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كان : عن أنس رضي اهللا عنه قال ، في صحيحي البخاري و مسلم  -
و ، اللهم آتينا في الدنيا حسنة : " أكثر دعاء النبي صلى اهللا عليه وسلم 

   " .و قنا عذاب النار، في اآلخرة حسنة 
الحديث  
 
 
 
 

اللهم  " :عن أنس رضي اهللا عنه أن رسول اهللا قال،   في كتاب ابن السني-
الحديث". و أنتَ تجعُل الحزن إذَا شئتَ سهالً  ، ال سهل إال ما جعلته سهال  

.و هو غليظ األرض و خشنها: الحزن بفتح الحاء المهملة و إسكان الزاي: قلت  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 أو حلة األبرار و شعار األخیار في تخلیص الدعوات و األذكار المستحبة في " ( األذكار" ، لإلمام الحافظ المحدث الفقیھ أبي زكریاء  یحي بن شرف النووي

  .136ص، 2003،دار الفجر للتراث ، القاھرة ، ) اللیل و النھار
  141 ص ،نفس المرجع.  
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                               :من أقوال اإلمـــام علـــي بن أبي طالب رضي اهللا عنه
 
 

 فان ، فليتق اهللا، و عزا بال عشيرة، و هيبة بال سلطان، من أراد غنى بال مال
 .اهللا يأبى أن يذل إال من عصاه

 
 كل دولة يحصنها الدين ال تغلب وكل نعمة يحرصها الشكر ال تسلب. 

 
 

 و خير األعمال ما بنى المكارم، خير األموال ما قضى اللوازم. 
 
 
 

                                             : عليه وسلمقـــال رســـول اهللا صلى اهللا 
 

، و العزيمة على الرشد و أسالك شكر نعمتك، اللهم إني أسالك الثبات في األمر
و ، و أسالك من خير ما تعلم، و لسانا صادقا، و أسالك قلبا سليما، وحسن عبادتك

                                          .و أستغفرك لما تعلم، أعوذ بك من شر ما تعلم
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وإنما أمنيتي الجوهرية األولى هي أن أكون ، ال المجد وال السيادة وال العظمة" 
."مستقيما في مبادئ و أرائي، بسيطا في أعمالي صادقا في أقوالي  

 
وأرتفع ، وأحب دون أن أغار من أحد، أود أن أعيش دون أن أبغض أحد" 

أو أحسد من ، حد و أتقدم دون أدوس من هم دونيدون أن أترفع على أ
."هم فوقي  

 
.يـــــأمين الريحان  

 
 
 

وال أهوى القراءة الزداد عمرا في تقدير ، لست أهوى القراءة ألكتب" 
وحياة ، و إنما أهوى القراءة الن عندي حياة واحدة في هذه الدنيا، الحساب

. وال تحرك ضميري من بواعث الحركةيواحدة ال تكفين  
والقراءة دون غيرها هي التي تعطيني أكثر من حياة واحدة في مدى عمر 

 األنها تزيد هذه الحياة من ناحية العمق وان كانت ال تطيله، اإلنسان الواحد
."بمقادير الحساب  

 
.العقـــــــــــاد  
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رـديـر و التقــالشك  

 
 
 

الذي تفضل  برقوق سالملدكتورأتقدم بالشكر ل، لمشرفا  األستاذإلى  
 

و الذي وجهني،  على هذه المذكرة باإلشراف  
 

 ونصحني وأرشدني وسدد خطاي
 

  في سبيل انجاز المذكرة
 

.و إلى كل األساتذة   
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 اإلهـــــــــــــداء
 

 
، ربتني و ضحت من أجلي ثم أبي التي الدرة الغاليةيأم، يأم، هدي هذه المذكرة إلى أميأ  

.إلى أعز النّاس و أقربهم إلى قلبي، إلى من لهم الفضل فيما صرت إليه  
.إلى كل أفراد العائلة كبيرهم و صغيرهم  
. خطاياإلى كل األساتذة الذين علموني وأرشدوني وسددو  

.دوليةإلى كل الزمالء و الزميالت في الدراسة معهد العلوم السياسية و العالقات ال  
.إلى كل من عرفوني  
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قدمـــةم  
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  مقدمــــــة
 

 في مختلف  الساحة الدوليةمن بين المفاهيم التي طرأ عليها تحول بفعل ديناميكية التي تعرفها
،السيادةالميادين السياسية و االقتصادية واالجتماعية و حتى الثقافية نجد مفهوم   

 و ذلك وفق حول معناهالمفكرين وغياب اإلجماع بين بنوع من الخصوصية و التميز و يتميز  
.المنطلقات الفكرية  

     و إن مبدأ السيادة من المقومات األساسية التي تقوم عليها نظرية الدولة في الفكر السياسي و 
و هذا ما يميز ، إقليم و، سلطة سياسية، و الدولة تتكون من الشعب، القانوني على حد سواء

  . المعنويةالدولة عن الوحدات السياسية األخرى و الخصائص هما السيادة و الشخصية

 جانب ة إلى غاية بروز فواعل أخرى إلىلواحد الوحيد في العالقات الدوليالفاعل ا الدولة     
،  الجنسياتالشركات المتعددة، و المنظمات غير الحكومية، الدولة منها المنظمات الدولية

من تطور و ،  المالزم لدولة هذا المفهومو ،الخ...الشركات العابرة لقارات، المنظمات الحكومية
.مرحلة إلى أخرى  

من خالل مجال االختصاصات الواسعة في ،     فالمكانة الخاصة للدولة تبقى فريدة من نوعها 
لك كصاحبة سيادة في وهي تقوم بذ، نطاق عالقاتها مع الدول أخرى و الوحدات األخرى

وعليه فان مبدأ السيادة ال ، تعامالتها و بدون ممارسة هذه االختصاصات ال تكون صاحبة سيادة
ما لم تجسده مباشرة هذه االختصاصات ولهذا ارتبط ، )الممارسة الفعلية(ايعطي مضمونا و واقعي

.مفهوم السيادة ارتباطا وثيق الصلة بالدولة  
و مفهوم سياسي ينظم حياة جماعة إنسانية من خالل المحافظة عليها و     إذن مفهوم السيادة ه

و نجد أوال في هذا العمل فكرة مفهوم السيادة هو مبدأ الحداثة السياسية و السيادة ، على حريتها
.تتمثل في استرجاع حرية األفراد و جعلهم مسئولون  

ت الفكرية في إطار الحركية     وقد عرف مفهوم السيادة تطورا عبر العصور بفضل المساهما
" الدولة هي أنا"التي عرفتها المجتمعات األوروبية و انتقال مفهوم السيادة المجسد في الملك  

أي هنا الكالم و البحث في ممارسة السيادة ، أصبح صاحب السيادة ، إلى الشعب  ، 14لويس 
).الجانب النظري و الجانب الواقعي(في الدولة   
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فهوم السيادة كواقع ليس كفكرة تعرض إلى تغير و إن صح األمر إلى تحديث     والبحث في م
باألخذ بعين االعتبار ، ولم يتوقف المهتمون بحقل السياسة و القانون لتوضيح ، وعصرنة

إنها ليست االعتبارات نفسها في ، االعتبارات التي تحكم الدولة في القرن الواحد والعشرين 
اإليديولوجية و الفكرية التي من شأنها المساس بالسلطة الدولة و : منها، 1648واستفاليا سنة 

.تحديد دورها و عالقاتها و تنظيم شؤونها  
كوحدة أساسية ، و التأكيد على المكانة الدولة،    و ظهور فواعل جديدة في حقل العالقات الدولية

.وليس من اإلنصاف تجاهل الفواعل األخرى، في تحليل  
 يرتبط هذا التشعب في المفاهيم و التداخالت حيثالسيادة  مفهوم  تطورضوع و يطرح هذا المو

أي الحدود الجغرافية وذلك بحمايتها ها أمنالدولة من مهامها حماية (بالدولة وممارستها الفعلية 
  ). السياسيةة والسلطاألمةمن الغزو الخارجي و األمن ينصب على أمن األرض و 

 واإلقليمي ببروز تكتالت وتجمعات حقة على الصعيد الدوليو في خضم التحوالت المتال   
اقتصادية التي أثرت بشكل أو بآخر على العالقات الدولية وذلك من خالل      عدم التحكم 

فهي  تشكل عالقات متشابكة ، الدولة في الفواعل التي تمتاز بحرية التعامل و االنتشار السريع
و ، تتداعى مؤثراتها إلى الدول، شاشة في بعض األحيانومعقدة كشبكة العنكبوت وتمتاز باله

يمكن أن تحدث آثار خطيرة على الدولة و حتى إحداث أزمة على المستوى اإلقليمي و المستوى 
العالمي تتعدى الدولة الواحدة و تصبح أزمة عالمية تتخبط فيها الدول و هذا راجع إلى التغلغل 

إذا كانت أزمة مالية يمكن أن تتعدى إلى ، ويات عديدة هذه الفواعل و تعدد عالقاتها على مست
 :مثال، واالنتشار المتسارع الزمات أصبح يهدد الدولة ، أزمة اقتصادية والى أزمة سياسية

األزمة التي عصفت بالواليات المتحدة األمريكية المسماة بالقروض المخاطرة ،األزمة اآلسيوية 
تخطو الحدود الواليات األمريكية إلى أوروبا و إلى في مجال العقارات التي أضحت عواقبها 

العالم بأسره و ناهيك على الركود االقتصادي الذي أصاب االقتصاد الواليات المتحدة األمريكية 
وسببه ،  و تدني مستويات العملة الدوالر األمريكي بالمقارنة بالمستويات القياسية للعملة اليورو

أزمة في أقصى الغرب أو الشرق ترتب تأثيرات ، عضه بالبعض االرتباط  االقتصادي العالمي ب
 أو  أدت التيلتقنيةعلى مستويات و مناطق متعددة في العالم و ذلك لتطور الهائل في مجال ا

 الحدود اإلقليمية للدولة من خالل التدفق الهائل هشاشة الدولة من خالل االختراقسهلة من 
ا نخص بالذكر المعلومات التي تهدد السلم واألمن الدولة للمعلومات و األشخاص و األموال و هن
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والهجرة السرية و التنظيمات اإلجرامية وتبيض األموال و إغراق السوق بالعملة المزورة و 
المنتجات المقلدة التي تخرب االقتصاد الوطني و تنشر الفساد بالرشوة و المتاجرة بالمخدرات و 

، االتصاالت، التقنية(ذي أصبح يهدد وجود الدولة في حد ذاتها ال هذه الظاهر و التغلغلاألسلحة 
االنحباس ، التلوث، األوبئة كأنفلونزا الطيور،الهجرة غير شرعية، اإلرهاب، الجريمة المنظمة

مصادر ال و عليه أصبح من الضروري جدا إدراك )وغيرها، المياه، التقلبات الطقس، الحراري
ثقافية و ، عسكرية، اقتصادية، سياسية: يادين التي تتناولهاو الم، سواء الداخلية و الخارجية

يصل ، و ما تشكله من تأثير في سير األحداث داخل مختلف الدول، حسب المستويات، حضارية
خاصية في و كل هذا أدى إلى مراجعة أحد أهم ، بها الحال أحيانا إلى التأثير على النظم السياسية

.م السيادة مفهوالمتمثل في القومية الدولة  
 

 التي كانت تتحكم فيه ثنائية القطبيةالالعالم شهد تغيرات بنيوية في النظام العالمي حيث زوال و   

 الدول أوروبا الشرقية و دوال من :قوتين هما االتحاد السوفيتي و الدول التي تسير في فلكه منها

 األخرى هي الواليات المتحدة العالم الثالث و هو ما كان يطلق عليه بالمعسكر االشتراكي والقوة

األمريكية و الدول التي تسير في محورها منها الدول أوروبا الغربية و دوال أخرى و هو ما 

و المرحلة هذه سميت بالحرب ، فكان العالم مقسم بين تلك القوتين ، سمي بالمعسكر الغربي 

 الدولية إلى غاية سقوط البارة حيث كل قوة تحاول فرض سيطرتها ووجودها الفعلي على الساحة

انفراد و ،1991 ديسمبر 08 تفكيك االتحاد السوفيتي في و، 1989نوفمبر09حائط برلين  

  و ما تبعته من أحداث و بفرض األحادية القطبية بقيادة العالم الواليات المتحدة األمريكية

 )بية تعددية القطال (لبروز كقوى عالمية و دوال أوروبية ل الصين ، اليابان:أخرى دوالع اضطال

و ما شهده العالم من ، من جهة  وبروز التكتالت و التجمعات االقتصادية من جهة أخرى

حيث فرض الهاجس األمني نفسه على الساحة الدولية و األمن مرتبط ، تحوالت هيكلية و قيمية
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 11األحداث  ما فرضته بالدولة و هي القوة الضاربة التي تفرض بها االستقرار و الطمأنينة وهو

حيث قامت الواليات المتحدة األمريكية بغزو أفغانستان والعراق في إطار ما  2001سبتمبر 

وهذا التحرك إنما يعبر على أن الدولة وفق المصلحة ، يصطلح عليه الحرب على اإلرهاب 

ية  أدى إلى إحداث نقلة نوع،والقوة هي التي تحدد نطاق تحركها للمحافظة على أمنها وسيادتها 

   .السيادةفي مفهوم 

 
 :مبررات اختيار الموضوع

 
  : لقد تم اختيار هذا الموضوع نتيجة عدة دوافع و أسباب أهمها

 
  إن هذا البحث يعتبر جديد من حيث الطريقة و المجال الذي يختص به واإلشكالية التي

  .يطرحها وهذا ما ادخل عليه صفة األصالة
  

 تي تشغل الدارس في العلوم السياسيةيعتبر مفهوم السيادة من المواضيع ال.  
  

 مختلف الميادين وذلك من الجانبين  عالم اليوم فيال ا يشهدهلتي اتحوالتال يمكن تجاهل ال
  .الكمي والنوعي

 ما أحوجنا إلى إعادة النظر في المضمون ،بروز فواعل عديدة على غرار الدولةب 
 .التي تساير التطور الحاصل، المصطلحات

  
 في المفاهيم التقليدية المعروفةر قد يتسبب في إحداث ثورةإن هذا التطو . 

 و الكلمة تعبير عن فكرة لتشخيص واقع، إن المفهوم تعبير عن واقع ليس فكرة. 
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  :داف الدراسةـــأه
  

  :هدف علمي  ) أ
 

،  مفهوم السيادة مرتبط ارتباطا وثيقا بنظرية الدولة التي تعد جوهر العلوم السياسية  باعتبار
يهدف إلى تقديم تفسير منطقي واقعي و ، ا تبحث في المفهوم كواقع ليس كفكرة دراستن

  .باستخدام المناهج التحليلية لتوضيح المفهوم في حركيته، إجابات علمية 
 

 
 :هدف عملي ) ب
 

هو محاولة تقديم نظرة علمية أكاديمية هادفة حول تطور المفهوم السيادة وتباين المتغيرات 
  .ومدى مالئمة أو عدم مالئمة تطبيق المفهوم، قات الدوليةالحاصلة في حقل العال

  
  :هدف تطلعي) ج
  

من خالل محاولة مستقبلية بهدف إعطاء نظرة و تصور جديد للمفهوم الذي يتماشى مع 
  .المتغيرات بتكيف الدولة و تأقلمها مع المستجدات الحاصلة في المنظومة المفاهيمية األشياء

  
  :اليةــــــاإلشك

  
،  الشعب:مفهوم السيادة هو خاصية تتميز بها الدولة و إذا كانت األركان المادية الدولة هي   إن 
  .فان السيادة و الشخصية المعنوية هما األركان المعنوية للدولة، السلطة السياسية، اإلقليم

فهذا ما يجعل الدولة تختلف اختالفا جوهريا مع الفواعل و الظواهر الدولية المتواجدة على 
فكل من المنظمات الدولية و المنظمات غير حكومية و الشركات المتعددة ، لساحة الدولية ا

الجنسيات و الشركات العابرة للقوميات و ظاهرة العولمة و الجريمة المنظمة و اإلرهاب و 
وان هشاشة ، الهجرة غير شرعية و  األوبئة و التلوث و غيرها هي تؤثر في الدولة و تتأثر بهم 
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 من خالل أشكال التدخل هذه الفواعل والتغلغل في جسم الدولة و االنتشار و التسارع لهذه الدولة
فالمقاييس الكالسيكية لسيادة ، الظواهر و الفواعل التي ال تتصل بمكان وال تتحدد بزمان معينين 

الدولة و فعليه إيجاد آلية وميكانزمات جديدة لتكيف والتأقلم ، الدولة لم تعد تساير هذه الحركية 
  .المحافظة على تميزها و خاصيتها المتمثلة في السيادة 

  . ما هو التطور الذي طرأ على مفهوم السيادة في ظل المتغيرات الدولية الجديدة ؟؟؟
  

  :وتتفرع هذه اإلشكالية إلى مجموعة من التساؤالت التالية
  

    كيف نشأ و تطور مفهوم السيادة ؟ -
 لى المفهوم السيادة ؟كيف تؤثر المتغيرات الدولية ع -
 تراجع أم تقوية مفهوم السيادة ؟  -

 ممارسة السيادة في ظل االتحاد األوروبي؟ -
  
  

  :دود اإلشكاليةـــح
  

إن طرح اإلشكالية في هذا اإلطار هو محاولة إبراز التطور الحاصل في المفهوم السيادة    
 ،ميادينعدة ة لتطورات في بالتطرق إلى المتغيرات التي أثرت في مضمون السيادة و ذلك نتيج

  .أدت إلى إعطاء مضمون لسيادة الدولة و هذا ما سنتطرق له
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  :من حيث الموضوع -
  

  دراستنا للمفهوم السيادة من خالل الصيرورة التاريخية و حركية المفهوم في مجال المتغيرات 
لشركات المتعددة الجنسيات ا، المنظمات غير حكومية : الهيكلية و القيمية في الساحة الدولية منها

  .و التكتالت و التجمعات االقتصادية اإلقليمية، و ظاهر العولمة ، 
  

   :من حيث المجال -
  

  إن حصر الموضوع البحث في فترة زمنية محددة يفقده الحركية و التطور و عدم التحديد 
لينا مجال يخرجه من الطابع التخصص وهو العلوم السياسية و عليه طبيعة الموضوع تفرض ع

  .الدراسة من خالل التطرق إلى أهم الجوانب األساسية
معظم الدراسات المتوفرة هي دراسات قديمة تعود إلى فترة نشوء الدولة و بالتحديد إلى اتفاقية 

  .1648 سنة واستفاليا
أضف إلى كل هذا أن معظم الدراسات هي تتمحور بين من ينكر كلية السيادة ومن يقرها و هي 

  . ترقى إلى التطور الفكري الحاصل في عصرنانظرة لم
  

  :ة الدراسةـــفرضي
  

و قوة السيادة من قوة الدولة و ضعف السيادة من ،    مفهوم السيادة مرتبط ارتباط وثيق بالدولة 
في إطار المتغيرات الدولية الراهنة التي تتداخل بعضها البعض و التي أدت إلى ، ضعف الدولة

  .في محاولة إيجاد مفهوم جديد للسيادة في إطار المتغيرات الدوليةبروز اعتبارات كثيرة 
  

  :إلى مجموعة من الفرضيات الثانوية ، و تتفرع هذه الفرضية 
  
و هو ما أثر في ،  أدى التمسك بالسيادة إلى تجاهل المتغيرات الجديدة في العالقات الدولية -

وما للقوة من وزن في ، ودها أساسا الدولة في الوقت الراهن حيث أنها أصبحت مهددة في وج
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و ضعف الدولة يؤدي إلى تراجع في ، فقوة الدولة تحدد بشكل كبير سيادتها، العالقات الدولية 
  .فكل من الدولة والسيادة متالزمين فهما وجهان لعملة واحدة، سيادتها 

  
 مفاهيمي و أدى إلى خلط،  محدودية المفهوم السيادة تظهر من خالل المستجدات الدولية -

و إهمال تطوير المفهوم السيادة بصورة كلية ، منهجي أثر على تفسير و تحليل األحداث جزئيا
  .للتسارع التطور و أثر بدوره سلبا على الدولة القومية

  
 و إن األحداث التي عقبت زوال الثنائية القطبية أدى بشكل واضح إلى تزعزع المفهوم السيادة -
  .دول و ظهور دوال جديدة على الساحة الدوليةلبروز ظاهرة تفكك ال، 
  
 إن ظاهرة االختراق الدولة القومية أدى إلى هشاشتها و تفككها حيث لم تصبح تستطيع -

  .التصدي للفواعل األخرى في العالقات الدولية
  

  :ار المنهجيـــاإلط
  

  : المناهج التالية اعة البحث استخداماستدعت طبي
  
 لكنه يقدم تصور ،لمنهج التاريخي ال يكتفي بسرد الوقائع وتكديسهاإن ا :المنهج التاريخي-1

  .حكم في ميالد المفاهيم والظواهرتللظروف والمحيط التي ت
ل العودة إلى فترة ظهور المفهوم السيادة ومراحل تطور وظروف أجسنستعين بهذا المنهج من 

  .بروزه
 الفكر السياسي لبروز الدولة و وذلك لطبيعة التي يفرضها الموضوع بالرجوع إلى التاريخ

  .الظروف المحاطة بها
  
 دراسة المفهوم و كشف و،تحليلعتماد على الجانب الواقعي في اال :المنهج الوصفي-2

  .المتغيرات المتصلة بالموضوع
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للحركية التي يمتاز بها الموضوع محل ،  اعتمدنا على المنهج المقارن:المنهج المقارن-3
من خالل  مستوى ، ة مفهوم السيادة من ظهوره إلى غاية الوقت الحاليمن خالل دراس،الدراسة

المقارنة بين المجالت في إطار المتغيرات الدولية التي تفرض نظرة مغايرة لمفهوم السيادة و هو 
  .ما نلمسه في دراسة نموذج االتحاد األوروبي

  
  :ار النظريـــاإلط

  
رتبط ن مفهوم السيادة مأل، يق في المصطلحاتإن الموضوع محل دراسة يحتاج إلى تحديد و تدق

نقوم بإبراز المتغيرات ،  و في مراحل الدراسة المتصلة وغير منفصلة،ارتباط لصيق بالدولة 
، فاهيم المرتبطة بالدراسة الموضوعو غيرها من الم/انتشار/تغلغل/ الدولية الجديدة من تدخل 

 التطورات الحاصلة في النظام الدولي حول و، الختالف المنطلقات الفكرية و الظروف المحاطة
و بذلك نستدل ، بقاء المفهوم السيادة بتلك النظرة الكالسيكية أو بروزه في قالب جديد أو زواله 

  .باآلراء المؤيدة للسيادة و الذين ينكرونها
  

 :صعوبات البحث
 

مراجع إن لم لقد واجهتنا عدة صعوبات خالل إعدادنا لمشروع البحث ولعل من أهمها نقص ال
  .نقل ندرتها

حيث لم ، من خالل اإلطار الذي نحاول دراسته ، وتتجلى النقطة األخرى في الموضوع نفسه
يتجلى بعد بشكل واضح أو لم يتبلور المفهوم السيادة الجديد في إطار المتغيرات الحاصلة في 

  .العالقات الدولية
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  :م الدراسةـــتقسي
  

  : أساسيةة فصولثالثتشمل هذه الدراسة على 
  

والتركيز عن المفهوم لتعبير عن مفهوم السيادة على اإلطار النظري للالفصل األول    يحتوي 
.                             الرهان المعرفي سواء المفهوم العلمي و المفهوم اإليديولوجيوواقع ليس فكرة 

  
 إلى ثالثة مباحث في المبحث األول        و تم تقسيمه   ،   إن الفصل األول هو إطار نظري البد منه       

 البناء المفاهيمي للسيادة بتطرق إلى نشأة مفهوم السيادة من خـالل اإللمـام بـالظروف                نتناول
التطرق إلى أبرز المفكرين الذين تناولوا هذا المفهوم        ، المحاطة بالمفهوم و المساهمات المفكرين    

 التـي تعتبـر     1648اتفاقية واستفاليا سـنة     و ساهموا بأفكارهم في بلورة مفهوم السيادة و إلى          
، التي انبثقت من خالل الحرب الثالثين التي جرت في أوروبا         ،المرجعية األساسية لبروز الدولة     

ارتباط الدولة بالسيادة كارتباط الروح بالجـسد و        ، فالسيادة أوروبية المنشأ و الظرف خاص بها      
واء في السيادة الفعلية وممارسة الـسيادة و  أي أين تتجلى س، إبراز مظاهر و خصائص السيادة      

البحث في محتوى مظهر السيادة أي المقاييس التي تظهر فيها هذه السيادة مثال العملة الوطنية و              
أو هل هناك مقاييس أخرى يمكن إدراكها حسيا لتبين السيادة          ، النشيد الوطني والعلم الوطني مثال    

األمن و الـضرائب و صـك       :ن تتجلى في الميادين     في جانبها الواقعي الملموس وكيف يمكن أ      
وممارسة السيادة فـي إطـار      ، )البحرية،الجوية،البرية(العملة و المحافظة على الحدود اإلقليمية       

العالقات الدولية وفي التعامل مع الدول األخرى وإبراز الخصائص الـسيادة أي االعتبـارات و     
ي تميزها عن الفواعل األخـرى فـي العالقـات          المعايير و المقاييس السيادية و الخصائص الت      

 نتطرق إلى النظريات التيوقراطية التي تناولت السيادة و هي ثالث المبحث الثاني  و في   ، الدولية
النظرية األولى هي نظرية الطبيعية اإللهية للحكام التي مفادهـا تقـديس الحـاكم و               ، نظريات  

سيادة المطلقة و النظرية الثانية هي نظرية الحق اعتباره اله يعيش وسط البشر و هو دعوة إلى ال         
اإللهي المباشر و مفادها هو أن الحاكم يستمد سلطته من اهللا و عليه وجب له الطاعة و انتفـاء                   

و النظرية الثالثة هي نظرية اإللهـي غيـر        ، وهي سيادة مطلقة  ، المسؤولية عن محاسبة الحاكم     
شعب و لكن بإرشاد من اإلرادة اإللهية و عليه الحـاكم         المباشر و مفادها أن اختيار الحاكم من ال       
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و المبحث الثالث نتطرق إلى النظريات الديمقراطية       ، يكون مسير ال مخير و هذه السيادة مطلقة       
العقـد  'في مؤلفه " جان جاك روسو" للسيادة و في مستهلها نظرية سيادة األمة و من روادها هو     

ة عبارة عن ممارسة إلرادة عامة وهي ملك ألمة جمعاء ال           ومفاد قوله هو أن السياد    ' االجتماعي
هـذا  النـوع      ، للحاكم وغير قابلة للتجزئة وال يمكن التنازل عنها و التصرف فيها دون األمـة             

  . النيابيةةيتناسب مع الديمقراطي
ل و النظرية الثانية هي نظرية سيادة الشعب و مفادها أن السيادة ملك للشعب حيث تقسم بينهم فلك  

  ).  االقتراع العام(فرد منهم جزء من السيادة و تناسب الديمقراطية المباشرة 
  

،  المتغيرات البنيوية و القيمية المؤثرة في المفهوم الـسيادة            سنتطرق فيه إلى   نيالفصل الثا     
 المنظمـات   :المبحث األول مخصص للمتغير البنيوي الهيكلي الذي نتكلم في نقاط التالية وهـي            

 كاألمم المتحدة التي تعتبر المنظمة الوحيدة في العالم التي تحتوي على تجمع الدول العالم               الدولية
وكل دولة ذات سيادة ممثلة في األمم المتحدة وال نخص بسرد المنظمة بل في عالقاتها مع الدولة  
في مد و جزر و أخذ و عطاء وخاصة فيما يخص الصفة اإللزامية لفرض القرارات المنظمـة                 

و النقطة الثانية مخصـصة   ، ) السيادة مفهوم فضفاض  (الدولة و التي تتحجج دائما بالسيادة       على  
النقطة ، إلى المنظمات غير حكومية و دورها في الساحة الدولية و خاصة مع الدول في تعاملها                

أخرى هي الشركات المتعددة الجنسيات و العابرة للقوميات التي لها مهمة اقتصادية محـضة و               
  .تها مع الدولة ذات سيادة و مدى التدخل في الشؤون الداخليةعالقا

و أما المبحث الثاني نتناول المتغير القيمي و النوعي و نتطرق إلى الدور التكنولوجي و التقنيات                
الحديثة العابر للحدود القومية للدولة و دور العولمة كظاهرة عالمية و قوة االنتشار و التغلغل في      

ثر في سيادة الدولة أو تحدد من ممارسة السيادة للدولة في إطارها اإلقليمي أو              الدولة و كيف تؤ   
  .اختصاصاتها التقليدية

  
و سـنبرز فـي المبحـث األول        ،    الفصل الثالث خصصناه لالتحاد األوروبي كدراسة حالة        

ـ     ة المراحل التي مر بها االتحاد األوروبي من مرحلة بروز الفكرة التأسيس و تقـسم إلـى أربع
المرحلة األولى نتناول المجموعة األوروبية للحديد و الصلب و المرحلة الثانية نـتكلم             ، مراحل  

عن معاهدة روما و المرحلة الثالثة هي المجموعة األوروبية ثم المرحلة الرابعة هـي االتحـاد                
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لثـاني  األوروبي و مع تناول الهياكل أو المؤسسات التي تسير االتحاد األوروبي و أما المبحث ا              
تحت عنوان الطريق إلى الدستور األوروبي و في هذا المبحث نتناول ثالث اتفاقيات التي تعتبر               

ومن جملتها العملة الموحدة التي تتـضمنها اتفاقيـة         ، مهمة و التي تتطرق إلى األمور السيادية        
التحـاد   اتفاقية أمستردام و التي حولت بعض الصالحيات إلـى ا          :ماستريخت  و النقطة الثانية      

و التـي  " شـينغن "  فـضاء  :األوروبي كحق اللجوء و القضايا المتعلقة بالهجرة و النقطة الثالثة        
 حرية التنقل األشخاص و الممتلكات و ما يتعلق بالحدود اإلقليمية و التي تعتبر من               :تتمحور في 

ستور االتحـاد   د:األمور السيادية التي حولت صالحياتها إلى االتحاد األوروبي و المبحث الثالث      
وقد رفض الدستور األول التحاد األوروبي في سـنة  ، األوروبي  و هو أعلى تشريع في الدولة      

و الذي سمي باالتفاقية مبـسطة أو       ، ) هو مجمد بعد رفض ايرلندا    ( وأما الدستور الجديد     2004
ادية إلـى   مسودة دستور و الذي يعتبر نقلة نوعية في المسار األوروبي باالتجاه من وحدة اقتص             

نقدية إلى سياسية و التي تخوض في أمور سيادية و سنقوم بتحليل المعطيـات المتـوفرة لـدينا         
محاولة منا الكشف عن بعض النقاط األساسية و اإللمام أكثر في ضوء ما تناولناه من نظريات و            

 بخاتمـة  متغيرات محاولين إبراز السيناريوهات المحتملة إلى مآل السيادة و المحاولة بـالخروج      
البحث بصفة عامة مع إبراز المتغيرات و المحددات التي استجدت على السيادة الوطنيـة بعـد                

  .    مرور عقود
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  ولالفصل األ
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   :السيـــــادةاإلطار النظري للمفهوم  :الفصل األول
  

السيادة الوطنية، فإن بينها على الرغم من تعدد التعريفات التي يوردها الباحثون لمفهوم 
جميعا قاسما مشتركا يتمثل في النظر إلى السيادة باعتبارها السلطة العليا للدولة في إدارة 

شئونها، سواء كان ذلك داخل إقليمها أو في إطار عالقاتها الدولية، وبالتالي فإن السيادة تشير 
 على التصرف -سياسية مستقلةكوحدة -إلى معنيين أحدهما إيجابي ويشير إلى قدرة الدولة 

بحرية كاملة ودون أي قيود تفرض عليها، فضال عن تلك القيود التي ترتضيها هذه الدولة 
بالتقدير المنفرد أو باالتفاق الدولي، واآلخر سلبي يقوم على عدم إمكانية خضوع الدولة ألي 

القة الدولة  وبذلك يكون لمبدأ السيادة وجه داخلي ينصرف إلى ع ،سلطة غير سلطتها
بمواطنيها داخل إقليمها بحدوده السياسية المعلومة، ووجه خارجي ينصرف نطاق تطبيقه على 

عالقة الدولة بغيرها من الدول والتي تقوم على وجوب احترام االستقالل الوطني والسالمة 
 . اإلقليمية لكل دولة وعدم جواز التدخل في شئونها الداخلية

 منذ نموها ثم صعودها في ظل نموذج الدولة القومية مكانة وقد اكتسبت فكرة السيادة
 بما جعلها تصبح شعارا للكرامة الوطنية -فكرا وممارسة-مركزية في السياسة الحديثة 

 فبينما  ،باعتبارها أفضل تجسيد لمعاني الحرية واالستقالل والسلطة العليا على اإلقليم وسكانه
، ويرون أن حق إصدار القوانين التي يخضع لها "هي أناالدولة "كان الملوك في أوربا يرددون 

أوربا وتحاول تتبلور في رعاياهم هو حق منفرد بدون قيد أو شريك، كانت موجة من األفكار 
  . هذا المفهوم من أساسه تحدث تغيير في أن
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   البناء المفاهيمي للمفهوم السيادة:أوال
  
ادة و نشأة السيادة في مراحلها المختلفة ومع التطرق في هذا المبحث سنتطرق إلى مفهوم السيو 

إلى صلح واستفاليا الذي كان من نتاجه الدولة القومية و مع إبراز مظاهر السيادة و الخصائص 
التي تتميز بها و ذلك لبلورة بصفة واضحة المفهوم الذي يعتبر لصيق بالدولة و من مميزاتها و 

  .خصوصية الدولة
   
  :دةالسيــاتعريف  /1
 
، فقد أثير حول المصطلح نقاش و جدل ،  السيادة هي أحد المفاهيم األساسية في علم السياسة إن

و هذه السلطة ، و يتفقون في  جود سلطة نهائية ، و التباين يكمن في اختالف المنطلقات الفكرية
  .هي العليا في كل الشؤون الداخلية و الشؤون الخارجية

لفرد أو الجماعة الحق القانوني في العمل ضد قرارات السلطة ذات فمن الناحية الداخلية ليس 
  .سيادة

فاالتفاقيات و المعاهدات الدولية ، فالسلطة الدولة ذات سيادة هي العليا في الشؤون الخارجية 
ليست ملزمة لها أي حرية الدولة في إمضاء و المصادقة على المعاهدات و االتفاقيات و عدم 

  .لمعاهدات و االتفاقيات فال يلزمها في شيءاالنضمام إلى تلك ا
  .بتعدد المنطلقات الفكرية و الظروف المحاطة، و إن تعريفات السيادة كثيرة و متعددة

 ومعنـاه   Superanus كلمة مشتق من اللفظ الالتيني       Sovereignمصطلح السيادة باإلنجليزية    
   "J.Bodin""جون بودان" ومن استعمل الكلمة هو " األعلى"و" السمو"
 : بأنهـا  يعرف السيادة    و، وهو أول مفكر يؤلف نظرية متناسقة عن السيادة         ، )1530-1596(
  1."السلطة العليا فوق المواطنين و الرعايا والتي ال تقيد بقانون"

  وفي تحليله لهذه السلطة العليا بأنها سلطة عليا على المواطنين والرعايا،  يرى 
 بمعنى أنها تدوم مدى الحياة وبذلك تتميز عن أي منحة  ،ئمةسلطة دا:  أنها أوال"بودان.ج" 

 وتأسيسا على ذلك ال يمكن أن توصف  ،للسلطة تكون مقصورة على فترة زمنية محدودة
                                                

     .50ص ، 1ط ، القاھرة، طبع بمطابع الشروق، ’"أزمة الدیمقراطیة المعاصرة" ، الصدیق الشیباني1
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 " Souverainالسيد " بين "بودان.ج"ولهذا السبب يفرق . السلطة المطلقة المؤقتة بالسيادة
كن وصفه بأنه صاحب سيادة وإنما هو مجرد والحاكم الذي تكون سلطته مؤقتة ولذلك فال يم

إن هذه السلطة ال يمكن تفويضها أو التصرف فيها، كما ال تخضع :  ثانيا ،أمين عليها فقط
وهي سلطة مطلقة ال تخضع للقانون ألن صاحب هذه السلطة هو الذي يضع :  ثالثا ،للتقادم

 .  مسئولية قانونية أمام أحدالقانون وال يمكن أن يقيد نفسه، كما ال يمكن أن يكون مسئوال

 سن تكمن في و"بودان.ج"والخاصية األساسية لهذه السيادة أو السلطة المطلقة في نظر
  :  وضع ثالثة حدود للسيادة، وهي" بودان.ج "وبذلك نجد أن". سلطة التشريع"القوانين 
جب عليه أن فصاحب السيادة يتقيد بالقانون الطبيعي وبقواعده وي:  القانون الطبيعي/أوال

 بالمعاهدات واالتفاقيات التي يعقدها، ولكن من الذي يلزم صاحب السيادة باحترام القانون يتقيد
يعترف بأي جهة تفرض احترام   في موقف متناقض ومع ذلك ال"بودان.ج" هنا نجد ،الطبيعي

دة القانون الطبيعي علي صاحب السيادة، وإال كانت هذه الجهة حسب النظرية صاحبة السيا
  . الحقيقية

 بالذكر قوانين وراثة العرش التي "بودان.ج"ويخص :  القوانين الدستورية األساسية/ثانيا
 أن الملك ال يستطيع أن يغيرها ألنه كان يؤمن بالدستور، وبأن التغيير في قوانين كان يرى

  . ةوراثة العرش يؤدي إلحداث االضطرابات؛ وهو ما يترتب عليه حدوث انقسامات في الدول
  يؤمن بأن الملكية الخاصة قاعدة أساسية من قواعد"بودان.ج ":  الملكية الخاصة/ثالثا

ال يستطيع أن ينتزع الملكية الخاصة من ) صاحب السيادة(بأن السيد يرى  و  ،القانون الطبيعي
  . أي فرد في الدولة كما اعتقد بوجود حدود تتعلق بسلطة فرض الضريبة

 فهو في الوقت الذي يؤكد أن السلطة العليا ال "بودان.ج"نظرية وبذلك يظهر التناقض في 
 هذه العوامل في الواقع تصيب  ،حد لها في الدولة نراه يذكر أن هناك عدة عوامل محددة لها

  النظرية ألنها توجد بجانب السلطة العليا سلطات أعلى منها، كما أنه
 ونجده لهذا السبب يضطر  ،اءات ال يستطيع أن يجد من يقوم بفرض وتنفيذ هذه االستثن

  . إلى اإليمان بحق الثورة في حالة التعدي علي أي من القيود الثالثة التي حددها
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 الذي "Hugo de Grotius" )1645-1583( بشكلها القانوني الكامل  قدمها الفقيه الهولنديأماو
  "ما يتعلق بالحرب والسلم"في مؤلفه ، كتب بعده بنصف قرن 

"De jero belli et pacis"  بأنها السلطة السياسية العليـا المخولـة لمـن ال    ، 1625في عام
والذي ال يمكن إلرادته أن تتخطى فهي القوة المعنوية لحكـم           ، تخضع أفعالها ألية سلطة أخرى    

  2."الدولة
 أنهـا  Léon Duguit"") 1958-1859" (ليون دوغـي "تعريف و من بين المفكرين المحدثين 

وهي الحق في إعطاء األوامـر غيـر        ، وأنها هي إرادة األمة منظمة في الدولة      ، السلطة اآلمرة 
  3."مشروطة لجميع األفراد في إقليم الدولة
السلطة العليا غير المجزئة التي تمتلكها دولـة لـسن    " :وكما يعرف السيادة القانون الدولي بأنها    

  4."ضمن حدودهاقوانينها و تطبيقها على جميع األشخاص و الممتلكات و الحوادث 
السلطة األصيلة المطلقة على الرعايا من األفراد و  ":سيادة هيل Burgess " " "برغس"تعريف 

         5."على جميع اتحادات الرعايا االجتماعية
  6."المجموع الكلي للمؤثرات التي تقوم في الدولة خلف القانون"  لسيادة أنها "Gilchrist"تعريف 

 والذي ركز على أن تكون السيادة فيها ، في بلورة مفهوم السيادة الثورة الفرنسيةساهمت
للشعب في مجموعه وأن تتولى الممارسة الفعلية لتلك السيادة حكومة ملتزمة بحدود ترسمها 
قواعد عامة ومجردة، هو المتاح اآلن بعد أن تم تدويل السيادة أي بعد أن تم توسيع أبعادها 

ية ظل واضح على مفهوم السيادة مع نمو عدد الفاعلين الخارجية وأصبح للعالقات الدول
  .الدوليين وتكريس فكرة التنظيم والقانون الدولي

اختلط مفهوم السيادة بغيره من المفاهيم المشابهة مثل الحرية واالستقالل وحق تقرير     
  المصير، ويرجع هذا الخلط إلى أن السيادة تحتوي على هذه المفاهيم، ولكن كال منها 

تا ال يعبر عن السيادة بل يعد مظهرا من مظاهرها، وفي كثير من كتب القانون تتداول كلم
 مدلول واحد غير أنه من المهم أن نفرق بين السيادة ا ذاتالسيادة والسلطة كما لو كانت

 . والسلطة
                                                

   415ص ،1981، بیروت،  دار النھضة العربیة،"في النظریات و النظم السیاسیة" ،محمد عبد المعز نصر/د    2
   .18ص، الجزائر،  قرطبةردا، " الدولة بین الشریعة و القانونةسیاد"، محمد صحراوي/  أ   3   
   .18ص، " الدولة بین القانون و الشریعةةسیاد"،  نفس المرجع4  

    416 ص1981، بیروت، دار النھضة العربیة ،"في النظریات و النظم السیاسیة، محمد عبد المعز / د5
   420ص ،1981، یروتب، دار النھضة العربیة ،"في النظریات و النظم السیاسیة "، محمدعبد المعز نصر/د6
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يطلق البعض على ( ممارسة السيادة :يعتبر مفهوم السيادة أشمل من السلطة؛ فالسلطة هي
اصطالح " سيادة"أو أن حق السيادة هو مصدر حق السلطة، وكلمة ) دة صفة السلطة العلياالسيا

قانوني يترجم كلمة فرنسية مشتقة من أصل التيني تعبر عن صفة لمن له السلطة ال يستمدها 
من غير ذاته وال يشاركه فيها غيره، ولم تدخل هذه الكلمة لغة القانون إال في القرن السادس 

  . عشر
، وتمثل الدولة السلطة القهرية التي تعلو "القدرة على فرض إرادة أخرى ": السلطة فهيأما

على سلطة أي جماعة أخرى في المجتمع، والفرض يتم بإحدى وسيلتين، فهو إما أن يتم 
، وإما أن يتم بوسائل اإلقناع الحر وتقديم النموذج، وتزداد قوة عنف والقوة وال بوسائل القهر
 وقد تعددت أنواع  ، ويزداد استقرارها كلما زاد قبولها اختياريا عن طواعيةالسلطة دائما

السلطات فهناك السلطة التشريعية والسلطة الشخصية والسلطة التفويضية والسلطة السياسية 
  . والسلطة العامة والسلطة التنفيذية، وال تزال السلطة السياسية هي أهم أنواع السلطة الحديثة

 هذه ن يملك السلطة العامة ومن يباشرران يجب التفرقة بينهما وهما موهناك أمران آخ
  السلطة  وفي ظل نظام الحق اإللهي كان الملك هو الذي يملك السلطة وهو الذي يباشرالسلطة

في نفس الوقت، بينما في ظل نظام سيادة األمة الذي يملك السلطة العامة أي السيادة هي األمة، 
، ولذلك وجدت هيئات أخرى في ظل ها بنفس السلطةة عامة أن تباشرولكنها ال تستطيع بصف

النظام النيابي تقوم نيابة عنها بمباشرتها وهذه الهيئات هي البرلمان لوضع القواعد العامة 
والسلطة التنفيذية إلدارة شئون البالد والمحاكم للفصل في المنازعات، ولكن هذه الهيئات ال 

، كما الحال بالنسبة للملك وهو تباشرمة مالكة للسلطات التي تعتبر في ظل نظام سيادة األ
يباشر السلطة في ظل الحق اإللهي، وإنما هذه الهيئات تباشر هذه السلطات أي نتائج فكرة 

ولذلك فإن خضوع  ، السيادة العامة المملوكة لألمة، في حدود ما نصت عليه الدساتير والقوانين
ة واالختصاصات الممنوحة لها للرقابة القضائية أمر ال يتنافى هذه الهيئات في مباشرتها للسلط

 مبدأ سيادة األمة ما دامت هذه الهيئات التي تباشر السلطة امع فكرة السيادة العامة بل يستلزمه
نيابة عنها، فضال عن التأكد من أنها لم تخرج عما منحه إياها صاحب السيادة من اختصاصات 

حقيقة قد غابت عن البعض فظن أن هذه الهيئات تعتبر صاحبة بالنص الصريح، ولكن هذه ال
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 ولذلك رأوا عدم خضوع أعمالها للرقابة Souverainسيادة بل وصفوها بأنها سيد 
  . القضائية بحجة السيادة العامة

وقد ميز جانب من الفقه بين ممارسة السيادة وتملكها قانونا، واعتبر أن السيادة الفعلية لمن 
ولو لم يملكها كما هو الحال في وضع المحتل، أما السيادة القانونية فستظل يمارسها حتى 

لصاحب اإلقليم، وقد حاول الفقه الدولي ورواد المفكرين وضع مواصفات لبيان ماهية السيادة 
   .الخلط نتيجة لهذا

  
 وهي االعتراف فالقاعدة األساسية التي يقوم عليها المجتمع الدوليأما على الساحة الدولية  

حقوق ل إلى وضع شروط لممارسة الدولة ى اتسع بصورة أدو، سيادةذاتالمتبادل بين دول 
  .السيادة، أهمها أال تؤدي ممارسة تلك الحقوق إلى إحداث اضطراب في النظام العالمي

فاعل مع البعد يتتنامي التفاعالت على المستوى العالمي صار للبعد الخارجي دورا مهما  ومع 
  . الداخلي بقوة وبشكل مركب، بل ومعقد جدا

وما زال مفهوم السيادة في الداخل والخارج يتعرض للتغيير والتطوير، ولم تتوقف 
 ولعل ،الالت هذا المفهومنظريات العالقات الدولية والقانون الدولي عن االجتهاد في معنى ود

ذلك يرجع إلى أن موضوع السيادة داخل الدولة في ظل المد الديمقراطي يثير عدة اعتبارات 
 كما أن تطور ،أيديولوجية ودستورية من شأنها أن تمس سلطات الدولة المطلقة على مواطنيها

ات قانونية قد ساهم  وما يترتب على ذلك من التزام،المجتمعات البشرية وازدياد عالقات الدول
بدوره في تغيير وتطوير هذا المفهوم وتقييد خيارات الدولة في سياساتها العامة واليومية؛ لذا 

كان من األهمية بمكان أن نبحث في نشأة مبدأ السيادة ونتتبع تطور مضمونه التاريخي 
  . المفهومالسياسي ، ثم نستشرف مستقبل
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  : السيــــــادة مفهومنشــأة/2
  

فالدولة ، الن السيادة مالزمة لوجود الدولة ، نتطرق إلى الدولة ، قبل التطرق إلى السيادة 
و هذه أيضا ظاهرة تاريخية في الحياة ، بالمفهوم القانوني يشير إلى ظاهرة اجتماعية سياسية 

ثالثة و وجود دولة يتعين توافر ،فقد سبقتها صور متعددة من أساليب تنظيم الجماعة ، البشرية 
  .سلطة سياسية، اإلقليم ،  السكان :أركان وهي

 ال يتصور وجود دولة بدون توافر جماعة من البشر تعيش على إقليمهـا علـى                :السكان  ) أ
و هؤالء السكان يطلق علـيهم اسـم   ، وجه االستقرار و الدوام و ال يشترط عدد السكان       

تجانس يعود إلى االختالف شعب الدولة ويتعين أن تتوافر فيه درجة من التجانس و عدم ال         
و إذا كان تجانس كبير في جميع العناصـر نكـون أمـام             ، الديني و اللغوي و العرقي      

و إذا كان التجانس غير كامل و كان كافيا بحيث تعيش الجماعة تحت              ، ) Nation(األمة
  ).Peuple(سلطة سياسية واحدة نكون أمام شعب

قعة معينة من اليابسة على وجه االستقرار و        يعيشون على ر  ،  و هم سكان الدولة    :إلقليم ا ) ب
و هو اإلطار الـذي تمـارس فيـه         ، الدوام و هذه األرض يطلق عليها اسم إقليم الدولة        

 .و هذا اإلقليم يكون محددا و مرسوما، سيادتها
 و سلطات هذا الكائن المجرد الذي       فجود سلطة سياسية تباشر و وظائ      و : سلطة سياسية  ) ت

و هذا  ، و تفسير ذلك أن الدولة فكرة تعبر عن شخص اعتباري            ، يطلق عليه اسم الدولة   
" بل أن ، التنظيم للسلطة في الدولة يعتبر في رأي كل الشراح الركن األساسي في الدولة             

  يرى أن المعيار المميز للدولة هو االختالف السياسي بين "Léon Duguit"  " دوغي 
و هو األثر المباشر لظهـور  ،  و المحكومين و الذي يظهر في تميز بين الحكام   ، السكان  

  .السلطة السياسية
فاألمة توجد حتى ولو لـم      ،  و هذه السلطة السياسية هي المعيار الذي يميز بين األمة و الدولة             

تظهر فيها سلطة على حين أن الدولة ال يتصور قيامها ما لم يكن هناك سلطة سياسية تمارس و                  
) و سلطة سياسية، اإلقليم ، الشعب ( افر هذه األركان في الدولة و تو،  و سلطات الدولة فوظائ

من شأنه تقرير االعتراف لها بالشخصية القانونية أي التميز عن األفراد المكونين لها من ناحيـة      
ومـن  ، و كذلك التميز و االستقالل عن أشخاص الحكام الممارسين للسلطة فيها من ناحية ثانية               



 29 

قانونية تتمتع باالستقرار و الدوام بصرف النظر عن تغير سـكانها أو            ثم تصير الدولة شخصية     
و هذه السلطة تباشـر سـلطة       ، حكامها ومن هنا كان االعتراف بالدولة أمرا كاشفا وليس منشأ         

الدولة لذلك نجدها تتمتع بما لسلطة الدولة من خصائص ال تتمتع بها سلطة أخرى في الدولـة و             
  .لعل أهم ما يتعلق بموضوعنا

و أهم خصائص سلطة الدولة تتمثل في كونها سلطة سيادية تتمتع باالستقالل و القدرة على 
و سيادة سلطة الدولة ترجع بجذورها تاريخيا إلى نظرية سلطة ، فرض إرادتها داخليا و خارجيا 

التي كان البابا يدعيها في صراعه على السلطة السياسية مع " "Plénitude Potentatتالباباوا
هنري ( المعاصر لملك فرنسا " "Charles L'oiseau" شارل لوازو" باطرة و الملوك و لعل األ

     "Comble de Puissance "أول من أكد نظرية السلطة العليا للدولة، ) 1413-1399الرابع 
  :و النظرية التي تناولها فقهاء القانون الكنسي باسم، في مواجهة الباباوات

 "  Plénitude de Puissance. "  
نشأة نظرية السيادة في فرنسا نتيجة الصراع الذي كان قائما في العصر الوسيط بين ملوك فرنسا 

  .من جهة و البابوية اإلمبراطورية و طبقة األشراف المتحالفين من جهة أخرى
كانت اإلمبراطورية الرومانية في القرون الوسطى تقوم على نظام الحكم الملكي سياسيا و نظام 

  .اعي اقتصاديا و النصرانية ديانةاإلقط
  ونتيجة بروز النظرية الدولة الحديثة و تمتعها بصفة السيادة قام الصراع بين السلطات الثالث

  .من جهة و الدولة الحديثة من جهة أخرى)و اإلقطاع/البابا/إمبراطور( 
 أقرت كان اإلمبراطور يعتبر نفسه مقدس و على الملوك و اإلقطاعيين الخضوع لسلطته و

  .أما اإلقطاعيون يمارسون سلطتهم الخاصة ال يخضعون إلى سلطة الدولة، الكنيسة على ذلك
كانت السيادة ذات طابع سياسي عند نشأتها باعتبارها وسيلة يستعملها الملك في صراعه مع 

  .اإلمبراطور و البابا و اإلقطاعيين و كانت ذات مضمون سلبي يتمثل في إنكار كل سلطة فوقها
 أول من صاغ النظرية السيادة  Jean Bodin7"" " جون بودان" يعتبر المفكر الفرنسي و 

  " الجمهوريةستة كتب: " كتابهو ذلك في' ، Majesté ' الحديثة و التي يطلق عليها 
                                                
7 Bodin Jean (1530 – 1596) Avocat au parlement de Paris, publie en 1576 " La République " qui est célèbre par sa 
théorie de la Souveraineté, ou il fait reposer, de façon très neuve, le pouvoir du souveraine non plus sur sa fonction 
d'arbitrage, mais sur sa capacité législative. Dans le même temps, il ne conçoit pas que cette souveraineté puisse être 
partagée. François Gresle, Michel Perrin, Michel Panoff, Pierre Tripier, "Dictionnaire des Sciences Humaines 
(Sociologie Psychologie Sociale Anthropologie)", France: éditions Nathan, 1990, p40.   
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(Les Six Livres de la République)و قد قال ،1576 أصدره في ستة أجزاء سنة  الذي  "
ه النظرية دفاعا عن الملوك و تأكيد لسلطانهم في مواجهة الباباوات بهذ"  J.Bodin" "بودان. ج

  .في الخارج و كذلك أمراء اإلقطاع
بفضل ما حدث من انفصال بين السلطة الدولة وشخص الملك و انهيار ، و في العصر الحديث 

  و تحت تأثير الفكر القانوني L'état c'est Moi )لويس الرابع عشر (نظرية ملك فرنسا 
ذهب الفقه الحديث إلى أن السيادة الدولة و ليست للملوك و منه سيادة ، الذات الفكر األلماني ب

  .سلطة الدولة بحيث ال تخضع الدولة في ممارسة سلطاتها للسلطة أخرى
فقد جاء ، و شارك الفكر الثوري في تحديد جديد لسيادة عند ما أكد أن صاحب السيادة هو األمة

ن إعالن حقوق اإلنسان و المواطن الذي أصدرته الجمعية الوطنية الفرنسية في المادة الثالثة م
األمة مصدر السيادة و ال يجوز آلي فرد أو هيئة ممارس السلطة "  أن 08/1789 /26في 

  . 8"االعتبارية صادرة عنها
السيادة وحدة غير "  الذي تضمن أن1791دستور عام ، و هو ما أكدته دساتير فرنسا المتعاقبة

  .9"قابلة النقسام أو التجزئة أو التنازل أو التملك بالتقادم وهي ملك األمة
وإذا كان الفكر الثوري قد أكد التميز بين مصدر السيادة و بين الممارس لهما بحيث استقرت 

التفرقة بين األمة باعتبارها مصدر السيادة و بين الممارس لهذه السيادة و هي السلطة السياسية 
و مفاده ظهور األمة شاملة وحدة مجردة و مستقلة عن ، ) نقد نظرية سيادة األمة(في الدولة 

أفرادها و تبدو األمة شاملة األجيال السابقة و الحاضرة و الالحقة و بالتالي يصير االنتخاب 
  .و النائب يمثل األمة بأسرها و القانون تعبر عن إرادة األمة، وسيلة و ليس حقا 

ظهر ، ردي و ما ارتبط به من أفكار الرأسمالية التجارية و الصناعية و مع ظهور المذهب الف
التحول نحو نظرية جديدة تدعو إلى حلول سيادة الشعب محل سيادة األمة التي فقدت ضرورتها 

بل يمكن أن تؤدي إلى االستبداد و ، بعد أن ساعدت في القضاء على السلطان المطلق للملوك 
وقهم بما تساعد عليه من تطبيق االقتراع المحدود على أساس أن الحد من حريات األفراد و حق

  .و قيام شخصية قانونية ألمة ، االنتخاب وظيفة 

                                                
8 Le principe de toute souveraineté réside, essentiellement, dans la nation nul corps, nul individu ne peut exercer 

d'autorité qu'en émane. 
  .63صفحة ، الدار الجامعیة للطباعة و النشر بیروت ، )ولیة و ضوابطھ النظریةدراسة في قواعده األص" ( علم السیاسة " ، إبراھیم أحمد شلبي / د

     .63صفحة ، نفس المرجع  9
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إن السلطة السياسية في الدولة ذات سيادة هي سلطة منظمة سيادية وهو الذي يميزها عن السلطة 
درة الفعلية للدولة في القو يظهر هذا التنظيم في ، في المجتمعات السياسية األخرى غير الدولة 

ووجه النهائية الخارجية و من ثم القدرة الفعلية على ، إصدار القرار السياسي داخل الدولة
االحتكار الشرعي ألدوات اإلكراه المادي في الداخل و على رفض االمتثال ألية سلطة تأتيها من 

  .الخارج
السيادة عمليا في شخص الملك و وظلت فكرة السيادة لصيقة بمفهوم الدولة و بذلك تجسدت هذه 

لتخلي  ( نظرية إلى تأييد الحكم الملكي المطلقالمن " بودان. ج"نظريا في الدولة و قد هدف 
الشعب عن سيادته األصلية ألن الشعب اليستطيع أن يحكم بجمهوره و بذلك تخلى عن سيادته 

و جعل ، النبالء و اإلقطاعو،  في مواجهة الكنيسة" هوبز"و نفس الفكرة عبرة عنها ) إلى الملك
" و هو عكس ما يرى  ،  ال تظهر إال بها و تزول بزوالهامن السيادة عنصر مكونا للدولة التي

ال يمكن للشعب أن يتنازل " :بقوله ، أن سيادة الشعب غير محدودة و غير قابلة التحديد " روسو
الدة ال تزول وال يمكن أن و إن سيادة الشعب خ، عن سيادته وال يمكنه أن يتخلى عن حريته 
ال يمكنه التخلي عن حريته و التنازل عن حقوقه ، تنقل إلى أحد و إن شأن الشعب كشأن الفرد 

 .  10"و يبقى ذا سيادة، إن الشعب ذو سيادة ، إلى شخص آخر بدون أن يصبح عبدا 
بإصدار القرارات  مفهوم السيادة كمفهوم قانوني و سياسي معا يعني في النهاية انفراد الدولة إن

  .على مستوى المجتمع في الداخل و رفض التقييد بأي قيد من الخارج إال بإرادتها
تميزت فكرة السيادة في أطوار نشأتها األولى بمفهوم سلبي تحصل بانتفاء الخضوع ألية سلطة 

 و لكن مع تطور الفكر السياسي وازدياد السلطات الدولة و منه، وارتبطت بشخص الملك، أخرى
  .تطور مفهوم السيادة ليصبح ذا معنى ايجابي مؤداه مجموع القدرات التي تمتلكها الدولة

  
  
  

                                                                                                                     

                                                
 .199صفحة ، 1ط، منشورات بحر المتوسط و منشورات عویدات ، بیروت باریس ، "فلسفة الثورة الفرنسیة" ، ترجمة عیسى عصفور، برنار غروتویزن 10
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  :164811سنة " واسـتـفالـيــا"اتفاقيــة / 3
  

،  هو تسوية أوروبية عامة أنهت حرب الثالثين عاما ، )Traité Westphalie(يا صلح واستفال
و  " مونستر"  في مؤتمرين عقد في وقت واحد في 1644و كانت المفاوضات قد بدأت في العام 

و كانت أهم الدول المشتركة في ، و انتهيا بإبرام معاهدتين كونتا تسوية الصلح ،  " اوزنابروك" 
و خصومهما اسبانيا و اإلمبراطورية الرومانية المقدسة و ، حلفين فرنسا و السويد المفاوضات ال

 1648 في العام او قد أرضت المعاهدتان اللتان وقعت، الدويالت التابعة لإلمبراطورية و هولندا 
 (المطالب الفرنسية و السويدية و أضعفتا سلطة و نفوذ اإلمبراطورية و آل هابسبورج

Habsbourg( ، و ،  صارت اإلمبراطورية مجرد اتحاد تعاقدي يتألف من دول ذات سيادة و
و حصلت السويد على ، و بعض المدن المحصنة على الحدود ، ظفرت فرنسا بمعظم األلزاس 

و نالت كل من السويد و األقاليم المتحدة ألراضي المنخفضة ، غرب برمرانيا و يرميني و فردن 
و لكن فرنسا التي خرجت من الحرب دولة منتصرة واصلت القتال ، استقاللهما التام ) هولندا(

  .1659ضد اسبانيا حتى صلح البرانس سنة 
  

 التي وقعت أحداثها في أوربا و التي انتهت أو أفضت إلى الصلح 12إن حرب الثالثين سنة
   : و الذي كان من بنوده1648/ 24/10 في يوم، Traité Westphalie)واستفاليا 

  .ادة كل الدولاستقالل و سي -1
 .السويد و سويسرا على حساب ألمانيا، منها فرنسا، اعتبار الحدود اإلقليمية للدول -2

 .وضع حد للحروب الدينية -3
 .إعادة ترتيب ألوربا الوسطي -4

  . إدراج السيادة اإلقليمية كمذهب لعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول -5

                                                

. تقع غرب ألمانیا مع الحدود الھولندیة، انیة واستفالیا  ھي مقاطعة ألم  11   

12  Guerre de trente ans (1618-1648) puise son origine dans le profond antagonisme religieux entre les princes allemands 
protestants et l'empereur catholique du saint empire romain germanique. Née en Allemagne, elle s'étend progressivement 
à l'Europe occidental , après l'écrasement des protestants à la montagne blanche le 08.11.1620 par les forces catholiques 
des  Habsbourg ; le Danemark (1625-1629), la Suède (1630-1635) et la France (1635-1648) interviennent, par crainte de 

la puissance des Habsbourg.    
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، الشعب، اإلقليم: ان المكونة للدولة وهي من الخصائص اللصيقة بالدولة زيادة على األركإن و
  .الحكومة

ومبدأ السيادة المطلق والشامل وغير القابل لتنازل و التجزئة ، عنصرين هما الشخصية القانونيةو
  .1648 سنة وهذا ما كرسه صلح واستفاليا

  .لتزاماتاال القدرة على التمتع بالحقوق و تحمل  :المقصود بالشخصية القانونية  ) أ
عتبارية اال/معنويةالقانونية ال شخصيةبال  للدولةة فقهاء القانون العام يقرونالبيغإن 

personnalité morale"  "الحقوق وتحمل االلتزامات وتملك السلطة العامة ذات وهذا مايكسبها 
  .سيادة

أنها وحدة قانونية مستقلة عن األشخاص الذين ، ويعني االعتراف بالشخصية االعتبارية للدولة
، ...)استمرار القوانين/ بقاء المعاهدات (كما تتمتع الدولة الدوام ، ون السلطة مهما تعددوايمارس

  .و خضوعها للقانون، بزوال من يباشرون الحكمعدم زوال الدولة االستمرارية ب نقصدو
و هو تاريخ ، 1648  سنة الدولة بشكلها المعاصر يعود تاريخ بروزها إلى معاهدة واستفالياإنف

 النظام اإلقطاعي و ضعف راجعفر أسباب تحقيق هذا الهدف و تاالدولة الحديثة بعد تووالدة 
  .الكنيسة تحت تأثير األفكار المناهضة لها و المنادية بحرية الفرد و التفكير نفوذ

  
  :السيادة و فلسفة الدولة/4
 

و استعان في انجلترا الحروب األهلية " Hobbes Thomas 13" "هوبز" إن الظروف التي عاشها 
و بذلك ، في وضع فلسفته السياسية بما ساد في القرن السابع عشر من علوم طبيعية "  هوبز "

خرج عن منهج العصور الوسطى الديني في دراسة المجتمع و إذ يفسر المجتمع و الكون تفسيرا 
  .ماديا

 خاضعة لقوانين أن المعيشة الطبيعية التي كان يعيشها اإلنسان األول لم تكن" هوبز " حيث يرى 
المجتمع الوضعية و العرفية و الخلقية بل حالة حرب المستمرة بين الفرد و أخر هذه الحالة التي 
                                                
 13 Hobbes, Thomas (1588-1679) : ce célèbre philosophe politique, physicien à ses heurs, peut figurer dans la galerie des 
ancêtre de beaucoup de science humaines en ce qu'inventant la rhétorique de l'ordre naturel (états de nature, contrat 
social, état de société, loi naturel), il introduit les préoccupations de la nouvelle science physique, représentée par 
Galilée, dans l'étude de l'activité humaine en société. – François Gresle, Michel Perrin, Michel Panoff, Pierre Tripier, " 
Dictionnaire des Sciences Humaines (Sociologie Psychologie Sociale Anthropologie)", France: éditions Nathan, 1990, 
page 153. 
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، سببا في انعدام مقومات الحياة ذاتها من حرب و خوف >>سبقت قيام المجتمعات و الدول 
،  الحالة األخرى انتقل الفرد من حالة الفوضى إلى، ولكن بادراك الفرد ألهمية األمن و الحياة 
إذ ذهب إلى أن األفراد اتفقوا فيما بينهم على إقامة ، استعمل فكرة منطقية هي العقد االجتماعي 

مجتمع يرعى فيه كل فرد حقوق غيره و ينزل فيه كل فرد عن حريته في العمل حسب ما يهوى 
  .مؤشرا في ذلك المصلحة اآلجلة على العاجلة

 سلطة عليا ذات سيادة تتمثل في حاكم فرد أو مجموعة من األفراد و قد وكلوا إدارة المجتمع إلى
السياسية هو أن المجتمع لم يقم أوال ثم صاحب السيادة ثانيا بل أنهما أقيما " هوبز " وان فلسفة 

  .في آن واحد
حيث كان عصر االستبداد الملكية في انجلترا حيث كان للملك سلطانه المطلق انه يحقق إرادة اهللا 

  .و من ثم تغيرت نظم القانون و شكل السيادة في الدولة طبقا لهذه السلطة المطلقة، ألرض في ا
و أجبروه على توقيع دستور يضمن حقوق الرعية في " جون " فقامت ثورة مسلحة ضد الملك 

 نو فيه مجموعة من المبادئ و القواني" Magna Charta" ميثاق تاريخي هو الميثاق األعظم 
و هناك ،  سلطان الملوك و التي تدعم ملكية البارونات و احترام الحقوق اإلنسان التي تقلل من

تمثل في البرلمان و بذلك تقييد سلطة الملك و صدور مبادئ أساسية جديدة فيما يسمى قائمة 
و تتعلق كلها بالحصانة البرلمان و ضمان حرية االنتخابات و عقد " Bill of  Rights " الحقوق 

  .إطالق حرية الرأي و التجمعالبرلمان و 
بنظرية القانون الطبيعي و أخذ بفكرة العقد االجتماعي و يرى أن الدولة هي " هوبز " اخذ 

مخلوق صناعي حيث خلقه اإلنسان و أطاعه طاعة مطلقة فلقد صنع اإلنسان الدولة و هي و 
الدولة سيادة و إلى أن " هوبز" له قوته ورهبته و ذهب  " Le Viathan" "تنين " حش هائل 

الن الدولة هي القانون و هي الثروة و السالم " " بفضل الدولة و سيادتها تنتهي حالة الحرب 
  . وهي العقل و اإلرادة و بذلك يشعر اإلنسان بالطمأنينة إذا ما خضع لطاعة الدولة و حمايتها

و ، م المجتمع السياسيوكذلك كانت السيادة الدولة بمثابة الروح التي تمنح الحياة و الحركة لجس
الدولة المطلوب منها القيام بالوظائف الضرورية الخاصة بالتكامل السياسي و التضامن 

  .االجتماعي و العدالة و فرض قواعد االنضباط و القهر
لكبح جماحه و هو ليس مدني ، أن الفرد طبيعته أنانية و أما فرض القوانين " هوبز"  ويرى 

  ). Anti Social(ضاد للمجتمعبالفطرة ألن أصله كائن م
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حيث تحقق الحكومة إرادة ، " هوبز " وال فرق بين القانون و الدولة و المجتمع و الحكومة عند 
، الدولة و سيادة المجتمع و الحاكم هو صاحب السيادة ومن يتحكم في السلطة تتحقق له السيادة 

  .و السيادة هي القوة التي تفرض القانون
وأما القانون هو كل ما يصدر عن ، ة مطلقة و حكمها مطلق و أمرها نهائيإذ أن سيادة الدول

  .الحاكم الذي يملك السلطة و السيادة في الدولة
و ميز الفارق بينه و ،  وقد حدد في فلسفته السياسية دور القانون John Locke(14(جون لوك 

  . موقف السيادة و السلطة في الدولةبين
و هذا الفصل ليس تاما و نهائيا ، طتين التشريعية و السلطة التنفيذية و هو يقول بالفصل بين السل

و أن السلطة التشريعية هي السلطة العليا المتمثلة ، بل فصل يمتاز بنوع من المرونة و التعايش 
وان الفصل ميزته هو أن سلطة تضع حد لسلطة أخرى  و هو صاحب المقولة    ، في البرلمان 

و يعتبر الشعب هو المصدر ، ) Le Pouvoir arrête le Pouvoir(  'السلطة توقف السلطة' 
فمن حق الشعب أن يلجأ ، فان كان الملك أو البرلمان تجاوز حدوده ، الحقيقي لسلطة و للسيادة 

و منه أصبح حق المقاومة حق ، إلى التغيير كسحب الثقة من الحكومة و حتى القيام بثورة 
" جون لوك" و قد مهد ، و عليه شرعية الثورة ، استخدام العنف مشروع بقصد التغيير السياسي ب

  .بكتاباته لقيام الثورة الفرنسية
" و لقد وافق ، على الوظيفة السياسية للقانون في ضبط السلطة المطلقة " جون لوك " كما أكد 

 بصدد االهتمام باألغلبية و" جون لوك " على وجهة نظر " J. Bentham " " جيرمي  بنثام 
على ضرورة تحقيق نظام التمثيل النسبي حتى " جون ستيوارت ميل " بينما أكد ، تجاهل األقليات

  .تتحقق العدالة البرلمانية بين سائر فئات المجتمع و ضبط النسب الممثلة بين جماهير الشعب
بفكرة القانون الطبيعي " Montesquieu, Charles de Secondat de" "مونتسكيو"يأخذ        

 القانون عنده هو نسق من األنساق التي تتكامل مع بنية المجتمع و هو ما عبر عنه  حيث،
فليس القانون عنده ثابتا في كل زمان ومكان و إنما هو أمر نسبي ، بالنظرية النسبية االجتماعية 

و منه ،  و يختلف ويتمايز باختالف المجتمعات و تغير الظروف و يتطور معه Relativeتماما 

                                                
 من عائلة الواقعة جنوب غربي انجلترا) سومرساتشیر" (ورینتون"فیلسوف و طبیب ورجل سیاسي انجلیزي ولد في ) 1704-1632(جون ،  لوك 14

بحث في ملكة الفھم البشري ، )1690(بحث في الحكومة المدنیة ، ) 1689ظھر عام (رسائل حول التسامح = مؤلفاتھ ،  ذات أصول متواضعة ةبروتستانتی
ینادي بھا " دیكارت" تي كان األفكار الفطریة ال" لوك.ج" حیث ینتقد " بحث في ملكة الفھم البشري " واھم كتبھ ھو ، ) 1690(المسیحیة المتعقلة ، )1690(

أن اإلنسان في الواقع كائن " لوك"یرى ، حیث كان ینطلق في فھم الظواھر السیاسیة من الواقع الحسي الملموس، ویطرح منھاجا جدیدا ھو المنھج التجریبي 
  .508ص ، 1990، الطبعة الثانیة، الجزء الخامس، لنشرالمؤسسة العربیة للدراسات و ا، یروتب، "الموسوعة السیاسة " ، عبد الوھاب الكیالي/  د–. عقالني



 36 

يخشى من استبداد "  مونسكيو"و كان ،  القانون لحماية األفراد و حفظ المجتمع ووظائفه جاء
حيث أن العرش الملكي هو عرش ، لما كان تعتبر إرادة الملك هي إرادة الدولة نفسها ، الدولة 

ها فقد زالت لتحل محلها السلطة التشريعية و سيادت، اهللا ذاته بكل سلطانه و هي الملكية المستبدة 
  .التي هي سيادة القانون و بذلك أصبح البرلمان االنجليزي هو مصدر السيادة

السلطة التشريعية و السلطة التنفيذية حتى تقف ، بالفصل بين السلطتين  " 15مونتسكيو" كما يقول 
و يعتبر أفضل نظام هو النظام الملكي االنجليزي ألنه نظام دستوري ، كل سلطة عند حدها 

 يحدد إرادة الملك فهو يملك ال يحكم و كانت فئة البارونات و النبالء تدعم يخضع لقانون و
و أما وظيفة الحكومة هي حماية الحرية و احترام ، الدستور كفئة تقف بين الملك و الشعب 

و السلطة المطلقة مفسدة على " Lord Alton" "لورد ألتون " كما يقول ، الحقوق اإلنسان 
  .  اإلطالق

يرى أن هناك اتفاق بين األفراد فيما  " Rousseau Jean-Jacques16" "روسو"ما أ          
 la (  التنازل عن حقوقهم الطبيعية في الحرية و تكونت ما يسمى باإلرادة العامة بينهم على

Volonté Générale ( التي هي إرادة الكل ومن تلك اإلرادة العامة التي نتجت عن تعاقد الكل
  . ة التي هي أصال سيادة الكل و إرادته العامةصدرت سيادة الدول

لقد ذهب روسو إلى االعتقاد ،  فقد و ضع السيادة القطيعة في إطار إرادة الشعب العامة 
بضرورة النظام االجتماعي و إلى المالحظة بأن بعض النظم االجتماعية تفسد اإلنسان و الحياة 

ام اجتماعي يحمي أفراده من الفساد  خصوصا االجتماعية و بالتالي وجه اهتمامه نحو إيجاد نظ
و كما كان اإلنسان أكثر ميال نحو ، و أنه بعكس هوبز لم يكن يعتقد بأنانية الفرد المطلقة 

المعرفة و الخير فان وضع السيادة في اإلرادة العامة للمجتمع وهي غير مطابقة إلرادة الجميع  
كائنات االجتماعية يمثل ارتفاع األفراد إلى على اعتبار غامض مفاده أن ما هو مشترك بين ال

  .مستوى إرادة الخير العام
                                                
15 Montesquieu, Charles de Secondat de (1689-1755), magistrat et philosophe français, il peut être considéré comme un 
des fondateurs de la science politique moderne, par ses vues pénétrantes sur les conditions d'existence des systèmes 
politiques et des puissances territoriales, il exercera une grande influence sur les pensées de "Comte" et de " Durkheim" 
qui reconnaîtront en lui l'un des initiateurs d'une science de la société à construire. – ibid., p219.     
16 Rousseau Jean-Jacques (1712-1778): le célèbre musicien et littérature genevois très aigue des contradictions de la 
vision individualiste libérale de l'ordre politique et économique. Celle-ci le conduit à prôner l'instauration d'un ordre 
démocratique marchand dont il estime les limites, notamment dans "du contrat social", mais aussi dans un article peu 
connu du grand publique, l'Economie politique pour l'encyclopédie(1751-1772) dans lequel il critique les 
présupposés(table rase,temps et espace absolus, lien sociaux réduit à des échanges d'opinions et de marchandise) des 
libéraux de son époque il esquisse ainsi les thèmes l'une sociologie possible, insistant sur la transmission des valeurs et 
l'interdépendance des fonctions sociales.  Ibid., p 294.     
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حيث تستند ، والسيادة الحقيقية هي سيادة اإلرادة العامة التي هي سيادة الكل هي سيادة الشعب 
و هي المظهر الوحيد ) la volonté collective(السلطة الشعبية العامة إلى اإلرادة الجمعية 

، ع أصال إلى اإلرادة العامة و يميز تميزا فاصال بين الدولة و الحكومة للسيادة التي تخض
  .فالدولة هي السيادة العليا التي فرضت نفسها ما تستند إليه من اإلرادة العامة

و سيادة الشعب هي سيادة فوقية ألنها فوق الحكومة ، و الحكومة عند روسو و كيل عن الشعب 
و أن يسحب الثقة منها في قاعة البرلمان كهيئة نيابية ممثلة و منه حق الشعب تغيير الحكومة أ

  .لشعب صاحب السيادة
 بل إن الشعب هو الذي - كما يرى هوبز–و العقد االجتماعي عند روسو ال ينشئ الحكومة 

فالسيادة هنا هي سيادة رغبة الكل ، يختار الحكومة ألنه هو صاحب العقد وهو صاحب السيادة 
و تلك هي ، هي نفسها إرادة كلية و عامة و تلك هي إرادة ذات سيادة ، هم و اتفاقهم و تعاقد

  .سيادة الدولة
و المجتمع عند روسو ال يقوم إال بقيام أعضائه و ليس المجتمع مصطنعا وال يصطنعه أفراده 

وليس ) association(الن عند روسو وهو ترابط، كما هو الحال عند هوبز 
  .مجتمع عنده هو شخصية معنوية جماعيةأي أن ال) agrégation(تجمعا

و يخضع للسيطرة ، الن اإلنسان الفرد يقر بالسيادة ، وال يفتقد اإلنسان حريته أمام سيادة الدولة 
الن اإلنسان وضع حريته كأمانة بين يدي ممثليه ال ، و يحترم إرادة الدولة عن طريق القانون 

اقد و بإرادة حرة تم التعاقد  و عن طريق تقلل من حريته ألنه كان حرا كل الحرية حين تع
  .صدرت اإلرادة العامة صدورا كليا و مطلقا، مجموع اإلرادات الفردية الحرة 

الن ما صدر عن الكل يعد صدوره أصال عن ، ينبغي أن يحترم الجزء " الكل الجمعي " كما أن 
  .األفراد و حريا تهم الجزئية

سيادة و السيادة هي سيادة الشعب التي تنبع أصال من فالقانون عند روسو ال يصدر إال عن ال
  .إرادته العامة

  .أن الناس ولدوا أحرارا و يستمرون متساويين في الحقوق" روسو"فيرى 
) les hommes naissant et demeurent libres et égaux en droits(  

ذا أصبحت و الشعب هو صاحب الحق و هو صاحب السيادة و أن الشعب فوق الحكومة و هك
سيادة الشعب التي تتحقق في هيئة نيابية يمثلها البرلمان تصدر مشروعات القوانين التي يصادق 
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و السلطة المفروضة عن الشعب هي غير ، عليها فهو مبعث السيادة و مصدر القوة و السلطة 
مشروعة ألنها مفروضة قسرا دون سند من إرادة حرة و عامة و لذلك تصبح السلطة غير 

  .     شروعة ذات سيادة مؤقتةالم
وعلى هذا األساس فان الديمقراطية وحدها غير كفيلة بتحقيق اإلرادة العامة إال إذا تمكن المجتمع 

و نقطة الضعف األساسية في منهج روسو في فهم ، من طرد النوازع األنانية في إرادة األفراد 
  . ة في سيادة الدولةالسيادة هي أنه لم يؤشر طريقة تضمن تجسيد اإلرادة العم

، " كانط "يرى أن صورية الفكر  " Hegel Friedrich17" "هيغل " سيادة الدولة عند           
"  صوري منفصل عن الواقع فيبقى خاليا بال مضمون و بذلك ينكره في كتابه هو فكر

ط و أكد على المضمون التاريخي للفكر ورب "  Phenomenology of mind "فينومينولوجيا 
و ربط حركة الفكر بحركة التاريخ لكي يفسر ،  ) الماضي بالحاضر بالمستقبل(العقل بالتاريخ 

" و يتمثل الواقع المشخص عند ، فهناك حركية جدلية معقولة في التاريخ ، صلة العقل بالواقع 
، هي أضلع المثلث الجدلي ، الدولة ، المجتمع ، في ذلك الثالوث المؤلف من األسرة " هيغل

  فاألسرة تمثل في الحقيقة الجدلية المتمثلة في الموضوع
 " La Thèse "  و المجتمع يمثل نفي الموضوع"Antithèse  "  و الدولة ذلك المركب الكلي

و منه صدرت الدولة و تحقيق الضلع ،  الذي يجمع بين النقيضين و هما األسرة و المجتمع
   "  Synthèse"الثالث و النهائي في الحقيقة الجدلية 

  .هي الروح األخالقية المباشرة= األسرة 
  .هو مصدر اإللزام و الجزاء= المجتمع 
  .هي الحقيقة العينية المشخصة التي تفرض قيم األخالق الموضوعية= الدولة 

نجم عن التطور الجدلي لفلسفة القانون و للمفهوم ، هي نتاج تاريخي " هيغل "  الدولة عند 
  . هي مصدر السلطة و هي التي تفرضها في المجتمع السياسيفأصبحت الدولة، السلطة 

كانت الدولة بمثابة الفكرة التي أصبحت موضوعا تحقق في " الهيغلي" و استنادا إلى هذا التصور
أو هي وحدة ميتافيزيقية المتعالية تلتزم بالقيام بوظائف محددة تحقق ، شخصية أخالقية مقدسة 

                                                
17 Hegel, Friedrich (1770-1831): le grand philosophe Allemand a directement influencé les théoriciens sociaux du 19e 
siècle, à commencer par "Marx" qui lui emprunta sa méthode de résolution du contradictions, dite dialectique. En dehors 
de sa pertinence épistémologique, l'intérêt de la méthode, pour les science sociales, tenait à ce qu'elle ouvrait la voie à la 
compréhension de phénomènes complexes tel  le changement social on difficiles à penser, comme la conscience de soi et 
son contraire, l'aliénation. – OPCIT, p150.      
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هو صاحب " هيغل " و بذلك أصبح ،  على السلطة التنفيذية العدل و الحكم الدستوري و تشرف
و " هيغل " و ظهور النظم الفاشية و النازية استنادا إلى دعم قضايا ، فكرة السيادة للدولة الحديثة 

  .فلسفته في سيادة الدولة و تبرير إرادتها المطلقة
و ،  السيادة ة و تأثيرا لمفهومأكثر الشروح القانونية دق" جون أوستين"في القرن التاسع عشر قدم 

لم يكن بحاجة للرجوع إلى نظرية العقد االجتماعي النشغاله بالقانون وهو الذي يمكن تعريفه 
و هكذا فقد انطلق من ضرورة و جود ، على أنه اإلرادة الصادرة عن موقع السيادة في الدولة 

مقيدة قانونيا ألنها مخولة بتشريع السيادة و بالتالي وجود جهة معينة تمتلكها غير مجزأة و غير 
  .القوانين

إلى التأكيد بميل المجتمع نحو الطاعة و نحو إيجاد رئيس " أوستين " وفي سياق تحليله يرتكز 
أن ممارسة " هوبز"بينما اعتبر ، مشترك كما يثير مسألة عالقة السيادة باعتراف اآلخرين بها 

  . بها و هو مساو عنده لالعتراف القانونيالسيادة تفرض على اآلخرين االعتراف الواقعي
  
   :مظاهــر السيــادة و خصــائصها/ 5
  
 :مظاهــر السيـــادة/أ
  
 تمارس سلطتها في إطار حدودها اإلقليمية و على السكان و تـنظم شـؤونها               :سيادة الداخلية -1

  .لةوهذا المضمون االيجابي لسيادة الدو، الداخلية في بسط نفوذها و تطبيق القوانين
 يقصد منها عدم خضوع للسلطة أجنبية وهو ما يعبر عنه باالسـتقالل التـام    : سيادة خارجية  -2

والكامل وتمتع الدولة بالحقوق و االلتزامات الخارجية المتمثلة في العالقات مع الدول األخـرى              
  .وهذا ما يعبر بالمضمون السلبي لسيادة الدولة، في إطار االتفاقات والمعاهدات
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  :كن الكالم عنيم
 

  =السيادة االسمية
 تستعمل إلشارة إلى الملك أو الحاكم الملكي آخر كان في وقت ما صاحب السيادة الحقيقية و 

،  فقط  اسميةولو أن سيادته،  " صاحب سيادة"على أنها  انجلترا ةمثال ملك، لكنه لم يعد كذلك
  . أخرى منذ زمن طويل قد انتقلت إلى جهاتفالسلطة الحقيقية
   =السيادة القانونية

  .هناك صعوبة في تمييز بين السيادة القانونية و السيادة السياسية
  .دولة فأوامرها وحدها هي القوانين هو الهيئة التشريعية العليا في الفصاحب السيادة القانونية

  ).البرلمان، في ، الملكة ( وان صاحب السيادة القانونية يوجد في انجلترا ممثال في 
الذي يشير إليه " الشخص المحدد " :السيادة القانونية هي المفهوم القانوني عن السيادة فهيوان 

  .لسيادة" وستينأ"في تعريف 
  .وتعترف المحاكم فقط بتلك القوانين التي تصدر عن مثل هذه السلطة صاحبة السيادة

  
  :خصائص السيادة القانونية هي

 
  .أنها محددة ومعينة -
 . أو هيئةقد تخول إلى شخص واحد -

 .هي منظمة و دقيقة و معترف بها بواسطة القانون -
 .هي وحدها التي تعلن في المصطلحات القانونية إرادة الدولة -

 .إن عصيان أوامرها يعني انتهاك القانون ومن ثم العقوبة -
 .تصدر الحقوق عنها -

 .هي مطلقة و عليا و غير ممكن تحديدها -
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ف السيادة السياسية ففي البلدان الديمقراطية يكون  انه ليس سهال أن نعر=السياسيةالسيادة 
فانه يوجد خلفها إرادة الشعب ، صاحب السيادة القانوني الهيئة العليا المشرعة للقانون و المنفذ له 

  .فهي السلطة التي ال يمكن استئناف من قرارها. التي هي مصدر النهائي و األخير لكل السلطة
انه يوجد خلف صاحب السيادة الذي يعترف به القانوني  " Dicey" ""ديسي "  حد تعبيرعلى 

  18."صاحب سيادة آخر يجب أن ينحني له صاحب السيادة القانوني
فالسيادة السياسية ال تتشخص في شخص أو تتحقق في هيئة و انما هي نفسها مجموع القوى 

يادة في الدولة و هو فمجلس الشعب هو ممثل الس، الكفيلة باصدار القانون و القادرة على تنفيذه 
  .صاحب القوة الحقيقية و هناك تعايش بين سيادة القانونية و سيادة السياسية

فيتلقى صاحب السيادة القانونية رغبات صاحب السيادة السياسية ليصوغ المطالب في نصوص و 
  .صيغ قانونية

يادة الشعب و السلطة فالسيادة الحقيقية هي سيادة دستور الدولة و تتحقق السيادة القانونية في س
  .التشريعية المتمثلة في البرلمان

المجموع الكلي للمؤثرات التي تقوم في " :السيادة السياسية" Gilchrist ""جيلكريست " يعرف
   19."الدولة خلف القانون

، وقد تعددت التعريفات حتى أن بعض الكتاب يوحد بين السيادة السياسية والمجتمع في مجموعه 
وان تعدد وجهات نظر واختالفها وما تسببه ،  السيادة السياسية و اإلرادة العامة و البعض يوحد

على معناها القانوني و " السيادة " من اضطرابات في الفهم جعل بعض الكتاب يفضلون باالكتفاء 
  . ال يتكلمون عن مفهوم السيادة السياسية

سي خلف صاحب السيادة يالحظ بان أي جهد لكشف صاحب سيادة سيا" جتيل"ومن ثم فان 
القانوني إنما يدمر قيمة المفهوم كله و ينزل بالسيادة إلى مجرد قائمة من القوى صاحبة النفوذ و 

  20."التأثير
 وفق نظريةف ، وان هناك انتقاال طبيعيا من السيادة السياسية إلى السيادة الشعبية=السيادة الشعبية

  .الشعبتبقى السلطة النهائية مع ، الشعبية السيادة
  " مارسيليو أف بادوا "  مثل أعلنت في العصور الوسطـى بواسطة كتابوان هذه النظرية 

                                                
  .       419ص ، 1981،دار النھضة العربیة،بیروت، " في النظریات و النظم السیاسیة"،محمد عبد العز نصر/  د18
     .420ص، نفس المرجع19

   .420ص،  نفس المرجع 20
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"Mariglio of Padua"وليام أف اوكام "  و"   "   "William of Ockam  وقد أصبحت في
 كما لقيت حافزا آخر في القرن التاسع عشر مع ،"روسو"القرن الثامن عشر حجر الزاوية لتعاليم 

 وان ،)النظم الديمقراطية(السياسية  و اعتبار الشعب القيم النهائي على السلطة لديمقراطية تقدم ا
، صاحب السيادة القانوني ال يستطيع أن يبقى طويال إن هو عارض باستمرار رغبات الشعب 

، الن الشعب في آخر المطاف يمكن أن يلجأ إلى القوة إلطاحة بالحكومة وإعالن حكومة جديدة 
، إن السيادة الشعبية في التطبيق الفعلي ال تعني شيئا أكثر من الرأي العام في وقت السلم ويبدو 

  .و قوة الثورة في حالة الصراع
قد يعني الجمهور كلية غير منظم و غير محدد و هو بهذه الحالة ال يستطيع " الشعب " فمصطلح 

حب السيادة بأي معنى من إن هو أريد له أن يكون صا، الشعب أن يعمل إال بطرق قانونية 
  .العاني

 "  سكيالهارولد "و يقول ، و من هنا فليس هناك ما يميز السيادة الشعبية عن السيادة السياسية
 تكون أنفي هذا الصدد أن كل ما تعنيه السيادة السياسية هو أن المصالح التي تسود يجب 

  21."مصالح جمهرة الناس و ليس مصالح أي جزء خاص من المجتمع
  

  :أفكار النظرية هي
  

  .إن الحكومة ال توجد لصالحها الخاص إنما توجد لصالح الشعب -
 .فهناك إمكانية الثورة، إذا انتهكت رغبات الشعب عن قصد -
 .يجب أن تتوافر وسائل سهلة لتهيئة طريق قانوني لتعبير عن الرأي العام -

 االنتخابات يجب أن تكون الحكومة مسئولة مباشرة أمام الشعب عن طريق وسائل من -
 .حق االقتراح القوانين/االستفتاء/المبكرة

  
  
 

  

                                                
   .421ص،  نفس المرجع21
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  =السيادة الشرعية و الواقعية
فصاحب السيادة الشرعية هو صاحب ، يمكن التمييز بين السيادة الشرعية و السيادة الواقعية

و هو صاحب السيادة ( و صاحب السيادة الواقعية هو صاحب السيادة الفعلي ، السيادة القانوني
  ). يطاع فعال بواسطة الشعب سواء كانت له مكانة قانونية أو لم تكنالذي

وأن السيادة الشرعية لها الحق القانوني في أن ، ةفان السيادة الواقعية قد تقوم علة القوة المادي
  ). انظر الجدول( تفرض الطاعة 

  
  السيادة الواقعية  السيادة الشرعية

  .هو صاحب السيادة القانوني -
  .عةحق فرض الطا -

  .هو صاحب السيادة الفعلي -
  .قد تقوم على القوة المادية المحض -

  
، و إن التمييز بين السيادة الشرعية و السيادة الواقعية يظهر بصفة واضحة في أوقات الثورة

أما البعض الثورات تقوم ، فبعض الثورات تعني مجرد التغيير في أشخاص الحكومة أو نظامها
  .  لسيادة القانوني القديم و إقامة صاحب السيادة جديدبتغيير جذري و كامل لصاحب ا

  
الن مصطلح ،  االعتراف بالتمييز بين السيادة الشرعية و السيادة الواقعية"أوستين  " رفضو لقد 

 قد تكون " أوستين " فوفق،  " السيادة"شرعي و غير شرعي ال يمكن تطبيقه على مصطلح 
خطأ أن نعد السيادة الواقعية غير شرعية أو غير قانونية الحكومات واقعية أو شرعية ولكنه من ال

  .الن جوهر السيادة يتمثل في قدرتها على فرض الطاعة
و إن مطالب السلم الداخلي و النظام في أي بلد تفرض التطابق بين صاحب السيادة الواقعية و 

صاحب السيادة و عندما يحدث نزاع بين صاحب السيادة الواقعية و ، صاحب السيادة الشرعية 
وان صاحب ، و بتعبير آخر يجب أن تكون القوة و الحق متالزمتين ، الشرعية فال بد أال يدوم 

السيادة الواقعية طالما أنه دائم فانه يمكن أن يحصل على مكانة قانونية و يصبح في الوقت 
  .المناسب صاحب سيادة شرعية

و ، خلقت و أصدرت و دعمت سيادة الدولة        بل قوة القانون    ،      القانون ليس من خلق الدولة      
و مبعث سلطتها و هذه نظرة ضـيقة أخـذ بهـا        ، ليست فكرة القوة في ذاتها هي أساس الدولة         
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نشأت و صـدرت    ، أصحاب النزعات الديكتاتورية الذين يرون أن فكرة القوة هي أصل الدولة            
ألنهـا  ، هي حكم األقـوى     أن الدولة   " ترازما خوس   " و هو ما يراه     ، على أساس حق األقوى     

ومن هنا فسرت هذه النظريـة طبيعـة التطـور التـاريخي        ، 22"مصدر السلطة و مبعث القوة      
  .للصراع حول السلطة

  :نقد النظرية و هي كما يلي 
فالحق فوق القوة حيث تقوم الدولة الديمقراطية علـى  ، أن القوة وحدها دون حق هي قوة ظالمة      

 بالرجوع إلـى   تستند بدورها الى سيادة القانون وال يؤخذ الحق اال           الحق الذي تدعمه القوة التي    
فالسلطة القائمة بالقوة قد تحفظ النظـام و لكنهـا ال تحفـظ             ، أساليب القانون و قنواته الشرعية      

القانون و هو سند الذي يقوم عليه حق الطاعة ومن هنا اندمجت القوة مع الحق في سيادة الدولة                  
   :ادة هي و مميزات تلك السي، 

 مطلقة)Absolute.(  
  تتسم بالعمومية، شاملة)Universal.( 
  وال يمكن التنازل عنها، ال تتجزأ)Indivisible.(  

  .عناها الحديثموتعتبر هذه الخصائص الرئيسية للسيادة في الدولة ب
  
  :خصــائص السيـــادة/ب
  

ة على نهج أرسطو الذي يجمع السياسية المتمثلة في معالجة مشاكل الدول" جون بودان"إن  فلسفة 
نموذجا في " السياسة " بين حقائق الواقع و بين النظريات و اتخاذ من ترتيب أرسطو لمؤلفه 

و التجارب التي مرت بها أوروبا تركت آثار ، " الكتب الستة للجمهورية " ترتيب مؤلفه المسمى 
جون " بة التي عاصرها و إن التجر، و فلسفته السياسية " جون بودان " واضحة في تفكير 

في فرنسا أثناء القرن السادس عشر هي التي دفعته باالستعانة بالماضي لتوجيه " بودان 
  .الحاضر

                                                
 جالل حزي و منشأة المعارف باإلسكندریة، مصر ، )  االجتماعیة  تكاملیة للنظمةدراسة وظیفی"( أسس البناء االجتماعي" ، قبارى محمد إسماعیل / د22

  .303ص،شركاه
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الدولة حكومة " تعريف للدولة في ضوء مبدأ السيادة فقال " جون بودان " و في كتابه أعطى 
  .23"شرعية مؤلفة من أسر كثيرة و ما تملك وسيادة عليا إلى جانب ذلك

  
   :و هي" بودان . ج" ومن هذا التعريف تبدو العناصر المؤلفة لفكرة الدولة عند 

  .األسرة* 1
  .الحكومة الشرعية* 2
  .السيادة* 3
   
  .أن الدولة مؤلفة من عدد من األسر" بودان . ج" األسرة فيرى * 1
 منتظر الحكومة الشرعية و هو الركن الثاني من أركان تعريف الدولة و تأكيد هذا الشرط* 2

  .و أن الصفة القانونية هي الصفة المميزة للدولة، من رجل القانون
السيادة و هو مبدأ مستقر استقرارا دفينا في صميم الدولة و متشابك تشابك وثيقا مع * 3

عن السيادة تعد في الواقع أول شكل واضح " بودان .ج" عناصرها األخرى وإذ أن نظرية 
  . لفكر السياسي الحديثمفصل اتخذته هذه النظرية في ا

و التي تتميز ، السيادة هي السلطة العليا ال تعلوها سلطة و ميزة الدولة األساسية المالزمة لها 
و مركز إصدار القوانين و ، بها عن كل ما عداها من تنظيمات داخل المجتمع السياسي المنظم 
و بالتالي المحتكرة الشرعية التشريعات و الجهة الوحيدة المخولة بمهمة حفظ النظام و األمن 

  .و حق استخدامها لتطبيق القانون، الوحيدة لوسائل القوة 
وان وجود السيادة هو الصفة الرئيسية التي ، السيادة هي سلطة األمر المطلقة و الدائمة في الدولة

  .تميز الدولة عن باقي التنظيمات اإلنسانية األخرى
فهي ليست سلطة ذات سيادة بل ، لكت السلطة لوقت معينو القول أنها سلطة دائمة ألنه إذا امت

  .من يتولها يعتر وصي على تلك السلطة أو راع لها فقط
و  السلطة المطلقة تكون في يد من يختاروه الشعب أو النبالء حيث يمنحوا له السلطة ذات 

،  المنح و يتصرف تصرفا تاما من غير شروط أو التزامات يقيد بها ذلك، السيادة و الدائمة 

                                                
   .428صفحة ، 1981، بیروت دار النھضة العربیة للطباعة و النشر، " النظریات و النظم السیاسیةيف"، محمد عبد المعز نصر/  د 23
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الن السلطة التي تعطى بقيود ليست سلطة مطلقة و منه ، سوى التي يفرضها قانون الطبيعة 
  .ليست سيادة

  .ووجب الطاعة و االحترام الواجب له، وصاحب السيادة قد واله اهللا كنائب عنه ليحكم الناس
و ، ب  و إن أول خاصية من خصائص صاحب السيادة هي سلطة تشريع القوانين لجميع الـشع              

فـصاحب  ، سلطة ال يمكن التنازل عنها ، صاحب السيادة المتمثل في األمير هو مصدر القانون        
السيادة قد يعطي ألناس معينين الحق في وضع القوانين التي لها نفس السلطة كأنها موضـوعة                

وان سلطة تشريع القوانين و إلغائها تشمل على جميـع حقـوق            ، بواسطة صاحب السيادة نفسه   
فكل الحقوق الخاصة المتنوعـة  ، فانه ال يوجد إال خاصية واحدة للسيادة       ، دة و خصائصها    السيا

  .التي يمتلكها األمير صاحب السيادة ما هي إال وجوه لحق تشريع القوانين األساسي
كحق ، و عليه ذكر الحقوق اإلضافية التي تشمل عليها السيادة، كلمة عامة" قانون " مع أن كلمة 

  . الخ...حق فرض الضرائب، و عقد الصلح،  مثالإعالن الحرب
مبدأ وحدة السلطة ، في نظريته عن السيادة يجمع بين مبدأين " بودان .ج" ومن هذا يتبين لنا أن 

و مبدأ و جود سلطة عليا أخرى تتمثل في القانون اإللهي أو ، و إطالقها و دوامها في يد الحاكم 
  .الطبيعي

و لكنه في ذلك مقيد بنظام أعلى من نظام ، شريع القوانين و إلغائهافصاحب السيادة له الحق في ت
  .الحكم على األرض و هو النظام اإللهي أو الطبيعي

فالمبدأ األول يقترب من فكرة القانون اإلمبراطوري الروماني و يناسب في تطبيقه حاجات الدولة 
لتمزق و التشتت لما أصابها من و يناسب فرنسا المهددة با، القومية في عصر النهضة و ما بعده 

نزاع أهلي ديني و من توزع في أنظمة الحكم بين أقاليمها المختلفة إذ أن تركيز السلطة المطلقة 
أما المبدأ ، الدائمة في يد الحاكم األعلى هو ضرورة جوهرية لتحقيق الوحدة و ضمان قوة فرنسا

و الطبيعي لتأثره بتراث العصور الوسطى بوجود القانون اإللهي أ" بودان .ج" الثاني وهو إيمان 
فهو يرعى العدالة اإللهية في حكمه و على ، فصاحب السيادة نائب عن اهللا في األرض ، 

استعماله ال ثنائية " بودان .ج" و المالحظ في نظرة ، المحكومين  وجوب طاعته واحترامه 
و إن هذا التفريق بين ما ، كون مهمة األولى كما يبدو صاحب السيادة و الثانية كما ينبغي أن ي

و قد استعمل ، له دور في النظريات السياسية و نظم الحكم ، هو كائن و ما ينبغي أن يكون 
  .و غيرهم" هيغل"و " روسو" و " أرسطو" الثنائية مفكرون أمثال 
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الدولة إلى السيادة و تعريفها بأنها سلطة األمر المطلقة الدائمة في " بودان.ج"       فمن نظرة 
و حيثما توجد السيادة يتقرر نوع ، و إنما تتخذ أشكاال مختلفة ، يتبين أنها ال تقبل التصنيف 

وإذا ما استقرت في ،  السيادة في يد حاكم واحد تسمى الدولة ملكية تفمثال إذا ما استقر، الدولة 
ال السيادة و على بيان أشك" بودان .ج" ولم يقتصر ، أيدي النبالء سميت دولة ارستقراطية 

يجب أن ...ولكن " بقول ، بل يفرق بين السيادة و الحكومة ، تقريرها ألشكال الدولة تبعا لذلك 
ذلك هو التمييز . نلفت النظر إلى تمييز آخر ذي أهمية عظيمة مع أنه لم يالحظ مطلقا من قبل

، كم حكما شعبيا فالدولة يمكن أن تكون ملكية في الشكل و مع ذلك تح،  بين السيادة والحكومة
و لكن تكون لها حكومة شعبية إذا وزع ، فهي ملكية إذا كان رجل واحد هو صاحب السيادة فيها

صاحب السيادة فيها مناصب اإلدارة و القضاء و غيرها توزيعا متساويا بين جميع الناس من 
د يكون للملكية ومن الواضح أيضا أنه ق. غير رعاية خاصة للنبالة بالمولد أو للثروة أو للفضيلة

و ذلك إذا أعطى الملك المناصب و المرافق للنبالء فقط أو إذا قصرها . حكومة ارستقراطية 
و بالمثل فقد تحكم األرستقراطية إما شعبيا أو . بطريقة أخرى على أصحاب الفضيلة مثال

  ..."24أرستقراطيا حسب توزيع المناصب
الملكية كشكل من " بودان .ج" ن الحكومة يفضل و بتعريفه للسيادة و بيان أشكالها و تمييزها ع

و هو يعطي حل ، ألنه يراها الحل األنسب و الواقعي لمشكلة الحكم في فرنسا ، أشكال الدولة 
الن وحدة و قوة فرنسا تكمن في الملك صاحب ، عملي لمشكلة و ليس مجرد بحث علمي نظري 

  .السيادة
عن سلوك صاحب السيادة في نظام الدولة  " بودان.ج" فرغم هذه االقتراحات التي قدمها 

  .ووحدتها لم تمس مذهبه األساسي عن طبيعة السيادة
و لقد استمدت ،        فالسيادة قائمة في ذات الدولة ألنها الخاصية الجوهرية التي تميزها 

 و هي بذلك ال تخضع في ذاتها لما يخضع له، نشأتها من طبيعة اإلنسان ومن حاجيات و أمانيه 
ومن ثم ال تخضع ، شكلها الخارجي سواء كانت متمثلة في شخص أو مجموعة من األشخاص 

لتحديد الزمان أو الوظيفة أو القانون ألنه إذا ما نظرنا إلى السيادة و جدنا أنها تتبع الدولة ذاتها 
 " ،و مهما اختلف شكل السيادة الذي قد توجد فيه ، ال صاحب السيادة الذي يمثلها في الواقع 

  .يؤكد أنها ال تقبل التقسيم أو التجزئة مطلقا" جون بودان 
                                                

   .437صفحة ،  السابقالمرجع نفس 24
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و الحديث عن السيادة ،      إذ أن سلطة تشريع القوانين غير المحدودة ال يمكن أن تقسم
، فانه ال يمكن تصور وجود الدولة المختلطة أصال، المختلطة أو السيادة الجزئية غير ممكن

لتقرير " بودان .ج" تقسيم السلطة سيصبح الجدل في رأي ومثال ذلك الدستور الذي يحاول فيه 
  ).أهي في يد أمير أو جزء من الشعب أو الشعب كله(موضع السيادة   

على جعل من سلطة تشريع القوانين سلطة مطلقة دائمة غير محددة أو " بودان .ج" حرص 
ة فكرة قانونية فحسب فهو ال يرى أن السياد، مقسمة أو منقوصة و هي الخاصية األولى للسيادة 

وتعبر عن نفسها بأوامر تسمى قوانين ، تقوم على إرادة عليا متضمنة وجود الدولة في حد ذاته 
" و هذه السلطة القانونية غير المحددة التي يدين لها الناس جميعا بالطاعة و هو ما ذهب إليه ، 

 سلطان الدولة الحديثة في التأكيد طاعة المحكومين لصاحب السيادة و هو يبرر" ماك جفرن 
و هو خضوع تاما للدولة لمباشرة ، الفعلي على من يعيش داخل حدودها من أفراد و هيئات 

  . حقوق السيادة المالزمة لكل دولة و التي ال يمكن التخلي عنها
 :أما على صعيد السيادة الخارجية 

و يتجسد من ،  األخرىفجوهر السيادة هو التحرر و االستقالل عن السيطرة أو التبعية لدول
و إعالن الحرب والسالم مع ، و عقد المعاهدات و االتفاقيات، خالل إقامة العالقات الدبلوماسية

  .الدول األخرى
  .البرلمان، الشعب، وقد يكون موضع السيادة الملك

و بالطبع فان السيادة مالزمة لوجود ، ويعتبر القانون بمثابة تجسيد للسيادة و دليل و جودها
  .دولال
  

   :و من مميزات السيادة هي
ففي الداخل تملـك الـسلطة   ، أي سلطة عليا في الداخل و كذلك في الخارج     )مطلقة(اإلطالق-01

ومهما كان من قيود على     ، ذات سيادة سلطة مطلقة على جميع األفراد والجماعات داخل الدولة           
و في الخارج أيضا تعد   ، انونية  و يمكن إزالة القيود بواسطة الطرق الق      ، السلطة فهي قيود ذاتية     

فهي مستقلة استقالال مطلقا عن اإلكراه أو التدخل مـن جانـب            ، السلطة ذات سيادة سلطة عليا      
  .الدول األخرى
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و إن المعاهدات و االتفاقيات الدولية و القانون الدولي و غيرها من أوجه المعامالت و التعامالت  
 الدولة لها الحرية و االختيار فـي عقـد االتفاقيـات و       الدولية هي ال تعارض السيادة الدولة بل      

المعاهدات الدولية بالوجه الذي تراه و احترام القانون الدولي و األعراف الدوليـة  و المواثيـق          
  . الدولية هو سلوك تسلكه الدولة على الساحة الدولية

الوحيـد المتمثـل فـي      وأما االستثناء الوارد    ،  على اإلقليم و السكان    العمومية و الشمولية  -02
السفارات و القنصليات األجنبية فهي تسري عليها قوانين بالدها و ليس قوانين الدولة المستضيفة           

  .  و هذا االستثناء يدخل ضمن األعراف الدولية و المجامالت الدولية
 وهو جوهر الشخصية الدولة وان نقلها يعادل االنتحار فـي           عدم إمكانية التنازل و التحويل    -03
الذي أكد عدم التنازل عن السيادة ادعى بأن من الممكن نقل الـسلطة كمـا               " روسو"وان  ، فعله

   . ولكن ال يمكن التنازل عن اإلرادة أو نقلها، يحدث مثال عند تغيير شكل الحكم 
  . السيادة دوام الدولة فطالما تبقى الدولة تبقى السيادة فاالثنان ال ينفصالن)الديمومة(الدوام-04
إذا لم تكن السيادة     ":"جيتيل"كما يرى   ،  هو استنتاج منطقي من إطالقها       دم إمكانية التقسيم  ع-05

  .25"فانه توجد أكثر من دولة، وإذا قسمت السيادة ، مطلقة فلن توجد الدولة
و يرون تقسيم الـسيادة     ، وان بعض دعاة نظرية تعدد السيادة يهاجمون هذه النظرة إلى السيادة            

وان األخذ بهـذه الفكـرة      ،  الجماعات التي تخدم المصالح المختلفة داخل الدولة       بين الدولة وبين  
  .سيؤدى بتفكك الدولة نتيجة ذلك

ويـرى  ، هناك من ينـادي بنظريـة الـسيادة المقـسمة خاصـة بالنـسبة للـدول الفدراليـة                 
A.L.LOWELL    انه من الممكن قيام سيادتين داخل نفس اإلقليم يصدران أوامر لنفس الرعايـا 

 إن السيادة القانونية يمكن تقسيمها بـين سـلطتين          BRYCEويرى  ، يما يتصل بشؤون مختلفة   ف
 يفسر الظروف في أمريكا لتعني أن السيادة التـي          CALHOUNو أما   ، متساويتين في المرتبة  

هي وحدة غير ممكنة التقسيم تعبر عن نفسها من خالل الحكومة القومية في بعض األمور ومن                
  .والية في أمور أخرىخالل الحكومة ال

ولكنها تبقى مع   ، إن السلطة ذات السيادة ليست مقسمة بين الحكومة الفدرالية و حكومات الوالية           
والتي تـستطيع أن تعيـد      ، القوة التي توجد خلفها و التي لها القدرة على إقرار سلطات كليهما             

"  كـالهون " و يقـول  ، ا توزيع هذه السلطات ين النوعين بطريقة توسع أو تضيق من دائرة أيهم    
                                                

  418.25نفس الرجع السابق ص
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CALHOUN" "  أيضا انه ليس من الصعب أن نفهم كيف أن السلطات الخاصة بالسيادة قد تقسم
وأن ممارسة جزء منها يوكل إلى مجموعة من الوكالء وممارسة جزء آخر يوكل إلى مجموعة               

مـن  ولكـن  ، أو كيف أن السيادة قد تخول إلى شخص واحد أو إلى قلة أو إلى كثـرة    ، أخرى  
  .المستحيل أن نتصور كيف أن السيادة ذاتها وهي السلطة العليا يمكن أن تقسم

إن الماركسية تقر بمبدأ سيادة الشعب و ينبثق المفهوم من نظرية الصراع الطبقي ويكسب مبـدأ              
'، العماليـة /السيادة البروليتارية 'السيادة في الفكر الماركسي مضمونا خاصا يمكن أن نطلق عليه           

  وخصائصها
البروليتاريا هم النخب التي تنفرد بممارسة السيادة ومع إمكانيـة          ، أنها ذات طابع طبقي      -

إقامة تحالفات مع الطبقة الفالحين مثال لتوافق المصالح وهذا ال يؤثر في الدور القيـادي               
  .لطبقة البروليتارية

 .أنها ذات طابع اجتماعي وهي ترفض كافة مظاهر التعدد -

 .ذه الصفة تجعلها سلطة شمولية ال تنفتح ألي معارضةأنها سيادة عقائدية ه -
أن الطبقة البروليتارية هـي  " ماركس"و"انجلز"أنها سيادة األغلبية الساحقة وهما ما توقعاه      -

 .الطبقة الساحقة في المجتمعات الصناعية األوروبية
  

  :  النظريـــات التيـــوقراطيــــة:ثانيا
 

فأرسطو تكلـم  ، سفة القدماء عن ظاهرة السيادة يبقى محدودا      الحديث في الكتابات الفال   إن        
كما تضمنت المفاهيم الالهوتية عموما تجسيد السيادة في شـخص          ، عن السلطة العليا في الدولة      

و يكون الحاكم مسئوال عن تطبيـق القـانون اإللهـي وال    ، الحاكم بموجب نظرية الحق اإللهي      
 ال يتمتعون بأهلية فهم القـوانين و تطبيقهـا عـن الوجـه     يشارك أو يسأل من قبل العوام الذين   

  .المطلوب
النظريات التي ترجع مصدر السيادة إلى اهللا، في القرن الخامس أبدعت الكنيسة تبريرا هذه 

مؤادها ) ومذهب آباء الكنيسة" (نظرية الحق اإللهي"لحقها في السيطرة النظرية المعروفة باسم 
 في  ، يختار ألدائه في األرض من يشاء فيصبح حاكما بأمر اهللاأن الحكم هللا وحده هللا وأنه

العناية "المقابل أبدع أنصار الملوك في مواجهة الكنيسة نظرية أخرى في السيادة هي نظرية 
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والتي تذهب إلى أن إرادة اهللا توجه شئون الناس وعقولهم وإرادتهم على وجه مباشر " اإللهية
 منهم، فهو ال يكسبها بجهد وال يستحقها ألمر خاص به وال إلى أن تصبح السلطة في يد واحد

  . يتلقاها من أحد من الناس، وال من اهللا أيضا، ولكن عناية اهللا هي التي وضعته في موضعه
وهما نظريتان لم تكونا مقصورتين على تبرير االستبداد بالسلطة في أوربا وحدهما، وال 

 وكانت هذه األفكار سائدة ، ى فقطربية الوسطهما مقصورتان على تبريره في القرون األو
   .ءا، فكان اإلمبراطور هو ابن السماالصين قديم

حينما " نظرية الحق اإللهي" إمبراطور ألمانيا "غليوم الثاني"وفي العصر الحديث استخدم 
م حين قال إن تولية الملك 1926م إن اهللا هو الذي واله الملك، وفي عام 1910قال في عام 

هي، وسار هتلر ديكتاتور ألمانيا على النهج نفسه قبيل أن يبدأ الحرب األوربية الثانية حق إل
، وكذلك )م1939 إبريل 28(حين وجه الشكر إلى العناية اإللهية التي اختارته زعيما أللمانيا 

فرانكو القائد " بصك عملة تحمل عبارة 1947ديكتاتور أسبانيا فرانكو، حين أمر في عام 
  ".هللابعناية ا

  :و سنقوم تبيان مضامين هذه النظرية كما يلي
  

 الحكام هم آلهة يعيـشون وسـط        أن مضمون النظرية    :الطبيعة اإللهية للحكام  / أ              
  . القديمة مثال فرعون حاكم مصراإلمبراطورياتفقد ساد االعتقاد في ، البشر ويحكمونهم

و سـاد  ،  و خضوع اآللهة لحكمهم خضوع كاملويترتب في كونهم آلهة يملكون السيادة المطلقة      
  .االعتقاد في اليابان حتى الهزيمة في الحرب العالمية الثانية

   
 الحاكم يصطفى من اآللهـة و       أن مفاد النظرية    :نظرية الحق اإللهي المباشر   / ب              

ترتب على الرعية   يمنحه السلطة و كل تصرفاته يكون مسئوال أمام اآللهة التي وهبته السلطة و ي             
  .الطاعة

، نادى بها القديسون و جعلوا اإلرادة اآللهة هي مصدر السلطة على األرض سادت في الكنيسة و
  ).ملك فرنسا لويس رابع عشر و لويس الخامس عشر(خاصة في القرن السابع عشر 
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ية و لكن    فحوى النظرية أن الحاكم من الرع      :نظرية الحق اإللهي غير مباشر    /               ج
  .بإرشاد و توجيه من اإلرادة و العناية اإللهية و يترتب أن الحاكم هو مسير ال مخير

ر اإلقطاع استند النظام االجتماعي إلى الوالء الشخصي و غلب مفهوم الدولة و نشب              و في عص  
 وانتهى األمر بإضعاف سلطة أمراء اإلقطاع     ، صراع حاد بين السلطة الزمنية و السلطة الدينية         

   . و الكنيسة لصالح الملوك الذين أصبحوا السلطة المستقلة العليا في الدولة
  
  :   النظـــريات الديمقــراطيـــة:لثاثا
  

هي نظرية العقد تقوم على أساس أن السيادة مصدرها الشعب وأهم النظريات الديمقراطية     
 االنتقال من حياة الفطرة إلى  وجود حياة فطرية تسبق قيام الجماعة وأنمفادهااالجتماعي التي 

  . حياة الجماعة قد تم بناء على عقد اجتماعي بين األفراد بقصد إقامة السلطة الجماعة
  
  :نظـرية سيـــادة األمـــة/ أ
  

إن "' العقد االجتماعي ' الذي أوضح في مؤلفه     " جان جاك روسو  "تنسب إلى   =  مضمون النظرية   
 باعتبارها وحدة مستقلة عـن      –مة و أنها ملك ألمة جمعاء       السيادة عبارة عن ممارسة إلرادة عا     

 (souveraineté nationale و ليست ملكا للحاكم و لهذا فان سيادة األمة-األفراد المكونين لها
و األمة وحدها هـي     ، وحدة واحدة غير قابلة للتجزئة وال يمكن التصرف فيها أو التنازل عنها           ) 

  26." المالكة لها
  
  
  
  
  

                                                
   .52ص، 1991، القاھرة، منشأة المعارف باإلسكندریة، ) "أسس التنظیم السیاسي( السیاسیة مالنظ"، ني بسیوني عبد اهللاعبد الغ/ د26
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   :سيادة األمةنقد نظرية 
  

  .وجود األمة من جهة و الدولة من جهة أخرى يتنازعا السيادة -
 ظروفها تاريخية وجدة مقابل نظريـة الحـق          ألن زوال سبب وجود نظرية سيادة األمة      -

 .اإللهي

أنها خطر على الحرية األفراد من جراءة استبداد ممثلي األمة و النظرية تبرر االسـتبداد      -
  .باسم األمة

 
  :ية سيـــادة الشعـــبنظــر/  ب
  

السيادة مملوكة للمجموع األفراد الشعب و تنظر ألفراد ذاتهم وتقرر اشتراكهم = محتوى النظرية 
  .و يكون لكل فرد منهم جزء من هذه السيادة، في السيادة حيث تقسم بينهم بحسب عددهم

تتكون مـن عـشرة     لو فرضنا أن الدولة     " في العقد االجتماعي بقوله   " روسو"وهو ما عبر عنه     
  27."فان كل مواطن يملك جزءا من عشرة آالف جزء من السلطة ذات السيادة، آالف مواطن

 le souverain est" السيد هو الشعبأن أعلنالذي " روسو "إلىو مفهوم سيادة الشعب يرجع 

le peuple" فيمـا بيـنهم  األفرادهو العقد االجتماعي الذي يعقده " روسو" ومصدر السيادة عند  
ومن هذه اللحظة يبدأ مفهوم السيادة الـشعبية فـي الظهـور و             ،  المجتمع المدني  إنشاءلغرض  

  28"العمل
  

  :نقد نظرية سيادة الشعب
  

لكن تكرار  ، ال يمكن الحيلولة دون وقوع االستبداد رغم امتالك األفراد حق عزل النواب            -
  .العملية يؤدي إلى الفوضى و عدم استقرار الدولة

ناخبيهم في دوائرهم االنتخابية مما يجعلهم مقيدون في ممارسة و وظيفتهم          ارتباط النواب ب   -
 .إذ سيغلبون المصالح المحلية الضيقة على الصالح العام

                                                
   .57ص،  نفس المرجع27

   .56ص، 1989، 1الطبعة ، ةالقاھر، طبع بمطابع الشروق، "أزمة الدیمقراطیة المعاصرة"، الصدیق الشیباني/ د     28
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 .السيادة مقسمة و مجزئة على األفراد الشعب -

  
  :التوفيق بين النظريتين

  
طة و إلى حماية األصل أن السيادة لمجموع أفراد الشعب و تهدفان إلى محاربة االستبداد السل

وان جوهريهما سليم و الهدف نبيل و العبرة بالتطبيق في الواقع ، الحقوق و الحريات العامة
  .العملي بصفة سليمة

  
  :النظرية الماركسية  -
 

        في القرن التاسع عشر برزت النظرية الماركسية كنظرية ثورية تطالب بالقضاء على 
م صفات السيادة إلخضاع الشعب لصالح تأمين مصلحة و التي تستخد، الدولة البرجوازية 

الطبقات الحاكمة على حساب ديكتاتورية البروليتارية تمهيدا لخلق المجتمع الشيوعي و إلغاء 
سبب و جود الدولة كأداة قمع طبقي تمهيدا لزوال الدولة و بالتالي إلغاء ظاهرة السيادة بمفهومها 

  .المعروف
و يقدم الدولة و كأنها كائن مفصول عن ، ة و استقالل الدولة الطرح الماركسي حول السياد

هذا ، المجتمع المدني تتضمن ابتعادا بين االثنين و عالقة االنفصال هذه تأتي فقط باختفاء الدولة 
االنفصال ربما يؤخذ بأنه جزئي و يأتي فقط في النهاية أي اختفاء الدولة نفسها و التي بدورها 

  .تقسيم الطبقي و الصراع الطبقيتعتمد على اختفاء ال
       السيادة النسبية للدولة هناك أشكال متعددة للدول لديها درجة سيادة و لكن الدول تتمتع 

" و يرى ، ببعض السيادة و االستقالل عن كل الطبقات التي تتضمن الطبقات المهيمنة أو السائدة
  و " ماركس 

لنظر ألشكال الدول التي فيها السلطة التنفيذية تسيطر على أن السيادة النسبية للدولة با " زانجلي" 
  .كل عناصر الدولة
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حيث قدم لنا دراسة لهذه  " Ralph Maliband" "رالف ماليباند " قياس نسبة سيادة الدولة حسب 
القضية من خالل أو عن طريق الدراسة المقارنة لوظائف الدولة في مختلف األنظمة و هذه 

    :الوظائف هي
  
  .ظيفة القهريةالو  ) أ

 .الوظيفة األيديولوجية ) ب
 .الوظيفة االقتصادية ) ت

 .الوظيفة الدولية ) ث
  

 كل الدول تؤدي هذه الوظائف بشكل مختلف حسب المجتمع و الدولة و مجموعة من  :مالحظة
  .العوامل و المتغيرات و الظروف

  
ض المحافظة  وفقا لماركس و انجليز الدولة كدولة طبقية دائما تتدخل لغر:الوظيفة القهرية  ) أ

  .على هيمنة النظام القائم و تدخل بغرض المحافظة على االستقرار
 . و الثقافة االقناعية مبدئيا تتم بواسطة الدولة: الوظيفة األيديولوجية ) ب

 مدى تدخل الدولة في العملية اإلنتاجية نفسها و قد تحدث عدد من :الوظيفة االقتصادية ) ت
عشرين ليس حول الرأسمالية االحتكارية ولكن الماركسيين عن دور الدولة في القرن ال

 .29حول رأسمالية الدولة و رأسمالية الدولة االحتكارية
عملية تدخل الدولة تنظيم و مراقبة و حتى  " Bukharin" "بوخارين " و " لينين " حسب 
 .اإلمالء

رتب  الظروف و األوضاع الدولية التي تطغى عليها الرأسمالية و ما يت:الوظيفة الدولية ) ث
  .من استغالل الطبقي على المستوى الدولي

 

                                                
استعملھ إلشارة إلى دور الدولة " لینین" أما ، )ألمانیا(شارة إلى الدولة التي لھا دور كبیر في العملیة اإلنتاجیة في الرأسمالیة المتقدمةإل" انجلز" استعملھ 29  

سوفیتیة          في ة ال ة الحكوم مالیة تحت مراقب ال الثور        ،  تعمیق المشاریع الرأس ھا العم ي یمارس ة الت ي الھیمن ة ھ مالیة الدول صود بالرأس اج    والمق ى اإلنت ون عل ی
   .الرأسمالي
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نقد النظرية الماركسية ألنها تركيز على الحتمية االقتصادية و إهماله للدولة كمؤسسة تتمتع 
إن القول بأن الدولة هي أداة للطبقة الحاكمة غير علمي و كل ما قيل هو تركيز ، بسيادة نسبية

  .رأسمالية المتقدمةعلى طبيعة الدولة و دورها في المجتمعات ال
  

"يهارولد ال سك"نقد نظرية السيادة    
 

أن قيام الدولة وفق الظروف التاريخية التي أحاطت بنشوء القومية في أوروبا " ال سكي"يقول 
.نتيجة النزاع الديني في القرن السادس عشر  

 
النظر وأما في القرن عشرين قد تخطى هذه الظروف و هناك ظروف تاريخية مخالفة تستدعي 

.في ماهية السيادة  
 

فإذا كنا نريد نظرية لاللتزام السياسي مناسبة من الوجهة األخالقية يجب علينا أن نعالج " 
ففي الحضارة المبدعة ليس المهم هو قيام الدول المنفصلة كعرض ، المشكلة من زاوية مختلف

في تشابك العالم واعتماد من األعراض التاريخية ولكن المهم هو الحقيقة العلمية التي نشاهدها 
فالوحدة الحقيقة للوالء هي العالم والتزام الطاعة الحقيقي هو للمصلحة ، دوله على األخرى
.30"إخواننا من البشر  

، ومن ثم قيام الدولة المستقلة صاحبة السيادة خطر من الناحية العالمية على رفاهية اإلنسانية" 
،  ال يمكن بدونه للدول أن تستمتع بحياة يسودها العقلوان زوال سيادة الدولة ليعد شرطا أساسيا

وينبغي أال ، كما أن قيام حكومة عالمية أمر جوهري في أي مشروع يهدف لتحقيق رفاهية البشر
تترك الدول المستقلة ذات السيادة لتحل مشاكلها عن طريق الحرب ففي هذا خيانة للعقل الذي 

  31."يميز اإلنسان ممن سواه
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رط أساسي في محاولة تحقيق األغراض التي يشترك فيها الفرد مع غيره من االجتماع ش
.األفراد  

 
الفرد كوحدة أساسية و جوهرية و الدولة إنما تقوم للمساعدة الفرد على " ال سكي" وبذلك يتخذ 

والدولة تساعد الفرد على ذلك عن طريق تنسيقها ، تحقيق شخصيته و التعبير عنها تعبيرا كامال
 االقتصادية و االجتماعية الضرورية للفرد في استعماله للخدمات لم يشترك هو في للوظائف

.إنتاجها ومنه حماية الفرد كمستهلك  
تختلف عن ( والدولة بذلك شركة للخدمة العامة و عضويتها إجبارية و أن طبيعتها إقليمية 

).الشركات واالجتماعات األخرى  
 الحكومة ادولة التي بينها وبين السلطات التي تباشر همن الخلط بين أغراض ال" ال سكي" يحذر 

.لتحقيق تلك األغراض  
.فهو يفرق بين الحكومة والدولة وأن مشكلة السيادة الداخلية تظهر في مباشرة الحكومة لسلطاتها  

ينحصر ، أن الخطر في وضع الدولة موضع السيادة بين أنواع االجتماع األخرى" ال سكي" يرى 
من أن الحكومات تنزع كقاعدة " روسو " ه تعمل عن طريق وكالء ويؤكد ما قالفي أنها دائما

.عامة إلى االنحطاط و السلطة بطبعها تفسد أنبل الذين يمارسونها  
" و ينكر ما ذهب إليه ، أن تكون الدولة من الناحية الداخلية دولة مسئولة" ال سكي" وبذلك يقرر 

تفسيره القانوني " أستين" و ينكر على ، ولة أو محدودةأن سيادة الدولة مطلقة غير مسئ" بودان
وأن ، للسيادة وتقريره أن السلطة صاحب السيادة غير مقيدة وال يمكن تقسيمها أو التخلي عنها

32."القانون ما هو إال إرادة صاحب السيادة  

كو ليرى كما، ة من وسائل تحديد السلطةعلى تقسيم المسئولية كوسيل" ال سكي" ال يوافق   
وإنما اقترح ثالث طرق لضمان ذلك، إذ قد ينتهي الفصل إلى تدميرها كلية" مونتيسكيو" و  

أوال توفير وسائل ، وأن تكون مسئولة على أعمالها)الحكومة(إصدار األوامر من مجموعة صغير
 نوثالثا أ، و ثانيا تحاط بمصادر المشورة المنظمة عن شؤون النشاط في البالد، مالئمة لعزلها

.ن من يحكمون على أعمال الدولة من المواطنين في مركز يسمح بجعل رأيهم ذكيا وصريحايكو  
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في ضوء هذه المناقشة أن يفسر نظرية سيادة تفسيرا مخالفا لتفسير التقليدي فهو يقول " ال سكي"
،  لتكون الدولة نظاما أخالقيا يجب أن تبنى على رضاء أعضائها المنظمهأنه أصبح واضحا ان" 

  33."ن هذا يتطلب منهم فحص أوامر الحكومة وهذا بدوره يتضمن حق العصيانولك
هي جماعة من الجماعات التي ينتسب إليها الفرد كاتحاد العمال " هارولد ال سكي"الدولة في رأي 

...الكنيسة/  
خدمة للفرد ، وأهمية الدولة هي في وظيفتها الشاملة التي تقوم بتنسيق وظائف المجتمع األخرى

.قيقا لشخصيته الكاملةوتح  
ال " والدولة وان كان وجودها أمرا ال بد منه إال أنها ليست غاية في ذاتها بل هي وسيلة لغاية

."تتحقق إال باغناء الحياة اإلنسانية  
).صلة بين الحاكم والمحكومين(السعادة وهي المقياس النفعي" ال سكي" يتخذ   
لسياسي بتأكيده على األساس األخالقي لسلطة في العصر الحديث خدمة لفكر ا" ال سكي"قدم 

.الدولة ووقفة طاعة المواطن على إدراك الحاكم أن الدولة وسيلة ال غاية  
 

34"هارولد ال سكي"ظروف الفكر   
 

وأن الحياة لم تعد قائمة بين فرد ذري ودولة ، يعود إلى الظروف المعقدة لحياة االجتماعية
فالفرد ال ، ...نوادي/ شركات/ منظمات/  إلى جمعياتعمالقة حيث األفراد أصبحوا ينتسبون

.يقبل الدولة وحده من غير نصير  
.من أنصار تعدد السيادة في الدولة" ال سكي"   

بتراث مذهب األحرار اإلنجليزي الذي يؤمن بالفرد كصاحب الشخصية الحقيقية " ال سكي" إيمان 
.و القوى الخالقة المبدعة  

                                                
  .447ص ،  نفس المرجع 33  
سفورد سنة      ، تصادي بریطاني مفكر سیاسي اق) 1950-1893(السكي ھارولد جوزیف    34  ة أوك  ، 1912درس و تخرج من جامع

، السلطة في الدولة الحدیثة ، و أشھر مؤلفاتھ دراسات في مشكلة السیادة ، 1936شارك في سیاسة الحزب العمال البریطاني من سنة      
  .الحریة في الدول الحدیثة، القومیة و نستقبل الحضارة ، الشیوعیة 

ا  / د اب الكی د الوھ سیاسة  " ،ليعب وعة ال روت، "موس شر   :بی ات و الن ة للدراس سة العربی امس ،  المؤس زء الخ ، 1990 ،2ط، الج
  .384-383فحةص
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و محاولة تزاوج بين تراث ، ى و بداية الحرب العالمية الثانيةظروف الحرب العالمية األول
.األلماني الذي يبجل الدولة والتراث اإلنجليزي الحر الذي يجل الفرد" ماركس"  

طيلة حياته على أن يكون صالح الفرد هو مصدر كل قوته للدولة ومصدر كل " ال سكي" حرص 
.عمل تأتيه  

إذ ، سياسة العملية في النصف األول من القرن عشرينكان يتجاوب مع تطور ال" ال سكي"فكر 
أن الحربين العالميتين قد ضاعفتا الحاجة إلى سلطة عامة قوية فازدادت سلطات الدولة ووظائفها 

.في كل مكان  
حتى في منظمة األمم المتحدة التي أرادت بها الدول الكبرى أن تضع أساس نظام عالمي جديد لم 

في مجلس األمن مما يحفظ على الدول القومية الكبرى " الفيتو" يزل ميثاقها يحمل طابع 
35.سيادتها  
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:و استنتاجاتخالصة   
 

فبعـد أن   ،  عشر 16    لقد عرف مفهوم السيادة تطورا كبيرا عبر العصور والسيما منذ القرن            
ية و الخارجية بصفة كاملـة دون  كان له مفهوم مطلق وهو حرية الدولة في إدارة شؤونها الداخل      

بدأت توضع بعض القيود وخاصة المظهر الخارجي للسيادة ألنه أصـبح يتعـارض مـع               ، قيد  
وعليه رفض الفقه و القضاء الدولي االستمرار في قبول فكرة الـسيادة            ، السيادة الدول األخرى    

على اثر وضعها   ) المقيدة( كأساس لعالقات بين الدول بل بالسيادة النسبية         20المطلقة في القرن    
  .لقوانين برضاها وحريتها

 المدرسة إن اقتران السيادة بالمسؤولية تشكل صعوبة كبيرة لفترة طويلة و حيث يرى أصحاب    -
التقليدية االلتزام بالمسؤولية الدولية يناقض مفهوم السيادة الدول وذلك بوجود سلطة عليا سـلطة              

   .الدولة ذات السلطة
ولية القانونية الدولية النتائج الحقوقية المترتبة على عاتق شخص من أشـخاص       و يفهم من المسؤ   

  .36القانون الدولي نتيجة النتهاكه أو خرقه التزاما قانونيا دوليا
 من المشروع التمهيدي والتي تنص علـى أن كـل     1اتجهت إليه لجنة القانون الدولي في المادة        

  .تتبع مسؤولية الدوليةعمل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة ما يس
المسؤولية الدولية تولد من فعل يخالف قاعدة من قواعد القانون الـدولي و هـذا               "روسو"تعريف  

 إذا كـان    - و قد يكـون امتناعـا      –الفعل قد يكون تصرفا إذا كان االلتزام باالمتناع عن عمل           
ر و أن مخالفـة     االلتزام بأداء عمل ولكي تتحقق المسؤولية فانه ليس من الضروري وجود ضر           

و في هـذا يختلـف القـانون        ، هذه المخالفة   ، القانون دائما كافي لتبرير ادعاء الدولة الضحية        
  .37الدولي عن القانون الداخلي

  . 38"أن قواعد المسؤولية تعد بمثابة المفتاح لكل نظام قانوني" كنداك"يقول 
السيادة كما نفهمها اليوم ليـست      وعلى أن واقع المجتمع الدولي أصبح يناقض هذا االتجاه إذ أن            

الناحيـة و   سيادة مطلقة ولكنا سيادة تقوم على أساس التوفيق بين حرية الدولة في التصرف من               
  .الخضوع لحكم القانون من ناحية أخرى

                                                
      .       6ص، 1995، 1ط، منشورات دحلب،)في ضوء القانون الدولي المعاصر(أساس المسؤولیة الدولیة، يبن عامر تونس/د36 
     .06ص،نفس المرجع  37
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إن الدولة ال تتمتع بالحصانة وفق األحكام القانون الدولي بالنسبة إلى كل األعمال التي يقوم بهـا         
و انه من الممكن مسائلة الدولة عن بعض تصرفاتها و أعمالها إذا كـان   ، الوطنية  طبقا لسيادتها   

  ).قضية لوكربي(العمل غير مشروع في القانون الدولي وال يمكن التحجج بالسيادة الوطنية
انه من المؤكد إذا أريد إنكار فكرة المسؤولية الدولية كما فعل بعض  "R.AGOT' أغو'كما يقول   

ة السيادة المطلقة للدولة على الرغم تناقضها مع فكرة السيادة أن يقودنا هذا إلى              المناصرين لفكر 
  .39إنكار كل نظام قانوني دولي

أن السيادة باقية ولكنها ليست سيادة دولة غير مسئولة بل سيادة دولة تساهم             " تقول عائشة راتب    
  .40"احترام االلتزاماتفي المجموعة الدولية التي يحكمها مبدأ المساواة بين الدول ومبدأ 

فـان  ، يرى الفقه الدستوري الحديث أنه إذا كانت السلطة السياسية تكون ركنا من أركان الدولة             
  .41السيادة تعتبر صفة أو خاصية تنفرد بها السلطة السياسية فيها

 الذي ينتقد من يقول  Léon Duguit42"" القانونية للدولة من هؤالء ة ومن ينكر الشخصي-  
و هما سيادة ، ة السياسية للدولة و التي يميز الفقهاء القانون الدولي بين نوعين من السيادة بالسياد

فاألولى سيادة داخلية تتجلى في حق التصرف الداخلي و اتخاذ النظام ، داخلية و سيادة خارجية 
شاء و و أما الثانية سيادة خارجية تتمثل في حرية الدولة المطلقة في التصرف كما ت، المالئم 

لنظرية إذ أنها نظرية " دوغي " و االنتقاد الذي وجهه ، دون تدخل دولة أخرى في شؤونها 
فالدولة ال تستطيع التصرف كيف ما تشاء في ، تقوم على فرض نظري غير حقيقي ، افتراضية 

الدعامتان أساسيتان " دوغي " فالتعاون و التضامن هما في نظر ، شؤونها الداخلية و الخارجية 
و يحتاج األفراد إلى قواعد قانونية لتنظيم ، عالقاته  لتكوين الداخلي لبناء المجتمع و أنظمته و

ب حس(حياتهم و يلتزمون بحقوقهم وواجباتهم في ظل التعاون و الشعور بالعدالة و التضامن 
  .)نظريته التضامن االجتماعي

و تلتزم بها ، األفراد و ضبطه هي المنظم الوحيد لسلوك " دوغي " و القاعدة القانونية عند 
  .الدولة داخل إطار البناء السياسي للمجتمع
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فالدولة تتصرف داخليا في إطار ما يخوله لها القانون من حقوق و ما عليها من واجبات 
إنما تخضع بصدد تسير أمورها الداخلية طبقا لنصوص ، إذ أن الدولة كمؤسسة عليا ، دستورية 
  .       كافة الحقوق أو مطلق الحرية في التصرف إنما هي مقيدة بالقانونفليست للدولة ، الدستور 
 الدولة وسيادتها و أن السلطة ظاهرة اجتماعية يجب شخصية"  Léon Duguit" فقد أنكر 

  .التسليم بها كباقي الظواهر االجتماعية األخرى
إذن فما الذي إن القول بإنكار خاصية السيادة على الدولة هو غير مقبول وليس منطقي  -

 .يميز الدولة عن باقي المنظمات و التنظيمات؟ فهذه ميزة خاصة بالدولة

فوجدت ، إن الفرد و القانون و الحقوق والحريات نشأة قبل الدولة و الفرد اجتماعي بطبعه -
و ، الدولة بالشكل الحالي نتيجة تطور الذي شهدته المجتمعات البشرية عبر العصور

من الشعب و اإلقليم و السلطة السياسية و لها ميزتين هما الدولة هي كيان مكون 
 .الشخصية القانونية االعتبارية و السيادة

 يشوبها الجدال من الناحية العملية إنماالسيادة من الناحية النظرية ال جدال فيها و  -
  .و على الدولة التأقلم والتكيف لمحافظة على وجودها، )الممارسة الفعلية(

  
 الدولة مجرد جهاز من أن الذي يرفض الشخصية االفتراضية للدولة ويرى G. Scelleوأما 
 يرى أن الفقه خلط بين العناصر المادية R. Bonnardو ، فق يعمل في خدمة الجماعةالمرا

الذمة / األهلية(و العناصر القانونية المجردة لها المتمثلة في ) السلطة/اإلقليم/الشعب(للدولة وهي 
  ).ئميةو الدا/ المالية

 يرون أن الدولة مجموعة من القواعد القانونية اآلمرة 43Hans Kelsen و G. Jezeو كذلك 
  .وانه ال يتوافر لها الشخصية القانونية

و بموجب هذه ،  إلى آليات قابلة للتطبيق 1648فقد ترجمت المبادئ في معاهدة واستفاليا  -
لى وجود اإلقليم و حدود تحترم من الدول االتفاقية تم إنشاء الدولة القومية و التي ترتكز ع

، إضافة إلى وجود شعب يعيش في رقعة جغرافية محدودة و يتمتعون بحق المواطنة ، األخرى 

                                                

43 KELSEN HANS  (1881 – 1973) né à Prague, jurist American d'origine Autrichien qui fut le principal repésentant de 
l'école juridique normativiste. 
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، كما ترتكز الدولة األمة على تقوية الجانب العسكري و هذا لصد أي اعتداء خارجي ضدها 
  .ء مبادئ للقانون الداخلي إضافة إلى هذا فإنها تتمتع بأجهزة إكراه داخل الدولة إلرسا

 هناك مقاربات تحاول تفسير كيفية تأثير السيادة في ظل المتغيرات الدولية الجديدة ومن -
و التي خرجت بخالصة مفادها أن هناك إعادة نظر تنظيم   Badie/Smouts   أبرزها كتابات 

  .فاليالسيادة الدولة تتنافى مع السيادة التقليدية كما جاءت في اتفاقية واست
 فيعبر عن تراجع دور الدولة ببروز تشكيالت و فواعل دولية جديدة مثل M.Klare و أما -

وزد على تفكك الدول داخليا على أسس عرقية و دينية و هو ما ساعد ، المنظمات غير الحكومية
   : و سنذكر بعض المجاالت التي تراجعت فيها سيادة الدولة وهي، على تفكك السيادة

ل االقتصادي إن القرار االقتصادي لم يعد حكرا على الدولة بل هناك فواعل المجا*   
  .اقتصادية دولية ذات وزن كبير في تحديد سيرورة االقتصاد العالمي

عجز الدولة على مراقبة حركة دخول و خروج االستثمارات المباشرة من و إلى حدودها * 
لقرار االقتصادي في النظام السياسي و هذا يؤدي إلى عدم توفر معلومات دقيقة لصناع ا، 

  .للدولة
  .التطور التكنولوجي المتسارع في مجال االختراعات و االكتشافات* 
الحركة السريعة و المكثفة لرؤوس األموال المتداولة بين الشركات الكبرى و الشركات * 

  .الفرعية و الشركات األم
  في االنتشار الواسع لشبكةتراجع في السيطرة على مجال االتصاالت  و المتمثل* 

  .االنترنت
  .عدم إمكانية القدرة على مراقبة عملية الهجرة* 
  

لكن اإلشكال يبقى ، مصطلح السيادة هو وثيق الصلة بالدولة القومية أمر مفروغ منه فان -
 بهذا التقديم و التحليل البسيط بين من،  مطروح من الناحية الممارسة و العملية الواقعية الفعلية

 الن قواعد Michoud/le furكل من الفرنسي ، يضع حدا لسيادة الدولة بحجة القانون الطبيعي 
، القانون الطبيعي هي سابقة على نشأة الدولة و تعتمد على العقل البشري الستلهام الخير والشر

وهناك من يرجعها الى الحقوق  ، ادة الدولة هي قيود أدبية سياسيةو القيود الوردة على سي
وألن الفرد سابق الدولة ومنه الحقوق و ، " أديمار ايسماين" و " توماس هوبز" الفردية منهم 
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الحريات مطلقة وجدة بنشوء ووالدة الفرد و انما نشوء الدولة كان بهدف حماية الحقوق و 
بة تجاوز لحدود السيادة واعتداء الدولة على هذه الحقوق و الحريات هو بمثا، الحريات 
يرى أن القانون من وضع الدولة و ) Ihering Jellinek") 1818-1892"أما و ،والوظيفة
 و هو ما، )تحديد الذاتي للسيادة(هو ملزم للدولة و األفراد وبذلك هي التي تحدد سيادتهاوتتقيد به 

 تحديد قانوني لسيادة الدولة التي تحترم  وهويضمن الطاعة و االستقرار و بدونه تسود الفوضى
  . تخضع لهالقانون و
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  : السيــــادةالمتغيرات القيمية و البنيوية المؤثرة في مفهوم :نيالفصل الثا
  

 و المقصود بالمتغير هو عدم إن هذا الفصل مخصص للمتغيرات القيمية و البنيوية     
غير ثابت و عليه تم إبراز متغيرين في هذه الدراسة االستقرار على حالة واحدة بل متحول و 

حيث أن الدولة و التي تتمتع بهذه الخاصية منفردة على ، و مجاله ، مفهوم السيادة في حركيته 
و هي في مجال وظروف محاطة بالدولة في تعامالتها وتصرفاتها الدولية مع ، الساحة الدولية 

كن إبراز متغيرين أساسيين هما المتغير البنيوي أو فيم، الفواعل األخرى في المجال الدولي 
 به هو بنية النظام أو النسق حيث أن العالم الحالي خاصة بعد الحرب دالهيكلي و المقصو

العالمية الثانية كانت هناك صياغة جديدة لنظام الدولي و الموجة الثانية بعد نهاية الحرب الباردة 
وحيث لم يكتمل مالمح النظام الدولي ،)األحادية القطبية(ة و انفراد الواليات المتحدة األمريكي

الجديد فهناك من يرى تحول نحو تعدد األقطاب وليس األحادية القطبية و لكن المهم في هذا 
اإلطار الحديث عن النسق الدولي ومتغير البنيوي ببروز فواعل في المجال الدولي تتعامل و 

الفواعل هي منظمات سواء كانت دولية كاألمم المتحدة تتصرف في محيط الدولة القومية و هذه 
أو منظمات متخصصة أو منظمات حكومية أو منظمات غير حكومية و الشركات المتعددة 

الجنسيات و الشركات عابرة للقوميات فكل هذا التغير والتحول الدولي لم تبقى الدولة القومية في 
ل و حتى تصادم بين الدولة القومية مع األطر معزل عن عملية التأثير والتأثر في مجال متفاع

الجديدة وذلك لتصادم أو تقاطع المصالح أو محاوالت التدخل كل في شؤون اآلخر أو 
ألن الدولة بخاصيتها وميزتها السيادية ال تقبل ، االختصاصات أو االستحواذ على مجال األخر 

ت وليس دائما حاصل ولكن هناك منافس على الساحة الدولية و بذلك تدخل في صراعات وخالفا
جانب من التعامل مع المنظمات فان الحاالت ليس صدام وصراع ونزاع بل هناك نواحي من 
التعاون و التعامل في أطر االحترام و عدم المساس بمصلحة الغير و أما فيما يخص المتغير 

 الدور التكنولوجي و القيمي أو النوعي وفي هذا المتغير نتكلم على سبيل المثال ال الحصر حول
حيث السيادة ، التقنيات االتصاالت و العولمة وتأثير هذه العوامل أو الظواهر في السيادة الوطنية 

أصبحت في ظل الظواهر الجديدة في العالقات الدولية محاصرة ومجال حركيتها محدود لما 
القومية النتشار الواسع ترتب من منافسة قوية للدولة في محيطها و حتى تغلغل و اختراق الدولة 

و على الدولة التأقلم والتكيف للمحافظة على ، و المتسارع للظواهر التي تشكل تحدي هام 
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وجودها و بقائها و محاولة إيجاد أطر و آليات التعاون و التكامل للمواجهة التحديات المشتركة 
  .    في الساحة الدولية

    
   : المتغيــر بنيـوي هيكلـي:أوال

  
لمتتبع األوضاع والبنية الدولية واإلقليمية خاصة بعد اندثار حائط برلين وزوال الثنائية إن ا

  ).األحادية القطبية(القطبية و بروز بوادر النظام الدولي الجديد بقيادة الواليات المتحدة األمريكية 
بفرض زعامتها هناك تغير بنيوي و قيمي في الساحة الدولية بانفراد الواليات المتحدة األمريكية 

إال أن ما ، و اليابان والصين) االتحاد األوروبي(رغم اضطالع دول أخرى لريادة كأوربا موحدة
 كانت أو حيث أصبح العالم يعيش تحديات وتهديدات جديدة لم يألفها ،ةفرضته األحداث المتسارع

 العولمة و و لكن ليس بهذا الكم و الكيف و يمكن إجمالها على سبيل المثال ال الحصر وهي
ة عابرالمنظمات الدولية الحكومية و المنظمات غير حكومية و الشركات المتعددة الجنسيات و 

افلونزا /فقدان المناعة(للقارات و ثورة المعلومات و المواصالت والتقنيات و األوبئة واألمراض 
ولة تعددت وتنوعت فان الد، )أخطار التقلبات المناخية/االنحباس الحراري/تلوث(و البيئة) الطيور

 و خاصة l'état   nationمشاغلها و تشابكت و تداخلت التهديدات التي زعزعت الدولة القومية 
  .وهشاشة الدولة القومية، تغلغل، اختراق،  انتشار، تدخلمفهوم السيادة الوطنية بما تواجهه من

  
   :)لظاهرة التدخ ( الحكومية و غير الحكومية والمنظماتالمنظمات الدولية/1
  

  .إن تعدد وتنوع الفواعل في العالقات الدولية لم تعد الدولة القومية هي الفاعل الواحد والوحيد
حيث تتفق عدد ، فالمنظمة الدولية هي كل هيئة دائمة تتمتع باإلرادة الذاتية و الشخصية القانونية

 44 غير حكوميةأما المنظماتو،يلة من وسائل التعاون في مجال مامن الدول على إنشائها كوس
و يتحدد مهامها في عمل معين في إطار ، هي هيئة ينظمها مواطنون على أساس دولي أو محلي

و هي تعمل كآليات ، و هي تضطلع بوظائف إنسانية و ترصد السياسات، اهتمامات مشتركة
                                                
44 Organisations non gouvernementales [ONG], organismes ayant vocation à intervenir dans le champ international mais 
dont les membres ne sont pas des États. 
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في مجال حقوق اإلنسان مثال ويمكن ذكر بعض المنظمات غير الحكومية كمنظمة ، إنذار مبكر
 ولها ، عددي هذه المنظمات في تزايدن إو،  والصليب األحمر،الهالل األحمر ، و الدوليةالعف

حيث ، التدخل في شؤؤنها الداخليةأشكال دور مؤثر في الدول وهي ما تعتبره الدول كشكل من 
تتهم الدولة هذه المنظمات باالنحياز إلى دول التي تتخذ دوال أخرى مقرا لها و أنها تخدم مصالح 

  .دول التي تمولها وغالبا إن لم نقل في كل الحاالت تتضايق الدول من هذه المنظماتال
و بإبراز دور و الممارسات هذه المنظمات سواء كانت منظمات دولية أو حكومية أو غير 

حكومية و ظاهرة التدخل التي تمس بالسيادة الوطنية من خالل أمثلة و بطريقة تحليلية ألوضاع 
  .  مباشرة في كيانها وسيادتها الوطنية و الهدف الذي وجدت من أجله الدولةالتي تمس الدولة

أجل هدف محدد هو ضمان  كانت الدول تسعى من  تطور النظام الدولي مراحلخاللو من 
ب اكتساوالذي قام على أساس ، و الحفاظ بدوره على األمن و السلم الوليين  سيادة الدولة،

 وجاءت أحداث التسعينيات لتغير ،دة بجانبيها الداخلي والخارجيالدولة أهليتها من خالل السيا
النظام الدولي، بعد اتساع مدى التدخل وأسبابه خالل هذا العقد الذي شهد في النصف األول منه 

وسالفيا السابقة ورواندا غيتي ويووأزمات حادة في العراق والصومال وهاأحداث ومواقف 
لتي حدثت في النصف األول فقد ارتبطت بعدد من القرارات وليبيريا، وأما األحداث األخرى ا

م، ثم كوسوفو وتيمور الشرقية 1996م والسودان 1999 -1996ضد أفغانستان 
 وتعتبر قرارات األمم المتحدة في تلك الفترة نقطة تحول  ، والبوسنة والهرسك1999في

 وعكس االستخدام الجديد ،دوليينأسياسية بالنسبة لمفهوم السيادة وكيفية إدارة األمن والسالم ال
لصالحيات مجلس األمن الموجودة في الباب السابع للميثاق بدء مرحلة جديدة من الجهود لحماية 

 . ل والمجتمع الدوليوالد

وبإعادة تعريف مفهوم التهديد للسالم واألمن الدوليين، وباعتبار أن الدول هي التي تكون 
ياغة المبدأ الحاكم الذي يحمي الدول والنظام الدولي الذي المجتمع الدولي، أعاد مجلس األمن ص

يعتمدون عليه، فالمبدأ القديم والمؤسس على مفهوم السيادة كان حماية الدولة ضد التدخل في 
شئونها الداخلية والحفاظ على النظام واالستقرار باتخاذ إجراءات لوقف العدوان الخارجي 

  . المسلح ضد الدول
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 وتغيرت االحتياجات وأصبح التحدي الذي يواجه السالم واألمن هو حماية اآلن تغير الحال،
النظام الدولي الذي تعتمد عليه الدول من الفوضى وعدم االستقرار نتيجة ما قد يحدث من 

 األولوية هي منع االضطرابات الداخلية في  و داخل بعض الدول األخرى،اضطراباتأحداث و
  . الجسد الدولي فتؤثر على غالبية الدول التي تعتمد عليهاالدول من أن تنتقل عدواها إلى 

 Community of" بمجتمع الدول"وقد تحول المجتمع الدولي عما كان يعرف في الماضي 
nations ليصير مجتمعا دوليا بالمعنى الدقيق international Community وهو ما ترتب ،

اإليرادات الوحدات السياسية (لمجموع الحسابي عليه أن إرادة هذا المجتمع لم تعد تتمثل فقط في ا
 هذا  صاغ وقد ،وإنما أصبحت له فوق ذلك وفي حدود معينة إرادة ذاتية مستقلة) المكونة له

بهذا المعني المشار إليه ومعبرا عنه -القول أن إرادة المجتمع الدولي بالتصور بعض الباحثين 
 كما  ،نطاق العالقات الدولية المعاصرة أصبحت مصدرا من مصادر االلتزام في -بصور شتي

برمتها قد أصبحت " البشرية"هذا التطور أيضا لفريق ثان من الباحثين الحديث في أن صاغ 
 كما أضحى لهذا المجتمع الدولي من  ،شخصا قانونيا دوليا أو على األقل بسبيلها ألن تكون كذلك

موعة من القواعد القانونية اآلمرة التي  إلى مجكزجهة ثالثة نظامه العام الخاص به، والذي يرت
  . يحتج بها في مواجهة الكافة وال يجوز قانونا وكمبدأ عام االتفاق على مخالفتها

ه تقليص دور وقد سارت التطورات العديدة التي شهدها النظام الدولي في عقوده األخيرة في اتجا
  ، العالقات الدولية المتبادلة أهمية خاصة للعمل الجماعي في نطاقالسيادة الوطنية وإعطاء

وبرغم أن حق الدولة في العمل بقوانينها وحقها في أن تكون في مأمن من التدخل الخارجي لم 
يسلب تماما، فإن القداسة التي أحاطت بها كمظاهر أساسية لسيادة الدولة لم تعد كما كانت من 

 ليس كحقيقة واقعة ولكن من قبل، وأصبح لممارسة الحقوق شروط من منظور المساءلة الدولية
  . ناحية المبدأ على األقل، لقد تم تدويل السيادة

 فالقاعدة األساسية التي يقوم عليها  ،واشتملت عملية تدويل السيادة على توسيع ألبعادها الخارجية
دت إلى المجتمع الدولي وهي االعتراف المتبادل بين دول لها سيادة اتسعت بصورة معينة أ

وضع شروط لممارسة الدولة حقوق السيادة، أهمها أال يتسبب من جراء تلك الحقوق إحداث 
مارس مجلس حيث  وفي كثير من الحاالت التي حدث فيها ذلك،  ،اضطراب في النظام العالمي

 وأكد اإلجراء العسكري الذي  ،األمن السلطات المخولة له متجاوزا الحقوق التقليدية للسيادة
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ه حلف الناتو تجاه كوسوفو، الواقع الجديد بأنه قد أصبح ممكنا أن تقوم دولة ما بهذا العمل اتخذ
  . عندما ال تقوم األمم المتحدة ومجلس األمن باتخاذ اإلجراءات الكافية

ويعتبر وضع كوسوفو وتيمور الشرقية تحت السلطة الكاملة إلدارة دولية انتقالية بتكليف من 
بر العالمات وضوحا على وجود صورة للسيادة الدولية؛ لذلك فإن شرط األمم المتحدة من أك

االعتراف بسلطة الدولة العليا لم يعد يرجع فقط إلى الشعب، ولكن إلى حقيقة أن الدولة ليست 
  . عنصرا للفوضى واالضطراب في المجتمع الدولي

الشديد في ممارسة حقوق  مفهوم تدويل السيادة وجود نظام لمساءلة الدول في حالة تعسفها يويعن
 وقد تأكد هذا الشرط الجديد لسيادة الدولة عندما صرح السكرتير العام لألمم المتحدة ،السيادة

  .  أنه لم يعد هناك حصانة للسيادة "نانعكوفي "
 في المشروع الذي طرحه على الجمعية العامة في  "نانعكوفي " ومن جهة أخرى نجد أن 

يادة لم تعد خاصة بالدولة القومية التي تعتبر أساس العالقات الدولية يعتبر أن الس) 54(دورتها 
المعاصرة ولكن تتعلق باألفراد أنفسهم، وهي تعني الحريات األساسية لكل فرد والمحفوظة من 
قبل ميثاق األمم المتحدة، وبالتالي فهو يدعو إلى حماية الوجود اإلنساني لألفراد وليس حماية 

 قد أزال العقبات أمام المنظمات الدولية لكي  "نانكوفي ع" بهذا الطريق يكون  و،الذين ينتهكونها
  . تباشر أعمالها في مشروع التدخل لوقف انتهاكات حقوق اإلنسان دون تفويض من األمم المتحدة
ومفهوم السيادة بهذا الشكل ال يمكن أن يستقر ويستقيم، فليس هناك ما يبرر ألي دولة، حتى لو 

أن ) المتحدث الرسمي باسم حقوق اإلنسان(ة العظمى كالواليات المتحدة األمريكية كانت الدول
تدعي الحق في تغيير أي نظام سياسي في أي دولة أخرى، بل ليس لألمم المتحدة نفسها مثل 

هذا الحق، ذلك أن القبول بهذا العمل ال يعني الحلول نفسها في تقرير مصيره والتحكم 
 يهدد أكثر من ذلك القاعدة الرئيسية التي يقوم عليها النظام العالمي بمصالحه الخاصة، ولكنه

 وال يغير من هذا كون النظام المستهدف نظاما  ،حتى اآلن وهي سيادة الدولة وحريتها
  . استبداديا قائما على القوة المحضة وناكرا لجميع الحقوق المعرفية والسياسية لمواطنيه

 تكتل أو تحالف دولي مهما كان نوعه ومسوغات تشكيله لكن رفض التسليم ألي دولة وألي
بالتدخل باسم المجموعة الدولية أو باسم مصالحه الخاصة لتغيير نظام سياسي استبدادي وظالم 

 ال يعني في الوقت نفسه وينبغي أال يعني القبول باستمرار مثل هذا النظام وال يقلل ،في بلد ما
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ء عليه، فمثل هذا السلوك ال يمكن أن يعني شيئا آخر سوى من المسئولية الدولية في عدم القضا
  . بأكملهاانعدام المسئولية الجماعية على مستوى المجموعة الدولية 

بذريعة وبالتالي فال يوجد شيء يمكن أن يبرر اليوم استمرار نظم تجرد شعوبها من حقوقها 
 لالحتالل ويجرد من حقوقه ، كما أنه ال شيء يمكن أن يبرر ترك شعب يخضعالسيادة القومية 

وموارده ومستقبله معا كما هو الحال في فلسطين وفي العديد من المناطق األخرى، وأخيرا ما 
بذريعة األمن أو الحرب ضد اإلرهاب، ففي ) في القرن الحادي والعشرين(حدث بالعراق 

يستقر إال إذا رافقه  إذن فال يمكن لمبدأ السيادة أن ، مأزق الحالتين تقع المجموعة الدولية في
مفهوم التضامن اإلنساني الذي يحدد شروط استخدامه بحيث ال يتحول إلى أداة إلخضاع شعوب 

خدمة أهداف خاصة، سواء أكان ذلك بالقوة أم بالتحالف والتآمر مع قوى خارجية، ووجماعات 
 ا حقوقهاسلبت منهوهو حق يرتب على جميع الدول مشتركة واجب السعي إلنقاذ الشعوب التي 

  . األساسية ، سواء أكان ذلك من قوى داخلية أو خارجية ال فرق
 بدال من العمل على تطوير آليات في هذا االتجاه على مستوى المجموعة الدولية، نجحت لكنو

بعض األطراف في بداية التسعينيات من القرن الماضي في الحصول على تصويت المنظمة 
 مفهوم التضامن الالزم بعادكان من نتيجته إ" اإلنسانيلتدخل حق ا"الدولية على حق سمي 

والواجب على المجموعة الدولية تجاه الشعوب المستضعفة، لصالح إضفاء المشروعية الدولية 
على تدخل دول المجموعة األطلسية في المناطق والمواقع التي تجد أن لها مصلحة قومية أو 

طلبه هذه المصالح ال ضمان حقوق الشعوب وال إقليمية واضحة في التدخل فيها، وبحسب ما تت
  . حريتها وسيادتها

  
 : و العابرة لقوميات45الشركات العالمية الكبرى المتعددة الجنسيات/2
  

إن تزايد عدد الشركات العالمية و العابرة للحدود الدولة القومية أصبح ظاهرة تميز العالم 
  .فهي تمتاز بالسرعة و االنتشار، ائية القطبيةالمعاصر بعد الحرب العالمية الثانية و زوال الثن

                                                
  45 Multinational : qualifie certaine société, définition difficile d'une situation complexe et en évolution ou toutes les 

conditions sont rarement réunies. Deux critères paraissant essentielles : 1) la multi localisation des moyens de 
production. 2) l'unité de stratège, ceci implique le plus souvent le rattachement au pays dominant qui l'inspire. Madeleine 

.  276P, 1994,  éditione6, édition Dalloz: France , "Lexique des Sciences Sociales", Grawitz 



 72 

و تدار ، الشركات المتعددة الجنسيات وهي شركات تنتشر أعمالها في أكثر من دولة في آن واحد
أم وغيرها .بي.أي/كوكاكوال/وقد أسهمت في نمو التجارة العالمية كشركة شال، من الدولة األم
  .من الشركات

يز عن نظيرتها بأنها تدير شؤونها بما يتناسب وطبيعة السوق  وهي تتم:شركات العابرة لقوميات
ومع العلم أن هذه ، وهي ذات فروع عديدة في دول كثيرة، المحلي الذي تستقر لعمل فيه

نها في المبادالت أالشركات ليست جديدة في الساحة الدولية لكن الجديد في تعاظم دورها و ش
تنافس فهي ة واالحتكار السلع و التحكم في البورصة الدولية و حتى في تسيير التدفقات المالي

  .الدولة القومية في داخل حدودها اإلقليمية وهي بذلك قوضت دور الدولة في التجارة الخارجية
حداثة ظاهرة العولمة فقد واكبت ، و إن ظاهرة الشركات المتعددة الجنسيات ليست حديثة 

و إن السمة المركزية لهذه ، الصناعي و المالي مراحل تطور الرأسمالية في شكليها التجاري و 
و مع ازدياد حجمها و انتشارها عما ، و تطورها هي االحتكارية ، الشركات طيلة المراحل 

  .كانت عليه سائدة في المراحل األولى
فاحتكارات الشركات الكبرى كانت تركز معظم نشاطها داخل إطار اإلمبراطوريات االستعمارية 

 شعار الوطنية و تبذل كل جهد في نمو االقتصاد القومي في الدولة االستعمارية حيث كانت ترفع
و تحاول حماية السوق القومية من المنافسة ، و هو ما كان على حساب الدول المستعمرة 

و كان لهذه الشركات فروع في داخل أراضي اإلمبراطورية و أحيانا خارج مجالها ، الخارجية 
  .و التجاري في أضيق الحدودو بعض النشاط المالي أ

هذه االحتكارات مرتبطة بصناعة محددة تشكل نشاطها األساسي بغض النظر عن المنتجات 
  .TRUST(46-تروست(الثانوية و هو ما كان يسمى عند االقتصاديين نمو االحتكارات 

   1:أنظر الجدول التالي
  
 

التي تتواجد بها عدد الدول الشركة       الدولة األم 
Nike,Inc. 160 الواليات المتحدة األمريكية 
Benetton Group S.P.A 120 إيطاليا 

                                                
46 TRUST (terme économique) : fusion ou entente de sociétés dans le but de limiter la concurrence et de prendre le 
contrôle du marché. Deuxième définition TRUST = entreprise ou groupe d'entreprises qui exercent leur toute-puissance 
dans un secteur économique particulier.   
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Levi Strauss & Co. 110 األمريكية الواليات المتحدة  
Billabong International Ltd. 100 أستراليا 
Polo Ralph Lauren Corporation 100 األمريكية المتحدة الواليات  
Valentino Fashion Group S.P.A 100 إيطاليا 
PUMA  AG Rudolf Dassler Sport 80 ألمانيا 
Giorgio Armani S.P.A 35 إيطاليا 
 

 مبيعات
2005 

 الدخل
 الصافي

 الشركات العمالة
 التابعة

 اسم الشركة

 عدد مليون دوالر

 الدولة األم

adidas AG 7858.6 462.4 15935 2 ألمانيا 
Benetton Group S.P.A 2230.2 113.7 7978 1 إيطاليا 
Billabong International Ltd. ** 750.2 106.3 1750 1 استراليا 
Carter's , Inc. 1121.4 47.2 4083 1 المتحدة الواليات 
Columbia Sportwear Company 1155.8 130.7 2712 - المتحدة الواليات 
Delta Galil Industries Ltd. 684.5 36.3 13325 1 إسرائيل 
*G-III Apparel Group Ltd. * 324.1 7.1 510 - المتحدة الواليات 
*Gildan Activewear , Inc.* 773.2 106.2 10193 - كندا 
Giorgio Armani S.P.A* 1771.8 172.2 4600 - إيطاليا 
Hampshire Group, Limited 324.00 12.8 370 1 المتحدة الواليات 
Hartmarx Corporation 600.3 23.6 4100 - المتحدة الواليات 
IT Holding S.P.A 800.6 22.1 1621 1 ايطاليا 
Jones Apparel Group, Inc. 8074.2 274.3 18430 4 المتحدة الواليات 
Kellwood Company** 2062.1 38.4 30000 4 المتحدة الواليات 
Levi Strauss & Co. 4125.2 155.9 9635 1 المتحدة الواليات 
Liz Claiborne, Inc. 4847.8 317.4 15400 3 المتحدة الواليات 
Maidenform Brands, Inc. 382.2 8.9 1320 - المتحدة الواليات 
NIKE, Inc.** 14954.9 1392.0 28000 3 المتحدة الواليات 

2004بيانات الشركة عام  *  . 

2006بیانات الشركة عن عام  **  . 

.ي الواليات المتحدة األمريكيةاالندماج و االستحواذ ف): 2(الجدول   
Tableau2 : Fusion Acquisition aux Etats-Unis47. 
 
 Novembre Valeur  Novembre Valeur 
                                                
47 Patrick Artus, " La Nouvelle économie", Paris: édition la Découverte, 2ème édition, 2002, p15 
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(Mds $) (Mds $) 
1980 1889 44,3 1991 1877 71,2 
1981 2395 82,6 1992 2574 96,7 
1982 2346 53,8 1993 2663 176,4 
1983 2533 73,1 1994 2997 226,7 
1984 2543 122,2 1995 3510 356,0 
1985 3001 179,8 1996 5848 465,0 
1986 3336 173,1 1997 7800 657,1 
1987 2032 163,7 1998 7809 1192,9 
1988 2258 246,9 1999 9278 1425,8 
1989 2366 221,1 2000 11133 1740,0 
1990 2074 108,2 2001 3800 819,0 

Source : Réserve Fédérale. 
الشركات المتعددة الجنسيات أو الشركات عابرة القومية يطلق عليها هذا االسم لعدم ارتكازها 

جنسيتها ،  أي ال تتحدد بالجنسية –على جنسية واحدة أو لكونها ال تعير الجنسية أهمية كبيرة 
 فالتحول الطارئ على الشركات في زمن العولمة هو عدم –الربح أينما كان و بأقل تكلفة 

تها كلية الفضاء القومي و ال تلتزم بصناعة واحدة محددة وال حبيسة قاعدة وطنية توجه خدم
       :بل حددت لنفسها إطارا جديدا يتعدى كل هذا ، مسارها الدولة أو السياسة االقتصادية للدولة 

الشركات المتعددة الجنسيات تنشر نشاطها في دوال عديدة محاولة االستفادة من أي ميزة  )1
 و هو ما تقوم به شركات كبرى في تحويل –ي دولة دون أفضلية لبلد المقر القانوني في أ

 كما تقوم –مصانعها من دولة إلى دول أخرى من أوروبا إلى جنوب شرق آسيا خاصة الصين 
وكما تحصل على تمويل ، بانتقاء اإلطارات على أساس الكفاءات و األداء ال تهمها الجنسية 

و تقوم ببيع ، أو شركة مساهمة ، د إليه نشاطها قد تكون فروع الشركة محلي من كل بلد يمت
فقد حقق االستثمار ، أسهمها للمواطنين و تقترض من بنوكها أو من الجمهور في شكل سندات 

حيث تسيطر المؤسسات المتعددة ، األجنبي المباشر نموا في النصف الثاني من الثمانيات 
 90ثلث الواليات المتحدة األمريكية و أوروبا و اليابان حوالي الجنسيات ذات الموطن األم في م

  % 80و حوالي ،  شركة صناعية عالمية تتركز في هذه المناطق الثالثة 500  من أكبر %
من هذه االستثمارات بلغ حجم االستثمارات المملوكة لهذه المؤسسات حوالي اثنان تريليون دوالر 

)Trillion = Milliard de Milliards ( 1979و هو ما يماثل خمسة أضعاف قيمتها في عام ،
و في الثمانيات عزز االستثمارات تحالفات إستراتيجية بين و عبر المؤسسات الكبرى أو ما 
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) (International Coopérative Arrangementsأسماه الخبراء الترتيبات الدولية للشركات 
، زايدة للبحث و اختراق األسواق بكفاءة أكبر لضمان تدفق التكنولوجيا و توزيع النفقات المت

 و الخاصة بمؤتمر األمم المتحدة للتجارة و التنمية 2004فحسب تقرير إحصائيات 
)UNCTAD ( حيث بلغ عدد الشركات األم المرتكزة أساسا في أوروبا و الواليات المتحدة

ية المنتشرة عبر أنحاء في المقابل بلغ عدد الشركات الفرع،  شركة 61000األمريكية  حوالي 
     وقد تراجعت التدفقات االستثمار األجنبي المباشر في أوائل 48 شركة900000العالم 

التسعينيات و ذلك النهيار المعسكر الشرقي و عدم اتضاح الرؤية فيما يخص التوجه هذه الدول 
 Billion = mille( بليون195 لتصل إلى 1993ثم أخذت في الزيادة مرة أخرى منذ ، 

milliards ( بعد استقرار األوضاع و اتضاح التوجهات دول المعسكر الشرقي ، دوالر أمريكي
فانتقلت ، و كانت الصين ثاني أكبر مستقبل لالستثمارات بعد الواليات المتحدة األمريكية ، 

مرتفعة التجارة في السلع المصنعة من العمالة الكثيفة و التكنولوجيا المنخفضة إلى التكنولوجيا ال
 .على حساب كثافة العمالة لتعكس مزيدا من التخصص للشركات

 : 2000-1996 يبين تدفق الرؤوس األموال لفترة الممتدة 3 الجدول التالي
 Tableau (3) : Flux de Capitaux Moyens sur la période 1996-2000 (Mlds 
$)49. 
 
 Investissement 

direct net 
Investissement 
Portefeuille net 

Capitaux à court 
terme nets 

Etats-Unis +82 +210 -108 
Japon -31 -6 +6 
Zone Euro -110 -118 +155 
Pays émergents 
d'Asie 

+14 -15 -14 

Europe Centrale +9 +3 +2 
Chine +36 0 - 41 
Amérique Latine +37 +12 -1 
+:hausse; -: baisse; = pas de changement. 
Définitions: 
Net : solde des entrées et des sorties de capitaux. 
                                                

  48  Conférence des nations unies sur le commerce et le développement (UNCTAD), Rapport sur L'Investissement dans 
le Monde 2004-vue d'ensemble-, Genève: Publication des Nation Unies, 2004, p 5. 
49 OPCIT, P93. 
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Investissement direct : investissement d'entreprises (investissements 
productifs, prises de contrôle). 
Investissement en portefeuille : achats de titres (actions obligations). 
Capitaux à court terme : surtout dépôts et crédits bancaires. 

عدم اهتمام الشركات المتعددة الجنسيات بسلعة واحدة و تتسم بتعدد األنشطة التي تشتغل  )2
 مثال شركة تقوم بإنتاج سيارات و آالت كهر –فيها دون أي ربط فني بين المنتجات المختلفة 

قتصادي محض و هو تعويض الخسارة  و الفائدة من تنوع النشاط هو اعتبار ا– ةومنزلي
و المهم هو أن ينمو الربح سنويا ، المحتملة في نشاط معين بأرباح تتحقق في أنشطة أخرى 

و يصل األمر إلى أن مجموعة مالية تفصل فصال كامال بين ، بانتظام رغم كل التقلبات األسواق 
 . الشركات تحمل اسم شركة األم مضافا إليها مجال نشاط خاص

 
شركات المتعددة الجنسيات تعتمد على التقدم العلمي و التكنولوجي فهو العمود الفقري ال )3

لها في عمليات البحث و التطور و المعرفة هي العامل المتحكم في امتالك األسواق و التنافسية 
 .العالمية

ريف إن الشركات المتعددة الجنسيات لم تعد تخضع لرقابة البنوك المركزية أو لسياسات المصا
فقد خلقت لنفسها وحدات نقدية بمساعدة المؤسسات المالية التي تمنحها إمكانية دمج ، الوطنية

  .شركات أخرى معها عن طريق البورصة
ولم تتمكن الشركات ، أصبحت الشركات المتعددة الجنسيات الفاعل المركزي في العولمة 

شر أو التحالفات البينية و ال عبر المتعددة الجنسيات  من تحقيق ذاك عبر حجم االستثمار المبا
تفكيكها للعملية اإلنتاجية و إعادة تركيبها و فق أسس جديدة فحسب و لكن أيضا من خالل 

سيطرتها على مجاالت اإلعالن و اإلعالم و االتصاالت و تمكنها من تجاوز قواعد الدولة و 
  .ية و المالية و التقنيةقوانينها و كذا توظيفها للمؤسسات الدولية ذات الطبيعة االقتصاد

إن العامل الوطني ال يزال أحد المستويات التناسق المهمة إال أنه لم يعد المستوى االستراتيجي 
المركزي حيث أن القرارات الكبرى في تخصيص الموارد التكنولوجية و االقتصادية أصبحت 

نوي مهمش حيث من صالحيات الشركات العالمية الكبرى و انحصر دور الدولة إلى دور ثا
أصبحت التابعة ال المسيرة و أصبحت الشركات المركز في تحديد االقتصاد العالمي دون التزام 

و لكن هذا ال يمنع من تحالفها مع دولها األصل لمرجعيتها الوطنية ، بقوانين و ضوابط الدولة 
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 و قوة وان تعاظم،  التطلعات أو فتح أسواق - تجاري-أو توظيفها في سن قوانين تساير
الشركات المتعددة الجنسيات تحتاج بالضرورة لتواجد الدولة إلى جانبها خاصة في مساعدة 

لخوض صراع البقاء على  ، سياسيا ، دبلوماسيا ، تجاريا ، الدولة لشركات سواء قانونيا 
و على هذا األساس تضمن الدولة لهذه  الشركات  أن تبقى على ، مستوى األسواق العالمية 

فالدولة تتطلع لدور اجتماعي محض ، من القدرة التنافسية عالية في السوق العالمي مستوى 
  .متنازلة عن الدور االقتصادي االجتماعي للشركات

وإذن طبيعة التحالف الجديد بين الدولة و الشركات من جانبين هو أن الشركات تحتاج إلى الدولة 
 استمرارية شرعيتها و مستقبلها كتشكيالت و الدول تحتاج للشركات لتحقيق، لمواجهة العولمة 

و إن نجاح الشركات سيدعم الدولة ومن دون شك في وظيفة الرخاء ، سياسية و اجتماعية 
  .االقتصادي و االجتماعي للمجتمع و هذا كله ينصب في صالح الدولة و في  تقويتها

تصاد العالمي و  أصبحت الدولة فاعال مباشرا في السباق التكنولوجي و الصناعي و االق
  .أصبحت تتصرف كأنها شركة ضمن باقي الشركات

ودفاع الدولة عن الشركات هدفه تقليص االستقالل التكنولوجي و االقتصادي للدول األخرى على 
المدى البعيد عبر تشجيع التحكم و المراقبة الواسعة على موارد المتوفرة للدول األخرى لصالح 

فقد تحول دور الدولة من ، امة و ضمان لسيادة و االستقالل شركاتها وهو ضمان المصلحة الع
فاعل محايد غير مهتم بالمصالح الخاصة و مدافع عن السيادة و االستقالل الوطني إلى فاعل 
اقتصادي إلى جنب الشركات المتعددة الجنسيات في اختراق دوال أخرى حالت الوصول إليه 

  . ت السياسيةأو االعتبارا، الدولة عبر إيديولوجياتها 
فالدولة كانت وال تزال المرجعية األساسية لنشاط الشركات و إن نجاح هذه الشركات من نجاح 

، سياسية ، دبلوماسية ، الدولة و ربما لسياساتها الخارجية سواء كانت هذه السياسات تجارية 
ددة الجنسيات ومنه يمكن بنظرة أخرى أن نرى كيف أن الدولة القومية و الشركات المتع، ثقافية

ليس دائما عالقة متوترة أو متناقضة بل هناك نقاط التقاء بين الدولة و الشركات المتعددة 
الجنسيات خاصة في المصلحة المشتركة فانه ليس عداوة دائمة وليست صداقة دائمة بل هي في 

  . آخر األمر مصلحة دائمة
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  : المتغيــر قيـمـي نـوعـي:ايثان
  
   :وجي و التقنيات الحديثةالدور التكنول/1
  

 إن التطور الكمي والكيفي التكنولوجي و التقني في العالم بوتيرة المتسرعة فاق كل التوقعات 
وهذه الثورة هي مزج ، إنها قفزة نوعية حيث وفرت الجهد في نقل المعلومات بصورة سريعة

  :هيثالث ثورات 
  فيتاج المعرفي و الفكريالثورة المعلومات المتمثلة في الكم الهائل من اإلن -1

  .وخاصة الكمبيوتر، مجاالت عديدة و متنوعة
 .الثورة وسائل االتصال وهي جملة من الوسائل االتصاالت الحديثة -2
ثورة الحسابات االلكترونية و هي تحتوي جملة من اإلنتاج في إدارة نظم الشبكات  -3

 .المعلومات
لقومية حيث أصبحت هشة من جراء  ثقيل على الدولة ا عبء جملة ما أوردناه يشكلإن و

فلم يعد معني لهذه الحدود من جراء االختراق والتغلغل ، االختراق الحدود اإلقليمية للدولة القومية
  .فان هذا التقدم ذا شقين ايجابي وسلبي بالنسبة لدولة، باالنتشار الالمتناهي للوسائل الحديثة

: ثالث فئاتفي، فأن دول العالم تقع "جيفرى ساكس"طبقا لرأى   

.الذين يبتكرون التكنولوجيا) 1   

  .الذين يستخدمون التكنولوجيا) 2

  .التكنولوجيالمستبعدون من مجال ) 3

من سكان األرض والمستخدمين % 15 حوالي، أن المبتكرين يشملون "  ساكس" يقول
، أما بقية سكان األرض فليس لهم عالقة األرضيشملون أكثر من نصف سكان 

.، فال هم يبتكرونها وال هم حتى يستخدمونهااإلطالقعلى  جيابالتكنولو  
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، يبين النفقات الواليات المتحدة األمريكية التي تخصصها في تطوير البحوث) 4(هذا الجدول رقم
نفقات الحكومة و :و هذه النفقات على نوعين ، 1998 إلى غاية 1987و الجدول يبين من فترة 

 الموضحة في الجدول أن نصيب الشركات من دخلها يفوق نفقات الشركات ونالحظ باألرقام
. بشكل كبير ما تخصصه الحكومة الواليات األمريكية من الدخل القومي الصافي  

.يبين النفقات المخصصة تطوير البحوث في الواليات المتحدة األمريكية): 4(الجدول   
Tableau (4) Dépenses de Recherche-développement (R&D) aux Etats-
Unis:50 

Date Ratio: 
R & D 

Entreprises/ PIB 
 

Ratio: 
R & D 

Gouvt/ PIB 
 

Ratio: 
R & D 

Total/ PIB 
 

1987 1,36 0,68 2,04 
1988 1,37 0,62 1,99 
1989 1,51 0,54 2,05 
1990 1,47 0,51 1,98 
1991 1,59 0,46 2,05 
1992 1,57 0,41 1,98 
1993 1,49 0,36 1,85 
1994 1,71 0,90 2,61 
1995 1,80 0,89 2,69 
1996 1,87 0,85 2,72 
1997 1,91 0,82 2,73 
1998 1,94 0,79 2,73 
1999 1,98 0,76 2,74 
2000 2,08 0,75 2,83 

Source : OCDE, Banque AES, OCDE 2001. 
Chiffres révisés à partir de 1994. 
 

يبين براءة االختراعات بالماليين في الواليات المتحدة األمريكية من سنة ) 5(الجدول رقم 
 إلى 1981 في سنة ع براءة اخترا66 فان العدد في تصاعد متزايد من 1999 إلى غاية 1981

 169 و قفز العدد إلى 1996 براءة اختراع في سنة 122والى 1987 براءة اختراع في سنة 90

                                                
50 OPCIT, P 12. 



 80 

 و أن هذا يدل على االهتمام الواسع و تشجيع المتزايد 1999ع في سنة براءة اخترا
.بالتكنولوجيات الحديثة و البحث المتزايد على تقنيات جديدة لمواكبة العصر  

 
).ماليين(الواليات المتحدة األمريكية عدد البراءة االختراع ): 5(الجدول   

Tableau 5 : Etats-Unis : Nombre de Brevets (Milliers) 51: 
  

    
99 1990 66 1981 

107 1991 71 1982 
108 1992 63 1983 
110 1993 62 1984 
114 1994 73 1985 
114 1995 77 1985 
122 1996 77 1986 
124 1997 90 1987 
163 1998 84 1988 
169 1999 103 1989 

  Source : OCDE. 
وص إلى التكنولوجيا اإلعالم و االتصاالت  يبين االستثمارات الموجهة بالخص6و الجدول رقم 

في بلدان هي الواليات المتحدة األمريكية و اليابان و المملكة المتحدة و ألمانيا و فرنسا و ايطاليا 
 فنالحظ بشكل واضح الصدارة الواليات المتحدة 2000 إلى غاية 1985و ذلك عبر فترات من 

لمانيا فان االختالفات في االستثمارات يمكن أن يرجع األمريكية ثم المملكة المتحدة ثم فرنسا ثم أ
إلى عدة أسباب منها سياسية رغم أن أوروبا تعمل بشكل جماعي إال أنها مازالت النجذب 

.رؤوس األموال الالزمة الستثمار في المجال التكنولوجي  
 

.االستثمار في تكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت): 6(الجدول  
 

Tableau (6) : Investissement en Technologies de l'Information et en 
Télécommunication (% de l'Investissement Total)52 :  
 

                                                
51 OPCIT, P12. 
52 Ibid, p44. 
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 Etats-
Unis 

Japon Royaume-uni Allemagne France Italie 

1985 12,1 4,2 10,4 7,1 10,1 5,8 
1990 15,7 5,3 13,3 7,2 8,8 7,7 
1996 19,9 8,1 18,3 10,9 10,9 10,9 
2000 21,5 8,5 18,4 12,1 11,8 11,4 
Source : OCDE. 
 

 يبين االستثمار في المعرفة و التي تتمثل في التربية و غيرها فنالحظ 7و الجدول التالي رقم 
 و الفرق ليس كبير 8,3 على غرار الواليات المتحدة األمريكية ب8,4صدارة المملكة المتحدة ب

.بين الدول األوروبية فيمكن أن نقول انه متقارب جدا  
.  رفةيبين االستثمار في المع): 7(الجدول   

Tableau (7) : Investissement en Connaissances* (% du PIB)53 : 
 
Royaume-Uni 8,4 
Etats-Unis 8,3 
Union européenne 8,0 
Allemagne 7,1 
Japon 6,3 
Italie 6,0 
* R & D, éducation, logiciels. 
Source : OCDE. 
 

الم واالتصال في كل من الواليات المتحدة  يبين االستثمار في التكنولوجيا اإلع8الجدول رقم 
 و 1996و1990األمريكية و ألمانيا و فرنسا في مجاالت هي اإلعالم و االتصاالت في فترة 

.نالحظ صدارة الواليات المتحدة األمريكية في هذه المجاالت  
.يبين االستثمار في التكنولوجيا اإلعالم و االتصال): 8(الجدول  

Tableau (8) : Investissement en Technologie de l'Information et de la 
Communication54 :  
 
 Etats-unis  Allemagne France  

                                                
53 Opcit, p44. 
54 Ibid, p47. 
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Part dans l'investissement productif 
total 
Information 
1990 
1996 
Communication 
1990 
1996 
Croissance réelle 90-96 
Information 
Communication 
Indice de prix 90-96 
Information 
communication 
 

 
 
8,7 
13,4 
 
7,0 
6,5 
 
23,8 
5,1 
 
- 11,5 
- 1,1 

 
 
3,5 
6,1 
 
3,7 
4,8 
 
10,5 
3,4 
 
- 3,2 
- 0,4 

 
 
5,0 
6,0 
 
3,8 
4,9 
 
11,0 
2,1 
 
- 10,2* 
1,2 

Source : OCDE, Bundesbank, Calculs CDC- Marchés. 
* pour les matériels informatiques seuls, la baisse de prix estimée    en 
France est de 14,5 % par an, pour les Etats-Unis de 21% par an, pour 
l'Allemagne de 3 % par an. 
 

 يبين النفقات في التكنولوجيات الجديدة إلعالم و االتصاالت في دول أوروبية 9إن الجدول رقم 
 الجديدة ا األسعار بالدوالر لالنترنت ففي زيلندو، و الواليات المتحدة األمريكية و دوال أخرى 

و أما في الواليات المتحدة ، دوالر أمريكي42فاألسعار االنترنت بالنسبة لعشرين ساعة هي 
دوالر أمريكي و هي األرخص بالنسبة للدول األخرى و أما فيما يخص 33األمريكية تبلغ 

بالمائة من اإلنتاج 7,9حدة األمريكية هي النفقات في التكنولوجيات الجديدة ففي الواليات المت
.  بالمائة8,5و أعلى نسبة هي زيلندا الجيدة بنسبة ،الداخلي الصافي  

.تسعيرة و التكنولوجيات اإلعالم و االتصال، مرونة): 9(الجدول   
 

Tableau (9) : Flexibilité, Coûts et Nouvelle Technologie de l'Information et 
de la Communication (NTIC)55 :  
 
 Dépenses de 

NTIC 
Degré de 

Protection 
Coût d'accès à 

Internet 
                                                
55 Opcit, p56. 
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(% PIB) de l'emploi* (dollars par 20 heurs) 
Nouvelle-zélande 
Suède 
Australie 
Etats-Unis  
Suisse 
Royaume-Uni 
Canada 
Japon 
Pays-Bas 
France 
Allemagne 
Italie 
Espagne 

8,5 
8,3 
8,1 
7,9 
7,8 
7,5 
7,4 
7,4 
7,0 
6,3 
5,5 
4,3 
4,1 

1,0 
2,8 
1,2 
0,2 
n.d 
1,0 
0,6 
2,6 
2,7 
2,8 
3,2 
3,8 
3,5 

42 
39 
38 
33 
73 
55 
28 
83 
53 
58 
67 
66 
86 

* Echelle de 0 à 4. 
Source : OCDE, 2000. 
 
 
 

 لعدد من 1997نسمة في 10000 يبين عدد البراءة االختراع المقدمة لحوالي 10و الجدول رقم 
 بالمقرنة باالتحاد 4,7فقد بلغ في السويد ، الدول األوروبية و الواليات المتحدة األمريكية

. 2,5األوروبي إجماال بحوالي   
 

.1997 في  نسمة10000عدد براءة االختراع المقدمة لحوالي ): 10(الجدول   
Tableau (10) : Nombre de Brevet Déposés pour 10000 Habitants (1997)56. 
 
Suède 
Danemark 
Finlande 
France 
Allemagne 
Italie 

4,7 
2,5 
4,6 
2,2 
5,5 
1,2 

Pays-Bas 
Espagne 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
UE 

1,6 
0,6 
3,1 
4,5 
2,5 

 Source: OCDE. 
. ساعة20ترنت بالدوالر لحوالي تسعيرة االن): 11(الجدول   

                                                
56 Ibid, p112. 
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Tableau (11) : Coût d'Accès à Internet (en Dollars) pour 20 heures57. 
 
Suède 
Nouvelle-zélande 
Australie 
Etats-Unis 
Suisse 
Royaume-Uni 
Japon 
Pays-Bas 
France 
Allemagne 
Italie 
Espagne 

39 
42 
38 
33 
73 
55 
83 
53 
58 
67 
66 
86 

Source : OCDE. 
 

 يبين النفقات المخصصة لتطوير البحوث أي مساهمة الفرد في النفقات ففي 12و الجدول رقم 
 دوالر أمريكي من القدرة الشرائية و بالمقارنة باالتحاد األوروبي الذي يبلغ 876السويد بحوالي 

. دوالر األمريكي للفرد من القدرة الشرائية418حوالي   

).بالدوالر من القدرة الشرائية(  للفرد ةوث التطور بالنسبالنفقات البح): 12(الجدول   
Tableau (12) : dépense de Recherche-développement par habitant (dollars 
de partie de pouvoir d'achat, 1999)58. 
 
Suède 
Danemark 
Finlande 
France 
Allemagne 
Italie 
Japon 

876 
558 
727 
486 
580 
240 
751 

Pays-Bas 
Espagne 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
OCDE 
UE 

531 
162 
428 
896 
502 
418 

Source : OCDE, 2001. 

                                                
57 Opcit, p115. 
58 Ibid, p111. 
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 يبين النفقات المخصصة لتكنولوجيات الحديثة العالم و االتصاالت و يبلغ اكبر 13الجدول رقم 
و اما  بالمائة من االنتاج المحلي الصافي 8,3النفقات للسويد في التكنولوجيات الحديثة بحوالي 

.بالمائة من اجمالي االستثمارات 21النفقات المؤسسات و الشركات يبلغ بحوالي    
  .النفقات في التكنولوجيات اإلعالم و االتصاالت): 13(الجدول 

Tableau (13) : dépense en Nouvelles Technologies de l'Information et de la 
Communication (NTIC)59. 
  
 Dépenses de NTI 

(% PIB) 
Investissement des entreprises 
en NTIC, en % du total de 
l'investissement 

Suède 
Etats-Unis 
Royaume-Uni 
Japon 
Pays-bas 
France 
Allemagne 
Italie 
Espagne 

8,3 
7,9 
7,5 
7,4 
7,0 
6,3 
5,5 
4,3 
4,1 

21,0 
19,9 
18,3 
8,1 
n.d 
10,9 
10,9 
9,6 
8,5 

Source : OCDE, 2000.  
 

و المقصود ، يبين مصدر المصاريف الموجهة لتمويل األبحاث وتطويرها14الجدول رقم 
بالمصدر أو المنشأ التمويالت تأتي من الدولة أو المؤسسات فان أغلب التمويالت تأتي من 

 بالمائة من التمويالت تاتي من الشركات وال تمول الدولة إال 68الشركات فمثال السويد حوالي 
  .  بالمائة25

.مصدر أو منشأ المصاريف األبحاث التطور): 14(الجدول   
 

Tableau (14) : Origine du Financement de la Recherche-développement 
(1997,1998 ou 1999, %)60. 
 
 Entreprises Etats  Entreprises Etat 
                                                
59 Ibidem. 
60 Ibid, p116 
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Suède 
Canada 
Danemark 
Finlande 
France 
Allemagne 
Italie 
Japon 

68 
49 
53 
64 
50 
62 
44 
73 

25 
31 
36 
30 
40 
36 
51 
19 

Corée 
Pays-Bas 
Espagne 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
OCDE 
U.E 

72 
46 
50 
47 
68 
63 
54 
 

23 
39 
39 
31 
28 
31 
37 

 Source : OCDE. 

اكتسب موضوع تكنولوجيا المعلومات أهمية قصوى في عالم ما بعد الحرب البادرة ، وقد 
بالموجة التطورية الثالثة، انطالقا من قدرتها على دفع المجتمعات وصفت الثورة المعلوماتية 

 وال تقتصر المعلومات الحالية ،اإلنسانية إلى حيز متطور قائم على محورية المعرفة والمعلومات
على شق التطور الهائل الذي طرأ على تقانة المعلومات التي يلعب الكمبيوتر الدور الرئيسي 

.طور المصاحب في االتصاالتفيها، بل يقترن بها الت  

 دراسة المعلوماتية، على أساس أن فيمحوريا ي  وقد بات مفهوم رأس المال المعلومات
تكنولوجيا المعلومات ببعديها الرئيسيين شبكات المعلومات واالتصاالت الالسلكية تعد شكال من 

ات واالتصاالت في هذه  ويمكن إعادة األهمية المتزايدة لتكنولوجيا المعلوم ،أشكال رأس المال
المرحلة إلى أسباب عدة، لعل أهمها تحول االقتصاد المحلى نحو العولمة والتدويل، و حاجة 

عملية اتخاذ القرار المتزايدة إلى تنويع مصادر المعلومات، واتجاه المؤسسات نحو تقليل حركة 
.ثقافيااألفراد، وتأثير تكنولوجيا المعلومات على الفرد سياسيا واجتماعياً و  

ــا      ــصال عالميــــ ــات واالتــــ ــا المعلومــــ   :أوال ـ تكنولوجيــــ
ــصال -1 ــات واالتـــــ ــا المعلومـــــ ــشار تكنولوجيـــــ   : انتـــــ

تشير أحدث اإلحصائيات إلى نمو استخدام الهاتف المحمول وعدد مـستخدمي الـشبكة الدوليـة     
 بليون فـرد يمثلـون    6.2 فمن بين    ، أكثر من منطقة جغرافية    فيللمعلومات بمعدالت عالية جدا     

 12كان العالم يستخدم واحد من كل خمسة الهاتف المحمول، وذلك بالمقارنة بفرد واحد من كل س
بليون خط   1.2 ووصل عدد خطوط الهاتف المحمول في العالــم إلى          ،سنواتفرداً منذ ثالث    
  وهو بذلك أكبر مـن خطـوط الهـاتف العـادي           ،1999 مليـون عن سنة     692بزيادة قدرها   
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   لمبليـــــــــون خـــــــــط فـــــــــي العـــــــــا   1.1
% 12، في حين وصلت إلى      % 134 الهاتف المحمول إلى     مستخدميووصلت الزيادة في عدد     

 85 دولة منهـا     125 ويوجد الهاتف المحمول في      ،1999من خطوط الهاتف الرئيسية منذ عام       
 وقد تضاعف عدد مـستخدمي الـشبكة الدوليـة        ،دولة من ذوات الدخل المتوسط أو المنخفض      

خالل الثالث سنوات األخيرة، وذلك بإضـافة مـا         % 119لعالم بنسبة   للمعلومات على مستوى ا   
 ما يمثـل    أي مليون شخص،    600 حوالي مليون مستخدم، وليبلغ العدد اإلجمالي       329يقدر بـ   

 ، وهو ما يزيـد      2002 سكان العالم يستخدمون الشبكة الدولية للمعلومات عام         إجماليمن  % 1
 مليون حاسب آلـي     550 وتشير التقديرات إلى وجود      ،لياعن عدد األفراد الذين يملكون حاسبا آ      

  .في العالم

 بليون 1.8 أما بخصوص التليفزيونات فيوجد ،1999عن عام % 40، ليرتفع بنسبة 2002عام 
 أن واحداً من كل ثالثة أفراد لديه تلفزيون، وذلك بزيادة قدرها أيتليفزيون مستقبل في العالم، 

 منذ ثالث ،%25زاد عدد من لديهم أطباق القطة بنسبة  و،عن ثالث سنوات ماضية % 13
).15( انظر الجدول رقم سابقة،سنوات   

)15(الجدول رقم   
  انتشار استخدام تكنولوجيا المعلومات واالتصال حول العالمفيالزيادة 
  1999 2002 ) 2002 0 1999( الزيادة 

 نسبة مئوية بالمليون بالمليون بالمليون 
  السكان-5,962 -6.192 -229 -4

  مستخدمو الشبكة الدولية للمعلومات276 605 329 119
  الحاسب الشخصي394 550 157 40
  خطوط الهاتف الثابتة906 1.098 192 21

  مشتركو خدمة الهاتف المحمول493 1.155 662 134
  تليفزيون االستقبال1.573 1.775 202 13
)الكابل( تليفزيون خطوط االشتراك 288 359 71 25  
. األطباق الالقطة78 97 19 24  
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Source : Based on data from the International Telecommunication Union, World 
Telecommunication Indicators Database, accessed July 2003. 

: الدول األكثر سكانافي ـ انتشار المعلوماتية 2  

لهند والبرازيل وروسيا تطورا هاما في انتشار شهدت الدول األكثر كثافة سكانية كالصين وا    
 شهدت الصين زيادة هائلة 2002 -1999 خالل الفترة من ففي ،تكنولوجيا االتصال والمعلومات

 زيادة في عدد مستخدمي الشبكة الدولية في الثاني المركز فيفي كافة المؤشرات، حيث جاءت 
وفي خطوط الهاتف الرئيسية ، الشخصيوتر للمعلومات، والمركز الخامس في زيادة أعداد الكمبي

 163 مليون خط ، وأضافت الصين 15 مليون خط، في حين أضافت الهند 106أضافت الصين 
. مليون مشترك55مليون مشترك في الهاتف المحمول في حين أضافت الواليات المتحدة   

ابان وألمانيا أكبر وحققت االقتصاديات المتقدمة واألكثر سكانا، وهي الواليات المتحدة والي
.معدالت للنمو  

  الشبكة الدولية للمعلومات ومستخدمي وشهدت الواليات المتحدة أعلى معدالت زيادة في      
 وتتبعها اليابان كثالث أكبر دولة في عدد مستخدمي الشبكة الدولية ، عدد الحاسبات الشخصيةفي

 في عدد سكان العالم في المركز 12 وتأتي ألمانيا الـ ،للمعلومات ومالكي الحاسب الشخصي
الثالث في معدالت النمو في امتالك الهاتف المحمول، وفى المركز الرابع في عدد مستخدمي 

.الشبكة الدولية للمعلومات في العالم  
أما الدول النامية كثيفة السكان، فشهدت تطورا مهما خالل الثالث سنوات الماضية، فبعد الصين 

 خالل ثالث سنوات ما في مليون خط تليفون رئيسي 14 بتقدمها بإضافة والهند تأتي البرازيل
.  مليون حاسب شخصي7 مليون مشترك في الهاتف المحمول و20، و2002 إلى 1999بين 

انظر (  ماليين خطوط تليفون رئيسية5، وشخصي ماليين حاسب 8وتأتي روسيا بإضافة 
)16الجدول رقم  

)16(جدول رقم   
بالمليون ) 2002-1999( المعلوماتية في سبع دول كثيفة السكان الزيادة في انتشار   

 عدد الشخصي المحمول خطوط الهاتف الرئيسية الحاسب مشتركي الريسيفر نالتليفزيو
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  الدولة2002مستخدمي الشبكة الدولية للمعلومات عدد السكان في 
  الصين1.285 50 10 106 163 40
  الهند1.042 14 3 15 11 10
  الواليات المتحدة188 53 37 6 55 34

  إندونيسيا212 7 0 2 9 2
  البرازيل174 11 7 14 20 4
  باكستان149 1 0 1 1 5
  روسيا147 5 8 5 16 5

Source: Based on data from the International Telecommunication Union, 
World Telecommunication Indicators Database, accessed July 2003. 

ــة   3 ــشار المعلوماتيـــ ــ انتـــ ــيــــ ــةفـــ ــدول الناميـــ   : الـــ
، تم تـصنيف    2002ـ  1999 الفترة   في دولة   200 دراسة لمنتدى االقتصاد العالمي شملت       في

 دولة منها ضمن العالم النامي، وتمكنت هذه الدول من مضاعفة أعداد مستخدمي الـشبكة               180
 مـن أعـداد الكمبيـوتر     دولة61 وقد ضاعفت ، % 44.4الدولية للمعلومات لتصل إلى معدل    

 دولة ضـاعفت مـن   69 األرضية، و  واتف دولة ضاعفت من أعداد خطوط اله      26، و الشخصي
  . دولة ضـاعفت االتـصال عبـر األطبـاق الالقطـة           32 الهاتف المحمول، و   مشتركيأعداد  

 شهدته الصين والهند وروسيا، ففي جنوب أسيا حققـت          الذيهذا باإلضافة إلى النمو المتواصل      
زيادة ملحوظة في أعداد مستخدمي الشبكة الدولية للمعلومات بالرغم من ضعف أعـداد            باكستان  

  .الحاســـــــــــــبات اآلليـــــــــــــة لـــــــــــــديها
 ،وشهدت منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا انتشارا مهما لتكنولوجيا المعلومـات واالتـصال     

مليون  4.7 فإيران أضافت    ،حيث حققت إيران ومصر تقدما كبيرا في السنوات الخمس الماضية         
 مليون مشترك فـي خدمـة المحمـول،         1.8 مليون مستخدم إنترنت، و    2.9خط تليفون ثابـتاً و   

 الفترة نفسها حققت السعودية زيادة في مستخدمي الشبكة الدوليـة           ي وف ،يومليون حاسب شخص  
 1.8 مليون مستخدم للهاتف الجـوال، و      4.4 مليون مستخدم، و   1.6للمعلومات من مائة ألف إلى      

 2.7 ماليين مستخدم للمحمـول، و 4 وقدمت مصر تطورا كبيرا بإضافة       ،ب شخصي مليون حاس 
 مليون مشترك   5.8 وأضافت المغرب    ، مليون مستخدم لإلنترنت   1.3مليون خط تليفون ثابت، و    
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  . مليون، في حين أضافت سوريا نصف مليون خـط تليفـون ثابتـا             1.2في المحمول، وتونس    
 المحمـول،  مليون مشترك في الهاتف 18 تطورا بإضافة    في أمريكا الجنوبية، حققت المكسيك     و
وعلى الرغم مـن التـدهور فـي        .  مليون مستخدم لإلنترنت   2.8 و ثابت، ماليين خط تليفون     4

 2.1 مليون مستخدم لإلنترنـت، و   2.9 في السنوات الماضية إال أنه أضاف        األرجنتينياالقتصاد  
 أما أفريقيا جنوب الصحراء، فـشهدت       ،آليمليون مشترك في الهاتف المحمول، ومليون حاسب        

  . مليون مستخدم لإلنترنت1.2 مليون مشترك في الهاتف المحمول، و6.9جنوب أفريقيا إضافة 
 :)17(وكما هو مبين في الجدول 

  )نسبة مئوية(االنترنت  )نسبة مئوية(الحاسوب  السنوات
1990  23  1  
1995  34  10  
1999  57  33  
2000  59  39  
2001  65  40  

تطور سريع الحاصل في التسعينيات هناك زيادة في استعمال الحاسوب يتبعها زيادة في إدخال              ال
  .االنترنت
 السكان مستعملي االنترنت و الهواتف النقالة في عـدد مـن            ةيبين بالنسبة المئوي  ) 18(الجدول  

  . 2000الدول في عام 
  الهواتف النقالة  االنترنت  الدول

  %40 % 35  الواليات المتحدة األمريكية
  %72  %46  السويد+دنمارك+النويج

  %73  %34  المملكة المتحدة
  %59  %29  ألمانيا
  %63  %14  اسبانيا
  %49  %14  فرنسا
  %73  %19  ايطاليا
  %53  %37  اليابان
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يبين االستثمارات المؤسسات في التكنولوجيات الجديـدة فـي الواليـات المتحـدة       ) 19(الجدول
  . % ) du PIBمن اإلنتاج الداخلي الصافي ةالنسبة المئوي(األمريكية 

1985  1,2  
1990  1,6  
1995  2,7  
2000  3,1  
2001  2,8  

يبين نصيب كل من التكنولوجيـات الجديـدة اإلعـالم فـي اإلنتـاج الـداخلي                ) 20(الجدول  
  ).%(الصافي

  فرنسا  الواليات المتحدة األمريكية  
1990  6,2  4,8  
1995  7  4,6  
1998  8,3  5,1  
1999  8,5  5,5  
2000  8,7  6  

المقصود بالتكنولوجيات الجديدة اإلعالم أو التكنولوجيات الجديدة إلعالم واالتصاالت هي كـل            
وهـذه  ، النشاطات المرتبطة بصناعة أو استعمال التجهيزات اإلعـالم اآللـي أو االتـصاالت              

و الصناعات  ، التاالتصا، اإلعالم اآللي   ، النشاطات تشمل على صناعة المتعلقة باإللكترونيك       
  .التي تتشكل منها هذه التجهيزات

وان كل ما أوردناه من أمثلة لنبين أن الدولة القومية ليست بمعزل عن التطورات الحاصلة فـي                 
فالدولة القوميـة تتـأثر بكـل    ، المجاالت التكنولوجية و التقنيات الحديثة التي تتزايد كما ونوعا         

في اسـتعمالها   ، تأثير و التأثر بمسويه االيجابي و السلبي        محاولها من تغيرات الحاصلة و هذا ال      
من طرف الدولة لتقوية موقعها وسيادتها و من جانب عكسي هي تؤثر بشكل أو بآخر في الدولة                 
و تقويض سيادتها بعملية االختراق المتواصلة ألجهزة اإلعالم اآللـي الحكوميـة مـن خـالل                

 التي تشكل خطر حقيقي على امن الدولة وحتى في القرصنة و الفيروسات و غيرها من المخاطر 
و هذا االختراق االمني يشكل عبء حقيقي على الدولـة و           ، كيانها ووجودها في الساحة الدولية    

ناهيك على سيطرة الشركات الكبرى العالمية على التكنولوجيات الجديدة خاصة البرامج االعالم            
ها عمالقة تضاهي دوال عديدة في العالم ومداخيل      االلي مثل ميكروسفت التي تعتبر شركة عالمية        

  .تتعدى أكثر بكثير دوال مجتمعة
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  :61العولمـــــــــــــــــــــة/2
  

يمكننا و صفها بأنها التوسع المتزايد المطرد في ،      رغم عدم و جود تعريف متفق عليه
المستمرة في االتصاالت تدويل اإلنتاج من قبل الشركات المتعددة الجنسيات بالتوازي مع الثورة 

  .و المعلومات
العولمة هي ديناميكية جديدة تبرز داخل دائرة العالقات  "  :"برهان غليون " تعريف العولمة 

الدولية من خالل تحقيق درجة عالية من الكثافة و السرعة في عملية انتشار المعلومات و 
العامل الخارجي في تحديد مصير و يزداد فيها دور ، المكتبات التقنية و العلمية للحضارة 

  . 62"األطراف الوطنية المكونة لهذه الدائرة المندمجة و بالتالي لهوامشها
حيث في نفس الصدد ، نظرة ثقافية و حضارية للعولمة " برهان غليون " يمثل هذا التعريف 

لى مستوى إذ أن العالمية هي طموح إلى االرتقاء بالخصوصية إ، يفرق بين العولمة و العالمية 
فهي ، العالمية تتفتح على ما هو عالمي ، عكس العولمة التي تمثل عملية احتواء العالم ، عالمي 

أي هي طريقة األنا في التعامل مع ، طموح مشروع و رغبة في األخذ و العطاء في الحوار
لهوية أما العولمة فهي اإلرادة الختراق األخر و سبله خصوصياته العالمية إلثراء ل، اآلخر 

  . الثقافية و اختراق لها
ذلك االندماج األوثق بين "  العولمة على أنها : "Joseph Stiglitz" "جوزيف ستيغليتر " تعريف 

، بسبب االنخفاض الكبير لتكلفة النقل و االتصال ، الذي تحقق من جهة ، بلدان و شعوب العالم 
، الرساميل ، الخدمات ، قل األموال ومن جهة أخرى بسبب إزالة الحواجز المصطنعة من أمام تن

  . 63"عبر الحدود) بقدر أدنى(المعارف و األشخاص 
عندما ، و بدأت أول مراحل العولمة في مجال التجارة في عقدي الخمسينات و الستينات 

تضافرت الجهود لتقليص القيود السياسية المفروضة على التجارة الدولية في أعقاب الحرب 

                                                
61 Mondialisation : 1) processus par lequel un ou des phénomène se répandent dans le monde entier, sous des formes qui 
tentent à devenir universelle, et par l'effet du développement des communications. 2) appliqué aux phénomènes 
économiques (Mondialisation de l'économie), le terme souligne, à côté du nivellement et d'une tendance à 
l'uniformisation des phénomènes, le durcissement de la compétition économique à l'échelle mondiale, dû aux inégalité 
des conditions de production (niveau technologique, prix de la main d'œuvre notamment) et à la circulation non 

:  France,"Dictionnaire de  Sociologie " , Gonzague Raynaud et Jean Louis Schlegel---. capitauxmaîtrisable des 
dictionnaire le robert seuil, 1999, P350.   

   .32ص، 2001، دار الوفاء لدنیا الطباعة و النشر، اإلسكندریة، "موقف الصفوة من النظام العالمي الجدید" ، عبد ربھ صابر62 
  .31ص،2003،يبیروت دار الفاراب، "خیبات العولمة" ، ترجمة مشال كرم ، جوزیف ستیغلیتر  63
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في ) Tarif Douanier( و نتيجة للتخفيض المستمر في التعريفات الجمركية ،العالمية الثانية 
ثم حققت مزيدا من التطور في السبعينيات بسبب التدفقات المالية ،  " GATT64"إطار جوالت 

التي نجمت عن تشكيل السوق األوروبية المشتركة بالتوازي مع تحرير و إعادة تدوير أموال 
لية الناجمة عن ارتفاع أسعار البترول بشكل كبير و استمر نمو الدول الشرق األوسط البترو

  .التدفقات المالية كنتيجة لتفجر أزمة المديونية في الثمانيات
ويرجع المحللين التغير في االقتصاد الدولي في هذه الحقبة إلى حركة رأس المال و ليس التجارة 

  . قيادة االقتصاد العالميفي السلع و الخدمات حيث أصبحت حركة رأس المال هي أداة
أما الموجة الثانية من العولمة في النصف الثاني من الثمانيات في ظل التدفق المتزايد لالستثمار 

    :األجنبي المباشر بقيادة الشركات المتعددة الجنسيات و هو تزايد الذي حدث نتيجة أسباب منها 
ة المتقدمة و الخوف من تنامي تحرير األسواق المالية في العديد من الدول الصناعي* 

" بالزا "بعد توصل التفاقية ) $(الحمائية األمريكية و االنهيار الذي لحق بالدوالر األمريكي
  .التي جعلت األرصدة الواليات المتحدة األمريكية أرخص نسبيا

لمملكة بنيويورك بين الواليات المتحدة األمريكية و ا" بالزا " وقعت في فندق " بالزا " اتفاقية 
 بهدف تنسيق 22/09/1985في يوم ) G5(المتحدة و فرنسا و ألمانيا الغربية و اليابان 

  : السياسات االقتصادية للدول الخمسة و أسفرت عن
  .خفض قيمة الدوالر األمريكي -
 .االتفاق على نظام مرن ألسعار الصرف -

 .دوليتحقيق استقرار العمالت و إصالح الخلل الطارئ على ميزان التجاري ال -
 .إزالة القيود الحمائية على التجارة -

السياسات األوروبية الهادفة إلى إنشاء سوق موحد بالتوازي مع السياسة الخارجية لواليات  * 
المتحدة األمريكية التي حثت الشركات اليابانية على االستثمار في الواليات المتحدة األمريكية 

بخفض قيمة الين الياباني التي شجعت العديد من " ا بالز" و تبعات اتفاقية ، بدال من التصدير 
خاصة إلى شرق جنوب ، الشركات اليابانية إلعادة هيكلة اإلنتاج و نقله لبيئات ذا عمالة أرخص 

  .آسيا
                                                

   64  GATT = General  Agreement on Tariffs and Trade (en Anglais), l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers et le 
   Commerce                                                                                                        االتفاقیة العامة حول التعریفات الجمركیة و التجارة          

ي   اق ف م االتف ف"ت ة  1947"جنی ة الدولی ادالت التجاری ر المب ى تحری نة    ،  عل ارة س ة للتج ة العلمی وض بالمنظم ي ع ي   ، 1993و الت اذ ف ز النف ت حی و دخل
01/01/1995.  
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    نتيجة لهذه األسباب حقق االستثمار األجنبي المباشر نموا في النصف الثاني من الثمانيات 
لناتج العالمي و ثالثة أضعاف معدل نمو التجارة الدولية  بينما يماثل أربعة أضعاف معدل نمو ا

سيطرت المؤسسات المتعددة الجنسيات ذات الموطن األم في مثلث الواليات المتحدة األمريكية و 
  . أوروبا و اليابان

  :مظاهر العولمة 
 الترابط مع و سنحاول إبراز،  ثقافية،سياسية،  عولمة اقتصادية:إبراز األنماط الثالثة      

  . تنفي الدولة القومية أنهاالدولة القومية أو
 عملية إسقاط نموذج على سائر الدول و العولمة بهذه النظرة تعميم النموذج : العولمة هي

  .األمريكي و هو الحاصل اآلن
  
   : عولمة سياسية/1

حدة األمريكية في فرض فزوال الثنائية القطبية أخلى السبيل أمام الواليات المت                   
و إن ابرز مثال على ذلك هو ، و حقوق اإلنسان، النمط السياسي الديمقراطي و حريات العامة

بحجة تحرير الشعوب من ، غزو أفغانستان، غزو العراق، شروع الشرق األوسط الكبيرمال
ذة في و صف األنظمة االستبدادية وهذه تبقى نسبية و بتحفظ كبير و ذلك ما هي المقاييس المتخ

  و هي تطبيق لمبدأ من ليس معنا هو ضدنا؟؟؟ ، )الشريرة(دوال بالمارقة 
  
  :عولمة اقتصادية/2  

، منظمة التجارة العالمية، صندوق النقد الدولي، من خالل البنك الدولي                     
دم تدخل الدولة بإضفاء نموذج الليبرالي الرأسمالي من خالل تحرير التجارة وفتح األسواق و ع

واآلليات التنفيذية هي الشركات ، و هو سيادة نظام اقتصادي واحد، في الشؤون االقتصادية
  .برى التي تحتكر المعامالت والمبادالت وتتحكم في البورصةكال
  
  :عولمة ثقافية/3

، ات وهي تعميم للثقافة األمريكية بوجه عام و ذلك من خالل التحكم في المعطي                
يتحدث عن السيطرة األمريكية في " المتالعبون بالعقول" في كتابه "  شيلربتره "إن  واألفكارو 
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 و البث انترنتترويج و التضليل عبر بث أفكار و مفاهيم عبر الوسائل و التقنيات الحديثة من 
من حرية ، و هي عملية تبشيرية لقيم والمعتقدات األمريكية في العالم، عبر األقمار الصناعية

  . وديمقراطية وحقوق إنسان
تداخل ،  تشمل إعادة تنظيم اإلنتاج :ما يلي" جيمس روزناو "       مفهوم العولمة يقرر 

تماثل السلع المستهلكة لمختلف الدول  نتائج ، انتشار أسواق التمويل ، الصناعات غير المحدود 
،  في ظل ذلك كله :يعقب قائال و ، الصراع بين المجموعات المهاجرة و المجموعات المقيمة

و حتى لو تم تطوير ، تبدو عملية صعبة ، فان مهمة إيجاد صيغة مفردة تصف كل هذه األنشطة 
  . 65"أن يتم قبوله و استعماله بشكل واسع، فمن المشكوك فيه ، هذا المفهوم 

عولمة التي في ورقة عمل قدمت إلى الندوة العرب و ال" ( السيد يسين"          أما الباحث 
إن العولمة "، )1992بيروت ،  ديسمبر 20-18نظمها مركز الدراسات الوحدة العربية بتاريخ 

  .66" المتعددة اعملية مستمرة تكشف كل يوم عن وجه جديد من و وجوهه
   :هناك ثالثة عمليات تكشف في جوهرها العولمة وهي 

  .بانتشار المعلومات حيث تصبح مشاعة لدى الجميع/ 1
  .السلع، المعلومات ، و بذلك سهولة حركة األموال ، وب الحدود بين الدول تذ/ 2
  .زيادة معدالت التشابه بين الجماعات و المجتمعات و المؤسسات/ 3

وهي " روزناو"و يمكن تقسيم المواد والنشاطات التي تنتشر عبر الحدود إلى ستة فئات كما يرى 
  .مؤسسات أشكال من السلوك و التطبيقات،  نقود ،معلومات ، أفكار، أفراد ، بضائع و خدمات 

     :تتم عملية االنتشار من خالل أربعة طرق متداخلة و مترابطة ، "روزناو " وفي رأي 
  .من خالل التفاعل الحواري الثنائي االتجاه عن طريق تقنية االتصال -1
 .االتصال ألمونولوجي األحادي االتجاه من خالل الطبقة المتوسطة -2
 .لمنافسة و المحاكاةمن خالل ا -3

 .من خالل تماثل المؤسسات -4
  

  .يرى أن العولمة هي واقع في حياتنا اليومية ليست اختيارا  " Ruggiero"و أما 
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إن العولمة عبارة عن مسلسل تكثيف لتيارات األفراد و السلع و " رونيه قالبت " و يقول 
 لتشمل الكرة األرضية - مع ذلك بموازاة–و انتشارها ، الخدامات و الرساميل و التكنولوجيا 

  .67"بأكملها
العولمة كونها مجموعة المسلسالت التي تمكن من إنتاج " R.Petrella" " ريكاردو بتريال " يحدد 

   :و توزيع و استهالك الخدمات و السلع 
  . من أجل أسواق عالمية بمعايير و مقاييس عالمية-
 فق ثقافة تنظيم تتطلع لالنفتاح على   من طرف منظمات تعمل على أساس قواعد عالمية و-

  اإلطار العالمي و تخضع إلستراتيجية عالمية من الصعوبة تحديد مرجعية واحدة 
نظرا لتعدد التداخالت و االرتباطات التي تكتنف مختلف ، ) تكنولوجية، اقتصادية ، قانونية ( 

  .68"قبل عملية اإلنتاج نفسها و بعده" اإلنتاجية " مراحل   
يخضع إلى جانب كل هذا إلى انبعاث     "Petrella"بتريال " سل العولمة في نظر و مسل

و ، ...) ،المخدرات، البيئة ( التدخالت المتزايدة بين الدول فيما يخص تسيير المشاكل العالمية 
هو ما يتطلب البحث عن أشكال جديدة لتنظيم السياسي القتصاد و المجتمع عوض الهيئات 

  .يةالدولية التقليد
وان عولمة االقتصاد ما تكون مصحوبة بظواهر أخرى ال تقل عنها أهمية كالدور المتزايد للعلم 
و التكنولوجيا في األنشطة اإلنسانية أو تطور و انتشار التكنولوجيا العالمية إلعالم و االتصال 

  .العابرة للحدود
 أكثر ما تحتكم للمنافسة و األسواق تنظم وفق أشكال جديدة وتحتكم لالحتكارات كقاعدة مركزية

قد بدأت الشركات خاللها تعيد تنظيمها عبر تفتيت هياكلها وربط تحالفات جديدة مع الدولة و مع  
  .بعضها البعض و مع مراكز األبحاث العلمية و التكنولوجية

 وال وفق قاعدة وطنية بل بدأ، يتجسد وفق منطق الدولة محض" الخيرات الدولية " فلم يعد تقييم 
يتم بين مؤسسات تنتمي إلى عالم متعدد األقطاب تتمركز فيه قوى إنتاج السلع و الخدمات و 

  .المال و التكنولوجيا
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إن التداول و العولمة و غيرها هي جزء من مسلسل واحد لتطور و تحول " Petrella" ويرى 
ئ و القواعد و أنماط التراجع التدريجي للمباد، ميزة األساسية ، الرأسمالية الصناعية و المالية 

على وحدانية و نسقية النظام ، التنظيم و تقييم الخيرات المادية و الالمادية المرتكزة إلى حد اآلن 
، سيادة وطنية ، قانون وطني ، عملة وطنية ، اقتصاد وطني ، دولة وطنية ( المسمى بالوطني 

  ...).، شركة وطنية ، ثقافة وطنية ، سكك حديدية وطنية ، تربية وطنية ، بنك وطني 
تآكل و تراجع ال بحكم التداخل و التمازج الدول و االقتصاد و  " Petrella"هذا النظام في اعتقاد 

أصبحت ، و لكن لكون عمليات اإلبداع و النقل التكنولوجي و إنتاج الخيرات ، الثقافات  فحسب 
  .تتم خارج التراب األصلي للفاعلين االقتصاديين و االجتماعيين

حول العولمة و النظام ، 1997يوليو  ، 4العدد ، حسب مجلة الطريق " ( نبيل مرزوق"  يعتقد و
أن مراحل هامة على طريق إنشاء نظام متكامل قد أنجزت إذ ، ) االقتصادي العالمي الجديد

باإلضافة إلى شمولية الرأسمالي و سيطرته على كافة الجوانب و عولمة نمط االستهالك محدد و 
أقيمت العديد من المؤسسات التي تعتبر اإلدارة ، األسواق و اإلنتاج و االستثمارات عولمة 

المنظمة العالمية "  و Bretton Woods"69 - بروتن وودز" المركزية للنظام مثل مؤسسات 
السبعة (منظمة التعاون و التنمية االقتصادية و االجتماعية الدولية " و" O.M.C"للتجارة 

 forum de" "دافوس " باإلضافة إلى الهيئات غير الحكومية مثل ملتقى ) G8 و اآلن G7الكبار

Davos " و غيرها" ...نادي روما " و.  
يرى أن الرأسمالية في ظل العولمة تفرض قواعد جديدة تتشكل  " F. Di Castri"   أما 

   : باستمرار و هي
 تحولت الوضعية إلى جيوستراتيجية انهيار االتحاد السوفيتي الذي،   التبادالت المتزايدة ألسواق 

كونية مشاكل البيئة بسبب ارتفاع درجة ، الطرق الجديدة إلعالم ، بتعجيلها لنهاية األقطاب 
، التزايد السكان العالم ، الحرارة األرض و االنحباس الحراري و انخفاض طبقة األوزون 

من دولة إلى دولة ومن قارة إلى الهجرة الكثيفة لسكان من منطقة ألخرى داخل الدولة الواحدة و 
و أن العولمة كفعل للقوة الشمولية ذات البعد التوحيدي الممارس على األنظمة و أنماط ، أخرى 

                                                
 69  Conférence de BRETTON WOODS: nom donné à la conférence monétaire des nations unies qui se tient du 1er au 22 

juillet 1944 aux Etats  Unies d'Amérique, Qui réunit 44 Nations, a pour objet de poser les bases d'un nouveau système 
monétaire international plus stable, pour cela ont créer deux organismes : FMI et BM.       
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و إزاء هذا ال يوجد سوى االختيار بين التكيف أو ، مختلفة اختالف مراحل تطورها التاريخي 
  .االندثار

كانت وراء االختالالت النقدية و المالية و و عولمة التجارة و األسواق و التنقل بدون حدود 
البطالة الهيكلية في العديد من الدول و لكن أيضا وراء التنمية االقتصادية لدول كانت تعد من 

من كون العولمة الرأسمالية الجديدة ما " سمير أمين " و يالحظ ، الدول السائرة في طريق النمو 
  .ور التاريخي للعولمة الرأسماليةقديمة من مراحل التط/هي إال مرحلة جديدة

كون إنها قديمة حيث يرى أصحاب السوق الحر إن العالج لجميع المشاكل العالم يكمن في العمل 
  .بحرية و فتح األسواق و التنقل البضائع

أما أنها جديدة هو محاولة لقيام الليبرالية على األساس الموضوعي العالمي الجديد الذي يختلف 
وضوعي الماضي نظرا لتطور العلمي و التقني الذي وصل إليه اليوم تطور عن األساس الم
  .المجتمع البشري

و عليه فإن األدوات الرئيسية التي تقوم بإزالة كل العراقيل و الحدود أمام التبادالت و 
  .االستثمارات و التنقالت األموال بين الدول هي المنظمة العالمية للتجارة

صادية تعطي دورا إيديولوجيا في شرعية العمليات الشركات و تبرير و من ثم فالعولمة االقت
فإن الدول التي ال تطبق القواعد التي تفرضها ، تحالفاتها و تدخالتها و غزو األسواق الجديدة 

أي ال يعني أنه لن تحصل على رأس مال الستثماري فحسب ، هذه الشركات تجد نفسها مهمشة 
  .لتنمية الفعلية و امتالك المعرفة التقنيةو لكن ستجد عجز في تحقيق ا، 

، و لكنه سياسي ، فان الثمن ليس اقتصادي فحسب ، و إذا كان باإلمكان الخروج من العولمة 
ألن العمل على احتواء العولمة سيؤدي إلى اتساع سلطة الدولة و تقنين و تشريع النشاطات 

 و  - فإن تدخل الدولة أمرا ضروريا و هو ما تفعله الدول في حال حدوث أزمات-االقتصادية 
و من هذه الدول ، العولمة ليست قدرا محتوما على الدولة بل لكل دولة حق القبول أو الرفض 

 و - الكالم على هذه الدول بالذات يطغى عليه الجانب السياسي–إيران ، كوريا الشمالية ، كوبا 
لمدافعين عن العولمة لتبرير ضرورات هذا هو النموذج من االيدولوجيا التي غالب ما يقدمها ا

االندماج و االنخراط في السوق العالمي و أن سبيل التنمية و التقدم ال يمر إال عبره و من 
حيث يرون أن العولمة لم تجلب إال الفقر ، و أما المناهضين للعولمة يعطون أدلة أخرى ، خالله

  .    و البؤس و البطالة و هي وجه آخر من االستغالل
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و ال تحوال ، إن العولمة ال تمثل تحوال استراتيجيا مع إزاحة الحدود " :  "C. Millon" يقول و
اقتصاديا مع التدخالت المالية و ال تحديا اتصاليا مع اإلعالم و النقل و لكنها تقدم لتحول 

إطار ما يمكن ، إطارا جديدا، كما في عهد النهضة نكتشف عالما جديدا، إننا... حضاري ضخم 
  .70"تسميته باالقتصاد العالم الواحد
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  :خالصة واستنتاجات
حيث تطرقنا إلى ،  المتغيرات القيمية والبنيوية التي تؤثر في مفهوم السيادة  بعد التطرق إلى

المتغيرات البنيوية أي التغير الذي طرأ على النظام الدولي ببروز فواعل في العالقات الدولية 
د زوال الثنائية القطبية و ما ترتب في تغير الخريطة السياسية العالمية بظهور دوال خاصة بع

جديدة على اثر تفكك االتحاد السوفيتي من جهة و ما أدى إلى تفكك المعسكر الشرقي المشكل 
خاصة من أوروبا الشرقية بعد زوال حائط برلين و اندالع الحرب في البلقان و تفكك يوغسالفيا 

ريات مستقلة و انفصال إقليم كوسوفو مؤخرا شكل نقلة نوعية في تدويل مفهوم إلى جمهو
  .السيادة

 إن الدولة فاعل أساسي في العالقات الدولية وال يمكن تجاهل الفواعل األخرى في حقل -1
و من هذه الفواعل المنظمات و الشركات المتعددة الجنسيات و عابرة ، العالقات الدولية 

فبعد الحرب العالمية الثانية اتجه العالم إلى نبذ الخالفات ،  بهنا دور ال ياستهاحيث له، لقوميات
و الحروب و النزاعات خاصة في أوروبا التي ذاقت ويالت الحرب العالمية األولى و الثانية و 

فقد تم تشكيل المنظمة األمم المتحدة بهدف الحفاظ عن ، غيرها من النزاعات و الصراعات 
حيث إلى وقت كانت و ال تزال الدولة إلى الفاعل في العالقات الدولية و ،  الدوليين السلم واألمن

ذلك لخاصية التي تتميز بها و التي تعود إلى ظروف النشأة الدولة بشكل عام و عليه فان الدولة 
تشاركها وعادة تنافسها دوال أخرى ولكن إن تنافسها و تشاركها منضمات و شركات هذا لم 

فان هذه المنظمات سواء حكومية أو غير حكومية آو المنظمة الدولية ، ه الدولة تتعود علي
أصبحت تتدخل في الشؤون الدولة تحت ، المتمثلة في األمم المتحدة التي شكلتها الدول مجتمعة

  .غطاء و حجج و هو ما تراه الدولة خطر و تهديد لسيادتها و في وجودها أصال
و ذلك بإيعاز من القوى الكبرى خاصة الواليات المتحدة األمريكية  تنامي تدخل األمم المتحدة -2

و ذلك إلضفاء الشرعية إلعمالها سواء بإعالن حرب أو الحصار و هو ما حصل إليران و 
 و ليبيريا و السودان و تيمور االعراق و أفغانستان والصومال و هايتي و صربيا و ليبيا و رواند

م المتحدة في هذه القضايا إلى تحول في كيفية التعامل و إدارة و تعتبر قرارات األم، الشرقية 
وفي صالحيات مجلس األمن خاصة في الباب السابع للميثاق األمم ، األمن و السلم الدوليين 

المتحدة و استخدام القوة العسكرية لفض النزاعات و حق التدخل لحماية األقليات و حقوق 
و هو ما ساد إلى وقت ، لنسبة لمفهوم السيادة الدولة اإلنسان و هو ما شكل تحول أساسي با
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قريب كقاعدة أساسية و رئيسية هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول و لكن المالحظ إن 
 نالتدخل في الشؤون الداخلية تحت ما سمي مكافحة اإلرهاب و حماية األقليات و حقوق الكانسا

  .لسلم الدوليين هو األصل و عدم التدخل هو االستثناءو أن نظام دولة يشكل خطرا على األمن وا
حيث كان االعتماد ،  إعادة تشكيل مفاهيم و من هذه المفاهيم مفهوم األمن والسلم الدوليين -3

على الدول باعتبارها هي التي تشكل النظام الدولي و بذلك كان لزاما الحفاظ على الدولة 
و المحافظة على الدولة ، ق من الجزء للحفاظ على الكل للمحافظة على النظام الدولي أي االنطال

يستدعي الحفاظ على السيادة الدولة ضد التدخل في شؤونها الداخلية و الحفاظ على النظام و 
االستقرار باتخاذ إجراءات لوقف العدوان الخارجي الموجه ضد الدولة وفق معايير و إجراءات 

  .األمم المتحدة بتوافق دولي
 الموازين القوى العالمية أدى إلى تغير أو باألصح إلى طغيان النظرة البراغماتية  تغير في-4

الذي تعتمد على ، في توجه الدول الكبرى و االعتماد على ما اصطلح عليه الفوضى الخالقة 
و ، الفوضى و عدم االستقرار و بروز حروب و نزاعات وصراعات في أنحاء عديدة من العالم 

حيث أن الحصانة و ، د اآلن في النظام الدولي إلى تقليص دور السيادة الدولة إن االتجاه السائ
القدسية التي كانت تتمتع بها الدولة و التي كانت سمة من سمات الدولة القومية لم تعد كما كانت 
من قبل و أضحى لممارسات الدولة لحقوقها شروط و حدود من منظور المساءلة الدولية والتي 

 احيث الدولة مسئولة أمام النظام الدولي على تصرفاتها و سلوكياته، ئولية الدولية تقتضيها المس
و إمكانية محاسبة و مقاضاة األشخاص الذين يمارسون السلطة في الدولة و بذلك رفعت 
الحصانة على الدولة و المحكمة الدولية لدليل على ذلك حيث تم محاكمة رؤساء دول و 

ك استثناء بل تجسد واقعيا و أصبح من األعراف الدولية المعمول شخصيات بارزة و لم يعد ذل
  . بها في العالقات الدولية

 بروز فواعل في العالقات الدولية كشركات المتعددة الجنسيات و عابرة لقوميات و ازديادها -5
كما ونوعا على الساحة الدولية خاصة في العقد األخير و هو راجع إلى عدة أسباب منها ما هو 
متعلق بالتركيبة الدولية و انفراد النظام الرأسمالي بال منافس و اتجاه األخر هو توجه الدول إلى 

التكتالت و التجمعات االقتصادية و التي تعتبر ظاهرة منتشرة حيث أن الدولة لم تقتصر على 
العالقات الثنائية فقط بل إلى عالقات في إطارها الجماعي و هو ما ساهم وسهل من عمل 

  .لشركات الكبرى العالمية التي تتحرك أفقيا و عموديا في سبيل تحقيق الربح و بأقل تكلفة ممكنةا



 102 

فاالتجاه األول هو ، إن تنامي الشركات المتعددة الجنسيات ذو اتجاهين سلبي و ايجابي -6
م التغلغل الشركات في جسم الدولة و عملية ربط اقتصاديات الدولة بالدول األخرى و هو ما يساه
في انتقال عدوى األزمات و االضطرابات الحاصلة في دولة إلى دوال أخرى و هو ما كشفت 

عليه األزمة األسيوية في بداية التسعينيات حيث امتدت األزمة إلى دوال أخرى في ظرف وجيز 
و أدى إلى انهيار تدريجي القتصاديات المنطقة اآلسيوية تلو األخرى و عامل االنتشار مهم جدا 

فان أشكال الحروب قد تغيرت بما سمي بالحروب ، سبة للشركات المتعددة الجنسيات بالن
التجارية باإلغراق األسواق العالمية بالسلع حيث لم تعد الدولة تسيطر سيطرة كاملة على 

  .االقتصاد الوطني و ال حتى العالمي فقد أصبح في يد الشركات الكبرى العالمية
رى العالمية على االقتصاد و التقنيات الحديثة أدى إلى تبعية  وان السيطرة الشركات الكب-7

  فقد فاقت المداخل الشركات الكبرى بعض الدول مجتمعة ، الدولة للشركات الكبرى 
 و السيطرة االقتصادية و على الوسائل المعرفية و التقنية أدى إلى السيطرة السياسية و المالية و 

ية بهذه الشركات الكبرى و لتشابك الكبير من الصعب جدا المصرفية و بذلك ارتبطت الدولة كل
، و هذا كله اثر على السيادة الدولة في اتخاذ قراراتها و االستقاللية مواقفها ، فك خيوط الشبكات

  .و هي وسائل ضغط على الدولة
 هو يندرج لتطور ة فان كل ما تطرقنا إليه من تحول قيمي و نوعي في الساحة الدولي-8

 الذي عرفته البشرية في شتى المراحل و أدى ببروز ظاهرة العولمة التي من وسائلها الملحوظ
الشركات و المنظمات التي تنشر مبادئ و أفكار الرأسمالية و الديمقراطية التي تحاول جعل 

العالم ذو إيديولوجية واحدة و هيمنة النموذج األمريكي على العالم مادام ان هناك قطب واحد 
و تقوم على المؤسسات العالمية كالبنك الدولي و المنظمة التجارة ، خرى تسير في فلكهوالدول األ

العالمية و الصندوق النقد الدولي و هذه الوسائل التي تقوم بإزالة كل العراقيل و الحدود و فتح 
المجال أمام التبادالت و االستثمارات و حركة األشخاص و تداوالت رؤوس األموال و الدول 

ال تطبق القواعد التي تفرضها الشركات الكبرى العالمية تجد نفسها مهمشة و تجد نفسها التي 
عاجزة على تحقيق التنمية الفعلية و امتالك المعرفة و هذا التهميش و العجز يؤدي بصفة 

أتوماتيكية إلى اضطرابات داخلية و انهيار السلطة السياسية و يمكن حتى تفكك الدولة و هو ما 
  .   في العالميهدد دوال
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 إن هذه المتغيرات التي تطرقنا إليها في الفصل الثاني تعد مهمة لمعرفة ولو بصفة عامة -9
و عليه على الدولة القومية المعاصرة ، الظروف و المستجدات التي طرأت على العالقات الدولية

  .  التأقلم والتكيف للمحافظة على وجودها و سيادتها وفق أطر و معايير جديدة
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 : واقع مفهوم السيادة في إطار االتحاد األوروبي:الفصل الثالث
  

ولعل ،  قد يكون لها آثار مهمة على العالقات الدولية  تشهد الساحة الدولية العديد من التغيرات         
و في هذا الصدد شهدت السنوات األخيـرة مـن          ، ية  من أهم هذه التغيرات االتجاه نحو اإلقليم      

ومنذ نهاية الحرب العالمية الثانية تبلورت أفكار و آراء حول تشكيل تجمعـات   ، القرن العشرين   
وكانت اللبنة األولى مـن     ، أحد مقوماتها هي الروابط التاريخية و الجغرافية        ، إقليمية اقتصادية   

حقيق صور التكامل االقتصادي و لعلها تحقيـق اتحـاد          لت، مجموعة األوروبية للفحم و الصلب      
وسنحاول تبيان المسار التكاملي الوحدوي األوروبي من بدايته إلى الوقت الحالي     ، موسع ألوروبا 

حيث تم صياغة مسودة دستور أوروبي و إبراز النقاط الخالف على مستوى االتحاد األوروبي و    
 األوروبي والتـي تـضبط      دات التي يتشكل منها االتحا    مع محاولة تحليل المعايير خاصة االتفاقي     

السيادة وهي معاهدة ماستريخت التي كانت من أهم ما جسدته هو العملة الموحدة الوحيدة وهـي              
عملة اليورو ثم معاهد أمستردام وهي اتفاقية تعتبر تحديث التفاقية ماسـتريخت حيـث تطـرح           

اكل االتحاد األوروبي حول السياسة الخارجية و تعديالت في قواعد اتخاذ القرارات في داخل الهي    
 و التعاون في مجالي العدالة و الشؤون الداخلية و اآلليات التي اعتدتها و اتفاقية               كاألمن المشتر 

التي تم بموجبها فتح الحدود لتنقل األشخاص و الممتلكات و رؤوس األموال وهي تعتبر             " شينغن"
التعاون و التكامل األوروبي ولم تعد الحدود اإلقليمية عائق         نقلة نوعية في التجسيد الفعلي ألطر       

في وجه التنقالت و التبادالت بل سهلت من عملية التقارب و التعاون و هو ما سـمح باالنتقـال     
و سنقوم بربط المسار االتحاد األوروبـي       ، إلى مراحل أخرى من التكامل األوروبي األوروبي        

ما تقدم من النظريات السيادة لمحاولة الكشف عن مدى المالئمة بالنظريات السيادة  ومحاولة فهم      
و إلى أين يتجه المسار االتحاد األوروبي و ما بقي من الـسيادة التقليديـة أو           ، أو عدم المالئمة    

  .نحن أمام نوع جديد من السيادة
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  : مسار االتحاد األوروبي:أوال
  

إن سرد   راحل قبل أن يصل إلى الشكل الحالي و       إن المسار التكاملي األوروبي مرة بعدة م           
 هو إعطاء نظرة عامة حـول       هذه العملية التكاملية ليس الهدف منها سرد الوقائع و األحداث بل          

، دولـة 27اآلليات التي اعتمدتها في الحركية بداية من مجموعة صغيرة إلى أن وصـلت إلـى                
   .محاولين إبراز مفهوم الواقعي لسيادة

  
  )CECA(المجموعة األوروبية للفحم والصلب :لىالمرحلة األو

فقررت كل من فرنسا وألمانيـا وبلجيكـا        ،  صيغة تكاملية  يجاداجتمعت ست دول أوروبية إل    فقد  
ولوكسمبورغ وهولندا وإيطاليا بأن أفضل طريقة لمنع وقوع حرب مرة أخرى هي العمل معـا               

  ،اسيين الالزمين للقتال في الحروب    على إنتاج الفحم والصلب، حيث أنهما كانا المصدرين األس        
  . 1951وبالتالي اتفقوا على تشكيل المجموعة األوروبية للفحم والصلب عام 

 لذا قررت حكومات كل من هذه الدول توسيع هذا التعاون           -اعتبر تأسيس هذه المجموعة نجاحا      
 اسـتندت    ،، وذلك حين وقعت الدول الست على اتفاقية روما        1957ليضم مجاالت أخرى عام     

: 1957 المجمـوعتين فـي   هذه االتفاقية على عمل المجموعة األوروبية للفحم والصلب وشكّلت 
-يوراتوم-CEEA(والمجموعة األوروبية للطاقة الذرية)CEE(المجموعة االقتصادية األوروبية    

Euratom (لتعمال جنبا إلى جنب مع المجموعة األوروبية للفحم والصلب .  
  

  )EEC(لمجموعة االقتصادية األوروبية ا :المرحلة الثانية
 وحيـث أن أكثـر   ،السابقة تجمع العناصر المتفرقة لالتفاقيات 1965تم التوقيع على اتفاقية عام  

الهيئات تأثيرا كانت المجموعة االقتصادية األوروبية، أصبح هذا هو االسم الذي يطلـق علـى               
  . المجموعة
 وأيرلنـدة والمملكـة     نمركاالدألوروبية لتضم    توسعت المجموعة االقتصادية ا    1973وفي عام   

 حول عضويتها في المجموعة، والذي صوت     1975وأجرت بريطانيا استفتاءا عاما في      . المتحدة
  . الشعب البريطاني فيه لصالح البقاء ضمن المجموعة االقتصادية األوروبية

   . وبيفي أول انتخابات مباشرة للبرلمان األور األوروبيين  صوت1979وفي عام 
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 مايو مـن  9، اتفق القادة األوروبيون على االحتفال بيوم أوروبا في 1985 قمة ميالن عام     يف و
  . كل عام

وفي هذا العام تم البدء بإصـدار جـوازات          ، 1986نيا والبرتغال للمجموعة عام     انضمت إسبا 
ن، وهـي تمثـل     السفر األوروبية، ورفع العمل األوروبي على أنغام السيمفونية التاسعة لبيتهوف         

 كما دخل القانون األوروبي الموحد حيز التنفيذ ليزيـل العوائـق التجاريـة               ،السالم األوروبي 
المصطنعة ما بين الدول األعضاء لكي تتمكن البضائع ورؤوس األمـوال والخـدمات وكـذلك               

  . األفراد من التنقل والعيش والعمل بحرية دون قيود في أي من الدول األعضاء
  

  )CE(المجموعة األوروبية :الثالثةالمرحلة 
، حيث تفاوض على ذلك الدول 1957تأسست المجموعة األوروبية بموجب اتفاقية روما لعام 

  . بلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا الغربية:الست األساسية فيها
  
   معاهدة روما-1

، ايطاليا، فرنسا،  ستة دول وهي بلجيكا بين، 1957 مارس 25في ) ايطاليا(تم توقيعها في روما    
  .هولندا و ألمانيا الغربية، لكسمبورغ

   :الوثيقة المؤسسة للمجموعة االقتصادية األوروبية تهدف إلى
ووضع تعريفة جمركية ، إلغاء الرسوم الجمركية على التجارة الداخلية بين الدول األعضاء * 

  .موحدة تجاه الدول األخرى
في وجه انتقال رؤوس األموال و حرية األشخاص و الخدمات بين دول إزالة الحواجز * 

  .األعضاء
  .تنسيق السياسات االقتصادية بين الدول األعضاء* 

  . اتفاقية تأسيس المجموعة النووية األوروبية1957وقعت الدول الستة في نفس السنة 
بح للمجموعة األوروبية  على اتفاق التوحيد الذي بموجبه يص1967 في لو تم التوقيع في بروكس

   :الهيئات التالية
  . مجلس وزراء مشترك و مفوضية مشتركة-
  . جمعية برلمانية و محكمة أوروبية-
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لإلشارة إلى المجموعة األوروبية للفحم والصلب " المجموعات األوروبية"يستخدم مصطلح 
والمجموعة ، )1957تأسست  (EEC، والمجموعة االقتصادية األوروبية )1951تأسست عام (

 أعيدت تسميت المجموعة االقتصادية األوروبية ،)1957تأسست عام (األوروبية للطاقة الذرية 
، وهي مستمرة بكونها )وضمت مجموعات أخرى (1992لتصبح المجموعة األوروبية عام 

  .تتمتع بكيان قانوني منفصل ضمن االتحاد األوروبي
  

 ):UE(األوروبياالتحاد  :المرحلة الرابعة

 و   ما بين ست دول    1951 بدأت عام    ندماجتكامل وا تحاد األوروبي هو نتيجة لعملية تعاون و      اال
وبعد ، )اآلن ألمانيا الفدرالية   (الغربيةبلجيكا وفرنسا وإيطاليا ولوكسمبورغ وهولندا وألمانيا        :هي

 ) دولة 27هناك  2008اآلن في    ( دولة 25 عاما وخمس موجات من اإلضافات هناك        50حوالي  
  .  في االتحاد األوروبيعضو

 اتخذ االتحاد األوروبي أول الخطوات الرسمية نحو الشرق تجاه توسعة االتحاد            1998وفي عام   
 وجمهورية التـشيك وسـلوفينيا      واستونيا وبولندة   المجرعن طريق البدء بمفاوضات رسمية مع       

مالطـا   ريـا و   وبلغا وليتوانيـا  بدأت رومانيا وسـلوفاكيا والتفيـا          وبعد مضي عام    ،وقبرص
 و بداية المفاوضات     كما تقدمت تركيا بطلب للعضوية      ،المفاوضات لالنضمام لالتحاد األوروبي   

و أما مقـدونيا دولـة      ،  و كذلك كرواتيا بدأت المفاوضات في نفس السنة          2005 أكتوبر 03في  
  . مرشحة و لكن لم تبدأ المفاوضات بعد

ير تبني اليورو كعملة رسمية ابتداء مـن أول  ، استوفت إحدى عشرة دولة معاي  1999وفي يناير   
، 2002 وفي األول مـن ينـاير    ، واستوفت اليونان هذه المعايير بعد ذلك بعامين ،2000يناير  

حيـث  ، حلت األوراق النقدية والعملة المعدنية لليورو محل العمالت الوطنية في تلـك الـدول               
، ايرلنـدا   ، اليونـان ، فرنـسا   ، فيلدنا، نيا  اسبا، بلجيكا، النمسا، دولة و هي ألمانيا   12اعتمدت  

 و سمح لدول الصغيرة باعتماد اليورو و هي مونـاكو  (هولندا و البرتغال ، لكسمبورغ، ايطاليا
principauté de Monaco ،الفاتيكانétat de Vatican   جمهورية سان مارا république 

de Saint-Marin(2002 اليورو عام نمركاالد  وويد ولم تتبنى كل من المملكة المتحدة والس ، 
 الدول التي اعتمدت اليورو عملة رسمية متداولة هي ثالثة عـشر    2007 جانفي   01و إلى غاية    

  .دولة في االتحاد األوروبي
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و الخريطة توضح الدول التي اعتمدت العملة اليورو عملة رسمية عوض من العمالت الوطنية              
عملة الوطنية تشكل مظهر من مظاهر السيادة الوطنية و تعبر          مع العلم أن ال   ، التي كانت متداولة    

ولكـن هـذا كـان تحـت        ، عن الهوية الوطنية ورغم ذلك فقد عدلت عنها الدول االثنى عشر            
فقد كانت ايطاليا أول الدول ، معارضة شديدة من قبل القوميين في الدول التي تبنت العملة اليورو      

فكان إدخال العملة الجديدة غير     ، ودة إلى الليرة االيطالية     التي كادت أن تتخلى عن اليورو و الع       
مرغوب فيه من جراء ما صاحب من تضخم و زيادة في األسعار و غيرها مـن االخـتالالت                  

   .  االقتصادية

  
  

، اتخذ االتحاد األوروبي أكبر خطواته نحو التوسع بانضمام عشر 2004 ويماوفي األول من 
، مالطا، بولندة، ليتوانيا، التفيا، المجر، استونياجمهورية التشيك، قبرص، (دول جديدة لعضويته 

  ). سلوفاكيا، سلوفينيا
من % 38االتحاد األوروبي اليوم هو أكبر شراكة سياسية واقتصادية في العالم، حيث يشكل 

 500هم  و حرية الحركة للبضائع والخدمات واألفراد لمواطنيه البالغ تعداد ،التجارة الحرة
  .ن نسمةمليو
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 دولة و و إن االتحاد األوروبي لديه هياكل تنظيمية ليسير شؤونه وهذه الهياكل نفسها كما في كل
إن صالحيات و اختصاصات االتحاد األوروبي في إطار محدد وواضح و يمكن ذكر هذه 

 حيث يملك بعض البرلمان األوروبيالمؤسسات التي تقوم بتسيير شؤونه ومن هذه المؤسسات 
و هو يقوم ، يات التشريعية و هو يعتبر جهاز رقابي واستشاري في االتحاد األوروبي الصالح

يقوم ، يشارك بوضع القوانين ، بمراقبة عمل المفوضية األوروبية و يوافق على أعضائها 
كما ، بالمصادقة على االتفاقيات الدولية و على انضمام األعضاء الجدد إلى االتحاد األوروبي

فان البرلمان األوروبي يقع في ،  لالتحاد األوروبيةواسعة في ما يتعلق بالميزانييملك صالحيات 
  .   و لوكسمبورغ) بلجيكا (لولكنه يعمل أيضا في بروكس، )فرنسا(ستراسبورغ 

التي تم توقيع عليها في ) traité de Nice"(نيس"  إن البرلمان األوروبي يتكون بموجب معاهدة 
و توزيع المقاعد على الدول ، 2003 فيفري01ت حيز النفاذ في و التي دخل2001 فيفري 26

حيث يقوم المواطنون كل دولة عضو في ، ) انظر الجدول(األعضاء يتم وفق عدد السكان 
  . االتحاد األوروبي باختيار ممثليهم عن طريق االنتخاب المباشر كل خمسة سنوات

و يفرض على النواب من كل ، بي وعدد المقاعد محددة لكل دولة عضو في االتحاد األورو
  .و يتم التصويت وفق األغلبية، الدول التجمع ضمن تيارات حسب انتماءاتهم السياسة الحزبية

و الديمقراطيين األوروبيين عدد )  المسيحيين-الديمقراطيين(الحزب الشعبي األوروبي -
  . نائب فرنسي17حيث ،  نائب268النواب هو 

 . نائب27 عدد النواب هو االتحاد من أجل أوروبا األمم -
 . نواب فرنسيين3 نائب منهم 32الديمقراطيون عدد النواب هم /المستقلون -

 . نواب فرنسيون7 نائب و منهم 34غير مسجلي عددهم  -
 نائب 11 نائب و منهم 88تحالف الديمقراطيين و الليبراليين من اجل أوروبا عددهم  -

 .فرنسي
 . نائب فرنسي31 نائب منهم 200ب هو الحزب االشتراكي األوروبي و عدد النوا -

 . نواب فرنسيون6 نائب ومنهم 42التحالف الحر األوروبي و عددهم هو /الخضر -
 نواب 3 نائب منهم 41اليسار الخضر الشمالي و عدد هم / اليسار الوحدوي األوروبي -

 .فرنسيين
   :توزيع المقاعد في البرلمان األوروبي و هو كما يلي
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  عدد المقاعد  لدولا  عدد المقاعد  الدول
  14  الدانمارك  99  ألمانيا
  14  فيلندا  78  فرنسا
  14  سلوفاكيا  78  ايطاليا

  13  ايرلندا  78  المملكة المتحدة
  13  اليتواني  54  اسبانيا
  9  )التفيا(ليتونيا  54  بولندة
  7  سلوفيني  27  هولندا
  6  قبرص  24  بلجيكا
  6  استونيا  24  اليونان
  6  لكسمبورغ  24  المجر

  5  مالطا  24  رتغالالب
  -  بلغاريا  24  جمهورية التشيك

  -  رومانيا  19  السويد
  732  :العدد الكلي اإلجمالي  18  النمسا

  
يـشكل  " Valéry Giscard d'Estaing"اقتراح الرئيس الفرنسي، 1974وتم إنشاء المجلس في 

روبي الذراع مع البرلمان األو)  council of the european union (مجلس االتحاد األوروبي
و يتكون المجلس من وزراء حكومات الدول األعضاء في االتحاد          ، القضائي لالتحاد األوروبي    

و يجتمع مرتين على األقل في السنة و يشار إلى المجلس االتحاد األوروبـي فـي                ، األوروبي  
لـق  كمـا يط  ، ) council" (المجلس"بعض الوثائق الرسمية لالتحاد األوروبي أحيانا باختصار        

حيث تم اعتماد ) of ministers council" (مجلس الوزراء" عليه عادة بشكل غير رسمي اسم 
    .  هذا االسم يشكل رسمي في المعاهدة المؤسسة لدستور االتحاد األوروبي

حيث يعتبر رئيسا للمجلس وزير الدولة الذي يترأس المجلس أمـا           ، للمجلس رئيس و أمين عام      
و يعتبر األمين العام الممثل     ، فيتم اختياره باإلجماع من قبل الدول األعضاء      بالنسبة لالمين العام    

 عن المجلس لجنة الممثلين الـدائمين و        بو يناو ، األعلى لسياسة الدفاع و الخارجية المشتركة       
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و تقـوم  ،  عنهم في البعثات الدبلوماسية للدول األعـضاء         بالتي تتألف من السفراء أو من يناو      
تحضير أجندة المجلس و التفاوض على القضايا الصغيرة تاركة النقاش و االتفـاق             اللجنة عادة ب  

و تتبع اللجنة ورشات عمل مكون من موظفين حكوميين مـن           ، على القضايا الحساسة للمجلس     
الدول االعضاء يقومون بالنقاش فيما بينهم ومن ثم يتم إحالة ما اتفقوا عليـه للجنـة ومـن ثـم           

 موظـف حكـومي     3000و يدعم عمل المجلس حـوالي       ، بشكل رسمي   للمجلس ليتم اعتماده    
بتقديم استشارات عامة و قانونية باإلضافة لخـدمات الترجمـة و المـساعدة        ، ) 2005جويلية  (

  .كمفاوض حيادي
 تلجأ إليه الدول االتحاد األوروبـي إذا كـان           عن جهاز  وهي عبارة : المحكمة العدل األوروبية   

و هو عبارة عن نظام  )droit communautaire(بط بالحق الجمعي هناك خالف أو نزاع المرت
معايير قانونية الذي هو نتاج كل األعضاء الدول التي تشكل االتحاد األوروبي و التي في أصلها                

فـي  ، ال تطبق على العالقات الداخلية بين الدول االتحاد فحسب بل على نماذج ذات خصوصية          
حيـث أن دول ذات سـيادة   ، ذه نقلة نوعية لم يشهدها القانون و ه ، نظام قانوني لدول األعضاء   

تقبل في تنظيمها الهرمي قوانين و معايير لم يتم ال إعداد مشاريع قوانين و ال التصويت مباشـر       
  . من قبل برلمان وطني

  و ذلك لمكانة الخاصةمع الشرق األوسط وشمال أفريقياإن لالتحاد األوروبي عالقات          
وليها االتحاد األوروبي للمنطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا العتبارات التاريخية و التي ي

تعد التجارة عامال رئيسيا في الجغرافية و توفرها على الموارد التي يحتاجها االتحاد األوروبي و 
والعالقات التجارية مع دول من  ، النمو االقتصادي وتوفير فرص العمل في جميع أنحاء العالم

 وتعد القوة ،األوروبيخارج االتحاد األوروبي تأتي تحت السياسة التجارية المشتركة لالتحاد 
المستمرة التي يتمتع بها نظام التجارة العالمي المتعدد األطراف المبني على القوانين، والذي 

مع  تتفاوض المفوضية األوروبية  ،يتركز على منظمة التجارة العالمية، أمرا هاما في كل ذلك
  ،دول من خارج االتحاد األوروبي على أساس تكليفات تتفق عليها الدول األعضاء في االتحاد

 و غيرها من االتفاقيات الثنائية و كما أن هناك اتفاقيات تتعلق بقضايا المساعدات والتنمية
كان  )يوروميد(الشراكة اليورومتوسطية هذه االتفاقيات هي االتفاقيات مع االتحاد األوروبي ومن 

 1995 وزراء االتحاد األوروبي ودول حوض البحر المتوسط عام مؤتمر برشلونة الذي ضم
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نقطة البداية لتأسيس مرحلة شراكة جديدة ما بين االتحاد األوروبي وهذه الدول، بما في ذلك 
  ". الشراكة اليورومتوسطية"أو " عملية برشلونة"التعاون الثنائي واإلقليمي، وهو ما يعرف باسم 

    
سية تتضمن التزامات حقيقية خالل منتصف المرحلة تجاه اإلصالح ا خطة عمل خم        ·

  . السياسي واالقتصادي واالجتماعي
 مدونة قواعد سلوك تتعلق بمكافحة اإلرهاب، تتضمن التزامات عملية للعمل بشكل         ·

  . جماعي ضد اإلرهاب
ر من االتحاد األوروبي لمكافأة الشركاء في دول كبي" صندوق تحفيزي: " تسهيالت للحكم        ·

  . البحر المتوسط الذين يحققون تقدما فيما يتعلق بالحكم الصالح
برفع معايير األداء في االنتخابات، وبدعم من االتحاد األوروبي على شكل تقديم   التزام        ·

  .مساعدات فنية وتوفير المراقبين
أول موجة من المفاوضات : جارة في مجال الزراعة والخدمات االتفاق على تحرير الت        ·

  ،2006، مع هدف إتمام هذه المفاوضات قبل شهر ديسمبر 2005اإلقليمية بدأت في نهاية عام 
هذه خطوة تجاه التوصل لهدف متفق عليه لتأسيس منطقة التجارة الحرة اليورومتوسطية بحلول 

  . 2010عام 
من األوالد (بالتعليم تتضمن التزاما بضمان أن يحصل األطفال  األهداف المتعلقة         ·

على تعليم جيد، وخفض معدالت األمية الحالية في المنطقة إلى النصف بحلول عام ) والبنات
2015 .  

 التزام بتطوير التعاون بين االتحاد األوروبي ودول جنوب البحر األبيض المتوسط بشأن         ·
  . لك مكافحة الهجرة غير الشرعيةسياسة الهجرة، بما في ذ

   
  :الدول األعضاء في الشراكة اليورومتوسطية

   
  ). دولة27اآلن  ( 25  الدول األوروبية الـ        ·
   الجزائر        ·
   مصر        ·
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   إسرائيل        ·
   األردن        ·
   لبنان        ·
   المغرب        ·
   السلطة الفلسطينية        ·
  ريا سو        ·
   تونس        ·
    تركيا        ·

المجال السياسي واألمني، والمجال : توفر الشراكة اليورومتوسطية تعاونا في ثالثة مجاالت
 ويصاحب هذه الشراكة برنامج  ،االقتصادي والمالي، والمجال االجتماعي والثقافي واإلنساني

  ). ميدا(للتنمية، اتفاقية التنمية في الشرق األوسط 
 واآللية  ،الشراكة في المجال السياسي واألمني إلى توفير منطقة من السالم واالستقرارتهدف 

 إال أن هناك  ،"الميثاق اليورومتوسطي للسالم واالستقرار"األساسية لهذه الشراكة هي وضع 
 ومن بين الجهود األخرى  ،تعثر في إحراز تقدم في هذا الميثاق نظرا للوضع األمني في المنطقة

لمجال السياسي واألمني الندوات والشبكات التي تم تشكيلها لمناقشة مواضيع مثل منع في ا
  . الصراع واالستجابة وقت الكوارث

  الحرةوتهدف الشراكة في المجال االقتصادي والمالي إلى إيجاد منطقة يورومتوسطية للتجارة
 في دول البحر المتوسط  وإلى جانب تحرير التجارة الذي يلتزم به الشركاء ،2010بحلول عام 

وأوروبا، فإن الشركاء في دول البحر األبيض المتوسط يلتزمون بتطبيق التجارة الحرة فيما 
 كاتفاقية أغادير الموقعة - وباإلضافة إلى تشجيع اتفاقيات التجارة الحرة بين دول المنطقة ،بينهم

ل في هذا المجال على  ركز العم- بين المغرب وتونس ومصر واألردن 2004في شهر فبراير 
تخفيف العوائق اإلدارية أمام التجارة من خالل اتخاذ إجراءات مثل وجود تناغم في المعايير 

  . التقنية
  المشترك بينبينما تهدف الشراكة في المجال االجتماعي والثقافي واإلنساني إلى تعميق التفاهم

 يغطي هذا المجال من  ، بين المجتمعاتالثقافات، وتنمية الموارد البشرية، وتعزيز التبادالت ما
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الشراكة مجموعة واسعة من النشاطات، من الحفاظ على التراث في المنطقة وحمايته وحتى 
  . تسهيل فهم الثقافات ضمن المنطقة والتعاون في مجاالت القضاء والهجرة

 بين ة ماإحدى األدوات األساسية في الشراكة اليورومتوسطية هي اتفاقيات االنتساب الموقع
 توفر هذه االتفاقيات جدوال زمنيا للتحول  ،االتحاد األوروبي والشركاء في دول البحر المتوسط

إلى التجارة الحرة بين األطراف إلى جانب التعاون في مجاالت مختلفة، بما فيها الحوار السياسي 
  . المستمر

، وإسرائيل )1998 عام منذ(دخلت اتفاقيات حيز التنفيذ ما بين االتحاد األوروبي وتونس 
، وهناك اتفاقية مؤقتة مع )2004(، ومصر )2002(، واألردن )2000(، والمغرب )2000(

، ومع 2001 وتم توقيع اتفاقيات مع الجزائر في شهر ديسمبر  ،)1997(السلطة الفلسطينية 
فاقيات تكون شبكة ات) 2004أكتوبر( ومع إتمام التفاوض مع سوريا  ،2002لبنان في شهر يناير 

  . االنتساب مع الشركاء في دول البحر األبيض المتوسط قد تمت
) ميدا (برنامج اتفاقية التنمية في الشرق األوسط: األدوات المالية األساسية في هذه الشراكة هي

 مليون يورو لدول البحر األبيض المتوسط خالل السنوات من 5,458الذي وفر التزامات بلغت 
 مليار يورو من القروض 14(ويل من خالل بنك االستثمار األوروبي ؛ والتم2003 إلى 1995
و هذا االتجاه الجديد لالتحاد األوروبي للمحافظة على مناطق النفوذ التقليدية في هذه  ، )1974

المناطق حيث رغم أن دول االتحاد األوروبي تعمل في إطار جماعي إال أنها تعمل وفق 
ما كانت تعمل وفق المصلحة القومية الضيقة في إطار الحدود المصلحة القومية األوروبية عكس 

الدولة الوطنية و هذه نقلة نوعية في السياسة األوروبية الخارجية إال أن عوائق في تجسيد نظرة 
  . أوروبية باإلجماع في قضايا شتى تبقى قليلة ال ترقى إلى الطموحات األوروبية

 األوروبي لإليجاد مجال شراكة وتعاون و تكامل مع و بعد التطرق إلى التوسع العمودي التحاد
في نفس الوقت نتطرق إلى التوسع األفقي التحاد األوروبي بانضمام دوال ، دوال غير أوروبية 

  .من أوروبا الشرقية أو المعسكر الشرقي سابقا
  إنجازا تاريخيا حين نجحت2004شهد األول من مايو  فقد  :توسيع االتحاد األوروبيعملية 

 دول باالنضمام للدول األعضاء في االتحاد األوروبي البالغ عددها حين )دولتان فيما بعد(+ عشر
  .  دولة15ذاك 
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 تدريجيا منذ 71 فقد توسع االتحاد األوروبي،جديداإال أن توسيع االتحاد األوروبي ليس مبدأ 
، 1957العضوية األساسية في المجموعة األوروبية المؤلفة من ست دول التي تشكلت في 

ثم انضمت كل من  ،  دولة25 أصبح االتحاد األوروبي يضم 2004واعتبارا من األول من مايو 
  . دولة27رومانيا و بلغاريا والعدد دول االتحاد األوروبي هو 

  
  : 1957وكان هناك خمس موجات لتوسيع االتحاد منذ عام 

  
 1973 نمارك وأيرلندة والمملكة المتحدةا لضم الد-

 1981  لضم اليونان-

 1986   لضم إسبانيا والبرتغال -

 1995 فنلندا والسويد  لضم النمسا و-

 2004 لضم ثماني دول من وسط وشرق أوروبا، إلى -

                                                
71 "…partant du constat que les processus de recomposition transfrontalière ont eu un fort impact sur les modes d'action 
de tous les acteurs économiques, politiques et sociaux en Europe, cette approche tend à considérer l'Union Européenne 
comme une configuration politique polycentrique, dans laquelle les notions d'autorité politique et de souveraineté sont 
devenues évasives…" – Marie-Claude Smouts "Les Nouvelles Relations Internationales(pratique et théories)", Paris: 
presse de science po,1998,p105.      
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 . جانب قبرص ومالطا

  .اومانيا و بلغارير+ 
  2004 : الدول التي انضمت في األول من مايو 

  /سلوفاكيا/بولندة/مالطا/ليثوانيا/التفيا/هنغاريا/إستونيا/جمهوريةالتشيك /قبرص
  .سلوفينيا

 فالشكل العام ألوروبا ما زال يتغير مع وجود موجات جديدة من -كن هذا التوسع ال يقف هنا ل
  . لالتوسع مخطط لها في المستقب

 وتركيا وكرواتيا مرشحة لعضوية االتحاد األوروبي، وهي )انضمتا(فكل من بلغاريا ورومانيا
  .  بمراحل مختلفة من عملية االنضمامتمر

لطا وبولندة وسلوفاكيا   وماوليتوانيا وهنغاريا والتفيا واستونياانضمت قبرص وجمهورية التشيك 
يقارب  فمنذ ما  ي ختام مرحلة من التغيير الهائلوسلوفينيا كأعضاء جدد في االتحاد األوروبي ف

وكانت  ، عقد من الزمن لم تكن ستة من بين ثمانية من الدول في أوروبا الشرقية موجودة أصال
 وقد صوتت هذه الدول لربط مواطنتها واستقاللها الجديد الذي  ،إحدى هذه الدول في حالة حرب

وترى هذه الدول بحق بأن االتحاد األوروبي هو  ، حصلت عليه بشق النفس باالتحاد األوروبي
  .  لسيادتها الجديدةاضمانأفضل 

وحيث يدخل االتحاد األوروبي مرحلة جديدة، كانت المملكة المتحدة دائما مؤيدا قويا لتوسيع 
 بدأت مفاوضات ،العملية دورا رياديا في إحراز تقدم في هذه  كان لهااالتحاد األوروبي و
 الجديدة لالتحاد خالل فترة رئاسة المملكة المتحدة لالتحاد األوروبي عام انضمام العشر دول

1998.  
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  :ورـريق نحو الدستــ الط:ثانيا
   
  :اتفاقية ماستريخت) 1
 72ت حين دخلت معاهدة ماسترخ1993 نوفمبر1في " االتحاد األوروبي"دأ استخدام مصطلح ب
)Maastricht(من طرف 07/02/1992اقية  ماستريخت في االتف و قد وقعت ،  حيز التنفيذ 

سقف "وقد عمل االتحاد األوروبي على توحيد ثالث دعائم للتعاون األوروبي تحت ،  دولة 12
  :  هذه الدعائم هي و"واحد

  
  )بما في ذلك السوق األوروبية المشتركة واليورو(المجتمع األوروبي : الدعامة األولى
  . واألمنية المشتركةالسياسة الخارجية: الدعامة الثانية
  .التعاون في مجال العدل والشؤون الداخلية: الدعامة الثالثة

  
وتأخذ قراراتها عـادة    (فيما يتعلق بالدعامة األولى، تعمل الحكومات األعضاء باالتحاد كمجلس          

  .وبمشاركة كاملة من الهيئات األوروبية األخرى) بأغلبية األصوات
 هـذا   ،والثالثة، فتُبنى القرارات على إجراءات ما بين الحكومـات       أما بالنسبة للدعامتين الثانية     

 أما   ،يعني أن تعمل الدول األعضاء باالتحاد معا للتوصل إلى نقطة مشتركة مبنية على اإلجماع             
 دورا أكثـر     لهـا  المؤسسات األوربية األخرى، مثل المفوضية األوروبية والبرلمان األوروبي،       

  . محدودية في هاتين الدعامتين
جرت أول مباحثات حول أدوار ومسؤوليات المجموعة األوروبية االقتصادية خالل اجتمـاع            و  

ماسترخت في هولندا ، وهو االجتماع الذي نتج عنه اتفاقية االتحاد األوروبي وجمـع مختلـف                
  .طلق عليه اسم االتحاد األوروبيالهيئات األوروبية ضمن إطار واحد ُأ

  
  
  

                                                
72 Maastricht, ville du sud-est des Pays-Bas, chef-lieu de la province du Limbourg, sur la Meuse, 
près de la frontière avec la Belgique. 
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  :ت وهي ماستريخاالتفاقيةأهداف 
     تشير اتفاقية ماستريخت في المادة الثانية إن الهدف هو إنشاء سوق مشتركة و اتحاد 

اقتصادي نقدي وذلك عن كريق توحيد السياسات و األنشطة من أجل تدعيم النمو االقتصادي مع 
، ريعا توسيع نطاق العمالة و الحماية االجتماعية و تتضمن االتفاقية تنظيم كافة نواحي الحياة تش

  .اذ أنها تعتبر وثيقة عمل أوروبية، اجتماعيا 
 من اتفاقية ماستريخت أن هدف نظام البنوك 105     أما بخصوص السياسة النقدية تشير المادة 

المركزية األوروبية هو العمل على استقرار األسعار و تدعيم السياسة االقتصادية لدول الجماعة 
  .لية الكاملة عن السلطات الوطنية األوروبيةو منحته االتفاقية لذلك االستقال

     وفيما يتعلق بالسياسة المالية تهدف اتفاقية ماستريخت إلى تأمين التنسيق الجيد بين 
السياسات المالية لحكومات الدول األعضاء للمساعدة على إيجاد مزيج مناسب بين سياساتها 

لنقدية و نظرا لوجود مجموعة االقتصادية و هذا أمر ضروري من وجهة نظر السياسة ا
 الوطنية كان من الضروري ممارسة رقابة دقيقة متبادلة و تنسيقا بين مختلف تالميزانيا

حدة االقتصادية وضعت جدوال زمنيا للو، السياسات المالية في االقتصاديات الدول األعضاء 
" االجتماعية"ايا وضعت سياسات تغطي القض ، 01/01/2002 يصبح متداوال فياليورو(والنقدية 

 بدأت إجراءات تمكين دول أوروبا الشرقية من االنضمام  ،مثل حقوق العمال والصحة والسالمة
  .لالتحاد األوروبي

وألول مرة أصبح هذا يعني أن بإمكان مواطني أية دولة في االتحاد األوروبي الـسفر والعمـل                
  . بحرية في أي دولة أخرى عضو في االتحاد

 تم رفع جميع العوائق التجارية، وهي من أهم الخطـوات المتخـذة             1993ناير  وفي األول من ي   
  . لتشكيل السوق الموحدة

ويمكن الحديث عن أهم نتائج التي توصلت إليها المجموعة قبل معاهدة ماستريخت تحديد مراحل              
 1989في أبريـل  ) commission Delors(كما وردت في تقرير لجنة ديلور، التكامل النقدي 

   :وهذه المراحل كما يلي، ي حددت ثالث مراحل للتوصل إلى الوحدة النقدية الت
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وتتضمن تكملة التعاون و التنسيق االقتصادي للتوصـل    ، 1990 تبدأ في يوليو     :المرحلة األولى 
و المشاركة الكاملة لجميع عمالت دول المجموعة في هامش   ، 1992إلى سوق المشتركة بنهاية     

  . ضيق ألية سعر الصرف
   

و يتم فيها إنشاء أو تكوين نظام البنـوك          ، 1994 و هذه المرحلة تبدأ في عام        :المرحلة الثانية 
و التي سيتم فيها التحول من مجرد التنسيق بين السياسات النقدية المستقلة            ، المركزية األوروبية   

 االسـتمرار   لكل دولة من دول المجموعة إلى إيجاد صيغة لتطبيق سياسة نقدية موحدة  و كذلك              
ومن المقرر ، في العمل على تقليص هوامش تحرك أسعار الصرف بين عمالت دول المجموعة        

أن تتبع دول المجموعات سياسات اقتصادية تهدف إلى تحقيق التقـارب بـين معـدالت األداء                
   :و خصوصا فيما يتعلق بالمؤشرات األربعة و هي، االقتصادي

  .معدل التضخم -
 .عامة إلى الناتج المحلي اإلجمالينسبة عجز الموازنة ال -

 .نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي -
 .أسعار الفائدة طويلة األجل -

   
 على أكثر تقـدير  1999 و 1998 وقد خطط لها أن تم في فترة تتراوح ما بين   :المرحلة الثالثة 

 يتم التعامل   على أن ، يتم فيها تحديد أسعار صرف دول المجموعة بشكل نهائي غير قابل للتغير           
  .بعد ذلك بعملة واحد هي اليورو

بجانب العمـالت   ،  تكون فترة انتقالية يتم التعامل فيها باليورو         2002 و   1999أما فترة ما بين     
  .الوطنية مع السحب التدريجي لتلك العمالت لصالح تعميم استخدام اليورو
ريخت معـايير يجـب    وبخصوص الشروط االنضمام للوحدة النقدية فقد حددت معاهـدة ماسـت          
وهذه المعايير تـدعى    ، احترامها من طرف الدول الراغبة في االعتماد العملة الموحدة الواحدة           

   :بمعايير التقارب و التي هي
استقرار أسعار الصرف يجب أن تكون تقلبات العملة في خالل الماضيين على األقل على  -

  .نطاق التقلبات الطبيعية لنظم الصرف األوروبي
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 عن متوسط معدالت التضخم %1,5ار األسعار يجب أن ال يتعدى معدل التضخم استقر -
 .ألقل ثالث دول أعضاء تضخما

 .  من الناتج اإلجمالي المحلي%3عجز الموازنة يجب أال يزيد معدل العجز الموازنة عن  -

 .من الناتج المحلي اإلجمالي60%الدين العام يجب أال يزيد حجم الدين العام عن  -
 عن متوسط معدل أسعار الفائدة % 2فائدة الطويلة األجل يجب أال تتجاوز أسعار ال -

  . الطويلة األجل في ثالث دول التي تشهد أقل معدالت التضخم
، ايطاليا،ايرلندا، ألمانيا، فرنسا، فنلندا، بلجيكا،  دولة هذه المعايير وهي النمسا11فقد استفاءت 

، 2002يناير01أما اليونان التحقت في  ، 1998 ومايالبرتغال في ، هولندا، لكسمبورغ، اسبانيا
  .حيث أصبح االتحاد النقدي األوروبي يمارس عمله بعملة واحدة موحدة

إن الجهة المسئولة عن السياسة النقدية في منطقة الليورو هو البنك المركزي األوروبي الذي 
 و 1998م البنكي في جوان بعد اتفاق الدول األعضاء على نظا ، 1999بدأعمله فعليا في يناير 

و يعتبر البنك المركزي األوروبي بمثابة السلطة ، مقر البنك يقع في مدينة فرنكفورت بألمانيا 
، يحدد السياسة النقدية الواجبة التطبيق في الدول األعضاء ، النقدية الموحدة لالتحاد األوروبي 

   :يوهيئات اتخاذ القرار في البنك المركزي األوروبي تتمثل ف
مجلس المحافظين ويتكون من أعضاء المجلس التنفيذي و محافظي البنوك المركزية  -

مرات في 10و يعقد على األقل  ، 1988جوان 09لمنطقة اليورو و كان أول اجتماعه في 
، و وضع أسس و أدوات تنفيذها ، العام و يعتبر هو المسئول عن إعداد السياسات النقدية 

  .رارات بنظام األغلبية البسيطةوفي هذا المجلس تتخذ الق
ينتخب (المجلس التنفيذي يتكون المجلس التنفيذي للبنك المركزي األوروبي من الرئيس -

و أربعة أعضاء آخرين ، ونائبه ينتخب ألربع سنوات ) لثماني سنوات كحد أقصى
يختارون من بين أصحاب الخبرات باتفاق مشترك بين الحكومات األعضاء وبعد استشارة 

رلمان األوروبي و محافظ البنك المركزي األوروبي شريطة أن يكونوا من حملة الب
جنسيات الدول األعضاء في منطقة الليورو و تتمثل المهمة الرئيسية للمجلس التنفيذي في 

و المجلس التنفيذي ، تنفيذ السياسة النقدية وفقا لتوجهات وقرارات مجلس المحافظين 
زية الوطنية  و المجلس التنفيذي هو مسئول عن تسيير يعطي التعليمات للبنوك المرك

  .أعمال البنك المركزي األوروبي و التحضير الجتماعات مجلس المحافظين
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و هو يتكون ، المجلس العام وهو هيئة اتخاذ القرار الثالثة في البنك المركزي األوروبي  -
 المركزية األعضاء من الرئيس ونائب رئيس البنك المركزي األوروبي و محافظي البنوك
ومهمة المجلس ، في االتحاد األوروبي بما فيها الدول غير أعضاء في المنطقة اليورو 

  .استشارية حول توجهات السياسة النقدية في المنطقة
ي بصورة دورية اجتماعات مجلس الوزراء األوروبي يحضر محافظ البنك المركزي األوروب

تماعات مجلس المحافظين دون أن يكون له حق وكذلك يحضر مجلس الوزراء األوروبي اج
    .التصويت

وهذا المجلس هو الذي يقدم استشاراته بشأن ترتيبات أسعار الصرف التي تقترحها حكومات 
  .الدول األعضاء

ويواجه البنك المركزي األوروبي العديد من التحديات حتى يكتب النجاح لسياسته النقدية للحفاظ 
   :تمثل هذه التحديات في ضرورة القيام بعدد من المهام مثلوت، على استقرار اليورو

 و ذلك ، أن يتجنب حدوث أي صدمات اقتصادية في الدول األعضاء في منطقة اليورو
الن تعرض أي من الدول األعضاء لصدمة اقتصادية يضر بقية الدول األعضاء و تكون 

 .عالج صدمة هذه الدولالسياسة النقدية العامة للبنك المركزي عديمة الفعالية في 
  أن تنجح السياسات المالية الوطنية للدول األعضاء في اليورو في تقديم الدعم المطلق

للحفاظ على استقرار األسعار و تحقيق مصداقية ، للسياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو 
 .السياسة النقدية لليورو

 وإيجاد فرص ، قيق أهداف النموأن تنجح السياسة النقدية الموحدة لنظام اليورو في تح
وتخفيض البطالة في الدول ، العمل في األجل الطويل مع المحافظة على استقرار األسعار

  . األعضاء
فان البنوك المركزية الوطنية ما زال لها دور حيث ، في إطار النظام األوروبي للبنوك المركزية

و باالشتراك مع البنك المركزي أنها تساهم في وضع ورسم السياسة النقدية لمنطقة اليور
وكل بنك مركزي وطني عضو يساهم في رأس مال البنك المركزي األوروبي و ، األوروبي

وذلك عن طريق محافظي ، يشارك في القرارات المتعلقة بتوجهات السياسة النقدية للمنطقة
وعلى ، البنكالبنوك المركزية و الذين يشكلون مجلس المحافظين الذي يأتي في قمة سلطة هذا 

وكذلك على كل دولة عضو ، البنوك المركزية للدول األعضاء احترام محتوى اتفاقية ماستريخت
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ويجب أن تكون البنوك ، أن تسهر على أن يتماشى النظام األساسي لبنكها الوطني مع االتفاقية
  .المركزية مستقلة وأن تكون عهدة محافظ البنك المركزي ال تقل عن خمسة سنوات

تساهم فيه الدول األعضاء  ، € مليار 50غ رأس مال المكتتب فيه للبتك المركزي األوروبي ويبل
وكذلك حسب ، بنسب متفاوتة تتوقف على نسبة السكان فيها إلى إجمالي سكان االتحاد األوروبي

  .مساهمة الدولة في إجمالي الناتج المحلي لالتحاد األوروبي
حتياطي من النقد األجنبي وإدارته وتوظيفه ثم يقوم بتوزيع ويقوم البنك المركزي باالحتفاظ باال

 على البنوك المركزية %80 لديه وتوزيع نسبة %2األرباح الناتج عنها بعد االحتفاظ بنسبة 
  .األوروبية المشاركة في نظام اليورو حسب نسبة مساهمتها في رأس مال البنك

   
   : مال البنك المركزيالجدول التالي يبين مساهمة الدول األعضاء في رأس

    
نسبة المساهمة قي رأس مال   )$(القيمة بمليون دوالر  الدولة

 %البنك 

  % 2,3   1150  النمسا
  % 2,9  1450  بلجيكا

  % 1,55  775  الدانمارك
  % 1,35  675  فيلندا
  % 16,2  8100  فرنسا
  % 22,95  11475  ألمانيا
  % 2,3  1150  اليونان
  % 0,95  475  ايرلندا
  % 15,8  7900  اايطالي

  % 0,15  75  لكسمبورغ
  % 4,25  2125  هولندا

  % 2,25  1125  البرتغال
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  % 9,3  4650  اسبانيا
  % 2,35  1150  السويد
  % 15,6  7800  انجلترا
  % 100  50075  المجموع

Source : Deutsh bank, the Euro, Astable Carrency For Europe, feb 1997.   

  
  :ورونبذة تاريخية عن فكرة الي

و لكن بدأ تطبيقها ، فكرة العملة األوروبية الموحدة اليورو قديمة بعمر االتحاد األوروبي نفسه 
بيير " التي طرحها رئيس وزراء اللكسمبورغ " فيرنر"  من خالل خطة 1970عمليا في عام 

بيق كان أمل هذه الخطة تط، التي كانت نواة االتحاد االقتصادي و النقدي األوروبي ، " فيرنر
لكن سرعان ما انهارت  ، 1980عملة موحدة في االتحاد االقتصادي األوروبي بحلول عام 

 النظام 1979 اتحاد تصريف العملة األوروبي و الحقا عام 1972الفكرة و حل محلها عام 
هدف النظام النقدي األوروبي كان المحافظة على االستقرار العمالت المحلية ، النقدي األوروبي 

تم إنشاء عملة نقدية شكلية لحساب تصريف العملة تحت اسم االيكو ، هذا الهدف لتحقيق 
)ECU ( ، 1988وفي عام ، التي من الممكن أن نصفها بالعملة األوروبية األولى السابقة ليورو 

 "ديلور"ما سمي بتقرير ) Jacques Delors" (جاك ديلور" تبنت اللجنة األوروبية تحت رئاسة 
وضع األساس لتطبيق تنفيذ العملة األوروبية الموحدة من خالل تطبيق ثالث هذا التقرير ، 

  .مراحل
 من خالل اتفاق يسمح بتنقل رؤوس 1990المرحلة األولى لنشأة اليورو في األول من جويلية 

 بدأت المرحلة الثانية من 1994و في األول من جانفي ، األموال بين دول االتحاد األوروبي 
التي كانت سابقة لتأسيس البنك المركزي األوروبي ، سسة النقدية األوروبية خالل تأسيس المؤ

) EURO( تم االتفاق على تسمية العملة الجديدة باسم اليورو1995 ديسمبر 16و في ، فيما بعد 
، من بينها الفرنك األوروبي ،كانت هناك أسماء أخرى عديدة مقترحة ، بدال من االسم القديم 

و لكن تم االتفاق و اإلجماع على أال تكون التسمية الجديدة ، رونا أوروبي ك، غولدن أوروبي 
و تم تبني ، للعملة المقترحة ألي عملة متواجدة في أحد الدول االعضاء في االتحاد األوروبي 

 ديسمبر 13و في ، " اليورو" الذي اقترح اسم " تيودور فايغل"اقتراح وزير المالية األلماني  
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التي نصت ، اء االتحاد األوروبي على معاهدة المحافظة على استقرار اليورو  اتفق وزر1996
على المحافظة الدول االعضاء على استقرار اقتصادياتهم المحلية و بالتالي سعر صرف اليورو 

 و اتفاقه على 1998 و ماي3 – 1و المرحلة الثالثة تشكلت مع انعقاد المجلس األوروبي ما بين ، 
 قرر 2000 جوان 19أهمها تحديد الدول المطبقة للعملة و االقتصاد الموحد في ، بنود إضافية 

المجلس األوروبي ضم اليونان للدول الداخلة في االتحاد النقدي و االقتصادي ابتداء من عام 
2001.  

 تحديد قيمة العملة اليورو مقابل العمالت المحلية للدول 1999فقد تم في األول من جانفي 
و في اليوم التالي قامت البورصات ، صبح اليورو منذ ذلك اليوم عملة بنكية االعضاء و أ
كما تم ربط العمالت الدول ، باريس و ميالنو بتدوين قيمة األوراق المالية باليورو ، فرنكفورت 

سمح أيضا منذ ذلك التاريخ بفتح حسابات في البنوك بالعملة ، االعضاء باليورو بدل من الدوالر 
بدأ توزيع العملة اليورو على البنوك و المؤسسات المالية في الدول االعضاء منذ ، اليورو 

و في شهر ديسمبر من نفس العام بدأت البنوك بيع عينات من  ، 2001النصف الثاني للعام 
وأصبح العملة  ، 2002بدأ التداول الرسمي ليورو في األول جانفي ، العملة اليورو للجمهور 

أي تم وقف قبول الدفع بالعمالت القديمة ، االعضاء بدال من العمالت المحلية الرسمية في الدول 
و استبدلت البنوك المركزية في الدول االعضاء في الفترة ، إال في أماكن معينة كالبنوك مثال 

ففي ألمانيا ، هذه الفترة مختلفة من دولة إلى أخرى ، الالحقة العملة القديمة لكل دولة باليورو 
  .2005يل المثال سمح باستبدال المارك األلماني حتى عام على سب

الذي يعد بعد الدوالر ، إن اليورو هي العملة الموحدة لدول االعضاء في االتحاد األوروبي 
يتم التحكم في العملة اليورو من ، األمريكي ثاني أهم عملة على المستوى النظام النقدي الدولي 

يعد اليورو العملة الرسمية ،  بألمانيا تي مقره يقع بفرانكفورقبل البنك المركزي األوروبي الذ
كما أنه العملة ، المتداولة في خمسة عشر دولة من دول االتحاد األوروبي السبع و العشرون 

فقد حقق اليورو سعر ، الرسمية في ست دول أخرى هي ليست أعضاء في االتحاد األوروبي 
و أدنى  ، 1,51 بلغ 2008و في ، الر أمريكي  دو1,3668 سعر 2004 ديسمبر 30صرف في 

 دوالر 0,8225 بلغ حينها 2000 أكتوبر 26قيمة له مقابل الدوالر األمريكي وصل اليورو في 
        .                  أمريكي
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    :فوائد العملة األوروبية الموحدة 
   :وبي و هيللعملة األوروبية الموحدة عدة مزايا وفوائد بالنسبة لالقتصاد األور

  
  :فوائد داخلية   ) أ
  

وال ،                       تساهم العملة األوروبية الموحدة في إكمال السوق الموحد الداخلي 
حيث تسمح لألوروبيين من االستفادة ، يمكن تصور وجود سوف واحد دون وجود عملة واحدة 

وذلك من خالل ، ل األعضاء من فوائد السوق الموحد و كما تعتبر أداة فعالة للتسيير في الدو
محاربة التضخم و ضبط عجز الموازنة و المديونية العامة و التحكم في أسعار الفائدة و هي 

تسمح بخلق محيط اقتصادي مستقر و مالئم و تفادي سلبيات و مخاطر تقلبات أسعار الصرف 
  .ءبين عمالت الدول األعضاء و تأثيراتها على األداء االقتصادي للدول األعضا

  
 :فوائد خارجية)  ب

   
  .تسمح العملة األوروبية الموحدة في تحقيق استقرار العالقات و النقدية الدولية* 
تعتبر العملة األوروبية الموحد من وسائل التسوية التجارية الدولية وعملة صعبة يحتفظ بها * 

  .في محافظ االحتياطات الرسمية في البنوك المركزية
ي تسمح العملة األوروبية الموحدة بأن يتصدر االتحاد األوروبي أكبر على المستوى العالم* 

  .القوى التجارية
  
  :اتفاقية أمستردام)2
  

 و دخل حيز التنفيذ 02/10/1997 في) عاصمة هولندا (تم التوقيع على اتفاقية أمستردام        
، الجريمة المنظمة مكافحة ،  و تم مناقشة ما يلي السياسة الخارجية التحاد ،01/05/1999في 

  .تحديث المؤسساتي، االهتمام باالنشغاالت المواطنين األوروبيين ، السياسة التجارية 
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 للتحضير لتوسعة االتحاد األوروبي "ماسترخت"هي تحديث التفاقية " أمستردام" وتعتبر اتفاقية 
الذي تضمن باالتفاقية " الفصل االجتماعي"لكي يضم دول أوروبا الشرقية، كما أنها عززت 

  .قانونا حول التوظيف والتمييز
  

 عند عقد قمة مابين الحكومات و ذلك بهدف اإلعداد لتعديل معاهدة االتحاد 1996 عام ففي      
و خلق الظروف و األجواء السياسية و إدخال تعديالت هيكلية إلعطاء االتحاد ، األوروبي

    :يةاألوروبي دافع جديد لمواجهة التحديات األساسية اآلت
فقد كان االتحاد األوروبي عاجزا وغير قادر ، التطور السريع ألوضاع الدولية و اإلقليمية) أ

  .على توقيف النزاع و األزمة و الحرب التي اندلعت في يوغسالفيا
الجبل ، سلوفينيا، كرواتيا،  تتشكل الفيدرالية اليوغسالفية من ستة جمهوريات وهي مقدونيا- 

الهرسك و  صربيا التي تحتوي على مقاطعتين وهذه المقاطعتين تتمتع بنوع والبوسنة و، األسود
فقد تم ، في الشمال و إقليم كوسوفو في الجنوب Voïvodine ففودين  من الحكم الذاتي وهي
حيث أثار ضجة في أوروبا ولم يتم الخروج بقرار أوروبي 17/02/2008اإلعالن استقالل في 

يث لم تعترف كل من رومانيا و قبرص و اسبانيا باستقالل موحد ضمن االتحاد األوروبي  ح
فتخشى دوال عديدة في أوروبا إلى بروز نزاعات و ظهور حركات انفصالية و تفكك ، كوسوفو

دوال و مطالبة أقاليم باالستقالل و من هذه الدول اسبانيا التي تخشى من إعطاء ذريعة إلقليم 
 ما عارضته روسيا بشدة فتبرى أن استقالل إقليم  و هووالباسك حيث تسير حذو إقليم كوسوف

 عن صربيا و اعتراف دوال يعد ظاهرة فريدة من نوعها حيث زعزع الثوابت و وكوسوف
المبادئ في إطار العالقات الدولية و تطالب روسيا بإعادة النظر في قرار االعتراف باستقالل 

  .كوسوفو
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   .وغسالفية اليكما هو مبين في الخريطة الفيدرالية

  
   

،  عندما انفصلت كل من جمهورية سلوفينيا و كرواتيا و البوسنة و الهرسك1991بدأ النزاع في 
وكل هذه األحداث ال يمكن فصلها عن األوضاع الدولية العامة و هي اندثار حائط برلين في 

، ليتوانيا،  جمهورية وهذه الجمهوريات هي روسيا15تفكك االتحاد السوفيتي إلى  ، 1989نوفمبر
، نكازاخستا، أذربيجان، أرمينيا، امولدا في، جورجيا، أوكرانيا، روسيا البيضاء، استونيا، ليتونيا

  .   طاجاكستان، كرغيستان، أوزبكستان، تركمانستان
عاصمتها (إلى جمهورية التشيك ، 1918 التي أنشأت فيتفكك الفدرالية التشيكوسلوفاكية -

وتفكك ما سمي بالمعسكر ، 1992في سنة ) عاصمتها براتسالفا(و جمهورية سلوفاكيا) براغ
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و وزوال حلف وارسو الذي كان يمثل حلف عسكري يجمع الدول أوربا الشرقية بقيادة ، الشرقي
  .االتحاد السوفيتي

و هذه الموجة ، 1991 مارس 03 و 1991 يناير 16 اندالع الحرب الخليج األولى مابين -
و انفراد الواليات المتحدة ، اعياتها على األمن والسلم الدوليينمن النزاعات والحروب و تد

و تنامي ظاهرة المطالبة باالنفصال و االستقالل  من جراء التفكك الدول ، األمريكية بريادة العالم
التي كانت تشكل االتحاد أو الفيدرالية وذلك للضعف هذه الدول ولم تستطيع المحافظة على 

روض على الدول األخرى مساعدة هذه الدول في المحافظة على سيادتها سيادتها و كان من المف
و تماسكها إال أن العكس هو الذي حصل فقد كان االعتراف باالستقالل الدول و سيادتها و هو ما 

يسمى بتدويل السيادة أي االعتراف الدولي بسيادة الدولة كان كافي إلضفاء الشرعية الدولية و 
سياسية الدولية ببروز دوال جديدة في العالقات الدولية و زوال دوال منه تغيرت الخريطة ال

و إن  األسباب التي ذكرناها  فقد أعطت مبررات لتنامي خالفات ونزاعات حتى ، أخرى 
صراعات مسلحة قومية ولغوية و دينية و هو ماشهدته أوروبا في القرن العشرين في 

عدم تكرار سيناريو ، ه منذ الحرب العالمية الثانيةو هو ما كانت أوروبا تحاول تجنب، يوغسالفيا
فقد عانت ويالت الحروب وحان الوقت للتناسي الخالفات و النزاعات و المضي ، الحرب 

و هو ما يجعل الوضع خطر إلى خطر جدا من خالل مشكلة كوسوفو ، إلنشاء اتحاد أوروبي
 األحادي الجانب بإيعاز و موافقة التي تطالب باالنفصال عن جمهورية صربيا وإمكانية اإلعالن

وقد يفضي هذا اإلعالن إلى ، الدولية و هو ما يطرح تدويل السيادة على الساحة العالقات الدولية
إعطاء لمقاطعات أخرى في أوروبا إلى المطالبة باالنفصال مثال مقاطعة ألباسك في اسبانيا و 

ي أوروبا خاصة التحاد األوروبي و هو ما يطرح وضعية حرجة ف،  الفرنسية اجزيرة كورسيك
  .   دولة27المكون من 

     وهذه التداعيات على الساحة الدولية و األوروبية لم تكن أوروبا عن معزل عنها و لكن لم 
تكن لها اآلليات التي تسمح لها بالتحرك سواء على المستوى العسكري بواسطة حلف األطلسي 

 الحروب لمشاكل يمكن إدراجها في عدم إيجاد صيغة الذي هو أساسا لم يمكن مستعد لخوض هذه
توافقية بين الدول المتحالفة و مادام أنه حلف تقليدي كان موجها أساس لخوض حروب تقليدية و 

وبذلك استلزم ، المقصود هو مواجهة جيوش و كذلك إلطار المحدد له و هو المنطقة األوروبية 
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واكبة التحديات الراهنة سواء داخل أوروبا أو األمر استحداث آليات و ميكانزمات جديدة لم
  . خارج مجاله الجغرافي أو التهديدات األخرى كاإلرهاب

إن تداعيات العولمة االقتصادية أضحت واقعا ، عولمة االقتصاد و تداعياته على سوق العمالة)ب
انب عديدة ورغم من االيجابيات العولمة االقتصادية إال أن هناك مخلفات سلبية في جو، ملموسا

يمكن إعطاء أمثلة واقعية عن حجم المبادالت التي تتم بين أوربا و آسيا و لما توفره الصين 
فالقدرة التنافسية التحاد األوروبي لم يعد ، خاصة ودول جنوب شرق آسيا من عمالة رخيصة 

شطة يحتمل الغزو الهائل لكميات البضائع المستوردة من الصين خاصة في كل المجاالت و األن
قطع غيار ، اإلعالم اآللي، اآلالت الكهرومزلية،المنظفات، المواد التجميلية، المالبس، األقمشة(

وزد على ذلك ظاهرة عملية نقل المصانع ، )الخ...، المواد شبه صيدالنية، السيارات، السيارات
 و ما توفره الدول اآلسيوية من، )délocalisation des usines(من أوروبا إلى آسيا 

فرص تحفيزية ضريبية و يد عاملة متوفرة رخيصة و وسائل نقل البضائع خاصة البحرية من 
 .موانئ و بواخر التي تعتبر غير مكلفة

إن مهمة االتحاد ، مكافحة اإلرهاب و الجريمة الدولية و المتاجرة و تهريب المخدرات)ج
ة الشرقية خاصة و الحدود  دولة هو حماية الحدود االتحاد من الناحي27األوروبي المكون من 

من حرية المرور ، )Accord de Schengen(البحرية و لما توفره هذه الحدود المفتوحة 
األشخاص و الممتلكات و األموال و الذي يطرح تحديا كبيرا للدول االتحاد األوروبي في ضبط 

دد األمن حدودها من محاوالت التهريب بكل أشكاله و التصدي إلى ظاهرة اإلرهاب التي ته
 و لندن و 2004 مارس 11األوروبي خاصة ما حدث من تفجيرات في باريس و مدريد في 

 .بالواليات المتحدة األمريكية2001 سبتمبر 11تفجيرات 
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يمكن طرح المسألة تفشي مرض ، عدم التوازن االيكولوجي و األخطار ضد الصحة العامة )د
) ESB(ذا الفيروس االسم العلمي هو وه، )Vache Folle(جنون البقر في بريطانيا

"73Encéphalopathie Spongiforme bovine" .           
    

تصيب ، 1985 في المملكة المتحدة في مارس )ESB(فقد ظهرت أول حاالت مرضية        
و هي أعراض مرضية مشابهة التي شوهدت لدى اإلنسان في مرض ، أعصاب المخ األبقار

)Creutzfeld-Jacob (و ما أدى إلى مخاوف من انتقال العدوى المرضية من األبقار إلى و ه
الطيور )Influenza (اوكذلك فيما يتعلق بمرض أنفلونز، اإلنسان يتناول لحوم و حليب األبقار

 النتشاره مع الطيور المهاجرة و هو ما استدعى القيام بمحاوالت الحد يالذي يهدد النظام البيئ
ترتبة الحتمال االنتقال إلى اإلنسان وبالتالي يصبح وباء عالمي من انتشاره و المخاوف الم

  .  يصعب التحكم فيه
 من المخاطر التي يتهدد الكرة األرضية هو ما يسمى ي البيئوأما فيما يخص الجانب -

و ما يترتب عنه من اضطرابات في الطقس و كوارث ) effet de serre(باالنحباس الحراري 
و أن المتسبب ) ما فوق البنفسجية(تي تحمي األرض من األشعة الضارة و ثقب طبقة األوزون ال

 من 1997في ديسمبرKyoto " كيوتو"الرئيسي هو الدول الصناعية الكبرى وقد تم عقد اتفاق 
  حيث البرتوكول كيوتو ينص على Rio" 1992"    " ريو"قبل الدول الموقعة على اتفاقية 

و ، ) Effet de Serre(تي تحدث االنحباس الحراريتخفيض المواد الغازية األساسية ال
وسيسمح هذا اإلجراء ، بعد مصادقة روسيا2005 فيفري 16سيدخل االتفاق حيز النفاذ في 

  . بتخفيض حرارة كوكب األرض و الحفاظ على طبقة األوزون من المواد الملوثة للغالف الجوي
  
  
  

                                                
73 Encéphalopathie Spongiforme Bovine (ESB)  
L'accumulation de prions sur les fibres nerveuses des animaux atteints d'encéphalopathie spongiforme bovine 
est responsable du symptôme dégénératif, qui conduit à la structure spongiforme caractéristique du cerveau 
malade. 
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 یقدم لنا بصورة واضحة تراجع طبقة األوزون في األتي)تركیز األوزون(         وأما الشكل البیاني
من خالل قاعدة بیانات وقیاسات أجریت كل ربیع في ، الغالف الجوي للقطب الجنوبي المتجمد 

من خالل مراقبة ) ما یعني في شھر أكتوبر في القطب الشمالي المتجمد(القطب الجنوبي المتجمد 
فالمنحنى األزرق یبین لنا طبقة 2000 إلى 1970 الثقب في طبقة األوزون الذي اكتشف خالل نھایة

.األوزون قبل تواجد الثقب وأما الخط األحمر یبن تالشي تدریجیا لطبقة األوزون في تلك المنطقة  

     

بإصدار ،  من خالل المعاهدات التي تبرمها و محاولة تطبيقها في الواقع دوال تهتم بالبيئةإن 
تشريعات أوروبية و وطنية للحد من التلوث من خالل تقليص المواد الملوثة الملقاة في الجو و 

و إيجاد بدائل أقل تلوثا ، اعتماد أساليب حديثة لمعالجة النفايات من خالل عمليات االسترجاع 
لبحوث الكتشاف مواد نظيفة منها الطاقة الشمسية  و استغالل األمثل للرياح من خالل تشجيع ا

إلنتاج الكهرباء وغيرها من المواد المكتشفة للتقليل من التلوث و هذه جملة اإلجراءات األوروبية 
و التطبيق األمثل للتشريعات يجب إيجاد آليات اتخاذ ، في المجال االيكولوجي و الصحة العامة 

   . رنة و مؤسسات فعالة لتكون في مستوى التحدياتالقرار م
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 في داخل الهياكل االتحاد تتعديل في القواعد اتخاذ القرارا" أمستردام  " في اتفاقيةقد تم ف -
   :وهي" ماستريخت"األوروبي من خالل ثالثة نواحي التي تم اعتمادها في اتفاقية 

  .الجماعة األوروبية -1
 . الجماعيالسياسة الخارجية و األمن -2
 .التعاون في مجالي العدالة و الشؤون الداخلية -3

مع إتباع مسار األغلبية في ، األولى هو التركيز أساسا على منهجية الجماعية و مبدأ التحديد 
  .اتخاذ القرارات

  .و تتخذ القرارات باإلجماع، الثانية و الثالثة ترتكز على منطق التعاون بين الحكومات 
  : الممثلين المنتخبين من كل دولة عضو في البرلمان األوروبي الجدول يبين عدد-

   نائب6  لكسمبورغ   نائب 25  بلجيكا
   نائب31  هولندا   نائب16  الدانمارك

   نائب21  النمسا   نائب99  ألمانيا
   نائب25  البرتغال   نائب25  اليونان
   نائب16  فيلندا   نائب64  اسبانيا
   نائب22  السويد   نائب87  فرنسا
   نائب87  المملكة المتحدة   نائب15  نداايرل

   نائب أوروبي626  :العدد اإلجمالي   نائب87  ايطاليا
لمان األوروبي يكون حسب عدد السكان و باالقتراع العام و المالحظ أن عدد الممثلين في البر

  .1997و ذلك حسب اتفاقية أمستردام ، المباشر 
حول عدد الممثلين لكل دولة عضو في االتحاد  الجدول التالي يبين التعديالت التي أدخلت -

 بعد انضمام أعضاء جدد إلى االتحاد 2000"نيس" األوروبي و عدد األصوات حسب اتفاقية 
  .األوروبي

عدد   عدد النواب  الدولة
  األصوات

عدد   عدد النواب   الدولة
  األصوات

جمهورية   29  99  ألمانيا
  التشيك

20  12  
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  12  22  البرتغال  29  72  فرنسا
المملكة 
  المتحدة

  12  20  المجر  29  72

  10  18  السويد  29  72  ايطاليا
  10  17  النمسا  27  50  اسبانيا
  7  13  سلوفاكيا  27  50  بولندة
  7  13  الدانمارك  13  25  هولندا
  7  13  فيلندا  12  22  اليونان
  7  12  ايرلندا  12  22  بلجيكا
  4  12  ليتولنيا  4  8  ليتونيا

  3  5  مالطا  4  7  سلوفينيا
  14  33  رومانيا  4  6  ونيااست

  10  17  بلغاريا  4  6  قبرص
    4  6  لكسمبورغ

 نائب 732:و عدد النواب البرلمان االتحاد األوروبي هم،  345: إجمالي عدد األصوات هي
  .مبدأ األغلبية في بعض القضايا" نيس" و قد اعتمدت اتفاقية ، أوروبي 

   
  : "Accord de Schengen"" شينغن"اتفاقية ) 3
 
هولندا و لكسمبورغ بوضع هذه اآللية لحرية تنقل        ، بلجيكا، فرنسا،    فقد قامت كل من ألمانيا      

من خالل وضع آلية مراقبة موحد فيما يخـص الهجـرة غيـر             ، المواطنين في الدول المعنية     
تهريـب  ، ) انظر الخريطة التي تبين الهجرة غير شرعية مـن إفريقيـا إلـى أوروبـا        (شرعية

مـن طـرف   14/06/1985فـي  " شينغن" و تم المصادقة على اتفاقية ، رهابالمخدرات و اإل  
 تـم اإلمـضاء مـن       19/06/1990وفي  ،  البينلوكس   لالدول الخمسة وهي ألمانيا فرنسا ودو     

طرف الدول الخمسة المذكورة سابقا على حرية التنقل األشخاص و الممتلكات مع انضمام خمسة     
، )1992نوفمبر(اليونان  ، )1991جويلية(ا و البرتغال    اسباني، )1990نوفمبر(دول وهي ايطاليا  
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فيلدنا ، انضمام الدانمارك، ليشمل دوال أخرى " شينغن" وان توسع فضاء    ، )1995أبريل(و النمسا 
 مادة ومن أهمها 142وتم توسيع مجاالت االهتمام و تحتوي على        ، جأيسلندا و النروي  ، السويد  ، 

ضوح المعاني المرجعية وهي الحدود الداخلية و الحـدود         المادة األولى األساسية حيث تعرف بو     
تشديد المراقبة الموحدة حول الهجرة غير شـرعية        ، الخارجية اإلعفاء من التخليص في الحدود     

 Système(فالـشخص المـسجل فـي النظـام    ، ) SIS(تحت نظـام المعلومـات موحـد    
d'Information Schengen (يعرض إلى الترحيل الفوري.  

    ".   شينغن" ق المتضمن اتفاقية انظر الملح
 الشكل البياني (1) يبين الهجرة إلى ألمانيا مابين 1970- 1995.

فقد كان عدد المهاجرين المستقرين ،  فبعد الحرب العالمية الثانية كانت هجرة كثيفة إلى ألمانيا
 ، 1980ام  والنصف الثاني من بداية ع1960 ماليين خالل فترة بداية عام 4في ألمانيا حوالي 

 ألسباب و األوضاع في أوروبا الحرب في دول 1990فقد كان تدفق المهاجرين مع بداية 
الهجرة من ، و الجالية التركية هي اكبر الجاليات في ألمانيا، البلطيق و زوال المعسكر الشرقي 

ألسبان و أما المهاجرين ا،  بالمائة 8 و التي تشكل حاليا 1980الدول اآلسيوية خاصة بعد عام 
.  لم تشهد نموا كبيرا1960-1950و االيطاليين والتي كان تواجدها من   

 

 
 
 الشكل البياني (2) الشكل يبين الهجرة إلى فرنسا عبر سنوات مختلفة من عام 1850الى1990. 
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وبداية من  ، في النصف األول من القرن العشرين هناك هجرة كثيفة من جنوب أوروبا و بولندة
.   هناك هجرة كثيفة من البلدان المغربية و البرتغال1960     

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 137 

   : دستور االتحاد األوروبي :ثالثا
  
  :مضمون الدستور االتحاد األوروبي) أ

نهج طويل وشاق و إمضاء معاهدات ، إن المسار الذي انتهجه االتحاد األوروبي          
 :واتفاقيات كثيرة يمكن اختصار هذا الطريق إلى الدستور بما يلي

  
  . اتفاقية روما1957

  . عقد الموحد األوروبي1987
  . اتفاقية ما ستر يخت1992

  . اتفاقية أمستردام1997
  . اتفاقية نيس2001

  .ن إعالن الينك15/12/2001
  . 10/07/2003 دستور أوروبي 28/02/2002

  .18/05/2004 مؤتمر عابر الحكومات 04/10/2003
  . إمضاء الدستور: روما29/10/2004

  .استفتاء/ المصادقة2004-2006
  

 
 حيث أن المواطنة هذه تضاف د الحقوق األساسية للمواطن األوروبي،تبدأ مسودة الدستور بتعدا

و تضيف حقوق أخرى وهو حق حرية التنقل و اإلقامة في ، إلى المواطنة الوطنية وال تعوضها

حق االنتخاب و المشاركة في البرلمان االتحاد األوروبي و في ، كامل اإلقليم االتحاد األوروبي 

حق توجيه عريضة إلى ، لقنصلية و الدبلوماسية في الدول الغير الحماية ا، دولة اإلقامة 

الحق اللجوء إلى المؤسسات و ، حق اللجوء إلى الوسيط األوروبي ، البرلمان االتحاد األوروبي 

 ثم تنتقل إلى شرح أهداف السياسة ،الهياكل الستشارية األوروبية بلغته و تكون اإلجابة بلغته
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 حيث إذا كان عضو من األعضاء مجاالت المالية واالقتصادية واألمنيةاألوروبية المشتركة في ال

االتحاد تعرض إلى هجوم أو اعتداء إرهابي أو تعرض إلى كارثة طبيعية أو ذات أصل إنساني 

 ،فان االتحاد األوروبي و األعضاء االتحاد يتضامنون بإرسال المعونات اإلنسانية و العسكرية 

 آللية عمل المؤسسات المختلفة كالبرلمان والمفوضية األوروبية كما تتضمن توضيحاً مفصالً

 كما تمت اإلشارة في مسودة الدستور إلى  ،والمجلس األوروبي وطبيعة العالقة فيما بينها

 وباإلضافة إلى ذلك تتضمن هذه  ،منصب وزير خارجية أوروبي يجري تأسيسه مستقبالً

 كما تشرح  ،اعد االنضمام إلى االتحاد والخروج منهالمسودة كذلك مواد وفقرات قانونية تنظم قو

الحاالت التي تترتب عليها مخالفة أحد األعضاء للقواعد األساسية لعمل اإلتحاد كحرمانه من حق 

 .التصويت، إلى غير ذلك من إجراءات عقابية

ار  في تمريره، في خطوة لتأكيد المساألعضاء فشلت الدول إن الدستور االتحاد األوروبي قد
  . استمرارهإمكانيةالبعض في شكك الوحدوي الذي 

 وكان السبب األعضاء الموحد، في انقسامات بين الدول األوروبي وتسبب مشروع الدستور 
 الوحدوي، تمثلت في رفضه من جانب الناخبين في األوروبيقوية للمشروع ضربة وراء توجيه 

.ين في استفتاءين منفصل2005فرنسا وهولندا منتصف العام   
 

- ورقة تقنية تتمثل في سبر ألراء قام به المركز74 و أجريت العملية سبر اآلراء عبر 
. سنة18 شخص ما فوق 1006عينة وطنية تشمل على ، 09/12/2004الهاتف في  

النقاش حول االستفتاء ،  أو ال عموماقليال،  ماانوع، السؤال المطروح هو هل تهتمون كثيرا
وروبي ؟ والمصادقة مشروع دستور األ  

                                                
 74  Sondage exclusive CSA/ LE BLEU DE Profession politique réalisé par téléphone le 9 décembre 2004, échantillon 

national représentatif  de 1006 personnes âgées de 18 ans et plus. Constitue d'après la méthode des quotas (sexe, âge, 
profession du chef de ménage), après satisfaction par région et catégorie d'agglomération.    
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 من الفرنسيين ال يهتمون باالستفتاء حول الدستور االتحاد %71:  فقد خلصت النتيجة إلى-
 مهتمون و %27 و،  ال يهتمون أصال%41 و %30 يهتمون قليال %71األوروبي من 

. ممتنعون2%  
   
شعبي و  الجدول أدناه يبين الدول األوروبية التي طرحت الدستور األوروبي إلى االستفتاء ال-

الفرنسي و الهولندي و بذلك عدم تبني االتحاد " ال " النتائج التي خلصت إليها مع تبيان إلى 
.األوروبي للدستور األوروبي لرفضه من قبل فرنسا وهولندا  

 
 الدول اللجوء إلى االستفتاء التاريخ المتوقع للتصديق النتائج
2005 ماي27 نعم  ألمانيا ال 
2005 ماي25 نعم نمساال ال   
2006 فيفري08 نعم  بلجيكا ال 
2005 ماي11 نعم  بلغاريا ال 
2005 جوان 30 نعم  قبرص ال 
 الدانمارك نعم أجل -

2005 فيفري 20 نعم  اسبانيا نعم 
2006 ماي 09 نعم  استونيا ال 
2006 ديسمبر 05 نعم  فيلندا ال 
2005 ماي29 ال  فرنسا نعم 
2005 أفريل 19 نعم  اليونان ال 
2004 ديسمبر 20 نعم  المجر ال 
 ايرلندا نعم أجل -

2005 أفريل 06 نعم  ايطاليا ال 
2005 جوان 02 نعم  لتوانيا ال 
2004 نوفمبر 11 نعم  ليتونيا ال 
2005 جويلية 06 نعم  مالطا ال 
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2005 جوان 01 ال  هولندا نعم 
 بولندة نعم أجل -
 البرتغال نعم أجل -
 جمهورية التشيك نعم أجل -
عمن 2005 ماي 17   رومانيا ال 

 المملكة المتحدة نعم ألغي -
2005 ماي11 نعم  سلوفاكيا ال 
2005 فيفري 01 نعم  سلوفينيا ال 
 السويد ال أجل -

2005 جويلية 10 نعم  لكسمبورغ نعم 
  

و بعد  الرفض الدستور االتحاد األوروبي عمل القادة األوروبيين على إيجاد صيغة أخرى  -
زمة التي عصفت بالجهود الرامية إلى تبني دستور يشمل على جميع المعاهدات لتجاوز األ

تضم بنودا السابقة لتشكيل االتحاد األوروبي و هو ما عكفت عليه الدول االتحاد األوروبي 
في المجاالت المختلفة وخاصة فيما يتعلق بالعمل المؤسساتي، وفي نفس االتحاد لتسيير أمور 

 ،  التي كانت تخشى من إلغاء الهوية الوطنيةاألعضاءدد من الدول الوقت تحقيق مطالب ع
، ممكنة » المعاهدة المبسطة«تمرير هذه المعاهدة التي أطلق عليها البعض اسم إمكانية  أنورغم 

األعضاء ألنها تخضع للمصادقة من قبل البرلمان الوطني ماعدا ايرلندا لتمريرها داخل الدول 
   .ب الدستورملزمة باستفتاء شعبي حس

 الذي يترأس "جوزيه سوكراتيس"وفي تعليق له على قمة لشبونة، قال رئيس الوزراء البرتغالي 
 لمواجهة اآلن مستعدة وأصبحت المؤسسات أزمة خرجت من أوروبا أن، األوروبياالتحاد 

صار  نجاح القمة هو انتأن هانز بوترينغ األوروبي وقال رئيس البرلمان  ،التحديات المستقبلية
  . األوروبيينلكل 
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 في ربيع ذلك األوروبية، قبل االنتخابات 2009جانفي  من األول تصبح المعاهدة نافذة في أن
وقد  ،  وصيغت المعاهدة خصيصاً ليكون من الممكن المصادقة عليها بدون استفتاء،العام

وحذفت كل ما احتفظت بأفكار جديدة عديدة كانت واردة في الدستور، لكنها تفادت كلمة دستور 
 ككلمة فيدرالية أو فيدرالي في مسودة  شكل دولة كبرىاألوروبي االتحاد بإعطاءكان يوحي 

وبدال منها يأتي في سياق ، الدستور أو تحول االتحاد األوروبي إلى دولة كبرى تبتلع كافة دولة 
ان األوروبي  البرلمحذلك الوثيقة الحديث عن بناء األواصر األوروبية بشكل جماعي  و كما من

 االتحاد األوروبي و ينتخب رئيس تحول إمكانية التصويت على كافة قرارا، صالحيات أكثر 
و تم استحداث مركز وزير الخارجية االتحاد األوروبي و ستجمع تلك الوظيفة ، المفوضية 

و ، الجديدة بين وظيفتي مفوض الشؤون الخارجية و مسئول السياسة في االتحاد األوروبي 
عضوا في المفوضية ") وزيرا" بعض الدول ال تحبذ استعمال كلمة ( ون وزير الخارجيةسيك

و تم اقتراح في مسودة ، و سيكون مسئوال أمام مجلس الوزراء االتحاد األوروبي، األوروبية 
الدستور رئيسا دائما لمجلس وزراء االتحاد األوروبي ليحل محل النظام الحالي الذي تتناوب 

ألعضاء لرئاسة االتحاد األوروبي لفترات كل منها مدتها ستة أشهر و تقول الدول عليه الدول ا
الصغيرة أن االقتراح الجديد برئيس دائم يتحيز للدول الكبرى و بذلك تتمسك الدول الصغيرة 

وتم إدراج مخاوف من خالل منح أوروبا سلطات ، بمبدأ التناوب على رئاسة االتحاد األوروبي 
 هو حرمان الدول من حقها في منع إقرار بعض القرارات ومخاوف من اصطدام أكثر من الالزم

، دور رئيس االتحاد األوروبي ووزير خارجية االتحاد األوروبي مع دور الحكومات الوطنية 
وقد شكك البعض في أن تكون أوروبا الجديدة بشكلها االتحادي أكثر ديمقراطية من أوروبا 

 قد أشاروا إلى أن االتحاد األوروبي الحالي يفتقر إلى الديمقراطية حيث كان الكثيرون، الراهنة 
في  ذلك  استفتاء على المعاهدة وحسمإجراء عدم األوروبيةوقد قررت الدول ، في اتخاذ قراراته 

 وفي  ، على تنظيم استفتاء شعبي حول هذا النصأصرت ايرلندا أن، إال ات الوطنية البرلمان
 يطالب حزب إذ في البالد بين مؤيد ومعارض، إعالميةالستفتاء ضجة  مسألة اأثارتبريطانيا 

 استفتاء، لكن رئيس الوزراء بإجراءالمعارض وبعض الصحف البريطانية » المحافظين«
 شيء آخر، إلى لتنتقل ألوروباحان الوقت  و يرى انه  رفض هذه الدعوات، "غوردون براون"
النمو االقتصادي والعمالة  ، لألوروبييننسبة على المشكالت المهمة بالها  كل جهودتصب و

 وتؤيد ذلك مصادر حكومية أخرى في لندن ،  و غيرها من التحدياتوالتغير المناخي واألمن
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، من صالحية أخرى هذه المعاهدة تشبه معاهدات أن إذ االستفتاء، إلجراءنه ال يوجد داع أقائلة 
   .سابقاً  ما كان مطروحاًالبرلمان الموافقة عليها وال تشكل دستوراً مثل

 منذ عامين عقب الرفض أوروبا التي شهدتها األزمةوفي هولندا، التي لعبت دورا في      
 طرح األمر على إلى لن تكرر التجربة، وستلجأ إنهاالشعبي للدستور خالل االستفتاء، قالت 

 اإلستراتيجيةلدراسات  لاألوروبي مدير المعهد "انطونيو سيمناتوري" ويقول  ،البرلمان إلقراره
ما حدث في لشبونة هو اتفاق تاريخي ومهم جدا، وكان   إن» األوسطالشرق «في تصريحات لـ

ال بد من إزالة نقاط الخالف وإقرار المعاهدة، الن القمة كانت تشكل اختبارا صعبا جدا للقادة، 
 القادة لديهم أن ، علىلألوروبيين مؤشرات واضحة إرسال الرأي العام، وكان ال بد من أمام

   . الوحدوياألوروبيالقدرة على تحقيق توافق، يخدم المشروع 

بر للبرلمانات الوطنية والمواطنين، بما يضمن أك دوراً األوروبيةتتيح المعاهدة يمكن أن و      
 وهناك عدة اختالفات ما بين المعاهدة التي وافق  ، لحقوق المواطنيناإللزاميتطبيق الميثاق 

بعد التصويت السلبي رفض ، الذي األوروبيادة أوروبا في قمة برشلونة وبين الدستور عليها ق
، 2005ضده من جانب الناخبين في فرنسا وهولندا، من خالل استفتاءين منفصلين منتصف عام 

تنص على وجود وزير خارجية   تتضمن حقوقا موسعة لبرلمانات الدول األعضاء، وأنهامنها 
التحاد لمدة سنتين ونصف بدالً من أس ارتديدة ونفوذ أوسع، ووجود دولة لالتحاد األوروبي ج

، وتوسيع المجاالت التي تتطلب موافقة األغلبية في ستة أشهرالرئاسة المتناوبة التي تدوم حاليا 
القرارات بدالً من اإلجماع، وأهداف مشتركة جديدة مثل سياسة عامة للطاقة والوقود، وسياسة 

  . و ما يتعلق بالبيئةاالحتباس الحراريظاهرة مشتركة للحد من 

 في  األعضاء الخالفات وتسوية المطالب التي تقدمت بها عدد من الدول و تم إنهاء بعض
 وحصلت أربع دول على تسويات للمطالب التي تقدمت بها وهي ايطاليا التي فازت ،االتحاد 

 مقعدا، وفازت بولندا 73جمالي بمقعد جديد في البرلمان األوروبي ليصبح عدد مقاعدها اإل
بإجراء يمكن دول األقلية من تأجيل قرارات االتحاد، وحصلت بلغاريا على الموافقة بكتابة 

 النمسا التي وأيضا» البلغارية«اليورو بطريقة جديدة تتوافق مع األحرف األبجدية السيريالية 
  . األجانب القادمين إليهاحصلت على استثناء يمكنها مؤقتا من السيطرة على عدد الطالب 
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 األوروبي البرلمان أن هانز بوترينغ، األوروبيوجاء في بيان صادر عن رئيس البرلمان 
 صفحة، من خالل المشاركة بشكل فعال في 250 من أكثرسيستفيد من المعاهدة التي تتضمن 

 بدولة األوروبيد  المفاهيم التي تشبه االتحاإلغاءوتم  ، اتخاذ القرارات السياسية في المستقبل
  . الرموز مثل العلم والنشيد الوطنيأو، مثل دستور 75 أو فوق قوميةفيدرالية

 العالمية إضافة  أن المعاهدة الجديدة ستجعل أوروبا أقوى في األسواقاألوروبيالتحاد يرى قادة ا
  فرأت فيكلأما المستشارة األلمانية أنجيال مير ، في مجال السياسة الخارجيةاقفها إلى تعزيز مو

 وقال الرئيس  ،االتفاق بأنه خطوة مهمة غير عادية لألمام في تاريخ االتحاد األوروبي الموسع
   . عملية اإلصالح برمتها توجت بالنجاحأنالبولندي ليتش كازانسكي 

 حيث  ،التنازالت التي اتفق عليها خالل القمة تواجه العديد من االنتقاداتجملة من فإن      
ديد من المراقبين في بروكسل، بأنها جعلت من وثيقة اإلصالح الجديدة وثيقة غير يراها الع

مرتبة مليئة بالخطوط الحمراء واالستثناءات بدال من أن تكون وثيقة تجمع بدقة بين االتفاقيات 
أجزاء من االتفاقية أن هناك  "هبالكيني نديان بيتر " وقال رئيس الوزراء الهولندي  ،المبرمة سابقا

 هنالك شفافية  ،لكنها أفضل عموما مما كانت عليه األمور في السابق، عقدة ويصعب شرحهام
  ،ضد قرارات االتحاد) الفيتو(أكثر تجعل من الصعب على دولة منفردة أن تستخدم حق الرفض 

  ،االتفاقية الجديدةويراها ايجابية   ، دولة27هذه االتفاقية إطارا جيدا للعمل مع   تمنحوأضاف
 زعيما أوروبيا على اتفاقية لشبونة الجديدة في ديسمبر ، فقد كان الطريق 27صة عندما يوقع خا

   .طويال وشاقا

نتائج   خلصت بالنتائج التي"جوسيه مانويل باروسو" األوروبية رئيس المفوضية  يرىمن جانبه
جهاز بالرغم من محاوالت البعض خالل القمة تخفيض قدرات وسلطات اليرى أنه   ،لشبونة

، في نصوص المعاهدة الجديدة، لكن من خالل الثبات على الموقف األوروبيالتنفيذي لالتحاد 
 و ، ، نجحنا في مواجهة تلك المحاوالتاألخرى األوروبيةمن جانبنا، والتعاون مع المؤسسات 

  الفوائد"باروسو"  عدد و،  قويةأوروبية بدون مؤسسات أوروبيلن يكون هناك تكامل أنه  يرى 
                                                
75 Martin Wolf dit :" …l'idée d'institutions supranationales apparemment aussi puissantes me met un peu mal à l'aise, il 
n'en reste pas moins vrai que la souveraineté, en dernière analyse, appartient aux Etats; et que s'ils souhaitent revenir sur 
les processus de libéralisation, ils le peuvent…" extrait du livre : Susan George, Martin Wolf, traduit de l'anglais par 

.  35-34P, 2002, Bernard Grasset Les Echos:  France,"La Mondialisation Libérale" , William Olivier Desmond   
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 وأصبح، األوروبي ستعزز الطبيعة الديمقراطية لالتحاد إنهاالتي ستحققها المعاهدة الجديدة، و 
 المعاهدة الجديدة ستعطي قوة قانونية أن كما األوروبيةهناك تعريف واضح لمعنى المواطنة 

في سيكون له دور أكبر أنه  األوروبي البرلمان إلى "باروسو" وأشار ،األساسية لدستور الحقوق 
، مؤكدا في الوقت نفسه على تحقيق تقدم ديمقراطي آخر األوروبيالعملية التشريعية لالتحاد 

 لن األمر هذا أن في االعتبار األخذ، مع األعضاءيتمثل في حقوق البرلمانات الوطنية للدول 
وجود تحديات تواجهه المجموعة على " بارسو"، وأكد األوروبييؤثر على مكانة البرلمان 

 الجديدة اإلصالح معاهدة أن وأضاف  ، يريد النتائجاألوروبي المواطن نأ الموحدة و وبيةاألور
 في الشأن "باروسو" ويرى  ،ستكون بداية صفحة جديدة وانطالقة تظهر قدراتنا على التصرف

 في الشؤون الخارجية، وتحقيق األوروبيالخارجي أن المعاهدة الجديدة ستعزز تماسك االتحاد 
  المهام التي تنتظراألوروبية وتناول رئيس المفوضية  ،واألمناخليا، وتعزز لحرية ازدهارا د

 االقتصادي والنمو والتشغيل وتعزيز العدالة اإلصالح في المستقبل، وهي األوروبيالتكتل 
 في انتظار خطوتين في أوروبا وتبقى  ، ومواجهة التغير المناخياإلبداعاالجتماعية ومجاالت 

المعاهدة، والثانية معركة مصيرية داخل   في ديسمبر، بتوقيعاألولىحدة موسعة، سبيل تحقيق و
  .  جديدةأوروباالدول، لتمرير المعاهدة قبل ميالد 

  : ) في البرتغالمعاهدة لشبونة(مسودة الدستور االتحاد األوروبي) ب

ى معاهدة بديلة دول االتحاد األوروبي توصلت خالل القمة في العاصمة البرتغالية لشبونة، إل  
لمشروع دستور االتحاد األوروبي ، الذي رفض في سلسلة من االستفتاءات الشعبية خالل 

  .العامين الماضيين

خلق صورة : رئيسية  هو صياغة إجابات بشأن ثالث إشكاليات2007جوهر معاهدة لشبونة و 
مجال السياسي األوروبي وال  عن مشروع الوحدة األوروبية، إعادة تنظيم الحياة السياسيةإيجابية

وتحويل االتحاد األوروبي إلى قوة  بصورة تتعامل مع الزيادة المستمرة في عدد أعضاء االتحاد،
 .يقتدى به في النظام العالمي الجديد  معاصرديمقراطياستقرار داخل وخارج القارة ونموذج 

  األوروبي،ات االتحادفي مجلس رؤساء دول وحكوم فقد أضحى مبدأ اتخاذ القرار باإلجماع    
اتفاق روما المؤسس  (1957األولى في عام   عليه الدول األعضاء منذ البداياتوهو ما استقرت
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رئيسي أمام اإلدارة العقالنية لعملية االندماج في السنوات  ، عائق)للجماعة االقتصادية األوروبية
  .األخيرة

 األوروبية، خصوصاً في ألمانيا وفرنسا،من ذلك، أن قناعة عامة سادت في عدد من الدول  األهم

 أن اإلدارة المتعثرة لالتحاد األوروبي أصبحت أقرب إلى االستحالة مع دخول دول أوروبا
وتطوير  الشرقية والبلطيق، وعجز االتحاد عن التخلي، ولو بصورة جزئية، عن مبدأ اإلجماع

  .آليات تأخذ في االعتبار اختالف األوزان النسبية لألعضاء
 

 تصور أن تتساوى بريطانيا وألمانيا وفرنسا وبولندا بأهميتها التاريخية فمن الصعب
والتفيا   مع جزر صغيرة كمالطا وقبرص، أو مع دول قليلة السكان مثل ليتوانياواإلستراتيجية

  .بمنطق صوت واحد وحق فيتو لكل دولة
ة سيادية ويعبر عن مساحة سياسي يمثل االتحاد األوروبي بصور كما شكّل استمرار غياب جسد

 فالتناوب نصف السنوي بين األعضاءواضحة نحو السعي إلى التطوير،  المشترك العام، قوة دفع
رؤساء دول وحكومات االتحاد أصبح من وجهة نظر كثيرين مصدراً لعدم  على رئاسة مجلس

 . الوطنية الضيقة على المصالح األوروبيةتغليب المصالحاالستقرار و
بأفكار تنظيمية جديدة إلى الواجهة، أهمها توزيع االختصاصات بين  دفع معاهدة لشبونةهنا ت   

السياسة النقدية وقوانين (على نحو يفرق بين اختصاصات أصيلة لالتحاد   واألعضاءاالتحاد
مثل المواصالت (، وأخرى مشتركة مع الدول )والتجارة الخارجية وقانون العقوبات المنافسة
 .، وثالثة تنفرد بها األخيرة الثقافة والتعليم والرياضة)ين اللجوءوقوان والهجرة

 
بجعل قرارات  ،2009تنص المعاهدة أيضاً على تطوير هيكل اتخاذ القرار الجماعي بدءاً من    

االقتصادية   رؤساء الدول والحكومات ومجالس الوزراء في مجاالت اختصاص االتحادمجلس
النسبي وفقاً لعدد  ت أغلبية على أساس قاعدة الوزن التصويتيواالجتماعية والسياسية، قرارا

الخارجية واألمنية المشتركة  سكان الدول األعضاء، باستثناء قضايا النظم الضريبية والسياسة
  .التي تعمل بها قاعدة اإلجماع وحق الفيتو

قابلة واستُحدث كذلك منصب رئيس االتحاد، ومنحت سلطة انتخابه لمدة عامين ونصف    
 المسئولاالتحاد   واحدة لمجلس رؤساء الدول والحكومات، ومنصب وزير خارجيةللتجديد مرة
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المفوضية األوروبية ورئيساً  عن السياسة الخارجية واألمنية المشتركة وتعيينه نائباً لرئيس
في الهيكل اإلداري والسياسي  لمجلس وزراء خارجية الدول األعضاء، على نحو يضمن وجوده

  .تحادلال
 

، إال أنها تتجاوز 2004ما ورد في مشروع دستور االتحاد  مثل هذه االقتراحات تتشابه جزئياً مع
بإقرار مبدأ األغلبية والتوافق بشأن قضية األوزان التصويتية النسبية  األخير، السيما فيما يتعلق

 .االتحاد ووزير خارجيته صالحيات حقيقية وإعطاء رئيس
 

نوعية حقيقية على طريق عصرنة االتحاد األوروبي،  معاهدة لشبونة نقلةيمثل التوقيع على 
موجهة إلى المعاهدة خصوصاً  انتقاداتوهناك   ،السياسي مزيد من الشرعية على وجودهوصبغ 

إلغاء قاعدة القرار باإلجماع   الصغيرة والمتوسطة األعضاء في االتحاد التي ترى فيمن الدول
بنية المفوضية انتفاء لنفوذها في  صوصياتها التاريخية، وفي تغييرمقدمة لتجاهل مصالحها وخ

المؤسسات األوروبية وبداية لسيطرة األقوى ، إال أن قناعة األربعة الكبار ألمانيا وفرنسا 
القاضية بأن تطوير هيكل صنع القرار في االتحاد هو السبيل الوحيد نحو  وبريطانيا وإيطاليا

عضوية الدائمة التوسع، فرضت نفسها توافقاً واضحاً أصبح من تحديات ال تعامل فعال مع
  .الصعب تجاهله

 ج) تسلسل تاريخي: التطورات الرئيسية التي نتجت عنها معاهدة لشبونة(البرتغال) :
 ببروكسل عملية "اليكين" فيقمتهم   خالل األوروبي زعماء االتحاد أطلق : 2001ديسمبر  

     .األوروبي لوضع دستور لالتحاد 

صياغة مسودة دستور االتحاد   عنالمسئول األوروبي عقد اجتمع المؤتمر :2002 فبراير      
     .األولى للمرة األوروبي

    .الدستور  على مسودة األوروبي صادق زعماء االتحاد :2004 يونيو      

  .ا رومفي األوروبياالتحاد   على دستور األوروبي وقع زعماء االتحاد :2004 أكتوبر      

 فرنسا في اجريا استفتاءين  في للرفض األوروبي تعرض دستور االتحاد :2005 صيف      
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    .المصادقة عليه مما علق عملية ، وهولندا

 اإلصالح عملية إطالق  إعادة على األوروبي وافق زعماء االتحاد :2007 مارس      
     .األوروبي  طرحها دستور االتحاد الذيالمؤسسي 

بالمفاوضات حول معاهدة   على تفويض األوروبي صادق زعماء االتحاد :2007 يونيو      
    .متخلين عن اسم الدستور، اإلصالح جديدة يطلق عليها اسم معاهدة 

    .لشبونة  في اإلصالحبدأت المفاوضات حول معاهدة  : 2007 يوليو      

 أن وقرروا اإلصالح معاهدة على نص  األوروبيوافق زعماء االتحاد  : 2007 أكتوبر    
 في 2007 ديسمبر 13في تم التوقيع عليها ألنهنظرا  ،لشبونةيطلق عليها اسم معاهدة 

  .البرتغالية العاصمة 
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 Pays où le traité a été approuvé  
 Pays où la procédure de ratification est en cours. 
  

 

يق على معاهدة دهذه الخريطة تبين باللون األخضر الدول التي قامت بالتص
 جانفي 29مالطا و سلوفينيا في ، 2007 ديسمبر 17وهي المجر في ، )البرتغال(لشبونة
.2008 فيفري 07 ثم فرنسا في 2008 فيفري 4و رومانيا في  ، 2008  

 ، 2008جوان-وو ألمانيا في ماي، 2008وقامت اسبانيا بالتصديق على االتفاقية في أكتوبر
. 2008 جوان13و أما ايرلندا رفضت االتفاقية باستفتاء شعبي في  
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 د) النقاط الرئيسية في معاهدة لشبونة (البرتغال) :

   . تعذر االتفاق بشأنهيالذ وروبياألدستور االتحاد  لشبونة لتحل محلمعاهدة 

    : النقاط الرئيسية حول المعاهدة الجديدةيلي وفيما      

 جعل آلية صنع القرار ىإل  ، اإلصالح بمعاهدة أصال تعرف التي،  وتهدف هذه المعاهدة     
    . ضوء الطبيعة التوسعية لالتحاديف  ، فاعليةأكثر ألوروبياباالتحاد 

 يضم قادة الذي، األوروبي  بالمجلس األمد رئيس طويل  وتؤسس هذه المعاهدة منصب     
ليحل محل الرئاسة الدورية الحالية ،  األوروبي االتحادفي  األعضاءوالحكومات للدول  الدول

انتخاب الرئيس الجديد من قبل   وسيتم ،أشهر  تستمر على مدار ستة والتي األعضاءبين الدول  
    . قابلة للتجديد تمتد لمدة سنتين ونصفليخدم لفترة ،  األوروبيقادة االتحاد

 إجماليستخفض ،  األوروبيباالتحاد الهيئة التنفيذية ، األوروبية المفوضية أن إلى يشار      
 األعضاء وتعين حاليا كل دولة من ، األعضاء  ثلثي عدد الدول إلى  عدد المفوضين بها ليصل

    .عضوا بالمفوضية األوروبي  باالتحاد27الـ 

 ليجمع بين واجبات،  األوروبيباالتحاد  السياسية الخارجيةلمسئول و تأسيس منصب جديد      
فوضة  وم"سوالنا خافيير" األوروبي باالتحاد واألمنيةللسياسة الخارجية   األعلىالمنسق 

    ." فالدنر-فيريرو بنيتا" األوروبي العالقات الخارجية باالتحاد

اجتماعات ، األوروبيةرئيس المفوضية   نائب أيضاوهو ،  الجديدالمسئول يترأس أن و      
يضم  ويترأس جهازا مختلطا للشؤون الخارجية ،  األوروبيباالتحاد وزراء الخارجية 

  . األوروبيدبلوماسيين وطنيين ودبلوماسيين باالتحاد

 ثلثي بأغلبيةاالنتخابات   نظام إدخالجرى ،  فعاليةأكثر ولجعل آلية اتخاذ القرار       
 األقل بالمائة على 65 بما يمثل األعضاءعدد الدول  من بالمائة 55بموافقة ، األعضاء

وهى هيئة لصنع القرار ،  األوروبي مجلس االتحادإلى،  األوروبي عدد سكان االتحاديإجمال من
 أن   إال،  مجاالت معينةفي ضروريا اإلجماعوبينما ما يزال  ، األعضاءتضم وزراء الدول 
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 وإدخال قاعدة بأغلبية مزدوجة تنظيمها بنظام التصويتالشؤون السياسية سيتم المزيد من 
يتطلب تشريع االتحاد األوروبي ، 2014 ابتداء من عان األغلبية المزدوجة في قرارات المجلس

بالمائة 65بالمائة من الدول األعضاء و 55المقترح للحصول على األغلبية المؤهلة تجميع دعم 
ولكن نزوال إلى رغبة بولندا يمكن لدول األعضاء الخضوع للنظام ، تحاد من عدد السكان اال

    . العدل والشؤون الداخليةفيوبخاصة ،  2017القديم حتى 

 ،أعوامفترة انتقالية لمدة ثالثة  مع ، 2014 وستطبق آلية التصويت الجديدة بدءا من عام      
    .لتصويت القديمة تطبق قواعد اأن دولة يأل يمكن ، وخالل تلك الفترة

وستمنح  األوروبي تشريعات االتحاد  وضع في وستتمتع البرلمانات الوطنية بسلطات اكبر      
 مشروع  أي جرى النزاع علىوإذا ، األوروبي  مشروع قانون لالتحاد أي لدراسةأسابيعثمانية 

،  األوروبياالتحادوهو ما يتجاوز سلطة  ،األقلقانون بين ثلث المجالس التشريعية الوطنية على 
  .ه دراستإلعادة األوروبية المفوضية إلىالقانون  فسيرد مشروع 

    :)  من اتفاقية لشبونةArticle (3 bis) مكرر3(المادة 

كل االختصاصات غير مخولة التحاد األوروبي في االتفاقية تكون من اختصاصات  -1
  .الدول االعضاء

م االتفاقية و كذلك احترام الهوية الوطنية و االتحاد يحترم المساواة الدول االعضاء أما -2
خاصة الوحدة ،  و التنظيم األساسي للدولة راالستقالل المحلي و الجهوي واحترام التسيي

و األمن الوطني هو تحت مسؤولية ، اإلقليمية و حفظ النظام العام و األمن الوطني 
 .الدولة العضو في االتحاد األوروبي

  :)Article(3ter ((المادة

  . االتحاد األوروبي يقوم حسب ما هو مخول له من طرف الدول االعضاء -2

  ):9(الماد 

                                                
 182 انظر الملحق المتضمن اتفاقیة لشبونة صفحة .  



 151 

  : مؤسسات االتحاد األوربي -1

  .البرلمان األوروبي -
 .المجلس األوروبي -
 .المجلس -
 .اللجنة األوروبية -
 .المحكمة العدل األوروبية -
 .البنك المركزي األوروبي -
 ).cour des comptes(المحاسبة) هيئة(محكمة  -

  ) Article (9A)(ادة الم

و بمهام مراقبة ، و الميزانية، البرلمان األوروبي يقوم مع المجلس بمهمة تشريعية -1
  .و يقوم بتعيين رئيس اللجنة، السياسة و له مهمة استشارية

العدد ال يتجاوز ، يتكون البرلمان األوروبي من مواطنين يمثلونهم في االتحاد األوروبي -2
 96 أعضاء لكل دولة و ال يكون أكثر من 6د األدنى هو و يكون الح، الرئيس + 750

و بمبادرة البرلمان األوروبي و ، قرارات المجلس األوروبي باإلجماع، مقعد في البرلمان
 .بموافقته

العهدة البرلمان ، أعضاء البرلمان األوروبي ينتخبون باالقتراع العام المباشر حر و سري -3
 .  سنوات5األوروبي تكون 

  .األوروبي بدوره ينتخب األعضاء ورئيسه و مكتبهالبرلمان  -4

 هذه المادة من اتفاقية برشلونة تتكلم عن كيفية عمل البرلمان :)Article 9A(المادة 
  .األوروبي
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  :)Article 9C(المادة 

و له مهام ، في المهام السياسية و الميزانية، المجلس يقوم بمهام مع البرلمان األوروبي -1
  .التنسيق بمقتضى القواعد والشروط االتفاقيةتحديد السياسات و 

مؤهل ومفوض من ، المجلس مكون من ممثلين الدول االعضاء على مستوى الوزراء  -2
 .قبل الدولة العضو في االتحاد األوروبي التي يمثلها و له حق التصويت

 .إال الحاالت ما تقرر االتفاقية عكس ذلك، المجلس يتبنى القرارات باألغلبية المؤهلة -3
 من  %55 ≤فان األغلبية المؤهلة تعرف حسب ما يلي تكون ، 1/11/2014بحلول  -4

 من < من الدول التي يكون تعداد سكانها 15تضم على األقل ، االعضاء المجلس 
و أما فيما يخص األقلية التي توقف القرار يجب ،  من السكان االتحاد األوروبي 65%

، وإال فان األغلبية المؤهلة تمرر قرارها ،  من أعضاء المجلس 4أن تضم على األقل 
 من 2 الفقرة 205وان تدابير التي تنظم االنتخاب باألغلبية المؤهلة موجودة في المادة 

 .   االتفاقية حول تسيير عمل االتحاد األوروبي
التدابير االنتقالية حول األغلبية المؤهلة التي تكون سارية المفعول إلى غاية  -5

 هي محددة 31/03/2017و1/11/2014تي ستطبق مابين و ال، 31/10/2014
 . المتعلق بالتدابير االنتقاليةلحسب البرتوكو

المجلس الشؤون الخارجية يقدم العمل الخارجي التحاد حسب الخطوط و اإلستراتيجية  -6
 .و يأطر التفاهم األوروبي، التي يقرها المجلس األوروبي

   :)Article 9 E(المادة 

يعين الممثل ، بإقرار األغلبية المؤهلة مع الموافقة الرئيس اللجنة المجلس األوروبي  -1
و يمكن للمجلس األوروبي ، العام لشؤون الخارجية التحاد األوروبي و السياسة األمنية 

  .ينهي مهام الممثل العام بنفس اإلجراءات
ترحاته و يساهم بمق، الممثل العام يقود السياسة الخارجية و األمنية المشتركة التحاد -2

و يتصرف نفس الشيء للسياسة األمنية و ، لبلورة هذه السياسة و ينفذ كوسيط المجلس
 .الدفاعية المشتركة
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 .الممثل العام يترأس مجلس الشؤون الخارجية -3
حيث يسهر على تفعيل السياسة الخارجية التحاد ، إن الممثل العام هو أحد نواب اللجنة -4

ة بمسؤوليات التي تتحملها هذه األخيرة في و هو مكلف بمهام من اللجن، األوروبي
، المجاالت العالقات الخارجية و التنسيق في مواضيع المتعلقة بالسياسة الخارجية التحاد 

في إطار قيامه بالمهام في اللجنة و في إطار مسؤولياته الممثل العام هو تحت طائلة 
 .3 و2و هو مماثل للفقرة ، اإلجراءات التي تسير اللجنة 

و هي ، تتضمن المحكمة العدل األوروبية المحاكم و المحاكم المختصة ):  Article 9 F(مادة ال
  .تضمن االحترام القانون و الحقوق في تأويل و التطبيق االتفاقيات

الدول االعضاء لها قنوات االعتراض الضرورية لتأمين و ضمان حماية قانونية فيما يخص 
  .األوروبيالميادين التي تكون تحت القانون 

  . حول التدابير العامة المتعلقة بالعمل الخارجي التحاد األوروبي1الفصل 

   :)Article 10A(المادة 

و تطوره ، العمل االتحاد في الحقل الدولي يقوم على المبادئ التي أنشأ من اجلها -1
قوق  الحةالعالمية و الفر داني،  دولة القانون:والتي تضطلع بها في العالم وهي ، وتوسعه

مبادئ المساواة و التضامن و ، احترام الكرامة اإلنسانية، اإلنسان و الحريات األساسية 
  . احترام مبادئ الميثاق األمم المتحدة و القانون الدولي

اإلقليمية أو ، إقامة و تطوير العالقات وإقامة شراكة مع الدول الغير و مع المنظمات الدولية 
  . المذكورةالعالمية التي تتقاسم المبادئ

تعطي االهتمام و األولوية إليجاد حلول عديدة للمشاكل مشتركة و خاصة في إطار األمم 
  .المتحدة
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و ذلك بمقتضى مبادئ ، تقوم بصون السالم من خالل فض النزاعات و تقوية األمن الدولي
 و خاصة "باريس" و أهداف ميثاق " هلسنكي" و بمقتضى العقد النهائي  ، ةالميثاق األمم المتحد

  .ما يتعلق بالحدود الخارجية

  ): Article 10B(المادة 

فان المجلس األوروبي يقوم (10A)   فمقتضى المبادئ و األهداف المذكورة في المادة -1
  .بتحديد المصالح و األهداف اإلستراتيجية التحاد األوروبي

حاد المتضمنة السياسة فالقرارات المجلس األوروبي حول المصالح و األهداف اإلستراتيجية الت
و ، الخارجية و األمن المشترك و كذلك فيما يخص ميادين أخرى المتصلة بالمسائل الخارجية 

فإنها تحدد المدة و الوسائل التي يوفرها االتحاد ، التي تهم العالقات األوروبية مع دول أو منطقة
  .األوروبي و الدول االعضاء

فقرارات المجلس ، و يتبنها حسب النماذج لكل ميدانفان المجلس األوروبي يعمل باإلجماع 
  . في االتفاقيةةاألوروبي توضع لتنفيذ حسب اإلجراءات المتضمن

  .ك تدابير خاصة متعلقة بالسياسة الخارجية و األمن المشتر2الفصل 

  . تدابير عامة1القسم 

  :االتحاد يقود السياسة الخارجية و األمن المشترك): Article 12(المادة

  .تعريف التوجهات العامة) أ

 : التي تعرف تاتخاذ قرارا) ب

  .األفعال التي يقوم بها االتحاد األوروبي*1                            

  .المواقف التي يتخذها االتحاد األوروبي*2                            
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  ).2 و 1(لمذكورة اتالنماذج التي من خاللها ينفذ قرارا*3                           

  .بتقوية التعاون بصفة منتظمة بين الدول االعضاء لقيادة سياستهم) ج

  .االتحاد األوروبي له شخصية قانونية): (Article 46Aالمادة 

إمكانية تعديل االتفاقية حسب اإلجراءات التعديل العادية أو حسب اإلجراءات ): 48(المادة 
  .التعديل المبسطة

باالنسحاب   األعضاء مرة بندا يسمح للدول ألولوتضم المعاهدة )Article 49 A(المادة       
   . األوروبي ويشكل كذلك شخصية شرعية لالتحاد،االتحاد من

 . إن البروتوكوالت و المالحق االتفاقية هي من ضمن االتفاقية:)Article 49 B(المادة 

:  دولة27ة وهيتعد الدول التي تطبق عليها االتفاقي) Article 49 C(المادة 
/ فرنسا/ اسبانيا/ اليونان/ايرلندا/استونيا/ ألمانيا/ الدانمارك/جمهورية التشيك/بلغاريا/بلجيكا
/ بولندة/ النمسا/ هولندا/ مالطا/ المجر/ لكسمبورغ/ ليتوانيا/ التفيا/ قبرص/ ايطاليا

  . ايرلندا الشماليةالمملكة المتحدة و/السويد/ فيلندا/ سلوفاكيا/ سلوفينيا/ رومانيا/البرتغال

 أو نشيد أوكعلم ، االتحاد لم تذكر المعاهدة رموز، لتمييزها عن الدستور المرفوض  و     
   .االتحاد طبيعة دولة عظمى  قد تضفى على ي والت،شعار

  :التعديالت في االتفاقية فيما يخص المصطلحات و هي

  ".باالتحاد" تعوض " الجماعة األوروبية"أو " الجماعة" كلمة  -
 ".بسوق داخلي" يعوض " سوق مشترك" كلمة  -
 ".باليورو" تعوض " ايكو" كلمة  -

   :تعديالت خاصة منها

  ".بدولة" تعوض " بلد" كلمة  -
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 ".ont désigne"تعوض " ont décidé" كلمة  -

  . الميادين التي في اختصاص االتحاد األوروبي1عنوان 

  :)Article 2 B(المادة 

   :روبي في المجاالت التالية وهي االختصاص الحصري التحاد األو -1

  .االتحاد الجمركي  ) أ
 .وضع القواعد المنافسة الضرورية لعمل السوق الداخلي ) ب
 .السياسة النقدية للدول االعضاء في العملة اليورو ) ت
 .حفظ المصادر البيولوجية للبحر في إطار السياسة المشتركة للصيد البحري ) ث
 .السياسة التجارية المشتركة ) ج

عقد اتفاقية دولية إذا ما تعلقت بعقد ، بي له اختصاصات حصرية أخرى االتحاد األورو -2
أو في حالة أنها تدخل ضمن القواعد ، أو هي ضرورية للعمل الداخلي ، تشريعي التحاد
  .الخاصة التحاد

  ):Article 2 C(المادة 

  :االختصاصات المشتركة بين االتحاد األوروبي و الدول االعضاء وهي -2

  .خليالسوق الدا) أ

  .المعرفة في االتفاقية، السياسة االجتماعية ) ب

  .االجتماعي و اإلقليمي، التجانس و االنسجام االقتصادي) ت

  .باستثناء حفظ المصادر البيولوجية للبحر، الصيد البحري، الفالحة ) ث

  .البيئة) ج
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  .حماية المستهلك) ح

  . النقل) خ

  .شبكات النقل األوروبية) د

  . الطاقة) ذ

  . و األمن و العدالة، فضاء الحريةال) ر

  . المعرفة في االتفاقية، التحديات المشتركة األمنية فيما يخص الصحة العامة) ز

االتحاد له صالحيات للعمل دون أن ،  في مجاالت البحوث و التطوير التكنولوجي و الفضاء-3
  .تؤثر أو تمنع الدول االعضاء في مباشرة عملها في هذه المجاالت

فان التحاد صالحيات للعمل بدون ،  مجاالت التعاون و التطوير و المساعدات اإلنسانية  في-4
  .ان تمنع الدول االعضاء في العمل في هذا المجال

  ): Article 2D(المادة 

فان المجلس ، الدول األعضاء تنسق سياساتها االقتصادية في االتحاد األوروبي -1
ر خاصة تطبق على الدول االعضاء فيما هناك تدابي، يتبنى توجهات عامة للسياسة

  .يخص اليورو
 االتحاد يأخذ إجراءات فيما يخص ضمان التنسيق في السياسة العمالة للدول  -2

 .االعضاء و ذلك لتحديد األطر للسياسة
 .يمكن التحاد ان يأخذ تدابير لضمان التنسيق السياسة االجتماعية للدول االعضاء -3

تحاد األوروبي له صالحيات التخاذ إجراءات لدعم و تنسيق و  إن اال:) Article 2 E(المادة 
  :في مجملها أوروبية ، تكميل عمل الدول االعضاء و هذه الميادين 

 .الحماية و تحسين الصحة اإلنسانية  - أ
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 .الصناعة  - ب
 .الثقافة  - ت
 .السياحة  - ث
 .الشباب و الرياضة، التعليم العالي، التربية   - ج
 .الحماية المدنية  - ح
 .التعاون اإلداري  - خ

  .ةالهجر، اللجوء،  السياسة المتعلقة بالمراقبة على الحدود2فصل ال

   :)Article 62(المادة 

  :سياسة االتحاد في هذا المجال هو  -1
 .بعد العبور الحدود الداخلية، مهما كانت جنسياتهم، عدم تفتيش كل األشخاص  - أ
 .ضمان تفتيش األشخاص و المراقبة الصارمة عبور الحدود الخارجية  - ب
 .شيئا نظام اإلدماج و تسيير الحدود الخارجيةوضع شيئا ف  - ت

  ).Clause de Solidarité( التضامن 7العنوان 

  ): Article 188 A(المادة 

إن االتحاد و الدول االعضاء متضامنون إذا أي دولة تعرضت إلى هجوم إرهابي أو  -1
ئله فان االتحاد سيجند كل طاقته ووسا، تعرضت إلى كارثة طبيعية أو كارثة إنسانية 

  :وكذا العسكرية التي توضع تحت تصرفه ، المتاحة 
 . التنبؤ للتهديد اإلرهابي على اإلقليم الدول االعضاء  - أ

  . و المدنيين من هجوم محتمل الوقوعة حماية المؤسسات الديمقراطي-

بطلب من السلطات السياسية في حالة ،  تقديم يد العون والنجدة للدولة على إقليمها- 
 . وم إرهابيالتعرض إلى هج
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بطلب من السلطات السياسية ، تقديم يد العون والنجدة للدولة العضو على إقليمها  - ب
 .في حالة الكارثة الطبيعية أو ذا أصل إنساني

  .البنك المركزي األوروبي) Section 4 bis(القسم 

  ): Article 254 bis(المادة 

النظام المركزي البنكي البنك المركزي األوروبي و البنوك المركزية الوطنية تشكل  -1
  .و هو الذي يقود السياسة النقدية التحاد، ) SEBC(األوروبي

 .مسير من طرف هيئة القرار البنك المركزي األوروبي) SEBC(فان  -2

  .   هو الحفاظ على استقرار السعر SEBC الهدف األساسي

، ار العملة اليورووهو الوحيد المخول إصد، البنك المركزي األوروبي له المسؤولية القانونية
فان الهياكل و التنظيمات االتحاد و الحكومات ، هي مستقلة في سلطتها و تسيير المصاريف

  .الدول االعضاء تحترم االستقاللية

حول التدابير المتعلقة باألغلبية )  titre II(العنوان الثاني ، حول التدابير االنتقالية: برتوكول
  :  الثالثة فان األصوات مقسمة كما يلي و هي في النقطة3المؤهلة طبقا للمادة 

  4  لكسمبورغ  12  بلجيكا
  12  المجر  10  بلغاريا

  3  مالطا  12  جمهورية التشيك
  13  هولندا  7  الدانمارك

  10  النمسا  29  ألمانيا
  27  بولندة  4  استونيا
  12  البرتغال  7  ايرلندا
  14  رومانيا  12  اليونان
  4  سلوفينيا  27  اسبانيا
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  7  سلوفاكيا  29  فرنسا
  7  فيلندا  29  ايطاليا
  10  السويد  4  قبرص
  29  ةالمملكة المتحد  4  ليتونيا
  7  التوانيا

  أين السيادة من كل هذا  ؟؟؟

فقد بدأ من المجموعة ، إن االتحاد األوروبي مر بمراحل عديدة قبل الوصول إلى هذه المرحلة 
تفاقيات و تعويض العمالت الوطنية بعملة األوروبية للفحم و الصلب و التوقيع على العديد من اال

فأصبح لديها علم و نشيد و عملة و هياكل تنظيمية من ، ) بالنسبة للدول التي اعتمدته(اليورو 
برلمان و محكمة و بنك مركزي و غيرها من اللجان اإلقليمية و االقتصادية و االجتماعية و 

لهياكل يعتبر االتحاد األوروبي دولة و بهذه المواصفات و ا، مجلس أوروبي و لجنة أوروبية
و لم يقف االتحاد عند هذا الحد بل إلى وضع دستور أوروبي و رغم فشله فتم ، تجمع دوال 

 un traité( دستور آخر تحت اسم اتفاقية مبسطة – إن لم يكن هو نفسه –صياغة 
simplifie.(  

  :فالخالفات يمكن أن ندرجها في نقاط و هي

تريد بولندا آلية ، ايطاليا و النمسا لها بعض التحفظات، يطانيا بر، فكل من بولندا  -1
تصويت التحاد األوروبي تسمح بتجميد قراراته مؤقتا في حال لم توافق عليها أقلية من 

حيث ترى بولندا أن الدستور الجديد سيعطي الدول الكبرى قوة أكبر ، الدول األعضاء
فقد تم إضافته ، في المعاهدة ) أيونينا(قرار و تطالب بإدراج آلية تجميد ال، من السابق 

  . بولندا عدم الخضوع لمعاهدة الحقوق األساسيةتو اختار، لكن دون سند قانوني 
أما بريطانيا تفاوضت حول خيار عدم االنضمام إلى التعاون في مجالي الشرطة و  -2

 .القضاء و معاهدة الحقوق األساسية
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ووفقا لقواعد ، زيع مقاعد البرلمان األوروبي و ايطاليا عارضت القرار حول كيفية تو -3
 و هو 2009 مقعد في عام 72 مقعد إلى 78الجديدة تخفض عدد مقاعد ايطاليا من 

 .أكبر خفض بين دول األعضاء
حيث تطالب النمسا بوضع ، النمسا تشكو من تدفق الكبير للطلبة األلمان إلى كليات الطب -4

 .جلون في الجامعات النمساويةقيود على عدد الطلبة األجانب الذين يس

  :  القضايا الخالفية الرئيسية هي

التصويت أو صالحيات التصويت عن طريق األغلبية المزدوجة و هو نظام يقوم على  )1
ويرى المعارضين وهم كل من بولندا و اسبانيا مصرتان على الرفض ، عدد السكان

 من تعداد %60 تمثل  من الدول األعضاء%50بتمرير القرارات بموافقة األغلبية 
سكان االتحاد األوروبي و أن هذا النظام في مصلحة الدول الكبيرة سكانيا كبريطانيا 

يمكن أن هذا السبب كافي لعدم قبول تركيا النضمام التحاد لعدد سكانها ( و فرنسااوألماني
  )   أخذا بهذا النظام

فقد رأت الدول ،  كل دولة مسألة عدد المفوضين الذين يتم اختيارهم من، عدد المفوضين  )2
حتى بعد انضمام دوال جديدة إلى االتحاد ، الصغيرة أن يكون مفوض لكل دولة 

 10حيث تقترح مسودة الدستور أن يكون هناك ،  دول 10  وهي 2004األوروبي في 
و أن يتم تولي مناصب المفروضين بالتناوب ، مفوضين إجماال لديهم حق التصويت 

و يعتقد كثير من األعضاء أن وجود ، بلدان االتحاد األوروبي وبشكل متساو بين ال
 .مفوضية أوروبية بسبعة و عشرون مفوضا لن يكون أمرا عمليا

الدين مطالبة عدد من الدول االتحاد من بينها بولندا و اسبانيا و ايرلندا بإدراج في ديباجة  )3
 .الدستور األوروبي إلى التراث المسيحي للقارة األوروبية

، الضرائب، الدفاع، يتو أو حق الدول في االعتراض حول القضايا السياسة الخارجيةالف )4
 كوهناك خالف حول بند دفاعي مشترك إذ ترى الدول المحايدة أن الزام بالدفاع المشتر

فقد كانت مطالبة بريطانيا باالحتفاظ بفيتو وطني فيما يتعلق ، ال يتفق مع وضعها الحيادي
 الرئيسية المتعلقة بالضرائب و النظم القانونية و بنود األمن بالسياسات و المجاالت
 . االجتماعي و الموازنة
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، ) OTAN(الدور العسكري التحاد األوروبي من خالل منظمة الحلف الشمال األطلسي )5
فقد نشبت ، خاصة في الخالفات حول الحرب على العراق و الحرب على أفغانستان 

و طالبت الواليات المتحدة األمريكية ) ألمانيا(ونخ خالفات في المؤتمر األخير في مي
بتقاسم األعباء في الحرب أفغانستان و ناشدت الدول األوروبية بزيادة تعداد جنودها في 

فقد تم ، فان الحلف الناتو خرج عن مجاله الجغرافي ، أفغانستان وإال ستنهار مصداقيته 
فتم ، اتو كأساس األمن األوروبي إقرار في مسودة الدستور األوروبي على الوضع الن

اقتراح حول التعاون الدفاعي تقدمت به بريطانيا و فرنسا و ألمانيا و يتضمن االقتراح 
بما يمكنه من تولي ، عن حصول االتحاد األوروبي على قدرة تخطيط عسكري محدودة 

 . مهام بشكل مستقل عن الحلف الشمال األطلسي
و لكنه ،  من الميزانية50 سلطة فعلية فيما يتعلق بنحو الموازنة فان البرلمان األوروبي )6

 .ال يقرر النصف اآلخر و الذي يشمل السياسة الزراعية المشتركة

ورفض بريطانيا اإلقرار بها برغم     ، ) 2013-2007(فالموازنة لسنوات المقبلة 
 .2002موافقتها على ذلك مبدئيا عام 

جوهر األمور السياسة الخارجية و الدفاعية يبقى على  إن الخالفات األوروبية األوروبية في -
و كل دولة تحاول عدم ، أشده وهو ما ال يتم االتفاق عليه من قبل الدول االتحاد األوروبي

و ، التنازل أو حتى تحديد بعض الضوابط التي تجعل نوع من المرونة في التعامل مع المسألة 
 هو في المشكلة اليوغسالفية حيث بقي االتحاد التحدي األول الذي واجهة االتحاد األوروبي

حيث كان ، األوروبي عاجزا باتخاذ      قرارا سياسيا موحدا واحدا تجاه أزمة يوغسالفيا 
ولم تتمكن من الخروج بقرار و هو ما ، الخالف واضحا بين رافض و مؤيد و محايد من األزمة 

شكيك في جدوى االتحاد األوروبي عموما والت، أعطى نوع من عدم المصداقية التحاد األوروبي 
وهو الذي نجح إلى حد بعيد في الجانب االقتصادي ولكن لم يستطيع الوصول بالتكامل 

االقتصادي إلى درجة الوفاق السياسي في   المسائل الخارجية وهو عائق أمام التقدم الستكمال 
لمحاولة وصول إلى تكامل سياسي أو و ا) العملة الموحدة(مسار التكاملي الذي بدأ اقتصاديا وماليا

فان االتحاد ، و هو ما يطرح مسألة  مصير السيادة الوطنية في االتحاد األوروبي ، اتحاد سياسي
األوروبي هو نموذج وحدوي فريد من نوعه في العالم المعاصر حيث ال يوجد اتحاد بهذا الشكل 
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فقد توسع إلى ،  هو الحديد والصلبفان الدول األوروبية التي بدأت اقتصاديا في نوع معين، 
مجموعة اقتصادية ثم إلى مالية بتبني عملة موحدة واحدة وقد عارضت دوال الدخول في الوحدة 

النقدية و التي ترى فيها نوع من التخلي عن سيادتها المتمثلة في مظهر من مظاهر سيادتها و 
فقد قبلت دوال أخرى بالعملة ، ازل عنههي العملة الوطنية التي تعتبرها مكسبا وطنيا ال يمكن التن

والتنازل عن عملتها الوطنية و هذا لم يكن باألمر السهل فقد شهدت دوال معارضة داخلية واسعة 
وخاصة األحزاب ذات التوجه القومي الوطني  مثال الجبهة الوطنية الفرنسي الذي عبر مرارا 

عودة إلى الفرنك الفرنسي إذا نجح في عن رفضه للعملة اليورو ووعد في حمالت انتخابية عن ال
وان هذه ، و إن بروز الحركات القومية األوروبية هو تحدي الذي يواجه أوروبا، االنتخابات

الحركات القومية ذات تأثير واسع ومنتشر في كامل أوروبا وأصبح له نفوذ بوصول أحزاب 
جس  قلق وخوف القادة وهو ما يشكل ها، اليمين المتطرف إلى الحكم في النمسا و هولندا

األوروبيين من تنامي ظاهرة المطالبة باالستقالل واالنفصال المثال كوسوفو الذي يعتبر وضع 
فريد من نوعه في العالقات الدولية فقد يعطي استقالل كوسوفو تداعيات خطيرة على األوضاع 

ن هناك عملية عكسية في أوروبا وحتى مستقبل االتحاد األوروبي فان رغم التوجه إلى التكامل فا
 و السكان حسب 2كلم7234المساحة (كمشكلة مناطق الباسك، التوجه إلى جهوية أو المناطق

و المشكلة جزيرة ، المتواجدة بين فرنسا واسبانيا) نسمة2112204حوالي2003إحصائيات 
لى و كذلك ع، كورسيكا التي تواجهها فرنسا داخليا من خالل الجبهة الوطنية لتحرير كورسيكا

76.فرنساتواجد عدة اللغات اإلقليمية في    

و إمكانية انقسام بلجيكا محتمل ، الجنوبية و الشمالية) الفالمون و الوالون ( فهناك مقاطعتين-
 أشهر من إجراء االنتخابات و بلجيكا هي 6حيث لم يتم تشكيل الحكومة على ما يفوق ، الوقوع 

وان حصل ذلك يعد سابقة لم ، ن االتحاد األوروبي عاصمة االتحاد األوروبي و توجد به البرلما
. تعهدها أوروبا القرن الواحد والعشرين  

فقد ،  )I.R.A(أما بريطانيا تواجه حركة مسلحة المتمثل في الجيش الجمهوري االيرلندي  -
و بعد جهود من المفاوضات فقد تم التوصل الى اتفاق في ، كانت المواجهة مسلحة سنين عديدة

بين ) Accord du vendredi Saint" (باتفاق الجمعة المقدس" و هو ما سمي 1998ل  أفري10
                                                

 Langues régionales : Breton, Alsacien, Flamand, Basque, Corse, Catalan      76   
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و الحزب " Sinn Féin" والجيش الجمهوري " Bertie Ahern" و االيرلندي"توني بلير" 
و هو اتفاق تاريخي يضع نهاية ثالثين سنة من الحرب في ايرلندا الشمالية ، "U.U.P" الوحدوي 

 للجمهورية % 90اليرلندا الشمالية و %70 وكانت النتائج 1998 ومايو تم استفتاء حوله في 
 سبتمبر 02في " Sinn Féin"وكانت نهاية النزاع المسلح بوضع السالح من طرف ، االيرلندية

2005.    
  

  :سيناريوهات محتملة...السيادة الوطنية -
ادة الوطنية بسبيلها  أي مدى يمكن القول بأن فكرة السيىإل ماذا عن احتماالت المستقبل؟ و

اآلن إلى التالشي أو االنهيار في ظل أوضاع التواصل المستمر واالعتماد المتبادل المتنامي 
  . بين مختلف مناطق العالم وليس فقط بين دولة؟

أوالهما أن االتجاه نحو تقليص دور : يمكن اإلجابة على هذا السؤال بشقيه في نقطتين
قات الدولية المتبادلة سيأخذ في االطراد والتزايد علي األقل السيادة الوطنية في نطاق العال

خالل المستقبل المنظور ويعزى ذلك إلى كون أن العديد من التطورات التي سلفت اإلشارة 
  . إليها ال تزال فعالة ومؤثرة في تشكيل بنية النظام الدولي في وضعه الراهن

 وفي معرض اإلجابة عن السؤال المطروح، أما النقطة الثانية التي نود اإلشارة إليها هنا،
وفكرة الدولة - فمؤداها أن التسليم باالستنتاج السابق ينبغي أال يفهم منه أن مبدأ السيادة الوطنية 

 بسبيله إلى االختفاء، فالراجح حتى اآلن هو أن التطورات الراهنة في - القومية من أساسها
ماما فالسيادة الوطنية ستظل باقية ما بقيت الدولة النظام الدولي لن تأتي على المبدأ المذكور ت

القومية ذاتها وتقديرنا أنه لم يجرؤ أحد حتى اآلن على القول بأن هذه الدولة القومية ستنهار، 
بل إن العكس يبدو أنه الصحيح وأن أقصى ما يمكن لهذه التطورات الجارية في النظام الدولي 

ة الوظائف أو األدوار التي تضطلع بها الدولة بالمقارنة المعاصر أن تفعله هو أن تنال من طبيع
 وطالما بقيت الدولة فستبقى معها رموزها  ،بما كان عليه الحال في ظل النظام الدولي التقليدي

األساسية ومنها مبدأ السيادة ولكن بعد تطويعه بما يتناسب واألوضاع والظروف الدولية 
  . المستحدثة
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نتناول طرح المفكرين والباحثين لرؤى مستقبل السيادة الوطنية وان كان هذا ال يمنع أن 
  . في ضوء المتغيرات الحادثة خاصة العولمة

  : وقد وضع الباحثون أربعة سيناريوهات رئيسية لمستقبل السيادة الوطنية هي
   :سيناريو اختفاء السيادة -1

جيا منذ نحو خمسة يرى أنصار السيناريو أنه كما حلت الدولة محل سلطة اإلقطاع تدري
قرون، سوف تحل اليوم الشركة متعددة الجنسيات تدريجيا محل الدولة والسببان الشركات 
متعددة الجنسية تسعى خالل تلك المرحلة إلى إحداث تقليص تدريجي في سيادة الدول، بما 

وظيفة يؤدي إلى اختفاء مفهوم السيادة، ثم الدولة القومية ذاتها في مرحلة الحقة، وستكون ال
  . الجديدة للدولة خدمة المصالح المسيطرة وهي في األساس مصالح الشركات الدولية العمالقة

والواقع أن فكرة تالشي سيادة الدولة، ثم اختفاء الدولة القومية في مرحلة الحقة من 
األفكار الشائعة في تاريخ تطور الفكر السياسي، حيث قالها ماركس والفوضويون ومع ذلك لم 

  .  السيادة ولم تتالش الدولة القوميةتنته
  : سيناريو استمرارية السيادة -2

يرى أنصار هذا السيناريو أن التطورات الراهنة في النظام الدولي لن تأتي على السيادة 
تماما؛ فالسيادة الوطنية ستظل باقية ما بقيت الدولة القومية ذاتها، وأقصى ما يمكن للتطورات 

دولي المعاصر أن تفعله هو أن تنال من طبيعة الوظائف أو األدوار التي الجارية في النظام ال
  . تضطلع بها الدولة بالمقارنة بما كان عليه الحال في ظل النظام الدولي التقليدي

  : سيناريو الحكومة العالمية -3
يذهب هذا السيناريو إلى أن هناك تغييرا سيحدث في مفهوم السيادة الوطنية، حيث 

لدولة القومية عن سيادتها لصالح حكومة عالمية منبثقة من نظام عالمي ديمقراطي، ستتنازل ا
حيث تغير العولمة طرح فكرة الحكومة العالمية ليس باعتبارها حال بعيد المنال وإنما باعتبارها 

  . عملية في طور التكوين
  : سيناريو التفكيكية -4
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تكون قادرة على مباشرة مظاهر سيادتها يتوقع أنصار هذا السيناريو أن الدول القومية لن 
على إقليمها بسبب تفككها إلى عشرات وربما إلى مئات من الدول القومية الصغيرة، تارة تحت 
دعوى التعبير عن هويات من حقها أن تعبر عن نفسها، وتارة أخرى تحت دعوة توطيد صلة 

جديد لجماعات دون أخرى، المواطنين بالسلطة، وربما احتجاجا على تحيز النظام الدولي ال
وعلى الرغم من تزايد الحروب األهلية والنزعات االنفصالية؛ وهو ما يجعل حدوث هذا 

السيناريو محتمال، فإن ثمة تحفظات أخرى تالحقه، فال بد أن قوى مضادة ستعمل على مرحلة 
  . السيناريو بسبب خطورته الشديدةهذا
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  :خالصة و استنتاجات
فقد كانت المراحل شاقة ، لمسيرة األوروبية عبر مراحل مختلفة لم تكن باألمر السهل إن ا

و اعتمدت الدول األوروبية النهج المتدرج ، حيث بدأت ست دول أوروبية بالحديد و الصلب 
في العملية التكاملية و التي أفضت إلى االتحاد األوروبي بالشكل الحالي الذي يضم سبعة 

  .وبيةوعشرون دولة أور
 إن النموذج األوروبي هو نموذج فريد من نوعه في العالقات الدولية فقد بدأ بتجمع -1

 مدى يمكن أن يستمر االتحاد األوروبي أيصغير و الزال يتوسع فان السؤال المطروح إلى 
و ما محل الدول األعضاء في االتحاد األوروبي من ، في التوسع في مجاله األوروبي أفقيا 

.                                                                             حيات و االختصاصات التي بقيت مناط إلى الدول األعضاءحيث الصال
 إن التوسع االتحاد األوروبي يطرح تحديات جديدة يجب إيجاد آليات لتسيير العدد الهائل من -

االتفاقيات التي تشكل منها االتحاد األوروبي و أن  ، الدول األعضاء في االتحاد األوروبي 
فان ، منها اتفاقية ماستريخت التي اهتمت بالجانب النقدي و المالي و العملة الموحدة اليورو 

رغم أن العملة الوطنية تعتبر مظهر من مظاهر السيادة الوطنية إال أن الدول األوروبية نجحت 
عارضة دوال أخرى إلجراء و عدم قبولها التخلي إلى حد بعيد في تبني العملة اليورو ورغم م

فقد تم تبني العملة من قبل ثالثة عشر دولة فقط إلى غاية األول من ، عن العملة الوطنية 
فان ، حيث أن االتحاد األوروبي يضم سبعة وعشرون دولة في نفس السنة ، 2007جانفي 

بي ال تحبذ التخلي عن عملتها بعملية حسابية فقط يالحظ أن نصف من الدول االتحاد األورو
  .الوطنية و يمكن إرجاعها إلى أسباب داخلية و اعتبارات سياسية

 فقد ركزت بشكل واضح 2000"نيس"  و اتفاقية 1997 و أما اتفاقية أمستردام في عام -
الذي كان ساري المفعول هو التصويت باإلجماع و هو ما يعطل السير ، على مسالة التصويت 

د األوروبي فان اإلجماع عملية صعبة و هو ما يؤدي إلى شلل و عجز االتحاد الحسن التحا
و قد تم اعتماد التصويت باألغلبية المؤهلة و التي ، األوروبي في تبني مواقف بصفة واضحة 

و اما فيما يخص عدد  األصوات في البرلمان األوروبي  ، 2000"نيس" تم تبنيها في اتفاقية 
فقد كانت دول االتحاد عددها خمسة عشر دولة عند ، م دوال جديدة فقد عرفت تغير بانضما
 صوت موزعة على الدول األعضاء 87 و بلغ عدد األصوات  1997انعقاد اتفاقية أمستردام 
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 فقد بلغ عدد الدول سبعة وعشرون دولة بعد 2000"نيس" و في اتفاقية ، بحسب عدد السكان 
و ،  صوت 321روبي و بذلك ارتفع عدد األصوات إلى عملية التوسع التي عرفها االتحاد األو

يتم اختيار الممثلين في البرلمان األوروبي عن طريق االقتراع العام المباشر و التمثيل حسب 
المتضمنة فتح الحدود الدولة أمام حرية التنقل و رفع " شينغن"  و أما اتفاقية –.  عدد السكان

سلع و البضائع هو تحويل االختصاصات و الحواجز الجمركية أمام دخول و خروج ال
صالحيات الدولة العضو إلى مستوى أعلى و تصبح من صالحيات و اختصاص االتحاد  

األوروبي و تبقى عملية التنسيق و المراقبة ضمن اطر يحددها االتحاد األوروبي خاصة في 
رها من الظواهر مكافحة الجريمة المنظمة و الهجرة غير شرعية و المتاجرة بالمخدرات و غي

  .التي تهدد االتحاد األوروبي بشكل عام
 إن االتحاد األوروبي نجح إلى حد بعيد في نقل بعض االختصاصات الوطنية و الصالحيات -

الوطنية إلى مستوى أعلى فقد أصبح االتحاد األوروبي يقوم بأعمال كانت من ضمن األمور 
 عنها إال أن المفاهيم تغيرت إال إن الدولة القومية السيادية للدولة التقليدية و ال يمكن أن تتخلى

فمجاالت كصك العملة و مراقبة و ، بالمفهوم التقليدي و المفهوم اتفاقية واستفاليا لم يعد قائم 
فتح و غلق الحدود و األمور المتعلقة باألمن و إصدار قوانين و تشريعات أصبحت مفوضة إلى 

نبين أساسيين في نظر الدولة مهمين هو السياسة الخارجية و االتحاد األوروبي و لم يبقى إال جا
  .المسالة الدفاعية و األمنية

 يمكن الحديث على سيادتين سيادة وطنية خاصة لكل دولة عضو في االتحاد و سيادة أوروبية -
  .ضمن االتحاد األوروبي

اد تجديد المفهوم يتطلب الموضوع حلوال في إيج،  و بالنظر إلى التحديات الواقع المتشابك -
السيادة الوطنية في إطاره الكلي باألخذ بعين االعتبار الظروف و الواقع العملي و المجالي 

  .للدولة القومية
  

 
 
 
 
 



 169 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ــةمالخات  
 
 
 
 
 

 
 
 



 170 

:ةــاتمـــالخ  
 

 بالدراسة و التحليل" مفهوم السيادة في ظل المتغيرات الجديدة"بعد تناول موضوع         
ي محاولين بشكل منهجي إبراز الموضوع من زاوية جديدة تساهم في المجال األكاديمي الواقع

فقد تناولنا الموضوع في حركيته المفاهيمية بشكل يستوفي و يلم ، المعرفي و تكون له ميزة 
بالظروف و المراحل التطورية لمفهوم السيادة في حقل العلوم السياسية و عدم فصل المفهوم 

.ة الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الدولة القوميةالسياد  
 

إن فإن مفهوم السيادة مرتبط بشكل وثيق الصلة بالدولة رغم أن بروز الدولة سابق للسيادة 
 و الجدل الذي كان حولها ألقى بظاللها على عناصرها المكونة للدولة من ظروف نشأة الدولة

لة بخاصية السيادة على غرار المنظمات و التنظيمات وانفراد الدو، شعب و إقليم وسلطة سياسية 
.الموجودة فهو ما يجعلها محل دراسة  

 
فقد أسست ، السابق ألوان الكالم عن تراجع الدولة القومية رغم ما يشوبها من تحديات     و 
مية و تحدد بالحدود اإلقليت وقوم على السيادة تي ت مفهوم الدولة القومية ال1648واستفاليا  اتفاقية
 في بهاعتراف الدولي اال  باإلضافة إلى سلطة التي تمارس حقها على الشعب و هاتحكم

  .العالقات الدولية
   

 ووحيد و أن بروز فواعل أخرى على الساحة الدولية لم تعد الدولة تحتكر أنها فاعل واحد     
و أن السيادة الدولة ، رئةتأقلم مع المعطيات الجديدة الطاالتكيف و ت الفي العالقات الدولية وقبل

 المتعددة الجنسيات و عابرة ن هذه التنظيمات و المنظمات و الشركاتغير متنازع فيها أل
 السيادة و هذه  خاصيةعتبارية إال أنها ليس لها اإلشخصية اتصافها بصفة ال رغمللقوميات

.حدأفال تخشى أن ينازعها فيها ، خاصية جوهرية لصيقة بالدولة القومية  
بين مفكري السياسة بروزا " جون بودان " يبرز   ،حقائق قائمة على البحث التاريخي   وهذه   

بل ألن اسمه ، ملحوظا ال ألنه أول من وضع فلسفة سيادة الدولة في األزمنة الحديثة فحسب 
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ففكرة السيادة إذا ، ارتبط بتطور تاريخي في نظام الدولة ال نزال نحن نعيش تحت تأثير موجاته 
ظرنا إليها من الناحية التاريخية وجدناها قائمة من الناحية النظرية و التطبيقية في العصور ن

الدولة ( فاحترام سلطة الدولة و الخضوع لها و اعتبار القانون تعبيرا عن إرادة الدولة ، القديمة 
وسطى و أما في العصور ال، و في مؤلفات الفالسفة من أمثال أفالطون و أرسطو ) اليونانية

التي لم تعرف في أوروبا شيئا عن تركيز السلطة النهائية هي التي جعلت من قيام الدولة الحديثة 
و عودة تركيز السلطة فيها أمرا جديرا باالهتمام و النظر من جديد في مسائل الحكم و الصلة 

لطة في في فترة انتقال التاريخي من توزع الس" بودان .ج"و لقد جاء ، الحاكم و المحكومين 
.العصور الوسطى إلى تركيزها في العصر الحديث  

  
ي تطور مفهوم السيادة، مبدأ السيادة دائم مستمر ال يتغير، إال أن صورتها وحقيقتها ف ف

ال تعني التطورات الحادثة   و،والمسئوليات التي تنهض بها تتغير مع الزمن أو يعاد توزيعها
 فقبل  ،ن السيادة قد تغير مفهومها وتم إعادة توزيعهااآلن نهاية مفهوم السيادة، ولكن تعني أ

الثورة الفرنسية كانت السيادة ملكا لألباطرة والملوك ثم انتزعها الثوار ومنحوها للشعب، 
 أما التطورات العالمية ،وصاحب ذلك موجة عارمة من استغالل الشعوب اعتدادها بنفسها

اقها بحيث لم تعد خاصة بالشعب والدولة وحدها الحالية فقد أدت إلى تدويل السيادة وتوسيع نط
  . ولكن يشارك فيها المجتمع الدولي ممثال في القوى المتحكمة به

  
أما ما يشار إليه في الفقه القانوني عادة بمبدأ المساواة في السيادة أو مبدأ المساواة بين 

ي الغالب والواقع على الدول المستقلة ذات السيادة، فإنما هو مبدأ نظري ويكاد يكون العمل ف
  . غير ذلك

  
ومؤدى ذلك أن السيادة ترتبط ارتباطا وثيقا من حيث طبيعتها ومدى اتساع أو ضيق نطاق 

 شرط من شروط ممارسة -باختصار-تطبيقها بقدرات الدولة وإمكاناتها الذاتية، أي أن القوة 
ولية على كافة األصعدة، لكن السيادة والحفاظ عليها، وهو ما يثير في النهاية قضية العدالة الد

  . هذا بداية جدل آخر يستحق بحث منفصل
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إال أن اإلشكال غير مطروح في هذا الجانب بل من ناحية أخرى هو قيام الدولة محض     
إرادتها ليس التنازل عن سيادتها بل التأقلم و التكيف مع الظواهر الجديدة وفق ما تقتضيه 

.توجد أو ال توجد، ن القضية قضية وجود ال غيرألوجودها للمحافظة على ، المصلحة و القوة  
  
    لقد تطور مبدأ السيادة عبر العصور بفضل مساهمات المفكرين و كذلك من خالل التطورات 

، هذا ما أدى إلى انتقال مفهوم السيادة من 18التي عرفتها المجتمعات األوربية في نهاية القرن 
حين و مبدأ السيادة يتعرض للتطوير و التغيير، و لم تتوقف و منذ ذلك ال، الملك إلى الشعب

نظريات العالقات الدولية و القانون الدولي عن االجتهاد لتوضيح معنى المفهوم ، ألن مفهوم 
السيادة يتواجد في قلب الدولة لذلك فهو يثير عدة اعتبارات أيديولوجية و دستورية من شأنها أن 

ها، كما أن تطور المجتمعات و ازدياد عالقات الترابط بين الدول تمس بسلطة الدولة على مواطني
.ساهم بدوره في تطوير المبدأ من خالل تغيير محتواه  

 
اختلط مفهوم السيادة بغيره من المفاهيم المشابهة مثل الحرية واالستقالل وحق تقرير 

 كال منها ال يعبر المصير، ويرجع هذا الخلط إلى أن السيادة تحتوي على هذه المفاهيم، ولكن
عن السيادة بل يعد مظهرا من مظاهرها، وفي كثير من كتب القانون تتداول كلمتا السيادة 

  .مدلول واحد غير أنه من المهم أن نفرق بين السيادة والسلطةات والسلطة كما لو كانتا ذ
  

 علـى  يطلق البعض (هي ممارسة السيادة     يعتبر مفهوم السيادة أشمل من السلطة؛ فالسلطة      
اصطالح " سيادة"أو أن حق السيادة هو مصدر حق السلطة، وكلمة        ) السيادة صفة السلطة العليا   

قانوني يترجم كلمة فرنسية مشتقة من أصل التيني تعبر عن صفة لمن له السلطة ال يـستمدها                
  .من غير ذاته وال يشاركه فيها غيره

   
الدولة السلطة القهرية التي تعلو     ، وتمثل    أما السلطة فهي القدرة على فرض إرادة أخرى       

على سلطة أي جماعة أخرى في المجتمع، والفرض يتم بإحدى وسيلتين، فهـو إمـا أن يـتم                  
، وإما أن يتم بوسائل اإلقناع الحر وتقديم النموذج، وتزداد قوة السلطة           اإلكراه   بوسائل القهر و  
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قد تعددت أنـواع الـسلطات      و، دائما ويزداد استقرارها كلما زاد قبولها اختياريا عن طواعية        
فهناك السلطة التشريعية والسلطة الشخصية والسلطة التفويضية والسلطة الـسياسية والـسلطة     

  . العامة والسلطة التنفيذية، وال تزال السلطة السياسية هي أهم أنواع السلطة الحديثة
  

ـ          ،ن يباشـرها وهناك أمران آخران يجب التفرقة بينهما وهما من يملك السلطة العامة وم
وفي ظل نظام الحق اإللهي كان الملك هو الذي يملك السلطة وهو الذي يباشرها فـي نفـس                  
الوقت، بينما في ظل نظام سيادة األمة الذي يملك السلطة العامة أي السيادة هي األمة، ولكنهـا   

ـ   ابي ال تستطيع بصفة عامة أن تباشرها بنفسها، ولذلك وجدت هيئات أخرى في ظل النظام الني
تقوم نيابة عنها بمباشرتها وهذه الهيئات هي البرلمان لوضع القواعد العامة والسلطة التنفيذيـة              
إلدارة شئون البالد والمحاكم للفصل في المنازعات، ولكن هذه الهيئات ال تعتبر في ظل نظام               

طة في ظل   سيادة األمة مالكة للسلطات التي تباشرها، كما الحال بالنسبة للملك وهو يباشر السل            
الحق اإللهي، وإنما هذه الهيئات تباشر هذه السلطات أي نتائج فكرة السيادة العامـة المملوكـة         

 ولذلك فإن خضوع هـذه الهيئـات فـي           ،لألمة، في حدود ما نصت عليه الدساتير والقوانين       
سيادة مباشرتها للسلطة واالختصاصات الممنوحة لها للرقابة القضائية أمر ال يتنافى مع فكرة ال            

العامة بل يستلزمه مبدأ سيادة األمة ما دامت هذه الهيئات التي تباشر السلطة نيابة عنها، فضال                
عن التأكد من أنها لم تخرج عما منحه إياها صاحب السيادة من اختصاصات بالنص الصريح،               
 ولكن هذه الحقيقة قد غابت عن البعض فظن أن هذه الهيئات تعتبر صاحبة سيادة بل وصفوها               

  . بأنها سيد ولذلك رأوا عدم خضوع أعمالها للرقابة القضائية بحجة السيادة العامة
  

وقد ميز جانب من الفقه بين ممارسة السيادة وتملكها قانونا، واعتبر أن السيادة الفعلية لمن              
يمارسها حتى ولو لم يملكها كما هو الحال في وضع المحتل، أما الـسيادة القانونيـة فـستظل           

قليم، وقد حاول الفقه الدولي ورواد المفكرين وضع مواصفات لبيان ماهية السيادة            لصاحب اإل 
   .نتيجة لهذا الخلط
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ات التي أصبحت    كما أن ظهور فواعل جديدة في الساحة الدولية كالشركات المتعددة الجنسي
تلعبا دورا اقتصاديا هاما و المنظمات غير الحكومية التي يختلف تأثيرها حسب مجال نشاطها و 
.قوتها، أصبحت تضغط على الدول الضعيفة اقتصاديا و سياسيا و هذا ما يؤثر على سيادتها  

 
 بروز ظاهرة    و تطور العالقات الدولية من خالل تأسيس المنظمة الدولية األمم المتحدة ، و

العولمة التي أدت إلى تقليص المسافات بين أفراد العالم و تكثيف التبادالت التجارية و التنافس 
لكن هنا يجب أن نفرق بين الدول، فليست ، الدولي، بدورها أثرت على الدولة القومية و سيادتها 

ولمة بنفس الدرجة كالدول كل الدول متساوية، إذ أن الدول القوية الغربية ال يمكن أن تتأثر بالع
. الضعيفة التي تخضع لهذه التحوالت  

لم يثني من عزيمة الدولة القومية في ، و إن بروز الفواعل جديدة في الحقل العالقات الدولية 
المضي في ممارسة سيادتها رغم ما تشكله هذه الظواهر والفواعل كمنافسين للدولة فقد ساهم 

 وتيرة االنتشار العولمة وذلك للوسائل التي تستعملها المتمثلة في التطور التكنولوجي والتقني من
الصندوق النقد الدولي و البنك الدولي والمنظمة التجارة العالمية و هذا الثالوث يشكل الدعامة 

.األساسية النتشار المتسارع للعولمة  

 
زوال الثنائية القطبية تحت      إن تغير الخارطة السياسية العالمية بعد تغير في البنية العالمية ب

زعامة االتحاد السوفيتي و بدوره المعسكر الشرقي و انفراد الواليات المتحدة األمريكية بريادة 
و ، العالم رغم ظهور أقطاب تنافس الواليات المتحدة األمريكية منها الصين و االتحاد األوروبي 

 في أمريكا الالتينية و آسيا و أوروبا و اتجاه العالم إلى التكتالت و التجمعات االقتصادية سواء
.و اتجاه الدول إلى التكامل في أطر جماعية لمواجهة التحديات الراهنة، إفريقيا و بلدان الخليج   

 
     و ما عرفه العالم من تغيرات وتطورات خاصة في التسعينيات فقد أثرت على مفهوم 

 تأجيج النزاعات و الحروب في العالم و خاصة و التوجهات الجديدة في، السيادة  الدولة القومية 
ما تم في يوغسالفيا فقد أثبتت التجربة اليوغسالفية عجز الدول االتحاد األوروبي في حل 

الصراع حتى بتدخل الواليات المتحدة األمريكية فقد تم اندالع الحرب في يوغسالفيا وتم وضع 
إال ،  و الحلف األطلسي باستعمال قوة السالح نهاية للحرب بعد تدخل الواليات المتحدة األمريكية
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أن تأثيراتها كانت عميقة في إعادة النظر في مفهوم السيادة الدولة و ذلك خاصة بدعم إعالن 
 و هو يعتبر ظاهرة فريدة من نوعها في العالقات الدولية 2008استقالل كوسوفو في فيفري 

و فقد دعمت ، لجانب تحت غطاء أمريكي بإعالن استقالل اإلقليم عن صربيا من جهة أحادية ا
دوال أوروبية هذا االستقالل ورفضته دوال كقبرص و رومانيا و اسبانيا التي تخشى من بروز 

حركات انفصالية في أوروبا و هو ما يدل على عجز أوروبا جمعيا من خالل االتحاد األوروبي 
تركة و هو ما لم يستطع االتحاد تحت ما تنوي القيام به من اعتماد سياسة خارجية و أمنية مش

األوروبي الوصول إليه رغم أنه حقق تقدم كبير في تفويض بعض مظاهر السيادية كالعملة 
و اعتماد علم أوروبي و نشيد أوروبي ، و االعتراف بوجود جنسية األوروبية ، الموحدة اليورو 

 بلد أوروبي و هو ما تضمنته أي و فتح الحدود اإلقليمية أمام النشاط و الحرية التنقل و العمل في
و االتفاقية " نيس"االتفاقيات التي شكلت االتحاد األوروبي كاتفاقية ماستريخت و أمستردام و 

.المتضمن حرية التنقل األشخاص و المبادالت ورؤوس األموال" شينغن" حول الفضاء   
 

أوروبي يكون المرجعية       و قد عمد االتحاد األوروبي إلى خطوة متقدمة في صياغة دستور 
فقد تم وضع دستور أوروبي و لكن لم يتم تمريره فقد  رفض من ، األساسية التحاد األوروبي 

قبل فرنسا و هولندا و هذا لو يثني من عزيمة الدول األوروبية في إيجاد صيغة جديدة في طرح 
ن من قبل خمسة دول مسودة دستور جديد في قمة لشبونة و هذا الدستور فقد تم تبنيه إلى حد اآل

فقد تمت المصادقة على مسودة الدستور في ،رومانيا و فرنسا، سلوفينيا ، مالطا، المجر: وهي 
.هذه الدول من مجموع الدول السبعة و العشرين  

 
      فان المسار الوحدوي األوروبي رغم تطوره ووصوله إلى مراحل متطورة من التكامل و 

ريد من نوعه في العالقات الدولية فهو ليس فيدرالية و ليس دوال االندماج و هو يعتبر نموذج ف
متحدة بل اتحاد دول فرغم التنازل عن بعض مظاهر السيادية من قبل الدول التي تشكل االتحاد 
األوروبي إلى سلطة أعلى منها و هو اإلشكال القائم في الموضوع و هو كيفية اعتراف الدولة 

بالخضوع لها وتنفيذ قراراتها و المعروف عرفا في العالقات الدولية بسلطة أعلى منها و االلتزام 
أن الدولة ال تعترف بسلطة أعلى منها و ال تأتمر ، و ما تنص عليه القوانين و الدساتير الدول 

بأوامرها و هو عدم إلزامية الدولة في تطبيق قرارات الدولية و هو الجدل القائم في العالقات 
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  قبول الدول ضمن االتحاد األوروبي قبول وجود هياكل تنظيمية من برلمان فكيف يتم، الدولية 
و مجلس أوروبي و محكمة أوروبية و غيرها و عملة موحدة و إزالة الحدود السياسية و 

الجغرافية و االقتصادية و غيرها إلى وضع دستور أوروبي و الدستور يعتبر أسمى تشريع في 
.دولة ؟؟؟الدولة فهل نحن أمام دولة ضمن   

السيادة تتجلى في األمن الداخلي المتمثل في الشرطة و األجهزة األمنية و في سلطة وضع 
القواعد القانونية و التشريعات ووجود الدستور الذي ينظم الدولة و يبين نوعية النظام السياسي و 

لسلطات الثالث الهياكل التي تتشكل منها الدولة و تبيان السياسة العامة للدولة و كيفية عمل ا
.التشريعية و التنفيذية و القضائية و غيرها  

 
و تمتع الدولة بحرية التصرف الداخلي و الخارجي و يتم على مستوى الداخلي وضع القوانين و 
التشريعات و صك العملة الوطنية و مراقبة األسواق المالية و فرض الضرائب و تطبيق القانون 

طة في فرض النظام العام و اآلداب العامة و اإلجراءات و اإلجراءات و استعمال قوة السل
و يعتبر القانون ، ووجود جهاز قضائي يقوم بمراقبة و تنفيذ القانون ، العقابية التي تباشرها 

بمثابة تجسيد للسيادة و دليل وجودها و بالطبع فإن السيادة مالزمة لوجود الدولة و هذه بعض 
.مظاهر السيادية  

 
رنا إلى خصائص السيادة نجد أنها تتميز بأنها مطلقة أي سلطة عليا في الداخل و       و إذا نظ

ففي الداخل تملك  سلطة على األفراد و اإلقليم و مهما من قيود على سلطة الدولة فهي ، الخارج 
، و في الخارج  أيضا تعد السلطة ذات سيادة عليا ، قيود ذاتية تضعها الدولة بمحض إرادتها 

ة استقالال عن اإلكراه أو التدخل في شؤونها الداخلية من قبل الدول األخرى أو فهي مستقل
وان المعاهدات و االتفاقيات الدولية و القانون الدولي وغيرها ، المنظمات و التنظيمات األخرى 

من أوجه المعامالت و التعامالت الدولية هي ال تعارض السيادة الدولة بل الدولة لها حرية 
و التصرف في عقد االتفاقيات و المعاهدات الدولية و االنضمام إلى التكتالت و االختيار 

التحالفات بالوجه الذي تراه و احترام القانون الدولي و األعراف الدولية و المواثيق الدولية هو 
و هذه الخاصية متوفرة في االتحاد األوروبي فان ، سلوك تسلكه الدولة على الساحة الدولية 

لدول إلى االتحاد األوروبي بمحض اإلرادة و الضوابط التي وضعتها ذاتية فهي ال انضمام ا
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و الخاصية الثانية المتمثلة في العمومية و الشمولية ، تنقص من سيادتها بل تراه تقوية للسيادة 
في بسط النفوذ على اإلقليم و الشعب تقوم به دول االتحاد األوروبي بشكل عادي في إطار 

.طنيةسيادتها الو  
 
الخاصية الثالثة المتضمنة عدم إمكانية التنازل و التحويل و هو جوهر الشخصية الدولة و إن نقل 

و هذه الخاصية في " روسو" السيادة أو التنازل عنها  يعادل انتحار في حد ذاته  كما يرى 
ي منها اإلتحاد األوروبي غير متوفرة فقد  نقلت بعض األمور السيادية إلى اإلتحاد األوروب

و فيما بخص السياسة ، المتعلقة باالقتصاد و المالية و األمنية و بعض األمور السياسية 
الخارجية و الدفاعية المشتركة لم  يتم التنازل عنها أو تحويلها إلى إطار االتحاد األوروبي و هو 

دفاعية في ما يالحظ في تعامل االتحاد األوروبي في القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية ال
أوروبا أو خارج أوروبا فقد شكل الجدال القائم حول توحيد القرارات فيما يخص السياسة 

الخارجية سواء في قضية يوغسالفيا أو العراق أو الملف النووي اإليراني و عدة قضايا أخرى 
ات هناك تباين اآلراء و لم يتم الحصول على إجماع و هو راجع إلى كيفية عملية اتخاذ القرار

.في االتحاد األوروبي  

 
و الخاصية ،  الخاصية الربعة المتمثلة في دوام السيادة و هو مرتبط بدوال و قيام الدولة 

األخيرة هو عدم إمكانية التقسيم السيادة و هناك من يرى إمكانية تقسيم السيادة بين الدول و بين 
الية انه من الممكن قيام سيادتين الجماعات إذا كان يخدم الدولة و هذا موجود في الدول الفيدر

داخل اإلقليم يصدران أوامر لنفس الرعايا فيما يتصل بشؤون مختلفة و التقسيم يكون بين 
الحكومة الفيدرالية و حكومات الواليات كما في الواليات المتحدة األمريكية و تبقى األمور 

و اسقطا ، حكومة الفيدرالية المتعلقة بالدفاع و السياسة الخارجية من اختصاص و صالحيات ال
هذا النموذج على االتحاد األوروبي ال يصح الختالف التركيب فالواليات المتحدة األمريكية و 

وجود رئيس فيدرالي يمثل ، االتحاد األوروبي شيئين  مختلفين تماما من خالل عدة جوانب 
السيادة ، لدستور و القانون الدولة على الساحة الدولية و يباشر أعماله بصفة مباشرة في إطار ا

الكلية على اإلقليم و الشعب و في كيفية اتخاذ القرارات و هذه بعض االختالفات التي أوردناها 
.في الفرق بين النموذج الواليات المتحدة األمريكية و االتحاد األوروبي  
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:   و يتجلى المفهوم من خالل ما يلي  

 
ولة في مختلف المراحل نشأة الدولة فقد كانت فكرة تكوين  إن مفهوم السيادة قد ساير تطور الد-

نشأة الدولة محل خالف و جدل كبير بين المفكرين و ذلك راجع إلى اختالف التيارات و 
فقد كان األصل متفق عليه بأن نشأة الدولة مرتبط ، االيدولوجيا و ظروف و االنطالقات الفكرية 

ن اجل الحاجة و الضرورة لتنظيم الجماعة البشرية فيما فقد كان االجتماع م، بالجماعة البشرية 
. إيجاد تنظيم معين و هو الدولةىو اهتدوا بال، بينها   

الرقعة الجغرافية و الشعب و السلطة السياسية : و ال تقوم الدولة إال باجتماع ثالث أركان و هي
.ادةو هو جسد الدولة و أما روحها المتمثل في الشخصية االعتبارية و السي  

 
. و السيادة هي خاصية تنفرد بها الدولة-  

 
. السيادة بمفهوم التقليدي عرف تطور بتطور الدولة و اختالف المحددات و المعايير-  

 
 بروز فواعل في حقل العالقات الدولية المتمثلة في المنظمات الحكومية و غير حكومية و -

 من الفواعل التي تنشط في الساحة الشركات المتعددة الجنسيات و عابرة لقوميات و غيرها
الدولية سواء كانت ايجابية أو سلبية كظاهرة اإلرهاب و الهجرة غير شرعية و الجريمة المنظمة 

.عابرة للحدود و المتاجرة بالمخدرات و األسلحة و غيرها من الظواهر  

 
تغير بدوره يغير فإن محتوى الفكرة ،  النظام الدولي الجديد أعاد صياغة المفاهيم و المضامين-

.ألن المفهوم يعبر عن فكرة واقع، المفهوم  
 

.  الدولة تبقى فاعل أساسي في العالقات الدولية-  
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 تطور في مفهوم السيادة الدولة فالمقاييس التقليدية و الضوابط المفهوم لم تعد تستوفي الظروف -
، السيادة باقية بقاء الدولة فإن ، فإن تغير الظروف يؤدي إلى تحول في شكل السيادة ، الراهنة 

. ألن السيادة مالزمة للدولة  
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قـالمالح  
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 المتضمن التسلسل التاریخي التحاد األوروبي     .........الملحق األول                                                      
 Union européenne: chronologie 
7-10 mai 
1948 

Congrès de La Haye réunissant les mouvements 
fédéralistes européens. 

16 avril 
1948 

Organisation de coopération économique européenne 
(OECE). 

5 mai 1949 Conseil de l'Europe. 
9 mai 1950 Plan Schuman. 
18 avril 
1951 

Communauté européenne du charbon et de l'acier 
(CECA). 

27 mai 
1952 

Traité sur la Communauté européenne de défense 
(CED). 

30 août 
1954 

La France rejette la CED. 

23 oct. 
1954 

Union de l'Europe occidentale (UEO); l'Allemagne et 
l'Italie en font partie. 

25 mars 
1957 

Traités de Rome : Communauté économique 
européenne (CEE) et Communauté européenne de 
l'énergie atomique (Euratom). 

4 janv. 
1960 

Association européenne de libre-échange (AELE). 

14 déc. 
1960 

L'OECE devient l'Organisation de coopération et de 
développement économique (OCDE). 

14 janv. 
1963 

Veto français à l'entrée de la Grande-Bretagne dans la 
CEE. 

30 janv. 
1966 

Protocole de Luxembourg (vote à l'unanimité requis 
lorsqu'il s'agit d'intérêts très importants). 

22 janv. 
1972 

Adhésion du Danemark, du Royaume-Uni, de l'Irlande et 
de la Norvège à la CEE. 

24 avril 
1972 

Création du serpent monétaire européen. 

26 sept. 
1972 

Référendum en Norvège rejetant l'adhésion à la CEE. 

1974 Création du Conseil européen des chefs d'État et de 
gouvernement. 
 

28 fév. Convention Lomé I entre la CEE et les 46 États 
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1975 d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP). 
13 mars 
1979 

Entrée en vigueur du Système monétaire européen 
(SME). 

7-10 juin 
1979 

Première élection du Parlement européen au suffrage 
universel direct. 

1er janv. 
1981 

Entrée de la Grèce dans la CEE. 

Janvier 
1985 

Jacques Delors, président de la Commission 
européenne. 

1er janv. 
1986 

Entrée de l'Espagne et du Portugal dans la CEE. 

18 fév. 
1986 

Acte unique européen. 

1er juillet 
1987 

Entrée en vigueur de l'Acte unique européen. 

19 juin 
1990 

Convention de Schengen. 

9-10 déc. 
1991 

Conseil européen de Maastricht. 

7 fév. 1992 Signature du traité sur l'Union européenne (traité de 
Maastricht). 

1er nov. 
1993 

Entrée en vigueur du traité sur l'Union européenne. 

1er janv. 
1994 

Entrée en fonctions de l'Institut monétaire européen à 
Francfort-sur-le-Main. 

Juin 1994 Adhésion de l'Autriche, de la Finlande, de la Suède et de 
la Norvège. 

28 nov. 
1994 

Référendum en Norvège rejetant l'adhésion à l'Union 
européenne. 

Janvier 
1995 

Jacques Santer, président de la Commission 
européenne. 

26 mars 
1995 

Entrée en vigueur de la convention de Schengen entre 
sept États (Allemagne, Belgique, Espagne, France, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal). 

29 mars  
 

Ouverture, à Turin, de la Conférence  
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1996 

intergouvernementale (CIG) en vue de la révision du 
traité de Maastricht. 

14 déc. 
1996 

Conclusion, au Conseil européen de Dublin, d'un pacte 
de croissance et de stabilité au sein de la future zone 
monétaire européenne. 

17 juin 
1997 

Traité d'Amsterdam, constitué par les conclusions de la 
Conférence intergouvernementale. 

Décembre 
1997 

Début des négociations en vue de l'adhésion de 
nouveaux membres au sein de l'Union européenne 
(accord de Luxembourg). 

1er-2 mai 
1998 

Sommet de Bruxelles pour lancer l'euro et la Banque 
centrale européenne (BCE) : onze États membres 
respectent les critères de convergence fixés par le traité 
de Maastricht et passeront à l'euro (Allemagne, 
Autriche, Belgique, Espagne, Finlande, France, Irlande, 
Luxembourg, Pays-Bas, Portugal) ; trois États membres 
ne souhaitent pas faire partie de la zone euro 
(Danemark, Royaume-Uni, Suède) ; la Grèce ne 
respecte pas les critères de convergence. 

1er janv. 
1999 

Première étape de la phase finale de l'Union économique 
et monétaire (UEM) : adoption officielle de l'euro par les 
onze pays qui forment la zone euro comme monnaie 
commune sur les marchés financiers. 1 euro égale 
6,55957 francs. 

15 mars 
1999 

Démission collective de la Commission européenne à la 
suite de la publication d'un rapport mettant en évidence 
des irrégularités dans la gestion de certains dossiers 
européens. 

1er mai 
1999 

Entrée en vigueur du traité d'Amsterdam. 

5 mai 1999 Désignation de Romano Prodi comme président de la 
Commission européenne pour le reste du mandat à 
courir. 

20 juillet 
1999 

Élection de la Française Nicole Fontaine (UDF) à la 
présidence du Parlement européen élu en juin. 
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7 
décembre 
2000 

Proclamation de la charte des droits fondamentaux de 
l'Union européenne. 

1er janvier 
2001 

Intégration de la Grèce au sein de la zone euro. 

26 février 
2001 

Signature du traité de Nice. 

1er janvier 
2002 

Lancement des billets et des pièces libellés en euro, 
seule monnaie désormais en circulation dans les douze 
pays de la zone euro. 

15 janvier 
2002 

Élection de l'Irlandais Pat Cox à la présidence du 
Parlement européen. 

28 février 
2002 

Début des travaux de la Convention sur l'avenir de 
l'Europe présidée par Valéry Giscard d'Estaing. 

13 
décembre 
2002 

Désignation au conseil européen de Copenhague des dix 
pays qui pourront adhérer à l'Union européenne en 2004 
: Pologne, Hongrie, République tchèque, Lituanie, 
Estonie, Slovaquie, Lettonie, Slovénie, Chypre et Malte. 

1er février 
2003 

Entrée en vigueur du traité de Nice. 

1er mai 
2004 

Élargissement de l'Union européenne aux dix pays 
désignés en 2002. 

29 juin 
2004 

Désignation de José Manuel Barroso à la présidence de 
la nouvelle Commission européenne. 

20 juillet 
2004 

Élection de l'Espagnol Josep Borrell Fontelles à la 
présidence du Parlement européen élu en juin. 

29 octobre 
2004 

Signature du Traité constitutionnel de l'Union 
européenne. 
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       "شینغن " المتضمن اتفاقیة ................. الملحق الثاني                                                                               

17.     PROTOCOLE SUR L'ACQUIS DE SCHENGEN INTEGRE DANS LE CADRE 
DE L'UNION EURGPEENNE 

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES, 

RAPPELANT que ies dispositions de I'acquis de Schengen consistant en des accords relatife 4 la suppression gradueile des 
controles aux frontieres communes, signes par certains Etats membres de 1'Union europeenne a Schengen, le 14 )uin 1985 et 
le 19 }um 1990, atnst qu*en des accords connexes et des regies adoptees sur la base desdits accords, ont ete intcgrees 
dans Ic cadre dc fUnion europeenne par un protocolc annexe au traite sur IlJnion europeenne et au traite instituant la 
Communaute europeenne; 

SOUHATTANT preserver Vaeqais de Sehengen, tet qtie deveioppe depots Venttee en vigaear dodtf protocole, dans te cadre 
de la Constitution et developper cet acquis pour contribuer a la realisation de f objectif visant a offrir aux citoyens de lUnion 
un espace de liberte, de slcurite et de justice sans frontieres interieures; 

COMPTE TENU de la position partiealiere do Danemark; 

COMPTE TENU du feit que I'lriande et Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagjie et d'Wande du Nonf ne participent pas a 
routes Ies dispositions de 1'acqtris de Sdiengen; qull convient, toutefois, de prcvoir fa possibilite pour ces Etats membres 
d'accepter d'auttes dispositions de cet acqus en tout oti en pattie; 

RECONNAISSANT qu'il est n&essaite, en consequence, de ueeourir aux dispositions de ia Constitution relatives a la 
cooperation renforcee entre certains Etats membres; 

COMPTE TENU de la necessite de matotenir des relations priviMgiees avec la RepuWique dlslande et le Royaume de 
Norvege, ces deux Etats, aiusi que Jes Etats nordiques roembres de iUnion europeenne, etant lies par ies dispositions de 
lUnion nordique de passeports, 

SONT CONVENUES des dispositions ci-aprcs, qui sont annexees au traite etablissant une Constitution pour J'Europe: 

Article premier 

Le Royaume de Belgique, la R^publique tcheque, le Royaume de Danemark, la Republique fe*derale 
d'Ailemagne, la Republique d'Estonie, la R^publique hellenique, le Royaume d'Espagtie, k Republique 
fran^aise, la Republique italienne, la Republique de Chypre, la Republique de Lettonie, la Republique de 
Utuanie, le Grand-Duche de Luxembourg, k Republique de Hongrk, k Republk|ue de Malte, k Royaume 
des Pays-Bas, la Republique d'Autriche, la Republique de Pologne, la Republique portugaise, la Republique 
de Slovenie, la Republique slovaque, k Republique de Finknde et le Royaume de Suede sont autorises a 
mettre en oeuvre entre eux une cooperation renforcee dans Ies domaines relevant des dispositions 
definies par k Conseil, qui constituent 1'aoquis de Schengen. Cette coop«ratk«i est conduite dans le 
cadre juridique et institutionnel de IUnion et dans k respect des dispositions pertinentes de la 
Constitution. 
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Article 2 

L'acquis de Schengen s'applique aux Etats membres visB 0 rarticle ler, sans prO udice de Particle 3 protocole 
relatif aux trait! et acte d'adhfl ion de la RB ubliqite tehB ue, de la RB ublique d'Estonie, d la RO ublique de 
Chypre, de la Rfl ublique de Lettonie, de la RD ublique de Lituanie, de la Rfl ubliqi de Hongrie, de la RO ublique 
de Malte, de la R§ ublique de Polemic, de la Rfl ublique de Slovfl ie et de la RD ublique slovaque. Le Conseil se 
substitue au comitfl exi utif instituO par les accords de Schengen. 

Articles 

La participation du Danemark 0 Padoption des mesures constituant un cffi eloppement de Pacquis de Schengen, 
ainsi que la raise en 0 we et I'application de ces mesures au Danemark, sont rO ies par les dispositions 
pertinentes du protocole sur la position du Danemark. 

Article 4 

L'lrlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord peuvent 0 tout moment 
demander de participer 0 tout ou partie des dispositions de Pacquis de Schengen. 

Le Conseil adopte une cffi ision europB nne sur eette demande. 11 statue B I'unanimitfl des membres visfl 0 
rarticle 1 er et du membre reprfl entant Ie gouvernement de PEtat membre concemfl , 

Article 5 

Les propositions et initiatives fomf s sur Tacquis de Schengen reffl ent des dispositions pertinentes de la 
Constitution. 

Dans ce cadre, si Tlrlande ou le Royaume-Uni, ou les deux, nfont pas, dans un dB ai raisonnable, notiilfl par D rit 
au prfl ident du Conseil qu'ils souhaitent participer, Fautorisation visfl a Tarticle III 419, paragraphe i, de la 
Constitution est rd uifl  avoir I I  accord! aux Etats membres visB i Tarticle ler ainsi qul 1'Irlande ou au 
Royaunie-Uiii, si l*un ou Taulre souhaite partidper aus domaines de cooĵ I atios en question. 

Article 6 

LaRB ublique d'lslande et le Royaume de NorvO esontassociB B lamiseenS we de Pacquis de Schengen et 
B la poureuite de son dB eloppement. Des proefl ures appropri s sont prfl ues B cet effet dans le cadre d'un 
accord avec ces Etats, conclu par le Conseil statuant 0 I'unanimitfl des membres visB 0 1'article ler. Cet 
accord doit comprendre des dispositions sur la contribution de Flslande et de la Norvfl efl touteconsfl uence 
financifl erfl ultant de la mise en D we du prfl ent protocole. 

Un accord sfl aifl est conclu par Ie Conseil, statuant B I'unanimitfl , avec Hslandeet la NorvH e, pot lU ablissement 
des droits et obligations entre Hrlande et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du Nord, d*une part, et 
llslande et la NorvO e, d'autre part, dans les domaines <te Pacquis de schengen qui s'applique à ces états. 
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C 310/350 [ FR I                            Journal officiei dc lUnion curopcennc                                                 16.12.2004 

Article 7 

Aux fins des negotiations menees en vue de 1'adhesion de nouveaux Etats membres a 1'Union 
europeenne, 1'acquis de Schengen et les autres mesures adoptees par les institutions dans le champ 
(^application de celui-ci sont consideres comme un acquis qui doit etre integralement accepte par tous 
les Etats candidats a 1'adhesion. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 188 

المتضمن اتفاقية لشبونة.................................الملحق الثالث  
17.12.2007          FR                                             Journal officiel de l'union européenne                                                         
C 306/1 

TRAITE   DE   LISBONNE 

                   MODIFIANT LE TRAITE SUR EUROPEENNE    
ET LE TRAITE INSTITUANT LA COMMUNAUTE 

EUROPEENNE 

(2007/C 306/01) 
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5)        L'article 3 est abroge et un artide 3bis est insere: 

«Article 3 bis 

1. Conformement a I'article 3ter, toute competence non attribute a lUnion dans les traites 
appartient aux Etats membres. 

2. L'Uniori respite I'egakti des Etats membres devant les traifes ainsi que leur identite 
nationale, inherente a leurs structures fonctamentales politiques et constitutionnelfes, y coinpris en 
ee qui conceme Fautononrie locale et regionale, Elk respeete les fenetkms e^entielles de i'Etat, 
notammenl celks qui ont pour objet d'assurer son integrite territorMe, de maintenir Tordre 
public et de sauvegarder la securite nationale. En particulier, la securite nationale feste de la seule 
responsabilite de chaque Etat membre. 

3. En vertu dn principe de cooperation ioyale, lUtttoft et les Etats membtes se fespectent et 
s'assistent mutuellement dans 1'accomplissement des missions decoulant des traites, 

Les Etats membres prennent toute mesure generale ou particuliere propre a assurer Fexecution des 
obligations decoulant des traites ou resultant des actes des institutions 

Les Etats membres facilttent raccomplissement par lUnion de sa mission et s'abstiennent de 
toute mesure susceptible de mettre en peril la realisation des obfectifs de lUnion.* 

6}        Un article 3ter est insere, qui remplace Tarticle 5 du rraite instituant la Commtmaute 
europeenne: 

1. Le principe d'attribution regit la delimitation des competences de lIMon. Les principes de stibsidiarite 
et de ptopottionnalk  ̂regissent 1'exercke de ces competences. 

2. En vertu du principe d'attribution, i'Union n'agit que dans les limited des competences que les 
Etats membres lui ont attributes dans les traites pour atteindre les objectifs que ces traites 
etabBssent. Toute competence non attribuee a llMon dans les traite« sppartient aux Etate 
membres. 

3* En vertu du principe de subsidiarlt4 dans les domaines qui ne relevent pas de sa 
competence exclusive, I'Union intervient settlement si, et dans la mesure ou, les objectifs de 
faction envisagee ne peuvent pas etre- atteints de maniere sufflsante par les Etats membres, tant au 
niveau central qu'au niveau regional et local, mais peuvent 1'etre mieus, en raison des 
dimensions ou des effets dje 1'action envisagee, au niveau de i'Union, 

Les institutions de I'Union appliquent le principe de subsidiarite conformement au protocole sur 
Fapplication des principes de subsidiarite et de proportionnalite, Les parfements nationaux vefllent 
au respect du priacipe de subsidiarite canformement a la procedure pievue dans ce protocole. 

4. En vertu du principe de proportionnalite, le contenu et la forme de Faction de fUnion 
n'excedent pas ce qui est neeessaire pour atteindre ks objeetife des traites. 
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e)    en etant informes des demandes d'adhesion a I'tlmon, conforrnement a 1'artide 49 du present 
tratte: 

f)    en participant a la cooperation interparlementaire entre parlements nationaux et avec le 
Pariement europeen, conformement au protocole sur le role des parlements nationaux dans 
{Union europeenne.» 

INSTITUTIONS 

13)      Les dispositions du litre HI sont abrogees. Le litre III est remplace par le nouvel intitule suivant: 

«TFTREIII DISPOSmONS 

RELATIVES AUX INSTITUTIONS*. 

14}      L'article 9 est remplace par k texte suivant: 

«Artkk 9 

1. LUnion dispose d'tm cadre institutionnel visant a jaxjinotrvoir ses valeors, potirsuivre ses 
objectifSj seiw ses toteretss ceux de ses citoyens, et ceux des Etats membres, ainsi qu'a assurer la 
cohemice, Tefiicadte et la continuite de ses politiques et de ses actions. 

Les institutions de iTJnion sont: 

— k Pariement europeen, 

— le Conseil europeen, 

— le Conseil, 

— la Commission europeenne (ci-apres denommee Tommission^, 

— la Cour de justice de 1'Union europeenne, 

— la Banque centrale europeenne, 

— la Cour des comptes. 

2. Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conferees dans les traites, 
conforrnement a\ix procedures, conditions et fins prevues par ceux-ci Les institutions pratiquent 
entre dies une cooperation loyale. 

3. Les dispositions relatives a la Banque centrale europeenne et a la Cour des comptes, ainsi que des 
dispositions detaillees sur les autres institutions, figurent dans le Uaite sur k fonctionnement de 
lUnion europeenne. 

4. Le Pariement europeen, le Conseil et k Commission sont assistes d'un Comite economique et 
s<«ial et d'un Comite des regions exereant des fonctkms consultatwes. 
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15)      Un artide 9 A est inséré : 

«Artide 9 A 

1. Le Parlement europeen exerce, confointement avec le Conseil, les fonctions legislative et 
budgetam H exerce des fonctions de controls politique et consultatives conformement aux 
conditions prevues par les traites. II Hit le president de la Commission. 

2. Le Parlement europeen est compose de representants des citoyens de 1'Union, Lew nombre 
ne depasse pas sept cent cinquante, plus le president. La representation des citoyens est assuree de 
fagon degressivement proportionneUe, avec un seuil minimum de six membres par Etat membre. 
Auetm Etat membre ne se voit atttibtier phis de quatre-wngt seize s 

Le Conseil europeen adopte a I'unanimite,, sur initiative du Parlement europeen et avec son 
approbation, une decision fixant k composition du Parlement europeen, dans le respect des 
principes vises au premier alinea. 

3. Les membres du Parlement europeen sont ekss aa suffirage tariversel direct, Hbre et secret, 
pour un mandat de cinq ans. 

4.       Le ParJement europeen elit parmi ses membres son president et son bureau.* 1 6}      

Un article 9 B est insere: 

«ArtkIe 9 B 

1. Le Conseil europeen donne a itfnion les impulsions necessaires a son developpement et en 
definit les orientations et les priorites poiitiques generaies, II n'exerce pas de fonetkm legislative. 

2. Le Conseii europeea est compose des chefe d'Etat on de gouveroemefit des Etats membres, 
ainsi que de son president et du president de la Commission, Le haut representant de I'Union pour 
les affaires etrangeres et la politique de securite participe a ses travaux. 

3. Le Conseil europeen se reunit deux fois par semestre sur convocation de son president. Lorsque 
1'ordre dti jour Fexige, les membres du Conseil europeen peuvent deader d'etre assizes chacun par 
un ministre et, en ce qui concerne le president de la Commission, par un membre de la 
Commission, Lorsque la situation 1'exige, le president convoque une reunion extraordinaire du 
Conseil europeen. 

4. Le Conseii europeen se prononce par consensus, sauf dans les cas ou les traites en disposent 
autrement. 

5. Le Comsefl europeen elit son president a k majorite cpialifiee pour une duree de deux ans et demi, 
renouvelable une fois. En cas d'empechement ou de faute grave, le Conseil europeen pent mettre 
fin a son mandat selon la meme procedure. 
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6.       Le président du Conseil européen : 

a)   preside et antme ies travaux du Cortseii europees; 

b)   assure la preparation et la coritinuite des travaux du Conseil europeen en cooperation avec le 
president de la Commission, et sur k base des travaux du Conseil des affaires generates; 

c)    oeuvre pour faciliter k cohesion et le consensus au sein du Coaseil europeen; 

d)   presente au Parlement europeen un rapport a la suite de chacune des reunions du Conseil 
europeerL 

Le president du Conseil europeen assure, a son niveau et en sa qualite, la representation exterieure 
de I'Union pour Ies matieres relevant de k politique etrangere et de securite' commune, sans 
prejudice des attributions du haut representant de I'Union pour Ies affaires etrangeres et la 
poiitiqtte de s6curite. 

Le president du Conseil europeen ne peut pas exercer de mandat national,* 17}      

Un article 9 C est insere: 

«Article 9 C 

1. Le Conseil exerce, conjonitement avec le Parlement etiropeeij, Ies foaetioos legisktive et 
budgetaire. fl exerce des fonctions de definition des politiques et de coordination 
conformement aux conditions prevues par Ies traites. 

2. Le Conseil est compose d'un representant de chaque Etat monbre au niveau ministeriel, habilite 
a engager k gouvernement de I'Etat membre qu'il represente et a ej^ercer le droll de vote. 

3. Le Conseil statue a la majorite qualifiee, sauf dans Ies cas ou Ies traites en disposent 
autrement 

4. A partir d« lff novcmbre 2014, la majoritc qualifiee se definit comme etant egale a an moins 
55 % des membres du Conseil, comprenant au mains quinze d'entre eux et representant des Etats 
membres reunissant au moins 65 % de la population de FUnion, 

Une minorite de blocage doit inclure au moins quatre membres du Conseil, faute de quoi la 
majorite qualifiee est reputee acquise. 

Les autres modalites regissant le vote a k majorite qualifiee sont fixees a fartide 205, 
paragraphe 2 du traite sur le fonctionnement de I'Union europeenne. 

5. Les dispositions transitoires relatives a la definition de la majorite qualifiee qui sont 
applicables jusqu'au 31 octobre 2014, ainsi q«e cdks qui ^ront applicable^ entre le lff 
novembre 2014 et le 31 mars 2017, sont fixees par le protocole sur Ies dispositions 
transitoires 
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8. La Commission, en tant que college, est responsable devant le Parfement europeen. Le Parlement 
europeen peut adopter une motion de censure de la Commission conform&nent a Particle 201 du traite 
sur le fonctionnement de I'Union europeenne. Si tine telle motion est adoptee, les membres de k 
Commission doivent demissionner collectivement de leurs fonctions et le haut representant de 
1'Union pour les afiaires etrangeres et la politique de securite doit demissionner des fonctions qu*il 
exerce au sein de k Commission." 

19)      Le nouvel article 9 E suivant est insere: 

Article 9 E 

1. Le Conseil europeen, statuant a la majorite qualifiee, avec 1'accord du president de k 
Commission, nomme le haut representant de hjnion pour les affaires etrangeres et k politique de 
securite, Le Conseil europeen peut mettre fin a son mandat selon la meme procedure, 

2. Le haut representant conduit k politique etrangere et de securite commune de ['Union. Il 
contribue par ses propositions a Telaboration de cette politique et I'execute en tant que 
mandataire du ConseiL II agit de mime pour la politique de securite et de defense commune, 

3.       Le haut representant preside le Conseil des affaires etrangeres. 

4. Le haut representant est hm des vice-presidents de la Commission. Il veille a k 
coherence de faction exterieure de I'Union. fl est charge, au sein de la Commission, des 
responsabilites qui incombent S cette derniere dans le domaine des relations exterieures et de k 
coordination des autres aspects de Faction exterfcure de iTMon. Dans I'exercice de ces 
responsabilites au sem de la Commission, et pour ces settles responsabilites, le haut 
representant est soumis aux procedures qui regissent le fonctionnement de k Commission, dans 
la mesure o& cela est compatible avec les paragraphes 2 et 3.». 

20)      Un article 9 F est insere: 

"Article 9F 

I. La Cour de justice de I'Union europeenne comprend k Cour de justice, le Tribunal et des 
tribunaux specialises. Elle assure le respect du draft dans I'mterpretation et 1'applfcatton des 
traites. 

Les Etats membres etablissent les voies de recours necessaires pour assurer une protection 
juridktionnelle effective dans les domaines converts par le droit de I'Union. 

1, La Cour de justice est composee d'un juge par Etat membre, Elle est assistee d'avocats generaux. 

Le Tribunal cotnpte au moins un juge par Etat membre. 
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les juges et les avocats generaux de la Cour de justice et les juges du Tribunal sont choisis parmi des 
personnaKtes offrant toutes garanties dlndependance et Rhaaissant Ies conditions visees aux articles 
223 et 224 du traite sur le fonctionnement de I'Union europeenne. Ik sont nommes d'un 
commun accord par Ies gouvernements des Etats membres pour six ans. Les juges et les avocats 
generaux sortants peuvent etre nommes de nouveau. 

3.       La Cour de justice de FUnion europeenne statue conformement aux traites: 

a)    sur les recours formes par un Etat membre, une institution ou des personnes physiques ou 
morales; 

b)   à titre prcjudiciel, a la dcmande des juridictions nationalcs, sur llntcrpretation du droit dc 
i'Union ou sur k validite d'actes adopted par les institutions; 

c)   dans Ies autres cas prevus par les traites.* 

21)      Les dispositions du titfe IV sottt incorpotees dans k traM instituant la Communaute 
europeenne de I'energie atomique, tel que modifie" par aifieurs. 

COOPERATIONS RENFORCEES 

22}      Le titre IV reprend Fintitule du titre VII, qui devient ^DISPOSITIONS SUR LES COOPERATIONS 
RENFORCEES*, et Ies articles 27 A a 27 E, les articles 40 a 40 B et les articles 43 a 45 sont 
remplaces par rartide 10 suivant, lequel remplace aussi Jes articles 11 et 11 A du traite instituant 
la Communaute europeenne. Ces m&nes articles sont egalement remplaces par les artkles 280 A 
a 2801 du traite sur le fonctionnement de I'Union europeenne, eomme indique ci-aprfes a Tarticle 
2, point 278}, du present traite: 

«Article 10 

1. Les Etats membres qui souhaitent instaurer entre eux une cooperation renforcee dans le cadre 
des competences non exclusives de 1'Union peuvent recourir aux institutions de celle-ci et career ces 
competences en appliquant Ies dispositions appropriees des traites, dans Ies limites et selon les 
modahtes prevues au present article, ainsi qu'aux articles 280 A a 2801 dti traite stir le 
fonctionnement de I'Union europeenne. 

Les cooperations renforcees visent a favoriser k realisation des objectife de I'Union, a preserver ses 
interets et a renforcer son processus d'integration. Elles sont ouvertes a tout moment a tous les 
Etats membres, confofmement a 1'artkie 280 C du traite stir fe fonctionnement de I'Union 
europeenne. 

2. La decision autorisant une cooperation renforcee est adoptee par le Conseil en dernkr ressort, 
lorsqu'il etablit que Ies objectifs recherches par cette cooperation ne peuvent etre atteints dans un 
deki raisonnable par I'Union dans son ensemble, et a condition qu'au moins narf Etats membres y 
participent. Le Conseil statue conformement a la procedure prevue a 1'artiefc 280 D du traite sur 
le fonctionnement de l'union europeenne. 
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3. Tous ies membres du Conseil peuvent partidper a ses deliberations, mais seuis Ies membres 
du Conseil representant ies feats membres participant a une cooperation renforcee prennent part 
au vote. Les modalites de vote sont prevues a 1'artfcle 280 E du traite sur Ie fonctionnement de 
lUnion europeenne. 

4. Les actes adopted dans ie cadre d'une cooperation renforcee ne Bent que ies Etats membres 
participants. Ils ne sont pas consideres comme tm aofois devant etre aecepte par les Etats 
candidats a I'adhesion a iTJnion.* 

23}      L'intitule du titre V est rempkce par I'intitule suivanfc «DISPOSITIONS GENERALES 
RELATIVES A FACTION EXTERIEURE DE UUNION ET DISPOSITIONS SPECIFIQUES 
CONCERNANT LA POLTTIQUE ETRANGERE ET DE SECURITE COMMUNE. 

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A FACTION EXTERIEURE 

24)     Le nouveau chapitre 1 et les nouveaux articles 10 A et 10 B suivants sont inseres: 

«CHAPTTRE 1 

DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A L'ACTION EXTERIEURE DE LUNION 

Artide 10 A 

1. L'action de I'Union sur la scene internationale repose sur fes prindpes qui ont preside a sa 
creation, a son developpement et a son elargissement et qu'elle vise a promouvoir dans Ie reste 
du monde: la democratic, I'Etat de drok, i'universalite et I'indivisibilite des droits de I*homme 
et des libertes fondamentaies, Ie respect de la (lignite humaine, les principes cfegalite et de 
solidarite et Ie respect des principes de la charte des Nations unies et du droit 
internationaL 

LUnion s'eflbrce de ddvelopper des relations et de construire des partenariats avec Ies pays tiers et 
avec les organisations internationales, regionales ou mondiales qui partagent les principes vises 
au premier alinea. Elle fitvorise des solutions multilaterales aux problemes communs, en 
particuiier dans le cadre des Nations unies. 

2. L'Union definit et mene des politiques communes et des actions et oeuvre pour assurer un haut 
degre de cooperation dans tous les domaines des relations internationales afin: 

a)   de sauve^rder ses vaieurs, ses interets fondamentaux, sa seeurite, son independance et son 
intqgite; 

b)   de consolider et de soutenir la democratic, I'Etat de droit, Ies droits de f homme et Ies 
prineipes du droit international; 

c)    de preserver la paix, de prevenir Ies conflits et de renforcer la securite internationale, 
conformement aux buts et aux principes de la charte des Nations unies, ainsi qu'aux 
prineipes de Tacte final d'He!sinki et aux objectifs de la charte de Paris, y compris ceux 
relatife aux frontieres exterieures; 
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d)   de soutenir le developpement durable sur le plan economique, social et environnemental des 
pays en deVeloppement dans le but essentiet dPeradiquer k pauvrete; 

e)    d'encourager {'integration de tous les pays dans I'economie mondiale, y compris par la 
suppression progressive des obstacles au commerce international; 

f)    de contribuer a {'elaboration de mesures intemationales pour preserver et ameliorer k qualite 
de i'environnement et k gestion durable des ressources naturelles mondiales, afin d'assurer an 
developpernenr durable; 

g)   d'aider les populations, les pays et les regions confrontes k des catastrophes naturelles ou 
d'origine humaine; et 

h)   de promouvoir un systeme international fonde sur use cooperation multilaterale lenforcee et 
une bonne gouvernance mondiale. 

3. LUnion respecte les principes et poursuit les objectifs vises aux paragraphes 1 et 2 dans 
{'elaboration et la mise en oeuvre de son action exterieure dans les differents domaines couverts par 
k present titre et par la cinquieme partk du traite sur le fonctionnement de 1'UnkMi europeenne, 
ainsi que de ses autres politiques dans leurs aspects exterieurs. 

L'Union veille a k coherence entre les difierents domaines de son action exterieure et entre ceux-
ci et ses autres politiques. Le Consefl et la Commission, assistes par !e haul tepresentant de 1'Union 
poor les affaires etrangeres et la pdin'qtte de seeurhe, assorent cette coherence et cooperent a cet 
effet 

Artide 10 B 

1. Stir k base des principes et objectifs entrmeres a 1'article 10 A, le Conseil europeen identifie les 
interets et objectifs strategiques de 1'Union. 

decisions du Conseil europeen sur les interets et objectifs strategiques de lUnion portent sur la 
politique etrangere et de securite commune ainsi que sur d'autres domaines relevant de Faction 
exterieure de {'Union. Elles peuvent concemer les relations de 1'Union avee tai pays ou une region, 
ou avoir une approche thematique. Elles deflnissent leur duree et les moyens que devront fournir 
1'Union et les Etats membres. 

Le Conseil europeen statue a runanimite suf recommandation du Conseil, adoptee par celui-ci 
selon les modalites prevues pour chaque domaine. Les decisions dti Conseil europeen sont mises 
en eeuvre selon les procedures prevues par les tfaites. 

2. Le haut representant de lUnion pour les affaires etrangeres et k politique de securite, pour le 
domaine de k politique etrangere et de securite commune, et k Commission, pour les autres 
domaines de faction exterieure, peuvent presenter des propositions conjointes au Conseil.» 
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b)    le paragraphe 2, renumerote 3, est modifie comme suit; 

i)     ati premier alirtea, les mots stavartts sont ajoutes a k fire «... 

et respectent Faction de TUnion dans ce domaine.*; 

fl)    le troisieme alinea est rempiace par «Le Conseil et le haut representant veillent au 
respect de ces principes.* 

28)      L'article 12 est rempiace par le texte sttivant: 

«Aftide 12 LTfnion conduit 

la politique etrangere et de securite commune: 

a)   en definissant les orientations generales; 

b)   en adoptant des decisions qui definissent: i)     

les actions a mener par 1'Union; ii)    ies 

positions a prendre par 1'Union; 

iii)   les modalites de la mise en eeuvre des decisions visees aax points i) et fl); et 

c)   en renfor^ant la cooperation systematique entre les Etats membres pour la conduite de leur 
poHtique,* 

29)     L'article 13 est modifie comme suit : 

a)     au paragraphe 1, les mots *„, delinit les principes et les orientations generales „,* sont 
remplaces par «„, identifie les interSts strategiques de lllnion, fixe Ies objectife et definit Ies 
orientations generales ...» et la phrase suivante est ajoutee: «Il adopte les decisions 
necessaires.*; I'alinea suivant est ajoute: 

«Si un developpement international 1'exige, le president du Conseil europeen convoque une 
reunion extraordinaire du Conseil europeen afin de definir les lignes strategiques de la 
politique de 1'Union face & ce developpemenu 

b)    le paragraphe 2 est supprime et le paragraphe 3 est renumerote 2. Le premier alinea est 
rempiace par le texte suivant : «Le Conseil elabore la politique etrangere et de securite 
commune et prend les decisions necessaires a la definition et a la mise en oeuvre de cette 
politique, sur la base des orientations generales et des lignes strategiques definies par le 
Conseil europeen." Le second alinea est supprime. Au troisieme alinea, devenu deuxieme 
alinea, le mot«... veille ...» est rempiace par«... et le haut representant de fUnion pour Ies 
affaires etrangeres et la politique de securite veillent ...". 
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c)     le nouveau paragraphe suivant est ajoute;  

«3, La politique etrangere et de securite commune est exeeutee par le haul representant et par 
ies Etats membres, en titiJisant les moyens natkHiaux et ceux de I'Union,» 

30}      Le nouvel article 1 3bis suivant est insere : 

1 . Le haut representant de iTJnion pour les aflakes ettangeres et la politique de securit4 qui preside 
le Conseil des affaires etrangeres, contribue par ses propositions a 1'elabcration de la politique 
Etrangere et de securite" commune et assure la raise en ceuvre des decisions adoptees par le Conseil 
europeen et le ConseiL 

2. Le haut representant represente 1'Union pour les matieres relevant de k politique 
etrangere et de s&rurite' commune, II conduit au nom de lUnion le dialogue politique avec Ies tiers 
et expritne la position de f Union dans les organisations internationales et au sein des 
conferences internationales, 

3. Dans I'accomplissement de son mandat, le haut representant s'appuie sur un servke 
europeen pour Faction exterieure. Ce service travaille en collaboration avec Ies services 
diplomatiques des ttats membres et est compose de foncn'onnaires des services competents du 
secretariat general du Conseil et de la Commission ainsi que de personnel detache des services 
dipiomatiques nationaux. L'organisation et k foBCtkMBKment du servke europeen pour 
I'action exterieure sont fixes par une decision du Conseil. Le Conseil statue sur proposition du 
haut representant, apres consultation du Parlement europeen et approbation de la 
Commission.* 

L'aitiele 14 est modifie comroe suit : 

a)     au paragraphe 1, les deux premieres phrases sont remplacees par la phrase suivante 
«Lorsqu'une situation internationale exige une action operationneile de 1'LJnion, le Conseil 
adopte Ies decisions necessaires.»; 

b)    le paragraphe 2 deviant le detixieme alinea du paragraphe 1 , et les paiagraphes qui suivent 
sont renum!£rot& en consequence. A la premiere phrase^ Ies mots ««, d'une action 
commune,* sont remplaces par «... d'une telle decision, et le mot «action» est remplaĉ  par 
«decision». La derniere phrase est supprimee; 

c)    au paragraphe 3 renumerote' 2, Ies mots «... actions communes ...» sont remplaces par «... 
decisions visees au paragraphe 1 ..." 

d}    1'actuel paragraphe 4 est supprime et Ies paragraphes qui suivent sont renumerotes en 
consequence; 
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6. Les decisions et les recommandations du Conseil dans Ie cadre de la cooperation 
structuree permanente, autres que ceHes prevues aux paragraphes 2 & 5, sont adoptees a 
Punanimite. Aux fins du present paragraphe, Punanimite est constituee par les vok des seuls 
representants des Etats membres participants, 

51}      Les artides 29 a 39 du litre VI, rdatifs a la cooperation judidaire en matiere penale et a la 
cooperation policiere, sont remplaces par les dispostions des chapitres 1, 4 et 5 du titre IV de la 
troisieme partie du traite sur Ie fonctionnement de PUnion europeenne. Comme indique d-apres a 
Partide 2, points 64), 67) et 68) du present traite, Particle 29 est remplace par Partide 61 
du traite" sur Ie fonctionnement de I'Union europe'enne, Partide 30 est remplace" par les articles 69 
F et 69 G dudit traite, Particle 31 est remplac£ par les articles 69 A, 69 B et 69 D dudit traite, 
Partide 32 est remplace' par Partide 69 H dudit traite", Partide 33 est remplace' par Particle 61 E 
dudit traite et Particle 36 est remplace" par Particle 61 D dudit traite, L'intitule du titre est supprime 
et son numero devient celui du titre rektif aux dispositions finales. 

52)      Les articles 40 a 40 B du titre VI et les articles 43 a 45 du titre VH, relatifs aux cooperations 
renforcees, sont remplaces par Partide 10, conformement au point 22) ci-dessus, et Ie titre VII est 
abroge. 

53)      Les articles 41 et 42 sont abroges. 

DISPOSITIONS FINALES 

54)      Le titre VIII, relatif aux dispositions finales, est renumerote VI; ce titre et les articles 48,49 et 5 3 sont 
modifies comme indiqu4 respectivement, aux points 56), 57) et 61) ci-apres. L'article 47 est 
remplace par Particle 25ter, comme indique ci-dessus au point 45) et les articles 46 et 50 sont 
abroges. 

55}      Le nouvel article 46 A suivant est ins&e: 

«Aitcle 46 A 

LTJnion a la personnaKte furidique.* 

56}      L'article 48 est remplac^ par Ie texte suivant: 

«Artkle 48 

1. Les traites peuvent £tre modifies conformement a une procedure de revision ordinaire. Us 
peuvent egakment etre modifies conformement a des procedures de revision simplifiees. 

Procedure de rmsion ordinaire 

2. Le gouvernement de tout Etat rnembre, Ie Pariement europeen ou la Commission peut 
soumettre au Conseil des projets tendant a la revfekm des traites. Ces projets peuvent, entre 
autres, tendre a accroitre ou a reduire les competences atttibuees a I'Union dans les traites. Ces 
projets sont transmis par Ie Conseil au Conseil europeen et notifies aux parlements nationaux 
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Lorsque le traite sur le fonctionnement de 1'Union europeenne prevoit que des actes legislatifs sont 
adopted par le Conseil conformement & tine procedure legislative speciale, le Consetl europeen 
peut adopter tare decision autorisant 1'adoptien desdits aetes conformement a la procedure 
legislative ordinaire, 

Toute initiative prise par le Conseil europeen sur k base du premier ou du deuxieme alinea est 
transmise aux pariements nationaux. En cas d'opposition d'un paiiement national notifiee dans un 
deki de six mois apres cette transmission, la decision visee au premier ou au deuxieme alinea n'est 
pas adoptee. En {'absence d'opposition, le Conseil etiropeen petit adopter ladite decision. 

Pour 1'adoption des decisions visees au premier ou au deuxieme alinea, le Conseil europeen statue 
a I'unanimite, apres approbation du Parlement europeen, qui se prononce a la majorite des 
membres qui le composent» 

57}      L'artkle 49, premier aiinea, est modific comme suit: 

a)    a la premiere phrase, les mots«... respecte les principes enonces a 1'article 6, paragraphe 1, peut 
demander „.» sont remplaces par «„. respecte les vafeurs visees a I'article Ibis et s'engage a 
les promouvoir peut demander ...*; 

b)     a la deuxieme phrase, les mots «II adresse sa demande au Conseil, lequel se prononce a 
runanimite ...» sont remplaces par «Le Parlement europeen et les pariements nationaux sont 
informes de cette demande. UEtat demandeur adresse sa demande au Conseil, lequel se 
prononce a I'unanimite. „»; Les mots «avis conforme» sont remplaces par «approbation» et le 
mot «absolue» est supprime. 

c)     la nouveHe phrase suivante est ajoutee a la fin de I'afinea; *Les criteres d'eligiMite approuves 
par le Conseil europeen sont pris en compte.*. 

58}      Le nouvel article 49 A suivant est insere: 

«Article 49 A 

1. Tout 6tat merabre pent decider, conformement a ses regies constitutionridles, de se retirer de 
iTJnion. 

2. L'Etat membre qui decide de se retirer notifie son intendon au Conseil europeeiL A la lumiere 
des orientations du Conseil europeen, TUnion negocie et conclut avec cet Etat un accord 
fixant les modalites de son retrait, en tenant compte du cadre de ses relations futures avec 
1'Union. Cet accord est negocie conformement a 1'artide 18S N, paragraphe 3, du traite sur le 
fonctionnement de ITJnion europeenne, II est conclu au nom de 1'Union par k Conseil, statuant a 
la majorite qualifies, apres approbation du Parlement europeen. 

3. Les traites cessent d'etre applfcables a I*Etat concerne a partir de la date d*entree en vigueur 
de i'accord de retrait ou, a defaut, deux ans apres la notification visee au paragraphe 2, sauf si le 
Conseil europeen, en accord avec FEtat membre concerne, decide a I'unanimite de proroger ce 
délai. 
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4. Aux fins des paragraphes 2 et 3, le membre du ConseH europeen et du Conseil representant 
l*Etat membre qui se retire ne participe ni aux deliberations ni aux decisions du Conseil europeen 
et du Conseil qui le concernent 

La majorite qualifiee se definit conformement a Yartide 205, paragraphe 3, point b), du traite sur 
le fonctionnement de 1'Union europeerme. 

5. Si fEtat qui s*est retire de FUnion demande a adherer a nouveau, sa demande est soumise a la 
procedure visee a 1'artide 49.» 

59)      Un article 49 B est insere : 

Article 49 B 

Les protocoles et annexes des traites en font partie integrante 

60}      Un article 49 C est insere : 

«Artide 49 C 

1. Les traites s'appliquent au Royaume de Belgique, a la RepubBqtie de BulgSrie, a la Republique 
tcheque, au Royaume de Danemark. 4 k Republique federale d'Alkmagne, a k Republique 
d'Estonie, a llrlande, a la Repubiique heUoiique, au Royaume d'Espagne, a la Republique 
francaise, a k Repubfique italienne, a k Republque de Chypre, a k Republique de Lettonie, a la 
Republique de Lituanie, au Grand-Duche de Luxembourg, a la Repubhque de Hongrie, a k 
Republique de Malte, au Royaume des Pays-Bas, k k Republique d'Autriehes a k Republique de 
Pologne, a la Republique portugaise, a la Roumanie, a la Republique de Slovenie, a k Republique 
Slovaque, a k Republique de Finlande, au Royaume de Suede et au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et dlriande du Nord. 

2. Le champ d'application territoriale des traites est precise a I'article 311 bis du traite sur le 
fonctionnement de 1'Union europeenne.» 

61)      L'article 53 est modifie comme suit : 

a)    ie premier alinea devient un paragraphe 1, la iiste des langues est completed par cefles 
enumerees au second alinea de Tactuel article 53 du traite sur iTJnion europeenne et Ie 
second alinea est supprime; 

b}    Ie nouveau paragraphe 2 suivant est ajoute 

«2. Le present traite peut aussi etre traduit dans toute airtre langue determinee par les Etats 
mernbres parmi cefles qui, en vertu de Tordre constitutionnel de ces Etats membres, jouissent 
du statut de kngue officieEe sur tout ou partie de leur territoire. L'Etat membre concerne 
fourait une copie certifiee de ces traductions, qui sera veisee aux archives du Consei 
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CATEGORIES ET DOMAINES DE COMPETENCES 

12)      Le nouveau titre et les nouveaux articles 2 A a 2 E suivants sont inseres : 

«TITRE I CATEGORIES ET DOMAINES DE 

COMPETENCES DE LUNION 

Artide 2 A 

1. Lorsque les traites attribuent a iTJnion une competence exclusive dans un domaine 
determine, seule lUnion peut legiferer et adopter des actes juridiquement contraignants, les ttats 
membres ne pouvant le faire par eux-memes que s'ils sont habiHtes par 1'Uraon, ou pour mettre 
en oeuvre les actes de lUnion. 

2. Lorsque les traites attribuent a lUnion une competence paragee avec les fetats membres dans un 
domaine determine, lUnion et les Etats membres peuvent llgtferer et adopter des actes 
juridiquement contraignants dans ce domaine. Les Etats membres exercent leur competence dans 
la mesure ou lUnion n'a pas exerce la sienne. Les Etats membres exercent a nouveau leur 
competence dans k niesure ou i'Union a decide de cesser d'exercer k sienne. 

3. Les £tats membres coordonnent leurs pohtiques eeonomiques et de 1'emploi selon ks 
modalites prevues par le present traite, pour la definition desquelles lUnion dispose d'une 
competence. 

4. LUnion dispose d'une competence, conformement aux dispositions du traite sur lUnion 
europeenne, pour definir et mettre en oauvre une politique etrangere et de securite commune, y 
compris la definition progressive d'une polkique de defense commune. 

5. Dans certains domaines et dans les conditions prevues par les traites, FUnion dispose d'une 
competence pour mener des actions pour appuyer, coordormer ou completer 1'action des Etats 
membres, sans pour autant rempkcer leur competence dans ces domaines. 

Les actes juridiquement contraignants de I'Union adoptes sur la base des dispositions des traites 
relatives a ces domaines ne peuvent pas comporter dliarmonisation des dispositions 
legislatives et reglementaires des Etats membres. 

6. L'etendue et les modalites d'exercice des competences de lUnion sont determmees par les 
dispositions des traites relatives a chaque domaine, 

Article2B 1.       LUnion dispose d'une 

competence exclusive dans les domaines suivants : 

a)    I'union douaniere; 

b)   Tetablissement des regies de concurrence necessaires au fonctionnement du marche 
interieur 
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c)   la politique monetaire pour ies feats membres dont la monnaie est f euro; 

d)   k conservation des ressources biologiques de k mer dans le cadre de k politique commune dc 
fa pcche; 

e)    la politique commerciale commune. 

2. UUnion dispose egakment d'une competence exclusive pout la conclusion d'un accord 
international lorsque cette conclusion est prevue dans un acte legislatif de {'Union, ou est 
ttecessaire pour lui permettre d'exercer sa competence interne, ou dans k mesure ou elle est 
susceptible d'affecter des regies communes ou d'en alterer la portee. 

Article 2 C 

1. L'Union dispose d'une competence partagee avec Ies £tats membres iorsque Ies traites hti 
attribuent une competence qui ne releve pas des domaines vises aux artides 2 B et 2 E. 

2. Les competences partagees entre iTJnion et Ies Etats membres s'appliquent aux principaux 
domaines suivants : 

a) le marche interieuiT 

b) la politique sociale, pour Ies aspects definis dans le present traite; 

c) la cohesion economique, sociale et territoriale; 

d)    Pagriculture et la peche, a Pexclusion de la conservation des ressources biologiques de la mer; 

e} 1'environnement; 

f) la protection des consommateurs; 

g) Ies transports; 

h) Ies reseaux transeuropeens; 

i) fcncrgic; 

j) I'espace de liberte, de securite et de Justice; 

k)   Ies enjeux commuas de securite" en matiere de sant^ pubUque, pour ks aspects deHnis dans le 
present traite. 

3. Dans Ies domaines de la recherche, du developpement technologique et de fespace, I'Union 
dispose d'une competence pour mener des actkms, notamment pour defink et mettre en O3uvre 
des programmes, sans que Pexercice de cette competence ne puisse avoir pour efFet d'empecher Ies 
Etats membres d'exercer la leur. 

 



 204 

4. Dans les domaines de la cooperation au developpement et de 1'aide humanitaire, 1'Union dispose 
d*une competence pour mener des actions et tine polMque commune, sans que I'exercke de 
cette competence ne puisse avoir pour eflfet d'empeeher les Etats membres d'exercer k leur. 

Article 2 D 

1. Les Etats membres coordonnent ieurs politiques economiques au sein de 1'Umon. A cette 
fin, le Conseil adopte des mesures, notamment les grandes orientations de ces politiques. 

Des dispositions particulieres s'appUquent aux Etats membres dont k monnaie est 1'euro, 

2. LUnion prend des mesures pour assurer la coordination des politiques de f emploi des Etats 
membres, notamment en definissant les lignes directrices de ees politiques, 

3. LUnion peut prendre des initiatives pour assurer k coordination des politiques sociales des f 
tats membres. 

Article 2 E 

rUnion dispose d'une competence pour mener des actions pour appuyer, coordonner ou 
completer 1'action des Etats membres. Les domaines de ces actions soot, dans leur finalite 
europeenne: 

a) la protection et {'amelioration de la sante humaine; 

b) rindustrie; 

c) la culture; 

d) le tourisme; 

e) 1'education, la formation professionnelle, la jeunesse et le sport; 

f) la protection civile; 

g) la cooperation administrative.* 

DISPOSmONS D-APPLICAT1ON GENERALE 

13}      Le titre et 1'article 2 F suivants sont insei-es; 

TTTRE II 

DisposrnoNS D'APPLICATION GENERALE 

Article 2 F 

LUnion veille a k coherence entre ses differentes politiques et actions, en tenant compte de 
1'ensemble de ses objectifs et en se conformant au principe d'attribution des competences. 
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CHAPITRE 2 

POLITIQUES RELATIVES AUX CONTROLES AUX FRONTIERES, A L'ASILE ET A 

L'IMMiGRATIQN 

Article 62 L       

L'Union developpe une politique visant : 

a)    à assurer 1'absence de tout contrdie des personnes, quelle que soit letir nationalite, 
lorsqu'efles franchissent Ira frontieres interieures; 

b)    a assurer le controle des personnes et la surveillance efficace du franchissement des 
frontieres exterieures; 

c)   a mettre en place progressivement tin systeme integre de gestkm des frontieres exteriettres. 

2. Aux fins dti paragraphe 1, le Parlement europeen et le Conseil, stattiant conforfflement a la 
procedure legislative ordinaire, adoptent les mesurcs portant sun 

a)    la politique commune de visas et d'autres litres de sejour de courte duree; 

b)   les controles auxquels sont soumises les personnes franchissant les frontieres exterieures; 

c)    les conditions dans lesquelles les ressortissants des pays tiers peuvent ciiruler librement dans 
1'Union pendant une courte duree; 

d)   totite mestire necessaire pour i'etabiissement progressif d'tm systeme inte^e de gestion des 
frontieres exterieures; 

e)    1'absence de tout contrdie des personnes, quelle que sok leur nationaliie, lorsqu'elles 
franchissent les frontieres interieures. 

3. Si une action de lUnion apparait necessaire pour faciliter 1'exercice du droit, vise a Particle 
17, paragraphe 2f point a), et sauf si les traites ont prevu des pouvoirs d'action a cet effet, le 
Conseil, statuant conformement a une procedure legislative spedale, peut arreter des dispositions 
concemant les passeports, les cartes d'identite, les titres de sejour ou tout autre document 
assimile. Le Conseil statue a 1'unanimite, apres consultation du Paiiement europeen. 

4. Le pr&ent article n'afFecte pas la competence des Etats membres concemant la delimitation 
geographique de leurs frontieres, conformement au droit intemational 

Article 63 

1. LTJnion developpe une politique commune en matiere d*asile, de protection subsidiaire et de 
protection temporaire visant a offiir un statut approprie a tout ressortissant d'un pays tiers 
necessitant une protection internationale et a assurer le respect du principe de non-refoulement. 
Cette politique doit etre conforme a la Convention de Geneve du 28 juillet 1951 et au protocole 
du 31 janvier 1967 relatifs au statut des refogies, ainsi qu'aux autres traites pertinents. 
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ACTION EXTERIEURE DE L'UNION 

154}    line nouvdle cinquieme partie est inseree. Ette est intitulee «UACTION EXTERIEURE DE 
L'UNION" et contient les litres et chapitres suivants: 

Titre I:        Dispositions generales relatives a faction exteriewre de 1'Union Titre 

II:        La politique coflimerdale commune Titre HI:       La cooperation avec ies 

pays tiers et faide humanitaire Chapitre 1:   La cooperation au developpement 

Chapitre 2 :   La cooperation economique, fmanciere et technique avec les pays 
tiers 

Chapitre 3 :   L'aide humanitaire 

Titre IV :       Les mesures restrictives Titre V :        

Accords internationaux 

Titre VI :       Rekttons de rUnion avec les otganisations Internationales et les pays tiers et 
delegations de iTJnion 

Titre Vlt      Clause de solidarite 

DISPOSITIONS GENERALES 

155}   Le notiveau titre 1 et le ttouvel article 188 A suivants sent insures: 

«TITREI DISPOSITIONS GENERALES 

RELATIVES A L'ACTION EXTERIEURE DE L'UNION 

Artide 188 A 

L'action de TUnion sur la scene internationale, au titre de la presente partie, repose sur Ies 
principes, poursuit les objectifs et est menee conformement aux dispositions generales vises au 
chapitre 1 du titre V du traite sur {'Union europeenne^ 

POLriTQUE COMMERCIALS COMMUNE 

156}    Un titre II intitule «LA POLITIQUE COMMERCIALE COMMUNE*, qui reprend {'intitule du titre 
LX de la troisieme partie, est insére. 
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157}    Un article 188 B est insere, avec le libelle de i'article 131; il est modifie comme suit; 

a)     le premier alinea est rernplace par le texte suivant : 

«Par I'etablissement d'une union douaniere conformement aux articles 23 a 27, iTJnion 
contribue, dans 1'mter& cornmun, au developpement harfflonieux du cotnrneree mondial, a la 
suppression progressive des restrictions aux echanges internationaux et aux investissements 
Grangers directs, ainsi qu'a la reduction des barriered douanieres et autres.»; 

b)    le second alinea est supprime. 158}    Un article 188 C 

est insere, qui rempkce I'article 133 : 

«Artide 188 C 

1. La politique commerciale commune est fondee sur des principes uniformes, notamment en ce 
qui concerne les modifications tarifaires, k conclusion d'accords tarifaires et commerciaux relatifs 
aux echanges de merchandises et de services, et les aspects commerciaux de la propriete 
intellectueHe, les investissements etrangers directs, 1'uiMformisatkai des mesures de liberalisation, la 
politique d'exportation, ainsi que les mesures de defense commerciale, dont celles a prendre en cas 
de dumping et de subventions. La politique commerciale commune est menee dans le cadre des 
principes et obfectifs de Faction exterieure de lUnion. 

2. Lc Paiicment curopecn et Ic Conscil, statuant par voic dc rcgjements conformoncnt a la 
procedure legislative ordinaire, adoptent les mesures definissant le cadre dans lequel est mise en 
ceuvre la politique commerdale commune, 

3. Si des accords avec un ou plusieurs pays tiers ou organisations internationales doivent fitre 
negocies et condus, I'article 188 N est applicable, sous reserve des dispositions particulieres du 
present article. 

La Commission presente des reeommandations au Conseil, qui 1'autorise a ouvrk les ne^ociations 
necessaires. fl appartient au Conseil et a la Commission de veiJIer a ce que les accords negocies 
soient compatibles avec les politiques et regies internes de ItFnion. 

Ces negotiations sont conduites par la Commission, en consultation avec un eomite special dcsigne 
par le Conscil pour 1'assistcr dans cette tache, et dans le cadre des directives que Ic Conseil peut 
lui adresser. La Commission fait regulierement rapport au eomite special, ainsi qu'au Paiicment 
curopecn, sur Tctat d'avanccmcnt des negociations, 

4. Pour k negocktion et k conclusion des accords vise's au paragraphe 3, k Conseil statue a la 
majorite qualifiee. 

Pour la negociation et la conclusion d'un accord dans les domaines du commerce de services et des 
aspects commerciaux de k propriete inteliectuelle, ainsi que des investissements etrangers directs, 
le Conseil statue a hinanimite lorsque cet accord comprend des dispositions pour lesquelles f 
unanimite est requise pour radoption de regies internes. 
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Les reglements, les directives qui sont adressees a tous les Etats membres, ainsi que les 
decisions, lorsqt/ettes n'indiquent pas de destinataire, sottt pubKes dans le Journal offtckl && 
{Union eurapeenne. Us entrant en vigueur a la date qu'ils fkent mi, a defaut, le vingtieme jour 
suivant leur publication, 

Les autres directives, ainsi que les decisions qui designent un destinataire, sont notifiees a leurs 
destinataires et prennent efifet par cette notification,* 

243)    Le nouvel article 254bis suivant est insere : 

«Artcle 254fe 

1. Dans raccomplissement de leurs missions, les institutions, organes et organismes de 1'Union 
s'appuimt stir tme admimstration europecnne owette, efikace et iadependartte. 

2. Dans le respect du statut et du regime adopted sur k base de 1'article 283, le Parlement 
europeen et le Conseil, statuant par voie de reglements conformement a la procedure legislative 
ordinaire, fixertt les dispositions a cet effet>. 

244)    L'article 255 devient 1'article 16 A; il est modifie comme indique ci-dessus au point 28). 

245)    A 1'articie 256, premier alinea, les mots «Les decisions dtt Ccsiseti ou de la Commission qui 
component...» sont rempkces par «Les actes du Conseil, de la Commission ou de k Banque 
centrale europeenne qui comportent ". 

ORGANES CONSULTATffS 

246)    Le nouveau chapitre 3 et Tarticle 256bis suivants sont inseres, les chapitres 3 et 4 devenant 
respectivement action 1 et section 2 et le chapitre 5 etant remunerate 4: 

CHAPTTRE 3 

LES ORGANES CONSULTAT1FS DE L1FNION Artide 

article 256bte 

L Le Parlement europeen, le Conseil et la Commission sont assisted d'un Comite 
economique et social et d'un Comite des regions, qui exercent des fonctions consultative 

2. Le Comite economique et social est compose de representants des organisations 
d>emploveurs, de salaries et d'autres acteurs representatifs de la societe civile, en particulier dans les 
domames socio-economique, civique, professionnel et cultureL 

3. Le Comite des regions est compose de representants des collectivites regionales et locales 
qui sont soit titulaires d*un mandat electoral au sein d*une collectrvite regionale ou locale, soit 
politiqucmcnt rcsponsablcs devant unc asscmblcc clue. 

4. Les membres du Comite economique et social et du Comite des regions ne sont lies par aucun 
mandat imperatif. Ils exercent leurs fonctions en pleine independance, dans llnteret general de 
lUnion. 
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