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ـطينية وبطل الجنسية اإلسرائيلية
 ،»EMTIه ــي أك ــادي ـم ـي ــة ب ـح ــري ــة فــي
إثيوبيا .وشركات التسجيل البحري،
هــي تـحــديــدا ال ـتــي بـقــدرتـهــا التمويه
ع ـل ــى ت ـس ـج ـيــل خ ـط ــوط ال ـن ـق ــل لـسـفــن
األسـلـحــة فــي الصفقات الـخــارجــة عن
التغطية القانونية ،ومنها إلى الشرق
األوسط مثاال.
كذلك يالحظ أن هناك تغطية ضئيلة
نسبيًا ملجموعة  YCFعلى اإلنترنت
وأخ ـبــارهــا ،فـضــا عـلــى تغيير شكل
م ــوق ـع ـه ــا كـ ـم ــا أشـ ــرنـ ــا إلـ ـ ــى ت ـص ــرف
الـ ـس ــام ــن ح ـي ـن ـم ــا انـ ـتـ ـش ــرت ق ـصــة
شراكته مع يهودي ،مع العلم بأنه تم
تسجيل موقع  YCFفي (ycfgroupllc.

شركة النقل البحري التي يعمل
فيها السالمين ُحظرت دوليا
بسبب جرائم حرب

تجمع السالمين صور عدة بمسؤولين كبار في عدد من دول العالم

«بــرنــامــج اإلسـتــراتـيـجـيــة األمـيــركـيــة»
في مؤسسة «أمريكا الجديدة».
 ف ــي أيـ ــار  ،2011ذك ــر ف ــي مـجـلــة «ذاايكونوميست» إلى جانب األمني العام
لـ ــ«املـ ـب ــادرة الــوط ـن ـيــة الـفـلـسـطـيـنـيــة»،
وهـ ــو ع ـضــو ف ــي «م ـن ـظ ـمــة ال ـت ـحــريــر»
وامل ـج ـل ــس ال ـت ـشــري ـعــي الـفـلـسـطـيـنــي،
مصطفى الـبــرغــوثــي ،وت ــم تعريفهما
ك ـم ـع ـل ـقــن وم ـن ـظ ـم ــن يـ ـعـ ـم ــان عـلــى
ال ـ ـتـ ــرويـ ــج ل ـل ـم ـق ــاوم ــة ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــة
السلمية.
 منذ كانون الثاني  ،2015ظهر كعضوب ــارز فــي «م ـشــروع األم ــن األم ـيــركــي»،
وهو أيضًا رئيس «الحملة االنتخابية
ملـ ــروان ال ـبــرغــوثــي» م ــن أج ــل ترشيح
األخ ـ ـيـ ــر مـ ــن الـ ـسـ ـج ــون اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة
للرئاسة الفلسطينية.

التغير في مواقفه من السلطة
م ـ ـنـ ــذ عـ ـ ـ ــام  2011ع ـ ـلـ ــى األقـ ـ ـ ـ ـ ــل ،بـ ــدأ
السالمني انتقاد عـبــاس ،واصـفــا إيــاه
ب ــأن ــه «س ـف ـي ــر غ ـي ــر فـ ـع ــال لـفـلـسـطــن
ل ــدى املـنـظـمــات ال ــدول ـي ــة» ،مـثــل األم ــم
املتحدة ،ودعا مرارًا إلى االستقالة من
منصبه .وفــي  ،2011وبصفته عضوا
في مؤسسة «أميركا الجديدة» ،نشر
مـ ـق ــاالت ف ــي م ــوق ــع ق ـن ــاة «ال ـج ــزي ــرة»
الـ ـ ـقـ ـ ـط ـ ــري ـ ــة وص ـ ـح ـ ـي ـ ـفـ ــة «ه ـ ـ ــآرت ـ ـ ــس»
اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة داعـ ـي ــا ك ــا م ــن ع ـبــاس
وفـيــاض إلــى االستقالة بعد «عقدين
من السياسيات الفاشلة».
في مقاله في «الجزيرة» ،قــال« :تمكن
عباس وفياض بنجاح من تنفير حتى
امل ــؤي ــدي ــن ل ـحــركــة ف ـت ــح .ف ــي ب ــاده ــم،
ُينظر إليهما كفاسدين ،غير فعالني،
وقبل كل شيء كوكالء إلسرائيل» .أما
فــي «ه ــآرت ــس» فــوصـفـهــم كــ«الـخـيــول
الـفـلـسـطـيـنـيــة إلس ــرائـ ـي ــل» ،واتـهـمـهــا
«بـبـنــاء ج ــدار أعـلــى مــن ج ــدار الفصل
اإلس ــرائ ـي ـل ــي يـمـنـعـنــي م ــن م ـســاعــدة
إخ ــوت ــي وأخـ ــواتـ ــي الـفـلـسـطـيـنـيــن».
وق ــال أي ـضــا ،إن «وك ــال ــة اسـتـخـبــارات
ف ـي ــاض بـ ــدأت بــال ـت ـحــرش ب ــي لــدرجــة
أن ـ ـنـ ــي ل ـ ــم أع ـ ـ ــد أش ـ ـعـ ــر ب ـ ــاألم ـ ــان فــي
الـضـفــة ال ـغــرب ـيــة» .وأض ـ ــاف« :الـعــديــد
مــن أصــدقــائــي أل ـقــي الـقـبــض عـلـيــه أو
تـ ـ ّـم اس ـت ـجــواب ـهــم م ــن ق ـبــل م ـســؤولــن
ف ــي املـ ـخ ــاب ــرات الـفـلـسـطـيـنـيــة بسبب
انتقادهم لفياض وعباس على مواقع
التواصل االجتماعي».
ل ـك ــن ،م ــن امل ـه ــم تـسـلـيــط ال ـض ــوء على
مقابلة تفصيلية أجراها مع موقع «ذا
ماركر» اإلسرائيلي في أيار  ،2011أهم
ما جاء فيها قوله« :تعلمت في أفضل
املدارس الداخلية في الواليات املتحدة،

وفـ ــي واحـ ـ ــدة م ــن أف ـض ــل ال ـجــام ـعــات،
حيث كانت السنة الــواحــدة تعادل ما
تجمعه عائلة فلسطينية كاملة خالل
سـنــة ،لــذلــك انـتــابـنــي شـعــور بــالــذنــب،
مــا حــذا بــي إلرس ــال أم ــوال لألصدقاء
ومـ ـس ــاع ــدتـ ـه ــم عـ ـل ــى دفـ ـ ــع ت ـك ــال ـي ــف
ال ــدراس ــة .دائ ـمــا قـلــت إن وجـ ــودي في
أمـيــركــا هــو مــؤقــت وال بــد مــن الـعــودة
إلــى بلدي الخليل وبـنــاء مشاريع مع
أصــدقــائــي ،فالخليل لـيـســت مـثــل رام
الـلــه ،حيث مــن ال يعرفك ال يــرد عليك
السالم إذا لم يكن يريد منك شيئًا .هذا
املكان لم أنسه أبـدًا .إن عشت نحو 60
أو  70سـنــة وف ــي أح ـســن األح ـ ــوال 90
عـلـيــك أن ت ـقــوم بــأع ـمــال خ ـ ّـي ــرة .أدع ــو
أش ـخ ــاص ــا ف ــي ال ـ ـخـ ــارج ل ــدي ـه ــم امل ــال
لفعل ذلــك .أعمل مع جامعتي الخليل
وال ـ ـقـ ــدس ،وأوفـ ـ ــر مـنـحــا ل ـح ــوال ــى 30
ش ــاب ــا وش ــاب ــة ،لـيـتـعـلـمــوا االق ـت ـصــاد
والـكــومـبـيــوتــر وغـيــرهــا فــي الــواليــات
امل ـت ـحــدة .ل ــم أس ـت ـطــع تــوف ـيــر الــرســوم
الدراسية لطالب واحد على األقل».
وف ـ ــي ن ـه ــاي ــة املـ ـق ــابـ ـل ــة ،يـ ـس ــأل امل ـع ــد:
«س ـ ـي ـ ــف اإلس ـ ـ ـ ـ ـ ــام الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــذاف ـ ـ ــي ،ن ـج ــل
املـسـتـعـبــد الـلـيـبــي يـنـتـمــي (أو شــريــك
أو ل ــه ع ــاق ــة) ب ــأح ــد امل ـش ــاري ــع ال ـتــي
تعرفها؟» ،فــأجــاب« :فــي املــرة األخيرة
ك ــان لـنــا ل ـقــاء مل ــدة أربـ ــع س ــاع ــات ،مع
جوزيف ستيغلز ،الذي كان مستشار
الرئيس (بيل) كلينتون .تحدثنا عن
الخصخصة واإلصــاحــات ،وقــال إنه
يريد مهاجمة القطط السمينة .عندما
خرجنا من اللقاء لم نفهم ما الذي كان
يفكر فيه ،فهو ووال ــده أنصح قطتني
في املدينة .لكنه أحــب أن يتحدث عن
تغيير ،وأصدقاء قالوا إنه كان مرتبكًا
ً
قليال من ناحية موقعه السياسي .كان
من األفضل له أن يكون في ليبيا ،لكن
كــان أبــوه يكن لــه بعض الـكــره بسبب
سكره في كل ملهى في لندن وحينها
كان يقول فليذهب القذافي إلى .»...
ي ـشــار إل ــى أن ال ـســامــن بـعــث رســالــة
«ت ـعــزيــة» بـمـقـتــل إســرائـيـلـيــن فــي تل
أبيب ،نشرتها صحيفة «هآرتس» ،في
عام .2001
أيضا ،في أيلول  ،2014قــال لصحيفة
«ج ـي ــروزال ـي ــم ب ــوس ــت» اإلســرائ ـي ـل ـيــة،
ض ـ ـمـ ــن سـ ـلـ ـسـ ـل ــة تـ ـ ــواصـ ـ ــل قـ ـ ـ ــوي مــع
اإلع ـ ـ ــام الـ ـعـ ـب ــري ،إن «عـ ـب ــاس أت ـعــب
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ـيــون فـ ــي ج ـ ــزء ك ـب ـي ــر مــن
املجتمع الــدولــي بسبب ق ــرارات ــه غير
الحاسمة كرئيس ،فهو قرر أن يذهب
إلى املحكمة الجنائية الدولية ثم في
ال ـيــوم ال ـتــالــي أرس ــل وزي ــر خــارجـيـتــه
لسحب الشكوى .الفلسطينيني تعبوا

م ـنــه .ال ـحــديــث هـنــا هــو ح ــول اح ـتــواء
فيروس إيبوال في أفريقيا أو محاربة
داع ـ ــش ف ــي الـ ـش ــرق األوسـ ـ ـ ــط .ال أح ــد
ي ـن ــاق ــش ف ـل ـس ـطــن ك ـم ــا ف ــي ال ـس ــاب ــق،
والفضل يعود لعباس!».
برغم كل هذه املواقف ،يصادف الباحث
خبر آخر في نهاية تشرين األول 2015
حينما كان الخالف بينه وبني السلطة
يشتد ،يقول إن عضو اللجنة املركزية
لحركة «فتح» جبريل الرجوب (املتهم
بــال ـس ـعــي إلـ ــى ال ــرئ ــاس ــة) ،ال ـت ـقــى مــع
الناشط الفلسطيني فــادي السالمني
فــي مـقــر إقــامــة األخ ـيــر فــي واشـنـطــن.
وأض ـ ــاف ال ـخ ـب ــر« :ت ـب ــاح ــث ال ـطــرفــان
خــال االجـتـمــاع ال ــذي امـتــد لساعتني
فـ ــي م ـت ـط ـل ـب ــات امل ــرحـ ـل ــة ال ـ ـقـ ــادمـ ــة...
وال ـ ـتـ ــرك ـ ـيـ ــز ع ـ ـلـ ــى تـ ـصـ ـلـ ـي ــب صـ ـم ــود
الشعب في وجه التعنت واملخططات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة وخ ــاص ــة ف ــي ال ـق ــدس»،
وأيضا «تقوية فتح وتوحيدها ودعم
مؤسساتها ...وتعميق النقاشات بما
ي ـخ ــدم امل ـص ـل ـحــة الــوط ـن ـيــة وتــوح ـيــد
الطاقات ملواجهة االحتالل»!

«القطط السمينة»
ق ــد ي ـس ــأل أحـ ــد م ـ ــاذا ت ـع ـنــي «ال ـق ـطــط
السمينة» التي ذكرها فادي السالمني
في حديثه عن نجل القذافي .إنه بحد
ذات ـ ــه م ـث ــال ع ـلــى ق ـطــة سـمـيـنــة بــرغــم
رشاقة ّ
قده ،وهذا ما يتبني في سيرته
االقتصادية:
 يعمل السالمني في مجموعة ،YFCومـقــرهــا فرجينيا ولـهــا مقر آخــر في
فيينا ،ويرأسها يهودي ،يورام كوهني
(ي ـت ـش ــاب ــه االس ـ ـ ــم مـ ــع رئـ ـي ــس ســابــق
لـ«الشاباك») ،وهي شركة «رأس املال
االستثماري واألسهم الخاصة» ،منذ
تموز .2010
 هذه الشركة تأسست في عام ،2000وت ـس ـت ـث ـم ــر ف ـ ــي األس ـ ـ ـ ـ ــواق امل ـت ـق ــدم ــة
وال ـن ــاش ـئ ــة ،ول ـه ــا أرب ـع ــة أق ـس ــام هــي:
 YCFالبحرية YCF ،االتصاالتYCF ،
الــزراعــة و .YCF Manningوالـشــركــات
التي تستثمر فيها:
 ،LISCR .1تدير تسجيل الشحن من
ليبيريا.
 ،EuroFlag .2شــركــة لتسجيل السفن
األوروبـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ومـ ـق ــره ــا ل ــوك ـس ـم ـب ــورج
وشكلتها  YCFفي كانون األول .2012
 Cellcom .3ل ـ ــاتـ ـ ـص ـ ــاالت ،وت ـ ـ ــزود
االت ـصــاالت السلكية والــاسـلـكـيــة في
غرب أفريقيا.
« ،EMA .4وكالة تنمية القوى العاملة
األوروبية».
« .5املعهد اإلثيوبي للتدريب البحري

ُحذفت الصفحة اإللكترونية
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مع رجل أعمال يهودي أميركي
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 )comفي آب  ،2011على يد وليد مايل،
بعد  11عامًا من إنشاء الشركة .وفي
 ،2014اشترى مايل منزال مع زوجته
فــي ل ــورت ــون ،فيرجينيا ،بقيمة 545
ألف دوالر ،وفقًا لصحيفة «واشنطن
بوست» .وللتدقيق أكثر ،رئيس YCF
ه ــو يـ ــورام ك ــوه ــن ،وه ــو إســرائـيـلــي،
ومعه في الشركة ول ــداه ،آدم والهمة،
ي ـش ـك ـل ــون نـ ـص ــف عـ ـ ــدد م ـ ــدي ـ ــري مــن
امل ـج ـمــوعــة  .YCFوك ــوه ــن وزوج ـت ــه
مارجو يعيشان في روكفيل في والية
ماريالند منذ عــام  ،1992وهــو يرعى
منحتني دراسيتني تشجعان التعليم
اليهودي املؤيد إلسرائيل للمراهقني
ف ــي واشـ ـنـ ـط ــن ،ك ـم ــا قـ ـ ـ ّـدم «م ـســاه ـمــة
سـخـيــة» ل ـنــدوة مل ــدة  8أســابـيــع كانت
تـهــدف إل ــى« :فـتــح بــاب الـتــواصــل بني
امل ــراه ـق ــن ف ــي واش ـن ـطــن وإس ــرائ ـي ــل،
وت ـ ـع ـ ـل ـ ـي ـ ـم ـ ـهـ ــم املـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــج الـ ـتـ ـعـ ـلـ ـيـ ـم ــي
اإلسرائيلي ،وتشجعيهم على الــوالء
إلســرائ ـيــل» ،وأي ـضــا «دراسـ ــة العالقة
بــن الـجــالـيــة الـيـهــوديــة فــي الــواليــات
املـ ـتـ ـح ــدة ودولـ ـ ـ ــة إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ،وك ـســب
التأييد إلسرائيل ومهارات استخدام

وسائل التواصل االجتماعي ،والتعلم
كـيـفـيــة كـســب امل ـع ـلــومــات م ــن وســائــل
اإلعالم وتقييم العديد من الطرق التي
يمكن أن تكون موالية إلســرائـيــل في
الجامعات وخارجها».
وف ـض ــا ع ـلــى أن ك ــوه ــن ي ـق ــدم عمال
مساندا في «مكافحة معاداة إسرائيل
والـخـطــاب امل ـعــادي للسامية وحــركــة
امل ـق ــاط ـع ــة  ،»BDSف ــإن ــه يـ ـق ــدم امل ـنــح
الدراسية لـ Charles E. Smith Jewish
 Day Schoolال ـت ــي تـعـمــل بــالـشــراكــة
م ــع االت ـح ــاد ال ـي ـهــودي ف ــي واشـنـطــن
ال ـك ـبــرى the Jewish Federation of
.Greater Washington
أم ــا ال ـســامــن ،فـصــار نــائــب الرئيس
األول للعالقات الحكومية في LISCR
منذ تموز  ،2010كما أن لهذه الشركة
ع ــاق ــات وث ـي ـقــة م ــع إس ــرائـ ـي ــل ،وهــي
شـ ــركـ ــة خـ ــاصـ ــة ت ـم ـل ـك ـه ــا ال ـ ــوالي ـ ــات
املـ ـتـ ـح ــدة ،وت ــدي ــر ح ــرك ــة ال ـس ـف ــن مــع
ل ـي ـب ـيــريــا .وت ـص ـنــف ع ـلــى أن ـه ــا ثــانــي
ش ــرك ــة ل ـت ـس ـج ـيــل ال ـش ـح ــن كـ ـب ــرا فــي
العالم ،وهي مسؤولة عن ذلك منذ أن
عينتها الحكومة الليبيرية التي كان
يترأسها الرئيس تشارلز تايلور في
كانون األول .1998
وه ـ ــذه ال ـش ــرك ــة مـتـهـمــة بــأن ـهــا كــانــت
دم ـ ـيـ ــة ف ـ ــي ي ـ ــد الـ ــرئ ـ ـيـ ــس ال ـل ـي ـب ـي ــري
السابق تشارلز تايلور ،الذي وجهت
التهم إليه في آذار  2003وأدانته األمم
امل ـت ـحــدة ف ــي نـيـســان  2012بــارتـكــاب
جـ ــرائـ ــم ح ـ ـ ــرب ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ـ ــى تـهــم
بالفساد ونـقــل األسـلـحــة وامل ــاس إلى
سيرا ليون .برغم ذلك ،ففي آذار ،2015
ص ـ ّـدق الـبــرملــان فــي ليبيريا ومجلس
ال ـش ـي ــوخ ع ـل ــى اتـ ـف ــاق ج ــدي ــد ،ي ـمــدد
ال ـع ـق ــد م ــع ال ـش ــرك ــة ل ـ ـع ـشــر س ـن ــوات!
كما تعرضت الشركة نفسها إلدانــات
دولية في جرائم حرب.
أمـ ــا ع ــن «مـ ـش ــروع األم ـ ــن األم ـي ــرك ــي»
( ،)ASPال ــذي يـكــون السالمني واحــدا
م ــن أعـ ـض ــائ ــه ال ـ ـ ـ ــ 11ال ـ ـبـ ــارزيـ ــن ،فـهــو
يضم أعضاء سابقني من الكونغرس
ومسؤولني عسكريني وله مساهماته
املــال ـيــة ال ـك ـب ـيــرة .وال ــاف ــت أن املــوقــع
اإلل ـك ـتــرونــي ال ـخــاص بـ ـ  ،ASPتــديــره
الـ ـش ــرك ــة ن ـف ـس ـهــا الـ ـت ــي ت ــدي ــر مــوقــع
ال ـس ــام ــن ال ـش ـخ ـصــي اإلل ـك ـت ــرون ــي،
وهي « »PBJللتسويق!

ما هو تعريف الخيانة؟
ـرم ك ــل م ــا وجـ ــدنـ ــاه ع ـل ــى ق ــارع ــة
لـ ـن ـ ِ
الطريق .ولنعتبر أن هناك فتى قادته
«الـحـظــوظ السيئة» ضمن مشاريع
التهجني القائمة ليل نهار ،بدءا من
 AMEDEASTوص ــوال إل ــى USAID
و«بـ ـ ــذور الـ ـس ــام» وغ ـي ــره ــا ،إل ــى أن
يكون محل فادي السالمني .وفي يوم
وليلة ،يمكن أن ينقلب على نفسه وكل
ما فعله وقاله ويحرق جوازي سفره
اإلس ــرائ ـي ـل ــي واألم ـ ـيـ ــركـ ــي ،وتـصـيــر
طــريــق الخيانة طريقا للوطنية في
اللحظات األخـيــرة .لكن ،كيف يمكن
أن تغفر فلسطني للسالمني سقوطه
ال ـك ـب ـي ــر ب ـ ـشـ ــراء م ـب ـن ــى فـ ــي ال ـق ــدس
ب ـم ـب ـلــغ م ـل ـي ــون ــي ونـ ـص ــف امل ـل ـي ــون
دوالر ،ليتنازل عنه لشركة إماراتية
ال ـع ـنــوان دحــان ـيــة االن ـت ـم ــاء؟ وأي ــن،
في القدس التي «أدخــل إليها العرب
وأبـنــاؤهــا كــل زن ــاة الليل والـنـهــار»؟
يخرج فــادي السالمني ليحاضر
ثــم
ّ
ّ
والوطنية بعد بيع نفر من
في العفة
عــائـلــة ال ـيــوزبــاشــي بـيـتـهــم ف ــي أحــد
أح ـي ــاء ال ـب ـلــدة الـقــديـمــة ف ــي ال ـقــدس،
قــائــا بـعــدمــا أرفـ ــق ت ـقــريــرا مـصــورا
مــن قناة «الـغــد» املمولة مــن دحــان،
فــي الـتــاســع مــن أي ــار« ،يـجــب تطوير
خـطــة وطـنـيــه شــامـلــة لــوقــف تهويد
ال ـق ــدس ي ـش ــارك فـيـهــا ك ــل املـسـلـمــن
واملستثمرين العرب .يوم حزين في
ال ـقــدس بـعــد اسـتـيــاء املستوطنون
على عقار ضخم»!

