
 

 مذكرة التفاهم بين حكومتي الواليات المتحدة األمريكية وإسرائيل

 ١٩٧٩ (آذار) مارس ٢٦

 

أقرارا بداللة معاهدة السالم بين مصر وإس�رائيل وتق�ديرا ألهمي�ة التطبي�ق الكام�ل لمعاه�دة الس�الم لمص�الح األم�ن          

دالل�ة ذل�ك لألم�ن واالس�تقرار ف�ي       اإلسرائيلية ومساهمة إتفاقي�ة الس�الم بالنس�بة ألم�ن إس�رائيل ونموه�ا فض�ال ع�ن        

 المنطقة والحفاظ على السالم الدولي واألمن.

واقرارا بأن االنسحاب من سيناء يفرض اعباءا اضافية ثقيلة على إسرائيل من ناحي�ة األم�ن والن�واحي العس�كرية      

ة لبل�ديهما وقوانينهم�ا   واالقتصادية. إن حكومتي الواليات المتحدة ودولة إسرائيل مع مراع�اة االج�راءات الدس�توري   

 المطبقة، تؤكدان ما يلي:

في ضوء الدور الذي اض�طلعت ب�ه الوالي�ات المتح�دة لتحقي�ق اتفاقي�ة الس�الم ورغب�ة م�ن األط�راف ف�ي أن             .١

دة، س��وف تتخ��ذ الوالي��ات المتح��دة الت��دابير المالئم��ة لت��دعيم    نتس��تمر الوالي��ات المتح��دة ف��ي جهوده��ا المس��ا  

 سالم.بمعاهدة الااللتزام الكامل 

إذا ما تب�ين للوالي�ات المتح�دة أن هن�اك انتهاك�ا أو تهدي�د بانته�اك معاه�دة الس�الم، فس�وف تتش�اور الوالي�ات              .٢

المتحدة م�ع األط�راف فيم�ا يتعل�ق ب�االجراءات الت�ي توق�ف أو تح�ول دون ه�ذا االنته�اك، وض�مان االلت�زام             

السالم في المنطقة. كم�ا أنه�ا س�وف تتخ�ذ     بالمعاهدة، وتعزيز العالقات الودية والسلمية بين األطراف ودعم 

التدابير المعالج�ة والت�ي تراه�ا مناس�بة والت�ي ق�د تتض�من ت�دابير دبلوماس�ية واقتص�ادية وعس�كرية كم�ا ه�و              

 موضح فيما بعد.

سوف تقدم الواليات المتحدة التأيي�د ال�ذي ت�راه مالئم�ا لالج�راءات المناس�بة الت�ي تتخ�ذها إس�رائيل اس�تجابة            .٣

كات المنبثقة عن اتفاقية الس�الم، وخاص�ة إذا ك�ان م�ن ش�أن ه�ذا االنته�اك التفاقي�ة الس�الم تهدي�د           لالنتهامنها 

أمن إسرائيل، بما في ذلك الحصار البح�ري ومن�ع إس�رائيل م�ن اس�تخدام المم�رات المائي�ة الدولي�ة وانته�اك          

ل، وس��وف تك��ون نص��وص معاه��دة الس��الم فيم��ا يتعل��ق بتحدي��د الق��وات أو القي��ام بهج��وم مس��لح ض��د إس��رائي  

الواليات المتحدة مستعدة لألخذ في االعتبار وعلى أساس عاجل تلك التدابير التي م�ن ش�أنها تقوي�ة الوج�ود     

األمريكي في المنطقة وأمداد إسرائيل بالمعون�ات العاجل�ة وممارس�ة الحق�وق البحري�ة م�ن أج�ل وض�ع ح�دا          

 لالنتهاك.

الحة والمرور الجوي للوصول من وإلى ال�دولتين م�ن   سوف تؤيد الواليات المتحدة حقوق األطراف في الم .٤

 وخليج العقبة وفقا التفاقية السالم. نخالل وعبر مضيق تيرا

سوف تعارض الواليات المتحدة وتصوت إذا استلزم األمر ضد أي إجراء أو قرار في األمم المتحدة إذا م�ا   .٥

 كان من وجهة نظرها له آثار معاكسة على اتفاقية السالم.

لقرار وتص�ريح الك�ونجرس، س�وف تس�عى الوالي�ات المتح�دة إل�ى األخ�ذ ف�ي االعتب�ار والس�عى إل�ى             رهنا با .٦

 االستجابة لمتطلبات المساعدة العسكرية واالقتصادية إلسرائيل.

http://www.palestineinarabic.com/�


 

سوف تستمر الواليات في فرض القيود على امداداتها بالسالح ألية دول�ة تمن�ع نقل�ه غي�ر المص�رح ب�ه ألي        .٧

تحدة لن تقوم بأمداد أو تسمح بنقل تلك اإلسلحة الستخدامها في هجوم مس�لح عل�ى   طرف ثالث. الواليات الم

 إسرائيل وسوف تتخذ خطوات لمنع ذلك النقل غير المصرح به.

االتفاقات القائمة والتعهدات بين الواليات المتحدة وإسرائيل ال تنته�ي او تت�أثر بعق�د إتفاقي�ة الس�الم باس�تثناء        .٨

م���ن م���ذكرة االتف���اق ب���ين حكوم���ة  ١٦،  ١٥و  ، ١٢،  ١١،  ٨،   ٧،  ٦،  ٥تل���ك المتض���منة ف���ي الم���واد 

 س��بتمبرالوالي��ات المتح��دة ألمريكي��ة وحكوم��ة إس��رائيل (نعه��دات الوالي��ات المتح��دة وإس��رائيل) ف��ي أول        

 .١٩٧٥ (أيلول)

الت�ي ت�م    بالموض�وعات مذكرة االتفاق هذه توضح التفاهم الكامل بين الواليات المتحدة وإسرائيل فيما يتعلق  .٩

 تناولها فيما بينهما كما أنها سوف تنفذ وفقا ألحكامها.

 

 عن حكومة إسرائيل    عن حكومة الواليات المتحدة األمريكية  

 موشي ديان          سايروس فانس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ن امدادات البترولشأمذكرة باتفاق بين حكومة الواليات المتحدة األمريكية ودولة إسرائيل ِب

 ١٩٧٩ (آذار) مارس ٢٦

 

ب�ين حكوم�ة الوالي�ات المتح�دة وإس�رائيل       ١٩٧٥ (أيل�ول)  يظل اتفاق ام�داد البت�رول المتف�ق علي�ه ف�ي أول س�بتمبر      

والمرفق مع هذا، ساري المفعول وسيتم عقد اتفاق على ترتيبات ام�داد إس�رائيل ب�البترول لم�دة خمس�ة عش�ر عام�ا        

 .١٩٧٥ (أيلول) رتيبات أول سبتمبرمتضمنة الخمس سنوات المنصوص عليها في ت

وسيتم االتفاق بين األطراف على ترتيبات هذا االتفاق بما في ذلك توقيت بدء سريان هذه الترتيبات ووسائل تحدي�د  

وي األطراف أن ت�أتي األس�عار   نيوما من بدء سريان معاهدة السالم بين مصر وإسرائيل وت ٦٠األسعار في خالل 

بترول الت�ي تزوده�ا ب�ه الوالي�ات المتح�دة بمقتض�ى ه�ذا االتف�اق متناس�بة م�ع أس�عار الس�وق             التي تدفعها إسرائيل لل

العالمي وقت النقل. وتقوم إسرائيل في جميع الحاالت بس�داد قيم�ة التك�اليف الت�ي تكب�دتها الوالي�ات المتح�دة ألم�داد         

 إسرائيل بالبترول وفقا ألحكام هذا االتفاق. 

عن��د الطل�ب لمناقش��ة المس��ائل   ١٩٧٥ (أيل��ول) ف��ي االتف�اق المب��رم ف��ي أول س�بتمبر   ويجتم�ع الخب��راء المش�ار إل��يهم  

 المترتبة على هذه العالقة.

تتعهد حكومة الواليات المتحدة بأن تسعى على وجه السرعة للحصول على التف�ويض الق�انوني االض�افي ال�ذي ق�د      

 يتطلبه التنفيذ الكامل لهذه الترتيبات.

 

 عن حكومة إسرائيل    حدة األمريكيةعن حكومة الواليات المت

 موشي ديان          سايروس فانس  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مذكرة باتفاق بين حكومة الواليات المتحدة األمريكية ودولة إسرائيل ملحق ال

 ن امدادات البترولشأب

 

تياجاته�ا ب�الطرق   االم�دادات البترولي�ة الالزم�ة لمواجه�ة اح     عل�ى سوف تتخذ إسرائيل ترتيباتها المس�تقلة للحص�ول   

 –المعتادة. وفي حالة عدم استطاعة إسرائيل الحثول على احتياجاتها بتلك الط�رق، ف�إن حكوم�ة الوالي�ات المتح�دة      

سوف تتخذ االج�راءات التالي�ة لم�دة خم�س س�نوات. ويمك�ن ألي م�ن         –بذلك بناء على اخطار من حكومة إسرائيل 

 ك المدة بسنة واحدة:لر قبل انتهاء تالطرفين انهاء هذا الترتيب باخطار الطرف اآلخ

للش�راء،   اإذا لم يكن البترول الذي تحتاج�ه إس�رائيل لمواجه�ة احتياجاته�ا المعت�ادة لالس�تهالك المحل�ي مت�وفر         ) أ(

وفي حالة ع�دم وج�ود قي�ود م�ن ناحي�ة الك�م عل�ى م�ا تس�تطيع الوالي�ات المتح�دة الحص�ول علي�ه م�ن البت�رول                

حكومة الواليات المتحدة سوف تمكن إسرائيل على وجه السرعة من ش�راء   لمواجهة احتياجاتها المعتادة فإن

البت��رول ال��الزم لمواجه��ة ك��ل احتياجاته��ا المعت��ادة المش��ار إليه��ا آنف��ا. وإذا كان��ت إس��رائيل غي��ر ق��ادرة عل��ى     

س�وف تب�ذل ك�ل جه�د     الحصول على وسائل النقل الالزمة لنق�ل ذل�ك البت�رول ف�إن حكوم�ة الوالي�ات المتح�دة        

  ل النقل الالزمة. ئونة إسرائيل على توفير وسالمعا

إذا لم يكن البترول الذي تحتاجه إسرائيل لمواجهة كل احتياجاتها المعتادة لالستهالك المحلي متوفرا للشراء،  ) ب(

وف��ي حال��ة م��ا إذا كان��ت هن��اك قي��ود م��ن ناحي��ة الك��م ع��ن طري��ق الحظ��ر أو غي��ر ذل��ك تح��ول دون اس��تطاعة    

ل على البترول ال�الزم الحتياجاته�ا المعت�ادة، ف�إن حكوم�ة الوالي�ات المتح�دة س�وف         الواليات المتحدة الحصو

الحيوي��ة وذل��ك طبق��ا ت��وفر عل��ى وج��ه الس��رعة فرص��ة ش��راء إس��رائيل البت��رول ال��الزم لمواجه��ة احتياجاته��ا   

اليات ومة الوكلقواعد منظمة الطاقة الدولية المتعلقة بحفظ الطاقة والحصص الخاصة بالتوزيع كما تطبقها ح

المتحدة. وإذا كانت إسرائيل غير قادرة على الحصول على وسائل النق�ل الالزم�ة لنق�ل البت�رول ف�إن حكوم�ة       

 ل النقل الالزمة.  ئالواليات سوف تبذل كل جهد لمعاونة إسرائيل على توفير وسا

ن الط�رفين وذل�ك   وسوف يجتمع خبراء إسرائيل والواليات المتحدة مرة او أكث�ر ف�ي الس�نة بن�اء عل�ى طل�ب أي م�       

 للمراجعة المستمرة الحتياجات إسرائيل من النفط.

 

 

 

 

 

معاه��دة الس��الم ب��ين مص��ر وإس��رائيل واتف��اق الحك��م ال��ذاتي ف��ي الض��فة والقط��اع، وزارة الخارجي��ة           المص��در:

 .١٩٧٩المصرية، القاهرة، 


