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  1949اتفاق هدنة عامة بين لبنان وإسرائيل
  )ترجمة عن النص اإلجنليزي(

  
 (1)1949) آذار(مارس  23رأس الناقورة، 

 
  مقدمـــة
  إن الفريقين يف هذا االتفاق،  

الذي  1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16استجابة منهما إىل قرار جملس األمن الصادر يف 
من ميثاق األمم املتحدة ومن أجل تسهيل  40ملادة دعاهما، كتدبير إضايف موقت بمقتضى ا

    .االنتقال من املهادنة احلالية إىل سلم دائم يف فلسطين، إىل التفاوض لعقد هدنة
وحيث أنهما قررا الدخول يف مفاوضات برئاسة األمم املتحدة بصدد تنفيذ قرار جملس 

ين معتمدين للمفاوضة وعقد ، وعينا ممثل1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16األمن الصادر يف 
  .اتفاق هدنة

فإن املمثلين املوقعين أدناه، بعد أن تبادلوا وثائق اعتمادهم املطلق التي وجدت مستوفية 
  :جميع الشروط، اتفقوا على األحكام التالية

  
  :املادة األوىل

ول يف سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إىل فلسطين واعترافاً بما للضمانات املتبادلة ح
العمليات العسكرية املقبلة للفريقين من أهمية يف هذا الشأن، يؤكد هذا االتفاق املبادئ التالية 

    :التي ينبغي على كال الفريقين التقيد بها تقيداً تاماً أثناء الهدنة
يجب على الفريقين كليهما من اآلن فصاعداً أن يحترما بكل أمانة توصية جملس   )1(

    . القوة العسكرية يف تسوية القضية الفلسطينيةاألمن بعدم اللجوء إىل
ال يجوز للقوات املسلحة البرية أو البحرية أو اجلوية التابعة ألي من الفريقين   )2(

القيام بأي عمل عدواين أو التخطيط له أو التهديد به ضد شعب الفريق اآلخر أو قواته املسلحة، مع 
ذا السياق ال تتناول التخطيط املعتاد الذي جتريه املستعملة يف ه» التخطيط«العلم بأن عبارة 

 .القيادات يف املنظمات العسكرية عموماً
يحترم احتراماً تاماً حق كل من الفريقين يف أمنه واطمئنانه إىل عدم الهجوم   )3(

    .عليه من جانب القوات املسلحة التابعة للفريق اآلخر
حة خطوة ال بد منها يف سبيل تصفية تعتبر إقامة هدنة بين قوات الفريقين املسل  )4(

 .النزاع املسلح وإعادة السلم إىل فلسطين
  

  :املادة الثانية

                                                 
  لدراسات مؤسسة ا:بيروت( "نصوص األمم املتحدة وملحقاتها :اإلسرائيلية –اتفاقيات الهدنة العربية :"املصدر
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، على وجه 1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16تنفيذاً لقرار جملس األمن الصادر يف 
    :التخصيص، يؤكد هذا االتفاق املبادئ والغايات التالية

أو سياسية من جراء املهادنة التي أمر  يُعترف بمبدأ عدم كسب أية ميزة عسكرية  )1(
    .بها جملس األمن

ويُعترف أيضًا بأنه ال يمكن بشكل من األشكال ألي من بنود هذا االتفاق أن يمس   )2(
ن لمية النهائية لقضية فلسطين، إذ إحقوق أي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه يف التسوية الس

 .ات العسكرية وحدهاأحكام هذا االتفاق مبنية على االعتبار
  

  :املادة الثالثة
تشرين (نوفمبر  16تطبيقاً للمبادئ الواردة أعاله ولقرار جملس األمن الصادر يف   )1(
، أقرت بهذا االتفاق هدنة عامة بين القوات املسلحة البرية والبحرية واجلوية 1948) الثاين

    .للفريقين
رية أو اجلوية، العسكرية أو شبه ال يجوز ألية فئة من القوات البرية أو البح  )2(

العسكرية، التابعة ألي من الفريقين، بما يف ذلك القوات غير النظامية، أن ترتكب أي عمل حربي أو 
عدائي ضد قوات الفريق اآلخر العسكرية أو شبه العسكرية، أو ضد املدنيين يف األراضي التي 

أن تتخطى أو تعبر خط الهدنة املبين يف  يسيطر عليها الفريق اآلخر، وال يجوز لها ألي غرض كان
املادة اخلامسة من هذا االتفاق، أو أن تدخل أو تعبر اجملال اجلوي التابع للفريق اآلخر أو املياه 

    .الواقعة ضمن ثالثة أميال من اخلط الساحلي التابع للفريق اآلخر
أحد فريقي  ال يجوز توجيه أي عمل حربي أو عمل عدائي من أراضي يسيطر عليها  )3(

  .هذا االتفاق ضد الفريق اآلخر
  

  :املادة الرابعة
، ُويحدد »خط الهدنة«يسمى اخلط املوصوف يف املادة اخلامسة من هذا االتفاق   )1(

تشرين (نوفمبر  16طبقاً للغاية والقصد اللذين ينطوي عليهما قرار جملس األمن الصادر يف 
  .1948) الثاين

ط الهدنة هي حتديد اخلط الذي ال يجوز أن تتخطاه إن الغاية األساسية من خ  )2(
    .القوات املسلحة التابعة لكل من الفريقين

إن تعليمات قوات الفريقين املسلحة وأنظمتها التي حترم على املدنيين اجتياز   )3(
خطوط القتال أو دخول املنطقة الواقعة بين هذه اخلطوط تبقى سارية بعد توقيع هذا االتفاق، 

 .نسبة إىل خط الهدنة احملدد يف املادة اخلامسةوذلك بال
  

  :املادة اخلامسة
    .يتبع خط الهدنة احلدود الدولية بين لبنان وفلسطين  )1(
يف منطقة خطة الهدنة تتألف القوات العسكرية لكال الفريقين من قوات دفاعية   )2(

    .فقط كما هي حمددة يف ملحق هذا االتفاق
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الهدنة وتخفيضها إىل املستوى الدفاعي وفقاً ألحكام يتم سحب القوات إىل خط   )3(
وكذلك يتم يف املدة عينها نزع . الفقرة السابقة خالل عشرة أيام من تاريخ توقيع هذا االتفاق

األلغام من الطرق واملناطق امللغومة التي يخليها كل من الفريقين، وإرسال اخملططات التي تبين 
 .آلخرمواقع حقول األلغام إىل الفريق ا

  
  :املادة السادسة

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

يجري تبادل أسرى احلرب حتت إشراف األمم املتحدة ومراقبتها يف جميع   )1(
    .ة خالل أربع وعشرين ساعة من توقيع هذا االتفاقيجري التبادل يف رأس الناقور. املراحل
يشمل تبادل األسرى هذا أسرى احلرب املالحقين جزائياً وكذلك الذين صدرت   )2(

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

كان نوعها، وإذا  ندات الهوية وسواها من األمتعة الشخصية أياًالقيّمة والرسائل والوثائق ومست
    .كان األسرى قد هربوا أو توفوا ترد إىل الفريق الذي ينتمي هؤالء إىل قواته املسلحة

جميع الشؤون التي مل يرد عليها نص صريح يف هذا االتفاق تقرر وفقاً للمبادئ   )4(
يوليو  27عاملة أسرى احلرب واملوقعة يف جنيف يف الواردة يف االتفاقية الدولية املتعلقة بم

    .1929) تموز(
تتوىل جلنة الهدنة املشتركة املنصوص عليها يف املادة السابعة من هذا االتفاق   )5(

مسؤولية البحث عن املفقودين، من عسكريين ومدنيين، داخل املناطق التي يسيطر عليها كل من 
ويتعهد كل فريق بأن يبذل للجنة كل تعاون . وجه السرعةالفريقين، وذلك لتسهيل تبادلهم على 

 .ومساعدة يف القيام بهذه املهمة
  

  :املادة السابعة
تشرف على تنفيذ أحكام هذا االتفاق جلنة هدنة مشتركة تتألف من خمسة أعضاء   )1(

 يعين اثنين منهم كل من فريقي هذا االتفاق، ويكون رئيسها رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة
التابعة لألمم املتحدة أو أحد كبار الضباط من هيئة املراقبين يف تلك املنظمة يعينه رئيس 

    .األركان املذكور بعد التشاور مع فريقي هذا االتفاق
يكون مقر جلنة الهدنة املشتركة يف خمفر احلدود إىل الشمال من املطلة، ويف   )2(

جنة يف األماكن واألوقات التي تراها ضرورية خمفر احلدود اللبناين يف الناقورة، وجتتمع الل
    .لتصريف أعمالها بصورة فعالة

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

تكون قرارات جلنة الهدنة املشتركة باإلجماع كلما تيسر ذلك، وإال اتخذت   )4(
    .القرارات بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة احلاضرين املقترعين
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وال جتتمع إال بناء . تضع جلنة الهدنة املشتركة القواعد اإلجرائية التي تتبعها  )5(
    .ل النصاب بحضور أكثرية أعضائهاويكتم. على دعوة يوجهها رئيسها إىل األعضاء حسب األصول

تكون للجنة سلطة استخدام املراقبين من بين املنظمات العسكرية التابعة   )6(
للفريقين، أو من بين عسكريي هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة، أو من كلتا اجلهتين، 

قبي األمم املتحدة لهذه الغاية ويف حالة استخدام مرا. بالعدد الذي يُعتبر ضرورياً للقيام بمهماتها
أما املهمات ذات . فإنهم يظلون حتت قيادة رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة

الطابع العام أو اخلاص التي تسند إىل مراقبي األمم املتحدة امللحقين بلجنة الهدنة املشتركة 
ممثله املعين يف اللجنة أيهما كان متوليًا  فتكون خاضعة ملوافقة رئيس أركان األمم املتحدة أو

    .رئاستها
حتال بشكل فوري املطالب أو الشكاوى التي يتقدم بها أي من الفريقين، واملتعلقة   )7(

تتخذ اللجنة بشأن جميع هذه . بتطبيق هذا االتفاق، إىل جلنة الهدنة املشتركة بواسطة رئيسها
مناسبة، وذلك بواسطة أجهزة املراقبة والتحقيق لديها،  املطالب أو الشكاوي اإلجراءات التي تراها

    .بغية الوصول إىل تسوية عادلة مقبولة لدى الفريقين
إذا اختلف على تفسير معنى بند معين من بنود هذا االتفاق، فيما عدا املقدمة   )8(

دعت  ويجوز للجنة، بمحض تقديرها وكلما. واملادتين األوىل والثانية، يعمل بتفسير اللجنة
    .احلاجة، أن تقترح على الفريقين من وقت إىل آخر تعديالت يف أحكام هذا االتفاق

ترفع جلنة الهدنة املشتركة إىل كال الفريقين تقارير عن أعمالها كلما رأت ذلك   )9(
وترسل صورة عن كل من هذه التقارير إىل األمين العام لألمم املتحدة إلحالتها إىل . ضرورياً

    .الوكالة اخملتصة يف األمم املتحدةاإلدارة أو 
يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول يف املناطق املشمولة بهذا   )10(

االتفاق إىل املدى الذي تراه اللجنة ضرورياً، على أنه يف حال اتخاذ اللجنة مقررات كهذه بأكثرية 
    .األصوات يستخدم مراقبو األمم املتحدة وحدهم

زع نفقات اللجنة، غير تلك العائدة إىل مراقبي األمم املتحدة بين فريقي هذا تو  )11(
 .االتفاق بالتساوي

  
  :املادة الثامنة

    .ال يخضع هذا االتفاق لإلبرام، بل يصبح نافذاً فور التوقيع عليه  )1(
حيث أن هذا االتفاق قد جرت املفاوضة فيه، وعقد استجابة لقرار جملس األمن   )2(

الذي دعا إىل إقرار هدنة لدرء اخلطر الذي يهدد السلم  1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16 الصادر يف
يف فلسطين ولتسهيل االنتقال من املهادنة احلالية إىل سلم دائم يف فلسطين، فإنه يبقى نافذًا 

    .من هذه املادة 3حتى الوصول إىل تسوية سلمية بين الفريقين، باستثناء ما ورد يف البند 
يجوز لفريقي هذا االتفاق بالرضى املتبادل تعديله هو أو أي من أحكامه ويجوز   )3(

وإذا مل يتوصل إىل رضى . لهما وقف تطبيقه، فيما عدا املادتين األوىل والثالثة، يف أي وقت
متبادل، وبعد أن تكون قد انقضت سنة واحدة على وضع هذا االتفاق موضع التنفيذ من تاريخ 

ي من الفريقين أن يطلب إىل األمين العام لألمم املتحدة دعوة ممثلي الفريقين إىل توقيعه، يجوز أل
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مؤتمر غايته مراجعة أو تعديل أو تعليق أي من األحكام الواردة يف هذا االتفاق باستثناء املادتين 
    .ويكون االشتراك يف مؤتمر كهذا إلزامياً للفريقين. األوىل والثالثة

من هذه املادة عن حل متفق عليه  3تمر املشار إليه يف البند إذا مل يسفر املؤ  )4(
لنقطة خمتلف عليها، جاز ألي من الفريقين أن يرفع األمر إىل جملس األمن التابع لهيئة األمم 
املتحدة طلباً للحل املنشود على أساس أن هذا االتفاق إنما عقد استجابة لقرار جملس األمن يف 

    .ينسبيل إقرار السلم يف فلسط
وقع هذا االتفاق على خمس نسخ، يحتفظ كل فريق بنسخة، وتسلم نسختان إىل   )5(

األمين العام لألمم املتحدة إلرسالها إىل جملس األمن وإىل جلنة التوفيق اخلاصة بفلسطين التابعة 
    .لألمم املتحدة، ونسخة إىل الوسيط لفلسطين بالوكالة

سنة ألف وتسعمئة وتسع ) آذار(ن من شهر مارس كتب يف رأس الناقورة يف الثالث والعشري
وأربعين بحضور املندوب الشخصي لوسيط األمم املتحدة لفلسطين بالوكالة ورئيس أركان هيئة 

    .مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة
  :عن حكومة لبنان           : عن حكومة إسرائيل    
  قدم توفيق ساملامل) تواقيع(           املقدم مردخاي ماكليف ) تواقيع(  
  حرب. الرائد ج            يهوشوع بلمان       
  شبطاي روزين    

____________________  
  

  ملحق
  حتديد قوات الدفاع

  
  :من املادة اخلامسة يجب أال تتجاوز ما يلي 2إن قوات الدفاع العسكرية املشار إليها يف البند : أوالً

  
   فيما يتعلق بلبنان )1(

 4اجليش اللبناين النظامي، وبطارية ميدان مؤلفة من كتيبتين وسريتين من مشاة  –أ 
دبابات خفيفة  6سيارة مصفحة خفيفة جمهزة بالرشاشات و  12مدافع، وسرية واحدة مؤلفة من 

    ).سيارة 20(جمهزة بمدافع خفيفة 
    .من الضباط واألفراد اجملندين 1500: اجملموع

أعاله إىل اجلنوب ) أ(ورة يف البند ال يجوز استخدام أية قوات عسكرية غير تلك املذك –ب 
  .من اخلط العام املمتد من القاسمية إىل النبطية التحتا وحاصبيا

  
  فيما يتعلق بإسرائيل )2(

كتيبة واحدة من املشاة، وسرية مساندة واحدة مع ستة مدافع هاون وستة رشاشات،  –أ 
ارية واحدة من وسرية استكشاف واحدة مع ست سيارات مصفحة وست سيارات جيب مصفحة وبط

مدفعية امليدان بأربعة مدافع، وفصيلة واحدة من مهندسي امليدان ووحدات إدارية للتموين 
  .من الضباط واألفراد اجملندين 1500والتجهيزات، على أن ال يتعدى اجملموع 
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أعاله إىل ) أ) (2(ال يجوز استخدام أية قوات عسكرية غير تلك املذكورة يف الفقرة  –ب 

    .ن اخلط العام املمتد من نهارية إىل ترشيحا واجلش وماروسالشمال م
ال تفرض أية قيود على تنقالت أي من الفريقين يف ما يتعلق بتموين هذه القوات : ثانيا
  .أو حتركاتها وراء خط الهدنة/الدفاعية و

____________________  
  

الوكالة إىل األمين العام من وسيط األمم املتحدة ب 1949) نيسان(أبريل  3برقية مؤرخة يف 
  .ناقالً إليه نص اتفاق الهدنة العامة بين اململكة األردنية الهاشمية وإسرائيل

  )إجنليزي: النص األصلي (                
    1949) نيسان(أبريل  3رودس يف                

  إىل رئيس جملس األمن
إسرائيل عقد مساء اليوم يف أتشرف بإبالغكم أن اتفاق هدنة بين اململكة األردنية الهاشمية و

  .ويف ما يلي نص االتفاق. يف رودس 1949) نيسان(أبريل  3
           
)التوقيع(   
                 

بانش. رالف ج  
                  

نائب الوسيط   
 



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

 http://www.palestine‐studies.org/ar_index.aspx   


