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العالم

الصعوبات الالمتناهية ،ويبادر أولئك إلى «تعزيز» الصمود المقدسي بطريقتهم التي تلبي الهدف اإلسرائيلي،
أي تحويل المدينة المحتلة إلى عاصمة إسرائيلية ديموغرافيا ...لعل ذلك ينهي أحد أهم الملفات العالقة
في طريق التسوية ،أو قل بيع ّ
أهم ما تبقى من فلسطين
الــافــت أكـثــر أن الـبـحــث عـبــر «غــوغــل
م ــاب ــز» ل ــم يـظـهــر ال ـشــركــة قــائ ـمــة في
الـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان املـ ـ ـق ـ ــدم إلـ ـ ـ ــى ال ـت ــرخ ـي ــص
(م ـع ـس ـكــر آل ن ـه ـي ــان) ،وال ح ـتــى في
ال ـع ـن ــوان امل ــذك ــور ف ــي ال ـع ـقــد بينها
وبـ ـ ـ ــن ال ـ ـس ـ ــام ـ ــن ،ف ـ ـضـ ــا ع ـ ـلـ ــى أن
البحث في «دليل أبو ظبي التجاري
اإلل ـك ـتــرونــي» أظ ـهــر أن «ال ـثــريــا» بال
موظفني ورأسمالها املعلن هو صفر!
كـمــا إن الـبـحــث ع ــن ضــاحــي (محمد
حـمــد) الـثـمـيــري ،وعـبــدالـعــزيــز (حمد
محمد راشد) الرميلي ،اللذين سجلت
الشركة باسمهما ،لم يظهر أي سيرة
ذاتية بارزة ،أو وجودا على اإلنترنت
(ان ـظــر التحقيق الـثــالــث بـعـنــوان :ما
بــن «ثــريــا الــدحــان» و«إمـبــراطــوريــة
الثريا» األمنية).
برغم ذلــك ،فإن العقد املشار إليه بني
السالمني وشــركــة «الـثــريــا» (الوثيقة
ال ـثــال ـثــة) ،يـحـمــل الـتـفــاصـيــل نفسها
الـخــاصــة بالعقار قيد البيع (البلدة
ال ـقــدي ـمــة ال ـع ـق ــار رقـ ــم  1015صفحة
 ،)3035كما أنه يسبق عقد البيع بني
السالمني والعائلة املقدسية صاحبة
العقار .كذلك فإن عنوان الطرف األول
(ال ـس ــام ــن) ص ــار ف ــي ع ـقــدي الـبـيــع،
م ـس ـجــا ف ــي الـ ـق ــدس ،لـ ــدى امل ـحــامــي
إي ــاد حبيب الـلــه (ش ــارع ابــن بطوطة
بناية  )14ولـيــس فــي الخليل (مكان
الـ ـت ــرخـ ـي ــص) ،أي إن هـ ـن ــاك تــوك ـيــا
أعطي ملكتب املحاماة من أجل إمساك
عملية البيع من أولها حتى آخرها،
ك ـمــا أن ال ـس ــام ــن ل ــم ي ــرد أن يظهر
ل ـل ـط ــرف امل ـق ــاب ــل أنـ ــه ي ـش ـت ــري بــاســم
شركته ،بل باسمه الشخصي .أيضا،
املبلغ املقدم ثمنا للعقار 2.5 ،مليون
دوالر أميركي ،هو الرقم نفسه املتفق
عليه في العقد مع العائلة املالكة.
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تأسيس شركة
«السرينا»
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ترخيص شركة
«السرينا»

عملية البيع

وب ــرئـ ـي ــس الـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء الـ ـس ــاب ــق س ــام
ف ـيــاض ( ،)2008ث ــم ب ــدأ ش ــن هـجــوم
الذع على عباس تحديدا ،بعدما بات
من «رجال محمد دحالن».
ه ــذا يـطــرح ال ـســؤال رق ــم واح ــد :كيف
أعـ ـط ــي الـ ـس ــام ــن مـ ـج ــاال لـتــأسـيــس
شــركــة وترخيصها فــي الــوقــت الــذي
وص ـ ــل ال ـ ـخـ ــاف ف ـي ــه إل ـ ــى أش ـ ــده مــع
ثان تطرحه
السلطة ،بل رأسها؟ سؤال ٍ
الوثيقة الثانية ،الـتــي تظهر أنــه في
السادس والعشرين من الشهر نفسه
(أيـلــول ُ ،)2013منح السالمني ،فادي
ومــريــم ،تــرخـيــص عـمــل لــدى السلطة
(ص ـ ـ ـ ــادر عـ ــن مـ ــراقـ ــب ال ـ ـشـ ــركـ ــات فــي
وزارة االقـتـصــاد الــوطـنــي)؛ فاملسافة
الزمنية ما بني التأسيس والتسجيل،
 16يــومــا ،قـصـيــرة ج ــدا ،مـقــارنــة بما
تحتاجه جمعية خيرية ،فضال على
أن ت ـكــون شــركــة ت ـجــاريــة ،للحصول
ع ـلــى ت ـس ـج ـيــل ،ق ــد ي ـم ـتــد إلـ ــى ثــاثــة
أشهر في حال كان صاحبها أجنبيًا،
بعد الـتـحــري والتدقيق واإلج ــراءات
الروتينية.
أمــا السؤال الثالث ،فهو :كيف ُيمنح
الترخيص لشخص يقدم نفسه على
أن عـنــوانــه هــو بئر السبع (فلسطني
املحتلة) ويحمل جنسية فلسطينيي
ال ــ 48ومهنته «تــاجــر» وهــو يقيم في
الــواليــات املتحدة منذ كــان عـمــره 14
سنة ،وال يحمل أي عضوية تجارية
فلسطينية؟ ،علما بأنه يحتاج وفق
الـ ـق ــان ــون ال ـف ـل ـسـط ـي ـنــي إلـ ــى مــواف ـقــة
أمنية خاصة ليفتح شركة مرخصة
ف ــي امل ـن ــاط ــق ال ـت ــاب ـع ــة ل ـل ـس ـل ـطــة .بــل
كـيــف يحصل عـلــى ه ــذه املــواف ـقــة في
ظـ ــل «حـ ـ ـ ــرب» م ـع ـل ـنــة ع ـل ــى ال ـس ـل ـطــة

ورؤوسها ،من أكبر املنابر اإلعالمية
الدولية واإلسرائيلية؟ واألكثر غرابة
أن أوراق التسجيل تظهر أن شريكته
(م ــري ــم س ــام ــن) تـعـمــل ّ
«ربـ ــة بـيــت»،
م ــا يــؤكــد ب ــا ش ــك أن ثـمــة ي ــدا خفية
ّ
وسرعت له هذا الترخيص!
ّأسست
لم يدم الوقت طويال حتى تبني الهدف
مــن هــذه الشركة ،الحاصلة على رقم
ترخيص  562527804برأسمال قيمته
مئة ألف دينار أردني ( 49ألفا لفادي
و 51ألفا ملــريــم) وال يظهر تسجيلها
إال فــي مــوقــع فلسطيني واح ــد .ففي
العشرين من تشرين الثاني من العام
نفسه ( ،)2013تظهر وثيقة ثالثة أن
ال ـســامــن ق ــدم «ت ـن ــازال مـسـبـقــا» عن
ال ـع ـق ــار املـ ـن ــوي شـ ـ ــراؤه ف ــي ال ـق ــدس،
وذلــك ملصلحة شركة إماراتية تدعى
«ال ـث ــري ــا ل ــاس ـت ـش ــارات وال ـب ـح ــوث»،
ومقرها في أبو ظبي.
ُ
م ـ ــن ث ـ ـ ــم ،تـ ـظـ ـه ــر وثـ ـيـ ـق ــة راب ـ ـع ـ ــة أن
هـ ــذه ال ـش ــرك ــة ح ـص ـلــت ع ـلــى رخـصــة
تجارية ملدة عام ،من «غرفة أبو ظبي
التجارية» برقم  ،1222297-CNولكن
تأسيس «الثريا» املقدم في الرخصة،
ه ــو ال ـثــانــي وال ـع ـشــريــن م ــن حــزيــران
 ،2011ورخـ ـص ــة ال ـع ـمــل ت ـب ــدأ م ــن 1
ح ــزي ــران  2015حـتــى  31أي ــار ،2016
أي أنـهــا سـعــت إل ــى تــرخـيــص عملها
ف ــي اإلمـ ـ ــارات بـعــد أربـ ــع س ـن ــوات من
تاريخ تأسيسها ،وأيضا تزامن ذلك
مــع تسجيل ف ــادي الـعـقــار فــي وزارة
القضاء اإلسرائيلية مطلع هذا العام،
علما بأن البحث في اإلنترنت يبني أن
هذه الشركة ،أو الشركة ّ
األم ،حاصلة
على رخصة سابقة في اإلمارات ،قبل
سنوات عدة.

إذًا ،وبـ ـيـ ـنـ ـم ــا كـ ـ ـ ــان املـ ـسـ ـت ــوطـ ـن ــون
يقتحمون الشقق التي اشتروها في
وادي حلوة في سلوان (،)2014/10/2
بــأمــوال إماراتية وفــق تصريح نائب
رئ ـيــس «ال ـح ــرك ــة اإلس ــام ـي ــة» ،كـمــال
الخطيب  ،وفيما كانت تدور العمليات
لتسريب شقق وبـنــايــات أخ ــرى ،كان
العمل يجري على قدم وساق لتوقيع
ع ـق ــد ال ـب ـي ــع ب ــن ال ـس ــام ــن وعــائ ـلــة
ج ــودة (الـحـسـيـنــي) ،كـمــا يظهر عقد
البيع (الوثيقة الخامسة) املوقع بني
ال ـط ــرف ــن ف ــي ال ـخ ــام ــس م ــن تـشــريــن
الثاني .2014
يقول عقد البيع في هــذه الوثيقة ،إن
كال من ملياء جودة ،وابنها أديب جواد
جــودة (يحمالن أرقــام هوية القدس)،
باعا قطعة أرض فــي البلدة القديمة
ف ـ ــي الـ ـ ـق ـ ــدس (س ـ ـجـ ــل  1015صـفـحــة
 )3035إلى فادي السالمني ،وعلى هذه
األرض مبنى مكون من ثــاث طوابق
يحده من الشمال بيت فتح الله جودة
ومن جهتي الجنوب والغرب طريقان،
وم ــن ال ـش ــرق «ورث ـ ــة مـحـمــد بــام ـيــة»،
وف ـ ــي الـ ـط ــاب ــق األول م ـن ــه ص ـيــدل ـيــة
والثاني مؤسسة «صندوق املرضى»
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،واالثـ ـن ــان مـسـتــأجــران،
وذلك باالستناد إلى «حصر إرث» عن
«ا ُمل ــرح ــوم أدي ــب عـبــد ال ـق ــادر ج ــودة».
وث ّمن العقار بمبلغ  2.5مليون دوالر
ُيقدم على دفعتني ،مع تحمل كل طرف
الـ ـض ــرائ ــب امل ــوج ـب ــة ع ـل ـي ـهــا ،خــاصــة
ال ـطــرف الـثــانــي (عــائـلــة جـ ــودة) الــذي
ي ـجــب أن ي ــدف ــع ضــري ـبــة «األرنـ ــونـ ــا»
لبلدية االحتالل في القدس ،ثم انتهى
العقد بتوقيع االبن أديب.
مــن هـنــا تستجد ثــاثــة أسـئـلــة :مــاذا
ّ
حــل باملبنى املذكور ومــا الغرض من
بيعه إل ــى شــركــة إمــارات ـيــة تعمل في
مجال االسـتـشــارات األمنية واإلنـقــاذ
وم ـكــاف ـحــة اإلره ـ ـ ــاب؟ وم ــن ه ــي ملـيــاء
(درويش) جودة ومن هو ابنها أديب
جواد جودة (الحسيني) ،وما
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التنازل للشركة
اإلماراتية
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الرخصة التجارية
لـ «الثريا»
في أبو ظبي
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