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  اتفاق هدنة بين مصر وإسرائيل
  )ترجمة عن النص اإلجنليزي(

  
 (1)1949) شباط(فبراير  24

  مقدمة
    الفريقين يف هذا االتفاق، إن

الذي دعاهما، كتدبير  1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16استجابة منهما إىل قرار جملس األمن الصادر يف 
تحدة، وألجل تسهيل االنتقال من املهادنة احلالية إىل سلم من ميثاق األمم امل 40إضايف موقت بمقتضى املادة 

دائم يف فلسطين، إىل التفاوض لعقد هدنة، وحيث أنهما قررا الدخول يف مفاوضات برئاسة األمم املتحدة بصدد 
، وعينا ممثلين معتمدين للمفاوضة 1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16و  4تنفيذ قراري جملس األمن الصادرين يف 

    .قد اتفاق هدنةوع
فإن املمثلين املوقعين أدناه، بمقتضى الصالحية الكاملة املسندة إليهم، كل من حكومته، اتفقوا على 

  :األحكام التالية
  
  :املادة األوىل  

يف سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إىل فلسطين، واعترافاً بما للضمانات املتبادلة حول العمليات العسكرية 
قين من أهمية يف هذا الشأن، يؤكد هذا االتفاق املبادئ التالية التي ينبغي على كال الفريقين التقيد املقبلة للفري

    :ها تقيداً تاماً أثناء الهدنةب
يجب على الفريقين كليهما من اآلن فصاعداً أن يحترما بكل أمانة توصية جملس األمن بعدم   )1(

    .لفلسطينيةاللجوء إىل القوة العسكرية يف تسوية القضية ا
ال يجوز للقوات املسلحة البرية أو البحرية أو اجلوية التابعة ألي من الفريقين القيام بأي عمل   )2(

" التخطيط"عدواين أو التخطيط له أو التهديد به ضد شعب الفريق اآلخر أو قواته املسلحة، مع العلم بأن عبارة 
    .اد الذي جتريه القيادات يف املنظمات العسكرية عموماًاملستعملة يف هذا السياق ال تتناول التخطيط  املعت

يحترم احتراماً تاماً حق كل من الفريقين يف أمنه واطمئنانه إىل عدم الهجوم عليه من جانب   )3(
    .القوات املسلحة التابعة للفريق اآلخر

النزاع املسلح  تعتبر إقامة هدنة بين قوات الفريقين املسلحة خطوة ال بد منها يف سبيل تصفية  )4(
 .وإعادة السلم إىل فلسطين

  
  :املادة الثانية

تشرين (نوفمبر  16و  4تطبيقاً للمبادئ الواردة أعاله ولقراري جملس األمن الصادرين يف   )1(
    .، أقرت بهذا االعتراف هدنة عامة بين القوات املسلحة البرية والبحرية واجلوية للفريقين1948) الثاين

فئة من القوات البرية أو البحرية أو اجلوية، العسكرية أو شبه العسكرية، التابعة  ال يجوز ألية  )2(
ألي من الفريقين، بما يف ذلك القوات غير النظامية، أن ترتكب أي عمل حربي أو عدائي ضد قوات الفريق اآلخر 

خر، وال يجوز لها ألي غرض العسكرية أو شبه العسكرية، أو ضد املدنيين يف األراضي التي يسيطر عليها الفريق اآل
كان أن تتخطى أو تعبر خط الهدنة املبين يف املادة السادسة من هذا االتفاق إال كما نصت عليه املادة الثالثة من 
هذا االتفاق، وال أن تتعدى احلدود الدولية، وال أن تدخل أو تعبر اجملال اجلوي التابع للفريق اآلخر أو املياه الواقعة 

 .ميال من اخلط الساحلي التابع للفريق اآلخرضمن ثالثة أ
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  :املادة الثالثة

ويف سبيل تطبيق قرار  1948) تشرين الثاين(نوفمبر  4تنفيذاً لقرار جملس األمن الصادر يف   )1(
    .، تسحب القوات العسكرية املصرية من منطقة الفالوجة1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16جملس األمن الصادر يف 

يف اليوم الذي يلي اليوم التايل لتاريخ توقيع هذا االتفاق، وذلك يف الساعة  االنسحابهذا  يبدأ  )2(
    .بتوقيت جرينتش، إىل ما وراء احلدود املصرية الفلسطينية 0500

بهذا  1حتت إشراف األمم املتحدة ووفقاً خلطة االنسحاب املبينة يف امللحق  االنسحابيجري   )3(
  .االتفاق
        

  :رابعةاملادة ال
) تشرين الثاين(نوفمبر  16و  4مع اإلشارة بشكل خاص إىل تنفيذ قراري جملس األمن الصادرين يف 

    :، يؤكد هذا االتفاق املبادئ والغايات التالية1948
يُعترف بمبدأ عدم كسب أية ميزة عسكرية أو سياسية من جراء املهادنة التي أمر بها جملس   )1(

    .األمن
بأن غايات الهدنة األساسية وروحها ال يمكن أن تتحقق بالعودة إىل املواقع  ويُعترف أيضاً  )2(

العسكرية احملتلة سابقاً، أو بتغيير املواقع احملتلة اآلن إال بحسب ما هو منصوص عليه صراحة يف هذا االتفاق، أو 
    .عند توقيع هذا االتفاقبتقدم القوات العسكرية التابعة ألي من الفريقين إىل ما وراء املواقع التي حتتلها 

ويُعترف أيضاً بأنه يجوز لكل من الفريقين إثبات حقوقه أو مطالبه أو مصاحله ذات الصفات   )3(
غير العسكرية يف املنطقة الفلسطينية التي يشملها هذا االتفاق، وأن هذه احلقوق واملطالب واملصالح، التي 

ويؤكد على أنه . خضع بمطلق إرادة الفريقين لتسوية الحقةاستثنيت من مفاوضات الهدنة باالتفاق املتبادل، ت
ليست الغاية من هذا االتفاق اقرار أية حقوق أو مطالب أو مصالح إقليمية أو ائتمانية أو غيرها قد يطالب بها أي 

و تقويتها من الفريقين يف املنطقة الفلسطينية املشمولة بهذا االتفاق أو أي جزء أو موقع منها، وال االعتراف بها أ
أو إضعافها أو نسخها، بأي شكل من األشكال، سواء أكانت مثل هذه احلقوق أو املطالب أو املصالح املطالب بها 

تشرين (نوفمبر  13ومذكرة  1948) تشرين الثاين(نوفمبر  4مستمدة من قرارات جملس األمن، بما فيها قرار 
حكام هذا االتفاق خاضعة لالعتبارات اإن . صدر آخراخلاصة بتنفيذ ذلك القرار، أو من أي م 1948) الثاين

 .العسكرية وحدها وال تعتبر نافذة إال طوال مدة الهدنة
  

  :املادة اخلامسة
ويحدد طبقاً للغاية » خط الهدنة«يسمى اخلط املوصوف يف املادة السادسة من هذا االتفاق   )1(

    .1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16و  4 والقصد اللذين ينطوي عليهما قرارا جملس األمن الصادران يف
ال يجوز أن يفسر خط الهدنة بأي معنى من املعاين بأنه حد سياسي أو إقليمي، وقد جرى   )2(

حتديده دون أي مساس بحقوق أي من فريقي الهدنة أو مطالبه أو مواقفه يف ما يتعلق بالتسوية النهائية لقضية 
    .فلسطين
خط الهدنة هي حتديد اخلط الذي ال يجوز أن تتخطاه القوات املسلحة إن الغاية األساسية من   )3(

 .التابعة لكل من الفريقين إال بحسب ما نصت عليه املادة الثالثة من هذا االتفاق
إن تعليمات قوات الفريقين املسلحة وأنظمتها التي حترم على املدنيين اجتياز خطوط القتال أو   )4(

ه اخلطوط تبقى سارية بعد توقيع هذا االتفاق، وذلك بالنسبة إىل خط الهدنة احملدد دخول املنطقة الواقعة بين هذ
 .يف املادة السادسة
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  :املادة السادسة
نوفمبر  13من مذكرة ) 1(ب  2رفح يكون خط الهدنة كما هو حمدد يف البند  –يف منطقة غزة   )1(

، أي خطا من 1948) تشرين الثاين(نوفمبر  4حول تطبيق قرار جملس األمن الصادر يف  1948) تشرين الثاين(
 3اجملدل إىل نقطة تبعد  –الساحل عند مصب وادي احلسي يف جتاه شرقي عبر دير سنيد قاطعاً طريق غزة 

اجملدل ثم يستمر كذلك إىل  –كيلومترات إىل الشرق من الطريق املذكور، ثم يتجه جنوباً يف موازاة طريق غزة 
    .احلدود املصرية

جوز للقوات املصرية داخل هذا اخلط أن تتخطى مواقعها احلالية يف أي مكان، ويشمل ذلك ال ي  )2(
بيت خانون واملنطقة احمليطة بها التي يجب سحب القوات اإلسرائيلية منها إىل الشمال من خط الهدنة، وكل موقع 

    .3، كما هو مبين يف البند آخر داخل اخلط احملدد يف البند األول أعاله يجب إخالؤه من القوات اإلسرائيلية
يمكن االحتفاظ بمواقع أمامية إسرائيلية يحدد كل منها بفصيل واحد يف هذه املنطقة يف   )3(

إىل اجلنوب  700، النقطة )10751090خط الهاجرة (دير سنيد على اجلانب الشمايل من الوادي : النقاط التالية
خط الهاجرة (، تل جمه )09870924خط الهاجرة (بريت ، مقالع الك)10500982خط الهاجرة (الغربي من سعد 

خط (يخلى املوقع األمامي اإلسرائيلي عند املقبرة ). 09320821خط الهاجرة (، وخربة املعين )09720887
ويخلى املوقع األمامي . يف اليوم الذي يلي اليوم التايل لتاريخ توقيع هذا االتفاق) 08160723الهاجرة 

يف موعد ال يتجاوز أربعة أسابيع من اليوم الذي يلي تاريخ ) 10451017خط الهاجرة ( 79 اإلسرائيلي عند التل
وبعد إخالء املوقعين األماميين املذكورين أعاله، يمكن إنشاء موقعين أماميين إسرائيليين . توقيع هذا االتفاق

    .إىل الشرق من خط الهدنة الواقع 79وعند نقطة تقع إىل الشرق من التل  08360700جديدين عند خط الهاجرة 
يف منطقة بيت حلم واخلليل، حيثما وجدت مواقع حتتلها القوات املصرية، تطبق احكام هذا   )4(

االتفاق على قوات الفريقين كليهما يف كل موقع، سوى أن حتديد خط الهدنة والترتيبات املتبادلة لسحب القوات 
ريقان، يف الوقت الذي يجري فيه عقد اتفاق هدنة يشمل القوات وتخفيضها يجب أن تتم بالطريقة التي يقررها الف

 .العسكرية املوجودة يف تلك املنطقة وغير التابعة لفريقي هذا االتفاق، أو يف موعد أقرب منه إذا شاء الفريقان ذلك
    

  :املادة السابعة
واقع قوات يعترف فريقا هذا االتفاق أنه يف بعض قطاعات املنطقة املشمولة يجعل قرب م  )1(

تابعة لفريق ثالث غير مشمول بهذا االتفاق من املتعذر عملياً تطبيق جميع أحكام االتفاق تطبيقاً تاماً يف هذه 
لذلك، ولهذا السبب وحده، وحتى يعقد اتفاق هدنة بدال من املهادنة احلالية مع ذلك الفريق الثالث، فإن . القطاعات

قوات وانسحابها من اجلانبين تطبق على اجلبهة الغربية وحدها، ال على أحكام هذا االتفاق املتعلقة بتخفيض ال
    .اجلبهة الشرقية

تكون املناطق التي تؤلف اجلبهتين الغربية والشرقية كما يحددها رئيس أركان هيئة مراقبة   )2(
كري املاضي أو والنشاط العس) بعضاً(الهدنة التابعة لألمم املتحدة على أساس توزيع القوات يف مقابلة بعضها 

بهذا  2وهذا التحديد للجبهتين الغربية والشرقية مبين يف امللحق . احتمال حصوله يف املستقبل يف املنطقة
    .االتفاق
يف منطقة اجلبهة الغربية الواقعة حتت السيطرة املصرية ال يمكن االحتفاظ إال بقوات دفاع   )3(
أبو  –هذه املنطقة إىل نقطة أو نقاط ال تتعدى العريش ويجب سحب جميع القوات املصرية األخرى من . مصرية

    .عجيلة شرقاً
يف منطقة اجلبهة الغربية الواقعة حتت السيطرة اإلسرائيلية، ال يمكن االحتفاظ إال بقوات دفاع   )4(

 ويجب سحب جميع القوات اإلسرائيلية األخرى من هذه املنطقة إىل نقطة أو. إسرائيلية تتمركز يف املستعمرات
حول تطبيق قرار  1948) تشرين الثاين(نوفمبر  13أ من مذكرة  2نقاط واقعة إىل الشمال من اخلط احملدد يف البند 

    .1948) تشرين الثاين(نوفمبر  4جملس األمن الصادر يف 
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بهذا  3أعاله كما هي حمددة يف امللحق  4و  3تكون قوات الدفاع املشار إليها يف البندين   )5(
 .االتفاق

  
  :ادة الثامنةامل

من هذه  2جترد من السالح املنطقة التي تشمل قرية العوجا وجوارها كما هي حمددة يف البند   )1(
ويكون رئيس جلنة الهدنة املشتركة . املادة، ويحظر حظراً تاماً وجود أية قوات مسلحة مصرية أو إسرائيلية فيها

األمم املتحدة امللحقون باللجنة مسؤولين عن تأكيد تنفيذ  املشكلة وفقاً للمادة العاشرة من هذا االتفاق ومراقبو
    .هذا البند تنفيذاً تاماً

من نقطة واقعة على احلدود املصرية الفلسطينية : حتدد املنطقة اجملردة من السالح كما يلي  )2(
هاجرة خط ال(كيلومترات إىل الشمال الغربي من تقاطع طريق رفح العوجا وخط احلدود ) 5(على بعد خمسة 

ثم جنوباً غربياً إىل نقطة واقعة على ) 09650414خط الهاجرة (، جنوباً شرقياً إىل خشم املمدود )08750468
كيلومترات إىل اجلنوب الشرقي من تقاطع اخلطوط احلديدية ) 5(احلدود املصرية الفلسطينية على بعد خمسة 

اجتاه شمايل غربي على طول خط احلدود ومنها يرتد يف ) 09950145خط الهاجرة (القديمة وخط احلدود 
    .املصرية الفلسطينية إىل نقطة االبتداء

على اجلانب املصري من خط احلدود جتاه منطقة العوجا ال يجوز ألية مواقع دفاعية مصرية   )3(
    .أن تكون أقرب إىل العوجا من القصيمة وأبو عجيله

م طريق طابه القصيمة العوجا بقصد دخول ال يجوز ألية قوات عسكرية على اإلطالق أن تستخد  )4(
    .فلسطين
إن حتركات القوات املسلحة التابعة ألي من فريقي هذا االتفاق إىل أي جزء من املنطقة احملددة   )5(

من هذه املادة ألي غرض من األغراض، أو عدم تقيد أي من الفريقين بأي من األحكام األخرى الواردة  2يف البند 
 .شكل عندما يثبتها ممثلو األمم املتحدة خرقاً صريحاً لهذا االتفاقيف هذه املادة، ت

  
  :املادة التاسعة

يجري تبادل جميع أسرى احلرب الذين يحتجزهم أي من الفريقين والتابعين للقوات املسلحة النظامية أو 
    :غير النظامية للفريق اآلخر كما يلي

يبدأ التبادل . حدة ومراقبتها يف جميع املراحليجري تبادل أسرى احلرب حتت إشراف األمم املت  )1(
لدى توقيع هذا . خالل عشرة أيام تلي توقيع هذا االتفاق، ويتم يف موعد ال يتجاوز واحداً وعشرين يوماً تلي ذلك

االتفاق، على رئيس جلنة الهدنة املشتركة املؤلفة وفقاً ألحكام املادة العاشرة من هذا االتفاق، بالتشاور مع 
ات العسكرية اخملتصة التابعة للفريقين، أن يضع خطة لتبادل أسرى احلرب خالل املهلة احملددة أعاله، السلط

    .معينا تاريخ التبادل واألماكن التي يجري فيها وجميع التفاصيل األخرى ذات العالقة باملوضوع
حقهم أحكام يشمل تبادل األسرى هذا أسرى احلرب املالحقين جزائياً وكذلك الذين صدرت ب  )2(

    .جنائية أو غيرها
ترد إىل أسرى احلرب املتبادلين جميع األشياء ذات االستعمال الشخصي واألشياء القيمة   )3(

والرسائل والوثائق ومستندات الهوية وسواها من األمتعة الشخصية أيا كان نوعها، وإذا كان األسرى قد هربوا أو 
    . قواته املسلحةتوفوا ترد إىل الفريق الذي ينتمي هؤالء إىل

جميع الشؤون التي مل يرد عليها نص صريح يف هذا االتفاق تقرر وفقًا للمبادئ الواردة يف   )4(
 .1929) تموز(يوليو  27االتفاقية الدولية املتعلقة بمعاملة أسرى احلرب واملوقعة يف جنيف يف 

من هذا االتفاق مسؤولية تتوىل جلنة الهدنة املشتركة املنصوص عليها يف املادة العاشرة   )5(
البحث عن املفقودين، من عسكريين ومدنيين، داخل املناطق التي يسيطر عليها كل من الفريقين، وذلك لتسهيل 

 .ويتعهد كل فريق بأن يبذل للجنة كل تعاون ومساعدة يف القيام بهذه املهمة. تبادلهم على وجه السرعة
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  :املادة العاشرة
هذا االتفاق جلنة هدنة مشتركة تتألف من سبعة أعضاء يعين ثالثة  تشرف على تنفيذ أحكام  )1(

هذا االتفاق، ويكون رئيسها رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة أو أحد  يمنهم كل من فريق
    .هذا االتفاقكبار الضباط من هيئة املراقبين يف تلك املنظمة يعينه رئيس األركان املذكور بعد التشاور مع فريقي 

يكون مقر جلنة الهدنة املشتركة يف العوجا، وجتتمع اللجنة يف األماكن واألوقات التي تراها   )2(
    .ضرورية لتصريف أعمالها بصورة فعالة

تعقد جلنة الهدنة املشتركة اجتماعها األول بدعوة من رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة   )3(
    .يتجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ توقيع هذا االتفاق لألمم املتحدة يف موعد ال

وإال، اتخذت القرارات بأكثرية . تكون قرارات جلنة الهدنة املشتركة باإلجماع كلما تيسر ذلك  )4(
ويف املسائل التي تنطوي على تقرير مبدأ يلجأ إىل جلنة خاصة . أصوات أعضاء اللجنة احلاضرين املقترعين

ن هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة وعضو واحد من كل من الوفدين املصري تتألف من رئيس أركا
واإلسرائيلي إىل مؤتمر الهدنة يف رودس أو غيره من كبار الضباط، وتكون قرارات هذه اللجنة اخلاصة نهائية يف 

واحد من تاريخ اتخاذه، يعتبر وإذا مل يستأنف قرار اتخذته جلنة الهدنة املشتركة خالل أسبوع . جميع هذه املسائل
تقدم طلبات االستئناف إىل اللجنة اخلاصة بواسطة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة . ذلك القرار نهائياً

    .لألمم املتحدة، الذي يدعو اللجنة اخلاصة إىل االجتماع يف أقرب موعد ممكن
وال جتتمع إال بناء على دعوة . تتبعهاتضع جلنة الهدنة املشتركة القواعد اإلجرائية التي   )5(

    .ويكتمل النصاب بحضور أكثرية أعضائها. يوجهها رئيسها إىل األعضاء حسب األصول
تكون للجنة سلطة استخدام مراقبين من بين املنظمات العسكرية التابعة للفريقين أو من   )6(

جلهتين، بالعدد الذي يعتبر ضرورياً للقيام عسكريي هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة، أو من كلتا ا
ت قيادة رئيس أركان هيئة ويف حالة استخدام مراقبي األمم املتحدة لهذه الغاية فإنهم يظلون حت. بمهماتها

أما املهمات ذات الطابع العام أو اخلاص التي تسند إىل مراقبي األمم املتحدة . مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة
امللحقين بلجنة الهدنة املشتركة فتكون خاضعة ملوافقة رئيس أركان األمم املتحدة أو ممثله املعين يف اللجنة، 

    .ئاستهاأيهما كان متولياً ر
حتال بشكل فوري املطالب أو الشكاوى التي يتقدم بها أي من الفريقين واملتعلقة بتطبيق هذا   )7(

تتخذ اللجنة بشأن جميع هذه املطالب أو الشكاوى، اإلجراءات . االتفاق إىل جلنة الهدنة املشتركة بواسطة رئيسها
لديها، بغية الوصول إىل تسوية عادلة مقبولة لدى  التي تراها مناسبة، وذلك بواسطة أجهزة املراقبة والتحقيق

    .الفريقين
إذا اختلف، على تفسير معنى بند معين من بنود هذا االتفاق يُعمل بتفسير اللجنة، مع االحتفاظ   )8(

ويجوز للجنة، بمحض تقديرها وكلما دعت احلاجة، أن تقترح . أعاله 4بحق االستئناف املنصوص عليه يف البند 
    .يقين من وقت إىل آخر تعديالت يف أحكام هذا االتفاقعلى الفر
وترسل . ترفع جلنة الهدنة املشتركة إىل كال الفريقين تقارير عن أعمالها كلما رأت ذلك ضرورياً  )9(

صورة عن كل من هذه التقارير إىل األمين العام لألمم املتحدة إلحالتها إىل اإلدارة أو الوكالة اخملتصة يف األمم 
    .دةاملتح

يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول يف املنطقة املشمولة بهذا االتفاق إىل   )10(
املدى الذي تراه اللجنة ضروريًا، على أنه يف حالة اتخاذ مقررات كهذه بأكثرية األصوات يستخدم مراقبو األمم 

    .املتحدة وحدهم
مراقبي األمم املتحدة، بين فريقي هذا االتفاق  توزع نفقات اللجنة، غير تلك العائدة إىل  )11(

 .بالتساوي
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  :املادة احلادية عشرة
ال يمس أي بند من بنود هذا االتفاق بأي شكل من األشكال حقوق أي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه يف 

  .التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطين
  

  :املادة الثانية عشرة
    .ق لإلبرام، بل يصبح نافذاً فور التوقيع عليهال يخضع هذا االتفا  )1(
 16حيث أن هذا االتفاق قد جرت فيه املفاوضات وعقد استجابة لقرار جملس األمن الصادر يف   )2(

الذي دعا إىل إقرار الهدنة لدرء اخلطر الذي يهدد السلم يف فلسطين، ولتسهيل االنتقال  1948) تشرين الثاين(نوفمبر 
لية إىل سلم دائم يف فلسطين، فإنه يبقى نافذاً حتى يتم التوصل إىل تسوية سلمية بين الفريقين، من املهادنة احلا

 .من هذه املادة 3باستثناء ما ورد يف البند 
يجوز لفريقي هذا االتفاق بالرضى املتبادل تعديله هو أو أي من أحكامه، ويجوز لهما وقف   )3(

وإذا مل يتوصل إىل رضى متبادل، وبعد أن تكون قد انقضت . نية، يف أي وقتتطبيقه، فيما عدا املادتين األوىل والثا
سنة واحدة على وضع هذا االتفاق موضع التنفيذ من تاريخ توقيعه، يجوز ألي من الفريقين أن يطلب إىل األمين 

ألحكام الواردة يف العام لألمم املتحدة دعوة ممثلي الفريقين إىل مؤتمر غايته مراجعة أو تعديل أو تعليق أي من ا
    .ويكون االشتراك يف مؤتمر كهذا إلزامياً للفريقين. هذا االتفاق باستثناء املادتين األوىل والثانية

من هذه املادة عن حل متفق عليه لنقطة خمتلف  3إذا مل يسفر املؤتمر املشار إليه يف البند   )4(
من التابع لهيئة األمم املتحدة طلباً للحل املنشود على عليها، جاز ألي من الفريقين أن يرفع األمر إىل جملس األ

    .أساس أن هذا االتفاق إنما عقد استجابة لقرار جملس األمن يف سبيل إقرار السلم يف فلسطين
ينسخ هذا االتفاق العام لوقف إطالق النار بين مصر وإسرائيل الذي اشترك فيه الفريقان يف   )5(

    .1949) كانون الثاين(يناير  24
وقع هذا االتفاق على خمس نسخ، يحتفظ كل من الفريقين بنسخة منها، وتسلم نسختان إىل   )6(

ا إىل جملس األمن وإىل جلنة التوفيق التابعة لألمم املتحدة واخلاصة ماألمين العام لألمم املتحدة إلرساله
    .بفلسطين، ونسخة إىل الوسيط لفلسطين بالوكالة

فريقين املتعاقدين هذا االتفاق بحضور وسيط األمم املتحدة يف فلسطين بالوكالة وإثباتاً لذلك وقع ممثلو ال
    .ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة

سنة ألف وتسعمئة وتسع ) شباط(كتب يف رودس، جزيرة رودس، اليونان يف الرابع والعشرين من فبراير 
    .وأربعين

  :ة إسرائيلعن حكوم              :عن حكومة مصر
  )تواقيع(                  )تواقيع(  

  والتر آيتان                 العقيد حممد إبراهيم سيف الدين
  العقيد ييغال يادين              العقيد حممد كامل الرحماين

                        
  إلياس ساسون
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  1امللحق 
  خطة االنسحاب من الفالوجة

  
منطقة الفالوجة إىل نقاط وراء احلدود املصرية يجري سحب القوات املصرية بجميع معداتها العسكرية من 

    :الفلسطينية وفقاً للخطة التالية
بتوقيت جرينتش وتكون  0500يف الساعة  1949) شباط(فبراير  26تبدأ عملية االنسحاب يف   )1(

    .حتت إشراف األمم املتحدة ومراقبتها يف جميع املراحل
ا التدبير، ويف سبيل التقليل من احتمال االحتكاك بالنظر إىل كثرة عدد القوات املشمولة بهذ  )2(

واحلوادث، ولضمان املراقبة الفعالة من جانب األمم املتحدة أثناء عملية االنسحاب، يتم االنسحاب خالل خمسة 
    .أيام من تاريخ تنفيذ خطة االنسحاب

اب، شرط أنه طريقاً لالنسح –رفح  –غزة  –برير  –عراق سويدان  –يستخدم طريق الفالوجة   )3(
إذا تبين أنه ال يمكن سلوك هذا الطريق يف تاريخ االنسحاب، فعلى رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم 

    .املتحدة أن يختار طريقاً آخر بالتشاور مع الفريقين
على القائد العام للقوات املصرية يف فلسطين، قبل الوقت احملدد لالنسحاب بثمان وأربعين   )4(

للموافقة، خطة مفصلة لسحب احلامية املصرية ) أو ممثله(اعة على األقل، أن يقدم إىل رئيس أركان األمم املتحدة س
عدد القوات ومقدار ونوع املعدات التي سيجري سحبها كل يوم، وعدد ونوع : من الفالوجة، على أن تشمل تلك اخلطة

    .د الرحالت الالزمة إلتمام احلركة كل يومالسيارات التي ستستخدم كل يوم يف حركة االنسحاب، وعد
أعاله مبينة على ترتيب أسبقية يف عملية  4تكون اخلطة املفصلة املشار إليها يف الفقرة   )5(

االنسحاب يحدده رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة، وينص، ضمن أمور أخرى، على أنه بعد 
فعالً، تسحب أوالً قوات املشاة بأسلحتها اخلاصة وأمتعتها، وال تسحب املعدات نقل املرضى واجلرحى الذي جرى 

وتعرّف املعدات الثقيلة باملدفعية والسيارات املصفحة والدبابات . الثقيلة إال يف املراحل األخيرة من العملية
ألماكن التي تقصدها، ويف سبيل منع احتمال وقوع احلوادث بعد وصول وحدات املشاة إىل ا. وناقالت مدافع برن

يجري سحب املعدات الثقيلة إىل نقطة يف األراضي املصرية يعينها رئيس أركان األمم املتحدة، وهناك توضع 
كممتلكات مصرية وتبقى حتت حراسة األمم املتحدة وختمها إىل أن يتأكد رئيس األركان من أن الهدنة أصبحت 

 .املصرية اخملتصة نافذة، وحينئذ تسلم هذه املعدات إىل السلطات
غزة أن يبذلوا معونتهم التامة يف  –على السلطات والضباط اإلسرائيليين يف منطقة الفالوجة   )6(

هذه العملية، وهم، مسؤولون عن التأكد من خلو طريق االنسحاب من أية عوائق مهما كان نوعها أثناء حركات 
    .بعيدة عن الطرق املستعملة يف عملية االنسحاباالنسحاب، ومن بقاء القوات اإلسرائيلية أثناء العملية 

يرابط املراقبون العسكريون لألمم املتحدة مع القوات املصرية واإلسرائيلية للتأكد من تقيد   )7(
الفريقين تقيداً تاماً بخطة االنسحاب هذه وبالتعليمات الالحقة التي قد يصدرها رئيس أركان األمم املتحدة بصدد 

ملراقبون العسكريون لألمم املتحدة وحدهم دون سواهم بكل تفتيش قد يكون ضرورياً يف إجراء ويقوم ا. تنفيذها
 .عملية االنسحاب، وتعتبر قراراتهم يف جميع هذه احلاالت نهائية

  
____________________  

  
  2امللحق 

  حتديد اجلبهتين الغربية والشرقية يف فلسطين
  

تي تشمل القوات التابعة لفريقي هذا االتفاق، وكذلك قوات الفريق بناء على االعتبارات العسكرية وحدها ال
  :الثالث يف املنطقة غير املشمولة بهذا االتفاق، يعتبر حتديد اجلبهتين الغربية والشرقية يف فلسطين كما يلي

  
  :اجلبهة الغربية –أ   
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) تشرين الثاين(نوفمبر  13أ من مذكرة  2املنطقة الواقعة إىل اجلنوب والغرب من اخلط احملدد يف البند 
، من نقطة ابتدائها يف الغرب إىل 1948) تشرين الثاين(نوفمبر  4حول تنفيذ قرار جملس األمن الصادر يف  1948

الفالوجة  –ومنها جنوباً على طول الطريق املؤدية إىل طريق حتا  12581196النقطة الواقعة عند خط الهاجرة 
  .402لسبع وتنتهي إىل الشمال من بئر عسلوج عند النطقة بئر ا – 12140823عند خط الهاجرة 

  
  :اجلبهة الشرقية –ب   

إىل أقصى نقطة يف  402أعاله، ومن النقطة » أ « املنطقة الواقعة إىل الشرق من اخلط احملدد يف الفقرة 
 –ود األردنية الفلسطينية وبين احلد –جنوبي فلسطين، بخط مستقيم يدل على نصف املسافة بين احلدود املصرية 

  .الفلسطينية
  

  رايلي. العميد وليام أ) تواقيع(                 
  سالح البحرية األميركية                    
  رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة                    
  التابع لألمم املتحدة                       

____________________  
  

  3امللحق 
  حتديد قوات الدفاع

  :القوات البرية: أوالً 
    :يجب أال تتعدى  )1(

    :من الضباط وسائر الرتب وال تشتمل على أكثر من 800كتائب مشاة، كل كتيبة ال تزيد على  3  . أ
بنادق، رشاشات خفيفة، رشاشات صغيرة، مدافع (سرايا بنادق مع األسلحة املعتادة للمشاة  4 – 1

    ).بنادق مضادة للدبابات أو مدافع صاروخية) من بوصتين مثالً(هاون خفيفة 
مدافع هاون ال تزيد على  6رشاشات متوسطة و  6ال يزيد على سرية مساندة واحدة مسلحة بما  – 2

    .أرطال 6مدافع مضادة للدبابات ال تزيد على  4بوصات، و  3
    .سرية قيادة واحدة – 3

    .رطالً 25مدافع ميدان ال يزيد عيارها على  8بطارية واحدة مؤلفة من     .ب
    .مليمتراً 40مدافع مضادة للطائرات ال يزيد عيارها على  8ؤلفة من بطارية واحدة م    .ج

    : »قوات الدفاع«تستثنى األسلحة التالية من مفهوم عبارة   ) 2(
املصفحات كالدبابات والسيارات املصفحة وناقالت مدافع برن والسيارات نصف اجملنزرة   .أ

    .والشاحنات وغيرها من وسائل النقل املصفحة
) ج) (1(، والبند )ب) (1(، والبند 2) أ) (1(ألسلحة والوحدات املساندة على تلك احملددة يف البند جميع ا  .ب

    .أعاله
  .تستخدم الوحدات اإلدارية وفقاً خلطة تعدها وتوافق عليها جلنة الهدنة املشتركة  )3(

  
  :القوات اجلوية: ثانياً 

  :قيد بالشروط التالية فيما يتعلق بالقوات اجلويةيف املناطق التي يسمح فيها بوجود قوات الدفاع، يجب الت
  .ال يجوز االحتفاظ بأية مطارات عسكرية أو ساحات طيران أو ساحات هبوط أو أية منشآت عسكرية أخرى  )1(
 .ال يجوز قيام أو هبوط أية طائرات عسكرية إال يف احلاالت الطارئة  )2(
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  :القوات البحرية: ثالثاً 
اعد بحرية يف املناطق التي ال يسمح فيها إال بقوات دفاعية، وال يجوز ألية سفن ال يجوز أن تقام أية قو

  .حربية دخول املياه اإلقليمية املالصقة لتلك املناطق
  

  :رابعاً 
يف املناطق التي ال يجوز االحتفاظ فيها إال بقوات دفاعية، يجب أن يتم التخفيض الالزم للقوات خالل 

  .هذا االتفاق أربعة أسابيع من تاريخ توقيع
____________________    

  رسائل ملحقة باتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل
  1949) شباط(فبراير  24رودس يف 

    .الدكتور والتر آيتان رئيس الوفد اإلسرائيلي يف رودس: إىل 
    .بانش، الوسيط بالوكالة. رالف ج: من 

ل نرجو تأكيدكم أنه لن تكون يف قرية بئر عسلوج أية عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائي
  .قوات إسرائيلية

  بانش. رالف ج) توقيع(
____________________    

  1949) شباط(فبراير  24رودس يف 
    .بانش، الوسيط الدويل لفلسطين بالوكالة، رودس. الدكتور رالف ج: إىل 
  والتر آيتان، رئيس الوفد اإلسرائيلي: من 

تفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، أؤكد أنه لن تكون يف قرية بئر عسلوج أية قوات عطفاً على ا
  .إسرائيلية

  والتر آيتان) توقيع(
____________________    

  1949) شباط(فبراير  24رودس يف 
    .الدكتور والتر آيتان، رئيس الوفد اإلسرائيلي يف رودس: إىل 
    .ةبانش، الوسيط بالوكال. رالف ج: من 

عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، نرجو تأكيدكم أنه أثناء إجالء القوات املصرية عن 
الفالوجة كما نصت عليه املادة الثالثة من االتفاق، يمكن أيضاً أن يجلو مع القوات املصرية السكان املدنيون يف 

املدنيين الراغبين يف البقاء يف الفالوجة وعراق  ويسمح للسكان. الفالوجة وعراق املنشية الذين يودون ذلك
ويسمح للسكان املدنيين الذين يرغبون يف التوجه إىل منطقة اخلليل بأن يفعلوا ذلك حتت . املنشية بأن يبقوا فيهما

ويجب أن يكون جميع هؤالء املدنيين آمنين تماماً على أرواحهم ومساكنهم . حماية األمم املتحدة ومراقبتها
  .كاتهم وامتعتهم الشخصيةوممتل

  بانش. رالف ج) توقيع(
____________________    

  1949) شباط(فبراير  24رودس يف 
    .بانش، الوسيط الدويل لفلسطين بالوكالة، رودس. الدكتور رالف ج: إىل 
    .والتر آيتان، رئيس الوفد اإلسرائيلي: من 

كد أنه أثناء إجالء القوات املصرية عن الفالوجة كما عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، أؤ
نصت عليه املادة الثالثة من االتفاق، يمكن أيضاً أن يجلو مع القوات املصرية السكان املدنيون يف الفالوجة 
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ويسمح للسكان املدنيين الراغبين يف البقاء يف الفالوجة وعراق املنشية بأن . وعراق املنشية الذين يودون ذلك
ويسمح للسكان املدنيين الذين يرغبون يف التوجه إىل منطقة اخلليل بأن يفعلوا ذلك حتت حماية األمم . وا فيهمايبق

ويجب أن يكون جميع هؤالء املدنيين آمنين على أرواحهم ومساكنهم وممتلكاتهم وأمتعتهم . املتحدة ومراقبتها
    .الشخصية

ملة أسرى احلرب جميع األشخاص الذين يختارون إن حكومة إسرائيل حتتفظ بحقها يف أن تعامل معا
  .البقاء يف الفالوجة وعراق املنشية إذا ثبت أنهم اشتركوا يف القتال يف فلسطين

  والتر آيتان) توقيع(
____________________    

  1949) شباط(فبراير  24رودس يف 
  .الدكتور والتر آيتان، رئيس الوفد اإلسرائيلي يف رودس: إىل 
    .بانش، الوسيط بالوكالة .ج رالف: من 

عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، نرجو تأكيدكم أنه يف أي وقت بعد توقيع هذا االتفاق 
اخلليل بجميع أسلحتها ومعداتها وأمتعتها  –يجوز سحب القوات املصرية التي هي اآلن يف منطقة بيت حلم 

لك عبر احلدود املصرية فقط حتت إشراف األمم املتحدة وحمايتها بطريق الشخصية ووسائل النقل التابعة لها، وذ
  .مباشر يحدده رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة بالتشاور مع السلطات اإلسرائيلية اخملتصة

  بانش. رالف ج) توقيع(
____________________    

  1949) شباط(فبراير  24رودس يف 
    .بانش، الوسيط لفلسطين بالوكالة، رودس. رالف ج الدكتور: إىل 
    .والتر آيتان، رئيس الوفد اإلسرائيلي: من 

عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، أؤكد أنه يف أي وقت بعد توقيع هذا االتفاق يجوز سحب 
معداتها وأمتعتها الشخصية ووسائل اخلليل بجميع أسلحتها و –القوات املصرية التي هي اآلن يف منطقة بيت حلم 

النقل التابعة لها وذلك عبر احلدود املصرية فقط حتت إشراف األمم املتحدة وحمايتها بطريق مباشر يحدده رئيس 
  .أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة بالتشاور مع السلطات اإلسرائيلية اخملتصة

  والتر آيتان) توقيع(
____________________    

  1949) شباط(فبراير  24رودس يف 
    .العقيد سيف الدين، رئيس الوفد املصري يف رودس: إىل 
    .بانش، الوسيط بالوكالة. رالف ج: من 

عطفاً على اتفاق الهدنة العامة بين مصر وإسرائيل، نرجو تأكيدكم أن أية معسكرات أو مواقع عسكرية 
متر إىل الغرب من  200بئر السبع أو التي تقع على بعد ال يتجاوز  –الفالوجة  –موجودة اآلن على طريق حتا 

  .بهذا االتفاق 2الطريق املذكور تعتبر واقعة داخل منطقة اجلبهة الشرقية كما هي حمددة يف امللحق 
  بانش. رالف ج) توقيع(

____________________  
 



وال  الفلسطينية، الدراسات ملؤسسة حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات مؤسسة
 :التالــــــي البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك املؤسسة إدارة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

ipsbrt@palestine‐studies.org    
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو الوثيقة هذه حتميل يمكن
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