
 

 بين سوريا وإسرائيل مةئادالالعسكرية الهدنة  يةتفاقالنص الرسمي ال

 ١٩٤٩تموز) (يوليو  ٢٠

  

 المقدمة

ع��ام  ن��وفمبر (تش�رين الث��اني)  ١٦إن الط�رفين ف��ي ه�ذا االتف��اق، اس��تجابة منهم�ا لق��رار مجل�س األم��ن الم��ؤرخ ف�ي      

م�ن ميث�اق األم�م المتح�دة      ٤٠ق�ًا للم�ادة   ، الذي يدعوهما إلى التفاوض لعقد الهدن�ة كت�دبير مؤق�ت إض�افي وف    ١٩٤٨

 تسهيًال لالنتقال من حالة وقف القتال إلى سلم نهائي في فلسطين،

وبما أنهما قررا الشروع تحت إشراف األمم المتحدة بإجراء مفاوض�ات تتعل�ق بتنفي�ذ ق�رار مجل�س األم�ن الص�ادر        

 ض ولعقد اتفاق هدنة،، وعينا ممثلين معتمدين للتفاونوفمبر (تشرين الثاني) ١٦بتاريخ 

وبعد أن تبادل ممثلو الطرفين الموقعين أدناه أوراق اعتمادهم الت�ي وج�دت مش�روعة الش�كل، اتفق�وا عل�ى األحك�ام        

 اآلتية:

 المادة األولى 

ف��ي س��بيل التمهي��د لع��ودة س��لم نه��ائي إل��ى فلس��طين، وب��النظر ألهمي��ة التأكي��دات المتبادل��ة بش��أن عملي��ات الط��رفين     

 لمستقبل، أقرت المبادئ اآلتية التي ستحترم احترامًا تامًا من الطرفين أثناء الهدنة:العسكرية في ا

يحترم الطرفان بكل دقة األمر الصادر عن مجلس األمن بعد اللجوء إلى الس�الح لح�ل القض�ية الفلس�طينية،      .١

 فلسطين.وتعتبر أقامة هدنة بين قواتهما مرحلة ضرورية لتصفية النزاع المسلح وإعادة السلم إلى 

ال تقوم قوات أحد الطرفين المسلحة البرية أو الجوية، وال تشرع وال تهدد ب�أي عم�ل ع�دواني ض�د الس�كان       .٢

أو ضد قوات الطرف الثاني. ويجب أن يعلم أن فعل "الشروع" ال يشمل في هذا النص الخطط الت�ي يهيئه�ا   

 عادة أركان المنظمات العسكرية.

 ل طرف في أن يكون آمنًا متحررًا من مخافة عدوان الطرف الثاني.يجب أن يحترم احترامًا كليًا حق ك .٣

 المادة الثانية

، تؤك�د األه�داف والمب�ادئ    ١٩٤٨ ن�وفمبر (تش�رين الث�اني)    ١٦فيما يخص تنفي�ذ ق�رار مجل�س األم�ن الص�ادر ف�ي       

 اآلتية:

 ال.يعترف بالمبدأ القائل أنه ال تجوز اكتساب أي ميزة عسكرية أو سياسية أثناء وقف القت .١

يعترف من جهة ثانية بأن أي حكم من أحكام هذا االتفاق ال يستطيع أن يمس بأي حال حقوق أح�د الط�رفين    .٢

ودعواه وموقفه من الحل السلمي النه�ائي للقض�ية الفلس�طينية، وإن أحك�ام ه�ذا االتف�اق ق�د أملته�ا اعتب�ارات          

 عسكرية صرفة ال أثر للسياسة فيها.
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 المادة الثالثة

، تق�وم بموج�ب   نوفمبر (تش�رين الث�اني)   ١٦المذكورة أعاله ولقرار مجلس األمن المؤرخ في  طبقًا للمبادئ .١

 هذا االتفاق هدنة عامة بين قوات الطرفين البرية والبحرية والجوية.

ال يجوز ألي قسم من أقسام قوات الطرفين البرية والبحرية والجوية، عسكرية كانت أو شبه عسكرية، بم�ا   .٢

النظامية، أن يرتكب عمًال حربيًا أو عدوانيًا مهما كان نوعه ضد قوات الطرف اآلخر  في ذلك القوات غير

العسكرية أو ش�به العس�كرية أو ض�د س�كان م�دنيين مقيم�ين ف�ي المن�اطق الواقع�ة تح�ت إش�رافه، وال يج�وز             

وال أن  ألحد أن يجتاز أو يتعدى، ألي سبب كان، خط الهدن�ة المح�دد ف�ي الم�ادة الخامس�ة م�ن ه�ذا االتف�اق،        

 يدخل أو يجتاز الطرف الثاني أو مياهه اإلقليمية مدى ثالثة أميال من الساحل.

ال يوجه أحد الطرفين أي عمل حربي أو عدواني من األراضي الخاض�عة إلش�رافه ض�د الط�رف الث�اني أو       .٣

 ضد مدنيين قاطنين في األراضي التي يشرف عليها.

 المادة الرابعة

الخامسة من هذا االتفاق خط الهدنة، وقد رسم هذا الخ�ط تنفي�ذًا أله�داف ق�رار      يعتبر الخط المحدد في المادة .١

 ومقاصده. ١٩٤٨ نوفمبر (تشرين الثاني) ١٦مجلس األمن المؤرخ في 

 إن الغاية األساسية من خط الهدنة هي رسم خط ال يجوز لقوات كل من الطرفين أن تتعداه. .٢

، باستثناء أحكام الفقرة الخامسة منها، ف�إن تعليم�ات ق�وات    فيما يخص خط الهدنة المحدد في المادة الخامسة .٣

الط��رفين وأنظمته��ا الت��ي تحظ��ر عل��ى الم��دنيين اجتي��از خط��وط القت��ال أو ال��دخول إل��ى المنطق��ة الكائن��ة ب��ين  

 الخطوط، تبقى مرعية اإلجراء بعد توقيع هذا االتفاق.

 المادة الخامسة

خط الهدن�ة والمنطق�ة الع�زالء ال يمك�ن أن تفس�ر ب�أن له�ا أي�ة ص�لة          يعلن بالتأكيد أن التدابير اآلتية المتعلقة ب .١

 بالتدابير النهائية ذات الطابع اإلقليمي التي تهم الطرفين صاحبي العالقة.

، فق�د ح��دد خ�ط الهدن�ة والمنطق��ة    ن��وفمبر (تش�رين الث�اني)   ١٦وفق�ًا ل�روح ق�رار مجل��س األم�ن الم�ؤرخ ف�ي        .٢

من إمكانيات االحتكاك واالصطدام، عل�ى أن ت�ؤمن ف�ي الوق�ت      العزالء لفصل قوات الطرفين بصورة تقلل

 نفسه عودة الحياة المدنية العادية تدريجيًا في المنطقة العزالء دون أن يؤثر ذلك في الحل النهائي.

)، وهو مرسوم ف�ي منتص�ف   ١الملحق رقم ( -خط الهدنة هو الخط المحدد في المخطط المرفق بهذا االتفاق .٣

قف القتال الحالية المصدقة من قبل هيئ�ة مراقب�ة وق�ف القت�ال التابع�ة لألم�م المتح�دة،        الطريق بين خطوط و

وفي جميع األماكن التي تكون فيها خطوط وقف القت�ال عل�ى ط�ول الح�دود الدولي�ة ب�ين س�ورية وفلس�طين،         

 فإن خط الهدنة يتبع هذه الحدود.

 نة.ال يجوز لقوات الطرفين أن تتقدم في أي مكان مجتازة خط الهد .٤

 



 

٥.  

في األماكن التي يطابق فيها خط الهدن�ة الح�دود السياس�ية ب�ين س�وريا وفلس�طين، ف�إن المنطق�ة الكائن�ة           )أ (

بين خط الهدنة وهذه الحدود تشكل، ريثما يتم وضع اتفاق إقليمي نهائي، منطقة عزالء يمنع فيها عل�ى  

أو شبه العس�كرية، ويطب�ق   اإلطالق وجود قوات الطرفين، وال يسمح فيها بأي نشاط للقوات العسكرية 

 هذا التدبير على قطاعي (عين كيف والدوارة) اللذين يعتبران جزءًا من المنطقة العزالء.

كل تقدم للقوات المسلحة التابعة ألحد الطرفين في هذا االتفاق، عسكرية كانت أو شبه عسكرية في أي  )ب (

هذا التقدم قد أيده ممثلو األم�م المتح�دة   مكان من المنطقة العزالء، يشكل خرقًا صريحًا لالتفاق إذا كان 

 المذكورون في الفقرة اآلتية:

يكلف رئيس لجنة الهدنة المنصوص عنها في الم�ادة الس�ابعة م�ن ه�ذا االتف�اق ومراقب�و األم�م المتح�دة          )ج (

 الملحقون باللجنة المذكورة تنفيذ هذه المادة تنفيذًا كليًا.

ق�ة الع�زالء، وفق�ًا لخط�ة اإلخ�الء الملحق�ة ف�ي ه�ذا االتف�اق،          يتم إخالء القوات الموجودة حاليًا في المنط )د (

 .)٢الملحق رقم (

يخ���ول رئ���يس لجن���ة الهدن���ة المش���تركة ف���ي الس���ماح بع���ودة الم���دنيين إل���ى ق���رى المنطق���ة الع���زالء         )ه (

ومستعمراتها، واستعمال شرطة مدنية محدودة الع�دد تؤل�ف محلي�ًا للمحافظ�ة عل�ى األم�ن ال�داخلي ف�ي         

وتكون خطة اإلخالء المنصوص عنها في الفقرة د من هذه المادة بمثابة دليل لرئيس المنطقة العزالء، 

 اللجنة.

) له�ذا االتف�اق، وتوض�ع فيه�ا ق�وات      ٣تنشأ عل�ى ج�انبي المنطق�ة الع�زالء من�اطق أخ�رى ف�ي الملح�ق رق�م (          .٦

 االتفاق. ) لهذا٤دفاعية فقط استنادًا إلى تعريف اصطالح القوات الدفاعية الواردة في الملحق رقم (

 المادة السادسة

يجري تبادل جميع أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة، نظامية كانت أو غي�ر نظامي�ة، والمحتج�زين ل�دى أح�د      

 طرفي هذا االتفاق على الشكل اآلتي:

يتم تبادل جميع أسرى الحرب تحت إشراف األمم المتحدة ورقابته�ا، وذل�ك ف�ي مك�ان انعق�اد م�ؤتمر الهدن�ة         .١

 ألربع والعشرين ساعة التي تلي توقيع االتفاق.خالل ا

 إن أسرى الحرب الذي يالحقون قضائيًا والذين حوكموا منهم بجناية أو جنحة مشمولون بهذا التبادل. .٢

ترد الحاجات الشخصية والسندات المالية والرسائل والوثائق واألوراق وجميع األشياء الشخص�ية األخ�رى    .٣

ن أسرى الحرب الذين يجري تبادلهم، وفي حالة الوفاة أو الف�رار ت�رد ه�ذه    مهما كان نوعها إلى أصحابها م

 األشياء إلى الطرف الذي ينتسبون لقواته.

تحل جميع المسائل التي ل�م تج�ر تص�فيتها ف�ي ه�ذا االتف�اق ص�راحة، وفق�ًا لمب�ادئ االتف�اق ال�دولي المتعل�ق              .٤

 .١٩٢٩سنة  )تموز(يوليو  ٢٧بمعاملة أسرى الحرب الموقع عليه في جنيف بتاريخ 



 

تتولى لجنة الهدنة المش�تركة المؤلف�ة ف�ي الم�ادة الس�ابعة م�ن ه�ذا االتف�اق مس�ؤولية البح�ث ع�ن األش�خاص              .٥

المفقودين من عسكريين ومدنيين في المناطق الواقع�ة تح�ت إش�راف ك�ل م�ن الط�رفين، وذل�ك بغي�ة تس�هيل          

 اء قيامها في هذه المهمة.تبادلهم السريع. ويتعهد كل طرف بأن يقدم كل مساعدة تامة أثن

 المادة السابعة 

تجري مراقبة تنفيذ أحكام هذا االتفاق من قبل لجنة الهدنة المشتركة المؤلف�ة م�ن خمس�ة أعض�اء، يع�ين ك�ل        .١

ط��رف اثن��ين م��نهم برئاس��ة رئ��يس أرك��ان هيئ��ة مراقب��ة الهدن��ة التابع��ة لألم��م المتح��دة أو ض��ابط فئ��ة الق��ادة،  

 لهيئة بعد استشارة الطرفين.يختاره من بين مراقبي هذه ا

يكون مقر لجنة الهدنة المشتركة في مركز جمرك جسر بنات يعقوب وفي "ماهان�ايم"، وتجتم�ع اللجن�ة ف�ي      .٢

 األزمنة واألمكنة التي تراها ضرورية ألداء مهمتها.

تعقد لجنة الهدنة المشتركة اجتماعها األول على أبعد حد خالل أس�بوع يل�ي توقي�ع ه�ذا االتف�اق، وذل�ك بن�اء         .٣

 على دعوة رئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة لألمم المتحدة.

يج��ب أن تؤخ��ذ بع��ض ق��رارات لجن��ة الهدن��ة المش��تركة باإلجم��اع عل��ى األرج��ح، وف��ي حال��ة ع��دم حص��ول    .٤

 تخذ القرار بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة الحاضرين والمصوتين.اإلجماع، ي

تض��ع لجن��ة الهدن��ة المش��تركة نظامه��ا ال��داخلي، وال تنعق��د اجتماعاته��ا إال بن��اء عل��ى دع��وة رس��مية يوجهه��ا    .٥

 الرئيس لألعضاء، ويتم نصاب االجتماع القانوني بحضور أكثرية األعضاء.

راقبين للقي��ام بمهمته��ا، ويمك��ن أن يك��ون المراقب��ون ت��ابعين     تخ��ول اللجن��ة اس��تخدام الع��دد الك��افي م��ن الم��     .٦

لمنظمات الطرفين العسكرية، أو لهيئة مراقبة وقف القتال التابعة لألمم المتحدة أو للجهتين مع�ًا، وف�ي ح�ال    

استخدام مراقبي األمم المتحدة عل�ى ه�ذا األس�اس ف�إنهم يخض�عون لقي�ادة رئ�يس أرك�ان هيئ�ة مراقب�ة وق�ف            

ك يخض�ع انت�داب مراقب�ي األم�م الملحق�ين بلجن�ة الهدن�ة المش�تركة، س�واء أك�ان عام�ًا أم خاص�ًا،             القتال. كذل

 لموافقة رئيس األركان وممثله في اللجنة إذا كان يرأسها.

ترف��ع ح��اًال المطال��ب أو الش��كاوى م��ن أي م��ن الط��رفين ف��ي موض��وع تنفي��ذ ه��ذا االتف��اق إل��ى لجن��ة الهدن��ة      .٧

تخذ اللجنة بصددها جميع التدابير التي تراها مالئمة مستعملة أس�البيها ف�ي   المشتركة عن طريق رئيسها، وت

 المراقبة واإلشراف في سبيل إيجاد حل منصف وعادل.

إذا احتاج حكم خاص من هذا االتفاق، باس�تثناء المقدم�ة والم�ادتين األول�ى والثاني�ة، إل�ى تفس�ير ف�إن تفس�ير           .٨

وعندما ترى ذلك مرغوبًا فيه بأن توصي الط�رفين بتع�ديالت   لجنة الهدنة مرجع، ويمكن للجنة عند الحاجة 

 في أحكام هذا االتفاق.

ترفع لجنة الهدنة المشتركة تقارير عن نشاطها إلى الطرفين كلما رأت ذلك مناس�بًا، وترف�ع نس�خة م�ن ه�ذه       .٩

 التقارير إلى األمين العام لألمم المتحدة ليحيلها إلى الهيئة المختصة في األمم المتحدة.



 

تمت��ع أعض��اء اللجن��ة ف��ي المنطق��ة الت��ي ينطب��ق عليه��ا ه��ذا االتف��اق بك��ل حري��ة التنق��ل الت��ي تراه��ا اللجن��ة        ي .١٠

ضرورية، مع العلم أنه ال يباح إال استخدام مراقبي األمم المتحدة وحدهم ف�ي حال�ة ص�دور ق�رارات اللجن�ة      

 باألكثرية.

 مراقبي األمم المتحدة. يتحمل كل من الطرفين نفقات اللجنة بالتساوي، فيما عدا مصاريف .١١

 المادة الثامنة

 ال يخضع هذا االتفاق للتصديق ويدخل حيز التنفيذ فور التوقيع عليه. .١

تش�رين الث�اني    ١٦إن هذا االتف�اق ال�ذي ج�رى التف�اوض بش�أنه ووق�ع اس�تنادًا إل�ى ق�رار مجل�س األم�ن ف�ي              .٢

ن وإل�ى تس�هيل االنتق�ال م�ن حال�ة      ، والذي دعا إلى إقامة هدنة إلزالة الخطر على السالم ف�ي فلس�طي  ١٩٤٨

وقف القتال إلى سلم نهائي، سيبقى مرعي اإلج�راء حت�ى إيج�اد ح�ل س�لمي ب�ين الط�رفين م�ع التقي�د بأحك�ام           

 الفقرة الثالثة من هذه المادة.

يمك�ن للط�رفين ب��القبول المتب�ادل أن يع�دال ه��ذا االتف�اق أو أي حك��م م�ن أحكام�ه، أو أن يوقف��ا تنفي�ذه ف��ي أي          .٣

ستثناء مادتي�ه األول�ى والثالث�ة. وعن�د ع�دم حص�ول االتف�اق وبع�د م�رور س�نة عل�ى توقي�ع االتف�اق،              وقت، با

يمكن لكل من الطرفين أن يطلب من األمين العام لألمم المتحدة توجيه الدعوة إلى عقد م�ؤتمر يض�م ممثل�ي    

س�تثناء الم�ادتين األول�ى    الطرفين إلعادة النظر في أي حكم من هذا االتفاق أو تعديل�ه أو وق�ف العم�ل ب�ه، با    

 والثالثة، ويكون االشتراك في هذا المؤتمر إجباريًا.

إذا ل��م يف��ض الم��ؤتمر المنص��وص عن��ه ف��ي الفق��رة الثالث��ة إل��ى اتف��اق ح��ول ح��ل أي خ��الف، يمك��ن لك��ل م��ن   .٤

الطرفين أن يرفع الخالف إلى مجلس األمن ليعفي�ه م�ن التزامات�ه، ألن ه�ذا االتف�اق معق�ود عل�ى إث�ر ت�دخل          

 لس األمن إلعادة السالم إلى فلسطين.مج

وقع هذا االتفاق على خمس نسخ، حررت باللغتين اإلنكليزية والفرنسية المعتمدتين بالتساوي، ويح�تفظ ك�ل    .٥

طرف بنسخة، وتبلغ نسختان إل�ى األم�ين الع�ام لألم�م المتح�دة إلحالته�ا إل�ى مجل�س األم�ن ولجن�ة التوفي�ق،            

 كالة.وتودع نسخة واحدة لدى الوسيط بالو

 

 أل�ف وتس�عمائة وتس�ع وأربع�ين    سنة  )تموزيوليو (قرب هانايم يوم األربعاء العشرين من  ٢٣٢حرر في مرتفع 

 بحضور مندوب وسيط األمم المتحدة بالوكالة، ورئيس أركان هيئة مراقبة وقف القتال التابعة لألمم المتحدة.

 

 

 

 

 



 

 ١الملحق رقم 

 خط الهدنة

 ) األرقان أدناه تعني أحداثيات عسكرية.١,٥٠٠٠٠(راجع المخطط المربوط 

 ٢١٢,٨) وفي الشرق حتى النقطة (٢٩٤٢ – ٣٠٨,٧من نقطة تالقي الحدود اللبنانية السورية الفلسطينية ( .١

– ٢٩٤,٧.( 

 باتجاه الجنوب على طول وادي العسل حتى مقام الشيخ المخفي. )٢٩٤,٧ – ٢١٢,٨(من النقطة  .٢

 مقام النبي هود. خط يسير من مقام الشيخ المخفي حتى .٣

 .٢١٢,٧ – ٢٩٠,٤خط يتجه من مقام النبي هود حتى النقطة  .٤

عل�ى  ومن هناك باتج�اه الجن�وب    ٢١٢,٤ – ٢٩٠,٤ – ٢٩٠,٢حتى النقطة  ٢١٢,٧ – ٢٩٠,٤من النقطة   .٥

 .٢١١,٠ – ٢٧٦,٨طول الفاصل السوري الفلسطيني حتى النقطة 

 .٢١٠,٩ – ٢٧٦,٧لصمادي حتى نقطة كائنة في وادي ا ٢١١,٠ – ٢٧٦,٨من النقطة  .٦

باتجاه الجنوب عل�ى ط�ول وادي الص�مادي حت�ى نقط�ة االلتق�اء م�ع الطري�ق          ٢١٠,٩ – ٢٧٦,٧من النقطة  .٧

٢١٠,٣ – ٢٧٦,٥. 

 بمحاذاة شرقي الدردارا. ٢٠٩,٩ – ٢٧٧,٦في الجنوب على طول الطريق في نقطة  .٨

 الكائنة على ضفة بحيرة الحولة. ٢٠٩,٧ – ٢٧٢,٦في الغرب حتى نقطة  .٩

 عند مصب الشريعة. ٢٠٩,٢ – ٢٧١,٧في الجنوب على الضفة حتى نقطة  .١٠

 .٢٠٨,٥ – ٢٧٢,٩في الشمال الغربي على طول الضفة الغربية لبحيرة الحولة حتى نقطة  .١١

 .٢٠٥,٢ – ٢٦٩,١حتى النقطة  ٢٠٨,٥ – ٢٧٢,٩خط يسير من النقطة  .١٢

 الشريعة.على  ٢٠٨,٨ – ٢٦٥,١حتى النقطة  ٢٠٥,٢ – ٢٦٩,١خط يسير من النقطة  .١٣

 .٢٠٨,٧ – ٢٦٠,٠في الجنوب على طول الشريعة حتى النقطة  .١٤

 .٢٠٨,٥ – ٢٥٨,٢حتى النقطة  ٢٠٨,٧ – ٢٦٠,٠خط يسير من النقطة   .١٥

 .٢٠٧,٠ – ٢٥٧,٠حتى النقطة  ٢٠٨,٥ – ٢٥٨,٢خط يسير من النقطة   .١٦

 .٢٠٧,٤ – ٢٥٦,٠حتى النقطة  ٢٠٧,٠ – ٢٥٧,٠خط يسير من النقطة  .١٧

 ٦١باتج��اه الجن��وب عل��ى ط��ول الفاص��ل الس��وري الفلس��طيني حت��ى الح��د       ٢٠٧,٤ – ٢٥٦,٠م��ن النقط��ة   .١٨

)٢١٠,٦ – ٢٤٦,٣(. 

 .٦٢باتجاه الشرق على طول الفاصل السوري الفلسطيني حتى الحد رقم  ٦١من الحد رقم  .١٩



 

 – ٢٤٠,١( ٦٦باتجاه الجن�وب عل�ى ط�ول الفاص�ل الس�وري الفلس�طيني حت�ى الح�د رق�م           ٦٢من الحد رقم  .٢٠

٢١١,٧.( 

 ).٢٠٩,٦ – ٢٣٩,٠في نقطة كائنة على الضفة الشرقية بحيرة طبريا ( ٦٦ير من الحد رقم خط يس .٢١

 – ٢٣٤,٨باتج��اه الج��وب عل��ى ط��ول ض��فة بحي��رة طبري��ا حت��ى النقط��ة (       ٢٠٩,٦ – ٢٣٩,٠م��ن النقط��ة   .٢٢

٢٠٦,٣.( 

) وم�ن هن�ا ف�ي    ٢٠٦,٣ – ٢٣٤,٥باتج�اه الجن�وب حت�ى مفت�رق الطري�ق (      )٢٠٦,٣ – ٢٣٤,٨من النقطة ( .٢٣

وب الشرقي على طول الضفة الغربية لسكة الحديد والجه�ة الغربي�ة للطري�ق حت�ى الحص�ن الك�ائن ف�ي        الجن

 .٢٠٧,٧ – ٢٣٣,٤النقطة 

 – ٢٣٢,٢على طول الطريق حتى نهر اليرموك وعلى الحدود في النقطة  ٢٠٧,٧ – ٢٣٣,٤من الحصن   .٢٤

٢٠٩,٥. 

 ٢الملحق 

 ام ورفع التحصينات الدائمةرية وشبه العسكرية ورفع األلغكانكفاء القوات العس

 .١ – ٥٠٠٠٠المقياس بالخريطة 

م�ن   ٥سيتم انكفاء القوات العسكرية وشبه العسكرية بمعداتها الحربية من المنطقة العزالء المحدد في المداة  .١

 ) اسبوعا تبدأ منذ التوقيع على االتفاق.١٢هذا االتفاق (راجع مخطط) حالل مدة اثنى عشر (

 العسكرية حسب المنهاج التالي:يتم انكفاء القوات  .٢

، انكف��اء الق��وات العس��كرية الت��ي تحت��ل القط��اع الممت��د م��ن الفاص��ل الس��وري  األول��ى )٣( األس��ابيع الثالث��ة )أ (

 ) في الجنوب.٢٧٧ – ٢١١الفلسطيني حتى الدرياشية (

 – ٢٠٨,٧م�ام  التالية انكفاء القوات العسكرية التي تحتل القطاع الممتد م�ن خرب�ة الح  ) ٣(األسابيع الثالثة  )ب (

 حتى الحدود األردنية في الجنوب. ٢٦٢,٣

الممتد من الدرياشية في الش�مال   ٧) األخيرة، انكفاء القوات العسكرية التي تحتل القطاع٦األسابيع الستة ( )ج (

 ) في الجنوب.٢٦٢,٣ – ٢٠٨,٧) حتى خربة الحمام (٢٧٧ -٢١١(

نات الدائمة وازالته�ا م�ن المنطق�ة الع�زالء ف�ي      تنتهي أعمال رفع األلغام وتفجير حقولها وكذلك هدم التحصي .٣

كل القطاعات الثالثة في غاية األس�بوع الثال�ث والس�ادس والث�اني عش�ر الت�ي تل�ي ت�اريخ التوقي�ع عل�ى ه�ذا            

 االتفاق.

لكل من الطرفين أن ينقل معداته الحربي�ة م�ن المنطق�ة الع�زالء وإذا ل�م يرغ�ب أح�د الط�رفين نق�ل المع�دات            .٤

ء التحصينات بأمكان رئيس لجن�ة الهدن�ة المش�تركة أن يطل�ب ه�دمها ق�ب انكف�اء الجي�وش.         المستعملة في بنا

وك��ذلك يج��وز لل��رئيس أن ي��أمر به��دم كاف��ة التحص��ينات الدائم��ة الت��ي ال ي��رى وج��وب بقائه��ا ف��ي المنطق��ة       

 العزالء.



 

ول العربي��ة، ، جامع��ة ال��د ١٩٥٠ – ١٩٤٧المجموع��ة الثاني��ة  الوث��ائق الرئيس��ية ف��ي قض��ية فلس��طين ،     المص��در:

 . ١٩٧٤القاهرة، 

 


