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قضية

ِكباش مع «بنك فلسطين» تحقيق «األخــبار» بتدبير المصرف والمخابرات!
دورية إلى
منذ نهاية  2016و«الناشط» فادي السالمين يرسل خبرًا بصورة
ً
عدد من المواقع فلسطينية وعربية معروفة أنها تتلقى تمويال من
اإلمارات .فحوى الخبر أنه ُرفع دعوى ضد «بنك فلسطين» في محكمة
مكررًا أن األخيرة تمهل البنك  21يومًا ّ
أميركيةّ ،
للرد من دون أن يوضح
المعنى القانوني لهذه المهلة التي سعى جاهدًا طوال عامين لتمديدها.
ومن يقرأ هذه األنباء وعناوينها يشعر أن «فلسطين» يواجه مصير «البنك
ّ
إعالمي بالدرجة األولى
العربي» ،في خطوة من الواضح أن هدفها
عبد الرحمن نصار ،حنين رباح
بينما ك ــان ف ــادي الـســامــن يـحــاول
ت ــوف ـي ــر م ـب ـلــغ ُي ـ ـقـ ــارب م ــا ُج ـ ّـم ــد فــي
حـســاب شركته فــي الضفة املحتلة،
أي الشهور بني تموز  2016وشباط
( 2017ت ـ ــاري ـ ــخ رفـ ـ ــع ال ـق ـض ـي ــة ضــد
ال ـش ــرك ــة األم ـن ـي ــة الـ ـت ــي ط ـل ـبــت مـنــه
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع اإلمـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارات) ،ت ـق ــدم
امل ـح ــام ــي ن ـف ـســه ال ـ ــذي اع ـت ـمــد عليه
السالمني في تلك القضية ،بنيامني
ج .تشيو ،بجانب محام ْ
يي آخرين،
ِ
نـيـغــل إل ويـلـكـيـنـســون ،وروري إي
آدمز ،في تشرين األول  ،2016بدعوى
ضد «بنك فلسطني».
م ـل ـخــص امل ـن ـط ــق الـ ـ ــذي ت ـق ــوم عـلـيــه
ال ــدع ــوى أن ال ـســامــن ـ ـ ومـحــامـيــه ـ
يتهم البنك بــأنــه املـصــدر األســاســي
لـتـســريــب األوراق وامل ـس ـت ـنــدات إلــى
صـحـيـفــة «األخ ـ ـبـ ــار» ال ـت ــي اعـتـمــدت
عليها في التحقيق الــذي أجرته عن
بيع عقار في القدس ملصلحة شركة
إماراتية ،وأنه ـ بنك «فلسطني» ـ خرق
«ال ـس ــري ــة امل ـص ــرف ـي ــة» ،وأن ال ـقــرائــن
ال ـت ــي لـ ــدى ال ـب ـن ــك ،ب ــاالع ـت ـم ــاد على
التحقيق نفسه ،ال يمكن إال أن تكون
قد خرجت من إدارة البنك ،باإلضافة
إلــى مـســاعــدة مــن جـهــاز «املـخــابــرات
الفلسطينية» .وفــي ثنايا القضية،
ُيظهر السالمني اعتمادًا كبيرًا على

ّ
ظل السالمين ّ
القضية ضد
د
يمد
ّ
البنك منذ عامين مع ما يتكلفه
من أتعاب محامين
ال ـت ـح ـق ـيــق ن ـف ـ ِـس ــه ب ــاالق ـت ـب ــاس مـنــه
واالستشهاد بــه فــي إع ــداد القضية،
ّ
رغم أنه ّ
يمهد لكل ذلك بـ«لفت نظر»
ال ـق ــاض ــي إل ـ ــى أن «األخـ ـ ـب ـ ــار تــاب ـعــة
ّ
وممولة من حــزب الله» الــذي يصفه
بـ«منظمة إرهابية».
ن ـت ـي ـج ــة ذل ـ ـ ـ ــك ،ي ـ ـطـ ــالـ ــب الـ ـس ــام ــن
ّ
بتعويض كبير مــن الـبـنــك يتخطى
الـخـســائــر امل ــادي ــة امل ـب ــاش ــرة ،بـمــا أن
ال ـت ـح ـق ـيــق مـ ـ ّـس س ـم ـع ـتــه وأض ـ ـ ـ ّـر بــه
فــي صفقات كبيرة تصل إلــى مليار
دوالر له فيها نسبة تقارب  ،%10كما
يدعيّ ،
ّ
مقدمًا بذلك مرافعة سياسية
ـ ـ طــويـلــة ـ ـ أك ـثــر مـنـهــا قــانــونـيــة إلــى
املحكمة األميركية.

تفاصيل الدعوى

ُ
ف ــي الـتـفــاصـيــل ،ق ـ ّـدم ــت الـقـضـيــة في
ال ـخ ــام ــس م ــن ت ـش ــري ــن األول 2016
(ب ـ ـعـ ــد أربـ ـ ـع ـ ــة ش ـ ـهـ ــور م ـ ــن ت ـح ـق ـيــق
«األخـ ـ ـب ـ ــار») إلـ ــى مـحـكـمــة ال ــوالي ــات
املتحدة اإلقليمية ملقاطعة كولومبيا،
وذلك سعيًا للحصول على تعويض
م ـق ــاب ــل «األفـ ـ ـع ـ ــال غ ـي ــر املـ ـش ــروع ــة»
ّ
للمدعى عليه ،بنك فلسطني .ويتهم
ّ
(املدعي) السالمني البنك بأنه سعى
إل ــى تـشــويــه سـمـعـتــه والـتـشـهـيــر به

وابتزازه بسبب انتماءاته السياسية
ض ــد الـنـظــام
وتـصــريـحــاتــه الـعـلـنـيــة ّ
الفلسطيني الحالي (املتمثل برئيس
السلطة محمود عـبــاس) .وتتضمن
ال ـش ـك ــوى اتـ ـه ــام ال ـب ـن ــك ب ــ«ان ـت ـه ــاك
خـصــوصـيــة امل ـ ّـدع ــي وع ــرض صــورة
ك ــاذب ــة ع ـنــه وت ـعـ ّـمــد إف ـس ــاد الـعـقــود
وإج ـهــاض ف ــرص ت ـجــاريــة» ،مــا أدى
إلـ ــى ت ـع ــرض ــه لـ ــ«تـ ـه ــدي ــدات بــالـقـتــل
ومنعه منُ العودة إلى فلسطني».
وامل ـب ـل ــغ املـ ـتـ ـن ــازع ع ـل ـيــه وفـ ــق مـلــف
الـ ــدعـ ــوى «ي ـ ـت ـ ـجـ ــاوز» م ـب ــدئ ـي ــا 750
ألــف دوالر أميركي (البند رقــم  1في
ملف الــدعــوى باللغة العربية ،علمًا
أنــه ق ـ ّـدم أيـضــا باللغتني اإلنكليزية
والعبرية بناء على طلب املحكمة).
وتحت عنوان ُ«الجهات ذات الصلة
غير األط ــراف» ،أدرج كــل مــن :سلطة
ال ـن ـقــد الـفـلـسـطـيـنـيــة ،وج ـه ــاز األم ــن
الفلسطيني (امل ـخ ــاب ــرات) ،و«شــركــة
السرينا» (التي يملكها السالمني)،
واملدير اإلقليمي لـ«بنك فلسطني» في
الضفة املحتلة مـعــاويــة القواسمي،
ورئيس مجلس إدارة «بنك فلسطني»
هاشم الـشــوا ،ورئيس مجلس إدارة
«ص ـنــدوق االسـتـثـمــار الفلسطيني»
م ـح ـم ــد م ـص ـط ـف ــى ،بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إل ــى
صـحـيـفــة «األخ ـ ـبـ ــار» ال ـت ــي وصـفـهــا
ّ
«متخصصة في
ملف الــدعــوى أنها
نشر األخبار على اإلنترنت ،وتابعة
وم ـ ـمـ ـ ّـولـ ــة م ـ ــن م ـن ـظ ـم ــة ح ـ ـ ــزب ال ـل ــه
اإلرهابية».
ّ
وليشرح السالمني أنه شخص مؤثر
فـ ــي الـ ـسـ ـي ــاق ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ،ذكـ ــرت
الــدعــوى أن متابعي الـســامــن على
وســائــل الـتــواصــل االجتماعية التي
ي ـن ـت ـ ِقـ ُـد ع ـبــرهــا ال ـس ـل ـطــة ورئـيـسـهــا
عـ ـب ــاس م ــا ي ــزي ــد ع ــن  600أل ـ ــف مــن
فـلـسـطــن وخـ ـ ــارج فـلـسـطــن (ال ـب ـنــد
رق ــم ( )21زاد ال ـع ــدد إل ــى  900ألــف
حـتــى كـتــابــة ه ــذا ال ـن ــص) .ولـتــأكـيــد
أن «ب ـن ــك فـلـسـطــن» يـتـ َمـتــع بـعــاقــة
وثيقة مع السلطة ،عرضت الدعوى
معلومات عــن عــاقــة صــداقــة تجمع
نجل «أبو مازن» بهشام الشوا ،الذي
ُيعتبر أيضًا صديقًا مقربًا من وزير
امل ــال ـي ــة ش ـك ــري بـ ـش ــارة (ال ـب ـن ــد رق ــم
 .)24والــافــت أن املعلومات ال ــواردة
فــي مـلــف ال ــدع ــوى ت ـقـ ّـر ب ــأن الـغــرض
م ـ ــن ت ــأسـ ـي ــس «ش ـ ــرك ـ ــة الـ ـس ــرّيـ ـن ــا»،
الـ ـت ــي ُج ـ ّـم ــد ح ـس ــاب ـه ــا ،ي ـت ـم ــث ــل فــي
ً
الـتـصــرف بصفتها وك ـيــا ملصلحة
أحـ ــد ال ـك ـي ــان ــات ف ــي دول ـ ــة اإلمـ ـ ــارات
العربية املتحدة ،وهي «شركة الثريا
لــاسـتـشــارات وال ـب ـحــوث» ،املـعــروفــة
اخ ـ ـت ـ ـصـ ــارًا بـ ـ ــ«الـ ـ ـث ـ ــري ـ ــا» ،وال ـ ـهـ ــدف
ه ــو «ت ـف ـع ـيــل ش ـ ــراء م ـل ـك ـيــة ع ـقــاريــة
وت ـح ـس ـي ـن ـه ــا ف ـ ــي م ــديـ ـن ــة الـ ـق ــدس
(السجل رقم  1015صفحة  3035من
سجالت أراض ــي البلدة القديمة في
ال ـق ــدس)» ،وذل ــك كـمــا ورد فــي البند
 ،28علمًا أن ه ــذه الـصـلــة كانت
رق ــم ً
ّ
فــرض ـيــة م ـحــل إث ـب ــات ف ــي التحقيق
املنشور في أيار .2016
البنود  29حتى  35تشرح أن «الثريا
واف ـق ــت ع ـلــى تـغـطـيــة ال ـن ـف ـقــات الـتــي

تـتـكـ ّـبــدهــا ال ـســري ـنــا وال ـس ــام ــن في
مـ ــا ي ـت ـع ـلــق ب ـت ـف ـع ـيــل ونـ ـق ــل مـلـكـيــة
الـعـقــار (فــي ال ـقــدس) ،لكن الـثــريــا لم
ت ـق ـ ّـدم أي ت ـعــويــض ن ـق ـ ّ
ـدي ملصلحة
ّ
ال ـشــركــة أو مــالـكـهــا (أي إن األمـ ــوال
ّ
ّ
مخصصة فقط للعقار)،
املحولة هي
وع ـن ــد تــأس ـي ـس ـهــا ف ـت ـحــت ال ـســري ـنــا
ح ـســابــا ل ــدى ب ـنــك فـلـسـطــن أودع ــت
فيه مليوني دوالر تــم تحويلها من
الثريا ،وأعلم السالمني بنك فلسطني
بشأن الغرض من الحساب وأسباب
إنـ ـش ــائ ــه» .وف ـ ــي  5ت ـش ــري ــن ال ـثــانــي
 ،2014أب ــرم ال ـســامــن اتـفــاقـيــة بيع
عقار مبدئية مع ملياء جودة وابنها
ووكيلها الشرعي أديب جواد جودة،
فيما بلغت قيمة الدفعة األول ــى من
سعر العقار  1.52مليون دوالر من
إجمالي السعر ( 2.5مليون) .وكانت
الــدفـعــة الـثــانـيــة واج ـبــة ال ـســداد بعد
«ح ـ ـصـ ــول ملـ ـي ــاء ع ـل ــى س ـن ــد مـلـكـيــة
خــاص للعقار وتسجيله فــي سجل
األراضــي في إسرائيل على أنه قابل
للتسويق».
ب ـعــد ذل ــك (ال ـب ـنــد رق ــم  ،)36يـتـحــدث
ال ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــن ع ـ ـ ـ ّـن م ـ ـ ـحـ ـ ــاولـ ـ ــة الـ ـبـ ـن ــك
الفلسطيني حــثــه على «دف ــع رشــوة
بـ ـغ ــرض ت ـح ـق ـي ــق مـ ـك ــاس ــب خ ــاص ــة
بــالـبـنــك» ،وه ــو مــا رفـضــه السالمني
عـ ـل ــى اعـ ـتـ ـبـ ــار أن ذل ـ ــك يـ ـ ـ ــؤدي إل ــى
ُت ـشــويــه سـمـعـتــه .وب ـس ـبــب ال ــرف ــض،
أب ــرم ــت «اتـفــاقـيــة بــن بـنــك فلسطني
واملخابرات الفلسطينية في ...2015
وهوجم السالمني بصفته معارضًا
صريحًا للممارسات الفاسدة وغير

املـشــروعــة للحكومة الفلسطينية».
وب ـع ــد رف ـض ــه دفـ ــع الـ ــرشـ ــوة« ،غ ـ ّـي ــر
البنك واملخابرات األساليب وبدؤوا
الـتــآمــر عليه وتـشــويــه صــورتــه عبر
ص ـح ـي ـفــة األخ ـ ـبـ ــار اإلع ــامـ ـي ــة ال ـتــي
يملكها حزب الله ،ما أدى إلى ّ
تكبده
ّ
ض ــررًا بــالـغــا يتمثل بـمـئــات املــايــن
من ال ــدوالرات» .وفــي البند  38حتى
 ،41ت ـ ـشـ ــرح الـ ـ ــدعـ ـ ــوى أن الـ ــرشـ ــوة
ال ـتــي طلبها الـبـنــك بـلـغــت  500ألــف
دوالر مـقــابــل إل ـغــاء تجميد حساب
«ال ـس ــري ـن ــا» .ووفـ ــق ال ـس ــام ــن ،كــان
ت ـج ـم ـيــد ال ـح ـس ــاب ق ــد س ـب ــق إع ــان
ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام الـفـلـسـطـيـنــي ،أحـمــد
ب ـ ـ ــراك ،ت ـج ـم ـيــد امل ـب ـل ــغ امل ـت ـب ـقــي فـيــه
بعد نشر تحقيق «األخبار» ُ في أيار
 .2016وليثبت ذلك ،قال إنه أبلغ بأن
حساب الشركة ُجـ ّـمــد بعد محاولته
في  16نيسان ( 2015قبل نحو سنة
مـ ــن ن ـش ــر ال ـت ـح ـق ـي ــق) ص ـ ــرف 9000
دوالر لشقيقه كي يدفع األخير أجور
ح ـ ـ ّـراس األمـ ــن امل ــوك ــل إلـيـهــم حماية
العقار أثناء انتظار سند امللكية.
وأضاف السالمني أنه في أيار 2015
ســافــر إل ــى الـكــويــت ملـقــابـلــة مـعــاويــة
القواسمي (مدير البنك في الضفة)
مــن أج ــل فـهــم سـبــب «الـتـجـمـيــد غير
القانوني» ،وخالل اللقاء عرض عليه
األخ ـيــر فـتــح حـســاب جــديــد للشركة
كي ينقل السالمني األم ــوال إلــى هذا
الحساب ،ثم يعطيه إياها القواسمي
نـقـدًا أو بـشـيــك ،وه ــو مــا «ش ــك» فيه
ً
السالمني ،قائال إن الوسطاء عرضوا
ّ
مجددًا تقديم الرشوة كحل .ثم تقول
ال ــدع ــوى إن الـســامــن ح ــاول ـ ـ بـنـ ً
ـاء
على اقـتــراح اإلم ــارات ـ التواصل مع
م ـس ــؤول آخ ــر ف ــي ال ـب ـنــك ه ــي أمـنـيــة
ف ـي ـصــل أبـ ــو ش ـه ــا ،وذل ـ ــك لـتـحــويــل
مبلغ  980ألــف دوالر كدفعة نهائية
لصاحب العقار (جودة) بعد إتمامه
معاملة البيع فــي  24كــانــون الثاني
 .2016لـكــن الـطـلــب ووج ــه بــالــرفــض
ب ـ ـس ـ ـبـ ــب تـ ـجـ ـمـ ـي ــد الـ ـ ـبـ ـ ـن ـ ــك حـ ـس ــاب
«الـســريـنــا» .وعند االسـتـعــام ،كانت
األسباب هذه املــرة حاجة البنك إلى
وث ــائ ــق ب ـش ــأن وفـ ــاة ع ـمــة الـســامــن
(ش ــريـ ـكـ ـت ــه) ،وهـ ـن ــا ي ـ ــرى ال ـســامــن
أن «ال ـغ ــرض م ــن ط ـلــب الــوث ـي ـقــة هو
مشاركته وثائقه الشخصية الشاملة

«فايسبوك لمحاربة الفساد»
َّ
يمكن القول عمليًا إنه لم يتبق لفادي السالمني من وجود في فلسطني
إال عبر صفحته في «فايسبوك» وإطالالته اإلعالمية القليلة ،املوزعة
ّ
و«الحرة» ،وأخرى أجنبية .وفي صفحته،
على قنوات عربية ،مثل «الغد»
ّ
يتابعه حاليًا أكثر من  900ألــف شخص يقدم نفسه لهم كـ«قياديّ
ُ
شبابي» والفلسطيني الذي فتحت له أبواب السماء في الواليات املتحدة.
وبينما من الواضح أن هناك فريقًا يدير صفحته ،فإنه ُيغرق متابعيه
يوم واحد ،وغالبًا
باملنشورات التي من املمكن أن تتجاوز العشرة في ٍ
ما تدور حول السلطة ورئيسها محمود عباس ،والحديث عن قضايا
ّ
الفساد ،لكنه يعرج على األحداث اليومية الفلسطينية والعربية .كذلك،
يحرص السالمني على ال ـ ّ
ـرد على التعليقات ونشر بعض مــا يصله
ّ
من رسائل على البريد الخاص ،باإلضافة إلى البث املباشر للتعليق
ً
على بعض األحداث املرتبطة بالسلطة ،فضال على حرصه على تمويل
ّ
تضرره كما يقول من
املنشورات التي تعنيه كثيرًا .وكان الفتًا أنه رغم
تحقيق «األخبار» عن العقار الذي اشتراه في القدس قبل سنتني ،فإنه
أعاد نشر تحقيق للصحيفة نفسها تحدث عن شراء السلطة «طائرة
ـ«أبو مازن» (راجع العدد  3387في  3شباط) .وفي معرض
رئاسية» ل ُ
إظـهــار أنــه املـمـسـ ُـك بــزمــام األم ــور فــي الــدعــوى ضــد «بـنــك فلسطني»،
شارك عبر صفحته خبرًا بعنوان «السالمني يضع بنك فلسطني في
مأزق كبير أمام املحاكم األمريكية» ،لكن من دون توضيحات كثيرة
ملتابعيه حول القضية ومسارها.

مــع الـبـنــك» (الـبـنــد رق ــم  43إل ــى ،)45
علمًا أنه يذكر أن «بنك فلسطني» كان
قد أبلغه بتجميد حسابه في نيسان
 ،2015أي قبل وفاة عمته.
ّ
وليصل إلــى «بـيــت الـقـصـيــد» ،يتهم
السالمني البنك بأنه حاول الحصول
على معلوماته الشخصية إلرسالها
إلـ ــى املـ ـخ ــاب ــرات الـفـلـسـطـيـنـيــة على
ن ـحــو غ ـيــر مـ ـش ــروع ،وأن ـ ــه ق ــد تــأكــد
مــن ذل ــك عـبــر ال ـصــور الـتــي التقطها
لـ ـ ـج ـ ــواز س ـ ـفـ ــره األم ـ ـيـ ــركـ ــي وأيـ ـض ــا
ج ــوازه اإلســرائـيـلـ ًـي وبـطــاقــة هويته
اإلسرائيلية تلبية لرغبة البنك ،إذ
إنه استطاع تمييزها بسهولة بعدما
كان قد التقطها من هاتف «آي فون»
خ ــاص ب ــه (ال ـب ـن ــد رق ــم  ،)51مـشـيـرًا
بذلك إلى بعض الصور املنشورة في
تحقيق «األخ ـب ــار» .بعدها ،تواصل
مـســؤولــو امل ـخــابــرات مــع نـجــل مالك
ّ
العقار متهمني السالمني بالتواطؤ
مــع إسرائيليني لبيع العقار ليهود
إسرائيليني (وهــي من الجرائم التي
ُ
ت ـع ـت ـب ــر «خـ ـي ــان ــة ع ـظ ـم ــى وي ـع ــاق ــب
عـلـيـهــا بـ ــاإلعـ ــدام ب ـمــوجــب ال ـقــانــون
الفلسطيني») ،ثم عملوا على إقناع
نجل صاحب العقار أن يلتقي رئيس
ً
ال ـس ـل ـطــة وي ـب ـي ـعــه ال ـع ـق ــار بـ ـ ــدال مــن
بيعه للسالمني ،وفــوق ذلــك ،تضيف
الـ ـ ــدعـ ـ ــوى ،أنـ ـ ــه عـ ـن ــد رفـ ـ ــض األخـ ـي ــر
مطالب املخابرات ّ
جمدوا حساباته
لــدى «بـنــك فلسطني» (البند  54إلى
 .)57ثم في  7نيسان  ،2016أي بعد
عام من منع السالمني للمرة األولى
م ــن ال ــوص ــول إل ــى حـســابــه (تجميد
ال ـح ـســاب)« ،أصـ ــدرت محكمة بــدايــة
رام الـلــه أم ــر حـجــز تـحـفـظـ ّـي يقضي
بتجميد حساب السرينا بـنـ ً
ـاء على
ُ
مـعـلــومــات قـ ّـدمــت إل ــى الـنــائــب الـعــام
ال ـف ـل ـس ـط ـي ـن ــي ت ـف ـي ــد أن ال ـس ــام ــن
ً
ك ــان عـمـيــا لـلـحـكــومــة اإلســرائـيـلـيــة
وي ـن ــوي ن ـقــل مـلـكـيــة "ع ـق ــار ال ـق ــدس"
إلى مستوطنني يهود من إسرائيل»
(الـبـنــد رق ــم  .)60ث ــم« ،ب ـن ـ ً
ـاء عـلــى ما
ّ
تقدم ،نشر بنك فلسطني ومسؤولو
املخابرات مقاالت من خالل صحيفة
األخ ـ ـبـ ــار ف ــي  27أ ًيـ ـ ــار  2016تـفـيــد،
ضـمـنــا أو ص ــراح ــة ...ب ــأن الـســامــن
عـمـيــل إلس ــرائ ـي ــل وي ـع ـمــل ع ـلــى بيع
ال ـع ـق ــارات إل ــى ي ـه ــود إســرائـيـلـيــن»
(البند رقم  64و.)65
هـ ـ ــذه ال ـ ـخـ ــاصـ ــات كـ ـ ــان قـ ــد ق ـ ّـدم ـه ــا
الـ ـس ــام ــن ف ــي الـ ــدعـ ــوى بـ ـن ــاء عـلــى
تحقيق «األخ ـبــار» ،علمًا أنــه ّ
قدمها
ب ـصــورة نـتــائــج قــاطـعــة ،وه ــو مــا لم
يعرضه التحقيق بهذه الصورة ،إلى
جــانــب ط ــرح ت ـســاؤالت ح ــول الـهــدف
مــن شــراء العقار فــي البلدة القديمة
فـ ــي ال ـ ـقـ ــدس ،ف ـي ـمــا ك ــان ــت ال ـن ـتــائــج
الـثــابـتــة مــرتـبـطــة ح ـص ـرًا بــالــوثــائــق
املوجودة وعملية البيع والتحويالت
املــال ـيــة .وي ـك ـ ّـرر امل ـحــامــون فــي البند
 66اإلش ــارة إلــى «مــا يتضمنه املقال
م ــن ادع ـ ـ ــاءات وات ـه ــام ــات وال ــوص ــف
التفصيلي ال ــذي قــدمــه ...املعلومات
الـتــي أوردهـ ــا مـقــال األخ ـبــار لــم تكن
م ـتــوفــرة س ــوى ل ــدى ب ـنــك فـلـسـطــن.
األخـيــر ب ــدوره أرســل املعلومات إلى
املـ ـخ ــاب ــرات الـفـلـسـطـيـنـيــة .والــدل ـيــل
الــوارد هو مبلغ  10000دوالر ّ
حوله
ـام فــي ســويـســرا،
الـســامــن إل ــى م ـحـ ٍ
وهـ ـ ـ ـ ــذه امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــة الـ ـ ـت ـ ــي ال ي ـم ـكــن
معرفتها إال عبر كشوفات الحساب
لدى البنك».

مطالب التعويض
أمـ ــا األض ـ ـ ــرار ال ـنــات ـجــة م ــن ال ـب ـيــانــات
املـسـ ّ ّـربــة الـتــي عــرضـهــا ن ـ ّـص الــدعــوى،
فتتمثل فيّ :
تعرض السالمني للتهديد
ب ــالـ ـقـ ـت ــل ،وق ــرصـ ـن ــة حـ ـس ــاب ــات ــه عـلــى
البريد اإللكتروني ووسائل التواصل
االج ـت ـم ــاع ــي ،تـ ـض ـ ّـرر ح ـيــاتــه املـهـنـيــة

نظرية السالمين (يمين) أن «بنك فلسطين» والمخابرات الفلسطينية و«األخبار» نظمت حملة ضده

وس ـم ـع ـتــه ف ــي األوسـ ـ ـ ــاط ال ـس ـيــاس ـيــة،
عــدم إمكانيته ال ـعــودة إلــى مـنــزلــه في
ف ـل ـس ـطــن ألن ـ ــه يـ ـخ ــاف مـ ــن االع ـت ـق ــال
والحجز واإلعــدام بشكل غير قانوني.
ك ـمــا تـسـبــب س ـل ــوك ال ـب ـنــك ف ــي تـضــرر
سـمـعــة أع ـمــالــه وع ــاق ــات ــه الـتـعــاقــديــة
وفرصه التجارية باإلضافة إلى فشل
عملية بيع عقار القدس (البند  70إلى
.)73
ورغم أن الدعوى مرفوعة في  5تشرين
األول  ،2016فإن السالمني إما استبق
نـتـيـجــة إخ ـف ــاق ال ـب ـيــع ،وإمـ ــا أن ــه ّ
أج ــل
إعــان ذلك للعموم ،ألنه لم ينشر هذه
املـعـلــومــة عـلــى صفحته س ــوى فــي 12
أيـ ــار ( 2017أي ب ـعــد ن ـحــو  7ش ـهــور)
عندما أعـلــن عبر «بـيــان مـهــم» انتهاء
ال ـب ـيــع وأن «م ـح ـك ـمــة الـ ـق ــدس أبـطـلــت
البيع كـلـيــا» ،وأن الـعـقــار آل إلــى مالك
آخ ــر ه ــو خــالــد ال ـع ـط ــاري وق ــد ُسـ ّـجــل
بـ ــاس ـ ـمـ ــه .هـ ـن ــا ت ـ ـبـ ــدأ الـ ـ ــدعـ ـ ــوى ش ــرح
الخسائر ،إذ تقول إن ّ
املدعي «كان يقوم
بدور الوسيط في قرض بني حكومتني
ذات سيادة (أفريقيا والشرق األوسط)
بـقـيـمــة مـلـيــار دوالر ،وك ــان الـســامــن
س ـي ـح ـصــل ع ـل ــى  100م ـل ـي ــون م ـقــابــل
الوساطة (البند رقم  ،74ويعود ويذكر
هــذه املعلومة فــي البند  103و.»)106
ومـ ــع ج ـمــع ث ـمــن ال ـع ـق ــار ،ت ـب ـلــغ قيمة
األضـ ــرار الـتــي ت ـعـ ّـرض لـهــا ال تـقــل عن
مئة مليون املــذكــورة ،إضــافــة إلــى 2.5
مليون ثمن الـعـقــار ،وهــو املبلغ الــذي
يسعى إلــى الـحـصــول عليه مــن البنك
إضــافــة إلــى «تعويضات تأديبية» لم
يذكر قيمتها (البند رقم  .)81وقبل ذكر
هذه املبالغ (البند  )78يتهم السالمني
البنك بأنه واصل إصدار بيانات زائفة
وتـشـهـيــريــة عـبــر صحيفة «األخ ـب ــار»،
ك ـم ــا ات ـه ـم ــه ب ــامل ـس ــؤول ـي ــة ع ــن إع ـ ــادة
نشر تلك البيانات عبر حسابات في
«فايسبوك» و«تويتر».

مسار القضية
وم ـنــذ ال ـي ــوم ال ـتــالــي لــرفــع الـقـضـيــة،
أي ف ــي الـ ـس ــادس م ــن ت ـشــريــن األول
ّ ،2016
ردت امل ـح ـك ـمــة بــال ـط ـلــب مــن
ال ـس ــام ــن تـعـبـئــة ن ـم ــوذج يتضمن

ّ
تبليغ األطراف بتسلمها القضية كي
تحكم فيها .وبعد نحو ثالثة شهور
(ف ــي  ،)2017/1/17أبـلـغــت املحكمة
ّ
املحددة لتجاوب
السالمني بأن املدة
املدعى عليه ـ بنك فلسطني ـ هي 90
ي ــوم ــا ،وأنـ ــه يـمـكــن ت ـمــديــد املـ ــدة في
ح ــال أظ ـهــر امل ــدع ــي سـبــب فـشـلــه في
الحصول على إجابة األطــراف كافة.
ّ
ومن هنا ،تبدأ رحلة التمديد في ظل
رفــض البنك االسـتـجــابــة للتقاضي.
فـفــي  2آذار  ،2017يــراســل املـحــامــي
ّ
بـنـيــامــن ج .تـشـيــو املـحـكـمــة مبلغًا
إي ــاه ــا أنـ ــه س ـي ـتــولــى م ـهــامــه كــامـلــة
أمـ ــام املـحـكـمــة ف ــي قـضـيــة الـســامــن
ضد بنك فلسطني .وفي اليوم نفسه،
ي ــرف ــق امل ـح ــام ــي وث ـي ـق ــة م ـق ـ ّـدم ــة مــن
السالمني تحت عنوان «تقرير حالة»
ي ـشــرح فـيــه تـشـيــو أن ه ــذه الـشـكــوى
ضــد «بـنــك فـلـسـطــن» مــرفــوعــة وفقًا
ل ـل ـم ــادة ال ـق ـضــائ ـيــة امل ـع ـل ـنــة ف ــي 15
ت ـش ــري ــن الـ ـث ــان ــي  ،1956وامل ـت ـع ـل ـقــة
ب ــ«ت ـقــديــم امل ـس ــاع ــدة إلــى ال ـس ـل ـطــات
القضائية لبلدان أخرى في مجاالت
التحقيقات واإلنابات القضائية الد
ولية وتسليم املستندات القضائية
املتعلقة باألمور املدنية والتجارية،
وف ــق (" 163 .U.N.T.S )658مــؤتـمــر
الهاي"».
وي ـح ــاج ــج امل ـح ــام ــي ب ــالـ ـق ــول« :ب ـمــا
ً
أن كــا مــن الــواليــات املـتـحــدة ودولــة
إس ــرائـ ـي ــل ه ـم ــا ط ـ ــرف فـ ــي ات ـفــاق ـيــة
الهـ ـ ــاي ،ال ـت ــي ت ـنــص ع ـلــى أن يـكــون
امل ـ ـ ـ ــوظ ـ ـ ـ ــف ال ـ ـ ـق ـ ـ ـضـ ـ ــائـ ـ ــي امل ـ ـخ ـ ـتـ ــص
بمقتضى قــانــون الــدولــة الــذي تنشأ
فـيــه الــوثــائــق قــد أرس ــل إل ــى السلطة
املركزية للدولة األخرى طلبًا مطابقًا
ل ـل ـن ـمــوذج» ،ل ـكــن «إذا رأت الـسـلـطــة
امل ــرك ــزي ــة أن ال ـط ـلــب ال ي ـت ــواف ــق مع
أحكام هــذه االتفاقية ،فعليها إبالغ
مـ ـق ــدم ال ـط ـل ــب مـ ــن ال ـ ـفـ ــور وت ـح ــدي ــد
التعارضات في الطلب» .وبناء على
ذل ـ ــك ي ـن ـس ــب ت ـي ـش ــو إل ـ ــى إس ــرائ ـي ــل
اس ـت ـع ــداده ــا ل ــ«خ ــدم ــة الـقـضـيــة فــي
املـنــاطــق الـخــاضـعــة لــواليــة السلطة
الوطنية الفلسطينية» ،مشيرًا إلى
أن «بنك فلسطني  .P.L.Cهــي شركة

ّ
م ـس ــاه ـم ــة ع ــام ــة م ـن ــظ ـم ــة ب ـمــوجــب
قوانني السلطة ومقرها في رام الله».
فـ ــي الـ ـخ ــاص ــة ،ي ـ ـحـ ــاول ال ـس ــام ــن
االسـتـفــادة مــن «مـســاعــدة إســرائـيــل»
ّ
فـ ــي ال ـق ـض ـي ــة ،وذلـ ـ ــك ب ـع ــدم ــا ات ـخ ــذ
اإلجـ ـ ـ ــراءات ال ــازم ــة وم ـن ـهــا تــرجـمــة
ال ـش ـك ــوى تــرج ـمــة قــانــون ـيــة مـثــالـيــة
بــال ـل ـغــة ال ـع ـب ــري ــة والـ ـع ــربـ ـي ــة ،فـيـمــا
قدمت «اإلدارة املدنية» اإلسرائيلية
أوراق القضية وأوصلت االستدعاء
(إل ـ ــى ال ـب ـن ــك ع ـل ــى م ــا ي ـ ـبـ ــدو) ،عـلـمــا
أن ال ــوث ــائ ــق وص ـل ــت بــال ـبــريــد «إل ــى
السلطة املركزية اإلسرائيلية بتاريخ
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لـ ـك ــن تـ ـيـ ـش ــو ي ـ ـشـ ــرح أن «ال ـس ـل ـط ــة
املركزية اإلسرائيلية تــرى أن الطلب
ال يمتثل ألحـكــام اتفاقية اله ــاي أو
يـنــاقــض ّأي ــا مـنـهــا ،لكنها لــم تبلغه
ب ــأي اع ـت ــراض عـلــى ال ـط ـل ــب ...لــذلــك،
يــدرك السالمني أن السلطة املركزية
اإلسرائيلية تعالج طلبه وستتحرك
فــي ال ــدع ــوى» ،فــي إشـ ــارة إل ــى طلب
املزيد من الوقت .وأرفق املحامي في
ه ــذا ال ـط ـلــب مـجـمــوعــة م ــن الــوثــائــق
م ـن ـه ــا ن ـس ـخ ــة عـ ـ ِّـن ج ـم ـل ــة ات ـف ــاق ــات
دولية والدول املوقعة فيها ،وموافقة
الــواليــات املتحدة وإسرائيل عليها،
وأي ـ ـضـ ــا ت ــرجـ ـم ــة ال ـ ــدع ـ ــوى بــال ـل ـغــة
ال ـع ـبــريــة وال ـع ــرب ـي ــة ،وأيـ ـض ــا وصــل
ّ
إبالغ شركة الشحن بتسلم إسرائيل
األوراق وترجماتها.
ف ــي ال ـع ـشــريــن م ــن آذار ُ ،2017طلب
ال ـســامــن تـمــديــد املـ ــدة امل ـتــاحــة من
املحكمة لنيل موافقة البنك التقاضي
أمامها ،مرفقًا معها أوراقًا توضح أنه
طلب بعض املستندات من إسرائيل،
ّ
وكـ ـ ــل ذل ـ ــك بـ ـه ــدف ك ـس ــب امل ــزي ــد مــن
الوقت .ثم في الثاني من أيــار ،2017
ق ـ ــدم الـ ـس ــام ــن أوراق ـ ـ ـ ــا أع ـ ـ ــاد فـيـهــا
تـلـخـيــص م ـســار الـقـضـيــة ،موضحًا
أن ــه تــواصــل عـبــر محاميه مــع «بنك
فلسطني» ملعرفة هل سيقبل األخير
متابعة الشكوى من خالل محاميه،
لكن البنك «لم يــأذن ملحاميه» بذلك،
ف ـي ـمــا ل ــم ت ـص ــل مـ ــراسـ ــات مـحــامــي
السالمني مع السلطات اإلسرائيلية

إلــى نتيجة ،علمًا أنــه في  19نيسان
 2017ت ــواص ــل ت ـش ـيــو م ــع الـسـلـطــة
امل ــرك ــزي ــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة ع ـبــر الـبــريــد
ـي ،الـتــي أبـلـغـتــه بـعــد يــوم
اإلل ـك ـتــرونـ ُ
أن «الـطـلــب أح ـيــل إل ــى وزارة الـعــدل
اإلسرائيلية ...وفي اليوم نفسه ردت
وزارة ال ـعــدل وقــالــت إن الـطـلــب قيد
التنفيذ ولم تحدد موعدًا للتسليم».
وفـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،ط ـلــب ال ـس ــام ــن من
املـحـكـمــة أن تـضـغــط لـجـلــب امل ـ ّـدع ــى
عليه ،كما طلب منها تمديد الفترة
للتنفيذ.
أيـ ـ ـ ـض ـ ـ ــا ،أرف ـ ـ ـ ـ ــق ال ـ ـس ـ ــام ـ ــن م ـ ـ ــع ك ــل

حاول المدعي إثبات
أن «بنك فلسطين» يقع تحت
السلطة القانونية إلسرائيل
خدمة لقضيته
هـ ــذه امل ــرافـ ـع ــة م ـل ـخ ـصــا ع ــن رس ــائ ــل
إل ـك ـت ــرون ـي ــة ت ـب ــادل ـه ــا م ـح ــام ـي ــه مــع
مـ ـح ــام ــي «ب ـ ـنـ ــك فـ ـلـ ـسـ ـط ــن» ،م ـ ــاري
ج ـي ـت ـلــي ،مـلـخـصـهــا أن األول ح ــاول
الحصول على تأكيد من جيتلي حول
ق ـبــول ال ـب ـنــك االس ـت ـجــابــة الس ـتــدعــاء
املحكمة .وهنا تـ ّ
ـرد بالقول« :عزيزي
بــن (بـنـيــامــن) ،ردًا على ال ـســؤال رقم
واحد ،يرجى العلم بأن بنك فلسطني
ل ــم يـ ـص ـ ّـرح ل ــي ب ـت ـقــديــم ال ـخ ــدم ــة في
مــا يـخــص ه ــذه ال ـش ـكــوى .وردًا على
السؤال الثاني ،كما سبق أن أخبرتك
فــي املــاضــي ،فــإن بنك فلسطني ليس
لــديــه أي مـعـلــومــات ح ــول املعلومات
الـتــي قــد يـكــون عميلك ،الـسـيــد فــادي
ال ـســامــن ،قــد شــارك ـهــا مــع اآلخــريــن
أو املعلومات التي قد يكون تسلمها
وال ـت ــي ت ــم ذك ــره ــا ف ــي ال ـش ـكــوى وفــي
رســائــل البريد اإللـكـتــرونــي السابقة.
بـ ــاإلضـ ــافـ ــة إلـ ـ ــى ذل ـ ـ ــك ،سـ ـب ــق لـ ــي أن
أوضـحــت أن بنك فلسطني لــم ّ
يسرب
أي ــا م ــن م ـع ـلــومــات ال ـس ـيــد الـســامــن
لوسائل اإلعالم».
وشـ ــرعـ ــت ج ـي ـت ـل ــي ت ـ ـشـ ــرح أن «ب ـ ـنـ ــك

فـ ـلـ ـسـ ـط ــن غ ـ ـيـ ــر قـ ـ ـ ـ ــادر ع ـ ـلـ ــى ت ـق ــدي ــم
امل ـ ـع ـ ـلـ ــومـ ــات املـ ـطـ ـل ــوب ــة ف ـ ــي الـ ـب ــري ــد
اإلل ـ ـ ـك ـ ـ ـتـ ـ ــرونـ ـ ــي الـ ـ ـ ـخ ـ ـ ــاص بـ ـش ــريـ ـك ــك
ألن ال ـ ـ ـح ـ ـ ـسـ ـ ــاب امل ـ ـ ـ ــوض ـ ـ ـ ــوع بـ ــاسـ ــم
"ش ــرك ــة الـسـيــريـنــا ال ــدول ـي ــة لـلـتـجــارة
واالسـ ـ ـتـ ـ ـثـ ـ ـم ـ ــار" ،واالس ـ ـ ـ ــم اآلخـ ـ ـ ــر هــو
لـلـسـيــد ال ـســامــن .كـمــا يــوجــد اثـنــان
مــن املوقعني على الـحـســاب ،أحدهما
متوفى واآلخر للسيد السالمني .وعلى
ح ــد عـلـمـنــا ،ل ــم يـتــم ال ـق ـيــام بــاألعـمــال
ّ
ال ــورق ـي ــة ال ــازم ــة ل ـي ـحــل أح ــد أق ــارب
ّ
املتوفى محل الــوريــث الشرعي حتى
اآلن .لذلك ،بموجب القوانني املعمول
بها ،فإن بنك فلسطني غير قادر على
تلبية طلبك» .وأضــافــت« :أخـيـرًا ،أود
أن أشير إلى أننا نعتبر هذه الدعوى
القضائية غير جديرة بالثقة ونقترح
على العميل أن ُيبطلها طوعًا .وإذا تم
تقديمها بشكل صحيح ،سيقوم بنك
فلسطني بالدفاع وبقوة عن موقفه».
مجددًا ،في الثالثني من حزيران ،2017
يـتـقــدم الـســامــن بـطـلــب مــن املحكمة
تـ ـج ــدي ــد اس ـ ـتـ ــدعـ ــاء بـ ـن ــك ف ـل ـس ـطــن،
ّ
وتمديد املدة الزمنية .مع ذلك ،لم يمل
السالمني من املحاولة ،إذ أرسل في 27
شـبــاط  ،2018وثيقة (بـعــد  27شباط
ـام ج ــدي ــد ه ــو س ـكــوت
 )1ب ــاس ــم مـ ـح ـ ٍ
ج ـي ـل ـبــرت ،م ـقــدمــا طـلـبــا م ــن املـحـكـمــة
ب ــأن ت ـصــدر اس ـتــدعــاء جــدي ـدًا لــ«بـنــك
فلسطني» وذلك بعدما أعاد تلخيص
الـقـضـيــة م ــرة أخ ــرى (ب ـعــد  27شباط
 .)2كما أرفــق رسائل (بعد  27شباط
 )3ت ـش ــرح أن ال ـس ـل ـطــة اإلســرائ ـي ـل ـيــة
تقول إنها نقلت الوثائق َّإلى السلطة
الفلسطينية لكنها لم تتلق ّ
أي إجابة
بـشــأن اسـتــدعــاء الـبـنــك .وبـعــدمــا أبلغ
ّ
ال ـس ــام ــن امل ـح ـك ـمــة أنـ ــه ف ـعــل كـ ــل ما
ي ـجــب ع ـل ـيــه (أي ال ـتــرج ـمــة وإي ـص ــال
األوراق) ،جـ ّـدد مطالبته باالستدعاء
ّ
مجددًا وتمديد املهلة لتنفيذ الخدمة.
وف ــي ن ـهــايــة أيـ ــار  ،2018يـنـشــر عبر
ص ـف ـح ـت ــه ف ـ ــي «فـ ــاي ـ ـس ـ ـبـ ــوك» خ ـب ـرًا
بـ ـ ـعـ ـ ـن ـ ــوان «ال ـ ـ ـسـ ـ ــامـ ـ ــن ي ـ ـضـ ــع ب ـن ــك
فلسطني في مأزق كبير أمام املحاكم
األم ـ ــريـ ـ ـكـ ـ ـي ـ ــة» ،وف ـ ـيـ ــه أن ال ـق ــاض ـي ــة
األميركية آمــي بيرمان جاكسون في
محكمة العاصمة واشنطن أصــدرت
ُ
أمـ ـرًا تـمـهــل فـيــه الـبـنــك  21يــومــا للرد
عـ ـل ــى ال ـ ــدع ـ ــوى املـ ــرفـ ــوعـ ــة ع ـل ـي ــه مــن
ال ـســامــن (إش ـع ــار املـحـكـمــة الـجــديــد
صـ ـ ــدر فـ ــي  25أي ـ ـ ــار  2018وفـ ـ ــق مــا
تظهره املواقع املختصة) .لكن متابعة
هــذا «األمــر» ُيظهر أن القاضية قالت
ف ــي م ـقــدمــة رأيـ ـه ــا إنـ ــه «فـ ــي ان ـت ـظــار
ّ
البت في الدعوى التي قدمها املدعي
(ال ـس ــام ــن) لـتـجــديــد ال ــدع ــوى ليتم
تنفيذها ،ولألسباب التالية ،ستمنح
املحكمة اقتراح املدعي .وال يعالج هذا
الــرأي ،وال يقصد منه ،إيصال وجهة
نظر املحكمة بـشــأن مــزايــا مطالبات
املــدعــي أو أي دف ــاع يمكن طــرحــه في
املـسـتـقـبــل» .وف ــي ال ـق ــرار ،بـعــدمــا رأت
القاضية أن املدعي أتم كل اإلجراءات
املطلوبة منه ،وأن من واجب السلطات
اإلســرائ ـي ـل ـيــة تـسـلـيــم الـتـبـلـيــغ ،قــالــت
جاكسون ...« :ترى املحكمة أن الدعوى
ت ـن ـفــذ وف ـق ــا ل ـل ـم ــادة  15م ــن اتـفــاقـيــة
الهاي والقواعد االتحادية لإلجراءات
املــدنـيــة ( 4و) و(ح) .وفـقــا لــذلــك ،يتم
املــوافـقــة عـلــى اق ـتــراح امل ــدع ــي» .وتــرد
مـصــادر حقوقية فلسطينية بالقول
ً
إن الـسـلـطــة غـيــر مــوقـعــة أصـ ــا على
اتـ ـف ــاقـ ـي ــة اله ـ ـ ـ ــاي ،وإن إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ال
تـسـتـطـيــع ت ـب ـل ـيــغ ال ـب ـن ــك ب ــال ــدع ــوى،
خاصة أن األخير ليس له ّ
أي فرع في
املناطق الخاضعة مباشرة لسلطات
ً
العدو ،فضال عن أن انضمام فلسطني
كدولة عضو مراقب في األمم املتحدة
يمنع على اإلسرائيليني تبليغ البنك،
ّ
في ظل أن اإلجــراء األخير هو أساس
بدء املحاكمة.

