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נשק ישראלי רכל דורש  1בכל מקש
את מכירות*
המתאר
התרשים
זהו
הגשה של ישראל בעולם ,על־פי סירסומים גלויים
בעיתונות העולמית ובעיתונות
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 . 1ב ר אזי ל :נמ שו השנים סופקו לבראזיל פריסי־נשק
רביע בתקופה האחרונה חלה האמה במכירת הנשק לברזיל.
מדעה זאת הפכה יצרנית נשק בעצמת והיא מרבה למכור נשק
למדינות ערכיות לאחרונה נמכרו לבראזיל שמתה מסוקים .לא
מזמן הוכשלה עיסקת מכירה של סילי עדים מדגם גבריאל.
בבראזיל יש מישסר של דיקטטורה צ מ י ת
 . 2ארגנטינה :לתעשיית הנשק הישראלית יש
קישרי־סיסתר ענפים עם ארגנטינה• כתקופת מילחמת־פוקלנד
התחוללה שערוריד״ כאש־ התברר שישראל מספקת נשק
למדינה זאת שנלחמה נגד בריטניה .תגובת מישרד־החוץ
הישראלי היתד ,שלא נחתמים חוזים הרשים .ישראל סיפקה
לארגנטינה  25מטוסי מי ר אז מדגם סי־ ,3וארגנטינה בחנה את
האפשרות לקנות מטוסי בפיר .הטייסים הארגנמעיים התאמנו
בישראל .ישראל וארגנטינה פיתחו ביחד מערכת חדשה לתידלוק
באוויר .ישראל מכרה לארגנטינה טילים מסוגים שונית
בארעטינה של טת חונטה צ מ י ת
 . 3צ׳י ל ה :ישראל מספקת סוגיעשק שנים למדינה זאת
בעיקר נשק קל וציוד צ מי .בין השאר מכר קיבוץ בית־אלפא
מערכות ביבוי־אש לצבא צ׳ילה .במדינה שולטת חתמה צ מי ת
פאשיסטית המדכאת את האופוזציד ,ומרבה ברציחות פוליטיות.
 .4פרי :י ש א ל מספקת לפרו ידע ללוחמה נגד
כוחות־השמאל .בפרו יש דיקטטורה צבאית ,רצחנית קצת פחות
מ שנותיה בי ב ש.
 . 5אקוואדור :י ש א ל מכרה למדינה ד ♦ 2מטוסי כפיר
מתוצרת התעשייה־האווירית .המישטר מקוואדור הוא
נשאותי ,בעל אופי ימני־שמרני.
 . 6קולומביה :י ש א ל מכרה למדינה זאת  12מטוסי כפיר.
המישטר ב ש ע ה זו דומה למישטד באקוואדור.
 . 7ונצואלה :מדעה זאת קנתה מי ש א ל  25סוללות של
טילי קרקע״קרקע .ש ד העיסקוג  84מילית חלד .הסישסר הוא
נשאותי ימני.
ניקראגווה :ישראל היתד ,אחת מספקיות הנשק
העיקריות למישטדו הרודני של אנסטאזיו סומוזד ,הממשלה
הסנריניסטית ,שעלתה ל שלטון אחרי הרחת ממחה ,מ ש ת מ ש
בנשק הישראלי ,אך אינה משלמת את מחירו .עכשע מספקת
י ש א ל נשק למורדים במישטר החדש ,בעידודה של
ארצות־הברית.
הישראלי .היורד מרכוס כץ ,אזרח מכסיקו ,מחזיק
בידיו את השליטה על הספקת הנשק לרבות
ממדינות אמריקה המרכזית והדרומית .כץ אינו
אזרח ישראלי ,וגם אייזגברג אינו משלם מסים על
הרווחים שהוא עושה מעיסקות־הנשק שלו,

 . 9הונדורס :י ש א ל סיפקה להונדורס  16מטוסי
סופר־מיסטר מיושנים .עכ שו רוצה הונדורס להחליפם
במטוסים חדשים .ישראל מכרה להונדורס גם שישה מטוסי
ערבה ,לצרכים צבאיים .ישראל מספקת למישמר בהונדורס גם
סיוע מודיעיני .בהונדורס יש מישטר נשאותי ימני ,והיא מ ש מ ש
היום כראש־החץ האמריקאי למאבק נגד ניקראגווד-
 . 10האיטי :י ש א ל סיפקה למדינה זאת בעיקר נשק קל.
המשמש את טזכטון־מאקוט  -המישטדה החשאית של
המישטר .מישלוזז גדול של עוזים מישראל להאיטי עוכב,
לאחחגד ,במדעה אירופיות בהאיטי שלטת סישפחת דיוואליד,
המנהיגה מישטר טיחר רצחני ,וטובחת כפריים ואנשי *פוזיציה.
 . 11גווטמאלה• .לישראל יש ק שי ם ענפים במיוחד עם
מדינה זאת .י ש א ל נמרה למישמד נגווטמאלה  50אלף רובים
מסוגים שונים ,תחמושת מסוגים שתים  17מטוסי תובלד ,קסדות.
ומימכוד־שרה ניידים .גווטמאלה גם מתעניינת ברכישת טייסת
מטוסי כפיר בי שאל .המישטד הדיקטטורי בגזוטמאלה הוא אחד
הרצחניים כיותר כאמריקה הלטינית .והוא טבח ב שים האחרונות
לפחות  25אלף אנשים.
 . 12א לשלבדור :י ש א ל מכרה למדינה זו  11מטוסי
ערבה ,תחמוש; ודוכים .י ש א ל מכרה לאל׳סלבדור גם מטוסי
סופר־מיסטר .מטוסי הערבה פופולריים כמיוחד כמדינות
*!ריקה הלטינית ,מ שם שהם התגלו ככלי יעיל להובלת גייסות
וללוחמה אווירית נגד מהות וערילה השמאלית באל־סלבדור
שולטת ריקסטורה סאשיססית המתמחה ברציחות ומוניות.
 . 13קו ס טז ד רי ק ה :למדינה זו אין צבא ,ד ש א ל מספקת לה
ידע ללחימה נגרילה ,המישסר בקוסטה־ריקה הוא דמוקרטי.
 .14ארצות־הברית :ישראל מספקת לחיל־האוויר
האמריקאי רכיבים שנים למסוסי־קרב .לאחרונה נודע על
ומימת עיסקד ,ענקית של אספקת מרגמות של בית־החרושת
סולתם לחילות־־היבש האמריקאיים ועל מכירת משגרי רקטות
י שאלייס לחיל-הנחתים של ארצות־הכרית .י ש א ל גם מכרה
לאמריקאים פיתוח י ש א לי של טנק לסעוי שחת מוקשים.
המישטר בארצות־הברית הוא דמוקרטי־מערכי.
 . 15קנד ה :חכרות ישראליות מ ש תפו ת במיכרזים שונים
של הצבא היצרי .לאחחנה נודע שקנדה רכש ,פיגד־מנקים
מתוצרת י ש א ל כדי לבדקם .מישטר דמוקרטי־מערבי.
 . 16שוויי ץ :שיי ץ מ ש ש בישראל טנקים מדגם
סנטוריון .ש ד העיסקוע  150מיליון חלר .טייסי*קרנ שודיציים
זוכים באימון ישראלי .מישטר דמוקרטי־סעדבי.
 . 17גרמניה המערבית :ישראל מוכרת לגרמניה
המערבית פרימי־נשק משגים שונים .לאחרונה נודע על עיסקה
שבמיסגרתה רכש ורמאכש הגרמני ארבעה מטוסי וסטווינד

הודות לחוק מיוחד הפוטר אותו מתשלום מסים
אלה.
לעיתים קשה להעריך כיצד ומתי עולים
האינטרסים של התישלובת הביטחונית ושל
יצואני־הנשק בקנה אחד עם האינטרסים של

מתוצרת התעשייה
דמוקרסי־מערבי.
 . 18לבנון :ישראל סיפקה נשק מצגים ש י ם ומגוונים
לכוחות הדב־סרן סעד חדאד ולפלאגגות הנוצריות .סישסר
נשיאותי.
 . 19איראן :ישראל ודתה אחת מספקיות הנשק העיקריות
של מישטר השאר ,והיא ממשיבה באספקת נשק פאסיבית
למישטר החדש של חומייני .פרוט ש י הנשק — ראה בכתבי-
מישטר של דיקטטורה איסלאמית.
לדי קטטורה
סי מ ה
ישראל
 .20אתיופיה:
שמאליודשיבטית במדינה זאת ת ח מו ש מסוגים ש י ם ולפי
הודעת שר־החוץ לשעבר ,משה דיין ,גם אימנה חיילים אתיופייס•
 .21צ׳אד :לפי הודעת המודדים במדינה ואם הנהנים
מתמיכה לובים סיפקה י ש א ל נשק לצבא הממשלה ,אחרי ביקוד
חשאי של שר־הביסחן לשעבר ,אריאל שון ,המישטה
דיקטטורה שיבטים
 . 22קניה :ישראל סיפקה נשק ואימן לצבא של מדינה ואם
מי ש ש נשיאותי־ליברלי.
 . 23זאיר :י ש א ל מספקת נ ש בכל הנראה בעיקר
נשק־שלל סובייטי ,למחנה זאם וכן מ אמת יחידות ש ו ת
כצבאד ,מי ש ש ח ק ט סו ח רצחני.
 .24דרמדאסריקה :ישראל מקיימת קשרים הדוקים
ביותר עם מחנה זאת .על־פי פידסומים בעיתונות העולם יש
שיתוף־פעולה כין י ש א ל ובין דחם־אפריקה בפיתוח מיתקנים
גרעיניים ררום־אפריקה מ ש פ ת פעולה עם ישראל בפיתוח
ש ה של כלי־הנשק .כמו כן מספקת ישראל אימון ,ד ע ת ש
למישטרים במדתות־הדוסות השחרות של דחם־אפחקד .מי ש ש
של אפרטהייד גזעני.
 . 25ליבריה :בביקורו של שליט ליבריה בישראל נ חנו
יחסים של סיוע צבאי י ש א לי למחנה זאם חקססורה צבאית.
 . 26אינדונסיה :מחנה זאת ר כ ש בישראל  18מטוסי
סקייוזוק ,ומעתיינת בעיסקת משסים חדשה .הצכא שולט
במחנה ואם
 . 27פיליסינים :ישראלים עוסקים בגיוס.מתנדבים׳ למען
בוחות־הביסחון כ ש ת ה זאת .מי ש ש צבאי.
 .£8טייוואן :ישראל מוכרת לטייוואן ידע בתחמי הפיתוח
של נשק כימי ומספקת לה ידע גרעיני .ישראל שכרת למחנה
זאת טילי תדים מדגם גבריאל .המישש :חצי־דיקטטוח.
 . 29סין העממית :לפי פירסומים שתים — שחכוזשו
בשתי המדתות — סיפקה ישראל ל ש ת ה את הידע כ ת ח ש
הייצור של נשק מתוצרת סובייטית .המישסה חקטטודה
קושניסטים

מדינת ישראל .אך לעתים קל לראות כיצד נוצר
ניגוד אינטרסים ברור ,ורצונם של סוחרי־הנשק
ויצרניו למכור במחיר גבוה ככל האפשר ,לכל מי
שמוכן לקנות ,גורם נזקים חמורים לאינטרסים
המדיניים של ישראל.

האווירית

של

ישראל.

מישטר

הדוגמה הבולטת ביותר לכך הם יחסי ישראל
עם המישטר בדרום־אפריקה .אך לטווח ארוך,
עלולים גם יחסי־הסחר של ישראל עם
הדיקטטורות הפאשיסטיות של יבשת־אמריקה
שלמה פרנקל ■
להתברר כהרי־אסון.
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