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◄ وفيات ►

تقرير

عالقات إسرائيل «التسليحية»
مع أبو ظبي ...تمتد لسنوات

قائد سالح الجو السابق إيتان بن إلياهو

يحيى دبوق
ّ
أك ـ ـ ـ ــدت ص ـح ـي ـف ــة «م ـ ـعـ ــاريـ ــف» أمـ ــس،
عـلــى ال ـعــاقــات األمـنـيــة بــن إســرائـيــل
واإلمـ ـ ـ ــارات ال ـعــرب ـيــة امل ـت ـح ــدة ،وال ـتــي
ت ـخ ـضــع إلجـ ـ ـ ـ ــراءات خ ـ ّ
ـاص ــة م ــن قـبــل
الرقابة العسكرية ،إذ ُيمنع كشف أيّ
مــن تفاصيلها إلــى العلن ،األمــر الــذي
مــن شــأنــه حـمــايــة ص ـ ــادرات إســرائـيــل
األم ـن ـيــة إل ــى ه ــذه ال ــدول ــة الخليجية.
«ه ـ ـكـ ــذا ت ـخ ـف ــي إسـ ــرائ ـ ـيـ ــل ت ـج ــارت ـه ــا
العسكرية واألمنية» ،هو عنوان تقرير
«معاريف» ،الــذي أعــاد ،أمــس ،التأكيد
على وج ــود عــاقــات عسكرية وأمنية
م ــع عـ ــدد م ــن الـ ـ ــدول اآلسـ ـي ــوي ــة ،ومــن
بـيـنـهــا دول عــرب ـيــة ال ت ـق ـيــم عــاقــات
دبلوماسية معها.
ووف ـ ــق ال ـت ـق ــري ــر ،ي ـم ـكــن ت ـق ـس ـيــم ه ــذه
الـ ـ ـ ــدول إل ـ ــى م ـن ـط ـق ـتــن ج ـغ ــراف ـي ـت ــن:
األولــى تشمل دول القوقاز ،من بينها
كـ ــازاخ ـ ـس ـ ـتـ ــان وأذرب ـ ـي ـ ـج ـ ــان ،ال ـل ـت ــان
ت ـع ـت ـبــران حـلـيـفـتــن اسـتــراتـيـجـيـتــن
إلسرائيل لقربهما من إيران ،وتشكالن
س ــوق ــا كـ ـبـ ـيـ ـرًا ل ـ ـل ـ ـصـ ــادرات األمـ ـنـ ـي ــة،
والتي ّ
تقدر سنويًا بمئات املاليني من
الدوالرات؛ فيما املنطقة الثانية تشمل
ً
بينها
دوال في جنوب شرق آسيا ،ومن
ً
تايالند والفيليبني وميانمار ،إضافة
إلى سنغافورة والهند.
وتبلغ الـصــادرات األمنية والعسكرية

اإلس ــرائ ـي ـل ـي ــة ح ــوال ــى س ـتــة م ـل ـيــارات
دوالر سنويًا ،بما يشمل خدمات أمنية
خــاصــة .وع ـمــد تـقــريــر الـصـحـيـفــة إلــى
تقسيم الدول التي يصل إليها السالح
اإلسرائيلي ،إلى ثالث مجموعات:
امل ـج ـم ــوع ــة األولـ ـ ـ ـ ــى ،هـ ــي الـ ـت ــي تـقـيــم
ع ــاق ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة م ــع إس ــرائ ـي ــل،
حيث ال حــرج لــدى تل أبيب بــأن تعلن
ع ــن ص ـف ـقــات ـهــا األم ـن ـي ــة ّم ـع ـهــا؛ فـيـمــا
ً
امل ـج ـمــوعــة ال ـثــان ـيــة ت ـمــث ــل دوال ذات
ـروبــا
أنـظـمــة اس ـت ـبــداديــة وت ـخــوض حـ ّ
وصراعات داخلية أو خارجية ،تفضل
الرقابة العسكرية إبقاء العالقة معها
غير معلنة ،منعًا للحرج الدولي ،ومن
بــن دول ه ــذه املـجـمــوعــة :أذرب ـي ـجــان،
ج ـن ــوب الـ ـ ـس ـ ــودان ،م ـي ــان ـم ــار ،روان ـ ــدا
وصربيا.
ّ
أم ــا املـجـمــوعــة الـثــالـثــة ،فـتـمــثــل ال ــدول
الـ ـت ــي ال ت ـق ـيــم ع ــاق ــات دب ـلــومــاس ـيــة
مــع إســرائـيــل ،وغالبيتها دول عربية
وإس ــامـ ـي ــة ،ل ــدي ـه ــا ح ـســاس ـيــة ت ـجــاه
كشف عالقاتها األمنية مــع تــل أبيب،
األمر الذي يدفع الرقابة العسكرية إلى
ف ــرض تعتيم مـطـلــق عـلــى ال ـص ــادرات
األمنية إليها ،حفظًا ملصالح الصناعة
األمنية نفسها ،وحفظًا لوسطاء إبرام
صفقات السالح معها .ولهذا الغرض،
م ـن ـع ــت ال ــرق ــاب ــة ع ـل ــى م ـ ــدى س ـن ــوات
طويلة نشر أي معلومات عن عالقات
أمنية بني إسرائيل وأبو ظبي.
ّ
مع ذلك ،أكدت الصحيفة أن معلومات
تنشر بــن الـحــن واآلخ ــر عــن عالقات
تجمع إسرائيل بدولة عربية ال ترتبط
م ـع ـهــا بـ ـع ــاق ــات دب ـل ــوم ــاس ـي ــة ،وم ــن
بينها الـكـشــف عــن م ـســؤول الـعــاقــات
خــاصــة مــع أبــو ظـبــي .إذ بــات معروفًا
أن رجــل األعـمــال متاي كوكافي ،الذي
ي ـع ـمــل ف ــي ش ــرك ـت ــه مـ ـس ــؤول ــون ك ـبــار
س ــابـ ـق ــون فـ ــي الـ ـجـ ـي ــش ،وامل ـ ــوس ـ ــاد،
والشاباك ،والصناعات األمنية ،ومن
بينهم قائد سالح الجو السابق إيتان
بن إلياهو ،زار أبو ظبي أكثر من مرة
فــي الـسـنــوات املــاضـيــة ،إال أن الــرقــابــة
الـعـسـكــريــة مــارســت الـضـغــط ومنعت
نشر تفاصيل الزيارات وأهدافها ،ملنع
بعالقات إسرائيل الخارجية
اإلضــرار
ً
واألمنية ،إضافة إلى إمكانية تعرض
حياة املسؤولني عنها للخطر.
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يصادف غدًا األحد  8تشرين االول
 2017م ــرور ثــاثــة اي ــام عـلــى وفــاة
املرحوم
الحاج رضوان ذياب سويدان

الـ ـ ـ ــذي وافـ ـ ـت ـ ــه املـ ـنـ ـي ــة بـ ـع ــد م ـ ــرور
أسبوعني على وفاة ولده املرحوم
الحاج محمد رضوان سويدان
زوجته الحاجة مريم العطارة
أب ـ ـنـ ــاؤه املـ ــرحـ ــوم الـ ـح ــاج م ـح ـمــد،
الحاج بالل ،إبراهيم وكاتيا
أشـ ـق ــاؤه امل ــرح ــوم رامـ ـ ــز ،امل ــرح ــوم
عادل ،املرحوم غسان وعدنان
أصهرته الحاج حسن حجيج (أبو
وسام)
مـ ـحـ ـم ــود حـ ـجـ ـي ــج ،عـ ـل ــي الـ ــدايـ ــخ
وعباس سويدان
وبهذه املناسبة تتلى آي من الذكر
ال ـح ـك ـيــم وم ـج ـلــس ع ـ ــزاء حسيني
عــن روح ــه ال ـطــاهــرة فــي حسينية
بلدته دير انطار الساعة العاشرة
والنصف صباحًا.
وتـقـبــل الـتـعــازي ي ــوم االرب ـع ــاء 11
ال ـج ــاري مــن ال ـســاعــة الـثــالـثــة بعد
الـظـهــر حـتــى ال ـســادســة م ـسـ ً
ـاء في
ج ـم ـع ـيــة ال ـت ـخ ـص ــص وال ـت ــوج ـي ــه
العلمي ،الرملة البيضاء.
اآلس ـ ـفـ ــون :آل سـ ــويـ ــدان ،حـجـيــج،
ال ـع ـط ــارة ،ال ــداي ــخ وع ـم ــوم أهــالــي
بلدتي دير انطار وحنني

"تـشـتــاق وت ــذوب نفسي ال ــى ديــار
الرب"
زوجة الفقيد :جمال فيكتور طعمه
إب ـنــاه :فيكتور سركيس وزوجـتــه
برتا سعتجيان وعائلتهما
وليد سركيس وزوجـتــه نيكوالتا
دوميترسكو وعائلتهما
إبنتاه :غاده وعائلتها
مـ ـ ــاري ـ ـ ـنـ ـ ــال زوجـ ـ ـ ـ ــة ن ـ ــاج ـ ــي خ ـلــف
وعائلتهما
أشقاؤه :حافظ سركيس
القنصل ريمون سركيس وزوجته
هدى عربانية وعائلتهما
الشيخ سركيس سركيس وعائلته
أوالد ش ـق ـي ـق ــه املـ ـ ــرحـ ـ ــوم ج ـ ــوزف
سركيس وعائالتهم
ش ـق ـي ـق ــات ــه ت ــري ــز أرم ـ ـلـ ــة امل ــرح ــوم
طانيوس الوون وعائلتها
س ـ ـ ـهـ ـ ــام زوجـ ـ ـ ـ ـ ــة ال ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــاس الوون
وعائلتهما
رامونا زوجة جبران طعمه رئيس
بلدية قرنة الحمرا وعائلتهما
وع ـ ـ ـ ــائ ـ ـ ـ ــات سـ ـ ــرك ـ ـ ـيـ ـ ــس ،طـ ـعـ ـم ــه،
زخ ـيــا ،سـعـتـجـيــان ،دومـيـتــرسـكــو،
سـ ـ ـ ـم ـ ـ ــران ـ ـ ــي ،خـ ـ ـ ـل ـ ـ ــف ،عـ ــربـ ــان ـ ـيـ ــة،
جـ ـي ــوم ــات ــاري ،الوون ،ب ـســوســي،
ي ـش ــوع ــي ،ي ـم ــن ،ب ــرن ــس ،خ ــول ــي،
جـ ـب ــر ،سـ ـع ــد ،بـ ـج ــان ــي ،س ـم ـع ــان،
يــزبــك ،جــاد ،دروي ــش ،جــريــج ،كــرم،
م ـع ــوض ،ع ـب ـيــد ،م ـ ـ ــارون ،ب ــرك ــات،
الـ ـ ـخ ـ ــوري وع ـ ـمـ ــوم عـ ــائـ ــات قــرنــة
ال ـح ـم ــرا وأن ـس ـب ــاؤه ــم ف ــي الــوطــن
واملـهـجــر ينعون إليكم بمزيد من
الــرجــاء املسيحي فقيدهم الغالي
املرحوم
انطوان الياس سركيس
الــراقــد على رجــاء القيامة املجيدة
ن ـه ــار ال ـخ ـم ـيــس  5ت ـش ــري ــن األول
 2017مزودًا باألسرار املقدسة.
يحتفل بالصالة لــراحــة نفسه في
تمام الساعة الرابعة من بعد ظهر
يــوم السبت  7الـجــاري فــي كنيسة
قلب يسوع ،قرنة الحمرا.
لنفسه الراحة ولكم من بعده طول
البقاء صلوا ألجله
تقبل التعازي غدًا األحد  8الجاري
م ــن ال ـســاعــة ال ـح ــادي ــة ع ـش ــرة قبل
الظهر ولغاية السابعة مـسـ ً
ـاء في
كنيسة قلب يسوع ،قرنة الحمرا.

ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق الـ ـ ـح ـ ــاج اح ـم ــد
عجمي وعائلته يتقدمون باصدق
الـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــازي م ـ ــن ع ــائـ ـل ــة الـ ـص ــدي ــق
املرحوم
الدكتور سعيد حسيب االسعد
ومن زوجته واوالده
س ــائ ـل ــن الـ ـل ــه ان ي ـت ـغ ـمــد الـفـقـيــد
بواسع رحمته ويلهم اهله وذويه
الصبر والسلوان

رئيس واعضاء املجلس التنفيذي
لالتحاد العمالي العام في لبنان
واتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــات ع ـم ــال ال ـف ـنــادق
واملطاعم في لبنان
ي ـن ـعــون ال ـي ـكــم ب ـمــزيــد م ــن االس ــى
عضو املجلس التنفيذي لالتحاد
ال ـع ـم ــال ــي الـ ـع ــام ورئـ ـي ــس ات ـح ــاد
نـقــابــات ع ـمــال ال ـف ـنــادق واملـطــاعــم
في لبنان
النقابي
فوزي هاشم
الـ ــذي ت ــوف ــاه ال ـلــه ي ــوم الـخـمـيــس،
ووري الـ ـث ــرى ف ــي ج ـب ــان ــة بـلــدتــه
املروانية ،قضاء الزهراني
اح ـ ـ ـي ـ ـ ــاء لـ ـ ـ ــذكـ ـ ـ ــراه ال ـ ـط ـ ـي ـ ـبـ ــة يـ ـق ــام
بــامل ـنــاس ـبــة اح ـت ـف ــال تــأب ـي ـنــي فــي
ب ـ ـلـ ــدتـ ــه املـ ـ ــروان ـ ـ ـيـ ـ ــة فـ ـ ــي الـ ـس ــاع ــة
ال ـعــاشــرة قـبــل ظـهــر ي ــوم االحـ ــد 8
ت ـشــريــن االول  2017ف ــي ال ـن ــادي
الحسيني.
ي ـت ـق ـبــل االت ـ ـحـ ــاد ال ـع ـم ــال ــي ال ـع ــام
واتـ ـح ــاد ن ـق ــاب ــات ع ـم ــال ال ـف ـنــادق
وامل ـطــاعــم ال ـت ـعــازي بــالـفـقـيــد يــوم
االرب ـ ـعـ ــاء الـ ـقـ ــادم ف ــي  11تـشــريــن
االول ف ــي م ـقــر االتـ ـح ــاد الـعـمــالــي
العام ،كورنيش النهر ،من الساعة
الرابعة بعد الظهر حتى السادسة
ً
مساء.
ل ـل ـف ـق ـي ــد ال ـ ــرحـ ـ ـم ـ ــة ولـ ـ ـك ـ ــم االجـ ـ ــر
والثواب

◄ذكرى أسبوع ►
ذكرى اسبوع
تصادف يوم األحد  8تشرين األول
 2017ذك ـ ــرى م ـ ــرور اسـ ـب ــوع عـلــى
وفاة فقيدنا الغالي املرحوم
املحامي األستاذ
حسن سعيد عبدالله
(أبو زياد)
زوجته :الحاجة دعد الحاج داوود
والده :املرحوم سعيد عبدالله
والــدتــه :املــرحــومــة الـحــاجــة لطيفة
كالكش
أوالده :امل ـه ـنــدس زيـ ــاد ،املـهـنــدس
رش ــاد ،الــدكـتــور محمد واملـحــامــي
رامي
ش ـق ـي ـق ــه :الـ ـ ـح ـ ــاج صـ ـ ـ ــادق س ـع ـيــد
ع ـبــدال ـلــه زوجـ ـت ــه ال ـح ــاج ــة سـعــاد
عبداللطيف كالكش
ش ـق ـي ـق ــات ــه :الـ ـح ــاج ــة بـ ـ ــدر زوجـ ــة
املـ ــرحـ ــوم ال ـ ـحـ ــاج ح ـس ــن رم ــان ــي،
ال ـح ــاج ــة ج ــواه ــر زوج ـ ــة امل ــرح ــوم
ال ـح ــاج أح ـمــد طـبــاجــا واملــرحــومــة
الـ ـح ــاج ــة زي ـ ـنـ ــب زوجـ ـ ـ ــة املـ ــرحـ ــوم
الحاج يوسف عبدنورا
وبـهــذه املناسبة ستتلى آيــات من
الــذكــر الـحـكـيــم ومـجـلــس ع ــزاء عن
روح ــه ال ـطــاهــرة الـســاعــة الـعــاشــرة
صباحًا في بلدته بالط ،مرجعيون
ل ـلــرجــال ف ــي م ـقــام الـنـبــي حــزقـيــال
وللنساء في منزل الفقيد.
إنا لله وإنا إليه راجعون
اآلسـ ـ ـف ـ ــون آل عـ ـب ــدالـ ـل ــه ،ك ــاك ــش،
الـ ـح ــاج داوود ،رمـ ــانـ ــي ،ط ـبــاجــا،
نورا ،ابوملحم وعموم أهالي بلدة
بالط ومليخ وكفرتبنيت.

