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  المستخلص
سيأخذ أ�طراء الذي  السيادة الوطنية في نطاق الع+قات الدولية المتبادلة  يھدف البحث الى دراسة     

ويعزى ذلك إلى أن العديد من التطورات التي سلفت ا�شارة . والتزايد على ا�قل خ+ل المستقبل المنظور 
  .أليھا أ� تزال فعاله ومؤثره في تشكيل بنية النظام الدولي الجديد في وضعه الراھن 

 حول حوار قيام إلى الجدل ذلك وأدى ، ماھيتھا ، ،حدودھا تعريفھا السيادة تناول البحث مفھوم و      
 ھل:  وھو ، ا�ھم السؤال طرح جاء وھنا.  سيادتھا وبالتالي وحريتھا الدولة ھذه على تفرض التي القيود
 في الدولة وجود أن أم ، المطلقة الحرية تملك فع+ الدولة وھل ؟ العملي الواقع في موجودة المطلقة السيادة
 بسيادتھا ا�دعاء عدم وبالتالي وسيادتھا ا�خرى الدول حريات احترام عليھا فرض الدولي المجتمع نطاق

 تضعف بمسائل الثانية العالمية الحرب عقب الدولي المجتمع لدى ا�ھتمام ازدياد بعد وبخاصة ، المطلقة
 ينظم لكونه الدولي للقانون ا�ساسية التقليدية المبادئ اھتزاز الى ادى مما ، السيادة فكرة مع وتتناقض
 النظام بحماية يتمتع الفرد اصبح أن بعد خصوصا الجديدة التطورات مع يت+ئم � الدول بين الع+قات
  . الدولي

  
Abstract 

      The subject of this research is : The future Sovereignty and the new   
international changes , as a  comparative analysis – future study. 
    ,  it's trying to explain  the scope and boarders of the idea of state 
sovereignty  as modern concept used in the field of the state sovereignty . 
This research contains many important ideas and opinions which put a 
scientific  treatment of this concept specially globalization variable , and 
conclusion which contains  some result and suggestions  which may be 
benefit in political life  

  
  

  المقدمة
منذ أن نشأت فكرة الدولة على القياسات والمواصفات الحديثة والجدل القائم حول قضية السيادة        

تعريفھا ،حدودھا ، ماھيتھا ، وأدى ذلك الجدل إلى قيام حوار حول القيود التي تفرض على ھذه الدولة 
دة المطلقة موجودة في الواقع ھل السيا: وھنا جاء طرح السؤال ا�ھم ، وھو . وحريتھا وبالتالي سيادتھا 

في نطاق المجتمع الدولي فرض المطلقة ، أم أن وجود الدولة العملي ؟ وھل الدولة فع+ تملك الحرية 
، وبخاصة بعد ازدياد المطلقة سيادتھا ھا وبالتالي عدم ا�دعاء بعليھا احترام حريات الدول ا�خرى وسيادت

مما بمسائل تضعف وتتناقض مع فكرة السيادة ، الثانية  العالمية الدولي عقب الحربلدى المجتمع ا�ھتمام 
ادى الى اھتزاز المبادئ التقليدية ا�ساسية للقانون الدولي لكونه ينظم الع+قات بين الدول � يت+ئم مع 

  . الفرد يتمتع بحماية النظام الدولي التطورات الجديدة خصوصا بعد أن اصبح 
تقليدية التي تعرضت ل+ھتزاز ، مبدأ السيادة المطلقة للدولة ومبدأ عدم التدخل في ومن اھم المبادئ ال       

وقد تعرض ھذا المبدأ . سيادتھا ل ايعد انتھاكلة ار اي تدخل في شوؤن الدولة المستقالشوؤن الداخلية باعتب
نا صرول في عالد ل+ھتزاز منذ ان سمحت الدول الغربية لنفسھا بالتدخل العسكري ا�نساني في العديد من
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نسان والتدخل حقوق ا�نسانية والدبلوماسية ، و ان بروز ك الى فكرة الحماية ا�مستندة في ذل الحالي
قانوني حول جواز التدخل الخ+ف ال تاثارو ما استتبع ذلك من نطاق القانون الدولي  انسانية في �غراض

التي قد يتعرض لھا المواطن داخل الدولة ، ھو  جاوزاتفي الشوؤن الداخلية للدول لمنع ا�نتھاكات والت
نسبيا خصوصا مع بدأ السيادة باعتبارھا مطلقا ام حول مالسبب الرئيس في بروز النقاش لدى الفقه 

  . تغيرات الدولية الجديدة مال
القضية من زاويتي الرؤية القائلة با�ط+ق وا�خرى القائلة بالتقيد وك+  لذلك ستعالج الدراسة      

مستقبل السيادة علب استشراف دراسة حيث اعتمدت ال.لة أو� وأخرا النظريتين تتحدثان عن مصلحة الدو
  :ين حيث يشمل متغيرات الدولية الجديدة على مبحثفي ظل ال

حيث تناول المطلب  ينلببمطرأت على النظام الدولي  متمثلة ا�ول أھم المتغيرات الدولية التي ط     
المتغيرات الدولية  تناول أھم، اما المطلب الثاني فقد  بالعولمةا�ول تعريف ومفھوم السيادة وكيفية تاثرھا 

 جال الدولي واثرھا على السيادة ومن ابرزھا التدخل ا�نساني ومكافحة ا�رھاب والم و ةالجديد
    .�متيازات الدولية حصانات واال

ھذا السيناريوھات المحتملة وينقسم  مستقبل السيادة وفقد اتجھت الدراسة الى  المبحث الثاني فيأما        
تناو� سيناريوھات مستقبلية فتحدث ا�ول لي و الثاني ا�ولالمطلبين حيث جاء  المبحث إلى عدة مطالب

السيناريو ا�ول حيث يؤيد أنصار أنصار ما نادى به  عكسب عن بقاءھا اما الثاني فنادى باختفائھا
بتفكيك ناريوھات التي ينادي قسم منھا السيناريو الثاني اختفاء السيادة الوطنية للدولة إضافة إلى تلك السي

الدول القومية إلى دوي+ت ومجاميع والقسم ا�خر يدفع باتجاه تكوين حكومة عالمية تدير ا�وضاع في 
، اما المطلب الثالث فقد  ا�رض من خ+ل تطوير ص+حيات ا�مم المتحدة ومجلس ا�من مختلف بقاع

ستنتاجات بخاتمة تناولت أھم ا� تھت الدراسة ثم أنلبيان واقع السيادة في القانون الدولي الراھن ،  عقدناه
  .أھم المصادر التي اعتمدت عليھا ھذه الدراسة  تثم ذكر التي توصلت أليھا

  
  

  المبحث ا-ول
  

  "اجتماع النقيضين" سيادة و العولمة ال
          
غيرھا من الكيانات في المجتمع الدولي إ� عن  أحد العناصر ا�ساسية التي تميز الدولة السيادةتعد         

في تأثرت بالمتغيرات الدولية من حيث مفھومھا ، فسيادة الدولة المطلقة لم يعد لھا وجود أن ھذه السيادة 
الى مطلبين ، نبين في اولھما ماھية السيادة و  المبحث  تقسيم ھذاظل الوضع الدولي الراھن ، لذلك سيتم 

العولمة من خ+ل المقارنة بينھما ، ثم نتناول في المطلب الثاني السيادة و المتغيرات الدولية الجديدة ، و 
   -:كاpتي 

  
  المطلب ا-ول

  ةالعولم و السيادةمقارنة بين  
المعنى اللغوي للسيادة في اللغة العربية يدل على المنزلة والغلبة و القوة والمعنى ا�صط+حي للسيادة فيه 

أما السيادة اصط+حا   فتعد تعبيراً وفكراً قد ثبت لھا د��ت معينة في الغرب حيث .  )١(من ھذه المعاني 
ة والكنسية والھيئات الحاكمة والشعوب ، كانت نشأتھا ا�ولى في ظل الصراعات التي قامت بين ا�باطر

وامتدت لفترات تاريخية متعاقبة ، اما تعبير السيادة وفقاً للفكر ا�س+مي وحسب مضمونھا اللغوي تعني 
السمو والعلو والرفعة ينصرف كلية إلى الشرع وحده ، أي القرآن والسنة النبوية وما يستنبط منھا من 

.                                                                                            )٢(تنظيم الع+قات وتوجيه شؤون ا�مة و ا�فراد  أحكام حيث يجب الرجوع أليھا في
و ا�خيرة كفكرة قانونية   –و جدير بالذكر ان تأصيل فكرة السيادة تأريخيا و قانونيا يرتبط بفكرة الدولة 

مقبول من النضج في بداية القرن السادس عشر بعد أن ساھمت في ذلك جملة من وصلت إلى مستوى 
وقد .  )٣(العوامل السياسية وا�قتصادية وا�جتماعية ، وأصبحت السيادة ميزة أساسية للدول وجزءاً منھا 
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قانوني حتى أصبحت ذات مفھوم . كان للف+سفة والفقھاء دور كبير في أبراز فكرة السيادة وتطويرھا 
الذي ارتبطت نظرية ) ١٥٩٢ –١٥٢٠ Jean Badin(ومن بينھم الفقيه الفرنسي جان بودان .محدد

السيادة باسمه ، ويعود الفضل له في صياغتھا على شكل نظرية قانونية في مؤلفه المشھور الكتب الستة 
فيه السيادة الذي عرف . ١٥٧٦عندما نشره في عام )  Six livrs de la Republique( للجمھورية 

السلطة العليا على المواطنين والرعايا والتي � تخضع للقوانين ، وتكون مطلقة ومستقلة عن أية " بأنھا 
  .  )٤(" سلطة أخرى قد تقيد قوانين الخالق والطبيعة 

سنة  و يذھب الفقه إلى أن السيادة بالنسبة للقانون الدولي وكقاعدة دولية ترجع الى معاھدة وستفاليا منذ    
  . التي انبثق منھا نظام الدول ذات السيادة لكونھا نقطة البدء الحقيقي للقانون الدولي العام  ١٦٤٨

و حديثا أثار مبدأ السيادة الخ+ف على المستوى الدولي بصورة اكبر بكثير من تلك الخ+فات الفقھية      
سيادة تعده بعض الدول والفقه الحصن حوله في إطار القانون الداخلي ، وذلك الخ+ف مرجعه إن مبدأ ال

  . )٥(الذي يحمي الدولة من ا�عتداءات الخارجية في حين يراه البعض ا�خر انه قيد � مسوغ له 
المركز القانوني لوحدة تخضع للقانون الدولي ، وتعلو على " يذھب كونيس رايت إلى إن السيادة تعني      

حجر الزاوية في النظام القانوني الدولي " رى بأن السيادة ھي اما  شوارزنبرجر في" القانون الداخلي 
اما ماكنير فيقول ".� توجد سلطة فيما عدا القانون الدولي ذات سيادة " كما يرى اونبھايم إلى انه " . القائم 

ية أن خاصية الدخول في ا�لتزامات الدولية ، وقيام الدولة بواجباتھا وتمتعھا بحقوقھا ما ھو إ� خاص" 
ا�ھلية القانونية للدولة وأنھا ليست " اما الدكتور محمد طلعت الغنيمي إلى عد السيادة من " لسيادة الدولة 

وعرفھا الدكتور محمد حافظ .  )٦(" حقا وإنما من صفة تتميز بھا من غيرھا من أشخاص القانون الدولي 
لدولة القواعد القانونية ، وتقوم بإلزام الناس السلطة القانونية العليا للدول وبمقتضاھا تضع ا" غانم بأنھا 

  " . باحترامھا و يترتب على ذلك استق+لھا عن أية دوله أخرى ومساواتھا معھا 
أن اتفاق الرأي على تعريف موحد للسيادة لم يستقر : وبعد استعراضنا للتعريفات السابقة يمكن القول        

أن نظرية السيادة : الصدد يقول الدكتور محمد سامي عبد الحميد  وبھذا. لدى الفقه وكتاب القانون الدولي 
  .تكون من أكثر النظريات غموضا ، وقد يكون من الصعب جدا الوقوف على تعريف لھا 

  . ونرى بأن تعريف الدكتور عامر عبد الفتاح جوھر للسيادة يت+ءم و واقع التنظيم الدولي الراھن 
حق تملكه الدولة  ، " من ا�فضل أن نأخذ بتعريفه ، إذ عرفھا بأنھا وعلى ھذا ا�ساس وجدنا         

وتمارسه تجاه تصرفات دول وكيانات دولية أخرى فتقبل و ترفض بموجبه  تلك التصرفات  ، وھي أھل 
، وحسب رأيه تعد عناصر الحق  )٧(" لھا وتمس كيانھا ، وتھدد وجودھا بشكل مباشر أو غير مباشر 

السيادة ، ويرى الباحث أن تكون للدولة بموجب ھذا الحق أن ترفض تصرفات أشخاص  متوافرة في ماھية
القانون الدولي التي تكون مخالفةً للقانون و يكون للمجتمع الدولي أيضا منع الدولة من استعمال ذلك الحق 

  .بشكل تعسفي وذلك من خ+ل تدويل مظاھر السيادة التي تشكل أساسا لذلك الحق 
  

ة فتمثل بھجمتھا على السيادة الوطنية ؛ احد أقوى التيارات التي اجتاحت العالم المتمثل بالدولة أما العولم
القطرية المعتدة بسيادتھا ، و ابرز التدفقات عبر القومية ، والتي بدأت تسيطر على الكثير من مقدرات 

ر والسلع ورؤوس ا�موال إلى ونعني بالعولمة ھنا ا�تجاه المتزايد لتدويل الفك. النظام الدولي الراھن 
  .مستوى كل العالم 

أما من الناحية الموضوعية فأن العولمة تعني تجاوز الفھم القديم لحدود الدولة ا�مر الذي أدى إلى      
. تراجع عام في دور الدولة وانحسار نفوذھا وتخليھا عن مكانتھا شيئا فشيئا لمصالح مؤسسات أخرى 

المصلحة على السيادة المطلقة ولنا في ا�تفاقيات الدولية والشركات العم+قة  وفيھا جزء كبير من تقديم
  . عابرة القارات والمؤسسات الدولية العالمية خير مثال على ذلك 

وعليه فيمكن القول بان حقائق العولمة قد دفعت الدولة الوطنية ذات السيادة في اتجاھين يھددان        
ا�ول خطر انتزاع السيادة ونقلھا إلى كيانات . ح كيانات جديدة فوق الوطنية بانتزاع ھذه السيادة لمصال

، أو  )٨(دولية أخرى أكبر من الدولة كمنظمة التجارة العالمية والمؤسسات العالمية والدولية ا�خرى 
.  متوسطية  -ترحيلھا إلى كيانات إقليمية أضخم منھا كمشروع الشرق ا�وسط الكبير  والشراكة ا�ورو

  . )٩(أما ا�تجاه الثاني فيتمثل في صراع الھويات والحروب ا�ھلية التي تھدد بتفتيت السيادة 
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و ھنا نصل الى حقيقة مفادھا ان السيادة الوطنية لم تعد ، بعد التطورات الھائلة التي شھدھا العالم ، قادرة  
على الصمود في مواقفھا المؤثرة والمتماسكة والمتمردة إلى حد كبير من الضغوط الخارجية سواء في 

  . )١٠(ذلك أم  أبت المجال ا�قتصادي أم ا�جتماعي أم الثقافي أم السياسي شاءت الدول 
تقود ھذه المقارنة بالضرورة إلى اختبار الفرضية الرئيسية التي انطلقت منھا ھذه الدراسة ،  وھي الجدلية 
بين النظام الدولي الجديد والسيادة والمصلحة الذاتية للدولة التي فرضتھا التحو�ت الدولية الراھنة أو 

  .التحو�ت تقديرھا للظروف التي تواجھھا ومن ھذه 
أولھما خيار التمسك بالسيادة مما يعني تصديھا لتيار جارف ھي ، ھكذا تقع الدولة بين خيارين       

وثانيھما التخلي عن . أضعف من أن تتصدى له أضافه إلى انه قد يجعلھا عضواً فاع+ً في المجتمع الدولي 
اتفاقيات التحو�ت العالمية التي لم تعد جزء كبير من السيادة في سبيل تحقق المصلحة التي تحددت حسب 

  . تصح للكيانات الصغيرة المتمثلة بالدولة القومية للتحكم بقراراتھا وسياساتھا ومناھجھا ومبادئھا الذاتية 
  

  المطلب الثاني
  السيادة و المتغيرات الدولية الجديدة

ض المتغيرات المستحدثة التي و سنقسم دراستنا في ھذا المطلب الى فروع اربع نتناول فيھا دراسة بع
  :اثرت كثيرا في زعزعة فكرة السيادة ، و كا�تي 

  
  الفرع ا(ول

  أزمة الع9قة بين السيادة والمجال الدولي
لقد فرضت مدارس القانون الدولي الحديث في ظل النظام العالمي الجديد نفسھا كإحدى أدوات اختراق     

وقد . لية للدولة،الذي يقع داخل ا�ختصاص ا�قليمي للدولةحرمة ا�ختصاص الداخلي والسيادة الداخ
حيث بدأ العالم يعيش مرحلة نمو . أصبحت كثير من التداعيات تتحدى وبكل قوة مبدأ السيادة للدولة 

وتعاظم ا�مة الشامل   ا�مر الذي يھز فكرة السيادة المطلقة ، ويلحق بمبدأ عدم التدخل لكثير من التغيرات 
قضية الجوھرية تبقى معرفة ما ھو المجال المحفوظ المكون من الشؤون التي تمثل صميم غير أن ال

السلطان الداخلي ولتحديد ذلك فقد اعتمد فقھاء القانون الدولي أسلوبا بسيطا و فعا�، عندما قالوا بأنه ذلك 
جال الخاص للدولة الذي تكون فيه أنشطة الدولة أو اختصاصاتھا مقيدة بالقانون الدولي وھكذا فان الم

يتقلص كلما  توسعت التزاماتھا ذات الطبيعة التعاقدية الدولية وبزيادة التعاون الدولي فأن سيادة الدولة 
تصبح أبعد عن المطلق كلما انخرطت الدول في ع+قات منظمة قانونياً مع ا�شخاص اpخرين في 

  .  )١١(المجتمع الدولي 
دولي يجد أن ھناك اتجاه لترجيح القانون الدولي ، وانه يسمو على أن المراجع في أحكام القضاء ال    

القانون الداخلي ويزيد وضوح ذلك أذا ما التفتنا إلى القضايا المرتبطة بالبيئة والصحة وا�قتصاد وندرة 
المياه ومعالجة الكوارث الطبيعية حيث نجد أن معظمھا لم يعد يحسم في أطار ا�ختصاص الداخلي للدول 

أيلول ( للجمعية العامة  ل�مم المتحدة ) ٤٥(صبحت التدابير تتخذ بشكل جماعي ، وفي الدورة وأ. 
١٩٩٠. (  

طرح كوفي عنان ا�مين العام ل�مم المتحدة السابق مشروع اعتبر فيه ان السيادة لم تعد خاصة بالدول     
فراد أنفسھم وان ھذه السيادة تعني القومية التي تعتبر أساس الع+قات الدولية المعاصرة ولكن تتعلق با�

وھي محفوظة من قبل ميثاق أ�مم المتحدة وھكذا يكون عنان قد أزال . الحريات ا�ساسية لكل فرد 
  . )١٢(العقبات أمام المنظمات الدولية لكي تباشر أعمالھا في مشروع التدخل لوقف انتھاك حقوق ا�نسان 

  
  الفرع الثاني

  نسانيةالسيادة والتدخل -غراض إ
لقد ظھر ھذا المفھوم في ا�ساس في أطار ما عرف عن حماية حقوق ا�قليات وبعض الجماعات      

  . )١٣( العرقية ا�خرى ، وذلك في منتصف القرن التاسع عشر
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على أساس كونه احد الضمانات ا�ساسية التي ينبغي اللجوء إليھا لكفالة  ا�حترام الواجب لحقوق    
نتمون إلى دولة ما ، ويعيشون في دولة أخرى ، وبالرغم من أن فكرة التدخل �غراض ا�فراد الذين ي

تمثل احد المبادئ  ١٩٤٥إنسانية ، � تزال فكرة غامضة،أ� أنھا أصبحت بعد نشأة ا�مم المتحدة عام 
أصبحت  ومع أنھا تبدو بعيدا عن مجال التطبيق الفعلي ، أ� أنھا. ا�ساسية للتنظيم الدولي المعاصر 

  .  )١٤(مؤخرا تندرج على قائمة ا�جراءات التي يلجأ أليھا لفرض ھذا ا�حترام 
المتعلق بالمساعدة ا�نسانية لت+في الكوارث ) ١٩٨٨( ٤٣/ ١٣١وفي الفقرة الثالثة من ديباجة قرارھا    

اعدة يمثل تھديدا قالت الجمعية العامة إن بقاء الضحايا دون مس. الطبيعية والحا�ت المستعجلة الخطرة 
وھذا يوجب  سرعة التدخل للوصول إلى الضحايا كشرط أساس . لحياة ا�نسان ومساساً بكرامته ا�نسانية 

ومع ذلك فقد أكد . في تنظيم عمليات ا�سعاف ، دون عرقلة من قبل الدولة المعنية أو الدول المجاورة لھا 
ا�مر مقبو� في حدوث تمرير المساعدات الطبية  ويظل. القرار على السيادة والوحدة الوطنية للدول 

والغذائية إ� انه يصبح مثار للجدل عندما تتعلق القضية  بتدخل قوة عسكرية مسلحة لمنع خروق حقوق 
  .  )١٥(ا�نسان 

فعلى سبيل المثال أثيرت قضية التدخل ا�نساني في كوسوفو عندما تذرع قادة حلف شمال ا�طلسي        
وھو ما صرح به توني بلير حين أشار إلى أنھا حرب من اجل القيم . بان الحرب كانت ھناك حربا أخ+قية 

ضاء على سياسة التطھير التي شنت للق، وذلك بالرغم من أن الحرب ا�خ+قية . وليس من اجل ا�رض 
  . العرقي التي قادھا الرئيس العربي الدكتاتور قامت على مفھوم نسبي انطوى على ازدواجية المعايير 

وقد شھدت اعتبارات مماثلة بل وأكثر ، فأعضاء الحلف لم يحركوا ساكنا في بقاع أخرى من العالم      
و� والكونغو وما تعرض له الشعب الفلسطيني حتى بشاعة منھا وذلك في راوند وسيراليون وليبيريا وانغ

  . )١٦(أيامنا ھذه  
أن ما جرى في كوسوفو لم يكن في أساسه إ� تثبيتا �وضاع معنية وفرض ترتيبات تقضي إلى تكريس     

وباتجاه بلورة دورة جديد لحلف الشمال . التفوق الغربي الشامل بقيادة الو�يات المتحدة ا�مريكية 
  .) ١٧(يجعل منه مؤسسة عالمية  ا�طلسي 

، وقد أثارت جد�ً دولياً ،ولذلك فأن تلك ا�جراءات وخاصة أنھا حرب قامت دون موافقة مجلس ا�من 
) ٢٠٠٠(حيث عقدت مؤتمرات ودراسات موسعة قادھا مكتب ا�مين العام ل�مم المتحدة كوفي عنان عام 

  . متحدة لوضع أسس سلمية للتدخل العسكري بواسطة ا�مم ال
وھكذا فأننا نجد أنفسنا أمام مؤثر جوھري قائم بين المبادئ الدولية التي تطالب باحترام ل�نسان وصيانة    

حقوقه ا�ساسية ، وا�تفاق ا�ساس على التعايش بين الدول المتمثلة في تبادل ا�عتراف بالفضاء السيادي 
ل الحكومات حول حقوق مواطنيھا وواجباتھم ويتضمن ھذا المؤثر في كثير من صوره ،شبه صمت داخ. 
. 

ويصل ا�مر ببعض المفكرين أنه يربط الع+قة بين مبدأ السيادة الوطنية وحقوق ا�نسان بالع+قة      
فأما أن تكون حقوق ا�نسان ھي ا�قوى فبالتالي � سلطة أعلى من سلطتھا ، أو يكون مبدأ . الصفرية 

وھكذا فأننا نجد أنفسنا أمام مؤثر . حقوق ا�نسان لخطر استي+ء الدولةالسيادة ھو ا�قوى فتتعرض ال
جوھري قائم بين المبادئ الدولية التي تطالب با�حترام ل�نسان المجد في معايير حقوقه ، وا�تفاق 

  . ا�ساس على التعايش بين الدول المتمثل في تبادل ا�عتراف بالفضاء السيادي 
  
  

  الفرع الثالث
  ودعوى مكافحة اBرھاب السيادة

م وما قامت به الو�يات المتحدة ا�مريكية بعد ذلك من  ٢٠٠١وضعت أحداث الحادي عشر من أيلول      
ممارسات باسم محاربة ا�رھاب المجتمع الدولي أمام مجموعة من ا�شكاليات القانونية و انتقامية ، 

. لة السيادة وحق التدخل بدعوى مكافحة ا�رھاب حيث أدخلت الفقه القانوني في جدل حول مسأ. ووقائية 
فبينما رفض بعض فقھاء القانون الدولي إع+ن الو�يات المتحدة ا�مريكية أنھا في حالة حرب فأن 
 قرارات مجلس ا�من صنفت ما حدث بأنه تھديد ل�من والسلم الدوليين ولكن على الرغم من ھذا التصنيف 
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إذ إن ذلك  يقتضي . ن يقوم بمباشرة أجراء محدد بموجب ألفصل السابع فأن المجلس نفسه لم يستطيع أ
ا�مر الذي لم يكن في ميثاق المجلس . التي ينبغي أن توجه ضدھا إجراءات القمع ) الدولة ( تحديد الجھة 

  .  )١٨(حتى وان كان تنظيم القاعدة ھو الجھة التي وجه أليھا ا�تھام . 
ا أسمته الحرب على ا�رھاب بصورة منفردة أو با�شتراك مع الدول كحليفة شنت الو�يات المتحدة م      
وتم ذلك كله دون رقابة من مجلس ا�من وتحديد زمني وھذان شرطان جوھريان من شرط الدفاع . لھا 

  .الشرعي بحسب مقتضيات ميثاق ا�مم المتحدة وھكذا تأتي ھذه الممارسات في باب خرق سيادة الدول 
الي تھديم المكاسب التي حققھا القانون الدولي منذ أنشاء ا�مم المتحدة والتي أقرت المبادئ وبالت     

القانونية العالمية  والمبادئ المتعلقة بتحريم استخدام القوة واحترام السيادة وا�ستق+ل السياسي والس+مة 
  .  )١٩( ا�قليمية للدول ومبدأ عدم التدخل

ممارسة ا�مريكية السيادة القانونية للدول عرضة لخسارة معظم المكتسبات ، إن وبفعلھا ھذا ، جعلت ال     
لم تكن كلھا التي حققتھا على مدى قرون عديدة على أساس إن ھذه السيادة ھي ركن جوھري في القانون 

  .الدولي 
    

  الفرع الرابع
  سيادة الدول والحصانات وا(متيازات 

المنظور ا�ول ايجابي وھو قرار . تتجه أي مقارنة لموضوع الحصانات وا�متيازات إلى منظورين      
الدولة المرسلة بإرسال ممثليھا الدبلوماسيين إلى الخارج لرعاية مصالحھا وتنمية ع+قاتھا مع الدول 

  .ا�خرى 
متعون بامتيازات وھم من غير رعاياھا والمنظور الثاني سلبي وھو قبول الدولة المستقبلة �شخاص يت     

وفي المنظورين فأن الدول تضل . بل وان لھم حصانات وامتيازات � يتمتع بھا المواطنون أنفسھم 
وعلى ھذا ا�ساس فأن الدول ترسل .  )٢٠(متمسكة بسيادتھا وباستق+لھا السياسي أمام الدول    ا�خرى 

لى أرضھا ولكن في حدود المبادئ الدولية إن تبادل البعثات مبعوثيھا الدبلوماسيين وتستقبل مبعوثين ع
الدبلوماسية بحد ذاته ھو د�لة على تمتع الدولة بكامل سيادتھا إذ أن الدول التابعة أو التي تحت الحماية أو 
ناقصة السيادة � ترسل عادة مبعوثين دبلوماسيين يمثلونھا لدى اpخرين ، فالدول الراعية لھا تتولى 

تھا ، وھي التي تتولى تيسير ع+قاتھا الخارجية لقد أكدت المادة الثانية من اتفاقية فينا للع+قات أدار
أن أقامة ع+قات دبلوماسية بين الدول واعتماد بعثات دائمة يتم عن طريق توقيع ) ١٩٦١(الدبلوماسية 

جھة كانت أن تجبر الدولة على  اتفاقية بينھما وھذا يعني عدم وجود التزام قانوني بمعنى انه � يمكن �ي
إضافة إلى ذلك فأن ھنالك العديد من التجارب . أقامة ع+قات دبلوماسية ومباشرة التمثيل مع دولة أخرى 

والممارسات التي قامت بھا بعض الدول بخصوص التجسس على البعثات الدبلوماسية المحصنة قانونياً 
الوطني وسيادتھا وعليه فأن ا�من الوطني بشكل عام وذلك بحجة ممارسة حق الدولة في حماية أمنھا 

ولما كانت .  )٢١(والحفاظ على السيادة وا�ستق+ل تعتبر من النشاطات التي تمارسھا الدول بكل حرية 
فأن ا�من يعتبر تجسيداً لسيادة الدولة ومھما . الع+قة وطيدة بين ا�من الوطني بھذا المفھوم وسيادة الدولة 

  .فات بين محددات السيادة و إط+قھا كانت أ�خت+
وللحصانات وا�متيازات التي توفر للموظفين الدوليين الحماية من القانون الدولي فأن المعاملة بالمثل      

  .ھي التي تحكم الع+قات الدبلوماسية بين الدول وبالتالي يغدو الحديث عن نقص في السيادة غير وارد 
تقول أن الموظف الدولي يتمتع بحصانة شخصية شبه مطلقة حيث أن ذاته مصونة أما القاعدة العلمية ف    

كما يتمتع بإعفاءات مالية . ف+ يجوز إخضاعه �ي صورة من صور المساءلة القانونية أو القضائية 
وضريبية متعددة ومع أن ھذه ألحصانه � تعني عدم احترام سيادة الدولة المستقلة ومع أن قبول ممثلي 

إ� أن ذلك محكوم بالتنسيق بين ث+ثة أطراف وھذا .لة لدى الدولة ا�خرى ھو من اختصاص ا�خيرة الدو
               . )٢٢(ما يجعل الحصانات وا�متيازات الدولية تعتمد على قواعد العرف الدولي 

                      
  المبحث الثاني

  تحليل واقع السيادة و استشراف مستقبلھا
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تواجه السيادة العديد من السيناريوھات المحتملة بعضھا تدعو إلى بقاء السيادة و أخرى تقول باختفائھا     

، إ� ان الواقع الدولى مازال يقر بوجود السيادة ولكنه بات يقيدھا أكثر فأكثر بالقانون الدولي ؛ و سنتناول 
  :ھذه السيناريوھات بالتفصيل من خ+ل المطالب اpتية

  
  

  ب ا-ولالمطل
  سيناريو بقاء سيادة الدولة 

  
يذھب عدد كبير من أنصار ھذا السيناريو إلى أن التطورات الراھنة في النظام الدولي الجديد لن تأتي       

  .فالسيادة الوطنية ستظل باقية ما بقت الدولة القومية ذاتھا. على السيادة تماما 
ولي المعاصر أن تفعله ھو أن تنال من طبيعة الوظائف وأقصى ما يمكن للتطورات الجارية في النظام الد

  . )٢٣(أو ا�دوار التي تضطلع بھا الدولة بالمقارنة بما كان عليه الحال في ظل النظام الدولي التقليدي 
ويفرق ھؤ�ء الباحثون بين فشل السلطات الحاكمة في أدارة الدولة والحفاظ على سيادتھا في     

وفكرة الدولة الوطنية التي غيرت وجه العالم القديم مرة واحدة والى . رجي اختصاصھا الداخلي والخا
  .ا�بد 

ويقلل أصحاب ھذا الرأي من أھمية اpراء التي تقول أن الدولة القومية ستنھار بعد أعوام ويذھب إلى     
تمعات من أن تقوم ، بقوله الدولة أعظم اختراع أنساني في ألتأريخ �نھا مكنت المج: ذلك عبد ا�له بلقزيز 

  .ومن أن تحسن تنظيم نفسھا و شروط حياتھا وتأمين أمنھا في الداخل والخارج 
وكما نھض الدين بدور صقل وجدان ا�فراد وتھذيبھم وتزويد التربية بالقيم ا�نسانية الرفيعة كذلك      

عنھا عدوان على  نھضت الدولة بدور تھذيب سلوك الجماعات وترشيده وضبط انف+تاته التي ينجم
ولو� الدولة لكانت الحياة ا�جتماعية � تطاق ، بل لكان فناء النوع ا�نساني ممكناً ،ھذا ليس . اpخرين 

وقد � يعرف قيمة الدولة إ� من عاش تجربة . غز� في الدولة بل ھو تقرير حقيقة موضوعية وتأريخية 
  . )٢٤(حالة المجتمعات المنغمسة في حروب أھلية  غياب الدولة وانف+ت الفوضى من كل عقالھا كما في

ويضيف قائ+ � تنشاً المجتمعات التاريخية إ� في كنف الدول ، حيث � سبيل للمجتمعات ا�جتماعية     
لكي تتقدم وتنتج وتنظم كيانھا الداخلي إ� بتحولھا إلى جماعات سياسية وتفاوت الدول في درجة قيمھا 

وبتفاوت درجة نضج فكرة . ھا وتطور نظمھا بتفاوت قوى التنظيم الذاتي للجماعات السياسية التي تكون
الدولة في وعي تلك الجماعات و� سبيل أن يعيش مجتمع من دون دولة مھما كانت درجة التنظيم الذاتي 

  .لذلك المجتمع 
بل ھي الماھية التي من . حيث يرى العديد من الباحثين أن الدولة ليست مضافاً في تأريخ مجتمع      

  .�نھا مبدأ التنظيم ألجمعي فيه  وھي ماھيته.دونھا � يكون كذلك
وھي المبدأ المؤسس للمجتمع بالضرورة ، أي الذي من دونه � يكون المجتمع مجتمعا بل فضاء       

مرة كمجتمع : ففي تأريخ النوع ا�نساني ولد      المجتمع مرتين.فسيحا لجماعات منفصلة عن بعضھا 
ر ،فقامت جماعات طبيعية كانت في سلم التطور دون طبيعي ألتم فيه ا�فراد بروابط النسب والجوا
  .المجتمع مرتبة لغياب مبدأ التنظيم الذاتي فيھا 

وولد مرة ثانية حين قامت فيه الدولة ،وتلك كانت و�دته الحقيقية كمجتمع �نه من خ+لھا فقط أمكنه      
فئاته ،وبعيداً عن نفسه ، وعن أن يحقق تنظيمه الداخلي ويقسم العمل فيه ويوزع السلطة بين أفراده و

ماھيته وعن كيانه الذاتي من خطر العدوان عليه ، ويردع العدوان الداخلي بين جماعته  ويفرض احترام 
أرادته من خ+ل التميز بين حقوق ا�فراد والجماعات وحقوق المجتمع ككل من ومن خ+ل احترام فكرة 

بمقدار وكانت تأسيسا جيدا لمعنى المجتمع ولوجوده كانت الدولة ثورة في تأريخ المجتمع . الواجب 
  .التاريخي ككيان اجتماعي جديدة مسيطرة على ذاتھا مقررة لمصيرھا 

حيث يرى الباحث أن من وجھة نظر بلقزيز تختصر أراء العدد ا�كبر من الباحثين الذين يؤمنون         
د ، ومن التحو�ت التي طرأت على البيئة بأن الدولة ومفاھيم السيادة ، لم يفقد مبررات وجودھا بع
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ا�ستراتيجية للنظام العالمي الجديد ، وتطور عقيدته التدخلية المنظمة في الدول ذات السيادة وان أقصى ما 
يمكن لھذه التطورات والتحو�ت أن تفعله، ھو أن تنال من طبيعة ا�دوار أو الوظائف التي تطلع بھا الدول 

في ھذا )  Nation-State( ه الحال في ظل النظام العالمي التقليدي فالسيادة الوطنية ، مقارنة بما كان علي
المشھد ستظل باقية ما بقيت الدولة القومية ولم يرجح احد حتى أ�ن بأن الدولة القومية ستنھار كمبدأ عام ، 

  ).٢٥( بل العكس يبدو انه ھو الصحيح على ا�رجح
  .أن تأثير النظام العالمي  يختلف مداه من دولة إلى أخرى كما يجب ا�شارة إلى             

بحيث موقع كل دولة على خريطة توازن القوى الدولية ، فالنظام الدولي الجديد في سلوكه يعمل على 
تعزيز السيادة في دول المركز ، في الوقت الذي يعمل على اظعاف السيادة في دول ا�طراف أو ما بات 

  .ومنطقة الشرق ا�وسط على وجه الخصوصيعرف بعالم الجنوب 
وأيا كانت توجھات الباحثين بخصوص مستقبل السيادة في ظل النظام الدولي الجديد سيبرز أمرين      

  .مھمين ينبغي التأكيد عليھما بھذا الخصوص 
شك في  أن ا�تجاه نحو تقليص دور السيادة الوطنية في نطاق الع+قات الدولية اخذ دون:   ا-مر ا-ول

  . التزايد وبشكل مطرد خ+ل العقدين الماضيين وسيقر في المستقبل المنظور 
أن التسليم با�ستنتاج السابق ، � ينبغي أن يفھم منه بحال أن التطورات المصاحبة الظاھرة :  ا-مر الثاني

  .للنظام العالمي الجديد ستقضي إلى زوال مبدأ السيادة الوطنية تماما
لة التي يوردھا الباحثون للتدليل على صحة ھذا التيار تجربة ا�تحاد ا�وربي ، فعلى الرغم ومن بين ا�مث

من كل ما يقال عن الوحدة ا�وربية الشاملة  وفتح الحدود السياسية للدول ا�عضاء أمام حركة انتقال 
في ھذا الخصوص  ا�شخاص ورؤوس ا�موال عبر ا�قاليم المختلفة لھذه الدول ، إ� إن الشيء المؤكد

ھو أن السيادة الوطنية لفرنسا مث+ أو ألمانيا أو بريطانيا أو غيرھا لن تختفي تماما وان كانت تلك الدول 
  .  )٢٦(ستفقد و� شك بعض من سلطتھا السيادية لصالح ھذه الوحدة أو ا�تحاد ا�وربي 

باتفاقية القوميات أو بعث الروح من جديد أما المثال الثاني فيتمثل في تيار اھتم فيه بعض الدارسين        
لدى بعض الجماعات القومية والتي ظن البعض أنھا قد وقعت تحت وطأة الحكم الشمولي في بعض الدول 

أن . أو في ا�تحاد اليوغس+في السابق  ١٩٩١كا�تحاد السوفيتي قبل انھياره رسميا في ديسمبر عام 
عض مناطق العالم أ�ن ومحاولة كل جماعة قومية متميزة ، ا�نبعاث المطرد للمشاعر القومية في ب

  .ا�نفصال عن الدولة ا�م  التي تمثلھا
وتكوين دولتھا المستقلة يعد دلي+ أخر يقودنا إلى ألقول باستمرار تيار الھويات القومية  كأساس لتكوين      

ل قائمة ،ولطالما بقيت الدولة ستبقى الوحدات السياسية وبالتالي السيادة حتى ولو كان ذلك في مواجھة دو
ولكن بعد تطويعه بما يناسب ا�وضاع والظروف الدولية . معھا رموزھا ا�ساسية ومنھا مبدأ السيادة 

  .المستحدثة 
ويرى أصحاب ھذا السيناريو أن السبب في ذھاب البعض إلى سيناريو اختفاء مفھوم السيادة لحساب 

ه ا�عتقاد في أن الدولة القومية فقدت وظائفھا على شتى الصعد ومنھا الشركات المتعددة الجنسيات مبعث
الصعيد ا�جتماعي إ� أن تدخل الدولة وإص+ح ا�خت+�ت الناجمة عن التفاعل الحر لقوى السوق أي 

  .أداؤھا للوظيفة ا�جتماعية ، غدا أمراً أكثر أھمية
ين المطالب المتنافسة والمتصارعة والتوسط بين فالدولة وحدھا ھي القادرة على تحقيق التوازن ب     

القوى ا�قتصادية القومية وغير القومية من جھة وا�فراد المجردين من كل س+ح في مواجھتھا من جھة 
قلنا أن الحديث عن عالم يزيد تكامله وتقل عدالته يوضح أھمية الوظيفة ا�جتماعية للدولة بالنسبة . أخرى 

  .لى وجه الخصوصلدول العالم الثالث ع
أضف إلى ذلك أن دول العالم المتقدم ذات التقاليد الرأسمالية العريقة تواجه مشاكل شبيھة ففي دول     

من سكانھا يعيشون تحت خط %١٧مليون عاطل كما أن ) ١٨( ا�تحاد ا�وربي ذاتھا يوجد ما �يقل عن 
  . )٢٧(الفقر ا�مر الذي يتطلب ضرورة تدخل الدولة 

بعنوان الدولة في عالم متغير ،  ١٩٩٧الجدير ا�شارة إلى تقرير البنك الدولي الصادر في سنة  ومن     
الذي أشار إلى أھمية استمرار الدولة مع حرصه في الوقت ذاته على تفصيل دورھا ،وصك البنك مفھوم 

 –كم ھي الذي استخدمه في تقريره العام ث+ثة شروط لجودة الح)Good Governance(الحكم الجديد
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أنشاء مؤسسات عامة قادرة وكفؤة والحد من الفساد والتصرفات التحكمية للدولة وتسھيل العمل الجماعي 
و�بد من ا�شارة أيضا إلى أھمية الوظيفة الثقافية للدولة في ظل .                              )٢٨(الدولي 

والتجانس والتشابك بين الثقافات ، فأنھا تعزز في الوقت العولمة ، فالدولة بقدر ما تولد مشاعر التقارب 
ذاته مشاعر التمايز والخصوصية وتؤكد الخصوصية بين ھوية وأخرى وفي ھذا ا�طار تظل الدولة مھمة 
في للمشاركة في الحوار المتصل بين الثقافة الوطنية والثقافات ا�خرى والمحافظة على الثقافة الوطنية 

  لھاوالحيلولة دون زوا
  

  المطلب الثاني
  سيناريو اختفاء السيادة

يرى أنصار ھذا السيناريو انه كما حلت الدولة محل سلطة ا�قطاع تدريجيا منذ نحو خمسة قرون ،        
سوف تحل اليوم الشركة متعددة الجنسيات تدريجيا محل الدولة والسبب أن الشركات متعددة الجنسية 

ث تقليص تدريجي في سيادة الدول ، بما يؤدي إلى اختفاء مفھوم السيادة تسعى خ+ل تلك المرحلة إلى إحدا
، ثم الدول القومية ذاتھا في مرحلة �حقة وستكون الوظيفة الجديدة للدول خدمة المصالح المسيطرة وھي 
في ا�ساس لصالح الشركات الدولية العم+قة ، والواقع أن فكرة ت+شي سيادة الدول ، ثم اختفاء الدول 
القومية في مرحلة �حقة من ا�فكار الشائعة في تاريخ تطور الفكر السياسي حيث قال بھا ماركس 

  . )٢٩(والفوضويون ومع ذلك لم تنسى السيادة ولم تت+شى الدول  القومية 
حيث ينطلق أنصار ھذا السيناريو من عقيدة تقول أن التنظيم الدولي شكله الحالي يتناقض مع مبدأ      

، �ن المنظمات الدولية تعني وجود ضمانات وقواعد تعلو فوق الدول ، وعلى الدول احترام ھذا أو  السيادة
بالتالي � مجال للقول بمبدأ السيادة ، �ن القول به في مجال الع+قات الدولية يعني تراجع أحكام القانون 

  .  )٣٠(الدولي ، وتخلف التنظيم الدولي 
ليست غاية من حد ذاتھا بل ھي وسيلة لتحقيق غاية وھي سعادة الرعايا  كما يذھب إلى أن الدولة      

ويترتب على ذلك نتيجة مھمة ھي أن معيار السيادة معيار خاطئ من . )٣١(الذين يقيمون على إقليمھا 
�نه يعطي السلطة اختصاصاً مطلقاً تظھر بموجبه على .الناحية القانونية في المجالين الداخلي والخارجي 

�نھا . لذا فھي فكرة تتعارض مع الفكر السليم للدولة ، أرادة � تخضع �ي أراده أخرى حتى القانون أنه 
  .  )٣٢(في جميع تصرفاتھا تخضع للقانون سواء أكان على الصعيد الداخلي أم الدولي 

ھا قد تؤدي وفي ھذا ا�طار يرى العديد من الباحثين أن السيادة أصبحت � معنى لھا في القانون �ن     
ويذھب جانب .... إلى عرقلة القانون الدولي العام بسبب التمسك بالفكرة الخاطئة وھي تمتع الدولة بالسيادة 

�نه قد أسيء استخدامه  . )٣٣( من الفقه إلى أن مبدأ السيادة شكل خطراً كبيرا على السلم وا�من الدوليين
لي تعد أداة بيد الدولة تعرقل أعمال أحكام القانون الدولي غ ا�ستبداد الداخلي والفوضى الدولية وبالتاليسو

ا�نساني خاصة في ضوء اعتراف القانون الدولي ا�نساني نفسه بھذه السيادة محت ما يسمى بمقتضيات 
كما  )٣٤(. ا�من والضرورة العسكرية خاصة في ظروف النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي 

�ن السيادة تعنى منح ، السيادة ھي فكرة خيالية تؤدي إلى استحالة منطقية  إلى أن) جورج سل ( يذھب 
من يتمتع بھا سلطات � حدود لھا ولكن مثل ھذه الحرية � وجود لھا في الواقع �نھا تجد دائما مقاومة من 

ع القانون الوسط الذي تعيش فيه الوحدة التي تدعي باًن لھا ھذه السيادة كما إن منطق السيادة يتعارض م
  ) .٣٥(والنظام الدولي الجديد �نه في مجتمع منظم � توجد سيادة إ� للقانون

ووفقا لھذا ا�تجاه فان نظريه السيادة لم تعد النظرية الراجحة في الفقه الدولي و� يعلم أن يكون أساسا      
لذلك جاءت . وتعرضاً ل+نتقاد لكونھا من أكثر نظريات القانون الدولي غموضاً وتناقضاً ، للقانون الدولي 

   )٣٦(. محاو�ت فقھية �ستبدالھا بغيرھا من النظريات 
ولكن ھذا ا�تجاه الفقھي لم يلق استجابة من الدول التي آثرت أن تتمسك بسيادتھا كما أن المنظمات الدولية 

ع+قة الدولة القومية بالنظام لذلك فان . ومنھا منظمة ا�مم المتحدة أكدت على مبدأ السيادة في ميثاقھا . 
العالمي ھي ع+قة نشر التبادل �ن الدولة استنفذت دورھا التاريخي في التبادل ا�جتماعي وا�قتصادي 

  .والقانوني 
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وفي الوضع الراھن ثمة عملية انسحاب وتنازل طوعي تجريھا الدولة لحساب رأس المال ممث+ بشكل  
والعولمة ھي الصيغة المتقدمة التي يتركز عليھا فھي الخطاب ، رئيسي بالشركات المتعددة الجنسية 
حول ضرورة انتقال كل شيء من اسر الدولة القومية إلى رحاب ، اليومي للشركات متعددة الجنسية 

ومن الو�ءات ل+قتصاديات الضيقة والثقافات المحلية المتعصبة إلى ا�سواق ، ا�نسانية الواسعة 
  .  )٣٧( د والثقافة ا�نسانية دون شرطالمفتوحة على ا�قتصا

لذا نستطيع القول إن النظام العالمي الجديد لديه ميل �ست+م السيادة الوطنية للدول عبر شركاته       
بمعنى أن حدود ، وان أھمية رأس المال تحل تدريجيا محل الدولة الوطنية ، العابرة للحدود والقوميات 
  .  )٣٨(لسوق الجديدة بل أصبح العالم كله سوقا لھا الدولة الوطنية لم تعد حدود ا

، وأيضاً بسبب بروز فاعلين جدد على المسرح الدولي باتوا ينافسون الدول في تدبير وظائفھا ا�ساسية 
كل ذلك أدى إلى بروز تيار ، أضف إلى ذلك الضعف الذي يعتري الدول التي توجد فيھا نزاعات داخلية 

وان ھذه الصيرورة ستقود إلى فقدان ، يات ستقود إلى افول الدولة وت+شيھا متشدد يقول أن ھذه العمل
  الدولة لجزء مھم من سلطاتھا 

( وباًلتالي الدولة القومية باتجاه                  ، ومن اpراء التي تقول بقرب ت+شي مبدأ السيادة         
البروفسور فيليب بوبيت وھو ) عالم السوق ( أو )  عالم المدينة(أو ) عالم ال+دولة (أو ) عالم ب+ حدود 

وعمل ، ريب من الرئيس ا�سبق لندون جونسون وكان ق، من النافذين في ا�دارات ا�مريكية الثقافية 
أن العالم يشھد حاليا و�دة ، وتولى رئاسة ھيئة ا�من الوطني في أدارة كلينتون ، مستشار للرئيس كارتر 

) الدولة السوق ( وفي كتابه ا�خير أطلق مصطلح . شيء جديد � ع+قة له بكل ا�نماط السابقة من الدولة 
ويقول يوبيت أن ھذا . لة بمواطنيھا أشبه بورقة المؤسسة التجارية بالمستھلكين حيث تكون ع+قة الدو

  .  )٣٩(الشيء سيواجه معارضة شديدة من جانب التقليديين الذين يتمسكون بمنھاجيه السيادة 
فالعوامل الكونية تؤثر بصورة متزايدة في القرارات المتخذة من قبل الحكومات وأنماط الھوية تصبح أكثر 

يدا باطراد مع تأكيد الناس لو�ءاتھم المحلية في الوقت ذاته يريدون المشاركة في قيم وأساليب الحياة تعق
  ). ٤٠( العالمية 
تقديره أن يقوم على فرضية خاطئة وھي أن الع+قة ، ومما يجعل الباحث � يميل إلى ھذا السيناريو         

، الواقع يقول غير ذلك تماما خاصة في دول المركز بين الدولة والشركة ھي ع+قة تضاد وتصادم فيھا 
، فالواقع يقول أن الع+قة بين الدولة والشركة العابرة للحدود والقوميات ھي ع+قة تحالفيه بين الجانبين 

  . بحيث ك+ منھا ينقذ ا�خر وقت الشدة  
يار أنظمة متسلطة دكتاتورية ويرى الباحث أن ما تشھده المناطق العربية في الوقت الحاضر من انھ        

دامت لعقود من الزمن استحدث سلطانھا وبطشھا في مبدأ السيادة المطلقة الذي سرعان ما ذاب واضمحل 
ھذا المبدأ أمام النظام الدولي بحلته الجديدة التي يشمل محاسبة ومساءلة الحكام والس+طين تحت شعارات 

لمصير والقانون الدولي ا�نساني لحماية المذاھب من الظلم وقوانين دولية لحماية ا�قليات وحق تقرير ا
وا�ضطھاد مما أدى إلى تقييد تلك ا�نظمة السياسية والقائمين عليھا في درء المخاطر الداخلية و التصدي 
للحركات الثورية  والراديكالية خاصة بعد التقدم الفني والتكنولوجي المستخدم في وسائل ا�ع+م التي تدار 

خ+ل ا�قمار الصناعية المتطورة المخترقة لحدود تلك الدولة الوطنية الكاشفة للحقائق التي تجري من 
على أقاليمھا رغما عن أرادتھا وموافقتھا  مما أدى إلى انھيار ھذه ا�نظمة كما ھي الحال في تونس 

من فھما في طريقھما إلى ومصر وا�نظمة ا�خرى المتمثلة بالنظام الشمولي القمعي القائم في ليبيا والي
  :وضمن ھذا السيناريو يتبين ان لدينا نوعين من السيناريوھات المختلفة  تتمثل في . ا�نھيار

  :ــ سيناريو التفكك :او- 
يتوقع من ھذا السيناريو أن الدول القومية لن تكون قادرة على مباشرة مظاھر سيادتھا على أقاليمھا بسبب 

ا إلى مئات من الدول القومية الصغيرة  تارة تحت دعوى التعبير عن ھويات تفككھا إلى عشرات أو ربم
وربما احتجاجا ، وتارة أخرى تحت دعوة توطيد صلة المواطنين بالسلطة ، من حقھا أن تعبر عن نفسھا 

وعلى الرغم من تزايد الحروب ا�ھلية والنزاعات ، على تحيز النظام الدولي الجديد لجماعات دون أخرى 
ف+بد أن قوى ، وھو يجعل حدوث ھذا السيناريو معتمداً فأن ثمة تحفظات أخرى ت+حقه  ، نفصالية ا�

  . )٤١(مضادة ستعمل على مواجھة ھذا السيناريو بسبب خطورته الشديدة 
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  :ــ  سيناريو الحكومة العالمية :ثانياً 
حيث تتنازل الدولة ، ة الوطنية يذھب ھذا السيناريو إلى أن ھناك تغييرا يحدث في مفھوم السياد       

حيث تغير العولمة طرح ، القومية عن سيادتھا لصالح حكومة عالمية منبثقة من نظام عالمي ديمقراطي 
  . فكرة الحكومة العالمية ليس باعتبارھا حدا بعيد المنال وإنما باعتبارھا عملية في طور التكوين 

ث التاريخي في طور مفھوم السيادة أصلھا أن مبدأ السيادة لذلك نخلص إلى عدة حقائق قائمة على البح     
إ� أن صورتھا وحقيقتھا والمسؤوليات التي تنھض بھا تتغير مع الزمن أو يعاد ، دائم مستقر � يتغير 

ولكن تعني إن السيادة قد تغير مفھومھا ، توزيعھا و� تعني التطورات الحادثة اpن نھاية مفھوم السيادة 
فقبل الثورة الفرنسية كانت السيادة ملكا ل�باطرة والملوك ثم انتزعھا الثوار ومنحوھا ، تطھيرھا وتم أعادة 

أما التطورات العالمية . وصاحب ذلك موجه عارمة من استغ+ل الشعوب واعتمادھا على نفسھا ،  للشعب 
والدولة وحدھا ولكن الحالية فقد أدت إلى تدويل السيادة وتوسيع نطاقھا بحيث لم تعد خاصة بالشعب 

  . يشارك فيھا المجتمع الدولي ممث+ في القوى المتحكم به 
فإنما ھو مبدأ نظري ويكاد يكون ، أما ما يشار أليه في الفقه القانوني عادة بمبدأ المساواة في السيادة       

من حيث طبيعتھا  ومؤدى ذلك أن السيادة ترتبط ارتباطا وثيقا. العمل في الغالب والواقع على غير ذلك 
أي إن القوة باختصار شرط من ، ومدى اتساع أو ضيق نطاق تطبيعھا بقدرات الدولة وإمكاناتھا الذاتية 

وھو ما يثير في النھاية قضية العدالة الدولية على كافة الصعد ، شروط ممارسة السيادة والحفاظ عليھا 
  . ا�مر الذي يثير جد� أخر يستحق نقاش منفصل  

  
  المطلب الثالث

  تحليل واقع السيادة و استشراف مستقبلھا في ظل تطورات القانون الدولي العام
بمعنى انه ) مجموعة القواعد القانونية التي تحكم الع+قات الدولية(القانون الدولي بأنه ) جوجنھايم (عرف 
  ). ٤٢(لقانون مما يشير الى سعت نطاق دائرة المخاطبين في ھـذا ا) ع+قات الدول (لم يقل 

لم يكن المشككون في بقاء واستمرار عنصر السيادة مع وجود القانون الدولي سواء �عتبارات قانونية او   
�عتبارات سياسية واجتماعية ھم كانوا الوحيدين الموجودين في الساحة ، بل كانت ھناك طائفة من العلماء 

في اعتبارھا عنصر � يمكن انكاره ، وان السيادة ھي  والفقھاء والباحثين الذين دافعوا بمرارة عن السيادة
حقيقة واقعه � من نسج خيال العلماء ، وأنھا تعرضت لمختلف عوامل التطور ، شأنھا في ذلك شأن باقي 

  .القيم القانونية 
بين وقال ھؤ�ء المدافعون ، بأّن اpراء المختلفة التي انتھت الى نتيجة سلبيه وھي عدم امكانية التعايش 

مبدأ السيادة والقانون الدولي كقانون متمتع بالعلو والسمو في المجتمع البشري ومرد ذلك ھو ان ھؤ�ء 
الناس خصوم السيادة قد نظروا نظرة ضيقة الى المسالة � تتجاوز معالجتھا من زاوية ا�ط+قية 

ي السيادة الحتمي وزوالھا في وال+مسؤولية ؛ ويكون طبيعياً في حالة أقرار ھاتين الصفتين للسيادة ، نف
  .ظل التنظيم الدولي المستند الى القانون الدولي 

من الم+حظ ان السيادة قد فقدت بعضاً من طابعھا السلطاني نتيجة تأثرھا بالع+قات الدولية المعاصرة     
تحقيق  واح+ل ھدف جديد سام له يتلخص في.التي ادت الى احداث تغيرات اساسية في مفھوم السيادة 

الخير لعموم المجتمع البشري ،ليحل محل القديم منه القائم على القھر وا�مر ، وتبع ذلك تغييراً في 
  .التطبيق والممارسة ايضاً 

يضاف الى ذلك ، عدم امكانية تصور وجود السيادة في الوقت الحاضر وفق المفھوم الك+سيكي      
ھما ، ان تكون دوله منعزلة ، وھذا غير ممكن في الواقع  المستند الى السلطان المطلق ، ا� في حالتين

  . الحالي أو حتى المستقبلي او وجود دولة عالمية ، وھي غير متحققة حاليا وغير قريبة التحقق 
حينما تزعم ان الدولة ھي منبع قواعد القانون الوحيدة والقانون يستمد قوته ا�لزامية من سلطة الدولة ،     

لذا تصبح الدولة او سيادة الدولة وسلطانھا فوق اي قانون او قاعدة قانونية ، من ھنا  ايضا تأتي صعوبة 
تنظم وتحدد فكرة السيادة لترقى بمفھوم  تحديد واقع السيادة ، لذا يستوجب إيجاد قواعد قانونية دولية

  .السيادة الى مستوى القاعدة الدولية وعند ذاك يختفي ا�خت+ف بين السيادة وقواعد القانون الدولي 
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اعتبر الكثيرون من فقھاء القانون الدولي ان فكرة السيادة والتمسك بھا تسبب العديد من العوائق  في     
وھم . القانون الدولي ايضا ، لذلك شغلت ھذه الفكرة بالھم و اقلقتھم كثيرا طريق تطور المجتمع الدولي و

لفكرة ) دوجي  و كلسن ( من ھنا جاء رفض كل من الفقھاء . بدورھم أعاروا لھا الكثير من ا�ھتمام 
  . السيادة من ا�ساس كونھا تتعارض مه يذھبون اليه 

لقد كانت فكرة السيادة وع+قتھا بالقانون " ابه السيادة يقول ا�ستاذ المحامي عبد الھادي عباس في كت   
الدولي من ابرز الموضوعات التي جال فيھا رجال الفكر والسياسة ، وكانت ھذه اكثر الموضوعات جد� 

  ). ٤٣" (لتعارض ا�راء وتناقضھا 
ھا المطلق � يمكن الى الوحدة القانونية في إع+نه ان السيادة بمضمون) جورج سل ( واستند الع+مة      

ويترتب . استيعابھا ا� مع المجتمع الدولي ن وان فانون الشعوب ھو الوحيد الذي يملك تحديد الص+حية 
  :، و على النحو ا�تي ) ٤٤( على ھذا بعض الحقائق التي يمكن ا�شارة اليھا

الدولي الممثل بھيئة  تتحقق للدولة سيادتھا من خ+ل ع+قتھا بأعضاء الجماعة الدولية اي المجتمع -١
اعتبارية مستقلة عن أشخاص الدول ، لذلك � يعتد باي نظرية قانونية تقوم بتحديد السيادة بمعزل عن 

 .الجماعة الدولية 
بسبب تضارب المصالح بين الدول وتناقض القيم بين ا�مم �بد من استبعاد السيادة المطلقة ،وبالتالي  -٢

شتھون وفق ھواھم ومشيئتھم ، لما يترتب على ذلك من مشاكل دولية عدم قدرة الدول للتصرف كما ي
 . لذ فقانون الشعوب او القانون الدولي ھو الذي يتمتع بص+حية تحديد سيادة الدول . كبيرة 

تتصف سيادة الدولة في ھذه الحالة بكونھا نسبية او محدودة او مقيدة اقتضتھا ضرورات المحافظة  -٣
عالميين، وھي في ذات الوقت سيادة قانونية ، لكونھا منظمة ومقررة بقواعد قانونية على ا�من والسلم ال
 .معترف بھا مقدما 

ان مبدأ السيادة بصيغته المطلقة � يتعايش مع القانون الدولي ، بان السيادة المطلقة تعني عدم الخضوع  -٤
 .للقانون 

وفي ھذا يقول ا�ستاذ الدكتور عبد . القانون الدولي ھناك رأي فقھي يتمسك بغلبة القانون الداخلي على      
يدعي انصار ھذا الراي بان قانون الشعوب مدين بوجودة لقرارات فردية تتخذھا (( الحسين القطيفي 

وينتج من ذلك بان قانون الشعوب �وجود له ا� ضمن الحدود التي يروق للدولة ان . الدولة بملء حريتھا 
ا المذھب انه يقضي على وحدة قانون الشعوب وحتى على وجودة كقانون ملزم ويؤخذ على ھذ. ترسمھا 

)((٤٥     .( 
باسلوب  مبتكر على معايير نظرية وتطبيقية ليثبت ان ما يطلق عليھا سيادة ) �نسينك(واعتمد ا�ستاذ  

ل شي دون ان قدرة ، قوة ،الدولة في عم: بانھا (( الدول ھو ليس ا� صناعة لفظية ، اذ يعرف السيادة 
تكون مسوؤلة امام اي سيد عالمي ممثل بمجموعة اشخاص تتمتمع بقوة مادية كاملة �تخاذ ا�جراءات 
الرادعة في حال خرق القوانين والقواعد الدوليه المرعي اجراءھا لھذا فان السيادة بھذا المفھوم ھي خيال 

استغ+لھا تجاه باقي الدول والمجموعه الدولية ووھم يكذبه الواقع الدولي ، و�ن اي دولة � تتمتع واقعا ب
)((٤٦.(  

بل لم تقتصر اعتبارات الفقھاء على الجانب القانوني في حيلولة السيادة دون تطور القانون الدولي ،       
ان ھناك اعتبارات سياسية واجتماعية ايضا تحول دون تطور القانون الدولي ذھب عدد من الفقھاء الى 

ومنھم من يرى ان السيادة قد تؤدي الى الفوضى الدولية وتحول دون  ،ة بوجود السيادة والقواعد الدولي
  .تطور المنظمة الدولية وفيھا يصعب التوفيق بين سيادة الدولة وفكرة الس+م 

و جدير بالذكر ھنا ، انه مما � يمكن انكاره ھو اننا ما نزال في مرحلة من الع+قات الدولية تلعب فيھا 
في مجال ع+قاتھا  ا تلتزم برضاھامالدول دورا ھاما ، و لعل من اولى مستتبعات ذلك ؛ ان الدول انسيادة 

  .  بمحيطھا الدولي بكل ابعاده و متغيراته
صحيح ان القانون الدولي كأي قانون اخر ھو وليد الحاجة ا�جتماعية ، و لكن ھذا الحاجة التي ھي دافع 

حتاج الى رضا الدول حتى تتحول المبادئ الى قواعد قانونية ملزمة ، و �يجاد مبادئ سلوك معينة انما ت
عليه فان اساس القانون الدولي في المرحلة الحاضرة ھو رضا الدول الصريح او الضمني بالخضوع 

  ٤٧. �حكامه 
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دة ، و من كل ما تقدم ، نخلص الى ان كافة السيناريوھات المتقدم ذكرھا ؛ و من خ+ل الواقع الفعلي للسيا
في ظل تحديات القانون الدولي المعاصر ، انما تميز الدولة عن غيرھا ، مما يوضح ان السيادة الطلقة � 
يمكن ا�خذ بھا كمعيار للدولة ، و ان ھذه الفكرة اصبحت نسبية في طريقھا الى التحول التدريجي نحو 

  .لدوليين فكرة ا�ختصاصات تحت تأثير التيارات الحديثة في الفقه و القضاء ا
و � تزال تھاجمھا ، فان  و على الرغم من بروز تلك التيارات الحديثة التي ھاجمت فكرة السيادة ،

  . أساسيةا�تفاقيات الدولية العالمية و ا�قليمية ، � تزال تجعل من احترام السيادة الوطنية قاعدة 
  

  الخاتمة
في مفھوم السيادة  أثرتالمتغيرات التي رافقت النظام الدولي الجديد قد  أن إلىصت ھذه الدراسة خل     

تلك المتغيرات  أثارتحيث ، تطبيقه في المجالين الداخلي والخارجي على حد سواء ونطاق الوطنية 
وكان لتلك التحديات ،  ا�نماطمختلفة على تلك  بأشكالنفسھا  فرضتالدول و أنماطتحديات طالت كل 

في مفھوم  تأثيرھارصدھا وتحليل مدى  إلىبدورھا الحاجة  أثارتلداخلية والخارجية التي ومصادرھا ا
   .السيادة
ھناك ع+قة ضرورية بين المتغيرات التي رافقت النظام الدولي وتقلص  أنوبشكل عام يمكن القول        

سيادة الدولة ومتغيرات النظام الدولي والتغير في  تأثيرالسيادة الوطنية وان ھناك ع+قة طردية بين 
  . مضمون الوظائف التي تقوم بھا الدولة 

التي يقوم عليھا  ا�ساسيةفالقاعدة ، الخارجية  أبعادھافقد اتخذت عملية تدويل السيادة منحى توسع       
وضع  إلى أدتمعينة اتسمت بصورة  إ� أنھا، المجتمع الدولي ھي ا�عتراف المتبادل بين دول لھا سيادة 

في النظام  إضراب أحداثجراء تلك الحقوق تسبب يأ�  وأھمھا، شروط لممارسة الدولة حقوق السيادة 
السلطات المخولة له متجاوزا  ا�منمارس مجلس ، العالمي وفي كثير من الحا�ت التي حدث فيھا ذلك 

  . الحقوق التقليدية للسيادة 
ا�تجاه نحو تقليص دور السيادة الوطنية في نطاق الع+قات الدولية  إن إلىلدراسة وتخلص ا         

ويعزى ذلك إلى أن العديد من . خ+ل المستقبل المنظور  ا�قلوالتزايد على  �طراءأالمتبادلة سيأخذ 
جديد في وضعه التطورات التي سلفت ا�شارة أليھا أ� تزال فعاله ومؤثره في تشكيل بنية النظام الدولي ال

  .الراھن 
ولكن من جھة أخرى أن التسليم با�ستنتاج السابق ينبغي أ� يفھم منه إن مبدأ السيادة الوطنية وفكرة       

  . الدولة القومية من أساسھا في سبيله إلى ا�ختفاء 
المتغيرات الدولية  فالسيادة الوطنية ستظل باقية ما بقت الدولة القومية ذاتھا وان أقصى ما يمكن لھذه      

المعاصرة أن تفعله ھو إن تنال  من طبيعة الوظائف أو ا�دوار التي تضطلع بھا الدولة بالمقارنة بما كان 
  . عليه في ظل النظام الدولي التقليدي 

ومادامت الدولة باقية فستبقى معھا رموزھا ا�ساسية ومنھا مبدأ السيادة ولكن بعد تطويقه بما  يناسب 
  . والظروف الدولية المستحدثة  ا�وضاع

  
                                              

  المصادر
  
شر وا�ع+ن ، مكتبة التفسير للن. يل مظاھر السيادة ودوره في حفظ السلم وا�من الدوليين ودصالح ، ت إبراھيم محمد -١ 

 . ٢٠٠٩،  ١أربيل ،ط
الراھنة ومفھوم السيادة الوطنية ، سلسلة بحوث سياسية ، مركز البحوث والدراسات احمد الرشيدي ، التطورات الدولية  -٢

 .١٩٩٤،سنة  ٨٥السياسية ، جامعة القاھرة ،عدد
بين ا�رھاب والدفاع الشرعي ، المجلة العربية لحقوق حقوق ا�نسان مدني ، التدخل وا�من الدوليين، امين مكي  -٣

 . ١٠،٢٠٠٣ا�نسان ، عدد 
 . ١٩٩٥،المركز الثقافي العربي ، بيروت غليون ،نظام الطائفية من الدولة إلى القبيلة ،  برھان -٤
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،مارس ١٨ليب ا�حمر ، العدد جيرانيكو نجيكو ، تنفيذ القانون الدولي ا�نساني ومبدأ السيادة الدولية المجلة الدولية للص -٥
١٩٩١. 

الدراسات  –يادة الدولة في الشرق ا�وسط ، جامعة ا�زھر ، غزة حسن رزاق سلمان عبدو ، النظام العالمي ومستقبل س -٦
 . ٢٠١٠ة اpداب ،رسالة الماجستير العليا ، كلي

حسين معلوم ، المناخ العالمي الجديد و ا�ھتزاز في حواجز الدولة ، إشكاليات وتداعيات ، دار ناشري للنشر  -٧ 
 .٢٠٠٥ا�لكتروني ، 

 .   ١٩٧٣لبنان، مكتبة بيروت ، عام ، انون الدولي الحكمت شبر ، الوجيز في الق -٨ 
  .٢٠٠٧ ١م الدولي الجديد ،   بيروت ، طخليل حسين ، قضايا دولية معاصرة ، دراسة موضوعات في النظا 
 .١٩٨٩،ا�سكندرية ، نشأت المعارف ، النظرية العامة للقانون :سمير عبد السيد تناغو -٩ 

تشرين ٣١، عدد  دولي ، مجلة السياسة الدولية الدولية والتطورات الراھنة في النظام الصادق محروس ، المنظمات  -١٠
 .١٩٩٥،ا�ول
 .  ٢٠/٤/٢٠٠٨صالح الخريبي ،النظام العالمي الجديد ، دار الخليج ،عدد ا�حد  -١١

قية ، الجامعة المستنصرية عامر محمد محمود السعدي ، السيادة وموقف ا�مم المتحدة منھا ، دراسة في القضية العرا -١٢ 
 .  ٢٠٠٢، كلية العلوم السياسية ، رسالة دكتوراه 

 .٢٠٠٨) ٢٥(عبد ا�له بلقزيز ،الدولة كأعظم اختراع أنساني في التاريخ ، جمعية ا�تحاد ا�ماراتي عدد  -١٣
،مركز دراسات الوحدة العربية ،سلسلة  لتفكير ا�قتصادي مقارب في ا.، العولمة  مجموعة باحثين  عبد ا�مير السعد -١٤

 .٢٠٠٤،بيروت ١ط) ٣٨(ستقبل العربي كتب الم
 .١٩٦٨عبد العزيز محمد سرحان ، ا�صول العامة للمنظمات الدولية ، دار النھضة العربية ، القاھرة ،  -١٥
  . ٢٠٠٣ ا�رھاب وعدم المشروعية في الع+قات الدولية ، الرباط ،عبد الواحد الناصر-١٦
، منشورات جريدة الزمن ، الرباط  ٢عبد الواحد الناصر ، حرب كوسوفو الوجه ا�خر للعولمة ، كتاب الحبيب ، العدد -١٧
،١٩٩٩.  

   ١٩٩٤، ١نشر والتوزيع ، دمشق ، طعبد الھادي عباس،السيادة ، دار الحصاد لل-١٨
، السيادة في ضوء  عثمان علي ميرانيك. ١٩٨٧عدنان نعمة ،السيادة في ظل التنظيم الدولي المعاصر ،بيروت ، -١٩

    .٢٠٠٩،  ١اربيل،ط)٢٠٠٣-١٩٩١(القانون الدولي المعاصر ،دراسة السيادة العراقية
 ٢٠٠٨ ،٧ط، المكتبة القانونية بغداد ، طية ، القانون الدولي العام عصام الع -٢٠
الواقع النظري والعلمي مقارنا بالشريعة حصانات وا�متيازات الدبلوماسية في ، سلطات ا�من وال الم+ح  فادي -٢١

  .١٩٩٣ا�س+مية ، دار المطبوعات الجامعية ، ا�سكندرية ،
كينشي اوھماي ، نھاية الدولة القومية ، مجموعة باحثين ، بعنوان العولمة الطوفان أم ا�نقاذ ؟ الجوانب الثقافية  -٢٢

بيروت ١ط.عربية للترجمة ، مركز دراسات الوحدة العربية والسياسية وا�قتصادية ،ترجمة فاضل مبتكر، المنظمة ال
٢٠٠٦  .  
 .  ١١،٢٠٠٥منشأة المعارف ا�سكندرية ط٢٠٠٥،  النظم السياسية والقانون الدستوري،ماجد راغب الحلو  -٢٣
بيروت ،  مركز دراسات الوحدة العربيةمحمد بوبوش ، اثر التحو�ت الدولية الراھنة على مفھوم السيادة الوطنية ، -٢٤

٢٠٠٦ .  
  .٢٠٠٠،الرباط ١٨ ، سلسلة المعرفة للجميع عدد ،المجتمع الدولي وحق التدخل   ينيحسمحمد تاج الدين ال -٢٥
  .محمد سامي عبد الحميد ،اصول القانون الدولي العام ،مؤسسة الشباب الجامعية ، ا�سكندرية  -٢٦
 . ١٩٨٦وعات الجامعية ،ا�سكندرية ،محمد سعيد الدقاق ، التنظيم الدولي ، دار المطب -٢٧
   محمد صاحب عبد الحميد ، أحوال القانون الدولي العام -٢٨
محمد طلعت الغنيمي ، الوسيط في قانون الدولي العام ، قانون ا�مم في وقت الس+م ، منشأة المعارف ، ا�سكندرية  -٢٩

١٩٧١.  
     ١٩٦٧دار النھضة العربية ، القاھرة محمد حافظ غانم ، مذكرات في القانون الدولي ، -٣٠
تدخل ا�مم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ، القاھرة ، دار ، زيدان قاسم  سعد عبد الرحمن م -٣١

 .٢٠٠٣الجامعة الجديدة للنشر ، 
 . ٢٠٠٦الوحدة العربية ، بيروت ت محمد يونس ، أثر التحو�ت الدولية الراھنة على السيادة الوطنية ، مركز دراسا -٣٢
ة وللعربية من حملة نابليون إلى جنفين سعد ،في تعقيب على دراسة ج+ل أمين ، العولمة والدولة والتنمية ا -٣٣

  .١٩٩٩ ،بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية ،)  ١٩٩٨ - ١٧٩٨(ا�وروغواي 
                                                           

) ا�على(ومعناه ) Superanas(مشتقة من ا�صل ال+تيني)Souverainete(السيادة لفظة مترجمة عن كلمة فرنسية - ١
وكلمة السيادة في اللغة العربية تعني رفعة المكانة أو المنزلة ، وتدل على ) . السلطة العليا ( لذا يطلق البعض على السيادة 

حسين . ، واصل السيد من ساد يسود سيادة المقدم على قومه جاھاً أو غلبة أو امرأ ، ويقال ف+ناً سيد قومه والجمع ساده 
معلوم ، المناخ العالمي الجديد وا�ھتزاز في حواجز الدولة اشكالية وتداعيات ، دار ناشري للنشر ا�لكتروني 

 .٦،ص٢٠٠٥،
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 عامرمحمد محمود السعدي ،السياده وموقف ا�مم المتحدة منھا ،دراسة في القضية العراقية ،اطروحة دكتوراه مقدمه- ٢
  .٧،ص٢٠٠٢كلية العلوم السياسية الجامعة المستنصرية ،

ابراھيم محمد صالح ،تدويل مظاھر السيادة ودوره في حفظ السلم وا�من الدولتين ،مكتبة التفسير للنشر وا�ع+ن -  ٣
  .١٠٣- ١٠٢،ص١،٢٠٠٩،اربيل ،ط

  .١٠٣-١٠٢،ص٧أشار اليه عصام العطيه ، القانون الدولي العام ،بغداد ،ط - ٤
سعد عبد الرحمن زيدان قاسم ، تدخل ا�مم المتحدة في النزاعات غير ذات الطابع الدولي ، دار الجامعية للنشر ،  -  ٥

  .٩٤،ص٢٠٠٣ا�سكندرية ، 
محمد طلعت الغنيمي ، الوسيط في القانون الس+م ،القانون الدولي العام ، قانون ا�مم في . ينظر ذلك و مزيد ايضا د -  ٦

  .٣١٧،ص١٩٧١شأة المعارف ، ا�سكندرية ،وقت الس+م ، من
  . ١٥٤، ص١٩٦٧محمد حافظ غانم ، مبادئ القانون الدولي العام  ، مطبعة النھضة العربية ، القاھرة ، - ٧
  .  ١٩٨،ص١٩٩٥،المركز الثفافي العربي ، بيروت ، ةمن الدولة الى القبلي ةبرھان غليون ، نظام الطائفي -٨
 ٢٠٠٠،الرباط ،١٨للجميع ،عدد ةالمعرف ، المجتمع الدولي حق التدخل منشورات ،سلسلة تاج الدين الحسيني محمد -٩

  . ١٣٨- ١٣٧،ص
  .٦٢،ص١١ماجد راغب الحلو ، النظم السياسية والقانون الدستوري ، منشأة المعارف ، ا�سكندرية ،ط -  ١٠
 ٢٠٠٦، بيروت ،  ةالعربي ة، مركز دراسات الوحد ةالوطني ةعلى السياد نةالراھ ةمحمد يونس ، اثر التحو�ت الدولي -  ١١
  .١٧،ص
( ،عدد تشرين ا�ول ٣١،السنه  ةالدولية ، مجلة السياس ةوالتطورات الراھن ةصادق محروس ، المنظمات الدولي -  ١٢

  .١٧،ص ١٩٩٥) اكتوبر
 . ١٧صادق محروس ، المصدر السابق ، ص - ١٣
، بيروت ،  ةالعربية ، مركز دراسات الوحدة الوطني ةعلى مفھوم السياد ةالراھن ةمحمد بو بوش ، اثر التحو�ت الدولي - ١٤
  .١٢٦ص
  .١٦١محمد تاج الدين الحسيني ، المصدر السابق ، ص - ١٥
، منشورات جريدة الزمن ،الرباط ٢عبد الواحد الناصر ،حرب كوسوفو الوجه ا�خر للعولمة ،كتاب الحبيب ،عدد -  ١٦
  .٩٢-٩١،ص  ١٩٩٩،

لحقوق  ةالعربي ةين مكي مدني ، التدخل وا�من الدوليين حقوق ا�نسان بين ا�رھاب والدفاع الشرعي ، المجلام -   ١٧
  .١١٤-١١٣، ص ٢٠٠٣،المعھد العربي ل+نسان ، تونس  ١٠ا�نسان عدد

  .١٣٧محمد بو بوش ، المصدر السابق ،ص- ١٨
  .٤٨المصدر السابق ، : عبدالواحد الناصر ١٩
 ١دار المنھل اللبناني ، بيروت ط) دراسة موضوعات في النظام الدولي الجديد ( ضايا دولية معاصرة خليل حسين ، ق -  ٢٠
  .٢٢١،ص٢٠٠٧،

  .٥٥،ص ٢محمد سامي عبد الحميد ، اصول القانون الدولي  العام ،مؤسسة الشباب الجامعية ، ا�سكندرية ،ط - ٢١
في الواقع ٮالنظري والعلمي مقارناً بالشريعة (الدبلوماسية فادي الم+ح ، سلطات ا�من والحصانات وا�متيازات  -  ٢٢

  . ٥٢،ص١٩٩٣، دار المطبوعات الجامعية ،) ا�س+مية 
  .٢٢١خليل حسين ، المصدر السابق ،ص- ٢٣
) فبراير(شباط  عبد ا�له بلقزيز ،الدولة كاعظم اختراع انساني في التاريخ ، جمعية ا�تحاد ا�ماراتي ،عدد ٢٤

  .٢٥،ص٢٠٠٨
 .١٨عبد ا�له بلقزيز ، المصدر السابق ،ص - ٢٥
ومفھوم السيادة الوطنية ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، جامعة  ةاحمد الرشيدي ، التطورات الدولية الراھن -٢٦

  . ٢٢،ص٨٥،١٩٩٤القاھره ،عدد
ملة نابليون الى جولة نفين سعد ، في تعقيب على دراسة ج+ل امين  العولمة والدولة والتنمية العربية من ح - ٢٧

  .١٨٥، ص ١٩٩٩،مركز دراسات الوحدة العربية ، بيروت ،)١٩٩٨ – ١٧٩٨(ا�وراغواي 
  .١٨٦المصدر نفسه ، ص - ٢٨
  .٤٥خليل حسين ، المصدر السابق ، ص - ٢٩
لجامعة مسعد عبد الرحمن زيدان قاسم ،تدخل ا�مم المتحدة في النزاعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي ،دار ا -  ٣٠

  .٤٩٤،ص ٢٠٠٣الجديدة للنشر ، القاھرة ،
  . ١٣٠، ص ١٩٨٩سمير عبد السيد تناغو ، النظرية العامة للقانون  ، نشأة المعارف ، ا�سكندرية ،  -  ٣١
  .٩٨-٩٧، ص ١٩٧٣محمد حافظ غانم ، مذكرات في القانون الدولي ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، - ٣٢
  .٢٣٢، ص١٩٧٣ي القانون الدولي العام ، مكتبة بيروت ، لبنان ، حكمت شبر ، الوجيز ف - ٣٣
 ١٨جيرانيكو نجيكو ، تنفيذ القانون الدولي ا�نساني ومبدأ السيادة للدولة ، المجلة الدولية للصليب ا�حمر ، العدد -  ٣٤

  .١٢١، ص ١٩٩١،مارس 
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اربيل )٢٠٠٣- ١٩٩١(راسة السيادة العراقية عثمان علي ميرانيك ، السيادة في ضوء القانون الدولي المعاصر ، د - ٣٥
  .٨٧،ص١،٢٠٠٩،ط
  . ٢١، ص ١٩٨٦محمد سعيد الدقاق ، التنظيم الدولي ، دار المطبوعات الجامعية ، ا�سكندرية ،  -  ٣٦
دراسات  عبد ا�مير السعد  و مجموعة باحثين ، العولمة مقاربة في التفكير ا�قتصادي والنظام الدولي الجديد ، مركز-  ٣٧

  . ١٠٨-٧٩، ص ٢٠٠٤،  ١، بيروت ، ط) ٣٨(الوحدة العربية ، سلسلة كتي المستقبل العربي 
حسن رزاق سلمان عبدو ، النظام العالمي ومستقبل سيادة الدولة في الشرق ا�وسط ، رسالة ماجستير ، كلية ا�داب ،  - ٣٨

  .١٥٧، ص ٢٠١٠جامعة ا�زھر ، غزة ، 
  . ٢٠/٤/٢٠٠٨العالمي الجديد ، دار الخليج ، عدد ا�حد  صالح الخريبي ، النظام - ٣٩
كينشي اوھماي ومجموعة باحثين  ، نھاية الدولة القومية بعنوان العولمة الطوفان ام ا�نقاذ ؟الجوانب الثقافية  - ٤٠

 ١، بيروت،طوالسياسية وا�قتصادية ، ترجمة فاضل مبتكر ،المنظمة العربية للترجمة ،  مركز دراسات الوحدة العربية
  .  ٣٨٨-٣٥٦،ص ٢٠٠٦،

  .٧خليل حسين ، المصدر السابق ،ص - ٤١
 ١٩٦٨ورد ذكره لدى عبد العزيز محمد سرحان ، ا�صول العامة للمنظمات الدولية ، دار النھضة العربية ، القاھرة ، -٤٢
 . ١٨٧،ص
 .٦٩ص، ١٩٩٤، ١عبد الھادي عباس ، السيادة ، دار الحصاد للنشر والتوزيع ، دمشق ،ط- ٤٣
 .٩٧،ص١٩٨٧عدنان نعمة ، السيادة في ضوء التنظيم الدولي المعاصر ،بيروت ، - ٤٤
 .٤٩٨عدنان نعمة ، المصدر السابق ،ص- ٤٥
 . ٥٠٢المصدر نفسه ، ص -٤٦
 .٦٨المصدر السابق ، ص : عصام العطية . د.  ٤٧


