
 

 اتفاقية الهدنة العامة بين لبنان وإسرائيل

 ١٩٤٩ )آذار(مارس  ٢٣

 

 تمهيد

 ،إن الفريقين في هذه االتفاقية

، الذي يدعوهما للتفاوض إلقرار هدنة تكون ١٩٤٨) تشرين الثاني( نوفمبر ١٦تنفيذًا لقرار مجلس األمن المتخذ في 

وفي سبيل تسهيل االنتقال من حالة المهادنة إلى حالة  ،تحدةمن ميثاق األمم الم ٤٠كتدبير إضافي مؤقت، وفقًا للمادة 

 ،السلم النهائي في فلسطين

، وذلك برئاسة ١٩٤٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٦قررا القيام بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس األمن المتخذ في 

 األمم المتحدة،

 ،الهدنةمزودين بالصالحيات للمفاوضة و لعقد اتفاقية  وانتدبا ممثلين

وبعد أن تبادل الممثلون الموقعون أدناه وثائق تفويضهم التي وجد أنها مستوفاة لجميع الشروط، اتفقوا على األحكام 

 اآلتية:

 المادة األولى

في سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافًا بأهمية الضمانات المتبادلة بهذا الخصوص، والمتعلقة 

 ة المقبلة للفريقين، أكدت فيما يلي على المبادئ التالية التي سيتقيد بها الفريقان تقييدًا تامًا أثناء الهدنة:باألعمال الحربي

رية في تسوية يحترم الفريقان بعد اآلن احترامًا دقيقًا أمر مجلس األمن القاضي بعدم االلتجاء إلى القوة العسك .١

 .المسألة الفلسطينية

البر والبحر والجو ألي من الفريقين، ولن تضع خطة للقيام بأي عمل عدائي ضد  لن تقوم القوات المسلحة في .٢

المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق اآلخر، كما أنها لن تهدد بمثل هذا العمل، ومن المسلم به أن عبارة 

ت أركان الحرب في "تضع خطة" الواردة في هذا النص ال تطبق على الخطط العادية التي تضعها غالبًا هيئا

 .المنظمات العسكرية

يحترم احترامًا كليًا حق كل فريق في أن يكون آمنًا وبعيدًا عن كل خشية من مهاجمة قوات الفريق الثاني  .٣

 .المسلحة

تقبل إقامة الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية في سبيل تصفية النزاع المسلح وإعادة السلم  .٤

 .إلى فلسطين

http://www.palestineinarabic.com/�


 

 لمادة الثانيةا

فتؤكد األهداف ، ١٩٤٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٦أما فيما يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ قرار مجلس األمن بتاريخ 

 والمبادئ التالية: 

أن المبدأ القاضي بأال يكتسب أي امتياز عسكري أو سياسي مدى الهدنة التي أمر بها مجلس األمن مبدأ  .١

 .معترف به

جهة أخرى، أن أي حكم من أحكام االتفاق الحالي يجب أال يمس في أية حال حقوق و من المعترف به من  .٢

المتعاقدين أو مطلبهما أو مواقفهما في التسوية السلمية والنهائية للمسألة الفلسطينية، إذ أن االعتبارات   الفريقين

 .وحدها، هي التي أملت هذه األحكامالعسكرية 

 المادة الثالثة

نوفمبر (تشرين  ١٦بتاريخ ألمن صوص عليها آنفًا، و لقرار مجلس ا، وفقًا للمبادئ المننقوم بهذا االتفاق .١

 .الحربية في البر و البحر و الجو ، هدنة عامة بين قوى الفريقين١٩٤٨ الثاني)

والبحرية والجوية العسكرية أو شبه العسكرية ألي من الفريقين بما في ذلك ال يجوز ألي من القوى البرية  .٢

غير النظامية، أن تقترف أي عمل حربي أو عدائي ضد القوى العسكرية أو شبه العسكرية للفريق القوى 

أو أن تتعدى أو تجتاز ألي هدف من األهداف، الخط الفاصل اآلخر، أو ضد مدنيي أرض واقعة سلطانه، 

مياهه لفريق اآلخر، أو في المادة الخامسة من هذا االتفاق أو أن تدخل أو تتصدى المجال الجوي لللهدنة المعين 

 .أميال من الخط الساحلياإلقليمية على مسافة ثالثة 

 .طة أحد الفريقين ضد الفريق اآلخرال يوجه أي عمل حربي أو عدائي من األرض الواقعة تحت سل .٣

 المادة الرابعة

ًا ألهداف يعتبر الخط المعين في المادة الخامسة من هذا االتفاق الخط الفاصل للهدنة، وهو مخطط تطبيق .١

 .١٩٤٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٦خ قرار مجلس األمن بتاريوأغراض 

إن الهدف الرئيس من الخط الفاصل للهدنة، هو وضع خط، ال يجوز للقوى العسكرية للفريقين أن تتجاوزه في  .٢

 .تنقالتها

لقتال أو دخول منطقة التي تحظر على المدنيين اجتياز خطوط اأن أحكام و قوانين القوى العسكرية للفريقين،  .٣

للهدنة واقعة بين الخطوط، تظل موضوعة موضع التنفيذ بعد توقيع هذا االتفاق فيما يتعلق بالخط الفاصل 

 .المعين في المادة الخامسة

 المادة الخامسة

 .يتبع الخط الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان و فلسطين .١



 

قوى العسكرية للفريقين، سوى العناصر الدفاعية كما ينص على ال يكون في منطقة الخط الفاصل للهدنة من ال .٢

 .ذلك ملحق هذا االتفاق

يجري سحب القوى للخط الفاصل للهدنة وتخفيضها لعناصر دفاعية وفقًا للفقرة السابقة في خالل عشرة أيام  .٣

لمناطق من تاريخ توقيع هذا االتفاق، ويجري في نفس المهلة تنظيف الطرقات من األلغام، وتنظيف ا

 .المزروعة باأللغام التي يجلبها كل من الفريقين، و كذلك تبادل تسليم حقول األلغام

 المادة السادسة

يجري تبادل أسرى الحرب المعتقلين من قبل أحد الفريقين في هذا االتفاق، والمنتمين إلى القوى العسكرية النظامية 

 مية للفريق اآلخر على الطريقة التالية:وغير النظا

س الناقورة أجري تبادل أسرى الحرب بصورة تامة تحت إشراف و مراقبة األمم المتحدة، و يجري ذلك في ري .١

 .خالل األربع و عشرين ساعة التي تتبع توقيع هذا االتفاق

 .و يدخل في هذا التبادل أسرى الحرب الذين يالحقون قضائيًا، والذين حوكموا ألسباب جنائية أو غيرها .٢

صة كاألموال والرسائل والوثائق وأوراق الهوية وغيرها من األشياء الشخصية مهما كان كل األشياء الخا .٣

حالة الوفاة أو الفرار ترد لفريق القوى العسكرية الذي  ينوعها، ترد لصحابها من أسرى الحرب المتبادلين، وف

 .ينتمون إليه

ادئ االتفاق الدولي المتعلق بمعاملة أسرى كل المسائل التي لم ينص على تسويتها في هذا االتفاق تحل وفقًا لمب .٤

 .١٩٢٩ )تموزيوليو ( ٢٧الحرب، الموقع في جنيف في 

تتولى لجنة الهدنة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هذا االتفاق مسئولية العثور على األشخاص  .٥

ن، وذلك لتيسير سرعة تبادلهم، الفريقيعسكريين أو مدنيين، في المناطق الواقعة تحت مراقبة أحد  المتوارين،

 .الكاملة في تحقيق هذه المهمةويتعهد كل فريق بأن يقدم للجنة معاونته التامة و

 المادة السابعة

تشرف على تنفيذ أحكام هذا االتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسة أعضاء، وينتدب كل فريق في هذا  .١

ها رئيس أركان حرب منظمة مراقبة المهادنة لألمم المتحدة، أو ضابط االتفاق ممثلين في اللجنة، ويتولى رئاست

 .ذه المنظمة بعد استشارة الفريقينأعلى يختار من بين مراقبى ه

تجتمع هذه اللجنة إن نقطتى الحدود اللبنانية في الناقورة وشمالي المطلة تكونان مركزًا للجنة الهدنة المختلطة،  .٢

 .لتي تراها ضرورية للقيام بمهمتهافي األماكن والتواريخ ا

يلتئم االجتماع األول للجنة الهدنة المشتركة بناًء على دعوة رئيس أركان حرب منظمة األمم المتحدة لمراقبة  .٣

 .الهدنة، وعلى األكثر في مدة أسبوع بعد توقيع هذه االتفاقية



 

اإلجماع، فتتخذ تطاع، وإن لم يحصل قرارات لجنة الهدنة المشتركة على أساس مبدأ اإلجماع بقدر المستتخذ  .٤

 .ضاء اللجنة الحاضرين والمقترعينالقرارات بأكثرية أصوات أع

تضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها الداخلي، وال تلتئم اجتماعاتها إال بعد إشعار رسمي من الرئيس لألعضاء،  .٥

 .تؤلف النصاب القانوني لالجتماعأن أكثرية األعضاء 

من خدام ما تراه ضروريًا من مراقبين للقيام بمهمتها، و يمكن أن يؤخذ هؤالء المراقبون للجنة الحق في است .٦

لمراقبة الهدنة أو من هذه المنظمات العسكرية للفريقين أو من الهيئة العسكرية التابعة لمنظمة األمم المتحدة 

يبقون تحت قيادة رئيس  بينفإن هؤالء المراقوفي حالة استخدام مراقبين من منظمة األمم المتحدة،  .وتلك

إن التغييرات العامة أو الفردية التي تتعلق بمراقبي األمم  .األمم المتحدة لمراقبة الهدنةأركان حرب منظمة 

للجنة إذا كان المتحدة الملحقين بلجنة الهدنة المشتركة تبقى خاضعة لموافقة رئيس أركان الحرب أو ممثله في ا

 .هذا األخير يرأسها

عتراضات أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذه االتفاقية، والمتقدمة من أحد الفريقين، إلى لجنة الهدنة تحول اال .٧

أو الشكاوى كل اإلجراءات التي تراها مناسبة وتتخذ اللجنة بشأن هذه االعتراضات  .المشتركة بواسطة رئيسها

 .المراقبة التي لديها المالحظة و وسائللهذه الغاية لحل عادل ومرٍض لكال الطرفين مستعملة 

فإن رأى اللجنة هو  ٢و ١من هذه االتفاقية، ما عدا المقدمة و المادتين عندما يشكل تفسير معنى تدبير خاص  .٨

الفاصل، ومن وقت آلخر يمكن للجنة، عندما ترغب أو عندما تلح الحاجة، أن توصي الفريقين ببعض 

 .التعديالت على تدابير هذه االتفاقية

هدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلما رأت حاجة إلى ذلك، ترسل نسخة من هذه التقارير تقدم لجنة ال .٩

 .إلى السكرتير العام لألمم المتحدة إليداعها السلطة المختصة في األمم المتحدة

التي تراها  التنقل و الولوجيتمتع أعضاء اللجنة و مراقبوها في المنطقة التي تطبق عليها هذه االتفاقية بحرية  .١٠

ط باستخدام ضرورية، إالفيما عدا الحاالت التي تتخذ فيها اللجنة قرارتها باألكثرية، حيث يسمح فق اللجنة

 .مراقبي األمم المتحدة

يتحمل كل من الفريقين الموقعين على هذه االتفاقية، بصورة متساوية، نفقات اللجنة، باستثناء نفقات مراقبى  .١١

 .األمم المتحدة

 ثامنةالمادة ال

 .ال تخضع هذه االتفاقية لإلبرام، و توضع موضع التنفيذ منذ توقيعها .١

نوفمبر (تشرين  ١٦تبقى هذه االتفاقية، التي جرى التفاوض والتعاقد بشأنها وفقًا لقرار مجلس األمن بتاريخ  .٢

حالة المهادنة  ، الذي يدعو إلى عقد هدنة إلزالة تهديد السالم في فلسطين، وتسهيل االنتقال من١٩٤٨ الثاني)



 

إلى حالة السالم الدائم في فلسطين، موضع التنفيذ حتى يتوصل الطرفان إلى حل سلمي، مع التحفظ الوارد في 

 .الفقرة الثالثة من هذه المادة

يحق للفريقين في هذه االتفاقية، باالتفاق المتبادل، أن يعيدا النظر فيها أو في أي من أحكامها، أو أن يوقفا تنفيذ  .٣

وفي حالة عدم االتفاق المتبادل، و بعد انتهاء سنة من  .٣و ١نها في أي وقت كان، ما عدا المادتين أي م

يحق ألي من الفريقين أن يطلب إلى السكرتير العام لألمم المتحدة أن يدعو تطبيقها ابتداًء من تاريخ توقيعها، 

وقيف تطبيق أي من أحكام هذه االتفاقية ممثلى الفريقين إلى عقد مؤتمر إلعادة الدرس أو إعادة النظر أو ت

 .ذا المؤتمر إجباري لكال الفريقين، وأن االشتراك في ه٣و ١باستثناء المادتين 

إن لم يسفر المؤتمر المشار إليه في الفقرة الثالثة من هذه المادة عن اتفاق لحل النزاع، فلكل من الفريقين الحق  .٤

حدة، ليعفيه من التزاماته، نظرًا لكون هذه االتفاقية عقدت بناًء على في تقديم القضية إلى مجلس أمن األمم المت

 .تدخل مجلس األمن لتوطيد السالم في فلسطين

توقع هذه االتفاقية على خمس نسخ، يحتفظ كل فريق بنسخة منها، و ترسل نسختان إلى السكرتير العام لألمم  .٥

 و ُيسلم الوسيط بالوكالة لفلسطين نسخة منها.المتحدة إليداعها مجلس األمن و لجنة التوفيق لفلسطين، 

 

بحض��ور المن��دوب الشخص��ي  أل��ف وتس��عمائة وتس��ع وأربع��ين )آذار( م��ارس ٢٣الن��اقورة ف��ي ُح��رر وُوق��ع ف��ي رأس 

 .بالوكالة ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم المتحدة وسيط األمم المتحدة لفلسطينل

 

 مة لبنانعن حكو      عن حكومة إسرائيل

 تواقيع             تواقيع           

 المقّدم توفيق سالم      المقدم مردخاي ماكليف

 الرائد ج. حرب       يهوشوع بلمان    

 شبطاي روزين   

 

 

 

 

 



 

 ملحق 

 تحديد قوات الدفاع

 :اوز ما يليمن المادة الخامسة يجب أال تتج ٢ أوًال: إن قوات الدفاع العسكرية المشار إليها في البند

 : في ما يتعّلق بلبنان. ١

م�دافع، وس�رية واح�دة مؤلف�ة      ٤وبطارية مي�دان مؤلف�ة م�ن     كتيبتين وسريتين من مشاة الجيش اللبناني النظامي، . أ

 ).سيارة ٢٠دبابات خفيفة مجهزة بمدافع خفيفة ( ٦بالرشاشات و سيارة مصفحة خفيفة مجهزة ١٢من 

 .األفراد المجندينمن الضباط و ١٥٠٠المجموع:          

في البند (أ) أع�اله ال�ى الجن�وب م�ن الخ�ط الع�ام الممت�د         ال يجوز استخدام أية قوات عسكرية غير تلك المذكورة . ب

 .التحتا وحاصبيا من القاسمية الى النبطية

 : في ما يتعلق بإسرائيل. ٢

وس�رية استكش�اف واح�دة     م�دافع ه�اون وس�تة رشاش�ات،     كتيبة واحدة من المشاة، وسرية مساندة واحدة مع س�تة  . أ

مص�فحة وبطاري�ة واح�دة م�ن مدفعي�ة المي�دان بأربع�ة م�دافع،          م�ع س�ت س�يارات مص�فحة وس�ت س�يارات جي�ب       

من  ١٥٠٠الميدان ووحدات إدارية للتموين والتجهيزات، على أال يتعدى المجموع  وفصيلة واحدة من مهندسي

 .واألفراد المجندين الضباط

، أ) أع�اله ال�ى الش�مال م�ن الخ�ط الع�ام       ٢ف�ي الفق�رة (   رية غي�ر تل�ك الم�ذكورة   ال يجوز استخدام أية ق�وات عس�ك   . ب

 .والجش وماروس الممتد من نهارية الى ترشيحا

م�ا يتعل�ق بتم�وين ه�ذه الق�وات الدفاعي�ة و/أو تحركاته�ا وراء         ثانيًا: ال تفرض أية قيود على تنقالت أي من الفريقين ف�ي 

 .خط الهدنة

 

 

 

 

 

 

، جامع�ة ال�دول العربي�ة، الق�اهرة،     ١٩٥٠ – ١٩٤٧المجموع�ة الثاني�ة   ئيسية في قض�ية فلس�طين ،   الوثائق الر المصدر:

١٩٧٤ . 


