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العالم

على الغالف

فادي السالمين« :أسطورة» النخبة الفلسـ ـ

إن عملية بحث واحدة عن سيرة فادي السالمين ،الذي ّ
يعرف نفسه بأنه ناشط سياسي فلسطيني
وخبير في العالقات الدولية واالقتصاد ،كافية أن تدعو إلى الغثيان ،من كثر ما سيواجه الباحث
من صور ومقاالت وأخبار مشتتة ومتناقضة .وسط ذلك ،كل ما يقدمه كارهو هذا الشاب الثالثيني
الوسيم ،ال يدينه بوضوح ،وإنما يثير مستوى ّ
معينا من الشكوك حوله ،بات يحتاج إلى حسم ،خاصة
في ظل توسع نشاطاته واعتقاد كثيرين أنه «أمل» ٍآت إلى فلسطين
تغيب أي أبـحــاث حقيقية ومنهجية
عــن سـيــرة ال ـشــاب الفلسطيني فــادي
السالمني ،ويتيه كثيرون في تعريف
ش ــري ـك ــه الـ ـيـ ـه ــودي ف ــي مـجـمــوعـتـهــم
التجارية  ،YFCفيتخيلون أنــه يــورام
ك ــوه ــن رج ـ ــل «ال ـ ـشـ ــابـ ــاك» ال ـش ـه ـيــر.
ل ـك ــن ال ـس ــام ــن ي ـق ــدم ب ــذات ــه ال ـص ــور
ال ـت ــي تـجـمـعــه م ــع ع ــدد م ــن ال ــرؤس ــاء
األمـيــركـيــن ،كبيل كلينتون وج ــورج
بـ ـ ـ ــوش ،ضـ ـم ــن سـ ـي ــرت ــه الـ ــذات ـ ـيـ ــة فــي
مــوق ـعــه ،وك ــذل ــك ع ـلــى «ويـكـيـبـيــديــا»،
املتخيل ّ
ّ
حوله هذا
أي إن دليل اإلدانــة
الشاب إلــى محل افتخار ،فالكل ،إذن،

ي ـ ـج ـ ـيـ ــدون الـ ـبـ ـح ــث عـ ـب ــر اإلن ـ ـتـ ــرنـ ــت،
وسؤالهم بعض أصدقاء السالمني من
اإلعالميني عن شريكه التجاري يورام
كــوهــن ،والـحــديــث عــن ذلــك فــي بعض
امل ـ ـن ـ ـشـ ــورات ع ـل ــى مـ ــواقـ ــع ال ـت ــواص ــل
االجتماعي ،ســارع أحدهم إلــى إخفاء
ّ
صفحة املــوقــع الـتــي كــانــت تبني محل
فــادي من اإلعــراب في مجموعة ،YFC
ف ـبــاتــت جـ ــزءا م ــن األرشـ ـي ــف املـخـفــي،
وه ــذه ص ــورة ع ـنــه .لـكــن اآلن ،بوضع
عنوان هذه املجموعة التجارية تظهر
ص ـف ـحــة واحـ ـ ــدة ف ـقــط ف ـي ـهــا ال ـع ـنــوان
ورقم التواصل من دون باقي املوقع.

كيف حصلت على الجنسية ....؟

الهوية اإلسرائيلية المستخرجة
للسالمين تثير بنودها شبهات
حول إصدارها
بدأ فادي حملته
ضد عباس وفياض بعد عام
 2010رغم أنه اجتمع بهما سابقا
صــار «يـغــار» مــن «إن ـجــازات» الناشط
الفلسطيني ،ال ــذي لــم يـتــرك مـســؤوال
بــارزا إال وتصور معه ،وليس آخرهم
وزي ـ ـ ــر الـ ـخ ــارجـ ـي ــة األم ـ ـيـ ــركـ ــي ،ج ــون
ك ـي ــري ،ووزي ـ ــر ال ـخــارج ـيــة اإلث ـيــوبــي
تيدروس أدهانوم ،أو األمير اإلماراتي
م ـن ـصــور ب ــن زايـ ــد آل ن ـه ـيــان ،وكــذلــك
األمير الكويتي خالد الصباح.
لكن ،لكل ذكاء حدود ،فبمجرد انتباه
بـ ـع ــض الـ ـن ــاشـ ـط ــن اآلخ ـ ــري ـ ــن ال ــذي ــن

خطوة إخفاء صفحات  YFCالداخلية
لـ ــم ت ـك ــن م ـج ــدي ــة مـ ــع زم ـ ــن «غ ــوغ ــل»
و»فـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» ،الـ ـل ــذي ــن ي ــؤرشـ ـف ــان
الـ ـت ــاري ــخ الـ ـبـ ـش ــري .ف ـق ـبــل أن يـخـفــي
الـســامــن وم ــن مـعــه تـلــك الـصـفـحــات،
أو ب ـع ــد ذل ـ ــك ،أم ـك ــن ال ــوص ــول إلـيـهــا
وإلــى مــا كــان يظهر تفاخره بوجوده
مــع شركة يرأسها يـهــودي  -أميركي.
ل ـكــن اإلن ـت ــرن ــت ف ــي أي حـ ــال ال يــوفــر
ك ــل ش ـ ــيء .ف ــي إح ـ ــدى ال ــوث ــائ ــق الـتــي
وصلت «األخبار» ،ثمة أمر مهم يجب
ع ـلــى ف ـ ــادي ال ـس ــام ــن اإلج ــاب ــة عـنــه،
ه ــو طــري ـقــة ح ـصــولــه ع ـلــى الجنسية
اإلسرائيلية.
تـ ـظـ ـه ــر ال ــوثـ ـيـ ـق ــة الـ ـت ــاسـ ـع ــة (ض ـم ــن
ال ـس ـل ـس ـلــة ال ـب ـح ــث بـ ـعـ ـن ــوان :املـسـجــد
األق ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــى م ـ ـ ـ ـحـ ـ ـ ــاصـ ـ ـ ــر ...بـ ـ ـ ــاألمـ ـ ـ ــوال
اإلمـ ــارات ـ ـيـ ــة!) ،أن ف ـ ــادي ي ـم ـلــك هــويــة
شـخـصـيــة «زرق ـ ـ ــاء» بــالـلـغــة الـعـبــريــة،
وهي الهوية الخاصة باإلسرائيليني،
وأيـ ـض ــا ي ـح ـصــل عـلـيـهــا فلسطينيو
األراض ـ ــي املـحـتـلــة ع ــام  1948بـعــدمــا

وجـ ــدوا أنـفـسـهــم تـحــت ه ــذا االح ـتــال
ج ـ ـ ـب ـ ـ ـرًا .وب ـ ـ ـنـ ـ ــاء ع ـ ـلـ ــى هـ ـ ـ ــذه الـ ـه ــوي ــة
ح ـصــل ال ـس ــام ــن ع ـلــى ج ـ ــواز الـسـفــر
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ،ب ـج ــان ــب ج ـ ــواز س ـفــره
األميركي.
ف ــي ال ـح ــال ــة ال ـط ـب ـي ـع ـيــة ،ل ــو أن ف ــادي
مولود في إحدى مدن فلسطني املحتلة
عـ ــام  ،1948كـ ــان ي ـح ــق ل ــه ال ـح ـصــول
على هذه الهوية الــزرقــاء ،وبتحصيل
حاصل الجنسية اإلسرائيلية ،ولكنه
عـلــى مــوقـعــه الـشـخـصــي كـتــب أن ــه (...
,12 born in Hebron on December
 ،)1983وه ــو ف ـعــا م ــن مــوال ـيــد بـلــدة
السموع في املدينة ،ما يعني أحقيته
بالحصول على الهوية الخضراء ،ثم
جواز السفر الفلسطيني ،الصادر عن
سلطة األمر الواقع ،سلطة أوسلو.
فكيف حصل السالمني على الجنسية
اإلســرائـيـل ـيــة ،فــي الــوقــت ال ــذي يحرم
فيه أبناء شعبه من الضفة أو غزةّ ،
«لم
الشمل» في حال قرروا ،مثال ،االرتباط
ب ـف ـتــاة م ــن فـلـسـطـيـنـيــي الـ ـ ــ48؟ تظهر
الهوية الخاصة بفادي ،وفق الوثيقة،
أن مكان امليالد املسجل في الجوازين
األميركي واإلسرائيلي هو إسرائيل،
وهــذا منطقي إلى هذه اللحظة ،ولكن
أن ي ـك ـت ــب فـ ــي الـ ـه ــوي ــة ال ـش ـخ ـص ـيــة،
الصادرة من السلطات اإلسرائيلية في
مدينة بئر السبع املحتلة ،أنه مواليد
إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،فـ ـه ــذا ف ـع ــل «لـ ـعـ ـم ــري فــي
األنــام عظيم»؛ كل الهويات الخضراء
والزرقاء في فلسطني املحتلة ومناطق
حكم السلطةُ ،يكتب فيها اسم املدينة
ال ـتــي ول ــد فـيـهــا ال ـش ـخــص ،ب ـنــاء على
أن ـ ـهـ ــا ص ـ ـ ـ ــادرة فـ ــي ال ـ ــدول ـ ــة ن ـف ـس ـهــا،
ونـطــاق استخدامها سيكون داخلها
حتما ،وفــي خارجها يستخدم جــواز

السعي إلى «المجد» والشهرة
جولة واحدة في صفحة «فادي السالمني» ،التي أخذت العالمة الزرقاء
ُ
الشهيرة ( )verified pageوفيها أكثر من نصف مليون متابع تظهر
أن هناك فريقا يقف خلف تغذية هذه الصفحة ،طوال ساعات اليوم،
بأخبار وبصور وبتصريحات لسياسيني فلسطينيني وبمشاركات
السالمني عبر الفضائيات املتعددة ،وفي أوقات الفراغ بنكت وطرائف،
ومؤخرا صار كثيرون يرسلون مناشداتهم وشكاواهم عبر الصفحة
كأنها بوابة خالص.
لكن أهــم مــا يترقبه متابعو الصفحة هــو نشر الـســامــن بــن مدة
وأخ ـ ــرى وث ــائ ــق يـتـلـقـفـهــا م ــن «م ـل ـه ـمــه» مـحـمــد دحـ ــان وغ ـي ــره من
«املصادر الفلسطينية داخــل الوطن» ،كما يحب تسميتها ،وتحديدا
من جهاز «املـخــابــرات» ،عن فضائح الفساد في السلطة ،التي باتت
شغله الشاغل ،أو لنقل الطريق األسهل في البحث عن مجد شخصي
ّ
يحول كتاب الشكوك حوله إلى «الكالب التي تنبح» على قافلته التي
تسير .كما ال مشكلة لديه في النشر نقال عن مواقع أخرى ،املهم أن أي
وثيقة تكشف فسادا ما في السلطة هي شغله الشاغل.
ضمن هذا املجد الشخصي ،انتشر مؤخرا في مواقع تابعة لدحالن،
ك ــ«ال ـك ــرامــة بـ ــرس» و«شـ ـف ــا» ،خـبــر ل ــم نـجــد ل ــه م ـص ــدرا ف ــي املــواقــع
األميركية واإلسرائيلية ،ســوى نبأ قبل سنوات يفيد بلمز أميركي
عن املساعدات املالية للسلطة .يقول الخبر الذي ّ
عممه السالمني ،إن
اجتماعًا ضــم  17عضوا مــن الكونغرس حضره هــو« ،ناقشوا فيه
ت ـجــاوزات رئـيــس السلطة الفلسطينية املنتهية صالحيته محمود
عباس للقانون الفلسطيني ،وقال السالمني في حديث له مع (موقع)
شفا إن االجـتـمــاع كــان فــي واشـنـطــن يــوم أمــس وتــم مناقشة تغول
واسـتـقــواء عـبــاس بــاألجـهــزة االمـنـيــة لـفــرض سيطرته على السلطة
الفلسطينية ،وأضاف السالمني انه تم مناقشة االعتداء على اعضاء
املجلس التشريعي الفلسطيني واملضايقة ومالحقتهم بطرق غير

قانونية وذلك من اجل قمع اي رأي معارض لعباس ،وأضاف السالمني
ان االجتماع ناقش أيضا الفساد املستشري في مؤسسات السلطة
الفلسطينية وعن التقارير الواردة والتي تفيد باختفاء االموال املقدمة
من واشنطن للسلطة الفلسطينية وضــرورة تبيان الحقيقة وكشف
ومحاسبة الفاسدين».
أم ــا الـتـعـبـيــر األج ـمــل ال ــذي نـقـلــه ال ـنــاشــط ال ـش ــاب ،فـهــو أن «اع ـضــاء
الكونغرس االمريكي اشتاظ غضبهم بعد مشاهدة تقارير عديدة
تـتـحــدث عــن الـفـســاد وع ــن تسيير السلطة الفلسطينية بالبلطجة
وغياب القانون الفلسطيني ،وتم مناقشة قضية االعتداء على النائبة
في املجلس التشريعي عن حركة فتح نجاة ابــو بكر ،وعــن االعتداء
على املعلمني الفلسطينيني واضــرابـهــم وحرمانهم مــن حقوقهم...
وحــول نتائج االجتماع قــال السالمني ل ـ شفا انــه تــم صياغة رسالة
شديدة اللهجة الى الرئيس االمريكي بــاراك اوباما ووزيــر الخارجية
االمريكي جون كيري تطالب بفتح تحقيق حول مصير االموال التي
تقدمها واشنطن للسلطة الفلسطينية ودراسة اي دعم اضافي».
هكذا ّ
مر الخبر مطلع آذار املاضي بأخطائه اإلمالئية والنحوية من
دون أي ضـجــة ل ــدى مــواقــع «ح ـم ــاس» ،م ـثــا ،ال ـتــي ت ـغــرق اإلنـتــرنــت
الفلسطيني بعددها .وأخيرا ،ينشر موقع «مباشر  ،»24الذي يتقاذف
الفتحاويون االتهامات حول تبعيته ،خبرًا بعنوان «ماجد فرج يحاول
مصادرة منزل الناشط السالمني في الخليل» ،يبدو أن وراء صياغته
فــادي كما فعل في األخـبــار املاضية ،ويشير فيه إلــى أن «مخابرات
فــرج حــاولــت إلـصــاق تهمة حـيــازة امل ـخــدرات للناشط السالمني بعد
الفشل الذريع في كل املحاوالت السابقة التي كانت تهدف للنيل منه».
واستباقا لبطوالته املتوقعة على «فايسبوك» واملواقع الدحالنية ،هل
نحاول نحن إلصاق التهمة به ،وهو املــدان بالصورة والهوية وعقود
بيع والشراء؟

ال ـس ـف ــر .أمـ ــا االس ـت ـث ـن ــاء ال ـ ــذي يـكـتــب
فيه دولــة فــي خانة مكان املـيــاد على
الهوية الشخصية ،فهو حينما يكون
ال ـش ـخ ــص مـ ــولـ ــودا ف ــي دول ـ ــة أخـ ــرى،
يشار إليها ،بقطر أو بريطانيا مثال،
ألن تحديد املدينة غير واضح في هذه
الحالة.
حتى لو افترضنا أن إسرائيل اعتبرت
أن الخليل ،الواقعة في مناطق (أ) وفق
اتفاقية أوسلو ،هي دولة أخرى اسمها
إســرائ ـيــل! ،فما هــو امل ـسـ ّـوغ القانوني
الذي تصدر فيه هوية أخرى لشخص
لــم يــولــد فــي «إســرائـيــل األول ــى» ،التي
تحكمها سـلـطــة ذات ـيــة يـفـتــرض أنها
م ـغ ــاي ــرة ،س ــوى وس ــاط ــة أم ـن ـيــة عليا
أصـ ــدرت لــه ه ــذه ال ـهــويــة ،خــاصــة أنــه
س ــاف ــر ف ــي ع ـم ــر الـ ـ ـ ــ 13إلـ ــى ال ــوالي ــات
املتحدة ضمن منحة «بــذور السالم»؟
زيـ ــادة عـلــى ذل ــك ،الـهــويــة صـ ــادرة في
الـتــاســع مــن كــانــون الـثــانــي  ،2008أي
ب ـعــد ن ـحــو أربـ ــع وع ـشــريــن س ـنــة على
تاريخ ميالد فادي ( ،)1983/12/12ثم
تظهر عالمات **** في مقابل الخانة
الخاصة بـ«القومية» (توضح هل هو
عربي أو يـهــودي ،وبــات يكتب أرمني

حــدي ـثــا) ،فـضــا عـلــى أن ال ــورق ــة التي
تظهر خدمة حامل الهوية في الجيش
من عدمها مخفية .فهل نترك السؤال
برسم فــادي الـســامــن ،أو ال ـقــراء ...أو
ُمصدر الهوية؟
على ذكــر الوساطات وقــوة العالقات،
يبدو أنه بات بإمكاننا اليوم تصديق
شـكــوى ال ـشــاب إسـمــاعـيــل عـبـيــات من
ب ـي ــت لـ ـح ــم ،ج ـن ــوب ــي ال ـض ـف ــة ،م ــن أن
خالفه مع السالمني ،أدى إلــى وصول
اسـ ـت ــدع ــاء ل ــه م ــن ج ـه ــاز «الـ ـش ــاب ــاك»
اإلسـ ـ ــرائ ـ ـ ـي ـ ـ ـلـ ـ ــي ف ـ ـ ــي الـ ـ ـ ـي ـ ـ ــوم ال ـ ـتـ ــالـ ــي
ملـحــادثـتـهـمــا عـبــر «فــاي ـس ـبــوك» ،التي
نـشــر عـبـيــات صـ ــورا مـنـهــا .فـهــل لــدى
«الـ ـش ــاب ــاك» ف ــائ ــض م ــن ال ــوق ــت لـحــل
مشكالت فادي الشخصية وأخطائه؟

بداية الطريق في الواليات
المتحدة
ه ــل ان ـت ـه ـي ـنــا إلـ ــى ه ـن ــا؟ ال ،ل ـس ـنــا إال
فــي بــدايــة ال ـبــدايــة ،بــل يـجــب أن نشد
أحزمتنا على بطوننا لنرى ما فعله
ابن الثالثة والثالثني في سنوات عمره
القصيرة ،كما تشرح لنا مصادر قريبة
منه ،وكما ّ
بي البحث التفصيلي عن
نشاطاته ،التي لم نجد في الصحافة
ال ـع ـبــريــة أو ال ــدول ـي ــة ت ـق ــري ــرا واحـ ــدا
ضده ،بل ترويج يتلوه مديح.
ف ــادي الـســامــن ت ــزوج بآشلي رينيه
بامغارنر ،وهــي مواطنة أميركية من
ت ـك ـســاس ،م ـنــذ ت ـخــرج ـهــا ع ــام .2005
وان ـت ـقــل لـلـعـيــش مـعـهــا خ ــال الفصل
ال ــدراس ــي األخ ـيــر فــي جــامـعــة «جــونــز
هــوب ـك ـنــز» ف ــي ك ــان ــون ال ـثــانــي ،2009
ويعتقد أن والديها دفعا إيجار الشقة.
فعائلتها تملك شــركــة تصنيع أثــاث
«ص ــدي ـق ــة ل ـل ـب ـي ـئــة» وش ــرك ــة «ت ـك ـيــا»
لـلـمـشــروبــات الــروحـيــة ،كـمــا أن آشلي
مديرة التسويق في «تكيال» منذ عام

 .2010ول ـكــن ظ ـهــور ه ــذه الـفـتــاة على
اإلن ـتــرنــت شـبــه غــائــب ،ك ــأن هـنــاك من
يحرص على ذلك ،وال تجمعها سوى
صورة واحدة بفادي التقطت على ما
يبدو في .2007
أمــا عن ممتلكاته ،فالفتى الــذي خرج
م ــن ف ـل ـس ـطــن ف ـق ـي ــرا ع ـب ــر م ـن ـحــة مــن
مؤسسة أميركية تعزز فكرة التعايش
مع إسرائيل ،استطاع شراء منزل في
ت ـم ــوز  2013بـمـبـلــغ  739ألـ ــف دوالر
بعدما أخذ رهنا عقاريا من بنك «ويلز
فارغو» لثالثني سنة بقيمة  625ألف
دوالر .ثم في آذار  2015أعاد التمويل
بــرهــن ع ـقــاري بقيمة  622أل ــف دوالر
من البنك نفسه ،الــذي حصل منه في
حزيران  2015على ثمانني ألف دوالر،
ضمن «خط مفتوح إضافي لالئتمان»،
علما بأنه لم يسدد القروض بعد .كما
يمتلك سيارتني بقيمة  63ألف دوالر.
تخيلوا كيف يمكن له أن يفعل كل ذلك
فــي هــذا الـعـمــر ،خــاصــة حينما يتبني
أنـ ــه جـ ــاء إلـ ــى الـ ــواليـ ــات امل ـت ـح ــدة مع
برنامج «بــذور السالم» ،الذي «يجمع
ال ـش ـبــاب م ــن مـنــاطــق ال ـص ــراع لتبني
خيار السالم من خالل التفاعل في ما
بـيـنـهــم» ،وذل ــك فــي مخيم صيفي في
واليـ ــة م ــاي ــن .وشـ ــارك ف ــي املـخـيــم بني
عــام  1998على األقــل حتى  ،2001من
عـمــر  15إلــى  .17وهـنــاك الـتـقــى بعدد
من الشبان الفلسطينيني واليهود في
املخيم ،ثم انتقل في  2005للعيش مع
مستشار ســابــق فــي «ب ــذور ال ـســام»،
اسـمــه ج ــواد عيسى ،وهــو فلسطيني
درس فـ ــي ج ــام ـع ــة «جـ ـ ـ ــورج ت ـ ـ ــاون».
والحقا حصل على منحة دراسية من
«بذور السالم» في كلية «إيرلهام».
امل ـفــاجــآت فــي حـيــاة الـســامــن ليست
ه ــذه ف ـقــط .ف ـهــو س ــاهــم بـمـبـلــغ 4500
دوالر في حملة االنتخابات الرئاسية
لـهـيــاري كلينتون (مــرشـحــة حاليا)
ب ـ ـ ــن ش ـ ـ ـبـ ـ ــاط  2007وآذار .2008
وم ـنــذ  ،2013ق ــدم م ـســاه ـمــات كـبـيــرة
ل ـل ـمــرش ـحــن ال ــدي ـم ــوق ــراط ـي ــن6500 :
دوالر ملرشحي الحزب الديومقراطي
ملـنـصــب منتخب ات ـحــاديــا مـنــذ 2003
وح ـ ـ ــزي ـ ـ ــران  2014ون ـ ـي ـ ـسـ ــان ،2015
وأيـ ـض ــا  3500دوالر إلـ ــى ال ـس ـنــاتــور
جــون تستر فــي كــانــون الثاني ،2013
وأل ــف دوالر لـلـسـنــاتــور كــو بــوكــر في
آب  ،2013وألف أخرى لحملة اليسون
غ ــزي ــم ل ــإط ــاح ــة بــال ـس ـنــاتــور مـيـتــش
مــاكــونـيــل فــي حــزيــران  ،2015ثــم ألــف
أخــرى للجنة «حملة مجلس الشيوخ
الديموقراطية».
سجل الـتـبــرعــات واملـســاهـمــات املالية
الحافل ،يقابله سجل مهم في اللقاءات
السياسية أيضا:
 الـتـقــى بـيــاســر عــرفــات فــي عـمــر ،13قبل أن يسافر إلــى الــواليــات املتحدة
مع برنامج «بــذور الـســام» .ثم التقى
ع ــرف ــات عـ ــدة م ـ ــرات ح ـت ــى وف ــات ــه فــي
.2004
 يقول إن إدوارد سعيد ،الــذي توفيعندما كان السالمني في عمر التاسعة
عشر أي عام  ،2003من ّأول «معلميه».
 فـ ــي أي ـ ـلـ ــول  ،2010راف ـ ـ ــق ال ــرئ ـي ــسالفلسطيني محمود عباس الجتماع
دام ي ــوم ــن (عـ ــن ب ـن ــاء امل ـس ـتــوط ـنــات
اإلسرائيلية في الضفة املحتلة) عقد
فـ ــي واشـ ـنـ ـط ــن بـ ــن عـ ـب ــاس ورئـ ـي ــس
الوزراء اإلسرائيلي بنيامني نتنياهو،
وال ــرئ ـي ــس األم ـي ــرك ــي بـ ـ ــاراك أوب ــام ــا،
ووزيــرة الخارجية هيالري كلينتون،
وفقا لشبكة .CNN
 فــي كــانــون األول  ،2010صــار املديرال ـعــام ملــوقــع «فـلـسـطــن ن ــوت» ،وألـقــى
م ـ ـحـ ــاضـ ــرة فـ ـ ــي م ــؤسـ ـس ــة «أمـ ـي ــرك ــا
الجديدة» («نيو أميركا فوندايشن»)
مــع رئيس ال ــوزراء الفلسطيني سالم
فياض.
 نقلت تقارير بني تشرين األول 2010وشباط  2011أن السالمني باحث في

