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العالم

قضية

ُ
ربما آلت نهاية العقار المقدسي الذي كشف عن بيعه في أيار  2016لمصلحة شركة إماراتية
إلى «اإلنقاذ» من مصير «غير معروف» ــ على األقل ــ مقارنة بعقارات أخرى ّ
تسربت تباعًا إلى
ُ
اإلسرائيليين ،فقد فسخ عقد البيع بعد سنة تقريبًا ،وأصبح وسيط البيع «الناشط»
المستوطنين
ّ
ّ
فادي السالمين محل تساؤالت كثيرة ،فسارع إلى اتهام «بنك فلسطين» بأنه من سرب األوراق
ّ
مضمنًا ذلك في دعوى
المتعلقة بالبيع والشراء إلى الصحافة برعاية من المخابرات الفلسطينية،
مرفوعة منذ عامين في محكمة أميركية .معركة «رأي عام» يدفع السالمين لها كثيرًا ،ويجهد

ّ
اإلمارات ممول خاسر
لـ«صفقات» السالمين
في القدس
عبد الرحمن نصار ،حنين رباح
شـ ـه ــران ف ـق ــط ع ـل ــى ن ـش ــر «األخ ـ ـبـ ــار»
ـار فــي البلدة
تحقيقها عــن قضية عـقـ ٍ
الـقــديـمــة فــي ال ـقــدس ( 27أي ــار )2016
ُ
اشتري ملصلحة شركة أمنية إماراتية،
وقــد تبعه صخب إعــامــي وفضيحة
ل ـل ـم ـت ـ ّ
ـورط ــن فـ ــي امل ـ ـلـ ــف ،ح ـت ــى ب ــات
«ال ـكــرت امل ـحــروق» فــي عملية الـشــراء
والـ ـتـ ـسـ ـجـ ـي ــل ،أي ف ـ ـ ــادي الـ ـس ــام ــن،
ي ـحــاول مللمة خـســائــره أم ــام صاحب
ّ
القيادي املفصول من حركة
املال ،وهو
«ف ـتــح» واملـسـتـشــار األم ـنــي املـقـيــم في
أبو ظبي ،محمد دحالن.
ص ـح ـي ــح أن ال ـس ـل ـط ـ ّـة الـفـلـسـطـيـنـيــة
فعلت دوره ــا «امل ـتــأخــر» عبر النائب
الـ ـع ــام وج ـ ّـم ــدت م ــا ب ـقــي ف ــي حـســاب
الـســامــن فــي بنك فلسطني ( 31أيــار
ُ ،)2016وصحيح أنه بعد عام تقريبًا
فـ ـس ــخ ع ـق ــد ال ـب ـي ــع ( 12أيـ ـ ــار )2017
وآل الـعـقــار إلــى مــالــك آخ ــر ،وصحيح
أي ـ ـضـ ــا أن الـ ـس ــام ــن خ ـ ــاض آن ـ ــذاك
«معركة سمعة» وحملة تشويه ضد
«األخ ـب ــار» ،لكن هــذا لــم يمنع دحــان
ً
من تحميل السالمني املسؤولية ،أوال
ألن أوراق الـقـضـيــة وج ـ ـ ْ
ـدت طريقها
ُ
إل ــى ال ـن ـشــر وف ـض ـحــت بــذلــك الـشــركــة
امل ــال ـك ــة وص ـ ـ ــارت م ـك ـش ــوف ــة ،وثــان ـيــا

ألن املــال ُاملـصـ َ
ـادر ال بـ ّـد أن يعود ،كما
أفادت مصادر ّ
مقربة من تيار دحالن
ّ
تحدثت إلى «األخبار».
ً
ف ـ ـعـ ــا ،فـ ــي الـ ـث ــام ــن ع ـش ــر مـ ــن ت ـمــوز
( 2016بـعــد شهرين على التحقيق)،
ّ
ـنُ ،ي ــدع ــى
بـ ــدأ مـ ـح ـ ٍ
ـام وكـ ـل ــه الـ ـس ــام ـ َ
ب ـن ـيــامــن ج .ت ـش ـيــو ،م ــراس ـل ــة شــركــة
ُ
ع ـم ـل ـيــات أم ـن ـيــة (وع ـس ـك ــري ــة) تــدعــى
[ Spear Operations Groupمجموعة
عمليات ال ــرم ــح] ،يـقــوم عـلــى إدارت ـهــا
ع ـضــو س ــاب ــق ف ــي ج ـه ــاز «امل ــوس ــاد»
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ك ـ ــان م ـس ــاع ـدًا لــرئ ـيــس
ال ـ ـج ـ ـهـ ــاز .وط ـ ــال ـ ــب املـ ـح ــام ــي تـشـيــو
بتعويض مالي كــان الفتًا أنــه يقارب
املبلغ الــذي حجز عليه النائب العام
في رام الله (أحمد بــراك) ،بعدما كان
دحالن قد طالب السالمني بـ«إرجاعه
ب ــأي طــريـقــة كــانــت» (ق ــراب ــة  950ألــف
دوالر مــن أصــل  2.5مليون هــي قيمة
صفقة البيع).
أرف ــق تشيو نسخة ُطـبــق األص ــل عن
«اتفاقية الخدمة» املبرمة في الثامن
من آذار  ،2016وفيها أن ّ
مقدم الخدمة،
ـال ذو
أي ال ـس ــام ــن ،ه ــو «رجـ ــل أع ـم ـ ً
ات ـ ـصـ ــاالت دولـ ـي ــة ق ــوي ــة خ ــاص ــة مــع
اإلمـ ـ ـ ـ ـ ــارات ،وه ـ ــو واف ـ ـ ــق ع ـل ــى ت ـقــديــم
ال ـخــدمــة (امل ــدف ــوع ــة) ب ـنــاء عـلــى طلب
أب ــراه ــام غ ـ ــوالن ،الــرئ ـيــس الـتـنـفـيــذي

لـ ـ ـ ـ ـ ــ" ."Spear Operations Groupأم ــا
الخدمات املطلوبة مــن الـطــرف األول،
ف ـه ــي وف ـ ــق ال ـب ـن ــد األول« :أ .إن ـش ــاء
ّ
وأي
وت ــوس ـي ــع Spear Operations
مــن ال ـشــركــات الـتـجــاريــة الـتــابـعــة لها
ف ــي اإلمـ ـ ـ ــارات ،ب .تـسـهـيــل ال ـعــاقــات
التجارية بني حكومة دولة اإلمارات و
 Spear Operationsنيابة عن غــوالن»،
ووف ــق الـثــانــي« :تـشـمــل الـخــدمــات ّ
أي
مهام أخرى قد يتفق عليها الطرفان»،
ُمن دون ذكرها .وبالنسبة إلى املبالغ
امل ـقـ ّـدمــة مــن الـعـمـيــل (شــركــة غ ــوالن)،
هـ ـ ــي :ع ـ ـشـ ــرون ألـ ـ ــف دوالر ش ـه ــري ــا،
وخـمـســون أل ـفــا بـصـفــة مـنـحــة توقيع
(ت ـب ـ ّـن أن الـخـمـســن أل ـف ــا ه ــي املـبـلــغ
الوحيد ال ــذي ُدف ــع) ،وف ــوق ذلــك %20
من ُمجمل املبالغ التي يجمعها غوالن
من ّ
أي اتفاق مع اإلمارات.
ُوبعدما تم االتفاق على طريقة الدفع،
ذكر في البند رقم  7أن الطرفني ّ
يقران
ويوافقان على أن «العالقة الشخصية
بـ ـ ــن م ـ ـ ـقـ ـ ـ ّـدم الـ ـ ـخ ـ ــدم ـ ــة (الـ ـ ـس ـ ــام ـ ــن)
وشــركــائــه فــي اإلم ــارات كانت حيوية
ل ـت ـطــويــر ع ــاق ــة ال ـع ـم ــل ب ــن الـعـمـيــل
(غوالن) ودولة اإلمارات» .الحقًاَ ،ت ُ
ذكر
االتـفــاقـيــة (ف ــي الـبـنــديــن  14و )15أنــه
في حال نشأ نزاع «سيحاول الطرفان
ّ
ّ
حــلــه بالتشاور ال ــودي» ،وإل «ســوف

ضيفًا على موقع «المصدر» اإلسرائيلي
تحت عـنــوان «ف ــادي الـســامــن ..شــوكــة فــي حلق أبــو م ــازن»،
نشر مــوقــع «امل ـصــدر» اإلســرائـيـلــي ،امل ـعــروف أنــه مــدعــوم من
جهاز «الشاباك» (راجع :موقع «املصدر» اإلسرائيلي« :مهنة»
دس ال ـســم فــي ال ـع ـســل ،ال ـعــدد  ٢٩٤٦فــي  ٢٨ت ـمــوز ،)٢٠١٦
حوارًا مع فادي السالمني ،الذي وصفه بأنه «الجهة املعارضة
األبــرز للرئيس الفلسطيني في الشبكات االجتماعية» ،وفي
الـيــوم نفسه أعــاد السالمني نشر الـحــوار عبر صفحته على
«فايسبوك» رغم االنتقادات التي أبداها الجمهور لحواره مع
موقع إسرائيلي معروف بتوجهاته األمنية.
الحوار املنشور في الثاني من آذار املاضي يصف السالمني
بأنه «الكابوس األحلك لدى أبو مازن ...لديه في صفحته على
الفيس بــوك مــايــن املتابعني وتظهر فيها تحديثات دوريــة
يومية ،وفي أحيان كثيرة ،يصبح ٌ
جزء منها حديث الساعة في
الضفة الغربية ،رغم أن السالمني يعيش في واشنطن»ّ ،مضيفًا
أنه «شاب حكيم ،ويبدو أن لديه مصادر معلومات في كل مكان
في الضفة» .يقول ُمجري الـحــوار ،يردين ليخترمان ،إن من
الدوافع للحديث مع السالمني املعلومات التي نشرها األخير
ّ
الصحي لعباس عندما كان األخير في الواليات
حول الوضع
املـتـحــدة وأل ـقــى كـلـمــة فــي مـجـلــس األم ــن فــي ش ـبــاط املــاضــي.
ويضيف ليخترمان« :حاولنا أن نعرف مــاذا يفعل السالمني
فــي واشـنـطــنّ ،
وأي مهنة يـمــارس لكسب ال ــرزق ،فــأوضــح أنه

يعمل في صندوق استثمار خاص في واشنطن» ،مضيفًا له:
ّ
ُ
وأستثمرها في مشاريع مختلفة تتعلق بالبنى
«أجند األموال
التحتية واإلعــام وغيرها .أتعامل مع مبالغ تصل إلى ماليني
الدوالرات».
ً
أما عن سبب تركيزه على عباس ،فيقول السالمني متجاهال
عالقة سابقة جمعته مع رجــال السلطة الفلسطينية ،وعالقة
حــالـيــة تــربـطــه بــالـقـيــادي املـفـصــول مــن حــركــة «ف ـتــح» محمد
دحــان« :أنــا فلسطيني فحسب ،من عائلة فقيرة ،وكــان لدي
ـاف عندما تعلمت في الــواليــات املتحدة ،وعرفت كيف
حظ كـ ٍ
الديموقراطية ،والنزاهة .لهذا أشعر أن
العالقات،
األمور:
تسير
ّ
واجبي تجاه شعبي هو إلقاء الظل على الفساد داخل السلطة.
هــذه هي القصة ببساطة .وأنــا لست الوحيد» .وبالنسبة إلى
هجومه األخير ،يرى أنه يكشف معلومات لم يسبقه إليها أحد،
إذ قــال« :مــن املــؤكــد أنــه يعاني مــن ســرطــان امل ـعــدة ...لــم يظهر
السرطان لديه فجأة ،لديه ماض طبي من السرطان .أعتقد أن
ُ
كشفت هذه املعلومات .لم يتوقع
أبو مازن كان مصدومًا عندما
ّ
سيتحدث عن املوضوع .ألنه احتفظ بهذه املعلومات
أن أحـدًا
بسرية» .ويضيف« :قبل سنة تحدثت عن أنه اعتاد الوصول
إلىّ مركز الحسني للسرطان الواقع في عمان بهوية مجهولة
لتلقي عالج طبي ،وكــان يصل بسيارة عادية وليس بسيارة
ّ
مدرعة ،ويرافقه ثالثة أشخاص بشكل ثابت».

من أجل إكمالها رغم علمه بصعوبة حدوث مقاضاة كبيرة على غرار ما جرى مع «البنك العربي».
كل هذا قد يكون مفهومًا ،وقد ُ
«النضال» من أجل مكافحة الفساد
سياق
في
فادي
دخله
ي
ّ
كل شيء في الحياة ،لكنه ال ّ
يبرر
في السلطة الفلسطينية ،الهدف الذي صار أولوية لديه على
ّ
بأي حال من األحوال تعاقده مع شركات أمنية ــ يديرها ضباط سابقون في «الموساد» ــ من أجل
تقديم خدمات أمنية لهم عبر دولة اإلمارات ال ُيعرف مداها وأهدافها ،األمر الذي فضحته دعوى
قانونية أخرى رفعها ولم ُي ْ
شر إليها في صفحاته اإلعالمية كما يفعل عادة
كل األحــوال ،من دون التبليغ وتأكيد
ّ
الطرف اآلخر تسلم الدعوى ،ال يمكن
حتى إصدار حكم غيابي» .وبالسؤال
ع ــن ال ــرس ــال ــة األخـ ـي ــرة م ــن الـســامــن
ّ
إل ــى املـحـكـمــة ،تـعــلــق املـ ـص ــادر« :ه ــذه
الحالة ُي ّ
املدعي
عبر عنها قانونيًا بأن
ّ
تــرك الــدعــوى تركًا غير مبرئ بالحق
امل ــدع ــى بـ ــه ،وهـ ـك ــذا يـ ـك ــون ل ــه ال ـحــق
ّ
باالدعاء مجددًا».

ُ
«مخبر» للسفير اإلماراتي؟

ّ
السالمين القضية ضد الشركة األمنية
علق
ِ
من دون إيضاح األسباب (األخبار)

ُ
ت ـقـ ّـدم الـقـضــايــا املعلقة إل ــى التحكيم
ال ـن ـه ــائ ــي وال ـت ـح ـك ـيــم وف ـق ــا ل ـقــوانــن
م ـقــاط ـعــة كــولــوم ـب ـيــا ،إذ ي ـك ــون ق ــرار
املحكمة نهائيًا ،ويمكن الحكم به من
ّ
أي محكمة لها والي ــة داخ ــل مقاطعة
كولومبيا».
َ
وبـيـنـمــا ل ــم ت ـظ ـهــر ف ــي األوراق الـتــي
ح ـص ـلــت ع ـل ـي ـهــا «األخ ـ ـب ـ ــار» طـبـيـعــة
ُ
ال ـخ ــدم ــات املـ ـن ــوي ت ـقــدي ـم ـهــا ،تـظـهــر
م ــراج ـع ــة مل ــوق ــع Spear Operations
 Groupأنها شركة أمنية متخصصة
ف ــي م ـج ــاالت ال ـطــاقــة واإلن ـ ــذار املـبـكــر
وخـ ـ ــدمـ ـ ــات أخـ ـ ـ ـ ــرى ،فـ ـيـ ـم ــا ل ـ ــم ُي ــذك ــر
س ــوى اس ـمــن صــريـحــن ف ــي مجلس
اإلدارة أحــده ـمــا لـ ـغ ــوالن ،فـيـمــا كــان
بقية العسكريني واألمـنـيــن بأسماء
مستعارة ُوصــور افتراضية ،علمًا أن
هذا املوقع أقفل خالل إجراء التحقيق.

شركات يديرها رجال «الموساد»

ّ
يتبي أنه
بالبحث عن ماضي غوالن،
عـمــل مـســاعـدًا لــرئـيــس أس ـبــق لجهاز
«امل ــوس ــاد» اإلســرائ ـي ـلــي ُيــدعــى دانــي
ي ــات ــوم (ت ـ ـ ــرأس ال ـج ـه ــاز ب ــن  1996ـ ـ
َ
 ،)1998فيما ت ـشـ َـارك غــوالن (بصفته
ّ
متخصصًا فــي تــوفـيــر األم ــن لعمالء
ال ـطــاقــة ف ــي أفــري ـق ـيــا) م ــع ي ــات ــوم قبل
نحو عشر سنوات في تأسيس شركة
ُ
ت ــدع ــى «امل ـج ـم ــوع ــة اإلس ـتــرات ـي ـج ـيــة
ال ـع ــامل ـي ــة» ،وه ــدف ـه ــا «ال ـت ــرك ـي ــز عـلــى
ت ــوف ـي ــر األمـ ـ ــن والـ ـت ــدري ــب ل ـل ـشــركــات
واألف ـ ـ ـ ـ ــراد وال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــات» وت ـح ــدي ـدًا
ّ
وسجال
فــي ســوق الـطــاقــة األفــريـقـيــة،
ال ـش ــرك ــة ف ــي ب ـ ــرج «رم ـ ـ ــات غـ ـ ــان» فــي
ٌ
ضليع في
تــل أبـيــب .أمــا يــاتــوم ،فهو
هـ ــذا املـ ـج ــال ،إذ كـ ــان ق ــد تـ ـش ــارك مع
أحــد أعضاء الكوماندوز السابق في
«قـ ــوة الـنـخـبــة ملـكــافـحــة اإلرهـ ـ ــاب في
إسرائيل»ُ ،
ويدعى شلومي ميخائيل،
ف ــي م ـســاعــدة الـسـلـطــات ال ـكــرديــة في
الـعــراق في الحصول على  4مليارات
دوالر م ــن م ــدف ــوع ــات ال ـن ـفــط مـقــابــل
الـ ـ ـغ ـ ــذاء ،وق ـ ــد ف ـ ــاز م ـ ـشـ ــروع م ـش ـتــرك
بــن مـيـخــائـيــل وي ــات ــوم ،وه ــو "Kudo
( "AGاخ ـت ـص ــار ل ــ«امل ـن ـظ ـمــة ال ـكــرديــة
ّ
املسجل في سويسرا ،بعقد
للتنمية»)

ك ـب ـيــر ،ل ـي ـكــون ه ــذا املـ ـش ــروع بـمـنــزلــة
«امل ـ ـقـ ــاول الـ ـع ــام ل ـل ـح ـكــومــة ال ـك ــردي ــة
ملشروع  300مليون دوالر إلعادة بناء
املطار الدولي في أربيل».
أيـ ـض ــاُ ،ي ـظ ـه ــر س ـج ــل ي ــات ــوم ش ــراك ــة
مــع رج ــل أع ـمــال روس ـ ّـي املــولــد يدعى
أرك ــادي غــايــدمــاك ،وه ــذا الــرجــل عمل
ف ــي م ـج ــال االسـ ـتـ ـش ــارات الـجـغــرافـيــة
االسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة ف ـ ــي ك ــازاخـ ـسـ ـت ــان
وأف ــري ـق ـي ــا ،ك ـمــا كـ ــان وأح ـ ــد شــركــائــه
املتهمني فــي فرنسا
ضمن قائمة مــن
ُ
ب ـس ـبــب دورهـ ـ ـ ــم ف ــي م ــا أطـ ـل ــق عـلـيــه
اس ــم «بــوابــة أن ـغ ــوال» ،بسبب بـيــع ما
قيمته  800مليون دوالر من األسلحة
السوفياتية السابقة لرئيس أنغوال
الـشـيــوعــي ايـ ـ ــدوارد دوس ســانـتــوس
خ ــال ح ـظــر األس ـل ـحــة الـ ــذي فــرضـتــه
ّ
األمـ ــم امل ــت ـح ــدة ع ـلــى الـ ـب ــاد ،ويـظـهــر
ً
أيضًا أن مكتب غايدماك كان مسجال
في تل أبيب.
ّ
ّ
كل هذه الشراكات تدل على أن الدائرة
ال ـتــي يـعـمــل فـيـهــا غ ــوالن ت ــدور حــول
ص ّ ـف ـق ــات أس ـل ـح ــة وخـ ــدمـ ــات أم ـن ـيــة،
وأنـ ـه ــا ذات ع ــاق ــة ب ــإس ــرائ ـي ــل ،وهــو
م ـلــف ل ـي ـســت اإلمـ ـ ـ ــارات ب ـب ـع ـيــدة عنه
خ ــاص ــة أنـ ـه ــا ت ـ ـشـ ــارك مـ ـب ــاش ــرة ،أو
غير مـبــاشــرة ،فــي صــراعــات وحــروب
ّ
املنطقة ،وال سيما في اليمن ،لكن كل
األوراق والبحث لم يكشفا لنا طبيعة
ال ـ ـخـ ــدمـ ــات الـ ـت ــي كـ ـ ــان املـ ـطـ ـل ــوب مــن
السالمني تسهيلها  -مباشرة أو عبر
وسيط أيضًا  -لـ.Spear Operations
تـ ـس ــرد خ ـل ـف ـيــة ع ــام ــة ق ـ ّـدم ـه ــا مـكـتـ ُـب
م ـحــامــا ٍة أن غـ ــوالن ،الـ ــذي ُيـظـهــر أنــه
حـ ــرص ف ــي ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة على
ّ
محو كل ما يتعلق به على اإلنترنت،
ه ـ ــو «مـ ـ ــواطـ ـ ــن إس ــرائـ ـيـ ـل ــي ي ـت ـح ــدث
الفرنسية ،وعـمــل سابقًا ضابطًا في
ال ـخــارج ـيــة الـفــرنـسـيــة ،كـمــا عـمــل في
ال ـ ـقـ ــوات الـ ـخ ــاص ــة اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة فــي
ال ـعــراق وكــردس ـتــان ،وعـمــل كمسؤول
أمـ ـن ـ ّـي ف ــي ج ـن ـي ــف»َ .
وي ــذك ــر امل ـصــدر
نفسه أن يــاتــوم ،الــذي درس الفيزياء
وعلم الحاسوب في الجامعة العبرية،
كان قد ّ
تطوع في الجيش اإلسرائيلي
ع ـ ــام  ،1963واس ـ ـت ـ ـقـ ــال م ـ ــن رئ ــاس ــة
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«املــوســاد» عــام  1998بسبب فضيحة
فـ ـس ــاد ،ل ـك ـنــه ُعـ ـ ـ ّـن م ـس ـت ـش ــارًا أمـنـيــا
لحكومة إيهود باراك عام  1999حتى
ُ
 ،2001ثم انتخب عضوًا في الكنيست
منذ  2003حتى .2008

الطريق إلى المحكمة
ب ــالـ ـع ــودة إل ـ ــى الـ ـث ــام ــن وال ـع ـش ــري ــن
مــن تـمــوز  ،2016أي تــاريــخ املــراسـلــة
ب ــن ب ـن ـيــامــن ج .ت ـش ـي ــو ،وم ـحــامــي
«مجموعة عمليات الــرمــح» بنيامني
ج .رازي .ايسك ،وبعد التذكير ببنود
االتفاقية ،يؤكد تشيو أن السالمني
«أدى كل املهام املطلوبة وفق العقد...
في ما يتعلق بتأمينه اتـصــاالت مع
اإلمـ ـ ـ ــارات» ،مــرفـقــا الي ـســك إفـ ــادة من
أب ــراه ــام غـ ــوالن إل ــى ش ـخــص يــدعــى
اجي فابيال ،قال فيها إنه «في الوقت
ا َل ـحــالــي ،عـلـ ّـي أن أتــذكــر مــن جعلني
امل ِلك ،وهو فادي السالمني».
مــع ذل ــك ،يشتكي مـحــامــي السالمني
من أن «مجموعة الرمح» خرقت العقد
ولم تنجح في تسديد ّ
أي من املبالغ
ُ
ع ــدا الـخـمـســن أل ـف ــا ،ول ــذل ــك يـطــالــب
بالنيابة عن موكله بمبلغ 922.600
دوالر متأخرات ،باإلضافة إلى عمولة
 %20حتى اللحظة ،مع التشديد على
ّ
دفــع هــذه النسبة «حتى مــدى ال يقل
خمسة أع ــوام» ،الفتًا في النهاية
عن ّ
إلــى حــق السالمني فــي تقديم قضية
ّ
في املحكمة إذا لم يتسلم املــال ،وأنه
«س ـي ـس ـع ــى ل ـل ـح ـص ــول ع ـلّ ــى م ـق ــدار
التعويض الكامل الذي يحق بموجب
العقد ،وهو يفوق بكثير املبلغ الذي

يطالب به هنا».
ووف ـ ـ ـ ـ ــق ب ـ ـي ـ ــان ـ ــات اط ـ ـل ـ ـعـ ــت ع ـل ـي ـه ــا
«األخ ـ ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ـ ــار» ،فـ ـ ـ ــإن الـ ـ ــرقـ ـ ــم امل ـ ــذك ـ ــور
ل ـل ـت ـع ــوي ــض قـ ــريـ ـ ٌـب ج ـ ـ ـدًا مـ ــن ال ــرق ــم
الذي ُج ّمد في حساب السالمني عبر
«ش ــرك ــة ال ـســري ـنــا ال ـعــامل ـيــة لـلـتـجــارة
واالستثمار» بقرار من النائب العام
في رام الله ،وهو ما كان الفتًا لجهة
تــوق ـيــت ال ـق ـض ـيــة وامل ـب ـل ــغ امل ـط ـلــوب.
ُف ـفــي ال ـح ـســاب رق ــم  2305333ال ــذي
ق ِّدم ُ
طلب فتحه في تاريخ الثامن من
كانون األول  2014في بنك فلسطني،
تـ ـب ـ ّـن أن امل ـب ـل ــغ امل ـت ـب ـقــي ف ـي ــه حـتــى
 22آذار ( 2016ق ـبــل ن ـشــر التحقيق
ال ـســابــق ب ـش ـهــريــن) ه ــو ،$997.931
وذل ـ ــك ب ـعــد جـمـلــة ت ـح ــوي ــات واردة
وصـ ـ ـ ـ ــادرة أه ـم ـه ــا تـ ـح ــوي ــان فـ ــي 5
آذار  2014بقيمة مـلـيــون دوالر إلــى
ح ـس ــاب ص ــاح ــب ال ـع ـق ــار امل ـب ـيــع فــي
القدس (أديــب ج ــودة) .ولتبرير هذه
ال ـ ـحـ ــواالت ال ـك ـب ـي ــرة ،ذكـ ــر الـســامــن
أنــه يحمل املاجستير فــي االقتصاد
ُ
والـعــاقــات الدولية ودخــلــه الشهري
يترواح بني  200ألف و 250ألف دوالر
ج ـ ـ ـ ّـراء اسـ ـتـ ـش ــارات وخـ ــدمـ ــات ل ـعــدة
شركات.
لكن ،في السابع والعشرين من شباط
 ،2017تقدم السالمني بدعوى قضائية
حملت الرقم
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األمنية في محكمة مقاطعة كولومبيا،
وط ـل ـب ــت األخ ـ ـيـ ــرة بـ ـص ــورة م ـع ـتــادة
ّ
ضـ ــرورة الـ ـ ّ
ـرد خ ــال  21يــومــا بتسلم
األطراف جميعًا أوراق التقاضي .لكن

عــاد السالمني فــي الثالث مــن نيسان
 2017وأبلغ املحكمة بـ«انقضاء وقت
ّ
رد الـ ــدعـ ــوى دون إخـ ـ ــال (م ـ ــن دون
ّ
حكم مسبق مــن ال ـقــاضــي) ...لــم يقدم
أي طــرف مـعــارض إجــابــة أو اقتراحًا
ملـلـخــص ال ـح ـك ــم» .وإلـ ــى ه ـنــا تنتهي
هــذه القضية إلــى حــالــة مــن التعليق،
من دون أن يتضح إن كان الخالف بني
ّ
والسالمني قد ُحل أم ال ،أو هل
الشركة
ُ
تمت تسوية أوقفت بناء عليها عملية
ً
املقاضاة ،فضال عن أن أوراق القضية
َ
ل ــم تـ ـع ــرض نـ ــوع الـ ـخ ــدم ــات امل ـقــدمــة
بالتفصيل ،وه ــو مــا يمكن أن يكون
قد ُق ّدم سرًا ،أو كان يمكن أن ُي ّ
قدم في
مرحلة الحقة من التقاضي.
وبمراجعة محامني ومصادر قانونية
ب ـ ـشـ ــأن م ـ ـسـ ــار الـ ـقـ ـضـ ـي ــة ،ذكـ ـ ـ ـ ــروا أن
«إج ــراءات التبليغ هي األصــل لبداية
ّ
أي دعـ ـ ــوى فـ ــي كـ ـ ــل مـ ـح ــاك ــم ال ـع ــال ــم
األنظمة والـقــوانــن ،ومع
وحـســب كــل ّ
ـوق ــع ب ــن طــرفــي ّ
االدعـ ــاء
أن الـعـقــد امل ـ
هــو ّ
بينة ودلـيــل على توافقهما على
التقاضي أمام محكمة كولومبيا ،لكن
ال تتطلع عليه األخيرة إال بعد إتمام
إج ــراءات التبليغ» .وه ــذه اإلج ــراءات
ّ
ألي أجنبي تكون عبر وزارة الخارجية
تكون
التابعة لألجنبي فــي بلده وال ّ
ع ـبــر ال ـبــريــد اإلل ـك ـت ــرون ــي ،وإال فــإنــه
عمليًا «غير مبلغ» ،وهكذا ال يمكن أن
تبدأ املحاكمة .وفــي حالة السالمني،
ثـمــة تبليغان واح ــد للشركة األمنية
والثاني ملالكها غوالن ،والشركة يكفي
تبليغها في ّ
مقر فرعها الرئيسي في
بلد املحكمة املختصة .وتضيف« :في

ف ــي ح ــزي ــران  ،2016ض ـ ّـج ــت وســائــل
إع ــام أجنبية وعــربـيــة بنبأ اخـتــراق
اإليـمـيــل الـخــاص بالسفير اإلمــاراتــي
لـ ـ ــدى واش ـ ـن ـ ـطـ ــن ،يـ ــوسـ ــف ال ـع ـت ـي ـبــة،
ليتوالى عرض الرسائل املحفوظة في
اإليـمـيــل وع ــدد مــن ال ـصــور الحميمة
الـ ـخ ــاص ــة بــال ـع ـت ـي ـبــة وسـ ـه ــرات ــه فــي
ال ــوالي ــات امل ـت ـحــدة .لـكــن مــا لــم ينتبه
إليه كثيرون جملة من رسائل متبادلة
بني األخير والسالمني ،تبدأ من 2011
وتنتهي فــي  2016وفــق التسريبات.
ف ــي أول م ــراس ـل ــة ـ ـ ـ ك ـم ــا ي ـب ــدو ـ ـ ـ بــن
اإلثـنــن ،وهــي بتاريخ  15آذار ،2011
أخ ـب ــر ال ـســامــن الـعـتـيـبــة أن ــه الـتـقــى
«أبو فادي» (دحالن) في أبو ظبي في
أول زيارة إلى هذه املدينةّ ،
معبرًا عن
رغبته فــي لـقــاء العتيبة ،لكن األخير
أخ ـب ــره أن ــه غ ـيــر م ــوج ــود ف ــي ال ـبــاد،
لكنه ال يمانع الـلـقــاء بــه .وكـمــا يبدو
حتى تــاريــخ الــرســالــة الثانية 5 ،آذار
ُ
 ،2012أنهما التقيا وتعارفا ،إذ تظهر
الرسالة الثانية السالمني يرسل إلى
الـعـتـيـبــة خ ـب ـرًا عــن ال ـه ـجــوم الـكــامــي
للشيخ يوسف القرضاوي ،املقيم في
قطر ،على اإلمارات ،ويصفه بـ«ناقص
الـ ـعـ ـق ــل» .وب ـع ــد ن ـق ــاش ب ــن االث ـن ــن،
يتحدث السالمني عن «وجــوب عودة
القرضاوي إلى مصر ألنه أصبح عبئًا
عـلــى الـقـطــريــن» .ويـسـتـمـ ّـر السالمني
بــإرســال األخ ـبــار وامل ـق ــاالت للعتيبة،
وف ــي  30آب  2012تـتـضـمــن الــرســالــة
رابــط مقالة كتبها مــات دافــي (أستاذ
فـ ــي ك ـل ـي ــة االتـ ـ ـص ـ ــاالت واإلع ـ ـ ـ ــام فــي
جورجيا) تتضمن تجربة الرجل في

طالب السالمين بتعويض
من شركة أمنية
ّ
يملكها إسرائيلي قدم
لها خدمات في اإلمارات
الرسائل ُ
المتبادلة
مع السفير اإلماراتي
لدى واشنطن غالبيتها
بمبادرة من السالمين
اإلمارات وسبب طرده منها.
بالقفز إلى رسائل الحقة ،تحديدًا في
 ،2014يخبر السالمني العتيبة في 1
تموز أن زيارة مسؤولني أثيوبيني إلى
مصر هــي فـكــرة دح ــان ،وأن العالقة
ال ـج ـيــدة ب ــن ال ـق ــاه ــرة وأدي ـ ــس أبــابــا
هي نتيجة العمل الجاد من اإلمارات،
ن ــاس ـب ــا إل ـ ــى ن ـف ـســه ال ـع ـم ــل امل ـش ـتــرك
م ــع دحـ ــان ورج ـ ــال أع ـم ــال لتحسني
ع ــاق ــات ال ـب ـل ــدي ــن .ث ــم يـ ـع ــرض عـلــى
العتيبة أن يضمه إل ــى ال ـفــريــق ،لكن
األخـيــر يــرفــض الـعــرض ألنــه سيكون
فــي أوروب ـ ــا لـقـضــاء إجـ ــازة خ ــال آب!
وي ـش ـيــر ال ـس ـف ـيــر اإلمـ ــاراتـ ــي ب ـطــرافــة
ّ
إلــى أن «دحــان يعمل في كــل شــيء!»،
فيما يختم السالمني بالتشديد على

العتيبة للتكتم على املعلومات التي
أرسلها.
أم ــا فــي  26أي ـلــول مــن الـسـنــة نفسها،
فتطورت املراسالت إلى أبعد من ذلك،
إذ يــرســل الـســامــن خـبـرًا مــن «وكــالــة
وطـ ــن ل ــأن ـب ــاء» ع ــن عــائ ـلــة إم ــارات ـي ــة
تـ ـ ـب ـ ـ ّـرأت مـ ــن اب ـن ـت ـه ــا ألنـ ـه ــا ش ــارك ــت
ـداف فــي س ــوري ــا ،فيما
فــي قـصــف أه ـ ـ ٍ
ينفي العتيبة له صحة الخبر ّ
ملمحًا
ب ـم ــزح إل ــى أن ال ــوك ــال ــة ل ــ«أصــدقــائــك
ال ـق ـطــريــن» .لـكــن الـســامــن بـعــد يــوم
( 27أي ـل ــول) ُيـخـبــر الـسـفـيــر أن «ه ــذه
الصحيفة (املوقع) املوجودة في لوس
أنجلس ليست ممولة من القطريني...
ً
أنــا حــاولــت فعال أن أشتريها (وكالة
وطــن) لــك ،وقــد أخبرتهم ـ أوهمتهم ـ
أن ــي أري ــد شــراء هــا للقطريني ،لكنهم
طـ ـلـ ـب ــوا  3مـ ــايـ ــن دوالر ،وه ـ ـ ــو مــا
أعـتـقــد أن ــه ج ـن ــون .ه ــم جـ ـدًا م ـعــادون
لــإمــارات ...مجموعة مجانني .لم أكن
أعرف أن "وطن" و(موقع) و"طن يغرد
خـ ـ ــارج ال ـ ـسـ ــرب" ه ــم ن ـف ــس الـ ـش ــيء».
وب ـي ـن ـم ــا راج ـ ـعـ ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» إدارة
«وطــن» املوجودة في الضفة املحتلة،
ال ـتــي أن ـك ــرت ب ــدوره ــا عـلـمـهــا بـهـكــذا
ع ـ ــرض مـ ــع أن ال ـخ ـب ــر م ـن ـش ــور عـلــى
موقعها  ،www.wattan.tvفإن الواضح
أن السالمني خلط بينها وبــن وكالة
أخــرى  ،www.watanserb.comرغــم أن
الرابط الذي أرسله يعود إلى األولى.
في النهايةّ ،
يرد العتيبة بالقول إنهم
«س ـي ـع ـي ـشــون ع ــواق ــب األفـ ـع ــال ال ـتــي
ارتكبوها ،وسيدفعون الثمن ،ألنهم
مزعجون .مــن الــواضــح أنـهــم ،كوكالة
وطن ،ليسوا تحت السيطرة».
باالنتقال إلى  22تشرين األول ،2016
يــرســل ال ـســامــن عــرضــا قـ ّـدمــه مــركــز
أب ـحــاث ســريــريــة يسعى إلن ـشــاء فــرع
لــه فــي اإلم ـ ــارات شــارحــا لــه تفاصيل
الـ ـ ـع ـ ــرض ،ف ـي ـم ــا يـ ـ ـ ـ ّ
ـرد ال ـع ـت ـي ـب ــة ب ــأن
ّ
امل ــوض ــوع جـ ــذاب طــالـبــا مـنــه متابعة
األمـ ـ ــر م ــع امل ـل ـح ــق الـ ـتـ ـج ــاري س ـعــود
ال ـنــويــس ،ألن الـعـتـيـبــة مـشـغــول ملــدة
أسـ ـب ــوع ــن .أم ـ ــا بـ ــن  2012و،2016
ف ـتــوجــد مـجـمــوعــة م ــراس ــات أخ ــرى،
شـ ـمـ ـل ــت ق ـ ـضـ ــايـ ــا تـ ـتـ ـعـ ـل ــق بـ ــدحـ ــان
وشـ ـ ـ ـك ـ ـ ــاوى عـ ـلـ ـي ــه مـ ـ ــن ش ـخ ـص ـي ــات
أك ــادي ـم ـي ــة مــرت ـب ـطــة بـ ــه ،إلـ ــى جــانــب
روابط مقاالت صحافية تتعلق بمصر
وبــاإلمــارات .من هذه الرسائل واحدة
ف ــي  20ح ــزي ــران  ،2014فـيـهــا حــديــث
ب ــن ال ـســامــن والرا جــاك ـيــس ،وهــي
ّ
متخصصة بــالـشــؤون األمنية
كاتبة
العاملية ،كانت تطلب من السالمني أن
يحجز لها مــوعـدًا مــع العتيبة ألنها
ت ـع ـمــل ع ـل ــى ق ـض ـيــة تـ ـم ـ ّـس اإلم ـ ـ ــارات
ً
والسفير مباشرة ،وذلــك حــول إحياء
برنامج مكافحة اإلرهــاب في العراق.
وأضـ ــافـ ــت ج ــاك ـي ــس أن ـه ــا ع ـل ـمــت مــن
إدارة الرئيس السابق باراك أوباما أن
ـج ،في
اإلم ــارات مساهمة فــي الـبــرنــامـ ّ
حــن أن عــددًا مــن األشـخــاص حثوها
على التواصل مع السفارة اإلماراتية،
لكن العتيبة ّ
رد بأنه ليس في أجــواء
البرنامج.
وال ُيعلم هل شملت التسريبات ،التي
ّ
تنتهي فــي آخــر  ،2016كــل املــراســات
بــن الـســامــن والـعـتـيـبــة ،وه ــل تمثل
ً
ف ـع ــا إج ـمــالــي ال ـعــاقــة ب ــن االث ـن ــن،
علمًا أن العتيبة ال ي ــزال قــائـمــا على
رأس عـمـلــه ف ــي ال ـس ـف ــارة اإلم ــارات ـي ــة
ف ـ ــي ال ـ ــوالي ـ ــات امل ـ ـت ـ ـحـ ــدة ،وك ـ ــذل ـ ــك ال
ي ــزال الـســامــن مقيمًا هـنــاك .لـكــن ما
ُ
تظهره هذه املراسالت ،على األقــل ،أن
أفعال األخير أقــرب إلى عمل املندوب
ً
مــن تــواصــل األص ــدق ــاء ،فـضــا عــن أن
الـعـتـيـبــة ال ُي ـظ ـهــر ج ــدي ــة ك ـب ـيــرة في
ّ
التعامل مع كل مقترحات السالمني.

