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الجوالن العربي السوري

اجلوالن!...
�أعرف،
وتعرفون �أن اجل��والن لي�س �أر�ض ًا� ،أو بقاع ًا م�أهولة
بالنا�س فح�سب ،و�أن���ه لي�س قلب ًا حمت ًال م��ن �أع��داء
التوح�ش والبط�ش والدموية �أي�ض ًا ،بل هو �أكرث من ذلك،
�إن��ه الوطن ،والتاريخ ،والكرامة ،والنبل ،وال�شهداء،
وال��دم��اء التي �سالت كال�سواقي ف��وق ترابه الطاهر،
وه��و معارك ال�شرف والبطولة ،هو الأج���داد والآب��اء
�ضحوا يف معارك (احلا�صل الع�سكري)،
والإخوة الذين ّ
و(ال��ت��واف��ي��ق) ،و(ت��ل ال��ف��خ��ار) ،و(ت��ل العزيزيات)،
و(ت��ل ال��ف��ر���س) ،و(ال��ت��ل��ول احل��م��ر) ،و(اجل��وخ��دار)،
و(الدربا�شية) ،و(علمني) ،و(�سكوفيا) ،و(طربيا)،
و(تل عنرت) ،و(تل علي �أبو الندى) ،و(جمدل �شم�س)،
و(بانيا�س) ،و(نعران) ،و(دير �سرا�س) ،و(العليقة)،
و(اجلمرك)...
�إنه نداءات املقاتلني و�أ�شواقهم التي كانت تعرب يومي ًا
نهر الأردن ،وبحرية طربيا نحو �أر�ض اجلليل التي م�شاها
�سيدنا امل�سيح (عليه ال�سالم)! �إنه ن�شيد حماة الديار
عليكم �سالم) الذي يجول يف هواء اجلوالن حتومي ًا من
القنيطرة يف ال�شمال �إىل كفر ح��ارب يف اجلنوب� ،إنه

• د .ا�سكندر لوقــا

احلكايات الوطنية التي �أف��اءت �إىل (احلمة) ن�شدان ًا
للطم�أنينة الآ�سرة.
�إن��ه �أ�شجار الدلب وال�سنديان والبلوط ،وال�سدر،
والغار ،والطيون ،و�أجمات �أعواد الق�صب ،وغناء ال�صبايا
اللواتي يغمرن مغمقانات الق�ش بالأع�شاب الندية
الطرية وهن ميا�شني املواويل الباحثة عن دروب الع�شاق
ومواعيدهم ،والينابيع وما تو�سو�س به من كالم رنيم.
�إنه �أ�شواق الرعيان املر�سلة من النايات املفطورة على
ال�شوق والنداءات الأبدية� ،إنه �سمك طربيا الربمائي،
وح��ق��ول ال���ذرة املمتدة ب�شقرتها ال��ن��ادرة على �ضفة
نهر الأردن الطويلة املمدودة� ،إنه زيتون نعران وعني
ال�سم�سم ،ودوايل الرزانية وال�سنديانة ،والعدنانية
واخل�شنية� ،إنه الأودية امللأى باخل�صب والأ�سرار التي
تهبط �إليها قطعان املا�شية يف ال�صباح الباكر فال ت�ؤوب
منها �إال قبيل الغروب!
اجل���والن ،ه��و ت��اري��خ ال��ذي كتبه خالد ب��ن الوليد،
و�أب��و عبيد اجل��راح ،و�صالح الدين الأيوبي بالكربياء
والعزمية ..،ه���ؤالء الأب��اة الذين ما �إن يخطر ببالهم
بيت املقد�س ،حتى حتت�شد جيو�شهم فوق �أر�ض اجلوالن

ا�ستعداد ًا لكتابة التاريخ املاجد.
اجلوالن ،هو املدار�س ،وامل�شايف ،والأغاين ،واحلكايات،
والتقاليد ،وال��ع��ادات ،والأع���راف ،و�ألفة النا�س التي
ت�شبه �ألفة النحل يف خالياه ،و�ألفة الطيور لب�ساتينها.
واجل��والن هو املوا�سم لهجرات الطيور من الزرازير
�شتاء ،ومن ال�سنونو �إىل الكراكي يف
�إىل احلمام الربي
ً
الربيع ،ومن احلجل �إىل البط الربي واحلباري القطا يف
ال�صيف واخلريف!
واجلوالن طراد اخليول ،والأعرا�س ،وبيادر القمح،
والقهوة املرة ،وحكايات الليل ،والذكريات ،والأ�سواق
العامرة بغالل الأر�ض ،والبيوت العامرة بالآمال ونداوة
ال�سماء!
واجلوالن هو الدروب والأفكار واحلكايات والق�صائد
التي قالها املتنبي ،و�أبو متام ،وغوغول ،وماالرمييه ،وال
مارتني ،و�إيفان بونني ،وابن بطوطة ،ونا�صر خ�سرو..
و�آالف الأعالم من �أهل القلم والقراطي�س والألوان.
واجلوالن هو الوطن ،والراية ،والأحالم ..والأ�شواق!!
واجلوالن هو دورة الع�شق التي ندورها ،بكامل ال�شوق،
كالدراوي�ش من �أجل النور ..واحلق وتتميم املحبة!

• التحرير

اجلوالن يف الذاكرة

�سياق ال�صراع العربي – ال�صهيوين  ،وتكلل هذا ال�صراع ب�إقدام الكني�ست الإ�سرائيلي ،
كلما قلّبنا �صفحة من �صفحات تاريخ �سورية املعا�صر � ،أطلعتنا على حدث �أثار فينا
يف الرابع ع�شر من �شهر كانون الأول عام  ، 1981على �إ�صدار قرار يق�ضي ب�ضم اجلزء
�س�ؤاال  :ملاذا كان قدرنا �أن ندفع من �أر�ضنا ومن �أبنائنا ثمنا قد ي�صعب علينا �أن
الذي بقي حمتال من اجلوالن غربي خط الهدنة عام � 1974إىل �إ�سرائيل .
نعو�ضه من دون املزيد من املعاناة ؟
يف �سياق الت�أريخ لق�ضية اجلوالن ال �أعتقد �أن �أحدا يجهل تفا�صيلها  .وكلما ازداد
أرا�ضينا
�
تق�سيم
،
التق�سيم
خارطة
أعيننا
�
أمام
�
تت�ضح
يف م�س�ألة �سورية الطبيعية ،
اجلوالن يف ح�ساباتنا
�أحدنا اطالعا �أو معرفة بهذه التفا�صيل � ،أدرك �أن �إ�سرائيل ال ميكن �أن تتخلى عما
�إىل �أجزاء متناثرة هنا وهناك  ،من �شمال ال�شمال  ،من جبال طورو�س �إىل جنوب
العقبة يف اجلنوب  ،مرورا بلواء اال�سكندرونة الذي تبقى ذكراه عالقة يف الذاكرة الوطنية والقومية يبقى حققته يف عام  1967لعدة اعتبارات �أهمها – على �سبيل املثال ال احل�صر – مياه
ق�ض ّية ,كما �سمعة املرء الذي اجلوالن التي ت�شكل خزانا مائيا مهما لإ�سرائيل وعن�صرا ا�سرتاتيجيا بالن�سبة لها،
اجلمعية لل�سوريني كافة مهما طال الزمن .
ويف امل�س�ألة الفل�سطينية جند معظم �أر�ض فل�سطني العربية باتت رهينة �أعداء يطعن ب�شرفه وال ي�ستكني بالإ�ضافة �إىل �أن اجلوالن يقع يف منطقة جيو – �إ�سرتاتيجية �شديدة احل�سا�سية
وي�شكل نقطة ارتكاز �أ�سا�سية بالن�سبة �إىل الإدارة الع�سكرية الإ�سرائيلية  .كل ذلك
الأنبياء والر�سل الذين قد�سوا ترابها قبل �أالف ال�سنني  ،واليوم تدفع �ضريبة
حتى يث�أر من املعتدي عليه .وغريه من التفا�صيل املعلنة ت�ؤكد عدم جدية �إ�سرائيل يف م�س�ألة التخلي عن اجلوالن
القدا�سة بغري ح�ساب .
 ،بالطرق ال�سلم ّية  ،و�إال خدعنا �أنف�سنا .
ويف امل�س�ألة ال�سورية الراهنة  ،تت�ضح  ،من جديد  ،معامل التق�سيم التي ب�شرت بها
هذا ودائما تربهن �إ�سرائيل على �أنها فوق �إرادة دول العامل فيما يتعلق ب�إعادة
اتفاقية �سايك�س – بيكو يف �أوائل القرن املا�ضي و�صوال �إىل احتالل �أر�ضنا العربية
احلقوق العربية �إىل �أ�صحابها  ،ولهذا االعتبار ترف�ض االلتزام بقرار جمل�س الأمن
ال�سورية يف ه�ضبة اجلوالن من قبل الكيان ال�صهيوين بقوة ال�سالح ال بقوة احلق .
ونحن  ،من جهتنا  ،من الطبيعي �أال ن�ؤمن �أو نقبل بخ�ضوع اجلوالن – الأر�ض العتبارات الربح واخل�سارة الدويل رقم  497ال�صادر بتاريخ  17كانون �أول  1981وهو من القرارات النادرة التي �أن�صف بها جمل�س
مبفهوم احل�سابات التقليدية  ،لأن ثمنها يفوق م�ساحة �أر�ضها  ،و�أي�ضا لأن كل ذرة تراب من �أر�ض اجلوالن  ،الأمن نف�سه  ،و�أقر مببد�أ عدم جواز اال�ستيالء على �أرا�ضي الغري بالقوة �سواء من خالل احتالل هذه
كما من كل بقعة �أر�ض يف الوطن ت�ساوي  ،مبعانيها  ،العِر�ض قبل �أي �شيء �آخر ولها عالقة ب�شرف املواطنة الأرا�ضي �أو بالهجوم عليها و�ضمها وذلك وفقا مليثاق الأمم املتحدة ومبادئ القانون الدويل وقرارات جمل�س
 .ومن هنا يبقى اجلوالن  ،يف ح�ساباتنا الوطنية والقومية يبقى ق�ض ّية كما �سمعة املرء الذي يطعن ب�شرفه الأمن .
�إن املتتبع مل�سار ق�ضية اجلوالن  ،يف الوقت الراهن الذي تواجه فيه املنطقة عموما و�سورية خ�صو�صا
وال ي�ستكني حتى يث�أر من املعتدي عليه .
كذلك هو حال املواطن العربي ال�سوري الذي ي�شعر ب�أن من �سلب اجلوالن من �أر�ض �آبائه و�أجداده بالقوة تبعات احلرب التي ت�شن عليها من قبل ما يزيد عن مئة دولة ،يخل�ص �إىل نتيجة ال جمال لل�شك فيها وهي
ال بد �أن يواجه م�صريه يف �سياق ا�سرتدادها من قبل �أ�صحابها بقوة ال�سالح يف يوم �آت مهما طال انتظاره � .أن �إ�سرائيل م�صممة على جتاهل ال قرار جمل�س الأمن فقط بل كل ما �صدر من قرارات دولية �سبقت يف هذا
و�إ�سرائيل تدرك ذلك جيدا  ،ومع ذلك حتاول �إيهام نف�سها ب�أن هذه الأر�ض �أر�ضها كما ادعا�ؤها ب�أن القد�س االجتاه  ،وبالتايل م�صممة على االحتفاظ باجلوالن وعدم �أعادته �إىل الوطن الأم و�إىل �أمد غري حمدود .
هذا يذكرنا ب�آخر تقرير للأمني العام للأم املتحدة كويف عنان قبل مغادرته من�صبه وفيه قوله  :مل
عا�صمتها الأبدية  .ولأنها تدرك �أي�ضا �أن اجلوالن �أر�ض اخل�صب واخلري والعطاء تزداد مت�سكا به يقينا
يحدث �أي حترك خالل فرتة واليتي �صوب ت�سليم مرتفعات اجلوالن التي حتتلها �إ�سرائيل �إىل اجلمهورية
منها ب�أن الزمن هو وحده الكفيل بجعل ق�ضية اجلوالن  ،يف الذاكرة العرب ّية ق�ضية من�س ّية .
العربية ال�سورية مقابل ال�سالم بني اجلمهورية العربية ال�سورية و�إ�سرائيل  .وقد
وبطبيعة احلال  ،لأن هذه الق�ض ّية هي يف الوقت الراهن  ،ق�ضية وجود �أو غياب
�أ�صابني الإح�سا�س بخيبة الأمل لأن املحاولة اجلادة الأخرية التي بذلتها الواليات
�أر�ض غالية من �أر�ض الوطن بالن�سبة لنا يف �سورية  ،فمن البديهي �أن تبقى عالقة
املتحدة للتفاو�ض حول حل امل�س�ألة القائمة منذ �أمد طويل قد باءت بالف�شل يف عام
رهن الزمن املنا�سب ال�سرتدادها من مغت�صبيها على غرار اغت�صاب �أرا�ض �أخرى من
 2000وال�سكان العرب بوجه عام غري قادرين على ال�سفر �إىل اجلمهورية العربية
الوطن يف �أزمنة �سابقة .
يف ال�سياق ذاته  ،جميعنا نذكر �أن بريطانيا تخلت عن اجل��والن لفرن�سا عمال �سورية ال ميكن �أن ت�ست�سلم ال�سورية لزيارة �أفراد �أ�سرهم  ،وعانوا على مر الزمن من قيود متزايدة على ا�ستخدام
باتفاق مت بينهما يف ال�سابع من �شهر �آذار عام  ، 1923و�أ�صبحت اله�ضبة بذلك تابعة وال ميكن �أن تهادن يف امل�سائل الأرا�ضي ب�سبب قيود التنظيم العمراين الإ�سرائيلي  .لذلك يجب �أن يكون هذا مدعاة
لعدم تهاون املجتمع الدويل �إزاء �ضرورة حل هذه امل�شكلة  .ثم �إن التقاع�س عن حتقيق
ل�سورية منذ انتهى الوجود الفرن�سي يف البالد  .كما �أنه عند ر�سم احلدود الدولية
يف �سنة  1923بقيت اجلوالن داخل احلدود ال�سورية ا�ستنادا �إىل اتفاقية �سايك�س التي تتعلق بكرامة املواطن .هذا ملجرد �أن احلالة على الأر�ض هادئة يبعث بر�سالة خاطئة متاما .
�أجل  ،الأر�ض هادئة اليوم  ،ولكن من ي�ضمن هدوءها �إىل الأبد ؟ �سورية ال ميكن
– بيكو مع تعديالت قليلة  .و�سنة قام العدو ال�صهيوين ب�شن حربه على العرب يف
�أن ت�ست�سلم وال ميكن �أن تهادن يف امل�سائل التي تتعلق بكرامة املواطن وبقيم املواطنة
عام  1967متكنت القوات الإ�سرائيلية يف التا�سع من �شهر حزيران من العام املذكور
املثلى  .ومن هنا يزداد الأمل عندنا ب�أن الأر�ض تبقى �أر�ضنا  ،ولأن اجلوالن من هذه
من احتالل  1260كم 2من م�ساحة ه�ضبة اجلوالن مبا يف ذلك مدينة القنيطرة ،
الأر�ض فال عودة عن هذا املوقف .
املدينة التي عادت �إىل ح�ضن الوطن يف عام  . 1974ومع هذا بقيت الق�ضية عالقة يف
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اجلوالن العربي ال�سوري يف مواجهة بلدوزرات االحتالل

•علي بدوان

مل تهد�أ جرافات وب��ل��دوزرات االحتالل ط��وال ال�سنوات املا�ضية
التي انق�ضت من عمر م�سرية الت�سوية ال�سيا�سية يف ابتالع املزيد من
الأر����ض العربية املحتلة مبا فيها ه�ضبة اجل��والن بق�صد تهويدها
و�إحالل امل�ستوطنني القادمني �إليها من خمتلف �أ�صقاع املعمورة .حيث
ُت�شري املعطيات الرقمية املتوفرة من م�صادر عدة موثوقة ب�أن �أكرث من
(� )600ألف دومن من م�ساحات ال�ضفة الغربية والقد�س املحتلة
ع��ام  1967ق��د ابتلعتها ي��د اال�ستيطان ال�صهيوين منذ انطالق
م���ؤمت��ر ت�سوية م��دري��د ع��ام  ،1991يف وق��ت عملت فيه حكومات
االحتالل املتعاقبة بكل جهودها من �أجل رفع وزيادة من�سوب عمليات
اال�ستيطان فوق الأر�ض العربية ال�سورية املحتلة يف ه�ضبة اجلوالن،
حيث �أقدمت وخالل فرتات متتالية على تقدمي رزم �سخية و�إغراءات
خمتلفة لت�شجيع موجات الهجرة اال�ستيطانية اال�ستعمارية باجتاه
اجلوالن(.)1
اجلوالن ال�سوري املحتل مازال ُي�شكّل ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان امل�شروع
اال�ستيطاين الكولونيايل الإجالئي ال�صهيوين ،بالرغم من ف�شل �سلطات
االحتالل با�ستجالب و�إ�سكان امل�ستوطنني من اليهود ،وفق الأرقام التي
حددتها �سلطات الإحتالل يف خططها الرامية لتهويد كامل م�ساحة
اجلوالن املُحتل (.)2
اال�ستيطان والتهويد
مل تكن جمموعة القرارات والإج��راءات التي اتخذتها احلكومات
«الإ�سرائيلية» املتعاقبة ،والقا�ضية مب�ضاعفة �أع��داد املُ�س َتعمِرين
اليهود ف��وق �أرا���ض��ي اجل��والن العربي ال�سوري املحتل� .إ َّال خمالفة
�صريحةلقرارات ال�شرعية الدولية.
ويف حقيقة الأمر فان �سلطات االحتالل ومنذ اللحظات الأوىل من
احتالل امل�ساحات الوا�سعة من ه�ضبة اجل��والن ،قامت مبجموعة من
الإج��راءات على الأر���ض وب��د�أت بخلق واقع جديد ي�ساعد على �ضم
اله�ضبة و�إحلاقها بدولة «�إ�سرائيل» من خالل  :تدمري البنية التحتية
لكل املواقع والقرى والبلدات واملزارع ال�سورية التي هجرها �أ�صحابها
بفعل العدوان «الإ�سرائيلي» عام  ،1967بالرتافق مع �إقامة �شبكة
من امل�ستوطنات اال�ستعمارية اليهودية فوق �أنقا�ضها ،التي امتدت
وتناثرت فوق جميع �أرا�ضي املرتفعات ال�سورية املحتلة من ال�شمال
�إىل اجلنوب ،ومن العمق نحو خط وقف �إطالق النار ،ومت جلب الآالف
من اليهود املُ�س َتعمِرين �إليها ،و�إقامة قاعدة مادية يف اجلوالن املحتل
ت�شمل �إ�ضافة �إىل املدن وامل�ستوطنات الإ�ستعمارية ،من م�شاريع زراعية
و�صناعية �إنتاجية ،وم�شاريع مراكز �صناعة الهايتك الإلكرتونية،
وم�صنع �إنتاج قطع غيار الطائرات الع�سكرية التابع لل�صناعات اجلوية،
وتنفيذ عدد من امل�شاريع املائية وال�سدود وجر املياه �إىل الأنبوب
القطري نحو فل�سطني املحتلة واىل ُم�ستعمرات ال�شمال من مواقعها
يف اله�ضبة ال�سورية وم��ن �أق��دام جبل ال�شيخ واحلفرة االنهدامية
ال�سورية/الفل�سطينية/يف منطقة الغور ،و�إقامة من�ش�آت �سياحية
متطورة ،ال �سيما يف منطقة جبل ال�شيخ  :التلفريك ومناطق التزلج/
كم�ستوطنة (�آيف �أطيف) التي �أقيمت على �أنقا�ض بلدة (جباتا الزيت)
ال�سورية على �سفوح جبل حرمون ال�شرقية ،ويف منطقة احلمة حيث
الينابيع الكربيتية ،وعلى ال�شاطئ ال�شرقي لبحرية طربيا .وتبعت
يف ذلك قيامها بتغيري معامل الأر�ض من حيث �إنهاء البنية ال�سكانية
العربية وتدمري كافة القرى والبلدات العربية وم�سحها من الوجود
با�ستثناء القرى اخلم�سة التي بقي �أهلها من املواطنني العرب ال�سوريني
�صامدين فوق �أر�ضها.
فامل�شروع الأ�سا�سي ال��ذي و�ضعته الوكالة اليهودية لال�ستيطان
يف اجل��والن �إب��ان احتالل اله�ضبة ع��ام  ،1967حت��دث عن خمطط
لإ�سكان (� )50ألف م�ستوطن ،وعن �إقامة مدينة و�سط اله�ضبة ي�سكنها
(� )30ألف م�ستعمر دعيت با�سم مدينة (كت�سرين) على �أنقا�ض قرية
(الق�صرين) العربية ال�سورية و�سط ه�ضبة اجلوالن،على �أن يتم ذلك
خالل فرتة �أق�صاها نهاية العام  1979وفق ما كان خمطط له ،لكنها
ف�شلت يف حتقيق ما كانت ت�صبو �إليه لأ�سباب خمتلفة.
ويف الوقت الراهن ،تتزامن حمالت التهويد واال�ستيطان ال�صهيونية
امل�سعورة يف عموم الأر����ض العربية املحتلة ،مع مبا�شرة احلكومة
«الإ�سرائيلية» بالعمل ومنذ فرتة على تنفيذ خمطط ا�ستيطاين يتم
مبوجبه ت�شجيع وتكري�س اال�ستيطان اليهودي يف ه�ضبة اجلوالن
املحتلة يف غ�ضون الأع��وام القادمة ،على �إن يتم �إن�شاء وبناء ت�سع
م�ستوطنات جديدة ت�ضاف �إىل ( )32م�ستوطنة القائمة هناك ،
وتوطني ( )200عائلة يهودية كل عام يف اجل��والن ،هذا بالإ�ضافة
�إىل م�صادقة املجل�س الإقليمي على تو�سيع م�سطح م�ستوطنة «منرود»
�شمايل اجلوالن املحتل .وت�أتي هذه الأعمال والإج��راءات التع�سفية
ال�صهيونية متوازية ومتتالية مع جمموعة من القرارات التي �سنها
و�أ�صدرها وتبناها الكني�ست «الإ�سرائيلي» منذ �سنوات َخلت ،مثل �سن
قانون «ا�ستفتاء عام للإن�سحاب من اجلوالن والقد�س».
�إن م�شاريع الإ�ستيطان جت��ري بخفوت بعيد ًا عن الأ���ض��واء فوق
الأرا���ض��ي ال�سورية املحتلة .ففي م�ستعمرة (رام���وت) املطلة على
بحرية طربيا ،عقد قبل فرتة وجيزة من الزمن ،امل�ؤمتر الثالث لوحدة
التخطيط الإ�سرتاتيجي للإ�ستيطان «الإ�سرائيلي» يف اجلوالن العربي

ال�سوري املُحتل ،وقد َح َ�ض َر امل�ؤمتر ( )90ع�ضو ًا من �أ�صل ( )100ع�ضو ًا،
ُي�شكّلون ما ي�سمى مبجموعة املائة ،وهي جمموعة ُمتعددة االخت�صا�صات
تابعة لوحدة التخطيط الإ�سرتاتيجي لتو�سيع اال�ستيطان .وكان
مو�ضوع البحث كيفية زيادة عدد امل�ستوطنني يف اجلوالن �إىل ()50
�ألفا علي املدى القريب ،و�إزالة كل احلواجز للو�صول �إىل هذا الهدف
من خالل التو�سع مبعدل ُمتزايد �ضمن خطة تبد�أ على النحو التايل :
( )200عائلة لكل واحدة من ( )27م�ستوطنة ،وتطوير ( )4جتمعات
�سكانية كبرية ي�صل عدد �سكانها �إىل (� )10آالف م�ستوطن ،وزيادة
عدد �سكان مدينة كت�سرين ( الواقعة مكان بلدة الق�صرين ال�سورية
بعد �أن مت تدمريها عام  )1967الواقعة و�سط ه�ضبة اجلوالن �إىل
(� )20أل��ف م�ستوطن ،كما مت جتهيز املخططات لبناء ( )60منز ًال
لبع�ض امل�ستوطنني من م�ستعمرة نت�سارمي ال�سابقة ،الذين غادروا قطاع
غزة بعد تفكيك امل�ستعمرة املذكورة التي كانت قائمة يف القطاع يف
العام  .2005هذا �إ�ضافة �إىل املعلومات الواردة بداية املقال عن قيام
«�إ�سرائيل» ببناء م�شاريع �سياحية متطورة.
وعلى كل ح��ال ف���إن حملة اال�ستيطان اال�ستعمارية التهويدية
«الإ�سرائيلية» ب��د�أت فوق مناطق احل��دود امل�شرتكة الفل�سطينية/
ال�سورية مبا يف ذلك فوق �أج��زاء من اجل��والن قبل االحتالل الكامل
للمرتفعات ال�سورية عندما زحفت القوات «الإ�سرائيلية» وا�ستولت على
�أكرث من ( )60%من املناطق املعزولة ال�سالح وفق خط الهدنة لعام
 1949وا�ستولت عليها بقوة النار ،ومرت هذه احلملة بعدة مراحل،
ففي املرحلة الأوىل التي امتدت بني �أعوام ( )1967 – 1949بعد
توقيع اتفاق الهدنة ،حني �شرعت «�إ�سرائيل» بق�ضم و�ضم الأرا�ضي
املنـزوعة ال�سالح على جانبي خط وقف �إطالق النار ب�ش ّكلٍ تدريجي،
وطردت �أثناء ذلك �أكرث من ( )800مواطن فل�سطيني و�سوري باجتاه
الأرا�ضي العربية ال�سورية يف ه�ضبة اجلوالن يف �سياق جتفيف بحرية
احلولة (.)3
وبد�أت املرحلة الثانية يف �شهر متوز/يوليو  1967بتد�شني وبناء
�أول م�ستعمرة و�سط اجل��والن املحتل ،قرب تل العرام بعد احتاللها
حيث حملت ا�سم م�ستوطنة (م�يروم هاغوالن) يف ،1967/7/12
وا�ستمرت هذه املرحلة حتى العام  ،1973ومت خالل هذه املرحلة
�إن�شاء ( )21م�ستعمرة طغى عليها الر�ؤيا الإ�سرتاتيجية جلهة بنائها
ومواقعها وترابطها الدفاعي وا�ستقدام العن�صر ال�شاب يف �سياق عمليات
اال�ستيطان والتهويد (.)4
�أم��ا املرحلة الثالثة فقد ب���د�أت م��ع نهاية ح��رب ت�شرين �أول/
�أكتوبر ،1973وت�أثرت بدرو�س احل��رب ،حيث مت �إح��داث �إ�ضافات
على الر�ؤية الإ�سرتاتيجية ال�صهيونية لأغرا�ض ووظائف عمليات
اال�ستيطان وبناء امل�ستعمرات ،مبا يف ذلك تطوير دور هذه امل�ستعمرات
كدروع ح�صون «�أ�سوار و�أب��راج» ،ومواقع ع�سكرية دفاعية ،ف�ض ًال عن
دورها اال�ستعماري التهويدي ،وكمواقع �إنتاجية �صناعية وزراعية.
وبلغ عدد املُ�ستعمرات التي �أن�ش�أت خالل هذه الفرتة ع�شرة ُم�ستعمرات
(.)5
وب���د�أت املرحلة ال��راب��ع��ة م��ع و���ص��ول اليمني ال�صهيوين بقيادة
تكتل الليكود لأول مرة يف تاريخ الدولة العربية �إىل �سدة احلكم يف
«�إ�سرائيل» عام  1977بزعامة مناحيم بيغن .وا�ست�صدار قرار ال�ضم،
و�إلزام �سكان القرى اخلم�سة ال�سورية الذين بقوا فوق اله�ضبة بحمل
الهوية «الإ�سرائيلية» ،مما ولد حركة �شعبية داخل هذه القرى برف�ض
الهوية «الإ�سرائيلية» والتم�سك باجلن�سية العربية ال�سورية وعودة
اجلوالن العربي ال�سوري �إىل الوطن الأم.
�أما املرحلة اخلام�سة فقد بد�أت عام  1984مع قدوم �أوىل دفعات
يهود الفال�شا من �أثيوبيا ،الذين مت ا�ستيطانهم يف م�ستوطنات �أق�صى
�شمال اله�ضبة يف زاوي���ة منطقة جبل ال�شيخ على مثلث احل��دود
(الفل�سطينية – ال�سورية – اللبنانية) و�صو ًال �إىل منطقة مزارع
�شبعا .وا�ستمرت هذه املرحلة مع قدوم موجات اليهود القادمني من
جمهوريات االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق ،حيث مت ا�ستيطان ب�ضع مئات
منهم فوق �أرا�ضى ه�ضبة اجلوالن(.)6
و�أخ�ي�ر ًا ف���إن املرحلة ال�ساد�سة لعمليات التهويد واال�ستيطان
ال�صهيوين فقد بد�أت مع انطالق ت�سوية مدريد نهاية عام  1991حيث
ا�ستمرت حكومة الليكودي ا�سحق �شامري بتطوير امل�ستوطنات القائمة،
و�ساهم حزب العمل يف احلكومة التي تلت حكومة ا�سحق �شامري بتقدمي
العطاءات لتو�سيع عمليات اال�ستيطان واال�ستعمار التهويدي على �أر�ض
ه�ضبة اجلوالن (.)7
ويلحظ املُتتبع ل�ش�ؤون اال�ستيطان اليهودي يف الأرا�ضي العربية
املحتلة ب�أن خطط «�إ�سرائيل» ف�شلت عملي ًا يف جلب الأرقام املحددة من
اليهود للإ�ستيطان والإقامة يف اله�ضبة (ن�صف مليون م�ستوطن حتى
نهاية العام  ) 2000لأ�سباب عديدة ،منها ما يتعلق بوقوع امل�ستوطنات
التي مت �إن�شا�ؤها يف مناطق خط املواجهة الع�سكري مع القوات العربية
ال�سورية ،ف�ض ًال عن ال�شعور داخل املجتمع اليهودي على �أر�ض فل�سطني
ب�أن الت�سوية مع �سوريا لن تكون من دون رحيل �آخر م�ستوطن من على
�أر�ض اله�ضبة ال�سورية املحتلة حتى خط الرابع من حزيران/يونيو
.1967

وباملح�صلة ف�إن عمليات التهويد اجلائرة فوق �أرا�ضي ه�ضبة اجلوالن
ال�سورية املحتلة ،و�صلت �إىل حدود �إقامة ( )46موقع ًا ا�ستيطاني ًا،
ما بني م�ستعمرة ،ون��واة م�ستعمرة ،وموقع ا�ستعماري من م�ستعمرات
الناحال الع�سكرية� ،إىل م�ستعمرات الكيبوتز الزراعية ال�صناعية
اجلماعية� ،إىل م�ستعمرات املو�شاف العمالية التعاونية .حيث توزعت
يف �أنحاء اله�ضبة وفق التايل :ثالث مدن ا�ستيطانية )20( ،مو�شاف
وهي م�ستعمرة زراعية تعاونية تقوم على تعاون املالكني  :ا�ستيطان
عمايل تعاوين ،و ( )18كيبوت�س وهي م�ستعمرة زراعية جماعية ذات
ملكية عامة ،وخم�س مو�شافات تعاونية تقوم على امللكية الفردية
للمنازل والأر����ض ،ونقطتا ناحال ا�ستعماريتان ،وه��ي وح��دات �شبه
ع�سكرية لإقامة كيبوت�سات �صناعية – زراعية ،واخت�صار ًا لكلمة
«نوعر حوي�شي لوحيم» �أي املزارعة واملحاربة يف الوقت نف�سه (.)8
وقبل خم�سة �أع��وام م�ضت ،و�ضمن خطة تعزيز ما ي�سمى
بـ «اال�ستيطان اليهودي» يف اجلوالن ،كانت �سلطات الإحتالل قد �أعلنت
عن البدء بالتو�سع الإ�ستيطاين فوق �أرا���ض جديدة مب�ساحة ()80
دومن يف منطقة البطيحة يف �أق�صى جنوب ه�ضبة اجلوالن ،على ملتقى
احلدود الأردنية ال�سورية الفل�سطينية ،من �أجل بناء قرية �سياحية
يف منطقة تل ال�صيادين على ال�ساحل ال�شرقي لبحرية طربيا� ،إ�ضافة
�إىل البدء ببناء قرية �سياحية على �أنقا�ض بلدة بانيا�س ال�سورية
املحتلة والواقعة �شمال اله�ضبة� ،إ�ضافة �إىل قرية �سياحية �ستبنى
على ال�شاطئ ال�شرقي لبحرية طربيا يف منطقة الكر�سي من الأرا�ضي
ال�سورية املحتلة .وبهذا فان حكومة نتنياهو تكون قد منحت خالل
الفرتة الأخرية امتيازات خا�صة لت�شجيع «اال�ستيطان» وتو�سيعه فوق
�أر���ض ه�ضبة اجل��والن ال�سورية ،وحتديد ًا يف بناء ت�سع م�ستوطنات
�سياحية جديدة ،يف جنوب اجلوالن ب�شكل خا�ص.
�إن حملة الإ�ستيطان ال�صهيونية اجلائرةَ ،ت�ش َهد الآن زخم ًا كبري ًا
يف البناء مل تعهده منذ �سنني طويلةُ .م�شرية �إىل �أنه َ�س َجلت م�ؤخر ًا
ارتفاع ًا بن�سبة تربو على ( )400%يف �شراء ال�شقق اال�ستيطانية يف
مرتفعات اجلوالن .وقد و�ضع ماي�سمى باملجل�س الإقليمي للإ�ستيطان
يف اجلوالن املعروف اخت�صار ًا بـ «هاغوالن» و�ضع خطة �سنوية تهدف
�إىل ا�ستيطان نحو ( )300عائلة يهودية جديدة يف مرتفعات اجلوالن،
و ( )150عائلة �إ�ضافية يف م�ستعمرة «كت�سرين» القريبة منها ،يف �إطار
حملة دميوغرافية – �إ�سرتاتيجية ،لتهويد اجلوالن العربي ال�سوري
املحتل.
وب�شكل عام ،لقد طر�أ على عمليات ا�ستعمار �أرا�ضي اله�ضبة وتهويدها
يف اجلوالن العربي ال�سوري املحتل ارتفاع حاد وفق املعطيات املتوفرة
واملن�شور ،فهناك ارتفاع يف ع��دد امل�ستوطنني يف «املجل�س الإقليمي
جوالن» يف ال�سنوات ال�سبع الأخ�يرة بن�سبة ( .)60%ويف ال�سنوات
اخلم�س الأخرية ارتفع عدد امل�ستوطنني يف م�ستوطنة «كت�سرين» على
�سبيل املثال من ( )6,500م�ستوطن �إىل نحو ( )8,000م�ستوطن،
منهم ( )700م�ستوطن ا�ستوطنوا امل�ستعمرة املذكورة نهاية العام
.)9(2009
�أخ�ير ًا� ،إن ق�ضية اجل��والن العربي ال�سوري املحتل ،ق�ضية وطنية
بامتياز ،التعلو فوقها ق�ضية بالن�سبة ل�سورية العربي وم�ستقبلها
الوطني ،وم�ستقبل �أجيالها .فاجلوالن �سيعود �إىل الوطن الأم عاج ًال
�أم �آج ًال مهما ولغت حكومات االحتالل يف حماوالت تهويده وا�ستعماره
و�إن�شاء امل�ستعمرات فوق �أر�ضه ال�سكان اليهود املت�أتني من كل �أ�صقاع
املعمورة.
 - 1على �سبيل املثال ،نقلت �صحيفة معاريف “اال�سرائيلية” بعددها ال�صادر يوم 2010/4/12
ونقلت ال�صحيفة عن ديفيد �شالوم ،مدير ما ي�سمى “دائرة اال�ستيعاب” يف “املجل�س الإقليمي جوالن”
قوله ان امل�ستوطنون اجل��دد يح�صلون على دومن م��ن الأر� ��ض جم��ان��ا ،وب��إم�ك��ان العائلة �إق��ام��ة منزل
مب�ساحة ( )150مرتاً مربعاً مع حديقة وا�سعة بتكلفة ال تزيد عن (� )700ألف �شيكل فقط.
� –2أ�صدرت دولة االحتالل ق��راراً ال �شرعياً يتناق�ض مع القانون الدويل ب�ضم اجلوالن بتاريخ
 ،1981/12/14ف�أ�صدر جمل�س الأمن القرار الرقم ( )497بتاريخ  1981/12/17والذي �أكد
فيه على بطالن القرار «الإ�سرائيلي» ب�ضم اجلوالن.
- 3انظر كتاب  :الفل�سطينيون يف �سوريا والعراق من االقتالع �إىل العودة ــ دار امليزان  /دم�شق ـ
 2002ـ �ص ،3وميكن العودة �إىل الأخري ،امللحق الرابع  /الف�صل الأخري ـ القرى احلدودية الفل�سطينية
مع اجلوالن.
4امل�صدر ال�سابق �ص  ،106كذلك �صحيفة النهار البريوتية  :اال�ستيطان يف اجلوالن – عدديوم .1995/12/12
 - 5امل�صدر ال�سابق �ص .106
- 6ا�ستطاعت احل��رك��ة ال�صهيونية ودول��ة االح�ت�لال ا�ستقدام يهود الفال�ش م��ن �إثيوبيا جتاه
فل�سطني عرب ال�سودان عام .1984
 - 7كان ا�سحق �شامري رئي�ساً للوزراء يف دولة «�إ�سرائيل» وقد مثلها يف افتتاح �أعمال م�ؤمتر مدريد
يف ت�شرين الأول�/أكتوبر .1991
 - 8انظر� :إ�سرتاتيجية الإ�ستيطان ال�صهيوين يف فل�سطني املحتلة – �إ�صدار م�ؤ�س�سة الأر���ض
للدرا�سات الفل�سطينية – طبعة � – 1978ص . 230 – 229 – 228 – 227كذلك املو�سوعة
الفل�سطينية – املجلد الرابع – الطبعة الأوىل � – 1984ص� 233إ�ضافة �إىل تقرير املكتب املركزي
للإح�صاء «الإ�سرائيلي» نهاية العام � – 1999صحيفة يديعوت �أحرونوت «الإ�سرائيلية» .كذلك ميكن
العودة �إىل كتاب  :اخلارطة ال�سيا�سية – �إ�صدار مكتب الثقافة– ت�أليف العميد الركن �إلبا�س رزق –
طبعة عام � – 1986ص .115
- 9تقرير من�شور على �صفحات جريدة معاريف»اال�سرائيلية» /عدد يوم .2010/4/12
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ملحق

الجوالن العربي السوري

القنيطرة
يف كتابات بع�ض
الرحالة الأجانب والعرب

•عدنان قربطاي

يف املجلد الثاين من املو�سوعة الفل�سطينية �ص  736يرد
مايلي� :أحد موظفي ال�سفارة الأملانية يف ا�ستانبول الذي و�صل
القد�س عن طريق يافا ،يف � 4آيار (مايو)  1581م  ،يذكر خان
القنيطرة  ،وخان �سع�سع يف الطريق �إىل دم�شق.
وجتتذب القد�س �أحد الأمراء البولونيني الأثرياء :نيقوالو�س
رادزويل الذي ي�سري على طريق دم�شق – القد�س يف عام  1583م،
ويغادر دم�شق يف  20حزيران  /يونيو ويتوقف يف خان �سع�سع
وخان القنيطرة  ،ثم يجتاز يف  22منه ج�سر بنات يعقوب.
الرحالة فرن�سي�سكو بريتابوين يذكر �أنه زار القنيطرة بعد �أن
نزل بخان �أرينبة يف  1586/9/18م .ويف نف�س اليوم و�صل �إىل
القنيطرة وحتدث عن �أبنيتها و�سوقها.
الأملاين �صمويل كي�شل الذي زار حلب ودم�شق يف عام  1587م
 ،يف طريقه �إىل فل�سطني  ،وبعد �أن مر ب�سع�سع والقنيطرة حيث
يوجد خان فـي كـل منهما  ،مـر بج�سـر بنات يعقـوب يف طريقـه �إلـى
فل�سطني.
يف العام نف�سه �أي  1587م ،الرحالة جيوفان فرن�سي�سكو
الكاروتي زار القنيطرة وحتدث عن �أبنيتها.
كذلك الأم��ر بالن�سبة للرحالة الأمل��اين هان�س لودفيك فان
ليخنت �شتاين زار القنيطرة يف عام  1587م  ،وحتدث عن وجود
�أبنية خمتلفة فيها.
يف خريف عام  1598م ،ي�صف زائر �آخر فلمنكي يدعى فان
كوتفيك (الذي غادر القد�س يف ت�شرين الأول � /أكتوبر يف طريقه
�إىل دم�شق) القنيطرة .الباحث يرا�سيمو�س الذي �أوجز رحلة
كوتفيك يورد بعد كلمة (عمارة) تعبري  Hotel Dieuولعله
يق�صد بذلك بيمار�ستان ًا �أو م�ست�شفى  ،والعمارة قيا�س ًا على تلك
التي بناها الال م�صطفى با�شا وايل ال�شام عام ( 976-971هـ -
1569-1563م) يف القنيطرة والتي ي�صفها كوتفيك نف�سه كما
يلي:
على �شكل قلعة وت�ضم جامع ًا وحمام ًا و�سوق ًا وا�سطب ًال  ،ولعل
العمارة واخلان هنا بناء واحد لأن كوتفيك ي�صف مدخل اخلان
ب�أنه رواق معقود ي�ستخدم ك�سوق ويت�ألف من طابقني:
�سفلي للحيوانات  ،وعلوي للم�سافرين  ...ويقول �أنه و�صل يف
اليوم ال�ساد�س �إىل القنيطرة بعد اجتيازه ج�سر بنات يعقوب (هنا
ي�صف كوتفيك) العمارة يف القنيطرة بتف�صيل �إذ يقول:
�إنها على �شكل قلعة ذات �أ�سوار و�أبواب تعلوها �أبراج  .ويقدر
حميطها مبيل �أي ( 1.5كم) وت�ضم جامع ًا وا�سع ًا تغطيه قبة
ر�صا�ص  ,و�سوق ًا وحمام ًا رائع ًا  ,ف�ض ًال عن ا�سطبالت داخل ال�سور ،
ثم ي�شري �إىل اخلان الكبري الذي بناه �سنان با�شا يف �سع�سع.
�إن ما يقوله هنا الرحالة كوتفيك هو الف�صل ب�ش�أن وجود قلعة
حول القنيطرة وو�صفه الرائع ال يحتاج �إىل تعليق فهو يظهر
القنيطرة داخل �سور عليها �أبراج وحتم ًا هي �أبراج مراقبة ودفاع
�ش�أنها �ش�أن كل القالع الدفاعية يف تلك الأيام.
يبتدئ القرن ال�سابع ع�شر للميالد برحلة للتاجر اللندين جون
�ساندر�سن �إىل فل�سطني يف �صيف عام  1601م  ،وذلك �إ ّبان زيارته
الثالثة لبالد امل�شرق التي ب��د�أت �أواله��ا يف عام  1584م� ،إىل
ا�ستانبول .وقد توجه �إىل فل�سطني بطريق دم�شق التي غادرها
يف  22حزيران  /يونيو م��ار ًا ب�سع�سع والقنيطرة ومنها باجتاه
احلولة  ...وقد ا�ستغرقت رحلته من دم�شق �إىل القد�س ثمانية
�أيام .حيث غادر �ساندر�سن القد�س يف  8متوز/يوليو  1601م .ويف
 13متوز/يوليو و�صل �صفد.
يتابع �ساندر�سن �سفره باجتاه دم�شق فو�صل القنيطرة يف
19متوز/يوليو و�سع�سع يف الع�شرين منه( .انظر خمطط الرحلة
يف ال�صفحة التالية)( .وكذلك مر بالقنيطرة الرحالة وليم
بيدولف يف 1601/6/22م ).
الرحالة العثماين (من �أ�صل �شرك�سي وا�سمه احلقيقي حممد
ظلي �أفندي ) �أوليا جلبي (1679-1611م)  ،الرحالة الذي جاب
�أنحاء الإمرباطورية العثمانية له كتاب(�سياحة نامة) بالرتكية
و�صف فيه معظم البلدان التي ت�ألفت منها االمرباطورية .وقد
زار اجلوالن عام (1058هـ-1648م) يقول :و�إىل ال�شمال من
هذا اخلان (خان ج�سر يعقوب) ،يوجد غابة كبرية جد ًا ،ثم على
م�سافة ثماين �ساعات تقع قلعة القنيطرة التي بناها الال م�صطفى
با�شا الذي كان وزي��ر ًا يف عهد �سليمان خان ،ويوجد هناك خان
وم�سجد وعمارة ،ثم �إىل جهة ال�شمال تقع قرية الطرجنة هذه
القرية �أبنيتها مبنية باحلجر ومن هناك يتم العبور على م�سافة
� /8/ساعات �إىل قلعة �سع�سع الذي بناها �سينان با�شا� .إن ما �أورده
�أوليا جلبي هنا ي�ؤكد �صحة ما رواه (فان كوتفيك) عام 1598م،
وهو دليل قاطع ال جمال لل�شك فيه حيث ي�ؤكد على وجود قلعة
القنيطرة بالإ�ضافة لوجود اخلان وامل�سجد وعمارة  ...الخ.

•علي املزعل

اجلوالن..
العروبة ...والتاريخ

الحظنا يف الآون���ة الأخ�ي�رة ت�صعيد ًا غري
م�سبوق لقادة الكيان ال�صهيوين حول اجلوالن
ال�سوري املحتل على نحو يعك�س رغبة الكيان
ال�صهيوين يف خلط الأوراق ،و�إ�ضافة تعقيدات
جديدة للو�ضع امل���أزوم يف املنطقة وذلك بهدف
دع��م الإره����اب و�إط��ال��ة �أم���د احل���رب الكونية
الظاملة على �سورية العربية وحتقيق مكا�سب
جديدة للكيان ال�صهيوين يف �إطار �أية ت�سويات
حمتملة يف املنطقة.
على �أن ه��ذا الت�صعيد يعك�س يف جوهره
الأح�لام والأ�ساطري التوراتية التي قام على
�أ�سا�سها امل�شروع ال�صهيوين منذ بداياته الأوىل،
ويعك�س �أي�ض ًا قلق ًا وجودي ًا لدى قادة االحتالل.
ولعل الأمر الذي �شجع قادة الكيان ال�صهيوين
على ه��ذه املمار�سات كما نعتقد تخاذل بع�ض
الأنظمة العربية وحتالفها املعلن مع العدو على
نحو �شكل عمق ًا ا�سرتاتيجي ًا للكيان ال�صهيوين
وانهيار ًا كام ًال جلدار الأمن القومي العربي الذي
بد�أت مالحمه الأوىل مع اتفاقات كامب ديفيد
و�أو�سلو ووادي عربة ...ولن نبالغ �إذا قلنا:
�إنَّ ما ت�شهده ال�ساحة العربية اليوم من تدمري
ممنهج وت�شويه للبنى االجتماعية والثقافية
وال�سيا�سية واالقت�صادية وتفكيك لأرك��ان
ال��دول��ة الوطنية ال ميكن �أن يكون ل��وال تلك
االتفاقات التي فتحت الباب على م�صراعيه
لتغلغل الكيان ال�صهيوين يف املنطقة ،و�أدت �إىل
انحرافات قاتلة يف م�سارات ال�صراع العربي
ال�صهيوين.
ل��ق��د ك���ان دخ���ول ال�����س��ادات �إىل م��ا ي�سمى
الكني�ست ال�صهيوين ع�شية عيد الأ�ضحى
 ...1977بداية االنهيار للأمن القومي العربي
وهو ما نح�صد نتائجه الكارثية حتى الآن..
و�إذا كنّا ن�شكو عرب �سنوات ال�صراع الطويل
مع امل�شروع ال�صهيوين العن�صري من «ال�صهيونية
امل�سيحية وت�أثرياتها على الإدارة الأمريكية
والإدارات الأوروب���ي���ة ب�شكل ع����ام ،»...ف���إنَّ
الأخطر اليوم هو ما نالحظه من ن�شوء �صهيونية
ع��رب��ي��ة و���ض��ع��ت نف�سها يف خ��دم��ة امل�����ش��روع
ال�صهيوين بكل ما يعني ذلك من تهديد لعوامل
الوجود العربي.
و�إذا ك��ان ه��ذا يبعث يف نفو�سنا الكثري من
احل��زن ،والكثري من الغ�ضب �إ َّال �أن ما ن�ؤمن به
�إميان ًا مطلق ًا �أن ذلك االنهيار وتلك املمار�سات
لي�ست �إ َّال �أم��ر ًا طارئ ًا يف تاريخنا ،و�أنَّ النظام
الر�سمي العربي املتواطئ مع العدو ال يعرب عن
تطلعات اجلماهري العربية ...و�أن احلركة
ال�شعبية العربية على الرغم من كل العقبات
التي تواجهها �ستكون قادرة يف حلظة تاريخية
ق��ادم��ة ب�لا ري��ب على ام��ت�لاك زم���ام امل��ب��ادرة
وت�صويب م�سارات ال�صراع مع كل القوى الدولية
التي حت��اول الهيمنة على املنطقة من خالل
امل�شروع ال�صهيوين العن�صري باعتباره الناجت
الطبيعي مل�صالح ال��غ��رب وم�صالح ال�شركات
العابرة للحدود على امتداد كل الأ�صقاع يف
عامل اليوم.
ويف هذا الإطار ميكن �أن نفهم ما يجري الآن
يف خمتلف �أقطار العروبة ويف �سورية العربية
على وجه اخل�صو�ص ،وما نالحظه من ت�صعيد
�صهيوين ح���ول ق�ضية اجل����والن باعتبارها
جبهة رئي�سية من جبهات ال�صراع مع العدو
ال�صهيوين ..نقول هذا ونحن ن�ؤمن �أن اجلوالن
قدمي قدم التاريخ ،وعربي قدم العروبة ،و�أن
الوجود ال�صهيوين يف املنطقة هو حالة طارئة،
�ستنتهي حتم ًا عندما يكون العرب �أك�ثر وعي ًا
مل�صاحلهم..
الأم�����ر ال�����ذي ت�����ؤ ّك����ده ح��ق��ائ��ق ال��ت��اري��خ
واجلغرافية؛ و�أن اجلوالن العربي هو يف عمق
التاريخ ويف عمق اجلغرافية.
«حيث ي�شري الكتاب املقد�س الإجنيل»()1

الأخطر اليوم هو ما نالحظه من
ن�شوء �صهيونية عربية و�ضعت
نف�سها يف خدمة امل�شروع ال�صهيوين
بكل ما يعني ذلك من تهديد
للوجود العربي.

�إىل بع�ض امل��واق��ع يف اجل����والن م��ث��ل( :بيت
�صيدا ،وبانيا�س ،والكر�سي يف �سياق احلديث عن
الأماكن التي زارها ال�سيد امل�سيح (ع) واملعجزات
ال��ت��ي ق���ام ب��ه��ا ،وي���رد ا���س��م اجل����والن يف كتب
امل�ؤرخني والرحالة العرب وامل�سلمني والأجانب
وال�سيما يف الألف الثاين بعد امليالد ،ويالحظ
من ا�ستعرا�ض هذه الكتب اهتمام ًا وا�ضح ًا بهذه
املنطقة حيث بلغ عدد الذين تناولوها ب�شكل
�أو ب�آخر �أكرث من �أربعني كاتب ًا الأمر الذي ي�ؤكد
�أهمية اجلوالن ودوره يف تاريخ املنطقة.
وقد �أكد ه�ؤالء �أن اجلوالن كان كورة تابعة
لدم�شق �أو ر�ستاق ًا من ر�ساتيق دم�شق وقد تناول
هذا املو�ضوع على �سبيل املثال ال احل�صر :ابن
خرداذبة يف امل�سالك واملمالك ،وال�شريازي يف
خمت�صر كتاب ال��ب��ل��دان ،واملقد�سي يف �أح�سن
التقا�سيم ،والإدري�سي يف نزهة امل�شتاق ،و�شيخ
الربوة يف نخبة الدهر ،وي��اق��وت احلموي يف
معجم البلدان».
ويف �إطار الرتكيب ال�سكاين ملنطقة اجلوالن
فقد �أكدت امل�صادر التاريخية �أن كل الأقوام التي
�سكنت اجلوالن هم من العرب الأقحاح(:)2
«�أفاد اليعقوبي يف كتاب البلدان �أن:
�أهل بانيا�س اجلوالن قوم من قي�س� ،أكرثهم
من بني مرة وفيها ن�ضر من �أهل اليمن»..
و�أ�شار احلمداين يف �صفة جزيرة العرب �إىل
وجود م�ساكن للخم يف اجلوالن ،حتى �إ َّنه اعترب
اجل���والن وم��ا يليه م��ن ال��ب�لاد :ن��وى والبثنيه
للخم.
و�أو���ض��ح امل�سعودي يف م���روج ال��ذه��ب�« :إن
دي��ار ملوك غ�سان كانت بالريموك واجل��والن
وغريهما من غوطة دم�شق ،و�أن ديار دا�سم كانت
باجلوالن»
وقد جاء يف فتوح البلدان للبالذري:
وم���ن امل��ع��روف �أن ف��ي��ق و�سو�سية  ،وقلعة
احل�صن هي مناطق يف اجلوالن وذكر امل�سعودي
يف مروج الذهب �أن «جا�سم قرية مبو�ضع يعرف
باجلوالن» ،و�أو�ضح القرماين وجود ثالثة مواقع
حتمل ا�سم عقربا «�أولها مدينة باجلوالن».
وقد ورد ذكر اجلوالن يف ال�شعر اجلاهلي على
ل�سان النابغة الذبياين حني قال:
بكى حارث اجلوالن من فقد ربه
وحوران منه موح�ش مت�ضائل
وقال �أي�ض ًا:
لئن كان للقربين قرب بجلق

ورد ا�سم اجلوالن على �ألواح
تل العمارنة ...وهناك الكثري
من الوثائق التي ت�ؤكد عروبة
اجلوالن منذ فجر التاريخ.

وقرب ب�صيداء التي عند حارب
(و�صيداء وحارب هي من قرى اجلوالن)
وورد ذكر اجل��والن يف �شعر ح�سان بن ثابت
حني قال:
قد عفا جا�سم �إىل بيت را�س
فاجلوابي فحارث اجلوالن
وقال:
ثكلت �أمهم ،وقد ثكلتهم
يوم حلوا بحارث اجلوالن
وقال جوا�س الكلبي:
بجابية اجلوالن لوال ابن بحدل
هلكت ومل ينطق لقومك قائل
وقد ورد ذكر اجلوالن على ل�سان ال�شعراء:
(ملحة اجلرمي ،وعدي بن غطيف الكلبي ،و�أبو
نوا�س ....وجيهاء الأ�شجعي الذي قال ي�صف
عنز ًة:
رعت ع�شب اجلوالن ثم ت�ص ّيفت
حل�س فهي بداء راجح
و�ضيعة ٍ
�إ�شارة �إىل خ�صوبة اجلوالن ون�ضارة ع�شبه.
وق���د ورد ا���س��م اجل����والن ع��ل��ى �أل�����واح تل
العمارنة ...وهناك الكثري من الوثائق التي
ت�ؤكد عروبة اجل��والن منذ فجر التاريخ ومن
امل��ه��م �أن ن�شري �إىل �أن ك��ل حم���اوالت الكيان
ال�صهيوين لتزوير �آثار اجلوالن باءت بالف�شل
حيث مل يتم العثور على �أي �أثر تاريخي ي�ؤكد
�أط��م��اع ال�صهيونية و�أوه��ام��ه��ا على الرغم من
احل��ف��ري��ات املتوا�صلة منذ اح��ت�لال اجل��والن
وحتى الآن..
ول��ع َّ��ل ك َّ
��ل م��ا ت��ق��دم ي�شري �إىل ك��ذب وزي��ف
االدع��اءات ال�صهيونية العن�صرية الأمر الذي
�أكدته كل ال��ق��رارات الدولية التي �صدرت يف
�أعقاب عدوان حزيران  1967ويف �أعقاب قرار
ما ي�سمى بالكني�ست ل�ضم اجلوالن عام 1981
وال��ذي �سقط و�إىل الأب��د حتت �أق��دام �أهلنا يف
اجلوالن الذين ما يزالون حتى الآن يخو�ضون
م��ع��رك��ة ال��ه��وي��ة يف م��واج��ه��ة ك���ل حم���اوالت
التهويد والطم�س والإلغاء ،و�أمام �إ�صرار �أ�سرانا
الأبطال على مواجهة ال�سجان ال�صهيوين دفاع ًا
عن عروبة اجل��والن وتاريخه وم�ستقبله...
��اء لتاريخ اجل��والن املقاوم ودوره املركزي
ووف ً
يف مواجهة امل�شروع ال�صهيوين منذ قيامه يف
فل�سطني العربية حيث ك��ان �ساحة لأ�شر�س
املعارك التي خا�ضها اجلي�ش العربي ال�سوري
دفاع ًا عن فل�سطني فمن حرب الإنقاذ 1948
�إىل معركة ت��ل ال�شمالنه  1951ومواجهة
الغارة الكربى على منطقة البطيحة  11كانون
الأول عام  ،1953ومعركة التوافيق  31كانون
ث��اين  ،1960وم��ع��رك��ة ت��ل ال��ن�يرب � 16آذار
 ،1962ومعارك الطريان فوق طربية ،1965
وع���دوان ح��زي��ران  1967وم��ع��ارك الثالثة
�أيام يف منطقة احلرية  ...)3(1970و�صو ًال
�إىل حرب ت�شرين التحريرية  ،1973وحرب
اال�ستنزاف وحترير القنيطرة يف  26حزيران
 ،1974والتي �شكلت �أول انت�صار عربي يف
التاريخ احلديث ،و�أ�س�ست لنهج املقاومة الذي
ن�شهد ف�صوله الآن..
ختام ًا؛ ميكن القول �إن ما ن�شهده الآن من
الغطر�سة ال�صهيونية بالتواط�ؤ م��ع النظام
الر�سمي العربي �سي�ؤدي بال�ضرورة �إىل تعاظم
التيار املقاوم وات�ساع حا�ضنته ال�شعبية على
امتداد الوطن الكبري و�أن الدور ال�سوري املقاوم
�سيزداد عمق ًا وت�أثري ًا يف توازنات املنطقة و�أن
ال���دروب �إىل فل�سطني واجل���والن �ستكون �أكرث
و�ضوح ًا يف الأيام القادمة..
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الهوام�ش:
 1ـ  2ـ كتاب اجلوالن ـ عز الدين �سطا�س.
 3ـ م�ع��ارك خ��ال��دة يف ت��اري��خ اجلي�ش ال�ع��رب��ي ال���س��وري ـ هاين
ال�شمعة.
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ملحق

الجوالن العربي السوري

اجتماع حكومة االحتالل يف اجلوالن
حركة للهروب من �أزمتها
•عبد احلميد غامن
ومل ت��ك��ون��ا امل���ؤ���ش��ر الأول
على ذلك ،بل �سبقها �إجراء
ن��ت��ن��ي��اه��و زي����ارة تفقدية
ل��ل��ق��وات الإ���س��رائ��ي��ل��ي��ة يف
ال�شطر املحتل من اجلوالن،
ويف خ��ط��وة غ�ير م�سبوقة
� ً
أي�ضا� ،أق��ر رئي�س ال��وزراء
ع��ل�� ًن��ا ح��ي��ن��ه��ا ب�����أن ق���وات
االح�����ت��ل��ال ال�����ص��ه��ي��وين
ق�صفت ع�شرات امل���رات ما
تدع ّيه ب�أنها قوافل �سالح يف
�سورية كانت مر�سلة حلزب
اهلل ،الأم���ر ال���ذي يك�شف
حجم التدخل ال�صهيوين يف

عقدت حكومة الكيان
ال�����ص��ه��ي��وين ب��زع��ام��ة
الإره������اب������ي ن��ت��ن��ي��اه��و
جل�ستها الأ���س��ب��وع��ي��ة
يك�شف االجتماع احلكومي
يف اجل��������والن امل��ح��ت��ل
ي�����وم « 2016/4/17الإ�سرائيلي» والت�صريحات التي
 ،وذل���ك ل��ل��م��رة الأوىل �أطلقها رئي�س الوزراء ال�صهيوين
م��ن��ذ اح���ت�ل�ال ال��ك��ي
��ان عن رعب االحتالل من فكرة
ال�����ص��ه��ي��وين ل��ل��ج��والن
االن�سحاب من اجلوالن.
العربي ال�����س��وري ،ودع��ا
نتنياهو خاللها املجتمع
ال���دويل �إىل االع�ت�راف
ب�سيادة االح��ت�لال على
اجل�������والن .وت���اب���ع �أن
اً
دول
أن
�
و
احلل،
بل
امل�شكلة
الكيان ال�صهيوين لي�س
الأزمة ال�سورية.
ً
التعاون
أن
�
ا
ف
م�ضي
بذلك،
تعرتف
كثرية يف املنطقة
 يخ�شى رئي�س احلكومة الإ�سرائيلية �أنبا�ستمرار.
يتزايدان
الدول
هذه
والتفاهم مع
يتعر�ض الكيان العربي مع اقرتاب �سورية بف�ضل
طياتها
يف
حتمل
ال�صهيونية
��ة
ك
��ر
حل
ه��ذه ا
جي�شها البا�سل و�شعبها ال�صامد وقيادتها احلكيمة
أبرزها:
�
عدة،
وغايات
دالالت
�إىل االن��ت�����ص��ار على ق��وى الإره����اب والتكفري،
إعالمي
ل
ا
والت�ضليل
التعمية
إطار
�
يف
أتي
�
ت
إنها
�ل�ضغوط وح��م�لات م��ن املجتمع ال���دويل؛ حلمل
أثري
�
للت
واملعادية
الظالمية
القوى
متار�سه
الذي
الكيان ال�صهيوين على االن�سحاب من اجل��والن
ومت�سكه
��وري
س
��
�
��
ل
ا
العربي
ال�شعب
�صمود
على
املحتل ،يف �إطار احلمالت املكثفة يف املنابر الدولية
ال�سيما
ال�سيا�سي
ونظامه
ؤ�س�ساته
�
وم
بقيادته
املطالبة بعودة اجل��والن املحتل �إىل �سورية� ،إذ
القيادة احلكيمة لل�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد.
تطالب اجلمعية العامة ل�ل�أمم املتحدة كل عام
امليدانية
 تريد �أن تطم�س وقائع االنت�صاراتمنذ ق��رار ال�ضم �سلطات االحتالل باالن�سحاب
معركته
يف
التي يحققها اجلي�ش العربي ال�سوري
من كامل اجلوالن ال�سوري املحتل �إىل خط الرابع
العديد
وح�سمه
�ضد الإرهاب والفكر التكفريي،
ً
تنفيذا لقرارات جمل�س
من حزيران لعام 1967؛
��دن
مل
ا
��ن
م
��ث�ير
ك
��ى
م��ن امل���ع���ارك ،وال�����س��ي��ط��رة ع��ل
الأمن ذات ال�صلة ،كما تدين عدم امتثال الكيان
التنظيمات
من
وتنظيفها
واملحافظات ال�سورية
ال�صهيوين حتى الآن لقرار جمل�س الأم��ن رقم
يزعج
املحتل
اجلوالن
من
قربه
الإرهابية ،وبات
 497ل�سنة  ،1981م�ؤكدة �أن قرار الكيان ال�صادر
تطال
أن
�
من
خماوفه
ويثري
ال�صهيوين،
االحتالل
بتاريخ  14ك��ان��ون الأول لعام  1981بفر�ض
هناك.
قواته
ال�سورية
العمليات
قوانينها وواليتها و�إدارتها على اجلوالن ال�سوري
على
��دة
ي
��د
ع
ر�سائل
��اء
ط
��
ع
�
إ
نتنياهو
أراد
�لغى وباطلاً  ،ولي�ست له �أي �شرعية على
�صعيد داخل الكيان ال�صهيوين وخارجه ،فداخلي ًا ،املحتل ُم ً
الإطالق ،وتطالب «�إ�سرائيل» ب�إلغاء قرارها.
�أراد �أن ي�صور لل�شارع الإ�سرائيلي ب�أن حكومته
 �إنها خطوة تريد منها حكومة االحتاللوائ��ت�لاف��ه احل��زب��ي وال�سيا�سي بزعامة حزبه
ت�صدير �أزمتها الداخلية �إىل اخل��ارج ،والهروب
الليكود ال��ذي حقق نتائج خجولة يف انتخابات
الكني�ست الأخ�يرة ،ب�أنها الأقدر على الدفاع عن منها �إىل الأمام ،نظر ًا لف�شلها على �أكرث من �صعيد
�أطماع الكيان يف االحتالل واال�ستيطان والتهويد يف حل م�شكالت امل�ستوطنني وا�ستيعاب املهاجرين
والتو�سع على ح�ساب ال�شعب العربي الفل�سطيني وخ��ل��ق امل��ن��اخ امل�لائ��م ل��ت��وح��ي��د ���س��ك��ان ال��ك��ي��ان
و�أر�ضه ومقد�ساته ،و�أن ائتالفه ال�سيا�سي اله�ش املهاجرين من بقاع خمتلفة من العامل يف اللغة
هو ائتالف متما�سك ،يعزز �صورته كزعيم ملع�سكر والثقافة وال��ع��رق والفكر وال��ع��ادات يف بوتقة
اليمني الإ�سرائيلي ،رغم قناعة اجلميع ،ب�أنه ال واحدة ،و�إلغاء التمييز والفرقة بينهم ،كل ذلك
ميكن التمييز بني التيارات واالجتاهات ال�سيا�سية يجعل من الكيان ال�صهيوين �ساحة �أزمة داخلية
ال�صهيونية داخ��ل الكيان من ناحية املمار�سات بد�أت تتفجر معاملها يف ت�صاعد الهجرة املعاك�سة
وال�سيا�سات الإرهابية والعن�صرية واالحتاللية ،ويف ن�ضوب الهجرة اليهودية �إىل الكيان ،وف�شل
هذا الكيان �أن يكون مكان ًا جاذب ًا ليهود العامل،
لأنها وجهان لعملة واحدة.
 �أما خارجي ًا ،يحاول نتنياهو من خالل هذه ما يعني �ضرب الأهداف العليا لل�صهيونية و�ضرباحلركة وت�صريحاته التي �أطلقها �أن يوجه ر�سالة الأ�س�س التي قام عليها الكيان ال�صهيوين.
�إن هذه اخلطوة وت�صريحات نتنياهو ب�ش�أن
حللفائه ال�سيما الواليات املتحدة لل�ضغط على
املجتمع الدويل ،كي يعرتف باالحتالل ال�صهيوين ع��دم التخلي ع��ن اجل���والن تعد منافية للعقل
للجوالن ،وير�سخه حقيقة ال تغيري لها ،ك�أمنا واملنطق وتخالف القانون ال��دويل ،وهي خطوة
ل�سان حاله يقول �إن االحتالل بال�ضرورة ي�سقط لي�ست م�ستغربة م��ن رئي�س وزراء مييني مثل
بنيامني نتانياهو الذي �ضرب بعر�ض احلائط كل
بالتقادم ،كما هو حال بع�ض اجلرائم.
 ج��اءت ه��ذه احلركة مرتافقة مع احلديث �آم��ال ال�سالم يف املنطقة ب�إ�صراره على التم�سكال�صهيوين ع��ن الأو����ض���اع يف اجل���والن املحتل ،باحتالل القد�س ال�شرقية وتكثيف اال�ستيطان
ال��ذي ارتفعت وت�يرت��ه خ�لال ال��ف�ترة الأخ�ي�رة ،يف املناطق الفل�سطينية املحتلة� .إنها دون �شك
فخالل زيارة نتنياهو الأخرية للواليات املتحدة تعك�س �أطماع الكيان ال�صهيوين القدمية اجلديدة
الأمريكية ،اجتمع يف البيت الأبي�ض مع الرئي�س ب��اجل��والن .ي��ق��ول ال�صهيوين م��ائ�ير ك��وه�ين»:،
الأمريكي باراك �أوباما ،وقالت �صحيفة ه�آرت�س �إن �إ���س��رائ��ي��ل ال ميكنها �أن ت�ضحي ب��اجل��والن
�إنه خالل االجتماع طلب نتنياهو من �أوباما �أن ا�سرتاتيجي ًا لأنها تك�شف الكيان املحتل كلي ًا �أمام
يعمل على اع�ت�راف املجتمع ال���دويل باجلوالن �سورية».
�سيبقى اجلوالن �أر�ض ًا عربية �سورية ،و�سيعود
العربي ال�سوري املحتل كمنطقة �إ�سرائيلية� ،ضمن
�إىل �أ�صحابه احلقيقيني طال الزمن �أم ق�صر .كما
�أي حل �سيا�سي للأزمة ال�سورية.
 يك�شف االج��ت��م��اع احل��ك��وم��ي يف اجل��والن قال ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد خالل كلمته التيوال��ت�����ص��ري��ح��ات ال��ت��ي �أط��ل��ق��ه��ا رئ��ي�����س ال����وزراء �ألقاها يف امل�ؤمتر ال�صحفي ال��ذي عقده يف فينا
ال�صهيوين عن رعب االحتالل من فكرة االن�سحاب بالنم�سا ي��وم « :2009/4/27ال ن�ستطيع �أن
م��ن اجل����والن ب��ع��د � 35سنة م��ن ف�شل ال��ق��رار نقول ب�أن اجلوالن مهم بل هو حق �إذا كان مهم ًا �أو
ال�صهيوين ب�ضم اجل���والن �إىل �أرا���ض��ي الكيان غري مهم فهو �أر�ض لنا وهي حق لنا وبالتايل يجب
اال�ستيطاين االحتاليل ال�صهيوين عام � ،1981أن يعود بكل الأحوال».

القنيطرة ومرئيات التحرير

•د .فايز عز الدين

واملتعلقة بحماية املدنيني وقت
ت�سعة و�أربعون عام ًا وكيان
احلرب.
ال��ع��دوان ال�صهيوين يوا�صل
ومن املعروف �أن هذا القرار
اح��ت�لال��ه ل��ل��ج��والن متجاه ًال
ً
لقي جتاهال من قبل �إ�سرائيل
ق����رارات الأمم امل��ت��ح��دة ذات
ال�����ص��ل��ة م��دع��وم�� ًا م��ن ال��غ��رب مل يرغم ع�سف االحتالل �أهل �أ���س��وة مب��ا �سبقه م��ن ق���رارات
املت�صهني ،والأع��راب التابعني .اجلوالن للتخلي عن هويتهم� ،أو للجمعية العامة للأمم املتحدة
ث��م �أرب��ع��ة ع��ق��ود ون�� ّي��ف على والئهم� ،أو ارتباطهم بخارطة وجمل�س الأمن الدويل .وكما �أن
قرار ال�ضم اجلائر هذا قد لقي
حترير القنيطرة.
الوطن العظيم.
قبو ًال وا�سع ًا لدى امل�ستوطنني
وم��ن��ذ �أن ام��ت��دت �سحابة
ال�صهاينة فقد لقي باملقابل
الظلم والظالم ال�صهيوين على
رف�ض ًا وا�سع ًا من عرب فل�سطني،
اجل��والن وعرو�سه القنيطرة
وت�����ض��ام��ن�� ًا ك ً
���ام�ل�ا م���ع ن�ضال
البطلة يف اخلام�س من حزيران
 1967تغري يف الزمن العربي كل �شيء  ،وبد�أ تاريخ مواطني اجل��والن �ضد التع�سف الإ�سرائيلي وح�صار
العدوان يهدد الوجود العربي برمته  ،ويعزف على �أهلنا يف القرى املذكورة بهدف ثنيهم عن عزومهم يف
قيثارة املوت حلن ًا لعن�صرية باغية �ألفها �شعبنا عرب مقولتهم اخلالدة( :املنية وال الهوية).
وعلى الأثر ثارت انتفا�ضة الأهل مبقاومة �شعبية
الزمن اال�ستعماري الطويل  ،لكنها هذه املرة تظهر
بوجه �أقبح من كل ما ظهرت عليه يف تاريخ العرب  ،حتى جعلت من �إ�سرائيل تخافها وحت��ول اجل��والن
ب�أكمله �إىل �سجن مغلق كبري ،و�صدرت �ضد املقاومني
وقرونهم املوغلة يف القدم .
وقبل �أن ينبلج ال�صبح يف اخلام�س من حزيران ال��ذي��ن انتف�ضوا �أح��ك��ام ج��ائ��رة ،و�أودع����وا �سجون
طافت يف ال�سماء العربية الغربان  ،وو�شح ال�سواد كل االحتالل .وحتدي َا لإج��راءات العدو تداعى �أبناء
رقعة من الريموك كان خالد بن الوليد يقلب عليها اجل��والن لعقد اجتماع حا�شد لهم �ضم كافة �سكان
جمره  ،ويعد لهم ما ا�ستطاع من القوة  ،ومن رباط القرى املنوه عنها ،و�أعلنوا �إ�ضراب ًا �شام ًال ومفتوح ًا
اخليل ،لكن الزمن قد تغري ومل تعد الأيام كما كانت مينع �أي تعاون مع �سلطات احلكم الإ�سرائيلي تعبري ًا
 ،وال النا�س كما كانوا .نعم تغريت ال�صورة العربية عن رف�ضهم تطبيق القانون الإ�سرائيلي يف ال�ضم .وقد
التي ما احتجبت زمن خالد  ،و�صالح الدين �إال لت�شرق قدم املواطنون مطالبهم لقوات االحتالل حيث كانت-:
�شم�سها من جديد � ،أم��ا ه��ذه احلقبة ففيها التغول �إط�لاق �سراح املعتقلني كافة – عدم تبديل الهوية،
ال�صهيوين املدعم من قوى االمربيالية قد جعل الكثري والكف عن م�ضايقة ال�سكان ،وامل�س مب�صاحلهم .و�إعادة
من �سمات العرب حتتجب  ،وخلق يف ال��روح �سريورة الأرا�ضي والأمالك امل�صادرة ،وال�سماح با�ستخدام املياه
الرتاجع  ،وغلف العقل بحرارة الذهول  ،وك�أن العربي ومعاملة �أبناء اجلوالن ح�سب املواثيق الدولية التي
مل يكن من �أهل ال�سيف وال كان التاريخ من ر�ؤى الكفاح �أقرتها الأمم املتحدة ،واملنظمات الدولية التابعة لها.
ومن املعروف �أن �أهل اجلوالن –حينها -قد نفذوا يف
ومرئياته .
وبني �أزمة الرتدد العربي والنكو�ص بزغ من �سورية يوم � 14شباط  1982الإ�ضراب العام الكبري و�شمل
فجر ينري كل ظلمة يف العقول ويدفع يف الإرادة كل قرى:جمدل �شم�س ،وبقعاتا ،وعني قنية ،وم�سعدة،
�أم��ل  ،و�أط���ل م��ن خلف الي�أ�س الغامر وج��ه القائد فرفعت الأع�لام ال�سورية ،رغم �أن عقوبة رفع العلم
حافظ الأ�سد يحمل ر�ؤى اخلال�ص .ومنذ فجر ذلك ال�سوري ت�صل �إىل حد ال�سجن خم�س �سنوات.
ول��ك��ي تخفف ح��ك��وم��ة ال��ع��دو م��ن �أه��م��ي��ة ه��ذا
الزمان بد�أ العمل على كل اجلبهات لبناء �سورية مبهام
التحرير  ،وتعبئة جماهري الوطن من �أجل ا�ستعادة الإ�ضراب العام الكبري قامت بفر�ض ح�صار �شامل على
احل��ق��وق ب�أعلى �أ�شكال الت�ضحية  ،و�أك�ث�ر طاقات القرى امل�ضربة يف  1982/12/25ومنعت عنهم دعم
�إخوانهم من عرب فل�سطني ،ويف هذه الأثناء وقعت
العطاء الوطني.
وك��م��ا ال��ع��ادة ا�ستحثت �إ���س��رائ��ي��ل ���ش��رك��اءه��ا يف ا�شتباكات كثرية مع قوات االحتالل جدد فيها �أهلنا
اغت�صاب فل�سطني والأرا�ضي العربية املحتلة ليدخلوا روح ح��رب التحرير املجيدة ،و�أج�ب�روا العدو على
معها املعركة �ضد العرب ،وقد دخلوها غري مرة وال الرتاجع عما فر�ضته عليهم وال �سيما بعد �أن حطموا
�سيما يف عدوان اخلام�س من حزيران الذي كان من�سق ًا �سيارة �شمعون برييز وهو بداخلها .ووقتئذ دام هذا
مع ال�سعودية ،ومع كل ما قد مت من ت�آمر بقي العرب الإ���ض��راب  /157/يوم ًا لي�صبح �أط��ول �إ�ضراب �ضد
يف الذهن الدويل طالب حق  ،و�أ�صحاب ق�ضية عادلة .اال�ستعمار يف تاريخ �سورية ،حيث كان قد �سبقه يف زمن
وب��ن��ت��ائ��ج ح���رب ت�����ش��ري��ن ال��ت��ح��ري��ري��ة وح���رب االحتالل الفرن�سي ل�سورية �إ�ضراب ال�ستني يوم ًا يف
اال�ستنزاف عادت للقنيطرة �ألوانها العربية ال�سورية الثالثينيات من القرن الع�شرين املن�صرم.
وقد جعلوا –منذئذ -يوم � 14شباط يوم ًا لالحتفال
 ،و ُرفع العلم العربي ال�سوري يف �سمائها.
�إذ ًا؛ ت�سعة و�أربعون عام ًا م�ضت ،وال تزال انتفا�ضة ب��ذك��راه ،وجتديد االنتماء ل�سورية والعروبة من
اجلوالن تتجدد ،وال تزال وقفة الأهل يف قرى جمدل املواطنني الذين مل يرغمهم ع�سف االحتالل للتخلي
�شم�س وبقعاتا ،وعني قنية ،وم�سعدة تتم�سك بالهوية عن هويتهم� ،أو والئهم� ،أو ارتباطهم بخارطة الوطن
ال�سورية ،والثقافة والأ�صول العربية ،وترف�ض ال�ضم العظيم و�إزاء وقفة ال�صمود امل�شرفة ه��ذه كرمت
والهوية الإ�سرائيلية رغم كل ما حاوله العدو ،لكي �سورية �أهايل اجلوالن بكل ما ي�ستحقون برعايتهم،
يك�سر �إرادة �أولئك ال�صامدين ،وال�صابرين الذين مل ورعاية �أبنائهم حيث فتحت لهم بوابات الوطن لتعليم
ي�ستطولوا ن�ضالهم نفاد �صرب ،بل رغبة جهاد ،ومقاومة �أبنائهم ،وق���درات الوطن لتعزيز �صمودهم ويقوم
ال�سيد الرئي�س ب�شار الأ�سد برعايتهم كما ت�ستوجب
وكربياء.
نعم منذ �أن ا�ستدعى مناحيم بيغن –رئي�س وزراء الرعاية الوطنية ،ويكرمون حني تكون لهم زيارات
العدو ال�صهيوين -وزير دفاعه �آنذاك �آرئيل �شارون� ،سنوية �إىل ال��وط��ن الأم ،وق��د �أعلنها الرئي�س يف
ووزير خارجيته �إ�سحاق �شامري ،و�أبلغهما قراره ب�ضم �أكرث من منا�سبة �أن اجلوالن �سيعود و�أب��دى �سيادته
اجل��والن العربي ال�سوري طاملا �أن �سورية لن ت�سلم تفا�ؤ ًال مفعم ًا بالثقة ب�أن اجلوالن عائد �إىل �سورية،
بوجود �إ�سرائيل كما قال لهم ،ومت �إقرار قانون ال�ضم ولن تقوى �إ�سرائيل على موا�صلة احتالله مهما بلغت
يف الكني�ست الإ�سرائيل بغالبية � 63صوت ًا ،و�صدر غطر�ستها ،ومهما كانت قوة داعميها فنحن �أ�صحاب
بتوقيع رئي�س الدولة �إ�سحاق نافون ،وكتب حتته :الأر�ض التاريخيون ،والأر�ض لنا مهما جثم على ثراها
أقرته الكني�ست يوم  1981/12/14مل تهد�أ لأهلنا الغا�صبون.
� ّ
ويف ذكرى حترير القنيطرة يف ال�ساد�س والع�شرين
يف اجل��والن املحتل مقاومة وه ّبوا هبة رج��ل واحد
للذود عن حيا�ض �أر�ضهم ،وتاريخهم ،ووج��وده��م ،من هذا ال�شهر يجدد �أهل اجلوالن العزم على الكفاح
مهما ب��دت �إ�سرائيل بغطر�ستها خا�صة ح�ين �أق��ام
وانتمائهم للوطن الأم �سورية.
ومن املعروف �أن �سورية -يف ذلك الزمان -قدمت نتنياهو اجتماع وزارته على �أر�ض اجلوالن لي�ؤكد �أنه
ملجل�س الأمن الدويل ر�سالتها التي ترف�ض فيها قرار باق فيها �إىل �أمد طويل ،ويعلن ا�ستخفافه بالقرارات
ال�ضم وتعتربه بكل مواثيق الأمم املتحدة ،والقانون الدولية ،فجاء رد جماهري اجلوالن �أن اجلوالن عائد
الدويل الغي ًا ،وباط ًال ومن دون فعالية على ال�صعيد �إىل �سورية الأم مهما قامت �إ�سرائيل باال�ستفزازات
الدويل وطالب �إ�سرائيل ب�إلغائه فور ًا ،ومت�سك ب�أحكام املعروفة يف التاريخ فاحلق ال�ساطع وال�شعب كفيالن
اتفاقية جنيف املعقودة بتاريخ  1949/08/13بعودته.

