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بهدف تعزيز تفاعل طلبة كّلية العالقات الدولية والدبلوما�ضية مع ق�ضاياهم الوطنية

                                             اجلوالن العربي ال�ضوري 

 يف قلب اهتماماتنا االأكادميية

الأ�ستاذ الدكتور/ عبد الفتاح العوي�سي

عميد كلية العالقات الدولية والدبلوما�سية

متابعًة ل�سيا�سة التطوير والتحديث التي رافقت الكلية منذ 

الدولية  العالقات  كلية  اأن  اجلامعة  رئا�سة  راأت  تاأ�سي�سها، 

جمال  يف  املتميزة  الفريدة  الكلية  وهي   – والدبلوما�سية 

العالقات الدولية يف املنطقة العربية ولي�س يف �سورية فقط 

هذه  ودميومة  ال�ستمرار  جديد  ماهو  كل  اإىل  بحاجة  راأتها   –
والع�رشين  احلادي  القرن  حتديات  مع  يتنا�سب  مبا  ال�سيا�سة 

احلقول  منهجية  �سمن  �سعيها  يف  ولت�ستمر  وفر�سه، 

املعرفية املتداخلة واملتعددة اإىل الرتكيز على العالقات الدولية 

من غري اإغفال اأثر العلوم امل�ساعدة االأخرى؛ كالتاريخ، والعلوم 

املعريف  اجلانب  بناء  يف  والقانون..  واجلغرافية،  ال�سيا�سية، 

واملهاراتي لدى الطالب. كما �ست�ستمر يف �سعيها احلثيث اإىل 

حتقيق التميز يف التعليم والتعلم والبحث وخدمة املجتمع يف 

جمال العالقات الدولية وال �سيما تلبية احلاجات املتجددة يف 

جمال العمل الدبلوما�سي والقن�سلي والعمل مع املنظمات 

وال�رشكات  البحوث  ومراكز  االإعالمية  واملوؤ�س�سات  الدولية 

وطنية  واأطر  جيل  تاأهيل  خالل  من  اخلا�سة؛  واملوؤ�س�سات 

وملّمة  االأ�سيلة،  العربية  بهويتها  تعتز  وواعدة  متخ�س�سة 

بق�سايا املنطقة والعامل وقادرة على التعامل معها بفعالية 

على اأ�س�س معرفية ومهاراتية، وتغتنم فر�س العي�س يف عامل 

مفتوح ومتعدد ومتغري، وت�سهم باإيجابية يف م�سرية التنمية 

الب�رشية امل�ستدامة والنه�سة احل�سارية الأمتنا. فاالإ�سكالية 

هويتنا يف ظل  على  احلفاظ  ميكن  كيف  هي:  باخت�سار  هنا 

العوملة واملتغريات االإقليمية والدولية املت�سارعة، فالعزلة مل 

تعد خياراً الأي جمتمع من املجتمعات املعا�رشة.

ومن هنا، متحورت جهودنا يف الكلية على تطوير خطة درا�سية 

وطرح  العمل،  �سوق  وحاجات  العربية  البيئة  مع  متناغمة 

مقررات لها عالقة بت�سكيل الهوية العربية للطالب، واالعتزاز 

باالنتماء لها من خالل تبيان مكانة العرب ودورهم احل�ساري، 

واإبراز ما قدموه للعامل من ح�سارة اإن�سانية وتراث، واإ�سهامات 

الرتاث العربي ومنظومته الفكرية يف جمال العالقات الدولية، 

وا�ستلهام التاريخ العربي وفهمه للتو�سل اإىل مناذج ت�ساعد 

على فهم الواقع املعا�رش. و�سن�ستمر يف تركيز جهودنا يف 

املرحلة القادمة على ا�ستقطاب كفاءات علمية ت�ساعدنا 

على حتقيق ر�سالة الكلية واأهدافها.

احلالية  الدرا�سية  ال�سنة  بداية  يف  بالتفكري  بداأنا  وعندما 

باملجتمع،  الكلية  لربط  �سنطرحها  التي  االأوىل  بالق�سية 

اأود  وقع اختيارنا على ق�سية اجلوالن العربي ال�سوري. وهنا 

اأن اأ�ست�سهد بعبارة هامة وذات دالالت ا�سرتاتيجية للرئي�س 

اأهمية موقع اجلوالن  االأ�سد عندما قال عن  الراحل حافظ 

»�سنجعل  ال�سهيوين:  العربي  ال�رشاع  ويف  ال�سام  لبالد 

اجلوالن و�سط �سورية ولي�س على حدودها«. هذه العبارة التي 

ا�سرتاتيجية  وروؤية  عميقاً  تاريخياً  فهماً  طياتها  يف  حتمل 

واعية للحا�رش وامل�ستقبل، وربطاً للق�سايا العربية بع�سها 

وفل�سطني  باجلوالن  التفريط  عدم  على  وتاأكيداً  ببع�س، 

وحتمّية عودتهما وحتريرهما.

و�سمن هذا الفهم قامت الكلية بتنظيم رحلة علمية اإىل 

اجلوالن يوم اخلمي�س 22/10/2009، �سارك فيها نحواً من ثلث 

طلبة الكلية، وتركت اأعظم االأثر يف قلوب وعقول طلبتنا. 

من  االأقدام  على  م�سري  رحلة  م�سكورة  اجلامعة  ونظمت 

اجلامعة اإىل مدينة دم�سق يوم اخلمي�س 3/12/2009 ت�سامناً 

مع اأهلنا يف اجلوالن املحتل. ويوم االإثنني 7/12/2009 نظمت 

الكلية امللتقى احلواري عن اجلوالن العربي ال�سوري الذي تزامن 

مع ذكرى قرار �سم اجلوالن بتاريخ 14/12 /1981، مب�ساركة 

ال�سوء  �سلط  اجلوالن؛  بق�سايا  املخت�سني  من  جمموعة 

العربي  اجلوالن  بق�سايا  املرتبطة  الق�سايا  خمتلف  على 

تعزيز  بهدف  وقانونياً،  و�سيا�سياً  وجغرافياً  تاريخياً  ال�سوري 

تفاعل طلبة الكّلية مع ق�ساياهم الوطنية، باالإ�سافة اإىل 

تنمية مهارات احلوار لدي طلبتنا ا�ستكماالً حللقات النقا�س، 

والتدريب التي نظمتها الكلية خالل الف�سل الدرا�سي االأول 

من العام اجلامعي 2009/2010.
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ذلك هو العنوان  “ت�سامناً مع اأهلنا يف اجلوالن ال�سوري” 
من  م�سرياً  اخلا�سة  القلمون  جامعة  حتته  نّظمت  الذي 

مقرها يف دير عطية، اإىل بانوراما حرب ت�رشين التحريرية 

يف دم�سق، تعبرياً منها عن ت�سامنها مع اأهلنا يف اجلوالن 

القلمون  جامعة  باأن  واإ�سعاراً  املحتل،  ال�سوري  العربي 

طالباً واأع�ساء هيئتني تدري�سية واإدارية فرداً فرداً هم مع 

جوالننا حتى الرمق االأخري.

بداأ امل�سري ال�ساعة ال�ساد�سة �سباحاً 3/12/2009 انطالقاً 

من اجلامعة بفريق ت�سمن على راأ�سه نائب رئي�س جمل�س 

الهيئتني  من  واأع�ساء  دعبول،  �سليم  املهند�س  االأمناء 

التدري�سية واالإدارية واأكرث من20 طالباً وطالبة.

الق�سطل  بلدة  حتى  النبك  مبدينة  مروراً  امل�سري  ا�ستمر 

بع�سهم  �ساحذاً  لال�سرتاحة  املجموعة  توقفت  حيث 

تابعوا  املحدد،  الوقت  يف  امل�سري  الإكمال  بع�س  همم 

ينال  التعب  بداأ  امل�سري حتى مفرق معلوال حيث  بعدها 

على ثقة باأن اجلوالن عائد..

طالب القلمون يحّثون اخلطا

من ديرعطية اإىل دم�ضق 

اإكمال  على  اأ�رشوا  ولكنهم  الفريق،  اأع�ساء  معظم  من 

امل�سري الآخره، كما التحق بع�س الطالب بالفريق عند مفرق 

معلوال وانطلقوا اإىل حمطتهم التالية عدرا.

كان الطريق من عدرا اإىل دم�سق هو االأكرث �سعوبة حيث 

اإن التعب قد نال مبلغه من اجلميع، ولكن اأقدامهم كانت 

على االأر�س وهممهم يف ال�سماء، فا�ستمروا بع�سهم وراء 

بع�س على اأ�سواء الك�سافات ال�سوئية متفادين ال�سيارات 

بانوراما  اإىل  اأخرياً  و�سولهم  حتى  ال�رشيع  الطريق  على 

حرب ت�رشين التحريرية حيث الح لهم هذا ال�رشح اجلميل 

فغمرتهم فرحة عارمة لتحقيقهم ماخرجوا الأجله بنجاح 

جامعة  علم  ثم  ال�سوري  العربي  بالعلم  بفرحة  ملوحني 

القلمون رغم التعب ال�سديد.. ولكن متعة حتقيق الهدف 

اأن�ستهم ذلك، وحل مكانه �رشخة “عا�ست �سورية وعا�س 

اجلوالن”.
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ملتقى     اجلــــــوالن

العــــــــربي

             ال�ضــــــوري   املحتل
يف جــامـعــــــــة القـلـمــــــون

 - يون�س  علي  املحرر  االأ�سري  اأهدى 

يف  واملعتقلني  االأ�رشى  جلنة  رئي�س 

اإىل  “االإ�رشائيلي”(  االحتالل  �سجون 

جامعة القلمون درع االأ�سري، ت�سّلمه 

رئي�س اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور اأ�سعد 

لطفي..

ويف اخلتام خلّ�س عميد كلية العالقات 

االأ�ستاذ  والدبلوما�سية  الدولية 

اأهم  العوي�سي  عبدالفتاح  الدكتور 

امللتقى،  يف  ُطرحت  التي  الق�سايا 

من  لكل  والتقدير  بال�سكر  وتقّدم 

�ساهم يف اإجناحه..

التي  املحا�رضة  فحوى  يلي  وفيما 

وزير اخلارجية  نائب  األقاها  األقاها 

الدكتور في�صل املقداد:

“... اأعبرِّ عن تقديري جلامعة القلمون 
مبادراتها  وعلى  املبادرة  هذه  على 

بحاجيات  اجلامعة  ربط  عملية  يف 

لكل  �سامية  ر�سالة  وهذه  املجتمع، 

موؤ�س�سة تعليمية.. ونحن ال نتحدث 

فقط عن ربط اجلامعة باملجتمع، بل 

ق�سيٍة  عن  امللتقى  هذا  نتحدث يف 

اأكرث �سمواً وهي ربط اجلامعة مب�سري 

وبتطورات  املجتمع  ومب�سري  البلد 

وم�ستقبل  بحا�رش  تتعلق  اأ�سمى 

اأمتنا العربية”

بتاريخ  واالأخوات:  االأخوة  “اأيها 
اتخذ   1981 عام  االأول  كانون   14
حق  ال  قراراً  “االإ�رشائيلي”  الكني�ست 

له باتخاذه ومل يطالب اأحد مبثل هذا 

اأحد يف  يعرتف  وبالنتيجة مل  القرار، 

�سم  وهو  القرار  بهذا  اليوم  عامل 

“اإ�رشائيلياً”  قراراً  يبقى  الذي  اجلوالن، 

الكيان  يف  متاأ�سلة  روٍح  عن  ينمُّ 

والعمل  العدوانية  من  ال�سهيوين 

على ق�سم وه�سم حقوق ال�سعوب.. 

املندوب  يتقدم  نف�سه  اليوم  ويف 

جل�سة  عقد  بطلب  ل�سورية  الدائم 

وتنعقد  الدويل،  االأمن  طارئة ملجل�س 

الثاتني،  كانون   16 بتاريخ  اجلل�سة 

اأع�ساء  الوفود  من  كثري  وجتتمع 

عن  لتعّب   15 وعددها  االأمن  جمل�س 

وبتاريخ  “االإ�رشائيلي”،  للقرار  رف�سها 

االأمن  17 كانون االأول ي�سدر جمل�س 
القرار497 يرف�س فيه قرار الكني�ست 

ب�سم اجلوالن.. هذا من  “االإ�رشائيلي” 
جهة، ومن جهة ثانية يعتمد تثبيت 

القانون  مواد  من  اأ�سا�سية  مادة 

الدويل وهي عدم جواز احتالل اأرا�سي 

الغري و�سمها بالقوة”.

الق�سايا  يف  العادة  هي  وكما   ...“
املتعلقة بالق�سايا العربية ا�ستمرت 

يف  م�ستمرة   تزال  وال  “اإ�رشائيل” 
من  الرغم  وعلى  للجوالن..  احتاللها 

من  اليومي  �سبه  التفكري  م�ساألة 

فما  الق�سية  بهذه  الدويل  املجتمع 

جمل�س  طاولة  على   497 القرار  زال 

االأمن ينتظر التنفيذ..”

“ كل دول العامل بال ا�ستثناء مبا فيها 

الدولية  العالقات  كلية  نّظمت 

القلمون  جامعة  يف  والدبلوما�سية 

العربي  اجلوالن  حول  احلواري  امللتقى 

 7/12/2009 االإثنني  يوم  ال�سوري 

ال�سوري  العربي  بالن�سيد  افتُتح 

وت�سّمن  القلمون،  جامعة  ون�سيد 

خم�س جل�سات، كانت اأوالها اجلل�سة 

رئي�س  فيها  األقى  التي  االفتتاحية 

اأ�سعد  الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة 

ب�سيوف  ترحيبية  كلمة  لطفي 

كلية  عميد  األقى  ثم  امللتقى، 

والدبلوما�سية  الدولية  العالقات 

الأ�ستاذ الدكتور عبدالفتاح العوي�سي 

كلمة االفتتاح، تلتها كلمة حمافظ 

القنيطرة الدكتور ريا�س حجاب.. 

الدكتور  فيها  األقى  االأوىل  اجلل�سة 

اخلارجية  وزير  نائب  املقداد  في�سل 

ال�سوري  حما�رشة بعنوان “روؤية حول 

م�ستقبل اجلوالن وعملية ال�سالم يف 

عهد الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما”، 

تلتها حما�رشة للدكتور ريا�س الداوودي 

رئي�س اجلامعة االفرتا�سية وم�ست�سار 

املراحل  عن  فيها  حتدث  دويل؛  قانوين 

التاريخية ملباحثات ال�سالم، والنقطة 

التي توقفت عندها.

الدكتور  فيها  توقف  الثانية  اجلل�سة 

يف  وال�سحفي  الكاتب  خلف  تي�سري 

من  حمطات  على  اجلوالن،  ق�سايا 

وفق  اجلوالن  واأهمية  اجلوالن،  تاريخ 

ثم  ال�سيا�سية،  اجلغرافية  املعطيات 

مدير  عر�سان  عر�سان  الدكتور  األقى 

املوارد املائية يف حمافظة القنيطرة، 

واالأطماع  اجلوالن  مياه  عن  حما�رشة 

االإ�رشائيلية.

ع�سو  فيها  حتدث  الثالثة  اجلل�سة 

القلمون  جامعة  اأمناء  جمل�س 

الدولية  العالقات  كلية  يف  واملدررِّ�س 

�سامي  الدكتور  والدبلوما�سية 

مبي�س عن احتالل اجلوالن يف الفكر 

الدكتور  اأو�سح  ثم  ال�سهيوين.. 

كلية  يف  املدررِّ�س  دراجي،  اإبراهيم 

والدبلوما�سية،  الدولية  العالقات 

ق�سية  من  املتحدة  االأمم  موقف 

اجلوالن.

ال�سيد  فيها  وقف  الرابعة  اجلل�سة 

اجلوالن  املحرر من  االأ�سري  يون�س  علي 

ورئي�س جلنة دعم االأ�رشى، على حمطات 

ال�سورية  العربية  واملقاومة  االأ�رش  يف 

املحرَّر  االأ�سري  وحتّدث  اجلوالن..  يف 

)علي يون�س( عن جتربته يف ال�سجون 

التي  واالنتهاكات  “االإ�رشائيلية” 
بحق  “االإ�رشائيلي”  ال�سّجان  ميار�سها 

االأ�رشى واملعتقلني العرب يف ال�سجون 

“االإ�رشائيلية” وال �سيما ا�ستخدامهم 
اإىل  الفتاً  العلمية..  للتجارب  كحقل 

الظروف واالأو�ساع ال�سحية ال�سيئة 

اخلتام  )ويف  االأ�رشى..  يعي�سها  التي 
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ملتقى     اجلــــــوالن

العــــــــربي

             ال�ضــــــوري   املحتل
يف جــامـعــــــــة القـلـمــــــون

 - يون�س  علي  املحرر  االأ�سري  اأهدى 

يف  واملعتقلني  االأ�رشى  جلنة  رئي�س 

اإىل  “االإ�رشائيلي”(  االحتالل  �سجون 

جامعة القلمون درع االأ�سري، ت�سّلمه 

رئي�س اجلامعة االأ�ستاذ الدكتور اأ�سعد 

لطفي..

ويف اخلتام خلّ�س عميد كلية العالقات 

االأ�ستاذ  والدبلوما�سية  الدولية 

اأهم  العوي�سي  عبدالفتاح  الدكتور 

امللتقى،  يف  ُطرحت  التي  الق�سايا 

من  لكل  والتقدير  بال�سكر  وتقّدم 

�ساهم يف اإجناحه..

التي  املحا�رضة  فحوى  يلي  وفيما 

وزير اخلارجية  نائب  األقاها  األقاها 

الدكتور في�صل املقداد:

“... اأعبرِّ عن تقديري جلامعة القلمون 
مبادراتها  وعلى  املبادرة  هذه  على 

بحاجيات  اجلامعة  ربط  عملية  يف 

لكل  �سامية  ر�سالة  وهذه  املجتمع، 

موؤ�س�سة تعليمية.. ونحن ال نتحدث 

فقط عن ربط اجلامعة باملجتمع، بل 

ق�سيٍة  عن  امللتقى  هذا  نتحدث يف 

اأكرث �سمواً وهي ربط اجلامعة مب�سري 

وبتطورات  املجتمع  ومب�سري  البلد 

وم�ستقبل  بحا�رش  تتعلق  اأ�سمى 

اأمتنا العربية”

بتاريخ  واالأخوات:  االأخوة  “اأيها 
اتخذ   1981 عام  االأول  كانون   14
حق  ال  قراراً  “االإ�رشائيلي”  الكني�ست 

له باتخاذه ومل يطالب اأحد مبثل هذا 

اأحد يف  يعرتف  وبالنتيجة مل  القرار، 

�سم  وهو  القرار  بهذا  اليوم  عامل 

“اإ�رشائيلياً”  قراراً  يبقى  الذي  اجلوالن، 

الكيان  يف  متاأ�سلة  روٍح  عن  ينمُّ 

والعمل  العدوانية  من  ال�سهيوين 

على ق�سم وه�سم حقوق ال�سعوب.. 

املندوب  يتقدم  نف�سه  اليوم  ويف 

جل�سة  عقد  بطلب  ل�سورية  الدائم 

وتنعقد  الدويل،  االأمن  طارئة ملجل�س 

الثاتني،  كانون   16 بتاريخ  اجلل�سة 

اأع�ساء  الوفود  من  كثري  وجتتمع 

عن  لتعّب   15 وعددها  االأمن  جمل�س 

وبتاريخ  “االإ�رشائيلي”،  للقرار  رف�سها 

االأمن  17 كانون االأول ي�سدر جمل�س 
القرار497 يرف�س فيه قرار الكني�ست 

ب�سم اجلوالن.. هذا من  “االإ�رشائيلي” 
جهة، ومن جهة ثانية يعتمد تثبيت 

القانون  مواد  من  اأ�سا�سية  مادة 

الدويل وهي عدم جواز احتالل اأرا�سي 

الغري و�سمها بالقوة”.

الق�سايا  يف  العادة  هي  وكما   ...“
املتعلقة بالق�سايا العربية ا�ستمرت 

يف  م�ستمرة   تزال  وال  “اإ�رشائيل” 
من  الرغم  وعلى  للجوالن..  احتاللها 

من  اليومي  �سبه  التفكري  م�ساألة 

فما  الق�سية  بهذه  الدويل  املجتمع 

جمل�س  طاولة  على   497 القرار  زال 

االأمن ينتظر التنفيذ..”

“ كل دول العامل بال ا�ستثناء مبا فيها 

الدولية  العالقات  كلية  نّظمت 

القلمون  جامعة  يف  والدبلوما�سية 

العربي  اجلوالن  حول  احلواري  امللتقى 

 7/12/2009 االإثنني  يوم  ال�سوري 

ال�سوري  العربي  بالن�سيد  افتُتح 

وت�سّمن  القلمون،  جامعة  ون�سيد 

خم�س جل�سات، كانت اأوالها اجلل�سة 

رئي�س  فيها  األقى  التي  االفتتاحية 

اأ�سعد  الدكتور  االأ�ستاذ  اجلامعة 

ب�سيوف  ترحيبية  كلمة  لطفي 

كلية  عميد  األقى  ثم  امللتقى، 

والدبلوما�سية  الدولية  العالقات 

الأ�ستاذ الدكتور عبدالفتاح العوي�سي 

كلمة االفتتاح، تلتها كلمة حمافظ 

القنيطرة الدكتور ريا�س حجاب.. 

الدكتور  فيها  األقى  االأوىل  اجلل�سة 

اخلارجية  وزير  نائب  املقداد  في�سل 

ال�سوري  حما�رشة بعنوان “روؤية حول 

م�ستقبل اجلوالن وعملية ال�سالم يف 

عهد الرئي�س االأمريكي باراك اأوباما”، 

تلتها حما�رشة للدكتور ريا�س الداوودي 

رئي�س اجلامعة االفرتا�سية وم�ست�سار 

املراحل  عن  فيها  حتدث  دويل؛  قانوين 

التاريخية ملباحثات ال�سالم، والنقطة 

التي توقفت عندها.

الدكتور  فيها  توقف  الثانية  اجلل�سة 

يف  وال�سحفي  الكاتب  خلف  تي�سري 

من  حمطات  على  اجلوالن،  ق�سايا 

وفق  اجلوالن  واأهمية  اجلوالن،  تاريخ 

ثم  ال�سيا�سية،  اجلغرافية  املعطيات 

مدير  عر�سان  عر�سان  الدكتور  األقى 

املوارد املائية يف حمافظة القنيطرة، 

واالأطماع  اجلوالن  مياه  عن  حما�رشة 

االإ�رشائيلية.

ع�سو  فيها  حتدث  الثالثة  اجلل�سة 

القلمون  جامعة  اأمناء  جمل�س 

الدولية  العالقات  كلية  يف  واملدررِّ�س 

�سامي  الدكتور  والدبلوما�سية 

مبي�س عن احتالل اجلوالن يف الفكر 

الدكتور  اأو�سح  ثم  ال�سهيوين.. 

كلية  يف  املدررِّ�س  دراجي،  اإبراهيم 

والدبلوما�سية،  الدولية  العالقات 

ق�سية  من  املتحدة  االأمم  موقف 

اجلوالن.

ال�سيد  فيها  وقف  الرابعة  اجلل�سة 

اجلوالن  املحرر من  االأ�سري  يون�س  علي 

ورئي�س جلنة دعم االأ�رشى، على حمطات 

ال�سورية  العربية  واملقاومة  االأ�رش  يف 

املحرَّر  االأ�سري  وحتّدث  اجلوالن..  يف 

)علي يون�س( عن جتربته يف ال�سجون 

التي  واالنتهاكات  “االإ�رشائيلية” 
بحق  “االإ�رشائيلي”  ال�سّجان  ميار�سها 

االأ�رشى واملعتقلني العرب يف ال�سجون 

“االإ�رشائيلية” وال �سيما ا�ستخدامهم 
اإىل  الفتاً  العلمية..  للتجارب  كحقل 

الظروف واالأو�ساع ال�سحية ال�سيئة 

اخلتام  )ويف  االأ�رشى..  يعي�سها  التي 
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عن  عّبوا  وبريطانيا  وفرن�سا  اأمريكا 

رف�سهم للقرار “االإ�رشائيلي” واأن هذه 

اأرا�س عربية �سورية واأنها اأرا�س حمتلة 

وينطبق عليها القانون الدويل”

“ ال يوجد عملياً �سغوط دولية على 
لتنفيذ القرار 497، ويجب  “اإ�رشائيل” 
اأن نطرح هذا القرار، لي�س على طاولة 

كل  يف  بل  فح�سب،  االأمن  جمل�س 

املحافل الدولية”.

اأولوية  نعطي  نزال  وال  كنا  نحن   “
للقرار 497 الأننا نعتب اجلوالن جزءاً ال 

املحتلة،  العربية  االأرا�سي  من  يتجزاأ 

�سواء كانت يف فل�سطني اأو يف جنوب 

اإىل  يوماً  تتطلع  مل  و�سورية  لبنان... 

ال�رشاع  عن  مبعزل  اجلوالن  ق�سية 

ال�رشاع  ولي�س  “االإ�رشائيلي”  العربي 

فح�سب..  االإ�رشائيلي  الفل�سطيني 

ي�سمل  ال  حل  اأي  اإن  تقول  و�سورية 

ال�رشاع العربي “االإ�رشائيلي” �سيبقى 

خمرية دائمة ملزيد من ال�رشاعات”

البداية  من  �سورية  رف�ست  لقد   ...“
عملية �سق امل�سارات والتالعب بهذه 

امل�سارات.. وكما هي العادة يف زمننا 

الوعود  تاأخذنا  دائماً  الرديء  العربي 

لكي نخلق  والوهمية بعيداً  الكاذبة 

حالة من العداء واملواجهة بيننا نحن 

ق�سايانا  يدعم  وَمن  وبيننا  العرب، 

على ال�ساحة العربية والدولية”

“... �سورية مل تكن على االإطالق جزءاً 
�سورية  كانت  فقد  اللعبة،  هذه  من 

املفاو�سات  فرتة  طوال  حري�سة 

وطوال فرتة ما بعد احتالل االأرا�سي 

العربية املحتلة على التعامل مع هذه 

الق�سايا على اأنها ق�سايا عربية”

على  يتحقق  مل  املوعود  “ال�سالم 
تتكرر  نراها  التي  واملجازر  االإطالق، 

وهو  وبعدها،  املفاو�سات  اأثناء  حتى 

تكن  مل  اأو�سلو  عملية  اأن  يثبت  ما 

االإطالق، وكانت عبئاً  منطقية على 

الفل�سطيني  العربي  املفاوِ�س  على 

الق�سية  �سالح  يف  كانت  مما  اأكرث 

الفل�سطينية”

وتتوقف،  جتري  ال�سالم  “عملية 
اأنه  هي  نواجهها  التي  وامل�سكلة 

على الرغم من كل التجارب واخلذالن 

اأمريكا  قبل  من  العربي  لل�سعب 

مل  “الإ�رشائيل”  الداعمة  واجلهات 

التفاو�س  طريق  اأن  البع�س  يقتنع 

واأن  الوحيد،  يكون خيارنا  اأن  ال ميكن 

هناك و�سائل اأخرى”

امل�سار  ال�سالم على  “توقفت عملية 
تكن  مل  اإذ   2000 العام  يف  ال�سوري 

برئا�سة  اآنذاك  االإ�رشائيلية  احلكومة 

اإيهود  ال�سهيوين  الكيان  وزراء  رئي�س 

باراك تخدم عملية ال�سالم”

االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اأتت  “عندما 
جورج بو�س عام 2001 مل تكن لديها 

تتعلق  �سيا�سات  اأي  االإطالق  على 

العالقة  الدولية  ال�سيا�سات  بحل 

من  جديدة  مرحلة  وبداأت  اأمامها.. 

زادت  اأمريكية مت�سددة،  باإدارة  احلكم 

 11 اأحداث  بعد  وعن�رشيتها  حدتها 

�سبتمب التي اتخذتها هذه االإدارة وَمن 

يدعمها من املحافظني اجلدد اأ�سلوباً 

ال�رشق  جتاه  التزاماتها  من  للتخل�س 

بعملية  يتعلق  ما  وكل  االأو�سط 

وهي  “االإ�رشائيلي”..  العربي  ال�سالم 

نزيهاً  االأيام  من  يوم  اأي  تكن يف  مل 

و�سيطاً”

ديني�س  االأمريكي  الو�سيط  “كان 
االأمريكية  االإدارة  ي�سلل  رو�س 

الكيان  مع  تن�سجم  �رشوطاً  ويفر�س 

“االإ�رشائيلي”...”
“يف موؤمتر اأنابولي�س مّثلُت �سورية وجئنا 
اإننا مع عملية �سالم  لنقول جميعاً 

بحق  ت�سليل  اأي  مع  ول�سنا  �سلمية 

�سعبنا وال�سعب الفل�سطيني... وقلُت 

بكل  م�سوؤولياتها  حتّملَت  �سورية  اإن 

“االإ�رشائيلية”  احلكومة  واأن  �سجاعة، 

ذ التزاماتها... وكان  هي التي مل تنفرِّ

اأوملرت  يجل�س  اجلانبية  الطاولة  على 

“اأنا مل اأكن اأتطلع فيه عندما كنت 
كان  باراك  اإن  قالوا يل  ولكن  اأحتدث” 

يلورِّح براأ�سه هكذا )اأي بالتاأكيد على 

كالمي باأنهم فعالً مل يلتزموا(”..

“انتهت فرتة والية بو�س غري ماأ�سوف 
االأمريكية  االإدارة  داخل  من  ال  عليه، 

�سوف  والتاريخ  خارجها،  من  وال 

مل  الأنها  القيادة؛  لهذه  يغفر  لن 

تكتف باالنحياز الوا�سح “الإ�رشائيل” 

�سجعت  اإنها  بل  املعايري،  وبازدواجية 

�سنرِّ  على  “االإ�رشائيلية”  احلكومات 

غزة..  قطاع  وعلى  لبنان  على  حروب 

العدواين  عملها  يف  لها  وباركت 

هذا”

جامعة  يف  حديثه  يف  اأوباما  “وعد 
م�سكلة  حلل  بال�سعي  القاهرة 

ووقف  “االإ�رشائيلي”  العربي  ال�رشاع 

اال�ستيطان واإيجاد حل عادل و�سامل، 

عن  لفظياً  كان  ولو  افرتاق  وهذا 

التي  ال�سابقة  االأمريكية  االإدارات 

عن  تام  ب�سكل  حديثها  تال�سى 

الق�سايا العربية، فاإدارة بو�س ابتعدت 

كل البعد عن احلديث عن �سالم عادل 

الفل�سطيني  ال�رشاع  حلل  و�سامل 

“االإ�رشائيلي”
واجهت  اأوباما  اإدارة  اأن  �سك  “ال 
م�سكالت عديدة ورثتها من اإدارة بو�س 

امل�سكلة  امل�سكالت  تلك  راأ�س  وعلى 

االقت�سادية، ف�سالً عن اخلطوة التي 

طرحها اأوباما وهي التاأمني ال�سحي، 

يزال  ال  الدميقراطيني  من  كثرياً  واأن 

م�ساألة  عن  عدا  “الإ�رشائيل”،  موالياً 

العراق واالأو�ساع يف اأفغان�ستنا... واأنا 

هي  هذه  ولكن  الأوباما  عذراً  اأجد  ال 

احلقيقة... ويبدو يف املح�سلة النهائية 

املتطرفة  “االإ�رشائيلية”  احلكومة  اأن 

اأي  االأمريكية  لالإدارة  تُعِط  مل  حالياً 

جمال للتحرك يف م�سار ال�سالم”

“لقد حاولت اللجنة الرباعية اإ�سدار 
“االإ�رشائيلية”..  املمار�سات  يدين  بيان 

و�سعت  اأوباما  اإدارة  اأن  و�سمعنا 

البيان  يتحدث  اأن  منها  �رشوطاً 

“االإ�رشائيلية”،  الدولة  يهودية  عن 

باحلدود  الرباعية  اللجنة  تعرتف  واأن 

عودةً  يعني  وهذا  وامل�ستوطنات... 

لاللتزامات التي قطعها الرئي�س بو�س 

بر�سالة مل تُعد �رشّيّة”

�رشنا  دقيق  حتليٍل  خالل  من   ...“
اأو املباحثات غري املبا�رشة  باملفاو�سات 

عب الو�سيط الدويل... وعندما و�سلنا 

اإىل حدود الرابع من حزيران وجدنا اأن 

“اإ�رشائيل” غري جادة وغري راغبة بال�سالم، 
وقلنا حينها: ملاذا ال نبداأ املباحثات اإذاً 

من النقطة هذه؟! وعاودنا املباحثات 

و�سيط  )وهو  الرتكي  الو�سيط  عب 

يعني  ال  وهذا  وحيادياً..  نزيهاً  نعتبه 

“الإ�رشائيل”(  تركيا  عدائية  بال�رشورة 

وكنا على و�سك التو�سل اإىل حل، اإال 

لن  اأنها  االأتراك  اأخبت  “اإ�رشائيل”  اأن 

تتخذ قراراً باالن�سحاب اإال بعد العودة 

و�سنَّت  احلكومة،  يف  �رشكائها  اإىل 

لتق�سي على  غزة  على  بعدها حرباً 

عملية ال�سالم.... وهناك حماوالت االآن 

لل�سري من خلف الو�سيط الرتكي، وقد 

اأنه ال مانع من ا�ستمرار  اأوباما  اأعلن 

عملية  تتم  اأن  على  الرتكي  اجلهد 

بعد  اأمريكية  برعاية  املفاو�سات 

االنتهاء من الو�ساطة الرتكية...”

ما  �سورية  باأن  القول  يجدر  اأخرياً   ...“
زالت ت�سعى اإىل ال�سالم، وكل اخليارات 

اأمامها مفتوحة ال�ستعادة حقوقها.. 

وال�سيد الرئي�س الدكتور ب�سار االأ�سد 

ميكن  وال  جناح،  اإىل  جناح  من  ما�ٍس 

تراب  ذرة  عن  ولو  تتخلى  اأن  ل�سورية 

من اأر�سها”
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عن  عّبوا  وبريطانيا  وفرن�سا  اأمريكا 

رف�سهم للقرار “االإ�رشائيلي” واأن هذه 

اأرا�س عربية �سورية واأنها اأرا�س حمتلة 

وينطبق عليها القانون الدويل”

“ ال يوجد عملياً �سغوط دولية على 
لتنفيذ القرار 497، ويجب  “اإ�رشائيل” 
اأن نطرح هذا القرار، لي�س على طاولة 

كل  يف  بل  فح�سب،  االأمن  جمل�س 

املحافل الدولية”.

اأولوية  نعطي  نزال  وال  كنا  نحن   “
للقرار 497 الأننا نعتب اجلوالن جزءاً ال 

املحتلة،  العربية  االأرا�سي  من  يتجزاأ 

�سواء كانت يف فل�سطني اأو يف جنوب 

اإىل  يوماً  تتطلع  مل  و�سورية  لبنان... 

ال�رشاع  عن  مبعزل  اجلوالن  ق�سية 

ال�رشاع  ولي�س  “االإ�رشائيلي”  العربي 

فح�سب..  االإ�رشائيلي  الفل�سطيني 

ي�سمل  ال  حل  اأي  اإن  تقول  و�سورية 

ال�رشاع العربي “االإ�رشائيلي” �سيبقى 

خمرية دائمة ملزيد من ال�رشاعات”

البداية  من  �سورية  رف�ست  لقد   ...“
عملية �سق امل�سارات والتالعب بهذه 

امل�سارات.. وكما هي العادة يف زمننا 

الوعود  تاأخذنا  دائماً  الرديء  العربي 

لكي نخلق  والوهمية بعيداً  الكاذبة 

حالة من العداء واملواجهة بيننا نحن 

ق�سايانا  يدعم  وَمن  وبيننا  العرب، 

على ال�ساحة العربية والدولية”

“... �سورية مل تكن على االإطالق جزءاً 
�سورية  كانت  فقد  اللعبة،  هذه  من 

املفاو�سات  فرتة  طوال  حري�سة 

وطوال فرتة ما بعد احتالل االأرا�سي 

العربية املحتلة على التعامل مع هذه 

الق�سايا على اأنها ق�سايا عربية”

على  يتحقق  مل  املوعود  “ال�سالم 
تتكرر  نراها  التي  واملجازر  االإطالق، 

وهو  وبعدها،  املفاو�سات  اأثناء  حتى 

تكن  مل  اأو�سلو  عملية  اأن  يثبت  ما 

االإطالق، وكانت عبئاً  منطقية على 

الفل�سطيني  العربي  املفاوِ�س  على 

الق�سية  �سالح  يف  كانت  مما  اأكرث 

الفل�سطينية”

وتتوقف،  جتري  ال�سالم  “عملية 
اأنه  هي  نواجهها  التي  وامل�سكلة 

على الرغم من كل التجارب واخلذالن 

اأمريكا  قبل  من  العربي  لل�سعب 

مل  “الإ�رشائيل”  الداعمة  واجلهات 

التفاو�س  طريق  اأن  البع�س  يقتنع 

واأن  الوحيد،  يكون خيارنا  اأن  ال ميكن 

هناك و�سائل اأخرى”

امل�سار  ال�سالم على  “توقفت عملية 
تكن  مل  اإذ   2000 العام  يف  ال�سوري 

برئا�سة  اآنذاك  االإ�رشائيلية  احلكومة 

اإيهود  ال�سهيوين  الكيان  وزراء  رئي�س 

باراك تخدم عملية ال�سالم”

االأمريكي  الرئي�س  اإدارة  اأتت  “عندما 
جورج بو�س عام 2001 مل تكن لديها 

تتعلق  �سيا�سات  اأي  االإطالق  على 

العالقة  الدولية  ال�سيا�سات  بحل 

من  جديدة  مرحلة  وبداأت  اأمامها.. 

زادت  اأمريكية مت�سددة،  باإدارة  احلكم 

 11 اأحداث  بعد  وعن�رشيتها  حدتها 

�سبتمب التي اتخذتها هذه االإدارة وَمن 

يدعمها من املحافظني اجلدد اأ�سلوباً 

ال�رشق  جتاه  التزاماتها  من  للتخل�س 

بعملية  يتعلق  ما  وكل  االأو�سط 

وهي  “االإ�رشائيلي”..  العربي  ال�سالم 

نزيهاً  االأيام  من  يوم  اأي  تكن يف  مل 

و�سيطاً”

ديني�س  االأمريكي  الو�سيط  “كان 
االأمريكية  االإدارة  ي�سلل  رو�س 

الكيان  مع  تن�سجم  �رشوطاً  ويفر�س 

“االإ�رشائيلي”...”
“يف موؤمتر اأنابولي�س مّثلُت �سورية وجئنا 
اإننا مع عملية �سالم  لنقول جميعاً 

بحق  ت�سليل  اأي  مع  ول�سنا  �سلمية 

�سعبنا وال�سعب الفل�سطيني... وقلُت 

بكل  م�سوؤولياتها  حتّملَت  �سورية  اإن 

“االإ�رشائيلية”  احلكومة  واأن  �سجاعة، 

ذ التزاماتها... وكان  هي التي مل تنفرِّ

اأوملرت  يجل�س  اجلانبية  الطاولة  على 

“اأنا مل اأكن اأتطلع فيه عندما كنت 
كان  باراك  اإن  قالوا يل  ولكن  اأحتدث” 

يلورِّح براأ�سه هكذا )اأي بالتاأكيد على 

كالمي باأنهم فعالً مل يلتزموا(”..

“انتهت فرتة والية بو�س غري ماأ�سوف 
االأمريكية  االإدارة  داخل  من  ال  عليه، 

�سوف  والتاريخ  خارجها،  من  وال 

مل  الأنها  القيادة؛  لهذه  يغفر  لن 

تكتف باالنحياز الوا�سح “الإ�رشائيل” 

�سجعت  اإنها  بل  املعايري،  وبازدواجية 

�سنرِّ  على  “االإ�رشائيلية”  احلكومات 

غزة..  قطاع  وعلى  لبنان  على  حروب 

العدواين  عملها  يف  لها  وباركت 

هذا”

جامعة  يف  حديثه  يف  اأوباما  “وعد 
م�سكلة  حلل  بال�سعي  القاهرة 

ووقف  “االإ�رشائيلي”  العربي  ال�رشاع 

اال�ستيطان واإيجاد حل عادل و�سامل، 

عن  لفظياً  كان  ولو  افرتاق  وهذا 

التي  ال�سابقة  االأمريكية  االإدارات 

عن  تام  ب�سكل  حديثها  تال�سى 

الق�سايا العربية، فاإدارة بو�س ابتعدت 

كل البعد عن احلديث عن �سالم عادل 

الفل�سطيني  ال�رشاع  حلل  و�سامل 

“االإ�رشائيلي”
واجهت  اأوباما  اإدارة  اأن  �سك  “ال 
م�سكالت عديدة ورثتها من اإدارة بو�س 

امل�سكلة  امل�سكالت  تلك  راأ�س  وعلى 

االقت�سادية، ف�سالً عن اخلطوة التي 

طرحها اأوباما وهي التاأمني ال�سحي، 

يزال  ال  الدميقراطيني  من  كثرياً  واأن 

م�ساألة  عن  عدا  “الإ�رشائيل”،  موالياً 

العراق واالأو�ساع يف اأفغان�ستنا... واأنا 

هي  هذه  ولكن  الأوباما  عذراً  اأجد  ال 

احلقيقة... ويبدو يف املح�سلة النهائية 

املتطرفة  “االإ�رشائيلية”  احلكومة  اأن 

اأي  االأمريكية  لالإدارة  تُعِط  مل  حالياً 

جمال للتحرك يف م�سار ال�سالم”

“لقد حاولت اللجنة الرباعية اإ�سدار 
“االإ�رشائيلية”..  املمار�سات  يدين  بيان 

و�سعت  اأوباما  اإدارة  اأن  و�سمعنا 

البيان  يتحدث  اأن  منها  �رشوطاً 

“االإ�رشائيلية”،  الدولة  يهودية  عن 

باحلدود  الرباعية  اللجنة  تعرتف  واأن 

عودةً  يعني  وهذا  وامل�ستوطنات... 

لاللتزامات التي قطعها الرئي�س بو�س 

بر�سالة مل تُعد �رشّيّة”

�رشنا  دقيق  حتليٍل  خالل  من   ...“
اأو املباحثات غري املبا�رشة  باملفاو�سات 

عب الو�سيط الدويل... وعندما و�سلنا 

اإىل حدود الرابع من حزيران وجدنا اأن 

“اإ�رشائيل” غري جادة وغري راغبة بال�سالم، 
وقلنا حينها: ملاذا ال نبداأ املباحثات اإذاً 

من النقطة هذه؟! وعاودنا املباحثات 

و�سيط  )وهو  الرتكي  الو�سيط  عب 

يعني  ال  وهذا  وحيادياً..  نزيهاً  نعتبه 

“الإ�رشائيل”(  تركيا  عدائية  بال�رشورة 

وكنا على و�سك التو�سل اإىل حل، اإال 

لن  اأنها  االأتراك  اأخبت  “اإ�رشائيل”  اأن 

تتخذ قراراً باالن�سحاب اإال بعد العودة 

و�سنَّت  احلكومة،  يف  �رشكائها  اإىل 

لتق�سي على  غزة  على  بعدها حرباً 

عملية ال�سالم.... وهناك حماوالت االآن 

لل�سري من خلف الو�سيط الرتكي، وقد 

اأنه ال مانع من ا�ستمرار  اأوباما  اأعلن 

عملية  تتم  اأن  على  الرتكي  اجلهد 

بعد  اأمريكية  برعاية  املفاو�سات 

االنتهاء من الو�ساطة الرتكية...”

ما  �سورية  باأن  القول  يجدر  اأخرياً   ...“
زالت ت�سعى اإىل ال�سالم، وكل اخليارات 

اأمامها مفتوحة ال�ستعادة حقوقها.. 

وال�سيد الرئي�س الدكتور ب�سار االأ�سد 

ميكن  وال  جناح،  اإىل  جناح  من  ما�ٍس 

تراب  ذرة  عن  ولو  تتخلى  اأن  ل�سورية 

من اأر�سها”
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د. ريا�ض الداوودي 

اأو�سح الدكتور ريا�س الداوودي رئي�س 

اجلامعة االفرتا�سية واملفاو�س ال�سوري 

اأن ال�رشاع العربي »االإ�رشائيلي« الذي 

ن�ساأ نتيجة اأطماع احلركة ال�سهيونية 

اإقامة  هو  لها  هدفاً  حددت  العاملية 

فل�سطني،  يف  لليهود  قومي  وطن 

االأمر الذي ا�ستجّر منذ نهاية القرن 

الع�رشين  القرن  وخالل  ع�رش  التا�سع 

عدة مواجهات يف املنطقة..

املراحل  الداوودي  د.  وا�ستعر�س 

ال�سورية  املفاو�سات  بها  مرت  التي 

كانت  التي  والعوائق  “االإ�رشائيلية” 
تقدمها..  اأمام  “اإ�رشائيل”  ت�سعها 

املفاو�سات  تلك  توقف  اإىل  و�سوالً 

غزة..  على  عدوانها  اإثر   2006 عام 

يف  متاطل  “اإ�رشائيل”  “اإن  واأ�ساف: 

�سورية  اأن  موؤكداً  ال�سالم”  عملية 

ال�ستعادة  �سعيها  يف  م�ستمرة 

اإىل  والتو�سل  املحتلة  اأرا�سيها 

ال�سالم العادل وال�سامل وفق املواقف 

التي اأعلنتها منذ بدء املفاو�سات يف 

بداية الت�سعينيات.

وبنّي اأن موقف �سورية كان منذ االإعداد 

املوقف  يكون  اأن  هو  مدريد  ملوؤمتر 

العرب  ي�سارك  واأن  موّحداً،  العربي 

حل  اإىل  التو�سل  بهدف  واحد  بوفد 

كانت  “اإ�رشائيل”  اأن  موؤكداً  �سامل.. 

العربي  ال�سف  تق�سيم  على  تعمل 

جزئية  حلول  اإىل  الو�سول  بهدف 

االأ�سا�سية  الق�سايا  بحث  وتاأجيل 

على امل�سار الفل�سطيني اإىل ما بعد 

التو�سل اإىل حلول جزئية وثنائية.

كلمة  من  مقتطفات  يلي  وفيما 

الدكتور ريا�س الداوودي..

عن  احلديث  بداأ   1948 العام  »منذ 

ت�سوية، ون�س قرار جمل�س االأمن رقم 

رقم  القرار  تطبيق  �رشورة  على   338

اأن  يعني  ال  242 بكامل بنوده.. وهذا 
املواجهة انتهت واأن اأطماع »اإ�رشائيل 

ال�رشاع  اأن  بل  انتهت،  املنطقة  يف 

جتتمع  اأن  اإىل  م�س�ستمراً  �سيبقى 

م�سالح الدول الكبى املعنية والدول 

العربية و«اإ�رشائيل« اإىل �رشورة ت�سوية 

لهذا ال�رشاع«

»واحلديث حول االإجراءات يخفي وراءه 

مواقف �سيا�سية عميقة يجب االنتباه 

لها، فبالن�سبة ل�سورية ما يهمها هو 

اأن يكون الراأي العربي موّحداً، واملوقف 

ت�سوية  ميكن  ال  واأنه  موّحداً،  العربي 

على  »االإ�رشائيلي«  العربي  ال�رشاع 

م�سار واحد.. والت�سوية من وجهة نظر 

�سورية تعتمد على ال�سمولية، بينما 

التفرد  على  فتعتمد  »اإ�رشائيل«  يف 

واالنفراد والت�ستت العربي، وقد عر�س 

منا�سبة  من  اأكرث  يف  �سورية  على 

حلول جمّزاأة لكنها رف�ست«

هو  االأ�سا�سي  »اإ�رشائيل«  »هدف 

ال  كان  وبالتايل  بالكامل،  فل�سطني 

العربية  االأطراف  حتييد  من  لها  بد 

مع  بحّل  وانفردت  حدة،  على  كالً 

املواجهة  من  واأخرجتها  م�رش 

يف  الأن  بذلك  واطماأنت  الع�سكرية، 

اعتقادها اأنه ال حرب مع م�رش.. كما 

مع  منفردة  اتفاقيات  اإىل  تو�سلت 

الفل�سطينيني...«

رابني،  مبقتل  املفاو�سات  »توقفت 

بها  والتزم  الوديعة،  عن  احلديث  ومت 

من  غرّي  فقد  نتنياهو  اأما  كلينتون.. 

عقب،  على  راأ�ساً  التوّجه  جداول 

الفل�سطينيني  على  يفر�س  ان  واأراد 

اإىل  �سورية  يرتك  واأن  بالقوة،  حالً 

امل�ستقبل«

»عندما قتل احلريري �رشّح وزير الدفاع 

لل�سالم  حان  الوقت  اأن  »االإ�رشائيلي« 

مع لبنان.. وهذا ما يوؤكد اأ�سلوب الغدر 

واملراوغة واالحتيال »االإ�رشائيلي« واأنها 

تت�رشف بوحي م�ساحلها اخلال�سة« 

حجاب  ريا�ض  الدكتور  كلمة 

قلم ملجلة  القنيطرة  حمافظ 

moon
“ا�سمحوا يل بدايًة اأن اأتوجه بال�سكر 
العميق جلامعة القلمون، التي اأثبتت 

جدارتها منذ تاأ�سي�سها، والتي تاألقت 

من خالل ر�سالتها الوطنية والعلمية 

هذه  على  وبراجمها،  خططها  عب 

املتمثلة  الكرمية  الوطنية  املبادرة 

حول  كامل  درا�سي  يوم  بتخ�سي�س 

)اجلوالن العربي ال�سوري( لتنفذه بكل 

 7/12/2009 يف  والتوفيق  النجاح 

املختلفة..  اأن�سطتها  برامج  �سمن 

العالقات  لكلية  خا�سة  وال�سكر 

اأ�ساتذةً  والدبلوما�سية-  الدولية 

وطالباً- على هذا اجلهد املتميز خدمًة 

لق�سية اجلوالن العادلة يف مواجهة 

غطر�سة ال�سهاينة املحتلني الأر�سنا 

ما  منذ  احلبيب  جوالننا  يف  الغالية 

الغزاة  دمر  عقود،  اأربعة  على  يزيد 

املجرمون خاللها املدن والقرى واملرافق 

االآمنني،  ال�سكان  واملمتلكات، و�رشّدوا 

ال�سيوخ  وقتلوا  واالآثار،  املياه  و�رشقوا 

باالأحرار  وزّجوا  واالأطفال،  والن�ساء 

ال�سجون  غياهب  يف  واملقاومني 

امل�ستوطنات  واأقاموا  واملعتقالت، 

واملزارع  القرى  اأنقا�س  على  الغريبة 

لهم  واأنّى  -عبثاً-  حماولني  العربية، 

ال�ساطعة  احلقائق  تغيري  ذلك؟! 

املتوارثة الأر�سنا تاريخاً ولغًة و�سكاناً 

االإرهابي  الكيان  ي�ستمر  واإذ  وهوية.. 

احتالله  يف  جاثماً  ال�سهيوين 

يف  العربية  لالأرا�سي  الهمجي 

فل�سطني ويف لبنان واجلوالن.. وا�سعاً 

نف�سه فوق القانون الدويل واالإن�ساين 

بدعٍم من قوى اال�ستعمار والهيمنة 

على مقدرات ال�سعوب، ودومنا اكرتاث 

بقرارات ال�رشعية الدولية ذات ال�سلة؛ 

بداأت  ال�سورة  باأن  االآن  ن�سعر  فاإننا 

تتغري ل�سالح ال�سعوب املدافعة عن 

تو�سعي  عدو  مواجهة  يف  حقوقها 

بل  العادل..  احلقيقي  ال�سالم  يريد  ال 

اإنه مل يرتك لهذه ال�سعوب غري خيار 

املقاومة �سبيالً اأثبت جدواه يف لبنان 

وفل�سطني واجلوالن..

اإننا االآن على ثقة مطلقة باأن اجلوالن 

العربي ال�سوري- وكما يوؤكد ال�سيد 

 
ّ
االأ�سد- �سيبقى عربي الرئي�س ب�سار 

الهواء  �سورّي  والل�سان..  والوجه  اليد 

و�سيعود  واالإن�سان،  واالأر�س  واملاء 

كامالً اإىل ح�سن الوطن..

الثوري  الت�سحيح  ذكرى  اأجواء  يف 

بناء  يف  العظيمة  ومنجزاته  املجيد 

�سورية احلديثة ن�ستح�رش باعتزازٍ ذلك 

ت�رشين  بحرب  املتمثل  االأكب  االإجناز 

القنيطرة  مدينة  وحترير  رة  املظفَّ

عا�سمة اجلوالن، م�ستمّدين العزم من 

�سورة القائد اخلالد حافظ االأ�سد وهو 

اإيذاناً  �سمائها  الوطن يف  علم  يرفع 

بتحريرها مع العديد من قرى اجلوالن 

ومزارعه يف 26 حزيران 1974 لتنطلق- 

االإعمار  خطط  منه-  كرمي  بتوجيه 

ال�ساملة يف كل االأرا�سي امل�ستعادة 

مت  ال�سهاينة، حيث  الغزاة  براثن  من 

من  للعديد  النموذجي  البناء  فعلياً 

القرى املحررة، التي �ُسّلمت م�ساكنها 

كل  مع  جماناً  الأ�سحابها  املنَجزَة 

املرافق الع�رشية الالزمة ال�ستقرارها؛ 

طرق  و�سبكات  ومعاهد  مدار�س  من 

اإىل  اإ�سافة  ومياه..  وكهرباء  وهاتف 

اال�ست�سالح املجاين لالأرا�سي املحجرة، 

و�سبكات  ال�سدود  من  العديد  وبناء 

والزراعية  ال�سحية  واملراكز  الري 

والثقافية واالجتماعية.. كما �ُسّيدت 

مقربة  على  احلديثة  البعث  مدينة 

املقار  لت�سم  القنيطرة  مدينة  من 

املحافظة  مديريات  ملختلف  اجلديدة 

وت�سكل املركز االإداري اجلديد لها..

التطوير  م�سرية  انطالق  ومع 

الرئي�س  ال�سيد  بقيادة  والتحديث 

ب�سار االأ�سد، تتابعت خطوات جديدة 

على  املحافظة  اأنحاء  يف  لالإعمار 

طريق اال�ستقرار االأمثل لل�سكان من 

جهة، وتكثيف ال�سكن على االأرا�سي 

املحررة من جهة اأخرى، فتّم ت�سميل 

ال�سبابي  ال�سكن  مب�رشوع  املحافظة 

الذي يتاألف من )2551( �سقة �سكنية 

مدينة  يف  عليها  مكتتب  �سبابية 

ببناء  وبو�رش  العتم..  وقرية  البعث 

البعث  مدينة  يف  عمالية  �ساحية 

عمالية،  �سقة   )519( حالياً  ت�سم 

ووزعت مئات من الوحدات ال�سكنية 

على العاملني يف الدولة، كما انطلق 

العمل الفعلي الإجناز اأكرث من )600( 

اجلمعيات  وم�ساريع  تعاوين..  م�سكن 

على  امل�سهرة  ال�سكنية  التعاونية 

اأر�س املحافظة.

انطلقت   2008 العام  اأواخر  ومنذ 
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د. ريا�ض الداوودي 

اأو�سح الدكتور ريا�س الداوودي رئي�س 

اجلامعة االفرتا�سية واملفاو�س ال�سوري 

اأن ال�رشاع العربي »االإ�رشائيلي« الذي 

ن�ساأ نتيجة اأطماع احلركة ال�سهيونية 

اإقامة  هو  لها  هدفاً  حددت  العاملية 

فل�سطني،  يف  لليهود  قومي  وطن 

االأمر الذي ا�ستجّر منذ نهاية القرن 

الع�رشين  القرن  وخالل  ع�رش  التا�سع 

عدة مواجهات يف املنطقة..

املراحل  الداوودي  د.  وا�ستعر�س 

ال�سورية  املفاو�سات  بها  مرت  التي 

كانت  التي  والعوائق  “االإ�رشائيلية” 
تقدمها..  اأمام  “اإ�رشائيل”  ت�سعها 

املفاو�سات  تلك  توقف  اإىل  و�سوالً 

غزة..  على  عدوانها  اإثر   2006 عام 

يف  متاطل  “اإ�رشائيل”  “اإن  واأ�ساف: 

�سورية  اأن  موؤكداً  ال�سالم”  عملية 

ال�ستعادة  �سعيها  يف  م�ستمرة 

اإىل  والتو�سل  املحتلة  اأرا�سيها 

ال�سالم العادل وال�سامل وفق املواقف 

التي اأعلنتها منذ بدء املفاو�سات يف 

بداية الت�سعينيات.

وبنّي اأن موقف �سورية كان منذ االإعداد 

املوقف  يكون  اأن  هو  مدريد  ملوؤمتر 

العرب  ي�سارك  واأن  موّحداً،  العربي 

حل  اإىل  التو�سل  بهدف  واحد  بوفد 

كانت  “اإ�رشائيل”  اأن  موؤكداً  �سامل.. 

العربي  ال�سف  تق�سيم  على  تعمل 

جزئية  حلول  اإىل  الو�سول  بهدف 

االأ�سا�سية  الق�سايا  بحث  وتاأجيل 

على امل�سار الفل�سطيني اإىل ما بعد 

التو�سل اإىل حلول جزئية وثنائية.

كلمة  من  مقتطفات  يلي  وفيما 

الدكتور ريا�س الداوودي..

عن  احلديث  بداأ   1948 العام  »منذ 

ت�سوية، ون�س قرار جمل�س االأمن رقم 

رقم  القرار  تطبيق  �رشورة  على   338

اأن  يعني  ال  242 بكامل بنوده.. وهذا 
املواجهة انتهت واأن اأطماع »اإ�رشائيل 

ال�رشاع  اأن  بل  انتهت،  املنطقة  يف 

جتتمع  اأن  اإىل  م�س�ستمراً  �سيبقى 

م�سالح الدول الكبى املعنية والدول 

العربية و«اإ�رشائيل« اإىل �رشورة ت�سوية 

لهذا ال�رشاع«

»واحلديث حول االإجراءات يخفي وراءه 

مواقف �سيا�سية عميقة يجب االنتباه 

لها، فبالن�سبة ل�سورية ما يهمها هو 

اأن يكون الراأي العربي موّحداً، واملوقف 

ت�سوية  ميكن  ال  واأنه  موّحداً،  العربي 

على  »االإ�رشائيلي«  العربي  ال�رشاع 

م�سار واحد.. والت�سوية من وجهة نظر 

�سورية تعتمد على ال�سمولية، بينما 

التفرد  على  فتعتمد  »اإ�رشائيل«  يف 

واالنفراد والت�ستت العربي، وقد عر�س 

منا�سبة  من  اأكرث  يف  �سورية  على 

حلول جمّزاأة لكنها رف�ست«

هو  االأ�سا�سي  »اإ�رشائيل«  »هدف 

ال  كان  وبالتايل  بالكامل،  فل�سطني 

العربية  االأطراف  حتييد  من  لها  بد 

مع  بحّل  وانفردت  حدة،  على  كالً 

املواجهة  من  واأخرجتها  م�رش 

يف  الأن  بذلك  واطماأنت  الع�سكرية، 

اعتقادها اأنه ال حرب مع م�رش.. كما 

مع  منفردة  اتفاقيات  اإىل  تو�سلت 

الفل�سطينيني...«

رابني،  مبقتل  املفاو�سات  »توقفت 

بها  والتزم  الوديعة،  عن  احلديث  ومت 

من  غرّي  فقد  نتنياهو  اأما  كلينتون.. 

عقب،  على  راأ�ساً  التوّجه  جداول 

الفل�سطينيني  على  يفر�س  ان  واأراد 

اإىل  �سورية  يرتك  واأن  بالقوة،  حالً 

امل�ستقبل«

»عندما قتل احلريري �رشّح وزير الدفاع 

لل�سالم  حان  الوقت  اأن  »االإ�رشائيلي« 

مع لبنان.. وهذا ما يوؤكد اأ�سلوب الغدر 

واملراوغة واالحتيال »االإ�رشائيلي« واأنها 

تت�رشف بوحي م�ساحلها اخلال�سة« 

حجاب  ريا�ض  الدكتور  كلمة 

قلم ملجلة  القنيطرة  حمافظ 

moon
“ا�سمحوا يل بدايًة اأن اأتوجه بال�سكر 
العميق جلامعة القلمون، التي اأثبتت 

جدارتها منذ تاأ�سي�سها، والتي تاألقت 

من خالل ر�سالتها الوطنية والعلمية 

هذه  على  وبراجمها،  خططها  عب 

املتمثلة  الكرمية  الوطنية  املبادرة 

حول  كامل  درا�سي  يوم  بتخ�سي�س 

)اجلوالن العربي ال�سوري( لتنفذه بكل 

 7/12/2009 يف  والتوفيق  النجاح 

املختلفة..  اأن�سطتها  برامج  �سمن 

العالقات  لكلية  خا�سة  وال�سكر 

اأ�ساتذةً  والدبلوما�سية-  الدولية 

وطالباً- على هذا اجلهد املتميز خدمًة 

لق�سية اجلوالن العادلة يف مواجهة 

غطر�سة ال�سهاينة املحتلني الأر�سنا 

ما  منذ  احلبيب  جوالننا  يف  الغالية 

الغزاة  دمر  عقود،  اأربعة  على  يزيد 

املجرمون خاللها املدن والقرى واملرافق 

االآمنني،  ال�سكان  واملمتلكات، و�رشّدوا 

ال�سيوخ  وقتلوا  واالآثار،  املياه  و�رشقوا 

باالأحرار  وزّجوا  واالأطفال،  والن�ساء 

ال�سجون  غياهب  يف  واملقاومني 

امل�ستوطنات  واأقاموا  واملعتقالت، 

واملزارع  القرى  اأنقا�س  على  الغريبة 

لهم  واأنّى  -عبثاً-  حماولني  العربية، 

ال�ساطعة  احلقائق  تغيري  ذلك؟! 

املتوارثة الأر�سنا تاريخاً ولغًة و�سكاناً 

االإرهابي  الكيان  ي�ستمر  واإذ  وهوية.. 

احتالله  يف  جاثماً  ال�سهيوين 

يف  العربية  لالأرا�سي  الهمجي 

فل�سطني ويف لبنان واجلوالن.. وا�سعاً 

نف�سه فوق القانون الدويل واالإن�ساين 

بدعٍم من قوى اال�ستعمار والهيمنة 

على مقدرات ال�سعوب، ودومنا اكرتاث 

بقرارات ال�رشعية الدولية ذات ال�سلة؛ 

بداأت  ال�سورة  باأن  االآن  ن�سعر  فاإننا 

تتغري ل�سالح ال�سعوب املدافعة عن 

تو�سعي  عدو  مواجهة  يف  حقوقها 

بل  العادل..  احلقيقي  ال�سالم  يريد  ال 

اإنه مل يرتك لهذه ال�سعوب غري خيار 

املقاومة �سبيالً اأثبت جدواه يف لبنان 

وفل�سطني واجلوالن..

اإننا االآن على ثقة مطلقة باأن اجلوالن 

العربي ال�سوري- وكما يوؤكد ال�سيد 

 
ّ
االأ�سد- �سيبقى عربي الرئي�س ب�سار 

الهواء  �سورّي  والل�سان..  والوجه  اليد 

و�سيعود  واالإن�سان،  واالأر�س  واملاء 

كامالً اإىل ح�سن الوطن..

الثوري  الت�سحيح  ذكرى  اأجواء  يف 

بناء  يف  العظيمة  ومنجزاته  املجيد 

�سورية احلديثة ن�ستح�رش باعتزازٍ ذلك 

ت�رشين  بحرب  املتمثل  االأكب  االإجناز 

القنيطرة  مدينة  وحترير  رة  املظفَّ

عا�سمة اجلوالن، م�ستمّدين العزم من 

�سورة القائد اخلالد حافظ االأ�سد وهو 

اإيذاناً  �سمائها  الوطن يف  علم  يرفع 

بتحريرها مع العديد من قرى اجلوالن 

ومزارعه يف 26 حزيران 1974 لتنطلق- 

االإعمار  خطط  منه-  كرمي  بتوجيه 

ال�ساملة يف كل االأرا�سي امل�ستعادة 

مت  ال�سهاينة، حيث  الغزاة  براثن  من 

من  للعديد  النموذجي  البناء  فعلياً 

القرى املحررة، التي �ُسّلمت م�ساكنها 

كل  مع  جماناً  الأ�سحابها  املنَجزَة 

املرافق الع�رشية الالزمة ال�ستقرارها؛ 

طرق  و�سبكات  ومعاهد  مدار�س  من 

اإىل  اإ�سافة  ومياه..  وكهرباء  وهاتف 

اال�ست�سالح املجاين لالأرا�سي املحجرة، 

و�سبكات  ال�سدود  من  العديد  وبناء 

والزراعية  ال�سحية  واملراكز  الري 

والثقافية واالجتماعية.. كما �ُسّيدت 

مقربة  على  احلديثة  البعث  مدينة 

املقار  لت�سم  القنيطرة  مدينة  من 

املحافظة  مديريات  ملختلف  اجلديدة 

وت�سكل املركز االإداري اجلديد لها..

التطوير  م�سرية  انطالق  ومع 

الرئي�س  ال�سيد  بقيادة  والتحديث 

ب�سار االأ�سد، تتابعت خطوات جديدة 

على  املحافظة  اأنحاء  يف  لالإعمار 

طريق اال�ستقرار االأمثل لل�سكان من 

جهة، وتكثيف ال�سكن على االأرا�سي 

املحررة من جهة اأخرى، فتّم ت�سميل 

ال�سبابي  ال�سكن  مب�رشوع  املحافظة 

الذي يتاألف من )2551( �سقة �سكنية 

مدينة  يف  عليها  مكتتب  �سبابية 

ببناء  وبو�رش  العتم..  وقرية  البعث 

البعث  مدينة  يف  عمالية  �ساحية 

عمالية،  �سقة   )519( حالياً  ت�سم 

ووزعت مئات من الوحدات ال�سكنية 

على العاملني يف الدولة، كما انطلق 

العمل الفعلي الإجناز اأكرث من )600( 

اجلمعيات  وم�ساريع  تعاوين..  م�سكن 

على  امل�سهرة  ال�سكنية  التعاونية 

اأر�س املحافظة.

انطلقت   2008 العام  اأواخر  ومنذ 
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اأخرى على طريق ا�ستكمال  خطوات 

البنية االإدارية للمحافظة متثلت هذه 

املرة يف ا�ستيعاب االإدارتني الفرعيتني 

ملديريتي الرتبية وال�سحة، نقالً لها من 

العام  منذ  احت�سنتها  التي  دم�سق 

1967، ومت كذلك نقل مكاتب )جريدة 
اجلوالن( من دم�سق اإىل مدينة البعث، 

اجلوالن  يف  االإعالمي  العمل  وتعزز 

القنيطرة  )مركز  وافتتاح  جتهيز  مع 

)وكالة  والتلفزيوين( ومكتب  االإذاعي 

�سانا( يف اأبنية جماورة لـ )دار اجلوالن 

للثقافة والفنون( التي د�سنت كذلك 

حديثة  ب�سالة  البعث  مدينة  يف 

من  الأكرث  تت�سع  وال�سينما  للم�رشح 

500 كر�سي.
القنيطرة  حمافظة  تعنى  واإذ 

با�ستقبال العديد من الوفود العربية 

يف  ال�سديقة  واالأجنبية  ال�سقيقة 

املحررة  القنيطرة  مدينة  اإىل  زياراتها 

تبز  دامغة  وثيقًة  عليها  لالطالع 

تدمريهم  يف  ال�سهاينة  همجية 

اندحارهم  قبيل  للمدينة  د  املتعمَّ

اهتماماً  فاإن  1974؛  عام  عنها 

اأهلنا  نحو  املحافظة  به  تتجه  اآخر 

املحتلة،  اجلوالن  قرى  يف  ال�سامدين 

وتنّظم  ن�سالهم  تدعم  فهي 

االأن�سطة االإعالمية والثقافية، وتقيم 

اأ�رشاهم  مع  ت�سامناً  االعت�سامات 

االأبطال يف زنازين االحتالل، وت�ستقبل 

�سنوياً املئات من طلبة القرى االأ�سرية 

الذين يتابعون درا�ستهم يف جامعات 

الوطن مبكرمة من قائد الوطن ال�سيد 

الرئي�س ب�سار االأ�سد، كما  تتابع تنفيذ 

تتمثل  الوطن،  لقائد  اأخرى  مكرمة 

من  �سنوياً  االأطنان  اآالف  با�ستالم 

تفاح قرانا املحتلة عايل اجلودة، مر�َسالً 

اأ�سواقنا  اإىل  القنيطرة  معب  عب 

يف  مزارعينا  ل�سمود  دعماً  املحلية 

الرامية  وخططه  االحتالل  مواجهة 

واإ�سعاف  حم�سولهم  اإك�ساد  اإىل 

جهدهم ومقاومتهم.. فتحية الأهلنا 

ال�سامدين حماةً للديار، وحتية الأ�رشانا 

التحرير  موكب  يف  طليعًة  االأبطال 

يف  حمتل  �سب  اآخر  حتى  القادم 

جوالننا احلبيب بقيادة ال�سيد الرئي�س 

ب�سار االأ�سد.

واأخرياً.. ال بد من االإ�سارة اإىل املكرمة 

اأثلجت �سدور  الرئا�سية اجلليلة التي 

خم�سة  يف  املتمثلة  اجلوالن  اأبناء 

الوزراء  جمل�س  اأ�سدرها  قراراً  ع�رش 

خطة  مت�سمنة   19/5/2009 يف 

حمافظة  يف  وا�سعة  جديدة  اإعمار 

اأربعة  يف  اإدراجها  ميكن  القنيطرة، 

حماور، هي:

قرارات تتعلق بتطوير القطاع الزراعي 

عمقاً  واحليواين  النباتي  ب�سقيه 

و�سموالً.

اخلدمات  واقع  بتطوير  تتعلق  قرارات 

)مقيمني  للمواطنني  املقّدمة 

وعائدين(.

ال�سكن  بتكثيف  تتعلق  قرارات 

مبا  املحافظة،  اأر�س  على  واالإ�سكان 

الالزمة،  الت�سهيالت  تقدمي  ذلك  يف 

الكبرية  والقرى  البلدات  اإعمار  واإعادة 

احلمراء،  عني  اخل�سب،  )جباتا  التالية: 

كودنة، كفر املا(.

اال�ستثمار  بت�سجيع  تتعلق  قرارات 

اأر�س  على  وال�سياحي  ال�سناعي 

املحافظة.

اإن من �ساأن هذه القرارات واملكرمات 

املقّدمة الأبناء اجلوالن اأن تنتقل باأر�س 

املحافظة وجهد �سكانها اإىل جوالن 

توفر-  فيما  وتوفر-  اخ�رشاراً،  اأكرث 

وتنويعاً يف م�سادر  االإنتاج،  يف  غزارةً 

فر�س  من  للعديد  وتوفرياً  الدخل، 

العمل، وتكثيفاً يف العمران وال�سكن 

حمتل  عدو  مواجهة  يف  الع�رشي، 

اأر�ساً  ح�سابنا  على  بالتو�سع  طامع 

وعائدات  طبيعية  وثروات  ومياهاً 

اأكرث من  اأن  اإىل  واأ�سري هنا  �سياحية.. 

)1166( منزالً قد �سيد من قبل اأهايل 

منذ  وعائدين(  )مواطنني  املحافظة 

والت�سهيالت  القرارات  هذه  �سدور 

التي  اخلطط  اإنها  بها..  املتعلقة 

�ست�سهم يف جعل االأر�س املحررة من 

وجه  يف  قوياً  ب�رشياً  �سداً  املحافظة 

ومنطلقاً  التو�سعيني،  ال�سهاينة 

غري  اإىل  اأر�سنا  عن  االحتالل  لدحر 

رجعة.

اآيات  اأ�سمى  بتوجيه  حديثي  واأختتم 

اإىل  اأهايل اجلوالن  املحبة واالإكبار من 

االأ�سد  ب�سار  القائد  الرئي�س  ال�سيد 

جتاههم،  االأخرية  مكرمته  على 

متمثلة باإ�سداره مر�سوم اإحداث كلية 

القنيطرة،  مدينة  الرابعة يف  الرتبية 

منا�سب  مبنى  يف  فعلياً  وانطالقها 

العام،  لهذا  املحافظة  اأر�س  على 

لتكون مقدمة لكليات اأخرى قادمة، 

امل�ستقبلية،  اجلوالن  جلامعة  ونواةً 

بالعلم  االهتمام  يعنيه  ما  كل  مع 

والبحث العلمي يف �رشاعنا مع عدو 

بكل  م�سلَّح  دخيل  طامع  تو�سعي 

اإمكانات الغرب العلمية.. وباخت�سار: 

ن القائد االأ�سد فتحاً علمياً  لقد د�سَّ

فله  اجلوالن..  اأر�س  على  م�سبوق  غري 

التحية والوفاء والوالء..

واأ�سكركم يف جامعة القلمون الغراء.. 

وحتيتي لقراء جملتكم.. متمنياً لكم 

مزيد التقدم والنجاح«

د. �صامي مبي�ض 

تدعي  كما  لي�س  اجلوالن،  “احتالل 
واإمنا  معينة،  ظروف  وليد  “اإ�رشائيل”، 
يف  “اإ�رشائيلية”  الأطماع  نتيجة  هو 

وهناك  العربية.  االأر�س  يف  التو�سع 

اأدلة و�سواهد كثرية على ذلك، منها:

بن  ديفيد  ر�سمها  التي  احلدود   -1

فقد  اليهودية..  للدولة  غوريون 

هذه  اأن  يقول   1918 �سنة  كتب 

ويهودا  برمته،  النقب  “ت�سم  الدولة 

حوران،  و�سنجق  واجلليل،  وال�سامرة، 

والعقبة(،  )معان  الكرك  و�سنجق 

)اأق�سية  دم�سق  �سنجق  من  وجزءاً 

القنيطرة ووادي عنجر وحا�سبيا(

املنظمة  ر�سمتها  التي  احلدود   -2

للدولة  العاملية  ال�سهيونية 

مذكرتها  يف  قالت  فقد  اليهودية.. 

املوؤرخة يف 1919/2/3 التي قدمتها 

اأن هذه  باري�س،  اإىل موؤمتر ال�سلح يف 

ال�سيخ.  اأن ت�سم جبل  الدولة يجب 

املن�سودة  الدولة  بحاجة  ذلك  وعللت 

اإىل م�سادر املياه من هذا اجلبل الذي 

يلت�سق باجلوالن.

حاييم  عنها  عب  التي  املطالب    -3

ال�سهيونية  احلركة  زعيم  وايزمان، 

وزراء  رئي�س  اإىل  ر�سالته  يف  يومذاك، 

انعقاد  ع�سية  جورج،  لويد  بريطانيا 

وايزمان:  قال  فقد  رميو.  �سان  موؤمتر 

ال�سهيونية،  املنظمة  “و�سعت 
املطالب  من  االأدنى  احلد  البدء،  منذ 

القومي  الوطن  لتحقيق  االأ�سا�سية 

اإن  للقول  داعي  وال  اليهودي. 

ال�سهيونيني لن يقبلوا حتت اأي ظروف 

كاأ�سا�س  بيكو، حتى  �سايك�س-  خط 

م  يق�سرِّ ال  اخلط  هذا  الأن  للتفاو�س، 

منها  ويقطع  التاريخية  فل�سطني 

منابع املياه التي تزود االأردن والليطاين 

فح�سب، بل يفعل اأكرث من ذلك، اإنه 

اأجود  بع�س  القومي  الوطن  يحرم 

حقول اال�ستيطان يف اجلوالن وحوران 

التي يعتمد عليها امل�رشوع باأ�رشه اإىل 

حد كبري”. وقد كرر الطلب ديفيد بن 

غوريون يف ر�سالته التي وجهها با�سم 

حزب  اإىل  ال�سهيوين  العمل  احتاد 

ني�سان  يف  وذلك  البيطاين،  العمال 

اجلوالن  احتالل  فكرة  اأي اأن   1920

اإىل  تعود  فيه  اليهودي  واال�ستيطان 

ال�سهيونية  م�رشوع  تبلور  قبل  ما 

االأول  ال�سهيوين  املوؤمتر  يف  العاملية 

 1897 عام  �سوي�رشا  يف  عقد  الذي 

ال�سهيونية  االأنظار  بداأت  حيث 

د.  وا�ست�سهد  اجلوالن.  نحو  تتجه 

مبي�س بالوثائق وامل�ستندات املتعلقة 

والتي  ال�سهيوين  العربي  بال�رشاع 

ال�رشية  البيطانية  الرقابة  رفعت 

دليل  اأول  اأن  ك�سفت  والتي  عنها 

على فكرة احتالل اجلوالن موجود يف 

اأيار  من  اخلام�س  يف  موؤرخة  ر�سالة 

ممثل  حنكني  يهو�سع  من   1918 عام 

وايزمن  حاييم  اإىل  اليهودية  الوكالة 

طالب فيها املوافقة على �رشاء ماليني 

فل�سطني  يف  االأرا�سي  من  الدومنات 

اال�ستيطان  بدء  اأجل  من  واجلوالن 

اليهودي يف االأرا�سي العربية. 
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اأخرى على طريق ا�ستكمال  خطوات 

البنية االإدارية للمحافظة متثلت هذه 

املرة يف ا�ستيعاب االإدارتني الفرعيتني 

ملديريتي الرتبية وال�سحة، نقالً لها من 

العام  منذ  احت�سنتها  التي  دم�سق 

1967، ومت كذلك نقل مكاتب )جريدة 
اجلوالن( من دم�سق اإىل مدينة البعث، 

اجلوالن  يف  االإعالمي  العمل  وتعزز 

القنيطرة  )مركز  وافتتاح  جتهيز  مع 

)وكالة  والتلفزيوين( ومكتب  االإذاعي 

�سانا( يف اأبنية جماورة لـ )دار اجلوالن 

للثقافة والفنون( التي د�سنت كذلك 

حديثة  ب�سالة  البعث  مدينة  يف 

من  الأكرث  تت�سع  وال�سينما  للم�رشح 

500 كر�سي.
القنيطرة  حمافظة  تعنى  واإذ 

با�ستقبال العديد من الوفود العربية 

يف  ال�سديقة  واالأجنبية  ال�سقيقة 

املحررة  القنيطرة  مدينة  اإىل  زياراتها 

تبز  دامغة  وثيقًة  عليها  لالطالع 

تدمريهم  يف  ال�سهاينة  همجية 

اندحارهم  قبيل  للمدينة  د  املتعمَّ

اهتماماً  فاإن  1974؛  عام  عنها 

اأهلنا  نحو  املحافظة  به  تتجه  اآخر 

املحتلة،  اجلوالن  قرى  يف  ال�سامدين 

وتنّظم  ن�سالهم  تدعم  فهي 

االأن�سطة االإعالمية والثقافية، وتقيم 

اأ�رشاهم  مع  ت�سامناً  االعت�سامات 

االأبطال يف زنازين االحتالل، وت�ستقبل 

�سنوياً املئات من طلبة القرى االأ�سرية 

الذين يتابعون درا�ستهم يف جامعات 

الوطن مبكرمة من قائد الوطن ال�سيد 

الرئي�س ب�سار االأ�سد، كما  تتابع تنفيذ 

تتمثل  الوطن،  لقائد  اأخرى  مكرمة 

من  �سنوياً  االأطنان  اآالف  با�ستالم 

تفاح قرانا املحتلة عايل اجلودة، مر�َسالً 

اأ�سواقنا  اإىل  القنيطرة  معب  عب 

يف  مزارعينا  ل�سمود  دعماً  املحلية 

الرامية  وخططه  االحتالل  مواجهة 

واإ�سعاف  حم�سولهم  اإك�ساد  اإىل 

جهدهم ومقاومتهم.. فتحية الأهلنا 

ال�سامدين حماةً للديار، وحتية الأ�رشانا 

التحرير  موكب  يف  طليعًة  االأبطال 

يف  حمتل  �سب  اآخر  حتى  القادم 

جوالننا احلبيب بقيادة ال�سيد الرئي�س 

ب�سار االأ�سد.

واأخرياً.. ال بد من االإ�سارة اإىل املكرمة 

اأثلجت �سدور  الرئا�سية اجلليلة التي 

خم�سة  يف  املتمثلة  اجلوالن  اأبناء 

الوزراء  جمل�س  اأ�سدرها  قراراً  ع�رش 

خطة  مت�سمنة   19/5/2009 يف 

حمافظة  يف  وا�سعة  جديدة  اإعمار 

اأربعة  يف  اإدراجها  ميكن  القنيطرة، 

حماور، هي:

قرارات تتعلق بتطوير القطاع الزراعي 

عمقاً  واحليواين  النباتي  ب�سقيه 

و�سموالً.

اخلدمات  واقع  بتطوير  تتعلق  قرارات 

)مقيمني  للمواطنني  املقّدمة 

وعائدين(.

ال�سكن  بتكثيف  تتعلق  قرارات 

مبا  املحافظة،  اأر�س  على  واالإ�سكان 

الالزمة،  الت�سهيالت  تقدمي  ذلك  يف 

الكبرية  والقرى  البلدات  اإعمار  واإعادة 

احلمراء،  عني  اخل�سب،  )جباتا  التالية: 

كودنة، كفر املا(.

اال�ستثمار  بت�سجيع  تتعلق  قرارات 

اأر�س  على  وال�سياحي  ال�سناعي 

املحافظة.

اإن من �ساأن هذه القرارات واملكرمات 

املقّدمة الأبناء اجلوالن اأن تنتقل باأر�س 

املحافظة وجهد �سكانها اإىل جوالن 

توفر-  فيما  وتوفر-  اخ�رشاراً،  اأكرث 

وتنويعاً يف م�سادر  االإنتاج،  يف  غزارةً 

فر�س  من  للعديد  وتوفرياً  الدخل، 

العمل، وتكثيفاً يف العمران وال�سكن 

حمتل  عدو  مواجهة  يف  الع�رشي، 

اأر�ساً  ح�سابنا  على  بالتو�سع  طامع 

وعائدات  طبيعية  وثروات  ومياهاً 

اأكرث من  اأن  اإىل  واأ�سري هنا  �سياحية.. 

)1166( منزالً قد �سيد من قبل اأهايل 

منذ  وعائدين(  )مواطنني  املحافظة 

والت�سهيالت  القرارات  هذه  �سدور 

التي  اخلطط  اإنها  بها..  املتعلقة 

�ست�سهم يف جعل االأر�س املحررة من 

وجه  يف  قوياً  ب�رشياً  �سداً  املحافظة 

ومنطلقاً  التو�سعيني،  ال�سهاينة 

غري  اإىل  اأر�سنا  عن  االحتالل  لدحر 

رجعة.

اآيات  اأ�سمى  بتوجيه  حديثي  واأختتم 

اإىل  اأهايل اجلوالن  املحبة واالإكبار من 

االأ�سد  ب�سار  القائد  الرئي�س  ال�سيد 

جتاههم،  االأخرية  مكرمته  على 

متمثلة باإ�سداره مر�سوم اإحداث كلية 

القنيطرة،  مدينة  الرابعة يف  الرتبية 

منا�سب  مبنى  يف  فعلياً  وانطالقها 

العام،  لهذا  املحافظة  اأر�س  على 

لتكون مقدمة لكليات اأخرى قادمة، 

امل�ستقبلية،  اجلوالن  جلامعة  ونواةً 

بالعلم  االهتمام  يعنيه  ما  كل  مع 

والبحث العلمي يف �رشاعنا مع عدو 

بكل  م�سلَّح  دخيل  طامع  تو�سعي 

اإمكانات الغرب العلمية.. وباخت�سار: 

ن القائد االأ�سد فتحاً علمياً  لقد د�سَّ

فله  اجلوالن..  اأر�س  على  م�سبوق  غري 

التحية والوفاء والوالء..

واأ�سكركم يف جامعة القلمون الغراء.. 

وحتيتي لقراء جملتكم.. متمنياً لكم 

مزيد التقدم والنجاح«

د. �صامي مبي�ض 

تدعي  كما  لي�س  اجلوالن،  “احتالل 
واإمنا  معينة،  ظروف  وليد  “اإ�رشائيل”، 
يف  “اإ�رشائيلية”  الأطماع  نتيجة  هو 

وهناك  العربية.  االأر�س  يف  التو�سع 

اأدلة و�سواهد كثرية على ذلك، منها:

بن  ديفيد  ر�سمها  التي  احلدود   -1

فقد  اليهودية..  للدولة  غوريون 

هذه  اأن  يقول   1918 �سنة  كتب 

ويهودا  برمته،  النقب  “ت�سم  الدولة 

حوران،  و�سنجق  واجلليل،  وال�سامرة، 

والعقبة(،  )معان  الكرك  و�سنجق 

)اأق�سية  دم�سق  �سنجق  من  وجزءاً 

القنيطرة ووادي عنجر وحا�سبيا(

املنظمة  ر�سمتها  التي  احلدود   -2

للدولة  العاملية  ال�سهيونية 

مذكرتها  يف  قالت  فقد  اليهودية.. 

املوؤرخة يف 1919/2/3 التي قدمتها 

اأن هذه  باري�س،  اإىل موؤمتر ال�سلح يف 

ال�سيخ.  اأن ت�سم جبل  الدولة يجب 

املن�سودة  الدولة  بحاجة  ذلك  وعللت 

اإىل م�سادر املياه من هذا اجلبل الذي 

يلت�سق باجلوالن.

حاييم  عنها  عب  التي  املطالب    -3

ال�سهيونية  احلركة  زعيم  وايزمان، 

وزراء  رئي�س  اإىل  ر�سالته  يف  يومذاك، 

انعقاد  ع�سية  جورج،  لويد  بريطانيا 

وايزمان:  قال  فقد  رميو.  �سان  موؤمتر 

ال�سهيونية،  املنظمة  “و�سعت 
املطالب  من  االأدنى  احلد  البدء،  منذ 

القومي  الوطن  لتحقيق  االأ�سا�سية 

اإن  للقول  داعي  وال  اليهودي. 

ال�سهيونيني لن يقبلوا حتت اأي ظروف 

كاأ�سا�س  بيكو، حتى  �سايك�س-  خط 

م  يق�سرِّ ال  اخلط  هذا  الأن  للتفاو�س، 

منها  ويقطع  التاريخية  فل�سطني 

منابع املياه التي تزود االأردن والليطاين 

فح�سب، بل يفعل اأكرث من ذلك، اإنه 

اأجود  بع�س  القومي  الوطن  يحرم 

حقول اال�ستيطان يف اجلوالن وحوران 

التي يعتمد عليها امل�رشوع باأ�رشه اإىل 

حد كبري”. وقد كرر الطلب ديفيد بن 

غوريون يف ر�سالته التي وجهها با�سم 

حزب  اإىل  ال�سهيوين  العمل  احتاد 

ني�سان  يف  وذلك  البيطاين،  العمال 

اجلوالن  احتالل  فكرة  اأي اأن   1920

اإىل  تعود  فيه  اليهودي  واال�ستيطان 

ال�سهيونية  م�رشوع  تبلور  قبل  ما 

االأول  ال�سهيوين  املوؤمتر  يف  العاملية 

 1897 عام  �سوي�رشا  يف  عقد  الذي 

ال�سهيونية  االأنظار  بداأت  حيث 

د.  وا�ست�سهد  اجلوالن.  نحو  تتجه 

مبي�س بالوثائق وامل�ستندات املتعلقة 

والتي  ال�سهيوين  العربي  بال�رشاع 

ال�رشية  البيطانية  الرقابة  رفعت 

دليل  اأول  اأن  ك�سفت  والتي  عنها 

على فكرة احتالل اجلوالن موجود يف 

اأيار  من  اخلام�س  يف  موؤرخة  ر�سالة 

ممثل  حنكني  يهو�سع  من   1918 عام 

وايزمن  حاييم  اإىل  اليهودية  الوكالة 

طالب فيها املوافقة على �رشاء ماليني 

فل�سطني  يف  االأرا�سي  من  الدومنات 

اال�ستيطان  بدء  اأجل  من  واجلوالن 

اليهودي يف االأرا�سي العربية. 



 �ص 14 جملة قلمmoon العدد 16

د. اإبراهيم درّاجي

بنّي الدكتور اإبراهيم دراجي، املدررِّ�س يف 

كلية العالقات الدولية والدبلوما�سية 

اأن ق�سية اجلوالن  بجامعة القلمون، 

حالة  ت�سكل  املتحدة  االأمم  ومواقف 

القانون  قواعد  خرق  لبيان  منوذجية 

مو�سحاً  املتحدة..  االأمم  وعجز  الدويل 

اأن االأمم املتحدة عجزت عن منع وقوع 

 1967 عام  “االإ�رشائيلي”  العدوان 

وعن منع قانون ال�سم “االإ�رشائيلي” 

ومنع   1981 عام  املحتل  للجوالن 

ن�سف  من  “االإ�رشائيلية”  االنتهاكات 

واال�ستيطان  للممتلكات  وتدمري 

واال�ستيالء  الثقافية  املعامل  وتغيري 

على االأرا�سي ودفن النفايات النووية 

وحماولة  املياه  و�رشقة  االألغام  وزرع 

اإ�سافة  االأ�رشى..  وقمع  الهوية  فر�س 

الدولية  املنظمة  وعجز  تغييب  اإىل 

عن التواجد يف عملية ال�سالم وموؤمتر 

مدريد. واأو�سح د. دراجي اأن االأمم املتحدة 

اجلوالن  حول  قرارات  باإ�سدار  اكتفت 

وتقدمي  االنتهاكات  بر�سد  واالكتفاء 

تقارير �سنوية للجمعية العامة لالأمم 

املتحدة يف الوقت الذي كان بو�سعها 

واجلزاءات  ال�سابع  الف�سل  تفعيل 

الدولية  امل�سوؤولية  قواعد  وتفعيل 

االنتهاكات  على  التغطية  وعدم 

“االإ�رشائيلية” �سيا�سياً وقانونياً.
على  يرتتب  “ما  اأن  دراجي  د.  واأ�ساف 

عجز االأمم املتحدة هو ا�ستعادة �سورية 

االحتالل  مقاومة  يف  امل�رشوع  حقها 

االأمم  51 من ميثاق  املادة  اإىل  ا�ستناداً 

قاوم  اجلوالن  يف  ف�سعبنا  املتحدة.. 

واأمنياً  وع�سكرياً  �سيا�سياً  االحتالل 

عند  فحتى  واجلن�سية  ال�سم  وقاوم 

تدخل جمل�س االأمن اأو االأمم املتحدة ال 

ي�سقط حقنا يف املقاومة وا�ستعادة 

حقوقننا، اإمنا يتوقف”.

اأمام  اأنف�سنا  تبئة  ميكن  ال  “لذلك 
فعلى  املتحدة..  االأمم  وتق�سري  عجز 

امل�ستوى العربي ف�سلنا يف التعاطي 

االأمم  منظمومة  مع  مرة  من  اأكرث 

القرارات،  �سري  اآلية  وفهم  املتحدة 

ونقول  قرار  م�رشوع  بتقدمي  ونكتفي 

نقول  ثم  ومن  ونكتفي،  حقنا  هذا 

اإذا  عادالً..  لي�س  الدويل  القانون  اإن 

ويهددوا  �ساكناً  العرب  يحرك  مل 

االأموال  اال�ستثمارات و�سحب  بقطع 

العرب  يح�سل  اأن  تتخيلوا  فال  مثالً 

على قرار دويل؛ فاالأمم املتحدة لي�ست 

جمعية خريية”.

“والتق�سري االآخر يح�سب علينا؛ فمن 
االأ�رشى يف �سجون  اأ�سماء  منا يعلم 

القرى  عدد  يعلم  منا  من  االحتالل، 

اجلوالن،  من  احتلت  التي  والبلدات 

�سيئاً  يعلم  منا  من  دمرت،  والتي 

بطوالت  �سطرت  التي  املقاومة  عن 

ال  االآن  حتى  اأي�ساً  1981م.  عام  يف 

اأكادميية عن اجلوالن وال  يوجد درا�سة 

ر�سالة  حتى  اأو  علمية  درا�سات  منلك 

ماج�ستري اأو دكتوراه عن اجلوالن!”. 

“اأخرياً علينا اأن نبحث دائماً، واأن منتلك 
اأوراقاً تفاو�سية جديدة حتى تعطينا 

القوة على طاولة املفاو�سات كاإعداد 

خمتلف  يف  اجلوالن  عن  درا�سات 

علمية،  اأ�س�س  اإىل  ت�ستند  املجاالت 

واملفقودين  االأ�رشى  ملفات  واإعداد 

ملف  واإعداد  اجلوالن،  يف  اأهلنا  من 

اخل�سائر  جراء  بالتعوي�سات  خا�س 

االحتالل..  من  لها  تعر�سنا  التي 

حت�سب  مبادرة  اإال  اليوم  امللتقى  وما 

اإىل  امل�سري  ورحلة  القلمون،  جلامعة 

دم�سق ت�سامنا مع اأهلنا يف اجلوالن 

اأي�ساً مبادرة حت�سب للقلمون”.

 الأ�صتاذ م�صطفى احلاج اإبراهيم

فل�سطني  حدود  و�سعوا  الذين   ...“
هم  بعد  فيما  وُعّدلت  االأ�سلية 

قّدمت   1919 عام  ففي  اليهود، 

رة  املنظمة ال�سهيونية العاملية مذكرِّ

اإن  تقول  باري�س  يف  ال�سلح  ملوؤمتر 

هي  لليهود  القومي  الوطن  حدود 

بالد  متزيق  اإىل  )وكانت تهدف  التالية 

لبنان  من  اجلنوبي  الق�سم  ال�سام(: 

واجلزء  و�سور،  �سيدا  ذلك  يف  مبا 

يتعلق  وفيما  الليطاين..  من  اجلنوبي 

االأردن  نهر  منابع  ال�سمايل  بالق�سم 

وغريها  وبانيا�س  احلا�سباين  فيها  مبا 

يف  ذلك  بعد  وخط  الينابيع..  من 

االأردن  نهر  ي�ساير  ال�رشقي  الق�سم 

ولكنه ال ي�سل اإىل ال�سفة )ي�سايره 

من على بُعد حتى بحرية طبية( لكن 

مرتفعات  وهي  ا�ستثناءات  هناك 

اجلوالن؛ فقد قالوا اإن اجلوالن، ومدينة 

القومي  الوطن  من  جزء  القنيطرة، 

اليهودي.. بعد ذلك تاأخذ احلدود كامل 

املرتفعات  ذلك  يف  مبا  االأردن  وادي 

�سواحي  حتى  للوادي  ال�رشقية 

عّمان.. ومن عّمان ي�ساير اخلط �سكة 

اأن  قبل  مل�سافة طويلة  احلجاز  حديد 

اإىل  ينحرف عن هذه ال�سكة ويذهب 

العقبة”

م�رش  مع  للحدود  بالن�سبة  اأما   ...“
اإنها  ال�سهيوين  الكيان  قال  فقد 

اأي  ال�سيخ..  �رشم  حتى  العري�س  من 

جزيرة  �سبه  ن�سف  تقريباً  ياأخذ  اأنه 

�سيناء”.. “وبالطبع فاإن موؤمتر ال�سلح 
مل يوافق على هذه احلدود الأنه وجدها 

فيها،  ل  عدَّ ولذلك  جداً،  متطررِّفة 

فيها  الرئي�سية  االأ�س�س  ولكن ظلَّت 

على هذا اخلط”

اجلوالن  من  “اإ�رشائيل”  يهم  “ما 
اال�ستعمار  اأن  وتعلمون  املياه..  هو 

اليهودي  اال�ستيطاين  اأو   
ّ
ال�سكني

حيازة  على  بدئه  منذ  يعتمد  كان 

ثم  الزراعة،  يف  وا�ستعمالها  االأر�س 

اأخرى؛ فاملياه  اأمر  اإىل  تطور بعد ذلك 

اأ�سا�سية، ولذلك فاإن جزءاً كبرياً من 

بحرية  اإىل  ين�سّب  الذي  اجلوالن  مياه 

طبية يُ�َسّخ اإىل منطقة اجلليل، ومن 

فالرتكيز  النقب..  اإىل  يذهب  هناك 

االآن  اليهودي  اال�ستعماري  الزراعي 

واجلنوبية  الو�سطى  املنطقة  على 

االأرا�سي  فيها  الأن  النقب،  )منطقة 

ال�ساحلة للزراعة(.. ولذلك اأنا قلت اإن 

الهجرة اليهودية يرتبط بها مو�سوع 

اإذا  �سياأتي  اجلوالن  دور  الأن  اجلوالن؛ 

فنحن  الو�سع..  هذا  يف  ا�ستمررنا 

البحث  نبحث يف اال�ستيطان، ونرتك 

يف اأ�سباب اال�ستيطان وهو الهجرة”

د. عر�صان عر�صان

“بلغ عدد �سكان الكرة االأر�سية بحلول 
و400  مليارات   6 حوايل   2009 العام 

مليون ن�سمة، وهذا العدد �سي�سبح 

يف العام 2050 ت�سعة مليارات و300 

مليون ن�سمة، اأي بتزايد و�سطي نحو 

90 مليون ن�سمة �سنوياً، وهذا �سيزيد 
مليار   90 بحوايل  املياه  على  الطلب 

مرت مكعب �سنوياً”

“حاجة العرب من املياه االآن حوايل 320 
هذه  من  واملتوفر  مكعب..  مرت  مليار 

املياه يف الوطن العربي 170 مليار مرت 

مكعب فقط؛ اأي اأن ذائقة العرب من 

املياه حالياً بحدود 50 يف املئة.. اأ�سف 

اأن معظم املياه املتوفرة يف  اإىل هذا 

خارج  اأرا�ٍس  من  تنبع  العربي  الوطن 

العربي، وت�سيطر عليها قوى  الوطن 

الكيان  م�سادرة  اإىل  اإ�سافة  اجنبية، 

املياه  من  كبري  لق�سم  االإ�رشائيلي 

العربية يف ال�رشق االأو�سط”

الكيان  ان  يعلم  اجلميع   ...“
يتحكم بجميع م�سادر  “االإ�رشائيلي” 
مياه  فيها  مبا  الفل�سطينية  املياه 

تقرير  وح�سب  غزة..  وقطاع  ال�سفة 

البنك الدويل ال�سادر يف ني�سان 2009 

“االإ�رشائيلي”  املواطن  ح�سة  اأن  بنّي 

عن  مرات   4 مبعدل  تزيد  املياه  من 

ونحن  الفل�سطيني”  املواطن  ح�سة 

 10 تزيد مبعدل  اأنها  “احلقيقة  نقول: 

مرات”

امللف املائي ال�صوري

ت�سليط  “لفهم هذا امللف ال بد من 
املياه  م�سادر  اأهم  على  ال�سوء 

ما  اجلوالن  “ي�سكل  اجلوالن...”  يف 

م�ساحته 1 باملئة من القطر العربي 

نقطة يف  اأعلى  فيه  ويعق  ال�سوري، 

2814م،  َحرَمون  قمة  وهي  �سورية 

كما اأن يف اجلوالن اأخف�س منطقة يف 

�سورية وهي �سهل البِطيحة )ما دون 

بحرية  �سطح  م�ستوى  ويبلغ  126م( 
طبية 212م حتت �سطح البحر، ويبلغ 

حوايل  اجلوالن  اأر�س  ارتفاع  متو�سط 

900م”
“يتميز اجلوالن مبردود مائي كبري )من 
وبحريات(،  وينابيع،  واأنهار،  اأمطار، 

املطري  املائي  الهطول  وي�سكل 

املياه  م�سادر  من  باملئة   3،7 حوايل 

باأن  تقول  درا�سة  وهناك  اجلوالن..  يف 

املردود الكلي ملياه اجلوالن ال�سطحية 

واجلوفية ت�سكل حوايل 14 باملئة من 

املياه ال�سورية”

امللف املائي الأردين

“تبلغ غزارة نهر االأردن حوايل مليار مرت 
بعد  ح�سل  والذي  �سنوياً..  مكعب 

حرب 67 وبعد اتفاقية وادي عربة اأن 

 55 على  فقط  يح�سل  �سار  االأردن 

مليون مرت مكعب، على ان ي�ستحوذ 

الكيان ال�سهيوين على 25 مليون مرت 

مكعب من نهر الريموك بدالً عنها.. 

وُّقعت  اأردنية  �سوريّة  اتفاقية  وهناك 

قة من برملايَن البلدين  عام 1987 م�سدَّ

ومودَعة يف اجلامعة العربية”

امللف املائي اللبناين

“كانت “اإ�رشائيل” حتاول دوماً ال�سيطرة 
على مياه لبنان، و�رشقة مياه احلا�سباين 

والوزّاين والليطاين”

امللف املائي امل�رضي ال�صوداين

اإىل  التغلغل  “اإ�رشائيل”  “حاولت 
اخلارجية  وزير  وقام  النيل..  منابع 

“االإ�رشائيلية” ليبمان بزيارة اإىل اأثيوبيا 
م�ساعدات  لتقدمي  النيل  منابع  ودول 

على  م�ساريع  الإقامة  وتقنية  مالية 

احل�سة  رف�س  ودعم  النيل  اأعايل 

اأكرث  منذ  املقرَّة  ال�سودانية  امل�رشية 

من خم�سني عاماً والتي اأعطت م�رش 

�سنوياً  مكعب  مرت  مليار   56 حوايل 

من نهر النيل”
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د. اإبراهيم درّاجي

بنّي الدكتور اإبراهيم دراجي، املدررِّ�س يف 

كلية العالقات الدولية والدبلوما�سية 

اأن ق�سية اجلوالن  بجامعة القلمون، 

حالة  ت�سكل  املتحدة  االأمم  ومواقف 

القانون  قواعد  خرق  لبيان  منوذجية 

مو�سحاً  املتحدة..  االأمم  وعجز  الدويل 

اأن االأمم املتحدة عجزت عن منع وقوع 

 1967 عام  “االإ�رشائيلي”  العدوان 

وعن منع قانون ال�سم “االإ�رشائيلي” 

ومنع   1981 عام  املحتل  للجوالن 

ن�سف  من  “االإ�رشائيلية”  االنتهاكات 

واال�ستيطان  للممتلكات  وتدمري 

واال�ستيالء  الثقافية  املعامل  وتغيري 

على االأرا�سي ودفن النفايات النووية 

وحماولة  املياه  و�رشقة  االألغام  وزرع 

اإ�سافة  االأ�رشى..  وقمع  الهوية  فر�س 

الدولية  املنظمة  وعجز  تغييب  اإىل 

عن التواجد يف عملية ال�سالم وموؤمتر 

مدريد. واأو�سح د. دراجي اأن االأمم املتحدة 

اجلوالن  حول  قرارات  باإ�سدار  اكتفت 

وتقدمي  االنتهاكات  بر�سد  واالكتفاء 

تقارير �سنوية للجمعية العامة لالأمم 

املتحدة يف الوقت الذي كان بو�سعها 

واجلزاءات  ال�سابع  الف�سل  تفعيل 

الدولية  امل�سوؤولية  قواعد  وتفعيل 

االنتهاكات  على  التغطية  وعدم 

“االإ�رشائيلية” �سيا�سياً وقانونياً.
على  يرتتب  “ما  اأن  دراجي  د.  واأ�ساف 

عجز االأمم املتحدة هو ا�ستعادة �سورية 

االحتالل  مقاومة  يف  امل�رشوع  حقها 

االأمم  51 من ميثاق  املادة  اإىل  ا�ستناداً 

قاوم  اجلوالن  يف  ف�سعبنا  املتحدة.. 

واأمنياً  وع�سكرياً  �سيا�سياً  االحتالل 

عند  فحتى  واجلن�سية  ال�سم  وقاوم 

تدخل جمل�س االأمن اأو االأمم املتحدة ال 

ي�سقط حقنا يف املقاومة وا�ستعادة 

حقوقننا، اإمنا يتوقف”.

اأمام  اأنف�سنا  تبئة  ميكن  ال  “لذلك 
فعلى  املتحدة..  االأمم  وتق�سري  عجز 

امل�ستوى العربي ف�سلنا يف التعاطي 

االأمم  منظمومة  مع  مرة  من  اأكرث 

القرارات،  �سري  اآلية  وفهم  املتحدة 

ونقول  قرار  م�رشوع  بتقدمي  ونكتفي 

نقول  ثم  ومن  ونكتفي،  حقنا  هذا 

اإذا  عادالً..  لي�س  الدويل  القانون  اإن 

ويهددوا  �ساكناً  العرب  يحرك  مل 

االأموال  اال�ستثمارات و�سحب  بقطع 

العرب  يح�سل  اأن  تتخيلوا  فال  مثالً 

على قرار دويل؛ فاالأمم املتحدة لي�ست 

جمعية خريية”.

“والتق�سري االآخر يح�سب علينا؛ فمن 
االأ�رشى يف �سجون  اأ�سماء  منا يعلم 

القرى  عدد  يعلم  منا  من  االحتالل، 

اجلوالن،  من  احتلت  التي  والبلدات 

�سيئاً  يعلم  منا  من  دمرت،  والتي 

بطوالت  �سطرت  التي  املقاومة  عن 

ال  االآن  حتى  اأي�ساً  1981م.  عام  يف 

اأكادميية عن اجلوالن وال  يوجد درا�سة 

ر�سالة  حتى  اأو  علمية  درا�سات  منلك 

ماج�ستري اأو دكتوراه عن اجلوالن!”. 

“اأخرياً علينا اأن نبحث دائماً، واأن منتلك 
اأوراقاً تفاو�سية جديدة حتى تعطينا 

القوة على طاولة املفاو�سات كاإعداد 

خمتلف  يف  اجلوالن  عن  درا�سات 

علمية،  اأ�س�س  اإىل  ت�ستند  املجاالت 

واملفقودين  االأ�رشى  ملفات  واإعداد 

ملف  واإعداد  اجلوالن،  يف  اأهلنا  من 

اخل�سائر  جراء  بالتعوي�سات  خا�س 

االحتالل..  من  لها  تعر�سنا  التي 

حت�سب  مبادرة  اإال  اليوم  امللتقى  وما 

اإىل  امل�سري  ورحلة  القلمون،  جلامعة 

دم�سق ت�سامنا مع اأهلنا يف اجلوالن 

اأي�ساً مبادرة حت�سب للقلمون”.

 الأ�صتاذ م�صطفى احلاج اإبراهيم

فل�سطني  حدود  و�سعوا  الذين   ...“
هم  بعد  فيما  وُعّدلت  االأ�سلية 

قّدمت   1919 عام  ففي  اليهود، 

رة  املنظمة ال�سهيونية العاملية مذكرِّ

اإن  تقول  باري�س  يف  ال�سلح  ملوؤمتر 

هي  لليهود  القومي  الوطن  حدود 

بالد  متزيق  اإىل  )وكانت تهدف  التالية 

لبنان  من  اجلنوبي  الق�سم  ال�سام(: 

واجلزء  و�سور،  �سيدا  ذلك  يف  مبا 

يتعلق  وفيما  الليطاين..  من  اجلنوبي 

االأردن  نهر  منابع  ال�سمايل  بالق�سم 

وغريها  وبانيا�س  احلا�سباين  فيها  مبا 

يف  ذلك  بعد  وخط  الينابيع..  من 

االأردن  نهر  ي�ساير  ال�رشقي  الق�سم 

ولكنه ال ي�سل اإىل ال�سفة )ي�سايره 

من على بُعد حتى بحرية طبية( لكن 

مرتفعات  وهي  ا�ستثناءات  هناك 

اجلوالن؛ فقد قالوا اإن اجلوالن، ومدينة 

القومي  الوطن  من  جزء  القنيطرة، 

اليهودي.. بعد ذلك تاأخذ احلدود كامل 

املرتفعات  ذلك  يف  مبا  االأردن  وادي 

�سواحي  حتى  للوادي  ال�رشقية 

عّمان.. ومن عّمان ي�ساير اخلط �سكة 

اأن  قبل  مل�سافة طويلة  احلجاز  حديد 

اإىل  ينحرف عن هذه ال�سكة ويذهب 

العقبة”

م�رش  مع  للحدود  بالن�سبة  اأما   ...“
اإنها  ال�سهيوين  الكيان  قال  فقد 

اأي  ال�سيخ..  �رشم  حتى  العري�س  من 

جزيرة  �سبه  ن�سف  تقريباً  ياأخذ  اأنه 

�سيناء”.. “وبالطبع فاإن موؤمتر ال�سلح 
مل يوافق على هذه احلدود الأنه وجدها 

فيها،  ل  عدَّ ولذلك  جداً،  متطررِّفة 

فيها  الرئي�سية  االأ�س�س  ولكن ظلَّت 

على هذا اخلط”

اجلوالن  من  “اإ�رشائيل”  يهم  “ما 
اال�ستعمار  اأن  وتعلمون  املياه..  هو 

اليهودي  اال�ستيطاين  اأو   
ّ
ال�سكني

حيازة  على  بدئه  منذ  يعتمد  كان 

ثم  الزراعة،  يف  وا�ستعمالها  االأر�س 

اأخرى؛ فاملياه  اأمر  اإىل  تطور بعد ذلك 

اأ�سا�سية، ولذلك فاإن جزءاً كبرياً من 

بحرية  اإىل  ين�سّب  الذي  اجلوالن  مياه 

طبية يُ�َسّخ اإىل منطقة اجلليل، ومن 

فالرتكيز  النقب..  اإىل  يذهب  هناك 

االآن  اليهودي  اال�ستعماري  الزراعي 

واجلنوبية  الو�سطى  املنطقة  على 

االأرا�سي  فيها  الأن  النقب،  )منطقة 

ال�ساحلة للزراعة(.. ولذلك اأنا قلت اإن 

الهجرة اليهودية يرتبط بها مو�سوع 

اإذا  �سياأتي  اجلوالن  دور  الأن  اجلوالن؛ 

فنحن  الو�سع..  هذا  يف  ا�ستمررنا 

البحث  نبحث يف اال�ستيطان، ونرتك 

يف اأ�سباب اال�ستيطان وهو الهجرة”

د. عر�صان عر�صان

“بلغ عدد �سكان الكرة االأر�سية بحلول 
و400  مليارات   6 حوايل   2009 العام 

مليون ن�سمة، وهذا العدد �سي�سبح 

يف العام 2050 ت�سعة مليارات و300 

مليون ن�سمة، اأي بتزايد و�سطي نحو 

90 مليون ن�سمة �سنوياً، وهذا �سيزيد 
مليار   90 بحوايل  املياه  على  الطلب 

مرت مكعب �سنوياً”

“حاجة العرب من املياه االآن حوايل 320 
هذه  من  واملتوفر  مكعب..  مرت  مليار 

املياه يف الوطن العربي 170 مليار مرت 

مكعب فقط؛ اأي اأن ذائقة العرب من 

املياه حالياً بحدود 50 يف املئة.. اأ�سف 

اأن معظم املياه املتوفرة يف  اإىل هذا 

خارج  اأرا�ٍس  من  تنبع  العربي  الوطن 

العربي، وت�سيطر عليها قوى  الوطن 

الكيان  م�سادرة  اإىل  اإ�سافة  اجنبية، 

املياه  من  كبري  لق�سم  االإ�رشائيلي 

العربية يف ال�رشق االأو�سط”

الكيان  ان  يعلم  اجلميع   ...“
يتحكم بجميع م�سادر  “االإ�رشائيلي” 
مياه  فيها  مبا  الفل�سطينية  املياه 

تقرير  وح�سب  غزة..  وقطاع  ال�سفة 

البنك الدويل ال�سادر يف ني�سان 2009 

“االإ�رشائيلي”  املواطن  ح�سة  اأن  بنّي 

عن  مرات   4 مبعدل  تزيد  املياه  من 

ونحن  الفل�سطيني”  املواطن  ح�سة 

 10 تزيد مبعدل  اأنها  “احلقيقة  نقول: 

مرات”

امللف املائي ال�صوري

ت�سليط  “لفهم هذا امللف ال بد من 
املياه  م�سادر  اأهم  على  ال�سوء 

ما  اجلوالن  “ي�سكل  اجلوالن...”  يف 

م�ساحته 1 باملئة من القطر العربي 

نقطة يف  اأعلى  فيه  ويعق  ال�سوري، 

2814م،  َحرَمون  قمة  وهي  �سورية 

كما اأن يف اجلوالن اأخف�س منطقة يف 

�سورية وهي �سهل البِطيحة )ما دون 

بحرية  �سطح  م�ستوى  ويبلغ  126م( 
طبية 212م حتت �سطح البحر، ويبلغ 

حوايل  اجلوالن  اأر�س  ارتفاع  متو�سط 

900م”
“يتميز اجلوالن مبردود مائي كبري )من 
وبحريات(،  وينابيع،  واأنهار،  اأمطار، 

املطري  املائي  الهطول  وي�سكل 

املياه  م�سادر  من  باملئة   3،7 حوايل 

باأن  تقول  درا�سة  وهناك  اجلوالن..  يف 

املردود الكلي ملياه اجلوالن ال�سطحية 

واجلوفية ت�سكل حوايل 14 باملئة من 

املياه ال�سورية”

امللف املائي الأردين

“تبلغ غزارة نهر االأردن حوايل مليار مرت 
بعد  ح�سل  والذي  �سنوياً..  مكعب 

حرب 67 وبعد اتفاقية وادي عربة اأن 

 55 على  فقط  يح�سل  �سار  االأردن 

مليون مرت مكعب، على ان ي�ستحوذ 

الكيان ال�سهيوين على 25 مليون مرت 

مكعب من نهر الريموك بدالً عنها.. 

وُّقعت  اأردنية  �سوريّة  اتفاقية  وهناك 

قة من برملايَن البلدين  عام 1987 م�سدَّ

ومودَعة يف اجلامعة العربية”

امللف املائي اللبناين

“كانت “اإ�رشائيل” حتاول دوماً ال�سيطرة 
على مياه لبنان، و�رشقة مياه احلا�سباين 

والوزّاين والليطاين”

امللف املائي امل�رضي ال�صوداين

اإىل  التغلغل  “اإ�رشائيل”  “حاولت 
اخلارجية  وزير  وقام  النيل..  منابع 

“االإ�رشائيلية” ليبمان بزيارة اإىل اأثيوبيا 
م�ساعدات  لتقدمي  النيل  منابع  ودول 

على  م�ساريع  الإقامة  وتقنية  مالية 

احل�سة  رف�س  ودعم  النيل  اأعايل 

اأكرث  منذ  املقرَّة  ال�سودانية  امل�رشية 

من خم�سني عاماً والتي اأعطت م�رش 

�سنوياً  مكعب  مرت  مليار   56 حوايل 

من نهر النيل”
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د. تي�صري خلف

“خالل فرتة االنتداب الفرن�سي كانت 
منطقة احلدود ال�سورية الفل�سطينية 

بوؤرة توتر دائم، ولذلك دعمت بريطانيا 

يدها  لو�سع  ال�سهيونية  الع�ساباِت 

الرا�سي  بع�س  على  الفرتة  تلك  يف 

الُعقدة،  منطقة  مثل  ال�سورية 

وحاولت اأن تبني فيها بع�س الوحدات 

اال�ستيطانية بهدف ق�سم االأرا�سي 

ال�سورية يف اجلوالن..”

احلكومة  اتخذت   48 حرب  يف   ...“
االإجراءات؛  من  جمموعة  ال�سورية 

وقانون  للدفاع،  موازنة  اعتماد  منها 

لعائالت  تقاعدية  معا�سات  منح 

ر بـ 75  ال�سهداء يف هذه احلروب تقدَّ

باملئة من الراتب..”

دخول  تقرر   1948 عام  اأيار   15 “يف 
وما  فل�سطني،  اإىل  العربية  اجليو�س 

غام�ساً  كان   48 حرب  يف  حدث 

العرب؛  املوؤرخني  من  لكثري  بالن�سبة 

وال  الرواية �سهيونية،  واأن  خ�سو�ساً 

لهذا  ر�سمية   �سورية  رواية  توجد 

ال�سورية  الدفاع  وزارة  ولكن  احلدث... 

زّودتني بوثيقة ملا حدث”

تاريخ  طوال  تعرتف  مل  “�سورية 
الفرن�سي  االنتداب  منذ  تاأ�سي�سها، 

مع  حدود  بخطوط  االآن،  وحتى 

“اإ�رشائيل”.. فقد كان احلديث دوماً عن 
خطوط وقف اإطالق النار.. ولذلك فاإن 

اأي حديث عن حدود دولية اأو ما �سابه 

ذلك هو حديث من طرف اآخر )حديث 

“اإ�رشائيلي” اأو اأمريكي(”
واقع... نحن  اأمرٍ  “�سورية تتحدث عن 
و�سلنا اإىل هذه املنطقة و�سنتفاو�س 

عليها، لكن دون ان نعطي م�رشوعية 

“اإ�رشائيل”  الأن  “الإ�رشائيل”،  تاريخية 

تعتب نف�سها وريثة �رشعية للالنتداب 

اإياه  متنحه  ال  ما  وهذا  البيطاين.. 

�سورية”

اجليوبولتيكي  املوقع  خ�صائ�ض 

للجولن 

“عند احلديث عن الو�سع اال�سرتاتيجي 
جبل  عن  احلديث  من  بد  ال  للجوالن 

يف  نقطة  اأعلى  بو�سفه  ال�سيخ 

عموم  على  ي�رشف  وبو�سفه  �سورية 

بالد ال�سام...”

“يتمتع اإقليم اجلوالن مبوقع ا�سرتاتيجي 
غاية يف االأهمية، هو الذي جلب عليه 

هذه الويالت؛ فهو يت�سل بثالث دول 

غري البلد االأم، و�سكله، اإذا نظرنا اإليه 

ب�سورة جوية، ي�سبه القلعة، وحماط 

الغرب،  من  االأردن  حو�س  بانهدام 

ال�رشقي،  اجلانب  من  تالل  و�سال�سل 

وبانهدام حو�س الريموك.. فهو ا�سبه 

اإال  اخرتاقه  ال�سعب  ومن  بالقلعة، 

)يف  فهو  لذلك  معيَّنة؛  مناطق  من 

امل�سطلحات اال�سرتاتيجية( منطقة 

اأن  ميكن  وال  االحتالل،  على  ع�سّية 

ي�سقط اإال نتيجة ظروف �سيا�سية ال 

عالقة لها بو�سعه اجلغرايف”

تغطية  عند  دائماً  يح�سل  كما 

التي  الهامـة  والفعاليات  االأن�سطة 

تنظمها جامعة القلمون، فقد قامت 

اجلامعة  يف  واالإعالن  االإعالم  مديرية 

من خالل توا�سلها امل�ستمر مع و�سائل 

عدد  بدعوة  والعربية،  املحلية  االإعالم 

كبري من و�سائل االإعالم من الف�سائيات 

واملجالت  واالإذاعة  التلفزة  وقنوات 

وال�سحف واملواقع االإلكرتونية لتغطية 

العالقات  كلية  نظمته  الذي  امللتقى 

اجلامعة  يف  والدبلوما�سية  الدولية 

وقد  اجلوالن...  يف  اأهلنا  مع  ت�سامناً 

االإعالم  و�سائل  خمتلف  اهتمام  كان 

بح�سور  وممثالً  ملحوظاً  امللتقى  بهذا 

مرا�سلي  توافد عدد من  كثيف، حيث 

واأكرثها  الو�سائل  هذه  اأهم  وم�سوري 

لتغطية  العربية  املنطقة  يف  انت�ساراً 

وقامت  يوم كامل،  امللتقى على مدى 

ومقتطفات  املوؤمتر  اأخبار  ون�رش  باإذاعة 

و�سمن  االإخبارية  ن�رشاتها  يف  منه 

�سفحاتها  وعلى  براجمية،  فقرات 

ومواقعها على االإنرتنت، واأذاع بع�سها 

اهتمام ملحوظ وتواجد كثيف لو�ضائل االإعالم العربية واملحلية يف جامعة القلمون لتغطية ملتقى اجلوالن 

م. فاروق التجار / مدير االإعالم واالإعالن

فقرات مطولة من امللتقى.

وكان من بني قنوات التلفزة واالإذاعات 

التي ح�رشت وقامت بالتغطية:

)البث  ال�سوري  العربي  التلفزيون 

 - ال�سورية  الف�سائية   - االأر�سي( 

املوجه  ال�سوري  العربي  التلفزيون 

الأرا�سي اجلوالن املحتل )قناة القنيطرة( 

- قناة اجلزيرة القطرية )برنامج �سباح 

قناة   - مبا�رش  اجلزيرة  قناة   - اجلزيرة( 

املنار اللبنانية - قناة العامل االإيرانية  - 

قناة الراأي - قناة الدنيا - اإذاعة دم�سق 

.FM اإذاعة القد�س - اإذاعة �سام -

ومن بني و�سائل االإعالم املقروء واملواقع 

قامت  اأو   ح�رشت  التي  االإلكرتونية 

بالتغطية:

 - البعث  �سحيفة   - �سانا  وكالة 

اجلوالن  �سحيفة   - الثورة  �سحيفة 

اأبي�س  جمــلة   - النور  �سحيفة   -

 - ال�سورية  الغـد  �سحيفة   - واأ�سود 

ال�رشق  �سحيفة   - الريا�سية  اجلريدة 

اإىل  باالإ�سافة  ال�سعودية...  االأو�سط 

جمالت و�سحف ومواقع �سورية اأخرى، 

�سوريانا  - جملة  جهينة  منها: جملة 

جملة العرب  – موقع جملة �سبابلك – 
االقت�سادي - جملة  املجتمع  - جملة 

  –  Forward جملة   - االقت�سادي 

�سحيفةاخلب...

اأخبار  موقع  االإلكرتونية:  املواقع  ومن 

�سورية - موقع طلبة �سورية - �سبكة 

عرب اأون الين - موقع اجلزيرة - �سريين 

اجلمل - �سرييا ا�ستب�س - �سام  نيوز – 

بو�ست  داما�س   - ديز  �سريين   - بر�س 

اإي   - �سورية  �سدى   - تاميز  �سام   -

�سرييا...

زالت  وما  الو�سائل  هذه  ن�رشت  وقد 

تن�رش يف اإ�سداراتها، اأخبار امللتقى التي 

قبل  من  بها  تزويدهم  مت  اأو  غطتها 

اجلامعة.  يف  واالإعالن  االإعالم  مديرية 

وكان معظم هذه الو�سائل قد غطت 

اأو ن�رشت خب امل�سري الذي نظمه طلبة 

اجلامعة انطالقاً من احلرم اجلامعي يف 

ديرعطية اإىل بانوراما ت�رشين يف دم�سق 

 3/12/2009 �سرياً على االأقدام بتاريخ 

ت�سامناً مع اأهلنا يف اجلوالن املحتل.
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د. تي�صري خلف

“خالل فرتة االنتداب الفرن�سي كانت 
منطقة احلدود ال�سورية الفل�سطينية 

بوؤرة توتر دائم، ولذلك دعمت بريطانيا 

يدها  لو�سع  ال�سهيونية  الع�ساباِت 

الرا�سي  بع�س  على  الفرتة  تلك  يف 

الُعقدة،  منطقة  مثل  ال�سورية 

وحاولت اأن تبني فيها بع�س الوحدات 

اال�ستيطانية بهدف ق�سم االأرا�سي 

ال�سورية يف اجلوالن..”

احلكومة  اتخذت   48 حرب  يف   ...“
االإجراءات؛  من  جمموعة  ال�سورية 

وقانون  للدفاع،  موازنة  اعتماد  منها 

لعائالت  تقاعدية  معا�سات  منح 

ر بـ 75  ال�سهداء يف هذه احلروب تقدَّ

باملئة من الراتب..”

دخول  تقرر   1948 عام  اأيار   15 “يف 
وما  فل�سطني،  اإىل  العربية  اجليو�س 

غام�ساً  كان   48 حرب  يف  حدث 

العرب؛  املوؤرخني  من  لكثري  بالن�سبة 

وال  الرواية �سهيونية،  واأن  خ�سو�ساً 

لهذا  ر�سمية   �سورية  رواية  توجد 

ال�سورية  الدفاع  وزارة  ولكن  احلدث... 

زّودتني بوثيقة ملا حدث”

تاريخ  طوال  تعرتف  مل  “�سورية 
الفرن�سي  االنتداب  منذ  تاأ�سي�سها، 

مع  حدود  بخطوط  االآن،  وحتى 

“اإ�رشائيل”.. فقد كان احلديث دوماً عن 
خطوط وقف اإطالق النار.. ولذلك فاإن 

اأي حديث عن حدود دولية اأو ما �سابه 

ذلك هو حديث من طرف اآخر )حديث 

“اإ�رشائيلي” اأو اأمريكي(”
واقع... نحن  اأمرٍ  “�سورية تتحدث عن 
و�سلنا اإىل هذه املنطقة و�سنتفاو�س 

عليها، لكن دون ان نعطي م�رشوعية 

“اإ�رشائيل”  الأن  “الإ�رشائيل”،  تاريخية 

تعتب نف�سها وريثة �رشعية للالنتداب 

اإياه  متنحه  ال  ما  وهذا  البيطاين.. 

�سورية”

اجليوبولتيكي  املوقع  خ�صائ�ض 

للجولن 

“عند احلديث عن الو�سع اال�سرتاتيجي 
جبل  عن  احلديث  من  بد  ال  للجوالن 

يف  نقطة  اأعلى  بو�سفه  ال�سيخ 

عموم  على  ي�رشف  وبو�سفه  �سورية 

بالد ال�سام...”

“يتمتع اإقليم اجلوالن مبوقع ا�سرتاتيجي 
غاية يف االأهمية، هو الذي جلب عليه 

هذه الويالت؛ فهو يت�سل بثالث دول 

غري البلد االأم، و�سكله، اإذا نظرنا اإليه 

ب�سورة جوية، ي�سبه القلعة، وحماط 

الغرب،  من  االأردن  حو�س  بانهدام 

ال�رشقي،  اجلانب  من  تالل  و�سال�سل 

وبانهدام حو�س الريموك.. فهو ا�سبه 

اإال  اخرتاقه  ال�سعب  ومن  بالقلعة، 

)يف  فهو  لذلك  معيَّنة؛  مناطق  من 

امل�سطلحات اال�سرتاتيجية( منطقة 

اأن  ميكن  وال  االحتالل،  على  ع�سّية 

ي�سقط اإال نتيجة ظروف �سيا�سية ال 

عالقة لها بو�سعه اجلغرايف”

تغطية  عند  دائماً  يح�سل  كما 

التي  الهامـة  والفعاليات  االأن�سطة 

تنظمها جامعة القلمون، فقد قامت 

اجلامعة  يف  واالإعالن  االإعالم  مديرية 

من خالل توا�سلها امل�ستمر مع و�سائل 

عدد  بدعوة  والعربية،  املحلية  االإعالم 

كبري من و�سائل االإعالم من الف�سائيات 

واملجالت  واالإذاعة  التلفزة  وقنوات 

وال�سحف واملواقع االإلكرتونية لتغطية 

العالقات  كلية  نظمته  الذي  امللتقى 

اجلامعة  يف  والدبلوما�سية  الدولية 

وقد  اجلوالن...  يف  اأهلنا  مع  ت�سامناً 

االإعالم  و�سائل  خمتلف  اهتمام  كان 

بح�سور  وممثالً  ملحوظاً  امللتقى  بهذا 

مرا�سلي  توافد عدد من  كثيف، حيث 

واأكرثها  الو�سائل  هذه  اأهم  وم�سوري 

لتغطية  العربية  املنطقة  يف  انت�ساراً 

وقامت  يوم كامل،  امللتقى على مدى 

ومقتطفات  املوؤمتر  اأخبار  ون�رش  باإذاعة 

و�سمن  االإخبارية  ن�رشاتها  يف  منه 

�سفحاتها  وعلى  براجمية،  فقرات 

ومواقعها على االإنرتنت، واأذاع بع�سها 

اهتمام ملحوظ وتواجد كثيف لو�ضائل االإعالم العربية واملحلية يف جامعة القلمون لتغطية ملتقى اجلوالن 

م. فاروق التجار / مدير االإعالم واالإعالن

فقرات مطولة من امللتقى.

وكان من بني قنوات التلفزة واالإذاعات 

التي ح�رشت وقامت بالتغطية:

)البث  ال�سوري  العربي  التلفزيون 

 - ال�سورية  الف�سائية   - االأر�سي( 

املوجه  ال�سوري  العربي  التلفزيون 

الأرا�سي اجلوالن املحتل )قناة القنيطرة( 

- قناة اجلزيرة القطرية )برنامج �سباح 

قناة   - مبا�رش  اجلزيرة  قناة   - اجلزيرة( 

املنار اللبنانية - قناة العامل االإيرانية  - 

قناة الراأي - قناة الدنيا - اإذاعة دم�سق 

.FM اإذاعة القد�س - اإذاعة �سام -

ومن بني و�سائل االإعالم املقروء واملواقع 

قامت  اأو   ح�رشت  التي  االإلكرتونية 

بالتغطية:

 - البعث  �سحيفة   - �سانا  وكالة 

اجلوالن  �سحيفة   - الثورة  �سحيفة 

اأبي�س  جمــلة   - النور  �سحيفة   -

 - ال�سورية  الغـد  �سحيفة   - واأ�سود 

ال�رشق  �سحيفة   - الريا�سية  اجلريدة 

اإىل  باالإ�سافة  ال�سعودية...  االأو�سط 

جمالت و�سحف ومواقع �سورية اأخرى، 

�سوريانا  - جملة  جهينة  منها: جملة 

جملة العرب  – موقع جملة �سبابلك – 
االقت�سادي - جملة  املجتمع  - جملة 

  –  Forward جملة   - االقت�سادي 

�سحيفةاخلب...

اأخبار  موقع  االإلكرتونية:  املواقع  ومن 

�سورية - موقع طلبة �سورية - �سبكة 

عرب اأون الين - موقع اجلزيرة - �سريين 

اجلمل - �سرييا ا�ستب�س - �سام  نيوز – 

بو�ست  داما�س   - ديز  �سريين   - بر�س 

اإي   - �سورية  �سدى   - تاميز  �سام   -

�سرييا...

زالت  وما  الو�سائل  هذه  ن�رشت  وقد 

تن�رش يف اإ�سداراتها، اأخبار امللتقى التي 

قبل  من  بها  تزويدهم  مت  اأو  غطتها 

اجلامعة.  يف  واالإعالن  االإعالم  مديرية 

وكان معظم هذه الو�سائل قد غطت 

اأو ن�رشت خب امل�سري الذي نظمه طلبة 

اجلامعة انطالقاً من احلرم اجلامعي يف 

ديرعطية اإىل بانوراما ت�رشين يف دم�سق 

�سرياً على االأقدام بتاريخ 3/12/2009 

ت�سامناً مع اأهلنا يف اجلوالن املحتل.
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لقطات من امللتقىلقطات من امللتقى
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لقطات من امللتقىلقطات من امللتقى
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لقطات من امللتقىلقطات من امللتقى
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لقطات من امللتقىلقطات من امللتقى
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الدولية  العالقات  كلية  نّظمت 

 22/10/2009 بتاريخ  والدبلوما�سية 

اجلوالن  اإىل  لطالبها  علمية  رحلة 

تلك  اإىل  كثب  عن  للتعّرف  املحتل 

تاأبى  التي  اخل�سبة  ال�سورية  االأر�س 

اأ�سجارها االنحناء للمحتل الغا�سب، 

�ساخمة  �ستبقى  اأنها  توؤكد  والتي 

اليائ�سة  حماوالته  رغم  وجهه  يف 

باإرغامها على االنحناء واخل�سوع..

 يا ترى ما هي ال�سورة التي تخطر يف 

اأذهاننا عندما ن�سمع كلمة »جوالن«، 

واالأفكار  امل�ساعر  حتمله  ما  هو  هل 

التفاح  �سجر  بني  املا�سي  �سورة  يف 

والكرز، اأم هو ما يريد الواقع اأن يخبنا 

بني  الدمار  �سور  حول  حكايا  من  به 

خمابئ االألغام ورهبة احلواجز. 

عمق  البعيدة  االأجيال  تلم�س  ال  قد 

وطن  من  جزء  هي  اأر�س  عن  الكالم 

لكن  تلم�سه،  اأن  ت�ستطيع  وال  تراه 

عا�س  ال�سيخ  جبل  من  مراأى  وعلى 

جيل جديد من طالب كلية العالقات 

اأر�س  واقع  والدبلوما�سية  الدولية 

قريبة بعيدة، قد ال تفي الكلمات اأن 

بل  املقاالت،  عنه  تعب  اأن  اأو  تنقله.. 

ما  نقل  ال�سور  بع�س  ت�ستطيع  رمبا 

حمله هذا اليوم اإىل الطالب بني ربوع 

اجلوالن.  

 

يف بانوراما حرب ت�رضين التحريرية - دم�صق 

طالب كلية العالقات ومن خلفهم قرية جمدل �صم�ض

طالب العالقات الدولية والدبلوما�ضية يف ربوع اجلوالن
مي م�سعود / مديرة اإدارية / كلية العالقات الدولية والدبلوما�سية

اإن جمل�س االأمن، وقد نظر يف ر�سالة املمثل الدائم للجمهورية العربية ال�سورية، املوؤرخة يف 14 كانون االأول/ دي�سمب 1981 

واملن�سورة يف الوثيقة  )S/14791(واإذ يوؤكد جمدداً اأن اال�ستيالء على االأرا�سي بالقوة غري مقبول مبوجب ميثاق االأمم املتحدة 

ومبادئ القانون الدويل وقرارات جمل�س االأمن ذات ال�سلة..

ومن دون  وباطالً  واإدارتها يف مرتفعات اجلوالن ال�سورية املحتلة ملغياً  بفر�س قوانينها و�سلطاتها  يعتب قرار “اإ�رشائيل” 

فعالية قانونية على ال�سعيد الدويل..

يطلب من “اإ�رشائيل”، القوة املحتلة، اأن تلغي قرارها فوراً..

يعلن اأن جميع اأحكام اتفاقية جنيف املعقودة بتاريخ 12 اآب/ اأغ�سط�س 1949 واملتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب ما 

منذ حزيران/ يونيو 1967.. زالت �سارية املفعول على االأرا�سي ال�سورية املحتلة من قبل “اإ�رشائيل” 

يرجو من االأمني العام اأن يقدم تقريراً اإىل جمل�س االأمن ب�ساأن تطبيق هذا القرار خالل اأ�سبوعني، ويقرر اأنه يف حال عدم 

امتثال “اإ�رشائيل”، يجتمع جمل�س االأمن ب�سورة ا�ستثنائية، ويف مدة ال تتجاوز 5 كانون الثاين/ يناير 1982، للنظر يف اتخاذ 

االإجراءات املالئمة مبوجب ميثاق االأمم املتحدة.

تبنى املجل�س هذا القرار يف ج�سلته رقم 2319، باالإجماع..

قرار جمل�س االأمن رقم 497

القا�ضي برف�س قرار »اإ�ضرائيل« �ضم اجلوالن
بتاريخ 17 كانون االأول/ دي�سمب 1981

Resolution 497 (1981)
 Adopted by the Security Council at its 2319th meeting 

17 December 1981 
 
The Security Council, 
 
Having considered the letter of 14 December 1981 from the Permanent Representative of the Syrian Arab Republic 
contained in document S/14791,
 
Reaffirming that the acquisition of territory by force is inadmissible, in accordance with the United Nations Charter, the 
principles of international law, and relevant Security Council resolutions, 
 
1. Decides that the Israeli decision to impose its laws, jurisdiction and administration in the occupied Syrian Golan Heights 
is null and void and without international legal effect; 
 
2. Demands that Israel, the occupying Power, should rescind forthwith its decision; 
 
3. Determines that all the provisions of the Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of 
War of 12 August 1949 continue to apply to the Syrian territory occupied by Israel since June 1967; 
 
4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the implementation of this resolution within two 
weeks and decides that in the event of non-compliance by Israel, the Security Council would meet urgently, and not later 
than 5 January 1982, to consider taking appropriate measures in accordance with the Charter of the United Nations.
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الدولية  العالقات  كلية  نّظمت 

 22/10/2009 بتاريخ  والدبلوما�سية 

اجلوالن  اإىل  لطالبها  علمية  رحلة 

تلك  اإىل  كثب  عن  للتعّرف  املحتل 

تاأبى  التي  اخل�سبة  ال�سورية  االأر�س 

اأ�سجارها االنحناء للمحتل الغا�سب، 

�ساخمة  �ستبقى  اأنها  توؤكد  والتي 

اليائ�سة  حماوالته  رغم  وجهه  يف 

باإرغامها على االنحناء واخل�سوع..

 يا ترى ما هي ال�سورة التي تخطر يف 

اأذهاننا عندما ن�سمع كلمة »جوالن«، 

واالأفكار  امل�ساعر  حتمله  ما  هو  هل 

التفاح  �سجر  بني  املا�سي  �سورة  يف 

والكرز، اأم هو ما يريد الواقع اأن يخبنا 

بني  الدمار  �سور  حول  حكايا  من  به 

خمابئ االألغام ورهبة احلواجز. 

عمق  البعيدة  االأجيال  تلم�س  ال  قد 

وطن  من  جزء  هي  اأر�س  عن  الكالم 

لكن  تلم�سه،  اأن  ت�ستطيع  وال  تراه 

عا�س  ال�سيخ  جبل  من  مراأى  وعلى 

جيل جديد من طالب كلية العالقات 

اأر�س  واقع  والدبلوما�سية  الدولية 

قريبة بعيدة، قد ال تفي الكلمات اأن 

بل  املقاالت،  عنه  تعب  اأن  اأو  تنقله.. 

ما  نقل  ال�سور  بع�س  ت�ستطيع  رمبا 

حمله هذا اليوم اإىل الطالب بني ربوع 

اجلوالن.  

 

يف بانوراما حرب ت�رضين التحريرية - دم�صق 

طالب كلية العالقات ومن خلفهم قرية جمدل �صم�ض

طالب العالقات الدولية والدبلوما�ضية يف ربوع اجلوالن
مي م�سعود / مديرة اإدارية / كلية العالقات الدولية والدبلوما�سية

اإن جمل�س االأمن، وقد نظر يف ر�سالة املمثل الدائم للجمهورية العربية ال�سورية، املوؤرخة يف 14 كانون االأول/ دي�سمب 1981 

واملن�سورة يف الوثيقة  )S/14791(واإذ يوؤكد جمدداً اأن اال�ستيالء على االأرا�سي بالقوة غري مقبول مبوجب ميثاق االأمم املتحدة 

ومبادئ القانون الدويل وقرارات جمل�س االأمن ذات ال�سلة..

ومن دون  وباطالً  واإدارتها يف مرتفعات اجلوالن ال�سورية املحتلة ملغياً  بفر�س قوانينها و�سلطاتها  يعتب قرار “اإ�رشائيل” 

فعالية قانونية على ال�سعيد الدويل..

يطلب من “اإ�رشائيل”، القوة املحتلة، اأن تلغي قرارها فوراً..

يعلن اأن جميع اأحكام اتفاقية جنيف املعقودة بتاريخ 12 اآب/ اأغ�سط�س 1949 واملتعلقة بحماية املدنيني وقت احلرب ما 

منذ حزيران/ يونيو 1967.. زالت �سارية املفعول على االأرا�سي ال�سورية املحتلة من قبل “اإ�رشائيل” 

يرجو من االأمني العام اأن يقدم تقريراً اإىل جمل�س االأمن ب�ساأن تطبيق هذا القرار خالل اأ�سبوعني، ويقرر اأنه يف حال عدم 

امتثال “اإ�رشائيل”، يجتمع جمل�س االأمن ب�سورة ا�ستثنائية، ويف مدة ال تتجاوز 5 كانون الثاين/ يناير 1982، للنظر يف اتخاذ 

االإجراءات املالئمة مبوجب ميثاق االأمم املتحدة.

تبنى املجل�س هذا القرار يف ج�سلته رقم 2319، باالإجماع..

قرار جمل�س االأمن رقم 497

القا�ضي برف�س قرار »اإ�ضرائيل« �ضم اجلوالن
بتاريخ 17 كانون االأول/ دي�سمب 1981

Resolution 497 (1981)
 Adopted by the Security Council at its 2319th meeting 

17 December 1981 
 
The Security Council, 
 
Having considered the letter of 14 December 1981 from the Permanent Representative of the Syrian Arab Republic 
contained in document S/14791,
 
Reaffirming that the acquisition of territory by force is inadmissible, in accordance with the United Nations Charter, the 
principles of international law, and relevant Security Council resolutions, 
 
1. Decides that the Israeli decision to impose its laws, jurisdiction and administration in the occupied Syrian Golan Heights 
is null and void and without international legal effect; 
 
2. Demands that Israel, the occupying Power, should rescind forthwith its decision; 
 
3. Determines that all the provisions of the Geneva Convention Relative to the Protection of Civilian Persons in Time of 
War of 12 August 1949 continue to apply to the Syrian territory occupied by Israel since June 1967; 
 
4. Requests the Secretary-General to report to the Security Council on the implementation of this resolution within two 
weeks and decides that in the event of non-compliance by Israel, the Security Council would meet urgently, and not later 
than 5 January 1982, to consider taking appropriate measures in accordance with the Charter of the United Nations.
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القانون  اأن  اإىل  بدايًة  االإ�سارة  ينبغي 

اأخالقية  قواعد  جمرد  لي�س  الدويل 

بها  وتلتزم  الدول  حترتمها  اأن  يوؤمل 

هو  واإمنا  وم�ساحلها،  الإرادتها  وفقاً 

على  ت�رشي  ملزِمة  قانونية  قواعد 

كافة الدول التي يتعنّي عليها احرتام 

بتطبيقها  وااللتزام  القواعد  تلك 

و�سائل  ا�ستعمال  االأمر  اقت�سى  ولو 

االأحيان،  بع�س  يف  الزجرية  الق�رش 

هذه  على  االإجماع  من  الرغم  وعلى 

احلقيقة اإال اأن الواقع الدويل ي�سدمنا 

وهو  االأحيان؛  بع�س  يف  يخالفها  مبا 

�سوره  باأ�سواأ  يتجلى  الذي  االأمر 

»االإ�رشائيلي«  االحتالل  يف  ومظاهره 

 1967 العام  منذ  امل�ستمر  للجوالن 

واملرتافق مع قرار ال�سم يف 14 كانون 

االأّول 1981.. فما هو موقف القانون 

واالحتالل،  ال�سم  جرائم  من  الدويل 

وكيف تعاملت االأمم املتحدة مع قانون 

�سم اجلوالن؟

حظر  ومبداأ  الدويل  القانون 

ا�صتعمال القّوة و�صم الأقاليم

اأر�ست املادة )2( الفقرة 4 من ميثاق 

القانون  يف  هاماً  مبداأ  املتحدة  االأمم 

حظر  مبداأ  وهو  اأال  املعا�رش  الدويل 

بها  التهديد  اأو  القوة  ا�ستخدام 

اال�ستقالل  اأو  االأرا�سي  �سالمة  �سد 

ال�سيا�سي الأية دولة اأو على اأي وجه 

اآخر ال يتفق ومقا�سد االأمم املتحدة.

كما انبثق عن الفقرة الثالثة من هذه 

كيف تعاملت االأمم املتحدة مع قانون �ضم اجلوالن؟!
د. اإبراهيم دراجي / كلية العالقات الدولية والدبلوما�سية

يتمثل  هام  قانوين  مبداأ  اأي�ساً  املادة 

منازعاتها  بف�ّس  الدول  التزام  يف 

وذلك  ال�سلمية،  بالو�سائل  الدولية 

تاأكيداً للهدف الرئي�سي الذي قامت 

يف  واملتمثل  املتحدة  االأمم  اأجله  من 

املحافظة على ال�سلم واالأمن الدويل 

وجتنيب االإن�سانية احلروب املدمرة. 

هذين  من  ا�ستخال�سه  ميكن  والذي 

االأو�ساع  �رشعية  عدم  هو  املبداأين 

والنتائج التي ترتتب على خمالفتها، 

غري  عنه  جنمت  الذي  ال�سلوك  الأن 

م�رشوع اأ�سالً، فبالتايل ال يرتتب على 

و�سعاً  اأو  اأثراً  امل�رشوع  غري  ال�سلوك 

م�رشوعاً. 

اإقليم  وعليه فاإن قيام دولة ما بغزو 

دولة اأخرى بوا�سطة قواتها امل�سلحة 

ال  االإقليم،  هذا  احتالل  من  ومتكنها 

لنف�سها  جتيز  اأن  يف  احلق  يعطيها 

احتلته؛  الذي  االإقليم  هذا  �سم 

وذلك ا�ستناداً اإىل مبداأ عدم ال�سماح 

للمعتدي بجني ثمار عدوانه. 

وااللتزامات  املبادئ  هذه  �سوء  وعلى 

اأن  املمكن  غري  من  فاإنه  املتقدمة 

يعرتف ميثاق االأمم املتحدة بالتو�سعات 

غري  ال�سم  اإجراءات  اأو  االإقليمية 

ا�ستخدام  عن  والناجمة  امل�رشوعة 

القوة. 

وقد اأّكدت االأمم املتحدة يف منا�سبات 

ال�سادرة  القرارات  خالل  ومن  عديدة 

عليها  وافقت  التي  وامل�ساريع  عنها 

االأقاليم  اكت�ساب  حظر  مبداأ  على 

بالتغيريات  االعرتاف  اأو  بالقوة 

ا�ستعمال  عن  الناجمة  االإقليمية 

ما  ذلك  ال�سلمية.. من  الو�سائل غري 

ورد يف املادة الثامنة ع�رشة من م�رشوع 

حقوق الدول وواجباتها التي تقدمت 

اجلمعية  اإىل   1947 �سنة  بنما  به 

العامة، والتي تن�س على ما يلي:

عن  متتنع  اأن  دولة  كل  على  »يجب 

االعرتاف باكت�ساب االأقاليم الناجمة 

عن ا�ستعمال القوة اأو التهديد بها«.

املادة  يف  املبداأ  على  الن�س  ورد  كما 

حقوق  م�رشوع  من  ع�رشة  احلادية 

جلنة  اأعدته  الذي  الدول  وواجبات 

القانون الدويل. 

املتحدة  االأمم  اعتمدت  فقد  وكذلك 

على هذا املبداأ اأثناء العدوان الثالثي 

ذلك  ويبدو   1956 �سنة  م�رش  على 

العام  ال�سكرتري  تاأكيد  يف  وا�سحاً 

»اإن  بقوله:  ذلك  على  املتحدة  لالأمم 

تغيري  اأن جتيز  املتحدة ال ميكنها  االأمم 

الو�سع القانوين الذي جنم عن العمل 

الع�سكري املخالف ملبادئ ميثاق االأمم 

الدولية  املنظمة  على  واأن  املتحدة، 

الو�سع  اإعادة  وجوب  على  توؤكد  اأن 

القانوين ال�سابق على القيام بالعمل 

القوات  جالء  ب�رشورة  الع�سكري 

باأية  االعرتاف  وعدم  الع�سكرية 

حقوق اأو اأو�ساع ترتتب على الهجوم 

الع�سكري«. 

عن  �سدرت  التي  القرارات  اأبرز  ومن 

 242 رقم  القرار  الدولية  املنظمة 

ال�سادر �سنة 1967 عن جمل�س االأمن 

االأو�سط،  ال�رشق  م�سكلة  بخ�سو�س 

الفقرة  يف  �رشيحاً  الن�س  جاء  اإذ 

الثانية من مقدمة القرار على املبداأ 

ال�سابق؛ وذلك كما يلي: 

ب�سم  االعرتاف  عدم  على  »توؤكد 

عليها  اال�ستيالء  يتم  التي  االأرا�سي 

�سالم  اإىل  واحلاجة  احلرب،  طريق  عن 

دائم تعي�س فيه كل دولة اآمنة« 

كما �سدر عن اجلمعية العامة بتاريخ 

اإعالن   1970 �سنة  االأّول  ت�رشين   24
مبادئ القانون الدويل ب�ساأن العالقات 

الودية، والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق 

االأمم املتحدة.. ومن �سمن املبادئ التي 

تكون  ال  »اأن  االإعالن  هذا  ت�سمنها 

اأرا�سي الدولة مو�سعاً لال�ستيالء من 

ا�ستخدام  عن  ناجم  اأخرى  دولة  قبل 

القوة اأو التهديد بها وعدم االعرتاف 

مبثل هذا اال�ستيالء..«.

عدم  مبداأ  على  التاأكيد  ورد  كما 

على  واال�ستيالء  التو�سع  �رشعية 

عديدة  قرارات  يف  بالقوة  االأقاليم 

متالحقة �سدرت عن اجلمعية العامة 

التي  »االإ�رشائيلية«  باالإجراءات  تندد 

ت�ستهدف اال�ستيالء

منذ  املحتلة  العربية  االأرا�سي  على 

اإىل  االأقاليم  1967 و�سم هذه  العام 

»اإ�رشائيل«.

اأبرز  ال�صم  اأن  تعترب  املتحدة  الأمم 

�صور العدوان

م�رشوعية  عدم  على  التاأكيد  مت 

االحتالل وال�سم يف القرار رقم 3314 

اخلا�س بتعريف العدوان وال�سادر عن 

خالل  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

املنعقدة  والع�رشين  التا�سعة  دورتها 

يف 14 كانون االأّول 1974، فقد جاء يف 
املادة االأوىل من هذا القرار اأن العدوان 

هو ا�ستخدام القوة امل�سلحة من قبل 

دولة ما �سد دولة اأخرى اأو �سالمتها 

ال�سيا�سي  ا�ستقاللها  اأو  االإقليمية 

اأو باأية �سورة اأخرى تتنافى مع ميثاق 

االأمم املتحدة وفقاً لن�س هذا التعريف. 

وبّينت املادة الثالثة من هذا القرار اأبرز 

�سور العدوان والتي كان من �سمنها 

حالتي االحتالل Occupation وال�سم 

اأ ـ  ـ  Annexation، اإذ اأ�سارت الفقرة 

التعريف  قرار  من  الثالثة  املادة  من 

القوات  )قيام  العدوان  قبيل  من  اأنه 

دولة  اإقليم  بغزو  ما  لدولة  امل�سلحة 

اأخرى، اأو الهجوم عليه، اأو اأي احتالل 

عن  ينجم  موؤقتاً  كان  ولو  ع�سكري 

اأي  اأو  الهجوم،  اأو  الغزو  هذا  مثل 

اأو جلزء منه  اأخرى  دولة  الإقليم  �سم 

با�ستعمال القوة( وهذه هي ال�سورة 

ينجم  اأنه قد  اإذ  للعدوان؛  التقليدية 

الدولة  الإقليم  احتالل  العدوان  عن 

كله اأو بع�سه، وهنا تبز حالة االحتالل 

تكون  عندما  وذلك   Occupation
دولة قد ا�ستعملت قواتها امل�سلحة 

اأخرى  دولة  اإقليم  على  الهجوم  يف 

اإقليم  اأو كل  وجنحت يف احتالل جزء 

عليها،  الهجوم  وقع  التي  الدولة 

“االإ�رشائيلي”  االحتالل  ذلك  ومثال 

وم�رش  �سورية  يف  العربية  لالأرا�سي 

اإثر  وذلك  وفل�سطني،  ولبنان  واالأردن 

العدوانية امل�ستمرة  حروب “اإ�رشائيل” 

�سد العرب منذ العام 1948.

 وقد يكون للدولة املعتدية مطامع 

تتعدى جمرد االحتالل؛ اإذ تعلن �سمها 

هو   Annexation وال�سم  لالإقليم، 

اعتبار  عليها  يرتتب  قانونية  حالة 

االإقليم املحتل جزءاً من الدولة التي 

اأو قد  املنفردة،  باإرادتها  اإليها  �سّمته 

تقوم الدولة ب�سم االإقليم املحتل اإىل 

فاإن  االأحوال  ثالثة.. ويف مطلق  دولة 

بال�سم وال  الدويل ال يعرتف  القانون 

يرتتب عليه اأية اآثار اأو نتائج قانونية، 

م�رشوع..  غري  عدوانياً  عمالً  يعتبه  اإذ 

“اإ�رشائيل”  قيام  احلالة  هذه  ومثال 

منذ  املحتل  ال�سوري  اجلوالن  ب�سم 

1967، عندما اتخذ الكني�ست  العام 

“االإ�رشائيلي” قرار ال�سم يف 14 كانون 
االأول 1981 وجاء فيه اأن )قانون الدولة 

واإدارتها  و�سالحياتها  “االإ�رشائيلية” 
�ستطبق على مرتفعات اجلوالن(.

مقاالت            الكليات   
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القانون  اأن  اإىل  بدايًة  االإ�سارة  ينبغي 

اأخالقية  قواعد  جمرد  لي�س  الدويل 

بها  وتلتزم  الدول  حترتمها  اأن  يوؤمل 

هو  واإمنا  وم�ساحلها،  الإرادتها  وفقاً 

على  ت�رشي  ملزِمة  قانونية  قواعد 

كافة الدول التي يتعنّي عليها احرتام 

بتطبيقها  وااللتزام  القواعد  تلك 

و�سائل  ا�ستعمال  االأمر  اقت�سى  ولو 

االأحيان،  بع�س  يف  الزجرية  الق�رش 

هذه  على  االإجماع  من  الرغم  وعلى 

احلقيقة اإال اأن الواقع الدويل ي�سدمنا 

وهو  االأحيان؛  بع�س  يف  يخالفها  مبا 

�سوره  باأ�سواأ  يتجلى  الذي  االأمر 

»االإ�رشائيلي«  االحتالل  يف  ومظاهره 

 1967 العام  منذ  امل�ستمر  للجوالن 

واملرتافق مع قرار ال�سم يف 14 كانون 

االأّول 1981.. فما هو موقف القانون 

واالحتالل،  ال�سم  جرائم  من  الدويل 

وكيف تعاملت االأمم املتحدة مع قانون 

�سم اجلوالن؟

حظر  ومبداأ  الدويل  القانون 

ا�صتعمال القّوة و�صم الأقاليم

اأر�ست املادة )2( الفقرة 4 من ميثاق 

القانون  يف  هاماً  مبداأ  املتحدة  االأمم 

حظر  مبداأ  وهو  اأال  املعا�رش  الدويل 

بها  التهديد  اأو  القوة  ا�ستخدام 

اال�ستقالل  اأو  االأرا�سي  �سالمة  �سد 

ال�سيا�سي الأية دولة اأو على اأي وجه 

اآخر ال يتفق ومقا�سد االأمم املتحدة.

كما انبثق عن الفقرة الثالثة من هذه 

كيف تعاملت االأمم املتحدة مع قانون �ضم اجلوالن؟!
د. اإبراهيم دراجي / كلية العالقات الدولية والدبلوما�سية

يتمثل  هام  قانوين  مبداأ  اأي�ساً  املادة 

منازعاتها  بف�ّس  الدول  التزام  يف 

وذلك  ال�سلمية،  بالو�سائل  الدولية 

تاأكيداً للهدف الرئي�سي الذي قامت 

يف  واملتمثل  املتحدة  االأمم  اأجله  من 

املحافظة على ال�سلم واالأمن الدويل 

وجتنيب االإن�سانية احلروب املدمرة. 

هذين  من  ا�ستخال�سه  ميكن  والذي 

االأو�ساع  �رشعية  عدم  هو  املبداأين 

والنتائج التي ترتتب على خمالفتها، 

غري  عنه  جنمت  الذي  ال�سلوك  الأن 

م�رشوع اأ�سالً، فبالتايل ال يرتتب على 

و�سعاً  اأو  اأثراً  امل�رشوع  غري  ال�سلوك 

م�رشوعاً. 

اإقليم  وعليه فاإن قيام دولة ما بغزو 

دولة اأخرى بوا�سطة قواتها امل�سلحة 

ال  االإقليم،  هذا  احتالل  من  ومتكنها 

لنف�سها  جتيز  اأن  يف  احلق  يعطيها 

احتلته؛  الذي  االإقليم  هذا  �سم 

وذلك ا�ستناداً اإىل مبداأ عدم ال�سماح 

للمعتدي بجني ثمار عدوانه. 

وااللتزامات  املبادئ  هذه  �سوء  وعلى 

اأن  املمكن  غري  من  فاإنه  املتقدمة 

يعرتف ميثاق االأمم املتحدة بالتو�سعات 

غري  ال�سم  اإجراءات  اأو  االإقليمية 

ا�ستخدام  عن  والناجمة  امل�رشوعة 

القوة. 

وقد اأّكدت االأمم املتحدة يف منا�سبات 

ال�سادرة  القرارات  خالل  ومن  عديدة 

عليها  وافقت  التي  وامل�ساريع  عنها 

االأقاليم  اكت�ساب  حظر  مبداأ  على 

بالتغيريات  االعرتاف  اأو  بالقوة 

ا�ستعمال  عن  الناجمة  االإقليمية 

ما  ذلك  ال�سلمية.. من  الو�سائل غري 

ورد يف املادة الثامنة ع�رشة من م�رشوع 

حقوق الدول وواجباتها التي تقدمت 

اجلمعية  اإىل   1947 �سنة  بنما  به 

العامة، والتي تن�س على ما يلي:

عن  متتنع  اأن  دولة  كل  على  »يجب 

االعرتاف باكت�ساب االأقاليم الناجمة 

عن ا�ستعمال القوة اأو التهديد بها«.

املادة  يف  املبداأ  على  الن�س  ورد  كما 

حقوق  م�رشوع  من  ع�رشة  احلادية 

جلنة  اأعدته  الذي  الدول  وواجبات 

القانون الدويل. 

املتحدة  االأمم  اعتمدت  فقد  وكذلك 

على هذا املبداأ اأثناء العدوان الثالثي 

ذلك  ويبدو   1956 �سنة  م�رش  على 

العام  ال�سكرتري  تاأكيد  يف  وا�سحاً 

»اإن  بقوله:  ذلك  على  املتحدة  لالأمم 

تغيري  اأن جتيز  املتحدة ال ميكنها  االأمم 

الو�سع القانوين الذي جنم عن العمل 

الع�سكري املخالف ملبادئ ميثاق االأمم 

الدولية  املنظمة  على  واأن  املتحدة، 

الو�سع  اإعادة  وجوب  على  توؤكد  اأن 

القانوين ال�سابق على القيام بالعمل 

القوات  جالء  ب�رشورة  الع�سكري 

باأية  االعرتاف  وعدم  الع�سكرية 

حقوق اأو اأو�ساع ترتتب على الهجوم 

الع�سكري«. 

عن  �سدرت  التي  القرارات  اأبرز  ومن 
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ال�سادر �سنة 1967 عن جمل�س االأمن 

االأو�سط،  ال�رشق  م�سكلة  بخ�سو�س 

الفقرة  يف  �رشيحاً  الن�س  جاء  اإذ 

الثانية من مقدمة القرار على املبداأ 

ال�سابق؛ وذلك كما يلي: 

ب�سم  االعرتاف  عدم  على  »توؤكد 

عليها  اال�ستيالء  يتم  التي  االأرا�سي 

�سالم  اإىل  واحلاجة  احلرب،  طريق  عن 

دائم تعي�س فيه كل دولة اآمنة« 

كما �سدر عن اجلمعية العامة بتاريخ 

اإعالن   1970 �سنة  االأّول  ت�رشين   24
مبادئ القانون الدويل ب�ساأن العالقات 

الودية، والتعاون بني الدول وفقاً مليثاق 

االأمم املتحدة.. ومن �سمن املبادئ التي 

تكون  ال  »اأن  االإعالن  هذا  ت�سمنها 

اأرا�سي الدولة مو�سعاً لال�ستيالء من 

ا�ستخدام  عن  ناجم  اأخرى  دولة  قبل 

القوة اأو التهديد بها وعدم االعرتاف 

مبثل هذا اال�ستيالء..«.

عدم  مبداأ  على  التاأكيد  ورد  كما 

على  واال�ستيالء  التو�سع  �رشعية 

عديدة  قرارات  يف  بالقوة  االأقاليم 

متالحقة �سدرت عن اجلمعية العامة 

التي  »االإ�رشائيلية«  باالإجراءات  تندد 

ت�ستهدف اال�ستيالء

منذ  املحتلة  العربية  االأرا�سي  على 

اإىل  االأقاليم  1967 و�سم هذه  العام 

»اإ�رشائيل«.

اأبرز  ال�صم  اأن  تعترب  املتحدة  الأمم 

�صور العدوان

م�رشوعية  عدم  على  التاأكيد  مت 

االحتالل وال�سم يف القرار رقم 3314 

اخلا�س بتعريف العدوان وال�سادر عن 

خالل  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

املنعقدة  والع�رشين  التا�سعة  دورتها 

يف 14 كانون االأّول 1974، فقد جاء يف 
املادة االأوىل من هذا القرار اأن العدوان 

هو ا�ستخدام القوة امل�سلحة من قبل 

دولة ما �سد دولة اأخرى اأو �سالمتها 

ال�سيا�سي  ا�ستقاللها  اأو  االإقليمية 

اأو باأية �سورة اأخرى تتنافى مع ميثاق 

االأمم املتحدة وفقاً لن�س هذا التعريف. 

وبّينت املادة الثالثة من هذا القرار اأبرز 

�سور العدوان والتي كان من �سمنها 

حالتي االحتالل Occupation وال�سم 

اأ ـ  ـ  Annexation، اإذ اأ�سارت الفقرة 

التعريف  قرار  من  الثالثة  املادة  من 

القوات  )قيام  العدوان  قبيل  من  اأنه 

دولة  اإقليم  بغزو  ما  لدولة  امل�سلحة 

اأخرى، اأو الهجوم عليه، اأو اأي احتالل 

عن  ينجم  موؤقتاً  كان  ولو  ع�سكري 

اأي  اأو  الهجوم،  اأو  الغزو  هذا  مثل 

اأو جلزء منه  اأخرى  دولة  الإقليم  �سم 

با�ستعمال القوة( وهذه هي ال�سورة 

ينجم  اأنه قد  اإذ  للعدوان؛  التقليدية 

الدولة  الإقليم  احتالل  العدوان  عن 

كله اأو بع�سه، وهنا تبز حالة االحتالل 

تكون  عندما  وذلك   Occupation
دولة قد ا�ستعملت قواتها امل�سلحة 

اأخرى  دولة  اإقليم  على  الهجوم  يف 

اإقليم  اأو كل  وجنحت يف احتالل جزء 

عليها،  الهجوم  وقع  التي  الدولة 

“االإ�رشائيلي”  االحتالل  ذلك  ومثال 

وم�رش  �سورية  يف  العربية  لالأرا�سي 

اإثر  وذلك  وفل�سطني،  ولبنان  واالأردن 

العدوانية امل�ستمرة  حروب “اإ�رشائيل” 

�سد العرب منذ العام 1948.

 وقد يكون للدولة املعتدية مطامع 

تتعدى جمرد االحتالل؛ اإذ تعلن �سمها 

هو   Annexation وال�سم  لالإقليم، 

اعتبار  عليها  يرتتب  قانونية  حالة 

االإقليم املحتل جزءاً من الدولة التي 

اأو قد  املنفردة،  باإرادتها  اإليها  �سّمته 

تقوم الدولة ب�سم االإقليم املحتل اإىل 

فاإن  االأحوال  ثالثة.. ويف مطلق  دولة 

بال�سم وال  الدويل ال يعرتف  القانون 

يرتتب عليه اأية اآثار اأو نتائج قانونية، 

م�رشوع..  غري  عدوانياً  عمالً  يعتبه  اإذ 

“اإ�رشائيل”  قيام  احلالة  هذه  ومثال 

منذ  املحتل  ال�سوري  اجلوالن  ب�سم 

1967، عندما اتخذ الكني�ست  العام 

“االإ�رشائيلي” قرار ال�سم يف 14 كانون 
االأول 1981 وجاء فيه اأن )قانون الدولة 

واإدارتها  و�سالحياتها  “االإ�رشائيلية” 
�ستطبق على مرتفعات اجلوالن(.

مقاالت            الكليات   
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القانون الدويل وجزاء عدم العرتاف 

بال�صم 

يقع على عاتق املجتمع الدويل فر�س 

جزاء خا�س يتمحور حول عدم ال�سماح 

مكا�سب  اأية  بتحقيق  للمعتدي 

باأي  االعرتاف  وعدم  لعدوانه،  نتيجة 

ما  وهو   ، النوع  هذا  من  مكا�سب 

الثالثة  الفقرة  اإليه  اأ�سارت  كانت 

تعريف  قرار  من  اخلام�سة  املادة  من 

)لي�س  اأنه  اإىل  اأ�سارت  التي  العدوان، 

اأي  اأن يعتب كذلك،  قانونياً، وال يجوز 

اأي مغنم خا�س  اأو  اإقليمي  مك�سب 

ناجم عن ارتكاب عدوان( وهو ما كانت 

بديباجة  اأكدته  قد  العامة  اجلمعية 

قرار التعريف التي ذكرت اأنه )ال يجوز 

دولة... كما  اأية  اإقليم  على  االعتداء 

ال يجوز اأن يكون حمل اكت�ساب دولة 

هذا  من  تدابري  اتخاذ  نتيجة  اأخرى 

القبيل اأو التهديد باتخاذها..(.

االعرتاف  عدم  جزاء  تقنني  مت  وقد 

اجلمعية  عن  ال�سادر  االإعالن  يف 

الودية  بالعالقات  املتعلق  العامة 

وال�سادر  الدول  بني  فيما  والتعاون 

والذي   1970 �سنة  اأكتوبر     24 يف 

اأية مكا�سب اإقليمية مت  اأ�سار اإىل اأن 

ا�ستخدام  احل�سول عليها عن طريق 

ال  با�ستخدامها  التهديد  اأو  القوة 

بد  ال  هنا  ب�رشعيتها.  االعرتاف  ميكن 

العربي  ال�سعب  اأن  اإىل  االإ�سارة  من 

قد  كان  املحتل  اجلوالن  يف  ال�سوري 

»اإ�رشائيل«  على  اجلزاء  هذا  فر�س  قرر 

ال�سم،  قرار  تتخذ  اأن  قبل  وحتى 

يف  املحتل  اجلوالن  زعماء  اأ�سدر  اإذ 

التي  الوطنية،  الوثيقة   25/3/1981
رف�سهم  اجلوالن  اأهل  فيها  اأعلن 

القاطع ل�سم املنطقة اإىل »اإ�رشائيل« 

»االإ�رشائيلي«  القانون  تطبيق  اأو 

العربية  باجلن�سية  ومت�سكهم  عليها، 

ال�سورية ولغتهم العربية وتاأكيدهم 

اأن )ه�سبة اجلوالن املحتلة هي جزء ال 

يتجزاأ من �سورية العربية، واأن اجلن�سية 

العربية �سفة مالزمة لنا.. وال نعرتف 

اأجل  من  »اإ�رشائيل«  ت�سدره  قرار  باأي 

لقد  »االإ�رشائيلي«...  للكيان  �سّمنا 

باجلن�سية  يتجن�س  من  كل  اأن  قررنا 

يخرج عن م�سمون  اأو  »االإ�رشائيلية« 

هذه الوثيقة يكون جمحوداً ومطروداً 

االجتماعي،  ترابطنا  ومن  ديننا  من 

م�ساركته  اأو  معه  التعامل  ويحرَّم 

اأفراحه اأو اأحزانه اأو التزاوج معه..(

الأمم  اأروقة  يف  اجلولن  �صم  قانون 

املتحدة 

العربية  اجلمهورية  حكومة  اأ�سدرت 

ال�سورية م�ساء 14 كانون االأول 1981 

مبا�رشة عقب اإعالن العدو لقراره بياناً 

التي  اخلطرية  االآثار  من  فيه  حذرت 

ال�سهيوين،  ال�سم  قرار  �سيخلفها 

لنف�سها  حتتفظ  �سورية  اأن  وموؤكدة 

مع  املنا�سبة  االإجراءات  اتخاذ  بحق 

هذا اخلرق الفا�سح والكبري مليثاق االأمم 

القرار  هذا  مثل  اأن  واأعلنت  املتحدة، 

واإلغاء  يعني �سن احلرب على �سورية 

وقف اإطالق النار.. 

عاجلة  جل�سة  عقد  �سورية  وطلبت 

ملجابهة  اأوىل  االأمن كخطوة  ملجل�س 

ا�ستدعى  فيما  اخلطري،  الو�سع  هذا 

ووزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال�سيدان 

اخلارجية �سفراء الدول ذات الع�سوية 

الدويل  االأمن  جمل�س  يف  الدائمة 

القاطع  �سورية  رف�س  واأبلغاهم 

لالإجراء ال�سهيوين.

االأول  كانون  من  ع�رش  ال�ساد�س  ويف 

الدويل  االأمن  جمل�س  عقد   1980
طلب  على  بناء  خا�سة  جل�سة 

التخاذ  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 

القرار  �سد  رادعة  دولية  اإجراءات 

»االإ�رشائيلي«. 

مندوب  االأوىل  اجلل�سة  يف  وحتدث 

االإجراءات  اأن هذه  اأكد  الذي  �سورية، 

كامالً  احتالالً  ت�سكل  امل�سوؤومة 

املحتلة،  ال�سورية  اجلوالن  ملرتفعات 

االأمم  ومبادئ  قرارات  يعار�س  وهذا 

املتحدة والقانون الدويل الذي يحظر 

احتالل و�سم االأرا�سي بالقوة. 

واأ�سافت الكلمة اأن »اإ�رشائيل« ال متيز 

بني االحتالل وبني ال�سم؛ الأنها حتتل 

االأرا�سي لت�سمها ثمَّ حتتل املزيد من 

وبالن�سبة  اأي�ساً،  لت�سمها  االأرا�سي 

لها فاإنها تعتب م�ساألة حتويل ال�سم 

م�ساألة  كلي  �سم  اإىل  فعالً  القائم 

توقيت مالئم. 

وقد قدمت دول عدم االنحياز م�رشوع 

رئي�سية  نقاط  ثالث  على  يرتكز  قرار 

فر�س  »اإ�رشائيل«  قرار  اعتبار  هي: 

الغياً  اجلوالن  على  واإدارتها  قوانينها 

»اإ�رشائيل«  ودعوة  يكن،  مل  وكاأنه 

للرتاجع عن القرار خالل فرتة ال تتعدى 

العام  االأمني  من  والطلب  االأ�سبوع، 

ملجل�س  تقريراً  يقدم  اأن  املتحدة  لالأمم 

ال  فرتة  يف  القرار  تنفيذ  عن  االأمن 

تتعدى اأ�سبوعاً، ويف حال عدم التزام 

»اإ�رشائيل« بالقرار؛ فعلى جمل�س االأمن 

التدابري  التخاذ  اأخرى  مرة  يجتمع  اأن 

ال�رشورية مبوجب ميثاق االأمم املتحدة.

�سباح  الدويل  االأمن  جمل�س  اأ�سدر 

م�ساورات  وبعد   19/12/1981 يوم 

  497 رقم  القرار  عدة  واجتماعات 

باالإجماع، وجاء فيه: 

اإن جمل�س االأمن بعد اأن نظر الر�سالة 

11 كانون االأول  دي�سمب   يف  املوؤرخة 

الدائم  املمثل  من   1981 �سنة 

واإذ  ال�سورية،  العربية  للجمهورية 

يوؤكد من جديد اأن اكت�ساب االأرا�سي 

ن�سو�س  مبوجب  مرفو�س  اأمر  بالقوة 

القانون  ومبادئ  املتحدة  االأمم  ميثاق 

ملجل�س  ال�رشيحة  والقرارات  الدويل 

االأمن؛ فقد تو�ّسل اإىل:

اتخذته  الذي  القرار  اأن  يقرر  اأوالً- 

قوانينها  بفر�س  »اإ�رشائيل« 

على  االإدارية  ونظمها  وت�رشيعاتها 

باطالً  يعد  املحتلة  اجلوالن  مرتفعات 

وكاأنه مل يكن، وهو عدمي االأثر قانونياً 

على ال�سعيد الدويل. 

ثانياً- يطلب اإىل »اإ�رشائيل« - الدولة 

القائمة باالحتالل - اإلغاء قرارها فوراً 

ودون اإبطاء.

ثالثاً- يعلن اأن كافة اأحكام معاهدة 

جنيف املوقعة يف 12 اآب )اأغ�سط�س( 

بحماية  املتعلقة   1949 �سنة 

االأ�سخا�س املدنيني يف اأوقات احلرب ال 

تزال �سارية على االأر�س ال�سورية التي 

حتتلها »اإ�رشائيل« منذ حزيران )يونيو( 

 .1967
اإىل  العام  ال�سكرتري  يدعي  رابعاً- 

عن  االأمن  جمل�س  اإىل  تقرير  تقدمي 

اأ�سبوعني  خالل  القرار،  هذا  تطبيق 

عدم  حالة  اأنه يف  ويقرر  تاريخه،  من 

املجل�س  فاإن  »اإ�رشائيل«  امتثال 

موعد  يف  طارئة  جل�سة  �سيعقد 

الثاين  كانون  من  اخلام�س  يتعدى  ال 

)ينار(1982 للنظر يف اتخاذ االإجراءات 

املنا�سبة. 

ومبجرد �سدور هذا القرار اأكد عدد من 

رف�سهم  »االإ�رشائيليني«  امل�سوؤولني 

وقال  االأمن،  جمل�س  لقرار  وحتديهم 

لها  لي�س  منظمة  اأية  اإن  بع�سهم 

القرار،  هذا  تغيري  تطلب  اأن  احلق يف 

الوزراء  رئي�س  نائب  ليفي  دافيد  وقال 

»االإ�رشائيلي« اإن ).. قرار ال�سم ال رجعة 

فيه، واإن اأية اإدانة من االأمم املتحدة اأو 

جتعلنا  لن  اجلوالن  �سم  ب�ساأن  غريها 

لن  واإننا  الوراء،  اإىل  القرار  عن  نعود 

واأ�ساف:  ثمن(  باأي  اجلوالن  عن  جنلو 

باأهمية  تت�سم  اجلوالن  )اإن مرتفعات 

اأمام  »اإ�رشائيل«  الأمن  خا�سة  حيوية 

خطراً  ي�سكل  الذي  ال�سوري  اجلي�س 

دائماً علينا...(.

اخلارجية  وزير  �سامري  اإ�سحق  اأما 

�سم  هدف  »اإن  قال:  »االإ�رشائيلي« 

املنطقة  �سكان  اإعطاء  هو  اجلوالن 

»اإ�رشائيل«  من  جزء  باأنهم  ال�سعور 

واإقناع العامل باأن اجلوالن يف احلقيقة 

جزء من »اإ�رشائيل« على حد ادعائه. 

دائرة اال�ستنكار العاملي   فيما كانت 

نددت  اإذ  تت�سع؛  »اإ�رشائيل«  لقرار 

يوم  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

»االإ�رشائيلي«  بالقرار   17/12/1981
اخل�سو�س  بهذا  واتخذت  وممار�ساته، 

التاأكيد  اأهمها  كان  قرارات  �سبعة 

الكيان  قرار  �رشعية  عدم  على 

باعتباره  اجلوالن  ب�سم  ال�سهيوين 

معاهدة  يف  الواردة  للبنود  انتهاكاً 

جنيف لعام 1949. 

الكيان  قيام  الثاين  القرار  ودان 

العرب  املواطنني  باإجبار  ال�سهيوين 

ال�سورية  املرتفعات  داخل  ال�سوريني 

املحتلة على احل�سول على اجلن�سية 

»االإ�رشائيلية«.

االأخرى  اخلم�سة  القرارات  و�سملت 

وال�سيا�سات  باملمار�سات  التنديد 

العربية  االأرا�سي  يف  ال�سهيونية 

املحتلة. 

رف�سها  »اإ�رشائيل«  اإعالن  وب�سبب 

ال�سم  قرار  باإلغاء   497 القرار  تنفيذ 

قرر جمل�س االأمن الدويل يوم الثالثاء 

غري  م�ساورات  عقب   5/1/1982
ر�سمية اأجراها االأع�ساء اأن يبداأ عقد 

 6/1/1982 االأربعاء  يوم  جل�ساته 

على  العقوبات  فر�س  يف  للنظر 

لقرار  ان�سياعها  لعدم  »اإ�رشائيل« 

18 كانون االأول،  يوم  ال�سادر  املجل�س 

اخلا�س  القانون  باإلغاء  والذي يق�سي 

ال�سورية  اجلوالن  مرتفعات  ب�سم 

املحتلة. 

م  وقد اأعدت �سورية م�رشوع قرار تقدَّ

به ممثل االأردن للمجل�س باعتبارها متثل 

املجموعة العربية داخل جمل�س االأمن 

منذ مطلع كانون الثاين 1982.

ودعا م�رشوع القرار الذي جرى توزيعه 

املتحدة  االأمم  اأع�ساء  حمتمل  كقرار 

»اإ�رشائيل«  تزويد  عن  االإحجام  اإىل 

اأية م�ساعدة  تعليق  واإىل  باالأ�سلحة، 

ع�سكرية ما مل تتخلَّ »اإ�رشائيل« عن 

اأع�ساء  اأي�ساً  ودعا  للجوالن،  �سمها 

العالقات  اإىل قطع كل  املتحدة  االأمم 

والقن�سلية  والدبلوما�سية  التجارية 

جلنة  اإقامة  واقرتح  »اإ�رشائيل«  مع 

تنفيذ  على  لالإ�رشاف  االأمن  ملجل�س 

العقوبات. 

وكانت دول جمموعة عدم االنحياز قد 

فر�س  اإىل  االأوىل  اجلل�سة  خالل  دعت 

عقوبات �سد »اإ�رشائيل«.

 6/2/1982 االأربعاء  يوم  جل�سة  ويف 

املتحدة  االأمم  يف  �سورية  ممثل  طالب 

حماية  عن  بالكّف  االأمن  جمل�س 

اإجبارية  عقوبات  وفر�س  »اإ�رشائيل« 

اأقل  على  تت�سمن  املعتدي  على 

التجارية  العالقات  قطع  تقدير 

امل�ساعدات  ووقف  والدبلوما�سية 

الع�سكرية. 

وبعد اأ�سبوع من اجلهود الدبلوما�سية 

واملجموعة  �سورية  بذلتها  التي 

العربية يف االأمم املتحدة عقد جمل�س 

االأمن الدويل يوم االأربعاء 20/1/1982 

جل�سة للت�سويت على م�رشوع القرار 

العقوبات  باإحلاق  الذي طالب  العربي 

بـ »اإ�رشائيل« لعدم تراجعها عن �سم 

اجلوالن. 

الواليات  ا�ستخدمت  كالعادة  ولكن 

/الفيتو/  النق�س  حق  املتحدة 

اأن  بعد  العربي  القرار  م�رشوع  �سد 
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القانون الدويل وجزاء عدم العرتاف 

بال�صم 

يقع على عاتق املجتمع الدويل فر�س 

جزاء خا�س يتمحور حول عدم ال�سماح 

مكا�سب  اأية  بتحقيق  للمعتدي 

باأي  االعرتاف  وعدم  لعدوانه،  نتيجة 

ما  وهو   ، النوع  هذا  من  مكا�سب 

الثالثة  الفقرة  اإليه  اأ�سارت  كانت 

تعريف  قرار  من  اخلام�سة  املادة  من 

)لي�س  اأنه  اإىل  اأ�سارت  التي  العدوان، 

اأي  اأن يعتب كذلك،  قانونياً، وال يجوز 

اأي مغنم خا�س  اأو  اإقليمي  مك�سب 

ناجم عن ارتكاب عدوان( وهو ما كانت 

بديباجة  اأكدته  قد  العامة  اجلمعية 

قرار التعريف التي ذكرت اأنه )ال يجوز 

دولة... كما  اأية  اإقليم  على  االعتداء 

ال يجوز اأن يكون حمل اكت�ساب دولة 

هذا  من  تدابري  اتخاذ  نتيجة  اأخرى 

القبيل اأو التهديد باتخاذها..(.

االعرتاف  عدم  جزاء  تقنني  مت  وقد 

اجلمعية  عن  ال�سادر  االإعالن  يف 

الودية  بالعالقات  املتعلق  العامة 

وال�سادر  الدول  بني  فيما  والتعاون 

والذي   1970 �سنة  اأكتوبر     24 يف 

اأية مكا�سب اإقليمية مت  اأ�سار اإىل اأن 

ا�ستخدام  احل�سول عليها عن طريق 

ال  با�ستخدامها  التهديد  اأو  القوة 

بد  ال  هنا  ب�رشعيتها.  االعرتاف  ميكن 

العربي  ال�سعب  اأن  اإىل  االإ�سارة  من 

قد  كان  املحتل  اجلوالن  يف  ال�سوري 

»اإ�رشائيل«  على  اجلزاء  هذا  فر�س  قرر 

ال�سم،  قرار  تتخذ  اأن  قبل  وحتى 

يف  املحتل  اجلوالن  زعماء  اأ�سدر  اإذ 

التي  الوطنية،  الوثيقة   25/3/1981
رف�سهم  اجلوالن  اأهل  فيها  اأعلن 

القاطع ل�سم املنطقة اإىل »اإ�رشائيل« 

»االإ�رشائيلي«  القانون  تطبيق  اأو 

العربية  باجلن�سية  ومت�سكهم  عليها، 

ال�سورية ولغتهم العربية وتاأكيدهم 

اأن )ه�سبة اجلوالن املحتلة هي جزء ال 

يتجزاأ من �سورية العربية، واأن اجلن�سية 

العربية �سفة مالزمة لنا.. وال نعرتف 

اأجل  من  »اإ�رشائيل«  ت�سدره  قرار  باأي 

لقد  »االإ�رشائيلي«...  للكيان  �سّمنا 

باجلن�سية  يتجن�س  من  كل  اأن  قررنا 

يخرج عن م�سمون  اأو  »االإ�رشائيلية« 

هذه الوثيقة يكون جمحوداً ومطروداً 

االجتماعي،  ترابطنا  ومن  ديننا  من 

م�ساركته  اأو  معه  التعامل  ويحرَّم 

اأفراحه اأو اأحزانه اأو التزاوج معه..(

الأمم  اأروقة  يف  اجلولن  �صم  قانون 

املتحدة 

العربية  اجلمهورية  حكومة  اأ�سدرت 

ال�سورية م�ساء 14 كانون االأول 1981 

مبا�رشة عقب اإعالن العدو لقراره بياناً 

التي  اخلطرية  االآثار  من  فيه  حذرت 

ال�سهيوين،  ال�سم  قرار  �سيخلفها 

لنف�سها  حتتفظ  �سورية  اأن  وموؤكدة 

مع  املنا�سبة  االإجراءات  اتخاذ  بحق 

هذا اخلرق الفا�سح والكبري مليثاق االأمم 

القرار  هذا  مثل  اأن  واأعلنت  املتحدة، 

واإلغاء  يعني �سن احلرب على �سورية 

وقف اإطالق النار.. 

عاجلة  جل�سة  عقد  �سورية  وطلبت 

ملجابهة  اأوىل  االأمن كخطوة  ملجل�س 

ا�ستدعى  فيما  اخلطري،  الو�سع  هذا 

ووزير  الوزراء  جمل�س  رئي�س  ال�سيدان 

اخلارجية �سفراء الدول ذات الع�سوية 

الدويل  االأمن  جمل�س  يف  الدائمة 

القاطع  �سورية  رف�س  واأبلغاهم 

لالإجراء ال�سهيوين.

االأول  كانون  من  ع�رش  ال�ساد�س  ويف 

الدويل  االأمن  جمل�س  عقد   1980
طلب  على  بناء  خا�سة  جل�سة 

التخاذ  ال�سورية  العربية  اجلمهورية 

القرار  �سد  رادعة  دولية  اإجراءات 

»االإ�رشائيلي«. 

مندوب  االأوىل  اجلل�سة  يف  وحتدث 

االإجراءات  اأن هذه  اأكد  الذي  �سورية، 

كامالً  احتالالً  ت�سكل  امل�سوؤومة 

املحتلة،  ال�سورية  اجلوالن  ملرتفعات 

االأمم  ومبادئ  قرارات  يعار�س  وهذا 

املتحدة والقانون الدويل الذي يحظر 

احتالل و�سم االأرا�سي بالقوة. 

واأ�سافت الكلمة اأن »اإ�رشائيل« ال متيز 

بني االحتالل وبني ال�سم؛ الأنها حتتل 

االأرا�سي لت�سمها ثمَّ حتتل املزيد من 

وبالن�سبة  اأي�ساً،  لت�سمها  االأرا�سي 

لها فاإنها تعتب م�ساألة حتويل ال�سم 

م�ساألة  كلي  �سم  اإىل  فعالً  القائم 

توقيت مالئم. 

وقد قدمت دول عدم االنحياز م�رشوع 

رئي�سية  نقاط  ثالث  على  يرتكز  قرار 

فر�س  »اإ�رشائيل«  قرار  اعتبار  هي: 

الغياً  اجلوالن  على  واإدارتها  قوانينها 

»اإ�رشائيل«  ودعوة  يكن،  مل  وكاأنه 

للرتاجع عن القرار خالل فرتة ال تتعدى 

العام  االأمني  من  والطلب  االأ�سبوع، 

ملجل�س  تقريراً  يقدم  اأن  املتحدة  لالأمم 

ال  فرتة  يف  القرار  تنفيذ  عن  االأمن 

تتعدى اأ�سبوعاً، ويف حال عدم التزام 

»اإ�رشائيل« بالقرار؛ فعلى جمل�س االأمن 

التدابري  التخاذ  اأخرى  مرة  يجتمع  اأن 

ال�رشورية مبوجب ميثاق االأمم املتحدة.

�سباح  الدويل  االأمن  جمل�س  اأ�سدر 

م�ساورات  وبعد   19/12/1981 يوم 

  497 رقم  القرار  عدة  واجتماعات 

باالإجماع، وجاء فيه: 

اإن جمل�س االأمن بعد اأن نظر الر�سالة 

11 كانون االأول  دي�سمب   يف  املوؤرخة 

الدائم  املمثل  من   1981 �سنة 

واإذ  ال�سورية،  العربية  للجمهورية 

يوؤكد من جديد اأن اكت�ساب االأرا�سي 

ن�سو�س  مبوجب  مرفو�س  اأمر  بالقوة 

القانون  ومبادئ  املتحدة  االأمم  ميثاق 

ملجل�س  ال�رشيحة  والقرارات  الدويل 

االأمن؛ فقد تو�ّسل اإىل:

اتخذته  الذي  القرار  اأن  يقرر  اأوالً- 

قوانينها  بفر�س  »اإ�رشائيل« 

على  االإدارية  ونظمها  وت�رشيعاتها 

باطالً  يعد  املحتلة  اجلوالن  مرتفعات 

وكاأنه مل يكن، وهو عدمي االأثر قانونياً 

على ال�سعيد الدويل. 

ثانياً- يطلب اإىل »اإ�رشائيل« - الدولة 

القائمة باالحتالل - اإلغاء قرارها فوراً 

ودون اإبطاء.

ثالثاً- يعلن اأن كافة اأحكام معاهدة 

جنيف املوقعة يف 12 اآب )اأغ�سط�س( 

بحماية  املتعلقة   1949 �سنة 

االأ�سخا�س املدنيني يف اأوقات احلرب ال 

تزال �سارية على االأر�س ال�سورية التي 

حتتلها »اإ�رشائيل« منذ حزيران )يونيو( 

 .1967
اإىل  العام  ال�سكرتري  يدعي  رابعاً- 

عن  االأمن  جمل�س  اإىل  تقرير  تقدمي 

اأ�سبوعني  خالل  القرار،  هذا  تطبيق 

عدم  حالة  اأنه يف  ويقرر  تاريخه،  من 

املجل�س  فاإن  »اإ�رشائيل«  امتثال 

موعد  يف  طارئة  جل�سة  �سيعقد 

الثاين  كانون  من  اخلام�س  يتعدى  ال 

)ينار(1982 للنظر يف اتخاذ االإجراءات 

املنا�سبة. 

ومبجرد �سدور هذا القرار اأكد عدد من 

رف�سهم  »االإ�رشائيليني«  امل�سوؤولني 

وقال  االأمن،  جمل�س  لقرار  وحتديهم 

لها  لي�س  منظمة  اأية  اإن  بع�سهم 

القرار،  هذا  تغيري  تطلب  اأن  احلق يف 

الوزراء  رئي�س  نائب  ليفي  دافيد  وقال 

»االإ�رشائيلي« اإن ).. قرار ال�سم ال رجعة 

فيه، واإن اأية اإدانة من االأمم املتحدة اأو 

جتعلنا  لن  اجلوالن  �سم  ب�ساأن  غريها 

لن  واإننا  الوراء،  اإىل  القرار  عن  نعود 

واأ�ساف:  ثمن(  باأي  اجلوالن  عن  جنلو 

باأهمية  تت�سم  اجلوالن  )اإن مرتفعات 

اأمام  »اإ�رشائيل«  الأمن  خا�سة  حيوية 

خطراً  ي�سكل  الذي  ال�سوري  اجلي�س 

دائماً علينا...(.

اخلارجية  وزير  �سامري  اإ�سحق  اأما 

�سم  هدف  »اإن  قال:  »االإ�رشائيلي« 

املنطقة  �سكان  اإعطاء  هو  اجلوالن 

»اإ�رشائيل«  من  جزء  باأنهم  ال�سعور 

واإقناع العامل باأن اجلوالن يف احلقيقة 

جزء من »اإ�رشائيل« على حد ادعائه. 

دائرة اال�ستنكار العاملي   فيما كانت 

نددت  اإذ  تت�سع؛  »اإ�رشائيل«  لقرار 

يوم  املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية 

»االإ�رشائيلي«  بالقرار   17/12/1981
اخل�سو�س  بهذا  واتخذت  وممار�ساته، 

التاأكيد  اأهمها  كان  قرارات  �سبعة 

الكيان  قرار  �رشعية  عدم  على 

باعتباره  اجلوالن  ب�سم  ال�سهيوين 

معاهدة  يف  الواردة  للبنود  انتهاكاً 

جنيف لعام 1949. 

الكيان  قيام  الثاين  القرار  ودان 

العرب  املواطنني  باإجبار  ال�سهيوين 

ال�سورية  املرتفعات  داخل  ال�سوريني 

املحتلة على احل�سول على اجلن�سية 

»االإ�رشائيلية«.

االأخرى  اخلم�سة  القرارات  و�سملت 

وال�سيا�سات  باملمار�سات  التنديد 

العربية  االأرا�سي  يف  ال�سهيونية 

املحتلة. 

رف�سها  »اإ�رشائيل«  اإعالن  وب�سبب 

ال�سم  قرار  باإلغاء   497 القرار  تنفيذ 

قرر جمل�س االأمن الدويل يوم الثالثاء 

غري  م�ساورات  عقب   5/1/1982
ر�سمية اأجراها االأع�ساء اأن يبداأ عقد 

 6/1/1982 االأربعاء  يوم  جل�ساته 

على  العقوبات  فر�س  يف  للنظر 

لقرار  ان�سياعها  لعدم  »اإ�رشائيل« 

18 كانون االأول،  يوم  ال�سادر  املجل�س 

اخلا�س  القانون  باإلغاء  والذي يق�سي 

ال�سورية  اجلوالن  مرتفعات  ب�سم 

املحتلة. 

م  وقد اأعدت �سورية م�رشوع قرار تقدَّ

به ممثل االأردن للمجل�س باعتبارها متثل 

املجموعة العربية داخل جمل�س االأمن 

منذ مطلع كانون الثاين 1982.

ودعا م�رشوع القرار الذي جرى توزيعه 

املتحدة  االأمم  اأع�ساء  حمتمل  كقرار 

»اإ�رشائيل«  تزويد  عن  االإحجام  اإىل 

اأية م�ساعدة  تعليق  واإىل  باالأ�سلحة، 

ع�سكرية ما مل تتخلَّ »اإ�رشائيل« عن 

اأع�ساء  اأي�ساً  ودعا  للجوالن،  �سمها 

العالقات  اإىل قطع كل  املتحدة  االأمم 

والقن�سلية  والدبلوما�سية  التجارية 

جلنة  اإقامة  واقرتح  »اإ�رشائيل«  مع 

تنفيذ  على  لالإ�رشاف  االأمن  ملجل�س 

العقوبات. 

وكانت دول جمموعة عدم االنحياز قد 

فر�س  اإىل  االأوىل  اجلل�سة  خالل  دعت 

عقوبات �سد »اإ�رشائيل«.

 6/2/1982 االأربعاء  يوم  جل�سة  ويف 

املتحدة  االأمم  يف  �سورية  ممثل  طالب 

حماية  عن  بالكّف  االأمن  جمل�س 

اإجبارية  عقوبات  وفر�س  »اإ�رشائيل« 

اأقل  على  تت�سمن  املعتدي  على 

التجارية  العالقات  قطع  تقدير 

امل�ساعدات  ووقف  والدبلوما�سية 

الع�سكرية. 

وبعد اأ�سبوع من اجلهود الدبلوما�سية 

واملجموعة  �سورية  بذلتها  التي 

العربية يف االأمم املتحدة عقد جمل�س 

االأمن الدويل يوم االأربعاء 20/1/1982 

جل�سة للت�سويت على م�رشوع القرار 

العقوبات  باإحلاق  الذي طالب  العربي 

بـ »اإ�رشائيل« لعدم تراجعها عن �سم 

اجلوالن. 

الواليات  ا�ستخدمت  كالعادة  ولكن 

/الفيتو/  النق�س  حق  املتحدة 

اأن  بعد  العربي  القرار  م�رشوع  �سد 
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العتماده  املطلوبة  باالأغلبية  فاز 

مقابل  اأ�سوات  ت�سعة  وهي  وتبنيه 

الواليات  �سوت  هو  واحد  �سوت 

اأع�ساء عن  املتحدة وامتناع خم�سة 

الت�سويت. 

االحتاد  القرار،  جانب  اإىل  �سّوت  وقد 

وتوغو  وغويانا  واأ�سبانيا  ال�سوفييتي 

وزائري  وال�سني  واالأردن  وبولندا 

واأوغندا. 

بريطانيا  الت�سويت،  عن  وامتنع 

وفرن�سا وايرلندا واليابان وبنما. 

وبهذا اأكدت الواليات املتحدة موقفها 

للكيان  وامل�سجع  للعرب  املعادي 

عدوانية  اأعمال  على  ال�سهيوين 

لالأرا�سي  جديدة  �سم  وعمليات 

العربية املحتلة. 

امتنعت  التي  الدول  ربطت  فيما 

افتقار  بحجة  قرارها  الت�سويت  عن 

م�رشوع القرار العربية اإىل بنود تبحث 

االأمم  قرارات  عن  وتتكلم  التفاو�س 

املتحدة 242 و 238.

العربية  املجموعة  قررت  ذلك  اإثر 

 22/1/1982 يف  املتحدة  االأمم  لدى 

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  دعوة 

اأن  بعد  طارئ  اجتماع  عقد  اإىل 

/ النق�س  حق  اأمريكا  ا�ستخدمت 

جمل�س  قرار  م�رشوع  �سد  الفيتو/ 

�سد  عقوبات  بفر�س  يطالب  االأمن 

الكيان ال�سهيوين ل�سمه املرتفعات 

ال�سورية املحتلة. 

يوم  االأمن  جمل�س  وافق  وقد 

28/1/1982 باأغلبية كبرية على قرار 
دعوة اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة 

العاجلة  الطارئة  الدورة  عقد  اإىل 

»اإ�رشائيل«  قرار  مو�سوع  ملناق�سة 

العربية  اجلوالن  مرتفعات  ب�سم 

به  تقدمت  الذي  املحتلة  ال�سورية 

وكما  االنحياز..  عدم  دول  جمموعة 

الواليات  امتنعت  فقد  متوقعاً  كان 

الت�سويت  عن  االأمريكية  املتحدة 

�سد  )الفيتو(  ا�ستخدمت  اأن  بعد 

املعتدي  على  العقوبات  فر�س 

املوقف  ي�ساير  ومل  »االإ�رشائيلي«، 

االأمن  جمل�س  اجتماع  يف  االأمريكي 

اإال بريطانيا التي امتنعت هي اأي�ساً 

ح�سل  فقد  وبهذا  الت�سويت،  عن 

م�رشوع القرار على ثالثة ع�رش �سوتاً 

من اأ�سل 15. 

املجل�س:  اعتمده  الذي  القرار  وقال 

اأن  اعتباره  يف  ياأخذ  املجل�س  »اإن 

يف  الدائمني  االأع�ساء  اإجماع  عدم 

جمل�س االأمن يف الراأي -اأي ا�ستخدام 

قد  الفيتو-   حلق  املتحدة  الواليات 

حال بينه وبني اال�سطالع مب�سوؤوليته 

الرئي�سية ب�ساأن حفظ ال�سالم واالأمن 

الدوليني«. 

للجمعية  الطارئة  الدورة  بداأت 

كانت  ـوالتي  املتحدة  لالأمم  العامة 

157 بلداًـ  مناق�ساتها  وقتها  ت�سم 

ب�سم  العدواين  »اإ�رشائيل«  قرار  حول 

ال�سورية  العربية  اجلوالن  مرتفعات 

اأن  بعد   29/1/1982 يوم  املحتلة 

عطلت الواليات املتحدة قرار جمل�س 

على  عقوبات  بفر�س  الدويل  االأمن 

اال�سطالع  من  ومنعته  »اإ�رشائيل« 

مب�سوؤولياته يف حفظ االأمن وال�سالم 

الدوليني.

وبعد عّدة اجتماعات ومداوالت وافقت 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بدورتها 

الطارئة التا�سعة يوم 5 �سباط 1982 

قرار  م�سوَّدة  على  �ساحقة  وباأغلبية 

ال�سهيوين  العدو  قرار  ب�سدة  يدين 

بفر�س قوانينه وق�سائه واإدارته على 

املحتلة،  ال�سورية  اجلوالن  مرتفعات 

ويعتب هذا القرار عمالً عدوانياً والغياً 

يف  االأع�ساء  الدول  ويدعو  وباطالً، 

االأمم املتحدة اإىل مقاطعة »اإ�رشائيل« 

وع�سكرياً  واقت�سادياً  �سيا�سياً 

ودبلوما�سياً وي�ستنكر ب�سدة )الفيتو( 

االأمن  جمل�س  قرار  �سد  االأمريكي 

بهذا اخل�سو�س.

غادر  الت�سويت  نتيجة  اإعالن  وفور 

يهودا بلوم رئي�س الوفد »االإ�رشائيلي« 

قاعة اجلمعية العامة مبا�رشةً، وكان 

القرار  بلوم قد و�سف م�رشوع  يهودا 

باأغلبية  �سدوره  من  تاأكد  عندما 

�ساحقة باأنه »وثيقة م�سينة«.

التي   86 الـ  الدول  وا�سفاً  واأ�ساف 

»اإن  بقوله:  القرار  م�رشوع  اأيّدت 

االأمم  لطخوا  قد  والكذابني  املنافقني 

املتحدة بهذا القرار«. 

الوفد  رئي�سة  باتريك  كريك  جني  اأما 

والتي  املتحدة  االأمم  يف  االأمريكي 

ما  لت�سكيل  م�ساعيها  ف�سلت 

ي�سمى باملعار�سة الغربية للقرار فقد 

و�سفته على اأنه »قرار تعي�س ومروع«. 

املتعّنت  االأمريكي  املوقف  وكان هذا 

»اإ�رشائيل« دافعاً  لـ  والداعم باملطلق 

احتالل  ال�ستمرار  اأ�سا�سياً  وحمر�ساً 

اجلوالن، مما يثري الكثري من الت�ساوؤالت 

ال�سلوك  م�رشوعية  مدى  عن 

االأمريكي ومدى توافقه مع التزامات 

كدولة  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

االأمن  جمل�س  يف  الع�سوية  دائمة 

عليها  يفر�س  و�سع  وهو  الدويل.. 

التزاماً اأ�سا�سياً برف�س االحتالل ونبذ 

وتاأمني  وم�ساندته  دعمه  ال  العدوان 

اأروقة  يف  له  قانونية  حماية  مظلة 

االأمم املتحدة.. وهو �سلوك يجعل من 

ا�ستمرار  يف  اأ�سا�سياً  �رشيكاً  اأمريكاً 

للجوالن حتى  »االإ�رشائيلي«  االحتالل 

االآن.  

1227م، تل ال�سيخة  التالل: تل ورده  

1216، تل اأبو الندى 1204م، تل �سدر 
العرو�س 1190م، تل االأحمر 1167م، تل 

احلريقه 1159م، تل املنفوخه 1130م، 

تل عرمي 1035م، تل بري عجم 1158م، 

تالل  اإىل  اإ�سافة  م   928 الفر�س  وتل 

ال�سيخ  جبل  اأما  متفرقة.  اأخرى 

احلدود  ي�سكل  الذي  حرمون(  )جبل 

ال�سمالية للجوالن، فريتفع يف اأعلى 

قممه )ق�رش �سبيب( اإىل 2814 م عن 

�سطح البحر.

ال�صكان: كان عدد �سكان اجلوالن، مبا 

يف ذلك مدينة القنيطرة، قبل عدوان 

ن�سمة،  األف   135 نحو   1967 حزيران 

بيوتهم  من  بالقوة  ر معظمهم  ُهجرِّ

االحتالل  قوات  يد  على  وقراهم 

اإىل  للجوء  فا�سطروا  االإ�رشائيلية، 

حميط العا�سمة دم�سق. ومل يبَق يف 

االأرا�سي املحتلة اإىل االآن اإال نحو 20 

في�سكلها  �رشقاً  الرقاد  وادي  واأعايل 

جبل  �سفوح  عند  �سعار  وادي  جمرى 

ال�سيخ )حرمون( من جهة ال�سمال. 

الت�صاري�ض الطبيعية:

ارتفاع  من  اجلوالن   ه�سبة  وتنحدر 

ارتفاع  اإىل  ال�سمال  يف  مرتاً   1200
منطقة  يف  البحر  �سطح  فوق   200
ميالً  الغرب  نحو  ومتيل  جنوباً.  احلمة 

يبلغ  انحداري  مبتو�سط  وا�سحاً 

اله�سبة  يحرم  الذي  االأمر   12،5%
من الت�رشيف ال�سطحي للمياه التي 

الغور  لي�سبح  الوديان،  نحو  تنحدر 

الفل�سطيني يف طبيا واحلولة، ووادي 

االأردن م�رشف املياه وبالوعة اله�سبة. 

جمموعة  على  اجلوالن  يحتوي  كما 

بدورها  ت�سكل  التي  التالل،  من 

معامل ت�ساري�سية غنية، متد اجلوالن 

وال�سيول،  املطر  من  كبريه  بكميات 

هذه  واأهم  ارتفاعاتها،  ب�سبب  وذلك 

املوقع اجلغرايف العام:

متثل ه�سبة اجلوالن مركز القلب من 

بالد ال�سام، فاأرا�سيها تقع يف اأق�سى 

العربية  للجمهورية  الغربي  اجلنوب 

ال�سورية، وحتاذي لبنان �سماالً، واالأردن 

فل�سطني.  على  غرباً  وتطل  جنوباً، 

وهي  �سوريّة  عربية  اأر�س  واجلوالن 

العربية  اجلمهورية  يتجزاأ من  جزء ال 

اجلوالن  م�ساحة  وتقدر  ال�سورية، 

ما  وهو   .2 كم   1860 بـ  االإجمالية 

من م�ساحة البالد  ي�سكل نحو 1 % 

االإجمالية، ويبلغ طول اله�سبة نحو 

74 كم، وال يتجاوز اأق�سى عر�س لها 
تبعد غرباً  27 كم، وهي  الو�سط  يف 

عن مدينة دم�سق نحو 50 كم.

احلدود اجلغرافية:

وا�سحة  جغرافية  حدود  وللجوالن 

املعامل، ال �سيما جلهة الغرب واجلنوب. 

فاحلدود الغربية التي تف�سل اجلوالن 

�سل�سلة  عن   عبارة  فل�سطني  عن 

االنحدار،  �سديدة  �سخرية  �سفوح 

و�سهل  طبية  بحرية  على  ت�رشف 

بانيا�س  بني  ومتتد  اجلليل،  يف  احلولة 

يف ال�سمال، وخمرج نهر الريموك يف 

اجلنوب. اأما احلدود اجلنوبية في�سكلها 

املجرى املتعرج لنهر الريموك، الفا�سل 

وه�سبة عجلون  اجلوالن  بني ه�سبة 

يف االأردن. وي�سكل وادي الرقاد القادم 

من ال�سمال بالقرب من طرجنة، باجتاه 

اجلنوب حتى م�سبه يف نهر الريموك 

للجوالن،  ال�رشقية  اجلنوبية  احلدود 

ويف�سل بينه وبني �سهول حوران وريف 

دم�سق. اأما احلدود ال�سمالية املمتدة 

االأردن،  نهر  منابع  حيث  بانيا�س،  بني 
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العتماده  املطلوبة  باالأغلبية  فاز 

مقابل  اأ�سوات  ت�سعة  وهي  وتبنيه 

الواليات  �سوت  هو  واحد  �سوت 

اأع�ساء عن  املتحدة وامتناع خم�سة 

الت�سويت. 

االحتاد  القرار،  جانب  اإىل  �سّوت  وقد 

وتوغو  وغويانا  واأ�سبانيا  ال�سوفييتي 

وزائري  وال�سني  واالأردن  وبولندا 

واأوغندا. 

بريطانيا  الت�سويت،  عن  وامتنع 

وفرن�سا وايرلندا واليابان وبنما. 

وبهذا اأكدت الواليات املتحدة موقفها 

للكيان  وامل�سجع  للعرب  املعادي 

عدوانية  اأعمال  على  ال�سهيوين 

لالأرا�سي  جديدة  �سم  وعمليات 

العربية املحتلة. 

امتنعت  التي  الدول  ربطت  فيما 

افتقار  بحجة  قرارها  الت�سويت  عن 

م�رشوع القرار العربية اإىل بنود تبحث 

االأمم  قرارات  عن  وتتكلم  التفاو�س 

املتحدة 242 و 238.

العربية  املجموعة  قررت  ذلك  اإثر 

 22/1/1982 يف  املتحدة  االأمم  لدى 

املتحدة  لالأمم  العامة  اجلمعية  دعوة 

اأن  بعد  طارئ  اجتماع  عقد  اإىل 

/ النق�س  حق  اأمريكا  ا�ستخدمت 

جمل�س  قرار  م�رشوع  �سد  الفيتو/ 

�سد  عقوبات  بفر�س  يطالب  االأمن 

الكيان ال�سهيوين ل�سمه املرتفعات 

ال�سورية املحتلة. 

يوم  االأمن  جمل�س  وافق  وقد 

28/1/1982 باأغلبية كبرية على قرار 
دعوة اجلمعية العمومية لالأمم املتحدة 

العاجلة  الطارئة  الدورة  عقد  اإىل 

»اإ�رشائيل«  قرار  مو�سوع  ملناق�سة 

العربية  اجلوالن  مرتفعات  ب�سم 

به  تقدمت  الذي  املحتلة  ال�سورية 

وكما  االنحياز..  عدم  دول  جمموعة 

الواليات  امتنعت  فقد  متوقعاً  كان 

الت�سويت  عن  االأمريكية  املتحدة 

�سد  )الفيتو(  ا�ستخدمت  اأن  بعد 

املعتدي  على  العقوبات  فر�س 

املوقف  ي�ساير  ومل  »االإ�رشائيلي«، 

االأمن  جمل�س  اجتماع  يف  االأمريكي 

اإال بريطانيا التي امتنعت هي اأي�ساً 

ح�سل  فقد  وبهذا  الت�سويت،  عن 

م�رشوع القرار على ثالثة ع�رش �سوتاً 

من اأ�سل 15. 

املجل�س:  اعتمده  الذي  القرار  وقال 

اأن  اعتباره  يف  ياأخذ  املجل�س  »اإن 

يف  الدائمني  االأع�ساء  اإجماع  عدم 

جمل�س االأمن يف الراأي -اأي ا�ستخدام 

قد  الفيتو-   حلق  املتحدة  الواليات 

حال بينه وبني اال�سطالع مب�سوؤوليته 

الرئي�سية ب�ساأن حفظ ال�سالم واالأمن 

الدوليني«. 

للجمعية  الطارئة  الدورة  بداأت 

كانت  ـوالتي  املتحدة  لالأمم  العامة 

157 بلداًـ  مناق�ساتها  وقتها  ت�سم 

ب�سم  العدواين  »اإ�رشائيل«  قرار  حول 

ال�سورية  العربية  اجلوالن  مرتفعات 

اأن  بعد   29/1/1982 يوم  املحتلة 

عطلت الواليات املتحدة قرار جمل�س 

على  عقوبات  بفر�س  الدويل  االأمن 

اال�سطالع  من  ومنعته  »اإ�رشائيل« 

مب�سوؤولياته يف حفظ االأمن وال�سالم 

الدوليني.

وبعد عّدة اجتماعات ومداوالت وافقت 

اجلمعية العامة لالأمم املتحدة بدورتها 

الطارئة التا�سعة يوم 5 �سباط 1982 

قرار  م�سوَّدة  على  �ساحقة  وباأغلبية 

ال�سهيوين  العدو  قرار  ب�سدة  يدين 

بفر�س قوانينه وق�سائه واإدارته على 

املحتلة،  ال�سورية  اجلوالن  مرتفعات 

ويعتب هذا القرار عمالً عدوانياً والغياً 

يف  االأع�ساء  الدول  ويدعو  وباطالً، 

االأمم املتحدة اإىل مقاطعة »اإ�رشائيل« 

وع�سكرياً  واقت�سادياً  �سيا�سياً 

ودبلوما�سياً وي�ستنكر ب�سدة )الفيتو( 

االأمن  جمل�س  قرار  �سد  االأمريكي 

بهذا اخل�سو�س.

غادر  الت�سويت  نتيجة  اإعالن  وفور 

يهودا بلوم رئي�س الوفد »االإ�رشائيلي« 

قاعة اجلمعية العامة مبا�رشةً، وكان 

القرار  بلوم قد و�سف م�رشوع  يهودا 

باأغلبية  �سدوره  من  تاأكد  عندما 

�ساحقة باأنه »وثيقة م�سينة«.

التي   86 الـ  الدول  وا�سفاً  واأ�ساف 

»اإن  بقوله:  القرار  م�رشوع  اأيّدت 

االأمم  لطخوا  قد  والكذابني  املنافقني 

املتحدة بهذا القرار«. 

الوفد  رئي�سة  باتريك  كريك  جني  اأما 

والتي  املتحدة  االأمم  يف  االأمريكي 

ما  لت�سكيل  م�ساعيها  ف�سلت 

ي�سمى باملعار�سة الغربية للقرار فقد 

و�سفته على اأنه »قرار تعي�س ومروع«. 

املتعّنت  االأمريكي  املوقف  وكان هذا 

»اإ�رشائيل« دافعاً  لـ  والداعم باملطلق 

احتالل  ال�ستمرار  اأ�سا�سياً  وحمر�ساً 

اجلوالن، مما يثري الكثري من الت�ساوؤالت 

ال�سلوك  م�رشوعية  مدى  عن 

االأمريكي ومدى توافقه مع التزامات 

كدولة  االأمريكية  املتحدة  الواليات 

االأمن  جمل�س  يف  الع�سوية  دائمة 

عليها  يفر�س  و�سع  وهو  الدويل.. 

التزاماً اأ�سا�سياً برف�س االحتالل ونبذ 

وتاأمني  وم�ساندته  دعمه  ال  العدوان 

اأروقة  يف  له  قانونية  حماية  مظلة 

االأمم املتحدة.. وهو �سلوك يجعل من 

ا�ستمرار  يف  اأ�سا�سياً  �رشيكاً  اأمريكاً 

للجوالن حتى  »االإ�رشائيلي«  االحتالل 

االآن.  

1227م، تل ال�سيخة  التالل: تل ورده  

1216، تل اأبو الندى 1204م، تل �سدر 
العرو�س 1190م، تل االأحمر 1167م، تل 

احلريقه 1159م، تل املنفوخه 1130م، 

تل عرمي 1035م، تل بري عجم 1158م، 

تالل  اإىل  اإ�سافة  م   928 الفر�س  وتل 

ال�سيخ  جبل  اأما  متفرقة.  اأخرى 

احلدود  ي�سكل  الذي  حرمون(  )جبل 

ال�سمالية للجوالن، فريتفع يف اأعلى 

قممه )ق�رش �سبيب( اإىل 2814 م عن 

�سطح البحر.

ال�صكان: كان عدد �سكان اجلوالن، مبا 

يف ذلك مدينة القنيطرة، قبل عدوان 

ن�سمة،  األف   135 نحو   1967 حزيران 

بيوتهم  من  بالقوة  ر معظمهم  ُهجرِّ

االحتالل  قوات  يد  على  وقراهم 

اإىل  للجوء  فا�سطروا  االإ�رشائيلية، 

حميط العا�سمة دم�سق. ومل يبَق يف 

االأرا�سي املحتلة اإىل االآن اإال نحو 20 

في�سكلها  �رشقاً  الرقاد  وادي  واأعايل 

جبل  �سفوح  عند  �سعار  وادي  جمرى 

ال�سيخ )حرمون( من جهة ال�سمال. 

الت�صاري�ض الطبيعية:

ارتفاع  من  اجلوالن   ه�سبة  وتنحدر 

ارتفاع  اإىل  ال�سمال  يف  مرتاً   1200
منطقة  يف  البحر  �سطح  فوق   200
ميالً  الغرب  نحو  ومتيل  جنوباً.  احلمة 

يبلغ  انحداري  مبتو�سط  وا�سحاً 

اله�سبة  يحرم  الذي  االأمر   12،5%
من الت�رشيف ال�سطحي للمياه التي 

الغور  لي�سبح  الوديان،  نحو  تنحدر 

الفل�سطيني يف طبيا واحلولة، ووادي 

االأردن م�رشف املياه وبالوعة اله�سبة. 

جمموعة  على  اجلوالن  يحتوي  كما 

بدورها  ت�سكل  التي  التالل،  من 

معامل ت�ساري�سية غنية، متد اجلوالن 

وال�سيول،  املطر  من  كبريه  بكميات 

هذه  واأهم  ارتفاعاتها،  ب�سبب  وذلك 

املوقع اجلغرايف العام:

متثل ه�سبة اجلوالن مركز القلب من 

بالد ال�سام، فاأرا�سيها تقع يف اأق�سى 

العربية  للجمهورية  الغربي  اجلنوب 

ال�سورية، وحتاذي لبنان �سماالً، واالأردن 

فل�سطني.  على  غرباً  وتطل  جنوباً، 

وهي  �سوريّة  عربية  اأر�س  واجلوالن 

العربية  اجلمهورية  يتجزاأ من  جزء ال 

اجلوالن  م�ساحة  وتقدر  ال�سورية، 

ما  وهو   .2 كم   1860 بـ  االإجمالية 

من م�ساحة البالد  ي�سكل نحو 1 % 

االإجمالية، ويبلغ طول اله�سبة نحو 

74 كم، وال يتجاوز اأق�سى عر�س لها 
تبعد غرباً  27 كم، وهي  الو�سط  يف 

عن مدينة دم�سق نحو 50 كم.

احلدود اجلغرافية:

وا�سحة  جغرافية  حدود  وللجوالن 

املعامل، ال �سيما جلهة الغرب واجلنوب. 

فاحلدود الغربية التي تف�سل اجلوالن 

�سل�سلة  عن   عبارة  فل�سطني  عن 

االنحدار،  �سديدة  �سخرية  �سفوح 

و�سهل  طبية  بحرية  على  ت�رشف 

بانيا�س  بني  ومتتد  اجلليل،  يف  احلولة 

يف ال�سمال، وخمرج نهر الريموك يف 

اجلنوب. اأما احلدود اجلنوبية في�سكلها 

املجرى املتعرج لنهر الريموك، الفا�سل 

وه�سبة عجلون  اجلوالن  بني ه�سبة 

يف االأردن. وي�سكل وادي الرقاد القادم 

من ال�سمال بالقرب من طرجنة، باجتاه 

اجلنوب حتى م�سبه يف نهر الريموك 

للجوالن،  ال�رشقية  اجلنوبية  احلدود 

ويف�سل بينه وبني �سهول حوران وريف 

دم�سق. اأما احلدود ال�سمالية املمتدة 

االأردن،  نهر  منابع  حيث  بانيا�س،  بني 

 ه�ضبة اجلوالن ال�ضورية، واأهميتها اجليو�ضيا�ضية
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يعي�سون  ال�سوريني،  العرب  من  األفاً 

يف خم�س قرى تقع يف �سمال و�رشق 

�سم�س  جمدل  قرى:  )هي  اله�سبة 

وم�سعدة وبقعاثا وعني قنية والغجر(، 

لل�سكان  باالإ�سافة  حالياً  وهناك 

اله�سبة  اأهل  من  ال�سوريني  العرب 

اإ�رشائيلي  م�ستوطن  األف   19 نحو 

االحتالل  �سلطات  ا�ستقدمتهم 

م�ستوطنة   32 نحو  يف  ون�رشتهم 

احتاللها  بعد  اله�سبة  يف  اأقامتها 

يف عام 1967. 

القوات  متكنت  املحتل:  اجلوالن 

حزيران  عدوان  خالل  اال�رشائيلية 

من  كم2   1260 احتالل  1967من 
يف  مبا  اله�سبة،  م�ساحة  اإجمايل 

ذلك مدينة القنيطرة . وخالل االأيام 

االأخرية من حرب ت�رشين التحريرية يف 

عام 1973، متكنت القوات االإ�رشائيلية 

بعد وقف القتال على اجلبهة امل�رشية، 

االأرا�سي  من  جيب  احتالل  من 

دم�سق  القنيطرة  لطريق  املجاورة 

بلغت م�ساحته نحو 624 كم2. لكن 

قامت  التي  البطولية  العمليات 

خالل  ال�سورية  العربية  القوات  بها 

التي توا�سلت على  حرب اال�ستنزاف 

اأجبت  اجلبهة،  يف  التما�س  خطوط 

اتفاق  توقيع  على  االإ�رشائيلي  العدو 

لف�سل القوات يف 31 اأيار 1974، ن�س 

من  مل�ساحة  �سورية  ا�سرتجاع  على 

كم2.   684 قدرها  اله�سبة  اأرا�سي 

نف�سها  القنيطرة  مدينة  وكانت 

رفع  وقد  امل�سرتجعة،  املناطق  �سمن 

فيها  االأ�سد  حافظ  اخلالد  القائد 

 24 يف  حتريرها  بعد  ال�سوري  العلم 

حزيران . لكن اجلي�س االإ�رشائيلي كان 

قد قام قبيل االن�سحاب منها بتدمري 

ال�سكان  من  اخلالية  املدينة  اأبنية 

اإنطالقاً  يريد،  وكاأنه   ، كامالً  تدمرياً 

من ذهنية اال�ستخفاف باأهمية الراأي 

اإثباتاً  اأن يقدم للعامل  العام العاملي، 

والببرية  الهمجية  روح  على  جديداً 

الع�سكريني  قادته  غرائز  حترك  التي 

اأ�سبحت  وبذلك  وال�سيا�سيني. 

ال�سورية  العربية  االأرا�سي  م�ساحة 

التي مازالت رازحة حتت االإحتالل تبلغ 

نحو 1200 كم2.

له�صبة  اجليو�صيا�صية  الأهمية 

اجلولن

تعود االأهمية اجليو�سيا�سية له�سبة 

يف  ياأتي  عدة  لعوامل  اجلوالن 

لله�سبة  اجلغرايف  املوقع  مقدمتها 

وغنى  الطوبوغرافية،  وطبيعتها 

اله�سبة باملوارد الطبيعية وال �سيما 

املائية منها.

والطبيعة  اجلغرايف  املوقع  ـ 

االأهمية  تنبع  الطوبوغرافية: 

له�سبة  التاريخية  اجليو�سيا�سية 

اال�سرتاتيجي  موقعها  من  اجلوالن 

احليوي كمنطقة متا�س بني اأقطار بالد 

وفل�سطني،  �سورية،  االأربعة:  ال�سام 

هذه  ازدادت  وقد  ولبنان.  واالأردن، 

االأهمية اال�سرتاتيجية بعد اغت�ساب 

الذي  االأمر  لفل�سطني،  ال�سهاينة 

حّول املرتفعات الغربية لله�سبة اإىل 

ميدان ملجابهات ع�سكرية متوا�سلة 

بني القوات العربية ال�سورية والقوات 

لفل�سطني.  املحتلة  ال�سهيونية 

خالل  متلك  ال�سورية  القوات  وكانت 

ع�سكرية  ميزة  املجابهات  هذه 

اأن  باعتبار  وا�سحة  جيوا�سرتاتيجية 

املواقع التي كانت تتمركز فيها كانت 

�سهول  على  كبرياً  اإ�رشافاً  ت�رشف 

فل�سطني ال�سمالية . ولهذا كان من 

ال�سهيوين  العدو  لقادة  جداً  املهم 

ال�رشيع  ح�سمه  فر�سة  ينتهز  اأن 

اجلنوبية  اجلبهتني  يف  للمعركة 

خالل  )االأردنية(  وال�رشقية  )امل�رشية( 

 5 عدوان  من  االأوىل  االأربعة  االأيام 

حزيران ، ويرمي بكل ثقله الع�سكري 

)ال�سورية(  ال�سمالية  اجلبهة  على 

احتالل  بهدف  حزيران،   9 �سباح  مع 

اله�سبة، وقلب املعادلة اال�سرتاتيجية 

اله�سبة  احتالل  ن  اأمَّ وقد  ل�ساحله. 

ا�سرتاتيجياً  تفوقاً  ال�سهيوين  للعدو 

على  �سيطرته  يف  جتلى  وا�سحاً 

يف  �سيما  وال  اله�سبة،  مرتفعات 

قطاعها ال�سمايل حيث جبل ال�سيخ 

قممه  اأعلى  ارتفاع  ي�سل  الذي 

فوق  مرتاً   2814 اإىل  �سبيب(  )ق�رش 

قوات  اأقامت  وحيث  البحر،  �سطح 

اأعلى مر�سد لها فيه على  االحتالل 

علو 2224 مرتاً يكمنها من االإ�رشاف 

ب�سكل وا�سح على اأي حترك للقوات 

وا�سعة  منطقة  يف  الع�سكرية 

دم�سق،  العا�سمة  اأطراف  اإىل  متتد 

�سهل  من  كبرياً  ق�سماً  وتغطي 

هذا  وي�سكل   . لبنان  وجنوب  البقاع 

االأمر اأحد االأ�سباب الهامة التي تدفع 

باحتالل  للتم�سك  العدوال�سهيوين 

ا�ستحقاقات  من  والتهرب  اله�سبة 

ال�سالم العادل الذي تدعو له �سورية.  

الطبيعية:  باملوارد  اله�سبة  غنى  ـ 

عالوة على ما هو معروف عن اأرا�سي 

اأخ�سب  من  اأنها  من  اله�سبة 

املنطقة  يف  الزراعية  االأرا�سي 

ب�سبب طبيعة تربتها واملعدل العايل 

املطرية فيها،  الهطوالت  من  ن�سبياً 

االأبرز  اجليو�سيا�سية  االأهمية  فاإن 

لله�سبة تعود ملا حتويه من ثروة مائية 

حيوية جداً لكل دول املنطقة. ورغم 

اأن م�ساحة اجلوالن ال ت�سكل باالأ�سل 

اأكرث من %1 من م�ساحة اجلمهورية 

العربية ال�سورية ، فاإن اخلباء يقدرون 

ت�سكل  املائية  اله�سبة  موارد  باأن 

نحو %14 من خمزون الرثوة املائية يف 

�سورية. 

وتتمثل م�سادر الرثوة املائية لله�سبة 

واملطرية  الثلجية  بالهطوالت  اأوالً 

ال�سنوية التي تغذي االأحوا�س املائية 

حتت االأر�سية يف كافة اأنحاء اجلوالن . 

فاجلوالن ميتاز بغزارة اأمطاره خا�سة يف 

االأمطار  هذه  وتتزايد  ال�ستاء،  ف�سل 

باجتاه  اله�سبة  ارتفاع  تزايد  مع 

ت�ساري�سها  ب�سبب  وال�سمال  ال�رشق 

الغربية  للرياح  املعرت�س  وامتدادها 

املمطرة بغزارة . وترتاوح كمية االأمطار 

يف منطقة جنوب اله�سبة املحاذية 

للحدود االأردنية بني 400 و 600 ملم، 

ال�سمالية  املنطقة  يف  ت�سل  بينما 

 1000 اإىل   ال�سيخ  عند �سفوح جبل 

كمية  معدل  ويبلغ  ملم.   -1300

االأمطار املت�ساقطة فوق اجلوالن نحو 

250 مليون مرت مكعب �سنوياً. 
فهي  اجلوالن  ملياه  الثاين  امل�سدر  اأما 

يف  االأمطار  غزارة  فب�سبب  الينابيع. 

اله�سبة والرتكيب اجليولوجي لرتبتها 

يف  املياه  تخزين  على  ي�ساعد  الذي 

اله�سبة  اأ�سبحت  االأر�س،  جوف 

واالآبار  والينابيع  اجلوفية  باملياه  غنية 

اأ�سا�سية  روافد  لت�سكل  تتجه  التي 

لنهر االأردن وبحرية طبية .  وقد بلغت 

التي  املياه،  الآبار  االإجمالية  القدرة 

ت�ستغلها اإ�رشائيل يف ه�سبة اجلوالن، 

حوايل 12.6 مليون م3 بال�سنة.  

واأما امل�سدر الثالث للمياه يف اجلوالن 

فهو االأنهار، حيث يعتب نهرا الريموك 

مائية  م�سادر  الرقاد  ووادي  وبانيا�س 

مهمة لله�سبة وحميطها ملا حتمله 

املناطق  هذه  تروي  مياه  كمية  من 

من  كبرية  بكمية  االأردن  نهر  وتغذي 

ورافده  الريموك  نهر  وينبع   املياه. 

ال�سورية،  االأرا�سي  يف  نهرالرقاد 

م�سكالً  االأردنية  باالأرا�سي  مير  ثم 

ال�سورية  الطبيعية  احلدود  من  جزءاً 

كم   57 جمراه   طول  ويبلغ  االأردنية، 

االأردن  نهر  مع  ويلتقي  �سوريا،  يف 

على بعد 6 كم جنوب بحرية طبية، 

وي�سل معدل ت�رشيفه يف العام اإىل 

475 مليون م3. اأما نهر بانيا�س فينبع 
من جوار بلدة بانيا�س الواقعة �سمال 

نحو  طوله  ويبلغ   ، اله�سبة  غرب 

من  ال�سنوي  مردوده  ويقدر   ، كلم   9
املياه 170 مليون م3. وتقوم �سلطات 

االحتالل حالياً ب�سخ كمية من مياه 

املطلة  م�ستعمرة  اإىل  النهر  نبع 

اجلليل  اأ�سبع  منطقة  يف  الواقعة 

�سمال فل�سطني املحتلة ، وذلك  عب 

اأنبوب نفط �رشكة  ل من  اجلزء املعطَّ

التابالين املمدود �سابقاً �سمن ه�سبة 

اجلوالن. 
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يعي�سون  ال�سوريني،  العرب  من  األفاً 

يف خم�س قرى تقع يف �سمال و�رشق 

�سم�س  جمدل  قرى:  )هي  اله�سبة 

وم�سعدة وبقعاثا وعني قنية والغجر(، 

لل�سكان  باالإ�سافة  حالياً  وهناك 

اله�سبة  اأهل  من  ال�سوريني  العرب 

اإ�رشائيلي  م�ستوطن  األف   19 نحو 

االحتالل  �سلطات  ا�ستقدمتهم 

م�ستوطنة   32 نحو  يف  ون�رشتهم 

احتاللها  بعد  اله�سبة  يف  اأقامتها 

يف عام 1967. 

القوات  متكنت  املحتل:  اجلوالن 

حزيران  عدوان  خالل  اال�رشائيلية 

من  كم2   1260 احتالل  1967من 
يف  مبا  اله�سبة،  م�ساحة  اإجمايل 

ذلك مدينة القنيطرة . وخالل االأيام 

االأخرية من حرب ت�رشين التحريرية يف 

عام 1973، متكنت القوات االإ�رشائيلية 

بعد وقف القتال على اجلبهة امل�رشية، 

االأرا�سي  من  جيب  احتالل  من 

دم�سق  القنيطرة  لطريق  املجاورة 

بلغت م�ساحته نحو 624 كم2. لكن 

قامت  التي  البطولية  العمليات 

خالل  ال�سورية  العربية  القوات  بها 

التي توا�سلت على  حرب اال�ستنزاف 

اأجبت  اجلبهة،  يف  التما�س  خطوط 

اتفاق  توقيع  على  االإ�رشائيلي  العدو 

لف�سل القوات يف 31 اأيار 1974، ن�س 

من  مل�ساحة  �سورية  ا�سرتجاع  على 

كم2.   684 قدرها  اله�سبة  اأرا�سي 

نف�سها  القنيطرة  مدينة  وكانت 

رفع  وقد  امل�سرتجعة،  املناطق  �سمن 

فيها  االأ�سد  حافظ  اخلالد  القائد 

 24 يف  حتريرها  بعد  ال�سوري  العلم 

حزيران . لكن اجلي�س االإ�رشائيلي كان 

قد قام قبيل االن�سحاب منها بتدمري 

ال�سكان  من  اخلالية  املدينة  اأبنية 

اإنطالقاً  يريد،  وكاأنه   ، كامالً  تدمرياً 

من ذهنية اال�ستخفاف باأهمية الراأي 

اإثباتاً  اأن يقدم للعامل  العام العاملي، 

والببرية  الهمجية  روح  على  جديداً 

الع�سكريني  قادته  غرائز  حترك  التي 

اأ�سبحت  وبذلك  وال�سيا�سيني. 

ال�سورية  العربية  االأرا�سي  م�ساحة 

التي مازالت رازحة حتت االإحتالل تبلغ 

نحو 1200 كم2.

له�صبة  اجليو�صيا�صية  الأهمية 

اجلولن

تعود االأهمية اجليو�سيا�سية له�سبة 

يف  ياأتي  عدة  لعوامل  اجلوالن 

لله�سبة  اجلغرايف  املوقع  مقدمتها 

وغنى  الطوبوغرافية،  وطبيعتها 

اله�سبة باملوارد الطبيعية وال �سيما 

املائية منها.

والطبيعة  اجلغرايف  املوقع  ـ 

االأهمية  تنبع  الطوبوغرافية: 

له�سبة  التاريخية  اجليو�سيا�سية 

اال�سرتاتيجي  موقعها  من  اجلوالن 

احليوي كمنطقة متا�س بني اأقطار بالد 

وفل�سطني،  �سورية،  االأربعة:  ال�سام 

هذه  ازدادت  وقد  ولبنان.  واالأردن، 

االأهمية اال�سرتاتيجية بعد اغت�ساب 

الذي  االأمر  لفل�سطني،  ال�سهاينة 

حّول املرتفعات الغربية لله�سبة اإىل 

ميدان ملجابهات ع�سكرية متوا�سلة 

بني القوات العربية ال�سورية والقوات 

لفل�سطني.  املحتلة  ال�سهيونية 

خالل  متلك  ال�سورية  القوات  وكانت 

ع�سكرية  ميزة  املجابهات  هذه 

اأن  باعتبار  وا�سحة  جيوا�سرتاتيجية 

املواقع التي كانت تتمركز فيها كانت 

�سهول  على  كبرياً  اإ�رشافاً  ت�رشف 

فل�سطني ال�سمالية . ولهذا كان من 

ال�سهيوين  العدو  لقادة  جداً  املهم 

ال�رشيع  ح�سمه  فر�سة  ينتهز  اأن 

اجلنوبية  اجلبهتني  يف  للمعركة 

خالل  )االأردنية(  وال�رشقية  )امل�رشية( 

 5 عدوان  من  االأوىل  االأربعة  االأيام 

حزيران ، ويرمي بكل ثقله الع�سكري 

)ال�سورية(  ال�سمالية  اجلبهة  على 

احتالل  بهدف  حزيران،   9 �سباح  مع 

اله�سبة، وقلب املعادلة اال�سرتاتيجية 

اله�سبة  احتالل  ن  اأمَّ وقد  ل�ساحله. 

ا�سرتاتيجياً  تفوقاً  ال�سهيوين  للعدو 

على  �سيطرته  يف  جتلى  وا�سحاً 

يف  �سيما  وال  اله�سبة،  مرتفعات 

قطاعها ال�سمايل حيث جبل ال�سيخ 

قممه  اأعلى  ارتفاع  ي�سل  الذي 

فوق  مرتاً   2814 اإىل  �سبيب(  )ق�رش 

قوات  اأقامت  وحيث  البحر،  �سطح 

اأعلى مر�سد لها فيه على  االحتالل 

علو 2224 مرتاً يكمنها من االإ�رشاف 

ب�سكل وا�سح على اأي حترك للقوات 

وا�سعة  منطقة  يف  الع�سكرية 

دم�سق،  العا�سمة  اأطراف  اإىل  متتد 

�سهل  من  كبرياً  ق�سماً  وتغطي 

هذا  وي�سكل   . لبنان  وجنوب  البقاع 

االأمر اأحد االأ�سباب الهامة التي تدفع 

باحتالل  للتم�سك  العدوال�سهيوين 

ا�ستحقاقات  من  والتهرب  اله�سبة 

ال�سالم العادل الذي تدعو له �سورية.  

الطبيعية:  باملوارد  اله�سبة  غنى  ـ 

عالوة على ما هو معروف عن اأرا�سي 

اأخ�سب  من  اأنها  من  اله�سبة 

املنطقة  يف  الزراعية  االأرا�سي 

ب�سبب طبيعة تربتها واملعدل العايل 

املطرية فيها،  الهطوالت  من  ن�سبياً 

االأبرز  اجليو�سيا�سية  االأهمية  فاإن 

لله�سبة تعود ملا حتويه من ثروة مائية 

حيوية جداً لكل دول املنطقة. ورغم 

اأن م�ساحة اجلوالن ال ت�سكل باالأ�سل 

اأكرث من %1 من م�ساحة اجلمهورية 

العربية ال�سورية ، فاإن اخلباء يقدرون 

ت�سكل  املائية  اله�سبة  موارد  باأن 

نحو %14 من خمزون الرثوة املائية يف 

�سورية. 

وتتمثل م�سادر الرثوة املائية لله�سبة 

واملطرية  الثلجية  بالهطوالت  اأوالً 

ال�سنوية التي تغذي االأحوا�س املائية 

حتت االأر�سية يف كافة اأنحاء اجلوالن . 

فاجلوالن ميتاز بغزارة اأمطاره خا�سة يف 

االأمطار  هذه  وتتزايد  ال�ستاء،  ف�سل 

باجتاه  اله�سبة  ارتفاع  تزايد  مع 

ت�ساري�سها  ب�سبب  وال�سمال  ال�رشق 

الغربية  للرياح  املعرت�س  وامتدادها 

املمطرة بغزارة . وترتاوح كمية االأمطار 

يف منطقة جنوب اله�سبة املحاذية 

للحدود االأردنية بني 400 و 600 ملم، 

ال�سمالية  املنطقة  يف  ت�سل  بينما 

 1000 اإىل   ال�سيخ  عند �سفوح جبل 

كمية  معدل  ويبلغ  ملم.   -1300

االأمطار املت�ساقطة فوق اجلوالن نحو 

250 مليون مرت مكعب �سنوياً. 
فهي  اجلوالن  ملياه  الثاين  امل�سدر  اأما 

يف  االأمطار  غزارة  فب�سبب  الينابيع. 

اله�سبة والرتكيب اجليولوجي لرتبتها 

يف  املياه  تخزين  على  ي�ساعد  الذي 

اله�سبة  اأ�سبحت  االأر�س،  جوف 

واالآبار  والينابيع  اجلوفية  باملياه  غنية 

اأ�سا�سية  روافد  لت�سكل  تتجه  التي 

لنهر االأردن وبحرية طبية .  وقد بلغت 

التي  املياه،  الآبار  االإجمالية  القدرة 

ت�ستغلها اإ�رشائيل يف ه�سبة اجلوالن، 

حوايل 12.6 مليون م3 بال�سنة.  

واأما امل�سدر الثالث للمياه يف اجلوالن 

فهو االأنهار، حيث يعتب نهرا الريموك 

مائية  م�سادر  الرقاد  ووادي  وبانيا�س 

مهمة لله�سبة وحميطها ملا حتمله 

املناطق  هذه  تروي  مياه  كمية  من 

من  كبرية  بكمية  االأردن  نهر  وتغذي 

ورافده  الريموك  نهر  وينبع   املياه. 

ال�سورية،  االأرا�سي  يف  نهرالرقاد 

م�سكالً  االأردنية  باالأرا�سي  مير  ثم 

ال�سورية  الطبيعية  احلدود  من  جزءاً 

كم   57 جمراه   طول  ويبلغ  االأردنية، 

االأردن  نهر  مع  ويلتقي  �سوريا،  يف 

على بعد 6 كم جنوب بحرية طبية، 

وي�سل معدل ت�رشيفه يف العام اإىل 

475 مليون م3. اأما نهر بانيا�س فينبع 
من جوار بلدة بانيا�س الواقعة �سمال 

نحو  طوله  ويبلغ   ، اله�سبة  غرب 

من  ال�سنوي  مردوده  ويقدر   ، كلم   9
املياه 170 مليون م3. وتقوم �سلطات 

االحتالل حالياً ب�سخ كمية من مياه 

املطلة  م�ستعمرة  اإىل  النهر  نبع 

اجلليل  اأ�سبع  منطقة  يف  الواقعة 

�سمال فل�سطني املحتلة ، وذلك  عب 

اأنبوب نفط �رشكة  ل من  اجلزء املعطَّ

التابالين املمدود �سابقاً �سمن ه�سبة 

اجلوالن. 
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بالد  يف  تقع  ه�سبة  هي  اجلوالن 

اجلنوب  من  الريموك  نهر  بني  ال�سام 

وقعت  ال�سمال..  من  ال�سيخ  وجبل 

حدود  �سمن  بكاملها  اله�سبة 

احتل   1967 حرب  يف  ولكن  �سورية، 

م�ساحة  ثلثي  “االإ�رشائيلي”  اجلي�س 

“اإ�رشائيل”  ت�سيطر  حيث  اله�سبة، 

على هذا اجلزء من اله�سبة يف ظل 

مطالبة �سورية باإعادتها اإليها.

تطّل ه�سبة اجلوالن على بحرية طبية 

الغرب،  من  اجلليل  يف  احلولة  ومرج 

حوران  �سهول  على  فتطل  �رشقاً  اأما 

اجلوالن  ه�سبة  تبعد  دم�سق.  وريف 

الغرب من مدينة  اإىل  )50( كيلومرتاً 

كم   74 م�سافة  على  ومتتد  دم�سق، 

من ال�سمال اإىل اجلنوب دون اأن يتجاوز 

وي�سمى  كم،   27 لها  عر�س  اأق�سى 

اجلوالن اأحياناً باله�سبة ال�سورية.

يف  القدمي  العهد  يف  اجلوالن  ويذكر 

�سفر التثثية ويف �سفر ي�سوع كاإحدى 

نهر  عب  الواقعة  الثالثة  امللجاأ  مدن 

قتل  من  اإليها  يلجاأ  والتي  االأردن، 

االنتقام.  من  وخ�سي  �سهواً  اإن�ساناً 

واقعة  وتُذكر مدينة جوالن كمدينة 

االأرا�سي  �سمن  با�سان  منطقة  يف 

التابعة ل�سبط من�سي.

هو  الع�رشين  القرن  يف  واجلوالن 

عند  ال�سورية  احلدود  داخل  منطقة 

ر�سم احلدود عام 1923 وهذا ا�ستناداً 

بني  بيكو  �سايك�س  اتفاقية  اإىل 

بريطانيا وفرن�سا.

اجلوالن  “االإ�رشائيلي”  اجلي�س  غزا 

اجلوالن ال�ضوري )معلومات واإح�ضائيات(
د. عدنان عمورة

ق�سم الريا�سيات كلية العلوم التطبيقية – 

ذلك  مبا يف  منها  االأكب  اجلزء  واحتل 

مدينة القنيطرة. ونزح جميع �سكان 

اإثر االحتالل وجلاأوا  القنيطرة بيوتهم 

ال�سورية، وكذلك  االأرا�سي  داخل  اإىل 

نزح الكثري من �سكان القرى اجلوالنية 

�سكان  ولكن  ومزارعهم،  بيوتهم 

القرى ال�سمالية ال�رشقية من اجلوالن 

بقوا حتت ال�سيطرة “االإ�رشائيلية”، اأما 

�سكان قرية غجر فبقوا يف منطقة 

“االإ�رشائيلي”  اجلي�س  بني  مرتوكة 

ولبنان.

حرب  اندلعت   1973 اأكتوبر  ويف 

املنطقة  و�سهدت  االأول  ت�رشين   6
ال�سوري  اجلي�سني  بني  عنيفة  معارك 

احلرب  هذه  اإثر  وعلى  و”االإ�رشائيلي”، 
م�ساحة  ل�سورية  “اإ�رشئيل”  اأعادت 

مدينة  ت�سم  اجلوالن  من  كم2   60
يف  الرفيد  وقرية  وجوارها  القنيطرة 

اإطار اتفاقية فك االرتابط )اال�ستباك(، 

وقد عاد اإىل هذا اجلزء بع�س �سكانه، 

ما  التي  القنيطرة  مدينة  با�ستثناء 

زالت مدمرة.

يف �سورية على  يطلق و�سف “نازح” 

روا من  كافة �سكان اجلوالن الذين ُهجرِّ

اجلوالن عام 1967. وهم ي�سكنون يف 

دم�سق و�سواحيها وريفها.

“اإ�رشائيل”  اأقامت   1967 عام  منذ 

التي  امل�ستوطنات  بع�س  اجلوالن  يف 

هناك  “اإ�رشائيليون”،  يهود  ي�سكنها 

حالياً اأكرث من 30 م�ستوطنة يهودية 

التي  كت�رشين  اأكبها  اجلوالن،  يف 

اأقيمت كت�رشين   .1977 اأقيمت �سنة 

قرب قرية ق�رشين املهجورة و�سميت، 

متَّ  قدمي  لبلد  ن�سبة  القرية،  مثل 

اكت�سافه يف حفريات اأثرية.

وجتارياً  اإدارياً  مركزاً  كت�رشين  يعتب 

 6500 وي�سكن فيه حالياً  للمنطقة، 

م�ستوطن يهودي، ثلثهم من اليهود 

املهاجرين من رو�سيا الذين توطنوا يف 

“اإ�رشائيل” يف الت�سعينيات.

وبناًء ملا �سبق، اأقّدم بع�س االإح�سائيات 

عن اجلوالن:

)حمافظة  اجلوالن  م�ساحة   -

القنيطرة( 1860 كم2.

من   1% اجلوالن  م�ساحة  متثل   -

م�ساحة �سورية.

احتلت يف  التي  املنطقة  - م�ساحة 

 1260 ت�ساوي   1967 عدوان  اأعقاب 

كم2.

- م�ساحة املنطقة املحررة عام 1974، 

60 كم2.
حتت  املتبقية  املنطقة  م�ساحة   -

االحتالل “االإ�رشائيلي” 1200 كم2.

اإح�ساء  وفق  اجلوالن  �سكان  عدد   -

1966، كان 153 األف ن�سمة.
احتلت  التي  املنطقة  �سكان  عدد   -

عام 1967 كان 138 األف ن�سمة.

�رشدتهم  الذين  ال�سكان  عدد   -

 131 العدوان  وبعد  اأثناء  “اإ�رشائيل” 
األف ن�سمة.

- اأ�سبح عدد ال�سكان امل�رشدين عام 

1996: 490 األف ن�سمة.
- عدد ال�سكان املتبقني داخل املنطقة 

املحتلة عام 1967: 7 اآالف ن�سمة. 

- اأ�سبح عدد ال�سكان داخل املنطقة 

املحتلة عام )2000(: 19 األف ن�سمة.

قرية،   164 اجلوالن  يف  القرى  عدد   -

وعدد املزارع 112 مزرعة.

مدينتان:  اجلوالن  يف  املدن  عدد   -

القنيطرة وفيق.

حتت  وقعت  التي  القرى  عدد   -

املزارع  وعدد  قرية،   137 االحتالل 

مدينتي  اإىل  باالإ�سافة  مزرعة،   112
القنيطرة وفيق.

ب�سكانها  بقيت  التي  القرى  عدد   -

6 قرى وهي: جمدل �سم�س وم�سعدة 
وبقعاتا وعني قتية والغجر  و�سحيتا. 

ثمَّ رحل �سكان �سحيتا فيما بعد اإىل 

م�سعدة لتبقى 5 قرى.

“االإ�رشائيلي”  االحتالل  عمل   -

مزرعة  و112  قرية   131 تدمري  على 

ومدينتني.

- م�ساحة االأرا�سي املزروعة باالأ�سجار 

املثمرة عام 1966 كان 431 األف دومن.

76 حقل  املحتل  اجلوالن  يوجد يف   -

العربية  القرى  داخل  بع�سها  األغام، 

املاأهولة.

 60 نحو  املحتل  اجلوالن  يف  يوجد   -

اأحد  “االإ�رشائيلي”،  للجي�س  مع�سكراً 

هذه املع�سكرات يف جمدل �سم�س.

 33 اجلوالن  يف  امل�ستوطنات  عدد   -

اأنقا�س  على  منت�رشة  م�ستوطنة 

القرى العربية.

“االإ�رشائيليني”  امل�ستوطنني  عدد   -

على  م�ستوطن  األف   15 اجلوالن  يف 

الورق، حيث عدد كبري منهم  م�سجل 

على  احل�سول  بق�سد  اجلوالن  يف 

تعوي�سات بعد االن�سحاب.

مليون   76 امل�ستوطنون  ي�ستهلك   -

مرت مكعب من املياه �سنوياً.

 

الرواية  يف  بكثافة  اجلوالن  ظهرت 

وحرب   1967 نك�سة  بعد  ال�سورية 

ت�رشين التحريرية 1973، وقد ارتبط ذكر 

اجلوالن مبو�سوع احلرب ب�سكل مبا�رش 

يف اأدب املقاومة، واإن ظل اجلوالن يف 

اإطار الق�سية الفل�سطينية ب�سفتها 

االأعم واالأو�سع، الأن احتالل اجلوالن كان 

تناولت  التي  الروايات  ومن  ب�سببها، 

الراهب  هاين  رواية  والهزمية،  اجلوالن 

الزمن  و)قارب  وليلتان(،  ليلة  )األف 

الثقيل( لعبد النبي حجازي، و)االأبرت( 

ملمدوح عدوان، و)االأيام التالية( لن�رش 

�سمايل، وقد طغت على هذه الروايات 

نبة الياأ�س والت�ساوؤم وجلد الذات.

لذكر  تعر�ست  التي  الروايات  اأما 

تلت  التي  فهي  مبا�رشة،  اجلوالن 

اجلوالن  بو�سف   ،1973 ت�رشين  حرب 

�ساحة للحرب واملواجهة بني جي�سنا 

“االإ�رشائيلي”  العدو  وجي�س  املقاتل 

كتابة  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  املحتل.. 

مواكبة  عن  تاأخرت  ال�سورية  الرواية 

ب�سبب  وتداعياتها،  التحريرية  احلرب 

مو�سوعها التاريخي، القومي واملرهون 

وحياة  تاريخيته  عن  كبرية  مب�سوؤولية 

قومه، والروائي الذي يكتب عن احلرب 

احلرب  هذه  من  موقفه  باإبراز  معني 

وتفا�سيلها، وهذا اأمر ماألوف يف االأدب 

عن  يكون  ما  اأبعد  هو  الذي  الروائي 

الق�سيدة  وكذا  واالإعالم،  ال�سحافة 

االنفعالية، ولهذا فاإن �سدور الروايات 

املهمة كان يف الثمانينيات من القرن 

الع�رشين، اأي بعد مرور عقد من الزمن 

تقريباً، اأما يف ال�سبعينيات من القرن 

املا�سي، فلم تظهر �سوى اأعمال روائية 

اجلوالن يف الرواية ال�ضورية*
د. فرحان اليحيى

من  احلرب  مو�سوع  عاجلت  �سورية 

منظور وطني وقومي وعاطفي مثل 

ال�سالم  لعبد  املدماة(  ت�رشين  )اأزاهري 

العجيلي، و)املر�سد( حلنا مينه، و)عودة 

اإىل القنيطرة( لكوليت خوري، ما عدا 

رواية )رفقة ال�سالح والقمر( للروائي 

ما  و)ر�سا�سة  ربيع،  مبارك  املغربي 

تزال يف جيبي( الإح�سان عبد القدو�س، 

�سينمائي. عمل  اإىل  حّولت  والتي 

 

والت�ساقاً  عمقاً  االأكرث  والروايات 

وغوراً  نفاذاً  واالأ�سد  والزمن،  باملكان 

يف الواقع هي: )�سخرة اجلوالن( لعلي 

التي  البالد  و)ملف  عر�سان،  عقلة 

و)قناديل  احلرب(  بعد  تعي�س  �سوف 

الفئات  تنتقد  اإذ  املعتمة(،  الليايل 

بني  وتربط  االأمة،  من  ال�سلبية 

موقفاً  تتخذ  كما  واخلارج،  الداخل 

التي  الطارئة  امل�ستجدات  من  حاداً 

ديفيد(،  )كامب  اتفاقية  حدثت مثل 

وت�سعيد وترية املقاومة الفل�سطينية 

لبنان،  وجنوب  املحتلة،  االأرا�سي  يف 

الكيان  اإىل  اجلوالن  �سم  عن  ناهيك 

.14/12/1981 يف   ال�سهيوين 

تتميز  التي  الروائية  االأعمال  ومن 

بقوة �رشدية وخبة ع�سكرية وميدانية 

تفيد يف و�سف مناخ احلرب واإيقاعه، 

القائمة  العالقات  ذلك  عن  وف�سالً 

رواية  منها  نذكر  املقاتلني،  بني 

و)�سالم  احلافظ،  لوليد  )اخلندق( 

التي  النحوي،  الأديب  الغائبني(  على 

تتحدث عن بطوالت املقاتلني يف تل 

“اإ�رشائيل”  عدوان  اأثناء  يف  الفخار 

حرب  بروح  كتبت  والتي   ،1967
ت�رشين، ورواية )مو�سيقا الرقاد( لزهري 

جت�ّسد  التي  والزنزانة(  و)الرجل  جبور، 
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بالد  يف  تقع  ه�سبة  هي  اجلوالن 

اجلنوب  من  الريموك  نهر  بني  ال�سام 

وقعت  ال�سمال..  من  ال�سيخ  وجبل 

حدود  �سمن  بكاملها  اله�سبة 

احتل   1967 حرب  يف  ولكن  �سورية، 

م�ساحة  ثلثي  “االإ�رشائيلي”  اجلي�س 

“اإ�رشائيل”  ت�سيطر  حيث  اله�سبة، 

على هذا اجلزء من اله�سبة يف ظل 

مطالبة �سورية باإعادتها اإليها.

تطّل ه�سبة اجلوالن على بحرية طبية 

الغرب،  من  اجلليل  يف  احلولة  ومرج 

حوران  �سهول  على  فتطل  �رشقاً  اأما 

اجلوالن  ه�سبة  تبعد  دم�سق.  وريف 

الغرب من مدينة  اإىل  )50( كيلومرتاً 

كم   74 م�سافة  على  ومتتد  دم�سق، 

من ال�سمال اإىل اجلنوب دون اأن يتجاوز 

وي�سمى  كم،   27 لها  عر�س  اأق�سى 

اجلوالن اأحياناً باله�سبة ال�سورية.

يف  القدمي  العهد  يف  اجلوالن  ويذكر 

�سفر التثثية ويف �سفر ي�سوع كاإحدى 

نهر  عب  الواقعة  الثالثة  امللجاأ  مدن 

قتل  من  اإليها  يلجاأ  والتي  االأردن، 

االنتقام.  من  وخ�سي  �سهواً  اإن�ساناً 

واقعة  وتُذكر مدينة جوالن كمدينة 

االأرا�سي  �سمن  با�سان  منطقة  يف 

التابعة ل�سبط من�سي.

هو  الع�رشين  القرن  يف  واجلوالن 

عند  ال�سورية  احلدود  داخل  منطقة 

ر�سم احلدود عام 1923 وهذا ا�ستناداً 

بني  بيكو  �سايك�س  اتفاقية  اإىل 

بريطانيا وفرن�سا.

اجلوالن  “االإ�رشائيلي”  اجلي�س  غزا 

اجلوالن ال�ضوري )معلومات واإح�ضائيات(
د. عدنان عمورة

ق�سم الريا�سيات كلية العلوم التطبيقية – 

ذلك  مبا يف  منها  االأكب  اجلزء  واحتل 

مدينة القنيطرة. ونزح جميع �سكان 

اإثر االحتالل وجلاأوا  القنيطرة بيوتهم 

ال�سورية، وكذلك  االأرا�سي  داخل  اإىل 

نزح الكثري من �سكان القرى اجلوالنية 

�سكان  ولكن  ومزارعهم،  بيوتهم 

القرى ال�سمالية ال�رشقية من اجلوالن 

بقوا حتت ال�سيطرة “االإ�رشائيلية”، اأما 

�سكان قرية غجر فبقوا يف منطقة 

“االإ�رشائيلي”  اجلي�س  بني  مرتوكة 

ولبنان.

حرب  اندلعت   1973 اأكتوبر  ويف 

املنطقة  و�سهدت  االأول  ت�رشين   6
ال�سوري  اجلي�سني  بني  عنيفة  معارك 

احلرب  هذه  اإثر  وعلى  و”االإ�رشائيلي”، 
م�ساحة  ل�سورية  “اإ�رشئيل”  اأعادت 

مدينة  ت�سم  اجلوالن  من  كم2   60
يف  الرفيد  وقرية  وجوارها  القنيطرة 

اإطار اتفاقية فك االرتابط )اال�ستباك(، 

وقد عاد اإىل هذا اجلزء بع�س �سكانه، 

ما  التي  القنيطرة  مدينة  با�ستثناء 

زالت مدمرة.

يف �سورية على  يطلق و�سف “نازح” 

روا من  كافة �سكان اجلوالن الذين ُهجرِّ

اجلوالن عام 1967. وهم ي�سكنون يف 

دم�سق و�سواحيها وريفها.

“اإ�رشائيل”  اأقامت   1967 عام  منذ 

التي  امل�ستوطنات  بع�س  اجلوالن  يف 

هناك  “اإ�رشائيليون”،  يهود  ي�سكنها 

حالياً اأكرث من 30 م�ستوطنة يهودية 

التي  كت�رشين  اأكبها  اجلوالن،  يف 

اأقيمت كت�رشين   .1977 اأقيمت �سنة 

قرب قرية ق�رشين املهجورة و�سميت، 

متَّ  قدمي  لبلد  ن�سبة  القرية،  مثل 

اكت�سافه يف حفريات اأثرية.

وجتارياً  اإدارياً  مركزاً  كت�رشين  يعتب 

 6500 وي�سكن فيه حالياً  للمنطقة، 

م�ستوطن يهودي، ثلثهم من اليهود 

املهاجرين من رو�سيا الذين توطنوا يف 

“اإ�رشائيل” يف الت�سعينيات.

وبناًء ملا �سبق، اأقّدم بع�س االإح�سائيات 

عن اجلوالن:

)حمافظة  اجلوالن  م�ساحة   -

القنيطرة( 1860 كم2.

من   1% اجلوالن  م�ساحة  متثل   -

م�ساحة �سورية.

احتلت يف  التي  املنطقة  - م�ساحة 

 1260 ت�ساوي   1967 عدوان  اأعقاب 

كم2.

- م�ساحة املنطقة املحررة عام 1974، 

60 كم2.
حتت  املتبقية  املنطقة  م�ساحة   -

االحتالل “االإ�رشائيلي” 1200 كم2.

اإح�ساء  وفق  اجلوالن  �سكان  عدد   -

1966، كان 153 األف ن�سمة.
احتلت  التي  املنطقة  �سكان  عدد   -

عام 1967 كان 138 األف ن�سمة.

�رشدتهم  الذين  ال�سكان  عدد   -

 131 العدوان  وبعد  اأثناء  “اإ�رشائيل” 
األف ن�سمة.

- اأ�سبح عدد ال�سكان امل�رشدين عام 

1996: 490 األف ن�سمة.
- عدد ال�سكان املتبقني داخل املنطقة 

املحتلة عام 1967: 7 اآالف ن�سمة. 

- اأ�سبح عدد ال�سكان داخل املنطقة 

املحتلة عام )2000(: 19 األف ن�سمة.

قرية،   164 اجلوالن  يف  القرى  عدد   -

وعدد املزارع 112 مزرعة.

مدينتان:  اجلوالن  يف  املدن  عدد   -

القنيطرة وفيق.

حتت  وقعت  التي  القرى  عدد   -

املزارع  وعدد  قرية،   137 االحتالل 

مدينتي  اإىل  باالإ�سافة  مزرعة،   112
القنيطرة وفيق.

ب�سكانها  بقيت  التي  القرى  عدد   -

6 قرى وهي: جمدل �سم�س وم�سعدة 
وبقعاتا وعني قتية والغجر  و�سحيتا. 

ثمَّ رحل �سكان �سحيتا فيما بعد اإىل 

م�سعدة لتبقى 5 قرى.

“االإ�رشائيلي”  االحتالل  عمل   -

مزرعة  و112  قرية   131 تدمري  على 

ومدينتني.

- م�ساحة االأرا�سي املزروعة باالأ�سجار 

املثمرة عام 1966 كان 431 األف دومن.

76 حقل  املحتل  اجلوالن  يوجد يف   -

العربية  القرى  داخل  بع�سها  األغام، 

املاأهولة.

 60 نحو  املحتل  اجلوالن  يف  يوجد   -

اأحد  “االإ�رشائيلي”،  للجي�س  مع�سكراً 

هذه املع�سكرات يف جمدل �سم�س.

 33 اجلوالن  يف  امل�ستوطنات  عدد   -

اأنقا�س  على  منت�رشة  م�ستوطنة 

القرى العربية.

“االإ�رشائيليني”  امل�ستوطنني  عدد   -

على  م�ستوطن  األف   15 اجلوالن  يف 

الورق، حيث عدد كبري منهم  م�سجل 

على  احل�سول  بق�سد  اجلوالن  يف 

تعوي�سات بعد االن�سحاب.

مليون   76 امل�ستوطنون  ي�ستهلك   -

مرت مكعب من املياه �سنوياً.

 

الرواية  يف  بكثافة  اجلوالن  ظهرت 

وحرب   1967 نك�سة  بعد  ال�سورية 

ت�رشين التحريرية 1973، وقد ارتبط ذكر 

اجلوالن مبو�سوع احلرب ب�سكل مبا�رش 

يف اأدب املقاومة، واإن ظل اجلوالن يف 
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االأعم واالأو�سع، الأن احتالل اجلوالن كان 

تناولت  التي  الروايات  ومن  ب�سببها، 

الراهب  هاين  رواية  والهزمية،  اجلوالن 

الزمن  و)قارب  وليلتان(،  ليلة  )األف 

الثقيل( لعبد النبي حجازي، و)االأبرت( 

ملمدوح عدوان، و)االأيام التالية( لن�رش 

�سمايل، وقد طغت على هذه الروايات 

نبة الياأ�س والت�ساوؤم وجلد الذات.

لذكر  تعر�ست  التي  الروايات  اأما 

تلت  التي  فهي  مبا�رشة،  اجلوالن 

اجلوالن  بو�سف   ،1973 ت�رشين  حرب 

�ساحة للحرب واملواجهة بني جي�سنا 

“االإ�رشائيلي”  العدو  وجي�س  املقاتل 

كتابة  اأن  اإىل  االإ�سارة  وجتدر  املحتل.. 

مواكبة  عن  تاأخرت  ال�سورية  الرواية 

ب�سبب  وتداعياتها،  التحريرية  احلرب 

مو�سوعها التاريخي، القومي واملرهون 

وحياة  تاريخيته  عن  كبرية  مب�سوؤولية 

قومه، والروائي الذي يكتب عن احلرب 

احلرب  هذه  من  موقفه  باإبراز  معني 

وتفا�سيلها، وهذا اأمر ماألوف يف االأدب 

عن  يكون  ما  اأبعد  هو  الذي  الروائي 

الق�سيدة  وكذا  واالإعالم،  ال�سحافة 

االنفعالية، ولهذا فاإن �سدور الروايات 

املهمة كان يف الثمانينيات من القرن 

الع�رشين، اأي بعد مرور عقد من الزمن 

تقريباً، اأما يف ال�سبعينيات من القرن 

املا�سي، فلم تظهر �سوى اأعمال روائية 

اجلوالن يف الرواية ال�ضورية*
د. فرحان اليحيى

من  احلرب  مو�سوع  عاجلت  �سورية 

منظور وطني وقومي وعاطفي مثل 

ال�سالم  لعبد  املدماة(  ت�رشين  )اأزاهري 

العجيلي، و)املر�سد( حلنا مينه، و)عودة 

اإىل القنيطرة( لكوليت خوري، ما عدا 

رواية )رفقة ال�سالح والقمر( للروائي 

ما  و)ر�سا�سة  ربيع،  مبارك  املغربي 

تزال يف جيبي( الإح�سان عبد القدو�س، 

�سينمائي. عمل  اإىل  حّولت  والتي 

 

والت�ساقاً  عمقاً  االأكرث  والروايات 

وغوراً  نفاذاً  واالأ�سد  والزمن،  باملكان 

يف الواقع هي: )�سخرة اجلوالن( لعلي 

التي  البالد  و)ملف  عر�سان،  عقلة 

و)قناديل  احلرب(  بعد  تعي�س  �سوف 

الفئات  تنتقد  اإذ  املعتمة(،  الليايل 

بني  وتربط  االأمة،  من  ال�سلبية 

موقفاً  تتخذ  كما  واخلارج،  الداخل 

التي  الطارئة  امل�ستجدات  من  حاداً 

ديفيد(،  )كامب  اتفاقية  حدثت مثل 

وت�سعيد وترية املقاومة الفل�سطينية 

لبنان،  وجنوب  املحتلة،  االأرا�سي  يف 

الكيان  اإىل  اجلوالن  �سم  عن  ناهيك 

.14/12/1981 يف   ال�سهيوين 

تتميز  التي  الروائية  االأعمال  ومن 

بقوة �رشدية وخبة ع�سكرية وميدانية 

تفيد يف و�سف مناخ احلرب واإيقاعه، 

القائمة  العالقات  ذلك  عن  وف�سالً 

رواية  منها  نذكر  املقاتلني،  بني 

و)�سالم  احلافظ،  لوليد  )اخلندق( 

التي  النحوي،  الأديب  الغائبني(  على 

تتحدث عن بطوالت املقاتلني يف تل 

“اإ�رشائيل”  عدوان  اأثناء  يف  الفخار 

حرب  بروح  كتبت  والتي   ،1967
ت�رشين، ورواية )مو�سيقا الرقاد( لزهري 

جت�ّسد  التي  والزنزانة(  و)الرجل  جبور، 
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ن�سال اأهلنا يف اجلوالن املحتل، و)تاج 

نقف  و�سوف  النحوي،  الأديب  اللوؤلوؤ( 

عند بع�س الروايات التي اأ�رشنا اإليها 

اجلوالن  قلب  من  م�ستوحاة  الأنها 

ومن ميدان احلرب مثل رواية )اخلندق( 

لوليد احلافظ، والتي تعد من الناحية 

ناجحاً  اأمنوذجاً  التكوينية  البنيوية 

والبنية  الروائية،  البنية  بني  للتناظر 

الأدب  مثاالً  ت�سلح  وهي  الع�سكرية، 

احلرب واملقاومة وكذا التوجيه املعنوي 

لقواتنا امل�سلحة، يف هذه الرواية يتم 

الإجناز  رئي�سني  عاملني  على  الرتكيز 

التجاوب  وهما:  القتالية،  املهمة 

والتن�سيق بني عنا�رش الوحدة املقاتلة 

يف  يكمن  والثاين  احلرب،  اأثناء  يف 

الكفاءة القتالية والتقنية واملعنوية، 

وقد جتلت الروح الوطنية بو�سوح يف 

االقتبا�س التايل: “ن�سيت خويف بعدما 

اأنه  جتاوزنا اخلندق، اأما قبله فاعرتفت 

الدبابة  من  لقفزت  يل  �سمح  لو 

ووليت، مل اأت�سور املوت طوال عمري 

موتى  راأيت  اليوم،  ذلك  راأيته  مثلما 

كثريين يف حياتي.. اإال اأنهم بروؤو�سهم 

واأيديهم واأرجلهم، اأما هنا فلم اأر ميتاً 

�سليماً اإال رامي الر�سا�س على العربة 

املدرعة، حتى املدفع امل�ساد للطائرات 

الذي مررنا به، ح�سبته توقف، وعندما 

تهاووا  حتتهم،  �سل�سلة جمعة  رّجت 

ك�سفوة ال�سيجارة”.

ي�ستبطن  داخلي  منولوغ  هنا  املثال 

فيها  يعتمل  وما  ال�سخ�سية  داخل 

من هواج�س وانفعاالت جت�ّسد موقف 

احلرب  جتاه  الروائية  ال�سخ�سية 

الفعلية؛ فهي بالتاأكيد مل تكن هزمية 

مواجهة حقيقية  بل هي  تخاذالً،  اأو 

وتفان و�سمود يف امليدان اأنتجت ثمارها 

النتيجة. كانت  مهما   النا�سجة، 

اجلبهة  على  تركز  التي  الرواية  اأما 

متوازٍ  نحو  على  واخلارجية  الداخلية 

ومتالحم فهي رواية )�سخرة اجلوالن( 

التي تدور اأحداثها على جبهة اجلوالن 

حرب  اإثر  اال�ستنزاف  حرب  اأثناء  يف 

االحتياطي  بطلها  مبا�رشة،  ت�رشين 

ينتمي  الذي  امل�سعود  املقاتل حممد 

اإىل الفئات االجتماعية الفقرية، ترك 

واأوالد  زوجة  من  موؤلفة  اأ�رشة  وراءه 

العوز  القرى بحوران، تعاين  اإحدى  يف 

التاجر  املقابل  ويف  واحلرمان،  والبوؤ�س 

ح�سني،  اأحمد  وامل�ستغل  اجل�سع 

جمتمع  يف  واالأحرار  االأخيار  وهناك 

املقاوم  بني  التايل  احلوار  نقراأ  القرية، 

مثل  تقويل  ال  زينب..  يا  )ال  وزوجته: 

هذا الكالم.. اأنا راجع اإليكم.. اأنا رجل 

على احلدود، هذا �سحيح، ولكن قلبي 

ولكنك  الرتاب..  هو  الرتاب  معكم.. 

اليدين..  فارغ  �ستاأتي  اأنك  �ستعرف 

اإن  واأنك  ذلك..  يف  لك  حيلة  ال  واأنه 

ننتظرك  �ستجدنا  بال�سالمة  عدت 

واآماٍل  مفتوحة  واأفواهٍ  فارغة  باأيٍد 

ك�سرية.

هذا احلوار الر�سيق ي�سور كابو�س الفقر 

الذي يهدد بنية االأ�رشة، حيث الواقف 

واملعيل  الزوج  هو  النار  خط  على 

الواقفة  االأ�رشة، وحيث  الوحيد لهذه 

على خط الفقر هي الزوجة احلا�سنة 

زينب يف الداخل، وما بني اخلطني من 

�سارخة،  مفارقة  يثري  وتالحم  تداخل 

يكون  اأن  يعقل  اأو  ي�سح  كيف  اإذ 

املدافع عن اأر�سه ووطنه وهويته وهو 

م�ستغل وم�سطهد يف الداخل؟

فينطلق  الوطني  ال�سعيد  اأما على 

الكاتب من اأ�سطورة االأر�س املقد�سة، 

من  يخرجها  اإذ  ال�سخرة،  بوؤرة  من 

اإىل  املثايل  االأ�سطوري/  اإطارها 

واقعها املادي مثلما يتداعى يف ذاكرة 

مقد�سة  عني  )هي  ووعيه:  البطل 

تبكي حزناً على عذراء لقيت م�سرياً 

وتداخلت يف قلبي �سخور يف  موؤملاً.. 

الوطن ومن الوطن �سخور تبكي حزن 

االإن�سان، و�سخور حتميه وتدافع عنه، 

يخل�سها  اأن  به  ت�ستجري  و�سخور 

�سالبة  من  و�سخور  املغت�سبني،  من 

وتبعث  راأفة  وتذوب  عاطفة  تتلهف 

تتما�سك  و�سخور  وال�سجاعة،  االأمل 

و�سماء  االأر�س.  اأكينة  يف  اأجزاوؤها 

اإن�سان  عند  احلياة  قيمة  واأجواء، 

باجل�سد.  الروح  ارتباط  بها  ارتبط 

تداخلت اأمي و�سخرة اجلوالن احلبيبة، 

معلوال(. و�سخرة  احلزينة،   زينب 

روؤية الكاتب  ال�سابق يج�ّسد  املقطع 

وموقفه من االأر�س واالإن�سان والعامل، 

وميزج بني الواقع واالأ�سطورة، ليجعل 

 - فهي  احلا�رش  اأ�سطورة  اجلوالن  من 

والزوجة  واالأم  الرتاب   - منظوره  يف 

ورمز  والنقاء  الطهر  وهي  واالأطفال، 

القدا�سة، وهي املبتداأ واملنتهى.

والرواية التي جت�سد فعل املقاومة يف 

والزنزانة(  )الرجل  هي  املحتل  اجلوالن 

حتكي  اإذ  الدين،  �رشاي  لوهيب 

املن�سورة  �سجن  يف  �سجني  بطولة 

اتخذ  فقد  بالقنيطرة،  الع�سكري 

على  لالنق�سا�س  منطلقاً  ال�سجن 

يف  به  والتنكيل  “االإ�رشائيلي”  العدو 

م�ساهد مثرية قل نظريها، وهي من 

بطلها  واقعية،  ق�سة  املرجع  حيث 

�سالح(  اأبو  )نزيه  ا�سمه  حقيقي 

اإىل  الرواية  هذه  الكاتب  اأهدى  وقد 

البطل واإىل اأهايل اجلوالن ال�سامدين 

يف االأر�س املحتلة.. اإذ متكن من ثقب 

علبة  مبفتاح  ال�سجن  حتت  �رشداب 

اآخرون من  اأبطال  وكان معه  �رشدين، 

اإىل  اإ�سارة  وهذه  ولبنان،  فل�سطني 

على  ي�سفي  الذي  امل�سرتك  الكفاح 

الرواية البعد القومي التحرري، حيث 

الرجال،  �سجن  �سجنان:  هنا  ال�سجن 

عن  الراوي  ويحكي  الوطن..  و�سجن 

ويذكرنا  الب�سع،  التعذيب  اأنواع 

بالتعذيب الذي قيل عنه يف �سجون 

اأن  الكاتب  يفوت  وال  )الغ�ستابو( 

ير�سم �سورة م�رشقة لن�ساء )املجدل( 

)اأم  البطل  زوجة  وبخا�سة  اجلميالت 

لقلة  الوحيد  ابنها  مات  التي  اأكرم( 

اإىل نبل البطل  الدواء، ويلفت الراوي 

العدو  عر�سها  التي  االإغراءات  حيال 

القارئ  ي�ستغرب  وقد  ال�ستمالته، 

علبة  مبفتاح  ال�رشداب  ثقب  حادثة 

االأ�سطورة،  حد  بلغ  والذي  �رشدين 

اإذ  للرواية،  الفني  التجلي  هو  وهذا 

�سنع البطل من هذا احلدث اأ�سطورة 

االإن�سان املقاوم واأ�سطورة االأر�س معاً 

فهو بذلك يجمع بني عنف االأحداث 

وجماليات االأدب.

ومبا�رشة  واقعية  االأكرث  الرواية  اأما 

عن اجلوالن فهي رواية )قناديل الليايل 

املعتمة( لعلي مزعل، حيث االأحداث 

)كفر  الكاتب  قرية  جرت يف  واقعية 

فل�سطني  الأر�س  املتاخمة  حارب( 

املجازي،  عنوانها  من  وهي  املحتلة، 

ت�رشد جانباً من حياة النا�س املقيمني 

وهم  اليومي،  عي�سهم  واإيقاع  فيها 

�سد  امل�سلح  الكفاح  بني  يجمعون 

ا�ستمرار  اأجل  من  والن�سال  العدو 

االقتبا�س  يف  يتجلى  كما  احلياة، 

التايل: )ولئن كانت املناجل تلتمع يف 

الدوام، فهي تلخ�س..  ذاكرتهم على 

انحناءات  مع  تتوحد  اأن  تلبث  ال 

تلخي�س  بنادقهم(..  على  الزناد 

الداليل،  ومغزاها  الرواية  م�سمون 

الدور  املقبو�س  هذا  خالل  من  يبز  اإذ 

القناديل  الرجال/  لهوؤالء  احلقيقي 

والبندقية  املنجل  يحملون  الذين 

ويحر�سون  ال�سنابل  يح�سدون  معاً، 

الوطن بعيونهم ال�ساهرة يف الليايل 

ب�سوت  �رشاحة  ورد  مثلما  املعتمة، 

الظالم  يلف  اأن  يلبث  ال  ثم  البطل: 

قناديل  الرجال  عيون  فتبدو  اأهدابنا، 

يف عتمة الليل.
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ن�سال اأهلنا يف اجلوالن املحتل، و)تاج 

نقف  و�سوف  النحوي،  الأديب  اللوؤلوؤ( 

عند بع�س الروايات التي اأ�رشنا اإليها 

اجلوالن  قلب  من  م�ستوحاة  الأنها 

ومن ميدان احلرب مثل رواية )اخلندق( 

لوليد احلافظ، والتي تعد من الناحية 

ناجحاً  اأمنوذجاً  التكوينية  البنيوية 

والبنية  الروائية،  البنية  بني  للتناظر 

الأدب  مثاالً  ت�سلح  وهي  الع�سكرية، 

احلرب واملقاومة وكذا التوجيه املعنوي 

لقواتنا امل�سلحة، يف هذه الرواية يتم 

الإجناز  رئي�سني  عاملني  على  الرتكيز 

التجاوب  وهما:  القتالية،  املهمة 

والتن�سيق بني عنا�رش الوحدة املقاتلة 

يف  يكمن  والثاين  احلرب،  اأثناء  يف 

الكفاءة القتالية والتقنية واملعنوية، 

وقد جتلت الروح الوطنية بو�سوح يف 

االقتبا�س التايل: “ن�سيت خويف بعدما 

اأنه  جتاوزنا اخلندق، اأما قبله فاعرتفت 

الدبابة  من  لقفزت  يل  �سمح  لو 

ووليت، مل اأت�سور املوت طوال عمري 

موتى  راأيت  اليوم،  ذلك  راأيته  مثلما 

كثريين يف حياتي.. اإال اأنهم بروؤو�سهم 

واأيديهم واأرجلهم، اأما هنا فلم اأر ميتاً 

�سليماً اإال رامي الر�سا�س على العربة 

املدرعة، حتى املدفع امل�ساد للطائرات 

الذي مررنا به، ح�سبته توقف، وعندما 

تهاووا  حتتهم،  �سل�سلة جمعة  رّجت 

ك�سفوة ال�سيجارة”.

ي�ستبطن  داخلي  منولوغ  هنا  املثال 

فيها  يعتمل  وما  ال�سخ�سية  داخل 

من هواج�س وانفعاالت جت�ّسد موقف 

احلرب  جتاه  الروائية  ال�سخ�سية 

الفعلية؛ فهي بالتاأكيد مل تكن هزمية 

مواجهة حقيقية  بل هي  تخاذالً،  اأو 

وتفان و�سمود يف امليدان اأنتجت ثمارها 

النتيجة. كانت  مهما   النا�سجة، 

اجلبهة  على  تركز  التي  الرواية  اأما 

متوازٍ  نحو  على  واخلارجية  الداخلية 

ومتالحم فهي رواية )�سخرة اجلوالن( 

التي تدور اأحداثها على جبهة اجلوالن 

حرب  اإثر  اال�ستنزاف  حرب  اأثناء  يف 

االحتياطي  بطلها  مبا�رشة،  ت�رشين 

ينتمي  الذي  امل�سعود  املقاتل حممد 

اإىل الفئات االجتماعية الفقرية، ترك 

واأوالد  زوجة  من  موؤلفة  اأ�رشة  وراءه 

العوز  القرى بحوران، تعاين  اإحدى  يف 

التاجر  املقابل  ويف  واحلرمان،  والبوؤ�س 

ح�سني،  اأحمد  وامل�ستغل  اجل�سع 

جمتمع  يف  واالأحرار  االأخيار  وهناك 

املقاوم  بني  التايل  احلوار  نقراأ  القرية، 

مثل  تقويل  ال  زينب..  يا  )ال  وزوجته: 

هذا الكالم.. اأنا راجع اإليكم.. اأنا رجل 

على احلدود، هذا �سحيح، ولكن قلبي 

ولكنك  الرتاب..  هو  الرتاب  معكم.. 

اليدين..  فارغ  �ستاأتي  اأنك  �ستعرف 

اإن  واأنك  ذلك..  يف  لك  حيلة  ال  واأنه 

ننتظرك  �ستجدنا  بال�سالمة  عدت 

واآماٍل  مفتوحة  واأفواهٍ  فارغة  باأيٍد 

ك�سرية.

هذا احلوار الر�سيق ي�سور كابو�س الفقر 

الذي يهدد بنية االأ�رشة، حيث الواقف 

واملعيل  الزوج  هو  النار  خط  على 

الواقفة  االأ�رشة، وحيث  الوحيد لهذه 

على خط الفقر هي الزوجة احلا�سنة 

زينب يف الداخل، وما بني اخلطني من 

�سارخة،  مفارقة  يثري  وتالحم  تداخل 

يكون  اأن  يعقل  اأو  ي�سح  كيف  اإذ 

املدافع عن اأر�سه ووطنه وهويته وهو 

م�ستغل وم�سطهد يف الداخل؟

فينطلق  الوطني  ال�سعيد  اأما على 

الكاتب من اأ�سطورة االأر�س املقد�سة، 

من  يخرجها  اإذ  ال�سخرة،  بوؤرة  من 

اإىل  املثايل  االأ�سطوري/  اإطارها 

واقعها املادي مثلما يتداعى يف ذاكرة 

مقد�سة  عني  )هي  ووعيه:  البطل 

تبكي حزناً على عذراء لقيت م�سرياً 

وتداخلت يف قلبي �سخور يف  موؤملاً.. 

الوطن ومن الوطن �سخور تبكي حزن 

االإن�سان، و�سخور حتميه وتدافع عنه، 

يخل�سها  اأن  به  ت�ستجري  و�سخور 

�سالبة  من  و�سخور  املغت�سبني،  من 

وتبعث  راأفة  وتذوب  عاطفة  تتلهف 

تتما�سك  و�سخور  وال�سجاعة،  االأمل 

و�سماء  االأر�س.  اأكينة  يف  اأجزاوؤها 

اإن�سان  عند  احلياة  قيمة  واأجواء، 

باجل�سد.  الروح  ارتباط  بها  ارتبط 

تداخلت اأمي و�سخرة اجلوالن احلبيبة، 

معلوال(. و�سخرة  احلزينة،   زينب 

روؤية الكاتب  ال�سابق يج�ّسد  املقطع 

وموقفه من االأر�س واالإن�سان والعامل، 

وميزج بني الواقع واالأ�سطورة، ليجعل 

 - فهي  احلا�رش  اأ�سطورة  اجلوالن  من 

والزوجة  واالأم  الرتاب   - منظوره  يف 

ورمز  والنقاء  الطهر  وهي  واالأطفال، 

القدا�سة، وهي املبتداأ واملنتهى.

والرواية التي جت�سد فعل املقاومة يف 

والزنزانة(  )الرجل  هي  املحتل  اجلوالن 

حتكي  اإذ  الدين،  �رشاي  لوهيب 

املن�سورة  �سجن  يف  �سجني  بطولة 

اتخذ  فقد  بالقنيطرة،  الع�سكري 

على  لالنق�سا�س  منطلقاً  ال�سجن 

يف  به  والتنكيل  “االإ�رشائيلي”  العدو 

م�ساهد مثرية قل نظريها، وهي من 

بطلها  واقعية،  ق�سة  املرجع  حيث 

�سالح(  اأبو  )نزيه  ا�سمه  حقيقي 

اإىل  الرواية  هذه  الكاتب  اأهدى  وقد 

البطل واإىل اأهايل اجلوالن ال�سامدين 

يف االأر�س املحتلة.. اإذ متكن من ثقب 

علبة  مبفتاح  ال�سجن  حتت  �رشداب 

اآخرون من  اأبطال  وكان معه  �رشدين، 

اإىل  اإ�سارة  وهذه  ولبنان،  فل�سطني 

على  ي�سفي  الذي  امل�سرتك  الكفاح 

الرواية البعد القومي التحرري، حيث 

الرجال،  �سجن  �سجنان:  هنا  ال�سجن 

عن  الراوي  ويحكي  الوطن..  و�سجن 

ويذكرنا  الب�سع،  التعذيب  اأنواع 

بالتعذيب الذي قيل عنه يف �سجون 

اأن  الكاتب  يفوت  وال  )الغ�ستابو( 

ير�سم �سورة م�رشقة لن�ساء )املجدل( 

)اأم  البطل  زوجة  وبخا�سة  اجلميالت 

لقلة  الوحيد  ابنها  مات  التي  اأكرم( 

اإىل نبل البطل  الدواء، ويلفت الراوي 

العدو  عر�سها  التي  االإغراءات  حيال 

القارئ  ي�ستغرب  وقد  ال�ستمالته، 

علبة  مبفتاح  ال�رشداب  ثقب  حادثة 

االأ�سطورة،  حد  بلغ  والذي  �رشدين 

اإذ  للرواية،  الفني  التجلي  هو  وهذا 

�سنع البطل من هذا احلدث اأ�سطورة 

االإن�سان املقاوم واأ�سطورة االأر�س معاً 

فهو بذلك يجمع بني عنف االأحداث 

وجماليات االأدب.

ومبا�رشة  واقعية  االأكرث  الرواية  اأما 

عن اجلوالن فهي رواية )قناديل الليايل 

املعتمة( لعلي مزعل، حيث االأحداث 

)كفر  الكاتب  قرية  جرت يف  واقعية 

فل�سطني  الأر�س  املتاخمة  حارب( 

املجازي،  عنوانها  من  وهي  املحتلة، 

ت�رشد جانباً من حياة النا�س املقيمني 

وهم  اليومي،  عي�سهم  واإيقاع  فيها 

�سد  امل�سلح  الكفاح  بني  يجمعون 

ا�ستمرار  اأجل  من  والن�سال  العدو 

االقتبا�س  يف  يتجلى  كما  احلياة، 

التايل: )ولئن كانت املناجل تلتمع يف 

الدوام، فهي تلخ�س..  ذاكرتهم على 

انحناءات  مع  تتوحد  اأن  تلبث  ال 

تلخي�س  بنادقهم(..  على  الزناد 

الداليل،  ومغزاها  الرواية  م�سمون 

الدور  املقبو�س  هذا  خالل  من  يبز  اإذ 

القناديل  الرجال/  لهوؤالء  احلقيقي 

والبندقية  املنجل  يحملون  الذين 

ويحر�سون  ال�سنابل  يح�سدون  معاً، 

الوطن بعيونهم ال�ساهرة يف الليايل 

ب�سوت  �رشاحة  ورد  مثلما  املعتمة، 

الظالم  يلف  اأن  يلبث  ال  ثم  البطل: 

قناديل  الرجال  عيون  فتبدو  اأهدابنا، 

يف عتمة الليل.
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حقيقي،  الرواية  يف  املكان 

فها  واقعية،  الروائية  وال�سخ�سيات 

هو عو�س امل�سعود الذي عا�س يف هذه 

يقول:  واأبوه  جده  عا�س  كما  القرية 

ودماء  االأر�س،  هذه  من  اأكتايف  )حلم 

�رشاييني من مائها، اأنا ال اأ�ستطيع اأن 

اأمالأ حفنتي ماء النبع الذي يحتفظ 

ب�سورة وجهي..(!.

هذه العالقة بني ال�سخ�سية واملكان 

ال يدرك قيمتها اإال من �سكن املكان 

وانعجن يف طينته، فعك�س حميطه 

لوناً وطبعاً ومنط حياة.

لي�س  مزعل(  )علي  رواية  يف  واملكان 

ماأوى، واإمنا هو ذاكرة وتاريخ خمزن باإرث 

االأجداد واالأ�سالف، حيث القرية غنية 

ترجع  التي  واالأوابد  القدمية  باالآثار 

الروائي  ويبدو  عريقة،  ح�سارات  اإىل 

كاأنه  للموجودات  اجلمايل  يف و�سفه 

البعد  من  ينتقل  اإذ  حمرتف،  م�سور 

احلركي  البعد  اإىل  لالأ�سياء  الثابت 

واالإدماج  االإيقاع  يف  مثري  نحو  على 

بني اجلهات واالأمداء، واالأماكن، وهذا 

بطبيعة  الكاتب  معرفة  على  يدل 

التفا�سيل،  باأدق  ومفرداته  املكان 

باملكان  ومتاهياً  االأكرث عمقاً  والداللة 

الذي  للمكان  احلية  بالذاكرة  تتمثل 

يف  تغلغل  وقد  الكاتب،  عنه  نزح 

وجدانه فحمله بني �سلوعه كاأيقونة 

مقد�سة ال تبلى مع الزمن: )فمن قال: 

اإن الكبار ميوتون، واإن ال�سغار ين�سون.. 

اأمل يخطر له اأن ذاكرة النا�س تتوالد 

كما االأجنة يف االأرحام؟(.

فذاكرة املكان هي اأم�سى �سالح يف 

الروائي  يوؤكده  ما  وهذا  العدو،  وجه 

الذي يعب عن تعلقه باالأر�س والوطن، 

وتذكريه بقيمة املكان املادية والثقافية 

املثلى  والروحية، كما يعب عن غايته 

احلا�رش  اجليل  اإىل  املكان  تو�سيل  يف 

الواقع  وحقيقة  القادمة  واالأجيال 

النزوح  قبل  االأهايل  يتقا�سمه  الذي 

م�سدودين  االأبناء  يظل  كي  وبعده، 

وتبقى  ربوعها،  اإىل  الذاكرة  باأوتار 

واال�ستعداد  للنهو�س  متوثبة  الروح 

اجلوالن  ا�ستعادة  اأجل  من  للمقاومة 

اإىل الوطن االأم.

وال تخلو الرواية من االإ�سارات التاريخية 

التي  القتالية  املعارك  اإىل  القريبة 

ن�سبت بني قواتنا امل�سلحة ورديفتها 

الوطني  واحلر�س  ال�سعبية  املقاومة 

والنريب،   ،1960 التوافيق  معركة  يف 

الذاكرة  يف  حمفورة  زالت  ما  والتي 

ال�سعبية.

وما زال اأحد اأبطالها حا�رشاً يف هذه 

الذي  الوح�س،  �سامل  وهو  الرواية 

وله  يحتذى،  وطنياً  اأمنوذجاً  اأ�سبح 

التي  ال�سعبية  االأغاين  يف  ح�سور 

ترددها الن�ساء وال�سباب على ال�سواء، 

لالأغنية  الفني  التوظيف  هذا  ولعل 

والطقو�س  واالأدعية  ال�سعبي  واملثل 

املكان  على  ي�سفي  االجتماعية، 

 اجلوالين النكهة املحلية واخل�سو�سية.

تف�سح  اأطروحتها  يف  والرواية 

وتعّري  االأمة  من  ال�سلبية  الفئة 

قبل  بالهزمية  ينذر  الذي  الواقع 

االإعالم  و�سائل  تنتقد  كما  وقوعها، 

التعتيم  عمليات  ميار�س  الذي 

املتلقني. لت�سليل  احلقائق   على 

)جوالن..  وجوخ  ع�سام  رواية  اأما 

عنوانها  من  فهي  الكبري(،  اأملي  يا 

بالقيم  وحافلة  بالوجدان،  ناب�سة 

من  اجلوالن  تتناول  واالأخالق،  واملثل 

مكان،  اأي  على  ي�سمو  ذاتي  منظور 

اأ�سوات  تنطلق  عالية  نبة  ويف 

االنتظار  �سحنها  وقد  ال�سخ�سيات 

العودة  حتى  وجمالدة  �سباً  الطويل 

حلماً  الرواية  هذه  يف  اجلوالن  وتبدو 

اأعباء  من  الرغم  على  املنال،  قريب 

تبدو  كما  اليومية،  وهمومها  احلياة 

امل�ستهى،  والفردو�س  الوحيد  املالذ 

االأول  اأبنائها  مالذ  اجلوالنية..  )القرية 

واالأخري كما جاء ب�سوت الراوي: عزيزة 

كاملهجة.. نقطة ارتكاز حياتنا كنياط 

القلب(.

الرواية  يف  اجلوالن  تنعك�س  وهكذا 

ال�سورية انعكا�ساً دينامياً متموجاً ذا 

دالالت متعددة وخمتلفة وفق منظور 

جزءاً  تبدو  فهي  وروؤاهم،  الروائيني 

ملتحماً بال�سخ�سية واحلدث والزمان، 

مل  عذراء  طاهرة  تظهر  اأخرى  ومرة 

احلاالت  يف  وهي  املحتلون،  يدن�سها 

كلها تبقى يف مرايا الكتاب مقيا�س 

الوطنية واملقاومة يف اأبهى التجليات، 

ولعل ما مييز اجلوالن بو�سفها مكاناً 

االأخرى،  االأماكن  �سائر  عن  حمتالً 

اأنها ف�ساء متعدد االأبعاد والدالالت، 

التي  الروائية  االأعمال  ت�ستطع  مل 

تتمثل  اأن  وروحاً  مو�سوعاً  تناولته 

وجماليته،  وخ�سو�سيته  طبيعته 

وتكت�سف اأ�رشاره وخفاياه بالرغم من 

زال  فما  النظر،  ووجهات  الروؤى  تعدد 

يحتاج اإىل معاينة اأكرث عمقاً و�سموالً 

واإبداعاً ي�سمو على االنفعال والنظرة 

العجلى والو�سف الطويل. 

*عن �سحيفة )اجلوالن(

ثوب عرو�ٍس جوالنيٍة  الثلج يف  بيا�ُس 

نَزَفته  والهمجية،  الغدر  بدِم  خ  لُطرِّ

الذي  البي�ساء،  ال�سالم  حمامُة 

ذبحها مّراٍت ومّراٍت العدو ال�سهيوين 

وال�سالم..  احلمائم  عدو  الغا�سم 

اأوراق  الطاهر ليكتب على  الدم  نزف 

جدران  وعلى  احلجر،  وثنايا  ال�سجر 

وم�سعدة  �سم�س  جمدل  يف  القرى، 

النور  اأن  والغجر،  قنية  وعني  وبقعاتا 

اأزلّية  واأن  الظالم،  رحم  من  �سينبلج 

�سوء  �سيعانق  االأخ�رش  اجلوالن  لون 

ال�سم�س، ولن يبقى معزوالً..

كما  لنا،  َحَكماً  املا�سي  كان  هنا 

وم�ستقبل  وامل�ستقبَل،  احلا�رش  هو 

امل�ستقبل... واإىل االأبد؛ فاآالف ال�سنني 

اجلوالن  ثرى  من  هنا  من  مّرت  التي 

اأمويون  وحتت �سمائه يرافقها العرب 

اأبناء  واأنباط من  واآراميون وكنعانيون 

وجهينة  خلم  اإىل  لت�سل  اإ�سماعيل 

حتكي  غ�سان؛  ق�سور  اإىل  وذبيان... 

هذا  عن  لة  وموؤ�سَّ متوا�سلة  حكايًة 

االمتداد الطبيعي جلبال احلرمون؛ حيث 

الربوع اجلميلة ال تزال هديَة ال�سماء 

م�رشّاً  يزل  مل  فالحنا  وحيث  لالأر�س، 

ليوؤكد  املعطاء،  اأر�سنا  حراثة  على 

وجغرافيتنا  تاريخنا  م�سداقية  لنا 

هذا  رحم  يف  املتعمقة  واإن�سانيتنا 

املتعانقة  فالرايات  واملكان،  الزمان 

معقودة  تزال  ال  للحرية  املتع�سقة 

هنا على اأبواب الن�رش املن�سود قريباً..

وما  االأر�س  بهذه  الطامعون  لكن.. 

اآخرهم  كرثاً؛  كانوا  كنوز  من  فيها 

العدو الغا�سم الذي اقتطع اجلزء من 

اجل�سد،  من  القلب  فاقتطع  الكل، 

حياً،  القلب  هذا-  كل  رغم  ليبقى- 

نا  اأمُّ ولتبقى  اأي�ساً،  حياً  واجل�سد 

منها  تعّلمنا  الذين  نحن  لنا  االأر�س 

حبَّها على طول املدى، واحلر�س على 

�ساخمًة  عليها  واحلفاظ  ر�سائها، 

واثقًة تدعونا يف كل �سباح وع�سية 

اأال نن�سى حقنا املنتَظر..

اجلـوالُن يف القـلــب
مروان ملحم

هناك - عند حدود جمدل �سم�س - 

تلب�س يف كل �سبيحة  عرو�ٌس غاليٌة 

اأمها  اأح�سان  اإىل  زفافها لتعود  ثوب 

ال�سماء، فتعود  �سورية، حتت مباركة 

ها  ترفل بثوب الزهو والفخار.. تنادي اأمَّ

الرمال  �سيدة  يا  االأ�سالك:  من خلف 

والزوابع،  االإع�سار  يهّمك  ال  والتالل 

هنا..  متاأ�سلة  را�سخة  فجذورك 

الهويّة  �سوريَّة  يا  اإليِك  عائدون  واإننا 

�سينهي  اأنه  العدو  ظن  والهوى.. 

هي  كما  اأخطاأ  لكنه  فيك،  احلياة 

رحم  ومن  احلياة  اأنت  الأنك  العادة.. 

الدمار تولدين..

كلمة اأخرية:

امللتقى  اأن   - الكثريين  وراأي   - براأيي 

حول  القلمون  جامعة  َعَقَدته  الذي 

اإىل  ي�سل  املحتل  ال�سوري  اجلوالن 

ت�ستحقُّ  االأخالقي  النبل  من  درجة 

عليه..  للقيرِّمني  احرتاماً  الُقبَّعة  رفع 

ح�ّساً  هناك  اأن  يعني  عقده  فمجرَّد 

وطنياً عالياً يكمن يف قلٍب يخفق حباً 

الغايل..  جوالننا  و�سماء  لرثى  وحنيناً 

كما اأن هناك ل�ساناً ال يبح يردرِّد:

اإذا ال�سعُب يوماً اأراد احلياة  

فال بّد اأن ي�ستجيب الَقَدر

وال بّد لّليل اأن ينجلي   

وال بّد للقيد اأن ينك�رش

مشاركات               
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حقيقي،  الرواية  يف  املكان 

فها  واقعية،  الروائية  وال�سخ�سيات 

هو عو�س امل�سعود الذي عا�س يف هذه 

يقول:  واأبوه  جده  عا�س  كما  القرية 

ودماء  االأر�س،  هذه  من  اأكتايف  )حلم 

�رشاييني من مائها، اأنا ال اأ�ستطيع اأن 

اأمالأ حفنتي ماء النبع الذي يحتفظ 

ب�سورة وجهي..(!.

هذه العالقة بني ال�سخ�سية واملكان 

ال يدرك قيمتها اإال من �سكن املكان 

وانعجن يف طينته، فعك�س حميطه 

لوناً وطبعاً ومنط حياة.

لي�س  مزعل(  )علي  رواية  يف  واملكان 

ماأوى، واإمنا هو ذاكرة وتاريخ خمزن باإرث 

االأجداد واالأ�سالف، حيث القرية غنية 

ترجع  التي  واالأوابد  القدمية  باالآثار 

الروائي  ويبدو  عريقة،  ح�سارات  اإىل 

كاأنه  للموجودات  اجلمايل  يف و�سفه 

البعد  من  ينتقل  اإذ  حمرتف،  م�سور 

احلركي  البعد  اإىل  لالأ�سياء  الثابت 

واالإدماج  االإيقاع  يف  مثري  نحو  على 

بني اجلهات واالأمداء، واالأماكن، وهذا 

بطبيعة  الكاتب  معرفة  على  يدل 

التفا�سيل،  باأدق  ومفرداته  املكان 

باملكان  ومتاهياً  االأكرث عمقاً  والداللة 

الذي  للمكان  احلية  بالذاكرة  تتمثل 

يف  تغلغل  وقد  الكاتب،  عنه  نزح 

وجدانه فحمله بني �سلوعه كاأيقونة 

مقد�سة ال تبلى مع الزمن: )فمن قال: 

اإن الكبار ميوتون، واإن ال�سغار ين�سون.. 

اأمل يخطر له اأن ذاكرة النا�س تتوالد 

كما االأجنة يف االأرحام؟(.

فذاكرة املكان هي اأم�سى �سالح يف 

الروائي  يوؤكده  ما  وهذا  العدو،  وجه 

الذي يعب عن تعلقه باالأر�س والوطن، 

وتذكريه بقيمة املكان املادية والثقافية 

املثلى  والروحية، كما يعب عن غايته 

احلا�رش  اجليل  اإىل  املكان  تو�سيل  يف 

الواقع  وحقيقة  القادمة  واالأجيال 

النزوح  قبل  االأهايل  يتقا�سمه  الذي 

م�سدودين  االأبناء  يظل  كي  وبعده، 

وتبقى  ربوعها،  اإىل  الذاكرة  باأوتار 

واال�ستعداد  للنهو�س  متوثبة  الروح 

اجلوالن  ا�ستعادة  اأجل  من  للمقاومة 

اإىل الوطن االأم.

وال تخلو الرواية من االإ�سارات التاريخية 

التي  القتالية  املعارك  اإىل  القريبة 

ن�سبت بني قواتنا امل�سلحة ورديفتها 

الوطني  واحلر�س  ال�سعبية  املقاومة 

والنريب،   ،1960 التوافيق  معركة  يف 

الذاكرة  يف  حمفورة  زالت  ما  والتي 

ال�سعبية.

وما زال اأحد اأبطالها حا�رشاً يف هذه 

الذي  الوح�س،  �سامل  وهو  الرواية 

وله  يحتذى،  وطنياً  اأمنوذجاً  اأ�سبح 

التي  ال�سعبية  االأغاين  يف  ح�سور 

ترددها الن�ساء وال�سباب على ال�سواء، 

لالأغنية  الفني  التوظيف  هذا  ولعل 

والطقو�س  واالأدعية  ال�سعبي  واملثل 

املكان  على  ي�سفي  االجتماعية، 

 اجلوالين النكهة املحلية واخل�سو�سية.

تف�سح  اأطروحتها  يف  والرواية 

وتعّري  االأمة  من  ال�سلبية  الفئة 

قبل  بالهزمية  ينذر  الذي  الواقع 

االإعالم  و�سائل  تنتقد  كما  وقوعها، 

التعتيم  عمليات  ميار�س  الذي 

املتلقني. لت�سليل  احلقائق   على 

)جوالن..  وجوخ  ع�سام  رواية  اأما 

عنوانها  من  فهي  الكبري(،  اأملي  يا 

بالقيم  وحافلة  بالوجدان،  ناب�سة 

من  اجلوالن  تتناول  واالأخالق،  واملثل 

مكان،  اأي  على  ي�سمو  ذاتي  منظور 

اأ�سوات  تنطلق  عالية  نبة  ويف 

االنتظار  �سحنها  وقد  ال�سخ�سيات 

العودة  حتى  وجمالدة  �سباً  الطويل 

حلماً  الرواية  هذه  يف  اجلوالن  وتبدو 

اأعباء  من  الرغم  على  املنال،  قريب 

تبدو  كما  اليومية،  وهمومها  احلياة 

امل�ستهى،  والفردو�س  الوحيد  املالذ 

االأول  اأبنائها  مالذ  اجلوالنية..  )القرية 

واالأخري كما جاء ب�سوت الراوي: عزيزة 

كاملهجة.. نقطة ارتكاز حياتنا كنياط 

القلب(.

الرواية  يف  اجلوالن  تنعك�س  وهكذا 

ال�سورية انعكا�ساً دينامياً متموجاً ذا 

دالالت متعددة وخمتلفة وفق منظور 

جزءاً  تبدو  فهي  وروؤاهم،  الروائيني 

ملتحماً بال�سخ�سية واحلدث والزمان، 

مل  عذراء  طاهرة  تظهر  اأخرى  ومرة 

احلاالت  يف  وهي  املحتلون،  يدن�سها 

كلها تبقى يف مرايا الكتاب مقيا�س 

الوطنية واملقاومة يف اأبهى التجليات، 

ولعل ما مييز اجلوالن بو�سفها مكاناً 

االأخرى،  االأماكن  �سائر  عن  حمتالً 

اأنها ف�ساء متعدد االأبعاد والدالالت، 

التي  الروائية  االأعمال  ت�ستطع  مل 

تتمثل  اأن  وروحاً  مو�سوعاً  تناولته 

وجماليته،  وخ�سو�سيته  طبيعته 

وتكت�سف اأ�رشاره وخفاياه بالرغم من 

زال  فما  النظر،  ووجهات  الروؤى  تعدد 

يحتاج اإىل معاينة اأكرث عمقاً و�سموالً 

واإبداعاً ي�سمو على االنفعال والنظرة 

العجلى والو�سف الطويل. 

*عن �سحيفة )اجلوالن(

ثوب عرو�ٍس جوالنيٍة  الثلج يف  بيا�ُس 

نَزَفته  والهمجية،  الغدر  بدِم  خ  لُطرِّ

الذي  البي�ساء،  ال�سالم  حمامُة 

ذبحها مّراٍت ومّراٍت العدو ال�سهيوين 

وال�سالم..  احلمائم  عدو  الغا�سم 

اأوراق  الطاهر ليكتب على  الدم  نزف 

جدران  وعلى  احلجر،  وثنايا  ال�سجر 

وم�سعدة  �سم�س  جمدل  يف  القرى، 

النور  اأن  والغجر،  قنية  وعني  وبقعاتا 

اأزلّية  واأن  الظالم،  رحم  من  �سينبلج 

�سوء  �سيعانق  االأخ�رش  اجلوالن  لون 

ال�سم�س، ولن يبقى معزوالً..

كما  لنا،  َحَكماً  املا�سي  كان  هنا 

وم�ستقبل  وامل�ستقبَل،  احلا�رش  هو 

امل�ستقبل... واإىل االأبد؛ فاآالف ال�سنني 

اجلوالن  ثرى  من  هنا  من  مّرت  التي 

اأمويون  وحتت �سمائه يرافقها العرب 

اأبناء  واأنباط من  واآراميون وكنعانيون 

وجهينة  خلم  اإىل  لت�سل  اإ�سماعيل 

حتكي  غ�سان؛  ق�سور  اإىل  وذبيان... 

هذا  عن  لة  وموؤ�سَّ متوا�سلة  حكايًة 

االمتداد الطبيعي جلبال احلرمون؛ حيث 

الربوع اجلميلة ال تزال هديَة ال�سماء 

م�رشّاً  يزل  مل  فالحنا  وحيث  لالأر�س، 

ليوؤكد  املعطاء،  اأر�سنا  حراثة  على 

وجغرافيتنا  تاريخنا  م�سداقية  لنا 

هذا  رحم  يف  املتعمقة  واإن�سانيتنا 

املتعانقة  فالرايات  واملكان،  الزمان 

معقودة  تزال  ال  للحرية  املتع�سقة 

هنا على اأبواب الن�رش املن�سود قريباً..

وما  االأر�س  بهذه  الطامعون  لكن.. 

اآخرهم  كرثاً؛  كانوا  كنوز  من  فيها 

العدو الغا�سم الذي اقتطع اجلزء من 

اجل�سد،  من  القلب  فاقتطع  الكل، 

حياً،  القلب  هذا-  كل  رغم  ليبقى- 

نا  اأمُّ ولتبقى  اأي�ساً،  حياً  واجل�سد 

منها  تعّلمنا  الذين  نحن  لنا  االأر�س 

حبَّها على طول املدى، واحلر�س على 

�ساخمًة  عليها  واحلفاظ  ر�سائها، 

واثقًة تدعونا يف كل �سباح وع�سية 

اأال نن�سى حقنا املنتَظر..

اجلـوالُن يف القـلــب
مروان ملحم

هناك - عند حدود جمدل �سم�س - 

تلب�س يف كل �سبيحة  عرو�ٌس غاليٌة 

اأمها  اأح�سان  اإىل  زفافها لتعود  ثوب 

ال�سماء، فتعود  �سورية، حتت مباركة 

ها  ترفل بثوب الزهو والفخار.. تنادي اأمَّ

الرمال  �سيدة  يا  االأ�سالك:  من خلف 

والزوابع،  االإع�سار  يهّمك  ال  والتالل 

هنا..  متاأ�سلة  را�سخة  فجذورك 

الهويّة  �سوريَّة  يا  اإليِك  عائدون  واإننا 

�سينهي  اأنه  العدو  ظن  والهوى.. 

هي  كما  اأخطاأ  لكنه  فيك،  احلياة 

رحم  ومن  احلياة  اأنت  الأنك  العادة.. 

الدمار تولدين..

كلمة اأخرية:

امللتقى  اأن   - الكثريين  وراأي   - براأيي 

حول  القلمون  جامعة  َعَقَدته  الذي 

اإىل  ي�سل  املحتل  ال�سوري  اجلوالن 

ت�ستحقُّ  االأخالقي  النبل  من  درجة 

عليه..  للقيرِّمني  احرتاماً  الُقبَّعة  رفع 

ح�ّساً  هناك  اأن  يعني  عقده  فمجرَّد 

وطنياً عالياً يكمن يف قلٍب يخفق حباً 

الغايل..  جوالننا  و�سماء  لرثى  وحنيناً 

كما اأن هناك ل�ساناً ال يبح يردرِّد:

اإذا ال�سعُب يوماً اأراد احلياة  

فال بّد اأن ي�ستجيب الَقَدر

وال بّد لّليل اأن ينجلي   

وال بّد للقيد اأن ينك�رش

مشاركات               
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مشاركات               مشاركات               

�ضور من اجلوالن
طه ال�سعدي 

 معيد يف كلية االأعمال واالإدارة

ال�سابع  قبل  اجلوالن  عن  اأعلمه  ما 

من �سهر كانون االأول من عام 2009 

فريداً  جغرافياً  موقعاً  كونه  يعدو  ال 

عليها،  وي�رشف  ال�سام  بالد  يتو�سط 

وخ�سوبة  طبيعته،  بتنوع  يتمتع 

ما  هذا  مياهه..  وغنى  اأرا�سيه، 

وع�سكرياً  ا�سرتاتيجياً  موقعاً  جعله 

ع�رش  حتى يف  جتاوزه  ميكن  ال  مهماً 

التقنيات احلربية والع�سكرية احلديثة 

احتله  جغرافياً  موقعاً  واملتطورة، 

من  واقتطعه  ال�سهيوين  العدو 

وطني احلبيب.

بعد زيارتي للمعر�س املرافق للملتقى 

ال�سوري،  العربي  احلواري حول اجلوالن 

الذي اأقيم يف رحاب جامعة القلمون 

لـ  املوافق  االإثنني  يوم  اخلا�سة 

7/12/2009، اأدركت اأن كل ما اأعرفه 
عن اجلوالن ال ي�سكل اإال جزءاً ب�سيطاً 

جداً من ال�سورة الكاملة، اأدركت اأنه 

اإنه جنة من  لي�س جمرد تراب حمتل، 

هذا  بها،  الله  خ�سنا  االأر�س  جنان 

اأول ما تبادر اإىل ذهني من اأول �سورة 

�ساهدتها يف هذا املعر�س، ومع جمال 

ال�سور �سعرت باالأمل واحل�رشة اأن اأرى 

قبل  من  يغت�سب  اجلمال  هذا  كل 

من  مراأى  على  ال�سهاينة  املحتلني 

العامل ومباركة البع�س و�سمت من 

البع�س االآخر. 

ورغم جمال ال�سور اإال اأين ا�ستطعت 

من  ثناياها  يف  تخفيه  ما  اأرى  اأن 

ح�سن  من  اختطف  �سعب  حكاية 

اأمه و عا�س عقوداً حتت ظلم خاطف 

�سلبه كل �سيء؛ االأر�س والرتاث واملياه 

واملمتلكات، اإال اأنه مل ي�ستطع �سلبه 

انتماءه وتاريخه فبقي �سعباً �سامداً 

اأو  »الوطن  الوحيد  �سعاره  مقاوماً 

املوت«.

الدمار  بحجم  ال�سور  اإحدى  ذكرتني 

بال�سغار  حلق  الذي  والظلم  والقتل 

الب�رش،  قبل  وباحلجر  الكبار،  قبل 

فقدن  اللواتي  باالأمهات  ذكرتني 

اأو اأ�رشى  فلذات اأكبادهن اإما �سهداء 

اأنهن قدمنهم فداء  الوحيد  عزاوؤهن 

لالأر�س والوطن.

مع اآخر �سورة اأيقنت مِلَ هذا ال�سعب 

ال�سورية  هويته  ا�ستبدال  يرف�س 

بغريها؛ فهو موؤمن باأن الَعلَم ال�سوري 

ال بد واأن يرفرف يوماً ما على كامل 

اإخواننا  هم  هوؤالء  احلبيب.  جوالننا 

اجلوالنيون؛ يف الداخل �سامدون، ويف 

متم�سكون  بالعودة..  حاملون  اخلارج 

باالأر�س والهوية.

اأجد  �سورة مل  اآخر  �ساهدت  اأن  بعد 

اأول  اأمام  فاأقف  اأعود  واأنا  اإال  نف�سي 

�سورة راأيتها يف املعر�س لتبداأ ق�ستي 

ولكن  جديد  من  ال�سور  هذه  مع 

م�ستذكراً هذه املرة ق�سيدة ال�ساعر 

القلموين الكبري الراحل زكي قن�سل 

)*( يف رائعته »اجلوالنية« التي يقول 

فيها:

اجللـد قبــة  وانطــح  باأنفك  لالأبـــــــدا�ســمخ  احلــق  ويـوم  يـوم    للبُطـل 

دمنا يف  احلقد  ثار  �سهيون  جلـد   يافرع  من  ا�ستنفدت  ما  عواقب    فاحذر 

�سائغــة اجلـوالن  لقمــة  حت�سنب  مـزدردال  اأح�ســاء  مّزقـت  لقمــٍة    كـــم 

مبحنتـــه حــزيران  يعــود  لــن  اجلـــددال  اأيامنـــا  مــن  حمونــاه    اإنـــا 

يحملني ال�سم�س  عم  بنت  يا  يتقــدي   جوالن  اطفئــه  مــا  لوجهــك    �ســوق 

غدي وابتنيت  طفالً  اأم�س  خلــديح�سنتني  ومن  قلبي  من  اأحموك    فكيف 

الثـــرى هـذا  مـن  �سبين  كــل  ج�سدفـي  من  �سلوان  اأو  ال�سهادة  من    عبق 

عمري  من  الريان  ظلك  يف  رغـدق�سيت  ويف  �سفو  يف  العمر  هو    حوالً 

اأرخ�ســه ل�ست  ذخر  ترابك  يف  نـــدييل  كالرجاء  وما�س  افرتقنا    مهما 

قافيـــــة غنيــت  مــا  عيونــك  بلـــــدلوال  اإلــى  بلـــــد  مـن  تنّقلــت    وال 

يقظتــــه اأنت  جميــل  حلــم  والكبـــديبـرود  القلـب  بني  الدرب  اأقرب    ما 

جرحكم اجلوالن  ربى  يف  اإخوتي  الكمــد   يا  �سدري  من  وزفرتكم    جرحي 

�ســاألفظه مــاء  فمــي  فــي  اأمتــي  ومعتقــدييا  قولـي  عـن  الغ�س  اأبعـد    ما 

قـــــــــدروا واإن  اأذالء  والوتــِدالغا�ســبون  احلق  عــدّو  بيـن  الفــرق    ما 

قدمـــي ميمت  اأنّــى  العروبـــة  وم�ســـــتنديدار  اأهلــي  و�ســكانها    داري 

منزلــة العليــاء  فـي  تبغني  كنت  احتـــدياإن  اأمتــي  يا  احتـــدي  اأمتــي    يا 

فماذا اأقول فيك يا جوالن اأكرث من ذلك ؟

)*( ولد ال�ساعر العربي ال�سوري زكي قن�سل يف املغرتب باالأرجنتني �سنة 1916 وانتقل اإىل »يبود« موطنه االأ�سلي عام 

1922م، ثم التحق باأخيه ال�ساعر اليا�س قن�سل يف املغرتب عام 1929 حيث بداأت حياة ال�سقاء والعمل واجلهد املتوا�سل، 
فعمل بائعاً للخردوات، ومعاون خّباز، وخادماً يف مطعم، اإىل اأن عمل �سنة 1935 يف اإدارة »اجلريدة ال�سورية اللبنانية« التي 

ما لبث اأن تركها ليعود اإىل عمله يف التجارة.  ويف اأثناء م�سريته االإبداعية نال ال�ساعر عدة جوائز منها: جائزة ابن زيدون 

يف املعهد االإ�سباين العربي للثقافة يف مدريد، وجائزة جبان العاملية. ولل�ساعر ق�سائد ترجمت اإىل االإ�سبانية.



 �ص 39 جملة قلمmoon العدد 16

مشاركات               مشاركات               

�ضور من اجلوالن
طه ال�سعدي 

 معيد يف كلية االأعمال واالإدارة

ال�سابع  قبل  اجلوالن  عن  اأعلمه  ما 

من �سهر كانون االأول من عام 2009 

فريداً  جغرافياً  موقعاً  كونه  يعدو  ال 

عليها،  وي�رشف  ال�سام  بالد  يتو�سط 

وخ�سوبة  طبيعته،  بتنوع  يتمتع 

ما  هذا  مياهه..  وغنى  اأرا�سيه، 

وع�سكرياً  ا�سرتاتيجياً  موقعاً  جعله 

ع�رش  حتى يف  جتاوزه  ميكن  ال  مهماً 

التقنيات احلربية والع�سكرية احلديثة 

احتله  جغرافياً  موقعاً  واملتطورة، 

من  واقتطعه  ال�سهيوين  العدو 

وطني احلبيب.

بعد زيارتي للمعر�س املرافق للملتقى 

ال�سوري،  العربي  احلواري حول اجلوالن 

الذي اأقيم يف رحاب جامعة القلمون 

لـ  املوافق  االإثنني  يوم  اخلا�سة 

7/12/2009، اأدركت اأن كل ما اأعرفه 
عن اجلوالن ال ي�سكل اإال جزءاً ب�سيطاً 

جداً من ال�سورة الكاملة، اأدركت اأنه 

اإنه جنة من  لي�س جمرد تراب حمتل، 

هذا  بها،  الله  خ�سنا  االأر�س  جنان 

اأول ما تبادر اإىل ذهني من اأول �سورة 

�ساهدتها يف هذا املعر�س، ومع جمال 

ال�سور �سعرت باالأمل واحل�رشة اأن اأرى 

قبل  من  يغت�سب  اجلمال  هذا  كل 

من  مراأى  على  ال�سهاينة  املحتلني 

العامل ومباركة البع�س و�سمت من 

البع�س االآخر. 

ورغم جمال ال�سور اإال اأين ا�ستطعت 

من  ثناياها  يف  تخفيه  ما  اأرى  اأن 

ح�سن  من  اختطف  �سعب  حكاية 

اأمه و عا�س عقوداً حتت ظلم خاطف 

�سلبه كل �سيء؛ االأر�س والرتاث واملياه 

واملمتلكات، اإال اأنه مل ي�ستطع �سلبه 

انتماءه وتاريخه فبقي �سعباً �سامداً 

اأو  »الوطن  الوحيد  �سعاره  مقاوماً 

املوت«.

الدمار  بحجم  ال�سور  اإحدى  ذكرتني 

بال�سغار  حلق  الذي  والظلم  والقتل 

الب�رش،  قبل  وباحلجر  الكبار،  قبل 

فقدن  اللواتي  باالأمهات  ذكرتني 

اأو اأ�رشى  فلذات اأكبادهن اإما �سهداء 

اأنهن قدمنهم فداء  الوحيد  عزاوؤهن 

لالأر�س والوطن.

مع اآخر �سورة اأيقنت مِلَ هذا ال�سعب 

ال�سورية  هويته  ا�ستبدال  يرف�س 

بغريها؛ فهو موؤمن باأن الَعلَم ال�سوري 

ال بد واأن يرفرف يوماً ما على كامل 

اإخواننا  هم  هوؤالء  احلبيب.  جوالننا 

اجلوالنيون؛ يف الداخل �سامدون، ويف 

متم�سكون  بالعودة..  حاملون  اخلارج 

باالأر�س والهوية.

اأجد  �سورة مل  اآخر  �ساهدت  اأن  بعد 

اأول  اأمام  فاأقف  اأعود  واأنا  اإال  نف�سي 

�سورة راأيتها يف املعر�س لتبداأ ق�ستي 

ولكن  جديد  من  ال�سور  هذه  مع 

م�ستذكراً هذه املرة ق�سيدة ال�ساعر 

القلموين الكبري الراحل زكي قن�سل 

)*( يف رائعته »اجلوالنية« التي يقول 

فيها:

اجللـد قبــة  وانطــح  باأنفك  لالأبـــــــدا�ســمخ  احلــق  ويـوم  يـوم    للبُطـل 

دمنا يف  احلقد  ثار  �سهيون  جلـد   يافرع  من  ا�ستنفدت  ما  عواقب    فاحذر 

�سائغــة اجلـوالن  لقمــة  حت�سنب  مـزدردال  اأح�ســاء  مّزقـت  لقمــٍة    كـــم 

مبحنتـــه حــزيران  يعــود  لــن  اجلـــددال  اأيامنـــا  مــن  حمونــاه    اإنـــا 

يحملني ال�سم�س  عم  بنت  يا  يتقــدي   جوالن  اطفئــه  مــا  لوجهــك    �ســوق 

غدي وابتنيت  طفالً  اأم�س  خلــديح�سنتني  ومن  قلبي  من  اأحموك    فكيف 

الثـــرى هـذا  مـن  �سبين  كــل  ج�سدفـي  من  �سلوان  اأو  ال�سهادة  من    عبق 

عمري  من  الريان  ظلك  يف  رغـدق�سيت  ويف  �سفو  يف  العمر  هو    حوالً 

اأرخ�ســه ل�ست  ذخر  ترابك  يف  نـــدييل  كالرجاء  وما�س  افرتقنا    مهما 

قافيـــــة غنيــت  مــا  عيونــك  بلـــــدلوال  اإلــى  بلـــــد  مـن  تنّقلــت    وال 

يقظتــــه اأنت  جميــل  حلــم  والكبـــديبـرود  القلـب  بني  الدرب  اأقرب    ما 

جرحكم اجلوالن  ربى  يف  اإخوتي  الكمــد   يا  �سدري  من  وزفرتكم    جرحي 

�ســاألفظه مــاء  فمــي  فــي  اأمتــي  ومعتقــدييا  قولـي  عـن  الغ�س  اأبعـد    ما 

قـــــــــدروا واإن  اأذالء  والوتــِدالغا�ســبون  احلق  عــدّو  بيـن  الفــرق    ما 

قدمـــي ميمت  اأنّــى  العروبـــة  وم�ســـــتنديدار  اأهلــي  و�ســكانها    داري 

منزلــة العليــاء  فـي  تبغني  كنت  احتـــدياإن  اأمتــي  يا  احتـــدي  اأمتــي    يا 

فماذا اأقول فيك يا جوالن اأكرث من ذلك ؟

)*( ولد ال�ساعر العربي ال�سوري زكي قن�سل يف املغرتب باالأرجنتني �سنة 1916 وانتقل اإىل »يبود« موطنه االأ�سلي عام 

1922م، ثم التحق باأخيه ال�ساعر اليا�س قن�سل يف املغرتب عام 1929 حيث بداأت حياة ال�سقاء والعمل واجلهد املتوا�سل، 
فعمل بائعاً للخردوات، ومعاون خّباز، وخادماً يف مطعم، اإىل اأن عمل �سنة 1935 يف اإدارة »اجلريدة ال�سورية اللبنانية« التي 

ما لبث اأن تركها ليعود اإىل عمله يف التجارة.  ويف اأثناء م�سريته االإبداعية نال ال�ساعر عدة جوائز منها: جائزة ابن زيدون 

يف املعهد االإ�سباين العربي للثقافة يف مدريد، وجائزة جبان العاملية. ولل�ساعر ق�سائد ترجمت اإىل االإ�سبانية.
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يف  جنح  غازياً  اأن  التاريخ  يذكر  مل 

وال  بالقوة،  االآخرين  اأرا�سي  امتالك 

وال  ا�ستثناًء،  اجلوالن  يكون  اأن  ميكن 

يهّم كم من ال�سنوات بقيت االأرا�سي 

حمتلة؛ فاالأمور دائماً بخوامتها، وزمن 

العام  الراأي  خلداع  االإعالم  ا�ستخدام 

مل  واملعلومات  وىّل،  قد  العامل  يف 

حتررت،  بل  املحتل،  لفئة  ملكاً  تعد 

ومن ال�سعب عليه يف الوقت الراهن 

حرب  ذلك  على  دليل  وخري  حجبها، 

االنت�سار  يكن  فلم  لبنان؛  2006 يف 
مدّوياً ع�سكرياً فقط، بل كان انت�ساراً 

لتقنيات املعلومات واحلرب االإعالمية 

امل�سادة.

قرية  اأ�سحى  يقال،  كما  فالعامل، 

القريبة  اأطرافه  ت�سابكت  �سغرية، 

االت�ساالت،  ب�سبكة  والبعيدة 

فيها،  االإنرتنت  ا�ستخدام  وتوا�سل 

واملحمول، وو�سائط االإعالم املختلفة.. 

مليار  من  اأكرث  اأن  حديثاً  نُ�رش  وقد 

من  منهم  باملئة   85 حوايل  اإن�سان، 

�سبكة  ي�ستخدمون  ال�سباب،  فئة 

التي  القوى  من  فاالإعالم  االإنرتنت. 

يجب تنميتها وامتالكها يف ا�ستعادة 

على  ويجب  املحتلة،  االأرا�سي 

املعلومات  ن�رش  �سورية  يف  ال�سباب 

باللغات االأجنبية كافة على ال�سبكة 

لتوفري   Face bookو  ONLINE
�سورية  وعن  اجلوالن،  حول  معلومات 

االأم.. وعلى الرغم من توافر عدد قليل 

اجلوالن والقوة وال�ضباب
د. ه�سام البهاين / كلية طب االأ�سنان

من املواقع، معظمها باللغة العربية 

�رشورة  هناك  اأن  اإال  �رشورية،  وهي 

اأو التحاور  اأخرى  ملّحة الإيجاد مواقع 

يف  اأجنبية  حمطات  اأو  مواقع  مع 

العامل حول اجلوالن، وال بد من مبادرات 

جماعية اأو فردية يقوم طالب اجلامعات 

يف  ال�سوريون  الطالب  اأو  الوطن  يف 

اجلامعات يف العامل ملتابعة ما ين�رش 

حول اجلوالن والت�سدي له باملعلومة 

فالقوة  واملراجع..  باالأرقام  امل�سندة 

امتالكها  ال�سباب  هوؤالء  على  التي 

وقوة  والتعلم،  املعرفة  قوة  هي 

االت�سال  وقوة  التكنولوجيا،  امتالك 

والتوا�سل، وقوة البحث، وقوة املبادرة 

والتخطيط...  االإعداد  وقوة  واملتابعة، 

كل ذلك التزام وواجب يقع على عاتق 

والواعي  واملتحفز  املتعلم  ال�سباب 

مل�ستقبل بلده ووطنه.

وال بد من اال�ستناد يف اإعداد اأي خطة 

امل�ستندة  والبيانات  احلقائق  على 

حا�رشة  اإبقاوؤها  دوماً  يجب  التي 

اأن  ن�سطة يف الفكر وعدم ن�سيانها 

اجلوالن  اأرا�سي  من  مربع  كلم   1500
حمتلة هو اأمر واقع يف الوقت الراهن 

دة..  موؤكَّ حقيقة  هو  وا�سرتجاعها 

هناك عدد من القرارات الدولية التي 

تدعم حق �سورية يف اأرا�سيها كقرار 

جمل�س االأمن رقم 497 يف 17 كانون 

للكيان  اجلوالن  �سم  برف�س  االأول 

القانونية،  االأ�سناد  من  »االإ�رشائيلي« 

كافة  ال�سوري  ال�سعب  وت�سميم 

و�سم  احلقيقة،  هو  ا�سرتجاعه  على 

االأرا�سي وبناء املغت�سبات التي تبلغ 

الراهنة،  االأمور  من  م�ستعمرة   40
ال�سورية  االأرا�سي  كافة  وا�ستعادة 

يف اجلوالن حتى حدود عام 1967 هي 

احلقيقة.. واأن هناك اأكرث من 500 األف 

يعي�سون خارجه،  اجلوالن  مواطن من 

واحلقيقة اأنهم �سيعودون اإىل مدنهم 

واأن  وحقولهم،  ومزارعهم  وقراهم 

هناك حوايل 200 األف مواطن �سوري 

�سم�س  جمدل  يف  االحتالل  حتت 

اأن  واحلقيقة  قنية..  وعني  وم�سعدة 

احتالله،  يف  يوماً  يهناأ  مل  االحتالل 

اأهلنا  ن�سال  اأن  اأي�ساً  واحلقيقة 

يف  الدرو�س  من  �سيكون  اجلوالن  يف 

مكافحة اجلور والطغيان، ويف التحرر، 

م�ستوطن   17500 حوايل  هناك  واأن 

اأر�س  اجلوالن  اأن  واحلقيقة  يهودي، 

طّيبة ترف�س كل غريب مغت�سب وال 

بد اأن تلفظه...

�ستعود االأر�س نقّية خال�سة حتت�سن 

القوة  من  بد  وال  واأطفالها..  اأهلها 

ولي�ست  حقيقة  احلقيقة  جلعل 

اإىل  فلن�سَع  افرتا�سية..  حقيقًة 

امتالكها، لي�س بهدف التحرير فقط؛ 

الوطن  اأر�س  على  للمحافظة  بل 

وحمايته وتقدمه. 

جوالننا يهتف 
باحلرية

منار عي�سى / خمبيّة: كلية طب 

االأ�سنان

لكل  ال�سمود  متنح  ال�رشق..  اأغرودة 

مثيل  ال  بعزم  النفو�س  تثلج  ظامئ، 

لتعّلم  ُخلقت  التي  القوة  اإنها  له... 

من غاب عنه التحدي.. جوالن العرب، 

تاريخ من النهو�س �سد الغادر، وَق�َسم 

من احلب لالأر�س... اإنها �رشف قبع يف 

م�سكاة العروبة، وحتدى...

و�ستني  �سبعة  عام  حزيران  يف 

وت�سعمئة واألف.. اأ�سعلت نريان تاأكل 

ذاك  من  ليلة  وباتت  وتدمر،  وحترق 

الربيع �ستاًء حمرتقاً..

الغادرين  من  القوات  ا�ستملكت 

اإىل  العنف  وان�سم  �سيناء  خليج 

تفتك  فراحت  املدن�سة..  االأيادي 

و�سيوخاً..  ون�ساًء  اأطفاالً  وتغت�سب 

يخافون  ال  برجال  جوالننا  وت�سدى 

دمائهم حكاية  وين�سجون من  املوت 

للتاريخ....

وبداأ االإرهاب عمله.. دماءٌ نرُِثَت، واأرواح 

�رِش 
ُ
القت خالقها بعد م�سريٍ اأخرق.. واأ

من اأ�رش نف�سه للحرية... 

�رشى ال�رش بني ال�سلوع، ورفعت دنا�سة 

ف�ساداً...  وتعيث  تبغي  راأ�سها  العدو 

وجوالُن تتحدى وت�سمد وتقاوم... 

بالعدل على ما  واالإميان  ال�سب  تدىل 

بطيب  املدماة  حناياها  من  تبقى 

من  جناح  وعبق  العظام...  �سهدائنا 

رحاب  يف  �سغرية  بيد  �سورية  رمز 

�سائكة...

بفوؤاد  تغامر  اإنها  ت�ستنجد،  يد  اإنها 

اإن�سان  كل  وتدعو  الهوى،  طريرِّ 

الإن�سانيته...

وتتهادى  الغافية..  احلياة  تعيد  اإنها 

يهتف  طفٍل  يد  اإنها  لكم..  بتحية 

باحلرية....

اليوم دم�ضق.. 
وقريبًا اإىل اجلوالن

بقلم الطالبنَي:

عبدالرحمن اأورفه يل،

وملهم �سعدالدين بدوي

كلية العالقات الدولية 

والدبلوما�سية - ال�سنة االأوىل

جعلنا  الذي  االأ�سا�سي  الدافع  “اإن 
نخرج يف رحلة امل�سري هو تذكري العامل 

العربي، واالأوروبي خ�سو�ساً باأن اجلوالن 

اجلوالن  اأهايل  مع  واأننا  �سوري،  عربي 

ال�سامدين.. ورغبتنا اأي�ساً باأن ن�سعر 

مبا �سعر به املقاتلون من تعب وم�سقة 

فال�سري  التحريرية؛  ت�رشين  حرب  يف 

هو  م�سقتها  ل  وحتمُّ امل�سافة  لهذه 

جزء من م�سقة اجلنود الذين �ساركوا 

الرغم من   وعلى  ت�رشين..   6 يف حرب 

اإال  منعطفاته  وكرثة  الطريق  وعورة 

ب�سبب  كثرياً  باالإرهاق  ن�سعر  اأننا مل 

اأن  كرثة املحطات واال�سرتاحات.. كما 

رفقة االأ�ستاذ املهند�س �سليم دعبول 

للم�ساركني يف امل�سري وحمادثته لهم 

الطريق  وح�سة  اآنَ�َس  الرحلة  طوال 

رفيقاً  وكان  امل�سري،  وخّفف عنا عناء 

و�سديقاً جلميع امل�ساركني يف امل�سري، 

اإنه  باآرائنا..  وياأخذ  يناق�سنا  وكان 

يف  واأ�ستاذ  العلم،  يف  “اأ�ستاذ  حقاً 

الريا�سة”.. 

نتوجه با�سَمينا وبا�سم جميع الزمالء 

اجلزيل  بال�سكر  امل�سري  يف  امل�ساركني 

وملديرية  دعبول،  �سليم  لالأ�ستاذ 

االأن�سطة، ولكل من �ساهم يف اإجناح 

اإىل  ن�سري  اأن  ونتمنى  الرحلة،  هذه 

القائد  الرئي�س  يرفع  عندما  اجلوالن 

ويزيل  التحرير،  راية  االأ�سد  ب�سار 

االأ�سالك واحلواجز..

ال�سيد  اإىل  الرحلة  هذه  ونهدي 

واإىل  االأ�سد،  ب�سار  الدكتور  الرئي�س 

القلمون،  جامعة  واإىل  اجلوالن،  اأهايل 

وجميع  عامة،  ال�سوري  ال�سعب  واإىل 

اأهايل منطقة القلمون خا�سة.
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يف  جنح  غازياً  اأن  التاريخ  يذكر  مل 

وال  بالقوة،  االآخرين  اأرا�سي  امتالك 

وال  ا�ستثناًء،  اجلوالن  يكون  اأن  ميكن 

يهّم كم من ال�سنوات بقيت االأرا�سي 

حمتلة؛ فاالأمور دائماً بخوامتها، وزمن 

العام  الراأي  خلداع  االإعالم  ا�ستخدام 

مل  واملعلومات  وىّل،  قد  العامل  يف 

حتررت،  بل  املحتل،  لفئة  ملكاً  تعد 

ومن ال�سعب عليه يف الوقت الراهن 

حرب  ذلك  على  دليل  وخري  حجبها، 

االنت�سار  يكن  فلم  لبنان؛  2006 يف 
مدّوياً ع�سكرياً فقط، بل كان انت�ساراً 

لتقنيات املعلومات واحلرب االإعالمية 

امل�سادة.

قرية  اأ�سحى  يقال،  كما  فالعامل، 

القريبة  اأطرافه  ت�سابكت  �سغرية، 

االت�ساالت،  ب�سبكة  والبعيدة 

فيها،  االإنرتنت  ا�ستخدام  وتوا�سل 

واملحمول، وو�سائط االإعالم املختلفة.. 

مليار  من  اأكرث  اأن  حديثاً  نُ�رش  وقد 

من  منهم  باملئة   85 حوايل  اإن�سان، 

�سبكة  ي�ستخدمون  ال�سباب،  فئة 

التي  القوى  من  فاالإعالم  االإنرتنت. 

يجب تنميتها وامتالكها يف ا�ستعادة 

على  ويجب  املحتلة،  االأرا�سي 

املعلومات  ن�رش  �سورية  يف  ال�سباب 

باللغات االأجنبية كافة على ال�سبكة 

لتوفري   Face bookو  ONLINE
�سورية  وعن  اجلوالن،  حول  معلومات 

االأم.. وعلى الرغم من توافر عدد قليل 

اجلوالن والقوة وال�ضباب
د. ه�سام البهاين / كلية طب االأ�سنان

من املواقع، معظمها باللغة العربية 

�رشورة  هناك  اأن  اإال  �رشورية،  وهي 

اأو التحاور  اأخرى  ملّحة الإيجاد مواقع 

يف  اأجنبية  حمطات  اأو  مواقع  مع 

العامل حول اجلوالن، وال بد من مبادرات 

جماعية اأو فردية يقوم طالب اجلامعات 

يف  ال�سوريون  الطالب  اأو  الوطن  يف 

اجلامعات يف العامل ملتابعة ما ين�رش 

حول اجلوالن والت�سدي له باملعلومة 

فالقوة  واملراجع..  باالأرقام  امل�سندة 

امتالكها  ال�سباب  هوؤالء  على  التي 

وقوة  والتعلم،  املعرفة  قوة  هي 

االت�سال  وقوة  التكنولوجيا،  امتالك 

والتوا�سل، وقوة البحث، وقوة املبادرة 

والتخطيط...  االإعداد  وقوة  واملتابعة، 

كل ذلك التزام وواجب يقع على عاتق 

والواعي  واملتحفز  املتعلم  ال�سباب 

مل�ستقبل بلده ووطنه.

وال بد من اال�ستناد يف اإعداد اأي خطة 

امل�ستندة  والبيانات  احلقائق  على 

حا�رشة  اإبقاوؤها  دوماً  يجب  التي 

اأن  ن�سطة يف الفكر وعدم ن�سيانها 

اجلوالن  اأرا�سي  من  مربع  كلم   1500
حمتلة هو اأمر واقع يف الوقت الراهن 

دة..  موؤكَّ حقيقة  هو  وا�سرتجاعها 

هناك عدد من القرارات الدولية التي 

تدعم حق �سورية يف اأرا�سيها كقرار 

جمل�س االأمن رقم 497 يف 17 كانون 

للكيان  اجلوالن  �سم  برف�س  االأول 

القانونية،  االأ�سناد  من  »االإ�رشائيلي« 

كافة  ال�سوري  ال�سعب  وت�سميم 

و�سم  احلقيقة،  هو  ا�سرتجاعه  على 

االأرا�سي وبناء املغت�سبات التي تبلغ 

الراهنة،  االأمور  من  م�ستعمرة   40
ال�سورية  االأرا�سي  كافة  وا�ستعادة 

يف اجلوالن حتى حدود عام 1967 هي 

احلقيقة.. واأن هناك اأكرث من 500 األف 

يعي�سون خارجه،  اجلوالن  مواطن من 

واحلقيقة اأنهم �سيعودون اإىل مدنهم 

واأن  وحقولهم،  ومزارعهم  وقراهم 

هناك حوايل 200 األف مواطن �سوري 

�سم�س  جمدل  يف  االحتالل  حتت 

اأن  واحلقيقة  قنية..  وعني  وم�سعدة 

احتالله،  يف  يوماً  يهناأ  مل  االحتالل 

اأهلنا  ن�سال  اأن  اأي�ساً  واحلقيقة 

يف  الدرو�س  من  �سيكون  اجلوالن  يف 

مكافحة اجلور والطغيان، ويف التحرر، 

م�ستوطن   17500 حوايل  هناك  واأن 

اأر�س  اجلوالن  اأن  واحلقيقة  يهودي، 

طّيبة ترف�س كل غريب مغت�سب وال 

بد اأن تلفظه...

�ستعود االأر�س نقّية خال�سة حتت�سن 

القوة  من  بد  وال  واأطفالها..  اأهلها 

ولي�ست  حقيقة  احلقيقة  جلعل 

اإىل  فلن�سَع  افرتا�سية..  حقيقًة 

امتالكها، لي�س بهدف التحرير فقط؛ 

الوطن  اأر�س  على  للمحافظة  بل 

وحمايته وتقدمه. 

جوالننا يهتف 
باحلرية

منار عي�سى / خمبيّة: كلية طب 

االأ�سنان

لكل  ال�سمود  متنح  ال�رشق..  اأغرودة 

مثيل  ال  بعزم  النفو�س  تثلج  ظامئ، 

لتعّلم  ُخلقت  التي  القوة  اإنها  له... 

من غاب عنه التحدي.. جوالن العرب، 

تاريخ من النهو�س �سد الغادر، وَق�َسم 

من احلب لالأر�س... اإنها �رشف قبع يف 

م�سكاة العروبة، وحتدى...

و�ستني  �سبعة  عام  حزيران  يف 

وت�سعمئة واألف.. اأ�سعلت نريان تاأكل 

ذاك  من  ليلة  وباتت  وتدمر،  وحترق 

الربيع �ستاًء حمرتقاً..

الغادرين  من  القوات  ا�ستملكت 

اإىل  العنف  وان�سم  �سيناء  خليج 

تفتك  فراحت  املدن�سة..  االأيادي 

و�سيوخاً..  ون�ساًء  اأطفاالً  وتغت�سب 

يخافون  ال  برجال  جوالننا  وت�سدى 

دمائهم حكاية  وين�سجون من  املوت 

للتاريخ....

وبداأ االإرهاب عمله.. دماءٌ نرُِثَت، واأرواح 

�رِش 
ُ
القت خالقها بعد م�سريٍ اأخرق.. واأ

من اأ�رش نف�سه للحرية... 

�رشى ال�رش بني ال�سلوع، ورفعت دنا�سة 

ف�ساداً...  وتعيث  تبغي  راأ�سها  العدو 

وجوالُن تتحدى وت�سمد وتقاوم... 

بالعدل على ما  واالإميان  ال�سب  تدىل 

بطيب  املدماة  حناياها  من  تبقى 

من  جناح  وعبق  العظام...  �سهدائنا 

رحاب  يف  �سغرية  بيد  �سورية  رمز 

�سائكة...

بفوؤاد  تغامر  اإنها  ت�ستنجد،  يد  اإنها 

اإن�سان  كل  وتدعو  الهوى،  طريرِّ 

الإن�سانيته...

وتتهادى  الغافية..  احلياة  تعيد  اإنها 

يهتف  طفٍل  يد  اإنها  لكم..  بتحية 

باحلرية....

اليوم دم�ضق.. 
وقريبًا اإىل اجلوالن

بقلم الطالبنَي:

عبدالرحمن اأورفه يل،

وملهم �سعدالدين بدوي

كلية العالقات الدولية 

والدبلوما�سية - ال�سنة االأوىل

جعلنا  الذي  االأ�سا�سي  الدافع  “اإن 
نخرج يف رحلة امل�سري هو تذكري العامل 

العربي، واالأوروبي خ�سو�ساً باأن اجلوالن 

اجلوالن  اأهايل  مع  واأننا  �سوري،  عربي 

ال�سامدين.. ورغبتنا اأي�ساً باأن ن�سعر 

مبا �سعر به املقاتلون من تعب وم�سقة 

فال�سري  التحريرية؛  ت�رشين  حرب  يف 

هو  م�سقتها  ل  وحتمُّ امل�سافة  لهذه 

جزء من م�سقة اجلنود الذين �ساركوا 

الرغم من   وعلى  ت�رشين..   6 يف حرب 

اإال  منعطفاته  وكرثة  الطريق  وعورة 

ب�سبب  كثرياً  باالإرهاق  ن�سعر  اأننا مل 

اأن  كرثة املحطات واال�سرتاحات.. كما 

رفقة االأ�ستاذ املهند�س �سليم دعبول 

للم�ساركني يف امل�سري وحمادثته لهم 

الطريق  وح�سة  اآنَ�َس  الرحلة  طوال 

رفيقاً  وكان  امل�سري،  وخّفف عنا عناء 

و�سديقاً جلميع امل�ساركني يف امل�سري، 

اإنه  باآرائنا..  وياأخذ  يناق�سنا  وكان 

يف  واأ�ستاذ  العلم،  يف  “اأ�ستاذ  حقاً 

الريا�سة”.. 

نتوجه با�سَمينا وبا�سم جميع الزمالء 

اجلزيل  بال�سكر  امل�سري  يف  امل�ساركني 

وملديرية  دعبول،  �سليم  لالأ�ستاذ 

االأن�سطة، ولكل من �ساهم يف اإجناح 

اإىل  ن�سري  اأن  ونتمنى  الرحلة،  هذه 

القائد  الرئي�س  يرفع  عندما  اجلوالن 

ويزيل  التحرير،  راية  االأ�سد  ب�سار 

االأ�سالك واحلواجز..

ال�سيد  اإىل  الرحلة  هذه  ونهدي 

واإىل  االأ�سد،  ب�سار  الدكتور  الرئي�س 

القلمون،  جامعة  واإىل  اجلوالن،  اأهايل 

وجميع  عامة،  ال�سوري  ال�سعب  واإىل 

اأهايل منطقة القلمون خا�سة.
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اجلوالن بري�ضة طالب هند�ضة العمارة
 من خالل مقرر الر�ضم الب�ضري ومهارات التوا�ضل والتذوق الفني )3(

اإ�رشاف: د. علي خليل، د. فالدا ميلنيك، اأ. ن�ساأت الزعبي، اأ. غ�سان ال�سباغ

محمدعلي شمس الدين

سهى جبور

ملا كبور

علي طربوش

رزوق النجار

أسامة هورو

محمد اسماعيل عينية

زينة رجوب

نائل سلقيني

أسامة الشيخة

بانة دعاس

ليلى عوض
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محمدعلي شمس الدين
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ملا كبور

علي طربوش

رزوق النجار

أسامة هورو

محمد اسماعيل عينية

زينة رجوب

نائل سلقيني

أسامة الشيخة

بانة دعاس

ليلى عوض
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عالء العشابياسماعيل عبداملولى

مالك شربكماجد احلبال

كمال بغداديهبة عسالي

فرح غامنعال طربوش

محمود رمضان عيسىدمية احلبال

طارق املسدينور أبو زيد
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عالء العشابياسماعيل عبداملولى

مالك شربكماجد احلبال

كمال بغداديهبة عسالي

فرح غامنعال طربوش

محمود رمضان عيسىدمية احلبال

طارق املسدينور أبو زيد
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terms in the area of agriculture, the prin-

cipal activity of the Arab population of 

the occupied Golan. The competition is 

rendered more uneven by the restricted 

access of the Syrian inhabitants to water 

compared with the settlers.» Further-

more, «Deterioration of the environment 

caused by the Israeli authorities has re-

sulted from the uprooting of trees, burn-

ing of forests, and the release of chemical 

residue from Israeli factories and waste 

from settlements.»

However, «One of the principal negative 

impacts of the occupation of the occu-

pied Syrian Golan has been the separa-

tion of families who live on either side of 

the valley constituting the demarcation 

line. Syrian students returning to their 

families in the occupied Syrian Golan re-

portedly face, upon arrival, several hours 

of questioning, and the presents they 

bring with them are confiscated. Others 

are held in arbitrary detention for many 

days, facing torture and humiliation.» 

The UN is not the only organisation to 

be concerned by the human rights situa-

tion. A 1998 Human Rights Watch report 

on the Golan Heights and other occupied 

Arab territories said that «Israel seriously 

misrepresents the degree of its fulfilment 

of its treaty obligations» in regard to the 

International Covenant on Civil and Po-

litical Rights, signed by Israel in January 

1992.

Prior to 1967, the Syrian population of 

the Golan Heights was roughly 140,000, 

living in two cities (Quneitra and Afiq), 

164 villages and 146 agricultural farms. 

Almost all of them were uprooted and 

expelled during and after the war, forced 

to relocate to refugee camps around Da-

mascus and whose numbers today are 

approaching half a million. Following 

Israel>s conquest, the two cities, 130 

villages and 112 agricultural farms were 

destroyed. Six villages with a total popu-

lation of 7,000 remained. In 1971, the 

Israelis destroyed the village of Sukha-

tah, deported its residents to the adjacent 

village of Masadah and turned Sukhatah 

into a military base. Today, the Golans 

communities are concentrated in five vil-

lages: Majdal Shams, Masadah, Buqatah 

and Ain Kinya to the north and east of the 

heights and Ghajar in the northwest. The 

number of Syrians living in the Golan to-

tals around 20,000.

At the time of the Golan Heights Law, the 

Arab population was obliged to change 

its citizenship from Syrian to Israeli, 

which was met with complete opposition 

and resulted in a six-month general strike 

and other non-violent actions. Identity 

cards handed out by the Israeli authori-

ties were publicly burned and eventually 

the authorities relented and allowed the 

Arab residents to retain their Syrian citi-

zenship.

A UN report of 2004 described how: «In 

the area of education, Israeli authori-

ties continued their attempt to impose 

the Hebrew language on Syrian pupils 

during the early stages of education, to 

focus attention on Jewish history and 

Hebrew literature, and to provide their 

own interpretation of the recent history 

of the occupied Golan, using unqualified 

teachers. These practices were aimed at 

eliminating the national identity of the 

new generation and at severing ties with 

their history, heritage, culture, nation and 

homeland.»

Israel began to settle the Golan almost 

immediately after its capture. There are 

currently 33 settlements housing around 

20,000 people. Built on occupied terri-

tory, these are illegal under international 

law. Several UN Security Council resolu-

tions describe Israel>s settlement activity 

as a «flagrant violation» of the Fourth Ge-

neva Convention relative to the Protec-

tion of Civilian Persons in Time of War 

and a «serious obstruction to achieving 

a comprehensive, just and lasting peace 

in the Middle East.» Nevertheless, on 6 

December 2006, Interior Minister Roni 

Bar-On said Israelis should «come and 

live in the Golan Heights.» Less than two 

weeks later, on 19 December, he said he 

intended to accelerate housing projects 

on settlements there.

An issue raised in the UN>s 37th report 

of the Special Committee to Investigate 

Israeli Practices Affecting the Human 

Rights of the Palestinian People and 

Other Arabs of the Occupied Territories 

(2005) was that of Israels nuclear waste: 

«Israeli authorities continued to bury 

their nuclear waste in a tract of land lo-

cated about 100m from the summit of 

Jabal al-Sheikh [Mount Hebron], close to 

the Syrian border. Digging of a tunnel or 

trench in which to dump this waste was 

under way.» It is feared that the waste, 

sealed in glass containers or reinforced 

cement chambers, would be affected by 

climatic conditions and start leaking de-

pleted uranium in 30-50 years time, with 

a catastrophic ecological impact.

The pro-Israel lobby continues to insist 

the Golan is of military importance due 

to its topography and plateaux overlook-

ing southern Syria and northern Israel. It 

is also claimed that Israel captured the 

territory because it was used by Syria to 

menace its southern neighbour. However, 

while the strategic value of territory pro-

vides no moral or legal justification for 

its conquest by a foreign force, any previ-

ous military value the Golan had has long 

since vanished due to major advances in 

missile and aerial technology. In August 

2004, Israel>s then Chief of Staff Moshe 

Yaalon told the Israeli daily Yediot Aha-

ronot there was no military reason why 

Israel could not withdraw to its pre-1967 

border with Syria: «If you ask me ... 

from a military standpoint it is possible 

to reach an agreement by giving up the 

Golan Heights. The army is able to de-

fend any border.»

Yet Israel remains resolute in its defi-

ance. Although under Ehud Barak Israeli 

negotiators «stated to the Syrians that Is-

rael accepts the principle of withdrawal 

on the Golan Heights,» Ariel Sharon then 

vehemently and consistently opposed re-

linquishing the territory and Ehud Olmert 

is quoted as saying, «As long as I serve 

as prime minister the Golan Heights will 

remain in our hands because it is an inte-

gral part of the State of Israel.» Syria>s 

repeated calls for talks have fallen on deaf 

ears. And on 7 December 2006, Olmert 

rejected the recommendation of the US 

Iraq Study Group to talk to Syria, saying 

he had a «different view.» This notwith-

standing, an unnamed senior Israeli mili-

tary official told Maariv newspaper in 

the same month, «With respect to Syria, 

we>ve reached an impasse. Now is the 

right time to set a process in motion. The 

current situation with Syria is not good. 

It is important to do something different 

and there are conditions to do so.»

Sharif Hikmat Nashashibi 

Chairman, Arab Media Watch

(Source: reproduced from “The Go-

lan…” 2007)

The occupation of the Golan has con-

stituted a lost economic opportunity for 

Syria. Reaping the financial benefits of 

an area as fertile and abundant as the Go-

lan would have a significant impact on 

the Syrian economy.

Thus, the liberation of the Golan will see 

it transformed from a border area to an 

economic centre for neighbouring coun-

tries. Indeed, the importance of relations 

with neighbouring countries means that 

once the occupation ends, there will be 

a positive influence on the economic de-

velopment of the entire region.

The strategic economic significance of 

ending the occupation must therefore 

be understood in terms of the history of 

this key area of land - land which has not 

witnessed peace for decades, the Arab-

Israeli conflict commencing as it did just 

two years after Syria earned its  inde-

pendence.  The valuable

resources of the Golan have been under-

used due to years of conflict and occupa-

tion. For the Syrian economy, therefore, 

regaining the Golan would mean a con-

siderable jump in the Gross Domestic 

Product of more than 10-15%, an increase 

in the area of irrigated agricultural land in 

the southern region with crops and herds, 

increased water resources for the capital 

and southern region, significant growth 

in Arab and foreign cultural tourism, the 

return of the majority of some 350,000 

original inhabitants and the enhancement 

of economic relations with neighbouring 

countries.

Syria would be able to refocus its re-

sources on transforming from a devel-

oping to an emerging market economy, 

thereby opening up to the political fea-

sibility of reform and integration into 

the global economy. In the interests of 

all the neighbouring countries, environ-

mental protection would be ensured for 

the precious sources of water supplying 

the Jordan and Yarmouk rivers and the 

development of the ravaged watershed 

surrounding Mount Hermon. Benefits 

reaped from such sources as agriculture 

and tourism could be redirected into in-

vestment in the infrastructure of those lo-

cal communities who have suffered from 

occupation whether through oppression, 

displacement, separation, or a combina-

tion of these. For these key reasons, it is 

becoming of increasingly vital impor-

tance that Syria regains such a profitable 

patch of its territory, in line with interna-

tional law.

Abdulkader Husrieh

Syrian economist and member of

the British-Syrian Society

(Source: reproduced from “The Go-

lan…”  2007)
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terms in the area of agriculture, the prin-

cipal activity of the Arab population of 

the occupied Golan. The competition is 

rendered more uneven by the restricted 

access of the Syrian inhabitants to water 

compared with the settlers.» Further-

more, «Deterioration of the environment 

caused by the Israeli authorities has re-

sulted from the uprooting of trees, burn-

ing of forests, and the release of chemical 

residue from Israeli factories and waste 

from settlements.»

However, «One of the principal negative 

impacts of the occupation of the occu-

pied Syrian Golan has been the separa-

tion of families who live on either side of 

the valley constituting the demarcation 

line. Syrian students returning to their 

families in the occupied Syrian Golan re-

portedly face, upon arrival, several hours 

of questioning, and the presents they 

bring with them are confiscated. Others 

are held in arbitrary detention for many 

days, facing torture and humiliation.» 

The UN is not the only organisation to 

be concerned by the human rights situa-

tion. A 1998 Human Rights Watch report 

on the Golan Heights and other occupied 

Arab territories said that «Israel seriously 

misrepresents the degree of its fulfilment 

of its treaty obligations» in regard to the 

International Covenant on Civil and Po-

litical Rights, signed by Israel in January 

1992.

Prior to 1967, the Syrian population of 

the Golan Heights was roughly 140,000, 

living in two cities (Quneitra and Afiq), 

164 villages and 146 agricultural farms. 

Almost all of them were uprooted and 

expelled during and after the war, forced 

to relocate to refugee camps around Da-

mascus and whose numbers today are 

approaching half a million. Following 

Israel>s conquest, the two cities, 130 

villages and 112 agricultural farms were 

destroyed. Six villages with a total popu-

lation of 7,000 remained. In 1971, the 

Israelis destroyed the village of Sukha-

tah, deported its residents to the adjacent 

village of Masadah and turned Sukhatah 

into a military base. Today, the Golans 

communities are concentrated in five vil-

lages: Majdal Shams, Masadah, Buqatah 

and Ain Kinya to the north and east of the 

heights and Ghajar in the northwest. The 

number of Syrians living in the Golan to-

tals around 20,000.

At the time of the Golan Heights Law, the 

Arab population was obliged to change 

its citizenship from Syrian to Israeli, 

which was met with complete opposition 

and resulted in a six-month general strike 

and other non-violent actions. Identity 

cards handed out by the Israeli authori-

ties were publicly burned and eventually 

the authorities relented and allowed the 

Arab residents to retain their Syrian citi-

zenship.

A UN report of 2004 described how: «In 

the area of education, Israeli authori-

ties continued their attempt to impose 

the Hebrew language on Syrian pupils 

during the early stages of education, to 

focus attention on Jewish history and 

Hebrew literature, and to provide their 

own interpretation of the recent history 

of the occupied Golan, using unqualified 

teachers. These practices were aimed at 

eliminating the national identity of the 

new generation and at severing ties with 

their history, heritage, culture, nation and 

homeland.»

Israel began to settle the Golan almost 

immediately after its capture. There are 

currently 33 settlements housing around 

20,000 people. Built on occupied terri-

tory, these are illegal under international 

law. Several UN Security Council resolu-

tions describe Israel>s settlement activity 

as a «flagrant violation» of the Fourth Ge-

neva Convention relative to the Protec-

tion of Civilian Persons in Time of War 

and a «serious obstruction to achieving 

a comprehensive, just and lasting peace 

in the Middle East.» Nevertheless, on 6 

December 2006, Interior Minister Roni 

Bar-On said Israelis should «come and 

live in the Golan Heights.» Less than two 

weeks later, on 19 December, he said he 

intended to accelerate housing projects 

on settlements there.

An issue raised in the UN>s 37th report 

of the Special Committee to Investigate 

Israeli Practices Affecting the Human 

Rights of the Palestinian People and 

Other Arabs of the Occupied Territories 

(2005) was that of Israels nuclear waste: 

«Israeli authorities continued to bury 

their nuclear waste in a tract of land lo-

cated about 100m from the summit of 

Jabal al-Sheikh [Mount Hebron], close to 

the Syrian border. Digging of a tunnel or 

trench in which to dump this waste was 

under way.» It is feared that the waste, 

sealed in glass containers or reinforced 

cement chambers, would be affected by 

climatic conditions and start leaking de-

pleted uranium in 30-50 years time, with 

a catastrophic ecological impact.

The pro-Israel lobby continues to insist 

the Golan is of military importance due 

to its topography and plateaux overlook-

ing southern Syria and northern Israel. It 

is also claimed that Israel captured the 

territory because it was used by Syria to 

menace its southern neighbour. However, 

while the strategic value of territory pro-

vides no moral or legal justification for 

its conquest by a foreign force, any previ-

ous military value the Golan had has long 

since vanished due to major advances in 

missile and aerial technology. In August 

2004, Israel>s then Chief of Staff Moshe 

Yaalon told the Israeli daily Yediot Aha-

ronot there was no military reason why 

Israel could not withdraw to its pre-1967 

border with Syria: «If you ask me ... 

from a military standpoint it is possible 

to reach an agreement by giving up the 

Golan Heights. The army is able to de-

fend any border.»

Yet Israel remains resolute in its defi-

ance. Although under Ehud Barak Israeli 

negotiators «stated to the Syrians that Is-

rael accepts the principle of withdrawal 

on the Golan Heights,» Ariel Sharon then 

vehemently and consistently opposed re-

linquishing the territory and Ehud Olmert 

is quoted as saying, «As long as I serve 

as prime minister the Golan Heights will 

remain in our hands because it is an inte-

gral part of the State of Israel.» Syria>s 

repeated calls for talks have fallen on deaf 

ears. And on 7 December 2006, Olmert 

rejected the recommendation of the US 

Iraq Study Group to talk to Syria, saying 

he had a «different view.» This notwith-

standing, an unnamed senior Israeli mili-

tary official told Maariv newspaper in 

the same month, «With respect to Syria, 

we>ve reached an impasse. Now is the 

right time to set a process in motion. The 

current situation with Syria is not good. 

It is important to do something different 

and there are conditions to do so.»

Sharif Hikmat Nashashibi 

Chairman, Arab Media Watch

(Source: reproduced from “The Go-

lan…” 2007)

The occupation of the Golan has con-

stituted a lost economic opportunity for 

Syria. Reaping the financial benefits of 

an area as fertile and abundant as the Go-

lan would have a significant impact on 

the Syrian economy.

Thus, the liberation of the Golan will see 

it transformed from a border area to an 

economic centre for neighbouring coun-

tries. Indeed, the importance of relations 

with neighbouring countries means that 

once the occupation ends, there will be 

a positive influence on the economic de-

velopment of the entire region.

The strategic economic significance of 

ending the occupation must therefore 

be understood in terms of the history of 

this key area of land - land which has not 

witnessed peace for decades, the Arab-

Israeli conflict commencing as it did just 

two years after Syria earned its  inde-

pendence.  The valuable

resources of the Golan have been under-

used due to years of conflict and occupa-

tion. For the Syrian economy, therefore, 

regaining the Golan would mean a con-

siderable jump in the Gross Domestic 

Product of more than 10-15%, an increase 

in the area of irrigated agricultural land in 

the southern region with crops and herds, 

increased water resources for the capital 

and southern region, significant growth 

in Arab and foreign cultural tourism, the 

return of the majority of some 350,000 

original inhabitants and the enhancement 

of economic relations with neighbouring 

countries.

Syria would be able to refocus its re-

sources on transforming from a devel-

oping to an emerging market economy, 

thereby opening up to the political fea-

sibility of reform and integration into 

the global economy. In the interests of 

all the neighbouring countries, environ-

mental protection would be ensured for 

the precious sources of water supplying 

the Jordan and Yarmouk rivers and the 

development of the ravaged watershed 

surrounding Mount Hermon. Benefits 

reaped from such sources as agriculture 

and tourism could be redirected into in-

vestment in the infrastructure of those lo-

cal communities who have suffered from 

occupation whether through oppression, 

displacement, separation, or a combina-

tion of these. For these key reasons, it is 

becoming of increasingly vital impor-

tance that Syria regains such a profitable 

patch of its territory, in line with interna-

tional law.

Abdulkader Husrieh

Syrian economist and member of

the British-Syrian Society

(Source: reproduced from “The Go-

lan…”  2007)
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opportunity offered, to encroach on all 

the specific provisions against introduc-

ing armed forces and fortifications. They 

repeatedly obstructed the operations of 

the UN observers, on one occasion even 

threatening to kill them . . . .  They ex-

pelled,  or otherwise forced out, 

Arab inhabitants and razed their 

vil lages to the ground.»

That message> sunk in and was swal-

lowed whole by many; even by those 

innocent of any partisanship in relation 

to the Arab-Israeli conflict. Yet the truth 

is far removed from this picture painted 

by a well-oiled media machine which has 

served Israel so effectively. Research into 

the history of the period 1949-1967 and 

close examination of the events along the 

lines of confrontation between Syria and 

Israel reveal a completely different im-

age.

Indeed, it has been Israeli historians, in 

particular Professor Avi Shlaim, who 

have helped shed light on these distor-

tions. In his book The Iron Wall, Shlaim 

uses the sub-heading, <The Myth of the 

Golan Heights.> He begins by writing:

«The seeds of the Six-Day War were 

sown on the Syrian front. This is uni-

versally accepted. It is also more or less 

taken for granted that the Syrians sowed 

those seeds. The Golan Heights appear 

to sum up, in a peculiarly stark and af-

fecting way, the image of David versus 

Goliath. But it would be nearer the truth 

to say that the Golan Heights represent 

one of the most successful of Zionist 

myths.»

Shlaim then relays the view of the Com-

mander of the UN Truce Observation 

Force, General von Horn:

«It is unlikely, in his opinion, that those 

Syrian guns on the Golan Heights would 

ever have gone into action but for Israeli 

provocations.»

Even more startling is the following 

quote from Moshe Dayan, Israel>s Min-

ister of Defence at the time. Speaking to 

an Israeli journalist in 1976 he said:

«I know how at least 80 percent of the 

clashes there (on the Golan front) started. 

In my opinion, more than 80 per-

cent,  but let>s talk about 80 per-

cent.  I t  went this way: we would 

send a tractor to plough some-

place where i t  wasntpossible to 

do anything, in the demili tarised 

area and knew in advance that the 

Syrians would start  to shoot.  If 

they didrit  shoot,  we would tell 

the tractor to advance farther,  un-

ti l  in the end the Syrians would 

get annoyed and shoot.  And then 

we would use art i l lery and later 

the air  force also,  and that>s how 

it  was. . . .»

Dayan went on to make further confes-

sions:

There was really no pressing reason to 

go to war with Syria [on the 4th day of 

the war]... The kibbutz residents who 

pressed the government to take the Go-

lan Heights did so less for security than 

for the farmland.»

Another Israeli mea culpa was offered by 

a former Head of Intelligence, Netanya-

hu Peled. In an interview with the Israeli 

newspaper Davar, published on 18 Sep-

tember 1992, he said:

The author goes on to describe how, over 

the years, Israel encroached deeper and 

deeper into the land separating the Israeli 

and Syrian border lines as demarcated by 

the 

«There was really no pressing reason to 

go to war with Syria [on the 4th day of 

the war]... The kibbutz residents who 

pressed the government to take the Go-

lan Heights did

so less for security than for the farm-

land.»

Another Israeli mea culpa was offered by 

a former Head of Intelligence, Netanya-

hu Peled. In an interview with the Israeli 

newspaper Davar, published on 18 Sep-

tember 1992, he said

«If we wanted to be honest and speak the 

truth we need to admit that all incidents 

of clashes on the Syrian-Israeli front 

were initiated by Israel .»

One can delve even further into 

history and recall  the fact  that  the 

Golan featured as part  of the orig-

inal Zionist  design for the Jewish 

Homeland. Writing to the Brit ish 

Prime Minister Lloyd George in 

1919 on the eve of the San Remo 

Conference,  the Zionist  leader and 

first  President of Israel ,  Chaim 

Weizman, stated:

«Zionists do not accept under any 

circumstances the Sykes-Picot 

agreement because not only does 

i t  divide historical  Palestine but 

also deprives the Jewish

National Home of some of the 

most fert i le lands for sett lement 

in the Golan and Hauran on which 

depends the future of the Zionist 

project .»

In pursuit of Zionisms territorial claims 

on the Golan, several attempts were 

made, from as early as 1891, to purchase 

and lay claim to land on the Golan and 

Hauran. Each attempt to gain a foothold 

in those areas was thwarted, however, 

through resolute communal, judicial and 

political resistance by their local com-

munities.

A historical debunking of the Israeli nar-

rative concerning the nature, origins and 

culpabilities associated with the conflict 

over the Golan is reinforced by numerous 

denunciations of Israeli actions issued by 

UN monitors on the ground as well as a 

long list of resolutions adopted by the Se-

curity Council:

UNSC Resolution 93 (May 1951) decid-

ing that Israel should permit forthwith 

the return of Arabs expelled from the De-

militarized Zone. 

UNSC Resolution 100 (Oct 1953) de-

manding that Israel suspend drainage 

work  in the DMZ.

UNSC Resolution 111 (Jan 1956) con-

demning the Israeli attack on Syrian ter-

ritory launched on 11 Dec 1955.

UNSC Resolution 171 (Apr 1962) con-

demning the attack by Israeli forces on 

Syrian positions as a flagrant violation of 

the Armistice Agreement..

From these resolutions and the Israeli 

sources cited above, including those such 

as Moshe Dayan who were at the heart 

of the Israeli decision-making establish-

ment, it becomes abundantly clear that, 

official propaganda notwithstanding, the 

years of recurrent tension on the Syrian-

Israeli    front   were overwhelmingly the 

consequence of deliberate Israeli action. 

It is also evident that the war of June 1967, 

often depicted as having been brought 

about by decisions taken in May 1967 by 

the late Egyptian President Gamal Ab-

dul Nasser, was in reality a natural and 

probably inevitable result of a concerted 

campaign of provocation, planned and 

implemented over several years by an Is-

raeli leadership that had long dreamed of 

breaking out of the restrictive frontiers of 

1949. The Golan front represented to Is-

rael the best opportunity to fan the flames 

of rising tensions in order to carry out its 

expansionist strategic blueprint.

 Ghayth N. Armanazi

 Former Director, 

Syrian Media Centre

(Source: reproduced from “The Go-

lan…”, 2007)

The Golan since 1967
Israel captured the Golan in the June War 

of 1967 along with the West Bank, the 

Gaza Strip and the Sinai. The UN (which 

always refers to the area as «the Syrian 

Golan Heights») condemned these terri-

torial gains and issued Security Council 

resolution 242 which emphasised the «in-

admissibility of the acquisition of terri-

tory by war» and stipulated that a just and 

lasting peace requires the «withdrawal of 

Israel armed forces from territories occu-

pied in the recent conflict.»

In 1973, Syria liberated a part of the Go-

lan from Israel. This included the Golans 

capital, Quneitra. However, the Syrian 

troops found it to have been complete-

ly demolished just before they arrived 

there - homes, shops, the hospital and 

the church had all been reduced to rubble 

(see photos p.30.) An armistice agree-

ment was signed in 1974 and since then a 

UN Disengagement Force (UNDOF) has 

been in place on the ceasefire line. The 

occupied Golan was illegally annexed by 

Israel through the passing by the Knesset 

(parliament) of the Golan Heights Law 

on 14 December 1981, thus applying 

Israeli laws, jurisdiction and administra-

tion to anyone living in the territory, ir-

respective of origin. In response, the UN 

Security Council issued resolution 497, 

declaring the move «null and void and 

without international legal effect» and 

demanding that Israel «rescind forthwith 

its decision.» The UN General Assembly 

has repeatedly passed resolutions con-

demning Israel>s occupation and annex-

ation of the Golan, which has never been 

recognised by the UN or accepted by the 

territory>s indigenous population.

The human rights situation in the Golan 

is described in UN reports as one of «per-

sistent» and «significant deterioration.» 

A 2002 UN Special Committee report 

described the effects of the occupation on 

the Golan and its population as, «exten-

sive, affecting all aspects of life and fam-

ilies, villages and communities,» adding 

that «there were also widespread eco-

nomic consequences of the occupation.» 

It went on, «The economic situation of 

Syrians in the occupied Golan is com-

pounded by the lack of job opportunities. 

Many qualified Arabs from the occupied 

Golan are employed in menial jobs and 

are sometimes dismissed arbitrarily by 

their Israeli employers. Many workers 

are never paid or are not paid in full. Set-

tlers compete with Syrians in economic 
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opportunity offered, to encroach on all 

the specific provisions against introduc-

ing armed forces and fortifications. They 

repeatedly obstructed the operations of 

the UN observers, on one occasion even 

threatening to kill them . . . .  They ex-

pelled,  or otherwise forced out, 

Arab inhabitants and razed their 

vil lages to the ground.»

That message> sunk in and was swal-

lowed whole by many; even by those 

innocent of any partisanship in relation 

to the Arab-Israeli conflict. Yet the truth 

is far removed from this picture painted 

by a well-oiled media machine which has 

served Israel so effectively. Research into 

the history of the period 1949-1967 and 

close examination of the events along the 

lines of confrontation between Syria and 

Israel reveal a completely different im-

age.

Indeed, it has been Israeli historians, in 

particular Professor Avi Shlaim, who 

have helped shed light on these distor-

tions. In his book The Iron Wall, Shlaim 

uses the sub-heading, <The Myth of the 

Golan Heights.> He begins by writing:

«The seeds of the Six-Day War were 

sown on the Syrian front. This is uni-

versally accepted. It is also more or less 

taken for granted that the Syrians sowed 

those seeds. The Golan Heights appear 

to sum up, in a peculiarly stark and af-

fecting way, the image of David versus 

Goliath. But it would be nearer the truth 

to say that the Golan Heights represent 

one of the most successful of Zionist 

myths.»

Shlaim then relays the view of the Com-

mander of the UN Truce Observation 

Force, General von Horn:

«It is unlikely, in his opinion, that those 

Syrian guns on the Golan Heights would 

ever have gone into action but for Israeli 

provocations.»

Even more startling is the following 

quote from Moshe Dayan, Israel>s Min-

ister of Defence at the time. Speaking to 

an Israeli journalist in 1976 he said:

«I know how at least 80 percent of the 

clashes there (on the Golan front) started. 

In my opinion, more than 80 per-

cent,  but let>s talk about 80 per-

cent.  I t  went this way: we would 

send a tractor to plough some-

place where i t  wasntpossible to 

do anything, in the demili tarised 

area and knew in advance that the 

Syrians would start  to shoot.  If 

they didrit  shoot,  we would tell 

the tractor to advance farther,  un-

ti l  in the end the Syrians would 

get annoyed and shoot.  And then 

we would use art i l lery and later 

the air  force also,  and that>s how 

it  was. . . .»

Dayan went on to make further confes-

sions:

There was really no pressing reason to 

go to war with Syria [on the 4th day of 

the war]... The kibbutz residents who 

pressed the government to take the Go-

lan Heights did so less for security than 

for the farmland.»

Another Israeli mea culpa was offered by 

a former Head of Intelligence, Netanya-

hu Peled. In an interview with the Israeli 

newspaper Davar, published on 18 Sep-

tember 1992, he said:

The author goes on to describe how, over 

the years, Israel encroached deeper and 

deeper into the land separating the Israeli 

and Syrian border lines as demarcated by 

the 

«There was really no pressing reason to 

go to war with Syria [on the 4th day of 

the war]... The kibbutz residents who 

pressed the government to take the Go-

lan Heights did

so less for security than for the farm-

land.»

Another Israeli mea culpa was offered by 

a former Head of Intelligence, Netanya-

hu Peled. In an interview with the Israeli 

newspaper Davar, published on 18 Sep-

tember 1992, he said

«If we wanted to be honest and speak the 

truth we need to admit that all incidents 

of clashes on the Syrian-Israeli front 

were initiated by Israel .»

One can delve even further into 

history and recall  the fact  that  the 

Golan featured as part  of the orig-

inal Zionist  design for the Jewish 

Homeland. Writing to the Brit ish 

Prime Minister Lloyd George in 

1919 on the eve of the San Remo 

Conference,  the Zionist  leader and 

first  President of Israel ,  Chaim 

Weizman, stated:

«Zionists do not accept under any 

circumstances the Sykes-Picot 

agreement because not only does 

i t  divide historical  Palestine but 

also deprives the Jewish

National Home of some of the 

most fert i le lands for sett lement 

in the Golan and Hauran on which 

depends the future of the Zionist 

project .»

In pursuit of Zionisms territorial claims 

on the Golan, several attempts were 

made, from as early as 1891, to purchase 

and lay claim to land on the Golan and 

Hauran. Each attempt to gain a foothold 

in those areas was thwarted, however, 

through resolute communal, judicial and 

political resistance by their local com-

munities.

A historical debunking of the Israeli nar-

rative concerning the nature, origins and 

culpabilities associated with the conflict 

over the Golan is reinforced by numerous 

denunciations of Israeli actions issued by 

UN monitors on the ground as well as a 

long list of resolutions adopted by the Se-

curity Council:

UNSC Resolution 93 (May 1951) decid-

ing that Israel should permit forthwith 

the return of Arabs expelled from the De-

militarized Zone. 

UNSC Resolution 100 (Oct 1953) de-

manding that Israel suspend drainage 

work  in the DMZ.

UNSC Resolution 111 (Jan 1956) con-

demning the Israeli attack on Syrian ter-

ritory launched on 11 Dec 1955.

UNSC Resolution 171 (Apr 1962) con-

demning the attack by Israeli forces on 

Syrian positions as a flagrant violation of 

the Armistice Agreement..

From these resolutions and the Israeli 

sources cited above, including those such 

as Moshe Dayan who were at the heart 

of the Israeli decision-making establish-

ment, it becomes abundantly clear that, 

official propaganda notwithstanding, the 

years of recurrent tension on the Syrian-

Israeli    front   were overwhelmingly the 

consequence of deliberate Israeli action. 

It is also evident that the war of June 1967, 

often depicted as having been brought 

about by decisions taken in May 1967 by 

the late Egyptian President Gamal Ab-

dul Nasser, was in reality a natural and 

probably inevitable result of a concerted 

campaign of provocation, planned and 

implemented over several years by an Is-

raeli leadership that had long dreamed of 

breaking out of the restrictive frontiers of 

1949. The Golan front represented to Is-

rael the best opportunity to fan the flames 

of rising tensions in order to carry out its 

expansionist strategic blueprint.

 Ghayth N. Armanazi

 Former Director, 

Syrian Media Centre

(Source: reproduced from “The Go-

lan…”, 2007)

The Golan since 1967
Israel captured the Golan in the June War 

of 1967 along with the West Bank, the 

Gaza Strip and the Sinai. The UN (which 

always refers to the area as «the Syrian 

Golan Heights») condemned these terri-

torial gains and issued Security Council 

resolution 242 which emphasised the «in-

admissibility of the acquisition of terri-

tory by war» and stipulated that a just and 

lasting peace requires the «withdrawal of 

Israel armed forces from territories occu-

pied in the recent conflict.»

In 1973, Syria liberated a part of the Go-

lan from Israel. This included the Golans 

capital, Quneitra. However, the Syrian 

troops found it to have been complete-

ly demolished just before they arrived 

there - homes, shops, the hospital and 

the church had all been reduced to rubble 

(see photos p.30.) An armistice agree-

ment was signed in 1974 and since then a 

UN Disengagement Force (UNDOF) has 

been in place on the ceasefire line. The 

occupied Golan was illegally annexed by 

Israel through the passing by the Knesset 

(parliament) of the Golan Heights Law 

on 14 December 1981, thus applying 

Israeli laws, jurisdiction and administra-

tion to anyone living in the territory, ir-

respective of origin. In response, the UN 

Security Council issued resolution 497, 

declaring the move «null and void and 

without international legal effect» and 

demanding that Israel «rescind forthwith 

its decision.» The UN General Assembly 

has repeatedly passed resolutions con-

demning Israel>s occupation and annex-

ation of the Golan, which has never been 

recognised by the UN or accepted by the 

territory>s indigenous population.

The human rights situation in the Golan 

is described in UN reports as one of «per-

sistent» and «significant deterioration.» 

A 2002 UN Special Committee report 

described the effects of the occupation on 

the Golan and its population as, «exten-

sive, affecting all aspects of life and fam-

ilies, villages and communities,» adding 

that «there were also widespread eco-

nomic consequences of the occupation.» 

It went on, «The economic situation of 

Syrians in the occupied Golan is com-

pounded by the lack of job opportunities. 

Many qualified Arabs from the occupied 

Golan are employed in menial jobs and 

are sometimes dismissed arbitrarily by 

their Israeli employers. Many workers 

are never paid or are not paid in full. Set-

tlers compete with Syrians in economic 
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Forty years have now elapsed since the 

Israeli army invaded the Syrian Go-

lan. An occupation which was intended 

to last until the signing of a new truce 

agreement has now lasted for decades, 

with a unilateral decision taken to annex 

the Golan which was considered null and 

void by the United Nations and the Inter-

national Community.

1967 borders, is committed to the quest 

for peace through negotiations as a pre-

ferred option. Therefore, Syria will spare 

no effort in continuing the unfinished job 

of negotiating a settlement to bring the 

Golan back and set the guidelines for a 

comprehensive and just solution to the 

whole Middle East problem.

Forty years have elapsed since 90% of 

Golanis were forced to flee their homes 

and escape with their lives to be scattered 

across the Syrian homeland. Almost 

350,000 Golanis are today living in very 

difficult economic conditions on the out-

skirts of Damascus and throughout the 

country.

The Israeli aggression on Lebanon in July 

2006 aroused a sense of national pride 

and feeling of confidence among young 

Syrians, and Arabs in general, when 

they realised that a handful of Hizbullah 

fighters were able to defy and defeat an 

overrated and seemingly arrogant Israeli 

army - the sixth most powerful army in 

the world.

Young Syrians and, in particular, young 

Golanis are pressing their government 

to reintroduce the culture of legitimate 

resistance to occupation. Such a serious 

decision would inevitably lead to the to-

tal eruption of the Middle East, as mil-

lions of young Palestinians, Syrians and 

Lebanese would gradually introduce a 

level of violence to the region without 

precedence in the Arab-Israeli conflict. 

Only a Rabin-like political attitude on 

Israel>s part, abiding by UN resolutions 

and responding favourably to the Arab 

<land for peace> Initiative of 2002, can 

save the region from such a fate.

Syria, while totally committed to the 

recovery of the Golan and to the Israeli 

withdrawal to the 4th June

Arriving at a settlement will require an 

honest broker given the tremendous cli-

mate of suspicion that has prevailed over 

the past 60 years between Arabs (Syrians 

and Palestinians in particular) and the 

Israelis. Yet, rather than take action to 

ease such mistrust and fundamental hos-

tility, the American administration under 

George W. Bush has done everything 

possible to foment further antagonism.

Even with the decline of the <Neo-Con> 

and ultranationalist components within 

the administration, the men and women 

still in charge remain under the influ-

ence of the Israeli lobby, as described by 

Mearsheimer and Walt, on one hand and 

are still dominated by the ardent desire 

introduced by the American ultranation-

alists to maintain American predomi-

nance over world affairs on the other.

Peace is essential. The peoples of the 

Middle East are inhabiting a land that 

witnessed the dawn of human civilisa-

tion. They deserve to be a part of the new 

world order.

HE Dr. Sami Khiyami Syrian Ambassa-

dor to the UK

(Source: reproduced from “The Go-

lan…” 2007)

The Road to <67
One of the most deep-rooted and iconic 

of myths of the Middle East conflict con-

cerns the course of events on the Golan 

front in the years prior to the Israeli in-

vasion and occupation of June 1967. A 

fantasy was created and repeatedly am-

plified stating that the Syrians used their 

position on the heights overlooking Is-

rael’s peaceful settlements on the plain 

of Galilee to rain indiscriminate fire on 

those settlements at whim and without 

provocation. The well-orchestrated mes-

sage droned on that Israel was acting in 

pure self-defence in storming and occu-

pying the Golan and putting an end to the 

long years of <Syrian aggression.>

Armistice Agreements of 1949. The 

agreement signed by Syria and Israel 

under United Nations auspices defined a 

strip of territory as no-man>s-land where 

neither side should introduce military 

forces. But, as the author states:

«They (the Israelis) began by staking an 

illegal claim to sovereignty over the (de-

militarised) zone and then proceeded as 

The Golan:

THE KEY TO PEACE OR A CAUSE OF WAR?
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