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قراءة في تقرير

أصدرت املنظمة العربية حلقوق اإلنس���ان في بريطانيا، 
تقريراً عن »ش���ركة أمن مالحي إس���رائيلية تعمل في قناة 
السويس، ونقاط حساسة في البحر األحمر واخلليج العربي«.
وهذه الشركة يقودها جنراالت حرب إسرائيليون، منهم 
قائد البحرية اإلسرائيلي أليعزر ماروم، املتهم بالهجوم على 
سفينة مرمرة التركية التي حاولت كسر احلصار عن غزة.
وكش���ف التقرير عن أن الشركة اسمها »النورس لألمن 
املالحي«، وتأسست عام 2008 على يد كفير ماجن، ويشغل 
منصب املدير العام فيها، وهو ضابط في القوات البحرية 
اإلس���رائيلية؛ لتوفير ما تس���ميه الش���ركة األمن املالحي 
للرحالت البحرية وس���فن الش���حن ومكافح���ة اإلرهاب 
والقرصنة. والشركة مسجلة في قبرص وفلسطني احملتلة 
كش���ركة محدودة املس���ؤولية. وتعترف أن الس���بب وراء 
تس���جيلها في قبرص هو لتسهيل تقدمي خدماتها للعمالء 
حول العالم. وللش���ركة خمسة فروع في: فلسطني احملتلة، 

مالطا، قبرص، اليونان، وأوكرانيا.
الشركة فرع من مجموعة شاهاف جروب لألمن، وهي 
شركة أمن شهيرة في فلسطني احملتلة أسست عام 1989 
وتقدم خدماتها لألفراد والش���ركات والس���لطات احمللية 
وحكوم���ة االحتالل، وتوظ���ف أكثر من 2000 ش���خص، 

ومتتلك مئات األسلحة املرخصة لتنفيذ مهماتها.
مناطق العمليات

من أبرز الدول التي تباش���ر الشركة فيها عملياتها في 
العالم العربي بتراخيص من الس���لطات احمللية: )اإلمارات 
ف���ي إمارة الفجيرة، مصر في قناة الس���ويس وعدة نقاط 
في البحر األحمر، ُعمان في صاللة ومسقط، واألردن في 
خليج العقبة(، وتُعتبر من بني الش���ركات القالئل املسموح 
للحراس فيها بالنزول على أراضي جزيرة تيران اخلاضعة 
لإلدارة املصرية بكامل أسلحتهم، ويُضاف إلى هذه الدول 
)جيبوتي، مدغشقر، سيريالنكا، جنوب إفريقيا، وتنزانيا(.

إدارة الشركة
يق���ود الش���ركة ضباط عمل���وا في الق���وات البحرية 
والوحدات اخلاصة اإلسرائيلية، حيث اكتسبوا خبرتهم من 
عملهم الطويل في األراضي احملتلة الفلسطينية، واحلروب 
التي خاضتها إس���رائيل م���ع الدول العربي���ة، والعمليات 

اخلاصة التي نفذت في عمق بعض األراضي العربية.
تسويق الشركة

تقوم الش���ركة من أجل توسيع أنش���طتها في دول العالم، 
باس���تخدام جنميها وأبرز اثنني فيها وجنرالي احلرب واألمن 
الس���ابقني »آمي أيال���ون« و»أليعزر ملروم«، اللذين اكتس���با 
خبرتهم���ا من قتل وتعذيب الفلس���طينني وغيرهم، من خالل 
معارض ومؤمترات تقوم الشركة برعايتها، حيث عقد مؤمتر 
في »هامبورغ« حاضر في���ه االثنان، كما ُعقد أيضاً في لندن 
مؤمتر حتت عنوان »األمن في البيئات الصعبة« ترعاه الشركة، 

وحتدث فيه عن الشركة مديرها التنفيذي كفير ماجان.
توصيات

هذه الش���ركة من ضمن عدد كبير من سلسلة شركات 
إسرائيلية كش���فت عنها املنظمة، أسست قواعد متقدمة 
لالحتالل في العالم في أماكن حساس���ة، تعمل على جمع 

املعلومات وتقدمي خدمات لألجهزة األمنية والعسكرية.
من الواضح أن من يقود الش���ركة ه���م قادة وضباط 
سابقون في املؤسسة األمنية والعسكرية، وخالل خدمتهم 
نفذوا عمليات في األماك���ن التي يعملون بها اليوم، ونظراً 
ألنهم خدموا في أماكن حساسة تبقى الصالت وثيقة بينهم 

وبني هذه املؤسسات رغم التقاعد.
على كافة الدول العربية واإلسالمية والدول التي حتترم 
مواثيق حقوق اإلنس���ان، قطع عالقاتها مع هذه الش���ركة 
ومثيالتها، وعدم الس���ماح له���ا بالعمل على أراضيها، فال 
ميكن مل���ن ارتكب مثل هذه اجلرائ���م أن يكون قادراً على 

توفير األمن في أي مجال.

شركة أمن مالحي إسرائيلية تعمل في قناة السويس!


