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ةظل التحوالت الدولية الراهندور السفارات يف   

)دراسة حالة سفارة مجهورية الصني الشعبية يف يف اجلزائر(  



اءاءاءاءددددهــهــهــهــإإإإ  
 

مثني، إىل العني الساهرة، إىل النور الذي يدفعين، إىل من ها بعد اهللا كرت إىل اليت إرضاؤ
.تشاركين أفراحي وأحزاين، أمي العزيزة  

إىل الذي زرع يف قليب حب العلم، إىل الذي بنصائحه وإرشاداته وصلت إىل الطريق 
. الصحيح، إىل أيب  الغايل  

كل  إىل الذين تعلمت معهم كيف أعيش وتقامست معهم األفراح واألحزان، إىل
.إخويت  

.إىل رفيق درب املستقبل نبيل  

.إىل اليت شاركتين هذا العمل أخين وصديقيت وردة، إليك مين اصدق معاين التقدير   

إىل الذين مجعتين م ألطف الصدف وأحلى األيام، إىل كل زمياليت وزمالئي من فرع 
. العلوم السياسية عامة، وختصص عالقات دولية خاصة  

.يد املساعدة يف اجناز هذه املذكرة من قريب أو بعيد إىل كل من قدم لنا  

بومزبر إميان                                      

 



اءاءاءاءددددهــهــهــهــإإإإ  

حلمد هللا الذي وفقنا هلذا ومل نكن لنصل إليه لوال فضل اهللا عليناا  

يف الوجود  ت إىل أغلى إنسانةأهدي هذا العمل إىل من ربتين وأنارت دريب وأعانتين بالصلوات والدعوا
 أمي احلبية

 إىل من عمل بكد يف سبيلي وعلمين معىن الكفاح وأوصلين إىل ما أنا عليه أيب الكرمي أدامه اهللا يل

 إىل فرحا يطرد أحزاين أخويت ياسني، عبد الكامل وعادل

 إىل مالكي وأخيت العزيزة بسمة 

إياد إىل قمرا يطلع كل مساء من نافذة الكلمات لينري ملكني هيثم وحممد  

 إىل أفراد أسريت سندي يف الدنيا وال أحصى هلم فضل

 إىل من عملت معي بكد بغية إمتام هذا العمل إىل أخيت وصديقيت ورفيقة دريب إميان

تفتح األشرعة وترفع املرساة لتنطلق السفينة يف عرض حبر واسع مظلم هو حبر احلياة ويف هذه الظلمة ال 
يضئ إال قنديل الذكريات، ذكريات األخوة إىل أصدقائي الذين أحببتهم وأحبوين إىل دفعة العلوم السياسية 

 والعالقات الدولية 

 وإىل كل من سقط من قلمي سهوا

من اهللا تعاىل أن جيعل عملي هذا نفعا يستفيد منه مجيع الطلبة املتربصون املقبلون على ويف األخري أرجوا 
.التخرج  

رزاق لقرع وردة                            



  

 شكـر و عرفـان
  قيد النعم شكرها

 يقول عز من قائل في محكم تنزيله

  152اآلية- سورة البقرة)فاذكروني أذكركم و اشكروا لي و ال تكفرون(  

.الحمد هللا كما ينبغي لجالل وجهه و عظيم سلطانه، الحمد هللا جل ثناؤه و تقدست أسماؤه   

.الحمد هللا الذي وفقنا إلى إنجاز هذا العمل  

...)  و ال تنسوا الفضل بينكم:(...و يقول أيضا  

قتضي الواجب من باب االعتراف بالجميل أن نتقدم بالشكر الجزيلبعد فضل اهللا عز و جل ي  

و الثناء الخالص لكل من ساهم في انجاز هذا العمل، و أخص بالذكر األستاذ المشرف   

" حسين بهاز "    

كما نتقدم بالشكر لكل أفراد أسرتي بومزبر ورزاق لقرع لما منحونا من دعم وتسهيالت 

" .بومزبر السعيد"و" رزاق لقرع محمد العروسي"الدانا إلنجاز هذه المذكرة، خاصة و  

الذي قدم لنا يد العون والدعم في " عمي صالح عثماني"كما نتقدم بالشكر الجزيل لـ 

. الجزائر العاصمة، وسهل لنا االنتقال لمقر سفارة جمهورية الصين الشعبية بالجزائر  

لملحق الثقافي بسفارة جمهورية الصين كما ال يفوتنا أيضا أن نقدم جزيل الشكر للمستشار وا

الستقباله لنا في مقر السفارة، وتزويدنا " صخر شي يوه وين" الشعبية بالجزائر السيد 

.  بالمعلومات  

.من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي" سعداني"الشكر الجزيل أيضا للسيد   

ين أشرفوا على تدريسنا طيلة ومن الواجب أيضا أن نتقدم بالشكر الجزيل لكل األساتذة الذ

.السنوات الجامعية الثالث، وكل أساتذة كلية الحقوق والعلوم سياسية  

". ياسين رزاق لقرع"وجزيل الشكر إلى األخ   

.عمال مكتبة كلية الحقوق والعلوم السياسية" عبد القادر  " و  " معراج " كما نشكر كل من   

...)نعمه يزدكم و أشكروه على (...يقول سبحانه و تعالى   

فاللهم لك منا كل الشكر و الثناء على نعمة الصبر و الطاعة و الوالء لك حمدا ال نمل من 

.ذكره حتى نلقاك في ساعة الصفح و أنت راض عنا يا رب   

.اهللا عليه و سلمو الصالة و السالم على الحبيب المصطفى محمد صلى 



 أ 
 

  مقدمة
عرفت اتمعات البشرية منذ حداثتها الدبلوماسية، حيث كان امللوك واألمـراء يتبـادلون املبعـوثني            

والرسل خاصة يف قضايا احلرب والسالم، وقد تطورت هذه العالقات إىل جانب تطور هذه اتمعات البشرية، 
اليت تعتمد على مبعوثني دائمني ومستقرين يف الدول املستقبلة هلـم،  إىل أن استقرت يف الدبلوماسية الدائمة و

، ومنـذ ذلـك الوقـت تـأطرت العالقـات      1961وذلك مبوجب اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 
الدبلوماسية، وأصبح املبعوثون ودار البعثة يتمتعون جبملة من احلصانات واالمتيازات اليت تكفل حتقيق مهامهم 

 .أكمل وجهعلى 

يف عدد الدول، والتطور بالنسبة لألشخاص املعتـرف   ةويف ظل التطور احلاصل يف النظام الدويل كالزياد     
بأحقية متثيلهم، وظهور قواعد قانونية جديدة من خالل اتفاقيات دولية تدعوا إىل املساواة يف مجيـع جمـاالت   
احلياة الدولية إىل تطور املمارسة الدبلوماسية دفعت جبميع الدول باجتاه رفع مرتبة البعثات الدبلوماسية الدائمة 

  . جة سفارةلدر

ويف عامل يتسم بالسرعة واحلركية أصبحت الدبلوماسية من أهم الوسائل اليت متكن الدول مـن مواجهـة        
  . التحديات اخلارجية و حتقيق أهدافها والوصول ملراحل متقدمة من التطور

ة عاملية كـبرية،  ولعل أبرز مثال ميكن أن نستدل به على هذه الدول مجهورية الصني الشعبية اليت حققت مكان
وأصبح تأثريها الدويل يتسع يوما بعد يوم، وهذا راجع لسياسة اإلصالح واالنفتاح على العامل اليت تعتمد على 
 .املوارد واملقومات الداخلية للصني من جهة، وشبكة العالقات الدبلوماسية مع الدول األخرى من جهة أخرى

 

 

 



 ب 
 

  :إشكالية الدراسة

ج األمثل للدول الصاعدة و السائرة حنو بناء كيان اقتصادي عمالق يف الوقت الراهن، تعرب الصني النموذ     
ما حيتم عليها بناء شبكة عالقات كبرية مع الدول األخرى و تعتمد يف ذلك على تبادل السـفارات، فمـاهو   

  ؟الثابت و املتغري يف دور السفارات يف ظل التحوالت الدولية الراهنة

  :  اإلشكالية نطرح التساؤالت التاليةولإلجابة عن هذه    

  ما طبيعة السفارات؟ •
 ؟ماهي الوظائف اليت تضطلع ا السفارات، و ما تأثري التحوالت الدولية الراهنة على هذه الوظائف •

 ماهي مهام السفارة الصينية يف اجلزائر؟ •

  :فرضيات الدراسة 

  .تعرب عن مدى اتساع العالقات بني الدولتعترب السفارات أرقى أنواع البعثات الدبلوماسية و اليت -1

أثرت التطورات الدولية سلبا على نشاط السفارات حيث قلصت من دورها يف ربـط العالقـات بـني     -2
  .الدول

تعترب السفارة الصينية يف اجلزائر مبثابة وسيط من شأنه تقوية العالقات االقتصادية بني الدولتني، و تنميـة   -3
 .املشتركةوحتقيق املصاحل 

دور السـفارات يف ظـل    وبناء على ما سبق ولألسباب التالية فكرنا يف إجناز مذكرة التخـرج بعنـوان       
  ):دراسة حالة سفارة مجهورية الصني الشعبية يف اجلزائر(التحوالت الدولية الراهنة 

  .ميول الطالبتني والرغبة يف اكتشاف عامل السفارات و العالقات الدبلوماسية  -

باطالعنا على املزيد من املراجع والدوريات  اجلامعيالرغبة يف إثراء املعلومات احملصل عليها خالل املوسم  -
  .والدراسات اليت تناولت املوضوع بالبحث 



 ج 
 

  .الطالبتنيحسب اطالع دور السفارات يف ظل التحوالت الدولية الراهنة ندرة الدراسات اليت تناولت  -

 .ارها أحد أجهزة تطبيق السياسة اخلارجية للدولة، وممثلتها يف الدول األخرىأمهية السفارات باعتب -

  :أهداف الدراسة    

  .إبراز أهم التحوالت الدولية املؤثرة على دور السفارات _

  .تسليط الضوء على األدوار اجلديدة للسفارات يف ظل التحوالت الدولية الراهنة_ 

  .  معرفة أهم األنشطة اليت تضطلع ا السفارة الصينية يف اجلزائر، ودورها يف تعزيز العالقات بني البلدين_ 

  :أمهية الدراسة 

تنبع أمهية املوضوع من ارتباطه بأحد أجهزة تنفيذ السياسة اخلارجية و هي السفارات، و اليت تعترب أرقـى       
ليت تسخر هلا الدولة املعتمدة ميزانية ضخمة، وتتنازل الدولـة املعتمـد   وأرفع أنواع البعثات الدبلوماسية، وا

  . لديها على مجلة من احلصانات واالمتيازات اليت تقدمها للسفارة وأعضائها

  :حدود اإلشكالية 

متت الدراسة منـذ بدايـة العالقـات اجلزائـري الصـينية إىل غايـة وقتنـا احلـايل                       : احلدود الزمنية  -
)1958-2013.(  

  .متت الدراسة يف السفارة الصينية باجلزائر: احلدود املكانية -

  :تناولت الدراسة املتغريات التالية : احلدود املوضوعية  -

  .التحوالت الدولية الراهنة : املتغري املستقل -        

 .دور السفارات: املتغري التابع -        



 د 
 

  

  :اإلطار املنهجي 

تقتضي طبيعة كل حبث حتديد منهج وأساليب معينة للقيام به، وعملية االختيار هذه تتم علـى أسـاس          
  . املوضوع الذي يعاجله والشروط الضرورية للقيام به

دور السفارات يف ظل التحوالت الدولية الراهنة فـإن  وتبعا ألهداف الدراسة احلالية الرامية إىل التعرف على 
هو املنهج الوصفي ذلك أن البحث الوصفي يهدف إىل التعرف على ظاهرة معينة كما وكيفـا،  سب املنهج املنا

فيحدد أوصافها وخصائصها ومقوماا بل ويتعدى جمرد الوصف إىل حتليل البيانات واستخراج االسـتنتاجات  
  .، و قد استخدمناه يف الدراسة النظرية ذات الداللة واملغزى بالنسبة ملشكلة البحث

ما اعتمدت الدراسة على  منهج حتليل املضمون، و هو منهج حتليل الوثائق العلمية أو اخلطابات واالتفاقيات ك
  . 1961الرمسية، و قد مت استخدامه يف حتليل مضمون اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية 

ستكشافية للعوامل املتشابكة دراسة احلالة وهو عبارة عن طريقة حتليلية امنهج  و اعتمدت الدراسة أيضا      
تسـجيل  أدوات املنهجية عديدة منها املقابلة الشخصـية و  وهو أسلوب يعتمد على ،اليت هلا أثر يف املوضوع
  .و قد استخدم يف الدراسة امليدانية يف السفارة الصينية باجلزائر  .معلومات دراسة احلالة

  

  

  

  

  

  



 	 
 

  

  : الدراسات السابقة

  :تناولت موضوع البحث بالدراسة جندمن بني الدراسات اليت 

رسالة خترج  "اثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الدبلوماسية"عنوانحتت  دراسة امساعيل العزاوي     
 ،13/3/2013: تاريخ املناقشة الستكمال متطلبات درجة املاجستري يف العالقات الدولية والدبلوماسية

 عمل يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا الستخدام احملتملة اآلثار طبيعةحول ومتحورت إشكالية الدراسة 

 من متكنتواالتصاالت  املعلومات تكنولوجيا ثورة أنوتوصل إىل  الدولية؟ للعالقات إدارا الدبلوماسية يف

 بالعمل املختصة املؤسسات أن كما الدولية، العالقات إدارة يف وممارستها أسلوب الدبلوماسية يف التأثري

 .الدبلوماسي نشاطها خدمة يف احلديثة واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا ابتكارات وظفت الدبلوماسي قد

 الدبلوماسية من نوع جديد وظهور الدويل االتصال تطوير يف االتصاالت تكنولوجيا ساعدت املثال سبيل فعلى

 واخلطوط املرئية متراتاملؤ من خالل تىتتأ اليت الشخصية الدبلوماسية أو الصناعية، األقمار بدبلوماسية عرفت

 السياسي البناء على التأثري يف واالتصاالت املعلومات تكنولوجيا كما أسهمت .الدول زعماء بني الساخنة

اتمع،  داخل السياسي القرار صنع يف اثر مبا االتصاالت وسائل عرب املعلومات حيث توافرت للدول، الداخلي
 تبادل أتاحت للناس واليت ووسائله، احلديثة االتصال نظم خالل من اخلارجي، بالعامل مرتبطني األفراد وأصبح

 قد واالتصاالت املعلومات فتكنولوجيا وبذلك .واحدة غرفة يف وكأم والصورة، بالصوت يوميا، احلديث

 1.يااوأولو هياكلها إعادة تنظيم الدبلوماسية األجهزة على فرضت

 

 

 

                                                           

درجة املاجستري يف العالقات الدولية رسالة خترج الستكمال متطلبات  اثر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت على الدبلوماسية، ،العزاوي امساعيل 1
-drkhalilhussein.blogspot.com/2013/03/blog: ، متاح على املوقع13/3/2013: تاريخ املناقشة والدبلوماسية

post_14.html.  
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، و متحـورت إشـكالية   جامعة اجلزائر، والعوملة الدبلوماسية "حتت عنوان بوسكني سليم كما جند دراسة      
عصر العوملة الذي  يفالدبلوماسية  تواجهثر العوملة على العملية الدبلوماسية؟ وماهي التحديات اليت أتالدراسة 

وقـد   مثل هكذا حتـديات؟  يفالدبلوماسية ؟ وما هو مستقبل الدوليةالتفاعالت  يفوالتعقيد يتسم بالتشابك 
  1:توصل إىل النتائج التالية

تقليص الدور السياسي للدبلوماسيني لصاحل اللقاءات املباشرة  يفساهم تطور وسائل االتصال واملواصالت -1
دبلوماسية خلق  وهو ما……مؤمترات القمة.حيث تضاعفت الزيارات الرمسية .بني املسؤولني السياسيني 

 .للدبلوماسي تقليص وظيفة الوساطة إىل أدتمباشرة بني قادة الدول واحلكومات اليت 

جترى حتت مراقبة أجهزة  أصبحتمفاوضات واليت  أي يفوله وزنه  أساسيالرأي العام معيار ـ أصبح 2 
الذي نتج عنه بروز دبلوماسية  األمرالتعبري تتصاعد يوم بعد يوم  يفالعام  الرأي إمكانياتوهلذا فان  اإلعالم

دخول  تأثريللحوار بني الدول بالتوازي كذلك وحتت  املناهج التقليدية يفحتول  إجراء يفخضراء سامهت 
 . اإلنسانفاعلني جدد برزت دبلوماسية حقوق 

تقنيني ، متخصصني( بروز متدخلني وفاعلني جدد يفمنظمات دولية وظيفية خمتلفة بدوره  إنشاءـ ساهم 3
هذه املنظمات خلقت دبلوماسية  )…الثقافة ،التجارة ،الصحة ،التغذية( جماالت خمتلفة يفيعملون ). وفنيني
 . سياسيني أو إدارينيتقنية ميارسها خمتصون لكوم ليس فقط أوفنية 

 فإذاااالت اجلديدة  يفتدخل الدول  إىلوظيفة ترقية الدبلوماسية مع تعدد املصاحل والفواعل ـ حتولت  4
فان الدبلوماسية املعاصرة . وأحيانا ثقافية.السابق تقتصر على العالقات السياسية  يفكانت الدبلوماسية 

حىت الدبلوماسيني  أوسواء على مستوى قادة الدول  املبادالت االقتصادية يفدور أساسي  أداءمطلوب منها 
اسية بعد اقتصادي وجتاري يتجاوز البعد للمصدرين فقد أصبح للدبلوم اإلعالميالذين يلعبون دور الوسيط 

  .كثرية أحيان يفالسياسي 

  

  
                                                           

  %/http://boussekinesalim.maktoobblog.com/39 :، متاح على املوقعالدبلوماسيةوالعوملة ،بوسكني سليم 1
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  :املفاهيم اإلجرائية

علم وفن، علم من حيث أا تتطلب معرفة القوانني واألعـراف الدوليـة، ومجلـة     :مفهوم الدبلوماسية_ 
اليت تتطور بتطور اتمع املعاهدات واالتفاقيات الناشئة بني الدول، وتعتمد على جمموعة من املبادئ والقواعد 

الدويل، وفن من حيث أا تعتمد على الذكاء واحلنكة يف إجراء املفاوضات وإدارة العالقات بـني الـدول   
  .بواسطة هيئة من املمثلني الدبلوماسيني لغرض رعاية مصاحل الدولة

  .لها لدى بقية الدولهي الوفد الدبلوماسي الذي ترسله دولة قائمة ليمث: مفهوم البعثات الدبلوماسية _

  .هي الدولة املرسلة للبعثة الدبلوماسية: الدولة املعتمدة_ 

  .هي الدولة املستقبلة للبعثات الدبلوماسية على أرضها: الدولة املعتمد لديها_ 

تعرف باملمارسة الدبلوماسية الثنائية األطراف، أي ما بـني الدولـة   : مفهوم البعثات الدبلوماسية الدائمة_ 
املعتمدة والدولة املعتمد لديها و اليت متارس مهامها عرب سفارات معتمدة يف اخلارج، و اليت نظمـت مهامهـا   

  .1961ورعيت حصاناا و امتيازاا اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية 

ـ    :السفارة_ ة أرقى وأرفع البعثات الدبلوماسية، يرأسها شخص برتبة سفري يعتمده رئيس دولـة لـدى دول
لسـلطات   أخرى، وهي امتداد ألرض الدولة املعتمد وجزء من إقليمها لذلك فهي تتمتع باحلصانة، فال جيوز
  .الدولة اليت تقع السفارة فيها أن تدخل أو تقتحم مقرها إال برضا رئيس البعثة ويف حاالت استثنائية

دبلوماسية معينة وفقا للوائح كل وهو جمموعة من األشخاص الذين يشغلون درجات  :السلك الدبلوماسي_ 
  .دولة وفقا للقوانني الدولية أيضا

تعين متتع املمثل الدبلوماسي بقسط وافر من احلرية واملزايا  :احلصانات و االمتيازات الدبلوماسية_
واإلعفاءات، تسمح للمبعوث الدبلوماسي بتأمني وحتقيق أهداف مهمته، وعلى حنو يرتفع عن مستوى ما يتمتع 

اإلنسان العادي فيما يقوم به من تصرفات، ذلك أن األعمال اليت يقوم ا ختتلف من حيث طبيعتها به 
  .رها على تلك اليت ميارسها الثاين فضال على أنه يؤديها خارج حدود بالده و بامسهاهوجو



 ح 
 

  :خطة املوضوع 

مت تناول موضوع البحث من خالل خطة تتكون من أربعة فصول، فصل متهيـدي؛ مت التطـرق فيـه إىل         
مفهوم الدبلوماسية، نشأة وتطور البعثات الدبلوماسية الدائمة، أنواع البعثات الدبلوماسية الدائمة، وتشـكيل  

  . هذه البعثات

من خـالل   كشكل من أشكال البعثات الدبلوماسيةطبيعة السفارات أما الفصل األول فتناول بالدراسة      
املبحث ؛ أما التمثيل الدبلوماسيواملبحث الثاين حتت عنوان مفهوم السفارات، : املبحث األول ثالث مباحث؛ 

  . و االمتيازات الدبلوماسية احلصانات فتناولالثالث 

من خالل مبحثني؛  دولية الراهنة عليهاوظائف السفارات وتأثري التحوالت الويف الفصل الثاين متت دراسة      
التحول يف وظائف السفارات يف  حتت عنواناملبحث الثاين ، أما الوظائف التقليدية للسفارات: املبحث األول 

  .ظل الوضع الدويل الراهن

، ومتت دراسته من خـالل  دراسة حالة سفارة مجهورية الصني الشعبية يف اجلزائروخصص الفصل الثالث ل     
  .السفارة الصينية يف اجلزائر:املبحث الثاين ، ودراسة جيواستراتيجية لدولة الصني: املبحث األول حثني؛ مب

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



متهيدي فصل  

 

 

 

 

 

 

 .متهيد �

 .مفهوم الدبلوماسية_أوال �

 .الدائمة نشأة و تطور البعثات الدبلوماسية_ ثانيا �

 .البعثات الدبلوماسية الدائمة أنواع: ثالثا  �

 .تشكيل البعثات الدبلوماسية الدائمة_ رابعا �

 .الفصلخالصة  �

 

 فصل متهيدي



متهيدي فصل  

 

10 
 

 

  

  

  :متهيد

  

أقامت الدول عالقات فيما بينها منذ زمن طويل، و استقرت أساليبها يف ذلك على أسس أصبحت      
مبادئ تسري عليها دف توطيد أواصر صداقتها ورعاية مصاحلها، ويعترب التبادل الدبلوماسي بني دولتني 

وماسية لتحقيق ذلك، هو أول مظهر من مظاهر العالقات الودية بينهما لذلك اعتمدت على البعثات الدبل
  .وسنتناول يف هذا الفصل طبيعة هذه البعثات
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  .مفهوم الدبلوماسية-أوال

 Diplomag-la diplomatie اتفق جل املفكرين على أن كلمة دبلوماسية: املفهوم اللغوي/1
استعمل  1.و معناها يطوي diplon، و هي مشتقة من الفعل diplomaمشتقة من الكلمة اليونانية 

 2.يف أوائل القرن السابع عشر" ريشيليو"مصطلح الدبلوماسية ألول مرة يف عصر 

و معناها طبق أو طوى، هو أصل  (Diplone)الفعل اليوناين دبلون "نيكولسون أن  يرى هارولد
طرق اإلمرباطورية  اشتقاق هذه الكلمة، فلقد كانت ختتم مجيع جوازات السفر و رخص املرور على

، على صفائح معدنية ذات وجهني مطبقني و خميطني سويا ...قوائم املسافرين و البضائعو) نيةالروما(
حىت " دبلوما"مث اتسع فيما بعد معىن الكلمة " دبلومات"بطريقة خاصة، وكانت تذاكر املرور هذه تسمى

اعات أو قبائل مشل وثائق رمسية غري معدنية خصوصا تلك اليت متنح املزايا أوحتتوي على اتفاقات مع مج
  3..."أجنبية

ومنها إىل اللغات األوروبية احلية مث إىل اللغة  ةانتقلت كلمة الدبلوماسية من اليونانية إىل الالتيني     
  4:مبعنيني ةالعربية، فقد كانت تستخدم يف اللغة الالتيني

الشهادة أو الوثيقة اليت يتبادهلا امللوك يف عالقام الدبلوماسية واليت متنح حاملها امتيازا : املعىن األول-    
ويف ضوء هذا االستعمال عرفت اللغة الفرنسية كلمة .معينا، والتوصيات حبسن استقباله و احترامه

diploma مبعىن الشهادة العالية اليت متنح للدارسني.  

يتعلق باستعمال الرومان لكلمة دبلوماسية مبا يفيد طباع املبعوث الدبلوماسي، وما : لثايناملعىن ا-    
 تقتضيه هذه الصفة من األدب و املودة املصطنعة وجتنب أسباب النقد وهذا ما قصدت إليه كلمة

diplome الالتينية اليت تعين الرجل املنافق ذا الوجهني، ومنها اشتق يف اللغة الفرنسيةDepliorae 
  .مبعىن املخادع

املمارسة  أما على صعيد اللغة العربية فقد استخدم العرب كلمتني للتعبري عن النشاط الدبلوماسي أو     
للتعبري عن الوثيقة اليت يتبادهلا أصحاب السلطة فيما بينهم و اليت متنح حاملها " كتاب"الدبلوماسية؛ فكانت

                                                           

 .07ص. 2004إيتراك للطباعة و النشر و التوزيع،:القاهرة.1،طالدبلوماسية يف عامل متغريعلي يوسف الشكري، 1
 .190ص. 2008يع،دار أسامة للنشر و التوز:األردن.1،طمعجم املصطالحات الدبلوماسيةصالح خياط،  2
دار الثقافة للنشر :عمان.1،ط)نشأا وتطورها وقواعدها ونظام احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية(الدبلوماسيةعلي حسني الشامي،  3

 .29-28ص. 2009والتوزيع،
  .90ص. 2009دار الثقافة للنشر و التوزيع،:عمان. 1، طالدبلوماسية بني النظرية و التطبيقسهيل حسن الفتالوي،  4
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، قترب كلمة كتاب من املعىن الذي أعطاه اإلغريق لكلمة دبلوماسيةمزايا احلماية و األمان، وذا املعىن ت
العرب مبعىن الرسالة أي التوجه كانت كلمة سفارة تستخدم عند  -أي الكتاب–إىل جانب هذه الكلمة 

  1.االنطالق إىل القوم بغية التفاوضو

،وعندما عربت اتفاقية فيينا هلارمجة حرفية مقابلة و مناسبة أما بالنسبة لكلمة دبلوماسية فال توجد ت    
مل يعرب هذا املصطلح ) الدبلوماسية(واليت نقلت املصطلح اليوناين األصل  1961للعالقات الدبلوماسية 

ويقابل مصطلح ، اإلسالميةربية وأصبح هو املتداول بني الدول العاستخدم املصطلح نفسه و إمناو
وهو أكثر انسجاما يف اللغة العربية، " املبعوث"أو " لرسولا"الدبلوماسي الوارد يف اللغة اليونانية مصطلح 

  2.دقة من مصطلح الدبلوماسي الذي ال يزال غري واضح عند الغربيني أنفسهمو

  :املفهوم االصطالحي / 2

  :تعدت تعريفات الدبلوماسية واختلفت من مفكر ألخر، نذكر منها ما يلي     

ملا قطعتها، إن لو أن بيين وبني الناس شعرة "قات الدبلوماسية قول معاوية بن سفيان يف جمال حتديد العال-
تتضمن هذه املقولة الشهرية وصفا للعالقات اليت تقوم بني البشر ". إن شدوها أرخيتهاأرخوها شددا، و

ت وعدم املرونة واحلرص على استمرار هذه العالقااسية بالشعرة حيث تتميز بالدقة ومشبها الدبلوم
  3.لو كانت معلقة على شعرةو انقطاعها حىت

رعاية مصاحل الدول لدى بلد أجنيب ويتضمن هذا فن متثيل احلكومة و: " نيه بأايعرفها راؤول جيو  -
القيام ارجية طبقا للتعليمات املرسلة وإدارة العالقات اخلعلى احترام حقوق ومصاحل الدولة و السهر

 4".باملفاوضات الدبلوماسية

علم :"كما عرفها أيضا صالح خياط يف معجم املصطلحات الدبلوماسية و اإلتيكيت الدبلوماسي بأا-
وفن ممارسة التمثيل اخلارجي بواسطة هيئة من املمثلني السياسيني تعرف بالسلك الدبلوماسي، وهي متثل 

                                                           

 .34-33ص. علي حسني الشامي، نفس املرجع 1
  .91ص. سهيل حسن الفتالوي، نفس املرجع 2
 .35ص . علي حسني الشامي، نفس املرجع 3
 .12ص . 2011دار الثقافة،: عمان. 3ط ،)دراسة قانونية(الدبلوماسية املعاصرةغازي حسن صباريين،  4
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ت واالتفاقات اليت تنظم هذه دراسة القانون الدويل العام واخلاص و تاريخ تطور العالقات الدولية واملعاهدا
  1".العالقات

الدبلوماسية هي علم وفن، فهي علم إدارة :" أن" الدبلوماسية"كما يرى عبد الفتاح شبانه يف كتابه -
العالقات الدولية بني الدول بالوسائل السلمية والتعامل مع الغري والتفاوض معهم، وهلا قواعدها وأسسها 

إمنا تتكلم املدافع "يطرأ على اتمع الدويل، وما يسوده من مبادئ، وقدميا قيل اليت تتطور باستمرار وفقا ملا
إن "، كما قيل "احلرب استكمال جلهد الدبلوماسيني بطريقة أخرى"وأن " عندما يصمت الدبلوماسي

   2".الدبلوماسية هي فن التوفيق بني املصاحل املتعارضة

والكياسة يف إدارة العالقات الرمسية بني حكومات الدول  استعمال الذكاء:" أما أرنست ساتو يرى بأا-
    3".املستقلة

جمموعة القواعد واألعراف الدولية واإلجراءات واملراسم :"يف حني أن مسوحي فوق العادة يرى بأا-
والشكليات اليت تم بتنظيم العالقات بني أشخاص القانون الدويل أي الدول واملنظمات واملمثلني 

سيني مع بيان مدى حقوقهم وواجبام وشروط ممارستهم مهامهم الرمسية، واألصول اليت يترتب الدبلوما
على إتباعها لتطبيق أحكام القانون الدويل ومبادئه والتوفيق بني مصاحل الدول املتباينة كما هي، وفن إجراء 

  4".عاهداتاملفاوضات السياسية يف املؤمترات واالجتماعات الدولية وعقد االتفاقات وامل

من خالل التعريفات السابقة نالحظ أن مفهوم الدبلوماسية قد اختلف من مفكر ألخر، حيث اعتربها      
البعض علم، والبعض اآلخر فن، يف حني مجع آخرون بني االثنني، وهذا راجع حسب حسني قادري يف 

ويعود االنقسام هذا إىل إىل احمليط والتأثريات العلمية واليت يعيشها الباحث " الدبلوماسية والتفاوض"كتاب
متسك البعض الرأي التقليدي الذي يرى بأن الدولة مازالت الشخص الدويل الوحيد، بينما ترفض 

    5.اموعة الثانية ذلك، وترى بوجود أشخاص دوليون آخرون يفوق تأثريهم كثريا من الدول

  

  
                                                           

 .190ص. صالح خياط، نفس املرجع 1
 .09ص. 2002مكتبة مدبويل،:القاهرة.1،ط)املشكالت الفعلية-املمارسة العملية-القواعد األساسية(الدبلوماسية عبد الفتاح شبانة، 2
 .13ص. غازي حسن صباريين، نفس املرجع 3
 .13-12ص. نفس املرجع 4
 .11ص. 2007منشورات خري جليس، :اجلزائر. 1، طالدبلوماسية والتفاوضحسني قادري،  5
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من حيث أا تتطلب معرفة القوانني  علم وفن، علم:"من خالل ما سبق ميكن تعريف الدبلوماسية بأا     
واألعراف الدولية، ومجلة املعاهدات واالتفاقيات الناشئة بني الدول، وتعتمد على جمموعة من املبادئ 
والقواعد اليت تتطور بتطور اتمع الدويل، وفن من حيث أا تعتمد على الذكاء واحلنكة يف إجراء 

بواسطة هيئة من املمثلني الدبلوماسيني لغرض رعاية مصاحل املفاوضات وإدارة العالقات بني الدول 
  ".الدولة

الدبلوماسية ختتلف عن الربوتوكول واإلتيكيت وااملة رغم ما يقال أن فالن يتصرف بدبلوماسية      
مبعىن بلباقة ولطف، والربوتوكول هو احلدود اليت يتحرك فيها الدبلوماسي للقواعد املوضوعة واملتعارف 

ا يف املعامالت الرمسية، واإلتيكيت هو آداب السلوك يف كل ما يصدر عن الدبلوماسي من تصرف مع عليه
الغري، أما ااملة فليس هلا قواعد مكتوبة بل هي إحساس الشخص بأن ما يقوم به من تصرفات سيدخل 

   1.السرور والبهجة لنفوس اآلخرين

  .نشأة البعثات الدبلوماسية - ثانيا

مرت الدبلوماسية عرب التاريخ بعدة مراحل وإن كانت قد تطورت أكثر يف القرون األخرية، إال أن      
البشرية عرفتها مببادئها األوىل قبل ذلك، وميكن تقسيم مراحل تطورها إىل مرحلتني؛ املرحلة األوىل من 

، أما )غري دائمة(ا صفة عارضة العصور القدمية حىت القرن اخلامس عشر، وقد كان التمثيل الدبلوماسي فيه
املرحلة الثانية تبدأ من القرن اخلامس عشر إىل وقتنا احلايل أين أخذت فيه الدبلوماسية صفة الدميومة 

  .واالستمرار

عرفت الدبلوماسية يف احلضارات القدمية اهلند، الصني وكذلك وادي النيل فقد دلت : املرحلة األوىل. 1
ال مبعوثني واستقباهلم متهيدا إلجياد حلول ملشاكل عن طريق املفاوضات الوثائق التارخيية على إرس

  2.واالتفاقيات وعادة ما كان إرسال املبعوثني يبدأ بعد انتهاء احلرب بني الطرفني

فقد كانت . وتعترب احلضارة اليونانية والرومانية أكثر احلضارات اليت عرفت العالقات الدبلوماسية     
مكونة من جمموعة دول وتعرف باملدن اليونانية وكان االتصال جيري فيما بينها من خالل  احلضارة اليونانية

رسول جيري تعيينه خصيصا هلذه املهمة وأحيانا من خالل منادي امللك الذي مثل فيما بعد الصورة األوىل 
التحكيم يف  للتمثيل الدبلوماسي والذي أطلق عليه الدبلوماسي املنادي، كذلك عرفت املدن اليونانية
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عالقاا ويف فض منازعاا مع مستعمراا يف آسيا وإيطاليا وإفريقيا، كما اجتهت املدن اليونانية حنو التكتل 
يف صورة احتادات كونفدرالية تعقد فيما بينها اجتماعات دورية ملناقشة املسائل املتعلقة مبصاحلها املشتركة 

ن لكل مدينة يف االحتاد مندوب ذا مستوى رفيع حتددت مهامه والتهديدات اخلارجية اليت تتعرض هلا، وكا
إلقاء اخلطب البليغة إلقناع ممثلو الواليات األخرى، وقد كان ذلك بداية ظهور النظام الدبلوماسي 

وقد أحيط هؤالء املندوبون بنوع من القداسية واالحترام حيث مت تزويدهم خبطابات اعتماد . اخلطيب
وحتمل نفقات سفرهم وإقامتهم يف اخلارج إىل جانب إحاطة أشخاصهم باحلصانة وتصرحيات خاصة للسفر 

   1.واحلرمة، وكونت هذه القواعد فيما بعد النواة األوىل للقانون الدبلوماسي

أما الرومان فقد تركوا أثار تذكر يف تطوير العمل الدبلوماسي من الناحية النظرية من خالل ابتكارهم 
الذين انصب جل  (profession of trained archivists)املدربني  وظيفة أمناء احملفوظات

عملهم على دراسة الوثائق واملمارسة الدولية يف إطار العالقات الدولية، فأعدت بذلك فئة من املتخصصني 
يف اإلجراءات واألسبقيات واملراسيم الدبلوماسية ، ويف أرض الواقع أنشأ الرومان ديوان خاص إلدارة 

خلارجية وفض املنازعات املتعلقة حبصانات املبعوث، وتوىل جملس الشيوخ مهمة استقبال السفراء الشؤون ا
األجانب واالتصال م مباشرة يف كل ما يتعلق مبهام عملهم يف الدولة ومناقشة املسائل املشتركة بني 

وا حبصانات وامتيازات مل الدولتني، هذا إضافة إىل أن املبعوثني األجانب العاملني يف روما كانوا قد متتع
   2.يتمتع ا غريهم من األجانب مراعاة لصفتهم التمثيلية

أكرب معامل العصور الوسطى واليت شهدت فيها الدبلوماسية تطورا  ةتعترب احلضارة اإلسالمية والبيزنطي     
  .كبريا

مببدأ الشمولية والكونية، حيث متيزت العالقات الدولية والدبلوماسية اليت أقامها العرب منذ بداية اإلسالم 
، وقد كانت الشريعة اإلسالمية السباقة البتكار نظام التمثيل 3اعتمدوا مبادئ السالم والوئام والتعاهد

الدبلوماسي وحتديدا نظام العمل الدبلوماسي بالرغم من أا ظهرت قبل ظهور القانون الدويل بعشرة 
رحلتني؛ أوهلما مرحلة العمل السري وكانت يف عصر قرون، وقد مر العمل الدبلوماسي اإلسالمي مب

الرسالة األوىل حيث كان للرسول صلى اهللا عليه وسلم ممثلني سريني يف أقاليم خمتلفة ينصب جل عملهم 
الرسول صلى اهللا عليه وسلم باملعلومات عن األقاليم اليت أوفدوا إليها، واملرحلة الثانية هي مرحلة  على مد
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 يف املبعوثني الرسل الذين محلوا الكتب والرسائل اليت بعث ا الرسول ةلنية املؤقتة املتمثلالدبلوماسية الع
  .صلى اهللا عليه وسلم إىل امللوك واألمراء يف كافة أحناء املعمورة واليت دعاهم فيها لإلسالم

اخللفاء الراشدين الرسول صلى اهللا عليه وسلم ومن بعده  ومل تقتصر أهداف الدبلوماسية املؤقتة يف عهد
على الدعوة إىل اإلسالم بل اختذوها إلدارة الشؤون اخلارجية للدولة اإلسالمية كالتفاوض إلبرام معاهدات 

  .التحالف ووقف احلرب وعقد اهلدنة وأخذ اجلزية وتدعيم الروابط العسكرية واالقتصادية

ية العصر العباسي الذي يعترب العصر ومل يطرأ أي تغيري على ألهداف العمل الدبلوماسي اإلسالمي إىل غا
الذهيب للدبلوماسية اإلسالمية والذي كان انعكاسا الزدهار الدولة اإلسالمية آنذاك اليت أصبحت يف هذا 

، مما اقتضى زيادة عدد رسلها لتغطية نشاطها ةالعصر إحدى أكرب دولتني يف العامل إىل جانب الدولة البيزنطي
  . ية اخلالفاتالسياسي و الدبلوماسي و تسو

ونظرا ألمهية وحساسية املهام اليت يضطلع ا السفري، فقد حرصت الدولة اإلسالمية على اختيار السفراء 
  1.من بني كبار موظفي الدولة كالوزراء و التجار والشعراء وأحيانا األمراء

كانوا يتمتعون مببدأ كما عرفت الدبلوماسية اإلسالمية نظام املراسم واالحتفال بالرسل واستقباهلم وقد 
األمان واحلماية ما يعادل احلصانة الدبلوماسية يف العصر احلديث ويقيمون يف ضيافة اخلالفة، ويتم 
استعراض مظاهر القوة العسكرية وانتشار الرخاء أمامهم حىت ينتقل املبعوث األجنيب هذا االنطباعات 

   2.ألي مباحثات مستقبال اإلجيابية إىل الدولة املوفدة مما يكون له أثر بالنسبة

إىل جانب احلضارة اإلسالمية جند احلضارة البيزنطية اليت كانت هلا مسامهة أكثر أمهية وقيمة على      
  .صعيد املمارسة الدبلوماسية

تعاين من الضعف العسكري وقد كانت مغرضة لتهديدات خارجية من طرف قوتني كبريتني  اكانت بيزنط
اعتمادا  4أو الدبلوماسية اهلادئة 3يف الشرق، مما دفعها إىل انتهاج الدبلوماسية املاكرةأحدها الدولة العباسية 

أو التناحر  على ثالث خطط؛ األوىل إضعاف الربابرة بإثارة املنازعات بينهم من خالل خلق أسباب التنافس

                                                           

 ).22-19(ص ص. علي يوسف الشكري، نفس املرجع 1
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املال، أما اخلطة الثالثة أحيانا، والثانية االجتاه صوب كسب القبائل والشعوب ااورة وشراء والئها ولو ب
  1.فتتمثل يف التبشري بالديانة املسيحية والدعوة إليها

ولتنفيذ هذه اخلطط عملت بيزنطا على إعداد كوادر دبلوماسية قادرة على إتقان فن املفاوضات، كما 
 اعتمدت أيضا تقليدا جديدا قي ممارسة الدبلوماسي وهو أسلوب الدبلوماسي املراقب بدل الدبلوماسي
اخلطيب الذي أصبحت مهمته ال تقتصر فقط على متثيل مصاحل الدولة يف اخلارج، ولكن امتدت لتشمل 

،ما أدى خبروج الدولة البيزنطية بالنشاط 2إعداد التقارير عن األوضاع الداخلية للدولة اليت يوفد إليها
للدبلوماسيني األجانب  الدبلوماسي من مهامه التقليدية إىل النشاط التجسسي، مما انعكس على نظرا

املوفدين والذين مل تر فيهم إال جواسيس يعملون ملصلحة دوهلم، من هنا حرصت على تكثيف جهودها 
             3.ملراقبتهم ورصد حتركام ومتابعة األشخاص املترددين عليهم

فاوضني الذين كما أنشأ البيزنطيون يف القسطنطينية ديوانا خاصا للشؤون اخلارجية يقوم بتدريب امل
ديوان (يقومون بأعمال السفارة لدى الدول األجنبية، إىل جانب هذا الديوان أنشئوا ديوان األجانب 

                      4.وهو خيتص باالهتمام مبصاحل املبعوثني األجانب وشؤوم) الربابرة

  :املرحلة الثانية.2

تطور نظام البعثات الدبلوماسية الدائمة بالرغم من ختتص هذه املرحلة فيما بعد القرن اخلامس عشر، حيث 
، فخالل هذه املرحلة مت 1648أن ذلك مل يستقر إال بعد ظهور الدولة احلديثة وإبرام معاهدة ويستفاليا 

أخذت   5.إقرار امتيازات وحصانات دبلوماسية متنح ألفراد البعثات الدبلوماسية املعتمدة لدى الدول
البندقية وهي إحدى أقوى الدويالت اإليطالية عن البيزنطيني الدبلوماسية وطورا، وظهر مبدأ تعيني 

، وأنشأ حكام البندقية جهازا 15السفراء الدائمني احملترفني من قبل الدويالت اإليطالية يف القرن 
الدبلوماسية، وحبلول القرن السادس  دبلوماسيا متيز حبسن التنظيم والدقة يف مجع املعلومات وحفظ الوثائق

: عشر مت تبادل البعثات الدبلوماسية والسفراء على أساس دائم يف عواصم الدول األوروبية الكربى مثل
    6.فرنسا، اجنلترا، اسبانيا
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حتوال إجيابيا يف  تاريخ تطور املمارسة الدبلوماسية فقد انبثقت عن املؤمتر  1815شكل مؤمتر فيينا عام 
دة فيينا لنفس العام واليت بلورت التعامل القائم ونظمت قضايا األسبقية وترتيب درجات املبعوثني اليت معاه

كانت مصدرا للرتاعات، وأصبح من خصائص الدبلوماسية يف هذه املرحلة أن املبعوثني الدبلوماسيني 
وماسية أجهزة رمسية أصبحوا ميثلون دوهلم وليس ملوكهم أو رؤساء الدول، كما أصبحت البعثات الدبل

     1.وهي تتبع الدولة وهي املؤسسة املختصة بالشؤون اخلارجية

املبادرة اليت قام ا معهد القانون الدويل من خالل مشروع متهيدي قدمه عام  1815وتلت اتفاقية فيينا 
    2.اخلاصة باملبعوثني الدبلوماسيني 1928، وتبع ذلك اتفاقية هافانا لعام 1825

 1918يف  14يف مبادئه " ويلسون"انت متارس الدبلوماسية بصورة سرية دعا الرئيس األمريكيوبعدما ك
  .العلنية وقد ظهر ذلك يف عصبة األمم ةإىل انتهاج الدبلوماسي

بعد انتهاء احلرب العاملية الثانية ظهرت بعض التطورات املتقدمة  1945وبقيام منظمة األمم املتحدة عام 
قنني موضوع العالقات واحلصانات الدبلوماسية، ومتت صياغة اتفاقية فيينا حيث بدأ العمل على ت

حيث متثل هذه االتفاقية القانون املعاصر اخلاص باالمتيازات  1961للعالقات الدبلوماسية عام 
واحلصانات الدبلوماسية واليت أصبحت أكثر استقرار من الناحية القانونية بعدما أدركت الدولة أمهية 

   1963.3قاا يف حتقيق االستقرار واألمن والتعاون، مث تلتها اتفاقية فيينا للعالقات القنصلية عامتنظيم عال

  .ثات الدبلوماسيةأنواع البع- ثالثا

  :تتخذ البعثات الدبلوماسية أشكال عديدة بناء على أطراف التبادل الدبلوماسي، وميكن تصنيفها إىل     

  .البعثات الدبلوماسية بني الدول-1

هناك شكالن أساسيان من البعثات الدبلوماسية اليت تعتمدها الدول يف تبادهلا الدبلوماسي الدائم،      
وكل شكل يعكس درجة معينة من مستوى التمثيل الدبلوماسي وأمهيته بني الدول ومها السفارة 

 4:واملفوضية

  
                                                           

 .14ص. نفس املرجع عبد الفتاح شبانة، 1
 .18ص. حسني قادري، نفس املرجع 2
 .15ص . عبد الفتاح شبانة، نفس املرجع 3
 .236ص . علي حسني الشامي، نفس املرجع 4



متهيدي فصل  

 

19 
 

  .بصدد دراستها من خالل هذا البحثتعترب أرقى وأرفع أشكال البعثات الدبلوماسية، وحنن : السفارة-أ

وهي بعثة دبلوماسية من الدرجة الثانية يرأسها عادة وزير مفوض معتمد من رئيس دولة : املفوضية-ب
لدى دولة أخرى، ولكنه أقل رتبة من السفري جلهة األسبقية فقط على الرغم من أنه يتمتع جبميع 

  1.بة قائم باألعمالصالحيات السفري، وميكن أن يرأس املفوضية رئيس برت

  .وهناك شكل خاص من البعثات تنشأ بني الدول وهي املفوضية السامية

، وهذا النوع هو جديد 2هي بعثات تنشأ بني الدول جتمع بينها رابطة والء سياسية: املفوضية السامية-ج
دة واليت بالنسبة للممارسة الدبلوماسية وقد ظهر بعد احنصار االستعمار وظهور عشرات الدول اجلدي

تربطها عالقات خاصة مع مستعمريها السابقني، وخاصة بعض دول الكومنويلث الربيطاين اليت تسمى 
أو الدول الناطقة بالفرنسية، ويرأس " الفرانكوفون"، أو بعض من جمموعة دول "األوجنلوفون"بدول 

أن هذه املمارسة يف طريقها  املفوضية السامية مفوض سامي يتمتع بامتيازات السفري وصالحياته، وحاليا جند
للزوال خاصة وأن البلدان الناطقة بالفرنسية قد ختلت عنها وبقيت جمموعة قليلة جدا من دول 

  3 .الكومنويلث ما زالت متارسها

جتدر اإلشارة إىل أن مرتبة البعثة الدبلوماسية حتدد باتفاقية ثنائية بني الدولتني املعنيتني وبالرغم من أنه      
العرف اجلاري العمل به بأن تكون البعثات الدائمة لكال الدولتني بنفس الدرجة فليس هناك ما وحسب 

مما يعين أن الدول 4.مينع أي دولة أن تتمثل بسفارة يف دولة ما بينما األخرى تعتمد لديها مفوضية
لفئة أو الرتبة، وذلك باستطاعتها ممارسة التبادل الدبلوماسي بعدة أشكال متفاوتة أو متساوية يف الدرجة وا

بعد احلرب العاملية الثانية حيث مل يعد إرسال  يسوددون املساس مببدأ املساواة بني الدول الذي أخذ 
البعثات على مستوى السفارات من حق الدول الكربى وحدها وإرسال بعثات على مستوى مفوضيات 

  5.من حق الدول الصغرى ∗∗∗∗برتبة وزير مفوض أو قائم باألعمال

    
                                                           

  .223ص . 2010دار آمنة للنشر و التوزيع، : عمان.)سالح فاعل يف حتديد مصري االنسانية و احلضارة(الدبلوماسيةسامي اخلفاجي،  1
 .237ص . امي، نفس املرجععلي حسني الش 2
 .60ص .2001 ):م.د( ،)النظرية و املمارسة( الدبلوماسيةحممود عبد ربه العجرمي،  3
 .59ص . نفس املرجع 4
جيري اعتمادهم من وزير اخلارجية، ومن أسباب ترأسهم البعثات الدبلوماسية توتر العالقات بني الدول أو حجم هذه العالقات، أو نظرا  ∗∗∗∗

  .لعودة العالقات بني الدول
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  .البعثات الدبلوماسية البابوية-2

على التقليد الدبلوماسي املتعلق حباضرة الفاتيكان جلهة حتديد درجة تبادهلا  1961أبقت اتفاقية فيينا      
حيث أظهرت أنه ما ينطبق على الدول  16و 14الدبلوماسي بصفتها الدولية وهذا ما تظهره املادتني رقم

  2:، وتقسم البعثات البابوية إىل1رجة البعثة الدبلوماسيةينطبق على الكرسي الرسويل جلهة د

هي أرفع أشكال البعثات البابوية ويرأسها قاصد رسويل برتبة سفري، يعتمد من البابا : القاصدة البابوية-أ
لدى رؤساء الدول الكاثوليكية أو اليت تعترف حبكم التقاليد القدمية حبق العمادة الدائمة أي أن يكون 

  .حكما، مثل اسبانيا وايطاليا ∗∗∗∗لك الدبلوماسيعميدا للس

يترأسها وزير بابوي مفوض، وهي نوع البعثة الدبلوماسية الدائمة للفاتيكان : املفوضية البابوية-ب
وجتدر اإلشارة إىل أن منصب الوزير املفوض البابوي قد الغي . واملعتمدة يف البالد األخرى غري الكاثوليكية

  .1971يف أواخر عام 

   3:تصنف هذه البعثات إىل. لبعثات الدبلوماسية بني الدول واملنظمات الدوليةا-3

هذه البعثات تعترب جديدة على : البعثات الدبلوماسية الدائمة لدى املنظمات الدولية البني حكومية-أ
ت املمارسة الدبلوماسية، وقد بوشر ا بشكل موسع بعد احلرب العاملية الثانية، وتطورت يف الستينيا

   4:والسبعينيات من هذا القرن، وهناك نوعني من هذه البعثات

يرأسها موظف برتبة سفري أو وزير مفوض معتمد رئيس دولته : الوفود الدائمة لدى منظمة األمم املتحدة-
لدى األمني العام للمنظمة ويقدم كتاب اعتماده إليه، وحتدد حقوق وواجبات وصالحيات ووظائف 

 .ذه الوفود ورؤسائها االتفاقية املفقودة بني األمم املتحدة والدول األخرىوحصانات وامتيازات ه

يرأسها موظفون دبلوماسيون أو موظفون إداريون أوفنيون : البعثات املوفدة إىل منظمات إقليمية وقارية-
 .وامتيازاماالتفاقيات املربمة ذا اخلصوص السيما مسألة تنظيم حصانام  حتدد وظائفهم وصالحيام

                                                           

  .237ص . علي حسني الشامي، نفس املرجع 1
 .59ص. رجعحممود عبد ربه العجرمي، نفس امل 2
عميد السلك الدبلوماسي أقدم السفراء املعتمدين لدى الدولة املعتمد لديها، يضطلع جبملة من املهام، ويتميز باألسبقية من حيث مراسم  ∗∗∗∗

  .الصدارة
 .60ص. حممود عبد ربه العجرمي، نفس املرجع 3
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سواء العاملية منها أوالقارية : البعثات الدبلوماسية املعتمدة من قبل املنظمات الدولية البني حكومية-ب
أواإلقليمية وحىت اجلهوية لدى بعضها البعض أو لدى بعض الدول كممثليات األمم املتحدة، أوممثليات 

  ...الدول العربيةأو اجلماعات األوروبية أو جامعة  ةمنظمة الدول األمريكي

تقيم حركات التحرير الوطنية عالقات رمسية مع الدول . البعثات الدبلوماسية حلركات التحرير الوطنية-4
واملنظمات البني حكومية بصفتها أعضاء كاملة العضوية أو مراقبة، أو حىت مع بعضها البعض، وختتلف 

وليني اآلخرين وحسب درجة اعترافها ا تسميات هذه البعثات ورؤسائها حسب عالقاا باألشخاص الد
   1.مبا يتماشى مع قوانينها الداخلية وعادات وتقاليد الدول

بعد التعرض ألنواع البعثات الدبلوماسية جتدر اإلشارة إىل األسبقية بني رؤساء هذه البعثات، فمنذ      
ك كانت مسألة االستقبال والصدارة القرن السابع عشر مل يكن املبعوثني الدبلوماسيني على نفس املرتبة لذل

يف االستقباالت الرمسية واحلفالت تثري العديد من املنازعات خاصة بني ممثلي الدول الكربى مما يؤدي إىل 
، ومتمت 1815توتر العالقات بني الدول نظرا ملا للصدارة من أثر، وبقيت هذه احلالة حىت جاء مؤمتر فيينا

وقد بني كل من هاذين النصني درجة رجال السلك   1818شابال عامربوتوكول إكس البهذه املعاهدة 
واستمر العمل اتني املعاهدتني إىل غاية توقيع  الدبلوماسي وفرق بينهم على أساس الدرجة واألقدمية،

يرتب " يف فقرا األوىل على ما يلي  14للعالقات الدبلوماسية حيث نصت املادة 1961معاهدة فيينا
  : مراتب ثالثة كاأليت: الدبلوماسية يف رؤساء البعثات

مرتبة السفراء و مندويب البابا من درجة قاصد رسويل املعتمدين لدى رؤساء الدول، وكذا رؤساء -أ
  .اآلخرين الذين يف درجة متساوية هلؤالءالبعثات 

  .رؤساء الدولمرتبة املبعوثني والوزراء ومندويب البابا من درجة نائب قاصد رسويل املعتمدين لدى -ب

  ". املعتمدين لدى وزارات اخلارجية لمرتبة القائمني باألعما-ت

ال جيوز التمييز بني رؤساء البعثات بسبب فئام إال فيما " على أنه  14ونصت الفقرة الثانية من املادة
  "". اإلتكيت" حبق التقدميتعلق 

ومن حيث مراسم الصدارة واألسبقية مت االتفاق على أن تسبق كل درجة منها الدرجة اليت تليها من حيث 
حبسب األسبقية يف تقدمي أوراق بينهم األسبقية التقدم والصدارة، أما أفراد الدرجة الواحدة تكون 
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نتمني لفئة واحدة حسب يرتب تقدم رؤساء البعثات امل" يف الفقرة األوىل 16كما نصت املادة 1االعتماد
  ".13تاريخ وساعة توليهم وظائفهم مبقتضى أحكام املادة

  .تشكيل البعثات الدبلوماسية:رابعا

  :من الفئات التالية 1961من اتفاقية فيينا 1تتشكل البعثة الدبلوماسية طبقا ألحكام املادة

اسية معينة وفقا للوائح وهو جمموعة من األشخاص الذين يشغلون درجات دبلوم: السلك الدبلوماسي-1
  3:، وهم2كل دولة وفقا للقوانني الدولية أيضا

هو الشخص الذي يترأس بعثة بلده لدى البلد املعني فيه وهو املسؤول املباشر عن : رئيس البعثة - أ     
  .مجيع أعضاء البعثة ويكون سفريا أو وزيرا مفوضا

وهم املساعدين لرئيس البعثة يعينهم بلدهم لدى الدولة املقيمة فيها : املوظفون الدبلوماسيني- ب     
كدبلوماسيني و يكونون حتت رئاسة رئيس البعثة، و مهمتهم مساعدة رئيس البعثة، و يشمل املستشارين 

  .وسكريتاريني و امللحقني على اختالف أصنافهم

  4:ة األعضاء التايل ذكرهمكما تشمل البعثة الدبلوماسي-2

يتولون األعمال اإلدارية والفنية للبعثة، مثل مصلحة الربيد واحلسابات : املوظفون اإلداريون والفنيني-أ
  .والطباعة والترمجة

هم عمال الصيانة واحلراسة واخلدمة قي دار البعثة، ويدخل ضمن هذه البعثة : مستخدمي البعثة-ب
  ...واحلمالنيسائقي السيارات الدبلوماسية 

  .   هم األشخاص الذين يعملون قي اخلدمة املرتلة لرئيس البعثة أو ألعضائها: اخلدم اخلصوصيون-د
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  :خالصة الفصل

  

عرفت اتمعات اإلنسانية منذ القدم الدبلوماسية، فقد تبادل امللوك واألمراء الرسل واملبعوثني أوما      
بالعديد من املهام خاصة يف مهام التفاوض حول السلم واحلرب، يعرف بالبعثات الدبلوماسية للقيام 

واستمر تطور هذه البعثات عرب مراحل تطور اتمعات، إال أن استقرت يف شكل بعثات دائمة لدى الدول 
وللقيام مبهامها تترتب هذه البعثات ضمن هيكل مكون من أعضاء . أولدى املنظمات الدولية واإلقليمية

سي املكلفون بالعمل الدبلوماسي، ومجلة من املوظفني اإلداريني والفنيني، واملستخدمني السلك الدبلوما
  .لغرض تسهيل مهام البعثة واخلدم اخلصوصيني
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  :متهيد
  
 

يف عدد الدول، والتطور بالنسبة لألشخاص املعترف بأحقية متثيلهم،  ةأدت جمموعة من الظروف كالزياد  
وظهور قواعد قانونية جديدة من خالل اتفاقيات دولية تدعوا إىل املساواة يف مجيع جماالت احلياة الدولية 

رجة إىل تطور املمارسة الدبلوماسية ودفعت جبميع الدول باجتاه رفع مرتبة البعثات الدبلوماسية الدائمة لد
سفارة، لذلك سنعاجل يف هذا الفصل مفهوم السفارات وتبادل التمثيل الدبلوماسي بواسطة هذه األجهزة، 

  . كذلك سنتطرق للحصانات واالمتيازات اليت يتمتع ا أعضاء هذه البعثات الدبلوماسية
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  .مفهوم السفارات :املبحث األول �
تعترب السفارات شكل من أشكال البعثات الدبلوماسية واليت تدل على مدى اتساع وعمق العالقات      

 :املطالب التاليةبني الدول، من هنا تربز أمهية دراسة هذا املوضوع وسنتناوله من خالل 

  .تعريف السفارات :املطلب األول
ويقال سفر بني القوم  1تشتق كلمة سفارة من سفر أو أسفر بني القوم إذا أصلح،: التعريف اللغوي-أ    

سفارة فهو سافر وسفري، إذا سعى يف اإلصالح أو أصلح بني الناس، ألنه أزال ما كان هناك من عداوة 
  .وخالف

فعيل مبعىن فاعل، واجلمع سفراء هو املصلح بني القوم فهو يكسف ما بينهم من  على وزن" السفري"و
  .الوحشة

اإلصالح وتعين التوجه إىل القوم للقيام بينهم بالصلح : وأصلها يف اللغة. هي النيابة والرسالة" السفارة"و
  2.على وجه التحديد

  :ق بتقدمي بعض التعريفات فيما يليلغرض تقدمي مفهوم شامل للسفارة نتطر: التعريف االصطالحي- ب   
مبعوث ميثل "الذي عرف بأنه " عمل السفري"عرف جممع اللغة العربية بالقاهرة السفارة بأا  •

3".الدولة لدى رئيس الدولة املبعوث إليها
 

يرسل لتمثيل ملك دولة وأيضا هي مهمة دبلوماسية دائمة ) يبعث(مهمة انتداب "تعرف بأا  •
4".لدى حكومة أجنبية

 

أرقى و أرفع أشكال البعثات الدبلوماسية يف حال رأسها شخص برتبة سفري "وتعرف أيضا بأا  •
  5".يعتمده رئيس دولة لدى دولة أخرى

املكان أو املقر الذي متارس فيه البعثة الدبلوماسية مهامها وتسري مصاحل دولتها "كما تعرف بأا  •
كما ال جيوز لسلطات الدولة اليت تقع . الدولةوخدمة رعايا السفارة وأا جزء من إقليم 

6".السفارة فيها أن تدخل أو تقتحم مقرها إال برضا رئيس البعثة ويف حاالت استثنائية
 

                                                           

 .34ص. علي حسني الشامي، نفس املرجع 1
 .26-25ص. 2000، 191:، سلسلة دعوة احلق، العددالسفارة والسفراء يف االسالمعثمان بن مجعة ضمريية،  2
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أرقى وأرفع البعثات الدبلوماسية، يرأسها " من خالل التعريفات السابقة ميكن أن نعرف السفارة بأا      
ى دولة أخرى، وهي امتداد ألرض الدولة املعتمد وجزء من شخص برتبة سفري يعتمده رئيس دولة لد

لسلطات الدولة اليت تقع السفارة فيها أن تدخل أو تقتحم  إقليمها لذلك فهي تتمتع باحلصانة، فال جيوز
  ".مقرها إال برضا رئيس البعثة ويف حاالت استثنائية

ا من حيث أن القنصلية بعثة دائمة ترسلها كثريا ما خيلط بني السفارة والقنصلية، لكن هناك فرق بينهم     
الدولة املعتمد لديها، وهي وإن كانت تتبع وزارة اخلارجية اليت تعني موظفيها وتشرف عليها، إال أن 
مهمتها ليست مهمة دبلوماسية كاليت تضطلع ا السفارة وإمنا يغلب على مهامها الصفة االقتصادية 

 1.بعة عالقام مع الدولة املعتمد لديهاواإلدارية ورعاية شؤون مواطنني ومتا

  .السلم الوظيفي يف السفارات :املطلب الثاين

  Ambassadorالسفري  :الفرع األول

  :تعريف السفري-1

هو الشخص الذي حاز ثقة حكومته وقدرت فيه صفاته وكفاءاته وما يتحلى به من خلق طيب وأمانة      
   2.وصدق ال يرقى  إليها شك

أعماهلا ومسؤول بصورة مباشرة على إجراء املفاوضات املعنية وتوقيع  فهو يديروهو رأس اهلرم للبعثة 
وجتدر اإلشارة إىل أن هذا التوقيع على املعاهدة ال يلزم دولته إال بغد التصديق من . بعض املعاهدات

لدولة املعتمد لديها وذلك وهو إىل جانب ذلك يؤمن عالقاا سلطات وفعاليات ا. سلطات الدولة املعنية
على مجيع األصعدة، وملا كان السفري يعتمده رئيس دولته لكن ليس له الطابع التمثيلي وليس له أن يقيم 
عالقات واتصاالت مباشرة مع رئيس الدولة املعتمد لديها أو مع أي مؤسسة إال عن طريق وزارة خارجية 

   3.الدولة املعتمد لديها
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السفراء؛ السفري العادي املقيم، والسفري فوق العادة غري املقيم الذي يرسل يف مهمات هناك نوعان من      
مؤقتة خاصة أو مهمات دائمة، وكانت األسبقية للسفراء فوق العادة، وكانت الدولة املعتمدة لديها 

ة حاليا أصبحت هذه التسميات للسفري قليلة األمهي.مسؤولة عن نفقات وتكاليف السفري فوق العادة
  .كذلك فيما خيص التأثري على العمل والتبادل الدبلوماسي

، وهذا التعيني األخري يوظف 1967إن لقب السفري فوق العادة خيضع التفاقيات البعثات اخلاصة عام 
  1.ملعاجلة موضوع حمدد تنتهي مهامه بانتهاء معاجلة املوضوع الذي أرسل من أجله

   :إجراءات تعيني السفري- 2

  :يني وفق إجراءات مسبقة، حيث يتم وفق املراحل التاليةخيضع تع     

  : اختيار السفري-أ

كما أن الدولة تراعي عند  2ختضع مسألة اختيار السفري وفق اعتبارات اللياقة والتأهيل املطلوب،     
  .اختيار سفرائها الطابع الغالب على عالقاا مع الدولة األخرى

جال سلكها الدبلوماسي املتمرسني، وال خترج عن هذا النطاق إال يف قد ختتار الدولة سفرائها من بني ر
كما قد ختتار دول أخرى سفرائها من املناصب  الدول الغربية،حاالت نادرة مثل فرنسا وبريطانيا وغالبية 

 3.ذات األمهية خاصة بالنسبة إليها من بني رجال املال والسياسة واتمع كالواليات املتحدة األمريكية
كن األفضل عند افتتاح البعثة الدبلوماسية أن خيتار السفري من أعضاء السلك الدبلوماسي لالستفادة من ل

خربم، كما جيب أن يكون السفري املختار ممن يعرفون الدولة املعتمد لديها ويعرفون عاداا وتقاليدها 
    4.ونظام احلكم فيها

  

                                                           

 .227ص. سامي اخلفاجي، نفس املرجع 1
 . 12ص. عطا حممد صاحل زهرة، نفس املرجع 2
 .23-22ص. أمحد حلمي إبراهيم، نفس املرجع3
 .142ص. سهيل حسن الفتالوي، نفس املرجع 4
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  :املرشحموافقة الدولة املعتمد لديها على السفري _ب

بعد اختيار السفري املرشح من طرف الدولة املعتمدة تقوم الدولة بأخذ موافقة الدولة املعتد لديها على     
ترشيحه من منطلق أنه من حق هذه األخرية أن ترفض قبول أي دولة دبلوماسي أجنيب إذا كان غري 

   1.مرغوب فيه دون أن تكون ملزمة بإبداء أسباب الرفض

ل السفراء ألول مرة تقوم الدولة املعتمدة بعرض للدولة املعتمد لديها مفكرة معلومات عن يف حالة تباد
  .                   السفري الذي ترشحه لتمثيلها، كذكر امسه بالكامل، و حتصيله العلمي و سريته الذاتية

سفريها، فعلى السفري  أما يف حالة ما إذا كانت العالقات الدبلوماسية قائمة، و قررت احلكومة استبدال
و يقابل وزير اخلارجية إلخطاره بقرار -السابقة الذكر-مبجرد أن تصله تعليمات وزاراته أن يعد املفكرة

    2.دولته و تقدمي املفكرة

  :تزويد السفري بوثيقة االعتماد -ج

بعد موافقة الدولة املعتمد لديها على السفري املرشح يثبت تعيينه رمسيا، وتزود الدولة املعتمدة السفري      
دون أعضاء البعثة (خبطاب اعتماد موجه من رئيس الدولة إىل الدولة املعتد لديها وال يزود به إال السفري 

دى الدولة املعتمد لديها باسم رئيس الدولة وخطاب االعتماد يعين اختيار شخص لتمثيل الدولة ل) اآلخرين
     3.ويرجو فيه مراعاة ممثل الدولة ومنحه فرصة لتطوير العالقات بني الدولتني

  :تقدمي أوراق اعتماد السفري و مباشرة أعماله-د

بعد استكمال اإلجراءات السابقة، تقوم وزارة خارجية الدول املعتمدة بإخطار وزارة خارجية الدولة      
وتقوم الدولة املعتمد لديها باستقباله، مث تسلم أوراق ) اليوم والساعة(املعتمد لديها مبوعد وصول السفري 

لصفة الدبلوماسية من تاريخ تقدمي أوراق االعتماد لرئيس الدولة مباشرة، مث يباشر السفري عمله ويتمتع با

                                                           

 .1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  04املادة  1
 .143ص . أمحد حلمي إبراهيم، نفس املرجع 2
 .143ص. سهيل حسن الفتالوي، نفس املرجع 3
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 1.اعتماده إىل رئيس الدولة، ويستمر عمله بالبعثة إىل اية عمله الذي حيدد أجله يف الغالب بثالث سنوات
  ).1961من اتفاقية فيينا  13املادة (

  : مهام السفري-3

ات الودية بني بلده والدولة ميدان عما السفري يتصل بنواح متشعبة وجيئ يف مقدمتها تنمية العالق     
املعتمدة لديها فضل عن محاية مصاحل دولته السياسية واالقتصادية والثقافية واإلعالمية والدفاعية ومصاحل 

  .مواطنيه يف كافة أراضي الدولة اليت يعمل ا

أسبابه، عليه أن يتحرى مركز دولته يف الدوائر الرمسية والشعبية فإن ملس تباعدا بذل جهده يف إزالة 
وبكفاءة السفري وحكمته وحسن تصرفه ميكن أن حيل التعاون، وحسن النوايا، وإىل براعة السفري يرجع 

  .الفضل يف تفهم املسئولني ومن بينهم القرار ملواقف دولته وسياستها

 مبا له من واليةكما يعمل على محاية رعايا دولته وإن كانت داخلة يف اختصاص القناصل إال أن السفري 
على مجيع القناصل العاملني يف الدولة املعتمد لديها، هو الذي يوجههم ويصدر إليهم تعليماته يف األسلوب 

   2.الواجب إتباعه، وهو يف الوقت نفسه الذي خياطب وزارة اخلارجية بشأن مواطنيه ومصاحلهم

ف معينة، لذلك وجيب على السفري أن يدرك أن كل سفارة تعمل كبعثة موجهة بوجه خاص لتحقيق أهدا
فإن على السفري أن يدرك أن عليه أن يستخلص العمل من أعضاء سفارته بروح الفريق وأن يراقبهم 

  .باستمرار، وعليه العمل على تنسيق عمل البعثة والتنسيق بني فروعها

على يف العمل الدبلوماسي الكلمات املكتوبة دائما تلعب دورا رئيسيا أكثر من الكلمات املنطوقة، لذلك 
يف كل اتصاالته مع دولته واليت ستكون على شكل برقيات مكتوبة اليت جيب أن يفحصها  حيتاط السفري أن

وميعن النظر فيها بدقة للتأكد من خلوها من الثغرات أو االستخدام غري املالئم لأللفاظ، وأن يكون حذر 
  .مناقشاته مع الدولة املعتمد لديهايف إخبار حكومته مبا يتعلق مبجرى مفاوضاته وما توصل إليه من خالل 

                                                           

 .143ص. سهيل حسن الفتالوي، نفس املرجع1
 .29-28ص. أمحد حلمي إبراهيم، نفس املرجع 2
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وأن  الشفرة ومن واجبات السفري أيضا ضمان احملافظة على أمن الوثائق واملكتبات والربقيات وأدوات
   1.يتأكد ويطمئن الشفرة وأن يتأكد ويطمئن إىل من يوكلها إليه

  .املستشار :الفرع الثاين

املستشار هو الشخص الثاين بالسفارة وهو املساعد األمين للسفري وعليه يقع عبء اإلشراف املباشر      
على كافة أقسام السفارة وأجهزا و االستئناس برأي السفري فيما يعرض من موضوعات هامة وتلقي 

    2.تعليماته بشأا وتنفيذها

 إىل كيفية ممارسة ملهامه، فإذا كان األخري يرى أن تتوقف عملية اختصاصات املستشار على نظرة السفري
. عليه أن يقوم بأعباء إدارة البعثة إىل جانب مهامه الدبلوماسية فإنه ال تكون للمستشار اختصاصات حمددة

  .فهو يقوم بأي عمل يكلفه به رئيسه

ستشار يكون مبثابة أما إذا كان السفري يرى أن جهده ينبغي أن ينصب على اجلانب الدبلوماسي، فإن امل
    3.الرئيس اإلداري للبعثة حيث يقوم بكل ما يتعلق بإدارة جهازها

  4:وميكن أن نلخص مهام املستشار يف النقاط التالية

 .حتديد اختصاصات السكرتريين وتكليفهم باملهام اليت يتطلبها العمل خارج دار البعثة -1
 .أم نصف شهرية أم شهريةإعداد التقارير الدورية اهلامة سواء أكانت أسبوعية  -2
البت يف مجيع املسائل اإلدارية واملالية اخلاصة بالبعثة واإلشراف على أعمال املوظفني اإلداريني  -3

 . وتنفيذ التعليمات املالية الصادرة من وزارة خارجية بالد
الصرف مع من يتوىل الشؤون املالية ومراقبة أوضاع  وأذوناتالتوقيع على الشيكات  -4

 .االعتمادات املالية

                                                           

 .231ص. سامي اخلفاجي، نفس املرجع 1
 .35ص. أمحد حلمي إبراهيم، نفس املرجع 2
  .14ص. عطا حممد صاحل زهرة، نفس املرجع 3
  .هنفس 4
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خبتم الشعار الرمسي لدولة حيث يستعمله عقب توقعيه على الشيكات واملذكرات الصادرة  عن  -5
 .البعثة

إصدار األوامر بشأن تنظيم العمل يف مقر البعثة وتوزيع االختصاصات وفق تعليمات وزارة  -6
 .خارجية بالده  

 .لقيام مبهام السفري أثناء غيابه وكذلك املهام اليت يكلفه بالقيام ا أثناء وجودها -7

وجتدر اإلشارة إىل انه يوجد أحيانا أكثر من مستشار واحد يف البعثة الدبلوماسية الواحدة وتتطلب ذلك 
  1.البعثات الكبرية حيث املهام الكثرية  والدقيقة كما يف بعثات الدول الكربى

  .السكرتري :ثالثالفرع ال

يأيت السكرتري يف املرتبة الثالثة بعد رئيس البعثة واملستشار ومهمته مساعدما يف أداء عملهما وذلك      
واالنضباط  العالية والدقة الفائقةبإجناز األعمال التكتيكية والربوتوكولية اهلامة، وهذا يشترط فيه الكفاءة 

وميكن أن يكون يف البعثة الواحدة أكثر من سكرتري واحد إذا كانت كبرية وأعماهلا من الكثرة . الصارم
وعموما . حبيث تتطلب ذلك،ويف مثل هذه احلالة يصنف السكرتريين حبسب أمهية األعمال اليت يقومون ا

  2:يقوم السكرتري بعدة أعمال أمهها

 .ابتها على اآللة الكاتبة ضمانا لسالمتهاإعداد التقارير السرية وكت -
 .يئة الربقيات املراد إرساهلا بالشفرة إىل وزارة خارجية بالده وحل رموز الربقيات الواردة منها -
إعداد املذكرات أو الدعوات أو الرسائل اخلاصة باملناسبات الوطنية إلرساهلا إىل وزارة خارجية  -

لية فيها أو إىل البعثات الدبلوماسية األخرى املوجودة يف الدولة املضيفة أو إىل السلطات احمل
 .عاصمة تلك الدول

 .تصنيف وحفظ املراسالت الواردة إىل البعثة وكذلك صور املراسالت الصادرة عنها -
 .البعثة إىل أراضي دولةمنح تأشريات الدخول  -

                                                           

 .15-14ص. عطا حممد صاحل زهرة، نفس املرجع 1
  .16-15ص. نفس املرجع 2
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ل حاالت الزواج القيام باألعمال اليت تتعلق برعايا البعثة كتجديد جوازات السفر أو تسجي -
 .الطالق أو الوالدةأو

 .إعداد قائمة بأمساء الشخصيات البارزة يف الدولة املضيفة -
 .السهر على رفع علم دولة البعثة فوق مقرها -

  .امللحقون :الفرع الرابع

هم موظفون دبلوماسيون اختصاصيون يف عدة ميادين، ينتدبون من وزارات خمتلفة إىل وزارة اخلارجية      
اخل، ويتحدد وجود أي منهم وفقا لطبيعة ...فهناك امللحق التجاري والثقايف والصحفي والعسكري .1مؤقتا

. العالقات اليت تربط بني دوهلم والدولة املضيفة وهم يعربون عن التوسع الكبري العالقات بني البلدين
رهم إليها، ولكنهم يتبعون ويرتبط امللحقون بالوزارات اليت انتدبتهم ينفذون تعليماا، ويرسلون بتقاري

رئيس البعثة باعتباره املسؤول األول عن مجيع أعضاء البعثة من جهة وعن تنفيذ سياسة بالده يف البلد 
وهلذا يكون حتركهم بعلمه وموافقته مهما كانت تعليمات وزارم، ولذلك . املضيف من جهة أخرى

 واجلدول التايل يبني مهام كل ملحق تابع . اخيطرونه أول بأول بكافة األعمال اهلامة اليت يقومون
  .  2للسفارة

جتدر اإلشارة هنا إىل أنه للدولة املعتمدة كامل احلق بتعيني أعضاء بعثتها الدائمة، فهذا التعيني ليس 
 ، ويف الغالب حيدد اتفاق إقامة العالقات3∗∗∗∗مشروط بطلب مسبق للموافقة من الدولة املعتمد لديها

ويف حالة إغفال ذلك فإن عدد أعضاء البعثة جيب أن . وعددهم دولتني نوع الدبلوماسيني الدبلوماسية بني
  .  4يتناسب مع طبيعة عملها والعرف الدويل، وعموما خيضع عدد أعضاء البعثة إىل مبدأ املعاملة باملثل

   

                                                           

  .252ص . علي حسني الشامي، نفس املرجع 1
  ).18-16(ص ص. عطا حممد صاحل زهرة، نفس املرجع 2
 .1961من اتفاقية فيينا  7هذا املبدأ مقيد بقاعدة نصت عليها بوضوع املادة  ∗∗∗∗
 .76ص. حممود عبد ربه العجرمي، نفس املرجع 3
  .144ص. سهيل حسن الفتالوي، نفس املرجع 4
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   السفري                        يعينه رئيس الدولة 

  املستشار                      يعينون من طرف   

  السكريتري                          وزارة اخلارجية    

  امللحقون                    يعينون من طرف الوزارة

 

  .السلم الوظيفي للسفارة -01 - رقم شكل
 .من إعداد الطالبتني:املصدر
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 .الدبلوماسيالتمثيل : املبحث الثاين �

يقوم التمثيل الدبلوماسي على أساس اتفاق بني دولتني، ويبقى مستمرا كدليل على العالقات الودية      
سنتطرق يف هذا املبحث إىل شروط التبادل . بينها، لكن قد حتدث أمور تدفع بإمناء وقطع هذه العالقات

  .الدبلوماسي وبدايته وقطع العالقات الدبلوماسية

  .شروط التبادل الدبلوماسي وبدايته :ولاملطلب األ

  :إلقامة التبادل الدبلوماسي بني دولتني جيب مراعاة مجلة من الشروط هي     

يشترط إلقامة العالقات الدبلوماسية أن ) حق التمثيل الدبلوماسي( :التمتع بالشخصية القانونية-1

يكون للدولة حق إقامة العالقات الدبلوماسية أي تتمتع بالشخصية القانونية الدولية، فإذا كانت حمرومة 
من هذا احلق فال جيوز هلا إقامة عالقات دبلوماسية مع الدول األخرى، منها الدول التامة السيادة، دول 

   1).الفاتيكان، املنظمات الدولية(حتاد الكونفدرايلاال

يستلزم قيامها بإنشاء بعثة (انضمام الدول إىل األمم املتحدة  :انضمام الدولة إىل األمم املتحدة-2

ا جتاه هذا اتمع طبقا ملا الكبري وتتحمل مسؤوليا يعين أن تنخرط الدولة يف اتمع الدويل) دبلوماسية
  .اق األمم املتحدة وتتعهد بتنفيذ ما جاء به من مبادئينص عليه ميث

ويستلزم النضمام الدولة لألمم املتحدة إنشاء بعثة دبلوماسية هلا يف نيويورك يرأسها مندوب بلقب سفري، 
  2.وقد يكون ل مندوب مناوب، ويساعده عدد من السكرتريين واملوظفني اإلداريني

يكفي التمتع بالشخصية القانونية واالنضمام لألمم املتحدة  ال :االعتراف املتبادل بني الدولتني-3

إلقامة عالقات دبلوماسية بني دولتني،فإذا كان من حق الدولة استقبال وإيفاد بعثات دبلوماسية من الناحية 
  القانونية، فإنه من الناحية العملية ال ميكن للدولة أن تباشر حقها هذا إال أذا كانت حكومتها معترف ا 
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من طرف الدولة اليت ترغب يف أقامة عالقات دبلوماسية معها، ويشترط أن يكون االعتراف قانونيا وليس 
    1.جمرد اعتراف ضمين، ويشترط لبقاء العالقات الدبلوماسية استمرار االعتراف بني الطرفني

ول واستقالهلا التمثيل الدبلوماسي عمل يعرب عن رضا الد :االتفاق على إقامة التمثيل الدبلوماسي- 4

وسيادا وهلذا فإن التمثيل الدبلوماسي يقوم على قاعدة االتفاق املباشرين الدول على إقامة عالقات 
  .دبلوماسية وحجم هذه العالقات

وملباشرة التمثيل الدبلوماسي وجهني، وجه اجيايب يتحدد يف القدرة على إيفاد مبعوثني ميثلون الدولة لدى 
 يتحدد يف قدرة الدول على قبول مبعوثي دول أخرى لديها ومنحهم الدول األخرى، ووج سليب

   2.االمتيازات واحلصانات الدبلوماسية

ويتم وفق اإلجراءات السالفة ذكرها، وابتداء من تاريخ تقدمي أوراق  :تعيني السفري وأعضاء البعثة-5

عمل الدبلوماسي، ويكتسب السفري اعتماد السفري إىل رئيس الدولة املعتمد لديها يبدأ ويباشر التمثيل وال
  .وأعضاء بعثته الصفة الدبلوماسية اليت تكفل له مجلة من احلصانات واالمتيازات

  .انتهاء العالقات الدبلوماسية :املطلب الثاين
إذا كانت العالقات الدبلوماسية تنشأ مبوجب اتفاق بني دولتني فإن انتهاء مهمة البعثات الدبلوماسية      

طرف واحد دون اتفاق أو رضا الطرف األخر وبالتايل هذا انتهاء  على إرادة ومهمة أعضائها يكون بناء
ارات خاصة به وختتلف أسبابه للمهمة الدبلوماسية يعرب عن عمل وحيد يتخذه طرف واحد بناءا على اعتب
          3.وأثاره باختالف الشروط والظروف اليت دفعت إىل انتهاء املهمة الدبلوماسية

           
 :وتنتهي مهمة البعثة الدبلوماسية الدائمة يف احلاالت التالية

 

 

  
                                                           

 .141-140ص . وي، نفس املرجعسهيل حسن الفتال 1
  .141ص . نفس املرجع 2
  .337ص . نفس املرجع 3
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  . فناء الدولة املعتمدة أو الدولة املعتمد لديها :الفرع األول

العالقات الدبلوماسية بفناء إحدى الدولتني سواء املعتمدة أو املعتمد لديها، أوبزوال شخصيتهما تنتهي      
، وذلك بسبب االندماج أو الوحدة يف احتادية أوتعاهدية أوالضم بالقوة أو 1الدولية وحق التمثيل اخلارجي

االنتداب واحلماية أو بسبب التجزئة أو االنفصال أو بسبب السيطرة و اخلضوع لدولة أخرى، أوبسبب 
إن هذه العوامل مبجملها تؤدي إىل توقف كامل لنشاط البعثة وزواهلا بزوال الشخصية القانونية، . الوصاية

حيث تنشأ بفعل هذه العوامل شخصية قانونية جديدة تستطيع مبوجبها الدولة إرسال وتبادل بعثات 
  2.دبلوماسية جديدة بناء على رضا متبادل

  .احلرب :الفرع الثاين

تعد العالقات الدبلوماسية مظهرا من مظاهر العالقات الدبلوماسية، أما يف وقت احلرب فتنقطع هذه      
العالقات تلقائيا بني املتنازعني إن مل تكن قطعت فعال يف املرحلة احلرجة اليت تتبع عادة إعالن احلرب أو 

الدبلوماسية الدائمة بني الدول املتحاربة ويف هذه بداية االعتداءات، و عليه فإن احلرب تضع اية للبعثات 
احلالة فإن الدول املعتمدة لديها جمربة بالسماح أو منح التسهيالت الالزمة لتمكني أشخاص البعثة 

هذه القاعدة العرفية و التقليدية نصت عليها بالتفصيل اتفاقية فيينا . الدبلوماسية من مغادرة إقليمها
على الدولة املعتمد لديها " على ما يلي  -أ-يف الفقرة) 45(كما نصت املادة  .∗∗∗∗)44(يف مادا  1961

أن حتترم و حتمي حىت يف حالة الرتاع املسلح، األمكنة اخلاصة بالبعثة و األموال املوجودة ا وكذا 
     3."حمفوظات البعثة

  

  
                                                           

  .135ص. حممود عبد ربه العجرمي، نفس املرجع 1
 .338ص . علي حسني الشامي، نفس املرجع 2
األشخاص الذين يستفيدون من على الدولة املعتمد لديها، حىت يف حالة الرتاع املسلح، أن متنح التسهيالت الالزمة لتمكني "  44املادة  ∗∗∗∗

املزايا و احلصانات من غري رعاياها و كذا أفراد هؤالء األشخاص أيا كانت جنسيتهم، من مغادرة إقليمها يف أنسب أجل، و عليها بصفة 
 ."خاصة، إذا دعت احلاجة إىل ذلك أن تضع حتت تصرفهم وسائل النقل الضرورية هلم و ألمواهلم

 .135ص. ، نفس املرجعحممود عبد ربه العجرمي 3
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  .قطع العالقات الدبلوماسية :الفرع الثالث 

سية هو من أخطر الوسائل اليت تعرب عن مدى ما آلت إليه العالقات بني دولتني قطع العالقات الدبلوما     
أودول معينة من تدهور، ذلك أنه يؤدي إىل إاء العالقات الودية اليت كانت تسود بينهم، وهم عمل 

لدى منفرد اجلانب تصدره إحدى الدولتني والذي يترتب عليه إغالق البعثات الدبلوماسية الدائمة املعتمدة 
، وهو يعترب عمل غري ودي وليس مرتبطا بقاعدة خاصة، ولسبب ذلك تتمتع الدول 1كل من الدولتني

بكامل احلرية عند اختاذها مثل هذا القرار الذي ال يتم إال إذا رأت هذه الدولة أن مصاحلها قد تضررت 
خدام قطع العالقات أو است 2وأن هناك داعيا جديا لقطع العالقات الدبلوماسية مع الدولة  األخرى

الدبلوماسية كوسيلة إلرغام الدولة على القيام بعمل أو االمتناع عن عمل أو سحب االعتراف بالدولة، أو 
واإلجراءات املتبعة عادة  3.صدور قرار من جملس األمن يقضي بقطع العالقات الدبلوماسية مع دولة أخرى

ن تقوم بسحب موظفيها الدبلوماسيني وخبصوص أماكن عند اختاذ هذا القرار من قبل الدولة املعتمدة هي أ
، ويف حالة اختاذ مثل هذا القرار من قبل ∗∗∗∗)45(البعثة ورعاية مصاحلها ومصاحل رعاياها فتطبق أحكام املادة 

الدولة املعتمد لديها، فإن اإلجراءات اليت تتخذها عادة ما تتمحور حول طرد املوظفني الدبلوماسيني لبعثة 
أما أماكن البعثة ورعايا مصاحل الدولة املعتمدة فيمكن أن يعهد ا لدولة ثالثة ترتضيها . تمدةالدولة املع

                                                       4).45املادة (الدولة املعتمد لديها 

وسيلة التفاهم بني  إن قطع العالقات الدبلوماسية يؤدي إىل تعكري صفو العالقات الدولية ألا تقضي على
الطرفني، وإاء املنفذ الطبيعي الذي تستطيع مبوجبه الدولة حل مشاكلها ورعاية مصاحلها، وتنمية عالقاا 

  5.الودية

                                                           

 ).14-11(ص ص . 2011مكتبة السنهوري، :بغداد . 1ط قطع العالقات الدبلوماسية،هادي نعيم املالكي،  1
 .134ص. حممود عبد ربه العجرمي، نفس املرجع 2
 .152ص. سهيل حسن الفتالوي، نفس املرجع 3
  :ب و ج/ 45املادة  ∗∗∗∗
اخلاصة بالبعثة اخلاصة مع حمتوياا من أموال إىل بعثة دولة ثالثة ترتضيها الدولة املعتمد  ن تعهد حبراسة األمكنة<للدولة املعتمدة  -ب

  د  >&.لديها
 . للدولة املعتمدة أن تعهد برعاية مصاحلها لبعثة دولة ثالثة ترتضيها الدولة املعتمد لديها-ج
 .134ص. حممود عبد ربه العجرمي، نفس املرجع 4
 لر ™سقال شؤء"شص.152ص. سهيل حسن الفتالوي، نفس املرجع 5
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  .إلغاء البعثة الدبلوماسية :الفرع الربع

ف ملواجهة تلجأ الدولة عادة أثناء اجتيازها أزمات اقتصادية حادة إىل التخفيف من املصاريف والتكالي     
العجز يف ميزانيتها، فتعمد إىل إلغاء بعثاا يف بعض الدول وسحبها بشكل وحيد اجلانب ودون أن يؤثر 

ويف هذه احلالة ال تنقطع العالقات . على العالقات الدبلوماسية مع الدولة املعتمد لديها هذه البعثات
صلية تأمني النشاط القنصلي أوتلجأ إىل الدبلوماسية بل تستمر حيث تكلف الدولة املعتمدة بعثتها القن

أو تكليف دولة ثالثة بتمثيلها لدى ) 1961من اتفاقية فيينا  05املادة ( ∗∗∗∗االعتماد املشترك أو املتعدد
  1.الدولة املعتمد لديها

  .االمتيازات الدبلوماسيةاحلصانات و: املبحث الثالث �

أشرنا سابقا إىل أنه مبجرد تقدمي أوراق اعتماد السفري لرئيس الدولة املعتمد لديها يكتسب الصفة      
الدبلوماسية ويتمتع مبجموعة من احلصانات واالمتيازات اليت متكنه من ممارسة مهامه بشكل فعال، وسنعاجل 

اقية فيينا للعالقات الدبلوماسية يف هذا املبحث مفهوم احلصانات واالمتيازات وأنواعها احملدد يف اتف
1961.  

  .مفهوم احلصانات و االمتيازات :املطلب األول

اتفق جل املفكرين على أن اهلدف من احلصانات واالمتيازات واحد وهو متكني املبعوث الدبلوماسي      
  .من أداء مهامه بشكل فعال، و كثريا ما ال مييز بني اللفظني رغم اختالفهما يف املعىن

احلصانة لغة تعين املناع، و اصطالحا تعين متتع املمثل الدبلوماسي بقسط وافر من احلرية أدائه لعمله، ف
وعلى حنو يرتفع عن مستوى ما يتمتع به اإلنسان العادي من حرية فيما يقوم به من تصرفات، ذلك أن 

                                                           

االعتماد املتعدد أو املشترك هو أن تعهد دولة ملبعوث واحد بأن ميثلها لدى عدة دول يف نفس الوقت ما مل تعترض إحدى الدول املعتمد  ∗∗∗∗
 . 1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  5/1املادة (لديها على ذلك 

 .348ص . سني الشامي، نفس املرجععلي ح 1
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ميارسها الثاين فضال على أنه ها على تلك اليت هاألعمال اليت يقوم ا ختتلف من حيث طبيعتها و جور
  1.يؤديها خارج حدود بالده و بامسها

أما اصطالحا . أما االمتيازات لغة أصلها من الفعل امتاز ويقال امتاز الشيء إذا بدا فضله من مثله    
   2.فيقصد ا التمتع مبزايا وإعفاءات معينة تسمح للمبعوث الدبلوماسي بتأمني وحتقيق أهداف مهمته

تمييز بني احلصانات واالمتيازات على أساس مصدر كل منهما، فاألوىل تستمد أساسها املباشر من كان ال
،أما االمتيازات فكانت متنح على أساس ااملة 3القانون الدويل مما جيعلها ملزمة للدولة املعتمد لديها

ا قواعد ملزمة للدول مثل الدولية ومبدأ املعاملة باملثل، إال أن هذه األخرية أصبحت متنح على أساس أ
قواعد احلصانات، وأن خمالفتها ترتب مسؤولية دولية واضحة ويظهر ذلك من خالل اتفاقية فيينا للعالقات 

  1961.4الدبلوماسية 

  .احلصانات الدبلوماسية :املطلب الثاين

  : على مجلة من احلصانات وهي 1961نصت اتفاقية فيينا      

  .خصيةاحلصانة الش :الفرع األول

يقصد باحلصانة الشخصية احلق يف األمان املطلق والكامل، ومتتد لتشمل املبعوث الدبلوماسي وأفراد      
  .عائلته ومقر عمله ومقر سكنه و كامل أعضاء البعثة الدبلوماسية وأفراد أسرهم

السواء، فمنهم  وجتدر اإلشارة إىل أن أعضاء البعثة الدبلوماسية ال يتمتعون باحلصانة الشخصية على قدم
من يتمتع حبصانة مطلقة نسبيا، يف حني أن البعض اآلخر يتمتع حبصانة مقيدة ببعض الشروط مرتبطة بطبيعة 

  :و تتجلى احلصانة الشخصية يف 5.أعماهلم ووظائفهم وجنسيام

                                                           

 .51ص . عطا حممد صاحل زهرة، نفس املرجع 1
جامعة . ، جملة الفقه و القانون-دراسة مقارنة-احلصانات و املتيازات الدبلوماسية يف الفقه اإلسالمي و القانون الدويلوليد خالد ربيع، 2

 .6-5ص). ت.د(الكويت، 
 .53ص . عطا حممد صاحل زهرة، نفس املرجع 3
 .34ص . ، نفس املرجع وليد خالد ربيع 4
 .16ص . نفس املرجع 5
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  : احلرمة الشخصية-1

ث مصونة، وال جيوز تكون حرمة شخص املبعو"على أنه  1961من اتفاقية فيينا  29نصت املادة     
وجيب على الدولة املعتمد لديها معاملته باحترام واختاذ . إخضاعه ألي صورة من صور القبض واالعتقال

، من خالل هذه املادة تظهر صور احلرمة الشخصية ."مجيع التدابري ملنع أي اعتداء على شخصه أو حريته
  :يف

 .عم تعرضه للقبض أو االعتقال �
 .منع أي اعتداء عليه �
 .ضمان احترام املبعوث الدبلوماسي �

من  30كما يتمتع املرتل الذي يقطنه املبعوث الدبلوماسي باحلصانة واحلرمة و هذا طبقا ألحكام املادة 
  .1961اتفاقية فيينا 

كما متتد احلرمة الشخصية للمبعوث الدبلوماسي إىل أمتعته املعدة الستخدامه أو ألفراد أسرته، أوالستعمال 
إال يف حالة افتراض بأا حتتوي على املواد السابقة . مسي فال جيوز تفتيشها أو حجزهاالبعثة الر

  ).1961من اتفاقية فيينا  36املادة .(الذكر

  :التنقلحرية اإلقامة و -2

تكفل الدولة املعتمد لديها حرية االنتقال والسفر يف :"على أنه 1961من اتفاقية فيينا  26تنص املادة      
املناطق احملظورة أو املنظم دخوهلا ألسباب ميع أفراد البعثة، مع عدم اإلخالل بقوانينها وأنظمتها بإقليمها جل

  ".تتعلق باألمن القومي

حرية التنقل من مستلزمات عمل الدبلوماسي، ألنه ال يستطيع القيام بعمله إال إذا توفرت له احلرية 
ى إىل تأمني إقامة الرسل واملبعوثني من خالل توفري أماكن الكاملة يف اإلقامة والتنقل، وهلذا فإن الدول تسع

إلقامة أو مساعدم يف السعي للحصول على هذه األماكن، كما أن أغلب الدول تسمح للسفراء حبرية 
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التنقل داخل الدولة وخارجها، وتسهل األمور يف مراكز احلدود ونقاط التفتيش وتعفيهم من تأشريات 
  .سهيال ألعماهلم وحفظا لكرامتهمالدخول واإلقامة وذلك ت

ولكن بعض الدول تفيد دخول املناطق احملظورة أو املنظم دخوهلا حسب قوانينها العتبارات تتعلق باألمن 
القومي، ويف مثل هذه األحوال تشترط السلطات املعنية احلصول على إذن مسبق للسماح للمبعوث 

   1.لق باألمن القوميباالنتقال يف تلك املناطق وهذا راجع ألسباب تتع

   :حرية االتصاالت وحرمتها- 3

من أهم واجبات املبعوث الدبلوماسي إبالغ حكومته بكل ما يدور يف الدولة املعتمد لديها، ألن العمل      
الدبلوماسي ال يتم بغري االتصال حبكومته أو التلقي التعليمات منها، ولذا فإن من حقه حرية االتصال 

  .جلميع أغراض الرمسية وأن تكون هذه االتصاالت مصونة

  ".أي املبعوث ومراسالته-تتمتع كذلك حبصانة أوراقه" 30هذا الفقرة الثانية من املادة كما أشارت إىل 

  :على 1961من اتفاقية فيينا  27وقد نصت املادة 

يتمتع املبعوث الدبلوماسي حبرية االتصال حبكومته حبرية تامة وهلا يف ذلك أن يستخدم مجيع  �
 .ني، الرسائل املرسلة بالرموز أوالشفرةالوسائل املناسبة، مبا يف ذلك الرسل الدبلوماسي

تستعمل احلقيبة الدبلوماسية لنقل املراسالت الرمسية بني الدولة : حرمة احلقيبة الدبلوماسية �
وبعثاا لدى الدول األخرى، فال جيوز فتحها أو حجزها، وجيب أن حتمل هذه الطرود عالمات 

الوثائق الدبلوماسية واملواد املعدة لالستعمال خارجية ظاهرة تبني طبيعتها وال جيوز أن حتتوي إال 
 .اخلارجي

يتمتع الرسول الدبلوماسي احلامل للحقيبة الدبلوماسية : حرمة حامل احلقيبة الدبلوماسية �
باحلصانة على أن يكون مزودا بوثيقة رمسية تبني مركزه وعدد الطرود اليت تتألف منها هذه 

 .احلقيبة
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  .يةاحلصانة القضائ :الفرع الثاين

املراد باحلصانة القضائية عدم خضوع السفري أو الدبلوماسي للوالية القضائية للدولة املعتمد لديها،      
  .من اتفاقية فيينا مدى هذه احلصانة القضائية 31وقد بينت املادة 

مان وتستند أمهية هذه احلصانة إىل طبيعة املهمة اليت يقوم ا املبعوث الدبلوماسي واهلدف منها هو ض
االستقاللية للمبعوث للتفرغ احلر ملهامه دون أي تدخل من قبل السلطات القضائية للدولة املعتمد لديها 
طيلة فترة إقامته فيها، وال تعين احلصانة القضائية حترر املبعوث الدبلوماسي من إطاعة القوانني واللوائح 

القوانني واللوائح والقيود اليت تفرضها الدولة للدولة املعتمد لديها بل يتوجب عليه أن حيترم ويراعي كافة 
  .تصرفاته يف احلدود ما تسمح به تلك القوانني واللوائحويكيف املعتمد لديها، 

ويف حالة إخالل املبعوث الدبلوماسي للقانون فهذا ال يعين عدم خضوعه للمحاكمة أو مقاضاته بل يظل 
متنح "من اتفاقية فيينا  31من املادة  4وهذا ما تؤكده الفقرة  1خاضعا لقانون دولته ولواليتها القضائية

  ".املبعوث الدبلوماسي باحلصانة القضائية يف الدولة املعتمد لديها ال يعفيه من قضاء الدولة املعتمدة

يتمتع املبعوث " 1أنواع احلصانة القضائية يف الفقرة 1961من اتفاقية فيينا 31وقد بينت املادة 
باحلصانة القضائية فيما يتعلق بالقضاء اجلنائي للدولة املعتمد لديها، وكذلك فيما يتعلق الدبلوماسي 

بالشهادة، وال يتخذ   اإلدالءبقضائها املدين واإلداري إال فيما استثين، كما يعفى املبعوث الدبلوماسي من 
  ". رمة شخصية أومرتلهيف حقه أي إجراءات تنفيذية إال يف حاالت خاصة مع التأكيد على عدم املساس حب

واملراد ذه احلصانة أنه حالة ارتكاب املبعوث الدبلوماسي جلرمية ما، سواء ارتكبها : احلصانة اجلنائية-1

بصفته الشخصية أو الدبلوماسية الرمسية فال جيوز إلقاء القبض عليه وال حماكمته أو إصدار حكم بإدانته 
اجلدولة املعتمد له فيها، عن جرمية ام بارتكاا، وهذا اإلعفاء مطلق مل يرد عليه أي استثناء ويتمثل موقف 

يف هذه احلالة إبالغ الدولة املعتمدة بأنه شخص غري مرغوب فيه وتطلب من حكومته منصبه، أو إاء 

                                                           

 .105- 104ص .2000دار الثقافة، :عمان. 1، طاحلصانة الدبلوماسية بني النظرية والتطبيقعاطف فهد املغاريز،  1



.طبيعة السفارات كشكل من أشكال البعثات الدبلوماسية: الفصل األول  

 

44 
 

الدولة املوفدة جيوز للدولة املعتمد لديها أن ترفض االعتراف به  و تقاعسمهمته، ويف حالة الرفض أ
   1.كمبعوث دبلوماسي

تعين احلصانة من القضاء املدين واإلداري إعفاء املبعوث  :إلداريةاحلصانة القضائية املدنية وا-2

الدبلوماسي من مجيع الدعاوى املدنية واإلدارية اليت تقام ضده، فال جيوز حملاكم الدولة املعتمد لديها 
حماكمته من أجل دين عليه أو منعه من مغادرة بالدها بسبب عدم تسديده لديونه أو مصادرة أمتعته أو ما 

   2.لكه وحنو ذلك من إجراءات بسبب الدعاوى املدنية اإلداريةمي

  :من اتفاقية فيينا استثناءات على هذه احلصانة وهي 31وقد أوردت الفقرة األوىل من املادة 

الدعاوى العينية املتعلقة باألموال العقارية اخلاصة الكائنة يف إقليم الدولة املعتمد لديها، ما مل تكن -أ    
  .هلا بالنيابة عن الدولةحيازته 

يتمتع املبعوث الدبلوماسي " 31وهو ما نصت عليه الفقرة الثانية من املادة : اإلعفاء من الشهادة - ب   
، وهذا يعين أن املبعوث الدبلوماسي غري ملزم باملثول أمام قضاء الدولة املعتمد لديها "باإلعفاء من الشهادة

ومهما كانت أمهية تلك  ةة قضية سواء أكانت مدنية أو إحيائيلإلدالء بأية معلومات كشاهد، ويف أي
  .املعلومات وأثرها يف قرار احملكمة، ويعفى أيضا من هذا الواجب أفراد عائلة وحاشيته

لكن ميكنه التطوع لإلدالء بشهادته من أجل إحقاق احلق ونصرة العدالة، ويف حقيقة األمر انه من املرغوب 
الدبلوماسي معاونة السلطات القضائية ما مل يكن اإلدالء مبا لديه من معلومات فيه أن ال يرفض املبعوث 
   3.ميسه يف شيء أو يضر دولته

تعد امتداد للحصانة التنفيذية اليت تتمتع ا البعثة الدبلوماسية والدولة املعتمدة،  :احلصانة التنفيذية- 3

أو توقيف أو تفتيش أو وضع حتت احلراسة وموضوعها استبداد اختاذ وتنفيذ أي تدابري زجرية من حجز 
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أواملراقبة، فاحلصانة التنفيذية أيضا متنع كذلك تنفيذ أي حكم قضائي قد يكون صدر ضد املبعوث 
    1.الدبلوماسي من قبل القضاء احمللي من شأنه املساس بكرامته وحرمته

  .حصانة مقر البعثة :الفرع الثالث

ثة األماكن اليت تشغلها البعثة أو تستخدمها حلاجاا سواء كانت مملوكة يقصد مبقر البعثة أو دار البع     
للدولة املعتمدة أو املستأجرة من الدولة املعتمد لديها، ويشمل ذلك مقر السفارة والقنصلية وامللحقة 

ة ا ومرتل السفري ودور الدبلوماسيني العاملني يف البعثة والدور التابعة هلا واألراضي واحلدائق امللحق
وأماكن وقوف املركبات كما يشمل مجيع حمتوياا واحملفوظات والوثائق واملراسالت اليت فيها، كما يشمل 
أثاثها وأمواهلا املوجودة فيها ووسائل النقل التابعة هلا، وكل هذه املباين واحملتويات وامللحقات تأخذ حكم 

  2.مقر البعثة من حيث احلصانة الدبلوماسية

حيث تكون حرمة دار البعثة مصونة  22قية فيينا على حصانة دار البعثة وهذا يف مادا وقد نصت اتفا
وتعفى من إجراءات التفتيش أو االستيالء أو احلجز أو التنفيذ، كما تلزم الدولة املعتمد لديها باختاذ مجيع 

  .كرامتهاالتدابري املناسبة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخالل بدار البعثة أو املساس ب

كما يندرج ضمن حصانة دار البعثة حق اإليواء ويقصد به إيواء األشخاص اللذين حياولون اإلفالت من 
قبضة السلطات احمللية أو من عنف احلكومات يف بالدهم داخل مقر السفارات وذلك من منطلق أن هذا 

    3.ذلكيدخل يف نطاق حصانتهم الدبلوماسية وقد اعترف احلكام ب" اإليواء"العمل 
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  .االمتيازات الدبلوماسية :املطلب الثالث

، 1961إىل مجلة احلصانات الدبلوماسية اليت نصت عليها اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  ةباإلضاف     
  :نصت كذلك على مجلة من االمتيازات وهي

  .االمتيازات املتعلقة بالضرائب والرسوم :الفرع األول

  1:ميكن تلخيص إعفاء مقر البعثة من الضرائب والرسوم يف :من الضرائب والرسوم إعفاء مقر البعثة- 1

إعفاء مقر البعثة من مجيع الضرائب والرسوم إذا كانت مملوكة من قبل الدولة املعتمد أورئيس البعثة -أ   
بشرط أن تكون حلساب أو لصاحل دولته الستخدامها يف أغراض البعثة، أما إذا كانت لالستخدام 

 . 34من املادة) ب(الشخصي فال تعفى من الضرائب كما نصت عليه الفقرة 

مقر البعثة مستأجرا وكان هناك قانونا حمليا يلزم املستأجر بدفع الرسوم والضرائب دون إذا كان -ب   
املالك، ففي هذه احلالة تعفى البعثة من ذلك وال يستطيع مالك العقار وإجبار البعثة على حتملها، إال إذا 

 .ريبة للدولة املستقبلةجر وليس ضاشترط يف العقد أن تتحمل البعثة ضريبة العقار وهنا تعترب زيادة يف األ

لو كان للبعثة عقارا مملوكا هلا وقامت بتأجريه للغري فأا ال تعفى من الضريبة العقارية يف هذه احلالة -ج  
 .ألن هذا نشاط استثماري وليست من أعمال الدبلوماسية املعتادة

سوم والضرائب العامة على إعفاء مقر البعثة اململوكة واملستأجرة من مجيع الر 23أكدت املادة -د  
القومية واإلقليمية والبلدية وبالتايل ال حيق للدولة املركبة أو االحتادية أو الكونفدرالية أو املتحدة فرض 

 .ضريبة عقارية حبجة أن بعض دوهلا املتحدة تلزم مثل هذه الضرائب

مثل رسوم منح مسات  تعفى البعثة من الضرائب والرسوم اليت تعفيها مقابل اخلدمات اليت تقدمها-ه  
  .28طبقا ألحكام املادة  اخل...الدخول لألجانب، ورسوم جتديد أو متديد جوازات السفر ملواطنيها
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   1:كما ترد على اإلعفاء من الضرائب والرسوم استثناءات وهي 

ال يشمل اإلعفاء ما كان يف مقابل خدمات خاصة معينة مثل خدمات املاء والكهرباء واهلاتف  �
 .نفاياتورفع ال

ال يشمل اإلعفاء أيضا األشخاص اللذين يتعاقدون مع البعثة أو رئيسها، مثل ضرائب الدخل  �
على األرباح اليت جينوا من تعاملهم مع البعثة عند إجراء عقود البيع أو اإلجارة إذا كانت 

 .دبلوماسيةالضريبة تستويف من املالك، فال حيق له التهرب منها حبجة أن عقاره مؤجر لبعثة 

فأن املبعوث  1961من اتفاقية فيينا 34طبقا ألحكام املادة  :إعفاء أعضاء البعثة الدبلوماسية-2
  :الدبلوماسي يعفى من مجيع الرسوم والضرائب إال يف حالة االستثناءات اليت أوردا نفس املادة وهي

 .واخلدماتالضرائب غري املباشرة اليت تشمل عليها بشكل طبيعي سعر البضائع   - أ
الرسوم والضرائب املفروضة على األموال العقارية اخلاصة الكائنة يف إقليم الدولة املعتمد   - ب

 .لديها ما مل تكن يف حيازته بالنيابة عن الدولة املعتمدة الستخدامها يف أغراض البعثة
 4رةالضرائب اليت تفرضها الدولة املعتمد لديها على الشركات مع عدم اإلخالل بأحكام الفق  - ت

 . ∗∗∗∗39من املادة 
الرسوم والضرائب املفروضة على الدخل اخلاص الناشئ يف الدولة املعتمد لديها والضرائب   - ث

 .املفروضة على رؤوس األموال املستثمرة يف املشروعات التجارية القائمة على تلك الدولة
 .املصاريف املفروضة مقابل خدمات معينة  - ج
والدمغة والرسوم القضائية بالنسبة لألموال العقارية  رسوم التسجيل والتوثيق والرهن العقاري  - ح

  .  من ذات االتفاقية 23وذلك مع عدم اإلخالل بأحكام املادة 

  
                                                           

 .36-35ص . ، نفس املرجع وليد خالد ربيع 1
ن أهل تسمح الدولة املعتمد لديها أن تويف أحد أفراد البعثة ومل تكن من مواطنيها أو املقيمني فيها إقامة دائمة أو تويف أحد أفراد أسرته م" ∗∗∗∗

اد بيته، بسحب أموال املتوىف املنقولة، باستثناء أية أموال يكون قد اكتسبها يف البالد ويكون تصديرها حمظورا وقت وفاته، وال جيوز اسر
أحد  ضرائب الشركات على األموال املنقولة اليت تكون موجودة يف الدولة املعتمد لديها رد وجود املتوىف فيها بوصفه أحد أفراد البعثة أو

 ".   أفراد أسرته
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  .االمتيازات املتعلقة بالرسوم اجلمركية :الفرع الثاين

يتمتع املبعوث الدبلوماسي من اإلعفاء من الرسوم اجلمركية عن كل ما يستورده من األشياء الالزمة      
القوانني واللوائح  يف هذه الدولة،  إلقامته واستعماله اخلاص يف الدولة املوفد إليها يف احلدود اليت تضعها

الدولة املعتمد لديها وفقا ملا قد تسنه من تقوم ) "أ(من اتفاقية فيينا فقرة  36وقد نصت على ذلك املادة 
قوانني وأنظمة بالسماح بدخول املواد اآلتية وإعفائها من مجيع الرسوم اجلمركية والضرائب والتكاليف 

  :                                     األخرى غري تكاليف التخزين ونقل اخلدمات املماثلة

  .لبعثة الرمسياملواد املعدة الستعمال ا/ أ        

املواد املعدة لالستعمال اخلاص باملبعوث الدبلوماسي أو ألفراد أسرته من أجل بيته، مبا يف / ب48       
 ".ذلك املواد املعدة الستقراره

وهذا اإلعفاء ليس مطلق وإمنا هو مقيد مبا تسنه الدول من قوانني ونظم، وهذا يعين حق الدولة املعتمد 
البضاعة املستوردة ملنع إساءة استعمال هذا اإلعفاء من جهة، وإخضاع املستوردات لديها يف حتديد كمية 

   1.للقيود اليت تراها ضرورية حلفظ النظام العام واآلداب من جهة أخرى

  .عدم اخلضوع للتشريع اخلاص بالضمان االجتماعي :الفرع الثالث

يعفى املبعوث الدبلوماسي بالنسبة إىل اخلدمات املقدمة "من اتفاقية فيينا على أن 33/01نصت املادة     
ويعين ...". من أحكام الضمان االجتماعي اليت قد تكون نافذة يف الدولة املعتمد لديها. إىل الدولة املعتمدة

الجتماعي املعمول ا يف إقليم الدولة ذلك إعفاء املبعوث الدبلوماسي من املسامهة يف أنظمة الضمان ا
املوفد إليها، حيث تشمل صندوق التقاعد واالدخار والتأمني ضد املوت والتأمينات الصحية، والبطالة اليت 
يترتب عليها حسم نسبة معينة من دخله لصاحل مثل هذه الصناديق، إال أن االتفاقية متنح املبعوث حق 

مات وبشكل اختياري، وذلك بعد تأمني املوافقة الدولة املعتمد لديها على االستفادة من هذه األنظمة واخلد
    2.ذلك
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  :خالصة الفصل

ينشأ التبادل الدبلوماسي بني بلدين مبوجب اتفاق حيدد درجة التمثيل، ونظرا للتطورات الدولية      
وانتشار مبدأ املساواة بني الدول، اجتهت مجيع الدول إىل رفع مستوى متثيلها إىل درجة سفارة واليت ميكن 

فري يعتمده رئيس دولة لدى دولة أرقى وأرفع البعثات الدبلوماسية، يرأسها شخص برتبة س" تعريفها بأا
لسلطات  أخرى، وهي امتداد ألرض الدولة املعتمد وجزء من إقليمها لذلك فهي تتمتع باحلصانة، فال جيوز

، "الدولة اليت تقع السفارة فيها أن تدخل أو تقتحم مقرها إال برضا رئيس البعثة ويف حاالت استثنائية
السفري ، املستشار، السكريتري : السلك الدبلوماسي ويضموتترتب هذه السفارات ضمن هيكل مكون من 

وامللحقون، الذين يتمتعون جبملة من احلصانات واالمتيازات لتسهيل أداء مهامهم، باإلضافة إىل جمموعة 
  . من املوظفني اإلداريني والفنيني واملستخدمني واخلدم اخلصوصيني



 .اهيلع الراهنة ةيلودلا تالوحتلا ريثأتو تارفسلا فئاظو
  

 

 

 

 

 

 

 "وظائف السفارات وتأثري التحوالت الدولية الراهنة عليها " 

 . متهيد  �

  .الوظائف التقليدية للسفارات:  املبحث األول �
  .متثيل الدولة لدى الدولة املعتمد لديها: املطلب األول  �
  .محاية مصاحل الدولة ومصاحل رعاياها يف الدولة املعتمد لديها: املطلب الثاين  �
 .التفاوض مع حكومة الدولة املعتمد لديها: املطلب الثالث  �

 .استطالع األحوال و التطورات يف الدولة املعتمد لديها: املطلب الرابع �

  .تعزيز العالقات الودية يني الدول :املطلب اخلامس �
  .التحول يف وظائف السفارات يف ظل الوضع الدويل الراهن:  املبحث الثاين �

   .الدويل على وطائف السفارات تأثري اتساع اتمع :املطلب األول  �
 .تأثري التطور التكنولوجي على وظائف السفارات :املطلب الثاين  �

  .تأثري تعدد الفواعل الدولية على وظائف السفارات :املطلب الثالث  �
أهداف العملية تغري طبيعة االهتمامات الدولية وتغري  :املطلب الرابع �

 .الدبلوماسية

تأثري تسارع التدفقات فوق وحتت قومية على وظائف  :املطلب اخلامس �
  . السفارات

 .خالصة الفصل �

 الفصل الثاين
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  :متهيد

تسعى الدول من خالل تبادل السفارات فيما بينها ليس فقط إىل تعزيز العالقات الودية، بل تسعى      
كذلك إىل حتقيق جمموعة من املصاحل و تنميتها، و هذا من خالل الوظائف اليت تضطلع ا هذه البعثات، 

كثري من التحديات خاصة تواجه الدبلوماسية ال أنمن الطبيعي ويف ظل تطورات ما بعد احلرب الباردة 
املختلفة للنشاطات الدبلوماسية الذي رافق  األمناطحجم وسرعة االتصاالت الدبلوماسية وتصاعد وترية 

هذا الفصل سنتناول قومية، ومن خالل  بظهور فواعل جديدة فوق وحتت اتساع نطاق اتمع الدويل
  .التطورات الدولية الراهنة بالدراسة هذه الوظائف و التحوالت اليت طرأت عليها يف خضم

  

  

  

  

  

  

  

  



 .اهيلع الراهنة ةيلودلا تالوحتلا ريثأتو تارفسلا فئاظو
  

 

  .الوظائف التقليدية للسفارات: املبحث األول �

  :الدبلوماسية على وظائف السفارات وهي كما يلي للعالقات 1961نصت املادة الثالثة من اتفاقية فيينا 

  ).أ/3/1املادة( .متثيل الدولة لدى الدولة املعتمد لديها :املطلب األول

تعترب هذه الوظيفة من الوظائف الرئيسية اليت يقوم ا املبعوث الدبلوماسي، فيقوم السفري أو من ينوب      
  .عنه يف حالة غيابه مبهمة متثيل بالده لدى سلطات الدولة املعتمد لديها

يث يؤدي والتمثيل الدبلوماسي يشري إىل استقالل الدولة وكرامتها ويتخذ شكلني؛ التمثيل الرمزي ح     
املبعوث الدبلوماسي أعماال ذات طابع رمزي، حيث ميثل دولته يف املناسبات الرمسية اليت يدعى إليها ويف 
املناسبات اليت يقيمها هو باسم بالده، كما انه يعترب وسيط حكومته لدى حكومة البلد املضيف حيث يبلغ 

فهية، ويعترب املمثل الدبلوماسي أحد املصادر ممثليها تصرحيات قيادته وقراراا سواء أكانت حتريرية أم ش
  .األساسية يف التعرف على اجتاهات دولته و نواياها إذا مل تكن تلك االجتاهات واضحة

وتقوم البعثة أيضا بالتمثيل القانوين؛ فرئيس البعثة هو وكيل دولته القانوين يف البلد املضيف يتحدث      
الحيات قد تصل أحيانا إىل حد تبادل الوثائق اخلاصة بتنفيذ بامسها ويتصرف يف ضوء ما ختوله من ص

اتفاقية معينة أوالتوقيع باألحرف األوىل على معاهدة ما،كما يقوم السفري بتمثيل حكومته يف املؤمترات 
  . واملنظمات الدولية وينوب عنها يف كل ما تتطلبه عملية التفويض املمنوحة له

السفري حميط بكل ما خيص بالده وما يطرأ عليها من تغريات، وأن  تتطلب مهمة التمثيل أن يكون     
تكون لديه املعلومات و البيانات الدقيقة اليت جتعله واثقا من حقيقة اإليضاحات واملعلومات اليت يقدمها 
ا ملمثلي الدولة املعتمد لديها، ونظرا ألمهية هذه املسألة تلجأ بعض الدول إىل عقد مؤمترات دورية لسفرائه

   1.حيث تزودهم باملعلومات اليت يتطلبها عملهم مما يدعم قدرم على أداء مهمتهم التمثيلية
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  1:وتتخذ وظيفة التمثيل شكلني مها

لقد نصت مقدمة االتفاقية على أن البعثة الدبلوماسية متثل الدولة لتتلخص مهام : وظيفة التمثيل الثنائي-1
العامة للدولة املعتمد لديها من خالل املشاركة يف االحتفاالت العامة هذه الوظيفة الشتراك البعثة باحلياة 

واالستقباالت الرمسية واألعياد الوطنية، وعادة يتوىل رئيس البعثة القيام ذه الوظيفة، ويف حالة غيابه 
  .أوشغور منصبه ينوب عنه الشخص املعين يف البعثة

على اعتماد تبادل دبلوماسي  1961اقية فيينا عام وقد نصت اتف: وظيفة التمثيل املتعدد واملشترك-2
وتعترب وظيفة التمثيل املتعدد واملشترك من الوظائف املهمة اليت متارسها الدول . ثنائي ومتعدد ومشترك

السيما الصغرية والفقرية والضعيفة املوارد االقتصادية والفنية، هلدف مساعدا لتخطي عوائق التمثيل 
وقد أتى التمثيل املتعدد واملشترك لتسهيل العمل أمام الدول اليت . كاليف اليت تتطلبهاالدبلوماسي جلهة الت

  .جتمعها وحدة املصاحل والرؤية ولتوحد سياستها اخلارجية

على التمثيل املشترك؛ فالتمثيل املتعدد  6من اتفاقية فيينا على التمثيل املتعدد واملادة  5وقد نصت املادة 
انية اعتماد شخص واحد لتمثيلها يف عدة دول ما مل تعترض الدول املعتمد لديها هو إمك 5حسب املادة 

  .على ذلك، أو لدى أي منظمة دولية

يف ... ةواالعتماد املشترك فهو اشتراك عدة دول جتمعها وحدة املصاحل السياسية واالقتصادية واإليديولوجي
  . عتمد لديها على ذلكاعتماد ممثل واحد  لدى دولة أخرى ما مل تعترض الدولة امل
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  ).ب/3/1املادة( امحاية مصاحل الدولة ومصاحل رعاياها يف الدولة املعتمد لديه:املطلب الثاين

لكل دولة مصاحل يف اخلارج حترص على رعايتها ومحايتها بوسائل وأجهزة خمتلفة تعترب الدبلوماسية      
واحدة من بينها حيث تواظب على القيام ا البعثة بوسائل املمكنة وتقوم بالتحرك يف اجتاهات متعددة من 

  :بينها

يف اتفاقيات ومعاهدات  البلد املضيفاملساعدة على تقنني العالقات املرتبطة مبصاحل بالدها مع  .1
 .حمددة واحلصول على الضمانات الكفيلة بعدم املساس ا

 .متابعة وفاء الدولة املعتمد لديها بالتزاماا املتعلقة بتلك املصاحل .2

املراقبة اليقظة لتطورات األوضاع املرتبطة بتلك املصاحل، ومالحظة كل ما من شأنه أن يعرضها  .3
 .للخطر

يندرج أيضا ضمن محاية مصاحل الدولة، حتسني األوضاع اخلاصة ملواطنيها من محاية ملصاحلهم  كما     
وضمان وضع مالئم وجيد هلم وهذا مبطالبة الدولة املعتمد لديها بأن يتمتع مواطنوها بكامل احلقوق اليت 

واالتفاقيات املربمة بني يقرها هلم تشريع الدولة املقيمني فيها يف حدود ما تفرضه قواعد القانون الدويل 
ومع أن هذه املهمة هي من املهمات األساسية للبعثة القنصلية، إال أن السفارة تقوم . الدولتني إن وجدت

، وذلك ال يتم إال يف حاالت ذات أمهية قصوى وبعد 1961من اتفاقية فيينا  03ا كذلك حسب املادة
لديها عن حل مثل هذه املشاكل، ما يدفع البعثة  أن تستنفد مجيع الوسائل الداخلية للدولة املعتمد

الدبلوماسية بأن تقوم بالتدخل حلماية مصاحل دولتها أو لرعاياها مبا يتوافق مع الصالحيات والشروط 
ونشري إىل أنه يف حالة كثرة مهاجري دولة ما تقوم البعثة الدبلوماسية هلذه . املمنوحة هلا من حكومتها

صة يرأسها ملحقون تابعون للبعثة مهمتها استقبال هؤالء املواطنني وتوفري الدولة بفتح مكاتب متخص
  1.احلماية هلم
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ولتنفيذ هذه املهمة يقوم السفري باالتصال بوزير خارجية الدولة املعتمد لديها إذا بدا له أن هناك      
كومته، ويف هذا اإلطار مساس مبصاحل بالده حيث يلفت انتباهه إىل ذلك و ينقل إليه تعليمات حمددة من ح

تقع عليه مهمة تتبع نظرة حكومة الدولة املضيفة إىل مصاحل بالده وما يطرأ عليها من تغريات، وإبالغ 
   1.حكومته ا حىت حتدد له كيفية التحرك للدفاع عنها

تكون هذه كما ميكن أن تقوم البعثة حبماية مصاحل دولة ثالثة ومصاحل رعاياها يف الدولة املعتمد لديها، و
احلماية مؤقتة يف حاالت قطع العالقات الدبلوماسية بني البلدين أو االستدعاء املؤقت أو الدائم إلحدى 

  2.البعثات وحالة وجود نزاع مسلح

  ).ج/3/1املادة( .التفاوض مع حكومة الدولة املعتمد لديها :املطلب الثالث

املساومات الشفهية أو اخلطية اليت جتري بني ممثلي املفاوضات هي املباحثات واملداوالت واملناقشات و     
دولتني أو أكثر، ذات مصاحل متقاربة أو متعارضة، يقدم فيها كل طرف حججه وحياول أن يدحض حجج 
خصمه بغية الوصول إىل اتفاق حبل قضية مهما، أو مطلب أو نزاع يقتضي تسويته بالطرق الودية، 

، وتسبق املفاوضات عادة مشاورات ومباحثات متهيدية، ...د معاهدةأوحتديد موقف أو تقرير إجراء أو عق
يقوم ا املمثلون الدبلوماسيون، فإذا مت االتفاق أو تقارب وجهات النظر حول األسس العامة تعني كل 

  3.دولة مندوبيها املفاوضني وحتدد موعد االجتماعات ومكاا

يكمن فن هذه الوظيفة يف الوصول إىل األهداف والتفاوض من أهم الوظائف الدبلوماسية، حيث      
بأكرب قدر ممكن من اخلسائر مبعىن أخر يكمن فن املفاوضة يف حتقيق وتأمني املصاحل بأكرب قدر ممكن من 
النجاح وبأقل قدر ممكن من التنازالت، وبالتايل فإن هذه الوظيفة هي من أهم وظائف البعثات الدبلوماسية 

ة املعتمد لديها دف التوفيق بني املصاحل املتعارضة للدولة املعتمدة لدى الدولة اليت متارسها لدى الدول
  4.املعتمد لديها
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وهي تتناول معاجلة عدة أمور وقضايا وال تقتصر على موضوع أو مسألة معينة، كما حياول البعض أن 
وسع من ذلك فهي حيصرها يف أمور التحضري للمعاهدات والتوقيع عليها حيث أن وظيفة التفاوض هي أ

تتناول مجيع معاجلة القضايا وإجياد احللول هلا ودلك ملا خيدم املصاحل املتبادلة للدول ويعزز العالقات الودية 
    1961.1بني األمم حسب ما جاء يف مقدمة اتفاقية فيينا 

  :ويتم التفاوض بأشكال خمتلفة ومتعددة أمهها     

بعوث الدبلوماسي يقوم بالتفاوض من خالل تكليف أوتفويض قد يكون التفاوض بشكل رمسي أي أن امل-
  .                         رمسي معلن من طرف الدولة اليت يعمل يف جهازها الدبلوماسي

وقد يتم بشكل ذايت غري ملزم من الناحية الرمسية كأن يقوم املبعوث الدبلوماسي بإجراء مفاوضات حول 
  2.ن طرف الدولة املعتمدةموضوع ما دون تكليف رمسي معلن م

وقد تكون مفاوضات سرية أو علنية، فعندما كانت تسود مرحلة الدبلوماسية السرية كانت املفاوضات -
أما عندما سادت مرحلة . واحملادثات جتري بشكل سري وتبقى نتائجها سرية وحمفوظة بيم األطراف املعنية

خاصة مبوضوعها ونتائجها وإن كانت من حيث الدبلوماسية العلنية، فقد أصبحت املفاوضات علنية، 
  3.الشكل جتري عادة بصورة سرية

وهناك شكل أخر من املفاوضات؛ املباشرة وغري املباشرة حيث جتري األوىل عندما يتم اإلتصال بني -
ن رئيس البعثة ورئيس الدولة املعتمد لديها، والثانية عندما تتم بني رئيس البعثة ووزير خارجيتها، وميكن أ

تتخذ املفاوضات شكلها املباشر عندما يتفاوض رؤساء الدول بشكلها غري املباشر عندما تتفاوض البعثات 
  4.الدبلوماسية

  

  
                                                           

 .299-298علي حسني الشامي، نفس املرجع، ص 1
  .44عاطف فهد املغاريز، نفس املرجع، ص  2
 .299علي حسني الشامي، نفس املرجع، ص  3
 .نفسه 4



 .اهيلع الراهنة ةيلودلا تالوحتلا ريثأتو تارفسلا فئاظو يناثلا لصفلا
 

58 
 

  )د/3/1املادة( .التطورات يف الدولة املعتمد لديهااستطالع األحوال و :املطلب الرابع

تمرة للتمثيل أوالتفاوض أواحلماية، بل أصل قيام البعثات الدبلوماسية الدائمة مل يكن فقط احلاجة املس     
احلاصلة يف الدول املعتمد ...أن تبقى الدولة املعتمدة على اطالع مستمر باألحداث السياسية واالقتصادية

لديها، وذلك من خالل قيام البعثة بتحليل املعلومات امعة لديها عن احلوادث والتعليق عليها بعد 
باإلضافة للدراسة عن قرب للسياسة اخلارجية والداخلية . رد اإلخبارتقييمها، وهذا شيء خمتلف عن جم

للدولة املعتمد لديها، وعالقاا مع الدول األخرى واجتاهات الرأي العام فيها خبصوص هذه القضايا واليت 
ميكن أن تفيد أو م حكومتها يف املستقبل وباخلصوص يف ااالت االقتصادية والتجارية والعلمية 

  1.قافيةوالث

ظهرت هذه الوظيفة منذ العصر البيزنطي حيث حتول الدبلوماسي اخلطيب إىل الدبلوماسي املراقب الذي 
يراقب أوضاع وأحوال البلد املوفد إليه ويرفع التقارير ذا الشأن إىل دولته، ومنذ ذلك احلني أخذت هذه 

لة الدبلوماسية املؤقتة إىل مرحلة الوظيفة تتطور مع تطور العمل الدبلوماسي، ومع االنتقال من مرح
حيث أصبحت وظيفة  1648الدبلوماسية الدائمة زادت هذه الوظيفة أمهية خاصة بعد معاهدة وستفاليا 

البعثة الدبلوماسية هي مراقبة ميزان القوى يف هذه الدولة حىت وصل األمر إىل االعتقاد بأن هذه الوظيفة 
غري أا مع تطور أسلوب ممارسة الدبلوماسية ومع انتقال  هي وظيفة جتسس تقوم على وسائل مشروعة،

ملرحلة الدبلوماسية العلنية تطورت هذه الوظيفة من الوظائف األساسية يف عمل البعثة جلهة االتصال 
   2.واالحتكاك وتبادل املعلومات بني الدولة املعتمدة والدولة املعتمد لديها

، )د(يف الفقرة  03علومات إىل الطرق املشروعة كما نصت املادةويلجأ املمثل الدبلوماسي يف مجع امل     
كاالطالع على الصحف احمللية وما تنشره وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملقروءة، وإجراء املقابالت 
مع الشخصيات االجتماعية والسياسية يف الدولة املعتمد لديها، وعدم اللجوء إىل التجسس والرشوة وما 

                                                           

  .88حممود عبد ربه العجرمي، نفس املرجع، ص  1
 .300-299علي حسني الشامي، نفس املرجع، ص  2
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من األساليب غري املشروعة، فاستعمال مثل هذه الطرق يعترب إخالل بواجباته، وميكن أن تعتربه  إىل ذلك
  1.الدولة املعتمد لديها شخص غري مرغوب فيه

واملهمة اإلعالمية واالستطالعية ميكن أن تتم بشكل عكسي، فالبعثة الدبلوماسية جيب أن تسهل      
  2.مكان احلصول على أي معلومات تطلبها منها عن دولتهاللدولة املعتمد لديها دائما وبقدر اإل

  ).هـ/03/01املادة ( .تعزيز العالقات الودية بني الدول :املطلب اخلامس

تعترب مهمة تعزيز العالقات الودية بني دول البعثة والدولة املضيفة املربر الرئيسي يف إقامة العالقات      
بعثات قبل استالم مهامهم عن التعبري عن أملهم بالقيام ذه املهمة الدبلوماسية وتنظيمها، وحيرص رؤساء ال

بنجاح، فقد جرى العرف على أن يعرب املمثل الدبلوماسي أثناء تقدمي أوراق اعتماده عن أمله يف تطوير 
 لذا يعمل رئيس البعثة فور مباشرته ملهامه على حتسني العالقات يف شىت. العالقات بني بلده والبلد املضيف

  3...ااالت السياسية واالقتصادية واالجتماعية

ونظرا لتطور وزيادة العالقات الدولية يف احلقبات األخرية قامت بعض الدول تعزيزا ملصاحلها ولتقوية      
ودعم عالقتها الودية مع الدول األخرى مبضاعفة بعثاا الدبلوماسية وتطعيمها بالكوادر املتخصصة، 

رفة حجم العالقات بني دولتني وإنشاء أقسام أو مكاتب أو ملحقيات تابعة لبعثتها الدائمة، ويكفي ملع
االطالع على قائمة السلك الدبلوماسي الصادرة عن وزارة اخلارجية حيث جند أن هناك امللحقني 

واليت من شأا توطيد العالقات بني البلدين كل يف جمال ...العسكريني، امللحق التجاري، امللحق الثقايف،
  4. ختصصه

                                                           

  .24د صاحل زهرة، نفس املرجع، ص عطا حمم 1
  .89حممود عبد ربه العجرمي، نفس املرجع، ص  2
  .24عطا حممد صاحل زهرة، نفس املرجع، ص  3
 .91حممود عبد ربه العجرمي، نفس املرجع، ص 4
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  .التحول يف وظائف السفارات يف ظل الوضع الدويل الراهن: املبحث الثاين �

خمتلف امليادين األثر الكبري  يف الدوليةكان لظاهرة العوملة وما صاحبها من تغريات على اهليكلية والبنية    
فقد أصبحت الدبلوماسية احلديثة حمل اهتمام من قبل الرأي العام  العامل، يفعلى املمارسة الدبلوماسية 

واالتصال، واكتسبت طابعا شخصيا من خالل ممارسة رؤساء  اإلعالمالوطين والدويل بسبب تقدم وسائل 
مؤمترات القمة واالجتماعات الثنائية، كما اتسعت دائرة احلوار  يفالدول واحلكومات ووزراء اخلارجية 

   .األطرافويل عرب الدبلوماسية املتعددة الد

  .على وطائف السفارات اتساع اتمع الدويلتأثري : املطلب األول

متارس العملية الدبلوماسية عند بداية نظام الدولة احلديثة عند منتصف القرن  اليتكان عدد الدول      
اية القرن  ففيومنذ هذا الوقت تضاعف هذا العدد عدة مرات  ،عشرة دولة أوروبية اثنيتالسابع عشر 

حيث حصلت الواليات املتحدة ومخس عشرة دولة التينية على  أساسيحدث حتول  19وبداية القرن  18
واتسعت الساحة الدولية حيث  الدويلضاعف من عدد الدول املكونة للمجتمع  الذياالستقالل، األمر 

حني انضمت إىل  19منتصف القرن  يف حدث منو مفاجئ وإن كان بطيئا مث الغريبمشلت نصف الكرة 
الصني واليابان وعدد من دول أمريكا الوسطى وليبرييا ومنا هذا التوسع بشكل أكرب بعد  الدويلاتمع 

البلقان وجنوب شرق أوروبا والشرق األوسط حيث بلغ عدد الدول ما  يفاحلرب العاملية األوىل وخاصة 
شهد أكرب توسع له نتيجة ملوجة االستقالل بعد احلرب العاملية  الدويلدولة غري أن اتمع  65يقرب من 

عدد الدول  تزايد ما أدى إىلوأفريقيا وآسيا  العريبعضوا جديدا خاصة من العامل  75الثانية حيث انضم 
 يفتوسع كبري  الدويلمع ات يفوبطبيعة احلال نتج عن هذا التوسع  ،تتمتع بعضوية األمم املتحدة اليت

ة أدى ذلك إىل ظهور  اكم ،1الصالت والعالقات الدبلوماسية واملفاوضات واألجهزة الدبلوماسي
الرؤساء ووزراء اخلارجية والبعثات اخلاصة، واليت تتناول  الدبلوماسية املتعددة األطراف اليت تعتمد على

، ما ينتج عنه تراجع دورها دة أساسا على السفاراتبدل الدبلوماسية الثنائية األطراف املعتمقضايا مهمة، 
  .واقتصاره على قضايا أقل أمهية، والتحضري للمفاوضات أو املؤمترات

                                                           

 :متاح على املوقع ،القدمية واحلديثة، السياسة الدوليةبني الدبلوماسية  ،السيد أمني شلىب 1
digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=219754&eid=286  
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  .تأثري التطور التكنولوجي على وظائف السفارات: املطلب الثاين

ميدان االتصاالت من ظروف ممارسة العالقات  يف و الثورة التكنولوجية خاصة لقد غير التقدم اهلائل     
هو ما أضافه من قوة وفعالية للعملية ، وميكن أن منيز بني نوعني من التأثري؛ فاجلانب األول الدبلوماسية

الدبلوماسية بإدخال الرؤساء ومستشاريهم وكذلك اخلرباء املتصلني جبوانب العالقات املتعددة، وبشكل 
وأمشل بني األمم،  وهو بناء عالقات أوثق األساسية الدبلوماسية وهدفها أصبح عنصرا مساعدا للعملي

إىل حد كبري من وكانت تدار من قبل  اليتعملية الدبلوماسية التقليدية وال مساعدا للموبشكل أصبح عا
، ما أدى إىل ظهور دبلوماسية القمة 1خالل القنوات التقليدية وهى السفراء املقيمني ومساعديهم

 املؤمتراتأواملؤمترات بدال للدبلوماسية الثنائية األطراف املعتمدة على السفارات، ونقصد بدبلوماسية القمة 

 يف ركةاملشا الدول بني العالقات أو ة،الدولي االقضاي بعض ملناقشة مهنبي مافي الدول رؤساء اهعقدي اليت
   .القمة لقاء

 ةمهيأ يف التطور مدى عكسي وهو ، ةالدبلوماسي من النمط ذاه ةاألخري السنوات يف شاع لقد     
 القمة لقاءات فكرة جاءت لقد .الدويل البعد يف العامل دول حكومات تمامهوا الدول بني مافي العالقات

 من ملديه مبا الدول زعماء لقاء أن ثحي الدول، بني امةه اتاتفاقي أو ةجذري حلول لوضع لةكوسي

                 2.امةه قرارات إىل الوصول وسرعة دهواجل الوقت توفري على ساعدسي واسعة اتصالحي

اجلانب الربوتوكويل للوظيفة التمثيلية  فباستثناءأما اجلانب الثاين من التأثري فنلمسه يف وظائف السفارات؛ 
الدبلوماسية خالية  للخدماتاليت مل يبقى منها سوى مغزاها الرمزي فقد أصبحت املهام التقليدية األوىل 

خدمة السفارات للقيام بوظيفة  إىلحاجة  يفالسياسية متاما من أي مضمون حقيقي فلم تعد القيادات 
 إىلآخر باإلضافة  إىلوبسرعة من بلد  باستمراربنفسها  باالنتقاللقيادات تقوم هذه ا إذاالتصال فيما بينها 

   3.حمادثات مباشرة عند الضرورة إجراء يفوجود وسائل االتصال العديدة واليت ميكن استخدامها 

                                                           

 :،متاح على املوقعهل مازال الدبلوماسى ضرورة؟ ،السيد أمني شلىب1
digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=218623&eid=286  

  .  40ص . 2009دار الشيماء للنشر و التوزيع، ): م.د. (01ط الدبلوماسية تارخيها مؤسساا أنواعها قوانينها،سعيد حممد أبو عباه،  2
  94 ص.جامعة حممد خيضر:بسكرة.الثالث، جملة املفكر، العدد مستقبل الدبلوماسية يف ظل التطورات الدولية الراهنةمصطفى خبوش،  3
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 إىلأما فيما يتعلق بالتفاوض فنجد هذه الوظيفة نقلت بدورها تدرجييا من نطاق املهام املوكلة       
وحتول دور السفري أو الدبلوماسي من مفاوض إىل ، 1ا املسؤولون الرمسيون مباشرةات حيث يقوم السفار

منسق للتفاوض، جيمع املعلومات وينسقها وحيللها لتكون مادة للتفاوض بني وزير اخلارجية أو رئيس 
أما دوره التمثيلي الدولة ونظريه من الطرف اآلخر، باإلضافة إلىل كتابة التقارير عن الدولة املضيفة، 

أوالتفاوضي فقد قل أو ضعف عما كان حيدث يف املاضي، وهذا ال يعين انتفاء هذه املهمة عن السفري ائيا 
  2.بل مازالت هناك موضوعات تترك ليتفاوض فيها السفراء مع الدولة املعتمد لديها

وميكن أن نستدل على ما طرأ من تغري يف وظيفة التمثيل أو التفاوض هو ظهور البعثات اخلاصة وهي      
 وفود من مكونة خاصة بعثات عرب ومتارس دائمة غري أي الوقت، نفس يف ومؤقتة األطراف متعددة بعثات

  3 .اهدلبل تعود مث أكثر، أو بلد ويف ة،متثيلي أو ةتفاوضي حمددة، مةهمب لتقوم للخارج تسافر أشخاص أو

ومل خيتفي الدور اإلعالمي للبعثة الدبلوماسية متاما ولكنه أجرب على التغري إذ عادة ما يتم تداول      
تتمكن السفارات من نقلها، وبالتايل فال يبقى هلذه  أنقبل  اإلعالمشكل فردي عن طريق وسائل  خباراأل

مجع وحتليل مل تعرف بعد، أوحكوماا من التغريات املتوقعة واليت  حتذيرالسفارات من دور سوى حماولة 
ن من حتقيق السبق على عادة ما يتمكن الصحفيو اإلطاروتفسري األخبار، اليت مت نشرها بالفعل ويف هذا 

  4. نيالدبلوماسي

ل وسائل اإلعالم العام أصبح ذا تأثري بالغ على صانع السياسة ومنفذها من خال الرأي إىل أن ةباإلضاف     
واألحزاب واالجتماعات الشعبية والربملانات واملظاهرات وصناديق االقتراع وهكذا أصبحت الدبلوماسية 

مبا يعىن نفوذ وتأثري األجهزة  وحبيث أصبحت تسمى أحيانا بالدبلوماسية الشعبية دميقراطيذات طابع 
الوقت الذي كان فيه السفري ميلك هامشا أكرب من ، يف 5الشعبية والتمثيلية على العالقات اخلارجية وإدارا

حرية التصرف يف متثيل بالده وإجراء املفاوضات، وحريته مل تكن حتدها غري التعليمات الصادرة عن دولته 
  6. ويف أوقات متباعدة

                                                           

  .94 مصطفى خبوش، نفس املرجع ، ص1
، 01،دراسات إستراتيجية،ط-البعد العريب-مستقبل الدبلوماسية يف ظل الواقع اإلعالمي و االتصايل احلديثحيدر بدوي صادق،  2

  .29-28ص . 1996ة،مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجي: اإلمارات العربية املتحدة.05العدد
 .39ص . سعيد حممد أبو عباه، نفس املرجع 3
  .94-93مصطفى خبوش، نفس املرجع ، ص  4
  .نفس املرجع ،بني الدبلوماسية القدمية واحلديثة، السياسة الدولية ،السيد أمني شلىب 5
  .30حيدر بدوي صادق، نفس املرجع ، ص  6
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كما أن سرعة تبادل املعلومات بني طرفني تؤدي إىل سرعة التواصل وبالتايل إىل تيسري عملية االتصال،      
لكم هذه السرعة أيضا تتطلب قدرة عالية على تصنيف وحتليل املعلومات، ال تتوفر إال باملمارسة 

مات، وحتليل ظاهرة معينة بناء فالقدرة على اختيار معلومة مهمة من بني الكم اهلائل من املعلو. والتدريب
عليها، وإعداد تقارير سريعة تستلزم أن يكون الدبلوماسي العادي ذا قدرات عالية يف معاجلة وتصنيف 
املعلومات بسرعة، وعامل السرعة هنا مهم ألن بعض املعلومات تفقد جدواها إذا مل حتلل وتصنف ويتخذ 

    1.قرار بشأا يف الوقت املناسب
  .على وظائف السفارات تأثري تعدد الفواعل الدولية :لثااملطلب الث

حمصلة  أاكان ينظر دارسو العالقات الدولية يف مرحلة ما قبل العوملة للتفاعالت الدولية على      
التفاعالت  أما. عالقات رمسية وذات طابع عام أي األولبني حكومات يف املقام  أوعالقات بني دول 

واتمعات والتنظيمات واملنظمات العابرة للحدود واحلواجز اجلغرافية فلم يكن يتم  األفرادبني  األخرى
  .مؤثرةبل كانت تعترب ثانوية وغري , االكتراث هلا

 اإلعالمولكن مع ظهور العوملة والتقدم العلمي والتكنولوجي وخباصة يف جمال تكنولوجيا االتصال وانفتاح 
ما يكون بقرية صغرية  أشبه إىلكانية وثورة املعلومات وغدو العامل بغض النظر عن احلواجز الزمانية وامل

كرب ألشكال جديدة من الفاعلني الدوليني أتأثري بدأ يظهر , يتأثر سكاا ببعضهم ويتواصلون بسرعة فائقة
احلكومية منها وغري  - الشركات متعدية اجلنسية واملنظمات الدولية (مثل الشركات الدولية العمالقة 

 وخطورة أمهيةدور هؤالء الفاعلني اجلدد وتأثريهم على جممل التفاعالت الدولية ال يقل  وأصبح) كوميةاحل
واجلماعات  األفرادللمبادرات الفردية واخلاصة وحتركات  أصبحنه أحىت , عن دور احلكومات وتأثريها

  2.العابرة للحدود دور فاعل ومؤثر على حنو متزايد يف التفاعالت الدولية
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كل سلطة أو جهاز أوحىت شخص قادر أن يلعب دورا على " واملقصود بالفاعلني يف العالقات الدولية 
املسرح الدويل، وقد يتطلب لعب هذا الدور اختاذ قرار ما أو اإلتيان بفعل، وهو ما يؤكد على أن الفواعل  

  1."الذين تدور بينهم العالقات الدولية هم متنوعون بقدر ما هم متعددون

  :وميكن احلديث عن الفاعلني الدوليني من غري الدول عرب التقسيم التايل      

  : اجلنسية دةالشركات متعد- 1     

. اجلنسيات واحلدود القومية للدول ذات السيادة وأعماهلاوهي الشركات اليت تتعدى يف نشاطاا      
من خالل الدول  أوونتيجة ملا تتمتع به هذه الشركات من قوة اقتصادية ومالية وسياسية سواء بذاا 

الكربى الداعمة هلا باتت متارس املزيد من الضغوط على احلكومات وخباصة يف العامل الثالث والتأثري على 
مبا متلكه من قدرة على نقل فروعها من دولة  أصبحتهذه الشركات  أنهيك عن نا ،سياساا وقراراا

مقننة يف  أداءدور الشرطي الذي يؤمن التزام الدولة املضيفة هلا مبعايري  األحيانمتثل يف كثري من  أخرى إىل
 .سياساا االقتصادية وحىت يف تفاعالا على املستوى الدويل 

 الدول الرأمسالية الكربى باتت تعمل كوكيل عن هذه أنشركات هو ولعل ما يزيد يف قوة هذه ال
فأصبح كبار املسئولني يف هذه الدول يضاعفون دورهم كممثلني ملصاحل هذه الشركات من ت، الشركا

 "بل كندا"الذي لعبته شركة الدور  ذلك على األمثلةومن أهم , خالل زيارام الرمسية للدول املختلفة
 .القدس إىل أبيبنقل سفارة كندا من تل قرار  إلغاءء كندا على رئيس وزرا إلجبار

اجلنسية التقدم العلمي  دةاملالية تستخدم الشركات متعدالضغوط املتعلقة باجلوانب  إىل وباإلضافة
والتكنولوجي كوسيلة من وسائل الضغط خاصة على دول العامل النامية اليت ال متتلك قدرات يف جمال العلم 

اليت تتبع  األماحلكومات  أويا فال يتم السماح بنقل هذه التكنولوجيا من قبل هذه الشركات والتكنولوج
الدول  أوللدول اليت ال تتعارض سياساا مع السياسات العامة هلذه الشركات  إالهلا هذه الشركات 

  2.املذكورة
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  :املنظمات الدولية احلكومية - 2     

وتتراوح نشاطاا ما بني , ويقصد ا التنظيمات التقليدية احلكومية على املستويني العاملي واإلقليمي      
تنظيم التفاعالت املختلفة بني احلكومات سواء كانت  إىلالتعاون السياسي والعسكري واالقتصادي 

بالزيادة  أوهلما يتعلق اهنيوقد تطورت هذه املنظمات باجت، ...ثقافية أواجتماعية  أواقتصادية  أوسياسية 
يندرج حتت  أنوارتبط ثانيهما بزيادة فاعلية هذه املنظمات ودورها علي الساحة الدولية وميكن ، العددية

، ومنظمة التجارة العامليةاإلسالمي، ومنظمة املؤمتر  اإلفريقيةومنظمة الوحدة , هذه املنظمات حلف الناتو
 ،وجمموعة الثماين الكبار ،وتكتل النافتا ،اآلسيانومنظمة دول ، وصندوق النقد الدويل ،والبنك الدويل

 .وغريها من التنظيمات املختلفة ،وجامعة الدول العربية

فيما تفرضه من قيود والتزامات  األحوالوقد باتت هذه املنظمات يف عصر العوملة تشكل يف كثري من 
تشكل يف كثري من احلاالت تأثرياً ولو نسبياً على  أاللدول مثلما  ضوابط مؤثرة على السياسات اخلارجية

  1.جممل سري التفاعالت على الساحة الدولية برمتها

  :املنظمات الدولية غري احلكومية - 3     

إنّ املنظمات العاملية غري احلكومية هي مبادرات خاصة بعيدة عن تأثري احلكومات الرمسية، استجابة       
غبة يف تنظيم الوضع من اجل ممارسة نشاط معني يف احلياة العامة، و هي قائمة على التطوع الفردي إىل الر

: على أا " انطوان قزانو" يعرفها . الناجم عن اإلرادة الواعية باهلدف، و هي ال تسعى لتحقيق ربح مادي
بعها بوظائفها و بنشاطها و جتمع ألشخاص طبيعيني أو غري معنويني خواص من جنسيات خمتلفة دولية بطا" 

اعترف رمسيا  ."ال دف لتحقيق الربح و ختضع للقانون الداخلي للدولة اليت يوجد فيها مقرها الرئيسي
منه، و تزايد عددها يف هيئة األمم املتحدة ذاا يف  71ذه املنظمات يف هيئة األمم املتحدة يف نص املادة 

ليصل ، مث 2001يف فرباير  2010موقع استشاري يف الس االقتصادي و االجتماعي إذ وصل إىل عدد 
عدد و من حيث تدخالا يف مواضيع هي يف تنامي مستمر من حيث الو. 2004منظمة عام  2531إىل 

خمتلفة، فقد سامهت يف بلورة مفاهيم التنمية و تدخلت يف مسائل أمنية، تشارك أوقات السلم و ترسل 
البعثات امليدانية، تعمل على الرصد و التوثيق حلقوق اإلنسان و التأكد من احلقائق، حضور املؤمترات 

منظمة غري  800فينا سجل حضور أكثر من  1993ان من عام الدولية مثل املؤمتر العاملي حلقوق اإلنس
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و أثناء الرتاعات املسلحة تتدخل جهودها، كاللجنة الدولية للصليب األمحر اليت تعد اكرب . حكومية
  1.كما تتعاون مع هيئة األمم املتحدة و مع املنظمات اإلقليمية. املنظمات يف حالة الرتاعات

األمور اليت مل تأخذ الدول على إلغاءها حممل جد،كمسامهتها يف إلغاء  فقد سامهت يف إلغاء بعض      
مما أخاف دول و أذعرها و أصبحت ختشى التقارير الصادرة عن مثل . جتارة الرقيق يف القرن التاسع عشر

هذه املنظمات، بل لقد أصـبح تأثريها أعمق ملا تضغط على القاعدة الشعبية و على املسئولني على حد 
املختص يف الدولة، أو ما عرب عنه الكاتب و لقد أصبحت قريبة من املواطن أكثر من مؤسسات .سواء

و لقد أثرت مسائل . يف مؤلفه القوة الناعمة بالقدرة على اجتذاب األتباع" جوزيف ناي"العالقات الدولية 
طمح لبلوغ عدم الثقة و الصراع حول السلطة السياسية على املواطن و أضحى يبحث عن فواعل ال ت

ن الظروف السيما أوقات براعتها يف عديد م أثبتتو ، السلطة السياسية، بل طموحها إنساين عاملي
 .الرتاعات و احلروباألزمات و

كما قد تصل ضغوطها إىل املسئولني و ذلك عن طريق جوالت مفاوضية دبلوماسية إلقناع اجلهات املعنية، 
 .رى فيها احتمال فشل املساعي احلميدةأو قد تستعمل ضغط املواطنني يف حاالت ت

يف حاالت أخرى تستعمل الوسيلة اإلعالمية كطريقة للضغط ، فبعد قيام منظمة مراقبة حقوق و     
الذي تضمن نقدا قوميا للحكومة األمريكية على طريقة  2003اإلنسان بإصدار تقريرها العاملي عام 

صحيفة و جملة على امتداد أيام عشر حول  228إدارا للحرب على اإلرهاب ظهرت مقاالت يف 
نشاطاا لى مساعدة املنظمات يف أعماهلا وفالوسيلة اإلعالمية التقليدية أم احلديثة كالها تعمل ع. املنظمة

إضافة إىل تقدميها للعامل و التعريف ا و قد تقودها للشهرة و من مت لتصدر املراكز الرمسية يف حقل 
  2.عالقات العامليةالفواعل الرمسية يف ال
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  :الفاعلون عرب القوميون- 4     

 إطارجمموعات من دول خمتلفة جيمعها  أو أفرادااجلماعة اليت تضم "ويقصد بالفاعل عرب القومي       
الدينية  أو ،السياسية(تنظيمي واحد دف القيام بعمل مشترك وقد يأخذ هذا الفاعل شكل اهليئات 

 ،شكل النقابات واليت تضم يف الغالب نقابات حملية موجودة سلفاً أو). االجتماعية أواملهنية  أوالعلمية أو
ديالً للدول ، وال تعترب هذه اجلماعات ب"االقتصادية داخل عدة دول أنشطتهاشكل شركات تنسق بني أو
كما ،سلوكهاالتأثري عليها بقصد تعديل اول أن تسد فراغاً يف أنشطتها أووإمنا حت ،تطمح يف أن حتل حملهاأو

ترجيح وجهة نظرها أوحتاول من خالل تشكيلها الدويل أن تعثر على سلطة إضافية متكنها من حماولة فرض 
  1.لدى السلطات احمللية

  :القوى حتت القومية - 5     

 األحزاب إىل إضافة) أواألقاليماملقاطعات  أوالواليات (ويقصد ا مجاعات املصاحل والسلطات احمللية       
وبالرغم من  ،اجلماعات السياسية النشطة وحركات التحرر الوطين وغريها أوالسياسية والنقابات املهنية 

على حنو كامل بقدر ما نريد القول  أو ،هذه القوى ال ميكن اعتبارها مبثابة فاعلني دوليني باملعىن احلقيقي أن
عند اختاذها بعض القرارات املتعلقة  حد ما على احلكومات إىلأن سلوك هذه اهليئات ونشاطها يؤثران 

 .بالسياسة اخلارجية

ثورة االتصاالت واملعلومات وتكنولوجيا اإلعالم املتطورة هلذه القوى القدرة على  أتاحتلقد      
مما يزيد يف قدرا على ممارسة النفوذ على الصعيد  ،التواصل وإقامة التحالفات مع نظرياا يف اخلارج

حكوماا كهدف يتعني التركيز  إىلفلم تعد بعض هذه القوى تنظر يف كثري من األحوال وعليه  ،اخلارجي
وقد ساعدت املتغريات العاملية يف عصر العوملة ، عليه يف مطالبها الرامية إىل التأثري على السياسة الدولية

زيادة تأثريها  إىلنهاية على منو روابط مباشرة عرب احلدود بني كثري من القوى حتت القومية واليت أدت يف ال
فعلى سبيل املثال  ،تتخذ الكثري من املبادرات السياسية اليت تتجاوز حكوماا املركزية أصبحت أالدرجة 

هلا يف الوقت احلايل هيئات  األمريكيةفان العديد من املقاطعات الكندية والصينية وكذلك معظم الواليات 
فان حوايل مخسني  أوروباويف  ،لية نسبية عن سفارات دوهلاوهي تعمل باستقال ،دبلوماسية يف اخلارج
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وجلنة  ،يف سبع عشرة دولة تدير عالقات مباشرة مع بعضها من خالل جملس أقاليم أوروبا إقليميةحكومة 
   1.االحتاد األورويب لألقاليم وهيئات أخرى عديدة وخمتلفة

حيتكر السلوك الدبلوماسي  الذي فاعلهي الالدولة ت الدولية هو أن ايف العالقالتقليد السائد      
، إال أن هذا املنظور قد شهد تطورا يف ظل نظام االستراتيجي ملتابعة تنفيذ أهداف السياسة اخلارجية

دبلوماسي عاملي، وذلك انطالقا من فكرة أساسية وهي أن الدولة مل تعد املمثل الوحيد على الصعيد 
مشاركة خليط من املمثلني من غري الدول، فهؤالء املمثلني الدويل، بل أصبحت متارس أنشطتها مع 

أصبحوا  يسعون إىل تبين سياسيات دبلوماسية تشبه السياسات الدبلوماسية للدول، رغم أم ال ميلكون 
اجلهاز الدبلوماسي الواسع الذي يقوم بسلسلة واسعة من املهام، كما أم ال أصبحوا ميتلكون  بعض 

ية على األقل للتعبري على مصاحلهم وحشد مواردهم للتأثري يف نتيجة املفاوضات، بل أن القدرة و آلية بدائ
كثري من هؤالء املمثلني لديهم القدرة على التأثري يف العملية الدبلوماسية والعالقات الدولية أكثر من 

    2.قدرات الدول الصغرية
العالقات الدولية اليوم تفرض قيودا على قدرة غري أنه ينبغي اإلشارة إىل أن متطلبات الدبلوماسية و     

مجيع املمثلني يف السيطرة على النتائج، وسبب ذلك ال يقتصر على كون العملية ممارسة العملية الدبلوماسية 
هي متنوعة ومعقدة أين يتفاوض ممثلون متعددوا األدوار حول سلسلة من القضايا أوسع من ذي قبل، بل 

تلك املفاوضات قد حتول بصورة جذرية من خالل مستويات الترابط املتداخلة  أن السياق الذي جتري فيه
واالعتماد املتبادل بني اتمعات وتأثري ثورة تقنية املواصالت اليت غريت الدبلوماسية تغيريا جذريا كعملة 

اسة وكأداة للسياسة اخلارجية على حد السواء؛ فاملفاوضات اليوم تعمل كامتداد لعمليات صنع السي
اخلارجية بدال من الدبلوماسية الرمسية والتمثيل الرمسي بني بلدين، كما أن األفراد املشاركني يف التفاوض 
الدويل قد تزايد زيادة كبرية متثلت يف اهليئات من غري الدول واليت تنشط بصورة غري رمسية يف عملية 

          3.التفاوض
 الساحة الدولية والتأثري هلا أدى إىل ظهور أنواع جديدة إن دخول فواعل دولية من غري الدول إىل     

للدبلوماسية، منها الدبلوماسية غري الرمسية واليت تعرف بأا تلك اجلهود غري الرمسية يف اال الدبلوماسي 
واليت نعين ا الفواعل غري الرمسية من منظمات غري حكومية وهيئات اتمع املدين ووسائل اإلعالم 

والذين يتمتعون بدرجة معينة من التخصص يف جماالت خمتلفة ويف محاية حقوق ... ات الضغطومجاع
                                                           

 .خالد الشقران، نفس املرجع 1
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف )أ,م.دراسة حالة الو(اخلارجيةدور الدبلوماسية غري الرمسية يف تنفيذ السياسية بودردابن منرية،  2

 . 25ص . 2009-2008جامعة منتوري، : قسنطينة. العلوم السياسية والعالقات الدولية، ختصص الدميقراطية واحلكم الراشد
  .26-25ص . نفس املرجع 3
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، وذلك دف تنفيذ السياسة اخلارجية عن طريق االتصال والتفاهم والتعاون واحلوار ...اإلنسان والتنمية
   1.الدويل

 مبعاونة الدولیة املنظمة مقر يف ثابت إطار داخل متارس اليتوكذلك جند دبلوماسية املنظمات الدولية 

 املنظمات لدى الدائمة الدول بعثات عرب واالستمراریة الدیمومة بطابع غالبا متتاز .الدائمة العامة األمانة

 ایأهل الداخلیة واللوائح للمنظمة األساسي القانون من مستمدة ثابتة لقواعد ختضع يهو .الدولیة
 ملؤمتر الدولیة املنظمات إحدى دعوة عرب مؤقت طابع ذات تكون وأحیانا .اهفی العمل وتقالید العامة

 أشخاص مع الواسعة ابعالقا الدولیة املنظمات دبلوماسیة ومتتاز .حمددة دولیة قضایا لبحث

 وكذلك ا،هفی أعضاء وغیر أعضاء دول مع اعالقا أو البعض اهببعض اعالقا مثل آخرین دولیین

 .)استشاري وضع( خاصة دولیة منظمات مع وأخیرا )مراقب عضویة ( وطنیة حتریر حركات مع
 باملوظفین یسمون ا،هموظفی من جمموعة بواسطة اخلارجیة العالقا الدولیة املنظمة ممارسة وتتم

 ملحق أوبروتوكول املنظمة، دستور يفها علی منصوص م، خاصة بوضعیة ویتمتعون الدولیین،

 بین ما العالقات تنظیم اهمن دفاهل األخیرة ذههو .راملق اتفاقیة خالل من أو اإلنشائیة باالتفاقیة

  2.اهأرض على املقیمة والدولة املنظمة
إن ظهور فواعل دولية جديدة إىل جانب الدولة أدى إىل خلق قنوات موازية للعمل الدبلوماسي بفعل      

تشابك العالقات الدولية، كما أن ظهور أنواع جديدة من الدبلوماسية أدى إىل تراجع الدبلوماسية الثنائية 
وماسية احلديثة، فالدولة مل تعد هي اليت تعتمد على السفارات والبعثات الدبلوماسية الدائمة لصاحل الدبل

احملتكر الوحيد للعمل الدبلوماسي، كما أن هذه التطورات تفرض على الدولة إعادة النظر يف أجهزا 
  .  الدبلوماسية وتعمل على زيادة التخصص فيها لتحقيق القوة التفاوضية

  .ة الدبلوماسيةأهداف العمليتغري طبيعة االهتمامات الدولية وتغري   :املطلب الرابع

جنم عن  والذي أهداف العملية الدبلوماسيةتغري طبيعة االهتمامات الدولية و النوعي يفالتغيري  إن     
تقلص احلدود بني الدول والثورة الصناعية وتزايد االعتماد على التجارة وتنوعها واالكتشافات العلمية 

الشئون الثقافية واملالية واالجتماعية وتعامل احلكومات مع نطاق واسع من  يفوالتداخل املتزايد بني الدول 
 يف 19القرن  يفتنحصر  الدبلوماسيالقضايا واملشكالت فإذا كانت اهتمامات الدول ومن مث جهازها 

األجنبية  األراضي يفعدد حمدود من القضايا مثل قضايا السالم واحلرب واإلستراتيجية ومحاية املواطنني 

                                                           

  .16ص . بودردابن منرية، نفس املرجع1 
  .38ص . فس املرجعسعيد حممد أبو عباه، ن 2
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يشمل  أصبححقوق املالحة والتجارة وتسليم ارمني، أما اليوم فقد اتسع نطاق اهتمامات الدولة بشكل و
، ما أصبح يعرف بالقضايا العاملية قضايا اجتماعية واقتصادية وفنية أو -إضافة إىل االهتمامات التقليدية -

وتفرض  الدويلللمجتمع  أصبحت عمليا تشكل جدول أعمال االهتمامات امللحة اليتوهى القضايا 
تتعدى حدود الدول بل والقارات، ويصبح من الصعب على دولة  اليتطبيعتها املتشابكة وآثارها املمتدة 

واحدة مهما كانت إمكانياا أن تواجهها منفردة، وهلذا تتطلب جهدا وتنسيقا مجاعيا، ومثل هذه القضايا 
، والسكان، والتنمية االقتصادية واالجتماعية، وحقوق انعقدت حوهلا مؤمترات دولية مثل البيئة اليت هي

، الدويلاإلرهاب : اإلنسان واملرأة، إىل جانب قضايا عريضة أخرى تنتظر وتتطلب جهدا دوليا مجاعيا مثل
  1.اخل... النوويواجلرمية، واهلجرة واألمراض والتلوث واالنتشار 

أن تعيد تنظيم هياكلها وأولوياا حبيث أصبحت  السفاراتوقد فرضت هذه املهام اجلديدة على       
تعاجل القضايا  اليتتعاجل هذه القضايا هلا األولوية على غريها من اإلدارات التقليدية  اليتاإلدارات واألقسام 

السياسية، وانسحب هذا على األفراد الذين يتولون هذه املهام، وأصبح هناك تنافس بني أعضاء األجهزة 
أصبحت تتطلب ثقافة وتكوينا جديدا،  واليتهذه األنشطة اجلديدة  يفلى العمل والتخصص الدبلوماسية ع

  2.وأصبح ترتيب حضور هذه املؤمترات وكذلك احتمال تنظيمها موضوعيا وإداريا وفنيا
  .على وظائف السفارات تأثري تسارع التدفقات فوق وحتت قومية :امساملطلب اخل 

االقتصاديات ساهم بداية يف توسيع اإلطار الكالسيكي للعالقات الدولية، هذا إن انفتاح اتمعات و      
أولويتها فاال السياسي واألمين يهيمن على ااالت تصورا انطالقا من هيمنة الدولة واألخري كان م

كذا ارية، والقتصادية واملالية والتجاالقتصادية واالجتماعية واأليديولوجية، فاملالحظ أن كثافة العالقات ا
املعلومات، باإلضافة إىل حتسن وسائل النقل كلها متثل عد يوم بعد يوم لشبكات االتصال والتداخل املتصا

ظواهر تساهم يف تطور العالقات العابرة للحدود اليت تتجاوز رقابة الدول، فإىل جانب العالقات الدوالتية 
 : لدول أدت إىل نتيجتني اثنتنيتتجاوز رقابة ا Transnationalتتطور عالقات عرب قومية 

عتربت الدولة سابقا الفاعل املركزي يف العالقات الدولية وباملقابل هلا يتحدد باقي الفاعلني يف ا  -1    
هؤالء الفواعل مت ) املنظمات الدولية، الشركات متعددة اجلنسية، املنظمات غري احلكومية(الساحة الدولية 

ومل يكن مبقدورهم التشكيك يف أولية الدولة و أولويتها، لكن اليوم أصبح من اعتبارهم يف السابق ثانويني 
املسلم به أم ميتلكون عدد كبري من الفرص للخروج والتخلص من وصاية الدولة بل والعمل ضدها 

  .ومنافستها
                                                           

  .بني الدبلوماسية القدمية واحلديثة، نفس املرجع ،السيد أمني شلىب 1
  .هنفس 2
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املتزايد  دوات تنظيم احلياة الدولية كانت متصورة من زاوية سياسية حمضة، غري أن التأهيلأ -2         
للفواعل من غري الدول يفرض األخذ بعني االعتبار زوايا ورؤى أخرى لذلك نالحظ أن الفصل بني 

وااالت الدنيا اليومية أين ) ...واإلستراتيجيةسالة األمن الدبلوماسية، م(ااالت املرتبطة بالسياسة العليا 
  . ق مغايرة للتفكري بدا يتراجع و يزولطرسية يف تنافس مع أولويات أخرى وتدخل االعتبارات السيا

 Raymondإذن حنن اليوم بصدد منطق جديد خيتلف متاما عن املنطق اآلروين الذي يرى كما كتب 

Aron  عن شخصيات رمزية أن العالقة الدولية تربز يف وبواسطة سلوكات معينة وحمددة، تصدر "نفسه
وحبسب هذا املنطق فان ، "ميثالن العالقات الدولية والسفري واجلندي يعيشان  ...اجلنديهي الدبلوماسي و
األمن، ولتحقيق ذلك تضبط سلوكها إزاء بعضها عن نفس األهداف املعرفة بالقوة وكل الدول تبحث 

وبالنسبة هلذا املنطق دائما فان أي دولة حرة . الدبلوماسية والقوة: البعض بتوظيف وسيلتني مشتركتني مها
وسائل حمكوم فقط الأي وضعية ما، واختيار األسلوب و سيها أو عسكرييها ملواجهةيف االعتماد على دبلوما

د أدوات يف خدمة املصلحة ألن الدبلوماسية واحلرب ليس من طبيعة خمتلفة فكالمها جمر ،بالظروف ليس إال
 الذي يكون هدفه األخري )السلوك الدبلوماسي االستراتيجي(وهذا بالضبط ما يسميه آرون  الوطنية،

  1.حماولة عقلنة القرارات املتخذة 
الواقع أكثر تعقيدا بسبب تعدد الفواعل وكثافة وتسارع التدفقات يف الساحة  لتعددينبالنسبة      
التجارة،  االتصاالت،(من الروابط الفوق قومية يف جماالت متنوعة مثل  متزايد لية، فوجود عددالدو
ان سابقا حكرا على حتليل السياسة اخلارجية اال الذي كمسح بفتح نقاشات ساخنة حول ...) املال

  .الدبلوماسينيرؤساء الدول و
إن احلقائق السياسية واالقتصادية اجلديدة أنتجت حتوالت عميقة داخل اتمع الدويل شجعت تعددية 

الفعل  الفاعلني وجعلت من توفر مستوى معني من االعتماد املتبادل ضروري وعليه يؤكد هؤالء على أن
الدويل إذا أراد لنفسه أن يكون فعاال ومتماسكا جيب أن ال حيصر نفسه اليوم يف اإلطار الضيق للميدان 

فس الشراسة يف ميادين االقتصاد ألن املعارك تدور وبن) رميون ارون(الدبلوماسي واالستراتيجي 
يت كانت تكفي فيما مضى لتجسيد التكنولوجيا والثقافة وهلذا السبب يتعني أن نضيف إىل قائمة الوجوه الو

األدوار املسيطرة للمفهوم التقليدي للعالقات الدولية واليت ضمت رجل الدبلوماسية ورجل احلرب قائمة 
  .أخرى تضم اخلبري االقتصادي والفين والديين والثقايف واملايل

ادرة مباشرة أو بطريقة لقد اقتصرت يف السابق دراسة العالقات الدولية على البحث يف التدفقات الص     
غري مباشرة عن الدول، أو مبعىن أدق عن احلكومات اليت يفترض أا متثل هذه الدول على املسرح الدويل 

                                                           

  .92-91مصطفى خبوش، نفس املرجع ، ص 1
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ومل تتعرض إىل مجلة التدفقات اليت تشكل العالقات الدولية اليوم، إذ انه يوجد يف إطار ما نطلق عليه 
أو بأخرى عن نطاق سيطرة أو رقابة األجهزة احلكومية، العالقات الدولية عدد من التدفقات خيرج بدرجة 

األفكار ومن راد ورؤوس األموال أو البضائع أووهذا هو الوضع على سبيل املثال بالنسبة النتقال األف
املؤكد أن احلكومات ال تقف موقف املتفرج بالنسبة حلركة هذه التدفقات اليت من األكيد أن تؤثر على 

ى قوة عملتها أو جوهر االتفاق الوطين القائم، لكن احلكومات عادة ما تعجز عن توازن اقتصادها أو عل
اخذ زمام املبادرة يف مثل هذه األمور و تكتفي بردود الفعل يف مواجهة مبادرات تأيت من جانب اجلماعات 

ه كما اليت تتحرك من تلقاء نفسها لتحقيق أهداف خاصة ا، هذا النوع من التدفقات هو الذي يطلق علي
   1.اشرنا سابقا وصف عرب قومي

وظيفة رعاية مصاحل الدولة تطورا ملموسا مما  كنتيجة لتسارع التدفقات فوق وحتت قومية تطورت     
قد تطورت اخلدمات التجارية واملالية والثقافية واالجتماعية تطورا يقطع بتنوع وكثافة العالقات الدولية، ف

السفارات قد حتولت حيث عجزت عن االستمرار كمراكز  نأوهو ما يؤكد على  السفارات يفملموسا 
  2.شيء أشبه مبكاتب العالقات العامة ومراكز متقدمة لالختراق التجاري إىلللتأثري السياسي 

                                                           

 .93-92مصطفى خبوش، نفس املرجع ، ص 1
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  :خالصة الفصل

، 1961ة فيينا للعالقات الدبلوماسية من اتفاقي 3تضطلع السفارة جبملة من الوظائف حددا املادة     
وقد كان لتطورات ما بعد احلرب الباردة األثر الكبري على هذه الوظائف إما سلبا أو إجيابا، فقد نتج عنها 

املتعددة األطراف، دبلوماسية القمة أو املؤمترات، الدبلوماسية : أنواع حديثة من الدبلوماسية تتمثل يف
بدل الدبلوماسية غري الرمسية، دبلوماسية املنظمات الدولية،   الدبلوماسية الشعبية،الدبلوماسية الشخصية، 

، ما ينتج عنه تراجع دورها؛ فباستثناء املهمة الدبلوماسية الثنائية األطراف املعتمدة أساسا على السفارات
رات أن تعيد تنظيم السفاكما فرضت هذه التغريات على التمثيلية فقد تقلص دورها يف العالقات الدولية، 

هياكلها وزيادة التخصص وتكوين اإلطارات لتحقيق القدرة التفاوضية ملواجهة التحديات اجلديدة اليت 
  .فرضتها هذه التطورات الدولية
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  :متهيد

طوال ثالثني عاما من التطور املستمر والسريع منذ تطبيق سياسة اإلصالح واالنفتاح، حقق      
ومازالت . أصبحت ثالث كيان اقتصادي يف العاملواجنازات جذبت أنظار العامل،  االقتصاد الصيين

، 1997املكانة الدولية للصني ترتقي من يوم إىل يوم، فعندما اندلعت األزمة املالية اآلسيوية يف عام 
واليوم مبواجهة االضطرابات اليت أحلقتها األزمة . ظهرت على الصني صورة الدولة الكربى املسؤولة

. لعاملي أظهرت الصني مرة أخرى صورة الدولة الكربى القادرة واملسؤولةاملالية العاملية باالقتصاد ا
ودولة ذا احلجم واملكانة اليت حققتها على املستوى العاملي تعتمد حتما على مجلة من املقومات إىل 

وسنتناول يف هذا الفصل . جانب دبلوماسية نشطة مكنتها من نسج عالقات مع أغلب دول العامل
 باجلزائر املعتمدة يف اخلارج، وهي سفارة مجهورية الصني الشعبيةدبلوماسية الصينية إحدى أجهزة ال

    .ودورها يف ظل الوضع الدويل الراهن
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 .دراسة جيوسياسية لدولة الصني : املبحث األول �

مناطق  05مقاطعة و 23منطقة إدارية على مستوى املقاطعات، تشمل  24الصني دولة مكونة من      
عاصمتها بكني، وعملتها اليوان، وأكرب . مناطق إدارية خاصة 02بلديات مركزية، و 04حكم ذايت، و

  .و، وتايواناملناطق اإلدارية فيها هونغ كونغ، مكاو

  .مقومات و إمكانات دولة الصني  :املطلب األول

  .املقومات الطبيعية للصني :الفرع األول 

، وهي الثالثة بعد 2مليون كم 9600تقع الصني شرق آسيا ومشال احمليط، تبلغ مساحة اليابسة فيها      
، ويقدر  كم5000روسيا وكندا، وتبلغ املسافة من الشمال إىل اجلنوب ومن الشرق إىل الغرب أكثر من 

، ففي حدودها الشرقية كوريا الشمالية، ومن ناحية الشمال حتدها كم800ألف و 22طول احلدود الصينية 
لشمال فتحدها كل من كازاخستان منغوليا، أما من ناحية الشمال الشرقي فتحدها روسيا، أما ا

وقريغيستان وطاجاكستان، ومن الغرب واجلنوب الغريب فتلتحم بكل من أفغنستان وباكستان واهلند 
والنيبال وبوتان، وتتصل من ناحية اجلنوب ببورما والوس والفيتنام، أما من ناحية الشرق فيفصل البحر 

  .أندونيسيابينها وبني كوريا واليابان والفليبني وماليزيا و

ألف كم،  18، وطول اخلط الساحلي يبلغ 2كمألف  730ماليني و04ومساحة البحار يف الصني تبلغ 
وأراضي الصني يف الشرق واجلنوب تطل على كل من حبر بوهاي وهو حبر داخلي للصني، والبحر 

  .األصفر، وحبر الصني الشرقي وحبر الصني اجلنويب وهي حبار على حدود احمليط اهلادي

تتميز تضاريس الصني بتنوعها وتباينها، حيث يربز تنوعها يف ارتفاع أرضها غربا واخنفاضها شرقا، ومتثل 
م فوق مستوى سطح البحر ويطلق 4000نسبة ثلثي املساحة الكلية، وأعلى درجة فيها هي هضبة التبت 

  1".سقف العامل"عليها 

                                                           

  .5-4ص . 2010دار النشر الصينية عرب القارات،): م.د( .اإلقتصاد الصيينوو دي يل سوي فو مي تشنغ يل،  1
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ر،  1500وهي تتعدى  2كم1000أكثر من واألار متعددة جدا بداخل حدود الصني وتبلغ مساحتها 

ألف كم وهو ثالث أطول ر يف العامل بعد 23ويعترب ر الياجنيسيت أكرب ر يف الصني ويبلغ طوله حوايل 

ر النيل ور األمازون، ومن أار الصني كذلك النهر األصفر وهو ثاين أكرب ر يف الصني والصني ويبلغ 

تنتشر يف الصني حبريات كثرية تتمركز يف منطقيت سهل اريني األوسط  ، كما1كم5464طوله حوايل 

حبرية بويانغ، دونغتينغ، تايهو، : الياجنيسيت، وهي حبريات عذبة، والبحريات الرئيسية هي واألسفل لنهر

   2.وتنتشر يف هضبة التبت حبريات ماحلة أمهها حبرية تشنغهاي، نامو، تشيلني. هونغسته

مليون هكتار، وهي سهل الشمال الشرقي  122لألراضي الزراعية الصينية فتبلغ مساحتها وبالنسبة      

، وسهل احلوض األسفل لنهر 2ألف كم 350وهو أكرب سهول الصني تبلغ مساحته ) سهل منشوريا(

 الياجنيسيت، ودلتا ر اللؤلؤ، وحوض ستيشوان، كل هذه املناطق هي أكرب جتمع لألراضي الزراعية الصينية

  .وهي أراضي ثرية بالقمح و األرز، الدرة الصفراء، القطن وغريها من احملاصيل الزراعية

 171من االحتياطي العاملي، وهي متتلك  % 12أما بالنسبة للموارد الطبيعية فيقدر احتياطي الصني     

ن املنتجات املعدنية نوع م 12نوع من املصادر املعدنية، وحتتل املركز األول بالنسبة لالحتياطي العاملي لـ

   3...الطبيعية مثل الفاناديوم، التيتانيوم، اجلرافيت، كربتات الصوديوم املائية

  :وبالنسبة ملصادر الطاقة حتتل الصني مراتب متقدمة على املستوى العاملي حيث جند

رليون ت 01تتوفر الصني على عدة مناجم الستخراج الفحم احلجري ويبلغ إمجايل االحتياطي : الفحم-

  4.مليار طن، ويتركز توزيعها يف الشمال 330و

حتتل الصني مراتب متقدمة على الصعيد العاملي يف إنتاج النفط حيث حتتل املرتبة السادسة : النفط والغاز-

 عامليا، وتنتشر مناطق متعددة يف البالد، كما حتتل املرتبة الثانية عامليا يف إنتاج 16عامليا، والغاز حتتل املرتبة 

  .كيلو واط 1640,5الكهرباء 
                                                           

  .05وو دي يل سوي فو مي تشنغ يل، نفس املرجع، ص  1
. السياسية، مذكرة خترج الستكمال متطلبات احلصول على درجة املاجستري يف العلوم مكانة الصني الدوليةهشام بن عبد العزيزالعمار،  2

 .39ص . 2008جامعة امللك سعود، 
 .08-06وو دي يل سوي فو مي تشنغ يل، نفس املرجع، ص  3
 .08نفس املرجع، ص  4



 "رائزجلا" يف يةعبلشا نيلصا مجهورية رةفاس :ثاللثا صللفا

 

79 
 

أما املعادن فتحتل املرتبة األوىل عامليا يف إنتاج الزنك، واملرتبة الثانية يف إنتاج احلديد والرصاص، والثالثة 

   1. يف إنتاج الفوسفات، واخلامسة عامليا يف إنتاج البوكيست

  .املقومات البشرية للصني :الفرع الثاين

 مليون شخص6,44، بزيادة قدرها نسمةمليار  1,34735بلغ عدد سكان الصني ،2011يف اية عام      

، وهو ما ميثل مليون نسمة 690,79عدد السكان يف املدن والبلدات  ويبلغ .2010مقارنة مع اية عام 

  11.93ومعدل املواليد من  مليون،16,04، كان عدد املواليد 2011يف عام  .من جمموع السكان٪ 51.3

وبلغت نسبة  4.79‰معدل النمو الطبيعي و، 7.14‰  بنسبة مليون  9.6عدد الوفيات  وبلغ  ،‰

  .أنثى 100الذكور لكل  117.78اجلنس عند الوالدة 

اليوم، حالة العمالة يف الصني مستقرة والصني مشكلة العمالة هي جانب هام من جوانب الرفاه  تواجه

رقما قياسيا  يعتربعمل جديدة يف املدن، و ةفرص مليون 12,21، مت إنشاء 2011يف عام . بشكل عام

  2 .على املستوى األدىن ٪4.1ويف الوقت نفسه، كان معدل البطالة . جديدا يف التاريخ

  
  ).2010-1953(أعمدة بيانية توضح مراحل تطور عدد السكان يف الصني): 03(شكل رقم 

  CHINE FAITS ET CHIFFRES. CD. , CHINA INTERCONTINENTAL PRESS:املصدر

  

                                                           

  . http://faculty.ksu.edu.sa/sirhan/Page :متاح على املوقع .، الصني قوة اقتصادية صاعدةرشيد الزهريي 1
2 CHINA INTERCONTINENTAL PRESS, CHINE FAITS ET CHIFFRES. CD. 
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  .املقومات السياسية للصني :الفرع الثالث

  :املؤسسات السياسية يف الصني-1

، وأسس مجهوري 1921احلزب الوحيد احلاكم يف الصني، تأسس عام  هو: الس الشيوعي الصيين-أ   

عرب سنوات من الكفاح املسلح، وعدد أعضاء هذا احلزب حاليا أكثر من  1949الصني الشعبية عام 
مليون عضو، موزعني على منظمات شعبية يف الصني، ومتثل الطبقة العاملة طليعة هذا احلزب وهي 70

ويهدف هذا احلزب إىل حتقيق النظام االجتماعي والشيوعي . مكونة من كل اجلماعات العرقية يف الصني
اشتراكية خبصائص صينية، وهذه اخلصائص هي خليط من املبادئ اللينينية املاركسية  من خالل مبادئ

وأفكار ماوتسي تونغ، ويسعى احلزب إىل قيادة الدولة حنو اتمع املتمدن والدميقراطي من خالل اعتماد 
لس الدولة التنمية االقتصادية، ويعترب احلزب من مراكز اختاذ القرارات املهمة يف الصني إىل جانب جم

    1.وجيش التحرير الصيين

2:ميكن إجياز مكونات جملس الدولة الصيين من خالل الشكل التايل: جملس الدولة -ب
 

  

  

  

  

  

.                                                                   اهليكل البنائي لس الدولة الصيين):  04( شكل رقم                               
دار املنهل اللبناين للطباعة والنشر : بريوت. 1فوزي حسن حسني، الصني واليابان ومقومات القطبية العاملية، ط :املصدر

 .61: ص.2009والتوزيع، 

                                                           

 ص. 2009دار املنهل اللبناين للطباعة والنشر والتوزيع، : بريوت. 1، طالصني واليابان ومقومات القطبية العامليةفوزي حسن حسني،  1

59.  
  .61نفس املرجع، ص  2

 رئيس الوزاراء

نواب لرئيس  04

 الوزراء

وكالء لرئيس  05

 الوزراء 

أجهزة 

 اجتماعية

أجهزة األمن 

 والعدل

أجهزة الشؤون 

 الداخلية

أجهزة الشؤون 

 اخلارجية

أجهزة التربية 

 والعلوم والثقافة

أجهزة ذاتية 

 التوجيه

أجهزة 

 إقتصادية
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وميثل طبقا لدستور الصني السلطة العليا يف  1954أنشئ هذا الس عام : جملس الشعب الوطين -ج   

ية أن تقدم التقارير هلذا الس، غري أن السلطة احلقيقية هي يف يد البالد، وعلى مجيع املؤسسات السياس

عضو ونسبة املنتسبني إىل احلزب  3000احلزب الشيوعي الذي ليس له أي إشارة يف الدستور، ويظم 

عضو القوة احملركة للربملان،  150، وتعترب اللجنة الدائمة وهدد أعضائها % 70- 60 الشيوعي تصل إىل

هيمنة احلزب الشيوعي على الربملان من خالل كثرة أعضاء الربملان املنتمني إىل احلزب وميكن حتديد 

الشيوعي وهذا يعين أن القرارات اليت يتخذها احلزب يف كواليسه اخلفية تكون مضمونة االعتماد مسبقا 

  1.بسبب هيمنة احلزب على الربملان

ومهمته محاية سيادة  1927الصيين عام  أسسه احلزب الشيوعي:  جيش التحرير الشعيب الصيين-د   

اجليش الثوري : ومحايتها من العدوان اخلارجي، وقد مر اجليش بعدة مراحل وهي  الصني وسالمة أراضيها

للعمال والفالحني الصينيني، اجليش األمحر للعمال والفالحني، جيش الطريق الثامن، واجليش الرابع اجلديد 

  .1946ليصل إىل تسمية جيش التحرير الشعيب عام 

على اجليش، حيث مت ختفيض عدده وحتديد سلم وقد أدخلت العديد من التحديثات و اإلصالحات 

األعمار يتناسب مع املناصب والوظائف يف هذا اجليش، باإلضافة إىل تشجيع الضباط على االخنراط يف 

اال التعليمي للحصول على مؤهالت علمية أكرب، باإلضافة إىل زيادة املوارد املتاحة للقطاع الصناعي يف 

  2.اجليش

  :منيةاإلستراتيجية األ -2

إن حتقيق مفهوم القوة القومية الشاملة يؤكد األمهية اإلستراتيجية األساسية الستمرار عملية التنمية      

االقتصادية والتقنية واالجتماعية املدنية، وذلك من أجل تبوء الصني مرتلة الدولة الكربى يف العامل، وبالتايل 

الشاملة اليت ستؤثر إجيابيا يف عمليات التحديث  أصبح اهلدف الرئيسي للصني و التنمية االقتصادية

العسكري ومن مث زيادة النفوذ السياسي  للصني، ولكي حتقق هذا اهلدف فإا تسعى إلقامة بيئة إقليمية 

وعاملية هادئة وصوال إىل إجراء إصالحات حملية بنجاح وخلق اقتصاد قوي وحديث، وسيتم بلوغ هذا 

                                                           

  .62-61نفس املرجع، ص  حسن حسني،فوزي  1
 .80-79نفس املرجع، ص  2
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اقتصادية دولية وتوسيع الروابط االقتصادية والدبلوماسية مع مجيع  اهلدف عرب توسيع شبكة عالقات

الدول اآلسيوية، وختفيض احتمال نشوء نزاعات مسلحة واحلفاظ على عالقات جيدة مع الواليات 

  1.املتحدة وأوروبا وروسيا

  2:وعلى هذا حتددت أولويات إستراتيجية الصني األمنية جبملة اعتبارات منها

ألراضي الوطن األم، وقد عدت القيادة الصينية أن حتقيق هذا اهلدف حيتل التزاما  التوحيد السلمي �

 .ثابتا ال ميكن احلياد عنه

. احلفاظ على وحدة أراضي الصني، واعتبار ذلك واحدا من أهداف الصني لصيانة أمنها الوطين �

باستخدام القوة ومع أمهية هذا اهلدف فإن القيادة الصينية تؤكد أا لن تكون الطرف البادئ 

 .العسكرية حلل الرتاعات على مناطق احلدود مع الدول ااورة

تعتمد اإلستراتيجية األمنية للصني على إقامة عالقات صداقة وحسن جوار مع الدول احمليطة ا؛  �

ففي ظل ظروف ما بعد احلرب الباردة أصبح الواقع حيتم على الصني أن جتعل من أولوياا 

  . طوير عالقات تعاون أمين ثنائي وعالقات حسن جوار مع الدول ااوراإلستراتيجية ت

   :اإلستراتيجية العسكرية -3

   3:تسعى الصني عسكريا لتحقيق األهداف التالية

من خالل حصوهلا على أسلحة متطورة تقنيا وقدرا على  تعزيز املكانة العاملية واإلقليمية للصني-أ   

  .إيضاح مبادئها خارج حدودها

التعامل حبذر مع املواقف العسكرية واملستقبلية الغامضة للواليات املتحدة األمريكية واليابان ودول - ب   
  .رابطة جنوب أسيا ورمبا اهلند

                                                           

 .66نفس املرجع، ص  فوزي حسن حسني، 1
مركز اإلمارات للدراسات والبحوث . 1، ط42، العدد دور الصن يف البنية اهليكلية للنظام الدويلعبد القادر حممد فهمي،  2

 ).39- 36(ص ص. 2000االستراتيجية،
 .68-67املرجع، ص فوزي حسن حسني، نفس  3
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لقوة ضد تايوان، اليت تتزايد نزعتها االنفصالية االحتفاظ بالقدرة على التهديد اجلدي باستخدام ا-ج   

  .وقوا االقتصادية

تعزيز النفوذ العسكري والدبلوماسي الصيين يف األراضي اإلستراتيجية ااورة اليت تطالب ا بكني، -د  

والقدرة على الوصول إليها، ومنها حبر الصني اجلنويب والدفاع عن حق استخدام خطوط املواصالت 

  .ة يف احمليطات يف حال نشوب الرتاعاحليوي

تعزيز قدرة الصني على التعامل مع االضطرابات االجتماعية احمللية، وحاالت عدم االستقرار -ه   

  .احلدودية ذات األسباب العرقية

  .االقتصاد الصيين :املطلب الثاين

االقتصاد الصيين، وحاليا بدأت الصني دخول العامل عقب تنفيذ سياسة االنفتاح على العامل وإصالح      
، فمنذ مطلع 2011أ من حيث قوة االقتصاد، وقد احتلت هذه املرتبة من عام .م.تعترب الرقم الثاين بعد الو

فترة اإلصالح واالنفتاح، دأبت الصني على تطوير اقتصادها، فعلى مدار العقود الثالثة املاضية، بادرت 
حات مبا فيها إصالح الشركات اململوكة للدولة واألنظمة احلكومة الصينية إىل طرح جمموعة من اإلصال

أضف إىل ذلك أن احلكومة تبنت مقاربة تدرجيية وجتريبية، حيث أطلقت املشاريع . املالية وأنظمة التسعري
التجريبية يف جماالت منتقاة الصطفاء احلل األمثل، كما مت تشجيع احلكومات احمللية على إتباع مقاربة 

وعالوة على ذلك عمدت احلكومة الصينية إىل فتح السوق الصينية بالكامل، مبا يف . اد احللولاستباقية إلجي
ذلك جماالت جتارة البضائع وجتارة اخلدمات واالستثمارات، إضافة إىل تقليص احلواجز واملعوقات األخرى 

 1 .رحلة فتح األسواقأمام حركة التجارة، واختذت إجراءات وقائية ملواجهة املخاطر اليت قد تطرأ خالل م
وبصرف النظر عن تغريات األوضاع االقتصادية واالجتماعية العاملية، متضي الصني قدما وبكل ثبات يف 
التزامها جتاه اإلصالح واالنفتاح، فالبالد تسعى إىل التنمية االقتصادية عرب تسخري املوارد واألسواق 

  2.ستقطاب االستثمارات األجنبية املباشرةالداخلية واخلارجية، وخلق بيئة استثمارية جذابة وا

                                                           

   .10:30-09:00،  25/03/2013مقابلة مع املستشار وامللحق الثقايف الصيين يف اجلزائر صخر شي يوه وين، يوم 1
.  -قليوب-مطابع األهرام التجارية: ، مصر 2012، جملة الصني اليوم ، نوفمرب االقتصاد الصيين على طريق التنمية العلميةهو جيانغ يون،  2

  .11ص 
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املقاربة العلمية واملستدامة اليت تنتهجها الصني جتاه التنمية سبب آخر للنجاح االقتصادي الذي     
مليار نسمة، فإن االستقرار االجتماعي  1,3 أحرزته، وبالنسبة لدولة كبرية يبلغ عدد سكاا أكثر من

والسياسات املعتدلة ال تؤثر على التنمية االقتصادية واالجتماعية للدولة فحسب وإمنا أيضا على التنمية 
  1. االقتصادية واالجتماعية يف العامل أمجع

من خالل ويف مطلع القرن احلادي والعشرين اندجمت الصني بالكامل يف االقتصاد العاملي وهذا      
، وشهدت من ذلك الوقت منوا اقتصاديا 2001انضمامها إىل منظمة التجارة العاملية يف أواخر عام 

 11سجل الناتج اإلمجايل للصني منوا متميزا من  2011وحبلول اية عام . متسارعا على مدار العقد املاضي
 .10,4وان، مبعدل منو سنوي ترليون ي 47,2ليصل إىل ) يوان 6,3=الدوالر األمريكي (تريليون يوان

ونتيجة لذلك شهدت . سنويا %11، وقطاع اخلدمات مبعدل 11,4وحقق قطاع الصناعة منوا مبعدل 
مؤشرات املعيشة حتسنا ملحوظا إىل درجة كبرية حيث ارتفع متوسط نصيب من الناتج احمللي اإلمجايل من 

  . ألف يوان35,083آالف يوان إىل 8,622

حيث  2011إىل  2001بادرت الصني أيضا إىل تعديل بنيتها االقتصادية بدء من عام  عالوة على ذلك     
، كما 43,1إىل  14,3تغريت نسبة مسامهة الزراعة والصناعة واخلدمات يف الناتج احمللي اإلمجايل من 

مليار دوالر أمريكي إىل  266.1أصبحت الصني أيضا دولة جتارية كربى حيث زاد حجم الصادرات من 
من إمجايل %10,4إىل  %4,3ترليون دوالر أمريكي، وارتفعت حصة صادرات الصني من  1,8986

إىل %3,8ويف نفس الفترة ارتفعت نسبة الواردات من . 2011- 2001صادرات العامل وهذا ما بني 
 116إىل  2001مليار دوالر أمريكي يف  46,9كذلك ارتفعت قيمة االستثمارات األجنبية من  %.9,5

  .  2011والر أمريكي عام مليار د

ونظرا للتطور والتقدم الذي حققته الصني أصبحت احلكومة الصينية تصرف انتباهها للوضع االقتصادي 
الدويل وتويل اهتماما أكرب لنوعية وبنية تنميتها االقتصادية، وعالوة على ذلك فإن جزاء من مقاربتها 

                                                           

  .11نفس املرجع، ص  جيانغ يون،هو 1
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خاصا حلماية البيئة واحلد من ظاهرة ارتفاع درجة حرارة العلمية واملستدامة كان معناه أا تويل اهتماما 

   1 .األرض

 .الدبلوماسية الصينية :املطلب الثالث 

  .    مبادئ الدبلوماسية الصينية: الفرع األول      

تعزيز  يف عامل اليوم يتميز بالترابط املتزايد بني بلدان خمتلف يصبح التيار الرئيسي للعالقات الدولية     

ال تزال الصني ملتزمة بسياستها الدبلوماسية على أساس ل هذا الوضع ، ويف ظالسالم والتعاون والتنمية 

االستقالل، احلكم الذايت والسالم، واملثابرة يف مسار التنمية السلمية، وتنتهج إستراتيجية االنفتاح متبادل 
وهي تعمل على تطوير  . البلدان الناميةاملنفعة، وتسعى جاهدة للحفاظ على السيادة واألمن و مصاحل
  .يعتمد على بناء عامل سلمي وتعزيز السالم العاملي من خالل تنميتها

2:وترتكز دبلوماسية الصني على مجلة من املبادئ وتسعى لتحقيق مجلة األهداف ميكن ذكرها فيما بلي 
 

إىل إضفاء الطابع الدميقراطي على العالقات  يدعوتعزيز عامل متعدد األقطاب،  تعمل الصني على_ 
ويوفر التعددية  .الدولية، والتنمية البديلة، ويضمن أن االقتصاد العاملي هو يف خدمة االزدهار املشترك

الفعالة ومفهوم جديد لألمن واليت ميكن تلخيصها يف بضع كلمات مثل الثقة املتبادلة واملعاملة باملثل 
ارض اهليمنة وسياسة القوة لألصلح، وتدين مجيع أشكال اإلرهاب، تسعى جاهدة واملساواة والتنسيق، تع

  .لتوجيه عملية تطوير النظام الدويل حنو اجتاه أكثر إنصافا وعقالنية

بنشاط يف الشؤون املتعددة األطراف، واحلفاظ على هيبة ودور التوجيه لألمم املتحدة  ةشاركامل-
  .الساحة الدوليةوجملس األمن القيام بدور بناء على 

التعاون اإلقليمي مع دول  خلقمبدأ حسن اجلوار والشراكة الفعالة واملضي قدما إىل احترام  -
 .اجلوار

اخلمس تطوير عالقات الصداقة والتعاون مع مجيع البلدان مع احترام املبادئ إىل  الصنيتسعى -     
وعدم االعتداء املتبادل، وعدم التدخل املتبادل للتعايش، وهي االحترام املتبادل للسيادة وسالمة أراضيها، 

  .يف الشؤون الداخلية واملساواة و املنفعة املتبادلة، والتعايش السلمي
                                                           

  .11-10نفس املرجع، ص  هو جيانغ يون، 1
2 CHINA INTERCONTINENTAL PRESS, CHINE FAITS ET CHIFFRES. P: 20-22.  
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وسوف تواصل تعزيز ، بيئة إقليمية للسالم واالستقرار والثقة املتبادلة واالزدهار املشتركخلق  -

ز عالقاا مع يتعز والعمل على معهم،شتركة امل صاحلاملالتعاون متبادل املنفعة مع الدول النامية، ومحاية 

اخلالفات، من خالل تعظيم الثقة يف فض تعظيم مصاحلها املشتركة، والتعامل حبكمة والدول املتقدمة 

 .املتبادلة وحتسني مستوى التعاون

التبادالت غري احلكومية،  زيادةاملضي قدما إىل على الصني تعمل التركيز على الدبلوماسية العامة، و-     

 .دفع التبادالت البشرية لتعزيز التفاهم املتبادل والصداقة بني الشعب الصيين والشعوب األخرىو

تلعب الصني دورا هاما يف  مع الزيادة الكبرية يف مكانتها الدولية وتأثريها خالل السنوات اخلمس املاضية،

، وميكن تلخيص الوطنية واألمن واحلق يف التنمية ومصاحلها املكتسبةبناء العالقات الدولية، ومحاية سيادا 

  .دبلوماسية متعددة األوجه وناجحة انتهاج كلمة واحدة، وهيذلك يف 

 .اإلفريقية-الدبلوماسية الصينية :الفرع الثاين

جتمع بني الصني و إفريقيا صداقة عميقة وعالقات تعاون طيبة منذ زمن بعيد، صمدت أمام اختبارات      

الزمن وتقلبات الوضع الدويل، مما جعلها منوذجا للعالقات بني الدول النامية، وشهدت هذه العالقات 

  .مزيدا من التطور يف القرن احلادي و العشرين

ن الدول اإلفريقية تتمتع بأمهية دبلوماسية، ويرجع هذا املوقف إىل أواخر تعتقد الصني منذ أمد طويل بأ

ومسارعة  1989اخلمسينيات وأوائل الستينيات من القرن العشرين، كما أدت أحداث تيانامنني جويلية 

 الصييناالهتمامالقادة األفارقة إىل دعم بكني يف وجه النقد الكبري الذي صب الغرب على الصني إىل زيادة 

  1".التحديث االشتراكي"بإفريقيا، فإعادة اكتشاف الصني أصدقائها األفارقة جاء بعد مشروع بكني 

العالقات السياسية بني الصني وإفريقيا وثيقة، وهناك زيارات عديدة متبادلة بني القادة من اجلانبني يف      

مخس اقتراحات حول بناء  طرح رئيس الصني السابق جيانغ تسي مني خالل زيارته إلفريقيا 1996سنة
عالقات تعاون مستقرة وشاملة موجهة للقرن احلادي والعشرين بني الصني وإفريقيا، كما قام كثري من قادة 

الدولة األسبق  الصني منهم رئيس الصني هو جني تاو ورئيس الدولة األسبق تشو رونغ جي، ورئيس جملس

                                                           

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، . 1، ط63، دراسات عاملية، عدددبلوماسية الصني النفطية يف إفريقياأيان تايلر،  1
  . 9ص. 2007
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زار الصني أكثر من أربعني دولة  1997، ومنذ سنة يل بانغ بزيارات إىل إفريقيا يف السنوات األخرية

  1.ورئيس وزراء من البلدان اإلفريقية

اإلفريقي الذي عقد يف بكني بالنجاح، -تكلل االجتماع الوزاري ملنتدى الصيين 2000يف أكتوبر      
وقرر بناء عالقات الشراكة اإلستراتيجية اجلديدة املبنية على االستقرار الطويل املدى واملساواة واملنفعة 

رجية إفريقية املتبادلة بني الصني وإفريقيا، وقد أنشأت وزارة اخلارجية الصينية مع حنو عشرة وزارات خا
فضال عن ذلك ". الصني الواحدة"دعما قويا لقضية توحيد الصني، وتنتهج أغلبية الدول اإلفريقية مبدأ 

، كما يتعاون ...جيري الطرفان الصيين واإلفريقي تبادالت مكثفة يف جما الربملان واألحزاب السياسية
، من أجل احلفاظ على املصاحل الشرعية الطرفان يف العديد من القضايا الدولية ذات االهتمام املشترك

  .للدول النامية والعمل على بناء نظام سياسي واقتصادي دويل جديد عادل ومنطقي

منذ استقالل الدول اإلفريقية، تقدم هلا الصني معونات كثرية ونزيهة ملساعدا يف تنميتها االقتصادية      
التعاون بني الصني وإفريقيا يف جمال االقتصاد والتجارة واالجتماعية، ويف السنوات األخرية شهد التبادل و

وتعمل احلكومة الصينية بإجيابية على حبث الطرق والوسائل لتوسيع التعاون االقتصادي . تطورا عميقا
والتجاري بني الطرفني على أساس املساواة واملنفعة املتبادلة وأبرز مثال على ذلك تأسيس منتدى التعاون 

، ويف الوقت نفسه تواصل تقدمي املساعدات االقتصادية غري املشروطة بقدر 2000ي عام االفريق-الصيين
استطاعتها إىل الدول االفريقية، بينما تشجع وتدعم املؤسسات والشركات من الطرفني على تعزيز التعاون 

التعاون بني فضال عن ذلك حيقق . املباشر، سعيا لزيادة حجم االستثمارات والتجارة الصينية يف إفريقيا
  2.اجلانبني يف جماالت التعليم والصحة والثقافة منوا جيدا

، إال إن الدافع "عدم التدخل"اإلفريقية قدمية تارخييا، وتستند إىل مبدأ  -ومع أن العالقات الصينية     
؛ االقتصادي هو املهيمن اآلن بشكل ال يقبل اجلدل ألن بكني تستخدم الغطاء العقائدي لسيادة الدولة

وإنه قبل كل .بوصفه جزء ال يتجزأ من دبلوماسيتها النفطية، ومن طريقتها يف تأسيس عالقاا الدبلوماسية
مع أا (لكن تركيز الصني اخلاص على النفط اإلفريقي. شيء شعار جذاب جدا للكثري من القادة األفارقة

                                                           

 .12ص .  2012مصر، أغسطس  .اإلفريقية منوذج للعالقات بني الدول النامية-العالقات الصينيةالصني اليوم، جملة  1
 .نفسه2
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ون الداخلية للبلدان األخرى يسبب هلا ، مقرونا بانعدام اهتمامها املعلن بالشؤ)ال تستثين املوارد األخرى

            1.الكثري من املشكالت

  .العربية - العالقات الصينية :الفرع الثالث

وقد بدأت االتصاالت ، ترجع عالقات الصداقة والتعاون بني الصني والدول العربية إىل زمن بعيد     

العربية قد فتحت صفحة جديدة  - قات الصينيةوان العال. قبل امليالد الثاينوالتبادالت بينهما منذ القرن 

 الوطينللتحرر  التارخييالتيار  يفمن مخسني عاما عندما التقت الدول العربية والصني سويا  أكثرمنذ 

  .والتنمية

العالقات الدبلوماسية بني مجهورية الصني الشعبية  أقيمتمؤمتر باندونغ  أساسوعلى  1956عام  فيف     

. العالقات العربية الصينية يف الوقت املعاصر أمامالذي فتح الباب  األمروكل من مصر وسورية واليمن، 

االعتراف حبكومة مجهورية الصني الشعبية وسحبت اعترافها  غكما بدأت الدول العربية بعد مؤمتر باندون

  .ة، حىت أصبحت مجيعها اآلن تتبادل التمثيل الدبلوماسي مع مجهورية الصني الشعبيةحبكومة الصني الوطني

وأكدت مجيع البيانات املشتركة العربية الصينية الصادرة ذا الشأن أن حكومة الصني الشعبية هي      

لمي وعلى العالقات بني الطرفني على أساس مبادئ التعايش الس املمثل الشرعي الوحيد للصني وأن تستند

تأييد الصني للحقوق العربية وسيادة الدول العربية على أراضيها ومقاومتها للعدوان االستعماري 

الي أثناء زيارته  أنوالصهيوين، والتزام الصني الشعبية مبا سبق أن أعلنه رئيس وزراء الصني الراحل شو 

   :عربية وهيمن مبادئ مخسة حتكم عالقات الصني بالدول ال 1964للقاهرة يف عام 

تأييد الصني لنضال الدول العربية يف مكافحة اإلمربيالية وحماربة االستعمارين القدمي واجلديد ومن  •

  .أجل االستقالل الوطين

   .تأييد الصني لسياسة احلياد وعدم االحنياز اليت تتبعها الدول العربية •

   .تأييد الطريق الذي ختتاره الشعوب العربية لتحقيق الوحدة •

                                                           

 .11ص  .أيان تايلر، نفس املرجع 1
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تأييد احللول اليت تتفق عليها الدول العربية حلل اخلالفات بينها بالطرق السلمية وعدم التدخل يف  •

  .الرتاعات العربية

  .احترام كافة الدول الستقالل وسيادة الدول العربية وعدم التدخل يف شئوا •

ة متثيل حكومة مجهورية مسأل أثريتعندما  1971يف عام  األماموخطت العالقات العربية الصينية حنو      

وقد بدأ املوقف العريب يتبلور يف هذا الصدد على ضوء قرار مؤمتر بلجراد ، الصني الشعبية يف األمم املتحدة

والذي دعا الدول املعترفة حبكومة الصني الشعبية إىل تأييد متثيلها يف األمم  1961لدول عدم االحنياز عام 

مل يقتصر دور معظم الدول العربية على تأييد متثيل الصني  1965 وهكذا قد لوحظ أنه منذ عام .املتحدة

يف اجلمعية العامة الشعبية يف األمم املتحدة بل اشترك بعضها يف تقدمي مشروعات القرارات اخلاصة بذلك 

  1.لألمم املتحدة

ااالت  ويف القرن اجلديد، دخلت عالقات الصداقة والتعاون بني الصني والدول العربية يف كافة     

2:للتنمية، وذلك يتمثل فيما يلي" املسار السريع"
 

تدعم الصني بثبات القضايا العربية العادلة . تتعزز الثقة السياسية املتبادلة بني الصني والدول العربية -

 الستعادة احلقوق الوطنية املشروعة، ويف املقابل، تقدم الدول العربية دعما مثينا للصني للقضايا املتعلقة

ويف االجتماع الوزاري الرابع ملنتدى التعاون الصيين العريب املنعقد عام . بسيادة الصني ومصاحلها اجلوهرية

عالقات التعاون االستراتيجي القائمة على التعاون الشامل والتنمية "، أعلن اجلانبان إقامة 2010

 .املرحلة اجلديدة، مما حدد اجتاه التطور للعالقات الصينية العربية يف "املشتركة

يف العقد األول للقرن . حقق التعاون االقتصادي والتجاري بني الصني والدول العربية إجنازات مثمرة -

مليار  20.3مرات، وقفز من  8اجلديد، تضاعف حجم التبادل التجاري بني الصني والدول العربية حنو 

لى الرغم من التحديات النامجة عن األزمة وع. 2010مليار دوالر يف عام  145.4إىل  2001دوالر يف عام 

املالية العاملية والتغريات الكبرية يف املنطقة، حافظ التعاون االقتصادي والتجاري الصيين العريب على زخم 

، بزيادة 2011مليار دوالر يف عام  195.9النمو القوي، إذ بلغ حجم التبادل التجاري بني اجلانبني 

                                                           

  : ، متاح على املوقع العالقات السياسية واالقتصادية بني الصني والدول العربيةمركز دراسات الصني وآسيا،  1
http://chinaasia-rc.org/index.php?p=10  

متاح . 20/05/2012، معلومات أساسية علن العالقات الصينية العربية ومنتدى التعاون  الصيين العريب منتدى التعاون الصيين العريب، 2
  www.cascf.org/ara/dwjbzjhy/t933427.htm: على املوقع
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كما حقق اجلانبان تقدما مستمرا يف التواصل والتعاون يف جماالت . السابقباملقارنة مع العام  34.7%

 .الثقافة والتعليم واإلعالم

حقق منتدى التعاون الصيين . شهد احلوار والتعاون اجلماعي بني الصني والدول العربية تطورا كبريا-

من بينها االجتماع الوزاري العريب تقدما مستمرا ومت إنشاء أكثر من عشر آليات التعاون على التوايل، 

واجتماع كبار املسؤولني ومؤمتر رجال األعمال وندوة العالقات الصينية العربية واحلوار بني احلضارتني 

، مما دفع بقوة التعاون املشترك بني اخل...الصيين العريب يف جمال اإلعالم  الصينية والعربية ومنتدى التعاون

ااالت، ولعب دورا متزايد األمهية يف توجيه ودفع تطور العالقات الصينية الصني والدول العربية يف كافة 

 .العربية

إن املساواة والثقة املتبادلة سياسيا والتعاون والفوز املشترك اقتصاديا والتواصل واالستفادة املتبادلة      

عالقات مع الدول العربية، يف عملية تطوير ال. ثقافيا أساس هام وجتارب رائدة للعالقات الصينية العربية

ظلت الصني حكومة وشعبا حتترم حق الدول العربية يف اختيار طرق التنمية واإلصالح اليت تتناسب مع 
ظروفها الوطنية وبإرادا املستقلة، وتلتزم بإجراء التعاون العملي والرتيه مع الدول العربية على أساس 

فافية، وتعمل على دفع احلوار احلضاري والتواصل اإلنساين بني املساواة واملصاحل املتبادلة واالنفتاح والش
.اجلانبني بروح من االنسجام والتسامح

1
 

  

                                                           

  .نفس املرجع منتدى التعاون الصيين العريب،  1
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 .السفارة الصينية باجلزائر: املبحث الثاين �

يدخل اهتمام الصني باجلزائر ضمن نطاق دبلوماسيتها املوجهة حنو إفريقيا والدول العربية، وقد كانت      
منذ تأسيس حكومتها  الصني من أوىل الدول اليت اعترفت باجلزائر وأقامت عالقات دبلوماسية معها

الل هذا املبحث تاريخ وسنعاجل من خ املؤقتة،مما فتح اال أمام نسج شبكة عالقات كبرية بني البلدين،
  .ومهامها اجلزائريف الصينية  ، اهليكل البنائي للسفارةالعالقات الصينية اجلزائرية

  .العالقات اجلزائرية الصينية:  املطلب األول

بدأت العالقات اجلزائرية الصينية عقب اإلعالن عن تأسيس احلكومة اجلزائرية املؤقتة، حيث اعترفت      
مت التوقيع على  1958ديسمرب  20، ويف 1958سبتمري 22 ثة أيام من اإلعالن وذلك يفالصني ا بعد ثال

  .اتفاقية تأسيس العالقات الدبلوماسية بني البلدين

مت افتتاح سفارة مجهورية الصني الشعبية يف اجلزائر وذلك يف  1969جويلية 05وبعد استقالل اجلزائر يف 
السعي حنو تطوير العالقات وتوسيع جماالت التعاون بني البلدين  فتم ، مما فتح اال أمام 1962سبتمرب 

   1.التوقيع على العديد من االتفاقيات لتحقيق هذا الغرض

دعما قدمت  ، كماهاما الستعادة الصني مقعدها الشرعي يف األمم املتحدة سهاماإقدمت اجلزائر من جهتها 
احلرب الباردة، كما قدمت اجلزائر خالل رئاستها  ريا للصني يف قضايا حقوق اإلنسان بعد انتهاءبك

منتدى "، مساعدات كبرية لألعمال التحضريية لـ2000إىل  1999الدورية ملنظمة الوحدة األفريقية من 
حسب  2000، مما أسهم يف تأمني إقامة املنتدى يف بكني بنجاح يف أكتوبر عام "التعاون الصيين األفريقي

.املوعد احملدد
2  

  

  

                                                           

  . مقابلة مع املستشار وامللحق الثقايف الصيين يف اجلزائر صخر شي يوه وين 1
 :، متاح على املوقع2004، مارس 3، العدد العالقات الصينية اجلزائربةجملة الصني اليوم،  2

egyptianshark.blogspot.com/2011_12_01_archive.html18/03/2013:، تاريخ اإلطالع.  
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  .العالقات السياسية بني الصني واجلزائر :األولالفرع 

بعد انتهاء احلرب الباردة، توثقت العالقات الصينية اجلزائرية أكثر، فزاد عدد زيارات القادة الصينيني      
اتفاقية التشاور السياسي "ألفريقيا عما كان قبل انتهاء احلرب الباردة، ووقعت وزارتا خارجية البلدين 

وقد عرب قادة الصني مرارا عن رغبة الصني يف العمل مع اجلزائر إلقامة عالقات ، 1997ريلأفيف " الدوري

تعاون استراتيجي بني البلدين، وتعزيز التشاور والتنسيق مع اجلزائر، من أجل مواصلة اجلهود حلماية 

نبهم عرب قادة ومن جا   .احلقوق واملصاحل الشرعية للدول النامية وترسيخ وتعزيز التعاون الثنائي أكثر

مرة عن أن العالقات اليت تربط بالدهم بالصني جد عميقة وودية، ورغبة اجلزائر يف مواصلة  اجلزائر غري

اجلنوب املزيد من احملتويات - ترسيخ وتطوير العالقات الودية القائمة بني البلدين إلكساب تعاون اجلنوب

  1.وبشكل متواصل

من أجل  إستراتيجيةالتوقيع على اتفاقية اجلزائر ومت  زيارةبالرئيس الصيين جينهوا  قام 2004ويف      

بوتفليقة للصني، مت التوقيع على  عبد العزيز مع زيارة الرئيس 2006، ويف العام بني البلدين توثيق العالقات

  2 .ستراتيجياإللتعاون ا اتفاقية 

، حيث قام اإلستراتيجيةاجلزائر منذ التوقيع على اتفاق الشراكة  إىلوتوالت زيارات الوفود الصينية      

نائب رئيس جملس األمة الصيين هوى ليانغ يوي بزيادة رمسية للجزائر  2007يف العشرين من نوفمرب 

 .وكان برفقة وفد رفيع املستوى. أيام دف زيادة تقوية العالقات بني البلدين 3استغرقت 

لشراكة بني البلدين جاءت زيارة عضو اللجنة الدائمة للمكتب السياسي للجنة وضمن أهداف اتفاق ا     

، وشدد وقتها أن الزيارتني 2008مارس  24و21املركزية للحزب الشيوعي يل تشانغ يف الفترة ما بني 

 املتبادلتني اللتني قام ا رئيسا البلدين خالل السنوات األخرية، أرستا أساسا متينا لعالقات التعاون

  .وأضفتا حيوية جديدة على الصداقة التقليدية بينهما اإلستراتيجية

                                                           

  .،نفس املرجع 3عدد ، الالعالقات الصينية اجلزائربةجملة الصني اليوم،  1

جريديت" : عملية عني أمناس لن تخرج شركاتنا من اجلزائر "فتحي شفيق،القائم باألعمال يف سفارة الصني الشعبية باجلزائر "آن كينغ" لـ 2

 ولدينا خطط لتنمية الصحراء،جريدة الشروق، التاريخ02/10/ 2013 ، متاح على املوقع:
http://montada.echoroukonline.com/search.php  
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، نائب وزير التجارة 2008سبتمرب  20يف  استقبل رئيس احلكومة أمحد أوحيىي إىل جانب ذلك،     

به إىل مستوى  واالرتقاءالصيين تشان جيان، وصرح أنه را ض بالتعاون الثنائي احلايل، ويأمل يف تعميقه 
1جيد

.  
العالقات بني األحزاب اجلزائرية والصينية تقع يف املقام األول ويف كل سنة مثة زيارات بني الوفود  أن كما

احلزبية بني حزب األفالن واحلزب الشيوعي الصيين، كما مثة عالقات أخرى بدأت مع أحزاب أخرى 
لي األحزاب دعوة جمموعة من ممث 2012من شهر ديسمرب  29و 20 جزائرية، حيث شهدت الفترة بني

  2.اجلزائرية من طرف احلزب الشيوعي الصيين، حيث زاروا الصني

 .العالقات االقتصادية بني اجلزائر والصني: الفرع الثاين

وكان دوما مثة اجتاه من  1964اتفاق يف العام  بدأت العالقات االقتصادية بني اجلزائر والصني بتوقيع أول
تسعينات القرن املاضي تأثر قليال هذا التعاون، لكنه عرف عودة ولكن يف  أجل الرفع يف هذه العالقات،

بني البلدين  اإلستراتيجيةومنذ إقامة عالقات التعاون 3إىل سابق عهده وتطور أكثر يف أواخر التسعينات،
شهدت العالقات االقتصادية والتجارية تطورا سريعا، وظهر املزيد من التكامل االقتصادي بني البلدين، 

بلغ حجم التجارة الثنائية بني الدولتني ثالثة مليارات ومثامنائة ومثانية وعشرين مليون  2007 ففي عام
، بينها مليار ومائة وأربعني 2006يف املائة مقارنة مع نفس الفترة من عام  1،83دوالر أمريكي بزيادة 

الثنائية ملياري دوالر، مليون دوالر حبجم االسترياد الصيين يف اجلزائر وكان أن جتاوز حجم  التجارة 
4.وختلل ذلك تقدمي الصني مسامهات كبرية ملشاريع اإلعمار اجلزائرية الكبرية، مثل بناء الطرق واملساكن

 

، زار وزير اإلنشاء والتعمري الصيين وانغ قوانغتاو اجلزائر، وتباحث مع نظريه 2008فيفري  25ويف 
اجلزائري مسائل التعاون يف جمال البناء ومت تبادل وجهات النظر حول السبل والوسائل اليت من شأا 
 تدعيم تدخل املؤسسات الصينية يف جماالت نقل التكنولوجيا والتدريب يف مهن البناء واالستثمار يف

                                                           

  : ، متاح على املوقع52/04/2009جريدة املساء،  ،الصينية –العالقات اجلزائرية  ،ب.حممد الصاحل 1
     .el-massa.com/ar/content/view/20476/4105/03/2013: تاريخ التصفح. 
  .، نفس املرجعفتحي شفيق 2
  .نفسه 3
  .نفس املرجع ،ب.حممد الصاحل 4
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اهلندسة وإنتاج مواد البناء كما حبث وزيرا البلدين خالل هذه الزيارة سبل تطوير أنظمة جديدة يف صناعة 

  .البناء تكون مكيفة مع املعايري الزلزالية يف اجلزائر

ومنذ توقيع اتفاق الشراكة، شرع مسؤولو البلدين يف إطالق تصرحيات تشجيع على االستثمار يف اجلزائر 

، قـال مســؤول   2007أفريـل   16الصينيون بوابة السوق اإلفريقية الواسعة للصني، ففي  هارباليت يعت

أسواق العامل، عقـد يف   إىليف مؤمتر عمل بشأن دخول املؤسسات ) شرق الصني(حبكومة مقاطعة جيانغشي 

ريا بغيـة  إن جيانغش خططت إلقامة مناطق تعاون جتاري يف اجلزائر وبلغا"مدينة نانتشانغ حاضرة املقاطعة ،

  1.دخول مؤسساا يف جماالت السيارات واألجهزة الكهربائية املرتلية واملاكينات إىل أسواق العامل

 6.4 2011مليار ويف  5أصبح  2010ويف  ،مليار دوالر 4التبادالت إىل رقم  بلغ حجم 2009يف العام و 

مليار دوالر حسب إحصائيات اجلمارك اجلزائرية، ومن هنا فاألرقام  8.6 بلغ 2012ويف  ،مليار دوالر

وهذا التطور يعكس سياسة البلدان الذي يأيت مع املشروع التنموي للجزائر بني العالقات، تدل على تطور 

ومن هنا فاقتصاد البلدين  2015- 2011، وحنن لدينا مشروع تنموي يف الصني يبدأ من 2014- 2010

  2.ومها يكمالن بعضهما البعضينموان تباعا 

املتعاملني االقتصاديني الصينيني يف إجناز برنامج دعم اإلنعاش  أشركتأن اجلزائر قد إىل اإلشارة در جت     

 -االقتصادي، يف أهم املشاريع واهلياكل القاعدية يف جمال النقل البحري ومشروع الطريق السيار شـرق 

كما تتواجد  3،كلم بني عني صاحل ومتنراست 750غرب، فضال عن مشروع نقل املياه اجلوفية على مسافة 

لكثري من الشركات واملؤسسات الصينية العاملة هنا واليت حتقّق أرباحا للطـرفني، وتشـارك   يف اجلزائر ا

وجنحت يف إجناز مشاريع عمالقة  1982بالتنمية وهناك الشركة العمالقة الصينية للبناء اليت بدأت يف العام 

ومنـها مطـار    اتباجلزائر، واليت رفضت العودة أو اهلروب من اجلزائر فأجنزت السدود وآالف العمـار 

  .4، وقاموا ببناء وزارة اخلارجية اجلزائرية1999شهرا يف  21اجلزائر وفندق الشرياتون يف 

 

 

                                                           

 .نفس املرجع ،ب.حممد الصاحل 1
 .، نفس املرجعفتحي شفيق 2
 .نفس املرجع ،ب.حممد الصاحل 3
 .، نفس املرجعفتحي شفيق 4
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  ).2012-2009(منحىن بياين يوضح تطور حجم املبادالت التجارية بني الصني و اجلزائر -05- شكل رقم 

  .من إعداد الطالبتني: املصدر

  .الثقايفالتعاون الصحي و : الفرع الثالث

بدأت الصني إرسال الفرق الطبية إىل اجلزائر، بلغ عدد أفرادها إىل اليوم ما ينيف على  1963منذ عام      

حتتل اجلزائر مكانة خاصة يف تاريخ إرسال الصني للفرق الطبية    .من العاملني يف ااالت الطبية 2200

انتشرت األوبئة يف اجلزائر، احلديثة االستقالل،   1963 يف عام. للخارج، ألن هذا العمل بدأ باجلزائر

واليت تفتقر إىل األدوية والعاملني يف جمال الطب بإحلاح، فقدمت اجلزائر نداءا مستعجال للمجتمع   آنذاك
الدويل، حيث اختذ اجليل األول من قادة الصني اجلديدة بنظرة بعيدة قرارا بسرعة، فبعثت الصني فرقة طبية 

كان ذلك بداية تقدمي . حتت عناية وإرشاد رئيس جملس الدولة يف ذلك الوقت شو أن اليإىل اجلزائر 
الصني العون للدول النامية األخرى بتقدمي التكنولوجيا الطبية والعالجية واخلدمات الطبية واألموال 

وقعا  ،2002يف أغسطس . يف السنوات األخرية يتعزز التعاون الطيب بني البلدين باستمرار. واملواد
  1".بروتوكول إرسال الفرق الطبية لتعمل يف اجلزائر"

                                                           

 .نفس املرجع، 03جملة الصني اليوم، العالقات الصينية اجلزائرية، العدد  1
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ه خسائر عن أسفرة مئوية ، مما جدر 6.2درجتها  أرضيةمشاهلا زة  يفاجلزائر  أصيبت 2003ماي يف و 

 األوىلاملرة  هياجلزائر، كانت هذه  إىلفورا  إغاثةالصني فرق  أرسلت، واملمتلكات األرواحفادحة من 

.خارجها إىل اإلغاثةالصني فيها فرق  أرسلت اليت
1  

اتفاقية للتعاون والتبادل يف جماالت الثقافة  20بعد إقامة العالقات الدبلوماسية وقع البلدان حنو      

الربنامج "، وقع البلدان 2002يف أغسطس . والتعليم والرياضة واإلعالم، والتعاون الثقايف الثنائي وثيق

وبصدد تقوية ، كما مت االتفاق على تكوين اإلطارات اجلزائرية يف الصني". التنفيذي لالتفاقية الثقافية

معرض الصني اجلميلة لفن التصوير "أقامت الصني معارض كثرية يف اجلزائر مثل العالقات الثقافية 

معرض الصور "، )2002نوفمرب " (ر الفوتوغرافيةاملعرض الصيين للصو"، )2003سبتمرب " (الفوتوغرايف

) 2001سبتمرب " (املعرض الصيين لفن أوبرا بكني"،)2001ديسمرب " (الفوتوغرافية للتراث العاملي بالصني

اتفاقية أو برنامج التفاق التعاون يف : ويف هذا اإلطار مت التوقيع على العديد من االتفاقيات أمهها 2  .اخل

  2004.3املوقعة يف  2006_2004يل والبحث العلمي من جمال التعليم العا

  :التعاون يف اال العسكري : الفرع الربع

أكد الرئيس اجلزائري عبد العزيز بوتفليقة أن العالقات اجلزائرية الصينية أصبحت تكتسب طابعا      

االستفادة من جتربة الصينيني يف الدوام والشمولية وتوازن املصاحل، لذلك مهمة استراتيجيا تطبعها الثقة و

تعديل وتطوير الدبابات والطائرات املقاتلة  وكذلك .جمال صيانة املعدات القتالية الروسية وتطويرها

وأضاف أن البلدين اتفقا على إنشاء خلية عمل تقنية بني اجليشني اجلزائري .وتصنيع بعض قطع الغيار

علق باقتناء العتاد والتكنولوجيا ضمن رغبة اجلزائر يف تنويع وقد أبرم البلدان اتفاقيات عدة تت .والصيين

   4.مصادر مشترياا من األسلحة مثل املروحيات

                                                           

     :، متاح على املوقعاألمدالوثيقة الطويلة  الصينية اجلزائرية عالقات الصداقة والتعاون ،صحيفة الشعب اليومية اونالي 1

.arabic.people.com.cn/31660/6379094.html18/03/2013تاريخ اإلطالع.  
 .نفس املرجع، 2004، مارس 03جملة الصني اليوم، العالقات الصينية اجلزائرية، العدد  2

 . مقابلة مع املستشار وامللحق الثقايف الصيين يف اجلزائر صخر شي يوه وين 3

 http://defense-:، متاح على املوقعاهتمام جزائري بالصناعة العسكرية الصينيةأخبار الدفاع والتسليح،  4

arab.com/news/?p=1073 22/03/2013: تاريخ اإلطالع.  
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  .أهم االتفاقيات املربمة بني اجلزائر والصني_ 01_ جدول رقم

  االتفاقية  تاريخ توقيع االتفاقية

هناك العديد من برامج تنفيد هذه (اتفاقية التعاون الثقايف بني البلدين  1962

  االتفاقية 

  اتفاقية التجارة و االقتصاد والتكنولوجيا  1979

    اتفاقية محاية وتشجيع االستثمار املتبادل  1996

  .بروتوكول تعاون وإرسال البعثات الطبية إىل اجلزائر  2002

التفاق التعاون يف جمال التعليم العايل والبحث العلمي اتفاقية أو برنامج   2004

  2006_2004من 

اتفاقية التعاون بني اهليئة العامة للرياضة البدنية جلمهورية الصني ووزارة   

  .الشباب والرياضة اجلزائرية

  . اتفاقية التعاون التكنولوجي و االقتصادي بني احلكومتني  2004

  اإلستراتيجيةاتفاقية الشراكة   2006

جملس متر الوطين لنواب الشعب الصيين وبروتوكول تفاهم بني جملس املؤ  2007نوفمرب 

  .الشعب اجلزائري

  .اتفاقية التعاون الستخدامات األسلحة النووية السلمية  2008

  اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية  2006

  من إعداد الطالبتني: املصدر
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  .البنائي للسفارة الصينية يف اجلزائراهليكل :املطلب الثاين

هيكل بنائي مكون من تنتظم البعثة الدبلوماسية الصينية يف اجلزائر على شكل سفارة ، وتترتب ضمن 

  1:وهم كاآليت. ، وأربعة مكاتب، ويرأس كل مكتب مستشار متخصص)رئيس البعثة(سفري

خلارجية، وكذلك اإلشراف على مهمته ترتيب و تنسيق االتصاالت مع وزارة ا: املكتب السياسي .1

 .مبادرات التقارب السياسي بني البلدين

يشرف على مبادرات التقارب والتعاون يف اال االقتصادي : املكتب االقتصادي والتجاري .2

 .والتجاري بني البلدين

 .مسؤول عن التبادل والتعاون يف احملاالت الثقافية بني البلدين: املكتب الثقايف .3

 يشرف على مبادرات: ياملكتب العسكر .4

 .التعاون يف اال العسكري بني البلدين  .5

  

  

 

  .اهليكل البنائي للسفارة الصينية يف اجلزائر - 06 -شكل رقم

  .من إعداد الطالبتني: املصدر

                                                           

 .صخر شي يوه وين مقابلة مع املستشار وامللحق الثقايف الصيين 1

يف التبادل والتعاون 

االت الثقافيةا  

االتصال مع وزارة 

 اخلارجية

مبادرات التعاون 

اال العسكرييف   

التعاون يف ااالت 

 االقتصادية والتجارية

 السفري

املكتب االقتصادي  املكتب الثقايف املكتب العسكري املكتب السياسي

 والتجاري
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أشرنا سابقا إىل أن السفارة تترتب ضمن هيكل مكون من سفري، املستشار، السكرتري وامللحقني،      

وباملقارنة مع هيكل السفارة جند أا ختتلف عن الشكل الطبيعي لبناء السفارة وهذا راجع لاللتزامات اليت 

ات الفوق وحتت قومية، واليت تفرضها التحوالت الدولية من حيث تعدد الفواعل الدولية و تزايد التدفق

حتتم على الدولة أن تعيد النظر يف هيكل البعثات اليت تعتمد عليها لتحقيق مصاحلها يف اخلارج، وأن 

تستعني بأفراد خمتصني يف تشكيل بعثاا الدبلوماسية للتحقيق القدرة التفاوضية، واملالحظ أن الصني على 

خالل البناء التنظيمي لسفارا يف اجلزائر، واليت تعتمد على  وعي كامل بأمهية هذا األمر وهذا يظهر من

امللحقون  ا طلعضيأربعة مستشارين وخمتصني يف جماالت خمتلفة يف نفس الوقت؛ فالوظائف اليت كان 

والذين يعتربون املرتبة األدىن يف السفارة من حيث الترتيب، أوكلتها للمستشارين أصحاب املرتبة الثانية 

يف نفس الوقت، واهلدف من هذا اإلجراء هو السعي لتعزيز " مستشار وملحق"ري، ويطلق عليهم بعد السف

  . العالقات مع اجلزائر بشكل أكرب ويف شىت ااالت، وحتقيق أكرب قدر من املصاحل

  .نشاط السفارة الصينية يف اجلزائر: املطلب الثالث

كغريها من السفارات، فباإلضافة إىل مهمتها التمثيلية، تضطلع سفارة الصني باجلزائر جبملة من املهام      

تسعى السفارة الصينية إىل إقامة سبل االتصاالت بني البلدين؛ فمن الناحية االقتصادية تسعى السفارة إىل 

  .تشجيع الشراكة بني الصني واجلزائر، كما تشجع على االستثمار الصيين باجلزائر

. ورها يف دعم التواصل السياسي، والوساطة يف حل املشاكل إذا حدثتأما من الناحية السياسية فيقتصر د

كما تسعى السفارة إىل تشجيع التعاون الثقايف بني البلدين من حيث إقامة التظاهرات الثقافية املشتركة، 

، 2013و اليت سوف يتم افتتاحها يف ماي " حديقة الصداقة"ويف هذا اإلطار قدمت إقتراح حديقة تسمى 
  .شئت أيضا مجعية الصداقة بني الصني واجلزائر واليت توجد باجلزائركما أن

باإلضافة إىل ما سبق تسهر السفارة الصينية على رعاية مصاحل الصني يف اجلزائر ومصاحل رعاياه،      
 وتنظم أحواهلم املدنية من حيث إقامتهم، باإلضافة إىل قضايا الزواج خاصة بني الصينيني واجلزائريني، ومنح

   1.التأشريات

                                                           

 .مقابلة مع املستشار وامللحق الثقايف الصيين يف اجلزائر صخر شي يوه وين 1
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  :خالصة الفصل  

من خالل ما سبق جند أن دور السفارة قد تراجع بشكل ملحوظ، فربغم حجم العالقات بني البلدين      
جند أن دور السفارة يف تعزيز هذه العالقات يعد حمدودا، كما يظهر أن مهام السفارة الصينية أساسا يرتكز 

تطور العالقات الصينية اجلزائرية،  أساسا على ااالت االقتصادية وااالت الثقافية،   فاملتتبع ملراحل
يالحظ أن الزيارات املتبادلة بني رئيسي البلدين والقيادات السياسية هي اليت أعطت دفعا كبريا حنو تعزيز 
وتكثيف العالقات بني البلدين، وأن أهم االتفاقيات املربمة كانت بني هذه األطراف، وهذا راجع لتأثري 

الدويل من تطور تكنولوجي خاصة يف جمال االتصال واملواصالت، واتساع  التغريات اليت حصلت يف النظام
اتمع الدويل وتعدد فواعله، باإلضافة إىل تغري أهداف الدبلوماسيةـ والتحول حنو العالقات االقتصادية 

  .والتجارية
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  الخاتمة
عرفت اتمعات اإلنسانية منذ القدم الدبلوماسية، واستمر تطورها عرب مراحل تطور اتمعات، إال       

وللقيام مبهامها تترتب . أن استقرت يف شكل بعثات دائمة لدى الدول أولدى املنظمات الدولية واإلقليمية
العمل الدبلوماسي، ومجلة من هذه البعثات ضمن هيكل مكون من أعضاء السلك الدبلوماسي املكلفون ب

  .لغرض تسهيل مهام البعثة املوظفني اإلداريني والفنيني، واملستخدمني واخلدم اخلصوصيني

ينشأ التبادل الدبلوماسي بني بلدين مبوجب اتفاق حيدد درجة التمثيل، ونظرا للتطورات الدولية      

رفع مستوى متثيلها إىل درجة سفارة واليت ميكن وانتشار مبدأ املساواة بني الدول، اجتهت مجيع الدول إىل 

أرقى وأرفع البعثات الدبلوماسية، يرأسها شخص برتبة سفري يعتمده رئيس دولة لدى دولة " تعريفها بأا

لسلطات  أخرى، وهي امتداد ألرض الدولة املعتمد وجزء من إقليمها لذلك فهي تتمتع باحلصانة، فال جيوز

، وهو "فيها أن تدخل أو تقتحم مقرها إال برضا رئيس البعثة ويف حاالت استثنائية الدولة اليت تقع السفارة

وتترتب هذه السفارات ضمن هيكل مكون من السلك الدبلوماسي . ما يؤكد صحة فرضية الدراسة األوىل

هيل السفري، املستشار، السكريتري وامللحقون، الذين يتمتعون جبملة من احلصانات واالمتيازات لتس: ويضم

  . أداء مهامهم، باإلضافة إىل جمموعة من املوظفني اإلداريني والفنيني واملستخدمني واخلدم اخلصوصيني

، 1961من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  3تضطلع السفارة جبملة من الوظائف حددا املادة     

وقد كان لتطورات ما بعد احلرب الباردة األثر الكبري على هذه الوظائف إما سلبا أو إجيابا، فقد نتج عنها 

دبلوماسية القمة أو املؤمترات، املتعددة األطراف، الدبلوماسية : أنواع حديثة من الدبلوماسية تتمثل يف

بدل الدبلوماسية غري الرمسية، دبلوماسية املنظمات الدولية،   الدبلوماسية الشخصية، الدبلوماسية الشعبية،

، ما ينتج عنه تراجع دورها؛ فباستثناء املهمة الدبلوماسية الثنائية األطراف املعتمدة أساسا على السفارات

السفارات أن تعيد تنظيم كما فرضت هذه التغريات على  العالقات الدولية، التمثيلية فقد تقلص دورها يف

هياكلها وزيادة التخصص وتكوين اإلطارات لتحقيق القدرة التفاوضية ملواجهة التحديات اجلديدة اليت 

  .فرضتها هذه التطورات الدولية، وهو ما يؤكد صحة فرضية الدراسة الثانية
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رة مجهورية الصني الشعبية جند أن دور السفارة قد تراجع بشكل ملحوظ، من خالل دراسة مهام سفا     

فربغم حجم العالقات بني البلدين جند أن دور السفارة يف تعزيز هذه العالقات يعد حمدودا، كما يظهر أن 

راحل مهام السفارة الصينية أساسا يرتكز أساسا على ااالت االقتصادية وااالت الثقافية،   فاملتتبع مل

تطور العالقات الصينية اجلزائرية، يالحظ أن الزيارات املتبادلة بني رئيسي البلدين والقيادات السياسية هي 

اليت أعطت دفعا كبريا حنو تعزيز وتكثيف العالقات بني البلدين، وأن أهم االتفاقيات املربمة كانت بني هذه 

لنظام الدويل من تطور تكنولوجي خاصة يف جمال األطراف، وهذا راجع لتأثري التغريات اليت حصلت يف ا

االتصال واملواصالت، واتساع اتمع الدويل وتعدد فواعله، باإلضافة إىل تغري أهداف الدبلوماسية 

االقتصادية والتجارية، وما يؤكد صحة الفرضية الثالثة ويثبت نتائج الدراسة  والتحول حنو العالقات

  .النظرية
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  اجعفهرس المر
  :قوانني واالتفاقياتال

 .1961اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية  .1

  :الكتب 

 .الكتب باللغة العربية �
دار الشيماء ): م.د. (01ط الدبلوماسية تارخيها مؤسساا أنواعها قوانينها،أبو عباه سعيد حممد،  .2

 .  2009للنشر والتوزيع، 

 . 1976عامل الكتب، :القاهرة). املةاالتيكيت، االربوتوكول، (أمحد حلمي إبراهيم، الدبلوماسية  .3

مركز اإلمارات . 1، ط63أيان تايلر، دبلوماسية الصني النفطية يف إفريقيا، دراسات عاملية، عدد .4

 .2007للدراسات والبحوث اإلستراتيجية، 

البعد -مستقبل الدبلوماسية يف ظل الواقع اإلعالمي و االتصايل احلديثحيدر بدوي صادق،  .5

مركز اإلمارات : اإلمارات العربية املتحدة.05، العدد01دراسات إستراتيجية،ط ،-العريب

 .1996للدراسات والبحوث اإلستراتيجية،

دار آمنة : عمان.)سالح فاعل يف حتديد مصري االنسانية و احلضارة(الدبلوماسيةاخلفاجي سامي،  .6
 . 2010للنشر و التوزيع، 

دار جمدالوي للنشر :األردن. 2الدبلوماسي والقنصلي، ط زهرة عطا حممد صاحل، أصول العمل .7
 . 2008والتوزيع، 

نشأا وتطورها وقواعدها ونظام احلصانات واالمتيازات (الدبلوماسيةالشامي علي حسني ،  .8
 . 2009دار الثقافة للنشر والتوزيع،:عمان.1ط ،)الدبلوماسية

املشكالت -ارسة العمليةاملم-القواعد األساسية(الدبلوماسية شبانة عبد الفتاح، .9
 . 2002مكتبة مدبويل،:القاهرة.1،ط)الفعلية

إيتراك للطباعة و النشر :لقاهرةا.1،طالدبلوماسية يف عامل متغريالشكري علي يوسف ، .10
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