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 ويّة القومّية يف التعريف القرسيّ م�رسات الهُ 

 *عامر إبراهيم
 

امُ  اة أصبحت سؤاًال َجدليًّ لوطنيّ ة اويّ والهُ  مسألة القوميّات إنّ  ة ة االقتصاديّ الت العامليّ � يف سياق التحوّ سيّ ، ال لحًّ

ا رمبّ لرشق األوسط عىل وجه الخصوص. اة يف ستمّر املو  النزاعات الطاحنة ويف ظّل ة ة عامّ ة واالجت�عيّ والتكنولوجيّ 

ة هي نفسها وليدة تلك فرعيّ -ةنة ثانويّ ات ذات مواطَ ويّ ة وهُ وطنيّ -ات فوقويّ ل هُ عند الحديث عن تشكُّ  بشكل خاّص 

 ا.مركزيًّ ًبا ركّمو محوًرا  فيهال الزمن الت، ويُشكّ التحوُّ 

عىل ة يقوم الفرد، واملجتمع ويّ هُ  –) performative(ئيّة ة أداويّ ها هُ ة القوميّة عىل أنّ ويّ الهُ  يف هذا املقال تناولسأ 

ة الحالة االستع�ريّ  ة أنّ نة. وستكون نقطة انطالقي األساسيّ ة معيّ ر ظروف زمانّية ومكانيّ افعند تو نطاق أوسع، بأدائها 

ذاته، بحيث تُلقى عىل  وأمكنة ُمختلفة يف الفضاء االستع�ريّ ة، تخلق أزمنة ة يف مناطق الجوالن املُحتلّ رسائيليّ اإل 

 مبحاولة استعارة التحليل الكويريّ  املقال سأختتم ذلك. كفقهاته وَ ويّ وتشكيل هُ ة التكيّف والتعايش ر مهمّ املُستَعمَ 

 .االستع�ريّ سياق داة للتكيّف لدى رشائح املجتمع املختلفة يف الجوالن ضمن الأ ك ة، ك� صاغته باتلر،ئيّ ادأل ة اويّ للهُ 

 ة القومّيةويّ يف بناء الهُ  ةئيّ واألداالزمن 

ة األمّ  ويرى)، modernistة (ظاهرة حداثويّ ها نّ أ بة الدولة القوميّ فكرة  ،ة"ل"املُجتمعات املُتخيّ  هكتاب يف ،أندرسون يصف

ى حتّ  ،هاأفراد ميعألّن ج ُمتَخيَّلةٌ  واألّمة ).imagined political communityخيَّل (تامل السيايسَّ  جتمعَ باعتبارها املُ 

 ه يتعّذر عىل أفراد املجتمع القوميّ نّ إ أي  ،ما بينهم خلق تواصل مبارش وعميق يفتعداًدا فيهم، غ� قادرين عىل  األقّل 

 الدولة ه بعد ذلك حدودُ يلإل، ليضاف يَّ تخك املرتَ شامل القوميّ  الشعورلآلخر، وما يوّحدهم كأّمة هو أّي منهم معرفة 

  .ة ووسائل اإلعالم وما إىل ذلكعسكريّ اللغة واملنظومة ال، و القومية

 اإلدرايكّ املحور عىل لألوّ ا تركيز يصّب  بحيث ،الوطنيّ  نت�ءال با والشعور القوميّ  الفكر ب� مبارشة طرديّة عالقة هنالك

ة انت�ء إىل عالق هو الوطنيّ  نت�ءال فا نت�ء.ال ا هذا من واملُ�رَس والفعيلّ  املحسوس البُعد فهو ،األخ� اأمّ  .الفكريّ و 

ملفهوم يدخل من خالل التفاعل معه  يّ إرث)، فيها تكون هذه األرض هي عبارة عن تجسيد مادّ و  أرضو وطن (إقليم 

، عىل ل، أي املحور الفكريّ منها. ويُضفي املحور األوّ  اة فيصبح جزءً إىل صميم تكوين الشخصيّ  مراًرا بنجاح وتكراره

ها عىل تِ عَ ضَ وْ مَ صقلها و ة و األيديولوجيّ يتها بنْ ويقوم بتعزيز  ،والتاريخيّ  واالجت�عيّ  ها السيايسَّ نت�ء هذه بُعدَ ال عالقة ا
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الحياة بتفاصيل تفاصيلها  تنخرطة ًة م�رسات دوريّ عامّ  نت�ء هذه مع الوطن والفكر القوميّ ال العقود. لعالقة ا مرّ 

م ، ك� النشيد وخدمة العلَ وُمعايشتها والخطاب الوطنيّ  ةالدولة القوميّ  لغةم�رسة يف كرثها انتشاًرا تتلّخص ة، أاليوميّ 

الخطاب ن جزًءا من ش، وتَُكوِّ يعز املَ ة يف بناء الحيّ دث هذه كعوامل أساسيّ حْ ة فيها وما إىل ذلك. تَ والسياقات الدينيّ 

 .لدى الفرد والج�عة ةالذهنيّ س اإلدراك و بحيث تبني أس اليوميّ 

ة هي القوميّ  نّ إ ، �كننا القول والتعريف القوميّ  ةويّ الهُ  ما يخّص يف ة واألفعال األدائيّ لذلك، من منظور املُ�رسات تلك 

�ارسها األفراد و  يقوم بتطبيقها ةيوميّ  ةدائيّ وأفعال أ رة متكرّ ا هي ُم�رسات �ّ وإ  الج�عة،و ليست شيئًا �لكه الفرد 

أن  بدًال من ةسرتاتيجيّ إ ة و ة وضعيّ ويّ هُ  هاعىل أنّ  النّص هذا ة يف ة القوميّ ويّ مفهوم الهُ  يش�من هذا املنطلق،  .املجتمع

 .ةة جوهريّ ويّ هُ تكون 

ة، ة من أجل خلق األمّ ة أيديولوجيّ ليّ كآ  إىل الخطاب القوميّ  الدولة، ضمن حاجتها إىل إعادة إنتاج مواطنيها تلجأ

هذا . اكرونولوجيًّ  ازمنيًّ  التي تخلق تسلسًال  ة�رسات اليوميّ ، عرب املُ والج�عيّ  منه الفرديّ هذا الخطاب،  نتاجويجري إ 

ة رسديّ ة تضفي عىل اليوميّ  ةالقوميّ  ة امل�رساتاستمراريّ . ويجعل منها حبكة مت�سكةاملجتمع  ةرسديّ يصوغ التسلسل 

in ways al(الصنع  الكرونولوجيا دامئة ومبا أنّ  .مستمرّ  زمنيّ  عتها ضمن خطّ ضَ وْ  مَ ْرب عَ وذلك  ،اواضحً  ىمعنً املجتمع 

the making ،( ُيعود املجتمع في املعتاد، ف .دامئة الصنع وعد�ة الثبات ،حولها ة املتمحورةة القوميّ ويّ فهكذا أيًضا اله

ة السنويّ ة القوميّ كالطقوس -�رسات بعض املتكون و ة يف الحارض، يّ عالج�ته ويّ هُ صقل بغية ملايض إىل ا القوميّ 

 .ب فيه املستقبلالذي يُكتَ  ذاتهاستحضار املايض يف الوقت  مبثابة -واستذكار الشهداء وغ�ها

 لٍ تتاه مُ نّ للزمن عىل أ  ويّ املفهوم الحداث فإنّ . الحداثويّ  الخطاب القوميّ  صميميتمركز يف  الزمن نّ أ  ندرسونأ يّدعي 

 من املايض، �رّ  ) يبدأlinear( يّ خطّ و  فالزمن يف الحداثة ُمتجانس. التهوتشكُّ  الفكر القوميّ  ّ� �وّ سَ  ُمتناسق وُمستمرّ و 

دائم إلثبات هذا عىل نحٍو � الحديثة منها، تسعى جميع األمم، وال سيّ  ، وإنّ املستقبل ووجهته نحو ،يف الحارض

الج�عة، فالذات و ة هي نتاج ألداءات الفرد �رسات القوميّ امل ومبا أنّ  .ةأزمنته وحقباته التاريخيّ التسلسل والربط ب� 

)subjectستقلّة فقط عندما يتبع متعرتف به كذات الفرد و تحرتم جتمعات امل ف�ى أندرسون أنّ نا هي أيًضا أساس. ) ه

م�رسة " ة أنّ دائيّ أل فرتى يف نظريّتها ا ،لرا باتأمّ  ).nationalized( ميتأمّ أي ة، بس�ورة القوميّ  �رّ أن  بعدو لقوم ما، 

 نتاج )أي التجربة( ا هي�ّ وإ ت�سكة ليست هي املصدر، مة و يّ لها أصعىل أنّ ويّة كانت، هُ  ة، أيّ ويّ ة للهُ التجربة الشخصيّ 

 )،discursive practiceآخر ( كأي براكسيس خطايبّ ، ةويّ فالهُ "؛ ةويّ الهُ م ئة وامل�رسات التي تال رزمة من األفعال األدائيّ 

 ).tructionrecons)، والبناء (construction-deالهدم والتفكيك (و ، عىل التفاوض ةمبنيّ 

 ةويّ للهُ  القرسيّ  رسائييلّ اإل والتعريف  املحتّل يف الجوالن  جتمع السوريّ ملا

إىل ، ساعيًا �ان األصليّ فيقوم بإبادة السكّ فق "مبدأ اإلبادة"، وَ  -ية وليس حدثًا"وهو "بنْ -يعمل االستع�ر االستيطا� 

� يف األرض، ان األصليّ كّ القضاء عىل وجود الس "الهدم بهدف االستبدال"، ويكون هذا الغزو مرتافًقا مع مرشوع

ة رسائيل يف الجوالن بأوسع عمليّ إ، قامت 1967خالل حرب عام ف د.الجدي جتمع والنظام االستيطا�ّ هم باملالستبدال
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ذين بلغ ال ،انهل سكّ صيف الجوالن من أ  ذ مل يبَق إ  1؛رسائييلّ إل ا ان) يف تاريخ الرصاع العريبّ نسبة السكّ بتهج� (مقارنة 

 .نسمة 6,000، سوى الجىء فلسطينيّ  9,000ومن ضمنهم  1967نسمة عام  130,000عددهم 

كذلك  احتالل الزمن السوريّ جرى يف الجوالن،  ْ� للمكان والحيّز السوريَّ  الفعيلّ  رسائييلّ وبالتوازي مع االحتالل اإل 

رسائيل القوان� إ ام األوىل لالحتالل، استبدلتيّ منذ األ ف .نمِ يْ املُهَ هو ليصبح  رسائييلّ فرض الزمن اإل ، و وتقويضه

عىل املناطق التي أصبحت تحت  وفرضت القانون العسكريّ ة، رسائيليّ إسات ة مبؤسّ ة السوريّ سات الوطنيّ واملؤسّ 

ة يّ تعي� مجالس محلّ  -رايض واملياهومصادرة األ  رسائييلّ اإل الستيطان عدا ا-هذه التغي�ات  همّ نفوذها. وكانت أ 

ة ويّ هُ لىل خلق انت�ء لإورمى بناء الطائفة الدرزية، يصاً أل دَّ خصّ عِ أُ  رسائييلّ إمبنهاج  تبدال منهاج التعليم السوريّ واس

 ة.ة العربيّ ويّ نفصلة عن الهُ ة مُ ويّ هُ ها عىل أنّ  ةدرزيّ ال

ة والسيادة لة السوريّ كت الروابط ب� الدو فكّ ًدا، و مجدَّ  رسم حدود دولتها إرسائيلأعادت  ،1967حتالل عام اال فمع 

ركز الدولة مبوصلها ابتغاَء الطرقات  انًا، وبارشت يف بناء املستوطنات، وشّق التي كانت لها عىل الجوالن، منطقة وسكّ 

، ونظرًا اتدريجيًّ . بعد احتالله ة يف الجوالنرسائيليّ ة، إضافة إىل إقامة املعسكرات وتعزيز رموز السيادة اإل اليهوديّ 

ة الكربى التي من املدن السوريّ  �ان الجوالن، فبدًال من دمشق والقنيطرة وغ�همركز الحياة لدى سكّ  للحاجة، تغّ� 

ة يف ا املراكز التجاريّ ولرمبّ -ان الجوالن قبل االحتالل، أصبحت النارصة وحيفا ونابلس شّكلت مركزًا للحياة لدى سكّ 

 األمر يف شأنوكذلك هي املراكز البديلة.  -ة القريبةالقرى واملدن اليهوديّ 

ة كاملياه والكهرباء، ، وخدمات البنى التحتيّ يف أسواق الجوالن اتدريجيًّ  التي انخرطت ةرسائيليّ ة اإل جات التجاريّ املنتَ 

االستيالء عىل األرض واملوارد ينحرص يف االحتالل مل  أنّ املقصود ة وغ�ها. رًا أكرث الكوابل والعمالت النقديّ ومؤخّ 

وتفاصيله  رسائييلّ يف الجوالن، وبهذا تغلغل الزمن اإل  واالقتصاديّ  الفضاء االستهاليكّ ا توّسع ليضمّ �ّ وإ ب، ة فحسالطبيعيّ 

ة، عامّ  "إرسائيل"يف حيفا، و ف� صار يحدث يف النارصة و يف الجوالن. ة اليوميّ  املجتمع السوريّ وتفاصيل حياة ات بحيثيّ 

 املختلفة. رسائييلّ الذي تعيشه رشائح املجتمع اإل  الزمنيّ  الخطّ يش يف نفس ر عىل الجوالن، وبذلك بدأ الجوالن بالعيؤثّ 

ا فعليًّ ات قد استحوذت يّ واخر السبعينأ ى حتّ  1967يف الجوالن منذ عام  رسائييلّ وإذا كانت املرحلة األوىل لالحتالل اإل 

واسع يف  مل ينشأ انخراط شعبيّ إذ  ؛احتالل النفس وتعريفاتهامحاولة املرحلة الثانية كانت يف  ، فإنّ الجسد واملكانعىل 

ة عىل رسائيليّ ة اإل فرض الجنسيّ م�رسات  من خالل ،إرسائيلحاولت عندما ، اتيّ  يف نهاية السبعينّال إ  النضال السيايسّ 

، إضافة يف الجوالن األشدّ  ةفكانت الخطوة الكولونياليّ . والجمعيّ  الذايتّ  القوميّ التعريف  احتالَل ، �املواطن� السوريّ 

من الدولة  ا، ليصبحوا جزءً هناك ع املد�ّ ان املجتمعىل سكّ ا قرسيًّ ة رسائيليّ ات اإل فرض الجنسيّ  محاولةَ  إىل االستيطان،

� يّ ان املحلّ السكّ  نّ أ بَيَْد  .إىل إرسائيل همأراضيو هم  همنة ضمّ عَ ا بَرشْ ليك يشّكلوا بعد ذلك عامًال هامًّ و  ،ةرسائيليّ اإل 

 دوا من خاللها رفضهمة التي أكّرضابات والتظاهرات واملؤمترات الصحافيّ إل  تصعيد اْرب عَ  ، وذلكرفضوا هذه اللعبة

يف نهاية و  .ةة والفرديّ تشديد العقوبات الج�عيّ ة بحتالل هذه املقاومة السلميّ واجه اال ة. و تهم السوريّ  عن جنسيّ التخّيل 

                                                           
 : اإلنرتنّت  موقع عىل. اإلرسائييلّ  االحتالل تحت الجوالن تجربة). 2006( من� ن،الدي فخر 1

http://www.jawlan.org/openions/read_article.asp?catigory=2&source=8&link=291  

http://www.jawlan.org/openions/read_article.asp?catigory=2&source=8&link=291
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سلطات ال، بدأت ةرسائيليّ ات اإل للجنسيّ  ج�عيّةات حرق م، وشمل ضمنه عمليّ دام نصف عا األمر، وبعد إرضاب شامل

 .يف خانة القوميّة )undefined" (غ� معرّف" ان الجوالن مع التعريفلسكّ  ةويّ ة بإصدار بطاقات الهُ رسائيليّ اإل 

 تحت االحتالل أداء يوميّ ك 2ة"ة القوميّ ويّ الهُ ة كويريّ " ، وَ ختلفة يف الفضاء االستع�ريّ األزمنة واألمكنة امل

بواسطة مصطلحات - ة، تعكسرو الفرتة ما بعد الكولونياليّ فكّ ة واحتالل العقل، ك� رشحها مة الثقافيّ الكولونياليّ  إنّ 

 ر للذات.والتنكّ  وسيلة لالغرتاب الذايتّ إىل  يلهتحو، و ة إجراء بلورة وعي ج�عيّ كيفيّ  -فةة ِرص عمليّة عقالنيّ و ة اجت�عيّ 

 ىحتّ و  .التعريف دةسيّ ة التي أصبحت وحدها رسائيليّ عىل فرض السيادة اإل  اتأكيدً  ةللجنسيّ  الفرض القرسيّ  رى يفإّ� أ

عرتاف ال عىل عدم ا إثبات واضح يالجوالن، هان سكّ عظم مل ةاألوراق الثبوتيّ ظهر اليوم عىل املكانة "غ� ُمعرّف"، التي ت

لسلب  يف األساس محاولة يهذا التعريف. وه ةلمَ حَ ن مِ  ى الج�عة، وحتّ دتجاه الذات واألفرا ةرسائيليّ اإل  السيادةب

أما الخطاب املحيل السوري الوطني الذي عّرب عن نضال املجتمع السوري ضد  .ونقضه للذات لتعريف األصيلّ ا

مام الخطاب االحتالل اإلرسائييل حتى يومنا هذا، ال سي� عرب مروره بأشكال النضال املختلفة، فقد نّصب نفسه أ 

ترتكز يف معظمها عىل خطابات ة وجوديّ  حاالت الواقعيف  نتجتلكن عىل الرغم من ذلك و  ،اإلرسائييل الكولونيايل

 ةُمعرّفة ويّ هُ يف سبيل النضال و ، سوريّ ال ونقيضه رسائييلّ اإل  الخطاب .ة متقاطبة يتلّقاها املحّيلّ وم�رسات ثنائيّ 

ونقيضه  احداثي� نفسه اعترب الخطاب الذي وكذلك  ،م التعريفعدي سعت إىل ة الترسائيليّ ونقيضه املحاوالت اإل 

بعبارة  ف.والتكيُّ  الوجودَ ة يف الجوالن تحاول الذات السوريّ  جيع هذه الخطابات . ب� ةحداثيّ الغ�  الخطاب واملنظومة

هذه الذات رفضت  . فرغم أنّ هاتهايف الجوالن وشّكلت توجُّ  ة كينونة الذات الجديدةالتناقضات التعريفيّ خرى، خلقت أ 

ة لها، وبدأت بتذويت الرضوريّ  هاتكة لخدماالوقت صارت مستهلِ مبرور ها نّ فإ، �رسائيليّ ة والتعريف اإل االعرتاف بالجنسيّ 

التي  ،وحالة الفقدان هذه .ه األصيلّ عن وطن املحّيلّ ة، التي نتجت عن برت املجتمع ة والج�عيّ حالة الفقدان، الفرديّ 

ى لو أراد ه حتّ . فأدرك الفرد فيها أنّ بلوغهاة و ويّ ر يف تحقيق الهُ املتكرّ فشل الت باستيعابها، ضّمت أيًضا عامل أت الذابد

ه غ� قادر باملستوى الثا�، ك� أنّ  ال، وكونه عربيًّ ف" باملستوى األوّ كونه "غ� معرَّ لا" هو غ� قادر إرسائيليًّ أن يصبح "

ة الدولة السوريّ ضمن حدود قائم وغ� ًال، ة أوّ ة السوريّ ويّ هُ ُسلبت منه الكونه لمتكامل ىل نحٍو عا" عىل أن يكون "سوريًّ 

ووجوده  عنها نظرًا لبعده القرسيّ  كاملةً ة ستهالك ومعايشة الحالة السوريّ ه غ� قادر عىل ا، ك� أنّ ثانيًا وأبًدا لن يكون

 .ةتامّ بصورة غ� ُمعرّف" معناه " خذ التعريف القرسيّ ، اتّ ةذه الحالة الثنائيّ . وضمن هخارجها مكانًا وزمانًا

ة ويّ البرش تعّ� الهُ لدى  والتسميات .ةيديولوجيّ أ فهي  ،ةسياسيّ  عندما تكون خصوًصاو ة، حياديّ ليست التسميات  إنّ 

ت، حسب باتلر، هو الذا الفرد وحالةَ  ما �يّز مواقَف و ىل براه�. إ ها ليست بحاجةنّ أ لعربة يف التسمية ا . كّل صلأل وا

. تظهر الذات شّكلواتَ  نهاات التي ضمْ اكسيس والديناميّ الرب  بواسطةن ال وُمشكَّ ن غاَمصو  ه�ن الحقيقة أنّ يايخف كونه�

 يف الوقت الذي ،امب�رسة الذات فعليًّ قوم الذي ي" متكلّ / امل ها سبقت اللغة وسبقت "األناها األصل، وكأنّ يف اللغة عىل أنّ 
                                                           

 يعمل والذي االجت�عّي، دورها أو دوره عن للمرء البيولوجيّ  الجنس فصل عىل القائم النسويّ  الكويريّ  املفهوم باستع�ل ناه أقوم 2
 لالّدعاء نظرًا. القوميّ  النقاش داخل إىل واستعارته االجت�عّي، والدور الجنس بعالقة طبيعيّة نراها التي النمطيّة املالَءمة كرس عىل

 النضال أنّ  ك�. جوهريّة تكون أن من بدًال  إسرتاتيجيّة، وهي أدائيّة ُهويّة هي الورقة هذه يف القوميّة الُهويّة أنّ  هأعال  صغته الذي
 نضال كأداة الُهويّايتّ  التنّوع باستع�ل واالجت�عّي، البيولوجيّ  ب� االتالؤم كرس إىل إضافة تاّم، وعي عن يقوم الجنسويّ  الكويريّ 

 .مختلفة وأمكنة أزمنة َوفق املختلفة الُهويّة استع�الت خالل من أي اجت�عيّة ونقد
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داءات التي تعود عىل أل ا ق لوالخرى، حالة مل تكن قادرة عىل الوجود والتحقُّ أل ا اتويّ هُ المثلها مثل  )الذاتأي (هي  فيه

ة أخرى، ليست هي األصل الذات، مّر  نّ إ أي  ؛"متكلّ / امل صاحب "األنا املنبثقة عنر مراًرا األفعال والكل�ت كرَّ نفسها وت

ة ويّ الهُ  ، فإنّ للجوالن . ويف السياق القوميّ تناويّ ه هُ عىل أنّ وتكراره �رسته ا هي شعور ناتج عّ� نقوم مبإ�ّ و واملصدر، 

بعد محاوالت لذي أث� حولها والهّبة ملناهضتها لوال الخطاب ا افعليًّ ق ة" مل تكن أصًال قادرة عىل التحقُّ فعرَّ امل"غ� 

يف ة ا، إحدى الثي�ت املركزيّ عمليًّ  ،هذهو ًشا. يعمَ  واقًعا أنتجت ليّةأنتج حالة تخيُّ  الخطاب. فمن ِقبَل االحتالل فرضها

ة عىل األفعال األدائيّ  ة والذات، وأنّ ويّ سابًقا لحيّز الهُ  ايكّر قها يكون حيّز اللغة والخطاب اإلدفْ ة، والتي وَ ة األدائيّ النظريّ 

 ة.ويّ الهُ  صوغأنواعها هي التي تبني الذات وت

ة وتؤّدى ويّ س الهُ متاَر ن يْ ذَ لباألساس عىل املكان والزمان ال ان، وأداءها، يعتمدنالقوميّة يف الجوال  ةويّ م�رسة الهُ  إنّ 

 الهيمنة، هو يف فلسط� أو يف الجوالن املحتّل  ،أين� كان املبدأ الحاكم يف بناء س�ورة الكيان الصهيو�ّ  وألنّ  ضمنه�.

الرتاوح ب� و أ ( بها جْ وحَ نة، ة يف أمكنة معيَّ ويّاتيّة قوميّ هُ  مل�رسات اتعزيًز و  اظهوًر ف�ى مثًال  "املكان"، عىل "الزمان" وَ 

ة لدى ة السوريّ ويّ والهُ  السوريّ  لخطاب القوميّ ا إبرازلذلك  ومّ� يَْصلح مثاًال يف أمكنة وأزمنة أخرى. ) هاوغياب هاحضور 

الجوالن، أو يوم الجالء وعيد  ذكرى قرار ضمّ ، و ة كمراسيم اإلفراج عن األرسىيف الجوالن يف أزمن املجتمع املحّيلّ 

يقوم ا �ّ وإ ، وحسب داء هذا عىل األزمنةأل . وال يقترص اة الواضحةوغ�ها من األزمنة السياسيّ  ةستقالل الدولة السوريّ ا

ة الصيحات املحاذية للحدود ، ف�ى ذلك يف تلّ ك� هي ةة السوريّ ويّ الهُ   تأدية وبروزلتمك� دور أسايسّ ب الفضاء املكا�ّ 

ساحات البلدة التي شّكلت واقعة تحت االحتالل، و الغ�  ةوريّ لتي رُسمت بعد احتالل الجوالن مبحاذاة األرايض السا

سرت محاوالت  نرىجهة أخرى،  منو . وغ�ها ة كساحة سلطان باشا األطرشة خاصّ التاريخ رموزًا سياسيّ  عىل مرّ 

 عىل تطّل التي و  ،وأمكنة أخرى، كمداخل البلدات يف الجوالن ة ورموزها يف أزمنةة السوريّ ويّ الهُ  مل�رسات (وإخفاء)

فيها تكرث  ، بحيثة يف املنطقةالشوارع السياحيّ ، و ات املجتمع املحّيلّ يف اقتصاديّ  دور مركزيّ تقوم بالتي و  ،املستوطنات

ة وجوديّ أمكنة و ملستعَمر يف أزمنة ايكون هكذا، و  جانبًا.فيها ة ة القوميّ ويّ ا تُزاح م�رسات الهُ رمبّ و  ،ةالالفتات يف العربيّ 

 د أشكاله وتعاب�ه.، وتحدّ هبدورها صياغت تعاود هيا، ُمتحّولة ال إراديًّ و  ةُمتناقض ات، ذات مع�ريّ مختلفة
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