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من قتل هؤالء؟
أصابع االتهام توجهت لعرفات أكثر من مرة وفي أكثر من مناسبة...
كان هو الفهلوي الذي ينجو دائما ً من محاوالت االغتيال ليسقط رفاقه...
يغادر اجتماعا ً قبل دقائق من القصف فيموت الجميع ويبقى هو...
اغتال االحتالل العشرات من كبار القادة وبقي هو...
ومن لم يصبهم رصاص االحتالل سقطوا برصاص غادر آخر...
رائحة البارود فيه عربية وفلسطينية...
وهذه نماذج التهامات طالت عرفات ولم يتم التحقيق فيها حتى اللحظة...
***
ناجي العلي:
ناجي العلي :من قبس التاريخ وكي ال ننسى جرائمهم القذرة
عرفات واغتيال ناجي العلي
رشيدة مهران والكاريكاتير الذي قتل ناجي العلي… بيد قادة الثورة!!!
تفصيل الكاريكاتير:
االول بيسأل الثاني بتعرف رشيده مهران الثاني بيرد  :ال …… فاألول بيسأله :سامع فيها ؟ الثاني يجيب:
ال …… األول يقول للثاني  :ما بتعرف رشيده مهران و ال سامع فيها و كيف صرت عضو باألمانه
العامة للكتاب الصحفيين الفلسطنيين ؟ لكان من اللي داعمك بهالمنظمة يا أخو الشليته ؟
--نشرت جريدة األوبزيرفر اللندنية الشهيرة ) (The Observerالكاريكاتير أعاله للشهيد ناجى العلى
تحت عنوان “النكتة التى كلفت الرسام حياته” وذلك بعد اغتياله فى لندن فى تموز يوليو..7991

أما رشيدة مهران التي ذكرها العلي في الرسم ،فعنها يقول الصحفييون أنها (رشيدة مهران) كانت عشيقة
لعرفات وأنها وضعت كتابا عنوانه “عرفات الهى” وأنها كانت مسموعة الكلمة فى االوساط الفلسطينية.
مجلة االزمنة العربية والتى كان يصدرها في قبرص الشهيد غانم غباش وتمثل وجهة المعارضة فى
االمارات نشرت وبعد االغتيال فى عددها رقم  711الصادر فى 71أب أغسطس 7991لقاء صحفيا
كانت قد أجرته مع ناجى العلى قبل اغتياله بيومين فى منزله في لندن وبحضور زوجته أم خالد .جاء فيه
أن عرفات وقف عام 7911في مدرسة عبد هللا السالم فى الكويت ليخطب في الطلبة قائال:
من هو هذا ناجى العلى..؟؟ قولوا له ان لم يتوقف عن رسومه ألضع أصابعه فى األسيد…
كاتب اللقاء غانم غباش نقل عن ناجى العلى قوله:
هل تعرفون رشيدة مهران…؟؟
ال تظنوا أنها احدى الفدائيات ..رشيدة مهران سيدة مهمة تركب الطائرة الخاصة برئيس منظمة التحرير
وتسكن قصرا فى تونس وتقرب وتبعد فى المنظمة وهيئاتها… .رسمت عن رشيدة مهران وبعدها انهالت
تهديدات وتهانى وتعاطف…
تصوروا أن واحدا من طرف أبو إياد أبلغنى سروره من الرسم وقال انى فعلت الشىء الذى عجز الكبار
فى المنظمة عن فعله ولكنه قال أنى بهذا قد تجاوزت الخطوط الحمر وأنه خائف على وأنه يجب أن أنتبه
على حالى فقلت له يا أخى لو انتبهت على حالى ما بقى عندى وقت ألنتبه فيه اليكم
الدكتور باسم سرحان في مقال له عام  0171حمل عنوان « أمانة من ناجي العلي » ،تناول معلومات
خطيرة،وإن أتت متأخرة ،تتعلق باغتيال العلي متهما ً عرفات بالوقوف وراء عملية االغتيال ،حيث ذكر له
العلي أمام باب منزله في لندن وقبل اغتياله بيومين أو ثالثة أيام « أًحمِلك أمانة ،كائنا ً من كان قاتلي ،إن
قاتلي هو ياسر عرفات» .

للتذكير فإن عرفات رفض دفن ناجي العلي رحمه هللا بجوار قبر أبيه في لبنان فدفن العلي في مقبرة بلندن.
***
صالح خلف (أبو إياد):
من المفاجآت المبهرة والصادمة في آن واحد ما كتبه القيادي السابق في
حركة فتح ربحي حلوم حول تورط عرفات في مقتل أبو إياد وتهريب
قاتليه وفصلّه في كتاب له اسماه "وفاء للتاريخ"
وأفرد فيه فصالً كامالً لعملية اغتيال أبو إياد وبتفصيل دقيق وباألسماء
واألحداث التي يعرفها توجه وبوضوح اصابع االتهام نحو عرفات ومن
حوله...
***

http://drhalloum.com/web/%D9%83%D8%AA%D8%A8%D9%88%D9%85%D8%A4%D9%84%D9%81%D8%A7%D8%AA/item/
41-%D9%88%D9%81%D8%A7%D8%A1%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE

للعلم :ربحي حلوم كان سفيراً لمدة  71عاما ً في البرازيل ،أفغانستان ،االمارات ،تركيا ،وأندونيسيا...
ونائب رئيس الدائرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية
وعضو المجلس الوطني الفلسطيني
وعضو المجلس الثوري لحركة فتح
اي أنه كان مطلعا ً وعلى معرفة كاملة بما جرى ويجري
واستقال من جميع مناصبه بعد توقيع أوسلو
التفاصيل كاملة سيتم نشرها الحقاً!
***
جريدة األنباء الكويتية نشرت وعلى حلقتين بتاريخ  0177/11/77و 0177/11/70تحقيقا ً مطوالً عن
اغتيال صالح خلف يذهب في ذات االتجاه...

***
ترى كم تحقيقا ً فُتح في هذا األمر؟
ترى كم قياديا ً وزعيما ً تمت تصفيتهم داخليا ً دون ضجة؟
عندما دخل عرفات إلى غزة كم كان ومن كان معه من قيادات فتح والمنظمة؟ أو باألحرى من تبقى منهم؟
اتهموا عرفات مراراً بتصفية خصومه لكن أحداً لم يجرؤ على فتح تحقيق أو حتى كتابة تقرير...
إنه الخوف من ديكتاتور ال يرحم!

