
  اإلسرائيلية -اتفاقية الهدنة العامة المصرية 
  

  )اليونان  -رودس ( هيئة األمم المتحدة 
   ١٩٤٩من فبراير سنة  ٢٤

  : مقدمة 
المتحـدة   األمـم مفاوضات تحت إشراف هيئة  فيلما كان طرفا هذه االتفاقية قد قررا الدخول 

يدعو الطـرفين   الذي،  ١٩٤٨نوفمبر سنة  ١٦ فيالمؤرخ  األمنوذلك استجابة لقرار مجلس 
التفاوض للوصـول   إلىاضافى مؤقت  كإجراءالمتحدة  األمممن ميثاق هيئة  ٤٠بمقتضى البند 

وذلـك   ١٩٤٨نوفمبر سنة  ١٦و  ٤ فيالصادرة  األمنهدنة دائمة وتنفيذ قرارات مجلس  إلى
 إن كمـا  -فلسـطين   فـي سلم دائـم   إلىتمهيد الطريق لالنتقال من الهدنة الحالية  فيرغبة 

الطرفين قد عينا مندوبيهم المخولين بالتفاوض ووضع اتفاق الهدنة الدائمـة فـان المنـدوبين    
الموقعين على هذا بكامل السلطة المخولة لهم من قبل حكوماتهم المختصة قـد اتفقـوا علـى    

  : النصوص التالية 
  

  :المادة األولى 
هـذا الشـأن    فـي لتأكيدات المتبادلة فلسطين واعترافا بأهمية ا إلىعودة السلم الدائم  فيرغبة 

  . المستقبل فيالخاصة بعمليات الطرفين الحربية 
  : يجب أن تراعى بكل دقة خالل الهدنة  التييؤيد الطرفان بموجب هذه المبادئ اآلتية 

القوة العسـكرية   إلىالخاصة بعدم االلتجاء  األمنيحترم الطرفان بكل دقة توصية مجلس  - ١
  . سطين تسوية مشكلة فل في
بواسطة القوات المسلحة البرية أو البحرية أو الجوية أو  عدائيالطرفين بعمل  أيال يقوم  - ٢

. يهدد بهما الشعب أو لقوات المسلحة التابعة للطـرف اآلخـر    أويضع مشروعا الستخدامها 
هذا النص ال عالقة لـه بمشـاريع    في) بوضع المشروع ( استعمال التعبير  إنومن المفهوم 

  . حرب الخاصة بتمرينات التنظيمات العسكرية العامة  األركانيئة ه
التحـرر مـن    فـي وحريته  أمنهيكفل  إن فييحترم احتراما كامال حق كل من الطرفين  - ٣

  خوف الهجوم عليه من جانب القوات المسلحة التابعة للطرف اآلخر 
 فـي ه خطوة ال غنى عنهـا  عقد هدنة دائمة بين قوات الطرفين المسلحة يقبل على ان إن - ٤

  . فلسطين  إلىسبيل تسوية النزاع المسلح وعودة السلم 
  

  



  : المادة الثانية 
 ١٩٤٨نـوفمبر سـنة    ١٦و  ٤المؤرخين  األمنمجلس  ولقراريوفقا للمبادئ المتقدمة  - ١

  . تقرر بمقتضى هذا هدنة عامة بين قوات الطرفين المسلحة البرية والبحرية و الجوية 
شبه العسكرية سـواء البريـة أو البحريـة أو     أووحدة من القوات العسكرية  أيةتقوم ال  - ٢

ضـد   حربـي أو  عدائيعمل  بأيذلك القوات غير النظامية التابعة الى طرف  فيالجوية بما 
 فـي القوات العسكرية أو شبه العسكرية التابعة للطرف اآلخر آو ضد المـدنيين الموجـودين   

سبب كان خطوط الحدود للهدنـة   أليتتعدى أو تخترق  إنأو  ارتهمإداالراضى الواقعة تحت 
المادة الثالثة وغيرهـا   فياالستثناء المبين  في إالالمادة السادسة من هذه االتفاقية،  فيالمبينة 

المنطقة الجويـة   فيتدخل أو تمر  إنتخرق حرمة الحدود الدولية أو  إنمن هذه االتفاقية ، أو 
  . من شواطئ الطرف اآلخر  أمياللى بعد ثالثة أو المياه الواقعة ع

  
  : المادة الثالثة 

منطقة الفالوجا وذلك وفقا لقرار مجلس  فيتنسحب القوات المصرية العسكرية الموجودة  - ١
 ١٦ فيالصادر  األمنتطبيق قرار مجلس  فيورغبة  ١٩٤٨نوفمبر سنة  ٤ فياألمن الصادر 

  .  ١٩٤٨نوفمبر سنة 
للتوقيع علـى هـذا    التاليمن اليوم  شجرينتبتوقيت  ٥٠٠الساعة  فينسحاب يبدأ هذا اال -٢

  . فلسطين  -ما وراء حدود مصر إلىيكون االنسحاب  إناالتفاق على 
المتحدة ومطابقا لخطة االنسحاب المبنيـة بـالملحق    المميكون االنسحاب تحت رقابة هيئة  -٣
  . المرفق بهذا ) ١(

  
  : المادة الرابعة 

نوفمبر سـنة   ١٦و ٤ فيالصادرة  األمنتطبيق قرارات مجلس  إلىبصفة خاصة  رةاإلشامع 
  : قد تأيدت المبادئ واألغراض التالية  ١٩٤٨

  
أمـر   ىالتحميزة عسكرية أو سياسية أثناء الهدنة  أيةاالعتراف بمبدأ عدم الحصول على  - ١

  .  األمنبها مجلس 
الهدنـة ال تخـدم باسـترجاع المواقـع      االساسية وروح األغراضبأن  أيضااالعتراف  - ٢

ما عدا ما هـو منصـوص عليـه    . بتغيير المواقع المحتلة اآلن  أوالعسكرية السابق احتاللها 
بتجاوز القوات العسكرية لكل من الطرفين المواقـع المحتلـة    آوهذا االتفاق  فيبصفة خاصة 

  . وقت التوقيع على هذه الهدنة 



حقوق والمطالب والمصالح ذات الصيغة غير العسكرية من ال إن أيضاومن المعترف به  - ٣
، وأن هذه المطالب قـد   إثباتهايشملها هذا االتفاق يمكن لكل من الطرفين  التيمنطقة فلسطين 

يمكن أن تكون محـال مفاوضـات   "استبعدت عن مفاوضات الهدنة باتفاق الطرفين المتبادل ، 
أو  إثبـات انه ليس من أغراض هذا االتفـاق   ، ومن الثابت" مقبلة حسب ما يتراءى للطرفين

حقوق أخـرى   أيوحقوق حراسة أو  إقليميةحقوق  أي إبطالاعتراف أو توكيد أو أضعاف أو 
اى جزء مـن منطقـة    أومنطقة فلسطين  فيأو مطالب أو مصالح قد يطالب بها أحد الطرفين 

لمصالح المثبوتة ناشئة عن يشملها هذا االتفاق سواء أكانت هذه الحقوق أو المطالب أو ا أخرى
 ١٩٤٨نوفمبر سنة  ١٣ومذكرة  ١٩٤٨نوفمبر سنة  ٤ذلك قرار  فيبما  األمنقرارات مجلس 

  . عن اى مصدر آخر أو، الخاصة بتطبيقه 
  . نصوص هذا االتفاق قد وضعت العتبارات عسكرية بحتة وهى نافذة فقط لمدة هذه الهدنة إن
  

  : المادة الخامسة
المادة السادسة من هذا االتفاق سيعرف بأنه خط حدود الهدنة ويحـدد   فيين الخط المب إن - ١

  . ١٩٤٨نوفمبر سنة  ١٦و ٤ فيمجلس األمن الصادرين  قراريوفق غرض وقصد 
  
، وقـد وضـع دون   إقليميـة حال انه حدود سياسية أو  بأيخط حدود الهدنة ال يفسر  إن - ٢

ن من الهدنة وذلك فيما يتعلـق بالتسـوية   مطالب أو موقف اى من الطرفي أوبحقوق  اإلخالل
  . النهائية للمسألة الفلسطينية

 أنال يجـب   التـي من خطوط حدود الهدنة هو تعيـين الخطـوط   األساسي الغرض  إن - ٣
المادة الثالثة من هذه  فيفيما نص عليه  إالتتجاوزها القوات المسلحة التابعة لكل من الطرفين 

  . االتفاقية
تحرم اجتياز المدنيين لخطوط القتال  التيالقوات المسلحة لكل من الطرفين  أوامر ولوائح - ٤

أو دخولهم المناطق الواقعة بين هذه الخطوط ، تبقى سارية المفعول بعد التوقيـع علـى هـذا    
  . المادة السادسة فياالتفاق فيما يتعلق بخط حدود الهدنة 

  
  

  : المادة السادسة
 ١٣من مـذكرة  ) ١(ب  ٢الفقرة  فيرفح يحدد كما  -ة منطقة غز فيخط حدود الهدنة  - ١

بخط  أي ١٩٤٨نوفمبر سنه  ٤ فيالمؤرخ  األمنالخاصة بتطبيق قرار مجلس  ١٩٤٨نوفمبر 
مخترقا دير سنيد عبر طريـق   شرقياتجاه  فيحاسى  وادييمتد من ساحل البحر عند مدخل 



 جنـوبي الطريق ثم باتجـاه   شرقيمنطقة تبعد ثالث كيلومترات  إلى الرئيسيالمجدل  -غزة 
  . هذا االتجاه حتى الحدود المصرية فئالمجدل ويستمر  -مواز لطريق غزة 

مكان داخل نطاق هذا الحد مواقعها الحالية وهذا يشمل  أي فيال تتعدى القوات المصرية  - ٢
شمال خـط حـدود    اإلسرائيليةستنسحب منها القوات  التيبيت حنون والمناطق المحيطة بها 

ستخليها القوات  التي، ) ١(الفقرة  فيمواقع أخرى تقع داخل الخط المبين  أيهدنة كما يشمل ال
  ). ٣(الفقرة  فيكما هو مبين  اإلسرائيلية

 فـي هذه المنطقة وقوام كل منها فصيلة  في اإلسرائيليةالنقط األمامية للقوات  إبقاءيجوز  - ٣
  :النقط التالية

( سـعد   غربـي جنـوب   ٧٠) ١٠٧٥١٠٩٩٠( للـوادي دير سنيد فـي المنطقـة الشـمالية    
 وخربـة  -)  ٠٩٧٢٠٨٨٧(تل جامـة  )  ٠٩٨٧٠٩٢٤( محاجر الكبريت  -) ١٠٥٠٠٩٨٢

)  ٠٨١٦٠٧٢٣( المقابر  فياالسرائيلى الكائن  األماميويخلى الموقع ) ٠٩٣٢٠٨٢١(المعين 
االسـرائيلى   ألمـامي ايعقب التوقيع على هذا االتفاق ويخلى الموقع  الذيلليوم  التالياليوم  فئ

للتوقيـع علـى هـذا     التاليميعاد ال يتجاوز أربعة أسابيع من اليوم  في ٧٩الكائن بالتبة نمرة 
أمامية جديدة  إسرائيليةمواقع  أنشاءالمواقع األمامية السابق ذكرها  إخالءاالتفاق ويجوز عقب 

  . ة خط حدود الهدن شرقيالتبة  شرقيوفى نقطة تقع ) ٠٨٣٦٠٧٠٠(النقطة  في
الخليل حيثما توجد مواقع تحتلها القوات المصرية تطبق نصـوص   -منطقة بيت لحم في - ٤

كل من هذه المناطق على أن خطوط الهدنة ، والترتيبـات   فيهذا االتفاق على قوات الطرفين 
يقـرر   التـي المتبادلة بين الطرفين النسحاب وتخفيض القوات ، يقوم بها الطرفان ، بالطريقة 

هذه المنطقـة خـالف قـوات     فيدما يعقد اتفاق هدنة يشمل القوات العسكرية األخرى عن إنها
  . ميعاد أقرب حسبما يرغب الطرفان  فئهذا االتفاق أو  طرفي

  
  : المادة السابعة 

 فـي تـدخل   ىالتحبعض القطاعات من اجمالى المنطقة  فييعترف طرفا هذا االتفاق انه  - ١
وات فريق ثالث ال يشمله هذا االتفاق يجعل من المتعذر تطبيق مجاورة ق إننطاق هذا االتفاق، 

تلك القطاعات ولهذا السبب وحده ولحين عقد اتفاق هدنه بدال  فئأحكام هذا االتفاق تطبيقا تاما 
من الهدنة الحالية مع الطرف الثالث المذكور تطبق أحكام هذا االتفاق فيما يتعلـق بـالتخفيض   

  . على الجبهة الغربية فقط وليس الجبهة الشرقية  واالنسحاب المتبادل للقوات
تشمل الجبهة الغربية والجبهة الشرقية سيحددها رئيس أركان حرب لجنة  ىالتحالمناطق  - ٢

القوات بعضها عن بعـض ،   إبعادعلى الهدنة التابعة لهيئة األمم المتحدة على أساس  اإلشراف



وتحديـد هـذه الجهـات     -المنطقة مستقبال هذه  فيالسابق واحتمال حصوله  الحربيوالنشاط 
  . المرفق بهذا االتفاق  الثانيمبين بالملحق  -الغربية والشرقية 

 اإلشـراف  منطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت  فيقوات مصرية دفاعية فقط  إبقاءيمكن  - ٣
تبعد نقطة أو نقط ال  إلى، وتسحب جميع القوات المصرية األخرى من هذه المنطقة  المصري

  .  عجليهأبو  -شرقها عن العريش
 إسـرائيلية قـوات   إبقـاء يمكن  إسرائيل إشرافمنطقة الجبهة الغربية الواقعة تحت  في - ٤

األخرى مـن هـذه    اإلسرائيليةالمستعمرات ، وتسحب جميع القوات  فيدفاعية تكون قاعدتها 
 ١٩٤٨نوفمبر  ١٣ن مذكرة م) أ (  ٢الفقرة  فيالخط المبين  شمالينقطة أو نقط  إلىالمنطقة 

  .  ١٩٤٨نوفمبر سنة  ٤ في، الخاصة بتطبيق قرار مجلس األمن الصادر 
الملحق الثالث المرفـق   فيستبين  بعالية ٤و ٣الفقرتين  فئ إليهاالقوات الدفاعية المشار  - ٥

  . بهذا االتفاق 
  

  : المادة الثامنة 
 ٢( وما يجاورها كما هو مبين بـالفقرة   تشمل بلدة العوجة التيتجرد من السالح المنطقة  - ١
ويكون رئيس اللجنـة   واإلسرائيليةمن هذه المادة وتخلى كلية من القوات المسلحة المصرية ) 

المادة العاشرة من هذا االتفـاق ومراقبـة هيئـة األمـم      فيالمختلطة للهدنة المنصوص عنها 
  . تنفيذا تاما  مسئولين عن تنفيذ هذا النص) الملحقون باللجنة ( المتحدة 

فلسـطين   -من نقطة على حدود مصر :  كاآلتيتجرد من السالح  التيوتكون المنطقة  - ٢
) ٨٧٥٠٤٦٨(العوجة على الحـدود   -كيلومترات شمال غرب تقاطع طريق رفح  ٥على بعد 

( ،  ٤٠٥تبـة   إلـى  الشرقيالجنوب  إلىثم منها ) ٠٩٦٥٠٤١٤(خشم الممدود  شرقيجنوب 
على نقطة تقع على الحدود المصـرية الفلسـطينية    الغربيالجنوب  إلىها ومن)  ١٠٧٨٠٢٨٥

( تقاطع المـدقات القديمـة للسـكة الحديـد والحـدود       شرقيكيلومترات جنوب  ٥على بعد 
على امتداد الحدود المصرية الفلسـطينية   غربي شمالياتجاه  فيومنها تعود )  ٠٩٩٥٠١٤٥

  . بدأت منها  التيالمنطقة  إلى
من الحدود المواجهة لمنطقة العوجة ال توجد مواقع دفاعية مصرية  المصريلجانب ا في - ٣

  . العوجة من القسيمة وأبو عجيلة  إلىتكون أقرب 
 إلـى العوجـة للـدخول    -القسيمة  -حال طريق طابا  بأيال تستخدم القوات العسكرية  - ٤

  . فلسطين 
جزء من المنطقة المبينـة   أيداخل  هذا االتفاق طرفيتحركات القوات المسلحة لكل من  - ٥

وعدم مراعاة أو تنفيذ أحد الطـرفين   -سبب من األسباب  أليمن هذه المادة )  ٢( الفقرة  في



واضـحا بهـذا    إخـالال هيئة األمم المتحدة ، يعتبـر   لممثليثبت ذلك  إذاألحكام هذه المادة ، 
  . االتفاق

  
  : المادة التاسعة 

طرف من الطرفين والتـابعين للقـوات العسـكرية     أيدى جميع أسرى الحرب الموجودين ل
  : النظامية وغير النظامية للطرف اآلخر يصير تبادلهم كاآلتى 

هيئة األمم المتحدة ورقابتها الشاملة ويبدأ التبادل  إشرافيكون تبادل أسرى الحرب تحت  - ١
يوما  ٢١ال تتجاوز الـ مدة  فئخالل عشرة أيام من التوقيع على هذه االتفاقية على أن يتم  في

وعند التوقيع على هذا االتفاق يضع رئيس اللجنة المختلطة للهدنة المنصـوص عنهـا   . التالية 
المادة العاشرة من هذا االتفاق، بالتشاور مع سـلطات الطـرفين العسـكرية المختصـة ،      في

تبادل وجميـع  المدة المحددة أعاله ، ويحدد تاريخ وأماكن ال فيمشروعا لتبادل أسرى الحرب 
  . التفصيالت األخرى 

أسرى الحرب الذين تحت تنفيذ عقوبة جنائية عليهم وكذلك الذين صدرت ضـدهم أحكـام    -٢
  . ضمن هذا التبادل  إدماجهملذنوب أو جرائم يصير 

الثمينة والخطابـات والمسـتندات    واألشياء الشخصيالخاصة باالستعمال  األدواتجميع  - ٣
نوع كانت خاصـة بأسـرى    أيالشخصية من  األشياءة وغيرها من الشخصي إثباتوعالمات 

 الـذي الطـرف   إلىوفى حالة هروبهم أو وفاتهم تعاد . الحرب الذين يجرى تبادلهم تعاد إليهم
  . إليهيتبعون 

هذا االتفاق يفصل فيها وفقا للمبـادئ   فيلم ينص عليها بنوع خاص  التيجميع المسائل  - ٤
 فـي جنيف  فيالخاص بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليه  الدولي االتفاق فيالمنصوص عنها 

  . ١٩٢٩يوليو  ٢٧
المادة العاشرة من هـذا االتفـاق تضـطلع     فياللجنة المختلطة للهدنة المنصوص عليها  - ٥

كـل   إشـراف المناطق الواقعة تحت  فيالمفقودين عسكريين أو مدنيين  أماكنبمسئولية تحديد 
يقدم للجنة تعاونه التام ويبذل كـل مسـاعدة    إنلهم ويتعهد كل طرف فريق تسهيال لعملية تباد

  . لتأدية هذه المهمة
  : المادة العاشرة

هذا االتفاق لجنة مختلطة للهدنة مكونة من سبعة أعضاء يعـين   أحكامتشرف على تنفيذ  - ١
ـ  اإلشرافحرب هيئة  أركانمنهم كل من الطرفين ثالثة أعضاء ويكون رئيسا أما رئيس  ى عل

الهدنة التابعة لألمم المتحدة أو ضابط عظيم من المراقبين التابعين لهذه المنظمة ينتخبه رئـيس  
  . هذا االتفاق طرفيحرب الهيئة بعد مشاورة  أركان



األمـاكن   فـي العوجة وتعقد اجتماعاتهـا   فيتجعل اللجنة المختلطة للهدنة مقر رئاستها  - ٢
  . متها على أفضل وجهتراها مناسبة لتأدية مه التي واألوقات

على الهدنة التابعـة لألمـم المتحـدة اللجنـة      اإلشرافيدعو رئيس أركان حرب هيئة  - ٣
  . ميعاد ال يتجاوز أسبوعا من التوقيع على هذا االتفاق فيالمختلطة للهدنة لعقد اجتماعها األول 

حـدود   فـي لـك  وذ اآلراء إجماعتكون قرارات اللجنة المختلطة للهدنة على أساس مبدأ  - ٤
أصـوات   بأغلبيـة تكون القـرارات   اإلجماعالمستطاع ، وفى حالة تعذر الحصول على هذا 

  . اللجنة الموجودين الذين أعطوا أصواتهم أعضاء
تؤخذ كمبدأ يمكن استئنافها أمام لجنة خاصة مكونة من رئيس أركان حرب هيئة  التيوالمسائل 
 فـي ومن عضو من الوفدين المتفاوضـين للهدنـة    على الهدنة التابعة لألمم المتحدة اإلشراف
هـذه المسـألة    فيضابط عظيم آخر ، وتكون قراراتهم  أي، أو  واليهودي المصريرودس ، 

بحر أسبوع من تاريخ صدوره يعتبر هـذا القـرار    فئقرار للجنة  أيلم يستأنف  اوماذنهائية 
 اإلشـراف حرب هيئة  أركانئيس ر إلىاللجنة الخاصة  إلىويقدم االستئناف المرفوع  -نهائيا 

  . أقرب فرصة فئاالجتماع  إلىيقوم بدعوة  الذيعلى الهدنة 
الخاصة بها وتعقد االجتماعـات بعـد أن يقـوم     اإلجراءاتتحدد اللجنة المختلطة للهدنة  - ٥

حضرها أغلبيـة   إذابوقت مناسب وتكون اجتماعات اللجنة صحيحة  األعضاء بإخطارالرئيس 
  . األعضاء

يكون من سلطة اللجنة استخدام المراقبين الذين يمكن أن يكونوا من بين الهيئات الحربية  - ٦
 لألمـم على الهدنة التابعـة   اإلشرافالعسكريين التابعين لهيئة  األفرادالتابعة للطرفين أو من 

وفـى  .  إليهـا يتضح لزومه لتأدية المهمة الموكولة  الذيالمتحدة أو من كليهما ، وذلك بالعدد 
حـرب هيئـة    أركـان المتحدة يبقى هؤالء خاضعين لـرئيس   األممحالة ما يستخدمه مراقبو 

األمـم   لمراقبـي تعيين مهمة خاصـة أو عامـة   . على الهدنة التابعة لألمم المتحدة  اإلشراف
التـابع   اإلشـراف حرب هيئـة   أركانالملحقين باللجنة المختلطة للهدنة يخضع لموافقة رئيس 

  . اللجنة كلما كان رئيسا للجنة  فيلألمم المتحدة أو لمندوبه 
اللجنة  إلىالطرفين عن تنفيذ هذا االتفاق ترفع فورا  أييقدمها  التيالمطالب أو الشكاوى  - ٧

فيمـا يتعلـق بهـذه المطالـب      اإلجـراءات المختلطة للهدنة عن طريق رئيسها وتتخذ اللجنة 
لمراقبة والتحقيق حسبما يتراءى لها مناسبة ذلك بقصد الوصـول  والشكاوى عن طريق نظام ا

  . تسوية مرضية وعادلة  إلى
 فـي عند تفسير نص خاص من هذا االتفاق يكون تفسير اللجنة هو النافذ مع حفظ الحق  - ٨

دعـت   إذاويحق للجنة كلما تراءى لها ذلك أو ) ٤(الفقرة  فيرفع االستئناف المنصوص عنه 
  . هذا االتفاق من وقت آلخر  ألحكامتعديالت  بإجراءالطرفين  إلىصية الضرورة، التو



تقدم اللجنة المختلطة للهدنة لكل من الطرفين تقارير عن أعمالها باستمرار كلما رأت ذلك  - ٩
السـكرتارية العامـة لألمـم المتحـدة      إلىضروريا ، وتقدم صورة من كل من هذه التقارير 

  . األمم المتحدة  فيللجنة المختصة  إلرسالها
يشـملها هـذا    التـي المناطق  ىغالاللجنة أو مراقبيها حرية التجول والدخول  ألعضاءول ١٠

مثل هذه القرارات بأغلبيـة   إلىوصلت اللجنة  إذااالتفاق كلما رأت اللجنة داعيا لذلك على انه 
  المتحدة وحدهم  األمم مراقبياألصوات تعين استخدام 

  
  . هذا االتفاق  طرفيالمتحدة تقسم مناصفة بين  األمم بمراقبما يتعلق  نفقات اللجنة عدا - ١١

  
  : المادة الحادية عشرة 

حال من األحوال بالحقوق والمطالـب والموقـف    بأيحكم من أحكام هذا االتفاق  أيال يخل 
  . للمسألة الفلسطينية  النهائي السلميالطرفين فيما يتعلق بالحل  بأحدالخاص 

  
  : ية عشرة المادة الثان

المفعول بمجرد التوقيـع   ساريغير خاضع للتصديق عليه ، ويصبح  الحاليهذا االتفاق  - ١
  . عليه 

تمت المفاوضة فيه وصار االتفاق عليه تنفيذا لقرار مجلس األمـن   الذي -وهذا االتفاق  - ٢
 فيلم هدنة لدرء خطر تهديد الس إقامةنص على  الذي ١٩٤٨نوفمبر سنة  ١٦الصادر بتاريخ 

فلسطين يبقى نافذ المفعـول   فيالهدنة الدائمة  إلىفلسطين ولتسهيل االنتقال من الهدنة الحالية 
مـن هـذه    ٣أن يتحقق وضع تسوية سلمية بين الطرفين فيما عدا ما نص عليه بـالفقرة   إلى

  . المادة
ن من أحكامـه  حكم م أيهذا االتفاق باالتفاق المتبادل تعديل هذا االتفاق أو  لطرفييمكن  - ٣

 ىغـال وفى حالة عـدم الوصـول   . وقت عدا المادتين األولى والثانية  أي فيأو وقف تطبيقه 
من الطرفين أن  ألياالتفاق المتبادل وبعد سريان هذا االتفاق لمدة سنة من التوقيع عليه يمكن 

ظـر أو  الن إلعـادة الطرفين  ممثليالسكرتير العام لألمم المتحدة عقد مؤتمر من  ىغاليطلب 
حكم من أحكام هذا االتفاق عدا المادتين األولى والثانيـة، والحضـور    أيتعديل أو وقف تنفيذ 

   .للطرفين إجبارياهذا المؤتمر يكون  في
من هذه المـادة عـن حـل للنقطـة     ) ٣(الفقرة  فئلم يسفر المؤتمر المنصوص عنه  إذا - ٤

مجلس األمـن التـابع لألمـم     إلىر رفع األم فيالمختلف عليها يكون لكل من الطرفين الحق 



حل على أساس ، أن هذا االتفاق قد عقد تنفيذا لطلب صادر من مجلـس األمـن    اليجاالمتحدة 
  . فلسطين  فيلتحقيق السلم 

وافـق عليـه    الذياالسرائيلى العام لوقف القتال  المصرييحل هذا االتفاق محل االتفاق  - ٥
  .  ١٩٤٩يناير سنة  ٢٤ فيالطرفان 

قد وقع على هذا االتفاق من خمس نسخ ، يحتفظ كل من الطرفين بنسخة منهـا وترسـل    - ٦
مجلس األمن والى لجنة التوفيق لفلسـطين   إلىسكرتير عام األمم المتحدة ليرفعها  إلىنسختان 

  . نائب الوسيط  إلىالتابعة لألمم المتحدة كما ترسل نسخة 
بحضور نائـب الوسـيط بفلسـطين     يليدة فيما وتصديقا لما ذكر قد وقع مندوبو الدول المتعاق

 -رودس  فـئ تحـرر  . على الهدنة التابعة لألمم المتحدة  اإلشرافورئيس أركان حرب هيئة 
   ١٩٤٩فبراير من عام  ٢٤يوم  فيباليونان  -جزيرة رودس 

  ) الرحمانى .ك.م -) محمد سيف الدين ( بالنيابة عن حكومة مصر  إمضاء
  الياهو ساسون  -ميجائيل دين -والتر ايتان  إسرائيلة بالنيابة عن حكوم إمضاء

--------------------------------------------------------  
  الملحق األول

  : خطة االنسحاب من الفالوجا 
مراكز تقع خلـف   إلىيتم انسحاب القوات المصرية بمهماتها الحربية الثقيلة من منطقة الفالوجا 

  : طينية طبقا للخطة التالية الحدود المصرية الفلس
بتوقيت جرينتش ويكون هذا  ٥٠٠الساعة  في ١٩٤٩فبراير سنة  ٢٦يبدأ االنسحاب يوم  - ١

  . المتحدة  األمم وإشرافاالنسحاب بأكمله تحت مراقبة 
يشملها االنسحاب ولتقليل احتمال وقوع أي احتكاك أو حـوادث   التيونظرا لكثرة القوات  - ٢

المتحدة خالل العملية يتم تنفيـذ االنسـحاب    لألمم الفعلي اإلشرافولضمان  أقل حد ممكن إلى
  . حيز التنفيذ فيمدة خمسة أيام من يوم دخول خطة االنسحاب  في
رفح كطريـق لالنسـحاب ،    -غزة  -برير  -عراق سويدان  -يستخدم طريق الفالوجا  - ٣

ال يقوم رئيس أركان حرب هيئة يوم االنسحاب انه غير صالح لالستعم فياتضح  إذاعلى انه 
المتحدة بانتخاب طريق بدال منه وذلك بعـد التشـاور مـع     لألممعلى الهدنة التابعة  اإلشراف
  . الطرفين

ساعة قبل الميعاد المحدد لالنسحاب  ٢٤بحر  فييقدم قائد عام القوات المصرية بفلسطين  - ٤
مشروعا مفصال النسـحاب  ) مثلهأو من ي(على الهدنة  اإلشرافرئيس أركان حرب هيئة  إلى

الحامية المصرية بالفالوجا للموافقة عليه ، على أن يشتمل هذا المشروع على بيـان القـوات   



عمليـة   فـي تستخدم يوميـا   التيوعدد ونوع العربات  -وكميات العتاد المراد سحبها يوميا 
  . التحركات اليومية إلتماماالنسحاب وعدد السفريات الالزمة 

لعملية  األسبقيةالفقرة الرابعة على أساس نظام  في إليهالمشار  التفصيليالمشروع يوضع  - ٥
يتضمن غيـر   والذيعلى تنفيذ الهدنة  اإلشرافاالنسحاب كما يحدد رئيس أركان حرب هيئة 

تخلى أوال قوات المشاة مع األسلحة  أتمامهسبق  الذيذلك انه بعد انسحاب المرضى والجرحى 
المراحـل النهائيـة مـن     فيا ، ويكون االنسحاب بالنسبة للمهمات الثقيلة الشخصية ومتعلقاته

العملية والعتاد الثقيل هو المدفعية ، العربات المصفحة ، الدبابات وحامالت البـرن، ولتقليـل   
 إخـالء يقصدونها بكـون   التيالجهة  إلىاحتمال وقوع حوادث على أثر وصول قوات المشاة 

داخل الحدود المصرية يحدد موقعها رئـيس أركـان حـرب هيئـة     نقطة  إلىالمهمات الثقيلة 
توضع هذه المهمات هناك باعتبارها ممتلكـات مصـرية    إنعلى تنفيذ الهدنة ، على  اإلشراف

على تنفيـذ   اإلشرافحرب  أركانيرى فيه رئيس  الذيالوقت  إلىتحت حراسة األمم المتحدة 
السـلطات المصـرية    إلـى ليم هـذه المهمـات   الهدنة أن االتفاق أصبح نافذا فيقوم عندئذ بتس

  . المختصة
المعونـة التامـة    إمكانياتمنطقة الفالوجا  فيوالضباط اليهود  اإلسرائيليةتقدم السلطات  - ٦

سـيتبع   الزىالطريق  فينوع  ىأنلتنفيذ العملية ويكونون مسئولين عن عدم وجود عوائق من 
سـتتبع   ىالتحاالنسحاب بعيدة عن الطرق  ثناءأتبقى القوات اليهودية  أناالنسحاب ، على  في
  . هذا االنسحاب في
 واإلسـرائيلية يتواجد مراقبو األمم المتحدة العسكريون مع كل مـن القـوات المصـرية     - ٧

 والتـي لضمان مراعاة الطرفين بدقة لخطة االنسحاب وتنفيذ جميع التعليمات الخاصة بتنفيذها 
مم المتحدة ليقوم مراقبو األمم المتحـدة العسـكريون   حرب األ أركانيصدرها فيما بعد رئيس 

جميـع   فييرون ضرورته لتنفيذ االنسحاب وتكون قراراتهم  الذيالتفتيش  بإجراءدون غيرهم 
  . نهائية األحوال

  الملحق الثاني
فلسطين مفهوما على أساس االعتبـارات   فييكون خط تحديد الجبهة الغربية والجبهة الشرقية 

هذا االتفاق، وكـذلك المتعلقـة    فيلمتعلقة بالقوات التابعة للطرفين المشتركين العسكرية فقط ا
  : ال يشملها هذا االتفاق كاآلتى  التيالمنطقة  فيبالقوات التابعة لطرف ثالث 

  
  : الجبهة الغربية ) أ ( 

نوفمبر سـنة   ١٣من مذكرة ) أ( ٢الفقرة  فيتكون المنطقة الواقعة جنوب وغرب الخط المبين 
من نقطة ابتداؤها  ١٩٤٨نوفمبر سنة  ٤ فيالخاصة بتنفيذ قرار مجلس األمن الصادر  ١٩٤٨



عند  -الفالوجا  -حطة  إلىثم جنوبا على امتداد الطريق ) ١٢٥٨١١٩٦(نقطة  إلىالغرب  في
  .  ٤٠٢شمال بير عسلوج عند النقطة  وتنتهيبير سبع ) ١٢١٤٠٨٢٣(
  

  : الجبهة الشرقية ) ب(
أقصـى نقطـة    إلى ٤٠٢ومن النقطة  بعالية) أ(الفقرة  فيشرق الخط المبين  المنطقة الواقعة

فلسطين ، حـدود   -جنوب فلسطين بخط مستقيم يمتد لنصف المسافة الواقعة بين حدود مصر 
  . فلسطين  -شرق األردن 

بالواليات المتحدة ورئيس أركان حـرب هيئـة    البحريبريجادير جنرال وليم رايلى بالسالح 
   ١٩٤٩فبراير سنة  ٢٤ فيعلى الهدنة التابعة لألمم المتحدة رودس األشراف 

  
  الملحق الثالث

  : تعريف القوات الدفاعية 
  : القوات البرية : أوال 

  : ال تتجاوز  - ١
ضابط ورتب أخرى ومكونة ممـا ال يزيـد    ٨٠٠كتائب مشاه ،ال يزيد كل منها على  ٣) أ ( 

  : عن 
 -بنادق مـدافع ماكينـة خفيفـة    ( ألسلحة الصغيرة العادية سرايا مشاة مع مهماتها من ا - ١

  ). لوريات -بنادق مضادة للدبابات  -" بوصة ٢"مدافع هاون خفيفة  -مدافع ماكينة صغيرة 
مدافع هاون ال تزيد عن  ٦مدافع ماكينة متوسطة ،  ٦سرية معاونة ال يزيد تسليحها عن  - ٢
  . رطل ٦عن مدافع مضادة للدبابات ال تزيد  ٤بوصة،  ٣
  . سرية برئاسة - ٣
  . رطل ٢٥مدافع ميدان ال تزيد عن  ٨بطارية مكونة من  ١) ب(
  . ملليمتر ٤٠مدافع مضادة للطائرات ال تزيد عن  ٨بطارية مكونة من  ١) جـ(
  :يأتيال يدخل ضمن القوات الدفاعية ما  - ٢
مصفحات نصف الجنزيـر  المدرعات مثل الدبابات والعربات المصفحة وحامالت البرن وال) أ(

  .عربات قتال مصفحة أخرى أيوالجرارات أو 
 ١) ب( ١). ٢ - ١(الفقـرات أ   فـي جميع األسلحة المعاونة والوحدات خالف المبينـة  ) ب(
  . بعاليه ) جـ(
  . توضع وتحدد بواسطة اللجنة المختلطة للهدنة ةلخارطوحدات الخدمة تكون مطابقة  - ٣

  



  : القوات الجوية: ثانيا
  :يسمح بوجود قوات دفاعية بها تراعى الشروط اآلتية بالنسبة للقوات الجوية التيالمناطق  في
  .مطارات حربية أو ممرات أو أراضى نزول أو تجهيزات بأيال يحتفظ  - ١
  . الحاالت االضطرارية في إالال تصعد أو تهبط أية طائرات  - ٢
  

  : القوات البحرية: ثالثا
يصرح فيها بوجـود قـوات دفاعيـة وال يصـرح      التيالمناطق  في ال تنشأ أية قاعدة بحرية

  . المجاورة اإلقليميةللبوارج أو المراكب البحرية أن تدخل المياه 
خالل  فيستبقى فيها قوات دفاعية فقط يتم التخفيض الالزم للقوات  التيوفى المناطق : رابعا 

  . أربعة أسابيع من تاريخ التوقيع على هذه االتفاقية
   ١٩٤٩فبراير سنة  ٢٤ فيس رود
  . رودس فيالدكتور والترايتان رئيس الوفد االسرائيلى  إلى

  . من رالف بانش نائب الوسيط
العامة من المرغوب فيه أن تؤيدوا علمكـم   اإلسرائيلية -فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية 

  . قرية بير عسلوج في إسرائيليةانه لن تتواجد قوات 
  )  رالف بانش( إمضاء
  .  ١٩٤٩فبراير سنة  ٢٤ فيرودس 

  . الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس  إلى
  . من والترايتان رئيس الوفد االسرائيلى 

العامة أؤيد علمنا بأنه لـن تتواجـد قـوات     اإلسرائيلية -فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية 
  . قرية بير عسلوج  في إسرائيلية

   إمضاء
  ) ان والترايت( 

  .  ١٩٤٩فبراير سنة  ٢٤ فيرودس 
  . رودس  فيالدكتور والترايتان رئيس الوفد االسرائيلى  إلى

العامـة مـن    اإلسرائيلية -من رالف بانش نائب الوسيط فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية 
القوات المصرية بمنطقة الفالوجا المنصـوص   إخالءأثناء  فيالمرغوب أن تؤيدوا علمكم أنه 

 اإلخـالء الفالوجا وعراق المنشية  فيالمادة الثالثة من االتفاقية يباح لالهالى المدنيين  فيليه ع
والذين يرغبون من هؤالء االهالى المدنيين . أيضا مع القوات المصرية اذا ما رغبوا فى ذلك 

 إلـى ه التوج فيالفالوجا وعراق المنشية يباح لهم ذلك والمدنيون الذين يرغبون  فيالبقاء  في



وجميـع هـؤالء المـدنيين    . األمم المتحـدة   وإشرافمنطقة الخليل يمكنهم ذلك تحت حراسة 
  . أشخاصهم ومساكنهم وممتلكاتهم ومتعلقاتهم الخاصة  فيأمن تام  فييكونون 
   إمضاء

  ) رالف بانش ( 
   ١٩٤٩فبراير سنة  ٢٤ فيرودس 

التر ايتان رئيس الوفد االسرائيلى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس من و إلى
  العامة نؤيد علمنا انه  اإلسرائيلية -فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية 

المادة الثالثة من هذا االتفـاق   فيالفالوجا المنصوص عنه  فيالقوات المصرية  إخالءأثناء  في
ما رغبـوا   إذالمصرية مع القوات ا اإلخالءالفالوجا وعراق المنشية  فييباح لالهالى المدنيين 

  . ذلك  في
  االهالى المدنيين يباح لهم ذلك الفالوجا وعراق المنشية من هؤالء  فيالبقاء  فيوالذين يرغبون 

 وإشـراف منطقة الخليل تحت حراسـة   إلىويمكن للذين يرغبون من االهالى المدنيين الذهاب 
أشخاصهم وممتلكاتهم وسـكنهم  األمم المتحدة وجميع هؤالء المدنيين يؤمنون بصفة عامة على 

  . ومتعلقاتهم الشخصية 
 منطقتـي  فـي الذين يختـارون البقـاء    األشخاصمعاملة  فيبالحق  إسرائيلوتحتفظ حكومة 

  . فلسطين كأسرى حرب  فيالقتال  فئاشتركوا  إنهمالفالوجا وعراق المنشية ، ويتحقق 
   إمضاء

  ) والتر ايتان( 
   ١٩٤٩فبراير سنة  ٢٤ فيرودس 

رودس من رالف بانش نائب الوسيط فيمـا   فيالدكتور والتر ايتان رئيس الوفد االسرائيلى  إلى
العامة من المرغوب فيه أن تؤيدوا علمكـم بأنـه    اإلسرائيلية -يختص باتفاق الهدنة المصرية 

 فيوقت بعد التوقيع على هذا االتفاق يمكن بأن تسحب القوات المصرية الموجودة اآلن  أي في
الشخصية وعرباتها عبر الحـدود   وأدواتهاالخليل بجميع أسلحتها ومهماتها  -يت لحم منطقة ب

يحدده  الذيوحراسة األمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر  إشرافالمصرية تحت 
  حرب مراقبة الهدنة التابع لألمم المتحدة بالتشاور مع  أركانرئيس 

  . المختصة  اإلسرائيليةالسلطات 
   إمضاء

  ) رالف بانش ( 
   ١٩٤٩فبراير سنة  ٢٤ فيرودس 

  



  ر ايتان رئيس الوفد االسرائيلى الدكتور رالف بانش نائب الوسيط لفلسطين برودس من والت إلى
وقت بعد التوقيـع   أي في بأنهالعامة أؤيد علمنا  اإلسرائيليةفيما يختص باتفاق الهدنة المصرية 

 -منطقـة بيـت لحـم     فيالمصرية الموجودة اآلن على هذا االتفاق يمكن أن تسحب القوات 
الشخصية وعرباتها عبر الحـدود المصـرية تحـت     وأدواتهاومهماتها  أسلحتهاالخليل بجميع 

 أركـان يحدده رئيس  الذيوحراسة األمم المتحدة بصفة مطلقة وعن الطريق المباشر  إشراف
  المختصة  اإلسرائيليةت حرب مراقبة الهدنة التابع لألمم المتحدة بالتشاور مع السلطا

   إمضاء
  ) والتر ايتان ( 

  رودس  - المصريالكولونيل سيف الدين رئيس الوفد  إلى
  من رالف بانش نائب الوسيط 

علمكـم   اتؤيدوالعامة من المرغوب فيه أن  اإلسرائيلية -فيما يختص باتفاق الهدنة المصرية 
 -الطريـق حطـة    جـانبي على  قشالقات عسكرية أو أماكن تجمعات تكون موجودة أيبأن 

 فيواقعة  كأنهامتر غرب هذا الطريق تعتبر  مائتيبير سبع أو على بعد ال يتجاوز  -الفالوجا 
  . من هذه االتفاقية الثانيالملحق  فينطاق منطقة الجبهة الشرقية كما هو بين 

  إمضاء
  ) رالف بانش (

   ١٩٤٩فبراير سنة  ٢٤ فيرودس 
  سيط لفلسطين برودس الدكتور رالف بانش الو إلى

  ، ١٩٤٩فبراير سنة  ١٩من الكولونيل سيف الدين ردا على مذكرتكم المؤرخة فى 
قشالقات أو أماكن تجمعات تكون  أييوافق على اعتبار  المصريبان الوفد  بإخطاركمأتشرف 

 ٢٠٠بير سبع وتكون على بعد ال يتجاوز  -الفالوجا  -طريق حطة  جانبيموجودة اآلن على 
الملحق الثاني مـن   فيواقعة ضمن منطقة الجبهة الشرقية المبينة  كأنهارب هذا الطريق متر غ

  .اتفاق الهدنة الموقع عليها اليوم
  
  
  
  
 


