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Одговорност за смрт Јасера Арафата сноси Израел, једногласно одлучено на конгресу
палестинског Фатаха у Витлејему. Бивши секретар ПЛО-а Фарук Кадуми сумња да је
Арафат убијен у завери коју су Палестинци сковали заједно са Израелом.

  

Палестинска организација Фатах окривљује Изрел, сматрајући га потпуно одговорним за
смрт дугогодишњег палестинског лидера Јасера Арафата, једногласно је усвојено на
конгресу у Витлејему. Одлучено је да се оснује комисија за истрагу околности које су до
Арафатове смрти довеле.

  

Чланови комсије биће одређени касније. Ипак, очекује се да ће је предводити Арафатов
рођак Насер ал Кидва, преносе израелски медији. Истовремено, упућен је апел да се
оснује и међународни комитет за истрагу Арафатове смрти.

  

Оснивање комисије за истрагу је предложио бивши Арафатов политички саветник Басам
Абу Шариф, мотивисан је захтевима бројних делегата Фатаха на скупу. На предлог је
утицао и Фарук Кадуми, отуђени лидер Палестинске ослободилачке организације (ПЛО).

  

Пре непуних месец дана, Кадуми је објавио да поседује документ који доказује да је
Арафат убијен и да су заверу за његово убиство ковали Палестинци заједно са
Израелом. Абу Шариф је Кадумијеву теорију ознчио нетачном, али је нагласио да
околности смрти бившег палестинског захтевају даљу истрагу.

  

"Кадуми греши што се тиче умешаности у Арафатово убиство. Махмуд Абас (садашњи
председник Палестинске управе) нема везе с тим", рекао је Абу Шариф, алудирајући на
Кадумијеве тврдње да има доказа о умешаности палестинског председника Абаса у смрт
свог претходника.

  

Неки посланици Фатаха, међутим, деле мишљење да су Палестинци умешани у наводно
убиство Арафата и траже да се с тим у вези испитају сви чланови Централног комитета
организације.
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Кадуми је средином јула, у Аману, новинарима рекао да је Арафат, пре него што је умро,
предао протокол са састанка коме су присуствовали између осталих Абас, бивши
израелски премијер Аријел Шарон и званичници америчке обавештајне службе,
планирајући да га убију.

  

Кадуми је новинарима представио резиме у коме стоји да је Шарон, наводно, рекао
Абасу да они такође морају да раде на елеминисању политичких и војних лидера
Хамаса, Исламског џихада, војног крила Фатаха и Народног фронта за ослобођење
Палестине.

  

Јасер Арафат умро је у болници крај Париза, у новембру 2004. године. Месец дана
раније његово здравље се драматично погоршало, па је из Рамале на Западној обали
пребачен у Француску у војну болницу. Тамо је, у изолацији, провео две недеље.
Посећивала га је само супруга Суха и неколико блиских саветника, под јаким
обезбеђењем.

  

Због недостатка правих информација о његовом здравственом стању јавиле су се бројне
гласине и његова смрт је превремено објављивана неколико пута, док 12. новембра
заиста није умро.

  

(РТС)
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