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 سرائيلياالقتصاد السياسي ملبيعات السالح اإل
 وليد عبد احليأ. د. 

 
 مقدمة:

 Adam Smithدم مسيث آكما طرحه كل من   ا  معني "علم االقتصاد السياسي"ذا كان إ
خالل القرنني الثامن عشر  Karl Marx وكارل ماركسDavid Ricardo  وديفيد ريكاردو

هذا  جتليات حدفإن جتارة السالح متثل أ ،قتصاد والسياسةوالتاسع عشر ابلتأثري املتبادل بني اال
، فهذه التجارة تشتمل على البعد االقتصادي من خالل البيع وضوحا   األكثر التأثري املتبادل

ا أن دوافعها السياسية من دوافع كموالشراء والربح واملنافسة وكل آليات السوق املعروفة،  
و الدويل ال تقل أمهية عن أقليمي اإلو أملستوى احمللي على ا اسرتاتيجية-و جيوأيديولوجية أ

، لكنها قد أحيان   وقد تدفع العوامل االقتصادية ابلعوامل السياسية جانبا   .دوافعها االقتصادية
 ،لوزن اعتبارات كل منهما من منظور صانع القرار يف الدولة طبقا   ،ختضع هلا يف أحيان أخرى

 البائع للسالح واملشرتي له. وينطبق هذا التحليل على كل من
بني دول جتارة  زايدةومكانة مت توسعا  من بني الدول اليت حتقق  "سرائيل"إوملا كانت 

توظيف هذه  نعيف هذا اجلانب تكشف  "سرائيل"إالسالح، فان دراسة الكيفية اليت تعمل هبا 
ب أحد البعدين على لكنها تضطر لتغلي ،التجارة ألغراض جتمع بني االقتصاد والسياسة أحيان  

السلوك  أولوايت يف يتبادل البعدان السياسي واالقتصادي املواقعو  ،يف أحيان أخرى اآلخر
 وهو ما سنعمل على توضيحه. ،سرائيلي يف هذا امليداناإل
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 وريونجفيد بن يد

 Ba Uاب يو الرئيس 

  سرائيلي:بداايت التصنيع العسكري اإل
 ،العشرينمن القرن  اتييننشاء صناعات عسكرية يف مطلع العشر إبدأ التفكري الصهيوين يف 

يف  ايملك األخمفية عن عيون سلطات االنتداب الربيطاين يف ت الل "ُورش" صغرية سريةمن خ
 .كل املساندة الربيطانية للحركة الصهيونية  على الرغم من ،فلسطني

مث  ،تقوم بصناعة القنابل اليدوية واملسدسات وكانت هذه الورش
 سنةنتاج الصناعي احلريب اإلسسة نشاء مؤ إعن  عالن الرمسياإل تم 

وأضحت  ،ومبساعدات غربية خمتلفة واليت تطورت تدرجييا  ، 1933
بدأ التوظيف . و "إسرائيل"هي األكرب يف هذا اجملال يف اآلن 

ول أعلى يد  سرائيلي يف فرتة مبكرةالسياسي لتجارة السالح اإل
 David Ben-Gurion وريونجبن  فيديد" "إسرائيللـرئيس وزراء 
على الشرعية الدولية حباجة "إسرائيل" ن حصول أ الذي رأى

 لالستقالل املستعمرات اليت تسعى خصوصا   ،مع الدول البعيدة لتوسيع قاعدة العالقات
ن ال شريطة أ ،بلوماسي املتبادل عند االستقالليلضمان تبادل االعرتاف الدالسالح هلا  هتريبو 

االستعمارية  ابلدول"إسرائيل" يؤثر ذلك على عالقات 
يف  وىل البداايت الواضحةأوكانت  ،بشكل اسرتاتيجي

 ،1954 سنة( سابقا  )بورما  ميامناردولة مع  هذا اجملال
رئيس من قبل "إسرائيل" لـ ول زايرة رمسيةوهو ما مهد أل

 سنةبورما(  رئيس Ba U اب يو وهو الرئيس) جنيبأ
ن بلغت أىل إالتطور يف هذا اجملال  واستمر .1955
ات من القرن يسرائيلي يف الثمانينبيعات السالح اإلم

ما ك ،سرائيليةمن جمموع الصادرات اإل %25 العشرين
 و غري مباشرةأبطريقة مباشرة ن هذه املبيعات وصلت أ
 1.حاليا   دولة 130 حنوىل إ
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 2يف هذا اجملال: مهمةثالث مسائل نراها  ىلإومن الضروري التنويه هنا 
 سنة دولة 82توقيع اتفاقية جتارة السالح اليت صادقت عليها  رفضت"إسرائيل" أن  .1

سرائيلي لعدم التوقيع هو أن وكان املربر اإل ،2014 سنةوأصبحت نفذة املفعول يف  ،2012
 قيدا  "إسرائيل"  رأتهوهو ما  ،نسانااللتزام حبقوق اإل تربط جتارة السالح بشرطاالتفاقية هذه 

وعند حماولة  .نسان عن مبيعات السالحموضوع حقوق اإل، فهي تريد فصل على تعامالهتا
سرائيلي يف توفري السالح لعمليات جمموعة حقوقية وابحثني أكادمييني التعرف على الدور اإل

سرائيلية السماح هلم ابالطالع على رفضت احلكومة اإل ،لالتطهري العرقي يف عدد من الدو 
ىل إوعند نقل املوضوع  .منية"ة حبجة "الدواعي األسلحة اخلفيفملفات جتارة السالح مبا فيها األ

وقد ظهرت  .سرائيليةىل جانب املربرات احلكومية اإلإسرائيلية وقفت احملكمة احملكمة العليا اإل
ىل مجاعات إ"إسرائيل" هذه املمارسات يف موقف احملكمة من تقرير حول هتريب السالح من 

دت ملصرع أهنا أىل إليت تصل بعض التقديرات ، وا2009سنة نكا الييف سر  Sinhala الهالسن
لبالده يف  نكي سفريا  اليركان للجي  السر تعيني رئيس األ ومع هنايتها تم  لف فرد،أ 75 حنو

 3."إسرائيل"

 ن تناولناأمع شركات األمن اخلاصة اليت سبق "إسرائيل" تعامل ىل إ يضا  أال بد من التنبيه . 2
 سلحةن هذه الشركات تقوم بشراء ونقل األأ خصوصا   ،ابقيف حبث س"إسرائيل" عالقاهتا مع 
 4.يف العمليات السرية ماسيم  ال"إسرائيل" لصاحل 

واليت تشتمل على جتارة  ،من بنود ميزانية الدفاعفقط  %20 نأ"إسرائيل" يالحظ يف  .3
نما ال بي ،يسرائيلاإل Knesset رة املالية والكنيستهي اليت جيري نقاشها من قبل وزا ،السالح

 سلحةبيعات األملنشاء دائرة رقابة إ تم ، 2007 سنة ويف .من البنود املتبقية %80ـ تتم مناقشة ال
، مما جيعل وجود هذه اهليئة قليل جدا  كان عدد موظفيها  لكن  ،"الدفاع"اتبعة لوزارة سرائيلية اإل
ان عدد موظفي ك  2012سنة ى سبيل املثال يف فعل .ن يكون واجهة دعائية سياسيةأعدو ال ي

مبيعات السالح  يف جماليعملون  ممن 6,784"إسرائيل" كان يف  بينما ،موظفني فقط 3الدائرة 
 وطبقا   .تصدير سالح رخصة 8,716و ،لف رخصة تسويقأ 19صدروا جمتمعني أو  ،للخارج



        مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات             4        

 ، وشاليف هوليو، وعمري اليفيف كارمين

نسان اثرة مجاعات حقوق اإلإسرائيلية للمحكمة العليا بعد للبيانت اليت قدمتها وزارة الدفاع اإل
سنة لف رخصة تصدير وتسويق أ 400اصدرت "إسرائيل" ن أيتبني  ،موضوع مبيعات السالح

معظمها  ،دولة 130 ـسلحة لأابعت "إسرائيل" ن أنسان ، وتقدر هيئات حقوق اإل2013
يف البلقان كما جرى  ،التطهري العرقيو مارس عمليات أنسان مارس انتهاكات حلقوق اإل

من  فكيف لدائرة هبذا العدد القليل جدا   5مريكا الالتينية.أكتاتورية يف لعديد من الدول الدياو 
 ن يقوموا مبراقبة كل هذا العدد اهلائل من عمليات بيع السالح؟ املراقبني أ

، وتربز يف هذا اجملال Spyware من جانب آخر ال بد من التوقف عند تكنولوجيا التجسس
نيف  مساء مؤسسيها وىل من أاحلروف األ هي؛  NSO Group Technologiesأن أس أو شركة
، مع Shalev Hulioهوليو  ، وشاليف Omri Lavie اليف عمريو ، Niv Carmi كارمي
 6اإلسرائيلية،التابعة لالستخبارات العسكرية  8200ن الثاين والثالث خترجا من الوحدة أىل التنبيه إ
اليت و  اليت تنتجها امج التجسستسمح بر ، و 2010سنة اتسست  هي شركة تكنولوجيا إسرائيليةو 

يعمل هبا ما يقرب من ، و ابملراقبة عن بُعد للهواتف الذكية Pegasus بيجاسوس يطلق عليها
  ابلقرب من تل أبيب. ،ومقرها يف هرتسليا ،2017سنة من  ا  شخص اعتبار  500
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. إلرهاب واجلرميةاحلكومات بتكنولوجيا تساعدها يف مكافحة اأهنا تزود أن أس أو تدعي و 
ضد  سرائيلية يف هجمات جتسسيةهذه الشركة اإل ت استخدام برامجشارت بعض الدراسات أنه أو 

ت استخدامها يف التجسس احلكومي كما  ،نشطاء حقوق اإلنسان والصحفيني يف دول خمتلفة
وبر أكتتشرين األول/ يف  جيقشخاالسعودي مجال  صحفيقتل اليف  ولعبت دورا   ،ضد ابكستان

ب آسرائيلية مشكالت قضائية مع كل من شركة الواتسوقد واجهت الشركة اإل .2019
WhatsApp فيسبوك والشركة األم Facebook قانون سرائيلية خمالفة الشركة اإل ساسعلى أ

 Computer Fraud and سي أف آي آي مريكياأل االحتيال وإساءة استخدام الكمبيوتر

Abuse Act (CFAA).7 مارات العربية مثل اإلات هذه الشركة لعدد من الدول مبيع وقد وصلت
مليون دوالر  40تصاعدت قيمة مبيعاهتا من  كما 8،العربية املتحدة واملغرب والبحرين والسعودية

 2018.9سنة مليون  125ىل إ 2013سنة 
 

 :العاملية سرائيلية يف جتارة السالحاإل االقتصادية املكانة
 ،مستوايت من حيث الكم والكيف مخسةىل إج ومبيعات السالح نتا إيقسم الباحثون دول 

سرائيلية من وتشكل نسبة املبيعات اإل ،يف املستوى الثالث من هذا القياس"إسرائيل" وتقع 
يضعها يف املرتبة  مر الذياأل ،مجايل مبيعات العاملإمن  %3.1ما يساوي  2018 لسنةالسالح 

زايدة عن  هنا حققتابملقارنة مع فرتات سابقة يتبني أو  .2018-2014لفرتة طيلة ا الثامنة عامليا  
يف قيمة املردود  و ما يساوي زايدةأ، %1مبقدار  2013-2009الفرتة  نسبة مبيعاهتا خالل

نسبة الزايدة  من حيث ا يضعها يف املرتبة األوىل عامليا  مم، 2018و 2009بني  %60بنسبة املايل 
ن أهم أويالحظ  .متفوقة بذلك على الدول العشر األوىل عامليا   ،يف املبيعات خالل الفرتة ذاهتا
"إسرائيل" من مبيعات  %46) دول: اهلند ثالثهي "إسرائيل" املشرتين للسالح من 

ن الدول الثالث متثل ما جمموعه أ(، أي %8.5وفييتنام ) ،(%17وأذربيجان ) ،العسكرية(
 10سرائيلية.من املبيعات اإل 71.5%
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حتتل املرتبة "إسرائيل" ن أيتبني  ،مجايل الناتج احملليإىل إة مبيعات السالح ذا حسبنا نسبإو 
روسيا و  ،%0.88 ملانياأبينما  ،%1"إسرائيل" ، فقد بلغت هذه النسبة يف وىل عامليا  األ

 11.%0.16 طانيايوبر ، %0.17وفرنسا  ،%0.17والوالايت املتحدة ، 0.49%
ىل إ 2010سنة من بداية  ل السنوات التسعسنجد أنه خال، 1ولو نظرن يف جدول رقم 

من حجم  %18.21ما قيمته  اليت ت تنفيذها سرائيليشكلت مبيعات السالح اإل، 2018هناية 
ن يرتفع أن العجز التجاري كان ميكن أسرائيلي، وهو ما يعين مجايل العجز التجاري اإلإ

، إذ حةية اقتصادية واضمهأمبيعات السالح، وهو ما يدل على  إسهاملوال  %18.21مبعدل 
 ما جمموعه، 2018و 2017 السنتنيخالل ( طلبات الشراء)مبا يف ذلك  مجايل مبيعاهتابلغ إ
نصيبها من املبيعات كما ارتفع   ،وهو ما وضعها يف املرتبة الثامنة عامليا   12،مليار دوالر 16.4

 2018،13-2014ن خالل الفرتة م %3.1 ىلإ 2013-2009خالل الفرتة من  %2.1العاملية من 
يتبني  2019-2015مع مبيعاهتا يف الفرتة  2014-2010وعند املقارنة بني مبيعاهتا خالل الفرتة 

 .%77زايدة قدرها 
 احملققة سرائيلي ومبيعاهتا: العالقة بني حجم العجز التجاري اإل1جدول رقم 

 14السالح من )دون الطلبات(

 السنة
 القيمة 

 مليون دوالر()
 لكليالعجز التجاري ا

 مليار دوالر()
ىل إنسبة مبيعات السالح 

 )%( مجايل العجز التجاريإ
2010 654 2.8 23.35 
2011 538 8.03 6.72 
2012 455 12.25 3.78 
2013 420 8.25 5.09 
2014 393 6.98 5.63 
2015 721 0.93 77.52 
2016 1,441 8.31 17.34 
2017 1,254 10.76 11.65 
2018 707 18.25 3.87 

 18.21   عدلامل
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مقارنة مع بقية  نتاج السالح وبيعهإسرائيلية يف هم الشركات اإلأوعند النظر يف ترتيب 
 15جند ما يلي: نتاج السالح يف السوق العامليإشركات 

كرب شركات أن إف ،)لنقص يف البيانت عنها( الرتتيب ذا استبعدن الشركات الصينية منإ. 1
وشركة الصناعات ، Systems Elbitإلبيت سيستمز  أنظمةالعسكرية وهي "إسرائيل" 
 حتتل عامليا   ،Rafael رفائيل وشركة ،s (IAI)Israel Aerospace Industrie اجلوية
 ني شركة سالح يف العامل.هنا تقع ضمن أكرب مخسأ، أي على التوايل 45و 41و 28ملراتب ا

توزعت فقد  ،سرائيليبيعات السالح اإلمل التوزيع اجلغرايف خبصوص 2018سنة رقام أل طبقا  . 2
 هذه املبيعات على النحو التايل:

 46% سيا ومنطقة حوض اهلادئمبيعات آل. 
 26% .ألورواب 

 20% ألمريكا الشمالية. 
 6% مريكا الالتينيةأل. 
 2% فريقياإل. 
 بيعات من حيث نوعية السالح على النحو التايل:وتتوزع امل 
 15% طائرات بدون طيار. 
 14%  لكرتونيةإرادارات ونظم. 
 14% سلحة وطريانأطوير ت. 
 12% قواعد عسكرية. بناء 
 45% سلحة تقليدية.أ 

 

 

https://www.caat.org.uk/resources/companies/israel-aerospace-indutries
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مليار دوالر، بينما  9.2ما قيمته  2017سنة يف "إسرائيل" طلبات شراء السالح من  بلغت. 3
 .مليار دوالر 7.2ىل ما جمموعه إ 2018سنة تراجعات 

للدولة  بعاد طبقا  يف هذه األ )مع تباين سرائيلية يف اجلوانب التاليةسلحة اإلتتمثل جتارة األ. 4
 16املستوردة(:

  لكرتونية متقدمة.إو منظومات أسلحة أبيع 

 سلحة اخلفيفة.بيع األ 

 صيانة وحتديث معدات عسكرية يف الدولة املستوردة. 
 األسلحة.لى التدريب ع 

 السمسرة Brokering  خرى أمن خالل املساعدة على ترتيب صفقات بني دولة ودولة
ترتيب فريقية مثل إمر الذي جرى مع دول وهو األ ،لشراء السالح"إسرائيل" غري 

أوكرانيا  بني وأ ،وغنداأقية مثل تشاد ونيجرياي والنيجر و فريإصفقات بني صربيا ودول 
تزوير شهادات  حيان  أبني الوالايت املتحدة والصومال، ويتم  وأ ،ستوائيةنيا اإلوغي

 .خبصوص الدولة املستوردة للسالح
  ة الكتساب املهارات و حبثية يف الدول املتطور أبناء شراكات مع مؤسسات صناعية

والوالايت املتحدة، وهو ما دفع الوالايت املتحدة "إسرائيل" بني  ما جيري غالبا  ك  التقنية
سرائيلي مع يف جمال التعاون اإل"إسرائيل" خصوصا  ىل فرض بعض القيود على إ ن  احيأ

سنة سرائيلي يف ها واشنطن ضمن خصومها، كما جرى يف التعاون الصيين اإلددول تع
اسرائيلية إوترتب على ذلك خالفات  ،)بدون طيار( مسريةطائرات  تحديثل 2004
 سرائيلي هندي يف اجملالإفاق تا( 2020)هذه السنة جرى  من جانب آخر، 17.أمريكية
 للطريان"هندوستان عت شركة وق  حيث  ،نفسه

Hindustan Aeronautics Limited"  مذكرة
مشرتك  نتاجإل "Elbit لبتإتفاهم مع شركة "

ىل أن إمن التقارير تشري  ن عددا  أ ذلك ومما يدفع اهلند إىل 18.طائرات بدون طيارل
)بدون طيار(،  يف حجم صادراهتا من الطائرات املسرية مليا  وىل عاحتتل املرتبة األ"إسرائيل" 



 9 مركز الزيتونة للدراسات واالستشارات  9

 Drone domeقبة الطائرة املسرية 

من  دتع"إسرائيل" ن أمليار دوالر، كما  4.62 بنحو 2012-2005وتقدر مبيعاهتا بني 
 قومت Drone domeقبة الطائرة املسرية  تسمى رادار لنظم نتاجا  إكثر بني الدول األ

 وقد ختصصت شركة رفائيل ابكتشاف الطائرات املسرية وحتديد مكاهنا وتدمريها،
Rafael 19األسلحة.سرائيلية يف هذا النمط من اإل 

 
 

 

 

 

 

 

 اإلسرائيلي: بيعات السالحملالبعد السياسي 
 بعاد التالية:يف األسرائيلي الدافع السياسي يف مبيعات السالح اإليتمثل  
طراف قامة عالقات مع األإمن خالل "إسرائيل" تعزيز مساحة االعرتاف "بشرعية" . 1
على وجود عالقة  حدى الدراسات الكمية احلديثةإوتشري  .ما يف الدول الناميةصارعة ال سيم ملتا

و أيديولوجيات اليمينية ذات األ وبني احلكومات ارتباط قوية بني مسار تصدير السالح
ن هناك أكما   ،أكثر من نسبة الرتابط بني جتارة السالح والدول اليسارية ئتالفيةاحلكومات اال

 ،خصوصا  بني تصدير السالح من الدول اليمينية وبني مناطق النزاعات املسلحة  عالقة
كانت مبيعات السالح "إسرائيل"  ويف بداية قيام  20خل..إ..و احلدوديةأهلية كاحلروب األ

أكثر من الرغبة يف حتقيق املنافع  بلوماسية مع دول العامليقامة عالقات دسرائيلي مدفوعة إباإل
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 2009 أفيجدور ليربمان إىل أثيوبيازايرة 

)جنوب الصحراء( دولة  41 فريقية منإدولة  33كانت هناك   1967قوع حرب وعند و  ،املادية
غلب أعادة إو  ،مع مصرخصوصا  بية االسرائيلية ، ولكن بعد االتفاقيات العر ـ"إسرائيل"بتعرتف 
هم من الدافع أصبح الدافع االسرتاتيجي واالقتصادي أ، "إسرائيل"فريقية عالقاهتا مع الدول اإل

سنة يرانية عد الثورة اإلصابه بعض التغري بأمر لكن األ يعات السالح،بلوماسي يف مبيالد
جلم يتشابك مع الرغبة يف  فريقياإالسالح يف  سرائيلي الستثمار مبيعاتصبح اهلم اإلأ، و 1979

يف الغرب والوسط خصوصا  يراين النفوذ اإل
يف  فريقية، وهو ما اتضح جليا  اإل من القارة

سرائيلي السابق اإل لوزير اخلارجيةول زايرة أ
 Avigdor Lieberman دور ليربمانجفيأ

من آخر زايرة سنة عشرين بعد  2009سنة 
حيث قال  ،فريقياسرائيلي إلإ خارجية لوزير
هداف أحد أن جلم النفوذ اإليراين هو إ

ن امللفت للنظر والكاشف لطبيعة املوضوعات اليت جرت مناقشاهتا هو تركيبة الوفد أزايرته، غري 
من دائرة الصادرات  وممثال   ،سرائيليفقد ضم وزير الدفاع اإل ،حينها ي رافق ليربمانالذ

سرائيلية،  نتاج السالح اإلإغلبية من ممثلي شركات أىل جانب إمنية العسكرية ومن االجهزة األ
مع حركات املقاومة  ن تبدي تعاطفا  أفريقية اليت ميكن اإل سالميةن متابعة احلركات اإلأكما 
يف التصرحيات الصادرة من   وهو ما اتضح جليا   ،كانت من ضمن أهداف الزايرة طينيةالفلس
 21.الحقا   كينيا

ن اجلزء األكرب من إىل أسرائيلية ويف مثال آخر على الدوافع السياسية، تشري املراجع اإل
فريقيا هو يف جمال املساعدات العسكرية اليت أتخذ شكل التدريب املساعدات اإلسرائيلية إل

فريقية،  إسرائيلية لعشر دول سلحة اإلوصلت األ 1966سنة ويف  .بدوافع سياسية وبيع السالح
 سيفارقة مثل تدريب موبوتو سيأو التدريبات عن طريق متنفذين أ سلحةكما ت ترتيب هذه األ

بعد عامني من  صبحأو  ،يف اجلي  الكنغويل الذي كان جنراال   ،Mobutu Sese Seko سيكو
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حكومة منغيستو هيلو "إسرائيل" وتكررت التجربة يف دعم  للكونغو. رئيسا  سرائيل" "إتدريبه يف 
 ،Haile Selassie سيالسي ثيوبيا بعد سقوط هياليف إ Mengistu Haile Mariam مرايم
ثيوبيا كانوا يساعدون احلكومة املاركسية إىل إ عسكراي   مستشارا   30-25رسلت ما بني أو 
يف "إسرائيل" وجنحت  ،Mossad على مجع املعلومات لصاحل املوساد يضا  ثيوبية ويعملون أاإل

كما   1977،22سنة ىل فلسطني احملتلة ثيوبيني إمقايضة السالح بفتح اجملال هلجرة اليهود اإل
ذه يف أوغندا وبقيت ه 1971سنة  Idi Amin منيأيف انقالب عيدي  دورا  "إسرائيل" لعبت 

 23حقة.الال العالقات طيلة السنوات الثماين

ضد القوى خصوصا  اسرتاتيجية هبدف توظيفها يف إدارة الصراع -بناء حتالفات جيو. 2
و أفريقيا إسرائيلية يف ات السالح اإلو خارجه، وقد شكلت صادر أحررية يف العامل العريب الت
يف قلب التوازنت العسكرية  ،يف الغالب ،مهما   عامال   مريكا الالتينية وبعض الدول اآلسيويةأ
ويتضح ذلك  ،سرائيليةلصاحل القوى اليت تتبىن سياسات مواتية للسياسة اإل الصراعات احمللية يف

 :التايليف النماذج الواردة يف اجلدول 
 

 24سرائيلي على الصراعات الدولية: مناذج لتأثريات مبيعات السالح اإل2 رقم جدول

 سرائيلينتائج التدخل اإل موضع النزاع الفرتة

 نيجرياي 1967
 ،1967سنة يف نيجرياي  Biafra قليم بيافراإ"إسرائيل" يف دعم انفصال ور د

سرائيلية يف حتريض احلكومة اإل سرائيلي دورا  ولعبت الصحف والرأي العام اإل
 25ملساندة االنفصال.

هلية ساعدت "إسرائيل" احلكومة ضد جبهة فارابوندو ماريت خالل احلرب األ السلفادور 1992 -1980
 .Farabundo Marti National Liberation Front لوطينللتحرير ا

 فريقياإجنوب  1980-1994

الذي كان األكثر  لتخفيف قيود احلصار الدويل عن نظام التمييز العنصري
ن التجارب أىل إن بعض التقارير تشري إ"إسرائيل"، بل تناغما  يف إفريقيا مع 

احل املشروع النووي فريقيا هي لصإالنووية اليت كانت جتري قرب جنوب 
 1979.26سنة  vela، كما هو احلال فيما مسي حادثة فيال سرائيلياإل
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ولتعويض  ،يف وجه التيارات اليسارية Pinochet لدعم الديكتاتور بينوشيه تشيلي 1983
 فريقية."إسرائيل" فقدان العالقة مع بعض الدول اإل

 .Tutsi ائل التوتسيضد قب Hutu ملساعدة قبائل اهلوتو راوندا 1990-1994

 ،سرائيليةهم الصناعات اإلأالصراع على مناجم املاس اليت تعد من  سرياليون 1991-2002
 27ضعاف نفوذ مجاعات لبنانية شيعية يف سرياليون.وإل

 28لتعزيز التمرد واالنفصال عن مجهورية السودان. جنوب السودان 2000-2011

2004 
ساحل العاج 

 (كوت دي فوار)
سرائيلية حلماية قوات حفظ السالم الفرنسية بعد إعسكرية مساعدات 

 مهامجتها من قوات حكومية.

 تشاد 2005-2008

 ،سلحة خفيفة للحكومةأجهزة استطالع و أمصفحات و "إسرائيل" قدمت 
يف مشال التشاد،  دى لتفوق القوات احلكومية وانتصارها على املعارضةأمما 
ول أكلـ"إسرائيل"   Idriss Déby يبيدريس دإتشادي المهد لزايرة الرئيس و 

 29.""إسرائيلرئيس تشادي يزور 

جهزة استطالع أصراع احلكومة مع حركة حترير النيجر، قدمت "إسرائيل"  النيجر 2007-2010
 .لقوات احلكومة

 بتطوير وحتديث الطائرات"إسرائيل" قامت  ،صراع السلطة مع جي  الرب أوغندا 2008
 .وغنديةاحلربية األ

2008-2012 

مصر،  اجلزائر،
 مارات،اإلو 
 ،املغربو 
 ابكستانو 

ملزاعم تقرير صادر عن وكالة حكومية بريطانية تشرف على مجيع  ا  وفق
، ف اإلسرائيليةصحعدد من الصادرات األسلحة واملعدات األمنية، ونقلته 

فإن اململكة املتحدة أعطت "إسرائيل" الضوء األخضر لبيع مكونت 
 30هلذه الدول اإلسالمية اخلمس بعد شرائها من بريطانيا. إلكرتونية عسكرية

للحكومة معدات "إسرائيل" قدمت  ،صراع مع حركة مترد يف منطقة نفطية نغوالأ 2011
 .محاية عسكرية للمنشآت النفطية
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 اهلند 2014-2020

سنة لغاء صفقة وتم إ ايهتا العسكرية مصدرها "إسرائيل" ،رت من مش 14%
سرائيلية مضادة إمليون دوالر مع اهلند لشراء صواريخ  500بقيمة  2019

 مع شركة رافائيل ألنظمة الدفاع املتقدمةالتعاقد عليها  ن تم أللدابابت بعد 
Rafael Advanced Defense Systems ،وكانت  اململوكة للحكومة

بيع اهلند بتقوم مبوجبه "إسرائيل"  2018سنة  ا اتفاقا  ت"إسرائيل" واهلند وقع
 31.مليار دوالر يتم تنفيذها على عدة سنوات 2ة بقيمة سلحأ

 الفلبني 2018
جهزة التجسس من "إسرائيل" نتيجة القيود الدولية على بيع أشراء السالح و 

نسان، كما ساعدت "إسرائيل" السالح للفلبني بسبب انتهاكها حلقوق اإل
 سالمية.قاليم خصوصا  اإلالفلبني يف قمع التمرد يف بعض األ

كرب يف وهي الشركة غري احلكومية األإلبيت سيستمز،  ابعت شركة سوداجلبل األ 2019
 32.مليون دوالر 35سود بقيمة "إسرائيل" معدات عسكرية لدولة اجلبل األ

اليت غنمتها من منظمة التحرير بعد  تلك ثيوبيا منسلحة إلأبيع "إسرائيل"  ثيوبياإ فرتات خمتلفة
 1982.33 سرائيلي للبنان سنةالغزو اإل

 ميامنار فرتات خمتلفة
 )بورما(

سرائيلية اخلاصة ابالتصاالت دورها املهم يف متكني منية اإلكان للمعدات األ
ميامنار يف تعقب الصحفيني الذي يكشفون املذابح اليت يتعرض هلا  تسلطا

 34.مث توقيفهم واحلكم عليهم ابلسجن ،مسلمو الروهينغا
 

سرائيلي تزداد يف فرتات االضطراابت يف بعض لسالح اإلمبيعات ا نأبعض املصادر  وتقدر
 سرائيليمن مبيعات السالح اإل %40 ذهب فمثال   ،هليةفرتات احلروب األخصوصا   املناطق
لة دو  53فريقية من جمموع إدولة  43وهي الفرتة اليت وقعت فيها  35،فريقياإىل إ 2014سنة يف 

 36.رار السياسييف خانة السالب يف مؤشر االستق
أخرى كما هو احلال يف  سرائيلي مع عمليات اقتصادية سياسيةاإل يتداخل بيع السالحو 

عالقة ممني بعثة من اخلرباء األ فقد أكدت ،فريقيةبعض الدول اإل ستخراج املاس منا عمليات
تمويل االستيطان لاملاس والسالح جتارة مثلث  من خالل فريقيةابلكثري من الدول اإل"إسرائيل" 
يف دول  يف قطاع جتارة املاسسرائيليني اإلغلب العاملني أن أما ال سيم  ،حملتلةالعربية اراضي يف األ
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، و سرياليونأ و الكونغوأو ليبرياي أ (كوت ديفوارساحل العاج )و أفريقيا إجنوب  فريقية مثلإ
 وصفتوقد  ،و من رجال املوسادأاملتقاعدين من سرائيلي اجلي  اإل يف عناصر كانوا  نهم مم

 يفاملنظمة الدولية  ، واهتم خرباءاألمم املتحدة جتارة املاس اإلسرائيلية أبهنا "جتارة املاس الدموية"
من  فريقياإرمسيا  ابلتورط يف االسترياد غري القانوين للماس من "إسرائيل"  2009سنة  تقرير صادر

 ،"الدموية"ة املاس اهتم التقرير التجار اإلسرائيليني بعالقات مباشرة مع جتار كما  ،نحية
 على الرغم من أن جملس األمن الدويلو  .من نحية اثنية وسرياليون ،ساحل العاج يفخصوصا  

Security Council  أصدر عدة قرارات يف أواخر التسعينيات حتظر وتقيمد استرياد املاس اخلام
إال  ،ة أمد النزاعاتمن أجل منع استخدام العائدات املالية إلطال ،من مناطق النزاع يف إفريقيا

يف  ا  خطري  تصعيدا   تشهد اليت الفرتة، وحتديدا  يف سياستها يف هذا اجملال تواصل"إسرائيل" أن 
 هدف غلبها حولأاليت تركزت  تلك خصوصا  ، فريقيةب األهلية يف القارة اإلو مؤشر احلر 

 ، واليتمليار دوالرابة قر  ىلتصل إ"إسرائيل" على  رابحا  أاليت درت لسيطرة على مناجم املاس ا
يف الضفة الغربية  املستوطنات وبناء سرائيليةاإل لدعم املؤسسة العسكرية امعظمه ذهب
 37.والقدس

 قليمية بغرض مجع املعلومات وتبادهلا مع الدول األخرى.إبناء شبكات جتسس حملية و . 3
"تكنولوجيا تركز يف عمليات جتسسها على "إسرائيل" ن أىل إكادميية عديدة أوتشري مصادر 

التجسس" للحصول عليها الستخدامها وتوفريها حللفائها، ويتم ذلك من خالل عمل 
هم  واليقوم الغربية جهزة التجسس املتطورةأنتاج إفراد يف شركات أعلى توظيف "إسرائيل" 

 ،حللفائهالـ"إسرائيل" وبيع املعلومات اليت تصل "إسرائيل" ابلتجسس لصاحل  الحقا   نفسهمأ
يف جتنيد  مثال   ذه املسالةمع هذه الدول احلليفة هلا، وتتضح ه"إسرائيل"  ميق عالقاتتعهبدف 
 38شبكات الكومبيوتر.ىل للتسلل إ "Hackers "اهلاكرز

سلحة موال اليت يتم احلصول عليها من صفقات بيع األتسهيل عمليات غسيل األ. 4
 37 الدويل اليت تضم حاليا   سست جمموعة العمل املايلأت 1989سنة ففي  .بطريقة غري شرعية

سنة يف "إسرائيل" ووضعت هذه املؤسسة  ،رهاب الدويلموال ومتويل اإلل األملراقبة غسي عضوا  
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 ضمنها تلفة منساس عمليات خمأوعلى  ،موالغسيل األعلى القائمة السوداء يف جمال  2003
ديسمرب كانون األول/ يف  شرن هلا أبلوماسية اليت يرب الدمتكنت ع"إسرائيل" لكن  .بيع السالح

ن أ بعض التقارير ما تزال تؤكد نأعلى الرغم من  ،هذه املؤسسةاكتساب عضوية من  2018
مواهلم يف أبغسل فرنسا "خصوصا  تسمح لليهود املهاجرين من بعض الدول "إسرائيل" 

 39سرائيل".إ

وزارة ت نسان والفساد السياسي: فقد اعرتضالعالقة بني جتارة السالح وحقوق اإل. 5
سرائيلي لدول "ال على اقرتاح يف الكنيست ملنع بيع السالح اإل 2014سنة سرائيلية اخلارجية اإل

 يقدر جو روبرإذ  ،بدور الفساد السياسي يرتبط بيع السالحكما  40.نسان"تراعي حقوق اإل
Joe Roeber مجايل التجارة العاملية يف كل السلع يرتكز إمن الفساد يف  %45-40 حوايل أن

عقوابت على جنرال فرضت  الوالايت املتحدةن أمثلة ذلك أومن  41،يف مبيعات السالح
 لهاستغال خفى عن الوالايت املتحدةأ ألنه (Israel Ziv ائيل زيفسر إهو ) سرائيلي متقاعدإ
كما أن   42مليون دوالر. 150 حنوسلحة جلنوب السودان بقيمة كغطاء لبيع األ شركة زراعيةل

قدم  ،عصابوهي حتمل غاز األ، 1992سنة يف هولندا  سرائيليةاإل El Al العالطائرة سقوط 
 أوجدمر الذي وهو األ ،سرائيلية يف جمال التسلحنشاطات اإلعلى الطبيعة السرية ملعظم ال دليال  
 43بلوماسية بينها وبني هولندا.يزمة دأ

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Joe+Roeber&text=Joe+Roeber&sort=relevancerank&search-alias=books-uk
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سلحة األن اجلزء الرئيسي من مبيعات أنسان وتشري البيانت اليت تقدمها هيئات حقوق اإل
 يف تلكقليات أقبل  هلية ونزعات انفصال منأفيها صراعات  لىل دو إلية تذهب سرائياإل

سنة لراوندا قبيل نشوب التطهري العرقي  سرائيلية املؤكدةاإل وهو ما يتضح يف املبيعات ،الدول
 ،آالف قتيل 8 واليت بلغ فيها معدل الضحااي يوميا   ،قلية التوتسيأمن قبل اهلوتو ضد  1994

كان هلا "إسرائيل"  ن أغفال إمع ضرورة عدم  ،وىل من املذابحيف الشهور الثالثة األخصوصا  
 .1973-1963ة الرواندية خالل فرتة منية والعسكريركزي يف بناء املؤسسات األدور م

تبيع السالح لدول "إسرائيل" أن  Amnesty International منظمة العفو الدوليةوتؤكد 
 سلحةاأل بيععلى منع تنص  سلحةاتفاقية جتارة األن أعلى الرغم من  نسانتنتهك حقوق اإل

ممية اليت حبثت انتهاكات ن بعثة تقصي احلقائق األأكما   ،نسانلدول تسيء احرتام حقوق اإل
 نسانتنتهك حقوق اإل مثاين دولزودت "إسرائيل" ن أكدت أ 2019سنة  حقوق االنسان

نكا، سريالو  أذربيجان،و  الكامريون،و  الفلبني،و  ميامنار،و  نوب السودان،ج هي:و  ،ابلسالح
 44مارات العربية املتحدة.اإلو املكسيك، و 

السالح يف بناء عالقات مع تنظيمات سياسية يف الدول  لتقدمي"إسرائيل"  وظيفت. 6
 ،من الضروري لرؤية هذه املسألة بطريقة موضوعية وضع التحيزات اآليديولوجية جانبا  و العربية: 

خصوصا  سرائيلية مع التنظيمات املرتبطة ببعض ألوان الطيف السياسي العريب فالعالقات اإل
وبعض الشخصيات السياسية البارزة يف بعض قوى املعارضة  ،قليات" العربيةضمن دائرة "األ
عداد كبرية من أتكشفها  ،خلإوالعراق وليبيا ومصر والسودان... ةيف سوري العربية عامة

، مبا يف ذلك 2020-2011فرتة اليف خصوصا   ،الدراسات واملقاالت بل والتصرحيات السياسية
كثر من أن القليلة األخرية أصبحت يف السنوات أوالسياسية، واليت العالقات األمنية والعسكرية 

-سرائيلية يف هذا اجلانب هي ذات دوافع جيون املساعدات اإلأرجح ومن األ .حتصى
 45كثر منها نتيجة دوافع اقتصادية.أاسرتاتيجية 
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 اخلالصة:
وبني  ،سرائيليمن غري املمكن الفصل بني وزن املؤسسة العسكرية يف القرار السياسي اإل. 1

 توظيفها ملبيعات السالح لتعزيز هذه املكانة يف عملية صنع القرار.
 وانتهاكا   ه ألكثر الدول ديكتاتوريةج  و  ا تُـ هنأن السمة العامة ملبيعات السالح اإلسرائيلي هي إ. 2

 على صراعاتالو أهلية لحروب األل انتهازي  ابستثمار  ةمرتبط اهنأأو  نسان،حلقوق اإل
 يف الدول النامية.خصوصا  طة السل

موال والتجسس مع مبيعات السالح بشكل عام، لكنها يف تتشابك عمليات غسيل األ. 3
كادميية و الدراسات األألتقارير اهليئات الدولية  كثر وضوحا طبقا  احلالة اإلسرائيلية هي األ

 املوضوعية.

خرى مقارنة أمن نحية  تسارعا  و  ،من نحية تزايدا   تشهدسرائيلي ن مبيعات السالح اإلإ. 4
 تجارة السالح.ل املتصدرة دولالغلب أب

 
 التوصيات:

كانت أقرب   سرائيلي آخذ يف التوسع ليشمل دوال  ن سوق مبيعات السالح اإلأيالحظ . 1
فريقية، وهو ما يتنام واهلند وبعض الدول اإلمثل ف ،بشكل كبري من احلقوق الفلسطينية

توظيف الرتاث  والعمل على ،لفلسطينية التواصل مع هذه الدولاملقاومة ا قوىيستدعي من 
مر حيتاج لقدر كبري من الروية ألتمسك مبواقفها التقليدية، وهو ل السياسي السابق هلا

 بلوماسي العميق.يوالتفكري الد

قرب لتلقي بعض التنظيمات السياسية العربية أصبحت أن بعض الدول العربية بل و إ. 2
لة يف ، وتتضح هذه املسأ"إسرائيل"سلحة التقليدية من و األأسكرية املتقدمة التكنولوجيا الع
ويف الوقت الذي  ،قليات القومية يف العامل العريب ويف بعض األنظمة العربيةتنظيمات األ

ن إف ،سرائيلي يف تسليح حركة االنفصال يف جنوب السودانإتشري فيه كل الواثئق لدور 
س الوزراء رئيجتماعات علنية بني القيادة السياسية السودانية و ىل اإالرد السوداين انتهى 
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ىل ضرورة إ يضا  أ. وهو ما يشري Benjamin Netanyahu نتنياهوبنيامني سرائيلي اإل
يف هذه  مواصلة احلوار بني قوى املقاومة والقوى السياسية العربية ذات التوجهات الوطنية

 دون أي أتخر يف هذا اجملال.الدول 

سرائيلي على منطقة حياء الدراسات العربية اخلاصة مبخاطر املشروع النووي اإلإرة ضرو . 3
سرائيلية يف لة البحوث اإلألة وعلى مسأعالمي على هذه املسإع تركيز م ،وسطالشرق األ
 .هذه النشاطاتسرائيليني يف سلحة الكيماوية والبيولوجية ومشاركات العلماء اإلجمال األ
فريقيا إالسابقة مع نظام الفصل العنصري يف جنوب إسرائيل" "ضحت اتفاقيات أوقد 

مع  46،نشره عن هذه اجلوانب بعد ما تم  معلوما   والتعاون النووي معه والتجارب النووية أمرا  
و أسلحة النووية من اتفاقيات منع انتشار األ ايم  أمل توقع "إسرائيل" ن أالتأكيد على 

 على التوايل. 1997و 1975و 1970 تالسنواالبيولوجية أو الكيماوية يف 
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