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ىُظهىس عهذ العىإلات ألا مع اصداد في العلذًً اإلاالُحن  مىُت ألا لخلذًم الاظدؽاساث  ،ؽاس الؽشواث الخاـتت اهدمٍش

ت والعُاظُت والاكخفادًت ،وخذماث اإلاعلىماث الاظخخباساجُت وبذؤث هزه الؽشواث  .في مخخلف اإلاجاالث الععىٍش

 و  ،اللاساث حعبرُ 
ً
 جلعب دوسا

ً
على جضوٍذ الذٌو وألاوشاؾ  وحعمُل  ألاظلحت،الجزاعاث والحشوب وججاسة  مىاومفي  مهما

( بالخبراث وألابدار واإلاعلىماث راث الفلت. ـىاعل الذولُتالو   ألاخشي )مً ػحر الذٌو

الذٌو التي شجعذ على جإظِغ هزه الؽشواث الخاـت وؤعمالها على اإلاعخىي  وؤـبدذ الىالًاث اإلاخدذة مً ؤوائل

ىُوؤعذث لها هظام عمل ًىؿش للعُاظت الخاسحُت ألا  ،العالمي  .ألاهذاؾ اإلاىلىبت مً ؤحل جدلُم ،ت حسخحرهامٍش

ت والاظخخباساجُت  لى الاظخـادة مً هزا الىىع مً ألاعماٌ ب ت،ؤلاظشائُلُوباإلالابل ظاسعذ اإلااظعاث الععىٍش

واث جلىم بها ؤحهضة اإلاخابشاث والؽشواث الخاـت العاإلاُت على معخىي علني بعذ ؤن واهذ هزه ألاعماٌ واليؽا

ت تؤلاظشائُلُ  ت.ؤلاظشائُلُفي العابم لخذمت العُاظت وألاهذاؾ وفي ملذمها اإلاىظاد  العٍش

ذًشها العاإلاُت الت اكخدمذ الؽشواث ،ومىز ؤواظي الدععُيُاث  ىن في مخخلف دٌو العالمؤلاظشائُلُي ًملىها ٍو

ت ألامىُت ،الجزاعاث والحشوب مىاوم  والاظخخباساجُت وجلذًم اإلاعلىماث واهخشوذ في عشك الخذماث الاظدؽاٍس

ت إلاخخلف الضبائً الخبراث وفي جضوٍذ ،الفلت وألابدار راث ٌ  ،الععىٍش مً ػحر ) الـىاعل الذولُت ؤم ظىاء للذو

( ولمً علىد جىؿش لها ألاسباح اإلاالُت  .خاحاث صبائنها مً حهت ؤخشي وحمع اإلاعلىماث عً  ،مً حهت الذٌو

  ،وإلاشثؤيهىد بيهىد باسان و ب :مثل ت،ؤلاظشائُلُوجدٌى سئظاء ظابلىن للحيىماث 
 
ىن  وكادة كائذ ظالح  :مثل ،ععىٍش

 ،(ؤلاظشائُليحهاص الخجعغ واإلاهام الخاـت ) وكادة للمىظاد ،سئِغ ألاسوان في العابم دان خالىحغ ؤلاظشائُليالجى 

ت  ،وآخشون ،ًىس ي ماًمان :مثل ،ولباه هباس مً اإلاىظاد ،وداوي ًاجىم ؼاؿُيمثل ؼابخاي  في اإلاخابشاث الععىٍش

 وكُادة الجِؾ ظابل
ً
  ا

ً
تألا في مخخلف الذٌو  ،لهزه الؽشواث الخاـت العلىُت ومذساء لها ؤصحابا  ،وسوبُت وآلاظٍُى

دللىن مً خاللها ألاسباح اإلاالُت الىائلت ت  ،ٍو  ت.ؤلاظشائُلُ والاكخفادًتوهزلً اإلافالح العُاظُت والععىٍش

  على الذٌو العشبُت واإلاىىلت هزه الؽشواث وجدمل ؤعماٌ
ً
ألنها على اظخعذاد للخعاكذ مع  ،واضحتوتهذًذاث  ؤخىاسا

علمها صمام ؤمىسه ول مً ًذؿع ألاحعاب والىـلاث الهُمىت  ملابل خذماتها التي لً جخعاسك مع ؤهذاؾ ومفالح ،َو

 ؤلاظشائُلُ
 
ت. وكذ جىؿ لبعن هزه الؽشواث على ظبُل اإلاثاٌ العُىشة على معظم ؤظهم  شت العُاظُت والععىٍش

ت في على اختراق ؼبياث  وهي كادسة .بظشائُلوحشي حسخحر هزه العُىشة لخذمت  ،عهذ مباسن ؼشهت الؼاص اإلافٍش

وهزلً على اظخخذام وظائل الـعاد والابتزاص  ،واإلاىظماثاإلاعلىماث الشظمُت ليل مً ٌعخخذمها مً الذٌو 

الذولي ؤو الؽشائع ألنها حعمل بمىحب كىاهُنها ولِغ بمىحب اللاهىن  ،والمؼىه لخدلُم مفالحها الخاـت والعامت

لىكذ هـعه على اظخؼالٌ واؿت الخالؿاث والثؼشاث اللائمت في اوهي كادسة في  .في ألامم اإلاخدذة والعالم ،اإلاخـم عليها

وجىظُـها في جلذًم الخذماث والاظدؽاساث  ،الذولُت–والعشبُت ،كلُمُتؤلا–والعشبُت، العشبُت–العالكاث العشبُت

 ت  وجشظُخ الاهلعام والجزاعاث في اإلاىىلت.ؤلاظشائُلُبما ًخـم مع اإلافالح   ،كخفادًتألامىُت والاظخخباساجُت والا
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مً اإلاىظماث اإلاشجضكت الخاسحت عً اللاهىن الذولي، ألنها ال جلتزم به  بهاهزه الؽشواث ومً ٌعمل ُعّذث في العبعُىاث 

بدعب كىاهُنها وؤعشاؿها لخدلُم ألاسباح والىـىر مهما واهذ الىظُلت ؤو العلىد في ظىق الفشاعاث وجلىم بإعمالها 

زهش ؤن حعٍشف ألاؿشاد ؤو اللىاث )اإلاشجضكت( وان كذ ولع عام والحشوب،  ( في مُثاق 1باظم بشوجىوٌى سكم ) 1977ٍو

لىً هزا الىلع بذؤ ًخؼحر في عفش ما بعذ  ،1وهى ٌعخبر هزه الؽشواث وؤصحابها كىاث مشجضكت /47/حىُف اإلاادة 

 .2الحشب الباسدة وؤـبذ ًخىلب كىاعذ عمل جخـم مع هزا العفش الجذًذ وما جدلم ؿُه مً زىسة في الاجفاالث

ىبرغ ؤن الىالًاث اإلاخدذة  ،3وظلىؤ العالم الذولي فيمعهذ ؤبدار في دساظت وؽشها    David Isenbergًىؽف دًـُذ آًٍض

 مً مفالحها ما بعذ الحشب الباسدة،  في مشخلت ،وحذث
ً
حصجُع ؤصحاب اإلااٌ  ًمىً ؤن جخدلم عبر ؤن هثحرا

يي وماظعاجه ،والعُاظت ت  جخخق ،على بوؽاء ؼشواث خاـت خاسج بواس الجِؾ ألامٍش بخلذًم الاظدؽاساث الععىٍش

ـلاث ألاظلحت إلاىظماث ؤو د ،مىُت ليل مً ًشػبوألا  ٌو جخعشك للجزاع ؿُما وحعشك الخىي في معائل الحماًت ـو

ىُا الالجُيُت وآظُا. كاساث هشث في العخِىُاث والعبعُيُاث فيبما ٌؽبه ؤعماٌ اإلاشجضكت التي ظ ،بُنها لُا وؤمٍش  ؤؿٍش

ىُت ؤن وحىد مثل هزه الؽشواث الخاـت وسؤث ٌ  التي جخعاكذ مع دٌو وؤوشاؾ ،ؤلاداساث ألامٍش في بىاء  ()مً ػحر الذو

ت والج ِ  ،ُىػ وخماًت الحذود على العاخت العاإلاُتالخبراث الععىٍش
ّ
ىُت جىؿ ت ألامٍش ش للىواالث الاظخخباساجُت والععىٍش

يي  ،الشظمُت مفالح هثحرة سظمي على ؼيل كىاعذ دائمت ؤو جذخل ععىشي دون ؤن ًظهش على العىذ وحىد ؤمٍش

 .ؤو اإلاجخمع الذولي مباؼش ؤمام الشؤي العام

ىُت ؤن هزه الؽشواث حعضص دوس الىالًاث اإلاخدذة في الهُمىت  واعخبر اإلاخخفىن في وصاسة الذؿاع واإلاخابشاث ألامٍش

 محزاهُت الجِؾ. مًالاوالع اإلاباؼش على ألاصماث وخلها بؽيل ؤخادي، وجخـن هـلاث هثحرة حعاعذها في و  ،العاإلاُت

ت، وجخخفاصدادث لزلً  ( PMCsش في ألاخشؾ )ألادواس التي جلعبها الؽشواث الخاـت للعلىد ألامىُت والععىٍش

ىن الخاـىن  ت التي دوائش عم ذحععاو  (،Private Military Contractors)اإلاخعاكذون الععىٍش لها واللىي البؽٍش

 جىظـها 
ً
( عملذ هزه 2000( ختى عام )1991مىز اهتهاء الحشب الباسدة عام )ؿ .بعذ ؤن وان عذدها في الثماهِىاث كلُال

ىُت الخاـت في )  بِىما واهذ حعمل مىز عام )80الؽشواث ألامٍش
ً
 ؿلي. 15( في )1989( ختى عام )1950( هضاعا

ً
( هضاعا

ت العاملت في هزه الؽشواث ؤو إلافلحتها مً مىظـحن وكىة معلحت خاـت للحماًت ؤو حمع  وبلؽ عذد اللىة البؽٍش

( و) 124ما بحن ) 2005اإلاعلىماث في عام 
ً
ييؤلٍف( بمىحب ما كذمخه كُادة الجِؾ ألا  600ؤلـا لليىوؼشط عً  مٍش

ييعلىد وكعتها هزه الؽشواث اإلاذهُت مع الجِؾ ألا   وؤوشاؾ ودٌو خاسحُت. مٍش

ييمخعاكذ  5000 ؿلي، في العشاق بمىحب علىد ؤبشمتها بعن الؽشواث  ،مذوي مخخق بالحماًت ووظائف ؤخشي  ؤمٍش

ىُألا ألامىُت  الذؿاع وجىلذ وصاسجا (، 2003ذ اخخالله عام )في العشاق بع هاس ى ظهجضاًذ ؿلذ  .4ت مع الحيىمت العشاكُتمٍش
                                                           

1
( ألاٌو ؤلالافي بلى اجـاكُاث حىُف اإلاعلىدة في  - /، 47لحت، اإلاادة /واإلاخعلم بدماًت ضحاًا اإلاىاصعاث الذولُت اإلاع 1949آب/ ؤػعىغ  12اإلالحم )البروجىوٌى

  https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm. اللجىت الدوليت للصليب ألاحمرمىكع 

2
- David Isenberg, "Soldiers of Fortune Ltd: A Profile of Today's Private Sector Corporate Mercenary Firms", Center for Defense Information 

Monograph, November 1997. http://www.aloha.net/~stroble/mercs.html  

3
- David Isenberg, "Private Military Contractors and U.S. Grand Strategy", International Peace Research Institute- Oslo (PRIO), January 2009. 

https://goo.gl/jANnKs  

4
- David Isenberg, "Private Military Contractors and U.S. Grand Strategy", Op. cit. p 29. 

https://www.icrc.org/ara/resources/documents/misc/5ntccf.htm
http://www.aloha.net/~stroble/mercs.html
https://goo.gl/jANnKs
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ىُخ شجا ، ـٌى اإلاخبعتوحسجُلها خعب ألا  ،ىبتمىذ هزه الؽشواث التراخُق اإلاذهُت اإلاىل حنوالخاسحُت ألامٍش
ّ
لها ووؿ

ِت اإلافادكت على  ًّ ى جىُُف وؽاوها بما ًخذمملابل جىلبها ــلت  ؤ وجلذًم ؤي معلىماث جىلبها  ،ُتاإلافالح ألامٍش

يي ووصاسة الىاكت.اإلا ووالت  خابشاث ووصاسة ألامً الذاخلي ألامٍش

ىُ( ؼشهت 200ؤهثر مً )في العشاق  عملذ  :ذؿؽمل وؽاواتهاؤهىاع  ثجخعذدو  ،5وؤحىبُت ومدلُت مً هزا الىىعت ؤمٍش

  خاـت لللخاٌ ملابل علىد مالُت. وخذاثؼشواث جلذم 

  ب وؤلاعذاؼشواث اظدؽاساث ؤمىُت و بُت جخىلى الخذٍس  لدعلُذ والحماًت الصخفُت.د واجذٍس

 ت ػحر ؿخاهت(بـ  ؼشواث الذعم الععىشي التي جضود اإلاعاعذة في ـُاهت ألاظلحت  :مثل ،)معاعذاث ععىٍش

ب ت ؤخشي  خلىُاثبو  ،والخذٍس جمع اإلاعلىماث وجدلُل وجلذًش بو  ،والخخلق مً اإلاخـجشاث ،ؿىُت ععىٍش

 الىلع ألي وشؾ مً ألاوشاؾ اإلاخىاصعت.

، 6: جضوٍذ الخذماثهى عماٌ التي جلىم بها هزه الؽشواثؽترن الزي ًجمع بحن هزه الاخخفاـاث وألا واللاظم اإلا

خ، ل الزخائش اإلاخىظىت والثلُلت ؤو ولِغ جضوٍذ اإلاعشؿت والخبرة في جفيُع ألاظلحت مث الذباباث والىائشاث والفىاٍس

 ومً هزه الخذماث التي جلذمها م
ُ
 ؿخذ ألابىاب، وهي الخذمت التي حعمُت تؤلاظشائُلُىلم علُه الؽشواث اإلامازلت ا ج

جضود خُث  ،الذولُت الخاـت باالظدؽاساث ألامىُت والخذٍسب وحمع اإلاعلىماث-تؤلاظشائُلُبها معظم الؽشواث خخق ج

ىاهُا وؿشوعا وب بمـاجُذ الفالث والعالكاثاإلاخعاكذًً  يا ؤو بٍش ًُ  ،ظشائُل بؽيل خاؿمع ؤمٍش خـم علُه ومخابعت ما 

 خحن  و بُنها وبحنؤوشاؾ مدلُت في اإلاىىلت، ؤ نبعذ رلً بُنها وبح
ً
ا هزه الذٌو الثالر وماظعاتها الذؿاعُت خفـى

مثلما حشي في  ،داخلُت ؼذًذة بحن ؤوشاؾ مخىاصعت ًيىن اإلاخعاكذون مً دولت جدذر ؿيها خشب داخلُت ؤو ؤصمت

وؼىال وفي ظحرالُىن والبللان وحضس البابىا وػُيُا ؤالجزاع الذاخلي في و ،اعاث ظابلت في عفش الحشب الباسدةهض 

 .7الجذًذة، وبعن دٌو ؤمحروا الالجُيُت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5
- Ibid. 

6
- Jelle van Buuren, "Security as a commodity: The ethical dilemmas of private security services", INEX Policy Brief, No. 6,  March 2010. 

http://aei.pitt.edu/14988/1/INEX_PB6_van_Buuren.pdf  

7
- George R. Lucas Jr. Anthropologists in Arms: The Ethics of Military Anthropology, (Plymouth, UK: AltaMira Pres, 2009), pp. 57- 64. 

http://aei.pitt.edu/14988/1/INEX_PB6_van_Buuren.pdf
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ىُألا  –اليهىدًت اًبان مجمىعت واهذ برا  عً الذؿاع مهمت واؼىىً في الشظمي العلني وحىدها خالٌ مً جخىلى ،تمٍش

ييألا  الذعم وجشظُخ الفهُىوي واإلاؽشوع تؤلاظشائُلُ الحاإلاف ت ماظعاتها هـىر خالٌ مً ،إلظشائُل الذائم مٍش  العٍش

ض  ،عالمُت واإلاالُتوكذستها على العُىشة ؤلا  والعلىُت ىُألا  ؤلاداسة في اللشاس اجخار مىاكع داخل وؽاوهالخعٍض  نؿة ،تمٍش

ت و  ي ؤخش  تمجمىع ت مخابشاجُتععىٍش ت ب جخىلى لُتظشائُب ظٍش ت خاسحُتداسة وؽاواث ؤعماٌ ججاٍس  في واظدؽاٍس

ٌ  مخخلف  .ولخدلُم ألاسباح اإلاالُت ت هـعها،ؤلاظشائُلُألاهذاؾ واإلافالح  لخذمت الذو

  ٌعمل وان ممً جدؽيل اإلاجمىعت وهزه
ً
 زم ،الخاـت واإلاهماث للخجعغ ؤلاظشائُلي اإلاىظاد حهاص كُادة في ظابلا

 
ُ
ت ؤعماٌ داسةب جخىلى مذهُت شخفُت بلى ٌ وجدىّ  ،للخلاعذ خُلؤ م عً ،واكخفادًت ججاٍس  عالكاجه ول جىظُف وٍش

ت هومعلىماج ض العٍش ت تؤلاظشائُلُ اإلااظعت معالخعاون ب ،لخدلُم ألاسباح الخاـت ألاعماٌ هزه لخعٍض  وحهاص الععىٍش

لت بهزهؿ .هـعه اإلاىظاد ٌ  الىٍش  الشظمُت الخذمت اهتهاء بعذ ىظاداإلا وفي ؤلاظشائُلي الجِؾ في ولباه كادة ًخدى

ت  بمىحب ،الـشدًت الثرواث لجمع مخىىعتو هبحرة  وججاسة ؤعماٌ ؼشواث ؤصحابو  ؤبدار مشاهض سئظاء بلى ،الععىٍش

 اإلافالح جدلُم وفي ألاسباح في حؽاسههم ىُتٍوؤمش  ظشائُلُتب ماظعاث وخماًت وبمعشؿت وخبراتها اخخفاـاتها

 .ُتمىوألا  والاكخفادًت العُاظُت

ت خحنباللؼ الفادسةالحذًثت  العلىُت السجالث وجىؽف توؤلا  العبًر دغ هيلحًز  عالم فيلهزه اليؽاواث  (سهشامار ،)هأٍس

ىن ؤلاظشائُلُهاالء المباه  عليها ًشهض التي والخجاسة ألاعماٌ ؤهم ؤن داستهاب صحابها اإلاعاولحن عًألو  واإلااٌ ألاعماٌ

ت وخيىمُت سؿُعت في الجِؾ والحيىمت اإلاخلاعذون وهزلً اإلاعاولىن الزًً   :هيجىلىا في العابم مىاـب وصاٍس

ت الخبراث فذًشج -1 بالو  عذادؤلا و خىيجىؿحر الو  ،اظدؽاساث مً بها ًشجبي وما وألامىُت الععىٍش  خذٍس

ٌ  مً ًشػب مً ليل خىىىلىحُتال ىظائلالو  ت واإلااظعاث الذو  .وألامىُت الععىٍش

 .الىوىُت والخاـت ؼشواجه في والحفق ألاظهم امخالنو  اإلاىىلت في والؼاص الىـي ججاسة في اإلاؽاسهت -2

ت وظُاظُت ؤمىُت ؤبدار وؼشواث مشاهض جإظِغ -3  .الاخخفاـاث هزه في الخذماث لخلذًم ومالُت وععىٍش

له اإلااط ججاسة ظىق  فيالذائم  ؤلاظشائُلي الىحىد جثبُذ -4  .وحعٍى
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ٌ  ،اثالثماهِى بذاًت مىز بىما في  ؤمني معاوٌ لىب وسوباؤ في اثالعبعُى في اإلاىظاد عملُاث لابي هاساسي  ماًيل جدى

ؼاوان هىس  عىذما ،في ؤمحروا الالجُيُت  سئِع َو
ً
 ،اػخُاٌ ؿاؼلت مهمت اؿخماح بعذ اإلاىفب هزال سظالهحشي بو  ،لها ا

 جلاعذه بعذ هاساسي  ماًيلؤـبذ  وهىزا ،1973عام عت اإلاىظاد اإلايلـت باالػخُاٌ في الجروٍج حعببذ باعخلاٌ مجمى 

  اإلاىظاد مً
ً
ليل ما جشاهم لذًه  جىظُـهبعذ  ،إلاا ًمىً ؤن ًلىم به معاوٌ لالػخُاالث والخجعغ في اإلاىظاد همىرحا

 ومفلحت الخاـت إلافالحه ذمتخ ،مً معلىماث وخبرة في الخجعغ والاػخُاٌ في مهماث جىابم ــت اإلاشجضق 

ؼا  واؼىىً على اهلالب وبعذ .8ظشائُلب ىُألا  اللىاث اخخلذ ،الثماهُيُاث نهاًت فيهىسَو ؼا واعخللذ بىما تمٍش  هىسَو

  علُه وؤـذسث واؼىىً لىب وهللخه
ً
 .مهام ؤخشي  بلى واهخلل هاساسي  مهمت اهتهذ وهىا ،اإلاابذ بالحبغ خىما

  اإلاىظاد كادة نبع لؿمّ في نهاًت الدععُىاث و
ً
 ،اإلالاومت على والحشب الخجعغ عالم في خبراتهم اظخؼالٌ ظابلا

 ،"ؤلاسهاب على الحشب" في اإلاخدذة لىالًاثوا إلظشائُل الخذماث جلذم ؤمىُت وؤبدار دساظاث مشاهض بعمهم ؿإوؽإ

 حاهب لىب اخخاس حنخ ،1996 عام  في اإلاىظاد مً جلاعذه بعذShabtai  Shavit   ؼاؿُي يؼابخا ؿعله ما وهزا

 والثروة والخجاسة ألاعماٌ عالم ،2000-1999عام  والاظتراجُجُت ألامىُت للذساظاث هشحعلُا شهضم معاهمخه بخإظِغ

ت الىوىُت الؽشهت ػاص على العُىشة لدعهُل   ؤـبذ زم اإلاىظاد في وؽإ ؤن بعذ اإلافٍش
ً
 1990عام  مىز للمىظاد سئِعا

 .1996عام  الخذمت مً وجلاعذ

  وان الزي Yossi Maiman ماًمان ًىس ي لً ؿعلهزو 
ً
بذاًت العبعُيُاث  في وسوباوؤ الالجُيُت ؤمحروا في مىظادلل عمُال

عً ـلتها هثحرة التي حؽحر ؤهباء  .19759عام   Merhav زم اظخلاٌ وؤظغ ؼشهت محرخاؾؼاؿُي  خايؼاب بمشةجدذ 

 جشهماوعخان ػاص جضء هبحر مًوب مفش ػاص بىفف ٍخدىمو  باإلالُاساث زشوة ًملًبعذ علىد كلُلت  ـبذوؤ ،باإلاىظاد

 .ألالـُت الثالثت الدععُيُاث وبذاًتفي نهاًت 

 

 

                                                           
8
- Dan Raviv, Yossi Melman, Spies Against Armageddon: Inside Israel's Secret Wars, (New York: Levant Books, 2012).   

http://israelspy.com/mossads-longtime-assassinations-chief-suddenly-is-talkative-mike-harari-spins-his-legacy/  

9
- TheMarker.com Staff, "The second coming of Yossi Maiman", The Street, 27 May 2002. https://www.thestreet.com/story/10024319/1/the-

second-coming-of-yossi-maiman.html  

http://israelspy.com/mossads-longtime-assassinations-chief-suddenly-is-talkative-mike-harari-spins-his-legacy/
https://www.thestreet.com/story/10024319/1/the-second-coming-of-yossi-maiman.html
https://www.thestreet.com/story/10024319/1/the-second-coming-of-yossi-maiman.html
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دغ   Yossi ماإلاان ًىس ي ؤلاظشائُليالصحـي  ت )راماسهش ( عًؤلاظشائُلًُىلل اإلالحم الاكخفادي لصحُـت هأٍس

Melman الزي ؼاؿُي وبحن والخجاسة باألعماٌ اإلاىظادفي  اخخق الزي ًمانام ًىس ي بحن العالكت واهذ: »10كىله 

  ؤـبذ
ً
  1996ختى  1990عام  مىز للمىظاد سئِعا

ً
  همىرحا

ً
ذا ٌ  ؿلذ ؿٍش  سب ًمانام عىذ معخخذم بلى ؼاؿُي جدى

خلاض ى ،لعملا   مىه ٍو
ً
  ساجبا

ً
ا  .«ــلت ول على وعمىلت ؼهٍش

 عذة اجلاهه مع جدىاظب إلاهمت ماًمان ججىُذ حشي  خُث ،اإلاىظاد فيؤزىاء عملهما  الازىان الخلى الثماهُيُاث ؿـي

ييألا  ؤـله ومع ،لؼاث ه) العملُاث كعم بمشة جدذ ()مً البحرو الالجُني مٍش  جـشغ هزه مهامه اهتهاء وبعذ ،(كِعاٍس

ت لألعماٌ ماًمان  بمبادسجه بعمها وان خُث للمىظاد هوخذماج ـالجه ًلىع ؤن دون  والىـي بالؼاص الخاـت الخجاٍس

  ظـش حىاص ماًمان اظخخذم اإلاهام خذيب وفي ،اإلاىظاد مًبخعلُماث  آلاخش وبعمها
ً
ا ُّ  الععىدًت لىب وظاؿشؤحىب

ش وكذم وعاد ،للىـي دولي مؽشوع في للمؽاسهت  ماًمان بحن العالكاث يذوجمخّ ، بالععىدًت مهمخه عً إلاىظادا جلٍش

 اإلاىظاد. ؼاؿُي ؿيهاسؤَط  التي العخت ألاعىام خالٌ وؼاؿُي

ىسن جـجحراث ،بعذ ؤن جدٌى معظم وؽاوهما للعمل الخجاسي والعلىد ألامىُت ،الازىان اظخؼل 2001عام  وفي   هٍُى

 ؼشهت وؿاصث، العبعُيُاث في ماًمان ؤظعها التي محرخاؾ لؽشهت هـشع (ألامىُت لالظدؽاساث ؤزِىا) ؼشهت وؤظعا

ىسن في ؤمىُت بعلىد ؤزِىا ؼاؿُي مع  ؤوؽإ زم ؤزِىا في الذولي وإلابُادألا  مع ؤمىُت ؤخشي  علىدبو  ،مىاساتها وبعن هٍُى

 
ً
 ألامىُت للذساظاث هحرحعلُا بمشهض سهابؤلا  إلاياؿدت الذولُت العُاظت معهذ عىصي ؤساد الشحل الثالث في اإلاىظاد ظابلا

ج الذبلىماظُحن ألاحاهب الاظتراجُجُتو  .11وجخٍش

بنى مً  بعلٍذ  ؿاص كذ ماًمان وان ؤن بعذ ،مفش وهـي ػاص هدىًمان وؼاؿُي ام الازىان اججه ىكذال رلً ومىز

ش مدىتخالله  ت هـي جىٍش تفي ؤلا  مفٍش ت باللُادة ـالجه ؼاؿُي واظخؼل، ظىىذٍس  للمىظاد سئاظخه ؤزىاء اإلافٍش

ش إلادىت ملىُخه ماًمان اظخؼلمثلما  ت الخىٍش  ًمثل لبىاوي مىاؿغ ببعاد بعذ فشي اإلا للؼاص بمىاكفت وؿاصا اإلافٍش

ىاهُت ؼشهت م عً بٍش  .سهابؤلا  بذعم اتهامه وٍش

 باع ظالم ؤن تؤلاظشائُلُ الىزائم جثبذ ظالم خعحن عً 2011( عام الُىم اللاهشة كىاة)  رهشجه ما بلى وباإللاؿت

م عً ت و الىوىُت الؼاص ؼشهت ؤظهم % م20.6ًماًمان  لُىس ي ؼاؿُي وٍش  في ؿِؽش دًـُذ إلظشائُليل% 12اإلافٍش

ييألا  يولليهىد ؤبِب جل ب ؼُياػى صحُـت ـاخب ؼُياػى في Sam Zell لٍص ظام ؤلاظشائُلي مٍش  ولىط ىن ُجٍش

ً إلظشائُلُحن%  22و ،اإلاىظاد في مخلاعذًً % لمابىحن4.4وباع  ،جاًم ؤهجلىط  (تيبُدُ ؼشهت) ػىاء جدذ آخٍش

 للؽعب ؤي % للحيىمت10وبلي ألاظهم % م28ًعلى  ظالم خعحن خفل الفـلت هزه وملابل .جاًالهذ في اإلاسجلت

                                                           
10

/ظبخمبر  11، ذامارلر بالعبريت -هآريتس"ؤظشاس سوابي هُذسوحُيُت مع مباسن، اإلاىاكفاث اإلافممت، وؤحىس سئِغ اإلاىظاد العابم"، ؤفي باس بًلي،  - . 2011ؤًلٌى

http://www.themarker.com/news/1.1469033  

 http://www.mer-group.com/divisions/security/athena/  

11
 اإلاشحع العابم. -

 ( سحل ؤعماٌ مفشي  -1933خعحن ظالم )-  ت ً في ملىُت ؼشهت ػاص ؼشق اإلاخىظي اإلافٍش (، EMG)بظباوي له اظدثماساث في مجاالث العُاخت والىاكت، وؼٍش

 ومعدؽاس الشئِغ اإلافشي ألاظبم خعني مباسن.وخلُف 

http://www.themarker.com/news/1.1469033
http://www.themarker.com/news/1.1469033
http://www.mer-group.com/divisions/security/athena/
http://www.mer-group.com/divisions/security/athena/
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م ع1993ًعام  وظلىؤ اجـاكُت عُذبُ  بماًمان الخلى ظالم ؤن تؤلاظشائُلُ الىزائم وجمُف .اإلافشي  في  ؼاؿُي وٍش

ش مدىت ملىُت مؽشوع ظالم له ووؿش اللاهشة تؤلا  في جىٍش  .12للبتروهُمُائُاث مفىع مع ظىىذٍس

 ٌ دغ لصحُـت الاكخفادي اإلالحم في هملال في س ي ماإلاانالصحـي ًى  ًلى    هأٍس
ً
  ؤحشي  بن  ظاإلاا

ً
بحن  للاء حعاسؿُا

 اللاهشة في به الخلُذ خحن ظشائُلب عً مباسن حماٌ ظإلني» :كاٌ له ماًمان ؤنو  اللاهشة في مباسن حماٌو  ماًمان

  وجدذزىا
ً
 ؿللذ مباسن سخُل بعذ ختى مفش في ؤعمالي سةبةدا ظإظخمشبهني ؿللذ له  ،ؿيها وألاعماٌ اإلاىىلت عً معا

ت الؼاص ــلت مً هبحرة ؤسباح لي جدللذ خعحن اإلافٍش   مفش مع ألاعماٌ مىاـلت عليّ  ٍو
ً
  ظُاظُا

ً
 ش يء ؿال واكخفادًا

كذ ؤعلً ؤزىاء  ماًمانوان  2010في بذاًت عام  العاؼش اإلاىعلذ الذولي ؤلاظشائُلي هشحعلُا ماجمش وفي «رلً ًمىع

  علُىا ًجب" :مؽاسهخه
ً
ٌ  اخخالؾ ؿهىان ألامً عً الحذًث ؤوال  ألامً هدذد ظشائُلب في وهدً ألامً مـهىم خى

  ؤي بالذؿاع
ّ
 لِغ و انهُاس   اإلاىىلت في آلان ؤساه وما ،ًدخاج ألامش خحن هجىمىا وؽً وؤن بمهاحمخىا ألخذ وعمذ ؤال

 
ً
  وؽهذ ؿىدً اهـجاسا

ً
  ؤـبدذ شائُلظوب ،والؽُعت العىت بحن الُىم ججشي  خشبا

ً
بن اظشائُل جىاحه  ،ؿيها وشؿا

 .13"اإلاىىلت وكادةوشاؾ اللعبت ؤ ؤمامجدذًاث اظتراجُجُت 

 

دعلل هزه دولُت معاخت واظعت في ظىكه وجذاوله وؤسباخه الىبحرة، وج-ظشائُلُتبفي عالم ججاسة اإلااط جدخل ؼشواث و

 .14لى العىق العشبي وبىسـت اإلااط في دبيبؽشواث بإؼياٌ مخخلـت ال

لُف لُـاًُف في دبي ًدمل  ؤلاظشائُليًملىه اإلالُاسدًش  بلى ؤن معشك اإلااط، الزي تؤلاظشائُلُوحؽحر بىسـت اإلااط 

لُا  وهى ًملً ؼشهت "لُـاهذ"اظم  "، Africa Israel investments  ظشائُل لالظدثماساثبللبىاء والخجاسة باظم "ؤؿٍش

عخبر مً ؤهم الذاعمحن في اظدثماساث الاظدُىان في المـت الؼشبُت وهى مً  وجلذس زشوجه بملُاسي دوالس  مىالُذ َو

لٌى خاًُم . 15لى بظشائُلبوحاء مً يهىد بخاسي  1956   16بً صوهش في صحُـت معاٍسفٍو
ً
ٍملً و  الزي صاس دبي مشاسا

بنهم في دبي ال ًدبىن » :Tacy Ltd. and Pharos Beam Consulting LLP  دولُت  ضخمت هي–ظشائُلُتبؼشهت ماط 

مُف بن «. العالهُت. بنهم ٌعملىن بفمذ. وؤخص ى ؤهه بعذ وؽش الخدلُم لً ًإجىا بلى هىا بىسـت اإلااط في دبي »ٍو

مىىىا ؤن هبُع (ؼشهت، وهي حؽيل مشهض الخجاسة لذٌو الخلُج والعالم العشبي. ؿعبر بىسـت دبي 500ًجلذم خذماث لـ )

 .«اإلااط للعالم العشبي ولذٌو الخلُج

                                                           
12

 اإلاشحع العابم. -

13
  https://www.youtube.com/watch?v=rOACw5A2fAs. 2010ؼباه/ؿبراًش  1في ماجمش هحرجضلُا،  ماًمانحضء مً ولمت ًىس ي  -

14
ف - ل  17ت، ؤلاظشائُلُبىسـت اإلااط ، اللفت الحلُلُت"-"معاٍس   http://www.isde.co.il/article.aspx?id=20885. 2011هِعان/ؤبٍش

15
ً لبُع الجىاهش في دبي"، دًـُذ لُبىحن، " - ف،  NRGلُـُُف ًـخخذ مشهٍض ل  15معاٍس . 2008هِعان/ابٍش

http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/722/526.html :
ً
   http://www.leviev.com اهظش ؤًما

16
- "Video: Chaim Even-Zohar'S Insight on Gia Lab Opening in Israel", Israel Diamond Institute, 10 October 2012. 

http://en.israelidiamond.co.il/MovieLobby.aspx?boneid=1525&movieNo=254&Cat=177  

https://www.youtube.com/watch?v=rOACw5A2fAs
http://www.isde.co.il/article.aspx?id=20885
http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/722/526.html
http://www.nrg.co.il/online/16/ART1/722/526.html
http://www.leviev.com/
http://en.israelidiamond.co.il/MovieLobby.aspx?boneid=1525&movieNo=254&Cat=177
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( مً العُىشة على BSG Resources) Beny Steinmetzت التي ًملىها بُني ؼخاًيُدغ ؤلاظشائُلُوجمىىذ الؽشهت 

وابتزث الحيىمت الىُيُت وؤحبرتها على الخخلي عً  .17بملُاساث  الذوالساث  مىاحم اإلااط في ػُيُا وجدلُم ؤسباح

 .ث الذوالساث في ــلت ؿعاد اظشائُلُت  جذاولتها الصحاؿت العاإلاُتملُاسا

 

 

 

ىؽف  دغ لصحُـت الاكخفادي اإلالحم في ظادًه ؼىويٍو ت للججرالاث :جدذ عىىان 18هأٍس : هُف )ألاعماٌ الخجاٍس

مً وصاسة الذؿاع ختى ؤحهضة  ،ت اإلاخخفتؤلاظشائُلُؤن الىصاساث والهُئاث  (وإلاشث على زشوة هبحرةؤل باسان و خف

والع  الحيىمت وماظعاتها ب ،بمخخلف اخخفاـاتها ،جـشك على حمُع ؤصحاب هزه الؽشواث ،تؤلاظشائُلُاإلاخابشاث 

ؤي ؤوشاؾ  بحناإلاعىُت على ؤي اظدؽاساث ؤو ــلاث ججشي بحن هزه  الصخفُاث اإلاخلاعذة التي ؤـبدذ مذهُت و 

 ،ألن ما ًخضهه سئظاء ظابلىن في اإلاىظاد ،ومً الىبُعي ؤن جـشك الحيىمت مثل هزه الؽشوه .ؤخشي في دٌو العالم

ىن،  ،ولباه حِؾ ،وسئظاء ؤسوان ،وإلاشث وباسانؤ :مثل ،وسئظاء خيىماث مً معلىماث ومعدؽاسون ععىٍش

ت و  ،جشاهمذ ُُ  ،خالٌ ظىىاث هثحرة ومع دٌو هثحرة علىُت وؽإث ؤزىاء مهامهم الشظمُتوعالكاث ظٍش ك بعن شِّ عَ ظ

ت للخىش باظم جلذًم الاظدؽاساث والخبراث وجفذً اإلاىالُع واإلاعلىماث ت ؿائلت العٍش ش الخىىىلىحُا الععىٍش

 .مىُتوألا 

دغ هـعها  لى الفـلاث التي ظشائُلُت جخىلى مخابعت الخيعُم والاوالع عى وحىد لجىت خاـت بلبوحؽحر صحُـت هأٍس

  ،مً هزا اللبُلعلذها ؤي ؼشهت ح
ً
ا و ائه مً اإلاعاولحن مً الفف ألاٌو ؤخحن ًيىن ـاخبها ومذًشها وؼشو وخفـى

ت والعُاظُتالثاوي في اإلااظع عترؾاث الحيىمُت والععىٍش ت  سا آًالهذى ػُ الججراٌ . َو سئِغ اإلاخابشاث الععىٍش

 ؤلاظشائُلُ
ً
ال بذ مً الحفٌى على مىاؿلت وصاسة الذؿاع »: ؤههخذي الؽشواث بعذ اظخلالخه ـاخب بو ت ظابلا

  .«مع ؤي وشؾ ـلت  جىىي ؼشهخه علذهاـًلذم ؿيها مؽشوع ت في ول مشة ؤلاظشائُلُ

عشك   اإلاعاولحن مًصحابها وؤاإلاخخفت بهزه ألاعماٌ الذولُت  -تؤلاظشائُلُؤظماء الؽشواث  اإلالاٌ هـعه في ظادًهَو

، وإلاشثؤ يهىدب العابم تؤلاظشائُلُ الحيىمت سئِغ بُنهم ومً ،والثاوي ٌ ألاو  الفف مً اإلاخلاعذًً حنؤلاظشائُلُ

ً وؤعماء الىىِعذ واإلاعد والججرالاث ألاسوان وسئظاء اإلاىظاد كادة مً وآخشون ،باسان يهىدب وألاظبم ؽاٍس

 .اإلاخلاعذًً

 

 

                                                           
17

- Nick Kochan, "The corruption deal of the century: How Guinea lost billions of pounds in Simandou mining licensing", Independent, 17 June 

2013. http://www.independent.co.uk/news/world/africa/the-corruption-deal-of-the-century-how-guinea-lost-billions-of-pounds-in-simandou-

mining-licensing-8662534.html  

18
  http://www.themarker.com/markerweek/1.2275646. 2014ماسط آراس/ 22، ذا مارلر بالعبريت -هآريتسؼىوي ظادًه، "هُف اػخنى باسان وؤوإلاشث؟"،  -

http://www.independent.co.uk/news/world/africa/the-corruption-deal-of-the-century-how-guinea-lost-billions-of-pounds-in-simandou-mining-licensing-8662534.html
http://www.independent.co.uk/news/world/africa/the-corruption-deal-of-the-century-how-guinea-lost-billions-of-pounds-in-simandou-mining-licensing-8662534.html
http://www.themarker.com/markerweek/1.2275646
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 (2009 -2006سابق )ال حكىمتالرئيس  :وملرثأيهىد إ -1

ً مً  ،2009سجل في ؤًاس  ( EOC) "ؼشهت ايهىد اوإلاحرث لالظدؽاساثؼشهت دولُت باظمه خه،ظلىه خيىمبعذ ؼهٍش

Ehud Olmert  Consulting"، ٌت والعُاظُت  وول ماًشجبي بهزه ألاعما زم  .وجخخق باالظدؽاساث ألامىُت والععىٍش

 اثؼشواث الىلل واللىحعدُ ًاثر هبمً التي حعذ  A. Livnat Holdings ltdؼشهت ؤخشي باظم ؤـبذ سئِغ 

كائذ ظابم  2007ختى عام  ؤلاظشائُليوحمع في هاجحن الؽشهخحن دان خالىحغ سئِغ ألاسوان  .الذولُت–تؤلاظشائُلُ

 لى ؼشهت الاظدؽاساث ؤولم ب .2013و 2002ي عامبحن  ؤلاظشائُليسئِغ اإلاىظاد  داػان ومائحر، لعالح الجى
ً
هائب  ًما

  مً اإلاخعاكذًً ماوه، دًىُل وبُني ؼُـحر سئِغ اإلاىظاد العابم عىؿش
ً
( U.Vision ًى ؿُجحنمع ؼشهت ) ظابلا

وهزلً ؼالىم  ،لإلعالمػاالهتي معدؽاسه العابم  ؽشهت الاظدؽاساث ًاهييلوؤخمش  ،وُاس لفىاعت الىائشاث بال

ىؿاٌ  ،إلاـاولاث مع الـلعىُيُحن في عهذهجىسحمان معدؽاسه العُاس ي سئِغ واكم ا وعلذ ؼشاهت مع دًىُل ٍو

لتروٍج مىخجاتها  ،ىتروهُت ومشهضها الهىذلاإلاخخفت بالفىاعاث ؤلاOnida Ltd لخمثُل ؼشهت اسحاق سابحن سابحن ابً 

تبومىخجاث  لُا ملابل ؤسباح مؽترهت، في ؤ ظشائُل ألامىُت والععىٍش مع مً هزا اللبُل وهجح في علذ ــلت ؿٍش

ا  .هُجحًر

 ايهىد باراك  -2

م   وسئِغ كعم ، 1982سئِغ كعم الخخىُي في هُئت ألاسوان عام : لخالُتجىلى اإلاهام ا ()ساؾ ؤلىؾًدمل سجبت ؿٍش

ت عام  وسئِغ لألسوان مىز عام  ،1991ختى  1986لشئِغ ألاسوان  زم هائب، 1985ختى عام  1983اإلاخابشاث الععىٍش

 زم ؤ ،1995ختى عام  1991
ً
 لُفبذ ،1996ختى 1995للخاسحُت إلاذة عام مً  ـبذ بعذ جلاعذه مً الجِؾ وصٍشا

 
ً
 .2013ختى عام  2007لى مىفب وصٍش الذؿاع عام وعاد ب ،2001ختى 1999مً للحيىمت  بعذها سئِعا

ت لى ظاخت ألا ب 2013لالخه مً وصاسة الذؿاع عام ظاسع بعذ اظخ عماٌ الخاـت مً خالٌ جلذًمه الاظدؽاساث الععىٍش

  ،وألامىُت والعُاظُت في العاخت الخاسحُت
ً
ىُم ألا في ؼشهت ظُالى  واؼتري ؤظهما ت مٍش ت التي حعمل في اإلاىاد الىُماٍو

 .ييٍش لجِؾ ألامامىخىحاتها خلف ألاولس ي و بوجضود 

 باسان  عملٌ
ً
  معدؽاسا

ً
  ؤمىُا

ً
لذولُت اإلاخخفت بخلذًم الخذماث ا (Ergo Group ػشوب شػى )اً لؽشهت واظتراجُجُا

  .تسًٍشان وظى اظُت وألامىُت بما في رلً ؤخىاس بوالاظدؽاساث عً ألاخىاس العُ
ً
عمل معدؽاسا   َو

ً
لبىً  خاـا

عشي   .19ًىلُىط باًش العَى

ىن )بعذ ًىم مً اظخلالخه مً وصاسة الذؿاع  ؼشهت  2013آراس  20وسجل باسان في  شمض Hyperion EB Ltdهاًبحًر ( ٍو

ذًشها ب سـذ ألاخىاسوهي مخخفت بخلذًم الاظدؽاساث والخذماث ألامىُت والدعلُذ و  ،يهىد باسانبلى بخشؿا  اسان ٍو

 .هـعه

ىؽف مىكع اإلاىهِخىس واإلالحم الص ؤن ظخاهلي ؿِؽش اليهىدي   20خشوهىثؤحافي واليالِعذ في صحُـت ًذٌعىث ٍو

ييألا  الذولي كبل اهخلاله  الزي وان ًخىلى مىفب الشحل الثاوي في ـىذوق الىلذو ت ؤلاظشائُلُالزي ًدمل الجيعُت  مٍش

                                                           
  http://www.ergo.net/leadership.html  

19
- "Ehud Barak appointed consultant to Swiss bank Julius Baer", Globes [online], 2 July 2013. http://www.globes.co.il/en/article-1000858742  

http://www.ergo.net/leadership.html
http://www.globes.co.il/en/article-1000858742
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خحن  واجاسا الحعًب اإلاشهضي  واهذ جشبىه عالكت خاـت ظشائُلً ببظشائُل واظخالمه مىفب سئِغ بىالى  2001عام 

 ٌعمل في ب واجاساوان 
ً
زهش ؤ2011لذولت ظاخل العاج  عام  داسة ـىذوق الىلذ الذولي زم ؤـبذ سئِعا  واجاسان ، ٍو

 .ضوحت ؿِؽشمتزوج مً امشؤة ؿشوعُت حعمل بالخجاسة وألاعماٌ وهي ـذًلت ل

 في اخخُاس مخخق ًاظغ له مخابشاث جدمُه وحِؽولب مً ؿِؽش معاعذجه  2012 اظشائُل عام واجاساحن صاس وخ
ً
 ا

 زم ؤـبذ ؿِؽ بُنهماوسبي العالكت لعاخل العاج ؿإوص ى له بباسان 
ً
ييلشئِغ البىً الـُذسالي ألا  ش هائبا  2014م عا مٍش

زاث خاـت وال عالكت ججشي في مداد»هزه اإلاىالُع بن ه الفـلت كاٌ ئل باسان عً هزوباما وخحن ُظ ؤبىلب مً 

 .«للجمهىس بها

 واإلاعشوؾ ؤن ؿِؽ
ً
مل في مىظمت ـىذوق خحن وان ٌععً ظالم ؿُاك سئِغ الحيىمت الـلعىُيُت  ش وان معاوال

 الىلذ الذولي 
ً
خمىس  ؿِؽش ؤزىاءعترؾ بما كذمه له كذ ا ،21للحيىمت الـلعىُيُت ووان ؿُاك كبل حعُِىه سئِعا

 .ؿُاك ولمت في اإلااجمش ؤللى خحن  الازىحن إلااجمش هحرحعلُا العاؼش

 1997حتى عام  1996رئيس املىساد من عام  :داوي ياجىم -3

ت مىز عام ؤظغ ؼشهت خذماث ؤمىُت و  ذ حعمُتها  ،حعاكذ مع خيىماث بههوكاٌ ، 1997اظدؽاساث ععىٍش لىىه ال ًٍش

لٌى ًاجىم ،تؤلاظشائُلُمىاؿلت معبلت مع وصاسة الذؿاع وؤن عمله ًخم بخيعُم و  ول ما ؤكىم به ًـُذ ؤمً : »ٍو

دلم ألاسباح ليب  .«ظشائُل ٍو

 عامىس يارونالجنرال  -4

لتؤلاظشائُلُمذًش عام وصاسة الذؿاع  ت بعذ ؤن ؿشلذ ؤوؽإ ؼشهت لبُع ألاظلحت والخىىىلىحُ ،ت لـترة وٍى ا  الععىٍش

ت للفحنٍكالخه مً مىفبه بعذ بُعه ؤهظمت ساداساث ؤمش واؼىىً ب يل ًخالف ألاهظمت بؽ 2005عام  ىُت ععىٍش

عترؾ ًاسون ؤ .ىُتٍش ألام  َو
ً
عىذ ؼشواث ودٌو عذًذة في ؼاون الجِؾ والدعلُذ بمعشؿت معبلت  هه ٌعمل معدؽاسا

 .مع وصاسة الذؿاع

 ىفال ديسكيني -5

جخعلم بخىىىلىحُا العاًبر باظم بعذ جلاعذه ؼشهت  2012سئِغ حهاص الؽابان لألمً العشي الذاخلي ؤوؽإ عام  

ملً )دٌعىحن للع  .% مً ؤظهمها وله ؼشواء في بلُت ألاظهم60اًبر ( ٍو

 2001-1999في حكىمت باراك  وزير خارجيت  :شلىمى بن عامي -6

بُت في بعن دٌو وعلذ الازىان  Israel Ziv22الججراٌ ٌعشائُل ٍصف ؤكام ؼشهت مع  بعن الفـلاث ألامىُت والخذٍس

 ،2005في هُئت ألاسوان جلاعذ في عام  ِغ كعم العملُاثووان سئ ،1957وهى حجراٌ مً مىالُذ  ؤمحروا الالجُيُت

                                                                                                                                                                                     
20

ل،  - ت. الععش اإلاىلىب: ؼاي ؤظـٍش ت، واليالِع -$ ملُىن"، ًذٌعىث اخشوهىث150"ظاخل العاج اإلااظعت الععىٍش . 2014آراس/ماسط  14ذ بالعبًر

3626445,00.html-http://www.calcalist.co.il/local/articles/1,7340,L  

21
- The Associated Press, " Palestinian PM Supports Israel's Stanley Fischer for IMF Top Job", Haaretz, 10 June 2011. http://www.haaretz.com/israel-

news/palestinian-pm-supports-israel-s-stanley-fischer-for-imf-top-job-1.367308  

http://www.calcalist.co.il/local/articles/1,7340,L-3626445,00.html
http://www.calcalist.co.il/local/articles/1,7340,L-3626445,00.html
http://www.haaretz.com/israel-news/palestinian-pm-supports-israel-s-stanley-fischer-for-imf-top-job-1.367308
http://www.haaretz.com/israel-news/palestinian-pm-supports-israel-s-stanley-fischer-for-imf-top-job-1.367308
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ب الععىشي  (Global CSTػلىباٌ س ي اط حي)وسجل ؼشهت  إلاشجضكت وكذمذ خذماث لالظدؽاساث ألامىُت والخذٍس

لُت و ول ىُذٌو ؤؿٍش ت،ظباهُت وؤلا العشبُت وؤلا  الزي ًخلً ت الجُيُت بمؽاسهت بً عاميؤمٍش وهزلً لجىىب  هيلحًز

  ،2009في عام حىسحُا  وظُدُا فيؤ
ً
ا ت اإلاخلاعذ دًـُذ حعىس ؤلاظشائُلُوؼاسن مـىك الؽشوت  ،في وىلىمبُا وخفـى

 ظابم دؿاعهائب وصٍش اؿشاًم ظيُه  واهمم لهما العمُذ اإلاخلاعذ ،في ــلاث هزه الؽشهت وهى آلان عمى هىِعذ

( SILVER BULLET LTD ىللت الـمُتالباظم ) 2008خذه عام لىً ظيُه عاد وسجل ؼشهت لى  ،1992في عهذ سابحن 

ت  .التي جماسط ول ألاعماٌ اإلاشجبىت باألمً والؽاون الععىٍش

 شالىم سيمحىن  -7

 
ً
 الزي وان ؼالىم هُذميليها مذًش مىخبه جدذ ػىاء الخبراث الضساعُت ولم ب ؤظغ ؼشهت وصٍش الفىاعت ظابلا

وؤولم على الؽشهت وله ـالث دولُت واظعت  ،احينهاًت العهذ العىؿُمً سحاٌ اإلاىظاد في سوظُا  ؤظا وادميوالذه 

ل والاظدثماس  ، (Demeter AWE  )دًمُتر ؤ دبلُى ؤياظم  دًمُتر لـظت  وجشمض الضساعي، وجخخق باالظدؽاساث والخمٍى

 لىىلها في ِرِمُِتْر ؤو 
ً
 .اللذماء الىزيُحن الُىهاهُحن بلهت الضسع والمشع عىذبلى  ؤـلها اللؼىي الُىهاويوؿلا

 (Kela Research & Strategy لت  )ليال  لألبحاث والاستراجيجيتر ش -8

 دؿحر ساصسجلها  وجدلُلهاماث اإلاخابشاجُت وحمع اإلاعلىماث الخذت الخاـت لخلذًم ؤلاظشائُلُمً ؤهم الؽشواث  وهي

Dvir Raz، وان  ،وهى مً اإلاخخفحن باألبدار والخدلُل 
ً
  ظابلا

ً
خابشاث اإلاللخدلُل وألابدار في  ٌعمل لابىا

ت  ج حامعي في ؤلا كُادًت زم ؤظغ هزه الؽشهت الخاـت  وجىلى مهام ،تؤلاظشائُلُالععىٍش  وهى خٍش
ً
 .داسة وألاعماٌ ؤًما

مم مجلغ ب  :داسة هزه الؽشهتٍو

وخائض على وظام البىىلت في الخذمت  ؤلاظشائُليعمُذ مخلاعذ مً الجِؾ  :Effie Eitam ايفي ايتام .1

ت   ،حن الفهُىهُحنوهى مً اإلاخذًى ،الععىٍش
ً
  ووان سئِعا

ً
 .لىخلتهم في الىىِعذ ظابلا

 وان سئِع ،مخلاعذعمُذ  :Yaakov  Amidror يعقىب عاميدرور .2
ً
لعم الخخىُي في هُئت ألاسوان وؤـبذ ل ا

 معدؽاس 
ً
  36وخذم في الجِؾ  (،2013-2011( هخيُاهىلشئِغ الحيىمت  ؤلاظشائُليلألمً اللىمي  ا

ً
وهى  ،عاما

 .فهُىهُحنمً اإلاخذًىحن ال

لىخذاث الىخبت في اإلاخابشاث ظابم  كائذ، و بدار الشئِغلابي ألا  :Eran   Shtauberعيران شتاوبير .3

ت معاولُت حمع اإلاعلىماث وجدلُلها وجىلى، تؤلاظشائُلُ همت هبحر مؽشهت الفي  حعلم ،في ؤهم الـشق الععىٍش

 .بعذ جلاعذه مً الجِؾ هاؿي اإلادللحن للمعلىماث زم ؤـبذ المابي الشئِغ في جدلُل اإلاعلىماث

                                                                                                                                                                                     
22

- Thierry Meyssan, "Mercenary company CST Global and war criminal Israel Ziv write to Voltaire Network", Voltairenet, 7 March 2011. 

http://www.voltairenet.org/article168770.html  

  http://www.demeter-awe.com/Who-we-are  

 https://site.ke-la.com/cyber/  

http://www.voltairenet.org/article168770.html
http://www.demeter-awe.com/Who-we-are
https://site.ke-la.com/cyber/
https://site.ke-la.com/cyber/
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ل التي حعمل بشؤ :هايل لىهين .4 اخب ظياي ؿاهذ لالظدثماس والخمٍى ً في سؤظماٌ الؽشهت ـو ظماٌ مً ؼٍش

ً في عالم الاظدثماملُىن دوالس، وهى مً ؤ 262 ظىاق اإلااٌ ساث وصٍادة ألاسباح والخبراء في ؤهم اإلاـىٍش

 
ً
ا  .ؤبِبوفي بىسـت جل  IPOs on NASDAQهاظذان  وخفـى

ش وجىظُع  تها،و سئِغ مجمىعؤخذ ماظس ي الؽشهت   :Nir Barak  هير باراك .5 واإلاعاوٌ عً  وظائل جىٍى

 .ومً اإلاخخفحن في علىم اإلاخابشاث وحمع اإلاعلىماث وجىظُـها في الاظدثماساث وألاسباح ها،ألاعماٌ ؿي

  :شافيط ايتشاب .6
ً
  سئِغ اإلاىظاد ظابلا

ً
عمل في الؽشهت مذًشا   َو

ً
ؼشواث ؤخشي ؤظعها  طؤًش  ؤههسػم  عاما

 .لجني ألاسباح في عالم الىـي والؼاص والاظدؽاساث ألامىُت

ب اللخالي ،ؤلاظشائُليلابي ظابم في الجِؾ  :Shlomo Mirvis شلىمى ميرفيز .7  ،ومً اإلاخخفحن في الخذٍس

ت ش كذساث المباه الععىٍش  .ؼاسن في معاسن عذًذة ولذًه خبراث في جىٍى

  ،داسة خاـت ؿيهاب طؤٍش و ؤخذ ماظس ي الؽشهت  : Yigal Navee يغال هافيه .8
ً
في اإلاخابشاث  عمل لابىا

 ؤلاظشائُلُ
ً
  ،ت ظابلا

ً
بالخيعُم ومخابعت العالكاث مع ؤحهضة اإلاخابشاث للذٌو ألاخشي لـترة مً  ووان مخخفا

  ،الضمً
ً
  وعمل معدؽاسا

ً
 ؤلاظشائُلُألخذ الىصساء  ؤمىُا

ً
اإلاخابشاث التي ؤحهضة ولذًه ـالث مع معظم  ،حن ظابلا

 .ظشائُل وجدبادٌ معها اإلاعلىماثجخعاون مع ب

للخيعُم مع اإلاخخفحن وهى الزي ًشظل  ،في العالكاث العامت مذًشٍ  ًخىلى مىفبOri  Aldubi:   اوري ألدوبي .9

ت  للذٌو ألاخشي دٌو ؤ  .خشي مثل الىالًاث اإلاخدذة بالخعاون بحن الؽشهت وؼشواث ؤو ؤحهضة ععىٍش

 

عذد مً  في ،وبُعت اخخفاـاتها وخلـُاث ؤصحابها ومذسائهابدعب  ،خىاس التي جدملها هزه الؽشواثألا  جترهض 

ت  :اإلاجاالث الحٍُى

 الغاز والىفط -أ

  اإلاثاٌوان 
ً
ت  ماًمانتي ًملىها في ظُىشة ؼشهت )محرخاؾ( ال واضحا وؼاؿُي مً كادة اإلاىظاد على ؼشهت الؼاص اإلافٍش

 .ظعش العىق العالمي بما ًخخلف عً إلظشائُلوجدذًذ ؼشوه بُع الؼاص اإلافشي  ،الىوىُت

ظخعمل هزه الؽشواث بيل ألاساض ي اإلادخلت،  على ظىاخلفي اإلاجاٌ البدشي دؽاؾ همُت الؼاص الىبحرة وبعذ اه الُىم

مع الذٌو  اص في ظىق ػ ت في ؤي مىاؿعتؤلاظشائُلُإلافلحت خاخت الؽشعُت وػحر الؽشعُت على ؿشك اوظائلها اإلا

التها الذولُت وؤؼياٌ ابتزاصها لذ ؼشواث الىـي وظخىظف هزه  العشبُت. الؽشواث ول مفادسها اإلاخابشاجُت ـو

م الؼاص والىـي ألا ش والؼاص العشبُت مً ؤحل جدلُم اإلافلحت ألام يي بعذ اهدؽاؾ الىالًاث اإلاخدذة ٍمش ٍىُت في حعٍى

له إلافلحتها خالٌ ظىىاث  للىـي  .ملبلتبىمُاث هائلت واخخماٌ حعٍى
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 في ميدان التجارة واملال وأسىاق ألاسهم -ب

ظُىؿش  في هزه اإلاجاالث الثالزتوكذستها على جىظُـها ت اإلازوىسة ؤلاظشائُلُاإلاعلىماث الخاـت بالؽشواث بن مخضون 

 لها ظالخا مه
ً
  ًمىنها جىحيهه ما

ً
عشي هبحر بباسان معدؽاسا  لخذمت ؤهذاؿها وخحر مثاٌ على رلً هى اظخعاهت بىً ظَى

 
ً
 .لخلذًش ألاولاع في خالت الحشب والعلم ظُاظُا

ىُت ظدعخعحن بؽشواث ألامىاٌ اليهىدًت ألا ؤلاظشائُلُؤن هزه الؽشواث  في وال ؼً ت وما لذيها مً هـىر في هزه مٍش

لى ؼشاهخه م بًم ماًمانياس ؿهزا ما حعل ًىس ي والاخخالعُىشة  كذستها علىل ألاسباح اإلاؽترهت وصٍادة اإلاجاالث مً ؤح

لالؼاص اإلافشي في  ييألا اليهىدي  ( اإلالُاسدًش )ظام ٍص بُىن ؤهجـاخب صحُـت لىط  مٍش لىط جاًم وصحُـت ؼُياػى جٍش

ت  .والخبحر باالظدثماساث العلاٍس

ت  ت،ؤلاظشائُلُن وحىد ول هزا العذد مً مذساء الؽشواث ب وؤحهضة وهم مً الصخفُاث العُاظُت ألامىُت والععىٍش

  ،في هزه الاخخفاـاث اللُادًت  ولىومً الفـىؾ ألا ، اإلاخابشاث
ً
ا ، في مىلىع حمع اإلاعلىماث والخدلُل وخفـى

ت عشبُت ظُىؿش لهزه الؽشواث جىظُف حمُع ـالتهم ومعىُاتهم وعال  كاث ؤكامىها مع شخفُاث ظُاظُت وععىٍش

ت وؤمىُت إلافلحت وؤحىبُت  ومما ، ظشائُلبؤزىاء عملهم الشظمي العشي مً ؤحل جدلُم ؤهذاؾ ظُاظُت وععىٍش

ت و حمع اإلاعلىماث الحعاظت  هزه الؽشواث في بداسةالؼً ؿُه ؤن خبراث اللائمحن على  ها للمفلحت اظخخذاموالحٍُى

هزه الؽشواث   ؤدواث عمل ؤهم  بخذيوالمؼىه ظخيىن  وظائل الابتزاص خذ اظخعماٌ  بلىق جفل ت بىش ؤلاظشائُلُ

 في اإلاى ووؽاوها
ً
ا  .ألاولىبالذسحت  ظشائُل وخلـائهاء ببحن ؤـذكا ىلت العشبُت وخفـى

ومً  ،(اعذةالل( و)الىفشة( و))داعؾخىشؿت مثل ومع الخىىساث ألاخحرة للمىظماث اإلاعلحت ؤلاسهابُت ؤلاظالمُت اإلا

هزه اإلاىظماث  مىُت العاإلاُت بجمع اإلاعلىماث عًألا ؤصحاب هزه الؽشواث ٌعحر على دسبها ال ًمىً اظدبعاد اهخمام 

 الفالث لخدلُمؼالٌ هزه واظخراث الفلت الخذماث  مً ؤحل جلذًم على حذٌو عملهم العشي ؤو العلنيوولعها 

تألي دولت ؤو ما  مخعذدة الجىاهبمفالح  هزه  إلظشائُل معألاهذاؾ اإلاؽترهت م جخذوظُاظُت  ظعت ععىٍش

 جىظُم ىش علُهعٌُمهمت حعهُل بُع الىـي الزي بعن هزه الؽشواث ألامىُت ًخىلى  وال ًمىً اظخؼشاب ؤن. ألاوشاؾ

  تفي العشاق ؤو ظىسٍ "داعؾ"
ً
ا  ببعذ ؤن جبحن ؤن  خفـى

ً
مً هاكالث الىـي التي لم ًخمىً  ظشائُل اظخلبلذ عذدا

 .لُم هشدظخان العشاق مً بُعها في العيخحن اإلاالِخحنكادة بك
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