت الطالق من
عرفات  122مرة وأنها نادمة على الزواج منه!

باتور :لو عاد بك الزمان إلى الوراء هل كنت لتتزوجي من ياسر عرفات
عرفات :ال
باتور :هل تعتبرين الزواج من ياسر عرفات خطأ؟
عرفات :ليس بالضبط ،ولكن كنت أعرف أني سأواجه صعوبات ،ولكن هذا األمر يبدأ وبعدها اليمكن
التكهن بكيفية االستمرار وأنا قلت له مرة "هذه حياة يملؤها الخوف  ..هذا ليس عدال"
باتور :وماهو الذي ليس عادال
عرفات :أعلم أن كثيرا من النسوة كانوا يرغبون بالزواج بياسر ولكنه قدري في النهاية  ..ال أعلم ماذا
كان موقف أي أمراة لوعاشت في نفس ظروفي حاولت  122مرة االنفصال عنه لكنه لم يسمح لي.
باتور :لم يسمح لك ؟
عرفات :نعم والجميع يعرفون ذلك حتى المقربون منه.

باتور :أرى أنك نادمة ؟
عرفات :نعم ألن شخصيتي نسفت تماما وكنت أستغرب األحاديث التي تحكى عني حتى ان زوجة
"تشاوشيسكو" قالت لي مرة أننا كونا عنك صورة مغلوطة بسبب ما كان ينقل بشأنك في وسائل االعالم.
هذا كله بسبب االنتفاضة التي أطلقها ضد االسرائيليين فهو كان يواجه أعتى دولة تملك أضخم مجموعات
الضغط وتسيطر على أقوى وسائل االعالم هل سأكون بعيدة عن مرماهم ؟ أنا هي الحلقة األضعف.
بل اعتبرت زواجها من عرفات الذي تعتاش على راتبه التقاعدي كما تقول "خطأ كبير"
http://www.theguardian.com/world/2013/feb/10/yasser-arafat-widowwedding-mistake
وهناك الكثير والكثير والكثير من التقارير التفصيلية عن ثروة عرفات الزاهد الذي لم يأخذ فلسا ً واحداً
والتي سنوثقها في قادم األيام...
ضحكوا على أتباعهم بصورة لكم ممزق...
ويضحك هو عليهم من قبره وقد "خبأ" المليارات...
يضحك عليهم وهم يدافعون عن بدلته الممزقة وتقشفه وزهده...
يعيشون الفقر ويظنون أنه كان مثلهم...
يا أمة ضحكت من جهلها األمم

