
   بیان

   الجوالن بعد القدس!
 

مؤخرًا له تغریدة في ترامب دعا المحتلة، القدس إلى بالده سفارة نقل قرار بعد نوعها، من األخطر هي سابقة في                      

احتلت قد كانت التي الجوالن" هضبة على إلسرائیل الكاملة بالسیادة المتحدة الوالیات تعترف لكي الوقت حان "                 

مرتفعات على اإلسرائیلیة بالسیادة فیه یعترف رئاسیًا مرسومًا الماضي االثنین یوم وقع وقد كما ،1967                 عام

عرض وضاربًا محتلة، سوریة أرضًا الجوالن یعتبر الذي الدولي، للقانون سافرًا انتهاكًا تشكل سابقة في                 الجوالن،

بصورة أكد والذي باإلجماع، صدر الذي 1981 لعام 497 األمن مجلس بقرار وخصوصًا الدولیة بالشرعیة                 الحائط

 ال لبس فیها إلى عدم االعتراف بضم إسرائیل للجوالن السوري الذي أعلنته في نفس العام.

الوالیات مواصلة الغرض، لنفس الكونغرس في قرار مشروع مع األمیركیة، اإلدارة قبل من االنتهاك هذ یشكل                  

وفي خاصة، السوري والشعب المنطقة شعوب تطلعات مواجهة في الصهیوني للكیان األعمى انحیازها               المتحدة

والسلم األمن حمایة في ودورها بمؤسساتها واستهتارًا الصلة، ذات وقرارتها المتحدة األمم لمواثیق فاضح                انتهاك

  الدولیین.

وفي المنطقة، بها تمر التي الكارثیة األوضاع استغالل سیاق في القدس- إلى سفارتها نقل -بعد الخطوة هذه تأتي                    

واإلرهاب والتطرف االستبداد قوى من المضادة، الثورة ضربات وقع على وتهتكه العربي الواقع تردي                إطار

نحو شعوبها تطلعات وضرب العربي الربیع ثورات لوأد وذلك الدولیة، الرعایة بكامل حظیت والتي                واالحتالل،

والتاریخیة الوطنیة حقوقها اغتصاب نحو الظروف وهیّأت أفضل. ومستقبل وحیاة والكرامة والدیمقراطیة              الحریة

الستغالل كنتیجة تأتي كما المستقلة. الحرة الوطنیة دولتها بناء في أجیالها ومستقبل مستقبلها ومصادرة أرضها،                 في

فقتلوا وحلفائه. األسد نظام دمرها أن بعد واجتماعي وطني وتفكك ضعف من الیوم سوریا إلیها آلت التي                   األوضاع

وشرعنة خارجیة، لقوى وارتهانها المنطقة معادالت من وشطبها قدراتها، واستنزفوا أهلها وشردوا              واعتقلوا

اعتماده أوراق وتقدیم الروسي، التوحش نظام قبل ومن الطائفیة، ومیلیشیاتها إیران ماللي نظام قبل من                 احتاللها

حمى الذي األسد نظام سقوط ترفض إسرائیل جعل ما وهو حدودها، حمایة في واالستمرار إسرائیل ألمن                  ضامنًا

 حدودها الشمالیة أكثر من أربعین عامًا.

على ولیس والمراوغة، االبتداع فن على القائمة القرن" "صفقة عن الكشف قبیل االنتهاك هذا توقیت یأتي كما                   

في اإلسرائیلیة، السوریة المفاوضات كادت والتي لعقود، السالم" "عملیة علیها قامت التي واألسس               المبادئ

ساهم التي هي طبریا، بحیرة عقدة عند تتوقف لم لو السوریة للسیادة الجوالن استعادة إلى تؤدي أن                   التسعینیات،

  فشلها من قبل نظام األسد في خسارة الجوالن، فعلیًا وعملیًا.

أنها فلو للمنطقة، واالستقرار السلم لتحقیق بالسعي ادعاءاتها زیف ترامب، إلدارة الجدید التوجه هذا یفضح كما                  

من لكان المنطقة في إیران مشاریع مواجهة في سیاساتها وراء العربیة الدول حشد على قوًال ال فعًال عازمة                    كانت



التوجه هذا والجوالن. القدس ملّفي أي العرب، نفوس في وعاطفي ووطني قومي ُبغد لهما ملّفین تفّجر أال                   الحكمة

وسیكون بركان، فوهة على ویضعها المنطقة في التوتر ویزید إلیران، القوة من مزیدًا ویعطي یخدم الذي                  هو

  لنتائجه ارتفاع منسوب العنف والتطرف واإلرهاب ویقدم لهم كل الذرائع والمسوغات.

وندعو األمیركیة، لإلدارة المدمرة التوجهات هذه كل وندین نرفض السوري، الدیمقراطي الشعب حزب في أننا                 

لألرض وانتماءنا الوطنیة هویتنا بأن للجمیع، نؤكد كما وإحباطها، وجهها في للوقوف الدولي والمجتمع العالم                 دول

أعناق في أمانة تزال وما كانت وقد والقومیة، الوطنیة لذاكرتنا الحقیقي المخزون هي انتقاص دون كاملة                  السوریة

والمعتقلین الشهداء من األالف مئات قدم الذي العظیم، شعبنا أبناء یتوانى ولن األجیال، مر وعلى جمیعًا                  السوریین

استعادة سبیل في والنفیس الغالي یقدم أن من واإلجرام، التوحش نظام من والخالص وكرامته حریته أجل                  من

الداعیة التوجهات كل نستنكر كما الدولیة. والمواثیق الشرائع كل تكفله ما وهذا عنها، االحتالل ودحر                 األرض

الدول ومصالح االحتالل ومخططات مصالح مذبح على لمنطقتنا واالستقرار وبالسلم شعبنا، بحقوق              للتضحیة

  الكبرى.
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