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اللتحرير
لمراسلة هيئة
واجتماعٌا وفً فترات متقطعة
المنطقة،اقتصادٌا
شكلت منطقة هضبة الجوالن السورٌة جزء هام من تارٌخ
Tfs.bridge@hotmail.comوعسكرٌة فٌما ٌسمى
عسكرٌا .ولكن احتالل العدو اإلسرابٌلً لهذه المنطقة عام  1967أعطها أهمٌة سٌاسٌة
بالصراع العربً اإلسرابٌلً فً السنوات األربعٌن الماضٌة من تارٌخ سورٌة الحدٌث.

ٌالحظ المتتبع لموضوع الجوالن أن هناك محاوالت عدٌدة لطمث تارٌخ هذه المنطقة حٌث تم شطب تارٌخ
منطقة كاملة من الجؽرافٌا والبشر واختزالها ببعض األرقام التً ال تعطً القضٌة حقها.
لذلك وجدنا أنه من المفٌد إعادة نشر معلومات وحقابق عن الجوالن السوري المحتل لتكون فً متناول الجمٌع.

لالتصال بنا

اعتمدت فً الدراسة على المصادر التالٌة .

دمشق – جادة الطلياني

القٌادةPh:
+963-11-4434592
القومٌة األمانة العامة
دراسة بعنوان عدوان  5حزٌران  /1967/ـ حزب البعث العربً االشتراكً _
نشرت فً 2011\1\20
E-mail:bridge.syr@gmail.com

الجوالن فً الموسوعة الفلسطٌنٌة
دراسة لحزب البعث الجوالن بٌن مطرقة االحتالل وسندان

لمراسلة هيئة اللتحرير
التلوثTfs.bridge@hotmail.com

معلومات عن الموقع الجؽرافً للجوالن من موقع الجوالن ـ جؽرافٌة الجوالن
الجوالن السوري المحتل دراسة نشرت على موقع وزارة الخارجٌة والمؽتربٌن _الموقع القنصلً وشإون
المؽتربٌن نشرة .2012
إضافة إلى االطالع على عدد من النشرات الدورٌة للصحؾ والمجالت العربٌة المختصة بتارٌخ منطقة بالد
الشام وتارٌخ فلسطٌن.
لالتصال بنا
األعمار وخاصة ممن عاصروا حقبة
إضافة إلى لقاء وبشكل شخصً عدد من أهالً الجوالن من مختلؾ
ستٌنٌات وسبعٌنٌات القرن الماضً.
دمشق – جادة الطلياني
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مقدمة:

E-mail:bridge.syr@gmail.com
لمراسلة هيئة اللتحرير

شكلت منطقة هضبة الجوالن السورٌة جزء هام من تارٌخ المنطقة،اقتصادٌا واجتماعٌا وفً فترات متقطعة عسكرٌا.
ٌTfs.bridge@hotmail.comسمى بالصراع العربً
ولكن احتالل العدو اإلسرابٌلً لهذه المنطقة عام  1967أعطها أهمٌة سٌاسٌة وعسكرٌة فٌما
اإلسرابٌلً فً السنوات األربعٌن الماضٌة من تارٌخ سورٌة الحدٌث.
ٌالحظ المتتبع لموضوع الجوالن أن هناك محاوالت عدٌدة لطمث تارٌخ هذه المنطقة حٌث تم شطب تارٌخ منطقة كاملة
من الجؽرافٌا والبشر واختزالها ببعض األرقام التً ال تعطً القضٌة حقها.
لذلك وجدنا أنه من المفٌد إعادة نشر معلومات وحقابق عن الجوالن السوري المحتل لتكون فً متناول الجمٌع.
الجوالن هً هضبة تقع فً بالد الشام بٌن نهر الٌرموك من الجنوب وجبل الشٌخ من الشمال ،تابعة إدارٌا ً لمحافظة
القنٌطرة (كلٌا ً فً ما مضى وجزبٌا ً فً الوقت الحاضر) .وقعت الهضبة بكاملها ضمن حدود سورٌة ،ولكن فً حرب
لالتصال
علىبناهذا الجزء من الهضبة فً ظل مطالبة
 1967احتل الجٌش اإلسرابٌلً ثلثٌن من مساحتها ،حٌث تسٌطر إسرابٌل
سورٌة بإعادته إلٌها .وٌسمى الجوالن أحٌا ًنا باسم الهضبة السورٌة
دمشق – جادة الطلياني

جغرافيا الجوالن

Ph: +963-11-4434592

الرقاد القادم من
من الؽرب تطل هضبة الجوالن على بحٌرة طبرٌة ومرج الحولة فً الجلٌل ،أما شر ًقا فٌشكل وادي
E-mail:bridge.syr@gmail.com
الشمال بالقرب من طرنجة ،باتجاه الجنوب حتى مصبه فً نهر الٌرموك حداً عرؾ بؤنه ٌفصل بٌن الجوالن وبٌن سهول
سفوحهيئة
حوران ورٌؾ دمشق .من جهة الشمال ٌشكل مجرى وادي سعار ــ عندلمراسلة
اللتحرير ــ الحدود الشمالٌة للجوالن،
جبل الشٌخ
حٌث تمتد بٌن بانٌاس ــ منابع نهر األردن ــ حتى أعالً وادي الرقاد جهة الشرق .الحدود الجنوبٌة ٌشكلها المجرى
Tfs.bridge@hotmail.com
المتعرج لنهر الٌرموك والفاصل بٌن هضبة الجوالن وهضبة عجلون فً األردن.
تبعد هضبة الجوالن  50كم إلى الؽرب من مدٌنة دمشق .وتقدر المساحة اإلجمالٌة لها بـ  1860كم ، 2وتمتد على مسافة
 74كم من الشمال إلى الجنوب دون أن ٌتجاوز أقصى عرض لها 27كم.

لالتصال بنا
دمشق – جادة الطلياني
Ph: +963-11-4434592
E-mail:bridge.syr@gmail.com
لمراسلة هيئة اللتحرير
Tfs.bridge@hotmail.com
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جيولوجيا الجوالن

Ph: +963-11-4434592

E-mail:bridge.syr@gmail.comتارٌخا ً جٌولوجٌا
الصخور المنتشرة على سطح الجوالن هً صخور بازلتٌة ناتجة عن انفجارات بركانٌة .لكن للجوالن
أطول بكثٌر ،إذ ٌقسمه العلماء إلى الفترة "الكارتٌكونٌة" (قبل  135-65ملٌون عام) وؼطتها صخور كلسٌة تظهر فً فً
لمراسلة هيئة اللتحرير
أجزاء من المنطقة فتشكلت صخور
منطقة جبل الشٌخ ،ثم الفترة الـ "آوكنٌة" (قبل  50-44ملٌون عام) حٌن ؼمر البحر
عام) قادمة هذه المرة من
ملٌون
35
كلسٌة ثم انحسر المٌاه إلى الؽرب لتعود ثانٌة فً فترة الـ "األوكن المتؤخرة" (قبل
Tfs.bridge@hotmail.com
الشرق أي الخلٌج العربً .إذ تظهر فً طبقات األرض التً تعود لتلك الفترة تظهر أصداؾ وبقاٌا كابنات بحرٌة[.] 3

فً فترة الـ "مٌوكن" (قبل  25ملٌون عام) انحسرت المٌاه مرة أخرى ،وتشكلت طبقتان من التراب :طبقة صفراء مفتتة
تنتشر جنوب الجوالن وطبقة ٌصل سمكها إلى  250م ،تختلؾ تركٌبتها من منطقة إلى أخرى .قبل  5ملٌون عام تشكل
لسان بحري امتد من منطقة حٌفا لٌؽمر قسما ً من الجوالن .فتشكلت بحٌرات وأنهر ذات مٌاه ؼٌر مالحة.

لالتصال بنا
بدأت االنفجارات البركانٌة فً جنوب الجوالن قبل  4ملٌون عام ،ثم امتدت تدرٌجٌا ً إلى الشمال والشرق .فصلت بٌنها
الطلياني انفجار بركانً فً الجوالن قبل
ووقع آخر
أحٌا ًنا أٌام معدودة وأحٌا ًنا مبات آالؾ السنٌن .حسب االختبارات اإلشعاعٌة
فقدجادة
دمشق –
 4آالؾ عام ،فً شمالً شرقً الجوالن .الجوالن الٌوم منطقة بركانٌة "نابمة" قد تنشط فً ٌوم من األٌام.
Ph: +963-11-4434592
E-mail:bridge.syr@gmail.com

الجوالن في التاريخ القديم

لمراسلة هيئة اللتحرير
Tfs.bridge@hotmail.com

إن االشتقاق اللؽوي لكلمة الجوالن ٌدل على اتصاله بكلمة (اجوال) وهً تعنً البالد التً تعج فٌها الؽبار وٌثبت ذلك ما
ٌحدث فعالً فً الجوالن من هبوب للرٌاح وتعجٌج الؽبار فً نهاٌة الصٌؾ وبداٌة الخرٌؾ إذ تتؽٌر اتجاه الرٌاح وتصبح
عنٌفة وؼٌر منتظمة أو زوبعٌة أحٌانا ً.

على مدى التارٌخ سٌطرت على المنطقة حضارات متعددة .مع نهاٌة األلؾ الثالثة قبل المٌالد سٌطر علٌها العمورٌون أو
عامولٌق الذٌن وصلوا فً تلك الفترة إلى أواسط بالد الرافدٌن وسورٌا على شكل موجات كبٌرة من شبه الجزٌرة العربٌة
واستمرت سٌطرتهم حتى ظهور اآلرامٌٌن ،الذٌن قدموا كما ٌعتقد من جنوب الجزٌرة العربٌة لٌإسسوا مجموعات زراعٌة
لالتصال بنا
مستقرة ودوالً واسر حاكمة فً سورٌة.
دمشق – جادة الطلياني
Ph: +963-11-4434592

ورد اسم الجوالن قبل اإلسالم فقد كان العرب ٌطلقون اسم الجوالن على جبل فً بالد الشام ٌسمى جبل الجوالن وكان
E-mail:bridge.syr@gmail.com
أنحاء كثٌرة من
جزء من إمارة الؽساسنة العرب الذٌن حكموا فً جنوب سورٌا وعاشوا وتركوا فٌها اثاراً تنتشر فً
سورٌا لعل أشهرها قصر الحٌر
لمراسلة هيئة اللتحرير
Tfs.bridge@hotmail.com

فً العهد القدٌم ٌذكر اسم جوالن فً سفر التثنٌة وفً سفر ٌشوع كإحدى مدن الملجؤ الثالثة الواقعة عبر نهر األردن والتً
ٌلجؤ إلٌها من قتل إنسا ًنا سهوً ا وخشً من االنتقام (التثنٌة ٌ ، 4:43شوع  .)20:8وتذكر مدٌنة جوالن كمدٌنة واقعة فً
منطقة باشان ضمن األراضً التابعة ،أورد هذه المعلومة الجؽرافً الفرنسً آبل فٌرمً فً كتابه جؽرافٌة فلسطٌن ص
 11الموضوع باللؽة الفرنسٌة وهذا التفسٌر الذي ٌحاول ضم الجوالن إلى أرض باشان ؼٌر صحٌح ألنه اسم المنطقة هو
باألصل لمحلة معروفة باسم سحم الجوالن من ارض باشان والحقٌقة إن سحم الجوالن اسم مكان اضٌؾ إلى إقلٌم الجوالن
الموجود قبالً ،فٌقول الدكتور  :ر .دوسوٌري فً كتابه الطبؽرافٌة التارٌخٌة لسورٌة القدٌمة فً العصور الوسطى الصادر
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الصطالح باشان وبخاصة فً
فً بارٌس عام  1927ص  ( 324-323إن التعسؾ فً استخدام اللؽة هو الذي اعطى
Ph: +963-11-4434592
األدب العبرانً مفهوما ً أوسع تتجاوز بموجبه مملكة عوج ملك باشان حدود باثانٌا (وهذه هً ارض باسان اسم بٌت سان -
E-mail:bridge.syr@gmail.com
التوراة لتوسٌع
بٌسان) ،ولكن هذا ال ٌبرر تعدٌالً فً قٌمة األصطالح الجؽرافً فاالتجاه الذي ٌبدٌه محرروا أسفار
النص التوراتً من السهل تقصٌها
اصطالح باشان لٌشمل كل ممتلكات عوج ٌجب تصحٌحه ،ولقد جرّ ذلك اضافات على
لمراسلة هيئة اللتحرير
واكتشافها لسبط منسً.
Tfs.bridge@hotmail.com

ٌصؾ ٌوسٌفوس فالفٌوس (  100-37للمٌالد تقرٌبا) منطقة الجوالن فً كتابه "حروب الٌهود" ،وٌذكر معركتٌن حدثتا
فٌه :معركة بٌن الملك الٌهودي إسكندر ٌناي الحشمونً والملك العربً النبطً عبادة ،ومعركة بٌن الٌهود المتمردٌن
والجنود الرومان فً مدٌنة جمال (نحو سنة  70للمٌالد).
الجوالن في القرن ال20
أدرجت هضبة الجوالن داخل فلسطٌن االنتدابٌة عندما تم االعتراؾ باالنتداب الفرنسً فً عام  ، 1922ولكن برٌطانٌا
لالتصال .بناوأصبحت الهضبة تابعة لسورٌا عند إنهاء
تخلت عن الجوالن لفرنسا فً االتفاق الفرنسً البرٌطانً من  7آذار1923
االنتداب الفرنسً فً عام .1944
دمشق – جادة الطلياني
Ph: +963-11-4434592
E-mail:bridge.syr@gmail.com

عند رسم الحدود الدولٌة فً  1923بقٌت فً منطقة الجوالن داخل الحدود السورٌة ،وهذا استنا ًدا إلى اتفاقٌة ساٌكس بٌكو
لمراسلة هيئة اللتحرير
(بتعدٌالت قلٌلة) بٌن برٌطانٌا وفرنسا اللتٌن احتلتا بالد الشام من الدولة العثمانٌة بعد الحرب العالمٌة األولى .وبعد تؤسٌس
 - Tfs.bridge@hotmail.comسورٌا ولبنان -
سلطة االنتداب الفرنسً على بالد الشام ،قررت فرنسا تقسٌم منطقة االنتداب إلى وحدتٌن سٌاسٌتٌن
وحددت الجبال الواقعة شمالً الجوالن (جبل روس ،جبل الشٌخ وؼٌرهما) الحدود بٌن البلدٌن .ولكن السلطات الفرنسٌة لم
ترسم الحدود بٌن سورٌا ولبنان بدقة العتبارها حدودا داخلٌة ،مما أثار الخالفات والمشاكل بٌن البلدٌن عندما استقلت كل
منهما من فرنسا ،حٌث أصبحت الحدود الفرنسٌة حدودا دولٌة .وما زالت هذه المشاكل قابمة فً منطقة مزارع شبعا
وقرٌة ؼجر وحتى تعقدت إثر تداعٌات احتالل الجٌش اإلسرابٌلً لهضبة الجوالن عام.1967
فً  15أٌار 1967تؤزمت حالة النزاع بٌن إسرابٌل ومصر وتدهورت بسرعة إلى أزمة إقلٌمٌة .وفً  5حزٌران1967
اندلعت حرب  1967بٌن إسرابٌل وكل من سورٌا واألردن ومصر .وفً األٌام األربعة األولى من الحرب تم تبادل
إطالق النار بٌن الجٌشٌن السوري واإلسرابٌلً دون هجومات برٌة ما عدا محاولة فاشلة ،قامت بها قوة دبابات سورٌة،
للدخول فً كٌبوتس دان .أما فً  9حزٌران  ، 1967بعد نهاٌة المعارك فً الجبهتٌن المصرٌة واألردنٌة ،ؼزا الجٌش
لالتصال بنا
اإلسرابٌلً الجوالن واحتل  1260كم 2من مساحة الهضبة بما فً ذلك مدٌنة القنٌطرة .نزح جمٌع سكان القنٌطرة بٌوتهم
الجوالنٌة بٌوتهم ومزراعهم ،ولكن
القرىالطلياني
سكان– جادة
إثر االحتالل ولجؤ إلى داخل األراضً السورٌة وكذلك نزح الكثٌر من دمشق
سكان ثالث قرى من شمالً شرقً الجوالن بقوا تحت السٌطرة اإلسرابٌلٌة .أما سكان قرٌة ؼجرفبقوا فً منطقة متروكة
+963-11-4434592
Ph:بهم عندما أخذوا ٌعانون
لٌعتنً
بٌن الجٌش اإلسرابٌلً ولبنان ،وبعد عدة أسابٌع لجإوا إلى الحاكم العسكري اإلسرابٌلً
من نقص التؽذٌة.
E-mail:bridge.syr@gmail.com
لمراسلة هيئة اللتحرير
Tfs.bridge@hotmail.com
السوري واإلسرابٌلً .أثناء
فً تشرٌن االول  1973اندلعت حرب تشرٌن وشهدت المنطقة معارك عنٌفة بٌن الجٌشٌن
الحرب استرجع الجٌش السوري مساحة قدرها  684كم 2من أراضً الهضبة لمدة بضعة األٌام ،ولكن الجٌش اإلسرابٌلً
أعاد احتالل هذه المساحة قبل نهاٌة الحرب .فً  1974أعادت إسرابٌل لسورٌا مساحة  60كم 2من الجوالن تضم مدٌنة
القنٌطرة وجوارها وقرٌة الرفٌد فً إطار اتفاقٌة فك االشتباك ،وقد عاد إلى هذا الجزء بعض سكانه ،باستثناء مدٌنة
ً
ونشاطا عمرانًٌا
القنٌطرة التً ما زالت مدمرة .فً سنوات األخٌرة شهدت المنطقة المجاورة للقنٌطرة نموً ا سكانًٌا
واقتصادًٌا الف ًتا ،ولكن الدخول إلى بعض المناطق المجاورة لخط الهدنة ال ٌزال ممنوعا حسب تعلٌمات السلطات السورٌة
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الجوالن الواقع ؼربً خط الهدنة
إال بتصرٌح خاص .فً دٌسمبر  1981قرر الكنٌست اإلسرابٌلً ضم الجزء المحتل من
Ph: +963-11-4434592
 1974إلى إسرابٌل بشكل أحادي الجانب ومعارض للقرارات الدولٌة.
E-mail:bridge.syr@gmail.com

الوضع السياسي الحالي

لمراسلة هيئة اللتحرير

خرٌطة الحدود وخطوط الهدننة التارٌخٌة والحالٌة فً هضبة الجوالن منذ1923

Tfs.bridge@hotmail.com

ما زالت حدود عام  1923هً الحدود الدولٌة المعترؾ بها من قبل المجتمع الدولً ،ؼٌر أن كل من سورٌا وإسرابٌل
تطالب بتؽٌٌرها ،إذ تطالب سورٌا بإعادة الحدود إلى حالتها فً  4حزٌران  ، 1967معتبرة بعض األراضً الواقعة بٌن
الحدود الدولٌة ووادي نهر األردن أراضً سورٌة ،وكذلك تطالب بالجزء الشمالً الشرقً من بحٌرة طبرٌة (قرار مجلس
األمن  242و  .)338وال تزال األمم المتحدة تشٌر إلى هضبة الجوالن باعتبارها "أرضا سورٌة محتلة" .أما إسرابٌل
فتطالب رسمٌا باالعتراؾ بضم الجوالن إلى أراضٌها ،وهو أمر مناؾ للقرارات الدولٌة.
أعلنت إسرابٌل فً بعض المناسبات استعدادها لالنسحاب من الجوالن فً إطار اتفاقٌة سلمٌة مع ترتٌبات أمنٌة خاصة.
فً  1993قال ربٌس الوزراء اإلسرابٌلً إسحاق رابٌن أن "عمق االنسحاب من الجوالن سٌعادل عمق السالم" .فً جلسة
االنسحاببنامن الجوالن سٌتم فً إطار اتفاقٌة سلمٌة
مجلس الوزراء اإلسرابٌلً فً  8سبتمبر  1994لمح رابٌن إلى أن لالتصال
تشابه معاهدة السالم بٌن إسرابٌل ومصر ،أي انسحاب تدرٌجً مرافق بتطبٌع العالقات بٌن سورٌا وإسرابٌل وترتٌبات
الطلياني
إلىجادة
دمشق –
مسدود .هناك تقارٌر متناقضة حول
طرٌق
أمنٌة خاصة ،ولكن المفاوضات اإلسرابٌلٌة السورٌة فً ذلك الحٌن وصلت
استعداد بنٌامٌن نتنٌاهو الستبناؾ المفاوضات بشؤن الجوالن ،أما إٌهود باراك فبادر استبناؾ المفاوضات برعاٌة أمرٌكٌة
Ph: +963-11-4434592
واقترح على وزٌر الخارجٌة السوري فاروق الشرع فً مباحثات شفردستاون فً كانون الثانً  2000االنسحاب إلى
توقفت هذه الباحثات
الحدود الدولً (حدود  )1923مقابل ترتٌبات أمنٌة خاصة وتطبٌع العالقات اإلسرابٌلٌة السورٌة.
E-mail:bridge.syr@gmail.com
دون أن ٌشرح أي من الجانبٌن السبب لذلك بشكل رسمً .حسب تقارٌر فً الصحافة اإلسرابٌلٌة رفضت سورٌا اقتراح
لمراسلة هيئة اللتحرير
 1923سٌطر الجٌش السوري علٌها قبل
باراك ألنها تطالب االنسحاب اإلسرابٌلً من أراض ؼربً حدود
وكالة األنباء السورٌة "شام
نشرت
2008
نٌسان
23
حزٌران ، 1967وهً مطالبة تعتبرها إسرابٌل ؼٌر شرعٌة .وفً
Tfs.bridge@hotmail.com
برس" أن ربٌس الوزراء اإلسرابٌلً إٌهود أولمرت أبلػ الربٌس السوري بشار األسد ،عن طرٌق ربٌس الوزراء
التركً ،أنه مستعد النسحاب إسرابٌلً من هضبة الجوالن مقابل السالم .لم ٌرد أولمرت على هذا النشر ،أما األسد فؤكد
فً مقابلة مع جرٌدة "الوطن" القطرٌة الٌوم التالً أنه قد تلقى هذا اإلبالغ ،وأن هناك اتصاالت مستمرة مع إسرابٌل
بوساطة تركٌة.
قرار الضم اإلسرائيلي
فً 14كانون االول  1981قرر الكنٌست اإلسرابٌلً فٌما ٌسمى ب"قانون الجوالن"" :فرض القانون والقضاء واإلدارة
اإلسرابٌلٌة على هضبة الجوالن"  ،وتشٌر الخارطة الملحقة بهذا القرار إلى المنطقة الواقعة بٌن الحدود الدولٌة من 1923
لالتصال بنا
القرار قال مبادر القانون ،ربٌس الوزراء
وخط الهدنة من  1974كالمنطقة الخاضعة له .وضمن النقاش حول نص
اإلسرابٌلً آنذاك مناحٌم بٌؽن (ر ًدا على كالم أحد النواب)" :أنت تستخدم كلمة 'ضم' .أنا ال استخدمها وكذلك نص
دمشق – جادة الطلياني
القرار" ،وأضاؾ بٌؽن ً
فابال إن القرار ال ٌؽلق الباب أمام مفاوضات إسرابٌلٌة سورٌة .وبرؼم عدم استخدام كلمة "ضم"
وبدأت تتعامل مع المنطقة كؤنها
فً نص القرار ،فسرته السلطات اإلسرابٌلٌة التنفٌذٌة كؤنه أمر بضم الجوالن إلى إسرابٌل
Ph: +963-11-4434592
جزء من محافظة الشمال اإلسرابٌلٌة .لم ٌعترؾ المجتمع الدولً بالقرار ورفضه مجلس األمن التابع لألم المتحدة فً قرار
E-mail:bridge.syr@gmail.com
الجوالن السوري المحتل"
برقم  497من 17كانون األول  .1981وتشٌر وثابق األمم المتحدة إلى منطقة الجوالن باسم "
كما تشٌر إلٌه بهذا االسم وسابل اإلعالم العربٌة وبعض المنظمات الدولٌة
األخرى.اللتحرير
لمراسلة هيئة
Tfs.bridge@hotmail.com

وقد أكد مجلس األمن فً قراره أن االستٌالء على األراضً بالقوة ؼٌر مقبول بموجب مٌثاق األمم المتحدة واعتبر قرار
ً
وباطال ومن دون فعالٌة قانونٌة على الصعٌد الدولً؛ وطالبها باعتبارها قوة محتلة ،أن تلؽً قرارها فورً ا.
إسرابٌل ملؽًٌا
مع ذلك لم ٌفرض مجلس األمن العقوبات على إسرابٌل بسبب قرار ضم الجوالن .من الناحٌة العملٌة أدى "قانون
الجوالن" إلى إلؽاء الحكم العسكري فً الجوالن ونقل صالحٌته للسلطات المدنٌة العادٌة .لم ٌتؽٌر الوضع القابم فً
المنطقة بشكل ملموس بعد  1981إذ أقر "قانون الجوالن" السٌاسة التً طبقتها إسرابٌل منذ.1967
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البالؽة  449،185ألؾ كم 2
وتبلػ مساحة المنطقة التً ضمتها إسرابٌل  1200كم  2من مساحة سورٌة بحدود 1923
Ph: +963-11-4434592
وهو ما ٌعادل  %65،0من مساحة سورٌة ولكنه ٌمثل  %14من مخزونها المابً قبل  4حزٌران  .1967كما أن
E-mail:bridge.syr@gmail.com
الفلسطٌنٌة.
الجوالن هو مصدر ثلث مٌاه بحٌرة طبرٌا التً تمثل مصدر المٌاه األساسً إلسرابٌل واألراضً
لمراسلة هيئة اللتحرير
Tfs.bridge@hotmail.com

ٌطمع اإلسرابٌلٌون بهضبة الجوالن ألنهم ٌرون أهمٌة كبٌرة فً السٌطرة علٌها لما تتمتع به من موقع استراتٌجً .فبمجرد
الوقوؾ على سفح الهضبةٌ ،ستطٌع الناظر تؽطٌة الشمال الشرقً من فلسطٌن المحتلة ،إسرابٌل الٌوم ،بالعٌن المجردة
بفضل ارتفاعها النسبً .وكذلك األمر بالنسبة لسورٌة ،فالمرتفعات تكشؾ األراضً السورٌة أٌضًا حتى أطراؾ العاصمة
دمشق .أقامت إسرابٌل محطات إنذار عسكرٌة فً المواقع األكثر ارتفاعا فً شمالً الهضبة لمراقبة تحركات الجٌش
السوري.
مدينة القنيطرة
قبل حزٌران 1967كانت القنٌطرة المركز اإلداري والتجاري لمنطقة الجوالن .هجر سكانها منها عند احتاللها من قبل
لتدرٌبات قواته وأسكن الجنود فً بعض مبانٌها
إسرابٌل .بٌن  1967و 1973استخدم الجٌش اإلسرابٌلً المدٌنة كساحة
لالتصال بنا
المهجورة .كانت محاولة فاشلة الستٌطان المدنٌٌن اإلسرابٌلٌٌن فً المدٌنة ولكنهم انتقلوا إلى موقع آخر فً الجوالن .شن
حربجادة الطلياني
دمشق –
االستنزاؾ ،لتشوٌش تدرٌبات القوات
الجٌش السوري هجمات صاروخٌة على المدٌنة ،فً إطار ما ٌسمى الٌوم
اإلسرابٌلٌة فٌها ،مما ألحق أضرارا ملموسة بمبانً المدٌنة .فً حرب تشرٌن نقلت المدٌنة من سٌطرة القوات اإلسرابٌلٌة
Ph: +963-11-4434592
إلى القوات السورٌة ،ثم أعاد الجٌش اإلسرابٌلً احتاللها ،فكانت تحت السٌطرة اإلسرابٌلٌة فً نهاٌة الحرب .فً اتفاقٌة
تقرر انسحاب القوات
الهدنة ،أي اتفاقٌة فض االشتباك ،التً وقع الجانبان علٌها فً  31أٌار 1974بوساطة أمرٌكٌة،
E-mail:bridge.syr@gmail.com
اإلسرابلٌة من عمق األراضً السورٌة إلى مواقعها قبل تشرٌن  1973باستثناء مدٌنة القنٌطرة وبعض القرى المجاورة
لمراسلة هيئة اللتحرير
لها (روٌحٌنة ،وببرعجم ،والمدارٌة ،وبرٌقة وكودنة) التً تقرر إعادتها لسورٌة مقابل التزام سوري بإبعاد قوات الجٌش
Tfs.bridge@hotmail.comالمدنٌٌن السورٌٌن إلى
السوري وراء شرٌط ٌخضع لمراقبة قوات هٌبة األمم المتحدة .تضم االتفاقٌة بن ًدا ٌدعو إلى إعادة
المناطق التً انسحبت إسرابٌل منها ،وٌنص ملحق أضٌؾ إلى االتفاقٌة على إرسال قوة خاصة لألمم المتحدة
( )UNDOFلمراقبة الهدنة وتطبٌق الجانبٌن لالتفاقٌة ،وما تزال هذه القوة متواجدة فً المنطقة منذ ذلك الوقت وحتى
اآلن ،وٌقوم مجلس األمن بتمدٌد مهمتها مرة كل ستة أشهر.
مالحظة :حسبت قوات  UNDOFمعظم عناصرها المتواجدٌن فً الجوالن إلى القسم المحتل من قبل إسرابٌل فً عام
 2014بعد تعرض مقارها للقصؾ وكذلك تعرض عدد من عناصرها للخطؾ من قبل العناصر المسلحة فً منطقة
الجوالن.
دمار القنيطرة
لالتصال بنا

تقول الحكومة السورٌة أن المدٌنة تعرضت لتدمٌر متعمد من قبل إسرابٌل فً األٌام القلٌلة التً سبقت انسحابها منها ،بٌنما
تنفً إسرابٌل هذا االتهام .تبنت الجمعٌة العمومٌة لألمم المتحدة الموقؾدمشق –
الطلياني لها برقم  ، 3240فعبرت عن
جادةفً قرار
السوري
قناعتها العمٌقة " بؤن القوات اإلسرابٌلٌة والسلطات اإلسرابٌلٌة المحتلة كانت مسبولة عن التدمٌر المتعمد الكامل لمدٌنة
Ph: +963-11-4434592
القنٌطرة ،فً خرق للبند  53من معاهدة جنٌؾ لعام  1949تحت البند  ."... 147وبؽض النظر عن الطرؾ الذي تسبب
E-mail:bridge.syr@gmail.com
بدمار المدٌنة فإن الجزء األكبر من ذلك الدمار كان متعم ًدا لذاته ال عرضًٌا.
لمراسلة هيئة اللتحرير

Tfs.bridge@hotmail.comوما تزال المدٌنة خربة
منذ إعادة المدٌنة إلى سورٌة فً  ، 1974لم تقم الحكومة السورٌة بؤعمال ترمٌم أساسٌة للمدٌنة،
حتى اآلن تعرض فٌها الحكومة السورٌة ما تراه تدمٌرً ا متعم ًدا على زوارها وترفض إعادة بنابها  -بالرؼم من استدعابها
إلعادة النازحٌن فً اتفاقٌة الهدنة[  - ]8وتقول بؤنها لن تعٌد إعمار المدٌنة حتى انسحاب إسرابٌل الكامل إلى حدود 4
حزٌرانٌ/ونٌو ( 1967شرط ال ٌرد فً اتفاقٌة الهدنة) .من جانب آخر ،عملت السلطات السورٌة على بناء مدٌنة صؽٌرة
بضواحً القنٌطرة وأطلقت علٌها اسم "مدٌنة البعث" كما أعادت إعمار القرى الجوالنٌة األخرى التً استعادتها.
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السكان

Ph: +963-11-4434592

االحتالل فبلػ  137قرٌة
عدد قرى الجوالن قبل االحتالل بلػ  164قرٌة و 146مزرعة .أما عدد القرى التً وقعت تحت
E-mail:bridge.syr@gmail.com
و 112مزرعة إضافة إلى القنٌطرة .وبلػ عدد القرى التً بقٌت بسكانها  6قرى :مجدل شمس ومسعدة وبقعاتا وعٌن قنٌة
لمراسلة
اللتحريراالحتالل اإلسرابٌلً  131قرٌة
هيئة ودمر
قرى).
والؽجر وسحٌتا (رحّ ل سكان سحٌتا فً ما بعد إلى قرٌة مسعدة لتبقى 5
نسمة عاش  138ألفا ً منهم
ألؾ
154
نحو
1967
و 112مزرعة ومدٌنتٌن .كان عدد سكان الجوالن قبل حرب حزٌران Tfs.bridge@hotmail.com
ً
فً المناطق الواقعة حالٌا ً تحت االحتالل ،هجر أكثر من  131ألؾ نسمة ا ودمرت قراهم وٌبلػ عددهم حالٌا قرابة 800
ألؾ نسمة وٌعٌشون فً دمشق وضواحٌها ،وبقً  8آالؾ مواطن فً القرى الخمسة الباقٌة ،وٌبلػ عددهم حالٌا ً 20000
نسمة .فً  1974أعادت إسرابٌل مدٌنة القنٌطرة لسورٌا فً إطار اتفاقٌة الهدنة ،ولكن حتى اآلن لم ٌتم ترمٌم المدٌنة.
أعلنت الحكومة السورٌة رفضها لترمٌم المدٌنة إن لم تنسحب إسرابٌل إلى خط ٌ 4ونٌو ،رؼم التزامها بترمٌم المدٌنة
وإعادة النازحٌن إلٌها فً اتفاقٌة الهدنة.
سكان الجزء العائد إلى سورية
ؼالبٌة سكان هذا الجزء من الجوالن حالًٌا هم من العرب والشركس .خالل السنوات األولى بعد إعادة مدٌنة القنٌطرة
لالتصال بنا
إلى منازلهم على حذر ،وبدأت الحكومة
وضواحٌها لسورٌا ،واعتبارً ا من عام  ، 1975بدأ بعض النازحٌن بالعودة
السورٌة بتقدٌم معونات لمساعدة السكان على إعادة البناء باستثناء مدٌنة القنٌطرة نفسها .فقد تم إعادة ترمٌم وبناء وعودة
دمشق – جادة الطلياني
نسبة من السكان إلى الؽالبٌة من قرى الجوالن ،فً الثمانٌنات قامت بإنشاء تجمعات سكنٌة ،فٌما أطلق علٌه "مشروع
وتجمعات سكنٌة أخرى.
إعادة إعمار القرى المحررة" .مركز المحافظة حالًٌا هو مدٌنة خان أرنبة ،وهناك عدة
قرى Ph:
+963-11-4434592
 1,000وحدة سكنٌة
فً عام  2004أعلنت الحكومة السورٌة عزمها إعادة إعمار قرٌتً العدنانٌة والعشة ،بحٌث ٌتم بناء
E-mail:bridge.syr@gmail.com
فً قرٌة العدنانٌة ،و 800وحدة سكنٌة فً العشة ،بهدؾ إعادة إعمارهما وعودة سكانها األصلٌٌن.
لمراسلة هيئة اللتحرير

Tfs.bridge@hotmail.com

توجد عدة نقاط تفتٌش على الطرقات المإدٌة للمنطقة ،تطلب إبراز إثبات إقامة أو مبرر زٌارة من جمٌع األشخاص الذٌن
ٌدخلون ،وٌتم الحصول على تصرٌح المرور للزٌارة لمن ال ٌملكون إثبات إقامة بعد تقدٌم طلب خاص إلى الجهات
المختصة من السلطات السورٌة بدمشق.
سكان الجزء الخاضع حاليًا للسلطة اإلسرائيلية

عدد سكان الجوالن فً الجزء الواقع ؼربً خط الهدنة ٌ 1974قدر بـ 40ألؾ نسمة ،منهم أكثر من عشرٌن ألؾ عربً
لالتصال بنا
العلوٌٌن) وفٌها حوالً  5،17ألؾ مستوطن
(ٌنقسمون من ناحٌة دٌنٌة إلى حوالً  5،18ألؾ درزي وحوالً  2500من
الدروز والعلوٌون هم من السكان
.
1967
إسرابٌلً ٌهودي .الٌهود هم مواطنون إسرابٌلٌون استوطنوا فً الهضبة بعد
دمشق – جادة الطلياني
األصلٌٌن بقوا فً الجوالن رؼم احتالله من قبل إسرابٌل .ومن التجمعات السكانٌة العربٌة بلدات وقرى مجدل شمس
Ph:العلوٌٌن ٌحملون الجنسٌة
 +963-11-4434592من
ومسعدة وبقعاثا وعٌن قنٌة .كذلك تقع على الحدود بٌن الجوالن ولبنان قرٌة الؽجر وسكانها
السورٌة ،وأٌضا أؼلبٌتهم ٌحملون الجنسٌة اإلسرابٌلٌة .حٌث رفض بعض سكان القرى الباقٌه حمل هذه الجنسٌة.
E-mail:bridge.syr@gmail.com
لمراسلة هيئة اللتحرير

 Tfs.bridge@hotmail.comالجوالن فً 1981
أؼلبٌة من بقً فً الجزء من الجوالن الخاضع للسلطة اإلسرابٌلٌة هم من( الدروز) .بعد قرار ضم
رفض معظمهم حمل الهوٌة اإلسرابٌلٌة وأعلنوا إضرابا عامًا ،وصدر تحرٌم من مشاٌخ الدروز ٌحرم الجنسٌة اإلسرابٌلٌة.
الٌوم تحمل األؼلبٌة الساحقة منهم مكانة "مقٌم دابم" فً إسرابٌل ،حٌث ٌتمكنون من ممارسة أؼلبٌة الحقوق الممنوحة
للمواطنٌن اإلسرابٌلٌٌن ما عدا التصوٌت للكنٌست وحمل جوازات سفر إسرابٌلٌة .وحسب القانون اإلسرابٌلً ٌمكن
للحكومة إلؽاء مكانة "مقٌم دابم" إذا ؼادر المقٌم المناطق الخاضعة للسلطة اإلسرابٌلٌة المدنٌة لفترة طوٌلة .فإذا قرر أحد
السكان الجوالنٌٌن الرافضٌن للجنسٌة اإلسرابٌلٌة االنتقال إلى بلد داخل سورٌا علٌه التنازل عن جمٌع حقوقه فً إسرابٌل
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بالشابات الدرزٌات
بما فً ذلك إمكانٌة العودة إلى الجوالن ولو لزٌارة عابلته .وهذه السٌاسة تضر بشكل خاص
Ph: +963-11-4434592
الجوالنٌات اللواتً تتزوجن من الشبان الدروز العابشٌن داخل سورٌا وتنتقل إلى بلد العرٌس بموجب تقالٌد الطابفة.
E-mail:bridge.syr@gmail.com
لمراسلة هيئة اللتحرير

حسب السجالت اإلسرابٌلٌة لم ٌسلم المواطنة اإلسرابلٌة الكاملة إال  677من الدروز و  2700من العلوٌٌن سكان قرٌة
Tfs.bridge@hotmail.com
الؽجر ،ومن بٌنهم لم ٌمارسوا حق التصوٌت للكنٌست فً عام 2006إال نسبة .% 35

وما زال أؼلبٌة أهل الجوالن الدروز ٌرفضون الجنسٌة اإلسرابٌلٌة وبعضهم ٌذهبون إلى سورٌا للتعلم فً جامعاتها .ومنهم
ً
احتفاال ٌقابل فً الجهة
من ٌخرج إلى األردن للقاء أقاربه السورٌٌن وفً كل عام بعٌد االستقالل وذكرى اإلضراب ٌقٌمون
المقابلة من الجانب السوري .تستعمل مكبرات الصوت للتخاطب بٌن سكان الجوالن الذٌن فصل خط الهدنة بٌنهم .ترفض
إسرابٌل االعتراؾ بالمواطنة السورٌة حٌث ٌكتب فً بطاقات المرور ("لٌسٌه باسٌه"  )laissez-passerالتً تصدرها
لهم "المواطنة ؼٌر واضحة".
القضية المنسية :النازحون عن الجوالن

لالتصال بنا
دمشق – جادة الطلياني

نازح ،وصفة أطلقها السورٌٌون على سكان الجوالن المهجرٌنً قسرٌا ً تحت ضؽط آالت الحرب والتدمٌر االسرابلٌة فً
معروؾ فً عالمنا العربً،
عام ( 1967أثناء حرب األٌام الستة) كما هو شابع فً إسرابٌل ،أي (نكسة حزٌران) كما
هوPh:
+963-11-4434592
وٌعٌشون فً دمشق ورٌفها ودرعا وضواحٌهما .ال تزال قضٌة النازحٌن السورٌٌن منسٌة فً عبق الذاكرة ،على الرؼم
E-mail:bridge.syr@gmail.com
اؼتصاب الجوالن ،إال
من التطور اإلعالمً الملحوظ الذي ٌشهده عالمنا العربً ،وبرؼم مضً أكثر من  40عاما ً على
عابالت جوالنٌة من اصول مختلفة
التًهيئةتحوي
أنها ما زالت حلم أولبك الذٌن ولدوا وكبروا فً التجمعات السكنٌة المكتظة
اللتحرير
لمراسلة
بٌبٌا ً واجتماعٌا ً (مدنٌة وفالحٌة وبدوٌة) ومتعددة قومٌا ً (عرب ،تركمان ،شركس) .فعلى مدار أربعٌن عاما ً كان هناك
Tfs.bridge@hotmail.com
العربٌة عموماً ،والسورٌة
ؼٌاب كلً وؼٌر مبرر لقضٌة النزوج والتهجٌر القسري من الجوالن فً كافة وسابل االعالم
على وجه التحدٌد ،باستثناء مإتمر الجوالن األول فً العام  2007الذي عقد فً القنٌطرة ،باإلضافة إلى ذكر هامشً
وٌتٌم لهذه القضٌة فً مسلسل سوري حمل اسم رجال الحسم فً العام  .2009بعض النازحٌن عادوا بحذر قرى الجوالن
بعد انسحاب القوات اإلسرابٌلٌة من منطقة القنٌطرة عقب اتفاقٌة الهدنة التً وقعت سورٌا وإسرابٌل علٌها بعد حرب
أكتوبر ( 1973حرب تشرٌن) .ومن أشهرها مدٌنة خان أرنبة وقرى ببرعجم وبرٌقة والحمٌدٌة .فً سنة  2011ما زالت
مدٌنة القنٌطرة ،التً قطنها أؼلبٌة النازحٌن ،خربة ،برؼم من مرور  37عاما منذ إعادتها لسورٌة.

ماٌثٌر حفٌظة الجوالنٌٌن ،مقٌمٌن ونازحٌن ،هو طرٌقة التعاطً مع الجوالن فً الصحافة الؽربٌة واإلسرابٌلٌة ،وأحٌانا ً
لالتصال بنا
العربٌة منها لألسؾ ،والمفارقة العجٌبة هو اتفاق هذه األطراؾ على تعرٌؾ سكان الجوالن على اسس طابفٌة بدالً من
الجوالن ،علوًٌ الجوالن )...الذي بات
جادة الطلياني
دمشق(–دروز
انتمابهم الوطنً أو القومً ،ومن أكثر هذه المصطلحات مدعاة للتسابل هو
ٌعطً انطباعا ً،لدى من ٌجهل التركٌبة الدٌمؽرافٌة للجوالن ،بؤننا نتحدث عن قومٌات مستقلة عن سورٌا وبالد العرب
Ph: +963-11-4434592
التروٌج للفكرة القابلة بؤن جمٌع
وهنا تكمن الخطورة التً من واجبنا التنبٌه لها .من جهة ثانٌة تهدؾ هذه المصطلحات إلى
بمستتقع االصطالحات
العربً
أهل الجوالن هم من العرب الدروز ،بٌنما الحقٌقة هً ؼٌر ذلك ،إذ أن االنزالق اإلعالمً
E-mail:bridge.syr@gmail.com
هذه من الخطورة ما ٌإدي إلى تناسً أن للجوالن أٌضا ً سكانا ً طردوا من بٌوتهم بالقوة ،وهو ماتحاول إسرابٌل طمسه
لمراسلة هيئة اللتحرير
لتبرٌر وجودها على ارض بدون سكان من خالل ثالث رواٌات:
Tfs.bridge@hotmail.com

الرواٌة األولى  :تقول أن الجٌش السوري تلقى أمراً باالنسحاب العشوابً ،وأنه -أي الجٌش -أطلق تحذٌراً للسكان بمؽادرة
قراهم والنجاة بؤرواحهم.
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 Ph:العسكرٌة وهإالء
الخدمات
الثانٌة :تدعّـً انه لم ٌكن هناك قرى وسكان وإنما  60قرٌة فقط عمل سكانها فً قطاع
+963-11-4434592
انسحبوا طواعٌة مع الجٌش السوري وهربوا اسوة بهروب الفلسطٌنٌٌن عام1948
E-mail:bridge.syr@gmail.com
لمراسلة هيئة اللتحرير

الرواٌة الثالثة :تقول انه لم ٌكن هناك تطهٌر عرقً فً الجوالن لكن كل من كان هناك هاجر بشكل حر وممن ٌدعم هذه
Tfs.bridge@hotmail.com
الرواٌة الصهٌونٌة الباحث والمإرخ اإلسرابٌلً مٌخابٌل اورون الذي قال فً كتابه «اٌام الحرب الستة» ان 95ألفا ً من
سكان الجوالن تركوا قراهم طواعٌة وأن من بقً هم الدروز والعلوٌٌن .لم تعترؾ إسرابٌل ٌوما ً بجرٌمة تهجٌر السكان
السورٌٌن وطردهم من منازلهم وقراهم وتدمٌرها كلٌاً ،بل مارست تعتٌما ً إعالمٌا ً على هذه الجرابم.
المستوطنون اإلسرائيليون
بعد عدوان حزٌران  1967استولت "إسرابٌل" على  %80من مساحة الجوالن وتم وضع عدة خطط استٌطانٌة بشؤن
الجوالن  ،لكن الواقع االستٌطانً ظل قاصراً ( بحسب تقارٌر صحفٌة )على بلوغ تلك الخطط العتبارات عدٌدة من بٌنها
نضوب مصادر الهجرة الٌهودٌة ،وعدم الرؼبة فً االستٌطان فً مناطق حدودٌة ،وتفضٌل اإلقامة فً المدن ،من قبل
ؼالبٌة المهجرٌن ،وكان قسم االستٌطان فً الوكالة الٌهودٌة ،أعد مخططا ً
استٌطانٌا ً للجوالن فً عام ٌ ، 1969قوم على
لالتصال بنا
توطٌن  50ألؾ مستوطن ،على أال ٌتعدى ذلك عام  ، 1979وإقامة مدٌنة فً الجوالن تستوعب  30ألؾ مستوطن،
ألؾالطلياني
 20جادة
تتحول إلى مركز سٌاحً وصناعً وبلدي فً المستقبل بٌنما ٌتم توطٌندمشق –
مستوطن فً مستوطنات رٌفٌة ،وقد
خطط معظم هذه المستوطنات وفق هذا المشروع فً القطاع الجنوبً للجوالن نظراً لتوفر السهول الصالحة للزراعة.
Ph: +963-11-4434592

دونم وشمالً ومساحته
وكانت سلطات االحتالل اإلسرابٌلً ،قسمت الجوالن إلى ثالثة أجزاء ،جنوبً ومساحته  57ألؾ
E-mail:bridge.syr@gmail.com
 13ألؾ دونم أوسط مساحته  400ألؾ دونـم..
لمراسلة هيئة اللتحرير

وهناك ثالثة تجمعات لمستعمرات كبٌرة ربٌسٌة تتبع إلٌها بقٌة المستعمرات فً الجوالن وهً:
Tfs.bridge@hotmail.com

مستعمرة كتسرٌن :وهً نقطة تجمع لكل المستعمرات الواقعة فً شمال الجوالن المحتل
 2ـ مستعمرة خسفٌن :مسإولة عن إدارة المستعمرات الدٌنٌة الواقعة جنوب ووسط الجوالن المحتل.
 3ـ مستعمرة بنً ٌهوذا :مخصصة لخدمة المستعمرات الجنوبٌة.
توزع المستوطنات فً الجوالن السوري
منذ العام  1967قامت السلطات اإلسرابٌلٌة ببناء ثالث عشرة مستوطنة  ،و فً عام  1970لم تقم سوى مستوطنة واحدة
هً "ناحل جوالن"  ،لكن وتٌرة االستٌطان أخذت تشتد فً األعوام التالٌة  ،فؤقٌمت أربع مستوطنات عام  ، 1971وفً
لالتصال بنا
عام  ، 1972أقٌمت مستوطنتان  ،وضعت نواة إحداها فً العام السابق  ،وفً عام ، 1973أقٌمت ثالث مستوطنات  ،تال
1976الطلياني
العام– جادة
ذلك فً العام  1974إقامة مستوطنتٌن  ،ومثلهما فً عام  ، 1975وفًدمشق
أقٌمت ثالث مستوطنات .ومستوطنة
واحدة عام  ، 1978وبلػ عدد المستوطنات التً أقٌمت فً السبعٌنات نحو سبع عشرة مستوطنة .
Ph: +963-11-4434592

 1980مستوطنتٌن وفً عام
فً الثمانٌنٌات استؤنفت حكومة اللٌكود أعمال االستٌطان فً الجوالن  ،فؤقامت فً عام
E-mail:bridge.syr@gmail.com
 1981أقامت أربع مستوطنات هً  :مٌتسر كدمات تسفً  ،كٌلع وآلونً هٌشان  ،وفً عام  1982أقامت مستوطنة
المستوطنات التً أقٌمت خالل عقد
هيئةعدد
وصل
"تمرود" فً الشمال  ،ومستوطنة واحدة فً الجنوب عام  ، 1984وبذلك
اللتحرير
لمراسلة
الثمانٌنٌات إلى تسع مستوطنات.وقد توقؾ االستٌطان فً الجوالن بعد عام ، 1984وحتى عام . 1991
Tfs.bridge@hotmail.com

فً التسعٌنٌات واصلت الحكومات اإلسرابٌلٌة المتعاقبة العمل بسٌاسة الضم واالستٌطان فً الجوالن  .فشرعت حكومة
اللٌكود برباسة إسحق شامٌر بتطبٌق خطة وزٌر اإلسكان "آرٌٌبل شارون" التً أعلنت عنه فً عام  ، 1990وهدفت إلى
توطٌن  22ألؾ ٌهودي إسرابٌلً فً الجوالن حتى عام. 1992
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بناإهاPh:فً الجوالن  ،مما ٌمكن من
وأعلنت اإلذاعة اإلسرابٌلٌة فً حزٌران  ، 1991أن  3200وحدة سكنٌة جدٌدة ٌجري
+963-11-4434592
مضاعفة عدد المستوطنٌن البالػ  12ألؾ مستوطن  .وفً تقدٌر اإلسرابٌلٌٌن فإن الهجرة االستٌطانٌة التً تنظمها الحكومة
E-mail:bridge.syr@gmail.com
اإلسرابٌلٌة فً الجوالن تعنً:
لمراسلة هيئة
اللتحريرٌرأسها "شارون" إلى رفع الحجر
اإلسكان التً
أن "إسرابٌل" لٌست بصدد إعادة الجوالن إلى سورٌة  .وقد عمدت وزارة
.
الجـوالن
عن اعتمادات مخصصة لبناء ثالثة طرق ومطار محلً فً جنوبً
Tfs.bridge@hotmail.com

فً أٌار  1993ذكرت صحٌفة معارٌؾ اإلسرابٌلٌة أن لجنة مستوطنات الجوالن قررت إقامة مستوطنتٌن جدٌدتٌن فً
الجوالن وقال أوري هنتر "الناطق بلسان اللجنة" " إن المستوطنات ستتواصل فً الهضبة  ،ألن الجوالن حٌوي ألمن
وسالمة إسرابٌل حتى فً وقت السلم" .
ووفق إحصاء "دابرة االستٌطان اإلسرابٌلٌة المنشورة فً  1994/12/22ارتفع عدد مستوطنً الجوالن من الٌهود ،
خالل عام  1994بنسبة  %10وبذلك وصل عدد المستوطنٌن إلى 16500مستوطن ،بنهاٌة عام  ، 1994وتم فً أوساط
المستوطنٌن فً الجوالن  ،تشكٌل حركة جدٌدة تحمل اسم "الهضبة إلسرابٌل" تنشط فً إسرابٌل وبٌن مستوطنً الجوالن
 ،بهدؾ تقرٌر االستٌطان والتمسك بالجوالن
لالتصال بنا

كما أقام اإلسرابٌلٌون فً التسعٌنٌات  ،منتجعات سٌاحٌة على الشاطا الشرقً لبحٌرة طبرٌة بٌن قرٌة الحاصل العربٌة
هذه جادة
دمشق –
الطلياني كمراكز استٌطانٌة مإقتة لبعض
المنتجعات
ومستوطنة "داموت" .وأقاموا كذلك مركزاً سٌاحٌا ً قرب تل الباروك وتبدو
المستوطنٌن العاملٌن فٌها .
Ph: +963-11-4434592

لعرض المعثورات
و على كتؾ جبل الشٌخ أقٌم موقع سٌاحً للتزلج فً موسم الشتاء .كذلك أقٌم فً كتسرٌن متحؾ
E-mail:bridge.syr@gmail.com
األثرٌة التً تم اكتشافها فً الجوالن.
المناخ والمياه

لمراسلة هيئة اللتحرير
Tfs.bridge@hotmail.com

إن انفتاح الجوالن من جهة الؽرب ،وقربه من البحر المتوسط ساعدا على وصول المإثرات البحرٌة الملطفة ألوضاع
عناصر المناخ السابدة فً بالد الشام ،ومنها منطقة الجوالن ،ذات الصٌؾ الجاؾ والمعتدل فً المرتفعات ،والحار فً
الؽرب الواطا ،والشتاء البارد المطٌر فً الشرق والشمال ،والمعتدل المطٌر فً الؽرب والجنوب ،وتراوح المتوسطات
السنوٌة للحرارة بٌن  19-14درجة ،ومتوسطات الصٌؾ بٌن  26-22درجة ،ومتوسطات الشتاء بٌن  11-6درجة،
وتكون درجات حرارة البطٌحة وشواطا طبرٌة والحمة عالٌة عموماً ،أما الحرارة القصوى فتزٌد على  40درجة ،والدنٌا
تقل عن  7درجات ،وٌتشكل الصقٌع والثلج فً الشمال والشرق ،بٌنما ٌنعم السكان فً الشتاء بالدؾء فً الجنوب .وتحمل
الرٌاح الؽربٌة السابدة نسبة عالٌة من الرطوبة التً تراوح معدالتها السنوٌة بٌن  ،%83-50لكنها قد تنخفض إلى %30
فً الجنوب ،الذي ال ٌتؤثر بالرٌاح الشرقٌة والجنوبٌة الشرقٌة القارٌة-الجافة .ومع تصاعد الهواء بازدٌاد االرتفاعات
والربٌع.بناأما فً الشتاء ،فتنعقد السحب وتهطل
شرقاًٌ ،تبرد وترتفع رطوبته النسبة ،وٌصبح الطقس لطٌفا ً فً الصٌؾ لالتصال
ً
األمطار .وٌعد الجوالن من المناطق المطٌرة فً سورٌة ،وتراوح أمطارها بٌن 1000-400مم سنوٌا ،تزداد فلً الشمال
دمشق –
الطلياني  1.2ملٌار م  3سنوٌاً ،أما فً
جادةبنحو
الذاببة
والشمال الشرقً ،وتتناقص فً الجنوب ،وتقدر كمٌة مٌاه األمطار والثلوج
الصٌؾ فٌتشكل الندى الكثٌؾ الذي ٌبلل األرض والنباتات ،وٌقلل من قسوة الجفاؾ وانقطاع األمطار.
Ph: +963-11-4434592

E-mail:bridge.syr@gmail.comمثل نهر بانٌاس
مٌاه الجوالن كثٌرة ،ومع ذلك فقٌر إلى الجرٌان السطحً ،إذ ٌظهر الجرٌان الدابم بهوامش المنطقة،
ونهر األردن ورافده الٌرموك ،ووادي الرقاد األدنى ،واستفادته من مٌاهها محدودة جداً فً األراضً السورٌة ،وٌفقد
هيئة اللتحرير
الجوالن قسما ً كبٌراً من مٌاهه السطحٌة نتٌجة انسٌاح مٌاه األمطار علىلمراسلة
البازلتٌة ،وطبٌعة التربة المتكونة علٌها
الصخور
المابٌة والحوامل المابٌة
والمعوّ قة لتسرب المٌاه المطرٌة فٌها ،مما ٌقلل ؼزارة الٌنابٌع والعٌون ،وكذلك مخزون الجٌوب
Tfs.bridge@hotmail.com
الجوفٌة ،باستثناء هوامش الجوالن الؽربٌة والجنوبٌة التً تتفجر عند أقدامها الدنٌا ٌنابٌع مهمة ،مثل نبع بانٌاس وتصرٌفه
السنوي الوسطً  180ملٌون م ، 3وٌنابٌع الحمة ومٌاهها معدنٌة حارة ،ومعدل تصرٌفها السنوي  63ملٌون م ، 3أما ٌنابٌع
الداخل الجوالنً فكثٌرة نحو ٌ 80نبوعا ً لكن ؼزارتها متدنٌة ،وٌقدر تصرٌفها مع تصرٌؾ السٌول بنحو  24-23ملٌون
م 3سنوٌاً ،وٌضاؾ إلى هذه المصادر المابٌة السطحٌة قرابة  120ملٌون م  3من المٌاه الباطنٌة المتجددة .وفً الجوالن
الكثٌر من البرك ،أكبرها بركة أو بحٌرة مسعدة التً تحوي نحو  3مالٌٌن م3من المٌاه العذبة .وتعد الثروة المابٌة هذه

مركز بريدج لدراسات السالم و الديمقراطية – دمشق

.

12

دراسة BRIDGE©2015

البيان رقم  1هل يعيد الجوالن المنسي إلى الواجهة من جديد.
دمشق – جادة الطلياني

الصهٌونًPh:على معظمها منذ عام
واحدة من الموضوعات الحساسة فً النزاع العربً -الصهٌونً ،ؼذ ٌسٌطر الكٌان
+963-11-4434592
.1967
E-mail:bridge.syr@gmail.com

تربة الجوالن موضعٌة ومنقولة ،أصولها الصخور البازلتٌة -االندفاعٌة ،تنتمً إلى زمرة ترب شرق البحر المتوسط البنٌة
لمراسلة هيئة اللتحرير
الشرقً ،وثخٌنة شبه متصلة فً
اللون ،وهً رقٌقة ؼنٌة باألحجار ومبعثرة ،معرضة لالنجراؾ فً الشمال والشمال
الشجرٌة ،واألعشاب التً
الؽابة
وبقاٌا
الجنوب والجنوب الؽربً .أما نبات المنطقة ،فهو من األنواع النباتٌة المتقهقرة
Tfs.bridge@hotmail.com
كانت تؽطً معظم أنحاء الجوالن ،ولم ٌبق منها سوى  %15من مساحته الٌوم ،مؽطاة بمساحات ؼابٌة مبعثرة من البلوط
والسندٌان والملول والزعرور وخالفه ،فً حٌن تؽطً األعشاب الجوالن بنسبة عالٌة ،مما جعل منه مرعى جٌداً .كذلك
تراجعت الثروة الحٌوانٌة بفعل اإلنسان فلم ٌبق من أنواع الحٌوان سوى القلٌل من الثدٌٌات واللواحم والطٌور المستوطنة،
وكذلك الزواحؾ والكثٌر من الحشرات.
اقتصاد الجوالن
ٌفتقر الجوالن إلى الثروات الباطنٌة باستثناء المٌاه الحارة والكبرٌتٌة كـعٌن النقٌب وعٌون الحمة األربع ،وكذلك أحجار
ومواد البناء الطبٌعٌة ،وتكاد ثرواته الطبٌعٌة تقتصر على مٌاهه وتربته ومناخه ،واستثمارها من قبل سكانه ،لذا قام
لالتصال
نسبةبناالعاملٌن فٌهما عالٌة تصل إلى  %63من
اقتصاد الجوالن على الزراعة وتربٌة الحٌوانات بالدرجة األولى ،وكانت
مجموع السكان العاملٌن ،لكن األراضً المزروعة فعالً لم تكن تتجاوز  40ألؾ هكتار من أصل  107150هكتاراً
دمشق – جادة الطلياني
صالحة للزراعة ،إضافة إلى 17500هكتار من المراعً ،والزراعة بعلٌة باستثناء  2147هكتاراً مروٌة.
Ph: +963-11-4434592
E-mail:bridge.syr@gmail.com

وتحتل زراعة الحبوب المركز األول فً قابمة المحاصٌل الزراعٌة ،كما ٌنتج الجوالن الذرة والقطن والخضر المختلفة،
طبرٌة،هيئة
أهمها البواكٌر التً ُتزرع فً األنحاء الدافبة فً البطٌحة وحول بحٌرة لمراسلة
اللتحرير زراعها أرباحا ً مجزٌة .وتنتشر
وتدر على
فً الجوالن زراعة األشجار المثمرة ،أهمها الكرمة والتفاح والكرز فً األنحاء الشرقٌة ،ثم الزٌتون ،وكذلك الحمضٌات
Tfs.bridge@hotmail.com
والموز فً األنحاء الؽربٌة والجنوبٌة الدافبة.

وقد اشتهر الجوالن بتربٌة األؼنام واألبقار وحٌوانات العمل التً تراجعت أعدادها بعد دخول اآللة إلٌه ،كما ازدهرت فٌه
تربٌة الدواجن والنحل ،إضافة إلى صٌد السمك من بحٌرة طبرٌة.

أما الصناعة فمتواضعة ،وتشتمل على صناعة مواد البناء والطحن وتصلٌح اآللٌات ،إضافة إلى صناعات ؼذابٌة ٌدوٌة
لالتصال بنا
واأللبسة الصوفٌة المحلٌة ،كذلك اقتصرت
صؽٌرة مثل عصر الزٌتون والعنب وصناعة األلبان ،وصنع البسط والسجاد
المواشً ٌصدرون العجول إلى
مربو
وكان
التجارة على تبادل محدود للمنتجات الزراعٌة محلٌاً ،ومع الداخل السورٌن
دمشق – جادة الطلياني
فلسطٌن حتى عام  ، 1948أما مواصالت الجوالن فكانت جٌدة تربطه بالداخل السوري وبلبنان وفلسطٌن بطرق
الخدمات والبنٌة التحتٌة
للسٌارات ،انقطعت الحركة علٌها ودُمر معظمها بعد االحتالل ،كما هً حال جمٌع منشآت
Ph: +963-11-4434592
للجوالن.
E-mail:bridge.syr@gmail.com

مواطن سوري ،بحثا ً عن عمل فٌها ،وفً عام  1964دخل الجوالن فً إطار محافظة هً محافظة القنٌطرة.
لمراسلة هيئة اللتحرير

Tfs.bridge@hotmail.com
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القرار رقم 338

Ph: +963-11-4434592

األمم المتحدة واالتحاد
قامت سورٌة وإسرابٌل بتوقٌع اتفاقٌة فك االشتباك فً  31ماٌو  1974بجنٌؾ بحضور ممثلٌن عن
E-mail:bridge.syr@gmail.com
السوفٌتً وقتها والوالٌات المتحدة.
لمراسلة هيئة اللتحرير

وقد تضمنت االتفاقٌة النقاط التالٌة :

Tfs.bridge@hotmail.com

 -1إن إسرابٌل وسورٌا ستراعٌان بدقة وقؾ إطالق النار فً البر والبحر والجو وستمتنعان عن جمٌع األعمال العسكرٌة
فور توقٌع هذه الوثٌقة تنفٌذا لقرار مجلس األمن التابع لألمم المتحدة رقم 338المإرخ فً  22أكتوبر .1973
 -2سٌجرى الفصل بٌن القوات لسورٌة وإسرابٌل وفقا ً للمبادئ التالٌة:
ستكون القوات العسكرٌة اإلسرابٌلٌة كلها ؼربً الخط المشار إلٌه بالخط (أ) على الخرٌطة المرفقة بهذه الوثٌقة،إال فً
منطقة القنٌطرة حٌث ستكون ؼربً الخط (أ. )1-
ستكون األراضً الواقعة شرقً الخط (أ) كلها تحت إدارة سورٌة ،وسٌعود المدنٌون السورٌون إلى هذه األراضً.
لالتصال بنا

المنطقة الواقعة بٌن الخط (أ) والخط المشار إلٌه بالخط (ب) على الخرٌطة المرافقة ستكون منطقة فصل .وسوؾ
دمشقا ً– جادة
الطليانيالمرفق.
للبروتوكول
ترابط فً هذه المنطقة قوة مراقبة الفصل التابعة لألمم المتحدة والمكونة وفق
ستكون القوات السورٌة كلها شرقً الخط المشار إلٌه بالخط (ب)

Ph: +963-11-4434592

E-mail:bridge.syr@gmail.com
شرقً الخط (ب) وفقا ً
ستكون هناك منطقتان متساوٌتان لتحدٌد األسلحة والقوات واحدة على ؼربً الخط (أ) واألخرى
لالتفاق.
لمراسلة هيئة اللتحرير

ٌسمح للقوات الجوٌة للجانبٌن بالتحرك حتى خطوطهما دون تدخل

Tfs.bridge@hotmail.com

 -3لن تكون هناك قوات فً المنطقة الواقعة بٌن الخط (أ) والخط (أ)1-

 31ماٌو  1974من جانب الممثلٌن
 -4سوؾ ٌوقع هذا االتفاق والخرٌطة المرافقة بجٌنٌؾ فً موعد ال ٌتجاوز
العسكرٌٌن لسورٌة وإسرابٌل فً فرٌق العمل العسكري المصري – اإلسرابٌلً التابع لمإتمر جٌنٌؾ للسالم تحت إشراؾ
ممثلٌن للوالٌات المتحدة واالتحاد السوفٌتً،
األمم المتحدة بعد انضمام ممثل عسكري سوري إلى ذلك الفرٌق وباشتراك
لالتصال بنا
وسٌتم وضع خرٌطة تفصٌلٌة وخطة لتنفٌذ فصل القوات بواسطة الممثلٌن فً فرٌق العمل العسكري لمصر وإسرابٌل
وسورٌا ،وسٌبدأ فرٌق العمل العسكري المبٌن فٌما سبق عمله من أجل دمشق
الطلياني بجٌنٌؾ تحت إشراؾ األمم
جادةالؽرض
تحقٌق–هذا
المتحدة خالل  5أٌام،وسٌبدأ الفصل بعد  24ساعة من إتمام مهمة فرٌق العمل العسكري،وستتم عملٌة الفصل فً موعد ال
Ph: +963-11-4434592
ٌتجاوز ٌ 20وما ً .
E-mail:bridge.syr@gmail.com
لمراسلة هيئة اللتحرير

 -5إن مراقبة تنفٌذ شروط الفقرات أ،ب،ج سوؾ تتم من جانب أفراد األمم المتحدة الذٌن ٌشكلون قوة مراقبة الفصل
Tfs.bridge@hotmail.com
التابعة لألمم المتحدة طبقا ً لهذا االتفاق.

 -6سوؾ ٌجري فً ؼضون  24ساعة من توقٌع هذا االتفاق تبادل جمٌع الجرحى من بٌن األسرى الذٌن ٌحتجزهم كل
جانب طبقا ً لمعاهدة اللجنة الدولٌة للصلٌب األحمر ،وؼداة إتمام مهمة فرٌق العمل العسكري سوؾ ٌجرى تبادل أسرى
الحرب الباقٌن.
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Ph:عشرة أٌام من توقٌع هذا
ؼضون
 -7تسلم جثث جمٌع الجنود القتلى التً فً حوزة كل من الجانبٌن لدفنها فً بالدهم فً
+963-11-4434592
االتفاق.
E-mail:bridge.syr@gmail.com
لمراسلة هيئة اللتحرير

 -8ال ٌعد هذا االتفاق اتفاقٌة سالم نهابً -أنه خطوة نحو سالم دابم على أساس قرار مجلس األمن رقم  338المإرخ فً
Tfs.bridge@hotmail.com
 22أكتوبر . )23( 1973
كانت تلك االتفاقٌة تتؤلؾ من وثٌقة علنٌة وخرٌطة وبروتوكول حول وضع قوات األمم المتحدة باإلضافة إلى عدد من
الرسابل السرٌة بٌن الوالٌات المتحدة والطرفٌن تتضمن تفاصٌل المشاورات حول وضع القوات والمسابل األخرى وقد
وافقت إسرابٌل بموجبها على التخلً عن الشرٌط الذي احتلته فً حرب أكتوبر وكذلك عن شرٌط ضٌق من األرض حول
القنٌطرة ،ووافقت سورٌا وإسرابٌل على تحدٌد قواتهما على عمق  20كٌلو من خطوطهما األمامٌة ،وأال توضع قذابؾ سام
المضادة للطابرات من الجانب السوري ضمن منطقة عمقها  25كٌلومتر.
الهدوء الحذر
لالتصال بنا

ظلت الحدود السورٌة والفلسطٌنٌة المحتلة هادبة لعدت عقود ،وقد جلس الطرفان السوري واإلسرابٌلً فً محادثات سالم
اتفاق– .جادة الطلياني
ؼٌر مباشرة فً تسعٌنٌات القرن الماضً ،لكنها لم تفضً إلى توقٌع أيدمشق
Ph:لم ٌحدث .إلى أن قامت
األمر
مع بداٌة األحداث فً سورٌة توقع المراقبون إعادة فتح جبهة الجوالن من جدٌد لكن هذا
+963-11-4434592
إسرابٌل ب 18كانون الثانً من عام  2014بشن ؼارة على رٌؾ القنٌطرة لقً مصرعه على أثرها عدد من القادة
E-mail:bridge.syr@gmail.com
اإلٌرانً محمد علً
المٌدانٌٌن لحزب هللا اللبنانً على رأسهم جهاد مؽنٌة نجل عماد مؽنٌة و الجنرال فً الحرس الثوري
هللا دادي.
لمراسلة هيئة اللتحرير
كانون الثانً كانت العملٌة
مما دفع بكل من إٌران وحزب هللا اللبنانً بإطالق التهدٌدات اتجاه إسرابٌل  .وفً صباح 28
Tfs.bridge@hotmail.com
التً استهدؾ خاللها كتٌبة من عناصر حزب هللا رتل من دبابات للجنود االسرابلٌٌن فً مزارع شبعا اللبنانٌة .كما شهدت
جبهة الجوالن السوري تصعٌداً فً الوقت ذاته.

نهاية الدراسة.
لالتصال بنا
دمشق – جادة الطلياني
Ph: +963-11-4434592
E-mail:bridge.syr@gmail.com
لمراسلة هيئة اللتحرير
Tfs.bridge@hotmail.com
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