
EUROPEAN HYPOCRISY EXPOSED:
 
The Israeli Occupation Army 
and its Arms Deals with Europe
France’s Sarkozy is touring the Middle East as bona fide peacemaker
UK’s Blair is parading as the special envoy of the so-called quartet
Germany is-as-always ready to play referee between Israel and resistance groups. 
Switzerland poses as the neutral peace dove in international politics.

But these governments are far from neutral, let alone innocent.

While claiming to seek peace and keep distance from the Israeli war on the 
Palestinian people, UK, Germany, France and Switzerland are four European 
countries among others that contribute to the Occupation and devastation 
of Palestine through arm deals with the Israeli Army. 

What is more, all four count to the largest weapons’ exporters in the world!

Besides the indirect political backing that Israel receives from western governments, 
it is the military support from the same governments that enables the war crimes in 
Gaza today and the continuation of its colonial occupation of Palestine on the 
ground. This is a well-hidden truth that shall be exposed and resisted by all means 
possible. 

Stop all military support to Israel now! Disarm Zionism!

Expose, inform, resist!
We are a group of political activists determined to stop the arming of the Zionist 
Entity and to highlight and to hold  responsible all countries involved in the creation 
and development of the Israeli Occupation Army.

For further information visit: http://disarmzionism.wordpress.com
To get involved send an email to: disarm.zionism@gmail.com

كشف النفاق األوروبي:
 جيش "الدفاع" اإلسرائيلي

 وصانعو السالم في أوروبا
ساركوزي يجول في الشرق األوسط كصانع سالم صادق...

ى ب "رباعي صانعي السالم" ... ق ما يسمّ بلير من المملكة المتحدة ينسّ
ألمانيا دوماً جاهزة للعب دور الحكم بين اسرائيل والمقاومة ...

عي أنها حمامة السالم المحايدة في السياسة العالميّة   ا سويسرا فتدّ أمّ

إالّ أنّ هذه الحكومات بعيدة كلّ البعد عن الحياديّة والبراءة.

ة، فرنسا، سويسرا وألمانيا اتخاذ مواقف  لّ من المملكة المتحدّ في حين تزعم كّ
مسالمة ومحايدة في الحرب اإلسرائيليّة على الشعب الفلسطيني، تساهم هذه 

الدول األربعة إضافةً إلى دول أوروبيّة أخرى في تعزيز االحتالل عبر صفقات السالح 
مع اسرائيل.

إضافةً إلى ذلك تعدّ هذه الدول األربعة من أكبر مصدري السالح في العالم!!

باإلضافة إلى الدعم السياسي الذي تلقاه اسرائيل من الحكومات الغربيّة، إنّ آلة 
ة اليوم، وتكمل  الحرب االسرائيليّة ما كانت لتستبيح بمجاذرها المرتكبة في غزّ

احتاللها االستيطاني من دون المساعدات الحربيّة من هذه الحكومات نفسها.  إنها 
الحقيقة المخفيّة بإحكام والتي يجب كشفها ومقاومتها بشتى الوسائل الممكنة. 

أوقفوا كلّ أشكال الدعم العسكري إلسرائيل االن!!
 أوقفوا تسليح الصهاينة! 

نحن مجموعة من الناشطين قررنا العمل محليا والتواصل عربيا وعالميا من أجل 
التحرك لوقف تسليح الكيان الصهيوني وتحميل المسؤولية إلى الدول التي تساهم في 

بناء وصناعة الترسانة العسكرية لإلحتالل. 

http://disarmzionism.wordpress.com  :لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي
disarm.zionism@gmail.com :للمشاركة في حملتنا، الرجاء االتصال بنا على

 

  ألمانيا:
بّق  • في الوقت الذي يمنع فيه القانون األلماني بيع السلحة لمناطق النزاعات، لم يطّ

القانون على التجارة مع إسرائيل، كون إسرائيل تعتبر "مسؤولية ألمانيا ا الخاصة" 
اصات Dolphin، إثنتان منهما كانتا  دت ألمانيا إسرائيل بعد حرب الخليج بثالث غوّ • زوّ

مجانيّتين.
اصتين إضافيّتين من نوع  عت إسرائيل على عقد لشراء غوّ وز 2006، وقّ • خالل حرب تمّ

اصات كي يصبح  Dolphin. وأشارت بعض التقارير إلى أنه تمّ تطوير طوربيدات الغوّ

باستطاعتها حمل صواريخ نوويّة. 
ع أنّ تشتري إسرائيل ما يفوق مئة Dingo II APV بنحو قيمة  • عالوةً على ذلك، من المتوقّ

ادة لأللغام، والتي  حة، المضّ 100 مليون دوالر. وتُستعمل ناقلة الجنود Dingo II المصفّ
دة من األراضي. كما تُصنّع  ل بسهولة على أنواع متعدّ ، من أجل التنقّ يمكن نقلها بالجوّ

.Krauss Maffei شركة أميركيّة ناقلة الجنود هذه تحت رخصة من الشركة األلمانيّة

   المملكة المتّحدة:
•يتمّ بيع األسلحة من بريطانيا إلى اسرائيل بشكل  مستمرّ

قت بريطانيا على بيع أسلحة مختلفة إلسرائيل تشمل  •خالل السنوات الثالث األخيرة، صدّ

نات  حة، مكوّ ار، آليّات مصفّ اشات مضاّدة للطائرات، طائرات دون طيّ زخيرة للسالح الخفيف، رشّ
دة من الصواريخ. دبّابات، طائرات قتاليّة وأنواع متعدّ

ل من عام 2008 إلى 24  ة إلسرائيل خالل النصف األوّ •وصلت قيمة الصادرات العسكرية المقرّ

مليون جنيه استرليني 
انات طائرات F16 التي  •تصنّع شركات Smith Groups ،BAE systems وMPE  في المملكة المتحدة مكوّ

ة. تملك إسرائيل 236 منها والتي تُستعمل ضدّ المدنيّين في لبنان وغزّ
•تصنّع شركة Airtechnology Group في Middlesex قطع لدبّابة مركافة، التي تُستعمل لقصف القرى 

 AH-64 الفلسطينيّة. باإلضافة إلى ذلك، تصنّع 9 شركات بريطانيّة على األقلّ قطع المروحيّة
ان. ة في السكّ Apache، التي تُستعمل مراراً ضدّ مناطق مكتظّ

ار التي استعملت بكثافة خالل  س دون طيّ كات Hermes 450 UAV، وهي طائرات التجسّ •تُصنَّع محرّ
الحرب اإلسرائيلية على لبنان في 2006، في مصنع UAV engines Ltd قرب برمنغهام.

    فرنسا:
قت  • في عام 2007، كانت فرنسا أكبر مصدر أوروبيّ للسالح إلسرائيل. في ذلك العام، صدّ

فرنسا على  112 موافقة لتصدير السالح لصالح إسرائيل بقيمة 126 مليون يورو، من أصل  
ر من االتحاد األوروبيّ إلى إسرائيل عام  ما يوازي 200 مليون يورو كقيمة للسالح المصدّ

2007
ات اإللكترونيّة  • تشمل هذه الصفقات من فرنسا إلى اسرائيل: ٨٨ مليون يورو من المعدّ

ات لإلجراءات  ات التصوير ومعدّ ، ٢٩ مليون يورو من معدّ ة باالستخدام العسكريّ الخاصّ
ناتها اتها، مليون يورو من الآليّات ومكوّ ادة، ١٠ مليون يورو من الطائرات ومعدّ المضّ

• منذ تسعينيات القرن الماضي ازداد التعاون بين البلدين على تطوير وشراء طائرات دون 

ي والفضاء"  س، من خالل التعاون بين "الشركة األوروبيّة للدفاع الجوّ ار وطائرات التجسّ طيّ
EADS و"صناعة الطائرات اإلسرائيليّة" IAI . عام 2006، أعلنت غرفة التجارة الفرنسيّة 

اإلسرائيليّة أنّ هاتين الشركتين وقعتا على شراكة طويلة األمد في تطوير طائرات 
س التجسّ

   Germany:
• While German export regulations theoretically bar the sale of weapons to 
crisis areas, an exception was made in the case of Israel, Referring to its "special 
responsibility".
• After the first Gulf war, Germany provided Israel with three Dolphin class 
submarines. Two of the subs were supplied free of charge. 
• In July 2006, Israel placed a contract for two additional Dolphin submarines. 
Some reports suggest that their torpedo hatches have been widened to 
accommodate nuclear missiles. 
• Additionally, Israel is expected to purchase over 100 Dingo II APVs for 
approximately $100 million. The multi-purpose Dingo II is an air-transportable, 
armored, mine-proof troop transport vehicle, designed for high mobility in any 
type of terrain. It is manufactured by an American firm under license from the 
German Krauss Maffei Wegmann company. 

   United Kingdom:
 
• The UK has consistently sold arms to Israel. 
• In the last three years the UK has licensed items including small arms 
ammunition, anti-aircraft guns, unmanned air vehicles, armored all-wheel drive 
vehicles, and components for tanks, combat aircraft and various kinds of missile.  
• Only half way through 2008, arms worth over £24 million had already been 
approved for export to Israel.
• UK based BAE Systems, Smiths Group and Liverpool-based MPE make 
subsystems or components for the F-16 fighter jet, of which Israel has 236, and 
which have been deployed against civilian populations in Lebanon and Gaza. 
• Airtechnology Group in Middlesex makes parts for the „Merkava“ tank and at 
least nine UK companies make components for the AH-64 ‘Apache’ attack 
helicopter, often offensively deployed in highly populated areas. 
• Hermes 450 UAVs (armed unmanned aerial vehicles) were used extensively 
in the Israeli attack on Lebanon in July 2006, providing targeting for fighter 
aircraft strikes and possibly involved in direct attack. Engines for these vehicles 
are produced by UAV Engines Ltd, near Birmingham.

   France: 
 
• In 2007, France was the biggest European weapon supplier to Israel. That 
year, France issued 112 arm export licenses to Israel worth €126 million, of a 
total €200 million worth of arms exported from the EU to Israel in 2007.
• These contributions included: €88 million in electronic military equipment, 
€29 million imaging or countermeasure military equipment, €10 million of 
aircraft and related material, €1 million ground vehicles and component.
• Since the 1990s, the Israeli Aircraft Industry (IAI) and the European Aeronau-
tic Defence and Space Company (EADS) have been collaborating on the 
purchase of drones. In 2006, the French Israeli Chamber of Commerce revealed 
that the IAI and the EADS became long term partners for the operation of the 
drone system “Male”.

   Switzerland: 

• Switzerland has exported armaments to Israel since 1955. 
• A special spot in the Naqab desert is set aside specifically for any munitions 
testing that Swiss firms wish to carry out. 
• Swiss arms firms like Contraves of Oerlikon and RUAG, and Israel Aircraft 
Industries (IAI) collaborate regularly.
• The Swiss government has contributed 28 million francs [~ €19 million] to 
develop the ADS 95 reconnaissance drone and exonerated Israel from repaying 
this sum. 
• The RUAG weapons factory (owned by the Swiss government) has also 
cooperated with Israeli arms manufacturers on the development of cluster 
bombs. 
• Since 1988, the Swiss army has spent 600 million francs [~ €407 million] on 
cluster bomb research in Israel; some of the cluster bombs unleashed on 
Lebanon in July 2006 were the direct result of this cooperation. 

  سويسرا:
ر سويسرا السالح إلسرائيل منذ العام 1955.  • تصدّ

د في صحراء النقب للشركات السويسريّة التي ترغب في تجربة السالح  ص مكان محدّ صّ • خُ

الذي تصنعه. 
• كما تتعاون شركات السالح السويسرية مثل  Contraves و RUAG مع "صناعة الطائرات 

اإلسرائيليّة" IAI  بشكل متواصل. 
• ساهمت الحكومة السويسريّة ب 28 مليون فرنك (حوالي 19 مليون يورو) من أجل تطوير 

س من طراز  ADS 95 وأعفت إسرائيل عن تسديد الثمن.  طائرة اتجسّ
رت شركة األسلحة RUAG، التي تملكها الحكومة السويسريّة، القنابل العنقوديّة،  • طوّ

اع األسلحة اإلسرائيليّين.  بالتعاون مع صنّ
• أنفق الجيش السويسري 600 مليون فرنك (حوالي 407 مليون يورو) منذ العام 1988 

على دراسات حول القنابل العنقوديّة. ويأتي عدد من هذه القنابل التي ألقيت على لبنان في 
تموز 2006 كنتيجة مباشرة لهذا التعاون.

  ألمانيا:
بّق  • في الوقت الذي يمنع فيه القانون األلماني بيع السلحة لمناطق النزاعات، لم يطّ

القانون على التجارة مع إسرائيل، كون إسرائيل تعتبر "مسؤولية ألمانيا ا الخاصة" 
اصات Dolphin، إثنتان منهما كانتا  دت ألمانيا إسرائيل بعد حرب الخليج بثالث غوّ • زوّ

مجانيّتين.
اصتين إضافيّتين من نوع  عت إسرائيل على عقد لشراء غوّ وز 2006، وقّ • خالل حرب تمّ

اصات كي يصبح  Dolphin. وأشارت بعض التقارير إلى أنه تمّ تطوير طوربيدات الغوّ

باستطاعتها حمل صواريخ نوويّة. 
ع أنّ تشتري إسرائيل ما يفوق مئة Dingo II APV بنحو قيمة  • عالوةً على ذلك، من المتوقّ

ادة لأللغام، والتي  حة، المضّ 100 مليون دوالر. وتُستعمل ناقلة الجنود Dingo II المصفّ
دة من األراضي. كما تُصنّع  ل بسهولة على أنواع متعدّ ، من أجل التنقّ يمكن نقلها بالجوّ

.Krauss Maffei شركة أميركيّة ناقلة الجنود هذه تحت رخصة من الشركة األلمانيّة

    فرنسا:
قت  • في عام 2007، كانت فرنسا أكبر مصدر أوروبيّ للسالح إلسرائيل. في ذلك العام، صدّ

فرنسا على  112 موافقة لتصدير السالح لصالح إسرائيل بقيمة 126 مليون يورو، من أصل  
ر من االتحاد األوروبيّ إلى إسرائيل عام  ما يوازي 200 مليون يورو كقيمة للسالح المصدّ

2007
ات اإللكترونيّة  • تشمل هذه الصفقات من فرنسا إلى اسرائيل: ٨٨ مليون يورو من المعدّ

ات لإلجراءات  ات التصوير ومعدّ ، ٢٩ مليون يورو من معدّ ة باالستخدام العسكريّ الخاصّ
ناتها اتها، مليون يورو من الآليّات ومكوّ ادة، ١٠ مليون يورو من الطائرات ومعدّ المضّ

• منذ تسعينيات القرن الماضي ازداد التعاون بين البلدين على تطوير وشراء طائرات دون 

ي والفضاء"  س، من خالل التعاون بين "الشركة األوروبيّة للدفاع الجوّ ار وطائرات التجسّ طيّ
EADS و"صناعة الطائرات اإلسرائيليّة" IAI . عام 2006، أعلنت غرفة التجارة الفرنسيّة 

اإلسرائيليّة أنّ هاتين الشركتين وقعتا على شراكة طويلة األمد في تطوير طائرات 
س التجسّ

 In Germany, Israel is expected to 
purchase over 100 Dingo II APVs 
for approximately $100 million. 

Only half way through 2008, UK arms 
worth over £24 million had already 
been approved for export to Israel.

ة  وصلت قيمة الصادرات العسكرية المقرّ
ل من عام 2008 إلى  إلسرائيل خالل النصف األوّ

24 مليون جنيه استرليني

French arm export licenses to 
Israel worth €126 million.

The Swiss government has 
contributed s €19 million to 
develop the ADS 95 reconnaissance 
drone and exonerated Israel from 
repaying this sum.
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قت فرنسا على  112 موافقة لتصدير السالح  صدّ
لصالح إسرائيل بقيمة 126 مليون يورو ع أنّ تشتري  عالوةً على ذلك، من المتوقّ

إسرائيل ما يفوق مئة Dingo II APV بنحو 
قيمة 100 مليون دوالر.

ساهمت الحكومة السويسريّة
 بـ 19 مليون يورو من أجل 

س من  تطوير طائرة اتجسّ
طراز  ADS 95 وأعفت إسرائيل 

عن تسديد الثمن.



EUROPEAN HYPOCRISY EXPOSED:
 
The Israeli Occupation Army 
and its Arms Deals with Europe
France’s Sarkozy is touring the Middle East as bona fide peacemaker
UK’s Blair is parading as the special envoy of the so-called quartet
Germany is-as-always ready to play referee between Israel and resistance groups. 
Switzerland poses as the neutral peace dove in international politics.

But these governments are far from neutral, let alone innocent.

While claiming to seek peace and keep distance from the Israeli war on the 
Palestinian people, UK, Germany, France and Switzerland are four European 
countries among others that contribute to the Occupation and devastation 
of Palestine through arm deals with the Israeli Army. 

What is more, all four count to the largest weapons’ exporters in the world!

Besides the indirect political backing that Israel receives from western governments, 
it is the military support from the same governments that enables the war crimes in 
Gaza today and the continuation of its colonial occupation of Palestine on the 
ground. This is a well-hidden truth that shall be exposed and resisted by all means 
possible. 

Stop all military support to Israel now! Disarm Zionism!

Expose, inform, resist!
We are a group of political activists determined to stop the arming of the Zionist 
Entity and to highlight and to hold  responsible all countries involved in the creation 
and development of the Israeli Occupation Army.

For further information visit: http://disarmzionism.wordpress.com
To get involved send an email to: disarm.zionism@gmail.com

كشف النفاق األوروبي:
 جيش "الدفاع" اإلسرائيلي

 وصانعو السالم في أوروبا
ساركوزي يجول في الشرق األوسط كصانع سالم صادق...

ى ب "رباعي صانعي السالم" ... ق ما يسمّ بلير من المملكة المتحدة ينسّ
ألمانيا دوماً جاهزة للعب دور الحكم بين اسرائيل والمقاومة ...

عي أنها حمامة السالم المحايدة في السياسة العالميّة   ا سويسرا فتدّ أمّ

إالّ أنّ هذه الحكومات بعيدة كلّ البعد عن الحياديّة والبراءة.

ة، فرنسا، سويسرا وألمانيا اتخاذ مواقف  لّ من المملكة المتحدّ في حين تزعم كّ
مسالمة ومحايدة في الحرب اإلسرائيليّة على الشعب الفلسطيني، تساهم هذه 

الدول األربعة إضافةً إلى دول أوروبيّة أخرى في تعزيز االحتالل عبر صفقات السالح 
مع اسرائيل.

إضافةً إلى ذلك تعدّ هذه الدول األربعة من أكبر مصدري السالح في العالم!!

باإلضافة إلى الدعم السياسي الذي تلقاه اسرائيل من الحكومات الغربيّة، إنّ آلة 
ة اليوم، وتكمل  الحرب االسرائيليّة ما كانت لتستبيح بمجاذرها المرتكبة في غزّ

احتاللها االستيطاني من دون المساعدات الحربيّة من هذه الحكومات نفسها.  إنها 
الحقيقة المخفيّة بإحكام والتي يجب كشفها ومقاومتها بشتى الوسائل الممكنة. 

أوقفوا كلّ أشكال الدعم العسكري إلسرائيل االن!!
 أوقفوا تسليح الصهاينة! 

نحن مجموعة من الناشطين قررنا العمل محليا والتواصل عربيا وعالميا من أجل 
التحرك لوقف تسليح الكيان الصهيوني وتحميل المسؤولية إلى الدول التي تساهم في 

بناء وصناعة الترسانة العسكرية لإلحتالل. 

http://disarmzionism.wordpress.com  :لمزيد من المعلومات الرجاء زيارة الموقع التالي
disarm.zionism@gmail.com :للمشاركة في حملتنا، الرجاء االتصال بنا على

 

  ألمانيا:
بّق  • في الوقت الذي يمنع فيه القانون األلماني بيع السلحة لمناطق النزاعات، لم يطّ

القانون على التجارة مع إسرائيل، كون إسرائيل تعتبر "مسؤولية ألمانيا ا الخاصة" 
اصات Dolphin، إثنتان منهما كانتا  دت ألمانيا إسرائيل بعد حرب الخليج بثالث غوّ • زوّ

مجانيّتين.
اصتين إضافيّتين من نوع  عت إسرائيل على عقد لشراء غوّ وز 2006، وقّ • خالل حرب تمّ

اصات كي يصبح  Dolphin. وأشارت بعض التقارير إلى أنه تمّ تطوير طوربيدات الغوّ

باستطاعتها حمل صواريخ نوويّة. 
ع أنّ تشتري إسرائيل ما يفوق مئة Dingo II APV بنحو قيمة  • عالوةً على ذلك، من المتوقّ

ادة لأللغام، والتي  حة، المضّ 100 مليون دوالر. وتُستعمل ناقلة الجنود Dingo II المصفّ
دة من األراضي. كما تُصنّع  ل بسهولة على أنواع متعدّ ، من أجل التنقّ يمكن نقلها بالجوّ

.Krauss Maffei شركة أميركيّة ناقلة الجنود هذه تحت رخصة من الشركة األلمانيّة

   المملكة المتّحدة:
•يتمّ بيع األسلحة من بريطانيا إلى اسرائيل بشكل  مستمرّ

قت بريطانيا على بيع أسلحة مختلفة إلسرائيل تشمل  •خالل السنوات الثالث األخيرة، صدّ

نات  حة، مكوّ ار، آليّات مصفّ اشات مضاّدة للطائرات، طائرات دون طيّ زخيرة للسالح الخفيف، رشّ
دة من الصواريخ. دبّابات، طائرات قتاليّة وأنواع متعدّ

ل من عام 2008 إلى 24  ة إلسرائيل خالل النصف األوّ •وصلت قيمة الصادرات العسكرية المقرّ

مليون جنيه استرليني 
انات طائرات F16 التي  •تصنّع شركات Smith Groups ،BAE systems وMPE  في المملكة المتحدة مكوّ

ة. تملك إسرائيل 236 منها والتي تُستعمل ضدّ المدنيّين في لبنان وغزّ
•تصنّع شركة Airtechnology Group في Middlesex قطع لدبّابة مركافة، التي تُستعمل لقصف القرى 

 AH-64 الفلسطينيّة. باإلضافة إلى ذلك، تصنّع 9 شركات بريطانيّة على األقلّ قطع المروحيّة
ان. ة في السكّ Apache، التي تُستعمل مراراً ضدّ مناطق مكتظّ

ار التي استعملت بكثافة خالل  س دون طيّ كات Hermes 450 UAV، وهي طائرات التجسّ •تُصنَّع محرّ
الحرب اإلسرائيلية على لبنان في 2006، في مصنع UAV engines Ltd قرب برمنغهام.

    فرنسا:
قت  • في عام 2007، كانت فرنسا أكبر مصدر أوروبيّ للسالح إلسرائيل. في ذلك العام، صدّ

فرنسا على  112 موافقة لتصدير السالح لصالح إسرائيل بقيمة 126 مليون يورو، من أصل  
ر من االتحاد األوروبيّ إلى إسرائيل عام  ما يوازي 200 مليون يورو كقيمة للسالح المصدّ

2007
ات اإللكترونيّة  • تشمل هذه الصفقات من فرنسا إلى اسرائيل: ٨٨ مليون يورو من المعدّ

ات لإلجراءات  ات التصوير ومعدّ ، ٢٩ مليون يورو من معدّ ة باالستخدام العسكريّ الخاصّ
ناتها اتها، مليون يورو من الآليّات ومكوّ ادة، ١٠ مليون يورو من الطائرات ومعدّ المضّ

• منذ تسعينيات القرن الماضي ازداد التعاون بين البلدين على تطوير وشراء طائرات دون 

ي والفضاء"  س، من خالل التعاون بين "الشركة األوروبيّة للدفاع الجوّ ار وطائرات التجسّ طيّ
EADS و"صناعة الطائرات اإلسرائيليّة" IAI . عام 2006، أعلنت غرفة التجارة الفرنسيّة 

اإلسرائيليّة أنّ هاتين الشركتين وقعتا على شراكة طويلة األمد في تطوير طائرات 
س التجسّ

   Germany:
• While German export regulations theoretically bar the sale of weapons to 
crisis areas, an exception was made in the case of Israel, Referring to its "special 
responsibility".
• After the first Gulf war, Germany provided Israel with three Dolphin class 
submarines. Two of the subs were supplied free of charge. 
• In July 2006, Israel placed a contract for two additional Dolphin submarines. 
Some reports suggest that their torpedo hatches have been widened to 
accommodate nuclear missiles. 
• Additionally, Israel is expected to purchase over 100 Dingo II APVs for 
approximately $100 million. The multi-purpose Dingo II is an air-transportable, 
armored, mine-proof troop transport vehicle, designed for high mobility in any 
type of terrain. It is manufactured by an American firm under license from the 
German Krauss Maffei Wegmann company. 

   United Kingdom:
 
• The UK has consistently sold arms to Israel. 
• In the last three years the UK has licensed items including small arms 
ammunition, anti-aircraft guns, unmanned air vehicles, armored all-wheel drive 
vehicles, and components for tanks, combat aircraft and various kinds of missile.  
• Only half way through 2008, arms worth over £24 million had already been 
approved for export to Israel.
• UK based BAE Systems, Smiths Group and Liverpool-based MPE make 
subsystems or components for the F-16 fighter jet, of which Israel has 236, and 
which have been deployed against civilian populations in Lebanon and Gaza. 
• Airtechnology Group in Middlesex makes parts for the „Merkava“ tank and at 
least nine UK companies make components for the AH-64 ‘Apache’ attack 
helicopter, often offensively deployed in highly populated areas. 
• Hermes 450 UAVs (armed unmanned aerial vehicles) were used extensively 
in the Israeli attack on Lebanon in July 2006, providing targeting for fighter 
aircraft strikes and possibly involved in direct attack. Engines for these vehicles 
are produced by UAV Engines Ltd, near Birmingham.

   France: 
 
• In 2007, France was the biggest European weapon supplier to Israel. That 
year, France issued 112 arm export licenses to Israel worth €126 million, of a 
total €200 million worth of arms exported from the EU to Israel in 2007.
• These contributions included: €88 million in electronic military equipment, 
€29 million imaging or countermeasure military equipment, €10 million of 
aircraft and related material, €1 million ground vehicles and component.
• Since the 1990s, the Israeli Aircraft Industry (IAI) and the European Aeronau-
tic Defence and Space Company (EADS) have been collaborating on the 
purchase of drones. In 2006, the French Israeli Chamber of Commerce revealed 
that the IAI and the EADS became long term partners for the operation of the 
drone system “Male”.

   Switzerland: 

• Switzerland has exported armaments to Israel since 1955. 
• A special spot in the Naqab desert is set aside specifically for any munitions 
testing that Swiss firms wish to carry out. 
• Swiss arms firms like Contraves of Oerlikon and RUAG, and Israel Aircraft 
Industries (IAI) collaborate regularly.
• The Swiss government has contributed 28 million francs [~ €19 million] to 
develop the ADS 95 reconnaissance drone and exonerated Israel from repaying 
this sum. 
• The RUAG weapons factory (owned by the Swiss government) has also 
cooperated with Israeli arms manufacturers on the development of cluster 
bombs. 
• Since 1988, the Swiss army has spent 600 million francs [~ €407 million] on 
cluster bomb research in Israel; some of the cluster bombs unleashed on 
Lebanon in July 2006 were the direct result of this cooperation. 

  سويسرا:
ر سويسرا السالح إلسرائيل منذ العام 1955.  • تصدّ

د في صحراء النقب للشركات السويسريّة التي ترغب في تجربة السالح  ص مكان محدّ صّ • خُ

الذي تصنعه. 
• كما تتعاون شركات السالح السويسرية مثل  Contraves و RUAG مع "صناعة الطائرات 

اإلسرائيليّة" IAI  بشكل متواصل. 
• ساهمت الحكومة السويسريّة ب 28 مليون فرنك (حوالي 19 مليون يورو) من أجل تطوير 

س من طراز  ADS 95 وأعفت إسرائيل عن تسديد الثمن.  طائرة اتجسّ
رت شركة األسلحة RUAG، التي تملكها الحكومة السويسريّة، القنابل العنقوديّة،  • طوّ

اع األسلحة اإلسرائيليّين.  بالتعاون مع صنّ
• أنفق الجيش السويسري 600 مليون فرنك (حوالي 407 مليون يورو) منذ العام 1988 

على دراسات حول القنابل العنقوديّة. ويأتي عدد من هذه القنابل التي ألقيت على لبنان في 
تموز 2006 كنتيجة مباشرة لهذا التعاون.

  ألمانيا:
بّق  • في الوقت الذي يمنع فيه القانون األلماني بيع السلحة لمناطق النزاعات، لم يطّ

القانون على التجارة مع إسرائيل، كون إسرائيل تعتبر "مسؤولية ألمانيا ا الخاصة" 
اصات Dolphin، إثنتان منهما كانتا  دت ألمانيا إسرائيل بعد حرب الخليج بثالث غوّ • زوّ

مجانيّتين.
اصتين إضافيّتين من نوع  عت إسرائيل على عقد لشراء غوّ وز 2006، وقّ • خالل حرب تمّ

اصات كي يصبح  Dolphin. وأشارت بعض التقارير إلى أنه تمّ تطوير طوربيدات الغوّ

باستطاعتها حمل صواريخ نوويّة. 
ع أنّ تشتري إسرائيل ما يفوق مئة Dingo II APV بنحو قيمة  • عالوةً على ذلك، من المتوقّ

ادة لأللغام، والتي  حة، المضّ 100 مليون دوالر. وتُستعمل ناقلة الجنود Dingo II المصفّ
دة من األراضي. كما تُصنّع  ل بسهولة على أنواع متعدّ ، من أجل التنقّ يمكن نقلها بالجوّ

.Krauss Maffei شركة أميركيّة ناقلة الجنود هذه تحت رخصة من الشركة األلمانيّة

    فرنسا:
قت  • في عام 2007، كانت فرنسا أكبر مصدر أوروبيّ للسالح إلسرائيل. في ذلك العام، صدّ

فرنسا على  112 موافقة لتصدير السالح لصالح إسرائيل بقيمة 126 مليون يورو، من أصل  
ر من االتحاد األوروبيّ إلى إسرائيل عام  ما يوازي 200 مليون يورو كقيمة للسالح المصدّ

2007
ات اإللكترونيّة  • تشمل هذه الصفقات من فرنسا إلى اسرائيل: ٨٨ مليون يورو من المعدّ

ات لإلجراءات  ات التصوير ومعدّ ، ٢٩ مليون يورو من معدّ ة باالستخدام العسكريّ الخاصّ
ناتها اتها، مليون يورو من الآليّات ومكوّ ادة، ١٠ مليون يورو من الطائرات ومعدّ المضّ

• منذ تسعينيات القرن الماضي ازداد التعاون بين البلدين على تطوير وشراء طائرات دون 

ي والفضاء"  س، من خالل التعاون بين "الشركة األوروبيّة للدفاع الجوّ ار وطائرات التجسّ طيّ
EADS و"صناعة الطائرات اإلسرائيليّة" IAI . عام 2006، أعلنت غرفة التجارة الفرنسيّة 

اإلسرائيليّة أنّ هاتين الشركتين وقعتا على شراكة طويلة األمد في تطوير طائرات 
س التجسّ

 In Germany, Israel is expected to 
purchase over 100 Dingo II APVs 
for approximately $100 million. 

Only half way through 2008, UK arms 
worth over £24 million had already 
been approved for export to Israel.

ة  وصلت قيمة الصادرات العسكرية المقرّ
ل من عام 2008 إلى  إلسرائيل خالل النصف األوّ

24 مليون جنيه استرليني

French arm export licenses to 
Israel worth €126 million.

The Swiss government has 
contributed s €19 million to 
develop the ADS 95 reconnaissance 
drone and exonerated Israel from 
repaying this sum.

كشف النفاق األوروبي
EUROPEAN HYPOCRISY EXPOSED

قت فرنسا على  112 موافقة لتصدير السالح  صدّ
لصالح إسرائيل بقيمة 126 مليون يورو ع أنّ تشتري  عالوةً على ذلك، من المتوقّ

إسرائيل ما يفوق مئة Dingo II APV بنحو 
قيمة 100 مليون دوالر.

ساهمت الحكومة السويسريّة
 بـ 19 مليون يورو من أجل 

س من  تطوير طائرة اتجسّ
طراز  ADS 95 وأعفت إسرائيل 

عن تسديد الثمن.


