
  اتفاقية الهدنة الدائمة بين سورية وإسرائيل
  

على المرتفـع   ٢٠/٧/١٩٤٩في ، وهي آخر واحدة من نوعها آنئذ، وقد تم توقيع هذه االتفاقية
قرب ماهانايم بحضور مندوب وسيط األمم المتحدة ورئيس أركان مراقبـة وقـف    ٢٣٢رقم 

  . القتال التابعة لهيئة األمم المتحدة
  

وتكاد تكون فـي  . رية ـ اإلسرائيلية في مقدمة وثماني مواد وأربعة مالحق تقع االتفاقية السو
وال . ٢٤/٢/١٩٤٩خطوطها العامة نسخة عن االتفاقية المصرية ـ اإلسرائيلية الموقعة فـي   

وأمـا  . في ما تبعهـا مـن اتفاقيـات    احتداعجب في ذلك فهذه االتفاقية شكلت النموذج الذي 
النصوص المماثلة في االتفاقيـة األردنيـة ـ اإلسـرائيلية     نصوصها فتكاد تكون متطابقة مع 

واالتفاقية هي النصوص نفسها تقريبا في االتفاقيات األخرى فهي توضح بجالء أن مـا وقـع   
مجرد اتفاقيـة هدنـة ال اتفاقيـة    ) إسرائيل(قرب ماهانايم بين سورية و ٢٣٢عليه في المرتفع 

ولعل نص الفقرة الثانية مـن  ). ١لمادة الخامسة الفقرة ا، ٢المادة الثانية الفقرة ، المقدمة(سالم 
أي حكـم مـن   «فهو يقضي بأن . المادة الثانية أوضح هذه النصوص في تحديد طبيعة االتفاقية

أحكام هذا االتفاق ال يستطيع أن يمس بأي حال حقوق أحد الطرفين ودعواه موقفه من الحـل  
هذا االتفاق قد أملتها اعتبارات عسكرية صـرفة   وأن أحكام، السلمي النهائي للقضية الفلسطينية

  . »ال أثر للسياسة فيها
  

وفي هذا النص تحسين على النص الماثل في االتفاقية المصرية ـ اإلسرائيلية الـذي يتحـدث    
  . عن حل مشكلة الالجئين فحسب

  
ـ  «وفي هذه االتفاقية أيضا نص بأنه  اء ال يجوز اكتساب أي ميزة عسكرية أو سياسية فـي أثن

  ). ١ف٢م(»وقف القتال
  

و فيهمـا  . معنـى الهدنـة  ) ٣و٢الفقرتان (والثالثة ) ٣و٢و١الفقرات (وتحدد المادتان األولى 
  . استخدمت حرفيا نصوص المواد المقابلة في االتفاقيات العربية ـ اإلسرائيلية السابقة

  
واإلسرائيلية والمنطقـة  أما المادة الخامسة من االتفاقية فتحدد خط الهدنة بين القوات السورية 

على أن تؤمن فـي  .العزالء لفصل قوات الطرفين بصورة تقلل إمكانيات االحتكاك واالصطدام
الوقت نفسه عودة الحياة المدنية العادية تدريجيا في المنطقة العزالء دون أن يؤثر ذلـك فـي   



الخـط  «ها على أنـه  وأما خط الهدنة هذا فقد نصت الفقرة الثالثة من المادة نفس. الحل النهائي
وهو مرسوم في منتصف الطريق بين ، ١المحدد في المخطط المرفق بهذا االتفاق الملحق رقم 

خطوط وقف القتال على طول الحدود الدولية بين سورية وفلسطين فإن خط الهدنة يتبع هـذه  
ة فـي  في األماكن التي تكون فيها خطوط وقف القتال على طول الحدود الدولي«وأما . »الحدود

في األماكن التي ال يطابق فيها خط «وأما . »سورية وفلسطين فإن خط الهدنة يتبع هذه الحدود
الهدنة الحدود السياسية تشكل ـ ريثما يتم وضع اتفاق إقليمي نهائي ـ منطقة عـزالء يمنـع     

وال يسمح فيها بأي نشاط للقوات العسكرية أو شـبه  ، فيها على اإلطالق وجود قوات الطرفين
الذين يعتبران جـزءا مـن   ) ةوالدر دارعين جيف (ويطبق هذا التدبير على قطاعي .عسكريةال

وكل تقدم للقوات المسلحة التابعة ألحد الطـرفين فـي هـذا االتفـاق ـ      «. »المنطقة العزالء
عسكرية كانت أو شبه عسكرية ـ في أي مكان من المنطقة العزالء يشـكل خرقـا صـريحا     

 ٥وهذا النص الذي أوردته الفقـرة  . »دم قد شهد به ممثلو األمم المتحدةلالتفاق إذ كان هذا التق
ولعله نتيجة . ب من المادة الخامسة هو نص تفردت بصراحته االتفاقية السورية ـ اإلسرائيلية 

تجارب تطبيق االتفاقيات العربية ـ اإلسرائيلية السابقة التي أثبت حتى فـي األشـهر القليلـة     
ال تفتأ تنتهك حرمة ) إسرائيل(وتوقيع االتفاقية السورية ـ اإلسرائيلية أن  الفاصلة بين توقيعها 

ولهـذا كلـه مضـت    . المناطق العزالء بل وتحتلها بالتدريج وفق سياستها التوسعية المعروفة
وعلى هذا . من المادة الخامسة في شرح كيفية حماية المتطوعين العازلة من التعديات ٥الفقرة 

يكلـف رئـيس لجنـة الهدنـة     «ة التالية من الفقرة المذكورة على أنـه  تنص الفقرات الفرعي
. »ومراقبو األمم المتحدة الملحقون باللجنة المذكورة تنفيذ هذه المادة كليـا ... المنصوص عليها

ويتم إخالء القوات التي في المنطقة العزالء حاليا وفقا لخطة اإلخـالء الملحقـة فـي هـذا     «
الهدنة المشتركة السماح بعودة المـدنيين إلـى قـرى المنطقـة      ويخول رئيس لجنة. »االتفاق

العزالء ومستعمراتها واستعمال شرطة مدنية محدودة العدد تؤلف محليا للمحافظة على األمـن  
وتكون خطة اإلخالء المنصوص عليها في الفقـرة د مـن هـذه    ، الداخلي في المنطقة العزالء

  . المادة بمثابة دليل لرئيس اللجنة
  
شأ على جانبي المنطقة العزالء مناطق أخرى توضع فيها قـوات دفاعيـة اسـتنادا إلـى     وتن«

  . المتفق عليه» تعريف اصطالح القوات الدفاعية
  

وكما أشرنا سابقا فقد تحدد خط الهدنة بين القوات السورية واإلسرائيلية بشكل تفصـيلي فـي   
  : الملحق األول لالتفاقية على النحو التالي

  



وفـي  ) ٢٩٤,٢ـ   ٣٠٨,٧(تالقي الحدود اللبنانية ـ السـورية ـ الفلسـطينية     ـ من نقطة ١
  ). ٢٩٤,٧ـ ٢١٢,٨(الشرق حتى النقطة 

  
باتجاه الجنوب على طول وادي العسل حتى مقام الشـيخ   ٢٩٤,١٧ـ  ٢١٢,٨ـ من النقطة   ٢

  . المخفي
  
  . ـ خط يسير من مقام المخفي حتى مقام النبي هود٣
  
  .  ٢١٢,٧ـ  ٢٩٠,٤نبي هود حتى النقطة ـ خط يتجه من مقام ال٤
  
  . ٢١١,٠ـ  ٢٧٦,٨حتى النقطة  ٢١٢,٧ـ ٢٩٠,٤ـ من النقطة  ٥
  
  ). ٢١٠,٩ـ ٢٧٦,٧(حتى نقطة في وادي الصمادي  ٢١١,٠ـ  ٢٧٦,٨ـ من النقطة  ٦
  
باتجاه الجنوب على طول وادي الصـمادي حتـى نقطـة     ٢١٠,٩ـ٢٧٦,٧ـ من النقطة   ٧

  ). ٢١٠,٣ـ ٢٧٦,٦(االلتقاء مع الطريق 
  
  . بمحاذاة شرق الدردارة ٢٠٩,٩ـ ٢٧٧,٦ـ في الجنوب على طول الطريق في نقطة  ٨
  
  . الكائنة على ضفة الحولة ٢٠٩٤,٧ـ ٢٧٢,٦ـ في الغرب حتى نقطة  ٩
  

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

ـ   ٢٧٢,٩بية لبحيرة الحولـة حتـى نقطـة    ـ في الشمال الغربي على طول الضفة الغر  ١١
٢٠٨,٥ .  

  
  . ٢٠٨,٥ـ ٢٦٩,١حتى النقطة  ٢٠٨,٥ـ ٢٧٢,٩ـ خط يسير من النقطة  ١٢
  

  . ٢٠٨,٨ـ ٢٦٥,١حتى النقطة  ٢٠٥,٢ـ ٢٦٩,١ـ خط يسير من النقطة ١٣
  



  . ٢٠٨,٧ـ ٢٦٠,٠٠ـ في الجنوب على طول الشريعة حتى النقطة ١٤
  

  . ٢٠٧,٤ـ ٢٥٨,٢حتى النقطة  ٢٠٨,٧ـ ٢٦٠,٠ـ خط يسير من النقطة ١٥
  

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

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

باتجاه الجنوب على طول الفاصل السوري ـ الفلسـطيني    ٢٠٧,٤ـ  ٢٥٦,٠ـ من النقطة ١٨
  ). ٢١٠,٦ـ ٢٤٦,٣( ٦١حتى الحد رقم 

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

 ٦٦باتجاه الجنوب على طول الفاصل السـوري حتـى الحـد رقـم      ٦٢ـ من الحد رقم ٢٠
  ). ٢١١,٧ـ ٢٤٠,١(
  

 ٢٣٩,٠(في نقطة كائنة على الضفة الشرقية لبحيرة طبرية  ٦٦ـ خط يسير من الحد رقم ٢١
  ). ٢٠٩,٦ـ
  

باتجاه الجنوب على طول ضفة بحيرة طبرية حتى النقطة  ٢٠٩,٦ـ   ٢٣٩,٠ـ من النقطة ٢٢
  . ٢٠٦,٤ـ ٢٣٤,٨

  
ـ   ٢٣٤,٥(باتجاه الجنـوب حتـى مفتـرق الطريـق      ٢٠٦,٤ـ   ٢٣٤,٨ـ من النقطة ٢٣

ومن هنا في الجنوب الشرقي على طول الضفة الغربية لسكة الحديد والجهة الغربيـة  ) ٢٠٦,٣
  . ٢٠٧,٧ـ ٢٣٢,٤للطريق حتى الحصن الذي في النقطة 

  
على طول الطريق حتى نهر اليرموك وعلى الحدود في  ٢٠٧,٧ـ   ٢٣٣,٤ـ من الحصن ٢٤

  . ٢٠٩,٥ـ  ٢٣٢,٣النقطة 
  



سكرية بمعداتها الحربية من المنطقة العـزالء المحـددة   أما انسحاب القوات العسكرية وشبه الع
وقـد  . من االتفاق فيتم خالل اثني عشر أسبوعا تبدأ من يوم التوقيع على االتفاق ٥في المادة 

  . منهاج هذا االنسحاب من حيث المكان والزمان ٢حدد الملحق رقم 
  

لـى أصـول مراقبـة تنفيـذ     وقد نصت المادة السابعة من االتفاقية السورية ـ اإلسرائيلية ع 
وهي تتطابق حرفيا مع المادتين المتماثلتين في االتفاقيـة األردنيـة ـ اإلسـرائيلية     . أحكامها

واالتفاقية اللبنانية ـ اإلسرائيلية وال تختلف من ناحية الجوهر عن النص المماثل في االتفاقيـة   
سورية ـ اإلسرائيلية تتطابق مـع   كما أن المادة الثامنة من االتفاقية ال. المصريةـ اإلسرائيلية

مثيالتها في االتفاقيات العربية ـ اإلسرائيلية السابقة من ناحية عدم الحاجـة إلـى التصـديق     
وأما المادة السادسة من االتفاقية فتتناول موضـوع  . وناحية إجراءات تعديلها وشروطه، عليها

عربية ـ اإلسرائيلية إال أن فيها  وهي تكاد تتطابق مع سابقاتها من االتفاقيات ال. أسرى الحرب
نصا منفردا يقضي بأن تحل جميع المسائل التي تجر تصفيتها في هذا االتفاق صـراحة وفقـا   
لمبادئ االتفاقية الدولية المتعلقة بمعاملة أسى الحـرب والموقـع عليهـا فـي جنيـف فـي       

عربية األخرى وهذا النص أيضا كان نتيجة خبرة وبناء على تجارب األقطار ال. ٢٧/٧/١٩٢٩
  . مع اإلسرائيليين في هذا الموضوع

  
ولكـن  ، ٢٠/٧/١٩٤٩دخلت اتفاقية الهدنة السوريةـ اإلسرائيلية حيز التنفيذ فور توقيعها في 

) إسـرائيل (فما كاد الحبر الذي وقعت به يجف حتى بـدأ خـرق   . من الناحية النظرية فحسب
وهنا . ة المشتركة على الهدنة مئات المراتاألمر الذي كان موضع إدانة لجنة الرقاب، ألحكامها

أيضا دعي مجلس األمن الذي كان قد نادى أصال باتفاقيات الهدنـة العربيـة ـ اإلسـرائيلية     
وباركها التدخل غير مرة لتحمل مسؤولياته في صيانة االتفاقية مـن االنتهاكـات اإلسـرائيلية    

  : وفيما يلي بضعة أمثلة عليها. الفاضحة
  
، حول المنطقة المنزوعة السـالح ) وإسرائيل(نشب قتال بين سورية  ١٩٥١ار ـ في شهر أي١

أيار طلب فيـه   ٨وتاريخ  ٩٢األمر الذي حمل مجلس األمن على التدخل وإصدار قرار برقم 
  . وقف إطالق النار واحترام اتفاق الهدنة

  
طلـب   ١٨/٥/١٩٥١وتاريخ  ٩٣ـ بعد عشرة أيام من ذلك أصدر مجلس األمن قرارا برقم ٢

  . أن تسمح فورا بعودة العرب الذين أجلوا عن المنطقة المنزوعة السالح) إسرائيل(فيه من 
  



* في االعتداءات واستهدفت فيما استهدفت تجفيـف بحيـرة الحولـة   ) إسرائيل(ـ استمرت ٣
األمر الذي أدى إلـى مزيـد مـن    ، الواقعة في المنطقة المنزوعة السالح تهيؤا للتصرف بها

تاريخه ( ١٠٠وتدخل مجلس األمن من جديد بقراره رقم . بينها وبين القوة السوريةاالشتباكات 
وقف العمل في تصريف المياه فـي المنطقـة   ) إسرائيل(الذي طلب فيه من ) ٢٧/١٠/١٩٥٣

ضـاربة  ، ولكن بثبات. ولكن هذه لم تتمثل و تابعت عملياتها ببطء). الحولة(المنزوعة السالح 
هدنة وقرارات مجلس األمن حتى أتمت مشروعها التوسعي هذا تحـت  عرض الحائط باتفاقية ال

  . سمع األمم المتحدة وبصرها
  
قامت القوات اإلسرائيلية بهجوم مركز غادر على األراضي السورية  ١٢/١٩٥٥/ ١١ـ في ٤

تاريخـه  ( ١١١وتدخل مجلس األمن من جديد فأصدر قراره رقـم  *. في منطقة بحيرة طبرية
  . ان الهجوم اإلسرائيلي واعتبره غير مبرر وفقا لتقارير مراقبي الهدنةالذي د) ١٩/١/١٩٥٦
  
تكررت االشتباكات السورية ـ اإلسرائيلية في منطقة طبرية ذاتها مما   ١٦/٣/١٩٦٢ـ في ٥

دان  ٩/٤/١٩٦٢وتاريخ  ١٧١حمل مجلس األمن على التدخل مرة أخرى وإصدار قرار برقم 
  . لهجومها هذا) إسرائيل(فيه 

  
ما تقدم كان غيضا من فيض من االنتهاكات اإلسرائيلية التفاقيـة الهدنـة بـين سـورية     كل 

عنـدما  ) ١٩٦٧حـرب  :ر(١٩٦٧التي انهارت عمليا صباح الخامس من حزيران ) وإسرائيل(
اجتاحت القوات اإلسرائيلية ـ في عدوان واسع ومبيت وبقصد التوسـع الواضـح ـ الجبهـة     

رغم نداء مجلس األمن المتكـررة بطلـب   * كبيرا من الجوالنالسورية بأكملها واحتلت قسماً 
ولم تتوقـف القـوات   ).١٩٦٧في حزيران  ٢٣٦و ٢٣٥و ٢٣٣القرارات (وقف إطالق النار 

  . اإلسرائيلية عن العدوان إال في اليوم العاشر من حزيران
  

ـ خالفـا لكـل السـوابق    ١٩٦٧وتجدر اإلشارة إلى أن مجلس األمن لم يطلب خالل عدوان 
الدولية ـ من المعتدي العودة إلى خطوط وقف إطالق النار المتفق عليها بموجب اتفاقية الهدنة  

األمر الذي مكن القوات اإلسرائيلية من تحدي الرأي العام ، ١٩٤٩السوريةـ اإلسرائيلية لعام 
 وأما القرار الصادر عن مجلس. العالمي وممارسة احتالل فعلي ألراض تابعة للسيادة السورية

مـن األراضـي   ) إسـرائيل (والقاضي بانسحاب  ٢٤٢برقم  ٢٢/١١/١٩٦٧األمن الدولي في 
فتمكنت القـوات السـورية   * ١٩٧٣وكانت حرب . تماما) إسرائيل(العربية المحتلة فقد أهملته 

ورغم . في بعض المواقع ١٩٤٩من دفع هذه القوات إلى الوراء حتى حدود اتفاقية الهدنة لعام 



كرية السورية لم تحقق أهدافها تماما ألسـباب خارجـة عـن إرادة القيـادة     أن العمليات العس
التي خاضـتها  * وحرب االستنزاف السورية ـ اإلسرائيلية  ١٩٧٣السورية فإن حرب تشرين 

والواليات المتحدة الواقفـة  ) إسرائيل(أقنعت  ١٩٧٤سورية وحدها خالل الثلث األول من سنة 
فكان أن وقعت اتفاقية فصـل القـوات بـين سـورية      ،وراءها بضرورة الخروج من األزمة

ورسمت بموجبها خطوط جديدة لوقف إطـالق النـار    ٣١/٥/١٩٧٤وإسرائيل في جنيف في 
كمرحلة نحو تسوية شاملة للنزاع العربي ـ اإلسرائيلي على كل الجبهات العربية مـع األخـذ    

فصل القوات علـى الجبهـة   :ر(بعين االعتبار حقوق الشعب العربي الفلسطيني الوطنية الثابتة 
  ). اتفاقية، السورية

  
 ٢/٧/١٩٤٩فـي  ) وإسرائيل(لذلك يمكن القول إن اتفاقية الهدنة الدائمة الموقعة بين سوريةـ 

وإن ما يحكم العالقة بين الطرفين المتحاربين هو اتفاقية فصل القـوات  ، سقطت فعليا وقانونيا
وهـو  ، ٣١/٥/١٩٧٤الصـادر فـي    ٣٥٠رقم  المشار إليها وقد باركها مجلس األمن بقراره

القرار الذي أنشأ قوة جديدة تعمل تحت سلطة األمم المتحدة وتراقب استمرار فصـل القـوات   
)UNDOF (وتجدد مهمة هذه القوات مرة كل ستة أشهر. 


