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 ملخص
 إلى حد كبير في الصراعات الدولية 

ً
يزعم املقال بأن ادعاءات السيادة واالدعاءات املضادة ما زالت فاعلة

التركيز على حالة الصراع السوري، ينشغل هذا املقال باستخدام بواملدنية التي يشارك فيها ممثلو الحكومة. 

. وجدُت العالقات الدوليةوقدي التحليل النقدي للخطاب النأكثر من منهج وذلك باستخدام نظريات 

أن السردية األولى للسيادة التي تبناها نظام بشار األسد وحلفاؤه الخارجيون مثل روسيا،  قد بنى خطاًبا 

"  بنى بطريقة "متسقة"، وثابتة، ومرتبطة بالوضوع، باإلضافة إلى خطاب "موثوق به" يجمع بين 
ً

"فاعًل

ّيمت من خًلل غياب الكلمات واإلجراءات )أي، أداتية وإجرا
ُ
 ق

ً
ئتيها(. إن فعالية وصدقية سردية السيادة أوال

مصداقية وفعالية السرديات املتنافسة/ املتنازعة كما برهن عن ذلك التطبيق الفاتر ملفهومات مثل 

من قبل الواليات املتحدة وحلفاؤها األوروبيين. عند إجراء تلك املقارنات، يمكن  (R2P)مسؤولية الحماية 

سياق الصراع السوري من خًلل ربطه بالربيع العربي والتحوالت الجيوسياسية في الشؤون الدولية. وضع 

وضمن إدراجه في هذا السياق، تبرهن املقالة/ املادة عن ادعاءات كثيرة حول مدى صمود "الدولة 

 اإلقليمية" في الشرق األوسط.

 

 

 مقدمة
ل السياسة العاملية والفكر السياس ي. ما تزال السيادة فكرة "ُمستعصية ومثيرة للجدل" 

ّ
[ 1]التي تشك

على الرغم من قرون من التحليل، فإنها ال تزال محل نزاع، مع وجود أصول ُمتنازع عليها وموقٍف مبهم من 

االمتيازات. حتى الباحثين "املتشككين" الذين هم غير راضين عن املفهوم يواصلون إعادة إنتاج منطق 

تم العثور على سبب رئيس وحيد لهذه املراوغة والجدل في الفجوة بين النظرية [ 2]السيادة في تفكيرهم. 

 سياقية وكمالياٍت متنوعة في املمارسة، 
ً
[ 3]واملمارسة. رغم أن السيادة يمكن أن تكتسب خصوصية/ دقة

إال أنها تبقى رهينة لتغطياٍت متجانسة تسعى ملقايستها وتعميمها. ضمن هذه التغطيات، يتم تضمين بعض 

ميزات السيادة واستبعاد ميزات أخرى. على سبيل املثال، أعلن بعض الباحثين موت مزايا "الويستفالية" في 

ا يقّوض بناء الدولة وأقلمتها )من اإلقليم(.
ً
اتجاهات في السياسة كّرمت [ 4] اعتمادهم تعريًفا معومل

                                                           
1   -Pusterla ER (2016) The Credibility of Sovereignty-The Political Fiction of a Concept. 
Cham: Springer International Publishing. 
2 - Havercroft J (2011) Captives of sovereignty. Cambridge: Cambridge University Press. 
3 - Krasner S (1999) Sovereignty: Organized Hypocrisy. Princeton, NJ: Princeton University 
Press. 
4 - Croxton D (1999) The peace of Westphalia of 1648 and the origins of sovereignty. The 
International History Review 21(3): 569–591. & Rothe Mullins DC (2010) The death of 
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والعًلقات الدولية هذا التضمين من خًلل استيعاب وهضم العبارات الجذابة مثل "العالم ما بعد 

  [5]ويستفاليا" في حين أنها تبالغ في أهمية ظهور قيم مثل مسؤولية الحماية. 

ارسة في التحرك في اتجاه ومع ذلك، فشلت هذه التطورات في حل "معضلة السيادة" بينما استمرت املم

واحد وبقيت النظرية تتحرك في االتجاه اآلخر، بما يولد مظاهر/ دالالٍت "زائفة" ومعايير مزدوجة من قبل 

 كٍل من الخبراء واملنظرين.

املقال هو محاولة للتقريب بين النظرية واملمارسة باستخدام هذا الجدل واملراوغة كأصل أو ميزة، أكثر 

"إشكالية السيادة". إنها تساهم في اتجاهات في الدراسة التي تحلل السيادة كعقيدة  من مسؤولية، عن

يمكن لهذا التحليل الشامل للطرفين أن [ 8]وكـ "جزء" و "سلة". [ 7]كجمع وقابلية القسمة، [ 6]ونشاط، 

وكذلك يتتبع يستكشف االدعاءات واالدعاءات املضادة املستندة إلى مفهومات تعابير غموض السيادة 

مستويات تفعيل املفهوم نفسه. يعتمد البحث على محورين يعمًلن بوصفهما إطاًرا لتحليل صياغة عبارة 

 السيادة وتفعيلها: الفعالية والصدقية.

يمكن أن  [9]كفكر أو كمفهوم على نطاق واسع،  John Agnewإن الفاعلية، التي بناها جون أغنيو 

ة منذ فترة طويلة، كانت قد شغلت جزًءا كبيًرا من دراسة العًلقات الدولية تعزل املفهوم عن ثنائيات راسخ

مثل الدولة واألقليم، في الداخل والخارج، والداخلي والخارجي. إنها تسمح بأن تكون السيادة ممارسة بمعنى 

شكل غير "مشتركة"، و"ُمجمعة" و"متنازع عليها" عبر شبكات "االمتداد املكاني"، والتي يمكن اختبارها ب

إن ترسيم الحدود، وهو جوهر الدولة [ 10]مرتبط باإلقليم حتى ضمن الحدود اإلقليمية ألي دولة. 

 [11]اإلقليمية، لم يعد يرتبط بـ "حدود الهيمنة" وأدوات اإلكراه للمحافظة على هذا الترسيم أو حتى خرقه.

ن دون "التعاون الفاعل بين العبين إن السيادة، على هذا النحو، ال يمكن أن تكون "مستدامة أو مقوضة" م

                                                           

state sovereignty? An empirical exploration. International Journal of Comparative and 
Applied Criminal Justice 34(1): 79–96. 
5 - Lyons GM and Mastanduno M (1995) Beyond Westphalia? state sovereignty and 
international intervention. Baltimore MD: Johns Hopkins University Press.  

6 - Thomson J (1995) State sovereignty in international relations: Bridging the gap between 
theory and empirical research. International Studies 39(2): 213–233. 
7 - Sheehan JJ (2006) The problem of sovereignty in European history. The American 
historical review 11(1): 11–15. 
8 - Perez A (1996) Who killed sovereignty? Or: Changing norms concerning sovereignty in 
international law. Wisconsin International Law Journal 20: 463–490. 
9 - Agnew J (2009) Globalization and Sovereignty. Lanham: Rowman & Littlefield 
Publishers. 
10 - ibid, p, 113. 
11 - ibid, p, 113 
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إنها ضمن ما هو ُمتاح من "شبكات السلطة املوثوقة" وتداولها أكثر من [ 12]جمعيين على طرفي الحدود"، 

  [13]، تلك السيادة بحكم الواقع ال يمكن املحافظة عليها. "موقع مركزي واحد، مثل "الدولة

أن الًلعبين الحكوميين املشتركين في األزمة السورية تتبنى هذه املقالة معايير الفاعلية لفهم كيف 

وضع "أنظمة سيادة" محددة واستبدالها وإزاحتها من أجل خدمة مصلحتهم  -فردًيا أو جماعًيا-يمكنهم 

 الذاتية.

تتطلب الصدقية. تحتاج الجهات املشاركة في العملية إلى فرض  Agnew ما تزال فعالية أغنيو

السيادة، ليس فقط من خًلل املوارد املادية املتعلقة باإلكراه املادي ولكن أيًضا من "نسختهم" الخاصة من 

خًلل قنوات "التواصل" املرتبطة بـ "اإلقناع" خاصة ألن سلطاتهم ليست ممركزة لكن  "متناثرة" ضمن 

 [ 14] أنماط "الشراكة والتفاعل".

كل ش يء وأي ش يء "حتى يثبت العكس".  ضمن هذا التداول لإلكراه واإلقناع، يمكن أن تعني السيادة
الحصول عليه من خًلل  يجري ولذلك، فالسيادة بحاجة إلى "وعد موثوق من بيان معياري أو قياس ي" [ 15]

بعد [ 16]بأثر رجعي".  "تأجيل ال نهائي ملقاعد االختبار التجريبي للمستقبل، أو عن طريق تحييد حدود املاض ي

إلى الجهات الفاعلة "إلخفاء الفجوة التاريخية داخل دعاوي السيادة" قول هذا، فإن السيادة تحتاج 

حجة  Eva Bellinقدمت إيفا بيلين [  17]ولتفعيل مطالبهم من خًلل تنسيق كل من أداتية السيادة واكتمالها.

ا مماثلة على متانة االستبداد أو قوته في سورية وفي الشرق األوسط األوسع: يمكن لقادة الدولة أن يقدمو 

خطاًبا سليًما واضح املعالم على شرعيتهم في حين يحافظون على احتكار "متماسك وفاعل " لوسائل اإلكراه 

 بغرض إضافة "قيمة" لهذا الخطاب.

يتتبع املقال الفعالية والصدقية من خًلل تحليل اللغة وما بعدها، أي أن السيادة ليست محض كلمات 

ل منهجًيا امل
ّ
شك

ُ
على سبيل املثال، ال يتم التعامل مع [ 18]وضوعات التي نتكلم عنها". بل أيًضا ممارسات " ت

الدولة اإلقليمية على أنها بيان غير مباٍل حول ترتيب أو نظام موضوعي للفضاء السياس ي" ولكن تكويًنا 

                                                           
12 - ibid, p, 113. 
13 - ibid, p, 7. 
14 - ibid, p, 116. 
15 -Pusterla ER (2016) The Credibility of Sovereignty-The Political Fiction of a Concept. 
Cham: Springer International Publishing, p, 2. 
16 - ibid, p, 3 
17 - Pusterla ER, p, 3 & Bellin E (2004) The robustness of authoritarianism in the Middle 
East: Exceptionalism in comparative perspective. Comparative Politics 36(2), p, 143. 

18 - Foucault M (1972) The Archaeology of Knowledge (trans. AM Sheridan Smith). 
London: Routledge, P, 47. 
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يمتلك تحليل الخطاب النقدي عدًدا من [ 19]استطرادًيا يساعد في إنتاج هذا الترتيب أو النظام". 

 من املجاالت   Norman Fairclough[20]ات، لكنني أتبنى مقاربة نورمان فيركلوف،املنظور 
ً

حلل كًل
ُ
ألنها ت

 اللغوية وما بعد اللغوية. 

يجري تحديد األنماط اللغوية في خطابات القادة ومسؤولي الدول املشاركة في الصراع ومقابًلتهم. 

أو جمٍل تساعدنا على فهم ما يسميه إيرفينغ وتنمذج العينات في شكل إطارات تتضمن عبارات أو تراكيب 

للحوادث االستطرادية، واألهم من ذلك مشاركة الفاعلين  [21]"مبادئ التنظيم"  Erving Goffmanغوفمان  

جَمع 
ُ
فيها.حال تحديد هؤالء الفاعلين الحكوميين في نصوص منمذجة بشكٍل متعمد، فإن تلك اإلطارات ت

ب في مراتب ضمن "موضوعات
َ
رت
ُ
" على أساس أهميتها تلك املثبتة باالتساق )يحدث التقويم عن طريق وت

التكرار، والتردد، والتقارب مع سردياٍت أخرى وضعت ضمن إعدادات مؤقتة وجغرافية خاصة( والتماسك 

 )يحدث التقويم من خًلل التنسيق في املمارسات والعًلقات التي تملي مثل هذا السردية املوحدة(.

اللغوي ليس شكلًيا )أي معجمًيا، أو نحوًيا أو داللًيا( في حد ذاته، ولكنه وظيفي، وهذا يعني إن الرسم 

 [ 22]أن االهتمام الرئيس هو "ما يمكن أن تفعله اللغة"  وما يمكن أن يفعله مستخدمو اللغة بها".

ور فيه بناء أما املستوى الثاني من التحليل، وهو ما بعد اللغوي، فيبحث عن فهم للسياق الذي يتط

 [ 23]وتبني هذه األطر إلى معاٍن مشتركة ومعاني ثابتة ضمن عملية أخرى يمكن تسميتها "إنتاج املعاني". 

وتشمل العناصر ما بعد اللغوية تأثير الربيع العربي، ودور الدبلوماسية، والتباين في كيفية تحويل الجهات 

صراعات أخرى مثل شبه جزيرة القرم. ولكون  الحكومية لخطابها حول السيادة ليتًلئم مع مصالحها في

عامل بوصفها بنية أسطورية ُمخترعة أكثر من أي كيان مستند إلى "الكلمة الفعلية" 
ُ
 [24]السيادة نفسها ت

يتتبع هذا التحليل بناء بناء السيادة وإعادة بناء بعّدها خطاًبا يكتسب املزيد من األهمية. ألشكلة )إضفاء 

بما أن الدولة في الشرق األوسط قد ظهرت للعلن إقليًما "ُصنعًيا" مع حدود  إشكالية( منطقي أنا،

                                                           
19 - ibid. 
20 - Fairclough N (1992) Discourse and Social Change. Cambridge: Polity Press. 

21 - Goffman E (1974) Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. 
Cambridge, MA: Harvard University Press, pp.11-12. 
22 - Halliday MAK (2004) An Introduction to Functional Grammar. London: Edward Arnold. 

23 - Steinberg MW (1998) Tilting the frame: Considerations on collective action framing 
from a discursive turn. Theory and Society 27(6): pp., 851-852. 
24 - McCoy J (2008) Death of the Westphalia State System, Implications for Future Military 
Employment (Unpublished). Fort Leavenworth, KS: School of advanced military studies, 
United States Army Command and General Staff College. 
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فإن التًلعب الخطابي بـ "السيادة"، القائمة على املعاني املشيدة لألرض/ اإلقليم والحدود  [25]"ُمصطنعة"، 

 في الصراع السوري، يمكن أيًضا أن تتبلور.

 

 "ةاألسد والروس: ترتيب أولويات "الدولة اإلقليمي
ز األسد على جميع سمات "سيادة وستفاليا"، وال سيما األرض/ اإلقليم، وهذا التركيز منسجم 

ّ
لقد رك

مع السيادة منذ مطلع التاريخ األوروبي الحديث عندما  كان" الحكام امللوك والسًلالت الحاكمة منشغلة 

 بإقامة الحدود [26]باحتًلل األراض ي". 
ً
التي تقيس "مدى توسع سلطة  هذا النموذج من السيادة يتعلق أيضا

في إحدى املقابًلت، ذكر األسد أن الهدف الرئيس للدولة هو أن [  27]امللك، وأيًضا بالتعريف، أين تتوقف، 

"تسيطر على كل جزء من أراضيها" ووعد بأن املعركة ستستمر "حتى نستعيد كامل البًلد"، و"تحصل 

هذه املهمة التي يسعى فيها األسد إلرساء الشرعية  [28]يها سورية على استقًللها"، و"يتحرر كل جزء" من أراض

لحكمه من خًلل استعادة املبدأ التقليدي لـ "الكيان املميز، والتراص والتماسك" الذي يتوجب على أي دولة 

 [29]النفاذية أو "الًلاختراقية".  John Herzأن تكسبه ما يدعوه جون هيرتز 

وغ استخدام األسد للعنف ضد كٍل من "األعداء" الداخليين إن استعادة األراض ي يمكن حتى أن تس

والخارجيين. بكلمات ماكس فيبر، يتعلق األمر باستعادة استخدام "الشرعية" و استخدام "احتكاري" للقوة 

على الرغم مما قيل، فإن إقليم الدولة نفسها، بكلمات هنري  [ 30]حيث يجب أن تملكه أي دولة.

 ُمشَيًدا ومكَوًنا من خًلل العنف". تصب Henri Lefebvreلوفيفر
ً

وفي دفاعه ضد االنتقادات  [31]ح "مجاال
                                                           
25 - Fromkin D (2009) A Peace to End All peace? The Fall of the Ottoman Empire and the 
Creation of The Modern Middle East. New York: Avon. 

26  - Jackson R (2007) Sovereignty: The Evolution of an Idea. Cambridge: Polity Press, p, 
104. 
27 - Sheehan JJ (2006) The problem of sovereignty in European history. The American 
historical review 11(1): P, 3. 
28 - YouTube (2016d) Interview with Syrian President Bashar al Assad on Danish TV, 
[video online], 15 October. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=KSWu1n7I2_A 
(accessed 5 June 2017). 

29 - Herz JH (1976) The rise and demise of the territorial state. In: Herz JH (ed.) The 
Nation-State and the Crisis of World Politics. New York: David Mckay Company, pp. 100-
101. 
30 - Weber M (1946) Essays in Sociology (trans. HH Gerth and CW Mills (eds)). New 
York: Oxford University Press. 

31 - Lefebvre H (1991) The Production of Space (trans. D Nicholson-Smith). Oxford: 
Blackwell Publishers, p, 280. 
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[  32]املوجهة إلى االستخدام العشوائي للعنف، قال األسد في أحد الخطابات: "هناك أرض يجب استعادتها". 

األسد جميع العناصر األخرى كلها من "كل ما يملكه واألكثر من ذلك، يمكن أن يتضمن اإلصرار في سردية 

تكمن شرعية الحاكم في السلطة بوصفه حامًيأ لهذا الترسيم اإلقليمي للحدود  [33]اإلقليم" مثل الناس. 

وليس بالضرورة في السلطة حامًيا للناس. بعبارة أخرى، يمكن أن تتحرك الحدود الخارجية لكل سلطة 

زة على اإلقليم  [34]، ى" األخرى بسًلسة وباستقًلل عن "القو 
ّ
السيادة، على هذا النحو، يمكن أن تكون ُمرك

  [35]أكثر من التركيز على املجتمع والناس. 

قام األسد أيضا بإضفاء طابع تاريخي على مزاعمه حول هذه الصفات الويستفالية للسيادة. لقد سبق 

 من من وأن كانت سورية واحدة من تلك الدول التي رسمت حدودها من 
ً

قبل اإلمبرياليين األوروبيين بدال

( زعمت أن الدولة 2017 :812) Leïla Vignalحتى أن ليلى فيغنال  [ 36]التجمعات السكانية املتميزة ثقافًيا. 

خترعت" بواسطة تسويات ما بعد الحرب العاملية األولى. 
ُ
سب إلى حزب البعث الذي قاده حافظ  [37]"ا

ُ
وقد ن

، "توطيد الدولة اإلقليمية" بوصفه أولوية على مدى عقود. 1971األسد، والد بشار ورئيس البًلد منذ عام 

[ 38]ويشمل هذا التوطيد بناء "دولة مركزية، قائمة على أساس تراتبية إقليمية إدارية وأمنية وسياسية". 

تل ضد االحتًلل األجنبي وعضو من الطائفة العلوية األقلية حيث شرعيته بالنسبة إلى حافظ، وهو مقا

وسلطته دائًما محّل مساءلة من أغلبية السكان الُسنة،  فإن حماية األرض كانت بمنزلة مسوغ أكثر أمًنا 

 [  39]الستًلمه السلطة على مدى ثًلثة عقود. 

                                                           
32 - Presidentassad.net (2015) President Al-Assad’s July 26th, 2015 Speech, 26 July. 
Available at: http://www.presidentassad. 
net/index.php?option=com_content&view=article&id=1454:president-al-assad-s-july-26th- 
2015-speech&catid=319&Itemid=496 (accessed 8 April 2017). 

33 - Halliday F (1987) State and society in international relations: A second agenda. 
Millennium 16(2): 215–229. 
34 - Agnew J (2009) Globalization and Sovereignty. Lanham: Rowman & Littlefield 
Publishers, pp., 120-121. 
35 - Jackson R (2007) Sovereignty: The Evolution of an Idea. Cambridge: Polity Press, 
p.106. 
36 - ibid., p, 107. 
37 - Vignal L (2017) The changing borders and borderlands of Syria in a time of conflict. 
International Affairs 93(4): p, 812. 

38 - ibid. 
39 - Seale P (1999) Assad: The Struggle for the Middle East. Berkeley, CA: University of 
California Press, p. 120. 

http://www.presidentassad/
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ا للغاية في "تكييف تفسيرات مختلفة كان األسد، من بين زعماء آخرين في الشرق األوسط، ناجًح 

للسيادة وخلطها بحسب دواعيها واستعماالتها الخاصة"، أي أصبحت الدولة والسيادة "جزًءا ال يتجزأ" 

  [40]بمعنى ظهور الدول "القوية"، من خًلل الدفاع عن حدودها وخنق املعارضة الداخلية. 

والده من خًلل توظيف "العقد االستبدادي" لقد تعلم األسد االبن، عن غير قصد أو ال، الدرس من 

نفسه القائم منذ زمن طويل على أساس الزواج التقليدي بين شرعية الحاكم والحماية املخططة لألراض ي. 

ا مكانًيا" تعمل ضمنه 2011قبل بدء الصراع في عام 
ً
، كانت هذه األراض ي وحدودها املرسومة بوصفها "ظرف

هذا الغًلف، ليتماش ى مع االستعارة، شمل شرعيات متنافسة من الجهات بعد الصراع، [ 41]شرعية األسد. 

[ 42]الفاعلة غير الحكومية التي حولت سورية إلى "فسيفساء من املناطق" تسيطر على كل منطقة جهة ما. 

ولذلك، فإن خطاب األسد أكد حرصه على انشغاله باستعادة هذه االستمرارية املكانية ومن خًلل ذلك، 

ية التي يقوم عليها حكمه. قال األسد في إحدى املقابًلت: "آمل أن ينظر التاريخ لي بأنني الرجل على الشرع

في خطبه واملقابًلت التي أجراها، أوضح، "ال يكفي أن  [43]الذي حمى بًلده من التدخل، وأنقذ سيادتها". 

إن األسد قد استحضر  بل[ 44]أحكم نصف البًلد"، "الوطن، سورية، هو حقنا، وحماية سورية واجبنا". 

صور الكفاح من أجل االستقًلل عن القوى املحتلة في القرن العشرين: "إن االستعمار الغربي ال يزال 

هنا، يلعب األسد لعبة قديمة أخرى [  45]مستعمًرا، قد تتغير الوسائل، ولكن جوهرها ال يزال هو نفسه". 

                                                           
40 - Fawcett L (2017) States and sovereignty in the Middle East: Myths and realities. 
International Affairs 93(4): p. 804. 
41 - Vignal L (2017) The changing borders and borderlands of Syria in a time of conflict. 
International Affairs 93(4): p. 818. 

42 - ibid. 
 
 
43 - NBC News (2016) Syria’s President Bashar Al-Assad Speaks to NBC News [video 
online], 13 July. Available at: http://www.nbcnews.com/news/world/syria-s-president-
bashar-al-assad-speaks-nbc-news-n608746 (accessed 1 April 2017). 

44 - YouTube (2016d) Interview with Syrian President Bashar al Assad on Danish TV, 
[video online], 15 October. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=KSWu1n7I2_A 
(accessed 5 June 2017). 

45 - SANA (2015) President Al-Assad to Russian Media outlets: We cannot implement 
anything unless we defeat the terrorism… The army is the most important symbol for any 
society, 15 September. Available at: http://www.globalresearch.ca/president-bashar-al-
assad-interview-we-are-at-war-with-terrorism-andthis-terrorism-is-supported-by-
foreign-powers/5476525  (accessed 5 April 2017). 

http://www.nbcnews.com/news/world/syria-s-president-bashar-al-assad-speaks-nbc-news-n608746
http://www.nbcnews.com/news/world/syria-s-president-bashar-al-assad-speaks-nbc-news-n608746
https://www.youtube.com/watch?v=KSWu1n7I2_A
http://www.globalresearch.ca/president-bashar-al-assad-interview-we-are-at-war-with-terrorism-andthis-terrorism-is-supported-by-foreign-powers/5476525
http://www.globalresearch.ca/president-bashar-al-assad-interview-we-are-at-war-with-terrorism-andthis-terrorism-is-supported-by-foreign-powers/5476525
http://www.globalresearch.ca/president-bashar-al-assad-interview-we-are-at-war-with-terrorism-andthis-terrorism-is-supported-by-foreign-powers/5476525
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في صنع السيادة في سورية والشرق األوسط األوسع.  بطريقة تبدو عليها املفارقة متعلقة بدور املستعمرين

قدم االستعمار نقطة االنطًلق من خًلل إدخال الحدود اإلقليمية املرسومة للدولة التي خضع فيها الناس، 

إنه املستعمر الذي عزز سيطرة تلك الدول باسم السيادة  [ 46]داخل حدودها، لسيطرتها السيادية. 

والنتيجة النهائية هي "دول أولية" لها حدود وجهاز يشبه الدولة لكنه مجرد من السيادة من  [47]. اإلقليمية

  [48]. املستعمر الذي احتفظ بها لنفسه

من خًلل استحضار صورة "املستعمر" والخارج، فإن األسد هو أيًضا "يجعل" السيادة خارجية ويعيد 

هذه أو الداخلية/ الخارجية. في هذا املعنى، فإن  ترتيب أولويات عناصره داخل ثنائيات الداخل/ الخارج

يدت بواسطة أطر القوانين واملؤسسات التي يجب عليها أن تفسح املجال لـ 
َ
السيادة "الداخلية" َحكمت وق

"السيادة الخارجية" املمثلة بواسطة املهمة لطرد هؤالء املستعمرين أو "الغرباء" عن األراض ي التي هي أيًضا 

يمكن عد إعادة تحديد األسد ألولويات [ 49]. متأصلة في السيادة وضرورية ألي مجتمع سياس ي"ميزة "كامنة/ 

السيادة على أنها فاعلة حتى في املستوى املقارن التاريخي األوسع. الخطاب القانوني والسياس ي في ما بعد 

لحكومة االتحاد الوطنية" الحرب األهلية في الواليات املتحدة يؤول إلى "التأكيد والدفاع عن الحق الرئيس 

على حساب حقوق اإلنسان منذ ذلك الحين، ما دام "ينشأ القانون من السيادة، فإنه يصبح القانون ممكًنا 

ببساطة، يدافع األسد عن الحاجة إلى استعادة الدولة اإلقليمية [ 50]من خًلل  السيادة املوجودة مسبًقا. 

من خًلل اتهام املستعمر نفسه بالسعي لزعزعتها )الدولة والحدود التي فرضها االستعمار ذات يوم 

 اإلقليمية والحدود(.

                                                           
46 - Zartman I (2017) States, boundaries and sovereignty in the Middle East: Unsteady but 
unchanging. International Affairs 93(4): p., 938. 
47 - Jackson R (1993) Quasi-States: Sovereignty, International Relations and the Third 
World. Cambridge: Cambridge University Press, p., 3 & Kreijen G (2004) State Failure, 
Sovereignty and Effectiveness: Legal Lessons from the Decolonization of Sub-Saharan 
Africa. Leiden; Boston, MA: Martinus Nijhoff Publishers, pp. 34-40. 
 

48 - Zartman I (2017) States, boundaries and sovereignty in the Middle East: Unsteady but 
unchanging. International Affairs 93(4): p., 938. 
49 - Carens JH (1995) Aliens and citizens: The case for open borders. In: Beiner R (ed.) 
Theorizing Citizenship. Albany: State University of New York Press, p. 229. 

50 - Sassen S (2006) Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages. 
Princeton: Princeton University Press, p.129. 
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وبما أن األمر كله يتعلق بـ "الهوية السيادية" لسورية، فإن األسد يبني أيًضا مطالبه على القومية 

إن ما   [51]. والعروبة. وقال إن األجانب يريدون "تدمير وطنيتنا وسيادتنا الفريدتين، تدمير هويتنا العربية"

يفعله الرئيس السوري يمكن وصفه بأنه محاولة "لتثبيت مغزى الهوية، عاملية في املكان والزمان يمكن من 

استخدم األسد  [52]خًللها قياس جميع االختًلفات في املكان والزمان، والحكم عليها ووضعها في مكانها". 

ا لغوية ملًلءمة هذه االنقسام الثنائي الحاد حول السيادة مثل "نحن ضدهم"، املجموعة ذاتها التي 
ً
صيغ

 -نحن، نا، أنفسنا-اجتاحت ذات مرة عصر االستعمار. وهو دائما يقرن استخدامه لصيغة الجمع للمتكلم 

ليس فقط ليوفق بين مواقف  -أنا، نفس ي-كما هي مذكورة سابًقا، مع استخدامه لصيغة املتكلم املفرد 

الفاعل املتناقضة وأدواره، ووجهات النظر في الصراع ولكن أيًضا ليخلق "مسؤولية مشتركة" مفروضة على 

متلقي النص ليتصرفوا مًعا من أجل حماية أراض ي سورية. تساعد هذه األشكال اللغوية الحكام مثل األسد 

ية ...إذ كانوا يأملون في تعيين إصدارات جديدة من هذه الوسائل على "دعم األشكال القديمة من الشرع

ل القوة إلى سلطة".  حوَّ
ُ
يتصرف األسد مثل الحكام الضعفاء في التاريخ األوروبي في  [53]التي من خًللها ت

مرحلة ما بعد اإلقطاع الذين استخدموا ذات مرة "التفرد اإلقليمي" نفسه خطاًبا للحصول على السيطرة 

  [54]. نطقة مجزأة للغاية والتي كان مقدًرا لها أن تصبح فرنساعلى م

األسد أيًضا املبدأ الويستفالي عن املساواة  على أساس "تسويغ" السيادة ظاهرًيا على هذا النحو، كّرر 

بين الدول: "كل دولة ذات سيادة. هي بلد مستقل. ولها حدودها. وال يتعين على أي دولة أخرى التدخل في بلد 

ن األسد أيًضا من [ 55]". آخر
ّ
من خًلل القتال من أجل أهداف مثل األرض، والقيم مثل عدم التدخل، تمك

                                                           
51 - SANA (2015) President Al-Assad to Russian Media outlets: We cannot implement 
anything unless we defeat the terrorism… The army is the most important symbol for any 
society, 15 September. Available at: http://www.globalresearch.ca/president-bashar-al-
assad-interview-we-are-at-war-with-terrorism-andthis-terrorism-is-supported-by-
foreign-powers/5476525  (accessed 5 April 2017). 

52 - Walker RBJ (1990) Sovereignty, identity, community: Reflections on the horizons of 
contemporary political practice. In: Walker RBJ and Mendlovitz SH (eds) Contending 
Sovereignties: Redefining Political Community. Boulder, CO: Lynne Reinner Publishers, 
p.175.  
53 - Hinsley FH (1986) Sovereignty. Cambridge: Cambridge University Press, p., 25. 
 
54 - Sassen S (2006) Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages. 
Princeton: Princeton University Press, p., 44. 
55 - Russia Today (2016) Assad on Aleppo to RT: ‘West is telling Russia we went too far 
in defeating terrorists’ (EXCLUSIVE) [online video], 14 December. Available at: 

http://www.globalresearch.ca/president-bashar-al-assad-interview-we-are-at-war-with-terrorism-andthis-terrorism-is-supported-by-foreign-powers/5476525
http://www.globalresearch.ca/president-bashar-al-assad-interview-we-are-at-war-with-terrorism-andthis-terrorism-is-supported-by-foreign-powers/5476525
http://www.globalresearch.ca/president-bashar-al-assad-interview-we-are-at-war-with-terrorism-andthis-terrorism-is-supported-by-foreign-powers/5476525
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اإلدارة لنزع الشخصنة عن الصراع وموضوعيته، خاصة عندما حاول بعض خصومه باملطالبة باستقالته 

 كخطوة نحو وضع حٍد له. 

هذه اقتباسات عشوائية من مقابلتين منفصلتين مع األسد: "األمر ال يتعلق بي. األمر يتعلق بسورية، 
وهكذا، يستند هذا املعنى الذاتي للتضامن على مطالب [ 57]"األمر ال يتعلق بي ... إنه يتعلق بسورية".  [56]

سد مع أفراد آخرين من "وجدان موضوعية مثل السًلمة اإلقليمية، أو استقًلل الدولة التي يتشاركها األ 

املجتمع" باسم الشعب السوري. وقد استوعبت السيادة هذه الثنائيات الخاص/ العام، الذاتي/ املوضوعي 

م السيادة بامللكية، أو ما يسميه 
ّ
م السيادة بكيفية تحك قيَّ

ُ
املتأصلة في تمثيًلتها. حتى قبل وستفاليا، كانت ت

لكيات من املجال الخاص إلى العام في وقت الحق. ، وهdominiumدومينيوم الرومان 
ُ
و فكرة حيث تنتقل امل

قد ترفض هذه الحقوق [  59]ومن ثم، يمكن أن تكون اإلقليمية بمنزلة "املكافئ الوظيفي لحقوق امللكية".  [58]

دائًما لآلخرين الساعين للسيطرة على األراض ي التي هي ممتلكات نادرة. في خطاباته ومقابًلته، يصف األسد 

 جماعات املعارضة بـ"املغتصبين".

إن خسارة مساحات شاسعة من األراض ي لصالح قوى املعارضة في أول ثًلث سنوات من الصراع قد 

حولت إدعاءات لألسد بالسيادة إلى نصر أجوف. وهكذا فقد صًلحياته على "تنظيم الفضاء"، وهو تنظيم 

رئي لهذا التعبير الجغرافي عن السلطة أكثر من الحدود يخدم في النهاية شرعيته، كونه ال يوجد "مظهر م

إن حقيقة أن الدولة اإلسًلمية )داعش( التي سّمت نفسها "دولة" وجماعات املعارضة األخرى [  60]الوطنية". 

التي ارتكزت مطالبهم على كسب األرض من سورية بما يقوض تأطير األسد املنظم القائم على أساس 

ستخدم كمؤشر على السيادة. ومع ذلك، فقد انعكس الوضع إدعاءاته املتماثلة ب
ُ
السلطة على األرض التي ت

                                                           

https://www.rt.com/news/370213-assadinterview-palmyra-aleppo/  (accessed 2 June 
2017). 
56 - YouTube (2016e) Ambassador Power’s Remarks at a UN Security Council Briefing on 
Syria, 25 September. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=SJjvUkuQ_4I  
(accessed April 6, 2018). 

57 - NBC News (2016) Syria’s President Bashar Al-Assad Speaks to NBC News [video 
online], 13 July. Available at: http://www.nbcnews.com/news/world/syria-s-president-
bashar-al-assad-speaks-nbc-news-n608746 (accessed 1 April 2017). 
58 - Kratochwil F (1986) Of system, boundaries, and territoriality: An inquiry into the 
formation of the state system. World Politics 29(1): 27–52. 
59 - Gilpin R (1981) War and Change in World Politics. Cambridge: Cambridge University Press, p. 
15. 
60 - Demo A (2005) Sovereignty discourse and contemporary immigration politics. Quarterly 
Journal of Speech 91(3): 291–311. 
 

https://www.rt.com/news/370213-assadinterview-palmyra-aleppo/
https://www.youtube.com/watch?v=SJjvUkuQ_4I
http://www.nbcnews.com/news/world/syria-s-president-bashar-al-assad-speaks-nbc-news-n608746
http://www.nbcnews.com/news/world/syria-s-president-bashar-al-assad-speaks-nbc-news-n608746
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عندما بدأ نظام األسد في استعادة السيطرة على األرض التي خسرها بواسطة تدخل روسيا الذي بدأ في 

بعد  . على سبيل املثال، وعلى الرغم من الخسائر البشرية الهائلة واألضرار املادية2015أيلول/ سبتمبر 

سنوات من القتال في حلب، ادعى نظام األسد النصر و"عودة السيادة السورية" بعد إجبار جميع قوى 

. وقال األسد في مقابلة استخدم فيها كلمة 2016املعارضة جميعها على الخروج في كانون األول/ ديسمبر 

وهذا أضاف مزيًدا [ 61]ت حلب". (: "تحرر 2016"هزيمة" حرفًيا ثماني مرات خًلل دقيقتين:  )روسيا اليوم ، 

من "الترابط املعجمي" وبنى عًلقة داللية من خًلل الترادف في شكل كلمات تعني املعاني واملترادفات نفسها 

التي تشير إلى هذا التًلزم مع عناصر معجمية أخرى مثل "الحرب" و"القائد" و"املعركة" في خطب ومقابًلت 

هذه االستعادة لألراض ي تجلب الصدقية إلى مزاعم األسد كما فعلت ذات يوم األسد كلها تقريًبا. وباملثل فإن 

عندما قاتلت الدول األوروبية في أعقاب معركة على نحو مميز الكتساب األرض أو الدفاع عنها وحمْت 

  [62]السلطة الحصرية للسيادة على أي كيان إقليمي. 

يتها يأتي من الحلفاء. لقد شّدد الرئيس ما يزال جزء كبير من فاعلية خطاب وأفعال األسد وصدق

السوري على أن دعم الدول مثل روسيا وإيران يمش ي بالتوازي مع مطالبه بالسيادة الويستفالية ألن 

 
ً

تدخلهم قائم على أساس "رضا الدولة". في إحدى املقابًلت، زعم األسد بأن الوجود الروس ي ال ُيعدَّ تدخًل

إن املوافقة على مثل هذه االتفاقيات يتوافق مع وضع سورية بوصفها [  63]ألن الروس "يحترمون سيادتنا". 

دولة مستقلة على أراضيها، بكونه يسمح للدول بالتمتع بالسيادة الكاملة بينما هم "يتصرفون نيابة عن 

سكانها، ويدخول في اتفاقيات دولية، ويطالبون بالسيطرة الحصرية على أراضيهم، ويمارسون االحتكار على 

عدُّ "مصدًرا وحيًدا لـ  [64]استخدام القوة داخل حدودهم". 
ُ
 شرعية األسد حيث أن دولته ت

ً
هذا يعزز ثانية

                                                           
61 - Russia Today (2016) Assad on Aleppo to RT: ‘West is telling Russia we went too far 
in defeating terrorists’ (EXCLUSIVE) [online video], 14 December. Available at: 
https://www.rt.com/news/370213-assadinterview-palmyra-aleppo/ (accessed 2 June 
2017). 
62 -Anderson M (1996) Frontiers: Territory and State Formation in the Modern World. 
Cambridge: Polity. Ashley R (1984) The poverty of Neorealism. International Organization 
38(2): 225–286. 
63 - Russia Today (2016) Assad on Aleppo to RT: ‘West is telling Russia we went too far 
in defeating terrorists’ (EXCLUSIVE) [online video], 14 December. Available at: 
https://www.rt.com/news/370213-assadinterview-palmyra-aleppo/ (accessed 2 June 
2017). 
 
64 - Guzman A (2011) The consent problem in international law: Berkeley program in law & 
economics. Working Paper Series. Berkeley, CA: University of California, Berkeley, p., 5. 
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فهي بناًء على ذلك لديها السلطة/ القدرة على منح الدول األخرى هذا   [65]في استخدام العنف". ’ الحق’

 "الحق".

ركزية الدولة من خًلل إضافة قوة أيد الرئيس الروس ي فًلديمير بوتين سردية األسد الفظة عن م

"الشرعية الدولية" لخطابه الويستفالي عن السيادة. بتعقب املقابًلت والخطب التي ألقاها بوتين، هناك 

تكرار وإعادة لهذه األطر املتعلقة بالسًلمة اإلقليمية، وعدم التدخل، وشرعية السلطة العليا للنظام 

 ولي. السوري كجزء من الحفاظ على النظام الد

األمثلة كثيرة. في إحدى املقابًلت، ذكر بوتين أن روسيا ال تدافع عن نظام األسد، و"لكنها تدافع عن 

ورّد في مقابلة أخرى على التهديدات بعمل [  66]مبادئ القانون الدولي وقواعده والنظام العاملي الحالي". 

مكن ملجلس األمن فقط أن يفرض عسكري غربي ضد سورية، ومن ثم، "تماشًيا مع القانون الدولي، ي

حتى عندما انضمت روسيا إلى الصراع بشكل مباشر [ 67]عقوبات باستخدام القوة ضد دولة ذات سيادة". 

بالضربات العسكرية ضد أهداف سورية، اكتسبت سردية كل من األسد وبوتين مزية أخرى. بوتين، قال: 

وأشار إلى التحالفات التي  [ 68]اق األمم املتحدة". "إن تصرفاتنا جميعها تتوافق مع القانون الدولي وميث

تقودها الواليات املتحدة و "تعمل من دون قرار من األمم املتحدة أو من دون دعوة من الحكومة السورية 

مع استمرار مواجهة االنتقادات، ال سيما مع مواصلة أعمال القتل والتدمير في سورية، ظل [  69]الشرعية. 

في هذه    [70]ب علينا معالجة املشكًلت كلها التي نواجهها على أساس القانون الدولي". يج"بوتين مصًرا: 

األمثلة، أضفى بوتين على معانيه عن السيادة معنى تاريخًيا )أسطر( من خًلل الدفاع عن كامل النظام 

ملتأرجحة" و"نزع العاملي والذي تمثل في االنتقال التاريخي من العصور الوسطى، املعروفة بـ 'معاهداتها ا

مركزية الديناميات"، إلى عصر الدولة القومية الذي تميز بتشكل السلطة الحصرية واملمركزة فوق أرض 

                                                           
65 - Weber M (1946) Essays in Sociology (trans. HH Gerth and CW Mills (eds)). New 
York: Oxford University Press, p., 78. 

66 - Russia Today (2013) Putin: Russia doesn’t defend Assad, we defend international law 
[video online], 4 September. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=ntkkJwl8TNY  
(accessed 10 April 2017). 
67 - Kremlin (2013) Interview to Channel One and Associated Press news agency, 4 
September. Available at: http://en.kremlin.ru/events/president/news/19143  (accessed 5 
April 2018). 
68 - Kremlin (2016) Russia Calling! Investment Forum, 12 October. Available at: 
http://en.kremlin.ru/events/president/news/53077  (accessed 5 April 2018). 
69 - ibid. 
70 - YouTube (2015) Russia Today: ‘Do you realise what you’ve done?’ Putin addresses 
UNGA 2015 (FULL SPEECH) [online video], 15 September. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=q13yzl6k6w0 (accessed 5 January 2017). 
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هو يدافع أيًضا عن التحول الجيوسياس ي القائم في العالم غير الغربي الذي شيدته القوى  [71]محددة. 

ألنها ال تعكس االختًلفات في كل دولة،  اإلمبريالية، وأصبحت فيه الحدود املوروثة، واملعيبة كما هي

 مصّدقة قانونًيا كرر فيها بنفس الوقت والصيغة  [ 72]"مقدسة". 
ً
لذلك فإن الرئيس الروس ي يستخدم حجة

حيث يجري استبعاد جميع الدول األخرى عنها" "مصطلحات القانون الدولي التي تحترم مساحة كل دولة 

  [73]ولسلطة واحدة فقط لها الحق في تنفيذ "األعمال القسرية". 

طّرت بطريقة السرديات  الرسمية  أضافت
ُ
الدبلوماسية التماسك والتناغم ألن سرديات الدبلوماسيين أ

عض الدول في التعامل مع األزمة كان نفسها. يحذر دائًما املندوب السوري في األمم املتحدة من أن مقاربة ب

 سيادة الدولة السورية". "يقوض 

بشار الجعفري، السفير السوري لدى األمم املتحدة، قال أيًضا: "نحن نتحدث لغة األمم املتحدة: 

السًلمة اإلقليمية للدول، واالستقًلل السياس ي للدول، وسيادة الدول، واملساواة في العضوية بين الدول 

، قدمت روسيا مشروع قرار ملجلس األمن يدعو الحترام سيادة سورية 2016في شباط/ فبراير [  74]...". 

عندما أرسلت تركيا القوات إلى سورية في [ 75]ووضع حد "للتدخل في شؤون الجمهورية العربية السورية". 

لـ "السيادة".  ، وصف الدبلوماسيون السوريون والروس الخطوة بأنها انتهاك2016تشرين األول/ أكتوبر 
انضم حلفاء آخرون في بناء معنى السيادة السورية وبالشروط نفسها. حسن روحاني، رئيس إيران [  76]

واملتحالف مع نظام األسد، قال في إحدى املقابًلت: "ما هو مهم بالنسبة لنا هو الحفاظ على السًلمة 

                                                           
71 - Sassen S (2006) Territory, Authority, Rights: From Medieval to Global Assemblages. 
Princeton: Princeton University Press, p., 32. & Gilpin R (1981) War and Change in World 
Politics. Cambridge: Cambridge University Press. 
72 - Jackson R (2007) Sovereignty: The Evolution of an Idea. Cambridge: Polity Press, 
p.107. 
73 - Kelsen H (1945) General Theory of Law and State (trans. A Wedberg). New York: 
Russell & Russell, Inc., pp. 210-211. 
74 - Al-Akhbar (2015) Syrian ambassador to the UN Bashar al-Ja’afari on sovereignty, 
terrorism, and the failure of the UN. Al-akhbar [online], 17 January. Available at: 
http://english.al-akhbar.com/node/23258  (accessed 5 April 2017). 
75 - Nicholas M (2016) Russia pushes U.N. Security Council on Syria sovereignty. Reuters, 
19 February. Available at: http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-syria-
un-idUSKCN0VS1Z0 (accessed 5 April 2017). 
76 - Press TV (2016) Turkey violating territorial integrity of Syria: Pundit. Available at: 
http://www.presstv.ir/DetailFr/2016/10/03/487398/Turkey-Syria-Intervention-Osman-
Soner  (accessed 5 April 2017). 

http://english.al-akhbar.com/node/23258
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-syria-un-idUSKCN0VS1Z0
http://www.reuters.com/article/us-mideast-crisis-russia-syria-un-idUSKCN0VS1Z0
http://www.presstv.ir/DetailFr/2016/10/03/487398/Turkey-Syria-Intervention-Osman-Soner
http://www.presstv.ir/DetailFr/2016/10/03/487398/Turkey-Syria-Intervention-Osman-Soner


 
 16 

القرارات بسبب "انتهاك السيادة الدبلوماسيون اإليرانيون مسودة  رفض[  77]اإلقليمية لسورية". 

حذا الدبلوماسيون الصينيون حذوهم، [  78]للجمهورية السورية... وواجهوا معايير القانون الدولي ومادئه". 

"ال يعكس االحترام الكامل لسيادة  2016رافضين مشروع قرار فرنس ي في شهر تشرين األول/ أكتوبر 

  [79]واستقًلل ووحدة وسًلمة أراض ي سورية". 

 

 الواليات املتحدة وحلفاؤها: )إعادة ترتيب الدولة(
األمر كله يتعلق بهذا اإلطناب املذكور سابًقا بأن السيادة تفقد أهميتها النسبية وتصبح "جوهًرا ظاهرًيا/ 

ومع ذلك، فمن هذا املنطق  [ 80]فينومينولوجًيا" يستخدم باستمرار "إلرضاء حاجات متعالية وظيفًيا". 

أن السيادة تعمل ضمن  نفسه يمكن للسيادة أن تعمل عن طريق دليل مضاد، أي هناك حاجة إلثبات

وبعبارة أخرى، فإن أي خرق للسيادة [ 81]منطق "مزيف" يمكن أن يلغي إمكان إيجاد دحض أو حجة مضادة. 

لذلك، في حالة الصراع السوري، يمكن للواليات املتحدة  [ 82]يمكن أن يعاد استعماله، كسيادة كاملة. 

جل مواجهة النسخة املنافسة التي قدمها األسد وحلفائها أن تفكر في نسختهم الخاصة من "السيادة" من أ

وبوتين. على سبيل املثال، يمكن تحقيق ذلك من خًلل تطبيق املسؤولية من أجل الحماية، التي فهمت ذات 

 لًلستمرار لويستفاليا في النظام العاملي املعولم.
ً

 قابًل
ً

 مرة بديًل

لغربيين، وجدُت أن السردية تفتقر إلى عند تحليل منهجي مماثل لتصريحات القادة والدبلوماسيين ا

الفاعلية والصدقية. ويتضح هذا االفتقار من خًلل املوقف حول األسد نفسه. من خًلل التفاوض حتى مع 

الجهات الفاعلة غير الحكومية املسلحة مثل جماعات املعارضة، يمكن للدول الغربية من ثم أن تنزع 

ة. ومع ذلك، من خًلل تحديد خطابهم حول األسد نفسه، فإن السلطة عن هذه الدولة اإلقليمية املركزي

                                                           
77 - YouTube and MSNBC (2016) Hassan Rouhani: ‘Syria doesn’t have a military solution’ 
[online video], 21 September. Available at:  
https://www.youtube.com/watch?v=RhUNBWBMu_0  (accessed 27 April 2017). 

78 - YouTube (2016c) UN speech: Iran on terrorists and the sovereignty of Syria [video 
online], 21 December. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=w3FluMh0VP0 
(accessed 27 April 2017). 

79 - YouTube (2016b) UN speech: China supported Russia on Syria and Aleppo, United 
Nations [video online], 8 October. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=VgdDm1zCwak (accessed 20 April 2017). 

80 - Pusterla ER (2016) The Credibility of Sovereignty-The Political Fiction of a Concept. 
Cham: Springer International Publishing, p., 10. 

81 - ibid, p. 2. 
82 - ibid. 
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تلك الدول، سواء عن قصد أم ال، تدعم نفس الفهم الويستفالي للسيادة الذي يموضع الرئيس بوصفه 

سلطة تمثيلية مركزية في سورية. وحتى مع ذلك، فإن السردية جاءت مجزأة ومترددة. بوريس جونسون، 

: إنه ينبغي على الغرب التخلي عن "الشعار الذي 2017ال في كانون الثاني/ يناير وزير الخارجية البريطاني، ق

د الصعوبة التي نواجهها". 
ّ
جاءت هذه املطالبة [  83]يقول يجب على األسد أن يرحل"  كما هو األمر الذي "ول

سوري لن الذي قال فيه: إن "معاناة الشعب ال 2016بعد ستة أشهر من تصريح جونسون في تموز/ يوليو 

لم تعّد فرنسا ترى في رحيل الرئيس بشار األسد، أولوية في الصراع [ 84]تنتهي طاملا بقي األسد في السلطة". 

(، في حين أخذت أملانيا موقًفا مغايًرا بالقول إن مستقبل 2017، حزيران/ يونيو Reuters )رويترز السوري،

 (.2017، نيسان/ أبريل Euronews يورونيوز سورية ينبغي أن يكون من دون األسد في نهاية املطاف )

من الناحية التاريخية، فإن الخطابات املضادة التي يمكن أن تعارض مبدأ "السيادة الويستفالي" للنزعة 

اإلقليمية وعدم التدخل املعتمد على مبادئ مثل املسؤولية من أجل الحماية، وهو معيار عاملي والتزام تم 

. لقد استخدمت روسيا حق النقض )الفيتو( ضد 2005ملي لألمم املتحدة عام تبنيه في مؤتمر القمة العا

ت فاعلية مجلس األمن. لذلك قد يجري مساءلة الواليات 
ّ
عشرات مشروعات القرارات حول سورية وشل

املتحدة وحلفائها لعدم تقديم املسؤولية من أجل الحماية كجزء من خطاب مضاد ثابت ومتماسك لتحالف 

 ن االستطرادي املفّصل أعًله. سلوك أوباما هو مثال على ذلك.األسد وبوتي

أثار أوباما مبدأ املسؤولية من أجل الحماية في بعض خطبه، ُمحذًرا في واحد من خطاباته في آب/ 

أغسطس من عمل عسكري ضد سورية بعد أن تجاوزت "الخط األحمر" باستخدامها األسلحة الكيمياوية. 

األمن "أنه ]ينبغي[ على الحكومات جميعها أن تتحمل... مسؤولية حماية  كما طلبت واشنطن من مجلس

ومع ذلك، فإن هذا [ 85]  شعوبها" و "أن الدول جميعها لديها مصلحة في مساعدتها لتحقيق هذه املسؤولية."

. في كانون األول/ ديسمبر 
ً

، قال أوباما إن بًلده ال تستطيع التدخل في 2016اإلجماع األميركي لم يدم طويًل

سورية إال على أساس الضرورات اإلنسانية. وقال إن بًلده ال يمكن أن ترسل قوات برية "غير ُمرحب بها"، 

                                                           
83 - Wintour P (2017) Boris Johnson signals shift in UK policy on Syria’s Assad. The 
Guardian [online], 26 January. Available at: 
https://www.theguardian.com/politics/2017/jan/26/boris-johnson-signals-shift-inuk-policy-
on-syria-bashar-al-assad  (accessed 10 March 2017). 
84 - Wintour P (2016) Boris Johnson says Assad Must Go If Syrians’ Suffering Is to End. 
The Guardian. 19 July. Available at: https://www.theguardian.com/world/2016/jul/19/boris-
johnson-bashar-al-assad-must-goif-syrians-suffering-to-end  (accessed 5 April 2017). 
 
 
85 - YouTube (2013b) UN speech, US on Syrian R2P at UN [online video], 11 September. 
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=m5IlB0DyJ7Q (accessed 15 January April 
2017). 
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ا ويستفالًيا مسبًقا ألي عمل خارج حدود الدولة. متناغًما مع مفهوم "موافقة الدولة"، والسياد
ً
 [86]ة شرط

، قبل أي مسؤولية للتصرف على أسس 
ً

الرئيس األميركي حينها صّرح أن مصالح الواليات املتحدة تأتي أوال

إنسانية، في بيان يدل على أولوية املقاربة الواقعية الويستفالية في السياسة بين الدول. وقال: "إن أولويتي 

هائية ال بد أن تكون هي ما هو الش يء الصحيح بالنسبة إلى أميركا". عًلوة على ذلك، سوغ أيًضا عدم الن

التدخل على أساس ما أسماه بالعناصر "الواقعية" مثل اختًلل القوة في األزمة. وقال: "كان لديك قوة 

ديك قوة عسكرية أصلية عسكرية عظمى، روسيا، مستعدة للقيام بكل ما يلزم للحفاظ على دولة عميلها ول

في إيران ترى مصالحها االستراتيجية الحيوية في خطر". حتى أن الرئيس األميركي وافق على االعتراف بشرعية 

نظام األسد ألنه يكتسب املزيد من األراض ي، بعكس املعارضة السورية التي هي "غير متماسكة بما يكفي 

باما عن األسد أو بوتين بإعطاء األولوية للدولة بصفتها "كياًنا هنا، ال يختلف أو  [87]لحكم البًلد بالضرورة". 

ا، أو على حد تعبير هيرتز 
ً
 لتحديد هويتها Herz .[88 ]مميًزا، متراًصا و متماسك

ً
وهي مساحة من األرض محاطة

من التحصينات". وفق املبدأ نفسه من كسب/ خسارة األرض، قّيم أوباما ’ قشرة صلبة’ودفاعها بواسطة 

اعات األخرى: "داعش تفقد األرض. ال يمكنها تقديم أي ش يء ذي مغزى لشعوب ال تتحكم في أراضيها. الجم
[89]  

عكست الدبلوماسية التردد والتشظي نفسه. ولم يشر الدبلوماسيون األميركيون تقريًبا إلى املسؤولية 

ت سامانثا باور مندوبة الواليات املتح
ّ
كرت، حول

ُ
دة لدى األمم املتحدة، من أجل الحماية. وما أن ذ

"املسؤولية" من واشنطن لفرض املبدأ )املسؤولية من أجل الحماية( من خًلل دعوة نظام األسد وحلفائه 

 إلى اتخاذ إجراءات ووقف الفظعات.

ا بشكل رئيس بالوظيفة الفكرية  باور لغوًيا، في خطاباتها معظمها تقريًبا، اعتمدت  
ً
نظاًما متعدًيا، مرتبط

للغة، مما سمح لألسد وحلفاؤه بأن يكونوا الًلعبين )الذوات( الذين ينبغي أن يأحذوا إجراء ما، ال )األهداف( 

املعرضة ملثل هذا اإلجراء الذي اتخذه اآلخرون ومنهم الواليات املتحدة. ضمن هذا النظام املتعدي، فإن 

باور اللغوية هي دائًما  أكثر ذهنية )معنى( وشفوًيا/ لفظًيا )قول( بخًلف العملية اللغوية عملية 

للدبلوماسيين الروس، التي هي أكثر حسية )أي حول التصرف، كما في بيانهم: "لن نسمح أبًدا ألي تغيير 

                                                           
86 - Associated Press (2016) Obama: Syria response impossible ‘on the cheap’, 21 
December. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=AIHNkmynG00 (accessed 5 
April 2017). 

87 - ibid. 
88 - Herz JH (1976) The rise and demise of the territorial state. In: Herz JH (ed.) The 
Nation-State and the Crisis of World Politics. New York: David Mckay Company, pp. 100–
101. 
89 - CNN (2014) Obama: U.S. stands for Ukraine sovereignty [online video], 28 February. 
Available at: https://www.youtube.com/watch?v=2nJBxHGkHjY (accessed 5 April 2017). 
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فاء األسد في خطاب لها خاطبت باور عاطفًيا وبًلغًيا حل [90]للنظام في سورية على نمط ما حدث في ليبيا". 

في األمم املتحدة: "أنتم تتحملون مسؤولية هذه الفظائع ... هل أنتم غير قادرين حًقا على الشعور بالخجل؟". 
ذرة ’الخطاب الذي تًل خطابها في األمم املتحدة الذي طالبت فيه نظام األسد وحلفائه "إذا كان لديهم  [91]

حتى عندما [ 92]ال ترحم ويحترموا معايير "السلوك الحضاري". لوقف الهجمات التي ’ من التعاطف معهم

بعد هجوم بغاز  2017نيسان/ أبريل  6شنت الواليات املتحدة ضربة عسكرية ضد قاعدة جوية سورية في 

 األعصاب منسوٍب لنظام األسد، كان الرئيس األميركي دونالد ترامب حريًصا على تسويغ الهجوم على أساس

الحماية لكن في الحقيقة لحماية "مصلحة األمن القومي الحيوي" للواليات املتحدة  املسؤولية من أجل

والوقوف ضد التهديدات الجيوسياسية مثل أزمة الًلجئين التي "تستمر في زعزعة االستقرار، وتهديد 

بما " كأعضاء في املعسكر الغربي الذي يحافظ على تقديم أهداف "مشوشة[ 93]الواليات املتحدة وحلفائها". 

يتعلق بسورية "املتضمنة دوافع إنسانية، وحل الصراع ، واحتواء الصراع، وتغيير النظام من أجل مكسب 

بقي املعسكر املؤيد لألسد [  94]استراتيجي، واإلرهاب املضاد وتدمير األسلحة الكيمياوية و"عدم انتشارها". 

ماثلة ونمط متماسك. نفى سيرغي الفروف، ومطالبه حول السيادة متضامًنا بل وذهب في الهجوم بطريقة م

وزير الخارجية الروس ي، املبادئ مثل املسؤولية من أجل الحماية كـ "قناًعا ألكثر الدوافع شًرا". )آدامز 

Adams ،2015 :14.) 

                                                           
90 - Press TV (2015) Russia will not allow Libyan scenario in Syria: Lavrov, 10 September. 
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https://edition.cnn.com/2016/12/14/middleeast/aleppo-samantha-power-speech/index.html   
(accessed April 7 2018). 

92 - YouTube (2016e) Ambassador Power’s Remarks at a UN Security Council Briefing on 
Syria, 25 September. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=SJjvUkuQ_4I 
(accessed April 6, 2018). 

93 -White House, Statement by President Trump on Syria, 6 April. Available at: 
https://uk.usembassy.gov/statement-president-trump-syria/  (accessed 1 July 2017). 

94 - Spencer C, Phillips C and Kinninmont J (2013) Western policy towards Syria: Ten 
Recommendations, 1 December (London: Chatham House). Available at: 
https://www.chathamhouse.org/publications/papers/view/196215, p. 3  (accessed 13 April 
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 أبعد من اللغويات )السيادة في سياقها(
إن تحليل هذا [ 95] ."ُمضمنة"يحدد هذا القسم السياق أو "الوضع" الذي تكون فيه لغة السيادة 

. السياق يعني أن نرى  كيف تساهم البيئة املحيطة في الخطاب العام "النص ي" للجهات الفاعلة الحكومية
يرتبط العنصر الظرفي األول بمستوى القابلية للواقعية/ للفهم ]الوقعنة/ الفهمنة[، أي "تفعيل اللغة"، [ 96]

تضغط على مستخدميها التخاذ إجراء معين بسبب  -كينًياتمبوصفها موضوًعا  -أي كيف أن اللغة 

"تعبيرهم/ لفظهم" املحدد لها. على هذا النحو، فشلت سردية التحالف الذي تقوده الواليات املتحدة ألن 

أحد األمثلة الواضحة هو خطاب أوباما في [  97]تكون فاعلة ألنها كانت ببساطة غير قابلة للتعقل/ للتحقيق. 

، عندما هدد بأنه سيغير رأيه بشأن موضوع استخدام القوة في سورية فيما إذا تجاوز 2012آب/ أغسطس 

نظام األسد أو أي العبين آخرين على األرض "الخط األحمر" باستخدام األسلحة الكيمياوية. ومع ذلك، 

ا في فشل أوباما في فرض هذا "الخط األحمر" بالتهديد بعد أن وجدت األدلة على أن النظام كان متو 
ً
رط

 -تهديد "الخط األحمر"-استخدام هذه األنواع من األسلحة. بعبارة أخرى، عّبر أوباما عن مطالبة لغوية 

حتى الواليات املتحدة اتهمت حلفائها مثل اململكة [ 98]الذي لم يستطع تفعيله أو أن يربطه باألفعال. 

وحال تفعيله، جاء الخطاب مجزًءا وغير متسق. [ 99]املتحدة بعرقلة خطط الواليات املتحدة لضرب سورية. 

، قام بإثارةمبدأ 2014عندما سمح أوباما بالغارات الجوية في أعقاب سقوط املوصل في أيدي داعش عام 

مع تزايد عدد القتلى [  100]ة بسبب "مواجهة اآلالف من املدنيين مخاطر اإلبادة. املسؤولية من أجل الحماي

                                                           
95 - Halliday F (1987) State and society in international relations: A second agenda. 
Millennium 16(2): 215–229. 
96 - Woody D (2015) The Politics of Common Sense: How Social Movements Use Public 
Discourse to Change Politics and Win Acceptance. Oxford: Oxford University Press. 

97 - Spencer C, Phillips C and Kinninmont J (2013) Western policy towards Syria: Ten 
Recommendations, 1 December (London: Chatham House). Available at: 
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99 - Sanchez R (2017) John Kerry blames British parliament for derailing US Plans to strike 
Syria, 6 January. Available at: http://www.telegraph.co.uk/news/2017/01/06/john-kerry-
blames-british-parliament-derailing-us-plans-strike/ (accessed 5 April 2017). 
100 - Bloomberg (2014) Speech, Obama: U.S. has responsibility to protect civilians [online 
video], 7 August. Available at: https://www.youtube.com/watch?v=egzbNO8KrkQ (accessed 
5 April 2017). 
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املدنيين في سورية خًلل السنوات السابقة، فإن املنطق/ االستنتاج يقاطع أي إن "أنماط" في السلوك 

أخذوا  األميركي ال تتناغم مع التطورات في الصراع السوري. حتى مع الدعوات الغربية إلى استقالة األسد،

خطوات "فقط صغيرة وعملية رمزًيا" ومنها العقوبات على بعض املسؤولين الحكوميين وعلى املؤسسات 

لم يكن ألي من التصريحات التي صدرت عن القادة الغربيين "وال [ 101]العسكرية واألمنية السورية. 

األميركية حول مدى صحة  حول الدعم العسكري، انقسمت اإلدارة [102]العقوبات املحدودة أي تأثير كبير". 

  [103]الزيادة الكبيرة في دعم الواليات املتحدة للمتمردين. 

على الجانب اآلخر، قام الروس ونظام األسد بتفعيل لغتهم بالطريقة املتوافقة واملتماسكة املحددة في 

 وقبل كل ش يء، أنجز الطرفان وعودهما بالعمل تجاه اإلبقاء على "سي
ً

ادة" سورية على لغتهم الخطابية. أوال

املستوى االساس ي لإلقليم. كتب الكسندر ياكوفينكو، السفير الروس ي لدى اململكة املتحدة، في تشرين 

موضًحا جهود موسكو لتعزيز الدولة السورية، ومن ثم أي مبادئ للسيادة الوستفالية  2016األول/ أكتوبر 

ميل مربع من األراض ي  4600د خسرت أكثر من اعتماًدا على مركزية الدولة هذه: داعش في حالة تراجع، وق

إنها القدرة على أن تكون  [104]بلدة والقرى من داعش.  586... الجيش السوري وامليليشيا املحلية حرروا 

"املركز الوحيد للقرار الذي يتسلط على "ذات" متماسكة تعطي الدولة بكونها واحدة من سلطات أسد 

عًلوة على ذلك، قدم الروس أيًضا دعًما واسًعا [ 105]ف والتبادل. سورية" ضد "املجال الخارجي لًلختًل 

، وادعى 2012للجيش السوري. كبير املدققين في وزارة الدفاع السورية، الذي انشق في كانون الثاني/ يناير 

مع ظهور الجماعات املسلحة بين  2011الحقا أن "روسيا كانت تشحن ]األسلحة[ شهرًيا" خًلل عام 
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قام الروس أيًضا بدعم الجهاز اإلداري، والذي هو ملمح من مًلمح أي دولة، من خًلل إرسال [ 106]. املعارضة

ا بعد العقوبات التي منعت نظام األسد من طبع األموال 
ً
أطنان من األوراق النقدية السورية املطبوعة حديث

ألنهار وأمكنة من األراض ي في الخارج. إن طباعة األوراق النقدية وعليها صورة األسد مع صور أخرى مثل ا

مجدًدا ُيعزز "الهوية السيادية"، التي يدعيها األسد وحلفاؤه. وبعبارة أخرى، تصبح الدولة اإلقليمية، 

بكونها  modemاملنقوشة على هذه األوراق النقدية، موقًعا يميز وفقه مبدأ الهوية السيادية دولة املوديم 

عقًلني". إنه من موقع الهوية هذا يجري تعريف خارج العًلقات "موقًعا للوجود ذاتي الهوية املنظم وال

الدولية املوسوم باالختًلف والغيرية.  ضمن هذا املنطق، ُينَسب النظام السياس ي والشرعية والهوية إلى 

  [107]الدولة السيادية املحصورة داخل حدود إقليمية آمنة. 

أكبر وكيف يمكن للدول أن تبقى قوية ومتماسكة  ويبين السياق أيًضا أن السيادة لديها وظائف/ أدائية

بما يكفي ألن تصمد بوجه أي مطالبات/ دعاوي كبيرة بعدم الشرعية، أو "عدم اتساق القيمة" كما أسماها 

إنه من هذا املنظور حيث يمكننا أيًضا تقييم سلوك روسيا والواليات املتحدة في صراع آخر:  [108]سكوكبول. 

ت الواليات
ّ
املتحدة مواقفها وكانت سردية أوباما ثابتة ومتسقة هذه املرة. وقال: "أي انتهاك  القرم. بدل

وكّرر أوباما هذا بعد   [ 109]لسيادة أوكرانيا وسًلمة أراضيها سيؤدي إلى زعزعة االستقرار إلى حد كبير". 

مجدًدا  إننا نؤكد": G5اجتماع مع أعضاء من الدول الغربية الخمس املعروفة باسم مجموعة الخمسة  

دعمنا القوي لسيادة أراض ي أوكرانيا ووحدتها"، وأن "روسيا انتهكت السيادة والسًلمة اإلقليمية لدولة 

ا، استحضرت روسيا مبدأ [ 110]أوروبية مستقلة". 
ً
ا وتماسك

ً
على الجانب اآلخر، وبطريقة أقل اتساق
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ع ذلك، كانت روسيا هي التي قامت املسؤولية من أجل الحماية لضمان حماية األقلية الناطقة بالروسية. وم

 بتفعيل مطالبها بالتدخل عسكرًيا على األرض.

ا مع الربيع العربي الذي أطلق العنان ليس فقط "ملوجات 
ً
إن تعبير السيادة يجب أن يكون متساوق

الدمقرطة" ولكن أيًضا كان له تأثيرات على السيادة مثل الدول ذاتها واألقاليم التي استند نظام الدولة 

إن تقويض الحكم [ 111]الحديثة عليها منذ ما يقرب من قرًنا ... "الذي ظهر في خطر من االنكشاف". 

الشرعية الجديدة والحكومات الشاملة أثار التحذيرات  االستبدادي املركزي والفشل الًلحق إلقامة

واملخاوف بأن املنطقة، ومنها سورية، يمكن أن تعود إلى نموذج "ما قبل الدولة" حيث تنقسم السلطة فيه 

غلب األسد على تلك املخاوف وانشغل بضرورة ت [112]بين الجماعات العرقية والقبلية والدينية املختلفة. 

حماية سورية، الدولة، واألسد، "الزعيم الجاذب"، من البنى الًلمركزية للسلطة. الربيع العربي، الذي أدى 

إلى تحول في التوازن اإلقليمي للقوى، ما أعطى إرادة أكبر للدول مثل روسيا وإيران التي "أعادت موضعة 

-أن القوى اإلقليمية الرئيسة األربع و [ 113]السورية، وعززت تحالفها مع األسد". نفسها في أعقاب األزمة 

لم تبد شهية تذكر من أجل "إعادة التفكير في مبادئ  -إيران وإسرائيل واململكة العربية السعودية وتركيا

  [114]الدول والحدود والسيادة في الشرق األوسط". 

دة الذي تظل فيها الدولة اإلقليمية هي العنصر لقد دعم ظهور داعش عن غير قصد خطاب السيا

املرجعي. ينبغي على داعش أن ترفض مفهوم السيادة الويستفالي بكونها تسعى لتنقل إلى اإلنسان مفهوًما 

من "أعظم صفات هللا"، وتحديًدا السيادة. ومع ذلك، حاول تنظيم الدولة اإلسًلمية )داعش( إعادة ترتيب 

 من نزع ا
ً

لطابع اإلقليمي عن سورية من خًلل فرض جهاز إداري وظيفي في كل من العراق األراض ي بدال

 من تعطيل النظام اإلقليمي من خًلل السعي 
ً
وسورية واالنشغال بالتوسع اإلقليمي. بعبارة أخرى ، بدال

قسم الدول اإلسًلمية، انتهت الجماعات الجهادية في نهاية املطاف لت
ُ
عديل إلزالة الحدود الداخلية التي ت

"منطق الخًلفة" من خًلل تحويل أيديولوجيتها في اتجاه "منطق الدولة" من أجل تحقيق بقائها السياس ي. 
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هذا أيًضا يمكن أن أن يعطي الفاعلية لخطاب يروجه األسد وحلفاؤه، بمعنى، كل ش يء يدور حول  [115]

  [116]االستيًلء على "اإلقليم/ األرض". 

 

 استنتاج
يشير تحليل خطاب تلك الدول في لصراع السوري إلى أن العالم لربما لم يجتاز "عصر اإلقليمية/ 

األرض" بعد. كانت السيادة إقليمية في خطاب األسد، ونقله بوتين إلى إطار قضائي بإعطاء سورية مجزأة 

ألن تكون "كائًنا قانونًيا مؤسسة شخصيتها القانونية في النظام العاملي. السيادة، بهذا املعنى تثبت نفسها 

 االستقرارإنها على حد سواء لتحقيق [  117]يعمل من خًلل القانون... و)في( نفس الوقت مصدًرا للقانون". 

. للمفارقة، إن اقتران سرديات األسد وبوتين سمح بفصل سيادة الدولة ذاتها، أي "قشرة الدولة"، الشرعيةو

، بغض de jureل قائًما في صيغة قانونية بصفتها دولة شرعية أو الكيان اإلقليمي للدولة، يمكن أن يظ

إن قشور/ de facto .[118  ]النظر عن التنازع على سًلمة حدودها وتجزئة أراضيها، دولة بحكم األمر الواقع 

قواقع الدولة هذه، بقدر ما يمكن أن تكون جوفاء وفارغة، تبقى عنصًرا مركزًيا "يحدد الثوابت 

حتى إذا تم تأجيل هذه الثوابت بشكل  "نية للدول" وتمثل "جانًبا هاًما من السيادةوالشخصيات القانو 

مرة أخرى، فإن الجغرافيا والتاريخ يقفان إلى جانب هذا التفسير الذي يعمل [ 119]مؤقت في أوقات الصراع". 

"الواجهة القانونية فيه مفهوم السيادة "بشكل زائف" في بيئات مختلفة. قدم مستعمروا سورية لها 

 للسيادة" بينما حرموها من غيرها امليزات مثل عدم التدخل.

                                                           
115 - Adraoui M (2017) Borders and sovereignty in Islamist and Jihadist thought: Past and 
present. International Affairs 93(4): 934–935. 
116 - Presidentassad.net, speech (2017) President Assad’s Arab Forum Speech, 14 
November. Available at: 
http://www.presidentassad.net/index.php?option=com_content&view=article&id=1620:presid
ent-assad-sarab-forum-speech-november-14-2017&catid=326&Itemid=496  (accessed 
10 May 2017). 
 
 

117 - Lansing R (1913) A definition of sovereignty. Proceedings of the American Political 
Science Association p. 72.  doi:10.2307/3038417 

118 - Fawcett L (2017) States and sovereignty in the Middle East: Myths and realities. 
International Affairs 93(4): 795. 
119 - ibid. 
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من الًلفت للنظر أن أعمال السيادة "الزائفة" يجري دعمها من خًلل تفعيل "وعود السيادة" املضمنة 

التي تشمل الحصول على األرض، والدعم العسكري والدبلوماسية النشطة. إن هذه اإلجرائية امتدت حتى 

لتشمل ممارسات مثل طباعة األوراق النقدية السورية في روسيا. جلبت هذه األوراق النقدية، املستخدمة 

ألنها جزء من التفاعًلت اليومية في [ 120]داخلًيا من قبل السكان، "روًحا خفية تتنفس بين شعب بأكمله". 

  [121]ظام االجتماعي املهيمن. "األماكن التمثيلية" للعًلمات والصور املضمنة تاريخًيا التي تعزز الن

من الًلفت للنظر، أن خطاب "السيادة الويستفالي" يستفيد من نقاط ضعف منافسيه وحتى 

 إخفاقاتهم. كررت روسيا منذ فترة طويلة أن "سورية لن تكون ليبيا أخرى حيث أدى التدخل الغربي، باسم

إن [ 122]لمفهوم التقليدي لسيادة الدولة". املسؤولية من أجل الحماية، الذي أدى إلى" التدمير الكامل ل

التحذير من أن الغرب يريد "تدمير الدولة السورية"، قال الجعفري )السفير السوري لدى األمم املتحدة(: 

  [123]"ينبغي أال تكون سورية ليبيا أخرى". 

ة اإلقليمية. وأخيًرا، فإن املقالة تهدف إلى التحقق من صحة األبحاث األوسع حول املحافظة على الدول

ال يعكس فقط رغبة الدول والجهات إن التأكيد سلطة األسد، على الرغم من مستويات العنف املرتفعة: 

الفاعلة املحلية التي لها مصلحة في بقاء النظام )إيران والعراق وحزب هللا( وداعمهم الخارجي )روسيا(، ولكن 

  [124]حفاظ على األراض ي الوضع الراهن. أيضا يؤيد املوقف في العًلقات الدولية، الذي يؤيد ال

يقدم املقال املزيد من األدلة على أن املسيرة بعيًدا عن إقامة الدولة، والتي كانت متوقعة كثيًرا في عالم 

معولم، لم تحدث بعد حيث تحتفظ سورية بطابعها الشبيه بالدولة. ثم أنه ينقل الجدل حول ما إذا كانت 

ياسية والعًلقات التي إما تتحدى أو سمات السيادة "حاضرة" أو "غائبة" عن الديناميات في املمارسات الس

                                                           
120 - Morgenthau HJ (1985) Politics among Nations: The Struggle for Power and Peace 
(revised KW Thompson), 6th edn. New York: McGraw-Hill Inc. 
121 - Lefebvre H (1991) The Production of Space (trans. D Nicholson-Smith). Oxford: 
Blackwell Publishers, pp. 41-42. 
122 - Inozemtsev VL (2015) Putin’s aim is clear: To restore the principle of sovereignty to 
international affairs. Independent, 17 October. Available at: 
http://www.independent.co.uk/voices/putin-s-aim-is-clear-torestore-the-principle-of-
sovereignty-to-international-affairs-a6698221.html  (accessed 5 April 2017). 

123 - RT America (2016) Syria will never be Iraq or Libya – Syrian ambassador to UN 
(EXCLUSIVE) [video online], 30 September. Available at: 
https://www.youtube.com/watch?v=X3w_VZevI6k  (accessed 9 April 2017). 
 
 
124 - Fawcett L (2017) States and sovereignty in the Middle East: Myths and realities. 
International Affairs 93(4): 789–807.  
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( بـ "املتخيل نفسه" الذي تدور 2012 :5) Nick Vaughan-Williamsوليامز -تدعم ما يسميه نيك فوجان

 [125]هذه املزاعم حول أن "الوجود" أو "الغياب" قادران على أن يكون لهما معنى على اإلطًلق. 

  

                                                           
125 - Vaughan-Williams N (2012) Border Politics. Edinburgh: Edinburgh University Press. 
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 شكر وتقدير
، 2017، وجوناثان ميزروي، ومساعده في عام 2016غابرييل ومساعده في عام يشكر املؤلف كاثلين 

للمساعدة في املرحلة األولية من هذا البحث. وهو ممتن أيًضا للدكتور أيدان ههير والدكتور علي تاجفيدي 

ري من جامعة وستمنستر لقرائتهم اإلصدارات املبكرة من املقال. كما قدم كريس بارنارد ومحمد حماس املص

وعبد الوهاب األفندي دعمهم اإليجابي. كانت ردات الفعل من املراجعين النظراء الثًلثة بّناءة، وتفصيلية، 

 وذات سعة اطًلع فكري من أجل تحسين حجته.

 سيرة املؤلف
مصطفى منشاوى أستاذ مساعد بكلية العلوم االجتماعية واإلنسانية بمعهد الدوحة للدراسات العليا 

من قسم  2018ية العلوم االجتماعية واإلنسانية بجامعة وستمنستر في لندن. انتقل عام وزميل زائر بكل

: 1973السياسة في جامعة وستمنستر، لندن. ومن بين مؤلفاته األخيرة: الدولة والذاكرة وفوز مصر في حرب 

جلة الدين ( و "تحديد موقع الدين في صنع النصر" )م2017الحكم بواسطة الخطاب )بالغريف ماكميًلن، 

، لندن، وانضم إلى SOAS(. درس في مدرسة الدراسات الشرقية واإلفريقية )سواس 2018املعاصرة، 

 كمحلل. BBCاملفوضية األوروبية وإذاعة 
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