
 

 عامة بين مصر وإسرائيلالهدنة الاتفاق 

 ١٩٤٩فبراير (شباط)  ٢٤

 

 ديباجة

 (تشرين الث�اني)  نوفمبر ١٦إن الطرفين المتعاقدين بمقتضى هذا االتفاق، استجابة لقرار مجلس األمن الصادر في 

م�ن ميث�اق    ٤٠ادة الذي ناشدهما أن يتفاوضا لعقد هدنة تك�ون مزي�دًا م�ن الت�دابير المؤقت�ة المتخ�ذة وف�ق الم�         ١٩٤٨

األمم المتحدة ورغبة في تمهيد السبيل لالنتقال من المهادنة الحالية إلى السلم الدائم في فلسطين، ق�ررا ال�دخول ف�ي    

(تش�رين   ن�وفمبر  ١٦و  ٤مفاوضات برعاية األمم المتحدة لالتفاق على تنفيذ قراري مجل�س األم�ن الص�ادرين ف�ي     

 ين للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة.وعينا ممثليهما المعتمد ١٩٤٨ الثاني)

 وإن الممثلين الموقعين أدناه بما لديهم من السلطة التامة من حكومة كل منهم قد اتفقوا على األحكام اآلتية:

 المادة األولى

 استهدافًا لعودة السلم الدائم إلى فلسطين وإق�رارًا باألهمي�ة الت�ي تقت�رن به�ذه الغاي�ة بفع�ل التوكي�دات المتبادل�ة بش�أن          

العمليات الحربية للطرفين في المستقبل، تقرر إثبات المبادئ التالية فيما يلي بحيث يراعيها الطرف�ان مراع�اة تام�ة    

 أثناء فترة الهدنة:

يحترم الطرفان من اآلن فصاعدًا بكل دقة أمر مجلس األمن القاضي بنبذ استخدام القوة المس�لحة لتس�وية    .١

 .قضية فلسطين

أي عمل عدواني بواس�طة الق�وات المس�لحة ف�ي الب�ر والبح�ر والج�و واليش�رع          ال يباشر كل من الطرفين .٢

فيه أو يهدد به شعب الطرف اآلخر أو قواته المسلحة، ومن المفهوم أن استعمال كلم�ة "يش�رع" ف�ي ه�ذا     

 .السياق ال يؤثر في المشروعات العادية للجيوش كما جرى العرف بها عمومًا في التنظيمات العسكرية

ترامًا كامًال ح�ق ك�ل م�ن الط�رفين ف�ي أن يكف�ل أمن�ه وأن يتح�رر م�ن خ�وف الهج�وم علي�ه م�ن              يحترم اح .٣

 جانب القوات المسلحة التابعة للطرف اآلخر.

قبول وضع هدنة بين القوات المسلحة التابعة للطرفين كخط�وة الغن�ى عنه�ا نح�و تص�فية الن�زاع المس�لح         .٤

 وعودة السلم إلى فلسطين.

 المادة الثانية

 (تش�رين الث�اني)   ن�وفمبر  ١٦و  ٤للمبادئ المتقدمة ال�ذكر ولق�راري مجل�س األم�ن الص�ادرين ف�ي        تطبيقًا .١

لك�ل م�ن الط�رفين، ف�ي      توضع بمقتضى هذا االتفاق هدنة عامة بين القوات المس�لحة التابع�ة   ١٩٤٨سنة 

 البر والبحر والجو.

لغي�ر نظامي�ة أي عم�ل حرب�ي أو     ال ترتك�ب الق�وات الحربي�ة التابع�ة لك�ل م�ن الط�رفين بم�ا فيه�ا الق�وات ا           .٢

عدائي في البر والبحر أو الجو ضد الق�وات الخاض�ع إلش�راف ذل�ك الط�رف. والتتق�دم تل�ك الق�وات أم�ام          
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خط الهدنة المحدد في المادة السادسة من هذا االتفاق وال تعبره ألي غرض من األغراض إال كما نصت 

الح��دود ال�دولي أو ت�دخل تل��ك   ألم��اكن الينته�ك خ�ط   علي�ه الم�ادة الثاث�ة م��ن االتف�اق. وفيم�ا ع��دا ذل�ك م�ن ا       

 القوات أو تعبر الفضاء الجوي أو المياه اإلقليمية داخل ثالثة أميال من شواطئ ذلك الطرف.

 المادة الثالثة

ق�رار   واس�تهدافًا لتنفي�ذ   ١٩٤٨س�نة   (تش�رين الث�اني)   ن�وفمبر  ١٦تطبيقًا لقرار مجلس األمن الص�ادر ف�ي    .١

الحربي��ة م��ن تس��حب الق��وات المص��رية  ١٩٤٨ (تش��رين الث��اني) ن��وفمبر ١٦ مجل��س األم��ن الص��ادر ف��ي

 .منطقة الفالوجا

ص�باحأ بتوقي�ت    ٥:٠٠يبدأ هذا االنسحاب في اليوم الذي يلي اليوم التالي لتوقيع ه�ذا االتف�اق ف�ي الس�اعة      .٢

 .جرينتش ويكون االنسحاب إلى ما وراء خط الحدود المصرية الفلسطينية

" له��ذا ١ش��راف األم��م المتح��دة وف��ق برن��امج االنس��حاب ال��وارد ف��ي الملح��ق رق��م " ي��تم االنس��حاب تح��ت إ .٣

 االتفاق.

 المادة الرابعة 

اتف��ق الطرف��ان عل��ى إثب��ات المب��ادئ واأله��داف اآلتي��ة باعتباره��ا ذات عالق��ة خاص��ة بتنفي��ذ ق��راري مجل��س األم��ن    

 :١٩٤٨ (تشرين الثاني) نوفمبر ١٦و  ٣الصادرين في 

 أية ميزة حربية أو سياسية بمقتضى المهادنة التي أمر بها مجلس األمن.إقرار مبدأ عدم نيل  .١

م��ن المس��لم ب��ه أن األه��داف األساس��ية للهدن��ة وروحه��ا ال تخ��دم ب��العودة إل��ى المواق��ع الحربي��ة الت��ي س��بق   .٢

الحصول عليها، وال بإحداث تغيير في المواقع المحتلة اآلن، إال بالكيفي�ة المنص�وص عنه�ا ص�راحة ف�ي      

تفاق، وال بتقدم القوات الحربية التابعة لكل من الطرفين أمام المواقع التي ت�رابط فيه�ا وق�ت توقي�ع     هذا اال

 اتفاق الهدنة الحالي.

ومن المس�لم ب�ه ك�ذلك أن�ه يج�وز لك�ل م�ن الط�رفين اإلدع�اء بحق�وق ومطال�ب ومص�الح غي�ر ذات ص�فة                .٣

 عسكرية في المنطقة التي يتناولها هذا االتفاق في فلسطين.

عل�ى تس�ويتها فيم�ا    من نطاق مفاوضات الهدنة ولكنه، بمحض اختيارهما، أن يتفق�ا   اتفق بينهما على إخراجهماوقد 

بعد. ومن الواضح أن هذا االتفاق ال يهدف بأي شكل كان إل�ى إنش�اء أو تقري�ر أو تقوي�ة أو إض�عاف أو إبط�ال أي�ة        

كوديع��ة أو غي��ر ذل��ك مم��ا يج��وز لك��ل م��ن حق�وق أو مطال��ب أو مص��الح إقليمي��ة أو تك��ون تح��ت ي��د الط��رف اآلخ�ر   

الطرفين اإلدعاء به في المنطقة التي يتناولها هذا االتف�اق ف�ي فلس�طين أو ف�ي أي ج�زء أو جه�ة منه�ا س�واء أكان�ت          

 ن��وفمبر ٤ه�ذه الحق��وق أو المطال�ب أو المص��الح الم��دعى به�ا مس��تمدة م�ن ق��رارات مجل��س األم�ن، بم��ا فيه�ا ق��رار       

الت�ي وض�عت لتنفي�ذه أو م�ن أي مص�در آخ�ر        ١٩٤٨ (تشرين الث�اني)  نوفمبر ١٣رة ومذك ١٩٤٨ (تشرين الثاني)

 وقد تقررت أحكام هذا االتفاق لمجرد اعتبارات عسكرية صرفة ويعمل بها في فترة الهدنة فحسب.

 

 



 

 المادة الخامسة

ق�ًا للغاي�ة   على الخط الموصوف في المادة السادسة من هذا االتفاق اسم خط الهدنة . وق�د تح�دد تحقي  يطلق  .١

 .١٩٤٨نوفمبر  ١٦و  ٤والمقصد الذين عناهما قرارا مجلس األمن الصادران في 

يجب أن ال ينظر إلى خط الهدنة كأنه حد سياسي أو إقليمي بأي معنى م�ن المع�اني. وق�د رس�م ه�ذا الخ�ط        .٢

النهائي�ة   دون اإلخالل بحقوق ومطالب ومراكز كل من الطرفين المعق�ودة بينهم�ا الهدن�ة بالنس�بة للتس�وية     

 لمشكلة فلسطين.

إن الغرض األساسي من خط الهدنة هو رسم الخط الذي يجب على القوات المسلحة لكل من الطرفين أن  .٣

 ال تتحرك أمامه إال بالكيفية المحددة في المادة الثالثة من هذا االتفاق.

ور خط�وط القت�ال أو   إن لوائح وتعليمات القوات المسلحة لكل من الطرفين الت�ي تح�رم عل�ى الم�دنيين عب�      .٤

دخول المنطقة الواقعة ب�ين الخط�وط، تظ�ل س�ارية المفع�ول بع�د التوقي�ع عل�ى ه�ذا االتف�اق بالنس�بة لخ�ط             

 الهدنة المحدد في المادة السادسة.

 المادة السادسة

(تش�رين  ن�وفمبر   ١٣) م�ن م�ذكرة   ١ب  ٢رف�ح كم�ا رس�م ف�ي الفق�رة (      -يكون خط الهدنة في منطقة غ�زة  .١

أي  ١٩٤٨ (تش�رين الث�اني)   نوفمبر ٤الخاصة بتنفيذ قرار مجاس األمن الصادر في  ١٩٤٨سنة الثاني) 

يكون خطًا يبدأ من الساحل عند مصب وادي العصي ويسير في اتجاه شرقي عبر دير س�نيد، ث�م يخت�رق    

المجدل إلى نقطة تبعد ثالثة كيلومترات شرق الطريق ثم يتجه الخط جنوب�ًا بم�وازاة طري�ق     -طريق غزة

 المجدل ويستمر على هذا النحو حتى خط الحدود المصرية. -غزة

وعلى القوات المصرية أن ال تتقدم في أي مكان خارج هذا الخط عن مواقعه�ا الحالي�ة بم�ا ف�ي ذل�ك بي�ت        .٢

حنون والمنطقة المحيطة بها التي ستنسحب منها القوات اإلسرائيلية إل�ى ش�مالي خ�ط الهدن�ة. وك�ذلك أي�ة       

ط المرسوم في الفقرة األولى التي ستخليها القوات اإلسرائيلية كما نص على ذل�ك  مواقع أخرى داخل الخ

 في الفقرة الثالثة.

يجوز االحتفاظ في هذه المنطقة بمراكز أمامي�ة إس�رائيلية تقتص�ر ق�وة ك�ل منه�ا عل�ى فص�يلة، وذل�ك ف�ي            .٣

نقط�ة رق�م    –) ١٠٧٥١٠٩٠المواقع اآلتية: دير سنيد في الجانب الشرقي من الوادي (عل�ى خ�ط ال�زوال    

مح��اجر الكبري��ت (عل��ى خ��ط ال��زوال    –) ١٠٥٠٠٩٨٢جن��وب غرب��ي ص��فد (عل��ى خ��ط ال��زوال     ٧٠٠

 ).٠٩٣٢٠٨٢١خربة المعين (خط الزوال  –) ٠٨٣٦٠٧٠٠تل جمة (على خط الزوال  -) ٩٨٧٠٩٢٤

) ف�ي  ٠٨١٦٠٧٢٣ويصير إخالء المركز األمامي اإلس�رائيلي الموج�ود ف�ي المقب�رة (عل�ى خ�ط ال�زوال        

وم الذي يلي اليوم التالي لتوقيع ه�ذا االتف�اق. وك�ذلك يخل�ى المرك�ز األم�امي اإلس�رائيلي الموج�ود ف�ي          الي

) في موعد ال يتجاوز األسابيع األربعة التالية ليوم التوقيع ١٠٤٥١٠١٧(على خط الزوال  ٧٩التبة رقم 

ة مراكز أمامية إسرائيلية جديدة على هذا االتفاق. ويجوز بعد إخالء المراكز األمامية المتقدمة الذكر إقام

 شرقي خط الهدنة. ٧٩) وفي موقع شرقي التبة رقم ٠٨٣٦٠٧٠٠(عند خط الزوال 

 



 

الخليل، تسري أحك�ام ه�ذا االتف�اق عل�ى      –وفي المواقع التي تحتلها القوات المصرية في منطقة بيت لحم  .٤

يمك�ن  وف�ي الوق�ت ال�ذي يمك�ن أن      قوات كل من الطرفين تتم بالكيفية التي يمكن أن تتقرر بين الط�رفين، 

أن يعقد فيه اتفاق هدنة يتناول القوات العسكرية في هذه المنطقة غير التابعة للطرفين المتعاقدين في ه�ذا  

 االتفاق أو قبل ذلك حسب ما يقرره الطرفان.

 المادة السابعة

ي ه�ذا االتف�اق ف�ي بع�ض     يعترف الطرفان المتعاقدان بأن اقتراب القوات التابعة لفريق ثالث غير داخل ف .١

القطاعات التي يشملها مجموع المنطقة الداخلة في االتفاق يجعل م�ن المتع�ذر تنفي�ذ أحك�ام االتف�اق تنفي�ذًا       

كامًال بالنسبة لتلك القطاعات. ولهذا السبب وحده وإلى أن يعقد اتفاق هدن�ة يح�ل مح�ل المهادن�ة المرعي�ة      

ا االتف��اق الخاص��ة بتخف��يض وانس��حاب ق��وات الط��رفين  م��ع ذل��ك الفري��ق الث��ال يقتص��ر العم��ل بأحك��ام ه��ذ 

 المتعاقدين على الجبهة الغربية دون الجبهة الشرقية.

تكون المناطق التي تشمل الجبهتين الشرقية والغربية على النحو ال�ذي يح�دده رئ�يس أرك�ان ح�رب هيئ�ة        .٢

عض وم�ا س�لف م�ن نش�اط     األمم المتحدة لمراقبة الهدنة على أساس توزيع القوات التي يواجه بعض�ها ال�ب  

حرب��ي أو احتم��ال ح��دوث مث��ل ذل��ك النش��اط مس��تقبًال ف��ي تل��ك المنطق��ة. وق��د ح��ددت المنطقت��ان الش��رقية     

 لهذا االتفاق. ٢والغربية في الملحق رقم 

يج��وز االحتف��اظ بق��وات مص��رية دفاعي��ة فق��ط ف��ي منطق��ة الجبه��ة الغربي��ة الخاض��عة للرقاب��ة المص��رية.       .٣

ص�رية األخ�رى م�ن ه�ذه المنطق�ة إل�ى موق�ع أو مواق�ع ال تتع�دى منطق�ة           ويصير سحب جمي�ع الق�وات الم  

 أبو عويجة شرقًا. –العريش 

يجوز االحتفاظ بقوات إس�رائيلية دفاعي�ة فق�ط ف�ي منطق�ة الجبه�ة الغربي�ة الخاض�عة للرقاب�ة اإلس�رائيلية،            .٤

طق�ة إل�ى موق�ع    تكون قواعدها في المستعمرات، وتسحب جميع القوات اإلسرائيلية األخرى م�ن ه�ذه المن  

 (تش�رين الث�اني)   ن�وفمبر  ١٣أ) م�ن الم�ذكرة المؤرخ�ة     -٢أو مواقع ش�مالي الخ�ط المرس�وم ف�ي الفق�رة (      

 .١٩٤٨ (تشرين الثاني) نوفمبر ٤الخاصة بتنفيذ قرار مجلس األمن الصادر بتاريخ  ١٩٤٨

له�ذا   ٣ددت الم�ادة رق�م   تكون الق�وات الدفاعي�ة المش�ار إليه�ا ف�ي الفق�رتين الثالث�ة والرابع�ة أع�اله كم�ا ح�            .٥

 االتفاق.

 ة الثامنةالماد

الت�ي تش�مل قري�ة العوج�ة ومش�ارفها، كم�ا ح�ددت ف�ي الفق�رة الثاني�ة م�ن ه�ذه             تجرد م�ن الس�الح المنطق�ة     .١

المادة، وال يكون بها ق�وات مص�رية أو إس�رائيلية ب�أي ح�ال م�ن األح�وال. ويض�طلع رئ�يس لجن�ة الهدن�ة            

لعاشرة من هذا االتفاق ومراقبو األمم المتح�دة الملحق�ون باللجن�ة بتبع�ة     المختلطة المنشأة بمقتضى المادة ا

 تنفيذًا كامًال. تنفيذ هذا الحكم

تكون المنطقة المجردة من سالحها على هذا النحو كما يأتي: ابتداء من موقع على خط الحدود المص�رية   .٢

العوج��ة بخ��ط  –ي��ق رف��ح الفلس��طينية يبع��د بمق��دار خمس��ة كيل��و مت��رات ش��مالي غ��رب نقط��ة التق��اء طر  –

) ث���م جنوب���ًا بش���رق إل���ى خش���م المم���دود عن���د خ���ط ال���زوال    ٠٨٧٥٠٤٦٨الح���دود عن���د خ���ط ال���زوال ( 



 

) ث��م جنوب��ًا بغ��رب حت��ى ١٠٧٨٠٥٨٥(خ��ط ال��زوال  ٤٠٥) ث��م جنوب��ًا بش��رق حت��ى التب��ة ٠٩٦٥٠٤١٤(

جسر السكة موقع على خط الحدود المصرية الفلسطينية يبعد خمسة كيلومترات جنوب شرق نقطة التقاء 

) ومن ثم يتجه الخ�ط ص�وب الش�مال الغرب�ي     ٠٩٩٥٠١٤٥الحديد القديمة بخط الحدود (عند خط الزوال 

 على امتداد خط الحدود المصرية الفلسطينية إلى نقطة البداية.

لخط الحدود المقابل لمنطقة العوجة أقرب إلى ال تكون هناك مواقع دفاعية مصرية في الجانب المصري  .٣

 لقسيمة وأبو عويجة.العوجة من ا

 العوحة لغرض دخول فلسطين. –القسيمة  –طريق طابا  -أية كانت–ال تستخدم أية قوات عسكرية  .٤

إن تحركات القوات المسلحة التابعة لكل من الطرفين إلى أي جزء من المنطقة المحددة في الفقرة الثاني�ة   .٥

م��ن األحك��ام ع��دم تنفي��ذ أي حك��م م��ن ه��ذه الم��ادة ألي غ��رض ك��ان أو ع��دم احت��رام ك��ل م��ن الط��رفين أو   

 انتهاكًا صارخًا لهذا االتفاق. -متى تأيدت من جانب ممثلي األمم المتحدة–األخرى لهذه المادة تعتبر 

 المادة التاسعة

للق�وات المس�لحة    يجرى تبادل جميع أسرى الح�رب الموج�ودين ف�ي ح�وزة ك�ل م�ن الط�رفين المتعاق�دين والت�ابعين         

 للطرف اآلخر على النحو التالي:النظامية والغير نظامية 

ف�ي جمي�ع مراحل�ه. ويب�دأ التب�ادل ف�ي        يجري تبادل أسرى الح�رب تح�ت إش�راف ومراقب�ة األم�م المتح�دة       .١

مدى عشرة أيام بعد التوقيع على هذا االتفاق ويتم ف�ي موع�د ال يتج�اوز واح�دًا وعش�رين يوم�ًا بع�د ذل�ك.         

لهدنة المختلطة المنشأة بمقتضى المادة العاشرة م�ن ه�ذا   التفاق يقوم رئيس لجنة اوعند التوقيع على هذا ا

االتفاق، بعد مشاورة السلطات العسكرية المختلطة ل�دى ك�ل م�ن الط�رفين بوض�ع برن�امج لتب�ادل أس�رى         

 الحرب في المدة المذكورة أعاله.

 يحدد تاريخ وأماكن التبادل وجميع التفصيليات األخرى المتعلقة به.

الح�رب ال�ذين يكون�ون تح�ت المحاكم�ة الجنائي�ة وك�ذلك ال�ذين ص�درت ض�دهم           يشمل هذا التبادل أس�رى   .٢

 أحكام الرتكابهم جناية أو جرم آخر.

ترد إلى أسرى الحرب الذين يشملهم التبدل جميع األشياء ذات االستعمال الشخصي واألشياء ذات القيمة  .٣

ق�د هرب�وا أو    م�ا إذا ك�انوا   والخطابات والمستندات وعالمات تحقيق الشخصية أيًا ك�ان نوعه�ا وف�ي حال�ة    

 توفوا ترد هذه األشياء إلى الطرف الذي كان أولئك األسرى تابعين لقواته المسلحة.

جميع المواد التي لم ينظمها هذا االتفاق صراحة تتقرر وفق المبادئ الواردة في االتف�اق ال�دولي الخ�اص     .٤

 .١٩٢٩ (تموز) يوليو ٢٧بمعاملة أسرى الحرب الموقع في جنيف بتاريخ 

تض��طلع لجن��ة الهدن��ة المختلط��ة المنش��أة بمقتض��ى الم��ادة األول��ى م��ن ه��ذا االتف��اق بمس��ئولية البح��ث ع��ن     .٥

األشخاص المفقودين سواء أكانوا عسكريين أو مدنيين في المناطق التي تحت إش�راف ك�ل م�ن الط�رفين     

 م بهذه المهمة.لتسهيل سرعة تبادلهم ويتعهد كل طرف بان يبذل للجنة كل تعاون ومساعدة في القيا

 



 

 المادة العاشرة

تشرف على تنفيذ أحكام هذا االتفاق لجنة هدنة مختلطة تتكون من سبعة أعض�اء يع�ين ك�ل م�ن الط�رفين       .١

المتعاقدين ثالثة منهم وتكون برئاس�ة رئ�يس هيئ�ة أرك�ان ح�رب مراقب�ة الهدن�ة التابع�ة لألم�م المتح�دة أو           

لهيئة يعينهم الرئيس المشار إليه بع�د التش�اور م�ع طرف�ي     ضابط عظيم من ضباط المراقبة التابعين لهذه ا

 هذا االتفاق.

يكون مقر لجنة الهدنة المختلطة في العوجة وتعقد اجتماعتها في األماكن واألوقات التي تراها ضرورية  .٢

 للسير في أعماها بطريقة فعالة.

ل اجتم�اع له�ا ف�ي موع�د ال     يدعو رئيس هيئة أركان حرب مراقب�ة الهدن�ة لجن�ة الهدن�ة المختلط�ة لعق�د أو       .٣

 يتجاوز أسبوعًا من تاريخ توقيع هذا االتفاق.

باإلجم�اع ق�در اإلمك�ان وإذا ل�م يتيس�ر اإلجم�اع تص�در الق�رارات           تصدر قرارات لجنة الهدنة المختلط�ة  .٤

ت الص�ادرة ف�ي مس�ائل متص�لة     االلجنة الحاض�رين المص�وتين وتس�تأنف الق�رار    بأغلبية أصوات أعضاء 

لجنة خاصة مكونة من رئيس هيئة أركان حرب مراقبة الهدنة التابع�ة لألم�م المتح�دة وم�ن      أمام بالمبادئ

عضو من ك�ل م�ن وف�دي مص�ر وإس�رائيل ل�دى م�ؤتمر الهدن�ة ف�ي رودس أو م�ن غيرهم�ا م�ن الض�باط              

 العظام وتكون قراراتها في جميع مثل هذه المسائل نهائية.

لهدن�ة المخختلط�ة ف م�دى أس�بوع م�ن ت�اريخ ص�دوره        م�ن لجن�ة ا  وإذا لم يقدم استئناف عن قرار صادر 

فإن ه�ذا الق�رار يعتب�ر نهائي�ًا. وطلب�ات االس�تئناف المرفوع�ة إل�ى اللجن�ة الخاص�ة تق�دم إل�ى رئ�يس هيئ�ة               

 أركان حرب مراقبة الهدنة التابعة لألمم المتحدة فيدعو اللجنة الخاصة لالنعقاد في أقرب وقت ممكن.

واع�د إجراءاته�ا والتنعق�د الجلس�ات إال بع�د أن يبل�غ ال�رئيس األعض�اء ف�ي          تقرر لجنة الهدن�ة المختلط�ة ق   .٥

 الوقت المناسب والتكون اجتماعاتها صحيحة إال بحضور أغلبية أعضائها.

تملك اللجنة حق استخدام مراقبين يمكن اختيارهم من الهيئات العسكرية التابعة لكل م�ن الط�رفين أو م�ن     .٦

حرب مراقبة الهدنة التابعة لألمم المتحدة أو من كليهما ويكون ع�ددهم  الموظفين العسكريين لهيئة أركان 

بالقدر الذي يعتبر ضروريًا لقيام اللجنة بمهامها. وفي حالة استخدام مراقبين من األمم المتح�دة عل�ى ه�ذا    

النح�و ف�إنهم يبق�ون تح��ت أم�رة رئ�يس هيئ�ة أرك��ان ح�رب مراقب�ة الهدن�ة التابع��ة لألم�م المتح�دة. وأوام��ر            

تكليف العامة أو الخاصة التي تصدر لمراقبي األمم المتح�دة الملحق�ين بلجن�ة الهدن�ة المختلط�ة يج�ب أن       ال

 يصدق عليها من رئيس هيئة أركان الحرب أو من يعين ممثًال له في اللجنة أيًا منهما كان الرئيس.

ال ف�ورًا عل�ى لجن�ة    المطالب والشكاوي الت�ي يق�دمها أح�د الط�رفين بش�أن تنفي�ذ ه�ذا االتف�اق يج�ب أن تح�           .٧

اللجنة في جميع ه�ذه المطال�ب والش�كاوي اإلج�راء ال�ذي ت�راه       الهدنة المختلطة عن طريق رئيسها وتتخذ 

 مناسبًا بواسطة جهاز مراقبتها وتحقيقها بغية الوصول إلى تسوية عادلة ترضي الطرفين.

للجن�ة عل�ى أن يخض�ع لح�ق     إذا وقع خالف في تفسير معنى أح�د أحك�ام ه�ذا االتف�اق فإن�ه يؤخ�ذ بتفس�ير ا        .٨

االس�تئناف بالكيفي��ة المبين�ة ف��ي الفق�رة الرابع��ة ويج�وز للجن��ة بمح�ض اختياره��ا وعن�دما ت��دعو الحال��ة أن       

 توصي الطرفين من وقت آلخر بتعديل أحكام هذا االتفاق.



 

 تقدم لجنة الهدنة المختلطة إلى كًال الطرفين تقارير عن نشاطها كلما قدرت ضرورة ذلك وترسل صورة .٩

من هذه التق�ارير إل�ى س�كرتير ع�ام األم�م المتح�دة ليبع�ث به�ا إل�ى الهيئ�ة أو الوكال�ة المختص�ة ف�ي األم�م               

 المتحدة.

يمنح أعضاء ومراقبو اللجنة حرية التنقل والوصول إل�ى المن�اطق الت�ي يش�ملها ه�ذ االتف�اق بالق�در ال�ذي          .١٠

عندما تصدر قرارات اللجن�ة ف�ي ه�ذه     تراه اللجنة ضروريًا بشرط استخدام مراقبي األمم المتحدة وحدهم

 الحاالت بأغلبية األصوات.

 يشترك الطرفان المتعاقدان بنسبة متساوية في نفقات اللجنة دون نفقات مراقبي األمم المتحدة. .١١

 المادة الحادية عشرة

وية النهائي�ة  اليخل أي حكم من أحكام هذا االتفاق بحقوق ومطالب ومراكز أي من الطرفين المتعاقدين بالنسبة للتس

 لمشكلة فلسطين.

 المادة الثانية عشرة

 ال يخضع هذا االتفاق للتصديق عليه ويعمل به فور التوقيع عليه. .١

ن�وفمبر   ١٦بما أن هذا االتفاق قد تمت المفاوضة بشأنه وأبرم وفقًا لق�رار مجل�س األم�ن الص�ادر بت�اريخ       .٢

ه�دد الس�لم ف�ي فلس�طين وتس�هيل االنتق�ال م�ن        القاضي بإقامة هدنة بغية إزالة ما ي ١٩٤٨(تشرين الثاني) 

المهادنة الحالية إلى السلم الدائم في فلس�طين فإن�ه يبق�ى س�اري المفع�ول إل�ى ح�ين وص�ول الط�رفين إل�ى           

 تسوية سلمية بينهما إال بالكيفية المنصوصة عليها في الفقرة الثالثة من المادة.

النظ�ر ف�ي ه�ذا االتف�اق أو ف�ي أح�د أحكام�ه أو أن        يجوز للطرفين باالتفاق بينهما وف�ي أي وق�ت أن يعي�دا     .٣

يوقف��ا تنفي��ذه فيم��ا ع��دا الم��ادتين األول��ى والثاني��ة. ف��إذا ل��م ي��تم االتف��اق ب��ين الط��رفين وظ��ل االتف��اق س��اري  

المفع�ول م�دة س��نة م�ن ت��اريخ توقيع�ه ج�از ألي م��ن الط�رفين أن يطل��ب م�ن س�كرتير ع��ام األم�م المتح��دة          

ا بقصد إعادة النظ�ر أو تع�ديل أو وق�ف حك�م م�ن أحك�ام ه�ذا االتف�اق فيم�ا          الدعوة لعقد مؤتمر من ممثليهم

 عدا المادتين األولى والثانية ويكون اشتراك الطرفين في مثل هذا المؤتمر إلزاميًا.

إذا لم يسفر المؤتمر المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة عن االتفاق على حل مختلف عليه�ا   .٤

ن أن يرفع األمر إلى مجلس األمن للخروج من الم�أزق عل�ى أس�اس أن ه�ذا االتف�اق      جاز لكل من الطرفي

 قد أبرم وفقًا لمل يستهدفه منجلس األمن من تحقيق السلم في فلسطين.

يحل هذا االتفاق محل االتفاق الخاص بوقف إطالق النار بين مصر وإس�رائيل ال�ذي عم�ل ب�ه ابت�داء م�ن        .٥

 .١٩٤٩ (كانون الثاني) يناير ٢٤

منه�ا وترس�ل نس�ختان إل�ى س�كرتير ع�ام       وقع هذا االتفاق في خمس نسخ يحتفظ كل من الط�رفين بنس�خة    .٦

األمم المتحدة ليبع�ث بواح�دة إل�ى مجل�س األم�ن وب�األخرى إل�ى لجن�ة التوفي�ق الخاص�ة بفلس�طين التابع�ة             

 لألمم المتحدة ويحتفظ نائب الوسيط بالنسخة الخامسة.



 

لطرفين المتعاقدين أدناه بحضور نائب وسيط األمم المتحدة لفلسطين ورئ�يس لجن�ة   وإثباتًا لما تقدم وقع ممثلو ا

 مراقبة الهدنة لألمم المتحدة.

 

 أل��ف (ش��باط) باليون��ان ف��ي الي��وم الراب��ع والعش��رين م��ن ش��هر فبراي��ر    ،بجزي��رة رودس ،عم��ل ف��ي رودس

 .وتسعمائة وتسع وأربعين

 

 

 عن الحكومة المصرية وباسمها

 إمضاء: 

 محمد إبراهيم سيف الدينقائمقام 

 قائمقام محمد كامل الرحماني

 عن حكومة إسرائيل وباسمها

 إمضاء: 

 و. إيتان

 قائمقام ي. يادين

 إلياهو ساسون

 إمضاء: 

 رالف بنش

 الجنرال و. أ. رايلي

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ١الملحق  

 برنامج االنسحاب من الفالوجة

بجميع معداتها الحربية من منطقة الفالوجة إلى مواقع فيم�ا وراء  يتبع البرنامج اآلتي في انسحاب القوات المصرية 

 الحدود المصرية الفلسطينية.

ف�ي الس�اعة     بتوقي�ت ج�رينتش وت�تم تح�ت إش�راف         ١٩٤٩فبراي�ر ع�ام    ٢٦تبدأ عملي�ة االنس�حاب ف�ي     .١

 ورقابة األمم المتحدة في جميع مراحلها.

يخ الفعل�ي لتنفي�ذ برن�امج االنس�حاب وذل�ك ب�النظر إل�ى        ويتم تنفيذ االنسحاب  في مدة خمسة أيام من الت�ار  .٢

الع�دد الكبي�ر ألف�راد الق�وات الت�ي ستنس�حب ورغب��ة ف�ي إزال�ة جمي�ع أس�باب االحتك�اك والح�وادث تأمين��ًا             

 إلشراف األمم المتحدة إشرافًا فعليًا أثناء العملية.

نسحاب على أنه إذا ظهر رفح كطريق لال –غزة  –برير  –سويدان  –عراق  –يستعمل طريق الفالوجة  .٣

أن هذا الطريق ال يمكن سلوكه في تاريخ االنسحاب اختار رئيس أركان حرب رقابة الهدنة التابعة لألمم 

 المتحدة طريقًا احتياطيًا بالتشاور مع كًال من الطرفين.

ة التابعة على القائد العام للقوات المصرية في فلسطين أن يقدم إلى رئيس أركان حرب لجنة مراقبة الهدن .٤

لألمم المتحدة (أو لممثله) برنامجًا مفصًال النسحاب حامية الفالوجة المص�رية وذل�ك قب�ل ثم�ان وأربع�ين      

ساعة على األقل من الوقت المحدد لالنسحاب للتصديق عليه. على أن يش�مل ه�ذا البرن�امج ع�دد الق�وات      

عمل كل يوم ف�ي حرك�ة االنس�حاب    وكمية ونوع المعدات التي يتم سحبها وعدد وطراز العربات التي تست

 وعدد الرحالت التي تتم كل يوم.

ويوضع البرنامج المفصل المشار إليه في الفقرة الرابعة أعاله في عملية االنسحاب وفق ترتيب األسبقية  .٥

الذي يحدده رئيس أركان حرب لجنة الهدنة التابعة لألمم المتحدة ال�ذي يتض�من م�ن ب�ين م�ا يتض�منه أن�ه        

لمرض�ى والجرح�ى ال�ذين س�بق أخ�ذهم بنظ�ر االعتب�ار تجل�و ق�وة المش�اه بأس�لحتها وأدواته�ا             بعد إج�الء ا 

الخاص��ة وتبق��ى للمراح��ل النهائي��ة للعملي��ة المع��دات الحربي��ة الثقيل��ة. ويقص��د بالمع��دات الثقيل��ة المدفعي��ة     

والمصفحات والدبابات وجرارات مرافع برن. ولدرء م�ا يحتمل�ه وقوع�ه م�ن ح�وادث عل�ى أث�ر وص�ول         

فرق المشاه إلى جهات وصولها بكون إج�الء المع�دات الثقيل�ة إل�ى نقط�ة ف�ي األراض�ي المص�رية يعينه�ا          

رئيس أركان حرب األمم المتحدة وهناك في األراضي المصرية توضع وتبقى مودعة في حراس�ة األم�م   

س�لم ه�ذه   المتحدة بعد ختمها إلى أن ي�رى رئ�يس هيئ�ة أرك�ان الح�رب أن الهدن�ة أص�بحت ناف�ذة وعندئ�ذ ت         

 المعدات إلى السلطات المصرية المختصة.

غ�زة ك�ل معون�ة ف�ي ه�ذه العملي�ة وتك�ون مس�ئولة          –تبذل سلطات إسرائيل وموظفها في منطقة الغالوجة  .٦

اثناء حركة االنسحاب عن تأمين خلو طريق االنسحاب من كل العوائق أيًا كان نوعها وعن إبعاد القوات 

 االنسحاب منها اإلسرائيلية عن الطرق التي يجري

ي�رابط مراقب�و األم��م المتح�دة "الحربي��ون" م�ع ك��ل م�ن الق�وات المص��رية واإلس�رائيلية لت��أمين تنفي�ذ ك��ال          .٧

الطرفين لبرنامج االنسحاب تنفيذًا تامًا مع أية تعليمات الحقة تتعلق بتنفيذه مما ق�د يص�دره رئ�يس أرك�ان     



 

بي�ون دون س�واهم ب�التفتيش ال�ذي ال�ذي ق�د يل�زم        حرب لجنة المراقبة . ويقوم مراقب�و األم�م المتح�دة الحر   

 أثناء مباشرة االنسحاب وتقبل قراراتهم في جميع الحاالت التي من هذا القبيل على أنها نهائية.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٢الملحق  

ش�تمل ق�وات   إن تحديد الجبهتين الغربية والشرقية في فلسطين يكون كما يأتي وذلك لمجرد اعتبارات حربية بحتة ت

كل من الطرفين المتعاقدين في هذا االتفاق وكذلك قوات الطرف الثالث الموجودة في الس�احة الت�ي ال يتناوله�ا ه�ذا     

 االتفاق.

 الجبهة الغربية: ) أ(

الخاص�ة بتنفي�ذ ق�رار مجل�س      ١٩٤٨ن�وفمبر   ١٣من مذكرة  S ٢المنطقة جنوب وغربي الخط المرسوم في الفقرة 

ث�م منه�ا    ١٢٥٨١١٩٦من نقط�ة البداي�ة غرب�ًا إل�ى نقط�ة واقع�ة عن�د خ�ط ال�زوال           ١٩٤٨نوفمبر  ٤األمن المؤرخ 

ث�م إل�ى بي�ر س�بع ث�م يننه�ي الخ�ط         ١٢١٤٠٨٢٣جنوبًا بموازاة حتى الفالوجة عند النقطة الواقعة عن�د خ�ط ال�زوال    

 .٤٠٢شمال بير عصلوج عند النقطة 

 الجبهة الشرقية:   ) ب(

إلى أسفل حت�ى يص�ل إل�ى أقص�ى الجن�وب ف�ي        ٤٠٢في الفقرة أ أعاله ومن نقطة  المنطقة شرقي الخط الموضح  

 فلسطين بخط مستقيم يقسم إلى نصفين المسافة ما بين الحدود المصرية الفلسطينية والحدود األردنية الفلسطينية.

 

 إمضاء:

 البريجادير جنرال وليام أ. رايلي

 من بحرية الواليات المتحدة

 مراقبة الهدنة التابعة لألمم المتحدة رئيس أركان حرب لجنة

 ١٩٤٩ (شباط) فبراير ٢٤رودس في 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 ٣ملحق 

 تعريف القوات الدفاعية

 أوًال: القوات البرية:

 ال تزيد عن: .١

من الضباط ومختلف الرتب األخرى، وال تشتمل عل�ى   ٨٠٠ثالث كتائب مشاة، كل كتيبة ال تزيد عن  .أ 

 أكثر من:

مختلف��ة. (بن��ادق، م��دافع رشاش��ة خفيف��ة ص��غيرة، م��دافع ه��اون   س��رايا بن��ادق م��ع أس��لحة ص��غيرة   ٤ )١(

 بوصة، مدافع مضادة للدبابات أو قاذفات ضد الدبابان) ٢صغيرة عيار 

 ٣سرية معونة واحدة ليس فيها أكثر من ستة مدافع رشاشة وستة مدافع هاون عياره�ا ال يزي�د ع�ن     )٢(

 .أرطال) ٦مدافع مضادة للدبابات التزيد زنتها عن  ٤بوصة، و 

 سرية مركز قيادة واحدة. )٣(

 رطًال. ٢٥بطارية واحدة لثمانية مدافع ميدان ال تزيد زنتها عن  .ب 

 مليمترًا. ٤٠بطارية واحدة لثمانية مدافع مضادة للطائرات ال يزيد عيارها عن  .ج 

 األشياء اآلتية خارجة عن نص "قوات الدفاع": .٢

ن، ج�رارات الترك�ات، س�يارات    المصفحات، مثل المدرعات، السيارات المصفحة، حامالت م�دفع ب�ر   .أ 

 النقل، أو أي وسيلة من وسائل النقل المصفحة.

 ج.-٣، ٢أ، -١جميع أسلحة المعونة والوحدات الغير محددة في الفقرات السابقة:  .ب 

 الوحدات اإلدارية تكون طبقًا لبرنامج يوضع ويوافق عليه من قبل لجنة الهدنة المختلطة. .٣

 ثانيًا: القوات الجوية: 

 حكام اآلتية بشأن القوات الجوية وذلك في المناطق التي يسمح بوجود قوات دفاعية فيها فقط: تتبع األ

ال يح��تفظ بالمط��ارات الحربي��ة، العالم��ات األرض��ية، األراض��ي الممه��دة لن��زول الط��ائرات أو المؤسس��ات     .١

 العسكرية.

 ال تقوم وال تهبط أية طائرة حربية إال في حالة الطوارئ. .٢

 بحرية:ثالثًا: القوات ال

التقام بقواعد بحري�ة ف�ي المن�اطق الت�ي يس�مح بوج�ود ق�وات دفاعي�ة فيه�ا فق�ط، كم�ا ال يس�مح للب�وارج أو الب�واخر               

 الحربية بدخول المياه اإلقليمية المالصقة لها.

 



 

 

رابعًا: يتم تخفيض القوات في المناطق التي يسمح بوجود الق�وات الدفاعي�ة فق�ط فيه�ا ف�ي أربع�ة أس�ابيع م�ن ت�اريخ          

 توقيع هذا االتفاق. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، جامع��ة ال��دول العربي��ة،   ١٩٥٠ – ١٩٤٧المجموع��ة الثاني��ة  الوث��ائق الرئيس��ية ف��ي قض��ية فلس��طين ،     المص��در:

  .١٩٧٤القاهرة، 


