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جم للـد.  تقييدها؛نظرية وممارسة ثم القومية  وصعود  ،مفهوم السيادة حول  موسوعة والمنشور عىل ) فيليبوتدانييل نص متر

ي الموسوعة عىل ستانفورد للفلسفة
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جمة. وختاًما، نخّص  الدارجة ة بعض التحديث أو التعديل من فينة ألخرى منذ تتمة هذه التر للمقالة، حيث أنه قد يطرأ عىل األختر

جمة والنشر عىل مجلة حكمة.   بالشكر محرري موسوعة ستانفورد، وعىل رأسهم د. إدوارد زالتا، عىل تعاونهم، واعتمادهم للتر
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. إهنا مبثابة «سلطة عليا داخل إقليم»عرب التاريخ، إال أن السيادة هلا معىن أساسي، على الرغم من اختالف معانيها      
. ومدى  2. صاحب السيادة، 1املفهوم احلديث للسلطة السياسية. ميكن فهم املتغريات التارخيية من خالل ثالثة أبعاد: 

ة. املؤسسة السياسية اليت تتجسد فيها السياد. واألبعاد الداخلية واخلارجية للسيادة. الدولة هي 3كون السيادة مطلقة، 
 وتشكل جمموعة من الدول نظام من الدول السيادية.

ميكن فهم اتريخ السيادة من خالل موجتني واسعيت النطاق، جتلتا يف كل من املؤسسات العملية واألفكار السياسية.      
(, ويف نفس الوقت، برزت السيادة ١٦٤٨بصلح )وستفاليا متثلت احلركة األوىل يف تطور نظام الدول السيادية، والذي توج 
لة السيادية والذي [. أما احلركة الثانية فهي تقييد الدو وهوبزيف الفكر السياسي من خالل كتاابت ]ميكيافيلي ولوثر وبودين 

وممارسات محاية  واننيبدأ عمليا بعد احلرب العاملية الثانية ومستمر حىت اآلن من خالل التكامل األورويب ومنو وتعزيز ق
حقوق اإلنسان. ومعظم االفكار السياسية املعتربة ظهرت يف الكتاابت املخصصة لنقد السيادة كما عند ]برتراند دو جوفينيل 

 وجاك ماريتان[.
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 . تعريف السيادة1
 The kingsيستعرض املتخصص يف العصور الوسطى، ]ارنست كانتورفيتش[ يف كتابه الكالسيكي )جسدا امللك(      

two bodies  السلطة السياسية على مدار العصور الوسطى. حيث بدأ التحول عندما تبلور حتواًل عميًقا يف مفهوم
, وهو اجلسد املوجود على املذبح، corpus naturalمفهوم )جسد املسيح( يف مفهوم جسدين, األول جسد طبيعى 

هوم املف, وهو اجلسد االجتماعي للكنيسة وهيكلها اإلداري املرافق. حتول corpus mysticumوالثاين جسد ابطين
 Theالثاين, اجلسد االجتماعي للكنيسة الذي يتمتع جبوهر ابطين دائم, إىل كياانت سياسية، هو البنيان السياسي 
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body politic يصف ]كانتورفيتش[ نشأة مفهوم جسدْي امللك يف العصور الوسطى املتأخرة, الذي جيلى يف شخصية .
سد امللك صورة تنطبق على البنيان السياسي احلديث املبكر. فمع زوال جامللك ]ريتشارد الثاىن[ عند شكسبري, اليت متثل 
ال يزول وال حىت ابالغتيال، ألنه ميثل العدالة والكرامة  Supernaturalالفاين مبوته، فإن له جسدا خارقا وفوق طبيعي 

جمموعَة الصفات   وقت مبكر,الباطنيتني للبنيان السياسي. اظهر النظام السياسي الذي ساد أورواب يف عصر احلداثة, يف
اليت وصفها ]كانتورفيتش[: وحدة مفردة وموحدة حمصورة داخَل حدود إقليم, جمموعة واحدة من املصاحل هتيمن عليها 

يف السعي ملصاحل النظام. وهكذا بينما كان امللُك ميلك هذه  supermacyسلطة مندجمة يف كيان واحد ومتلك امتيازًا 
ملبكرة من احلداثة، فإن اصحاب هذه السلطة سيشملون, فيما بعد, حكَم الشعب عن طريق دستور السلطة يف املراحل ا

أُمم، احلزب الشيوعي، احلكام املستبدون، احلكومات العسكرية، وحكومات رجال الدين. يتمثل النظام السياسي احلديث 
 يف الدولة، والسمة التأسيسية للسلطة فيه هي السيادة.

الذي وصفه ]كانتورفيتش[ أتسيسًيا؛ ألن السيادة مبثابة مسة أصيلة يف السياسة احلديثة. يشكك بعض  يعد التطورُ      
الباحثني فيما إذا كان هناك مفهوم جوهري ومستقر للسيادة, لكن, يف احلقيقة, هناك تعريفا ملا ميكن أن تعنيه السيادة يف 

تلك هي السمات «. مسلطة عليا داخل إقلي»لالحقُة أشكاال خمتلفة منه, أوراب يف احلداثة املبكرة، اليت تُعترب التعريفاُت ا
اليت كانت تتصف هبا  الدول احلديثة املبكرة، ولكن بدون البابوات واألابطرة وامللوك واالساقفة والنبالء واألتباع الذين كانوا 

 يف العصور الوسطى.

وم السيادة. األول: صاحب السيادة الذي ميتلك السلطة, يسلط كل جزء من التعريف الضوء على جانب مهم من مفه     
وهذا يعين، الشخص أو الكيان الذي ال ميلك القوة القسرية، اليت تعىن قدرة شخص على جيعل آخر يسلك على حنو ما 

« الطاعةق يف احلق يف األمر, وابلطبع، احل»أو ال يسلك, فحسب, وإمنا السلطة اليت عرب عنها الفيلسوف ]آر. ىب. وولف[ 
(Wolff, 1990, 20 األمر األكثر أمهية هنا هو مصطلح .)«الذي يشري إىل الشرعية. يستمد صاحب السيادة « احلق

هنا السلطة من مصادر خمتلفة للشرعية: القانون الطبيعي، احلق اإلهلي، القانون الوراثي، الدستور، وحىت القانون الدويل. يف 
 قانونية تعد على نطاق واسع مصدر السيادة.عصران احلايل، بل إن صورا من نظم 

لكن, وإن كانت السيادُة مسألًة تتعلق ابلسلطة، فإهنا ليست جمرد سلطة، ولكنها مسألة سلطة سامية. السمو هو ما      
جيعل دستور الوالايت املتحدة أعلى من حكومة بنسلفانيا مثال، أو جيعل صاحب السيادة خيتلف عن ضابط البوليس أو 

والً تنفيذاًي يف شركة. يسمو صاحب السيادة على كل السلطات حتته. السمو، أو الفوقية، كامنة يف القلب من احلداثة. مسئ
خالل العصور الوسطى، كانت السلطات املختلفة متلك نوعا من الضمان القانوين لسلطتها، سواء كانت إقطاعية أو 

 منح تلك السلطات مسوا أو فوقية.قانونية، لكن من النادر أن أايا من تلك الضماانت 



العنصر األخري يف السيادة هو عنصر اإلقليمية، وهو ملمح أيًضا للسلطة السياسية يف احلداثة. واإلقليمية هي املبدأ      
الذي من خالله يُعرَُّف أعضاُء يف جمتمع ما. وتظهر أن عضويتهم يف اجملتمع تستند إىل إقامتهم داخل حدوده. إنه مبدأ 

ى، يف ظل أنه يُعراُِّف األعضاء بطريقة قد ال تتفق مع اهلُوية. ليس من الضروري على اإلطالق أن تضم الدولة السيادية قو 
، يف الواقع من املمكن أن تضم الدولة عددا من تلك اهلوايت، يثبت ذلك حركات تقرير املصري واحلركات «أمة»أو « شعبا»

خيضعون حلكمها بفضل وقوعهم داخل حدودها اجلغرافية. إهنا تعىن أن احلاكم ذا الوحدوية. ببساطة، ينتمى الناس لدولة و 
 السيادة له سلطة عليا داخل إقليم جغرايف.

ابتت اإلقليمية اآلن أمرًا مفروغا منه. إهنا مسة للسلطة يف كل أحناء املعمورة. حىت املؤسسات فوق الوطنية والدولة مثل      
تحددة تتألف من دول تتحدد عضويتها بدورها اقليمًيا. تتسم كونية هذا الشكل ابحلداثة، وتؤكد االحتاد األوريب واألمم امل

على صلة السيادة ابحلداثة. وعلى الرغم من أن اإلقليمية وجدت يف حقب وأماكن خمتلفة, إال أن أشكال االنتماء األخرى 
مية هو القبائل يًضا مكانة عظيمة. الشكل املختلف كلًيا عن اإلقليمثل لقرابة العائلية والدين والقبيلة والروابط اإلقطاعية هلا أ

اجلوالة، حيث بنية سلطتها منفصلة متاما عن أي قطعة حمددة من األرض. حتدد اإلقليمية حسب املعايري اليت خيضع املواطنون 
يادة ومؤسسة ة للتشابه بني السمبوجبها للسلطة، ومكاهنم اجلغرايف ضمن جمموعة من احلدود. أشار منظرو العالقات الدولي

أخرى حتدد فيها احلدود بني األراضي وهى مؤسسة امللكية اخلاصة. وابلفعل فكال املؤسستني برزات مًعا يف أفكار ]توماس 
 هوبز[.

هذا هو تعريف السيادة. كانت املظاهُر التارخييُة للسيادة, غالًبا, صورا خاصة من هذا «, سلطة عليا داخل إقليم»     
التعريف العام. هذه الصور هي اليت اندى هبا الفالسفُة والنشطاء السياسيون غالًبا، مطالبني ابلسيادة هلذا الشخص أو هلذا 

 اهليكل القانوين. وينطوي فهم السيادة، على فهم املطالبات هبا، أو يف األقل, بعض املطالبات األكثر أمهية ابلسيادة.

ت تلك املطالبات اشكاال متعددة بشكل استثنائي، أمٌم تطالب ابالستقالل عن الدول على مدار مخسمائة عام، اختذ     
، «صوت الشعب»)كلمة التينية تعىن  vox populiاألم، شيوعيون يبحثون عن احلرية من االستعمار، رأي عام 

ون )أنصار احلكم ثيوقراطياملرتجم[ مناضلة ضد النظام القدمي, و «., رأى غالبية الشعب»وتستخدم يف اإلجنليزية مبعىن 
الديىن( يناضلون ضد الدول العلمانية، والكثري غريهم. إن ذلك عالمة على قدرة الدولة السيادية ومرونتها اليت مكنتها من 
استيعاب أشكال السلطة املتعددة تلك. ليس من املمكن وضع دليل شامل هلذه السلطات هنا، لذا فإن أبعاًدا ثالثة ميكن 

. ومدى كون السيادة 2. صاحب السيادة، 1د على تصنيف هذه السلطات، هذه األبعاد الثالثة هي: فهمها ستساع
 . والعالقة بني األبعاد اخلارجية والداخلية للسيادة.3مطلقة من عدمها، 



كما بينا سابًقا، فان السيادة كانت من نصيب سلطات خمتلفة، ملوك ومستبدون، شعوب حتكم من خالل دساتري،       
وغريهم. غالًبا، فان شخصية من ميسك ابلسلطة العليا يف إقليم هو الُبعد األهم للسيادة. يف املراحل املبكرة من العصر 
احلديث، رأى املنظر الفرنسي ]جان بودان[ أن السيادة جيب ان تكمن يف فرد واحد. كل من ]بودان والفيلسوف االجنليزي 

ر ب أن يكون فوق القانون. اختلف املفكرون التالون معهم، حيث توصلوا إىل تصو توماس هوبز[ كاان مقتنعني أن احلاكم جي
 خمتلف حول السيادة, لكنهم ظلوا حمافظني على ابملبدأ.

ميكن أيًضا أن تكون السيادة مطلقة أو غري مطلقة. كيف ميكن أن تكون السيادة غري مطلقة ابلرغم من أهنا أيًضا      
ية حال، فإن متخصًصا مثل ]آالن جيمس[ جيادل أن السيادة تكون أو ال تكون وال ميكن ؟, وعلى أ«تعلو على غريها»

(, ولكن اإلطالَق هنا ال يتعلق مبدى أو طبيعة السيادة، James 1999, 462–4أن تكون موجودة بشكل جزئي )
يادة. يرى كل لطة صاحَب الساليت دائًما ما تكون عليا، ولكن اإلطالق هنا يتعلق ابملسائل اليت يكون فيها صاحُب الس

من ]بودان وهوبز[ أن السيادة مطلقة، وهي متتد إىل مجيع املسائل داخل اإلقليم، دون قيد أو شرط. من املمكن أن تكون 
سلطةٌ ما صاحبَة سيادة على عدد من املسائل داخل اإلقليم, ولكن ليس كل املسائل. اليوم، السيادة يف بعض دول االحتاد 

مطلقة. تتمتع هذه الدول ابلسيادة يف مسائل الدفاع، ولكن ليس فيما خيص العمالت، السياسات التجارية،  األوريب غري
والعديد من سياسات الرفاه االجتماعية اليت تدار ابلتعاون مع سلطات االحتاد األوريب حسب ما هو منصوص عليه يف 

سسات حلديثة. ولكن يف العقود األخرية ابتت السيادة مقيدة مبؤ قانون االحتاد األوريب. السيادة املطلقة هي جوهر السيادة ا
 مثل االحتاد األوريب، تدخل األمم املتحدة بفرض عقوابت واحملكمة اجلنائية الدولية.

حُتدَّد السيادُة وفًقا لزوج أخري من الصفات: داخلي، خارجي، يف هذه احلالة ال تصف هااتن الصفتان أنواعا خاصة      
ة، ولكن جوانب خمتلفة من السيادة, الىت تتعايش وتتواجد جنًبا إىل جنب. مُتارس سلطة احلاكم صاحب السيادة من السياد

داخل احلدود، لكنها أًيضا ابلتعريف متارس إبزاء األجانب الذين رمبا ال خيضعون هلذه السيادة. ابتت الدولة صاحبة السيادة 
ة ني ابت التدخُل يف شئون الدول األخرى غرَي شرعي. يتعلق مفهوم السياداخلارجية منذ صلح )وستفاليا(، ومنذ ذلك احل

يف القانون الدويل ابلسيادة اخلارجية. يتصور ]آالن جيمس[ السيادَة اخلارجيَة ابعتبارها استقالال دستوراى, وحترر الدولة من 
ارجية بشكٍل واضح على اعرتاف (. تعتمد السيادة اخلJames 1999, 460–462تدخل الغري يف شئوهنا الداخلية. )

الغري. ابلنسبة للدول، فإن هذا االعرتاف هو مبثابة قانون عدم التعدي على املمتلكات اخلاصة: جمموعة من التفامهات 
َلكية أو الدولة احلصانة ضد التدخل اخلارجي. أيًضا السيادة اخلارجية هي ما توفر الشرط األساسي 

َ
املتبادلة اليت تعطى امل

كية )ال سلطوية( العالقات الدولية، مبا يعىن عدم وجود أي سلطة عليا هلا مطالب لدى سلطة أدىن. جمموعة من ألانر 
 الدول، ذات سيادة، تشكل نظاًما دوليا، حيث كياانت ذات سيادة تتحالف وتتبادل جتاراًي، وتتحارب، وتعقد السالم.
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من هذ التعريف، ميكن, إذن, أن تُفهم السيادُة بشكل أكثر وضوًحا, فقط, من خالل «, عليا داخل إقليم. سلطة»    

اترخيها. ميكن اعتبار هذا التاريُخ اتريَخ حركتني واسعتني، األوىل تطور طويل على مدار قرون ابجتاه الدول السيادية يف القارة 
 ثانية: تقييد صالحيات صاحب السيادة خالل النصف الثاين من القرن العشرين.األوربية ومن مث يف كل أحناء املعمورة، وال

يف صلح )وستفاليا(، وطدت أوراب انتقاهلا الطويل من عامل العصور الوسطى إىل عامل الدول السيادية. طبًقا للمؤرخ      
ميالدية، حيث حاز  ١٣٠٠ية حواىل ]جي آر سرتير[ فإن كال من بريطانيا وفرنسا أصبحتا تشبهان كثريًا الدول السياد
)العام الذي أطلق فيه ]مارتن لوثر[  ١٥١٧ملوكهم سلطة عليا يف إقليم حمدود. لكن بعد وقت طويل يف زمن اإلصالح 

حركته اإلصالحية الكنسية, املرتجم( بقيت أوراب بعيدة عن )وستفاليا(. يف هذا الوقت حدث حتوٌل اترخيي كبري، عندما 
امس )شارلكان([ ملك إسبانيا العر  موحًدا )قشتالة وآراجون واألراضي املنخفضة(، ويف الوقت نفسه توىل ]شارل اخل

أصبح إمرباطور اإلمرباطورية الرومانية املقدسة، واكتسب صالحياٍت يف أراض وسط أورواب، بينما يضطلع بدور منفذ 
ق احلريف بشكل واضح، خصوصا احلفاظ على التطبي صالحيات الكنيسة الكاثوليكية اليت كانت ال تزال صالحيات زمانية

للتعاليم الكنسية. ولكن يف داخل االمرباطورية مل يكن ]شارُل اخلامس[ هو صاحَب السيادة، بسبب األمراء والنبالء الذين 
 اكتسب نظام الدول السيادية أرًضا جديدة يف ١٥٥٥احتفظوا بصالحيات حبيث مل يكن لديه أي سلطة عليهم. يف سنة 

اليت مسحت لألمراء « الناس على دين ملوكهم» cuius regio, eius religioصلح )أوجزبرج(، حيث نصت صيغته 
األملان بفرض إمياهنم داخل مقاطعاهتم. ولكن صلح )أوجزبرج( مل يكن مستقرًا. اسفرت منافسات عدة حول أحكام 

 ، يف صلح )وستفاليا(.١٦٤٨يت مل تنته حىت التسوايت عن حروب مستمرة بلغت ذروهتا يف حرب الثالثني عام ال

ما هي املالمح اليت جعلت من )صلح ويستفاليا( أصَل الدول السيادية؟ يف الواقع ال يقرُّ كلُّ املتخصصني أبنه يستحق      
 (, ال يوجد نصٌّ يف االتفاقيات على الدولة السيادية، ال حىت على الدولة كوحدةsee Krasner 1999هذا الوصف, )

يف ظل أن مكوانت النظام قد  ex nihiloمن العدم  القوميةشرعية حاكمة. ابلتأكيد مل خيلق )صلح وستفاليا( الدولَة 
تراكمت على مدى قرون، وبعد ذلك بقيت أيضا استثناءات تعود للقرون الوسطى. يف كال اجلانبني العريضني، سواء جانب 

فإن نظام الدول السيادية قد انتصر. أوال: انبثقت الدول عمليا كشكل  الصالحيات القانونية أو  جانب القوة العملية،
وحيد للسلطة اجلوهرية الدستورية يف أورواب، ومل تعد سلطاهتا تواجه حتداًي جداًي من االمرباطورية الرومانية املقدسة. حازت  

املقدسة  األملانية يف االمرباطورية كل من األراضي املنخفضة )هولندا( وسويسرا سيادة بدون منازع، واكتسبت الدويالت
احلق يف إبرام التحالفات خارج االمرباطورية، يف حني كشفت االتصاالت الدبلوماسية وتصميمات السياسة اخلارجية للقوى 
ع قيوٌد على السلطة الزمنية للكنيسة إىل احلد الذي جعلها مل ت د عالعظمى املعاصرة عن فهم عام لنظام الدول السيادية. ُوضِّ

غية، ابطلة، غري ال»متثل حتداًي لسيادة أي دولة. رداً على ذلك، أدان البااب ]إينوسنت العاشر[ معاهدات السالم ابعتبارها 

https://hekmah.org/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%85%D9%8A%D8%A9/


 Quoted in« )صاحلة، خبيثة، غري عادلة، ملعونة، شيطانية، اتفهة، خالية من املعىن والتأثري اآلن ويف كل أوان
Maland 1966, 16.) 

)صلُح وستفاليا( حًدا حلقبة طويلة من التدخل يف مسائل الدين، اليت كانت مبثابة الشكل األبرز اثنًيا، وضع      
ولكن  ١٥٥٥للصالحيات السيادية. بعد عقود من النزاعات املسلحة، أخريا مت تدعيم )صلح أوجزبرج(، ليس بنفس صيغة 

لكنها ابتت يف املسائل الدينية مل تنته هنائًيا ،و  أسس بشكل فعال سلطَة امللوك واألمراء على الدين. صحيح ان التدخالت
اندرة بشكل استثنائي بعكس املائة وثالثني سنة السابقة اليت مزقت فيها احلروُب الدينيُة أورواب. وكما جرى تعميم نظام 

عيارًا أساسًيا م الدول السيادية يف العقود التالية، جرى معه تعميم مبدأ عدم التدخل يف شئون الدول األخرى، الذي أصبح
 يف النظام الدويل.

]دانيال فيلبوت[  جيادل«. اللحظة التأسيسية»مرة  أخرى، ال يقر  كل الباحثني أبن )صلَح وستفاليا( يستحق وصف      
(, على الرغم من أن بعض الباحثني يف السنوات االخرية يذهب إىل وجوب Philpott, 2001ملصلحة الرؤية التقليدية )

 ,Krasner, 1999; Carvalho, Leira, and Hobsonورة )ويستفاليا( والتخلص منها. )تفكيك أسط
2011; Nexon, 2009; Osiander, 1994; Osiander, 2001; Teschke, 2009 على .)

( كانت موجودة ملدة طويلة قبل Statehoodالعموم، يشدد هؤالء الباحثني على أن عناصر مهمة يف الدولتية )
ط وعناصر مهمة للهرياركية )الرتاتبية اهلرمية(، أو تقييد للسيادة من أعلى ظلت مستمرة لفرتة طويلة بعده. فق)ويستفاليا(، 

 إمجاع الباحثني على املدى الطويل من شأنه أن حيدد كيف ميكن النظر إىل )صلحِّ ويستفاليا(.

ارج سب شكله يف وقت اتٍل، أو كان دائًما خوسواء كان قد ُوطاِّد نظام الدول السيادية يف )صلح وستفاليا( مث اكت     
عن املألوف، فان شكله األساسي انتشر حول العامل خالل القرون الثالثة التالية، وبلغ ذروته مع اهنيار اإلمرباطورايت 

حناء أ االستعمارية األوربية يف منتصف القرن العشرين، حني ابتت الدولُة الشكَل الوحيد للتنظيم السياسي الذي يغطى كافة
( اهلجوم على ٤)٢املعمورة. اليوم، أصبحت معايري السيادة منصوص عليها يف ميثاق األمم املتحدة حيث متنع املادة 

 ( التدخل بشدة.٧)٢، وتدين املادة «االستقالل السياسي والسالمة اإلقليمية»

النظام الذي  من احلداثة، مشكالً يف هناية املطاف وكما احتل نظام الدولة السيادية أوراب شيًئا فشيًئا يف املراحل املبكرة     
ومل  ،جيعله شرعًيا السياسي وأصلوا ملاسينتشر يف كل أحناء املعمورة، فإن فالسفة السياسة املعاصرين له تبنوا  هذا النظام 

دوا[ اندوا اب يكن الفالسفة من ابتكروا املفهوم، حىت لو كان يف العصور الوسطى، فالسفة مثل ]دانىت ومارشيلو أوف
ابلفصل بني السلطة الزمنية والسلطة الدينية، الذي يتحقق من خالل نقل الصالحيات إىل يد احلكام الزمنيني! مث أنه يف 
املراحل املبكرة من احلداثة، كان هناك تقريًبا اثنان من الفالسفة يف هذا العصر والذين مل يكتبوا عن السيادة بشكل واضح 



أفكاُرمها جوهرية حلدوث تطورات هامة يف املفهوم. الحظ ]ميكيافيلي[ الشئون السياسية يف الدولة  وواعي, وإن اُعتربت
املدينة يف إيطاليا يف عصر النهضة حيث عا ، ووصف ما يتوجب على األمري فعله من أجل مجهورية مزدهرة بعبارات 

اإلجنيل،  لقانون الطبيعي أو القانون الكنسي أو تعاليممتنحه سلطة عليا داخل إقليم. من الواضح أن األمري مل يكن خاضًعا ل
وجاهًزا «, خريا  ليكون غريَ »أو أي معيار أو سلطة يلتزم هبا املنضوون حتت لواء املسيحية, لكنه جيب أن يكون مستعًدا 

اية اليت كانت غوهي ال« قوة وحسن تنظيم الدولة»الرتكاب الشر، ليس ألن الشر مل يعد شرًا، ولكن ألنه ضروري لتحقيق 
.  raison d’étatأساسية لدى ]ميكيافيلي[ وترقى لتكون الفكرة املركزية لديه. كان التزام األمري هو املصلحة الوطنية 

 كان األمري قوة عليا يف داخل حدود الدولة ومسئول عن حسن تنظيم هذ الكيان الواحد الفرد املتمثل يف الدولة.

حيمل مفهوًما خمتلًفا متاًما عن السيادة. كان الالهوت أللوثري يدعو إىل جتريد الكنيسة أما ]مارتن لوثر[, فقد كان      
الكاثوليكية من صالحياهتا الكثرية، ليس فقط صالحياهتا الكنسية، ولكن أيًضا صالحيات تُعدُّ وفق أي تعريف زمانيٌة. 

اصل ولكن ابألحرى أن تكون كياان غري ملموس حلرأى ]لوثر[ أنه مل يعد ينبغي أن نرى الكنيسة كمؤسسة هرمية ملموسة، 
احتاد الكنائس احمللية اليت تتمسك ابإلميان القومي. هكذا مل تعد الكنيسة تسيطر على مساحات واسعة من األراضي، وحتصال 

مللوك، وال اضرائبها، وتدافع عنها وتطبق عدالتها فيها، مل يعد من الشرعي أن يتوىل األساقفة مناصب زمنية حتت األمراء و 
)احلرمان هو حق كان  excommunicationميكن للبااب أن يعزل احلكام العلمانيني من خالل سلطته يف احلرمان 

ممنوحا للبااب يف منع املرء من املشاركة يف األعمال الكنسية أو الروحية., املرتجم[، واألهم من ذلك هو أن اإلمرباطور الروماين 
ليكية كمذهب وحيد. مل تعد الكنيسة وهؤالء الذين يعملون ملصلحتها ميارسون سلطات سياسية املقدس مل يعد يفرض الكاثو 

أو اقتصادية. فمن ذا الذي سيتوىل تلك السلطات املتخلى عنها؟ األمراء اإلقطاعيون هم من يتوىل هذه الصالحيات. كتب 
الت أخر عقبة شأن العام من خارج اإلقليم، ز بتفكيك استقالل الكنيسة، وتشبثها آبراء يف ال»الفيلسوف ]جون نيفيل[ 
 (. كانت تلك هي الرؤية اليت انتصرت يف )ويستفاليا(.Figgis 72« )أمام التوحد يف إطار الدولة

يفسر الالهوت السياسي عند ]لوثر[ كل ذلك؛ كان يرى أنه حتت سلطة الرب، يوجد نظامان لكل منهما شكل      
وهي النظام الذى ترتبط فيه ارواح املؤمنني ابملسيح، ومملكة العامل وهي نظام « مملكة الروح»خمتلف من أشكال احلكومة. 

اجملتمع العلماين، حيث تدير سلطاٌت مدنيٌة مؤسساٍت حكوميًة من خالل القانون وااللتزام. يعزز كال النظامان حياَة 
يقوم امللوك  قادة الدينيون ابلواجبات الروحية، بينمااملؤمنني، ولكن بطريقة خمتلفة، فهما منظمان بشكل منفصل. يقوم ال

واألمراء واملوظفون القضائيون ابلسلطة الزمنية. بعد حتررهم من سلطة البااب والكنيسة الكاثوليكية ومع السلطات الزمنية 
لطة على كذلك, س  املالئمة يف مقاطعاهتم، ابت األمراء حكاًما سياديني يف مقاطعاهتم. يف هذه احلقبة، مارس األمراء,

الكنائس الربوتستانتية، حىت يف تعيني قادة الكنيسة احملليني، كما هو حمدد يف مذهب اإلراستية )مذهب منسوب لتوماس 
إيراستوس مبقتضاه ختتص الدولة ابلسيطرة على الكنيسة., املرتجم(. كما أن ]لوثر[ واإلصالحيني الربوتستانت اآلخرين مل 



ُة الدولة كانت وحدُة وعمومي»أبي تفصيل، وتركوا جوهرها لألمراء. مرة أخرى يقول فيجيز:  يتعرضوا ملذهب السيادة
, ونكراُن كل من خارج اإلقليم أو أي شكل حملى مستقل للحياة،  essential rightnessالسيادية وصالحيُتها الالزمة 

 (91«. )كان ذلك كله مسامهَة لوثر النهائية يف الشئون السياسية.

لطبع, شكال فالسفُة احلداثة يف مراحلها املبكرة مذهَب السيادة بشكل أكثر وضوحا، واكثر تعمقا به. يُعد ]جاُن اب     
مفهوًما  souverainetéبودان[ أوَل الفالسفة األوربيني الذين عاجلوا املفهوم ابلتفصيل. اُعترب مفهومه عن السيادة "

أثناء ما كانت فرنسا يف خضم حرب أهلية  ١٥٧٦والذي كتبه سنة  De larépubliqueمركزاًي يف عمله اجلمهورية 
بني الكالفينني اهليجونوت وامللكية الكاثوليكية. كان يرى مشكلة النظام مشكلة أساسية، وكان يرى أنه ال ميكن حلُّها عن 

احملكومون كام و طريق مفاهيم متقادمة من القرون الوسطى عن جمتمع جمزأ، ولكن فقط عن طريق مفهوم يكون فيه احل
مندجمني يف جسد سياسي واحد ومفرد، أعلى من القانون اإلنساين، ألنه يف حقيقته  مصدر القانون اإلنساين. هذا املفهوم 

 هو السيادة. فقط سلطة عليا داخل إقليم من شأهنا أن تقوى جمتمع متصدع.

قانون طبيعي وإهلى، لذلك ال ميكن ألي قانون إنساين من املؤكد، أن ]بودان[ اعتقد أن ممارَس السيادة كان ملزًما ب     
أن حيكم عليه أو ينقضه. الالفت للنظر، أنه اعتقد أيًضا أن السيادة احلقيقية هي اليت حترتم العرف وحقوق امللكية. ليس 

ه احلقوق مسات ذمن الواضح كيف ميكن التوفيق بني ذلك القيد واملكانة العليا للسلطة السيادية. رمبا ظن ]بوداُن[ أن ه
لنظام قانوين هو يف ذاته له سيادة على غريه من السلطات. يف الواقع، ظن ]بودان[ أيًضا أن شكل احلكومة اليت متارس 
السلطات السيادية من املمكن أن يتبدل بشكل شرعي بني امللكية واألرستقراطية والدميوقراطية، على الرغم من أنه يفضل 

يبدو عليه الشكل السيادي، فإنه ليس خاضًعا لقانون إنساين خارجي أو سلطة خارجية داخل امللكية. وبغض النظر عما 
يف الوقت الذي أصبح من الضروري إهناء النزاع بني احلكام واحملكومني، أدرك ]بودان[ »إقليمه. كتب ]فرانسيس هاري[: 

ق أتسيس وجود لسلطة حاكمة ضرورية غري يف إجناز فكرى مثري لإلعجاب, أن هذا النزاع لن يكون ممكًنا إال عن طري
مقيدة ومتييز هذه السلطة عن احلكم املطلق احلر من التقيد ابلقوانني واللوائح. لقد فعل ذلك عن طريق أتسيس كل من 
شرعية هذه السلطة، واحلكمة الستكشاف احلدود اليت حتيط االستخدام السليم لطبيعة اجلهاز السياسي، كمجتمع سياسي 

 (.125–124)من احلكام واحملكومني، وكانت النتيجة الوحيدة املمكنة والضرورية هي تعبريه عن السيادة. يشمل كل 

 كان )إعالن السيادة( ]لبودان[ أول إعالن منظم يف الفلسفة األوربية احلديثة، وابلتايل يستحق مكانة ابرزة.      

ابلنسبة  حلرب األهلية، وتوصل أيًضا ملفهوم السيادة كحل.كتب الفيلسوف اإلجنليزي ]توماس هوبز[ أيًضا يف وقت ا      
]هلوبز[، يؤسس الشعب سلطة سيادية عن طريق العقد يتنازلون فيه عن كل حقوقهم لليفااياثن، والذي ميثل مفهوم جتريدي 

ل احلاكم السيادي لدى . مثملفهوم الدولة. تسود إرادة الليفااياثن كقوة فائقة، ومتثل إرادة هؤالء الذين تنازلوا عن حقوقهم له



]بودان[، فإن الليفااياثن لدى ]هوبز[ فوق القانون، مبثابة إله بشري فاين ال يتقيد بدستور أو التزام تعاقدى مع أي طرف 
خارجي. مثل ]بودان[، ظن ]هوبز[ أيًضا أن احلاكم السيادي جيب أن يكون مسئواًل أمام هللا، ويف الغالب أمام القانون 

شكل ما. خبالف ذلك، فالقانون هو أمر احلاكم السيادي، منبثًقا عن إرادته، ومنبثق من االلتزام ابخلضوع له الطبيعي ب
 بشكل مطلق.

اندى ]بودان وهوبز[ ابلسيادة كسلطة عليا. ال يزال هذه املفهوم سائًدا كافرتاض أساسي للحكم السياسي يف الدول      
ون، الدول اليت يقرر فيها جهاُز السيادة القانوَن واحلقوَق املدنية لألفراد. على مر القر  يف كل احناء العامل اليوم، مبا يف ذلك

تشكلت مفاهيم جديدة حلائزي السلطة. رأى ]روسو[، أن جمموع الشعب داخل الدولة كصاحب السيادة، وحيكمون من 
الل هيكل تورية، الشعب هو من حيكم من خخالل إرادهتم العامة خمتلًفا بشكل كبري عن ]بودان وهوبز[. يف احلكومة الدس

 قانون, هذا القانون هو نفسه صاحب السيادة. هذه الرؤية اليت حتكم الشرعية هي السائدة يف عامل اليوم.

مع ذلك, فإن صيَغ السيادة اليت تستند إىل كل من ]هوبز وبودان[ قد وجدت طريقها إىل  القرن العشرين. على سبيل      
وت لفيلسوف والقانوين األملاين من بداايت القرن العشرين ]كارل مشيت[ هبذين الفيلسوفني! افتتح كتابه )الالهاملثال، احتج ا

ن احلاكم ، اعتقد ]مشيت[ أ«تعىن السيادُة القدرَة على تقرير االستثناءات»هبذه العبارة  ١٩٢٢السياسي( الصادر سنة 
ألجل مصلحة الدولة خالل أوقات « يتخذ قرارا»ًرا على أن السيادي فوق أي قانون دستوري ويفرتض ان يكون قاد

الطوارئ. كان يكنا قليال من االحرتام للدستورانية الليربالية، اليت اعتقد أهنا قاصرة عن احتواء الصراع على السلطة الذي 
قد أن السلطة تتتسم به السياسة. بصفة عامة، هناك القليل يف األقل يف هذا الكتاب الذي يدل على أن ]مشيت[ اع

السيادية جيب أن تكون مقيدة ابلقانون اإلهلي أو القانون الطبيعي. كانت الليربالية الدستورانية جلمهورية فاميار دليله الرئيس 
على هذه القناعة، خالل الثالثينات من القرن العشرين دعم ]مشيت[ بقوة نظام االشرتاكية القومية، النظام الذي اعترب 

 ة تبقى يف حدود ما اعتربه ضروراًي.سلطاته الطارئ
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هذا الصعود والتوسع الكبري للسيادة، اليت وصافها وحىت بشر هبا الفالسفُة السياسيون، ُعدت واحدة من أكرب وأجنح     

ين بتحفظ،  سيادة أيًضا ابملتشككني واملؤيداالجتاهات السياسية يف العصور احلديثة. منذ أايمها األوىل، ولكن قوبلت ال
كثري منهم اعترب ادعاء أي هيكل قانوين حالة السيادة شكال من أشكال الوثنية، وأحيااًن غطاء يرتكب احلكام  من خالله 

ة ذات يالفظائع واملظامل وهم أحرار من احملاسبة اخلارجية املشروعة. يف الواقع نشأت بعد اهلولوكست قيوٌد قانونية ومؤسس



مغزى حول السيادة، قلص الكثرُي منها حقوَق الدول السيادية بشكل ملحوظ. متثل الشكالن األبرز للقيود  على الدول 
 السيادية يف اتفاقيات حقوق اإلنسان ويف التكامل األوريب.

ثر من سهم ابحرتام أكوقعت الغالبية العظمى من الدول اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان، ملزمني أنف ١٩٤٨يف عام      
حق منفصل لألفراد. وابعتبار هذا اإلعالن مل يكن ملزًما قانواًن وال يتضمن أحكام لإلجبار على تنفيذه، فقد ترك  ٣٠

السيادة دون مساس، ولكنه كان خطوة أوىل لربط الدول ابتفاقات دولية والتزامات تتعلق بشئوهنا الداخلية. على مر العقود 
ق قوة قانونية أكرب. كانت االتفاقية األوربية حلماية حقوق اإلنسان واحلرايت األساسية املربمة سنة ستكتسب تلك احلقو 

، واحدة من أهم اتفاقيات حقوق اإلنسان اليت أثرت حًقا على السيادة عن طريق آليتها التحكيمية حىت لو كان ١٩٥٠
االتفاقية الدولية ملنع اإلابدة  ١٩٤٨ول )ديسمرب( سنة كانون األ  ٩ذلك بشكل غري قوى. وتقريًبا بشكل متزامن وقعت يف 

اجلماعية اليت ألزمت الدول املوقعة ابالمتناع عن اإلابدة اجلماعية وألزمتهم ابلعقاب عليها. يف أواسط الستينات من القرن 
ثقافية واالقتصادية، اليت والالعشرين كان هناك اتفاقيتني: اتفاقية احلقوق املدنية والسياسية، واتفاقية احلقوق االجتماعية 

ألزمت معظم دول العامل ابحرتام حقوق شعوهبم. مرة أخرى، ظلت السلطات الدستورية املوقِّعة على االتفاقيات مصونة ال 
متس، حيث  مل تسمح ألى من تلك االتفاقيات ابلتقليل من سيادهتا. انطوت اتفاقيات حقوق اإلنسان الالحقة واملوقعة 

 عظمى من دول العامل على حتفظات مماثلة.من الغالبية ال

فقط تطبيق حقوق اإلنسان عن طريق الطرق العسكرية أو إجراءات قضائية صارمة هي اليت ستقلص من السيادة      
بطريقة جدية. بدأ التقدم يف هذا االجتاه بعد احلرب الباردة عن طريق عملية مراجعة  اترخيية لصلح )ويستفاليا(، هذه 

حتد من معيارًا مت التأكيد عليه بقوة يف معاهدات صلح )ويستفاليا(، وهو مبدأ عدم التدخل. يف سلسلة بدأت يف املراجعة 
، نفذت االمم املتحدة أو أي منظمة دولية أخرى أفعاالً سياسية، تضمنت غالًبا قوة عسكرية، كانت تلك اإلجراءاُت ١٩٩٠

غري مشروع. تضمنت تلك السلسلة من التدخالت إقرار عمليات عسكرية سابًقا حملَّ إمجاع من الدول ابعتبارها تدخاًل 
للتصدي لعدم العدالة يف داخل حدود دولة، أو إدارة خارجية لشئون حملية مثل عمليات الشرطة. وعلى عكس عمليات 

دخالت يف تحفظ السالم خالل احلرب الباردة فإن تلك العمليات متت رغًما عن حكومة الدولة املعنية. حدثت تلك ال
العراق، يوغسالفيا السابقة، البوسنة، كوسوفو، الصومال، رواندا، هايييت، كمبوداي، ليرباي، ليبيا، وأماكن أخرى. على الرغم 
من أن تلك التدخالت املنفردة كانت حمل نزاع بني الدول. قصفت الوالايت املتحدة العراق يف كانون األول )ديسمرب( 

سوفو بدون أن حيظى ذلك بدعم جملس األمن التابع لألمم املتحدة. كما فعلت الوالايت ، وتدخل الناتو يف كو ١٩٩٩
 املتحدة يف غزو العراق، إال أن غالبية هذه التدخالت متت يف جملس االمن وغريه من املنظمات الدولية.



يه دولًيا يف وثيقة ديق علظهرت دعوى صرحية إلعادة النظر يف مفهوم السيادة اليت تسمح للتدخل الذي حيظى ابلتص     
بواسطة اللجنة  ٢٠٠١وهي وثيقة كتبت وأُعدت سنة  The Responsibiblity of Protect)مسئولية احلماية( 

الدولية للتدخل وسيادة الدولة، وهى جلنة عقدهتا حكومة كندا بناء على توصية من أمني عام األمم املتحدة األسبق ] كويف 
ة دة نظر قوية للمفهوم التقليدي للسيادة، تضمنت اعادة النظر اعتبار السيادة تتضمن )املسئوليعنان[. اقرتحت الوثيقة إعا

عن احلماية( من جانب الدولة ملواطنيها، وهى املسئولية اليت قد تفرتض األطراف اخلارجية أن دولة ما ترتكب ظلما فادحا 
مفهوم  ماية( ابهتمام دويل، واعتربت مبثابة بيان عنيف حق مواطنيها أو تعجز عن محايتهم. حظيت )املسئولية عن احل

 للسيادة ابعتبارها غري مطلقة ومقيدة ابلتزامات جتاه اخلارج.

املثال األخر لتقييد السيادة يتمثل يف التكامل األوريب. وتعترب هذه الفكرة أيًضا ردَّ فعل على اهلولوكوست، وهو الكارثة      
امل األوربيني عائدة جزئًيا إىل افتقار الدولة السيادية للمساءلة. يف الواقع، كان احلماس للتك اليت اعتربها الكثري من القادة

األوريب من جانب األحزاب املسيحية الدميوقراطية الكاثوليكية، حيث أن جذور ُمثلها تتمثل يف مسيحية القرون الوسطى، 
 القادة ملنظومة قيم كونية. مصطلحات حقوق اإلنسان حيث ال يوجد, نظراي, ويف األقل, قائد له سيادة، وخيضع مجيع

 احلديثة، والدميوقراطية، فإن ذلك يعترب صدى لرد فعل ]البااب إينوسنت العاشر[ على صلح ]ويستفاليا[.

حيث شكلت ست دول أوربية اجلماعة األوربية للفحم والصلب يف اتفاقية ابريس.  ١٩٥٠بدأ التكامل األوريب سنة      
موعة سلطة دولية مشرتكة على صناعات الصلب والفحم يف تلك الدول الست، تتضمن قوة تنفيذية تتكون أسست اجمل

من بريوقراطية دائمة، وجملس لصناعة القرار  مشكل من وزراء خارجية هذه الدول. ومت توسيع نفس النموذج يف منطقة 
 ي ممثال يف حمكمة العدل األوربية، ويف جهاز تشريعي. فيما بعد ُأضيف هيكل قضائ١٩٥٧اقتصادية عامة يف اتفاقية روما 

متمثل يف الربملان األوريب، وهو كيان منتخب مباشرة يف كل أحناء أوراب. مبرور الوقت، توسع التكامل األوريب، كمؤسسة 
، اليت وسعت صالحيات املؤسسات ١٩٩١تتكون من مثاين وعشرين عضوا، وتعمق كما حدث يف معاهدة ماسرتخيت 

ادت تنظيمها فيما أصبح االحتاَد األوريبَّ. االحتاد األوريب أبعد ما يكون عن احللول حمل الدول، لكنه مبثابة مؤسسة وأع
(. مل تعد الدول Keohane & Hoffman 1991مجعوا هبا اجلوانب املهمة لسيادهتم, وتكون حريتهم مقيدة )
  1امل يف خبطًى حثيثة.. دخلت اتفاقية لشبونة حيز التنفيذ الكاألعضاء ذات سيادة مطلقة. اليوم، يسري التكامل األوريب 

، جامعة املزيد من )السيادة( عن طريق تقوية جملس الوزراء والربملان األوربيني، ابإلضافة إىل ٢٠٠٩كانون األول )ديسمرب( 
اد األوريب وجعل لالحتاستحداث منصب املفوض السامي للشئون اخلارجية والسياسات األمنية لتمثيل موقف أوريب موحد 

 العهد األوريب حلقوق اإلنسان األساسي ملزم قانواًن.



ابلتوازي مع تقييد الدولة السيادية، من خالل املعايري الدولية واملؤسسات فوق الوطنية، كان هناك فالسفة معاصرون      
و مها األوىل ذهب فالسفة مثل ]هوجهامجوا مفهوم السيادة املطلقة. هذا الفكر ليس جديدا متاًما، ولكن حىت يف أاي

جروتيوس، البريكون جينتيلي وفرانسيسكو سواريز[، إىل  أن السيادة جيب أن تكون حمدودة وغري مطلقة، على الرغم من 
قبوهلم الدولة كمؤسسة شرعية. على سبيل املثال جيب أن خيضع األمري الظامل إىل عمل أتدييب من جانب جريانه من األمراء 

 به املفهوم املعاصر للتدخل اإلنساين.فيما يش

جاء أبرز هجومني من بني تلك اليت تعرضت هلا السيادة بعد احلرب العاملية يف مخسينات القرن العشرين من قبل      
)السيادة: حتقيق يف الصاحل السياسي(  ١٩٥٧]برتراند دو جوفنيل وجاك ماريتان[. يف عمله البارز الصادر 

Sovereignty: An Inquiry Into the Political Good يقر ]جوفنيل[ أبن السيادة مسة مهمة للسلطة ,
السياسية احلديثة، الزمة لقمع النزاعات الداخلية وحلشد الدفاع ضد األخطار اخلارجية. لكنه نتقد بشدة املفهوم احلديث 

بة ]جلوفنيل[، د اهنا صادرة عن إرادهتا. ابلنسللسيادة، معتربا أنه خلق قوة فوق القوانني، قوة تعترب أن أوامرها شرعية جملر 
يث مفهوم مرعب يصبح فيه كل شيء وسيلة لإلكراه، ح»بلغت السيادة ذروهتا مع ]هوبز[، حيث تصبح السيادة معه 

ت إال لكن وسائل اإلكراه تلك هي نفسها ليس« ميكن لصاحب السيادة تقرير احلقوق ووضع القوانني على أي حنو يشاء
( على الرغم من خالفاهتم حول حمل وشكل السيادة، ١٩٧« )من القوة االجتماعية اليت ترتكز يف يد احلاكم جزءا بسيطا

(. ١٩٨«. )اشعروا ابإلغواء أمام هذه الُبنية املتكاملة ميكانيكيً »فإن املفكرين التالني ]هلوبز[ مثل ]لوك ولوفندورف وروسو[ 
 (.١٩٨« )سيكون من العسري على أي شخص إنكارهاحيث «, حلظة سيادة»يقول ]جوفنيل[ إهنا كانت 

« ة يف ذاهتا خطريةإن الفكر »وأثناء حديثه عن أقران ]هوبز[، نظر إىل السيادة املطلقة يف بواكري احلداثة بفزع شديد!      
و ه(. لكن بدال من الدعوة إللغاء املفهوم، يرى أنه جيب توجيه السيادة حبيث ال ترغب السلطة سوى يف ما 198)

مشروع. جيب أن تكون األخالق هلا صحة مستقلة، بعيًدا عن أن حُتدَّد عن طريق من بيده السيادة. عطًفا على وجهة نظر 
لتزام إلدارة أتتى السلطة حمملة اب«.  هناك رغبات عادلة، وأخرى غري عادلة»)املفكرين املسيحيني(, جيادل ]جوفنيل[ أن 

الفهم للسلطة هو السائَد يف النظام القدمي، حيث مستشارون مؤثرون للعر  يستطيعون األمور كما ينبغي أن تدار. كان هذا 
توجيهه انحية النظام الصاحل. ولكن ما الذي يستطيع توجيه السيادة اآلن. يبدو أن ]جوفنيل[ يشكك يف كفاية التصميم 

اختيارات من  ملواطنني، تعمل كقيد علىالقضائي أو الدستوري. بدال من ذلك يضع أمله يف مفاهيم اخالقية مشرتكة بني ا
 بيده السيادة.

أبدى ]جاك ماريتان[  ١٩٥١الصادر  Man and the Stateيف الفصل الثاين من كتابه اخلالد )اإلنسان والدولة(      
أن  جيب أرى ان الفلسفة السياسية»تعاطًفا قلياًل مع فكرة السيادة، أقل من التعاطف املعقول الذي لدى ]جوفنيل[: 



تتخلص من كلمة ومفهوم السيادة، ليس بسبب أنه مفهوم متقادم، وال بفضل نظرية قانونية اجتماعية للقانون املوضوعي، 
وليس فقط بسبب ان مفهوم السيادة خيلق مشاكل مستعصية وتشابكات نظرية يف حقل القانون الدويل، ولكن بسبب أهنا 

تسبب ملالئم اليت تنتمى إليه الفلسفة السياسية, هي خاطئة بشكل جوهري وسييف معناها األصيل ومن منظور اجملال العلمي ا
يف تضليلنا إذا واصلنا استخدامها على أساس أنه مفهوم متأصل ومقبول على نطاق واسع ومن الصعب انتقاده بشكل 

 «مقبول، وال ميكن إدراك الدالالت الكاذبة الكامنة فيه.

ور السيادة كسلطة ينقلها الشعب وحيوهلا لكيان خارجي، هو هنا امللك. بدال من متثل خطأ ]بودان وهوبز[ يف تص     
متثيل الشعب واملسئولية أمامه، ابتت السيادة كياان متعاليا، يسيطر على سلطة عليا, وحقا غرَي قابل للنقل للحكم على 

دم مصاحله. هذه ا السيادَة أهنا ختالشعب بشكل مستقل عنه. يلعن ماريتان, مثل جوفنيل, الذي يتمتع ابلسيادة معتربً 
وثنية!! أي نقل لسلطة اهليكل السياسي سواء جلزء منه أو كيان خارج عنه, مثل جهاز الدولة أو العر ، أو حىت للشعب, 
غرُي شرعي؛ ألن صالَح احلكومة مستنٌد بشكل أساسي على مدى ارتباطه ابلقانون الطبيعي. تؤدى السيادة إىل ثالثة 

أوال: جيعل البعُد اخلارجي للسيادة القانوَن الدويل والدولة العاملية غرَي متصورْين، ويتعاطف ]ماريتان[ معهما اختالالت. 
بشدة. اثنًيا: يف البعد الداخلي، تنتج السلطة املطلقة, اليت للدولة على اهليكل السياسي, تنتج مركزية وليس تعددية. اثلثًا: 

 ادية املفهوم الدميوقراطي للمسئولية.تتعارض السلطة العليا للدولة السي

كفيلسوف كاثوليكي، يتشابه نقد ]ماريتان[ مع نقد الفالسفة املسيحيني الذين انتقدوا السيادة املطلقة يف بداايت       
احلداثة. فلقد سعوا إىل وضع حدود على قوة وسلطة الدولة السيادية كشهود على صعودها املذهل. إهنم أسالف هؤالء 

يطالبون بوضع حدود لسلطة الدولة ابسم حقوق اإلنسان, احلق يف منع اإلابدة اجلماعية والكوارث وتقدمي املعونة الذين 
 دولية، الىت ستتوىل السلطة على شئون اقتصادية ورمبا عسكرية.-من اخلارج، والكياانت الفوق

سادس عشر[ على املسيحية. شدد ]البااب بندكت التبقى مسألة القيود على السيادة قوية يف الكاثوليكية ويف التقاليد      
يف األمم املتحدة على سبيل املثال. يف السنوات األخرية، جادل فالسفة  ٢٠٠٨يف خطابه سنة «, املسئولية عن احلماية»

 ٢٠٠٨و ١٩٩٢سياسيون يف التقليد الليربايل يف وضع قيود على السيادة أيًضا. اثنان من بني هؤالء هم ]توماس بوج[ )
( اقرَّا أن السيادة مهمة ولكنها ليست حالة أخالقية مطلقة، ابحثني عن إفساح ٢٠٠٤(, ]أالن بوكاانن[ )٢٠١-١٧٤

 .اجملال لإلمكاانت مثل التدخالت اإلنسانية اليت تقرها األمم املتحدة أو املؤسسات الدولية حملاربة الفقر
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