
 

 مذكرة التفاهم االستراتيجي بين إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية

 ١٩٨١ (تشرين الثاني) نوفمبر ٣٠

 

 مقدمة

تؤكد مذكرة التفاهم هذه على صالت الصداقة المشتركة بين الواليات المتح�دة وإس�رائيل تس�تند إل�ى عالئ�ق األم�ن       

بالحاجة إلى تعزيز التعاون االستراتيجي بينهما م�ن أج�ل ردع   المتبادل القائمة بين الدولتين. واعترافا من الطرفين 

وباإلشارة إل�ى التع�اون المثم�ر الق�ائم م�ن أج�ل األم�ن المتب�ادل          التهديدات الصادرة عن االتحاد السوفياتي للمنطقة.

ومي وذل�ك  الذي تنامي بين البلدين، فقد قرر الطرفان إقام�ة إط�ار للتش�اور والتع�اون المس�تمرين يع�ززا أمنهم�ا الق�        

 بردع مثل تلك التهديدات للمنطقة بأسرها.

 االتفاقات التالية من أجل تحقيق المبادئ المذكورة. توصل الطرفان إلى

 ١ مادة

إن التعاون االستراتيجي بين الواليات المتح�دة وإس�رائيل، وكم�ا حددت�ه ه�ذه الم�ذكرة، مع�د لمواجه�ة تهدي�د وأم�ن            

لس�وفييتي والق�وى الت�ي يس�يطر عليه�ا الس�وفييت م�ن خ�ارج المنطق�ة، والت�ي           وسالم المنطقة الصادر عن االتح�اد ا 

 أدخلت إلى المنطقة.

 تتكون األهداف العريضة للتعاون االستراتيجي ممايلي:

 تمكين الطرفين من التصرف بتعاون وفي الوقت المناسب للتعامل مع الخطر المذكور أعاله. .أ 

عملي�ات قواتهم�ا ف�ي المنطق�ة الت�ي يتوق�ع أن تواج�ه ذل�ك         تزويد بعضها البعض بالعون العسكري الالزم ل .ب 

 التهديد.

إن التعاون االستراتيجي بين الطرفين ليس موجهاضد أي دول�ة أو مجموع�ة م�ن ال�دول ض�من المنطق�ة،        .ج 

 بل هو مخصص ألغراض دفاعية ضد التهديد المذكور أعاله.

  ٢ مادة

 منع الخطر المذكور من تهديد أمن المنطقة:تتضمن مجاالت تنفيذ التعاون االستراتيجي التي ستتخذ ل .١

 التعاون العسكري بين الطرفين على النحو الذي يتفقان عليه. .أ 

التدريبات العسكرية المشتركة، بم�ا فيه�ا الت�دريبات البحري�ة والجوي�ة ف�ي ش�رقي البح�ر المتوس�ط، عل�ى            .ب 

 النحو الذي يتفق الطرفان عليه.

 اطات المشتركة على النحو الذي يتفق الطرفان عليه.التعاون من أجل تشكيل وصيانة جاهزية النش .ج 

أية فعاليات أخرى تقع ضمن المجال والغرض األساسيين المتوخيين م�ن ه�ذا االتف�اق ، عل�ى النحوال�ذي       .د 

 يتفق الطرفان عليه.
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أدن�اه   ٣يتوصل الطرفان إلى تفاص�يل النش�اطات المش�مولة ف�ي مج�االت التع�اون ه�ذه وفق�ا لش�روط الم�ادة            .٢

 هذا التعاون حيثما تدعو الحاجة التخطيط واالستعدادات والتدريبات.وسيتضمن 

 ٣ مادة

 يشكل وزيرا الدفاع مجلسا للتنسيق يحقق االغراض المذكورة. .١

 للتنسيق بين وتقديم اإلرشادات لمجموعات العمل المشتركة. .أ 

 لمراقبة تنفيذ التعاون في المجاالت المتفق عليها بين الطرفين في هذا االتفاق. .ب 

لعق�د االجتماع��ات الدوري��ة ف��ي ك��ل م��ن إس��رائيل والوالي�ات المتح��دة، م��ن أج��ل مناقش��ة المس��ائل الب��ارزة    .ج 

وتحقيق األهداف التي حددتها هذه المذكرة ويجوز عقد اجتماعات خاصة بن�اء عل�ى طل�ب أح�د الط�رفين      

 ويترأس وزيرا الدفاع هذه االجتماعات حيثما أمكن ذلك.

 ة المسائل التالية:تعالج مجموعات العمل المشترك .٢

التعاون العسكري بين الطرفين بما في ذلك التدريبات األمريكية اإلسرائيلية المشتركة ف�ي ش�رقي البح�ر     .أ 

 المتوسط.

التعاون من أجل تأس�يس نش�اطات الجاهزي�ة المش�تركة الت�ي تتض�من الحص�ول عل�ى تس�هيالت للص�يانة            .ب 

 األساسية لهذا االتفاق.وغيرها من االعمال التعبوية، وذلك تمشيا مع االغراض 

 التعاون في البحث والتطوير المتمم للتعاون السابق في هذا المجال. .ج 

 التعاون في تجارة األسلحة. .د 

التعاون في مجاالت أخرىتقع ضمن المجال والغرض األساسيين لهذا االتفاق، كقض�ايا التركي�ز المس�بق     .ه 

 للقوات العسكرية التي تتم بموافقة مجلس التنسيق.

تف��اق ب��ين الط��رفين عل��ى وض��ع ج��دول األعم��ال المس��تقبلي لمجموع��ات العم��ل المش��اركة وتش��كيلها    ي��تم اال .٣

 وإجراءات رفع تقاريرها إلى مجلس التنسيق.

  ٤ مادة

تصبح هذه المذكرة نافذة المفعول لدى تبادل االشعارات باستكمال االجراءات المطلوبة من قبل ك�ل الط�رفين. وإذا   

إلغاء مذكرة التفاهم هذه فيمكنه أن يفعل ذلك بإخطار الط�رف اآلخ�ر قب�ل س�تة اش�هر      ارتأى أحد الطرفين ضرورة 

 من تاريخ إلغائها فعليا.

 ٥مادة 

 ال ينقص أي نص ورد في هذه المذكرة من االتفاقات أو التفاهم السابق بين الطرفين.

 

 



 

 ٦مادة 

اق االذى ب�أي ش�كل ب�الحقوق وااللتزام�ات     يتفق الطرفان على الرأي أن شيئا في هذه المذكرة لم ولن يقصد به الح� 

المترتبة أو التي تترتب على أي من الحكومتين بموجب ميثاق األم�م المتح�دة أو الق�انون ال�دولي . ويؤك�د الطرف�ان       

 إيمانهما بأهداف ومبادئ ميثاق األمم المتحدة وسعيهما للعيش بسالم مع جميع الدول في المنطقة.

 

 عن حكومة إسرائيل       عن حكومة الواليات المتحدة

 وزير الدفاع            وزير الدفاع      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .١٩٨٧وثائق فلسطين ، دائرة الثقافة ، منظمة التحرير الفلسطينية ،  المصدر:


