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 اجلديد  العاملي النظام يف املستقبليت فاقهاآو السيادة

  

 

 

 
 ــــةالمقـــــــدمـــ

ويقصد االساسيتاف في الدولة. و  ف السيادة والقانوف ىما الخاصيتاف المميزتافإ 
إلى  بالسيادة ىنا السمطة المطمقة النيائية لمدولة، وىي السمطة التي ال يمكف المجوء

وىي شكؿ مف  قميـاإلو دات االجتماعية قد يتوافر ليا السكاف، استئناؼ منيا، فاالتحا
عمى جميع االفراد وجماعات االفراد و  السيادة، ؾال تممالتنظيـ، التنظيـ االجباري ولكنيا 

ننا نعبر عف ىذه الحقيقة بمصطمح السيادة ا  الدولة، و  إلرادةداخؿ الدولة اف يخضعوا 
مطة النيائية في العالقات الخارجية، وقد تطيع الداخمية .واف الدولة الحديثة تدعى الس

 االعراؼ والقوانيف الدولية .
ولكف حتى تصبح الحكومة العالمية واقعا حيويا ال تستطيع قوة عمى االرض اف 

وبفضؿ السيادة تدعى الدوؿ الحديثة، السمطة  ،تفرض الطاعة عمى الدولة، لكياف اعمى
يقوؿ ىارلود السكي ، سيطرة الحكومات الخارجيةالعميا في الشؤوف الداخمية والحرية مف 

 "انو بامتالؾ السيادة تتميز الدولة عف جميع اشكاؿ التنظيمات االجتماعية االخرى " .
اوستف وفاف لويس، و  ما عف وجية النظر التقميدية لمسيادة كما توجد عند ىوبزأ

في لكامؿ في حياة كؿ عضو يعبر عنيا، اف صاحب السيادة يممؾ التصرؼ ا
 .المجتمع

 كرو عمي إبراهيم .د
 الدولية العالقات قسم/والسياسة القانون كمية/نوروز جامعة

 العراق كوردستان إقميم
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 السيادة يثيراف الكثير مف جوانب االتفاؽ واالختالؼ  أوكال التصوريف لمبد
 همية الموضوع :أواًل: أ

السيادة مرتبطة ومقترنة بالدولة، وىناؾ نظريات متعددة بصدد معالجة موضوع  
السيادة في النظاـ الدولي الجديد، مما يتطمب الحؿ االمثؿ الختيار النظرية االمثؿ 

 الفضؿ .وا
 الفرضية:ثانيًا: 

ف تقضي عمى مظاىر ىؿ يمكف لمعولمة ا التالي:تقوـ فرضية البحث عمى سؤاؿ 
ظؿ النظاـ  وتتالشى مظاىرىا واحدا بعد االخر وتختفي السيادة في السيادة لمدولة

  العالمي الجديد؟
 االشكالية:ثالثًا: 

اف تحافظ عمى سيادتيا ىؿ يمكف لمدوؿ في ظؿ النظاـ العالمي الجديد والياتيا  
 وتقويتيا؟ 
موقعيا الطبيعي واذا كاف النظاـ العالمي  تأخذذا كانت ثمة قدر معيف لمدولة اف إ

الجديد لـ تعرقؿ سيادة الدوؿ، ىؿ تتمكف الدوؿ في بناء قدراتيا الداخمية والخارجية في 
 ظؿ سيادة مظاىر العولمة ؟

ي لباس السيادة في مواجية ىؿ يمكف لمدوؿ اف تبقى متقوقعة عمى نفسيا ف
 مظاىر العولمة؟ 

 االبد ؟إلى  ىؿ تتمكف الدوؿ مف الحفاظ عمى سيادتيا
يؿ يمكف لمدوؿ اف تتخمى عف سيادتيا ، فالسيادة لو افترضنا سوؼ تتالشى فإ

 طوعا في مواجية العولمة واثارىا ؟
 كانت ليا مصمحة بذلؾ ؟إذا  وىؿ مف مصمحة الدوؿ التخمي عف سيادتيا

 :مناهج البحثابعًا: ر 
 ، وكذلؾ عمى المقارف يج التاريخي والمنيج التحميمي ثـاعتمدنا عمى المن
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 عممي . بأسموباالستنباطي، في سرد الوقائع وتحميمو ثـ صياغتو 
 هيكمية البحث:خامسًا: 

 المصادر. بأىـوقسميف ثـ خاتمة وقائمة ، وتمييد,تـ تنظيـ البحث بمقدمة  
السيادة وتطورىا، ثـ في القسـ االوؿ تناولنا  نشأةإلى  في التمييد ناتطرق

في القسـ الثاني بحثنا في السيادة وافاقيا و  واثرىا عمى السيادة، المتغيرات الدولية
 المستقبمية .

 تمهيدال
 نشأة السيادة وتطىرها

المفكر اليولندي )غروشيوس( الذي صاغو إلى  مرة ألوؿيعود تعريؼ السيادة 
دده بانيا "السمطة العميا غير المجزأة التي تمتمكيا الدولة لسف وح 5:69في عاـ 

قوانينيا، وتطبيقيا عمى الجميع ضمف حدودىا ولكف الشخص الذي اقترف السيادة باسمو 
 ىو المفكر الفرنسي )جاف بوداف(. 

جاءت فكرة السيادة مف خالؿ الدعوة لتقوية الدولة وسمطتيا في مواجية نفوذ 
ؿ وسمطة الكنيسة واالمبراطورية الرومانية في الخارج، وارتبط كؿ ذلؾ االقطاع في الداخ

 . بتقوية الدولة القومية
سمطة اخرى غير  أليةالسيادة تعني القدرة الفعمية لمدولة عمى رفض الخضوع  

اف مفيوـ السيادة قديـ قدـ الدولة ذاتيا  ،ىي مثؿ مفيوـ المواطنة في الداخؿسمطتيا و 
بيذا المفظ، حيث عرؼ الروماف تحت أسـ االستقالؿ، فقالوا الدولة  ولو انو لـ يستخدـ

لحكومة اي شعب اخر  كاف الشعب حر، ومستقؿ اي انو لـ يكف خاضعاإذا  مستقمة،
غير حكومتو، كما استخدـ لفظ السيادة عمماء الالىوت وفقياء القانوف وكتاب السياسة 

 .5ولعؿ اوائؿ مف استخدمو ىو )توماس األكويني(
                                                           

د.خميؿ اسماعيؿ الحديثي، المعاىدات غير المتكافئة المعقودة وقت السمـ، دراسة قانونية وسياسية،  5.
 .62، ص5>=5، بغداد، 5ط
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اف لظيور فكرة السيادة اثر كبير في تطور فكرة الدولة القومية في مضمونيا ك
وذاتيا وفي تمييزىا عف غيرىا مف الجماعات االنسانية، وفي عبارة واضحة مبسطة 

تعطي االوامر لمجميع وال تتمقى  ألنيا ؛يرى فييا )جاف بوداف( "اف الدولة ىي السيادة
 .5االوامر مف احد"

رتبط باسمو نظرية السيادة بمفيوميا الحديث ىو الفقيو ف الشخص الذي اإ
 ;;59الفرنسي )جاف بوداف(، حينما عرضيا في مؤلفو )الكتب الستة عف الجميورية( 

معرفا السيادة " بأنيا السمطة العميا عمى المواطنيف والرعايا والتي يحدىا القانوف، وانيا 
. ولئف كاف 6اال اهلل والقانوف الطبيعي "السمطة الدائمة والمطمقة لمممؾ الذي ال يقيدىا 
الكثير إلى  نظريتو تمؾ افتقرت إالا أفا  بوداف مف اوائؿ مف قدـ نظرية محددة في السيادة

مف الدقة في تحديد طبيعتيا في مجاؿ العالقات الدولية، فقد اراد اضفاء ىالة مف 
بنظريتو تمؾ في تدعيـ راد اف يستعيف أالسمطة المطمقة لصاحب السيادة و  القدسية عمى
لمسمطة المركزية لمممكية الفرنسية آنذاؾ كي تستطيع مواجية التحديات ، النظاـ القائـ

وث الذي كاف ييدد الثالث الكنيسة، االمبراطورية الرومانية، والنبالء االقطاع ىذا الثال
وني لمدولة بدراسة السيادة بصورة اساسية كمعيار قان لـ يعف   إذاً فيو  ،7استقالؿ الدولة

في مواجية الدوؿ  األقؿعمى أو  لمقانوف الدولي، اآلخريففي مواجية االشخاص 
االخرى، لقد كانت السيادة مف اىـ الوسائؿ القانونية والسياسية التي استعاف بيا مموؾ 

، وىي فترة نشوء الدولة القومية لتثبيت >5ؽ/و  :5اوروبا في الفترة بيف اواخر ؽ/
نفوذ " الكنيسة، واالمبراطور، واالقطاع " وتدعيـ سمطة الدولة  مركزىـ والقضاء عمى

المركزية، وليذا كانوا يتمسكوف بالسمطة المطمقة لمدولة، فحرية تصرفيا في الشؤوف 

                                                           

، 5النيضػػة، طد. ابػػراىيـ درويػػش، النظػػاـ السياسػػي )دراسػػة فمسػػفية تحميميػػة (، الجػػزء االوؿ، دار  5.
 .9;، ص=:=5القاىرة، 

، بيػػروت، 5جػػاف بػػوداف، رواد الفكػػر الغربػػي، ترجمػػة حػػاـز صػػاغية، دار الػػرواد لمنشػػر والتوزيػػع، ط 6.
 . 75، ص2>=5

 . 65د.خميؿ اسماعيؿ الحديثي، مصدر سبؽ ذكره، ص 7.
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دوف خضوعيا ألي سمطاف اخر خارجي، ولـ يتغير ىذا المفيـو كثيرا  5الداخمية والدولية
ميوريات، واكتفى الفقو بنقؿ سمطة السيادة مف قياـ الثورة الفرنسية وبداية ظيور الج بعد

لقد احمت الثورة الفرنسية مبدأ دولة االمة محؿ دولة . ايدي الشعبإلى  شخص الممؾ
وبرزت فكرة السيادة الشعبية عمى  ،االمةإلى  مت السيادة مف االميراالمير، حينما نق

وى مفيوـ السيادة في ايدي انصار القانوف الطبيعي لمحاربة التسمط االستبدادي، وانط
تمؾ الفترة عمى اف الشعب مصدر السمطة وصاحبيا الحقيقي، وقد استخدـ ىذا الشعار 
الطبقة البرجوازية بغية تعزيز سمطتيا وازاحة السمطة االقطاعية المتمثمة في سيطرة 

ابراز فكرة سيادة الشعب لممفكر اليولندي إلى  المموؾ المطمقة، ويعود الفضؿ
يا تطورت وتعمقت فيما بعد عمى يد المفكر الفرنسي )جاف جاؾ إالا أنا  ،6)سبينوزا(

تتجزأ وال تنتزع  روسو( صاحب كتاب )العقد االجتماعي( ويرى روسو اف السيادة ال
 فيي باقية دائمة في ايدي الشعب .

يا، إقميمالسيادة ىي السمطة المطمقة لمدولة عمى مواطنييا ورعاياىا وعمى  اً ذإ
 .7بحري والجوي وىي دائمة ومطمقة البري، وال
ف السيادة في اصميا كانت صفة مف صفات السمطة الممكية، فيذه السمطة، ال إ

ال متفوقا عمييا مف الخارج فالسيادة ليا عدة مظاىر داخمية، و  تجد ليا قرينا في الداخؿ
 ودولية وسياسية .
 برز مظاىر السيادة: أوفيما يمي 

قالؿ الدولة في ادارة عالقاتيا الخارجية دوف الخضوع : اي است السيادة الخارجية -5
بمعنى حؽ الدولة في عقد المعاىدات، وشف الحروب وفي االنضماـ  ، سمطة،ألية

                                                           

 .::، ص96=5د. عبد الحسيف القطيفي، مذكرات في القانوف الدولي، مطبعة المعارؼ، بغداد،  5.

الرأسػػػمالي، الجػػػزء و  د. حكمػػت شػػػبر، القػػػانوف الػػدولي العػػػاـ، دراسػػػة مقارنػػة فػػػي الفقيػػػيف االشػػتراكي 6.
 .5=6، ص9;=5االوؿ، مطبعة دار السالـ، بغداد، 

 .;:ص د. عبدالحسيف القطيفي، مصدر سبؽ ذكره، 7.
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. وتتميز قواعد القانوف الدولي عف 5لممعاىدات واالحالؼ، والتكتالت واالتفاقات 
فرض وتنطوي قواعد القانوف الداخمي، بكونيا تنشا برضا الدوؿ وليس عف طريؽ ال

 السيادة الخارجية عمى السمات اآلتية :
االستقالؿ : وىي احدى السمات االساسية لسيادة الدولة الخارجية تمجأ اليو في  - أ

كما يرى )برايدلي( ىو "تعبير عف وضع الدولة التي أو  ،6مواجية الدوؿ االخرى 
ضغط مفروض مف أو  تسيطر عمى عالقاتيا الخارجية بمعزؿ عف أي تدخؿ

دولة ذات سيادة،  أليةولة اخرى ويمثؿ االستقالؿ جانبًا ميما مف السمطة العميا د
حيث ينطوي عمى استبعاد سمطة أي دولة اخرى يمارس جميع االختصاصات 

 .7يا" إقميمالتي يعترؼ بيا القانوف عمى 
وىو عدـ المساواة >5:8المساواة : الذي كاف المبدأ السائد قبؿ معاىدة وستفاليا  - ب

ولكف )كروشيوس( ومف خمفو مف فقياء القانوف الدولي  ونية بيف الدوؿ،القان
اخذوا يؤكدوف، عمى حؽ الدوؿ في المساواة، والمساواة في المذىب التقميدي، 
مساواة مطمقة فال يجوز لمدولة اف تقبؿ باي شكؿ مف اشكاؿ المعاممة التي ال 

القانوف الدولي، بما فيو  في المبدأتنطوي عمى عدـ المساواة، وقد ادى ادخاؿ ىذا 
، فقد حاؿ 8اضطرابات عميقة في مضمار التعاوف الدوليإلى  مف جمود واطالؽ

دوف خمؽ محكمة لمعدؿ الدولية، الف الدوؿ  ;2=5ىذا المبدأ مثال في عاـ 
ال يضمف تمثيميـ فييا عمى قدـ  ؛ ألنوالصغرى رفضت مشروع انشاء المحكمة

 المساواة مع الدوؿ الكبرى .
                                                           

 O.P.L.C ة، مؤسسػةد.ميػدي جػابر ميػدي، السػيادة والتػدخؿ االنسػاني، دراسػة قانونيػة وسياسػي 5.
 . 77، ص6228 ، أربيؿ،5لمطباعة والنشر، ط

 . 69د. خميؿ اسماعيؿ الحديثي، مصدر سبؽ ذكره، ص 6.

 . :6نقال عف: المصدر نفسو، ص 7.

تعريػػب، خيػػري ، والصػػراع مػػف اجػػؿ السػػمطاف والسػػالـ األمػػـد.ىػػانز جػػي مورجنتػػاو، السياسػػة بػػيف  8.
ـ، -، د2;7، مجموعػة الكتػب السياسػية 5لمطباعػة والنشػر، طحمادة، الجزء الثاني، الػدار القوميػة 

 .575، ص9:=5
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مورجنتػاو( يقػوـ بػيف كيانػات متسػاوية، )ما كاف القانوف الػدولي عمػى حػد تعبيػر ول
ي وحػده وال متناسبة، ال بيف كيانات فييا تابع ومتبوع، والدوؿ فييػا تخضػع لمقػانوف الػدول

 . 5خرى، أي انيا متساوية ومتكافئةتخضع الواحدة منيا لأل
يادة وجزئيػػة تنبثػػؽ عنيػػا، فػػاف المسػػاواة ىػػي اثػػر مػػف آثػػار السػػ كانػػتإذا  االجمػػاع : -ج

االجماع، ىو القاعدة الجوىرية التي تنبثؽ بدورىا عف المساواة، والتكافؤ، ويقصػد 
يػػة بػػرأي االكثريػػة، أي اف جميػػع متسػػاوية ازاء أي األقمعػػدـ جػػواز الػػزاـ  باإلجمػػاع

ومف المفػروض اف شػرط االجمػاع كػاف ومػا . 6عمؿ تشريعي في أي مؤتمر دولي
 لعقبات التي تحوؿ دوف نجاح المؤتمرات الدولية .يزاؿ مف اىـ ا

: تتعمػػؽ بتنظػػيـ الييئػػات الحكوميػػة المختمفػػة والمرافػػؽ العامػػة، وال  الســيادة الداخميــة -6
يػػػا مػػػف اشػػػخاص إقميميقيػػػدىا شػػػيء فػػػي فػػػرض سػػػمطانيا عمػػػى كافػػػة مػػػا يوجػػػد فػػػي 

أو  رومؤسسات كما ال يجوز التدخؿ في األمور الداخمية لمدوؿ األخرى بشكؿ مباش
تممػػؾ  التػػياف الدولػػة فػػي ظػػؿ القػػانوف الػػدولي المعاصػػر ىػػي الوحيػػدة . غيػػر مباشػػر

الحػػػػؽ فػػػػي السػػػػيطرة عمػػػػى اراضػػػػييا مػػػػع اشػػػػتراط اف يكػػػػوف ذلػػػػؾ وفقػػػػا لحػػػػؽ تقريػػػػر 
 . 7المصير. والسيادة الداخمية ىي السيادة عمى اراضييا وسمائيا ومياىيا ورعاياىا

ادة عمػػى رعايػػا الدولػػة وممتمكاتيػػا الثابتػػة : ىػػي السػػيالسياســيةأو  الســيادة القانونيــة -7
يػػا، فػػي حػػدود المعاىػػدات واألعػػراؼ إقميمحركػػة مثػػؿ السػػفف والطػػائرات، خػػارج والمت

ىكػػذا اصػػبحت المعػػايير القانونيػػة والسياسػػية تسػػتحوذ عمػػى عقػػوؿ الساسػػة ، الدوليػػة
 . 8مجزئةأو  فال ترضى بدونيا وال ترضى بيا منقوصة األمـوتميب 

                                                           

 .576-575د.ىانز جي مورجنتاو، المصدر نفسو، ص .5
 .577-576المصدر نفسو ص 6.
تقريػػر المصػػير، دراسػػة مقارنػػة فػػي التػػأريا والقػػانوف واالقتصػػاد والمجتمػػع ، د.حسػػيف عمػػي الحبيشػػي 7.

 .7:، د.ت، صدار الكتاب العربي، بيروت، الدولي
 .;9، ص9;=5د.ىشاـ آؿ شاوي، مقدمة في عمـ السياسة، مطبعة جامعة بغداد، بغداد،  8.
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تيػػا انيػػا ئتجز أو  الدولػػة مطمقػػة وشػػاممة ودائمػػة ال يمكػػف التنػػازؿ عنيػػاسػػيادة  إذاً  
الدولػػػة  إقمػػيـيػػة، وشخصػػية، فػػػي الوقػػت نفسػػػو أي انيػػا تمػػػارس عمػػى كػػػؿ جػػزء مػػػف إقميم

وعمػػػى كػػػؿ فػػػرد مػػػف افػػػراد شػػػعبيا، وبيػػػذا الصػػػدد يقػػػوؿ الفقيػػػو االمريكػػػي )كػػػاليوف( بػػػاف 
غيػػر قابمػػػة لمتنػػازؿ، كمػػػا رفػػػض  صػػػفة ضػػرورية لمدولػػػة وانيػػػاأو  السػػيادة تعتبػػػر خاصػػية

امكانية تجزئة السيادة فػي الدولػة الفيدراليػة، مؤكػدا، عمػى عػدـ امكانيػة اف تكػوف السػيادة 
جػزءا فػي أو  في آف واحد لمواليات ولدولة االتحاد بؿ انيا كامنة، باعتبارىا طرفا أساسػيا

 . 5االتفاؽ الدستوري
دولػة، وىػي الخاصػية الرئيسػية التػي اف السيادة ىي السمطة المطمقػة الدائمػة فػي ال

تميػػز الدولػػة مػػف غيرىػػا مػػف التجمعػػات والتنظيمػػات البشػػرية االخػػرى، اذف السػػيادة ىػػي 
 . 6سمطة دائمة

 المتغيرات الدولية وَاثرها عمى السيادة: القسم االول
ىنالؾ العديد مف المتغيرات الدولية حدث في الربع االخير مف القرف العشريف 

سقوط ، عمى السيادة منيا انتياء الحرب الباردة تثر أالواحد والعشريف واوائؿ القرف 
دولة برئاسة الواليات المتحدة االمريكية  77 جدار برليف والتحالؼ الدولي المؤلؼ مف

عمى طرد العراؽ مف الكويت في حرب الخميج الثانية واعالف بوش االب حينذاؾ بوالدة 
الثورة المعموماتية وتطور وسائؿ والمواصالت  ثـ النظاـ العالمي الجديد وكذلؾ العولمة

 واالتصاالت. ولكننا سوؼ نركز عمى متغيريف في ىذا القسـ نتطرؽ في: 
 اوال: العولمة 

وفي . ؾ تعاريؼ عديدة لمعولمة عمى ضوء خمفية الباحثيف الفكرية والعمميةىنا
"التحرر مف ربقة ىذا الصدد يعرؼ )الدكتور حمدي عبد العظيـ( العولمة بانيا تعني 

                                                           

محمػػد عمػػر مولػػػود، الفيدراليػػة وامكانيػػة تطبيقيػػػا فػػي العػػراؽ، مؤسسػػػة موكريػػاني لمطباعػػة والنشػػػر،  5.
 .:69، ص6227الطبعة الثانية، اربيؿ، 

، 5مطبعػػة المعػػارؼ، ط، راسػػات سياسػػية وقوميػػةمحمػػد طمعػػت الغنيمػػى، دو  د.محمػػد طػػو البػػدوي، .6
 .626، ص7:=5االسكندرية، 
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نظاـ إلى  َافؽ االنسانية الواسع، والتحرر مف نظاـ التخطيط االمرإلى  الدولة القومية
ثقافة عالمية واحدة يتساوي إلى  السوؽ الحرة، والتحرر مف الوالء لثقافة ضيقة ومتعصبة

االنفتاح عمى مختمؼ إلى  جميعا، والتحرر مف التعصب االيديولوجي األمـفييا الناس و 
رعب، والتحرر مف كؿ صور الالعقالنية الناتجة أو  خوؼأو  االفكار مف دوف تعصب

عقالنية العمـ والفمسفة البراغماتية إلى  ايديولوجية يعنيياأو  ديفأو  مف التحيز المة
 . 5والدولة المدنية وحياد الثقافة

أس ر والبضائع والخدمات والشركات ور والعولمة ىي "نقؿ االشخاص واالفكا
ماؿ عبر حدود الدوؿ ىي حقيقة تاريخية وتحميالت لظواىر اقتصادية وفرض لقيـ ال

  .6ثقافية واجتماعية وسياسية "

عمار ،منظمة البنؾ الدولي لإل، والعولمة والياتيا المختمفة ) صندوؽ النقد الدولي
العقوبات ، الشركات متعددة الجنسية، التجارة العالمية ،التحكيـ التجاري الدولي

ال مف باب إتعمؿ  ال، حركة رؤوس االمواؿ ( التي تستخدـ لتحقيؽ اىدافيا، قتصاديةاال
 . 7التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ

اف سيادة الدوؿ نحو االفوؿ تحت زحؼ العولمة وىو تحصيؿ حاصؿ لمتشابؾ 
في العالقات الدولية ووجود الشركات متعددة الجنسية التي وضعت ليا موطئ قدـ في 

وتطور وسائؿ االتصاالت وشكمية ، ديدة في العالـ متخطية الحدود السياسيةدوؿ ع
المعمومات واالعالـ والتعاوف والتنسيؽ بحكـ العولمة في المنظمات الدولية الرسمية 

وتحؿ محميا سيادة ، مما اضعفت السيادة الوطنية الصارمة والمطمقة، وغير الرسمية

                                                           

وفسػػاد الدولػػة ،اداري ،تجػػاري ،سياسػػي ،دولػػي ،مػػنيج نظػػري  عولمػػة الفسػػاد،، د.حمػػدي عبػػدالعظيـ .5
 بعدىا. وما 5:7ص، 6255، القاىرة، وعممي ،دار الجامعة

 اهثػورات العربيػة نموذجػاً " اطروحػة دكتػور عوامؿ التغير في الػوطف العربػي "ال، د .ابراىيـ عمي كرو .6
، 6258لنيػؿ درجػة الػدكتوراه فػي العمػـو السياسػية ،، جامعة بيروت العربيةإلى  غير منشورة مقدمة

 . 6=5ص
 الصفحة نفسو.، المصدر نفسو، ابراىيـ عمي كرو. د .7
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لصغيرة في جغرافيتيا السياسية ) السكاف ،المساحة وتزداد ىذه الحالة لدى الدوؿ ا، مرنة
 .5االندماج االجتماعي، الموقع، الموارد

يظير في تدخالت الدوؿ الكبرى ضد الدوؿ ، واف ىذا االنحدار لمسيادة الوطنية
، ياتاألقماالخرى تحت اعذار وتبريرات حماية حقوؽ االنساف وحماية حقوؽ 

امتالؾ االسمحة فوؽ أو  قومي التمييز العنصريالديمقراطية ،واتيامات االضطياد ال
الدوؿ الفاشمة .او انيا تيدد السمـ واالمف الدولييف أو  دعـ االرىاب،أو  ،التقميدية

المتحدة ومنظماتيا ووكاالتيا االنسانية والحقوقية التخاذ القرارات اليامة  األمـوتستخدـ 
. 6بادة مف قبؿ االنظمة الدكتاتوريةمف اال فالمدنييبالتدخؿ االنساني لحماية المواطنيف 

إلى  مف ابرزىا سقوط الشمولية والسمطوية والنزوع، لمعولمة سياسية وىناؾ تجميات
والتداوؿ السممي ، والتعددية السياسية، واحتراـ منظومة الحقوؽ والحريات الديمقراطية

 . 7لمسمطة
 وميما في تبريردورا اساسيا  لعبت مسألة حقوؽ االنساف في العولمة السياسية

االلفية  وخاصة في بداية، لمدوؿ التدخالت والخروؽ التي حدثت ضد السيادة التقميدية
بعد اف ، بحكـ العولمة مسألة حقوؽ االنساف لتدويؿ اساً انعكإالا  ولـ يكف ذلؾ، الثالثة

واستغمت بالتالي ، كانت الدوؿ تتأثر بيذه المسألة وتعتبرىا ضمف اختصاصيا الداخمي
وممارسة ابشع انواع العنؼ ، لحقوؽ مواطنييا االختصاص لمتظاىر باحتراميا دوليا ىذا

الدور االكبر  حقوؽ االنساف وكانت لعولمة. باختصاصاتيا المطمقة في الداخؿ مستترة
المجتمع الدولي  فقد بدأ في كشؼ كؿ تمؾ االساليب مف خالؿ وسائميا وعناصرىا.

عمى  معتمدا، يادة الدوؿ المنتيكة لحقوؽ االنسافبالتدخؿ االنساني دوف االلتفات لس
كذلؾ  واالعالـ الفضائيات واالنترنيتإلى  باإلضافة العديد مف المنظمات الناشطة

                                                           

مدولػة فػي العػالـ العولمة ومستقبؿ الدور االقتصادي ل، حسف لطيؼ كاظـ الزبيدي ومازف راضي. د .5
 . 775،ص  6226، اليمف، الثالث ،دار الكاتب الجامعي

 . 6228ص، المصدر السابؽ، د. ابراىيـ عمي كرو 6.

 وما بعدىا. 628ص المصدر نفسو 7.
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، قواعد ومبادئ القانوف الدوليإلى  لجنة حقوؽ االنساف وشكاوى االفراد مستندا تقارير
لؾ مباشرة العمؿ مف وكذ، فالمتعمقة بحفظ السمـ واالمف الدوليي المتحدة األمـومبادئ 

باعتبار اف ، في اي دولة خارج النادي النووي قبؿ دوؿ في تطوير اسمحة فوؽ التقميدية
  .5اي نشاط في ىذا الجانب مف شأنو تيديد االمف البشري في العالـ

وسط  يتأثروعمى مستوى العالقات الدولية فاف االمف الدولي اصبح منذ االف 
الالعبيف مف ذوي المصالح التي اخذت تمارس عمميا متجاوزة لعبة متعددة مف اشكاؿ 

المضادة ؿ لالعبيف االقتصادييف لصالح  ةالتنظيميوالدولة وتمغي قواعدىا  قميـاإلحدود 
ية التي تقيـ قميماإلالشركات المتعددة الجنسية عف طريؽ حصوليا عمى االختصاصات 

 .6قانونيا
ا لتمبية متطمبات المنافسة ليذه وتنازلت الدولة عف الكثير مف صالحياتي

قد تضاعؼ بشكؿ حتمي اذ أخذت الدولة تفقد جزء ميما  قميـاإلاف تفكيؾ . الشركات
ية لصالح الشركات التي قميماإلمف االحتكارات التي كانت خاضعة الختصاصاتيا 

. 7وبشكؿ حاسـ لتنظيـ كؿ االقتصادات التي تتبع االقتصاد العالمي، تمتمؾ تمؾ الحقوؽ
زالة الحدود السياسية وليحؿ محمو الجغرافية عمى إالعولمة تعمؿ  بدأتمف الواضح و 

 .8االقتصادية
 ثانيا: الثورة المعموماتية 

عداد ىائمة مف الناس الذيف لـ تكف أالمعمومات المحجوبة سابقًا عمى  اف نشر
ت عف اشكاؿ تتوفر ليـ قبؿ غالباً  ما يخمخؿ بنى السمطة القائمة، واف انتشار المعموما

الحياة البديمة مف اقطار أخرى ييدد صحة بعض العقائد السياسية الرسمية ومصداقية 
الزعامة واستقرار نظاـ الحكـ وتعرية االنظمة الدكتاتورية والفاشية ونشر حقائؽ عف 

                                                           

 . 826،ص =622، بغداد، المكتبة القانونية، مبادئ العالقات الدولية، سعد حقي توفيؽ 5.

 .==5ص، ابؽالمصدر الس، ابراىيـ عمي كرو. د 6.

 وما بعدىا. 826ص، المصدر السابؽ، ابراىيـ عمي كرو 7.
 . 827 – 826، المصدر نفسو .8
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الصناعية تبث االخبار فوؽ الستائر الحديدية لمدوؿ،  فاألقمار. 5الدوؿ االستبدادية
كؿ مواطف، والتغيرات التي إلى  ورجاؿ االمف والشرطة فالحكومييقبيف متجاوزة المرا

وربا الشرقية خير مثاؿ عمى طريقة تتغير فييا البنى السياسية والسيادة أفي  حصمت
 . 6فييا عف طريؽ المعمومات الصحيحة

و في مجاؿ االتصاالت واالعالـ والثقافة، اصبحت المراقبة شبو مستحيمة عمميًا، 
في ىذا المجاؿ سوى سيناريو واحد ىو تسييؿ االتصاؿ وسرياف  د لمدولةاذ لـ تع

. اما اليوـ فميس ىناؾ حاجة لنشر الخوؼ، والمراقبة 7االعالـ لفائدة الشبكات العالمية
حيث يمكف إلى  عمى وسائؿ االعالـ الف وسائؿ االعالـ تممؾ الكثير مما يؤىميا لمنفاذ

تغيير االتجاىات والقناعات، بؿ اضحت اليـو  واالفكار وتسيـ في اآلراءاف تشيع 
فاعمة في قمع واقصاء ما ىو خصوصي، واحالؿ وعي بديؿ، وىي باختصار تمارس 
المصادرة واالختطاؼ، وبالتالي تحقيؽ اخضاع النفوس وتنميط الذوؽ وقولبة السموؾ 

. حيث تشكؿ 8واحالؿ معارؼ اخرى، وكؿ ذلؾ يتـ بشكؿ عمني وبدوف قيود وحواجز
لمعمومات عنصرًا ميما في حياة البشر ولعبت دورًا في حياة االفراد والمجتمعات والنظـ ا

إلى  السياسية منذ ظيور االنساف عمى وجو االرض، فقد كاف االنساف البدائي بحاجة
معمومات لمعرفة منابع المياه والى االماكف التي تتواجد فييا الوحوش المفترسة حتى 

 .9ا ويصبح فريسة ليايتحاشى الوقوع في قبضتي
فقد أصبحت وسائؿ االعالـ الجديدة في ، فيما يتعمؽ بالدوؿ العربية واالسالمية

وفيديو كاسيت تتجاوز الحدود المحمية لمدولة، ، عصر العولمة مف فاكس وانترنت
                                                           

 . 827ص، المصدر السابؽ، د سعد حقي توفيؽ 5.
 . 829–828ص، المصدر نفسو .6

صػػػباح يسػػػيف، االعػػػالـ والعولمػػػة، مػػػف كتػػػاب عمػػػي حسػػػيف الجػػػابري وآخػػػروف، العولمػػػة والمسػػػتقبؿ  7.
 .69، ص===5، بغداد، 5حكمة، طالغربي، بيت ال

 .629المصدر السابؽ، ص، ابراىيـ عمي كرو. د 8.

، 5محمػػػد عمػػػي حػػػواد، العػػػرب والعولمػػػة، شػػػجوف الحاضػػػر وغمػػػوض المسػػػتقبؿ، مكتبػػػة مػػػدبولي، ط 9.
 .7:، ص6226القاىرة، 
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وتعمؿ عمى تعديؿ االفكار المتعمقة بالجنس والسمطة والعدالة االجتماعية باالستعداد 
لقد استغؿ الشباب العربي االنترنت اعتمادا عمى وسائؿ  .5الحتجاجاتلممظاىرات وا

لمثورة عف االنظمة  االتصاالت مف اذكاء الثورات العربية وتحريض شرائع المجتمع
كموجة تحمؿ مطالب الحرية والكرامة واسقاط تحالؼ السمطة والثروة واالستبداد  فاندفعت

 . 6بالحكـ مدى الحياة والتوريث السياسي
ي السابؽ كاف سيال عمى السمطة معرفة عناويف واسماء وفضاءات حركة ف

فيي ال تستطيع ضبط تحركاتيـ ، معارضييا اما االف ومع وسائؿ االتصاؿ الحديثة
يطمؽ انتفاضات شاممة عمى  فتواصؿ المعارضيف يجري في فضاء واسع سرعاف ما

واالتصاالت يتواصموف ونشاىد ماليف الشباب بفضؿ ثورة المعمومات  ،7ارض الواقع 
ليطمقوا ثورات شعبية تطالب بالديمقراطية والعدالة ، عبر رسائؿ االتصاؿ الحديثة

الشوارع وتعتصـ في المياديف وتواجو القمع بثبات واصرار إلى  فتنزؿ، االجتماعية
والتغير قادـ في كؿ االقطار العربية بفضؿ ىذه الثورات، ومف  ،8وتحطـ جدار الخوؼ

نقر باف التغير قادـ لنجعؿ منو حميفا لنا وليس عدوًا واف ننتيزه كفرصة وال االفضؿ اف 
 لألمـننظر اليو كخطر، ونتبناه كحاجة وليس اجبارا كما قاؿ االميف العاـ االسبؽ 

 . 9المتحدة )كوفي اناف(
 و نرى في عصرنا الراىف، ال يمكف قياـ االنظمة االستبدادية واالستفراد بالسمطة

اف ىذه الوسائؿ غالبا ما تصطدـ بمصالح ، باالنقالب العسكريأو  الواحدبالحزب أو 
ىذه االنظمة نفسيا التي ترفض االستجابة لمطالب وحقوؽ الشعب والقوميات المندمجة 

                                                           

 ،االسػػػػكندرية، االعػػػالـ والسياسػػػػة فػػػي عػػػالـ جديػػػد دار الفكػػػر الجػػػامعي، محمػػػد سػػػعيد ابػػػو عػػػامود 5.
 . 692ص، =622

، مركػز دراسػات الوحػدة العريػة، الفمسفة والحداثة في المشػروع الفكػري العربػي، خروفآتوفيؽ رشيد و  .6
 . 566ص، 6258، بيروت

 . 566ص، المصدر نفسو .7
 . >65المصدر السابؽ ،ص ، براىيـ عمي كروإ. د 8.
 .>65المصدر نفسو، ص 9.
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مما يعزز مف نضاؿ الشعوب في سبيؿ تحقيؽ ذلؾ ميمة ضرورية واف  ،بحجة السيادة
ىي كسر حاجز الخوؼ  ورة المعموماتيةابرز ما حققتو ثورات الربيع العربي بحكـ الث

لدى الشعوب العربية، والتي حققت خالؿ عاـ واحد ما لـ تحققو خالؿ سبعيف عاما، فقد 
مف الخوؼ واليأس واالحباط واالغتراب بسبب سرعة وسيولة كشؼ  تخمص الشعب

 . الحقائؽ واالنتياكات الخطيرة
وبالمجتمع  وباألفرادمف الدولييف السيادة مرتبطة بحقوؽ االنساف وبالسمـ واال إذاً  
 الدولي.

 السيادة وافاقها المستقبمية :القسم الثاني
 ىنالؾ عدة سيناريوىات حوؿ مستقبؿ السيادة منيا ما تؤكد عمى بقاء السيادة

تدويميا وتوسيع االختصاصات الدولية لحساب السيادة و  واالخرى عمى تفكؾ السيادة
 فاؽ المستقبمية وكما يمي ىذه االإلى  .وسوؼ نتطرؽ الوطنية

 اوال: سيناريوهات مستقبل السيادة
تطور أو  السيادة ليست قيمة ثابتة مطمقة، مف مسار البشرية، وتطورىا

قيـ ومبادئ جديدة تتناسب مع الواقع الجديد عمى إلى  اوضاعيا، تشير في كؿ مرحمة
تغييرات في القيـ ضوء المعطيات االجتماعية والتشكيالت االقتصادية، وما تفرضو مف 

 ىنالؾ اربعة سيناريوىات وىي ما نفصمو وكاآلتي :و  االخالقية والسياسية والفمسفية،
 سيناريو استمرارية السيادة -1

يرى انصار ىذا السيناريو اف التطورات الراىنة في النظاـ الدولي لف يأتي عمى 
القومية ذاتيا، واقصى ما السيادة تماما، فالسيادة الوطنية، ستظؿ باقية ما بقيت الدولة 

يمكف لمتطورات الجارية في النظاـ الدولي المعاصر اف تفعمو ىو أف تناؿ مف طبيعة 
 نة بما كاف عميو الحاؿ في النظاـاالدوار التي تضطمع بيا الدولة بالمقار أو  الوظائؼ
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 . 5الدولي التقميدي
ت عميو العديد تمثؿ السيادة وعدـ التدخؿ في الشؤف الداخمية لمدوؿ مبادئ نص

المتحدة وشكؿ ىذا التالـز بيف  األمـمف المواثيؽ والمعاىدات الدولية، وخاصة ميثاؽ 
ف االثنيف احد ابرز القواعد في القانوف الدولي وخاصة في الفقو التقميدي، لكننا ينبغي ا

ال نتاج ظروؼ سياسية واجتماعية واقتصادية اقترنت إال نغفؿ اف ىذا التالـز ما ىو 
 . 6وء الدولة الحديثةبنش

المتحدة مف بعض المبادئ االساسية الممزمة لممنظمة  األمـيتضمف ميثاؽ 
الدولية ولمدوؿ االعضاء في عمميـ لتحقيؽ االىداؼ التي انشات مف اجميا المنظمة 

مف الميثاؽ التي اصبحت تمثؿ  6الدولية وجاء النص عمى تمؾ المبادئ في المادة 
الميثاؽ نجد اف مبدا عدـ إلى  واذا ما نظرنا. يداف التنظيـ الدوليالمعالـ االساسية في م

مادة أو  التدخؿ في مقدمة المبادئ التي نص عمييا الميثاؽ واكد عميو في اكثر مف فقرة
غير مباشرة، والتي مف الممكف اعتبارىا صياغة لمنظرية العامة أو  سواء بصورة مباشرة

ث اقر الميثاؽ عدـ مشروعية التدخؿ كاصؿ عاـ لمتدخؿ في القانوف الدولي العاـ، حي
تحريـ تدخؿ الدوؿ في  منيا. 7في العالقات بيف مختمؼ اشخاص القانوف الدولي العاـ

تحريـ تدخؿ الدوؿ في شؤوف  وكذلؾ. 8و 7فؽ  6ـ/  شؤوف الدوؿ االخرى في
وايضا تحريـ تدخؿ الدوؿ في شؤوف االقاليـ . 6 -5فؽ / 522المنظمة الدولية ـ/

 . :;و 8;ـ/  الدولية
المتحدة، حـر التدخؿ انطالقا مف نظرية  األمـمف كؿ ىذه المواد نجد اف ميثاؽ 

االختصاص، واحتراما لسيادة الدولة عمى اف ال تتعارض ممارستو مع قواعد القانوف 
الدولي، وىذه النماذج اعاله مف التحريـ تنطمؽ مف ضرورة صياغة قواعد واضحة 

                                                           

سػة موضػوعات فػي النظػاـ العػالمي الجديػد، دار منيػؿ، د.خميؿ حسيف، قضػايا دوليػة معاصػرة، درا .5
 .:=7، ص;622، بيروت، 5ط

 .89د. ميدي جابر ميدي، مصدر سبؽ ذكره، ص 6.

 .;8د. ميدي جابر ميدي، المصدر نفسو، ص 7.
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يف اشخاص القانوف الدولي العاـ وتنظيـ العالقات الدولية بما يؤمف وثابتة لمعالقات ب
 . 5حفظ السمـ واالمف الدولييف

تراه مف تصرفات سيترؾ القانوف  إف حؽ السيادة ىو حؽ الدولة في أف تأتي ما
الدولي ليا حرية إتيانيا في سبيؿ الدفاع عف كيانيا وحفظ بقائيا. إف حؽ السيادة حؽ 

 .6قاـ الدليؿ عمى تقييدهإذا  في أصمو مطمؽ إال
ويبدوا مما سبؽ، وعمى صعيد الممارسة تواجو ضعفًا في تطبيؽ القواعد التي 

. تدخؿ الواليات المتحدة في 2==5تحـر التدخؿ، حيث تدخؿ العراؽ في الكويت عاـ 
ضد الدكتور محمد مصدؽ. وكذلؾ تدخمت أمريكا في  انقالبودبر  97=5إيراف سنة 
البمديف بحجة اإلرىاب واألسمحة فوؽ التقميدية. ولكف مع  واحتالؿنستاف العراؽ وأفغا

 تبقى ىذه المواد أىـ الضوابط والقواعد الناظمة لمعالقات الدولية. ذلؾ
 سيناريو اختفاء السيادة -2 

يرى أنصار ىذا السيناريو أنو عندما حمت الدولة محؿ سمطة اإلقطاع قبؿ خمسة 
ليوـ وغدًا الشركات عابرة القارات محؿ الدولة، وىذه قروف تدريجيًا، سوؼ تحؿ ا

اختفاء مفيوـ السيادة وتجريد إلى  الشركات تحاوؿ تقميص سيادة الدوؿ مما سيؤدي
الدولة مف روحيا ثـ الدولة القومية ذاتيا تاليًا، وتكوف الوظيفة الجديدة لمدولة خدمة 

ية العمالقة، والواقع أف فكرة المصالح المسيطرة وىي في األساس مصالح الشركات الدول
ثـ اختفاء الدولة القومية في مرحمة الحقة مف األفكار الذي سادت  تالشي سيادة الدوؿ

 . 7في تأريا التطور الفكر السياسي عندما قالو )ماركس( ثـ )الفوضوييف(
 سيناريو التفكك -3

اشرة مظاىر يتوقع انصار ىذا السيناريو اف الدوؿ القومية لف تكوف قادرة عمى مب
عشرات مف الدوؿ القومية، تارة تحت دعوى إلى  يا بسبب تفككياإقميمسيادتيا عمى 

                                                           

 .>8-;8-:8ص، د. ميدي جابر ميدي، المصدر نفسو 5.
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حؽ تقرير المصير وتارة اخرى تحت دعوى التعبير عف ىويات مف حقيا اف تعبر عف 
نفسيا، وتارة تحت دعوى توطيد صمة المواطنيف بالسمطة، وربما احتجاجا عمى تحيز 

عات دوف اخرى، وبسبب الحروب االىمية والنزعات النظاـ الدولي الجديد لجما
االنفصالية وىو ما يجعؿ حدوث ىذا السيناريو محتمال، واالمثمة عمى ذلؾ تفكؾ 
اوسيتيا الجنوبية وابخازيا مف جورجيا، وكذلؾ جزيرة القـر وجنوب شرؽ اوكرانيا مف 

السابقة، وجنوب  اوكرانيا، وكوردستاف العراؽ مف العراؽ، ودوؿ البمقاف مف يوغسالفيا
 . 5السوداف مف السوداف، وجميورية ارض الصوماؿ مف الصوماؿ

 عمى ضوء ما تقدـ نالحظ، أف السيادة نشأت بنشوء الدولة القومية، وتصاعدت
ذروتيا في زمف الحرب الباردة ثـ تشظت السيادة بعد انييار الكتمة االشتراكية، ولـ إلى 

أو  شعبيا سواء اقمية )عرقية ةاستبداديمع حكومة يكف باإلمكاف مف اآلف فصاعدًا أف تق
مذىبية ( تحت أية حجة ألف توجو النظاـ العالمي الجديد ىي إحالة كؿ أو  دينية

العدالة، ولف تسقط الجرائـ بفعؿ إلى  ياتاألقمضد أو  مرتكبي الجرائـ بحؽ البشرية
رضت لإلبادة المجتمع الدولي يعتذر مف تمؾ الشعوب التي تع تقادـ الزمف، وأخذ

الجماعية والجنوسايد مف قبؿ أنظمتيا الدكتاتورية، وما زيارة )كولف باوؿ( وزير خارجية 
كوردستاف العراؽ بعد سقوط الدكتاتور "صداـ  إقميـحمبجة في إلى  أمريكا األسبؽ

رواندا إلى  وكذلؾ زيارة )ووؿ فوتس( رئيس البنؾ الدولي في عيد بوش األبف، حسيف"
إال شاىدًا عمى ما نقوؿ، حيث بدأ آفاقًا رحبة جديدة أماـ الشعوب  6229/=/:5في 

المتحدة لمتدخؿ، وحماية حقوؽ اإلنساف، وسوريا اآلف عمى المحؾ  األمـلممطالبة مف 
في النظاـ العالمي الجديد بيف األعضاء الدائميف في مجمس االمف حوؿ التدخؿ وحماية 

 حقوؽ االنساف وعدـ التدخؿ.
 لحكومة العالمية سيناريو ا -4

اف ىناؾ تغييرا سيحدث في مفيوـ السيادة إلى  يذىب انصار ىذا السيناريو
حيث تتنازؿ الدولة القومية عف سيادتيا لصالح حكومة عالمية منبثقة مف ، الوطنية
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نظاـ عالمي ديمقراطي، حيث تطرح العولمة فكرة الحكومة العالمية ليس باعتبارىا حال 
 .5اعتبارىا عممية في طور التكويفبعيد المناؿ وانما ب

إف السيادة لـ تعد مقترنة بالدولة التي تعتبر أساس ، اذف عمى ضوء ما تقدـ
العالقات الدولية المعاصرة، ولكف تتعمؽ باألفراد أنفسيـ، وىي تعني الحريات األساسية 

الوجود  حمايةإلى  المتحدة، وبالتالي فيو يدعو األمـالمحفوظة مف قبؿ ميثاؽ و  لكؿ فرد
إلى  اإلنساني وليس حماية الذيف ينتيكونيا، ويوضح أف المطموب اآلف ىو الوصوؿ

أو إلى  باعتبار أف اإلجماع عمى اآلليات -إجماع وليس عمى إدانة حقوؽ اإلنساف
األعماؿ ضرورة ومتى وايف يقوـ بيا لحماية حقوؽ اإلنساف في الدولة، وبيذا الطريؽ 

  .6يكوف أزيؿ العقبات أماـ المنظمات الدولية لمتدخؿ
ما عادت الشركات الكبرى شركات وطنية داخمية تعمؿ داخؿ الدوؿ، بريطانيا، 

فيما بينيا وسميت وفرنسا، والواليات المتحدة األمريكية وألمانيا وكندا بؿ أتحدت 
الشركات متعددة الجنسيات والعابرة لمقارات، والبد لمرأسماؿ ىذا وىو يتجو بمركزية 
أعمالو، وسطوتو، وسمطتو مف تشريع قوانيف جديدة تحميو ىي في الحقيقة مف قوانيف 

مخالفة قوانيف عمى دوؿ العالـ الثالث، وبذلؾ فنحف غير قادريف أو  الدولية الداخمية
 .7المتعددة الجنسية، التي تخترؽ الحدود والسيادة بكؿ قوة وبدوف عوائؽ الشركات

الحقوؽ  والسيمالذا مف واجب المجتمع الدولي الحفاظ عمى حقوؽ اإلنساف، 
المدنية باعتباره عضو في المجتمع العالمي المدني، وأف انتياؾ حقوؽ اإلنساف في أية 

 حدث ضد أي نوع بدءًا باإلبادة العنصريةإذا  دولة ىو بوصمو التدخؿ الدوؿ، واالنتياؾ
 حمالت التمييز العنصري فإف التدخؿ ال يصبح ىنا مسموحًا بو فقط بؿأو  الدينيةأو 
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 .5أيضًا واجباً و 
 ثانيا: تدويل السيادة

مفيوـ تدويؿ السيادة وجود نظاـ لمسائمة الدوؿ في حالة تعسفيا في  يعني
 ممارسة حقوؽ السيادة.
رط الجديد لسيادة الدولة عندما طرح االميف العاـ لألمـ المتحدة وقد تأكد ىذا الش

الجمعية العامة في إلى  قدـ ىذا المشروعو  عناف أنو لـ يعد ىناؾ حصانة لمسيادة كوفي
))أف السيادة لـ تعد خاصة بالدوؿ القومية التي تعتبر أساس العالقات  98دورتيا 

 نفسيـ وىي تعني الحريات االساسية لكؿ فردا باألفرادالدولية المعاصرة (( ولكف تتعمؽ 
حماية الوجود االنساني لألفراد إلى  المتحدة فيو يدعو األمـالمحفوظة مف قبؿ ميثاؽ و 

بيذا أزاؿ العقبات أماـ و  حصؿ عمى التصويتو  وليس حماية الذيف ينتيكونيا،
تياكات التدخؿ االنساني لوقؼ انالمنظمات الدولية لكي تباشر اعماليا في مشروع 

 المتحدة. األمـحقوؽ االنساف دوف تفويض مف 
حقًا أف مفيوـ السيادة قد تغير بصورة عامة مف خالؿ العقود الماضية خاصة 
في الربع األخير مف القرف العشريف، ال سيما بعد تصاعد الحماية الدولية لحقوؽ 

، 6لعولمةاإلنساف بحيث أصبح أكثر مرونة مما كاف عميو وخاصة أثر انتشار موجة ا
ولـ تعد فكرة السيادة متسمطة عمى نظريات القانوف العاـ الداخمي والقانوف العاـ مثمما 
كانت سائدة حتى أوائؿ القرف العشريف، بؿ تطورت عما كانت عميو في ظؿ القانوف 

 بإرادتياالدولي التقميدي، فبعد أف كانت الدولة مطمقة التصرؼ ال تتقيد بأي شيء إال 
القوة، تأكيدًا لتمؾ اإلرادة أصبحت سيادتيا في العصر  استخداـإلى  دتتمجأ متى أرا

، وبذلؾ فإف السيادة كما طبقتيا الدوؿ حتى 7الراىف مقيدة بقواعد القانوف الدولي العاـ

                                                           

 تيسير األلوسي، السيادة الوطنية، مرجع سبؽ ذكره. د.. 5
مصػػطفى الزلمػػي وآخػػروف، حقػػوؽ اإلنسػػاف فػػي الشػػريعة اإلسػػالمية وفػػي القػػانوف الػػدولي، بيػػت  د. 6.

 .558ص ، بغداد،5الحكمة، ط
 .698، ص;>=5، بغداد، 8د.عصاـ العطية، القانوف الدولي العاـ، مطبعة جامعة بغداد، ط 7.
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وقت قريب كانت تشكؿ حجر عثرة في طريؽ تطوير القانوف الدولي العاـ والعالقات 
  .5ووعييـ الدولية بشكؿ يساير تطمعات المجتمعات

فقد دخؿ العالـ عصرًا جديدًا أصبح فيو لزامًا عمى حقوؽ اإلنساف وحؽ تقرير 
يحال محميا لصالح الحرية أو  المصير الوطني والقومي أف يعدال مف سيادة الدوؿ

 االجتماعية، وتعرض دعاة نظرية السيادة لمنقد مف قبؿ فقياء المدرسة 6القويمة والعدالة
)جورج سؿ(، وبوليس الذي حمموا عمى سابقييـ مف أنصار أمثاؿ )ليوف دجي(، و

المفيوـ التقميدي عجزىـ عف إعطاء تحديد دقيؽ لمضمونيا بالغموض مما يصعب 
االتجاه القائؿ  تأكيدإلى  . ونؤيد وجية النظر التي تذىب7التسميـ بيا مف الوجية العممية

انيا ال تحوؿ دوف محاسبة باف السيادة لـ تعد عائقا اماـ تقرير مصير الشعوب، كما 
تضاءلت إحدى القيود  ===5األنظمة التي تقسي مع شعوبيا ومعاقبتيا، وبيذا في عاـ 

السياسية التي كانت تحوؿ دوف وضع حد لمجرائـ المرتكبة ضد اإلنسانية واالنتصاؼ 
 لضحاياه.

وقيدت السيادة الوطنية وزاد احتماؿ إحالة مرتكبي ىذه الجرائـ مف زعماء 
إلى  العدالة الدولية، بؿ واحتماؿ التدخؿ العسكري، وكاف الدرس الموجوإلى  وماتالحك

بالغة الشدة لحقوؽ  نتياكاتاارتكبوا إذا  ىؤالء الحكاـ بتعرضيـ لمخاطر السقوط،
  .8اإلنساف

وشيد العالـ تقدمًا كبيرًا عمى طريؽ إنشاء نظاـ دولي لمعدالة قادر عمى مالحقة 
واستمر المحاكـ البريطانية في نظر القضية المرفوعة ضد مرتكبي ىذه الجرائـ، 

                                                           

 .=8-;8د.ميدي جابر ميدي، مرجع سبؽ ذكره، ص .5
مػػورتر سػػميزر، النظػػاـ العػػالمي الجديػػد، ترجمػػة صػػادؽ إبػػراىيـ عػػودة، دار فػػارس لمنشػػر والتوزيػػع،  .6

  .=، ص6225، عماف، 5ط
 .>=6-;=6يؿ الحديثي، مصدر سبؽ ذكره، صد.خميؿ إسماع 7.

عمػػػػػػػػى الػػػػػػػػرابط االلكترونػػػػػػػػي  6222منظمػػػػػػػػة مراقبػػػػػػػػة حقػػػػػػػػوؽ اإلنسػػػػػػػػاف، التقريػػػػػػػػر السػػػػػػػػنوي لعػػػػػػػػاـ 8. 
www>hrw>orgLaraabicL1999report  
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دكتاتور شيمي األسبؽ الجنراؿ )أوغسطو بينوشيو( وىي القضية التي رفعتيا إسبانيا 
وتعتبر أوؿ محاكمة دولية لرئيس دولة منذ )محاكمات نورمبرغ( وأصدرت المحكمة 

كاف في السمطة، وكذلؾ  لةالجنائية الدولية الخاصة بيوغسالفيا أولى اتياميا لرئيس دو 
. واالخالقي ازاؿ العقبات اماـ الدوؿ الكبرى لمتدخؿ تحت عنواف مبدأ التدخؿ االنساني

السيادة، فمـ تعد إلى  واف اىـ سمات مرحمة ما بعد الحرب الباردة ىو تغيير النظرة
ولي السيادة مطمقة كما كانت في السابؽ، فاالتجاىات الفقيية الحديثة في القانوف الد

العاـ تتجو نحو المزيد مف التقييد لمسيادة، وىذا نابع في الواقع مف نضوج مفاىيـ 
. اف الدوؿ 5ومبادئ وقيـ جديدة حوؿ تعزيز ممارسة حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية

لي الذي ىو مفروض يا، اذ ىي تخضع لمقانوف الدو إقميمليست مطمقة التصرؼ داخؿ 
ت تعمو عمى ارادتيا والذي يورد قيود عمى تصرفات عمى اعتبارا عمى الدوؿ بناءً 

 .6الدوؿ
  ثالثا: توسيع االختصاصات الدولية

فقد ظؿ مفيوـ السيادة كفكرة قانونية وسياسية مجردة لفترة طويمة محاطة بيالة 
لكف مفيوـ السيادة انتابو التغيير واصابو . مف القدسية واالحتراـ تنظـ العالقات الدولية

أوائؿ القرف الواحد والعشريف لعدة اسباب و  بع االخير مف القرف العشريفالضعؼ مف الر 
الشارعة والنظـ الدولية التي تتضمف   ةالدولي منيا التوسع المتزايد فی ابراـ االتفاقيات

قواعد واحكاـ ممزمة لجميع الوحدات السياسية وكذلؾ االتجاه المتنامي نحو احتراـ 
عمى الضمانات الدولية لحماية ىذه  التأكيدوضرورة  حقوؽ االنساف وحرياتو االساسية

واالتجاه الدولي المتزايد نحو  7الحقوؽ وتكفؿ عدـ انتياكيا مف جانب الحكومات الوطنية
                                                           

د. سعد حقي توفيؽ، النظاـ الدولي الجديد، دراسة في مستقبؿ العالقات الدوليػة بعػد انتيػاء الحػرب  .5
 .529-527ص ،===5لمنشر والتوزيع، عماف، الباردة، االىمية 

ومػا  =:5ب.ت، ص –د. محمد حافظ غانـ، مبادئ القانوف الدولي العاـ، االىميػة لمنشػر، القػاىرة  .6
 بعدىا.

دار الجامعػػػة الجديػػػدة ، واالبعػػػاد دراسػػػة فػػػي المفيػػػـو والظػػػاىرة، العولمػػػة، ممػػػدوح محمػػػود منصػػػور 7.
 . 87-86ص، 6227، االسكندرية، لمنشر
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وبروز عدد كبير مف المشكالت ذات  ،5اقامة الكيانات الدولية عابرة القومية والوطنية
جيود الدولية وتكاتؼ االرادات الطبيعة الدولية ) العالمية ( التي تتطمب تظافر ال

، حموؿ ناجحة مف ىذه المشاكؿ ) مشكمة البيئةإلى  السياسية لمدوؿ في سبيؿ الوصوؿ
فكرة ، العنؼ السياسي، االرىاب ،الفقر، نقص الغذاء، التصحر ،البطالة، الطاقة

اف وادم، كاإليدز، انتشار االمراض الوبائية، االستبداد في العالميف العربي واالسالمي
ويقظة القوميات ، واليجرة غير الشرعية والتطرؼ، المخدرات، والجريمة المنظمة

واستقرار الفقو  ،6( فشؿ التنمية، التسمح، المطالبة بحؽ تقرير المصير، ياتاألقمو 
جعمت عدـ امكانية احتجاج الدوؿ بتشريعاتيا وبدساتيرىا وااللتزاـ  والقضاء الدولي

نصؿ مف االلتزامات الدولية سواء اكانت ذات طبيعة لمت، بمظاىر السيادة الوطنية
الشارعة  ناشئة عف احكاـ القانوف الدولي العاـ والنظـ الدولية ذات الصفةأو  تعاقدية

فضال عف . لـ تنظـ الييا فيي ممزمة العمؿ بياأو  حتى واف لـ تصدؽ الدوؿ عمييا
 :ولية ومف ىؤالء الالعبيفظيور الالعبيف الجدد في العالقات الدولية وعمى الساحة الد

 الشركات متعددة الجنسيات اي عابرة القارات  .5
 المنظمات الدولية فوؽ القومية مثؿ االتحاد االوربي  .6
 منظمة التجارة العالمية . .7
 . صندوؽ النقد الدولي .8
 . لإلعمارالبنؾ الدولي  .9
 التحكيـ التجاري الدولي . .:
 . العدالة الدولية .;

                                                           

 .59–>ص، 6226، بيروت، المؤسسة الجامعية، عولمة السيادة حاؿ االزمة العربية، حسف البزاز .5
 :ياإللكترونوالت الدولية عمى الموقع حتراجع السيادة الوطنية في ظؿ الت، نواري احالـ. د 6.

www.revues–univ–ourzrgla.dz  
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 األمـالمتخصصة مثؿ أو  يةقميماإلالعالمية و  وتزايد دور المنظمات الدولية
مجمس حقوؽ  –ىيوماف رايتس ووج  –منظمة العفو الدولية ، الحمؼ االطمسي، المتحدة
 المتحدة. األمـ في االنساف

 .5محاربة االرىاب في العراؽ وسوريادولة ل 8:و ىنالؾ تحالؼ دولي مؤلؼ مف 
ت السيادة؟ يميؿ التيار اذف كيؼ يجب اف نعبر تصور السيادة؟ كيؼ تحول

السيادة.  كؿتآالحديث عف إلى  ةي المدرستيف الواقعية والميبراليالسائد بيف الباحثيف ف
ويذىب انصار البنائية ابعد ويبحثوف كيؼ اف السيادة ىي اليـو وكما كانت دائما مفيـو 

امنة مثير لمخالؼ. كاف ىناؾ دائما بعض المسائؿ كانت فييا رقابة الدولة وسمطتيا 
السيادة  ءشيحتى مقوضة وبعد كؿ أو  واخرى كانت فييا سمطة الدولة تشاركية

مؤسسة مشيدة اجتماعيا تتغير عبر الزماف والمكاف والمسائؿ العابرة لمحدود الوطنية 
مثؿ الصحة والبيئة وحقوؽ االنساف تجيز لنا اف نتفحص بدقة ممارسة السيادة لكف 

اعادة إلى  اعا جديدة مف الحكومة االـ الذي يحفزناالمتغيرة، تعرض ىذه القضايا انو 
 .6في السيادة آرائناتوجيو 

عند دراستنا جذور السيادة في معاىدة وستفاليا، تطورت فكرة اف الدوؿ تتمتع 
باستقالؿ داخمي ذاتي وال يمكف اف تخضع لسمطة خارجية، وقد تميز معيار عدـ 

المتحدة، لكف بروز القوى  األمـميثاؽ  التدخؿ في الشؤوف الداخمية لمدوؿ االخرى في
نسية والمنظمات فوؽ الوطنية مثؿ االتحاد جير الحكومية الشركات المتعددة الالالعبة غ

سياسية يقوض االفكار أو  االوروبي وقوة العولمة سواء اكانت اقتصادية، اـ ثقافية
 .7وستفالية االساسية حوؿ سيادة الدولةال

                                                           

 نواري احالـ ،المصدر السابؽ.. د .5
كػػػاريف ا.منغسػػػت وايفػػػاف ـ.اريفػػػويف، مبػػػادئ العالقػػػات الدوليػػػة، ترجمػػػة حسػػػاـ الػػػديف خضػػػور، دار  6.

 .>98، ص6257، دمشؽ، 5الفرقد، ط
 .:98المصدر نفسو، ص 7.
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مبادئ اساسية في القانوف الدولي تقنيا، كاف  وقد تحدث الحرب بشكؿ قاسي
عمؿ الناتو في كوسوفو انتياكا لمسيادة الصربية لكف قادة الناتو استشيدوا باغتصابات 

فتبيف اف ضرر انتياؾ  ،ـ وبربريتيـ التي شكمت ضررا اكبرجرائميو  الصرب ونيبيـ
ف أل ؛5اف كوسوفوترويع البو  مبدا السيادة كاف اقؿ ضررا مف السماح لمصربييف بقتؿ

وبالسمـ واالمف  وباألفرادالسيادة في النظاـ العالمي الجديد ارتبطت بحقوؽ االنساف 
 الدولييف.
 6226يشكؿ االوؿ مف حزيراف مف العاـ  محكمة الجنايات الدولية والسيادة، -

ففي ذلؾ . المجتمع الدولي إلرادةنقطة تحوؿ في تاريا االنسانية كونو يمثؿ انتصارا 
وـ دخؿ النظاـ االساسي لمحكمة الجنايات الدولية حيز التنفيذ بعد اف اصبح العدد الي

مف النظاـ االساسي،  (:56)الضروري مف الدوؿ المصادقة عميو متوافرا، تطبيقا لممادة 
 .6 دولة عميو 2:الذي يشترط وجوب مصادقة 

اف تقـو الجنايات الدولية تفترض ب اف المصادقة عمى النظاـ االساسي لمحكمة
وتتوافؽ مع  تتالءـالدوؿ التي صادقت عميو بمراجعة تشريعاتيا وقوانينيا الوطنية لكي 

واصبحت المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية كونيا . النظاـ االساسي ليذه المحكمة
انشئت بموجب معاىدة دولية. والجرائـ التي تدخؿ ضمف اختصاص المحكمة الجنائية 

 .7جرائـ العدواف، وجرائـ االبادة البشرية، حرب، جرائـ ضد االنسانية الدولية ىي جرائـ
السؤاؿ الذي يطرح نفسو، ىؿ يشكؿ اختصاص المحكمة الجنائية الدولية مساسا 

 بالسيادة الوطنية؟ 
مف النظاـ االساسي الخاصة بممارسة المحكمة  8ف المادة أاثار البعض ب

ثؿ انتياكا لمسيادة الوطنية لمدولة بالسماح لجية الجنائية الدولية لوظائفيا وسمطاتيا يم

                                                           

 .:=نفسو، صالسابؽ المصدر  .5
الػػدولي الجديػػد، دار المنيػػؿ  د.خميػػؿ حسػػيف، قضػػايا دوليػػة معاصػػرة، دراسػػة موضػػوعات فػػي النظػػاـ 6.

 . =;7،ص;622، المبناني، بيروت
 . =;7ص ،المصدر السابؽ ،خميؿ حسيف. د .7
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شكمت محاكـ دولية ، 5اجنبية بممارسة اختصاص اصيؿ مرىوف بسمطاتيا القضائية
وجرائـ االبادة البشرية ، وجرائـ حرب وجرائـ عدواف مرتكبي الجرائـ ضد االنسانية إلحالة

اصيـ العادؿ مف االمثمة قص الينالو العسكرييف الييا  فوالمسؤوليمف الزعماء والقادة 
عف ارتكاب اإلبادة  المسؤوليفالجنائية الدولية الخاصة برواندا ومحاكمتيا عمى ذلؾ 

 .6الجماعية في ذلؾ البمد
( ضرورة اعادة النظر في مفيوـ السيادة  clar; K Williamsيرى المفكراف )   

كي يكوف اكثر تحديد مضموف معاصر ليذا المفيوـ لأو  بيدؼ تقديـ تعريؼ جديد لو
أو  ،المقيدةأو  ،السيادة الجزئية، مثؿ. واقعيا واكثر تكيفا مع السياؽ التاريخي المعاصر

قدرة الدولة عمى ادارة امورىا في اطار إلى  واف المفيوـ الجديد يشير السيادة المشتركة
ومف ناحية اخرى فاف ثمة مف  ،العالقات الدولية عمى نحو يكفؿ حماية مصالحيا

اذ يريدوف ، تحديث مضموف معاصر لوأو  فكرة اعادة تعريؼ مفيوـ السيادة يرفضوف
ما يسمى بمفيوـ الحكـ في إلى  انو مف االفضؿ االعتراؼ بتجاوز المفيوـ واالنتقاؿ

 . مرحمة ما بعد السيادة
ىو االكثر تعبيرا عف السيادة، وفي ىذا االطار  (governane)اف مفيوـ الحكـ 
الواقع السياسي الوطني والدولي في الوقت الراىف، اذ لـ تعد  يرى تناسبا مع حقائؽ

الحكومات الوطنية وحدىا تحتكر الوظائؼ السياسية في الدولة انما باتت تشاركيا في 
وىذه الجيات ىي المعطيات التي تطرقنا  ،ىذه الوظائؼ جيات عديدة داخمية وخارجية

، االخالقية، يا االعتبارات االنسانيةفقد تعددت مبررات التدخؿ االجنبي من، اليو سابقا
، يات العرقية مف االبادة الجماعيةاألقموحماية حقوؽ ، والتدخؿ لحماية حقوؽ االنساف

. والتدخؿ لتحقيؽ السمـ واالمف الدولييف لتخميص المجتمع مف االسمحة فوؽ التقميدية
 .7رد العدوافوالتدخؿ ل، كما حدث مع العراؽ والتدخؿ بحجة مقاومة االرىاب الدولي

                                                           

 . =;7ص ،المصدر السابؽ ،د. خميؿ حسيف .5
 ، مرجع سبؽ ذكره.6222منظمة مراقبة حقوؽ اإلنساف، التقرير السنوي لعاـ  . 6
 . المصدر نفسو .7
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 الخاتمة 
ف الدولة ليا السمطة العميا عمى جميع الشؤوف الواقعة في حيزىا أالسيادة تعني 

إالا  ، وكانت المرتكز االساس في الفقو التقميدييقميماإلالمكاني، الخاضع لسمطانيا 
 يا لـ تعد متالئمة مع متغيرات عالمنا ومتطمباتو االساسية .أنا 

استخداـ السيادة بالمفيوـ التقميدي والمطمؽ ومف جية فمف جية جرت اساءة 
انتياؾ حقوؽ االنساف، كما حدث في إلى  ثانية ميد فيـ السيادة بمفيوـ تمؾ المدرسة

 الجميوريات السوفيتية السابقة وفي العراؽ، وليبيا، واآلف في اليمف والبحريف.
رة الفرنسية كانت فقبؿ الثو ، اف السيادة قد تغير مفيوميا وتـ اعادة توزيعيا

والمموؾ ثـ انتزعيا الثوار ومنحوىا لمشعب، وصاحب ذلؾ موجة  لألباطرةالسيادة ممكا 
 عارمة مف استغالؿ الشعوب واعتدادىا بنفسيا. اما المتغيرات العالمية الحالية فقد ادت

تدويؿ السيادة وتوسيع نطاقيا بحيث لـ تعد خاصة بالدولة والشعب وحدىا ولكف إلى 
 فييا المجتمع الدولي ممثال بالقوى المتحكمة بو. يشارؾ

ضيؽ نطاؽ أو  واف السيادة ترتبط ارتباطا وثيقا مف حيث طبيعتيا ومدى اتساع
تطبيقيا بقدرات الدولة وامكاناتيا الذاتية، اي اف القوة شرط مف شروط ممارسة السيادة 

 عمى كافة االصعدة.والحفاظ عمييا وىو ما يثير في النياية قضية العدالة الدولية 
اعاقة قياـ تنظيـ دولي فعاؿ وبالتالي إلى  اف فكرة السيادة بمعناىا التقميدي اّدت

ي، إقميمانواع وطني، إلى  تجزئة االمف باإلمكافاضعؼ السمـ واالمف الدولييف، فمـ يعد 
 ودولي .

ت وىناؾ االشكالية القانونية والسياسية في القانوف الدولي العاـ وفي العالقا
الدولية، تتجمى بوضوح في قضية السيادة وحقوؽ االنساف، وتتجمى ايضا في تناقض 

 المتحدة وقراراتيا مع الجمعية العامة ومجمس االمف الدولي . األمـمواد ميثاؽ 
التخاذ موقؼ متوازف بيف عامميف جوىرييف في ظروؼ ممموسة، ففي الحاالت، 

الجتماعية، تنشأ الحاجة لمموازنة بيف حؽ التي يتعرض فييا الناس لممحف، والمعاناة ا
الدولة في االستقالؿ الذاتي وحؽ شعبيا في االمف وتبيف التجارب أف ظروؼ استثنائية 
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الحد إلى  اخطار جسيمةإلى  يمكف اف تنشأ داخؿ البمداف عندما يتعرض امف الشعوب
 لو ما الذي يصبح فيو اتخاذ اجراء جماعي خارجي تحت مظمة القانوف الدولي عمال

 يبرره .
 وأخيرًا تجمع آراء المفكريف السياسييف والباحثيف عمى اف العولمة ادت وستؤدي

والعولمة، ىي وضع العالـ في قالب وىي . تراجع دور الدولة وسيادتيا دوف شؾإلى 
عمى وزف قولبة اي وضع الشيء في قالب معيف. والعولمة تعني نقؿ االشخاص 

د الدوؿ دوف عوائؽ والشخص الفاعؿ في العولمة ىي والبضائع والثقافات عبر حدو 
 الواليات المتحدة األمريكية ومعو اوروبا الغربية.
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 :ـمخــــصــالمـ
يا وىي السمطة العميا استئناؼ منإلى  مجوءالسمطة التي ال يمكف ال يى السيادة
ة التي تمتمكيا الدولة لسف قوانينيا وتطبيقيا عمى الجميع ضمف حدودىا أغير المجز 

وجاءت فكرة  ،سمو ىو المفكر الفرنسي جاف بودافوالشخص الذي اقترف السيادة با
اع في تقوية الدولة وسمطتيا في مواجية نفوذ االقطإلى  السيادة مف خالؿ الدعوة

 ،فة كؿ ذلؾ لتقوية الدولة القوميةوفمس ،الكنيسة واالمبراطورية في الخارجالداخؿ وسمطة 
المتغيرات الدولية منيا العولمة والثورة المعموماتية عمى  واخر القرف العشريف اثرتأوفي 

 السيادة.
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ABSTRACT : 

Sovereignty Is The Highest Authority That Cannot Be 

Appealed. This Authority Is Owned By The State In Order To 

Enact Its Laws And Impose Them On Everyone Within Its 

Border. Jean Boudin Was The First Thinker Who Mentioned The 

Word Sovereignty. The Idea Of Sovereignty Was Born To 

Strengthen The State And Its Authority To Face Both The Feudal 

Influence At Home, And The Power Of The Church And The 

Empire Abroad. In Other Words, The Philosophy Of Sovereignty 

Was To Strengthen The Nation State. In The Late Twentieth 

Century, International Changes Such As Globalization And The 

Information Revolution, Extremely Influenced Sovereignty . 


