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 االهداء
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 الى نبً الرحمة ونور العالمٌن ... سٌدنا محمد )صلى هللا علٌه وسلم ( 

 الى من كلله هللا بالهٌبة والوقار.........الى من علمنً العطاء من دون انتظار

 الى من احمل اسمه بكل افتخار ....... والدي العزٌز 

 ة الحٌاة الودود الى معنى الحب معنى الحنان والتفانً ... الى بسم

 الى ... من كان دعابها سر نجاحً وحنانها بلسم جروحً ... امً الحبٌبة 

 الى من هم اقرب من روحً ... 

 الى من شاركنً حضن االم وبهم استمد عزتً واصراري ... اخوتً واخواتً

الى من رسم االبتسامة على خدي ودخل السعادة الى قلبً ... زوجً الؽالً  

     ً ٌد العون الى من قدم الً النصٌحة دون ان اطلب منهم ذلك   الى من مد ل

                                                        اساتذتً االفاضل ........

الى من تذوقت معهم اجمل اللحظات . الى من سأفتقدهم واتمنى ان ٌفتقدونً 

 السٌاسٌة. ... الى من جعلهم هللا اخوة ... طالب قسم العلوم
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 مقدمة

من اولوٌات مفهوم السٌادة هو جوهر البناء التقلٌدي فً العالقات الدولٌة اذ بعد مبدا السٌادة 

المبادئ المسلم بها من المجتمع الدولً واالساس الذي تمارس علٌه الدول عالقاتها فً ظل 

القانون الدولً والوظٌفة االولى للقانون الدولً هً المحافظة على سٌادة جمٌع الدول واحترامها 

ولٌة على الساحة الد المستجداتبمحض ارادتها وجاءت  التزام اال أليوعدم خضوع الدول 

التً ٌقوم علٌها القانون الدولً فً مقابل  المبادئلتؽٌر مفهوم السٌادة واعادة النظر فً اهم 

المستقلة فً عالقتها الدولٌة التً تقوم على روابط مصلحٌة  بسٌادتهاحرص الدول على التمسك 

 اكثر منها قانونٌة . 

  

 اهمٌة البحث : -8

المفهوم وتطوراته المعاصر تشؽل  أصٌلتتتبع اهمٌة البحث الموضوع السٌادة بٌن 

مفردة السٌادة حٌز واسعا من مساحات البحث والنفاش والجدل فً اوساط النخب القانونٌة 

والتحوالت الكبرى التً والسٌاسٌة والفكرٌة والثقافٌة فً شتى بقاع العالم ارتباطا بالمتؽٌرات 

روز مفاهٌم ومفردات جدٌدة من اجتاحت البشرٌة خالل العقدٌن الماضٌٌن بحٌث اقضت الى ب

 قبل النظام العالمً الجدٌد .

 

 فرضٌة البحث :  -7

"ان مفهوم السٌادة من المفاهٌم الثابتة المتؽٌرة ، فهً ثابتة للداللة على الدولة وقٌمتها 

فً المجتمع الدولً ، وهً متؽٌرة لما حدث فً عالم الٌوم من تطورات اسهمت فً احداث خلل 

 مفهوم"للدأ مبك

 

 اشكالٌة البحث : -4

نجب على المجموعة من االسبلة المطروحة  فأننامن خالل المحاور التً تم تقسٌم البحث بها 

 :من خالل اشكالٌة البحث 

 السٌادة ؟ ما مفهوم -

 ما مفهوم العولمة والسٌادة ؟ -

 كٌؾ ٌمكن ان تكون نظرٌة نهاٌة التارٌخ ؟ -

 ما هً نظرٌة سٌادة االمة ؟ -
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 منهجٌة البحث : -3

هج هو القاعدة االساسٌة لكل البحوث العلمٌة ونظرا لطبٌعة الموضوع تم اعتماده منباعتبار ال

 التالٌة : جالمناه

المنهج التارٌخً : وهو المنهج الذي ٌقدم تصوره للظروؾ والمحٌط الذي ٌكم فً مٌالد  -

 الظواهر او اندثارها .

نا فً هذه الدراسة على المنهج الوصفً التحلٌلً النها المنهج الوصفً التحلٌلً : اعتمد -

والسٌكو االكثر شٌوعا واستخداما ومالبمة فً دراسة القضاٌا والظواهر ذات البعد االنسانً 

 لوجً لصعوبة اخضاعها للتجربة .

 البحث :  هٌكلٌة -1

 :تقسٌم هٌكلٌة البحث الى عدد من المباحث والمطالب التً دارت فً بحثً 

مفهوم السٌادة وتعرٌفه . وٌنقسم الى مطلبٌن المطلب االول تعرٌؾ  تأهٌلالمبحث االول : 

مفهوم السٌادة . اما المبحث الثانً تطور مفهوم السٌادة . وٌنقسم  تأصٌلالسٌادة . المطلب الثانً 

سٌاسٌة الى مطلبٌن المطلب االول العولمة والسٌادة . المطلب الثانً السٌادة فً ظل النظرٌات ال

 المعاصرة .
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 صيل مفهوم السيادة وتعريفهأت : المبحث االول

 المطلب االول

 تعرٌؾ السٌادة :

 ادة بانتطشق انى انًعُى انهغٕي ٔاالصطالحً نكهًت انسٍادة :ٔتكٌٕ تعشٌف انسٍ

 بًعُى : -دةسا –انفعم  يٍ نغت : اٌ كهًت انسٍادة فً انهغت انعشبٍت ًْ  -1

 .ششف ٔيجذ -ذٔة ٕداد ٔسسٍادة ٔسذٔد أ س –: ٌسٕد  ساد -

 .سادة : غهبت عُذ انًغانبت فً ششف َٔحٕ فٕٓ سائذ جًع سادة ٔجًع ساداث  -

: رٔ انسٍادة ٔكهًت انسٍادة فً انهغت انعشبٍت تعًُ بصفت عايت سفعت  انسٍادة نمب ششف جًع اسٍاد ٔسادة ٔسٍائذ   -

 ٔ ٌمال فالٌ سٍذ لٕيّ ٔانجًع سادة .انًكاَت ٔانًُضنت ٔتذل عهى انًمذو عهى لٕيّ جاْا أ غهبت أ ايشا ا

-يشتمت يٍ االصم انالتًٍُ  souveraineteاصطالح لإًََ يتشجى عٍ كهًت فشَسٍت اصطالحا : اٌ كهًت انسٍادة  -2

superanus –  هطت انعهٍا . ٔلذ عشفٓا انفٍهسٕفً انفشَسً جاٌ نزا ٌُطهك انبعض عهى انسٍادة انس –ٔيعُاِ االعهى

سهطت انذٔنت انعهٍا انًطهمت ٔاالبذٌت ٔانحاصيت ٔانذائًت انتً ٌخضع نٓا جًٍع االفشاد سضاء أ كشْا . ايا ٕداٌ انسٍادة ب

مذ االجتًاعً ًْٔ اسادة االغهبٍت  ٔانمإٌَ ْٕ أِ انعانسٍادة عُذ جٌٕ جان سٔسٕ ًْ اسادة عايت نهًجتًع انزي اَش

انتعبٍش عٍ ْزا االسادة انعايت .
(1)

ايا  –ضشٔسة اَساٍَت يٍ يصذس انًٓ  –لع فًٓ يٍ يبذا طبٍعً ايا انسٍادة كٕا 

"تحذٌذْا  فً ًَظ يعٍٍ يٍ انسهطت ٔانحكى فٍتعهك بانحشٌت االَساٍَت " ٌٔصب ٌٕداٌ يطٕال حٕل يفٕٓو انسٍادة ْزا 

اٌا " ايا يٍ غٍش يٕافمت انشعانزي ْٕ يحٕس نكم بُائّ . ٔانسٍادة فً عشفّ ًْ انسهطت انًطهمت فً ٔضع انمإٌَ " 

    تتبع  انتً  انكالسٍكٍت  طابع ٔعهٍٓا  االيبشاطٕسي  نهجالل  انضياٍَت بانفكشة   ٍشاث انتً ٌعطٍٓا نٓا فًٓ حافهتفسانت

____________________________________________________________________________________________ 

 –جامعة ابو بكر بلقاٌر  –الجزابر  –حاله الدول العربٌة رسالة ماجستٌر  –اشكالٌة السٌادة والتدخل االنسانً  -خدٌجة ( ؼرداٌن8)

 84ص  7181تلسان  

 



 ~8 ~ 
 

 .وٌضعها فوق " الحاكم " ،على دٌمومة السٌادة  بإلحاحهعلماء القانون بٌد ان ٌودان أٔ انًششعٍٍ 

 ٌمكن ان ٌكون له مصلحة  ٌرتبط بشًء ولكن حسب نظرٌة روسو ال ومالك السٌادة ، او صاحب السٌادة ، ال

فالسٌد، او صاحب السٌادة ، هو اذا تلك االرادة العامة التً هً ارادة الجماعة ال  –الذٌن ٌكونون  لألفرادمخالفة 

ة العامة وارادة االعضاء الذٌن ٌكونون هذه الجماعة اذ ٌوجد اختالؾ القً الدرجة بل فً الطبٌعة بٌن االراد بإرادة

افضل مالذ محاوالت االفراد الخاصة . ان السٌد ، ان صاحب السٌادة االفراد الخاصة وٌرى روسو فً االرادة العامة 

 صفات : بأربعهو اذا صاحب االدارة التً ٌكون القانون تعبٌرا عنها وتتصؾ السٌادة 

 .بأحدٌمكن ان تكون ممثلة  بها وال ٌعهد تقبل التنازل عنها الحد . والسٌادة ال ان السٌادة ال -8

 المتوسطة وللزمر فً الدولة .  وللهٌباتلفصل السلطات ،  مناوئ السٌادة ال تتجزأ . ان روسو   -7

 نفسها محٌدة ( . ) بشرط ان تبعد المصالح الخاصة  تخطا السٌادة المعصومة ال -4

. وقد  (7) ) ان المٌثاق االجتماعً ٌمنح الهٌبة السٌاسٌة سلطة مطلق على جمٌع افرادها ( :السٌادة مطلقة  -3

ٌمكن ان تكون عامة وشاملة وبال حدود  والحكام ال لألمراءودان فً كتبه بان : ) اطالقٌة السٌادة باوضح جان 

وٌقول عدد من الكتاب بأ الفقٌه والفٌلسوؾ  –الت قوانٌن هللا والطبٌعة هً الحدود التً تقؾ عندها تلك السلطات 

ؼروسٌوس بفضله تطور مفهوم السٌادة لٌتالءم مع التطورات الجدٌدة للمجتمع الدولً وحاجات العصر ، وان 

ٌزٌح عنه بعض االثار القدٌمة عمال صفته لشخصٌة الحاكم ومن دوره السلبً فً العالقات العامة من حٌث 

ومن خالل  –جال الدولً ، وتخفٌؾ صفة االطالقٌة فٌه واخضاعه لقواعد القانون االمتناع عن التعامل فً الم

هذه المعطٌات الجدٌدة لمفهوم السٌادة تحول الدور السلبً للسٌادة بعدم المباالة بالمشاكل االنسانٌة الى دور اٌجابً 

 ٌقوم على اساس 

__________________________________________________________________ 
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فظهرت السٌادة اذن بثوب جدٌد ، وانطوت على  االمم . االحساس بالمسؤولٌة لتحقٌق الرفاهٌة والسالم لجمٌع

جدٌد فتحقق للخٌر الدولً العام قوة الزامٌة فً وجه التشرٌعات الداخلٌة ونشات تؽٌرات على سٌادة الوحدات  مضمونا

على  –والتزال  –السٌاسٌة للجماعة الدولٌة على المستوى الدولً والداخلً  . وتمثلت فكرة السٌادة فً هذه  المرحلة 

ستقالل الخارجً  وحق الدول فً اقامت عالقات دولٌة بحرٌة الصعٌد القانونً بكونها تعمل وجهٌن احدهما ٌمثل اال

ل هذه الحقوق والمساهمة فً ها ببعض الواجبات كعدم اساءة استعماوحقها فً تبنً السٌاسة التً تختارها مع التزام

التشرٌع الدولتٌن . وثانٌهما ٌتعلق باالستقالل الداخلً وحقوق الدولة فً مجاالت عملٌة بناء وحفظ االمن والسلم 

 .  (4)  واالدارة والقضاء وؼٌرها

ودان نظرٌته المتكاملة للسٌادة من خالل مؤلفه الشهٌر الكتب الستة عن الجمهورٌة بطرح المفكر الفرنسً جان 

وتعرٌفه عن السٌادة على انها : السلطة العلٌا المعترؾ بها والمسٌطرة على المواطنٌن والرعاٌا دون تفٌٌد قانونً ، ما 

القٌود التً تفرضها القوانٌن الطبٌعٌة والشرابع السماوٌة . وفً تحلٌله لهذه السلطة العلٌا ٌرى ٌودان انها سلطة عدا 

تخضع للقانون الن صاحب هذه  تخضع للتقادم وانها سلطة مطلقة ال تفوٌضها او التصرؾ فٌها كما الٌمكن  دابمة ال

 . (3)سه وان السٌادة بهذا المعنى تصبح سلطة مطلقة السلطة هو الذي ٌضع القانون وال ٌمكن ان ٌقٌد نف
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 المطلب الثاني

 

 " مفهوم السيادة يلصتأ "
 

 : رٌخً لفكرة السٌادةالتطور التا
 

تشؽل مفردة السٌادة حٌزا واسعا من مساحان البحث والنقاش والجدل فً اوساط النخب القانونٌة والسٌاسٌة والفكرٌة 

والثقافٌة فً شتى بقاع العالم ارتباطا بالمتؽٌرات والتحوالت الكبرى التً اجتاحت البشرٌة خالل العقدٌن الماضٌٌن 

 قبٌل النظام العالمً الجدٌد .من  جدٌدةومفردات  مفاهٌمبحٌث اقتضى الى بروز 

وعند دراسة التطور التارٌخً لفكرة السٌادة نجد ان بعض من الكتاب  ٌذكر بان نظرٌة السٌادة قد انبثقت عن فكرة 

فً حضارة وادي الرافدٌن ومنها انتقلت الى سابر الشعوب ولعل اقدم التً تجد جذورها التارٌخٌة  الدٌمقراطٌة

 ورد فً جمهورٌة افالطون . فهوم السٌادة ماواوضح اشارة الى مضمون م

وٌذهب كثٌر من الكتاب القول بان اصل فكرة السٌادة بمعناها الحدٌث ٌعود الى فقهاء العصور الوسطى وٌذكر منهم 

مثال على سبٌل المثال بومانوار ولوازو ولكن هناك شبه اجماع بٌن علماء الفقه الدستوري الحدٌث على نظرٌة السٌادة 

ول من اوضح معنى كلمة السٌادة فً كتابه عن الجمهورٌة عندما قال : ان أودان وهو باصولها الى الفقٌه جان تعود 

 الدولة انما هً حقا الحكم على االسر فٌها حق ادارة شؤونها المشتركة بٌنها وذلك على اساس السلطان السٌد .

الملك الى اعتبارها عنصرا من عناصر الدولة وبذلك ٌكون ٌودان قد اخرج معنى السٌادة كونها صفة ملتصقة ب

تتكون اال اذا كانت سٌدة ومتمتعة فعال بسٌادتها وتتمتع بشخصٌة اعتبارٌة  ومتصلة بوجودها باعتبار ان الدولة ال

تتصل بوجودها ودٌمومتها بمعزل عن الحكام الذٌن ٌتولون ممارسة سلطاتها او شؤنها تارٌخٌا من كونها االساس 

ه فكرة السٌادة عند شؤنها تارٌخٌا من كونها االساس الذي انطلقت منه البرجوازٌة فً عهود تارٌخٌة الذي تتضمن

سابقة لمحاربة االقطاع وتثبٌت مطامعها المشروعة والمبررة تارٌخٌا فً التؽٌر السٌاسً واالجتماعً واالقتصادي 

 فً نظام رباسً قابم  م تعد تلك الدول تشكل خالٌامتعددة اذا لللمجتمع القابم فً حٌنه وانشاؤه لدول قومٌة مركزٌة 
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كانت تجد فً االستقالل المطلق فً  ألنهاالسٌادة  بمبدأوالبابوٌة بل كانت تلك الدول تتمسك  تدعمه االمبراطورٌة

 (8)المطلق فً الداخل .  سلطانهاالخارج مبررا لممارسة 

 تطورها التارٌخً : -

السٌادة بمفاهٌم مختلفة نتٌجة لتارٌخهم الحافل باالزدهار  االفالسفة الٌونان ادركوبالرجوع الى العصر القدٌم نجد ان 

حٌث كانت مدٌنة اثنا تعد من المدن الرابدة فً شتى المجاالت وهو ما فتح الباب امام التقدم العلمً خاصة قً مٌدان 

لٌة والخارجٌة مع الدول االخرى مجتمع دٌمقراطً ٌنظم عالقاته الداخمة فلسفة والرٌاضٌات وساعدهم على اقاال

الى  باللجوءالمجاورة ووضع قوانٌن خاصة لحسم النزاعات التً قد تنشا بٌن هذا المجتمع والمجتمعات االخرى وذلك 

هٌمنة هو علٌه الحال فً العصر الحدٌث .اما الرومان فقد ادت  التحكٌم كوسٌلة لحسم النزاعات بشكل ٌشبه ما

السلطة فً الدولة بشكل مطلق اي اعتبار السٌادة مرادفة للسلطة اذ ان الدولة المجسدة  على كل مظاهراالمبراطور 

فً  لإللؽاءفً سلطة االمبراطور كانت لها الحق فً كل شًء اما االفراد فقد كانت تمنح لهم بعض االمتٌازات القابلة 

تع بسلطان مطلق باعتباره ٌمتد سلطانه اي وقت . اما فً العصور الوسطى فقد نشا الصراع بٌن الحاكم الذي كان ٌتم

ونتج عن هذا من هللا ولٌس من الشعب فهو ظل هللا فً االرض . كما كان االعتقاد سابد فً العصور القدٌمة . 

الصراع بٌن التنظٌمات الثالث )االمبراطور والكنٌسة و االقطاع ( تعول فً مفهوم السٌادة جاء على ٌد القدٌس توما 

الفقهٌة فً العصور الوسطى بأفكاره الفلسفٌة والقانونٌة المتأثرة بتعالٌم الدٌن المسٌحً حٌث ة اد الحركاالكوٌنً الذي ق

االمارة التً اطاحت بمركز االمبراطور واالقطاع الدٌنً وسلطتهما المطلقة  اهدر فكرة السلطان المطلق وجاء بنظرٌة

 لقانون االلهً والقانون الطبٌعً الحاكم باحترام القواعد العلٌا ل وحل محلهما الدولة المستقلة الخاضعة للقانون التً تلزم

____________________________________________________________________________ 
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وبحلول العصر الحدٌث او ما اصطلح على تسمٌة عصر النهضة فً اوربا اثٌرت فكرة السٌادة كوسٌلة للتحرر من 

واجتماعٌة واقتصادٌة عرفتها تلك الفترة ادت الى النفوذ الدٌنً )البابا( والزمنً )االمبراطور( نتٌجة لعوامل سٌاسٌة 

سٌادة المطلقة وحلول السٌادة المقٌدة محلها وقد مهد لبلورة هذه الفكرة العدٌد من كبار الفقهاء والباحثٌن زوال فكرة ال

ودان الذي حسم الصراع بٌن الكنٌسة والملكٌة لصالح هذه االخٌرة عندما اعتبرها السلطة بعلى راسهم الفقٌه الفرنسً 

قب ب "ؼروسٌوس" فقد اخضع السٌادة لمبادئ القانون الطبٌعً العلٌا الكاملة . اما الفقٌه "هوؼو دو كروت " المل

الثامن عشر نادى الفٌلسوؾ  . وفً القرنسب االطالقٌة اوااللهً حٌث فصلها عن شخصٌة الحاكم وحددها من رو

العامة للشعب من خالل كتابه الشهٌر العقد االجتماعً مما ادى الى  لإلرادةالسٌادة  بإخضاعالفرنسً جان جاك روسو 

ستقراطٌة من جهة والبرجوازٌة من جهة ثانٌة لتضع هذا االتجاه رقٌام العدٌد من الثورات بٌن الملك والطبقة اال

تام مع السلطة  وترعرعت فً تالزم تام مع السلطة فً تالزم نشأتان السٌادة فً العصر القدٌم  (7). موضع التطبٌق 

السٌاسٌة وٌستدل على ذلك من الدراسة العمٌقة لمصادر السلطة والزامٌة هذه السلطة فً الدول القدٌمة كالٌونان 

 .طة تؽلب علٌها خاصٌة القداسة وتختلط بالمعتقدات الدٌنٌة د الرافدٌن العراق وقد كانت السلالصٌن ، ومصر ، وبال
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اما السٌادة فً العصور الوسطى : ان اهم ما اتسمت به السٌادة فً العصور الوسطى هو ظهور النصرانٌة واعتناق  -

لها وبالتالً سٌطرة المفاهٌم المسٌحٌة باعتبارها نظاما ممٌزا عن الدولة والصراع القابم بٌن السلطة الدٌنٌة  الرومانٌن

والزمنٌة وتفشً نظام االقتطاع وقد ولدت فكرة السٌادة الحدٌثة من رحم هذه الظروؾ وشهدت تحوال فً مفهومها 

نٌة ممثلة فً االمبراطورٌة وسلطة الكنٌسة ممثلة فً البابا منظرا للمواجهة الكبٌرة التً ظهرت بٌن بٌن السلطة الزم

التً اصبح لها شانا عظٌم بعد ان قاسمت الحكام سلطاتهم ظهر تؽٌر فً مفهوم السلطة حٌث اصبحت السلطة الموحدة 

بؽرض امتالك السلطة والسٌادة وٌعتبر العمر الوسٌط هو عصر سلطتٌن وسعت كل سلطة للتوسع على حساب االخر 

 القضابٌة .وروز فكرة فصل السلطتٌن ثم الحقا الفصل بٌن السلطات الثالث : التشرٌعٌة والتنفٌذٌة ب

اما السٌادة فً عصر االسالم : عرؾ المفكرون المسلمون فكرة السٌادة ولكن بطرٌقة ؼٌر مباشرة وؼٌر واضحة  -

 بدأتها صفة من صفات سلطة الدولة . وقد نظرٌة مفصلة ودقٌقة حول السٌادة باعتبار االمعالم ولذلك فهم لم ٌضعو

السٌادة فً ظل الدولة االسالمٌة بصٌؽة دٌنٌة عرفت باسم الخالفة و الحاكمٌة ثم اتجهت اتجاها زمنٌا فً عهد بنً 

كها فرد مهما لٌم الحق االلهً فً العهد العباسً . والسٌادة او الخالفة فً االسالم الامٌة ، وعادت لتصبػ بصبؽة 

 نته سواء كان خلٌفة او امٌرا او ملكا او اي هٌبة من اي نوع . علت مكا

اما السٌادة فً العصر الحدٌث : مع بداٌة القرن السادس عشر وصلت فكرة الدولة كفكرة قانونٌة الى مستوى مقبول  -

 من النضج بعد ان ساهمت فً ذلك عوامل سٌاسٌة واجتماعٌة مختلفة واستطاعت ان تتحرر من رواسب العهد

ما ٌقود الى البحث بدراسة متأتٌة فً علم  (4)االقطاعً واصبحت السٌادة مٌزة اساسٌة للدولة وجزء من شخصٌتها . 

الفكرة وانطالقا من  التارٌخ السٌاسً واالجتماعً والنظم السٌاسٌة واالجتماعٌة للوقوؾ على التأصٌل التارٌخً لتلك

 كرة السٌادة فً مراحل تارٌخٌة مختلفة ٌجد ان االؼرٌق كانوا منهذه الوجهة فأن المؤلؾ فً التأصٌل التارٌخً لف

____________________________________________________________________________ 
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ولعل الفلسفة الٌونانٌة بق المجتمعات التً سعت الى اقامة مجتمع سٌاسً ضمن نظام واضح المعالم ٌتمٌز بالثبات سا

القدٌمة هً التً مهدت الى قٌام هذا المفهوم حٌث احدثت حالة من الحراك السٌاسً داخل المجتمع وقامت الدٌمقراطٌة 

ثٌنا واسبرطه وؼٌرها من المدن الٌونانٌة والتً شرعت فً كنتٌجة لذلك العصؾ الفكري المنتشر بٌن ربوع مدن ا

ترسٌخ مفهوم السٌادة ووضع اسس وضوابط لها فأصدرت القوانٌن بؽرض انهاء الخالفات بٌن ابناء الشعب عن 

 طرٌق التحكٌم .

لحاكمة فكرة من شأنها تكرٌس السلطة ا باعتبارهاوضل الرومان واالؼرٌق الٌونان ٌنظرون الى مفهوم السٌادة  

والمحافظة على االمبراطورٌة ولم تكن الدولة قد اخذت بعد شكلها القانونً فً ذلك الوقت رؼم وجود الكثٌر من 

 السلطة العلٌا فً البالد . باعتبارهامظاهرها اهمها السلطة الحاكمة والتً كانت تمارس السٌادة فً ذلك الوقت 

 السٌادة فً العصور الوسطى :

قسرا تولى الحكم تان االستبداد ظاهرة سٌاسٌة تعنً االنفراد بالسلطة من قبل شخص او جماعة معٌنة ٌترأسها سٌد  

وتستأثر بتؽٌٌرات المجتمع . ومفهوم االستبداد ٌختلؾ تماما عن ؼٌره من المفاهٌم المتعارضة معه مثل مفهوم 

ستبداد فً كل االحوال حكومة فرد ٌتولى على وجه السٌادة الدٌمقراطٌة والحرٌة السٌاسٌة والحكومة الدستورٌة واال

الى العنؾ وٌستهدؾ مصلحة  ٌرتكنالقسرٌة امر الجماعة السٌاسٌة والحكم االستبدادي على ذلك هو حكم فردي 

 المستبد الخاصة .

المسلم  وعلى عهد االستبداد سوؾ نتناول النظر الى السٌادة فً العصور الوسطى بٌن الؽرب المسٌحً والشرق

باعتبارهما حضارتان تباٌنت فً كل منهما النظرة الى السٌادة من حٌث الفكرة والمعنى والممارسة العملٌة فً تلك 

 الحقبة الزمنٌة والتً حددها الفقهاء من بداٌة القرن الخامس المٌالدي وحتى نهاٌة القرن الخامس عشر المٌالدي .
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 امثال )توما االكوٌنً ( والذي الكنٌسةالفٌلسوؾ )دانتً ( ابرز دور رجال  وجوب تمسك االمبراطور بسلطته المطلقة

سٌادة فً العصور الوسطى حٌث بدت افكاره متحررة لفكرة التزعم حركة الفقه المسٌحً ابان فترة التحول التارٌخً 

المٌة بمفهومها الحقٌقً فً نظرته فً مفهوم السٌادة من حٌث الوجهة القانونٌة والفلسفٌة . ولقد ضلت السٌادة االس

تقوم فً الدولة االسالمٌة المترامٌة االطراؾ على اسس واضحة من القران الكرٌم والسنة النبوٌة ووضع االرادة 

الشعب موضع االعتبار عند اختٌار الحكام وعزلهم وهً االسس التً من خاللها ٌمكن القول ان السٌادة  ألفرادالعامة 

القابمة فً الدول مشروعة من عدمه وٌمكن من خاللها البحث فً مدى مشروعٌة الخروج على الحاكم او االنضواء 

لذي بدأ مع نهاٌة القرن الخامس عشر حٌث تحت لواء سلطانه . اذا ما انتقلت الى بٌان السٌادة فً عصر النهضة ا

قامت حركة فكرٌة وثقافٌة وسٌاسٌة بعد ان انتشرت حركة الترجمة من اللؽة العربٌة الى اللؽة الالتٌنٌة وؼٌرها من 

اللؽات الؽربٌة مما اثر فً الفكر السٌاسً الؽربً وتزامن هذا مع ظهور افكار تنادي بمحاربة االستبداد واحترام 

السٌادة الى الشعب واعتبار الحاكم مجرد مفوض فً ممارسة  بإرجاعداخل المجتمع ونادت  لألفرادالحرٌات الحقوق و

الكبرى التً اندلعت فً فرنسا وانكلترا والوالٌات المتحدة هً نتاج لهذا مظاهر السٌادة وقد اعتبرت الثورات الؽربٌة 

 (3). الفكر الجدٌد وذلك بعد ان فوضت اركان النظام االقطاعً 
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 المبحث الثاني : تطور مفهوم السيادة
 

 الول : العولمة والسيادة المطلب ا
 

لم ٌعد مفهوم السٌادة ذلك الذي عرفه الفقه الكالسٌكً والذي ٌخضع الى فكرة فلسفٌة وسٌاسٌة تبرر مشروعٌة  -

السلطة لرفضه القرارات التً تأتً من الخارج بل هذا المفهوم ٌرتبط حالٌا ارتباطا وثٌقا بالٌات العولمة وهذا ما 

 سنوضحه فٌما ٌلً :

 مفهوم العولمة : -

: ٌمكن فً اللؽة العربٌة قٌاس كلمة العولمة على وزن فوعل وعولم على وزن فوعل بمعنى تعرٌؾ العولمة لؽة  -

قولً اعطى شٌبا معٌنا مٌزات جدٌدة وفق نموذج محدد ومضبوط او حول شٌبا من وضع الى وضع اخر بناء على 

 نمط جاهز ومعد مسبقا .

تعرٌؾ صندوق النقد الدولً فً تقرٌره عن افاق االقتصاد العالمً : العولمة حسب  تعرٌؾ العولمة اصطالحا -

هً الترابب )التواكل ( االقتصادي المتنامً لمجموع بلدان العالم مدفوعا بازدٌاد حجم وتنوع المبادالت العابرة للحدود 

 (8)المتسارع الشامل للتكنولوجٌة . والخدمات والسلع كما ان التدفق العالمً لرؤوس االموال فً ان من االنتقاء 

 سٌادة العولمة :  -

ادى تفكك االتحاد السوفٌتً السابق وانتهاء دوره كقطب فً عالم الحرب الباردة وزوال الثنابٌة القطبٌة التً اتسمت 

تبنت الدعوة الى ما بها فترة ما بعد الحرب العالمٌة الثانٌة الى انفراد الوالٌات المتحدة االمرٌكٌة بمكان الصدارة التً 

اسمته بالنظام العالمً الجدٌد وهو نظام لم تتبلور مالمحه القانونٌة على نحو كاؾ وظاهرة العولمة على الرؼم من 

 .كونها ظاهرة سٌاسٌة واقتصادٌة 

_______________________________________________________ 
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الدولٌة  والهٌباتفً المقام االول قد بدأت تؤتً اثارا وانعكاسات  قانونٌة فً شتى المجاالت حٌث شهدت المؤسسات 

جهود امرٌكٌة لؽرض رؤٌتها فً كثٌر من االمور وانعكس هذا فً اتفاقٌات دولٌة تم اقرارها بما ٌعكس الرؤى 

االمرٌكٌة وما القرارات والتدابٌر واالجراءات التً تم اتخاذها فً منظمة التجارة الدولٌة والبنك الدولً وصندوق النقد 

العولمة على  لتأثٌرام تؽنى عن اي تعلٌق . على ان الناحٌة االخطر واالهم الدولً ومؤسسات التموٌل الدولٌة بوجه ع

ومبادبه من جانب القوة المهٌمنة على النظام الدولً اي القطب الوحٌد الذي  ال حكامهالقانون الدولً هو ذلك التحدي 

اظهار القانون الدولً بمظهر ٌقود سفٌنة العولمة او كل من ٌلوذ به او ٌحصل على حماٌته وهو االمر الذي ادى الى 

قانون من هٌبت وقوة ذاتٌة تضمن  أليالقانون الذي فقد فاعلٌته واصبح مفتقرا الى الحد االدنى مما ٌجب ان ٌتوافر 

  (7)وفً مواجهة الكافة . ألحكامهاحترام قواعده واحكامه من جانب جمٌع الخاضعٌن 

 لعولمة فً المجال االجتماعً والثقافً واالقتصادي والسٌاسً :السلبً واالٌجابً ل للتأثٌربعض الجوانب العامة  -

 المجال االجتماعً :  –اوال 

ٌستخدم مفهوم العولمة لوصؾ كل العملٌات التً تكتسب العالقات االجتماعٌة نوعا من عدم الفصل ) سقوط الحدود ( 

التً ال من ثم فالعالقات االجتماعٌة و –قرٌة صؽٌرة  –وتالشً المسافة حٌث تجري الحٌاة فً العالم كمكان واحد 

 تحصى عددا اصبحت اكثر اتصاال واكثر تنظٌما على تزاٌد سرعة ومعدل تفاعل البشر وتأثٌرهم  بعظهم البعض .

 

________________________________________________________ 

 -21كلٌة التربٌة . ص–، مفهوم السٌادة الوطنٌة ومبدا استخدام القوة فً العالقات الدولٌة ، جامعة بؽداد  ( د. محمد جمٌل الشٌخل7ً)

 22ص
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 ثانٌا : المجال الثقافً :

بٌر عن النشاط االنسانً واالعالم هو االداة للتفسٌر والتطوٌر والنشر فوسابل االتصال عت ان الثقافة فً جوهرها

واالعالم هً االداة الناقلة للثقافة من حٌث انها تساعد على دعم المواقؾ الثقافٌة والتأثٌر فٌها وحفر االنماط السلوكٌة 

المستفٌض لما ٌمكن اعتباره فعال شفافٌا  وتعزٌزها وطرح مفاهٌمها على الجمهور من خالل البث والنشر والشرح

عضوٌا . وٌرى البعض ان اثار العولمة بدا ٌظهر من خالل اختبار الدول المتقدمة للصناعات الثقافٌة فهذه الصناعات 

تمثل ؼزوا اقتصادٌا فأنها تشكل ؼزوا اقتصادٌا فأنها تشكل ؼزوا ثقافٌا فكرٌا كبٌر ٌنتشر كالنار فً فً الوقت الذي 

شٌم وخاصة بٌن الشباب وخاصة االفالم واالدوات الموسٌقٌة واالشرطة واالسطوانات والبد هذه التصوٌر المختلفة اله

والعاب الشباب واالطفال االلكترونٌة الى ؼٌر ذلك من مبتكرات الثقافة االجنبٌة التً كثٌر ما تركز على العنؾ واثارة 

 الؽرابز والشهوات والبطوالت . 

 االقتصادي : ثالثا: المجال

انتشرت مع ظاهرة العولمة مصطلحات مرافقة لها مثل عولمة االنتاج وعولمة التدفقات المالٌة وعولمة رأس المال 

وبرزت مؤسسات جدٌدة ذات قوة ونفوذ هابلٌن فً االقتصاد العالمً وهً الشركات المتعددة الجنسٌات تنظر الى 

ج وتبٌع فٌها منتجاتها واصبحت هذه الشركات تخطط وتنفذ عملٌات العالم كوحدة واحدة تشهد منها مدخالت االنتا

 من اطار قومً . تنطلقكانت هذه الشركات  نطاق كونً وحتى لو ضمناالنتاج او التسوٌق او التوزٌع 

 رابعا : المجال السٌاسً :

دة واختفت مصطلحات ما ان اعلنا انهٌار االتحاد السوفٌتً وتفككه حتى اختفت منظومات وقٌم ظهرت منظومات جدٌ

جدٌدة  ال فكارالصراع االٌدٌولوجً واالشتراكٌة والحٌاد االٌجابً والحرب الباردة وابتدأ الكتاب فً الؽرب للتروٌج 

ٌرٌدون تثبٌتها فً العقل البشري واعتبارها حقابق ابدٌة فقالو اهرمت االشتراكٌة الى االبد وانتصرت الرأسمالٌة وهذا 

 (4). فوكو ٌامالتارٌخ برأي . االنتصار شكل نهاٌة ا

___________________________________________________ 

ٌاسٌن محمد الحدٌثً ، التأثٌرات السلبٌة واالٌجابٌة للعولمة فً القضاٌا االجتماعٌة والشفافٌة والسٌاسٌة واالقتصادٌة ،  أ.د.صالح( 4)

  184.ص188.ص7188. 8، العدد 88مجلة االبحاث كلٌة التربٌة االساسٌة ، المجلد 
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 خصائص وتبعيات العولمة :

 اوال: تعاظم ثورة المعلومات واالتصال :

فً العالقات  التأثٌرعالم فً نهاٌة القرن العشرٌن ثورة شاملة فً تطور سبل المعلومات واالتصاالت من شانها شهد ال

الدولٌة على كافة المستوٌات وهناك من ٌعتبر ان العالم المتقدم دخل عصر ما بعد الثورة الصناعٌة اي عصر 

 عصر تسٌطر فٌه العوامل المعرفٌة والتكنلوجٌا . الىالمعلومات والتكنلوجٌا الحدٌثة وانه ٌتجاوز عصر الصناعة 

 ثانٌا : االتجاه المتزاٌد نحو التكتالت االقتصادٌة العالمٌة : 

ان اتجاه االقتصاد العالمً  نحو التمركز االقلٌمً اي تكتل الدول بعضهم البعض االخر اقتصادٌا ٌعد من ابرز 

وقد كان الدافع وراء ذلك التكتل هو ارتفاع حدة المنافسة السمات التً مٌزت ظاهرة العولمة فً الوقت الراهن 

االقتصادٌة العالمٌة حٌث وجدت الدول الوطنٌة نفسها عاجزة عن القٌام بدور فعال فً هذه المنافسة مما ٌشكل تهدٌدا 

التكتالت  اوٌفتها كعنصر داخل العالقات االقتصادٌة الدولٌة لتسمح للمجموعات ظاقتصادٌا لها فتخلت تدرٌجٌا عن و

 ٌفة .ظاالقلٌمٌة بالقٌام بهذه الو

 ثالثا : تنامً دور الشركات متعددة الجنسٌة :

الشركات متعددة الجنسٌة هً عكس المنظمات ؼٌر حكومٌة هدفها الربح تملك جنسٌة دولة معٌنة وتتبعها فروع فً 

الشركات المتعددة الجنسٌة اقوى  باقً الدول تمارس انشطة انتاجٌة عالمٌة لكن مركز قرارتها موحد. وقد اصبحت

الدول ففً الوقت التً تنهار فٌه اقتصادٌات الدول امام المضاربات المالٌة فان هذه الشركات  مناقتصادٌا من العدٌد 

ملٌار دوالر (  211بمبلػ ) 8991سٌتً كروب ترافلوز عام تزداد قوة على قوة وعلى سبٌل المثال قدرة موجودات 

 ملٌار دوالر(. 381وجودات جمٌع المصارؾ العربٌة مجتمعة والتً تبلػ )على م ٌزٌد وهو ما
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 المؤسسات المالٌة العالمٌة :رابعا : تزاٌد دور 

 

المالٌة العالمٌة بشكل مباشر وخاصة فٌما ٌتعلق بتصمٌم برامج االصالح االقتصادي  المؤسساتلقد تزاٌد دور 

وسٌاسات التثبٌت والتكٌؾ الهٌكلً فً الدول النامٌة ) التحول الى اقتصاد السوق ( مما ٌساهم فً زٌادة النزعة نحو 

شاط الدولً لوضع المعاٌٌر وهو ما بعبارة اخرى انتشار الن التحكم على المستوى العالمً فً المجال االقتصادي او

والتعمٌر وصندوق النقد الدولً واخٌرا المنظمة العالمٌة  لإلنشاءنك الدولً طلع به بعض المنظمات الدولٌة كالبتض

 فقد اصبح هذا الثالوث بمثابة الٌة التحكم والتوجٌه لالقتصاد العالمً .  8991سنة  انشبتتجارة التً لا

 

 القتصادي العالمً عند الدول الصناعٌة :خامسا : تركز النظام ا

 

ان ما ٌالحظ على صعٌد العالقات االقتصادٌة فً ظل العولمة انتشار ظاهرة تركز النظام االقتصاد العالمً عند الدول 

الصناعٌة وعلى االخص عند الدول الصناعٌة السبع الكبرى وهً الوالٌات المتحدة ، كندا ، الٌابان ، فرنسا ، برٌطانٌا 

لمعالجة مشكالتها االقتصادٌة مثل ارتفاع المانٌا ، اٌطالٌا هذه المجموعة قوٌة وفاعلة لكنها تسعى بالدرجة االولى  ،

   (3)الى ذلك الى ادخال االتحاد الروسً فً الٌات عملها بصورة تدرٌجٌة . باإلضافةمعدالت البطالة وتسعى 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________________________________ 

رسالة الماجستٌر ، منتوري ، قسطنطٌنٌة.  –حالة الدول العربٌة  –( امٌرة مناشً ، مبدأ السٌادة فً ظل التحوالت الدولٌة الراهنة 3)

 71 – 71ص 7112-7111
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 المطلب الثاني 

 السيادة في ظل النظريات السياسية المعاصرة :

 نظرية نهاية التاريخ -

واعٌا وهو ٌصوغ نظرٌته حول نهاٌة التارٌخ انه انما ٌعٌد صٌاؼة نظرٌة دٌنٌة طالما دأب  فوكا ٌاماكان فرانسٌس 

الذي المفكرون العلمانٌون االوربٌون على اعادة صٌاؼتها بعد تفرٌؽها من مضامٌنها الالهوتٌة التً شبعها بها رابدها 

المسمى بالقدٌس او ؼسطٌن الذي عاش بالجزابر واوربا وترك بصماته واضحة  ى وهوتولى مهمة صٌاؼتها االول

النظرٌة مدٌنة السماء التً تجلب معها السالم والخٌر االسمى لبنً االنسان  بابتكارهعلى تطور الفكر السٌاسً الؽربً 

روحً المتفابل . اثر هذا النمط وتصبؽهم بروح المسٌح علٌه السالم وبها تختتم صفحات هذه النظرٌة ذات الطابع ال

 امن التفكٌر تأثٌرا هابال على مسار الفلسفة االوربٌة وترسم خطاه عدد من فالسفة عصر التنوٌر التقدمٌٌن الذٌن اشارو

ان  االى ان خط التارٌخ هو فً حركة صعود مستمر ال ٌتقهقر تماما كما ذكر اوؼسطٌن ولكنهم خالفوه عندما اكدو

ن تتصاعد اال بعد حذؾ مكون سلبً ٌركض بها الى الوراء وهو نفس المكون الذي ذكره اوؼسطٌ حركة التارٌخ ال

دمً لخط التارٌخ اال وهو الدٌن : هذه الفكرة عن نهاٌة التارٌخ لتراث الفكر الهٌجلً من اكثر من وجه فمن قكمحرك ت

سه بعد ان ٌفنى وٌتحول على نحو جذري ناحٌة كان هٌجل ٌقرر فً جدله بان الصالح ال ٌنتج اال من "الطالح " نف

تطور البد ان ٌكون ثورٌا والوضع لحاسم الى شًء مضاد له تماما . ان هٌجل قد رفض اٌة فكرة للتطور التدرٌجً فا

الجدٌد البد ان ٌتخلص تماما من قلب القدٌم وٌحل محله بالطبع فهذا مالم ٌحدث حٌن انهار االتحاد السوفٌتً بنمطه 

 .الشٌوعً  األٌدٌولوجً
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ختاما للتارٌخ لم ٌستخلص من سلب التراث الماركسً وانما كان موجودا  فوكا ٌامافالنظام اللٌبرالً الذي ٌبشر به 

ٌرى فٌه ختاما للتارٌخ بل  ٌؤمن كثٌرا بالفكر اللٌبرالً وال ما كانجودا ذاتٌا من قبل . ومن ناحٌة ثانٌة فأن هٌجل و

بل وٌسمو على القانون نفسه ولذلك فقد سمح للدولة  ةسلطاتها على كل المصالح الفردٌ كان ٌؤمن بالدولة التً ٌسمو

الذي حاول  فوكا ٌاماان تخضع الحق للقوة وان تكون مشروعٌتها فوق مشروعٌة القانون . وبالطبع فهذه لٌست افكار 

التً سبقت بسقوط تهز الفرصة ان ٌلتصق التصاقا حمٌما بالفلسفة وان ٌكون عالما سٌاسٌا فً نفس الوقت وان ٌن

االتحاد السوفٌتً لٌبشر شًء جدٌد لٌس فٌه اصالة الفلسفة وال احكام العلم السٌاسً وانما تسمٌات االٌدٌولوجً التً 

فهو اذ ٌدعو لسٌادة  فوكا ٌاماجاء ٌنظر لنهاٌتها وهذا هو اول مكمن من مكامن التناقضات التً حفلت بها دعوة 

ٌلؽً االفكار االخرى وٌحكم علٌها بالفناء وٌقدم المشروعٌة وٌدعو لممارسة  ألنهلنا لٌبرالٌا  ال ٌبدود اللٌبرالٌة الى االب

العنؾ ضدها وٌمهد للسٌطرة المطلقة لالٌدلوجٌة اللٌبرالٌة بوجهها الرأسمالً لتتحكم بها فالواقع المعاشً فقط وانما فً 

لم ٌقل بأن التارٌخ كله قد  فوكا ٌامان ٌتعرض ذلك المصٌر . ان المستقبل على كل امتداداته والتصدي بالقمع لكل م

هو  باعتناق الكل للفكر اللٌبرالً وهذه بمثابة الحتمٌة عنده وها تأتًانتهى بالفعل وانما اشار الى ان نهاٌته التامة 

التحاد السوفٌتً السابق ٌتحدث عن االتحاد السوفٌتً السابق باعتباره االن حبٌسا فً احد مطبات التارٌخ . وٌستطٌع ا

ان ٌخرج من موقعه التارٌخً الحالً لٌتدهور الى وضع سابق تارٌخٌا كما ٌخرج من موقعه التارٌخً الحالً لٌتدهور 

ان ٌتبع ارشاد الؽرب فٌتقدم صعدا فً خط التارٌخ . واما بقٌة العالم ؼٌر  بإمكانهالى وضع سابق تارٌخٌا كما ان 

جمٌع اقطار العالمٌن  فوكا ٌامااما ما ٌنطبق على االتحاد السوفٌتً السابق واذا ٌستعجل اللٌبرالً فٌنطبق علٌه تم

بسبب من بقاٌا االٌدٌولوجٌات الراكدة تحت الثانً والثالث لتلحق بالعالم االول اللٌبرالً واال فان العالم لن ٌنعم بالسالم 

 (8) سقؾ التارٌخ

______________________________________________________ 

 ( نهاٌة التارٌخ واالنسان االخٌر ، شبكة المعلومات االنترنت،8)

Books(www.alarabimag-com 
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 نظرية سيادة االمة :

 ٌؤكد اندرٌه هورٌو ان السٌادة تعود حسب هذه النظرٌة :

منهم المواطنٌن الذٌن ٌعٌشون فً  تتألؾالى االمة كوحدة اي فً تصورها كشخص معنوي متمٌز عن االفراد الذٌن 

من االحٌاء فقط بل  ال تتكونزمن معٌن على االرض الوطنٌة فهً تشتمل بان معا الماضً والحاضر والمستقبل وهً 

 ومن االموات ومن الذٌن سٌولدون اٌضا . وٌترتب على مبدأ سٌادة االمة عدد من النتابج منها  

 . ال تتجزأاوال : ان السٌادة 

 ممثلون عن االمة . وألنهموكالء  االتعبٌر عن السٌادة الوطنٌة اال عن طرٌق ممثلٌن ال ٌعتبرو ال ٌمكنثانٌا : انه 

االمة وارادتها .وقد انتقدت هذه النظرٌة على اساس انها تشكل خطرا ثالثا : ان القوانٌن تصبح معبرة عن مبدا سٌادة 

الى ذلك فان  باإلضافةتجعل لالمة سلطة مطلقة  ألنهاا تؤدي الى االستبداد على حقوق االفراد وحرٌاتهم العامة كما انه

 (7) الحضارينظرٌة سٌادة االمة قد تقؾ حجر عثرة فً وجه الراقً االجتماعً والتقدم 

هنا لٌس المواطنون الذٌن ٌشكلون االمة  باألمةوٌرى انصار هذه النظرٌة بان السٌادة تكمن فً ٌد االمة والمقصود 

وهً شخصٌة قانونٌة مستقلة عن هؤالء االفراد لتشمل فبة من  –شخص المعنوي  باألمةوقتبذ لذاتهم وانما ٌقصد 

فً الزمن الحاضر تتعداهم لتشمل اعرافا وقٌما وصفات المواطنٌن بمواصفات محددة وال ٌقتصر على الموجودٌن 

 (4)ً الماضً لحساب المستقبل اٌضا . كانت موجودة ومتبعة ف

 

 

______________________________________________________ 

( ، )المملكة 84مفتً ، السٌادة وثبات االحكام فً النظرٌة السٌاسٌة االسالمٌة ، سلسلة بحوث االنسان االسالمٌة ) محمد أحمد -( د7)

  81.ص 82( ص8998 -ه8388العربٌة السعودٌة جامعة ام القرى . 

 77القانون الدولً المعاصر ، مصدر سبق ذكره، ص ضوء( السٌادة فً 4)
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 سيادة الشعبية : النظرية  -
 

ة والسٌادة مصدرهما الجماعة ولكنها تختلؾ عنها طتتفق نظرٌة السٌادة الشعبٌة مع نظرٌة سٌادة االمة فً كون السل

الجماعة منفصلة  عن االفراد المكونٌن لالمة ولكن على اساس ان هذه الجماعة تتكون من مجموع  ال تعتبرفً كونها 

حزٌران  –ٌونٌو  -73االفراد وبهذا ٌمتلك كل فرد جزءا من السٌادة وبناء علٌه نص دستور فرنسا الصادر فً 

قسم من  ألية تكمن فً الشعب ولٌس ( منه على ان السٌاد 72-71فً مادتٌن ) بالتأكٌدعلى مبدأ سٌادة الشعب  8294

 ألنهقٌام نظام جمهوري الشعب  ان ٌمارس سلطة الشعب بكاملة . ومن نتابج تبنً مفهوم السٌادة الشعبٌة ٌقتضً 

ٌنظر الى ارادات االفراد الحاضرة التً تعدد النظام الحكم هذا بعكس نظرٌة سٌادة االمة التً تتفق واالنظمة المختلفة 

ٌادة االمة تتكون من االجٌال السابقة والحالٌة والالحقة كما تؤدي نظرٌة السٌادة الشعبٌة الى على اساس ان س

التً جاءت بها تلك  اآلراءلؾ هذه النظرٌة عن سابقتها نظرٌة سٌادة االمة فترفض ختوت( 3) الدٌمقراطٌة المباشرة .

فوق االفراد بل تعتبر السلطة بكاملها ملكا لعموم افراد الشعب ( الشخص المعنوي  )النظرٌة وال تقر بجعل االمة 

االمة وحدة مجردة مستقلة عن االفراد ولها وحدها السٌادة دون ؼٌرها انما  ال تعتبرالسٌاسً فبموجب هذه النظرٌة 

ٌر مباشر او سلطة الدولة حقا لكافة االفراد البالؽٌن من الرشد السٌاسً لممارسة هذه السلطة باي شكل مباشر اوؼ

حتى عن طرٌق الوكالة فاتبعت هذه النظرٌة المساواة فً حق االقتراع بان جعلته عاما لجمٌع المواطنٌن دون تمٌز اذ 

 (1)تعتبر هذه النظرٌة سلطة الدولة مشاعة بٌن جمٌع افراد الشعب السٌاسً .
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 االستنتاجات : -

ٌكون تعرٌؾ السٌادة فً لؽة االصطالح لكلمة السٌادة وٌكون فً لؽة ان كلمة السٌادة فً  -8

 اللؽة العربٌة هً من الفعل ساد.

 كلمة السٌادة فً اللؽة العربٌة تعنً بصفة عامة رفعة المكانة والمنزلة .  -7

السٌادة سلطة الدولة العلٌا المطلقة واالبدٌة والحازمة والدابمة التً ٌخضع لها جمٌع االفراد  -4

 رضاء او كرها .

ان نظرٌة السٌادة قد انبثقت عن فكرة الدٌمقراطٌة التً تجد جذورها التارٌخٌة فً حضارة  -3

 وادي الرافدٌن ومنها انتفل الى سابر الشعوب .

نشا الصراع بٌن الحاكم الذي كان ٌتمتع سلطان مطلق باعتباره  فً العصور الوسطى فقد -1

 ٌستمد سلطاته من هللا ولٌس من الشعب فهو ظل هللا فً االرض .

ٌستخدم مفهوم العولمة لوصؾ كل العملٌات التً تكتسب العالقات االجتماعٌة نوعا من عدم  -2

 لم كمكان واحد .الفصل سقوط الحدود وتالشً المسافة حٌث تجري الحٌاة فً العا

النظام اللٌبرالً الذي ٌبشر به فوكا ٌاما ختاما للتارٌخ لم ٌستخلص من صلب التراث  -2

 الماركسً وانما كان موجودا وجودا ذاتٌا من قبل .

ٌؤكد اندرٌه هورٌو ان السٌادة تعود حسب نظرٌة سٌادة االمة الى االمة كوحدة اي فً  -1

راد الذٌن تتألؾ منهم المواطنٌن الذٌن ٌعٌشون فً تصورها كشخص معنوي متمٌز عن االف

 زمن معٌن على االرض الوطنٌة .
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طالل ٌاسٌن العٌسى ، السٌادة بٌن مفهومها التقلٌدي والمعاصر ، مجلة جامعة دمشق للعلوم  -1

 7181-العدد االول  -72المجلد  –االقتصادٌة والقانونٌة 

رسالة ماجستٌر ، جامعة محمد  –ن ، التدخل االنسانً واشكالٌة السٌادة بن علً بدر الدٌ  -2

 7182 – 7181 –بسكرة  –خضٌر 

 2الدكتور اٌمن احمد الوردانً ، حق الشعب فً استرداد السٌادة ، الناشر مكتبة مدبولً  -2
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