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 : المستخلص
مرر سيارر الديل ررراحليمت لدرر يمعدررالداي ندرررايادي ررادية ررراشيارر الديل اح رر ي  ررر ي رردن ايحل   ت ررراي
م  قرررافاي ررررديل رررت يل دل ررراسيل اح  ررر ي  ررر يمررر يل رررذم يدتررر يمدررر يلدرررا لفي  ررر ي ررر ليل   ررراشيم رررت دي
لا يج ررر ايانياديل دررر الديل تي  ررر ي رررهيل ت ررربيل ررر ل  يا عرررذسيمادررر يل رررت يةرررت يل دل ررراسيل اح  ررر يل عرررهي

حبي ائت ي   يل عداحديل اح هايماإلضا  يا  يلح ي ق اءيلإللل ديل دا ت  يحاد  مي هيلحج ميمنااياصن
ل د الديم يخلليل جرال ميةت رافيمر يلفصر اا اسيل تةادر  يل عرهيل مر نيل تد ر يم  راي رتية ر ي ر مي

ا ميل  رامهيل ع اليل دتشيحمايدقق يم يةتتيحل رت ي راحليل ت  رذيل  اارتا هايحمحاح ر يل حراشيلحليل در
ب  بيل ع ت اي تايا اااسيل عك  فيل   ك هيل عهييعند ايص احشيل  قرايل راح هيحل ن رليل راح هي ءة راءي

يحل عدت  يافي  حطيصا م يل   ي  ايل اح  يةع ج ي حاجع ايل تاا ي  ق حن.
ي

Abstract : 
        The sovereignty of the state has experienced different steps. After 

the scope of the sovereignty of the states on its people and its territory was 

absolute. The evolution of international relations over time, brought with her, 

an amendment to level gradually, National sovereignty for the moment has 

been shaken because of the changing nature of international relations based 

on international cooperation. The engineers of international administration 

tried to lessen the principle of sovergnty, they made a type of establishment 

groups. The open purpose of them was to explain the principles of market 

economy and the growth and development it achived. The international 

monetary fund and the international bank for condition and building 

represent strict conditions against the states needing loans.                                                                         
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 : المقدمة
لدرررايل دررر الديمررر يلي كرررا يل د ااررر  يل عرررهياارررقي    رررايصررر  يح   ررراديل قررراةتديل ررراح هي
ل تداصر ايح ررايمر سية  يرر يل در الديمت لدرر يمعدرالداي ندررايادي رادية رراشيار الديل اح رر ي  رر ي

   يم يل ذم يدت يمد يلدا لفي   ي  لي دن ايحإ   ت ايم  قافاي اديل ت يل دل اسيل اح   ي
يل   اشيم ت ديلا يج  .

ح رررايلد ضررربية  يررر يل دررر الدي رررهيل د ررر يل حرررايريإلةعقررراللسيجت  يررر يح ج  رررايل ك  ررر ي  ررر ي
ل عنا ياة ايفيلعاقيمعيل   حفيل حا   ي  تجعتعيل اح هايحل تل عيادية  ي يل د الدي راياارهءي

حل اتضررر يل اح  ررر .يح رررايالسي ررر ىيل    يررر يا ررر ي    ررر يلارررعمالم اي عن يررر يلفارررعنالليل رررالخ هي
ل ت يل قاةتديل اح هايحل  يا ا  ي ت يل ت  تاسيل اح   يحإ  يلد طيل احليل قتي ي   يل احلي
ل ضررد ا .يح ررايللجرر يما ررتةيل درر الدي ررهيل ت رربيل حررا هيةحررتيم حرر يجايررااين ررلياديلحررتفسي

حل ددررك ي يالسيا رر يلةحدررا يحلرةرر ي كرر دييل   رراةيل رراح هي ررهيل ت ررالي يل د اارر  يحلف ع ررال  
يا الديل اح  يل تي   .

حم يل تعم  لسيل اح   يمرايير اي  ر يل درا مي قربيلاكرليلفلحراليل درت  عهيل درابقي رهية ا راسي
ل قررر ديل ت  ررر ةايانيلدرررنبي ررر ليل رررذحلليبعم ررر ي رررهيين دررر يمتا اررر يل دل ررراسيل اح  ررر يح  ررر ي

ةادررال يل اح  رر ياررتلءيمرراي رراديم  ررايل ع ررال افياةيممع ررفيليصررداداي نرر حبيل ق رربيل تلدررايحم
يا اا افياةيلجا يافياةيام  افي...ل خايالىيا  يلق ق يمناايل د الدي  ةحليل حاليم يا  يل عق  ا.

ح د  اي هي ر ىيل ا لار يار  خ يمجتت ر يمر يل  ترانميل ت تر يمدر ت  اي رهيادرالييلم ر لسي رهي
ل رررذم اي ارررهيل  ررر ديلف ع رررالةياررر نحريين دررر يل تارررا  ميل عرررهيل ميل عدامررر يب ررراي لدرررافيمررر ي

ل ت  تاسيلف ع ال  يل اح   ي)صر احشيل  قرايل راح هايل ن رليل راح هي ءة راءيحل عدت ر ايحا   راي
ي   يمناايل د الد.

ب  تررررايارررر نحري ررررهيلح يل ت  ترررراسيل عجا يرررر ي)م  ترررر يل عجررررا ديل دا ت رررر ايل  رررر  اسيمعدررررالدي
يل د الد.يل ج د  ايحلح  اي هيل ع    ي   يمناا
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 أهمية البحث
لكتررر يا ت ررر يل ا لاررر ي  ارررهيمد  ررر يمررراىيل عررر    يل ررر ةيادا عررر يل تعم ررر لسيل اح  ررر ي  ررر يمنرررااي
ل د الدايدع يةد مي هيحضعي ؤي يصح ح يلدا اةاي   يل عق   يم ي  ليل عر    يحلج ربيمراي

ليل درررا ميا  ررر يل رررندوي)ل ررراحليل  اارررتا   ايل تصرررتليا  رر يمررر يلحجررر ميمنررراايل دررر الداي ررراحييي ةررت
يل  ا ريباحديالة ي لياعكتدياةن يل تعض  ي يم ي  ليل عحج م.

 مشكلة البحث
 تكرر يل قررتليادي ترر يللارراشي  رر يحجررتليمعم رر لسيلح  رر ي ل  رر يلحرراحليا ارراءي  ررتلي  رر ي
ل در الديل تي  رر ي  رراحلايح رر لي اضررهيب ررايا رر يير  ي رراديلدرراؤفسايح ررهي رر يمرر يل تتكرر ي ررهي

حل تدرعجالسيل تداصر ديل قرتليم ة راي رهي را ميجايراي قضرهيمضر ح ديا رالديظ ي  ىيل تعم ر لسي
صررر اا يل ك  ررر يمررر يل حقرررائقيل عرررهييا ترررايللدرررتبيما  ارررت يحل  نررراسيحل عرررهيمررر يا ت رررايمنرررااي
ل درر الدويحإ رر ياةيمرراىي تكرر يل قررتليمرر ديل ع ررت لسيل اح  رر يل  ل  رر ي ررايا رر سياحي   رربيمرر ي

ليم ررر يل قررراةويحإ ررر ياةيمررراىيلررر   يما رررتةيل دررر الديل تا رررتةيل ت  رررقي  دررر الديل ررر ةييا ترررايارررا
مررا عحتفسيل اح  رر يل  ل  رر ويحمررانلي رر يلدعتررافسيمدررعقن يل درر الدو.ي رر ليمررايارر حاحليلإلجامرر ي

ي   ي هي  ىيل ا لا .
 منهجية البحث

مم رر يل تصررتليا رر يةعررائفي ت  رر ي ررهي رر ىيل ا لارر ي اة ررايارر دعتاي  رر يل ترر  فيل عح   ررهي
يحمنعم ال ايحل تصتليب ايا  يةعائفيم ت يلماةي  ىيل ا لا .حن لي عح   يل   تصي

 هيكلية البحث
 مر نيب رراديل تتضررت اسيل عررهيلدرايللخ رر يضررت ية رراشيل نحررايح م رر يا  رراءيل نحرررييييييي

امدالىيل لبم يحلفداي يمجت عيجتلةن يل قاةتة  يل    ي يم  ايحل د ت  ايل ل ي ايلقد ميل تتضت ي
 يل تعم ر لسيل اح  ر ااي  ر يمنح ر  يلدرنق تايمقامر يحلدقن ترايخالتر اي))ما تةيل در الدي رهيظر

د ريل اح  اي هيل تنحريليحليل ملفيل اق هيدتلية  ياسيل د الدايح رهيم  نر  يةنر  ي رهي
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ليحليم  يلحتليل د الديبر  يما تم رايل ت  رقيحل  درنهايامرايل ت  ربيل  راةهيةنر  ي  ر يمت رفي
ي.ل اق يل تداص يم ي ك ديل د الد

امررايل تنحررريل  رراةهي قررايخ  رر اىي رراح يل تةادرراسيل اح  رر يل تا  رر يل دا ت رر يحل  رر  اسييييييي
معدالديل ج د  ي هيل ع    ي   يا الديل اح  ايح دت اىي   يم  ن  ايحةنر  ي رهيليحليم  تراي
لح يل ت  تاسيل اح   يلف ع ال  ي هيل ع    ي  ر يمنراايل در الدايامرايل ت  ربيل  راةهي در ن  ي

ي   يلح يم  ت يل عجا ديل دا ت  يحل    اسيمعدالديل ج د  ي هيل ع    ي   يل د الد.
 المبحث األول

يالخالف الفقهي حول نظريات السيادة
مر سيل در الديمت لدر يمعدرالداي ندرايادي رادية راشيار الديل اح ر ي  ر يل   ت رايح رردن اي

لدا لفي   ي  ليل   اشيم ت ديم  قافاي رديل ت يل دل اسيل اح   ي   يم يل ذم يدت يمد ي
لا يج  .يليم يل  ةي دكقي  ايحجتلية  يع  يلعقاارتاديما رتةيل در الديح ترارية  ير يل در الدي
ل ت  قرر يحة  يرر يل درر الديل  دررن  اي رر  لياررتفيةقدرررمي رر ليل تنحررريل رر يم  نرر  ايل اح  رراي رررهي

ةهيمت ررررفيل اقرررر يل ت  رررربيليحليلحررررتليل درررر الديبرررر  يما تم ررررايل ت  ررررقيحل  دررررنهايح ررررهيل  ررررا
يل تداص يم ي ك ديل د الد.

 المطلب األول
 تحول السيادة بين مفهومها المطلق والنسبي

اديل دل ررر يبررر  يل دررر الديحل قررراةتديلمضرررعي ءةررراماميل عرررا يمهي  دررر   يل د ااررر  ي رررهي
ل ت  تم يل قاةتة  اي ك تاي اديلإلةامامياةن ي  تاي قاسيل د الديصا يل   ت  يحللج بي عكتدي

.يح ررر ليةع جررر يل ع رررت لسيل عرررهي ررر ا ايل   ررراةيل ررراح هيحالسيا ررر يلق ررر  يلح يا1) ل قاةتدياررر  
ل د الديل تي   يحإ لءيل دت يل جتا هيا ت  يخاص ي هية اشيل دل اسيل اح   ايد ريلحتلي

                                                             

اي اا  يماجدع  ايجامد يابتي-دا  يل احليل د    ي–اا للي يخا ج ايا كا   يل د الديحل عاخ يلإلةداةهي1)
ي.25,يص5112مك يب قاياايل تدادايل جذلئ اي
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برر  ليما رررتةيل دررر الديمررر يلفيرررلشيا ررر يل  درررنهايح رر ليمررراياررر عميل ع ررر شي ررر يمررر يخرررللي ررر لي
 در الديل ت  قر يح  رفيلحت ربيا ر يار الديةدرن  ي رهيظر يل رليل  ر حفايل ت  بي ن رادي كر ديل

يد ريا نحري هيل ا  يليحليل د الديل ت  ق ايب  تايا ع احلي هيل  اةهيل د الديل  دن  .
يالفرع األول

يالسيادة المطلقة
ل تق تليماك ديل د الديل ت  ق ي هيظ ي  ىيل    ي ي تي اةيلق  ا ايمحاحلايحفيي راب ي

 ي   اياةيل   ميآخ ايانيفيل خ يمد  يلف عنا يافيم ا حيل اح  يحفيلعق ايافيمر للل ايل د  
.يحاصررر امبيمدرررايمررراديبم  ررر يا1)حفيل نرررقيافيل قررراةتديل ررر ةييرررعلءةيمرررعياا لضررر ايحا اارررع ا

م  كا يجاياداي  اسيح  اديل اك يل  ةي اةبيلقرتةي   ر ايحل ر ةيلدعكر يمجراليلفبرال ايح رادي
 حرراجذيل رر ةيدرراليلحديل ررت يما ررتةيل اح رر يل حررايريةدررن افايانييرر لنطيما ررتةيل درر الديمت امرر يل

ل ت  ق ي   يل  د ايل اح هيمتنااي اةيل عاخ اياةي اةيل عاخ ي هي ةحديل اح  يم يجاةربي
اةي  ئ ياج ن  اي ا اح ر يفيلمضرعي  رايمنا ر ل اي م رائ يل در الدييةيار   يخا ج ر يا رافي

ي.ا5)ةاديين دع ا
ل درر الدي ررهيظرر يل    يرر يل عق  ا رر ي اةرربيلدنرر ي رر يل حررقيل ت  ررقي  اح رر ي ررهيل ع رر فيياند

ة اتايل اءيحح بيمايل اءايلحديحجتليا   يمايل ذم رايمم ر ين رل.يح  ر لي اةربيل راحليخرللي
 ر ىيل ت د ر يلنليدرايي ررهياةيم  رايصر ل يللخ ررهيمدر حياحيا ر يمدرر حاي اةربيلدعنر يةادرر اي

ت رفياحففيحاخ ر لفايحاةيمحاح ر يمر ياةيج ر يخا ج ر ي رهي ر ليل  ر دايل تد   يمتتلج  ي ر ليل ت

                                                             

امتااحةيامالايل عاخ يل اح هييانابياةداة  ي هيل قاةتديل اح هيل تداص اياي حد يل عت لىي هيل قاةتدي1)
يل د يل د اا  ال اح ه يحل د تة يل حقتش ي     يل اح   ا يحل دل اس يمال  ايياة ي مض ا يل حام جامد 

 .122صا5111
ي5) يل اح ه يل عاخ  يل  دناةها يةقتف يطي–ا     يل عنالا ييت  ي ه يل حقت   اييا1ما تة يل ح نه م  ت لس

ي.51صا5111
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ةاةبيلقاب يمافاع كا يحل ر  ويح راي  ر يليمر يا ر يدرايلارعمالةيل قرتديلة ل رافيمر يل حارا ي
ي.ا1)   يا الل ا

ح ايلد ضبية  ي يل د الديل ت  قر يا ر يلةعقراللسيفن ر يحل رت ي ن ر اي ندرايادي اةربيلد رهي
  ت رررتصياصرررنحبيلد رررهيل درررر   يل ت  قررر ي   ررردتبايخاصررر يمدرررايل  ررررت ل  يل دررر   يل ت  قررر ي

ل ا ةدرر  يحليم يك رر ايح دررايادي اةرربيلد ررهيل درر   يل ت  قرر يل عررهيفي ق ررا اي ررهءيافيما للل رراي
متاي هين رليد يع راي رهيلارعدتاليل قرتدي ع ة راي ر ىيل در الدياصرنحبيلد رهي  تير يل در   ي رهي

هيل عهي هيم ذم ي  راحليجت درافيح ا عرا هيظ رت ي كر ديل در الديل اح  يضت ي تل ايل قاةتديل اح 
ي.ا5)ل تحاحلدياحيل  دن  ياحيل تق اد

 الفرع الثاني
يالسيادة النسبية

ادي كرر ديةدررن  يل درر الديل لررنطيحجتل ررايبع ررت ياحضررا يل تجعتررعيل رراح هايانيلةدكدررربي
ل دذ رر يا رر يدا رر يل عضررام يل ع ررت لسيلفجعتا  رر يل اح  رر ي  رر يما ررتةيل درر الداي افةعقرراليمرر ي

ل رر ةياخرر ي   رر ي ررهي ررك ي ل رراسيلدرراحديبرر  يل رراحلي تتلج رر يل حاجرراسيحل ت ررا حيل تي  رر ي
ل تعذليررررادايالىيا رررر ي  رررراةية رررراةيلف عترررراليل تعنررررالليل رررر ةياخرررر سيمرررر ي رررر يلح رررر ي  رررر يةادرررر اي

ي.ا2)ل تدا ت ي هيلحق قيم ا حيل تجتت  يل اح   
حلقراةيل ع  ر ميل راح هياخر سيل راحليلع لجرعي ر يل تارا  ميحم يخلليل ت يل دل راسيل اح  ر يي

ل قا ترررر اي ر ع  رررربيما نال رررر يمرمكاة رررر يا  رررراءيلح ي  ت  ترررراسيل اح  رررر ي ررررهي رررر ليل م ررررتصاي
                                                             

يا 1)) يل تد ح  يل  ذل اس ي ه يل تعحاد يليمم يلاخ  يبيالدا ي نال  دت  يلل يل.مددا يل اح ها يل  امع ينلس  
 .941-984ايص5112ل جامد يل جايادي     ايلإلاك ا ي اي

يل جاياداي5) يل جامد  يلل  يل تي   ا يل د الد يمناا يحل لجع يلإلةداةه يل اح ه يل عاخ  ي نال قال ا ال.بت لس
ي.58ايص5114لإلاك ا ي اي

يل جذلئ اييال.ادتا2) يلفةال ت  ا يلل  يل اح   ا يحل تتا ا  يل اح ه يل قاةتد يب   يلإلةداةه يل عاخ  ي  ها اه
ي.561ايص5111
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ح رايخ ي  ت  تراسيحل   ئراسيلإلةدرراة  ي رهيظر حفيل  ذل راسيل تدرر ح ايارتلءي اةربيللخ  رر ي
ليمررر يل ررر ةيلارررع ذةيلة ررراءيل   تررراسيي.يحا ضرررافيلبل ررراليآ ررراشيل عدررراحديبررر  يل ررراحلا1)احيلح  ررر 

ل ع رررال  يلح  ررر يلم ررربيلي ضررراءيل ت رررا   ي   ررراي ررر يلخع اصرررال اينلسيل  رررامعيل دررر الةاي
ةا   رراةيل جت  هاحل عجررا ةايحل  قرراةاي كاةرربيل  ع جرر ي ترراياررنقبيلإل ررا ديل   رراايل لجررعي كرر دي

ي.ا5)ل د الدينلسيل تا تةيل ت  قي  ا حيلفخع اصيل ت  م
ادي رر ىيل ع ررت لسيل اح  رر يب   رربي  رر ياديما ررتةيل درر الديل ت  قرر يل رر ةيحضررعي ررهيمدا ررادي

اي مي داي ال لفي   يلحق قي ا  ي هيداظيل د ميحليم يل اح    ي رهيظر ي1698حلاعاا  اي اةي
ل تعم  لسيل اح   يل تداص دايليم يل  ةيل  بيل تي ىيما عنا ىيما تمافيةدن افيي   قيم ي ك دي

ح   يحفيا تايمدايادياصرنحبيدقرتشيلفةدراديجرذءلفيمر يل تدرةح   يل اح  ر ايح تراي  تكر يل تدةي
ليمرررميل تعحررراديمررر يل عررراخ ي حتا ررر ي ررر ىيل حقرررتشي رررهيل  ذل ررراسيل الخ  ررر يل عرررهيي ل ق رررايا ترررالي
ل    ي   رهيحل ر ياي لجئر  ايحإفي رردي ر ىيل  ذل راسيارع تميل ت  تر يل اح  ر يحلرةلةيا ر ي

ي.ا2)ا  الدت قيجتتليم  
ح ك لي تك يل قتلياديب حبيل د الديل  دن  ي اديةع ج يل عتل قيل حاصر يبر  يل اح ر يحل تجعترعي
ل ررراح هيمتمع رررفيجتلةنررر يمدرررايلجررراحبي ررراديم لدررر يمررر يل اتضررر يل اح  ررر ي  تصرررتليا ررر ي ررر ىي
ل  ع جرر .يح كرر ي ررايلرر ىيمرراي ررهية رر ديل اقرر يل تداصرر ي  رر ىيل تدرر   ي رر يي ل ررايارر الديم  قرر ياةي

ي وياةي  ية  دياخ ىوةدن 
ي

                                                             

 .941ال.مدداي نال  دت يبيالدايم ا يل دابقايص1)
ي    ي5) يماجدع  ي هيل قاةتديل داةا ي اا   يل احلا يل عاخ يلإلةداةهيحل كا  ع يمعيا الد ا لمهيةت ي لضها

 .515ايص5112 اايجامد يل  جا اي  د   ايل ا لااسيل د 
يل د اا  ي2)) يل ا لااس يم  ذ يل د اا  ا يحليمدال يلإلةداة   يلإل عنا لس يب   يل اح ه يل عاخ  يجالا ل. تال

 .22-25ايص5111حلفاع لل ج  ايلي  لةايل قا  داي
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 المطلب الثاني
يموقف الفقه المعاصر من فكرة السيادة

فيادرراي دررع  عياديي كرر يا ت رر يل رراح يل رر ةيي دنرر يل ع  رر ميل رراح هي ررهيمجرراليل ررتي ي
ل قاةتديل اح هايح اي اةبيل د الديادايل تنالئيل دام يل عهي   ع ايل دل اسيل اح   يدع ي ن ي

 رررديمدرويمرر يل اقر ين رربيا رر يل قرتليمرر ديل عتدرليما درر الديل ت  قرر يي  راةيليمررميل تعحراداي رر ل
ةرراديادررايااررنابيلة  ررا ي  ررن يليمررماي رر  ليمررعيبال رر يل قرر ديل د رر ي ياررا يل قضرراءيحل اقرر ي
ل رراح  اديةحررتيليخرر يمدرر الديل اح رر ي ررهيدرراحليل ضررتلمطيل  رر    ايل ا دررافي  رر يمنرراايل درر الدي

داصر .يح  ر ليار ع احلي ر ليل ت  ربي رهي ر    ايا در طيل  دن  ي هيليا يل قراةتديل راح هيل ت
ل ضتءي هيل ا  يليحلي   يل د الدي هي  اي  رن يليمرمايح رهيل  راةهيار ع احليل در الدي رهي

يظ يليمميل تعحاد.
 الفرع األول

 السيادة في عهد عصبة األمم
لة رراءيي كرر يل رر ئ قيليم يكررهيحي دررتدي ررهي1414ا  رراءية ررتبيل حرر بيل دا ت رر يليح رر ي رراةي

م  تر يلح  رر يلقررتةي  رر يلحق ررقيليمرر يل جترا هايح اةرربيخ عرر يل ررافيإلة رراءي  ررن يليمررمي
ايحيعضت يل د ايل ع لفيليمميحل  ردتبيبتجرتبيا1)مدع الفيا  يحجتليلحليا ضافيمحن ي  دلة

لف عذلةيمقتل اي اةتة  يلح   ايح هيمقامع ايص اة يل ح ياسيحليمر يحل درلةيل راح هايحل ضرتادي
جترا هيل رراح هيفاررعقللي رر يلح رر ي ضررتايححجرتبياخضررا يل ت اب رراسيل  ا ررئ يبرر  يل رراحليل 

 تاررائ يل حرر يل درر تهايح درر يا ررميم  رر يمرر يم ررا  يل تحا  رر ي  رر يل درر الدي ررهيل د رراي ررتي

                                                             

ي1) ياي حد  يل د الدا يحمناا يلفةداد يدقتش ي حتا   يل اح    يلي  اس يحل ها يل اح هياادتا يل قاةتد ي ه ل عت لى
 .96ايص5111حل دل اسيل اح   اي    يل حقتشايجامد يل جذلئ اي
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لكر يقيل قا راديل ع   ت ر يبتجرتبياصررال يل قر ل لسيماإلجترا يح رتي ررهيدراينللر يلكر يقي تنررااي
ي.ا1)ل تداحلديب  يل احل

 رمييرذلي قرايج  رفي ر يا رلديجت ر يمرر يل تنرالئيمالربيل رك يمحراح يل دل راسيل اح  ر ي ررهيحي
لتج   ررايةحررتيل دررلةيحل دررالايح ررهي ررهيا  رراءين ررليل   ررقيمرر ي  ترر ياةدرراة  ياااارر  يلقضررهي
مردع لةيل د الديل تي   يح اةيل تداسيمحقت  اايح هي اسيل  دا لسيل عهيدت  اي  ايل د ن ي

ت يخررراصيما تدررراحلديحل ح يررر يحيتكررر ياديةدعنررر ىي قرررايل دررر الديل تي  ررر اياةررر ي قرررايلح رررهيمررر يةررر
ح ا عا هي قايل تداحلدي هيل د الديلحديا ام يل عنا لسي  اتل شيل قائتر يبر  يليمرمايح كرهيلحراطي

م ر ي رايي11ل د الديل تي   يمد اميماةعي ق  اي ر يل عرالءيحيرةم يل تحا  ر ي    راي ررديل ترالدي
ة يل دا ت رر يحليمرر يل جتررا هييعجرر ي ررهيل عضررام يل رراح هيد ررالياةياحجرراسيةت ررافيمرر يل ضررتا

ي.ا5)خ  ي اييع اليلاعقللياةيلح  يم يلحليل تجعتع
متاي    يج  افايلضت  ي  اي  ن يليمميل ع ل افيبتجتبيلدعر لةيار الديل راحلاي تراياةر يا ر ي

ي.ا2)ما د الدي حقي  احلي ك  ي مضعييدكاةيل قاةتديل اح ه
 يالفرع الثان

يالسيادة في ظل األمم المتحدة
مر يخرلليلجر لءيمقا ةر يمدر   يبر  يم  راشيليمرميل تعحراديح  رايل د رن يمر يجاةربيل درر الداي
 لدظيل ا شيل كن  ي هيل ت  ا   ي هيل اح  تاي تناايل د الدايد رياديل د اياح  يا ت  ي ن ىي

  د رن ايح رتيمرايفيةجراىي رهي تتضت يل د الديح  ليل تداحلدي هيل د الديبر  يل راحليل ت رك  ي
                                                             

م يل د اي"ي  تاي اليماي اية يص لد ي   يادكاةيمما ا ي هي  ليل د ايي2ل  يل اق ديليح  يم يل تالدي1))
 يجت عيا ضاءيل د ن ياحيح قافي   ىيل تدا اديل ا يل ق ل لسي هياةيلجعتا ي  جتد  ياحيل تج قيمتتل ق

يل تت    ي هيلفجعتا ".
ي.591ايص1498ال. اةاديةدت ايل د الدي هيضتءيل ع   ميل اح هيل تداص ايب  حساي5)
ي    ي2) يل اح ها يل قاةتد ي ه يماجدع   ي اا   يدقتشيلفةدادا يل ت  ي هيضتء يل د الد يما تة يالةا اات  د

ي.26ايص5111ل  ايل جذلئ ايل حقتشيحل د تةيل د اا  ايجامد يل حامي مض ايما
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م  رراشيليمررميل تعحررادايحل رر ةياحجررايلا  رر يبرر  يل رراحليل ت  ترر ي  ت  رراشيمرر يلحدياديي اررهيدررقي
ل احلي هيل عتععيمد الل ا.ياديم  اشيليمميل تعحرادياةراي  ر يل تدراحلدي رهيل در الديبر  يجت رعي

يل تل عيل    ةيحل ع ن قه.ل احلايافيادي  ىيل د الدياحيل تداحلدي هيل د الديلمع فيم يد ري
ح ا  اميم يلاعق ل يل تجعتعيل اح هيل تداص ي   يليخ يمتناايل د الديل  درن  اي  راصيللجراىي
ي ىي ك ديل د الدي هيي يق اي  ذحلليلحبيل    يل تعم  لسيل جايادي عح يمح  اي ك ديل ت  ح ي

 لديحلذليايليلحل يل عهيل دن رايل دا ت  ياحيل دام ي  تجعتعيل اح هيخاص يمداية ا  يل ح بيل نا
.يا1)ليمررميل تعحرراديمرر يخررلليمج ررقيليمرر ي  رر يددررابيمنرراايل درر الديحلفخع رراصيل ررالخ ه

ح اياةايليم  يل داةيل دابقي ألمميل تعحاديم  سياا هي  ليلفلجاىيد  تاين  يم يياديمنااي
مررر يل تقعضررر اسيل اك يررر ي"ل دررر الديل ت  قررر يل ررر ةي ررراديارررائالفيم ررر ي ررر حدي رررمي دررراي ائترررافايحاةررر ي

ل  ئ دررر  ي رررهيبم  ررراي ررر لياديةم ررر ي رررهيل عاك ررر ي رررهيمدررر   يل دررر الداي ررر قيمررر ياجررر ياضررردافي
جت   ايل  ةي  يا ت  يداارت ي رهيليمر يحل عدراحديل راح    ايحإةترايمق رايلإل ر ل يم ة راي تكر ي

عذليرالفي ر ياديلعم ياة  يم ي ك يحلةلةياة  يم يحظ ار اي  ر ليل تد ر يل جايراي درايلةدكاارافيم
ي.ا5)معيل عتاعيل عا يجهي  قاةتديل اح ه

حيعج يل ت يل ح اديل جتا   ي هيل تح طيل اح هيةحتيل عما فيم يل در الدي ر ئافي  ر ئافايدعر ي
 دررر  يل عدررراحديل ررراح هيل رررلبةيبررر  يل ررراحلي   تضررر ايما ت ررراةيلإلةدررراة  يل ت قرررادي    ررراايح رررهي

يح د يمج ليا قاءية ر دي  ر يمدر  يل د اار يل اح  ر ايا2)مقامع ايص اة يل د ميحليم يل اح    

                                                             

ي.24ال ت ا يةاد ايص1)
ي ن اداي5)) يب  حسا يحل عتبيعا ي      يل جامد   يل تةاد  يل د    ا يليبم  يدال يل د الد ي ت ت  يل نذل ا ل.دد 

ي.22ايص5115
ي.262ال. اةاديةدت ايم ا ياابقايص2)
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 ك ررفي رر يم ررا  يلرةرر يل درر الديح رر ي ت  رراسيل عرراخ يل عررهياصررنحبيادرراىيلقا  ررايل   رراةي
ي.ا1)ل دا تهيل جايا

 المبحث الثاني
دور المؤسسات الدولية المالية العالمية والشركات متعددة الجنسية في التأثير 

يعلى سيادة الدولة
ل عق  اةي  د الديحل  ةي اةبيلتا سي   يل اح  يا الل اي   يا   ت ايح   ياديل تا تةي

متلي   ررايم ررك ي ررن يم  ررقي ررميلدررايمتك رر ي ررهيظرر يل دت ترر اي قرراياصررنحبيل اح رر يل تداصرر دي
 ررراجذديح رررتيةدرررن افي ررر يل دررر   دي  ررر يمجتت ررر يمررر يل  رررتل  يمررر ي ن ررر ريل  ررر  اسيمعدرررالدي

ل ن ئ رررر يل كتة ررر ايد  رررر ي ؤحسيليمرررتلليحلياررررتلشييل ج دررر  ايلي ترررا يل  رررر ا   ايل ت ررركلس
ل تا   يل دا ت  ايل نت صاسيل دا ت  يل عهيفيلمضعيل تضا   ي   رايي ر يار   يا اار  يح ر ةي

يمدعتىي اةب.
 ا دررر الدياندي رررهيظررر يل دت تررر ي قررراسيمدرررويمداة  ررراايحخاصررر ي رررهيظررر يلةع رررا يمررراي دررر في

ل   ئاسيل تا   يل دا ت  يل تعت   يااااافي هييما    اسيمعدالديل ج د  ايح   لي هيظ يا   د
صرر احشيل  قررايل رراح هيحل ن ررليل دررا تهيحم  ترر يل عجررا ديل دا ت رر ايل عررهياضررحبيلارر ني  ررتللفي

يمدعن دي   يا الديل احل.
ح رر  ليارر ع احلي رر ليل تنحررري ررهيم  نرر  ايةع رراحلي ررهيل ت  رربيليحليلح يل ت  ترراسيل اح  رر ي

مناايل د الدايح هيل  راةهيلح يم  تر يل عجرا ديل دا ت ر يحل  ر  اسيلف ع ال  ي هيل ع    ي   ي
يمعدالديل ج د  ي هيل ع    ي   يمناايل د الد.

ي
                                                             

يمدايل ح بيل نا لدايي  عا ه(1) يل د الدي هي ا ميما ادتاايل عاخ يلإلةداةهيب  يدتا  يدقتشيلفةداديحمناا
ي د     اي يم عت ةا يلإلختد يجامد  يل د اا  ا يحل د تة يل حقتش ي     يل داةا يل قاةتد ي ه يماجدع    اا  

ي.91ايص5118ل جذلئ اي
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 المطلب األول
يدور المنظمات الدولية االقتصادية في التأثير على مبدأ السيادة

 ررررهيل ت رررربيل رررر ةيلعتدررررلي  رررر يل اح رررر يمدرررر الل ايمرررر ياجرررر يضررررتاديارررر   ل ايح رررر ني
ل عهيلةم يب ااي  راصيمدرويل ت  تراسيلف ع رال  يلدتر ي  ر ي رليلف لنراطيبر  ييلفياح تج ا

ل اح  يحلياتلشي عدت مي ك ديل دتشايحم يل ت  تاسيل عهياحجراسيمدرايل حر بيل دا ت ر يل  اة ر ي
)يصرر احشيل  قال رراح هيحل ن ررليل رراح هي ءة رراءيحل عدت رر ايل ررليل ت  تعرراديل  عرراديلحرراحفديمررعي

اةتتنجررافيل ع رال افي ا ت رراييعدررام ي  ر يمنرراايل درر الديمتراي حت رر يمرر ي  ررتلييا   تراياديل  ررئاد
يحن ليم ياج يل ن قيد ي يل دتش.

ح  نحررري ررهي ررال  يل ت  تعرر  يحل     ترراي  رر يمنرراايارر الديل اح رر ي رة ررايارر حاحليلن اة تررايمررعي
ليحلييلتضرر حيا   ترراي  رر يمنرراايل درر الدايحن ررليبعقدرر مي رر ليل ت  رربيا رر ي رر    ايةع رراحلي رره

صرر احشيل  اررايل رراح هيحلرر    ىي  رر يل درر الدايب  ترراي ررهيل  رراةهيارر ع احليل ن ررليل رراح هي ءة رراءي
يحل عدت  يحل    ىي   يل د الد.

 الفرع األول
يصندوق النقد الدوليوتأثيره على السيادة

 دايص احشيل  قايل اح هيمةاد يلح   يما   ايادا بيخلليمةلت ي"ب يع يححلب"يار  ي
تعرر يل درر  ي  رر يل  رر ميل تدرراملسيل تا  رر يبرر  يل رراحلايحل ررج عيل عدرراحديل رراح هيايم 1499

ل  قاةايحلدذيذيلاعق ل يل دتلسايماإلضا  يا  يب عيل دتلسي تدا اديل احليلي ضاءي  ر ي
متلج  يل  دت اسيل تة ع يل ماص يما تا ت اسيليج ن  يحل د  يلةع ا ي تلة  يل  تاءيل اح هي

قيمدعتياسيا   ي هيل دتا ر يحل راخ يحل ق راةيبعقرا ميلفاع را ديحل را مي  راحلي هيل عجا ديحلحق 
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ل عررهيلتلجرر يم ررراة يما  رر يحل ع ررال  .يحيعكرررتديل  رر احشيمرر يمج رررقيل تحررا    يحل تررراي ي ي
ي.ا1)ل ع ا  ي  يحماي يلإللل دايحل تتظا  ايحمق ىي هيحل    

صر احشيل  قرايل راح هي ن ر ي رهيح دايادالييل عدد   اسيم يل قر ديل تاضرهي راديمراىيلراخ ي
 ررةحديل رراحلاي اررهي ضرر  يل تايتة رر يل عررهيلدرراةهيم  ررايل رراحليح ا عحايرراي  رر احشيل  قرراي اةرربي
خ ت ل رررايلعارررا ماياني رررميلقرررفي  رررايل حررراحليلف ع رررال  يحلفجعتا  ررر ايبررر يلجررراحبسين رررليا ررر ي

 اهي را مييلد يويد ي يصاةدهيل ق ل يل د ااهيا  يمذيايم يل ضمتياسيحل عاخ يليج نها
يعت رررذيب  ت ررر يل ررراحليل تعقامررر يحالحلل ررراايجدررر ي  رررايمك ررر يل عررر    يل كن ررر ي  ررر ياررر الديل ررراحلاي
  ر احشيل  قررايل رراح هي دربيلح يل  رر يهيمرر يخرلليا ررذلةيل رراحلي  ر يللمررانيا اارراسيمد  رر ي

ي.ا5)متاي  ك يمدااافي  د الديل تي   يحلفاعقللي هيل ق ل يل د ااه
اح هيح داماي اديل  افيل  ئ دهي  ي تيضتاديلارعق ل يل   راةيل  قراةيانياديص احشيل  قايل 

ل درا تهايحمدا جرر يلفخرعلفسيل تة عرر ي رهيم ررذلديل ترا ت اساياصررنحيمدرم لفي مامرر يم ررا حي
ل احليل كن ىيحلية  يلقامافايح   ي اار ايل تف راسيل تعحراديليم يك ر ايد رري قرفي راجذلفي ر ي

سيل تعحرراديليم يك رر يفيلعتل ررقيمررعيا للدي رر ىيليخ رر داي ا رراحليامررلءيا رر يا اارر ي  رر يل تف ررا
ل  ااتا   يل كن ىيلعحكمي هيل ت  تاسيل اح   يلف ع ال  ي كتة ايلدا ميما    بيليةن ي هي
ةر يمر يصر احشيل  قرايل رراح هيحل ن رليل راح هي ءةتراءيحل عدت رر ايح ا عرا هي  رهيلدر   يمنا رر دي

حلدعمام اي عحق قيا ال  ايلف ع ال  يحل ع حيفي  د اااسيل عهي   يالل ديل ت  تاسيل اح   اي
%يمرررر يل عتتيرررر يل رررر ةيلقامرررر ي رررر ىي42لحقررررقيم ررررا ح اايحلدررررع   ي رررر ىيل رررراحليمتررررايةدررررنع ي
%ي قرطايح را  اميمر يبيرالديل قر حني9ل ت  تاساي هيد  ي رمييعجراحبية ر بيل راحليل  ام ر ي

                                                             

ايلل يل  قا  ي     يحل عتبيعاي تاداي1ل داةايطل.اابةيدد يصنا ي هايل تج ذي هيمنالئيل قاةتديل اح هي1))
 .192ايص5112

اةقيدمحميال يقايلح يص احشيل  قايل اح هي هيل ع ت  يلف ع ال  اي اا  يلب تةي هيل دل اسيل اح   اي    ي5))
ي.26ايص5118ل حقتشيحل د تةيل د اا  ايجامد يب  حسيل د    اي ن اداي



 

  

 

 مفهوم السيادة يف ظل املتغريات الدولية

 

 م.م. علـي عــداي مــراد
 م.م. مازن عجاج فهد

 

 

 

 

 
363 

ل رراح هايافياديل رراحليل كنرر ىي ررميلدررتحيل عررهيلقررام ايل رراحليل ت عجرر ي  نعرر حلي  رر احشيل  قرراي
ي.ا1)بذيالديد  ي  ىيل احليح ا عا هيلق  يةاتن اي هيالل ديل   احشي

 الفرع الثاني
 البنك الدولي لإلنشاء والتعمير وتأثيره على السيادة

برر بسيل حاجرر يا رر يلة رراءيل ن ررليل رراح هي ءة رراءيحل عدت رر يمدرراية ا رر يل حرر بيل دا ت رر ي
 عرررام  ياح  رررايحل  انررر ي رررهيا رررالديا تا  ررراايحارررا تبيل دايرررايمررر يل ررراحليح رررهيل  اة ررر ايةع جررر ي

مقامع ميل تف اسيل تعحاديليم يك  ي عحق قي  ليل  افايافياة يمدايلفةع اءيم يا رالديا ترا ي
اح  رررايلحرررتلياررر نيل ن رررليل ررراح هيا ررر يم رررالديآخررر ي رررتيل عم ررر ي رررهيم رررالديلفارررع تا ي

ص احشيل  قايل اح هيم يد ريا ضائ يل تةاد  ايحم يد ري.يحل ن ليل اح هي  ن يا5)ل اح ه
  امررر ي  ررر يد ررر ييرررا د ايلي ضررراءايحمررر يد ررررية ررراةيل ع رررتيبيحلإللل دايافيادي  ررراصي

%ي51لخعل افي رهيل   يقر يل عرهييرعميب رايايرال يل ح ر اي ارهيل ن رليل راح هيفيلرا عيل اح ر يافي
ي  ر ي%يينقر ي رهينمع رايا ر ي81م يد رع اايحل نرا هيح را ىي ادي كرتدي  راصيداجر يا  ر يب راءف

%يم يدق راييرا عي5%يل تا ت    هيل قدميا  ي دت  ري دمي ت  ي51ي بيل ن لايامايةدن ي
ي.ا2)%يم يد ع اييا عيما دت  يل تي   18ما   بياحيما احف يليم يكهايح دمي ت  ي

 رهيل  ر مي ت ر ايحم يخلليل    ي د اااسيل ن ليل اح هي    ياة ي ايا ليل   فيل   ن ل رهي
لا  افيمايلحدين ليم يا كا ايمتايي نئيمرةح ل  يح  ك يحلضحي ر يلح ىيل تحرالي ر يمتقعضر ي

م يم  ا  يل عهيا ا سي   ي"ياة يفي جتبي  ن ليحفي تتظا  يادييع   حلي هي  ل لل ميي9ل تالدي

                                                             

ي1) ي ه يل د الد يمناا يد ا ها يجامد ياام  د يل حقتشا ي     يماجدع  ا ي اا   يل  ل   ا يل اح    يل عحتفس ظ 
 .99ايص5119م عت ةاي د     ايل جذلئ اي

ي.518ايص1468ايلل يل ت   يل  ن اةهايب  حساي1ال.دمحمي  د ي ناهللاايل دل اسيلف ع ال  يل اح   ايط5)
 .96اام  ديد ا هايم ا ياابقايص2)
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حديما  رررنم يل د ااررر  ي  دضرررتياحيلي ضررراءيل تمع ررر  ايحيجررربياديل رررا ي ررر ل لل ميمررر يل
ياةح ابايدع ييعتك يم يلحق قيلي الفيل عهيآم يب ا.

حي   ي  اي هيل تل عي كقيمايح ليما   تصايد ريلاخ يل ن ليح قتدي هيل  ةحديل د اار  ي
برر يح رررهياررر الديل ررراحليلي ضررراءيلحدياخرر يلإل عنرررا لسيلف ع رررال  يحدرررا ايما حدرررنادايحن رررلي

ايمراي راي كرتدي  رايآ را يل ع رال  يمنا ر ديمحجفيم  ااياديليدالييل الخ  ر يحل ما ج ر ي رهيب ر
ح امرر ي جررربياخررر  اي رررهيلف عنرررا ي  رررايللمرراني ررر ل لسيل ن رررل.ياني  ررردبيللئترررافي  ررر يل  ررر دي
لف ع الةي  يل   ديل د ااهاياضا  يا  ين لي رديل عاخ ي اي تعايا  يامت يا اا  يمحع ي

ي رررذةيل تررراي يل ع ا ررر ةيي ررر قي  ررراي ل ررر يمرررا ق نيل ت  رررتباي ا تف ررراسيل تعحرررادياررر بيل ررر يدافي
ل تت  ي  ايما ن ليمتدا ض يلقا مياةي  ني اي قراةي رهياةي رك يآخر يمر يا ركاليل تدرا ادي
ل تا  ر ياحيل د   ر يا رر ياةيلح ر يل ع ررليم رك يصرا  يدقررتشيلفةدراداياحيلررت  يم جر ي ء  ررابي

 هيا الديلح  ييل اح هايح قيلاد  يل تف اسيل تعحادي  .يحيداين ليلاخلفياا  لفيبع  يعيمح ه
اخ ىايحاللديلذيايم ي  ت ع اي   يل احليل  ام  يحلدذبياداىيالحلسيلةع اصيا الل ايحل عاخ ي

ي.ا1) هي ةحة اايافياديل تف اسيل تعحاديفيلكع ييب  ليحيفيل ىيافيم ا ح اي قط
ندويح رر  لي رررديلمررفيل ع ت رر يلف ع ررال  يل عررهي دررد يل ن ررلي عحق ق ررايما ت ررا حيل د اارر  ي رر

لي ضرراءي ررك ي ا  رر ي ن رر دي دترر يل ن ررليل رراح هاي اررهيل ت رربيل رر ةيلحعرراميل ك  رر يمرر يل رراحلي
ب رراءي ل رراسي تيرر يمررعيل ن ررلي رررديخت  رراي ت د ررايمرر يل عرراخلسي ررهي ررةحة ايل د اارر  ايح رر لي

يم ن د يل حاليية  ي   يل دل  يب  يل احليحل ن ليل اح ه.
 المطلب الثاني

يمية والشركات متعددة الجنسية في التأثير على السيادةدور منظمة التجارة العال
مدرراية ا رر يل حرر بيل نررا لديبعاكررليلفلحرراليل دررت  عهايبررااسيل  رر يل تاررا  ميل  ااررتا   يم ررك ي
حلضررحاي د رراماياة رر سيم  ترر يل عجررا ديل دا ت رر ياخرر سيمرر ي ررليل ق ررتليل حاحل رر ي رردا لفيي نمررهي

                                                             

ي.94ال ت ا يةاد ايص1)
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ح هيةامد يمر ي رتديل قرائت  ي  ر يل ن رقيا رال  اايل ن ق اي قتدي  ىيل ت  ت ي   يل تدعتىيل ا
ح ميملي ليل اديل اك يل  ااتا هيحل ح ي يل ا ل  .يحا ضافيم يحاائ ي ت ت يل عجا ديحلفةعقالي
ب ررايمرر يل تجرراليل تحرراحليا رر يل تجرراليل رراح هيا رر يل تحرراحلي ررهيل  رر  اسيمعدررالديل ج درر  اي

 رر يل ضررمت يل عررهيلتع ك رراي رر ىيل  رر  اسايجد  رراي ررا حجميل كن رر يحل قررتديل جنررا ديحل درر ت  يل  قا
اةن يم ياديلح   ايار الديل راحليمحراحل ااي  رمي درايمتقراح يل اح ر ياديلت رعيلخعر لشياارتل  اي
مرر يل  رر  اسيمعدررالديل ج درر  يمحجرر يل     رراي  رر يارر الل اي اح رر .يح  رر ليارر ع احلي ررهيل ارر  ي

ايب  تاي رهيل  راةهيار ع احلي رهيل  راةهيلح يليحليم  ت يل عجا ديل دا ت  يحل     اي   يل د الد
يل    اسيمعدالدييل ج د  ي هيل ع    ي   يل د الد.

 الفرع األول
يمنظمة التجارة العالميةوتأثيرها على السيادة

مدرايادي ر ايل درا ميةترتلفيلارع  ائ افيي1442 قايجاءيل ا قيم  ت يل عجا ديل دا ت  يا  ي
%ياررر تيافايحارررا اسيل جررراسي6صرررال لسيل نضرررائعيمتعتارررطي رررهيل عجرررا ديل دا ت ررر اي قرررايبللسي

حم  ترر يل عجررا ديل دا ت رر ي  رر يلة رراءية رراةيلجررا ةي ررتةيحمذل رر يمترراياررا مي ررهيل  تررتيا رر ي
يل تدنتش.

لح ررر ايمررر يب   رررايمجتت ررر يمررر يل ررراحليي122حلضرررميم  تررر يل عجرررا ديل دا ت ررر ي رررهي ضرررتيع اي
 تل رررايل عنرررالليل عجرررا ةيحلح يررر يل د   ررر ايحلعت ررر يم تع رررايلياااررر  ي رررهيل دررر  ي  ررر يحضرررعي

ل عجا دل دا ت  اي  يي يقي  عيل حتلجذيل كت    ايحن ليم ياج يلا قيل د عيحل ماماسي ن ي
ي.ا1)ل دا ميباحدي  تل

لديل ع رررت ي رررهيل ت  تمررر يلف ع رررال  يل دا ت ررر ي تررر ي  ررر يلةحدرررا يحلرةررر يل دررر الديل تي  ررر ي
  راحليل  ام رر اي عتلجرر ي ر ىيل رراحليلحررا افي ن رر لفيلت ر يب قرر يي  اصرر ي راديمرر يمقتمرراسيل درر الدي

                                                             

ل.ل د اي نايل ت دميل ت لةنهايل عجا ديل اح   يحا الديل اح  يل لا يي ميل عم  لسيل عهي حقبيا الديل اح  ي1))
ي.519ايص5112 هيظ يل امهيل عجا ديل اح   ايلل يل   ض يل د    ايل قا  داي
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اي ا اح ر ي رمي دراي  رايا1)ل تي   ي   يل   اطيل عجا ةيحلف ع الةيا  يم  ت يل عجا ديل دا ت ر 
ا ميل تعم ررر لسيلف ع رررال  ياررر   يالل ديحضرررد ايلف ع رررالةيمح يررر يلامررر ايحلةتررراي    ررراي رررهي ررر

ل تتل قرر ي  ررر يلمرررلءلسيم  تررر يل عجرررا ديل دا ت ررر اي ا رررا تلسيلف ع رررال  يل جايررراديلرررا تيا ررر ي
لارررعنالليل   ررراةيلف ع رررالةيل رررتي هيل ترررال يمررر يل حكتمررر يمر ع رررالي رررا تهييعكامررر يم رررت دي

ي.ا5)   ميل حكتمهمعذلياديخا مية اشيل ع
د رررياررتحيلح يرر يل عجررا ديل اح  رر ي  تدررع ت ي يل عرر    ي رر للىيحجتا رراسي ررهيارر الديل رراحلاياني

مررر يلحق رررقيي1445ةجرررحيل تدرررع ت ي"جرررت ميارررت س"يمتضرررا  ع يضرررايل ج  ررر يلإلارررع    هي ررراةي
ب  تديلحف ي هياانت يحلدراايح رمي درع عيل ن رليل ت  رذةيل ن ي راةهي رهيد   رايي5ا  ا يب مبي

 يلت   يم ال يلتتي ي ا   ي ت ا ايمتايا  ي   ياد يل ج   يلإلاع    هايليم يل  ةي دايم
مدااررررافيمدرررر الديلح رررر ي نرررر ى.ي تررررايالسيمضررررا   ينلسيل  ررررم يمررررعيآخرررر ي ي  رررر يل دتررررلسي

ي.ا2)لآلا تي يا  يلةاجا يابم ي  ابيمدتلسيحل ع ال اسي  ىيل احل
لفي  دررر الديل تي  رر يحلإل للديل  لل ررر ي ررهيللمرررانيمترراي   ررر ي  ررايادي ررر ىيلإلجرر لءلسيل رررك يل ايررا

ل قرر ل لسيل عجا يرر يحلف ع ررال  اي ا عضررح  يمتنرراايل درر الدياح رر يخ ررتلسيلفةررامامي ررهيل   رراةي
لف ع رررالةيل درررا تهيل جايرررااي ررررنليمررراي كررر سيلح ررر يمررراياديلكرررتديي  رررافي رررهي ررر ىيل ت  تررراسي

 ىيل ت  ترراسايحمرر ي ررمياررعع   يارر نافيلف ع ررال  ي د   رراياديلك ررفيا ااررال ايح قررافي د اارراسي رر
يدي رر ىيل ت  ترراسيلدترر يبعتج رر يمرر يل رراحليل كنرر ىينلسيل قررتديلف ع ررال  يل  ائ رر ايح رر ليمرراي

ي جد يل دل  يا  يمعتلبة ي هيلفاعاالديم ي  ىيل ت  تاس.

                                                             

  يا د  يل تائاديل.دت ايل جت  هايلاع  لفيمدعقن يلف ع اليل د  هي هيظ يل تعم  لسيل اح   ايد ق يةقا 1))
ي.14ايص1449ل ح دايب بيل حكت ايمماللاي

اح ع بي اعتدايا تليل د الدايل جت يات  ي ذسية ا يحجت ميخت ةايلل يل  د ي     يحل عتبيعاي تاداي5)
 .14ايص1449

 .522ال.ل د اي نايل ت دميل ت لةنهايم ا ياابقايص2)
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 الفرع الثاني
يدور الشركات متعددة الجنسية في التأثير على السيادة

ل عدرت اسيل عرهيل  رقي  ر ي ر ىيل ك اةراسيم ر ري"ل  رر  اسي قراياخع رفيل تمع رتدي رهي
ل درررراب دي  حرررراحل"اي"ل  رررر  اسيل كت ن رررر "اي"يل  رررر  اسيل دا ت رررر "اي"ل  رررر  اسي نرررر يل قتم رررر "اي"ي
ل    اسيل دتل  ".يحيالي  ليلفخعلفي هيل ت   حاسي   ي راةيحجرتليللاراشيحلدرايدرتلي

ي.ا1)لدعن يم يا ميل  تل  يلف ع ال  يل  ل   يين د ي  ىيل ك اةاسيلف ع ال  يحل قاةتة  يل عه
اديل  رتلديليح ر ي  رر ىيل  ر  اسيلدررتليا ر يل قرر ة  يل درامعي  رر يحل  رام ي  رر ايح رادي قع رر ي
ة اي اي   ي ت  اسيلجا ديل جت  ي   ية اشيحلاعايافياديلاج يل  ت ديل   ا   يح اتخ اي

ةرر يل  رر  اسيمعدررالديل ج درر  يل عررهيةررادي  ررايمررا  يلي رر ي ررهيلحررتفسي ت قرر ي ررهية رراطيح  ا
اخ سي هيل ع ت ي حيالفي حيالفيدعر يلارعق ي رك  ايل حرايري رهيم ع رفيل قر ديل عاارعي  ر اي
حلاعت يةتتيل    اسيمعدرالديل ج در  يحل ت ربية رايال ايمدرايل حر بيل دا ت ر يليح ر ايد رري

ا ر ي را لسيياذسية اياسي ميلك يم  حدر ي  رايمر ي نر ايحلتاردبي ر ئافي  ر ئافيدعر يحصر ب
حيا اسي ا بيمد ايل دايايم يل احلايد ريي ىيل ندوياديار الديل راحليحل حكتمراسيمحرالدي
   يا لض  اايب  تراي ر ىيل  ر  اسي ر قي در الل ايلإلةعاج ر يحل عتبيد ر يحل عدرتيق  يا ر يا لضرهي

 مياحيدررراحليا ااررر  ياحيجم ل  ررر ياحيا   ت ررر ياحي قا  ررر ياحي قائا ررر ,ي  رررهيلحرررتةيدررر دي رررتشيل درررا
ي.ا5)حل تفيي  ق يدت  يمراعمالةيا   يل تتلصلسيحا ت  يلفل افسيحل تد تمال  

حمر يليم  ر يل نرا بدي  ر ي  راةيل  رر  اسيمعدرالديل ج در  يمر ا ر يل د اار يلف ع رال  ي  اح رر اي
 تي  امايلق  يل    اسيل عامد يبذيالدي اسيماليل     يليةيل تتجتلدي هيلح ر ياج ن ر ايمتراي

 يدجمية اطيل     يل عامد يل قائت ي رهيلح ر يل نرقي رهين رليل ت ربيا اار يلةكتا ر  اييذيايم

                                                             

يل ع ت 1)) يليصتلا يل اح ها يل تجعتع يمن حصا يل ت نت اسييل.اضناد يليتلد يل  اةها يل قدم حلي ماصا
ي.288ايص1449ل جامد  ايل جذلئ اي

 .91ام  ديد ا هايم ا ياابقايص5))
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 اررهي رر ىيل حا رر يفيلدررعج بيل  رر   يمعدررالديل ج درر  ي  ق ررتليل عررهيلا ضرر ايل اح رر يل تضرر ا اي
ي.ا1)ليم يل  ةي د قيا اا يل اح  يلف ع ال  

ل ح راديلف ع رال  ي رهيل ن رالدي ضلفي  ي  ي  لي ميلكعفيل  ر  اسيمعدرالديل ج در  يبعرام  ي
ل  ام رر ي حدرربايبرر ي ترراسيا رر يلاررعمالةيةاتن ررايلف ع ررالةيإل درراليل ح رراديل د اارر  يللخرر ي
ل رراحليل عررهيلدترر يب رراايد ررري  ررفياارر تبيل عدامرر ي ررهي" رر   ي ت   ررايليم يك رر ي   ررائ لس"ي

لدررر   ييحا   ررايمرر يل  رر  اسيمعدررالديل ج درر  ايانيلنرر  ياديل ررليل  رر  اسي اةرربيلدررد ي رره
م ررا ح ايح قررايصرراقال اي ررهيل رراحليل عررهيلدترر يب رراي رر يي يررقيل   رراحةي  تدررةح   ي ررهيل ررلي
ل احلايحا ضافي    ي" اين لتد"يل عهي اديي اا ايةائبيل  ئ قيل ليل ر  هيحلد ضر اي اضرائحي
حلل امرراسيمدررعت دايانييع ت ررايل ك  رر حديمافاررعاالديمرر يمدام رر يلاضرر    ي ررهيل قررهي قررتلي ررهي

 ي نرر يحبل ديل ررا ا يليم يك رر ي"ل ن عرراجتد"يحمنا مرر يل  رر   ي ررهي  ترر يمررايلقامرر يمرر يل درر لشيمرر
خررراماسي  رررراصي رررهي تلل   رررراي  حكتمررر يل د ل  رررر ايليمررر يل رررر ةيالىيا ررر يلضرررر  لماسيا اارررر  ي
حل ع ال  ي   ا ي هي    يم يل احليم  ريا ماةدعاديحل در لشيحإ رلديل حر بي    رايحلرام   اي

ي.ا5)  يحلف ع ال     بي  حلل ايل نع ح 
ح رر  لي ررردي رر ىيليم  رر يفيلقنرر يل  ررلي  ترراييعد ررقيمرراي  يل درر نهي   رر  اسيمعدررالديل ج درر  ي
   يا الديل راحلي رهيجت رعيل تجرافسيمتراي   رايل تجراليل د اارهايانيلدرع  عي ر ىيل  ر  اسي

ل   رراحةيمرر يمتررايلتع كرر يمرر ي ررا لسيحإمكاةرراسيح نرر يحاررائ يا رر ي اةتة رر ي)لفةقلمرراسايلقررا مي
اجرر يل ادرراليل د ااررهايمرر ياديلم رر يمدررا يل اح رر يل عررهيلتاةد رراي ررهيل د اارراسيلف ع ررال  اي

يد.ح  ليمحاينلل ي  ك ياةن يل اياي تناايل د ال

                                                             

ي1) يب بيل حكت ايمماللا يل ج د  يحل دت ت ا يل قاةتةهي     اسيمعدالد يل ع   م اي5115ال. تةهيدمحميل ام ةا
 .199ص

ي هيظ يل د5)) يل ج د   يل    اسيمعدالد يادتاا ي نك يل. ن ا ي   يل ع ال اسيل احليل  ام  ا ت ت يحل     ا
 .5ايص5118ل  ي يليحلايي12ل ن  داي
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 : الخاتمة
حمرر يخررلليل لاررع ايل عح    رر ي  تتضررت يلتصرر  ايا رر يمدررويلفاررع عاجاسيحل عتصرر اسيةررر   ي

يم  ار
 أواًل: االستنتاجات

ل اح  يل رت سي رهيخضرميصر ل اسيبر  يل حراةمياحيل در  اديح جراليل ك  در يياديا الد -1
 دع يحص بيا  ييايا الديل  دباي ميا  ي ك  اي د الديم  ق .

مررر يل تعم ررر لسيل اح  ررر يل كن ررر ديل عرررهياصررراببيل ع  ررر ميل ررراح هي رررهيبحللية ررراةيل   ائ ررر ي -2
"ل   اةيل اح هيل جايا"ايح   لييل ق ن  ي  ح يباف ي   ية اةيليدال  يل ق ن  يح تاي   قي    

 ل   اةيل   ي    لفيمناايا الديل اح  يدع يلةع  يم يل حاليا  يل عحج ميحل ق ت .
ظ ررت ي ررا    يجررالي  رر يمدرر  يل ح رراديل اح  رر ي ا  رر  اسيمعدررالديل ج درر  يحم  ترر ي -3

يل عجا ديل دا ت  اي ادي  ميما  يلي  ي   يل د الد.
 ثانيًا: التوصيات

دتا  يمناايل د الديم يلفةع اصايحن ليم يخلليل د قيل ج تلايحل دردهيل دت ي   ي -1
 حررر يلإل ررركافسيحليبمررراسيضرررت يايرررا يليمرررميل تعحرررادايح ررر قيضرررت ي ررر    يلحليل ت  رررذي

 ل  ااتا هيحا   ل ا.
ل درررردهيةحررررتيم ررررعيارررر   ديمدررررويل رررراحلي  رررر يا اارررراسيحمررررتل ليل ت  ترررراسيل اح  رررر ي -2

 إلصل يل ج  ةيحل  ام ي   ىيل ت  تاس.لف ع ال  يحلاعمل  اايم يخلليل
ل دت ي   يم عيل    اسيمعدالديل ج د  يم يل ع  بي  يل عيل تدعحقاسيل عهي    اي -3

حل رر ةييررة  يارر نافي  رر يما  رر يل اح رر يحارر الل اايحن ررليمرر يخررلليا جرراليب ئرر ي اةتة رر يصررح ح ي
 حمعكام  يلم تيم يل  م لس.

ي
ي
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 : المصادر
 أواًل: الكتب

 رررررهايل عررررراخ يلإلةدررررراةهيبررررر  يل قررررراةتديل ررررراح هيحل تتا اررررر يل اح  ررررر ايلل يل.ادترررررايارررررهي  -1
 .5111ليةال ت  ايل جذلئ اي

ل.ل درر اي نررايل ترر دميل ت لةنررهايل عجررا ديل اح  رر يحارر الديل اح رر يل لارر يي ررميل عم رر لسيل عررهي -2
 .5112 حقبيا الديل اح  ي هيظ يل امهيل عجا ديل اح   ايلل يل   ض يل د    ايل قا  داي

.بت لسي نايل قال ايل عاخ يل اح هيلإلةداةهيحل لجرعيمنراايل در الديل تي  ر ايلل يل جامدر يل -3
 .5114ل جايادايلإلاك ا ي اي

ل.ددرر يل نررذل اي ت ترر يل درر الديدرراليليبمرر يل د   رر ايل تةادرر يل جامد رر ي    رر يحل عتبيررعاي -4
 .5115ب  حساي ن اداي

 .1498 تداص ايب  حسايل. اةاديةدت ايل د الدي هيضتءيل ع   ميل اح هيل -5
ل. تاليجالايل عاخ يل اح هيب  يلف عنا لسيلإلةدراة  يحليمدراليل د اار  ايم  رذيل ا لاراسي -6

 .5111ل د اا  يحلإلاع لل ج  ايلي  لةايل قا  داي
ل. تةهيدمحميل امر ةايل ع  ر ميل قراةتةهي   ر  اسيمعدرالديل ج در  يحل دت تر ايب ربيل حكتر اي -7

 .5115مماللاي
ايلل يل  قا ر ي    ر ي1د يصنا ي هايل تج ذي هيمنالئيل قاةتديل راح هيل دراةايطل.اابةيد -8

 .5112حل عتبيعاي تاداي
ل.اضناديمنر حصايل تجعترعيل راح هايليصرتلايل ع رت يحلي رماصايل قدرميل  راةهايليرتلدي -9

 .1449ل ت نت اسيل جامد  ايل جذلئ اي
ايم  ررت لسيل ح نررهي1 عنررالايطما ررتةي ررهييررت يلي–   رر يةقررتفيل  دنرراةهايل عرراخ يل رراح هي -11

 .5111ل حقت   اي
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ايلل يل ت  رر يل  ن رراةهايب رر حساي1ل.دمحمي  درر ي نررايهللاايل دل رراسيلف ع ررال  يل اح  رر ايط -11
1468. 

 نال  دت يبيرالدايلراخ يليمرميل تعحرادي رهيل  ذل راسيل تدر ح يا ر ينلسيل  رامعييل.مددا -12
 .5112ل اح هايلل يل جامد يل جايادي     ايلإلاك ا ي اي

ح ع بي اعتدايا تليل د الدايل جت يات  ي ذسية را يحجرت ميخرت ةايلل يل  در ي    ر ي -13
 .1449حل عتبيعاي تاداي

 ثانيًا: الرسائل واألطاريح
هايلي  رراسيل اح  رر ي حتا رر يدقررتشيلفةدرراديحمنرراايل درر الداياي حدرر يل عررت لىي ررهيادتررايحل رر -1

 .5111ل قاةتديل اح هيحل دل اسيل اح   اي    يل حقتشايجامد يل جذلئ اي
اةرررقيدمحميال يرررقايلح يصررر احشيل  قرررايل ررراح هي رررهيل ع ت ررر يلف ع رررال  اي ارررا  يلب رررتةي رررهي -2

 .5118 د اا  ايجامد يب  حسيل د    اي ن ادايل دل اسيل اح   اي    يل حقتشيحل د تةيل
ام ررر ديد ا رررهايمنررراايل دررر الدي رررهيظررر يل عحرررتفسيل اح  ررر يل  ل  ررر اي ارررا  يماجدرررع  اي   ررر ي -3

 .5119ل حقتشايجامد يم عت ةاي د     ايل جذلئ اي
ات  ديالةايما تةيل د الدي رهيضرتءيل رت يدقرتشيلفةدراداي ارا  يماجدرع  ي رهيل قراةتدي -4

 .5111ل حقتشيحل د تةيل د اا  ايجامد يل حامي مض ايمال  ايل جذلئ اييل اح هاي    
 لمرررهيةتررر ي لضرررهايل عررراخ يلإلةدررراةهيحل ررركا  ع يمرررعياررر الديل ررراحلاي ارررا  يماجدرررع  ي رررهي -5

 .5112ل قاةتديل داةاي    يل ا لااسيل د  اايجامد يل  جا اي  د   اي
اي اررررا  ي- رررر يل رررراحليل د   رررر داي–ارررر للي يخا جرررر ايا رررركا   يل درررر الديحل عرررراخ يلإلةدرررراةهي -6

 .5112ماجدع  ايجامد يابتيمك يب قاياايل تدادايل جذلئ اي
متارراحةيامررالايل عرراخ يل رراح هيياررنابياةدرراة  ي ررهيل قرراةتديل رراح هيل تداصرر اياي حدرر ي -7

ل عت لىي هيل قاةتديل اح هيل داةيحل دل اسيل اح   اي    يل حقتشيحل د رتةيل د اار  ايجامدر ي
 .5111ل  ايل حامي مض ايما
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  عا هيادتاايل عاخ يلإلةداةهيب  يدتا ر يدقرتشيلفةدراديحمنراايل در الدي رهي را ميمرايمدراي -8
ل ح بيل نا لداي اا  يماجدع  ي رهيل قراةتديل دراةاي   ر يل حقرتشيحل د رتةيل د اار  ايجامدر ي

 .5118لإلختديم عت ةاي د     ايل جذلئ اي
 ثالثًا: المجالت والبحوث

ل جت  ررهايلاع رر لفيمدررعقن يلف ع رراليل د  ررهي ررهيظرر يل تعم رر لسيل اح  رر ايد قرر ييل.دت ررا -1
 .1449ةقا   يا د  يل تائاديل ح دايب بيل حكت ايمماللاي

ل. ن ايادتاايل    اسيمعدالديل ج د  ي هيظر يل دت تر يحل     راي  ر يل ع رال اسيل راحلي -2
ي.5118ل  ي يليحلايي12ل  ام  اي نك يل ن  داي

 


