
  بين لبنان وإسرائيل الهدنة اتفاقية
  
الذي يدعوهما  ١٩٤٨سنة ) نوفمبر(تشرين الثاني  ١٦تنفيذا لقرار مجلس األمن الصادر في " 

من ميثاق األمم المتحدة،  ٤٠هدنة تكون كتدبير اضافى مؤقت وفقا للمادة  إلقرارإلى التفاوض 
قـررا القيـام   . في فلسطين النهائيسلم وفى سبيل تسهيل االنتقال من حالة المهادنة إلى حالة ال
 ١٩٤٨سنة ) نوفمبر(تشرين الثاني  ١٦بمفاوضات تتعلق بتنفيذ قرار مجلس األمن المتخذ في 

  .وانتدبا ممثلين مزودين بالصالحيات للمفاوضة ولعقد اتفاق هدنة. وذلك برئاسة األمم المتحدة
مستوفية لجميع الشروط  أنهاالتي وجد وبعد أن تبادل الممثلون الموقعون أدناه وثائق تفويضهم 

  :اآلتية األحكاماتفقوا على 
  

السلم الدائم إلى فلسطين، واعترافا بأهميـة الضـمانات    إعادةفي سبيل تسهيل  :المادة األولى
المبـادئ   يلـي الحربية المقبلة للفريقين أكدت فيما  باألعمالالمتبادلة بهذا الخصوص والمتعلقة 

  :بها الفريقان تقيدا تاما أثناء الهدنةالتالية التي سيتقيد 
بعدم االلتجاء إلى القـوة   القاضيمجلس األمن  أمريحترم الفريقان بعد اآلن احتراما دقيقا  - ١

  .العسكرية في تسوية المسألة الفلسطينية
 بـأي من الفريقين ولن تضع خطة للقيـام   أليلن تقوم القوات المسلحة في البر والبحر  - ٢

د المدنيين أو القوات المسلحة التابعين للفريق اآلخر، كما أنها لن تهـدد بمثـل   ض عدائيعمل 
  .هذا العمل

يحترم احتراما كليا حق كل فريق في أن يكون آمنا وبعيدا عن كل خشية مـن مهاجمـة    - ٣
  .قوات الفريق الثاني المسلحة

ي سبيل تصفية النزاع الهدنة بين القوات المسلحة للفريقين كمرحلة ضرورية ف إقامةتقبل  - ٤
  .السلم إلى فلسطين وإعادةالمسلح 

  
تشـرين   ١٦أما فيما يتعلق بصورة خاصة بتنفيذ قرار مجلس األمـن بتـاريخ    :المادة الثانية

  :والمبادئ التالية األهداففتؤكد ) ١٩٤٨نوفمبر (الثاني 
لتي أمـر بهـا   مدى الهدنة ا سياسيامتياز عسكري أو  أيبأال يكتسب  القاضيالمبدأ  إن - ١

  .مبدأ معترف به األمنمجلس 
يجب أن ال يمس  الحالياالتفاق  أحكامحكم من  أيومن المعترف به من جهة أخرى، أن  - ٢

في أية حال، حقوق الفريقين المتعاقدين أو مطالبهما أو مواقفهما في التسوية السلمية والنهائيـة  
  .دها، هي التي أملت هذه األحكامللمسألة الفلسطينية، إذ أن االعتبارات العسكرية وح



  :المادة الثالثة
 ١٦تقوم بهذا االتفاق، وفقا للمبادئ المنصوص عليها آنفا، ولقرار مجلس األمن بتـاريخ   - ١

  .، هدنة عامة بين قوى الفريقين الحربية في البر والبحر والجو١٩٤٨) نوفمبر(تشرين الثاني 
 ألية والجوية العسـكرية أو شـبه العسـكرية    ال يجوز الى من القوات البرية والبحري - ٢

ضـد القـوى    عـدائي أو  حربيعمل  أيالفريقين بما في ذلك القوى غير النظامية أن تقترف 
العسكرية أو شبه العسكرية للفريق اآلخر، أو ضد مدنيي أرض واقعة تحـت سـلطانه، أو أن   

عين في المـادة الخامسـة   ، الخط الفاصل للهدنة الماألهدافهدف من  أليتتعدى أو أن تجتاز 
من هذا االتفاق، أو أن تدخل أو تتعدى المجال الجوى للفريق اآلخر، أو مياهه اإلقليمية علـى  

  .الساحليمسافة ثالثة أميال من الخط 
من األرض الواقعة تحت سلطة أحد الفـريقين ضـد    عدائيأو  حربيعمل  أيال يوجه  - ٣

  .الفريق اآلخر
  :المادة الرابعة

بر الخط المعين في المادة الخامسة من هذا االتفاق الخط الفاصل للهدنة وهو مخطـط  يعت - ١ 
  )١٩٤٨نوفمبر سنة (تشرين الثاني  ١٦وأغراض قرار مجلس األمن بتاريخ  ألهدافتطبيقا 

من الخط الفاصل للهدنة، هو وضع خط، اليجوز للقـوى العسـكرية    الرئيسيالهدف  إن - ٢
وقوانين القوى العسكرية للفريقين، التـي تحظـر    أحكام إن. قالتهاللفريقين أن تتجاوزه في تن

على المدنيين اجتياز خطوط القتال أو دخول منطقة واقعة بين الخطـوط، تظـل موضـوعه    
موضع التنفيذ بعد توقيع هذا االتفاق فيما يتعلق بالخط الفاصل للهدنـة المعـين فـي المـادة     

  .الخامسة
  :المادة الخامسة

  .الفاصل للهدنة الحدود الدولية بين لبنان وفلسطين يتبع الخط - ١
ال يكون في منطقة الخط الفاصل للهدنة من القوى العسكرية للفريقين، سـوى العناصـر    - ٢

يجرى سحب القوى للخـط الفاصـل للهدنـة    . على ذلك ملحق هذا االتفاق ينصالدفاعية كما 
مـن تـاريخ توقيـع هـذا      أيامعشرة  وتخفيضها لعناصر دفاعية وفقا للفقرة السابقة في خالل

  .االتفاق
، وتنظيـف المنـاطق المزروعـة    األلغـام ويجرى في نفس المهلة تنظيف الطرقات من  - ٣

  .األلغامالتي يخليها كل من الفريقين، وكذلك تبادل تسليم تصاميم حقول  باأللغام
  

ن في هذا االتفـاق،  يجرى تبادل أسرى الحرب المعتقلين من قبل أحد الفريقي :المادة السادسة
  :والمنتمين إلى القوى العسكرية النظامية أو غير النظامية للفريق اآلخر على الطريقة التالية



يجرى تبادل أسرى الحرب بصورة تامة تحت أشراف ومراقبة األمم المتحـدة ويجـرى    - ١
  .وعشرين ساعة التي تتبع توقيع هذا االتفاق األربعذلك في رأس الناقورة خالل 

ويدخل في هذا التبادل أسرى الحرب الذين يالحقون قضائيا، والذين حوكمـوا ألسـباب    - ٢
  .جنائية أو غيرها

كل األشياء الخاصة كاألموال والرسائل والوثائق وأوراق الهوية وغيرها مـن األشـياء    - ٣
الشخصية مهما كان نوعها ترد ألصحابها من أسرى الحرب المتبادلين، وفى حالـة الوفـاة أو   

  .إليهالفرار ترد لفريق القوى العسكرية الذي ينتمون 
كل المسائل التي لم ينص على تسويتها في هذا االتفاق تحل وفقا لمبادئ االتفاق الـدولي   - ٤

  .١٩٢٩سنة ) يوليو(تموز  ٢٧المتعلق بمعاملة أسرى الحرب، الموقع في جنيف في 
لهدنة المشتركة المنشأة بموجب المادة السابعة من هـذا االتفـاق مسـئولية    تتولى لجنة ا - ٥

العثور على األشخاص المتوارين عسكريين أو مدنيين في المناطق الواقعة تحت مراقبة أحـد  
ويتعهد كل فريق بأن يقدم للجنة معاونته التامة والكاملة . الفريقين، وذلك لتيسير سرعة تبادلهم

  .ةفي تحقيق هذه المهم
  

  :المادة السابعة
تشرف على تنفيذ أحكام هذا االتفاق لجنة الهدنة المشتركة المؤلفة من خمسـة أعضـاء    - ١

وينتدب كل فريق في هذا االتفاق ممثلين في اللجنة، ويتولى رئاستها رئـيس أركـان حـرب    
ظمة بعد هذه المن مراقبيالمتحدة، أو ضابط أعلى يختار من بين  لألمممنظمة مراقبة المهادنة 

  .استشارة الفريقين
المطلة تكونـان مركـزا للجنـة الهدنـة      وشماليالحدود اللبنانية في الناقورة  نقطتيإن  - ٢

  .تجتمع هذه اللجنة في األماكن والتواريخ التي تراها ضرورية للقيام بمهمتها. المختلط
ركان حرب منظمـة  يلتئم االجتماع األول للجنة الهدنة المشتركة بناء على دعوة رئيس أ - ٣

  .األمم المتحدة لمراقبة الهدنة، وعلى األكثر في مدة أسبوع بعد توقيع هذا االتفاق
وان لـم  . بقدر المسـتطاع  اإلجماعتتخذ قرارات لجنة الهدنة المشتركة على أساس مبدأ  - ٤

  .اللجنة الحاضرين والمقترعين أعضاء، فتتخذ القرارات بأكثرية أصوات اإلجماعيحصل 
 رسميبعد أشعار  إالوال تلتئم اجتماعاتها  - الداخليضع لجنة الهدنة المشتركة نظامها ت - ٥

  .لالجتماع القانونيمن الرئيس لألعضاء، وان أكثرية األعضاء تؤلف النصاب 
يؤخـذ   أنللجنة الحق في استخدام ما تراه ضروريا من مراقبين للقيام بمهمتها ويمكـن   - ٦

ات العسكرية للفريقين أو من الهيئة العسكرية التابعة لمنظمة األمم هؤالء المراقبون من المنظم
المتحدة لمراقبة الهدنة أو من هذه وتلك وفى حالة استخدام مراقبين من منظمة األمم المتحـدة  



. فان هؤالء المراقبين يبقون تحت قيادة رئيس أركان حرب منظمة األمم المتحدة لمراقبة الهدنة
األمم المتحـدة الملحقـين بلجنـة الهدنـة      بمراقبيأو الفردية التي تتعلق  التغييرات العامة إن

المشتركة تبقى خاضعة لموافقة رئيس أركان الحرب أو ممثلة في اللجنة إذا كان هذا األخيـر  
  .يرأسها

تحول االعتراضات أو الشكاوى المتعلقة بتطبيق هذا االتفاق والمقدمة من أحد الفـريقين   - ٧
تتخذ اللجنة بشأن هذه االعتراضـات أو الشـكاوى   . ة المشتركة بواسطة رئيسهاإلى لجنة الهدن

التي تراها مناسبة لحل عادل ومرض لكل الطرفين، مسـتعملة لهـذه الغايـة     اإلجراءاتكل 
  .وسائل المالحظة والمراقبة التي لديها

) ١(تين عندما يشكل تفسير معنى تدبير خاص من هذا االتفاق، ماعـدا المقدمـة والمـاد    - ٨
فان رأى اللجنة هو الفاصل، ومن وقت آلخر، يمكن للجنة، عندما ترغب أو عندما تلـح  ) ٢(و

  .توصى الفريقين ببعض التعديالت على تدابير هذا االتفاق إنالحاجة 
تقدم لجنة الهدنة المشتركة للفريقين تقارير عن نشاطها كلما رأت حاجة إلى ذلك ترسـل   - ٩

المتحدة إليداعها السلطة المختصة في األمـم   لألممإلى السكرتير العام نسخة من هذه التقارير 
  .المتحدة

يتمتع أعضاء اللجنة ومراقبوها في المنطقة التي ينطبق عليها هذا االتفاق بحرية التنقـل   -١٠
فيما عدا الحاالت التي تتخذ اللجنـة فيهـا قراراتهـا     إالوالولوج التي تراها اللجنة ضرورية 

  .األمم المتحدة مراقبيحيث يسمح فقط باستخدام باألكثرية 
يتحمل كل من الفريقين الموقعين على هذا االتفاق بصورة متسـاوية، نفقـات اللجنـة     - ١١

  .األمم المتحدة مراقبيباستثناء نفقات 
  

  :المادة الثامنة
  .ويوضع موضع التنفيذ منذ توقيعه لإلبرامال يخضع هذا االتفاق  -١
 ١٦اق، الذي جرى التفاوض والتعاقد بشأنه وفقا لقرار مجلس األمن بتاريخ يبقى هذا االتف -٢

تهديد السـالم فـي فلسـطين     إلزالةالذي يدعو إلى عقد هدنة  ١٩٤٨) نوفمبر(تشرين الثاني 
وتسهيل االنتقال من حالة المهادنة إلى حالة السالم الدائم في فلسطين، موضـع التنفيـذ حتـى    

  .ى، مع التحفظ الوارد في الفقرة الثالثة من هذه المادةيتوصل الطرفان إلى حل سلم
، أحكامـه من  أييعيد النظر فيه أو في  إنيحق للفريقين في هذا االتفاق باالتفاق المتبادل،  -٣

وفى حالة عدم االتفـاق  ) ٣(و) ١(أو أن يوقفا تنفيذ أي منه في أي وقت كان، ماعدا المادتين 
من الفريقين أن يطلب  أليطبيقه ابتداء من تاريخ توقيعه، يحق المتبادل، وبعد انتهاء سنة من ت

الـدرس أو   إلعادةالفريقين إلى عقد مؤتمر  ممثلييدعو  أنالمتحدة  لألممإلى السكرتير العام 



كمـا أن  ) ٣(و) ١(من أحكام هذا االتفاق باستثناء المـادتين   أيالنظر أو توقيف تطبيق  إعادة
  .ارى لكال الفريقيناالشتراك في هذا المؤتمر اجب

في الفقرة الثالثة من هذه المادة عن اتفاق لحل النزاع لكل  إليهأن لم يسفر المؤتمر المشار  -٤
من الفريقين الحق في تقديم القضية إلى مجلس أمن األمم المتحدة ليعفيه من التزاماتـه نظـرا   

  .فلسطين لكون هذا االتفاق عقد بناء على تدخل مجلس األمن لتوطيد السالم في
توقع هذه االتفاقية من خمس نسخ يحتفظ كل فريق بنسخة منها وترسـل نسـختان إلـى     -٥

السكرتير العام لألمم المتحدة إليداعهما مجلس األمن ولجنة التوفيق لفلسطين ويسـلم للوسـيط   
  ."١٩٤٩) مارس(آذار  ٢٣حرر ووقع في رأس الناقورة في . بالوكالة الفلسطينية نسخة منه

  
 


