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5
بيع العقار
للسالمني

طرفا العقد السالمين (يمين) وأديب جودة (يسار) بعد التوقيع والشيخ في الوسط كان ّ
مارا بالمصادفة

في هــذه الوثيقة ،وبجانب اســم ملياء
جودة ،وضعت «مالحظة تحذيرية»،
اتضح بالعودة إلى «تسجيل وتنظيم
األراضـ ـ ــي» فــي مــوقــع وزارة الـقـضــاء
اإلســرائ ـي ـل ـيــة ،أن ـهــا كــانــت إجــابــة عن
سـ ـ ـ ــؤال هـ ـ ــو« :مـ ـت ــى ي ـم ـك ــن تـسـجـيــل
مالحظة تحذيرية؟» ،فكانت اإلجابة:
«طاملا أثبت بقناعة مسجل األراضي
أن صـ ــاحـ ــب ال ـ ـحـ ــق ف ـ ــي األرض قــد
تعهد بتنفيذ صفقة أو االمتناع عن
تنفيذ صفقة ,يقوم املسجل بتسجيل
مالحظة تحذيرية لصالح املستحق
مــن خــال الـتـعـهــد .ولـغــرض تسجيل
مالحظة تحذيرية يمكن التوجه إلى
مكتب التسجيل ذي الـصـلــة ,حسب
موقع العقار وتقديم طلب لتسجيل
مــاح ـظــة ت ـحــذيــريــة لـلـمـتـعـهــد و/أو
املـسـتـحــق ,مــرفـقــا مـعــه كـتــاب التعهد
(ات ـفــاق ـيــة ,تــوكـيــل غـيــر قــابــل لـلـعــزل,
تـعـهــد ب ــره ــن سـكـنــي ومـ ــا إلـ ــى ذل ــك)
وتصديق مقابل دفع الرسوم».
وكما يتبني من اإلجابة ،فإن «التوكيل
غير القابل للعزل» هو أحد الشروط
للتسجيل ،وقد حمل هذا التوكيل رقم
 4/16ضمن املستندات الـتــي أرفقها
املـحــامــي إي ــاد وص ــادق عليها كاتب
ال ـعــدل مـحـمــود حبيب الـلــه (يعمالن
في املكتب نفسه) إلى وزارة القضاء،
وأك ـ ــد األخـ ـي ــر ف ـي ـهــا أن مل ـي ــاء ج ــودة
ّ
وقعت «بمحض إرادتها» عليه.
كــذلــك فــإنــه فــي مــوقــع الـ ــوزارة ،جــاءت
اإلجابة عن سؤال« :أريد نقل تسجيل
ّ
والدي على اسمي واسم أخي –
شقة
الورثة .ما الذي علي فعله؟» ،كالتالي:
«يـ ـج ــب االهـ ـتـ ـم ــام ب ــاسـ ـتـ ـص ــدار أم ــر
تـث ـب ـيــت وص ـي ــة أو أمـ ــر ح ـصــر إرث,
حـســب الـحــالــة .بـعــد اسـتـصــدار األمــر
يمكن التوجه إلى مكتب التسجيل ذي
الصلة وتقديم طلب لتسجيل ميراث
ع ـلــى م ــن اس ـت ـم ــارة ط ـلــب لتسجيل
إرث/اتفاقية تقسيم تركةمرفقا معه
األمـ ــر األص ـل ــي ,وت ـصــديــق عـلــى دفــع
الرسوم» ،وهو األمر الذي أشير إليه
فــي العقد األول للبيع مــع السالمني.
وم ــن ه ـنــا ،تـتـطــابــق ه ــذه اإلج ـ ــراءات
والبنود القانونية ،مــع مــا أف ــادت به
م ـص ــادر م ــن املــدي ـنــة ش ــرح ــت ل ـنــا أن
ث ـمــة خ ــاف ــات قــدي ـمــة داخـ ــل الـعــائـلــة
ع ـلــى اإلرث ،ي ـب ــدو أن ـه ــا ان ـت ـهــت إلــى
«حصر إرث» ووضع حدود ملمتلكات
كــل عائلة ،ثــم جــاء التوثيق مــن ملياء
لحسم الصفقة.
لــم تـتــوقــف اإلج ـ ــراءات إل ــى هـنــا ،فقد

إلى أين؟
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تسجيل العقار مطلع
هذا العام في وزارة
القضاء اإلسرائيلية

بـ ــادر امل ـحــامــي إيـ ــاد حـبـيــب ال ـل ــه في
ال ــراب ــع ع ـشــر م ــن آذار امل ــاض ــي ،إلــى
إرســال إخطار (الوثيقة الثامنة) إلى
فــادي السالمني بتحويل عشرة آالف
دوالر إلـ ــى ح ـس ــاب «ال ـس ـي ــد تـيـيــري
بالنك» في سويسرا على أنها «دفعة
من مجمل أتعاب متفق عليها» ،ولكن
من دون أن يتضح دور هذا الشخص،
الــذي تبني لنا أن اسمه تيري هنري
ويـعـمــل محاميا لــدى «غــرفــة بــانــك»
الـتــي تجمع آالف املحامني األقــويــاء،
وه ـ ـ ـ ــو يـ ـعـ ـم ــل ف ـ ـ ــي ق ـ ـضـ ــايـ ــا ت ـخ ــص
الـ ـس ــام ــن فـ ــي ال ـ ـخـ ــارج ع ـل ـم ــا بــأنــه
م ـت ـخ ـصــص ب ــالـ ـش ــرك ــات وب ــال ــدف ــاع
عنها ،ويــوصــف بأنه يغسل آثــار أي
ع ـمــل ل ـل ـســامــن و«الـ ـث ــري ــا» .ك ـمــا لم
تتضح أتعابه في أي قضية تحديدا،
ولكن إرسال املحامي إياد حبيب الله
ه ــذا ال ـبــاغ بالطبع لــه عــاقــة بـشــراء
ال ـع ـق ــار امل ــذك ــور م ــا دام أن إي ـ ــاد هو
الــوك ـيــل ال ـح ـصــري ل ـف ــادي الـســامــن
ومل ـي ــاء ج ـ ــودة ،عـلـمــا ب ــأن ال ـع ـقــد بني
الـســامــن والـشــركــة اإلمــاراتـيــة يؤكد
أن عـ ـل ــى الـ ـش ــرك ــة تـ ـح ـ ّـم ــل ت ـكــال ـيــف
عمليات البيع والتسجيل كافة ،فهل
هـ ــذه ه ــي األت ـ ـعـ ــاب املـ ـقـ ـص ــودة ،وك ــم
ح ـج ـم ـهــا ون ـص ـي ــب م ـك ـتــب امل ـح ــام ــاة
مــن جـهــة ،وف ــادي السالمني مــن جهة
أخرى ،فيها؟

فاالستفهام عن
لــم تنته الـتـســاؤالت،
ُ
طبيعة املـبـنــى ومـصـيــره وه ــل ضـ ّـمــن
في نطاق عمل «الثريا» لالستشارات
هــو أه ــم سـ ــؤال ،فـضــا عـلــى مصلحة
م ـث ــل ه ـ ــذه ال ـش ــرك ــة ف ــي شـ ـ ــراء مـبـنــى
بهذا املبلغ الكبير في القدس املحتلة
وبـلـصــق املـسـجــد األق ـصــى؟ وه ــل هــذا
هو السبب الذي جعل من حول دحالن
يــرف ـضــون مـقــابـلــة «األخـ ـب ــار» حينما
شعروا بأن أمرا ما يكشف ،برغم أنهم
ّ
رحـبــوا في البداية باللقاء؟ أيضا ،ما
هو موقف السلطة من هذه املعطيات،
التي ال شــك أنها ال تغيب عنها كلها
أو جزءًا منها على األقل وهي صاحبة
خـبــرة فــي هــذا املـجــال كما يتضح من
ش ـه ــادات ال ـعــائــات؟ بــل كـيــف تسمح
ب ـت ـس ـج ـيــل ش ــرك ــة ل ـ ـفـ ــادي ال ـس ــام ــن
الــذي بــات أشهر من نــار على علم في
مـحــاربـتـهــا وش ـت ــم رئـيـسـهــا مـحـمــود
عباس وكشف وثائق فساد تدينها؟
ف ـ ــوق ذلـ ـ ــك ،م ــن ه ــو فـ ـ ــادي ال ـســامــن
وكيف حصل على كل هذه التسهيالت
واالمـ ـتـ ـي ــازات ،إم ــارات ـي ــا وإســرائـيـلـيــا
وفـلـسـطـيـنـيــا وأم ـي ــرك ـي ــا ،وم ــا ح ــدود
ع ــاقـ ـت ــه ب ـم ـح ـم ــد دحـ ـ ـ ــان وهـ ـ ــو اب ــن
الـثــالـثــة وال ـثــاثــن؟ وكـيــف يـقــدم على
شراء عقارات في القدس بهذه املبالغ
بكل جــرأة وهــو يعلم أن العيون عليه
مـ ــن كـ ــل ص ـ ـ ــوب؟ وم ـ ــن ع ــائ ـل ــة جـ ــودة
(ال ـح ـس ـي ـن ــي) الـ ـت ــي ت ـم ـتــد عــاقــات ـهــا
بـمـســؤولــن ك ـبــار ف ــي األردن ولـبـنــان
واإلم ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات؟ وك ـ ـيـ ــف ي ـح ـم ــل م ـف ـتــاح
كنيسة القيامة شرطي لدى إسرائيل،
وهل تفتح هذه األسئلة مجددا الباب
ع ـل ــى دور ع ــائ ــات م ـقــدس ـيــة ك ـب ـيــرة
وقديمة فــي إضــاعــة عـقــارات وأراضــي
املدينة؟
ل ـيــس أخـ ـي ــرا ،م ــن ه ــي «إم ـب ــراط ــوري ــة
ال ـثــريــا األم ـن ـي ــة» ،وم ــا ع ــاق ــة دح ــان
ّ
بـهــا؟ ومل ــاذا كلما حــاولـنــا البحث عن
هــذه الـشــركــة نـجــد أنفسنا فــي دوامــة
وأم ــام جـســم هــامــي بــا رأس واضــح
أو مــركــزيــة م ـح ــددة؟ لـعــل الـبـحــث في
شـ ـخ ــص ف ـ ـ ـ ــادي ال ـ ـسـ ــامـ ــن وش ــرك ــة
«الـ ـ ـث ـ ــري ـ ــا» ،كـ ـم ــا ي ـظ ـه ــر ال ـت ـح ـق ـي ـقــان
الالحقان ،سيوضحان الصورة أكثر،
ويعيدان شبك الخيوط املتناثرة مع
بعضها بعضا.
* ال ــوث ــائ ــق بـنـسـخـهــا ال ـكــام ـلــة وال ـخ ــرائ ــط
التفصيلية ومرفقات أخرى تجدونها على
موقع «األخبار».
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