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 المحاضرة األولى

 

 الدبلوماسية مفهوم -: أولا 

 انعكاساا  ُتعد   فهي ولذلك البشرية المجتمعات تأريخ في قديمة ظاهرة الدبلوماسية تعد  

ا  لتنظيم ذلك كل إزاء المترتبة والحاجة معها تفاعلها في البشرية الجماعات لحركة موضوعي ا

 تطورها تاريخ عبر المفردة هذه أصابت التي الختالفات من الرغم وعلى ، بينها فيما العالقات

ا بقيت الدبلوماسية فإن ، ا علما  العالقات إدارة في عليها الرتكاز يمكن التي اآلليات ومن ، وفنا

 الدولية

 كان حين في ، باليونانية"  يطوي"  ومعناها"  دبلوما"  الى الدبلوماسية كلمة أصل يعود

 دبلوما"  بأسم والمطوية المختومة المعدنية السفر قةوثي على يطلقون األمر بداية في الرومان

 الرسمية الوثائق بعد فيما لتشمل معناها في وتتطور تتسع دبلوما كلمة أخذت ثم ومن" 

 .والمعاهدات والتفاقيات

 تحمل كلمة الدبلوماسية عدة معان منها :

 من الممكن استخدامها كمرادف للمفاوضة . -

 الخارجية بما تعنيه من تنفيذ واعداد لها . من الممكن استخدامها كمرادف للسياسة -

 أو تستخدم بمعنى الجهاز الذي يدير الشؤون الخارجية للدول . -

أو مهاره وكياسه وحذاقه في تسيير  ةيمكن أن تدل على طبع أو موهبه أو لباق -

 المفاوضات والمحادثات الدولية .

لوماسية معناها اللياقة يمكن ان تعني عند البعض نظرة ايجابية عندما نقول : ان الدب -

والبراعة ، خاصة عندما تستخدم كصفة لشخص معين واعتباره بأنه يتحلى 

بدبلوماسية عالية . أو انها تعني عند البعض نظرة سلبية خاصة عندما نقول بأن 

الدبلوماسية معناها الدهاء والمكر والخداع والرياء وحتى الغموض ، عندما نقول إن 

سي أي انه يستخدم وسائل غامضة مليئة بالحيل والخداع هذا الشخص هو دبلوما

 ليصل الى أهدافه ويحقق طموحاته .

 -مصطلح الدبلوماسية : -ثانيا : 

الدبلوماسية مصطلح يوناني األصل انتقل الى الالتينية ومنها الى اللغات الوروبية وأصل 

وعندما انتقل الى  Diploma  معناه الوثيقة المطوية نسبة الى السم اليوناني القديم 

 اللغة الالتينية استعمل بمعنيين :



معنى الشهادة أو الوثيقة التي يتبادلها الملوك في عالقاتهم الدبلوماسية والتي تمنح  -

 حاملها امتيازا معينا ، منه حسن الستقبال والحترام .

وماسي ومنه يتعلق باستعمال الرومان لكلمة الدبلوماسية بما يفيد طباع المبعوث الدبل -

 أسباب النقد . األدب والمودة وتجنب

 envoyشاع استعمال مصطلح الدبلوماسية في بريطانيا وفرنسا ، واستخدمت كلمة مبعوث 

بمعنى الشخص الذي يبعث بمهمة ، واستخدمت كلمة ) سفير ( في اللغة السبانية اشتقاقا من 

 . لمخادعبمعنى ا Diplomacyالتعبير الكنسي 

، وضعت عدة مشاريع واتفاقيات دولية لتنظيم  1945وبعد قيام منظمة المم المتحدة عام 

 العالقات الدبلوماسية بين الدول ، منها :

 . 1961اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية لعام  -

 .1963اتفاقية فينا للعالقات القنصلية لعام  -

 .1969اتفاقية فينا للبعثات الخاصة لعام  -

 الى تشير بدأت إنها إذ ، الحديث معناها الدبلوماسية كلمة أخذت ، عشر الخامس القرن ومنذ

 العالقات ميدان في تؤثر وبدأت ، الدولية العالقات وتنظيم إدارة خاللها من يتم التي العملية

 دبلوماسية الى ، ومتجولة مستقلة وغير دائمة غير أي ، مؤقتة دبلوماسية فمن ، الدولية

 ثم ، الدستورية الملكية الدبلوماسية الى ، الشخصية المطلقة الملكية دبلوماسية ومن ، دائمة

 الى السرية الدبلوماسية من أخرى مراحل وفي ، الديمقراطية البرلمانية الدبلوماسية الى

 المتعددة الدبلوماسية الى الثنائية الدبلوماسية ومن ، المكشوفة أو العلنية الدبلوماسية

 ، السواء على واإلقليمية الدولية والمنظمات الدول من تمارس ، األشكال والمتنوعة األطراف

 التفاقيات إطار في ومقننة منظمة دبلوماسية الى مقننة وغير منتظمة غير دبلوماسية ومن

 .الثانية العالمية الحرب بعد المتحدة األمم هيئة اصدرتها التي

 أصبحت إنها إذ ، الدولية العالقات تطور مسار في األهمية بالغ دوراا  اليوم الدبلوماسية تؤدي

 وسيلة الحروب تعد فلم ، للدول الوطنية المصلحة وتحقيق لحماية المهمة الوسائل من

 جميع يفوق قد مهم دور للدبلوماسية أصبح بل ، وأهدافها مصالحها لتحقيق الدول تستخدمها

 مؤسسات بناء الى الدول من العديد اتجهت فقد المنطلق هذا ومن.  األخرى اإلكراه وسائل

 .الدولية الوطنية المصالح حماية في تسهم ، التطور من كبير بجانب تتميز دبلوماسية

 وسائل في الحاصل التطور عن فضالا  ، الدولة وظائف وتطور الدولية العالقات تطور إن

 الدبلوماسي العمل ميدان وجعل ، تقريباا  الحياة أوجه كل تدويل الى دفع واألنتقال األتصال

 وبالتالي ، والفنية والتكنولوجية القتصادية الجوانب بذلك ليشمل تطوراا  أكثر مديات الى يتسع

 إنها إذ ، الدولية العالقات وتوجيه إدارة في الوسائل أحدى المعاصرة الدبلوماسية أصبحت

 في تجرى أصبحت إنها بل ، الجانب متجانس وأيديولوجي سياسي وسط في تجرى ل أصبحت

 الدولية التنظيمات مجال في ومتعدد ، والقتصادية السياسية األنظمة ومتنوع متعدد وسط

 .األستقطاب من المزيد نحو الدولية بالعالقات دفع مما واإلقليمية



 تنفيذ على والعمل السعي في المتمثل المزدوج بطابعها تتميز المعاصرة الدبلوماسية أصبحت

 .الوطنية المصلحة وتحقيق الدولة أهداف

 الدبلوماسية تعريف -: اا لثثا

 على انعكس مما مختلفة بمعان   استعملت إنها إذ ، الدبلوماسية تعاريف وتنوعت تعددت

  مختلفة ولمدارس منها مختصرة نماذج نتناول سوف لذلك ؛ محدد تعريف في حصرها صعوبة

 هارولد)  البريطاني والدبلوماسي الكاتب تبناه الذي أكسفورد قاموس تعريف يشير -1

 واألسلوب ، المفاوضات طريق عن الدولية العالقات ورعاية إدارة علم"  أنها على(  نيكلسون

 . "  العالقات هذه وتسوية إلدارة والمبعوثون السفراء يستخدمه الذي

 واألعراف القواعد مجموعة"  أنها على الدبلوماسية تعرف ، السياسة علم موسوعة -2

 المحيط أطراف بين القائمة العالقات وإدارة تنظيم بهدف الزمن بمرور ترسخت التي والمبادئ

 . "  الدولي

 الحكومة يمثل من هي الدبلوماسية"  Pradier Fodere فوديرييه برادييه تعريف -3

 الشؤون إدارة فكرة تثير فهي ثم ومن األجنبية الدول وفي الحكومات لدى البالد ومصالح

 للشعوب الوطنية المصالح ورعاية الخارجية والعالقات السياسية المفاوضات ومتابعة الدولية

 القانون تطبيق وسيلة أنها أي ، والحرب السلم حالتي في المتبادلة عالقاتها في والحكومات

 . " الدولي

 ورعاية الحكومة تمثيل فن بأنها الدبلوماسية"  Raoul Genet جينه راؤول تعريف -4

 ومصالحها الدولة حقوق احترام على السهر هذا ويتضمن أجنبي، بلد لدى الدول مصالح

 . " الدبلوماسية بالمفاوضات والقيام ، المرسلة للتعليمات طبقاا  الخارجية العالقات وإدارة

 واألعراف القواعد مجموعة"  بأنها الدبلوماسية عرف ، العادة فوق سموحي الدكتور -5

 القانون أشخاص بين العالقات بتنظيم تهتم التي والشكليات والمراسم والجراءات الدولية

 وواجباتهم حقوقهم مدى بيان مع الدبلوماسيين والممثلين والمنظمات الدول أي الدولي

 أحكام لتطبيق أتباعها على يترتب التي واألصول ، الرسمية مهامهم ممارستهم وشروط

 المفاوضات إجراء فن وهي المتباينة الدول مصالح بين والتوفيق ، ومبادئه الدولي القانون

 . " والمعاهدات التفاقيات وعقد الدولية والجتماعات المؤتمرات في السياسية

 الدولة مصالح تقديم فن"  أنها على الدبلوماسية يعرف ، نعمة هاشم كاظم الدكتور -6

 تنفيذ في تستخدم أداة هي بل ، الخارجية السياسة تصنع ل وهي ، اآلخرين مصالح على

 . " الخارجية السياسة

 إدارة في والكياسة الذكاء إستعمال"  هي الدبلوماسية Satow ساتو آرنست تعريف -7

 . " المستقلة الدول حكومات بين الرسمية العالقات



 والفن المعرفة مجموعة"  هي الدبلوماسية Anto Koletz كوليز أنتو تعريف -8

 . " صائب بشكل للدول الخارجية العالقات تسيير أجل من الالزمين

 أو للدول المتبادلة والمصالح العالقات علم بأنها الدبلوماسية يعرف من الفقهاء ومن -9

 .  المفاوضات وفن علم أو الشعوب مصالح بين التوثيق فن

 العالقات علم"  بأنها عرفها Charles De Martins   مارتينس دي شارل أما -10

 علم ، أدق وبعبارة ، الشعوب مصالح بين التوفيق فن هي أو ، الدول بين المتبادلة والمصالح

 . " المفاوضة فن أو

 في أهدافها تحقيق الدولة به تحاول الذي والعلم الفن"  أنها على الدبلوماسية تعرف -11

 الدبلوماسية إن"  القول يمكن التعريف وبهذا"  المسلح الصراع وتفادي الخارجية السياسة

 الدبلوماسية"  فإن أيضاا  المعنى وبهذا"  تنتهي حيث وتبدأ ، الحرب تبدأ حين تنتهي

 إلنماء أخرى دول مع العالقات إدارة فن وهي السياسة لهذه مكملة جوانب هما والستراتيجية

 . " الوطنية المصلحة

 التي والتطورات التغيرات أدت بل ، الدولي المجتمع يمثل الذي الوحيد الشخص الدولة تعد لم

 ، الكثير الشيء والفاعلية القدرة من لهم آخرين أشخاص ظهور الى الدولي النظام شهدها

 أصابه قد ، بالممارسة أو النظرية الناحية من سواء الدبلوماسية مفهوم فإن ، ذلك على وبناءا 

 بين فيما القاتالع إدارة على فقط مقتصرة الدبلوماسية تعد لم إذ ، لذلك تبعاا  والتغير التطور

 التطورات تلك طبيعة مع تتماشى للدبلوماسية تعريفين نحدد أن يمكننا وعليه ، الدول

 : وهما والتغيرات

 يتماشى بما للدولة الخارجية الشؤون وتسيير تنظيم أداة"  هي الدبلوماسية:  األول التعريف

 التقليدي المفهوم مع يتماشى أنه التعريف هذا على والمالحظ"  الوطنية مصالحها مع

 . بالدولة الدبلوماسية بأرتباط والخاص للدبلوماسية

 ، الدولية والحياة الدولي للواقع الحالي المفهوم مع التعريف هذا يتماشى:  الثاني التعريف

 ألشخاص الدولية العالقات وتنظيم تسيير وأسلوب أداة"  هي الدبلوماسية أن على يؤكد فهو

 " . البعض بعضهم لدى الدولي المجتمع

 العالم وأصبح،  الدولة تمركز نهاية الى، الباردة الحرب نهاية أعقبت التي الفترة شهدت حيث

 واسعة فضاءات وإيجاد"  الكونية القرية"  نحو للتحول سريعة وبمسارات كبيرة بخطى يسير

 التواصل بعولمة يسمح بشكل،  الحياة مجالت مختلف في الجديدة التكنولوجيا وظهور للتبادل

 .الوطنية والمصلحة األهداف تحقيق بغية األخرى الشعوب مع التفاعل خالل من األفكار وتبادل

 الدبلوماسية والسياسة الخارجية  -رابعا : 

عالقة الدبلوماسية بالسياسة الخارجية ، عالقة وطيدة عل اعتبار أن الدبلوماسية هي العملية 

السياسية التي تتحقق بها عالقات الدولة ومصالحها ، فبقدر ما تكون الدبلوماسية أداة تنفيذ 

 عداد لها في ذات الوقت .للسياسة الخارجية بقدر ما تكون أداة تحضير وا



من الممكن تعريف السياسة الخارجية لدولة ما ، على انها النهج أو الخطة التي تتبناها الدولة 

 غيرها من أعضاء الجماعة الدولية . عالقاتها مع في

يتجه نحو الخارج ، بمعنى آخر  وعلى حد تعبير ) مارسيل مارل ( هي جزء من نشاط دولي

وراء الحدود، وذلك على عكس السياسة  ل القضايا التي تطرح مايتناو هي النشاط الذي

 الداخلية .

وعلى هذا األساس فأن الدولة تبحث بواسطة سياستها الخارجية على أن تتجاوب مع سلوك 

عليه كما هو عندما يكون في  عنى التأثير في محيطها للحفاظاألطراف الدولية األخرى ، بم

 ه عندما يظهر لها أنه يعمل في غير صالحها .صالحها وتعمل على تعديل

حيث تشكل السياسة الخارجية جزءا أساسيا من السياسة العامة للدولة ، وتعتبر مرآة 

الخارجية كل منهما  اسةهذا تصبح السياسة الداخلية والسيسياستها الداخلية وامتدادا لها ، وب

 . خريكمل اآل

وهناك عدة وسائل يمكن من خاللها تنفيذ السياسة الخارجية ، منها الوسائل السلمية 

لدول تلجأ الى هذه والوسائل العنيفة أو غير السلمية ، ومن أجل تحقيق مصالحه فأن ا

 الوسائل ، حيث تشكل الدبلوماسية الوسيلة األساسية سواء في السلم أم في الحرب .

 الدبلوماسية والعالقات الدولية -خامسا : 

يمكن تعريف العالقات الدولية على انها مجموعة من التصالت والتبادلت التي تتم بين 

أما الدبلوماسية تعرف بأنها عملية سياسية  أشخاص القانون الدولي وفي مختلف المجالت .

وهي بهذا  يخدم استراتيجية الدولة ، تقوم على تحقيق هذه العالقات وتطويرها ، بالشكل الذي

 س وفن ُيتقن وقانون ُيلزم .......در  المعنى توصف على انها علم يُ 

لقواعد العرفية في تطورت العالقات الدولية والتقاليد الدبلوماسية ، مما انعكس على تطور ا

نطاق القانون الداخلي وبرزت على مر الزمن في القواعد التي نعرفها اليوم باسم القانون 

وأصبح العرف الدبلوماسي جزءا ثابتا من التشريع الوضعي . يتطور مع تطور  الدولي ..

ريخ باسم التأ ما يعرف سيادة الدولة وممارستها على الصعيد الدولي . وأدى ذلك الى نشوء

 الدبلوماسي والقانون الدبلوماسي .

السؤال المطروح هنا ، هو هل أن الدبلوماسية تختلف عن القانون الدولي ، وماهي العالقة 

 بين الدبلوماسية والقانون الدولي والتاريخ الدبلوماسي ؟

ومهما ، يمكن القول بأنه مهما تفرعت مواضيع العالقات الدولية  على هذا السؤال لإلجابة

اتخذت من تسميات يبقى سقفها هو سقف القانون الدولي ، حيث يعتبر القانون الدولي هو 

 الكل والمواد األخرى هي الجزء أو الفروع .

وقد شكلت القواعد المكتوبة والقواعد العرفية والعادات الدبلوماسية جانبا مهما من القانون 

لوماسي وهو ذلك الجزء من الدبلوماسية . الدولي ،وأصبح هناك ما يعرف باسم القانون الدب



وبهذا المعنى فأن الدبلوماسية ل يمكن لها العمل وتحقيق أهدافها بمعزل عن القانون 

 الدبلوماسي .

أما فيما يخص التأريخ الدبلوماسي فهو يهتم بوصف تطور العالقات بين الدول ويرتكز على 

ماسية في ماضيها ، وتتبع المراحل تسلسل المفاوضات وعرض الحوادث ، ويتناول الدبلو

التاريخية التي مرت بها وبيان ما حققه الدبلوماسيون في كل من هذه المراحل في مجال 

العالقات البشرية ومصائر الشعوب ، وعن طريق هذا التاريخ يمكن معرفة مجريات السياسة 

عد تلك الحروب من الدولية في الماضي واتجاهاتها ، ودوافع الحروب وكيف استطاعت الدول ب

 المعاهدات والتفاقيات .قد عتنظيم المجتمع عن طريق المفاوضات و

 



 المحاضرة الثانية

 العوامل المؤثرة على الدبلوماسية

 

 التقدم التكنلوجي ) ثوره االتصاالت والمعلومات (  -أوال: 

على ماهيه  للتكنلوجيا اثار كبيره وبالغة االهمية على كيفية انجاز او تنفيذ الدبلوماسية وكذلك

تحدد ولية او حتى على الصعيد الحياتي .وفي مختلف المجاالت العمالدبلوماسية نفسها . 

 ه .التكنلوجيا كيف يحدث التواصل وبأي سرع

بدورها الى انواع من الممثلين الذين  أدت  الت الى العولمة والتياادت تكنلوجيا النقل واالتص

مؤسسات كان يدار من قبل الدولة او الدول , وأصبح هناك لوماسيين في ميدان اصبحوا دب

 متعددة االطراف وشركات عالمية ومنظمات المجتمع المدني .

والوظائف الدبلوماسية . حيث تطورت  للتكنلوجيا دور مهم في زيادة سرعة انجاز العمليات

كبيرا الى عصر االتصال التكنلوجيا من عصر كان فيه االتصال يتم بين حكومتين ويأخذ وقتا 

الى عصر يحمل فيه كل دبلوماسي ومن ثم السريع عن طريق الهاتف او الشبكة العنكبوتية . 

 وسيلة اتصال محمولة في اليد...

عمل الدبلوماسي لالتصال والتفاوض والذي يقوم به والنقل جعلت ال تكنلوجيا االتصاالت

نه يدار مباشرة بين المسؤولين .. وغالبا أل ذلك  الممثلون المفوضون من شأنه ان يكون عمليا 

 ما تدار تلك المفاوضات عبر الهاتف او التواصل عبر شبكة تلفزيونية مغلقة..

ان التطور وسرعة تكنلوجيا االتصاالت ادى الى زيادة اهمية الدبلوماسية الجماهرية فالمذياع 

والتلفاز والشبكة العنكبوتية والسفر السريع غير المكلف قد ادى بشكل تصاعدي الى زيادة 

متابعة التطورات في اي بلد  إمكانهمبناس واصبح ال التفاعل والترابط بين مختلف الشعوب..

 ومجريات االحداث في التو واللحظة عن طريق وسائل االعالم االلكترونية ..

ان تطور تكنلوجيا االتصال عن بعد زاد من انتشار المؤسسات االعالمية حيث استخدم صانعو 

لوجيا كيفية ومكان اتمام غيرت التكنو , CNN.BBCاالعالم المتعدد الجوانب امثال شبكات 

مرورا  العمل الدبلوماسي اليومي المعتاد , فالهيئة الدبلوماسية بدءا من وزير الخارجية

بالموظفين ووصوال الى افراد االمن على اتصال دائم وفوري من خالل البريد االلكتروني. 



لمقابالت عبر مكالمات اتتم والهواتف النقالة .. هذا من الممكن ان والرسائل القصيرة النصية. 

جماعية او عن طريق االتصال التلفزيوني مع وجود عدد من المشاركين من عدة اماكن مختلفة 

وكذلك تكلفة  او حتى من عدة قارات متباعدة . وهذا بطبيعة الحال من شأنه ان يوفر الوقت

 السفر.

تكنلوجيا المعلومات الى تغير دور واهمية امن المعلومات  في مجال والتطور تغيرالادى 

روابط  –الحقيبة الدبلوماسية ب. خاصة ما يتعلق منهاالزمة للدبلوماسية والدبلوماسيين ال

. التلغراف والفاكسات ثم االتصاالت الهاتفية واالتصاالت الجوالة  منة والمشفرةاالتصاالت اآل

فزيونية شبكة االتصاالت من خالل الحاسوب , واالتصاالت المرئية عن طريق الشبكات التلو

 المغلقة , وتحميل الملفات وقواعد البيانات على الشبكة العنكبوتية.

هذا من شأنه ان يستدعي الحاجة الى توفير احتياطات امنية ضد المتنصتين غير المرغوب 

لحكومية الخاصة هم... وذلك من خالل االعتماد وبشكل كبير على االقمار الصناعية افي

بيرة من النصوص الكتابية , ويتم ذلك عبر تثبيت اطباق صغيرة قل كميات كباالتصاالت ألجل ن

ومعدات استقبال غالبا ما يتم تثبيتها فوق اسطح السفارات والقنصليات والبنايات الموجودة في 

الدول المبعوثة اليها الهيئة الدبلوماسية . وهذا يتطلب بدورة حماية برامج الكمبيوتر الالزمة 

حفاظا عليها من القرصنة او من الجهات  لتحتية لالتصاالت ,البنية ا عل فاعليةللحفاظ 

والذي يحدث من قبل الحكومات او الدول التي ترغب  المعارضة او التجسس والمراقبة 

 الحكومة االخرى في اخفاء االتصاالت عنها.

يتسنى  ل معضلة الطريقة التي ولوجي كان له من االثر الكبير في حان التطور التكن

بها ان يتغلبوا على صعوبة التواصل والتفاهم مع بعضهم البعض على الرغم من  للدبلوماسيين

اختالف اللغة. في البداية كان االتفاق على لغة دبلوماسية تفهمها الطبقة االرستقراطية ومن ثم 

اللغة الالتينية والفرنسية واالنكليزية , وتطورت اساليب الترجمة الى الترجمة الفورية من قبل 

سهلت التطورات التكنلوجية في ترجمة  بحيث مجموعة من المتخصصين المتدربين. هيئة او

 للتواصل . من اجل اللغات بين الدبلوماسيين

والتواصل بين الدبلوماسيين ثم لوماسية الشعبية او الجماهيرية. ادت التكنلوجيا الى ظهور الدب

عبر ثاني من القرن الحادي والعشرين . واخذت باالنتشار ظهور الدبلوماسية الرقمية في العقد ال

شبكات التواصل االجتماعي من خالل استخدام التكنلوجيا الرقمية ومنصات وسائل التواصل 

االجتماعي من قبل الدول للتواصل مع الجماهير في الخارج وبطريقه سهلة وغير مكلفة . يمكن 



ام االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي الحديثة من تعريف الدبلوماسية الرقمية على انها استخد

ن خالل استخدام تكنلوجيا المعلومات وشبكات القرن الحادي اسية ماجل تحقيق االهداف الدبلوم

 جمهورع يا االتصال الحديثة للتواصل موالعشرين. بمعنى هي عملية توظيف االنترنت وتكنلوج

, وهناك العديد من الدول التي أخذت  خارجي بهدف خلق بيئة تمكين للسياسية الخارجية لبلد ما

ودول االتحاد األوروبي والواليات المتحدة بالدبلوماسية الرقمية , منها بريطانيا وفرنسا 

 االمارات العربية المتحدة . األمريكية , ودول في الشرق األوسط منها

  



 العوامل االقتصادية ) التجارة الدولية ( -ثانيا : 

منذ بداية الحضارة االنسانية كانت التجارة الخارجية تمثل بمثابة الجسر لتخطي الخالفات , 

قين من حيث القضاء على ين ومتطابارية والمهام الدبلوماسية متشابهوكانت البعثات التج

فس البضائع تعتبر سفراء التباعد , ومثلما يتم ارسال واستقبال البضائع من الخارج فأن ن

 يمثلون المرسل والمستقبل .

تتكون من تبادل السلع غير المتشابهة  اكانت التجارة في العصور القديمة والوسطى غالبا م 

في حين إنها اليوم يمكن ان تكون في تجارة البضائع المتشابهة , والمثال على ذلك , كال من 

 عض السيارات , اليابان والمانيا تشحن الى بعضهما الب

تم وعلى هذا االساس فالتجارة التي تعني تبادل بضائع مختلفة غير معتاد عليها والتي 

 تصنيعها خارج البالد تجعل المستهلكين من كال البلدين أكثر اعتيادا وقبوال لالختالفات بينهما .

ذلك التفاوض بشأن اتفاق اقتصادي مع السلطات  ث تجارة بشكل ناجح يتطلبدتح ولكي

 . ت السياسية والعسكريةتي تختلف في طبيعتها عن االتفاقياالحاكمة الخارجية وال

 في الوقت الراهن اصبحت دبلوماسية التجارة الخارجية منظمة أكثر مما كانت عليه في

حيث اتفقت دول العالم ومنذ منتصف القرن  رغم من انها اصبحت اكثر تعقيدا .الماضي على ال

العشرين على فكرة مؤداها ضرورة وجود نظام عالمي للتجارة يتكون من الهيكل العام 

 للقوانين والممارسات المتفق عليها , والتشجيع على ضرورة مراقبة هكذا قوانين .

تم التوقيع و قوانين اكثر توسعا وتعقيدا .ه الوالعشرين اصبحت هذ مع بداية القرن الحاديو

,  1947على العديد من االتفاقيات الرئيسة للتجارة العالمية ومنها اتفاقية الجات في العام 

 , تنظيم اتفاقية الجات . 1995وتتولى منظمة التجارة العالمية منذ انشاؤها عام 

 بإجراءشؤون المختصة بالتجارة عليهم أن يقوموا إن الدبلوماسيين الذين يعملون في ال

دور الخاص بالتمثيل مفاوضات خاصة باالتفاقيات وكذلك عليهم أن يكونوا بارعين في ال

تتكون إدارة الدبلوماسية التجارية بشكل أساسي من المراقبة المستمرة و الدبلوماسي .

رية وقوانين التجارة , وهذا للشركاء في التجارة بخصوص مدى التزامهم باالتفاقيات التجا

يتطلب من الدبلوماسيين أن يقوموا بالتمثيل ألجل حماية مصالحهم الوطنية في حال حدوث 

 الخالفات ومحاولة وضع الحلول لها .



أدى الى تزايد االهتمامات بشأن إن الحاجة الكبيرة للدبلوماسية فيما يتعلق بالشؤون المالية 

القديم , وأصبح العمل على  الوصول الى أسعار صرف مستقرة وتعديل سعر الصرف

رار المالي من خالل الدبلوماسية بين الدول أكثر تعقيدا من ذي قبل , إذ ان حجم تداول االستق

التأثير على  على العمالت العالمي قد تزايد بسرعة كبيرة حتى ان قدرة أكبر البنوك المركزية

 . 1995 – 1977دالت صرف وتداول العملة قد تقلصت بين عامي مع

ون المختصون يفرض التداول العالمي لصرف العملة االجنبية ضغوطا على الدبلوماسي

بالشؤون المالية كي يصلوا الى تفاهمات واتفاقيات بشأن األهداف المشتركة المتعلقة 

إن أحد المظاهر التي تميز بها االقتصاد العالمي وار المالي ومعدالت صرف العمالت .باالستقر

أي أن عدم  السوق المالي , هو حجم ودرجة تماسك العصور الماضية الحالي عن ذاك في

تقرار في سوق المال العالمي يشكل عائق كبير ونوع من التهديد ألسباب الرزق والصحة االس

 وحياة الناس مثله مثل الحروب والكوارث الطبيعية .

ومن هنا , فان من أهم المهام والتي تمثل نوعا من التحدي أمام الدبلوماسيين لدى الدول 

وق منظمة ومنع تذبذبات السوق ء هو العمل على تحقيق سواالصغيرة والكبيرة على الس

 وذلك من خالل التعاون والتواصل . قصى درجة ممكنة المالية ال

 موال إن التطور في مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصال سهلت على المشكالت المتعلقة باأل

 يتم ذلك المالي العالمي , وفي بعض االحيانربطها من أن تنتقل عبر النظام  في أضعف حلقات

 من ذلك . بشكل أسرع من رد فعل المسؤولين واللذين يعملون على تجنب الضرر الناشئ

وربما أهم دبلوماسية دولية بشأن ضمان أسواق مالية مستقرة هي الدبلوماسية التي تجرى 

 في مجال البنوك والصرافة .

المصرفي العالمي أال وهو الحاجة الى محاربة ثمة شأن آخر للدبلوماسية يؤثر على القطاع 

اء مصدر األموال عامالت والصفقات المالية ألجل اخفغسيل األموال , وهو يعني استخدام الم

ة ومنذ ائعنافع , وتعتبر عملية غسيل االموال الممارسة الش شيءواخفاء غرض تحويلها الى 

أصبح لغسيل االموال  ت القرن العشرينزمن بعيد للمنظمات االجرامية العالمية , ومنذ تسعينا

 أهمية إذ انه يعد الممول االساسي لإلرهاب , كما انه يدار بطريقة سهلة فنيا .

إن التطور التكنولوجي مهد الطريق أمام النقل االلكتروني لرؤوس االموال عبر الحدود ,  

سية االساسية ضد غسيل االموال هو برنامج تنسيقي للعمل بين وتعد االستراتيجية الدبلوما



الحكومات بعضها البعض , ومنذ ثمانينات القرن العشرين عقدت العديد من االتفاقيات 

 والمعاهدات الدولية في إطار محاربة الجماعات االجرامية ومكافحة غسيل األموال .

 

 

 



 والفواعل غير الحكوميين الشركات الخاصة -ثالثا : 

تختلف الشركات عن بعضها البعض في الحجم ودرجة النشاط الدولي عبر الحدود , هناك عدة 

طرق يمكن من خاللها للشركة ان تصبح ذات نشاط مع عدة دول او متخطية للحدود القومية او 

عالمية , اذ يمكن للشركة ان يكون لها مراكز رئيسية ومصانع وهيئة تسويقية واصحاب اسهم 

 عبر العالم . حدة , ومع ذلك فأنها تقوم بتصدير البضائع وتقديم الخدماتداخل دولة وا

يمكن للشركة ان يكون لها اكثر من مقر عبر دول العالم . ويكون لها مشروعات ضخمة في 

ثالث او اربع قارات حين تقوم بالبيع والشراء في سوق االوراق المالية.. وتبيع في معظم 

ة دورا اسواق العالم , تلعب العالقة بين الشركة والحكومة والدبلوماسية التي تيسر تلك العالق

خاصا في قدرة الشركات على تنفيذ اعمال على المستوى العالمي ومقابل ذلك تتوقع الشركات 

ان يقدم اليها خدمات من قبل الحكومات عن الضريبة , مثل السماح بالتصدير والحماية ضد 

 .ضافة الى الدبلوماسية بين الدولة والشركة المنافسة المحلية باإل

.  ع المدنيمع مؤسسات الدولة ومتطلبات المجتمة الى ان تندمج دبشالشركات العالمية  تحتاج

تحسين العالقة مع قطاع كبير من الجهات ويلعب دبلوماسي الشركة العالمية دورا مهما في 

التكنولوجي وباألخص التغير في تكنولوجيا المعلومات  التغير  الدبلوماسية . لقد جعل

شيئا متشابها وان هذه العملية تأخذ بالتطور واالتصاالت من سلوك وحوكمة الدول والشركات 

نجاح في تحقيق االهداف مدى ووتحدد الكيفية التي تدار بها الدبلوماسية بشكل جيد من اي منهما 

. يجب على الشركات والحكومات ان يستجيبوا الى الجماهير الخاصة .. حيث سهلت 

التكنولوجيا عملية نشر المعرفة بشكل اسرع وعبر قنوات متعددة ومختلفة.. وعلى هذا االساس 

هنا فأن الجمهور العالمي يتوقع ويطالب بمعلومات اكثر فأكثر من الحكومات والشركات ومن 

فأن العالقات العامة والدبلوماسية الجماهيرية والدعاية صممت بشكل كبير وتنشر من قبل 

الحكومات والشركات بأساليب متشابهة حيث ادى التقارب في محتوى واساليب توفير 

 المعلومات الى اعادة تشكيل سمات جموع الجماهير المستقبلية للمعرفة.

يا ووسائل التواصل تشابكت معها اهداف الحكومات بعد الحرب الباردة وظهور التكنولوج

الدولة دبلوماسية الدولة والشركات متشابها , فأن والشركات . حيث اصبح سلوك كل من 

ستثمار ضرورية وواعدة من اجل خلق واستبقاء وظائف. فضال عن جذب اال القومية اصبحت

الداخلي الى قطاعاتهم . فأنه يتوجب على الحكومات ان تتواصل مع الشركات بشكل مباشر , 

حيث اصبحت الحكومات تدرك وبشكل كبير ان السياسة االقتصادية المحلية وكذلك السياسات 



العامة اصبحت سياسة اقتصادية عالمية.. لذلك , فأن صناعة السياسة تتطلب تعاون واشتراك 

ثلين , ليس فقط الحكومات فالتمثيل الدبلوماسي للشركات امام الحكومات ال تختلف عن عدة مم

تمثل الحكومات امام بعضها البعض فالشركات الكبرى المتخطية للحدود القومية تميل الى 

تأسيس مكاتب ضخمة تختص بالعالقات الحكومية في واحدة او اكثر من المقار الرئيسة للشركة 

. وفي تقليد مشابه لما تقوم مشابه لعمل وزارة الخارجية في الحكومة القومية. والتي تعمل بشكل

يدة به الحكومات , فأن الشركات تمتلك مكاتب تمثيل دبلوماسي  دائمه في العواصم والمدن البع

 حيث تؤدي االعمال الدبلوماسية المعتادة داخل الحكومة. 

خول له المسؤولية في التواصل مع ممثلي الشركة وكذلك في التصرف بالنيابة عن ويختلف من ت

كما ان التواصل والتوسط الحكومة طبقا التساع وعمق العالقة بين الحكومة والشركة 

من عدة اوجه . ولدى الحكومات  متناسق الدبلوماسي بين الحكومة والشركة يعتبر دائما غير

ألداء مهام التواصل والمهام الدبلوماسية مع الشركات العالمية مكاتب وهيئات عاملة مخصصة 

كات الكبرى .. وغالبا ما تتخذ لها مواقع في وزارة الخارجية او المالية عندما تخطط الشر

مع الحكومة من االرجح ان تكون من  تكون المفاوضاتالستثمارات ضخمة في دولة ما ف

 يات المعتادة . الضرور

هناك شكل اخر من اشكال العالقة بين الدولة والشركة هو التوسط الدبلوماسي المحدد والذي له 

بين الشركة فالدبلوماسية  اهمية خاصة بين الشركة والحكومة المستضيفة او الشركات .

وبالشكل التقليدي كانت تعتبر صفقة او اتفاقا سياسيا محليا او هو سياسة  المضيفة والحكومة

ضخمة من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في العالم . اما اذا كانت الشركة ضخمة 

بلوماسية االقتصادية بين تأخذ بشكل الدوعالمية فأن العالقة مع الدولة المضيفة والمفاوضات 

مع الدولة والنفوذ وحتى في بعض حاالت التفاوض حكومتين .. اذ انها تتمتع بدرجة من القوة 

 المضيفة تهدد بالخروج او االنسحاب من هذه الدولة . 

ومن اجل تحقيق النجاح في الدبلوماسية مع الشركات الضخمة .. فأنه يتحتم على حكومات 

او التهديد وتركز على القانون الى الدول ان تعدل من دورها واهدافها من دولة تتدخل بالقوة 

دولة محفزة تعمل على تسهيل االتفاقيات الخاصة باألعمال التي تفيد القطاع العام والخاص على 

السياسة وتقنيات  خداماسية الحافزة والتي تعمل على استالسواء , اي بمعنى اتباع الدبلوم

بطريقة تعمل على جلب الفائدة الى المواطنين ي عالقاتها مع الشركات التفاوض الدبلوماسي ف



وبذلك فأن الحجم النسبي والى حد كبير يؤثر في نتائج المفاوضات في العالقات الدبلوماسية بين 

 الشركة والدولة .

تسهم الشركات الخاصة الكبرى عبر الحدود القومية في االقتصاد العالمي.. وعلى الرغم من 

حكومات الدول القومية , اال انها تشارك في في الهيكل البنائي والوظيفة عن تختلف انها 

الدبلوماسية مع الحكومات ومع بعضها البعض.. اذ ان التحدي الذي يواجه ادارة الشركات 

وكذلك المهارات المطلوبة كي يستطيعوا , العالمية هو العمل على تطوير الهياكل الدبلوماسية 

سهم وان يتواصلوا وان يتفاوضوا بشكل فاعل مع نظرائهم في الحكومات ان يمثلوا انف

    والمنظمات العالمية ومنظمات المجتمع المدني.



 غير الحكوميينالفواعل  – 4

 الحادي القرن من الحالي والعقد الماضي، القرن من األخير الربع خبرة شهد

 الحاجة معها برزت الدولية، والعالقات السياسات في هيكلية تغيرات والعشرين،

 الفاعل هي الدول بكون السابق في تعترف كانت التي التحليلية النظرة اتساع إلى

 الحاكمة هي والصراع، القوة مثل مفاهيم، وأن الدولية، العالقات في الوحيد

 الدول غير من جدد فاعلين دور لبروز نظرا وذلك الدول، بين العالقات لجوهر

 الدولية األوضاع هذه اقتضت فقد .المتبادل الدولي لالعتماد قوي تأثير تحت

 فاعلون فيها يلعب التي التفاعالت، من نظاما باعتباره للعالم النظر المتطورة

 وإعالمية واقتصادية سياسية موضوعات في مهما دورا الدول غير من آخرون

. والسيادة الحدود وتتخطي الرسمية، الحكومية التفاعالت مستوى تتجاوز جديدة،

 مثل Non State Actorsالدول غير من الفاعلين بعض دور برز اإلطار، هذا في

 والتنظيمات الجماعات وبعض الحكومية، وغير الحكومية الدولية المنظمات

 مدى أن إل   .الدولية والمافيا المنظمة الجريمة جماعات إلى إضافة   المسلحة،

 في متجسدا   أعمق، مستوى إلى وصل تأثير وانتشار دول الغير الفواعل التشظي

 مع وذلك ، الشاملة بأبعاده الدولي الستراتيجي المشهد في فاعال   الفرد صعود

 أهداف برنامج ضمن وتوظيفها المادية والغير المادية اإلمكانيات من جملة توفر

 بهدف ودولية، إقليمية و محلية وسائل استخدام عبر والتأثير الفرد بذلك خاص

 أو حالة ضيحتو المثال؛ سبيل على، الدولي المشهد في فاعلة وحدات سلوك تعديل

 إمبراطورية بناء مردوخ روبرت استطاع ”دوليا   فاعال  “ مردوخ روبرت:  أنموذج

 في أعطاه مما الدول، من كثير ميزانيات وأرباحها ميزانياتها تجاوزت عمالقة

 نيوز“ اتمؤسس انتشرت حيث الدولية، السياسة في ونفوذا تأثيرا المقابل

 في ليس وإعالمية، إخبارية مؤسسة 800 إلى وصلت التي ”كوربوريشن

 آخر، بلدا 52و وإيطاليا أستراليا وفي بل وحدهما، المتحدة والوليات بريطانيا

 العالم . حول قارات أربع إلى لتمتد



ومنذ النصف األول من القرن العشرين حدث تغير في كيفية ادارة الدبلوماسية 

يا أمام ومكان ادارتها وكذلك ممن يعمل بالدبلوماسية , حيث فرض هذا األمر تحد

العلماء المعتادين على دراسة الجهات الدبلوماسية الفاعلة ووظائفها والثقافة 

الدبلوماسية من منظور الممارسات التقليدية التي كانت متبعة في القرن التاسع عشر 

األمم المتحدة ك, فالجهات الفاعلة التي ظهرت مثل المؤسسات متعددة األطراف 

مثل أطباء بال  ت العالمية ومنظمات المجتمع الدوليوصندوق النقد الدولي والشركا

حدود والقنوات التي كانت تجري الدبلوماسية من خاللها مثل منظمة التجارة 

كل العالمية والمنتدى االقتصادي العالمي ومؤتمرات األمم المتحدة بشأن المرأة , 

تمثل في اللقاءات ذلك يعتبر أكثر تنوعا من العالم الدبلوماسي الكالسيكي الذي كان ي

 بين سفراء الدول وكذلك في المؤتمرات متعددة األطراف بين الحين والحين .

وعلى الرغم من أن السيادة بقيت على أهميتها في العقود األخيرة إال أنها لم تعد 

تعني المساواة الوظيفية بالنسبة للدول كجهات دبلوماسية فاعلة بنفس الطريقة التي 

رنين الثامن عشر والتاسع عشر , فقد كانت هناك زيادة هائلة في كانت عليها في الق

عدد الدول ذات السيادة في النظام الدولي منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ناجمة عن 

 عمليات التحرر من االستعمار وكذلك االنهيار الداخلي للدول متعددة العرقيات .

ه الدول الناشئة أو الصغيرة مقارنة وعلى الرغم من التباين الوظيفي بين قدرات هذ

 العالية خاصة في مجال التمثيل الدبلوماسي , إال اإلمكاناتمع الدول الكبيرة وذات 

إن تأثير هذا الفارق في المساواة مع الدول ذات السيادة قد خف مفعوله وذلك مع 

الدبلوماسي  ظهور دور المنظمات متعددة االطراف باعتبارها كيانات تمارس العمل

الدول الصغيرة والفقيرة تخصص الموارد المتاحة للعمل ويالحظ ان حكومات 

الدبلوماسي للتمثيل والتواصل مع المنظمات متعددة االطراف الرئيسة التي تقيم 

عالقات معها مثل األمم المتحدة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة 

 ة اإلقليمية .التجارة العالمية والمؤسسات المالي



فضال عن األثر البارز الذي أخذ يؤثر على مجرى العالقات الدولية والدبلوماسية 

من قبل الكثير من الفاعلون غير الحكوميين مثل منظمات المجتمع المدني وجماعات 

الضغط والشركات الخاصة والشركات العالمية متخطية الحدود والمنظمات 

والتي أخذت  لدولية واإلقليمية وغيرها من المنظمات ا وشركات األسلحةاإلرهابية 

تضطلع بدور كبير في التأثير على صناعة القرار وعلى قدرة الدولة في مجال 

 سياستها الخارجية وعالقاتها الدبلوماسية .



 محاضرة أنماط الدبلوماسية وسماتها

 

 الدبلوماسية التقليدية  -أوال : 

وغير الدائمة ,  ير المستقرة غشهد عصر النهضة بذور االنتقال من الدبلوماسية القديمة , 

الى دبلوماسية دائمة ومستقرة . اذ انه قبل هذا التاريخ أي في عصر القرون الوسطى وخاصة 

ت تشهد عملية تفككها , فقد أواخره اتسمت الدبلوماسية بطابع العالقات االقطاعية التي بدأ

 كان ميدان السياسة الخارجية يعود الى الملك وأعوانه ويرتبط يشخصه .

وبالتالي فقد كان ميدان الحرب والدبلوماسية في هذه الفترة يعود الى مسؤولية وكفاءة 

األساقفة واألمراء وكبار المملكة الذين يرأسون البعثات الدبلوماسية , فقد كان ينظر الى 

 ألسقف أو عضو طبقة النبالء العالية على انه هو وحده الجدير بتمثيل الملوك في سفارة .ا

مع تطور األوضاع واألحداث والولوج في عصر النهضة بدأت وتائر التغيير تتسارع منذ 

القرن الخامس عشر نحو العمل بقواعد جديدة , فبدأت العالقات والممارسة الدبلوماسية 

ت الذي بدأ العمل فيه يجري لالنتقال نحو اعتماد مبدأ التمثيل تتأصل خاصة في الوق

 والشرقية . ربيةغالدائم في أوروبا ال الدبلوماسي

, التي أنهت حرب  1648غير أن هذا التطور لم تتوضح معالمه اال بعد معاهدة ويستفاليا لعام 

 الثالثين عاما وكرست مبدأ توازن القوى ألول مرة .

ال سيما في ظل سيادة , ة في هذه المرحلة ألن تصبح مهنة احترافية واتجهت الدبلوماسي

وسيطرة الدولة بدل سيادة وارادة الحاكم , وبالتالي اصبح الممثل الدبلوماسي يمثل دولته 

 وليس سيده .

كما اصبح اعضاء البعثة الدبلوماسية يشكلون جزءا من جسم موظفي الدولة أي هم موظفون 

من االستقاللية ونوع من الحصانات والمزايا الدبلوماسية خاصة  ممتهنون , يتمتعون بنوع

أي صار ينظر الى السفير على أنه موظف ذو شخصية  ,في اواخر القرن التاسع عشر

 واختصاص يساهم بشكل اساسي في اعداد وتنفيذ سياسة بلده الخارجية .



القول بأن الدبلوماسية في ظل هذه المرحلة تميزت بأنها دبلوماسية ثنائية وذات طابع يمكن 

 ...حتى الحرب العالمية األولى واستمرتسري , أي دبلوماسية سرية 

 الدبلوماسية المعاصرة  -ثانيا : 

لتقليدية بعد الحرب العالمية االولى بدأت الدعوات تتعالى من أجل االقالع عن الدبلوماسية ا

والتي تميزت بأنها دبلوماسية شخصية وسرية الى اتباع دبلوماسية أكثر تطورا وتتميز 

 بكونها علنية ومفتوحة وتعتمد على بعض األسس والقواعد الجديدة في التعامل الدبلوماسي .

 خصائص أو سمات الدبلوماسية المعاصرة .

بدأت مع الحرب العالمية االولى  انفتاح عهد الدبلوماسية المكشوفة أو العلنية التي -

والتي دشنت مرحلة جديدة سمح للرأي العام أن يتدخل ويؤثر في مجريات السياسة 

 الدولية واحداثها .

 لم تعد الدبلوماسية المعاصرة تجري في وسط سياسي وايديولوجي متجانس الجانب -

متنوع ويقتصر على القارة األوروبية , بل أصبحت تجري في وسط دولي متعدد و

 األنظمة السياسية واالقتصادية ومتعدد التنظيمات الدولية واالقليمية .

الى تطور وسائل  باإلضافةان تطور العالقات الدولية , وتطور وظائف الدولة ,  -

االتصال واالنتقال دفع الى تدويل كل اوجه الحياة تقريبا , وجعل ميدان العمل 

 كنولوجي .الدبلوماسي يتسع للميدان االقتصادي والت

ان تطور وظائف الدولة واتساع تدخلها في شتى المجاالت , ادى الى تطور وظيفة  -

العمل الدبلوماسي بحيث اصبح الدبلوماسي موظفا بكل معنى الكلمة , يخضع لمبادئ 

وقواعد الوظيفة العامة ويتمتع بمزايا السلك الخارجي , وهو رجل اختصاص وكفاءة 

 لتدريب والتأهيل والخبرة .يكتسبها عن طريق االعداد وا

مؤقتة الى جانب  بعثات خاصة هذا التطور في العمل الدبلوماسي دفع الى نشوء وقيام  -

البعثات الدبلوماسية الدائمة , كما دفع الى نشوء وقيام بعثات متعددة لدى المنظمات 

ودور تؤثر على عمل  قتةالدولية واالقليمية , حيث بدأت هذه البعثات الخاصة والمؤ

 السفارات بمفهومها التقليدي .

ان الدبلوماسية علم , ولهذا العلم قواعده األصولية , ولما كانت الدبلوماسية علم ,  -

فأن الدولة تضع المناهج لتدريس هذا العلم في الكليات وخصوصا كليات العلوم 

وضعا السياسية والمعاهد الخاصة به وتدرسه في مجال الدراسات العليا , وتجعله م



للباحثين وللمؤلفين في علوم القانون والسياسة , كما تقيم وزارات الخارجية في 

 الدول المختلفة المعاهد الخاصة بالدبلوماسية لتدريس موظفيها قواعد الدبلوماسية .

 الدبلوماسية السياسية  -ثالثا :

ومن اجل  في العصر الحديث . ان الدبلوماسية السياسية نمط جديد من الدبلوماسية جاء

 ارسات الدبلوماسية .مفهم الدبلوماسية السياسية يمكن ان نقارن بين نوعين من الم

 الدبلوماسي المحترف ( نموذج دبلوماسية رجل الدبلوماسية ) -1

 نموذج دبلوماسية رجل السياسة ) أو رجل الدولة ( -2

لمهام الدبلوماسية ان نموذج دبلوماسية رجل الدبلوماسية يضمن قيام الدبلوماسي المحترف با

كمنفذ لسياسة بالده الخارجية وفقا للتعليمات التي يستلمها من مركز السلطة . أي بمعنى أن 

 مهامه تقتصر على تنفيذ السياسة دون أن يكون ألعماله صلة مباشرة بالتخطيط لها .

وذج رجل م) أو رجل الدولة ( فأنه يختلف عن ن ذج دبلوماسية رجل السياسة وأما نم

بلوماسية من حيث انه الرجل المخطط والمنفذ للسياسة الخارجية في آن واحد , انه اذن الد

الذي يستلم التعليمات من مركز السلطة , انه الرجل الذي يجلس في مركز بالرجل  ليس

حكومة أو أن يكون مشتركا  للسياسة , كأن يكون رئيس دولة أو رئيس السلطة الذي خطط 

 خارجية .في التخطيط لها كوزير ال

أي بمعنى أنه متى ما دخل مخطط السياسة الخارجية في عملية تنفيذها ,أي بمعنى انه متى ما 

دخل ايضا ميدان الدبلوماسية عندها تسمى الدبلوماسية في هذه الحالة بالدبلوماسية السياسية 

. 

ذلك ان السياسيين الذين يجلسون في مركز السلطة كل في دولته يتقابلون مع بعضهم  ىومعن

أو  ؤتمر دولي أو في لقاء مع بعضهم البعض وجها لوجه , وحينما يجتمع الرؤساءفي م

ير رسمي فأن مثل هذا المؤتمر أو اللقاء يسمى عادة او غ القادة في مؤتمر في لقاء رسمي

 بمؤتمر أو لقاء القمة .

أن القادة أو الرؤساء يملكون حرية  ان أهم ما في هذا النوع من الدبلوماسية من سمات هي

أكبر من الدبلوماسيين االعتياديين في اتخاذ القرارات , كما أن الرأي العام العالمي والمحلي 

يعطيان أهمية أكبر للمفاوضات أو المباحثات التي تجري في ظل هذا المستوى , أذ كثيرا ما 



اسيين االعتياديين الذين ال يملكون تفتح  ابواب وتحل عقد كانت تشكل عقبة في طريق الدبلوم

 سوى التنفيذ الحرفي للتعليمات .

 الدبلوماسية االقتصادية  -رابعا : 

هي مجموعه متنوعة من الممارسات واالنشطة التي تستهدف تحقيق مصالح الدولة 

االقتصادية الخارجية وهي تختلف عن الدبلوماسية التجارية التي تدخل ضمن الدبلوماسية 

ادارة المساعدات االقتصادية  ال تشتمل الدبلوماسية التجارية ,دية , فعلى سبيل المثالاالقتصا

 سواء كمتبرع او كمتلقي , حيث ان ذلك يدخل ضمن الدبلوماسية االقتصادية .

الجديد ليضيف تحوالت رئيسية في النشاط السنوات االخيرة مصطلح االقتصاد حيث ظهر في 

ر الذي يتطلب مهارات متوسطة الى بيئة عالمية حديثة تقوم على االقتصادي من االنتاج الكبي

وتقوم الثقافة بدور مهم في هذا  , االحكام االبداعية والفكرية , فهو اقتصاد قائم على المعرفة

 خاصة في الجامعات . والى النظام التعليمي  ضافةباإلاالقتصاد , 

االمة الثقافية هي مفتاح االقتصاد  ويرى بعض الباحثين وخبراء صندوق النقد الدولي ان ثروة

الجديد . وهذه الثروة تشمل المعرفة والقدرة على انتاج االفكار انها االنفجار االبداعي 

 واالبتكار في كل مجاالت الفنون والعلوم .

ان المعرفة تؤدي الى زيادة المعرفة , وتشجع على انتاج االفكار وتوزيعها , واالقتصاد اصبح 

اخرى في المجتمع مثل البنى السياسية واالجتماعية وتنظيم المجتمع المدني يرتبط بجوانب 

تهالك واشكال التعبير الثقافي . وتشمل الدبلوماسية والنظام التعليمي والعقائد وانماط االس

ة ادارة العالقات مع المنظمات االقتصادية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد االقتصادي

 الدولي ولجان االمم المتحدة االقليمية.

 كما تشمل الدبلوماسية االقتصادية.

 نقل التكنولوجيا واالتفاقيات المتعلقة بها . -

 صورة الدولة في الخارج . -

 الترويج السياحي . -

 ان المشتركة والمجالس االقتصادية .اللج -



 الترويج لالستثمار . وعقد االتفاقيات المتعلقة بها . -

 فتح المجال للشركات واالجهزة الصناعية ألنشاء المصانع في الدول االجنبية . -

كما ان الدبلوماسية االقتصادية تعمل على حماية وجود الدولة في االقتصاد الجديد . وحماية 

فكرية وبراءات االختراع وتبادل االفكار الجديدة وحمايتها وربط االقتصاد بالثقافة الملكية ال

 وصورة الدولة ومشروعية وجودها في العالم .

ا االقتصادية ء مكانتهلقد تطور مفهوم الدبلوماسية االقتصادية ليشمل دور الدولة كلها في بنا

العالمية . وتشكيل عالقاتها الدولية بما يتفق مع هذه االمكانية . اذ ان االقتصاد الجديد يفرض 

على كل دولة ان تبحث عن امكانيات للتعاون وتبادل المصانع , وكثيرا ما توفر الدبلوماسية 

ل على توفير المعلومات لروابط رجال االعمال داخل الدولة عند االقتصادية للسفارات وتعم

الظروف االقتصادية االساسية في الدول المستهدفة , وبالتالي فأن دور السفارات في البحث 

عن المعلومات وتحليلها وتفسيرها وتقديمها لرجال االعمال والشركات يجب تطويرها لتتناسب 

الجديد . وتوفر خدمة تحليل االسواق المحتملة , وتغير  مع التحديات التي يفرضها االقتصاد

 اذواق المستهلكين واتجاهاتهم السياسية . 

وتعمل ايضا على توفير االستشارات لرجال االعمال والشركات الوطنية حول الفرص المتاحة 

 لالستثمار في الدولة المستهدفة وامكانية التبادل التجاري معها .

بين المصدرين والمستوردين ورجال االعمال وبناء مصداقية الشركات وتسهيل عملية التبادل 

الوطنية في الدولة المستهدفة . والعمل على تسهيل زيارات الوفود االقتصادية ورجال االعمال 

 والمصدرين والمستوردين .



 تطور مهام الدبلوماسي

 الدبلوماسية البعثات وظائف

 وظائف 1961 لعام الدبلوماسية للعالقات فينا اتفاقية من ثةلالثا المادة تحدد
 وظائف و,  تمثيلية وظائف إلى نقسمها أن يمكن التي و الدبلوماسية البعثة

 .تفاوضية

 .تمثيلية وظائف:  األول المطلب

 الدبلوماسية البعثة وجود أن بمعنى:  المضيفة الدولة لدى الموفدة الدولة تمثيل
 الذيو, التمثيل صفة عن ذاته بحد يعبر,  المستقبلة الدولة إقليم على الموفدة
 العامة الحياة أشكال مظاهر بعض في الدبلوماسية البعثة مشاركة خالل من يظهر
 ...".االستقباالت, الوطنية األعياد"  المضيفة للدولة

 البعثة أن إال, الدبلوماسية الوظائف أقدم إحدى هي التمثيل وظيفة كانت اذا
 تمثل اليوم هي بل, حصرا الحكومة أو الدولة رئيس تمثل تعد لم الدبلوماسية

 .باسمها تعمل و بكاملها الدولة

 يقرها التي الحدود ضمن المضيفة الدولة في رعاياها مصالح حماية إلى إضافة
 مصالح بحماية الحق الدبلوماسية البعثة الوظيفة هذه تخول حيث , الدولي القانون
 سواء الموفدة الدولة مواطني حماية كذلك و المضيفة الدولة لدى الموفدة الدولة
 .المعنويين أو نيالطبيعي األشخاص من كانوا

 من المضيفة الدولة حكومة على المفروضة الواجبات إلى تستند الحماية هذه
 األدنى الحد تأمين مسؤولية الدولة عاتق على تلقي الواجبات هذه, الدولي القانون

,  الحماية لهذه القانوني األساس يكون وقد, المتمدنة الدولة بين عليه المتعارف
 .الدولتين بين ثنائية اتفاقيات في قائما

 بين عليها متعارف عامة قواعد توجد الدولي القانون في أنه إلى اإلشارة تجدر
 .التدخل الدبلوماسية البعثة حق من يكون أن قبل توفرها من بد ال الدول

, حمايتها يطلب التي الدولة جنسية يحمل أن,  المتضرر الشخص على يجب:  أوالا 
 .ذلك بعد ليس و بالضرر إصابته منذ ذلك و

 

 تفاوضية وظائف

 أقدمو أهم من المفاوضات تعتبر حيث, المضيفة الدولة حكومة مع التفاوض
 بأحوال للتحسيس الدول بين المفاوضات وتجري, الدبلوماسية البعثات وظائف
 ال األمم أن القدم منذ وجد فلقد, خالفات من يحدث قد ما معالجة و بينها العالقات



 و وسائل عدة هناك و الغير مع االتصال و االحتكاك عن بمعزل تعيش أن تستطيع
 : يلي فيما إيجازها يمكن للمفاوضات طرق

 يقوم لقاءات عبر تتم التي تلك هي و:  الرسمية غير و الرسمية المفاوضات:  أوالا 
 ينتج ال وهي,  طرف كل آراء معرفة و اآلخر الطرف أغوار بسبر طرف كل خاللها
 للمفاوضات بالنسبة هذا,  المباحثات طرفي من ألي ملزمة قانونية نتائج أي عنها
 الدولتين باسم تتسم التي فهي,  الرسمية المفاوضات أما, الرسمية شبه

 أو كتابيا تتم أن يمكن و,  الرسمي و القانوني اإللزام بداية تعتبر و,  المتفاوضتين
 . شفهيا

 و البعثة رئيس بين تتم التي وهي,  المباشرة المفاوضات نميز أن يمكن كما
 البعثة رئيس بين تتم التي هي و,  المباشرة غير المفاوضات و الدولة رئيس
 .الخارجية ووزير

 المفاوضات في ثالثة دولة إشراك تقضي وسيلة وهي , الحميدة المساعي:  ثانياا 
,  حيادية بصورة المتفاوضين للطرفين مشورتها أو مساعدتها بتقديم وذلك

 إلى بالرجوع الطرفين موافقة فور,  الحميدة بالمساعي القائمة الدولة دور وينتهي
 .المفاوضات

 أن هو الوساطة و الحميدة المساعي بين األساسي الفرق إن , الوساطة:  ثالثا
 انقطعت أن بعد المفاوضة إلى بالرجوع الطرفين إقناع الدولة تحاول األولى حالة
 حل في تشترك الدولة هذه ان الوساطة حالة في نجد بينما و األسباب من بسبب

 . نهائيال الحل  إلى األطراف تصل أن إلى وفاعلية جدية أكتر بصورة الخالف

 بما و عليه المختلف الموضوع حصر هو ومهمتها,  الدولية التحقيق لجان:  رابعاا 
 تكون أن المفروض من فهي المتنازعين الطرفين أحد إلى تنتمي ال اللجنة أن

 .توصياتها في دقيقة معلومات من تجمع فيما نزيهة

 دراسة واجبها يكون تحكيمية هيئة تأليفمن خالل  يتم هو و,  التحكيم:  خامساا 
 . القانون احترام و الحقائق ضوء على تقريرها طاءعإ و الخالف موضوع

 و المشروعة الوسائل بجميع المضيفة الدولة في التطورات و األحوال استطالع
 : الموفدة الدولة حكومة إلى عنها الالزمة التقارير تقديم

 صعيد على نتائج من للدولتين تؤديه أن يمكن فيما تكمن الوظيفة هذه أهمية و
 الحياة مظاهر كل دراسة في الحق الدبلوماسية للبعثة أن ذلك بينهما العالقات
 الدولة لهذه الخارجية السياسة تدرس أن لها يحق و , المضيفة للدولة الداخلية
 للدولة الداخلية الحياة و الدولية األحداث انعكاسات كذلك و األخرى الدول اتجاه

 القائمة القضايا و العالقات تطور باستمرار الدبلوماسية البعثة تدرس و , المضيفة
 الموفدة و المضيفة الدولتين بين



 .الدبلوماسية الوظيفة

 الدبلوماسي المبعوث

 الدبلوماسي المبعوث عبارة 1961 لعام الدبلوماسية للعالقات فينا اتفاقية أطلقت
 أعضاء وصف مسألة تعتبر و,  الدبلوماسيين موظفيها أحد أو البعثة رئيس على
 فلكل.  الداخلية القوانين تحددها مسألة الدبلوماسية باأللقاب الدبلوماسية سلك
 العمل أن غير, مناسبا تراه ما بحسب الدبلوماسية لأللقاب سلما تضع ان دولة
 :يأتي بما الدبلوماسي السلك أعضاء تسمية على الدول أغلب في جرى

 : الدبلوماسية البعثة رئيس - 1

 البعثة إدارة مسؤولية يتولى الذي الشخص هو و,  الدبلوماسية البعثة رئيس
 في دولته يمثل الذي هو و,  البعثة أفراد جميع لتوجيهاته ويخضع,  الدبلوماسية

 الذي الشخص:  بأنه الدبلوماسية للعالقات فينا اتفاقية عرفته و. المستقبلة الدولة
 .الصفة بهده بالتصرف المعتمدة الدولة تكلفه

 : يأتي بما الدبلوماسية بالصفة يتمتعوا لكي هؤالء في ويشترط

 هذه منحه في الحرية مطلق ولدولته: الدبلوماسية الصفة دولته تمنحه أن_  أ
 عالقة ال و دولة كل تخص داخلية مسألة الدبلوماسية الصفة ومنح. الصفة
 .بها الدولي للقانون

 فليس رفضته وإذا: بعثة كرئيس اعتماده لديها المعتمدة الدولة تقبل أن_  ب
 .ذلك على االعتراض المرسلة للدولة

 فرئيس. لديها المعتمد الدولة خارجية وزارة إلى اعتماده أوراق يقدم أن_  ت
 من خطابا االعتماد أوراق وتتضمن.  اعتماده أوراق بتقديم يكلف وحده البعثة
 .لديها المعتمد الدولة لدى البعثة رئيس بتعيين الدولة رئيس

 . الدبلوماسية البعثات رؤساء أصناف الدبلوماسية للعالقات فينا اتفاقية حددت وقد

 : السفير – 2

 المنصب بهذا ويعينه. الخارج في الدبلوماسية البعثات في مرتبة أعلى هو و
 على موافقتها إال لديها المعتمد الدولة في يعمل أن يجوز وال.  دولته رئيس

 أو, الدولة رئيس أمام اعتماده أوراق يقدم أن بعد إال عمله في يباشر ال و اعتماده
 وعند.  سنوات بثالث الغالب في عمله مدة تحدد و. خاص رسمي يخوله من

 .عنه ينوب من أو لديها المعتمد الدولة رئيس توديع عليه عمله انتهاء

 وزارة يمثل أنه كما, لديها المعتمد الدولة أمام دولته رئيس السفير يمثل و
 و لديها المعتمد الدولة برئيس االتصال حق وله. األخرى الوزارات و الخارجية

 .مقابلته طلب



 .فيها المسؤولين جميع يقابل و

 : الفاتيكان ممثل – 3

 :اآلتية البعثات رؤساء الفاتيكان يمثل

 :البابوي النائب أو الوكيل – أ

 مبعوث هو و. العادة فوق السفير رتبة رتبته تعادل و عادة الكرادلة من وهو
 دينية بمهام يقوم و. لسلطته روحيا الخاضعة الكاثوليكية الدول لدى للبابا خاص
 .مؤقتة وظيفته طبيعة أن و, سياسية منها أكثر

 :البابوي السفير – ب

 من يختار و دائمة سياسية بمهام يضطلع الفاتيكان حاضرة الدولة ممثل هو
 .السفير رتبة رتبته تعادل و االكليروس رجال من أو,  أيضا الكرادلة

 : الرسولي القاصد – ت

 .المحلي الكاثوليكي – االكليروس لدى البابا يمثل هو

 : المفوض الوزير_  4

 لقب عادة عليه يطلق و,  السفير بعد الثانية المرتبة في المفوض الوزير يأتي
 التي البعثة على يطلق و العادة فوق المندوب أو,  الصالحية مطلق أو,  المفوض
 الدبلوماسية البعثة في السفير وجود وعند.  بالمفوضية المفوض الوزير يرأسها

 مصالح بحماية يقوم أو, البعثة في الثاني الشخص يكون المفوض الوزير فإن
 الوزير أما. الدبلوماسية صفته إلى إضافة العام بالقنصل عليه فيطلق دولته أفراد
 مؤتمر من التسمية هذه جاءت وقد. دائمة بصورة دولته يمثل الذي فهو المقيم
 بهذا ممثليها بتسمية الحاضر الوقت في الدول توعمل, 1818 شابل ال أكس

 .الصنف

 : باألعمال القائم_  5

 تكتفي حيث,  الدبلوماسية البعثات رؤساء مراتب من مرتبة آخر,  باألعمال القائم
,  الدولتين بين العالقات الفتور ينتاب عندما لتمثيلها باألعمال قائم بإرسال الدولة

 في بعثاتها تقليص تتطلب للدولة المالية األحوال تكون عندما االقتصاد بدافع أو
 االتصال باألعمال للقائم يحق وال,  البعثة رئيس مباشرة تعذر بسبب أو الخارج
 .لديها المعتمد الدولة برئيس المباشر

 شؤون يدير و السفارة إلدارة باألعمال القائم عنه بديال يعين السفير يسافر وعندما
 .السفير غياب مدة خالل السفارة

 



 .الدبلوماسية لدرجات السلمي الترتيب

 ينالذ الدبلوماسيين الموظفين درجات الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية تحدد لم
 دولة لكل المحلية القوانين الى ذلك تركت انما , الدبلوماسية بالصفة يتمتعون
 الموظف عبارة وردت فقد , األولى بالدرجة تهمها داخلية مسألة باعتبارها

 الدبلوماسي الموظف واعتبرت , االتفاقية من متعددة نصوص في الدبلوماسي
 من-د– الفقرة نصت.)الدبلوماسية بالصفة يتمتع ممن الدبلوماسية البعثة موظف
 , الدبلوماسي الموظف بتعبير يقصد:" يأتي ما على االتفاقية من األولى المادة

 " (.الدبلوماسية الصفة ذوي البعثة موظفي

 الدبلوماسي الموظف لتمتع شرطين الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية ووضعت
 : وهي الدبلوماسية بالصفة

 , بها يعمل التي الدبلوماسية البعثة دولة بجنسية الدبلوماسي الموظف يتمتع أن-1
 اال الدبلوماسية البعثة في يعمل ال فانه اخرى دولة مواطني من كان اذا أما

 .وقت أي في الموافقة سحب لألخير ويجوز , لديها المعتمد الدولة بموافقة

 العاملة البعثة في الدبلوماسي الموظف بتعيين لديها المعتمد الدولة تبلغ أن-2
 الدبلوماسية للعالقات فينا اتفاقية من8 المادة حسب)  لعمله مباشرته وتاريخ لديها
 (.1961 لسنة

 على الدبلوماسية للدرجات سلما تضع أن على الدول غالبية في العمل جرى وقد
 : اآلتي الشكل

 : المستشار-أ

 حالة في نائبه ويكون المشورة و الرأي يقدم الذي الدبلوماسية البعثة مساعد هو
 التي القضايا حل في البعثة أعضاء بقية إليه يلجأ , الثاني المرجع وهو , غيابه

 البعثة رئيس نع الدبلوماسية المحادثات بعض بإجراء ويكلف , لهم تتعرض
 .الخارجية وزير أو الدولة رئيس مقابالت باستثناء

 : السكرتير -ب

 التقارير دبإعدا ويكلف , المستشار أو البعثة رئيس يساعد الذي الشخص هو
 الرمزية البرقيات وحل المختصة الجهات من ترسل التي والمذكرات الكتب وتأتيه
 .األعمال من وغبرها الدخول سمات ومنح إرسالها المراد البرقيات وتهيئة

 : أنواع ثالث على السكرتير ومنصب

 األول السكرتير-

 الثاني السكرتير-



 .الدبلوماسية بالصفة يتمتعون والجميع , الثالث السكرتير-

 : الدبلوماسي الملحق -ت

 يعين فعندما , الخارجية وزارة في التوظيف درجات من دبلوماسية درجة أقل هو
 ملحق, بوظيفة يعين فانه دبلوماسية بوظيفة الشخص

 : المهني الملحق -ج

  الدبلوماسية بالبعثات يعمل مختلفة لوزارات يتبع االختصاص ويذ من موظف هو
 واسطة كونها سوى دور الخارجية لوزارة وليس مباشرة بصورة وزارته ويتبع
 : الملحقين هؤالء ومن , دولتها إلى مراسالتهم نقل

 ويتمتع....الصحفي الملحق– الثقافي الملحق-التجاري الملحق– العسكري الملحق
 . لتعيينهم معينة شروطا دولة كل وتضع , الدبلوماسية بالصفة هؤالء

 : الدبلوماسي المبعوث أسرة أفراد- د

 بمنحهم يتعلق فيما الدبلوماسية بالصفة الدبلوماسي المبعوث أسرة أفراد يتمتع
 ويقصد الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع التي الدبلوماسية االمتيازات و الحصانات

 .معه يعيشون ينالذ األفراد البعثة بأفراد

 : الفنيون و اإلداريون الموظفون -ه

 اختصاصات في الفنيين و اإلداريين من مجموعة الدبلوماسية البعثات في يعمل
 . مهمتها أداء في البعثة تساعد بأعمال يقومون , والطبيب كالمهندس متعددة

 و االمتيازات ببعض يتمتعون كانوا وان , الدبلوماسية بالصفة يتمتعون ال وهؤالء
 الصفة هؤالء تمنح ما غالبا لديها المعتمد الدولة أن إال الدبلوماسية الحصانات

 تعينه عندما , ثاني أو أول سكرتير صفة مثال اإلداري الموظف فتمنح الدبلوماسية
 .الدبلوماسية االمتيازات و بالحصانات يتمتع أن أجل من أجنبية سفارة في

 : الخاص الخادم -ك

 من وليس البعثة أفراد ألحد المنزلية الخدمة في يعمل الذي الشخص هو
 .الدبلوماسية البعثة مستخدمي

 الدول فبعض , الدبلوماسية الصفة هؤالء منح في العملية التطبيقات اختلفت وقد
 أخرى و البسيطة االمتيازات بعض تمنحهم وبعضها الدبلوماسية الصفة تمنحهم ال

 .الدبلوماسية الصفة تمنحهم

 للخادم الدبلوماسية الصفة منح الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية تركت وقد
 فان لديها, المعتمد للدولة الدبلوماسي المبعوث خدمة في يعمل الذي الخاص
 على تفرض التي الضرائب من بإعفائه ملزمة ولكنها , منحه عدم أو منحه أرادت



 المقيمين األجانب أو لديها المعتمد الدولة مواطني من يكون أال بشرط األجور
 الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من 37 المادة من 4 الفقرة حسب) دائمة إقامة
 (.1961 لسنة

 : القناصل -م

 حماية وهي , القناصل أعمال 1963 لسنة القنصلية للعالقات فيينا اتفاقية نظمت
 القنصليات تتولى كما , مهمتهم تسهيل و لديها المعتمد الدولة في دولتهم مواطني
 من وغيرها الدخول سمات ومنحهم هايلد المعتمد الدولة مواطني سفر تسهيل
 لدولتهم تمثيال عمال ليس هؤالء عمل ألن بالنظر و , باألفراد تتعلق التي األعمال

 واالمتيازات بالحصانات يتمتعون كانوا وان , الدبلوماسية بالصفة يتمتعون فال ,
 الذين األشخاص بها يتمتع مما أقل األحوال جميع في هي التي الدبلوماسية

 الحاضر الوقت في المعتمدة الدول غالبية وتحاول , الدبلوماسية الصفة يحملون
 هؤالء بأن لديها المعتمد الدولة إشعار طريق عن الدبلوماسية الصفة القناصل منح

 أول سكرتير بصفة الدبلوماسية البعثة في يعملون و , دبلوماسية وظيفة يحملون
 .القنصلية بأعمال للقيام تنسبهم بعثتهم أن إال.. وثاني

 ليتمتعوا الدبلوماسية الصفة هؤالء يمنح أن أجل من الحالة هذه إلى الدولة وتلجأ
 .الدبلوماسية االمتيازات و الحصانات بكامل

 والقنصل , المعتمدة الدولة مواطني من األصيل القنصل األول:  نوعان القناصل
:  فهم القناصل درجات أما , لديها المعتمدة الدولة مواطني من وهو الفخري
 قنصل ونائب ثالث وقنصل ثاني وقنصل أول قنصل بعده يأتي و القنصلية رئيس
  .قنصل ووكيل

 بعقد اهتماماا  يولون فالدبلوماسّيون امتيازات؛ عدة الدبلوماسّية لالّتصاالت
 القتراح   تقديمهم وعند مباشر, بشكل   الحكومة ورجاالت المواطنين مع صداقات  
 يستطيعون هنا ومن مساعدتهم, سبيل في الصداقات هذه على يعولون رسمي
 خالل من حكومتهم تدرسها التي واألفكار االقتراحات تلك تجاه الفعل ردود اختبار

وكذلك عقد االتفاقيات  .إليهم والتحّدث األصدقاء هؤالء مع مباشرةا  االتصال
سي عملية تكاملية لتطوير العالقات والمعاهدات لتصبح مهام الممثل الدبلوما

 الدولية.

 



 بلوماسيونداختيار المبعوثين ال

 

هو أن معيار اختيار الدبلوماسيين الناجحين أصبح  يثةدوصلت اليه الدولة الح إن أهم ما

 يقترن دوما بالكفاءة والخبرة كقاعدة عامة .

 العامة في االختيار. بلوماسيون والمؤشراتدالمبعوثون ال -

 المواطنة

كانت التقاليد الدبلوماسية في الماضي تسمح بتعيين أو تبادل المبعوثين الدبلوماسيين االجانب 

لتمثيلها في  الكفؤةر بعض الدول الى العناصر الوطنية بين الدول المختلفة . بسبب ان افتقا

, وامتدادا من غير مواطنيها ممن يتمتعون بثقتها  ول المعتمدين لديها وتوفرها في اشخاصدال

حرب بينها  اعتماد الممثلين االجانب فان الدول كانت حينما تنشأ لهذه التقاليد الدبلوماسية في

 ولة ثالثة حيادية لترعى مصالحها لديها من خالل ممثلها .دتركن الى 

هذه  والعلمي وظهور الكفاءات الوطنية أخذت تتقلص ونتيجة الرتفاع المستوى الثقافي

حيث اصبح هناك نمو في الوعي الوطني والقومي وبروز مبدأ المصلحة الوطنية , الظاهرة 

شك في اخالص والقومية التي ال يمكن أن يرعاها اال مواطنو الدولة ذاتها , ومن هنا بدأ ال

كانت جنسياتهم وهكذا اصبح اعتماد الممثلين الدبلوماسيين يقترن   أياالممثلين االجانب 

 جنسيتها . يحملوا بمواطني الدول ممن

 المؤهالت

لقد اختلفت مفاهيم المؤهالت الدبلوماسية او قل الكفاءة الدبلوماسية تبعا للعصور المختلفة 

واذا كان التي مرت بها الدول فلكل عصر معياره في الكفاءة لما يسوده من مفاهيم سائدة . 

النسب قد ساد في عصور خلت ثم تبعه معيار الثروة في عصور تالية . فأن اهم ما معيار 

يركز عليه في عصرنا اليوم هو معيار المعرفة القائم على الدراسة العلمية المتخصصة وعلى 

, اآلفاق التي تمتد اليها المعرفة بما في ذلك سعة االطالع بثقافات وحضارات ولغات األمم 

 .ما تلك التي لعبت وتلعب الدور الرئيسي في بناء الثقافات والحضارات العالمية سي



لقد اختزل العصر الحديث الكثير من المفاهيم التي كانت سائدة في العصور التي سبقته , فلقد 

أصبح من يملك شهادات الدراسات العليا المتخصصة ومن له طول باع في الثقافات واللغات 

 الرئيسية أفضلية تتخطى كل معيار آخر . االجنبية

 المبعوثون الدبلوماسيون والمؤشرات الخاصة في االختيار -

 اللياقة

التي تتمثل في الوسامة والرشاقة , وهناك لفظ آخر من الممكن االشارة اليه وهو اللباقة , 

 حديثه , ثا لبقا أي انه سلس فيدوتعني في ابسط معانيها ان الدبلوماسي يجب ان يكون متح

بمقدمة لبقة . او بحديث لبق بحيث  نوكيف يمكنه من انتهاز الفرص للتعرف على االخري

وبذلك ال يجوز ترجمة اللباقة بمعنى الثرثرة , او سهولة الكالم المستمر  يجلب انتباه سامعيه ,

ذا  الذي يخلو من المعنى  . الدبلوماسي اللبق هو الدبلوماسي الذي يعلم متى يتحدث حديثا

التي قد تكون ابلغ من الكالم , فرب  باإلشاراتمعنى وبلباقة ,ومتى يصمت ويستعيض عنه 

. وفي كثير من الحاالت قد يلجأ الدبلوماسي الى الصمت وقد يكون ابلغ  اشارة ابلغ من عبارة

الدبلوماسي من الكالم . الن الدبلوماسي الذي يريد معرفة القطر االجنبي الموفد اليه , هو ذلك 

 الذي يعلم ان صمته قد يزيد من معرفته وان كالمه قد يفوت على نفسه فرصة المعرفة .

 السن

كثيرا ما يربط المعنيون بشؤون الدبلوماسيين بين النشاط واالبداع وبين السن االفضل في 

اط العمل الدبلوماسي . ويتمثل الربط او االقتران في االعتقاد بأن سن الشباب هو سن النش

 واالبداع , وان السن المتقدم هو سن النضج والتبصر والنظر البعيد .

ان الكثير من خبراء الدبلوماسية يفضلون سن النضج والتبصر والنظر البعيد , ألن 

عن النضج والتبصر والنظر البعيد , الدبلوماسية تحتاج اكثر ما تحتاج الى تصرف وسلوك يتم 

يما اذا كان الدبلوماسي أمام طاولة المفاوضات . وكما عبر عنها احد الدبلوماسيين س

يجمع  ألنهالمتمرسين بقوله ان السن المتقدم )) او قل المتوسط (( )) هو اصلح للمفاوضات 

بين التجربة والرزانة اللذان يحتاج اليها الشباب , كما يجمع بين النشاط والقوة التي فقدها 

 الشيوخ ((



والحقيقة ان النشاط والرزانة ال تعرفان سنا معينا , فقد وجد من بين الشيوخ من هو انشط 

من الشباب , ووجد ايضا ان الرزانة ليست حكرا على الشيوخ , ألن المسألة تتعلق 

طبيعته  نة فأن ذلك ألمر متعلق في, فمن كانت شخصيته رزر منها السن بالشخصية اكث

 .الشخصية

وهكذا فأن الحكومات الرشيدة في عصرنا اصبحت وراء اختيار الدبلوماسيين من ذوي 

 المعرفة والنشاط والرزانة .

 المذهب

ان من اهم االثار العلمية والتكنولوجية المعاصرة هو انه مكن من بناء تقاليد دبلوماسية 

عض اكثر فاكثر . وقد كان من اهم نتائج هذه عالمية تنضوي لها الدولة وتنفتح بعضها على ب

. وبعبارة ادق ان  عليه في العمل الدبلوماسي التأكيداتالتقاليد العالمية هو ان المذهب قد قل 

الدول بعد ما حصل فيها من تطور وتوسع في نظرتها الى الدبلوماسية , اصبحت اكثر تسامحا 

سي والممثل الدبلوماسي متخطية بذلك أية عقبة يمكن في نظرتها الى مذهب المبعوث الدبلوما

 ان تقف امام تقوية العالقات 

 الجنس

يرتبط موضوع الجنس بالنظرة السائدة في كل عصر من العصور . ومع ان العصور الماضية 

كانت نظرتها السائدة بعدم اشراك المرأة في العمل الدبلوماسي نظرا لالعتقاد السائد في ان 

العمل الدبلوماسي , فان العصر بط بالمشاعر ,وهو امر غير مرغوب فيه سلوكهن يرتب

الحديث قد تخطى بوجه عام موضوع التمييز بين الرجل والمرأة في العمل الدبلوماسي , ومع 

ان الفكرة السائدة في هذا العصر هو عدم التمييز بين الرجل والمرأة في فرص التعيين في 

فتأريخ التمثيل الدبلوماسي يذكر لنا ان انه لم يحدث سريعا , العمل الدبلوماسي اال اننا نجد

بعض الدول , والدول المتقدمة فيها بالذات ظلت تمنع دخول المرأة الى السلك الدبلوماسي 

 بالبعيد . والقنصلي حتى وقت ليس

تظهر في اواخر الربع األول  بدأتان الخطوط الجديدة في تعيين المرأة في العمل الدبلوماسي 

من القرن العشرين سيما في الدرجات الرئيسية , فقد اعتمد االتحاد السوفيتي السيدة الكسندرا 

لدى المكسيك , كما اعتمد  وزير مفوض بمنصب Mme Alexandra Kolleutay كولوتي

بمنصب وزير مفوض  .Roth Brayan Mrsبريان  روث  السيدة ت المتحدة االمريكيةياالوال



. ومنذ النصف الثاني من القرن العشرين احتلت المرأة الشرقية والمرأة الغربية الدانمارك يف

 في كثير من الدول .ة خاصة مراكز دبلوماسي

 



 مهارات التفاوض

  

 العائلة أفراد بين سواء نستخدمها التي األساسية اليومية الحاجات من التفاوض مهارة تعتبر

 أو الشخصية االستخدامات من وغيرها الشركات   /الرسمية المجاالت   /الوظيفي االلتزام في أو

 االولى بالخطوة يبدأ الذي الشخص أو المفاوض مهارة على التفاوض مهارة وتعتمد.  الرسمية

 والربح الخسارة مبدأ وضع مع معينة استراتيجيات ضمن للوصول له المخطط الهدف محددا  

 بهذه يتسلح أن يجب الناجح الدبلوماسي أو المفاوض فإن وبالتالي التفاوض في البدء قبل

 هذه وأول. اليها نتطرق سوف والتي موضوع أي في المجازفة أو الخوض قبل المهارات

 بينهم فيما الحوار أو النقاش وإدارة اآلخرين على التأثير على شخص قدرة هي المهارات

 كما اآلخر، للطرف وتقريبها نظره وجهة بعرض طرف كل يقوم التفاوض هذا وفي لصالحه،

 على للحفاظ المختلفة اإلقناع وأساليب وسائل باستخدام المتميز الدبلوماسي أو المفاوض يقوم

 .المؤسسة مصلحة تحقيق أجل من أو مصلحته

 ووجهات ومعتقداتهم آرائهم تغيير لغرض اآلخرين على وتأثيرك اإلقناع هي مهارة أهم وثاني

 أو المفاوض وشخصية الكلمة وعلم اللباقة في حنكة يتطلب وهذا أنت تراه لما وفقا نظرهم

 .الحوارات إدارة في الطويلة الخبرة الى باإلضافة الدبلوماسي

 أو االستراتيجية القضايا في المفاوض أو الدبلوماسي لدى تكون أن يجب مهارات هناك

 أو الدبلوماسي) الشخص عند السمات تلك توافر إمكانية المستبعد ومن اليومية، أو حوريةالم

ا يعد لم الذي البيروقراطي أو التقليدي( المفاوض  األداء أو المفاوضات طاولة إلدارة صالح 

 مواكبة ظل في المتاحة الفرص اغتنام وعدم النجاح لسمات فاقد ألنه الدبلوماسي؛ اليومي

 .واجتماعي ا   /وظيفي ا   /فني ا التغيرات

 ساحة في والمتميز الناجح المفاوض الشخص وسمات مهارات أهم ومن

 : عمله

 خالل من الخسائر بأقل المخاطرة وعنصر المفاجآت حدة من للتخفيف التام االستعداد -

 .بالعمل خطوة أي واتخاذ الدخول قبل للمعلومة الجيد والتحليل المسبق التخطيط



 الموضوع إلدارة الخبرة واكتساب والوظيفية الشخصية والمهارات المعلومة تحديث -

  .له واالستيعاب الكياسة درجات بأعلى

  .التغييرات أجل من التغييرات تقديم وعدم المبادرة بزمام األخذ على القدرة -

 لمعالجة كمدخل( واإلتيكيت والبروتوكول العالية األخالق) السلوكية بالبراعة التمتع -

 .األهداف بتحقيق الصلة ذات بالتفاصيل واالهتمام التخطيط حسن   /المختلفة المواقف

    .معها والتفاعل العمل فريق وإشراك الجديدة األفكار استقبال حسن  -

 والتفرد األنانية عن واالبتعاد النتائج أفضل إلى للوصول الذاتي والنقد النقد مبدأ اعتماد -

 .بالقرار

 اآلخرين وتعضيد المساندة وكسب اإلقناع على والقدرة الواحد الفريق وفكرة منطق تبني -

 .الفريق رئيس بيد القرار مركزية بقاء مع مغاالة دون النجاح مظاهر وإعالن وتحفيزهم

 : يلي بما الكامل االلتزام المفاوض أو الدبلوماسي وعلى

  .التفكير قبل الكالم عدم -

  .الزائفة الوعود قطع عدم -

  .األعضاء بقية مشورة وعدم والتكبر والغرور بالقرار االنفراد عن االبتعاد -

    .الفريق أفراد بقية إلى وتحويلها الفشل عند المسؤولية من الهروب عدم -

 .مالية وامتيازات المهارات لصقل الدورات من معينة لمجموعة االمتيازات احتكار عدم -

 .اجتماعية أو شخصية لحسابات آخر على شخص وتقريب االستبداد عدم  -

 هرم إلى الرجوع دون بالرأي االنفراد أو أنفسهم بقيادة الفريق ألعضاء السماح عدم -

 .الوفد

 بسبب القرار باتخاذ التسرع عدم   /استهجانها أو األعضاء ومقترحات آراء إهمال عدم -

 .الزائد الطفولي الحماس

 من ابتداء   الجسد لغة في الكاملة والدراية التمعن الدبلوماسي أو المفاوض على

 .الكالمية والوقفات الصوت ونبرة اليدين وحركة والحواجب العينين حركة

 وعدم اآلخر الطرف وتقبل واالستماع العرض لحسن واالستعداد والعقلية النفسية الجاهزية إن

 الجدل عن البعيد اإليجابي الحوار باتباع المنشود للهدف للوصول والتهيؤ شأنه، من التقليل

 الهادئ واألسلوب الكلمة ولباقة الكالم وحسن واالبتسامة واألمانة بالصدق والتمسك المتعنت

 المحاور من الدليل إقامة عند الحقيقة قبول إلى والمبادرة األخالق ودماثة البديهة وحضور



 ووصوال   سرةاأل مع البيت من ابتداء   عمله في الناجح الشخص صفات وأهم أعلى هي المقابل،

 أنواعها مختلف على والوظائف المناصب بقية أو الدبلوماسي السلك في سواء العمل موقع إلى

 .رسمية مفاوضات في البلد تمثيل أو وتصنيفاتها



 ت الدبلوماسيةإقامة العالقا

 حيث مصالحها، ُيحقق بما   الدول مع الدبلوماسي التمثيل إقامة سيادة ذات دولة كل حق من إن

 دبلوماسية عالقات إقامة من لها بد فال الدولي، المجتمع عن منعزلة تعيش أن للدول يمكن ال

 واإلقليمية الدولية المنظمات مختلف نشاطات في  ُتساهموأن العالم، دول مع العالقات من وغيرها

 المجاالت مختلف في والتعاون ناحية من الدوليين واألمن السلم ولدعم شعوبها، لمصالح ضمانا  

 .أخرى ناحية من الدول هذه بين

 العالقات واستمرار إقامة دون يحول ال أن يجب واالجتماعية السياسية األنظمة اختالف إن

 العالقات إقامة يعني ال بالدول االعتراف وإن إقامتها في الطرفان رغب ما إذا الدبلوماسية

 فالحياة بها، االعتراف سحب معناه ليس الدبلوماسية العالقات قطع أن كما معها، الدبلوماسية

 ذلك كان السابق ففي .الدبلوماسيين لمبعوثينا وقبول تقبالاس إلى أصال   تستند الدبلوماسية

 وكانت جدا ، محدود بشكل المبعوثين ُترسل كانت التي الُصغرى دون الكبرى الدول على مقتصرا  

 زالت الظاهرة هذه ولكن مفوض، وزير يرأسها مفوضية بدرجة الدبلوماسية العالقات ُتقيم الدول

  .البداية منذُ  سفارة بدرجة ُيقام الدبلوماسي التمثيل وأصبح تماما  

 وبعدها أولى كخطوة باألخرى الواحدة اعترفت دولتين بين ُتقام عادة   الدبلوماسية العالقات إن

 بينهما ُعقد الذي االتفاق نوع بإعالن تقوم كما العالقات، إقامة في والرغبة اإلرادة عن ُتعلن

 تاريخ بموجبها وُيحدد) بروتوكول  معاهدة  بيان الدبلوماسية العالقات إقامة على ينص والذي

 إقامة في ُيشترط وال والبروتوكول سيةالدبلوما في الوجيز العالقات، هذه إقامة ومستوى

  إلحداها، دائمة بعثة إنشاء الدبلوماسية العالقات

 برعاية أخرى صديقة دولة بتكليف األخرى وتكتفي األخرى دون المبعوثين إحداهما ترسل وقد

 تتكون أن يجب التي العناصر من األعلى الحد على الدول وتتفق. فقط قنصلية إنشاء أو مصالحها

 الدولة في السائدة واألحوال الظروف مع ويتناسب ومقبوال   معقوال   يكون أن على البعثة منها

 ُترسل أن األجدى من بأنه العملية الحياة أثبتت لقد .بالمثل المقابلة مبدأ مراعاة مع المستقبلة

 وغيرها السكن دار وترتيب السفارة فتح بإجراءات للقيام مقبولة بدرجة دبلوماسيا   موظفا   الدولة

 الدبلوماسي التمثيل لبدء وكإشارة الكامل، الدبلوماسي التمثيل إنشاء  يتطلبها  التي األمور من

 في السفير اعتماد للدولة ويحق .الرسمية مهامه لتسلُّم بعثته وأعضاء الجديد السفير قدوم وقبل

 إلقامة مصالح أو ضرورة وجود لعدم أو النفقات، في اقتصادا   وذلك ُمقيم غير بصفة دول عدة

 اقتصادية ألسباب الخارج في سفاراتها تقليص إلى الدول بعض أحيانا   وتلجأ الُمقيم، التمثيل



 يجوز ال كما. فيها المعتمدة السفارات لىوإ الدول في الخارجية وزارات إلى ذلك وُتعلم بحتة،

 . متعاديتين دولتين لدى الدبلوماسي التمثيل في الجمع

 ُيقبل بل إيطاليا لدى المعتمدين السفراء قبول بعدم فيقضي الفاتيكان لدى السائد الُعرف أما

 عدم تقتضي اللياقة أن الدبلوماسية حكماء ويرى .مجاورة أخرى دول لدى المعتمدون السفراء

 مثل قبول ترفض أن األخيرة حق ومن بينهما، عداء يوجد أخرى دولة إلى دولة من السفير نقل

 الدولية المنظمات إحدى في يمثلها أن ما دولة في سفيرها تكلف أن للدولة ويمكن .الترشيح هذا

 لديه يكن لم إذا خاصة   اإلضافية بالمسؤوليات المبعوث كاهل وُيثقل الدائم التنقل إلى يضطر مما

  .المهمة هذه في لُيساعدوه الطويلة الخبرة ذوي ومن األكفاء الدبلوماسيون الموظفون

 ولكن الدبلوماسي، والقبول اإليفاد حق على الدولتين بين الحرب نشوب حالة تؤثر وال هذا

 كلتا تحتفظ وقد. الحرب حالة انتهاء حين إلى نشاطها يتوقف أو األدنى حدها إلى تصل العالقات

 في وُتتبع هذا .اآلنية ومصالحها شؤونها لمتابعة اآلخر البلد في أكثر أو بدبلوماسي الدولتين

 إذ الدبلوماسية، العالقات إقامة في نفسها والشروط األساليب الدول بين القنصلية العالقات إقامة

 منطقة وتحديد فتحها المنوي القنصليات عدد أو مستواها على المسبق االتفاق أيضا   تستوجب

 .للدولة الجغرافية الرقعة كامل ضمن عملها تمارس التي للسفارة خالفا   الجغرافي عملها

 فرق وال قنصل يرأسها قنصلية وأخرى عام، قنصل يرأسها عامة قنصلية: نوعان والقنصليات

 في وليس. المنطقة وأهمية عملها منهما كل   تمارس التي الجغرافي العمل رقعة اتساع عدا بينهما

 التجارية القضايا على القنصلية مهام وتقتصر المقيم، وغير المقيم القنصل نظام القنصلي العرف

 .المواطنين مصالح ورعاية والصحية واالقتصادية

 سيالدبلوما الممثل اختيار

 والوطنية  الكفوءة العناصر من الخارج في ُيمثلوها أن ترغبُ  الذين ُسفراءها عادة   الدول تختار

 عام بشكل فالدول. شغلهاي الت السابقة وظيفته في ومشهود طويل تاريخ لها والتي والُمخلصة

 الدبلوماسي عملهم خالل ومن فيهم، تتوسم الذين الخارجية وزارة موظفي من السفراء تختار

 رئيس يختار أن يمنع ال وهذا المهم، المنصب هذا إلشغال واللياقة والقدرة الكفاءة الطويل،

 من أو بالكفاءة لهم المشهود العسكريين القادة كبار من السفراء من محدودا   عددا   الدولة

 أن التأكد بعد يتم أن يجب للمنصب الترشيح وإن الدولة، رجال كبار من أو السابقين الوزراء

 اتفاقية من) 4(  المادة نصت كما الُمستقبلة الدولة لدى قبوال   يلقى ترشيحهُ  تنوي الذي الشخص

 الدولة تجاه ُملزمة غير الُمستقبلة الدولة أن كما ، 1961 لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا



 موظفيها أبرز من سفراءها الدول بعض وتختار السفير، اعتماد طلب رفض أسباب لبيان الموفدة

 لُيعين مفوض وزير أو مستشار وبدرجة المطلوبة الشروط فيهم وتتوفر بالكفاءة لهم المشهود

 هذه تكون وقد المركز، إلى عودته عند السابقة الوظيفية بدرجته المس   دون بالتسمية سفيرا  

 ولكن دولتين، أو دولة في السفير منصب شغل ألنه مستقال   أصيال   سفيرا   لتعيينه أُولى كخطوة

 قائمة يتقدم أخرى دول في ولكن حصرا ، له الخارجية وزير ترشيح على أيضا   يعتمد هذا

 وتستفيد هذا. صفته ونال السفير منصب شغل أن له سبق ألنه للسفارات المرشحين الموظفين

 يتمتعون لما التقاعد على إحالتهم بعد حتى المفوضين ووزرائها سفرائها خبرة من الدول معظم

 بعد تعيينهم إعادة يتم كما الخارجية، الخدمة مجال في خدمتهم سنوات طيلة خبرة من به

 دول في أو المركز في عقد بصيغة تعينهم أو الوزراء مجلس أو الدولة رئاسة موافقة استحصال

 .« ثوان   أشخاص أو كسفراء أخرى

 سيالدبلوما المبعوث في تتوفرأن  يجب التي الصفات

 إلى فباإلضافة قادتها، أو مفكريها أو موظفيها أفضل بين من سفرائها اختيار على الدول دأبت

 بها يتحلى أن يجب أُخرى صفات هناك السفير، انتخاب في ُتراعى كانت التي الجسمانية الصفات

 السريعة الحلول إيجاد على والقدرة اللسان وحالوة العقل وحصافة الرأي نفاذ منها المبعوث،

 يكون وأن بسرعة ينفعل ال وأن الجأش ورباطة والصبر بالنباهة يتصف وأن الطارئة للمشاكل

ا   اآلخرين، ثقة يكسب مستقيما   شريفا ، صادقا ، ملل، دون اآلخرين آراء يسمع ووديعا   هادئا    ُملم 

 كريما   يكون وأن .البديهة وسريع واإلرادة الشخصية وقوي واإلتيكيت، البروتوكول بقواعد

ا   واآلداب، الفنون أنواع على ُمطلعا   سليم، ذوق   وذا ومضيافا    السياسي بالده بتاريخ وملم 

 على وتعلمها إتقانها يمكن ال والدبلوماسية .واالقتصاد بالسياسة بها يتصل وما الدولية والقوانين

 مختلف وإتقانه للدبلوماسي العالي العلمي التحصيل وأهمية ضرورة مع فقط، الدراسة مقاعد

 يصلحون ال لوظائف بالفطرة ُمهيئين أشخاصا   أحيانا   نجد أن القول نافلة ومن. األجنبية اللغات

 وبشاشة بالنفس والثقة المالحظة وقوة الجسم ورشاقة الوجه وسامة من به يتمتعون لما لغيرها

 العمل فترة طيلة والتجربة الِمران أن يبقى تقدم ما على وعالوة. الحديث ورقة الوجه

 في والنجاح للتقدم تؤهله التي المطلوبة المهارات ابهواكتس نجاحه من تزيد الدبلوماسي

 .المستقبل

 اختيار باب في بالماوردي الشهير حبيب بن محمد بن علي الحسن أبو وهو  الماوردي وذكر هذا

 المخبر، كامل المنظر، رائع إال لرسالته يختار وال» وسفرائه ومبعوثيه لرسله السلطان أو الملك

 موثوقا   النصيحة، حاضر العبارة، جيد اللهجة، فصيح الفطنة، ذكي البديهة، حاضر العقل، صحيح



 أرفع إلى الدبلوماسي العمل يبلغ لكي وذلك والتأدية االستماع حسن من مجربا   وأمانته، بدينه

 .« السلمية بالوسائل أهدافها بلوغ من الدولة تتمكن وبذلك مستوياته

 االعتماد وكتاب التعيين على الموافقة طلب

 الدولة رأي استمزاج عليها ما، دولة في الجديد السفير بتعيين الخارجية وزارة قيام عند

 الكاملة بالسيادة تتمتع باعتبارها عدمه أو قبوله في الحق وللدولة لديها، تعيينه في الُمستقبلة

 والدولة .الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من) 4(  المادة من) أ( الفقرة عليه نصت ما وحسب

 تتجنب وأن الُمستقبلة الدولة تلك قبول سينالون أنهم من تتأكد أن عليها سفراءها ُترشح التي

 ال قد الذي األمر ورئيسها، الدولة تلك تجاه سابقة سلبية مواقف لها يكون قد عناصر ترشيح

 للسفير الذاتية السيرة بها ُملحق بمذكرة الموافقة طلب ُيرسل وعادة   البلدين، عالقات يخدم

 ذلك عن اإلعالن ودون عليها حاز التي النياشين أو واألوسمة شغلها التي والمناصب الُمرشح

 أن ذلك فيعني أكثر أو شهر لمدة اإلجابة تأُخر حالة وفي الدولة، تلك من الموافقة حصول لحين

  .التعيين هذا على موافقة أو راغبة غير الدولة

 سفراء اعتماد برفض يشهد والتاريخ .االعتماد طلب رفض أسباب ببيان ُملزمة غير أنها كما

 ففي المشروعة، الدولة حقوق من حق هو الرفض إن حيث األسباب، بيان دون مختلفة ألسباب

 جراء من إشكال أي في الوقوع ولتجُنب مناسبة، فترة خالل آخر سفير ترشيح ُيمكن الحالة هذه

 األصولية اإلجراءات باتخاذ الخارجية وزارة تقوم السفير بقبول الجواب ورود عند أما .ذلك

 كتاب وُتهيئ بالتعيين الخاص الجمهوري المرسوم استصدار على وتعمل تعيينه نبأ بإعالن

 الملفات يدرس أن الجديد السفير وعلى .الجديدة بمهامه والتحاقه سفره متطلبات وكل االعتماد

 في( السفير ويقوم البلدين، بين العالقات تطورات آخر على ليطلع البعثة من الواردة والتقارير

 في التوجيهات لتلقي الخارجية وزير وبحضور الدولة رئيس أمام القسم بأداء) البلدان بعض

 . القادم الدبلوماسي عمله

 لهم سبق بمن ويتصل فيها بالده سيمثل التي الدولة تلك وتقاليد عادات على يطلع أن عليه كما

 كتاب أن من يتأكد أن عليه أن كما عنها، ومؤلفات مذكرات من ُكتب ما ويقرأ فيها عملوا أن

ن التي الرسمية الوثيقة هو االعتماد وكتاب .عدمه من حينه في قُدم قد سلفه استدعاء  فيها يدو 

 أداء في وإخالصه بقدرته الكاملة الثقة عن وتعبر الصفة بهذه اعتماده في والرغبة السفير اسم

 رئيس يمنح أن في األمل عن االعتماد كتاب ُيعرب كما. البلدين بين العالقات لتطوير مهمته

 بزيارة يقوم أن الجديد السفير وعلى .الدبلوماسية مهمته لتسهيل الدعم كامل المستقبلة الدولة



 وقد الجديد، السفير شرف على عشاء مأدبة يقيم بدوره والذي بها سيعمل التي الدولة سفير

 التي الدولة سفير شرف على عشاء مأدبة بالمقابل الجديد السفير ُيقيم أن أيضا   الالئق من يكون

 وقد. الخارجية وزارة ومسؤولي الدبلوماسيين سفارته رجال من عددا   فيها ويدعو فيها سيعمل

 خاصة شرف بعثة بترأس ُيكلف عندما الوزراء أو الشخصيات أحد إلى أيضا   االعتماد كتاب ُيمنح

 القواعد وتوجب .زواجهم أو الملوك تتويج كحفل الرسمية االحتفاالت في الدولة رئيس يمثل

 أوفده الذي هو باعتباره العرش عن تنازله أو الملك وفاة عند االعتماد كتب بتجديد  الدولية

 إجراء يتم وعادة   رسمي، باحتفال تقديمها ُيشترط وال حاله ولسان الدولة رئيس شخص وُيمثل

 رؤساء على ذلك ُيطبق وال المملكة مهام الجديد العاهل تسل م عند السفراء بين واسعة تغييرات

 .محدودة مهمتهم أن باعتبار مهامهم انتهاء أو وفاتهم حالة في الجمهوريات

 وصول السفير الجديد

 سفارته وأعضاء معاونه أو المراسم رئيس قبل من عادة ُيستقبل الجديد السفير وصول عند

 في رغبتهم إبداء وعند )عربية دولة سفير كان إذا( العرب السفراء استقباله في يكون وأحيانا  

 تحديد المراسم دائرة من السفارة تطلب التالي اليوم وفي. به والترحيب استقباله في المشاركة

 السفير يصحب وقد. سلفه واستدعاء اعتماده كتاب من نسخة له لُيقدم الخارجية وزير مع موعد

 دائرة رئيس عادة السفير ويرافق بالنيابة، باألعمال قائما   كان الذي بالسفارة الثاني الشخص معه

 عقد أو الدولة رجال لكبار رسمية زيارات بأية السفير يقوم وال .للوزير زيارته عند المراسم

 اعتماده كتاب تقديم قبل رسمية مآدب إقامة أو صحفية بتصريحات بإدالء أو صحفي مؤتمر

 عميد زيارة له ويمكن الخارجية، لوزير مقابلته بعد مناسبة فترة خالل ُيحدد الذي الدولة لرئيس

 . الدولة في الُمتبعة التقاليد أو المراسم على لالطالع الدبلوماسي السلك

 التفاصيل على لالطالع المراسم دائرة) الثاني الشخص( باألعمال القائم يزور أن الممكن ومن

 المراسم دائرة من مندوب قيام أو االعتماد كتاب تقديم حفل في اتباعها الواجب واإلجراءات

 الدول بعض وُتحدد. التقديم موعد تحديد يتم أن بمجرد ذلك على السفير الطالع السفارة بزيارة

 نحو يسير العام االتجاه أن من وبالرغم .الحفل هذا في السفير ُيرافقون الذين األشخاص عدد

 محافظة زالت ما منها والملكية األوروبية الدول بعض أن إال التقديم، ومراسم إجراءات تبسيط

 في وتطلب المناسبة وروعة وأُبهة مظاهر على المحافظة ضرورة وترى القديمة التقاليد على

 الفراك يرتدي أن البلدان من الكثير في السفير على يتحتم كما ،)البو نجور( ارتداء التقديم حفل

 السفير من ُيطلب وعندما. الخاص الطابع ذات الكبرى الحفالت أو الدبلوماسي السلك حفالت في



 قبل المراسم دائرة رئيس إلى منها نسخة ُيسلم أن عليه يجب الدولة رئيس أمام كلمة ُيلقي أن

 .عليها االطالع ليتم مناسبة فترة

 االعتماد كتاب تقديم حفل

 إلى المراسم رئيس يحضر دولة، كل في به المعمول النظام وحسب التقديم ليوم المحدد الوقت في

 وُيحيط يتقدمها الرئاسة قصر سيارات من محدود وعدد معاونيه من عدد مع السفير إقامة مقر

 سيارة في السفير فيركب الرئاسة، قصر إلى السفير الصطحاب البخارية الدراجات من عدد بها

 على الموفدة الدولة وعلم اليمين على الُمستقبلة الدولة علم عليها يرفرف التي األولى الرئاسة

 في الثاني الشخص مع المراسم رئيس نائب ويركب المراسم، رئيس يساره على ويجلس اليسار،

 تقضي الرئاسة قصر إلى وصوله وعند األخرى، اراتالسي في اآلخرون ويتوزع الثانية، السيارة

 ُثلة وُتحييه السفير لبلد الوطني النشيد الموسيقى فرقة تعزف أن) الدول بعض في( الدولة مراسم

  الرئاسة، قصر دخوله قبل الملكي أو الجمهوري الحرس من

. الُمستقبلة للدولة الوطني النشيد ُيعزف ولكن نفسها، المراسم له ُتجرى اعتماده كتاب تقديم وبعد

 لتمثيل ناله الذي الشرف إلى فيها يشير الدولة رئيس أمام كلمة السفير يلقي أن العادة وجرت

 رئيس إلى رئيسه تحيات ُيبلغ كما والصداقة، الود عالقات لتطوير سعيه ويؤكد الدولة لدى بالده

 أن وُيفضل لها، ترجمة إيداع شرط على الوطنية باللغة الكلمة إلقاء ويمكن. الُمستقبلة الدولة

 السفير ُتربك قد الُمرتجلة الكلمة إن حيث بدقة، وموزونة ُمختارة وبكلمات مسبقا   ُمهيأة تكون

 وأفضلها واألفكار العبارات وبعض الترتيب وينقصها بالغرض تفي ال وقد المناسبة مهابة بتأثير

 وأهميته تأثيره له رسمي حفل في ُتلقى ألنها بدقة عباراتها ُتختار مقدما   وُمهيأة بإيجاز مكتوبة

 . البلدين بين العالقات على

 المراسم انتهاء وبعد .دولة كل نظام على ذلك ويعتمد الكلمات ُتلقى ال الدول بعض في أن كما

 ُيعد حيث السكن دار إلى وموظفوه المراسم دائرة رئيس ويرافقه نفسه بالموكب السفير يعود

 وبعض الشمبانيا فيه ُتقدم سفارته وأعضاء المراسم دائرة رئيس بحضور مختصر حفل

 أعضاء قبل من عادة   التذكارية التصاوير بعض وتؤخذ بالمناسبة احتفاء   والمرطبات المشروبات

 عميد إلى عليها متعارف تقليدية رسالة بتوجيه السفير يقوم ثم .المناسبة يحضرون الذين البعثة

 رئيس إلى المحدد اليوم في اعتماده كتاب قدم بأنه إلشعارهم السفراء وزمالئه الدبلوماسي السلك

 ويتم الرسائل، لها أرسل التي البلدان وتلك بلده بين للتعاون استعداده فيها ُيبدي حيث الدولة

 ما وحسب الترحيب عبارات إضافة مع تقريبا   نفسها بالصيغة الرسائل هذه مثل على الرد عادة  



 تنظيم الخارجية وزارة من السفير ويطلب هذا، .الشخصية السفير أو البلدين عالقات تقتضيه

 زمالئه وكذلك زيارتهم الرسمية الثنائية العالقات تقتضي الذين الوزراء بعض مع له مواعيد

. الخارجية وزارة في المهمة الدوائر ورؤساء الدبلوماسي السلك عميد رأسهم وعلى السفراء

 رئيس زوجة أو الخارجية وزير زوجة بزيارة تقوم أن السفير لزوجة يمكن الدول بعض وفي

 الدول وسفراء اإلسالمية الدول سفراء ثم أوال   العرب زمالءه يزور عادة   العربي والسفير الدولة،

 للسفير ويمكن البارزين، الصحافة ورجاالت السياسية األحزاب رؤساء على يتعرف ثم الصديقة

ف نفسه تقديم يتم وتدريجيا   محافظيها، ولقاء األخرى والمقاطعات المحافظات زيارة  على ويتعر 

 التي األخرى والمناسبات الدعوات وحضوره الدعوات إقامته خالل من الدبلوماسي المجتمع

 بعد مناسبة فترة قبل المناسبات وحضوره مواعيده على بدقة الحفاظ السفير وعلى. إليها ُيدعى

 زوجة مرافقة وإن هذا .المسؤولين كبار مع الزيارات تلك مواعيد المراسم دائرة له ُتحدد أن

 حضورها عدم حالة وفي والعشاء، االستقبال دعوات في خاصة أهمية لها لزوجها السفير

 يفتقد قد وبالتالي مستقبال ، دعوتهم عدم إلى يؤدي قد الدعوات عن االعتذار وتكرار باستمرار

 مختلف حول زمالئه مع والحوار المعلومات تبادل على ُتساعده التي الهامة المناسبات هذه مثل

 .الساخنة المواضيع



 األدوار الحديثة للدبلوماسية

 الدبلوماسية كأداة للقوة الوطنية )) القوة الوطنية ((

 

 أو عناصر أو مكونات معا   تسمى عوامل عدة على لألمة الوطنية القوة تعتمد

 إما وهي ومعنوية، مادية ومؤقتة، دائمة عناصر وهي الوطنية، القوة محددات

 والمواد الطبيعية والموارد الجغرافيا ذلك في وبما اإلنسان، صنع من أو طبيعية

 والتفوق والعسكرية الصناعية والقدرة االقتصادية والتنمية والسكان، الخام

 االصطناعية، واألقمار الفضاء وبرامج واالتصاالت التكنولوجيا وتقدم الرقمي،

 الوطني، والصمود المرونة ومدى المناخي، التغّير مظاهر مع التكّيف على والقدرة

 رائدة، تجارية كعالمة البلد اسم وتعزيز واالختراع االبتكار على والقدرة

 االصطناعي والذكاء والماء، الغذاء وبدائل ومصادر البديلة الطاقة في واالستثمار

 والوعي والشخصية والهوية والثقافة والمعرفة، العلمي والبحث والبيانات

 والقيادة واأليديولوجيات والتشريعات، الوطني والتوافق والتكامل المجتمعي،

 والسياسات والقوانين الدبلوماسية، والجودة التنظيمية والكفاءة الحكومة، وفّعالية

 ال قيمة الدولة تمثل وأن والمعنوية السياسية والهياكل والنظم واالستراتيجيات،

 .الكبرى والتحالفات العظمى للدول عنها االستغناء يمكن

 وهي استقرارا ، األكثر العنصر وهي الجغرافيا: الوطنية القوة عناصر بين فمن

 السياسة تحديد ويتم الدولية، والتحالفات والعالقات للسياسة المحّددة العوامل من

 أو فيها يطمع ومنافذ موارد من تملكه وما جغرافيتها خالل من للبلد الخارجية

 الطاقة انسيابية في مساهمتها أو تحكمها مدى عن ناهيك الخارج منها يخشى

 الداخل في مستقلة البقاء من يمّكنها ما آخر، جانب ومن العالمية، والتجارة

 األخرى الدول وخطط نوايا توّقع يمكن الجغرافيا خالل ومن سيادتها، ويضمن

 األخرى، الدول خرائط أطلس إلى النظر خالل من وأيضا   والمستقبلية، الحالية



 الطبيعة ومواردها والصناعية، البيئية والتضاريس الحدود توزيع يظهر والذي

 والصناعي، العسكري والتسليح والتواجد السكان وتوزيع والمعرفية الرئيسية

 العسكرية الدولة تلك عقيدة يحّدد ما وهو لديها، القوة مصادر أهم تقع وأين

 .والمالية واالقتصادية والسياسية

 التجارية عالقاتها وتعزيز لديها التحالفات دائرة وتنوع الدول توسع الجغرافيا وفي

 قوية قاعدة وخلق العالم، في األهم النفوذ مناطق في والرياضية والفنية والثقافية،

 في العدو اعتراض على وبالقدرة المجاالت، جميع في المحلية النوعية المعرفة من

 ذات الدول مصالح مع مشتركة، بمصالح لقوميا دخله مصالح وربط داره عقر

 .الكبرى واإلمكانيات المقدرات

 ويحدد الوطنية، الدول قوة عناصر من مهما   آخر عنصرا الموقع يمثل كما

 ومن الوطنية، وغاياتها مواردها تنمية في الدولة تلك تسلكه أن يجب الذي االتجاه

 ،بكفاءة الموارد داماستخ على القدرة: الوطنية للقوة األخرى العناصر

 باحتياجات متصال   الصناعية وغير الصناعية السلع واستهالك إنتاج يكون بحيث

 عند اآلخرين على للضغط فعال كسالح استخدامها على وقدرتها ومواردها، الدول

 هو بما التفاجئ عدم تكفل بطريقة المستقبل استشراف يجب كما لذلك، الحاجة

 بحكم جارة تكون أن بالضرورة ليس اليوم المجاورة الدولة أن وإدراك قادم،

 المشتركة المصالح أو القيم منطلق من جارة تكون قد ولكن الجغرافية، الطبيعة

 الشامل التفاعلي التأهب دور يأتي وهنا واالستهالكية، والفنية اإللكترونية والحدود

 . والجاهزية االستعداد بين الوطنية والمؤسسات للمجتمعات

 الفعلية األهمية قياس وهو الوطنية القوة أنواع من آخر نوع وهناك

 يقتصر أال يجب ولذلك الدول، لمقدرات والثانوية الرئيسة للعناصر والمحتملة

 القريب، الماضي أو الحاضر بشأن المتاحة البيانات على المختلفة العناصر تحليل

 في اليقين عدم من والتقليل المستقبلية لالتجاهات علميا   تقديرا   يشمل أن يجب بل



 في كذلك تصبح أال يرجح والتي مهمة، حاليا   تعتبر التي السلطة عناصر تداعيات

 وتحويل الوطنية، للسيادة كعناصر والمستقبلية الحالية أدوارها وتقييم المستقبل،

 ليكون الوهن مسببات من يعتبر ما واستغالل قوة عناصر إلى الضعف عناصر

 االستراتيجيات ضمن فيهما االستثمار يجب التي التحسين، ونقاط التحديات ضمن

 .األمة هذه وقوة ما أمة وقدرات موارد نطاق يقاس وهكذا للدول، والسياسات

 من السكان عدد وليس ،السكان ونوعية اإلنساني األمن دور يأتي وهنا

 قيمة تأتي هنا ومن األمم، نهضة سياق في والقيمة الوزن ذات العوامل بين

 والمتعلمة والصحية والمجتهدة، والمنضبطة المتفانية العاملة القوى وأهمية

 للبقاء الذاتي باالكتفاء ترتبط التي الوطنية للقوة حيوي مصدر فهي والماهرة

 وجذب البشرية وبالتنمية ، االستباقي والردع النفس عن الدفاع على والقدرة

 والتوجهات واألخالقي والروحي ثقافيوال والفكري الحضاري والبناء العقول

 على التأثير ومدى والتقنية والعلمية والمالية الصناعية والقدرات االقتصادية

 به المحدود التأثر مقابل اآلخرين

 في التأثير على القدرة" بأنها االبن، ناي. س جوزيف بحسب الوطنية لقوةا

 واألغلب." ذلك لتحقيق اآلخرين سلوك لتغيير األمر، لزم وإذا تريدها، التي النتائج

 أدوات أربع من أكثر أو واحدة على ينطوي الوطني المستوى على التنفيذ أن

 .والمعلومات العسكرية والمؤسسة واالقتصاد الدبلوماسية: للقوة رئيسية

 القضايا بمجموعة يتعلق فيما للمفاوضات المستمرة اإلدارة هي فالدبلوماسية 

 الدولية المعاهدات على التفاوض عادة ويتم. الدول ممثلي بين كلها الوطنية

 الدبلوماسيون ويمثل. الوطنيين القادة قبل من إقرارها قبل الدبلوماسيين بواسطة

 والحفاظ الدولية، المنظمات وداخل العالم أنحاء جميع في سفارات خالل من دولهم

 فإنه الدبلوماسية توقف أما الخارجية؛ العالقات على يهيمن الذي الحوار على

 اللباقة تستخدم الدبلوماسية فإن رسمية أقل صعيد وعلى. النزاع إلى عادة يؤدي

 .الوطنية للتحديات مقبولة حلول إليجاد أو إستراتيجية، ميزة لكسب



 السلع حصص وتوزيع الموارد، تخصيص فهي الوطنية االقتصادية القوة أما 

 ذلك يشمل وقد. الوطنية األهداف لتعزيز أو بالسياسة تتعلق ألسباب والخدمات،

 المساعدات مثل اقتصادية؛ حوافز عن فضال   العقوبات، أو االقتصادية الضغوط

 جزئيا   الوطنية للسلطة االقتصادية باألداة التحكم ويتم. المواتية التجارية والعالقات

( األعمال قطاع) الخاص القطاع أن والواقع الحكومية، األجهزة قبل من فحسب

 ال قد اللذين الخارجيين، والتجارة االستثمار خالل من كبرى اقتصادية قوة يملك

 من للعديد بالنسبة االقتصادية، القوة فإن ذلك ومع وطنية، لضوابط يخضعان

 . الحكم فن في تأثيرا   األكثر أداتها هي الدول،

 أن وينبغي. للدولة المسلحة القوات مجموع من أكثر العسكرية القوة تعتبر 

 والتدريب األسلحة، ومبيعات والمراقبة االستخبارات قدرات العسكرية القوة تشمل

 الدول تستطيع التي المشابهة األخرى والقدرات والتعليم الدولي العسكري

 شكلها وفي. دفاعية موارد تستخدم التي األخرى الدول في للتأثير استخدامها

 في األخرى األدوات( محل مطلقا   تحل ال ولكن) العسكرية القوة تهيمن النهائي،

 .السلم وقت في كبير نفوذ تطوير أيضا   يمكنها ولكن الحرب، وقت

 إقامة في الجماهير إلشراك الرامية الجهود الوطنية المعلومات قوة وتشمل 

 معدة رسائل استخدام خالل من الوطنية بالمصالح للنهوض مواتية ظروف

 وعمليات العامة، والدبلوماسية العامة، الشؤون تقليديا   تشمل وهي. خصيصا  

 جدا   قوية أداة المعلومات تكون أن ويمكن. األخرى االتصاالت وجهود المعلومات،

 يلقيها التي الخطب إلى بساطة، األكثر الصحفي البيان من الخارجية، السياسة في

 المبعوثين أو السفراء خالل من المرسلة الرسائل إلى الوطنيون، الزعماء

 التجارية العالمات وحتى والدعاية التضليل مثل تعقيدا   أكثر أساليب إلى اآلخرين،

 . الوطنية

 لفن أدوات اعتبارها ينبغي االستخبارات أو القانون بأن المحللين بعض يجادل 

 األدوات من واحدة ضمن الحاالت معظم في تندرج القدرات هذه ولكن الحكم،



 الدولي القانون استخدام تم المثال، سبيل على. أعاله المذكورة األخرى األربع

 المتحدة، العربية اإلمارات لدولة المحتلة الثالث الجزر عودة على للحصول كأداة

 استخدم لقد. دبلوماسية أدوات باستخدام كبير حد إلى الجهود هذه متابعة تم ولكن

 القوة" و" الصلبة" القوة مصطلَحي   جراي، كولين مثل علماء،

 أو العسكرية بالقوة التهديد خالل من األولى القوة تحقيق يتم حيث ،"الناعمة

 طريق عن أو النفوذ خالل من اكتسابها فيتم الثانية أما استخدامها، أو االقتصادية

( والمعلومات الدبلوماسية استخدام خالل من وغالبا  ) القيم لتبادل اآلخرين استمالة

ومن ثم الوصول الى استخدام القوة . الدولي لألمن مشتركة أجندة إلى والرجوع

الذكية وهي تعبير عن مزج بين القوتين الصلبة والقوة الناعمة للوصول الى 

 مفهوم جديد يطلق عليه اسم القوة الذكية .

 بينما حسابها، يمكن وفوائد تكاليف على جراي رأي في الصلبة القوة وتنطوي 

 التنسيق أن كما. ةالجذاب واألفكار اإلقناع خالل من أكبر بمهارة الناعمة القوة تعمل

 للقيادة األقصى التحدي هو الوطنية المصالح لتحقيق األربع األدوات لهذه الفعال

 .الوطنية



 تحقيق المصلحة الوطنية

 السياسات التجاهات والمحددة الدافعة القوة بمثابة الوطنية المصالح تعتبر

 جانب من الوطنية المصالح مضمون تفسير في اختالف وكل للدول، الخارجية

 مماثلة تغييرات بالضرورة عنه يترتب أن البد المسؤولة، القرارات اتخاذ ةأجهز

 .الخارجية السياسات هذه مضمون في

 نموذج“ على القائم الدولية العالقات نمط قيام إلى يعود المفهوم هذا أصل إن

 طرح وقد. سيادة وذي ومستقل موحد وككيان أساسي كفاعل ”األمة– الدولة

 الصعوبات بعض العملي وكذا األكاديمي الصعيد على الوطنية المصلحة مفهوم

 السياسة وتفسير لتحليل عملية كأداة اتخاذه وإشكالية مضمونه بتحديد المتعلقة

 .للدول الخارجية

 الدولة عالقات مركب في األول المقام تمثل ”الوطنية المصالح“ أن نجد وهكذا

 أصبح وبذلك .الخارجية السياسة غاية هي وتعزيزها إدامتها وإن الخارجية،

 السياسي القاموس في شيوعا المصطلحات أكثر من ”الوطنية المصلحة“ مفهوم

 والمعلقون، والمحللون، القرار، وصانعو السياسيون، يستخدمه والدبلوماسي

 .دولتين بين العالقة عن الحديث عند المختص غير الجمهور وحتى

 المصلحة لمفهوم القرار وصانعي السياسيين استخدامات في المرء أمعن إذا لكن

 وال. المصطلح هذا استخدام في ارتباك أو تناقض أمام نفسه يجد فإنه الوطنية

 مفهوم مع التعامل في االزدواجية مبدأ بتذكر إال التناقض أو الغموض هذا يزول

 كمعيار الوطنية المصلحة مفهوم يستخدم جهة فمن نفسه، الوطنية المصلحة

 قضية تجاه الميزان في هو ما ومعرفة معينة، قضية أو معينة سياسية حالة لتقويم

 صانع أو الدولة على يجب الذي السلوك أو الموقف قضايا، مجموع أو وطنية

 الوطنية المصلحة مصطلح يستخدم ما كثيرا ثانية جهة ومن .حيالها اتخاذه القرار

 رغبات أو أهداف على بناء مسألة بشأن اتخذ قرار تبرير أجل من الحق بشكل



 أقلية أو لفئة، ضيقة حزبية مصالح أو لقائد شخصية حسابات أو قيادة أو زعيم

 الوطنية المصلحة مفهوم يكون الحالة هذه وفي .والمجتمع الدولة في نفوذ ذات

 مسؤول أو لزعيم الدعاية آلة من جزء أو القيادة لتلك نفسية فتوى عن عبارة

 .فئة أو حزب أو معين

 سياسي لواقع موضوعيا وصفا يكون قد الوطنية المصلحة مفهوم فإن هنا من

 إسقاطا يكون وقد غيرها، بين من واختيارها تقديرها يجب لمصلحة أو استراتيجي

 أو مصالح على وبناء عفوي بشكل تبنيها تم لسياسة شخصيا تبريرا أو ذاتيا

 وضمن .عليها عإجما يوجد وال الوطني بالدعم تحظى وال وطنية ليست تصورات

 األساسية المحددات هي تكون الوطنية المصالح فإن-الموضوعي المفهوم

 الدولة تصيغ بموجبها التي النهائية المعايير أو( الصميمة)الجوهرية والحاجات

 وتكتيكها وإستراتيجيتها الخارجية سياستها وترسم ومقاصدها، أهدافها

 من ممكن قطاع أكبر مشاركة أساس وعلى الدستورية مؤسساتها عبر الدبلوماسي

 بتحليل قمنا ما وإذا .الديمقراطية األنظمة في العام والرأي المختصة، األجهزة

 .كثيرة ودالالت تجليات له نجد فإننا وطنية مصالح مصطلح

 متناقضة متضاربة مصالح وهناك متطابقة، أو متكاملة أو مشتركة مصالح فهناك

 هناك ثم .ثانوية وأخرى للدولة، أساسية مصالح وهناك ما، شيئا متفاوتة وأخرى

 محدودة وأخرى جوهرية مصالح يوجد وكذاك مشروعة، وأخرى حيوية مصالح

 أو النجاح فإن الدول مصالح مقاربة محاولة وفي .ضرورية وأخرى محددة، أو

 في التي المصالح طبيعة: أهمها من كثيرة بعوامل محكوم تحقيقها في الفشل

 .ديمومتها أو ثباتها درجة وكذلك شموليتها، ومدى الميزان

 البعد إلى اإلشارة دون عام بشكل الوطنية المصلحة مفهوم عن الحديث يمكن وال

 .بالقوة المصلحة وعالقة الوطنية للمصلحة األخالقي

 بمثل التمسك أساس على األمة أو للدولة القومية الوطنية المصالح تعريف إن

 عملي، غير أمر سامية مبادئ وحماية كونية، إنسانية ومعايير وأفكار عالمية،



 عالقاتها في التوتر وربما المعنية للدولة الخارجية السياسة فشل إلى إال يقود ولن

 أعلى مبدأ على الوطنية المصالح تحديد يستند أن من فالبد .األخرى الدول مع

 .الدولة ولمؤسسات لألمة البقاء تأمين وهو للدولة

 هي فالقوة .القوة خالل من الوطني البقاء روح تنتعش الدولية العالقات وفي

 إلى اإلشارة إلى يقودنا ما وهذا. يهايغذ الذي والدم الوطنية المصلحة أوكسجين

 .له ومكمل لآلخر متمم فكالهما والقوة، الوطنية المصلحة بين التكاملية العالقة

 بحد غاية هي مثلما للدول، نيةالوط المصالح لحماية وسيلة هي جهة من فالقوة

 هي المطلق في الوطنية للمصالح مرتبة أعلى أن أي الوطنية، للمصلحة ذاتها

 أن العملي الصعيد على نجد ولكن .الشامل المفهوم في الوطنية الدولة قوة تعزيز

 .وأغناها الدول ألكبر حتى الوطنية والمصلحة القوة بين تفاوت باستمرار هناك

 قوة بعناصر تتمتع دولة توجد وال .النهائية وتطلعاتها ومجتمعاتها الدول فحاجات

 للمصالح أولويات سلم وضع من البد لذلك .الرغبات أو الحاجات تلك لتحقيق كافية

 تبديه الذي الفهم درجة خالل من غيرها عن بلد أي قيادة وتتميز .بينها والمفاضلة

 تحقيق ومدى لحمايتها، القوة توفير على وقدرتها والمجتمع األمة ألولويات

 .تلك الوطنية والمصالح القوة بين التناغم

 متغيرة الوطنية المصالح أن مثلما ديناميكي نسبي القوة مفهوم أن المعروف ومن

 من فترة خالل الوطنية المصالح ثبات أن نجد ولهذا .واألولوية المضمون حيث من

 :على ويعتمد نسبي أمر هو الزمن

 .منها السياسية خاصة نفسها، الوطنية المصالح طبيعة –

 والبرامج السياسات خاللها من تصاغ التي السياسية البيئة ثبات درجة –

 .وخدمتها وحمايتها للدولة الوطنية المصالح لمتابعة المتاحة والخيارات

 من عدمه أم والمخططين القرار صانعي أمام جديدة سياسية خيارات توفير مدى –

 تحديد في تؤثر التي الدولية أو السياسية البيئة أن وبما .تلك المصالح إدامة أجل



 من يخالف أمر السياسية الخيارات توفر أن مثلما متغيرة، وترتيبها المصالح تلك

 مع تتغير قد نسبيا الثابتة األساسية الوطنية المصالح أن نجد فإننا آلخر، حين

 .الزمن

 تحديده ويصعب ومتبدل وملتبس غامض مفهوم الوطنية المصلحة مفهوم إن

 هذه ومالبسات ظروف وخارج الدول، لدى الفعلية التصورات خارج مجردا تحديدا

 هذا فهل الدولي، النقد صندوق بتوصيات تقبل النامية البلدان من كثير .التصورات

( مثال الديون جدولة إعادة) اقتصادية أهداف تحقيق تفضل لماذا مصلحتها؟ من

 ببرنامجها إيران تمسك في السر ما الداخلي؟ قرارها استقالل على الحفاظ على

 المتحدة الواليات مصلحة ما اليورانيوم؟ تخصيب على وإصرارها النووي

  بالعراق؟ جيشها بقاء في األمريكية

 في حاسما   منعطفا   العشرين القرن تسعينيات أوائل في الباردة الحرب نهاية شكلت

 التي الجديدة والتحديات التغيرات جملة حيث من وذلك،  الدولية العالقات مجال

 الدول وأدوار سيادة على القوي   بدورها والمؤثرة األصعدة جميع على أفرزتها

 في وتوزيعها القوة عناصر ترتيب إعادة مستوى وعلى،  التقليدية ووظائفها

 االقتصادية القوتين على أساسا   يبنى الذي الباردة الحرب بعد لما الدولي النظام

 ما مرحلة في والتكنولوجي االقتصادي العاملين دور تعاظم أن إذ، والتكنولوجية

 حسما أكثر وجعله العسكري العامل دور لتفعيل توظيفه تم قد الباردة الحرب بعد

 لدور تراجع   هناك حدث حيث،  وليةالد العالقات في المسلحة الصراعات إدارة في

 للتقدم نتيجة،  التكنولوجية للقوة وتنامي االقتصادية للقوة تعاظم مقابل الدولة

ى الذي والتكنولوجي العلمي  في األرض شعوب بين والترابط االتصال زيادة الى أدَّ

 .  والثقافية واالجتماعية واالقتصادية السياسية المجاالت

ز المعاصر العالمي النظام إن  في الدول أدخلت التي المتبادل االعتماد بخاصية تمي 

د الذي األمر،  لشعوبها المتنامية الحاجات إلشباع وظيفي تعاون تفاعالت  عدم أكَّ

 المتمثلة أهدافها ألن ؛ بمفردها العيش من إمكاناتها بلغت مهما الدولة قدرة



 قناعات ولَّدت المستمر االجتماعي والرفاه الدائم االقتصادي النمو بتحقيق

 وايجاد غيرها على االعتماد يتم لم ما األهداف هذه إنجاز على قدرتها بمحدودية

 .  المشتركة الدولية المصالح من شبكة

 ما ضوء على فتحددها وموضوعية ذاتية العتبارات مصالحها الدول تصوغ حيث

 تلك فتحمل،  للتنفيذ قابلة أهداف في تضعها ثم،  تحقيقه تريد ما أو حمايته تريد

ى بما الدولية للساحة األهداف  تتبناها التي والمصالح،  الخارجية السياسة يسمَّ

 فيها األقوى الفئة مصالح تكون وقد  بمجموعها لألمة مصالح تكون قد الدولة

 تكون قد المصالح وهذه.  الخارجية لسياستها الداخلي الدعم الدولة تضمن وبهذا

 مناطق على كالسيطرة مادية تكون وقد،  قيمها أو األمة رسالة كنشر مبدئية

 تكون وقد  تجارية أسواق فتح أو الخام بالمواد غنية مناطق أو استراتيجية

 تحديد في والموقع الظروف تتحكم وقد والكرامة العظمة كاعتبارات بحتة معنوية

 أو األمة مصالح مظلة تحت تدخلها الدولة على فإنَّ  وعندئذ،  المصالح هذه بعض

 . الشعبي بالتأييد تحظى حتى قيمها

 الحيوية المصالح وتحتل األولوية بحسب سل م شكل على مصالحها دولة كل   وتضع

 مستعدة عادة   الدولة تكون التي المصالح هي الحيوية والمصالح.  السلم قمة

 النظام وعلى االستقالل على كالحفاظ الخصم مع فورية حرب في أجلها من للدخول

 المصالح قائمة وتطول المهين اإلذالل من الدولة هيبة وحفظ األراضي وحدة وعلى

 المصالح بعدها تأتي ثم الدولية ومكانتها الدولة قوة مع يتناسب بما الحيوية

 على العادة في الدولية المساومات وتجري،  األهمية بحسب مرتبة الثانوية

 . الحاجة اقتضت إذا التنازل يجري وعنها الغنائم تكون فمنها الثانوية المصالح

 وإنَّما  واحد وقت في والثانوية الحيوية مصالحها جميع لتحقيق الدولة تسعى وال

 يكون قد الدولة خيارات فهامش،  الظروف وبحسب الحاجة بحسب منها تختار

 على يحتم مما ضيقا   يكون وقد والبدائل الخيارات تعدد فرصة لها يتيح بما واسعا  

 كثير وفي الدولة أن   إال،  مصالحها بعض لتحقيق المواتية الظروف انتظار الدولة



 الدول ولدى،  حدوثها تنتظر أن ال المواتية الظروف إيجاد على تعمل الحاالت من

 .للظروف تهيئة للغير األزمات إِيجاد مهمتها لألزمات إدارات الكبرى

 بل،  أخرى دولة مصالح عن ما دولة مصالح تختلف أن الطبيعي من كان هنا ومن

 قد مصلحة اليوم تراه فما،  آلخر وقت من الواحدة الدولة مصالح بعض تتغير وأن

 بإعادة آلخر وقت من الدول تقوم لذلك ؛ صحيح والعكس  كذلك غدا   تراه ال

 أو معينة حاالت في تتناقض وقد لدولتين مصالح تتطابق وقد.  مصالحها صياغة

 أو الحاالت جميع في تتناقض أو تتطابق ال المصالح جميع ولكن،  معينة ظروف

 ومن.  محدودة الحرب جعل في تلتقي قد المتحاربين مصالح إِنَّ  حتى،  الدوام على

 الصراع يجعل مما،  والتنازع التوافق من مزيج هي الدول مصالح جل   فإن هنا

 شكل على واآلخر الحين بين تبرز عرضية حالة وليس دائميا   و حتميا   الدول بين

 في بارزا   مكانا   تحتل الدول بين الدولية الصفقات يجعل الذي بالشكل،  نوبات

 . الدولية العالقات

 معينة لمصالح أهمية من الدول تلك توليه ما على بناء   الدول بين العالقات وتتشكل

 سعت وإن،  بينها والسالم الوئام ساد فأبرزتها المتوافقة المصالح غلبت هي فإن، 

 المصالح غلبت وإن،  بينها فيما األحالف أقامت المصالح تلك تحقيق الى

 فجرت المتناقضة المصالح تحقيق الى سعت وإن،  التوتر ساد فأبرزتها المتناقضة

 . يبنها فيما الحروب

 األمن يحقق كان إذا مطلبا   يكون وقد،  مصلحة الدولية العالقات في والسالم

ه ذاته أجل من طلب وإذا،  المصالح ويحقق  وعلى األمن حساب على سيكون فإن 

 يتوفر وبتوفره،  الحيوية المصالح من الدوام على األمن ويبقى  المصالح حساب

 هناك دام ما دولة ألي ة مطلق أمن يوجد فال نسبي واألمن.  المصالح على الحفاظ

 . الفائقة والتكنولوجيا  السرعة عصر في وبخاصة دولي مجتمع

 وهي الدولة على الصعب من جعلت التحوالت من العديد المعاصر العالم شهد

 الدبلوماسية الممارسات الى فقط الركون الوطنية المصلحة تحقيق أجل من تبحث



 أثرت والتي والمعلومات االتصال وسائل شهدتها التي الثورة ظل   في الطراز قديمة

 . كافة المعاصر عالمنا في البشرية الحياة مجاالت على بآخر أو بشكل

 بين العالقات فقط تشمل ال الحديث استخدامها في الدولية العالقات أصبحت إذ

 غير من والمنظمات الدول بين القائمة العالقات أيضا   تشمل بل،  فحسب الدول

  الجنسيات متعددة والشركات اإلنسانية اإلغاثة ومنظمات الكنائس مثل،  الدول

 . الدولية الحكومية والمنظمات الدول بين القائمة والعالقات

 جديدة متطلبات عن كشفت المعاصرة الدولية التطورات عن الناتجة التأثيرات إنَّ 

 عن البحث في الدول أجبرت إن ها إذ،  واالجتماعية التكنولوجية المجاالت في

 الحكومة أو الدولة وجعلت لها القديمة األطر تتجاوز للدبلوماسية جديدة أدوات

ا األخرى الشعوب أمام نفسها عن للتعبير طريقة أفضل عن تبحث ى مم   أد 

 الدبلوماسية ميدان وهو جديد ميدان في الدخول الى الكالسيكية بالدبلوماسية

 تحقيق مجال في الدول استخدمتها التي اآلليات من ُتعد   التي المعاصرة والحديثة

 الوطنية مصالحها



 األمن الوطني

 

 وشعبها أراضيها حماية على الدولة بقدرة يتعلق الذي ذلك هو الوطني األمن

 إلى باإلضافة خارجي عدوان أي من واقتصادها وثقافتها وعقائدها ومصالحها

 سياسة واتباع حلها على والعمل الداخلية المشاكل لكل التصدي على قدرتها

 . للوطن واالنتماء الوالء وتجذير الكلمة وحدة من وتزيد االستقطاب تمنع متوازنة

 تعتمد التي الحساسة الجوهرية الركائز من يعتبر الوطني األمن ان فيه شك ال مما

 األمن مقومات أما وتطورها وأمنها استقاللها على المحافظة في الدول عليها

 ظروفها دولة لكل ان والسبب أخرى إلى دولة من تختلف فإنها الوطني

 يخص فيما الدول بين مشتركة قواسم هناك فإن ذلك ومع وماهيتها وخصائصها

 تكون تكاد الوطني لألمن العريضة فالخطوط العامة بصورته الوطني األمن

 .متطابقة

 وشعبها أراضيها حماية على الدولة بقدرة يتعلق الذي ذلك هو الوطني واألمن

 إلى باإلضافة خارجي عدوان أي من واقتصادها وثقافتها وعقائدها ومصالحها

 سياسة واتباع حلها على والعمل الداخلية المشاكل لكل التصدي على قدرتها

 للوطن واالنتماء الوالء وتجذير الكلمة وحدة من وتزيد االستقطاب تمنع متوازنة

 قوامه والخارجي المحلي المستوى على دائم حراك إلى يحتاج ذلك وكل. والقيادة

 الحاضر ومراجعة الماضي استقراء على المبنية االستراتيجية الدراسات

 .المستقبل واستشراف

 واالقتصادي واالجتماعي والثقافي والتقني والمادي التاريخي التطور إن

 تلك كل يشمل لكي الوطني األمن مفهوم من وسع قد والعسكري والسياسي

 األخرى العناصر من يتجزأ ال جزءا   أصبح منها واحد كل ألن وغيرها الفعاليات

 األمن مقومات أهم من المائي واألمن الغذائي واألمن الروحي األمن ان يعني وهذا



 السائدة األعراف كسرت كثيرة متغيرات يشهد أصبح عصر في خصوصا   الوطني

 واالحتكار والمقاطعة الحصار أصبح حيث والمجتمعات الدول مع التعامل في

 إلى باإلضافة الضغوط لممارسة والمبررات األعذار عن والبحث المباشر والتدخل

 بصورة األخرى الصناعية والمخرجات واألدوية الغذائية المواد أسعار ارتفاع

 بعض صرف سعر خسف عن ناهيك مبررة غير كثيرة أحيان وفي مبرمجة

 بعين أخذنا وإذا عديدة دوال   ضرره لحق الذي الدوالر مثل السيادية العمالت

 الرفاه مستوى من ويخفض الدول شعوب على سلبا   ينعكس كله ذلك ان االعتبار

 األمن مقومات أهم من ان نجد أخرى إلى دولة من تختلف نسبية بصورة فيها

 محليا   المختلفة متطلباتها من األدنى بالحد الوفاء على الدولة إصرار الوطني

 االستراتيجية والمواد السلع لجميع استراتيجي مخزون إيجاد على والعمل

 سواء المتوقعة غير بالمفاجآت يوم كل يأتي متغير عالم في نعيش أننا خصوصا  

 استقرار عدم أو أمنيا   انفالتا   أو عسكرية تدخالت أو شعبية ثورات أو طبيعية كانت

 في مناطق عديدة من العالم . بينية حروبا   أو سياسي

 والدة بداية في ظهر حديث سياسي مصطلح هو" الوطني األمن" مصطلح إن  

 بموجبها التي ، 1648(  ويستفاليا)  معاهدة بعد أي ، أوروبا في القومية الدولة

 المصطلح هذا ظهور وراء تقف التي األسباب ولعل   ، الدولي النظام شكل تغير

 الدول رغبة عن فضال   ، أوروبا عاشتها التي واألمنية السياسية الظروف مجمل

 .الوطنية ومقدراتها أمنها على الحفاظ في األوروبية

 التي والتوتر والقلق الخوف مشاعر من التحرر أن ه على الوطني األمن يعرف 

 تتحقق محدود اطمئنان حالة أن ه أي ، سواء حد   على والدولة االنسان بها يشعر

 المادية حقوقها لها تتعرض التي التهديدات من خاص نوع لغياب الدولة في

 .الوطنية ومصالحها والمعنوية



 تعريفه ويشمل المعقدة المفاهيم من الوطني األمن مفهوم أن  (  بوزان باري)  يرى

 والغموض ، المختلفة وأبعاده ، للمفهوم السياسي السياق ، وهي أمور ثالثة على

 . الدولية العالقات في تطبيقه عند به يرتبط الذي واالختالف

ه يعرف كما ، التهديد من الداخلية قيمها حماية على الدولة مقدرة هو األمن  بأن 

 الحاضر في الوطنية ومصالحها كيانها على للحفاظ الدولة تتخذها التي االجراءات

ف فيما ، الدولية المتغيرات مراعاة مع والمستقبل  Robert ماكنمارا روبرت عر 

Mcnamara  الحقيقي األمن"  بأن قوله   في األمن األسبق األمريكي الدفاع وزير 

 ". قدراتها مختلف تهدد التي للمصادر العميقة معرفتها من ينبع للدولة

 بالقيم التضحية خطر في ليست إنها طالما آمنة األمة أن:  ليبمان ولتر كذلك ويرى

 . الحرب تلك في باالنتصار أمنها صيانة على تحديها تم إذا قادرة وإن ها ، األساسية

 األمن بين العالقة تحديد في متعددة اتجاهات هناك فإن   تقدم ما الى واستنادا

 :  اآلتي في توضيحها يمكن. الوطنية والمصلحة الوطني

 . لآلخر كمرادف المفهومان ُيستخدم اتجاه هناك -1

 : خالل من المفهومين بين متبادل تأثير عالقة وجود يرى آخر اتجاه هناك -2

 . الوطنية مصلحتها تعكس - ما لدولة الوطني األمن نظرية إن   -

 يمكن وما.  ألمنها واضح مفهوم من ينطلق الوطنية المصلحة تهديد إن   أو -

 .الوطني لألمن تهديدا   أو خطرا   يشكل أن

 الوظيفية المصلحة دوائر كأحد،  الوطني األمن يرى آخر اتجاه وهناك -3

من"  أن بمعنى..  منها وكجزيئية  ال التي الحيوية المصالح تلك يمثل"  الوطني األ 

 . حولها المساومة يمكن



ا أمنيا مفهوما الوطني األمن مفهوم أصبح  سياسات عن للتعبير يؤهله بما قومي 

 التي القومية والتهديدات للمخاطر واالستجابة جهة من الشاملة األمة وأهداف

 . أخرى جهة من الوطنية المصلحة تحقيق سبيل في األمة تواجهها

ومن خالل تفعيل الدبلوماسية عبر  الدولية عالقاتها وعبر الدولة أن   اعتبار على

 مصالحها تحقيق الى تطمحالمفاوضات التي يجريها المبعوثين الدبلوماسيون 

 مواطن تحديد خالل من الوطني أمنها على الحفاظ عبر اال ذلك يتأتى وال.  الوطنية

 اآلليات ووضع والخارجي الداخلي المستوى على ذلك كان سواء والتهديد الخطر

 والمصلحة األهداف تحقيق أجل من األخطار تلك لمواجهة المالئمة والسياقات

 . الوطنية



 بناء النظم الدبلوماسية الوطنية

بمعنى كيف يمكن ان نبني نظاما دبلوماسيا متكامال للدولة تقوم من خالله الدولة بتوظيف 

مواردها البشرية واالتصالية والثقافية في بناء عالقاتها الدولية , وادارة وجودها في العالم , 

وما ترتبط بها من عمليات صراع ويتأتى ذلك عبر دراسة معمقة للبيئة السياسية العالمية 

 وتنافس .

 النظم الدبلوماسية 

 هناك  ثالثة أنواع من النظم الدبلوماسية المترابطة والمتكاملة وهي :

 ((The Global Diplomatic System   GDSأوال : النظام الدبلوماسي العالمي 

في اطار هذا النظام ويشمل هذا النظام األمم المتحدة ومنظماتها , وتعمل جميع الحكومات 

لبناء العالقات الدولية , وترتبط باألمم المتحدة عدد من المنظمات التي تعمل في جوانب مختلفة 

 . والمثال على ذلك منظمة اليونسكو .

وفي ظل هذا النظام يتم تشكيل السياق العالمي الذي تعمل داخله كل النظم , وتتم فيه كل 

عاة القانون الدولي , وتتم من خالله ممارسة توازن القوى األنشطة الدبلوماسية حيث يتم مرا

 والتعبير عن هذا التوازن . كما يتم صياغة السياسات العالمية وبناء البيئة السياسية العالمية .

في داخل هذا النظام يعمل الدبلوماسيون , ويتم تحديد كيفية أداء الدبلوماسي لوظائفه , 

وماسيون من خالل أدائهم لوظائفهم على اعادة تشكيل هذا لكنه في الوقت نفسه يعمل الدبل

لكنهم  السياق. وعلى هذا األساس فأن الدبلوماسيون ال يتخذون قرارات أو يصنعون عالقات فقط

يعيدون تشكيل العالم من خالل هندسة وشرعنه وانتاج المبادئ التي تقوم عليها السياسات 

 العالمية وبناء النظام العالمي .

 ةذلك من خالل التداخل بين النظم الدبلوماسية , حيث تعمل النظم االقليمي ويتجلى

والوطنية الدبلوماسية على التأثير على السياسيات العالمية , وعملية بناء منظومة المبادئ التي 

 تقوم عليها وتغيير هذه المنظومة طبقا لنتائج الصراع على المستوى الدولي .

ركة في النظام الدبلوماسي يعتمد فقط على الحكومات , ولكن هل يعني ذلك ان المشا

 وبالتالي يعتمد على نموذج دبلوماسية الدولة أو الدبلوماسية الرسمية .

كان ذلك صحيحا حتى تسعينيات القرن العشرين حين عملت األمم المتحدة على تطوير 

 مم المتحدة .نظام األ ميين ومنظمات المجتمع المدني داخلمشاركة الفاعلين غير الحكو

وقامت منظمات غير حكومية بالتنسيق بين انشطتها على أساس دولي , وعمل المجلس 

ة المنظمات غير الحكومية .. حيث بين أنشط االقتصادي التابع لألمم المتحدة على التنسيق

هدت التسعينيات تزايد المنظمات غير الحكومية التي طلبت ان تتمتع بوضع استشاري , داخل ش

منظمة غير حكومية تتمتع بهذا الوضع . وقد  2500م المتحدة , وهناك االن ما يقرب من األم



اصبحت مؤتمرات األمم المتحدة  ميدانا لهذه المنظمات وتشكيل شبكات دبلوماسية تعمل في 

 قضايا عالمية مثل المؤتمر العالمي  للمرأة ومؤتمر األمم المتحدة للتمويل من أجل التنمية .

قال كوفي عنان  األمين األسبق لمنظمة األمم  1999دى االقتصادي العالمي عام وفي المنت

المتحدة أن األمم المتحدة لم تكن تتفاعل إال مع الحكومات , لكنها االن تدرك انه ال يمكن تحقيق 

السالم واالزدهار بدون شركاء مثل الحكومات والمنظمات الدولية ورجال االعمال والمجتمع 

 المدني .

ا بذلت المنظمات التجارية مثل منظمة التجارة العالمية جهودا لفتح االتصال والمشاركة كم

في المجتمع الدولي وطلبت من المنظمات غير الحكومية حضور المؤتمرات الوزارية وبناء 

 عملية اتصال مستمر مع المنظمة .

المنظمات غير وقد طلب من قسم العالقات الخارجية بمنظمة التجارة العالمية من 

الحكومية تقديم اوراق لعرضها في مؤتمرات المنظمة , ثم قامت المنظمة بإنشاء موقع على 

االنترنت  يوفر المعلومات والوثائق للمنظمات غير الحكومية عن انشطة المنظمة واهتماماتها . 

رص غير ومية لتوفير فكباإلضافة الى سلسلة من الندوات التي تشارك فيها المنظمات غير الح

 رسمية لهذه المنظمات لمناقشة القضايا مع ممثلي المنظمة .

فيما مضى على الدبلوماسية الرسمية الحكومية   الدبلوماسي العالمي كان يقتصرإن النظام 

انفتح لتدخل في  والدفاع عنها ومن ثم ر عن مواقف دولهمبالتعبي لدوليقوم ممثلو  ا, حيث 

سية , ويعمل فيه الفاعلون غير الحكوميين ويؤثرون على تشكيل اطاره انواع جديدة من الدبلوما

 البيئة السياسية الدولية ويقومون بالعمل لتغيير المبادئ التي تقوم عليها هذه البيئة .

يشكل ذلك تطورا مهما إلعادة بناء النظام الدبلوماسي عن طريق دخول فاعلين ال يتقيدون 

 لبناء قواعد ومبادئ لتشكيل النظام العالمي . بالسياسات الرسمية لدولتهم , ويعملون

 ((Regional Diplomatic Systems ثانيا : النظم الدبلوماسية اإلقليمية

فرضت العولمة وتطور النظام االقتصادي الرأسمالي على الدول أن تبحث عن وسائل 

 لبناء تحالفات تتجمع في إطارها للدفاع عن مصالحها وحقوقها .

تتزايد في المستقبل لبناء نظم دبلوماسية اقليمية تعمل على تشكيل  وحاجة الدول سوف

 عالقات الدول االقليمية بالدول االخرى طبقا لمنظومة من المبادئ المتفق عليها .

وفي إطار ذلك يأتي االتحاد االوروبي كنموذج للنظام الدبلوماسي اإلقليمي , وهو يقع بين 

, وتقوم هذه النظم الدبلوماسية االقليمية لدبلوماسية الوطنية النظام الدبلوماسي العالمي والنظم ا

 باالستفادة من تجميع امكانيات النظم الدبلوماسية الوطنية للدول المشتركة فيها .

وقد عمل االتحاد االوروبي على تطوير الشراكة مع الفاعلين غير الحكوميين على 

طوير الحوار مع الفاعلين غير مستويات مختلفة وفي قضايا متنوعة , كما عمل على ت

 الحكوميين في الدول االوروبية .



ويأتي ذلك في سياق استغالل االمكانيات والموارد المتنوعة للدول المشاركة في النظام 

الدبلوماسي االقليمي , والذي يمكن ان يقوم بدور مهم في الدفاع عن المصالح العامة لدول 

 , وعالقاتها مع الدول الخارجية .االقليم وبناء العالقات فيما بينها 

إن الفاعلين غير الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني والشعوب يمكن أن تقوم بدو مهم 

في بناء التحالف االقليمي وبناء النظام الدبلوماسي الذي يعبر عن سياسة الدول المشاركة في 

 النظام مجتمعة .

في بناء تحالفات إقليمية في مختلف  وهذا يعني ان الشعوب يمكن ان تضغط في المستقبل

 مناطق العالم , باإلضافة الى تحالفات تتم على أساس ديني أو ثقافي .

 ((National Diplomatic Systemsثالثا : النظم الدبلوماسية الوطنية 

وهو األداة التي تستخدمها الدولة للتأثير على السياسات الدولية وبناء عالقاتها مع الدول 

وادارة وجودها الدولي , وهو المصدر األساسي الذي يتم بواسطته جمع المعلومات  الخارجية

 وتحليلها ونشرها وتقديم النصائح للحكومة في كل ما يتعلق بوجودها الدولي .

والدولة التي تريد أن تقيم نظاما دبلوماسيا وطنيا يحقق أهداف سياستها الخارجية ال بد أن 

دها البشرية والثقافية وتوظيفها لتحقيق اهدافها السياسية الخارجية , تقوم باالستفادة من كل موار

 وبناء عالقاتها الدولية وادارة وجودها الدولي .

 كيف نبني النظام الدبلوماسي الوطني ؟

يتوقف  ألنهإن االجابة على ذلك يشكل التحدي الذي يجب ان تواجهه كل دولة بشجاعة 

الذهنية وسمعتها ومكانتها الدولية وشرعية وجودها وتحقيق عليه بناء قوتها الناعمة وصورتها 

 هذا النظام كما يلي :مصالحها االقتصادية وحماية امنها . ولذلك سوف نناقش 

 المنظور الشامل للسياسة الخارجية -1

إن اساس النظام الدبلوماسي الوطني هو المنظور الذي يعبر عن االرادة الوطنية في 

الخارجية . فهذا المنظور ال بد ان يكون تعبيرا عن مكانة الدولة الجيوسياسية تشكيل السياسة 

واهدافها وثقافتها , والوظيفة الحضارية واالنسانية التي تقوم بها في العالم , ودورها في 

 الصراعات العالمية .

السياسة الخارجية التي تأتي كنتيجة لردود األفعال من الصعب ان تعبر عنها الشبكات 

 الدبلوماسية التي يجب ان تبنى عليها الدولة نظامها الدبلوماسي.

ولذلك فهناك مجموعة من المبادئ التي يعبر عنها الجميع في النظام , ثم يبدع كل منهم 

في صياغة الخطاب المعبر عنها , وفي ضوء هذه المبادئ يمكن بناء العالقات مع الدول 

 والشعوب .

العامة المتفق عليها في السياسة الخارجية تشكل أهم إن العمل على صياغة المبادئ 

األسس التي يبنى عليها النظام الدبلوماسي الوطني الذي يستخدم كل انواع الدبلوماسية , ويعمل 



ويستثمر كل الموارد البشرية في بناء عالقات الدول على التنسيق بين أنشطة وعمليات االتصال 

 مع الشعوب .

تفاق حولها دورا مهما في بناء النظام الدبلوماسي الوطني وقدرة وتلعب هوية الدولة واال

 االفراد على تمثيل الدولة بحضارتها وثقافتها .

وترتبط الهوية بالشرعية , فالهوية ترتبط بالحضارة والثقافة والدور االنساني للدولة , 

 ع االخرين .وعندما يعتز االفراد بهويتهم فانهم يبدعون في التعبير عنها في الحوار م

ولكي يكون المواطن الدبلوماسي قادرا على تحقيق اهداف دولته واقامة عالقات دائمة مع 

دول العالم فانه البد ان يحدد هويته بوضوح ويعتز بها وينطلق منها في التعامل مع االخرين 

 على اساس االحترام المتبادل .

ية ليس مسالة بسيطة , لكنها هذا يعني ان صياغة المنظور الوطني في السياسة الخارج

 عملية تشمل عناصر متعددة يتفق عليها الشعب .

 دور وزارة الخارجية في النظام الدبلوماسي الوطني -2

بالرغم من كل النقد الموجه الى دور وزارات الخارجية ووظائفها والسفارات التي تتبعها 

 لدولة الخارجية .إال انه يجب االعتراف بأهمية دورها كمعبر رسمي عن سياسة ا

لكن وزارات الخارجية يجب ان تنظر لنفسها على انها جزء من النظام الدبلوماسي 

 الوطني وتبحث دورها المتغير في ضوء ذلك .

إن وزارة الخارجية تشكل المرجع الرئيسي لممارسة دبلوماسية الدولة , حيث طورت 

لتحقيق اهداف سياستها الخارجية ,  الحكومات مجموعة من وسائل التفاعل مع البيئات االجنبية

وتقليديا تم النظر الى مصطلح النظام الدبلوماسي الوطني على انه مرادف لوزارة الخارجية ,.. 

لكن ذلك يشكل تضليال فالنظام الدبلوماسي الوطني اصبح اكثر تعقيدا نتيجة عوامل داخلية 

 وخارجية .

لذلك فان دور وزارة الخارجية يجب النظر اليه في اطار اوسع يشمل البنى التي تطورها 

 وجودها وعالقاتها في البيئة الدولية . إلدارةالدولة 

يتبعها من سفارات هي جزء من النظام الدبلوماسي  ولذلك فان وزارة الخارجية وما

رأسها القيادة السياسية ثم يتسع الوطني الذي يجب ان يتسع ليشمل شبكات من الفاعلين على 

ليشمل المواطنين الدبلوماسيين , وعمليات االتصال الثقافي بالشعوب االخرى , ودور وسائل 

 االعالم ورجال االعمال .

أن وزارة الخارجية يجب أن تظل مسؤولة عن ادارة شبكاتها الدبلوماسية , فالطلب على 

الضغوط للتقليل من النفقات يجب تحديد اولويات  هذه الشبكات يزيد وال ينقص , لكن مع تزايد

المصالح بوضوح كما يمكن ان تقوم وزارة الخارجية وشبكاتها الرسمية بالتنسيق بين كل 



االنشطة الدبلوماسية والشبكات التي تقوم بها من المواطنين ورجال االعمال واالعالميين 

 والمهنيين .

تنظر للدور الذي تقوم به الشبكات وفي ذلك فان وزارات الخارجية يجب ان ال 

الدبلوماسية غير الرسمية على انه يشكل تدخال في وظيفتها او منافسا لها , ولكن يجب ان تقوم 

 بدورها في تشجيع هذه الشبكات للقيام بدورها.

 تطوير وظيفة الدبلوماسي المهني وتعليمه وتدريبة  -3

لدبلوماسي الوطني ؟. هذا السؤال ما دور الدبلوماسي المهني الرسمي في النظام ا 

اصبحت اجابته تشكل تحديا لكل الدول .. فهل تحافظ الدولة على الثقافة الدبلوماسية التقليدية 

التي تشكل عمل الدبلوماسي الرسمي ام انها تحتاج الى تدريب دبلوماسييها للقيام بأدوار تتناسب 

 مع التحديات التي فرضتها ثورة االتصال.

تصالي الوطني اصبح يحتاج الى مؤسسات متنوعه , وفي الوقت نفسه م اإلإن النظا  

يحتاج الى دبلوماسيين يتمتعون بمهارات تؤهلهم للقيام بأدوار جديدة , واهمها مهارات االتصال 

بالشعوب واستخدام وسائل االعالم والتواصل االجتماعي , وان يتعلم كيف يتعامل مع الفاعلين 

 اطنين الدبلوماسيين ويتعاون معهم ويساعد في التنسيق بين االنشطة . غير الحكوميين والمو

الدبلوماسي المهني المحترف الذي يمارس دوره في اطار دبلوماسية الدولة ستزداد    

 الحاجه اليه بقدر قيامه بتأهيل نفسه للقيام بأدوار مختلفة في اطار النظام الدبلوماسي الوطني .

طوير مهارات الدبلوماسيين اللغوية والتاريخية والمعرفية ويرى هوكنج انه يجب ت   

الى استخدام وسائل االتصال الجديدة والتعامل مع وسائل االعالم , كما يجب تطوير  باإلضافة

 قدراتهم في التحليل الجيوسياسي والتخطيط االستراتيجي طويل المدى .

 تطوير شبكات الدولة الدبلوماسية  -4

إن السياسة الخارجية الناجحة في المستقبل   A.M.Slaugterسالوتر تقول آن ماري    

, فالحرب والبزنس   Networked Diplomacyالبد ان تقوم على الدبلوماسية المتشابكة 

ووسائل االعالم والمجتمع والدين كلها متشابكة , لذلك فالدبلوماسية تحتاج في االزمات الى 

صة , فالمنظمات الحكومية تشكل شبكة يمكن ان يتضاعف تعبئة شبكات الفاعلين العامة والخا

 تأثيرها . 

الى   Club Diplomacyكما يرى جورج هين إننا ننتقل من دبلوماسية النادي    

 التي تبني على عدد كبير من الفاعلين .  Networked Diplomacyدبلوماسية الشبكة 

رته على بناء شبكات من الفاعلين على قد دإن مستقبل النظام الدبلوماسي الوطني يعتم    

 , واستخدام الشبكات الوطنية في بناء عالقات مع الشبكات على المستوى الدولي .

واستخدامها في بناء قوتها  ,الشبكات وتعتبر من اهم وظائف الدولة التنسيق بين هذه    

 . الناعمة



ن بها الشبكة وتشكل وزارة الخارجية وسفاراتها والدبلوماسيين المحترفون الذين يعملو   

 .الرسمية للدولة 

ولكن هناك امكانيات لبناء شبكات اخرى من اهمها شبكة المواطنين الذين ينتمون الى    

 الدولة ويقيمون او يعملون في دولة اخرى .

وعلى سبيل المثال استخدمت الهند والصين المواطنين الذين ينتمون لها في الخارج    

 ين في تشكيل شبكات من الفاعلين لصالح الهند والصين . ويصل تعداهم الى عشرات المالي

ورحبت الدول المضيفة بذلك اذ إن هذه الشبكات قد عملت على تحسين العالقات بين    

 الهند والصين والدول المضيفة.

 اي ان هذه الشبكات قد عملت على بناء عالقات قوية مع الدول األخرى .   

لغرب لتشكيل شبكات تهتم بقضايا متنوعه وتساهم في ويمكن استخدام المسلمين في ا   

, وقد  2012بناء صوره ايجابية لإلسالم , وقد حدث ذلك بالفعل في البرازيل خالل المونديال 

يمكن ان يشكلوا ثروة لإلسالم حقق المسلمون في البرازيل قدرا من النجاح يشير الى انهم 

ا قوية مع الشعوب االخرى في امريك عالقاتوللدول اإلسالمية الذين ينتمون لها في بناء 

 الجنوبية .

 The Networek Model of Puplicالدبلوماسية العامة في إن نموذج الشبكة    

Diplomacy   يفتح المجال لتطوير النظم الدبلوماسية الوطنية , فالدولة التي تتمكن من بناء

شبكات من مواطنيها والفاعلين غير الحكوميين ومنظمات المجتمع المدني تستطيع ان تؤثر على 

 السياسة العالمية لتحقيق اهدافها . 

على سياسات االتحاد وقد قامت اسرائيل بإنشاء شبكة من الفاعلين في بروكسل للتأثير    

االوربي لصالح اسرائيل , والضغط على االتحاد لتأتي دائما قراراته في صالحها وضمت 

 شخصا يقومون بشكل متواصل بالدفاع عن السياسة االسرائيلية .  186الشبكة 

  -ويعتمد بناء الشبكة على ما يلي :

زادت كفاءة العملية  تطوير االتصال بين االفراد الذين يشكلون الشبكة , وكلما -1

 االتصالية , زادت امكانيات قيام الشبكة بدورها في تحقيق اهداف الدولة .

 ان يقوم االتصال بين اعضاء الشبكة على الحوار والتفاعل .  -2

 ان يتم بناء الثقة بين اعضاء الشبكة , والمحافظة على المصداقية .  -3

 لتفاعل والحوار تطوير دور قادة الرأي في نقل الرسائل وا -5

االتصال اهم وظائف النظام الدبلوماسي الوطني , فالدبلوماسية هي عملية اتصال ,   

لكن على إرسال الرسائل والتفاوض والوساطة والحوار واإلقناع . ويقوم النظام الدبلوماسي , 



تحقق الرسائل التي يتم نشرها أو إذاعتها عبر وسائل االعالم الهدف في الكثير من االحيان ال 

 الى عدم القدرة على تحديد الجمهور المستهدف . باإلضافةنتيجة دخول عوامل متعددة , 

ولذلك فإن هناك حاجة لتطور دور قادة الرأي في النظام الدبلوماسي الوطني ليقوموا بنقل 

طريق االتصال المباشر وهو أكثر أنواع االتصال تأثيراً الرسائل الى الجمهور المستهدف عن 

للرسائل التي تقدم للجمهور المعرفة  Multisteps Flowفي اطار عملية تدفق متعدد المراحل 

 التي يمكن ان تساهم في بناء صورة الدولة أو الثقافة .

لدراسات الى من المسلمين في دول أوروبا وامريكا , وتشير ا ن استخدام الكثيرويمك

تماعية وقدرات عالية على وجود عدد كبير من المسلمين يتمتعون بتعليم جيد , ومكانة اج

 .التأثير

وتجميع هؤالء في شبكات تضم قادة الرأي وتعمل على التأثير في الجمهور باستخدام 

يمكن أن يحقق الكثير من الجماعات الصغيرة (  –الجمعي  –االتصال المباشر ) الشخصي 

     النتائج االيجابية .

 

 

 



 الدبلوماسية المتكاملة في اطار النظام الدبلوماسي الوطني

الدبلوماسية المتكاملة اطار يحقق التكامل بين االستمرارية والتغير وبين االجندات والميادين والعمليات     

الدبلوماسية وبين الدبلوماسية والياتها , وهي تؤكد على اهمية تطوير الشبكات الدبلوماسية الدولية , 

لمتكاملة فهم االنماط المتغيرة لالتصال وتحقيق التعاون مع الفاعلين غير الرسميين. كما تشمل الدبلوماسية ا

 الدبلوماسي . 

وفي اطار الدبلوماسية المتكاملة يقوم الدبلوماسيون بالعمل لتسهيل االتصال بين جماعات المجتمع المدني 

الداخلية والخارجية للعمل في شبكات سياسية عالمية , ولذلك فإن الدبلوماسيين يحتاجون الى مهارات 

ه تؤهلهم للتنسيق بين الشبكات والعمل معها وتفعيل دورها لتحقيق الدبلوماسية المؤثرة دبلوماسية متنوع

Effective Diplomacy  . 

ان اهم ما يمكن ان يشكل النجاح للنظام الدبلوماسي الوطني الربط بين كل مكوناته , والتنسيق بينها ,      

لتحقيق اسية االقليمية , والنظام الدبلوماسي العالمي كما يضمن لهذه المكونات ان تعمل في اطار النظم الدبلوم

 اهداف الدولة وبناء شرعيتها داخل هذه النظم وزيادة قوتها ومصداقيتها .

التكامل بين مكونات النظام الدبلوماسي الوطني يعني امكانيات استخدام موارد هذا النظام وادواته لتحقيق     

 في النظم االقليمية التي تضم فاعليين متنوعين .الفاعلية , وفي الوقت نفسه المشاركة 

 انواع التكامل 

  -يرصد هوكنج اربع انواع من التكامل بين الفاعليين في النظم الدبلوماسية علي النحو التالي :      

  Integration Between Agendasالتكامل بين االجندات  -1

ولذلك تتزايد دو منفصلة مثل التنمية والتجارة والدفاع , ويعني التفاعل بين مجموعة من القضايا التي تب    

 الحاجة للتنسيق بين مكونات السياسة الدولية .

كما ان الدبلوماسية اصبحت تحدث داخل حدود الدولة وخارجها , حيث تقوم الدولة بربط مصالحها على     

المستويات االقليمية والدولية , ولذلك فإن الدولة تستخدم نظامها الدبلوماسي الوطني لفرض قضاياها على 

خرى خاصة في مجاالت التنمية والصحة النظام االقليمي والنظام العالمي , وتربط قضاياها بقضايا الشعوب اال

. 

  Integration Between Actorsالتكامل بين الفاعلين  -2

, ولذلك ظهر مفهوم تشمل الدبلوماسية المعاصرة الكثير من الفاعلين مثل منظمات المجتمع المدني     

ممثلي الدولة من , وهذا يعني ضرورة التفاعل والتنسيق بين   Network Diplomacyدبلوماسية الشبكة 

 ناحية والمنظمات الدولية والفاعلين غير الحكوميين , وبين المجتمع المدني ومجتمع رجال االعمال .

 وكلما ازداد هذا التكامل زادت امكانيات تحقيق االهداف , وزادت قوة النظام الدبلوماسي الوطني.   

  Integration of Diplomatic Processesالتكامل بين العمليات الدبلوماسية  -3

على ويأتي في اطار ذلك العمليات التي تستهدف بناء العالقات الثنائية بين دولتين , والدبلوماسية      

مستوى مجموعة من الدول مثل االتحاد االوروبي , او التحالفات االقليمية .. كما يأتي في اطار ذلك 

كما ان هذا الربط بين العمليات الدبلوماسية يساهم في زيادة القوة   Summit diplomacyدبلوماسية القمة 

الناعمة للدولة , فعندما تنجح الدولة في بناء عالقات ثنائية جيدة مع دول اخرى فأنها تستخدم هذه العالقات 

 لزيادة وجودها في النظم االقليمية والدولية .



 Integration within the Structures and  التكامل داخل بنى الدبلوماسية والياتها  -4

Machinery of Diplomacy  

والعالقات بين ويشمل ذلك تحديد ادوار المؤسسات الوطنية واالقليمية والدولية في العمل الدبلوماسي ,   

 المنظمات الدولية . 

مات االقليمية والنظام الدبلوماسي الوطني لبد ان يدخل مكوناته وانشطته وعملياته داخل ادوار المنظ  

والدولية , ويستخدم اليات هذه المنظمات. وفي اطار الدبلوماسية المتكاملة البد من الربط بين القضايا 

الداخلية ومصالح الدولة من ناحية والقضايا الدولية وبيئة السياسة العالمية . مع ذلك فإن النظام الدبلوماسي 

 ولة , وقضاياها , ويعمل على تحقيق المصالح الوطنية .الوطني البد ان يعبر عن السياسة الخارجية للد

هذا يعني انه البد من تحقيق التوازن بين ادخال النظم الدبلوماسي الوطني لمكوناته وانشطته في النظم    

 الدبلوماسية العالمية واالقليمية من ناحية , والتعبير عن مصالح الدولة واهداف سياستها الخارجية.

على سبيل المثال البد ان يشجع النظام الدبلوماسي الوطني الدبلوماسيين المواطنين على ممارسة انشطتهم   

ضمن فعاليات المنظمات العالمية وانشطتها , ولكن في الوقت نفسه فإنهم يعملون لبناء صورة دولتهم او 

 ثقافتهم , ويعملون لبناء عالقات دولتهم مع شعوب العالم .

  -النظام الدبلوماسي الوطني البد ان يقوم ببناء استراتيجية دبلوماسية متكاملة تحدد ما يلي :لذلك فإن 

 اهداف النظام الدبلوماسي الوطني بوضوح , واهداف السياسة الخارجية للدولة . -1

 انشطة الدبلوماسية العامة التي تحقق هذه االهداف . -2

 , وتحقيق التكامل مع االنشطة الدبلوماسية االخرى .تطوير الدبلوماسية العامة بكل انواعها  -3

 دبلوماسية التنمية في اطار النظام الدبلوماسي الوطني 

التنمية من اهم القضايا التي يمكن ان تشارك فيها كل مكونات النظام الدبلوماسي الوطني في االنشطة   

الدبلوماسية االقليمية . وقد بدأت المنظمات غير والفعاليات التي يقوم بها النظام الدبلوماسي العالمي , والنظم 

الحكومية المشاركة في المناقشة العالمية حول سياسات التنمية , وقامت بعمليات الضغط وتنظيم الحمالت 

ولتحقيق التعاون الدولي في هذا المجال ووجهت هذه للتأثير على عملية صنع السياسات في مجال التنمية 

الية , واستغالل الشركات عابرة القارات للموارد الطبيعية , ولذلك فإن دور هذه المنظمات النقد للرأسم

 المنظمات , وحاجة الحكومات الى التواصل والتفاعل معها اصبح يميز بيئة ما بعد الحداثة.

 تعريف دبلوماسية التنمية

في ضوء هذا الدور تم صياغة تعريف دبلوماسية التنمية بأنها عملية التأثير على صنع السياسات      

التنموية على المستويات المحلية واالقليمية والدولية بواسطة منظمات تهدف الى ان تجعل سياسات التنمية 

 . تتطابق مع اجندتها التنموية

الل خلكن هذا التعريف يركز على دور المنظمات غير الحكومية , وذلك كنتيجة للدور الذي مارسته     

العقدين الماضيين في نقد ممارسات النظام الرأسمالي , وتأثير هذه الممارسات على التنمية , والضغط 

هوم دبلوماسية التنمية , وقيام , وهو دور بالفعل مهم . لكن هناك حاجة لتطوير مفلتحقيق التنمية المستدامة 

 كل مكونات النظام الدبلوماسي الوطني بالمشاركة فيها .

كما ان النظام الدبلوماسي الوطني البد ان يقوم بتشجيع الدبلوماسيين المواطنين ومنظمات المجتمع     

وتفرض عليها المدني على المشاركة في الشبكات التي تراقب اداء الحكومات والشركات عابرة القارات 



االنترنت من اهم االدوات التي تستخدم لبناء استراتيجية بين  بالمسؤولية والشفافية ولقد اصبح االلتزام

المنظمات غير الحكومية على مستوى العالم , وبناء مجتمعات افتراضية تعمل لتحقيق اهداف مشتركة , 

مية تساعد الدول على صنع سياساتها وتمارس ضغوطا على الشركات العالمية وتقدم نماذج بديلة للتن

  -التنموية . ويمكن تقسيم المنظمات غير الحكومية التي تعمل في مجال التنمية الى :

منظمات على مستوى كل دولة : ومن الواضح حتى االن ان الدول النامية لم تهتم بتشجيع انشاء هذه  -أ  

التنموية على المستوى العالمي , ولذلك فأن هذه ا المنظمات غير الحكومية , ولم تستخدمها لتحقيق اهدافه

المنظمات البد ان تصبح من اهم مكونات النظم الدبلوماسية الوطنية في الدول النامية , ويمكن بناء تحالفات 

 بين هذه المنظمات للقيام بدورها على المستوى العالمي . 

كثير من المنظمات منها تلك المنظمات التي المنظمات غير الحكومية على المستوى العالمي : وهناك ال -ب

 تضغط إلعادة جدولة ديون الدول النامية وزيادة التعاون الدولي في مجاالت التنمية وادارة االزمات . 

كما تقوم هذه المنظمات بحمالت اعالمية لحماية المستهلكين وغيرها من القضايا التي تؤثر على عملية      

 التنمية .

 تنموي غير الحكوميالدبلوماسي ال

في ضوء ذلك فقد ظهرت خالل العقد االول من القرن الحادي والعشرين دعوة لتأهيل دبلوماسيين غير 

 حكوميين للعمل في مجال التنمية , وتطوير قدراتهم للقيام بالمهام التالية :

التأثير على السياسات االقتصادية واالجتماعية لخلق الشروط الصحيحة للتنمية في الدول النامية , مع  – 1

 األخذ في االعتبار تحقيق احتياجات وآمال االطراف المشاركة في الدول النامية .

 العمل مع االجهزة الدولية التي تؤثر قراراتها على التنمية العالمية وتنظيم التنمية. – 2

الحد من الصراعات مع الحكومات االجنبية والمنظمات غير الحكومية االخرى والفاعلين االقتصاديين  – 3

 قليل من المخاطر االقتصادية والسياسية .تالمختلفين بهدف ال

استخدام وسائل االعالم لحماية صورة المنظمة غير الحكومية التي يعمل بها , ومهمتها في تحقيق  – 4

 دة الوعي بأهمية التنمية ودورها في التقليل من اسباب الصراعات العالمية .التنمية , وزيا

خلق رأس مال اجتماعي من خالل الحوار مع المشاركين الذين يمكن أن يتأثروا بعملية التنمية  – 5

 واالجتماعية والذين يمكن أن يشاركوا فيها .االقتصادية 

 في مجال التنمية وشرعيتها . المحافظة على مصداقية المنظمات التي تعمل – 6

 العمل لخلق تحالفات تشمل مؤسسات متعددة وتهدف لتحقيق التنمية , وزيادة التواصل بينهما . – 7

في ضوء ذلك فإن دبلوماسية التنمية تشمل كل العمليات التي تهدف الى ادارة التعاون على المستوى العالمي 

 في مجال التنمية.

العملية , فال يمكن أن نغفل دور الحكومات وممثليها الرسميين , لكن في الوقت ويتعدد المشاركون في هذه 

نفسه فإنه ال بد من االعتراف بتزايد أهمية الدور الذي تقوم به المنظمات غير الحكومية والفاعلون غير 

ليصبح الحكوميين في ادارة حوار عالمي حول التنمية , وهذا ادى الى ظهور دبلوماسية التنمية وتطوره 

 اساسا لمفهوم آخر هو الدبلوماسية الشاملة .

 



 النظام الدبلوماسي الوطني وتعدد الشركاء

, ثم قامت االمم المتحدة باستخدامه ونشرة في  من عالم البزنس   Stakeholdersتم استقاء مصطلح   

 .  Wsis, والقمة العالمية لمجتمع المعلومات  1992مؤتمراتها مثل مؤتمر البيئة عام 

-وهو يعني توفير الفرص المتساوية للمشاركة في العمل الدبلوماسي من اطراف مختلفة ) الحكومات   

 المجتمع المدني ( . –مجتمع االعمال)البزنس( 

انها دبلوماسية تقوم على المشاركة حيث يجتمع اطراف متعددون في عملية صنع قرار في قضية معينة ,   

لى التأثير طبقا لخبرته ومعرفته , لكن في كل الحاالت البد ان يتمتع كل وهي تعتمد على قدرة كل طرف ع

طرف بحقه في ان يستمع له فهذه الدبلوماسية متعددة االطراف , وهي ايضا تقوم على الشفافية , وبذلك 

اعلون فإنها تغير ثقافة الدبلوماسية , كما انها تشكل تعديال للنموذج الدبلوماسي المسيطر حيث يلعب فيه الف

غير الحكوميين دورا مهما ,وهؤالء الفاعلون ليسوا مجرد مستهلكين للدبلوماسية ولكنهم يلعبون دورا مهما 

 كمنتجين للدبلوماسية .

انهم يشكلون نتائج العمل الدبلوماسي , وتقوم منظمات المجتمع المدني ومجتمع االعمال فيه بدور مهم  

موذج الشركاء المتعددين ال يتم استبعاد دور الدبلوماسيين المهنيين ن كشركاء في العملية الدبلوماسية . وفي

المحترفين , لكن البد من اعادة تعريف هذا الدور , حيث يمكن ان يقوموا بدور مهم في تسهيل التفاعل 

 هذا التفاعل والحوار. لالتصال االجتماعي بينهم , وشرعنةوالحوار بين الشركاء وفي خلق مجاالت 

يلنسيا انه كلما زاد عد الشركاء في العمل للوصول الى هدف معين زادت امكانيات النجاح في وترى ف    

 تحقيقه.

لذلك فإن النظام الدبلوماسي الوطني البد ان يعمل على زيادة عدد الشركاء في الحوار حول القضايا    

 المختلفة على المستوى العالمي .

 تعاونيةالنظام الدبلوماسي وتطوير الدبلوماسية ال

في ضوء تعدد الشركاء في العملية الدبلوماسية , وتزايد الحاجة لتطوير االتصال والتفاعل والتنسيق بينها   

ظهر مفهوم جديد هو الدبلوماسية التعاونية وتقوم هذه الدبلوماسية على تطوير االتصال وتبادل االعمال بين 

 العمل على تحديد االدوار والوظائف لهؤالء الشركاء. الشركاء , وبناء التحالف بينها في قضايا معينة , مع

ويرى ميليسين ان ذلك شكل نموذجا جديدا للدبلوماسية هو النموذج التعاوني ويشرح هذا النموذج بأن   

الدبلوماسي بأجهزته التقليدية , وفرضت عملية تغيير في الثقافة الدبلوماسية العامة قد شكلت تحديا للعمل 

فالدبلوماسية العامة ليست مجرد تكنيك جديد . هذا النموذج التعاوني للدبلوماسية يشكل تطويرا الدبلوماسية , 

للعمل الدبلوماسي ودوره في بناء العالقات الدولية , كما يمكن ان يشكل اساسا لتطوير النظم الدبلوماسية 

 العالمية واالقليمية والوطنية.. كيف؟

  -لوماسية العامة على النحو التالي :هناك ثالثة مجاالت او طبقات للدب   

الدبلوماسية العامة القائمة على المنولوج : وهي دبلوماسية تقوم على االتصال في اتجاه واحد وتهدف  -1

 الى الدفاع عن السياسة الخارجية للدولة . 

صة الواليات واالعالم الدولي كله مصمم على النموذج , وتستغل دول الشمال هذا االعالم الدولي خا     

 المتحدة لنشر ثقافاتها , وتسويق سياستها الخارجية والدفاع عنها.



وقد تعرض هذا النموذج للنقد بشكل كبير , ومع ذلك فأنه نموذج ال يمكن االستغناء عنه , وتضل 

ه إلستراتيجيات االتصال في اتجاه واحد اهميتها في شرح السياسات العامة للدولة بطريقة مستمرة , كما ان

 يعمل على نشر المعلومات. 

والمشكلة في هذا النموذج هو في استغالل الدول التي تسيطر على النظام االعالمي الدولي له في التحكم     

 في المعلومات والتضليل االعالمي والدعاية . 

لحوار هو الذي الدبلوماسية العامة القائمة على الحوار : وهو يعني االتصال في اتجاهيين , ولقد ثبت ان ا -2

يبني التفاهم المشترك وهو الذي يساهم في بناء مجال دولي عام يتم فيه الحوار بين الدول والثقافات وفي 

الوقت نفسه يفتح المجال للحوار بين االفراد , فبالرغم من ان الحوار بين الثقافات هدف لهم , اال انه يبدأ 

 او مجرد افراد يجتمعون في غرفة دردشة على االنترنت. بحوار بين االفراد سواء كانوا ممثلين للحكومات

ولذلك فمن اهم االسس التي تبني عليها النظم الدبلوماسية هي ان الحوار يبني التفاهم المشترك بين افراد    

 والثقافات .

زيادة التعاون : وهو يعني المبادرات التي يعمل فيها االفراد معا في اطار مشروع لتحقيق هدف مشترك ول -3

 الثقة والتفاهم وتجسير الفجوات االجتماعية والسياسية وتقليل التوتر والعنف.

وفي هذه المشروعات يتعلم المشاركون من بعضهم ويبنون تفاهما واحتراما متبادال . وهناك الكثير من    

حقق ورؤى تالصراعات , وتطوير مشروعات بين الدول في مجاالت حل المشكالت المشتركة واشكال التعاون 

فائدة مشتركة . وفي اطار الدبلوماسية العامة يمكن تحقيق التعاون في مشروعات يشارك فيها فاعلون من 

دول مختلفة يمكن ان تكون قصيرة المدى او تتم على مدى زمني طويل ويأتي في اطار ذلك مشروعات اعادة 

في مجال القضاء على االمراض او الفقر او االعمار بعد الكوارث العسكرية او الطبيعية , كما يمكن ان يتم 

 تحقيق التنمية . 

ويساهم النجاح في هذه المشروعات في بناء عالقات دائمة , كما يساهم في زيادة شرعية الدول    

 والمنظمات بتصويرها على انها تعمل على تحقيق اهداف انسانية , كما تساهم في زيادة التبادل الثقافي . 

يضا يمكن تلعب دورها في زيادة امكانيات المشاركة والتعاون بين دول معينة تشترك في ثقافة لكن الثقافة ا  

 واحدة مثل الدول العربية االسالمية . 

ولقد ظهرت هذه النماذج كبدائل , لكن ظهر اتجاه جديد هو اننا ال نستطيع االستغناء عن اي نموذج منها ,   

كلها ادوات مهمه وضرورية للدبلوماسية العامة المؤثرة وهو مفهوم  البد من تحقيق التكامل بينها , وانها

جديد يقوم على ان الدولة البد ان تستخدم كل مواردها في العمل الدبلوماسي وعلى ذلك فإنه يمكن تحقيق 

التكامل والتنسيق بين الحمالت التي تستهدف الدفاع عن سياسه الدول الخارجية وبناء صورتها وسمعتها 

تستخدم فيها وسائل االعالم , والحوار والتفاعل بين الشعوب والذي يقوم فيه المواطنون والتي 

والدبلوماسيون والمنظمات غير الحكومية فيه بدور مهم , والتعاون بين الدول وشبكات الفاعلين غير 

 الحكوميين في مشروعات مشتركة لتحقيق اهداف لصالح االنسانية او لتحقيق التنمية .

ذلك فأننا البد ان نربط الدبلوماسي الوطني بين نموذج االتصال في اتجاه واحد ) المونولوج ( , وعلى   

الذي تشارك فيه الدول والشبكات في  ونموذج االتصال بين اتجاهين ) الحوار والتفاعل ( والنموذج التعاوني

 تحقيق اهداف يمكن ان ينتج عنها تفاهم مشترك .

 النظام الدبلوماسي الوطني والمسارات المتعددة للدبلوماسية 

كتب جوزيف مونتفيل مقاال  1981تطور مفهوم دبلوماسية المسارات المتعددة عبر عدة مراحل ففي عام    

في مجلة الشؤون الخارجية قدم فيه مفهوم دبلوماسية المسار االول ودبلوماسية المسار الثاني . وفي عام 



ون ماكدونالد كتابا بعنوان " حل الصراع : دبلوماسية المسار الثاني " ثم قام ماكدونالد عام نشر ج 1985

بتوسيع المسارين الى خمسة مسارات في كتابة دبلوماسية المسارات المتعددة اما االن فقد اتسع    1989

  -هذا المفهوم ليشمل تسعة مسارات على النحو التالي :

 لمسار عملية صنع السياسة الخارجية والدبلوماسية الرسمية .الحكومة.. ويشمل هذا ا -1

المسار غير الحكومي ) المهني ( ويشمل هذا المسار االنشطة التي يقوم بها المهنيون غير الحكوميين  -2

الذين يعملون على تحليل الصراعات الدولية وادارتها والعمل على التوصل الى حلول لها بواسطة فاعلين غير 

 . حكوميين

البزنس ) رجال االعمال والشركات ( ويقوم على قاعدة صنع السالم من خالل التجارة , وهذا المسار له  -3

 تأثير حقيقي على تحقيق السالم من خالل توفير الفرص االقتصادية .

ويقوم على صنع السالم من خالل المشاركة الشخصية , ويشمل ذلك الطرق التي يستطيع  المواطن الفرد -4

ها المواطنون االفراد المشاركة في انشطة السالم والتنمية من خالل الدبلوماسية الشعبية او دبلوماسية في

 المواطن وبرامج التبادل والمنظمات التطوعية .

البحث والتدريب والتعليم ويقوم على قاعدة صنع السالم من خالل التعلم ويشمل المشروعات المشتركة  -5

توفير التدريب للممارسين على المفاوضات وحل الصراع والوساطة . كما يشمل في مجال البحث العلمي و

 برامج الدراسات العليا .

صنع السالم من خالل الدفاع عن قضايا معينه ويغطي هذا المجال انشطة السالم والبيئة ونزع السالح  -6

 .وحقوق االنسان والعدالة االقتصادية واالجتماعية وجماعات المصالح الخاصة 

 الدين او صنع السالم من خالل توظيف الدين ويشمل ذلك الدينية والروحية . -7

ومن الواضح ان ماكدونالد يقصد بذلك دور الكنائس والبعثات التبشيرية واستخدام الدين في خلق عالقات     

ي في خلق وروابط بين الشعوب التي تشترك في دين واحد .. وقد استخدمت امريكيا واوروبا الدين المسيح

 انفصالها عن الكتلة الشيوعية . روابط قوية مع دول شرق اوروبا بعد 

التمويل وهو يقوم على قاعدة صنع السالم من خالل توفير الموارد , ويشير ذلك الى ان المؤسسات التي  -8

 قوم بها المسارات السابقة . المالي للكثير من االنشطة التي ت توفر الدعم

ئل االعالم ويقوم على قاعدة صنع السالم من خالل االعالم ويأتي في اطار ذلك تشكيل االتصاالت ووسا -9

 الرأي العام واستخدام وسائل االعالم والنظم االلكترونية واالنترنت والفنون . 

ويرى ماكدونالد ان هذا النظام يتطلب ان تعمل كل المسارات معا لبناء عملية السالم , وقد قام ماكدونالد عام  

دولة على  65شخصا من  285بأنشاء معهد دبلوماسية المسارات المتعددة , والذي حصل منه  1992

يعمل على مواجهة دولة , و 35عضوا من  1500 هجستير والدكتوراه واصبح عدد أعضائدرجات الما

 اسباب الصراع بين الشعوب مثل الصور النمطية .

ويرى لويس دايموند انه ليس هناك مسار اهم من االخر , وال يمكنها ان تعمل بمعزل عن بعضها فهي البد   

تعمل بقوة اكبر  فإنهاان تعمل معا , وكل مسار له مواردة وقيمة ومناهجه , وكلما كانت المسارات مترابطة 

 دما يتم التنسيق بينها .عن

إن هذا المفهوم يشكل تطورا في مجال العمل الدبلوماسي ويمكن ان يستخدم لزيادة قوة النظم الدبلوماسية    

الوطنية , حيث تحدد الدولة اهدافها ومواردها ويقوم نظامها الدبلوماسي على تنسيق انشطتها الدبلوماسية , 

ة والدبلوماسية العامة .. كما يتم الربط بين والربط بين المسارات, وتحقيق التكامل بين الدبلوماسية الرسمي



النظام الدبلوماسي والنظم التعليمية واالقتصادية وزيادة دور الدبلوماسية الشعبية ورجال االعمال والشركات 

والمنظمات غير الحكومية . إن دبلوماسية القرن الحادي عشرين تقوم على مسارات متعددة يتم الربط 

 االهداف . والتنسيق بينها لتحقيق 

وهذا يعني ازالة التنافس والصراع بين مكونات النظام الدبلوماسي , ويمكن ان تقوم وزارة الخارجية بدور   

 مهم في تنسيق االنشطة , وتوفير فرص التدريب للمشاركين .

 النظام الدبلوماسي الوطني وخصائص دبلوماسية المستقبل 

  -تقوم دبلوماسية المستقبل على ما يلي :

  -التكامل بين انواع الدبلوماسية التالية : -1

 الدبلوماسية الرسمية التقليدية  -أ  

 الدبلوماسية العامة  -ب  

 الدبلوماسية الثقافية  -ج  

 الدبلوماسية الشعبية ) دبلوماسية المواطن ( -د  

 الدبلوماسية االعالمية  -هـ   

 الدبلوماسية االفتراضية  –و   

 الدبلوماسية التجارية واالقتصادية ودبلوماسية رجال االعمال ) البزنس ( -ز  

إن الدولة البد ان تعمل على بناء نظامها الدبلوماسي الوطني , وكلما زادت قوة هذا النظام زادت امكانية  -2

 ئة السياسية العالمية .تأثير الدولة في النظم االقليمية والعالمية , واستطاعت الدولة ان تدير وجودها في البي

 -يلي : يقوم النظام الدبلوماسي الوطني على ما -3

 استراتيجية سياسية تحدد االهداف العامة للدولة  -أ 

استراتيجية دبلوماسية تستخدم موارد الدولة وامكانياتها البشرية لتحقيق اهداف الدولة على المستوى  -ب 

 العالمي .

اسي يعتمد على وسائل اعالمية تتمتع بالمصداقية والثقة , وشبكة من قادة اقامة نظام اتصالي دبلوم -جـ  

الرأي يقومون بنقل الرسائل عبر االتصال المباشر لزيادة امكانيات التأثير في الشعوب االجنبية كقادة رأُي بعد 

 تدريبهم 

نترنت والمؤتمرات اال باستخدامبناء شبكات من المواطنين يشاركون بفعالية في الحوار العالمي  -د  

 والمنظمات غير الحكومية والمشاركة في عمليات التنمية .

تقوم وزارة الخارجية بالتنسيق بين كل االنشطة والبرامج الدبلوماسية , وتسهل للمواطنين ولرجال  -هـ 

 االعمال وقادة الرأي امكانية المشاركة في الحوار والتأثير على القضايا العالمية . 

قدرته على بناء القوة يدت امكانيات النظام الدبلوماسي الوطني , والشبكات المرتبطة به زادت كلما تزا -4

 الناعمة للدولة وبناء صورتها الذهنية . 



عداد الذي يمكن ان يوفر فرص التأهيل أليرتبط تطوير النظام الدبلوماسي الوطني بتطوير النظام التعليمي  -5

ان يشاركوا في النشاط الدبلوماسي العالمي , كما يجذب الطالب من الدول كبيرة من المواطنين الذين يمكن 

, معات الدولة , وهذا يتيح للدولة امكانيات بناء عالقات طويلة المدى مع الشعوب االخرى للدراسة في جا

 اصة وان الطالب يمكن ان يشكلوا قادة المستقبل في دولهم .خ

 طني على زيادة مصداقية , وثقة الجمهور فيه .البد ان يعمل النظام الدبلوماسي الو -6

دبلوماسية المستقبل تقوم على تعددية المشاركين والمسارات المتعددة والتعاون بين الدول والشبكات  -7

والمنظمات غير الحكومية , ولذلك فإن النظام الوطني الدبلوماسي البد ان يعمل على زيادة قوته وتأثيره عن 

 مشاركين وزيادة االتصال وتبادل المعلومات بين الشركاء.طريق زيادة اعداد ال

 

    



 الدبلوماسية العامة

 

استخدم هذا المصطلح  من قبل السياسيون والصحفيون والباحثون في العقد األول من القرن 

العشرين لإلشارة الى انشطة متداخلة , وأعمال متنوعة تقوم بها الدول في إدارة عالقاتها الدولية 

 , وصنع سياساتها الخارجية , 

 تعريف الدبلوماسية العامة  -أوال :

عرفت الدبلوماسية العامة من قبي الكثير من الباحثين . وسوف نستعرض عددا من تلك 

 التعاريف وعلى النحو التالي :

يرى أندرليك : أن هناك اتفاقا على تعريف الدبلوماسية العامة بأنها عملية التأثير على   -1

 الرأي العام لتحقيق أهداف السياسة الخارجية .

ماسية العامة في جامعة كاليفورنيا بأنها كل الطرق التي تستخدمها الدولة يعرفها مركز الدبلو -2

 للتأثير على آراء المواطنين في الدول األخرى .

عرفت الدبلوماسية العامة على أنها عملية اتصال بالجمهور الخارجي للترويج للسياسة  -3

ن القادة والمهنيين والطالب الخارجية للدولة وتستخدم في ذلك وسائل االعالم وإدارة الحوار بي

 ونظرائهم في الدول االخرى .

تعريف هوفمان : الدبلوماسية العامة هي الطرق التي  تؤثر بها الحكومات والجماعات  -4

واالفراد بشكل مباشر أو غير مباشر على االتجاهات العامة والرأي العام الذي يؤثر بدوره على 

 القرارات السياسية للحكومات االخرى .

الدبلوماسية العامة هي الجهود المخططة إلعالم أكبر عدد ممكن من الجمهور في دول  -5

أخرى والتأثير عليهم وذلك باستخدام نطاق واسع من البرامج التي تستخدم االتصال الشخصي 

 والمواد المطبوعة واالذاعة ووسائل االعالم االلكترونية .

عامة هي تحقيق المصالح القومية عن طريق إعالم تعريف لجنة  دجرجيان : الدبلوماسية ال -6

 حول العالم والتأثير عليه , وجعله يفهم السياسة الخارجية للدولة .الجمهور 

تعريف اللجنة االستشارية االمريكية للدبلوماسية العامة : هي التبادل المفتوح لألفكار  -7

الى تحقيق المصالح الوطنية  والمعلومات وهي سمة مميزة للمجتمعات الديموقراطية , وتهدف

 وزيادة دور الدولة في العالم .

يركز جيوفري بردج في تعريفه على االهداف , حيث يرى أن الدبلوماسية التقليدية )  -8

الكالسيكية ( تهدف الى التأثير على سياسات الدولة وأعمالها بشكل مباشر من خالل االتصال 

الدبلوماسية العامة يختلف في أنها تؤثر على سياسات بالموظفين الرسميين للدولة , لكن هدف 

 –الدولة  وأعمالها ولكن بشكل غير مباشر وعبر قنوات غير رسمية من أهمها وسائل االعالم 



األنترنت ( وعبر شبكة من رجال االعمال واالتحادات  –يفزيون التل –االذاعة  –الصحافة 

 ع المدني .التجارية والمؤسسات التعليمية ومنظمات المجتم

أضاف مركز الدبلوماسية العامة في جامعة ساوثرن كاليفورنيا تعريفا جديدا هو أن  -9

الدبلوماسية العامة هي البرامج االعالمية والتعليمية  والثقافية  الممولة من الحكومة . وتبادل 

هور المواطنين , واالذاعات التي تهدف الى تحقيق المصالح القومية من خالل اعالم الجم

الخارجي والتأثير عله , كما اعتبر أن من وسائل تحقيق والتأثير الخارجي هو االفالم 

 والموسيقى الشعبية واالعالنات التجارية .

في العقد االول من القرن الحادي والعشرين بدأت أفكار جديدة تضاف الى المفهوم وتوسعه  -10

تجد صداها مازالت  2000حتى العام  1965, وبالرغم من أن التعاريف التي انتجت منذ العام 

في الدراسات االمريكية وخطاب المسؤولين االمريكيين حول الدبلوماسية العامة إال أن هناك 

 جيمس جال)جهودا مستمرة لتوسيع المفهوم , حيث وصف وكيل وزارة الخارجية االمريكية 

ه الفكرة توماس فريدمان , الدبلوماسية العام بأنها حرب األفكار , وكرر هذ 2008عام ( سمان 

 مع ربطها بفكرة أخرى هي الحرب العالمية الثالثة هي معركة الغرب ضد األصولية .

وعلى ذلك فأن فريدمان يرى أن تعريف الدبلوماسية العامة بأنها االنشطة التي تقوم بها الحكومة 

لدولة لم يعد من خالل وزارة الخارجية للتأثير على الجمهور الخارجي بهدف تحقيق مصالح ا

كافيا حتى بعد توسيعه ليشمل االنشطة التي يمكن أن تقوم بها منظمات المجتمع المدني ورجال 

 االعمال والشركات واالعالميون .

في ضوء هذا النقد والمطالبة بتوسيع المفهوم : وادراك تأثير ثورة االتصال على  -12

وم وتوسع التعريف حيث قدم مركز الدبلوماسية العامة بدأت مراكز الدراسات تطور المفه

للقانون والدبلوماسية تعريفا جديدا يقوم على أن الدبلوماسية إدوارد مورو في مدرسة فليتشر 

العامة هي تأثير االتجاهات العامة على تشكيل السياسات الخارجية وتنفيذها , ويشمل ايضا 

عات الخاصة واالتصال بين التأثير على الرأي العام في الدول االخرى والتفاعل مع الجما

 الدبلوماسيين واالعالميين خاصة المراسلين الخارجيين وعملية االتصال الثقافي .

 وأضاف المركز أن االتصال بين الدول والشعوب والثقافات يشكل االساس لهذا التعريف .

ة الخارجية كما أن الدبلوماسية العامة وظيفة يقوم بها الكثيرون من غير الذين ينتمون الى وزار

أو المؤسسات الحكومية الرسمية , مثل الصحفيين الذين ينشرون تجارب الدول االخرى 

 لجمهورهم .

 الدبلوماسية العامة الجديدة 

 هكذا بدأت افكار جديدة تتبلور , ويطور الباحثون المفهوم باستخدام عناصر جديدة من اهمها :

لوماسية حكومية , إنها دبلوماسية الجمهور , إن الدبلوماسية العامة ليست دعاية وليست دب -1

اجتماعية مختلفة لتحقيق تفاهم مشترك , ولذلك فأن هدف  وهذا يعني الحوار بين مجاميع 

الدبلوماسية العامة هو االتصال وليس االقناع , كما أن الدبلوماسية العامة تسعى لبناء مجال عام 



المختلفة وقيمهم المتميزة ومصالحهم  تسمع فيه األصوات المتنوعة بالرغم من اصواتهم

 المتناقضة , 

وسع مركز الدبلوماسية العامة في جامعة كاليفورنيا تعريفه , فالدبلوماسية العامة هي كل  -2

 الطرق التي تستخدمها الدولة للتأثير على آراء المواطنين ومن أهمها :

بطريقة تظهر االحترام  التقديم الصادق للقيم االمريكية ورؤية امريكا وتوصيل صوتها -

 لكل الشعوب وثقافاتها .

 االعتراف بأن االستماع والحوار يقع في قلب عملية الدبلوماسية العامة  -

المشاركة النشطة للفاعلين غير الحكوميين مثل وسائل االعالم ومجتمع رجال االعمال  -

 والمنظمات غير الحكومية والمواطنين االمريكيين 

 يلعبوا دورا مهما في الدبلوماسية العامة رجال االعمال يمكن ان  -

في ضوء ذلك بدأ استخدام مصطلحيين مهمين , هما الدبلوماسية العامة الجديدة والدبلوماسية  -3

العامة االستراتيجية على أساس أن ثورة االتصال قد أثرت بشكل كبير على الدبلوماسية العامة 

وفي إطار العولمة , وتغيير البيئة الدولية وأدت الى زيادة الحاجة الى تطوير المفهوم ,  

 واالتصالية , فأن صناع السياسة يجب أن يفهموا قيم الحوار ومن أهمها التسامح والمصداقية .

في ضوء ذلك لم تعد الدبلوماسية  العامة هي االنشطة الحكومية التي تستهدف التأثير على  -4

نقدم انفسنا بلغة تفهمه  العالم ..  ولكن كيف  الجمهور االجنبي , لم تعد كيف نقدم انفسنا الى

الجماهير ,, ولم تعد الوسائل التي تستخدمها الدولة للتأثير على الجمهور االجنبي , ولكنها كما 

هي الوسائل المبتكرة لالتصال بالجمهور االجنبي , وأن نهرف كيف يستمع لنا ( كهيل  ما)يقول 

البد أن نفهم مصالحه وتطلعاته , أننا البد ان نستمع الجمهور في الدول االخرى ولكي يستمع لنا 

له أوال , وأن نجعل الناس يرون أن عالقتنا بهم ضرورية لتحقيق احالمهم في التقدم واالزدهار 

 وتنفيذ احالمهم في مستقبل زاهر 

وترتيبا على ذلك فان الدبلوماسية العامة الجديدة ) االستراتيجية ( هي الطرق الشفافة  -5

عليه لتحقيق  والتأثيرال دولة مستقلة بالجمهور في الدول االخرى إلعالم هذا الجمهور التص

 تها الخارجية ولكن في ضوء ادراك الحقائق التالية :اهداف سياس

يحب ان تدرك الحكومات انها لم تعد قادرة على التحكم في وسائل االعالم أو اختيار  -

 المضمون الذي يقدم عبر الوسائل 

دبلوماسية العامة  هي ادارة المعلومات , فقد تطورت وسائل االتصال , كما لم تعد ال -

تطورت البيئة االتصالية والوسائل االعالمية التي كانت تستخدمها الدبلوماسية العامة 

 وبدات تفقد جمهورها , وقدمت التكنولوجيا الجديدة مصادر جديدة لالتصال والمعلومات 

شانا حكوميا . كما تزايد االرتباط بين الشؤون الداخلية لم تعد ادارة الشؤون الدولية  -

والخارجية , لذلك اصبحت هذه الشؤون مجاال تعمل فيه قوى فاعلة اخرى غير 

 الحكومة وتشمل عدد كبير من الفاعلين .

ومشاركة هؤالء الفاعلين لم تعد فقط داخل إطار الوضع القانوني الرسمي وبالتالي فإن 

 ة وال يمكن أن يخضعوا للمحاسبة .مسؤوليتهم ليست محدد



لذلك فان الدبلوماسية العامة التقليدية أو الكالسيكية كانت تقوم على االتصال في اتجاه واحد  -6

 من الدولة او الحكومة او النخبة السياسية فيها الى الجمهور في دولة اخرى .

صال في اتجاهين حيث يتم لكن الدبلوماسية العامة الجديدة تقوم على الحوار والتفاعل واالت

 االستماع الى الجمهور ومعرفة طموحاته وآماله .

العامة يجب أن ينظر اليها على انها اتصال في اتجاهين : فهي ال تقتصر على  ن الدبلوماسية إ

تشكيل الرسائل لتقدم الدولة في الخارج ,  ولكن تشمل ايضا تحليل وفهم الطرق التي يتم بها 

 الى باإلضافةتفسير الرسائل بواسطة المجتمعات المختلفة وتطوير ادوات االستماع والمحادثة 

 أدوات االقناع .

يشير مركز ادوارد مورو الى ان مفهوم الدبلوماسية العامة تطور في العقد االول من القرن 

الحادي والعشرين ليركز على المجتمع المدني وليس على االجهزة الحكومية , واصبح هناك 

وماسية قد الدبل ارتباط قوي بين الدبلوماسية العامة والمنظمات غير الحكومية , وان اهداف

مع اهداف  العالقات والتأثير بما يتناسب  وبناء اهم بين الشعوب اتسعت لتشمل تحسين التف

 الدولة المتوسطة والطويلة االمد .

على المجتمع  والتأثيرالعالقات المجتمعية  إن الهدف االكبر للدبلوماسية العامة الجديدة هو بناء

حيث ان انشطة الدبلوماسية العامة الجديدة تتوجه الى المجتمع الواسع وال تركز فقط على ل . كك

تستهدف المشاركة على المدى الطويل في تحقيق اهداف انسانية وثقافية وعلمية  ولكنهاالنحبة , 

 هذه المشاركة . يق تحق , وهي تستخدم وسائل االعالم لبناء مجتمع مدني يساهم فيوتنموية 

محور االرتكاز في تعاريف الدبلوماسية العامة الجديدة هو تحقيق اهداف الدولة طويلة المدى  -7

, وأهمها بناء  صورة ايجابية للدولة , ولذلك فانه يشارك في انشطتها ممثلون غير حكوميين , 

ين المدنيين غير الرسميين وغير رسميين , ولذلك البد ان تعمل الدولة على المشاركة مع الفاعل

 لزيادة قوتها الناعمة وبناء صورتها والمحافظة عليها .

الدبلوماسية العامة الجديدة تقوم على االتصال والتفاعل والحوار لتحقيق اهداف طويلة المدى  -8

, ولذلك يحتل مفهوم االتصال الثقافي بكل ثرائه وعمقه دوره في تحقيق اهداف الدولة , واهمها 

ء صورتها في المجتمعات الخارجية , وهذا يشكل تغييرا ثوريا في مجاالت صنع السياسة بنا

الخارجية وبناء العالقات الدولية , والدبلوماسية ويشكل امكانية لبناء نموذج جديد للدبلوماسية 

 العامة .

 ألهداف الدبلوماسية العامة  دهرؤية جدي

يدة هو اعادة بناء اهداف هذه الدبلوماسية , والعمل على بناء مفهوم الدبلوماسية العامة الجد

 عالقات طويلة المدى بين الدول والشعوب ويشمل هذا الهدف :

ان تقوم الدولة بفهم حاجات الدول االخرى وثقافاتها وطموحات شعوبها وآمالهم , لكي  -1

يتم بناء العالقات على  تتمكن من صياغة الرسائل بما يتفق مع هذه الحاجات والثقافات , وان

 اساس المشاركة في تحقيق االهداف ومن منطلق االحترام المتبادل للثقافات .



تقود الى  وبأساليبالدولة الى الشعوب االخرى باستخدام وسائل االتصال ,  نقل وجهات نظر -2

 التفاهم وبناء ارضية مشتركة .

تصحيح اي سوء فهم او سوء ادراك لمواقف الدولة وسياساتها , ويصبح الدفاع عن سياسة  -3

 الدولة الخارجية بشكل غير مباشر وعبر الحوار .

 تها , وهذا يساهم في بناء عالقة طويلة المدى مع السكان .نشر قيم الدولة وثقاف -4

 التفاعل االيجابي مع االحداث , وزيادة دور الدولة على المستوى العالمي . -5

, هو ان يميز الدبلوماسية العامة الجديدة عن الدبلوماسية العامة التقليدية  ان اهم ما -6

القة مع الجمهور وليس مجرد اعالمه أو نشر الدبلوماسية العامة الجديدة تعمل على بناء ع

في هذه الحالة تصبح عملية  التأثيرمعلومات ووسائل وتسلية تؤدي الى التأثير عليه , وان عملية 

  لة المدى لكنها أكثر استمرارية .غير مباشرة وطوي

 يمكن القول ان الدبلوماسية العامة الجديدة تشمل ما يلي :

اسية ل من اعمال الدبلوماالستماع : حيث أن االستماع الى منظور اآلخرين وآرائهم هو عم -1

 العامة في حد ذاته ويعني ان آراء االخرين يتم النظر اليها والتعامل معها بشكل جاد .

 توفير الوسائل والتسهيالت لآلخرين لتحقيق اهدافهم . -2

 بناء شبكات لتبادل المعلومات يمكن ان تحل محل السيطرة في االعالم العالمي . -3

 لمنتجات الثقافية واالفكار .التبادل الثقافي ويشمل تبادل االفراد وا -4

التي تريد  باألفكارالدبلوماسية الثقافية . وتشمل تقديم المنتجات الثقافية الى االخرين لربطهم  -5

 الدولة ان تنشرها .

 االذاعة : وتشمل نقل الرسائل الى الجمهور من خالل محطات االذاعة والقنوات الفضائية . -6

تشمل نقل الرسائل عن طريق االتصال المباشر . مع زيادة القدرة على الرسائل المباشرة و -7

  تبسيط هذه الرسائل .
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 الدبلوماسية الرقمية

دي والعشرين ظهور مفاهيم جديدة للدبلوماسية العامة وشكل آخر االعقد الثاني من القرن الح شهد

 في مجال تطورها في العالقات الدولية , وظهور عالم جديد تقوم فيه الشعوب باستخدام معطيات

بظهور دبلوماسية سمح  تلك العالقات , بالشكل الذي ثورة االتصال وادواتها الجديدة في بناء

الخاصة والعامة والقادة السياسيون والجمهور  والمنظمات  عالمية جديدة يستخدم فيها النشطاء

ا تلك التي توفره الى تسخير كل االمكانيات  باإلضافةالعام وسائل التواصل االجتماعي , 

الوسائل لنشر االفكار وبناء العالقات وتشكيل الصورة الذهنية والتأثير على الجماهير ومحاولة 

 دفعها للتأثير على الحكومات في إطار صنع السياسة الخارجية للدول .

هو محلي وما هو  إلغاء الحدود بين ماطورات التكنولوجية في العالم المعاصر الى لقد أدت الت

, وسمحت بظهور العبين جددا لذلك النشاط من  لي وحولت العالم الى قرية صغيرة مترابطة دو

نظمات غير الحكومية موال خالل صحافة المواطن والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني 

. إذ تتواصل هذه االطراف فيما بينها بشكل مباشر وأكثر تفاعال , وأصبح هذا التواصل يتميز 

ة عبر مبادرات الدبلوماسية العامة وأدوات الدبلوماسية الرقمية بهدف رسم صورة باالحترافي

 ية للدولة لدى جميع شعوب العالم .ذهنية وإيجاب

 علوم في الحاصل التطور بعد والسيما الماضية, السنوات في الدبلوماسي العمل تطّور لقد

 التي الرقمية بالدبلوماسية ُيعرف ما إلى ووصلنا والمعلومات, االتصاالت, وثورة التكنولوجيا,

 في الحديثة واالتصاالت التكنولوجيا سخرت إذ الدولية, العالقات عالم في بالثورة بعضهم سّماها

 الذين من للدبلوماسية الرئيسة المهام من الناس عامة مع التواصل عملية فأصبحت المجال, هذا

 نقلة التكنولوجيا أحدثت إذ بينهم, فيما للتواصل فرصة أي تفويت عدم على يحرصون باتوا

 باهتمام تحظى التي القضايا من الموضوع هذا وصار الدبلوماسي, العمل في كبيرة نوعية

 الموضوع يقتصر ولم المجال, هذا في علمية درجات لنيل الدراسات بعض فأجريت الباحثين,

 على الموظفين تدريب في أيضا   بل الرقمي, العصر في اإلنجاز وسرعة الدبلوماسي العمل على

 .الدبلوماسية لخدمة وتسخيرها واالتصاالت االجتماعي التواصل وسائل استخدام



 التقليدية الدبلوماسية من االنتقال مرحلة اليوم تعيش بأنها المعاصرة للدبلوماسية وينظر

 عن تختلف جديدة أدوات لها رقمية دبلوماسية إلى المعروفة وأدواتها بوسائلها عليها المتعارف

 إن: »بقوله ذلك إلى فليتشر توم لبنان في بريطانيا سفير شيروي التقليدية, الدبلوماسية أدوات

 إهمال يمكن ال وإنه الحديث, الدبلوماسي العمل في عنه غنى ال أمرا   أصبح االجتماعي االعالم

 ويقول. الخارجية بالسياسة الخاصة المناقشات من جزءا   أصبحوا الذين اإلنترنت مواطني

 في مهم دور من له لما ؛) Twitter Diplomat(  تويتر دبلوماسي عليه أُطلق الذي فليتشر

 التواصل وسائل استخدام إن: »-االجتماعي التواصل وسائل في الدبلوماسية االستخدام تطوير

 المعلومات جمع عمليات في تساعد إنها إذ الدبلوماسي العمل في مهما   أصبح االجتماعي

 الدولية, العالقات في القوى توزان بكتابه ليتل ريتشارد ويرى. االزمات على والتأثير والتحليل

 فيه والتأثير الدولي العام الرأي بزمام والمسك الدولة صورة تلميع في النجاح يمكن ال أنه

 في فقط ليس تساعد قوية وتواصلية إعالمية اجهزة امتالك دون وتشكيله صنعه في والمساهمة

 االجتماعية التحوالت تأطير في أيضا   وإنما الثقافية, الجاذبية وخلق القيم وتسويق األفكار نشر

 من وانطالقا   مصلحتها, وفق على اهوتوجيه العالم يشهدها التي والثقافية والسياسية واالقتصادية

 .الدولية العالقات في المؤثرين األساسيين العاملين هما والقوة المصلحة كون قوتها؛ منظومة

 إن الدبلوماسية الرقمية أخذت باالنتشار الواسع عبر شبكات التواصل االجتماعي , وبدأت تؤدي

في حياة المجتمعات والشعوب , ما شكل فرصة أمام  أثير الثقافي والفكريأدوارا مهمة في الت

الدول الستخدام هذه القنوات التكنولوجية من اجل تعزيز وتطوير عالقاتها ومد نفوذها على 

بحاجة الحكومات والشعوب االخرى , وبالتالي لم يعد السفراء والمبعوثون الدبلوماسيون 

عاليات االجتماعية المتعددة في الدولة المستضيفة , واستخدام للمشاركة بشكل مباشر في الف

مهاراته اللغوية ومعرفته بثقافة تلك الدولة من أجل تحرير الرسائل السياسية المختلفة التي 

 ه في ذلك المجتمع .دتصب في مصلحة تعزيز نفوذ بال

 الرقمية الدبلوماسية مزايا -أوال :

 سياستها في واعتمادها الرقمية الدبلوماسية نهج لتبني الدول تدفع مزايا عدة إلى اإلشارة يمكن

 : األهداف تلك ومن العامة,

 البشرية ثرواتها وتسخير العالقة, ذات الموارد إلدارة كافة الدولة دوائر بين الجهود تضافر -1

 .الحدود خارج الوطنية المصالح لتحقيق الستخدامها بالطرق المثلى



 االتصال أدوات وتسخير االفتراضي العالم في الجماهير مع التواصل على الحفاظ -2

 عبر للدولة الرسمية الرسائل إليصال عليهم والتأثير معهم والتواصل إليهم لالستماع اإللكتروني

 .اإللكترونية الشبكة

 إلى الموجهة السياسات صنع عملية في واستخدامها للمعلومات الهائل التدفق من االستفادة -3

 .لها واالستجابة الناشئة والسياسية االجتماعية الحركات توقع على والمساعدة الجمهور

 والقنصلية الدبلوماسية للبعثات الخارجية والموارد الخبرات من لالستفادة رقمية آليات إنشاء -4

 .البعثات تلك عمل ساحة في البلد مواطني مع العالقة لتوثيق

 مختلف في المقيمة والجاليات المسافرين المواطنين مع مباشرة شخصية اتصال قنوات إنشاء -5

 .البلدان

 التعبير بحرية تتمثل أهداف من لذلك لما ومجانيا ؛ مفتوحا   اإلنترنت إلبقاء التقنيات إنشاء -6

 .الحكم في االستبداد وتقويض والديمقراطية,

 ظل في اليها والحاجة الرقمية بالدبلوماسية ترتبط أخرى مزايا هناك ذلك عن وفضال  

 في االتصال وسائل تطور ساعد إذ ,العمل في السرعة ومنها العالم, في الحاصلالتطور

 تلقي البعثة رئيس بإمكان وأصبح الخارجية, وزارة ومركز البعثات بين المعلومات تدفق سرعة

 االتصاالت مجال في الحديثة التكنولوجيا إن إذ التكاليف قلة عن فضال   يوميا , التعليمات

 باستخدام المباشر التفاوض الرقمية للدبلوماسية وأمكن كبير, حد إلى المنخفضة بتكلفتها تتمثل

 نموا , األقل الدول في والسيما جدا   مكلفا   يكون الذي للسفر الحاجة دون الحديثة االتصال وسائل

 خالل الدبلوماسية الرسائل إرسال على القدرة خالل من الدبلوماسية تأثير اتساع ذلك إلى يضاف

 أو عالمية أكانت سواء قضية أي حول العام الرأي لعموم تصل أن ويمكن جدا   قصير وقت

 .  محلية

 تعريف الدبلوماسية الرقمية -ثانيا :

على الرغم من االختالفات الكثيرة في عدم ايجاد تعريف شامل ووافي للدبلوماسية الرقمية , إال 

أن جميع الباحثين يؤكدون على أن الدبلوماسية الرقمية هي شكل من أشكال الدبلوماسية العامة , 

ل والتي تنطوي على استخدام التكنولوجيا الرقمية ومنصات التواصل االجتماعي من قبل الدو

نجد أن وزارة  حين للتواصل مع الجماهير في الخارج وبطريقة سهلة وغير مكلفة ,  في



الخارجية الفرنسية تعتبر الدبلوماسية الرقمية هي " امتداد للدبلوماسية بمفهومها التقليدي , 

 وتستند الى االبتكارات وأنواع االستعمال الناجمة عن تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت , " 

عرفت الدبلوماسية الرقمية من قبل فرغاس هانسون على أنها " أحد استخدامات في حين 

 األنترنت وتكنولوجيا المعلومات لتحقيق أهداف الدبلوماسية "

تعريف الدبلوماسية الرقمية على أنها استخدام االنترنت ووسائل التواصل االجتماعي  كنويم

الحديثة من أجل تحقيق االهداف الدبلوماسية , من خالل استخدام تكنولوجيا المعلومات وشبكات 

القرن الحادي والعشرين , وقد عرفت الدبلوماسية الرقمية على أنها " عملية توظيف األنترنت 

كنولوجيا االتصال الحديثة للتواصل مع جمهور خارجي بهدف خلق بيئة تمكين للسياسة وت

الخارجية لبلد ما " ومهما اختلفت وتنوعت وتعددت تعاريف الدبلوماسية الرقمية إال انها تشترك 

مادتها وتتفق على مفهوم واحد هو أن الدبلوماسية الرقمية هي نوع من الدبلوماسية العامة , 

ة وسائل التواصل الحديثة والتي تستخدمها الدول في محاولة منها لتحقيق أهدافها االساسي

 ومصالحها.

 فوائد الدبلوماسية الرقمية -ثالثا :

ة , يمكن إجمالها ن الدبلوماسية العامة لها فوائد أساسيالدبلوماسية الرقمية , باعتبارها شكال م

 : بالنقاط التالية

تعزيز العالقات الدولية , تؤدي الدبلوماسية الرقمية دورا مهما في تطوير وتنمية العالقات  -1

ة الوطنية , من خالل التأثير الدولية , إذ أنها أصبحت اليوم عنصرا أساسيا في تحقيق المصلح

على الجماهير ومشاركة الجهات الفاعلة غير الحكومية عبر استخدام وسائل التواصل 

االجتماعي , بهدف تحقيق أهداف الدبلوماسية العامة في ظل عالم يتميز بالتغير والسرعة في 

 التطور وفي مختلف المجاالت .

ال استخدام وسائل التواصل االجتماعي الى القرب من الجماهير , أدت التطورات في مج -2

عملية التشاور وتبادل االفكار  اصل بين الشعوب , وساعدت في تسريعسرعة التفاعل والتو

 ومحاولة التغلغل في عمق الجماهير المختلفة .

ة كأداة لتحقيق سية الرقمياالتصال السريع والفعال , من خالل التفاعل عبر توظيف الدبلوما -3

 زاد من سرعة التواصل والتفاعل بين الشعوب . أهداف الدولة , مما



أدى استخدام التقنيات الحديثة نتيجة التقدم التكنولوجي , الى التقليل ف مالية منخفضة , تكالي -4

لدبلوماسية من الكلف المادية التي كانت تثقل كاهل الدول في الماضي , مما فسح المجال ل

 ن أكثر جاذبية للحكومات والدول .الرقمية لتكو

 عالمية تجارب – الرقمية الدبلوماسية -رابعا :

 وتفرز االستراتيجيات تحدد التي القوة والعشرين الحادي القرن بداية في المعلوماتية أصبحت

 قد,  رقمية تكنولوجيا من أفرزته وما التكنولوجية الثورة إن إذ,   والعسكرية السياسية التوازنات

 لتلك تدفق عمليات خالل من والثقافي الفكري الترابط من نوع إحداث في كبير وبشكل ساهمت

 المستويات على الشعوب بين للتواصل كبيرة فرصة أتاحت والتي الدولية الشبكة عبر المعلومات

 الزمان حاجز عن بعيدا   العالم دول مختلف بين التواصل مسببات أهم من وكانت.  الرسمية غير

 .والمكان

 البريطانية التجربة - 1

 الذي الرقمية الدبلوماسية مكتب إنشاء على الخارجية وزارة خالل ومن المتحدة المملكة عملت

 مثال وخير.  االجتماعي التواصل وسائل استخدام على تعتمد التي األنشطة من بالكثير يقوم

 بتطوير كبير بشكل أسهم والذي لبنان في البريطاني السفير لعبه الذي الدور,  ذلك على

 تويتر دبلوماسي عليه أطلق حيث,  االجتماعي التواصل لوسائل الدبلوماسي االستخدام

Twiplomat  ,هذا أعتبر ولذلك, والجمهور الرأي قادة من الكثير على تغريداته أثرت فيما 

 لوسائل الدبلوماسي االستخدام تطوير في أساسي دور لهم كان اللذين األشخاص أبرز من السفير

 تصدره الذي,  2016 للعام الرقمية الدبلوماسية لتقرير إشارة وفي,   االجتماعي التواصل

 أداء في عالميا   األول المركز على خالله من حصلت والذي العالم لدول المتحدة المملكة

 وشبكات اإلنترنت مواقع من ممكن قدر أكبر بريطانيا استخدمت حيث,  الرقمية الدبلوماسية

 .  العامة دبلوماسيتها ألهداف خدمة   لغة من وبأكثر االجتماعي التواصل

 فرنسا تجربة - 2

 دبلوماسية"  اسم عليها أطلقت وقد,  الرقمية الدبلوماسية مجال في الرائدة الدول من فرنسا تعتبر

 األتصال إطار في الخاصة ياستهاس 2009 العام ومنذ الفرنسية الخارجية انتهجت فيما"  التأثير

 وأبدت,  تويتر على حسابا   لها تفتح فرنسية وزارة أول فكانت,  االجتماعية الشبكات عبر



 المجاالت شتى وفي فرنسا صورة ترويج الى وتهدف,  الرقمية بالنشاطات واسعا   اهتماما  

 لعام الرقمية الدبلوماسية بشان الصادر التقرير خالل ومن,  الوطنية مصالحها عن والدفاع

  الخارجية الشؤون وزارة أنشأت حين في,  المجال هذا في عالميا   الثانية المرتبة أحتلت,  2016

 أصبحت االجتماعية الشبكة" أن على وأشارت,  1995 العام منذ األنترنت على لها موقعا  

 ."العامة الدبلوماسية في عنه غنى ال عنصرا  

 األمريكية المتحدة الواليات - 3

 التي األمريكية المتحدة الواليات,  الرقمية الدبلوماسية مجال في األخرى العالمية التجارب من

 العشرين القرن لمبادرة ووفقا   الخارجية وزارة خالل من الرقمية الدبلوماسية استخدام وظفت

 التواصل وسائل استخدام على األمريكيين الدبلوماسيين تدريب منها الهدف,  السياسية للكفاءة

 هذه أن لس بار رونالد يرى حيث,  األخرى العالم شعوب مع وتفاعل حوار لخلق االجتماعي

 امبراطورية الى الخارجية وزارة حولت قد, اليها توصلت التي النتائج خالل ومن المبادرة

 وفيس يترتو صفحات عبر الشعوب مع للتواصل الدبلوماسيين قدرات تطوير خالل من.  عالمية

 . بوك

 الرقمية الدبلوماسية في األوروبي االتحاد تجربة - 4

 توفير الى تهدف,   الرقمية الدبلوماسية مجال في جديدة استراتيجية وضع االوروبي االتحاد

 الرقمية الدبلوماسية ربط خالل من االوروبي الثقافي المضمون الى الوصول إمكانيات

,  األخرى الشعوب مع والتواصل للتفاعل جديدة وآليات طرق وتشكيل,  الثقافية بالدبلوماسية

 ثقافاته الى الوصول أجل من الرقمية الدبلوماسية استخدام الى االوروبي االتحاد يهدف حيث

 العامة الدبلوماسية ألهداف خدمة الثقافات مختلف بين التعاون وتحقيق العالم عبر المتعددة

 .الوطنية والمصالح

 أنها القول يمكن,  الرقمية الدبلوماسية مجال في وتجاربها العربية الدول عن الحديث عند أما

 شهدتها التي األحداث من الرغم على,  التكنولوجية المجاالت في التطورات تواكب مازالت

 أنه إال,  السياسي للتغيير كأداة االجتماعي التواصل منصات من انطلقت والتي العربية المنطقة

,  الرقمية الدبلوماسية على أكثر باالنفتاح العربية الدول من العديد أخذت فقد,  ذلك من وبالرغم

 وزارة مع وبالتعاون اإلماراتية والتعاون الخارجية وزارة,  المثال سبيل وعلى قامت حيث

 مبادرة لكأو عدت والتي"  الثقافية الرقمية الدبلوماسية"  مبادرة بإطالق المعرفة وتنمية الثقافة



.  الثقافية واالبداعات النجاح قصص أهم على التعرف الى وتهدف,  المنطقة في نوعها من

 .العامة الدبلوماسية ومنها الدبلوماسية الوسائل خالل من الخارج الى صوتها إليصال وكآلية

 بين االتصال في العامة للدبلوماسية امتداد هي الرقمية الدبلوماسية إن  ,  القول يمكن وبذلك

,  وتفاعلية ومباشرة مفتوحة تكون بأنها االتصاالت تلك تتميز حيث,  الدول في الرسمية الجهات

 في ابداعية استراتيجية وتعد واالتصاالت المعلومات ثورة نتاج هي الرقمية الدبلوماسية إن   إذ

 بشكل وتؤسس,  الرقمية التواصل لوسائل االجتماعية التحليالت على تستند بحيث,  األول المقام

 يمكن لذلك.  الوطنية المصلحة تحقيق على وتعمل الدول أهداف تخدم ناعمة قوة خلق الى يهدف

 التقليدية كانت سواء توظيفها من الدول استطاعت التي اآلليات من العامة الدبلوماسية إن,  القول

 محاولة في, االخرى الشعوب مع التواصل عبر مصالحها يحقق الذي بالشكل الجديدة او منها

 مجال في الوسائل مختلف ذلك اجل من واستخدمت,  حكوماتها على والضغط التأييد لكسب منها

 االجتماعي التواصل وسائل باسم يعرف بما المعاصر عالمنا في ومنها الحديثة التكنولوجيا

 عها.انوا بمختلف

 الرقمية الدبلوماسية وسلبيات تحديات -خامسا :

 أدوات من الكثير تغيير إلى وأدى الدبلوماسية صاحب الذي التكنولوجي التطور من الرغم على

 انتقادات, واجهت أيضا   التسمية صحت إن اإللكترونية الدبلوماسية أن إال بها, الخاصة العمل

 التنفيذيين المسؤولين مستوى على والرسمية الشخصية الحسابات بين التعاطي بطريقة تتعلق

 وتوجهاتها, للدول الرسمية المواقف وبين الشخصية اآلراء بين والتداخل والدبلوماسيين

 العالمية, لألوضاع ومسؤوليها الدولة نظرة في عليها ُيبنى واآلراء المواقف هذه كانت إذا وفيما

 اسيةالدبلوم اللغة إلى تفتقد االجتماعي التواصل دبلوماسية أو الرقمية الدبلوماسية أن عن فضال  

 عن وفضال   التقليدية, الدبلوماسية في المعروف المباشر الدبلوماسي التعامل في المعتادة واللباقة

 المسؤولين حسابات تعرض عبر اإللكترونية واالختراقات بالقرصنة تتعلق سلبيات هناك ذلك

 إلى أشارت كلنتون هيالري السابق األمريكية الخارجية لوزيرة سبق إذ واالختراقات, للقرصنة

 األجهزة استخدام وكثرة الدبلوماسية, العمل على التكنلوجي التطور يخلفها التي السلبيات

 ذلك إلى صعبة خيارات كتابها في أشارت إذ والمحادثات, السياسي التواصل في المتطورة

 األمن مسؤولي من تحذيرات كروسيا, حساسة, بلدان إلى سفرنا خالل نتلقى كنا: »بالقول

 مع تواصل وسيلة أي يعني مما المحمولة؛ وحواسيبنا بيري البالك هواتف لترك الوزاري؛

 األجنبية االستخبارات قيام لتجنب بطارياتها نزع من التأكد مع الطائرة, في الخارجي العالم



 وقائية تدابير ظل في بأعمالنا نقوم الوطنية, الجلسات في حتى كنا داخلها, في ما بفضح

 تكنولوجياتنا, ونستخدم السرية المواد فيهما نقرأ اللذين والزمان المكان إلى منتبهين صارمة,

 « . الفندق غرفة في شفافة خيمة داخل قراءتها المواد حماية وسائل إحدى وكانت

 ومنها الدبلوماسية, من النوع هذا تواجه التي السلبيات من أخرى أنواع إلى اإلشارة ويمكن

 دولية لعالقات تؤسس أن يمكن التي والتقاليد العادات وغياب يؤطرها دولي قانون وجود عدم

 من مكنهم حووبن دبلوماسيين كفاعلين الدول غير من فاعلين بروز عن فضال   متوزانة, رقمية

 الفاعل تعد لم الدولة أن يعني ما وهو الدولية؛ الدبلوماسية العالقات في مؤثرا   جزءا   يكونوا أن

 بالمهام تقوم أن يمكن غيرها عدة جهات هناك واصبحت الخارجية السياسة صنع في الوحيد

 .الدبلوماسية

 الدبلوماسية عمل تواجه التي والسلبيات التحديات أهم إيجاز اإلطار هذا في ويمكن

 :ومنها الرقمية,

 العمل في ومتداخلة كثيرة أطراف وجود بسبب األحيان؛ بعض في القرار اتخاذ صعوبة -1

 اإلعالم ووسائل السرعة يراعي أن القرار صانع على فأصبح الدولية, والعالقات الدبلوماسي

 بشأن سريع قرار التخاذ األحيان بعض في عليه ضغط عامل تكون أن يمكنها التي واالتصال

 .  عكسية ونتائج سلبية تداعيات طريقة بهكذا القرار لهذا يكون وقد ما, قضية

 التي والبرقيات الدبلوماسية للوثائق اإللكترونية باالختراقات يتمثل وهو اإللكتروني األمن -2

 .  السري بطابعها تمتاز أخرى دول في مسؤولين إلى أو البعثات إلى تصل

 اإلرهابية الجماعات أن يخفي ال اإلرهابية, الجماعات قبل من الحديثة التكنولوجيا استثمار -3

 اإلنترنت وشبكة االجتماعي التواصل وسائل واستخدم التكنولوجي التقدم من كبير بنحو استفادت

 مخططاتها وتنفيذ عناصرها تجنيد في الذكية الهواتف على الحديثة التطبيقات من وعدد

 ومنها الشأن بهذا األمن مجلس في لها قرار من أكثر في المتحدة األمم نبهت وقد اإلرهابية

 اإلرهابية التهديدات ومواجهة واالستقرار األمن حول 2017 عام في 2396 و 2395 القرار

 الدفاع وزيرة كلمة عن فضال   الحديثة, للتكنولوجيا اإلرهابيين استخدام موضوع إلى أشارا اللذين

 إلى فيها بوضوح أشارت التي , 2018 األول تشرين في المنامة حوار مؤتمر في اإليطالية



ص الخصو بهذا إلكترونية مواجهة استراتيجية تبني إلى ودعت واإلرهاب, اإللكتروني الفضاء

 . الوطنية المصلحة تحقيق بغية

 كورونا وباء تفشي ظل في الرقمية الدبلوماسية -:سادسا 

 تداعيات من المختلفة الدولية والمنظمات العالم لدول الدولية والعالقات الخارجية السياسة تأثرت

 وإلغاء العالم دول بين الدبلوماسية النشاطات من العديد توقف في ذلك وانعكس كورونا, وباء

 إذ والتواصل, للمواكبة جديدة بآلية التعامل إلى اضطرها مما فيها؛ واإلقليمية الدولية المؤتمرات

 مجلة أشارت وقد , conference Video خاصية على الدبلوماسية أنشطتها في اعتمدت

Foreign Policy إنه وقالت كورونا, زمن في الدبلوماسي العمل تواجه التي الصعوبات إلى 

 بشأن المكثفة المداوالت من أسبوع األمن مجلس أمضى إبريل, من األول األسبوع في

 موافقة األمم بمقر خاصة غرفة في فقط الرسمية االجتماعات إجراء تتطلب التي البروتوكوالت

 لم اإللكترونية المناقشات فإن الفيديو, عبر االجتماعات عقد آلية على بالمجلس األعضاء الدول

 الخمس الدول بين التوافق أعاق ما غالبا   الذى األوسع السياسي الجمود إلنهاء الكثير تفعل

 ال فالدبلوماسيون الدبلوماسية, المهنة على جديدة قيودا   كورونا وباء وفرض األعضاء,

 رفيعة تبادالت تنظيم أو خارجية برحالت القيام أو وشخصي مباشر بنحو للقاءا  يستطيعون

 عبر إلكترونيا , عملها من كبير جزء أداء في العالم عبر األجنبية الخدمات واضطرت المستوى,

 شائعة, السياسي المستوى على ُبعد عن الثنائية االجتماعات وأصبحت مؤمنة, غير شبكات

 الوضع هذا استمرار احتماالت ظل وفي , zoom عبر األطراف متعددة المؤتمرات وسادت

 تلك كانت إذا ما بشأن المطروح التساؤل فإن السنتين, يتجاوز ربما معلوم غير وقت إلى

 الحالة هي ستصبح هل«  زووم دبلوماسية» مصطلح المجلة عليها أطلقت التي الترتيبات

 ستكون إنها أم الدولية العالقات على تأثير لها يكون أن يمكن وكيف الدولي, التعامل في المعتادة

 إلى أدت zoom دبلوماسية أن بالذكر الجدير.  الوباء انتهاء مع تتالشى عارضة ظاهرة مجرد

 الذي أوبك, للنفط المصدرة الدول اجتماع ومنها المهمة واالجتماعات اللقاءات من عدد عقد

 خالل من االجتماعات بعض عقد من الرغم وعلى اإلنتاج, لخفض قرار إلى التوصل عن أسفر

 لالجتماعات محددة منصة اآلن إلى ُتقر لم المتحدة األمم أن إال العالم, دول بين المرئي التواصل

 فاألمم بشأنها, الدول اتفاق إلى تحتاج الجديدة المنصة إن إذ الوباء, هذا تفشي ظل في القادمة

 على الترجمة موضوع عن فضال العالم, بين اإلنترنت سرعة باختالف أزمة ستواجه المتحدة

 ومشاركة وجود إلى تحتاج جتماعاتاال وإن المتحدة, األمم لدى المعتمدة الست اللغات وفق



 الجدير .اإللكترونية لمنصاتل اظ في توفره يصعب قد األمر وهذا وفنيين؛ سياسيين خبراء

 اجتماعات ما حد إلى كانت إذ مرضية, نتائج إلى تؤد لم االجتماعات بعض هناك أن بالذكر

 السبع مجموعتي قمم ومنها المرئي االتصال عبر الكلمات الرؤساء خاللها تبادل شكلية فيدوية

 حقيقية مفاوضات إجراء صعوبة عن فضال   محددة, قرارات عن الفيديو عبر والعشرين

 لغة فهم على القدرة وحتى جانبية, ومحادثات بشرى تواصل دون حقيقي نقاش في واالنخراط

 من للكثير األخيرة التفاصيل فإن األطراف, متعددة قمة أي في: المثال سبيل فعلى الجسد,

 مناقشات تتطلب التي القادة, بين الشخصية الدبلوماسية عبر عادة إليها التوصل يتم االتفاقيات

 خالل من تحقيقها يصعب قد المسائل وهذه االجتماعات, هامش على رسمية وغير خاصة

 بين اآلخر الجانب بديناميات الشعور أو الجسد ولغة الجانبية المحادثات دون فمن اإلنترنت,

 مثل التكنولوجية العوائق وأن أعمق, فهم إلى للوصول سيعانون الدبلوماسيين فإن المجموعات,

 فيه موثوق غير مكانا   اإلنترنت منصات تجعل الزمنية والمنطقة واللغة االتصال على القدرة

 هنا ويمكن .الجوهر على اتفاق إلى التوصل على القدرة في وتؤثر للوقت, الحساسة للمفاوضات

 المفاوضة األطراف بين الشخصي االتصال عبر نتيجتها وأدت نجحت مفاوضات إلى اإلشارة

 نتيجة وإنما فحسب, العلنية اللقاءات حصيلة تكن لم جميعها يكن لم إن المفاوضات وأغلب

 تؤدي التي هي األخيرة اللحظات ومفاوضات الكواليس وخلف األضواء خارج سرية للقاءات

 أشخاص ثالثة سراح إطالق بشأن المفاوضات المثال سبيل على ومنها الملموسة النتائج إلى

 وهذا آنذاك, األمريكية اإلدارة لصالح جواسيس بكونهم واشتباهها , 2010 عام إيران احتجزتهم

 إذ ,)إضافة هو يوم كل( كتابه في كيري جون األسبق األمريكي الخارجية وزير إليه أشار ما

 سلطانلل الخاص المبعوث وهو اإلسماعيلي, سالم العمانية الشخصية إلى األمر هذا في اشار

 من سلسلة بعد المحتجزين سراح إطالق في مهما   را  دو سالم أجرى إذ سعيد, بن قابوس

 من بتكليف واألمريكي اإليراني الجانبين مع مباشر بنحو هااأجر التي واللقاءات الحوارات

 بهذه لتتم كانت ما المحتجزين سراح إطالق عملية إن القول يمكن وهنا قابوس؛ الراحل السلطان

 واالتصال االفتراضية الدبلوماسية ظل وفي حاليا , الوباء انتشار زمن في زمنها كان لو السرعة

 الملف حول كالتفاوض أخرى, مفاوضات على ينطبق الموضوع هذا على ينطبق وما المرئي,

 بعضا   بعضها مع المباشرة واتصاالتها المشاركة األطراف أدته الذي والدور اإليراني النووي

 .  االتفاق هذا توقيع إلى وصوال  

 

 



 مقترحات تطوير الدبلوماسية الرقمية في العراق  -سابعا :

 :ومنها المقترحات من عدد إلى اإلشارة اإلطار هذا في ويمكن

 إنشاء المنطقة دول وحتى منها المتقدمة سواء العالم دول خارجية وزارات غالبية دأبت  -1

 على والتركيز الحالية الدولية الظروف ظل وفي الرقمية, بالدبلوماسية تعنى وأقسام دوائر

 معني قسم إنشاء األمر يتطلب قد المباشرة, غير الدبلوماسية واللقاءات المرئي االتصال

 فضال   العالم, دول تجارب على باالعتماد وذلك محددة؛ أهداف له توضع الرقمية بالدبلوماسية

 الحسابات وتطوير وتوثيقها, الشخصية حساباتهم تطوير البعثات ورؤساء السفراء تمكين عن

 وسائل استخدام في األساسية للعناصر دليل إعداد عبر ذلك يتم نأ ويمكن للبعثات, الرسمية

 ساحات من بلد كل في انتشارا   األكثر التواصل وسائل نوعية اعتماد مع االجتماعي, التواصل

 نشر من الغاية وتحقيق الوصول في سرعة أكثر الدبلوماسي الخطاب لجعل البعثة عمل

 .التغريدات أو التعليقات

: ومنها العراق في المعنيين لدى الرقمي الدبلوماسي العمل في المزايا من عدد توافر أهمية  -2

 الدولية, العالقات في الشفافية زيادة أقل, تكلفة واستالمها, المعلومة وإيصال العمل, سرعة

 الصغيرة الدول تأثير زيادة األطراف, مختلف مع التفاعل تحقيق الدبلوماسية, تأثير نطاق اتساع

 .العمل في الروتين وتقليل والمتوسطة,

 ضبط درجات أقصى لتزامبا تتمثل المجال هذا في الدبلوماسي العمل متطلبات أهم من  -3

 التفاعل حالة عن الوضع يخرج ما وهو الخطأ, في يقع ال حتى الرد في االنفعال وعدم النفس,

 يتفهم أن للدبلوماسي بالمقابل وينبغي السلبي التفاعل بحالة نسميه أن يمكن ما إلى اإليجابي

 معاملة تأخير أو معاملة إساءة عن يتحدث المثال سبيل على مواطنا   تجعل التي والحالة الوضع

 .األسباب من غيرها أو التنسيق عدم أو اإلداري الروتين بسبب ما

 توجهات لدعم العالم حول السياسيين والنشطاء المدني المجتمع منظمات دور استثمار أهمية  -4

 دور لها عراقية وجهات شخصيات وهناك االجتماعي, االتصال وسائل عبر الخارجية السياسة

 الوزارة, سياسة على وأخرى مدة بين واطالعها معها التواصل يمكن العالم بلدان بعض في مهم



 .والسياسات األعمال هذه عن واإلفصاح الوسائط مختلف في بالنشر هذه وتقوم

 من جزءا   أصبحت وهي الحاضر, الوقت في مهمة مسألة اصبحت اإلعالمية الدبلوماسية إن -5

 على والمتوسطة الكبرى الدول في الخارجية وزارات بعض عملت لهذا العامة؛ الدبلوماسية

 الدول هذه تؤمن إذ اإلعالمية, بالدبلوماسية فقط تعنى هياكلها ضمن إدارية وأقسام إدارات خلق

 الوقت وفي أهدافها, وتحقيق الدبلوماسية, خدمة في اإلعالم يؤديه أن يمكن الذي الكبير بالدور

 .الدبلوماسي العمل في شريكا   بذلك فيكون القرار؛ صانع على اإلعالم يؤثر نفسه

 حول المعلومات بعض هناك إن إذ الدولة, لمؤسسات ةاإللكتروني بالمواقع النظر إعادة -6

 من وغيرها والسياحة, البشرية, والتنمية كاالستثمار, المركزية باإلحصاءات تتمثل العراق

 الوزارات ومن التخطيط وزارة من جديدة معلومات إلى تحتاج التي المحدثة غير المفاصل

 .المعنية

 نصية رسالة عبر الرسمية االجتماعات في وهو التعليمات على الحصول في السرعة أهمية  -7

 المفاوضات في والسيما ملحوظا   تقدما   فيها الدول بعض حققت مهمة مسألة وهذه الهاتف, على

 وزارة بين مشتركة عمليات غرف طريق من والسيما استراتيجيات وتبنت الثنائية, أو المتعددة

 الصلة ذات والمؤسسات الفنية والوزارات التفاوضي, والوفد المعنية والسفارة الدولة, خارجية

 .متخصصة فنية أو وقانونية تشريعية جوانب فيه الموضوع يكون حين

 الثورة عصر في تعقيدا   أكثر أصبحت ومنفذها الخارجية السياسة صانع مهمة إن  -8

 يتخذ أن وعليه للدولة؛ الخارجية السياسة صنع في الفاعلة األطراف أحد بصفته المعلوماتية

 أدوات إلى يحتاج هنا وهو االجتماعي, التواصل ووسائل العالم, ضغط تحت صعبة قرارات

 .والسريعة الدقيقة بالمعلومات تزوده التي والبعثات الوزارة دوائر أهمها ومن ذلك, من تمكنه

 مع موضوعاتها حسب وربطها إلكترونيا   التفاهم ومذكرات واالتفاقيات الوثائق أرشفة أهمية -9

 .الدولة وزارات

 تمثيل لدينا ليس دول إلى الوصول أي االفتراضية, الدبلوماسية موضوع في التفكير -10

 للحاجة مهم وهذا العراقية, بالسياسة وتعريفها ومؤسساتها جمهورها لمخاطبة معها دبلوماسي

 .الدولية العراق اتتوجه في الدول تلك دعم إلى



 الدول بين الجديد الدبلوماسي العمل وسائل إحدى اإلنترنت عبر المفاوضات أصبحت  -11 

 فوائد ومن. الثانية تنطلق األولى نجحت حال في إذ المباشرة, الشخصية للمفاوضات تمهيدا  

 التفاوض أثناء في تبرز وال عليها مسيطرا   تكون االنفعاالت أن اإلنترنت عبر المفاوضات

 نجاح في سلبي أثر لالنفعال يكون كثيرة أوقات ففي الشخصي, التفاوض في يحصل كما

 الوقت كسب يمكن اإلنترنت عبر النظيرة الجهات مع الصعب التفاوض في ولكن المفاوضات,

 حتى إليه التوصل تم ما لتعزز المباشرة اللقاءات تاتي أن يمكن الغضب, وامتصاص والمراجعة

 .شائكة ملفات بينها التي الدول تعتمده جديد أسلوب وهو المفاوضات تنجح

 كمية بسبب القرار؛ اتخاذ بصعوبة الرقمية الدبلوماسية تحديات من واحدة تتثمل - 12 

 غير سريعة قرارات اتخاذ وضرورة دقتها لمعرفة والحاجة المتوافرة الكبيرة المعلومات

 اتخاذ عملية في التأني وبين العام, الرأي متطلبات لتلبية الموازنة طريق من تم وهذا متسرعة,

 وهي والتسرع السرعة بين صعبة فالمعادلة معطيات, أي نسيان أو التسرع وتجنب القرار

 السياسي القرار صنع عن المسؤول القيادي ومنها مكان أي وفي قيادي, أي يحتاجها معادلة

 .الخارجي

 وهذا االجتماعي, التواصل شبكة في المتلقي على الدبلوماسي التأثير زيادة في ننجح كيف -13 

 األقوال لتدعيم والفيديو الصورة استخدام وتتطلب االقناع على بالقدرة -المثال سبيل على- يتم

 استخدام عبر يتحقق الذي التأثير تعزيز في بيرا  ك دورا   الطرح في الصدق ويؤدي التغريدات, أو

 .اإلنترنت عصر في نكشف ما سرعان كاذبة أخبار فبث االجتماعي, التواصل وسائل

 موضوع إلى اإلشارة المهم من لعله الخارجية وزارة في اليومي العمل صعيد على أما - 14

 قد مهمة مسألة وهي والقنصلية, الدبلوماسية والبعثات الوزارة ديوان بين اإللكتروني الربط

 فايروس انتشار مع والسيما سابقة ةنيزم مرحلة أي من أكثر الحالية الظروف في نحتاجها

 إنشاء في يساعد اإللكتروني فالربط وأخرى, مدة بين الدولة مؤسسات دوام وتعطل كورونا,

 وسرعة والقنصلي واإلداري المالي المستوى على والبعثة المعنية الدوائر بين واحدة مظلة

 الدول فيها بما خارجية وزارات عدة اعتمدته النهج وهذا تأخير, دون إلكترونيا   االستجابة

 يقلل أن يمكنه إذ العربية,



 بعثة, كل عمل ساحة في المواطنين مع اإلنجاز من قدر أكبر ويحقق العمل, في الروتين

 .العمل ساحة في والبعثة العاصمة بين التوقيت فرق واختزال

 المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت دائرة استثمار المهم من لعل اإلطار هذا وفي - 15 

 مواكبة على العمل أجل من البعثات في العاملين والفنيين الدائرة هذه في العاملين والموظفين

 الوزارة بين اإللكتروني الربط منظومة تطوير على والعمل العالم في الحاصل التقني التطور

 في العراقية والبعثات والوزارة جهة من الوزارة بعمل الصلة ذات الدولة مؤسسات وبقية

 .أخرى جهة من الخارج

 واالقتصادي السياسي العراق واقع عن ومحدثة متكاملة بيانات قاعدة إنشاء أهمية -16  

 الدوائر بيانات وتحديث الخارجية وزارة عمل في منه لالستفادة واالجتماعي والثقافي والتنموي

 والسيما لها النظيرة الدولية الجهات مع التواصل أثناء في باستمرار إليها تحتاج والتي والبعثات

 التنموية, الطبيعة ذات القرارات وصياغة األطراف, المتعددة والمفاوضات االجتماعات في

 في الدبلوماسية البعثات تفيد محدثة معلومات ذاهك وجود إن إذ واالجتماعية, واالقتصادية,

 من العراق يحتاجه لما مناقشات في والدخول الرأي, وإبداء والتواصل, التفاعل, سرعة

 معينة عالمية لقضية موقف تبني أو قرار مشروع أي صياغة عند الدولية األطراف

 

 



قسم العلوم السياسية  –طلبة المرحلة الرابعة  –محاضرات مادة الدبلوماسية 

 2021 -202للعام الدراسي  –كلية القانون والعلوم السياسية  -جامعة االنبار –

 

 الدبلوماسي

 

 من مجموعة عليها تقوم متخصصة أجهزة طريق عن الدولية عالقاتها الدولة تمارس

 ويطلق.  صحيحة بصورة مهمتهم أداء من ويتمكنون خاصة بصفات يتمتعون ممن األشخاص

 والوزراء الدولة رئيس يشمل واسع الدبلوماسي ومصطلح , الدبلوماسيين مصطلح هؤالء على

 والحصانات باالمتيازات هؤالء ويتمتع.  والخاصة الدائمة الدبلوماسية البعثات وأعضاء

 الذين واألشخاص ومفهومه الدبلوماسي مصطلح وسنتناول.  ومهامهم مراتبهم وفق الدبلوماسية

 من الدبلوماسيين ومراتب بالدبلوماسي توافرها المطلوب والشروط الدبلوماسية الصفة يحملون

 : اآلتية المباحث في والخاصة الدائمة الدبلوماسية البعثات وأعضاء والحكومة الدولة رئيس

 

 الدبلوماسي مفهوم

  الدبلوماسي مصطلح:  أوال

 فقد.  مختلفة مصطلحات الخارج في دولهم تمثيل يتولون الذين األشخاص على أطلق

 الممثلين:  منها.  العربية المصطلحات من العديد إلى Diplomat الدبلوماسي كلمة ترجمت

 العالقات وهيئات الدبلوماسية والبعثات الخارجية للشؤون المركزي والجهاز الدبلوماسيين

 الوكالء أو والمعتمدين ,  The Foreign Service  ۹ الخارجية والخدمة , الدولية

 أطلقت وقد" .  السياسي والسلك. السياسيين والممثلين  Diplomatic Envoys الدبلوماسيين

 في دولهم تمثيل يتولون الذين األشخاص على 1۹61 لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية

 هذه تكن ولم.   الدبلوماسيين المبعوثين إلى وعربت Diplomatic Envoys إسم الخارج

 في Diplomat مصطلح يقابل العربية اللغة في الرسول أو المبعوث الن موفقة الترجمة

 يراعى الذي الشخص على 1۹63 لعام القنصلية للعالقات فيينا اتفاقية وأطلقت.  االنكليزية

 على بقيت بل للعربية الكلمة هذه تترجم ولم.  Consul القنصل إسم الخارج في مواطنيه مصالح

 أسمتهم فقد 1۹6۹ لعام الخاصة للبعثات فيينا اتفاقية أما" .  القنصل"  االنكليزي مصطلحها

 الشخص على اإلسالمية الشريعة أطلقته الذي المصطلح أن من الرغم وعلى.  الدولة ممثلي

 " أو تعددوا إذا"  السفارة"  و واحدا شخصا كان إذا"  السفير"  بالخارج دولته تمثيل يتولى الذي

 أن آثرنا إننا غير , األصل اليوناني الدبلوماسية مصطلح من افضل ,"  المبعوث"  أو"  الرسول

 لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية في المستخدم الدبلوماسي المبعوث مصطلح نستخدم

 . تستخدمه جميعها العربية الدول وألن للعربية المنقول المصطلح ألنه 1۹61

  الدبلوماسية الصفة إثبات:  ثانيا

 أسماء تتضمن قوائم بوضع الخارجية وزارة تقوم أن على الدول غالبية في العمل جرى

 بهويات وتزودهم.  الدبلوماسية الصفة يحملون ممن لديها المعتمدين الدبلوماسيين المبعوثين



.  الشخص بها يعمل التي الدبلوماسية البعثة من طلب على بناء الدبلوماسية صفتهم تثبت خاصة

 من فالبد الدبلوماسية الصفة يحملون ممن الشخص كان إذا ما معرفة األمر يتطلب وعندما

 كان إذا لتحديدها السفر جواز يعتمد وال.  الخارجية وزارة لدى المعتمدة القوائم إلى الرجوع

 يحمل دبلوماسي سفر جواز يحمل من كل فليس.  ال أم الدبلوماسية بالصفة يتمتع الشخص

 من وللعديد البعثة أعضاء لجميع دبلوماسي سفر جواز تمنح الدول أن ذلك , الدبلوماسية الصفة

 اجل من يمارسونها ال أو الدبلوماسية المهمة يمارسون ممن , للخارج يسافرون الذين الموظفين

 إلى الرجوع تتطلب , الشخص يحملها التي الدبلوماسية الصفة معرفة فإن ولهذا مهمتهم تسهيل

 وما أراضيها في الصفة هذه يحمل من كل تعرف التي.  الخارجية وزارة لدى المعتمدة القوائم

 ال دبلوماسية وحصانات بامتيازات يتمتع الصفة هذه يحمل من ألن.  بعثة كل في عددهم هو

 وزارة قوائم وتعتمد.  االجتماعي أو الوظيفي وضعه كان مهما يحملها ال ممن غيره بها يتمتع

 من سواء والمآدب الدعوات في الدبلوماسية الصفة يحملون الذين باألشخاص الخاصة الخارجية

 وزارة تقوم أن على الدولي العرف جرى وقد األخرى الدبلوماسية البعثات قبل من أو قبلها

 المعني الشخص بأن المختصة الجهات بإشعار الدبلوماسي لديها المعتمد الدولة في الخارجية

 .الدبلوماسية الهوية أو السفر جواز وليس ,  الدبلوماسية الصفة يحمل

 إشعارها الخارجية وزارة من الطلب ومؤسساتها الدولة دوائر جميع على يفرض وهذا

 و ال أم الضرائب من واإلعفاء الدبلوماسية والحصانات باالمتيازات يتمتع الشخص كان إذا عما

 بان الخارجية وزارة أشعرت ما وإذا.   الدولة بمصالح يضر القاعدة هذه مخالفة أن ذلك

 نطاق تحديد فإن , الدبلوماسية واالمتيازات بالحصانات يتمتعون ممن البحث موضوع الشخص

 والمؤسسات كالمحاكم المختصة الجهة اختصاص من يصبح واالمتيازات الحصانات هذه

 .  ذلك بعد قراراتها على الرقابة الخارجية لوزارة وليس , وغيرها بالضريبة الخاصة

 يعد قرارها فإن , الدبلوماسية الصفة يحمل ما شخصا بأن الخارجية وزارة أكدت ما وإذا

 أما الدبلوماسيين بالمبعوثين يتعلق فيما إدارية أو قضائية جهة أية أمام فيه الطعن يجوز ال قطعيا

 فإن لديها المعتمد الدولة في بالبعثة يعملون الذين الدبلوماسيين المبعوثين عدد تحديد بخصوص

 مراعاة مع المعقول حدود وفي ذلك في المبالغة عدم بشرط عددهم تحديد في الحرية لدولتهم

 للدولة ويجوز , المعنية البعثة وحاجات لديها المعتمد الدولة في السائدة واألصول الظروف

 الدولتين بين اتفاق هناك يكن لم إذا الدبلوماسيين المبعوثين عدد زيادة ترفض أن لديها المعتمد

 . ذلك بخالف يقضي

 الدبلوماسي صفات

 الهم أشخاص قبل من تكون ان يجب ممارستها فإن , وفن علم الدبلوماسية كانت لما

 يكونوا وان المستمرة والممارسة واالطالع الدراسة طريق عن العلم هذا بقواعد الكاملة المعرفة

 فإنه فن الدبلوماسية أن وبما , العلمية المصادر وراجعوا بها وتخصصوا الدبلوماسية درسوا قد

 يستطيع ال فتا بوصفها لممارستها تؤهله التي بالموهبة يتمتع ان يمارسها من على ينبغي

 يتمتع وان , المطلوبة بصورته وإجادته الفن هذا عن التعبير موهبة يمتلك كان من إال ممارستها

 العربي هو الدبلوماسي بصفات يتحلى من أفضل إن.  الدبلوماسية لممارسة تؤهله بشخصية

 الشخصية بناء في اساس دور لها التي اإلسالمية العربية القيم من سنأخذ ولهذا , المسلم

 :  يلي فيما والتزاماته وجوهرة الدبلوماسي مظهر سنتناول ذلك على وبناء.  الدبلوماسية

 



  للدبلوماسي الخارجي المظهر:  أوال

 صورة يكون ان منه المطلوب فان , دولته حدود خارج عمله يمارس الدبلوماسي كان لما

 : ومظهره وشكله اسمه من الدبلوماسي بمظهر الخاصة الشروط وسنتناول.  لدولته مشرقة

  الحسن واللقب االسم -1 

 ينادي حسن ولقب اسم للدبلوماسي يكون أن الحاضر الوقت في الدبلوماسي العرف أوجب

 االسم يساهم ما وغالبا.  الناس لدى المسمى تحبيب في الحسن االسم ويساهم.  به ويعرف

 لم وان لشخص الناس يتودد وقد , فيه يعيش الذي المجتمع في صاحبه ومعرفة شهرة في الحسن

 . جوهره معرفة قبل اسمه من المسمى يؤخذ ما وغالبا , اسمه سماعهم بمجرد يروه

 على ويبعث الشخص من واالشمئزاز النفور يثير ما غالبا فانه , الحسن غير االسم أما

 فان ولهذا.  جوهره على يطلعون عندما مدة بعد إال إليه الناس يتودد وال , منه الراحة عدم

 .   شخصيته في كبير تأثير له للدبلوماسي الحسن االسم

  الصورة حسن - 2

 متناسبة متكاملة أعضاؤه تكون وأن رشيقا جميال الشخص يكون أن الصورة بحسن يقصد

 تختار أن على الدول وتحرص.  منها أي في تشويه أو بعاهة مصاب غير يكون وأن بعضها مع

 تختار فال.  إليه الناظر يسر الذي الجميل والمنظر الصورة بحسن يتمتعون ممن دبلوماسييها

 جيدة ذهنية بقابلية يتمتع كان وان , جسمه أعضاء من عضو في بعاهة المصاب أو الوجه قبيح

 الدول في المسؤولين وكبار والوزراء واألمراء الملوك لمقابلة معد الدبلوماسي أن ذلك ,

 وقد.  المحبة روح فيها وتغرس المسرة النفس في تبعث مما صورته تكون أن فالبد , األجنبية

 من ويرزقكم صوركم فأحسن وصوركم: "  تعالى لقوله صورة احسن في اإلنسان هللا خلق

 يترتب ولكن.  الدينية واألعباء التكاليف اختالف عليه يترتب ال الصور اختالف ان الطيبات

 جماله درجة الدبلوماسي اختيار في يراعي حيث.  الدبلوماسية واألعباء التكاليف اختالف عليه

 ال االختيار وهذا.  رسالة الحمل اختياره تم , عاديا شخصا أم نبيا الدبلوماسي أكان سواء

 دبلوماسية مهمة لتنفيذ الصورة حسن اختيار الن.  لإلنسان خلقه في تعالى هللا قول مع يتعارض

 .  مشكلة حل أو حاجة قضاء أو مهمة بتسهيل وإنما باإليمان تتعلق ال مسألة

 إلى ينظر فال.  فيها للشخص إرادة وال تعالى هللا خلق من وقبحها الصورة حسن كان وإذا

 أما.  صورته عن النظر بغض وأعماله قلبه إلى ينظر بل مؤمنا يكون لكي المسلم قبح أو حسن

 فإذا.  وأعماله قلبه إلى ينظر مما اكثر صورته إلى فينظر , الدبلوماسي بالمبعوث يتعلق فيما

 , ويقنعه إليه المرسل في يؤثر شخص عن يبحث فانه الغير إلى رسوال يختار أن المرسل أراد

 هللا كان فإذا.  إليه المرسل في التأثير هو المهم ألن , الرسول في آخر رأي له المرسل كان وان

 تقويم فإن , اإليمانية الحالة من جزءا بوصفهما , إيمانه تقويم في وعمله المسلم قلب إلى ينظر

 . اإليمانية الحالة من جزء أيضا وهو والمنظر الصورة بحسن يكون الرسول

  المظهر حسن -3 

 ألوان في والتناسق , والملبس الجسم نظافة الشخص في يجتمع أن المظهر بحسن يقصد

 , الفائقة بأناقته الدبلوماسي يتميز بحيث.  وعاداتهم الناس ألذواق ومالءمتها ونوعيتها مالبسه

 الناس وتهوى النفوس إليه وتشتاق القلوب إليه وتميل العيون ترصده محبوبا جذابا ويكون

 يكتسبها حالة وهي.  المخلوق باختيارات وإنما , بالخالق يتعلق ال المظهر وحسن.  معاشرته



 فان , الدبلوماسي مظهر لحسن وبالنسبة.  بنفسه االعتناء ومدى , واالطالع بالمالحظة الشخص

 شكله وترتيب أناقته في فنانا يكون وأن , وأذواقهم إليهم المرسل وعادات طبائع يعرف أن عليه

 رسول بوصفه النبي كان.  األنفس يقزز نشاز هو ما كل عن ويبتعد , وتنسيقها مالبسه واختيار

 ولم المظهر وحسن بالنظافة مشفوعا والتجمل للجمال محبا , وشخصه بنفسه العناية شديد هللا

 .العامة الحياة في أم بيته في سواء , هندامه ورعاية زينته أخذ عن يوما يكن

 

  الدبلوماسية الشخصية جوهر:  ثانيا

 المنظر حسن الديبلوماسي يكون أن أوجب قد المعاصر الدبلوماسي العرف كان اذا

 حسن أن ذلك الدبلوماسية شخصيته جوهر حساب على يكون أن يعني ال ذلك فان , والمظهر

 تعد التي , الديبلوماسية الشخصية جوهر إلى الوصول مفتاح إال هو ما والمظهر المنظر

 قلوب إلى ينفذ أن يستطيع الذي هو الناجح فالدبلوماسي.  الدبلوماسية المهمة تنفيذ في األساس

 في المؤثرة األمور ومن بمحتواها وإقناعهم إليهم بحملها المكلف الرسالة ويوصل إليهم المرسل

 وعراقة , إليهم المرسل القوم بلغة واإللمام , اللسان فصاحة , ةالدبلوماسي الشخصية جوهر

 . وسهولة بيسر الناس قلوب في التأثير من تمكنه التي , العالية واألخالق , النسب
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 تمكنه , اللسان فصيح يكون أن , الدبلوماسي بالمبعوث تتوافر أن يجب التي المسلمات من

 المطلوب يوصل وان , واضحة وبصورة مرسلة بطريقة أفكار عن التعبير من لسانه فصاحة

 إليه المرسل إدراك بحسب المناسبة والمعاني األلفاظ يستخدم وان.  وسهولة بيسر إليه للمرسل

 يستمتع وتجعله إليه السامع تجذب التي الجميلة الفصيحة الكلمات ويستخدم.  الفهم على وقدرته

 واستطاع الموقف زمام ملك اللسان ملك فكلما , الفصيح لسانه الديبلوماسي سالح.  بأقواله

.  لغويا دبلوماسيها بتثقيف تهتم الدول فان ولهذا.  لصالحه المعركة وكسب مرسله عن التعبير

 إليهم المرسل تعدد إذا خاصة , فنونها ويعرفون اللغة أدب يجيدون ممن المهمة لهذه تختار وقد

 والنفاذ الولوج يستطيع الذي هو الناجح فالدبلوماسي , ونزعاتهم ومشاربهم ثقافتهم واختلفت

 القلوب هذه اتساع قدر على الناس قلوب ويحاور فيتكلم.  ومقدرته مقامه بحسب كل إليهم

 ال بما.  ناد عنه يند وال شاذ عنه يشذ ال بحيث , والفهم االستيعاب على وقدرتها واستجابتها

 بدون األكمل الوجه على المهمة يؤدي وان يوصل أن يجب ما يفصل وال , يفهم ماال يتكلم

 وكان.  األرض أهل افصح انه هو رسالته أداء في النبي نجاح أسباب ومن اختزال أو إسفاف

 السامع يستطيع,  مبين مفصل بكالم ينطق , بالقلوب حديثه بأخذ , المنطق حلو , األداء عذب

 . السكوت فترات تتخلله متقطعا وال مسرعا ليس ألنه , كلماته يعيد أن

 :  يأتي ما مراعاة كالمه عند الدبلوماسي من ويتطلب

 اإلجابة سرعة وإنما , الكلمات تواتر بالسرعة يقصد وال , الكالم أداء سرعة (1

 . والبديهة

 . بينها يفصل وإنما , البعض بعضها مع الكلمات يخلط فال , المبين التفصيل (2

 . يعيده أن السامع يستطيع بحيث بهدوء الكالم (3

 . الكلمات متقطع غير (4

 .وللمستمع للمتكلم التأمل فترات وهي , سكوت فترات الكالم تتخلل (5



 .  المستمع ليحفظها مرات ثالث المهمة الكلمات إعادة (6

 من يستمع أن بعد إال يتكلم ال أن , وقدرته الدبلوماسي خلق في السليمة القواعد وتقضي

 تتضح عنده ما اآلخر الطرف يفرغ أن وبعد , ومقترحات آراء من عنده لما اآلخر الطرف

 فرص اآلخر الطرف يمنح فقد.  مناسبا يراه الذي الموقف يحدد لكي أمامه جلي بشكل الصورة

.  دولته لغة يجيد أن الدبلوماسي فعلى ذلك على وبناء ذلك فيه يتوقع لم الذي الوقت في الكالم

 يلتقي أن العيب ومن , جيدة بصورة العربية يتكلم أن عليه ينبغي العربي والدبلوماسي

 براعة وتظهر.  منه أكثر للعربية متقنة األخير ويكون العربي بغير العربي الدبلوماسي

 ترسل أن على المتقدمة الدول تحرص ولهذا.  إليهم المرسل القوم لغة يجيد عندما الدبلوماسي

 جيدة بصورة مهمتهم أداء من يتمكنوا لكي إليها يبعثونهم التي الدولة لغة يجيدون ممن مبعوثيها

 مهمته المترجم يؤدي ال وقد , المتخاطبين بين نفسيا حاجزا تخلق ما غالبا الترجمة أن ذلك. 

 المتكلمين لسرعة الترجمة مواصلة يستطيع ال أو , الترجمة في يخطئ قد أنه أو , جيده بصورة

 الترجمة أن إلى إضافة.  المهمة األمور بعض يتجاوز يجعله قد مما متابعتهم على قدرته وعدم

 المحاذير لهذه ودفعا , أخرى لجهة"  عمي المترجم يكون وقد.  المداوالت سرية على تحافظ ال

 . إليها يبعثون التي الدولة لغة الدبلوماسيين مبعوثيها تعليم على الدول عملت فقد

.  صحيحة بصورة المختلفة واللهجات اللغات يتقن أن الناجح الدبلوماسي مميزات ومن 

 المطلوب وإيصال المقصود معرفة يستطيع أنه إذ.  عمله أدوات مقومات أهم من ذلك ويعد

 أن إال , الفورية الترجمة مجال في الهائل العلمي التطور من الرغم وعلى , بسهولة لآلخرين

 , مباشرة بصورة المطلوب وإيصال المفاوضات لدقة وسيلة افضل تعد إليهم المرسل لغة معرفة

 يستخدم ما فكثيرا.  المعلومات سرية على تحافظ مخاطبتهم المراد القوم لغة معرفة أن كما

 اللغات مبعوثوها يتعلم أن على الدول تحرص ولهذا.  المعلومات ونقل للتجسس المترجمون

 معرفة كانت وإذا.  اللغات لتعليمهم المتخصصة المعاهد الغرض لهذا تنشئ أنها إذ األجنبية

 أكبر فائدة له إليهم للمرسل المحلية للهجات معرفته فان كبيرة أهمية له األجنبية للغة الدبلوماسي

 . أدق بصورة فهمه من ويمكنهم , منهم يقربه إليهم المرسل بلهجة الدبلوماسي تكلم أن ذلك. 
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 , الدبلوماسية اللغة يعرف أن فالبد , جيدة بصورة دولة لغة يجيد الدبلوماسي كان إذا

 واالجتماعات المقابالت أثناء حديثه في الدبلوماسي يستخدمها التي اللغة هي الدبلوماسية واللغة

 ومتزنة ومؤدية منمقة لفة الدبلوماسية واللغة.  مراسالته في او واألحاديث الخاصة واالحتفاالت

 وتظهر.  والتصادم العداء صاحبها على يظهر أن يجب وال.  وود تلطيف لغة وهي. 

 والدولة دولته بين الحرب قيام حالة في حتى كذلك وهو.  وصداقة سالم رسول بأنه الدبلوماسي

.  وحذرة ومدروسة متزنة عبارات استخدام إلى الدبلوماسي يسعى المنطلق هذا ومن.  األخرى

 ويبتعد , دولته موقف تبرير على ويعمل , اآلخرين تثير التي العبارات عن اإلمكان قدر ويبتعد

 المتداولة الدبلوماسية المصطلحات على يطلع أن الدبلوماسي من ويتطلب.  الغضب حالة عن

 . عديدة لمشاكل بلده يعرض قد المصطلحات هذه استخدام في خطأ أي ألن , الدبلوماسيين بين

 الدبلوماسية والحصانات باالمتيازات يتعلق ما كل يعرف أن الدبلوماسي من ويتطلب

 المسؤولين قبل من زيارته عند الترحيب وكلمات المسؤولين زيارات عند تقال التي الود وكلمات

 .  لديها المعتمد الدولة في



 وثقافتهم أفكارهم عن والمعبر شعبه لصفات حية صورة وهو , مرسله عقل فالدبلوماسي

 الحميدة بالصفات يتحلى أن عليه فان , فيه يعمل الذي الوسط في يؤثر أن أجل ومن , وأخالقهم

.  التصرف وسالمة الطوية وحسن واألمانة والصراحة بالصدق ويتصف , القويمة واألخالق

 تنسب ال تصرفات من به يقوم ما ألن.  شخصه أو سمعته سيء هو ما كل عن يبتعد أن وعليه

 األخالق هو الدبلوماسي به يتسلح ما أفضل أن ونرى.  دولته وهي , مرسله إلى تنسب إنما إليه

 , الخلق حسن ثمرة األلفة أن واعتبر , اإلنسانية األخالق بحسن اإلسالم اهتم فقد اإلسالمية

 . البشر أبناء بين والتوافق والتالف التحاب يوجب الخلق حسن وان.  الخلق سوء ثمرة والتفرقة

 إنساني سلوك إنها بل , فحسب والناس هللا مواجهة في ليست الدبلوماسي أخالق ومفهوم

 التصرفات وجميع ومشيه وغضبه سروره في , ذاته الشخص وعواطف تصرفات على ينعكس

 في يظهره ال أن فعليه شيئا كره فإذا , وانفعاله عاطفته يخفف أن عمله ويتطلب.  به الخاصة

 , وقوعه ويستغرب , مثله من ويتعجب , الناس يضحك مما ويضحك يعجب أن وعليه.  وجهه

 ضحكه يكون وان , القهقهة وال بالصخب تسمح ال هادئة طبيعته تكون وان.  يستندر أو

 .ابتسامة

 عن يبتعد أن فعليه.  معه تفاعلهم ومدى له المستمعين نفوس يقرأ أن الدبلوماسي وعلى 

 مهمة آن.   الخطبة ويقصر اللغو ويقلل , سامعوه يمل لئال الخطبة ويقصر الكالم في الهذر

 جيدا إعدادا معدا يكون أن فالبد لذا , الدولة موظفي كبار يقابل أن تقتضي الدبلوماسي المبعوث

 يسوق كيف ويعرف , الوظيفية وبمراكزهم بهم تليق الئقة بصورة هؤالء مقابلة كيفية لمعرفة

 الدولة وأهمية يمثله الذي والشخص بها المكلف المهمة وطبيعة مراكزهم تناسب التي الكلمات

 أن أو كالمه في إسفاف هناك يكون أن دون.  البلدين بين القائمة العالقات وطبيعة بها يعمل التي

 يطلقها , غيرها يعرف ال جاهزة كلمات"  كليشة"  يستخدم أن أو , لها معنى ال بكلمات يتكلم

 اعتيادية حالة مديحة ويصبح , مصداقيته يفقد بذلك فانه,  قابله أو صادفه من كل مدح في

 . وطبيعية
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 معاشرا , ودودا وديعا يكون وان الفاضلة باألخالق يتحلى أن الدبلوماسي صفات ابرز من

 مسالما , صادقا , المنصف غير التملق عن بعيدا بالحياء متحليا , كريما , متعففا , للناس محبا ,

 التعارف أساليب ويجيد , ومراتبهم مواقعهم وبحسب بلطف الناس يعامل , النفس غني ,

 , اإلثارة عند مؤديا صبورا , السفر عند ودودا , والغير وأهله بنفسه رفيقا , الناس من والتقرب

 عند مبتسما , منصبه علو عند متواضعا , الظفر عند عفوا , المهمات في جلدا , للغيظ كاظما

 .  والنكبات المسرات في الشخصية ثابت , والكرب الفرح

 بهذه يتحلى الحاضر الوقت في شخصا نجد أن الصعوبة من فانه العملي الواقع وفي

 من للدبلوماسي األخالقية الشخصية بناء األساليب بشتى تحاول الدول فان ولهذا.  الصفات

 يخالف جوهره كان وان الناس أمام المقومات بهذه يتظاهر الدبلوماسي أن أي.  الشكلية الناحية

 بما يتصرف وقد.  دولته مصالح عليه تمليه ما بحسب األخالق يتصنع فهو.  وعمله منطقه

 .  أخرى في غليظا وفضا , مناسبة في لطيفة ودودة فتجده , به يؤمن ما يخالف

 يتمتع الذي هو الحاضر الوقت في الناجح الدبلوماسي أن نقول أن يمكن وبصراحة

 حين في.  دولته مصلحة عليه تمليه ما بحسب للشر وأخرى للخير واحدة.  مزدوجة بشخصية

 هذه فمن.  وجوهرا شكال الدبلوماسي سمة األخالق تكون أن أوجبت اإلسالمية الشريعة أن



 تبعا بالدبلوماسي خاص هو ما ومنها.  عامة بصورة مسلم كل في مطلوب هو ما األخالق

 .  بها المكلف المهمة لظروف
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.  للناس حبه , بها يتصف أن الحاضر الوقت في الدبلوماسي على يجب التي األمور من

 واالنفعاالت الغيظ كظم فان , فيها إلرادته دخل ال الشخص في غريزيا أمرا الحب كان وإذا

 من وتمكنه الدبلوماسي المبعوث إلى الناس تقرب ما كثيرا التي األمور من هي , والصبر

 أن يستطيع كره أو حب من الشخص داخل في ما كل فليس , األكمل الوجه على رسالته إيصال

 بها البوح من يتمكن ال لصاحبها وملكا النفس حبيسة تبقى األمور فبعض , تصرفاته في يظهره

 أداء في النجاح من اقترب وانفعاالته غيظه كظم من الدبلوماسي تمكن فكلما , عديدة ألسباب

 جميع أن بل , إليه للمرسل كره أو حب من يحمله ما على بناء الدبلوماسي يتصرف فال , مهمته

 من الدبلوماسي يعاني قد وبالتالي , بها المكلف المهمة بحدود محكومة تكون أن ينبغي تصرفاته

.  عواطف من نفسه في يكنه لما خالفا لآلخرين الكره أو بالحب فيتظاهر , الشخصية ازدواجية

 فيكون إليه المرسل أمام لتصرفاته مطابقة عواطفه جاءت وإذا.  ذلك تتطلب مهمته ألن

 .  مهمته أداء في تأثيرا اكثر الدبلوماسي

 ليس اآلخرين احترام فان , اإلنسان إرادة عن خارجا غريزيا أمر والكره الحب كان إذا

 أمر وهو.  بها يتحكم أن يستطيع الذي الشخص إرادة عن يصدر إنساني سلوك إنه إذ.  كذلك

 الطرف يغض وأن انفعاالته ذروة في كان وان معه يتعامل من يحترم أن الدبلوماسي من يتطلب

 غير أمر الكره أو بالحب والتمادي.  بها المكلف المهمة أداء إطار في محكوم فالدبلوماسي.  عنه

 , الغد في عدوا اليوم صديق يكون فقد.  متوازنة تكون أن البد العالقات أن ذلك.  فيه مرغوب

 الزمان بتغير ذلك انقلب فربما حبه في يسرف فال الدبلوماسي أحب فإذا أيضا صحيح والعكس

 في أسرف قد يكون وال , ابغضه إذا عليه فيندم حبه في أسرف قد يكون فال بغضا واألحوال

 .   أحبه إذا منه فيستحي بغضه

 طيلة االبتسامة تفارقه أال هي , إليهم وتوددهم للناس الدبلوماسي تحبب التي األمور ومن

 ألن.  صادفه لمن يبتسم الذي البشوش الوجه صاحب هو الناجح فالدبلوماسي , المهمة أداء

 . الناس حب بدون أخالق وال , أخالق بدون الحب يكون أن يمكن فال , متالزمان والخلق الحب
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 في احتاجوه ما فإذا.  إليهم وتحببه الناس إلى تقربه التي األمور من الدبلوماسي رفق إن

 أمام أبوابها تغلق التي الدبلوماسية فالبعثة.  أمامهم الصعوبات وذلل أمرهم يسر معينة قضية

 من االحترام دبلوماسيوها يلقى ال , لديها المعتمد الدولة مواطني أمام أو الخارج في مواطنيها

 . بهم والرفق أمورهم تيسير لعدم المواطنين

 طبائع الختالف وذلك الشخص تواجه التي الصعبة األمور من واحترامهم بالناس والرفق

 فان به والرفق احترامه األمر يتطلب وعندما , أخر مع الشخص طبائع تنسجم ال فقد , الناس

 األمور هذه ومثل , الباطن خالف والتصرف نوازعها وكتم والصبر النفس مجاهدة يتطلب ذلك

 بها يلتزم أن يجب التي األمور ومن.  معاناة فيها الن , الشخص على باليسيرة ليست



 نوعها كان مهما والمغريات الماديات عن مترفعا النفس كريم يكون وأن , التعفف , الدبلوماسي

 معين موضع في ضعفه يستغلون الذين لألعداء فريسة الدبلوماسي يكون ما فغالبا.  وطبيعتها

 . ودولته نفسه فيبيع دولته أعداء لمصلحة للعمل يجند وبالتالي , الضعف هذا من إليه وينفذون
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 وقد أعمالهم مقار في يزورهم أو الناس من العديد يقابل الدبلوماسي أن المعروف من

 واالجتماعية الدينية واتجاهاتهم وأعمارهم ووظائفهم مواقعهم بحسب الناس هؤالء يختلف

 أن غير.  مواقعهم بمختلف الناس جميع الدبلوماسي يحترم أن والمفروض.  واألدبية والعلمية

 أكثر الخارجية وزير يحترم أن يجوز فال , موقعه بحسب به يليق خاص احترام هؤالء من لكل

 عند معينة مراسم الدول تضع ولهذا األخرى للمراتب بالنسبة وهكذا الدولة رئيس يحترم مما

 يعاملوا أن المسلمين في النبي أمر وقد.  العليا الدولة مراتب حسب األجانب المبعوثين استقبال

 أنزلوا: "  قال أنه عنه روي فقد.  لذلك عامة قاعدة ووضع.  وصفاتهم مواقعهم بحسب الناس

 وفي.  والشرف والعلم الدين في منصبه يالئم بما شخص كل عاملوا أي" .  منازلهم الناس

 في بعض على بعضهم وتفضيل ومنازلهم ومراتبهم الناس مقادير مراعاة على حث الحديث

"  قالت أنها , عنها هللا رضي عائشة عن روي وقد.  الحقوق من ذلك وغير القيام وفي المجالس

 أن يسبق لم ممن الناس ببعض الدبلوماسي المبعوث يلتقي وقد منازلهم الناس ننزل النبي أمرنا

 إذ.  فيها يعمل التي الدولة في العليا المراتب من هم ممن هؤالء بين من يكون وقد عليهم تعرف

االحترام  ينالوا ال أن أو شأنهم من يقلل قد الشخصية صفتهم معرفة دون إليهم الحديث طريقة أن

 على فان لهذا , الدولتين بين العالقات توتر إلى يؤدي قد وهذا , به يحترموا أن الواجب

 . معهم الكالم يبدأ أن قبل يقابلهم الذين األشخاص على يتعرف أن الدبلوماسي المبعوث
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 تغير اللغة في والحياء , الخجل يقتضيها ألسباب حق عن التنازل يعني حقيقته في الحياء

 القبيح اجتناب على يبعث خلق الشرع وفي , به يعاب ما خوف من اإلنسان يعتري وانكسار

 من مواجهة عن صاحبه يصد الذي الحياء أن وقيل.  الحق أصحاب حق في التقصير من ويمنع

 ما بالحياء المقصود وإنما , حياء ليس الحقوق ببعض اإلخالل على ويحمله المنكرات يرتكب

 عجز هو بل , شرعيا حياء ليس بالحقوق اإلخالل عنه ينشأ الذي الحياء وأن , شرعيا يكون

 المبادئ على يقوم ال المعاصر الدولي القانون أن.  القبيح ترك على يبعث خلق وهو , ومهانة

 مصلحتها الدولة وجدت فأينما.  المصالح أساس على يقوم انه بل , الحياء أو الفاضلة األخالقية

 الدولي القانون في للحياء وجود فال.  وحمايتها المصلحة هذه خدمة صوب دبلوماسييها توجه

 .  وااللتزامات الحقوق يمس الحياء ألن.  المعاصر

 إال وجد ما ألنه.  بسيطا الحق ذلك كان وان دولته بحقوق المساس يرفض فالدبلوماسي

 هذه كانت لو حتى , بدولته االستهانة تعني به واالستهانة , يمثلها ألنه دولته مصالح لحماية

 يختلف مكان في خاص حفل في دولة لممثل مقعد خصص فلو.  مادية وليست معنوية االستهانة

 الوضع بهذا قبوله وان.  لدولته إهانة يعد العمل هذا فإن , األخرى للدول المبعوثين بقية عن

 اعتذارا تقدم أن لديها المعتمد الدولة وعلى , االحتجاج إلى يبادر فانه ولهذا , لها إهانة يعني

 القانون في حياء فال , المعاملة بذات الدولة تلك ممثلي تعامل دولته فان ذلك وبخالف , لدولته

 .  المعاصر الدولي



 الكبرياء الن , الحاضر الوقت في الدول عالقات في يمارس ال كالحياء فهو التواضع أما

 الدولة كبرياء ويرتبط.  وصغرها الدولة كبر عن النظر بغض السيادة مستلزمات من تعد

.  دولهم يمثلون ألنهم وإنما لذاتهم ال بكبرياء يتصرفون فهم , الدبلوماسيين مبعوثيها بكبرياء

 يرتدي ولهذا.  متواضعا الخاصة حياته في كان وان المسلك بهذا يتظاهر فالدبلوماسي

 ويتصرفون , فارهة بيوتا ويسكنون المتطورة السيارات ويركبون األنيقة المالبس الدبلوماسيون

 بجميع واالهتمام , الغرور عن باالبتعاد هو المطلوب التواضع أن غير , دول رؤساء وكأنهم

 دولته يخدم بما الجميع مع الدبلوماسي يتعامل وان , كانت مهما دولته تمس التي األمور

 .  ومصالحها

 التي الدولة مع صادقا يكون أن , بها يتحلى أن الدبلوماسي على يجب التي األمور ومن

 فليس.  المعلومات لنقل أمينا يكون وان , هي كما لديها المعتمد للدولة رسالتها ينقل بان , يمثلها

 أو به أمر ما تنفيذ في إخالصه عدم أن بل , عليه أؤتمن ما نقل في الكذب عدم منه المطلوب

 إخالص وعدم , دولته قبل من اإلدارية أو القانونية للمسؤولية يعرضه واجبه أداء عن تقاعسه

 اإلضرار إلى يؤدي قد بها المكلف الصحيحة بالصورة واجبه أداء في الدبلوماسي المبعوث

 .  لديها المعتمد والدولة دولته بين العالقات توتر أو , دولته بمصالح

 المعتمد الدولة إلى معلومات من منه يطلب ما ينقل أن هو , الدبلوماسي بصدق والمقصود

 ذلك فان , صحيحة غير أم صحيحة المعلومات هذه كانت إن يبحث أن مهمته من وليس , لديها

.  اآلخر الطرف إلى نقل واسطة وهو , دولته يمثل وإنما شخصه يمثل ال ألنه.  شانه من ليس

 .  عليها يحصل التي األمور في رأيه إبداء في الحق وله

 مواعيده في لديها المعتمد الدولة مع صادقا يكون أن الدبلوماسي المبعوث من ويتطلب

 المبعوث من المطلوب الصدق أن غير.  صحيحة بصورة منه يطلب ما ونقل وتعهداته

 يعد ذلك الن الصدق بحجة لديها المعتمد للدولة دولته أسرار يكشف أن إلى يدفعه ال الدبلوماسي

 شيء بكل يفضي أن يجوز وال بنقلها المكلف باألمور يتقيد أن عليه إذ.  للعقاب موجبة جريمة

.  لدولته مصلحة ذلك في وجد وان , ذلك غير عن ويمتنع منه يطلب ما بنقل يتقيد بل.  يعرفه

 الخارجية السياسة يخطط أن الدبلوماسي للمبعوث وليس , مصلحتها تقدر التي هي دولته الن

 . لذلك متخصصة أجهزة فهناك لدولته

 الرسالة نقل في صدقا يكون أن هو الدبلوماسي المبعوث من المطلوب الصدق فان وبذلك

 فال.  بلده عن يعرفه ما بكل اإلدالء عن يمتنع أن حقه ومن , بها المكلف المهمة أداء في أو

 حاالت ففي.  دولته وسيادة أمن تمس معلومات على منه للحصول كذريعة الصدق اتخاذ يجوز

  . لها الخير جلب أو دولته عن الشر دفع اجل من منه مطلوبة الكذب يكون معينة
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 اللقاءات هذه وتشمل.  الدبلوماسيين لقاءات , الدبلوماسي القانون بها اهتم التي األمور من

 واالحتفاالت المؤتمرات في والحضور لديها المعتمد الدولة موظفي لكبار السياسية المقابالت

 السياسية القضايا البحث تعقد التي والدولية المحلية الدبلوماسية والمآدب واالجتماعات والندوات

 هذه وتنظم.  المختلفة الدولية الموضوعات من وغيرها واالجتماعية والعسكرية واالقتصادية

 يراعى قواعد وهي" .  االتكيت"  و"  بالبروتوكول"  تسمى خاصة دبلوماسية قواعد األنشطة

 العالقات وطبيعة الجلوس وطريقة الرسمية والمظاهر والدقة واللياقة والموقع والقدم التنظيم فيها

 يكون وأن لدولته حضورا الدبلوماسي المبعوث حضور يكون أن فينبغي , وعليه الدولتين بين



 فال , بمواعيده ملتزما , وسيما نظيفا أنيقا يكون بحيث.  عنها مشرقة صورة ويعكس لها ممثال

 يختار أن أو , له المخصص المكان في إال يجلس وال , المحددين والمكان الوقت في إال يحضر

 بين ومنزلته الدبلوماسي السلم في ودرجته , لدولته كممثل موقعه يناسب الذي المكان

 ودوره , لديها المعتمد الدولة في الممثلة الدول تسلسل بين دولته وموقع , األجانب الدبلوماسيين

.  يحضرها التي للجلسة ورئيسا أو الفعليين المشاركين أو المتكلمين أحد كان إذا المناقشات في

 الجلسة لوقت مقدرا , النقاش موضوع حدود وفي , الكالم في دوره يأتي عندما إال يتكلم وال

 الدبلوماسي فإن أسلفنا وكما.  بكالمه واستمتاعهم له الحضور تجاوب یومد موضوعها وطبيعة

 الذي المكان يختار أن فعليه مكان له يخصص لم إن لكن , له المخصص المكان في يجلس

 تنظيم وأسلوب القائم العرف وبحسب منتظم وبشكل االعتيادي الجلوس جلوسه ويكون.  يناسبه

 المؤتمرات في الجلوس تنظيم عن المسؤولون يقوم الغالب وفي.  للجلوس المخصص المكان

 لمنع خاصة إجراءات ذلك في ويراعى.  جلوسه بمكان الدبلوماسي بإشعار واللقاءات والندوات

 الوقت ويحدد.  اآلخر على أحدهم يفضل ال بحيث الدبلوماسيين جلوس في التفرقة أو التمييز

 ال كي المقاعد على األسماء تدون وقد.  فيه سيغادر الذي والوقت فيه يحضر أن يجب الذي
 جلوسه مكان إلى الدبلوماسي إلرشاد أدالء ويخصص.  الجلوس عملية في التباس هناك يكون

  .المجلس في
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 االشتراك وحالة الدبلوماسي للمبعوث الرسمي الحديث حالة , حالتين بين نفرق أن يجب

 المفاوضات اإلجراءات الحديث يخضع األولى الحالة ففي.  الرسمية غير العامة األحاديث في

 في كاإلشتراك , جماعية أم ثنائية المفاوضات هذه أكانت سواء , الدولي القانون حددها التي

 المبعوث يتحدث ال الحالة هذه ففي , العلمية والمؤتمرات والندوات الدولية المؤتمرات

 به زودته الذي االعتماد خطاب يحملها التي الحدود وفي دولته منه تطلبه بما إال الدبلوماسي

 الدبلوماسي المبعوث فان , الرسمية غير الخاصة األحاديث الثانية الحالة أما.  صالحياته وحدود

 أي وان دولة يمثل انه دائما يتذكر أن عليه يجب أنه إال الحالة هذه في شخصه يمثل كان وان

 الكواليس خلف تتم الرسمية المحادثات أغلب أن ذلك.  الجد محمل على يؤخذ حديث أو كالم

 أن يجب الدبلوماسي فان األحوال جميع وفي.  الطعام مائدة على بحثها يتم أو.  الرسمية غير

 يتحدث من وأهداف نوايا معرفة من متمكنا , الحديث إدارة في بارعا كالمه في دبلوماسيا يكون

 أن للدبلوماسي يجوز فال.  العكس يثبت لم ما معه يتكلم من مع النية سوء ويفترض.  معه

 صفات من ألن.  بها الكالم منه يطلب لم أو , فيها االشتراك منه يطلب لم أمور في يتحاور

 .  لسانه يزل ال كي كالمه ويختصر ثرثارا يكون إال الناجح الدبلوماسي
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 وتبادل الوالئم حضور , الحاضر الوقت في الدول بين والتقارب التعارف وسائل من

 المبعوث إلى دعوة وجهت فإذا.  الدبلوماسيين والمبعوثين والمسؤولين الدول رؤساء بين الهدايا

 لحضور بل , الطعام تناول باب من ال يحضرها أن عليه فان , طعام مأدبة لحضور الدبلوماسي

 عسكرية أو اقتصادية أو سياسية موضوعات مناقشة تتم ما غالبا التي , واالجتماعات اللقاءات

 يعتذر وأال المآدب تلك حضور إذا فعليه , خاصة أهمية ذات موضوعات  مناقشة تتم كما.  فيها

 فان الحضور عن الدبلوماسي المبعوث تعيق أمور حدثت وإذا.  الطعام بتناول رغبته عدم بحجة

 بانشغاله ذلك برر إذا إال , سياسي موقف بأنه يفسر اعتذاره عدم ألن , االعتذار عليه

 الدبلوماسي المبعوث على إن.  بذلك المعنية الجهة يشعر أن بشرط , أهمية ذات بموضوعات



 بعد إال مكانه يغادر وال , نهايتها إلى والمؤتمرات واالجتماعات الندوات بحضور االستمرار

 كان فإذا.  معين بموقف يفسر قد اللقاءات هذه من خروجه أن ذلك.  الجميع وخروج االنتهاء

 للمتحدث مقاطعة بأنه يفسر الموقف هذا فان الجلسة من الدبلوماسي وخرج يتكلم الجلساء أحد

 انعقاده أثناء المجلس من الدبلوماسي لخروج ضرورة هنالك كانت وإذا.  سياسي موقف وأنه

 لديه بان يعلن أن عليه فان طارئة أمور حصلت وإذا.  المجلس انعقاد قبل ذلك يبين أن عليه فان

 فان اضطرارية ألسباب المجلس من خرج وإذا الحاضرين من ويعتذر الخروج يستوجب عمل

 ال وقد.  قريب موعد في معهم يلتقي أن يتمنى وأن , منهم ويعتذر الجالسين على يسلم أن عليه

 تطرح فقد , الخروج له يبرر ال ذلك لكن , المجلس في المناقشات الموضوع الدبلوماسي يرتاح

 المبعوث كان إذا أما المجلس نهاية إلى وصبره تواجده يتطلب مما , دولته تخص موضوعات

 على احتجاجه يظهر أن بخروجه أراد أنه أو المتحدثين لمقاطعة الخروج تعمد قد الدبلوماسي

 . عليهم يسلم أو يودعهم أن دون يخرج أن عليه فان , عنه يرض لم تصرف أو سمعه كالم

 



 الدبلوماسيين أصناف

 الدول مع الخارجية عالقاتها في دولته سياسة ينفذ الذي الشخص هو الدبلوماسي أن بما

 الدولة رئيس من كل المهمة هذه ويتولى دبلوماسيا يعد المهمة هذه يتولى من كل فإن ، األخرى

 بعثات في أو الخارج في الدائمة بعثاتها في الدولة تبعثهم الذين واألشخاص الحكومة وأعضاء

 .  خاصة

  : يلي فيما األصناف هذه وسنتناول

  الدولة رئيس:  اوال

 طبقا رئاستهم فترة أثناء لدولته القضائي االختصاص من بالحصانة الدول رؤساء يتمتع

  دولهم لدساتير

 متساوية بصورة الدول معاملة يتطلب الدول مساواة مبدأ فإن الدولي الصعيد على أما

 الضرورة أن كما ، واالقتصادية العسكرية وقوتها سكانها وعدد مساحتها كبر عن النظر بغض

 أم إمبراطورا أكان سواء يحملونه الذي اللقب عن النظر بغض الدول رؤساء مساواة تقتضي

 جميعها األلقاب فهذه.  آخر لقب أي أم أميرا أم الدولة مجلس رئيس أم جمهورية رئيس أم ملكا

 عليه ويطلق ، الخارجية عالقاتها في دولته يمثل منهم فكل الدولي القانون نظر في متساوية

 .  الدولة رئيس

 المؤتمرات في دولته يمثل الذي فهو ، الخارجية عالقاتها في دولته الدولة رئيس ويمثل

 بموجب الخارج في يمثلونه الذين الدولة ممثلي يعين الذي وهو ، اعتماد خطاب بدون الدولية

 ، دولته في األجنبية الدول ممثلي اعتماد يقبل الذي وهو.  صالحيتهم فيه يحدد اعتماد خطاب

 . لتمثيله يراه من يخول أو الدولية المعاهدات على ويوقع

 ،" (  األخرى الدول أمام دولته في األعلى الدبلوماسي فهو الرسمية صفته إلى وباالستناد

 آخر دبلوماسي أي به يتمتع الذي االحترام بأعلى يتمتع فإنه دبلوماسية صفة أعلى يحمل دام وما

  . دولته في القائم النظام طبيعة عن النظر بغض ،

 بالحصانات يتمتع فإنه الدولة رئيس بها يتمتع التي العليا الدبلوماسية الصفة إلى وبالنظر

 ، متخفيا إليها دخل وان المستقبلة الدولة محاكم الختصاص يخضع فال الدبلوماسية واالمتيازات

  . ضده اإلجراءات تتخذ وال. والجزائية المدنية لمحاكمها يخضع فال ،  مستعار باسم أو

 رئيس يتمتع يلي ما على 1969 لعام الخاصة البعثات اتفاقية من(  21)  المادة نصت وقد

 والحصانات واالمتيازات بالتسهيالت الثالثة الدولة أو المستقبلة الدولة في المرسلة الدولة

 " . . الرسمية الزيارة عند الدول لرؤساء الدولي القانون في بها المعترف

 يقوم التي الدولة في الدبلوماسية بالصفة يتمتع الدولة رئيس أن يتضح النص هذا ومن

 الزيارات و الصفة بهذه الدولة رئيس عتتم قيدت أنها غير ، بها يمر التي والدولة بزيارتها

 التطبيقات بخالف وهذا ، الصفة بهذه يتمتع ال فانه الرسمية غير الزيارات أما ، فقط الرسمية

 الزيارات حاالت في الدولة لرئيس الدبلوماسية الصفة منحت التي الدولي القانون في العملية

 حسمت االتفاقية أن ويبدو.  المستعار االسم أو التخفي حاالت وفي ، الرسمية غير أو الرسمية

 أما ، الرسمية الزيارات في الدبلوماسية والحصانات باالمتيازات الدولة رئيس تمتع موضوع

 . الدولي العرف القواعد ذلك تركت فقد الرسمية غير للزيارات بالنسبة



 ذلك بعد الرئاسة من خرج وأن رئاسته فترة خالل الدبلوماسية بصفته الدولة رئيس ويتمتع

  . الدبلوماسية بالصفة تمتعه أثناء حصلت أعمال عن الخدمة تركه بعد محاسبته يجوز فال ،

 ، الخارج في دولته بتمثيل قيامة عند أيضا الدولة رئيس نائب الدبلوماسية بالصفة ويتمتع

 .  الدولة رئيس بها يتمتع التي الصفة بذات ويتمتع

  الحكومة اعضاء:  ثانيا

 وحدهم فانهم الخارج في يمثلونها الذين وهم ، دولهم يحكمون الذين هم الملوك كان لما

 . الدبلوماسية بالصفة الحكومة أعضاء بقية يتمتع فال ، الدبلوماسية بالصفة يتمتعون الذين

 الملوك عن نيابة دولهم بتمثيل الحكومة أعضاء وقيام الدولية العالقات لتطور ونظرا

 المنطق من يعد فلم ، الدولية والندوات المؤتمرات وحضورهم األجنبية الدول لرؤساء ومقابلتهم

 فقد ولهذا.  منه أعلى هو من بها يتمتع وال الدبلوماسية بالصفة الدبلوماسي المبعوث يتمتع أن

 ..  الحكومة ألعضاء الدبلوماسية الصفة الدولي القانون اقر

 : وهي ، الدولة في العليا المناصب الحكومة بأعضاء ويقصد

  الوزراء رئيس - 1

 أعلى وهو ، الخارج في دولته تمثيل في الدولة رئيس عن الوزراء رئيس ينوب ما غالبا

 صاحبه فيه يتابع ، سياسي منصب الوزراء رئيس ومنصب ، الجمهورية رئيس بعد سلطة

  مباشرة غير أو مباشرة بصورة الخارجية وزارة على يشرف وهو ، لدولته الخارجية العالقات

 األحيان من العديد في يتولى حيث ، الدولي النطاق في الوزراء رئيس أهمية نشأت هنا ومن. 

 منه تتطلب لدرجة األهمية من االجتماعات كانت إذا الخارجية وزير عن بديال الحضور

 . حضورها

 الوزراء مجلس لرئيس القانوني الوضع تحديد إلى الدبلوماسي القانون فقهاء يتطرق ولم

.  أجنبي موظف أي به يتمتع الذي الوضع بذات يتمتع انه منه يستشف قد إهمال وهو الخارج في

 التي المسائل من هي الخارج في الرسمية إقامته خالل يعالجها التي المسائل أن إلى إضافة

 أن أو عليه القبض يجوز فال.  إقامته ومقر شخصه حماية تضمن خاصة بحماية احاطته تتطلب

 منحه عدم وأن دولته على اعتداء عدي عليه االعتداء أن ذلك. المختصة السلطات إلى يحال

 . الدبلوماسية مهمته تنفيذ في حريته على يؤثر الدبلوماسية الصفة

 الوزراء رئيس على 1969 لعام الخاصة البعثات اتفاقية من(  23)  المادة أضفت وقد 

 واالمتيازات بالتسهيالت ويتمتع ثالثة بدولة مروره أو دولته تمثيل عند الدبلوماسية الصفة

 .  الدولي القانون أقرها التي والحصانات

  الخارج في دولته تمثيل عند الصفة بذات الوزراء رئيس نائب ويتمتع

  الخارجية وزير -2

 يطلق خاصة اجهزة طريق عن لدولته الخارجية العالقات إدارة الخارجية وزير يتولى

 بين الوصل وهمزة لدولته الرسمي الناطق الخارجية وزير ويعد. الدبلوماسية البعثات عليها

 الدول في المعتمدة الدبلوماسية البعثات إلى تعليماته يصدر انه كما الخارجي والعالم دولته

 في المعتمدين الدبلوماسية بعثاتها وبرؤساء األخرى الدول خارجية بوزراء ويتصل ، األجنبية



 العالقات ويدير ، األخرى الحكومات مع دولته وسيط وهو" .  بينهم الناشئة المشاكل لحل دولته

 الدولي القانون عليها يسبغ التي الداخلية القانونية الهيئة باعتباره ، دولته رئيس عن نيابة الدولية

 . الخارجية العالقات في الدولة وصف

 وتمتعه الخارجية لوزير الدبلوماسية الصفة 1969 لعام الخاصة البعثات اتفاقية أقرت وقد 

 . الصفة هذه تقتضيها التي والحصانات باالمتيازات

 مهمات في دولته خارج سفره عند الدبلوماسية بالصفة يتمتع الخارجية وزير كان وإذا

 فإنه وبالتالي ، دولته أمام الصفة بهذه يتمتع ال فإنه ، دولته في الدبلوماسية البعثات وأمام رسمية

 يسري ما عليه ويسري.  يرتكبها التي المخالفات عن ولقوانينها دولته محاكم الختصاص يخضع

 التي المدنية القضايا في وظيفته إلى باإلضافة عليه الدعوى إقامة ويجوز.  آخر وزير أي على

 .  دولته محاكم في المواطنين قبل من عليه تقام

  الوزراء. 3

 مع االتصال ةقوحل الدولي الصعيد على للدولة القانوني الممثل هي الخارجية وزارة أنمع 

 بين صلة إنها بل ، للدولة الخارجية السياسة تقرر ال الواقع حقيقة في لكنها ، األجنبية الدول

 من مثيالتها تخاطبان  تستطيع ال المختصة فالوزارات.  األجنبية والدول المختصة الوزارات

 هي المختصة الوزارة فإن ولهذا.  الخارجية وزارة طريق عن إال األجنبية الدول في الوزارات

 وزارة فإن دولتين بين حدود قضية مثال ذلك ومن.  الخارجية وزارة وليس سياستها تقرر التي

 الدولة في الداخلية وزارة مخاطبة تريد وعندما ، الموضوع هذا في المختصة الجهة هي الداخلية

 األجنبية للدولة الخارجية وزارة إلى ثم ومن خارجيتها وزارة طريق عن تخاطبها فإنها األجنبية

 للوزارات بالنسبة وهكذا ، الموضوعفي  للنظر الداخلية وزارة إلى الموضوع تحيل التي

 ووزارات دولتها مؤسسات بين واسطة أنها هو الخارجية وزارات عمل ، بفاغل.  األخرى

 . األخرى للدول الخارجية

 وزارة ال الموضوعات محور هي تكون أن المختصة الوزارة على تفرض الحالة وهذه

 في نظيره مع مثال ما لدولة العالي التعليم وزير بين التباحث األمر يتطلب وعندما ، الخارجية

 يعقدان اللذان هما الدولتين وزيري فإن ، ثقافي أو علمي تبادل اتفاقية لعقد األجنبية الدولة

 بين المراسالت في الوساطة على دورها يقتصر التي الخارجية وزارة ، وليست االتفاقية

 . المعنيتين الوزارتين

 الدولية عالقاتهم مجال في الدبلوماسية الصفة الوزراء عمل على يضفي الوضع وهذا

 ويتمتعون ، األخرى الدول في الوزراء من نظرائهم للقاء دولهم يغادروا أن األمر يتطلب عندما

 .  الصفة لهذه المقررة واالمتيازات بالحصانات

 بالصفة بالذات الوزراء تمتع تذكر لم الخاصة البعثات اتفاقية ان من الرغم وعلى

 .الدبلوماسية بالصفة يتمتعون الذين الدولة في العليا المراتب من يعدون أنهم إال ، الدبلوماسية

  الدولة في العليا المراتب -4 

 فإن ، اختصاصها موضوع في متخصصة فنية أجهزة تملك المعنية الوزارات كانت لما

 أنه أو ، المختص الوزير يجيدها ال قد فنية خبرات يتطلب متخصصة قضايا في التباحث

 الوزارة تمثيل مهمة وزارته في المسؤولين بعض إلى يوكل فهو لذلك ، أخرى مهام في مشغول

 عند معه يصحبهم المختص الوزير أن أو ، أخرى دولة في لها نظيرة وزارة مع عالقاتها في



 أثناء الدبلوماسية بالصفة يتمتعون فهؤالء ، األخرى الدولة في الفنيين مع للتباحث دولته مغادرته

 الصفة 1969 العام الخاصة البعثات اتفاقية أضفت وقد.  األجنبية الدولة في مهمتهم تنفيذ

 التي والدولة ، فيها الرسمية مهمتهم يؤدون التي األجنبية الدولة في هؤالء على الدبلوماسية

 .  مهمتهم ألداء بها يمرون

 وزير قبل من موقع اعتماد خطاب حملوا إذا إال الدبلوماسية بالصفة هؤالء يتمتع وال

 الوزراء وكالء وهم الدولة في العليا المراتب وتشمل.  دولتهم تمثيل صفة يمنحهم الخارجية

 تسند شخص وكل ، الداخلي األمن وقوى الجيش في عليا مراتب من والضباط العامون والمدراء

 . الخارج في دولته تمثيل مهمة إليه

  الدبلوماسي المبعوث:  ثالثا

 على الدبلوماسي المبعوث عبارة 1961 لعام الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية أطلقت

 : الدبلوماسيين موظفيها أحد أو البعثة رئيس

  الدبلوماسية البعثة رئيس - 1

 إدارة مسؤولية يتولى الذي الشخص هو Le Chef De Mission الدبلوماسية البعثة رئيس

 الدولة في دولته يمثل الذي وهو ، البعثة أفراد جميع لتوجيهاته ويخضع الدبلوماسية البعثة

 بالتصرف المعتمدة الدولة تكلفه الذي:  بأنه الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية وعرفته.  المستقبلة

 . الصفة بهذه

 : يأتي ما دبلوماسية بصفة البعثة رئيس يتمتع لكي ويشترط

.  الصفة هذه منحه في الحرية مطلق ولدولته ، الدبلوماسية الصفة دولته تمنحه أن. 1 

 .  بها الدولي للقانون عالقة وال دولة كل تخص داخلية مسألة الدبلوماسية الصفة ومنح

 المرسلة للدولة فليس رفضته وإذا.  بعثة كرئيس اعتماده لديها المعتمد الدولة تقبل أن. 2

 . ذلك على االعتراض

 . لديها المعتمد الدولة خارجية وزارة إلى اعتماده أوراق يقدم أن. 3 

 : باآلتي الدبلوماسية البعثات رؤساء أصناف الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية حددت وقد

  الرسولي والقاصد السفير -أ 

 ويعينه.  الخارج في الدبلوماسية البعثات في مرتبة أعلى هو Ambassadeur السفير

 على موافقتها بعد إال لديها المعتمد الدولة في يعمل أن يجوز وال.  دولته رئيس المنصب بهذا

 باحتفال يحوله من أو الدولة رئيس أمام اعتماده أوراق يقدم أن بعد إال عمله يباشر وال ، اعتماده

 . عنه ينوب من أو لديها المعتمد الدولة رئيس توديع عليه لهيم رسميا

 الخارجية وزارة يمثل أنه كما لديها المعتمد الدولة أمام دولته رئيس السفير ويمثل

 جميع ومقابلة ، مقابلته وطلب المعتمدة الدولة برئيس االتصال حق وله ، األخرى والوزارات

 . فيها المسؤولين

  الفاتيكان ممثل -ب 



 :  اآلتية البعثات رؤساء الفاتيكان يمثل

 العادة فوق السفير رتبة رتبته وتعادل عادة الكرادلة من وهو البابوي النائب أو الوكيل.  أ

 دينية بمهام ويقوم.  لسلطته روحيا الخاضعة الكاثوليكية الدول لدى للبابا خاص مبعوث وهو. 

 .  مؤقتة وظيفته وطبيعة ، سياسية منها أكثر

 دائمة سياسية بمهام ويضطلع الفاتيكان حاضرة دولة ممثل وهو:  البابوي السفيرب . 

 . السفير رتبة رتبته وتعادل االكليروس رجال من أو أيضا الكرادلة من ويختار

  المحلي الكاثوليكي – األكليروس لدى البابا يمثل وهو:  الرسولي القاصدج . 

  المفوض الوزير -ج

 المفوض لقب عادة عليه ويطلق ، السفير بعد الثانية المرتبة في Minster المفوض الوزير يأتي

"  المفوض الوزير يرأسها التي البعثة على ويطلق.  العادة فوق المندوب أو الصالحية مطلق أو

 الشخص يكون المفوض الوزير فإن الدبلوماسية البعثة في السفير وجود وعند" .  المفوضية

 إلى إضافة العام القنصل عليه فيطلق دولته أفراد مصالح بحماية يقوم أو.  البعثة في الثاني

 . الدبلوماسية صفته

 مؤتمر من التسمية هذه جاءت وقد.  دائمة بصورة دولته يمثل الذي فهو المقيم الوزير أما

  اإلسم بهذا ممثليها تسمية على الحاضر الوقت في الدول وعملت ، 1818 الشابل اكس

  باألعمال القائم -د

 الدبلوماسية البعثات رؤساء مراتب من مرتبة آخر Charge d ' Affaire باألعمال القائم

 ، الدولتين بين العالقات الفتور ينتاب عندما لتمثيلها باألعمال قائم بإرسال الدولة تكتفي حيث ،

 بسبب أو الخارج في بعثاتها تقليص تتطلب للدولة المالية األحوال تكون عندما االقتصاد بدافع أو

 المعتمد الدولة برئيس المباشر االتصال باألعمال للقائم يحق وال.  البعثة رئيس مباشرة تعذر

 . لديها

 مدة خالل السفارة شؤون إلدارة عنه بديال باألعمال القائم يعين السفير يسافر وعندما 

 .السفير غياب

 . الدبلوماسيون الموظفون – 2 

 يتمتعون الذين الدبلوماسيين الموظفين درجات الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية تحدد لم

 داخلية مسألة باعتبارها دولة لكل المحلية القوانين إلى ذلك تركت إنما ، الدبلوماسية بالصفة

 االتفاقية من متعددة نصوص في الدبلوماسي الموظف عبارة وردت فقد.  األولى بالدرجة تهمها

 . الدبلوماسية بالصفة يتمتعون ممن بعثة موظف الدبلوماسي الموظف اعتبرت التي

 بالصفة الدبلوماسي الموظف لتمتع شرطين الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية وضعت وقد 

 : وهما الدبلوماسية

 إذا أما.  بها يعمل التي الدبلوماسية البعثة دولة بجنسية الدبلوماسي الموظف يتمتع أن.  أ 

 لديها المعتمد الدولة بموافقة إال الدبلوماسية البعثة في يعمل ال فإنه أخرى دولة مواطني من كان

 . وقت أي في الموافقة سحب لألخيرة ويجوز ،



 لديها العاملة البعثة في الدبلوماسي الموظف بتعيين لديها المعتمد الدولة تبلغ آن ، ب 

 . عمله مباشرته وتاريخ

 الشكل على الدبلوماسية للدرجات سلم تضع أن على الدول غالبية في العمل جرى وقد

 : اآلتي

  المستشار -أ

 الرأي له يقدم الذي الدبلوماسية البعثة الرئيس المساعد هو Conseiller المستشار

 الحل البعثة أعضاء بقية إليه يلجأ الذي الثاني المرجع وهو ، غيابه حال نائبه ويكون والمشورة

 باستثناء البعثة رئيس عن الدبلوماسية المحادثات بعض بإجراء ويكلف تعترضهم التي القضايا

 . الخارجية وزير أو الدولة رئيس مقابالت

  السكرتير -ب

.  المستشار أو البعثة رئيس بمساعدة يقوم الذي الشخص هو Secretaier. السكرتير

 البرقيات وحل المختصة الجهات من ترسل التي والمذكرات الكتب وتأتية التقارير بإعداد ويكلف

 . األعمال من وغيرها الدخول إذن ومنح إرسالها المراد البرقيات وتهيئة الرمزية

 الثالث والسكرتير الثاني والسكرتير األول السكرتير ، أنواع ثالثة على السكرتير ومنصب

 .الدبلوماسية بالصفة يتمتعون والجميع. 

  الدبلوماسي الملحق -ج

.  الخارجية وزارة في التوظيف درجات من دبلوماسية درجة اقل هو الدبلوماسي الملحق

 . ملحق بوظيفة يعين فإنه دبلوماسية بوظيفة مرة ألول الشخص يعين فعندما

  الملحق -د

 ويعمل مختلفة لوزارات يتبع االختصاص ذوي من موظف وهو Atashe الملحق

 التوسط ىسو دور الخارجية لوزارة وليس ، مباشرة بصورة وزارته ويتبع الدبلوماسية بالبعثات

 والملحق العسكري الملحق الملحقين هؤالء ومن ، دولتها إلى الملحقين مراسالت نقل في

 . الدبلوماسية بالصفة هؤالء ويتمتع.  والصحفي والثقافي التجاري

 شروطا دولة كل وتضع ، الدبلوماسية بالصفة جميعهم الدبلوماسيون الموظفون ويتمتع 

 لتعيينهم معينة

  الدبلوماسي المبعوث اسرة افراد -3 

 الحصانات بمنحهم يتعلق فيما الدبلوماسية بالصفة الدبلوماسي المبعوث أسرة أفراد يتمتع

 .  الدبلوماسي المبعوث بها يتمتع التي الدبلوماسية واالمتيازات

 اشترطت ولكنها ، الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية من(  37)  المادة ذلك على نصت وقد

 :  يأتي ما

 تحت معه يسكنون الذين عائلته أفراد من أي:  بيته أهل من عائلته أفراد يكون أن. 1

 الذي الدبلوماسي المبعوث أسرة أفراد أما.  منه قرابتهم درجة عن النظر بغض واحد سقف



 وان الدبلوماسية بالصفة يتمتعون ال فانهم الدبلوماسية المبعوث يسكنه ال آخر بيت في يسكنون

 . عليهم والصرف شرعا بإعالتهم يقوم كان أو إليه أسرته أفراد أقرب كانوا

 دولة رعايا من كانوا إذا أما:  لديها المعتمد الدولة رعايا من عائلته أفراد يكون ال أن. 2 

 . الدبلوماسية بالصفة يتمتعون فإنهم أخرى دولة أو الدبلوماسي المبعوث

 . فقط الدبلوماسية واالمتيازات بالحصانات التمتع على الدبلوماسية الصفة تقتصر أن. 3 

 عن معبرا يقولونه ما اعتبار يجوز وال ، دولتهم يمثلون ال الدبلوماسي المبعوث أسرة أفرادف

 على تقتصر الدبلوماسية الصفة أن بل ، معهم لديها المعتمد الدولة تتخاطب أن يجوز وال دولتهم

 فقط . الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات

 اسر أفراد بأسماء لديها المعتمد الخارجية وزارة بإشعار الدبلوماسية البعثة تقوم أن 4

 للعالقات فيينا اتفاقية تشترطه لم الشرط وهذا.  البعثة في العاملين نالدبلوماسيي المبعوثين

 المبعوث أسرة أفراد أن يعني ال وهذا.  الدبلوماسي العرف أوجده وإنما ، الدبلوماسية

 أسمائهم إرسال يعد وإنما ، الدبلوماسية بالصفة يتمتعون ال أسماؤهم ترسل ال الذين الدبلوماسي

 . الدبلوماسية واالمتيازات بالحصانات تمتعهم حالة في الصفة لهذه تسهيال

  اإلداريون الموظفون - 4 

 اختصاصات في والفنيين اإلداريين من مجموعة الدبلوماسية البعثات في يعمل والفنيون

 .  مهمتها أداء على البعثة تساعد بأعمال يقومون ، والطبيب كالمهندس متعددة

 والحصانات االمتيازات ببعض يتمتعون كانوا وان الدبلوماسية بالصفة يتمتعون ال وهؤالء

 الموظف فتمنح ، الدبلوماسية الصفة هؤالء تمنح ما غالبا المعتمدة الدولة أن إال ، الدبلوماسية

 يتمتع أن أجل من اجنبية سفارة في تعينه عندما ثاني أو أول سكرتير صفة مثال اإلداري

 . الدبلوماسية واالمتيازات بالحصانات

  الخاص الخادم - 5

 من وليس البعثة أفراد ألحد المنزلية الخدمة في يعمل الذي الشخص هو الخاص الخادم

 . الدبلوماسية البعثة مستخدمي

 تمنحهم ال الدول فبعض ، الدبلوماسية الصفة هؤالء منح في العملية التطبيقات اختلفت وقد

 الصفة تمنحهم وأخرى البسيطة االمتيازات بعض تمنحهم وبعضها.  الدبلوماسية الصفة

 الخادم الدبلوماسية الصفة منح أمر الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية تركت وقد الدبلوماسية

 بإعفائه ملزمة ولكنها ، لديها المعتمد للدولة الدبلوماسي المبعوث خدمة في يعمل الذي الخاص

 أو لديها المعتمد الدولة مواطني من يكون أال بشرط األجور على تفرض التي الضرائب من

  دائمة إقامة فيها المقيمين األجانب

  الخاصة الدبلوماسية البعثة أفراد -6

 أن غير ، عامة بصورة الدولية العالقات رعاية أصال بها المناط الجهة الدائمة البعثات إن

 وقدرة حجم فزيادة كافة المناسبات في المهمة هذه بإدارة البعثات هذه انفراد يعني ال ذلك

 البعثات في تتوافر ال خاصة بخبرات واالستعانة سريعة مباشرة اتصاالت تتطلب التي المصالح

 الدولية العالقات محيط في االستعانة شأنه من الروتينية اإلجراءات تخطي إلى والحاجة ، الدائمة



 تزايد الحاضر الوقت في نجد ولهذا ، إنجازها ينبغي التي بالمهام إليها يعهد خاصة ببعثات

 .  مختلفة مجاالت في الخاصة البعثات

 في الدولية العالقات لتنظيم الدول ترسلها التي المؤقتة البعثات ، الخاصة بالبعثات ويقصد

 أشخاص من الخاصة البعثات وتتألف.  بها القيام الدائمة البعثات تستطيع ال معينة موضوعات

 بانتهاء الخاصة البعثات وتنتهي ، بها يقومون التي بالمهمة تتعلق اختصاصات في متخصصين

 الغالب في هم.  معينة بمهمة متخصصين أشخاصا الخاصة البعثات وتضم.  بها المكلفة المهمة

 من بل ، الخارجية وزارة منتسبي من ليسوا أي ، الدبلوماسية الصفة دولتهم في يحملون ال

 إليها يوفدون التي األجنبية الدولة في الدبلوماسية الصفة يحملون انهم غير.  أخرى وزارات

 . المهمة بانتهاء الصفة هذه وتنتهي.  مهمتهم ألداء

 المادة فعرفت ، الخاصة البعثات(  1969 لعام الخاصة البعثات)  اتفاقية نظمت وقد

 توفدها التي التمثيلية الصفة ذات المؤقتة البعثة: "  بأنها الخاصة البعثات االتفاقية من األولى

 بمهمة لديها للقيام أو خاصة قضايا لتعالج األخيرة هذه بموافقة أخرى دولة إلى الدول إحدى

 . معينة

 : يأتي ما الدبلوماسية بالصفة أفرادها يتمتع لكي الخاصة البعثة في ويشترط

 . معينة دولة تمثل إنها أي ، تمثيلية صفة ذات تكون إن. 1 

 . دائمة وليست مؤقتة البعثة أعمال تكون أن. 2 

 . الخاصة البعثة على لديها المعتمد الدولة توافق أن. 3 

 الدبلوماسي بها يتمتع التي الصفة بذات أسرته وأفراد الخاصة البعثة في المبعوث ويتمتع

 . الدائمة البعثات في أسرته وأفراد

 الدولة موظفي وكبار والوزراء الوزراء ورئيس الدولة رئيس الخاصة البعثات تضم وقد

 في أسرهم وأفراد الدبلوماسيون بها يتمتع التي الدبلوماسية بالصفة أسرهم وأفراد هؤالء ويتمتع

 . الدائمة البعثات

 ال وهؤالء خاص وخدم ومستخدمون وأسرهم وفنيون إداريون موظفون البعثة يرافق وقد 

 .الدبلوماسية والحصانات االمتيازات ببعض يتمتعون كانوا وان الدبلوماسية بالصفة يتمتعون

  القناصل -7 

 مواطني حماية وهي. القناصل أعمال 1963 العام القنصلية للعالقات فيينا اتفاقية نظمت

 مواطني سفر تسهيل القنصليات تتولى كما.  مهمتهم وتسهيل لديها المعتمد الدولة في دولتهم

 ونظرا .باألفراد تتعلق التي األعمال من وغيرها ، الدخول سمات ومنحهم لديها المعتمد الدولة

 كانوا وان الدبلوماسية بالصفة يتمتعون ال فإنهم لدولتهم تمثيلية عمال ليس هؤالء عمل ألن

 به يتمتع مما اقل األحوال جميع في هي التي الدبلوماسية واالمتيازات بالحصانات يتمتعون

 الحاضر الوقت في المعتمدة الدول غالبية وتحاول.  الدبلوماسية الصفة يحملون الذين األشخاص

 صفة يحملون هؤالء بأن لديها المعتمد الدولة إشعار طريق عن الدبلوماسية الصفة القناصل منح

 للقيام تنسبهم بعثتهم أن إال ثاني أو أول سكرتير بصفة الدبلوماسية البعثة في ويعملون دبلوماسية

.  قنصلية األعمال منسب ولكنه دبلوماسية الحالة هذه في القنصل فيصبح ، القنصلية بأعمال



 بكامل ويتمتعوا الدبلوماسية الصفة هؤالء يمنح أن اجل من الحالة هنه إلى الدولة وتلجأ

 . الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات

 والقنصل المعتمدة الدولة مواطني من األصيل القنصل األول ، نوعين على والقناصل

 ويأتي القنصلية رئيس فهم القناصل درجات أما ، لديها المعتمد الدولة مواطني من وهو الفخري

 . قنصل ووكيل قنصل ونائب ثالث وقنصل ثان وقنصل أول قنصل بعده

 الدولة تمثل التي الدبلوماسية البعثة أن في ، الدبلوماسية البعثات عن القنصليات وتختلف 

 المعتمد الدولة في قنصليات عدة تقيم أن المعتمدة للدولة يجوز بينما.  فقط واحدة بعثة لها يكون

 . الدولتين بين باالتفاق لديها

  وموظفوها الدولية المنظمات في الدولة ممثلو - 8 

 في األجنبية الدول ممثلو األولى الفئة ، األشخاص من فئتان الدولية المنظمات في يعمل

 وغيرهم وإداريين وفنيين وخبراء ومستشارين وكالء من المنظمة موظفو والثانية ، المنظمة

 . المنظمة لتوجيهات يخضعون ممن

 تعينهم الذين الدول ممثلي تشمل إنها حيث الدولية المنظمات أكبر من المتحدة األمم تعد

 بين عليهم يتفق الذين وموظفيهم العادة فوق ريوز أو سفير بدرجة المنظمة في لها ممثلين دولهم

 تعينهم الذين المتحدة األمم موظفو أما.  المعنية الدول وحكومة األمريكية والحكومة العام األمين

 الموظفين من وغيرهم ودفالو وأمناء والخبراء والمستشارون ووكالؤهم المندوبون فهم المنظمة

 . ذلك العامة الجمعية تقر أن على المتحدة لألمم العام األمين ودرجاتهم أصنافهم ويحدد

 باالمتيازات يتمتعون كانوا وان الدبلوماسية بالصفة المتحدة األمم منتسبو يتمتع وال

 .  المتحدة األمم موظفي ازاتيامت و حصانات التفاقية طبقا الدبلوماسية والحصانات

 الدبلوماسية بالصفة يتمتعون هؤالء فإن ، الدولية المنظمات في الدول لممثلي بالنسبة أما

 .  المقر ودولة المنظمة بين أو المقر ودولة دولهم بين االتفاق بحسب

 المنظمات لدى الدول بتمثيل الخاصة االتفاقية مشروع فيينا مؤتمر اقر 1975 عام وفي

 . الدبلوماسية الصفة الدولية المنظمات في الدول ممثلي فمنحت الدولية
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 ونهايته الدبلوماسي التمثيل بداية

 

 يعكر ولم جيدة الدول بين العالقات دامت ما مستمرة ويظل بداية الدبلوماسي للتمثيل

 الدولتين بين المباشر االتفاق أساس على الدبلوماسي التمثيل ويقوم ، إنهائه إلى يدعوا ما صفوها

 المعتمدة الدولة في عملها الدبلوماسية البعثات وتمارس.  دبلوماسية عالقات بإقامة الراغبتين

 وبدايته الدبلوماسي التمثيل شروط وسنتناول.  العام الدولي القانون حددها التي بالمهام وتقوم

 -من خالل ما يلي : ، منه الحد أو نهايته إلى تؤدي التي واألمور

 

 الدبلوماسي التمثيل تبادل شروط

 

 ، بينهما دبلوماسية عالقات إقامة على دولتان تتفق أن ، الدبلوماسي التمثيل بتبادل يقصد

 وعدد البعثة نوعية االتفاق ويحدد.  األخرى إلى دبلوماسية بعثة منهما كل ترسل بأن وذلك

 :  اآلتي توفر الدبلوماسي التمثيل إقامة في ويشترط أفرادها

 أن الدبلوماسية العالقات إلقامة يشترط  -:الدولية القانونية بالشخصية التمتع – اوال

 كانت فإذا.  الدولية القانونية بالشخصية تتمتع أن أي دبلوماسية عالقات إقامة حق للدولة يكون

 حدد وقد.  األخرى الدول مع دبلوماسية عالقات إقامة لها يجوز فال الحق هذا من محرومة

 :  وهي دبلوماسية عالقات إقامة لها يحق التي الجهات الدولي القانون

  -: أنواع على دبلوماسية عالقات إقامة لها يحق التي والدول ، الدول - 1

 وسبب.  دبلوماسية عالقات إقامة حق السيادة التامة للدول -: السيادة التامة الدولة -أ

 أن هو األخرى الدول مع الدبلوماسية العالقات إلقامة السيادة تامة الدولة تكون أن اشتراط

 عالقات بإقامة ترغب التي األطراف على متبادلة دولية التزامات يرتب الدبلوماسي التمثيل

 يشترط وال.  االلتزامات بهذه الوفاء تستطيع ال السيادة ناقصة أو عديمة الدولة وان.  دبلوماسية

 الناحية من مستقلة تكون أن يكفي بل ، الدولية العالقات ميدان في مطلقة الدولة سيادة تكون أن

 إال دبلوماسية عالقات تقيم وال أخرى دول لتوجيهات تخضع الدول بعض فهناك ، القانونية

 الواقعية الناحية من ولكنها السيادة تامة القانونية الناحية من الدول فهذه ، الدول تلك بموافقة

 . أخرى لدولة خاضعة

 الحالة هذه ففي.  المستعمرة كالدولة السيادة عديمة الدولة كانت إذا -:الحامية الدولة -ب

 .  األخرى الدول أمام المستعمر لإلقليم الدبلوماسي التمثيل الحامية الدولة تتولى

 مركزية حكومة وجود لعدم نظرا الدولة عناصر فيه تتكامل لم الذي لإلقليم  بالنسبة أما

 .األخرى الدول وبين بينه الدبلوماسي التمثيل تبادل يجوز فال إدارته تتولى



 الدولية الحماية تحت الموضوعة الدولة هي السيادة الناقصة الدولة -: المنتدبة الدولة -ج 

 دبلوماسية عالقات إقامة حق السيادة الناقصة للدولة فليس ، واالنتداب الوصاية تحت تكون كان

 تمثيل تتولى بريطانيا وكانت ، الخارجية شؤونها إدارة الحامية الدولة تتولى وإنما ، الدول مع

 تتوليان وفرنسا بريطانيا من كل فكانت ، ولبنان سوريا تمثيل تتولى وفرنسا.  واألردن العراق

 الدول هذه في الدبلوماسية البعثات تقبالن اللتان فهما.  الدول لهذه الخارجية الشؤون إدارة

 .  وتمثالنها

 السلطات فيها تتعدد التي الدولة تلك ، المركبة بالدولة يقصد -: المركبة الدولة -د

 .  والتنفيذية التشريعية

 -:  المركبة الدول ومن

 بشخصيتها الكونفدرالي االتحاد في عضوه دولة كل تحتفظ -: الكونفدرالي االتحاد -1

 دولة أية مع الدبلوماسي التمثيل وتبادل دبلوماسية عالقات إقامة في وبحقها الدولية القانونية

 الذي بالقدر إال لالتحاد المنظمة الدول شخصية من ينقص ال الكونفدرالي االتحاد ألن.  أخرى

 للدول الدولية القانونية الشخصية تنعدم:  الفدرالي االتحاد.  االتحاد إقامة اتفاق عليه ينص

 مع الدبلوماسي التمثيل تبادل اختصاص االتحادية الدولة وتباشر الفدرالي االتحاد في األعضاء

 دستور أجاز فقد ، حاليا روسيا جمهورية واتحاد سابقا السوفيتي االتحاد عدا.  األخرى الدول

 . األجنبية الدول دبلوماسية عالقات تقيم ان االتحاد في األعضاء للجمهوريات االتحاد

 القانونية بالشخصية يتمتع وكان والزمنية الروحية بالسلطة يتمتع البابا كان -: الفاتيكان -2

 عام وفي.  دولة أية مع واإليجابي السلبي الدبلوماسي التمثيل إقامة حق له وكان.  الدولية

 وأصبحت اإليطالية للملكة وضمتها الفاتيكان عاصمة روما اإليطالية الجيوش غزت م 1870

 عقدت"  موسوليني عهد وفي.  الكاثوليكية الكنيسة رئيس صفة للبابا وبقيت ، إيطاليا عاصمة

 عالقات إقامة حق البابا أعطت والتي"  التران"  معاهدة عليها أطلق وإيطاليا البابا بين اتفاقية

 على وبناء. فيها شعب وجود وعدم الفاتيكان مساحة صغر رغم األجنبية الدول مع دبلوماسية

 نصت وقد ، الدول جميع مع واإليجابية السلبية الدبلوماسية العالقات إقامة للفاتيكان يحق ذلك

 بكامل وتمتعهم الدبلوماسية الصفة البابا ممثلي منح على الدبلوماسية للعالقات فيينا اتفاقية

 . الدبلوماسية واالمتيازات الحصانات

 الدولية المنظمات تتمتع الدولي القانون في الحديثة للنظريات طبقا -: الدولية نظماتمال -3

 الدول في ممثلوها ويتمتع.  والقضاء الدولي العمل صعيد على الدولية القانونية بالشخصية

 للمنظمات اصبح وقد. المنظمة إنشاء التفاقية طبقا الدبلوماسية واالمتيازات بالحصانات األجنبية

 ممثلو ويتمتع أعمالها وتنفيذ المنظمة لتمثيل الخارج في تعمل ممثليات الحكومية الدولية

 يتمتع التي الدبلوماسية الصفة ان غير،  الدبلوماسية واالمتيازات بالحصانات الدولية المنظمات

 اسيةالدبلوم البعثات في الدول ممثلو بها يتمتع التي الدبلوماسية الصفة إلى تصل ال هؤالء بها

 الدائمة

 شخصين بين دبلوماسية عالقات إقامة يمكن ال -: الدولتين بين التبادل االعتراف:  ثانيا 

 الدبلوماسيين المبعوثين وقبول إيفاد كان فإذا.  باآلخر أحدهما يعترف أن دون دوليين قانونيين

 من فإنه ، القانوني وجودها بحكم لها ويثبت سيادتها عن يتفرع التي الدولة حقوق من حق

 جانب من بها معترفا حكومتها كانت إذا إال هذا حقها تباشر أن للدولة يمكن ال العملية الناحية

 الذي االعتراف يكون أن ذلك ويتطلب ، معها دبلوماسية عالقات إقامة في ترغب التي الدولة



 أمرا أو ضمني اعتراف مجرد وليس قانونيا اعترافا الدبلوماسية العالقات أساسه على تقوم

    . واقعيا

 العالقات قبيل من تعد ال صحيح اعتراف دون دولتين بين تقام التي العالقات أن

 الدبلوماسيين المبعوثين نطاق في بها إليهم يعهد الذين األشخاص يدخل وال النظامية الدبلوماسية

 لبقاء ويشترط( .  األخرى الدول لدى مصالحها لرعاية الدولة عن وكالء مجرد ويعدون ،

 أحد قبل من االعتراف سحب فإذا ، الطرفين بين االعتراف استمرار الدبلوماسية العالقات

  وجود أي لها يعود وال تنتهي الدبلوماسية العالقات فان الطرفين

 ، الدولية القانونية بالشخصية التمتع أن -: الدبلوماسي التمثيل إقامة على االتفاق:  ثالثا

 األخرى الدول مع دبلوماسية عالقات إقامة حق للدولة يعطي ال الدول بين المتبادل واالعتراف

 ليس الدبلوماسي فالتمثيل.  معها دبلوماسية عالقات اإلقامة الدول مع مباشرة تتفق أن بعد إال

 عن يعبر عمل أنه بل.  رفضه أو قبوله الدولة يلزم ال أنه كما األخرى الدول على للدولة حقا

 االتفاق قاعدة على يقوم الدبلوماسي التمثيل فان ولهذا ، وسيادتها واستقاللها الدول رضاء

 التمثيل ولمباشرة.  العالقات هذه وحجم طبيعة دبلوماسية عالقات إقامة على الدول بين المباشر

 الدول لدى الدولة يمثلون مبعوثين إيفاد على القدرة في يتحدد إيجابي وجه:  وجهين الدبلوماسي

 ومنحهم لديها أخرى دول مبعوثي قبول على الدول قدرة في يتحدد سلبي ووجه ، األخرى

 االتفاق يتطلب دبلوماسية عالقات إقامة على واالتفاق( .  الدبلوماسية والحصانات االمتيازات

 وتبادل سفارات بإقامة الطرفين بين كاملة عالقات هي هل ، العالقات هذه نوع على أيضا

 شعبة إقامة أو ؟ معينة درجة على للطرفين ممثلية إقامة على باالتفاق أو ؟ مباشرة السفراء

 . ؟ بينهما المصالح لرعاية

 

 الدبلوماسية البعثة أعضاء اختيار

 

 البعثة فتح إلى منهما كل يتجه ، بينهما دبلوماسية عالقات إقامة على الطرفين اتفاق بعد

 :  اآلتي الترتيب وفق البعثة أعضاء واختيار ، اآلخر الطرف لدى الدبلوماسية

 ما المراحل هذه ومن ، مراحل بعدة اختياره يتم البعثة رئيس اختيار:  اوال

 . يأتي

 الدولة القوانين البعثة اختيار مسألة تخضع -: للبعثة رئيسا المناسب الشخص اختيار -1

 طبيعة وبحسب.  االختيار هذا في حرة والدولة. لبعثتها رئيسا تختار أن دولة فلكل.  الداخلية

 وزير برئاسة ممثلية أو سفارة كان إن ، الدبلوماسي التمثيل درجة على الدولتين بين االتفاق

 من دولة رعاية تحت الدولتين بين المصالح لرعاية شعبة أو قنصلية أو ، مستشار أو مفوض

 الوظيفة فإن ، البعثة لرئاسة اختياره تم الذي الشخص درجة حقيقة عن النظر وبغض.  الدول

 موظفا الخارجية وزارة تختار فقد.  الطرفين بين االتفاق حسب الواردة هي يشغلها التي الواقعية

 ، مفوضا وزيرا البعثة رئيس يكون بأن يقضي االتفاق أن حين في ، البعثة لرئاسة سفير بدرجة

 عليه ويطلق ، الدولتين بين االتفاق حسب يكون أن يجب البعثة رئيس فان الحالة هذه وفي

 أو لديها الدبلوماسي السلك من للبعثة رئيسا الدولة تختار وقد.  سفيرا كان وإن المفوض الوزير

 السلك أعضاء من البعثة رئيس يختار أن الدبلوماسية البعثة افتتاح عند واألفضل خارجه من



 األحوال جميع وفي.  خبرتهم من لالستفادة الدبلوماسي السلك في تدرجوا ممن الدبلوماسي

 وعاداتها لديها المعتمد الدولة عن يعرفون ممن يكون أن البعثة رئيس اختيار في يراعى

 . فيها الحكم ونظام وتقاليدها

 من البعثة رئيس اختيار كان إذا -: البعثة رئيس على لديها المعتمد الدولة موافقة - 2

 المعتمدة الدولة تختار أن فبعد.  لديها المعتمد الدولة موافقة أخذ يجب إنه إال المعتمدة الدولة حق

 العلمي تحصيله عن ونبذه الدبلوماسية ودرجته باسمه لديها تمد  الدولة بإشعار تقوم للبعثة رئيسا

 تبين أن دون رفضه أو قبوله تقرر ذلك على الخارجية وزارة تطلع أن وبعد ، الذاتية وسيرته

 . ذلك أسباب

 اختيار على لديها المعتمد الدولة موافقة وبعد -: االعتماد بوثيقة البعثة رئيس تزويد. 3

 بهذا يزود وال.  البعثة رئيس اعتماد بخطاب البعثة رئيس المعتمدة الدولة تزود ، البعثة رئيس

 لديها المعتمد الدولة لدى الدولة لتمثيل شخص ارياخت يعني االعتماد.  البعثة رئيس إال الخطاب

 بين العالقات لتطوير الفرصة ومنحه الدولة ممثل مراعاة فيه ويرجو الدولة رئيس باسم

 . وخطاب الطرفين

 البعثة رئيس على لديها المعتمد الدولة موافقة بعد -: البعثة رئيس اعتماد أوراق تقديم -4

 ويستقبل.  إليها البعثة رئيس وصول بتاريخ لديها المعتمد الدولة تعلم.  اعتماده خطاب واستالمه

 فعند.  إقامته مقر إلى بنقل ذلك وبعد.  الحدود عند أو المطار في البعثة رئيس الخارجية موظف

 يحمل وقد.  الخارجية وزارة إلى االعتماد خطاب من مفتوحة نسخة البعثة رئيس يقدم وصوله

 أو الدولة رئيس لمقابلة معين موعد له يحدد ثم.  الدولة عن نيابة للتفاوض تفويض وثيقة معه

 إلى االعتماد خطاب تقديم بمراسيم البعثة رئيس بإعالم التشريفات من موظف ويقوم.  يخوله من

 مقر إلى إقامته مقر من البعثة رئيس نقل ويتم.  بها خاصة طريقة دولة فلكل ، الدولة رئيس

 المحدد الوقت في الدولة رئيس إقامة مقر إلى وصوله وعند.  مهيب رسمي بموكب الدولة رئيس

.  رقيقة ومجاملة ود كلمات ويصحبها الدولة رئيس إلى مباشرة اعتماده أوراق البعثة رئيس يقدم

 البعثات ورؤساء الدبلوماسي السلك ووزير الوزراء رئيس بمقابلة البعثة رئيس يقوم ذلك وبعد

 . لديها المعتمد الدولة في المعتمدة الدبلوماسية

 البعثة رئيس يباشر المذكورة اإلجراءات إكمال بعد -: اعماله البعثة رئيس مباشرة -5

 رئيس إلى اعتماده أوراق تسليم تاريخ من الدبلوماسية بالصفة ويتمتع.  البعثة مقر في عمله

 ثم.  سنوات بثالث الغالب في أجله يحدد الذي عمله نهاية إلى بالبعثة عمله ويستمر.  الدولة

 .  بالده إلى يعود

 وما وكفاءته صفاته فيه وقدرت حكومته ثقة على حاز الذي الشخص هو البعثة ورئيس

 يتصل البعثة رئيس عمل وميدان.  شك إليها يرقى ال وصدق وأمانة طيب خلق من به يتحلى

 فضال لديها المعتمد والدولة دولته بين الودية العالقات تنمية مقدمتها في ويجيء متشعبة بنواح

 ومصالح والعسكرية واإلعالمية والثقافية واالقتصادية السياسية دولته مصالح حماية عن

 الرسمية الدوائر في دولته مركز يتحرى ان وعليه.  بها يعمل التي الدولة أراضي كافة مواطنيه

 ، معالجته على عمل نفورا استشف وإن أسبابه إلزالة جهده بذل تباعدا لمس فإن ، والشعبية

 النفور محل النوايا حسن إلى واالطمئنان التباعد محل التعاون يحل أن يمكن تصرفه وبحكمة

 القرار اتخاذ بيدهم ومن المسؤولين تفهم في الفضل يرجع البعثة رئيس براعة والى.  والحذر

  وسياستها دولته المواقف



  البعثة أعضاء اختيار -: ثانيا

 

.  وعددهم الدبلوماسيين نوع الدولتين بين الدبلوماسية العالقات إقامة اتفاق يحدد الغالب في

.  الدولي والعرف عملها وطبيعة يتناسب أن يجب البعثة أعضاء عدد فإن ذلك إغفال حالة وفي

 أعضاء نوع واختيار، بالمثل المقابلة مبدأ إلى البعثة أعضاء عدد يخضع األحوال جميع وفي

 أو سياسية الغالبة السمة كانت فإذا الدولتين بين القائمة العالقات طبيعة بحسب يكون البعثة

 الشؤون في المتخصصين من البعثة أعضاء اختيار فيتم ، ذلك غير أو تجارية أو عسكرية

 اإلداريين من عدد الدبلوماسية البعثة أعضاء بين من ويكون.  التجارية أو العسكرية أو السياسية

 . أعمالهم أداء على البعثة أعضاء المساعدة االختصاصات مختلف في والفنيين

 الدبلوماسية الصفة يحمل من فيهم بما اعتمادهم أوراق تقديم البعثة أعضاء من يتطلب وال

 البعثة عضو بوصول لديها المعتمد الدولة خارجية وزارة إشعار البعثة من يتطلب وإنما ،

 ، الدبلوماسي السفر بجواز وارد هو لما طبقا والوظيفة االسم تتضمن بمذكرة العمل وتسلمه

 القائمة على إدراجه وتطلب مسكنه وعنوان وأوالده قرينته بصحبة أو بمفرده الوصول وتاريخ

 بالنسبة ألقدميته طبقا تقرره الذي المكان في الدبلوماسية البعثة بأعضاء الخاصة الدبلوماسية

 للتعارف األخرى البعثات في زمالئه إلى به خاصة بطاقة الجديد البعثة عضو ويرسل.  لزمالئه

 . للتهنئة إليه الشخصية بطاقاتهم بإرسال هؤالء دير إذ ،
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 الدبلوماسٌة البعثة مهام

 

 للعاللات فٌٌنا اتفالٌة حددت ولد ، الدبلوماسٌة المهام من العدٌد الدبلوماسٌة البعثات تتولى

 : ٌؤتً ما المهام هذه ومن( .  الدبلوماسٌة البعثات مهام الدبلوماسٌة

  

 لدى المعتمدة الدولة بتمثٌل الدبلوماسٌة البعثة تموم المعتمدة الدولة تمثٌل:  اوال

 ٌموم من أو الدبلوماسٌة البعثة رئٌس التمثٌلٌة المهمة هذه وٌتولى ، لدٌها المعتمد الدولة

 الرسمٌة الدعوات جمٌع حضور البعثة بها تموم التً المهام ومن ، منصبه خلو حال فً ممامه

 . لدٌها المعتمد الدولة فً تعمد التً والمإتمرات والندوات والحفالت

 المعتمدة الدولة عن نٌابة التفاوض الدبلوماسٌة البعثة تتولى:  التفاوض:  ثانٌا 

 وتمرٌب ، واإلدارٌة وااللتصادٌة السٌاسٌة الموضوعات فً الدولة ٌهم ما كل فً

 مع التفاوض ٌخوله من أو البعثة رئٌس وٌتولى ، المشتركة المسائل فً النظر وجهات

  المعتمدة الدولة تطلبها التً المجاالت جمٌع فً لدٌها المعتمد الدولة فً الرسمٌة الهٌئات

 مصالح بحماٌة الدبلوماسٌة البعثة تموم المعتمدة الدولة مصالح حماٌة:  ثالثا

 ٌمرها التً الحدود ضمن لدٌها المعتمد الدولة و رعاٌاها ومصالح المعتمدة الدولة

 االلتصادٌة مصالحها أو المعتمدة الدولة أموال تعرض حالة ففً.  العام الدولً المانون

 البعثة تبادر وغٌرها تأو التصرٌحا الصحف طرٌك عن سواء بها للمس والسٌاسٌة

 ٌصل ال ذلن أن غٌر ، دولتها مصالح لحماٌة المشروعة اإلجراءات جمٌع التخاذ الدبلوماسٌة

 على الدبلوماسٌة البعثة تعمل كما لدٌها المعتمد للدولة الداخلٌة الشإون فً التدخل حالة إلى



 عنها ممثل إرسال حك ولها ، لدٌها المعتمد الدولة فً وأموالهم مواطنٌها مصالح حماٌة

 ال أنه غٌر ، الخارجٌة وزارة موافمة بعد مواطنٌها شإون لمتابعة والمضائٌة الرسمٌة للدوائر

 طبما حمه على للحصول العادٌة الطرق المواطن جمٌع ٌستنفد أن بعد إال التدخل للبعثة ٌجوز

  ، لدٌها المعتمد الدولة لموانٌن

 باستطالع تموم أن الدبلوماسٌة للبعثة والتطورات األحوال استطالع:  رابعا

 عن المعتمدة للدولة ونملها والعلمٌة واالجتماعٌة وااللتصادٌة السٌاسٌة األحوال

 األحوال لنمل بدولتها االتصال حك دبلوماسٌة بعثة لكل فان ولهذا.  التمارٌر إرسال طرٌك

 كما.  البعثة داخل فً بنصبها بعثة لكل ٌسمح التً االتصال أجهزة طرٌك عن إلٌها والتطورات

 .  بالحماٌة ٌتمتع الذي الدبلوماسً البرٌد طرٌك عن المعلومات هذه تنمل

 بالطرق المعلومات هذه على الحصول ٌتم أن الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة اشترطت ولد

 .  التجسس طرٌك عن ولٌس ، المشروعة

 المصالح أساس على تموم الدولٌة العاللات أن إلى ٌعود المعلومات هذه بنمل للدول السماح ان

 أن أجل من لدٌها المعتمد الدولة فً االلتصادي الوضع مثال تعرف أن المعتمدة للدولة وان ،

 أو التصادٌة أزمة من تعانً لدٌها المعتمد الدولة كانت فإذا.  معها االلتصادي تعاملها تحدد

 الحك هذا تستغل الدول أن غٌر ، معها االلتصادي تعاملها تحدد فإنها سٌاسٌة اضطرابات

 للدولة فان بالتجسس لام البعثة أفراد أحد أن ثبت ما وإذا.  لدٌها المعتمد الدولة على للتجسس

 ( . فٌه مرغوب غٌر شخصا تعده أن لدٌها المعتمد

 فٌها تعمل التً الدولة أحوال بجمٌع كامال إلماما ألمت إذا ٌتحمك الدبلوماسٌة البعثة نجاح أن

 والثمافٌة واإلدارٌة المالٌة واألحوال الثروة ومصادر الجغرافً ومولعها تارٌخها ، وعرفت ،

 على المإثرة السٌاسً الضغط ولوي والزراعة الصناعة وأحوال العسكرٌة والموة والتعلٌمٌة

 الدولة السٌاسٌة المحركة والشخصٌات تؤثٌرهم ولوة الزعماء ومراكز ، فٌها السٌاسً المرار

 البعثة تستطٌع بحٌث ، المائم النظام وشعبٌة المستمبل فً السلطة الستالم المإهلة والجهات

 لدٌها المعتمد الدولة فً تحصل التً والتولعات األحداث كل عن صورة حكومتها أمام تضع ان

 . 

 العاللات تطوٌر هو الدبلوماسٌة البعثات مهام ابرز من العاللات تطوٌر:  خامسا

 التجاري للتبادل الالزمة اإلجراءات جمٌع تسهٌل طرٌك عن ، الدولتٌن بٌن الدبلوماسٌة



.  الدولتٌن بٌن المشتركة المواضٌع من وغٌرها والعسكري والثمافً والعلمً وااللتصادي

 ، السٌاسٌة الموضوعات فً الدولتٌن نظر وجهات تمرٌب على الدبلوماسٌة البعثات وتعمل

 وتذلٌل والمساعدات التسهٌالت تمدٌم طرٌك عن ، الدولتٌن شعبً بٌن الروابط وتعزٌز

 ذلن.  لها نجاحا بعد المهمة هذه تحمٌك فً الدبلوماسٌة البعثات نجاح إن.  بٌنهما الصعوبات

 .المستمر والعمل االتصال منها ٌتطلب المهمة هذه تحمٌك على البعثة لدرة أن

 متابعة الدبلوماسٌة البعثة تتولى لدٌها المعتمد الدولة التزامات مرالبة:  سادسا 

 البعثة وجدت وإذا ، المعتمدة الدولة مع اللتزاماتها لدٌها المعتمد الدولة تنفٌذ

 الدولة تجاه التزاماتها تنفٌذ فً لدٌها المعتمد الدولة مإسسات لبل من إخالال الدبلوماسٌة

 طرٌك عن اإلتصال ٌكون وإنما بالخلل تسببت التً بالجهات تتصل ان للبعثة فلٌس المعتمدة

 الدبلوماسٌة للبعثة الخارجٌة وزارة تسمح ولد ، المهمة هذه تتولى التً الخارجٌة وزارة

 بالجهات باالتصال البعثة تموم الحالة هذه وفً.  المعنٌة بالجهات مباشرة بصورة باإلتصال

 . العاللة ذات

 باحترام الدبلوماسٌة البعثة تلتزم لدٌها المعتمد الدولة لوانٌن احترام:  سابعا

 فٌها الحكم ونظام الدولة دستور احترام الدبلوماسٌٌن فعلى.  لدٌها المعتمد الدولة لوانٌن

 اضطرابات إثارة عن واالمتناع.  الداخلٌة شإونها فً تدخال ٌعد عمل بؤي المٌام عن واالمتناع

 ضد سٌاسٌة حملة أو انمالب تشجٌع أو ثورٌة حركة أٌة مساعدة وعدم ، كان غرض ألي

 الخالفات فً التدخل وعدم ، آخر حزب ضد حزب مناصرة أو المائمة الحكومة تصرفات

.  عمائده وٌمس الشعب شعور ٌجرح أن شؤنه من عمل بؤي المٌام وعدم ، الداخلٌة السٌاسٌة

 تمالٌد عن غرٌبة تبدو التً حتى المتبعة واألدٌان التمالٌد الدبلوماسٌة البعثة تحترم وأن

 فً المشاركة البعثة فً الدبلوماسٌٌن من وٌتطلب الدبلوماسً إلٌه ٌنتمً الذي الشعب وعمائد

 أحد أو أسرته أو الدولة رئٌس ٌصٌب ما منها سواء الملمات فً والمواساة ، السعٌدة األحداث

 هذه بمثل الدبلوماسً اهتمام ٌمل ال وان.  كوارث من الشعب ٌصٌب ما أو ، الحكم رجال

 . تٌنالدول بٌن العاللات تدهورت وان حتى األمور

 

 



 الحاالت إحدى فً الدبلوماسٌة المهمة تنتهً الدبلوماسٌة المهمة انتهاء

 : اآلتٌة

 مإلتة مهمة الخاصة البعثات مهمة كانت لما الخاصة البعثات مهمة انتهاء:  اوال

 إلى وعودتها لدٌها المعتمد الدولة فً عملها انتهاء عند تنتهً الدبلوماسٌة صفتها فإن ،

 حٌن إلى بها تمر التً الدول فً الدبلوماسٌة بالصفة الخاصة البعثة وتتمتع ، المعتمدة الدولة

 أو السٌاحة لغرض البماء بعضهم أو البعثة أعضاء ٌفضل ولد.  المعتمدة الدولة إلى عودتها

 بالصفة ٌتمتعون الخاصة البعثة أعضاء أن الوالع. الدبلوماسٌة صفتهم تستمر فهل ، المعالجة

 لدٌها المعتمد الدولة لهم سمحت فإذا ، دولهم فً علٌا مناصب إلشغالهم نظرة الدبلوماسٌة

 لم إذا أما.  لدٌها المعتمد الدولة أراضً مغادرة لحٌن تستمر الدبلوماسٌة صفتهم فإن بالبماء

 ، تزول الدبلوماسٌة صفتهم فإن ذلن رغم البعثة أعضاء وبمً بالبماء الخاصة للبعثة تسمح

 انتهاء بعد بمً وأن الدولة فً مولعه بحكم الدبلوماسٌة صفته تستمر حٌث الدولة رئٌس عدا

 المعتمد الدولة فً مهمته على بناء لٌس الدبلوماسٌة بالصفة ٌتمتع أنه ذلن ، الرسمٌة مهمته

 . دولته فً ٌشغله الذي المولع بسبب وإنما لدٌها

 الدبلوماسٌة البعثة مهمة تنتهً الدائمة الدبلوماسٌة البعثة مهمة انتهاء:  ثانٌا 

 : التالٌة الحاالت فً

 فً الدبلوماسٌة بعثاتها تنتهً المعتمدة الدولة تزول عندما المعتمدة الدولة زوال حالة -2

 ففً ، أخرى دولة إلى الدولة ضم حالة.  أ:  اآلتٌة الحاالت بؤحد الدولة وتزول ، الخارج

 إذا عما النظر بغض البعثتٌن إحدى وتلفً األخرى الدول بعثة إلى البعثة تضم الحالة هذه

 تموم كان إرادتها دون أو ، الوحدة على كاالتفاق ، المعتمدة الدولة بإرادة االنضمام كان

 الحالة هذه ففً ، دول عدة إلى الدولة إنمسام حالة.  ب أراضٌها باحتالل أخرى دولة

 البعثات الجدٌدة الدول من أي ترن وال ، دول عدة إلى تمسمت التً الدولة بعثات تنتهً

 السوفٌتً كاالتحاد دول عدة عنها وانفصلت بالٌة األساسٌة الدولة كانت إذا إال ، السابمة

 االتحاد بعثات االتحادٌة روسٌا ورشت حٌث ، 2992 عام دول عدة عنه انفصلت عندما

 للدولة الدبلوماسٌة البعثات ترث أن تستطٌع فال الجدٌدة الدول أما انهٌاره بعد السوفٌتً

 والدول الجدٌدة الدول مع تتفك أن دبلوماسٌة بعثات إلامة أجل من وعلٌها السابمة

 .  معها دبلوماسٌة عاللات بإلامة الراغبة



 ذلن أكان سواء لدٌها المعتمد الدولة زالت إذا تبمى لدٌها المعتمد الدولة زوال حالة -0

 فً ٌتحكم الذي هو الدبلوماسٌة البعثة ممر فإن ، بالوحدة أو أخرى دولة إلى باالنضمام

 التً الجهة عن النظر بغض السابك ممرها فً لدولتها ممثلة البعثة تبمى حٌث.  الحالة

 عاصمة البعثة فٌه الذي الممر أصبح فإذا ، البعثة فٌه تتواجد الذي المكان على تسٌطر

 إلى العاصمة انتملت إذا أما ، العاصمة هذه فً لدولتها ممثلة البعثة فإن الجدٌدة الدولة

 تكن لم إذا أما ، للدولة ممثلة تصبح المكان ذلن فً الموجودة البعثة فإن ، آخر مكان

 الدولتٌن فً بشتٌن المعتمدة للدولة كان وإذا.  الجدٌد المكان إلى البعثة فتنتمل بعثة فٌه

 كما ، الجدٌدة العاصمة فً واحدة بعثة فً البعثتان فتندمج توحٌدهما بعد المنضمتٌن

 بالبعثات عدن فً الجنوبً الٌمن فً الدبلوماسٌة البعثات اندمجت عندما حصل

 . الدولتٌن توحٌد بعد الجدٌدة الدولة عاصمة أصبحت التً صنعاء فً الدبلوماسٌة

 Rupture of الدبلوماسٌة العاللات بمطع ٌمصد الدبلوماسٌة العاللات لطع   -3

diplomatic relation بإنهاء لرارا فٌه تتخذ والذي ، الدولة تصدره الذي اإلعالن 

 بٌنهما الدبلوماسٌة البعثات من طرٌك من أخرى دولة وبٌن بٌنها الدبلوماسً التمثٌل

 ٌعهد الدبلوماسٌة العاللات لطع حالة وفً دولهم إلى الدبلوماسٌٌن المبعولٌن وعودة

 من عدد ٌترن ولد ، مصالحها حماٌة بعثها تمول أخرى الدولة المصالح بتمثٌل

 البعثة وتتحول ، مصالحها تحمً التً الدولة علم تحت السابمة البعثة فً الدبلوماسٌٌن

 تدهور منها عدٌدة الدبلوماسٌة العاللات لطع وأسباب.  المصالح لرعاٌة شعبة إلى

 الدولة إلرغام كوسٌلة الدبلوماسٌة العاللات لطع استخدام أو ، الطرفٌن بٌن العاللات

 مجلس من لرار صدور أو بالدولة االعتراف سحب أو عمل عن االمتناع المٌام على

 العاللات لطع إن( .  أخرى دولة مع الدبلوماسٌة العاللات بمطع ٌمضً األمن

 بٌن التفاهم وسٌلة على تمضً ألنها الدولٌة العاللات صفو تعكٌر إلى ٌإدي الدبلوماسٌة

 ورعاٌة مشاكلها حل الدولة بموجبه تستطٌع الذي الطبٌعً المنفذ وإنهاء ، الطرفٌن

 . الدولٌة عاللاتها وتنمٌة ، مصالحها

 استمرار معها ٌتعذر دولتٌن بٌن الحرب حالة لٌام إن الدولتٌن بٌن الحرب حالة لٌام -4 

 العاللات مظاهر من مظهرا تعد الدبلوماسٌة العاللات أن إذ بٌنهما الدبلوماسٌة العاللات

 وٌعهد ، الدبلوماسٌة العاللات ولف إلى ٌإدي الحرب حالة لٌام وإن ، الودٌة السلمٌة

 الدولة وموافمة المعتمدة الدولة من تكلٌف على بناء محاٌدة دولة إلى الحالة هذه فً

 ٌإدي الحرب نشوب مجرد كان ولد مواطنٌها ومصالح مصالحها حماٌة لدٌها المعتمد

 الدبلوماسٌة العاللات ولطع تٌنبالمتحار الدولتٌن بٌن الدبلوماسٌة البعثات غلك إلى



 بٌنهما ماسٌةالدبلو العاللات أن غٌر لائمة البعثات تبمى الحاضر الولت وفً ، بٌنهما

 لتسوٌة الطرفٌن بٌن لالتصال الدبلوماسٌة البعثات إلى اللجوء عدم بسبب تتولف

 . بٌنهما المنازعات

 فً دائمة الدبلوماسٌة البعثات كانت إذا الدبلوماسً المبعوث مهمة انتهاء:  ثالثا

 فً فرد كل فإن ، دائمٌن غٌر فٌها العاملون األشخاص وكان لدٌها المعتمد الدولة

 فً الحرٌة دولة ولكل هً.  محددة بمدة تنتهً مإلتة بصورة عمله ٌكون الدبلوماسٌة البعثة

 تؤخذ التً والدول ، سنوات بثالث المدة هذه تحدٌد الغالبة السمة أن غٌر ، المدة هذه تحدٌد

 نجاحه ومدى الدبلوماسً لوضعٌة أو العمل لظروف تبعا منها تملل أو تزٌدها لد المدة بهذه

 مدة تحدٌد فً الحرٌة ولها المعتمدة الدولة هً المدة هذه تحدد التً الجهة وان ، عمله فً

.  األمر بهذا لدٌها المعتمد للدولة عاللة وال ، ضرورٌة تراها التً للفترة الدبلوماسً عمل

 أن إلى ٌعود واحدة دبلوماسٌة بعثة فً العمل فً الدبلوماسً ثبات عدم فً الرئٌس والسبب

 خالل بلده فً طرأت التً التغٌرات على لإلطالع الفرصة تمنحه دولته إلى الدبلوماسً عودة

 أن غٌر ، أخرى دبلوماسٌة بعثة إلى به ٌنسب ثم سنوات ثالث بلده فً وٌبمى ، الفترة هذه

 األمنٌة الدولة لمإسسات معروفا ٌجعله لد طوٌلة فترة دبلوماسٌة بعثة فً الدبلوماسً وجود

 الدولة مإسسات على ٌضٌع لد بآخر تغٌٌره أن حٌن فً ، تحركاته جمٌع ترصد وبالتالً ،

 أحد سحب الدولة لررت ما وإذا عمله لحداثة معٌنة لفترة بسهوله علٌه التعرف األمنٌة

 خاص العمل هذه مثل ألن ، ذلن على االعتراض حك لدٌها المعتمدة للدولة فلٌس دبلوماسٌها

 أراضٌها مغادرة الدبلوماسً من تطلب أن لدٌها المعتمد للدولة وٌجوز ، المعتمدة بالدولة

 مدة خالل الدولة أراضً ٌغادر وان persona non grata فٌه مرغوب غٌر شخصا بوصفه

 األولات جمٌع فً لدٌها المعتمد للدولة الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة أجازت فمد.  معٌنة

 فٌها دبلوماسً أي أو البعثة رئٌس أن المعتمدة دولةلل تعلن أن لرارها أسباب بٌان ودون

 إما المعتمدة وفً ، ممبول غٌر فٌها آخر دبلوماسً أي أن أو فٌه مرغوب غٌر شخص

 غٌر ما شخصا أن عن اإلعالن وٌجوز ، البعثة فً خدمته بإنهاء أو الدبلوماسً باستدعاء

 . لدٌها المعتمد الدولة إللٌم إلى وصوله لبل ممبول غٌر أو فٌه مرغوب

 المعتمد الدولة دبلوماسًٌ أحد بطرد المعتمدة الدولة لٌام على الدبلوماسً العرف جرى ولد

 حالة وفً واحد من أكثر بطرد تموم وربما ، دبلوماسٌٌها أحد بطرد األخٌرة لٌام حال فً لدٌها

 بٌن العاللات على ٌإثر ال العمل هذا فإن بسحبة دولته لٌام أو الدبلوماسً عمل فترة إنتهاء

 لسوء درجتها تخفٌض أو البعثة أفراد عدد تملٌل منه ٌمصد العمل هذا كان إذا إال ، الدولتٌن



 فتخفض مماثل عمل إلى الحالة هذه فً لدٌها المعتمد الدولة تلجؤ حٌث ، الطرفٌن بٌن العاللات

 ، الدبلوماسٌٌن أحد سحب المعتمدة الدولة تمرر وعندما.  أٌضا بعثتها فً الدبلوماسٌٌن عدد

 بانتهاء الخارجٌة وزارة إشعار هو عمله علٌها ما وكل ، لدٌها المعتمد الدولة موافمة تؤخذ فال

 تارٌخ فً الدولة أراضً ٌغادر سوف وانه ، خدمته انتهاء أو ومغادرته الدبلوماسً مهمة

 بانتهاء الخارجٌة وزارة إشعار ٌكفً فال ، الدبلوماسٌة البعثة لرئٌس بالنسبة أما.  معٌن

 . لتودٌعه وٌمابله بالمغادرة ٌخوله من أو الدولة رئٌس من ٌستؤذن بل مهمته

 

 



 الدبلوماسٌة االمتٌازات

 

 من الدولً المانون ألرها التً الدبلوماسٌة االمتٌازات من بالعدٌد الدبلوماسً المبعوث ٌتمتع

 لدٌها المعتمد الدولة فً االمتٌازات بهذه وٌتمتع ، المطلوب الوجه على مهمته ٌؤدي أن أجل

 الدبلوماسٌة لواعد أهم من الدبلوماسٌة والحصانات االمتٌازات وتعد.  دولته فً بها ٌتمتع وال

 طبٌعة على ٌتولف ما غالبا كان منحها أن كما ، منحها فً مختلفة الدول تطبٌمات كانت ولد ،

 1661 لعام الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة حددت ولد ، الدول بٌن المائمة الدولٌة العاللات

.  تطبٌمها على االختالف الدول بإمكان ٌعد فلم ، دلٌمة بصورة واالمتٌازات الحصانات لواعد ،

 شخصٌة بامتٌازات ٌتعلك ما ومنها الشخصٌة بالحرمة ٌتعلك ما الدبلوماسٌة االمتٌازات ومن

 : اآلتٌة المباحث فً الدبلوماسٌة االمتٌازات وسنتناول.  مالٌة بامتٌازات ٌتعلك ما ومنها

 

 الشخصٌة مةالحر

 

 األساس وهً ، الدبلوماسً المبعوث بها ٌتمتع التً االمتٌازات ألدم من الشخصٌة الحرمة تعد

 الدبلوماسً المانون فً الشخصٌة الحرمة وتعنً األخرى االمتٌازات منه تتفرع الذي

 معاملته وتجب ، انتهاكها ٌجوز ال مصانة الدبلوماسً المبعوث شخصٌة أن العملً والتطبٌك

 عن بعٌدا ومعاملته ضده العنف وسائل استعمال دون یوالحسن باللطف تسم الئمة بصورة

 فال. العامة المصلحة إطار وفك ، تمع التً اآلنٌة مشاكله وحل واالنزعاج االنفعال مظاهر

 فعلٌها ، لدٌها المعتمد الدولة لوانٌن مخالفته حالة ففً. كان سبب ألي علٌه المبض ٌجوز

 أداء من منعه أو حجزه أو حرٌته تمٌٌد ٌجوز فال. للموانٌن المخالفة تصرفاته عن بعثته إخبار

 لبل من له ٌتعرض اعتداء أي من لحماٌته المناسبة اإلجراءات تتخذ أن الدولة وعلى ، عمله

 أمواله وتتمتع ، كانت جهة أٌة من أو دولته مواطنً أو المواطنٌن من أو المحلٌة السلطات

 السلطات لبل من علٌها الٌد وضع أو علٌها الحجز أو لها التعرض ٌجوز فال بالحماٌة الخاصة

 . المواطنٌن أو



 أٌضا بالحماٌة الرسمً عمله وممر والمؤلت الدائم الخاص الدبلوماسً المبعوث منزل وٌتمتع

 صدر وان حتى ، ذلن أسباب كانت مهما منه صرٌحة موافمة دون علٌه الدخول ٌجوز ال إذ ،

 ٌسكنها التً الدار على بالكشف ذاتها المحكمة أو المختصة الجهات بمٌام ٌمضً لضائً حكم

 ٌسكنه الذي المنزل بتفتٌش لضائً حكم صدر وإذا الرسمً عمله ممر أو الدبلوماسً المبعوث

 المبعوث بسالمة تتعلك ضرورة هنان وكانت ، الرسمً مكتبه أو الدبلوماسً المبعوث

 بالبعثة االتصال بعد إال األسباب كانت مهما الدخول للمحكمة ٌجوز فال ، الدبلوماسً

 فإذا.  الدبلوماسً موافمة بطلب بدورها تموم التً الخارجٌة وزارة طرٌك عن الدبلوماسٌة

  لمنزله الدخول ٌجوز فال رفض

 ظهرت ، الدبلوماسٌة بالحماٌة الرسمً عمله وممر الدبلوماسً المبعوث مسكن تمتع وبسبب

 استمر ولد.  دخوله تستطٌع ال المحلٌة الشرطة أن أساس على إلٌه المجرمٌن لجوء مشكلة

 المحلٌة للشرطة السماح أو العادي المجرم بتسلٌم الدبلوماسً المبعوث إلزام على العمل

 ، تسلٌمه حول اآلراء اختلفت فمد السٌاسً للمجرم بالنسبة أما.  علٌه للمبض بالدخول

 إنسانٌة ألسباب تسلٌمه جواز عدم والراجح

 وعدم الخاصة وأوراله الدبلوماسً المبعوث مراسالت سالمة لدٌها المعتمد الدولة وتضمن. 

 وصحف رسائل على االطالع ٌجوز ال كذلن. المحلٌة للرلابة خضوعها أو علٌها االطالع

 المحلٌة الرلابة فرض ٌجوز وال ، وخارجها الدولة داخل من إلٌه الواردة الدبلوماسً المبعوث

 . علٌها

 السلطات لبل من للتفتٌش موضعا الشخصٌة الدبلوماسً المبعوث أمتعة تكون أن ٌجوز وال

 بالحماٌة تتمتع أن ٌنبغً إذ.  المعتمد الدولة من وخروجه دخوله أثناء الجمركٌة أو األمنٌة

.  األخرى أمواله وجمٌع ، الشخصً الستعماله المعدة الدبلوماسً المبعوث أمتعة جمٌع

 . الشخصً لدٌها الستعماله المخصصة والبضائع البنون وحسابات كالسٌارات

 تبادر أن لدٌها المعتمد الدولة على ٌنبغً فإنه ، الدبلوماسً المبعوث على االعتداء حالة وفً

 من أكانوا سواء ٌنالمعتد ومحاسبة عنه االعتداء لرفع الالزمة اإلجراءات باتخاذ الفور على

 تتناسب المعتدي ضد المتخذة اإلجراءات تكون وان( .  المواطنٌن من أو الدول منتسبً

 عن الحماٌة التوفٌر مشددة اإلجراءات هذه تكون بحٌث ، الدبلوماسً المبعوث وشخصٌة

 . حدوثها فً ٌتسببون الذٌن األفراد على العموبات تشدٌد طرق



 من البد بل ، الدبلوماسً المبعوث على المعتدي معالبة على اإلجراءات اتخاذ ٌمتصر وال

 من فالبد ذلن تعذر وان ، علٌه كانت ما إلى الحال بإعادة له تعرض الذي الضرر إصالح

 ، النمدي التعوٌض بطرٌك كان وان لها تعرض التً والمعنوٌة المادٌة األضرار عن تعوٌضه

 .  لها تعرض التً األضرار عن األحوال جمٌع فً له واالعتذار ممكنا كان إذا

 الدبلوماسً مبعوثها لها تعرض التً األضرار عن بتعوٌضها المطالبة المعتمدة للدولة وٌحك

 .بالمثل الممابلة مبدأ وتطبٌك ، لدٌها المعتمد الدولة ضد اإلجراءات تتخذ أن لها جاز وإال ،

 المبعوث حرمة لاعدة احترام إلى السٌاسٌة أنظمتها اختالف على الدول اتجهت ولد

 علٌها ونصت.  وعمال ولضاء فمها مراعاتها على اإلجماع وانعمد ، الشخصٌة الدبلوماسً

 المشمولٌن األشخاص ضد المرتكبة الجرائم منع اتفالٌة ومنها ، الدولٌة المعاهدات من العدٌد

 ممثل وأي الدولة رئٌس حماٌة أوجبت والتً ، مرتكبٌها ومعالبة 1674 لعام الدولٌة بالحماٌة

 ٌتمتع كان إذا حكومٌة صفة ذات دولٌة لمنظمة آخر ممثل أي أو للدولة رسمً موظف أو

 مسكنه أو الرسمٌة مماره أو شخصه حماٌة وٌجب الدولً للمانون طبما الدولٌة بالحماٌة

 وكذلن كرامته أو حرٌته أو شخصه على اعتداء أي ضد خاصة حماٌة تنمله وسائل أو الخاص

 لمعالبة لوانٌن تصدر ان الدول على االتفالٌة أوجبت ولد. كنفه فً ٌعٌشون الذٌن أسرته أفراد

  اآلتٌة الجرائم

 بالحماٌة المشمول الشخص وحرٌة شخص على آخر اعتداء أي أو االختطاف أو المتل. 1

 .  الدولٌة

 بارتكاب التهدٌد. 3.  النمل وسائل أو السكن محال أو الرسمٌة الممار على العنٌف الهجوم. 2

 . االعتداءات هذه من أي

 المبعوث شخصٌة حرمة ضمان على للدول الداخلٌة التشرٌعات من العدٌد نصت ولد

 . الدبلوماسً

 ضد المرتكبة الجرائم ومعالبة منع اتفالٌة على تصدٌمه إلى فباإلضافة ، العراق فً أما

 العموبات لانون(  227)  المادة أن إال ، 1674 لعام الدولٌة بالحماٌة المشمولٌن األشخاص

 وتتمٌز العامة السلطة على الوالعة الجرائم من الدبلوماسً المبعوث إهانة عدت لد العرالً

 :  ٌأتً بما الشخصٌة الحرمة



 ، الدبلوماسً المبعوث بها ٌتمتع التً الدائمة االمتٌازات من تعد الشخصٌة الحرمة أن - 1

 . الخاص عمله أو الرسمً عمله ممارسة أثناء سواء

 التنازل لدولته لٌس كما.  الشخصٌة الحرمة عن التنازل حك الدبلوماسً للمبعوث لٌس  - 2

 .  الشخصٌة الحرمة عن التنازل ٌتبع ال المضائٌة الحصانة عن التنازل أن إذ.  عنها

 وان به وٌتمتع استثناء علٌها ٌرد ال الدبلوماسً للمبعوث مطلك حك الشخصٌة الحرمة - 3

  .  لدٌها المعتمد الدولة لموانٌن مخالفة بعد ما منه صدر

 ، لدٌها المعتمد الدولة سلطات مواجهة فً الشخصٌة بالحرمة الدبلوماسً المبعوث ٌتمتع - 4

 فً الممٌمٌن مواطنٌه مواجهة فً أٌضا الشخصٌة بالحرمة وٌتمتع.  لمواطنٌها بالنسبة أو

 5.  لدٌها المعتمد الدولة

 الرسمً ومكتبه عائلته وأفراد الدبلوماسً المبعوث شخص الشخصٌة الحرمة تشمل - 5

 .  الخاص وخدمه عائلته أفراد وأموال الخاصة وأمواله

 

 الشخصٌة االمتٌازات

 الدولة مواطنو بها ٌتمتع ال التً الشخصٌة االمتٌازات من بالعدٌد الدبلوماسً المبعوث ٌتمتع

 المبعوث به ٌتمتع ما:  الشخصٌة باالمتٌازات وٌمصد.  فٌها الممٌمٌن األجانب أو لدٌها المعتمد

 هذه ومن ، لدٌها المعتمد الدولة فً لشخصه وتكرٌم وحفاوة تسهٌالت من الدبلوماسً

 : ٌأتً ما االمتٌازات

  لدٌها المعتمد للدولة الدخول حك:  اوال 

 وحماٌة كٌانها على المحافظة اجل من راضٌهاأ ٌدخلون الذٌن األجانب أمر تنظٌم حك للدولة

 ، علٌها خطرا ٌشكل دخولهم كان إذا بعضهم أو األجانب دخول تمنع أن لها وٌحك.  أمنها

 من علٌه االعتراض ٌجوز ال الذي السٌادة أعمال من عمال خروجهم و األجانب دخول وٌعد

 المعتمد الدولة فً هو الدبلوماسً المبعوث عمل أن وبما"  أنفسهم األجانب أو دولة أٌة لبل

 الدولة على فإن ، أخرى دولة بأراضً للمرور ٌضطر لد دولته ٌغادر عندما وانه ، لدٌها

 البعثة بمفاتحة الخارجٌة وزارة تموم حٌث ، أراضٌها إلى بالدخول له تسمح أن لدٌها المعتمد

 بعض وتسمح ، دخول سمة على للحصول الدبلوماسً المبعوث فٌها المعٌن للدولة التابعة



 ، المجاملة سبٌل على دخول سمة بدون أراضٌها إلى بالدخول الدبلوماسً للمبعوث الدول

  وٌوغسالفٌا كالنمسا

  اإللامة حك:  ثانٌا

 من اإللامة على الحصول منه ٌطلب فال لذلن األجانب معاملة الدبلوماسً المبعوث ٌعامل ال

 الدولة فً اإللامة على الحصول شرط من وعائلته ٌعفى الدبلوماسً أن ذلن ، المختصة الجهة

 .  لدٌها المعتمد الدولة فً عمله مدة طٌلة اإللامة للدبلوماسً وٌحك ، لدٌها المعتمد

  والتنمل التجول حك:  ثالثا

 ٌجوز وال ، لدٌها المعتمد الدولة أراضً داخل التنمل أو التجول الدبلوماسً للمبعوث ٌحك

 أٌة فً والتنمل التجول ٌستطٌع حٌث.  مسكنه أو البعثة ممر فً علٌه الجبرٌة اإللامة فرض

 بٌانات بموجب تحدٌدها ٌجري والتً فٌها التجول ٌمنع التً المناطك عدا ، بها ٌرغب منطمة

 أو العسكرٌة المناطك من المناطك هذه تكون ما وغالبا.  األمنٌة ألهمٌتها نظرا رسمٌة

 على حصل إذا إال ، الدبلوماسً المبعوث شخص على فٌها ٌخشى التً الشعبٌة المناطك

 حرٌة امتٌاز وٌموم . سلفا محدد ولت وفً بدخولها له بالسماح الخارجٌة وزارة من تصرٌح

 مهمته أن إذ.  بها المكلف بواجباته المٌام من تمكٌنه أساس على الدبلوماسً للمبعوث التنمل

 والعمرانٌة الصناعٌة النهضة على الواسع االطالع تتطلب وإنما التمارٌر جمع فً تنحصر ال

 الدولة 1661 لعام الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة ألزمت ولد.   فٌها ٌعمل التً للدولة

 مع الدبلوماسٌة البعثة أفراد لجمٌع إللٌمها فً والسفر االنتمال حرٌة تكفل أن لدٌها المعتمد

 تتعلك ألسباب دخولها المنظم أو المحظورة بالمناطك المتعلمة وأنظمتها بموانٌنها اإلخالل عدم

 وان.  اإللامة حك الدبلوماسً المبعوث تمنح بان لدٌها المعتمد الدولة وتلتزم الوطنً باألمن

 فً سكن على الحصول من تمكنه عدم حالة فً للسكن دار على الحصول إمكانٌة له توفر

 موظفٌها أحد الخارجٌة وزارة تكلف بأن وذلن.  لدٌها المعتمد الدولة تحددها التً ناطكمال

 أٌة فً السكن حك الدبلوماسً للمبعوث ولٌس.  الدبلوماسً للمبعوث الئمة دار عن بالبحث

 والمضاٌمة االعتداء من علٌه بالمحافظة تتعلك وألسباب أمنٌة ألسباب وذلن ، ٌختارها منطمة

 . 

  لدٌها المعتمد الدولة من الخروج حك:  رابعا

 إشعار بشرط ، ٌشاء ولت أي فً لدٌها المعتمد الدولة مغادرة الدبلوماسً للمبعوث ٌحك

 ٌطلب وال مغادرتهم عند األجانب على المفروضة للمٌود ٌخضع فال ، بذلن الخارجٌة وزارة



 الحال هو كما بها ٌعمل التً الجهة من ذمته براءة تؤٌد مغادرة سمة على الحصول منه

 " ( .  بها ٌعمل التً الدولة ٌغادر عندما لألجنبً بالنسبة

  للتفتٌش خضوعه عدم:  خامسا

 المعتمد الدولة مواطنً على ٌفرض الذي للتفتٌش وأمواله الدبلوماسً المبعوث ٌخضع ال

 الشن حالة فً إال فٌها وإلامته منها وخروجه دخوله أثناء ، فٌها الموجودٌن األجانب أو لدٌها

 تخضع مواد أو تصدٌرها أو استٌرادها أو حملها المانون ٌحظر موادا ٌحمل بأنه المصوى

 بحضور التفتٌش ٌجري الحالة هذه وفً.  لدٌها المعتمد الدولة فً الصحً الحظر ألنظمة

 لٌام من الحاضر الولت فً الدول لتخوف وبالنظر المانونً ممثله أو الدبلوماسً المبعوث

 مرالبة أجهزة وضع إلى لجأت فمد ، ممنوعة ومواد أسلحة بحمل الدبلوماسً المبعوث

 وضع إلى لجأت كما ، فتحها دون والصنادٌك الحمائب داخل الموجودة المواد كشف تستطٌع

 المبعوثٌن حول الشكون من األجهزة هذه لللت ولد ، األشخاص بفحص خاصة أجهزة

 تحتوي بأنها األجهزة هذه كشفت إذا إال الدبلوماسً المبعوث أمتعة تفتح فال.  الدبلوماسٌٌن

 الدول بٌن المشاكل من العدٌد األجهزة هذه ولللت.  ممنوعة مواد على

 

 

  الشخصٌة للتكالٌف خضوعه عدم:  سادسا

 الدولة مواطنو بها ٌكلف التً الشخصٌة والتكالٌف لألعباء الدبلوماسً المبعوث ٌخضع ال

 أو دائمة بصفة العسكرٌة بالخدمة ٌكلف فال.  إللٌمها فً الموجودون واألجانب لدٌها المعتمد

 بالخدمة ٌكلف ال كذلن.  األهلٌة الحرب حالة أو أخرى دولة مع الحرب حالة فً مؤلتة

 المبعوث ٌخضع ال كما ، لدٌها المعتمد الدولة مع عسكري حلف فً دولته كانت وان العسكرٌة

 أو الجنود إلٌواء الحربً للمجهود داره مٌتمد أو سٌارته على االستٌالء لتدابٌر الدبلوماسً

 ٌجوز وال ، المسلحة الموات أفراد من والمرضى الجرحى لمعالجة صحٌة ألغراض استخدامها

 اإلنماذ بعملٌات المٌام أو ، الشعبً الجٌش فً بالتطوع تكلٌفه أو ، التبرعات تمدٌم على إجباره

 فً بالتطوع تكلٌفه ٌجوز وال ،(  طبٌعٌة أو حربٌة لكوارث لدٌها المعتمد الدولة تعرض عند

 تكلٌف عدم فً السبب إن. المجاملة سبٌل على ذلن فً رغب إذا إال الشعبً العمل واجبات

 ومساعدة كمعالجة اإلنسانٌة لجوانبها بالنسبة حتى الحربٌة بالتكالٌف الدبلوماسً المبعوث



 هذه مثل وان ، لدٌها المعتمد الدولة مواطنً من لٌس أنه إلى ٌعود ، والجرحى المرضى

 .  لدٌها المعتمد الدولة جانب إلى منحازة فٌجعلها دولته على تحسب األعمال

  الشخصٌة حموله ممارسة وضمان الراحة توفٌر:  سابعا

 له فإن ، األجنبً بها ٌتمتع التً الحموق بكافة ٌتمتع الدبلوماسً المبعوث أن إلى باإلضافة

 توفٌر لدٌها المعتمد الدولة تتولى حٌث ، األجنبً عن متمٌزا وسٌاسٌا لانونٌا اوضع

 بتذلٌل كذلن وتموم التعمٌدات من خالٌة و مرٌحة إلامته لتجعل له الضرورٌة المستلزمات

  شعائره استعمال حك وتمنحه ، إلامته وتسهل لها ٌتعرض التً الصعوبات

 ،(  الدبلوماسٌة للبعثة رئٌسا كان إذا ومسكنه سٌارته على دولته علم ورفع الخاصة الدٌنٌة

 المواد بتوفٌر لدٌها المعتمد الدولة وتلتزم.  الحكومٌة والجامعات المدارس فً أوالده ولبول

 وتمنحهم ، منها للتبضع خاصة أماكن لهم وتخصص الدبلوماسٌٌن للمبعوثٌن الضرورٌة

 خاصة وسٌارات الخاصة لمساكنهم كأثاث بها ٌرغبون تًال المواد الستٌراد استٌراد إجازات

 والخدمات السلع الدبلوماسٌٌن للمبعوثٌن لدٌها المعتمد الدولة وتوفر الدبلوماسٌة وللبعثة لهم

 االمتٌازات وتموم لدٌها المعتمد الدولة لها تتعرض التً الكوارث أو الحرب فترة أثناء

 :  ٌأتً ما على الشخصٌة

 تسهٌالت من لدٌها المعتمد الدولة لدمته ما أساس على تموم الشخصٌة االمتٌازات إن. - 1

 وتجعل للدولة وتمرٌه ، افضل بصورة مهمته تنفٌذ على تساعده الدبلوماسً للمبعوث معٌنة

 . اسهل معه التفاهم لفة

 المبعوث منح الدولة تستطٌع حٌث ، الدلة وجه على محددة غٌر الشخصٌة االمتٌازات إن - 2

 من حرمانه تستطٌع كما ، المجاملة سبٌل على األخرى االمتٌازات من تشاء ما الدبلوماسً

 منح وٌتولف.  ذلن من دولٌة مسؤولٌة تنشأ أن دون منها ضروري هو بما واالكتفاء بعضها

  الدولتٌن بٌن المائمة السٌاسٌة االعتبارات على الشخصٌة االمتٌازات

 دون بنفسه الشخصٌة االمتٌازات استخدام عن االستغناء الدبلوماسً المبعوث ٌستطٌع - 3

 . حكومته موافمة اخذ

 

 المالٌة االمتٌازات



 على المفروضة المالٌة التكالٌف من الدبلوماسً المبعوث إعفاء:  المالٌة باالمتٌازات ٌمصد

 .  لدٌها المعتمد الدولة فً واألجانب المواطنٌن

 ، المباشرة والضرائب الرسوم كافة من الدبلوماسً المبعوث إعفاء الدولً المانون أوجب فمد

 الشوارع تنظٌف وضرٌبة الجمارن ورسوم األجانب على تفرض التً اإللامة رسوم ومنها

  . الدول بعض فً تفرض التً

 بشرط ، واألجانب المواطنٌن على تفرض التً الدخل ضرٌبة من الدبلوماسً المبعوث وٌعفى

 مواطنٌها من كان فإذا ، لدٌها المعتمد الدولة مواطنً من الدبلوماسً المبعوث ٌكون أال

 الدبلوماسً بها ٌعمل التً الدبلوماسٌة البعثة فرضت وان ، علٌه الضرٌبة هذه فرض فٌجوز

 . فرضها عدم الدولة من وطلبت علٌه الضرٌبة

 الذٌن المواطنٌن على تفرض كانت التً عالمذٌا ضرٌبة من الدبلوماسً المبعوث وٌعفى

 المادمٌن على تفرض كانت التً المطار رسم ضرٌبة من أٌضا وٌعفى ، رادٌو جهاز ٌملكون

 ومن ، المالهً ضرٌبة من واإلعفاء ،(  واألجانب المواطنٌن من الدولة مطار من والمغادرٌن

 الممثلٌات لبل من والمشغولة األجنبٌة الحكومات لبل من المملوكة الدور على العمار ضرٌبة

 على المفروضة الجمركٌة الرسوم ضرٌبة.ومن  سكن وبٌوت كدوائر والمنصلٌة الدبلوماسٌة

 (السٌارات على المفروضة والضرٌبة ، الشخصٌة األمتعة ضرٌبة ومن ،(  المنزلً األثاث

 المواطنٌن على المفروضة الضرائب دفع من باإلعفاء ٌتمتع الدبلوماسً المبعوث كان وإذا 

 :  ومنها.  الدبلوماسً المبعوث منها ٌعفى ال الضرائب بعض فإن ، واألجانب

 المبعوث علٌها ٌحصل خدمات أو عوض لماء تكون التً المباشرة الرسوم أو الضرائب - 1

 إال ، العماري التسجٌل ورسوم(  الطبٌة والمعالجة والكهرباء الماء أجور مثل.  الدبلوماسً

 .  دولته لمصلحة اشتراها لد كان إذا

 السلع على سلفا تفرض التً والرسوم الضرائب وهً ، المباشرة غٌر والرسوم الضرائب - 2

 على تفرض التً كالضرائب بها ٌشعر أن دون للمستهلن موحد بسعر تمدم التً والخدمات

 .  وغٌرها والسكائر السكر

  . لدٌها المعتمد الدولة أراضً فً الموجودة التركات على تفرض التً الضرائب - 3

 داخل الدبلوماسً المبعوث علٌه ٌحصل الذي الخاص الدخل على المفروضة الضرائب - 4

 .  لدٌها المعتمد الدولة
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 الحصانة المضابٌة

 

ٌمصد بالحصانة المضابٌة : اعفاء او استثناء او عدم خضوع المبعوث الدبلوماسً لالختصاص المضابً 

 المحلً للدولة المعتمد لدٌها .

العفاء من المضاء الجنابً ا – 1  

من المضاء المدنً . ففً  وباإلعفاءوتشمل حصانات الدبلوماسٌٌن المضابٌة االعفاء من المضاء الجنابً 

حالة لٌام المبعوث بجرٌمة اعتٌادٌة فً البلد المعتمد لدٌه . ٌمضً العرف الدولً ان تخبر الحكومة 

المحلٌة حكومة المبعوث الستدعابه وفرض العموبة المناسبة علٌه . وٌعنً انه ال ٌجوز للسلطات المحلٌة 

ه جرابم المخالفات والجنح كما ال ٌجوز محاكمته امام الماء المبض على المبعوث الدبلوماسً حٌن ارتكاب

المحاكم المحلٌة . وعدم جواز اصدار المحكمة اي لرار لمحاكمته .  على ان هذا االستثناء ال ٌمكن ان 

ٌفسر تفسٌرا مطلما . ذلن ان عمل المبعوث الدبلوماسً الذي من شؤنه ان ٌعكر صفو أمن الدولة ٌدعو 

االجراءات والتدابٌر الالزمة حتى فً حال فترة استدعاء المبعوث من لبل دولته . الدولة المضٌفة التخاذ  

اما اذا ارتكب المبعوث جرٌمة خطٌرة تهدد امن وسالمة الدولة فٌحك للدولة المضٌفة فً مثل هذه الحالة 

 استخدام كل الطرق بما فً ذلن الحجز والطرد االنً وحتى الموة .

نٌةالحصانة المضابٌة المد – 2  

تعنً الحصانة من المضاء المدنً اعفاء المبعوث الدبلوماسً من جمٌع الدعاوى المدنٌة التً تمام ضده . 

فال ٌجوز لمحاكم الدولة المعتمد لدٌها محاكمته عن كل دٌن او منعه من مغادرة بالدها بسبب عدم تسدٌده 

لوماسً من المثول امام المحاكم ٌموم لدٌونه . ومصادرة امتعته وما ٌملكه . ذلن ان اعفاء المبعوث الدب

ٌمنعه من المٌام بواجباته . فضال عن احتمال على المبدأ الذي ٌمول ان تمٌٌد حرٌة المبعوث الدبلوماسً 

 حدوث مشاكل اثناء حضوره . االمر الذي لد ٌسبب انتهاكا لكرامته .

لمبعوث الرسمً وبٌن عمله ٌرى بعض الفمهاء فً مجال المانون الدولً بضرورة التمٌٌز بٌن عمل ا

 الخاص . والغاٌة من هذا التمٌٌز هو حصر امتٌازات المبعوث الدبلوماسً فً حمل اعماله الرسمٌة فمط .



ان مبدأ االعفاء من المضاء المدنً . شؤنه شؤن المبادئ والمواعد االخرى . له بعض الحاالت االستثنابٌة 

حٌن ٌمبل الحضور امام  لوماسً ٌفمد امتٌازاته وحصاناته, فمد جرى العرف بٌن الدول ان المبعوث الدب

المحكمة باختٌاره فً لضٌة من المضاٌا المدنٌة التً ٌكون طرفا فٌها . بعبارة اخرى فانه ال ٌجوز ان 

 ٌطالب بامتٌازاته كدبلوماسً منذ ان ٌسمح للمحكمة السٌر فً الدعوى .

الدبلوماسً حصاناته فهو حٌن ٌكون هو المدعً فً لضٌة اما االستثناء الثانً : الذي ٌفمد فٌه المبعوث 

لبول المبعوث ضمنا الخضوع للمحاكم المحلٌة  ىمن المضاٌا المدنٌة . بمعن  

االعفاء من االدالء بالشهادة امام المحاكم  – 3  

كومته ٌعتبر اعفاء المبعوثٌن الدبلوماسٌٌن من االدالء بالشهادة امام المحاكم بدون اختٌاره او موافمة ح

 جزءا متمما لحرٌته واستمالله فً عمله .

-:الحصانات واالمتٌازات بالنسبة لألشخاص  

على شخص ربٌس البعثة الدبلوماسٌة او الممثل  ادةال تمتصر االمتٌازات والحصانات الدبلوماسٌة ع

. الدبلوماسً فمط . وانما تشمل اٌضا عابلته ومجموعة الموظفٌن الذٌن ٌطلك علٌه اسم الحاشٌة  

الرسمٌة. وهذه الحاشٌة تمسم الى الحاشٌة الرسمٌة والحاشٌة غٌر  

وتضم الحاشٌة الرسمٌة اعضاء البعثة الذٌن ٌعملون فً دار البعثة الدبلوماسٌة وٌترأسهم ربٌس البعثة 

. والذٌن ٌضمون اعضاء الهٌبة الدبلوماسٌة واعضاء الهٌبة االدارٌة واعضاء  هٌبة البعثة واعضاء

عبارة اوضح فؤن الحاشٌة الرسمٌة هً مجموعة الموظفٌن من دبلوماسٌٌن وادارٌٌن وفنٌٌن الخدمة . وب

وخدمٌٌن الذٌن ٌعملون من اجل حماٌة مصالح الدولة المرسلة ورعاٌاها . والامة عاللات سٌاسٌة 

 والتصادٌة وثمافٌة وعلمٌة بٌن الدولتٌن .

اعضاء الهٌبة الدبلوماسٌة  – 1  

الدبلوماسٌة . وهم كل من السفراء والوزراء المفوضون والمستشارون هم من ٌمتلكون الصفة 

 والسكرتٌرون والملحمون . 



الدبلوماسٌة لهم كافة االمتٌازات والحصانات  –الهٌبة  –ان ما ٌجب التؤكٌد علٌه هو ان اعضاء البعثة 

انظمة البولٌس ومن  التً ٌتمتع بها الممثل الدبلوماسً. فهم معفوون من االختصاص الجنابً والمدنً .

وواجب الشهادة واٌضا معفوون من دفع الضرابب العامة بنفس الحالة التً ٌعفى فٌها ربٌس البعثة او 

 الممثل الدبلوماسً.

ان ما ٌجب معرفته هو ان الموظفٌن الدبلوماسٌٌن مشمولٌن بحصانة السكن والتنمل داخل المطر االجنبً 

ا ان اوالد هإالء الموظفٌن مشمولٌن باالمتٌازات والحصانات كونهم بما فٌها الحصانات واالمتٌازات . كم

وانهم ٌعتبرون متجنسٌن بجنسٌة لطرهم حتى وان ولدوا فً لطر ابناء اعضاء فً السلن الدبلوماسً . 

 اجنبً.

اعفاء الهٌبة االدارٌة والفنٌة – 2  

وحصانات لٌست شاملة وكاملة هم الموظفون االدارٌون والفنٌون والذٌن ٌتمتعون واسرهم بامتٌازات 

كالتً ٌتمتع بها الدبلوماسٌون وانما ٌمكن وصفها بانها امتٌازات وحصانات محدودة . وتظهر هذه 

المحدودٌة من حٌث انها ال تمتد سٌما الحصانات ذات الطابع المدنً واالداري خارج نطاق العمل الرسمً 

ثات الدبلوماسٌة ٌخضعون لمماضاة المحاكم المدنٌة . بمعنى ان اعضاء الهٌبة االدارٌة والفنٌة فً البع

عفوون فمط من حاجات االثاث من الرسوم الكمركٌة . ذلن انهم ٌ واالدارٌة . وكذلن الشؤن مع االعفاء

معهم عند وصولهم الستالم اعمالهم لمرة واحدة . فاذا ما تطلب االمر استٌراد  المنزلً التً ٌصطحبونها 

م ٌدفعون رسوم كمركٌة عنها . اضف الى ذلن ان االدارٌٌن والفنٌٌن ال ٌتمتعون حاجة اخرى بعدها . فانه

بلوماسٌون باالمتٌازات والحصانات فً الدولة التً ٌمرون بها فً طرٌمهم الى ممر عملهم .كما ٌتمتع الد  

اعفاء هٌبة الخدمة  – 3  

االخرٌن الذٌن ٌمومون بمهمات وتضم هٌبة اعضاء الخدمة الخدم والطباخٌن والسابمٌن الى جانب كل 

 الخدمة .

انهم مشمولٌن ببعض االمتٌازات والحصانات بنسبة محدودة ومشروطة . فهم ٌتمتعون بالحصانة اذا لم 

 ٌكونوا من مواطنً الدولة المستمبلة او لم ٌكونوا ممن لهم الامة دابمة . 



و مطلوب من واجبات واعمال . والى ولكن هذه الحصانة تمتصر على فترة العمل التً ٌإدون فٌها بما ه

 جانب ذلن . فانهم معفوون من الضرابب المترتبة على رواتبهم . 

ٌعفى الخدم الخصوصٌون الذٌن ٌمومون بؤعمال خدمة اعضاء البعثة . الذٌن لٌسوا من مواطنً الدولة 

على الرواتب والمكافآت . وتنتهً  المضٌفة ام ممٌمٌن الامة دابمة فٌها . من الضرابب والرسوم

 اعفاءاتهم الى هذا الحد . 

هذا وان اعضاء هٌبة الخدم والخدم الخصوصٌون ٌشكلون بمجموعهم الحاشٌة غٌر الرسمٌة فً الهٌبة 

 الدبلوماسٌة .

, اشارت الى االتً :1691من اتفالٌة فٌٌنا للعاللات الدبلوماسٌة لعام  22المادة   

حرمة ممر البعثة مصونة وال ٌسمح لموظفً الدولة المستضٌفة بالدخول الٌها اال بعد موافمة ربٌس  – 1

 البعثة .

على الدولة المستضٌفة واجب خاص باتخاذ جمٌع التدابٌر المناسبة لمنع اجتٌاح ممر البعثة او  – 2

 اصابتها بؤضرار . ومنع االخالل بؤمن البعثة او النٌل من كرامتها .

ال ٌجوز تفتٌش ممر البعثة وأثاثها وموجوداتها . ووسابل نملها او مصادرتها او حجزها او اتخاذ اي  – 3

اجراء بشؤنها جمٌعا . اال ان هذا الحظر له بعض االستثناءات . ومن هذه االستثناءات حالة نشوب الحرٌك 

المعنٌة  سلطاتلذه الحالة ٌجوز لفً دار البعثة الدبلوماسٌة فً ولت ٌكون فٌه ربٌس البعثة غاببا . ففً ه

اتخاذ كافة التدابٌر الولابٌة للحفاظ على سالمة دار السفارة وسجالتها ووثابمها . وفً الحالة االستثنابٌة 

االخرى التً ٌجوز للسلطات دخول دار السفارة حالة تعرض المبعوث الدبلوماسً لخطر. كؤن تحدث فً 

عدة هذه السلطات . الدار جرٌمة وعندها ٌطلب المبعوث مسا  

والسإال الممكن اثارته هنا هو هل ان مبدأ االمتٌازات والحصانات  ٌختلف فً حالة التطبٌك بالنسبة 

 للدول والظروف المختلفة ؟

والجواب على ذلن . نعم . فالمبدأ الذي ٌحكم فً منح االمتٌازات والحصانات للدبلوماسً فً دولة ثالثة  

حة للدبلوماسٌٌن فً البلد الذي ٌعملون فٌه . ولكن ما ٌجب هو ان الدول كافة تمر اغلب االمتٌازات الممنو

معرفته هو اختالف الدول الناشا من خالل التطبٌك والمتسبب من احوال مختلفة ال تنطبك على المبدأ 



العام . فمد تكون هذه االحوال ناشبة من مهمة المبعوث نفسه او من مولف الدول المعنٌة تجاه الدول 

المبعوث الدبلوماسً فً طرٌك عبر اراضً دولة ثالثة ٌستوحً المٌام بعمل رسمً .  االخرى . فاذا كان 

فعند ذان ٌمنح هذه االمتٌازات . اما اذا كان مارا بصفته الشخصٌة . فهذا ٌتولف على رغبة الدول بتطبٌك 

الشخصٌة . العام او عدمه . فمسم من الدول تمنح االمتٌازات حتى اذا كان المبعوث مارا بصفته  أالمبد

ات للمبعوثٌن تٌازات  والحصانمنح االمتن الدول بٌنما المسم االخر ال ٌمنح ذلن . وهنان لسم م

الدبلوماسٌٌن على اساس المجاملة وذلن اثناء تولفهم بصورة مإلته بغٌة االستراحة وحتى السٌر فً 

 المهمة الرسمٌة . وفٌما عدا ذلن ٌعامل معاملة شخصٌة .

ومن اشد االحوال غٌر االعتٌادٌة فً حالة الحرب . وفٌما ٌتعلك بمبعوثً دولتٌن اعلنت الحرب بٌنهما . 

فؤن المانون الدولً ٌلزمهما باستمرار منح الحصانات واالمتٌازات الدبلوماسٌة بالتمابل حتى بعد اعالن 

المبعوث  ٌاةبل ٌجب على الدولة المضٌفة المحافظة على حرة البلد . الحرب والى ان ٌستطٌع الممثل مغاد

وبذل المساعدة له بالتعاون بتهٌبة كافة التسهٌالت الالزمة لسفره بصورة تلٌك بكرامته . هذا من جانب 

المبض على المبعوثٌن لدولة  الماء بإمكانهاأما من الجانب االخر . فؤن الدولة التً هً فً حالة الحرب 

ة اٌنما وجدتهم خارج اللٌمها . وٌستثنى من ذلن حالة وجود مبعوثً االعداء على ظهر سفٌنة عدو

 محاٌدة . اذ ان لوانٌن البحرٌة ال تجوز اعتمال او الماء المبض على المبعوثٌن لدولة عدوة .

شن فٌه ان تلن الدولة اما فٌما ٌتعلك بالمبعوث الدبلوماسً الذي ٌمر فً دولة هً فً حالة حرب . فمما ال

ملزمة بحسب لواعد المانون الدولً بمنحه الحصانات الالزمة بمدر استطاعتها . بحٌث تإمن على مروره 

  بطرٌمة سلمٌة . هذا بشرط ان ٌحصل المبعوث على موافمتها .

 



 المراسالت الدبلوماسية

 اللغة الدبلوماسية

 

 

هي اللغة التي يستخدمها الدبلوماسيون سواء كان ذلك في حديثهم أو في  -

 مراسالتهم الدبلوماسية .

 وتوصف : - -

 أنها لغة مؤدبة  – 1 -

 مليئة بالعبارات المنمقة والمتزنة  – 2 -

 إنها متزنة ومدروسة  – 3 -

 تكون لغة حذرة يقظة ال تثير اآلخرين  – 4  -

 األمثلة : -

 أن حكومتي ال تستطيع أن تقف مكتوفة اليدين تجاه .... – 1 -

 ق شديد ...لأن حكومتي تنظر الى األمر بق – 2 -

إذا تجاهلت الدولة المقابلة ذلك ... فأن الدبلوماسي يصرح )) إنه إذا  – 3 -

 رير ود(    أ( بمعنى أنه حدث كذا , فتعتبره الحكومة التي يمثلها عمالا 

 يهدد الدولة بالحرب .

أ( خطأ في استخدام التعابير .. يقود الى تدهور العالقات , بمعنى فشل  – 4 -

 عمل الدبلوماسي .

 

 

 

 

 

 

 اللغات الدبلوماسية السائدة عالميا   



تينية , هي اللغة الدبلوماسية العامة السائدة حتى القرن السابع الظلت اللغة ال – 1

 عشر 

 تينية لال, كتبت باللغة ا 1641معاهدة ويستفاليا لعام  – 2

رن الثامن عشر حلت اللغة الفرنسية محل اللغة الالتينية , قفي بداية ال – 3

فينا عام  وأصبحت اللغة األولى في العالم في القرن التاسع عشر خاصة في مؤتمر

  1156عام  ومؤتمر باريس 1115

, أقترح المتفاوضون في مؤتمر باريس اعتبار اللغة االنكليزية  1111في سنة  – 4

 على قدم المساواة مع اللغة الفرنسية 

, أقرت هيئة األمم المتحدة خمس لغات رسمية عالمية هي  1145بعد عام  – 5

 الصينية  –نية االسبا –الروسية  –الفرنسية  –االنكليزية 

ا  – 6  في السنوات األخيرة أخذت اللغة العربية تأخذ مكانها كلغة سادسة عالميا

 

 

 اللغات الدبلوماسية العالمية واللغات الوطنية

بعد الحرب العالمية الثانية , استقلت العديد من دول العالم فبدالا من استخدام لغة 

المستعمر , فأنها بدأت باستخدام لغتها القومية أو الوطنية في معاهداتها ومؤتمراتها 

 واجتماعاتها الدولية . اضافة الى احدى اللغات الرسمية الخمس لهيئة األمم المتحدة 

ة خاصة بها , والمثال على ذلك الكتلة العربية وتستخدم نشأت كتل تستخدم لغ -

اللغة العربية , والكتلة األمريكية وتستخدم اللغة االسبانية , والكتلة الشيوعية 

 وتستخدم اللغة الروسية , ورابطة الكومنولث تستخدم اللغة االنكليزية 

ا بمعنى أن الدول في الوقت الحاضر .. تستخدم لغتها الوطنية أو ال  - قومية جنبا

 الى جنب مع اللغات العالمية والتي تتقدمها اللغتين االنكليزية والفرنسية .

 

 

 

 



أصول المراسلة بين وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية 

 المعتمدة لديها 

 

لبعثة الدبلوماسية وزارة ا المجاملة الدبلوماسية بين الدول تقتضي بأن تراعي -

 خارجية الدولة المضيفة اللغة التي تخاطب بها لا

إذا ما خاطبت وزارة الخارجية احدى البعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها  - -

ا وهي االنكليزية والفرنسية .. فأنه  بإحدى اللغتين العالميتين األكثر استخداما

 ها ة بنفس اللغة المخاطبة بمن باب اللياقة أن تخاطب البعثة الدبلوماسي

طة إقليمية ياقة أن الدول التي تنتمي الى رابالمجاملة والل بكما أنه من با  -

كدول الكومنولث أو الدول الناطقة بالفرنسية أن تتخاطب فيما بينها باللغة 

في حال دول الكومنولث , والفرنسية في حال الدول  كاإلنكليزيةالمشتركة 

 الناطقة بالفرنسية ... بدالا من اللغة الوطنية 

أمر آخر تقتضيه طبيعة العالقات الثقافية بين الدول , فإذا كانت دولتان  - -

ثان بنفس اللغة الرسمية فأنه من طبيعة األشياء أن تتخاطبا باللغة تتحد

 الرسمية ذاتها . والمثال على ذلك .. المخاطبة بين الدول العربية 

ة الرسمية مع تها الوطنيغإذا استخدمت وزارة الخارجية الدولة المضيفة ل - -

لبروتوكول  ا احدى اللغات للبعثات الدبلوماسية المعتمدة لديها .. فأنه من باب

 أن ترفقها بصورة مترجمة الى إحدى اللغات الدبلوماسية الدولية 

وأن تكون إجابة البعثة الدبلوماسية أما بلغتها الوطنية مع صورة مترجمة  - -

اللغات الدبلوماسية الدولية  بإحدى حدى اللغات الدبلوماسية العالمية أوإالى 

 والفرنسية  كاإلنكليزيةالشائعة االستعمال 

 

 

 الرسائل المتبادلة بين رؤساء الدول 

 

 رئيس الدولة أعلى شخصية سياسية  -

 رئيس الدولة له صفة تمثيلية لدولته لدى الدول األخرى  - -

 ترام المتبادل ة بين الرؤساء تقوم على أساس االحالعالق - -

 ومبدأ االحترام المتبادل يقوم على أساس مبدأ المساواة بين الدول  -  -

 بحيث يكون لكل دولة صوت واحد  - -

 ترتيب الدول في سجالت األمم المتحدة يقوم على أساس النظام األبجد(  - -

 أن رئيس الدولة أعلى شخصية  - -



 دولته في الخارج بأسمالمتحدث األول  - -

 لة بين الرؤساء لها طابع رسمي مميز لذلك فأن الرسائل المتباد - -

 تكون لها مقدمات وعبارات وختام  - -

تختلف الرسائل حسب المناسبة , فأن رسائل االستقبال تختلف عن رسائل  - -

 االستدعاء والتعزية تختلف عن التهنئة 

 تتضمن العبارات الالئقة وأسمى درجات التقدير واالحترام المتبادل  - -

 كل ذلك يصب في ادامة وتطوير العالقات الدولية  - -

 

 

 الخطابات التي يتبادلها المبعوثون الدبلوماسيون 

 

أن المراسالت الدبلوماسية التي يتبادلها الممثلون الدبلوماسيون عادة تأخذ أحد 

 األشكال التالية 

 

 

 الرسالة الرسمية

 

 ة المضيفة ليتبادلها السفير المعتمد ووزير خارجية الدو - -

 أو يتبادلها السفراء فيما بينهم  - -

 تتضمن قضايا ذات أهمية خاصة تستدعي الكتمان  -

 سيادة أو معالي الوزير ... أو سيادة أو سعادة السفير  –تبدأ عادة بعبارة  - -

 تنهي بعبارة .. تفضلوا بقبول فائق التقدير  -

 يوقع عليها المرسل توقيعه واسمه الكامل - -

         هفان االجابة تتطلب السرع انظراا ألهميته -

 

 

 

 



  المذكرة الرسمية                   

 

 

بأعالمها ة عبارة )) تهد( سفارة ... أطيب تحياتها ... وتتشرف تبدأ بكتاب - -

 ... 

عن فائق تقديرها  لألعرابتنتهي بعبارة )) تنتهز سفارة ... هذه المناسبة  - -

   

 تختم في نهايتها بختم السفارة وتوقيع المرسل  - -

 تكتب على ورقة رسمية بها شعار دولة البعثة الدبلوماسية وعنوانها  - -

 هي األكثر تداوالا بين البعثات الدبلوماسية ووزارات الخارجية  - -

 

 

 

 المذكرة الشفهية

 

 

بة تستخدم لتوضيح أو تأكيد بعض النقاط التي جرى الحديث عنها في مناس -

 حديث شخص آخر 

 توقع باألحرف األولى  - -

 تختم بختم البعثة الدبلوماسية  - -

 يةمتبدأ وتنتهي بعبارات المجاملة الدبلوماسية التي تشبه المذكرات الرس - -

 

 المفكرة

 تستخدم لطرح وجهة نظر حكومة الممثل الدبلوماسي أزاء موضوع معين  -

 يكون عرضها لألفكار قائم على وقائع وحجج قانونية وفق تسلسل منسق  - -

 ال تتضمن في العادة عبارات المجاملة الدبلوماسية المألوفة  -  -

 ال تحمل توقيع المرسل أو ختم البعثة الدبلوماسية  - -

 بل أنها تتضمن تأريخ اإلرسال فقط - -

 

 



 الدبلوماسً المبعوث مساءلة فً الدبلوماسٌة الطرق

 

 اجل من لدٌها المعتمد الدولة فً المضائٌة بالحصانة ٌتمتع الدبلوماسً المبعوث كان إذا

 وعدم ضده الباطلة التهم تلفٌك احتمال وإبعاد ، صحٌحة بصورة بأعماله ٌموم ان

 اال ٌجب التبرٌر هذا فإن شخصه تمس التً والمضائٌة التحمٌمٌة لإلجراءات خضوعه

 كثٌرا دولته محاكم إلى إحالته أن كما ، المانونٌة المسؤولٌة من بها ٌتهرب وسٌلة ٌكون

 ضرورة بٌن موازنة هنان تكون أن ٌجب السبب ولهذا العاللة لذوي المتاعب ٌثٌر ما

 إلى وٌسًء كرامته ٌمس إجراء ألي تعرضه وعدم الدبلوماسً المبعوث شخص حماٌة

 ال الموازنة وهذه.  منه حمولهم على العاللة ذوي حصول وبٌن دولته وسمعة سمعته

 بواسطتها ٌمكن التً الدبلوماسٌة الوسائل إلى اللجوء طرٌك عن اال تحمٌمها ٌمكن

 الطرق اسهل ولعل أهله إلى الحك وإٌصال الدبلوماسً المبعوث شخصٌة احترام

.  وفعالٌة شٌوعا األكثر الطرٌمة وهً ، الخارجٌة وزارة مراجعة هً الدبلوماسٌة

 الطلبات هذه لمثل الدبلوماسٌة البعثة رئٌس ٌستجٌب ما وغالبا

 الدولة مع الودٌة العاللات على الحفاظ أجل من التزاماتهم بتنفٌذ موظفٌه إلى وٌوعز

 ( .  لدٌها المعتمد الدولة مواطنً تجاه دولتهم سمعة على والحفاظ لدٌها المعتمد

 عن ناتجة الغٌر أصابت التً األضرار كانت إذا ما حالة:  حالتٌن بٌن التمٌٌز وٌجب

 الدبلوماسً المبعوث ٌحاسب ال الحالة هذه ففً.  الدبلوماسً للمبعوث الرسمً العمل

 أو بتوجٌه العمل هذا كان طالما الدبلوماسٌة بعثته لبل من أو دولته لبل من عمله عن

 المتضرر الطرف تعوٌض تتحمل التً هً الحالة هذه فً الدولة وان.  الدولة موافمة

  حموله إلٌه وترد

 اإلجراءات اتخاذ منها طالبا دولته خارجٌة وزارة إلى الحالة هذه فً المتضرر ٌلجأ ولد

 الذي الضرر كان إذا األخرى والحالة( .  الدبلوماسً المبعوث لبل من حموله لحماٌة

 فإن الخاص بعمله وإنما ، الرسمً الدبلوماسً المبعوث بعمل ٌتعلك ال الغٌر أصاب

 . ودٌا المسألة تسوٌة منه تطلب ما غالبا بعثته أو دولته

 العاملة الدبلوماسٌة البعثة من وٌطلب لدٌها المعتمد الدولة خارجٌة وزٌر ٌتدخل ولد

 البعثة فتستطٌع إلزامٌة صفة له لٌست الطلب هذا أن غٌر.  ودٌا الموضوع تسوٌة لدٌها

 * ودٌا النزاع تسوٌة إلى تلجأ ما غالبا البعثة فإن العملً التطبٌك وفً ، ذلن رفض

 وزارة تمرر ولد.  الدولتٌن بٌن الدبلوماسٌة العاللات سٌر حسن على المحافظة أجل من

 العاللات على المحافظة اجل من غلمه أو الموضوع تسوٌة لدٌها المعتمد الدولة خارجٌة



 ٌنص لم لدٌها المعتمد أو المعتمدة الدولة خارجٌة وزارة وتدخل الدولتٌن بٌن الودٌة

 الخاصة البعثات اتفالٌة فً وال 1691 لعام الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة فً ال علٌه

 على العاللة أصحاب لحصول العملٌة الضرورات تمتضٌه مما انه غٌر 1696 لعام

 . الدبلوماسً المبعوث بها ٌتمتع التً المضائٌة بالحصانة المساس دون حمولهم

 الدبلوماسية والحصانات االمتيازات نطاق

 لها لٌست الدبلوماسً المبعوث بها ٌتمتع التً الدبلوماسٌة والحصانات االمتٌازات ان

 ، الدبلوماسٌة الخدمة فً وجوده فترة آخر إلى وال حٌاته طٌلة بها ٌتمتع فال الدوام صفة

 ازاتٌامت تنتهً الفترة تلن انتهاء وبعد.  معٌن ولت فً وتنتهً تبدأ بفترة مؤلتة هً بل

 االمتٌازات بهذه ٌتمتع ال الدبلوماسً المبعوث أن كما.  الدبلوماسً المبعوث وحصانات

 المنطمة حدود ٌتجاوز ال.  محددا مكانا لها أن بل فٌه ٌوجد مكان أي فً والحصانات

 لالمتٌازات فإن ولهذا.  الدبلوماسٌة بالصفة متمتعا ٌزال ال كان وان له المحددة

 الزمان حٌث من نطالا الدبلوماسً المبعوث بها ٌتمتع التً الدبلوماسٌة والحصانات

  اآلتٌتان النمطتان ستتناوله ما وهو.  والمكان

  ؤهاوانتها والحصانات االمتيازات بداية:  اوال

 تعٌٌن الدولة تمرر عندما الدبلوماسٌة والحصانات االمتٌازات به تبدا الذي الولت - 1

 عادة الموظف فان الخارج فً الدبلوماسٌة بعثاتها إحدى فً الدبلوماسٌٌن موظفٌها أحد

 إلى اعتماده أوراق وتمدٌم لدٌها المعتمد الدولة إلى والسفر منصبه تسلم إلى وٌبادر ٌتهٌأ

 الموظفٌن من كان إذا تعٌٌنه عن واإلعالن البعثة رئٌس كان إذا خارجٌتها وزٌر

 المبعوث ٌتمتع فهل و البعثة ممر فً الدبلوماسٌة أعماله ٌزاول ثم ومن.  الدبلوماسٌٌن

 البعثة فً تعٌٌنه امر ٌصدر أن منذ الدبلوماسٌة والحصانات باالمتٌازات الدبلوماسً

 مزاولته منذ أو لدٌها المعتمد الدولة ارض وصوله لحظة منذ أو الخارج فً الدبلوماسٌة

  فٌها عٌن التً البعثة فً الدبلوماسٌة أعماله

 االمتٌازات فٌه تبدأ الذي الولت حول الدول تطبٌمات واختلفت الفمهً الجدل ثار

 الدبلوماسً المبعوث أن إلى ٌذهب الراجح الرأي أن غٌر( .  الدبلوماسٌة الحصانات

. منصبه منصبه لتولً لدٌها المعتمد الدولة إللٌم فٌها ٌصل التً اللحظة منذ بها ٌتمتع

 الصاحب بانه وحددت االتجاه بهذا 1691 لعام الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة وأخذت

 لدٌها المعتمد الدولة إللٌم وصوله منذ بها ٌتمتع أن والحصانات االمتٌازات فً الحك

 باالمتٌازات ٌتمتع الدبلوماسً المبعوث فإن ذلن على وبناء منصبه التولى ٌجوز

 سمة منحه ومنذ ، لدٌها المعتمد الدولة أراضً دخوله منذ الدبلوماسٌة والحصانات



 والرسوم التفتٌش من أمتعته وإعفاء ، الدبلوماسٌة بصفته ٌلٌك بما واستمباله الدخول

  ، وغٌرها الجمركٌة

 الظروف تمتضً ولد.  المضائٌة بالحصانة ٌتمتع فإنه ذلن أثناء مخالفة ارتكب ما وإذا

 ٌتمتع فهل ، الدٌها المعتمد الدولة فً الممٌمٌن من مواطنٌها أحد الدولة تعٌن أن

 مباشرته أو األمر صدور تارٌخ من أو لدٌها المعتمد الدولة فً وجوده منذ باالمتٌازات

 الدولٌة والتطبٌمات اآلراء اختلفت.  5 الدبلوماسٌة البعثة فً الدبلوماسٌة مهامه أعمال

 إشعار منذ والحصانات باالمتٌازات ٌتمتع أنه إلى ٌذهب الراجح الرأي ان غٌر ذلن فً

 على إللٌمها فً موجودا كان ان علٌها ٌتفك لد أخرى وزارة أٌة أو الخارجٌة وزارة

  بالسفارة تعٌٌنه

 ٌتمتع أن وأوجبت االتجاه بهذا 1691 لعام الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة أخذت ولد

 وزارة فً تعٌٌنه إعالن منذ الدبلوماسٌة والحصانات باالمتٌازات الدبلوماسً المبعوث

 هذا انتمد ولد(  إللٌمها فً موجودا كان ان علٌها ٌتفك أخرى وزارة أٌة أو الخارجٌة

 الخارج فً مواطنٌها أحد حماٌة أجل من استعماله تسًء لد المعتمدة الدولة الن االتجاه

 فً الدبلوماسٌة بعثتها فً تعٌٌنه طرٌك عن ، أمره اكتشاف عند المضاء لبضة من

  الدبلوماسٌة بالحصانة ٌتمتع ان اجل من الشخص هذا فٌها ٌمٌم التً الدولة

 دبلوماسٌة بعثة فً تعٌٌنه أمر دولته من وصدر دولة فً ممٌما الشخص هذا كان إذا أما

.  بتعٌنه التبلٌغ منذ الدبلوماسٌة والحصانات باالمتٌازات ٌتمتع فإنه ، أخرى دولة فً

 تلن فً الدبلوماسٌة والحصانات باالمتٌازات الدبلوماسً المبعوث ٌتمتع الحالة هذه وفً

 .  فٌها تعٌٌنه تم التً الدولة إلى منها خروجه لحٌن الدولة

 بالتمتع ٌستمر فانه لدٌها المعتمد الدولة إلى عاد ثم كان سبب ألي دولته إلى رجع وإذا

 البعثة أعضاء جمٌع الحكم هذا وٌشمل.  فٌها الدبلوماسٌة والحصانات باالمتٌازات

 من اال الدبلوماسٌة الصفة ٌكتسب ال البعثة رئٌس ألن ، البعثة رئٌس عدا الدبلوماسٌة

 البعثة أعضاء ٌكتسب بٌنما ، لدٌها اعتماده على لدٌها المعتمد الدولة موافمة تارٌخ

 ۔ لدٌها المعتمد الدولة أراضً دخولهم تارٌخ من الدبلوماسٌة صفتهم اآلخرٌن

  الدبلوماسية والحصانات االمتيازات انتهاء -2 

 من اعتماده لبول منذ الدبلوماسٌة والحصانات باالمتٌازات الدبلوماسً المبعوث ٌتمتع

 المعتمد الدولة أراضً وصوله ومنذ ، البعثة رئٌس كان إذا لدٌها المعتمد الدولة لبل

 باالمتٌازات التمتع وٌستمر.  اآلخرٌن الدبلوماسٌة البعثة ألعضاء بالنسبة لدٌها

 . لدٌها المعتمد الدولة فً عمله مهام انتهاء حٌن إلى والحصانات



 الدبلوماسً المبعوث عمل مدة 1691 لعام الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة تحدد ولم

 ان غٌر للدول الداخلٌة التشرٌعات إلى ذلن تحدٌد وتركت لدٌها المعتمد الدولة فً

 ذهب ولد سنوات بثالث الدولة فً الدبلوماسً عمل مدة تحدٌد إلى ٌذهب الغالب االتجاه

 تنتهً ال الدبلوماسٌة والحصانات االمتٌازات أن إلى الدول وتطبٌمات الفمه غالبٌة

 المعتمد الدولة خارجٌة وزٌر إلى استدعائه أوراق تبلٌغه أو الدبلوماسً أعمال بانتهاء

 والخاصة الرسمٌة أعماله إنجاز بموجبها ٌستطٌع معمولة فترة إلى تستمر بل ، لدٌها

  لدٌها المعتمد الدولة مغادرته لبل

 انتهاء على ونصت االتجاه هذا 1691 لعام الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة تبنت ولد

 فترة انمضاء بعد أو البالد بمغادرته مهمته انتهت شخص كل وحصانات ازاتٌامت

 حالة فً حتى الولت ذلن إلى لائمة تظل ولكنها الغرض لهذا له تمنح الزمن من معمولة

 االمتٌازات تنتهً الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا التفالٌة وطبما( .  مسلح نزاع وجود

 :  اآلتٌة الحاالت فً الدبلوماسٌة والحصانات

 استدعائه أوراق تبلٌغ بعد لدٌها المعتمد الدولة أراضً الدبلوماسً المبعوث مغادرة. 1

 بلغت إذا لدٌها المعتمد الدولة أراضً مغادرة حكم فً وتعد.  خارجٌتها وزارة إلى

 لدٌها المعتمد الدولة إللٌم خارج موجود وهو الخارجٌة وزارة إلى استدعائه أوراق

 .  أخرى دولة فً أم دولته فً أكان سواء

 الدولة خارجٌة وزارة إلى استدعائه أوراق تبلٌغ بعد الزمن من معمولة فترة انمضاء. 2

 الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة تنص ولم مباشرة أراضٌها ٌغادر لم إذا لدٌها المعتمد

 ففً ، الدول تطبٌمات اختلفت فمد ولهذا.  المعمولة الفترة تحدٌد على 1691 لعام

 بعشرٌن الفرنسٌة المحاكم وحددتها شهرٌن بمدة)  (برٌطانٌا حددتها االعتٌادٌة األحوال

 فان االعتٌادٌة غٌر األحوال فً اما اشهر بخمسة األمرٌكٌة المحاكم وحددتها ،(  ٌوما

 أمهلت حٌن أٌام ثالثة بمدة مثال سوٌسرا حددتها فمد ، أٌضا اختلفت الدول تطبٌمات

 المتحدة العربٌة الجمهورٌة وحددتها عام الدبلوماسٌة العاللات لطع عمب األلمانٌة البعثة

 ممثلً من طلبت حٌث ، وسورٌا مصر بٌن الوحدة أثناء أسابٌع ثمانٌة إلى أربعة بٌن

 فمد العراق فً أما المذكورة الفترة خالل أعمالهم تصفٌة سورٌا فً األجنبٌة البعثات

 الظروف حسب ٌومٌن بمدة أو أسبوع بمدة االعتٌادٌة غٌر األحوال فً المدة هذه حددت

 أخرى إلى حالة ومن أخرى دولة إلى دولة من تختلف المعمولة الفترة تحدٌد أن والوالع

 المبعوث أسرة أفراد وحصانات المتٌازات بالنسبة أما.  واألحوال الظروف حسب

 المعمولة المدة لهم تذكر لم 1691 لعام الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة فان الدبلوماسً

 المعتمد الدولة فً أعمالهم تصفٌة اجل من( .  الدبلوماسٌة المبعوث وفاة حالة فً اال

 . لدٌها



 لدٌها المعتمد الدولة اراضً الدبلوماسً المبعوث ٌغادر ولم المعمولة الفترة انتهت وإذا

 ما علٌه ٌطبك أجنبً كأي الحالة هذه فً وٌصبح الدبلوماسٌة صفته من ٌتجرد فانه ،

 التً الدبلوماسٌة والحصانات االمتٌازات فان األحوال جمٌع وفً األجانب على ٌطبك

 ٌجوز وال سارٌة تبمى الدبلوماسٌة بالصفة تمتعه أثناء الدبلوماسً المبعوث بها تمتع

 ولد( .  الدبلوماسٌة والحصانات باالمتٌازات تمتعه أثناء ولعت أعمال عن محاسبته

 بالنسبة محاسبته ومنعت 1691 لعام الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة ذلن على نصت

  البعثة أفراد أحد بوصفه وظٌفته أداء أثناء بها لام التً األعمال إلى

 .  فيها المكان حيث من الدبلوماسية والحصانات االمتيازات نطاق:  ثانيا

 فً الدبلوماسٌة والحصانات باالمتٌازات ٌتمتع ال الدبلوماسً المبعوث أن الواضح من

 فً سواء ، عمله فٌها ٌزاول التً لدٌها المعتمد الدولة حدود داخل بها ٌتمتع إنما دولته

 الخاص أو الرسمً عمله ٌمارس منطمة أو مدٌنة فً ام العاصمة فً البعثة ممر مكان

 ٌتطلب فمد ، لدٌها المعتمد الدولة فً الدبلوماسً المبعوث تعٌٌن ٌتم وعندما.  فٌها

 الدولة هذه على وٌطلك ، أكثر أو بدولة ٌمر أن عمله انتهاء بعد العودة أو بها التحاله

 أو المدنٌة للمسؤولٌة موجبا عمال الثالثة بالدولة مروره أثناء ٌرتكب ولد.  الثالثة بالدولة

  ؟ الثالثة الدولة لمحاكم ٌخضع فهل الجزائٌة

 باالمتٌازات متمتعة الدبلوماسً المبعوث اعتبار على غالبٌته فً الدولً العرف جرى

 أو عملهممر إلى الذهاب ألجل ثالثة دولة أراضً فً مروره عند جمٌعا والحصانات

 المبعوث سمٌر إعالة عدم فً مشتركة مصلحة للدول أن باعتبار دولته إلى عودته عند

 إمكانها عدم إلى ٌؤدي أراضٌها عبر ، مرور بمنع معٌنة دولة لٌام وان الدبلوماسً

 العام الدبلوماسٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة بذلن أخذت ولد الخارج إلى مبهوٌها ارسال

 الدبلوماسٌة والحصانات باالمتٌازات الدبلوماسً المبعوث تمتع على نصت التً 1691

  ، دولته إلى العودة أو عمله ممر إلى بها ٌمر التً الدولة فً

 ألفراد أو له بالنسبة سواء وظٌفته أعمال ممارسته أثناء فٌها ٌوجد دولة أٌة فً أو

 التً الدولة من سمة سفرهم جوازات تحمل أن على بمفردهم أو بصحبته أكانوا عائلته

 الدولة على فإن متمدمة دبلوماسٌة درجة من الدبلوماسً المبعوث كان وإذا بها ٌمر

 واإلعفاءات التسهٌالت تمدم وان ،(  أراضٌها عبر مروره مستلزمات توفٌر الثالثة

  له الجمركٌة

 ألغراض أو السٌاحة أو الراحة ألغراض الثالثة الدولة أراضً فً مروره كان إذا أما

 ٌتمتع ال انه اال دبلوماسٌة سفر جواز ٌحمل كان وان فهو ، الدبلوماسٌة بمهمته عاللة ال



 دخوله مهمة تسهٌل هو له ٌمدم ما كل وان.  الدبلوماسٌة واإلعفاءات باالمتٌازات

 . المضائٌة بالحصانة ٌتمتع ال فإنه جرٌمة ارتكابه حالة ففً.  وخروجه



 المنصلٌة المهمة

 الدولة ترسلها دائمة بعثة لٌةصفالمن.  الدبلوماسٌة المهمة عن المنصلٌة المهمة تختلؾ

 موظفٌها تعٌن التً الخارجٌة وزارة تتبع كانت وان وهً ، لدٌها المعتمد للدولة المعتمدة

 الصفة مهامها على ٌؽلب وإنما ، دبلوماسٌة مهمة لٌست مهمتها أن إال ، علٌها وتشرؾ

 .  لدٌها المعتمد الدولة مع عاللاتهم ومتابعة المواطنٌن شؤون ورعاٌة واإلدارٌة االلتصادٌة

 بما المنصلٌة المهام 3961 لعام المنصلٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة من الخامسة المادة حددت ولد

 :  ٌأتً

 المعنوٌٌن واألشخاص األفراد ومصالح رعاٌاها ومصالح المعتمدة الدولة مصالح حماٌة. 3

 . لدولتها التابعة والمؤسسات الشركات من

 والدولة المعتمدة الدولة بٌن والعلمٌة والثمافٌة وااللتصادٌة التجارٌة العاللات تنمٌة. 2 

 .  الودٌة العاللات وتمتٌن وتشجٌع ، لدٌها المعتمد

 فً والعلمٌة والثمافٌة وااللتصادٌة التجارٌة األوضاع على المشروعة الطرق بكل االطالع. 3

 حكومتها إلى ذلن عن تمارٌر وتمدٌم ، فٌها تحصل التً والتطورات لدٌها المعتمد الدولة

  المعنٌٌن األشخاص إلى المعلومات وإعطاء

 فمد لمن عودة وثائك ومنح ، لها التابعة الدولة لرعاٌا السفر ووثائك سفر جوازات إصدار. 4

 .  لدٌها المعتمد الدولة فً سفره جواز

 المعتمدة الدولة إلى بالسفر ٌرؼبون الذٌن لألشخاص الالزمة والوثائك الدخول أذون منح.   5

 .  فٌها الممٌمٌن األجانب من او لدٌها المعتمد الدولة مواطنً من

 ذلن ومن.  معنوٌٌن أشخاصا أم أفرادا أكانوا سواء الدولة لرعاٌا والمساعدة العون تمدٌم. 6

 .  مشاكلهم حل او المالٌة المساعدات

 المدنٌة األحوال بمهام والمٌام ، وتصدٌمها الوثائك لتوثٌك العدل كاتب بمهام المٌام. 7

 . لدٌها المعتمد الدولة فً الممٌمٌن دولتها المواطنً والوفٌات الوالدات بخصوص

 األفراد من أكانوا سواء لدٌها المعتمد فً الممٌمٌن المعتمدة الدولة رعاٌا مصالح رعاٌة ، 8

  األرٹ بشؤون ٌتعلك فٌما المعنوٌٌن األشخاص أو

 حالة وفً والسٌما المعتمدة الدولة رعاٌا من األهلٌة ونالصً الماصرٌن مصالح رعاٌة,  9

 .  اإللامة دولة وأنظمة لوانٌن حدود فً علٌهم الموامة أو الوصٌة وجوب

 أو المحاكم أمام المالئم تمثٌلهم لتأمٌن التدابٌر اتخاذ أو المعتمدة دولةال رعاٌا تمثٌل. 31

 الرعاٌا هؤالء حموق الصٌانة مؤلتة إجراءات اتخاذ اجل من لدٌها المعتمد الدولة سلطات

 ألي أو ؼٌابهم بسبب المناسب الولت فً ومصالحهم حمولهم عن الدفاع ٌستطٌعون ال عندما

 . لدٌها المعتمد الدولة وأنظمة لوانٌن وفك وذلن آخر

 فً أو ، بة الدولٌة االتفالٌات وفك المضائٌة اإلنابات تنفٌذ أو المضائٌة األحكام تحوٌل ، 33

 ..  اإللامة دولة وأنظمة لوانٌن مع تتالءم طرٌمة بأٌة االتفالات هذه مثل وجود عدم حالة



 الموفدة الدولة وأنظمة لوانٌن فً علٌهما المنصوص والتفتٌش المرالبة حك ممارسة. 32

 وعلى ، المعتمدة الدولة جنسٌة تحمل التً النهرٌة والسفن البحار عرض فً السفن على

 . مالحٌها طالم وعلى الدولة هذه فً المسجلة الطائرات

 البواخر تلن سفر تصارٌح وتلمً ومالحٌها والطائرات والبواخر للسفن المساعدة تمدٌم ، 31 

 وإجراء اإللامة دولة سلطات صالحٌات من النٌل دون وتأشٌراتها أورالها وفحص والسفن

 والضباط المبطان بٌن الناشئة الخالفات وتسوٌة الرحلة خالل الطارئة الحوادث فً التحمٌك

 .  لدٌها المعتمد الدولة وأنظمة لوانٌن به تسمح ما بمدر وذلن كانت نوع أي من والبحارة

 المعتمدة الدولة لبل من المنصلٌة البعثة بها تكلؾ التً األخرى الوظائؾ كل ممارسة. 34

 .اإللامة دولة علٌها تعترض ال التً أو اإللامة دولة وأنظمة لوانٌن تخالؾ ال والتً

 المناصل

  المناصل درجات:  اوال

 وٌتم بالمناصل توفرها المطلوب الشروط تحدٌد فً الدولة حرٌة تحدد دولٌة لاعدة توجد ال

 3961 لعام المنصلٌة للعاللات فٌٌنا اتفالٌة حددت ولد ، الداخلٌة للموانٌن طبما المناصل اختٌار

 :  ٌأتً بما(  المناصل درجات

 وٌعٌن الدٌها المعتمد الدولة فً المنصلٌة رئاسة ٌتولى الذي الشخص وهو:  العام المنصل - 3

 نواب عمله فً وٌعاونه لدولته التابعة المنصلٌة الهٌئة أفراد بمٌة الشرافه وٌخضع معٌنة لمدة

 فإن لدٌها المعتمد الدولة فً المنصلٌات من العدٌد هنان كانت وإذا.  متخصصون لناصل

 .  جمٌعا علٌها ٌشرؾ العام المنصل

 المدن فً ذلن ٌكون وعادة ، معٌنة فرعٌة لنصلٌة لدائرة رئٌسا وٌعٌن:  المنصل - 2

 .  الدولتٌن بٌن االتفاق بحسب لنصلٌات عدة فتح األمر ٌتطلب عندما والموانئ

 أو العام المنصل وٌساعد ، نسٌبا األهمٌة للٌلة التجارٌة للمراكز وٌرسل:  المنصل نائب. 1

 حال فً المنصلٌة باالختصاصات بالمٌام له تسمح التً المنصلٌة بالصفة ٌتمتع كما.  المنصل

 بشرط نوابهم تعٌٌن حك المناصل الدول بعض فً اخلٌةالد اللوائح وتمنح.  أحدهما ؼٌاب

 .  التعٌٌن لهذا دولهم اعتماد

 بعد المنصل أو العام المنصل ٌعٌنه المنصلٌة الصفة له موظؾ وهو:  المنصلً الوكٌل - 4

 ٌحك وال اختصاصه دائرة فً تدخل مدٌنة فً المنصلٌة المهام جمٌع المباشرة دولته موافمة

 لام الذي المنصل إشراؾ تحت ٌعمل هو إذ دولته بسلطات المباشر االتصال المنص لوكٌل

 . باختٌاره

 

 

  المختارون والمناصل المبعوثون المناصل:  ثانٌا



 الدولة فً المنصلٌة شؤونها لتولً الدولة بهم تبعث الذٌن المناصل هم ؛ المبعوثون المناصل

 حك لهم فلٌس لذا ، رعاٌاها ومن توفدهم التً الدولة موظفً من وهم ، إلٌها بعثوا التً

 .  الموظفٌن بالً شأن ذلن فً شأنهم خاص تجاري عمل بأي أو حرة مهنة بأٌة االشتؽال

 أن ترؼب التً الجهة فً الممٌمٌن األشخاص بٌن من الدولة فتعٌنهم المختارون المناصل أما

 ٌكونوا أن وٌجوز ، تختارهم التً الدولة رعاٌا من وٌكونون.  لنصلً تمثٌل فٌها لها ٌكون

 المناصل ٌعد وال.  ثالثة دولة رعاٌا من أو مهمتهم فٌها ٌؤدون التً الدولة رعاٌا من

 تعهد التً الشؤون فً عنها وكالء مجرد هم وإنما ، عٌنتهم التً للدولة ممثلون المختارون

 المبعوثٌن كالمناصل المنصلٌة بالمهام لٌامهم ممابل ثابتة مرتبات ٌتماضون ال وهم.  إلٌهم بها

 ( .  الفخرٌٌن المناصل اسم علٌهم وٌطلك.  الخاصة األعمال ممارسة لهم ٌجوز ولهذا. 

 من ثالثة دولة مواطنً من أو لدٌها المعتمد الدولة مواطنً من الفخرٌون المناصل كان وإذا

 بامتٌازات الفخرٌون المناصل وٌتمتع تعٌٌنهم على الدولة هذه موافمة اخذ فٌجب فٌها الممٌم

 المناصل أسر أفراد ٌتمتع ال عامة وبصورة.  المبعوثون المناصل به ٌتمتع مما الل وحصانات

  المنصلٌة واالمتٌازات بالحصانات الفخرٌٌن

 المحفوظات حرمة وتصان. الضرائب من فخرٌون لناصل ٌدٌرها التً المنصلٌة األماكن وتعفى

 ٌتمتعون وال( .  الجمركٌة الرسوم علٌها تفرض وال. لنصلٌة لبعثة العائدة المنصلٌة والوثائك

 "  المبعوثون المناصل بها ٌتمتع التً المضائٌة بالحصانة

 

  المناصل بتعٌٌن لدٌها المعتمد الدولة إشعار:  ثالثا

 ٌأتً امب المٌام ٌجب لدٌها المعتمد الدولة فً المنصل تعٌٌن عند

 البعثة فً تعٌٌنهم بعد لهمصو و وتارٌخ ، لدٌهامناصل ال بتعٌٌن الخارجٌة وزارة إشعار - 3

 على ٌطرأ هام دٌلبت وكل وظائفهممهام  انتهاء عند النهائٌة مؽادرتهم وتارٌخ المنصلٌة

 . المنصلٌة البعثة فً خدمتهم فترة خالل أوضاعهم

 أحد أسرة من شخص ألي النهائٌة والمؽادرة الوصول بتارٌخ الخارجٌة وزارة اشعار,  2

 المنصل عائلة على تطرأ التً التؽٌٌرات وبكل ، كنفه فً تعٌش التً المنصلٌة البعثة أعضاء

  ذلن ؼٌر أو والدة أو وفاة من

 العمال من بالمنصلٌة الخاصة الخدمات أعضاء وصول بتارٌخ الخارجٌة وزارة إشعار. 1

 بهذه خدمتهم انتهاء تارٌخ األمر التضى وان نهائٌا مؽادرتهم وتارٌخ ، والفنٌٌن والحراس

  الصٌؽة

 ، لدٌها المعتمد الدولة فً ٌمٌمون أشخاص وتسرٌح باستخدام الخارجٌة وزارة إشعار - 4 

 االمتٌازات لهم تحك ممن الخاصة الخدمة فً أعضاء او المنصلٌة البعثة فً كأعضاء

 فٌتحدد ، لها التابعة المنصلٌة فً تعٌنهم أن للدولة ٌحك الذٌن المناصل عدد أما. والحصانات

 للدولة فٌجوز ، االتفاق هذا مثل وجود عدم حالة وفً ، الدولتٌن بٌن المعمود لالتفاق طبما

 السائدة واألحوال الظروؾ مراعاة مع المعمول حدود فً عددهم تحدد أن لدٌها المعتمد

 المنصلٌة البعثة وحاجات



 

 . المناصل عمل انتهاء:  رابعا. 

 التً هً المعتمدة فالدولة ، لدٌها المعتمد الدولة فً المناصل لعمل محددة فترة هنان لٌس

 كان إذا سنوات بثالث المدة هذه تحدد الدول ؼالبٌة أن ؼٌر ، لموانٌنها طبما المدة هذه تحدد

 . مواطنٌها من التنصل

 :  المنصلٌة المهمة انتهاء عند اآلتٌة األحكام وتتبع

 فً العامل المنصل مهام بانتهاء المعتمدة الدولة لبل من لدٌها المعتمد الدولة إبالغ. 3

 .  لنصلٌتها

  ها التابعة المنصلٌة فً ٌعملون ممن ٌعد لم بأنه لدٌها المعتمد الدولة إبالغ. 2

 الدولة على فإن ، الدولتٌن بٌن المنصلٌة العاللات لطع أو مسلح نزاع نشوب حالة فً. 1

 بؽض الضرورٌة والتسهٌالت الولت وأسرهم المنصلٌة الهٌئة ألعضاء تمنح أن لدٌها المعتمد

 انتهاء بعد ممكنة مدة ألل خالل أراضٌها ومؽادرة لرحٌلهم لإلعداد وذلن جنسٌتهم عن النظر

 . وأموالهم لنملهم نمل وسائل الضرورة حالة وفً تضع وان علمهم مهام

 :  ٌأتً لما طبما فٌه مرؼوب ؼٌر شخصا المنصل اعتبار لدٌها المعتمد الدولة تمرر آن - 4

 شخص المناصل أحد أن المعتمدة الدولة إبالغ لحظة كل فً لدٌها المعتمد للدولة ٌحك - أ

 الحالة هذه وفً.  ممبول ؼٌر المنصلٌة الهٌئة أعضاء من أٌا أن أو فٌه مرؼوب ؼٌر

 المنصلٌة فً أعماله تنهً أو فٌه المرؼوب ؼٌر الشخص المعتمدة الدولة.  تستد

 .  األحوال بحسب

 المعتمد للدولة فٌحك مهمته إنهاء أو المنصل سحب المعتمدة الدولة رفضت إذا - - ب

 عضوا اعتباره عن التولؾ أو المعنً الشخص من المنصلٌة اإلجازة تسحب أن لدٌها

  المنصلٌة الهٌئة فً
 إلى وصوله لبل فٌه مرؼوب ؼٌر الشخص تعد أن لدٌها المعتمد للدولة ٌجوز -ج 

 الدولة لررت إذا.  د.  الشخص هذا تسحب أن المعتمدة الدولة وعلى ، أراضٌها

  . ذلن أسباب تبٌن ال أن حمها فمن فٌه مرؼوب ؼٌر شخص بأنه لدٌها المعتمد

 

 المنصلٌة والحصانات االمتٌازات

 والحصانات االمتٌازات فان ، المعتمدة للدولة تمثٌلٌة صفة لها لٌست المنصلٌة ان إلى بالنظر

 السلن أعضاء بها ٌتمتع التً والحصانات االمتٌازات من الل المناصل بها ٌتمتع التً

  الدبلوماسً

 ما له لٌس والمنصل الدبلوماسً وبٌن والمنصلٌة الدبلوماسٌة البعثة بٌن التمٌٌز أن والوالع

 أن كما.  أجنبٌة دولة ٌتبع منهم وكل.  عامة خدمة ٌؤدي منهم فكل الوالعٌة الناحٌة من ٌبرره

 بامتٌازات المنصل ٌتمتع أن والمفروض.  الدبلوماسً العمل من بكثٌر أوسع المنصلً العمل

 وهو ، الدبلوماسً عمل من أوسع عمله أن طالما الدبلوماسً به ٌتمتع مما اكثر وحصانات



 ضده التهم تلفٌك احتمال وان ، ومواطنٌها لدٌها المعتمد الدولة بسلطات مباشر تماس على

 الناحٌة من وضعه ؼٌران.  الدبلوماسً من اكثر وحصانة بحماٌة ٌتمتع أن من فالبد وارد

  الدبلوماسً وضع من الل المانونٌة

 البعثة داخل المنصلٌة عمل فتجعل.  المنصلً النظام على تتحاٌل الدول أؼلب فإن ولهذا

 أن كما ، الدبلوماسٌة البعثة بها تتمتع التً الدبلوماسٌة الحماٌة منحها اجل من الدبلوماسٌة

 ٌتمتعوا ان اجل من المنصلً للعمل بتنسٌبهم وتموم دبلوماسٌة درجات المناصل تمنح الدول

 المنصلً النظام من والتهرب الدبلوماسً بها ٌتمتع التً الدبلوماسٌة والحصانات باالمتٌازات

 هذه ومن المنصلٌة باالمتٌازات المناصل ٌتمتع كما والحصانات باالمتٌازات المنصلٌة وتتمتع

 :  االمتٌازات

  المنصلٌة البعثة ممر وحصانات امتٌازات:  أوال

 من العدٌد المنصلٌة تمارس حٌث ، الدبلوماسً العمل من بكثٌر أوسع المنصلً العمل أن

 الدولة مصالح ٌمس المنصلٌة عمل أن ذلن ، الدبلوماسٌة البعثة تمارسها ال التً األعمال

 الدولة رعاٌا سفر مهمة تسهٌل على تعمل وهً المواطنٌن ومصالح ، والتجارٌة االلتصادٌة

 :ٌأتً بما لدٌها المعتمد الدولة تلتزم ولهذا.  المعتمدة الدولة الى لدٌها المعتمد

 

  المنصلٌة البعثة عمل تسهٌل - 3

 التً الدولة على ٌجب خاصة حرمة المنصلٌة البعثات الممر العام الدولً المانون الر

 البعثة ممر بها ٌتمتع التً الحصانة بذات لٌست ولكنها ، مراعاتها الممر هذا بها ٌوجد

 : ٌأتً بما المنصلٌة البعثة ممر وٌتمتع.  الدبلوماسٌة

 المنصلٌة البعثة ممر فإن الدبلوماسٌة البعثة داخل المنصلٌة البعثة ممر كان اذا.  أ

  الدبلوماسٌة البعثة ممر بها ٌتمتع التً والحصانات باالمتٌازات ٌتمتع

 وجود لعدم لدٌها المعتمد الدولة فً أخرى لنصلٌة بعثة المعتمدة للدولة كانت إذا - ب

 حراسة الثانٌة للمنصلٌة ٌجوز المنصلٌتٌن إحدى إؼالق حالة ففً.  دبلوماسٌة بعثة

  المؽلمة المنصلٌة أعمال وممارسة.  إؼاللها تم التً البعثة ممر

 اإللامة دولة أراضً فً المومً وشعارها دولتها علم رفع المنصلٌة للبعثة ٌحك - ج

  لمصلحتها المستعملة سٌاراتها على أو وتشؽلها تملكها التً األبنٌة جمٌع وعلى

 الممر على للحصول ٌةالمنصل البعثة ومساعدة بتسهٌل لدٌها المعتمد الدولة تلتزم.  د

  بها الخاصة والمبانً

 تحدد أن وللمنصلٌة.  المنصلٌة عمل فً التدخل حك لدٌها المعتمد للدولة لٌس - ه

 .  والعطل الراحة وأٌام عملها وأسلوب فٌها العمل ساعات

  المنصلٌة ممر حرمة -2

 البعثة تستعملها التً المنصلٌة المبانً دخول لدٌها المعتمد الدولة لسلطات ٌحك ال

 أو المعنً الشخص أو المنصلٌة البعثة رئٌس بموافمة إال أعمالها لصالح المنصلٌة

 التً الكوارث أو الحرٌك حالة فً أما ، المعتمدة للدولة الدبلوماسٌة البعثة رئٌس



 إذا إال ، المنصلٌة البعثة رئٌس موافمة اخذ ٌتطلب فال فورٌة حماٌة إجراءات تمتضً

 . ذلن رفض

 البعثة ممر التحام لمنع المناسبة التدابٌر جمٌع باتخاذ لدٌها المعتمد الدولة وتلتزم

 واالستمرار األمن وفرض البعثة لحماٌة الضرورٌة المستلزمات وتوفٌر ، المنصلٌة

.  وكرامتها وأمنها المنصلٌة البعثة سالم تعكٌر ومنع ، جٌدة بصورة عملها أداء وضمان

 األشكال من بشكل نملها ووسائل وممتلكاتها وأثاثها المنصلٌة المبانً تخضع ال كما

 لهذه الضروري االستٌالء حاالت وفً ، العام الصالح أو المدنً الدفاع ألؼراض للمصادرة

 األعمال ممارسة أمام العمبات وضع لتجنب المناسبة اإلجراءات جمٌع تتخذ الؽاٌات

 ووثائك محفوظات تتمتع( .  مناسب منصؾ ضٌتعو الموفدة للدولة ٌدفع كما المنصلٌة

 االستٌالء ٌجوز ال فٌه توجد مكان أي وفً ولت أي فً والصٌانة بالحرمة المنصلٌة البعثة

 تحتاجها التً اإلؼاثة األؼراض بها الخاصة والسٌارات وموجوداتها المنصلٌة بناٌة على

 .  الكوارث حالة فً الدول

  الضرائب من اإلعفاء -1

 أو تمتلكها التً األصٌل المنصلٌة البعثة رئٌس ومسكن المنصلٌة المبانً تعفً

 الضرائب جمٌع من لحسابها ٌعمل شخص أي أو المعتمدة الدولة تستأجرها

 تكن لم ما ، البلدٌة أو اإلللٌمٌة أو منها الوطنٌة سواء نوعها كان مهما والرسوم

  والكهرباء الماء كرسوم ، خدمات لماء الرسوم هذه

  التنمل حرٌة -4

 اجل من لدٌها المعتمد الدولة داخل التنمل بحرٌة المنصلٌة البعثة أعضاء ٌتمتع

 ٌتطلب عندما الدولة إللٌم داخل التنمل لهم ٌحك كما الرسمٌة بوظائفهم المٌام

 مراعاة مع التنمل من منعهم لدٌها المعتمد الدولة السلطات ولٌس.  ذلن عملهم

 ألسباب دخولها منع أو بتنظٌم المتعلمة وأنظمتها لدٌها المعتمد الدولة لوانٌن

 .أمنٌة

  االتصال حرٌة - 5

  ٌأتً بما لدٌها المعتمد الدولة تلتزم

 البعثات حكومتها مع الرسمٌة لألؼراض االتصال بحرٌة المنصلٌة للبعثةتسمح  – 3

 .  األخرى الدول ومع فً المعتمدة للدولة األخرى المنصلٌة والبعثات الدبلوماسٌة

 فً الحك ولها لدٌها المعتمد الدولة مؤسسات بجمٌع االتصال المنصلٌة تستطٌع. 2

  مراسلتها

 وال ، واالنترنٌت والالسلكٌة السلكٌة والهاتفٌة البرٌدٌة االتصاالت جمٌع استعمال.  1

 .  لدٌها المعتمد الدولة بموافمة إال مرسل برادٌو االتصال استخدام المنصلٌة للبعثة ٌحك

 .  دولته یوال من الحمٌبة نمله أثناء له التعرض وعدم المنصلٌة الحمٌبة حامل حماٌة 4

 فال المنصلٌة للبعثة الرسمٌة المراسالت وصٌانة بحماٌة لدٌها المعتمد الدولة تلتزم. 5

 .  علٌها لالطالع وسائل استخدام ٌجوز



 لدٌها المعتمد الدولة سلطات اعتمدت إذا إال ، المنصلٌة الحمٌبة حجز أو فتح ٌجوز ال. 6

.  المعتمدة للدولة ممثل بحضور إال ذلن ٌتم وال الحمٌبة فتح تتطلب جوهرٌة أسباب بوجود

 .  إلٌها الحمٌبة تعاد فتحها المعتمدة الدولة رفضت وإذا

 تدل ظاهرة خارجٌة عالمات المنصلٌة الحمٌبة منها تتألؾ التً الطرود تحمل أن ٌجب. 7

 المخصصة واألشٌاء والوثائك الرسمٌة المراسالت على إال تحتوي وال ، طبٌعتها على

  الرسمً لالستعمال

 رعاٌا من ولٌس ، المعتمدة الدولة رعاٌا من المنصلٌة الحمٌبة حامل ٌكون ان ٌجب - 8 

 . ذلن على وافمت إذا إال لدٌها المعتمد الدولة

 . علٌه المبض أو التولٌؾ أشكال من شكل ألي المنصلٌة الحمٌبة حامل ٌخضع ال. 9 

 أن وٌجب.  مدنٌة طائرة لائد أو سفٌنة لبطان إلى المنصلٌة بالحمٌبة ٌعهد أن ٌمكن. 31 

 ال ولكنه ، الحمٌبة منها تتألؾ التً الطرود عدد تبٌن رسمٌة وثٌمة الحالة هذه فً ٌحمل

 أو المبطان من الحمٌبة لٌتسلم أعضائها أحد المنصلٌة وترسل لنصلٌة حمٌبة حامل ٌعد

  المحلٌة السلطات مع باالتفاق حرٌة وبكل الطائرة لائد

  دولتها برعاٌا المنصلٌة اتصال - 6

 ومتابعة بهم واالجتماع إلٌهم الذهاب وحرٌة دولتهم برعاٌا االتصال بحرٌة المناصل ٌتمتع

  ،:  التالٌة الحاالت فً خاصة فٌها ٌتواجدون منطمة أٌة فً مشاكلهم

 شكل بأي تولٌفه أو ولائٌا علٌه المبض أو المعتمدة الدولة رعاٌا أحد سجن حالة فً - 3

 المتخذة باإلجراءات المنصلٌة تبلػ أن المعتمدة الدولة سلطات على فان ، األشكال من

 ممابلة المنصلٌة لموظفً وٌحك.  دولته بمنصلٌة باالتصال للشخص تسمح وأن ، بحمه

 للدفاع وكالء وتأمٌن ، ومراسلتهم إلٌهم والتحدث المولوفٌن أو المسجونٌن دولتهم رعاٌا

 المناصل متابعة تكون وإن.  المضاء أمور فً ٌتدخلوا ال أن على المضاء أمام عنهم

  لدٌها المعتمد الدولة وأنظمة لوانٌن حدود فً دولتهم مواطنً المشاكل

 بإبالغ لدٌها المعتمد الدولة سلطات تلتزم المعتمدة الدولة رعاٌا أحد وفاة حالة فً. - 2

  للماصرٌن ولً أو وصً وتعٌٌن.  المنصلٌة

 اختصاصهم دائرة فً المختصة المحلٌة بالسلطات االتصال المنصلٌة لموظفً ٌجوز. 1

  الدولٌة االتفالٌات أو واألنظمة الموانٌن به تسمح ما بمدر العلٌا الدولة وسلطات

 .  والضرائب الرسوم تماضً -- 7

 سمات منحها أو للوثائك تصدٌمها لماء والضرائب الرسوم تحصل أن للمنصلٌة ٌجوز

 رعاٌا من ذلن أكان سواء) ( .  بها تموم التً األعمال من ؼٌرها او لدولتها الدخول

 ذلن من منعها حك لدٌها المعتمد للدولة ولٌس ، لدٌها المعتمد الدولة رعاٌا من أم دولتها

 ..  بالمثل الممابلة مبدأ إلى اللجوء هو تعمله ان تستطٌع ما كل وان ،

  المناصل وحصانات ازاتٌامت:  ثانٌا



 والحصانات االمتٌازات هذه أن ؼٌر ، والحصانات االمتٌازات من بالعدٌد المناصل ٌتمتع

 من له مبرر ال التمٌٌز هذا أن ونجد الدبلوماسٌٌن المبعوثٌن وحصانات امتٌازات عن تمل

 لدولتهما رسمٌة مهمة ٌؤدٌان والمنصل الدبلوماسً المبعوث من كال ألن العملٌة الناحٌة

 واجبه ٌؤدي لكً الدبلوماسٌة والحصانات االمتٌازات ذات منحه إلى بحاجة منهما كال وأن

 على الدبلوماسٌة الصفة إضفاء إلى تلجأ الدول فإن ذلن أجل ومن ، المطلوب الوجه على

 ثم ومن ، الدبلوماسٌة بعثتها فً وتعٌنهم معٌنة دبلوماسٌة مرتبة وتمنحهم لناصلها

 الدول وتلجأ.  الدبلوماسٌة والحصانات باالمتٌازات ٌتمتعوا لكً المنصلً للعمل بهم تنسب

 بتنسٌب لامت وإنها المنصلٌة البعثة إلدارة لناصل توافر عدم بحجة الطرٌمة هذه إلى

 لامت إذا أما الدبلوماسٌة بصفته الدبلوماسً احتفاظ مع ، المهمة بهذه للمٌام دبلوماسٌها

 باالمتٌازات ٌتمتعون المناصل فإن ، الدبلوماسٌة الصفة تمنحهم ولم لناصل بتعٌٌن الدولة

 : الشخصٌة الحرمة : . اآلتٌة والحصانات

 لمنع الالزمة اإلجراءات تتخذ وأن المناصل باحترام لدٌها المعتمد الدولة تلتزم - 3

 لهم التعرض ٌجوز فال(  وكرامتهم وبحرٌتهم بهم المساس وعدم أشخاصهم لىع االعتداء

 ٌجوز فال بالحصانة منازلهم وتتمتع.  االعتٌادٌة حٌاتهم او عملهم ممارسة من منعهم او

 مضاٌمتهم ٌجوز وال ، الصرٌحة موافمتهم بدون علٌهم الدخول

 الخطٌر الجرم حالة فً إال احتٌاطٌا حجزهم أو المناصل تولٌؾ ٌجوز ال - 2

 األسباب تولٌفهم حالة وفً ، المختصة المضائٌة السلطة من لرار وبموجب

 . بذلن دولتهم وابالغ ، بشخصهم المساس وعدم احترامهم ٌجب حمٌمٌة

 ٌجوز وال ، لطعً لضائً ألمر تنفٌذا إال حرٌتهم تمٌد أو المناصل حبس ٌجوز ال - 1

  لهم التعرض اإلدارٌة للسلطات
 إال ، المختصة السلطات أمام ٌحضر أن فعلٌه المناصل أحد ضد دعوى رفعت إذا - 4

 من تمنعه ال وان ، واحترامه المنصل مركز مراعاة المختصة الجهات على أن

  أعماله ممارسة
 مالحمته حالة فً أو احتٌاطٌا المنصلٌٌن األعضاء أحد حجز أو تولٌؾ حالة فً - 5

 رئٌس كان وإذا.  بذلن البعثة رئٌس تبلػ أن لدٌها المعتمد الدولة فعلى جزائٌا

 تبلػ أن لدٌها المعتمد الدولة فعلى اإلجراءات بهذه الممصود هو المنصلٌة البعثة

  .الدبلوماسٌة بالطرق بذلن المعتمدة الدولة

  المضائٌة الحصانة - 2

 ٌتعلك فٌما والجزائٌة المدنٌة الدعاوى عن المضائٌة بالحصانة المناصل ٌتمتع - 3

 تتعلك التً یالدعاو عن المضائٌة بالحصانة ٌتمتعون وال فمط الرسمٌة بأعمالهم

 ارتكب ما فإذا.  الدبلوماسٌٌن للمبعوثٌن بالنسبة الحال هو كما الخاصة بأعمالهم

 بالحصانة ٌتمتع ألنه عنها محاكمته تجوز ال فإنه الرسمً بعمله تتعلك جرٌمة المنصل

 الدوام خارج تكون كأن الرسمً بعمله لها عاللة ال جرٌمة ارتكب إذا أما.  المضائٌة

 محاكمته وتجوز المضائٌة بالحصانة الحالة هذه فً ٌتمتع ال فانه ، الرسمً

 األعمال بعض تخضع حٌث.  بالحصانة تتمتع الرسمٌة المنصل أعمال جمٌع ولٌست 3 -

 الدعاوى المحلً المضائً لالختصاص وتخضع ، المحلٌة المحاكم الختصاص المدنٌة

 : اآلتٌة المدنٌة



 بالبٌع المتعلمة كالعمود ، الخاصة بصفته المنصل ولعه عمد عن الناشئة الدعاوى  -

 . لدولته التابعة العمود من وؼٌرها والرهن والوكالة والشراء

 به وتسببت لدٌها المعتمد الدولة فً ولع حادث عن ناجم بضرر المتعلمة الدعاوى  -

 المعتمد للدولة مادٌة أضرارا تسبب التً الحوادث وهً( .  طائرة أو باخرة أو سٌارة

 الطائرة او الباخرة او السٌارة كانت وإن.  فٌها المتواجدٌن لألجانب او لمواطنٌها او لدٌها

 . الدولته تعود

 للمبعوث بالنسبة الحال هو كما الشهادة أداء من باإلعفاء المناصل ٌتمتع ال.  2 

 وعلى ، واإلدارة المضاء أمام بالشهادة لإلدالء المنصل استدعاء فٌجوز.  الدبلوماسً

 بأخذ تموم أن لها وٌجوز ، المناصل إلامة ممر تتجنب ان واالدارٌة المضائٌة السلطات

 بالحصانة ٌتمتع فانه الرسمً المنصل لعمل بالنسبة أما.  المنصلٌة البعثة ممر فً شهادته

" .  الرسمً بعمله تتعلك بشهادة اإلدالء على المنصل إجبار ٌجوز فال الشهادة أداء من

  دولته ألسرار كشفا بعد ذلن ألن

 بها ٌتمتع التً واإلدارٌة المضائٌة الحصانة عن تتنازل أن المعتمدة للدولة ٌجوز - 1 

 له به لام الذي العمل كان وان محاكمته جاز حصانته عن دولته تنازلت ما وإذا ، المناصل

 المنصل على أن كما.  وخطٌا صرٌحا التنازل هذا ٌكون أن وٌجب.  الرسمً بواجبه عاللة

 الدولة محاكم أمام الدعوى إلامة إلى لجوئه بمجرد المضائٌة حصانته عن بالتنازل ٌعد أن

 . دعوى وألام لدٌها المعتمد الدولة محاكم إلى المنصل لجأ ما فإذا. لدٌها المعتمد

 تمٌم أن الحكومٌة المؤسسة أو المواطن لهذا جاز ، حكومٌة مؤسسة أو مواطن ضد

  المنصل ضد المذكورة المحاكم أمام الدعوى

  األجانب على المفروضة المٌود من اإلعفاء -1

 :اآلتٌة باإلعفاءات المناصل ٌتمتع

 الذٌن وأسرهم المناصل ٌعفى:  اإللامة وترخٌص األجانب تسجٌل لٌود من اإلعفاء. 3 

 الدولة وأنظمة لوانٌن فً علٌها المنصوص االلتزامات جمٌع من كنفهم فً ٌعٌشون

 فال. لدٌها المعتمد الدولة فً اإللامة وتراخٌص األجانب بتسجٌل ٌتعلك فٌما لدٌها المعتمد

  إلامته لتثبٌت اإللامة دوائر المنصل ٌراجع

 التً االلتزامات من المنصلٌة البعثة أعضاء ٌعفى:  العمل تراخٌص من اإلعفاء. 2

 برخصة والخاصة فٌها العاملة األجنبٌة الٌد على اإللامة دولة وأنظمة لوانٌن تفرضها

 . المنصلٌة البعثة فً المنصل ٌؤدٌه الذي العمل ذلن العمل برخصة وٌمصد( .  العمل

 االجتماعً التأمٌن أحكام من المناصل ٌعفى:  االجتماعً التأمٌن نظام من اإلعفاء. 1 

 مبلػ هو االجتماعً والتأمٌن والمواطنٌن األجانب على لدٌها المعتمد الدولة تفرضها تًال

 فإن ذلن ممابل وفً.  العجز او العمل أضرار عن التعوٌض لماء الشخص ٌدفعه المال من

 بلوؼه عند او العمل إصابات عن الناتجة األضرار عن التعوٌض ٌستحك ال المنصل

 مبالػ تستمطع التً فهً دولته من ذلن ٌستحك وإنما لدٌها المعتمد الدولة من الشٌخوخة

 .  منه االجتماعً الضمان



 من معهم ٌعٌشون الذٌن أسرهم وأفراد المناصل ٌعفى:  الرسمٌة الضرائب من اإلعفاء.  4

 والرسوم والبلدٌة واإلللٌمٌة الوطنٌة والعٌنٌة الشخصٌة والرسوم الضرائب جمٌع

 :  ٌأتً ما باستثناء الجمركً والتفتٌش الجمركٌة

 الخدمات أو البضائع أسعار فً تدمج أن طبٌعتها من تكون التً المباشرة ؼٌر الضرائب -أ

 فً الوالعة الخاصة المنمولة ؼٌر األموال على المفروضة والرسوم الضرائب -ب ،

 تفرضها التً الملكٌة ونمل والتركات اإلرث ضرائب -ج لدٌها المعتمد الدولة أراضً

 على المفروضة الضرائب -د.  إللٌمها على الموجودة األموال على لدٌها المعتمد الدولة

 والضرائب لدٌها المعتمد الدولة ألراضً التابع المال رأس ربح ذلن فً بما الخاص الدخل

 أو تجارٌة مشارٌع فً الجارٌة االستثمارات من والممتطعة المال رأس على المفروضة

 من المنصل ٌتماضاه الذي الخاص الدخل أما.  لدٌها المعتمد الدولة أراضً فً تمع مالٌة

 رسوم -ه.  منه االستمطاع حك لدٌها المعتمد للدولة لٌس فإنه المهمة هذه بسبب دولته

 الدولة فً المنصل عمل ٌتطلبها التً والطوابع الرهن ورسوم المضائٌة والرسوم التسجٌل

 .  مؤسساتها مراجعة عند لدٌها المعتمد

 

 



 واالستمبال األسبمٌة

 ، والواجبات الحموق فً متساوٌة الدول بان العام الدولً المانون فً المساواة مبدأ ٌمضً

 األخرى على أحدها تمدم ٌمنع بسٌادتها دولة كل تمسن وان ، وصغرها كبرها عن النظر بغض

 ممثلٌها أو الدول رإساء بٌن ودعوات وندوات واجتماعات ولماءات مإتمرات تعمد ما وكثٌرا

 الدول بٌن المنازعات لمنع والتمدٌم والجلوس للكالم محددة لواعد وضع ٌتطلب الذي األمر ،

 األسبمٌة ونظام.  البروتوكول أو باالتكٌت واالستمبال األسبمٌة على وٌطلك.  الصدد هذا فً

 ، الدولٌة واألخالق الدولٌة المجامالت من ٌعد ولكنه العام الدولً المانون من لٌس والتمدم

 مسإولٌة ٌحملها وإنما ، دولٌة لانونٌة لمسإولٌة الدولة ٌعرض ال به اإلخالل فإن ولهذا

 لطع أو الدولتٌن بٌن الحرب أو الدولٌة العاللات سوء إلى به اإلخالل ٌإدي ولد.  أخاللٌة

 األسبمٌة بحث وسنتناول.  بالمثل المعاملة مبدأ إلى اللجوء األلل على أو الدولٌة العاللات

 : اآلتٌة المباحث فً الطعام دبآلم والحضور والممابالت والزٌارات

 لاألو المبحث

 سبمٌةاأل

 طرف تفضٌل علٌه ٌترتب أن دون محدد لنظام طبما آخر على طرف تمدٌم:  باألسبمٌة ٌمصد 

 من افضل الدولة هذه أن أو أخرى على دولة تتمدم أن األسبمٌة نظام ٌعنً وال ، آخر على

 على ٌعتمد ترتٌب نظام إلى واللجوء الدول بٌن التفضٌل تفادي منه لصد إنما ، األخرى الدولة

 الزٌارات فً لألسبمٌة نظاما المسلمون وضع ولد ، الدول حفٌظة تثٌر ال والعٌة مادٌة لواعد

  والكالم الجلوس طرٌمة ٌحدد وهو المجالس أدب علٌه أطلك والمؤدب واللماءات

 :  مؤتً على ٌموم لألسبمٌة نظاما الدولً التعامل حدد ولد

  الدول بٌن األسبمٌة:  اوال

 الدول الفة بحسب العربٌة أو الالتٌنٌة األبجدٌة الحروف بحسب الدول بٌن األسبمٌة تحدد

 األطراف المتعددة المعاهدات على والتولٌع فٌها والكالم المإتمرات فً الجلوس عند المشاركة

 . 

  ٌؤتً ما ٌراعً الدولٌة المإتمرات عمد حالة وفً

 إذا أما.  عالمٌا المإتمر كان إذا الالتٌنٌة األبجدٌة الحروف بحسب الجلوس ٌكون إن .1

  ، المإتمر أعضاء بها ٌتكلم التً اللغة األبجدٌة الحروف فتراعى إللٌمٌا المإتمر كان

 من المعتمد األبجدٌة الحروف ترتٌب وكان متنازعتان دولتان الدول بٌن من وجد إذا.  .2

 آخر مكان إلى الدول إحدى جلوس مكان فٌنمل متماربا جلوسهما مكان ٌجعل أن شؤنه

 فً مشترن غٌر المضٌفة الدولة وفد كان وإذا ، المضٌفة الدولة ولد المإتمر ٌترأس أن. 3

 المواعد أو األبجدٌة الحروف بحسب تسلسله ٌرد الذي الدولة وفد المإتمر فٌتراس المإتمر

  المتبعة

 فتكون المإتمر فً اشتراكها عدم حالة وفً ، المضٌفة الدولة لوفد االفتتاح كلمة تكون. 4

 ،.  المتبعة المواعد بحسب المإتمر ٌتراس ان له ٌحك لمن



 لم ما المعد األبجدٌة الحروف تسلسل بحسب الدولٌة المإتمرات فً الكلمات إلماء ٌكون  - 5

 ٌطلب لمن فٌها األسبمٌة فٌكون التعمٌبات أو للمنالشات بالنسبة أما.  ذلن خالف على ٌتفك

  الكالم

 الدول رإساء بٌن األسبمٌة:  ثانٌا

 ، بضٌفه الترحٌب فً األسبمٌة له المضٌفة الدولة رئٌس فإن فمط دولتٌن بٌن اللماء كان إذا

 دول رإساء عدة لماء حالة وفً.  األخرى األمور جمٌع فً علٌه األسبمٌة ضٌفه ٌمنح ثم ومن

 األسبمٌة لترتٌب الطرق إحدى وتتبع.  المضٌفة الدولة الرئٌس االفتتاح وكلمة الترحٌب ٌكون

 كؤن الدولة رئٌس بصفة ٌإخذ وال الدول بٌن باالتفاق أو المضٌفة الدولة رئٌس من بمرار

 مهما الدول رإساء فجمٌع.  سلطانا او أمٌرا أو جمهورٌة رئٌس أو ملكا او إمبراطورا ٌكون

 .  الدرجة نفس لهم مسمٌاتهم كانت

 :  اآلتٌة المواعد أحد على الدول رإساء بٌن األسٌمٌة وتموم

 باألسبمٌة ٌتمتع دولته فً الحكم استالم فً ألدمهم فٌكون.  منهم لكل الحكم تولً خٌتار - 1

 .  الحكم باستالم بعده ٌؤتً من وٌلٌه

 وإذا ، الدول رإساء بها ٌتكلم التً باللغة الدول أسماء ترتٌب بحسب األسبمٌة تنظم - 2

 . الالتٌنٌة اللغة إلى ٌصار لغاتهم اختلفت

 اآلخرٌن الدول رإساء على المناسبات من مناسبة فً دولة رئٌس كل ٌتمدم أن. - 3

 .. االتفاق بحسب

 وٌلٌه اآلخرٌن على ٌتمدم سنا األكبر الدولة فرئٌس ، العمر بحسب األسبمٌة تحدد - 4

 .  بعده پاتً من

 ( . الدرجة بنفس ٌتمتعون جمٌعا وانهم ، اسبمٌة وجود عدم على االتفاق  - 5

  الدبلوماسٌٌن المبعوثٌن بٌن األسبمٌة:  ثالثا 

  . ٌؤتً كما الدبلوماسٌٌن المبعوثٌن بٌن األسبمٌة تكون

 لم وإذا.  لدٌها المعتمد الدولة إلى اعتمادهم أوراق تمدٌم تارٌخ من أسبمٌتهم تحدد - 1

 الذي التارٌخ فان ، تغٌٌره أو وفاته أو مرضه بسبب الدولة لرئٌس االعتماد أوراق تمدم

 التارٌخ هذا من األسبمٌة وتحسب اعتماده تارٌخ هو ٌعد له محددا كان

 مهمته انتهاء وعند لدٌها المعتمد الدولة فً سفٌر الدم ٌكون الدبلوماسً السلن عمٌد. 2 

 .  بعده من بلٌه

 بعدهم ومن المفوضون الوزراء ثم ومن العادة فوق المندوبٌن على السفراء ٌتمدم. 3

 ٌؤتً السفارة بؤعمال والمائم باإلنابة باألعمال المائمون ثم األصلٌون باألعمال المائمون

  الدبلوماسً بعملهم التحالهم تارٌخ عن النظر بغض المفوضٌة بؤعمال المائم لبل

 وزٌره أو سفٌرد ألدمٌة المفوضٌة أو السفارة باإلنابة باألعمال المائم أسبمٌة تحدد. 4

  األحوال من حال بؤي المفوض

 المفوض وزٌر أو سفٌره ألدمٌة المفوضٌة أو السفارة باإلنابة باألعمال المائم ٌكتسب ال - 5

 .األحوال من حال بؤي



  الحاالت كل فً أزواجهن درجات الدبلوماسٌٌن المبعوثٌن زوجات أسبمٌة تتبع.  - 6

 السلن أعضاء نٌب األسبمٌة فإن ، الرسمٌة االحتفاالت بتنظٌم لدٌها المعتمد الدولة لٌام ندع. 7

 طبما ٌنبع الدولة فً والمسإولٌن األجنبً الدبلوماسً

 الدول وبعض الوزراء على األجانب السفراء تمدم الدول فبعض ، الدولة تتبعه الذي للبرتوكول

  ، األجانب السفراء على الوزراء تمدم

 كافة على لدٌها المعتمد الدولة وزراء ٌتمدم األجنبٌة السفارات تمٌمها التً المآدب فً 8

 .  لدٌها المعتمد الدولة الحكومة ممثلٌن باعتبارهم األجانب السفراء

 بها ٌتمتع التً األسبمٌة بذات الخاصة البعثات فً الدبلوماسٌون المبعوثون ٌتمتع 9

 . الدائمة عثاتالب فً الدبلوماسٌون المبعوثون

 . الصفة بهذه أعمالهم مباشرتهم لتارٌخ طبما باإلنابة باألعمال المائمٌن أسبمٌة تحدد. - 11

 فً الدبلوماسٌٌن من بدرجته هم من على الضٌف الدبلوماسً المبعوث ٌتمدم. - 11

 (  السفارة تمٌهما التً المناسبات

 . المناصل بٌن األسبمٌة:  رابعا

 له إذن أو لنصلٌة تنفٌذ براءه على حصل عام لنصل الدم هو المنصلً السلن عمٌد - 1

 .  عمله بممارسة

 التنفٌذ براءة منحهم لتارٌخ تبعا طبمة كل من المنصلٌة البعثات رإساء ألدمٌة تحدد. - 2

 اثنان یتساو فإن ألدم وأٌهما المنصلٌة أعمالهم بممارسة لهم السماح تارٌخ من أو المنصلٌة

 . التعٌٌن عن اإلبالغ بتارٌخ فٌإخذ التارٌخ فً

  أعمالهم تسلمهم لتارٌخ تبعا باإلنابة المنصلٌة البعثات رإساء ٌتمدم.  - 3

 بالنسبة وهكذا.  الفخرٌة المنصلٌة البعثات رإساء على المنصلٌة البعثات رإساء ٌتمدم -  4

 . األخرى المنصلٌة للدرجات

 .  المناسبات فً األسبمٌة:  خامسا

 بٌن خاصة أسبمٌة مرمولة اجتماعٌة أو علمٌة مكانة لها التً الشخصٌات منح ٌجوز - 1

 األسبمٌة جانب إلى ٌراعً لد الخاصة الحفالت و ، المناصب أصحاب الرسمٌة الشخصٌات

 . الحفل ظرف حسب المرابة أو السن عامل الرسمٌة

 أن ٌجوز وال ٌخطب من آخر هً الخطب فٌها تلمى التً الحفالت فً شخصٌة اكبر,   - 2

 . أحد بعدها ٌخطب

 ٌصعد.  األٌسر الممعد وٌلٌه ، مرتبة الراكبٌن األكبر السٌارة من األٌمن الممعد ٌخصص.  - 3

 السٌارة من النزول وعند.  األٌسر الباب من ٌلٌه ومن األٌمن الباب من مرتبة األشخاص أكبر

 .  شاء البابٌن أي من النزول له ٌحك الذي الثانً ٌلٌه ثم ، الٌمٌن من األول الشخص ٌنزل



 اال علٌه التمدم ٌجوز وال السلم على الصعود أو مشٌا السٌر عند األلدم الشخص ٌتمدم.  - 4

 عند االحتفال ٌبدأ الدولة رئٌس ٌحضرها التً الحفالت فً  - 5 والحماٌة األمن لرجال بالنسبة

 من ٌخرج آن الحاضرٌن ألحد ٌجوز وال بالدخول بعده األحد ٌسمح وال ، مباشرة وصوله

 برنامجه كان إذا االحتفال ٌنتهً فال االحتفال وغادر الدولة رئٌس لام وإذا.  لبله الحفل

  أخرى فمرات ٌتضمن

 والزٌارات التعارف :الثانً المبحث

  والزٌارات للتعارف العامة المواعد:  اوال

 الدولة رئٌس استمبال حالة فً إال الرجل إلى السٌدة تؤتً وال ، السٌدة إلى الرجل ٌؤتً. 1

  جالس أو والف وهو والرجل السٌدة إلٌه تؤتً أن فٌجب

  سنا األكبر السٌدة إلى الشابة السٌدة تؤتً. 2

 . مركزا األعلى السٌدة إلى مركزا األلل السٌدة تؤتً. 3

 كؤن أعلى بمركز تتمتع المتزوجة غٌر كانت إذا إال المتزوجة إلى المتزوجة غٌر تؤتً.  - 4

 .  الدولة رئٌس ابنة أو أمٌرة أو ملكة المتزوجة غٌر تكون

  الرجال لبل السٌدات على ٌسلم. 5

 فإن مسنا الرجل كان إذا إال ، جالسة كانت إذا جلوس حالة فً وهً التحٌة السٌدة ترد. 6

 ضٌوفها لتحٌة فتموم الدعوة صاحبة أما.  المصافحة أو التحٌة رد عند تمف أن السٌدة على

 . نساء أو رجاال

  المصافحة أو التحٌة رد حالة فً ممعده من الرجل ٌموم. 7 

 الزٌارات:  ثانٌا

 غٌر فٌها الكالم وٌكون.  رسمً غٌر إطار فً أمور البحث أو للتعارف الزٌارات تخصص - 1

 . دولته إلى سمعه حدٌث كل ٌنمل ان الدبلوماسً وعلى.  الحكومة رأي عن ٌعبر ولكنه رسمً

 موعد بعد أو لبل المدوم ٌجوز فال ، علٌه المتفك المحدد الولت فً الزٌارة تكون ان ٌجب  - 2

  التؤخٌر عن االعتذار وعلٌه ضرورٌة ألسباب إال الزٌارة

 إلى ٌتمدم أن الزائر وعلى ، للمصالحة پا هو ما إذا إال ٌصافح ال الدولة رئٌس زٌارة عند  - 3

  افحةصللم ٌده مد عندما الدولة رئٌس

 مغادرة الزائر فعلى انتهت لد الزٌارة أن بمعنى ممعده من الدولة رئٌس لام إذا - 4

  المكان

 فً موجودا الٌزال الدولة فً المسإولٌن أحد أو الدولة ورئٌس مكانه الزائر ٌغادر ال - 5

 فعلٌه الزٌارة مدة انتهاء لبل االنصراف الزائر أراد وإذا.  ضرورٌة ألسباب اال مكانه

  المسإول أو الدولة رئٌس من باالنصراف االستئذان



 له لدمت إذا إال المسإولٌن أحد أو الدولة رئٌس زٌارة عند التدخٌن ٌجوز ال -- 6

  المسإول أو الدولة رئٌس لبل من السجائر

 أن له ٌجوز فال المسإولٌن أحد أو الدولة رئٌس حضرة فً للزائر شراب لدم إذا - 7

 تناول منه ٌطلب أو شرابه المسإول أو الدولة رئٌس ٌتناول أن بعد إال الشراب ٌتناول

 ، صحنه او دٌنة بس مما كان اذا اال الشراب تناول ٌرفض أن للزائر ولٌس.  شرابه

  ، ذلن ٌبٌن أن الحالة هذه فً وعلٌه

 ألرانه بزٌارة ٌبادر الخارج فً دبلوماسٌة بعثة فً ٌعٌن الذي الدبلوماسً المبعوث - 8

 دبلوماسٌة درجة منه الل هم من إلى ببطالته وٌبعث منه أعلى أو درجته من هم الذٌن

.  

 زٌارة بطالات بإرسال وٌكتفً ، تؤخٌر بدون الدبلوماسً المبعوث زٌارة ترد - 9

 . دبلوماسٌة مرتبة األلل للشخصٌات

 فً الزٌارة فتكون ذلن تعذر وإذا.  سفارة كل فً الرسمٌة للزٌارات صالون ٌخصص.  11

  الدبلوماسً مكتب فً الزٌارة تكون عندما الدبلوماسً مكتب
 جانب إلى الجلوس علٌه بل مكتبة وراء جالس وهو ضٌفه ٌستمبل أن له ٌجوز ال  11

 .  جانبٌٌن كرسٌٌن على الجلوس وٌكون.  منه أعلى أو درجته من كان إذا الزائر

 للحدٌمة الخارجً الباب على الزائر انتظار المإسسة أو السفارة مستخدمً أحد ٌتولى 12

 على الزائر بانتظار المإسسة. أو السفارة موظفً من المعاونٌن أحد وٌكون.  الدار أو

 .  مكتبه باب على أو بالصالون والفا السفٌر ٌنتظره إلى ٌصحبه لكً الداخلً المدخل

 ٌصحبه أو الداخلً البناٌة مدخل حتى ضٌفه الدبلوماسً ٌودع الزٌارة انتهاء عند 13

 سٌارته ٌستمل حتى
 . الدولة مسإولً لكبار الدبلوماسٌة البعثة رئٌس ممابلة:  ثالثا. 

 األمور بعض إٌضاح السرعة وتتطلب ورسمٌة عاجلة األمور الممابالت تخصص 1 

 . بؤحدهما او الطرفٌن بمصالح مضرا التؤخٌر فٌها ٌكون والتً المستعجلة

 أوامر على بناء الدولة رئٌس ممابلة ٌطلب ان الدبلوماسٌة البعثة لرئٌس ٌجوز - 2 

 .  الخارجٌة وزارة إلى ترسل بمذكرة وذلن.  دولته من

 ٌحدد الدبلوماسً المبعوث دولة رئٌس من توجٌه على بناء الممابلة كانت إذا - 3

 الزٌارة أهمٌة بحسب للزٌارة معٌن موعد

 منه ٌطلب ذلن ضوء وفً ، الزٌارة سبب بٌان الدبلوماسً من ٌطلب أن ٌجوز  - 4

 أهمٌة بحسب الدولة رئاسة دٌوان رئٌس أو الخارجٌة وزٌر أو الدولة رئٌس ممابلة

  الدولتٌن بٌن العاللات وطبٌعة الموضوع

 أو الوكالء أحد أو الخارجٌة وزٌر ممابلة ٌطلب أن الدبلوماسٌة البعثة لرئٌس ٌجوز - 5

 الوزارة فً الدوائر رإساء أحد

 فً المسإولٌن أو الوزراء من أي ممابلة ٌطلب أن الدبلوماسٌة البعثة لرئٌس ٌجوز  - 6

 الممابلة موضوع فٌها ٌحدد الخارجٌة وزارة إلى مذكرة طرٌك عن وذلن.  الدولة

 ٌخاطب أن الدبلوماسٌة البعثة رئٌس من ٌطلب أن الخارجٌة لوزٌر وٌجوز.  واهمٌته

 إذن على الدبلوماسٌة البعثة رئٌس حصل ما واذا مباشرة ممابلتها التً الجهات

 الذٌن المسإولٌن ممابلة البعثة رئٌس على فإن فٌها المسإولٌن بممابلة الخارجٌة

 .  فمط الخارجٌة وزارة حددتهم

 



 المؤدب فً اإلستمبال الثالث المبحث

 إلامة عند لدٌها المعتمد الدولة فً والمسإولٌن الدبلوماسٌة الهٌئات استمبال عند تراعً

  ؛ األتٌة المواعد الطعام مآدب

 ال كما ، زوجته بدون الحضور له ٌجوز فال وزوجته الدبلوماسً إلى الدعوة كانت إذا - 1

 . مدعوٌن غٌر أشخاص ٌصطحب أو معه أطفاله ٌصطحب أن ٌجوز

 هذا بعد او لبل الحضور ٌجوز وال.  الدعوة بطالة فً المحدد الولت فً الحضور ٌجب  - 2

 الدعوة لصاحب االعتذار الدبلوماسً على فان التؤخٌر استوجب طاري حصل ما وإذا.  الولت

  تؤخٌره أسباب وبٌان

 ، وزوجاتهم بالدبلوماسٌٌن خاصة مالبس وزوجته الدبلوماسً مالبس تكون أن ٌجب - 3

 .  المجال هذا فً الجاري والعرف الدعوة طبٌعة بحسب المالبس تلن ٌختارا وان

 ربة وٌصافحان الصالون دخول عند زوجها السٌدة تتمدم والرجال للنساء الدعوة كانت إذا - 4

  الداعً البٌت رب ثم الداعٌة البٌت

 صاحب ٌحدده الذي المكان فً أو لهما المخصص المكان فً وزوجته المدعو ٌجلس - 5

 ممعدهما ترن زوجته أو للمدعو ولٌس ، الجلوس بترتٌب المكلف الشخص أو الدعوة

 .  آخر مكان فً والجلوس

.  بكرامتهما ٌمس أنه أو بهما ٌلٌك ال لهما المخصص المكان أن وزوجته المدعو وجد إذا -6

 .  ضرورٌا وجودهما كان إذا إال ، بهدوء والخروج الدعوة من االنسحاب علٌهما

 ، الصالون مدخل من لرٌبا الحفل بدء عند ضٌوفهما باستمبال البٌت ورب البٌت ربة تموم - 7

 الدعوة صاحبا بتمدم الحفل موعد من ساعة مضً وبعد ، البعض ببعضهم الضٌوف وبتعرٌف

 . المدعوٌن بٌن للجلوس

 دون المدعوٌن جمٌع على الرلٌمة ابتساماتها وتوزع الجمٌع إلى البٌت سٌدة تتحدث  -8

 تحٌة بدون سٌدة ٌترن ال بحٌث السٌدات تجاه الشًء نفس ٌفعل أن البٌت رب وعلى ، استثناء

 .  رلٌمة ابتسامة مع

 مرالبة البٌت سٌدة وتولى.  ومعتمداتهم المدعوٌن طبٌعة بحسب المشروبات تمدم - 9

 من ٌفضلونه ما الضٌوف إلى لدموا لد الخدم أن وتتؤكد للجمٌع المشروبات تمدٌم

 .  والسكائر المشروبات أنواع

 وٌعلن الخدم رئٌس ٌحضر الدعوة فٌه بدأت الذي الموعد من تمرٌبا ساعة بعد - 11

 بدعوة البٌت سٌدة فتموم ، جهاز الطعام أن هادئ بصوت الجمٌع أمام البٌت السٌدة

 ضٌف مصطحبة الغرفة باب إلى بسٌطة بإشارة الطعام غرفة إلى االنتمال إلى ضٌوفها

 إلى المدعوة األولى السٌدة الداعً وٌصطحب المدعوة الشخصٌات كبٌر أو الشرف

 .  ممعدها

 الذي الكرسً سحب البٌت سٌدة ممعد خلف والفا ٌكون الذي الخدم رئٌس ٌتولى. 11

 الشخصٌات كبٌر أو الشرف ضٌف مع وكذلن بسهولة مكانها تؤخذ لكً علٌه ستجلس

 المدعوة األولى السٌدة مساعدة الداعً ٌتولى بٌنما.  ٌمٌنها عن سٌجلس الذي المدعوة



 بمساعدة مدعو كل فٌه ٌموم الذي الولت فً بسهولة مكانها األخذ ٌمٌنه عن ستجلس التً

 كافة أسماء علٌه للمائدة رسم خالل من ذلن معرفة بعد ٌمنٌة عن ستجلس التً السٌدة

 كل ٌتجه بحٌث الطعام غرفة مدخل من لرٌبة صغٌرة منضدة على وضعه ٌتم المدعوٌن

 ظاهر مكان فً موضوعة باسمة صغٌرة بطالة الوجود منه سٌتؤكد الذي مكانه إلى مدعو

 .  الطعام أطباق أمام

 الطعام ٌمدم بحٌث ، الضٌوف على توزٌعهما مهمة والشراب الطعام ممدمو ٌتولى  - 12

 طبما السٌدات وبعدها البٌت برٌة أوال وٌبدأ.  ٌمٌنه من الشراب وٌمدم المدعو شمال من

 الطعام ممدمً من طالم المائدة جوانب من جانب لكل ٌكون بحٌث جلوسهن لترتٌب

 بنوع شخص أي ٌفضل وال ، الكمٌة بنفس للجمٌع ٌمدم الذي الطعام ٌكون ان ٌجب و  - 13.

 إال ، سٌاسً مولف عن ٌعبر إنما غٌره على المدعوٌن أحد تمدٌم أن ذلن ، الطعام من معٌن

 ً .الصح وضعه بسبب به خاص الطعام ٌحتاج المدعوٌن أحد كان إذا

 ٌدرب ما وغالبا ، الدبلوماسٌة للتمالٌد طبما الطعام الجمٌع ٌتناول أن ٌجب   - 14

 الطعام تناول فً اإلفراط ٌحظر األولات جمٌع وفً.  الطعام تناول كٌفٌة على الدبلوماسٌون

  فٌهما الشراهة أو والشراب

 او.  ٌجاملهم او الطعام ٌمدمون الذٌن الخدم مع منالشة فً ٌدخل أن للدبلوماسً لٌس -15

 . له إضافٌة خدمة منهم ٌطلب

 وال سواء حد على ٌساره وعن ٌمٌنه عن تجلس التً السٌدة مع الرجل حدٌث ٌكون -  16

 . المائدة ممابل تجلس سٌدة مع الكالم ٌستحسن وال ، بالحدٌث إحداهما ٌخص

 البٌت سٌدة من ٌستؤذن ، باإلنصراف لرٌنته والسٌدة المدعوة الشخصٌات أكبر تبدأ - 17

 هو أمضاه الذي اللطٌف الولت وعلى األنٌمة المائدة على البٌت سٌدة وٌشكر الداعً ومن

 باب حتى ولرٌنته منهم كل بتوصٌل الداعً وٌموم باالنصراف المدعوٌن بالً ٌلٌه ، وزوجته

 ( .  الداخلً الدار

 


