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  اتفاق هدنة عامة بين سورية وإسرائيل
  )ترجمة عن النص اإلجنليزي(

  
 (1)1949) تموز(يوليو  20              
  قرب مهانايم 232التل                  

  
  مقدمة

  إن الفريقين يف هذا االتفاق،
الذي  1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16استجابة منهما إىل قرار جملس األمن الصادر يف 

من ميثاق األمم املتحدة، وألجل تسهيل  40ايف مؤقت بمقتضى املادة دعاهما، كتدبير إض
  .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 األمن 
  .، وعينا ممثلين معتمدين للمفاوضة وعقد هدنة1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16الصادر يف 

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

  :املادة األوىل
تبادلة حول يف سبيل تسهيل إعادة السلم الدائم إىل فلسطين واعترافاً بما للضمانات امل

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 األمن ) 1(
ويوافق الفريقان على أن إقرار . للجوء إىل القوة العسكرية يف تسوية القضية الفلسطينيةبعدم ا

هدنة بين قواتهما املسلحة إنما هو خطوة ال بد منها لتصفية النزاع املسلح وإعادة السالم إىل 
  .فلسطين

القيام بأي  ال يجوز للقوات املسلحة البرية أو البحرية أو اجلوية التابعة ألي من الفريقين) 2(
عمل عدواين أو التخطيط له أو التهديد به ضد شعب الفريق اآلخر أو قواته املسلحة، مع العلم بأن 

املستعملة يف هذا السياق ال تتناول التخطيط املعتاد الذي جتريه القيادات يف » التخطيط«عبارة 
  .املنظمات العسكرية عموماً

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

  :املادة الثانية
على وجه التخصيص،  1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16تنفيذاً لقرار جملس األمن الصادر يف 
  :يؤكد هذا االتفاق املبادئ والغايات التالية
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ة ميزة عسكرية أو سياسية من جراء املهادنة التي أمر بها يُعترف بمبدأ عدم كسب أي) 1(
  .جملس األمن

ويُعترف أيضاً بأنه ال يمكن بشكل من األشكال ألي من بنود هذا االتفاق أن يمس حقوق ) 2(
ن أحكام ن، إذ إأي من الفريقين أو مطالبه أو مواقفه يف التسوية السلمية النهائية لقضية فلسطي

    .على االعتبارات العسكرية وحدها، ال السياسيةهذا االتفاق مبنية 
  :املادة الثالثة

) تشرين الثاين(نوفمبر  16تطبيقاً للمبادئ الواردة أعاله ولقرار جملس األمن الصادر يف  )1(
  .، أقرت بهذا االتفاق هدنة عامة بين القوات املسلحة البرية والبحرية واجلوية للفريقين1948
من القوات البرية أو البحرية أو اجلوية، العسكرية أو شبه العسكرية، ال يجوز ألية فئة ) 2(

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 يسيطر عليها 

وال يجوز لها ألي غرض كان أن تتخطى أو تعبر خط الهدنة املبين يف املادة الفريق اآلخر، 
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
ئي من أراضي يسيطر عليها أحد فريقي هذا ال يجوز توجيه أي عمل حربي أو عمل عدا )3(

   .االتفاق ضد الفريق اآلخر أو ضد املدنيين يف األراضي التي يسيطر عليها الفريق اآلخر
  :املادة الرابعة

، ويحدد طبقًا »خط الهدنة«يسمى اخلط املوصوف يف املادة اخلامسة من هذا االتفاق  )1(
) تشرين الثاين(نوفمبر  16لس األمن الصادر يف للغاية والقصد اللذين ينطوي عليهما قرار جم

1948.  
إن الغاية األساسية من خط الهدنة هي حتديد اخلط الذي ال يجوز أن تتخطاه القوات ) 2(

  .املسلحة التابعة لكل من الفريقين
إن تعليمات قوات الفريقين املسلحة وأنظمتها التي حترم على املدنيين اجتياز خطوط  )3(

خول املنطقة الواقعة بين هذه اخلطوط تبقى سارية بعد توقيع هذا االتفاق وذلك القتال أو د
   .من تلك املادة 5بالنسبة إىل خط الهدنة احملدد يف املادة اخلامسة، مع التقيد بأحكام البند 

  :املادة اخلامسة
ئيلية يؤكد هذا االتفاق أن الترتيبات التالية خلط الهدنة بين القوات املسلحة اإلسرا )1(

والسورية وللمنطقة اجملردة من السالح ال يمكن أن تفسر بأن لها أية عالقة على اإلطالق بترتيبات 
  .احلدود النهائية التي تخص فريقي هذا االتفاق

، حدد خط 1948) تشرين الثاين(نوفمبر  16تمشياً مع روح قرار جملس األمن الصادر يف ) 2(
بغية الفصل بين القوات املسلحة التابعة للفريقين بصورة  الهدنة واملنطقة اجملردة من السالح

تؤدي إىل التقليل من احتمال االحتكاك والتصادم، وتؤمن يف الوقت ذاته بصورة تدريجية عودة 
  .احلياة املدنية الطبيعية يف املنطقة اجملردة من السالح، دون أن يؤثر ذلك يف التسوية النهائية
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يتبع خط . (1)»1امللحق «ريطة امللحقة بهذا االتفاق حتت عنوان يحدد خط الهدنة على اخل) 3(
الهدنة خطاً يقع يف منتصف املسافة بين خطي املهادنة احلالية كما تثبتهما هيئة مراقبة الهدنة 

وحيث يطابق خطا املهادنة احلاليان خط . التابعة لألمم املتحدة بين القوات اإلسرائيلية والسورية
  .ن سورية وفلسطين، فإن خط الهدنة يتبع خط احلدوداحلدود الدولية بي

  .ال يجوز للقوات املسلحة التابعة للفريقين أن تتقدم يف أية نقطة إىل ما وراء خط الهدنة) 4(
حيث ال يكون خط الهدنة مطابقاً خلط احلدود الدولية بين سورية وفلسطين، فإن ) أ) (5(

تعتبر منطقة جمردة من السالح ريثما تتم تسوية املنطقة الواقعة بين خط الهدنة وخط احلدود 
احلدود نهائيًا بين الفريقين، وتكون هذه املنطقة حمرمة تماماً على القوات املسلحة للفريقين وال 

ويطبق هذا النص على . يجوز القيام فيها بأي نشاط من جانب القوات العسكرية أو شبه العسكرية
  .ن جزءاً من املنطقة اجملردة من السالحقطاعي عين غب والدردارة اللذين يشكال

إن أي تقدم من جانب القوات املسلحة العسكرية أو شبه العسكرية ألي من الفريقين ) ب(  
إىل داخل أي جزء من املنطقة اجملردة من السالح يشكل خرقاً صريحاً لهذا االتفاق عندما يثبته 

  .ممثلو األمم املتحدة املشار إليهم يف البند التايل
يكون رئيس جلنة الهدنة املشتركة املنصوص عليها يف املادة السابعة من هذا ) ج(  

االتفاق ومراقبو األمم املتحدة امللحقون باللجنة املذكورة مسؤولين عن التأكد من تنفيذ أحكام 
  .هذه املادة تنفيذاً تاماً

السالح وفقًا يجري سحب القوات املسلحة املوجودة اآلن يف املنطقة اجملردة من ) د(  
  ).2امللحق (لتوقيت االنسحاب امللحق بهذا االتفاق 

ى واملزارع رتكون لرئيس جلنة الهدنة املشتركة سلطة السماح بعودة املدنيين إىل الق) هـ(  
ة املدنيين احملليين يف تخدام أعداد حمدودة من رجال الشرطيف املنطقة اجملردة من السالح واس

اخلي، على أن يسترشدوا لهذا الغرض بتوقيت االنسحاب املشار إليه يف املنطقة لصيانة األمن الد
  .من هذه املادة) د(البند 
تقام على كل من جانبي املنطقة اجملردة من السالح مناطق حسب التحديد الوارد يف ) 6(

يف  من هذا االتفاق يحتفظ فيها بقوات دفاعية فقط، طبقاً لتحديد القوات الدفاعية الوارد 3امللحق 
    .امللحق الرابع من هذا االتفاق

  :املادة السادسة
يجري تبادل جميع أسرى احلرب الذين يحتجزهم كل من الفريقين والتابعين للقوات املسلحة 

  :النظامية أو غير النظامية للفريق اآلخر كما يلي
يجري . يجري تبادل أسرى احلرب حتت إشراف األمم املتحدة ومراقبتها يف جميع املراحل) 1(

  .التبادل يف موقع مؤتمر الهدنة خالل أربع وعشرين ساعة من توقيع هذا االتفاق
يشمل تبادل األسرى هذا أسرى احلرب املالحقين جزائياً وكذلك الذين صدرت بحقهم ) 2(

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

كان نوعها، وإذا  القيمة والرسائل والوثائق ومستندات الهوية وسواها من األمتعة الشخصية أياً
  .كان األسرى قد هربوا أو توفوا فإنها ترد إىل الفريق الذي ينتمي هؤالء إىل قواته املسلحة

                                                 
  .غير منشورة هنا  (1)
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واردة رد عليها نص صريح يف هذا االتفاق تقرر وفقاً للمبادئ الجميع الشؤون التي مل ي) 4(
) تموز(يوليو  27يف االتفاقية الدولية املتعلقة بمعاملة أسرى احلرب واملوقعة يف جنيف يف 

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

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

   .ومساعدة يف القيام بهذه املهمة
  :املادة السابعة

تشرف على تنفيذ أحكام هذا االتفاق جلنة هدنة مشتركة تتألف من خمسة أعضاء يعين ) 1(
رئيسها رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة  اثنين منهم كل من فريقي هذا االتفاق، ويكون

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 مبنى اجلمرك قرب جسر بنات يعقوب ويف مهانايم، ) 2(
  .ع اللجنة يف األماكن واألوقات التي تراها ضرورية لتصريف أعمالها بصورة فعالةوجتتم
تعقد جلنة الهدنة املشتركة اجتماعها األول بدعوة من رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة ) 3(

  .التابعة لألمم املتحدة يف موعد ال يتجاوز أسبوعاً واحداً من توقيع هذا االتفاق
الهدنة املشتركة باإلجماع كلما تيسر ذلك، وإال، اتخذت القرارات  تكون قرارات جلنة) 4(

  .بأكثرية أصوات أعضاء اللجنة احلاضرين املقترعين
وال جتتمع إال بناء على دعوة . تضع جلنة الهدنة املشتركة القواعد اإلجرائية التي تتبعها) 5(

  .كثرية أعضائهاويكتمل النصاب بحضور أ. يوجهها رئيسها إىل األعضاء حسب األصول
تكون للجنة سلطة استخدام مراقبين من بين املنظمات العسكرية التابعة للفريقين، أو من ) 6(

بين عسكريي هيئة مراقبة الهدنة املشتركة التابعة لألمم املتحدة، أو من كلتا اجلهتين، بالعدد 
املتحدة لهذه الغاية فإنهم ويف حالة استخدام مراقبي األمم . الذي يُعتبر ضرورياً للقيام بمهماتها

أما املهمات ذات . 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 

عين يف اللجنة، أيهما كان متولياً فتكون خاضعة ملوافقة رئيس أركان األمم املتحدة أو ممثله امل
  .رئاستها

حتال بشكل فوري املطالب أو الشكاوى التي يتقدم بها أي من الفريقين، واملتعلقة بتطبيق ) 7(
تتخذ اللجنة بشأن جميع هذه املطالب أو . هذا االتفاق، إىل جلنة الهدنة املشتركة بواسطة رئيسها

وذلك بواسطة أجهزة املراقبة والتحقيق لديها، بغية الشكاوى، اإلجراءات التي تراها مناسبة، 
  .الوصول إىل تسوية عادلة مقبولة لدى الفريقين

إذا اختلف على تفسير معنى بند معين من بنود هذا االتفاق، ما عدا املقدمة واملادتين ) 8(
أن  ويجوز للجنة، بمحض تقديرها وكلما دعت احلاجة،. األوىل والثانية، يعمل بتفسير اللجنة

  .تقترح على الفريقين من وقت إىل آخر تعديالت يف أحكام هذا االتفاق
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. ترفع جلنة الهدنة املشتركة إىل كال الفريقين تقارير عن أعمالها كلما رأت ذلك ضرورياً) 9(
وترسل صورة عن كل من هذه التقارير إىل األمين العام لألمم املتحدة إلحالتها إىل اإلدارة أو 

  .صة يف األمم املتحدةالوكالة اخملت
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

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

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

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

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

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

من الفريقين أن يطلب إىل األمين العام لألمم املتحدة دعوة ممثلي الفريقين إىل مؤتمر غايته 
مراجعة أو تعديل أو تعليق أي من األحكام الواردة يف هذا االتفاق باستثناء املادتين األوىل 

  .ويكون االشتراك يف مؤتمر كهذا إلزامياً للفريقين. والثالثة
من هذه املادة عن حل متفق عليه لنقطة  3املؤتمر املشار إليه يف البند  إذا مل يسفر) 4(

خمتلف عليها، جاز ألي من الفريقين أن يرفع األمر إىل جملس األمن التابع لهيئة األمم املتحدة 
طالباً احلل املنشود على أساس أن هذا االتفاق إنما عقد استجابة لقرار جملس األمن يف سبيل إقرار 

  . فلسطينالسلم يف
. وقع هذا االتفاق على خمس نسخ، ويكون للنصين اإلجنليزي والفرنسي نفس األصالة) 5(

يحتفظ كل فريق بنسخة وتسلم نسختان إىل األمين العام لألمم املتحدة إلرسالها إىل جملس األمن 
  .بالوكالة تحدة، ونسخة إىل الوسيط لفلسطينوإىل جلنة التوفيق اخلاصة بفلسطين التابعة لألمم امل

سنة ألف وتسعمئة وتسع ) تموز(قرب مهانايم يف العشرين من يوليو  232كتب على التل 
وأربعين بحضور املندوب الشخصي لوسيط األمم املتحدة لفلسطين بالوكالة ورئيس أركان هيئة 

  .مراقبة الهدنة التابعة لألمم املتحدة
  :عن حكومة سورية          : عن حكومة إسرائيل  

  العقيد فوزي سلو) تواقيع(                     م مردخاي ماكليف املقد )تواقيع(
  املقدم حممد ناصر           يهوشوع بلمان      
  النقيب عفيف البزري                    شبطاي روزين      

  
  املالحق
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  )50000: 1مقياس اخلريطة . (1)راجع اخلريطة املرفقة( 1امللحق 
  خط الهدنة بين سورية وإسرائيل

  
يلتقي فيها خط احلدود اللبنانية السورية الفلسطينية  من النقطة التي   .1

 .294’7 – 212’8شرقاً إىل الهاجرة  294’2 – 208’7وخط الهاجرة 
تباع وادي العسل إىل مقام جنوبًا با 294’7 – 212’8من خط الهاجرة    .2

 .الشيخ اخملفي
 .خط من مقام الشيخ اخملفي إىل مقام النبي هدى   .3
 .290’4 – 212’7اجرة خط من النبي هدى إىل اله   .4
، ثم 290’2 – 212’4إىل خط الهاجرة  290’4 – 212’7من خط الهاجرة    .5

 – 211’0جنوبًا بإتباع خط احلدود السورية الفلسطينية إىل نقطة خط الهاجرة 
8’276. 

إىل نقطة يف وادي الصمادي عند خط  276’8 – 211’0من خط الهاجرة    .6
 .276’7 – 210’9الهاجرة 

تباع وادي الصمادي إىل نقطة غرباً با 276’7 – 210’9رة من خط الهاج   .7
 .276’5 – 210’3تقاطع الطريق مع خط الهاجرة 

متجنباً الدردارة  272’6 – 209’9تباع الطريق إىل خط الهاجرة نوبًا باج   .8
 .إىل الشرق

عند نقطة واقعة على ساحل  272’6 – 209’7غرباً إىل خط الهاجرة    .9
 .بحيرة احلولة

مصب نهر  271’7 – 209’2تباع اخلط الساحلي إىل خط الهاجرة جنوباً با .10
 .األردن

 208’5تباع خط الساحل الغربي لبحيرة احلولة إىل خط الهاجرة شماالً غربياً با .11
– 9’272. 

 .269’1 – 205’2خطاً إىل خط الهاجرة  272’9 – 208’5من خط الهاجرة  .12
على  265’0 – 208’8خطاً إىل خط الهاجرة  269’1 – 205’2من خط الهاجرة  .13

 .نهر األردن
 .260’0 – 208’7تباع نهر األردن إىل خط الهاجرة جنوباً با .14
 .258’2 – 208’5خطاً إىل خط الهاجرة  260’0 – 208’7من خط الهاجرة  .15
 .257’0 – 207’0خطاً إىل خط الهاجرة  258’2 – 208’5من خط الهاجرة  .16
 .256’0 – 207’4رة خطاً إىل خط الهاج 257’0 – 207’0من خط الهاجرة  .17
تباع احلدود السورية الفلسطينية جنوباً با 256’0 – 207’4من خط الهاجرة  .18

 .246’3 – 210’6عند خط الهاجرة  61إىل النقطة 
 .62تباع احلدود السورية الفلسطينية إىل النقطة شرقاً با 61من النقطة  .19

                                                 
  .غير منشورة هنا  (1)
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عند  66نقطة تباع احلدود السورية الفلسطينية إىل الجنوباً با 62من النقطة  .20
 .240’1 – 211’7خط الهاجرة 

خطاً إىل نقطة على الساحل الشرقي من بحيرة طبرية عند خط  66من النقطة  .21
 .239’0 – 209’6الهاجرة 

تباع ساحل بحيرة طبرية إىل خط جنوبًا با 239’0 – 209’6من خط الهاجرة  .22
 .234’8 – 206’3الهاجرة 

منعطف الطريق عند خط الهاجرة جنوبًا إىل  234’8 – 206’3من خط الهاجرة  .23
تباع الطرف الغربي للسكة احلديد ، ثم جنوباً شرقياً با234’5 – 206’3

 .233’4 – 207’7واجلانب الغربي للطريق إىل املعقل عند خط الهاجرة 
تباع الطريق إىل نهر خطاً با 233’3 – 207’7من املعقل عند خط الهاجرة  .24

 .232’2 – 209’5اليرموك على احلدود عند خط الهاجرة 
  

__________________________  
  

  نزع األلغام  –سحب القوات العسكرية وشبه العسكرية . 2امللحق 
  )50000: 1مقياسها  (1)خريطة(وهدم التحصينات الثابتة 

يتم سحب القوات العسكرية وشبه العسكرية التابعة للفريقين، مع جميع معداتها  .1
السالح كما هي حمددة يف املادة اخلامسة  العسكرية من املنطقة اجملردة من

أسبوعاً من تاريخ ) 12(خالل مهلة اثني عشر ) راجع اخلريطة(من هذا االتفاق 
 .توقيع هذا االتفاق

  :ويكون توقيت سحب القوات كمال يلي .2
القوات العسكرية التي حتتل القطاع املمتد من : األوىل) 3(األسابيع الثالثة   -  أ

نية يف الشمال جنوباً حتى الدرباسية عند خط احلدود السورية الفلسطي
 .277-211الهاجرة 

القوات العسكرية التي حتتل القطاع املمتد من : الثانية) 3(األسابيع الثالثة   - ب
جنوباً حتى حدود شرقي  262’3 – 208’7احلمام عند خط الهاجرة 

 .األردن
قطاع املمتد من القوات العسكرية التي حتتل ال: الباقية) 6(األسابيع الستة  - ج

جنوباً إىل احلمام عند خط  277-211الدرباسية عند خط الهاجرة 
  .262’3 – 208’7الهاجرة 

يتم نزع حقول األلغام واأللغام، وهدم التحصينات الثابتة أو نزعها يف املنطقة  .3
اجملردة من السالح يف كل قطاع بنهاية األسبوع الثالث والسادس والثاين عشر 

 .تاريخ توقيع هذا االتفاقعلى التوايل من 
وبهذا الصدد يحق لكل فريق أن يسحب من املنطقة اجملردة من السالح املعدات  .4

وإذا مل يشأ سحب املواد املستعملة يف التحصينات، يجوز . احلربية التي تخصه

                                                 
  .غير منشورة هنا  (1)
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لرئيس جلنة الهدنة املشتركة أن يطلب إىل أي من الفريقين إتالف هذه املواد 
وكذلك يجوز لرئيس جلنة الهدنة املشتركة أن يأمر بهدم  .قبل مغادرة املنطقة

التحصينات الثابتة التي ال يجوز يف رأيه أن تبقى يف املنطقة اجملردة من 
 .السالح

  
__________________________  

  
  منطقة الدفاع. 3امللحق 

  (1)راجع اخلريطة املرفقة
  

بالبقاء يف املنطقة احملددة فيما  4 ال يسمح ألية قوات عسكرية غير تلك احملددة يف امللحق
  :يلي أو دخولها

املنطقة املمتدة من احلدود إىل خط اإلحداثيات الشمايل : على اجلانب السوري    -  أ
 .216اجلنوبي رقم 

املنطقة املمتدة من خط املهادنة اإلسرائيلي إىل خط : على اجلانب اإلسرائيلي  - ب
يث يمر خط املهادنة يف نتوء ، سوى أنه ح204اإلحداثيات الشمايل اجلنوبي رقم 

كيلومترات إىل الغرب من خط ) 6(مشمار هاياردن تكون منطقة الدفاع على بعد ست 
 .املهادنة املذكور

إن القرى التي تخترقها اخلطوط احملددة ملنطقة الدفاع تعتبر داخلة كلها يف منطقة   -  ج
  .الدفاع

  
__________________________  

  
  فاعحتديد قوات الد. 4امللحق 

  
  :القوات البرية –أوالً 

  :يجب أال تتجاوز هذه القوات ما يلي .1
من الضباط واألفراد  600كتائب مشاة يتألف كل منها من ) 3(ثالث     -  أ

) 12(اجملندين، ال أكثر، على أال تتعدى األسلحة املرافقة لكل كتيبة اثني عشر 
مم  81يار مدافع هاون بع) 6(مم على األكثر وستة  8رشاشاً متوسطاً بعيار 

 .مم 75مدافع مضادة للدبابات بعيار ال يتجاوز ) 4(وأربعة 
من  130مفرزات خيالة للقوات السورية، على أال تتعدى كل مفرزة ) 6(ست   - ب

استكشاف تتألف كل ) 2(وللقوات اإلسرائيلية مفرزتا . الضباط واألفراد اجملندين
نزرة وال يتجاوز شاحنات نصف جم) 3(سيارات جيب وثالث ) 9(منهما من تسع 

 .من الضباط واألفراد اجملندين) 125(عدد أفرادها مئة وخمسة وعشرين 

                                                 
  .غير منشورة هنا  (1)
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بطاريات من مدفعية امليدان على أال تتعدى كل بطارية مئة ) 3(ثالث     -  ج
مدافع ال ) 4(تتألف كل بطارية من أربعة . من الضباط واألفراد اجملندين) 100(

  .مم 8ت ال يزيد عيارها على رشاشا) 4(مم، وأربعة  75يزيد عيارها على 
  :ال تتجاوز الوحدات اإلدارية امللحقة بالقوات احملددة أعاله ما يلي    - د

 .من الضباط واألفراد اجملندين ألغراض التموين، غير مسلحين) 100(مئة   )1(
من الضباط واألفراد ) 250(سرية هندسة واحدة ال تتجاوز مئتين خمسين   )2(

 .اجملندين
القطع املصفحة كالدبابات والسيارات املصفحة : »الدفاع قوات«تستثنى من عبارة  .2

  .وغيرها من حامالت اجلنود املصفحة
  

  :القوات اجلوية –ثانياً 
  .يف املناطق التي ال يسمح فيها إال بقوات دفاعية، يمنع استخدام الطائرات العسكرية

  
  :القوات البحرية –ثالثاً 

يف املناطق التي ال يسمح فيها بقوات . فاعال يسمح بوجود أية قوات بحرية يف منطقة الد
أسبوعاً من تاريخ توقيع هذا ) 12(دفاعية يجب أن يتم التخفيض الالزم للقوات خالل اثني عشر 

  .االتفاق
ال تفرض أية قيود على حركة وسائط النقل املستخدمة لنقل قوات الدفاع واملؤن داخل منطقة 

  .قوات الدفاع
  

__________________________  
  

  رسائل ملحقة باتفاق الهدنة العامة
  بين سورية وإسرائيل

  
  .ماكليف رئيس الوفد اإلسرائيلي. املقدم م: من 
رايلي، سالح البحرية األميركية، رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة . العميد وليام أ: إىل 

  .لألمم املتحدة
  

ائيل وسورية، أؤكد أن الفريقين متفقان بمناسبة التوقيع على اتفاق الهدنة العامة بين إسر
على أال تتقدم قواتهما إىل ما وراء خطوط الهدنة احلالية كما تثبتها هيئة مراقبة الهدنة التابعة 

  .لألمم املتحدة
يف منطقة سمخ تتخذ القوات اإلسرائيلي مراكزها يف خمفر شرطة سمخ وشعار هاج جوالن 

  .ومسعدة فقط
  

  ماكليف. م املقدم) توقيع(                
  )النص األصلي بالفرنسية(                      
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__________________________  

  
  

  .العقيد فوزي سلو رئيس الوفد السوري: من 
رايلي، سالح البحرية األميركية، رئيس أركان هيئة مراقبة الهدنة التابعة . العميد ويليام أ: إىل 

  .لألمم املتحدة
  

هدنة العامة بين إسرائيل وسورية، أؤكد أن الفريقين متفقان بمناسبة التوقيع على اتفاق ال
على أال تتقدم قواتهما إىل ما وراء خطوط الهدنة احلالية كما تثبتها هيئة مراقبة الهدنة التابعة 

  .لألمم املتحدة
يف منطقة سمخ تتخذ القوات اإلسرائيلية مراكزها يف خمفر شرطة سمخ وشعار هاج جوالن 

  .ومسعدة فقط
  

  فوزي سلو) 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

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


