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  المقاومة في الجوالن
  

  * كنعان علي أحمد.د. أ

 الملخص

البحث إلى إجراء دراسة تاريخية للجوالن تستعرض واقع الجـوالن عبـر      فَهد 
مرحلة زمنية تبرز أشكال مقاومة أهل الجوالن عبر التاريخ، ومن بينها النضال ضـد              

لصهيوني منذ  وتركز على النضال ضد االحتالل ا      الصليبين، والمستعمرين الفرنسيين،  
  . وحتى اليوم1967عام 

 واقع الجوالن جغرافيـاً وتاريخيـاً       استُعِرضوبغية الوصول إلى تحقيق الهدف      
 أهميته وما يتمتع به من موقع استراتيجي مشرف على دول عربيـة ثـالث               ُأبِرزتْو
 مخزونه المائي الممتد من جبـل الـشيخ       فضالً عن ) لبنان واألردن وفلسطين المحتلة   (

ثاره المتميزة ومقاومتـه للمـستعمرين الطـامعين        آو  حتى نهر اليرموك جنوباً،    شماالً
  . بخيراته

وانتهى البحث إلى اقتراح القيام ببحوث علمية في الماجستير والدكتوراه للوقوف           
عند الحقائق وتوثيقها لتكون شاهداً على أهمية الجوالن العربي السوري أرضاً وبشراً             

  .وتاريخاً ونضاالً
صي الباحث بتشكيل فريق بحث علمي لرصد السياسة الصهيونية في تغييـر            ويو

معالم الجوالن العربي السوري ونهب خيراته وتهويده والرد عليها وإبراز نضال أهل            
 . كلّهاالجوالن والذود عن عروبته والعمل على استرداده بالسبل

                                                             
 . جامعة دمشق - الرابعة  عميد كلية التربية*
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  مدخل البحث : أوالً  
  .مشكلة البحث وأهميته وحدوده :ثانياً 
  .أهداف البحث : ثالثاً 

  :أسئلـة البحث وتتضمن : رابعاً 
  . واقع الجوالن جغرافياً وتاريخياً -1
  :  أشكال المقاومة في الجوالن عبر التاريخ ومنها-2

  . النضال ضد الصليبين المستعمرين-أ  
  . النضال ضد المستعمر الفرنسي-ب 

 ى اليوم، وهـذا يتـضمن      حت 1967 النضال ضد االحتالل الصهيوني منذ عام        -جـ  
  :بيان

 .السياسة الصهيونية في الجوالن -

 .ممارسة اإلرهاب الصهيوني -

 .أشكال مقاومة أهل الجوالن لالحتالل الصهيوني -

  .  خاتمة البحث وتوصياته ومقترحاته : خامساً 
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   :مدخل البحث -أوالً 

ذلك لما يحتلـه     و ،الحديث عن الجوالن العربي السوري حديث واسع ومتعدد الجوانب        
لبنـان  : الجوالن من موقع جغرافي مهم فهو على تماس مباشر مع دول ثـالث هـي          

سورية الجنوبيـة الغربيـة مـع        حدودحيث تتمفصل فيها     واألردن وفلسطين المحتلة  
 مخزونه المائي الكبير ومناخه     فضالً عن  وشرقي األردن جنوباً ولبنان شماالً،       فلسطين

 م 2814الذي يرتفع عن سـطح البحـر  ) الحرمون(ل الشيخ  المتميز الممتد من قمم جب    
ما يتمتع  م تحت سطح البحر هذا عدا       210عمق  إلى الحمة واألغوار ووادي اليرموك ب     

  .الجانب الزراعي وتربية المواشيفي  تنوع اقتصادي وخاصة  منبه

ومما هو جدير بالذكر أن الجوالن يضم العديد من المواقع األثريـة المتميـزة التـي                
، وقلعـة  وبيـت صـيدا  جم الهري،  رموقع  (قدسية الدينية عبر التاريخ مثل      تتصف بال 
  .1...)الصبيبة 

لذا فإنه من الصعوبة بمكان أن يلّم المرء بالحديث عن هذه الجوانب االجتماعيـة            
 ولكننا في هـذا البحـث سنقتـصر         ،واالقتصادية والفكرية و الثقافية والدينية مجتمعة     

الجوالني بأرضه وذوده عـن  اعي يبرز تمسك اإلنسان العربي الحديث عن جانب اجتم 
صعوبة رصد ذلك فإننا سنختار ثالث محطات تبرز        إلى  ونظراً  ، حياضه عبر التاريخ  

إلـى   ونظـراً    ،النضال ضد الصليبين وضد االستعمار الفرنسي واالحتالل الصهيوني       
وأرضـاً  والن اسماً خطورة سياسة االحتالل االستيطاني الصهيوني ومحاولة تغيير الج       

 نهب خيراته وضمه كلياً للكيان الصهيوني ضـارباً بـذلك           فضالً عن وبشراً وتاريخاً   
م الجوالن عـام    يزال قرار ض   إذ ما  ،القرارات الدولية وحقوق اإلنسان عرض الحائط     

 كـانون األول    17 تـاريخ    497 سارياً على الرغم من قرار مجلس األمن رقم          1981
                                                             

دراسـات   ملتقى الجوالن اإلعالمي الدولي األول،     ،ثار الجوالن بين السرقة والتزوير    تيسير خلف، آ   1
  .20ص2006القنيطرة/وأبحاث
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والمؤكد للقرار  يير الطابع السكاني والجغرافي للجوالن المحتل       بعدم تغ  القاضي   1981
ء على أراضي الغير بالقوة      المتضمن عدم جواز االستيال    22/11/1967تاريخ  ) 242(

 الداعم لتنفيذه والـذي مـازال       22/10/1973 تاريخ   338ز بالقرار   عزوالم ،والحرب
  .2 على ورقحبراً

قـضي بتعـديل قـانون الجنـسية      الكنيـسة قانونـاً ي     أصدرت   1980وفي عام   
 إعطـاء الجنـسية     اإلسـرائيلي  وأصبح بموجبه بإمكان وزير الداخليـة        "ةاإلسرائيلي"
ـ     وال 1967 لسكان المناطق المحتلة عام      "ةاإلسرائيلي" الجـوالن المحتـل   ل يـزال أه

  .بهويتهم العربية السوريةون  وتمسك"ةاإلسرائيلي"يرفضون الهوية 
والتعاضـد  انتفاضة الجوالن     الجوالن استمرار  لتحريروقد أكدت الهيئة الشعبية     

أهلنا في الجوالن الذي    على   يتفاقم  العدو الصهيوني   جعل حقد     مما ؛لهالعضوي بين أه  
علـى  بالـسجن  تبدى في حمالت االعتقاالت الواسعة في صفوفهم واألحكام الجـائرة           

 العـدو  إبقاء يين إلى أدى نضال المواطنين العرب السور     قد، و العديد من أبناء الجوالن   
 وذلك لتصاعد مقاومـة     ؛ألحكام العسكرية في منطقة الجوالن رغم ضمها      الصهيوني ل 

  دوريات الشرطة فـي أنحـاء        ين الكيان الصهيو  كثف، كما   العرب في القرى المحتلة   
 .لقمع أية إجراءات مناوئة لالحتالل باالشتراك مع حرس الحدود  هاجميعالجوالن 

 وقد عبصمود أهل الجوالن إذ قال     عنالشيخ محمود الصفدي    مناضلين   أحد ال  ر: 
 إنه مهما طال االحتالل ومهما طال الضم فإنه ال يمكن إلسرائيل أن تحتل أو تـضم              (

مهما طال الضم فال يمكن أن ننسى قوميتنا أو و ......القلوب المؤمنة بوطننا العربي
ائيل أراضـينا وحتـى اآلن    منذ أن احتلت إسر   و.....ننسى وطننا الذي هو سورية،      

  .3)نرى ونؤكد ونصر بأن الجوالن هو قطعة من جسم سورية ال يمكن سلخها

                                                             
 ية للتـأليف والترجمـة والنـشر      دار المساعدة السور  ، 2007-1967رزق الياس، مسيرة التحرير    2
  .62ص ، /2007/
  )2007،1،بيان صادر عن الهيئة الشعبية لتحرير الجوالن (3



  كنعان عليأحمد                                    2013-) الجوالن(مجلة جامعة دمشق عدد خاص 

 
 

39 

لذا فإننا في هذا البحث سنركز على سياسـة الكيـان الـصهيوني فـي الجـوالن        
وممارسته اإلرهاب المنظم وإبراز مقاومة أهل الجوالن لالحتالل والتمسك بعروبتـه           

  .ريةوانتمائه إلى الوطن األم سو

  :مشكلة البحث وأهميته وحدوده -ثانياً 
فهو جزء من أراضي    ، كما رأينا    وقعاً مهماً على الخريطة الدولية    يحتل الجوالن م  

الجمهورية العربية السورية يطل على ثالث دول مجاورة هي الجمهوريـة اللبنانيـة             
للقوافل العربية   أنه كان ممراً      فضالً عن  ردنية الهاشمية وفلسطين المحتلة،   والمملكة األ 

إلى منطقة الحجاز وغنى ثرواته االقتصادية ومخزونه المائي الممتد من جبل الـشيخ             
حتى الحمة ونهر اليرموك على الحدود األردنية وبحيرة طبرية على الحدود الفلسطينية          

  ....المحتلة 
 وغيره أدى إلى طمع الدول االستعمارية في احتالله واإلفادة من موقعه            هكلّذلك  

، فرنسي وأخيراً االحتالل الصهيوني   راته وكان من بين ذلك االستعمار الصليبي وال       يوخ
  .مما دفع أهالي الجوالن لمقاومة االحتالل 

  : أهداف البحث-ثالثاً 
ستعرض واقـع الجـوالن     تهدف هذا البحث إلى إجراء دراسة تاريخية للجوالن         
 وتركـز علـى مرحلـة    ،يخعبر مرحلة زمنية تبرز مقاومة أهل الجوالن عبر التـار  

 وما تعرض له أبناء الجوالن من سياسات قمعية         ،1967االحتالل الصهيوني بعد عام     
  .استيطانية

  : أسئلة البحث -رابعاًً
  : الن واإلجابة عن األسئلة اآلتيةيتطلع البحث إلى إبراز أشكال المقاومة في الجو
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  ما واقع الجوالن جغرافياً وتاريخياً؟ -1

  :ومنهالمقاومة في الجوالن عبر التاريخ؟ ما أشكال ا -2
 .ن المستعمرينييبيالنضال ضد الصل  -  أ

 .النضال ضد المستعمر الفرنسي - ب

 وحتـى   1967 النضال ضد االحتالل الصهيوني منذ عـام         -جـ
  : ، وهذا يتضمناليوم

 . السياسة الصهيونية في الجوالن •

 .ممارسة اإلرهاب الصهيوني في الجوالن •
  .والن لالحتالل الصهيونيأشكال مقاومة أهل الج •

  ضد أشـكال االحـتالل     المقاومة في الجوالن  أشكال  وسوف نستعرض في بحثنا     
 وأرضـاً وبـشراً     اسـماً بعد أن نلقي الضوء على الجوالن       وذلك   -ما أمكن -بإيجاز  
  .وتاريخاً

 ؟ وتاريخياًجغرافياواقع الجوالن  ما -1

يم واغتصاب الحـق،  حر يأبى الض وكل سوري وعربي    سكن قلب   الجوالن اسم ي  
نـه مهمـا تعـرض    أ  مر العصور أثبت على  الجوالنتاريخ  ، وإن   واستعمار األرض 

    .لب واالستعمار فإنه سيتحرر بنضال أهله وصمودهم للس

  : واصطالحاًالجوالن لغةً -1-1
مـن فعـل جـال      ( مأخوذة من جوالن الرياح في المنطقة        وتسمية الجوالن لغة  

وقـديما  ، ارتفع من األرض على شكل سلـسلة هـضبات    أو هو ما    ) انالجوالن جوالن 
والحارث في القواميس كتلة من كتل الجبل و فيه قـال           ) حارث الجوالن (عرف باسم   
  :النابغة
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  4وحوران منه موحش متضائل للجوالن    بكى حارث الجوالن من فقد ربه

أمثولة  على األطماع واالستعمار،  ، عصي أرض عزة وممانعة  الجوالن اصطالحاً   
 . اليساوم على أرضه ووطنه، أبي حر ووفي، شعبهلصمود والثباتل

 : الجوالن جغرافياً  2-1
تطلق تسمية الجوالن على الجزء الجنوبي الغربي من سورية بـين نهـر األردن     

  كـم عـن  50بعد يبرية وسهل الحولة وطل على بحيرة ط ي، جبل الشيخ شماالً   و جنوباً
   .مدينة دمشق غرباً

خـط الحـدود    ) خجبـل الـشي   (سم القمم العالية من جبال الحرمون       ففي الشمال تر   -
وترتفـع قمـة    ، جبال هذه بارتفاع قممها وتعـددها     وتمتاز كتلة ال  ، السورية اللبنانية 

   . فوق سطح البحر م2814حرمون إلى 
هذه ) الشريعة(ويشكل نهر األردن    ،  األخدود السوري مع فلسطين    د يع  ومن الغرب  -

   .في بحيرة طبريةسطح البحر عن  )م 210(الحدود حيث ينخفض 
 إلى ومن الجنوب المجرى السفلي لنهر اليرموك يرسم خط الحدود السورية األردنية           -

   . عن سطح البحر مترا125ًأن ينتهي في منطقة الحمة التي تنخفض 
 وفي الشرق يشكل وادي الرقاد في مجراه العلوي واألوسط الحدود اإلداريـة مـع               -

  .أراضي الجمهورية العربية السوريةعا وريف دمشق ضمن محافظتي در
 1250تبلغ مساحة القسم المحتل مـن الجـوالن         و ،2 كم 1860مساحة الجوالن   

   .2 كم100مساحتها فيها المنطقة المنزوعة السالح و و،2كم
 آب  31 فـي    وتنطبق تسمية الجوالن على محافظة القنيطرة التي أحدثت إداريـاً         

وية التي كانـت    ازنيطرة التي كانت تتبع محافظة دمشق ومن ال        من منطقتي الق   1964
ـ       له شكل متط  و، تتبع محافظة درعا     راوح بـين اول من الشمال إلى الجنوب بطـول ي

                                                             
  639ص، القاهرة، دار المعرفة، تاج العروست، .بيدي ، دالز 4

  .120/11ص، بيروت، دار التراث، لسان العرب، ت.د، ابن منظور
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لموقع الجوالن الجغرافي المتوسط و . كم20ـ 18م وبعرض يراوح بين  ك80 ـ 75 
جعلته مـسرح  أهمية كبيرة جعلت الجوالن منطقة عبور القوافل والجيوش والشعوب و         

 ومناخـه  سوريةتربة الجوالن من أخصب الترب في و، صراع دائم على مر العصور    
 .5كثير األمطار غني بالمياهوهو  ،نيةرطب يشبه النماذج المتوسطية الساحلية من جهة ثا

  .نظر شكل الجوالن قبل االحتاللا

  
                                                             

منشورات وحـدة البحـوث     ، الجوالن دراسة األرض واإلنسان والمستقبل    ، 1995 عادل عبد السالم   5
  .2009، دمشق، والدراسات
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   :الجوالن أرض التاريخ 1-3
وعرفت أرضه مختلف مراحل التطور      ،ن الجوالن منذ عشرات آالف السنين     سك

التي تعـود إلـى    وكشفت عمليات التنقيب عن العديد من المواقع   ،في العصور القديمة  
-الحجـري (وتواصل الوجود البشري في الجوالن فـي العـصر         ،العصر الباليوليتي 

واستمر في العـصر البرونـزي      م  .ق 3200م إلى   .ق4500الفترة من    في) النحاسي
م واسـتمر   .ق550-1200العصر الحديدي مـن     وفي  م  .ق1200-3200الممتد من   

  .الوجود في العصور الكالسيكية حتى العصر الحالي
 إيطوريـة،  جيـشور، (وشهدت المنطقة قيام ممالك وإمارات آرامية وعربية منها       

 اإلمبراطوريـة  تحـت سـيطرة  غريق والرومان وبقيت  لغزو اإل وخضعت  ) الغساسنة
  . البيزنطية حتى الفتح اإلسالمي

 مـن   ذ بشر المسيح عليه السالم برسالة المسيحية حيث اتخ         الجوالن   أرضوفي  
ومـسقط   ، لكثير من معجزاتـه     دعوته ومكاناً  صيدا الجوالنية مقراً شبه دائم في بداية      

 .] أنداروس، يوحنا ، يعقوب ، فيليببطرس،[رأس لخمسة من تالمذته المقربين 

من مساحة األرض السورية وهذه األرض كانت دائماً نقطة         % 1يشكل الجوالن   
، وتعـددت  .... بالثروة المائية والطبيعـة   اساخنة عبر التاريخ  ألهمية موقعها وغناه      

 وأسماء قديمـة  )مدينة-قرية-جبل-كورة-عمل-إقليم(أسماء أطلقت على الجوالن مثل      
 ترجـع   هـا  كلّ  وهذه التسميات  )جوالنيتد وجافالن - جوالنيتس -ني جوفالن –و  ل-جي(

  .6 العربي واضح جلي–الكنعاني )  ل- و-ج(ألصل جذر ثالثي 

  :مواقع أثرية وتاريخية في الجوالن
قـع  ا مو 209عدد المواقع التاريخية واألثرية التي عثر عليها في الجـوالن           بلغ  
 الصادر عن وزارة الثقافة في الجمهوريـة        3/9/1983أ    /146 بموجب قرار    ةمسجل

                                                             
  .14-13مرجع سابق ص. 2006، عادل عبد السالم 6
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عصور ما قبل التاريخ تتركز في المنطقة الممتدة بين سفوح          فمواقع  ،العربية السورية   
 ومن  ،جبل الشيخ شماالً مروراً بالقنيطرة في الوسط وحتى ضفاف نهراليرموك جنوباً          

مواقع و .السمكوادي –حوضة القنيطرة –بركة رام –أهم المواقع األثرية منطقة الحمة     
عصر البرونز والحديد امتد من أواسط وشمال وجنوب الجوالن ومن أهـم المواقـع               

  .الالوية، تل القاضي، وادي الرقاد، تل الجوخدار رحم الهرى،
 وأهـم المواقـع   ،مواقع العصر الكالسيكي تتوزع في معظم أراضي الجـوالن     و
ور اإلسالمية مناطق كثيـرة  مواقع العصو.  الرفيد–فيق –جسر بنات يعقوب   –بانياس  

باتـا  ج–أهمهـا القنيطـرة      هوبلداتتتوزع في أغلب مناطق السكن في قرى الجوالن         
  . 7 صيدا-  جباتا الزيت-الخشب 

 لالحتالل مرات عديدة عبر التاريخ، وكانـت أرضـه مـسرح             الجوالن تعرض
اً  السورية، وقد وجد اآلثاريون ذكـر      األرضحروب ضارية بين الشعوب التي عبرت       

للجوالن في رسائل تل العمارنة، والطريف أن الجوالن خضع زمناً لحكم الفراعنة في             
شوريون السوريون، ثم تعرض الحتالل     مصر بعد حروبهم مع الحثيين، ثم استعاده اآل       

فارسي، وبعده الحتالل يوناني زمن اإلسكندر الذي انتصر على ملـوك فـارس فـي             
بائل العربية تدفقت للسكن في الجوالن بكثـرة فـي          القرن الرابع قبل الميالد، ولكن الق     

العهد السلوقي الذي تال عهد اإلسكندر، وقد تالهم الرومان وفرضوا سيطرتهم علـى             
سورية وجعلوا الجوالن ضمن والية حوران، لكن الحضور العربي بقي طاغياً وكبيراً            

 سيطرة الرومانيـة  فترة ال ومؤكداً للهوية العربية للمنطقة كلها، فقد شهدت حوران في          
ظهور مملكة الغساسنة الحليفة للبيزنطيين وقد شملت الجوالن وشرق األردن وجبـل            
العرب وكان العرب التنوخيون يسكنون غرب الفرات والعراق، وكانت دولتا الغساسنة          
والمناذرة تعكسان في صراعاتهما صراع اإلمبراطوريتين الفارسية والبيزنطية، ونجد          

                                                             
 نيسان العدد   16مجلة الجوالن   ، تصنيف المواقع األثرية في الجوالن المحتل     ، 2009، عبد اهللا السيد   7
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 قصائد رائعة تعكس الحياة السياسية العربية فـي تلـك المرحلـة              الجاهلي الشعرفي  
القريبة من ظهور اإلسالم، وأهمها قصائد النابغة وحسان بن ثابت، وقد أنهـى سـيل               

نصر إسـالمي   بالفتن التي افتعلها االحتالل البيزنطي بين عرب الشام وعرب العراق           
إلى تحرير الشام، وقد بقي     مؤزر في معركة اليرموك، حيث كان الجوالن معبر الفتح          

ألقى ) الجابية(الجوالن أهم قاعدة عسكرية للفاتحين، وفي إحدى قرى الجوالن الخصبة           
الخليفة عمر بن الخطاب خطبته الشهيرة قبل أن يعلن الوثيقة العمرية التي مـا تـزال              

 .دليالً ساطعاً على عظمة الفهم والتطبيق اإلسالمي للتسامح والتعـايش بـين األديـان       
وتشير كتب التاريخ اإلسالمي إلى دور قرية الجابية على مر العصور، ففيهـا تمـت               
بيعة الخليفة مروان بن الحكم الذي بات شيخ بني أمية حين انقطع الحكم عن خالد بـن       

همـاً للـصليبين   م يزيد لصغر سنه، ولكون الجوالن قريباً من القدس فقد بات معسكراً         
ك احتله المغول، إال أن الجوالن تحرر مـع سـورية            واحتلوها، كذل  البالدحين غزوا   

ومصر من االحتاللين الصليبي والمغولي في حطين وفي عين جـالوت وعـاد إلـى               
مطلـع  في عروبته الصرفة، وكان طبيعياً أن يخضع الجوالن للعثمانيين حين سيطروا          

القرن السادس عشر على سورية ومصر، وحين تحـررت سـورية مـن االحـتالل               
 في مطلع القرن العشرين عاد الجوالن مع بقية األرض الـسورية والعربيـة              العثماني

عامة إلى أصحابه الذين ما يزالون صامدين في أرضهم قابضين علـى جمـر الحـق          
  .8العربي

  : وإدارياًالجوالن بشرياً 1-4
 تحت االحـتالل     خمسمئة ألف نسمة منهم عشرون ألفاً      عدد سكان الجوالن حالياً   

وكان عدد سـكان    ) الغجر، مسعدة، عين قنية ، بقعاتا، مجدل شمس  (في القرى الخمس  

                                                             
مجلة الحياة الفكرية وزارة    ، الهيئة العامة السورية للكتاب   ، في رحاب الجوالن  ، 2009، رياض آغا  8

  2-1ص، الجمهورية العربية السورية، الثقافة
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 140(جر معظمهم    ه  ألفاً ين وخمس ة مئة وثالث  1967الجوالن قبل حرب حزيران عام      
تحـت  )  ألفـاً  13(وا إلى محيط العاصمة دمشق وبقـى نحـو          ؤمن قراهم والتج  ) ألفاً

  .االحتالل

  :من منطقتين) قنيطرةمحافظة ال(يتكون الجوالن : التقسيمات اإلدارية

 وتشكل مدينة القنيطرة مركز المحافظة ويتبعها ثالث نـواح  منطقة القنيطـرة   -
  :هي

مركز منطقة القنيطرة ويتبعهـا    ناحية الخشنية  - ناحية مسعدة  -ناحية خان أرنبة    
قرية ومزرعة جميعها ما تزال تحت االحتالل باستثناء مدينة القنيطـرة وأربـع        / 54/

 ناحية خان .لحميدية ـ الصمدانية الغربية ـ القحطانية ـ بئر عجم   قرى محررة هي ا
/ 40/ويتبعها  :  ناحية مسعدة  .قرية و مزرعة جميعها غير محتلة     / 40/ويتبعها  : أرنبة

 قريـة    /27/يتبعها  و: ناحية الخشنية . رعة جميعها ما تزال تحت االحتالل     قرية ومز 
  .) بريقة- الرفيد–األصبح (قرى محررة / 3/ومزرعة ما تزال تحت االحتالل و

ـ منطقة ف،ويتبعها ناحية واحدة هي ناحية البطيحة ) فيق(منطقة الزوية   - ق المركـز  ي
قرى هـي  / 3/جميعها ما تزال تحت االحتالل باستثناء     وقرية ومزرعة   / 50/ويتبعها  

ناحية البطيحة ومركزها قرية محجـار ويتبعهـا   . صيدا ـ الحانوت ـ عين القاضي  
  .مزرعة وجميعها ما تزال تحت االحتاللوقرية / 25/

 في  "إسرائيل"حد األهداف الرئيسة للحرب التي شنتها       أكان احتالل منطقة الجوالن     وقد  
 ضد الدول العربية لتحقيـق األطمـاع الـصهيونية          1967الخامس من حزيران عام     

ن إول   م يق  1918فقد كتب سنة    ،  ديفيد بن غورين للدولة اليهودية      رسمها الحدود التي (
ة والجليل وسـنجق حـوران الكـرك    ويهودا أو السامر ، هذه الدولة تضم النقب برمته    

   .)أقضية القنيطرة ووادي عنجر وحاصبيا( من سنجق دمشق اًوجزء) معان والعقبة(
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  ؟ في الجوالن عبر التاريخمقاومة ال ما أشكال  -2
  :النضال التاريخي ضد الصليبيين المستعمرين -أ 

 بمعارك النضال الوطني للقبائل العربية التي سكنته منذ الكنعانيين          ارتبط الجوالن 
  .إلى الغساسنة حتى آخر عشائر الفضل والنعيم وبقي الجوالن مكانه في النفوس

اليرمـوك  ( ولعل أهمها وأكثرها خلـوداً       ،وشهدت أرض الجوالن معارك  عدة     
، كما قـاتلوا    1925  عام وقد شارك أهل الجوالن في الثورة العربية الكبرى       ) وحطين

األتراك واأللمان بعدة معارك، وقد أضحى الجوالن مسرحاً لألعمـال الحربيـة بعـد           
 التميمـي الواقوصـة     والفتوحات العربية اإلسالمية  وذكر الشاعر القعقاع بن عمـر         

  : ساحات معركة اليرموكىحدإالجوالنية وهي 

ـ          اـألم ترنـا علـى اليرمـوك فزن
  ىاوـقتلنا الـروم حتـى مـا تـس        

ــا اســتحالوا   فضــضنا جمعهــم لم
ــص ــا ف ــافتوا فيه ــداة ته   ارواـغ

  

ــ      راقـكمــا فزنـــا بأيـــام العـ
ــوراق  ــروك ال ــوك مف ــى اليرم   عل

ــ   اقـعلــى الواقوصــة البتــر الرق
  إلـــى أمـــر تعـــضل بالـــذّواق

  

في بلدة بانياس بالجوالن أنموذجاً عـن المقاومـة         ) النمرود(كما قدمت قلعة الصبيبة     
بية، وكانت هذه القلعة دوماً خط الدفاع األول عن دمـشق،  والفداء ضد الحمالت الصلي  

  .9كانت القلعة ظهراً لقوات المسلمين في معركة حطين

                                                             
، المركز الثقـافي العربـي بـالقنيطرة   ، رة الجوالن ضد االحتالل الفرنسي  ثو، 2000، غالب حسين  9
 .12-7ص
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  :  النضال ضد االستعمار  الفرنسي -ب

، مقاومة ضارية ضد كل أشكال االحتالل واالسـتعمار  خاض األهل في الجوالن
ل القرن الماضـي فـي   مضيء من مقاومتهم خال وكان أحدث فصل. منذ قدم التاريخ

السورية الكبرى التي انطلقت في كل ركـن   امتداداً للثورة، مقارعة االستعمار الفرنسي
شهدت أراضى الجوالن عدة ثورات  .ضد الغزاة والمحتلين،  من أرض الوطنةوزاوي

  :  ومنهاضد قوات االستعمار الفرنسي

الـشام حـاول    بعد خروج األتراك من بالد       ):1918 (معركة الخصاص األولى  
 بالفرنسيين ضم الحولة إلى لبنان وقاوم األهل بقيادة         عينين المالكين اللبنانيين مست   بعض

  .األمير محمود الفاعور القوات الفرنسية ودافعوا عن أرضهم 

  :)الحمارى)(1919 (معركة الخصاص الثانية

قامت القوات الفرنسية بالزحف إلى الخصاص وقصفت مقـر األميـر محمـود             
بالمدافع والطائرات وتكاملت قوات أبناء الجوالن والعرقـوب بقيـادة أحمـد            ر  الفاعو

 200مريود والشيخ بدر الدين علي رضا المفتي مع القوات الفرنسية أسفرت عن أسر              
 واندحرت القـوات الفرنـسية      ، جندي فرنسي  600جندي من فرسان الفرنسيين وقتل      

والن بقيادة مريود والمفتي ومشاركة     مهزومة نحو مرجعيون فتابعتها قوة من أبناء الج       
، وقد شارك   )شاكر وعز الدين  (فعالة من قرية جباتا الزيت بقيادة أسعد العاص ونجليه          

أبناء الجوالن جميعاً في هذه المعركة من وادي السمك جنوباً حتى مرجعيون شـماالً،              
 ،الزيت جباتا ،جباتاالخشب الّدلوة، ،علمينو ،والبطيحة ى المجاهدون من الزوية،   وتناد

 وأثقلوا الفرنـسيين  ،ت الفرنسية في مرج الحماري    القوا وهاجموا .10بانياس ،عين فيث 

                                                             
  .48-47مرجع سابق ص، 2000،غالب حسين 10
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 عن السيطرة على مرجعيون وجبل عامل وحاصبيا وراشـيا ومجـدل            تهزيمة أثمر 
  . 1920 آب عام 17استمر حتى  ..عنجر 

 23  وسقوط دمشق بيد االحتالل الفرنسي في      سوريةوبعد االنتداب الفرنسي على     
 الجـوالن    مجاهدي  بعد معركة ميسلون، أصدر غورو قراراً بإعدام       1920تموز عام   

 مجاهد، وقامت قوات االحتالل الفرنسي بالبحـث عـن   1000 علىالذين يزيد عددهم    
الثوار، وأصدرت سلطات االنتداب الفرنسية قراراً قسمت بموجه قضاء القنيطرة إلـى            

الن يضم قطاعين األوسط والشمالي وألحقته      ين أطلق على األول اسم قضاء الجو      ءقضا
ا قضاء الزوية  فيضم القطاع  الجنوبي ومنطقة البطيحة وألحقته           وأم ،ظة دمشق بمحاف

  .بمحافظة حوران
أثنـاء زيـارة الجنـرال غـورو إلـى          في  ، /1921 / حزيران/ 23/ وبتاريخ  

 الغتياله قرب قرية  حمد مريود بمحاولة  أ قام ثوار الجوالن يتقدمهم المناضل        ،القنيطرة
فسيرت قـوات االحـتالل     .  فقتل المترجم الكولونيل بارييت ونجا غورو       ،خان أرنبة 

 الفظائع في جباتا    أبشع التي ارتكبت     ،الفرنسية حملة انتقامية بقيادة الكولونيل ريوكرو     
  .األحمرالخشب وطرنجة واوفانيا وجباتا الزيت والمنشية وتل الشيحة وتل 

 تعرضت قرية مجـدل شـمس لهجـوم فرنـسي            ،/1925/وفي منتصف عام    
سـلطان باشـا األطـرش شـقيقه          فأرسل قائد الثورة السورية      ،عبالطائرات والمداف 

 انطلقت من جبل العـرب وتـم رد الحملـة          ،األصغر زيد األطرش على رأس حملة     
بعد أسبوع من المواجهات البطولية خـسر        .الفرنسية المعتدية وهزيمتها هزيمة نكراء    

/ 500/ مـن  أكثـر  وخسر الفرنسيون  ،شهيد من بينهم القائد فؤاد سليم     /200/الثوار  
  .جندي وضابط بين قتيل وجريح وكميات كبيرة من المعدات وطائرة

فـي    معركة مجدل شمس الثانية  اندلعت، /1926/وفي أواخر كانون الثاني عام      
لتعاود بعدها قـوات    ، ةموقع السكرة بجانب القرية وانسحبت القوات الفرنسية مدحور       

المستعمر الفرنسي لتهاجم مجدل شمس مجددا بالمدفعية والطائرات مـن قبـل ثالثـة         
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 وكانت تضم ستة ألوية من الرماة و ثمـاني كوكبـات    .جيوش بإمرة الجنرال مارتان  
وعدة مفارز من   ، ملم 65ملم وعدة سرايا من مدفعية      / 75/ من الخيالة وسرية مدفعية   

 من الطائرات و قدرت القوة المهاجمـة        اًبين على حرب الجبال وأسراب    المغاوير المدر 
وخرج ثوار الجوالن لمالقاة المعتدين في خـان أرنبـة واضـطروها            /  ألف 30 /ـب

اشتبك الفريقان بالـسالح    / 1926/ عام     وفي الثاني من نيسان     ،للتراجع إلى القنيطرة  
ساعة قبـل أن     /12/باسلة مدة    وقد دافعت المجدل ب     ، بجسد اًاألبيض وتالصقوا جسد  
 حـصار   بعد ،سقطت جباتا الخشب، /1926/ هنفسوفي العام  .تسقط بأيدي الفرنسيين  

عد مقاومة ال نظيـر لهـا       ب /1926/حزيران  / 10/ الفرنسية لها واقتحامها في      القوات
    .11حمد مريود وشقيقهأمن أبناء الجوالن بينهم اً شهيد/ 41/مخلفة

  :)أحمد مريود أنموذجاً(ة في أرض الجوالن صور للنضال والمقاوم
 ومـن صـور   ،قدمت أرض الجوالن ثواراً بنائين للحضارة أمثال أحمد مريـود      

نضاله ومقاومته أسس لنواة حزب االستقالل العربي الذي دعا لوحدة العرب وحريتهم            
 اسـتقطاب أحـرار العـرب       فـي ودأب   ،ستعمر الغربي الفرنسي والبريطاني   من الم 

  . 12بالثورة العربية وإرسال من يرشدهم إلى بلوغ الحريةلاللتحاق 
 فقرر أن يشارك الجوالن  1917 عام    من اتفاقية سايكس بيكو     مقاوماً ووقف موقفاً 

 ضد المحتل   1919في المقاومة لفرنسا وبريطانيا وأعلن الثورة في تشرين األول عام           
  كمـا أسـس  ،سيينكما رفض مريود إنذار غورو وشارك في التصدي للفرن   الفرنسي،
 لمقاومة الفرنسيين كانت تنطلق من بلدة كفرسوم كقاعدة مركزية لكفاحه وجهاده            قاعدة

                                                             
  .2-1ص، منشورات الهيئة الشعبية لتحرير الجوالن، الجوالن في القلب، 2011، محمد العبد اهللا 11
جمعية أصدقاء ، اء صاحب العقيدة  الشهيد أحمد مريود رجل الفكر والفد      ،2008قائد ثورة الجوالن ،    12
  .4جباتا الخشب ص، دمشق
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وشارك في مواقع نضالية كثيرة من منتصف دمشق وباب سريجة وحوران والجوالن            
   .وجنوب لبنان وبسبب نضاله حكم عليه مرتين باإلعدام

 والدفاع عن القضايا العربيـة  وقد أدرك مريود أهمية النشاط السياسي واإلعالمي    
فكان يرسل بعثة إلى تونس والهند والجزيرة العربية والقاهرة وأسس مكتب استعالمات     

ة الناطق اإلعالمي باسم الثورة ولم يفته أن ينسق مع قيادة الـداخل فـي              نزلسورية بم 
هنـانو والـشيخ محمـد    ابراهيم والثورة السورية سلطان باشا األطرش وصالح العلي  

شمر وبعد عودته لجباتا الخشب إلشعال الثورة من جديد تحاملـت عليـه فرنـسا               األ
ثير من المناضلين في    استشهاده مع ك  إلى   مما أدى    ؛واستعملت القوة المفرطة الوحشية   

31 /5 /192613.  
 إن اهتمام مريود بالتاريخ أتى ليؤكد حقيقة أن التـاريخ أداة فكريـة رئيـسة يعـاد          -
 وهو يسهم في صنع الحـدث ويـشهد علـى البطـوالت             ،ة فعل الجماع  ساطتهابو

  .ويخزنها في  الذاكرة 
 أسهم مريود مع زعماء الشمال األردني في إنشاء قاعدة متقدمة للمجاهدين لتكـون              -

   . وقد بث مريود الحماسة في كل مكان حل فيه14منارة للنضال
وأن النـضال   ،العرب أمة واحدة وبشر باالسـتقالل      أوضح الزعيم أحمد مريود أن       -

  :لنضال أهداف ا  من أهمسبيل للوحدة والتخلص من االستعمار وأكد أن
  سيادة العرب المطلقة على أراضيهم واستقاللهم الكامل     - 
  . الوحدة العربية الشاملة- 

دور وبين   ، أهمية الدعم األدبي والفكري من قبل الكتاب        أيضاً أكد مريود لرفاقه  و
إن الكلمة الصادقة شعراً أو مقالة سياسية هي من أقوى        (:قالو ،ذلك في تحقيق الوحدة   

    .15)في أرض المعركةاألسلحة التي يخافها األعداء وهي الرديفة لسالح المجاهدين 

                                                             
  .14-12المرجع السابق ص، 2008قائد ثورة الجوالن ،  13
  .1، أحمد مريود والمشروع القومي الوحدوي، المركز الثقافي بالقنيطرة، ص2009محمود، عبيدات،  14
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 هذه الثـورة حيـث أعلـن        فيكان للجوالن حصة     الثورة السورية الكبرى  وفي  
األطـرش لتوسـيع   وراسل سلطان باشا ، الزعيم أسعد كنج أبو صالح انضمامه للثورة   

 واندلعت عدة معارك فـي  ،رقعة الثورة وتشمل الجوالن  ووادي التيم في جنوب لبنان   
مرجعيون وحاصبيا وراشيا وأبلى ثوار الجوالن بالء حسناً، وكبدوا العـدو الفرنـسي           

 أدت  1926عام    من آيار  30وشهدت جباتا الخشب معركة ضارية في        ،خسائر فادحة 
  . مريوداستشهاد البطل أحمدإلى 

 محمـود    األميـر   فقـد رفـع    ،الستقاللا  إلى وكان من ثمرات النضال الوصول    
لقد دخلنـا    ((،قال أحد العسكريين الفرنسيين   . الفاعور علم الجالء فوق سماء القنيطرة     

  .16 ))سورية بالسيف وعشنا  وفي وجهنا السيف وها نحن اآلن نخرج بالسيف

  :النضال ضد االحتالل الصهيوني جـ 

 وكـان   "اإلسرائيلي"أرض الجوالن محطة للصراع والمناوشات مع العدو        بقيت    
الصهيونية منذ زمـن     التصدي لكل المحاوالت     يالجيش السوري وأهالي الجوالن دائم    

دافع األهـل والجـيش    إذ ،)1951(ويسجل في ذلك اندالع معركة  تل الشمالنة    ،بعيد
وقتـل  ) 9( أسفر عن استـشهاد  عن أرض الجوالن مما  بطولياً  العربي السوري دفاعاً    

  .جندي إسرائيلي صهيوني) 100(
قام الجيش  ف ، على تحويل مياه األردن    "إسرائيل" عملت   1953/1954وفي عامي   

  .17رض سيطرته على منطقة الحمة و إفشال المشروع الصهيونيفبالسوري 
 وكان الجـيش الـسوري   ،ات ازدادت وتيرة المعارك حدة يوفي منتصف الخمسين  

 وقد استطاع الجيش الـسوري رد العـدوان         ،همة التصدي للقوات الصهيونية   يتولى م 
   : الصهيوني في عدة غارات منها""اإلسرائيلي""

                                                                                                                                         
 .5المرجع السابق ص، 2009، محمود عبيدات 15

  73ابق صمرجع س، 2000، غالب حسين 16
  )149/2 ،  السوريتاريخ الجيش العربيموسوعة ( 17



  كنعان عليأحمد                                    2013-) الجوالن(مجلة جامعة دمشق عدد خاص 

 
 

53 

  حيث قامـت قـوات غـوالني       11/12/1955 :الغارة الكبرى على البطيحة    -
 50ثرها  أ بشن هجمات على منطقة البطيحة والمرتفعات واستشهد على          "ة"اإلسرائيلي""

 من  كتيبة المشاة ولكن صمود القوات السورية والمقاومة التـي أبـداها     اًيسورجندياً    
الجيش أدت إلى تكبيد العدو خسائر كبيرة وأجبرهم على االنسحاب من المواقع التـي              

  .احتلوها

حيـث   ،1960  كانون الثاني  31وقعت معركة التوافيق في      : معركة التوافيق  -
أتت هـذه المعركـة   ،بحيرة طبريالصف الجنوبي   قرية التوافيق السفلى في قبالة الن      تقع
 وقد نـشبت   ،1957 المتواصلة منذ عام     ""ةاإلسرائيلي"" لسلسلة من االستفزازات     تتويجاً

ية  ، وتصدت القوات الـسور     1960 من شهر كانون الثاني عام       31-30المعركة في   
فـر  وقد قام الجيش  الصهيوني بقصف سـكوفيا وك    ،لقوة عاتية من الجيش الصهيوني    

ز الدين ،كما حاولت أربع طائرات اختراق المجال الجوي السوري          عحارب ومزرعة   
   .وقام سالح الطيران السوري بالتصدي لها وأسقطت طائرة للعدو

 مع استمرار سياسية ضم األراضي من قبل        و  1962 عام     :معركة تل النيرب  -
 قـام   لمنطقة الجنوبيـة   على المياه في ا    االستعمار الصهيوني وتنفيذاً لمشروع السيطرة    

وذلـك كلـه     ،حولة، والسيطرة على بحيرة طبريـا     العدو الصهيوني بتجفيف بحيرة ال    
 هذه الظروف والمسببات  و ،لتحويل مياه األردن إلى الجزء الشمالي في صحراء النقب        

من أهم المعارك قبل   وهي 17/3/1962-16اندالع معركة النيرب في     إلى   أدت   هاكلّ
قـدرت  و،  جريحاً وأسـيراً واحـداً   20هيداً و  ش 26المعركة عن   ، وقد أسفرت    1967

 هجـوم  وبإخفاق إصابة وثالث بطاريات مدفعية،     100 ـ ب "اإلسرائيلي"خسائر الجيش   
  . على تل النيرب توقفت المعارك المهمة"إسرائيل"
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  : محافظة القنيطرة وفق اآلتي ُأحِدثَتْ 1964وفي عام 

ن عن القنيطرة وإلحـاق قطـاع القنيطـرة          فصل الجوال  بعد: محافظة القنيطرة 
        من قرار يوحـد     بدمشق، وقطاع الجوالن بحوران تطبيقاً لالنتداب الفرنسي، كان البد 

بعد ثورة الثامن من آذار     (27/8/1964القطاعين ويحفظ تكاملهما، وقد صدر قرار في        
1963 (       تـصحيحاً   هذا القـرار      بتوحيد قضائي القنيطرة وفيق بمحافظة واحدة، ويعد

متأخراً لواقع عملي استمر طوال العهود السابقة لالنتداب الفرنسي الذي قرر  فـصل              
لنهوض بواقـع منطقـة     هوا والهدف األساسي من تشكيل محافظة القنيطرة        ،القطاعين

 المتكررة واسـتكمال عمليـة      "ةاإلسرائيلي"الجوالن التي تعاني من ويالت االعتداءات       
نفصاليين وقبيل عدوان الخامس    القفت إبان حكم من يسمون با     التنمية والتطوير التي تو   
وتأسست مـديريات شـملت    ة،بنية اإلدارية والخدمية للمحافظمن حزيران استكملت ال   

 مراسل للوكالـة العربيـة   عينجميع وزارات الحكومة باستثناء مديرية للصناعة، كما   
   .18السورية لألنباء في القنيطرة

 إلى الكيـان الـصهيوني بقـرار    ها وضم5/6/1967ن في  بعد احتالل الجوال   -
 الصهيوني خالفاً للقوانين الدولية والسيما      العدو قوانين   وتنفيذ 14/12/1981الكنيست  

حـاول الكيـان   . 199819/ 53/57 وقـرار  1981 لعـام    497قرار مجلس األمـن     
هـا  راتي خاألف مستوطن ليـسلبوه )15 (فيهازرعت  العربية و الصهيوني محو هويتهم    

، وذلك عمالً بمـا جـاء فـي         ويشوهون عروبتها ويبذرون فيها العنصرية والطائفية     
، وقال بن غوريـون      ))كل مكان تطؤه أقدامكم أخامص أرجلكم لكم أعطيته       ((عقيدتهم  

))  ويحميها من العدو ويحرر أرض األجداد من الغاصـبين         "إسرائيل"إنه يوطد أمن    ((
 المحتلة ما هو إال تحقيـق نبـوءات         األراضي أن استيالءهم على      زعماء يهود  يؤكدو

                                                             
   )   20-18، 2009اللجنة اإلعالمية لملتقى الجوالن العربي الدولي ،( 18
 .8ص، 27مجلة الفكر السياسي العدد ، الجوالن مفتاح السلم والحرب،2006، حسين جمعة 19
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 "إسـرائيلية " راضي العربية المحتلة هي أراضٍ    إن األ ((وقال مناحيم بيجن    ،العهد القديم 
  .20)) من الحكم األجنبي غير الشرعي"إسرائيل"حررتها 

  :)انتفاضة الجوالن(العمل الثوري النضالي 
،  في التاريخ المعاصر    أروع صفحات المقاومة تحت االحتالل      الجوالن أهل سطر

 االحـتالل    ومازالت الصور التي بثها اإلعالم عن المواجهة البطولية ألهلنا مع جنود          
الذي حطم ليس فقـط     ، الذين فروا من أمام الحجر الجوالني المقاوم       المدججين بالسالح 

 بل وإلى األبد مراهنة العـدو علـى          ،مسؤوليهم وقوات احتاللهم   السيارات التي نقلت  
وهكذا بدأت االنتفاضة المقاومة فـي      .  الفتنة وتكريس االحتالل    لصفوف وزرع شق ا 

األراضي العربية المحتلة لتمتد وتشمل الضفة الغربية و قطاع غزة وأراضى الجنوب            
الصامد محولة احتالل العدو إلى كابوس يقض مضاجعه ويحرمه األمن قبـل إنهـاء              

 من توازن الرعب مع العدو لتثبت       اً نوع ،إلى حد ما   ،وقد حققت هذه المقاومة   . احتالله
دام الحـصار  و. المقاومة هي األقوى واألبقـى  ن إرادة التحرير والصمود و    أمن جديد   

 في  قد سطر األهل  ف.  واإلضراب الشامل سبعة أشهر     يوماً  /52 /جوالن لل "اإلسرائيلي"
ب حين كنس المواطنـون العـر     ، "معركة الهويات " ـخالل ما بات يعرف ب    ، الجوالن

، رأى من جنـود االحـتالل     ـ بمكانس البيوت و داسوها على م      "ةاإلسرائيلي"الهويات  
  .وأسقطوا مراهناته و إرهابه، أروع فصول المقاومة ضد االحتالل

  :نانتفاضة الجوال

للتاريخ في مواجهـة   بطوالت ستبقى) 1982-4-1(سجل أبناء الجوالن بتاريخ 
الغـاز والعـصي    ججة باألسلحة وقنابلفرق جيش االحتالل التي دخلت كل منزل مد

                                                             
 60الكويت العـدد    ،  عالم المعرفة  سلسلة، اإليديولوجية الصهيونية ، 1982، عبد الوهاب المسيري   20
  188/2ص
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، شيخاً وشـاباً  / 47/واعتقلت منذ اللحظة األولى .  وتنكيالًوأوسعت المواطنين ضرباً
 زج بهم في معتقل مدرسة مـسعدة وسـقط عـشرات الجرحـى        شخصاً/ 150/و  نح

 ومنعوا حتـى ، وأتلفوا أثاث المدارس، وفرضوا منع تجول وحطموا األبواب والنوافذ

األمر الذي أدى إلـى مـوت القطعـان وتفـشي         . من الخروج إلى المراعي   المواشي  
جبروا السكان على شـرب ميـاه   أو، قطعان أخرى وقطعوا مياه الشرب األمراض في

  .أدى إلى إصابة مئات األطفال بالشلل  مما؛البرك والمستنقعات

  .لقطـع الحليـب عـن األطفـال     األبقار  مزارع أيضاً"وناإلسرائيلي"وقد أحرق 

فـي عـام   " حركة المقاومـة الـسرية   " وُأنِشئتْ، االحتالل واستمر نضال األهل ضد
  . فـي بقعاثـا  "اإلسرائيلي"بتفجير المعسكر  /1985/ حزيران/ 1/وقامت في ، /1983/

ـ  . فالمقاومة مستمرة حتى النصر أو الشهادة ،  تحاول قوات االحتالل   وعبثاً  توقـد بلغ
وعدد السجناء والمعتقلين اليوم فـي زنـازين   ، كانبالمئة من الس /20/  السجناء نسبة 
  . مناضالً/ 14/ يزيد على "اإلسرائيلي" االحتالل

االحتالل الحصار والعزلة والحرمان على العرب الـسوريين    سلطاتتفرضو -
 تعمد إلى محاولـة فـرض   إذْ، لهم مأساة ال مثيل لها مسببة، الرازحين تحت االحتالل

 وكذلك إرسـال    ،مناهج تعليمية مزورة بالعبرية     وفرض "ةئيلياإلسرا"الهوية والجنسية   
لتلويث البيئة األخالقية والثقافيـة لألهـل   ، ىخرواأل فتيات مصابات باإليدز بين الفينة

واستغاللهم وتضييق فرص العمـل  ، السكان وفرض ضرائب باهظة على، الصامدين
الـصالت والـروابط   العمل على قطـع   وهي تحاول جاهدة. والسفر ومتابعة الدراسة

وفي محاولـة إلفـراغ   . الوطن األم االجتماعية بين األهل تحت االحتالل واألهل في
تمنع من خاللهـا عـودة    الجوالن من سكانه العرب تفرض سلطات االحتالل شروطاً

العـائالت واألسـر     وكذلك تشتيت شـمل ،الطلبة الدارسين في الوطن األم إلى ذويهم
الجـوالن   ن من األهل عبر خط االحتالل الـذي يفـصل  وخاصة المتزوجي، السورية

األهل  حيث يلتقي، المحتل عن الوطن األم والذي بات يعرف بوادي الصراخ والدموع
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 واألقارب ليتبادلوا عبر مكبرات الصوت مشاعر الشوق والحنين واألمل فـي اللقـاء  

    عن االحتاللالقريب بعيداً

   وفي هذا الصدد البد  فاصيل التي تفيد البحـث فـي تـاريخ         بعض الت ف   من تعر
   : الجوالن ونضال شعبه ضد االحتالل الصهيوني

  . في الجوالن ةسياسة الصهيونيال - 1          

  .  اإلرهاب الصهيونيات ممارس- 2          

   .مقاومة أهل الجوالن لالحتالل الصهيونيأشكال   -3          

  : في الجوالنةسياسة الصهيونيال -1
 أراضـي الجـوالن     "ةاإلسـرائيلي "اللحظات األولى لدخول قوات االحـتالل       منذ  

جـل مواجهـة االحـتالل      أمـن   ، السوري بدأت المقاومة في تنظيم خالياها الوطنية      
جل حث المواطنين على التشبث باألرض والصمود فيهـا   أ ومن   ، للجوالن "اإلسرائيلي"

فة إلى سلخ الجـوالن عـن       وبطشه ومخططاته الهاد  ، وتدعوهم إلى مواجهة االحتالل   
ر المناهج  ية وتغي تبهدف تشويه هوي   ،العربي األصيل ير انتمائه   يوتغ ،سوريةوطنه األم   

تعرض الجـوالن لعـدة     قد  و .وإلغاء المنهاج الدراسي السوري    ،الدراسية في الجوالن  
محاوالت لقمع المواطنين السوريين وطمس هويتهم العربية السورية وانتمـائهم إلـى            

   : و منهاسوريةألم وطنهم ا

عزل اللجان المحلية المنتخبة وتسمية مجالس محلية من قبل سـلطات االحـتالل             -1
  ."اإلسرائيلي"

 مثـل   "إسرائيل"محاولة ربط المواطنين العرب السوريين بمنظمات مشبوهة في          -2
 ."اإلسرائيليالكشاف "



 المقاومة في الجوالن

 58 

لطبـي  إجبار المواطنين العرب على االنضمام إلى أندية الهستدروت والصندوق ا          -3
  ."ةاإلسرائيلي"ونقابة المعلمين و المنظمات 

 وتسجيل الـوالدات فـي      ،"إسرائيلية"استبدال لوحات السيارات السورية بلوحات       -4
 .)"إسرائيل"دولة  (حمل اسم سجالت ت

  . على المواطنين السوريين"ةاإلسرائيلي"فرض اللغة العبرية والعملة  -5
 ومحاولة اتباعـه الكلـي إلـى        "اإلسرائيلي"ربط اقتصاد القرى العربية باالقتصاد       -6

 ."ةاإلسرائيلي"الشركات 

 على محاولة إلغاء الهوية الوطنية و القوميـة         "اإلسرائيلي"وتقوم سياسة االحتالل    
  :فيحيث تتركز هذه السياسة 

  تهميش التعليم والتربية في الجوالن  1-1
لتجهيل عوضاً عن سياسة    سياسة ا  "إسرائيل"ومن الناحية التربوية التعليمية اتبعت      

 بتغيير المنـاهج    "إسرائيل"وتجلت هذه السياسة في عدة أشكال بعد أن قامت             ،التعليم
وقامت بإقالة المعلمين وخاصـة أنهـم    ،  بحتة "إسرائيلية"السورية وتحويلها إلى مناهج     

كانوا يقومون بواجبهم العلمي والوطني في المدارس حيث عملـوا علـى زرع روح              
 وتقـوم سياسـة     ،القيم األخالقية واالجتماعية العالية في نفـوس الطـالب        الجماعة و 

  : على محاولة إلغاء اآلخرين حيث تتركز هذه السياسة في األمور اآلتية"إسرائيل"

  .لة محو الشخصية العربية وتذويبها محاو-1

  .)الدينية، القومية، االجتماعية( هاكل التفتيت والتجزئة على األصعدة -2

  ".ةاإلسرائيلي"يل المنظم في السياسة التعليمية  التجه-3

 محاولة خلق جيل جديد من الطلبة العرب منفصل عن تاريخـه وتراثـه ووطنـه        -4
  .وذي ثقافة ضحلة، وأمته
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 واليهود بشكل عام بأحسن صورة ممكنة مقابل الحط من          "إسرائيل" محاولة إظهار    -5
  .العرب وحضارتهم 

  ."إسرائيلية"وضع مناهج دراسية  و،د االحتالل مباشرةً إلغاء المناهج الدراسية بع-6

تاريخهـا   و "إسـرائيل "معظم المواد التي تدرسها المدارس تتضمن معلومات تمجد         -7
كما تركـز مـادة التـاريخ       ، وأناشيدها ومناسبات أعيادها  ومشاريعها االقتصادية     

 وأدبائهـا   "يلإسـرائ "على شعراء   حديثه أيضاً على اللغة العبرية و     العبري قديمه و  
 تاريخية حول العبرانيين والحركة الصهيونية وإسرائيل وعلى تسويغ         وعلى قصص 

 العدوانية التوسعية و تمجد العدوان و احتالل المزيد من أراضـي            "إسرائيل"سياسة  
  .الغير بالقوة 

وتشكل أوضاع التعليم والثقافة في الجوالن المحتل تطبيقاً عملياً لهذه المبادئ العامة 
  :في هذا المجال وظهرت سياسة الصهاينة من خالل "ةاإلسرائيلي"لساسة ل

 إلغاء المنهاج العربي السوري كلياً  من مدارس قـرى الجـوالن المحتـل بعـد               -"1
 – عـين قنيـة   – بقعاتا – مسعدة –مجدل شمس (  في1967االحتالل مباشرةً عام  

أو ما  / (1948/ عام    مطبق على عرب فلسطين    "إسرائيلي"إذ اعتمد منهاج    ) الغجر
وكان هذا اإللغـاء للمنهـاج العربـي        " عرب إسرائيل  ""إسرائيل"يسمون  من قبل     

ثـم  ،  في ضم الجوالن إليها ضماً علمياً      "إسرائيل"السوري مؤشراً مباشراً على نية      
   .14/12/1981جاء الضم الرسمي للجوالن في 

تقليص عدد سـاعاتها    :  مثل  اللغة العربية من خالل إضعافها بعدة أشكال       محاربة -"2
وعدم وجود مدرسـين ومعلمـين أكفـاء ومـؤهلين     ، بريةوزيادة ساعات اللغة الع  

 أن موضوعات اللغة العربيـة المختـارة        فضالً عن ، لتدريسها في مدارس الجوالن   
تركز على النواحي السلبية لدى العرب مثل أشعار التناحر القبلي والعشائري حيـث   

ويكثرون من أشعار الغزل والثـأر      ... والفرزدق مثالً    يركزون على نقائض جرير   
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وال يـوردون شـيئاً مـن األدب        ، واالنتقام والنصوص التي تضخم الروح الفردية     
وغير ذلـك مـن     ..  تغييب عمالقة األدب والفكر العربي       ويجري، الوطني العربي 

  .مجاالت التشويه المدروسة والمركزة

 اللغـة القوميـة األم للمـواطنين        –غة العربية   تقوية اللغة العبرية على حساب الل      -3
سـاعات أسـبوعية وسـطياً    / 6/برية حيث تأخذ اللغة الع  ، السوريين  في الجوالن   

، بشكل قوي ومكثف وبأشكال جذابة ومؤثرة   وتُدرس  ، وفرضت مادة أساسية مرسبة   
على عكس اللغة العربية حيث تهمل وتعطى قصائد شعرية وقواعد ونحو وصرف            

 إسـماع الطـالب     ويجـري ، ونصوص عن حياة الشعراء واألدباء اليهود     ، وإمالء
و ذلك إلتقـان لفـظ الكلمـات        ، عة الصف ااألغاني العبرية بألحان مشوقة ضمن ق     

 "تجمـل صـورة   ) مـدنيات إسـرائيل   : (وتوجد مادة أخرى هي   ،  واللهجة العبرية 
  . في أذهان الطالب"إسرائيل

وذلك بالتركيز على مراحل الـضعف فـي         ، تشويه التاريخ العربي بشكل مكثف     -"4
 اليهود بشكل مختلق فـي حـوادث   يدخَُلكما  ، التاريخ العربي وإهمال مراحل القوة    

مثالً إن سبب انتصار الخليفة العباسي المعتصم علـى الـروم فـي             ... عديدة منها 
موقعة عمورية المشهورة هو أن يهودياً سـاعدهم  وفـتح ثغـرة فـي الحـصن                 

وهم ينكرون سبب االنتصار الحقيقي وهـو قـوة         ،  شيء مختلق  وهذا!!! المحاصر
  .و هناك تزويرات أخرى على هذا النمط !!! الجيش العربي وشجاعته

تغيير أسماء األماكن في المناطق المحتلة وفلسطين وفي بالد الـشام وتوضـع              - "5
ـ    ) جبل أبو غنيم  (مكانها أسماء عبرية ومن األمثلة على ذلك         ى في القدس غيروه إل

وهكذا دون ذكر السم الـوطن  ) ... هار أبيطال(وتل أبو الندى إلى !! )هار حوماه (
الـشرق األوسـط  وشـمال    (العربي بل تدرس على شكل وحدات منفصلة باسـم       

  ).أفريقية
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تطبيق سياسة الفصل والتفرقة العنصرية بوضع مناهج دراسية تعمل على الفصل            -"6
 ،)من الدروز والبدو والـشراكس (للعرب فقد وضعوا مناهج خاصة    ، بين السوريين 

ومـادة فـي   ) التراث الدرزي: (وطبقوا األولى منها في الجوالن فوضعوا مادة هي    
في محاولة لفصل هذا الجـزء عـن أمتـه العربيـة            ) الدروز(التاريخ باسم تاريخ    

وانتمائه القومي العربي واإلسالمي واختراع تراث وتاريخ خاص ال يوجد إال فـي             
  .عي هاتين المادتين الخبيثتينأذهان واض

 وظهرت مقاومة الطلبة في الجوالن من خالل مواجهة هـذا المنهـاج بـالرفض       -"7
   .ولكن سلطات االحتالل تستمر في تطبيقه، القاطع

، بهدف ابتزاز األهالي بشرائهم هذه الكتب الباهظة الثمن       ،  تغيير الكتب باستمرار   -"8
ومـن األمثلـة    ، رون فيها إال بشكل جزئي بسيط      وأحياناً ال يغي   ،بحجة أنها تغيرت  
  هـذا  ، روا لون غالف بعض الكتب وأجبروا الطالب على شرائها   الصارخة أنهم غي

دوالراً / 20 – 10/الواحد اليقل عمـا يعـادل       مع العلم بأن ثمن الكتاب المدرسي       
ي  كتـب الـصفين األول والثـان       تُغير و ،دوالراً/ 30/وبعضها يزيد على    ، أميركياً

  .االبتدائي باستمرار
وضعت سلطات االحتالل جهازاً تعليمياً إداريا لمدارس الجوالن يخـدم أهـدافها             -"9

ويبلغ عـدد   ، كبرى قرى الجوالن  ، ومن أمثلة ذلك أنه في مجدل شمس      ، وتوجهاتها
عشرة آالف نسمة وهو يساوي تقريباً نصف المواطنين السوريين    / 10 /نحوسكانها  

عينـت سـلطات    ، ألـف نـسمة   / 22 /نحوفي الجوالن المحتل البالغ عددهم اآلن       
مـدة  ، من منطقة الجليـل   . االحتالل مديراً لثانوية مجدل شمس من خارج الجوالن       

يسعى بكـل   ، "ةاإلسرائيلي"ومعروف عنه أنه ضابط في المخابرات       ، سنوات طويلة 
 وأهـاليهم يرفـضون   بوطبيعي إن الطال..... جهده إلقناع الطالب بالتعاون معه     

  .ذلك رفضاً باتاً
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 ،تقوم إدارات المدارس بتنظيم رحالت متبادلة إلى مدارس اليهود بقـصد التعـارف            و
ومن ذلك أيضاً إجراء مباريات مع مدارس يهودية،  التمهيد للدمجومن ثم.  
وفـي  ، فيعاني نقصاً كبيراً في العدد من جهة      : تعليم من مدرسين ومعلمين   ا جهاز ال  أم

وتحاول السلطات المحتلة ابتزاز الجهـاز  !!!  أخرىالتأهيل العلمي والتربوي من جهة   
 فُـِصلَ  وقـد  ، الوطنيـة األحداثالتعليمي بالتهديد بالفصل عند المشاركة بالمناسبات و   

 ماجـد محمـود   – حسن فخر الدين – خاطر  ناظم–صالح عماشة   ( :العديد منهم مثل  
 التعاقد مع الجهاز التعليمي بعقود عمل سنوية تنتهـي كـل عـام           ويجري )..وغيرهم
  . وذلك لجعلهم تحت رحمة السلطات المحتلة في التجديد و عدم التجديد لهم،دراسي

وهذا من ضـمن سياسـة      ، كما يجري أيضاً منع المدرسين من تدريس اختصاصاتهم       
   .والتجهيلالتخريب 
اثنتـا عـشرة    / 12/يوجد في القرى السورية الخمس الباقية في الجوالن المحتـل           و

/ 2/، أربـع مـدارس إعداديـة   / 4/، ست مدارس ابتدائيـة / 6:/يأتمدرسة موزعة كما ي  
  :وذلك كما في الجدول اآلتي ،فرع من معهد تحضيري متوسط في مسعدة/ 1/ثانويتان 

 موزعة بين،  العربية السورية في الجوالن المحتلىقرلابيان بالمنشآت التعليمية في 
  2006/21/مدرسة وروضة وبستان حتى عام 

 أطفالروضة   ابتدائي  إعدادي  ثانوي  
  4 – 3بعمر 

 أطفالبستان 
  سنوات) 5(بعمر 

معهد متوسط 
  خاص/ هندسي 

  -  2  3  2  1  1  مجدل شمس
  1  1  1  1  1  1  مسعدة
  -  1  1  1  1  -  بقعاتا

  -  1  1  1  -  -  عين قنية
  -  1  1  1  1  -  الغجر
    6  7  6  4  2  المجموع

   معهد متوسط1   روضة و بستان13   مدرسة من االبتدائي للثانوي12  المجموع العام

                                                             
مجلة الفكـر   ، الوضع الثقافي والتربوي في الجوالن العربي السوري المحتل       ، 2006، أحمد كنعان  21

  .46-44 ص27،العدد، السياسي
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وهي تـستخدم   ، وقسم من الصفوف مستأجرة   ، تعاني هذه المدارس من االكتظاظ    
  وتستعمل صفوفاً مدرسية في ظـروف      ،كراجات للسيارات أو غرفاً في منازل عادية      

   .)الخ... مظلمة ... باردة (في شروط صحية سيئة   و،غير صالحة للتعليم

خدمات تذكر في هذا المجال رغم الرسوم المالية        " ةاإلسرائيلي"وال تقدم السلطات    
دوالر أمريكي لكل طالـب ثـانوي       / 100/الباهظة التي يدفعها الطالب إذ تزيد على        

كمـا  ، في المرحلتين االبتدائية واإلعدادية   دوالراً عن كل طالب سنوياً      / 40/ و ،سنوياً
تطلب إدارات المدارس من األهالي التبرع لتجهيز المختبرات فمثالً تبرع األهالي عام            

  .في الثانوية على حسابهمحاسوب  في مجدل شمس لتأمين غرفة 1990/1991

ات رغم عدم وجـود الجهـاز       ي ثانوية مجدل شمس في أواخر الثمانين      ُأحِدثَتْوقد  
 وهـذا الوضـع     ،تعليمي الكافي والمؤهل لذلك وعدم وجود صفوف دراسية كافيـة         ال

  .انعكس سلباً على تحصيل الطالب الدراسي

وال توجد جهة معينة تتولى اإلنفاق رسمياً على المدارس اإلعدادية والثانوية فـي       
وضعها معلق بين وزارة المعارف والمجالس المحليـة وتبرعـات          و، الجوالن المحتل 

ومن ،  رسمياً عليهاباإلنفاقهذا وضع مقصود لعدم تحديد مسؤولية أي جهة         و، لياألها
فقدان فرص التطوير ثم .  

ورداً ، يعاني التعليم الجامعي في الجوالن المحتل من انسداد اآلفاق أمام تطـوره  و
ل الوطن األم سورية وأعطى منحاً لطالب الجوالن للدراسة في جامعات           على هذا تدخّ  

كما فـتح  بـاب االلتحـاق بالجامعـات          ، السوفيتي سابقاً على حساب سورية    االتحاد  
ومن شبه المستحيل التحاق طـالب الجـوالن بالجامعـات          ، السورية لطالب الجوالن  

أالف دوالر  / 8 – 7/ألنها تتطلب رسوماً وتكاليف عالية ال تقـل عـن           " ةاإلسرائيلي"
إلـى   ول الطالب من الجوالن   عراقيل لدخ  وضع   فضالً عن  أمريكي سنوياً لكل طالب   

ومن يستطع مـنهم دخـول تلـك        ، منها االمتحانات التعجيزية  " ةاإلسرائيلي"الجامعات  
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 أكـان  سواء،  من االضطهاد العام الموجه للطلبة العرب     الجامعات وهم قلة نادرة يعانِ    
 أن فـضالً عـن  ... في المعاملة أم في السكن الجامعي وشروط النجاح وغير هذا    ذلك

ليات تمنع دخول الطالب من الجوالن إليها كالصيدلة وطب األسـنان والطـب     هناك ك 
وهذا يرفـضه مواطنـو   " ةاإلسرائيلي"البيطري ألن من يدخلها يجب أن يحمل الجنسية    

، الجوالن رفضاً قاطعاً، والتكاليف الباهظة في هذه الجامعات مما يفوق قدرة األهـالي            
وهذه المعدالت العالية المطلوبة    " ةاإلسرائيلي"ت  المعدالت العالية المطلوبة في الجامعا    و

يصعب على معظم طالب الجوالن الحصول عليها ليس بسبب تقصيرهم العلمي  بـل              
  .22بسبب ظروف التعليم السيئة التي يعانون منها والتي وضعتها إسرائيل

 سلطات قامت المحتل الجوالن في ألهلنا كلّه "اإلسرائيلي "القمع هذا ومع
 وقامت، الوطنية لمواقفهم التعليم من األكفاء المعلمين من العشرات بفصل االحتالل
 الطاقم واعتقال/ 1967 /العام حتى سائداً كان الذي السوري الدراسي المنهاج باستبدال
 المنهاج في والتركيز، واهية أمنية حجج تحت التعليم سلك من وفصلهم التدريسي

 عن الجوالن أبناء سلخ محاولة أجل من حقدوال الطائفية موضوع على" اإلسرائيلي"
  .واإلسالمية العربية وأمتهم األم وطنهم إلى وانتمائهم هويتهم

على الرغم من أن الـرأي  ، وفي هذه األثناء بدأت تتبلور مظاهر المقاومة السرية   
 رجـال الحركـة    أنإالّ، العام المحلي السائد آنذاك لم يكن يتوقع أن يطول االحـتالل         

 رفض على قد وضعوا نصب أعينهم إنشاء خاليا سرية ركزت معظم جهودها            الوطنية
المخططات التي أعلنت عنها حكومة االحتالل في إقامة مجالس محلية ومذهبية وإلزام            

والتأمين الوطني وخـضوعهم  ، مواطني الجوالن بدفع ضريبة الدخل وضريبة األمالك   
المعاهـدات  ب ضاربة عرض الحائط     "ة  ئيلياإلسرا"للقوانين اإلدارية والمدنية والقانونية     

  .ين تحت االحتاللحوالمواثيق الدولية التي تضمن حقوق السكان الراز
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استطاعت قوات االحتالل إلقاء القـبض علـى   / 1973/وقبيل حرب تشرين عام   
ثر استشهاد الشهيد عزت شكيب أبو جبل في أواخر كـانون     إأعضاء المقاومة الوطنية    

،  حيث كان بحوزته تقارير عسكرية حـساسة     "إسرائيلي"في كمين   / 1973/الثاني عام   
وقـد  ، سوريةكان يحاول نقلها عبر خط وقف إطالق النار إلى الجهات المختصة في             

  بحقهم ترض للمحاكمة العسكرية وفُ   قُدموامناضالً  / 62 /نحو لونها المعتق ؤبلغ أعضا 
  . وصلت حتى ثالثين عاماًبالسجنأحكام جائرة 

بعد كشف خاليا المقاومـة الوطنيـة       و/ 1977 /حتى نهاية / 1973/ام  ومنذ الع 
والنضال السياسي العلني في    ، بدأت فترة انتقالية بين مرحلة النضال السري      ، وضربها
وإعادة تقييم األوضاع المحلية الداخليـة      ، ة مرحلة التقاط األنفاس   نزلوهي بم ، الجوالن

  .في الجوالن السوري المحتل

 علـى   "ةاإلسـرائيلي "قررت حكومة االحتالل فرض الجنسية      / 1980/ففي العام   
ثار سخطاً وغضباً جماهيرياً واسعاً في صفوف جماهير الجوالن         أمما  ، سكان الجوالن 

رفـض  المحتل توج في عقد اجتماع شعبي حاشد في بلدة مجدل شـمس تقـرر فيـه        
  ."ةاإلسرائيلي" الجنسية

 : والتدميرسياسة المحو 2-1

اكـات إنـسانية     في الجوالن المحتـل بـين انته       "ةاإلسرائيلي"اكات  تتنوع االنته  
ذلك فإن سجل االحتالل في هذا المجال سجل حافل يكفي لتقـديم            لو، وجغرافية وثقافية 

إلـى  ، بدءاً بمحكمة جرائم الحـرب     هاجميع إلى أنواع المحاكم الدولية      "إسرائيل"قادة  
 فـي   "ة  اإلسرائيلي" العمليات العدوانية    وكان واضحاً من سير    .المحكمة الجنائية الدولية  

/ 187/مدنياً واعتقال   / 340/قراه وقتل   ورافقها من تدمير متعمد لمدنه       وما، الجوالن
 تريد المنطقة محروقة خالية من السكان الذين اضطر معظمهـم           "إسرائيل" أن، آخرين
 – شـمس  الف مواطن موزعين في قرى مجـدل  آ/ 7/ منهم إال     ولم يبقَ  ، النزوح إلى
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الغجر وسحيتا التي هجر سـكانها الحقـاً إلـى قـرى     و  ومسعدة وعين قنية   -بقعاتا  
   .الجوالن األخرى

ـ  "اإلسـرائيلي "قامت جرافات جيش االحتالل     / 1967/فبعد عدوان عام     دمير  بت
ثر ألهلهـا  أ إللغاء أي ه كلّ وذلك،  سكانها بالقوة  هجرالتي   كلّها   القرى السورية المحتلة  

وتغيير معالم القرية وبناء مستوطنات     ، الذين كانوا موجودين على هذه األرض     العرب  
أصبح اسم قرية عـين الحجـل       : على سبيل المثال  ، جديدة مكانها تحت أسماء عبرية    

وباب الهوى مـروم هـاجوالن و قرحتـا         ، وجباثا الزيت نفيه أتيف   ، مستوطنة الروم 
  .والدلوة أورتال ، شاعال

 :  في الجوالن"ائيلياإلسر"االستيطان  1-3

رد فعل  (هو  / 1967/ن عدوان الخامس من حزيران من عام        أ "إسرائيل" ادعت  
وهـي فـي الحقيقـة حـرب     ) وقائية، حرب دفاعية(وبعبارة أخرى  ) للموقف العربي 
وأقرتها الحكومة  ، "إسرائيل"بدأ اإلعداد لها منذ السنوات األولى لقيام        ، عدوانية توسعية 

لجـيش الـضوء    ا وأعطـت    ،/1964/ حيث المبدأ في أوائل عـام        من، "ةاإلسرائيلي"
  .األخضر لإلعداد لهذه الحرب

 على امتداد الجبهـة الـسورية خـالل الفتـرة           "ةاإلسرائيلي"وجاءت االعتداءات   
وقد اعترف العديد مـن كبـار       ، متعمدة في سياق هذه االستراتيجية    / 1949-1967/

، سـابق تـصميم    تنفذها عن    "إسرائيل"ت كانت    بأن هذه االعتداءا   "يناإلسرائيلي"القادة  
ن أو، إذا أردنا أن نكـون صـادقين      ( :ونتنياهو بيلد الذي قال نصاً    ، منهم موشي ديان  

نقول الحقيقة علينا أن نعترف بأن جميع حوادث االشتباكات التي جرت على الجبهة             
  .)"إسرائيلية" جاءت بمبادرة "ة اإلسرائيلي" –السورية 
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  :حرمون/ طاع جبل الشيخ مستوطنات ق –أ 
 اللبنانية  –حدود السورية    خط ال  إلى،  بانياس جنوباً  –يمتد هذا القطاع من وادي سعار       

  :مواقع استيطانية وهي/ 4/ويضم ، شماالً

  كيبوتس سنير-4 نمرود -3 موشاف نفي أتيف -2كيبوتس سبئون  -1

  : مستوطنات القطاع الشمالي–ب 
،  جسر بنات يعقوب–حتى القنيطرة ، بانياس شماالً –اع من وادي سعار     يمتد هذا القط  

  :مواقع استيطانية وهي/ 8/ويضم 
 -9 كيبوتس كيلع -8 كيبوتس ميروم جوالن    -7 كبيوتس الروم    -6 موشاف أودم    -5

  . كيبوتس اورتال -12 كيبوتس عين زيفان -11 موشاف شاعل -10بروخيم 

  : مستوطنات القطاع األوسط –ج 
وخط النظر الممتد من    ،  جسر بنات يعقوب في الشمال     –ن القنيطرة   يمتد هذا القطاع بي   

  :مستوطنات وهي/ 8/ويضم ،  الصويرات–لى تل البازوك فوادي زيتة إتل الفرس 

 -16 مدينة كاتـسرين     -15 كيبوتس كدمات تسفي     -14 موشاف الوني هابشان     -13
يس  موشـاف حـادن    -19 موشاف يوناثان    -18 موشاف أنيعام    -17موشاف كيشت   

  . كفار دياغيم -20

  : مستوطنات القطاع الجنوبي–د 
 اليرموك –حتى وادي الرقاد    ، األوسطيمتد هذا القطاع من الحد الجنوبي للقطاع        

  :مستوطنة وهي/ 19/يضم و، في الجنوب

 -24 موشـاف رامـوت      -23 موشاف كناف    -22 موشاف معاليه جمال     -21
 كيبـوتس نطـور   -27 حسفين -26 موشاف رامات ماغشيميم    -25موشاف داليوت   
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 موشـاف  -31 كيبوتس جيـشور   -30 موشاف افني ايتان -29 موشاف نوف    -28
 -35 موشاف جفعات يوآف     -34 بني يهودا    -33 كيبوتس ناحل جوالن     -32ايليعاد  

 كيبوتس كفـار    -38 كيبوتس ميتسر    -37 كيبوتس أفيك    -36موشاف نيؤوت جوالن    
  .23تيرا بني با-40 كيبوتس مافوحمة -39حروب 

 :تدمير القنيطرة  4-1

 "ة  اإلسـرائيلي " كعالمة فارقة في تاريخ االنتهاكات       الصامدةتقف مدينة القنيطرة    
إذ خالل الشهور األولى   ، ها جميع ليس في الجوالن فقط بل في المناطق العربية المحتلة        

 ِدلالحتالل هوكان عـدد   % 85من منازل القنيطرة ثم وصلت نسبة الهدم إلى         % 60 م
 "ةاإلسـرائيلي "وقبل انسحاب قوات االحتالل      .ألف نسمة طردوا جميعهم   / 50/سكانها  

 ماتبقى من البيوت والمرافـق العامـة      قوات االحتالل  هدمت/ 1974/من المدينة عام    
 في أبشع جريمة بربرية عرفها العصر منذ الحرب العالمية الثانية وقـصف مـدينتي             

 علـى  اًقى آثار التدمير في مدينة القنيطرة شـاهد     وتب .هيروشيما وناكازاكي في اليابان   
ر عن حقد اليوصف بكلمات وعن وحشية تعيـد  الذي عب ،"اإلسرائيلي"بربرية العدوان   

فلم توفر كنيسة وال مـسجداً       ،عصور المظلمة إلى األذهان ممارسات البرابرة خالل ال     
وحولت مستشفى  ، لسقامت بقلع البورسالن والرخام من سينما األند      انتهكت المقابر و  و

  .24الخفيفة والمتوسطةكلّها لى مرمى للرماية العشوائية بأنواع األسلحة إالجوالن 

  :تهم ومضايقاعتقال طلبة الجوالن 5-1
ا بالتوجه إلى جامعة دمشق بدالً من االستمرار   ؤووكان أبناء الجوالن المحتل قد بد     

 تواصل األجيال الجديـدة     بهدف/ 1978/منذ عام    ،في الدراسة بالجامعات الصهيونية   
 التخلص من الضغوط الكبيـرة التـي تمارسـها سـلطات     فضالً عنمع وطنهم األم،  

                                                             
  .38-37، الجوالن عائد،2009 اللجنة اإلعالمية لملتقى الجوالن العربي الدولي، 23
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 فرضـها رسـوم     فضالً عـن   ،االحتالل الصهيوني إلغالق باب التعليم العالي أمامهم      
  . تسجيل باهظة تصل إلى ثالثة آالف دوالر سنويا

في الجوالن قـد  مس المحتلة وكانت أول دفعة من الطالب المنتمين إلى القرى الخ        
، ثم توقفت إثر منع     /1981/لثانية اجتازت المعبر عام     ، والدفعة ا  /1978/وصلت عام   

لتعود مع بدايـة العـام الدراسـي      ، سلطات االحتالل الطالب من المجيء إلى سورية      
/1989./  

 الطالب قدموا إلـى  أنقال مدحت صالح في تصريحات صحفية ، وفي هذا الصدد 
 ألنها مكلفة   "بإسرائيل"وليس بإمكانهم الدراسة    ، ن الدراسة هنا مجاناً   راسة أل  للد ةسوري
 .25 الدولة العبرية ال تسمح للطالب السوريين بالدراسة في جامعاتهاأن كما ،جداً

  :مع الكيان الصهيونيمحاولة الدمج  6-1

ومن ذلك مثالً ترتيـب     ، حاولت سلطات االحتالل جاهدة دمج العرب مع اليهود       
، ارات متبادلة بين طالب المدارس العربية في الجوالن المحتل و المدارس اليهودية           زي

  .في محاولة لخلق نوع من التآلف كما يزعمون

ومن مظاهر الدمج والتذويب إجبار الطالب العرب السوريين في الجوالن المحتل          
،  أيـام خمـسة / 5/مدة ) سوكوت(عيد المظلة : على التعطيل في األعياد اليهودية مثل 

ويطرحون أسـئلة علـى   " باالستقالل"وعيد ما يسمى ، وكذلك في عيد الفصح اليهودي   
.... ماذا تفعل في عيد المظلة ؟؟ ماذا تفعل في عيد الفصح اليهودي ؟؟         : التالميذ مثل   

 مثل عيد النبي    الخ وتخترع سلطات االحتالل أعياداً للدروز تعطل فيها المدارس أيضاً         
وهو مقـام للـصحابي   (وعيد اليعفوري   ، وعيد الخضر )  أيام ةبعأر/ 4/عطلة  (شعيب  

وهدف ذلـك   ، )قرب مجدل شمس يزوره الناس بشكل عادي      ، الجليل أبي ذر الغفاري   
ز يفصل هذه المجموعة من أبناء الشعب السوري عن بقية إخوانهمكله خلق شيء ممي. 
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  .....مرأة أو عيد ال، أو عيد المعلم،  بعيد األمال يحتَفَلعلماً بأنه 

، كما وفرضت سلطات االحتالل يوم العطلة األسبوعية يوم السبت علـى الطـالب            
فقررت السلطات تعطيل المدارس يومين في األسبوع همـا         ، فاحتج األهالي والطالب  

  .26وكثفت البرنامج على الطالب في األيام الخمسة الباقية، الجمعة والسبت

  : اإلرهاب الصهيونية  ممارس -2
التي جاءت كرد فعل مباشر على 1982شباط عام  نتفاضة الرابع عشر من اتعد 

" الجـوالن "  علـى "ةاإلسرائيلي"الصهيوني المتضمن بدء تطبيق القوانين  قرار الكنيست
شعب قاوم المحتـل وتـصدى لـه     المحتل أرضاً وسكاناً، محطة نضالية بين محطات

وأشـكال   فرض أنواع المـضايقات بدأت بإسرائيل لكن  ،بهامات رجاله ونسائه العالية
نفسياً وكلياً عن وطنهم وشعبهم  المحتل بغية عزلهم" الجوالن "أهلضد  هاكلّاالضطهاد 

  : ومن هذه الممارسات الصهيونية ،"سورية"في 

 .بنا سابقاً  كما مر"اإلسرائيلي"المدارس لهذه الغاية منهاج التعليم  فرضت في -

" اليعفوري" بإنزال الهالل عن مقام" لجوالنا"الحاكم العسكري في   صدرت أوامر -
 .بالقوة 

  .مختلفة صودرت مساحات واسعة من األراضي بحجج -

السكان عن الدفع بيـع    وعندما امتنع هؤالء،فرضت ضريبة الدخل على السكان -
 .الضريبة أثاثهم بالمزاد العلني الستيفاء

 .عمرات الجديدةلري المست "مسعدة"استولت سلطات االحتالل على مياه بحيرة  -
 ،المحلية الوطنية بقصد فرض اإللـزام للمـوالين   عزل مخاتير القرى والمجالس -

 .فرض نظام الحرس المدني دون جدوى وحاولت مراراً

                                                             
  45،مرجع سابق ص2006أحمد كنعان ،  26
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المناشـير والتعامـل مـع     شخصاً بتهمة توزيع/ 14/ اعتقلت السلطات المحتلة  -
 . سنوات/ 5 -1/مدة تراوح بين  وحكم عليهم بالسجن" سورية"وطنهم 

" مجدل شـمس " تنظيم أهالي بسبب المواطنين أطلقت سلطات االحتالل النار على -
ثـم    ،"عبد الناصـر "الرئيس  مظاهرة ترافقت بحداد عام في القرى بمناسبة وفاة
وفـي  . الغرامات الماليـة الكبيـرة   اعتقلت خمسة منهم حكم عليهم بالسجن ودفع

 وفي ،"سورية"ة جديدة مع المحتلة عن اكتشاف شبك  أعلنت السلطات4/6/1971
 وفيهم والـد " الجوالن"شاباً من مناضلي / 67/اعتقلت السلطات 1973 مطلع عام

اجتيازه خـط الفـصل    في أثناء "الشهيد بعد اغتيال الشهيد عزت شكيب أبو جبل
وأصدرت بحقهم أحكاماً جائرة وصـلت حتـى        " حيث كان يحمل وثائق عسكرية    

 ".شكيب أبو جبل"د والد الشهيد السي سنة على/ 315/

 الشباب بتهمة إرسال رسائل التهديد بالقتل ألعضاء المجالس عشراتالعدو اعتقل  -

استقاالتهم  "مجدل شمس" قدم أربعة من أعضاء مجلس 15/4/1975الجدد، وفي 
رفعت األعالم السورية فوق أبنية مدارس  في ذكرى عيد الجالء وبعد يومين أي
 قرى لحملة اعتقاالت جديدة، وفي األيام األخيرةوتعرضت ال القرى المحتلة كافة

يجتاز حقل األلغـام فمـا    شهيداً بينما كان" نزيه أبو زيد" سقط الشاب 1976لعام 
باقتحام المنازل ليالً وإطـالق  " مجدل شمس" كان من قوات االحتالل إال مهاجمة

ـ / 26/ وكانت الحصيلة ،عشرات الشباب الرصاص واعتقال  نشاباً بينهم عدد م
  .  سنوات /6/الطلبة فرضت عليهم أحكاماً بالسجن مدة وصلت حتى 

فـي    عليـه "ة اإلسـرائيلي "وتطبيق القوانين " الجوالن"الصهيوني ضم  قرر العدو -
باإلضـراب العـام     وأتى الرد البطولي من جانب األهل المتمثل14/12/1981

امتـد مـن    ذلك اإلضراب الـذي     ،  والشامل عن العمل والتعليم وأي نشاط آخر      
أي خمسة أشهر وستة أيـام متواصـلة،    20/7/1982 نهاية حتى 14/2/1982

رغم منع وسـائل اإلعـالم مـن     هكلّأنحاء العالم  ووصلت أخبار اإلضراب إلى
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كثيـرة    بإجراءات انتقاميـة "ة اإلسرائيلي"المحتلة مع قيام السلطات  دخول القرى
كمية مياه الشرب عن  تقليصقطع التيار الكهربائي وقطع خطوط الهاتف و"منها 

وقد بلغ عدد المفصولين منهم أكثـر   ،القرى المضربة وفصل العمال عن أعمالهم
  منع الوقود مـن فضالً عنأعوام، / 10/كثيرين منهم  بلغت خدمة/ 1500/من 

   ."27القاسية الوصول إلى القرى مع الحاجة إليه في التدفئة أيام الشتاء

الجوالن بأيدينا ومن اليرتاح "وزرائهم آنذاك  ال أحدطرد السكان من أراضيهم إذ ق -
 سلطة  واتبعت سياسة الخنق المالي بأن حجزت،"أن يرحل إلى سورية لهذا يستطيع
 .28" الجوالن"مواطن من / 600/ ضريبة الدخل على أموال االحتالل

 مارست السلطات الصهيونية  الحرمان من الخدمات الصحية لكل من ال يحمـل  -

تسجيل المواليـد   ، وعدم"اإلسرائيلي"أي بطاقة اتحاد العمال " هستدروتال"بطاقة 
 .والمحالت التجارية  الرخص المعطاة لآللياتسِحبتْالجدد، كما 

أقام الجيش الصهيوني الحواجز المكثفة وشدد على المـضربين وبـدأ بحملـة             -
وحيـة  المر ومنع الرعاة من الخروج بقطعانهم ولوحقـوا بالطـائرات   االعتقاالت

األطفال وأحرقت مزرعة أبقار  واحتكر جيش الغزاة توزيع المواد الغذائية وحليب
 األهالي بمظاهرة  ورد،الحليب ألطفال القرية يومياً كانت تؤمن" مجدل شمس"في 
اسـتمر اإلضـراب العـام حتـى     ، وقامت بعد إخمـاد الحريـق مباشـرة    ليلية
 عـن تعليـق  " هر أبو صالحسليمان طا"أعلن الشيخ المرحوم   حين20/7/1983

مطالب اإلضراب  بعد أن تحقق جزء أساسي من" الجوالن"اإلضراب باسم سكان 
وديست باألرجل أمام أعـين    التي مزقت"ة اإلسرائيلي"وهو إيقاف فرض الهوية 
المراقبة الشديدة من قبل المحتلين واالعتقـاالت   مع الغزاة، ويستمر نضال األهل

نـصباً    ولعل ما يجدر ذكره أنه عندما أقـام أهلنـا  ،رى وأخالفينةبين  المتكررة

                                                             
 .26مرجع سابق ص، 2009، رياض آغا 27
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 الغزاة بتفجير رد" مجدل شمس" تذكارياً لشهداء الثورة السورية الكبرى في ساحة
 يواصلون ما دامواالشهداء ولن يقبلوا بهذه الصورة  النصب ألنهم لم يطيقوا تخليد

  .29لألرض ويصادرون حرية اإلنسان اغتصابهم

  :الصهيونيأهل الجوالن لالحتالل مقاومة أشكال  -3
 أن  الجـوالن تنوعت أساليب المقاومة لدى أهلنا في الجوالن المحتل، وقد أدرك أهـل         

النضال المنظم هو سبيل التحرير والتخلص من براثن العدو الصهيوني، وقد تعـددت             
  :وسائل النضال والكفاح ضد العدو الصهيوني، ومن هذه الوسائل

  نظم لتحرير الجوالن  العمل الشعبي الم 1-3

صفوف للنضال ضـد  إن العمل الشعبي والهيئوي المنظم كفيل بتوحيد الجهود ورص ال 
إلـى  وقد بدأت الجهود تنصب إلقامة هيئات ومنظمات شعبية تهدف          العدو الصهيوني   
  :     أمور عدة أهمها

ة  إعطاء قضية الجوالن األولوية في العمل الشعبي والجمـاهيري إلبقـاء دائـر             - 1
  . االهتمام حول هذه البقعة من الوطن

  .سورية والمنطقةإلى ه االستراتيجية بالنسبة  إبراز مكانة الجوالن وأهميت - 2
 منذ عدوان   "اإلسرائيلي" تعميق الوعي حيال الجوالن وقضيته لبقائه تحت االحتالل          -3

 والتركيز علـى شـرح خطـورة المخططـات الـصهيونية            ،1967حزيران عام   
   .مياهه وآثارهولتحقيق أطماعها بأرض الجوالن وثرواته  هاوتوضيح

واالعتداء على   ،هاوفضح كشف ممارسات العدو ضد أبناء شعبنا تحت االحتالل          - 4
المعالم العمرانية وتدميرها وتدمير المعالم اإلنسانية وطمس معـالم التـاريخ فـي             

   .الجوالن
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ازحين بـشكل حثيـث وكثيـف    خاصة في تجمعات الن العمل بين أبناء الجوالن و    - 5
  :بهدف

وتقوية معلومات أبناء ،  تعميق الوعي وإعادة تمتين روابط المحبة ألرضهم وقراهم   -أ  
  وإداريـاً   وتاريخيـاً  جغرافياً تهاوزيادالجوالن عن بلدانهم وقراهم وكامل جوالنهم       

  .وسياسياً
 على أبناء    إعادة طرح المعلومات والتوسع بها عن الجوالن في مختلف الجوانب          -ب  

  .الجمهورية العربية السورية
 ممارسات االحـتالل الـصهيوني وسياسـاته        ها عن ترسيخو توسيع المعلومات    -ج  

  .وأهدافه
 اإلعالم المعادي بما يمتلكه من دعم مادي يسيطر على الساحة العالمية وكثير من              -د  

ات العالم  ته على قنو  القضايا التي أثيرت ضد االحتالل انقلبت لصالحه بسبب سيطر        
وال يزال اإلعالم العربي مقـصراً فـي   ) المرئية والمقروءة والمسموعة  (اإلعالمية  

من هنا تأتي الجديـة فـي التـصدي لإلعـالم المعـادي             ،  لغيره ذلك أو مأجوراً  
  .30مواجهتهو

الصهيوني أمام الرأي العام العالمي      قدمة ذلك طرح قضية الصراع العربي     ويأتي في م  
  :خبرات اإلنسانية لدعمها والدفاع عنها من خاللوتجنيد الطاقات وال

 إبراز حق الشعب العربي في تحرير أرضه والحفاظ على تحرير أرضه والحفاظ             - 1
  .على أمنه واستقراره وعلى ترابه الطهور

  . لمقاومة االحتاللها كلّ إبراز حق األمم والشعوب في النضال بأشكاله- 2

                                                             
  .2-1مرجع سابق ص، 2011، محمد العبد اهللا 30
  



  كنعان عليأحمد                                    2013-) الجوالن(مجلة جامعة دمشق عدد خاص 

 
 

75 

ة تستند إلى تبرير الحق الطبيعي في الحياة وعدم          جعل الرسالة اإلعالمية الخارجي    - 3
والشعب جواز احتالل أراضي الغير بالقوة و إجراء التغييرات في وحدة األرض            

   .وثقافته وقواعد حياته

 التأكيد أن االحتالل األجنبي للشعوب هو الجريمة الحقيقية في تاريخ البشرية التي             - 4
ن أجل الحرية مـا يحـتم االتحـاد         تفرض على كل محبي السالم والمناضلين م      

   .والتضامن والتكامل لدحر هذه الجريمة واالقتصاص من فاعليها

 االستمرار في التركيز على أن الطبقة الحاكمة التي تقود الحرب على الـشعوب              - 5
اإلنسانية هي الطبقة الوحيدة المستفيدة من هذه الحرب وأن اآلخرين مـن أبنـاء              

  يموتون من أجل الدفاع عن مصالح هـذه  ،ه الحربشعوبها هي مجرد وقود لهذ   
  .الطبقة وليس مصالح شعوبهم 

  :ة بالجوالنــالقرارات الدولية المتعلق
  :مة التي تتعلق بالجوالن هيصدرت مجموعة من القرارات المه

 تضمن هذا   1967 تشرين الثاني عام     22تاريخ   / 242/  قرار مجلس األمن رقم      - 1
وأكد فيهـا  ، م جواز االستيالء على أراضي الغير بالقوة والحرب      القرار في حيثياته عد   

أن هذا االستيالء يخالف ميثاق األمم المتحدة وخاصة ما جاء في الفقرة الثانيـة منـه                
الخاصة بمنع التهديد بالقوة أو استعمالها ضد سالمة األراضي واالسـتقالل الـسياسي          

 من توفر المبدأين التاليين من أجل       ه البد كما أكد القرار في فقرته األولى أن      ، ألية دولة 
  :إقامة سالم عادل ودائم في الشرق األوسط

   . من األراضي التي احتلتها في النزاع األخير"ةاإلسرائيلي"أ ـ انسحاب القوات 

ب ـ إنهاء جميع ادعاءات أو حاالت الحرب واالعتراف بسيادة ووحدة أراضي كـل   
ياسي وحقها في العيش بـسالم ضـمن حـدود آمنـة     دولة في المنطقة واستقاللها الس    
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 كما أكد القرار على الحاجة لتـسوية  ،ومعترف بها حرة من التهديد بالقوة أو استعمالها 
  .عادلة لمشكلة الالجئين

 جاء هـذا    1973 تشرين األول    22تاريخ  / 338/ رقم    األول  قرار مجلس األمن   - 2
ة الثانية منـه علـى دعـوة جميـع      ونصت الفقرالثانيتشرين  6القرار نتيجة لحرب   

جلس األمن رقـم    األطراف المعنية إلى البدء فورا بعد وقف إطالق النار بتنفيذ قرار م           
  .1967لعام / 242/

 جاء هذا القـرار     1981تاريخ كانون األول عام     / 497/ قرار مجلس األمن رقم      - 3
ع الـسكاني    ومـن شـأنها تغييـر الطـاب        "إسرائيل"نتيجة اإلجراءات التي قامت بها      

  :والجغرافي للجوالن ونص القرار على

 بفرضها قوانينها وسلطاتها وإداراتها في مرتفعات الجوالن        "إسرائيل" اعتبار قرار    -1
  . ومن دون فعالية على الصعيد الدوليالسوري المحتل ملغى وباطالً

  . القوة المحتلة أن تلغي قرارها فوراً"إسرائيل" يطلب من - 2
 والمتعلقـة   1949 آب   12يع أحكام اتفاقية جنيف المعقودة بتـاريخ         يعلن أن جم   - 3

بحماية المدنيين وقت الحرب ما زالت سارية المفعول علـى األراضـي الـسورية         
  . 1967 في حزيران "إسرائيل"المحتلة من قبل 

 أصدرت الجمعية العامة لألمم المتحدة في دورتها الطارئة التاسعة       1982 في عام    - 4
 ورفضت فيه قرار الضم الجائر وأكدت أنـه يـشكل تهديـداً            / 272 / القرار رقم 
  . للسلم واألمنمستمراً

 2006 تـشرين الثـاني      27 قرار صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي           - 5
 باالنسحاب من كامل الجوالن السوري المحتل وأكدت فيه         "إسرائيل"يتضمن مطالبة   

 بهدف تغيير طـابع الجـوالن       "إسرائيل"تتخذها  أن جميع اإلجراءات والتدابير التي      
 للقـانون الـدولي      صـارخاً  المحتل ووضعه القانوني الغية وباطلة وتشكل انتهاكاً      
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 المتعلقة بحماية السكان المدنيين في وقـت النزاعـات          1949والتفاقية جنيف لعام    
  .المسلحة

  1967 في الجوالن المحتل بعد عدوان حزيران "ةاإلسرائيلي"الممارسات 
 خالية مـن الـسكان فقامـت         أن تجعل من الجوالن أرضاً     "إسرائيل" أرادت  

و لم يبـق    )  ألف نسمة  153 هو   1967عدد سكان الجوالن عام     (بتهجير سكانه قسراً    
سوى خمس قرى مأهولة هي مجدل شمس ـ بقعاتا ـ عين طيبة ـ مسعدة ـ الغجر     

حـتالل علـى أنقاضـها      وقامت سلطات اال  )  سبعة عشر ألفاً   1967عدد سكانها في    (
و ،راضي والمواشي وقلعت األشـجار     بمصادرة األ  "إسرائيل" كما قامت    .المستوطنات

 أصدر الكنيست الصهيوني قرار ضم الجـوالن إلـى   1981 كانون األول عام    14في  
تهـا  ها وإرادءالكيان الصهيوني حيث نص في مادته األولى أن قانون الدولـة وقـضا     

 أصدر مجلـس    1981 كانون األول عام     17وفي   ،النيسري على منطقة هضبة الجو    
 يـاً  الغ ، ضم الجوالن  "إسرائيل" فيه قرار    عدالذي  / 497/األمن باإلجماع قراره رقم     

ورفض السوريون في الجوالن المحتل الـضم        . بإلغاء قرارها فوراً   "إسرائيل"وطالب  
نـوا اإلضـراب     وانتفضوا ضد هذا القـرار وأعل      "ة  اإلسرائيلي"ورفضوا حمل الهوية    

 فـي   . الذي استمر لسبعة أشـهر     1982الشامل والعام في الرابع عشر من شباط عام         
 أرسل سكان الجوالن مذكرة إلى هيئة األمـم المتحـدة عرضـوا فيهـا      1986نيسان  
  :رسات الصهيونية التي يتعرضون لهاالمما

  . والجوالنة ـ قطع كل وسائل االتصال بين الوطن األم سوري1 
  . الخ.. مجالس محلية ـ نقابات -تمثل السكانؤسسات  فرض م- 2
  . على السكان قسراً"ة اإلسرائيلي" تطبيق القوانين - 3
 ومن ثم هـدم القريـة ومـصادرة معظـم           ، تهجير قرية سحيتا إلى قرية أخرى      - 4

  .أراضيها
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 وضع القيود والعراقيل أمام ممثلي الـصليب األحمـر الـدولي للقيـام بمهامـه           - 5
  .اإلنسانية

 منع تدريس المنهاج المدرسي السوري في المدارس و فرض المناهج العنصرية            - 6 
  . بهدف المساس بالثقافة العربية"ة اإلسرائيلي"

 العمل على إضعاف مستوى التعليم وطرد المعلمين األكفاء وحل محلهـم األقـل              - 7
   .كفاءة

ت العيش أمـام   مصادرة وإغالق أراضي زراعية والمواشي بهدف تضييق إمكانا        - 8
  .السكان

   . مصادرة الموارد المادية- 9
مصادرة و فرض الضرائب الباهظة وقيام رجال ضريبة الدخل بمهاجمة البيوت           - 10

  .ممتلكات المواطنين

عدم إزالة بقايا المتفجرات المستعملة في الحرب وطرح أجسام غريبة متفجـرة            - 11
    .في الطرقات واألراضي الزراعية

     :ل الجوالن باألرضتمسك أه 2-3

 ة تمسكهم بهويتهم العربية وانتمائهم إلى وطـنهم األم سـوري          أعلن أهل الجوالن  
ومـداميك  ، االنتفاضة التي شكلت في مدلوالتها الرمزية والفعلية أولى غراس        ب فقاموا

وخطت معالم التصدي واالنتصار العربي على أخطـر المـشاريع          ، انتصارات األمة 
الرغم من الحصار واالعتقال وصـنوف    على  ، اها وأعت  أمريكية -االستعمارية الصهيو 

الهوية العربية ألهل الجوالن    وذلك حينما أكدت أن     ، التنكيل والقتل ومصادرة األمالك   
 الهوية العربيـة واالنتمـاء إلـى         إالّ الجوالن وال تقبل    ، والصهينة ةغير قابلة لألسرل  

 األعزل لديه مـن     الشعب الحبيب أن    وقد أثبتت انتفاضة الجوالن   ، الوطن األم سورية  
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ومجابهـة أخطـر    ، ما يمكنه من إسقاط أعتى المؤامرات     ، وقوة الشكيمة ، إرادة الحياة 
  .التحديات

  :"اإلسرائيلي"مقاومة أهل الجوالن للتجهيل الثقافي والتعليمي 
 في مجال التعليم    "ة  اإلسرائيلي"رفض أهالي الجوالن وأبناؤهم الطلبة هذه السياسة        

ويلجؤون إلى  ، وذلك من ضمن مقاومتهم ورفضهم الشامل لالحتالل وسياسته       ، ثقافةوال
حـسب إمكانـاتهم    ببتعليم أبنائهم في البيـوت      ، تعويض سوء هذه األوضاع التعليمية    

ومن أشكال  ، ويساعدهم المعلمون المفصولون عن عملهم في ذلك      ، العلمية المتواضعة 
هالي في مجدل شـمس لمناقـشة أوضـاع    االحتجاج والرفض االجتماع الذي عقده األ    

 واحتجوا فيه   1995/1996وهذا االجتماع جرى في العام الدراسي       ، التعليم المتدهورة 
، على ضعف المستوى التعليمي وسوء أوضاع المدارس وتدني التحـصيل الدراسـي           

لعـام   وتدخل السلطات السافر في تخريبها لعقول الناشئة ووزعوا منشوراً على الرأي ا          
  .ا الخصوصبهذ

 التخفيف من سوء األوضاع التعليمية هذه ببـث         علىويساعد الوطن األم سورية     
هي تلقـى    و ،برامج تعليمية موجهة إلى الجوالن  عبر اإلذاعة و التلفزيون السوريين          

متابعة وقبوالً جيداً عند أهالي الجوالن وعند عرب فلسطين عموماً  من فلسطيني عام              
علـى عـرب     واحد مطبق في الجوالن و     "إسرائيلي"اج   وهي ترد على منه    ،/1948/

  /.1948/فلسطين 

 الـذي أصـدره     26/9/2006بتاريخ  / 48/وما المرسوم التشريعي األخير رقم      
رض الجوالن قائماً   ألى  إ من يعود من العاملين      عد المتضمن   األسدالسيد الرئيس بشار    

 األسد القائد الخالد حافظ     رهاأصد استمراراً للمراسيم السابقة التي      إال ،على رأس عمله  
 المعلمين العاملين في الجوالن قائمين على رأس عملهم ويتلقون حقوقهم           عدالمتضمنة  
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مما يسهم في الحفاظ على عروبة الجوالن وهويتهـا         ، كاملة كباقي زمالئهم في الوطن    
  .الوطنية 

 القنيطـرة    اهتماماً خاصاً بقطاع التعليم في محافظة       السياسية وقد أولت القيادة  
ولعل القرار األبرز الذي شكل ، التي ُأعلنت قبل ثالثة أعوام محافظة خالية من األمية   

 القاضي بإحداث 2009للعام / 385/نقلة نوعية في هذا القطاع إصدار المرسوم رقم    
  .كلية التربية الرابعة في مدينة القنيطرة

ناء المحافظة وتلبيـة    وهدف هذا المرسوم إلى تنمية وتوفير التعليم العالي ألب        
ة ال تقل   احتياجاتهم التنموية وخلق فرص تعليمية إضافية لهم حيث سيخصص نسب         

   .ألبناء الجوالن% 70عن 

هذه الكلية نواة لجامعة الجوالن المستقبلية التي بدأت بقسم معلم صـف             وتُعد 
هـذه  ن  إ إذْ، وهذا االختصاص حيوي يتعلق بتطوير الموارد البشرية وبناء اإلنسان        

ن ترتقي بمؤشرات التنمية البشرية و تطوير منظومة التعلـيم  أاإلحداثات من شأنها  
عـام  ( وقد وصل عدد الكليات فـي القنيطـرة حتـى تاريخـه              ،العالي في سورية  

، اآلداب والعلوم اإلنـسانية والعلوم، والتربية، (إلى خمس كليات هي  ) 2012/2013
  ) .الحقوقاالقتصاد وو

  :دم العمراني واالقتصادي بالبناء والتعمير عمليات الهمقاومة
 تشكلت في محافظة القنيطـرة      ،التعمير و بعد تحرير القنيطرة بدأت مسيرة البناء     

 دورة الحيـاة   إعـادة هدفها  / 1979/نجاز مشاريع محافظة القنيطرة عام      لجنة تنمية إل  
ي تـشارك   اقتصادياً بهدف انبعاث الشخصية الوطنية ك     وللمحافظة وتطويرها عمرانياً    

  .مع بقية المحافظات في بناء الوطن

   :ُأنجزتْ المشاريع العمرانية و الحيوية التي أهمي أتي  وفيما
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 الصهيوني مع تـأمين      تسع قرى كانت مدمرة بشكل وحشي من قبل العدو         بنيتْ :أوالً
   :الخدمات لها

  ./2م1000/كل وحدة على مساحة ... وحدة سكنية / 74/الحرية  -1
 .وحدة سكنية/ 233/الحميدية  -2

  .وحدة سكنية/ 71/الصمدانية الغربية  -3
 .وحدة سكنية/ 89/القحطانية  -4

  .وحدة سكنية/ 93 /بئر عجم  -5
 .وحدة سكنية/  210/بريقة  -6

 .وحدة سكنية/  92/األصبح  -7

 .وحدة سكنية/ 300/الرفيد  -8
 .وحدة سكنية / 82/دا ـصي -9

وذجية سميت فيمـا بعـد       نم وحدة سكنية لقرية  / 250/ من   األولى بناء المرحلة    :ثانياً
   .قرية البعث

 وذلك ببناء المرحلة الثانية المؤلفة من       ؛ تطوير قرية البعث العمالية لتصبح مدينة      :ثالثاً
  .شقة سكنية بغية تأمين السكن ألكبر عدد ممكن من العاملين في المحافظة/ 350/

عشة ومجدل شـمس     قرى بختيار وال   أبناء النازحين من    لإلخوة بناء قرى جديدة     :رابعاً
  .أراضيهاوكفر الما على الجزء المحرر من 

 30/11/2000فـي  / 15949/ القرار رقم ُأصِدر بتوجيهات كريمة من القيادة  :خامساً
  .للقاطنين بها بمدينة البعث

  .نجازوحدة سكنية في قرية البعث من قبل لجنة اإل/ 36 /بنيتكما 
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لحدودية واستثمار كـل شـبر مـن         دعائم االستقرار في القرى ا     بإرساءوعمالً  
ودعم البنية التحتية أولت الدولة القطاع الزراعي في المحافظة كل االهتمـام            ، األرض

   .حسين المستوى المعاشي للمواطنينوذلك بهدف ت

  : خاتمة البحث وتوصياته ومقترحاته:خامساً
 العلميـة  ( كلّهـا  بأشـكالها  المحتـل     العربي الـسوري    في الجوالن  المقاومةإن  

التاريخ ضد الصليبين    هي إال امتداد لنضال أبنائها عبر      ما )...واالقتصادية والنضالية   
كفيلـة  وني الغاشـم وهـي      يالمستعمرين واالستعمار الفرنسي وأخيراً االحتالل الصه     

، وما يقدمه أهل الجوالن من       من جديد   األم والوطن  سوريةبتحريره ورده إلى أحضان     
  . مشروعاً تحريرياً وطنياً متكامالً ود، يعدنضالية وأمثلة في الصمصور 

فقد جابه أهل الجوالن التجهيل الثقافي والعلمي والتربوي باإلصرار على الـتعلم            
  .والحفاظ على الثقافة العربية 

سحب الهوية العربية السورية ومحاوالت الدمج في        عبر   وجوبه التهميش للوطنية  
 الهويـة بيـة بالتمـسك      لتحل محل اللغة العرب    الكيان الصهيوني وتقرير اللغة العبرية    

  . والمحافظة على اللغة العربية  واإلصرار على االنتماء للوطن األم سوريةنيةالوط

باإلصـرار علـى البنـاء      وجوبهت سياسة التدمير والتخريب للبيوت والعمران       
  .وإعمار الجوالن

افظـة علـى    وجوبهت أعمال تخريب األراضي الزراعية واقتالع األشجار بالمح       
 وإصالح األراضي والتواصل مع الوطن األم       شجارألاالثروة النباتية من خالل  غرس       
  .باإلنتاج الزراعي وتبادله وتسويقه

بالمحافظة علـى األعمـال والمنـشآت        في   األهلوجوبه االستهداف االقتصادي    
  .االقتصادية على صغرها ومحدوديتها والعمل على تطويرها 
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في الجـوالن العربـي الـسوري       هل  األلمطلع على نضال    وفي الختام ال يسع ا    
 يـد العـون      أن يقف باحترام وإجالل وتقدير لهذا الشعب المعطـاء ومـد           إالّالمحتل  

والمساعدة له لتحقيق أهدافه بالتحرر من االستعمار الصهيوني ورجوعه إلى الـوطن            
  .كونه جزءاً ال يتجزأ منها) سورية(األم 

  :وهيويمكن اإلقرار بالحقيقة 

إن شعباً يملك كل هذه األشكال من صنوف المقاومة قادر على تحقيق التحرر          ((
     .))من االستعمار الصهيوني

وفي الختام يقترح الباحث القيام بدراسات أكاديميـة علـى المـستوى                   
للوقوف عند الحقائق وتوثيقهـا  ) الماجستير والدكتوراه (في   الجامعي لبحوث علمية  

 ،ي أرضاً وبشراً وتاريخاً ونـضاالً      على أهمية الجوالن العربي السور     لتكون شاهداً 
ـ ويوصي بتشكيل فريق بحث علمي لرصد السياسة الصهيونية فـي تغي           ر معـالم   ي

والرد عليها والذود عـن عروبـة      الجوالن العربي السوري ونهب خيراته وتهويده       
  .كلّهاالجوالن والعمل على استرداده بالسبل 
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