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   اتفاق هدنة عامة بين اململكة األردنية الهاشمية وإسرائيل
  

 (1)1949) نيسان(أبريل  3رودس يف 
 

  مقدمـــة
  إن الفريقين يف هذا االتفاق،  

الذي  1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16استجابة منهما إىل قرار جملس األمن الصادر يف 
ثاق األمم املتحدة وألجل تسهيل االنتقال من مي 40دعاهما، كتدبير إضايف موقت بمقتضى املادة 

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

عقد ، وعينا ممثلين معتمدين للمفاوضة و1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16األمن الصادر يف 
  .اتفاق هدنة

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

  
  :املادة األوىل

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

    :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(

    .وة العسكرية يف تسوية القضية الفلسطينيةاألمن بعدم اللجوء إىل الق
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 
سياق ال تتناول التخطيط املعتاد الذي جتريه املستعملة يف هذا ال» 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
خطوة ال بد منها يف سبيل ) قوات الفريقين املسلحة(تعتبر إقامة هدنة بين   )4(

 .تصفية النزاع املسلح وإعادة السلم إىل فلسطين
  

  :املادة الثانية
على وجه  1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16تنفيذاً لقرار جملس األمن الصادر يف 

    :التخصيص، يؤكد هذا االتفاق املبادئ والغايات التالية
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ياسية من جراء املهادنة التي أمر يعترف بمبدأ عدم كسب أية ميزة عسكرية أو س  )1(
    .بها جملس األمن

ويعترف 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

 .سكرية وحدهاأحكام هذا االتفاق مبنية على االعتبارات الع
  

  :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
اجلوية، العسكرية أو شبه  ال يجوز ألية فئة من القوات البرية أو البحرية أو  )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 

خطى أو تعبر خطوط الهدنة املبينة يسيطر عليها الفريق اآلخر، وال يجوز لها ألي غرض كان أن تت
يف املادتين اخلامسة والسادسة من هذا االتفاق، أو أن تدخل أو تعبر اجملال اجلوي التابع للفريق 

    .اآلخر
ال يجوز توجيه أي عمل حربي أو عمل عدائي من أراضي يسيطر عليها أحد فريقي   )3(

 .هذا االتفاق ضد الفريق اآلخر
  

  :املادة الرابعة
سمى اخلطوط املوصوفة يف املادتين اخلامسة والسادسة من هذا االتفاق ت  )1(

، وحتدد طبقاً للغاية والقصد اللذين ينطوي عليهما قرار جملس األمن الصادر يف »خطوط الهدنة«
  .1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16

حة إن الغاية األساسية من خطوط الهدنة التي ال يجوز أن تتخطاها القوات املسل  )2(
    .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، 

 .وذلك بالنسبة إىل خطوط الهدنة احملدد يف املادتين اخلامسة والسادسة
  

  :املادة اخلامسة
تكون خطوط الهدنة جلميع القطاعات غير القطاع الذي حتتله اآلن القوات   )1(

    :، وحتدد كما يلي(1)بهذا االتفاق 1العراقية كما هي مبينة يف اخلرائط الواردة يف امللحق 
إىل الطرف الشمايل من اخلطوط ) 1574-1510خط الهاجرة (يف قطاع خربة دير عرب   )أ(

ملنطقة القدس،  1948) تشرين الثاين(نوفمبر  30يف اتفاق وقف إطالق النار املؤرخ يف  احملددة
    .خطوط املهادنة كما تثبتها هيئة مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة» خطوط الهدنة«تتبع 

                                                 
  .هنا غير منشورة  (1)
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اخلطوط احملددة يف اتفاق وقف إطالق » خطوط الهدنة«يف قطاع القدس، تطابق   )ب(
    .ملنطقة القدس 1948) تشرين الثاين(نوفمبر  30النار املؤرخ يف 

البحر امليت يكون خط الهدنة كما هو مبين على اخلريطة رقم  –يف قطاع اخلليل   )ج(
    .)1(بهذا االتفاق 1يف امللحق » ب«ومؤشر عليه باحلرف  1

إىل ) 0958- 1925خط الهاجرة (يف القطاع املمتد من نقطة على البحر امليت   )د(
يف جنوب فلسطين، يحدد خط الهدنة باملواقع العسكرية احلالية كما أثبتها مراقبو  أقصى نقطة

، ويمتد من الشمال إىل اجلنوب كما هو مبين على اخلريطة 1949) آذار(األمم املتحدة يف مارس 
  .بهذا االتفاق 1الواردة يف امللحق  1رقم 

  
  :املادة السادسة

ردنية الهاشمية ستحل حمل القوات العراقية من املتفق عليه أن قوات اململكة األ  )1(
ن نية حكومة العراق بهذا الصدد قد أبلغت إىل الوسيط لذي حتتله اآلن هذه األخيرة، إذ إيف القطاع ا

من وزير خارجية العراق جميزة تفويض ) آذار(مارس  20بالوكالة يف الرسالة املؤرخة يف 
وات العراقية ومصرحة بأنه سيجري سحب تلك اململكة األردنية الهاشمية بأن تفاوض عن الق

    .القوات
يكون خط الهدنة للقطاع الذي حتتله اآلن القوات العراقية كما هو مبين على   )2(

 .»أ«بهذا االتفاق، وقد أشير إليه باحلرف  1الواردة يف امللحق  1اخلريطة رقم 
مراحل كما يلي، ويف من هذه املادة على  2يقام خط الهدنة املشار إليه يف البند   )3(

    :أثناء ذلك يمكن االحتفاظ باخلطوط العسكرية احلالية
يف املنطقة الواقعة إىل الغرب من الطريق املمتد من باقة إىل جلجولية ومنها إىل الشرق   )أ(

    .خالل خمسة أسابيع من تاريخ توقيع اتفاق الهدنة هذا: من كفر قاسم
خالل سبعة أسابيع : متد من باقة إىل زبيبةيف منطقة وادي عارة شمايل اخلط امل  )ب(

    .من تاريخ توقيع اتفاق الهدنة هذا
خالل خمسة عشر أسبوعاً من : يف جميع املناطق األخرى يف القطاع العراقي  )ج(

  .تاريخ توقيع اتفاق الهدنة هذا
 من املادة) ج(البحر امليت املشار إليه يف البند  –إن خط الهدنة يف قطاع اخلليل   )4(

، 1الواردة يف امللحق  1على اخلريطة رقم » ب«اخلامسة من هذا االتفاق، واملؤشر عليه باحلرف 
والذي يشكل انحرافاً كبيراً عن اخلطوط العسكرية احلالية ملصلحة قوات اململكة األردنية 

نة الهاشمية، إنما حدد مقابل تعديالت اخلطوط العسكرية احلالية يف القطاع العراقي كما هي مبي
    .من هذه املادة) 3(يف البند 

تتعهد حكومة إسرائيل بأن تدفع إىل حكومة اململكة األردنية الهاشمية كلفة   )5(
إنشاء طريق جديد من الطراز األول طوله عشرون كيلومتر، وذلك تعويضاً عن الطريق الذي حصلت 

    .عليه بين طولكرم وقلقيلية
من  2الهدنة املنصوص عليه يف البند  حيثما تتأثر القرى من جراء إقامة خط  )6(

هذه املادة، يكون لسكان تلك القرى احلق يف أن يحتفظوا بحقوقهم الكاملة يف اإلقامة وامللكية 
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ويف حالة ما إذا عزم أي من السكان على مغادرة قراهم، فإنه يحق . واحلرية، ويحمى حقهم هذا
ن يحصلوا دون إبطاء على التعويض التام عن لهم أن يأخذوا مواشيهم وسائر أموالهم املنقولة، وأ

ويحظر على القوات اإلسرائيلية أن تدخل أو تعسكر يف تلك القرى التي تنظم . األراضي التي تركوها
    .وتقام فيها شرطة عربية حملية ألغراض األمن الداخلي

تقبل اململكة األردنية الهاشمية حمل مسؤولية جميع القوات العراقية يف   )7(
    .ينفلسط

ال تفسر أحكام هذه املادة بصورة تمس بأي وجه من الوجوه تسوية سياسية   )8(
    .نهائية بين فريقي هذا االتفاق

اتفق الفريقان على خطوط الهدنة احملددة يف املادتين اخلامسة والسادسة من   )9(
هذا الفريق أو د أو أية مطالب لهذا االتفاق دون املساس بأية تسويات إقليمية مقبلة أو خطوط حدو

 .ك بصدد ذلكذا
تقام خطوط الهدنة، ويجري ما يقتضي هذا الغرض من سحب القوات، خالل   )10(

    .عشرة أيام من تاريخ توقيع هذا االتفاق، ما مل يرد خالف ذلك
تكون خطوط الهدنة احملددة يف هذه املادة ويف املادة اخلامسة خاضعة للتعديل   )11(

يقان، وتكون جلميع هذه التعديالت من القوة واألثر ما لو أنها أدخلت طبقاً ملا يتفق عليه الفر
 .بحذافيرها يف صلب اتفاق الهدنة العامة هذا

  
  :املادة السابعة

تقتصر القوات العسكرية للفريقين على قوات الدفاع فقط يف املناطق املمتدة   )1(
لك متعذراً بسبب االعتبارات عشرة كيلومترات على كل من جانبي خطوط الهدنة، إال حيث يكون ذ

وتكون . اجلغرافية، كما هي احلال يف أقصى الطرف اجلنوبي من فلسطين واملنطقة الساحلية
ويف القطاع . بهذا االتفاق 2القوات الدفاعية املسموح بها يف كل قطاع كما هي حمددة يف امللحق 
القوات العراقية يف القطاع  الذي حتتله اآلن القوات العراقية، يشمل حساب تخفيض القوات عدد

    .املذكور
يتم تخفيض القوات إىل املستوى الدفاعي وفقاً للبند السابق خالل عشرة أيام من   )2(

وكذلك فإن نزع األلغام من الطرق واملناطق . تاريخ إقامة خطوط الهدنة احملددة يف هذا االتفاق
لتي تبين مواقع حقول األلغام إىل امللغومة التي يخليها كل من الفريقين وإرسال اخملططات ا

    .الفريق اآلخر يتم خالل املهلة نفسها
تكون قوة القوات التي يمكن للفريقين االحتفاظ بها على كل من جانبي خطوط   )3(

الهدنة خاضعة للمراجعة الدورية بقصد تخفيض هذه القوات من جديد باالتفاق املتبادل بين 
 .الفريقين

  
  :املادة الثامنة

شكل جلنة خاصة مؤلفة من ممثلين اثنين عن كل فريق تعينهما حكومة ذلك ت  )1(
الفريق، وذلك لوضع اخلطط والترتيبات املتفق عليها والرامية إىل توسيع نطاق هذا االتفاق 

    .وحتسين تطبيقه



5 
 

تشكل اللجنة اخلاصة فوراً بعد وضع هذا االتفاق موضع التنفيذ وتوجه اهتمامها   )2(
والترتيبات املتفق عليها يف الشؤون التي يعرضها عليها أي من الفريقين، إىل وضع اخلطط 

حرية حركة السير على : وتشتمل هذه الشؤون يف أية حال على ما يلي مما تم االتفاق عليه مبدئياً
القدس، واستئناف األعمال املعتادة  –الطريق احليوية بما فيها طريق بيت حلم وطريق اللطرون 

يف املؤسسات الثقافية واإلنسانية على جبل سكوبس وحرية الوصول إليها، وحرية الوصول إىل 
األماكن املقدسة واملؤسسات الثقافية واستعمال املقبرة على جبل الزيتون، واستئناف العمل يف 

اء، واستئناف العمل على اخلط احلديدي حمطة الضخ يف اللطرون، وإمداد املدينة القديمة بالكهرب
 .إىل القدس

. تكون اللجنة اخلاصة وحدها مؤهلة بشكل مطلق للنظر يف الشؤون احملالة عليها  )3(
ويمكن أن تسمح اخلطط والترتيبات املتفق عليها يف اللجنة اخلاصة أن تقوم جلنة الهدنة 

 .بأعمال اإلشرافاملشتركة، املشكلة وفقاً ألحكام املادة احلادية عشرة، 
  

  :املادة التاسعة
إن االتفاقات التي جتري بين الفريقين بعد توقيع اتفاق الهدنة هذا، والتي تتعلق بأمور من 

من املادة السابعة، ومثل التعديالت املقبلة يف خطوط  3مثل تخفيض القوات جمدداً وفقاً للبند 
ون املشكّلة وفقاً ألحكام املادة الثامنة، يكالهدنة واخلطط والترتيبات التي تضعها اللجنة اخلاصة 

  .حكام االتفاق، وتكون مثلها ملزمة للفريقينلها من القوة واألثر ما هذا أل
  

  :املادة العاشرة
ملا كان قد جرى تبادل أسرى احلرب بترتيب خاص بين الفريقين قبل توقيع هذا االتفاق فال 

ى أنه يترتب على جلنة الهدنة املشتركة أن تعيد لزوم إلجراء أية ترتيبات أخرى بهذا الصدد، سو
ويف حالة . البحث يف ما إذا كان هناك أسرى حرب من أي من الفريقين مل يشملهم التبادل السابق

. وجود أسرى حرب يترتب على جلنة الهدنة املشتركة أن تهيئ تبادل هؤالء األسرى يف موعد قريب
ن التام مع جلنة الهدنة املشتركة يف تنفيذها هذه ويتعهد الفريقان يف هذا االتفاق بالتعاو

  .املسؤولية
  

  :املادة احلادية عشرة
تشرف على تنفيذ أحكام هذا االتفاق، باستثناء األمور التي تقع ضمن   )1(

االختصاص املطلق للجنة اخلاصة املشكلة وفقاً ألحكام املادة الثامنة، جلنة هدنة مشتركة 
ثنين منهم كل من فريقي هذا االتفاق، ويكون رئيسها رئيس أركان تتألف من خمسة أعضاء يعين ا

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

، وجتتمع يف األماكن واألوقات التي يكون مقر جلنة الهدنة املشتركة يف القدس  )2(
    .تراها ضرورية 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

نة الهدنة املشتركة باإلجماع كلما تيسر ذلك، وإال، اتخذت تكون قرارات جل  )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(
    .أكثرية أعضائها ويكتمل النصاب بحضور. على دعوة يوجهها رئيسها إىل األعضاء حسب األصول

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

لهذه الغاية  ويف حالة استخدام مراقبي األمم املتحدة. بر ضرورياً للقيام بمهماتهاتبالعدد الذي يع
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 
للجنة أيهما كان متوليًا تكون خاضعة ملوافقة رئيس أركان األمم املتحدة أو ممثله املعين يف ا

    .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
ة أجهزة املراقبة والتحقيق لديها، املطالب أو الشكاوى اإلجراءات التي تراها مناسبة، وذلك بواسط

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

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

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

    .ألمم املتحدةاإلدارة أو الوكالة اخملتصة يف ا
يمنح أعضاء اللجنة ومراقبوها حرية التنقل والوصول يف املنطقة املشمولة بهذا   )10(

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

عائدة إىل مراقبي األمم املتحدة بين فريقي هذا توزع نفقات اللجنة غير تلك ال  )11(
 .االتفاق بالتساوي

  
  :املادة الثانية عشرة

    .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) ينتشرين الثا(نوفمبر  16الصادر يف 
يف فلسطين، ولتسهيل االنتقال من املهادنة احلالية إىل سلم دائم يف فلسطين، فإنه يبقى نافذاً 

    .من هذه املادة 3حتى التوصل إىل تسوية سلمية بين الفريقين، باستثناء ما ورد يف الفقرة 
تفاق بالرضى املتبادل تعديله هو أو أي من أحكامه ويجوز يجوز لفريقي هذا اال  )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 

إىل األمين العام لألمم املتحدة دعوة ممثلي الفريقين إىل  توقيعه، يجوز ألي من الفريقين أن يطلب
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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  3ند إذا مل يسفر املؤتمر املشار إليه يف الب  )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 

    .سبيل إقرار السلم يف فلسطين
يحتفظ كل فريق بنسخة، وتسلم نسختان إىل . اق على خمس نسخوقع هذا االتف  )5(

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

  
سنة ألف وتسعمئة ) ننيسا(كتب يف رودس، جزيرة رودس، اليونان، يف الثالث من أبريل 

وتسع وأربعين بحضور وسيط األمم املتحدة بالوكالة ورئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة 
  .لألمم املتحدة

  
  :عن حكومة إسرائيل      : عن حكومة اململكة الهاشمية  

  رئوبين شيلوه) تواقيع(    لعقيد أحمد صدقي اجلندي ا) تواقيع(    
  املقدم موشيه ديان        املقدم حممد املعايطة   

  
____________________  

  
  1امللحق 

  
  ).خرائط تبين حدود املناطق التي شملها االتفاق وهي غير منشورة هنا(

  
____________________  

  
  2امللحق 

  حتديد قوات الدفاع
  

    :ألغراض هذا االتفاق حتدد قوات الدفاع كما يلي. أوالً
    :القوات البرية  )1(
من الضباط وسائر الرتب وتتألف مما ال يزيد  800ة ال يزيد قوامها على كتيبة نظامي  )أ(

    :على
أربع سرايا بنادق مع جتهيزاتها املعتادة للمشاة، وبنادق، ورشاشات خفيفة، ورشاشات   .1

  . صغيرة، ومدافع هاون خفيفة، وبنادق مضادة للدبابات ومدافع صاروخية
    .ال تزيد مدافع الهاون على عيار بوصتين
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مدفع هاون عيار  16رشاشاً خفيفاً، و  48: ال يتعدى عدد األسلحة يف كتيبة ما يلي 
    .مدافع صاروخية 8بوصتين و 

سرية مساندة واحدة ال تتجاوز معداتها ستة رشاشات متوسطة وستة مدافع هاون ال   .2
    .بوصات، وأربعة مدافع مضادة للدبابات ال يتعدى ثقلها ستة أرطال 3يتجاوز عيارها 

    .سرية قيادة واحدة  .3
تتألف املدفعية واملدافع املضادة للطائرات التي تخصص لقوات الدفاع من األنواع ) ب(

مدافع ميدان ال يتعدى ثقلها خمسة وعشرين رطالً، ومدافع مضادة للطائرات : التالية من األسلحة
  .ال يتجاوز عيارها أربعين ميلمتراً

  
  :األسلحة التالية» فاعقوات الد«تستثنى من عبارة   )2(

األسلحة املصفحة كالدبابات من خمتلف األنواع والسيارات املصفحة وناقالت مدافع ) أ(
    .برن وسيارات أو شاحنات مصفحة نصف مزجنرة وأية سيارات أخرى مصفحة

، والبند 2، والبند )أ) (1(جميع األسلحة والوحدات املساندة غير تلك احملددة يف البند ) ب(
    .أعاله) ب) (1(

  .وحدات إدارية يتفق عليها) ج(
يف املناطق التي ال يسمح فيها إال بوجود قوات الدفاع تستعمل : القوات اجلوية  )3(

املطارات وساحات الطيران وساحات الهبوط وغيرها من املنشآت، وكذلك الطائرات العسكرية 
  .ألغراض الدفاع والتموين املعتاد فقط

  
ع التي يجوز لكل فريق أن يحتفظ بها يف املناطق املمتدة عشرة كيلو مترات إن قوات الدفا: ثانياً

من املادة السادسة تكون كما يلي ) 1(إىل كل من جانبي خطوط الهدنة كما نص عليه البند 
    :من املادة اخلامسة) 1(للقطاعات احملددة يف البند 

الطرف الشمايل املمتد إىل ) 1574-1510خط الهاجرة (قطاع خربة دير عرب   )1(
 1948) تشرين الثاين(نوفمبر  30من اخلطوط احملددة يف اتفاق وقف إطالق النار املوقع يف 

    .كتيبة واحدة لكل فريق: ملنطقة القدس
 .كتيبتان لكل فريق: قطاع القدس   )2(

 
 .كتيبة واحدة لكل فريق: قطاع اخلليل البحر امليت  )3(
وباإلضافة إىل ذلك تخصص . ائب لكل فريقثالث كت: يالتقطاع عين جدي إىل إ  )4(

سيارة مصفحة  13لكل فريق سرية واحدة من السيارات املصفحة اخلفيفة على أال تتجاوز هذه 
أما األسلحة املسموح بحملها على هذه السيارات . خفيفة أو سيارات مصفحة نصف مزجنرة

 .فتقررها جلنة الهدنة املشتركة
دة خمس كتائب لكل فريق وسرية واح: قوات العراقيةالذي حتتله اآلن الالقطاع   )5(

  .من السيارات املصفحة لكل فريق
 



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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