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عرفات ويهودية "اسرائيل"
يتشدق أتباع الخائن المقبور عرفات أنه لم يعترف بإسرائيل وبأنه لم يوقع اي تنازل عن فلسطين...
لهؤالء نقول هو لم يتنازل ويعترف فقط بل أقر لهم بما يُسمى يهودية "اسرائيل...
نعم يا سادة فهذا كان دوره منذ البداية...
منذ سيطر على منظمة التحرير الفلسطينية عام  8698وفتح باب اللقاءات مع األعداء...
منذ أرسل محمود عباس ليلتقي االسرائيليين...
ثم أتبعه بسعيد حمّامي وعصام السرطاوي..
ال نتجنى عليه لكنه فعل ذلك وأكثر!
***
وللتذكير هذا ما وثقته العام الماضي حول بيعه عامداً متعمداً وعن سبق اصرار ل  %78من أرض
فلسطين التاريخية...
ويليه توثيق آخر العتراف المقبور بيهودية الكيان...
التنازل عن أرض فلسطين التاريخية:
 في  8661/96/96وقع ياسر عرفات وألول مرة في تاريخ الصراع على صك التنازل عن  %78منفلسطين التاريخي ،بال ثمن وال مقابل ،وبشكل غير مسبوق ،ودون موافقة ال من مجلس وطني وال لجنة
تنفيذية ،خارقا ً كل القرارات والمواثيق الفلسطينية ،ناهيك عن الثوابت والحقوق غير القابلة للتصرف.
 وعند سؤاله وبشكل مباشر هل وقعت على االعتراف بإسرائيل قال مبتسما ً وباللغة االنجليزية "نعم لقدوقعت" – الفيديو نشر في وثائقي الجزيرة "ثمن أوسلو" بتاريخ - 1981/96/81
من الدقيقه  19وحتى 18
https://www.youtube.com/watch?v=B2emYLb13yg
 لم يكن اعترافا ً متبادالً كما يدعي البعض لكنه اعترافا ً من طرف واحد هو عرفات بحق االحتالل فيأرضنا ،مقابل موافقة رابين على االعتراف بأن منظمة التحرير الفلسطينية ممثالً للشعب الفلسطيني!
 كان نص رسالة االعتراف بـ "حق" اسرائيل في فلسطين والذي نشر عالنية ووزعته منظمة التحريرالفلسطينية في حينها كما يلي :

 --وترجمة الخطاب ---من الرئيس ياسر عرفات
إلى إسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل
السيد رئيس الوزراء
إن التوقيع على إعالن المبادئ يرمز لعصر جديد في تاريخ الشرق األوسط .ومن منطلق إيمان راسخ
أحب أن أؤكد على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية اآلتية :
تعترف منظمة التحرير بحق دولة إسرائيل في العيش في سالم وأمن جديد ،وتقبل المنظمة قراري مجلس
األمن رقمي  141و. 118

إن المنظمة تلزم نفسها بعملية السالم في الشرق األوسط وبالحل السلمي للصراع بين الجانبين ،وتعلن أن
كل القضايا األساسية المتعلقة باألوضاع الدائمة سوف يتم حلها من خالل المفاوضات .
وتعتبر المنظمة أن التوقيع على إعالن المبادئ يشكل حدثا ً تاريخيا ً ويفتتح حقبة جديدة من التعايش السلمي
واالستقرار .حقبة خالية من العنف .وطبقا ً لذلك فإن المنظمة تدين استخدام اإلرهاب وأعمال العنف
األخرى ،وسوف تأخذ على عاتقها إلزام كل عناصر أفراد منظمة التحرير بذلك من أجل تأكيد التزامهم
ومنع االنتهاكات وفرض االنضباط لمنع هذه االنتهاكات .
وفي ضوء إيذان عصر جديد والتوقيع على إعالن المبادئ ،وتأسيسا ً على القبول الفلسطيني بقراري مجلس
األمن  141و ،118فإن منظمة التحرير تؤكد أن بنود الميثاق الوطني الفلسطيني التي تنكر حق إسرائيل
في الوجود وبنود الميثاق التي تتناقض مع االلتزامات الواردة في هذا الخطاب ،أصبحت اآلن غير ذات
موضوع ولم تعد سارية المفعول ،وبالتالي فإن منظمة التحرير تتعهد بأن تقدم إلى المجلس الوطني
الفلسطيني موافقة رسمية بالتغييرات الضرورية فيما يتعلق بالميثاق الفلسطيني .
المخلص
ياسر عرفات
رئيس منظمة التحرير الفلسطينية
 --انتهت الترجمة --- أي أنه كان اعترافا ً والتزاما ً بشرعية إسرائيل وامتالكها ألرض فلسطين مقابل االعتراف بمنظمةالتحرير!!..
 كان ذلك خيانة بكل المواثيق واألعراف والشرائع واألديان مهما حاول عرفات وأتباعه تجميله. كان بيعا ً وتفريطا ً بـ  %78من فلسطين التاريخية.يقول بعضهم أنه كان اجتهاداً أدرك عرفات خطأ السير فيه وتراجع عنه والدليل انتفاضة األقصى عام
 1999ومن ثم حصاره منذ  1991وحتى ...1994
الرد عليهم هو من مواقف عرفات نفسه الذي ولغ في الخيانة من رأسه حتى أخمص قدميه وحتى قبل
مماته بأسابيع قليلة كان يصر ليس فقط على فعله الخياني بل فرضه على الشعب الفلسطيني.
بتاريخ  1994/99/88وفي مقابلة مع صحيفة هآرتس العبرية نشرته عشرات الصحف العربية والوكاالت
العالمية وموجود وموثق ،أي قبل موته بقليل صرّح عرفات بوقاحة منقطعة النظير بالتالي قائالً:
"إن أي قيادي فلسطيني ال يمكنه التنكر لحق اسرائيل -هكذا قال حق إسرائيل -في الوجود بتهربه من قرار
المجلس الوطني الفلسطيني للعام  8688المهم جداً" .مضيفا ً "أنه قرار المجلس الوطني الفلسطيني الذي
يمثل الفلسطينيين في العالم أجمع وتم التأكيد عليه بحضور الرئيس بل كلينتون في ..."8669

***
أما اقراره بما يُسمى يهودية الكيان فهذا ما كتبته سابقا ً يليه توثيق بالفيديو...
عرفات و"يهودية اسرائيل"
23/02/2014
بعد حملة شرسة وعنيفة من قبل فتح والسلطة وتهديدات علنية بالمحاكم وبالقتل أيضا ً من أعلى المستويات،
وإصدار البيانات ولحن األغنيات ،وتخصيص الساعات على تلفزيون فتح "فلسطين" لسب وشتم العبد هلل
في سبتمبر/أيلول الماضي بعد مشاركة لي في برنامج االتجاه المعاكس بتاريخ  1981/96/89وصفت
فيه عرفات بالخائن...
وبعد أن أثبت بالوثائق والتواريخ والصوت والصورة خيانة عرفات مع سبق االصرار والترصد ونشرت
ذلك في ذكرى توقيع اتفاق أوسلو المشؤوم بتاريخ ...1981/96/81
وبعد فشل كل تلك األفراد والمؤسسات التي هاجمت وثارت عن تفنيد أي حرف مما ذكرت وإصرارهم
على رد الحقيقة بمواقف وشعارات عاطفية فارغة أثبتت بدورها ضعفهم وعجزهم عن الدفاع عن خائن
جعلوه رمزاً وقائداً...
واستمرارهم بترديد عبارة أني "سببت عرفات وشتمته" رغم أن وصفه بالخائن ليس ال سبا ً وال شتما ً لكنه
توصيفا ً دقيقا ً ألقواله وأفعاله على مدار سنوات ال ذنب لنا فيه ليعتبروه سبا ً وشتما ً...
جاءتهم باألمس  1984/91/11ضربة جديدة تؤكد على خيانة رمزهم التاريخية في خضم الحديث عن
استعداد يجري لالعتراف بما يسمى يهودية الدولة...
فقد نشرت صحيفة هآرتس العبرية تحت عنوان "سابقة عرفات" تقريراً تفصيليا ً باألسماء والشهود ،ملخصه
أن عرفات سبق واعترف بصورة قاطعة بـ "يهودية اسرائيل" وال يحق لعباس أن يحرّ م ما سبق وأن أباحه
عرفات...
وركز معدو التقرير الذين قابلوا عرفات في حينها أنه ورغم ما هو معروف عن عرفات من مراوغة في
االجابات إال أنه هذه المرة كان قاطعا ً وهو ما جعلهم يطلبون التأكيد مرة أخرى منه وفعل ذلك!
الرابط الرئيسي للتقرير
http://www.haaretz.com/opinion/.premium-1.575175
وهذه ترجمة عربية له
http://www.qudsn.ps/article/38323
وهو ما سبق ونشرناه في توثيق خيانة عرفات وهذا ما كتبناه نصا ً في 1981/96/81
يهودية "اسرائيل"

والتي تتظاهر السلطة اليوم برفضه كمبدأ سبق ووافق عليه عرفات حيث قال وبالحرف في اللقاء المذكور
في  1994/99/88رداً على سؤال عما "اذا كان يتفهم ان تبقى إسرائيل دولة يهودية" ،قال عرفات
"بالتأكيد" .وأضاف "وافقنا على ذلك رسميا ً وبشكل علني أثناء اجتماع مجلسنا الوطني في ".8688
نعلم مسبقا ً أنهم سيقولون بعد التقافز والتنابز أننا نورد مصدراً عبريا ً عن عرفات وهو مصدر ال يعتد به،
وأنه مصدر من األعداء ،وغيرها من اسطواناتهم المعهودة ،وردنا هو:
 لست ممن يهوون االستعانة بمصادر عبرية من اي نوع ليس ذنبي أن قادة فتح ال يعلنون مواقفهم إال من خالل االعالم العبري :عرفات في الموقف المذكوربتاريخ  1994/99/88وعبّاس في لقائه الشهير حول التنازل عن صفد في  1981/88/91وكذلك لقاء
عباس مع الطلبة االسرائيليين في رام هللا هذا الشهر ،وغيرها الكثير من األمثلة
 اللقاء الذي قبل به عرفات ما يسمى يهودية الدولة ُنشر في الصحافة العبرية ونقلته عشرات الصحفوالمواقع في حينها ولم يعترض عليه أو ينفه مسؤول واحد في فتح أو السلطة كائنا ً من كان حتى يومنا
هذا رغم مرور قرابة عقد من الزمان عليه
 سبق وأن قبل عرفات والسلطة والمنظمة ما سمي بورقة بوش في أبريل/نيسان  1994والتي تؤكد على"يهودية اسرائيل" وهو ما كان سببا ً لتسميتها من قبل المعارضين لها بوعد بلفور الجديد ،وكان ذلك قبل
إقرارعرفات المذكور بيهودية الكيان
 حقيقة أن من ينشر هو اعالم عبري ال ينفي حقيقة أن اللقاء تم والتصريح تم وأنه وكعادة الصحفيينالدائمة مسجل وموثق ،وان تجرأ مسؤول رسمي على نفيه سيتم نشر التسجيل كما يحدث دائما ً في الصحافة
العالمية
 تعودنا في كل مرة أن من يتصفون بصفة ناطق أو مسؤول في فتح والسلطة يقتبسون من االعالم العبريعندما يكون ذلك في صالحهم على طريقة "الحق ما شهد به األعداء" ،وأن تبدأ وصلة الردح والسب إذا
ما اقتبس غيرهم من ذات االعالم ليصبح عميالً
 أليست تلك المصادر هي شاهدهم الرئيس على تسميم عرفات من تهديدات شارون وتصريحات جنراالته،رغم أن التحليالت األخيرة لبقايا عرفات في مختبرات سويسرا وفرنسا وروسيا لم تجزم اطالقا ً فرضية
تسميمه
 أليست ذات المصارد هي التي يستشهدون بها على "صمود" عباس وتمسكه بالمواقف وصالبته ،خاصةاستمرارهم بنشر تصريحات ليبرمان وتهديداته لعباس ،لكنهم يصطنعون الصمم لتصريحات من ذات
الشخص "ليبرمان" بأن عباس وسلطته طلبت منهم االستمرار في عدوانهم على غزة في 1996-1998
حتى اسقاط حماس ،وهو ما لم ينفوه حتى اللحظة
 وعلى فرضية أن المصدر ليس مصدر ثقة أو أنه متواطيء ضد فتح وعرفات ،هل يجرؤ أي منهم أنينفي حقيقة أن عرفات اعترف بما يسمى اسرائيل وبيهوديتها وأسقط حق العودة وغيرها من المواقف
الخيانية األخرى الموثقة؟

 واألهم دعكم من لعبة المصدر والناقل والكاتب وردوا على المضمون الموثق إن كان لديكم رد!خالصة القول أن خيانة عرفات ورغم انكارهم المرضي لها أمر موثق وتفاصيله موثقة ال تقبل الجدال...
وما حاالت الهيجان التي تصيب من يقدسون عرفات في قبره كلما انفضح أمره إال دليل آخر ضده ال معه،
فإن كان أتباع عرفات عاجزون الحول لهم وال قوة في الدفاع عن معبودهم إال بكل ما في القواميس من
انعدام لألخالق وبذاءة باتت تميزهم...
لكنها عصبية الجاهلية واالستمرار في العناد والتغني بأمجاد ال وجود لها...
عرفات هو من أسس للتنازل والبيع والتفريط وعباس يكمل ذلك على طريقة تفوق التلميذ على أستاذه...
من يدينون عباس اليوم ويمجدون عرفات مرضى حقيقيون بانفصام الشخصية ،فما قام به عرفات من
خيانة أضعافا ً مضاعفة مما يقوم به عباس...
هل يستطيعون أن يحددوا شيئا ً واحداً فعله عباس ولم يفعله عرفات وأسوأ؟
علما ً بأن من يبدأ بالجريمة هو أشد إجراما ً ممن يتابعها ويستكملها...
عباس على خطى عرفات شبراً بشبر وذراعا ً بذراع...
صحيح أن عرفات مات وقُبر غير مأسوف عليه ،لكن أفعاله وجرائمه وخياناته تالحقنا حتى يومنا هذا
ونعاني منها ليل نهار...
لذا وجب دائما ً كشفها والتصدي لها واسقاطها...
حتى وان ثار الغوغاء وأرغوا وأزبدوا...
عرفات أسطورة خيالية لديكتاتور عاش واعتاش على معاناة وجماجم الفلسطينيين في كل مكان حط فيها
وتسبب بمآسيه ،من األردن للبنان لتونس لفلسطين...
فاستحق لقب أبو الدمار وليس أبي عمار...
عرفات صنم في عقولهم تحطم ويتحطم كل يوم وما زالوا يرفضون ذلك...
أليس أصل الكفر عناد؟
ال نامت أعين الجبناء
وهذا رابط الفيديو الذي يعلن فيه عرفات صوت وصورة قبوله بدولة يهودية...
https://www.youtube.com/watch?v=eZkx8zQ5H9g
ماذا بعد يا من تعتبرونه بقرة مقدسة ال يجوز المساس بها وتكادوا تسجدون له؟
هل ما زلتم بحاجة للتدليل أكثر على من يكون هذا الخائن؟

