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 جراميةاإلدوارها أسرائيلية و اإل منيةاأل الشركات

 

 مدخل: – 1

لهـــال والـــتهن حعلـــتهم اقـــل تســـت مر إســـراميل أعمالهـــا الواشـــية بحـــي اينـــالي الفلســـطينيين الـــواقعين تحـــ  ااتال
العــالم. ونــي تمســب مــن تلــ  المشــاريع مليــارات  ل فــي تســويي أهامتهــا ايمنيــة اــو ةســلحتها القمعي ــتجــارل ي

الحركـة »الدوالرات سنويًال ما بات يم  ـل أاـد ثالثـة مصـادر أساسـية لـدللها الضـخم. نـتا مـا توصـل إليـ  مـدهر 
حيف نالبار وطرا  في هدوة عقدنا فـي هيويـورق قـرل ايمـم المتحـدة هـاق  فيهـا « اإلسراميلية ضد ندم البيوت

زة على المنطقة والعالم. فحتر من أن  المحافاين الجدد مـع اليمـين اإلسـراميلي المتطـر ل هتامج اربي لبنان وغ
لم يستسلموا للفشلل ونم يستهدفون بكل  قوانم السياسية واالقتصادية والعسكرية والقاهوهيـة إعـادة صـياغة الناـام 

اية التدميرية من دون التعرض العالميل بما هتيح لدو  الشما  المتحالفة ضد دو  الجنول تطبيي عقيدة الضا
 لمحاسبة قضامية.

ونالبــار مــن أهشــا المعارضــين اإلســراميليين لالاــتال  وممارســات  التعســفية فــي الــدالل والخــار ل واضــر النــدوة 
اتحــاد الشــر  »ورعانــا « الفلســطينية -مجموعــة العمــل اإلســراميلية »التــي هامتهــا منامــة غيــر اكوميــة تــدعى 

ون ودبلوماســيون ومم ــل عــن ايمــين العــام لألمــم المتحــدة. طــرم فيهــا نالبــار مجموعــة ل مفمــر «ايوســا للســالم
قضايا عن مشروعية إسراميل في المنطقة ولططهـا االحراميـة الطويلـة ايحـل. وأثـار أسـ لة مـن هـول  نـل راـل 

لصص   بأهفسهم أو طردنم اليهود من بيوتهم؟ وإذا كان هصف سكان المنطقة التي 1948الفلسطينيون عام 
ألـف هسـمةل فميـف يمكـن تحويـل  700للدولة اإلسـراميلية فـي قـرار التقسـيم كـاهوا مـن العـرل وعـددنم هزيـد علـى 

تل  القطعة من ايرض إلى دولة ههودية؟ وأي قاهون يمنعهم من العودة يه هـم ليسـوا الح ـين بـالمفهوم القـاهوهي 
 الدولي؟
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ــز علــى مشــرول الدولــة الفلســطينية هــره نالبــار أن  فمــرة الــدولتين مــا نــي إال لدعــة  لتضــييع الوقــ  ري مــا يعجه 
يضيف أن  «. تبال يول   التهن هتحدثون عن السالم لتخفيف الضغا المعنوي عن إسراميل»ههاميًا. وني فمرة 

مــا لا  يعتقــد أن بنمكاهــ ل » 1967. لمــن المنتصــر فـي اــرل 1988الفلسـطينيين قبلــوا اــل الــدولتين منـت عــام 
ن ســـطوت  العســـكرية ومـــن االـــة اداء دور الضـــحية اليهوديـــةل نزيمـــة إرادة ورغبـــة  ـــعب فـــي هيـــل مســـتفيدًا مـــ

 «.اريت 

يمـار  « أمنيـاً »ل هـممن بـأن  إسـراميل أصـبح  كياهـًا 1946نالبار اليهودي التي ولد في الواليات المتحدة عام 
زعجــة مــن االاــتال  وال مــن تملفتــ  التفرقــة العنصــرية بأبشــع صــورنا. إه ــ  هــره أن  الدولــة الصــهيوهية ليســ  من

الباناــةل بــل علــى العكــدل مســتفيدة منــ  مــن كــل الجواهــب. فهــي تتعامــل مــع الفلســطينيين علــى أســا  أههــم 
ونتا يمنحهـا  ـرعية أمـام القسـم الشـمالي مـن العـالم. ذلـ  القسـم المتحـد فـي مـا «. متمردون وإرنابيون وعصاة»

 يقاتــل بعضــ  منــت الحــرل العالميــة ال اهيــة. وضــع تعريفــ  بينــ  ضــد الجنــول علــى أســا  عنصــري.  ــما  ال
ع صـــادرًا عــن ايفــراد والمجموعـــات الشــعبية فقـــا. ولقــد هجحــ  الـــدو  النافــتة فـــي  الخــاب باإلرنــال الـــتي يعــد 
الشــما  فــي لرل نــتع الفمــرة فــي عقــو  الشــعول التــي توافــي علــى مــا يقولــ  اإلعــالم مــن دون تــدقيي. فــي نــتا 

اكومـة أمنيــة »ونــي «. اكومــة وليسـ  تنايمـاً »إســراميل اإلفـالت مـن كــل محاسـبة لموههـا اإلطـارل اسـتطاع  
 «.تحمي هفسها من اإلرنال كما تزعمل وكما هتقبلها العالم المتحضر

وقد هب   نالبار إلى أن  الحكومات والجيـو  تقتـل مـن المـدهيين أضـعافًا مضـاعفة ممـا تقتـل المنامـات المتمـردة 
« المـوت علـى هـد الحكومـة»اقتبد في نتا الصدد من الماتب داهيا  راميل صـااب كتـال واركات المقاومة. و 

مليون هسمةل بينمـا ال هتجـاول  360أن  عدد ايبرياء التهن قتلتهم الحكومات لال  القرن العشرين وادع يقارل 
رنـال يجعـل إسـراميل ألفًا. لمـن غيـال تعريـت متفـي عليـ  لإ 170عدد التهن قتلوا على هد المنامات المتمردة 

وغيرنا تستفيد من هادي الشما  وتبيع لبرات  ركاتها ايمنيـة الخاصـة للعـالم. فهـي تسـتخدم ايراضـي المحتلـة 
على  تى أهوال ايسلحة والتمتيكات العسكريةل ثم تنتقل لتبيع نتع الخبرات في كـل « ف ران للتجارل»وأناليها كـ

ايميركي هفس  على أساليب اكتسبتها من الحـرل علـى الفلسـطنيين.  سااات النزالل بما في ذل  تدريب الجي 
ة للتصـدهر. كـتل  فـنن  إسـراميل  وبيع لبرتها في تطويع السكان ومراقبتهم يأتي ثاهي أكبر صناعة إسراميلية معد 
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رة للســالمل منافســة لــدو  غربيــة كبــره م ــل بريطاهيــا. ونــي تــأتي فــي الترتيــب  أصــبح  ثالــب أكبــر دولــة مصــد 
ل الــب بعــد الواليــات المتحــدة وروســيا متفوقــة علــى الصــينل ومر ــحة اقتصــاديًا لنيــل عضــوية منامــة التعــاون ا

االقتصـــادي والتنميـــة (أوســـيدم التـــي تضـــم الـــدو  ايغنـــى فـــي العـــالم. أمـــا صـــناعتها ايولـــى التـــي حعلـــ  مـــن 
 تبا بالقتل والسالم.اقتصادنا محصنًا من الركود فماه  اياجار النفيسةل وعلى رأسها الما  المر 

مـن لبـرات عسـكرية مدهيـة ومخـابراتل ال تصـدر « في  ـركاتها ايمنيـة»واتر نالبار من أن صناعة إسراميل 
للجيــو  واســبل بــل إلــى المنشــ،ت المدهيــةل وباتــ  تــتحكم بــالم ير مــن المفاصــل المعيشــية العاديــة مــن دوامــر 

قِّ عـ  ايمن العـام فـي عـدة دو ل منهـا كنـدا. ففـي العـام  اتفاقيـة التعـاون المنديـة اإلسـراميلية للسـالمة »الماضـي وع
 ل اتفاقية منح  إسراميل فعليًا إدارة السجون ومخافر الشرطةل فضاًل عن معابر الحدود.«العامة

ووظف  إسراميل لبراتها في بناء حدار الفصل العنصري والحدود المكهربة مع دو  الجوار وهقلتها إلى الواليات 
« بوينـ »اإلسـراميلية حـدار الحـدود مـع المكسـي  بالتعـاون مـع  ـركة « ألبرت سيسـتمز». إذ تبني  ركة المتحدة

ايميركية. كتل  وقع عمدة بلدية القد  التي لار مدهنة لو  أهجلو  ايميركية بصحبة وفد أمني كبيرل عقدًا 
فــي أمســتردامل ونــو مــن أك ــر ضــخمًا لإ ــرا  علــى ايمــن فــي مطــار المدهنــة. أمــا مطــار ســخيبو  الهولنــدي 

 مطارات أوروبا هشاطًال فهو لاضع منت وق  بعيد إلدارة  ركة أمنية إسراميلية لاصة.

«. غيـر النااميـة»وأطلق  إسراميل املة عالمية لوضع قواهين لاصة بقواعد اال تباق في الحرول مع القـوات 
يــات المتحــدة وتــنام مــمتمرات اقوقيــة فــي نــتع الحملــة تعتمــد علــى منامــات تابعــة للمحــافاين الجــدد فــي الوال

وننـاق مـمتمر ثالـب مماثـل « لوفـاهر»الجامعات. فرع  مـمتمرين سـابقين فـي كـل  مـن لنـدن وبـاريد تحـ  اسـم 
اســــتخدام القــــاهون كســــالم ضــــد دو  بري ــــة م ــــل »يعقــــد فــــي هيويــــورق. كاهــــ  الغايــــة منهــــا البحــــب فــــي كيفيــــة 

هســتطيع تنايــف اســم إســراميل وتحويلهــا إلــى ضــحيةل فنهنــا هســتطيع  إذا كنــا»وننــا يقــو  نالبــار  «!!. إســراميل
تطهيــر أي كــان فــي العــالم. فــي اــرل غــزة لــم يكــن ننــاق قوتــان تتصــارعانل وبالتــالي ال تجــول تســميتها اربــًا. 

 «.وعندما هحلل  ن  ارل على أناٍ  أو دالل أايامهم فنههم هتحولون فورا إلى الطر  الشرير
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رول اإلســـراميلية المقبلـــة لـــن تســـتخدم فيهـــا إســـراميل القنابـــل العنقوديـــة والفوســـفور ايبـــي  ويـــره نالبـــار أن  الحـــ
واليوراهيـــوم المنضـــب وســـالم الـــدايم واســـبل بـــل أيضـــًا الحشـــرات اإللمتروهيـــة الدقيقـــة (بتقنيـــة النـــاهوم الفتاكـــةل 

طريقهــال فضـاًل عــن وأقـراب المنا ــير (حمـع منشــارم التـي تســقا بـااال  مــن الطـامرات فتقطــع كـل  ــيء فـي 
الطــامرات بــدون طيــار التــي تقــت  الصــواريا فــي ايمــاكن التــي يصــعب علــى الطــامرات بلوغهــا. كــل  ذلــ  فــي 

 ايماكن المأنولة كأندا  مشروعة.

وإذا كــان نالبــار ال هــره أن ننــاق اربــًا ليضــ  فــي غــزةل إال أه ــ  هــره أن  قــوه المجمتــع المــدهي علــى أ ــكالها 
هاام فصل عنصري... و طب الدولـة الفلسـطينية فعليـًا عـن »اإلسراميلي المتم ل بنقامة  منع  إهجال المشرول

مستعدة السلطة الفلسطينية لقبول ل و(الرميد اسنيم مبارق فـي مصـر مسـتعد لدعمـ  مـع »مشرول «. الخريطة
حـور  بــو . اإلدارة ايميركيـة. كــل  ـيء كــان معـدًا بــأن هوقـع الجميــع بموحـب لطــة أهـابوليد فــي ههايـة عهــد 

 «.لمن   فشل بسبب مقاومة المجتمع المدهي

لـــتي مـــن هاايـــة الـــره تمشـــف فضـــامح الشـــركات الخاصـــة اإلســـراميلية ذات الطـــابع ايمنـــي والعســـكري الـــدور ا
عســكرييها وأمنييهــا الســابقين عبــر العــالمل فــي ميــادهن التجســد واالغتيــاالت ر تضــطلع بــ  إســراميل بواســطة كبــا

المعرفيـة والعسـكرية. ويمتـد نـتا الــدور مـن تقـديم هـد المسـاعدة ي ـد ايهامـة االســتبدادية  والمعلومـات والتقنيـات
والقمعيــة والدمويــة فــي المنطقــة والعــالم إلــى التعــاون مــع أحهــزة مشــبونة مواليــة فــي أوروبــا وأميركــا وافريقيــا. وقــد 

ينســن  تشــنغويزل فــي المحــاكم ســلط  القضــية التــي رفعهــا رحــل ايعمــا  البريطــاهي مــن أصــو  إهراهيــةل دوليينف
اإلسراميلية ضد  ركة "بالق كيول" اإلسراميليةل الضوء على هشاط مك ف يقوم ب  نـمالء ايمنيـون والعسـكريون 

 المتقاعدون بغطاء رسمي و ب  رسمي من الممسسة الحاكمة.

بفضامح فـي أوروبـا. بـل  لم تمن تل  المرة ايولى التي هرتبا فيها اسم  ركة التجسد اإلسراميلية "بالق كيول"
كاهــ  تقــارير ســابقة قــد أ ــارت إلــى أن عناصــر الشــركة عملــوا علــى إابــاط االتفــا  النــووي مــع إهــران والتشــهير 
برميد سلطة مكافحة الفسـاد فـي روماهيـا. تشـنغويز ونـو مليـوهير عقـارات كـان مـن أكبـر المسـانمين فـي  ـركة 

ليتيكا"ل والتي تعتبر الشركة ايم للشركة اإلسراميلية المتكورةل كان البياهات (استخباراتم ايميركية "كامبريد  أها
قد لعب دورا بارلا في المراال التأسيسية لشـركة االسـتخبارات التجاريـة اإلسـراميلية الم يـرة للجـد ل وقـدم التمويـل 
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ل مطالبـــا الحيـــوي لتأسيســـهال قبـــل أن يختلـــف معهـــال ويقـــدم دعـــوه ضـــدنا بتهمـــة االاتيـــا  وغيرنـــا مـــن الجـــرامم
بتعويضــ  بمبلــ  مليــون حنيــ  إســترلينيل فــي قضــية اايــ  بقليــل مــن التغطيــة اإلعالميــةل وتمــ  تســويتها فــي 

 ههاية المطا  لار  أروقة المحكمة.

لى أك ر من  ركة إسراميلية تنشا في إاو  الموضول في تقرير موسع أ ار موقع "تايمز أو  يسراميل" التي تن
مــا هقلتــ  "هيويــورق تــايمز"ل وأيضــا "وو  ســتري  حورهــا " فــي أيــار الماضــيل بــأن تلــ  المجــاالتل مشــيرا إلــى 

غـــرول"ل وذلـــ  فـــي إطـــار -مكتـــب التحقيقـــات الفيـــدرالي "إ  بـــي شي" يحقـــي مـــع  ـــركة إســـراميلية تـــدعى "ســـاي
تحقيــي روبــرت مــولر الخــاب بالمستشــار اــو  التــدلل غيــر القــاهوهي المزعــوم فــي اهتخابــات الرماســة ايميركيــة 

ة ألـــره بحســـب وفـــي النـــرويج اهطلقـــ  املـــة مقاطعـــة للميـــان الصـــهيوهي تشـــتد تـــارة وتخـــف تـــار . 2016عـــام ل
حــل أة االســراميلية الخاصــة بالــتات مــن عــوام الماضــية تحركــات ضــد الشــركات ايمنيــالاــرو . وقــد  ــهدت اي

كات يههــا تمــار  مقاطعتهــا. وعمــل المتضــامنون النرويجيــون مــع الشــعب الفلســطيني علــى التشــهير بهــتع الشــر 
 اإلرنال على الشعب الفلسطيني وعلى ايسره الفلسطينيين في سجون االاتال  الصهيوهي.

عقــدا مــع الشــرطة  -ونــي "ميــر ســكيورتي"-أبرمــ  إاــده  ــركات إســراميل ايمنيــة الخاصــة  1999فــي عــام 
مراقبــة فــي البلــدة القديمــة اإلســراميلية إلهشــاء همــوذ  المدهنــة اامنــةل ايــب هصــب  هحــو ألــف كــاميرا للرصــد وال

بالقــــد  المحتلــــةل ليصــــبح النمــــوذ  أيقوهــــة دوليــــة. وبعــــد سلســــلة الهجمــــات اإلرنابيــــة التــــي ضــــرب  العاصــــمة 
ل  رع  الحكومة نناق في محاكـاة همـوذ  إسـراميل للمدهنـة اامنـة فـي كافـة أهحـاء 2007البريطاهية لندن عام 

محـــل تجـــاري مـــن كـــاميرا ترصـــد وتراقـــب المـــارة علـــى مـــدار الـــبالدل فـــال يكـــاد يخلـــو  ـــارل أو محطـــة قطـــال أو 
ة الخصوصــية  ــالعــالم. وبحســب تقريــر صــادر عــن ني الســاعةل وســريعا اهتشــر النمــوذ  فــي م ــات المــدن اــو 

 ـركة مراقبـة إسـراميلية  27ل فنن ننـاق 2017في شل  -وني مجموعة رقابية تهتم بالمراقبة الحكومية-الدولية 
وتعــد نــتع أعلــى هســبة  ــركات مراقبــة إلــى عــدد الســكان فــي العــالم. وتســعى إســراميل  تقــدم لــدماتها للحكومــةل

للتـــرويج لهـــتع الشـــركات عبـــر المـــمتمرات التـــي تعقـــدنا بصـــورة دوريـــةل وال تشـــكل نـــتع الشـــركات الخاصـــة رادفـــا 
تصــدر بــرامج ل بــل إههــا تشــكل أاــد روافــد االقتصــاد اإلســراميلي  فهــي اتيــا واســتخباراتيا إلســراميل فحســبمعلوم

 % من قيمة الصادرات اإلسراميلية.5بقيمة لمسة مليارات دوالر سنويال بنسبة 
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 الشركات االمنية االسرائيلية الخاصة والعالم العربي: - 2

ـــيم عالقـــات  ـــة التـــي ال تق ـــدو  العربي ـــين إســـراميل وال ـــادرًا مـــا تناولـــ  الصـــحافة اإلســـراميلية العالقـــات الســـرية ب ه
على الدوامل كان المعبرر لمنع هشر أي أموٍر من نـتا النـول الحفـال علـى همـا عالقـات كـان دهبلوماسية معها. و 

وال هزا  يعتبر استراتيجيًا. ولمن الصحافة اإلسراميلية كاه  أاياهًا تستند إلى ما هنشـر فـي الخـار ل سـواًء كاهـ  
نــتا الموضــول. وفــي الماضــيل تقـارير صــحافية أو كتابــات ال تخضــع للرقابــة اإلســراميليةل لتنشــر قصصــًا اــو  

كان التركيز على كل من ايردن والمغرلل ولمن في ااوهة ايليرة اهتقل مركز ثقل القصص السـرية إلـى دو  
الخليج العربي عامةل وإلى المملمة السعودية لاصة. وفي تنافد مهين وواضح على بناء تحالف مع اسـراميلل 

لــى االســتعاهة بم ــات العناصــر مــن إالســعودية عمــدت الدواــة  ابيــةبــين مشــيختي قطــر واالمــارات والمملمــة الون
قامـــة  ـــركة لاصـــة لحفـــس ايمـــن والتنســـيي فـــي مشـــيخة قطـــر لحمايـــة ايمـــن االســـراميلية المتقاعـــدهن إل أحهـــزة

 المشيخة من أية أاداث أو تفجيرات وأعما  عنف.

ومحطـــات ضـــا الوقـــود ومراكـــز  وقالـــ  مصـــادر اعالميـــة أن نـــمالء العناصـــر هنتشـــرون فـــي المـــدن والمطـــارات
 تصدهر النفا واو  قصور االمير تميم والعاملة الحاكمة في الدواة.

وأ ــارت المصــادر الــى أن الشــركة هرأســها حنــرا  ســابي فــي حهــال أمنــي اســراميليل وهفــتت نــتع الشــركة هصــب  
وتشـر  علـى حهـال  كاميرات في أاياء العاصمة القطريةل ويقوم ضباط منها بـالتحقيي مـع متهمـين ومشـبونين

الشرطة القطريل في اين تقع المطارات تح  اماية ورقابة نتع الشـركة ايمنيـة التـي تتقاضـى م ـات المالهـين 
من الدوالرات سنويال هتكر أن المشيخة القطرية ترتبا باسراميل بعالقات قوية في كل الميادهن ولاصـة الميـدان 

 ايمني.

إسـراميلي موضـول إ ـارات رمـيد الحكومـة اإلسـراميلية بنيـامين هتنيـانو  وفي نتا اإلطارل تنـاو  أك ـر مـن معلـي
للمبادرة العربية باعتبارنا هوعـًا مـن مغاللـة السـعودية والـدو  الخليجيـة بقصـد إلـرا  عالقـات التعـاون مـن السـر 

بيــرة فــي   "مــن الناايــة الاانريــة تبــدو الهــوة كهوســي ميلمــان« معــاريت»منــي فــي إلــى العلــن. وكتــب المععل ــي اي
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المواقف السياسية بـين إسـراميل والسـعوديةل ايـب تعلـن ايليـرة أههـا لـن توافـي أبـدًا علـى تطـوير عالقـات علنيـة 
ت مـر ال يمنـعل اسـب منشـورالمـن اي". وأضا   "ومفتواة مع إسراميل قبل توفير اٍل للنزال العربي اإلسراميلي

منـت بضـع سـنواتل وتسـارع  فـي ااوهـة االليـرة. فـي هـوال مختلفـة تتواصـل أأحنبيةل وحود اتصاالت سرية من 
أساسهال توحد نتع االتصاالت في الفمر السعوديل التي ل  مصلحة مشتركة مع اسراميل. والمصلحة المركزيـة 
نـي الخصـومة مـع إهـران. فالسـعوديةل م ـل اسـراميلل تخـا  مـن إهـرانل ومـن برهامجهـا النـووي المتطـور ـ الـتي 

ـ ومن محاولتها توسيع هفوذنا في الشر  االوسال إثارة ايقلياتل دعمهـا « اافة النووي »اوقف االيًا في درحة 
 ."رل في سوريا الى حاهب هاام االسدلمنامات ارنابية م ل ازل هللا وتدللها في الح

سبي أن تحدث  منشـورات أحنبيـة عـن أن رمـيد الـولراء السـابي اههـود اولمـرت التقـى فـي »وأضا  ميلمان أه  
ثــات مــع مســمولين ســعودهين. وهشــر أن راســاء للموســادل بمــن فــيهم م يــر دغــانل التقــوا مــع هاــرامهم مــن محاد

السعودهين. وإذا كاه  نتع المنشورات صحيحةل فنه  يمكن التقدهر بأن رميسي الموساد اللتهن حاءا بعد دغان ـ 
ءات. وأاـد  لـن يسـقا مـن كرسـي  ن هواصـال نـتع اللقـاأن ـ يمكنهما فـي ظـرو  معينـة تامير باردو ويوسي كوني

 «.إذا تبين بأن هتنيانو ايضًا ها  ساعات هوعية مع لعماء سعودهين

التعـاون »مملرًا ما هشرت  من هبأ عن اسراميل والسعودية بعنوان « اهتلجند اوهالهن»وهقل عن المجلة الفرهسية 
ية والسـعودية تعمـل علـى هحـو مشـترق احهـزة االسـتخبارات االسـراميل»وفي عنوان فرعـيل حـاء أن «. يصبح فنياً 

وبحسب النبأل فنن «. منت بضع سنوات. ولمنها قررت مملرًا االرتباط في المجا  االستخباري االلمتروهي ايضاً 
 «.موظفين كبارا من االستخبارات العامة طلبوا مملرًا المساعدة من اسراميل لتحسين قدراتهم الفنية»

لســعودي الجنــرا  لالــد بــن علــي اميــدانل الــتي هتمتــع بمكاهــة وليــر فــي ويقــف علــى رأ  حهــال االســتخبارات ا
اكومــة الريــاض. وكــان الملــ  ســلمان عي نــ  فــي منصــب  قبــل ســنة وهصــف الســنةل كجــزٍء مــن سلســلة تعيينــات 

الســعودية معنيــة أساســًا بحلــوٍ  »ل فــنن «اهتلجــند أوهالهــن»حدهــدة للمــوالين لــ  فــي مناصــب أساســية. وبحســب 
ا  االعتـــراض والســـابير االســـتخبارتل وكـــتا برفـــع مســـتوه قـــدرات القيـــادة والـــتحكم فـــي مراكزنـــا متطـــورة فـــي مجـــ

 «.العملياتية
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تِّـب ننـاق ايضـًا بـأن  أصـبح رسـميًا أك ـر فـي السـنوات ايليــرةل وال »بــين الـدولتين « التعـاون المعلومـاتي»كمـا كع
 «.سيما في اي هر الماضيةل وذل  بسبب لو  الدولتين من إهران

المهند  في الجاهـب االسـراميلي للعالقـات الوثيقـة نـو تـامير بـاردول رمـيد »ل فنن «اهتلجند أوهالهن»حسب وب
ولارة الدفال االسراميلية تسمح لشركات اسراميلية بعرض عتـاٍد علـى الريـاضل »كما كتب بان «. الموساد السابي

 «.وال سيما في مجا  الطامرات غير المأنولة وتمنولوحيا الصواريا

مهنــد  فــي »هــ  ألمــواطن أميركــي وصــف ب 2015ال ــاهي ويــتكر النبــأ المــوت فــي ظــرو  غامضــة فــي كــاهون 
وكـان ريتشـارد كـارمر ابـن الخمسـين «. لـر  التعـاون الـى النـور»عقاب  أ ل في «البي  لألحهزة االلمتروهية ركة 

اإلسـراميلية. وقـد تـوفي فـي « إلبيـ »ل  ـركة فرعيـة اميركيـة لشـركات «كولسمن»عامًا من هيونمشاهر يعمل في 
كيلـومتر عـن العقبـة وايـالت. فـي تبـوقل هوحـد المطـار  200فند  في مدهنة تبوقل التي تقـع علـى مسـافة هحـو 

العســكري الســعودي االقــرل الــى اســراميل. وبــزعم الســلطات الســعوديةل فــان كــارمر اهتحــرل ولمــن ابنــاء عاملتــ  
 هنفون نتا االدعاء.

ي صلة أأه  لم يكن لزيارة ووفاة كارمر  سبولنتا اي« إلبي »متحدث بلسان  ركة الوكتب ميلمان أه  علم من 
 الشركة ايميركية.« إلبي »التي بدأ قبل أن تشتري « تاو»بنسراميلل واه  كان مرتبطا بمشرول صواريا 

اإلسـراميلية قامـ  فـي تقريـر لهـا عـن أن الشـركات ايمنيـة  2008كشف  صحيفة نـ،رتد اإلسـراميلية منـت العـام 
بأهشطة أمنية واسعة النطا  في بع  الدو  الخليجيةل وصل  قيمتها لعشرات مالهين الدوالرات. و ـمل  نـتع 

تقــديم إر ــادات بشــأن تفعيــل أهامــة أســلحة متطــورةل والتــزود بالعتــاد االســتخباريل  -وفقــا للصــحيفة-ايهشــطة 
عمليـــات ااتجـــال الرنـــامن أو االهقالبـــات أو محـــاوالت  وتـــدريب الجنـــود المحليـــين علـــى امايـــة الحـــدودل وإابـــاط

ااــتال  اينــدا  اإلســتراتيجية كالمنشــ،ت النفطيــة. واكــد ضــابا الشــاباق الســابي لي ــور أكــرامن أن نــتا التعــاون 
ايمنــي بــين إســراميل والــدو  العربيــة موحــود منــت ســنوات طويلــةل ســواء عبــر  ــركات لاصــة أو عبــر ايحهــزة 

ية الرسميةل الفتا إلى أن الشركات اإلسراميلية الخاصة تقدم لدمات في مجاالت أمنية متعـددةل ايمنية اإلسراميل
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بــــدءا مــــن تــــوفير امايــــة الشخصــــيات أو امايــــة رحــــا  ايعمــــا ل إضــــافة إلــــى امايــــة الممسســــات كالمصــــاهع 
 والممسسات الحكومية.

ن فأ ـار إلـى أن ايمـر تطـور إلـى أما محلل الشمون العسـكرية فـي صـحيفة "هـديعوت أاروهـوت" روهـين بيرحمـا
تعاون استخباراتي بين إسراميل وعـدة دو  فـي الشـر  ايوسـال مشـددا علـى أن حـزءا كبيـرا مـن النجااـات التـي 

ايليــرة مــن اغتيــاالت وعمليــات تفجيــر وعمليــات تصــفية وكافــة أهــوال  15تنســب لجهــال الموســاد فــي الســنوات 
 اميل ودو  عربيةل وفي ما هلي بع  التفاصيل المهام هتج  عن التعاون ايمني بين إسر 

مـــع مـــرور الوقـــ ل لـــم تقتصـــر الخـــدمات اإلســـراميلية علـــى بيـــع بـــرامج التجســـد للحكومـــات العربيـــة أو امايـــة 
الشــركات اإلســراميلية لــبع  الممسســات واينــدا  اإلســتراتيجية  بــل اــرب العدهــد مــن الــدو  العربيــة كمصــر 

ــــدرل فــــي واإلمــــارات والســــعودية وايردن وإ ــــى إرســــا  طــــالل وضــــباط مخــــابرات للت ــــيم كردســــتان العــــرا  عل قل
ايكاديميـــة ايمنيـــة اإلســـراميلية للحمايـــةل ال ســـيما فـــي مجـــاالت الهـــاكر وامايـــة الشخصـــيات والحـــدود ومحاربـــة 
اإلرنال. وأقر هامب رميد ايركان اإلسـراميلي ايسـبي حوليـت إدريـان بوحـود تعـاون أمنـي رسـمي بـين إسـراميل 

  عربيــةل مــن بينهــا الســعوديةل قــامال "يمكــن أن هســمي نــتا التعــاون "التحــالف صــام "ل وال يعنــي ذلــ  أهنــا ودو 
تحالفنا بشكل مفتومل ولمن نناق تعاوها وتنسيقا وتفانما في عدة مجاالت أمنيةل من بينها مكافحـة "اإلرنـال"ن 

ل ونــي واــدة االســتخبارات اإلســراميلية 8200فمــع تنــامي دور الشــركات ايمنيــة اإلســراميليةل هبــرل دور الواــدة 
المسمولة عن التجسد اإللمتروهي وف  الشفرة وقيـادة الحـرل اإللمتروهيـة فـي الجـي  اإلسـراميليل ايـب هوظـف 
ضباط تل  الوادة لبراتهم بعد اهتهاء لدمتهم العسكرية في تأسيد  ركات لاصة بهم أو تولي مناصـب عليـا 

  العاملة في مجاالت المراقبـة والتنصـ ل والم يـر مـنهم ال تنقطـع صـالتهم في  ركات أمن لاصةل ال سيما تل
 بالوادةل وفي ما أكدت  رميسة ني ة الخصوصية الدولية الرا الراروق.

في أن الشركات اإلسراميلية التي تبيع برامج الحماية والتجسد على  -ي لبراء أمنيينأر وفقا ل-وتممن الخطورة 
كـد أعلـى تلـ  المعلومـات بشـكل مبا ـرل و تمون قادرة تقنيا على التجسد والحصو   االتصاالت للدو  العربيةل

الخبير في ايمن القومي اإلسراميلي فادي هحا  أن التعاون مع تل  الشركات لطـر كبيـر علـى ايمـن القـومي 
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ات تقـــوم العربـــيل ين الـــدو  التـــي تشـــتري نـــتع الخـــدمات ال تألـــت بعـــين االعتبـــارل أو ال تهـــتمل أن نـــتع الشـــرك
 بالترا  أمني لممسساتها.

بال مهم اللترا  ايمن القومي فـي الـدو  العربيـةل التـي ال تبنـى  - بدون    -د على أن نتع الشركات و د  
ذكـرت المنامـة على مفهوم الممسسات ايمنيةل وإهما تبنى على مفهوم  ركات لاصة تخدم مصلحة الناـام. و 

تعمـل فـي العدهـد مـن دو  العـالم ” مـاكد“أن  ركة أمنية إسراميلية تسـمى  العربية لحقو  اإلهسان في بريطاهيال
وتستفيد من ايسوا  العربية واإلسالميةل وتقدم في الوقـ  هفسـ  لـدمات للجـي  االسـراميلي فـي السـجون وعلـى 

 الحواحز وفي مدهنة القد .

مسســــات ايمنيــــة علــــى هــــد ضــــباط ســــابقين فــــي الم 1996وقالــــ  المنامــــة إن  ــــركة مــــاكدل تأسســــ  عــــام 
والعســكرية اإلســراميليةل مــن أبــرلنم المــدهر التنفيــتي للشــركة (هعــوم  ــيلرم الــتي عمــل بالواــدات الخاصــة فــي 

عامـــال و(درور رافـــيم مـــدهر المعلومـــات وإدارة المخـــاطر بالشـــركة الـــتي لـــدم فـــي  12الجـــي  اإلســـراميلي لمـــدة 
مليــات بالشــركة والــتي لــدم فــي حهــال الشــاباق ســنواتل و(كينــون  ــاارم مــدهر الع 5الجــي  اإلســراملي لمــدة 

وولارة الخارحية االسراميليةل و(داهييل هيسمانم مدهر استخبارات إقليمي في الشركة والتي لدم في واـدة النخبـة 
ســنوات وال هــزا  ضــباط ااتيــاط هشــطاء بواــدة اإلســتطالل الشــماليةل و(إيــا  بــن  ــااو م  3لإســتطالل لمــدة 

الشركة في الهند. واضاف  أن  ركة ماكدل التي يقع مقرنا الرميسي في اسراميلل افتتح  المدهر التنفتي لفرل 
مع مرور الزمن مقرات لها فـي افريقيـال وتحدهـدًا فـي مدهنـة الغـو  النيجيريـةل وفرعـًا فـي أوروبـا بمدهنـة فيتشـنزا 

بتجنيـد ضـباط محليـين عملـوا  ما  إيطاليال كما تنشا في شسيا عبر فروعها في مدهنة مومباي الهنديةل وتقـوم 
في الممسسات ايمنية والعسكرية ولاصة الـتهن هنتمـون إلـى دو  اإلتحـاد ايوروبـي لسـهولة تـنقلهم وتقـبلهم فـي 

 دو  العالم وعلى وح  الخصوب في الدو  العربية.

تسـتهد  الـدو  العربيـة واإلسـالمية "ن في بريطاهيا إلى أن  ركة مـاكد  ارت المنامة العربية لحقو  اإلهساأو 
م لــراما دهناميكيــة لعــدد مــن الــدو  العربيــة  فـي هشــاطها تحــ  غطــاء تــوفير راــالت شمنــ  لرحــا  ايعمــا ل وتقــد 
تبين فيها المواقع الحساسة ومراكز الشرطة والمواقع العسـكرية والسـفارات وغيرنـا مـن ايمـاكنل ومـن بـين الـدو  
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ــــة التــــي تركــــز عليهــــا الشــــ ــــة ومصــــر والعــــرا  وتــــوهد العربي ــــيج العربي ــــا ركة دو  الخل والمغــــرل والجزامــــر وليبي
 ."وفلسطين

عــدت دراســة لتقيــيم عمليــة إلــالء ســيام أميــركيين فــي مصــر بالتعــاون مــع "أ قالــ  إن  ــركة ايمــن االســراميلية و 
لالء م ات ووظف  لبرتها في عمليات سابقة إل حهات أمنية وعسكرية مصرية مع اهطال  االاتجاحات فيهال

 ."دو  الشر  ايوسا و ما  أفريقياالوافدهن ايحاهب إلى 

مراحعــة مــوقفهم مــن "العــالمين العربــي واإلســالمي إلــى  ودعــ  المنامــة العربيــة لحقــو  اإلهســان المســمولين فــي
 ."مل في أراضيها أو تغ  الطر  عنها ركة ماكد لمون دولهم ما تزا  تسمح لها بالع

عـــن  ـــركة أمـــن "إســـراميلية" تحـــر  العدهـــد مـــن الممسســـات العربيـــة وتقـــدم الحـــرا   وتمشـــف  معلومـــات لطيـــرة
حــي فــور "ربــي مــن مـراك  للبحــرينل وأن  ـركة الشخصـيين لم يــر مـن المســ ولين العــرل علـى مــده الـوطن الع

كة م ايمنيـة التـي تنتشــر فـي العــالم العربـي تســاهد االاـتال  "اإلســراميلي". ويشـار إلــى أن نـتع الشــر G4S( "إ 
نـي المسـمولة عـن امايــة السـجون اإلسـراميلية وتــزود اإلاـتال  بـأدوات التعـتهبل  كمــا أههـا متورطـة بنهتهاكــات 
واسعة ضد ايسـره الفلسـطينيين. وبحسـب صـحيفة "غلـوبد" اإٍلسـراميلية المعنيـة بالشـأن اإلقتصـاديل فـنن نـتع 

نــا بالمنطقــة لاد بنســبة أك ــر مــن عشــرة الشــركة تقــدم لــدمات أمنيــة فــي مختلــف الــدو  العربيــةل كمــا أن وحود
 بالم ةل كما أهها تعمل في مطار دبي الدولي ولها فرول في دو  مجلد التعاون.

ــة بالشــمون االقتصــادي ةل  "اإلســراميلي ة"ل دتقريــر للشــركةل كمــا أفــادت صــحيفة غلــوب ويمكــد أاــدث  ن أالمختص 
تواحـ  الشـركة تحـديات بسـبب هقـص " التقريـر  تحقي همـوا عضـويا ممتـالا فـي الشـر  ايوسـا. ويضـيفالشركة 

فــي توريــد العمالــة وبي ــة ايعمــا  بشــكل عــام فــي دبــــــيل التــي أث ـــــــرت علــى أعـــــمالنا التجاريــة فــي مجــا  أهامــة 
 . "مات ايمنية لال  اياداث المهمةايمنل لمنها هجح  في الفول بعقود (م ل مطار دبيم وفي تقديم الخد

ات عـــن أن  نـــتع الشـــركة تقـــدم لـــدمات أمنيـــة فـــي مصـــر وايردن والمغـــرلل ولـــدمات لاصـــة وتمشـــف المعلومـــ
ـــة قاطعـــة علـــى دورنـــا فـــي مســـاهدة  ـــة المتحـــدةل وظهـــرت أدل للمطـــارات فـــي العـــرا  وكردســـتان واإلمـــارات العربي

رسمي على ال’ إسراميل" G4S‘االاتال  "اإلسراميلي" غير الشرعي للضفة الغربيةل ونو ما همكدع موقع الشركة 
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اإلهتره  التي همكد بأهها تعمل في سجون هوحد فيها سجناء أمنيونل اتضح أههم سجناء سياسيون فلسطينيونل 
ـــ ســجين سياســي  2200إذ تــتحكم نــتع الشــركة بأهامــة أمــن وغــر  المراقبــة المركزيــة فــي ســجن (كتســيعوتم ب

ســــجين سياســــي  500مــــن ســــجينل وســــجن (دامــــونم بــــأك ر  1200فلســــطينيل وســــجن (مجيــــدوم بــــأك ر مــــن 
فلســطيني ومحتجــزين غيــر  ــرعيين مــن الضــفة الغربيــة المحتلــةل وتركيــب أهامــة دفــال علــى الجــدران المحيطــة 

سجين سياسي فلسطين. وقد  1500بسجن (عوفرم بالضفة الغربية قرل مستوطنة (غيفاترهيفمل ايب يحتجز 
نبية الخاصة في بلدان عربيةل ومنها نـتع ات ر مسمولون عرل في مجا  ايمن من لطورة  ركات ايمن ايح

الشركات ذات العالقـة مـع "إسـراميل"ل ممكـدهن أههـا تعمـل ضـمن عالقـات متميـزة مـع الميـان "اإلسـراميلي" وتـوفر 
الغطاء يهشطتها التجسسيةل وقالوا إه ها أ ب  بكتامـب سـرية وحواسـيد مـدربين ومنامـينل ايـب تجنـد حنـراالت 

ا للعمل في الشركةل كما أن الشركة تحافس على السرية التامـة وتجبـر المـوظفين الـتهن الجي  "اإلسراميلي" سابق
يعملـون فيهـا علـى التوقيــع علـى اتفـا  لطــى يعمنعـون بموحبـ  مــن اإلفصـام عـن طبيعــة عملهـم أو عـن مكاهــ ل 

لمتمــان فــي وأن الشــركة "اإلســراميلية" أقامــ  فرعــا لهــا فــي مدهنــة نرتســليال  ــما  تــل أبيــبل وتعمــل تحــ  طــي ا
 سويسرا بسبب سياسة اإلعفاءات الضريبية المتبعة نناق. 

ضمنا في تقرير هشرت  مملرا بعمـل  ـركة أمـن إسـراميلية فـي بعـ  دو   "هديعوت أاروهوت"واعترف  صحيفة 
ــال وهشــرت الصــحيفة صــورا لمــدربين  الخلــيج لتــدريب وتأنيــل مقــاتلين واــرا  ابــار الــنفا ومواقــع اساســة أمني 

ليين" تحـــ  أســـماء أوروبيـــة وغربيـــة مســـتعارةل لشـــية اهمشـــا  نـــويتهم "اإلســـراميلية" وتعـــري  ايـــاتهم "إســـرامي
 للخطر. 

وقال  الصحيفة إن  المدربين نم من لريجي الوادات القتالية فـى حهـال ايمـن العـام ( ـاباقم وواـدات النخبـة 
وذكـرت الصـحيفة أن المـدربين يصـلون إلـى عامـا.  25القتالية في الجي  "اإلسـراميلي" وتبلـ  أعمـارنم اـوالى الــ

إاده دو  الخليج العربية من مطار بن غوريـون فـي اللـد مـرورا بعمـان أو أهطاليـال الفتـة إلـى أن عمـل الشـركة 
كان بمعرفة ومصادقة ولارة ايمـن "اإلسـراميلية"ل وأهـ  تـم إههـاء نـتا التعاقـد مـع الشـركة "اإلسـراميلية" ههايـة العـام 

ـــادات  ـــدهدة لهـــال لشـــية مـــن أدوار تجسســـية لهـــال فيمـــا قالـــ  صـــحيفة الماضـــي فـــي ظـــل ا ’ كالمالليســـ ‘هتق
االقتصادية "اإلسراميلية" ان اجم ايعما  التي تنفتنا الشركة في الدو  العربية وفي دو  ألـره فـي العـالم بلـ  
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مغربيــة مــملرا نيــأة ومنامــة اقوقيــة  14  بــم اــوالى ســبعة مليــارات دوالر. وطال2009فــي عــام وااــد (عــام 
ــد أه هــا ثــاهي أكبــر  ــركة لاصــة عالميــال بعــد  ــركة G4Sبطــرد نــتع الشــركة ( م اإلســراميلية" مــن المغــرل. ويععتق 

مطــارا فــي العــالمل ويتــولى عناصــرنا وظيفــة رحــا   150(والمــارتمل ونــي تتــولى مســمولية ايمــن فــي أك ــر مــن 
ل ولهـا عمليـات فـي 2012فـي أولمبيـاد لنـدن عـام  ـرطة فـي بريطاهيـال ونـي  ـركة الخـدمات ايمنيـة ايساسـية 

ألـف موظـف. وتمشـف وسـامل االعـالم تباعـًا  50مالهين دوالر يعمـل بهـا  410المنطقة العربية تتجاول قيمتها 
اجم التعاون الوثيي بين سلطات أبوظبي وأحهزة االستخبارات اإلسـراميلية أو الشـركات الرقميـة التابعـة لهـال ب يـد 

اهتقل مملرًا إلى السعودية بعد تصدُّر ولي العهدل محمد بن سـلمانل المشـهد السياسـي بالمملمـة  أن نتا التعاون 
واتباع  سياسة مقاربة لولي عهد أبـوظبي محمـد بـن لاهـد فـي "قمـع" معارضـي سياسـات  دالليـًا ولارحيـًال اسـبما 

ايمنية في أبوظبي كان هدار من  تصف تقارير متعددة. والتعاون بين أحهزة االستخبارات اإلسراميلية والسلطات
للــف المــواليد قبــل ســنوات عدهــدةل لمــن التقــارير الدوليــة والتســريبات التــي ظهــرت لــال  العــامين الماضــيينل 
كشـف  اجـم التـرابا العضــوي بـين أحهـزة ايمــن لـده الطـرفينل ايــب وصـل نـتا التــرابا إلـى السـعودية مــملرًال 

 بعد رفض  من اكوماتها السابقة.

مل أن الســـلطات 2018تشـــرين االو   3كـــد موقـــع "تـــايمز أو  إســـراميل" العبـــري ايربعـــاء (أالســـيا   فـــي نـــتا
السعودية استخدم  تمنولوحيا قرصنة إسراميليةل للتجسد على هشطاء ومعارضين سياسـيين بالخـار ل فـي ظـل 

تعرضـ  الريـاض محاكمات سرية واهتهاكـات اقوقيـة تمارسـها سـلطات المملمـة بحـي معارضـين ومعتقلـي رأيل 
" اإلسراميليةل التـي تتخـت مـن ايراضـي NSOالهتقادات دولية واسعة بسببها. وذكر الموقع العبري أن مجموعة "

المحتلــة مقـــرًا لهــا وتقـــع علـــى ســاال البحـــر المتوســا  ـــمالي "تـــل أبيــب"ل طـــو رت برهــامج "بيغاســـو " الخـــاب 
مقرنا توروهتـو  -كدت  ركة "سيتيزن الل" أتنصُّ . و  واتف التكية إلى أحهزةبالتجسدل ونو برهامج يحو ِّ  اله

ــة باســتخدام التمنولوحيــا اإلســراميلية فــي "التجســد علــى عمــر عبــد العزيــز ( - المنديــة  27أههــا علــى ثقــة كامل
عامًام"ل ونو معارض سعودي طلب اللجوء في كندال وها ا على مواقـع التواصـل االحتمـاعي ويحاـى بشـعبية 

رحها. والمجموعة اإلسراميلية المنتِّجة للبرهـامج الرقمـي قالـ  إههـا ا ـترط  علـى عمالمهـا واسعة دالل كندا ولا
استخدام منتجاتها في مكافحة الجريمة واإلرنال فقال وهف  أي مسمولية عن اهتهاق الحقـو  المدهيـة مـن حهـة 
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قــــوقي أامــــد الحكومــــات باســــتخدام برامجهــــال وذلــــ  بعــــدما كشــــف  تقــــارير صــــحفية أن أبــــوظبي اســــتدرح  الح
ل عـن طريـي البرهـامج هفسـ ل ولـم يععـر  عنـ  أي لبـر لحـد 2017شذار  20منصورل واعتقلت  لار  البالد فـي 

 اان.

وحاء هشر الصحف العبرية عن اجم التعاون بين "إسراميل" والمملمة العربية السعوديةل بعد أن كشف  صحيفة 
د علـى نـاتف أميـر قطـرل  مل عن2018شل  31"هيويورق تايمز" ايمريكيةل الجمعة ( محاولة اإلمارات التجس 

الشــيا تمــيم بــن امــد ش  ثــاهي وأميــر ســعودي وعــدد مــن المعارضــين الســعودهين عــن طريــي الشــركة اإلســراميلية 
 هفسها.

"ل الشـركة المصـن عة NSO-وقال  الصحيفةل بحسب رسامل بريد إلمتروهي مسر بة في قضيتين ضد "إن إ  أو
استعاه  بها أبوظبيل إن مسـمولين باإلمـارات طلبـوا تسـجيل مكالمـات أميـر قطـر الهاتفيـةل  لبرامج المراقبة التي

 باإلضافة إلى تسجيل مكالمات ايمير متعب بن عبد هللال قامد الحر  الوطني السعودي سابقًا.

امل ايـب وأضاف  الصحيفة ايمريكية أن قادة اإلمارات يستخدمون برامج التجسد اإلسراميلية منـت أك ـر مـن عـ
لـوا الهواتـف التكيـة للمعارضـين دالليــًا أو المنافسـين لارحيـًا إلـى أحهـزة مراقبــةل ونـو مـا أكدتـ  مجلـة "فــورين  او 

ل عـن وكالـة التجسـد اإلماراتيـة التـي 2017كـاهون االو   21بوليسي" ايمريكية في تحقيي مطو   هشرت  هـوم 
هشــأت موقعــًا أطلِّــي عليــ  "ايكاديميــة"  إلدارة المجنــدهن تعــدعى "ايكاديميــة"ل ايــب ذكــرت المجلــة أن أبــوظبي أ

 دقيقة من العاصمة. 30اإلماراتيين وتدريبهمل على بععد 

صـــحيفة "هيويـــورق تـــايمز" أكـــدت أن اإلمـــارات دفعـــ  أمـــوااًل طاملـــة لمســـمولين ســـابقين فـــي وكالـــة االســـتخبارات 
تجسد في منطقة الخليجل فضاًل عن التعاون مع م  لمساعدتها على بناء إمبراطورية CIAالمركزية ايمريكية (

 ركة تجسد إسراميلية لإسهام في بناء مناومة مراق بة مدهية. ومن الشركات ايمنيـة اإلسـراميلية التـي تعاقـدت 
م الدوليةل وندفها إقامة  بكة مراقبة مدهية فريدة من هوعها على AGTمعها أبوظبي "إيشيا غلوبا  تمنولوحي" (

م في اإلماراتل من  أهها أن تعخضع كل  خص للرصد والرقابة من اللحاة التي يغادر فيها عتبة مستوه العال
منزل  إلى اللحاة التي يعود فيهال وتأمين اماية مرافـي الـنفا والغـال فـي الدولـةل بحسـب مصـادر مطلعـة علـى 
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صـدرم اإلســراميلي  ل يــاردهن عمليـات الشــركة قالـ  لـــ"ميد  إيسـ  شي". فــي نــتا السـيا  قالــ  معراسـلة موقــع (الم
ليخترمــانل إن  غطــاًء كبيــًرا مــن الســرية هعلقــي بااللــ  علــى العالقــات التجاريــة بــين  ــركاٍت إســراميلي ٍة و ــركاٍت 
ــــال إال أن الشــــ  تجــــاع  ــــرغم أن الحــــدهب هــــدور عــــن عالقــــات تجاريــــة فق ــــتل ل ف ــــد ل ــــٍةل وننــــاق ســــبب حي عربي 

إليـران ملـو  عـن هشـاط  ـركت  الواسـعل الـتي هـنجح ” عرل ماركـ “اإلسراميليين كبير. يكشف مدهر عام  ركة 
ل  غالًبــا بفضــل الســرية تحدهــًدا. وبحســبهال هرتمــز هشــاط ملــو  فــي التجــارة مــع  ــركات مجلــد التعــاون الخليجــي 
باإلضافة إلى ايردن ومصر. وفي أقوال ل تععقـد التجـارة مـع الـدو  العربي ـة تحـ  غطـاء ثقيـل مـن السـريةل اتـى 

حكومــة إالســراميلية لــيد لــدهها معطيــات دقيقــة اــو  اجمهــا. بالنســبة لمجــاالت التجــارة بــين اإلســراميليين أن  ال
والعرلل وفـي أقـوا  ملـو ل تعجـره التجـارة فـي مجـا  التمنولوحيـا والمـواد الصـناعية الخـامل إضـافة إلـى مجـاالٍت 

فلــم يحــس  أيضــا الســما   كيــف بــدأت  ســري ٍة ألــره. لــم يكــن نــتا الســما  نــو الوايــد الــتي ااــي بنحابــة قصــيرةل
ايلبــــار بــــين "بــــل تضــــمن  العبــــارة عــــن طريــــي تناقــــل أعمالــــ  التجاريــــة مــــع العــــال م العربــــي؟ بنحابــــٍة موســــعٍةل 

 ."اي خاب

تشــدهد الموقــعل فــنن  العــرل نــم الــتهن هتوحهــون ويبــادرون أك ــر. بالمعقابــلل هتغلــب  ســببح الدنشــةل مــن لمزيــدٍ 
أعوامل هتعرض في  8لده اإلسراميليين. وبما أن  ملو  يعمل في نتا المجا  منت  الخو  على اب االستطالل

أايان ك يرة إلى صعوبة في عقد صفقات بسبب الشكوق طويلة السنوات بين اإلسـراميليين والعـرل. فمـن حهـةل 
عمالها إلى نـتع نناق  ركات إسراميلية منتجاتها مالممة للبيع في الدو  العربيةل ولمنها ليس  مستعدة إلرسا  

ل وبات  ترغب في  "التمتع"ل نناق  ركات إسراميلية هجح  بـ الدو ل ومن حهة ألره  بالتجارة مع العالم العربي 
 عقد المزيد من الصفقات مع .

ــعل ولمــن ملــو  يقــو  إن  نــتا هــمثر  وتــابع  تــمثر اياــداث الدبلوماســي ة وايلمــات السياســي ة فــي هشــاطات المجتم 
فــي الصــفقات الجدهــدةل لمنهــا ال تــمثر فــي الصــفقات الجاريــةل موضــًحا أه ــ  رغــم عــدم االســتقرار  بشــكٍل أساســي ٍ 

هتابع عملنا التجاري أثنـاء "السياسي  في الشر  ايوسال فنن  اجم هشاط  ركت  شلت بااللدياد سنوًيال وأضا   
ـــــد واســـــا ل لـــــتل   هحـــــن مســـــتعدون لمـــــل ايلمـــــات أيًضـــــال فمنـــــت البدايـــــة هعـــــر  أهنـــــا هعمـــــل فـــــي مجـــــا  معق 

 ."السيناريونات
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د  الموقع على أن  ملو  يعحافس حًدا على لصوصية لبامن  طيلة المحادثة وعلى عدم المشف عـن تفاصـيل  و د 
قــد تعرضــهم للخطــرل وقــد منحــ  لــ  نــتع الســرية  ــهرة حيــدة فــي الــدو  العربيــةل ننــاق اــاالت كــان فــي وســعنا 

ف اإلهتــا  علــى مصــنع عربــي باســتخدام التمنولوحيــة اإلســراميليةل تــوفير مبــال  ماليــة تصــل إلــى عشــرات تمــالي
 ما الفامدة من توفير أربعة مالهين دوالرل إذا بدأ الزبامن بمقاطعـة منتجـاتي"ولمن رحل ايعما  العربي هتساء  
نـي ضـمان السـرية اـو   "عـرل ماركـ ". إاـده المهـام الخاصـة بشـركتنا "والتشهير بسمعتي بعد صفقة كهتع؟

 ."تسمعوا عن  ركتنا اتى هومنا نتا نتا نو السبب في أهمم لم"الصفقةل  عقد

ونناق أفضلية لده اإلسراميليين مقارهة بايوروبيينل وني القرل الجغرافي بين إسراميل ودو  الخليجل وبحسـب ل 
لمقابـلل إذا تصل البضاعة التي تخر  من إسراميل لال  عشرة أيام تقريًبا إلى كل مكان في الشـر  ايوسـا. با

ا ـــترت إاـــده الـــدو  العربيـــة بضـــاعة مـــن أوروبـــا فـــنن  وصـــو  البضـــاعة إليهـــا قـــد يســـتغر   ـــهًرا اتـــى  ـــهر 
 وهصف.

وقال  المعراسلة إه   أثناء المقابلة سألت  إذا كاه  اتفاقيات السالم المستقبلية بين إسراميل والـدو  العربيـة سـتلغي 
ة إلى اتفاقية سـالم للعمـلل ولمنهـا لـن تـمثر فـي مصـالحنا التجاريـةل الحاحة إلى لدمات  ركت ل رد   لسنا بحاح

 بل على العكد. سنواصل هشاطنا على أي اا ل اتى وإْن أغلِّق  غًدا المعابر الحدوديةل بحسب قول .

مليــارات  7 ـركة إســراميلي ة أمني ـة تعمــل فـي اراســة شبـار الــنفا فـي الخلــيج ربحـ  فــي السـنة قبــل ايليـرة مبلــ   
ر. وكان محلل الشمون ايمني ة والعسكري ة هوسي ميلمانل ونو من أك ـر المقـربين للمناومـة ايمنيـة فـي تـل دوال

السويسـريةل التـي هـدهرنا رحـل م” AGT ) Asia Global Technology“أبيـب كشـف النقـال عـن أن   ـركة 
لبناء مشاريع للحفال على ايمن ايمريكي ماتي كولافيل فالت بعقد بمالهين الدوالراتل  –ايعما  اإلسراميلي 

الداللي في دولة اإلمارات.  وأضا  أن  قامد سالم الجو اإلسراميلي  ايسبيل إهتـان بـن إليـانول كـان يعمـل فـي 
ل وفــي  ــعبة االســتخبارات العســكري ة  الشــركةل التــي تقــوم بتشــغيل كبــار القــادة الســابقين فــي الشــاباق اإلســراميلي 

 م.بالجي  اإلسراميلي  (أمان
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م الحــرا   ــة وتعقــد  كمــا كشــف  معلومــات لطيــرة عــن  ــركة أمــن إســراميلي ة تحــر  العدهــد مــن الممسســات العربي 
م ايمنيـــة التـــي تنتشـــر فـــي العـــالم العربـــي تســـاهد G4Sالشخصـــيين لم يـــر مـــن المســـمولين العـــرلل وأن   ـــركة (

 .  االاتال  اإلسراميلي 

ضـمًنال فـي تقريـر هشـرت  مـملًرال بعمـل  ـركة أمـٍن إسـراميلي ٍة  اإلسـراميليةل” هديعوت أاروهوت“واعترف  صحيفة 
في اإلمارات لتدريب وتأنيل مقاتلين وارا  ابار النفا ومواقع اساسة أمنيًّال وهشرت الصحيفة صوًرا لمدربين 

 طر.إسراميليين تح  أسماء أوروبي ة وغربي ة مستعارةل لشية اهمشا  نويتهم اإلسراميلي ة وتعري  اياتهم للخ

ي اليــوم"ل التــي ترحمــ  التقريــر اإلســراميليل فقــد بــات موقــع "المصــدر" مرســااًل غيــرع رســميٍ  أوبحسـب صــحيفة "ر 
 .  لولارة الخارحي ة في تل أبيب لتمرير الرسامل السياسي ةل االقتصادي ةل االحتماعي ة وغيرنا إلى الوطن العربي 

بري ـةل يقـوم تباًعـا بنشـر ألبـاٍر باللغـة العربي ـة تتعل ـي بالعالقـات فهتا الموقـعل المعقـر ل حـًدا مـن لارحي ـة الدولـة الع
بين إسراميل وبين دوٍ  عربي ٍة ال تعقيم عالقاٍت دبلوماسـي ٍة علني ـٍة مـع تـل أبيـبل والهـد  مـن وراء نـتا النشـر نـو 

ع المجـاالت علـى كي  الـوعي العربـي  واسـتدلا  الهزيمـةل والتأكيـد مـر ة تلـو ايلـره علـى تفـو   إسـراميل فـي حميـ
 ي اليوم".أةل بحسب "ر الدو  العربي  

والطامة المبره تقو  "الصحيفة العربية" أن  الدو  العربي ة المقصودة تلتزم صم  أنل المهفل وال تنـب د ببنـ   
  فة او  النشرل ربم ا ين  بعض  تعولع الصحة والدقة.

 

 شاعة ثقافة التجسس:إ - 3

" (أدفاهســـد AISاكومـــة أبـــوظبي عـــن مشـــرول مهـــم للشـــراكة ال الثيـــة مـــا بـــين "ل أعلنـــ  2011فـــي  ـــباط عـــام 
" (إيشـيا غلوبـا  تمنولـوحيمل ا ـتمل علـى AGT" (أدفاهستد تيكنيكـا  سليو ـينزم و"ATSإهتيغرا  سيستيمزم و"
مليــون دوالرل لتزويــد "أحهــزة ايمــن المحليــة بحلــو  كاملــة و ــاملة تتضــمن مختلــف  600ثــالث صــفقات بقيمــة 

ــــم وااــــد". وتشــــترق الممسســــتان اإلماراتيتــــان "أهــــ " AISول المجســــات التــــي تلتقــــي كلهــــا فــــي هاــــام ســــيطرة وتحكُّ
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من بناية "سكاي تاور" في حزيرة الريم دالل أبوظبي.  23" في استخدام المكتب هفس  الواقع بالطابي الـATSو"
" اإلسراميلية ايمنية تدهر AGTأن "وذكر مصدر مقرل من الشركات ال الث ذات العالقةل لـ"ميد  إيس  شي"ل 

". وتشــترق مــع الشــركتين اإلمــاراتيتين فــي المشــرولل AISعملياتهــا فــي اإلمــارات اهطالقــًا مــن مكاتــب ممسســة "
الــتي يععــر  باســم "فــالمون شي"ل ونــو مبــادرة للمراقبــة والتجســد فــي اإلمــارات كافــةل أقرنــا ولــي عهــد أبــوظبي 

ست  ل   ركة "بالق ووتـر" ايمنيـة الخاصـة.محمد بن لاهدل التي يمل  حيشًا  ومـن  لاصًا سريًا من المرتزقة أس 
لــره هواحــ  ايمريكيــون قيــودًا علــى هــول التــدريب العســكري واالســتخباراتي الــتي يعســمح لهــم بتــوفيرع فــي أهاايــة 

ايهامـة  الخار   بسبب القواعد الصارمة على تصدهر نتا النول مـن التـدريبل كمـا يخـاطر مـن ههـرل مـن تلـ 
ســنواتل علــى مصــراعي  أمــام اإلمــارات  8بالمالاقــة القضــاميةل إال أن دولــة االاــتال  فتحــ  البــال قبــل هحــو 

ومملرًا على السعودية  لموههما تتفقان معها في عـدة سياسـاتل أبرلنـا العـداء المعلـن إلهـران واركتـي المقاومـة 
 .اما  وازل هللا

اإلماراتيـة أههـا تعتـزم التوسـع فـي - ـركة "دارق مـارتر" ايمريكيـة ل أعلنـ 2018في مطلع  ـهر شذار مـن عـام 
تأسيد فرول لها بالعدهد من دو  المنطقةل ال سـيما المملمـة العربيـة السـعوديةل قبـل ههايـة العـام. و ـركة "دارق 

ةل ومدهرنا مارتر" ايمريكية (تابعة للحكومة اإلماراتيةل متخصصة في ايمن السيبراهي والمعلومات االستخباراتي
التنفيتي نو رحل ايعما  اإلماراتي فيصل البنايم  ري  لشركة "فيرهـ  سيسـتمز"ل ونـي  ـركة أمنيـة تقـع فـي 

موظفل هصفهم يقيم في إسراميلل ما دعا متحدثًا باسـم منامـة الخصوصـية  2800هيويورقل يعمل لدهها هحو 
مــارات مخيفــان للغايــة"ل بحســب مــا هــتكرع موقــع الدوليــة للقــو   إن "هشــاط الشــركة ولطــا المراقبــة فــي دولــة اإل

شذار  7"ميد  إيسـ  شي". وقـا  "البنـاي"ل الممسـد والعضـو المنتـدل للشـركةل فـي تصـريحات للصـحفيينل هـوم 
ل  2018ل إن  ــركت  ســتركز علــى التوســع فــي الســعوديةل علــى أن تفتــتح أو  أفرعهــا قبــل ههايــة العــام 2018

مليــار درنــم  1.65ل ليصــل إلــى 2017كة لاد بــأك ر مــن الضــعف فــي عــام مشــيرًا إلــى أن إحمــالي عقــود الشــر 
مليــون دوالرمل  398مليــار درنــم ( 1.46مليــون دوالرمل فــي اــين وصــل  عقــود مبيعاتهــا إلــى  452إمــاراتي (

هعـد متوقعًا استمرار همو اجـم أعمـا  الشـركة وعقودنـا بـالوتيرة هفسـها فـي ايعـوام المقبلـة. واعتبـر "البنـاي" أن  تزا
حرامم القرصنة في ااوهة ايليرة كان الدافع الرميسي النتمام الشـركة بتطـوير الـو  أمنيـة إماراتيـةل مشـيرًا إلـى 
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أن الشـركة تقــدم أهواعــًا مختلفــة مــن المنتجــاتل ومنهــا أهامــة االتصــاالت اامنــة والبنيــة التحتيــة للمفــاتيح العامــة 
ت المسمو  اإلماراتي إلى ايذنان ما كشفت  مجلة "فورين بوليسي" وهعام تحليل البياهات المبيرة. وتععيد تصريحا

ل عن حهود كبيرة هبتلها المسمولون فـي الواليـات المتحـدةل الـتهن كـان لهـم دور 2017ايمريكية قبل ههاية عام 
تي بــارل فــي لرل أحهــزة التجســد وبنــاء عمليــات االســتخبارات اإلماراتيــةل بهــد  تقــديم برهــامج تــدريبي اســتخبارا

 مماثل إلى السعوديةل ايب كان نتا البرهامج متوقفًا منت سنوات.

سي برامج مراقبة الهواتف التكية مملرًال ايب تعمل نتع التقنيات عن طريي NSOتعع د  ركة " " من أ هر ممس ِّ
عـدم  إرسا  رسامل هصية إلى الهاتف المستهد  ل ليتحو  يداة مراق بة تسـتغلها اإلمـاراتل وتتحـدث الشـركة عـن

مسموليتها عن إساءة استخدام الحكومات لدماتهال وذل  في محاولة لتضليل الرأي العام العالمي وسعيًا للدفال 
عن هفسها أمام المساءالت القاهوهية مستقباًل. وتتم عمليـة التجسـد عـن طريـي برهـامج اسـم  "بيغاسـو "ل ونـو 

-ى  خصـيات معارِّضـةل ويتـيح لهـتع الحكومـات برهامج إسراميلي متطور حدًا تستخدم  اإلمارات للتجسـد علـ
فين ومحادثــاتهم مـن لــال   -بعـد  ـرام  بمالهــين الـدوالرات تسـجيل االتصــاالتل والتجسـد علــى رسـامل المسـتهد 

مواقع التواصل االحتماعيل ومنها "فاهبر" و"واتسال"ل فضاًل عن قراءة البريد اإللمتروهي. كما هتضمن البرهامج 
عــد" ومنهــا تشــغيل المــاميرا وبرهــامج "مايكروســوف " وغيرنمــال بحســب مــا تــتكرع صــحيفة لاصــية "الــتحكم عــن بع 

 "هيويورق تايمز" ايمريكية.

فـــي اإلمـــاراتل تســـتخدم الشـــركة لغـــة عربيـــة مخصصـــة للمنطقـــة الخليجيـــةل وتبـــدأ عمليـــة المراقبـــة بنرســـا  هـــص 
مات ال تصد  " أو "كيف تحـافس علـى بالرساملل قد يكون تهن ة أو دعوات من قبيل "رمضان مبارق" أو "لصو 

إطارات سيارت  من االهفجـار؟"ل ايـب أ ـارت "هيويـورق تـايمز" قبـل عـامل إلـى أن بـرامج التجسـد التـي تنتجهـا 
 " اإلسراميلية تستخدمها بع  الحكومات لمالاقة معارضي سياساتها.NSO ركة "

ة المكســيكية  ــرط اســتخدامها فــي مالاقــة " تمنولوحيــا المراقبــة إلــى الحكومــNSOفــي المكســي ل باعــ   ــركة "
المجــرمين واإلرنــابيين اصــرًال إال أن الســلطات المحليــة اســتهدف  بهــتع التمنولوحيــا أبــرل المحــامين والنا ــطين 
فــي مجــا  اقــو  اإلهســان والصــحفيينل فضــاًل عــن هشــطاء مكافحــة الفســادل وفتحــ  المكســي  تحقيقــًا فيــدراليًال 

 هتامج واضحة.ورغم مرور عام لم تاهر أي 
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" للتجسد على المنافسين السياسيين والنقاد والمعارضينل وفقًا لما ذكرت  NSOواستخدم  اكومة بنما برامج "
 وثامي المحكمة في قضية رعفع  بالمحاكم المحلية.

وبحســـب "هيويـــورق تـــايمز"ل رفـــع مواطنـــون دعـــاوه قضـــامية فـــي "إســـراميل" وقبـــربل مـــنهم صـــحفيون وهشـــطاء 
لى الشركةل المتهمـة بأهشـطة تجسـد غيـر قاهوهيـةل منهـا مـا هتعلـي بتطـوير تقنيـات مراقبـة اده ـة مكسيكيونل ع

وبيعهــا لحكومــات مقابــل م ــات المالهــين مــن الــدوالراتل فــي اــين تمكــد منامــات اقــو  اإلهســان أنميــة المراقبــة 
لمتتاليـة الضـوء علـى ليـوط الواسعة لهتع الممارسـات  للحيلولـة دون إسـاءة اسـتخدامها. وتعلقـي فضـامح الشـركة ا

الممامرات السياسية التي تدبرنا "إسراميل" بالتعـاون مـع دو  لليجيـة م ـل السـعودية واإلمـاراتل وإسـاءة اسـتخدام 
التمنولوحيــا الحده ــة للنيــل مـــن الخصــوم. ورغــم أن الـــدولتين ال تعترفــان بـــ"إسراميل" رســـميًال فــنن اجــم التقـــارير 

لتعــاون معهــا وتشــكيل التحالفــات ايمنيــة والعســكرية واالســتخباراتية مــن للــف المنشــورة مــملرًال يكشــف عمــي ا
 18ل مــا قيمتــ  2013المــواليد. وتجــاولت رســوم تــرليصِّ عقــٍدل وق عتــ  اإلمــارات مــع "إســراميل" فــي شل عــام 

مليـون دوالرل واصـل  عليـ   11مليون دوالرل بهد  تحدهب أبوظبي نـتا الناـام قبـل عـامل بقيمـة بلغـ  هحـو 
بوســاطة  ــركة مقرنــا قبــرب. وبســبب تنــاق  وحهــات الناــر بــين قطــر واإلمــارات اــو  اهقــالل عبــد الفتــام 

ل تصــاعد التــوتر الصــام  بــين 2013السيســي علــى محمــد مرســي أو  رمــيد مصــري منتخــب فــي مصــر عــام 
اإلمـارات ل وبـب دولـة 2017البلدهنل لتصل ذروت  فـي أثنـاء عمليـة قرصـنة وكالـة ايهبـاء القطريـة صـيف عـام 

ـــرامج التجســـد اإلســـراميليةل وفـــي مـــا كشـــفت  هتـــامج  ـــر قطـــرل مـــن لـــال  ب تصـــريحات مفبركـــة هســـبتها إلـــى أمي
 التحقيقات التي  ارك  فيها بع  الدو ل منها بريطاهيا وأمريكا.

اإلمــاراتي ايهاــار علــى دور أبــوظبي فــي هقــل نــتع التمنولوحيــا -وفتحــ  عمليــات التجســد والتعــاون اإلســراميلي
ى الســعوديةل يداء دور يشــب  إلــى اــد بعيــد مــا تقــوم بــ  اإلمــارات مــن اســتهدا  اإلصــالايين والمعارضــين إلــ

وتيــــارات اإلســــالم السياســــي التــــي تطالــــب بنصــــالم أهامــــة الحكومــــات. ايــــب طلبــــ  اإلمــــارات مــــن الشــــركة 
لسـعودي السـابيل الـتي اإلسراميلية اعتراض مكالمات ناتفية لألمير متعـب بـن عبـد هللال وليـر الحـر  الـوطني ا

كـــان يععتبـــر منافســـًا قويـــًا لـــولي العهـــد محمـــد بـــن ســـلمان علـــى تـــولي ســـدة العـــر ل ويحاـــى بقبـــو  واســـع لـــده 
الممسسات ايمنيةل لينتج عن نتا التعـاون بـين محمـد بـن لاهـد وبـن سـلمان اإلطااـة بـايمير متعـب. ومـن بـين 
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اعتــراض المكالمــات الهاتفيــة لهــال ســعد الحريــري الشخصــيات التــي ســاعدت اإلمــارات الســلطات الســعودية فــي 
رمــيد الــولراء اللبنــاهيل وذلــ   إلحبــارع علــى تقــديم اســتقالت ل التــي تراحــع عنهــا الاقــًا بعــد تــدلُّل مــن الــرميد 

ل أكـــدت 2017الفرهســـي إيماهويـــل مـــاكرون. وبعـــد فـــرض اإلمـــارات والســـعودية اصـــارًا علـــى قطـــر فـــي ازيـــران 
مـــن أفـــراد العاملـــة الحاكمـــة فـــي قطـــر والعدهـــد مـــن  159بي اســـتهدف  نواتـــف هحـــو الرســـامل المســـربة أن أبـــوظ

المســمولين القطــريين. وباإلضــافة إلــى التجســد علــى ممسســات دوليــة واقوقيــة وســفارات أحنبيــة فــي اإلمــاراتل 
ـــر هعشـــر مطلـــع شل  ـــةل فـــي تقري ل أههـــا وث قـــ  عـــددًا مـــن محـــاوالت 2018كشـــف  ممسســـة "ســـكاي الهـــن" الدولي

دل التي هفتتها الرياض وأبوظبيل على موظفي منامـة العفـو الدوليـةل وهشـطاء بمنامـات اقوقيـة تعمـل التجسُّ 
بمنطقــة الخلــيج العربــي. وهــددت الممسســةل التــي تتخــت مــن اســتوكهولم مقــرًا لهــال الاقــًال بتعــرُّض منامــة العفــو 

هشــطة تلــ  الممسســات ومــوظفي ممسســات ألــره لمحــاوالت تجســد مــن اكومــات دو  لليجيــةل علــى للفيــة أ
 ومواقفهال فيما هتعلي برصد وفضح اهتهاكات واسعة ترتمبها ناتان الدولتان.

وثـامي ســرية اـو  اســتخدام دولـة اإلمــارات  2018شل 31وكشـف  صـحيفة "هيويــورق تـايمز" ايمريكيــة الجمعـة 
العربية المتحدة لتمنولوحيا إسراميلية في التجسد على أمير قطر وسياسيين هافتهن في الخلـيج والشـر  ايوسـا 

لمتخصصة بأمن المعلومات ومقرنا اإلسراميلية ا NSO Group. ويتعلي ايمر بشركة 2014والعالم منت عام 
مدهنــة نرتســليا والتــي تقــع اليــوم فــي قلــب دعــوه قضــامية مزدوحــة تتهمهــا بالمشــاركة فــي عمليــات تجســد غيــر 
قــاهوهي لصــالح اكــام اإلمــارات بعــد أن تــم تســريب رســامل بريــد إلمتروهــي قــدم  للقضــاء فــي كــل مــن إســراميل 

 .2018شل  30وقبرب الخميد 

يمز" إن اإلمـــارات ورغـــم أههـــا ال تعتـــر  رســـميًا بدولـــة إســـراميل لـــدهها "تحـــالف متنـــام للـــف وقالـــ  "هيويـــورق تـــا
والشركات التابعة لم تمـن لتـتمكن  NSOالمواليد" مع الدولة العبرية وتشير الدعوه القضامية إلى أن مجموعة 

 لية.من بيع تمنولوحيا التجسد إلى اإلمارة الخليجية دون موافقة ولارة الدفال اإلسرامي

وتاهــر رســامل البريــد اإللمتروهــي المســربة بحســب الصــحيفة أن أبــوظبي وقعــ  عقــدًا لتــرليص برهــامج الشــركة 
. وبعــد عــام وهصــفل طلبــ  إاــده الشــركات البريطاهيــة التابعــة للمجموعــة مــن عميلهــا 2013للمراقبــة فــي شل 

ممــا يشــير إلــى أن إحمــالي رســوم  مالهــين دوالر بموحــب العقــد ايصــلي 3اإلمــاراتي تقــديم دفعــة سادســة بقيمــة 
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ل باع   ركة ألره تابعة للمجموعة 2017مليون دوالر لال  تل  الفترة. وفي عام  18الترليص ال يقل عن 
مليون دوالر على أربع دفعاتل وفقًا للفواتير المسـربة التـي اسـتند إليهـا  11مقرنا قبرب تحده ًا للبرهامج بتملفة 

 تقرير الصحيفة.

الخليجي بين قطر من حهة واإلمارات والسعودية من حهة ألره مع وصو  الـرميد المصـري عبـد وبرل النزال 
الفتـــام السيســـي إلـــى الســـلطةل وتراواـــ  المواحهـــة بينهمـــا بـــين قطـــع العالقـــات الدبلوماســـية والحـــرل اإلعالميـــة 

 وصواًل إلى "التجسد المعلوماتي" المتباد .

رقة رســامل البريــد اإللمتروهــي للســفير اإلمــاراتي فــي وا ــنطن ل تمكــن قراصــنة معلومــات مــن ســ2018فــي شذار 
هوسف العتيبة ورحل أعما  حمهوري أمريكي تربط  عالقات وثيقة باإلمارات هدعى إليوت براودي. في ازيـران 
 من العام هفس ل قام قراصنة باالستيالء على الموقع اإللمتروهي لوكالة ايلبار القطرية لفترة وحيزة وهشروا عبرع

تقريــرًا كاذبــًا اــو  لطــال مفتــرض يميــر قطــرل ثــم تــم تســريب رســامل بريــد إلمتروهــي قطريــة تمشــف تفاصــيل 
لمفاوضات تقودنا قطر بشأن إطال  سرام أاد أفراد ايسرة الحاكمة التي التطـف فـي العـرا  بينمـا كـان يقـوم 

 برالة صيد.

العـــاملين فـــي المملمـــة العربيـــة الســـعودية ل قالـــ  منامـــة العفـــو الدوليـــة إن أاـــد موظفيهـــا 2018فـــي  ـــهر شل 
بينمـا قالـ  الشـركة إههـا ال تتحمـل مسـمولية  NSOاستعهد  كتل  ببـرامج تجسـد هبـدو أههـا مرتبطـة بمجموعـة 

اســتخدام عمالمهــا لبــرامج التجســد الخاصــة بهــا وتعهــدت "بــالتحقيي فــي القضــية واتخــاذ اإلحــراءات المناســبة". 
سـامل االلمتروهيـة المسـتخدمة فـي الـدعاوه القضـامية الجدهـدة يمكـن أن تمـون قـد وتابع  "هيويورق تايمز" إن الر 

سرب  باستخدام القرصنة المعلوماتية وقدمهال بحسب محامين منخرطين في القضيةل صحفي قطري لم يكشف 
عن كيفية اصول  عليها. ويـأتي علـى رأ  قاممـة المسـتهدفين مـن املـة التجسـد اإلماراتيـة المفترضـة بحسـب 

ا هقلتــ  الصــحيفة عـن الرســاملل أميــر قطـر تمــيم بــن امـد ش  ثــاهي الــتي اـاو  اإلمــاراتيون اعتــراض مكالماتــ  مـ
. وفـي الخلـيجل هبـدو أن اإلمــارات طلبـ  مـن المجموعـة اإلسـراميلية اعتـراض مكالمــات 2014الهاتفيـة منـت عـام 

لعزيــز الــتي كــان يعتبــر منافســًا ايميــر الســعودي ووليــر الحــر  الــوطني شهــتاق متعــب بــن عبــد هللا بــن عبــد ا
محتماًل لمحمد بن سلمان على والية العر . وداممًا وفي البريد اإللمتروهيل كما قال  الصحيفة ايمريكيـةل فقـد 
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طلــب اإلمــاراتيون أيضــًا اعتــراض المكالمــات الهاتفيــة التــي قــام بهــا رمــيد الــولراء اللبنــاهي ســعد الحريــري والــتي 
 وأحبر على إعالن استقالت  التي ألغي  في وق  الاي. 2017في الرياض عام قال  معلومات إه  ااتجز 

من منصـب   2014ياهر أيضًا في القاممة اسم الصحافي السعودي عبد العزيز الخميد التي استقا  في عام 
شـتب  فـي كرميد تحرير لصحيفة العرل اللندهيةل والتي أكد لــ"هيويورق تـايمز" إحـراءع للمكالمـات الهاتفيـة التـي ي

ل فرضـــ  2017ازيـــران  5أههـــا كاهـــ  تحـــ  المراقبـــة التـــي وصـــفها بــــ"الغريبة حـــدًا" رغـــم أههـــا متوقعـــة. وفـــي 
اإلمارات والسعودية اصارًا على قطر في محاولـة لعزلهـا فيمـا يعـر  اليـوم باسـم "ايلمـة الخليجيـة". بعـد عشـرة 

باعتبارع مساعدًا لرميد حهال أمـن الدولـة لالـد  أيامل أ ار بريد إلمتروهي أرسل  مسمو  قطري تم التعريت عن 
عضــوًا فــي العاملــة الحاكمــة القطريــة بيــنهم  159بــن محمــد بــن لاهــد ش  ههيــان ويتحــدث عــن اســتهدا  نواتــف 

مســمولون ببــرامج تجســد. وتــم رفــع الــدعاوه القضــامية فــي كــل مــن إســراميل وقبــرب مــن قبــل مــواطن قطــري 
هم كلهـــم برهـــامج التجســـد التابعـــة للشـــركة. ففـــي المكســـي ل باعـــ  وصـــحفيين وهشـــطاء مـــن المكســـي  اســـتهدف

المجموعة تمنولوحيا مراقبة إلى الحكومة بشرط أن تستخدم فقا ضد المجرمين واإلرنابيين. إال أن بع  أبـرل 
محامي اقو  اإلهسان في البالد وصحفيين وهشطاء مكافحة الفساد استهدفوا بالفعل. اكومة بنما أيضًا ا ترت 

ج تجســد مــن الشــركة واســتخدمها الــرميد فــي ذلــ  الوقــ  للتجســد علــى منافســي  السياســيين وهقــادع وفقــًا بــرام
 لوثامي المحكمة في قضية رفع  نناق بحسب "هيويورق تايمز".

تعمــل التقنيـــة المســـتخدمة فـــي التجســـد علــى إرســـا  رســـامل هصـــية إلـــى الهــاتف الـــتكي الخـــاب بالهـــد  ويـــتم 
علـى الهـاتف بمجـرد النقـر علـى الرسـالة ممـا يمكـن المتجسـد  Pegasusباسم تنصيب برهامج تجسد يعر  

مــن مراقبــة المكالمــات الهاتفيــة ورســامل البريــد اإللمتروهــي ووحهــات االتصــا  واتــى محادثــات الفيــدهو. وبحســب 
ت الرسامل المسربةل فنن الرسامل النصية التـي كاهـ  اإلمـارات ترسـلها إلـى لصـومها فـي الخلـيج تتضـمن عبـارا

 لصومات ال تصد " أو "اافس على إطارات سيارت  من االهفجار في الحرارة". -م ل "رمضان قريب 

وبحســـب الصـــحيفة ايمريكيـــةل فـــنن الـــدعاوه القضـــامية الجدهـــدة تلقـــي ضـــوءًا علـــى "المـــمامرات السياســـية التـــي 
ماتيـة كسـالم مفضـل ضـد تورط  فيها إسـراميل وممالـ  الخلـيج التـي تحولـ  بشـكل متزاهـد إلـى القرصـنة المعلو 

 بعضها البع ".
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مــن حهــة الــره اــت ر الخبيــر ايمنــي العراقــي د. معتــز محــي عبــد الحميــد مــن لطــورة الشــركات االمنيــة غيــر 
علــى ولارة الدالليــة متابعــة الشــركات »المرلصــة علــى الوضــع ايمنــي. وقــا  عبــد الحميــد لـــ(المراقب العراقــيم  

ن توضـع قيـود علـى أيجـب "ل وأضـا   «للشركات ايمنية المحلية واالحنبيةايمنية وان تدقي في منح الموافقة 
ن نــتع أل موضــحًا "ت وأرقامهــا وموديالتهــاســلحة المســتخدمة والســياراحاهــب مــن حهــة مــدة االقامــة وهــول اياي

لطـر علـى االحراءات تتبع العمل االسـتخباري الـدقييل ونـتا االهفـالت يجعلهـا ال تتقيـد بـالقواهين العراقيـةل ونـتا 
ايمــن الــوطني وســبب فــي اهتشــار حــرامم الخطــف والقتــل وتهريــب االســلحة وعمليــات التجســد علــى القيــادات 

ن لـــدهها ســـمة دلـــو  أشـــركات التجـــو  فـــي أيـــة منطقـــة بحجـــة مـــن اـــي نـــتع ال»االمنيـــة. وتـــابع عبـــد الحميـــد  
نـتع الشـركات »ن أل ممكـدًا «نـيالستبااة الوضع االماالمريكان يستخدمون نتع الشركات »ل وبي ن ان «ومجالة

ولفـــ  عبـــد «. يـــا االمريكـــانن تتجانـــل القـــواهين العراقيـــة بحجـــة امايـــة الرعاأســـتبعد أهبـــار وال منتشـــرة غربـــي اي
ن يفهـم مـن حاهـب السـيادة أرتها اسراميليةل ونتا العمل يجب داإن الشركة أمريكية ولمن عناصرنا و ألى إالحميد 

لـــى الحكومـــة إو  عـــن عزمهـــا رفـــع توصـــية مـــد ايأعلنـــ  أ قـــد العراقيـــة. وكاهـــ  لجنـــة ايمـــن والـــدفال النيابيـــة 
ومناقشة عمالة الشركات ايمنية في العرا  بغية مراقبة عملها ومعرفة ارتباطاتها الخارحية. وقا  عضو اللجنـة 

هــدة تعمــل بــالعرا  تــوفر الحمايــات لشخصــيات سياســية و ــركات ننــاق  ــركات أمنيــة عد»عبــا  االســماعيلي  
اللجنــة بصــدد فــتح »وأضــا   «. ومصــار ل تحركاتهــا غيــر معروفــة فضــال عــن مصــادر تمويلهــا وارتباطاتهــا
ل مشـيرًا «راسـة وحودنـا وتحركاتهـاملفات عمل تل  الشركات المشبونة في العرا  لال  االحتماعـات المقبلـة ود

ات تلـ  الشـركات لـى الحكومـة والـولارات ايمنيـة لمراقبـة عمـل وتحركـات وارتباطـإفع توصـية لى أن اللجنة سـتر إ
لــى أن اللجنــة ســتعمل علــى تناــيم عمــل الشــركات ومعرفــة إذا مــا كــان لــده بعضــها ارتباطــات إايمنيــة. ولفــ  

 بمخابرات دو  أو حهات ألره.

لضــال الشــركات ايمنيــة كافـــة إلــى إدي مجلــد محافاــة بغـــداد ماحــد الســاعودعــا عضــو اللجنــة ايمنيــة فــي 
للضوابا والقواهين العراقيةل مشـيدًا بكفـاءة القـوات ايمنيـة والحشـد الشـعبي. وقـا  السـاعدي لــ(المراقب العراقـيم  

الشركات االمنية ال تخضع لرقابة مجالد المحافااتل وإهما تشر  عليها ولارة الداللية ولجنة ايمن والـدفال »
عـدم لضـول نـتع الشـركات للرقابـة يشـكل لطـرًا أمنيـًا حـديًال ونـو مخـالف للقـواهين النافـتة »   وأضا«. النيابية
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ودعا الساعدي لجنـة «. التي تفرض ا را  الحكومة على الشركات العاملة في العرا  والسيما في مجا  ايمن
د الشـعبي منيـة والحشـقـوات ايال»ن أالحيطة والحتر واالهتبـاعل وبـي ن ايمن والدفال والجهات المختصة الى ألت 

ال »ل ممكــدًا «ومســ  ايرض لــى حهــد اســتخباري إتلــ  لبــرةل وتحتــا  داًء محترفــًا وتمأتتميــز بالمفــاءةل وقــدم  
 «.لى أية  ركات أمنية أحنبيةإهحتا  

ل عـن أن أغلـب 2017وكان رميد لجنة ايمن والدفال في البرلمـان العراقـيل اـاكم الزاملـيل قـد كشـف فـي شل 
ركات ايمنية العاملة في العـرا ل نـي واحهـات لوكـاالت اسـتخبارية أحنبيـةل فيمـا أكـد أن مالـ   ـركة "بـالق الش

 ووتر" ايميركية (سابقًام إهري  برهدل متهم  بتجنيد "مرتزقة" حدد.

(وكالــة االســتخبارات ايميركيــةمل  CIAويقــو  الزاملــي إن "أغلــب عناصــر الشــركات ايمنيــة كــاهوا ضــباطًا فــي 
ـــدفال ايميركيـــةم"ل مشـــيرًا إلـــى أن "نـــتع  وبعضـــهم ضـــباط فـــي حهـــال الموســـاد اإلســـراميليل والبنتـــاغون (ولارة ال

 الشركات هفتت الم ير من الخروقات ايمنية في البالد".

ويلف  الزاملي إلى أن "مدهر إاده الشركات ايمنية التي تعمل في العرا ل مـتهم بقضـايا فسـادل باإلضـافة إلـى 
مرتزقة من أميركا الجنوبية للقتا  في اليمنل فضاًل عن كوه  ضابطًا سابقا في الجي  ايميركي ويمتلـ  تجنيد 

 معلومات استخباريةل ونتا موثي في ملف اللجنة في البرلمان".

الحكومة المحلية بمحافاة البصـرة العراقيـة كشـف  عـن تعاقـد دولـة المويـ  مـع إاـده الشـركات ايمنيـة التابعـة 
ويمكـــد ضــابا مقـــرل مــن وليـــر الدالليــة العراقيـــة قاســـم أعمـــا  إســراميليين لحمايـــة اــدودنا مـــع العــرا . لرحــا  

 ركةل وتعمل بصفة  100ايعرحيل أن "الشركات ايمنية ايحنبية العاملة االيًا في العرا  بل  عددنا اوالي 
تواحدة ال تشـب  بـالق ووتـرل ومـن هـرو  رسمية بعد ايالتها إحالة عمل من الولارة"ل مشيرًا الى أن "الشركات الم

لهتا ايمـر فهـو وانـمل فمهامهـا ال تتعـده امايـة بعـ  المنشـ،ت والمصـار  اينليـة وهقـل الشخصـيات المهمـة 
ومرافقــة أرتــا  البضــامع النفيســة وإســناد بعــ  الشخصــيات الحكوميــة". وكاهــ  صــحيفة "معــاريت" اإلســراميلية 

ـة واكوميــةل ك فـ  فـي الســنوات  10 ــر مـن هشـرت تقريـرًال أ ــارت فيـ  إلـى أن أك  ـركات أمنيــة إسـراميلية لاص 
ايليــرة عملهــا فــي دو  عربيــة وإســالمية عــدةل مــن ضــمنها العــرا ل وبعــ  نــتع الــدو  ال تقــيم مــع "تــل أبيــب" 
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عالقات رسميةل وتقوم نـتع الشـركات بتـوفير اراسـات لاصـة لشخصـيات سياسـية ورحـا  أعمـا  وغيـرنم فيهـا. 
ـد ومالـ   ـركة وقا  رحل  ل  ـممميل بـارل ممس  لبيـع المعلومـات (سـاهبرمل فـي  IntuViewايعما  اإلسـراميلي 

ــة العربي ــة إلســـراميل غيــر موحــودٍة علــى أرض الواقــعل وبحســـب Bloombergمقابلــٍة مــع موقــع ( مل أن  المعقاطع 
 ــركة اســتخباراتل والتــي مل المعخــت ص بالشــمون ايمني ــةل فــنن  الشــركة المــتكورة نــي Israel Defenseموقــع (

ة ايمريكي ــة وفــي  ــت مــن مدهنــة نرتســليال  ــما  تــل أبيــبل مقــًرا لهــال وتبيــع أدوات أمني ــٍة فــي الواليــات المعتحــد  تتخ 
 أوروبا.

وتابع الموقع قاماًل إه   قبل أك ر من سنتين توح   السـعودهون إلـى الشـركة لشـراء لـدماٍت اسـتخباري ٍة مـن الشـركة 
ـــام فـــي المملمـــة إلـــى تأهيـــد هاـــام الحكـــم فـــي بهـــد  لدمـــة العام ٍ هـــدفع الـــرأي الع  لـــة المالمـــة عبـــر برهـــامٍج لـــاب 

د  رحـل ايعمـا  بـار فـي اده ـ  علـى أه ـ  اصـل علـى رلصـة تصـدهٍر للسـعودي ة مـن ولارة ايمـن  الرياض. و د 
تصـدهر إلـى حميـع دو  العـالم مـا اإلسراميلي ةل الفًتا إلى أه   وفـي تعليمـات الـولارة بنمكـان الشـركات اإلسـراميلي ة ال

عدا إهرانل لبنانل العرا  وسوري ةل بحسب تعبيرع. وكشف  وثامي ويكيليكد ك يرًا من المسـتور والمسـكوت عنـ   
ة منها تبادع  المعلومات والتنسيي ضد  اركات المقاومة وضد   عن عالقات سعودية مع إسراميل في مجاالت عد 

لطــالل وأكــاديميين لتقويــة (العالقــاتم وتحويلهــا مــن المســتوه الرســمي إلــى إهــران وتفاصــيل مهمــة عــن ليــارات 
ــنفا الســعودي الــتي  المســتوه الشــعبي. وتتحــد ث مجلــة اإليكوهوميســ  البريطاهيــة  "إن إســراميل تقــوم بحمايــة ال

م يضـا  مـن (مينــاء هنبـعم علــى البحـر ايامــرل وعمـاًل باتفـا  ســر ي إسـراميلي ســعودي مصـري فــنن إسـراميل تقــو 
بموحبــ  بحمايــة القطــال الشــمالي مــن البحــر ايامــر بينمــا تقــوم مصــر بحمايــة القطــال الجنــوبي والغربــي مقابــل 

ل سيصـبح 2017اصولهم على مساعدات مالية سعودية"ل وبعـد تسـليم الجزيـرتين (تيـران وصـنافيرم نـتا العـام 
 المسكوت عن  والسر ي علنيًا  دهد الوضوم !!.

قات سر ية بهتا االت سـال والععمـي فـي تجـارة السـالم والـنفا بـل تجاولنـا إلـى مجـاالت وال يقتصر ايمر على عال
دة وتعود إلى اقبة التسعينات من القـرن الماضـيل منهـا قيـام الشـركات والحكومـة السـعودية باسـتيراد  ألره متعد 

عوت أاروهــــــوت أحهــــــزة كمبيــــــوتر إســــــراميلية ماركــــــة (يــــــاردهنم لــــــري  اــــــدامي ايمــــــراء والحــــــدامي العامــــــة (هــــــدي
ليمــونم عبــر ايردن -مل ومنهــا عقــد اتفاقيــات رســمية لتصــدهر الحمضــيات اإلســراميلية (برتقــا 16/12/1993
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أن  ـركة سـعودية اتصـل  بمكتـب  29/10/1993مل بينمـا تـتكر صـحيفة معـاريت فـي 4/1/1995(معاريت 
في المستوطنةل ليد نـتا فقـا المجلد المحلي لمستوطنة (كرهى  مرونم وأبدت استعدادنا لشراء  قي سكنية 

بـــل إن المفاوضـــات التـــي حـــرت مـــع دولـــة قطـــر لتزويـــد إســـراميل بالغـــال الطبيعـــي قـــد للقـــ  تنافســـًا بـــين رحـــا  
ايعما  العرل بحيب أبده رحا  ايعما  السعودهين التهن يقومون باسـتمرار فـي ليـارة إلسـراميل انتمامـًا علـى 

 م.1/2/94ببيع الغال الطبيعي (دافار  ما هبدو ليد فقا بعقد صفقات هفا بل أيضاً 

د المعلومات وتتوالى ل عـن تـاريا وأسـرار العالقـات السـر ية اإلسـراميلية السـعوديةل فتـتكر مجلـة الفجـر التـي وتتعد 
أن رمـيد بلديـة القـد  (تيـدي كوليـ م قـد احتمـع مـع الشـيا إسـحي  14/5/1992كاه  تصدر في القـد  فـي 

مية العليا في الرياض التي وصل على طامرة  ـركة العـا  اإلسـراميلية قادمـًا مـن إدريد مستشار الرابطة اإلسال
القانرة وني أو  ليارة تقوم بها  خصية دهنية إسالمية على نتا المستوهل وقد سل م كولي  للشيا إدريد تم ااًل 

ضـًا علـى مــا مـن النحـا  لقب ـة الصــخرة وعب ـر لـ  الشـيا إدريــد عـن رغبتـ  فــي الحصـو  علـى صـورة تشــتمل أي
 أسماع نو بـ"ااما المبكي" !.

لمن الدنشة من كل ما سبي تتراحع إلاء ما ذكرع (مليمانل رافيفم في كتـال لهمـا بعنـوان (كـل حاسـو  أميـرم 
كـــــات مســـــتقل ة لل الثى(لا ـــــوقجيل  يقـــــوالن فيـــــ   إن حهـــــال المخـــــابرات اإلســـــراميلية (الموســـــادم قـــــد فـــــوح  بتحر 

د من المسمولين اإلسراميليين.. وكاهـ  تلـ  التحر كـات عـن طريـي  ـارون الـتي هيمروديل ش   ويمرم مع العده
ــ  ل وأعلــن فــي لطــال فــي ديســمبر  ــال هجمع عــن امتــداد مصــالح إســراميل ايمنيــة  1981صــار وليــرًا للــدفال وع 

لي  عهد واإلستراتيجية من أواسا إفريقيا و مالها.. واتى باكستانل وقد اصل ال الثي على وثيقة سر ية كتبها و 
الســعودية شهــتاق ايميــر فهــد إســـمها (لطــة فهــد للســالمم لتســليمها للســـلطات اإلســراميلية ل ونــي بــالطبع كاهـــ  

م ي بمبادرة ايميـر عبـد هللا ايليـرة (الملـ  الاقـًام عرضـها فـي بيـروت عـام ل وتمشـف اجـم 2002مقدمة لما سع
 التطبيع واالستسالم باسم التسوية والسالم مع إسراميل !

والــتي ااتفــل بــ  فــي مدهنــة الســينما "كــان" لمراســلة صــحيفة  55ا وقــد اعتــر  لا ــوقجي فــي عيــد مــيالدع الـــنــت
هديعوت أاروهوت في القانرة (سامدار بيريم أن (عمليـة موسـىم لتهجيـر ههـود الفال ـا ايثيـوبيين إلـى إسـراميل 

ــتتها الواليــات المتحــدة وإســراميل والســودان عبــر ايراضــي الســو  داهية قــد تمــ  فــي منزلــ  (وبموافقــة مــن والتــي هف 
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واضـرع كـل مـن حعفـر  1982المل  السـعوديم لـال  احتمـال سـر ي ععقـد فـي مزرعتـ  الخاصـة فـي كينيـا عـام 
النميري و ارون ولوحت  وهيمرودي ولوحت  وش   ويمرل ورمـيد المخـابرات اإلسـراميلية هـااوم إمـدوهيم (مجلـة 

ي اده ها عن التعاون ايمني بين لا ـوقجي واإلسـراميليين قاملـة " م وتواصل سامدار بير 20/8/1990الدستور
إن لا ــوقجي هصــح اإلســراميليين بقولـــ   أ ْقتــرِّم أن تعســل موا الســـلطة إلــى صــديقي إريـــ  (يقصــد أرميــل  ـــارونم 

 وعندمت سيكون كل  يء على ماهرام".

الخارحية السعودية سالفة التكرل وينشـا عامًا من نتا الحوار هنشر موقع "ويكيليكد" مراسالت  27ونكتا بعد 
مـم بـالدع علـى أرضـية القبـو  بـالتطبيع عبـر البوابـة ايميركيـة وعبـر  ايمير الطمـوم محم ـد بـن سـلمان ليتـول ى اع
اتفاقيــة تيــران وصــنافير المصــريتين ليصــبح طرفــًا ثال ــًا مــع (مصــر وإســراميلم فــي افــس أمــن إســراميل وضــمان 

إهها دراما التطبيع السعودي/اإلسراميليل وعارع في هفد الوق ل فالدولة التـي تـد عي  المالاة في البحر ايامر.
ســـات فـــي فلســـطين  ـــن هعـــده د تلـــ  المعقد  ســـات المســـلمينل تتعـــاون وتعطب ـــع مـــع م  امايـــة الحـــرمين الشـــريفين ومعقد 

يجد م ن هردعـ  واتى اليوم  ونو عار هان  سيستمر طوياًل إذا لم  1948ويغتصب اقو   عبها ويتبح  منت 
ـــم ي  ذات هـــوم فـــي ثالثينـــات القـــرن الماضـــي علـــى ســـبيل الخطـــأ التـــاريخي   مـــن أنـــل الجزيـــرة العربيـــة التـــي سع

 بـ(السعوديةم.

من هااية الره كشف  الحكومة المحلية بمحافاة البصرة العراقية عن تعاقد دولة المويـ  مـع إاـده الشـركات 
لحماية ادودنا مع العرا . وقا  رمـيد مجلـد محافاـة البصـرة صـبام ايمنية التابعة لرحا  أعما  إسراميليين 

البزوهي في تصريح صحفي " إهنا سجلنا اعتراضنا على العقد المبرم بـين المويـ  و ـركة أمنيـة عالميـة لحمايـة 
 ادودنا مع العرا  بسبب أن الشركة تعود لرحا  أعما  إسراميليين".

عتراضنا على نـتا العقـدل ولاطبنـا ولارة الخارحيـة العراقيـة مطـالبين وأضا  البزوهي " لقد سجلنا بشكل رسمي ا 
بـالتحرق لمنـع وضـع ملـف امايـة الحـدود فـي أهـدي  ـركات الهطمـ ن إليهـال مشـيرا إلـى أن ملـف ترسـيم الحــدود 
بين العرا  والموي  " ـدهد الخطـورة وبالتـالي فـنن مراقبـة نـتع الحـدود موضـول هتعلـي بـأمن العـرا  الهـ  لـتا ال 

 يمكن أن هقبل  ركة إسراميلية تمون مسمولة عن نتا الملف المهم بين البلدهن".
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وتــابع أن الموضــول قــد يكــون ســبًبا فــي تــوتر العالقــات بــين البلــدهنل كــون الم يــر مــن اياــزال المشــاركة فــي 
ي أن يكـون الحكومة تعتقد بأن القوه الخارحيةل ومنها إسراميلل سبب فـي لعزعـة ايمـن فـي الـبالد ومـن الطبيعـ

 نتا العقد م اًرا للمخاو .

وأ ـار الـى أن الموضـول أعثيـر فـي مجلـد ايمـة المـويتي الـتي اصـل بعـ  أعضـام  علـى معلومـات تفيـد بـأن 
الشــركة التــي فــالت بالعقــد تابعــة لمجموعــة اســراميلية. وأعلنــ  قيــادة الشــرطة فــي محافاــة البصــرةل أن ايحهــزة 

لعالمات الحدودية القديمةل تمهيًدا لترسيم ههامي للحـدود بـين البلـدهنل والتـي ايمنية العراقية  رع  في صياهة ا
 من المقرر أن هتم االهتهاء من صياهة العالمات الحدودية في شذار المقبل.

هتكر أن ترسيم الحدود بين العـرا  والمويـ  مـن الملفـات العالقـة بـين البلـدهن منـت اهتهـاء الغـزو العراقـي للمويـ  
دور قرار من مجلد ايمن يحدد نتع الحدود بشكل ظل العراقيـون هرفضـوه ل وقـد عقـدت عـدة وص 1990عام 

احتماعات تناول  ترسيم الحدود منها تل  التـي تمـ  لـال  ليـارة رمـيد الـولراء العراقـي هـوري المـالمي للمويـ  
تي صـبام الخالــد ل ثــم سـتبحب بزيـارة هامــب رمـيد مجلـد الــولراء وليـر الخارحيـة المــوي 2012فـي مـار /اذار 

االامــد الصــبام للعـــرا  فــي ههايــة هيســـان القــادم. وكشــف تقريـــر اــدهب للمنامــة العربيـــة لحقــو  اإلهســان فـــي 
لخدماتها ايمنية المالاية في قنـاة السـويد ” النور  لألمن المالاي“بريطاهيا عن تقديم  ركة إسراميلية تدعى 

حـيا الهنـدي. وقـد أصـدرت المنامـة ذاتهـا تقريـرًا سـابقًا وعدة هقاط اساسـة فـي البحـر ايامـر وللـيج عـدن والم
. وصــدر تقريــر عــن المنامــة 2011التــي امتــد عملهــا ايمنــي إلــى قلــب القــانرة فــي عــام ” مــاكد“عــن  ــركة 

 ـــركة أمـــن مالاـــي إســـراميلية تعمـــل فـــي قنـــاة “العربيـــة لحقـــو  اإلهســـان فـــي بريطاهيـــا الشـــهر الماضـــيل بعنـــوان 
 Seagull Maritimeتأسســـ   ـــركة (“. البحـــر ايامـــر والخلـــيج العربـــيالســـويد وهقـــاط اساســـة فـــي 

Security ل ويقودنا ضباط عملوا في في القوات البحرية والواـدات الخاصـة اإلسـراميليةل بحسـب 2008م عام
المنامــة. أاـــد كبـــار مــدهري الشـــركة نـــو إليعــزر مـــارومل الملقـــب بالصــيني هاـــرًا يصـــول  الصــينيةل ونـــو قامـــد 

أتراق وحرم واعتقل  9م والمخطا للهجوم على أسطو  الحرية ايب قتل 2011 – 2007إلسراميلي (البحرية ا
إلغاثـة قطـال غـزة. كمـا  ـارق مـاروم فـي  2010العدهد من النشطاء التهن كاهوا في رالة في ههاية مـاهو عـام 

 .  2008عملية الرصاب المصبول على قطال غزة ههاية كاهون االو  
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 ـبكة اإلهترهــ  ياهــر مواقــع اإلبـرار والعمليــات التــي تشــمل منطقـة الســويدل ونــي للمفارقــة موقـع الشــركة علــى 
التي  ـهدت متبحـة فـي صـفو  الجنـود المصـريين هفـتنا رمـيد الهي ـة االستشـارية فـي الشـركةل عـامي أيـالونل 

ذلــ   . هفــتت1969كيلــومتر حنــول الســويدم عــام  4الــتي  ــارق فــي الهجــوم علــى قلعــة الجزيــرة الخضــراء (
ل وعرفــ  ”ســيري  متمــا “والواــدة الخاصــة ” 13 ــييط  “الهجــوم قــوة مشــتركة بــين الفرقــة البحريــة اإلســراميلية 

حنــدي مصــري وعــدد غيــر معلــوم مــن الجراــى.  80مل ورام ضــحيتها Operation Bulmus 6بالعمليــة (
ة اإلسـراميليةل ثـم رميسـًا قامـدًا للبحريـ 1992واصل أيـالون علـى وسـام بعـد نـتع العمليـةل وترقـى اتـى عـين فـي 

. وأكـدت 2007مل وأليرًا عين وليرًا بالاقيبة في الحكومة اإلسراميلية عام 2000 – 1996” (الشاباق“لجهال 
المنامـــة أن أليعيـــزر مـــاروم وعـــامي أيـــالون وضـــباطًا شلـــرين يعملـــون فـــي الشـــركة ارتمبـــوا حـــرامم اـــرل لـــال  

قتــــل واعتقــــا  وتعــــتهب النشــــطاء الفلســــطينيين وايحاهــــب  لــــدمتهم فــــي الجــــي  اإلســــراميليل ايــــب تورطــــوا فــــي
المتضــامنين مــع الفلســطينيين. وبحســب موقــع الشــركة علــى اإلهترهــ ل فــنن للشــركة أربعــة مكاتــب معلنــة  فــي 
مالطال وقبربل وأوكراهيال واليوهان. ويقو  تقرير المنامة إن المكتب الرميسي يقـع فـي فلسـطين المحتلـة. ومـن 

تبا ــر فيهــا عملياتهــا فــي العــالم العربــي بتــراليص مــن الســلطات المحليــة  اإلمــارات العربيــة  أبــرل الــدو  التــي
المتحدة في إمارة الفجيرةل ومصر في قناة السويد وعدة هقاط في البحـر ايامـرل وععمـان فـي صـالل  ومسـقال 

ا  فيهــا النــزو  علــى وايردن فــي للــيج العقبــةل كمــا تععتبــر الشــركة مــن بــين الشــركات القالمــل المســموم للحــر 
 أراضي حزيرة تيران بكامل أسلحتهم. 

لــم يكــن نــتا التقريــر ايو  مــن هوعــ  الــتي تصــدرع المنامــة لمشــف اقيقــة الشــركات ايمنيــة متعــددة الجنســيات 
للحلـو  ” مـاكد“ذات المنشأ اإلسراميلي. ففي ايار من العام الجـاريل أصـدرت المنامـة ذاتهـا تقريـرًا عـن  ـركة 

لتي وصفها التقرير بأهها إاده الشركات التي تم ـل رصـيدًا أمنيـًا اسـتراتيجيًا للميـان اإلسـراميلي. بعـ  ايمنية ا
نتع الشركات أسسها إسراميليونل دالل فلسطين المحتلـة أو لارحهـال ممـن عملـوا سـابقًا فـي الممسسـات ايمنيـة 

استقطب  إسـراميليين وفتحـ  فروعـا لهـا والعسكرية اإلسراميليةل والبع  االر أسس  أحاهب في لار  فلسطين 
فــــي فلســــطين المحتلــــة. تعمــــل تلــــ  الشــــركات فــــي أمــــاكن اساســــة فــــي العــــالم  م ــــل  المطــــاراتل والمــــواهيءل 
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والمفاعالت النوويةل ومراكز الشرطةل والجامعاتل وغيرنا من ايمـاكن الخاصـة والعامـة التـي تمكنهـا مـن حمـع 
 هتع الدو  تفيد صاهع القرار االستراتيجي في إسراميل.معلومات اساسة تتعلي بايمن القومي ل

على الجاهب المصريل لم تتعاط وسامل اإلعـالم الرسـمية أو الخاصـة مـع نـتا التقريـر إال بوابـة حريـدة الشـرو  
التي هشرت تقريرًا مختصرًا هقل  في  هفي ني ة قناة السويد صحة ما ورد في وسامل اإلعـالم العربيـة عـن قيـام 

بتــأمين قنــاة الســويد. ونــو هفــي لنقــل إعالمــي غيــر دقيــي لمضــمون التقريــر الــتي هتحــدث عــن ” لنــور ا“ ــركة 
 تقديم لدمات أمن بحرية للسفن المارة في قناة السويدل وليد تأمين المجره المالاي أو ضفا  القناة.

 

 :شركة اسرائيلية تدير أمن الحجاج - 4

اتى كتابة السطورل لـم يصـدر توضـيح أو هفـي أو تمـتهب للخبـرل لصوصـًا وأهـ  لـيد لبـرًا عاديـًا فهـو هتعلـي 
ـــا  ولصوصـــياتهم..  ســـة مــن  ـــركة أحنبيــةل وايلطـــر إســـراميليةل وأهــ  هتنـــاو  أمــن الحج  بتــدهيد ايرض المقد 

اهي العـام الماضـي للماتـب اسـن تشـرين ال ـ 7وسو  هنقل القصة كمـا أوردتهـا صـحيفة (ايلبـارم اللبناهيـة فـي 
الشقراهي هقاًل عن موقع (أسرار عربيةم  إهها إاده المرات القليلـة التـي تتفـي فيهـا مصـالح السـو  مـع المعـاهير 
ايلالقي ــة. كبــار المســت مرين هلفاــون أكبــر الشــركات عالميــًا فــي الخــدمات ايمنيــة ـــــ وربمــا أعامهــا أيضــًا وفقــًا 

ــ ـ بــالتزامن مــع فضــامحها عبــر ممارســاتها فــي االراضــي الفلســطينة المحتلــة. رغــم ذلــ  لمعيــار الصــي  الســي   ــ
في عملها مع السلطات السعودية لحفس سالمة الحجا  في مكة. الدعوات الموحهة إلى الريـاض  G4Sتستمر  

تجاريــًا ال  لمقاطعـة نـتا ايلطبــوط ايمنـي علــى للفيـة تعاوهــ  مـع إســراميلل ورفعـ  رايــة االاـتال ل تــزداد. ات ـى
ـم  سـمعت  بسـبب الفسـاد الـتي يسـري فـي عروقـ . وبنـاء عليـ  تحـيا الهـواحد  هبـدو وضـع  مرتااـًا بعـدما تهش 
ايمنيــة المـــواطن العربــي مـــن كــل  االتجانـــات. غيــر أن  أســـبابًا كــالخو  مـــن المجهــو  أو التقصـــير اللوحســـتي 

ثــارة للجــد ل وذلــ  هصــرة لحقــو  أ ــقاء يعــاهون ليســ  كافيــة لتبريــر االســتعاهة بناــده أك ــر الشــركات ايمنيــة إ
 ايمر ين تح  االاتال .
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ــم يعــد ســرًا علــى أاــد أن   ــركة  ــًا فــي الخــدمات ايمنيــة المتشــعبةل تعمــل مــع G4Sل ل التــي تععــد  ايولــى عالمي
 الســـلطات اإلســـراميلي ة فـــي اضـــطهاد الشـــعب الفلســـطيني. ولـــيد لافيـــًا أن عقودنـــا التـــي تمـــأل العـــالم لهـــا أيضـــاً 

موط  قدم في لبنان  عدد ال بأ  بـ  مـن قـراء نـتع السـطور الاـس شلياتهـا أو عناصـرنا فـي بيـروت مـر ة بالحـد 
 ايدهى واان تعود إلي  الصورة.

في البلدان العربية الشركة مزدنرة ال      بل قل إن  العرل نم أبرل المسانمين في إبقامها صامدة االيًال فيمـا 
متهـــا مليـــاري حنيـــ  اســـترليني (ثالثـــة مليـــارات دوالرمل وغـــر  صـــيتها فـــي الســـو  تعـــاهي عـــبء قـــروض تبلـــ  قي

الماليــةل وفــي أوســاط الخبــراء. أليــرًا وق عــ  معهــا إمــارة دبــي عقــدًا يعمكــن أن يمتــد ثــالث ســنواتل إلدارة مهمــات 
 أمنية على مطارنا ـــ م ل التدقيي في حوالات السفرل الفحوب االمنية واتى لدمة ايماهات.

ــرت قنبلتهــا المبــرهل اــين أعلــن الموقــع إ ال  أن وضــعي ة الشــركة لــم تمــن فاقعــة فــي المشــهد العربــيل إلــى أن فج 
كشـف التعــاون بـين الريــاض والشـركة ايمنيـة. هقــل القيمـون علــى الموقـع معلومــات « أسـرار عربيــة»اإللمتروهـي 

دماتها إلـى الحكومـة السـعودية منـت بـدأت تقـديم لـ G4Sمن هسخة عن مجل ة داللية تصـدرنا الشـركة تفيـد بـأن 
ة في المملمة باسم 2010عام  تتخت من مدهنة « حي فور أ  –المجا  »ل بعدما كاه  قد أسس   ركة لاص 

م »كيلـــومترًا مـــن مكـــة المكرمـــة مقـــرًا لهـــا. وحـــزم الموقـــع بـــأن  الشـــركة هفســـها نـــي التـــي  80حـــدةل علـــى بعـــد  تقـــد 
 .«الخدمات ايمنية في ايماكن المقد سة

هـــة إلـــى  لت الـــدعوات إلـــى الســـعودية لوقــف تعاملهـــا مـــع الشـــركة. فـــي رســـالة موح  تطــورت القضـــية ســـريعًا وتعـــز 
السفير السعودي في المملمة المت حدةل محمد بن هوا  بن عبد العزيزل تقو  المنامة غير الحكومية البريطاهية 

ل منها إدارة السجونل الحـواحز وهقـاط تمم ن لدمات للسلطات اإلسراميلية G4Sم إن  FOAأصدقاء ايقصى (»
فعليـــًا أداة  G4Sتمـــون »ل وبالتـــالي «التـــي تعســـتخدم الضـــطهاد الفلســـطينيين وارمـــاههم اريـــة التحـــرق»التفتـــي  

 «.تستخدمها إسراميل دوريًا لمخالفة القواهين الدولية وايعرا ل اين هرتبا ايمر بالمعتقلين الفلسطينيين
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ــل فــي اقيقــة أن  ويــدعو مــدهر المنامــةل اســماع مــنح »يل باتــلل فــي الرســالة هفســهال الســفير الســعودي إلــى التأم 
ل وإلــى اتخــاذ موقــف حــالم مــن «الشــركة عقــدًا إلدارة أاــد ايمكنــة ايك ــر قدســية لــده المســلمينل غيــر مقبــو 

 ايمر.

كة فــي اــو  دور الشــر  2011؟مفــي تقريــر هشــرت  عــام Who Profits« (مــن المســتفيد»فعــاًلل تقــو  منامــة 
اهتهاق اقو  اإلهسـان فـي فلسـطين المحتلـةل إه ـ  اسـتنادًا إلـى بياهـات الشـركة والمعلومـات التـي تنشـرنال عمـدت 

ووفقًا للجمعيات الحقوقية نناق أدلة وافـرة . »2007إلى تركيب أحهزة لاصة في منشأة كيشون لالاتجال عام 
ة أيضـًا علـى أن ممارسـات مشـابهة اصـل  بعـد عن ممارسات تعتهب فـي المنشـأة قبـل ذلـ  التـاريال ننـاق أدلـ

 «.ذل  التاريا

ربما فات السعودهينل والعرل إحمااًلل لده توقيع عقودنم مع نتع الشـركة كـل مـا هع ـار اـو  ارتماباتهـال إال  أن  
 البريطاهية التي تععـد رأ  اربـة فـي مواحهـة مشـرول نـتع الشـركةل« غارديان»التنبي  ليد بعيدًال إذ إن صحيفة 

ــة عــادة مــا تنتهــي بفســادل طراــ  قبــل أيــام اإل ــكالية تحــ  العنــوان  مــع مــا يعم  لــ  مــن لصخصــة لخــدمات عام 
واهطلق  الصـحيفة مـن «. في موسم الحج نتال على المسلمين أن هتساءلوا او  ممارسات االستغال »التكي  

الحجا  من استغال  العم ا   عقد الرياض مع الشركة الم يرة للجد  والسخا في شن واادل لتضيء على موقف
ة والمدهنة  تمامًا م لما يعستغل  العما  ايحاهب الـتهن »في أعما  البناء والتطوير المك  فة التي تشهدنا مدهنتا مك 

وقد وصف  الصحيفة تعـاطي الشـركات العاملـة فـي قطـر مـع «. 2022يشتغلون في تأنيل قطر لموهديا  عام 
ضــعفًا ممـــا أهفقتــ  حنـــول أفريقيــا للهـــد   60مليـــار دوالر (أي مــا هـــوالي  220تلــ  االســت ماراتل التـــي تفــو  

 ل مع كشف أن العما  ايحاهب توف وا بمعد   وااد كل  هوم في الصيف الماضي.«استعباد»هفس مل بأه  

ـــا ل تعضـــا  إلـــى  ـــة لـــده الحج  نـــتع الممارســـات التـــي يعفتـــرض أن تخـــد  الحساســـية تجـــاع القـــيم اإلهســـاهية العام 
ل التوليفة المالممة لمي يشهد موسـم الحـج  ثـورة  G4Sرسات قمعية تمارسها مما في ايراضي الفلسطينيةل فتعشك 

 ـــ وإن ألالقية ـــ وفقًا للصورة التي ترسمها الصحيفة البريطاهية.
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ل  الشـركة عـام  ـج  الداهماركيـة  Group 4 Falckل بعـد اهـدما   ـركة 2004بـالعودة إلـى بعـ  التفاصـيلل سع
 فتيٌّ هسبيًا.  G4Sالبريطاهية. نتا يعني أن الميان العامل تح  اسم   Securicor plc ركة  مع

ألف  خصل وتععـد  ثالـب أكبـر رل عمـل فـي القطـال الخـاب عالميـًا. لهـا  620توظ ف الشركة االيًا أك ر من 
لبنــان نـو البلــد  إلـى أن   2012عــام « ايلبـار»بلــدال بينهـا لبنــان. وقـد للــص تحقيـي هشــرت   130اضـور فـي 

العربي الوايـد الـتي هبـدو أه ـ  هـدفع صـول معاقبـة الشـركة ووقـف التعامـل معهـا وفقـًا لمعـاهير مقاطعـة إسـراميل. 
وقد أرسل لبنان إلى اللجنة المركزية لمقاطعة إسراميل طلبًا منت عامين لبحب نتع القضيةل لمن كل  ما ل  صلة 

حمــود هاـــرًا لعــدم إمكاهيــة اهعقــاد مــمتمر المقاطعــة الــتي تستضـــيف   بالمقاطعــة العربيــة إلســراميل نــو فــي االــة
 دمشي.

د علـى أهـ  رغـم اهخراطهـا بنشـاطات فـي  في لضم الوضع المحر  التي تمر ب ل تدافع الشركة عن هفسها. تشـد 
وسـا إسراميل إال أهها منفصلة تمامـًا عـن نيكليـة وإدارة أعمالهـا فـي السـعودية. وقـد هقـل موقـع مرصـد الشـر  اي

رغم أهنا ال همم ن الخدمات ايمنية مبا رة للحجا ل إال أهنا هعقدم الدعم ايمني »عن متحدث باسم الشركة قول   
مالهـين اـا  وااحـة  3.1اسـتقبل  السـعودية «. لزبامن في السعوديةل ويجب تعزيز ذل  الدعم في موسـم الحـج

  الســعودهين بواقــع النصــف وتلــ  الخاصــة ل أمــا فــي العــام الجــاريل فقــد لفضــ  كوتــا الحجــا2012فــي عــام 
% بسبب أعما  التوسعة والتطوير التي يشهدنا الموقع المقد   وفقًا لمـا 20بالقادمين من لار  المملمة بنسبة 

ار في ازيران الماضي.  أعلن  ولير الحج  بندر اج 

ا ـرة وغيـر مبا ــرة السـعودية لتزيـد الضـغوط علـى  ـركة  ـيط ن  هفسـها عبـر ممارسـات مب G4Sوتـأتي قضـية 
 منها المرتبا بالفساد وبخر  القواهين الدولية (كما نو الحا  في إسراميلم ومنها التجاري البح .

ــًا لتقريــر أعــدع محللــو ايســوا  الماليــة فــي المصــر  الملمــي المنــدي ( ضــل   »م أليــرًال فــنن  الشــركة RBCوفق
الفضـامح وايداء السـي   الـتي طبـع سـمعتها أليـرًا نمـا عوامـل يقـو  إن  «. طريقها لال  ايعوام ال الثة ايليـرة

تسمح للسو  بالتشـكي  فـي كـل   ـيء مـن مقومـات النمـو (التـي تتمتـع بهـام وصـواًل إلـى إدارتهـا مـرورًا بنوعيـة »
 «.ايهامة وأدوات الضبا التي تعتمدنا
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بيـل غـاهتدل الـتي يععـد أبـا مايكروسـوف  يعشار ننا إلى أن  من بين المست مرين المبار أيضًال للمفارقةل ممسسة 
 المتحو   إلى ايعما  الخيرية.

ال تنبع فقا من االرتباط بنسراميل في مشاريعهال فالفضامح ايلره التي مر ت بها تععد دسمةل  G4Sمصاعب 
ـجن ايطفـا  تحـ  رايـة االاـتال . لـال  ايلعـال ايولمبيـة فـي لنـدن عـام  ل فشـل  الشـركة فـي 2012بحجم س 

تأمين العدهد الاللم من عناصر ايمن وفقًا لالتفا  الموقع مع السلطات البريطاهية  مع العلم أن الموضـة التـي 
كن  ترصدنا أهنما كان فـي  ـوارل لنـدن ذلـ  العـام كاهـ  تـرويج السـلطات السـتبدا  عناصـر ايمـن الرسـميين 

رات واضــــطر  مــــدهرنا التنفيــــتي إلــــى بالشــــركة الخاصــــة. كل فــــ  نــــتع الفضــــيحة الشــــركة عشــــرات مالهــــين الــــدوال
 االستقالة.

فـي معمعـة فضـامحية حدهـدةل  Zercoولمْن مبا رًة في الصيف الالاي لألولمبيادل دلل  الشركة مع منافستها 
مة مــن ولارة العــد  البريطاهيــة لتــأمين الشــرامح اإللمتروهيــة التــي تعســتخدم  ايــب تبــين أههمــا تقاضــتا أكالفــًا مضــخ 

ليد سهاًل تنايف سمعة ملطخة بتحقيي أحراع مكتب عمليات االاتياالت الخطيرةل اتى لو لـم لوسم السجناء  
 تمن هتامج  بخطورة االتهامات.

مهــاًلل لــم تنتــ  الفضــامح. أليــرًا لــال  مــمتمر اــزل المحــافاين البريطــاهي رعصــد بعــ  عناصــر الشــركة التــي 
إلــى مركــز  Ruinart Blanc de Blancكاهــ  مكلفــة تــوفير ايمــن هنقلــون لحاحــات  ــامباهيا مــن هوعيــة 

 «.مع اقو  الشعب المادم»الممتمر التي امل  عار 

  الممتمر تزين  لمد هجوم براقةل وصحيح أن  الشامباهيا الغالية ليس  صحيح أن مدلل الفند  التي استضا
حرمـًا فـي مناسـبات كهــتعل لمـن لـده مــز  كـل المعطيـاتل وبناــر الـرأي العـام الغاضــبل ال يعمكـن التسـامح بعــد 

سنويًا  اليوم مع أي فضيحة حدهدة للشركةل التي هبل  اجم أعمالها مع الحكومة البريطاهية مليار حني  استرليني
 مليار دوالرم. 1.5(

 

 نماذج وممارسات اجرامية: - 5
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كشـف  وســامل اإلعـالم العبريــة عـن بعــ  تفاصـيل تــورط ضـباط ااتيــاط فـي الجــي  اإلسـراميلي ورحــا  أعمــا  
"اهتفاضــة  إســراميليين فــي إمــداد الناــام العســكري الحــاكم فــي مياهمــار بورمــا بايســلحة التــي اســتعمل  فــي قمــع

 ــركة إســراميلية لاصــة فــي مجــاالت مختلفــةل لصوصــًا فــي  50أ ــارت إلــى هشــاط أك ــر مــن  الرنبــان". كمــا
المجا  ايمنـي وسمسـرة العقـاراتل فـي أراضـي بورمـا وإبرامهـا صـفقات كبيـرة بم ـات مالهـين الـدوالرات بمسـاعدة 

 ولراء وموظفين كبار في بورما"ليد قبل ر وتهم بمبال  مالية دسمة".

ــــديعوت ااروهــــوت"وأفــــردت كبــــره الصــــحف اال و"نــــ،رتد"ل مســــااات مــــن مالاقهــــا  و"معــــاريت" ســــراميليةل "ه
فــي بورمــال مشــيرة إلــى أهــ  تجــاول الحاــر الــدولي المفــروض منــت ســنوات علــى  ايســبوعية لـــ"النشاط اإلســراميلي"

ســالم الناــام فــي بورمــال وان الضــباط المبــار و ــركات ايســلحة اإلســراميلية النا ــطة فــي تلــ  الدولــة تعــي أن ال
 "يقتل النا  ايبريـاء". وهقلـ  عـن أصـحال بعـ  الشـركات قـولهم إهـ  التي تبيع  الى الناام العسكري الحاكم

 "أقد  من اياة االهسان نناق". "في التجارة وايعما  ال مكان للعاطفة"ل معتبرين هشاطهم التجاري في بورما

تــــتم مــــع كبــــار أركــــان الناــــام  "لإســــراميليين المتشــــعبة"االقتصــــادية  أن العالقــــات "هــــديعوت ااروهــــوت" وأكــــدت
العســـكريل وأن اإلســـراميليين الـــتهن بـــدأوا هشـــاطهم فـــي مجـــا  العقـــارات اهتقلـــوا بســـرعة إلـــى تزويـــد الناـــام عتـــادا 
عســكريال فــي اــين تخــتص  ــركات إســراميلية بتــدريبات عســكرية لواــدات لاصــة لحمايــة الشخصــيات وتقــديم 

عناصر لحراسة رحا  أعما  احاهـب ها ـطين فـي بورمـا. وأضـاف  أن إاـده الشـركات استشارات أمنية وتوفير 
"اهتفاضــة الرنبــان" لبيــرًا فــي اإلعــالم ليكــون مستشــارًا إعالميــًا لقامــد الناــام  اإلســراميلية بع ــ  إلــى بورمــا لــال 

لعسـكرية والقتاليـة "من ذوي الخبرة ا إسراميليًا في العشرين من عمرنم 20العسكري. وأضاف  الصحيفة أن هحو 
اــد أصــحال الشــركات أالتــدريب العســكري فــي بورمــا. وقــا  هتولــون مهمــات  فــي ايراضــي الفلســطينية المحتلــة"

اإلسـراميلية النا ـطة فـي نـتا المجـا  ان المسـمولين فـي بورمـا يكنـون التقـدهر لخريجـي واـدات النخبـة العسـكرية 
ر الواـدات الخاصـة فـي الجـي  والشـرطة وعلـى قـدراتهم في الجي  اإلسراميلي على قدراتهم على تدريب عناصـ

في إبطا  مفعو  عبـوات هاسـفة وامايـة المسـمولين مـن عمليـات اغتيـا  أو تفريـي تاـانرات أو حمـع معلومـات 
عن تجار المخدرات. ولادت ان الحدهب هدور عـن ضـباط كبـار فـي االاتيـاط أاضـرتهم  ـركات إسـراميلية إلـى 
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ة هشرنا الناام العسكري في بورما لتأنيل عناصرع. وأ ارت إلى أن بع  الضباط بورما بعد أن فالت بمناقص
 اإلسراميليين هتقاضى لمسة شال  دوالر هوميًال وأن الطلب لحرا  إسراميليين قد بل  "ذروة حدهدة".

ننـاق  وأضاف  الصحيفة أه  إلـى حاهـب اإلسـراميليين المكلفـين مـن الناـام فـي بورمـا بمحاربـة تجـارة المخـدراتل
شلـرون يعتا ــون مــن تهريــب تجــار مخـدرات مــن دو   ــر  شســيا إلــى بورمال"وننـاق مجموعــة غيــر صــغيرة مــن 
المرتزقة اإلسراميليين من لريجي وادات الصفوةل مكلفة تنفيت عمليات اغتيا  وبعضـها يعمـل لمصـلحة اإلحـرام 

ية أن إسـراميل التـي لودت بورمـا علـى المنام وشلر لمصلحة الناام العسكري الحـاكم". وتمكـد التقـارير الصـحاف
مــدار عقــود مــن الــزمن طــامرات وبــوار  وعتــادا عســكريا مختلفــال تلتــزم رســميًا الحاــر الــدولي علــى بيــع الســالم 

ل لمنها تغ  الطر  عـن هشـاط  ـركات إسـراميلية لاصـة فـي نـتا المجـا ل 1997لبورما المفروض منت العام 
ط كبــار فــي االاتيــاط لتقــديم مســاعدات تــدريب وتســليح لعناصــر لناــام بــل منحــ  عــددًا منهــا إذهــًا بنرســا  ضــبا

الحاكم في بورمال على ما قا  ااد مدهري الشركات اإلسراميلية النا طة في بورمـال مضـيفا ان حميـع الصـفقات 
فــي ولارة الــدفالل وأن بعــ  نـــتع  "ني ــة الــدعم والتصــدهر ايمنــي" التــي أبرمهــا فــي بورمــا تمــ  بتصــدهي مــن

 "وأاياهًا بمبادرة الهي ة ذاتها".  ات قضى بشراء أسلحة من الصناعات العسكرية اإلسراميليةالصفق

غرول"ل التي تعمل في إسراميل تح  اسم "إهفول المحدودة"ل ونـي  ـركة رامـدة فـي -وكان ممسسا  ركة "ساي
د التقيـا دوهالـد ترامـب االبـن قبـل مجا  "التكاء والتأثير"ل وتتبانى بالتقنيات والقدرات السرية التي تسوقهال كاها قـ

ل ايـب عرضـا وفـي مـا ذكـرت صـحيفة 2016ثالثة أ هر من االهتخابات الرماسية ايميركية في تشرين ال اهي 
"هيويـــورق تـــايمز" مســـاعدة والـــدع فـــي االهتخابـــاتل وورد أن الشـــركة قـــد رصـــدت مـــا يصـــل إلـــى "اقتـــرام بمالهـــين 

 ل االحتماعي للمساعدة في اهتخال السيد ترامب".الدوالرات لجهود التالعب بوسامل التواص

ويشير التقرير إلى  ركة "إن. إ . أو" وني  ركة إسراميلية لاصةل تبيع البرامج التي يمكنها التـرا  الهواتـف 
التكيـــةل كاهـــ  قـــد لفتـــ  انتمـــام وســـامل اإلعـــالم مـــملًرال بســـبب اســـتخدام برهامجهـــا الســـتهدا  هشـــطاء اقـــو  

 ل والنا ا الحقوقي في اإلماراتل أامد منصور.اإلهسان في المكسي 
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م فـي حامعـة Citizen Labوالنتامج عرضتها منامة العفو الدولية وتم تأكيدنا بالتعاون مع "المختبر المدهي" (
" اإلسراميلية فـي السـنتين ايليـرتين. وفـي تقريـر منفصـل مـن قبـل المختبـر تـم NSOتورهتول والتي تابع هشاط "

 " NSOبواسطة برهامج التجسد لشركة "ندفا  175تحدهد 

وكــتل   ــركة "الــدرل الــواقي"ل ونــي  ــركة إســراميلية ألــره قامــ  بتصــدهر "معلومــات عســكرية إســراميلية" إلــى 
 أهامة اكم في الخار ل وتخضع االيا لتحقيقات مستمرة من قبل الشرطة اإلسراميلية بسبب تل  الممارسات.

وكــان رميســها مجلــد إدارتهــا الفخــري رمــيد  2011لية فقــد تأسســ  عــام وبالنســبة الــى "بــالق كيــول" االســرامي
الموساد السابيل م ير داغانل فهي محا تحقيي دولي كبير في ااوهة ايليرةل في اـين أن العدهـد مـن أهشـطة 
الشــركة وراء المــواليدل بمــا فــي ذلــ  أعمالهــا فــي روماهيــال وهشــاطها فــي املــة اهتخابيــة فــي المجــر (علمــا أههــا 

نمــر المشــاركةمل ومشــاركتها فــي فضــيحة "نــارفي فاهنســتاهن"ل وأهشــطتها المتعلقــة باتفــا  إهــران النــووي عنــدما ت
 أطلق  املة ضد مسمولين سابقين في إدارة أوبامال تصدرت عناوين الصحف في حميع أهحاء العالم. 

وتوظـف أعضـاء سـابقين فـي  وبينما تنفي "بالق كيول" التي تطلي على هفسها اسم "وكالة اسـتخبارات لاصـة"ل
الموساد ووادات استخبارات إسراميلية ألرهل أي روابـا مـع "كـامبرد  أهاليتيكـا" أو غيرنـا مـن الشـركات التابعـة 
لهال أصدرت لجنة ال قافة واإلعالم والرياضـة التابعـة للبرلمـان البريطـاهي تقريـرا يفيـد أن "بـالق كيـول" كاهـ  قـد 

 خابات في هيجيريا.تورط  في الترا  مرتبا باالهت

ويــ " ايمريكيــة واســعة االهتشــار فــي تقريــر لــاب لهــا عــن لــدمات أمنيــة واقتصــادية -كشــف  مجلــة "بــزهد و
تقدمها  ركات إسراميلية لاصة لدو  لليجية عدهدةل بينها السعودية واإلمارات بشكل لاب . وحاء فـي تقريـر 

مــل فــي مجــاالت عدهــدة تقــدم لــدمات لــدو  عربيــة المجلــةل أن  ــركات إســراميلية عدهــدة لــدهها اتصــاالتل وتع
لليجيةل ولاصة بكل ما هتعلي بمجا  الحماية ايمنيةل وتعمل نتع الشركات بالسر رغـم معرفـة الطـر  ال ـاهي 
عــن مالميها.واستعرضــ  المجلــة ايســبوعية عــدة مجــاالت فــي عمــل نــتع الشــركات لصوصــا مــع الحكومــات 

ومــن بــين مــا كشــفت  المجلــةل أن  ــموميل بــار ونــو أاــد اإلداريــين فـــي الخليجيــة والممسســات الرســمية ننــاق. 
 ــــركات تعمــــل فــــي مجــــا  االســــتخباراتل يقــــدم لقــــوات ايمــــن الســــعودية لــــدمات واســــعة فــــي رصــــد "إرنــــابيين 
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مفترضين" عبر مواقع  بكات التواصل االحتماعي.ووفي المجلةل فنن الشـركة التـي هـدهرنا  ـموميل بـار تتعقـب 
مالهين اسال على  بكتي فيسـبوق وتـويتر هوميـا. وتعمـل الشـركة ذاتهـا التـي لـم هـتكر اسـمهال  أك ر من اربعة

مــن الســويد وتقــدم لــدمات معلوماتيــة للمملمــة الســعوديةل فــي اــين أن الغالبيــة العامــى مــن العــاملين فــي نــتع 
 الشركة نم إسراميليون.

إسـراميليين لمسـاعدة  ـركة "أرامكـو" السـعودية للـنفا مـن وم ا  شلر تستعرض  المجلـةل نـو "االسـتنجاد" بخبـراء 
. 2012أحل محاربة الترا  أمني إلمتروهي تعرض  ل  الشركةل اين تعرضـ  لهجـوم قراصـنة (نـاكرلم عـام 

وتطر  التقرير لشركة "ألبيا معرلوت" وتعمل من والية هيونامبشـير ايمريكيـةل التـي باعـ  منتجـات للسـعودية 
وتقــو  المجلــة إهــ  "عنــدما وصــل لوار نــتع الــدو  الــى الشــركةل طلبــوا منهــا إلالــة كافــة  ودو  لليجيــة ألــره.

الملصــقات اإلســراميلية المكتوبــة باللغــة العبريــةل كمــا تمــ  إلالــة أســماء العــاملين اإلســراميليين فــي نــتع الشــركة 
 بشكل ممق  عن الملصقات الموحودة على منتجات الشركة".

ــة إلــى أن "العال قــة بــين  ــركة ألبــيا والســعودية تــم المشــف عنهــا بعــدما مــات أاــد العــاملين فيهــا وتشــير المجل
ويدعى كريد كرمر في ظرو  غامضة فـي السـعودية قبيـل تجربـة لمناومـة صـواريا ننـاق".وفي م ـا  شلـرل 

مـل استعرضت  المجلةل قام الولير اإلسـراميلي أهـول القـر ا (نـو وليـر درلي بـدون اقيبـة مـن اـزل الليكـودمل بالع
حنـوبي إسـراميل  –على تطوير مشرول اقتصـادي بحفـر قنـاة ميـاع مـن البحـر ايامـر فـي للـيج إيـالت (العقبـةم 

 لغاية البحر المي  التي تتقاسم  إسراميل مع ايردن والسلطة الفلسطينية.

 10ووفـــي المجلـــةل فـــنن المشـــرول بمشـــاركة إســـراميلل ايردنل والســـعودية. والحـــدهب هـــدور عـــن "مشـــرول بقيمـــة 
مليارات دوالرل سيتم تمويل  من لال  البن  الدوليل وندف  إهقاذ البحر المي  من الجفا  من لال  ضا مياع 
البحر االامر إليـ  عبـر قنـاة هـتم افرنـا مـن للـيج العقبـة (ايـالتم حنوبـا ولغايـة البحـر الميـ   ـما "ل وفـي مـا 

ا هشــرت  المجلــة إن "دو  الخلــيج معنيــة فــي إمكاهيــة وقــا  الــولير اإلســراميلي أهــول القــرال وفقــا لمــ ذكــرت المجلــة.
استخدام أهبول هفا في إسراميل تم وقف العمـل فيـ  منـت ال ـورة اإلسـالمية فـي إهـرانل وذلـ  مـن أحـل هقـل الـنفا 
من دولهم الى البحر ايبي  المتوسا التي في اا  استخدام  سيعود عليهم بالفامدة االقتصادية".ومن ايم لة 

مليـارات دوالر  6ضتها المجلة في تقريرنال "متاي كولافي" التي بال لإمـارات لـدمات أمنيـة بقيمـة التي استعر 
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 –ل بايسا  لحقو  النفا لدهها ايـب لـم تمـن شبـار الـنفا قبـل نـتع السـنوات مممنـة 2015و 2007بين أعوام 
لال  أسبول وااد من لال  رالة وفي ما قالت  المجلة التي تابع  أن المسمو  اإلسراميلي لار اإلمارات مرتين 

أقلعـ  مـن مطـار بـن غوريـون فـي محـيا تـل أبيـب عبـر قبـرب او ايردنل ايـب  737مدهية في طامرة بوينـ  
هوحد متخصصون إسراميليون في مجـا  ايمـن. وأضـا  التقريـر أن "كولـافي لود اإلمـارات بـ،ال  المـاميراتل 

قراءة لواـة التـرليص للسـيارات وتـم تنصـيبها علـى طـو   ومجسات إلمتروهيةل وأدوات إلمتروهية متخصصة في
 الحدود وفي مناطي واسعة في أبو ظبيل وغالبيتها تم  صناعتها وتطويرنا في إسراميل".

ل طــور كولــافي مــع  ــركات اتصــاالت ســعودية أحهــزة 2014للجــد ل اهــ  فــي ســنة  ومــن المعلومــات الم يــرة 
اء مناســـ  الحـــج فـــي مكـــة المكرمـــةل والحـــدهب هـــدور عـــن الســـوار لمراقبـــة الحجـــا  الوافـــدهن الـــى الســـعودية يد

د لمـل اـا  وصـل مكـة يداء المناسـ .  اإللمتروهي التي أعلن  السعودية عن  قبل موسم الحج الفام  التي لو 
والسوار اإللمتروهيل ند  الى منع االكتاال وااللداام لال  أداء مناس  الحج ومنع وقول كوارث كما اصل 

لتــدافع فــي مشــعر منــى علــى ســبيل الم ــا . ووصــف التقريــر تجربــة الســوار اإللمتروهــي بالناححــةل فــي اادثــة ا
مستدركا "المفاحأة وني أه  هسب هجام السوار اإللمتروهي الـى  ـركات االتصـاالت السـعودية وكأههـا نـي التـي 

بـراءة التـرال ال يمكـن الشـبهة بسـرقة "طورت  في حامعة المل  فهد فـي الريـاض وتـم اسـت ناء كولـافي مـن ذلـ . 
إلفاانا" تقو  المجلة في تقريرنا. وتشير المجلة في لتام تقريرنا الواسع الى ان السعودية تنفي باستمرار إقامة 
عالقـات اقتصــادية مــع إســراميلل وكــتل  كافــة دو  الخلــيج التــي ال تقــيم عالقــات دبلوماســية مــع إســراميل. ويومــًا 

مــن لاصــة علــى مســتوه العــالمل فــي التعامــل مــع إســراميل وتقــديم الخــدمات بعــد هــوم هــزداد تواطــم أكبــر  ــركة أ
ايمنية على اسال إناهة وإذال  وسجن وارمان الفلسطينيين مـن اقـوقهمل رغـم كـل امـالت المقاطعـة العربيـة 

 والدولية ضد الشركة البريطاهية وما هتج عنها من لسامر مالية فاداة.

دولة اإلمارات المتحدةل منت سنوات تواصل تقديم كـل الخـدمات ايمنيـة " التي تمل  أغلب أسهمها G4S ركة "
المتااة لها من أحل لدمة إسراميل وأمنهال بدأتها باإل را  على السجون اإلسراميلية لحبد شال  الفلسطينيين 

واحز مــن أطفــا  وهســاء وقــادة وقمــع اــريتهمل مــرورًا ببنــاء المســتوطنات علــى ايراضــي الفلســطينية وتركيــب الحــ
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ايمنية إلذال  الفلسطينيين وتفتيشـهمل اتـى اهتهـى بالمشـف عـن دورنـا الجدهـد فـي تركيـب البوابـات اإللمتروهيـة 
 وكاميرات تجسد دالل بااات المسجد ايقصى المبارق.

" ني  ركة متعددة الجنسيات بريطاهية ايصل للخدمات ايمنيةل وتوصف بأهها أكبر "حي  لاب" G4Sان "
 مقرنا الرميسي في كرولي الواقعة حنول لندن في "ويس  ساسكد".في العالمل 

ل تتجــاول تمامــًا مــع G4Sان "البوابــات اإللمتروهيــة" وكــاميرات المراقبــة التــي تشــر  عليهــا الشــركة البريطاهيــة 
إمعان وتدلل سافر يمكن أن همدي إلى إ عا  المنطقة برمتهال اين قررت اكومة االاتال  اإلسراميلي هصب 

بات إلمتروهية على مدالل أبوال المسجد ايقصى المبـارقل وكـتل  وضـع الم ـات مـن كـاميرات المراقبـة فـي بوا
الدالل و الخار  لمراقبة المصليين لاصـة و المـواطنين المقدسـيين عامـة . ونـتا اإلحـراء التعسـفي القـى رفـ  

للصـالة فـي المسـجد ايقصـى تعبيـرا  من كافة الشرامح المقدسيةل ورف  الفلسطينيون المرور عبر نتع البوابـات
عــن رفضــهم وغضــبهم مــن وضــع نــتع البوابــات التــي تنتهــ  اقهــم فــي اريــة التنقــل والعبــادةل ورســالة لحكومــة 

 هتنيانو المتطرفة أن القد  لن تترق وادنا.

التـــي تقـــدم  لـــدمات أمنيـــةل  G4Sووضـــع  نـــتع البوابـــات بتنســـيي مشـــترق بـــين اكومـــة االاـــتال  و ـــركة ""
بــ  العدهــد مــن الجــرامم بحــي اإلهســاهية فــي منــاطي مختلفــة مــن العــالمل وتواصــل اركــة "مقاطعــة إســراميل" وارتم

)BDS م مقاومتها لهتع الشركة سي ة السمعة والصي  لوقف أهشطتها لده االاتال . وتعتبر ثالب أكبر موظِّ ف
تصـن ف علـى أههـا أكبـر ألـف موظـف و  657قطال لاب فـي العـالم بعـد وا  مـارت وفوكسـكون فلهـا أك ـر مـن 

 دولة او  العالمم. 125 ركة أمنية في العالم (من ايب العوامد والعمليات في 

المعـــــدات والخـــــدمات الســـــتعما  الســـــجون اإلســـــراميليةل والحـــــواحز اإلســـــراميليةل والمســـــتوطنات  G4z" وتـــــوفر 
ت إمضـاء الفـرل التـابع للشـركة اإلسراميلية في باطن الضفة الغربية الفلسطينيةل وتسـانم فـي صـياهة السـجونل منـ

فـي إسـراميل عقـدا مـع ني ـة السـجون اإلسـراميلية لتـوفير ايهامـة ايمنيـة للسـجون المبـرهل وقـد أصـدرت الشـركة 
ومنهــا "صــياهة بعــ  ايهامــة ايمنيــة  -يفصــل هشــاطاتها فــي إســراميل  2012مــن عــام  4تصــريحا فــي  ــهر 

مـن الحـواحز فـي الضـفة الغربيـة". وننـا همكـد اسـن لريشـةل اإللمتروهية في سـجنل ومركـز  ـرطةل وعـدد قليـل 
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فــي لطــوات إســراميل  G4Sالنامــب ال ــاهي فــي المجلــد التشــريعي الفلســطينيل عــن رفضــ  القــاطع لمشــاركة " "
بالتنميـــل بالفلســـطينيين وســـرقة اقـــوقهم الوطنيـــة وكـــان ألرنـــا هصـــب بوابـــات المتروهيـــة وكـــاميرات تجســـد فـــي 

 المسجد ايقصى المبارق.

ــًا مــع االاــتال   ـــ"هون بوســ "ل أن الــدور الــتي تلعبــ  نــتع الممسســة المطبعــة علن ويوضــح لريشــة فــي اــدهب ل
صــــادم وداعــــم لقتــــل الفلســــطينيين واالعتــــداء علــــيهمل دالــــل وطــــنهم ومشــــاركتها فــــي الســــجون والحــــواحز وبنــــاء 

لعنصـــرية إســـراميل. ولفـــ   المســـتوطنات علـــى ايراضـــي المحتلـــة لـــار  عـــن القـــواهين اإلهســـاهية والدوليـــة وداعـــم
" تمبدت لسامر مالية فاداة لال  السنوات الماضـية هتيجـة G4Sالنامب في المجلد التشريعي إلى أن  ركة "

تحالفها مع إسراميلل قاماًل  "سنبقى وراء تل  الشركة اتى تغلي شلر مقر لها في أراضينا المحتلـةل وتوقـف كـل 
 تعاوهها ايمني مع االاتال ". 

ة الـره تعواصــل "إسـراميل" عبـر  ــركاتها الخاصـة التغلغـل االقتصــادي  فـي عـدٍد ال بــأ  بـ  مـن الــدو  مـن هاايـ
العربي ة واإلسالمي ةل التي تعقيم عالقات معهال وأيًضـا مـع دوٍ  ال تعقـيم عالقـات معهـال وفـي نـتا السـيا ل كشـف  

حـ  شلـر مـن أوحـ  التقـارل م  "اإلسـراميلي ة" عـن و THE JERUSALEM POSTصحيفة "حيرولالم بوسـ " (
بـــين الـــدو  العربي ـــة الخليجي ـــة و"إســـراميل"ل الفتـــًة إلـــى أن  طريـــي الحريـــر الجدهـــدل المت جـــ  مـــن أوروبـــا هحـــو دو  
ــــ  المــــواه   ــــيجل وذلــــ  بعــــدما تحول  الخلــــيجل بــــات أاــــد ايعمــــدة الرميســــة للعالقــــات بــــين "إســــراميل" ودو  الخل

 ية هحو ايسوا  الخليجية."اإلسراميلية" إلى ممر للبضامع ايوروب

د ت الصحيفة على أن  المعطيات الجدهدة ني إاده أنم الفوامد التي تجنيهـا "إسـراميل" مـن اسـتمرار الحـرل  و د 
فـــي ســـوري ةل وتمكنهـــا مـــن أن تلعـــب دوًرا أساســـًيا كممـــر يوروبـــا باتجـــاع دو  الخلـــيج. وهقلـــ  عـــن هامـــب وليـــر 

يلية"ل أهول قرال قول  إن  الدولة العبري ة ال تمتفي بـالواقع القـاممل بـل تعمـل التعاون اإلقليمي في الحكومة "اإلسرام
على توسعة محطات  حن البضامع "اإلسراميلية" باتجاع الخلـيج بسـبب ليـادة الطلـب علـى إمـرار الشـاانات مـن 

"إسـراميل" فـي السـنوات "إسراميل" باتجاع الدو  الخليجية. وتابع قاماًل إه   بسبب الحرل اينلية في سوري ةل باتـ  
 ايليرة الجسر البري  الرميسي  بين بع  دو  أوروبا والعرل.
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" للشـــمون ايمني ـــةل هوســـي ميلمـــانل مـــن صـــحيفة (معـــاريتم  فـــي ســـيا  ذي صـــلةل كشـــف المعحلـــل "اإلســـراميلي 
ل ايعمــا  م م السويســري ةل التــي أهشــأنا ويتبــوأ منصــب مــدهرنا العــام رحــAGTالعبري ــةل النقــال عــن أن   ــركة  

" ايمريكي  ماتي كولافيل فالت بعقد بمالهـين الـدوالرات لبنـاء مشـاريع للحفـال علـى ايمـن الـداللي  -"اإلسراميلي 
 في دولة اإلمارات العربية المتحدة.

" ايسـبيل الجنـرا  فـي االاتيـاطل إهتـان بـن إليـانول كـان  كما كشف النقال عن أن  قامد سـالم الجـو "اإلسـراميلي 
" وفـــي  ـــعبة  يعمــل فـــي الشـــركة الخاصــةل التـــي تقـــوم بتشــغيل كبـــار القـــادة الســابقين فـــي (الشـــاباقم "اإلســراميلي 

ــمى (لوحيــ م فــي مدهنــة  " (أمــانمل كمــا أه هــا أقامــ   ــركة ألــره تعس  االســتخبارات العســكري ة بــالجي  "اإلســراميلي 
 نرتسليال  ما  تل أبيب.

ة وألره تابعة لولارة ايمنل ك ف   في الفتـرة ايليـرة  ركات أمني ة "إسر  10وأك د على أن  أك ر من  اميلي ة" لاص 
شــف  معلومــات لطيــرة عــن  عملهــا فــي دوٍ  عربي ــٍة وإســالمي ٍةل ال تعقــيم مــع "إســراميل" عالقــات دبلوماســي ة. كمــا كع

م الحــرا  الشخصــيين لم يــر مــن ا لمســمولين  ــركة أمــن "إســراميلي ة" تحــر  العدهــد مــن الممسســات العربي ــة وتعقــد 
م ايمنيـــة التـــي تنتشـــر فـــي العـــالم G4Sالعـــرل علـــى مـــده الـــوطن العربـــي  مـــن مـــراك  للبحـــرينل وأن   ـــركة  (

 العربي تساهد االاتال  "اإلسراميلي".

ـة بالشـمون االقتصـادي ةل علـى  د أادث تقرير للشركةل كما أفـادت صـحيفة (غلـوبدم "اإلسـراميلي ة"ل المختص  ويمك 
بالمامة (باست ناء العرا  ايب لادت النسبةمل ونتا  10ا عضوًيا في الشر  ايوسال يفو  أن  الشركة تحقي هموً 

 أداء ممتال في المنطقة.

يات بســبب هقــص فــي توريــد العمالــة وبي ــة ايعمــا  بشــكل عــام فــي دبــيل  ويضــيف التقريــر  تعواحــ  الشــركة تحــد 
ن ها هجح  في الفول بعقود (م ل مطار دبيم وفي التي أث رت على أعـمالها التجارية في مجا  أهامة ايمنل لم

 تقديم الخدمات ايمنية لال  اياداث المهمة.

وتمشـــف المعلومـــات عـــن أن  نـــتع الشـــركة تقـــدم لـــدمات أمنيـــة فـــي مصـــر وايردن والمغـــرلل ولـــدمات لاصـــة 
ـــة قاطعـــة علـــى دورنـــا  ـــة المتحـــدةل وظهـــرت أدل فـــي مســـاهدة للمطـــارات فـــي العـــرا  وكردســـتان واإلمـــارات العربي
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إسـراميلم الرسـمي  علـى  G4Sاالاتال  "اإلسراميلي" غير الشرعي للضفة الغربيةل ونو ما همكدع موقع الشركة (
اإلهتره  التي همكد بأه ها تعمل في سجون هوحد فيها سجناء أمنيونل اتضح أههم سجناء سياسيون فلسطينيونل 

ـــ م نــتع الشــركة بأهامــة أمــن وغــر  المراقبــة المركزيــة فــي ســجن (كتســعيوتم ب ســجين سياســي   2200إْذ تــتحك 
ـــدوم بـــأك ر مـــن  ل وســـجن (مجي ـــدامونم بـــأك ر مـــن ســـجينل و  1200فلســـطيني  ســـجين سياســـي   500ســـجن (ال

فلســطيني  ومحتجــزين غيــر  ــرعيين مــن الضــفة الغربيــة المحتل ــةل وتركيــب أهامــة دفــال علــى الجــدران المحيطــة 
.  1500بسجن (عوفرم بالضفة الغربي ة قرل مستوطنة (غيفعات هيفمل ايب يعحتجز  سجين سياسي  فلسطيني 

 ـري  غيـر رسـمي فـي التحـالف السـعودي اإلمـاراتي فـي “أن كيـان العـدو  اإلسـراميلية” نـ،رتد“وذكرت صحيفة 
” إسـراميل“إاـده الشـركات التـي تعـود ملميتهـا لــ ” وفي التفاصـيلل أوضـح  الصـحيفة أن ”. الحرل على اليمن

تعمـل بغطـاء إمـاراتي “ل وأن نـتع الشـركة ”تقوم بتدريب مرتزقة يقاتلون إلـى حاهـب التحـالف السـعودي فـي الـيمن
 ”.درب  مقاتلين  اركوا في معركة الحدهدةو 

 ركات أمريكية لاصة تبيع لدماتها لإمارات والسعودية في الحرل على “من حهة ثاهيةل ذكرت الصحيفة أن 
كبــــار الضــــباط ايمــــريكيين الســــابقين الــــتهن يعملــــون فــــي وكالــــة “ل مضــــيفًة أن ”الــــيمن ويــــدهرنا كبــــار الضــــباط

نـتا وتقـدم الشـركات ”. سبون ثروات ناملة مقابل الخـدمات للسـعودية واإلمـاراتم يكCIAاالستخبارات المركزية (
ل بحســـب ”لـــدمات حمـــع المعلومـــات االســـتخبارية وقيـــادة واـــدات المرتزقـــة فـــي الحـــرل علـــى الـــيمن“ايمريكيـــة 

 ”.ن،رتد“

 

 


