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  نص مذكرة التفاهم بين إسرائيل والواليات املتحدة اخلاصة 
  للجماعات التي تشكل تهديداً للجانبينبمنع توريد األسلحة والعتاد 

 16/1/2009واشنطن، 
 

 )اجلانبان(إن إسرائيل والواليات املتحدة 

احلدود اآلمنة والقابلة للدفاع،  ذلك إذ تعودان بالذاكرة إىل التزام الواليات املتحدة الثابت بامن إسرائيل، بما يف
  عن نفسها بنفسها من أي تهديد أو مزيج من التهديدات، وبصيانة وتقوية قدرة إسرائيل على الردع والدفاع

  
 تالواليا على أن مثل هذا االلتزام ينعكس على التعاون األمني والعسكري واالستخباراتي بين وإذ تعيدان التأكيد

التي تقدمها الواليات املتحدة  وار االستراتيجي الدائر بينهما ومستوى ونوعية املعونةاملتحدة وإسرائيل واحل
  إلسرائيل،

  
الرئيس املصري حسني مبارك، وال سيما االعتراف بأن تأمين حدود غزة ال غنى  وإذ تسجالن املساعي التي يبذلها

  وقف دائم ومستمر للقتال يف غزة، عنه لتحقيق

بصفتها غير مبررة، مهما كان  يقبل التأويل جميع االعمال واألساليب واملمارسات اإلرهابيةوإذ تنددان بما ال 
دوافعها، وال سيما الهجمات على إسرائيل بالصواريخ  مكان ارتكابها وكائنا من يكن مرتكبها ومهما كانت

 قبل املنظمات اإلرهابية،العدوان املرتكبة بحق إسرائيل انطالقا من غزة من  وقذائف الهاون وغيرها من أشكال

األسلحة والعتاد للمنظمات  وإذ تدركان بأن وضع حد ألعمال اإلرهاب الدويل، بما يف ذلك احليلولة دون توريد
  العامليين، اإلرهابية عنصر حيوي يف احلفاظ على السلم واألمن

إسرائيل كانا العاملين  وإذ تدركان بأن احلصول على األسلحة والعتاد واستخدامها من قبل اإلرهابيين ضد
  املباشرين يف وقوع األعمال العدوانية األخيرة،

تهريب األسلحة ونمو القدرات  وإذ تدركان ما يهدد إسرائيل من جراء النشاط اإلرهابي املنطلق من غزة، بما فيه
ل، من حق طبيعي يف به إسرائيل، شأنها شأن جميع الدو والسالح والبنى التحتية اإلرهابية، كما تدركان ما تتمتع

  حقها يف الدفاع عن نفسها من اإلرهاب من خالل العمل املناسب، الدفاع عن النفس، بما يف ذلك

األسلحة والعتاد للمنظمات  وإذ ترغبان يف تعزيز املساعي الثنائية واإلقليمية واملتعددة األطراف ملنع توريد
  غزة، مثل حماس، قطاعاإلرهابية، وباألخص تلك املنظمات العاملة حاليا يف 

على منع تهريب وتوريد  وإذ تدركان أن التوصل إىل وقف دائم ومستمر ألعمال العدوان واحلفاظ عليه يعتمدان
إرهابية أخرى، وإذ تؤكدان أن غزة ال يجوز  األسلحة إىل غزة حلساب حماس، وهي منظمة إرهابية، وإىل جماعات

  استخدامها منطلقا لالعتداء على إسرائيل،

متعدد األبعاد وحمكوم  وإذ تدركان أيضا أن مكافحة عمليات توريد األسلحة واملتفجرات إىل غزة هي مسعى
بالتوازي، وأنه من أولويات املساعي التي تبذلها  بالنتائج املترتبة عليه وله مركز إقليمي ومقومات دولية تعمل

  قف األعمال العدوانية بشكل دائم ومستمر،حدة وجمتمعتين لضمان و الواليات املتحدة وإسرائيل كال على

  وسليم دون أي معوقات، وإذ تدركان كذلك احلاجة املاسة إليصال املساعدات اإلنسانية لسكان غزة بشكل آمن
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الدويل التابع لألمم  وإذ تعتزمان العمل بالتعاون مع شركاء دوليين على ضمان تطبيق قرارات جملس األمن
  غزة، حة اإلرهاب بما يخص النشاط اإلرهابي يفاملتحدة املتعلقة بمكاف

  :فإنهما قد توصلتا إىل التفاهمات التالية

أعضاء اجملتمع الدويل على منع توريد األسلحة  يتعاون اجلانبان مع الدول اجملاورة وبالتوازي مع غيرها من .1
تهديدا على أي من اجلانبين، مرتكزين بصفة خاص يف توريد األسلحة  والعتاد للمنظمات اإلرهابية التي تشكل

  .حلماس وغيرها من املنظمات اإلرهابية والعتاد واملتفجرات
 
توريد  املتحدة بالتعاون مع شركائها يف املنطقة ويف حلف شمايل األطلسي للتعامل مع مشكلة تعمل الواليات .2

اإلرهابية يف غزة، بما يف ذلك ما  لحة إىل حماس وغيرها من املنظماتاألسلحة والعتاد وإرساليات وشحنات األس
األحمر وشرق أفريقيا، وذلك من خالل حتسين الترتيبات  يمر عبر البحر األبيض املتوسط وخليج عدن والبحر

سلحة إىل ترمي إىل زيادة فعالية تلك الترتيبات وما يتعلق منها بمنع تهريب األ القائمة أو إطالق مبادرات جديدة
  :ومن بين الوسائل التي يتم اتباعها .غزة

الواليات املتحدة واحلكومات اإلقليمية يف منع تدفق األسلحة  زيادة التعاون األمني واالستخباراتي بين
 والتي تنطلق منها أو تمر عبر أراضيها، متضمنا ذلك أعمال املؤسسات ذات الصلة ضمن واملتفجرات إىل غزة

األفريقية وقيادة العمليات  والقيادة األوروبية، والقيادة) السنتكوم(ية، ومنها القيادة الوسطى احلكومة األمريك
 اخلاصة األمريكية،

أهم القوى الدولية والقوات البحرية للتحالف وهيئات أخرى مناسبة للتعامل  زيادة تالحم اجلهد االستخباراتي مع
  األسلحة إىل غزة، مع توريد

املادية حلماس وغيرها من املنظمات اإلرهابية، بما  دولية وآليات التطبيق ضد تقديم املساعدةتشديد العقوبات ال
وغيرها من الدول التي تصر على أن تكون مصدرا لتوريد األسلحة واملتفجرات إىل  يف ذلك الرد الدويل على إيران

  .غزة
 
عي من خالل تعزيز عملية تقاسم املعلومات املسا تساعد الواليات املتحدة وإسرائيل بعضهما البعض يف هذه .3

التعرف على مصدر األسلحة املرسلة إىل املنظمات اإلرهابية يف غزة والقنوات  واملواد االستخباراتية املفيدة يف
  .إيصالها من خاللها التي يتم

 
وجتهيز القوى  جهودها لتقديم املساعدات اللوجستية والفنية وتدريب تعمل الواليات املتحدة على حتثيث .4

  .حاليا يف أساليب مكافحة التهريب، من خالل العمل على تعزيز برامج املعونات التي تعمل بها األمنية اإلقليمية
 
اإلقليميين يف توسيع نطاق برامج املساعدات الدولية  تتشاور الواليات املتحدة وتتعاون مع شركائها .5

  .ل البديلين ملن كانوا يعملون يف جمال التهريبالدخل والعم للمجتمعات املتأثرة بهدف توفير
 
العسكري واالستخباراتي بغية تقاسم املعلومات االستخباراتية  يقوم اجلانبان بإنشاء اآلليات الكفيلة بالتعاون .6

التي تقضي بها مذكرة التفاهم هذه ولتقديم التوصيات بشأن وسائل إضافية تستهدف  ومتابعة تنفيذ اخلطوات
جمموعة مكافحة  وفيما يتعلق بالتعاون العسكري، ستكون اآللية املستخدمة هي. اف مذكرة التفاهم هذهأهد دفع

البلدين العسكرية واجملموعة السياسية  اإلرهاب األمريكية اإلسرائيلية املشتركة، واملباحثات السنوية لقوات
  .العسكية املشتركة

 
السياسية املستمرة بين اجلانبين للقوانين واألنظمة املعمول  اماتتخضع مذكرة التفاهم هذه واملتعلقة بااللتز .7

  .بما فيها تلك التي حتكم إمكانية تخصيص األموال وتقاسم املعلومات االستخباراتية بها يف كل من البلدين،
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  .باللغة اإلنكليزية يف واشنطن وبنسختين 2009كانون الثاين يناير  16تم توقيع مذكرة التفاهم هذه يف 
 الواليات املتحدة نيابة عن                                :نيابة عن إسرائيل

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx  
 


