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الإهداء
�إىل العراق ...موطني موطن احل�ضارات
ومهد الأنبياء وال ُّر�سل.
�إىل والدي ووالدتي ...نربا�س حياتي.
�إىل �إخوتي ...قدوتي.
�أُهدي هذا ا ُ
جلهد
�ســـعـــد

شكر وتقدير
احلمد لله وال�صالة وال�سالم على ر�سول الله حممد �صلى الله عليه
وعلى �آله و�صحبه و�سلم ،بعد ال�شكر لله �أود �أن �أعرب عن �شكري وامتناين
�إىل �أ�ساتذتي يف املراحل الدرا�سية كافة ،لأن لوالهم ملا و�صلت �إىل هذه
املرحلة ،وال�شكر خم�صو�ص �إىل �أُ�ستاذنا الفا�ضل الدكتور ع�صام العطية،
علي والذي كان له
ملا قدمه يل من توجيهات �سديدة ون�صح مل يبخل به َّ
الدور الكبري يف �إجناز هذا البحث ب�صورته احلالية ،وملا لقيته منه من
تعامل �أبوي وتوا�ضع مل أ� َر له مثي ًال .و�شكري وتقديري �إىل كل من
�ساندين يف �إعداد هذه الر�سالة.
الـبـاحـث

قائمة املخت�صرات

(List of Abbreviations)

United Nations Documents: UN. Doc.

Yearbook of International Law Commission: Y.I.L.C.

United Nations Conference on Consular Relations: U.N.C.C.R.
United Nations Conference on Diplomatic Intercourse and
Immunities: U.N.C.D.R.

المقدمة
التوح�ش يف ما ُي�سمى بع�صور ما قبل
بعدما ق�ضى الإن�سان اجلزء الأعظم من حياته يف �أطوار ّ
التاريخ والتي ا�ستغرقت نحو  %90من حياة الإن�سان والتي تقدر مبليوين عام ،دخلت الب�شرية يف
�أخطر جتربة وامتحان ال تزال تعانيهما ،بانتقالها �إىل طور احل�ضارة النا�ضجة ،وقد حتقق ذلك
بانتقال �سكان وادي الرافدين ووادي النيل من ع�صور ما قبل التاريخ يف �أواخر الألف الرابع قبل
امليالد �إىل حياة احل�ضارة واملدنية.
لذلك ،فكان ال ب ّد من ظهور ما ميكن و�صفها بو�سائل ات�صال وتن�سيق و«تهدئة» تكون مهمتها
معاجلة الإ�شكاالت التي تظهر بني الوحدات املدنية ،وهو ما �أدى �إىل ظهور العمل القن�صلي يف بادئ
الأمر حلماية الدول مل�صالح مواطنيها يف اخلارج وقد كان ل�سطوة الدولة وقوتها الت�أثري الكبري يف هذا
يث ا ُّتخذ هذا العمل كو�سيلة للتدخل ،يف الكثري من الأحيان ،يف ال�ش�ؤون الداخلية للدول،
اجلانب َح ُ
ومن ثم ظهرت الدبلوما�سية ك�أ�سلوب يف �إدارة العالقات بني الدول ،وبني الدول وباقي �أ�شخا�ص
القانون الدويل العام الحق ًا ،فقد لعبت الدبلوما�سية دور ًا هام ًا يف تهدئة ال�صراعات والعودة �إىل
طاولة املفاو�ضات التي تع ّد احلل الأخري لكل النزاعات الدولية ،وبذلك كان وما زال للدبلوما�سية
ورجالها الدور الوا�ضح لتاليف تفاقم النزاعات املذكورة وو�صولها �إىل مراحل ال تحُ مد عقباها  .فلما
زاد االت�صال بني الدول وتداخلت م�صاحلها ت�أكدت من �ضرورة وجود ممثلني لكل منها لدى الأخرى
لإحكام هذا االت�صال ورعاية هذه امل�صالح.
وعليه ،كانت هنالك �صلة ال ميكن �إنكارها بني الوظيفتني الدبلوما�سية والقن�صلية لأ�سباب عديدة
منها التاريخي والقانوين وال�سيا�سي ،فقد كان هنالك �أكرث من دافع ملحاولة البحث يف مو�ضوع
الوظيفتي الدبلوما�سية والقن�صلية) منها �أهميته للعاملني يف �سلك اخلدمة
(التداخل والتكامل بني
نٍ
اخلارجية �سوا ًء يف العراق �أم يف غريه من الدول ،وال يغيب عن بايل ما قاله يل �أ�ستاذي القدير
الدكتور ع�صام عبد الرزاق العطية( :هل تعلم �أن هذا املو�ضوع مل ُيبحث فيه �سابق ًا على م�ستوى
اجلامعات العراقية).
�إذ تظهر �أهمية البحث من خالل الأ�سئلة التي �سنحاول الإجابة عليها خالله وهي :ما مفهوم
الوظيفتني الدبلوما�سية والقن�صلية؟ ،ومتى ميكن للبعثات الدبلوما�سية ممار�سة الوظائف القن�صلية؟
ومتى يجوز العك�س �أي ممار�سة البعثات القن�صلية للوظائف الدبلوما�سية بحيث يكون �أحدهما مكم ًال
للآخر ومتداخ ًال معه؟ وهل هو تداخل خمل �أو تداخل مك ّمل بالنتيجة؟ ،وما مدى التقارب الذي ح�صل
ما بني الوظيفتني الدبلوما�سية والقن�صلية نتيجة التطور الذي مرت به هاتان الوظيفتان؟ وما النتائج
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املرت ّتبة على �إقامة العالقات الدبلوما�سية �أو �إقامة العالقات القن�صلية وال �سيما ما تعلق باالعرتاف
الدويل؟ و�أخري ًا ما �أهم الفروق ما بني الوظيفتني الدبلوما�سية والقن�صلية؟ �إذ وجدنا � ّأن الكثري حتى
من املخت�صني من يخلط بني املفهومني وال ي�ستطيع �أن ي�ستخدمهما بدقة.
وواف عن الدبلوما�سية ومفهومها وكذلك
لذلك �سنعمل خالل البحث على تقدمي �شرح موجز ٍ
الوظيفة الدبلوما�سية والوظيفة القن�صلية واملفاهيم امل�شابهة لهما حتى نتمكن من ح�صر املفهوم
الدقيق للوظيفتني املذكورتني يف �إطار حمدد لتجنب اخللط بينهما ،حيث �سيكون ذلك يف ف�صل
متهيدي ،ومن ثم �سنو�ضح يف الف�صل الأول تعيني البعثات الدبلوما�سية وكذلك �أهم وظائف تلك
املقرة يف هذا املجال وعلى ر�أ�سها اتفاقية
البعثات حيث �سيكون �شرحنا يف �إطار القواعد الدولية ّ
فيينا للعالقات الدبلوما�سية ل�سنة  ،1961وكذلك نتطرق �إىل ما ميكن و�صفها ب�أنها �أنواع خا�صة
من التمثيل الدبلوما�سي �أال وهي املمثليات الدائمة املعتمدة لدى املنظمات الدولية وكذلك البعثات
نو�ضح تعيني البعثات القن�صلية و�أهم وظائفها
الدبلوما�سية اخلا�صة� ،أما يف الف�صل الثاين ف�سوف ّ
ومن ثم نبينّ مفهومني مهمني هما «الدبلوما�سي القن�صل» و«القن�صل الدبلوما�سي» لكي ن�صل فيما
بعد �إىل �أهم �أوجه التباين بني الوظيفتني الدبلوما�سية والقن�صلية وكل ذلك يف �إطار الرتكيز على
التعر�ض قدر الإمكان لأهم املمار�سات
ما جاءت به اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية ل�سنة  .1963مع ّ
احلديثة التي ظهرت يف جمال التطور الذي طر�أ على الوظيفتني املذكورتني مع التطرق �إىل ما تعمل به
وزارة اخلارجية العراقية يف املجاالت املذكورة يف الوقت احلا�ضر.
وللإجابة عن كل هذه الأ�سئلة وغريها �سوف نق�سم بحثنا على ما ي�أتي:
 الف�صل التمهيدي. الف�صل الأول :الوظيفة الدبلوما�س ّية. -الف�صل الثاين :الوظيفة القن�صل ّية.
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َ
ص ُ
يدي
ه ِ
ل ال َّت ْم ِ
الف ْ
� ّإن درا�سة الوظيفتني الدبلوما�سية والقن�صلية تتطلب �أو ًال االطالع على
خلفي ��ة م�سبق ��ة عن ن�ش�أة تلك الوظيفتني وتطورهما حتى و�صلت �إىل ما هي
علي ��ه الآن ،وم ��ن ث َّم ف� ��إن الدخول يف حتديد معنى تل ��ك الوظيفتني مبا�شر ًة
ق ��د ي�ؤدي �إىل بع�ض الإرباك وعدم الو�ضوح يف املفهوم �إذا مل يتم التطرق
لتطور املو�ضوع تاريخي ًا.
ل ��ذا� ،سنتن ��اول يف ه ��ذا الف�ص ��ل تو�ضيح موج ��ز عن ن�ش ��وء العالقات
نتعر�ض �إىل مفهوم
الدبلوما�سي ��ة والعالق ��ات القن�صلية وتقنينها ،ومن ث ��م ّ
ونو�ض ��ح كذلك بع�ض
الوظيف ��ة الدبلوما�سي ��ة ومفه ��وم الوظيف ��ة القن�صلي ��ة ّ
املفاهيم الت ��ي تختلط مبفهوم الوظيفتني الدبلوما�سي ��ة والقن�صلية ،حماول ًة
لإعط ��اء املزيد م ��ن التف�صيل عنها ،لذلك �سنق�سم ه ��ذا الف�صل على املباحث
الآتية:
املبحث الأول :ن�ش�أة العالقات الدبلوما�س ّية وتقنينها.
املبحث الثاين :ن�ش�أة العالقات القن�صل ّية وتقنينها.
املبحث الثالث:مفهوم الوظيفتني الدبلوما�س��� ّية والقن�ص���ل ّية
وما ي�شتبه بهما من مفاهيم.

ُ
األول
المبحث َّ
نشأة العالقات الدبلوماسية وتقنينها
� ّإن الدبلوما�سي ��ة قدمي ��ة ق ��دم العالقات ب�ي�ن ال�شعوب ،ف� ��إن اجلماعات الب�شرية عرف ��ت االت�صاالت
الدبلوما�سي ��ة ك�سل ��وك وو�سيل ��ة للتفاهم ال �سيما بعد انتقاله ��ا من احلالة البدائي ��ة �إىل احلالة املدنية(.)1
في ؤ�ك ��د الباحث ��ون ب� ��أن الدبلوما�سي ��ة قدمية ق ��دم التاريخ ذات ��ه ،للم�صال ��ح املت�شابكة الت ��ي ظهرت منذ
البدايات الأوىل للب�شرية والتي ح ّتمت قيام ات�صال وتعاون فيما بينهم(.)2
فلقد كان من جملة ما اهتمت به ح�ضارتا بالدي وادي الرافدين ووادي النيل هو �أخذهما ببع�ض
املمار�س ��ات الت ��ي �أ�صبح ��ت ج ��زء ًا من العمل الدبلوما�س ��ي يف وقتنا احلا�ضر ،فلق ��د كان من جممل ما
اهتم ��ت ب ��ه تل ��ك احل�ضارت ��ان يف تنظيم عالقاتهم ��ا اخلارجية ه ��و تبادلهم ��ا ال�سفراء ،وهذا م ��ا �أثبتته
ال�سج�ل�ات واملخطوط ��ات القدمية لتل ��ك احل�ضارتني التي تزخر باحرتام ال�سف ��راء من البلدان الأخرى
وتقدي� ��س �أعماله ��م ،حي ��ث كانت تعق ��د املعاهدات والتحالف ��ات والتي كانت من ا ألم ��ور امل�ألوفة يف ذلك
الوق ��ت لأغرا�ض ع ��دة �أه ّمها ال�صلح والتحالف وال�صداقة وح�سن اجلوار وقبول وت�سليم الالجئني(.)3
وي�ش ��ار �إىل � ّأن ب�ل�اد ما ب�ي�ن النهرين كانت �أوىل احل�ضارات التي طبق ��ت املمار�سات الدبلوما�سية قبل
� 3000سن ��ة قب ��ل امليالد من خالل الآثار التي مت العثور عليها بهذا اخل�صو�ص( ،)4مما يدل على �سبق
ه ��ذه احل�ض ��ارة العريقة عل ��ى غريها من احل�ضارات يف العم ��ل الدبلوما�سي .كما أ�ك ��د (� )Delisleأن
هنالك �آثار ًا اكت�شفت ت�شري �إىل �أن املمار�سة الدبلوما�سية ذكرت على الألواح الأ�شورية( .)5وقد عرفت
الدبلوما�سي ��ة كذل ��ك احل�ضارات القدمية يف بالد ال�صني والهن ��د و�شهدت ممار�سات دبلوما�سية حيث
كانت تر�سل وت�ستقبل املمثلني الدبلوما�سيني(.)6
طورت نظام االت�صال الدبلوما�سي
�أم ��ا يف �أوروب ��ا القدمية فكان الإغريق من ال�شعوب ال�س ّباقة التي ّ
ب�ي�ن امل ��دن نتيجة للنظام ال�سيا�سي للح�ضارة الإغريقية يف تلك امل ��دة ،والذي كان يقوم على �أ�سا�س نظام
()1د .علي ح�سني ال�شامي ،الدبلوما�سية (ن�ش�أتها وتطورها وقواعدها ونظام احل�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية) ،الطبعة
الثالثة  -الإ�صدار الأول ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان� ،2007 ،ص .56
( )2د .حممد املجذوب ،القانون الدويل العام ،الطبعة ال�ساد�سة ،من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت� ،2007 ،ص .690
( )3ومن الأمثلة على تلك املعاهدات هي معاهدة (نارن �سن) املعقودة �سنة  2500ق.م واملتعلقة ب�ضمان ا�ستمرار العالقات
الودية بني امللك (نارن �سن) و�أُمراء �آفان يف وادي الرافدين ومعاهدة قاد�ش التي عقدت يف �سنة  1278ق.م يف وادي النيل
ال�ستعادة العالقات الودية بني فرعون م�صر وملك خيتا .راجع :د .فا�ضل حممد زكي  ،الدبلوما�سية يف عامل متغري ،دار
احلكمة للطباعة والن�شر ،بغداد� ،1992 ،ص .24
(4) History of diplomacy, United States, Department of State, It was produced by the U.S.
Department of State, Office of the Historian, November 2004, p. 7.
و�إن البحث املذكور من�شور على املوقع الإلكرتوين التايل للخارجية الأمريكية بتاريخ http//:www.future.state.gov:2010/2/15

( )5علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.61
( )6فا�ضل حممد زكي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .35
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امل ��دن الت ��ي تع ��د نواته الأوىل� ،إذ كان للم�صال ��ح املتبادلة بني تلك املدن الدور الكب�ي�ر يف ظهور االت�صال
الدبلوما�سي( .)1لكن اخلوف من تدبري امل�ؤامرات جعلهم ي�ؤثرون دبلوما�سية املنا�سبات (املوقتة )Adhoc
عل ��ى الدبلوما�سي ��ة الدائمة ،فقد خلف الع�صر الإغريق ��ي قواعد مهمة يف العمل الدبلوما�سي من حيث ع ّد
الأخ�ي�ر من احلقوق الأ�سا�سية لكل مدين ��ة �إغريقية ،وعدم خ�ضوع املمثل الدبلوما�سي للقانون والق�ضاء
الداخلي�ي�ن يف املدين ��ة املوف ��د �إليه ��ا ،ومنع املمثل الدبلوما�سي من قب ��ول �أية هدية من الدول ��ة املوفد �إليها،
حت�سب ًا من �أن ي�ؤدي ذلك �إىل الت�آمر على احلكومة( .)2وكان االت�صال الدبلوما�سي بني املدن يتم من خالل
�إيفاد ر�سول يحمل ر�سالة خا�صة من مدينة �إىل �أخرى كلما دعت احلاجة �إىل ذلك(.)3
أ�م ��ا يف عه ��د الروم ��ان في�صف د .حممد املج ��ذوب و�ضع الوظيفة الدبلوما�سي ��ة يف ذلك العهد من
خ�ل�ال الق ��ول�( :إن الوظيفة الدبلوما�سية �أُ�صيبت بنك�سة خالل الع�ص ��ر الروماين وخ�صو�ص ًا يف مدة
�صع ��ود الإمرباطوري ��ة و�صولتها ،فه ��ذه الإمرباطورية كانت حتك ��م العامل وال ت�سم ��ح بوجود كيانات
�سيا�سية م�ستقلة ...ويف جمتمع يخلو من الوحدات ال�سيا�سية ذات ال�سيادة ...الميكننا ت�صور وجود
تبادل دبلوما�سي �أو قانون دويل �أو عالقات دولية)(.)4
وي�ؤي ��د ه ��ذا الر�أي د .فا�ض ��ل حممد زك ��ي يف � ّأن اليونانيني قد �ساهموا يف ن�ش ��ر فكرة التفاو�ض
الدبلوما�س ��ي بنوعي ��ه الف ��ردي واجلماعي �إال �أن الروم ��ان بعدما انتقلت لهم تلك الأف ��كار مل ي�ستفيدوا
يطوروها ملا كانوا يحملونه من نزعة ال�سيطرة حيث كانت تلك مقدمة اجتاهات الإمرباطورية
منها ومل ّ
الروماني ��ة ،لك ��ن عدم جن ��اح الرومان يف تطوير النظري ��ة الدبلوما�سية ال ينك ��ر وجودهم يف املجاالت
القانوني ��ة الأخرى(� .)5أما الع�ص ��ور الو�سطى فقد امتازت املمار�سات الدبلوما�سية فيها بالرتاجع حيث
كان نظام احلكم يف الدول الأوروبية يف حينها حكم ًا �إقطاعي ًا اعتمد على احلروب ،ومن ث َّم ف�إن هذه
الأو�ضاع مل ت�ساعد يف تطوير العالقات الدبلوما�سية(.)6
أ�م ��ا الع ��رب فقد عرفوا التب ��ادل الدبلوما�س ��ي منذ الق ��دم� ،إذ �أقاموا عالقات وا�سع ��ة وال �سيما مع
جريانه ��م يف جماالت ع ��دة خا�ص ًة التجارية منها ملا كانت تتمتع به اجلزيرة العربية من موقع جغرايف
ه ��ام ،وم ��ن املواق ��ف البارزة للعرب الت ��ي ا�ستعمل ��وا فيها الدبلوما�سي ��ة ب�شكل جلي ه ��و املوقف الذي
اتخ ��ذوه يف زم ��ن احلروب ب�ي�ن الفر� ��س والبيزنطيني فقد حافظ ��وا على عالقاتهم م ��ع اجلانبني خالل
( )1د .غازي ح�سن �صباريني ،الدبلوما�سية املعا�صرة ،الطبعة الأوىل  -الإ�صدار الثاين ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان،
� ،2009ص �ص  23و.24
( )2د .حممد املجذوب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .691-690
( )3وغالب ًا ما كان هذا الر�سول هو ذاته املنادي الذي ينقل م�شيئة امللك �إىل ال�شعب وبهذا كانت �أول �صورة للممثل الدبلوما�سي
جل�أت �إليها تلك املدن �أال وهي الدبلوما�سي املنادي ( ،)Heraultحيث كانت املدن الإغريقية توفد وت�ستقبل با�ستمرار
�سفارات ذات طابع وقتي ( .)Ad hocراجع :د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدبلوما�سي ،الطبعة الثالثة ،من�ش�أة املعارف
يف الإ�سكندرية� ،1985 ،ص. 81
( )4د .حممد املجذوب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .691
( )5كالقانون املدين ( )Jus Civilوالذي كان يطبق على الرومان فقط وقانون ال�شعوب ( )Jus Gentiumالذي كان يطبق على
الأجانب ،والقانون الطبيعي ( )Jus Naturaleالذي كان ي�شمل اجلميع من مواطنني و�أجانب حيث �إن قانون ال�شعوب كان
ميثل بداية لظهور فكرة القانون الدويل .راجع حول ذلك:امل�صدر ذاته ،نف�س ال�صفحة.
( )6د .غازي ح�سن �صباريني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .28
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احل ��رب والهدن ��ة عل ��ى ال�س ��واء �إىل �أن ظه ��ر الع ��رب على امل�س ��رح الدويل وبق ��وة وال �سيم ��ا بعد ظهور
الر�سالة الإ�سالمية واتباع �سيا�سة الفتح(.)1
فبع ��د ظه ��ور الإ�س�ل�ام و�إن�ش ��اء الدولة الإ�سالمي ��ة على يد الر�س ��ول الكرمي حممد (�صل ��ى الله عليه
وعلى �آله و�صحبه و�سلم) ،فقد ا�ستعملت الدبلوما�سية ك�أداة فاعلة يف تنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية للدولة
الإ�سالمي ��ة وال �سيم ��ا يف ما يتعلق بن�شر الدين الإ�سالمي احلنيف(� .)2إذ مت ّيزت العالقات الدولية التي
�أقامه ��ا العرب منذ ظهور الإ�سالم ب� �ـ (ال�شمولية والكونية ،واعتماد مبادئ ال�سالم والوئام والتعاهد)،
وعندما جاء الإ�سالم ارتكزت هذه العالقات على قاعدة ال�سالم كمبد�أ �أ�سا�سي واعتبار احلرب كحالة
ا�ستثنائية( .)3وكما قال تعاىل يف كتابه العزيز(َ ( :وقَاتِ ُلوا يف �سبيلِ اللهِ الذين ُيقاتِ لونَكم والتَعتَدوا �إن
الل َه ال ُي ِح ُب املُعتَدين))( ،)4فن�شر الدين الإ�سالمي اليتم باحلروب والإعتداء على الغري .وهو ما ت�أكد بقوله
النا�س َحتى َي ُكونُوا م�ؤمنني))(،)5
تعاىل(( :ولو �شاء ربك لآمن َمن يف ال ِ
أر�ض ُكلهم جميع ًا �أَف� َأنت تُكر ُه َ
وقوله تعاىل(( :ال �إكرا َه يف الدينِ ))(.)6
وي�ش ��ار �إىل �أن الدبلوما�سي ��ة ال�شبيه ��ة مب ��ا ه ��و موج ��ود حالي� � ًا ،يف �صورته ��ا الرئي�سي ��ة املتمثل ��ة
بالدبلوما�سي ��ة الدائم ��ة ،قد ظهرت يف الن�صف الثاين من القرن اخلام� ��س ع�شر( ،)7بعد ع�صر النه�ضة
( )Renaissanceوظه ��ور ع ��دد م ��ن اجلمهوري ��ات امل�ستقل ��ة مث ��ل (البندقي ��ة ،ميالنو ،ناب ��ويل ،الدولة
البابوي ��ة)( ،)8وق ��د طبقته ��ا �أو ًال مدينة البندقي ��ة « »Veniceملا كانت متتلكه من ق ��وة بحرية وع�سكرية،
حيث كانت تعتمد على التو�سع التجاري كحال باقي الدول يف تلك املدة ،لذلك وللمحافظة على تقدمها
التج ��اري ب ��د�أت يف القرن اخلام�س ع�شر تر�سل دبلوما�سيني مقيم�ي�ن يدعون ()Ovator Venitiens
بعدم ��ا كان ��ت تر�سل بعثات موقتة ،حيث �أ�صبحت لها بعثات لدى الق�سطنطينية وروما واملدن الإيطالية
الأخ ��رى ،حيث كان الغر�ض من البعثات املذكورة معرف ��ة الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية يف املدن
الت ��ي �أر�سل ��ت �إليها تلك البعثات( .)9ومن ث ��م انتقلت هذه املمار�سة �إىل �إ�سبانيا والربتغال حيث �أر�سلت
�إ�سباني ��ا �أول �سف�ي�ر له ��ا �إىل �إنكل�ت�را �سن ��ة  ،1487ويف �سنة  1520عق ��دت معاهدة بني مل ��ك �إنكلرتا
و�إمرباطوري ��ة النم�س ��ا لتب ��ادل التمثي ��ل الدبلوما�س ��ي الدائ ��م( .)10لك ��ن على الرغ ��م من �سب ��ق البندقية
يف �إر�س ��ال البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة الدائم ��ة لكنها مل تنت�ش ��ر يف �أوروبا ب�شكل وا�س ��ع �إال خالل القرن
( )1د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .98
( )2وقد بلغت الدبلوما�سية درجة من التقدم يف ظل الدولة الأموية والعبا�سية حيث ا�ستخدمت كو�سيلة لتحقيق التوازن الدويل،
مما ا�ستدعى فتح �سفارات م�ستمرة بني بغداد وبيزنطة ،و�سفارات مماثلة بني قرطبة والق�سطنطينية .راجع:د .ناظم عبد
الواحد اجلا�سور� ،أُ�س�س وقواعد العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية (دليل العمل الدبلوما�سي والقن�صلي) ،الطبعة الأوىل،
دار جمدالوي للن�شر ،عمان� ،2001 ،ص .39
( )3د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.83
(� )4سورة البقرة ،الآية .190
(� )5سورة يون�س ،الآية .99
(� )6سورة البقرة ،الآية .256
( )7د .فا�ضل حممد زكي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .65
( )8د .حممد املجذوب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .693
( )9د .غازي ح�سن �صباريني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .29
( )10د .فا�ضل حممد زكي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .65
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ال�ساد� ��س ع�ش ��ر( ،)1وال �سيما بع ��د توقيع معاهدة و�ستفالي ��ا �سنة  ،1648والت ��ي و�ضعت نهاية حلرب
الثالث�ي�ن �سن ��ة( .)2فم ��ع تطور نظ ��ام التمثيل الدائم ال ��ذي كان �ضروري� � ًا للمحافظة على الت ��وازن الذي
� ّأقرت ��ه االتفاقي ��ة املذكورة مما دفع ذلك �أغلب الدول �إىل �أن تُن�شىء مكتب ًا و�إدارة مكلفة بالإ�شراف على
العالقات اخلارجية لها على الرغم من �أن بع�ضها كان �ضعيف ًا وغري وا�ضح املعامل بع�ض ال�شيء( .)3مما
حدا بالدول املتناف�سة �إىل �إن�شاء بعثات دائمة ملراقبة بع�ضها لدى البع�ض الآخر(.)4
حي ��ث مت ّيزت تلك امل ��دة بخ�صائ�ص �أ�سا�سية تتمثل بو�ضوح قواعد القانون الدبلوما�سي وال �سيما
ماتعلق منها باحل�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية ،ف�ض ًال عن قيام الدبلوما�سي بتمثيل رئي�س الدولة
ولي� ��س الدول ��ة ذاتها ،النت�شار احلكم املطلق يف تلك احلقبة مع كرثة تدخل الدبلوما�سيني يف ال�ش�ؤون
الداخلية للدول وتزايد حاالت التج�س�س( .)5وقد انت�شرت يف هذه املدة �أي�ض ًا دبلوما�سية القمة املتمثلة
بلقاءات واجتماعات تعقد بني امللوك والأمراء لتبادل وجهات النظر يف مو�ضوع يحمل طابع االهتمام
امل�شرتك ،لكن مت ّيزت هذه اللقاءات ب�أنها كانت حتمل نظرة �شك وريبة(.)6
بعد هذه املدة وبعد ظهور قواعد عدة يف املراحل ال�سابقة تتعلق بتنظيم عمل ال�سلك الدبلوما�سي،
عمل ��ت ال ��دول الأوروبي ��ة ،وال �سيم ��ا بعدما �شهد النظ ��ام الدبلوما�س ��ي �صفحة جديدة م ��ن التطور بعد
الث ��ورة الفرن�سية ل�سنة  1789وظهور امللكية الد�ستوري ��ة وتقوية االجتاه نحو احلياة الربملانية(� ،)7إىل
تقن�ي�ن الو�ض ��ع اخلا� ��ص ملمثليها يف اخلارج لو�ض ��ع حد للمنازع ��ات التي ظهرت عن ��د تطبيق القواعد
املذك ��ورة( )8مل ��ا ات�سمت به القواع ��د القانونية الدولية املنظمة للعالق ��ات الدبلوما�سية يف تلك الفرتة من
طاب ��ع ع ��ريف ،مما �أدى �إىل ظهور م�ش ��اكل عدة وال �سيما ماتعلق منها بقواع ��د التقدم والأ�سبقية لذلك
�سعت الدول لإيجاد قواعد اتفاقية عامة حتل هذه امل�شاكل(.)9
لذلك ،فقد عقد م�ؤمتر فيينا يف �آذار �سنة  1815باجتماع ما يقارب اخلم�سني ملك ًا وت�سعني وفد ًا
ميثلون بقية الدول والذي نتج عنه عقد معاهدة فيينا يف �/19آذار من تلك ال�سنة ،حيث يع ّد هذا امل�ؤمتر
( )1د� .سموحي فوق العادة ،الدبلوما�سية احلديثة ،الطبعة الأوىل ،دار اليقظة العربية للت�أليف والرتجمة والن�شر� ،1973 ،ص .12
( )2حيث (�أقرت بحرية العقيدة الدينية ،و�أر�ست مبد�أ امل�ساواة بني الدول ،و�ساعدت على قيام عالقات دبلوما�سية بني �أطرافها،
وللإ�شراف على هذه العالقات وتنظيمها والإهتمام بها عمدت كل دولة �إىل �إن�شاء �إدارات �أو مكاتب لهذا الغر�ض كانت فيما
بعد النواة الأوىل لن�ش�أة وزارات اخلارجية) راجع :د .حممد املجذوب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .693

(3) Jack Zetkulic, U.S Diplomatic History in Brief-A Foreign affairs perspective, lecture given to
classes of newly-hired foreign service officers in 2005/2006.

وهذه املحا�ضرة من�شورة على املوقع الإلكرتوين التايل بتاريخ :2010/2/22

http://www.usdiplomacy.org/downloads/pdf/sketches/zetkulic.pdf .

( )4د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .110
( )5حتى �إ�ضطرت بريطانيا �سنة � 1653إىل �إ�صدار قانون يحرم على النواب احلديث مع الدبلوما�سيني الأجانب ،ويف حال
قيامهم بذلك ف�إنهم مهددين بفقدان مقعدهم النيابي .ويف القرن التا�سع ع�شر قامت بولونيا بطرد جميع ال�سفراء من على
�أرا�ضيها .راجع:د .غازي ح�سن �صباريني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.31
( )6حيث كان يخ�شى احد امللوك الأخر �إذا توجه للقائه يف بلده لذا كانت هذه اللقاءات جتري يف زورق كبري و�سط نهر يف�صل
بني البلدين �أو و�سط قنطرة تف�صل بينهما كما ح�صل عند مقابلة نابليون الأول للقي�صر �إ�سكندر الأول و�سط نهر فيمل �سنة
 .1807راجع :د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص  ،120وهام�ش رقم ( )1من ذات ال�صفحة.
( )7امل�صدر ذاته� ،ص .122
( )8د .غازي ح�سن �صباريني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .32
( .)9د� .صالح الدين عامر ،مقدمة لدرا�سة القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية� ،2002 ،ص .650- 649
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�أول م�ؤمتر دويل بعد �إبرام معاهدة و�ستفاليا ل�سنة  ،1648حيث ركز هذا امل�ؤمتر على ترتيب املمثلني
الدبلوما�سيني وتباين درجاتهم وقواعد التقدم والأ�سبقية(.)1
حي ��ث ق�سم ��ت ه ��ذه االتفاقية مبوجب مادته ��ا الأوىل الدرجات الدبلوما�سية عل ��ى ثالث درجات(.)2
وتو�ص ��ف ه ��ذه االتفاقية ب�أنها فتح ��ت لأوروبا يف القرن التا�سع ع�شر عه ��د ًا �سلمي ًا امتد خالل ن�صف
قرن تقريب ًا(.)3
وق ��د ج ��اء م�ؤمتر « �أك�س ال�شابيل  »Aix-La-Chapelleواالتفاقية املعروفة با�سمه �سنة 1818
لت�ض ��ع بع� ��ض الإ�ضاف ��ات على ما نظمته اتفاقية فيين ��ا �سابقة الذكر(� ،)4إذ وقع هذا االتفاق بني �أربعة
دول ه ��ي رو�سي ��ا ،والنم�س ��ا ،وبرو�سي ��ا ،و�إنكل�ت�را وان�ضم ��ت �إلي ��ه فيم ��ا بع ��د فرن�س ��ا( .)5وتكونت
االتفاقي ��ة املذك ��ورة من مادة واحدة تولت تنظي ��م مرتبة درجة الوزير املقيم( ،)6والتي زالت يف نهاية
الق ��رن التا�س ��ع ع�ش ��ر( .)7وتتمي ��ز هذه احلقب ��ة املمتدة من الق ��رن التا�سع ع�شر حتى احل ��رب العاملية
الأوىل ،ببع� ��ض ال�سم ��ات من حيث التطور الذي �أ�صاب التمثيل والتفاو�ض الدبلوما�سيني من خالل
تو�س ��ع نظ ��رة الدولة للتمثي ��ل الدبلوما�سي ف�أ�صب ��ح الدبلوما�سي ��ون ممثلني لدولهم ولي� ��س ل�شخ�ص
احلاك ��م( .)8م ��ع ع ّدهم موظفني ر�سمي�ي�ن ي�شكلون جزء ًا من �إدارتها وي�ساهم ��ون يف تقرير ال�سيا�سة
تكون
اخلارجي ��ة لبلده ��م م ��ن خالل م ��ا يقدمونه م ��ن تو�صيات وتقاري ��ر �إىل حكوماتهم ،ف�ض�ل ً�ا عن ّ
القواع ��د الرئي�س ��ة للقان ��ون الدبلوما�س ��ي وال �سيما ما تعلق منه ��ا باملرا�سم والأ�سبقي ��ة واالمتيازات
واحل�صانات و�إن ا�ستمرت يف التطور( .)9لكن على الرغم من ذلك بقى مبد�أ ال�سرية يف املفاو�ضات
معم ��و ًال ب ��ه يف الكثري من الأحيان والذي �ساعد بدوره على اال�ستمرار با�ستخدام الأ�ساليب اخلفية
وغري امللتزمة يف هذا املجال(.)10
( )1د.ع�صام العطية ،القانون الدويل العام ،الطبعة ال�ساد�سة ،ن�شر وزارة التعليم العايل والبحث العلمي العراقية ،بغداد،2001 ،
�ص.277
( )2وهذه الدرجات هي:
 �صنف ال�سفراء و�سفراء البابا وممثليه. �صنف املوفدين (وزراء �أو غريهم املعتمدين لدى امللك). �صنف القائمني بالأعمال املعتمدين لدى امللوك.( )3لوي�س دوللو ،الت�أريخ الدبلوما�سي ،ترجمة د� .سموحي فوق العادة ،الطبعة الثانية ،دار من�شورات عويدات ،بريوت -
باري�س� ،1982 ،ص.18
( )4د .فا�ضل حممد زكي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .69
( )5د .ع�صام العطية ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.277
( )6حيث ن�صت هذه املادة على ( �إن الوزراء املقيمني واملعتمدين يف بالطات تلك الدول امللكية ي�شكلون بالن�سبة �إىل مرتبتهم طبقة
و�سطى بني وزراء الدرجة الثانية وبني القائمني بالأعمال) .راجع:ن�ص �إتفاقية �أك�س ال�شابيل املربمة يف .1818/11/21
( )7د .غازي ح�سن �صباريني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .32
( )8د .فا�ضل حممد زكي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .69
( )9د .غازي ح�سن �صباريني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 32و .33نق ًال عن:
Ph. Cahier, Le Droit Diplomatique Contem Porain, Librairie E, Droze. Geneva, 1962, p. 11.

()10ويف ظل ذلك ا�ستمرت الدول بعقد املعاهدات ال�سرية فيما بينها والتي كان �أحد ا�سبابها قلة اهتمام الر�أي العام بال�سيا�سة
اخلارجية فغالب ًا ما كانت تتم الدبلوما�سية مابني احلكومات مع ات�سامها بال�سرية .راجع :د .غازي ح�سن �صباريني ،امل�صدر
ال�سابق� ،ص .33
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وق ��د �شك ّل ��ت احل ��رب العاملي ��ة الأوىل انعطاف ��ة هام ��ة يف تط ��ور العم ��ل الدبلوما�س ��ي ،حي ��ث بد�أت
الدبلوما�سي ��ة العلني ��ة بالظه ��ور و�إختفاء مرحل ��ة الدبلوما�سية ال�سرية( ،)1فم ��ن دبلوما�سية �سرية ثنائية
�أو جماعي ��ة متار�سه ��ا الدول ويحكمها العرف فقط �إىل دبلوما�سي ��ة علنية متعددة الأطراف المتار�سها
ال ��دول فح�س ��ب و�إمن ��ا املنظمات الدولية كذل ��ك( .)2وبقدوم القرن الع�شرين ظه ��رت عوامل عديدة �أثرت
عل ��ى �أ�سالي ��ب التفاو�ض ال ��دويل ،كان �أهمها منو روح امل�صال ��ح امل�شرتكة ،وازدي ��اد االهتمام بالر�أي
العام وتطور و�سائل االت�صال(.)3
�أما عن جهود تقنني القواعد املتعلقة بالدبلوما�سية و�صياغتها ب�شكل قواعد قانونية موحدة ف�إنها مل
تلق جناح ًا يف بادئ الأمر حيث كانت يف �أغلبها جهود غري ر�سمية قام بها �إما �أفراد كم�شروع فايور
�سن ��ة � 1890أو امل�ؤ�س�س ��ات مث ��ل م�شروع معه ��د القانون الدويل يف كامربدج �سن ��ة  1895وم�شروع
اتفاقي ��ة املعه ��د الأمريك ��ي للقانون الدويل �سنة  1925وق ��د حاولت ع�صبة الأمم تقن�ي�ن قواعد القانون
ال ��دويل الدبلوما�س ��ي يف ظ ��ل حماولة تقنينها لقواعد القانون ال ��دويل ولكن مل تنجح جهودها يف هذا
ال�صدد(.)4
�إىل �أن ت�أ�س�ست الأمم املتحدة التي قررت جلنة القانون الدويل التابعة لها �إدراج مو�ضوع العالقات
الدبلوما�سي ��ة يف ج ��دول �أعماله ��ا ،ويف �سن ��ة  1959طلب ��ت اجلمعي ��ة العامة من الأم�ي�ن العام مبوجب
قراره ��ا رق ��م ( )5()1450ال�ص ��ادر يف جل�سته ��ا الرابع ��ة ع�شرة ،الدع ��وة لعقد م ؤ�مت ��ر يف فيينا بتاريخ
ال يتج ��اوز ربي ��ع  ،1961وق ��د عقد امل�ؤمتر ومت �إب ��رام اتفاقية فيين ��ا للعالقات الدبلوما�سي ��ة بالإجماع
والربوتوكول�ي�ن امللحق�ي�ن به ��ا حيث يتعل ��ق الأول باكت�ساب اجلن�سي ��ة والثاين بقبول الوالي ��ة الإلزامية
ملحكم ��ة الع ��دل الدولية يف ت�سوية املنازعات الناجت ��ة عن تطبيق االتفاقية( .)6ومما جت ��در الإ�شارة �إليه
�إىل �أن العراق هو �أحد �أطراف هذه االتفاقية( ،)7وقد و�صل عدد الدول الأطراف فيها �إىل ( )187دولة
حلني �إعداد هذا البحث(.)8
( )1فقد ظهرت الدبلوما�سية العلنية لعدة �أ�سباب منها املطالب التي قدمها الرئي�س الأمريكي ول�سن يف برناجمه لل�سالم الدويل
الدائم بالأخذ بالدبلوما�سية العلنية والذي انعك�س فيما بعد على عهد ع�صبة الأمم يف املادة ( )18منه وميثاق الأمم املتحدة
كذلك يف املادة ( )102ب�ضرورة ت�سجيل املعاهدات .راجع :د .حممد املجذوب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .695-694
( )2د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .130
( )3د .فا�ضل حممد زكي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .70
( )4حيث �شكلت اجلمعية العامة لع�صبة الأمم جلنة من اخلرباء و�ضعت جدول باملوا�ضيع املهمة التي بحاجة �إىل تقنني ب�ضمنها
غ�ضت النظر عن املوا�ضيع املتعلقة بالقانون الدبلوما�سي بحجة عدم �أهمية
احلقوق واالمتيازات الدبلوما�سية �إال �أن اجلمعية ّ
املو�ضوع و�صعوبة الو�صول �إىل اتفاق ب�ش�أنه .راجع :د .عدنان البكري ،العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية ،الطبعة الأوىل،
امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�سات والن�شر والتوزيع ،بريوت� ،1986 ،ص �ص.36-35
( )5القرار من�شور على املوقع الإلكرتوين لوثائق الأمم املتحدة التايل والذي مت زيارته يف 2010/3/7
http://daccess-dds-ny.un.org

( )6د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.36
( )7ق ��د وق ��ع الع ��راق عل ��ى االتفاقي ��ة املذك ��ورة والربوتوكول�ي�ن االختياري�ي�ن امللحق�ي�ن به ��ا يف �/20شب ��اط1962/
و�أ�صب ��ح طرف� � ًا فيه ��ا يف /15ت�شري ��ن الأول ،1963/مبوج ��ب القان ��ون رق ��م  20ل�سن ��ة  1962واملن�ش ��ور يف
الع ��دد ( )667م ��ن جري ��دة الوقائ ��ع العراقي ��ة ال�ص ��ادرة بتاري ��خ  .1962/7/4وكان الع ��راق �ضم ��ن ال ��دول الت ��ي
�شارك ��ت يف امل�ؤمت ��ر اخلا� ��ص ب إ�ع ��داد الإتفاقي ��ة املذك ��ورة حي ��ث تر�أ� ��س الوف ��د العراق ��ي يف حينه ��ا �سع ��ادة ال�سف�ي�ر
د .م�صطفى كامل يا�سني.
(8) United Nations, Treaty Series , Vol. 500, p. 95.
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المبحث َّ
ُ
الثاني
نشأة العالقات القنصلية وتقنينها
� ّإن امل�ؤ�س�س ��ات القن�صلي ��ة من الناحي ��ة التاريخية هي �أقدم بكثري من البعث ��ات الدبلوما�سية الدائمة
وهي تتم ّيز بتاريخها الطويل وممار�ستها مهام عدة �سيا�سية ودبلوما�سية وجتارية وق�ضائية وبحرية
والتي تركت �آثار ًا ال متحى على النظام القن�صلي( .)1حيث �إن امل�ؤ�س�سة القن�صلية يف الوقت احلا�ضر قد
تولدت عن جمموعة من التقاليد والعادات املتعلقة بامل�سائل الق�ضائية والتجارية وال�سيا�سية وحتى يف
جمال الوظائف املتعلقة بالتمثيل واختلفت �أهميتها يف �أوقات و�أماكن كثرية( .)2وبالتايل فمن ال�صعوبة
حتديد تاريخ ن�ش�أة العالقات القن�صلية ب�شكل دقيق( .)3ولتو�ضيح تاريخ النظام القن�صلي ب�شكل جلي
ف�سوف نتناوله من خالل تق�سيمه على ثالثة مراحل ،فاملرحلة الأوىل متثّلت بكون القن�صل هو القا�ضي
املنتخ ��ب ،أ�م ��ا املرحل ��ة الثاني ��ة فظه ��ر فيها القن�ص ��ل كونه ممث�ل ً�ا لدولت ��ه ،والثالثة هي مرحل ��ة ت�ضييق
االخت�صا�ص القن�صلي ،حيث كانت �أوىل ال�صور للنظام القن�صلي قد ظهرت يف عهد الإغريق القدماء
فيم ��ا ب�ي�ن القرن�ي�ن ال�ساد�س وال�سابع قبل املي�ل�اد ومتثّلت �صورته يف قي ��ام الأجانب املقيمني يف املدن
اليونانية بتعيني ُحما ًة لهم( .)4وعرف كذلك اليونانيون �إىل جانب نظام «البعثات الدبلوما�سية غري املقيمة
 ،»Ad hoc Diplomacyنظ ��ام يدع ��ى (نظ ��ام حماي ��ة الأجان ��ب)( ،)5ويع� � ّد ه ��ذا النظ ��ام ه ��و الأ�سا�س
الت�أريخ ��ي للنظ ��ام القن�صلي املعا�صر( .)6حي ��ث � ّإن الدول قدمي ًا مار�ست العالق ��ات القن�صلية �إىل جنب
العالق ��ات الدبلوما�سي ��ة التي كانت موقت ��ة يف حينها قبل قرون من اعتم ��اد الدبلوما�سية الدائمة حيث
تطورها(.)7
وتطورت مع ّ
ن�ش�أت العالقات القن�صلية كنتيجة ملتطلبات التجارة الدولية ّ
حيث كانت هنالك فئة ت�سمى ( )Prostatesيختارهم املقيمون الأجانب يف اليونان القدمية كو�سيط
عنه ��م يف العالق ��ات ال�سيا�سي ��ة والقانونية بني املهاجرين الأجانب واحلكوم ��ة املحلية �أما الفئة الأخرى
تدعى ( )Proxeniوالتي ظهرت خالل الألفية الأوىل قبل امليالد يف املدن اليونانية القدمية وقد ان�صب
اهتم ��ام ه ��ذه الفئ ��ة من القنا�صل عل ��ى امل�سائل ال�سيا�سية �أك�ث�ر من التجارية ،وقد كان ��وا ينتخبون من
قب ��ل املقيم�ي�ن ومواطني الدولة امل�ستقبلة ويقدم ه�ؤالء خمتلف اخلدم ��ات ملواطني الدولة التي ميثلونها
كاحلماي ��ة و�ضمان وت�أم�ي�ن قرو�ضهم وقد ي�ستدعون للم�ساعدة يف املفاو�ض ��ات املتعلقة باملعاهدات �أو
(1). Lee, Luke T., Consular law and practice, Stevens and Sons, 1961, p. 3.
(2) H
 alvard Leira & Iver B. Neumann, Consular Affairs: An Historical Overview, This lecture was
presented at The 47th annual ISA convention, San Diago, Ca, March 2006, p3.
(3) Ibid., p. 2.

( )4د .علي �صادق �أبو هيف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.282
(  )5د .عا�ص ��م جاب ��ر ،الوظيف ��ة القن�صلية والدبلوما�سية يف القانون واملمار�سة (درا�سة مقارن ��ة) ،دار العويدات للن�شر والطباعة،
بريوت� ،2001 ،ص.29
( )7د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.39

6.Luke. Lee, Consular Law and Practice,1961, op. cit., p. 4.
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التحكي ��م يف املنازع ��ات التي تن�ش� ��أ بني حكوماتهم واحلكومات املمثلني فيه ��ا(� .)1أما الرومان فقد ظهر
لديه ��م نظ ��ام م�شابه لنظام الـ ( ،)Proxiniوهو نظام بريتور الأجانب ( )Praetor Peregrinusوالذين
كان دورهم يتعلق بتطبيق قانون ال�شعوب بني الأجانب لف�ض املنازعات بينهم من جهة وبني املواطنني
الرومان من جهة �أخرى(.)2
بتحول النظام القن�صلي �إىل نظام حكومي تتعهد
�أما املرحلة الثانية لتطور النظام القن�صلي فتمثّلت ّ
الدول ��ة ب�إدارت ��ه ويف الوق ��ت ذات ��ه ت�ضفي عليه الطاب ��ع الر�سمي فظه ��ر القن�صل املمث ��ل لدولته (State
 ،)3()Representativeحي ��ث مل يك ��ن تعي�ي�ن القنا�ص ��ل يتم من قب ��ل الدولة (كما م ��ر �سابق ًا يف مرحلة
القن�ص ��ل املنتخ ��ب) وم ��ن ث� � َّم مل يكت�سبوا �صفة املوظف�ي�ن الر�سميني ،فل ��م متنح �إنكل�ت�را قنا�صلها هذه
ال�صفة �إال يف �سنة  .)4(1649ويعزى ذلك �إىل ت�ضاعف القوى الإنتاجية يف عدد كبري من املدن ف�ض ًال
ع ��ن االكت�شاف ��ات اجلغرافي ��ة الت ��ي كان لها �أثر وا�ض ��ح يف ات�ساع التج ��ارة الدولية( )5وما ع� � ّم �أوروبا
م ��ن نه�ضة فكري ��ة و�أدبية ،لذلك وجدت هذه الدول �أن امل�ؤ�س�سة القن�صلي ��ة هي الوحيدة امل� ّؤهلة حلماية
جتارتها اخلارجية ورعايتها يف ع�صر مت ّيز بكرثة احلروب وتزايد التناف�س التجاري وما رافقها من
زي ��ادة يف �أعم ��ال القر�صنة التي هددت م�صالح التجار م ��ن رعاياها يف الأ�سواق الأجنبية ،و�أمام هذا
الواق ��ع كان ال ب ��د من اللج ��وء �إىل امل�ؤ�س�سات القن�صلية وتعزيز دورها للقي ��ام باملهام املطلوبة منها يف
حماية التجارة الدولية(.)6
وجل�أت الدول يف تلك املدة �إىل �إيجاد و�سيلة �إ�ضافية ت�سهم يف حماية م�صالح رعاياها فلج�أت بع�ض
الدول �إىل عقد معاهدات ثنائية لتحقيق هذه الغاية ،لكن مل يجدِ ذلك نفع ًا لأ�سباب عدة على ر�أ�سها عدم
انت�ش ��ار البعث ��ات الدبلوما�سية الدائمة يف حينها لك ��ي ت�شرف على ح�سن تنفيذ تلك االتفاقيات وترعى
حتول القن�صل القا�ضي «املنتخب» �إىل قن�صل ممثل لدولته مفو�ض منها(،)7
م�صالح تلك الدول ،فبذلك ّ
ميار� ��س �إىل جان ��ب مهام ��ه القن�صلية مهام دبلوما�سية يتمتع تبع ًا لذل ��ك باحل�صانات واالمتيازات التي
تقت�ضيها هذه املهام(.)8
وق ��د مار� ��س القنا�ص ��ل يف هذه احلقب ��ة (يف ع�صر النه�ض ��ة) بع�ض امله ��ام الدبلوما�سية من خالل
ت�سليمه ��م للر�سائ ��ل ال�سيا�سي ��ة م ��ن دولهم �إىل الدول ��ة امل�ضيفة ويرفع ��ون التقاري ��ر ال�سيا�سية املتعلقة
ب�ساح ��ة عمله ��م �إىل دوله ��م( .)9ومار�س ��وا كذلك مهام تتعل ��ق بالتمثيل ال�سيا�سي م ��ع قيامهم باالت�صال
بالدولة ب�شكل مبا�شر �أو كبديل يف حالة غياب التمثيل الدبلوما�سي ،حيث �أ�صبح القنا�صل ميار�سون
(1) Luke Lee, Consular Law and Practice,1961, op. Cit,. p. 4.

( )2د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� .،ص.196
( )3حي ��ث عين ��ت بريطاني ��ا �أول قن�صل ر�سمي لها يف الدمنارك والرنويج وه ��و ال�سري جون بول ( )John Paulيف �سنة .1671
راجع. Halvard Leira & Iver B. Neumann, Op. cit., p. 12 :
( )4د.عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .51
( )5د .علي �صادق �أبو هيف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .286
( )6د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .53-52
( )7د .علي �صادق �أبو هيف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .287
( )8د .حممد املجذوب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .764
( )9د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .54
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مه ��ام التمثي ��ل يف اللقاءات ال�سيا�سية واالقت�صادية ووظائ ��ف التمثيل وال �سيما يف الدول التي التقيم
معه ��ا دول ��ة القن�صل عالقات دبلوما�سي ��ة �أو يف الأقاليم غري مكتملة ال�سيادة( ،)1وكمثال على ذلك قيام
قنا�ص ��ل كل م ��ن جنوة والبندقية برفع تقارير �سيا�سية دورية �إىل جمل�س ال�شيوخ يف بالدهم ،و�إناطة
مه ��ام بعث ��ة البندقي ��ة الدبلوما�سي ��ة يف لندن �إىل قن�صلها هن ��اك عندما مت ا�ستدعاء رئي� ��س البعثة �سنة
� 1453إىل البندقية(.)2
وم ��ع بروز مبد�أ ال�سيادة واال�ستقالل وانت�شار الدبلوما�سية الدائمة تقلّ�صت �صالحيات القنا�صل
وال �سيما يف امل�سائل ال�سيا�سية والق�ضائية(.)3
لتطور النظام القن�صلي حيث � ّإن القنا�صل
وبذلك نكون قد دخلنا مبا ميكن و�صفه باملرحلة الثالثة ّ
()4
يف تل ��ك امل ��دة كان ��وا (يعانون م ��ن النمو املتتاب ��ع للتمثيل الدبلوما�س ��ي)  ،فبع ��د �أن كان االخت�صا�ص
الق�ضائ ��ي للقنا�ص ��ل قائم ًا ملدة طويلة يف بع�ض بلدان �أوروبا ال�شرقية ويف �أ�سيا و�إفريقيا نتيجة لنظام
االمتيازات الأجنبية « )5(»Capitulationsالتي كانت �سائدة يف تلك الفرتة(.)6
حي ��ث ي�ش�ي�ر د .عدن ��ان البك ��ري �إىل � ّأن من ��ح االمتيازات املذكورة ق ��د �أدى �إىل نخ ��ر ج�سد الدولة
العثماني ��ة م ��ن الداخل وكان �أح ��د الأ�سباب الرئي�سية يف �سقوطها( ،)7وبالت ��ايل فقد �أ�صبح هذا النظام
يتعار� ��ض م ��ع مب ��د�أ ال�سي ��ادة الإقليمي ��ة الذي ب ��رز يف تلك امل ��دة ف�ض ًال ع ��ن انح�سار نظري ��ة �شخ�صية
القوان�ي�ن الت ��ي ق ��ام عليها عمل القن�صل القا�ض ��ي ،حيث تخل�صت الدول تباع ًا من ه ��ذا النظام ،وما �إن
�ش ��ارف الق ��رن ال�ساب ��ع ع�ش ��ر على نهايته حت ��ى �أ�صبحت �أغلب ال ��دول الأوروبية ق ��د تبادلت العالقات
الدبلوما�سية فيما بينها(.)8
وعلي ��ه ،احتل ��ت البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة الدائم ��ة املكان ��ة املتم ّي ��زة و�سيط ��رت عل ��ى ال�صالحي ��ات
الدبلوما�سي ��ة الت ��ي كانت متار�سها البعث ��ات القن�صلية ،مع خ�س ��ارة القنا�صل ال�صالحي ��ات الق�ضائية
والدبلوما�سي ��ة لكن بقيت �صالحياتهم املتعلقة بامل�سائ ��ل التجارية واملالحية ورعاية م�صالح مواطنيهم
ودولهم التجارية(.)9
( )2د .عا�صم جابر� ،ص 54نق ًال عن:

(1) Halvard Leira & Iver B. Neumann, Op. cit., p. 12.

A British Digest of international law Compiled Principally From the archives of the foreign
office, phase. 1, Volume. 8, London, 1965, pp 6-7.

( )3د .حممد املجذوب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .764

(4) Halvard Leira & Iver B. Neumann, Op. cit. p. 14.

( )5ويرتج ��م د .جم ��ال ب ��ركات هذا امل�صطل ��ح ب�أنه يعن ��ي (الإ�ست�سالم ب�شروط) .راج ��ع :د .جمال بركات ،قامو� ��س امل�صطلحات
الدبلوما�سية ،مكتبة لبنان ،بريوت� ،1999 ،ص .15
( )6د .حمم ��د املج ��ذوب ،امل�ص ��در ال�سابق� ،ص .765حي ��ث �إن �سلطة القنا�صل ق ��د تو�سعت من خالل معاه ��دات االمتيازات التي
ت�سمى ( )Capitulationsبني الدول امل�سيحية وملوك امل�سلمني مابني فرن�سا والدولة العثمانية �سنة 1535م حيث منحت هذه
االتفاقي ��ات �سلط ��ة ق�ضائية ومدنية وجنائي ��ة للدول الأوروبية على مواطنيهم املقيمني يف الدول ��ة العثمانية ومل تتخل�ص الدول
العربي ��ة م ��ن ه ��ذا النظام �إال بعد انف�صالها ع ��ن الدولة العثمانية وقد كان �آخر الدول العربية الت ��ي تخل�صت من هذا النظام هي
املغرب يف �سنة  1956وم�سقط �سنة  .1958راجـع:
Luke. Lee., op. cit., p. 5.

( )7د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.197
( )8د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص.56-55
( )9د .عا�صم جابر ،امل�صدر نف�سه� ،ص.56
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حي ��ث �إن تط ��ور التمثي ��ل الدبلوما�سي الدائم خالل القرن�ي�ن ال�سابع والثامن ع�ش ��ر بعد ا�ستقراره
يف الق ��رن ال�ساد� ��س ع�ش ��ر �أدى �إىل تراج ��ع يف دور امل�ؤ�س�س ��ات القن�صلي ��ة .لكن عل ��ى الرغم من ذلك
فق ��د �ص ��درت جمموعة من القوان�ي�ن الوطنية املنظمة لعمل القنا�صل يف دول ع ��دة ،كالتنظيم الهولندي
للقنا�ص ��ل يف  1768وقان ��ون اخلدم ��ة القن�صلية يف �سن ��ة  1792والقانون الربيط ��اين القن�صلي ل�سنة
 ،)1(1825والتي حتمل يف طياتها وجود اهتمام ولو ب�شكل �أقل بامل�ؤ�س�سة القن�صلية.
لك ��ن ه ��ذا الرك ��ود مل يدم طوي ًال ،ففي الق ��رن التا�سع ع�شر انتع�شت العالق ��ات القن�صلية من جديد
وزادت �أهميته ��ا م ��ع انت�شار البعثات الدبلوما�سية نتيجة قيام الثورة ال�صناعية وما رافقها من ازدهار
يف التج ��ارة الدولي ��ة ،لك ��ن على الرغم من ذل ��ك ف�إن املجتمع ال ��دويل قد �صنف القنا�ص ��ل يف م�ستوى
�أدن ��ى م ��ن الدبلوما�سي�ي�ن على �أ�سا� ��س �أن �أعماله ��م تتعلق بحماية م�صال ��ح الأفراد يف ح�ي�ن �أن العمل
الدبلوما�س ��ي يتعل ��ق بتمثي ��ل الدولة ورعاية م�صاحله ��ا( .)2وقد و�صل الأمر �إىل ح ��د فر�ض زي خا�ص
للدبلوما�سيني و�آخر للقنا�صل يف بع�ض الدول(.)3
بعد ذلك ويف القرن ذاته اجته العمل الدويل لتقنني القواعد القن�صلية التي كانت يف غالبها عرفية
يف ذل ��ك الوق ��ت( ،)4ومتث ��ل ذلك يف حم ��اوالت بع�ض الفقهاء الدولي�ي�ن ب�إعداد م�ش ��روع فيلد «David
 »Dudley Fieldوفي ��وري  »Pasquale Fiorie« 1890-1889وحم ��اوالت معه ��د القان ��ون ال ��دويل
خ�ل�ال دورت ��ه املنعقدة يف لوزان �سن ��ة  1888وهامبورغ �سنة  1891وجنيف �سن ��ة  1892والبندقية
�سنة  1896بدرا�سة الو�ضع القانوين للقنا�صل� ،إىل �أن تو�صل املعهد املذكور يف �سنة  1896بو�ضع
م�شروع م�ؤلف من ( )21مادة تناولت ح�صانات القنا�صل(.)5
أ�م ��ا يف ظ ��ل ع�صب ��ة الأمم فق ��د �شكل ��ت جمعيته ��ا العام ��ة جلن ��ة من اخل�ب�راء للقي ��ام بتقن�ي�ن قواعد
القان ��ون ال ��دويل ،وق ��د اقرتحت ه ��ذه اللجنة �إ�ضاف ��ة مو�ضوع الو�ض ��ع القانوين للقنا�ص ��ل ووظائفهم
«� »Legal Position and Functions of Consulsإال �أن اجلمعي ��ة املذك ��ورة ّقررت �إرجاء بحث هذا
املو�ض ��وع( ،)6لك ��ن على الرغم من ذلك كان هنالك عدد من االتفاقي ��ات القن�صلية الثنائية �سعي ًا من تلك
الدول لتنظيم العمل القن�صلي ولو ب�شكل ثنائي(.)7
(1) Luke. Lee, Consular Law and Practice,1961, op. cit., p. 5.

( )2د .حممد املجذوب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.765
( )3حي ��ث فر� ��ض يف بريطانيا على القنا�صل �إرتداء مالب�س ر�سمية مط ��رزة بالف�ضة يف حني كان الدبلوما�سيون يرتدون مالب�س
مطرزة بالذهب .راجع :امل�صدر ذاته ،نف�س ال�صفحة.
( )4حيث كانت �أول معاهدة قن�صلية ثنائية نظمت ال�ش�ؤون القن�صلية بني فرن�سا و�إ�سبانيا وهي �إتفاقية باردو (Convention of
 )Pardoيف �سنة  .1769راجعHalvard Leira & Iver B. Neumann, Op. cit. p14. :
( )5د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .63 - 62
( )6امل�صدر ذاته ،نف�س ال�صفحة.
( )7حي ��ث وقع ��ت فرن�س ��ا معاه ��دات قن�صلي ��ة ثنائي ��ة م ��ع الوالي ��ات املتح ��دة يف �/23شب ��اط 1853/و�إ�سباني ��ا يف /27كان ��ون
الث ��اين ،1862/ووقع ��ت �أملانيا معاهدات قن�صلية مع �إ�سبانيا يف /12كان ��ون الثاين 1872/و�إيطاليا يف �/18أيار.1875 /
راجع :د.عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.61
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وق ��د كان ��ت �أ�شهر املحاوالت لتقنني القانون القن�صلي يف الن�صف الأول من القرن الع�شرين مانتج
عن امل�ؤمتر ال�ساد�س للدول الأمريكية الذي �إنعقد يف هافانا �سنة .)1(1928
لكن يف ظل منظمة الأمم املتحدة فقد �أخذ مو�ضوع تقنني القواعد املنظمة للعالقات القن�صلية �أهمية
م ��ن قب ��ل املنظمة ،فقد دع ��ت اجلمعية العامة يف قرارها رق ��م ( )1685يف دورتها ال�ساد�سة ع�شرة يف
�سن ��ة  1961بتو�صيته ��ا يف الفقرة ( )3من القرار املذكور �إىل (عقد م�ؤمتر دويل للمفو�ضني للنظر يف
م�س�أل ��ة العالق ��ات القن�صلية و�صياغة �أعماله يف اتفاقية دولية) وطلبت من الأمني العام الدعوة �إىل عقد
امل�ؤمت ��ر املذك ��ور يف فيينا يف مطل ��ع �آذار  .1963وبالفع ��ل مت �إبرام اتفاقية فيين ��ا للعالقات القن�صلية
يف /24ني�س ��ان 1963/ودخل ��ت حي ��ز التنفي ��ذ يف �/19آذار 1967/مبوج ��ب امل ��ادة ( )77منه ��ا(،)2
و�ص ��در �إىل جان ��ب هذه االتفاقية بروتوكوالن اختياري ��ان تعلق الأول باكت�ساب اجلن�سية والآخر بحل
املنازع ��ات .و�إن الع ��راق هو �أحد �أطراف هذه االتفاقي ��ة� ،إذ و�صل عدد �أطرافها �إىل ( )173دولة حلني
كتابة هذه ال�سطور(.)3

( )1د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.199

(2) UN. Doc., Treaty Series, Vol. 596, p. 261.
(3) UN. Doc., Treaty Series, Vol. 596, op. cit, p. 469.

وق ��د ان�ضم العراق �إىل االتفاقية املذك ��ورة والربوتوكلني امللحقني بها يف /14كانون الثاين 1970/مبوجب القانون املن�شور
يف جريدة الوقائع العراقية بعددها ( )1688يف .1969/2/2

27

المبحث َّ
ُ
الثالث
مفهوم الوظيفتين الدبلوماسية والقنصلية
وما يشتبه بهما من مفاهيم
نو�ضح يف الأول مفهوم الوظيفة
�سنعالج مو�ضوع هذا املبحث من خالل تق�سيمه على ثالثة مطالب ّ
الدبلوما�سي ��ة ونح ��دد يف الث ��اين مفه ��وم الوظيف ��ة القن�صلية ون�ش ��رح يف الثالث ماي�شتب ��ه بالوظيفتني
الدبلوما�سية والقن�صلية من مفاهيم.

املطلب ال ّأول
ُ
مفهوم الوظيفة الدبلوما�س ّية
� ّإن حتدي ��د مفه ��وم الوظيف ��ة الدبلوما�سي ��ة ي�أخذن ��ا �إىل �ض ��رورة حتدي ��د مفه ��وم الدبلوما�سي ��ة
( )1()Diplomacyلغ� � ًة وا�صطالح� � ًا .فم ��ن الناحي ��ة اللغوي ��ة ،ف� ��إن كلم ��ة دبلوما�سية هي كلم ��ة يونانية
قدمي ��ة( ،)2م�شتقة م ��ن كلمة ( )Diplomaوهي تعني الوثيقة املطوية وكانت تطلق على جزء من الوثائق
الر�سمي ��ة الت ��ي كان ��ت ت�صدر عن ر�ؤ�س ��اء املدن اليوناني ��ة القدمية حيث متن ��ح �إىل �أ�شخا�ص ترتب لهم
امتيازات خا�صة( .)3وقد �أ�صبح هذا اللفظ يطلق على الأوراق والوثائق الر�سمية �أو التي تت�ضمن ن�ص
االتفاقي ��ات ،و�شاع ا�ستخدام كلم ��ة الدبلوما�سية مبعناها احلديث يف �أواخر القرن ال�سابع ع�شر عقب
توقيع معاهدة و�ستفاليا(.)4
�أم ��ا يف اللغ ��ة العربية فال توجد ترجمة حرفية منا�سب ��ة لكلمة الدبلوما�سية( .)5فقد ا�ستخدم العرب
كلمت�ي�ن للتعبري عن الن�شاط الدبلوما�س ��ي الأوىل هي كلمة (كتاب) والتي ا�ستُعملت للتعبري عن الوثيقة
الت ��ي يتبادله ��ا �أ�صح ��اب ال�سلطة فيما بينهم والتي متن ��ح �صاحبها مزايا خا�صة� ،أم ��ا الثانية فهي كلمة
(� )1أعطى قامو�س �أك�سفورد ()Oxfordعدة تعاريف مل�صطلح الدبلوما�سية ( )Diplomacyب�أنه (� .1إدارة العالقات الدولية عن طريق
املفاو�ضات  .2الإ�سلوب الذي يتم فيه تقومي و�إدارة العالقات من خالل ال�سفراء واملبعوثني � .3إ�سلوب �أو فن الدبلوما�سي) .راجع:

G. T. Onions, The Shorter Oxford English Dictionary, on Historical principles, Volume 1,
1959, p. 514.

( )2د .فا�ضل حممد زكي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.25
( )3د .غازي ح�سن �صباريني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.11
( )4د� .سموحي فوق العادة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.1
عرف ��ت يف املعج ��م الو�سيط ،ب�أنها (فرع من ال�سيا�سة يخت�ص بالعالقات بني الدول) و (لباقة ومهارة يف ت�سيري الأعمال
( )5وق ��د ّ
م ��ع الأط ��راف الت ��ي يت ��م التعامل معها �سوا ًء عل ��ى م�ستوى عالقات فردية �أو عل ��ى م�ستوى عالقات جماعي ��ة وجتارية� ..إلخ).
راجع:
د� .صالح الدين الهواري و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،الطبعة الأوىل ،دار ومكتبة الهالل ،بريوت� ،2007 ،ص .517
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ِ(�سف ��ارة) الت ��ي كان ��ت ترادف كلم ��ة (ر�سالة) ،و�إن غل ��ب املدلول الدين ��ي على ا�ستعم ��ال كلمة ر�سول،
ومعنى الو�ساطة والإ�صالح يف ا�ستعمال كلمة �سفري(.)1
أ�م ��ا ع ��ن حتديد املفهوم الإ�صطالح ��ي للدبلوما�سية ،ف�إن هنالك تعاريف كث�ي�رة للدبلوما�سية ومن
ال�صعب جمعها يف تعريف واحد ،حيث عرفت الدبلوما�سية ب�أنها (ممار�سة الذكاء والرباعة يف �إدارة
العالق ��ات الر�سمي ��ة بني حكومات الدول امل�ستقل ��ة ،والتي قد متتد �أحيان� � ًا �إىل العالقات مع الدول غري
كامل ��ة ال�سي ��ادة ،وباخت�ص ��ار �أ�شد ،ه ��ي �أ�سلوب التعامل بني ال ��دول على وفق الأ�سالي ��ب ال�سلمية)(.)2
وي�شري الدكتور فا�ضل حممد زكي �إىل �أن املخت�صني يعرفون الدبلوما�سية ب�أنها (عملية �إدارة وتنظيم
العالق ��ات الدولي ��ة عن طريق املفاو�ض ��ة .وهي طريقة ت�سوي ��ة وتنظيم هذه العالق ��ات بوا�سطة ال�سفراء
واملبعوث�ي�ن كم ��ا �أنه ��ا املهم ��ة امللقاة على عات ��ق الدبلوما�س ��ي �أو قل �إنه فن ��ه)( .)3ومن ُ
الك ّت ��اب من عرف
الدبلوما�سي ��ة ب�شكل مط ��ول �أمثال د� .سموحي فوق العادة بو�صفه ��ا (جمموعة من القواعد والأعراف
الدولي ��ة والإجراءات واملرا�س ��م وال�شكليات التي تهتم بتنظيم العالقات ب�ي�ن �أ�شخا�ص القانون الدويل
�أي ال ��دول واملنظمات الدولية واملمثلني الدبلوما�سيني ،مع بيان مدى حقوقهم وواجباتهم وامتيازاتهم
و�ش ��روط ممار�سته ��م مهامه ��م الر�سمي ��ة والأ�صول التي يرتتب عليه ��ا لتطبيق أ�ح ��كام القانون الدويل
ومبادئ ��ه ،والتوفي ��ق ب�ي�ن م�صال ��ح ال ��دول املتباين ��ة كما ه ��ي ،وف ��ن �إج ��راء املفاو�ض ��ات ال�سيا�سية يف
امل ؤ�مت ��رات واالجتماع ��ات الدولي ��ة وعق ��د االتفاقي ��ات واملعاه ��دات)( )4وبا إلم ��كان تثبي ��ت ملحوظة على
التعري ��ف املذكور بخ�صو�ص و�صفه للممثلني الدبلوما�سيني ب�أنهم �أحد �أ�شخا�ص القانون الدويل وهو
توجه يجانب ال�صواب حيث �إن �أ�شخا�ص القانون الدويل كما هو معروف هم الدول واملنظمات الدولية
والفرد �إىل حد ما لكونه خماطب ًا ببع�ض قواعد القانون الدويل العام.
وهنال ��ك م ��ن يركز يف تعريفه للدبلوما�سية على اجلان ��ب ال�سيا�سي فيها كالدكتور عدنان البكري
من خالل و�صفه لها بـ�أنها (عملية �سيا�سية ت�ستخدمها الدولة يف تنفيذ �سيا�ستها اخلارجية يف تعاملها
م ��ع غريه ��ا من الدول وباقي �أ�شخا�ص القانون ال ��دويل ،و�إدارة عالقاتها الر�سمية مع بع�ضها البع�ض
�ضم ��ن النظ ��ام ال ��دويل)( ،)5ونعتقد � ّأن الرتكيز عل ��ى ان الدبلوما�سية عملية �سيا�سي ��ة ب�شكل كامل ف�إنه
اجت ��اه ال يخل ��و من االنتقاد ،ف�إن الدبلوما�سية و�إن كانت تقوم يف جانب منها على �أُ�س�س �سيا�سية لكن
ال ميك ��ن غ� ��ض النظر عن الطبيع ��ة القانونية للدبلوما�سية وخري دليل على ذل ��ك هو توجه الأمم املتحدة
�إىل تقن�ي�ن قواع ��د العم ��ل الدبلوما�سي ل�ضرورات �إنه ��اء املنازعات التي ظهرت بني ال ��دول ب�سبب عدم
تقن�ي�ن تل ��ك القواعد وت�أثرها بالتايل باالجتاه ��ات ال�سيا�سية ،فال غنى عن الطاب ��ع القانوين الذي ينظم
( )1د� .صبحي املحم�صاين ،القانون والعالقات الدولية يف الإ�سالم ،دار العلم للماليني ،الطبعة الثانية� ،1982 ،ص.127

(2) L
 ord Gore-Booth and Desmond Pakenham, Satow`s Guide to Diplomatic Practice, 5th
dition,longman, New york, 1979, p. 3.

( )3ويعرفه ��ا كذل ��ك د .فا�ض ��ل حمم ��د زك ��ي ب�أنها (عل� � ٌم وفن تنظي ��م �إدارة العالق ��ات الدولية الت ��ي ميار�سها املبعوث ��ون واملمثلون
الدبلوما�سيون من خالل املفاو�ضات) .راجع :د.فا�ضل حممد زكي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .27-26
( )4وقد قال عنها (جون فو�سرت داال�س) وزير خارجية �أمريكا الأ�سبق ( �إنها خط الدفاع الأول �ضد �أي خطر خارجي .ولذلك ف�إن
الدبلوما�سي�ي�ن ي�ستحق ��ون �شكر وتقدي ��ر حكومات بالدهم و�شعوبها نظر ًا للمهام التي يقوم ��ون بها غالب ًا يف ظروف �صعبة)،
راجع:د� .سموحي فوق العادة،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص.4-3
( )5د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.42
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العم ��ل الدبلوما�س ��ي وال ��ذي ي�ض ��ع قواعد ال ميك ��ن جتاوزها �إذ جن ��د الدبلوما�سي ميار� ��س عمله على
الطريق الذي و�ضعته القواعد القانونية املنظمة للعمل الدبلوما�سي (القانون الدويل الدبلوما�سي) ويف
مقدمته ��ا الإتفاقي ��ات الدولية املنظمة لذلك العمل ،حي ��ث �إن التعريف املذكور قد ذهب �إىل الرتكيز على
الغاية من الدبلوما�سية ولي�س على الأ�سلوب وهو ماي�شرتط به �أن يكون قانوني ًا.
وبالت ��ايل ميك ��ن ا�ستنت ��اج تعريف الوظيف ��ة الدبلوما�سي ��ة من خالل ماذه ��ب �إليه عدد م ��ن الكتاب
يف تعري ��ف (الدبلوما�سي ��ة) بو�صفها ه ��ي (الوظيف ��ة الدبلوما�سية) ذاتها من خ�ل�ال الربط بني تعريف
عرفت الأخرية
(الدبلوما�سية) وبني الأ�شخا�ص الذين ميار�سونها وهم �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي حيث ّ
ب�أنه ��ا (الوظيف ��ة الت ��ي ي�ؤديه ��ا الدبلوما�سي ح�ي�ن يقوم بتمثي ��ل دولته يف اخلارج �أو خ�ل�ال مفاو�ضات
جتريها دولته مع غريها من الدول)( .)1وعرفها د .علي ح�سني ال�شامي ب�أنها (عل ٌم وفن �إدارة العالقات
بني الأ�شخا�ص الدوليني ،وهي مهنة املمثلني الدبلوما�سيني� ،أو الوظيفة التي ميار�سها الدبلوما�سيون،
ومي ��دان هذه الوظيفة ه ��و العالقات اخلارجية للدول والأمم وال�شع ��وب)( )2وهذا التعريف ركّ ز ب�شكل
جل ��ي عل ��ى اجلانب الوظيفي يف الدبلوما�سية .ومما جتدر الإ�شارة �إليه �أن بع�ض اجلامعات يف �أوروبا
و�أمري ��كا �أخ ��ذت تدر� ��س مو�ض ��وع الدبلوما�سية حتت عن ��وان (الوظيف ��ة الدبلوما�سي ��ة)( )3م�ؤيد ًة بذلك
االجتاه الذي مييل �إىل �أن الدبلوما�سية هي ذاتها الوظيفة الدبلوما�سية.
()4
ويف هذا ال�سياق ال بد لنا �أن نحدد مفهوم الدبلوما�سي ( )Diplomatوهو التعبري الذي يطلق
عل ��ى ال�شخ� ��ص ال ��ذي ميار�س الدبلوما�سي ��ة كمهنة ر�سمية� ،س ��وا ًء كان ب�صفة دائمة بحك ��م مركزه �أم
وظيفت ��ه� ،أم ب�صف ��ة موقت ��ة بحك ��م تكليفه مبهم ��ة خا�صة مما يدخل يف نط ��اق الأعم ��ال الدبلوما�سية(.)5
و ُي ّعرف الدبلوما�سيون ب�أنهم (كل املوظفني العموميني الذين يعملون يف ال�ش�ؤون الدبلوما�سية� ،سوا ًء
كان ��ت اخلدم ��ة يف داخل البلد �أو يف اخلارج يف ال�سفارات �أو البعثات الدبلوما�سية الأخرى ،متمثلني
بوزي ��ر اخلارجي ��ة والدبلوما�سيني ،والذي تع ّد وظيفته م�س�ؤولي ��ة متمثلة ب�إدارة عالقات بلده مع الدول
الأخرى)(.)6
�أما د .حممد املجذوب فيذهب �إىل �أن الوظيفة الدبلوما�سية تقوم على ركنني �أ�سا�سيني الأول يتمثل
بال�صف ��ة الدولي ��ة الت ��ي تعني �أن الوظيف ��ة الدبلوما�سية �أمر مهم لإقامة العالقات ب�ي�ن �أ�شخا�ص القانون
( )1منت�صر �سعيد حمودة ،قانون العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية ،دار الفكر اجلامعي ،الإ�سكندرية� ،2008 ،ص .13
( )2د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.37
(3) Lord Gore-Booth and Desmond Pakenham, Op. cit., p. 3.

( )4وعرف القامو�س املحيط الدبلوما�سي :ب�أنه (الرجل الذي يعمل يف ال�سلك الدبلوما�سي ،وهو عبارة عن جمموعة من املوظفني
الذين ميثلون دولة لدى دولة �أخرى) .راجع :د� .صالح الدين الهواري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .517وعرف قامو�س �أك�سفورد
( )Oxfordالدبلوما�س ��ي (� )diplomatأو ( )Diplomatistب أ�ن ��ه (�أي �شخ� ��ص مرتبط بالدبلوما�سية �أو خبري فيها) .راجع :
.G. T. Onions, op. cit., p. 514

ويقول غيزو ( )Guizotيف مذكراته�« :إن دبلوما�سيي املهنة ي�شكلون يف املجتمع الأوروبي ،جمتمع ًا قائم ًا بذاته (منف�صالً)
ل ��ه مبادئ ��ه ومثله وا�ضوا�ؤه ورغباته اخلا�صة ،ويحافظ على وح ��دة دائمة وهادئة ،يف و�سط النزاعات واختالفات الدول التي
ميثلها» .راجع :د .علي ح�سني ال�شامي �ص 52نق ًال عن:
.Memoires pour server al histoire de mon temps, 1874, ch, x III, t, II, p. 266

( )5د .علي �صادق �أبو هيف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.14

(6) Lord Gore-Booth and Desmond Pakenham, op. cit., p. 7.
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ال ��دويل وع� � ّده القواعد التي حتك ��م الوظيفة الدبلوما�سية جزء ًا من هذا القان ��ون� ،أما الركن الآخر فهو
الطاب ��ع ال�سلم ��ي والذي يعن ��ي �إن الوظيفة الدبلوما�سية غايتها التوفيق ب�ي�ن م�صالح �أ�شخا�ص القانون
عرفها ب�أنها (الطريقة التي ي�سلكها �أ�شخا�ص القانون الدويل العام
الدويل العام بطريقة �سلمية ومن ث َّم ّ
لت�سهيل قيام عالقات ودية و�سلمية بينهم) �أو �إنها (جمموعة الأ�شخا�ص القائمني بالوظيفة الدبلوما�سية
�أو �إنه ��ا املهم ��ة الدبلوما�سية ذاتها)( ،)1وهو مانراه يح ��دد وب�شكل دقيق العنا�صر الأ�سا�سية التي تقوم
عليها الدبلوما�سية من حيث قيامها على ركنني ا�سا�سيني هما الطابع الدويل والطابع ال�سلمي.
وبالن�سب ��ة التفاقي ��ة فيين ��ا للعالق ��ات الدبلوما�سي ��ة ل�سن ��ة  1961مل تع � ِ�ط تعريف� � ًا حم ��دد ًا للوظيف ��ة
الدبلوما�سي ��ة ،عل ��ى الرغ ��م م ��ن ذكره ��ا لأه ��م الوظائ ��ف الدبلوما�سي ��ة يف امل ��ادة الثالثة منه ��ا ،مكتفي ًة
بتعريف موظفي البعثة يف الفقرة (ج) من املادة الأوىل التي ن�صت على (يق�صد بتعبري «موظفو البعثة»
املوظف ��ون الدبلوما�سيون واملوظفون الإداريون والفني ��ون وم�ستخدمو البعثة) وعرفت يف الفقرة (د)
وعرفت الفقرة
م ��ن امل ��ادة نف�سها املوظفني الدبلوما�سيني هم (موظفو البعثة ذوو ال�صفة الدبلوما�سية)ّ .
(هـ) من املادة ذاتها املبعوث الدبلوما�سي ب�أنه (رئي�س البعثة �أو �أحد موظفيها الدبلوما�سيني) وبالتايل
مل تع � ّ�رف الوظيف ��ة الدبلوما�سية �أو املوظف الدبلوما�سي ب�شكل �صري ��ح مكتفية بالإ�شارة �إليه يف هذه
امل ��ادة ويف م ��واد �أخ ��رى� .أما قانون اخلدمة اخلارجية العراقي رق ��م  45ل�سنة  )2(2008فقد جاء كذلك
خالي� � ًا م ��ن تعريف للوظيف ��ة الدبلوما�سي ��ة مكتفي ًا بالإ�ش ��ارة �إىل تعريف ال�سل ��ك الدبلوما�سي يف البند
(�ساد�س� � ًا) م ��ن املادة ( )3من القان ��ون ب�أنه (جمموعة الوظائف املن�صو�ص عليه ��ا يف الفقرة (�أو ًال) من
املادة ( )3من هذا القانون)(.)3
وم ��ن خ�ل�ال ا�ستق ��راء التعاري ��ف املذك ��ورة �أع�ل�اه وم ��ا تناول ��ه الفقه ��اء به ��ذا ال�ص ��دد فيمك ��ن
تعري ��ف الوظيف ��ة الدبلوما�سي ��ة ب�أنه ��ا الأداة الت ��ي يلج� � أ� �إليه ��ا �أ�شخا� ��ص القان ��ون ال ��دويل الع ��ام يف
�إدارة عالقاته ��م الدبلوما�سي ��ة فيم ��ا بينهم ب�أ�سل ��وب ي� ��ؤدي �إىل توطيدها خدم ًة مل�صاحله ��م امل�شرتكة،
وو�سيلتهم الرئي�سة يف ذلك تتمثل مبوظفيهم الدبلوما�سيني.

( )1د .حممد املجذوب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .688 -687
( )2ن�شر هذا القانون يف جريدة الوقائع العراقية بعددها رقم ( )4097ال�صادر يف .2008/11/17
( )3وه ��ذه الدرج ��ات ه ��ي (�سفري ،وزير مفو� ��ض ،م�ست�شار� ،سكرت�ي�ر اول� ،سكرتري ث � ٍ�ان� ،سكرتري ثالث ،ملح ��ق) والتي �سيتم
تو�ضيحها ب�شكل �أو�سع يف الف�صل الأول من هذا البحث.

31

املطلب ال ّثاين
ُ
مفهوم الوظيفة القن�صل ّية
�إن الوظيف ��ة القن�صلي ��ة مل تع � ّ�رف ب�شكل حمدد ،وللو�ص ��ول �إىل غايتنا يف حتدي ��د مفهوم الوظيفة
القن�صلي ��ة� ،س ��وف نتناول يف البدء مفهوم القن�صل والذي يحمل معنيني� ،أحدهما وا�سع حيث �أُطلقت
كلم ��ة قن�ص ��ل على كل موظف قن�صلي مهما كانت درجته ،ففي الواليات املتحدة ي�ستعمل تعبري قن�صل
خمول من قبل حكومة الواليات املتحدة ملمار�سة املهام القن�صلية �سوا ًء �أكان
للإ�شارة �إىل كل �شخ�ص ّ
قن�ص�ل ً�ا عام� � ًا �أم قن�ص�ل ً�ا �أم نائب قن�ص ��ل� ،أما املفهوم ال�ض ّيق ف�إنه يدل عل ��ى درجة معينة تقع بني نائب
القن�ص ��ل والقن�صل العام( .)1وبالتايل ومن خ�ل�ال االنطالق من املفهوم الوا�سع للقن�صل �سوف ن�سعى
للو�ص ��ول �إىل معن ��ى الوظيف ��ة القن�صلية ،فلم جند من خ�ل�ال امل�صادر التي مت االط�ل�اع عليها �أحد من
الباحث�ي�ن يف ه ��ذا املو�ضوع يعطي تعريف� � ًا للوظيفة القن�صلية ب�شكل حمدد ومبا�ش ��ر .و�إن �أية حماولة
لتحديد مفهوم م�صطلح القن�صل ( )Consulتواجه م�شكلتني ،الأوىل ت�أريخية فقد حمل هذا امل�صطلح
ع�ب�ر التاري ��خ مع � ٍ�ان ع ��دة ،ف�ض ًال ع ��ن �أن ممار�سات ال ��دول قد حالت م ��ن دون و�ض ��ع تعريف ر�سمي
وحمدد للقن�صل(.)2
عرف قامو�س  Webstersم�صطلح القن�صلي �أو القن�صلية ( )Consularب�أنه ما يقوم من خالله
وقد ّ
القن�ص ��ل بالإ�شراف القن�صلي �أو يق�صد به ��ا الأوراق التي تقدم للمراقب القن�صلي وت�أ�شرية الدخول،
�أم ��ا الوكي ��ل القن�صل ��ي ( )Consular Agentفق ��د عرفه القامو� ��س املذكور ب�أنه (املوظ ��ف الذي يتوىل
امله ��ام القن�صلي ��ة يف امل ��كان ال ��ذي ال ترعاه البعث ��ة القن�صلية ب�ش ��كل كامل)( .)3وع ��رف القن�ص ��ل ب�أ ّنه
(موظ ��ف تنتدب ��ه دولته للإقام ��ة يف دولة أُ�خرى من �أجل حماية ورعاية م�صاحله ��ا املختلفة وم�صالح
رعاياه ��ا �ضم ��ن نطاق جغرايف حتدده لها)(� .)4أما قامو�س  Oxfordفعرف (القن�صل  )Consulب�أنه
(�أي وكيل خمول من دولة ذات �سيادة للإقامة يف مدينة �أجنبية �أو ميناء حلماية م�صالح تلك الدولة
ورعاي ��ة حقوقه ��ا وامتيازاتها التجاري ��ة) ،وعرف (القن�صلي ��ة  )Consulateب�أنها (مق ��ر القن�صل �أو
مكتب ��ه �أو مو�ضعه)(� .)5أما يف اللغة العربي ��ة فالقن�صل معناه (الرجل الق�صري) والقن�صلية هي (مقام
القن�ص ��ل)( .)6أ�م ��ا عن االتفاقي ��ات القن�صلية التي �سبقت �سنة  1950فلم تك ��ن تعرف (القن�صل) بل
اكتف ��ت بذك ��ر الدرج ��ات القن�صلية ،ولكن االتفاقي ��ات التي �أُبرمت عقب املدة املذك ��ورة �أعطى العديد
منه ��ا تعري ��ف للقن�ص ��ل منه ��ا االتفاقي ��ة الأمريكي ��ة – الإيرلندي ��ة ل�سنة  1950والت ��ي عرفت املوظف
القن�صل ��ي يف الفق ��رة ( )6م ��ن امل ��ادة ( )2منها ب�أن ��ه ( �أي �شخ�ص مين ��ح براءة قن�صلي ��ة �أو موقتة �أو
( )1د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 256نق ًال عن:

Hyde, C.C: (International law), Volume .2, Second edition, Little Browen, 1951, p. 1312.
(2) Luke. Lee, op. cit., p. P. 3.
(3) Philip Babcock Gove, Webster's third, New International Dictionary, Vol. 1, 1971. P. 490.

( )4د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .258

( )6د� .صالح الدين الهواري و�آخرون ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .1371
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(5) G. T. Onions, Op. cit., p. 379.

�أي تخوي ��ل آ�خ ��ر ملمار�سة وظائفه املتعلقة بهذه االتفاقية من خ�ل�ال ال�سلطات املخت�صة يف الإقليم)
وكذل ��ك ن�صو� ��ص م�شابهة �أُخرى يف عدد من االتفاقي ��ات القن�صلية كاالتفاقي ��ة القن�صلية بني اململكة
املتح ��دة والرنوي ��ج ل�سن ��ة  ،1951والواليات املتح ��دة واململكة املتح ��دة يف ال�سنة ذاته ��ا ،واالتفاقية
()2
عرف ��ت االتفاقية الأوروبي ��ة للوظائف
القن�صلي ��ة ب�ي�ن اململك ��ة املتح ��دة و�إيطاليا ل�سن ��ة  . 1954وقد ّ
القن�صلي ��ة ل�سن ��ة  1967املوظ ��ف القن�صل ��ي ب�أن ��ه (�أي �شخ� ��ص أُ�نت ��دب من قب ��ل الدول ��ة املر�سلة ومت
قبول ��ه م ��ن الدولة امل�ستقبل ��ة ملمار�سة الوظائ ��ف القن�صلية) .وعرف ��ه كذلك �إتفاق العالق ��ات القن�صلية
ب�ي�ن الياب ��ان وجمهوري ��ة ال�ص�ي�ن ال�شعبية املربم يف /24ت�شري ��ن الأول 2008/ب أ�ن ��ه (�أي �شخ�ص،
ب�ضمن ��ه رئي� ��س البعث ��ة القن�صلي ��ة ،خم ��ول ب�أهلي ��ة ممار�سة الوظائ ��ف القن�صلي ��ة) .ومما ي�ش ��ار �إليه
�إىل �أن الوظيف ��ة الدبلوما�سي ��ة والقن�صلي ��ة ه ��ي جزء اليتجز�أ م ��ن الوظيفة العامة و�إن مق ��رات البعثة
الدبلوما�سي ��ةه ��يمراف ��قعام ��ةم ��نمراف ��قالدول ��ة(.)3
أ�م ��ا اتفاقيـــ ��ة فيين ��ا للعالق ��ات القن�صلي ��ة ل�سن ��ة  1963فج ��اءت خالية م ��ن تعريف حم ��دد للوظيفة
القن�صلية على الرغم من تقدمي مقرتح م�شرتك من قبل كل من كندا وهولندا �إىل جلنة القانون الدويل
لو�ضع تعريف عام وحمدد للوظائف القن�صلية يف الإتفاقية ،لكن رف�ض هذا املقرتح ب�أغلبية � 42صوت ًا
�ضد � 26صوت ًا وامتناع  8دول عن الت�صويت(.)4
واكتف ��ت ه ��ذه االتفاقي ��ة بتعري ��ف ع ��دد م ��ن امل�صطلح ��ات يف مادته ��ا الأوىل ومنه ��ا تعري ��ف
املوظف القن�صلي ( )Consular Officerيف الفقرة (/1د) منها ب�أنه (�أي �شخ�ص يكلف بهذه ال�صفة
ملمار�سة �أعمال قن�صلية مبا يف ذلك رئي�س البعثة القن�صلية).
بن ��ا ًء عل ��ى ما ج ��اء �أعاله ،ميك ��ن �إعطاء تعريف مب�س ��ط عن الوظيف ��ة القن�صلية ب�أنه ��ا الو�سيلة التي
تبا�شر من خاللها الدول �إدارة عالقاتها القن�صلية مع غريها من الدول ،وتتمثل هذه الو�سيلة مبجموع
الأ�شخا�ص الذين ميار�سون هذه املهمة �أي ًا كان اللقب الذي يطلق عليهم قن�صل عام �أو قن�صل �أو وكيل
قن�صلي �أو قن�صل فخري .وهذه الوظيفة ال متار�س �إال بني الدول.
()1

( )1و�سنو�ضح الحق ًا يف الف�صل الثاين من هذا البحث املق�صود بالرباءة القن�صلية.
( )3د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .285

(2) Luke. Lee, op. cit., p. 9.

(4) UN. Doc., No. (A/CONF.25C).
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املطلب ال َّثالث
ُ
ما ي�شتبه بالوظيفتني الدبلوما�س ّية والقن�صل ّية من مفاهيم
�إن هنالك عدد ًا من املفاهيم قد تختلط يف معناها لدى بع�ضهم حتى من املخت�صني يف جمال العمل
الدبلوما�س ��ي والقن�صل ��ي ،فعل ��ى الرغم م ��ن قدم م�صطل ��ح الدبلوما�سية يف اللغ ��ة الإنكليزية لكنه عانى
م ��ن اال�ستخ ��دام اخلاط ��ئ واخلل ��ط يف املفه ��وم( .)1فهنالك الكثري م ��ن املفاهيم التي تق�ت�رب يف معناها
م ��ن الدبلوما�سي ��ة �أو م ��ن مفه ��وم العم ��ل القن�صلي ،وكل ذل ��ك ب�سبب �أن جم ��االت تلك املفاهي ��م تلتقي
يف �ساح ��ة عم ��ل واح ��دة على امل�ست ��وى الدويل ،ومنه ��ا مفهوم ال�سيا�س ��ة اخلارجية ف�إنه ق ��د ي�ستخدم
�واز للدبلوما�سية ،لكن ال�سيا�س ��ة اخلارجية ت�صاغ من قب ��ل احلكومة ولي�س من
كم ��رادف �أو مثي ��ل م � ٍ
قب ��ل الدبلوما�سي�ي�ن ،ف�إن احلكومات حتت ��اج �إىل �إدارة لتقومي عالقاتها الدولية من خالل تطبيق �صيغ
خمتلف ��ة لل�ضغ ��ط يف جمال العالقات الدولية( .)2حيث ي�شري د .فا�ضل حممد زكي �إىل �أن الدبلوما�سية
وال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة متالزم ��ان ومتكامالن ،وال ت�ستطيع الدول ��ة �أن تتعامل مع غريها من الدول من
دونهم ��ا ،ف� ��إن كانت ال�سيا�س ��ة اخلارجية ت�شكل اخلط ��ة املر�سومة لتوجيه العالق ��ات اخلارجية للدول،
ف� ��إن الدبلوما�سي ��ة ه ��ي �أداة تنفيذ هذه اخلطة ،حيث تق ��وم الدبلوما�سية بالعمل عل ��ى حتقيق ال�سيا�سة
اخلارجية ،و�إن هذه املهمة تقع يف الأوقات ال�سلمية على عاتق املبعوثني الدبلوما�سيني� ،أما يف �أوقات
احلرب ف�إن الدولة تلج�أ �إىل و�سائل القوة والتهديد لتحقيق �أهدافها وم�صاحلها(.)3
وع ��رف د .حمم ��د ال�سي ��د �سليم ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة ب�أنها (برنام ��ج العمل العلني ال ��ذي يختاره
املمثلون الر�سميون للوحدة الدولية من بني جمموعة البدائل الرباجمية املتاحة من �أجل حتقيق �أهداف
حمددة يف املحيط اخلارجي) مع ّد ًا ال�سيا�سة اخلارجية �أنها �سيا�سة وحدة دولية �إزاء الوحدات الدولية
ا ألخ ��رى ،وه ��ذا ماميي ��ز ال�سيا�سة اخلارجي ��ة عن العالقات الدولي ��ة فالعالقات الدولي ��ة متثل (جمموع
التفاع�ل�ات والفع ��ل ورد الفع ��ل مابني الوحدات الدولي ��ة وهي التتم �إال من خ�ل�ال التفاعل بني وحدتني
�أو أ�ك�ث�ر)( .)4ف�إن حتدي ��د مفهوم ال�سيا�سة اخلارجية يوجب درا�سته ��ا بالأ�سلوب املقارن مع مايختلف
عنه ��ا وال ��ذي ب ��دوره �سي�ؤدي �إىل �شرح ال�سيا�س ��ة اخلارجية يف �صيغة جتريبي ��ة �إجما ًال تكون مالئمة
وهادف ��ة(� .)5إذ �إن الدبلوما�سي ��ة تع� � ّد ج ��زء ًا �أ�سا�سي� � ًا من ال�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة و�أدا ًة لتنفيذها بقدر ما
تك ��ون �أداة حت�ض�ي�ر و�إعداد له ��ا يف الوقت ذاته( ،)6وهنالك من يذه ��ب �إىل �أن الدبلوما�سية هي �إحدى
الو�سائ ��ل الرئي�سية لتنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية ،كغريها من الو�سائل الع�سكرية �أو االقت�صادية( .)7ف�إن
أ�ي ��ة �سيا�س ��ة خارجية حينما تخ ��رج وراء حدود الدولة ف�إنه ��ا تلتقي بغريها م ��ن ال�سيا�سات اخلارجية
(1) Lord Gore-Booth and Desmond Pakenham, op. cit., p. 3.
(2) Ibid. p. 3.

( )3د .فا�ضل حممد زكي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .28
( )4د .حممد ال�سيد �سليم ،حتليل ال�سيا�سة اخلارجية ،الطبعة الثانية ،دار اجليل ،بريوت� ،2001 ،ص .13

(5) Walter Carlsnaes, Cooperation and Conflict, Vol. 15, No.1, 1980, p.p 3-20.

( )6د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .40
( )7د .عدنان البكري  ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .39
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لل ��دول الأخ ��رى وهي ت�سع ��ى �إىل البحث عن �إجن ��از �أهدافها وقيمها( .)1ف�إن اخلل ��ط وا�ضح يف مفهوم
الدبلوما�سي ��ة عن ��د بع�ضه ��م حيث ي�شري د .علي �صادق �أبو هي ��ف �إىل �أن لفظ الدبلوما�سية قد ي�ستعمل
كم ��رادف لل�سيا�س ��ة اخلارجي ��ة لدولة ما �أو ملجموعة م ��ن الدول فيقال مث�ل ً�ا الدبلوما�سية الربيطانية �أو
الدبلوما�سية الأوروبية( .)2وهذا اليتفق مع ما يحمله امل�صطلحني من معنيني يختلف �أحدهما عن الآخر
ب�شكل وا�ضح كما ب ّينا.
أ�م ��ا ع ��ن عالق ��ة الدبلوما�سي ��ة بالقان ��ون ال ��دويل الدبلوما�س ��ي ،فيع� � ّد الأخ�ي�ر ج ��زء ًا �أ�سا�سي ًا من
الدبلوما�سي ��ة و�إنه ��ا ال ميك ��ن �أن متار� ��س �إال من خ�ل�ال التقيد بقواع ��د القانون ال ��دويل الدبلوما�سي،
ويع ��رف ه ��ذا القانون ب�أنه ( ذلك الفرع من ف ��روع القانون الدويل الذي يهتم ب�صورة خا�صة مبمار�سة
وتقن�ي�ن قواع ��د التمثي ��ل اخلارج ��ي و�إدارة ال�ش�ؤون الدولية وط ��رق قيادة املفاو�ضات ،كم ��ا �إنه ي�شمل
درا�س ��ة �أو�ض ��اع املمثلني الدبلوما�سيني م ��ن توظيف وتعيني وترتيب الأ�سبقي ��ة بالإ�ضافة �إىل احلقوق
والواجب ��ات واحل�صان ��ات واالمتي ��ازات وم�س�أل ��ة املرا�سم� ،أي يت�ضم ��ن درا�سة الوظيف ��ة الدبلوما�سية
والن�ش ��اط الدبلوما�س ��ي واملوظفني)( ،)3وعرفه د .حممد املجذوب ب�أن ��ه (فرع من فروع القانون الدويل
الع ��ام وال ��ذي ي�ضم جمموع ��ة من القواع ��د القانونية التي تهت ��م بتنظيم العالقات ب�ي�ن خمتلف الأجهزة
التابعة لأ�شخا�ص القانون الدويل واملكلفة ب�شكل دائم �أو م�ؤقت ،القيام بالعالقات اخلارجية)(.)4
ومل ��ا تق ��دم ف� ��إن الدبلوما�سية تقوم على ركن�ي�ن �أ�سا�سيني �أحدهما قانوين يتمث ��ل بالقانون الدويل
الدبلوما�س ��ي وه ��و املنظ ��م ملمار�س ��ة الدبلوما�سية ب ��كل جوانبها .والآخ ��ر �سيا�سي يتمث ��ل بالهدف من
ممار�سة الدبلوما�سية ،وميكن باخت�صار و�صف الدبلوما�سية ب�أنها «عمل �سيا�سي وفق قواعد قانونية»
وه ��و م ��ا يظهر لنا ب�ش ��كل جلي من خالل �س ��رد املادة الأوىل م ��ن اتفاقية فيينا للعالق ��ات الدبلوما�سية
ل�سن ��ة  1961والت ��ي ذكرت جمموعة من الوظائف الت ��ي حتمل بطبيعتها ال�صبغ ��ة ال�سيا�سية كالتمثيل
والتفاو�ض وتعزيز العالقات مابني الدول  ..الخ(.)5
أ�م ��ا ع ��ن متيي ��ز الدبلوما�سية ع ��ن العالقات الدولي ��ة ،فقد �أ�ش ��ار موركنث ��او « »Morgenthauب�أن
(فح ��وى العالق ��ات الدولية �أ�صبح يتمث ��ل بال�سيا�سات الدولية ومو�ضوعه ��ا الن�ضال من �أجل القوة بني
الأمم ذات ال�سي ��ادة) .وذه ��ب آ�خ ��رون �إىل التو�س ��ع يف مفهوم العالقات الدولي ��ة ومنهم باملر وبريكنز
« »Palmer and Perkinsب�أنه ��ا� ،أي العالق ��ات الدولي ��ة ،ال تتعل ��ق بال�سيا�س ��ات يف املجتم ��ع ال ��دويل
والت ��ي تتمركز حول الدبلوما�سية والعالقات بني ال ��دول والوحدات ال�سيا�سية الأخرى بل تعني كذلك
ناجت العالقات بني النا�س واجلماعات يف املجتمع العاملي(.)6
( )1د� .سعد حقي توفيق ،مبادئ العالقات الدولية ،الطبعة الرابعة� ،شركة العاتك ل�صناعة الكتاب ،القاهرة� ،2009 ،ص .18
( )2علي �صادق �أبو هيف ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .14
( )3علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص.42-41
( )4د .حممد املجذوب ،امل�صدر ال�سابق� ،ص  ،.688نق ًال عن:
د .عب ��د العزي ��ز حممد �سرحان ،قانون العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية ،مطبع ��ة جامعة عني ال�شم�س ،القاهرة(1974 ،دون
ذكر رقم ال�صفحة).
(� )5سنتناول تلك الوظائف الحق ًا يف الف�صل الأول من هذا البحث.
(6) Peu Ghosh, International Relations, PHI Learning Private Limited, New Delhi, 2009, p. 2.
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نو�ضح املق�صود باملوظف الدويل والذي يقرتب يف معناه عند بع�ضهم مع مفهوم
ويبقى �أخري ًا �أن ّ
املوظ ��ف الدبلوما�س ��ي حيث يعرف املوظف الدويل ب�أنه (كل �شخ�ص يوىل وظيفة عامة ب�صفة م�ستمرة
ومنتظمة وفق ًا لنظام قانوين خا�ص ت�ضعه املنظمة يحدد حقوقه و�إلتزاماته .وي�شرتط فيه �أن يكون يف
خدم ��ة �إدارة دولي ��ة ت�شرف عليها جمموع ��ة الدول الأع�ضاء يف املنظم ��ة وان يعمل على حتقيق �أهداف
املنظم ��ة ويتف ��رغ لوظيفته مكر�س ًا لها جهده ووقته)(� .)1إذ جن ��د بع�ض امل�سائل التي يقرتب فيها مفهوم
املوظ ��ف ال ��دويل من مفهوم املبع ��وث الدبلوما�س ��ي وال �سيما يف م ��ا يتعلق باحل�صان ��ات والإمتيازات
املمنوح ��ة ل�ل��أول وهي م�شابه ��ة يف كثري منها ملا يتمتع ب ��ه املبعوث الدبلوما�سي والت ��ي �سنتعر�ض لها
ب�شيء من التف�صيل الحق ًا .ف�ض ًال عن �أن هنالك فرق ًا �أ�سا�سي ًا بني املوظف الدويل واملوظف الدبلوما�سي
ب�أن الأول ميثل منظمة دولية والآخر ميثل دولته(.)2

( )1د .حممد املجذوب ،التنظيم الدويل ،من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت� ،2005 ،ص .97
( )2د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .149
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َ
األول
ص ُل َّ
الف ْ
الوظيفة الدبلوماسية
�إن الدول ��ة �صاحب ��ة ال�سيادة تبا�شر التمثيل الدبلوما�سي مع غريها م ��ن �أ�شخا�ص القانون الدويل
مبظهري ��ه الإيجاب ��ي واملتمثل ب�إر�سال البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة وال�سلبي املتمثل با�ستقب ��ال تلك البعثات
الدبلوما�سي ��ة( ،)1وه ��ي قواع ��د لي�س ��ت باحلديثة بل هنالك من ي ��رى �أن قواعد القان ��ون الدبلوما�سي قد
و�صف ��ت �أو �صيغ ��ت م ��ن خالل الك ّتاب القدامى �أمث ��ال «جرو�شيو� ��س  1625 »Grotiusو «بنكر�شوك
 1721 »Bynkershoekو«فاتي ��ل  ،)2(»Vattelو�س ��وف نعتم ��د ب�شكل رئي�س ��ي خالل بحثنا يف جمال
الوظيف ��ة الدبلوما�سي ��ة عل ��ى اتفاقية فيين ��ا للعالقات الدبلوما�سي ��ة ل�سنة  ،)3(1961م ��ع التطرق لأحكام
الع ��رف والتعام ��ل الدولي�ي�ن يف هذا املجال .ف� ��إن وظائف البعث ��ات الدبلوما�سية قد تع ��ددت واختلفت
عل ��ى م ��ر الع�صور ،لكن االتفاقية املذكورة قد قامت بتدوين ماوجد م ��ن قواعد دولية �أقرتها الدول يف
تعامالتها ،لذا ف�أ�شارت االتفاقية يف مادتها الثالثة لأهم الوظائف الدبلوما�سية بن�صها على ما ي�أتي:
 -1تت�ألف �أهم وظائف البعثة الدبلوما�سية مما ي�أتي:
�أ  .متثيل الدولة املر�سلة يف الدولة امل�ستقبلة.
ب.حماي ��ة م�صال ��ح الدول ��ة املر�سلة وم�صال ��ح رعاياها يف الدول ��ة امل�ستقبلة� ،ضم ��ن احلدود التي
يقرها القانون الدويل.
ج .التفاو�ض مع حكومة الدولة امل�ستقبلة.
د .ا�ستطالع الأحوال والتطورات يف الدولة امل�ستقبلة بجميع الو�سائل امل�شروعة وتقدمي التقارير
الالزمة عنها �إىل حكومة الدولة املر�سلة.
هـ.تعزي ��ز العالق ��ات الودي ��ة بني الدول ��ة املر�سل ��ة والدولة امل�ستقبل ��ة و�إمناء عالقاتهم ��ا االقت�صادية
والثقافية والعلمية.
-2يحظ ��ر تف�س�ي�ر �أي حك ��م م ��ن �أحكام هذه االتفاقي ��ة على �أنه مين ��ع البعثة الدبلوما�سي ��ة من مبا�شرة
الوظائف القن�صلية).
ف�إن االتفاقية املذكورة حددت الوظائف على �سبيل الت�أكيد على الوظائف التقليدية والأ�سا�سية والتي
ميكن و�صفها ب�أنها متثل احلد الأدنى الذي ال يجب االعرتا�ض عليه �أو احليلولة من دون ممار�سته(.)4
حيث يو�صف توجهها ذلك ب�أنه (مل يحدث انقالب ًا جذري ًا يف الهيكلية العامة للنظام العريف) الذي كان
�سائد ًا قبل �إقرار هذه االتفاقية �إال �أنها �أدخلت بع�ض احللول اجلديدة الكفيلة بالتجاوب مع تطلعات
الدول امل�ستقلة حديث ًا وكذلك مع املتغريات التقنية الطارئة وخ�صو�ص ًا يف جمال االت�صاالت( .)5حيث
ترتكز الوظائف الدبلوما�سية على متثيل الدولة املر�سلة وحماية م�صاحلها واملفاو�ضة واملراقبة
للتطورات التي حتدث يف البلد امل�ستقبل ف�ض ًال عن تطوير عالقات ال�صداقة بني البلدين املر�سل
( )1د .حممد املجذوب ،القانون الدويل العام ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .688

(2) Elieen denza, lecture in United Nations Audiovisual Library of International law. It published
on website:http://www.un.org/law/avl.

( .)3والتي �سي�شار �إليها الحق ًا باتفاقية فيينا ل�سنة  1961توخي ًا لالخت�صار.
( .)4د .عدنان البكري  ،امل�صدر ال�سابق.185 ،
( )5د .حممد املجذوب ،القانون الدويل العام ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .704
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وامل�ستقبل( .)1ويجوز للبعثة الدبلوما�سية (�أي ًا كانت ت�سميتها �سفارة �أم مفو�ضية) ممثل ًة برئي�سها �أن
ُتعتمد لتمثيل الدولة املر�سلة لدى �أية منظمة دولية موجودة على �أقليم الدولة امل�ستقبلة( ،)2حيث يتم
ت�سمية البعثات املتبادلة بني دول �إحتاد الكومنولث باملفو�ضيات ويطلق على ال�سفري لقب املفو�ض
ال�سامي ( )High commissionerوكذلك مات�سمي به ليبيا بعثاتها الدبلوما�سية الدائمة يف اخلارج
بـ (املكتب ال�شعبي الليبي)( .)3و�إن لهذا النوع من االعتماد (�أي اعتماد البعثات الدبلوما�سية لدى
املنظمات الدولية) له �أ�سباب كثرية ،فقد طلبت احلكومة الإيطالية من الدول الأع�ضاء يف املنظمة
الدولية للأغذية والزراعة ( )Food and Agriculture organizationت�سمية ممثليها الدبلوما�سيني
لدى املنظمة املذكورة من دبلوما�سييها املعتمدين لدى احلكومة الإيطالية ب�سبب �أزمة ال�سكن يف روما
وكذلك �أخذت بهذه املمار�سة بلجيكا بخ�صو�ص اعتماد البعثات يف االحتاد الأوروبي(.)4
ف�إن االتفاقية امل�شار �إليها �سعت �إىل التوفيق بني م�صالح الدولتني املعنيتني مبا�شر ًة بعملية التبادل
الدبلوما�سي وهما ما يطلق عليهما الدولة املر�سلة �أو الدولة املعتمِ دة (بك�سر امليم) �أو املوفِ دة (بك�سر الفاء)
وهي التي تر�سل البعثة الدبلوما�سية وت�سمى بالفرن�سية ( )Etat accreditantوبالإنكليزية (Sending
 ،)stateوالدولة امل�ستقبلة �أو املعتمد لديها �أو املوفد �إليها وت�سمى بالفرن�سية ()Etat accreditaire
وبالإنكليزية ( .)5()Receiving stateو�سوف �سنق�سم هذا الف�صل على �أربعة مباحث نتعر�ض يف
الأول �إىل تعيني البعثات الدبلوما�سية ويف الثاين نو�ضح �أهم الوظائف الدبلوما�سية ويف الثالث ن�شرح
احل�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية ،ويف الرابع نتناول �أنواع خا�صة من التمثيل الدبلوما�سي.
( )1مقالة من�شورة على املوقع التايل على �شبكة الإنرتنت  http://www.ediplomat.comبت�أريخ  2010/8/3من دون ذكر
ا�سم نا�شر املقال ،وي�شري د .على ال�شامي �إىل وجود عدة �آراء عن �سبب ن�ص اتفاقية فيينا ل�سنة  1961على �أن الدولة هي
التي تقوم مبمار�سة الوظائف الدبلوما�سية املذكورة ،ح�سب ماجاء بن�ص املادة ( )45واملادة ( )46منها:
�.1إن البعثة الدبلوما�سية باعتبارها �أحد املرافق العامة للدولة ال ت�ستطيع دولة �أُخرى �أن تكلفها بالقيام مبهمة ما� ،إال من
خالل دولتها ،و�إنها لي�ست خمولة دولي ًا القيام بهذه الأعمال �إال من قبل دولتها بو�صفها �شخ�ص القانون الدويل العام.
.2الطبيعة القانونية للتمثيل بو�صفها عالقة تن�ش�أ مابني �شخ�صني من �أ�شخا�ص القانون الدويل العام.
( )2حت�سني علوان عينة ،حما�ضرات عن (الدبلوما�سية والربوتوكول) �أُلقيت على طلبة دورة الت�أهيل الدبلوما�سي ل�سنة 2010
والتي �أقيمت يف وزارة اخلارجية العراقية للفرتة من  2010/5/4ولغاية  ،2010/6/24ويرى البع�ض �أن البعثات
الدبلوما�سية تق�سم �إىل ال�سفارة والتي يكون موقعها يف عوا�صم الدول والتي تقدم كافة اخلدمات الالزمة واملفو�ضية هي
ِ�سفارة يتم تبادلها بني دول احتاد الكومنولث يف الوقت احلا�ضر وكانت ت�سمي الكثري من الدول �سابق ًا بعثاتها الدبلوما�سية
الدائمة بهذا اال�سم ،راجع حول ذلك املوقع الإلكرتوين التايل والذي متت زيارته بتاريخ http://www. : 2010/6/4
 ediplomat.comو�إن تعبري املفو�ضية ( )Legationكان ي�ستخدم �سابق ًا يف بع�ض الدول ،حيث كان يف العراق العديد
من املفو�ضيات منها املفو�ضية املجرية والإيطالية وال�سويدية �إىل جانب وجود بعثات دبلوما�سية لدول حتت عنوان ال�سفارة
( ،)Embassyمنها مذكرة املفو�ضية املجرية يف بغداد ذي العدد  2135/1939يف  ،1939/10/21ومذكرة املفو�ضية
الإيطالية املرقمة  1205يف  1939/10/12ومذكرة ال�سفارة الإيرانية يف بغداد املرقمة  3860يف  ،1934/10/19راجع
يف ذلك:د� .سهيل ح�سني الفتالوي ،احل�صانة الق�ضائية للمبعوث الدبلوما�سي يف القانون العراقي (درا�سة مقارنة)� ،أطروحة
دكتوراه مقدمة �إىل كلية القانون وال�سيا�سة يف جامعة بغداد ،1979 ،هام�ش رقم ( )2من �ص.113
(3) Anthony Aust, Handbook of International Law, Cambridge University Press, 2010, p. 109.

( )4د .ناظم اجلا�سور ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .131
( )5د .حممد املجذوب ،القانون الدويل العام ،امل�صدر ال�سابق� ،ص  .706وقد ات�صل الباحث مبكتب ال�ش�ؤون القانونية يف الأمانة
العامة للأمم املتحدة لال�ستف�سار ب�ش�أن هذه امل�س�ألة بت�أريخ �/22آذار ،2010/وقد جاءت الإجابة عن طريق ال�سيد ارتورو
ريكوي�سين�س ( )Arturo Requesensاملوظف امل�شارك يف مكتب ال�ش�ؤون القانونية /ق�سم املعاهدات يف الأمانة املذكورة،
ب�أن االتفاقية �صدرت باللغات الإنكليزية والفرن�سية والإ�سبانية والرو�سية وال�صينية ومل ت�صدر باللغة العربية يف حينها،
لذا الي�ستطيع املكتب املذكور �أن يبت يف هذه امل�س�ألة املتعلقة با�ستخدام امل�صطلحات .لذا �سوف نعتمد تعبري الدولة املر�سلة
والدولة امل�ستقبلة باالعتماد على الن�ص الأ�صلي الوارد باللغة الإنكليزية.
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ُ
األول
المبحث َّ
تعيـين البعثات الدبلوماسية
مب ��ا �أن البعث ��ات الدبلوما�سية ومات�ؤديه من مهام هي غاية يف الأهمية ،وبالت�أكيد و�سيلتها يف ذلك
�أفراد البعثة الدبلوما�سية ،ف�إن للدول احلرية يف اختيار موظفيها الدبلوما�سيني الذين يقومون بالعمل
يف تلك البعثات ،ف�ض ًال عن �شروط التعيني يف الوظيفة العامة والتي تع ّد بال �شك الوظيفة الدبلوما�سية
ج ��زء ًا منه ��ا ،فهنالك �شروط عل ��ى الدولة التقيد بها يف �سبيل اختي ��ار موظفيها الدبلوما�سيني ،بح�سب
نظام كل دولة ،نظر ًا ملا يتميز به هذا العمل من خالل حتركه يف حقل املجتمع الدويل ولي�س يف حقل
املجتم ��ع الداخل ��ي( .)1وقد �أفرد قانون اخلدمة اخلارجية العراقي رق ��م  45ل�سنة � 2008شروط خا�صة
للتعيني يف ال�سلك الدبلوما�سي(.)2
� ّإن م ��ا �سب ��ق يتعل ��ق باختي ��ار الدولة ملوظفيه ��ا العاملني يف ال�سل ��ك الدبلوما�سي ،لك ��ن هنالك نظام
كر�سها التعامل الدويل
خا� ��ص لتعي�ي�ن الدولة املر�سلة ملوظفيها ل ��دى الدولة امل�ستقبلة ،فهنالك �ش ��روط ّ
ودونت يف االتفاقيات الدولية وال�سيما اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
ّ
ف�إن كانت الدولة حرة يف تعيني موظفيها الدبلوما�سيني وال�سيما رئي�س البعثة لكن هذه احلرية
يجب �أن تقابل بر�ضى الدولة التي �سوف يعتمد لديها املوظف فال يجوز للدولة املر�سلة �أن تقدم على
تعيني �شخ�ص يف البعثة من دون معرفة ر�أي الدولة امل�ستقبلة والتحقق من موافقتها ،للت�أكد من
كون ال�شخ�ص مرغوب فيه ( )Person Grataوت�سمى هذه القاعدة بقاعدة اال�ستمزاج( .)3حيث � ّإن
هذه القاعدة وجدت لتحقيق التوازن ولو ب�شكل ن�سبي بني حرية الدولة املر�سلة يف اختيار موظفيها
( )1د .ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.256
( )2حيث ذُكرت هذه ال�شروط يف املادة الرابعة من هذا القانون يف الفقرات ثاني ًا وثالث ًا منها ،والتي ن�صت على:
(ثاني ًا :ي�شرتط يف من يعني يف ال�سلك الدبلوما�سي ما ي�أتي:
�أ � -أن يكون عراقي اجلن�سية.
ب -ال يقل عمره عن ( )22اثنني وع�شرون �سنة وال يزيد على ( )35خم�سة وثالثني �سنة.
ج -م�ؤمن ًا وملتزم ًا مببادئ د�ستور جمهورية العراق.
د �-سامل� � ًا م ��ن الأمرا� ��ض املعدي ��ة والعاهات العقلية التي متنعه م ��ن القيام بوظيفته املعني فيها مبوج ��ب قرار من اللجنة
الطبية املخت�صة.
هـ� -أن يكون ح�سن ال�سلوك وغري حمكوم عليه بجناية �أو جنحة غري �سيا�سية.
و  -حائز ًا على �شهادة جامعية �أولية على الأقل معرتف بها �أو ما يعادلها يف فروع لها عالقة باخلدمة اخلارجية.
ز  -اجتاز بنجاح املقابلة التي جتريها الوزارة.
ح -حا�ص ًال على �شهادة معهد اخلدمة اخلارجية.
ثالث ًا -ي�ؤدي املوظف الدبلوما�سي اليمني القانونية املن�صو�ص عليها يف املادة ( )10من هذا القانون �أمام وزير اخلارجية).
( )3د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.259
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الدبلوما�سيني ور�ضا الدولة امل�ستقبلة( ،)1وت�أكدت هذه القاعدة يف االتفاقيات الدولية ذات ال�صلة
كاتفاقية هافانا ب�ش�أن املبعوثني الدبلوما�سيني التي �أقرها امل�ؤمتر الأمريكي الدويل ال�ساد�س ل�سنة
 1928والتي ن�صت املادة الثامنة منها على ( لي�س لأية دولة �أن توفد ممثليها ال�سيا�سيني دون احل�صول
م�سبق ًا على موافقة الدولة امل�ستقبلة ،ولهذه الدول ملء احلق برف�ض قبولهم �أو بطلب ا�ستدعائهم ،دون
ذكر الأ�سباب التي دفعتهم �إىل اتخاذ هذا القرار) .وحق الدول يف �إبداء ر�أيها (والذي يع ّد رئي�سي ًا)
نا�شئ ًا عن ال�سيادة التي تتمتع بها ورغبتها يف الإعراب عن ثقتها بال�شخ�ص الذي من امل�ؤمل �أن
يدعم العالقات بني بلده والبلد الذي �سيعتمد فيه ،و�سيت�صل بكبار امل�س�ؤولني وبالأو�ساط الر�سمية
واالجتماعية(.)2
ويف ه ��ذا املج ��ال يج ��ب تو�ضيح م�س�ألة مهمة تتعل ��ق بطبيعة التمثيل الدبلوما�س ��ي وهل هو حق �أم
غري كذلك ،فهنالك من يع ّده حق ًا وهذا ما �أخذت به اتفاقية هافانا ل�سنة  1928التي ن�صت املادة الأوىل
منه ��ا عل ��ى ( للدول احلق يف متثيل نف�سه ��ا لدى بع�ضها البع�ض بوا�سطة املمثل�ي�ن الدبلوما�سيني)� ،أما
ال ��ر�أي الثاين فيع ّد �أن�ص ��اره � ّأن التمثيل الدبلوما�سي هو لي�س بحق للدول بل �إنه خا�ضع لإرادة الدول
فال يجوز �إجبار دولة على �إقامة عالقات دبلوما�سية مع دولة �أخرى( ،)3وهذا ما �أخذت به اتفاقية فيينا
للعالقات الدبلوما�سية ل�سنة  1961فقد ن�صت املادة ( )2منها على (تقام العالقات الدبلوما�سية ،وتن� أش�
البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة الدائم ��ة بالر�ضا املتب ��ادل) .ون�ستنتج من ذل ��ك � ّأن تبادل التمثي ��ل الدبلوما�سي
ه ��و (�صالحي ��ة) تتمت ��ع بها الدولة امل�ستقبلة كاملة ال�سيادة ولي�س بحق كم ��ا يراه بع�ضهم ف�إن و�صفناه
ب أ�ن ��ه ح ��ق ف� ��إن الدول جمربة عل ��ى قبول �إقام ��ة العالق ��ات الدبلوما�سية م ��ع غريها من ال ��دول لأنه حق
لتل ��ك ال ��دول .وتُن�ش� ��أ هذه العالقات من خالل توقي ��ع اتفاقية دولية بهذا اخل�صو� ��ص ،ومثال على ذلك
بروتوك ��ول �إقام ��ة العالق ��ات الدبلوما�سي ��ة بني جمهورية الع ��راق وجورجيا امل�ب�رم يف مدينة نيويورك
بتاري ��خ �/18أيل ��ول 2007/وال ��ذي مت مبوجب ��ه االتفاق عل ��ى �إقامة العالق ��ات الدبلوما�سي ��ة على وفق
اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سن ��ة  ،1961وكذلك ق ��د تقام العالقات املذك ��ورة من خالل �إ�صدار بي ��ان م�شرتك بهذا
اخل�صو� ��ص كم ��ا هو احلال يف البيان امل�شرتك الذي �أ�صدرته كل من فنلندا وتوفالو بتاريخ �/6آذار/
 2009والذي عممته الأمانة العامة للأمم املتحدة ،بنا ًء على طلب كال الدولتني املذكورتني على البعثات
الدائمة املعتمدة لدى املنظمة الدولية(.)4
ويف ه ��ذا ال�ص ��دد هنالك من مييز بني �إن�شاء العالق ��ات الدبلوما�سية و�إن�شاء البعثات الدبلوما�سية،
حيث � ّإن العالقات الدبلوما�سية تن�ش�أ ب�أ�ساليب كثرية ك�إعالن بيان م�شرتك بني الطرفني على �أن يكون
يف وقت واحد مع مراعاة فرق التوقيت �أو بتوقيع مذكرة تفاهم م�شرتكة �أو اتفاق بني الطرفني يكون
خا� ��ص ب�إن�ش ��اء العالقات الدبلوما�سية� ،أما البعثات الدبلوما�سية الدائم ��ة فهي ال تع ّد �شرط ًا لإقامة تلك
العالق ��ات فه ��ي ت�أت ��ي مبرحلة الحقة عل ��ى �إن�شاء العالق ��ات الدبلوما�سية وال �أث ��ر ال�ستمرارية العالقات
( )1د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.262
( )2د� .سموحي فوق العادة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .161
( )3د .جعفر عبد ال�سالم ،قانون العالقات الدولية ،دار الكتاب اجلامعي ،القاهرة� ،1983 ،ص.188
( )4لقد عمم البيان برفقة مذكرة الأمني العام للأمم املتحدة املرقمة ( )16/2009/NVامل�ؤرخة يف .2009/3/10

42

الدبلوما�سي ��ة م ��ن دون البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة( .)1فربيطانيا على �سبيل املث ��ال يف �سنة  1988كان لها
( )145بعث ��ة دبلوما�سي ��ة يف اخل ��ارج يف ح�ي�ن كان لها عالق ��ات دبلوما�سية م ��ع ( )186دولة ،وي�شري
الأُ�ست ��اذ �إيل�ي�ن دينزا « »Elieen Denzaب�أن التميي ��ز املذكور يركز على �أن �سحب البعثة الدبلوما�سية
اليعني وجود خلل يف العالقات ولكن ميكن و�صفه ب�أنه (برو ٌد فيها)(.)2
ويف ه ��ذا املج ��ال ،ال مني ��ل نح ��و ت�أييد هذا الر�أي لأن �إن�ش ��اء عالقات دبلوما�سية م ��ن غري �إن�شاء
بعث ��ة دبلوما�سي ��ة دائم ��ة م�س�ألة ذات �آثار �سلبية حيث � ّإن البعثة املذك ��ورة �ضرورية للعمل على �إدامة
تل ��ك العالق ��ات وح ��ل كل م ��ا ميكن �أن ي�ؤث ��ر عل ��ى ا�ستمراريتها بال�ش ��كل املطل ��وب و�إن كان ذلك من
خ�ل�ال بعث ��ة غ�ي�ر مقيمة على ا ألق ��ل ،يف دولة قريبة على الدولة املعني ��ة ،وعلى الرغم من ذلك نرى � ّأن
ن� ��ص امل ��ادة ( )2م ��ن اتفاقي ��ة فيينا ل�سنة  1961ميك ��ن �أن يف�سر ب�أنه ي�ؤيد ال ��ر�أي الأول (�أي التمييز
ب�ي�ن �إن�ش ��اء العالق ��ات الدبلوما�سي ��ة و�إن�شاء البعث ��ة الدبلوما�سية) حيث ن�صت امل ��ادة ( )2على ( تقام
العالق ��ات الدبلوما�سي ��ة وتن� أش� البعث ��ات الدبلوما�سية الدائمة بالر�ضا املتب ��ادل ) فمن املمكن تف�سري
الن� ��ص ب�أن ��ه �أخذ ولو �إىل حد ما بالتمييز حمل البحث بالقول (تق ��ام العالقات الدبلوما�سية) و(تن�ش�أ
البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة) .على الرغ ��م من �أن هنالك من ي�شري �إىل �أ ّنه ي�ستنتج من الأعمال التح�ضريية
التفاقي ��ة فيين ��ا ل�سن ��ة  1961ب� ��أن تل ��ك العالق ��ات (تكتمل) ب�إقام ��ة بعث ��ة دبلوما�سية دائمة عل ��ى �إقليم
الدولة امل�ستقبلة(.)3
�أما يف جمال تعيني �أفراد البعثة الدبلوما�سية فلقد �أعطت اتفاقية فيينا ل�سنة � 1961أهمية خا�صة
لتعيني رئي�س البعثة الدبلوما�سية( ،)4م�ؤكد ًة على قاعدة الإ�ستمزاج يف املادة ( )4منها التي ن�صت
على .1( :يجب على الدولة املر�سلة الت�أكد من قبول الدولة امل�ستقبلة لل�شخ�ص املزمع اعتماده رئي�س ًا
للبعثة املن�ش�أة فيها .2 .التلزم احلكومة امل�ستقبلة ب�إبداء �أ�سباب رف�ض القبول للدولة املر�سلة)( .)5حيث
� ّإن �أول �إجراء يرتتب على وزارة اخلارجية يف الدولة املر�سلة القيام به عند تعيني �سفري جديد هو
تر�شيحه (حيث ي�سمى حينها بال�سفري املر�شح) وا�ستمزاج ر�أي الدولة التي �سيعتمد فيها يف �أمر
تعيينه ،ولتلك الدولة كامل احلرية يف قبول �أو عدم قبول ال�سفري ،ويرد ذلك �إىل حق الدولة النا�شئ
عن ال�سيادة التي تتمتع بها ورغبتها يف الإعراب عن ثقتها بال�شخ�ص الذي �سيتوىل دعم عالقات
ال�صداقة بني البلدين وتوطيدها(.)6
ويجب �أن تتم عملية �إ�ستمزاج الر�أي ب�شكل �سري بني البلدين حتى اليع ّد �إعالن تر�شيح �شخ�ص
( )1حت�سني علوان عينة ،امل�صدر ال�سابق.

(2) Elieen Denza, Diplomatic Law «Commentary on the Vienna convention on Diplomatic
relations», Third Edition, Oxford university press, New York, 2008, p. 34.

( )3غي �آنييل ،قانون العالقات الدولية ،ترجمة نور الدين اللباد ،مكتبة مدبويل ،القاهرة� ،1999 ،ص.95
( )4ويعرف رئي�س البعثة ب�أنه (ال�شخ�ص الذي تكلفه الدولة املوفدة بالعمل يف هذه ال�صفة� ،سوا ًء كان �سفري ًا �أو وزير ًا مفو�ض ًا من
دولته) ،راجع يف ذلك :د� .إبراهيم �أحمد خليفة ،القانون الدويل الدبلوما�سي والقن�صلي ،دار اجلامعة اجلديدة ،الإ�سكندرية،
� ،2007ص.37
( )5وقد اعتمدت الفقرة الأوىل من املادة ( )4بالإجماع ،راجع ب�ش�أن ذلك.U.N.C.D.R., Volume. I, op.cit., p.10 :
( )6ال�سف�ي�ر قحط ��ان لطف ��ي علي ،كنت موظف� � ًا يف وزارة اخلارجية ،الطبعة الثاني ��ة ،دار ورد الأردنية للن�ش ��ر والتوزيع ،الأردن،
� ،2010ص.171
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معني كو�سيلة لل�ضغط على الدولة التي �سيعتمد لديها لقبوله( ،)1ويف �سنة  1991عرب وزير اخلارجية
البلجيكي عن ده�شته من قيام الربملان الأوربي مبناق�شة رف�ض بلجيكا طلب باملوافقة على تعيني �سفري
يف بروك�سل مع ّد ًا �إن هذه امل�سائل تتم مناق�شتها ثنائي ًا وب�شكل �سري( .)2فال يجوز �إعالن تر�شيح
ال�سفري �إال بعد قبوله ب�شكل ر�سمي من قبل الدولة املعنية ،جتنب ًا للإحراج يف حال رف�ض تعيينه من
قبل تلك الدولة(.)3
ولأهمية رئي�س البعثة يجب على الدولة املر�سلة �أن تت�أكد من احل�صول على موافقة الدولة امل�ستقبلة
قب ��ل �أن تعتم ��د مر�شحه ��ا رئي�س ًا لبعثتها ،وللدول ��ة امل�ستقبلة �أن ترف�ض ال�شخ� ��ص املر�شح من دون �أن
تك ��ون ملزم ��ة ب إ�ب ��داء �سب ��ب هذا الرف� ��ض(� .)4أما طلب تعي�ي�ن رئي�س البعث ��ة فتقدمه الدول ��ة املر�سلة �إىل
وزارة خارجي ��ة الدول ��ة الت ��ي �سيعتم ��د لديها ع ��ن طريق �سفريها هن ��اك (الذي يف الني ��ة ا�ستدعا�ؤه �إن
كان هنال ��ك �سف�ي�ر �ساب ��ق) لطلب املوافقة الالزمة م ��ن احلكومة على «ال�سفري املر�ش ��ح» ،على �أن ترفق
وزارة اخلارجي ��ة م ��ع الطلب ال�سرية الذاتية للأخ�ي�ر ،و�إن هذا الإجراء بالغ الأهمية وذو طبيعة خا�صة
وح�سا�س ��ة ألن ��ه يتعل ��ق با�ستب ��دال �شخ� ��ص كال�سف�ي�ر ف ��وق الع ��ادة وال ��ذي يحم ��ل درجة عالي ��ة ناجتة
ع ��ن متتع ��ه ب�صفة رئي� ��س بعثة دبلوما�سي ��ة( .)5م ��ع �إمكانية اعتماد رئي� ��س بعثة من درجة قائ ��م ب�أعمال
حي ��ث يعتم ��د م ��ن خالل وزير خارجي ��ة الدولة امل�ستقبلة وذل ��ك من خالل ر�سالة موجه ��ة من قبل وزير
خارجي ��ة الدول ��ة املر�سلة �إىل وزير خارجية الدولة امل�ستقبلة و�إذا مامت ترقية رئي�س البعثة لدرجة �أعلى
فيج ��ب تق ��دمي �أوراق اعتم ��اد تتنا�سب م ��ع الدرجة اجلديدة( .)6م ��ع �ضرورة مراع ��اة متطلبات القانون
الداخل ��ي للدول ��ة امل�ستقبلة يف مدى املوافقة عل ��ى اعتماد رئي�س البعث ��ة الدبلوما�سية ،ففي �سنة 1946
ث ��ارت ق�ضي ��ة اعتم ��اد ال�سف�ي�ر البلغ ��اري يف لن ��دن بع ��د وفاة �سفري ب�ل�اده ال�ساب ��ق هناك ،وق ��د ثارت
�إ�شكالي ��ة ح ��ول مدى قانونية االعتماد ،حي ��ث يعتمد ذلك يف جزء منه على متطلب ��ات القانون البلغاري
لالعتم ��اد وال ��ذي ي�ش�ت�رط �أن ي�ص� � ّدق من املحكم ��ة املخت�صة( .)7بعد ذل ��ك وبعد ح�ص ��ول رئي�س البعثة
عل ��ى موافق ��ة الدول ��ة امل�ستقبلة (( )Agrementوي�سم ��ى حينها بال�سفري املعني) فعل ��ى رئي�س البعثة �أن
( )1ففي عام � 1958أعلنت ال�صحافة الأملانية �أن حركة دبلوما�سية �سيتم تنفيذها يف عدد من املنا�صب من بينها املن�صب الدبلوما�سي
يف �سوي�سرا الذي �سيتواله رئي�س الت�شريفات يف بون ،ف�إن هذه الت�سريبات كان لها وقع �سيئ يف �سوي�سرا مما �أثار موجة
م ��ن ال�ضغ ��ط ال�صحف ��ي �ضد ال�شخ�صية املر�شحة وهو ال�سيد ( )Mohrالذي ا ُّته ��م بالهتلرية ،مما دفع وزيراخلارجية الأملاين
�إىل تكذي ��ب ه ��ذه الأخب ��ار و�أعلن ب� ��أن ال�سيد موهر مل يك ��ن ع�ضو ًا يف احلزب الن ��ازي مقدم ًا اعتذاره لإف�شاء ه ��ذه الأ�سرار.
راجع :د .ناظم اجلا�سور ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .123-122
( )2امل�صدر ذاته� ،ص .123
( )3واقرتحت �إيطاليا والفلبني تعديل املادة ( )4با�شرتاط �أن تقرر الدولة يف وقت معقول قبول تعيني رئي�س البعثة �أو رف�ضه ،ومل
يقر هذا التعديل ومت �سحبه الحق ًا ،راجع يف ذلك.U.N.C.D.R., Vol . 2, op.cit., p.12 and p. 52 :
(� )4إبراهي ��م �أحم ��د خليف ��ة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص � ��ص  .38-37وقدمت الأرجنت�ي�ن اقرتاح ًا لتعديل الفق ��رة الأوىل من املادة ()4
ب�إ�ضاف ��ة عب ��ارة (الدولة امل�ستقبلة لي�ست بحاج ��ة �إىل بيان �أ�سباب رف�ضها) ،وهو ما �أقره م�ؤمت ��ر العالقات الدبلوما�سية الحق ًا
ب�أغلبية � 31صوت ًا مقابل  9وامتناع  28عن الت�صويت ،راجع حول ذلك.U.N.C.D.R., Volume. 2, p.12 and p. 52 :
(5) Practical Guide for The Diplomatic Corps Accredited in Spain,Ministerio de Asuntos Exteriores Y de Cooperacion, Madrid, Secretaria General Tecnica, 2008, p. 13.

( )6د .منت�صر �سعيد حمودة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .68

(7) M
 arjorie M. Whiteman, Digest of International law, Volume 7, Department of State Publication, 1970, p. 18.
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يحم ��ل عن ��د توجهه �إىل مقر عمله اجلديد كت ��اب االعتماد ( )1()Credentialsوكت ��اب ا�ستدعاء ال�سفري
ال�سابق (� )2()Recall Letterإن وجد ،حتى و�إن كان قد غادر الدولة امل�ستقبلة ولو منذ مدة طويلة(،)3
حيث توقع �أوراق االعتماد من قبل رئي�س الدولة ووزير اخلارجية �إذا كان رئي�س البعثة بدرجة �سفري
وتوج ��ه �إىل رئي� ��س الدولة امل�ستقبل ��ة� ،أما �إذا كان بدرجة قائم بالأعمال فتوج ��ه ر�سالة ر�سمية من قبل
وزي ��ر اخلارجي ��ة الدولة املر�سلة �إىل وزير خارجية الدولة امل�ستقبلة بهذا اخل�صو�ص ،وال توجد �شكلية
حم ��ددة قانون� � ًا ل�شكل كت ��اب االعتماد فيعتمد ذل ��ك على �إج ��راءات كل دولة( .)4ومبج ��رد تقدمي رئي�س
البعثة لكتاب االعتماد �إىل رئي�س الدولة �أو �صورة طبق الأ�صل عنه �إىل وزير اخلارجية ي�ستطيع بعدها
�أن ميار�س الوظائف املوكلة �إليه ،ف�إن قبول تعيينه ال يعني �إمكانية ممار�سته لوظائفه ب�صورة مبا�شرة،
�أما متتعه باحل�صانات واالمتيازات فيبد�أ منذ دخوله �إىل �إقليم الدولة امل�ستقبلة وقبول تعيينه كرئي�س
بعثة بعد اتباع قاعدة اال�إ�ستمزاج( ،)5فبالرجوع �إىل ن�ص الفقرة ( )1من املادة ( )13واملادة ( )39من
اتفاقية فيينا ل�سنة  .)6(1961نالحظها مت ّيز مابني مبا�شرة الوظائف الدبلوما�سية ومتتع رئي�س البعثة
باحل�صان ��ات واالمتي ��ازات .ويق ��وم ال�سفري بعد تق ��دمي �أوراق اعتماده لرئي�س الدول ��ة (وي�سمى حينها
بال�سف�ي�ر املعتمد) ب�إر�س ��ال مذكرة تعميم (� )Circulate Noteإىل زمالئ ��ه ال�سفراء املعتمدين ليعلمهم
ب�أن ��ه ق ��دم �أوراق اعتم ��اده ويتطلع �إىل التع ��اون معهم ،حيث يقوم بزيارة جمامل ��ة �إىل عدد من الوزراء
وكب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن يف الدولة ث ��م لعميد ال�سلك الدبلوما�س ��ي يف الدولة امل�ستقبلة وم ��ن ثم عميد ال�سلك
الدبلوما�سي العربي مث ًال بالن�سبة لل�سفراء العرب(.)7
( )1وه ��و وثيق ��ة ر�سمي ��ة يعتمد مبوجبها رئي�س الدولة ال�سف�ي�ر املذكور ا�سمه يف الكتاب لتمثيله ل ��دى رئي�س دولة �أخرى ،وي�شار
يف ه ��ذا الكت ��اب �إىل مزاي ��ا هذا املمثل الدبلوما�سي ويعرب عن الأمل ب�أن مينحه رئي�س الدولة امل�ستقبلة كامل الثقة مع ت�سهيل
مهمته التي ترمي �إىل توطيد �أوا�صر ال�صداقة� .أما االعتماد ( )Accreditفهو �إ�ضفاء ال�صفة الر�سمية على �شخ�ص ما لتمثيل
حكومت ��ه ك�سف�ي�ر ل ��دى دولة �أجنبي ��ة �أو كمندوب مفو�ض لدى منظمة دولية � ،أو م ؤ�مت ��ر دويل او للقيام مبهمة ر�سمية معينة ،
وي ��زود ه ��ذا املمث ��ل عاد ًة بكتاب اعتماد �أو تفوي�ض ،راج ��ع :د� .سموحي فوق العادة ،معج ��م الدبلوما�سية وال�ش�ؤون الدولية،
امل�ص ��در ال�ساب ��ق�� � ،ص  4و � ��ص  .163وانظر كذلك امللح ��ق رقم ( )1والذي يت�ضم ��ن منوذج ًا لكتاب االعتم ��اد وفق مامعمول
ب ��ه يف وزارة اخلارجي ��ة العراقي ��ة .وكذل ��ك امللحق رقم ( )2والذي يت�ضم ��ن الرتجمة غري الر�سمية �إىل اللغ ��ة الإنكليزية لكتاب
االعتماد املذكور.
( )2انظر امللحق رقم ( )3والذي يت�ضمن منوذج ًا لكتاب اال�ستدعاء وفق ما معمول به يف وزارة اخلارجية العراقية ،وكذلك امللحق
رقم ( )4والذي يت�ضمن ترجمة غري ر�سمية لكتاب اال�ستدعاء املذكور.
( )3حت�سني عينة ،امل�صدر ال�سابق .ويعرف كتاب اال�ستدعاء ب�أنه (وثيقة �صادرة عن رئي�س الدولة �أو وزير خارجية الدولة املر�سلة
لإنه ��اء مهم ��ة رئي� ��س بعثتها الدبلوما�سي ��ة والذي يقوم بتقدميها �إىل رئي� ��س الدولة �أو وزير خارجية الدول ��ة امل�ستقبلة) ،راجع
ب�ش�أن ذلك:معجم القانون ،جممع اللغة العربية -الهيئة العامة ل�ش�ؤون املطابع الأمريية ،القاهرة� ،1999 ،ص .629
( )4د .غازي ح�سن �صباريني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .105
( )5د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .267
( )6ن�صت الفقرة ( )1من املادة ( )13على( :يعترب رئي�س البعثة متولي ًا وظيفته يف الدولة امل�ستقبلة منذ تقدميه �أوراق اعتماده �أو
من ��ذ �إعالن ��ه لو�صول ��ه وتقدمي �صورة طبق الأ�صل عن �أوراق اعتماده �إىل وزارة اخلارجي ��ة تلك الدولة �أو �أية وزارة أُ�خرى قد
يتفق عليها ،وذلك وفق ًا ملا جرى عليه العمل يف الدولة املذكورة مع مراعاة وحدة التطبيق).
�أما الفقرة ( )1من املادة ( )39ن�صت على:
( -1يجوز ل�صاحب احلق يف االمتيازات واحل�صانات �أن يتمتع بها منذ دخوله �إقليم الدولة امل�ستقبلة لتويل من�صبه� ،أو منذ
�إعالن تعيينه على وزارة اخلارجية �أو �أية وزارة أُ�خرى قد يتفق عليها� ،إن كان موجود ًا يف �إقليمها).
( )7د� .أحمد حممود جمعة ،الدبلوما�سية يف ع�صر العوملة ،دار النه�ضة العربية ،الطبعة الثانية ،القاهرة� ،2006 ،ص.95
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وكم ��ا ذكرنا فمن املمكن �أن ترف� ��ض الدولة امل�ستقبلة ال�سفري املر�شح ،وهنالك �أمثلة كثرية يف هذا
ال�ص ��دد منها رف� ��ض احلكومة الفرن�سية قبول تعيني ال�سفري اليون ��اين اجلديد الذي حل حمل ال�سفري
ال�ساب ��ق بع ��د االنقالب الع�سكري الذي ح ��دث يف �أثينا �سنة  .)1(1967و�إن الإ�صرار على تعيني رئي�س
البعث ��ة عل ��ى الرغ ��م من رف�ضه م ��ن قبل الدولة امل�ستقبلة ي� ��ؤدي �إىل عدم فاعليته بال�ش ��كل املطلوب ،فقد
�سب ��ق و�أن مت�س ��ك (ليويول ��د الأول) ملك بلجي ��كا باعتماد �سفري ل ��دى الكر�سي الر�س ��ويل �إال �أن البابا
رف� ��ض ال�شخ� ��ص املر�ش ��ح على ع ّد �أنه م ��ن جماعة االجتاه (�س ��ان �سيموين) لكن �إ�ص ��رار ملك بلجيكا
�أدى �إىل قب ��ول تعي�ي�ن ال�سف�ي�ر املر�ش ��ح لكن فاعليته كان ��ت �ضعيفة جد ًا مما �أدى ب ��ه �إىل اال�ستقالة بعد
�ست ��ة �أ�شه ��ر من تعيينه ،وق ��د يكون الرف�ض نتيجة العتمادات �سابق ��ة للدبلوما�سي كرف�ض الكويت يف
�سن ��ة  1983تعي�ي�ن �أحد الدبلوما�سيني من الواليات املتحدة لأن ��ه كان قد عمل �سابق ًا كقن�صل عام لدى
الكي ��ان ال�صهي ��وين( ،)2وكتعبري ع ��ن االحتجاج على ذل ��ك الت�صرف تركت وا�شنط ��ن املن�صب املذكور
�شاغر ًا لبع�ض الوقت( .)3و�إن الدولة عندما ترف�ض تعيني رئي�س بعثة ما فيجب �أن يكون لديها �أ�سبابها
اجلوهرية لذلك الرف�ض ،والدولة غري ملزمة ب�إبداء �أ�سباب الرف�ض لأنها �إذا �أبدت هذا ال�سبب قد ي�ؤدي
ذل ��ك �إىل الق�ض ��اء عل ��ى العالقات ما بني البلدين( .)4وال ُيعطى �سب ��ب الرف�ض وحتى و�إن �أُعطي فيف�ضل
�أن يكون متعلق ًا ب�شخ�ص املر�شح �أكرث من تعلقه بحكومته(.)5
أ�م ��ا �إذا ع� � ّدت الدول ��ة �إن رف�ض تعيني ممثلها هو �إهانة لها ،فعليها �أن تعرب عن ا�ستيائها من خالل
ت�أخ ��ر ت�سمي ��ة ممثلها اجلدي ��د  ،وتكليف �أحد موظفيها العاملني يف بعثتها ل ��دى الدولة امل�ستقبلة للقيام
ب�أعم ��ال البعث ��ة ،وبا إلم ��كان الو�صول �إىل �إلغاء البعثة حتى تتم ت�سوية ه ��ذه امل�س�ألة( .)6وهو ما ال ن�ؤيده
لأن التعامل بهذا ال�شكل �سي�سيء �إىل العالقات مابني الطرفني وينقلها �إىل منطقة �أخرى قد يندم عليها
كالهم ��ا ،فحت ��ى و�إن كان رف� ��ض تعي�ي�ن رئي�س البعث ��ة املر�شح ميكن و�صفه ب�أنه عم ��ل غري ودي  ،لكن
يج ��ب ا�ستيع ��اب املو�ضوع واحتوائه بال�شكل املنا�سب مع �إمكاني ��ة التعبري عن عدم الر�ضا ب�شكل غري
مبا�شر وعرب القنوات الدبلوما�سية.
وللدول ��ة امل�ستقبل ��ة احل ��ق يف �إخط ��ار الدول ��ة املر�سلة ب� ��أن رئي�س بعثته ��ا �أو �أحد العامل�ي�ن فيها قد
�أ�صب ��ح �شخ�ص� � ًا غري مرغوب فيه ( )Person non grataمن دون �إل ��زام الدولة امل�ستقبلة ب�إبداء �سبب
( )1د .ناظم اجلا�سور ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .49
( )2امل�صدر نف�سه� ،ص .120-119
()3و�إن هنال ��ك الكث�ي�ر من الأمثلة على رف� ��ض بع�ض الدول لتعيني ر�ؤ�ساء بعثات دبلوما�سية منه ��ا رف�ض احلكومة الإيطالية قبول
ال�سي ��د كيل ��ي ( )Keillyك�سفري للوالي ��ات املتحدة الأمريكية يف روما بداعي �أن ال�سفري املذك ��ور هاجم احلكومة الإيطالية يف
�سن ��ة  1871ل�ضمه ��ا دول ��ة البابا يف حينها ،و�إن هنال ��ك من الدول (كالواليات املتحدة الأمريكي ��ة وبريطانيا) ت�صر على معرفة
�سب ��ب رف� ��ض مبعوثيه ��ا الدبلوما�سي�ي�ن ،و�إن هذا الت�صرف اليق � ّ�ره القانون الدويل طامل ��ا �أنه يقر ب�سيادة ال ��دول وحريتها يف
�إدارة �ش�ؤونها اخلارجية ،وي�شار �إىل �أن �إ�صرار الواليات املتحدة على عدم اهتمامها بطلب املوافقة لقبول ممثليها لدى الدول
الأخ ��رى عل ��ى �إنه ن ��وع من التفاخر القوم ��ي� ،إال �أن تكرار امل�شاكل الناجمة ع ��ن الأ�سلوب املذك ��ور �أدى بالواليات املتحدة �إىل
االبتع ��اد �شيئ� � ًا ف�شيئ ًا عن هذا الأ�سلوب و�أخذ موافقة الدول امل�ضيفة ملبعوثيها .راجع يف ذلك :د .فا�ضل حممد زكي ،امل�صدر
ال�سابق� ،ص.307
( )4د� .سموحي فوق العادة ،الدبلوما�سية احلديثة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.163
( )6د� .سموحي فوق العادة ،الدبلوما�سية احلديثة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .163
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(5) .Anthony Aust, op. cit., p. 120.

اتخاذها هذا الإجراء ،ويف مقابل ذلك على الدولة املر�سلة �أن ت�ستدعي ال�شخ�ص املطلوب �إبعاده فور ًا
ف� ��إذا مل يتخ ��ذ ه ��ذا الإجراء من قبل الدول ��ة املر�سلة خالل امل ��دة (امل�ألوفة واملعقول ��ة) ،فللدولة امل�ستقبلة
احل ��ق يف معامل ��ة ال�شخ� ��ص غري املرغوب في ��ه معاملة �سائر غ�ي�ر املتمتعني باحل�صان ��ات واالمتيازات
الدبلوما�سي ��ة( .)1فق ��د طلب ��ت �سنغاف ��ورة يف �سنة � 1988سح ��ب دبلوما�سي �أمريك ��ي التهامه من قبلها
بالتدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية ال�سنغافورية لتدخله مب�سائل تتعلق بالإنتخابات ،ويف هذا املجال يجب
الإ�ش ��ارة �إىل م�س�أل ��ة مهمة تتعلق بالتمييز بني �أن يكون املبعوث املر�شح غري مقبول ()unacceptable
�وب في ��ه ( ،)Person non grataفاحلالة الأوىل تتحقق قب ��ل دخوله �إقليم الدولة
و�أن يك ��ون غ�ي�ر مرغ � ٍ
()2
امل�ستقبلة �أما الثانية فيمكن حتققها بعد دخوله لإقليم الدولة امل�ستقبلة .
وعل ��ى رئي� ��س البعثة يف ح ��ال انتهاء مهامه �أو تركه لعمله لأي �سب ��ب كان �أن يعمل على تعيني قائم
بالأعم ��ال موق ��ت ( )charge d’affairsad interimليمار�س مهام رئي�س البعثة وهذا التعيني يجب �أن
تبل ��غ ب ��ه وزارة اخلارجية يف الدولة امل�ستقبل ��ة مبذكرة دبلوما�سية( .)3ويجب عل ��ى البعثة �إبالغ وزارة
خارجي ��ة الدول ��ة امل�ستقبل ��ة �أو الوزارة الت ��ي يتفق عليها با�س ��م القائم بالأعمال املوق ��ت ،ويجوز للدولة
املر�سل ��ة يف حال ��ة ع ��دم وج ��ود ع�ضو من ال�سل ��ك الدبلوما�س ��ي يف البعث ��ة �أن تعني من موظف ��ي البعثة
الإداريني �أو الفنيني لإدارة �ش�ؤون البعثة الإدارية فقط ،وقد عوجلت احلالتني املذكورتني �آنف ًا مبوجب
املادة ( )19من اتفاقية فيينا ل�سنة .)4(1961
وهنال ��ك �أ�سب ��اب كثرية ت�ؤدي �إىل اعتماد رئي� ��س البعثة بدرجة قائم بالأعمال منها قد يكون ب�سبب
توت ��ر العالق ��ات ب�ي�ن البلدي ��ن �أو لل�ضغ ��ط على اجلان ��ب الآخر لتحقيق غاي ��ة معين ��ة �أو ب�سبب نق�ص يف
الكوادر امل�ؤهلة يف الدولة املر�سلة لرت�ؤ�س بعثاتها الدبلوما�سية بدرجة �سفري �أو وزير مفو�ض( ،)5وهو
م ��ا م ��ر به العراق خالل ال�سنوات الأخرية �إذ � ّإن الكثري من البعثات الدبلوما�سية العراقية كان ير�أ�سها
موظ ��ف دبلوما�س ��ي بعنوان (قائ ��م ب�أعمال) ل�سنوات كثرية ،ب�سبب قلة املوظف�ي�ن الدبلوما�سيني بدرجة
�سف�ي�ر وال�سيم ��ا نتيج ��ة الأح ��داث التي مر به ��ا العراق بع ��د  2003/4/9وماتبعها م ��ن تغري �سيا�سي
كب�ي�ر ،وم ��ن ه ��ذه البعث ��ات منها ال�سف ��ارات العراقية يف الكوي ��ت ويف الفلبني  ...وغريه ��ا� ،إىل �أن مت
تعيني �سفراء هنالك وهذا ما �أكده ال�سيد نوري كامل املالكي رئي�س الوزراء العراقي خالل لقائه بعدد
من ال�صحفيني الكويتيني يف بغداد يف �سنة  ،2009حيث �أجاب عن �أحد الأ�سئلة التي وجهت �إليه عن
( )1د .حمم ��د �سام ��ي عب ��د احلمي ��د ود .حمم ��د ال�سعي ��د الدق ��اق و�إبراهيم �أحم ��د خليف ��ة ،القانون ال ��دويل العام ،من�ش� ��أة املعارف
بالإ�سكندرية ،الإ�سكندرية�،2004 ،ص.297

(2) E
 lieen Denza, Diplomatic Law «Commentary on the Vienna convention on Diplomatic
Relations», op. cit., p. 90.
(3) Practical Guide for The Diplomatic Corps Accredited in Spain, op. cit., p 21.

( )4وتن� ��ص امل ��ادة ( )19عل ��ى -1( :ت�سن ��د رئا�سة البعثة موقت ًا �إىل قائ ��م بالأعمال م�ؤقت� ،إذا �شغر من�ص ��ب رئي�س البعثة �أو تعذر
عل ��ى رئي� ��س البعثة مبا�شرة وظائفه .ويقوم رئي� ��س البعثة� ،أو وزارة خارجية الدولة املر�سلة �إن تعذر عليه ذلك ،ب�إعالن وزارة
اخلارجي ��ة الدول ��ة امل�ستقبل ��ة �أو �أية وزارة �أخ ��رى قد يتفق عليها با�سم القائم بالأعمال املوق ��ت -2.ويجوز للدولة املر�سلة ،عند
ع ��دم وج ��ود �أي موظف دبلوما�سي لبعثتها يف الدول ��ة امل�ستقبلة� ،أن تعني بر�ضا هذه الدولة� ،أحد املوظفني الإداريني والفنيني
لتويل ال�ش�ؤون الإدارية اجلارية للبعثة).
( )5د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .250
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�سبب الت�أخر يف تعيني العراق �سفري ًا له يف الكويت (يف حينها)( ،)1على الرغم من �إقدام الكويت على
تعي�ي�ن �سف�ي�ر لها يف بغداد وهو ال�سيد علي امل�ؤمن ،ف�أج ��اب �أن هذه امل�س�ألة متوقفة على م�س�ألة داخلية
تتمث ��ل ب�إق ��رار جمل�س النواب لتعيني جمموعة من ال�سف ��راء املر�شحني لكي يتمكنوا بعدها من مبا�شرة
�أعمالهم ،لذا ف�إن الت�أخري مل يكن لغاية �سيا�سية.
أ�م ��ا بخ�صو� ��ص �أع�ضاء البعثة الدبلوما�سية الآخرين (غ�ي�ر رئي�س البعثة) فقد ن�صت املادة ( )7من
اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سن ��ة  1961على أ�ن ��ه (يجوز للدولة املر�سلة ،م ��ع مراعاة �أحكام امل ��واد  5و 8و 9و،11
تعي�ي�ن موظف ��ي البعث ��ة بحر ّية .ويجوز للدول ��ة امل�ستقبل ��ة �أن تقت�ضي ،يف حالة امللحق�ي�ن الع�سكريني �أو
البحري�ي�ن �أو اجلوي�ي�ن ،موافاتها ب�أ�سمائهم مقدم ًا للموافقة عليها)( .)2لك ��ن ما يجري عليه العمل حالي ًا
م ��ن حتدي ��د عدد �أع�ض ��اء البعثة ولو ب�شكل غري مبا�ش ��ر من خالل ذهاب عدد من ال ��دول �إىل عدم منح
موافقات لتعيني �أع�ضاء جدد يف البعثة ما مل يكونوا كبديل لأع�ضاء �سابقني(.)3
�أما بخ�صو�ص جن�سية من يعني يف الوظائف الدبلوما�سية فكقاعدة عامة ي�شرتط يف الدبلوما�سي
�أن يك ��ون م ��ن رعاي ��ا الدول ��ة املر�سلة لكن ال يوج ��د مانع قانوين م ��ن ان تعهد الدولة بتمثيله ��ا �إىل �أحد
رعاي ��ا دول ��ة �أُخ ��رى( ،)4لكن على الرغم م ��ن ذلك ف�إن هذا الو�ض ��ع التف�ضله �أغلب ال ��دول ملا قد يح�صل
م ��ن تعار�ض بني واجب ��ات املمثل الدبلوما�سي التي تفر�ضها عليه �صفت ��ه وواجباته التي تفر�ضها عليه
رعويت ��ه �إىل الدول ��ة الأُخ ��رى التي يحمل جن�سيتها ،فقد ا�ستقر الفقه ال ��دويل على ع ّد التمثيل على هذا
الوج ��ه غ�ي�ر مرغوب فيه(� .)5أما التعامل الدويل فلم يكن متماث ًال يف هذه امل�س�ألة فبع�ض الدول كفرن�سا
والوالي ��ات املتح ��دة و�سوي�س ��را وبع�ض ال ��دول العربية ترف� ��ض تعيني مبعوث�ي�ن دبلوما�سيني لديها من
رعاياه ��ا ،أ�م ��ا دول �أُخرى كاململكة املتحدة ذهبت �إىل �أن تعي�ي�ن �أي ممثل دبلوما�سي لديها وهو يحمل
جن�سيته ��ا ال يتمت ��ع باحل�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية ،وذهب �آخ ��رون �إىل �أن الدبلوما�سي الذي
( )1حيث �إن ال�سفري العراقي الآن هناك هو �سعادة ال�سفري حممد ح�سني حممد بحر العلوم.
( )2حيث تعلقت املادة ( )5باعتماد املوظفني الدبلوما�سيني لدى �أكرث من دولة� ،أما املادة ( )8فتعلقت بجن�سية املوظف الدبلوما�سي
و�أ�شارت �إىل �إنه يجب �أن يكون كقاعدة عامة حام ًال جلن�سية الدولة املر�سلة ،مع جواز تعيني موظفني دبلوما�سيني من جن�سية
الدول ��ة امل�ستقبل ��ة ،عل ��ى �شرط �أن يكون ذلك بر�ضاه ��ا (�أي الدولة امل�ستقبلة) وهذا ما جاء بن�ص الفق ��رة ( )2من املادة ( )8على
(اليج ��وز تعي�ي�ن موظف�ي�ن دبلوما�سيني ممن يحمل ��ون جن�سية الدول امل�ستقبل ��ة �إال بر�ضاها ،ويجوز �سحب ه ��ذا الر�ضا يف �أي
وق ��ت) .وق ��د ج ��اءت اتفاقية هافان ��ا املتعلقة باملبعوثني الدبلوما�سي�ي�ن ل�سنة  1928بذات احلكم املذكور يف امل ��ادة ال�سابعة منها
والت ��ي ن�ص ��ت عل ��ى (الدولة حرة يف اختيار موظفيها الدبلوما�سيني غري �إنها الت�ستطيع �أن تكلف بهذه الوظائف مواطن الدولة
التي �ستعمل فيها البعثة من دون موافقتها).
()3وهنال ��ك الكث�ي�ر م ��ن املمار�سات يف هذا املجال منها يف �سنة  1957رف�ضت الوالي ��ات املتحدة طلب جمهورية هنكاريا ال�شعبية
بزيادة عدد موظفي مفو�ضيتهم مبا يزيد على الثلث ،حيث جاء بالرد الأمريكي (�إن الواليات املتحدة لوحدها يف و�ضع ي�سمح
لها ب�أن حتدد عدد الأ�شخا�ص الذي حتتاجه يف بعثاتها يف اخلارج ،لذلك الت�ستطيع �أن تقبل باملفهوم الوارد يف مذكرة وزارة
اخلارجي ��ة ،و�إن احلكوم ��ة الهنكاري ��ة تتمت ��ع ب�صالحية حتديد حجم �أو تكوي ��ن البعثة الدبلوما�سية الأمريكي ��ة يف بوادب�ست)،
راجع ب�ش�أن ذلك.Marjorie M. Whiteman, Volume. 7., op. cit., p.p 10-11 :
( )4د .غ ��ازي ح�س ��ن �صبارين ��ي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص ،104ففي عام  1963وجه مكتب املرا�س ��م يف وزارة اخلارجية الأمريكية
مذك ��رة �إىل مكت ��ب �ش� ��ؤون اجلمهورية الأمريكي ��ة ( )Office of American Republicعربت فيه ��ا عن عدم ا�ستطاعتها
�أن تتقب ��ل امت ��داد احل�صانات واالمتيازات للممثل املق�ت�رح للجمهورية الأمريكية لدى منظمة الدول الأمريكية مامل تغري �صفته
من مقيم دائم يف الواليات املتحدة �إىل و�ضع غري املهاجرين ،راجع يف ذلك :د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدويل العام،
من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية ،الإ�سكندرية� ،1995 ،ص.428
(5). Ibid., p.10.
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يع�ي�ن ل ��دى دولة يحمل جن�سيته ��ا يفقد جن�سية الدولة امل�ستقبلة وهذا احل ��ل �أخذت به احلكومة الكندية
قب ��ل �إق ��رار اتفاقية فيين ��ا ل�سنة  ،1961ومن الأمثلة على رف�ض قبول تعي�ي�ن رئي�س بعثة حلمله جن�سية
دول ��ة �أخ ��رى غ�ي�ر الدولة امل�ستقبل ��ة ،رف�ض كولومبيا قب ��ول تعيني �سفري للواليات املتح ��دة وهو يحمل
جن�سي ��ة بورتريك ��و مربرة ذلك ب�أن تعيني �أحد الرعايا من الأ�صول الإ�سبانية الأمريكية ممث ًال للواليات
املتحدة مل يكن ت�صرف ًا مقبو ًال(.)1
وهنال ��ك ماظه ��ر يف املمار�سة يف جمال تعيني البعثات الدبلوما�سية هو تعبري املكاتب الدبلوما�سية
حي ��ث �أقدم ��ت احلكوم ��ة اليمني ��ة على فتح مكت ��ب دبلوما�س ��ي يف «هرجي�س ��ا  )2(»Hargeisaكجزء من
تطوير العالقات الثنائية بني اليمن وال�صومال( .)3وقد �أجازت اتفاقية فيينا ل�سنة  1961هذه املمار�سة
لك ��ن ب�ش ��رط ا�ستح�صال موافقة الدول ��ة امل�ستقبلة ،حيث ن�صت املادة ( )12منه ��ا على (ال يجوز للدولة
املر�سل ��ة ،ب ��دون ر�ضا �سابق من الدولة امل�ستقبلة� ،إن�شاء مكاتب تكون جزء ًا من البعثة يف غري الأماكن
التي �أُن�شئت فيها البعثة).
أ�م ��ا م ��ا يتعلق مبو�ضوع قطع العالقات الدبلوما�سية فهنال ��ك �أ�سباب كثرية لذلك كقيام احلرب بني
البلدي ��ن �أو ملوق ��ف �سيا�سي معني (وتعترب �أط ��ول مدة م�ستمرة لقطع العالق ��ات اقرتنت بحظر التعامل
االقت�ص ��ادي والثق ��ايف وحظر االت�ص ��ال والطريان املبا�شر هو قطع الوالي ��ات املتحدة وعدد من الدول
الغربي ��ة للعالق ��ات م ��ع كوب ��ا بعد و�صول نظ ��ام فيدل كا�س�ت�رو لل�سلط ��ة يف �أواخر خم�سيني ��ات القرن
املا�ض ��ي) حي ��ث ترع ��ى ال�سف ��ارة ال�سوي�سري ��ة يف هافان ��ا م�ؤخر ًا م�صال ��ح ع�شر دول قطع ��ت عالقاتها
الدبلوما�سي ��ة م ��ع كوبا منذ �أربعني عام ًا( .)4وكذلك بعد قطع العالق ��ات الدبلوما�سية بني فرن�سا و�إيران
كان ��ت �إيطالي ��ا متثل امل�صال ��ح الفرن�سية يف طه ��ران وباك�ستان متثل امل�صالح الإيراني ��ة يف باري�س(.)5
وال يعن ��ي قط ��ع العالقات الدبلوما�سي ��ة بال�ضرورة قطع للعالق ��ات القن�صلية حيث ت�ستم ��ر القن�صليات
بالعمل وقد تكلف مبهام ات�صال بني البلدين مبوافقتهما(.)6

( )1د .ناظم اجلا�سور ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص . 129-128
( )2وهي مدينة �صومالية تقع يف ال�شمال وتعترب ثاين اكرب املدن ال�صومالية بعد العا�صمة مقدي�شو.

(3). Somaliland Press, 19/February/ 2010, published by news site: http://www.adanpress.com

( )4د .احمد حممود جمعة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .111
( )5غي �آنييل  ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.96
( )6د .احمد حممود جمعة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .111
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المبحث ّ
ُ
الثاني
أهم الوظائف الدبلوماسية
�سنتن ��اول يف ه ��ذا املبحث �أهم الوظائف الدبلوما�سية ،لكن قب ��ل ذلك يجب �أن نقدم �شرح ًا موجز ًا
ع ��ن الدرج ��ات الدبلوما�سي ��ة ،ف�إن املوظف�ي�ن الدبلوما�سي�ي�ن وهم الأ�شخا� ��ص الذين ي�شغل ��ون درجات
دبلوما�سي ��ة (�س ��وا ًء يف مركز وزارة اخلارجية �أو يف البعثات الدبلوما�سية �أو القن�صلية) ويعهد �إليهم
مبعاون ��ة رئي� ��س البعثة (عند العمل يف البعثات) وحت ��ت �إ�شرافه بالقيام بامله ��ام الدبلوما�سية املختلفة،
وي�شم ��ل ه�ؤالء امل�ست�شارين وال�سكرترييني على اخت�ل�اف درجاتهم وامللحقني على �إختالف �صفاتهم،
ويطلق على ه�ؤالء املوظفني ومن بينهم رئي�س البعثة و�صف �أع�ضاء ال�سلك الدبلوما�سي(.)1
وتق�سم هذه الدرجات على النحو الآتي:
�( .1سفري .)Ambassador
( .2وزير مفو�ض .)Minister Plenipotentiary
(.3م�ست�شار  :)Counselorوتن�صب مهامه على �إعداد التقارير وعر�ضها على رئي�س البعثة وي�ساعده
يف �إبداء الر�أي يف خمتلف امل�سائل التي تتعلق بعمل البعثة.
ثان� ،سكرتري ثالث .حيث
.4ال�سكرت�ي�رون :وت�ض ��م هذه الفئة ثالث درجات� ،سكرتري �أول� ،سكرتري ٍ
يق ��وم ال�سكرتري الأول ع ��اد ًة مب�ساعدة امل�ست�شار وكذلك ال�سكرتري الثاين فهو يقوم بتحرير بع�ض
الوثائ ��ق ويدر� ��س تطور الو�ض ��ع الداخلي �أما ال�سكرت�ي�ر الثالث فيقوم ع ��اد ًة بتح�ضري املرا�سالت
وحتريرها وترجمتها(.)2
(.5امللح ��ق الدبلوما�س ��ي  :)Attachéوه ��م يقومون بالأعمال التي توكل �إليهم م ��ن قبل رئي�س البعثة،
وعليهم بذل ق�صارى جهدهم لأداء تلك املهام وبكل التزام(.)3
لكن على الرغم مما تقدم ف�إن لرئي�س البعثة تق�سيم املهام ملوظفي ال�سلك الدبلوما�سي ح�سب مايراه
منا�سب� � ًا وم ��ا تقت�ضي ��ه م�صلحة العمل يف البعثة مع مراعاة اخت�صا� ��ص و�إمكانيات كل منهم( .)4ف�ض ًال
ع ��ن م ��ا لديه من موظف�ي�ن �إداريني وفنيني .وي�ش�ي�ر د .حممد �سامي عبد احلمي ��د �إىل �أن العمل الدويل
قد ا�ستقر على الدرجات املذكورة �أعاله والتي يتكون منها (�سلم الرتقي الدبلوما�سي املحرتف)(.)5
( )1د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدبلوما�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .113-112
( )2د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .252-251
( )3د� .سموحي فوق العادة ،الدبلوما�سية احلديثة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.121
( )4وهنال ��ك تقلي ��د متب ��ع يف الواليات املتحدة والكثري من الدول الغربية يتمث ��ل يف �إعطاء املوظف الدبلوما�سي املنتمي �إىل �إحدى
الدرج ��ات العلي ��ا �أو املتو�سطة الفر�ص ��ة لق�ضاء عام �أكادميي مبرتب كامل كل �سبع �سن ��وات ( )Sabbaticalيف �إحدى كليات
العل ��وم ال�سيا�سي ��ة يف جامعة عريقة لتن�شيط وحتديث قدرات ��ه ومعارفه من خالل ح�ضور املحا�ضرات وامل�شاركة يف الندوات
والأن�شطة البحثية .راجع يف ذلك :د .احمد حممود جمعة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .115
( )5د .حمم ��د �سام ��ي عب ��د احلمي ��د و�آخرون ،امل�صدر ال�سابق ،هام� ��ش رقم ( )1من �ص .292ومن اجلدي ��ر بالذكر ف�إن املق�صود
باملح�ت�رف غالب� � ًا ه ��و املوظف امل�سلكي املتدرج وظيفي ًا متييز ًا له عن من يعينون م ��ن خارج ال�سلك الدبلوما�سي.وي�شار �إىل �أن
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=

أ�م ��ا موق ��ف اتفاقية فيين ��ا ل�سنة  1961بعدم ذكر الدرجات الدبلوما�سي ��ة ملن هم دون رئي�س البعثة
تع� � ّد م�س�أل ��ة ت�ستوجب الوقوف عندها ،حيث كان من املالئم �أن تن�ص االتفاقية املذكورة على الدرجات
الدبلوما�سية وحت�سم امل�س�ألة .وال�سيما �إن التعامل الدويل قد ا�ستقر على هذه الدرجات.
ولقد حدد قانون اخلدمة اخلارجية العراقي رقم ( )45ل�سنة  2008النافذ يف املادة (�/3أو ًال) منه
درج ��ات ال�سل ��ك الدبلوما�س ��ي والقن�صلي على النحو ا آلت ��ي( :تكون عناوين ودرج ��ات وظائف ال�سلك
الدبلوما�سي والقن�صلي كما ي�أتي:
عنوان الوظيفة
�سفري
وزير مفو�ض
م�ست�شار
�سكرتري �أول
ثان
�سكرتري ٍ
�سكرتري ثالث
ُملحق

=

يف مركز الوزارة
وكيل وزارة /رئي�س دائرة
معاون رئي�س دائرة/بدرجة مدير عام
مدير ق�سم بدرجة معاون مدير عام
مدير ق�سم
مدير �شعبة
مدير �شعبة
ُملحق

يف البعثة
�سفري
وزير مفو�ض �أو قن�صل عام
م�ست�شار �أو قن�صل عام
�سكرتري �أول �أو قن�صل �أول
ثان
ثان �أو قن�صل ٍ
�سكرتري ٍ
�سكرتري ثالث �أو قن�صل ثالث
ُملحق �أو نائب قن�صل

قان ��ون نظ ��ام ال�سلك الدبلوما�س ��ي والقن�صلي امل�صري رقم ( )45ل�سن ��ة  1982رتب وظائف �أع�ضاء ال�سل ��ك الدبلوما�سي على
الوجه الآتي:
� .1سفري من الفئة املمتازة.
� .2سفري فوق العادة مفو�ض /قن�صل عام بدرجة �سفري.
 .3مندوب فوق العادة وزير مفو�ض /قن�صل عام.
 .4م�ست�شار /قن�صل من الدرجة الأوىل.
� .5سكرتري �أول /قن�صل من الدرجة الثانية.
ثان /قن�صل م�ساعد.
� .6سكرتري ٍ
� .7سكرتري ثالث /نائب قن�صل.
 .8ملحق.
ويذك ��ر �أن وظيف ��ة (�سف�ي�ر م ��ن الفئة املمت ��ازة) الوجود له ��ا يف باقي ال ��دول واليوفرها العمل ال ��دويل امل�ستقر عل ��ى امل�ساواة
ماب�ي�ن جمي ��ع ال�سف ��راء املعتمدي ��ن لديها من حيث التعام ��ل وترتيبهم بروتوكولي� � ًا ،و�إن هذه الدرجة قد ظه ��رت يف م�صر على
�أ�سا� ��س �أن يت ��م منحها لل ��وزراء ال�سابقني عند تعيينهم على ال�سل ��ك الدبلوما�سي دون تغيري امتيازاته ��م املاليةُ .انظر:امل�صدر
ذات ��ه ،هام� ��ش رقم ( )1من �ص .292ولقد حدد قان ��ون ال�سلك الدبلوما�سي والقن�صلي ال�سوداين ل�سنة  1997درجات ال�سلك
الدبلوما�س ��ي والقن�صل ��ي يف امل ��ادة ( )1/20منه كما ي�أتي( :ترتب وظائف ال�سلك الدبلوما�س ��ي والقن�صلي على الوجه الآتي:
�أ) �سفري.
ب) وزير مفو�ض .
ج) م�ست�شار .
د) �سكرتري �أول .
هـ) �سكرتري ثان.
و) �سكرتري ثالث) .حيث مل يتطرق القانون املذكور �إىل درجة امللحق الدبلوما�سي.
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�أما ر�ؤ�ساء البعثات فيق�سمون على الفئات الآتية(:)1
.1ال�سف ��راء :وه ��م مندوبي الدول املعتم ��دون لدى ر�ؤ�ساء الدول الأخرى ،وه ��م �أعلى �أع�ضاء البعثات
الدبلوما�سي ��ة درجةً ،ويقدم ��ون كتاب اعتمادهم �إىل رئي�س الدولة ب�ش ��كل مبا�شر ويتمتعون ب�أعلى
درج ��ات احل�صان ��ات واالمتي ��ازات الدبلوما�سي ��ة ،ويطل ��ق على البعث ��ة الدبلوما�سية الت ��ي يرت�أ�سها
�سفري ا�سم ِ(�سفارة .)Embassy
.2املندوب ��ون وال ��وزراء املفو�ض ��ون ومندوبو الباب ��ا من درجة وكي ��ل قا�صد ر�س ��ويل املعتمدون لدى
ر�ؤ�س ��اء ال ��دول  ،وت�سم ��ى البعث ��ة الدبلوما�سية التي ير�أ�سه ��ا �شخ�ص ممن ذكر �أع�ل�اه (باملفو�ضية
.)Commission
 .3القائمون بالأعمال املعتمدون لدى وزراء اخلارجية.
وعلي ��ه ،ف� ��إن من امل�ؤكد مع م ��ا حملته الوظيف ��ة الدبلوما�سية من اهتمام ومزاي ��ا وح�صانات ملن هو
خم ��ول مبمار�سته ��ا ه ��ي لي�ست من فراغ بل ج ��اءت خلطورة و�أهمية الوظائف الت ��ي متار�سها البعثات
الدبلوما�سية.
وبالت ��ايل ف� ��إن الوظائف حم ��ل البحث مرت بتطور م�ستم ��ر مابني تو�س ��ع يف االخت�صا�صات التي
متار�سه ��ا البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة �أو ح�صرها ،لذلك جاءت املادة ( )1/3م ��ن اتفاقية فيينا ل�سنة 1961
لتن� ��ص عل ��ى �أه ��م الوظائ ��ف الدبلوما�سي ��ة ،حي ��ث مل يح�ص ��ر وا�ضع ��وا االتفاقي ��ة املذك ��ورة الوظائف
الدبلوما�سي ��ة وعمل ��وا على حتدي ��د �أهمها .وبالتايل ف� ��إن �أهم الوظائف الدبلوما�سي ��ة ترتكز على �أربعة
نقاط �أ�سا�سية هي:
 .1التمثيل  .2املفاو�ضة  .3املالحظة �أو املراقبة  .4احلماية.
وق ��د انتق ��د د .ناظم اجلا�سور املادة املذكورة �أعاله بقوله�( :إن هذه املادة الميكن �أن تكون منوذج ًا
يف التحري ��ر) و�إنه ��ا مت ��زج ماب�ي�ن الغاي ��ات (حماي ��ة امل�صال ��ح وترقي ��ة العالق ��ات ،و�ضم ��ان العالق ��ات
القن�صلي ��ة) والو�سائل (التمثيل ،التفاو�ض ،االط�ل�اع) مع �إهمالها لبع�ض الو�سائل الأخرى كالتحقيق
مث�ل ً�ا( .)2وي�صنف «باملر» و«بريكنز» الوظائف الدبلوما�سي ��ة �إىل :التمثيل ،املفاو�ضة ،تقدمي التقارير،
حماي ��ة امل�صال ��ح الوطني ��ة وم�صال ��ح املواطنني يف اخل ��ارج( .)3ويرى بع�ضه ��م الآخ ��ر � ّأن الدبلوما�سية
متار�س الوظائف اخلم�س الآتية:
� .1إدارة الأزمات.
 .2حل امل�شاكل.
 .3حتقيق التفاعل بني الثقافات على م�ستوى وا�سع من الق�ضايا.
 .4املفاو�ضات وال�صفقات.
( )1د .منت�صر �سعيد حمودة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.67
( )2د .ناظم اجلا�سور ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.87

(3) Peu Ghosh, op. cit., P. 103.
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� .5إدارة برنامج اتخاذ قرارات ال�سيا�سة اخلارجية من بلد اجتاه الآخر(.)1
� ّإن الدبلوما�س ��ي مل يع ��د الآن املنف ��ذ الوحي ��د ل�سيا�س ��ة حكومت ��ه اخلارجية وذلك ب�سب ��ب م�شاركة
غ�ي�ره يف عملي ��ة التنفي ��ذ على الرغم من � ّأن العم ��ل الدبلوما�سي يع ّد القناة الر�سمي ��ة ال�سليمة لالت�صال
الر�سم ��ي باجله ��ات الدولي ��ة� ،إال �إنه من اخلط�أ النظ ��ر �إىل الوظيفة الدبلوما�سية ب�أنها ق ��د �أ�صبحت �أقل
�أهمي ��ة م ��ن ذي قبل ،مع بروز دبلوما�سية القمة بعد التطور الذي ح�صل يف جمال االت�صال والنقل(،)2
وي�ؤك ��د هارول ��د نيكول�سون بقوله (�إن ال�ش ��يء امل�ؤكد �إن �سرعة تقدم املوا�ص�ل�ات قد �ساعد كثري ًا على
تبدي ��ل �أ�سالي ��ب املفاو�ضات ..ولكن تط ��ور �سبل املوا�صالت واالت�صاالت ..هل يعن ��ي � ّأن رتبة ال�سفري
تدن ��ت �إىل رتب ��ة موظف املكاتب؟ ال �أبد ًا لأنه مهما بلغ التقدم يف املوا�صالت وعلى الطرق الدبلوما�سية
فل ��ن ي ؤ�ث ��ر على من�ص ��ب ال�سفري الذي �سيبقى امل�ص ��در الرئي�س للأخبار واملعلوم ��ات واملرتجم الوحيد
للظ ��روف ال�سيا�سي ��ة والنزاعات الفكرية ال�سائدة يف الدولة الت ��ي ميثل بالده فيها)( .)3ف�إن الزيادة يف
التب ��ادل التج ��اري والثق ��ايف يف جميع �أنحاء العامل� ،أكرث من �أي وقت م�ض ��ى ،واالجتماعات املتكررة
ب�ي�ن ر�ؤ�س ��اء احلكوم ��ات وغريه ��م م ��ن كب ��ار امل�س�ؤول�ي�ن احلكوميني ،ف� ��إن ذل ��ك اليعن ��ي تقلي�ص دور
املوظف�ي�ن الدبلوما�سي�ي�ن ،ب ��ل عل ��ى العك�س بل تطل ��ب منهم ذل ��ك �أن يكونوا �أكرث تخ�ص�ص� � ًا ف�ض ًال عن
تطبي ��ق �أعمق لتقنيات العالقات الدولية ،حيث اكت�س ��ب العمل الدبلوما�سي م�س�ؤوليات جديدة ،وحيث
� ّإن الدبلوما�س ��ي م ��ن املمك ��ن �أن يك ��ون بدي�ل ً�ا ع ��ن ال�سيا�سي( .)4وحتى ل ��و كان �صحيح� � ًا �أن ينخف�ض
هام� ��ش العم ��ل وال�سلط ��ة التي يتمتع به ��ا الدبلوما�سي ب�سب ��ب ال�سهولة يف و�صول املعلوم ��ات �إليه من
خ�ل�ال الهات ��ف ،التلك�س ،الإنرتن ��ت� ..إلخ .ف�إنه ما زال يحتاج يف كثري م ��ن الأحيان �أن يعمل من دون
تعليم ��ات �أو ب�أخ ��رى ناق�ص ��ة �أو متناق�ضة ،ويف كل الأحوال يجب عل ��ى الدبلوما�سي �أن يكيف جهوده
لتك ��ون متفق ��ة مع �سيا�سة حكومته( .)5حيث � ّإن عدم و�صول التوجي ��ه �إىل البعثة الدبلوما�سية اليرتكها
يف ح�ي�رة ب ��ل �إن الدبلوما�سي الناجح يقتدي باخلطوط العري�ض ��ة ل�سيا�سة بلده اخلارجية والتي يجب
�أن تكون م�ستوعبة من قبله حتى يجتاز �أي موقف قد مير به يحتاج فيه �إىل التوجيه.
بنا ًء على ما جاء �أعاله �سوف نق�سم هذا املبحث على �أربعة مطالب نتناول يف الأول وظيفة التمثيل
ويف الثاين وظيفة التفاو�ض ويف الثالث وظيفة رعاية امل�صالح ويف الرابع وظيفة ا�ستطالع الأحوال
والتطورات يف الدولة امل�ستقبلة.
(1) I bid , P. 103.

وهنال ��ك وظائ ��ف �أُخرى ميار�سها املوظ ��ف الدبلوما�سي كممار�سته للمهام القن�صلية ،ولكن �س ��وف نتطرق لها الحق ًا لإي�ضاح
ماهية الوظائف القن�صلية ومن ثم دواعي ممار�ستها من قبل املوظف الدبلوما�سي.
( )2ال�سفري غ�سان حم�سن ح�سني ،مقدمة التعامل الدبلوما�سي والقن�صلي ،حما�ضرات أُ�لقيت على طالب معهد اخلدمة اخلارجية.
�ص .10-1
()3د .فا�ضل حممد زكي ،الآفاق اجلديدة يف مفاو�ضات ع�صر الذرة ،جملة �آفاق عربية ،العدد ( ،)7بغداد� ،آذار� .1976/ص .74
( )4ال�سف�ي�ر �إيجيدي ��و �أورتون ��ا ،وال ��ذي �شغل منا�صب عدة منها ،املمث ��ل الدائم لإيطاليا لدى الأمم املتح ��دة ،والأمني العام لوزارة
اخلارجية الإيطالية ،و�سفري �إيطاليا يف الواليات املتحدة ،مقالة من�شورة على املوقع الإلكرتوين التايل بت�أريخ :2010/5/23
()5

.http:// www.ediplomat.com
�إيجيديو �أورتونا ،مقالة من�شورة على املوقع الإلكرتوين التايل بتاريخ .http://www.ediplomat.com :2010/3/4
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املطلب ال ّأول
وظيفة التمثي ـ ـ ــل
ف� ��إن الدول ��ة كونه ��ا �شخ�ص قان ��وين اعتباري ف�إنه ��ا ال ت�ستطيع �أن تعرب عن �إرادته ��ا �إال من خالل
�شخ�ص طبيعي يخت�ص بتمثيلها على وفق قواعد القانون الدويل العام ،وبالتايل فقد كان من املنطقي
�أن يهت ��م القانون املذكور بو�صف وحتدي ��د الأ�شخا�ص الذين ميار�سون هذه املهمة يف املجال الدويل،
ف�ض�ل ً�ا عن اهتم ��ام القانون الداخلي بتحديد من ميثل الدولة يف املج ��ال الداخلي( .)1ف�إن مهمة التمثيل
تتطلب من رئي�س البعثة والعاملني معه �أن تكون لديهم املعرفة والقدرة الكافية عن كيفية �إدارة ال�سيا�سة
يف بلدهم وتوجهاته وما يطر�أ عليها من تطورات ،ويف �سبيل ذلك تَقدِ م بع�ض الدول على عقد م�ؤمترات
دورية ل�سفرائها لهذا الغر�ض( .)2وتعقد هذه امل�ؤمترات عاد ًة يف مركز وزارة اخلارجية كما هو احلال
عندن ��ا يف الع ��راق حيث تق ��وم وزارة اخلارجية بعقد (م�ؤمت ��ر ال�سفراء) ب�شكل �شب ��ه دوري يف مركز
ال ��وزارة للوق ��وف على ما يواجههم من عقبات يف عملهم لتذليلها و�إعطائهم التوجيهات املنا�سبة( .)3مع
الإ�ش ��ارة �إىل �أن مهم ��ة التمثيل قد تطرقت لها بع�ض القوانني الداخلية منها املر�سوم الفرن�سي ال�صادر
يف الأول من حزيران ل�سنة  1979الذي �أ�شار �إىل � ّأن الوظيفة الأوىل لرئي�س البعثة الدبلوما�سية هي
(متثي ��ل الدول ��ة املر�سل ��ة يف الدول ��ة امل�ستقبل ��ة) ون� ��ص ذات املر�س ��وم عل ��ى ( :ميثل ال�سف�ي�ر ...رئي�س
اجلمهورية واحلكومة وكل من الوزراء)(.)4
وي�شار �إىل �أن م�صطلح (العالقات الدبلوما�سية) يحمل معنيني �أحدهما وا�سع يدل على (مايقوم عادة
ب�ي�ن ال ��دول واملنظم ��ات الدولية من ات�صاالت ودي ��ة ا�ستقر العمل واطرد على �ص ��ورة حمددة لها متار�س
لكل منهما) ،واملعنى الآخر �ضيق يق�صد به (�إيفاد
الدول واملنظمات الدولية من خاللها ال�سيا�سة اخلارجية ٍ
البعثات الدبلوما�سية الدائمة وا�ستقبالها ك�صورة حمددة من ال�صور املتعددة للعالقات الدبلوما�سية يف
مفهومه ��ا الوا�س ��ع)( .)5ويف هذا ال�صدد يت�ضح لنا � ّأن املفهوم الأقرب للممار�سة العملية واملعنى احلقيقي
ال ��ذي يحمل ��ه مفهوم العالق ��ات الدبلوما�سية هو املفه ��وم الوا�سع من حيث �شموله ل ��كل �أ�شكال االت�صال
ماب�ي�ن �أ�شخا� ��ص القانون الدويل العام .ويو�صف التمثيل كذل ��ك ب�أنه املهمة التي ينوب فيها الدبلوما�سي
ع ��ن دولت ��ه ل ��دى الدولة امل�ستقبلة ،وهذه الإنابة ما هي �إال عملية متثيل ،و�إن هذه العملية تدور حول القيام
( )1د .حممد �سامي عبد احلميد و�آخرون ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .275-274
( )2د .عط ��ا حمم ��د �صالح زه ��رة� ،أ�صول العمل الدبلوما�س ��ي والقن�صلي ،الطبعة الأوىل-الإ�صدار الث ��اين ،دار جمدالوي للن�شر
والتوزيع ،عمان-الأردن� ،2004 ،ص.20
()3جملة م�ؤمتر ال�سفراء ،ال�صادر عن م�ؤمتر ال�سفراء الثاين املنعقد يف بغداد للفرتة من �/23-18آب ،2007 /وزارة اخلارجية
العراقية� ،ص .17-7
( )4التمثي ��ل الدبلوما�س ��ي ،موق ��ع وزارة ال�ش� ��ؤون اخلارجية والأوروبية الفرن�سي ��ة على �شبكة الإنرتنت املذك ��ور �أدناه والذي مت
زيارته بتاريخ http://www.fmofa.com:2010/6/3
( )5د .حممد �سامي عبد احلميد و�آخرون ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.290
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بتبليغ املعلومات ونقل وجهات النظر من دولته �إىل حكومة الدولة امل�ستقبلة( .)1ف�إن املوظف الدبلوما�سي
العامل يف بعثات بلده الدبلوما�سية يف اخلارج يع ّد (رمز قانوين و�سيا�سي ممثل لدولته وحكومته) ،فمن
خالل ممار�سته وظائفه ي�شارك يف املنا�سبات الر�سمية واالجتماعية ،والتوجه باخلطاب للمجاميع الدولية
ومتثيل دولته يف املنظمات وامل�ؤمترات الدولية وح�ضور جميع الن�شاطات املرتبطة ببلده(.)2
حي ��ث يع� � ّد املمث ��ل الدبلوما�سي و�سيط ًا لدولت ��ه لدى الدول ��ة امل�ستقبلة� ،إذ ي�ش ��ارك با�سم دولته يف
احلف�ل�ات واال�ستقباالت الر�سمية ( )Receptionsوامل�آدب احلكومية التي تدعو �إليها الدولة امل�ستقبلة
�أو الهيئ ��ات الدبلوما�سي ��ة الأجنبي ��ة حيث يق ��وم بزيارات املجامل ��ة و�شرح وجهة نظ ��ر حكومته( .)3ف�إن
التمثيل الدبلوما�سي قد يكون لدى �أي �شخ�ص من �أ�شخا�ص القانون الدويل العام .وي�شري (موركنثاو
 )Morgenthauب�صدد ت�أثري الدبلوما�سيني على ال�سيا�سة اخلارجية لبلدهم �إىل (�أن وزارة اخلارجية
هي امل�صدر املركزي لل�سيا�سة اخلارجية ،كذلك املمثلني الدبلوما�سيني ميثلون اخليوط البعيدة للحفاظ
عل ��ى امل ��رور املتبادل مابني املركز والع ��امل اخلارجي)( .)4حيث يجب عل ��ى الدبلوما�سي �أن يراعي عند
متثيل ��ه لبل ��ده ماتتميز به من عنا�صر �أ�سا�سية اقت�صادية وع�سكري ��ة يف جمال تعامله مع الدول( .)5ف�إن
البعث ��ة الدبلوما�سي ��ة وب�صفتها مرفق عام من مراف ��ق الدولة تقوم ب�إدارة �ش�ؤونها اخلارجية ف�إنها هيئة
ل�شخ� ��ص القان ��ون ال ��دويل العام وبالتايل تك ��ون ملزمة ب�أي عمل م�شروع �أو غ�ي�ر م�شروع ي�صدر من
الدول ��ة �س ��وا ًء �أكان الت�ص ��رف بح ��دود التعليمات املوجهة له ��ا من حكومتها �أم متج ��اوزة لها ،حيث � ّإن
البعث ��ة الدبلوما�سي ��ة هي جزء من كيان الدولة ذات ال�شخ�صية الدولية ف�إنها جزء من كيان الدولة يقوم
بالأعمال التي يقرها القانون الدويل الدبلوما�سي وبالتايل ترتتب م�س�ؤولية الدولة عن �أي فعل ي�صدر
عن هذا اجلزء جتاه الدولة امل�ستقبلة(.)6
ومم ��ا ج ��اءت ب ��ه اتفاقية فيين ��ا ل�سن ��ة  1961يف مادتها اخلام�س ��ة وال�ساد�سة �إمكاني ��ة اعتماد متثيل
دبلوما�سي ثنائي متعدد وم�شرتك ،حيث ن�صت املادة اخلام�سة على التمثيل املتعدد يف الفقرة ( )1منها
عل ��ى -1( :يج ��وز للدولة املر�سلة ،بعد �إر�سالها الإعالن الالزم �إىل الدولة امل�ستقبلة املعينة ،اعتماد رئي�س
()1د .فا�ض ��ل حمم ��د زك ��ي ،امل�صدر ال�ساب ��ق� ،ص ،326حيث قال الرئي� ��س الفرن�سي ال�سابق جاك �ش�ي�راك يف خطابه الذي �ألقاه
مبنا�سب ��ة اجتم ��اع ال�سف ��راء ال�سن ��وي يف �/26آب ( 1998/كان عليك ��م بالأم� ��س �أن ت�صغ ��وا للدول وللحكوم ��ات ولكل ماهو
ر�سم ��ي ،وعليك ��م الي ��وم �أن ت�صغ ��وا �إىل ال�شع ��وب  ،) ...فوظيفة التمثيل �أ�صبح ��ت الآن يف (الأنظم ��ة الدميقراطية) لي�س فقط
للحكومة و�إمنا لبلد الدبلوما�سي ب�أكمله  ،ولهذا ال�سبب يفرت�ض بال�سفري (ح�سب الرتاث الفرن�سي) �أن يكون جمرد ًا من الوالء
ال�سيا�س ��ي ،ف� ��إن وظيف ��ة التمثيل تتجاوز الأداء االحتفايل ال ��ذي ي�صفها به البع�ض �أحيان ًا بل هي م ��رادف للم�س�ؤولية وفر�صة
منا�سب ��ة لتحقي ��ق االت�صال الأمث ��ل ،راجع يف ذلك املوقع الإلكرتوين التايل لوزارة اخلارجي ��ة الفرن�سية الذي متت زيارته يف
http://www.fmofa.com :2010/8/12
(2) Peu Ghosh, op. cit., p. 104.
(3) Geoff Berridge, Diplomacy: Theory and practice, Second Edition, Palgrave Macmillan, 2002,
p. 117.
(4) Peu Ghosh, op. cit., p. 104.

(( )5ف� ��إن هنال ��ك اختالفات كثرية يف م�ستوى امل�س�ؤوليات والواجبات واملخاطر ب�ي�ن دبلوما�سيني �أمريكيني يحملون يف اخلارج
درجة �أعلى من امل�س�ؤولية عن غريهم ،لأنهم بب�ساطة لهم مع كل بلد توجهات ودية �أو �سلبية ،فهو م�شروع موقف قوى عظمى،
ف� ��إن التفات ��ة م ��ن املندوب الأمريكي متتلك �أكرث �أهمية �س ��وا ًء يف ت�شجيع الأ�صدقاء �أو يف ردع الأعداء املحتملة او الفعلية ،من
خط ��وة مماثل ��ة من دبلوما�سي من بلد �آخر) :مقابلة مع ال�سفري �إيجيديو �أورتونا ،من�شورة على املوقع الإلكرتوين التايل الذي
متت زيارته بتاريخ .http://www.ediplomat.com :2010/5/23
( )6د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.292
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البعث ��ة �أو انت ��داب �أح ��د املوظف�ي�ن الدبلوما�سيني ،ح�سب احلالة ،ل ��دى عدة دول  ،ما مل تق ��م �إحدى الدول
امل�ستقبل ��ة باالعرتا� ��ض �صراح ًة على ذلك)� ،أي �إمكانية �أن تعتمد الدولة على رئي�س بعثة �أو �أحد موظفيها
الدبلوما�سي�ي�ن ل ��دى �أك�ث�ر م ��ن دول ��ة (�إذ �إن التعدد هنا يك ��ون يف ال ��دول امل�ستقبلة) و�أجازت ه ��ذه املادة
التمثي ��ل لي� ��س لدى الدول فقط لكن لدى املنظمات الدولية كذلك وهو م ��ا ن�صت عليه الفقرة ( )3من املادة
ذاته ��ا ،وعلق ��ت جلنة القانون الدويل على ن�ص املادة ( )5ب�أنه جاء ليجيز للدولة �أن تعتمد ال�شخ�ص نف�سه
كرئي�س لبعثة لدى �أكرث من دولة ،و�إن هذا الن�ص جاء متطابق مع املمار�سة العملية الوا�سعة خ�صو�ص ًا يف
الدول ال�صغرية ملحدودية موظفيها الدبلوما�سيني لذلك تلج�أ �إىل هذه احلالة لتجنب تخفي�ض عدد بعثاتها
الدبلوما�سية وعاد ًة ماتكون هذه الطريقة مالئمة للدول التي يكون فيما بينها ترابط مبا�شر(.)1
�أما املادة ال�ساد�سة من االتفاقية ذاتها فن�صت على( :يجوز لدولتني �أو �أكرث اعتماد �شخ�ص واحد
رئي� ��س بعث ��ة ل ��دى دولة أُ�خرى ،م ��ا مل تعرت�ض الدول ��ة امل�ستقبلة على ذل ��ك) ،حيث يع ّد ه ��ذا النوع من
التمثي ��ل ال ��ذي ذكرته هذه امل ��ادة من �أعقد �أنواع التمثيل لأنه يتطلب تالقي وجهات نظر عدد من الدول
جتمعها وحدة امل�صالح ال�سيا�سية واالقت�صادية والأيديولوجية( ،حيث �إن التعدد هنا يكون يف الدول
املر�سل ��ة) ويق ��ول كاييه (�إن البعثة ت�صبح هيئ ��ة م�شرتكة حقيقية للدول امل�ستقبلة والتي ميكن �أن تكون
له ��ا جن�سي ��ة كل دولة من هذه الدول ،حيث ترفع على مبنى البعثة كل �أعالم الدول املر�سلة� ،أما رئي�س
البعث ��ة فيحتف ��ظ بجن�سيته واحلل الأف�ضل ب�ش� ��أن كتاب االعتماد هو تقدمي عدد من كتب االعتماد بعدد
ال ��دول الت ��ي ميثلها)( .)2وكمثال على تلك احلالة ،على الرغم من قلة املمار�سة ب�صددها ،اعتماد ال�سفري
الهولن ��دي يف �سريالنكا �سنة  1971للقيام مبه ��ام العالقات الدبلوما�سية لبلجيكا وهولندا هناك ،و�إن
التمثي ��ل املذك ��ور يختل ��ف عن متثيل رعاية امل�صال ��ح الذي يقوم يف حالة �إن الدول ��ة املر�سلة لي�س لديها
عالق ��ات دبلوما�سي ��ة مع الدولة امل�ستقبل ��ة� ،أما يف هذا النوع من التمثيل ف� ��إن رئي�س البعثة هو رئي�س
لبعث ��ات كث�ي�رة( .)3وهنال ��ك من يرف�ض �أ�سلوب االعتم ��اد املتعدد مثل الفاتيكان حت ��ى تتجنب �أن يكون
ر�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية املعتمدين لدى �إيطاليا ذاتهم يعتمدون يف الفاتيكان(.)4
�إن ال ��دول �صاحب ��ة ال�سي ��ادة لها احلق يف �إر�س ��ال وا�ستقبال املبعوثني الدبلوما�سي�ي�ن� ،أما الدول
ناق�ص ��ة ال�سيادة كالدول املحمية وال ��دول التابعة( ،)5فلي�س لها احلق كقاعدة عامة ب�إر�سال �أو ا�ستقبال
البعثات الدبلوما�سية ولكن بع�ض ًا منها ميار�سه يف حدود معينة ،فالبحرين �سابق ًا عندما كانت خا�ضعة
للحماي ��ة الربيطاني ��ة كانت متتلك حق التمثيل ال�سلبي فقط وال متتلك حق �إر�سال مبعوثني دبلوما�سيني
�إىل اخل ��ارج و�إمن ��ا تدار �ش�ؤونها من قبل بريطانيا� ،أما ال ��دول االحتادية فقد �أكدت بخ�صو�صها جلنة
(1) U.N.C.D.R., Volume. 2., op. cit., p. 10.

( )2د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.295-294
()3وق ��د واف ��ق الكي ��ان ال�صهيوين بغية االنفتاح عل ��ى �إفريقيا يف �سنة  1963بقيام رئي�س بعث ��ة دبلوما�سية واحدة بتمثيل كل من
النيجر ،فولتيا العليا� ،ساحل العاج ،وداهمومي .راجع:د .ناظم اجلا�سور ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .131
( )4د .غازي ح�سن �صباريني ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.110
()5وتع � ّ�رف التبعي ��ة ب�أنه ��ا (نظام قانوين تن�ش�أ مبوجبه رابطة ب�ي�ن دولتني متبوعة وتابعة ،بحيث تبا�شر الدول ��ة املتبوعة عن الدولة
التابع ��ة بع� ��ض �أو كل اخت�صا�صاته ��ا الدولي ��ة والداخلي ��ة) ويعرف نظ ��ام احلماية ب�أنه (عالق ��ة قانونية تنتج ع ��ن معاهدة دولية،
مبقت�ضاها ت�ضع دولة نف�سها يف حماية وكنف دولة �أُخرى �أكرث منها قوة يف العادة ،وتلتزم الدولة احلامية بالدفاع عن الدولة
املحمي ��ة ،ويف مقاب ��ل ذل ��ك يعطى لها حق الإ�شراف على ال�ش�ؤون اخلارجية للدول ��ة املحمية والتدخل يف �إدارة �إقليمها) .راجع
يف ذلك :د .ع�صام العطية ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .432-431

56

القان ��ون ال ��دويل عل ��ى � ّأن �سلطة �إر�سال البعث ��ات الدبلوما�سية وا�ستقبالها يعتمد عل ��ى ن�ص الد�ستور،
وبذلك ال تتمتع �سلطات الأقاليم الداخلة يف االحتاد باحلق املذكور كما هو احلال يف د�ستور االحتاد
ال�سوي�س ��ري وكذل ��ك يف الوالي ��ات املتحدة الأمريكية ما مل ين�ص د�ستورها عل ��ى خالف ذلك ،و�أحيان ًا
ين�ص الد�ستور على عك�س ذلك كما هو احلال يف د�ستور االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق لعام  1936بعد
تعديله يف �شباط( 1944/تعديل مولوتوف) حيث مت طبق ًا لهذا التعديل �إعطاء اجلمهوريات الأع�ضاء
يف االحت ��اد احل ��ق يف �إب ��رام املعاهدات الدولية واخت�صا� ��ص �إن�شاء العالق ��ات الدبلوما�سية مع الدول
الأجنبية ،لكن هذا االخت�صا�ص مقيد ب�أن احلكومة املركزية هي التي حتدد وحدها ال�سيا�سة اخلارجية
لالحت ��اد ف�ض ًال عن �أن العالقات اخلارجي ��ة للأع�ضاء التتجاوز احلاجات االقت�صادية والثقافية الذاتية
الت ��ي ال يهت ��م بها املمثلون الدبلوما�سيون لالحتاد والتي ال تتناولها االتفاقيات التي يربمها االحتاد(.)1
حي ��ث �إن القان ��ون الداخلي للدولة االحتادية هو الذي يحدد �إن كان ي�سمح للأقاليم الداخلة يف االحتاد
�أن تقي ��م عالق ��ات دبلوما�سي ��ة ،و�إن كان يجيز لها ذلك ف�إنها (التعد عالق ��ات دبلوما�سية حقيقية ،فمث ًال
امتيازات وح�صانات ممثلي مقاطعة «كيبك» الكندية يف باري�س ولندن ونيويورك تكون خمتلفة ،ف�إنها
مبثابة منا�صب قن�صلية �أكرث منها دبلوما�سية)(.)2
وحقيق ًة �أننا الآن يف العراق نعي�ش هذه التجربة من خالل مناداة بع�ضهم بتطبيق املادة ( )121الفقرة
(رابع ًا) من د�ستور جمهورية العراق ل�سنة  2005التي تن�ص على (ت�ؤ�س�س مكاتب للأقاليم واملحافظات
يف ال�سف ��ارات والبعث ��ات الدبلوما�سية ،ملتابعة ال�ش�ؤون الثقافية واالجتماعي ��ة والإمنائية) ،والتي عاجلها
قان ��ون اخلدم ��ة اخلارجية العراق ��ي النافذ بن�ص مادت ��ه ( )42على ( ي�صدر جمل�س ال ��وزراء نظام ًا يحدد
في ��ه �آلي ��ة تنفيذ املادة ( )121الفقرة ( )4من الد�ستور العراقي)  ،حيث �إن هذا النوع من التمثيل ال ميكن
�أن يتحق ��ق عل ��ى �أر� ��ض الواقع وال الدول امل�ستقبل ��ة ذاتها حتبذه ف�إنها يف الوق ��ت احلا�ضر (خا�صة دول
االحت ��اد الأوروب ��ي) عند نقل موظ ��ف جديد للعمل يف البعثات يف اخلارج تطالب بتحديد من �سينقل من
البعثة لكي يحل هذا بدي ًال عنه قبل منحه �سمة الدخول لأرا�ضيها ،بالتايل فكيف بها �أن تقبل تعيني هكذا
ممثلني عن الأقاليم .ف�إن الد�ستور العراقي النافذ ع ّد ال�سيا�سة اخلارجية والتمثيل الدبلوما�سي والتفاو�ض
ب�ش� ��أن املعاه ��دات الدولية من االخت�صا�صات احل�صرية لل�سلطة االحتادية مبوجب البن ��د (�أو ًال) من املادة
( )110بن�صه على (تخت�ص ال�سلطات االحتادية باالخت�صا�صات احل�صرية الآتية� -:أو ًال :ر�سم ال�سيا�سة
اخلارجية والتمثيل الدبلوما�سي والتفاو�ض ب�ش�أن املعاهدات واالتفاقيات الدولية ،و�سيا�سات االقرتا�ض
والتوقيع عليها و�إبرامها ،ور�سم ال�سيا�سة االقت�صادية والتجارية اخلارجية ال�سيادية).
وي�ش ��ار �إىل �أن بع� ��ض ال ��دول االحتادي ��ة تف�ص ��ل ب�ي�ن �صالحي ��ات الأقالي ��م و�صالحي ��ات ال�سلط ��ة
االحتادي ��ة م ��ن خالل التميي ��ز بني ال�سيا�سة اخلارجي ��ة التي تكون من اخت�صا� ��ص احلكومة االحتادية
وب�ي�ن ال�ش� ��ؤون اخلارجية التي تكون م ��ن اخت�صا�ص الأقاليم ،وهو مايج ��ري عليه العمل يف الواليات
املتحدة الأمريكية كمعيار للتمييز بني ال�صالحيات املذكورة(.)3
( )1د .عب ��د العزي ��ز ب ��ن نا�صر العبيكان ،احل�صانات واالمتي ��ازات الدبلوما�سية والقن�صلية يف القانون ال ��دويل ،مكتبة العبيكان،
الطبعة الأوىل ،الريا�ض� ،2007 ،ص �ص .157-156
( )2غي �آنييل ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.95

( )3د .فتح ��ي اجل ��واري ،العالقات اخلارجية يف الدول ذات الأنظمة الفدرالية ،جملة الت�شريع والق�ضاء (جملة ف�صلية-عدد خا�ص) ،ال�سنة الثانية،
العدد الرابع (ت�شرين الأول -ت�شرين الثاين -كانون الأول)� ،2010 ،ص .58
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املطل ُـب ال ّثاين
وظيفة التفـاو�ض
وهي املهمة الرئي�سة الثانية امللقاة على عاتق املوظف الدبلوما�سي والتي ن�صت عليها الفقرة (ج) من
امل ��ادة ( )3من اتفاقي ��ة فيينا ل�سنة  1961املتعلقة بالوظائف الدبلوما�سية بقولها (التفاو�ض مع حكومة
الدول ��ة امل�ستقبلة) .وي�ش�ي�ر د .علي �صادق �أبو هيف �إىل �أن من مهام البعثة الدبلوما�سية التفاو�ض مع
وزي ��ر خارجي ��ة الدولة امل�ستقبل ��ة �أو من يقوم مقامه يف كل مايهم دولتها (�أي الدولة املر�سلة) والتعرف
على وجهة نظر الدولة امل�ستقبلة بتلك امل�سائل(.)1
حي ��ث تع ��رف املفاو�ض ��ات الدولي ��ة ب�أنها (�أ�سل ��وب معترب حلل املنازع ��ات الدولي ��ة �أو �أي تعقيد يف
موق ��ف م ��ا بالو�سائل ال�سلمي ��ة ،ومن ثم باقي الو�سائ ��ل الأخرى الق�ضائية وو�سائ ��ل التحكيم لالرتقاء
و�إغناء الق�ضايا واالهتمامات امل�شرتكة ببع�ض التفاهم لتح�سني �أو تعديل �أو حل النزاع �أو التعقيد يف
املوق ��ف)( .)2ف� ��إن التزام ال ��دول بحل منازعاتها بالطرق ال�سلمية �أ�صبح التزام� � ًا رئي�سي ًا يقع على عاتق
الدول ��ة وه ��ذا ما ن�صت عليه الفقرة ( )1من املادة ( )33من ميثاق الأمم املتحدة .1( :يجب على �أطراف
�أي نزاع من �ش�أن ا�ستمراره �أن يعر�ض حفظ ال�سلم والأمن الدويل للخطر �أن يلتم�سوا حله بادئ ذي
بدء بطريق املفاو�ضة والتحقيق والو�ساطة والتوفيق والتحكيم والت�سوية الق�ضائية� ،أو �أن يلج�أوا �إىل
الوكاالت والتنظيمات الإقليمية �أو غريها من الو�سائل ال�سلمية التي يقع عليها اختيارها).
وي�ش ��ار �إىل �أن املفاو�ض ��ات قد جتري بو�سائل كثرية منه ��ا حتريرية و�شفوية �أو كالهما وقد ت�أخذ
املفاو�ض ��ات م ��دة طويلة ح�سب �أهمي ��ة املو�ضوع ومدى م�سا�سه بكيان الدول ��ة ومركزها الدويل والتي
ق ��د تتطل ��ب ات�صاالت كثرية �شفوية وحتريرية( .)3وقد أ�ك ��دت اجلمعية العامة للأمم املتحدة يف �إقرارها
ل� �ـ (مب ��ادئ ومبادئ توجيهية للمفاو�ضات الدولية) يف �سنة  1998على (�أن املفاو�ضات الدولية ت�شكل
و�سيل ��ة مرن ��ة وف ّعال ��ة لتحقي ��ق �أهداف عدة منه ��ا الت�سوية ال�سلمي ��ة للمنازعات فيما ب�ي�ن الدول وو�ضع
قواعد �سلوك دولية جديدة)(.)4
فللمبع ��وث الدبلوما�س ��ي الدخ ��ول يف مفاو�ض ��ات مع ممثلي الدول ��ة امل�ستقبل ��ة للتو�صل �إىل عقد
معاه ��دة دولي ��ة ،وقد كان املبعوث الدبلوما�سي يحتاج �إىل كت ��اب تفوي�ض للم�شاركة يف املفاو�ضات
ومتثي ��ل دولت ��ه� ،إىل �أن جاءت اتفاقية فيينا لعقد املعاه ��دات ل�سنة  ،)5(1969والتي � ّأقرت عدم حاجة
املمث ��ل الدبلوما�س ��ي لكت ��اب التفوي� ��ض �إال عند التوقيع عل ��ى معاهدة با�سم دولته ،لك ��ن باملقابل على
املمث ��ل الدبلوما�س ��ي �أن يطل ��ع دولته عل ��ى مايجري م ��ن مفاو�ضات ،فعندم ��ا تبا�شر �سلط ��ات الدولة
( )1د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدويل العام ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.365

(2) A
 rthur Lall, Modern International negotiation «Principle and Practice», New york, Colombia
University press,1966, p. 5.

( )3د .فا�ضل حممد زكي ،الدبلوما�سية يف عامل متغري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.330
( )4مب ��ادئ ومب ��ادئ توجيهية للمفاو�ض ��ات الدولية ،والتي جاءت بنا ًء على تقرير اللجن ��ة ال�ساد�سة ( )630/53/Aمبوجب قرار
اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم  101يف دورتها الثالثة واخلم�سون.
( )5د .حممد املجذوب ،القانون الدويل العام ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.734
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املخت�ص ��ة بعق ��د املعاه ��دات عملي ��ة التفاو�ض بنف�سه ��ا ف�إنها الحتت ��اج �إىل وثائق تفوي� ��ض باملفاو�ضة
وت�شم ��ل هذه الفئة ر�ؤ�ساء الدول ورئي�س احلكومة ووزير اخلارجية ور�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية
املعتم ��دة ل ��دى الدول �أو املنظمات الدولية �أو امل�ؤمترات الدولية والذي ��ن دخلوا املمار�سة حديث ًا ،لكن
يف حال ��ة التوقي ��ع عل ��ى معاه ��دة فيحتاج املوق ��ع �إىل تخويل بالتوقي ��ع حتى يتمكن م ��ن مبا�شرة هذا
الت�ص ��رف القان ��وين( .)1وه ��ذا م ��ا �أ�شارت �إلي ��ه اتفاقية فيينا لعق ��د املعاهدات ل�سن ��ة  1969يف املادة
( )2/7منها( .)2وقد جاء قانون عقد املعاهدات العراقي رقم  111ل�سنة  1979متفق ًا مع هذه الفكرة
مبوجب ماورد يف املادة اخلام�سة منه.
وي�ش�ي�ر د .فا�ض ��ل حممد زك ��ي �إىل �أن املفاو�ضة ق ��د ت�أخذ �شكل �شك ��وى �أو رد ًا �أو دفاع ًا من قبل
املبع ��وث الدبلوما�س ��ي عما ين�سب �إىل الدولة املر�سلة ،وقد و�ص ��ف �شارل�س دي مارتن (Charles de
� )martinأهمي ��ة ه ��ذه املهم ��ة امللق ��اة على عاتق املوظ ��ف الدبلوما�س ��ي بقوله (على الوزي ��ر العمومي �أن
التغي ��ب عن ��ه احلقيق ��ة وه ��ي �أن واجبه يف جمي ��ع الأوقات هو العم ��ل كوزير لل�س�ل�ام ،و�أن يكون هدفه
الدائم تركيز جهوده على �إيجاد عالقة ودية  ..ف�إذا ح�صل �شيء من عدم الوفاق بني احلكومتني فعليه
بذل كل جهوده لتبديد الغيوم والق�ضاء على كل تع�صب ،و�أن يزكي حكومته من االتهامات التي توجه
�ضدها وتقدمي �شكواها ب�أف�ضل الطرق املعتدلة)(.)3
حيث يبذل املبعوث الدبلوما�سي ما يطلق عليه بامل�ساعي الدبلوما�سية والتي تو�صف ب�أنها (الن�شاط
ال ��ذي يبذل ��ه رئي�س البعثة الدبلوما�سية �أو �أحد كبار معاونيه بتكليف منه ،لدى احلكومة امل�ستقبلة بغية
القيام باملهام املعهودة �إليه) ،وتهدف هذه امل�ساعي �إىل �أغرا�ض كثرية منها ما ي�أتي(:)4
�أ  -إ�ب�ل�اغ احلكوم ��ة امل�ستقبل ��ة بع� ��ض املعلوم ��ات �أو احل�ص ��ول منه ��ا عل ��ى معلوم ��ات ع ��ن املو�ض ��وع
حمل البحث.
ب-التقدم باقرتاحات ب�ش�أن اتخاذ الإجراءات املنا�سبة ل�صالح البلدين ،ك�أن تكون عقد معاهدة.
ج-التقدم ببع�ض املطالب من احلكومة امل�ستقبلة كاحل�صول على م�ساعدة خا�صة او ت�سهيل الإجراءات
بخ�صو�ص مو�ضوع معني بني البلدين.
د -لف ��ت نظ ��ر احلكومة امل�ستقبلة �إىل �ض ��رورة التوقف عن اللجوء �إىل الإج ��راءات اال�ستثنائية �سوا ًء
�أكانت مقرونة باالحتجاج �أم التهديد �أم ال.
( )1د .خال ��د �سلم ��ان ج ��واد ،حما�ض ��رات �أُلقيت على طلب ��ة الدرا�سات العليا ،املاج�ست�ي�ر /الق�سم العام ،للع ��ام الدرا�سي -2008
 ،2009غري من�شورة.
()2الت ��ي ن�ص ��ت عل ��ى ( يعت�ب�ر الأ�شخا�ص املذك ��ورون فيما بعد ممثل�ي�ن لدولهم بحكم وظائفه ��م من دون حاج ��ة �إىل تقدمي وثائق
تفوي�ض.
�أ  -ر�ؤ�ساء الدول ور�ؤ�ساء احلكومات ،ووزراء اخلارجية يف ما يتعلق بجميع الأعمال اخلا�صة ب�إبرام املعاهدة.
ب -ر�ؤ�ساء البعثات الدبلوما�سية يف ما يتعلق ب�إقرار ن�ص معاهدة بني الدولة املر�سلة والدولة املعتمدين لديها.
ج-املمثل ��ون املعتم ��دون م ��ن الدول لدى م�ؤمتر دويل �أو لدى منظمة دولية �أو �إحدى فروعها يف ما يتعلق ب�إقرار ن�ص معاهدة
يف هذا امل�ؤمتر �أو املنظمة �أو الفرع).
( )3د .فا�ضل حممد زكي ،الدبلوما�سية يف عامل متغري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .328 -327
( )4د� .سموحي فوق العادة ،الدبلوما�سية احلديثة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .197-196
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لك ��ن على الدبلوما�سي �أن يتوخ ��ى احلذر يف تبيان وجهة نظر دولته واملحاولة قدر الإمكان تقدمي
الإي�ضاح ��ات والتعلي�ل�ات الالزم ��ة ب�أ�سلوب ر�صني ومقبول وال يجرح �شعور تل ��ك الدولة ،مع �ضرورة
املحافظ ��ة عل ��ى كرامت ��ه ال�شخ�صي ��ة و�سمعة ب�ل�اده( .)1فيج ��ب �أن يتعل ��م الدبلوما�سيون كي ��ف ُيق ّدرون
االختالفات ما بني الدول وتعلم ال�صرب والتمتع باخلربات الكافية للو�صول �إىل الإجماع يف امل�ؤمترات
الدولي ��ة( .)2حي ��ث �إن مهنة الدبلوما�سية يف تطور م�ستمر ،فلم تع ّد تكفي مهارة التفاو�ض والقدرة على
التحليل ملن يريد �أن ميثل بالده بنجاح فيجب عليه �أن يقوم بعمل الدعاية والت�سويق له يف املحافل الدولية
(� )International Foraإذ يتع�ي�ن عل ��ى الدبلوما�سي�ي�ن التو�س ��ع يف عالقاته ��م م ��ع الأطراف غري
الر�سمية ب�شكل �أكرث بكثري مما كانت عليه �سابق ًا( .)3ف�إن العمل الدبلوما�سي يتطلب الوقت واال�ستعداد
وال�صرب ،مع �ضرورة ا�ستخدام �أية و�سيلة م�شروعة ومتاحة لتحقيق هدفه كا�ستخدام التقنية احلديثة
(كالإنرتنت) يف تو�سيع ال�شعبية من خالل ا�ستخدام و�سائل االت�صال الفعالة(.)4
�إذ �إن التفاو� ��ض ه ��و اجلوه ��ر احلقيق ��ي لن�شاط الدبلوما�س ��ي كما يقول ال�سف�ي�ر كارل كروبر (�إن
ا ألم ��ر لي� ��س جمرد اجللو�س �إىل طاولة فيها اثنان �أو �أكرث م ��ن البلدان هنالك تعار�ض �أكرث �أو �أقل بني
بع�ضهما البع�ض) حيث � ّإن هذه امل�س�ألة تتطلب وقت ًا طوي ًال قبل �أن يتم حتديد موعد اجللو�س �إىل طاولة
املفاو�ض ��ات� ،إذ يج ��ب عل ��ى ال�سفري (�إقن ��اع احلكومة الأخ ��رى ب�أهمية املو�ضوع املط ��روح للتفاو�ض،
وكذلك �إقناع حكومته باحلدود التي ميكن فيها التو�صل �إىل حل و�سط)(.)5

( )1د .فا�ضل حممد زكي ،الدبلوما�سية يف عامل متغري ،امل�صدر ال�سابق.328 ،

(2) Prof. Seo-Hang Lee, (Korean's foreign policy toward the the middle East) lecture presented in
(Partnership Program for Iraqi Diplomats) to period from 23/February to 21/March/2004, Seoul
& Gongiu, Korea. P. 1.

( )3دبلوما�سي ��ة �سن ��ة  ،2010مقال ��ة من�ش ��ورة عل ��ى موق ��ع وزارة اخلارجية الأملاني ��ة على �شبك ��ة الإنرتنت املذكور �أدن ��اه ،بتاريخ
http://www.almania.com :2010/8/10

(4) Robert J. Callahan, Neither Madison Avenue nor Hollywood «focus on public diplomacy»,
Foreign Service Journal, October 2006, p. 34.
( )5ال�سفري كارل كروبر ( )Karl Gruberوالذي �شغل منا�صب عدة منها وزير اخلارجية النم�ساوي و�سفري بالده يف الواليات

املتحدة و�إ�سبانيا و�سوي�سرا و�أملانيا الغربية ،والذي �أ�شار �إىل �أن الدبلوما�سي يحتاج �إىل روح الدعابة وذكر مثال ما ح�صل
يف املفاو�ضات املتعلقة بالتبادل الزراعي يف �أوروبا الو�سطى ،وا�صف ًا �إياه ب�أنه مو�ضوع �صعب احلديث فيه ،حيث كان �أحد
املفاو�ضني ذا حلية طويلة و�سلوكه ال يب�شر باخلري للو�صول �إىل نتيجة ناجحة حيث قال نظري له( :عندما تنام هل ت�ضع حليتك
حتت الغطاء �أم فوقه؟ مما دفع اجلميع �إىل ال�ضحك ،واختتم اللقاء بتوقيع اتفاق) ،ف�إن ذلك ال يعني �أن م�س�ألة املزاح هي التي
�أدت �إىل �إب ��رام االتف ��اق ،لك ��ن كان له �أهمية يف حت�سني �أجواء التفاو�ض وي�ساعد على التمهيد لطريق �أ�سهل للخطاب وبالتايل
الو�صول �إىل اتفاق ،مقالة من�شورة على املوقع الإلكرتوين التايل بتاريخ .http:// www.ediplomat.com :2010/3/3
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املطلُب ال ّثالث
وظيفة رعايـة امل�صـ ـ ــالح
يلت ��زم املمثل الدبلوما�سي برعاية م�صالح بل ��ده ومواطنيه لدى الدولة امل�ستقبلة ح�سب ن�ص الفقرة
(/1ب) م ��ن امل ��ادة ( )3م ��ن اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سن ��ة  1961التي ن�صت يف �إط ��ار عر�ضها أله ��م الوظائف
الدبلوما�سي ��ة عل ��ى (حماية م�صالح الدول ��ة املر�سلة يف الدولة امل�ستقبلة وم�صال ��ح رعاياها يف احلدود
املق � ّ�ررة يف القان ��ون ال ��دويل) و�إن م�صال ��ح الدول ��ة املر�سل ��ة حتم� � ًا �ستك ��ون متعددة فيمك ��ن �أن تكون
�سيا�سي ��ة ،اقت�صادي ��ة ،ع�سكرية ،اجتماعية ،ثقافي ��ة ،تعليمية  ..الخ ،ف�إن البعث ��ة الدبلوما�سية م�س�ؤولة
ع ��ن حماي ��ة رعاياه ��ا يف الدول ��ة امل�ستقبل ��ة و�إن ه ��ذه احلماي ��ة تق�س ��م �إىل نوع�ي�ن يف الوق ��ت احلا�ضر
فهنال ��ك احلماي ��ة للو�ضع الع ��ام للجالية الوطنية يف الدولة امل�ستقبل ��ة يف جوانب عدة كالهجرة والإقامة
و�ش ��روط العم ��ل وال�ضم ��ان االجتماعي وت�أ�ش�ي�رة الدخول والتنقل احل ��ر ..الخ� ،أما الن ��وع الآخر من
احلماية فيتمثل باحلماية املقدمة للرعايا الذين يواجهون �إ�شكالية معينة ب�شكل �شخ�صي وهي احلماية
الدبلوما�سية والتي تتمتع فيها الدولة املر�سلة ب�سلطة تقديرية و�إنها بذلك تعرب عن حقها اخلا�ص ولي�س
حق املواطن(.)1
�إذ �إن الدول ��ة املر�سل ��ة متار� ��س حقه ��ا يف حماي ��ة مواطنيه ��ا يف ال ��دول الأخ ��رى يف ح ��ال وق ��وع
اعت ��داء عليه ��م �أحلق بهم �ضرر ًا فله ��ا �أن تتدخل لدى الدولة امل�س�ؤولة للح�ص ��ول على تعوي�ض منا�سب
ملواطنيها ،وتدخل الدولة عاد ًة يتم بالطرق الدبلوما�سية( ،)2ويف مقدمة تلك الو�سائل هو تدخل بعثتها
الدبلوما�سي ��ة املعتم ��دة لدى الدولة التي وقع في ��ه ال�ضرر .وي�شرتط ملبا�شرة احلماي ��ة الدبلوما�سية من
قب ��ل الدول ��ة �صاحبة احل ��ق يف ذلك ثالثة �شروط :الأول هو �شرط اجلن�سي ��ة (�أي وجود رابطة قانونية
و�سيا�سي ��ة ب�ي�ن ال�شخ�ص املت�ضرر والدول ��ة املدعية)� ،أما الثاين هو ا�ستنفاد ط ��رق التقا�ضي الداخلية
والثال ��ث يتعل ��ق ب�سلوك املواطن حمل احلماية ،ب�أن اليكون قد انتهك قاعدة من قواعد القانون الداخلي
يف الدولة املدعى عليها �أو من قواعد القانون الدويل العام (وهي ما ي�سمى بقاعدة الأيدي النظيفة)(.)3
( )1د .ناظم اجلا�سور ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.88
( )2د .ع�صام العطية ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.540
( )3د .ع�صام العطية ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص  ،547-541وهذه ال�شروط يف مزيد من التف�صيل هي :
-1متتع ال�شخ�ص (طبيعي ًا كان �أم معنوي ًا) حمل احلماية بجن�سية الدولة التي تبا�شرها وقت وقوع الفعل ال�ضار مع بقاء متتع
ال�شخ�ص باجلن�سية �إىل حني البت يف املو�ضوع.
-2عل ��ى ال�شخ� ��ص حم ��ل احلماية ا�ستنفاد كافة طرق التقا�ض ��ي الداخلية يف الدولة التي تعر�ض للفع ��ل ال�ضار فيها ،والغاية
م ��ن ه ��ذا ال�ش ��رط �إعطاء �سلطات الدولة امل�س�ؤولة الفر�صة يف �أن تعو�ض �صاحب ال�ضرر ف�إن مل ت�ستجب فعند ذلك تتدخل
دولته ،وتتم هذه املطالبات عن طريق اللجوء عاد ًة �إىل التحكيم ،ويطلق على هيئة التحكيم يف هذه احلالة (جلنة الدعاوى
املختلطة) متييز ًا لها عن حماكم التحكيم التي تف�صل يف املنازعات الدولية التي التت�صل مبا�شر ًة بدعوى فردية.
�-3أن اليكون قد �صدر من ال�شخ�ص امل�ضار ما يعترب خمالف ًا للقانون الدويل وهو ماي�سمى بـ (قاعدة الأيدي النظيفة) ،ف�إذا
كان ��ت مث�ل�اً م�صادرة �أموال ال�شخ�ص الأجنبي راجعة ال�شرتاكه يف ثورة داخلية �أو م�ؤامرة لقلب نظام احلكم ،ففي هذه
احلالة اليجوز للدولة التي يتبعها ال�شخ�ص امل�ضار �أن تتدخل حلمايته .راجع حول ذلك:
Edwin Montefiore Borchard, «The diplomatic Protection of Citizens Abroad», 1972, p. 241.
And see also Schwarzenberger,» International Law», Third Edition, 1957, p. 653.
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وي�ش�ي�ر د .عط ��ا حممد �إىل �أن هنالك �سب ًال كثرية ت�ستطيع من خاللها البعثة الدبلوما�سية �أن تقوم
بحماية م�صالح الدولة التي متثلها ،ومنها ماي�أتي(:)1
�أ -امل�ساهم ��ة يف تقن�ي�ن العالقات مع البل ��د امل�ضيف يف اتفاقيات دولية م ��ع �أهمية احل�صول على
ال�ضمان ��ات الالزم ��ة لتحقي ��ق االلتزام الكامل به ��ا ،ومتابعة التزام الدول ��ة امل�ستقبلة بتنفيذ تلك
االلتزامات.
ب -مراقبة تطورات الأو�ضاع املرتبطة بتلك امل�صالح ومالحظة كل ما قد يعر�ضها للخطر.
ف� ��إن م ��ن املتف ��ق علي ��ه �أن للدولة احل ��ق يف حماي ��ة مواطنيها عند تعر�ضه ��م ل�ضرر م ��ا حماي ًة منها
حلقوقه ��م ،ويف مث ��ل ه ��ذه احلال ��ة ت�ستطي ��ع الدول ��ة �إذا ماعج ��ز رعاياها ع ��ن احل�صول عل ��ى تعوي�ض
منا�س ��ب من �سلطات الدولة امللتزم ��ة بامل�س�ؤولية �أن تتدخل حلمايته ��م دبلوما�سي ًا وللمطالبة بحقوقهم،
وقد �سمي هذا النوع من احلماية باحلماية الدبلوما�سية( .)2وملمار�سة احلماية الدبلوما�سية �شروط عدة
يجب مراعاتها كما ذكرنا حتى ميكن ممار�سة احلماية الدبلوما�سية.
ويف ه ��ذا املج ��ال تظهر لنا م�س�ألة العقود املربمة مابني الدولة (الإدارة) والأجانب (العقود الدولية)
والت ��ي يج ��ب �أن يج ��ري فيه ��ا املتعاق ��د حترياته الالزمة قب ��ل �إبرام العقد ع ��ن طبيعة ال�ش ��روط املطلوبة
والنظ ��ام القان ��وين الذي �سيخ�ضع ل ��ه م�ستقب ًال يف حال �إبرامه للعقد ف�ض ًال ع ��ن تقييمه للمخاطر التي
م ��ن املحتم ��ل �أن تواجهه يف هذا املجال والأرباح املتوقعة واملخاطر الت ��ي يتحملها عند تعامله مع دولة
ذات �سي ��ادة ،ف ��كل ذل ��ك ي�ؤخذ بنظر االعتب ��ار عند ممار�سة احلماي ��ة الدبلوما�سي ��ة للو�صول �إىل مدى
اتخ ��اذ املتعاق ��د الإجراءات الالزمة الواجبة عليه( .)3و�إن هنالك و�سائل عديدة للتوا�صل مابني ال�شعوب
م ��ن خ�ل�ال التعام ��ل الدبلوما�س ��ي لتطوير العالق ��ات فيما بينها وحماي ��ة م�صاحلها وهنال ��ك الكثري من
الأمثل ��ة عل ��ى و�سائ ��ل التوا�صل منها املنتدى الكوري  -ال�شرق �أو�سطي ال ��ذي ترعاه وزارة اخلارجية
الكوري ��ة حي ��ث يعقد �سنوي� � ًا بالتناوب مابني كوريا اجلنوبية وال�شرق الأو�س ��ط( .)4وقد تعددت و�سائل
الدبلوما�سي ��ة يف حتقي ��ق �أهدافه ��ا ،فبالن�سبة �إىل رو�سي ��ا مث ًال ف�إنها �شهدت حتو ًال كب�ي�ر ًا بعد �إنحالل
ا إلحت ��اد ال�سوفيتي �سنة  ،1991فقد ق ��ام الرئي�س الرو�سي ال�سابق فالدميري بوتني بزيارة �إىل وزارة
اخلارجي ��ة الرو�سي ��ة �سنة  2001طال ��ب فيها الدبلوما�سي�ي�ن بتنفيذ مهمة �أ�سا�سية جدي ��دة ،تتمثل كما
و�صفه ��ا ( بخل ��ق حال ��ة من اال�ستق ��رار حول رو�سي ��ا) ت�سمح لها ب� ��أن ت�أخذ مكانه ��ا يف العوملة وبن�شر
( )1د .عطا حممد �صالح زهرة  ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.20
( )2ولق ��د بين ��ت حمكم ��ة العدل الدولي ��ة الدائمة يف حكمها ال�ص ��ادر يف �سنة  1924يف الن ��زاع اليوناين الربيط ��اين ب�ش�أن عقود
االلت ��زام املمنوح ��ة ملافروماتي� ��س (مواطن يون ��اين اجلن�سية) يف فل�سطني �أن م ��ن قواعد القانون ال ��دويل ( �أن لكل دولة احلق
يف �أن حتم ��ي رعاياه ��ا �إذا حلقه ��م �ضرر نتج عن �أعمال خمالفة للقانون الدويل �صدرت من دولة أُ�خرى ،وذلك يف حالة �إذا مل
ي�ستط ��ع الرعاي ��ا احل�صول على حقهم بالو�سائل الق�ضائية ،و�إن الدولة حينم ��ا تتبنى دعاوى رعاياها بالطرق الدبلوما�سية �أو
�أم ��ام الق�ض ��اء ال ��دويل ت�ؤكد حقها يف �أن يعامل رعاياها وفق ًا لقواعد القانون ال ��دويل العام .راجع يف ذلك املوقع الإلكرتوين
ملحكمة العدل الدولية الدائمة التايل.http://www.icj-cij.org/pcij:
( )3د .حممد علي جواد ،العقود الدولية ،حما�ضرات أُ�لقيت على طلبة الدرا�سات العليا /الق�سم العام (املاج�ستري) ،للعام الدرا�سي
( ،2009-2008غري من�شورة).
(4) Prof. Seo-Hang Lee , op. cit., p. 2.
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�صورة لها (كدولة تغيرّ ت) بالقيا�س �إىل احلقبة ال�سابقة ،وال�سيما يف وجه �أولئك الذين ي�صرون على
�أن ير�سموها كم�صدر للتهديد(.)1
ويقع على ال�سفري �أن يحافظ على ثقة الدولة امل�ستقبلة عندما يرعى م�صالح بالده حيث �إن م�صالح
الدولة املر�سلة تختلف عن م�صالح الدولة امل�ستقبلة فمن واجبه التحذير و�شرح العواقب عن كل ما ي�ؤثر
عل ��ى العالقات بني البلدين( .)2حيث يق ��ع على الدبلوما�سي �ضرورة توخي ال�صدق (قدر الإمكان) و�أن
يع�ب�ر عن توجهات بلده جت ��اه الق�ضايا الدولية و�سبل معاجلتها للم�سائل الداخلية بالطريقة التي تراها
منا�سب ��ة وي�ش�ي�ر ال�سف�ي�ر ماكليهو�س �إىل �أنه (لي�س هنالك «مهمة غري �سارة» لل�سفري �أكرث من �أن يقول
با�سم بالده �سيا�سة يعتقد �أ ّنها غري عادلة �أو م�ضللة)(.)3

(1) Sebastian Santander, L`EMERGENCE DE NOUVELLES PUISSANCES, ellipses, Paris,
2009, p. 85.
مقالة من�شورة على املوقع الإلكرتوين التايل بت�أريخ http://www.ediplomat.com :2010/9/2

()2
( )3امل�صدر ذاته.
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املطلب ال ّرابع
ُ
وظيفة ا�ستطالع الأحوال
والتطورات يف الدولة امل�ستقبلة
يقع على عاتق الدبلوما�سي العامل يف بعثة دولته يف اخلارج مهمة دقيقة تتمثل يف جمع املعلومات
ع ��ن الدولة امل�ستقبل ��ة من جميع النواحي ،كتحديد عنا�صر قوتها وطبيع ��ة القوى ال�سيا�سية التي ت�ؤثر
عل ��ى ال�ساح ��ة ،ويلج� ��أ الدبلوما�س ��ي لتحقيق هذه الغاي ��ة �إىل كل الط ��رق امل�شروعة يف جم ��ع املعلومة،
كالإط�ل�اع على ال�صحف املحلي ��ة و�إجراء اللقاءات مع ممثلي القوى ال�سيا�سي ��ة واالجتماعية( .)1ف�ض ًال
ع ��ن املراقب ��ة وتق ��دمي التقارير ع ��ن التطورات يف املج ��االت التجاري ��ة والعلمية والزراعي ��ة( .)2حيث �إن
البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة ه ��ي العي ��ون التي ترى فيه ��ا والآذان التي ت�سم ��ع بها وزارت تل ��ك البعثات يف
العامل ،حيث متكنها من معرفة الأو�ضاع يف الأماكن املتواجدين فيها(.)3
ففي الواليات املتحدة الأمريكية على �سبيل املثال ف�إن احلزب احلا�صل على الأغلبية �سوف ينعك�س
دوره عل ��ى ال�سيا�س ��ة العامة للدولة وبالتايل ال�سيا�سة اخلارجية( ،)4فعلى ال�سفري �أن يتحرك وبجد على
ال�شخ�صيات ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو الثقافية الفاعلة يف املجتمع الذي �سيعمل فيه ومن املمكن �أن
يوا�صل ال�سفري اجلديد ما بد�أه ال�سفري الذي �سبقه ،ويف هذا ال�صدد ي�شري د .حممد امل�شاط ال�سفري
العراقي ال�سابق يف وا�شنطن �إبان حرب اخلليج الثانية� ،إىل الفائدة التي حتققت له من خربة ال�سفري
ن ��زار حمدون الوكي ��ل ال�سابق يف وزارة اخلارجية العراقية الذي �أعطاه نبذة عن ال�شخ�صيات الفاعلة
على ال�ساحة الأمريكية �سوا ًء �أكانوا �أع�ضاء الكونغر�س �أم الإعالميني �أم م�س�ؤولني يف معاهد البحوث
وتوجيه ��ه بالإ�سل ��وب الذي يجب ا�ستعمال ��ه لتطوير عالقاته مع تلك ال�شخ�صي ��ات(� .)5إ�ضاف ًة �إىل �أهمية
تع ��اون البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة التي جتمعه ��ا م�شرتكات معينة كاللغ ��ة �أو الدين �أو التاري ��خ �أو امل�صالح
االقت�صادي ��ة ...إ�ل ��خ .فال ��دول العربية وما متلكه من م�ش�ت�ركات متيزهم عن باق ��ي الأمم يجب التعاون
فيما بينهم يف هذا ال�صدد ،ف�إن التعاون بني البعثات العربية يف اخلارج موجود من خالل �آليات عدة
منها ما �أن�ش�أته جامعة الدول العربية وهو (جمل�س ال�سفراء العرب) يف لندن والذي يتكون من ر�ؤ�ساء
البعثات الدبلوما�سية للدول العربية الأع�ضاء يف جامعة الدول العربية(.)6
( )1د .عطا حممد �صالح زهرة  ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.24-23
( )2مقالة من�شورة على املوقع الإلكرتوين التايل بتاريخ :2010/8/3
( )3مزي ��د من املرون ��ة الدبلوما�سية وتقليل البريوقراطية ،مقالة من�شورة على املوقع الإلك�ت�روين لوزارة اخلارجية الأملانية التايل
بتاريخ http://www.almania.diplo.de :2010/7/4
.http://www.ediplomat.com

(4) R
 obert A.Dahl, Congress and foreign policy, Harcourt ,Brace and company, New York, 1950,
p. 45.

( )5د .حمم ��د امل�ش ��اط  ،كن ��ت �سف�ي�ر ًا للع ��راق يف وا�شنطن (حكايتي م ��ع �ص ّدام يف غزو الكوي ��ت) ،امل�ؤ�س�سة العربي ��ة للدرا�سات
والن�شر ،بريوت  ،الطبعة الأوىل � ،2008 ،ص .39
( )6د .حممد حمدان امل�صاحلة  ،الإت�صال ال�سيا�سي الدويل ،دار وائل للن�شر والتوزيع ،الطبعة الثالثة،عمان� ،2009 ،ص .279
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وي�ش�ي�ر بع�ضه ��م �إىل �أن لل�سف�ي�ر �أن يقيم عالقات مع املعار�ضة حت ��ى و�إن كانت �سرية (فال ميكن
لل�سفري جتاهل املعار�ضني الذين قد يكونوا حكام الغد) واليجوز اتهامه من ال�سلطة القائمة ب�أنه ي�ساعد
عل ��ى قل ��ب نظام احلكم ،والقاعدة الذهبية يف هذا ال�صدد هي (عمل الدبلوما�سية يف و�ضح النهار)(.)1
�إذ ح ��ذر رئي� ��س فري ��ق التخطيط يف وزارة اخلارجي ��ة الأملانية ال�سيد ماركو�س �إيدي ��رر من (� ّأن تبادل
املعلوم ��ات بح�س ��ب مل يعد كافي ًا)( .)2حيث ير�سل املبع ��وث الدبلوما�سي تقارير عن ن�شاطه �إىل بلده مع
الرتكي ��ز عل ��ى ما نقله الزائر وعدم الإفا�ضة يف �سيا�سة بلده وهو معروف لوزارته حيث كان د .حممد
فوزي نائب رئي�س الوزراء ووزير اخلارجية امل�صري ال�سابق عندما يرفع تقارير ملراجعه عن لقاء مع
�شخ�صية معينة ،يكتفي بالقول (وقد رددت عليه مبا لزم)(.)3
ويف�ض ��ل نق ��ل املعلومة بال�سرعة املمكنة وح�سب �أهميتها ،حي ��ث يذكر ال�سيد يوجني رو�سرت وكيل
وزارة اخلارجية الأمريكية يف �إدارة ليندون جون�سون يف �أواخر ال�ستينيات من القرن املا�ضي ق�صة
برقي ��ة روتيني ��ة مت التنب ��ه له ��ا بعد ف ��وات الأوان �أر�سله ��ا امللحق الزراع ��ي يف ال�سف ��ارة الأمريكية يف
مو�سك ��و �إىل وزارت ��ه ب�ش� ��أن كارثة املح�ص ��ول ال�سوفييتي م ��ن القمح لعام  1972والت ��ي �سبقت �إقبال
االحتاد ال�سوفييتي على �شراء املتوفر من املح�صول يف ال�سوق العاملية مما �أربك �سوق القمح الأمريكي
لزيادة الطلب ب�صورة غري متوقعة حيث ذكر �أ ّنه لو كان امللحق املذكور �أر�سل الربقية بطريق �آخر حتت
عن ��وان (�س ��ري وللنظر فق ��ط)( )4مث ًال بدل من الطريق الروتيني (فرمبا تغ�ي�ر وجه التاريخ) حيث لكان
�أمك ��ن للوالي ��ات املتحدة ا�ستغ�ل�ال هذه الأزمة �سيا�سي� � ًا يف ال�ضغط على االحت ��اد ال�سوفييتي لتحقيق
مكا�سب على قدر من الأهمية(.)5
ويف�س ��ر �سب ��ب ال�سم ��اح للبعثات الدبلوما�سي ��ة �أن تنقل معلومات �إىل حكوماته ��ا على �أ�سا�س قيام
العالقات الدولية ذاتها على امل�صالح وبالتايل ف�إنها توجه �سيا�ستها الرامية �إىل حتقيق م�صاحلها على
�أ�سا�س تلك الأو�ضاع ،فالتعاون االقت�صادي مث ًال يعتمد على الو�ضع االقت�صادي يف الدولة امل�ستقبلة
�ش ��رط �أن ال ت�ستغ ��ل ه ��ذه الف�سحة بارتكاب اعم ��ال غري م�شروعة يف الدولة امل�ستقبل ��ة مما يدفعها �إىل
إ�ع�ل�ان م ��ن يثب ��ت قيامه بذلك م ��ن الدبلوما�سيني املعتمدي ��ن لديها ب�أنه �شخ�ص غ�ي�ر مرغوب فيه ،حيث
( )1راجع املوقع الإلكرتوين لوزارة ال�ش�ؤون اخلارجية والأوروبية الفرن�سية املذكور �أدناه والذي متت زيارته يف :2010/9/10

http://www.diplomatie.gouv.fr

( )2حي ��ث �أعط ��ى مث�ل�اً ب�ش�أن م�س�أل ��ة املناخ قائالً�( :إذا كان اجل ��زء الأكرب من الإنبعاث ��ات ي�صدر من املدن ف�إنه ��ا ت�صبح الأطراف
الت ��ي يج ��ب عل ��ى دبلوما�سية املن ��اخ احلديث ��ة �أن ت�شركها معها بعيد ًا ع ��ن احلكومات ،وهنال ��ك مثال على ه ��ذه الدبلوما�سيات
امل�ستقبلي ��ة �أال وه ��و «ج�س ��ر املناخ عرب الأطلنطي» والتي تتكون من �شبكة �إت�صاالت من  300ممثل للمدن والعلوم واالقت�صاد
وامل�ؤ�س�س ��ات املانح ��ة وال�سيا�سي�ي�ن من الوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة و�أوروبا) وقد ح�ض ��ر �أع�ضاء هذه ال�شبك ��ة للمرة الأوىل
يف �/30أيل ��ول� 2008/إىل برل�ي�ن م ��ن �أجل البحث عن حلول مبتك ��رة ملكافحة التغيرّ املناخي .راجع ب�ش� ��أن ذلك موقع وزارة
اخلارجية الأملانية الذي مت زيارته بتاريخ :2010/8/10

http://www.almania.diplo.de

( )3د� .أحمد حممود جمعة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.97
( )4وتق�س ��م الر�سائ ��ل الت ��ي يتم تبادلها بني ال�سف ��ارات ووزارة اخلارجية �إىل املذكرة ال�شفوية واملذك ��رة املوقعة ومذكرة التعميم
واملذكرة اجلماعية واملذكرة املتماثلة والربقية واملفكرة واملذكرة املقيدة ب�شرط الإ�ست�شارة والإنذار ،راجع حول ذلك:حت�سني
علوان عينة ،امل�صدر ال�سابق.
( )5د� .أحمد حممود جمعة ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.104
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�أقدمت الواليات املتحدة الأمريكية بتاريخ  2001/3/12على اعتبار ( )50خم�سني دبلوما�سي ًا رو�سي ًا
�أ�شخا�ص� � ًا غ�ي�ر مرغوب فيه ��م( .)1وعليه ،ف�إن الطريق الأف�ض ��ل ملمار�سة البعث ��ة الدبلوما�سية للوظائف
املوكل ��ة �إليه ��ا يقوم على تقيدها بالقواع ��د الدولية املحددة لعملها مع �أهمية تع ��اون الدولة امل�ستقبلة يف
الوقت ذاته لتحقيق هذه الغاية.

( )1د� .سهيل ح�سني الفتالوي ،القانون الدويل العام ،دار الثقافة ،عمان� ،2009 ،ص  244وهام�ش رقم ( )1من ال�صفحة ذاتها.

66

المبحث ّ
ُ
الثالث
الحصانات واالمتيازات الدبلوماسية
� ّإن ممار�س ��ة الوظائ ��ف الدبلوما�سية ومبا حتمله من �أهمية وماتتطلبه من ظروف خا�صة ،جتعل من
ال�ض ��روري �أن يت ��م منح املوظ ��ف الدبلوما�سي و�ضع ًا خا�ص� � ًا يعطيه احلماية اللأزم ��ة ملمار�سة وظائفه
بال�ص ��ورة ال�صحيح ��ة وكذلك امتيازات ت�سه ��ل عليه ممار�سة املهام املذكورة ،لذل ��ك فقد �أعطت اتفاقية
فيين ��ا للعالقات الدبلوما�سي ��ة ل�سنة  1961ح�صانات وامتيازات ذات �أهمية كبري ملن ميار�س الوظائف
الدبلوما�سية.
وعليه� ،سنق�سم هذا املبحث على مطلبني هما ماي�أتي:
 املطلب الأول :الأ�سا�س النظري للح�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية. -املطلب الثاين� :أنواع احل�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية.

املطلب الأول
الأ�سا�س النظري للح�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية
لق ��د اختل ��ف الفقه ��اء ب�ش� ��أن الأ�سا�س النظ ��ري للح�صان ��ات واالمتي ��ازات الدبلوما�سية فق ��د ع ّدها
بع�ضه ��م ب�أنه ��ا �إحدى �ص ��ور املجاملة الدولي ��ة ( )Courtesy Internationalومن ث� � َم فهي غري ملزمة
على �أ�سا�س هذا القيا�س على ع ّد � ّأن املجاملة الدولية غري ملزمة( .)1وهنالك من يرى � ّأن القواعد املنظمة
للح�صان ��ات ه ��ي قواع ��د قانوني ��ة وهو ماي�ؤي ��ده الفقي ��ه فينوي ��ك ( )Fenwikبو�صف قواع ��د امتيازات
وح�صان ��ات الدبلوما�سي�ي�ن هي م ��ن القواعد العرفية يف القانون الدويل و�إنه ��ا ن�ش�أت بن�شوء الدول(.)2
وت�ش�ي�ر د .عائ�ش ��ة رات ��ب �إىل �أن الع ��رف ال ��دويل ي�ؤكد وجود احل�صان ��ات واالمتي ��ازات الدبلوما�سية
بغ� ��ض النظ ��ر ع ��ن االتفاقيات الدولي ��ة �أو الت�شريعات الداخلي ��ة معتربة �إن هذه القواع ��د جاءت كنتيجة
(لل�ض ��رورات الدولي ��ة)( .)3و�إن هنال ��ك الكث�ي�ر م ��ن الت�شريع ��ات الداخلي ��ة تتعل ��ق بتنظي ��م احل�صان ��ات
واالمتيازات الدبلوما�سية مثل قانون االمتيازات الدبلوما�سية الربيطاين ل�سنة Diplomatic( 1964
 )Privileges Actوكذل ��ك املر�س ��وم الفرن�سي ال�صادر يف ال�سنة الثانية للثورة الفرن�سية ل�سنة 1789
وال ��ذي �أ�صدرت ��ه فرن�سا ب�ش�أن عدم االعتداء على املبعوثني الدبلوما�سيني املعتمدين لديها وكذلك املادة
( )1د .عبد العزيز بن نا�صر العبيكان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .213
()2
( )3د .عائ�شة راتب ،التنظيم الدبلوما�سي والقن�صلي ،القاهرة ،1961 ،دار النه�ضة العربية� ،ص .128-127

امل�صدر ذاته� ،ص 214-213نق ً
ال عن.Fenwick. G, International law, New York, 1948, p-459 :
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( )37م ��ن القان ��ون الفرن�س ��ي ال�صادر بتاري ��خ  1881/7/29ب�ش�أن منع ال�شتائم �ض ��د الدبلوما�سيني
والتي ترتكب عن طريق ال�صحف(.)1
وقد تناول الفقهاء عدد ًا من التوجهات يف تف�سري الأ�سا�س النظري للح�صانات واالمتيازات ميكن
ذكر �أهمها وعلى النحو الآتي:
-1نظري ��ة االمت ��داد الإقليم ��ي للدول ��ة ( : )Extraterritorialityحي ��ث يع� � ّد م ��ن ينادي به ��ذه النظرية
املبعوث ��ون الدبلوما�سيون ومق ��ار البعثات الدبلوما�سي ��ة ومبانيها �إمت ��داد ًا لالخت�صا�ص الإقليمي
للدول ��ة املر�سل ��ة يف ال ��دول امل�ستقبلة ،ولك ��ن مل تعد حتظى ه ��ذه النظرية بالت�أييد الت ��ام (لتناق�ضها
م ��ع الواق ��ع املادي-اجلغرايف)� ،إ�ضاف� � ًة لتعار�ضها مع فكرة ال�سيادة يف القان ��ون الدويل( ،)2وقد
ا�س ُتم ��دت ه ��ذه النظري ��ة من الفقي ��ه جور�سيو� ��س ( )Grotiuesواعتُمدت ب�ش ��كل وا�سع يف القرن
التا�سع ع�شر.
-2نظري ��ة التمثي ��ل :وهنالك نظرية �أخرى ه ��ي نظرية �إحالل ال�سي ��ادة ()Sovereign Substitution
حي ��ث تق ��وم على �أ�سا� ��س �أن الدبلوما�سي ي�ستم ��د ح�صانته من �سيادة دولته لأن ��ه ميثل مظهر ًا من
مظاه ��ر ال�سي ��ادة ،ف� ��إن الدبلوما�سيني يعتمدون عل ��ى ال�سيادة يف توكيلهم ويح ��ل حمل دولته يف
املفاو�ض ��ات يف ت�ص ��رف ال ��دول ( .)3()State Actوميي ��ل د .ولي ��د البيط ��ار �إىل ع� � ّد نظرية ال�صفة
التمثيلي ��ة لأع�ضاء البعثة ك�أ�سا�س لنظرية احل�صانات واالمتيازات و�أنها لي�ست بحاجة �إىل �أ�سا�س
قانوين �آخر(.)4
 -3أ�م ��ا النظري ��ة الثالث ��ة فتق ��وم عل ��ى �أ�سا�س (متطلب ��ات الوظيف ��ة) مبفهوم ال�ض ��رورات العملي ��ة لأداء
الوظائ ��ف الدبلوما�سي ��ة ل�ضم ��ان �أمري ��ن �أ�سا�سي�ي�ن �أولهما هو ت�أدي ��ة املوظ ��ف الدبلوما�سي ملهامه
وثانيهما �ضمان عدم تدخل الدولة امل�ستقبلة يف عمل البعثات الدبلوما�سية املعتمدة لديها(.)5
أ�م ��ا ع ��ن موق ��ف اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سن ��ة  1961في�ش�ي�ر د� .سهي ��ل الفت�ل�اوي �إىل �أن اتفاقي ��ة فيينا
ل�سن ��ة � 1961أخذت �صراح� � ًة بنظريتي ال�صفة التمثيلية وامل�صلح ��ة الوظيفية لغاية التو�سع يف نطاق
احل�صان ��ة الق�ضائي ��ة للمبع ��وث الدبلوما�س ��ي( .)6وبعبارة �أو�ض ��ح ف�إن االتفاقية املذك ��ورة ذهبت �إىل
اجلم ��ع بني نظريت ��ي التمثيل ومتطلبات الوظيفة ك�أ�سا�س لتف�س�ي�ر احل�صانات الدبلوما�سية( .)7وهذا
م ��ا �أكدت ��ه اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سن ��ة  1961يف ديباجتها بالت�أكي ��د على (�إن الغر�ض من من ��ح احل�صانات
واالمتي ��ازات الدبلوما�سي ��ة ه ��و لي� ��س إلف ��ادة ا ألف ��راد ب ��ل ل�ضم ��ان الأداء الفع ��ال لوظائ ��ف البعث ��ة
( )1د .عبد العزيز بن نا�صرالعبيكان ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .215
( )2د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.103

(3) D. P. O`CONNELL, International law, Volume. 2, Second Edition, Stevens& Sons, London,
1971, p - 888.

( )4د .ولي ��د البيط ��ار ،القان ��ون الدويل الع ��ام ،الطبع ��ة الأوىل ،امل�ؤ�س�سة اجلامعية للدرا�س ��ات والن�شر والتوزي ��ع ،لبنان،2008 ،
�ص.685

(5) Michael J. Hardy, Modern Diplomatic Law, New York, Oceana, 1968, p.p 8-12.

( )6د� .سهيل ح�سني الفتالوي ،احل�صانة الق�ضائية للمبعوث الدبلوما�سي يف القانون العراقي (درا�سة مقارنة) ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .134
( )7د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.104
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الدبلوما�سي ��ة بو�صفه ��ا ممثل ��ة للدول) وبذلك تكون ق ��د عاجلت هذه االتفاقية م�ب�رر منح احل�صانات
واالمتي ��ازاتالدبلوما�سي ��ة.
ولق ��د تعر�ض ��ت ال ��دول إلق ��رار احل�صانات واالمتي ��ازات حت ��ى يف ت�شريعاتها الداخلي ��ة ،ف�إنكلرتا
�أ�ص ��درت قان ��ون احل�صان ��ات الدبلوما�سية �سن ��ة  .)1(1708ويف هذا املجال ي�ش ��ار �إىل �أن العراق كان
�سباق� � ًا يف �إ�صدار قانون يعنى باحل�صانات واالمتي ��ازات الدبلوما�سية للمبعوثني الدبلوما�سيني حيث
�أ�ص ��در الع ��راق قان ��ون احل�صان ��ات الدبلوما�سية يف �سن ��ة  1935والذي ن�صت امل ��ادة الأوىل منه على
(املمثل�ي�ن ال�سيا�سي�ي�ن للدول الأجنبية والأ�شخا�ص الذين يع ��دون من حا�شيتهم بح�سب العرف الدويل
م�صونون من �سلطة املحاكم املدنية يف كل الأمور املدنية واجلزائية).
وقب ��ل الدخ ��ول يف تف�سري ح�صانات وامتيازات املبعوثني الدبلوما�سيني يجب الت�أكيد على مبد أ�
مهم يتمثل بالغاية من منح تلك احل�صانات واالمتيازات ب�أنها مل متنح ل�شخ�ص املبعوثني الدبلوما�سيني
ب ��ل لت�سهي ��ل ممار�س ��ة مهامهم ،وباملقابل عليهم االلت ��زام بالقوانني املحلية الناف ��ذة يف الدولة امل�ستقبلة
وهذا ما �أكدت عليه املادة ( )41من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
وو�صف ��ت احل�صان ��ات واالمتي ��ازات الدبلوما�سي ��ة م ��ن قب ��ل �أوكوني ��ل ( )O’CONNELLب�أنه ��ا
(�ضرورية) لأن الدبلوما�سي �إذا مل يكن حر ًا عند متثيله دولته لدى الدولة امل�ستقبلة (ف�إن هدف اعتماده
قد زال)( .)2وي�شري بع�ضهم �إىل �أن هنالك انت�شار االلتزام باحل�صانات ب�شكل وا�سع وقد (نفاج�أ عندما
جند االلتزام على نحو ا�ستثنائي على م�ستوى االلتزام القانوين يف الدول ذات العالقة)( ،)3ويرجعون
ذل ��ك �إىل �أ�سب ��اب ع ��دة منها ا�ستقرار قواعد القانون الدويل الدبلوما�س ��ي من قدمي الزمان وقبل تقنني
تلك القواعد يف اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
وبالإمكان قبل الدخول يف تفا�صيل ماجاءت به اتفاقية فيينا ل�سنة � 1961أن منيز ما بني احل�صانات
واالمتي ��ازات ،ف�ن�رى يف احل�صانات يكون الغري هو م�صدر حتريك هذا احلق� ،أما االمتيازات فيكون
م�ص ��در الفع ��ل املحرك لالمتياز من قبل الدبلوما�سي ذاته .وتُع ّد احل�صانات من قواعد القانون الدويل
وكذل ��ك االمتي ��ازات� ،إال �أن الأخ�ي�رة �أق ��رب �إىل املجاملة الدولي ��ة ،واحل�صانات �أخطر م ��ن االمتيازات
عندما تنتهك لأنها تعر�ض �شخ�ص املبعوث الدبلوما�سي �أو مقار البعثة للإنتهاك ف�إن ذلك يلحق �ضرر
مع�ي�ن بالدبلوما�س ��ي �أو بالبعث ��ة ولكنه ال يرتق ��ي �إىل م�ستوى انتهاك احل�صان ��ات .وهنالك من يرى � ّأن
( )1وقد كان �سبب ت�شريع هذا القانون هو تعر�ض ال�سفري الرو�سي ماثيوف ( )Matheofالعتداء من قبل جماعة من دائنيه قبل
عودت ��ه �إىل ب�ل�اده وال ��ذي قدمت على �أث ��ره احلكومة الإنكليزية اعت ��ذار وزير خارجيتها �إىل ال�سفري املذك ��ور واعتقلت اجلناة
لغر� ��ض حماكمته ��م ،اال �أن ال�سف�ي�ر الرو�س ��ي مل يقبل ذلك االعت ��ذار وغادر �إىل بالده ،ومبا �أن القان ��ون الإنكليزي كان يجيز
للدائن تعقب دائنه والقب�ض عليه وت�سليمه �إىل املحاكم ،لذلك ر�أت احلكومة الإنكليزية �ضرورة �صدور ت�شريع (�سمي فيما بعد
بقان ��ون امللك ��ة �آن) يحا�سب كل من يعتدي على حرمة ال�سف ��راء �أو وزراء الدول الأجنبية بجرم (خرق مبادىء القانون الدويل
والإخالل بالأمن العام) وبذلك متكنت احلكومة الإنكليزية من �إزالة التناق�ض ما بني القانون الدويل وقانونها الداخلي ،وي�شار
�إىل �أن هذا القانون ما زال نافذ ًا يف بع�ض دول احتاد الكومنولث .راجع:
D. P. O`CONNELL,op. cit., p. 890, note (2).
(2) D. P. O`CONNELL,op. cit., p887.
(3) J. Ramberg, O. Bring, S. Mahmoudi,» Studies in International law», Feststivift till lars
Hjerner, Stockholm: Norstedts, 1990, p- 327.
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كالهم ��ا (احل�صان ��ات واالمتيازات) يعود �إىل القانون الدويل ولكن هنال ��ك ت�صور قد يكون �أقرب �إىل
الواق ��ع يتمث ��ل ب� ��أن احل�صانات تع ��ود �إىل القانون الدويل� ،أم ��ا االمتيازات ف� ��إن م�صادرها ترجع �إىل
القانون الدويل والداخلي ب�شكل �أكرب من احل�صانات(.)1
�أما بالن�سبة للأ�شخا�ص املتمتعني باحل�صانات الدبلوما�سية فهي ت�شمل ر�ؤ�ساء البعثات (ال�سفراء،
ال ��وزراء املفو�ض�ي�ن ،القائم�ي�ن بالأعم ��ال )...و�إن �أي اختالف يجب �أن يراع ��ى يف الأ�سبقية ولي�س يف
احل�صان ��ات حي ��ث �إن ح�صان ��ات ر�ؤ�ساء البعثات ه ��ي واحدة ،وكذلك يتمتع املوظف ��ون الدبلوما�سيون
العامل ��ون يف البعثة الدبلوما�سية الدائمة �سوا ًء كان ��ت �سفارة �أم مفو�ضية باحل�صانة وكذلك املوظفون
الإداري ��ون والفني ��ون للبعثة يتمتع ��ون باحل�صانات واالمتيازات ولكن بح ��دود معينة نبينها الحق ًا ،مع
ذل ��ك ي�ش ��ار �إىل �أن قانون احل�صانات الدبلوما�سية الأمريكي والقانون الإنكليزي ال�سابق ل�سنة 1964
وكذل ��ك قان ��ون الإمرباطورية الأملانية ل�سنة  1877مل مييزوا بني املوظفني ال�صغار والكبار يف الدرجة
من حيث منح احل�صانات(.)2

( )1د .وليد البيطار ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.685

(2) D. P. O`CONNELL, op. cit., p. 894.
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املطلب ال ّثاين
ُ
�أنواع احل�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية
�سنق�س ��م ه ��ذا املطل ��ب عل ��ى خم�س ��ة ف ��روع نناق� ��ش يف الأول احل�صان ��ات ال�شخ�صي ��ة للمبعوث�ي�ن
الدبلوما�سي�ي�ن ونتعر� ��ض يف الث ��اين �إىل احل�صانة اجلنائية ونتناول يف الثال ��ث احل�صانة من الق�ضاء
املدين والإداري ونناق�ش يف الرابع الإعفاءات املالية التي يتمتع بها املبعوث الدبلوما�سي ونختتم يف
اخلام�س ح�صانة مقار البعثة.
الفرع الأول
احل�صانات ال�شخ�صية
يتمت ��ع باحل�صان ��ات واالمتيازات ال�شخ�صية كل م ��ن املمثلني الدبلوما�سيني و أ�ف ��راد عوائلهم ممن
يعي�ش ��ون حت ��ت رعايته ��م عل ��ى �أن ال يكون ��وا من مواطني الدول ��ة امل�ستقبل ��ة �أو من املقيم�ي�ن فيها �إقامة
دائم ��ة( .)1ويختل ��ف مفه ��وم العائلة م ��ن بلد �إىل �آخر �إال إ�ن ��ه ميكن تف�سري عب ��ارة (Part of his house
 )holdوالتي جاء بها الن�ص الإنكليزي لالتفاقية ،ب�أنهم ممن يعي�شون بكنف املبعوث الدبلوما�سي ومن
ث ��م ه ��م عائلت ��ه( .)2ولقد عالج القانون العراقي هذه امل�س�ألة يف نظ ��ام اخلدمة اخلارجية اجلديد رقم ()1
ل�سن ��ة  2010يف البن ��د ثالث� � ًا من املادة الأوىل منه بالن�ص على (الأ�سرة :زوج املوظف و�أوالده من غري
املتزوجني و�أبويه)(. )3
و� ّإن املبعوث الدبلوما�سي ميتلك ح�صانة قانونية متنع تعري�ضه للقب�ض �أو االعتقال( ،)4فعلى الدولة
امل�ستقبل ��ة �أن تتخ ��ذ جميع الإجراءات الالزم ��ة لكي مينع �أي اعتداء على �شخ�صه( ،)5وقد نادى بع�ضهم
( )1امل ��ادة ( )37الفق ��رة ( )1م ��ن اتفاقي ��ة فيينا ل�سنة  1961والتي ن�صت عل ��ى( :يتمتع �أفراد أُ��سرة املبع ��وث الدبلوما�سي من �أهل
بيت ��ه� ،إن مل يكون ��وا م ��ن مواطني الدولة امل�ستقبلة �أو املقيمني فيها �إقامة دائم ��ة باالمتيازات واحل�صانات املن�صو�ص عليها يف
املواد .)36-29
( )2ف�إنها ت�شمل الدبلوما�سي و�أوالده الق�صر ،و�إن كان الدبلوما�سي �أعزب ًا �أو �أرم ًال �أو مطلق ًا �أو مل يكن قد ا�صطحب زوجته معه
فيحق له اعتبار �أمه �أو أُ�خته من �أفراد العائلة �إن كانوا يعي�شون معه يف بيت واحد وكذلك بناته غري املتزوجات و�أبنائه الذين
ه ��م يف �س ��ن الدرا�سة و�أم ��ه الأرملة امل�س�ؤول عنها �شرع ًا وقانون ًا من �أفراد العائلة وه ��ذا ماجرى عليه التعامل .راجع يف ذلك
:د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.110
( )3وهنالك حوادث كثرية عن الدبلوما�سيني املوجودين يف العراق ،فلقد طلبت وزارة العدل مبذكرتها املرقمة  685/2/6/3يف
 1976/3/6م ��ن وزارة اخلارجي ��ة �إعالمها فيما �إذا كان �أحد املوظف�ي�ن الدبلوما�سيني يف �سفارة جمهورية �أفريقيا الو�سطى
(�سكرت�ي�ر ث � ٍ�ان) متمت ��ع باحل�صان ��ة الدبلوما�سية �أم ال لكي يت�سنى التحقي ��ق معه ،ف�أجابت وزارة اخلارجي ��ة مبذكرتها املرقمة
 15603/69/81/9يف � 1976/4/22إن ال�شخ� ��ص املذك ��ور متمت ��ع باحل�صانة الدبلوما�سية .راج ��ع حول ذلك :د� .سهيل
ح�سني الفتالوي ،احل�صانة الق�ضائية للمبعوث الدبلوما�سي يف القانون العراقي (درا�سة مقارنة) ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .314
( )4وقد ن�ص قانون العقوبات العراقي رقم  111ل�سنة  1969املعدل يف املادة ( )227على( :يعاقب باحلب�س مدة ال تزيد على �سنتني
وبغرامة ال تزيد على مائتي دينار كل من �أهان ب�إحدى طرق العالنية دولة �أجنبية �أو منظمة دولية لها مقر بالعراق �أو �أهان رئي�سها
�أو ممثلها لدى العراق �أو �أهان علمها �أو �شعارها الوطني متى كانا م�ستعملني على وجه ال يخالف قوانني العراق).
( )5امل ��ادة ( )29م ��ن اتفاقية فيينا ل�سنة  1961ن�ص ��ت على (تكون حرمة �شخ�ص املبعوث الدبلوما�سي م�صونة واليجوز �إخ�ضاعه
لأي ��ة �ص ��ورة م ��ن �صور القب� ��ض �أو االعتقال ويجب عل ��ى الدولة امل�ستقبل ��ة معاملته باالح�ت�رام الالئق واتخ ��اذ جميع التدابري
اخلا�صة مبنع �أي اعتداء على �شخ�صه �أو حريته �أو كرامته).
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ب�أن تكون ح�صانة املبعوث الدبلوما�سي حم�صورة بالأفعال التي تع ّد جزء ًا من وظائفه الر�سمية فقط(،)1
املقرة للمبعوث الدبلوما�سي ت�شمل كل ماميار�س ��ه من ن�شاط يف الدولة امل�ستقبلة .و�إن
لك ��ن احل�صان ��ة ّ
م ��ن واج ��ب الدول ��ة امل�ستقبل ��ة يف اتخاذ جميع التداب�ي�ر الالزمة حلماي ��ة الدبلوما�سي عل ��ى �أن اليكون
ذل ��ك مقي ��د ًا حلريت ��ه ،فيجب �أن تك ��ون احلماية بالقدر ال�ل�ازم ،ومن املمكن �أن ت�ؤث ��ر مراقبته امل�ستمرة
ومتابعته اعرتا�ض دولته ف�إنها قد تف�سر ب�أنها م�ضايقة �شخ�صية(� .)2إذ �إن ن�ص املادة ( )29من اتفاقية
فيينا ل�سنة  1961ي�ضع التزامني رئي�سيني على الدولة امل�ستقبلة �أولهما يتمثل بالتزامها بعدم امل�سا�س
ب�شخ� ��ص املبع ��وث الدبلوما�سي ومعاملته باالحرتام الالزم وجتنب �أي فعل ق ��د يكون �إمتهان ًا لكرامته
�أو تقيي ��د ًا حلريت ��ه ،والث ��اين هو التزامه ��ا – �أي الدول ��ة امل�ستقبلة  -بتوفري احلماي ��ة الالزمة للمبعوث
الدبلوما�س ��ي ب�إتخ ��اذ كاف ��ة ا إلج ��راءات الالزمة واملعقولة ملنع وق ��وع مثل تلك االعت ��داءات ويف �سبيل
ذل ��ك ترت ��ب القوانني اجلنائية الداخلية عقوبات ملنع وقوع مثل تل ��ك االعتداءات ومنها قانون العقوبات
امل�صري ل�سنة  1937يف املادة ( )182منه التي فر�ضت عقوبة احلب�س ملدة ال تزيد على �سنة والغرامة
مب ��ا اليتج ��اوز مئة واليقل عن ع�شرين جنيه على كل من عاب ب�إحدى طرق العالنية يف حق ممثل دولة
�أجنبي ��ة معتم ��د يف م�ص ��ر ب�سبب أ�م ��ور تتعلق ب� ��أداء الوظيفة� ،إ�ضاف ��ة �إىل ن�صو�ص �أخ ��رى يف قانون
العقوب ��ات البلجيك ��ي ل�سن ��ة  1858و قانون العقوبات ال�سويدي ال�صادر �سن ��ة  ،1864مع متتع املنزل
اخلا�ص الذي يقطنه املبعوث الدبلوما�سي بذات احل�صانة واحلماية التي يتمتع بها دار البعثة(.)3
وق ��د ع � ّ�رف الأ�ست ��اذ كالف ��و ( )Calvoاحلرم ��ة ب�أنه ��ا (مي ��زة ت�ضع يف من� ��أى من كل اعت ��داء وكل
ويعرفه ��ا بي�ت�ري ( )Pietriب�أنها (حرم ��ة املبع ��وث الدبلوما�سي
حماكم ��ة ال�شخ� ��ص ال ��ذي يزود به ��ا)ّ ،
لي� ��س جم ��رد احلماية العادية التي متنحها كل دولة ل�شخ�ص يعي� ��ش يف �سالم على �أر�ضها ،و�إمنا هي
احل ��ق يف ا ألم ��ان املطلق الكام ��ل ويف احلرية التي القيد عليها ويف عدم ج ��واز امل�سا�س ب�شخ�صه يف
كل الظ ��روف)( .)4وق ��د أ�ك ��د الق�ض ��اء الداخلي هذا املبد أ� يف �أح ��كام عدة منها ماج ��اء يف حكم املحكمة
العلي ��ا يف فرن�س ��ا يف ق�ضي ��ة ( )Dientz C. de la Juraبالت�أكيد على � ّأن حرم ��ة املبعوث الدبلوما�سي
(تفر�ض على املحاكم كقاعدة �سيا�سية عليا تلتزم باحرتامها وتعلو كل �أحكام القانون اخلا�ص) كذلك
م ��اورد يف حك ��م للمحكم ��ة العليا للواليات املتح ��دة الأمريكية يف ق�ضي ��ة (Respublica G. de long
 )champsم ��ن � ّأن (�شخ� ��ص الوزي ��ر املفو�ض مقد�س وم�صون ،وكل من يعتدي عليه اليهني امللك الذي
ميثل ��ه فح�س ��ب ،و�إمنا يكون معتدي ًا كذلك على الأمن العام وعلى �سالمة الأمم ،فهو مرتكب جلرمية يف
حق العامل كله) (.)5
وق ��د أ�ك ��دت اتفاقي ��ة هافانا ب�ش� ��أن املبعوثني الدبلوما�سي�ي�ن ل�سنة  1928يف امل ��ادة ( )14منها على
(1) S.L. Wright. Diplomatic Immunity, A proposal For Amending The Vienna Convention to deter
Violent Criminal Acts, Bosten University International law Journal, 1987, Volume. 5, p.p 177211

( )2ال�سف�ي�ر زي ��د ع ��ز الدين ،حما�ضرات عن �أمن البعث ��ات والأفراد �ألقيت على طلبة دورة الت�أهي ��ل الدبلوما�سي التي �أقامها معهد
اخلدمة اخلارجية يف وزارة اخلارجية العراقية للفرتة من  2010/5/4ولغاية ( ،2010/6/24غري من�شورة).
( )3املادة ( )1/30من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
( )4د .علي �صادق ابو هيف ،القانون الدبلوما�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 169و.170

(5) Y.I.L.C., Volume II, 1965, p. 164.
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(للموظفني الدبلوما�سيني ح�صاناتهم التي ت�شمل �أ�شخا�صهم ومقرهم اخلا�ص والر�سمي وممتلكاتهم)،
ومم ��ا جت ��در الإ�شارة �إلي ��ه يف هذا ال�صدد هو اتفاقية منع اجلرائم املرتكب ��ة �ضد الأ�شخا�ص املتمتعني
بحماية دولية مبن فيهم املوظفني الدبلوما�سيني ل�سنة  1973وما ت�ضمنته من ن�صو�ص توفر ح�صانات
للمبعوث الدبلوما�سي.
الفرعُ ال ّثاين
احل�صانة اجلنائية
يتمت ��ع املبع ��وث الدبلوما�سي و أ�ف ��راد عائلته الذين لي�سوا من مواطني الدول ��ة امل�ستقبلة واليقيمون
فيه ��ا �إقامة دائمة باحل�صانة الكاملة من االخت�صا� ��ص اجلنائي لتلك الدولة( ،)1وت�شمل احل�صانة جميع
ت�صرف ��ات الدبلوما�س ��ي �س ��وا ًء �أكان ارتكبها ب�صفت ��ه ال�شخ�صية �أم ب�صفته الر�سمي ��ة (الدبلوما�سية)،
ويج ��وز ا�ستدعاء املمث ��ل الدبلوما�سي لل�شهادة �أمام املحاكم ب�شكل �آخر م ��ن دون املثول مبا�شر ًة �أمام
املحكمة من خالل �إدالئه بال�شهادة كتاب ًة مث ًال ،لأن ذلك اليعر�ضه للخ�ضوع الخت�صا�ص املحاكم املحلية
وي�ب�رر ه ��ذا اال�ستثناء من خالل رف�ض جلنة القانون الدويل التي �أعدت م�سودة اتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوما�سي ��ة وكذل ��ك امل�شاركون يف م ؤ�مت ��ر العالقات الدبلوما�سية االق�ت�راح القا�ضي من حيث املبد أ�
بح ��ق الدبلوما�س ��ي برف�ض الإدالء بال�شه ��ادة (ب�أي �شكل من الأ�شكال مهم ��ا كان)( ،)2وهنالك من يرى
ب� ��أن م ��ن ح ��ق املبعوث الدبلوما�س ��ي االمتناع ع ��ن ال�شهادة �أمام ال�سلط ��ات املخت�صة ول ��ه �أن يبعث بها
مكتوبة �إىل تلك ال�سلطات( .)3ولكن جاء ن�ص اتفاقية فيينا ل�سنة  1961يف املادة ( )2/31على (اليجوز
�إجبار املمثل الدبلوما�سي على الإدالء بال�شهادة) ،وبالتايل يجوز للمبعوث الدبلوما�سي �إن �شاء الإدالء
ب�شهادته كتاب ًة و�إن �شاء امتنع عن ذلك.
ويف ح ��ال ارتكاب املمثل الدبلوما�سي فع ًال خط�ي�ر ًا خمالف ًا لقوانني الدولة امل�ستقبلة فب�إمكانها �أن
مرغوب في ��ه ( ،)Person non grataيف �أي وقت من الأوق ��ات حتى قبل و�صوله
تعلن ��ه �شخ�ص� � ًا غ�ي�ر
ٍ
�إىل البعث ��ة وعل ��ى الدول ��ة املر�سلة يف هذه احلال ��ة ا�ستدعاء ال�شخ�ص املعن ��ي �أو �أن تقوم ب�إنهاء خدماته
يف البعث ��ة ويف ح ��ال رف�ض ��ت ذل ��ك �أو ق�صرت يف القيام به خ�ل�ال فرتة معقولة ،فللدول ��ة امل�ستقبلة ان
ترف�ض االعرتاف بال�شخ�ص املعني فرد ًا يف البعثة( .)4فهنالك �سوابق كثرية يف هذا املجال منها طلب
()1الفقرة ( )1من املادة ( )31والتي تن�ص على ( :يتمتع املبعوث الدبلوما�سي باحل�صانة الق�ضائية يف ما يتعلق بالق�ضاء اجلنائي
للدولة امل�ستقبلة ،وكذلك يف ما يتعلق بق�ضائها املدين والإداري� ،إال يف احلاالت الآتية:
�أ-الدع ��اوى العيني ��ة املتعلق ��ة بالأموال العقاري ��ة اخلا�صة الكائنة يف �إقلي ��م الدولة امل�ستقبلة ،ما مل تكن حيازت ��ه لها بالنيابة عن
الدولة املر�سلة ال�ستخدامها لأغرا�ض البعثة.
ب-الدع ��اوى املتعلق ��ة ب�ش� ��ؤون الإرث وال�ت�ركات والت ��ي يدخ ��ل فيه ��ا بو�صفه منف ��ذ ًا �أو مدي ��ر ًا �أو وريث ًا �أو مو�ص ��ى له ،وذلك
بالأ�صالة عن نف�سه ال بالنيابة عن الدولة املر�سلة.
ج -الدعاوى املتعلقة ب�أي ن�شاط مهني �أو جتاري ميار�سه يف الدولة امل�ستقبلة خارج وظائفة الر�سمية).
(2) Y.I.L.C., 1958, Volume. 1., pp 147-152 and U.N.C.D.R., Volume. 1, p.p 167-172.
(3) Jean Serres, Manuel Partique, de protocol, Vitry marne, 1960, p. 129.

( )4املادة ( )9من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
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الوالي ��ات املتحدة �سن ��ة � 1915إىل النم�سا �إ�ستدعاء �سفريها يف وا�شنط ��ن ال�ستغالله بتحري�ض عمال
م�صن ��ع الذخ�ي�رة يف �أمريكا على الإ�ضراب ،وطل ��ب الأرجنتني �إىل وزير املانيا املفو�ض لديها مبغادرة
�إقليمه ��ا ال�ستعمال ��ه احلقيب ��ة الدبلوما�سية ملفو�ضي ��ة ال�سويد يف �إر�سال تعليمات خا�ص ��ة بال�سفن التي
تغادر الأرجنتني والتو�صية بتدمريها(.)1
أ�م ��ا ع ��ن م�ساءل ��ة املبع ��وث الدبلوما�س ��ي فقد و�ض ��ع التعام ��ل الدويل طرق ع ��دة ملقا�ض ��اة املبعوث
الدبلوما�سي فب�إمكان املت�ضرر اللجوء �إىل ق�ضاء الدولة امل�ستقبلة �إذا تنازلت دولة املبعوث الدبلوما�سي
ع ��ن ح�صانت ��ه ،و�إذا مت�سكت باحل�صان ��ة الق�ضائية ومل تتنازل عنها ،فب�إم ��كان املت�ضرر �إقامة الدعوى
على الدبلوما�سي �أمام حماكم الدولة املر�سلة ،مع ذلك �إن وجد �أ�صحاب العالقة �إن جل�ؤهم �إىل حماكم
الدولة املر�سلة يرتب م�شقة عليهم فقد �أقر العرف الدويل �إمكانية ا�ستخدام الطرق الدبلوما�سية لإجبار
املبعوث الدبلوما�سي على تنفيذ �إلتزاماته(.)2
ويف هذا املجال نرى � ّأن اللجوء �إىل الطرق الدبلوما�سية هو الأف�ضل لإجبار املبعوث الدبلوما�سي
عل ��ى تنفي ��ذ التزامات ��ه قبل اللج ��وء �إىل الق�ض ��اء وماقد يث�ي�ره ذلك م ��ن �إ�شكالي ��ات يف العالقات مابني
البلدي ��ن� .إ�ضاف� � ًة �إىل م ��ا �أقره التعام ��ل الدويل من العمل مبب ��د�أ املعاملة باملثل الذي ميك ��ن الدول ،بعد
انت�ش ��ار البعث ��ات الدبلوما�سية ب�شكل وا�سع ،يف حال �أ�ساءت الت�صرف �إحداها ب�أن تعر�ضت �إىل �أحد
موظفيها فيمكن لدولة املوظف �أن تقوم بنف�س الفعل(.)3
ال َف ْرعُ ال َّثالث
احل�صانة من الق�ضاء املدين والإداري
ويتمت ��ع كذل ��ك املبعوث الدبلوما�سي و أ�ف ��راد عائلته �إن مل يكونوا من مواطن ��ي الدولة امل�ستقبلة �أو
املقيمني فيها �إقامة دائمة باحل�صانة الكاملة من االخت�صا�ص املدين والإداري ماعدا احلاالت املذكورة
يف الفقرة ( )1من املادة ( )31من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
وهنال ��ك م ��ن يتو�س ��ع باحل�صان ��ة الق�ضائية �إىل حد عدم ج ��واز التبليغ باملحا�ض ��ر الق�ضائية مدنية
كانت �أو جنائية �أو ب�أوامر اال�ستدعاء �أو املثول �أمام املحاكم �أو الدوائر الأخرى حتى و�إن كان التبليغ
بوا�سطة الربيد ،والي�ستثنى من ذلك املنع تبليغ مواطني الدولة امل�ستقبلة الذين ي�صادف وجودهم يف
مقر البعثة �أو الذين يعملون فيها كموظفني �إداريني �أو فنيني �أو حمليني �أو عمال خدمة(.)4
وكذل ��ك يتمت ��ع موظف ��و البعثة من الإداريني والفني�ي�ن و�أفراد �أُ�سرهم من �أهل بيته ��م �إن مل يكونوا
( )1د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدبلوما�سي ،امل�صدر ال�سابق ،هام�ش رقم ( )2من �ص .179
( )2د� .سهيل ح�سني الفتالوي،احل�صانة الق�ضائية للمبعوث الدبلوما�سي يف القانون العراقي (درا�سة مقارنة) ،امل�صدر ال�سابق،
�ص .406

(3) R
 ene vark, Personal Inviolability and Diplomatic Immunity in Respect of Serious Crimes,
Institute of Law, University of Tartu, 2003, p. 112.

( )4د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .105

74

م ��ن مواطن ��ي الدولة امل�ستقبلة �أو املقيمني فيها �إقامة دائمة ،باحل�صانات واالمتيازات املن�صو�ص عليها
يف امل ��واد ( )35-29م ��ن اتفاقية فيينا ل�سنة  1961ماع ��دا احل�صانة املتعلقة بالق�ضاء املدين والإداري
للدول ��ة امل�ستقبل ��ة بالن�سب ��ة للأعم ��ال التي يقومون بها خارج نط ��اق واجباتهم� .إ�ضاف� � ًة �إىل م�ستخدمي
البعث ��ة الذي ��ن لي�سوا م ��ن مواطني الدولة امل�ستقبل ��ة �أو املقيمني فيها �إقامة دائم ��ة يتمتعون باحل�صانات
بالن�سب ��ة للأعم ��ال التي يقومون به ��ا يف �أثناء �أدائه ��م لواجباتهم وكذلك بالن�سب ��ة للر�سوم وال�ضرائب
بخ�صو� ��ص املرتب ��ات الت ��ي يتقا�ضونها( )1واليتمتع ��ون بح�صانات وامتيازات �إ�ضافي ��ة �إال بالقدر الذي
ت�سم ��ح ب ��ه الدولة امل�ستقبلة مع وجوب مراعاتها (عدم التدخل الزائد) يف ما يتعلق بوظائف البعثة عند
ممار�ستها لواليتها بالن�سبة �إىل الأ�شخا�ص املذكورين.
عل ��ى الرغ ��م مما �سب ��ق �أجازت اتفاقية فيين ��ا ل�سنة  1961يف امل ��ادة ( )32منها للدول ��ة املر�سلة �أن
تتنازل عن احل�صانة الق�ضائية للمبعوث الدبلوما�سي �أو �أفراد �أ�سرته �أو املوظفني الإداريني �أو الفنيني
املذكوري ��ن يف امل ��ادة ( )37عل ��ى ان يكون هذا التنازل �صريح .وقد ا�شرتط ��ت املادة ( )32بخ�صو�ص
التنازل عن احل�صانة الق�ضائية بالن�سبة �إىل الدعوى املدنية والإدارية ب�أنه ال ي�شمل التنازل بالن�سبة �إىل
تنفيذ احلكم وا�شرتطت تقدمي تنازل م�ستقل من الدولة املر�سلة بخ�صو�ص التنفيذ ،ويالحظ ان الن�ص
مل ي�ش ��ر �إىل الدع ��وى اجلزائية ب�ش�أن ا�شرتاط تنازل خا�ص ب�ش�أن تنفيذ احلكم ،ويف هذا املجال يرى
د� .سهي ��ل الفت�ل�اوي � ّأن �سبب هذه احلالة هو �أن م�ؤمتر فيينا للعالق ��ات الدبلوما�سية الذي عقد للبحث
يف �إقرار االتفاقية املذكورة �سنة  1961مل يناق�ش هذه امل�س�ألة (�إغفا ًال منه) ولأن ما دار من مناق�شات
كان ب�ص ��دد التن ��ازل امل�ستق ��ل يف الإم ��ور املدنية فقط ،مع ميل ��ه �إىل � ّأن التنازل امل�ستق ��ل يف الدعاوى
اجلزائي ��ة مطل ��وب حت ��ى و�إن مل ُين�ص عليه �صراح ًة يف االتفاقية على ع� � ّد �أن العرف الدويل هو املكمل
لن�صو� ��ص االتفاقي ��ة( .)2وه ��ذا ما ن�ؤيده لأ�سباب ع ��دة على ر�أ�سها خطورة الأح ��كام التي ت�صدر ب�ش�أن
الدع ��اوى اجلزائية والتي ق ��د تطاول املبعوث الدبلوما�سي كاحلب�س وتعري�ضه �إىل �إجراءات احرتازية
هي �أخطر بكثري من الأحكام التي ت�صدر يف الدعاوى املدنية والإدارية ف�إن كانت االتفاقية ن�صت على
ا�شرتاط التنازل ب�ش�أن التنفيذ يف الدعاوى املدنية والإدارية التي هي �أقل �أهمية من الدعاوى اجلزائية
فبالت�أكي ��د �أن هنال ��ك حاج ��ة للتنازل عن التنفيذ يف ه ��ذه الأخرية ،وقد امتنعت حماك ��م دول عدة منها
فرن�سا وبريطانيا والواليات املتحدة الأمريكية وبلجيكا عن النظر يف الدعاوى التي يكون فيها املبعوث
الدبلوما�سي مدعى عليه ما مل تتنازل دولته عن ح�صانته الق�ضائية(.)3
ويف ه ��ذا املج ��ال يجب الت�أكيد على قاعدة مهم ��ة تتمثل بعدم جواز قيام الدول ��ة امل�ستقبلة بالتمييز
ب�ي�ن ال ��دول عن ��د تطبيقها لالتفاقي ��ة لأن هذه االتفاقي ��ة قد كان �أح ��د مقا�صدها الرئي�سية �إلغ ��اء التمييز
وحتقي ��ق امل�س ��اواة يف التعام ��ل ب�ي�ن ممثلي ال ��دول ،لكن نظمت االتفاقي ��ة املذكورة حال ��ة املعاملة باملثل
( )Reciprocalبج ��واز جل ��وء الدول ��ة امل�ستقبلة �إىل التطبيق ال�ضيق لأح ��كام االتفاقية ب�سبب ممار�سة
( )1املادة ( )37من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
( )2د� .سهيل ح�سني الفتالوي ،احل�صانة الق�ضائية للمبعوث الدبلوما�سي يف القانون العراقي (درا�سة مقارنة) ،امل�صدر ال�سابق،
�ص.405
( )3امل�صدر نف�سه� ،ص .415
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ه ��ذا التطبي ��ق على بعثتها لدى الدولة املر�سل ��ة ،مع جواز تطبيق معاملة �أف�ضل مما تتطلبه اتفاقية فيينا
ل�سنة  1961مبقت�ضى العرف �أو باتفاق الدول( .)1وب�صورة �أو�ضح ف�إن اتفاقية فيينا ل�سنة  1961متثل
احل ��د الأدن ��ى ملا يجب التقيد به عند التعامل مع املبعوثني الدبلوما�سيني ومن املمكن ت�صور حتقق هذه
احلالة عند اتفاق دولتني �أو �أكرث على دخول مبعوثيها الدبلوما�سيني لأرا�ضي الدولة الأخرى من دون
احلاجة �إىل �سمة دخول.
الفرعُ ال َّرابع
الإعفاءات املالية التي يتمتع بها املبعوث الدبلوما�سي
يعف ��ى املبع ��وث الدبلوما�سي من ال�ضرائ ��ب املبا�شرة التي تفر�ض يف الدول ��ة امل�ستقبلة( )2ك�ضريبة
الدخل �سوا ًء �أكانت على راتبه الذي يتقا�ضاه يف البعثة �أم بالن�سبة �إىل �إيرادات ما قد ميلكه يف دولته
�أم �أي �إيراد �آخر ،ف�إن الدبلوما�سي يدفعها يف بلده فال يجوز �أن يدفعها مرتني� ،أما ال�ضريبة املفرو�ضة
على الأموال العقارية اخلا�صة التي ميلكها ب�صفته ال�شخ�صية ولي�س نياب ًة عن الدولة املر�سلة ف�إنه ملزم
بدفعه ��ا ،وكذل ��ك ال�ضرائب املفرو�ضة عل ��ى ر�ؤو�س الأموال امل�ستثم ��رة يف م�شاريع جتارية يف الدولة
امل�ستقبل ��ة ،ويف ه ��ذا املجال نثبت مالحظة ب�ش� ��أن ماجاءت به املادة ( )42من اتفاقية فيينا ل�سنة 1961
والت ��ي تن� ��ص على (اليجوز للمبعوث الدبلوما�سي �أن ميار� ��س يف الدولة امل�ستقبلة �أي ن�شاط مهني �أو
جت ��اري مل�صلحته ال�شخ�صية) ،ف� ��إن وجود هذا الن�ص يدفعنا �إىل اال�ستنتاج ب�أن املبعوث الدبلوما�سي
كيف �سترتب عليه �ضرائب عن ن�شاط جتاري يف الدولة امل�ستقبلة وهو �أ�ص ًال ممنوع من ممار�سة مثل
هكذا ن�شاط؟.
أ�م ��ا ال�ضرائ ��ب املفرو�ض ��ة عل ��ى ال�ت�ركات ف� ��إن املبع ��وث الدبلوما�سي �أي�ض� � ًا معفي منه ��ا وال�سيما
الأم ��وال غ�ي�ر املنقول ��ة م ��ع التقيد مبا جاءت ب ��ه الفقرة ( )4من �أح ��كام املادة ( )39م ��ن االتفاقية والتي
جتي ��ز للدبلوما�س ��ي �أو ذويه �سحب �أمواله ��م املنقولة املوجودة يف الدول ��ة امل�ستقبلة �إذا تويف ومل يكن
م ��ن مواطنيه ��ا �أو املقيم�ي�ن فيها �إقامة دائمة� ،أو �إذا توفى �أحد �أفراد �أ�سرته من �أهل بيته (Part of his
 )householdواليج ��وز فر� ��ض �ضرائ ��ب عليه ��ا متى م ��اكان وجود تل ��ك الأموال يف الدول ��ة امل�ستقبلة
( )1املادة ( )47من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
( )2وه ��ذا ماعاجلت ��ه امل ��ادة ( )34من اتفاقية فيين ��ا ل�سنة  1961والتي تن�ص على ( يعفى املبع ��وث الدبلوما�سي من جميع الر�سوم
وال�ضرائب ال�شخ�صية او العينية ،والقومية �أو الإقليمية �أو البلدية ،با�ستثناء ما يلي:
أ�  -ال�ضرائب غري املبا�شرة التي تدخل �أمثالها عاد ًة يف ثمن الأموال �أو اخلدمات.
ب-الر�س ��وم وال�ضرائ ��ب املفرو�ض ��ة على الأموال العقارية اخلا�ص ��ة الكائنة يف �إقليم الدولة امل�ستقبل ��ة ،مامل تكن يف حيازته
بالنيابة عن الدولة املر�سلة ال�ستخدامها يف �أغرا�ض البعثة.
ج -ال�ضرائب التي تفر�ضها الدولة امل�ستقبلة على الرتكات ،مع عدم الإخالل ب�أحكام الفقرة ( )4من املادة (.)39
د -الر�س ��وم وال�ضرائ ��ب املفرو�ض ��ة عل ��ى الدخل اخلا� ��ص النا�ش ��ئ يف الدولة امل�ستقبل ��ة وال�ضرائب املفرو�ض ��ة على ر�ؤو�س
الأموال امل�ستثمرة يف امل�شروعات التجارية القائمة يف تلك الدولة.
هـ -امل�صاريف املفرو�ضة مقابل خدمات معينة.
و -ر�س ��وم الت�سجي ��ل والتوثيق والرهن العق ��اري والدمغة والر�سوم الق�ضائية بالن�سبة �إىل الأم ��وال العقارية ،وذلك مع عدم
الإخالل ب�أحكام املادة (.)23
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لوج ��ود املتوف ��ى فيها ب�صفته �أحد �أفراد البعثة �أو �أحد �أفراد �أ�سرته مع ا�ستثناء الأموال التي يكون قد
اكت�سبها يف الدولة امل�ستقبلة ويكون ت�صديرها حمظور ًا وقت الوفاة(. )1
أ�م ��ا الأم ��وال غ�ي�ر املنقولة العائ ��دة للمثل الدبلوما�سي فتفر� ��ض عليها �ضريبة ال�ت�ركات �إذا تويف،
عم ًال ب�أحكام البند (ج) من املادة ( )34من االتفاقية ،وهكذا ف�إن الدبلوما�سي يعفى من جميع الر�سوم
وال�ضرائب يف الدولة امل�ستقبلة ماعدا ماذكر من ا�ستثناءات يف املادة (.)34
ولك ��ن يف مقاب ��ل ذل ��ك يلت ��زم املبع ��وث الدبلوما�س ��ي مبوجب البن ��د (�أ) م ��ن امل ��ادة ( )34املذكورة
بدف ��ع ماميك ��ن و�صف ��ه بال�ضرائب غري املبا�شرة والتي تدخل يف �أقيام ال�سل ��ع واخلدمات� ،أما بالن�سبة
للإعف ��اءات الكمركي ��ة فيعف ��ى املبع ��وث الدبلوما�س ��ي من الر�س ��وم الكمركي ��ة مبوجب امل ��ادة ( )36من
اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سن ��ة  1961حي ��ث يعف ��ى املبع ��وث الدبلوما�س ��ي من جمي ��ع الر�سوم الكمركي ��ة وكذلك
ال�ضرائب والتكاليف املفرو�ضة على املواد املعدة لال�ستعمال ال�شخ�صي للدبلوما�سي �أو �أفراد عائلته.
وكذل ��ك امل ��واد املعدة ال�ستقراره ،وقد �أ�ش ��ارت املادة ذاتها يف فقرتها الثاني ��ة �إىل �إعفاء �أمتعة املبعوث
الدبلوما�سي من التفتي�ش مامل تكن هنالك �أ�سباب تدعو �إىل ال�شك ب�أنها حتتوي على مواد غري م�شمولة
بالفق ��رة الأوىل م ��ن ه ��ذه املادة ،ويف هذا ال�صدد ي�شار �إىل �أن �أغل ��ب الدول اجتهت �إىل حتديد كميات
امل ��واد الت ��ي م ��ن املمكن �أن يدخلها املبع ��وث الدبلوما�سي عند عمل ��ه يف البعثة (كال�سي ��كار مث ًال) حيث
حتدد كمية معينة تكون كافية للإ�ستخدام ال�شخ�صي بالتن�سيق مع دائرة املرا�سم يف وزارة اخلارجية
يف الدولة امل�ستقبلة وعلى رئي�س البعثة العمل على �أن الي�ستغل هذا االمتياز من قبل موظفي البعثة(.)2
وكذل ��ك ن�ص ��ت املادة ( )35على (تقوم الدولة امل�ستقبلة ب�إعفاء املبعوثني الدبلوما�سيني من جميع �أنواع
اخلدم ��ات ال�شخ�صي ��ة والعام ��ة ،وم ��ن الإلتزام ��ات والأعباء الع�سكري ��ة كاخل�ضوع لتداب�ي�ر اال�ستيالء
وتقدمي التربعات وتوفري ال�سكن).
وهنال ��ك �إعفاء م ��ن نوع خا�ص �أ�شارت �إليه املادة ( )33من اتفاقية فيينا ل�سنة  1961يتمثل ب�إعفاء
املبع ��وث الدبلوما�س ��ي من أ�ح ��كام ال�ضم ��ان االجتماعي بالن�سب ��ة �إىل اخلدمات املقدم ��ة للدولة املر�سلة
وكذل ��ك �شم ��ل هذا الإعف ��اء اخلدم اخلا�صني العامل�ي�ن يف خدمة املبعوث الدبلوما�س ��ي وحده �إن كانوا
خا�ضع�ي�ن ألح ��كام ال�ضم ��ان االجتماعي على �أن اليكونوا من مواطني الدول ��ة امل�ستقبلة �أو من املقيمني
فيه ��ا �إقام ��ة دائمة مع عدم �إخالل �أحكام هذه املادة باتفاقيات ال�ضم ��ان االجتماعي الثنائية �أو املتعددة
ا ألط ��راف وال متن ��ع م ��ن عقد اتفاق ��ات م�شابهة يف امل�ستقبل ،لك ��ن مع �ضرورة االلت ��زام ب�إبالغ الدولة
امل�ستقبل ��ة بتعيينه ��م ،فف ��ي �سن ��ة  2004رف�ضت ال�سلط ��ات الربيطانية من ��ح الإعف ��اء ال�ضريبي خلادمة
املفو� ��ض ال�سام ��ي الناميبي يف بريطانيا لع ��دم االلتزام باملادة ( )1/39من اتفاقي ��ة فيينا ل�سنة 1961
ب�إبالغ ال�سلطات املخت�صة بتعيني اخلادمة املذكورة(.)3
( )1حيث تن�ص املادة ( )39الفقرة ( )4منها على ( ت�سمح الدولة امل�ستقبلة� ،إن تويف �أحد �أفراد البعثة �إن مل يكن من مواطنيها �أو
املقيم�ي�ن فيه ��ا �إقام ��ة دائمة� ،أو تويف �أحد �أفراد ُا�سرته من �أهل بيته ،ب�سحب �أموال املتوفى املنقولة ،با�ستثناء �أية �أموال يكون
ق ��د اكت�سبه ��ا يف البالد ويك ��ون ت�صديرها حمظور ًا وقت وفاته ،واليجوز �إ�سراء �ضرائب ال�ت�ركات على الأموال املنقولة التي
تكون موجودة يف الدولة امل�ستقبلة ملجرد وجود املتوفى فيها بو�صفه �أحد افراد البعثة �أو �أحد �أفراد �أُ�سرته).
( )2حت�سني علوان عينة ،امل�صدر ال�سابق.
(3) Elieen Denza, Diplomatic Law «Commentary on the Vienna convention on Diplomatic
Relations», op. cit., p. 93.
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وعل ��ى الرغ ��م م ��ن ك ��م احل�صان ��ات املمن ��وح للمبع ��وث الدبلوما�سي ف إ�ن ��ه يف ذات الوق ��ت تقع عليه
جمموع ��ة م ��ن االلتزامات يجب التقي ��د بها وتوخي كل ماقد يعر�ضه للم�سائل ��ة نتيجة جتاوزها وهذا ما
�أ�ش ��ارت �إلي ��ه املادة ( )41من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�سي ��ة ل�سنة  1961التي ن�صت على ( يجب
عل ��ى جميع املتمتعني باالمتيازات واحل�صان ��ات ،مع عدم الإخالل بها ،احرتام قوانني الدولة امل�ستقبلة
و�أنظمتها ،ويجب عليهم كذلك عدم التدخل يف �ش�ؤونها الداخلية.)...
ال َف ْرعُ ا َ
خلام�س
ح�صانة مقار البعثة
�إن مقار البعثة الدبلوما�سية ال يجوز اقتحامها وهي تتمتع بح�صانة تامة من ذلك ،ومايثار يف هذا
ال�صدد عن �إمكانية دخول البعثة يف حاالت ال�ضرورة (كاحلريق مث ًال) ،فقد جاء ن�ص املادة ( )22من
اتفاقية فيينا ل�سنة  1961مطلق ًا ال ا�ستثناء فيه بالإ�ضافة �إىل �أن جميع التعديالت التي اقترُ حت خالل
م ؤ�مت ��ر فيين ��ا للعالقات الدبلوما�سي ��ة �سحبت الحق ًا ملا القته من معار�ضة ال ��دول الأُخرى( .)1ويقع على
الدول ��ة امل�ستقبلة توفري احلماية الالزمة للبعث ��ة ويدخل ذلك يف مفهوم التزام الدولة امل�ستقبلة (باتخاذ
جميع الإجراءات املنا�سبة حلماية مباين البعثة)( ،)2وكذلك تكون حمفوظات البعثة ووثائقها غري قابلة
للإنته ��اك �أينم ��ا يكون مكانها( .)3ويقع على رئي�س البعثة يف حال وقوع اعتداء عليه �أو على �أحد �أفراد
البعث ��ة �أن يق ��وم ب إ�ب�ل�اغ ذلك �إىل الدولة امل�ستقبلة والتي يج ��ب عليها يف هذه احلالة �أن جتري التحقيق
ال�ل�ازم بال�شك ��وى املقدم ��ة وتقدمي الرت�ضية املنا�سبة ،ف� ��إن مل تقم بذلك فللمبع ��وث الدبلوما�سي �إخبار
دولت ��ه وطلب توجيهها به ��ذا اخل�صو�ص ،ف�إن هنالك الكثري من امل�شاكل التي ن�ش�أت ب�سبب عدم تقدمي
الرت�ضية املنا�سبة(.)4
بالت�أكي ��د �إن البعث ��ات الدبلوما�سية الدائمة لكي متار�س مهامها يجب �أن يكون لديها مقرات خا�صة
به ��ا ت�ستخدمه ��ا يف ممار�س ��ة مهامه ��ا ون�شاطاتها وات�صاالته ��ا بالدولة امل�ستقبلة وغريه ��ا من البعثات
الأجنبية املوجودة يف �ساحة عملها وي�شمل مقر البعثة (املباين و�أجزاء الأبنية والأرا�ضي امللحقة بها،
بغ�ض النظر عن مالكها ،امل�ستخدمة يف �أغرا�ض البعثة ،مبا فيها منزل رئي�س البعثة)(.)5
(1) U.N.C.D.R., Volume. 2., p.p 20-24 and Volume. 1., p.p 135-163

( )2املادة ( )22الفقرة ( )2من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
( .)3املادة ( )24من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
( )4منها ماحدث �سنة  1923خالل انعقاد م�ؤمتر لوزان ب�أن قتل �أحد �أع�ضاء الوفد ال�سوفييتي الذي جاء خ�صي�ص ًا لال�شرتاك يف
التباحث ب�ش�أن ت�سوية م�س�ألة امل�ضايق الرتكية والذي يدعى (فوروف�سكي) والذي قتل يف فندق (�سي�سيل) من قبل �شخ�صني
م ��ن رو�سي ��ا البي�ض ��اء ،ومل ينفع الأ�سف ال ��ذي �أبدته احلكومة ال�سوي�سري ��ة وتقدميها للعزاء ر�سمي ًا للوف ��د ال�سوفييتي ،حيث
اعت�ب�رت احلكوم ��ة ال�سوفييتية احلكومة ال�سوي�سرية هي امل�س�ؤولة عن احلادث وقطعت العالقات بني البلدين وقامت احلكومة
ال�سوفييتية باتخاذ �إجراءات انتقامية �ضد ال�سوي�سريني املقيمني فيها ومبقاطعة الب�ضائع ال�سوي�سرية ،ويف �سنة  1912كذلك
اعت ��دى أ�ح ��د ال�صحفيني املحلي�ي�ن يف كوبا على القائم بالأعمال الأمريكي هناك وطالبت عل ��ى �أثرها الواليات املتحدة برت�ضية
منا�سب ��ة وح�صل ��ت عليه ��ا وعوق ��ب ال�صحفي امل�س� ��ؤول باحلب�س �سنتني ون�صف .،راج ��ع يف ذلك :د .علي �ص ��ادق �أبو هيف،
القانون الدبلوما�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .174-173
( )5املادة (/1ح) من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
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وت�شم ��ل كذل ��ك مكاتب الدولة امل�ستقبلة والتي تكون جزء ًا م ��ن البعثة يف غري الأماكن التي �أُن�شئت
فيها البعثة( .)1و�إن هذه الأبنية ميكن �أن تكون ملك ًا للدولة املر�سلة �أو م�ست�أجرة من قبلها طبق ًا لقوانني
الدولة امل�ستقبلة كما جاء يف الن�ص �أعاله بعبارة (بغ�ض النظر عن مالكها) وعليه ف�إن الدولة امل�ستقبلة
ملزمة مب�ساعدة البعثة الدبلوما�سية وت�سهيل ح�صولها على املقرات الالزمة ملمار�سة عملها وم�ساعدتها
يف احل�صول على امل�ساكن الالئقة لأفراد البعثة عند االقت�ضاء( .)2ويف هذا ال�صدد جتدر الإ�شارة �إىل
اتفاقي ��ة الأمم املتح ��دة للح�صانة الق�ضائية للدول وممتلكاتها ل�سنة  2004ومات�ضمنته من �أحكام هامة
بخ�صو�ص ح�صانة الدول وممتلكاتها� .أما االمتيازات املالية ملقار البعثات الدبلوما�سية ،فتعفى مرافق
البعث ��ة م ��ن جمي ��ع �أنواع ال�ضرائ ��ب والر�سوم يف الدولة امل�ستقبل ��ة� ،سواء �أكانت وطني ��ة �أم �إقليمية �أم
حملي ��ة با�ستثن ��اء ال�ضرائب والر�سوم وا ألج ��ور امل�ستحقة عن تقدمي خدمات خا�ص ��ة باملاء والكهرباء،
وال ي�شمل هذا الإعفاء الر�سوم وال�ضرائب املفرو�ضة مبوجب قوانني الدولة امل�ستقبلة على الأ�شخا�ص
املتعاقدي ��ن م ��ع رئي�س البعثة �أو الدولة املر�سلة ل�ضرائب الدخل والأرباح التي يجنونها يف تعاملهم مع
البعث ��ة( .)3وكذل ��ك تعفى الر�سوم وامل�صاريف التي تتقا�ضاها البعثة عند �إ�صدار �سمة الدخول ور�سوم
متدي ��د اجلوازات ملواطنيها وكذلك ت�صديق الوثائق و�إ�صدار �شهادات الوالدة والوفاة( .)4ومن الأمثلة
املعا�ص ��رة على االمتي ��ازات املمنوحة ملقار البعث ��ات الدبلوما�سية قرار املحكم ��ة الفدرالية يف نيويورك
م�ؤخ ��ر ًا ب�إعف ��اء بعث ��ات الهن ��د ومنغوليا ودول �أخ ��رى ت�ؤم ��ن �إقام ��ة لدبلوما�سييها من دف ��ع ال�ضرائب
العقارية على املباين العائدة لتلك البعثات(.)5
ويف ه ��ذا املج ��ال جتدر الإ�شارة �إىل متتع موظفي البعث ��ة الإداريني والفنيني وكذلك �أفراد �أ�سرهم
�إن مل يكونوا من مواطني الدولة امل�ستقبلة �أو املقيمني فيها �إقامة دائمة باالمتيازات املذكورة يف املواد
( )35 ،34 ،33 ،29من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
( )1وق ��د ن�ص ��ت املادة ( )12من اتفاقية فيين ��ا ل�سنة  1961على( :اليجوز للدولة املر�سلة ,بدون ر�ض ��ا �سابق من الدولة امل�ستقبلة،
�إن�شاء مكاتب تكون جزء ًا من البعثة يف غري الأماكن التي �أُن�شئت فيها البعثة).
( )1وق ��د ن�ص ��ت املادة ( )12من اتفاقية فيين ��ا ل�سنة  1961على( :اليجوز للدولة املر�سلة ,بدون ر�ض ��ا �سابق من الدولة امل�ستقبلة،
�إن�شاء مكاتب تكون جزء ًا من البعثة يف غري الأماكن التي �أُن�شئت فيها البعثة).
( )2امل ��ادة ( )21م ��ن االتفاقي ��ة تن�ص عل ��ى -1( :يجب على الدولة امل�ستقبل ��ة �إما �أن تي�سر ،وفق قوانينه ��ا ،اقتناء الدار الالزمة يف
�إقليمه ��ا للدول ��ة املر�سل ��ة� ،أو �أن ت�ساعدها عل ��ى احل�صول عليها ب�أية طريقة �أخرى -2 .ويجب عليه ��ا كذلك �أن ت�ساعد البعثات،
عند االقت�ضاء على احل�صول على امل�ساكن الالئقة لأفرادها).
( )3املادة ( )23من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
( )4املادة ( )28من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
( )5حي ��ث �أي ��دت حمكم ��ة اال�ستئن ��اف يف نيوي ��ورك يف �/17آب 2010/م�ضم ��ون وثيقة ن�شرته ��ا وزارة اخلارجي ��ة الأمريكية يف
حزيران 2009/طالبت فيها ب�إعفاء احلكومات الأجنبية من ال�ضريبة العقارية على املباين التي ت�أوي دبلوما�سييها وموظفيها،
حي ��ث ج ��اء يف ق ��رار املحكمة( :نعترب �أن وزارة اخلارجية ت�صرفت وفق ًا ل�صالحياته ��ا عرب ن�شر هذه الوثيقة ولن يتم فر�ض �أية
�ضريب ��ة عل ��ى الأم�ل�اك العائدة للحكومات الأجنبية وامل�ستخدم ��ة لتقدمي ال�سكن �إىل موظفي البعث ��ات الدائمة لدى الأمم املتحدة
�أو املراك ��ز القن�صلي ��ة) ،حي ��ث تقدمت مدينة نيويورك يف �سنة  2009ب�شكوى �ضد ممثليت ��ي الهند ومنغوليا لدى الأمم املتحدة
م�ش�ي�ر ًة �إىل ا�ستحق ��اق مالي�ي�ن الدوالرات ك�ضرائب عقارية على املباين العائدة لتل ��ك البعثتني يف مانهاتن والتي ت�ضم م�ساكن
موظف ��ي هات�ي�ن البعثت�ي�ن ،حيث �أ�صدر قا��ضٍ� يف نيويورك يف حكم �أويل ت�أيي ��ده لفر�ض ال�ضرائب وامل�ستحق ��ات الواجبة على
حكومتي الهند ومنغوليا وا�ست�أنفت احلكومتان احلكم ،وحظيتا بدعم من جانب اخلارجية الأمريكية من خالل مذكرتها التي
ن�شرته ��ا ،راج ��ع يف ه ��ذا املجال:جريدة االحتاد الإماراتي ��ة ،يف عددها ال�ص ��ادر يف �/23آب ،2010/على املوقع الإلكرتوين
التايل.http://www.alittihad.ae :
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أ�م ��ا بخ�صو� ��ص مرا�س�ل�ات البعث ��ة الدبلوما�سي ��ة فق ��د �أعطت اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سن ��ة � 1961إمكانية
اال�ستعان ��ة باحلقيب ��ة الدبلوما�سية يف الإت�صال مع الدول ��ة امل�ستقبلة ،ولكن �أوردت املادة (� )27شروط
ب�ش�أن حامل احلقيبة الدبلوما�سية واحلقيبة ذاتها وهذه ال�شروط هي:
� -1أن حتمل الطرود التي تتكون منها احلقيبة الدبلوما�سية عالمات خارجية ظاهرة تبني طبيعتها.
 -2يجب �أن الحتتوي هذه احلقيبة �إال الوثائق الدبلوما�سية واملواد املعدة لال�ستعمال الر�سمي.
�-3أن يكون حامل احلقيبة الدبلوما�سية مزود ًا بوثيقة ر�سمية تبني مركزه وعدد الطرود التي تت�ألف
منها احلقيبة الدبلوما�سية(.)1

( )1ويق ��وم حمل ��ة احلقائ ��ب الدبلوما�سية بنق ��ل ما يزيد وزنه عل ��ى خم�سة ماليني ون�ص ��ف املليون رطل من الربي ��د (ال�سري جد ًا)
و(ال�سري للغاية) �سنوي ًا من اخلارجية الأمريكية لل�سفارات وبالعك�س عرب  3600رحلة طريان .راجع حول ذلك:

New Diplomatic Security» State Department magazine, 6 June, 2004, p-p 32-33.
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الم ْب َح ُ
الرابع
ث ّ
أنواع خاصة من التمثيل الدبلوماسي
بعدم ��ا تناولن ��ا  -يف م ��ا �سب ��ق  -التمثي ��ل الدبلوما�سي الدائم املعتمد بني ال ��دول وما تعلق به من
موا�ضيع ترتبط ببحثنا ،بقي �أن نو�ضح م�س�ألة مهمة تتعلق بالتمثيل الدبلوما�سي املوقت الذي ميار�س
مه ��ام دبلوما�سي ��ة خا�صة وكذلك التمثيل الدبلوما�سي الدائم ماب�ي�ن الدول واملنظمات الدولية ملا لهذين
النوع�ي�ن م ��ن التمثي ��ل من �أهمي ��ة خا�ص ًة يف الوقت احلا�ض ��ر ،وعليه �سنق�سم ه ��ذا املبحث على مطلبني
ن�شرح يف الأول البعثات اخلا�صة ويف الثاين املمثليات الدائمة املعتمدة لدى املنظمات الدولية.

املطلب ال َّأول
ُ
البعثـات اخلـا�صـة
و�سنق�س ��م ه ��ذا املطلب على فرعني نتن ��اول يف الأول املفهوم العام للبعث ��ات اخلا�صة ونتعر�ض يف
الثاين �إىل ح�صانات وامتيازات البعثات اخلا�صة.
ال َف ْرعُ ال َّأول
املفهوم العام للبعثات اخلا�صة
�إن تو�س ��ع ن�ش ��اط الدول وال�سيما يف الن�صف الثاين من الق ��رن املا�ضي بعد انتهاء احلرب العاملية
الثانية� ،أدى �إىل تو�سع الن�شاط الدبلوما�سي مابينها فلم تعد البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية ت�ستطيع
�أن ت�ستوعب كل �أطراف وجتاذبات تلك العالقات التي تتطلب �أحيان ًا معرفة وخربة من نوع خا�ص يف
جمال قد يكون فني ًا الت�ستطيع �أن حتيط به البعثة الدائمة �أو ملهام على م�ستوى عايل الأهمية و أُ�ريد لها
�أن حتاط بتعامل خا�ص (كما يف حالة املبعوثني ال�شخ�صيني لر�ؤ�ساء الدول) ،لذا فكان ال بد من اللجوء
�إىل �أ�سلوب خا�ص للتعامل مع هذه احلالة �أال وهو االعتماد على البعثات اخلا�صة.
فنظ ��ر ًا للرتاب ��ط ب�ي�ن البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة الدائم ��ة والبعث ��ات اخلا�ص ��ة وال ��ذي الغنى عن ��ه ،فقد
ا�ستُخدمت اتفاقية فيينا ل�سنة  1961كنقطة بداية لإبرام اتفاقيات �أخرى الحقة كاتفاقية فيينا للعالقات
القن�صلية ل�سنة  1963واتفاقية البعثات اخلا�صة ل�سنة .)1(1969
املقرر اخلا�ص للجنة القانون الدويل بقوله�( :إن
لذا ،ف�إن ٍ
لكل منهما مهامه اخلا�صة وهذا ما �أكده ّ
الكث�ي�ر م ��ن امل�سائل ال�سيا�سي ��ة مت نقلها من �إطار العالق ��ات الثنائية �إىل اجتماع ��ات املنظمات الدولية،
و�إن كان ذلك ال يعني �أن ال�سفارات �أُعفيت من معاجلة هذه امل�سائل �إال �أنها ال ت�شارك يف ت�سويتها يف
املرحل ��ة احلا�سم ��ة� ،إذ �إن الت�سوية النهائية تكون يف �إطار االجتماع ��ات الدولية ،لكن رغم ذلك ت�ستمر
(1) Elieen denza, lecture in United Nations Audiovisual Library of International law. Op. cit.
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الدبلوما�سي ��ة املقيم ��ة يف م�س�ؤوليتها عن اختيار ردود الفع ��ل بخ�صو�ص االقرتاحات واحل�صول على
معلومات عن موافقة الدولة ،وممار�سة الت�أثري املرغوب فيه واحل�صول على التعليمات للوفود امل�شاركة
يف ه ��ذه االجتماع ��ات كم ��ا �إنها بعد تبني الق ��رار ت�ست�أنف عملها ب�صدد مواقف ال ��دول من الإجراءات
التي مت تبنيها وطريقة ومدى تطبيقها �أو حتى ن�سف تلك القرارت)(.)1
وكم ��ا �أو�ضحن ��ا يف الف�صل التمهيدي � ّأن البعثات اخلا�صة قد �سبقت البعثات الدبلوما�سية الدائمة
بالظهور حيث ظهرت الأخرية خالل الن�صف الثاين من القرن اخلام�س ع�شر وا�ستقرت خالل القرنني
ال�ساد� ��س وال�ساب ��ع ع�شر ،فمع ظهور البعث ��ات الدبلوما�سية الدائمة قل االعتماد على البعثات اخلا�صة
(املوقتة) ،حيث كان العمل الدبلوما�سي يرتكز ب�شكل �أ�سا�سي على البعثات الدبلوما�سية املوقتة.
لك ��ن يف الوق ��ت احلا�ضر زاد االعتماد على البعثات اخلا�صة وال�سيما يف معاجلة بع�ض املوا�ضيع
الر�سمي ��ة املتعلقة بامل�صالح العليا للدولة ،ب�ش ��كل مل ي�ألفه العامل حتى قبل اعتماد البعثات الدبلوما�سية
الدائمة ،وتعزى زيادة االعتماد على البعثات اخلا�صة �إىل ثالثة عوامل رئي�سة هي ما ي�أتي(:)2
.1التطور التكنولوجي يف و�سائل املوا�صالت مما دفع القادة ال�سيا�سيني وامل�س�ؤولني املخت�صني يف الدولة
�إىل االت�صال املبا�شر ب�أقرانهم يف الدول ا أُلخرى ملعاجلة �أي مو�ضوع يتعلق مب�صاحلهم امل�شرتكة.
.2ازدي ��اد ن�ش ��اط الدول يف خمتلف جماالت احلياة واعتماد بع�ضها على البع�ض الآخر لإيجاد حلول
للم�شاكل التي تواجههم على ال�ساحة الدولية.
.3ت�أثري الثورة التكنولوجية التي تركت �آثارها يف �شتى جماالت احلياة مما �أدى �إىل زيادة االعتماد
على اخلرباء والفنيني الذين تر�سلهم الدول يف بعثات خا�صة ملعاجلة امل�سائل العلمية البحتة.
ولقد ركّزت جلنة القانون الدويل التابعة للأمم املتحدة يف �سنة  1959على تقنني قواعد و�أحكام
ماميك ��ن و�صفه بقواع ��د الدبلوما�سية املوقتة « ،)3(»Ad hocوقد �أُبرم ��ت اتفاقية البعثات اخلا�صة �سنة
 1969مع بروتوكول اختياري ملحق بها يتعلق بالت�سوية ال�سلمية للمنازعات .و�أجازت املادة ( )2منها
لأي دول ��ة �إيف ��اد بعثة خا�صة بر�ضا الدول ��ة امل�ستقبلة بالن�ص على (لأية دولة �إيفاد بعثة خا�صة �إىل دولة
�أُخرى بر�ضا الدولة الأخرى بعد احل�صول عليه م�سبق ًا بالطريق الدبلوما�سي �أو ب�أية طريق �آخر متفق
علي ��ه �أو مقب ��ول من الطرف�ي�ن) .ويتم من خالل الدبلوما�سي ��ة املوقتة تغطية اجتماع ��ات القمة والندوات
وامل�ؤمت ��رات الدولي ��ة والزي ��ارات الر�سمية لر�ؤ�ساء ال ��دول واحلكوم ��ات ووزراء اخلارجية واملبعوثني
اخلا�صني للحكومات �إىل الأطراف املتنازعة(.)4
وق ��د �صدرت اتفاقية البعثات اخلا�صة بنا ًء على ق ��رار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم ( )2530يف
املقررة
دورتها الرابعة والع�شربن يف �سنة  ،1969للم�ساهمة يف تدوين القانون الدويل لتحقيق املقا�صد ّ
يف املادة ( )1و املادة ( )2من ميثاق الأمم املتحدة .حيث جاءت هذه االتفاقية ا�ستكما ًال ملا جاءت به اتفاقية
فيينا لعام  1961واتفاقية فيينا لعام  .1963وقد تبنت اجلمعية العامة للأمم املتحدة االتفاقية بد ًال من عقد
م�ؤمتر خا�ص ملناق�شتها و�إقرارها ،وعر�ضت على الدول للت�صديق عليها يف �سنة .)5(1969
(1) Y.I.L.C., Volume. 2., 1967, p. 24.

( )2د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .183
( )3د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.144
( )4د .ناظم اجلا�سور ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.447
( )5قرار اجلمعية العامة للأمم املتحدة رقم (.)2530
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ويف إ�ط ��ار حتديده ��ا للمفاهي ��م الرئي�سي ��ة للبعث ��ة اخلا�ص ��ة فق ��د عرف ��ت االتفاقية املذك ��ورة البعثة
اخلا�ص ��ة مبوج ��ب البند (�أ) من امل ��ادة ( )1منها ب�أنها (بعثة موقتة متثل الدول ��ة وتوفدها دولة �إىل دولة
�أُخ ��رى بر�ض ��ا الدولة ا أُلخرى لتعالج معها م�سائل حمددة �أو لت�ؤدي لديها مهمة حمددة) ،وعرف البند
(ب) من ذات املادة البعثة الدبلوما�سية الدائمة ب�أنها (بعثة دائمة ح�سب املدلول الوارد يف اتفاقية فيينا
للعالقات الدبلوما�سية).
وبنا ًء على هذا التعريف ميكن �أن نحدد �صفات البعثة اخلا�صة مبا ي�أتي:
.1تع ��د �أنه ��ا بعث ��ة موقتة تكون لغر�ض معني وحمدد تعمل على القيام به ،وه ��ذه ميزة �أ�سا�سية مت ّيزها
عن البعثة الدبلوما�سية الدائمة.
�.2إنها حتمل �صفة متثيلية� ،أي �إنها متثل الدولة املر�سلة وعلى الدولة امل�ستقبلة �أن تتعامل معها على هذا
الأ�سا�س وتعتمد ماتقدمه هذه البعثة .وي�شار �إىل �ضرورة �أن تكون البعثة ممثلة للدولة ويكون لها تلك
ال�صفة القانونية مما يعني عدم �شمول بعثات الهيئات غري الر�سمية التي تزور دولة أُ�خرى ك�أن تكون
للإت�صال بنظريتها �أو ما�شابه ذلك ،حيث � ّإن للبعثة اخلا�صة �صفة موقتة طالت �أو ق�صرت مدة �إقامتها
يف الدولة امل�ستقبلة وهي بذلك تتميز عن البعثة الدائمة والتي الحدود ملدة �إقامتها(.)1
ُ .3يبنى �أ�سا�س �إر�سال البعثة املوقتة على �أ�سا�س قيام الر�ضا مابني الدولة املر�سلة والدولة امل�ستقبلة.
.4تقوم البعثة اخلا�صة مبهمة حمددة ويجب �أن يتحقق االتفاق ما بني كال الدولتني املر�سلة وامل�ستقبلة
على املو�ضوع الذي �ستناق�شه البعثة عند زيارتها للدولة امل�ستقبلة.
.5ويالح ��ظ كذل ��ك � ّأن تعريف البعث ��ات اخلا�صة املذكور �أعاله مل ي�شمل البعث ��ات التي تتبادلها الدول
واملنظمات الدولية.
وي�شرتط لإر�سال البعثات اخلا�صة �شروط ًا عدة هي ماي�أتي:
 .1م ��ن حي ��ث عدد الأع�ض ��اء :على الرغم م ��ن حرية الدول ��ة املر�سلة بتحدي ��د �أع�ضاء البعث ��ة ،لكن ذلك
يت ��م باالتف ��اق م ��ع الدولة امل�ستقبلة يف حالة كان عدد �أع�ضاء البعث ��ة غري معقول يف �ضوء الأحوال
ال�سائ ��دة وحاج ��ات البعث ��ة ،ويج ��وز كذلك للدول ��ة امل�ستقبلة �أن ترف� ��ض من دون إ�ب ��داء ال�سبب يف
قبول �أي �شخ�ص ك�أحد �أع�ضاء البعثة اخلا�صة( .)2وتت�ألف البعثة اخلا�صة من ممثل واحد �أو اكرث
م ��ع جواز تعي�ي�ن رئي�س من بينهم ويج ��وز �أن ت�ضم البعثة موظفني دبلوما�سي�ي�ن و�إداريني وفنيني
وعاملي خدمة وح�سب احلاجة(.)3
( )1د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.184
( )2وهذا ما نظمته املادة ( )8من اتفاقية البعثات اخلا�صة ل�سنة  1969بن�صها على ( يجوز للدولة املوفدة ،مع مراعاة �أحكام املواد
10و11و ،12تعيني �أع�ضاء البعثة اخلا�صة بحرية بعد موافاة الدولة امل�ستقبلة بجميع املعلومات الالزمة عن عدد �أع�ضاء البعثة
اخلا�صة وتكوينها ،وال�سيما �أ�سماء و�صفات الأ�شخا�ص الذين تود تعيينهم  .ويجوز للدولة امل�ستقبلة �أن ترف�ض قبول �أية بعثة
خا�صة ترى �أن عدد �أع�ضائها غري معقول يف �ضوء الظروف والأحوال ال�سائدة فيها وحاجات البعثة املعنية  .كما يجوز للدولة
امل�ستقبلة �أن ترف�ض من دون �إبداء الأ�سباب يف قبول �أي �شخ�ص ك�أحد �أع�ضاء البعثة اخلا�صة).
( )3وذلك ح�سب ن�ص الفقرة ( )1من املادة ( )9من اتفاقية البعثات اخلا�صة ل�سنة  1969التي ن�صت على( :تت�ألف البعثة اخلا�صة
م ��ن ممث ��ل واح ��د �أو �أك�ث�ر للدولة املوفدة التي يجوز لها تعي�ي�ن رئي�س من بينهم .ويجوز �أن ت�ضم �أي�ض� � ًا موظفني دبلوما�سيني
و�إداريني وفنيني وعاملني يف اخلدمة) .وعرف كذلك البند (د) من املادة ( )1من اتفاقية البعثات اخلا�صة ل�سنة  1969رئي�س
البعثة اخلا�صة ب�أنه ( ال�شخ�ص املكلف من الدولة املوفدة بواجب الت�صرف بتلك ال�صفة ).
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.2من حيث جن�سية �أع�ضاء البعثة ،فيجب �أن يكون �أع�ضاء البعثة اخلا�صة يحملون جن�سية الدولة املوفدة
كمبد�أ عام ولكن يجوز �أن يكونوا من غري حاملي جن�سيتها وحتى من جن�سية الدولة امل�ستقبلة ولكن
ب�شرط ا�ستح�صال موافقة الدولة امل�ستقبلة ،ولهذه الأخرية كذلك �أن ت�سحب ر�ضاها الحق ًا(.)1
.3يج ��ب �أن تك ��ون البعث ��ة اخلا�صة مر�سلة من دول ��ة �إىل دولة �أُخرى وبذلك ت�ستبع ��د البعثات اخلا�صة
املر�سل ��ة م ��ن احلركات ال�سيا�سي ��ة ل�صياغة ات�صال ا ألح ��زاب يف الدولة ا أُلخ ��رى� ،أو البعثات التي
تر�سل من قبل الدولة للإت�صال ب�أحزاب �سيا�سية يف دولة أُ�خرى(.)2
�.4شرط ح�سن النية :ويف هذا املجال نت�صور بالإمكان �أن ن�ضيف �شرط ًا �آخر نراه �أ�سا�سي ًا يف هذا
املجال ،بغ�ض النظر عما جاءت به اتفاقية البعثات اخلا�صة ،وهو �شرط ح�سن النية حيث � ّإن توافر
ذل ��ك ال�ش ��رط لدى الدولة املوف ��دة وبالتايل بعثتها اخلا�صة يف حل امل�س�ألة حمل بحث تلك البعثة يع ّد
�ضروري ًا حتى يكتمل و�صف البعثة اخلا�صة املكلفة مبو�ضوع معني ،و�إن مبد�أ ح�سن النية تناولته
ب�ش ��كل �أ�سا�سي مبادئ التفاو�ض الدولية التي �أقرتها اجلمعية العامة للأمم املتحدة �سنة ،)3(1998
م ��ع �إقرارن ��ا ب�أن البعثة اخلا�ص ��ة ال متار�س مهمة التفاو�ض فح�سب ،ولك ��ن ميكن ع ّد التفاو�ض هو
املهمة الرئي�سية والغالبة للبعثة اخلا�صة� .أما يف ما يتعلق مب�س�ألة الأ�سبقية لأع�ضاء البعثة اخلا�صة
فقد نظمتها املادة ( )16من اتفاقية البعثات اخلا�صة ل�سنة .)4(1969
لك ��ن جلنة القانون ال ��دويل يف �إطار مناق�شتها التفاقية البعثات اخلا�صة � -سالفة الذكر  -و�صفت
البعث ��ة اخلا�صة ب�أنه ��ا موقتة وملهمة حمددة وهي تختلف يف مهامها عن مهام البعثة الدائمة ،منبه ًة يف
الوق ��ت ذات ��ه ب�أن البعثات التي تتواجد �إىل جانب البعثات الدبلوما�سية وتعمل معها جنب ًا �إىل جنب هي
لي�س ��ت بعث ��ات خا�صة والمتلك �صفات البعثة اخلا�صة كالبعث ��ات الدائمة اخلا�صة للم�ساعدة �أو للتعاون
االقت�ص ��ادي �أو ال�صناع ��ي �أو التجاري �أو بعثات الهجرة �أو الوفود ذات الطبيعة الدبلوما�سية( ،)5وكما
�سبق �أن ذكرنا ب�أن املادة ( )3من اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوما�سية ل�سنة  1961قد حددت الوظائف
الرئي�سي ��ة للبعث ��ات الدبلوما�سي ��ة ،لكن هذا من ال�صعوب ��ة مبكان حتققه يف البعث ��ات اخلا�صة حيث � ّإن
وظائفها ،كما �أ�شارت جلنة القانون الدويل ،متعددة وال ميكن ح�صرها وهي تعتمد بالدرجة الأ�سا�س
على الر�ضا املتبادل و�إتفاق الدول حول الوظائف التي �ستمار�سها(.)6
( )1وذلك ح�سب ن�ص املادة ( )10من اتفاقية البعثات اخلا�صة التي ن�صت على .1( :يجب من حيث املبد�أ �أن يحمل ممثلو الدولة املوفدة
يف البعثة اخلا�صة وموظفو البعثة اخلا�صة الدبلوما�سيون جن�سية الدولة املوفدة .2 .اليجوز تعيني مواطني الدولة امل�ستقبلة يف بعثة
خا�صة �إال بر�ضى تلك الدولة  ،ويجوز لهذه �سحب ر�ضاها يف �أي وقت ت�شاء .3 .يجوز للدولة امل�ستقبلة االحتفاظ باحلق املن�صو�ص
عليه يف الفقرة ( )2من هذه املادة بالن�سبة �إىل مواطني دولة ثالثة اليكونون يف الوقت ذاته من مواطني الدولة املوفدة).

(2) Draft Articles on Special Missions with Commentaries, Published by United Nations, 2005,
P. 348.

( )3مبادئ التفاو�ض الدولية ،امل�صدر ال�سابق.
( )4حي ��ث عاجل ��ت ه ��ذه امل ��ادة القواعد املنظمة للأ�سبقي ��ة والتي تن�ص عل ��ى� -1( :إذا اجتمعت بعثتان خا�صت ��ان �أو �أكرث يف �إقليم
الدول ��ة امل�ستقبل ��ة �أو يف �إقلي ��م دولة ثالثة ،تتقرر الأ�سبقية بينها ،يف حالة عدم وجود �إتفاق خا�ص ،وفق ًا لرتتيب �أ�سماء الدول
الأبجدي املعتمد يف نظام مرا�سم «الربوتوكول» الدولة التي جتتمع تلك البعثات يف �إقليمها -2 .تتقرر الأ�سبقية بني البعثات
اخلا�صة التي تلتقي اثنتان منها �أو �أكرث يف �أحد االحتفاالت �أو �إحدى املنا�سبات الر�سمية وفق ًا لنظام املرا�سم (الربوتوكول)
ال�ساري يف الدولة امل�ستقبلة -3.يكون ترتيب الأ�سبقية بني �أع�ضاء البعثة اخلا�صة الواحدة هو الرتتيب املعلن للدولة امل�ستقبلة
�أو للدولة الثالثة التي جتتمع بعثتان خا�صتان �أو �أكرث يف �إقليمها).
(5) Draft Articles on Special Missions with Commentaries, op. cit., P. 348.
(6) Ibid, op. cit., P. 344.
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ويف ما يتعلق باحتمالية تنازع االخت�صا�ص مابني البعثة اخلا�صة والبعثة الدبلوما�سية الدائمة فقد
�أ�ش ��ارت جلن ��ة القانون الدويل �إىل �أن هذه امل�شكلة حتل من خالل الدولة املر�سلة لوحدها( ،)1وهذا مما
ال �شك فيه هو ر�أي �سديد وواقعي من حيث �إن الدولة املر�سلة هي امل�س�ؤولة عن كلتا البعثتني وهي التي
ت�ستطيع �أن حتدد اخت�صا�ص كلٌ منهما وحتل ما قد يثار من �إ�شكالية يف هذا ال�صدد.
وكذلك يجوز للدولة املر�سلة �أن تلج�أ �إىل التمثيل املتعدد ،من خالل �إيفادها بعثة خا�صة واحدة �إىل
�أكرث من دولة ب�شرط �إعالم كل دولة من الدول امل�ستقبلة ب�إر�سال البعثة اخلا�صة عند �أخذ موافقتها ،فال
�ضري من �إر�سال البعثة لأكرث من دولة ،وهي غالب ًا ما تكون بعثات لدول متجاورة �أو يف منطقة �إقليمية
واح ��دة ،وكذل ��ك يجوز لدولتني �أو �أكرث �إيفاد (بعثة خا�صة م�شرتك ��ة) ب�شرط ر�ضا الدولة امل�ستقبلة(،)2
وق ��د يث�ي�ر �إر�سال البعث ��ة ذاتها �إىل �أكرث م ��ن دولة بع�ض الإ�شكالي ��ات ال�سيا�سية ،فق ��د ترف�ض الدولة
ا�ستقبال بعثة �سبق لها �أن زارت دولة �أُخرى عالقاتها غري جيدة بها �أو لأنها بزيارتها تلك �أو ًال �أعطت
امتياز ًا لها ،مما يعني أ� ّنها مت�أثرة بوجهة نظرها ،وملعاجلة هذه احلالة ا�شترُ ط �ضرورة �إعالم كل الدول
املعنية ب�سري البعثة ووظائفها(.)3
وتنته ��ي وظائ ��ف البعث ��ة اخلا�صة يف �إحدى احلاالت الآتية والتي ذكرتها املادة ( )20من اتفاقية
البعثات اخلا�صة ل�سنة :1969
� .1إذا اتفقت على ذلك الدولتان املر�سلة وامل�ستقبلة.
� .2إذا �أجنزت البعثة اخلا�صة مهامها.
� .3إذا انق�ضت املدة املحددة للبعثة اخلا�صة مامل متدد �صراحةً.
� .4إذا �أُر�سلت الدولة املوفدة �إخطار ًا ب�إنهائها عمل البعثة اخلا�صة �أو ا�ستدعائها.
� .5إذا �أر�سلت الدولة امل�ستقبلة �إخطار ًا ب�أنها تعترب البعثة اخلا�صة منتهية.
و�إن للدول ��ة امل�ستقبل ��ة يف �أي وق ��ت ت�شاء �أن تعلن �أي� � ًا من �أع�ضاء البعثة �شخ�ص� � ًا غري مرغوب فيه
( ،)Person non grataوعل ��ى الدول ��ة املر�سل ��ة يف هذه احلالة �أن ت�ستدع ��ي ال�شخ�ص املعني �أو تنهي
وظائف ��ه يف البعث ��ة ويف حالة ع ��دم التزام الدولة املوفدة بذلك فللدول ��ة امل�ستقبلة وخالل مدة معقولة �أن
ترف�ض االعرتاف بال�شخ�ص املعني ع�ضو ًا يف البعثة اخلا�صة� .أما بخ�صو�ص مطالبات البعثة اخلا�صة
فتت ��م م ��ن خالل رئي�سها �أو املمثل الذي تخوله الدولة املوفدة وتوجه الدولة املر�سلة ر�سائلها �إىل البعثة
اخلا�صة �أما مبا�شر ًة �أو عن طريق البعثة الدائمة( .)4والت�أثري لقطع العالقات الدبلوما�سية �أو القن�صلية
عل ��ى �إر�س ��ال �أو �إنته ��اء مهم ��ة البعث ��ة اخلا�صة ،فال ي�ش�ت�رط وجود العالق ��ات امل�شار �إليه ��ا حتى ميكن
�إر�س ��ال بعث ��ة خا�ص ��ة( .)5وقد �أ�ش ��ارت اتفاقية البعثات اخلا�ص ��ة يف الفقرة الثانية م ��ن مادتها التا�سعة
(1) Idem.

()2حيث ن�صت املادة ( )4من اتفاقية البعثات اخلا�صة ل�سنة  1969على (على �أية دولة تود �إيفاد بعثة خا�صة واحدة �إىل دولتني �أو
�أك�ث�ر إ�ع�ل�ام كل دول ��ة م�ستقبلة بذلك عند التما�س ر�ضا تلك الدولة) ،وكذلك تن�ص املادة ( )5على (على �أية دولتني �أو �أكرث تود
�إيفاد بعثة خا�صة م�شرتكة �إىل دولة �أخرى �إعالم الدولة امل�ستقبلة بذلك عند التما�س ر�ضا تلك الدولة).

(3) Draft Articles on Special Missions with Commentaries, op. cit., p. 349.

( )4املادة ( )14من اتفاقية البعثات اخلا�صة ل�سنة .1969
()5حي ��ث ن�ص ��ت الفقرة ( )2من املادة ( )20م ��ن االتفاقية على (قطع العالقات الدبلوما�سية �أو القن�صلية بني الدولة املوفدة والدولة
امل�ستقبل ��ة اليع ��د بح ��د ذاته �سبب� � ًا لإنهاء البعثات اخلا�ص ��ة املوجودة وقت قطعه ��ا) وكذلك ن�صت املادة ( )7عل ��ى (اليلزم وجود
العالقات الدبلوما�سية �أو القن�صلية لإيفاد �إحدى البعثات اخلا�صة �أو ا�ستقبالها).
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�إىل �أن �أع�ض ��اء البعث ��ة الدبلوما�سية �أو القن�صلية عندما ين�ضم ��ون �إىل البعثة اخلا�صة ف�إنهم يحتفظون
باحل�صانات واالمتيازات املقرة لهم ب�صفتهم �أع�ضاء يف البعثة الدبلوما�سية �أو البعثة القن�صلية �إ�ضافة
�إىل م ��ا تق ��رره اتفاقي ��ة البعث ��ات اخلا�ص ��ة .ويف �إطار ال�سع ��ي �إىل حتقي ��ق الفائدة الكاملة م ��ن �إر�سال
البعثات اخلا�صة يف حالة عدم وجود بعثات دبلوما�سية دائمة ،ف�أتاحت �إمكانية �إر�سال البعثة اخلا�صة
حت ��ى ب�ي�ن الدول الت ��ي ال وجود لالعرتاف ال ��دويل فيما بينهما( ،)1ف�ل�ا يوجد مانع �إر�س ��ال وا�ستقبال
البعثات الدبلوما�سية بني دولتني ال يعرتف �أحدهما بالآخر(.)2
�أم ��ا بخ�صو� ��ص تعيني رئي�س البعثة فلم ت�شرتط املادة ( )8م ��ن اتفاقية البعثات اخلا�صة احل�صول
عل ��ى موافق ��ة الدول ��ة امل�ستقبلة على تعيني رئي�س البعث ��ة �أو �أفرادها ،وقد حددت جلن ��ة القانون الدويل
الو�سائ ��ل الت ��ي متكن الدول ��ة امل�ستقبلة من تقييد حري ��ة الدولة املر�سلة يف اختي ��ار �أع�ضاء البعثة وهي
ما ي�أتي(:)3
 -1للدولة امل�ستقبلة �أن ترف�ض �إعطاء �سمة الدخول لع�ضو البعثة اخلا�صة.
 -2ب�إمكان الدولة امل�ستقبلة �أن تعرب عن رغبتها يف �سياق حتديد م�ستوى الوفد.
-3قد ين�ص االتفاق اخلا�ص بالبعثة اخلا�صة بني الدولة املر�سلة والدولة امل�ستقبلة بتحديد الأ�شخا�ص
الذي ��ن يكون ��ون �ضمن البعثة من خالل ترتيبهم ح�س ��ب الإ�سم �أو ح�سب الدرجة �أو ال�صفات ،فعند
ترتيب �أع�ضاء البعثة اخلا�صة ح�سب الأ�سماء يف االتفاق اخلا�ص بالبعثة ،فالدول املر�سلة بالتايل
لن ت�ستطيع �أن تغري ب�أع�ضاء البعثة �إال بعد احل�صول على الر�ضا ال�صريح من الدولة التي �سرت�سل
لها البعثة.
-4م ��ن خالل االتف ��اق اخلا�ص بالبعثة اخلا�صة بني ال ��دول املر�سلة والدولة امل�ستقبل ��ة بالن�ص على �أن
يكون تعيني �أفراد البعثة خا�ضع ملوافقة الدولة امل�ستقبلة.
والحظ ��ت اللجن ��ة املذكورة � ّأن بع�ض الدول من خ�ل�ال املمار�سة طلبت احل�صول على موافقتها عند
تعي�ي�ن امللح ��ق الع�سكري �أو البحري �أو اجل ��وي يف البعثة اخلا�صة ،لكن اللجنة ع ّدت � ّأن هذه املمار�سة
ال تُعترب عرف ًا عام ًا يوجب التقيد به(.)4
وم ��ن النق ��اط الت ��ي من املمك ��ن تثبيتها ب�ش� ��أن االختالف ��ات الرئي�سية ب�ي�ن اتفاقي ��ة  1961واتفاقية
 ،1969فم ��ن حي ��ث اعتم ��اد رئي� ��س البعث ��ة فال وجود لقاع ��دة اال�ستم ��زاج يف اتفاقي ��ة  1969مبعناها
املوج ��ود يف امل ��ادة ( )4م ��ن اتفاقية فيينا ل�سن ��ة  .1961وي�شري د .علي ال�شام ��ي �إىل �أن قاعدة الر�ضا
املتبادل تع ّد �ضرورية لإن�شاء و�إر�سال البعثات الدبلوما�سية الدائمة بينما يف البعثات اخلا�صة التوجد
ه ��ذه القاع ��دة( .)5ويف هذا املجال ن ��رى � ّأن هذا الر�أي يجانب ال�ص ��واب ،ل ّأن الر�ضا م�شرتط يف تعيني
البعث ��ات اخلا�ص ��ة ،كذلك كما هو م�شرتط يف البعث ��ات الدبلوما�سية الدائمة �إال �إنه ميكن و�صف احلال
يف البعث ��ات اخلا�ص ��ة ب�أنه �أقل تعقيد ًا من حيث الإجراءات و�إن ذلك يرجع �إىل �أ�سباب عدة �أهمها كون
(1) Draft Articles on Special Missions with Commentaries, op. cit., P. 350.
(2) D.P O`CONNELL, op. cit., p. 913.
(3) Draft Articles on Special Missions with Commentaries, op. cit., p. 351.
(4) Draft Articles on Special Missions with Commentaries, op. cit., p. 351.

( )5د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .145
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البعث ��ة موقت ��ة بطبيعته ��ا و�إنه ��ا تعالج موا�ضيع عل ��ى م�ستوى من الأهمي ��ة وامل�ستعجلي ��ة التي حتتم �أن
تكون �إجراءاتها �أقل تعقيد ًا ،لكن بالن�سبة للر�ضا ف�إن الر�ضا موجود وقائم وم�شرتط (بالن�سبة للدولة
امل�ستقبلة) حتى ميكن �إر�سال البعثة اخلا�صة ،وكما الحظنا � ّأن هذا الر�ضا قد يدرج يف اتفاقية خا�صة
به ��ذه امل�س�أل ��ة .وه ��ذا ما �أكدت عليه املادة ( )4م ��ن اتفاقية البعثات اخلا�صة بن�صه ��ا (على �أية دولة تود
�إيفاد بعثة خا�صة �إىل دولتني �أو �أكرث �إعالم كل دولة م�ستقبلة بذلك عند التما�س ر�ضا تلك الدولة).
ال َف ْرعُ ال ّثاين
ح�صانات وامتيازات البعثات اخلا�صة
لق ��د ث ��ار ت�سا�ؤل ح ��ول ح�صانات وامتيازات البعث ��ة اخلا�صة وهل هي ت�ستن ��د �إىل �أ�سا�س قانوين
�أم �إنه ��ا ت�ستن ��د فق ��ط �إىل اعتبارات املجامل ��ة الدولي ��ة ( ،)International Courtesyواعترب د� .أحمد
أ�ب ��و الوف ��ا �أن وجهة النظر الأوىل هي الغالب ��ة معترب ًا �إن احل�صانات واالمتيازات يف اتفاقية  1969قد
ج ��اءت م�ساوي ��ة للح�صانات واالمتيازات املق � ّ�رة يف اتفاقية  1961مع بع� ��ض االختالفات( .)1ولتي�سري
عم ��ل البعث ��ة كان ال بد من �إعطاء احل�صانات واالمتيازات املطلوبة ملمار�سة تلك البعثة ملهامها بال�صورة
ال�صحيحة وحتقيقها للأهداف التي �أُر�سلت من �أجلها .و�سنتعر�ض يف �أدناه لأبرز ما �أُقر من ح�صانات
وامتيازات منحت للبعثات املذكورة مبوجب اتفاقية البعثات اخلا�صة ل�سنة  ،1969وهي ما ي�أتي:
.1ح�صانة ر�ؤ�ساء الدول :فقد �أ�شارت اتفاقية البعثات اخلا�صة ل�سنة  1969يف املادة ( )21منها �إىل
متت ��ع رئي� ��س الدولة املوفدة باحل�صانات واالمتيازات املقرة له عند قيامه بزيارة ر�سمية عند تر�أ�سه
لبعث ��ة خا�ص ��ة يف الدول ��ة امل�ستقبل ��ة �أو يف �أية دول ��ة ثالثة وكذلك احل ��ال بالن�سب ��ة لرئي�س احلكومة
ووزير اخلارجية وغريهم من ذوي الدرجات الرفيعة فهم يتمتعون باحل�صانات واالمتيازات املقرة
لهم بالقانون الدويل ب�ضمنها ما هو ممنوح لهم مبوجب هذه االتفاقية.
.2من ��ح الت�سهي�ل�ات ب�ص ��ورة عام ��ة :ن�ص ��ت اتفاقي ��ة  1969يف امل ��ادة ( )22منه ��ا على (متن ��ح الدولة
امل�ستقبل ��ة للبعث ��ة اخلا�ص ��ة الت�سهيالت الالزمة ملبا�ش ��رة وظائفها مع مراعاة طبيع ��ة البعثة اخلا�صة
ومهامه ��ا) وه ��و ماميك ��ن و�صف ��ه ب�أن ��ه ن�ص عام يل ��زم الدول ��ة امل�ستقبلة مبن ��ح الت�سهي�ل�ات املطلوبة
ملمار�سة البعثة اخلا�صة ملهامها.
.3ا�ستخ ��دام علم و�شع ��ار الدولة املوفدة :للبعثة اخلا�صة رفع علم الدولة املوفدة و�شعارها على مقرها
وو�سائط النقل التي ت�ستخدمها للأغرا�ض الر�سمية ،مع مراعاة قوانني و�أنظمة الدولة امل�ستقبلة(.)2
.4مق ��ار البعث ��ة :تلتزم الدولة امل�ستقبلة بتقدمي امل�ساعدة الالزمة للبعثة اخلا�صة للح�صول على ال�سكن
( )1د� .أحمد �أبو الوفا ،قانون العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،2003 ،ص.271
( )2امل ��ادة ( )19م ��ن اتفاقي ��ة البعث ��ات اخلا�ص ��ة ل�سنة  1969والتي تن�ص عل ��ى -1 ( :يحق للبعثة اخلا�صة رف ��ع علم الدولة املوفدة
و�شعاره ��ا عل ��ى الدار التي ت�شغلها وعلى و�سائ ��ل نقلها عند ا�ستعمالها للأغرا�ض الر�سمية -2 .تراعى ،يف ممار�سة احلق املمنوح
بهذه املادة ،قوانني الدولة امل�ستقبلة و�أنظمتها وعاداتها) ،وقد بررت جلنة القانون الدويل هذا التوجه بقولها (�أخذت اللجنة بوجهة
النظر التي تقرر �أن مهمة بع�ض البعثات اخلا�صة ،مثل تلك املعنية بتعيني احلدود قد جتعل من ال�ضروري و�ضع علم و�شعار الدولة
املر�سل ��ة عل ��ى كل و�سائ ��ل املوا�صالت امل�ستخدمة للأغرا�ض الر�سمية ،بغ�ض النظر عن رتب ��ة ع�ضو البعثة التي ي�ستخدمها) ،راجع
يف ذلك.Draft Articles on Special Missions with Commentaries, op. cit., p. 357 :
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املنا�سب( ،)1مع �إعفاء دار البعثة من �أنواع الر�سوم وال�ضرائب كافة مامل تكن مقابل ت�أدية خدمات
معين ��ة وبالق ��در الذي يتالءم مع طبيعة الوظائف التي تبا�شرها البعثة اخلا�صة ووظائفها( .)2وكذلك
منح ��ت االتفاقي ��ة ح�صان ��ة ل ��دار البعثة بع ��دم جواز دخولها م ��ن قبل م�أم ��وري الدول ��ة امل�ستقبلة �إال
مبوافق ��ة رئي� ��س البعث ��ة اخلا�ص ��ة �أو رئي�س البعث ��ة الدبلوما�سية الدائم ��ة للدولة املوف ��دة لدى الدولة
امل�ستقبل ��ة ،ويج ��وز افرتا�ض توفر هذا الر�ض ��ا (يف حال تعذر ا�ستح�صاله) يف حالة حدوث حريق
�أو �أي حادث �آخر يعر�ض ال�سالمة العامة للخطر ال�شديد(.)3
.5التزام ��ات دول ��ة امل ��رور� :ألزم ��ت امل ��ادة ( )42من االتفاقي ��ة الدولة الثالث ��ة عند مرور �أع�ض ��اء البعثة
اخلا�صة يف �أرا�ضيها يف طريق تويل مهامهم �أو يف طريق عودتهم �إىل الدولة املوفدة� ،أن متنحهم
احل�صانات واالمتيازات ال�ضرورية الالزمة ل�ضمان مرورهم �أو عودتهم ،ولكن ب�شرطني هما:
�أ � -إبالغ الدولة الثالثة (دولة املرور) من خالل طلب �سمة الدخول �أو ب�إخطار خا�ص بهذا الغر�ض.
ب� -أن ال تكون الدولة الثالثة قد اعرت�ضت على ذلك.
ويعفى كذلك ممثلو الدولة املوفدة يف البعثة اخلا�صة وموظفوها الدبلوما�سيني من جميع ال�ضرائب
والر�س ��وم با�ستثن ��اء حاالت معينة( .)4وكذلك بالن�سبة للر�س ��وم الكمركية �أجازت االتفاقية دخول مواد
حددتها وتعفيها من الر�سوم اجلمركية وهي ما ي�أتي:
 -1املواد املعدة لال�ستعمال الر�سمي للبعثة اخلا�صة.
 -2املواد املعدة لال�ستعمال ال�شخ�صي ملمثلي الدولة املوفدة يف البعثة اخلا�صة.
وق ��د الحظن ��ا يف االتفاقي ��ة ورود عب ��ارة (ممثل ��ي الدول ��ة املوف ��دة يف البعثة اخلا�ص ��ة وموظفيها
الدبلوما�سي�ي�ن) منها امل ��واد  40 ،39من اتفاقية البعثات اخلا�صة ل�سنة  ،1969ويف هذا املجال تركنا
الأخذ بهذا التمييز واكتفينا بالإ�شارة �إىل ممثلي الدولة املوفدة والتي ت�ضم غالب ًا موظفني دبلوما�سيني
بح�سب تعريف ممثلي الدولة املوفدة يف البعثة اخلا�صة يف البند (هـ) من املادة ( )1من اتفاقية البعثات
اخلا�ص ��ة ل�سن ��ة ( 1969يق�صد بتعب�ي�ر «ممثلو الدولة املوفدة يف البعثة اخلا�ص ��ة» �أي �شخ�ص �أ�سبغت
عليه الدولة املوفدة تلك ال�صفة) وال نرى �ضرورة لهذا التمييز.
وق ��د اكتف ��ت اتفاقي ��ة البعثات اخلا�ص ��ة يف الفقرة ( )1من امل ��ادة ( )39منها با�ش�ت�راط متتع �أفراد
( )1حي ��ث ن�ص ��ت امل ��ادة ( )23على (ت�ساعد الدولة امل�ستقبلة البعثة اخلا�صة ،بن ��اء ًا على طلبها ،يف احل�صول على الدار الالزمة لها
وال�سكن املنا�سب لأع�ضائها)
( )2املادة ( )24من اتفاقية البعثات اخلا�صة ل�سنة .1969
( )3املادة ( )25من اتفاقية البعثات اخلا�صة ل�سنة  ،1969وقد حتفظت بلغاريا على هذا الن�ص وقالت �إنها التقبله كما مل ت�ؤيد كوبا
مبد�أ املوافقة ال�ضمنية املقررة يف هذه املادة  .راجع يف ذلك  :د� .أحمد �أبو الوفا ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .273
( )4حي ��ث ذك ��رت تل ��ك اال�ستثناءات يف امل ��ادة ( )33من اتفاقي ��ة البعثات اخلا�صة ل�سن ��ة  1969والتي تن�ص عل ��ى�( :أ -ال�ضرائب
غ�ي�ر املبا�ش ��رة التي تدخل �أمثالها عاد ًة يف ثمن الأموال واخلدمات .ب -الر�سوم وال�ضرائب املفرو�ضة على الأموال العقارية
اخلا�ص ��ة الكائن ��ة يف �إقليم الدولة امل�ستقبلة ،م ��ا مل تكن يف حيازة ال�شخ�ص املعني بالنيابة عن الدولة املوفدة ال�ستخدامها يف
�أغرا� ��ض البعث ��ة .ج -ال�ضرائ ��ب التي جتبيها الدولة امل�ستقبلة عن الرتكات ،مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة « .»44د -الر�سوم
وال�ضرائب املفرو�ضة على الدخل اخلا�ص النا�شئ يف الدولة امل�ستقبلة وال�ضرائب املفرو�ضة على ر�ؤو�س الأموال امل�ستثمرة
يف امل�شروع ��ات التجاري ��ة القائمة يف تلك الدولة .هـ -الر�سوم وال�ضرائب التي ت�ستوفى مقابل �أداء خدمات معينة .و -ر�سوم
الت�سجيل والتوثيق و�أقالم املحاكم والرهن العقاري والدمغة ،وذلك مع عدم الإخالل ب�أحكام املادة «.)»24
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�أُ�س ��رة ممثل ��ي الدولة املوفدة يف البعثة اخلا�ص ��ة باحل�صانات واالمتيازات ب�ش ��رط �أن يتم ا�صطحابهم
معهم و�أن اليكونوا من رعايا دولة املقر �أو املقيمني فيها ب�صورة دائمة وكذلك احلال بالن�سبة للموظفني
الإداريني والفنيني ف�إن �أُ�سرهم يتمتعون باحل�صانات واالمتيازات املذكورة يف املادة ( )36مع مراعاة
ال�شرطني املذكورين �أعاله بالن�سبة ملمثلي الدولة املوفدة يف البعثة اخلا�صة(.)1
أ�م ��ا بخ�صو� ��ص اجلهة الت ��ي يتم التعامل الر�سمي معها يف الدول ��ة امل�ستقبلة فهي وزارة اخلارجية
فيه ��ا �أو بوا�سطته ��ا �أو م ��ع �أية هيئة أُ�خرى ق ��د يتفق عليها بني الدول املعني ��ة( .)2ويف هذا ال�صدد يجب
الإ�ش ��ارة �إىل �أهمية ح�صر التخاط ��ب والتعامل الر�سميني مع اجلهات الدولية بوزارة اخلارجية �أو من
خالله ��ا للحف ��اظ على وحدة التوجه والتعامل مع املواقف بال�ص ��ورة ال�صحيحة ،و�إن وزارة اخلارجية
كم ��ا ه ��و معروف اجلهة امل�س�ؤولة عن تنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية و�إن التعامل مع تلك البعثات يدخل بال
�شك يف �ضمن ال�سيا�سة اخلارجية للبلد.
وق ��د أ�ج ��ازت املادة ( )41من اتفاقية البعثات اخلا�صة للدول ��ة املوفدة �أن تتنازل عن احل�صانة التي
يتمت ��ع به ��ا ممثلوه ��ا يف البعث ��ة اخلا�صة على �أن يك ��ون هذا التن ��ازل �صريح ًا .ويف الوق ��ت ذاته الذي
�أعطت فيه االتفاقية املذكورة تلك احل�صانات واالمتيازات �أ�شارت املادة ( )47من االتفاقية على وجوب
اح�ت�رام قوان�ي�ن و�أنظمة الدولة امل�ستقبلة �إ�ضاف� � ًة �إىل عدم التدخل ب�ش�ؤونه ��ا الداخلية وعدم ا�ستخدام
مقرات البعثة مبا يتعار�ض مع وظائفها املحددة يف القانون الدويل العام(.)3
وق ��د ظه ��ر هنالك ماميكن و�صف ��ه بالدبلوما�سية الفنية والت ��ي برزت �أهميتها بقي ��ام الأمم املتحدة،
ف� ��إن كادر املنظم ��ة الدولي ��ة ي�ض ��م (الدبلوما�سيني الفني�ي�ن) املتخ�ص�صني يف �ش� ��ؤون االقت�صاد واملال
والرتبي ��ة �إىل جان ��ب الدبلوما�سي�ي�ن امل�سلكي�ي�ن وال�سيم ��ا بعد تو�س ��ع الأمم املتحدة بوكاالته ��ا املختلفة
كمنظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم ( )UNESCOومنظمة الأغذية والزراعة ( ،)FAOومل
يب ��ق للدبلوما�سي�ي�ن امل�سلكيني يف هذا املجال �س ��وى الإ�شراف و�إيجاد اجلو املنا�س ��ب للعمل وتن�سيق
ال�سيا�سة(.)4
( )1حي ��ث تن� ��ص امل ��ادة ( )36من اتفاقية البعثات اخلا�ص ��ة ل�سنة  1969على( :يتمتع موظفو البعثة اخلا�ص ��ة الإداريون والفنيون
باالمتيازات واحل�صانات املن�صو�ص عليها يف املادتني  29و� ،30شرط �أن ال متتد احل�صانة املن�صو�ص عليها يف الفقرة «»2
من املادة « »31يف ما يتعلق بالق�ضاء املدين والإداري للدولة امل�ستقبلة �إىل الأعمال التي يقومون بها خارج نطاق واجباتهم.
ويتمتع ��ون كذل ��ك باالمتي ��ازات املن�صو�ص عليها يف الفقرة « »1من املادة « »35بالن�سبة �إىل املواد التي ي�ستوردونها لدى �أول
دخول لهم �إىل �إقليم الدولة امل�ستقبلة).
( )2امل ��ادة ( )15م ��ن اتفاقي ��ة البعثات اخلا�ص ��ة ل�سنة  1969والتي تن�ص عل ��ى (التعامل مع الدولة امل�ستقبلة ب�ش� ��أن جميع الأعمال
الر�سمي ��ة الت ��ي ت�سنده ��ا الدولة املوفدة �إىل البعثة اخلا�ص ��ة يكون مع وزارة خارجية الدولة امل�ستقبل ��ة �أو بوا�سطتها �أو مع �أية
هيئة �أخرى قد يتفق عليها من هيئات تلك الدولة).
( )3حيث ن�صت املادة ( )47من االتفاقية على:
( -1يرتت ��ب عل ��ى جمي ��ع املتمتع�ي�ن باالمتي ��ازات واحل�صان ��ات مبقت�ض ��ى ه ��ذه االتفاقي ��ة ،مع عدم الإخ�ل�ال بتل ��ك االمتيازات
واحل�صان ��ات ،واج ��ب احرتام قوانني الدولة امل�ستقبلة و�أنظمتها ،كما يرتتب عليه ��م واجب عدم التدخل يف ال�ش�ؤون الداخلية
لتل ��ك الدول ��ة -2 .يج ��ب �أال ت�ستخ ��دم دار البعثة اخلا�صة ب�أية طريقة تتنافى مع وظائف البعث ��ة اخلا�صة كما هي مبينة يف هذه
االتفاقية �أو يف غريها من قواعد القانون الدويل العام �أو يف �أية �إتفاقات خا�صة نافذة بني الدولة املوفدة والدولة امل�ستقبلة).
( )4د .فا�ضل حممد زكي ،الدبلوما�سية يف عامل متغري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .120
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املطلب ال ّثاين
ُ
املمثليات الدائمة املعتمدة لدى املنظمات الدولية
متث ��ل املنظم ��ات الدولية (�ص ��ور ًة حديث ًة من التحوالت يف العالقات ال ّدولي ��ة) وكانت هذه ال�صورة
نتاج� � ًا لتط ��ور وعي ال ��دول و�شعورها ب�أهمية العم ��ل اجلماعي يف �إدارة ال�ش� ��ؤون الدولية( ،)1وكما هو
معل ��وم �إن املنظم ��ات الدولي ��ة تن�ش�أ ب�إرادة عدد من ال ��دول ولكل منظمة �شروطه ��ا اخلا�صة بالع�ضوية،
وم ��ن امل�سائ ��ل املهمة ب�ص ��دد ع�ضوية الدول يف املنظم ��ات الدولية هو مو�ضوع متثي ��ل تلك الدول لدى
املنظم ��ات الدولي ��ة ،وللمنظم ��ات الدولي ��ة مواقف متباين ��ة فمنها م ��ن تق�صر الع�ضوية عل ��ى احلكومات
(التمثيل احلكومي) والبع�ض الآخر ي�سمح بتمثيل جهات غري حكومية(.)2
و�إن بع� ��ض املنظم ��ات الدولي ��ة تقي ��م عالق ��ات م ��ع دول التتمت ��ع بع�ضويته ��ا �أو مع �أقالي ��م متمتعة
باحلك ��م الذات ��ي فتمنحها نوع ًا من الع�ضوي ��ة ي�سمى (االنت�ساب) لتعطيها فر�ص ��ة احل�صول على مركز
قان ��وين يخوله ��ا الإ�سهام يف ن�شاطها ،ف� ��إن هنالك منظمات �أوروبية ت�أخذ بنظ ��ام الع�ضوية باالنت�ساب
عل ��ى الرغ ��م من ع ��دم ن�ص مواثيقها على هذا النظ ��ام ،فقد اكت�سبت كندا والوالي ��ات املتحدة الأمريكية
ع�ضوية االنت�ساب �إىل املنظمة الأوروبية للتعاون االقت�صادي ( )OECEمنذ �سنة � ،1950أما بالن�سبة
لل ��وكاالت املتخ�ص�ص ��ة (املنظم ��ات الفني ��ة املتخ�ص�ص ��ة) حيث جتيز لبع� ��ض الكيان ��ات ال�سيا�سية نظر ًا
لتمتعها بال�سلطة الالزمة لتحقيق �أهداف املنظمة �أو لأهمية �إقليمها اجلغرايف باالن�ضمام �إىل ع�ضويتها
مثل منظمة التجارة العاملية ( )WHOومنظمة الأمم املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم (.)3()UNESCO
و�إن هنال ��ك نوع� � ًا آ�خ ��ر م ��ن التمثيل هو متثي ��ل املنظمات الدولية ل ��دى الدول وع ��اد ًة ماتنظم عملية
التمثي ��ل املذك ��ورة باتفاقية خا�صة بذل ��ك ،وللعراق ممار�سات عديدة يف هذا املج ��ال حيث وقع العراق
م ؤ�خ ��ر ًا اتفاقي ��ات مقر مع كل من املنظمة الدولية للهجرة يف �سن ��ة  2010ومع اللجنة الدولية لل�صليب
الأحمر يف �سنة .2008
ولق ��د �أُبرم ��ت اتفاقية فيينا لتمثيل ال ��دول يف عالقاتها مع املنظمات الدولية ذات ال�صفة العاملية يف
�/14آذار 1975/خ�ل�ال م ؤ�مت ��ر الأمم املتحدة لتمثيل ال ��دول يف عالقاتها مع املنظمات الدولية والذي
عق ��د للمدة م ��ن �/4شباط ولغاية �/14آذار 1975/يف فيينا ،ومبوجب امل ��ادة ( )89من االتفاقية ف�إنها
تدخل حيز النفاذ يف اليوم الثالثني الالحق على تاريخ �إيداع وثيقة الت�صديق �أو االن�ضمام اخلام�سة
والثالثني وحلني �إعداد هذا البحث بلغ عدد املوقعني على هذه االتفاقية ( )20دولة ودخلت فيها كطرف
 34دول ��ة وم ��ن ث َّم ف�إن هذه االتفاقية مل تدخل حيز النفاذ �إىل الآن( .)4ومن املالحظ � ّأن الدول اخلم�س
( )1د .فا�ضل حممد زكي ،الدبلوما�سية يف عامل متغري� ،ص .589
( )2د� .صالح الدين عامر ،التنظيم الدويل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة� ،1998 ،ص �ص.237-218
( )3د .حممد املجذوب ،التنظيم الدويل ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .78
( )4وفتح ��ت ه ��ذه االتفاقي ��ة للتوقي ��ع يف فيين ��ا يف �/14آذار 1975/يف وزارة اخلارجي ��ة الإحتادي ��ة النم�ساوي ��ة وبع ��د /30
�أيل ��ول 1975/فتح ��ت للتوقيع يف املق ��ر الرئي�سي للأمم املتحدة يف نيويورك لغاي ��ة �/30آذار 1976/حيث غلق التوقيع بهذا
الت�أريخ .انظر حول ذلك.UN. Doc., A/CONF.67/16 :
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الكب ��ار ماع ��دا رو�سيا (�أمري ��كا ،اململكة املتحدة ،فرن�س ��ا ،ال�صني) مل تدخل كط ��رف يف هذه االتفاقية
حلد الآن.
وحددت املادة ( )6من اتفاقية فيينا ل�سنة � 1975أهم وظائف البعثات الدائمة للدول الأع�ضاء لدى
املنظمات الدولية وهي ما ي�أتي:
 -1ت�أمني متثيل الدولة املر�سلة لدى املنظمة.
 -2تعزيز العالقة بني الدولة املر�سلة واملنظمة.
 -3خو�ض املفاو�ضات مع املنظمة ويف �إطارها.
 -4اال�ستعالم عن الن�شاطات يف املنظمة ورفع تقارير عنها �إىل حكومة الدولة املر�سلة.
� -5ضمان ا�شرتاك الدولة املر�سلة يف �أن�شطة املنظمة.
 -6حماية م�صالح الدولة املر�سلة فيما يت�صل باملنظمة.
 -7تعزيز حتقيق مقا�صد املنظمة ومبادئها عن طريق التعاون مع املنظمة وداخلها.
أ�م ��ا وظائ ��ف بعث ��ة املراقبة الدائمة للدولة غري الع�ضو يف املنظمة فق ��د ن�صت املادة ( )7من اتفاقية
فيينا ل�سنة  1975على تلك الوظائف وهي:
 -1متثيل الدولة املر�سلة وحماية م�صاحلها فيما يت�صل باملنظمة و�إقامة االت�صال معها.
 -2التحقق من الأن�شطة يف املنظمة وتقدمي تقارير ب�ش�أنها �إىل حكومة الدولة املر�سلة.
 -3تعزيز التعاون مع املنظمة والتفاو�ض معها.
ويج ��ب �أن يعم ��ل ممث ��ل الدولة عن ��د متثيل بلده لدى منظمة دولية على �إزال ��ة كل تناق�ض وتن�سيق
املواق ��ف وا ألف ��كار ب�ي�ن اخل�ب�راء من خمتل ��ف القطاع ��ات �س ��واء �أكانوا يعمل ��ون يف بعثت ��ه اخلا�صة �أم
يف الإدارة احلكومي ��ة ف� ��إن علي ��ه �أن يتجن ��ب با�ستمرار التناق�ض ��ات بني هذه العنا�ص ��ر لإنتاج مواقف
م�شرتكة وفعالة(.)1
وتنته ��ي مه ��ام رئي� ��س البعث ��ة �أو �أي موظف من املوظف�ي�ن الدبلوما�سيني للبعث ��ة يف حاالت كثرية
منها ما ي�أتي:
 -1لدى قيام الدولة املر�سلة ب�إخطار املنظمة ب�إنهاء مهام البعثة املعتمدة لديها.
�-2إذا ُا�ستدعي ��ت البعث ��ة نهائي� � ًا �أو موقت� � ًا ،و�أ�ش ��ارت امل ��ادة ( )41م ��ن االتفاقية املذك ��ورة �إىل �أنه يف
حال ��ة حتق ��ق امل�س�ألة امل�شار �إليها يف امل ��ادة (/40ب) منها فعلى الدولة امل�ستقبلة �أن حترتم وحتمي
مب ��اين البعث ��ة وممتلكاته ��ا وحمفوظاتها ،ويج ��وز للدولة املر�سل ��ة �أن تعهد بالإ�ش ��راف على مباين
البعثة وممتلكاتها وحمفوظاتها �إىل املنظمة �أو �إىل دولة ثالثة ب�شرط موافقة الدولة امل�ستقبلة ،ويقع
على الدولة امل�ضيفة منح الدولة املر�سلة الت�سهيالت الالزمة لنقل ممتلكات البعثة وحمفوظاتها من
�أرا�ضيها(.)2
( )1لقاء مع ال�سفري �إيجيديو �أورتونا ،ون�شر ن�ص هذا اللقاء على املوقع الإلكرتوين التايل بتاريخ :2010/8/10
http:// www.ediplomat.com.

 . 2املادة ( )41من اتفاقية فيينا ل�سنة .1975
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أ�م ��ا نظ ��ام ح�صان ��ات وامتيازات بعثات الدول لدى املنظمات الدولي ��ة في�ستند �إىل ذات املفهوم
ال ��ذي تق ��وم علي ��ه جميع �أنظم ��ة احل�صانات واالمتي ��ازات الدولي ��ة الدبلوما�سي ��ة واملعتمدة يف جميع
االتفاقي ��ات كاتفاقي ��ة ح�صانات وامتيازات موظفي الأمم املتح ��دة ل�سنة � 1946أو اتفاقية فيينا ل�سنة
 1961واتفاقي ��ة البعث ��ات اخلا�صة ل�سنة  1969فقد اعتمدت اتفاقية فيين ��ا ل�سنة  1975نظام م�شابه
لنظ ��ام احل�صان ��ات واالمتي ��ازات املمنوح ��ة للبعث ��ات الدبلوما�سي ��ة الدائم ��ة والبعث ��ات الدبلوما�سي ��ة
اخلا�صة (املوقتة .)Ad hoc
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ل ّ
َ
ص ُ
الثاني
الف ْ
َ
الوظيف ُة ُ
القنصلية

بعدم ��ا ا�ستعر�ضن ��ا يف الف�صل الأول الوظيفة الدبلوما�سية وماتعلق بها من م�سائل� ،سوف نبحث
يف ه ��ذا الف�ص ��ل الوظيف ��ة القن�صلية بع ّدها مت ّث ��ل ال�شطر الثاين من بحثنا هذا ،ف� ��إن الوظيفة القن�صلية
وماحتمل ��ه م ��ن �أهمية نظ ��ر ًا لطبيعة املهام التي تتوالها ،تلك املهام الت ��ي حتدد من خالل العرف الدويل
واملعاه ��دات الدولي ��ة �سواء ما �أبرمته الدول ��ة من اتفاقيات قن�صلية ثنائية ومتع ��ددة الأطراف والتي قد
ت�ؤث ��ر زي ��اد ًة �أو نق�صان� � ًا بحج ��م تلك الوظائ ��ف �أو امله ��ام الأخرى املوكل ��ة للبعثة القن�صلي ��ة ،ف�ض ًال عن
الت�شريعات القن�صلية( ،)1وقد جرت حماوالت عدة لتقنني القانون القن�صلي على م�ستوى دويل برعاية
ع�صب ��ة الأمم لكنه ��ا مل تل ��ق النجاح املطل ��وب( ،)2لكن بعد قيام الأمم املتحدة �أك ��دت جمعيتها العامة يف
قرارها رقم ( )1685ال�صادر يف الدورة (� )16سنة  ،1961على �أهمية تقنني القواعد املنظمة للعالقات
القن�صلي ��ة ،ع ��اد ًة �إن امل�ش ��روع الذي �أعدته جلن ��ة القانون الدويل ي�شكل �أ�سا�س ًا �سليم� � ًا لإعداد اتفاقية
تنظ ��م ه ��ذه امل� أس�ل ��ة ،م�ؤكد ًة عل ��ى � ّأن التدوي ��ن الناجح للقواع ��د املنظمة للعالق ��ات القن�صلي ��ة و�إمنا�ؤها
التدريجي ي�ساهمان يف (�إمناء العالقات الودية بني الأمم) ،بغ�ض النظر عن اختالف نظمها الد�ستورية
واالجتماعي ��ة� .إىل �أن مت إ�ق ��رار اتفاقية جماعية تكاد تكون ه ��ي املنظّ م الرئي�سي ولو ب�شكل عام للعمل
القن�صل ��ي عل ��ى ال�ساحة الدولية �أال وهي اتفاقية فيين ��ا للعالقات القن�صلية ل�سنة  )3(1963والتي أُ�برمت
بعد عقد م�ؤمتر فيينا للعالقات القن�صلية للفرتة من �/4آذار �إىل /22ني�سان 1963/يف فيينا.
ف� ��إن العالق ��ات القن�صلي ��ة تقام بني ال ��دول باالتفاق املتب ��ادل( ،)4فكلم ��ا �أرادت دول ��ة �إقامة عالقات
قن�صلي ��ة م ��ع دول ��ة أُ�خ ��رى ف�إن عليه ��ا احل�صول عل ��ى موافق ��ة الدولة امل�ستقبل ��ة ،والتعبري ع ��ن املوافقة
عل ��ى �إقام ��ة تلك العالقات يتم م ��ن خالل و�سائل عدة حيث ميكن الن�ص على ه ��ذه امل�س�ألة يف معاهدات
ال�صداقة والعالقات التجارية �أو باملعاهدات القن�صلية اخلا�صة ،وقد �أ�ضافت اتفاقية فيينا ل�سنة 1963
و�سيل ��ة �أخ ��رى لقيام العالقات القن�صلية من خالل (املوافقة ال�ضمنية) مبوجب املادة ( )2/2منها فعند
�إقام ��ة عالق ��ات دبلوما�سي ��ة ب�ي�ن دولتني ف� ��إن ذلك يع� � ّد موافقة �ضمنية عل ��ى �إقامة عالق ��ات قن�صلية بني
الدول ��ة املر�سل ��ة والدولة امل�ستقبلة للبعثة الدبلوما�سي ��ة .وبالتايل ف�إن ذلك ي�شري �إىل �أنه يف حالة وجود
التمثي ��ل الدبلوما�س ��ي ف�ل�ا داعي ألخ ��ذ موافقة الدولة امل�ستقبل ��ة يف حال ممار�سة البعث ��ة الدبلوما�سية
للوظائ ��ف القن�صلي ��ة ،أ�م ��ا �إذا �أرادت الدول ��ة املر�سلة فت ��ح قن�صلية م�ستقلة عن ال�سف ��ارة وهي ما يطلق
عليه ��ا �إ�صطالح� � ًا (قن�صلية عامة) فيجب يف ه ��ذه احلالة �أخذ موافقة الدول ��ة امل�ستقبلة ،وهو ما يجري
عليه العمل الدويل يف الوقت احلا�ضر.
لذلك �سوف نق�سم هذا الف�صل على املباحث الآتية:
املبحث الأول :تعيني البعثات القن�صلية و�أهم وظائفها.
املبحث الثاين� :إندماج ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي وممار�سة �أحدهما لوظائف الآخر.
املبحث الثالث :ت�أثري �إقامة العالقات الدبلوما�سية �أو العالقات القن�صلية يف االعرتاف الدويل.

(1) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, OXFORD
University Press, 2008, p. 107
(2) Luke T. Lee, Consular Law and Practice, 1961,op. cit., p.p 3-7.

( )3والتي �سي�شار �إليها الحق ًا باتفاقية فيينا ل�سنة  1963توخي ًا لالخت�صار.
( )4املادة ( )1/2من اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية ل�سنة .1963
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ُ
األول
المبحث َّ
تعيـين البعثات القنصلية وأهم وظائفها
جن ��د م ��ن ال�ض ��روري قب ��ل الدخ ��ول يف مو�ض ��وع البعث ��ات القن�صلية ووظائفه ��ا �أن نب�ي�ن مفهوم
العالق ��ات القن�صلي ��ة والت ��ي ُتع�ّي�ننّ على �أ�سا�سه ��ا البعثات املذكورة ،حي ��ث يق�صد بالعالق ��ات القن�صلية
(العالق ��ات القانونية الت ��ي تقوم بني دولتني وتخول �سلطات كل منهما ممار�سة الوظائف القن�صلية يف
�أرا�ضي الدولة الأخرى ،وتكون هذه العالقات متبادلة وتخ�ضع للقانون الدويل االتفاقي والعريف)(،)1
�إال �أن ح ��ق ال ��دول يف �إقام ��ة عالقات قن�صلية ال يعني �إلزام ال ��دول الأخرى بقبول �إقامة بعثات قن�صلية
يف �أرا�ضيها ،وبذلك يذهب د .علي �صادق �أبو هيف �إىل �أ ّنه ال�إلزام على الدول لقبول �إقامة العالقات
القن�صلية( ،)2و�إن �إقامة العالقات القن�صلية يتم باقرتاح تقدمه دولة �إىل �أخرى وبالتايل تكون مبا�شرة
العالقات القن�صلية بنا ًء على التوافق املذكور يف الإرادة.
ونتيج� � ًة لذل ��ك خل ��ت اتفاقية فيينا ل�سنة  1963م ��ن الإ�شارة �إىل هذه امل� أس�ل ��ة (كونها حق �أم لي�ست
كذلك كما �سنبني الحق ًا ،لكنها ا�شرتطت موافقة الدولة امل�ستقبلة) حيث كان هنالك توجه نحو �إقرارها
على �أ ّنها حق للدولة وهذا ما تقدمت به ت�شيكو�سلوفاكيا (ال�سابقة) �إىل امل�ؤمتر القن�صلي ب�إ�ضافة فقرة
جدي ��دة لن� ��ص املادة ( )2م ��ن االتفاقية املذكورة يكر� ��س فيها حق الدول يف �إقامة عالق ��ات قن�صلية(،)3
وهو املقرتح ذاته الذي تقدمت به خالل امل�ؤمتر الدبلوما�سي ب�إ�ضافة فقرة لن�ص املادة ( )2من اتفاقية
فيين ��ا ل�سن ��ة  1961ب إ�ق ��رار حق التمثي ��ل الدبلوما�سي لكن مل يقر كال املقرتحني نتيج ��ة املعار�ضة التي
واجهها خالل امل�ؤمترين(.)4
�إذ ذه ��ب بع�ضه ��م �إىل افرتا� ��ض موافق ��ة الدولة امل�ستقبل ��ة مازالت مل تعرت�ض عل ��ى �إقامة العالقات
املذك ��ورة ،وهن ��اك اجت ��اه �آخر ذه ��ب �إىل �أن موافقة الدول ��ة امل�ستقبلة هي غري مفرت�ض ��ة بل هي واجبة
الإ�ستح�ص ��ال ،وق ��د وردت احلالة الأوىل (�أي افرتا�ض املوافق ��ة) يف الفقرة الثانية من املادة ( )14من
املعاه ��دة اللبناني ��ة –اليوناني ��ة ل�سنة  1948الت ��ي تن�ص على( :لكل دولة احلق يف �إقامة مراكز قن�صلية
يف مراف ��ئ وم ��دن ومناط ��ق الدول ��ة الأخرى عل ��ى �أن يحتفظ كل م ��ن الفريقني املتعاقدي ��ن بحق رف�ض
�إقام ��ة قنا�ص ��ل عام�ي�ن �أو وكالء قن�صليني يف بع�ض املناطق �أو يف �أي ج ��زء من الإقليم �شرط �أن يطبق
الرف�ض على جميع الدول) �أما كمثال على احلالة الثانية هو ماورد يف املادة ( )2من املعاهدة القن�صلية
ال�سوفيتي ��ة – الفرن�سي ��ة ل�سنة  1966التي تن�ص على (�إخ�ضاع افتتاح القن�صليات يف الدولة امل�ضيفة
ملوافقة هذه الدولة).
وق ��د �أخ ��ذت اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية ل�سن ��ة  1963باحلالة الثانية با�شرتاط احل�صول على
( )2د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدبلوما�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .301

(1) U.N.C.C.R., Volume. 2, p. 4.

)(3) UN. Doc., No. ( A/CONF. 25/c.
(4) U.N.C.C.R., Volume. 2., Op. cit., p. 53, and Volume. 1, p.p 104-105.
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موافق ��ة الدول ��ة امل�ستقبلة وهذا مان�صت علي ��ه املادة ( )1/4من االتفاقية بن�صه ��ا( :ال ميكن �إن�شاء بعثة
قن�صلي ��ة عل ��ى �أرا�ضي الدولة امل�ستقبلة �إال مبوافقة تلك الدول ��ة)( ،)1وعليه ،ف�إن توجه اتفاقية فيينا بهذا
ال�ص ��دد ق ��د ح�سم امل�س�ألة ،وهو اجتاه راجح ال �شك فيه ملا يحققه من �إن�سيابية بالإجراءات وواقعية يف
العم ��ل وجتن ��ب ل ��كل ماقد ي�ؤثر على �سري العالق ��ات بني الدولة املر�سلة والدول ��ة امل�ستقبلة ،و�إنه يحرتم
كذل ��ك �سي ��ادة الدول ��ة وحقها يف املوافقة على ا�ست�ضافة البعثة القن�صلي ��ة من عدمه فحتى و�إن تع�سفت
تل ��ك الدول ��ة يف ا�ستخدام هذا احل ��ق الذي يجب �أن متار�سه من دون ذلك ف�ل�ا نعتقد � ّأن هنالك �سلطان
عليه ��ا يف ه ��ذه امل� أس�ل ��ة ،ف�إن ذلك يع ��ود �إىل تقديراتها ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية والأمني ��ة ...الخ ،و�إن
�إن�ش ��اء البعث ��ات القن�صلي ��ة دائم ًا مايتم م ��ن خالل �إبرام اتفاق ب�ي�ن الدولتني الراغبت�ي�ن ب�إقامة مثل تلك
العالقات( .)2وملعاجلة مو�ضوع بحثنا �سوف نق�سم هذا املبحث �إىل مطلبني وعلى النحو الآتي:
املطلب الأول :تعيني �أع�ضاء البعثة القن�صلية.
املطلب الثاين� :أهم الوظائف القن�صلية.

املطلب ال ّأول
ُ
تعيني �أع�ضاء البعثة القن�صلية
يف الب ��دء وقب ��ل �أن نتطرق �إىل تعيني �أع�ض ��اء البعثة القن�صلية ن�شري �إىل الدرج ��ات القن�صلية تبع ًا
لأهمي ��ة املراك ��ز التي ي�شغلها حاملوها ،حيث تق�سم م ��ن قن�صل عام ثم قن�صل ثم نائب قن�صل ،وهنالك
مرتب ��ة رابع ��ة للأ�شخا�ص الذين ي�شغلون (مراكز قن�صلية ثانوي ��ة �أو يكلفون مبهام قن�صلية حمدودة)،
وه� ��ؤالء تختل ��ف ت�سميته ��م م ��ن دول ��ة �إىل �أخ ��رى ف ُي�سم ��ى بع�ضه ��م م�أم ��وري ت�سجي ��ل �أو �سكرتريي
قن�صليات �أو مندوبني �أو وكالء قن�صليني(.)3
( )1ويج ��ب �أن تك ��ون هنال ��ك حاج ��ة حقيقي ��ة ( )Genuine Needلفت ��ح البعثة القن�صلي ��ة ،فقد �أثارت ه ��ذه امل�س�ألة ج ��دا ًال وا�سع ًا
بخ�صو�صها منها ما قد تكون الدولة ال متتلك ال�سلطة لرف�ض (� )Powerless to Refuseإن�شاء القن�صليات ،فخالل النزاع
الإيطايل-الأثيوب ��ي �سن ��ة  ،1935اته ��م الوف ��د الأثيوبي يف ع�صبة الأمم �إيطالي ��ا ب�أنها �أن�ش�أت قن�صليته ��ا يف منطقة غري ذات
�أهمي ��ة غ�ي�ر (�إخ�ت�راق و�إحتالل �إثيوبيا) ويف هذا املكان الذي يتواجد فيه القن�صل اليوجد مواطن �إيطايل واحد و�إن القن�صل
لوح ��ده ل ��ه حماية ت�ص ��ل �إىل (� )90شخ�ص� � ًا� ،إ�ضافة �إىل قي ��ام الواليات املتح ��دة يف �/27شباط 1985/ب�إر�س ��ال مذكرة �إىل
ر�ؤ�س ��اء البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة يف وا�شنط ��ن لإبالغه ��م بوج ��وب تق ��دمي بريد مكت ��وب يرافق طلب فت ��ح البعث ��ات القن�صلية �أو
للإ�ستم ��رار يف عمله ��ا خا�ص� � ًة بع ��د الزيادة الكبرية يف عدد البعث ��ات القن�صلية يف تلك ال�سن ��ة �إىل ( 502بعثة ير�أ�سها قن�صل
حمرتف) و ( 1012بعثة ير�أ�سها قن�صل فخري) فهي حتتاج �إىل �أجهزة لفر�ض القانون حلماية تلك البعثات �إ�ضاف ًة �إىل تعبري
الكونغر�س الأمريكي عن رغبته يف خف�ض الأ�شخا�ص املتمتعني باحل�صانات واالمتيازات .انظر:
Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, Op. cit., p. 45.

( )2ومث ��ال ذل ��ك مذك ��رة التفاهم املربمة مابني الع ��راق ورو�سيا يف /19كان ��ون الأول 2007/باال�ستن ��اد �إىل االتفاقية القن�صلية
العراقي ��ة ال�سوفيتي ��ة املربمة يف /15ني�سان 1975/و�إىل اتفاقية فيينا ل�سن ��ة  1963حيث �أ�شار االتفاق يف املادة الأوىل منه
�إىل فت ��ح رو�سي ��ا قن�صليت�ي�ن عامتني يف العراق يف كل من حمافظتي الب�صرة و�أربيل عل ��ى �أن ت�شمل حدود املنطقة القن�صلية
العام ��ة يف الب�ص ��رة كل من حمافظات الب�صرة واملثنى والقاد�سي ��ة ومي�سان وذي قار ،فيما ت�شمل حدود القن�صلية العامة يف
�أربي ��ل حمافظ ��ات �أربي ��ل ودهوك وال�سليمانية ونين ��وى والت�أميم ،على �أن يحتفظ العراق بحقه يف فت ��ح قن�صليتني يف رو�سيا
�إحداهما يف �سان بطر�سربغ والثانية حتدد الحق ًا وتثبت حدود املنطقة القن�صلية لكليهما.
( )3د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدبلوما�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .319
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�أما تعيني �أفراد البعثة القن�صلية( ،)1ويف مقدمتهم رئي�س البعثة القن�صلية (والذي يتم على �أ�سا�س
الإج ��ازة الت ��ي متنح له الحق ًا تعيني باقي الأع�ض ��اء القن�صليني) حيث يتم تعيينه من قبل الدولة املر�سلة
عل ��ى �أن يت ��م قبول ��ه من قب ��ل الدولة امل�ستقبل ��ة لكي يبا�ش ��ر ممار�سة مهام ��ه( ،)2ومهما كان ��ت مرتبتهم،
قنا�ص ��ل عام�ي�ن �أو ن ��واب قنا�ص ��ل �أو وكالء قن�صلي�ي�ن ،ف�إنهم ي ��زودون من قبل دوله ��م بوثيقة ر�سمية
ت�سمى (براءة قن�صلية) وحتتوي الوثيقة كقاعدة عامة على ا�سم رئي�س البعثة القن�صلية ولقبه ومرتبته
ودائ ��رة اخت�صا�صه القن�صلي (نط ��اق عمله جغرافي ًا) ومركز البعثة القن�صلي ��ة التي ير�أ�سها( ،)3وتوقع
ه ��ذه الوثيق ��ة غالب ًا من قبل وزير اخلارجية يف الدول ��ة املر�سلة فقط ولكن بع�ض الدول توقعها من قبل
رئي� ��س الدول ��ة ووزي ��ر اخلارجية .لذا ،ف�إن التوج ��ه يف وزارة اخلارجية العراقي ��ة يف الوقت احلا�ضر
ه ��و �أن ت�ص ��در ا إلج ��ازة القن�صلية بتوقي ��ع من وزير اخلارجي ��ة �إذا كانت ال�ب�راءة القن�صلية موقعة من
قب ��ل وزي ��ر خارجي ��ة الدولة املر�سلة فق ��ط �أما �إذا كانت موقع ��ة من رئي�س الدولة �أي�ض� � ًا فتكون الإجازة
القن�صلي ��ة ال�ص ��ادرة بنا ًء على هذه الرباءة موقعة من رئي�س اجلمهورية ووزير اخلارجية ،و�إن الرباءة
القن�صلي ��ة تختل ��ف ع ��ن كت ��اب االعتماد الذي ي ��زود به رئي�س البعث ��ة الدبلوما�سية وال ��ذي يكون موجه
بطبيع ��ة احل ��ال �إىل رئي� ��س الدولة امل�ستقبل ��ة ،فالرباءة القن�صلي ��ة التوجه �إىل رئي�س الدول ��ة امل�ستقبلة،
حي ��ث توج ��ه (�إىل كل م ��ن يهم ��ه ا ألم ��ر � )To All Whom It May Concernأو توج ��ه (�إىل كل م ��ن
تق ��ع ب�ي�ن يديه هذه الوثيق ��ة  ،)To Whom these Presents Shall comeوم ��ن الدول التي ال توجه
ال�ب�راءة القن�صلية لأحد هي النم�سا وبوليفيا والربازيل وال�صني و�إيران واليونان وهولندا و�سوي�سرا
وتركي ��ا ..ال ��خ ،وهن ��اك دول �أخرى توجهها (�إىل كل من يطلع عليها) مث ��ل بلجيكا وكولومبيا وفرن�سا
والواليات املتحدة وبنما� ،أما دول مثل اليابان وتايلند وفنزويال فت�ستعمل �صيغة (�إىل من تقع بني يديه
� ،)To Whom These Presents Shall comeأم ��ا اململك ��ة املتح ��دة وباق ��ي دول احت ��اد الكومنولث
فت�ستعمل �صيغة (�إىل كل من تقع بني يديه هذه الوثيقة (To All and Singular to Whom These
� ،)4()Presents Shall comeأما يف العراق فتعمل وزارة اخلارجية على توجيه الرباءة القن�صلية �إىل
وزير اخلارجية يف الدولة امل�ستقبلة ،وتر�سل هذه الوثيقة �إىل حكومة الدولة امل�ستقبلة عن طريق البعثة
الدبلوما�سية للدولة املر�سلة �أو البعثة القن�صلية �إن مل يكن هنالك عالقات دبلوما�سية �أو عن طريق بعثة
دبلوما�سية لدولة ثالثة �أو ب�أية طريقة �أخرى منا�سبة(.)5
في�ش�ت�رط ملمار�س ��ة رئي� ��س البعث ��ة القن�صلية ملهام ��ه ح�صوله على إ�ج ��ازة قن�صلية ،ويح ��دد النطاق
( )1ويف م ��ا يتعل ��ق مبفه ��وم البعث ��ة القن�صلية فقد بينته املادة (�/1أ) م ��ن اتفاقية فيينا  1963والتي ن�صت عل ��ى( :البعثة القن�صلية
 ،Consular Postويق�صد بها� ،أية قن�صلية عامة � ،Consulate Generalأو قن�صلية � ،Consulateأو نيابة قن�صلية Vice-
� ،consulateأو وكالة قن�صلية .)Consular Agency
( )2املادة ( )1/10من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
( )3امل ��ادة ( )11الفق ��رة ( )1م ��ن اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سنة  ،1963وهنال ��ك مذكرة تفاهم مربمة ب�ي�ن وزارة خارجي ��ة جمهورية العراق
ووزارة خارجي ��ة جمهوري ��ة إ�ي ��ران الإ�سالمي ��ة بتاري ��خ �/23أيار 2007/مت مبوجبه ��ا فتح قن�صليتني عراقيت�ي�ن �إحداهما يف
م�شهد والأخرى يحدد مكانها الحق ًا وقن�صليتني �إيرانيتني �إحداهما يف حمافظة �أربيل والأخرى يف حمافظة ال�سليمانية على
�أن تكون منطقة عمل قن�صليات كال البلدين يف نطاق احلدود الإدارية للمحافظة التي �إتخذت مقر ًا لها.
(4) Sen. B, Diplomat`s Handbook of International Law and Practice, The Hague, Ni-jhoff, 1965,
p. 211.

( )5املادة ( )11الفقرة ( )2من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
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اجلغ ��رايف لعم ��ل البعث ��ة القن�صلية بنا ًء على ماورد يف الرباءة القن�صلي ��ة ،و�إن هذه الإجازة كافية لكي
يك ��ون م ��ن حق باق ��ي �أع�ضاء البعثة القن�صلي ��ة ممار�سة الأعم ��ال القن�صلية ،لكن لوج ��ود بع�ض الدول
التي ت�شرتط قوانينها الداخلية �ضرورة ح�صول باقي �أع�ضاء البعثة القن�صلية على �إجازة قن�صلية من
الدول ��ة امل�ستقبل ��ة ،فقد ن�ص ��ت اتفاقية فيينا ل�سن ��ة  1963يف املادة ( )3/19منها عل ��ى ( :ميكن للدولة
املر�سل ��ة –�إذا كان ��ت قوانينه ��ا حتتم ذل ��ك� -أن تطلب من الدول ��ة امل�ستقبلة منح إ�ج ��ازة قن�صلية لع�ضو
قن�صلي اليكون رئي�س ًا لبعثة قن�صلية)(.)6
وعليه ،ميكن حتديد �أهم قواعد تعيني �أع�ضاء البعثة القن�صلية مبا ي�أتي:
-1حرية الدولة املر�سلة باختيار �أع�ضاء البعثة ،مبا �أن �أع�ضاء البعثة القن�صلية ميار�سون مهام ر�سمية
نياب� � ًة ع ��ن دوله ��م ،لذا ف� ��إن من املنطق ��ي �أن تختارهم دولهم له ��ذه املهمة ،ولكن ه ��ذه احلرية عليها
قي ��ود تتمث ��ل يف وجوب قيام الدولة املر�سل ��ة ب�إخطار الدولة امل�ستقبلة باملعلوم ��ات املتعلقة بالع�ضو
القن�صلي كا�سمه ومرتبته ودرجته مع �صالحية الدولة امل�ستقبلة بع ّد ال�شخ�ص غري مرغوب فيه(.)7
-2م ��ن حي ��ث عدد �أع�ضاء البعثة ،مامل يكن هنالك �إتفاق �صريح ب�ي�ن الدولة املر�سلة والدولة امل�ستقبلة
عل ��ى حج ��م طاقم البعث ��ة القن�صلي ��ة( ،)8فللدولة امل�ستقبل ��ة �أن تبقي عدد �أفراد الطاق ��م القن�صلي يف
احل ��دود الت ��ي تراها معقولة باال�ستناد �إىل الظروف ال�سائدة يف دائرة اخت�صا�ص القن�صلية و�إىل
احتياجات البعثة القن�صلية(.)9
-3جن�سي ��ة �أع�ضاء البعثة القن�صلية ،حي ��ث يجب �أن يكون �أع�ضاء البعثة القن�صلية من حاملي جن�سية
الدول ��ة املر�سل ��ة ويف عك� ��س ذلك ي�شرتط احل�صول عل ��ى موافقة الدولة امل�ستقبل ��ة والتي يجوز لها
�سحب هذا الر�ضا يف �أي وقت وكذلك احلال بالن�سبة حلاملي جن�سية الدولة امل�ستقبلة(.)10
-4وج ��وب �إخط ��ار وزارة اخلارجية يف الدول ��ة امل�ستقبلة عند تعيني �أع�ضاء البعث ��ة القن�صلية (وكذلك
�أفراد �أُ�سرهم) وو�صولهم �إىل �إقليم الدولة امل�ستقبلة ورحيلهم منها �أو عند �إنهاء �أعمالهم ،وجميع
التغيريات املتعلقة ب�صفتهم التي قد تطر أ� عليهم يف �أثناء عملهم يف البعثة القن�صلية(.)11
أ�م ��ا تعي�ي�ن رئي�س البعث ��ة القن�صلية ،فلي�س هنالك قاعدة حمددة يف القان ��ون الدويل ُت�أطّ ر طريقة
اختي ��ار رئي� ��س البعث ��ة القن�صلية من قبل الدولة املر�سل ��ة فهذه م�س�ألة تع ��ود �إىل القوانني الداخلية لكل
دولة( ،)12فقد يتم التعيني من قبل وزير اخلارجية كما هو احلال يف االحتاد ال�سوفييتي ال�سابق وبولندا،
( )6وعليه ميكن تق�سيم املوظفني العاملني يف البعثة القن�صلية �إىل ثالث فئات:
 -1رئي�س البعثة القن�صلية.
 -2املوظفون القن�صليون وهم الذين ينتمون �إىل الطاقم القن�صلي وميار�سون وظائف قن�صلية.
 -3امل�ستخدمون القن�صليون وهم الذين يقومون بوظائف �إدارية وفنية.
( )7املادة ( )19الفقرة ( )2واملادة ( )23الفقرة ( )3من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
( )8ومن املالحظ �أن املادة الرابعة من مذكرة تفاهم املربمة بني وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارة خارجية جمهورية �إيران
الإ�سالمي ��ة يف �/23أي ��ار 2007/ح ��ددت �سقف �أعلى للعاملني يف كل قن�صلية عامة ،حي ��ث ن�صت على( :ال يزيد عدد العاملني
الر�سميني يف كل قن�صلية عامة عن ع�شرة �أ�شخا�ص وميكن زيادة هذا العدد مبوافقة الطرفني وعلى �أ�سا�س مبد�أ املقابلة باملثل
وب�إمكان كل قن�صلية عامة لكال الطرفني تعيني ماحتتاجه من امل�ستخدمني املحليني).
( )9املادة ( )20من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
( )10املادة ( )22من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
( )11املادة ( )24من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
(12) Sen. B., Op. cit., p. 212.
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�أو م ��ن قب ��ل احلكوم ��ة كما ه ��و عليه العم ��ل يف �سوي�س ��را(� ،)1أو من قب ��ل رئي�س الدولة كم ��ا هو احلال
يف الوالي ��ات املتح ��دة ،حيث يع�ي�ن رئي�س الواليات املتحدة ر�ؤ�س ��اء البعثات القن�صلي ��ة با�ستثناء نواب
القنا�صل الذين يعينهم وزير اخلارجية بنا ًء على اقرتاح املمثل القن�صلي الذي يعملون يف منطقته(.)2
وم ��ن َّثم بالإمكان حتديد �شروط تعيني رئي� ��س البعثة القن�صلية لدى الدولة امل�ستقبلة
وعلى النحو الآتي:
�-1أن تق ��وم الدول ��ة املر�سلة برت�شيحه على �أن حتدد درجته قن�صل ع ��ام ،قن�صل ،نائب قن�صل ،وكيل
قن�صلي وبالتايل متنحه الرباءة القن�صلية.
-2موافق ��ة الدولة امل�ستقبلة ،تطبيق ًا ملب ��د�أ الرتا�ضي ،فلكي ميار�س القن�صل مهامه يجب ح�صوله على
املوافقة املذكورة ،مع مراعاة القوانني الداخلية للدولة امل�ستقبلة ب�ش�أن تعيني القنا�صل.
-3تزويد رئي�س البعثة القن�صلية املر�شح بوثيقة ر�سمية من قبل دولته ت�سمى (الرباءة القن�صلية)( ،)3حيث
تقوم الدولة املر�سلة مبوجب هذه الوثيقة بتحديد �صفة وا�سم ومرتبة ودرجة ودائرة االخت�صا�ص
للقن�صل املر�شح ،وتعادل هذه الرباءة �أوراق االعتماد يف جمال اعتماد رئي�س البعثة الدبلوما�سية
لكنه ��ا تك ��ون غ�ي�ر موجه ��ة ل�شخ�ص حم ��دد كما ذكرن ��ا �سابق� � ًا ،و�إن ال�ب�راءة القن�صلي ��ة �ضرورية
لتعي�ي�ن رئي� ��س البعث ��ة حتى ل ��و كان ذلك نتيج ��ة لنقل ��ه �إىل دائرة قن�صلي ��ة داخل نف� ��س الدولة (�أي
الدول ��ة امل�ستقبل ��ة) �أو ب�سبب ترقيته �أو رفع م�ستوى البعثة القن�صلية( .)4وتعرف «الرباءة القن�صلية
 »Consular Commissionب�أنه ��ا (م�ستن ��د ت�صدره الدولة املر�سلة لرئي�س بعثتها القن�صلية يثبت
تفوي�ضها الر�سمي له القيام مبمار�سة الوظائف القن�صلية نياب ًة عنها يف �أرا�ضي الدولة امل�ستقبلة،
وبن ��ا ًء عل ��ى ه ��ذا امل�ستند ت�صدر ل ��ه الدولة امل�ستقبل ��ة �إجازة قن�صلي ��ة تتيح له ممار�س ��ة وظائفه يف
�أرا�ضيها بحرية)(.)5
وتر�س ��ل ال�ب�راءة القن�صلية -كم ��ا ذكرنا -عن طريق القن ��وات الدبلوما�سية ،حي ��ث تر�سلها الدولة
املر�سل ��ة �إىل بعثته ��ا الدبلوما�سي ��ة املعتمدة يف الدول ��ة املراد تعيني رئي�س البعث ��ة القن�صلية فيها وتقوم
ه ��ي بدوره ��ا ب�إر�سالها �إىل وزارة اخلارجية يف الدول ��ة امل�ستقبلة طلب ًا للح�صول على املوافقة (الإجازة
القن�صلية) ،و�إن مل تكن هنالك بعثة دبلوما�سية ،فت�سلم الرباءة القن�صلية �إىل املوظف القن�صلي املعني
لك ��ي يق ��وم برفعه �إىل وزارة اخلارجية للح�ص ��ول على الإجازة القن�صلية( .)6وتوج ��ه الرباءة القن�صلية
يف الع ��راق �إىل وزي ��ر خارجي ��ة الدول ��ة امل�ستقبلة مع وجوب مراع ��اة �إجراءات فتح البعث ��ات القن�صلية
بح�س ��ب قان ��ون اخلدمة اخلارجية العراقي الناف ��ذ ب�ش�أن ا�ستح�صال موافقة جمل� ��س الوزراء على فتح
 .1د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.366

(2) Whiteman, Digest, Vol. 7,Op. cit., p.p 512-513.

()3انظر امللحق رقم ( )5والذي ي�ضم منوذج ًا للرباءة القن�صلية املعتمدة من قبل وزارة اخلارجية العراقية ،و�أنظر امللحق رقم ()6
والذي ي�ضم ترجمة للغة الإنكليزية للرباءة املذكورة.
 .4د� .أحمد �أبو الوفا ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.423

(5) Stuart, Graham H., American Diplomatic and Consular Practice, Second Edition, AppletonCentury-Crofts Inc, New York, 1952, p. 297.
(6) John Bassett Moore, A Digest of International law, Volume. 5, A.M.S., Press Edition , New
York, 1970, p. 18.
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القن�صلي ��ات( .)1وق ��د عاجلت الفقرة ( )2م ��ن املادة ( )11من اتفاقية فيينا ل�سن ��ة � 1963إر�سال الرباءة
القن�صلي ��ة بالن� ��ص على (تر�سل الدولة املوف ��دة الرباءة �أو ال�سند املماثل ،بالط ��رق الدبلوما�سية �أو ب�أي
طريق �آخر منا�سب� ،إىل حكومة الدولة التي �سيمار�س رئي�س البعثة القن�صلية �أعمالها على �أرا�ضيها).
و أ�ج ��ازت الفق ��رة ( )3م ��ن امل ��ادة ذاته ��ا �إمكاني ��ة اال�ستعا�ضة ع ��ن ال�ب�راءة القن�صلية بب�ل�اغ تر�سل فيه
املعلوم ��ات ذاته ��ا املطلوب توافره ��ا يف الرباءة القن�صلية حي ��ث ن�صت هذه الفقرة عل ��ى( :ميكن للدولة
املر�سل ��ة –�إذا قبل ��ت ذلك الدولة امل�ستقبلة � -أن ت�ستعي�ض عن الرباءة �أو ال�سند املماثل ب�إبالغ يت�ضمن
البيانات املن�صو�ص عليها يف الفقرة ( )1من هذه املادة).
 -4ويف مقابل تقدمي الرباءة القن�صلية ي�شرتط ملمار�سة رئي�س البعثة القن�صلية ملهامه ح�صوله على
موافق ��ة الدول ��ة امل�ستقبلة وتتمثل ه ��ذه املوافقة مبا ي�سمى «الإجازة القن�صلي ��ة  ،)2(»Exequaturومتثل
ه ��ذه الوثيق ��ة اعرتاف� � ًا من الدولة امل�ستقبلة ب�صف ��ة رئي�س البعثة القن�صلية وجواز ًا ل ��ه ملمار�سة وظائفه،
وللدولة امل�ستقبلة رف�ض منح هذا الرتخي�ص من دون � ْأن تكون ملزمة ب�إبداء �أ�سباب هذا الرف�ض(.)3
بع ��د ا�ستيفاء الإجراءات املذكورة أ�ع�ل�اه ب�ش�أن الرباءة القن�صلية وبعد ا�ستح�صال موافقة الدولة
امل�ستقبلة مبنح رئي�س البعثة القن�صلية ما ي�سمى «بالإجازة القن�صلية  »Exequaturوالتي متنح رئي�س
البعث ��ة القن�صلي ��ة ال�صفة القن�صلية املعتم ��دة يف املجال الدويل والتي عل ��ى �أ�سا�سها مينح �صالحياته،
يف ح�ي�ن يقت�ص ��ر أ�ث ��ر ال�ب�راءة القن�صلي ��ة على اكت�سابه ه ��ذه ال�صفة مع دولت ��ه فقط( ،)4وه ��ذا ما �أكدته
�أي�ض� � ًا معاه ��دات قن�صلية ثنائية ومتعددة منه ��ا املعاهدة القن�صلي ��ة الأمريكية-الربيطانية ل�سنة 1951
الت ��ي تن� ��ص الفقرة ( )4من امل ��ادة ( )4منها على( :ال ميكن القول بقبول الدول ��ة املعتمد لديها للموظف
القن�صل ��ي ب�صفت ��ه ه ��ذه �أو مبنحها �إياه ح ��ق اال�ستفادة من �أح ��كام هذه االتفاقية �إال بع ��د �أن يتم منحه
الإجازة القن�صلية �أو �أي ترخي�ص �آخر) ،وكذلك ن�ص املادة ( )3واملادة ( )6من اتفاقية هافانا لل�ش�ؤون
القن�صلية ل�سنة .1928
ومما ي�شار �إليه �أن منح الإجازة القن�صلية يقت�صر على رئي�س البعثة القن�صلية وهي ت�شمل �أع�ضاء
البعثة القن�صلية حكم ًا لكن ال يوجد مامينع من ح�صول �أع�ضاء البعثة القن�صلية الآخرين على الإجازة
ن�صت قوانني الدولة املر�سلة �أو امل�ستقبلة على ذلك( ،)5مع �أهمية ح�صول
املذك ��ورة  -كم ��ا ذكرنا � -إذا ّ
( )1حي ��ث ن�ص ��ت امل ��ادة ( )25من قانون اخلدمة اخلارجية رقم  45ل�سنة  2008على( :تق ��ام العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية مع
ال ��دول الأخ ��رى باق�ت�راح من الوزير وموافقة جمل�س الوزراء) .ون�صت كذلك امل ��ادة ( )26من القانون ذاته على( :تن�ش�أ البعثة
الدبلوما�سية �أو القن�صلية وتلغى باقرتاح الوزير وموافقة جمل�س الوزراء).
( )2وكانت ت�شرتط بع�ض االتفاقيات الثنائية �صيغة حمددة للرباءة القن�صلية كاملادة ( )3من االتفاقية الكوبية  -الهولندية املربمة
يف /31كان ��ون الأول 1913/ب�ي�ن كوبا وهولندا واالتفاقية املربمة يف �/20أيار 1948/بني الفلبني و�إ�سبانيا التي ا�شرتطت
متطلب ��ات خا�ص ��ة يف كت ��اب التعي�ي�ن ( )Letter of Appointmentب�أن يكون موقع ب�شكل ر�سم ��ي وخمتوم من قبل رئي�س
الدول ��ة .وبه ��ذا ال�ص ��دد  ،انظ ��ر امللحق رقم ( )7وال ��ذي ي�ضم منوذج� � ًا للإجازة القن�صلية وف ��ق ال�صيغة الت ��ي تعتمدها وزارة
اخلارجية العراقية.
( )3د� .أحمد �أبو الوفا ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .423ويف بع�ض الدول كالواليات املتحدة يزود املوظف القن�صلي الذي يكلف ب�إدارة
رئا�سة البعثة القن�صلية ولو ب�شكل موقت ب�إجازة قن�صلية جديدة خا�صة به وهذا ما �أجازته املادة ( )13من اتفاقية فيينا ل�سنة
 ،1963وهنالك دول �أخرى مثل �إيطاليا تقوم ب�إ�صدار الرباءة القن�صلية جلميع موظفيها القن�صليني مهما اختلفت درجاتهم،
راجع يف ذلك.U.N.C.C.R., Volume. 1, Op. cit., p.174 and Volume. 2, p. 63 :
(4) Whiteman, Digest, Volume. 7, Op. cit., P. 536.
(5) U.N.C.C.R., Volume. 2., Op. cit., p. 12.
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الأ�شخا� ��ص الذين ميار�سون مهامه ��م يف �أماكن تبتعد عن مركز نطاق عمل البعثة على �إجازة قن�صلية
حتى و�إن كانوا ميار�سون مهامهم ب�إ�شراف رئي�س البعثة القن�صلية التابعني لها(.)1
ومم ��ا جت ��در الإ�ش ��ارة �إلي ��ه � ّأن القانون ال ��دويل يف الوقت احلا�ض ��ر مييز مابني فئتني م ��ن ر�ؤ�ساء
البعث ��ات القن�صلي ��ة وهم القنا�صل املحرتفون �أو امل�سلكيون ( )Career Consularوهم الذين يكونون
م ��ن رعايا الدولة املر�سلة (عادةً) ويتمتعون ب�صف ��ة وظيفية ر�سمية ومهمتهم الأ�سا�سية تكون ممار�سة
امله ��ام القن�صلي ��ة ،فلي� ��س له ��م العمل ب�أي ��ة مهنة حرة �أو ب�أي عم ��ل جتاري خا�ص �ش�أنه ��م يف ذلك �ش�أن
لخ ��رى هي فئ ��ة القنا�صل الفخري�ي�ن �أو ال�شرفي�ي�ن (Honorary
باق ��ي املوظف�ي�ن العمومي�ي�ن ،والفئة ا أ
ً ()2
 ،)Consulsويزاول ��ون ع ��اد ًة �إىل جانب �أعمالهم القن�صلية مهنة جتاري ��ة �أو ن�شاط ًا حرا  ،فالقنا�صل
الفخري ��ون يج ��وز �أن يكونوا من رعاي ��ا الدولة التي �سوف يقومون مبمار�سة العم ��ل القن�صلي فيها �أو
م ��ن رعاي ��ا دولة ثالثة ،وال يع� � ّد القنا�صل الفخريون كموظفني لدى الدول ��ة املر�سلة و�إمنا (جمرد وكالء
عنه ��ا يف ال�ش� ��ؤون الت ��ي يعه ��د بها �إليهم) حي ��ث �إنه ��م ال يتقا�ضون راتب� � ًا ثابت ًا مقاب ��ل ممار�ستهم تلك
امله ��ام كم ��ا هو حال القنا�صل املحرتفني ولهم ممار�سة �أعمال خا�ص ��ة من جتارة وما �شابه ذلك �إ�ضاف ًة
�إىل مهامه ��م القن�صلي ��ة ،حيث تعني الدولة املر�سلة (القن�ص ��ل الفخري) من بني الأ�شخا�ص املقيمني يف
الدول ��ة امل�ستقبل ��ة ملمار�س ��ة التمثي ��ل القن�صلي فيها( .)3وتلج�أ ال ��دول عاد ًة �إىل تعي�ي�ن القن�صل الفخري
لأ�سب ��اب اقت�صادية يف الغالب فتعطيه �صالحية ملمار�سة جميع املهام القن�صلية التي متار�سها البعثات
القن�صلي ��ة املحرتف ��ة مامل تن�ص على خالف ذلك ت�شريعات الدولة امل�ستقبلة( ،)4و�أن هناك معايري كثرية
للتميي ��ز ب�ي�ن القن�ص ��ل املحرتف والقن�ص ��ل الفخري من حيث االرتب ��اط الوظيفي حيث يذك ��ر الأ�ستاذ
مقرر جلنة القانون الدويل املُع ّدة مل�ش ��روع اتفاقية العالقات القن�صلية �أن القنا�صل الفخريني
زوري ��كّ ،
ال يخ�ضع ��ون لالرتب ��اط الوظيف ��ي بالدول ��ة املر�سلة يف حني يرتب ��ط القن�صل املح�ت�رف بقانون اخلدمة
املدني ��ة �أو القن�صلي ��ة �أو ب� ��أي �إرتب ��اط قان ��وين �آخر ،ولك ��ن رد عليه املمث ��ل الهولن ��دي يف اللجنة بقوله
(�إن جمي ��ع القنا�ص ��ل الفخريني يف هولندا يعتربون من موظفي الدول ��ة العموميني) وكذلك �أكد ال�سري
جريال ��د فيتزمور� ��س الفقي ��ه ال ��دويل من اململكة املتح ��دة و�أحد �أع�ض ��اء اللجنة املذكورة ب� ��أن القنا�صل
الفخري�ي�ن عل ��ى الرغ ��م م ��ن �إنهم لي�سوا موظف�ي�ن دائميني (ف�إنهم يع ��دون يف خدمة الدول ��ة املر�سلة ولو
ب�ص ��ورة موقت ��ة) ويت�ض ��ح � ّأن ع ّده ��م يف خدمة الدول ��ة املر�سلة ال يرق ��ى �إىل منزلة ع ّده ��م من موظفيها
الدائم�ي�ن ،لك ��ن �إن املعيار املمك ��ن �أن يعتمد عليه يف هذه احلالة هو الذي يتمث ��ل ب�أن القن�صل امل�سلكي
ين�صرف كلي ًة �إىل عمله والمهنة له �سواها يف الدولة امل�ستقبلة� ،أما القن�صل الفخري فيمار�س ن�شاطات
(1) Wood. J, and Serres. J., Diplomatic Ceremonial and Protocol principles procedures and Practices, Macmillan, London, 1970, p. 69.

( )2د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدبلوما�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .318-317
( )3وق ��د تط ��ور ا�ستخ ��دام القنا�صل الفخريني يف الن�ص ��ف الثاين من القرن الع�شري ��ن ،فكندا �سابق ًا مل تك ��ن ت�ستخدم القنا�صل
الفخريني ،ولكنها وجدت نف�سها تواجه طلب ًا متزايد ًا على اخلدمات القن�صلية فبد�أت بتعيني القنا�صل الفخريني يف �أماكن غري
متاح فيها التمثيل القن�صلي الإحرتايف ،راجع ب�ش�أن ذلك:

Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, Op. cit., p. 518.

( )4د .عل ��ي �ص ��ادق �أب ��و هيف ،القانون الدبلوما�سي� ،ص � ��ص  .318-317ويف جمال التمييز ب�ي�ن القن�صل املحرتف والقن�صل
الفخ ��ري فيعت�ب�ر الأول موظف� � ًا عام ًا ويكون م ��ن حاملي جن�سية الدولة املر�سل ��ة وال ميار�س �أعما ًال خا�ص ��ة ،يف حني القن�صل
الفخري يتم اختياره من حاملي جن�سية الدولة املر�سلة �أو امل�ستقبلة �أو من دولة ثالثة ،راجع حول ذلك:

Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, Op. cit., p.p 518-519.
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�أخ ��رى( .)1ويدع ��م هذا املعيار بعدم ال�سماح للموظف�ي�ن القن�صليني امل�سلكيني مبمار�سة �أي ن�شاط مهني
�أو جت ��اري ي ��در عليهم ربح� � ًا يف الدولة امل�ستقبل ��ة( .)2و�إن هنالك مزايا عدة لنظ ��ام القنا�صل الفخريني
بالن�سب ��ة للدول ��ة املر�سلة وامل�ستقبلة()3؛ لذلك جل�أت �إليه دول ع ��دة منها �أملانيا التي كان لها يف الواليات
املتحدة يف �سنة  2006ثالثون قن�ص ًال فخري ًا يف املدن الأمريكية(.)4
وق ��د �أ�ش ��ارت املادة ( )68من اتفاقي ��ة فيينا ل�سنة � 1963إىل الطبيع ��ة االختيارية لهذا النظام حيث
تن� ��ص عل ��ى (كل دول ��ة حرة يف تعيني �أو قب ��ول �أع�ضاء قن�صليني فخريني) ،وعليه ف� ��إن تعيني الأع�ضاء
القن�صلي�ي�ن الفخري�ي�ن يتوق ��ف على موافق ��ة الدول ��ة امل�ستقبل ��ة ،و�إن كان ذلك يثري بع� ��ض الإ�شكاليات
العملية( .)5وقد �أجازت املادة ( )15من اتفاقية فيينا ل�سنة  1963بت�سمية (رئي�س بعثة بالنيابة) ميار�س
امله ��ام القن�صلي ��ة (ب�صف ��ة م�ؤقتة) على �أن تبل ��غ وزارة اخلارجية للدولة امل�ستقبل ��ة �أو �أية �سلطة حتددها
ال ��وزارة املذك ��ورة بذل ��ك ،عل ��ى �أن يتم ذلك بعل ��م رئي�س البعث ��ة الدبلوما�سية للدولة املر�سل ��ة يف الدولة
امل�ستقبل ��ة �أو رئي� ��س البعث ��ة القن�صلية �إذا مل يكن هنالك بعثة دبلوما�سية �أو ال�سلطة املخت�صة يف الدولة
املر�سل ��ة عل ��ى �أن يتم هذا التبليغ مقدم ًا كقاعدة عام ��ة ،وللدولة امل�ستقبلة �أن ت�شرتط موافقتها على هذه
الت�سمي ��ة �إذا مل يك ��ن (رئي� ��س البعثة بالنيابة) ع�ضو ًا دبلوما�سي ًا �أو قن�صلي� � ًا للدولة املر�سلة لدى الدولة
امل�ستقبل ��ة( ،)6وتت ��م �آلي ��ة تعيين ��ه عن طريق (الإب�ل�اغ) للدولة امل�ستقبل ��ة رغب ًة يف عدم قط ��ع ا�ستمرارية
الوظائف القن�صلية وبالتايل ف�إنه اليخ�ضع لنظام القبول باملعنى املعروف(.)7
وبا إلم ��كان �سح ��ب الر�ضا من قب ��ل الدولة امل�ستقبلة وحتت م�صطلحات كث�ي�رة منها (�إلغاء الإجازة
القن�صلي ��ة ،ط ��رد القن�ص ��ل ،طلب �سح ��ب القنا�ص ��ل)( ،)8فكل ه ��ذه امل�صطلحات ت�شري �إىل ح ��ق الدولة
( )1د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.244
( )2حي ��ث ن�ص ��ت امل ��ادة ( )1/57من اتفاقية فيينا ل�سنة  1963على (اليجوز للأع�ضاء القن�صليني (العاملني) �أن يقوموا يف الدولة
امل�ستقبلة مبزاولة �أي ن�شاط مهني �أو جتاري يف �سبيل الك�سب ال�شخ�صي اخلا�ص).
( )3ومن هذه املزايا :
�-1إنه نظام ذو فائدة كبرية للدول الفقرية �أو ال�صغرية التي المتتلك موارد مالية كافية ت�ساعدها على فتح قن�صليات يديرها
قنا�صل حمرتفون ،لذلك ف�إنه ي�ساهم يف توفري الكثري من النفقات.
�-2إن ال�شخ� ��ص املع�ي�ن كقن�ص ��ل فخري يف الدولة امل�ستقبلة هو �أحد رعاياها �أو من رعايا دولة �أخرى لكنه مقيم ب�صفة دائمة
هناك ،ويعرف كذلك الأحوال املحلية ال�سائدة هناك و�أعراف ال�سكان وعاداتهم.
-3قد يحدث يف �أحيان كثرية �أن يتم اللجوء �إىل تعيني قنا�صل فخريني يف احلاالت التي التكون فيها الدولة امل�ستقبلة معرتفة
بالدول ��ة املر�سل ��ة ولذل ��ك ف�إن هذا النظام بالت�أكيد يحمل ميزة �أخرى يف هذا املجال ،راجع ب�ش�أن ذلك :د .احمد ابو الوفا،
امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص 510-509
(4) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, Op. cit., p. 518

( )5منه ��ا مايذك ��ر يف هذا املجال حينما طلبت نيكاراغوا القبول املوق ��ت لأحد الق�ضاة الأمريكيني وهو «قا�ضي التحقق من �صحة
الو�صاي ��ا» كقن�ص ��ل فخري لها ،وق ��د �أجابت وزارة اخلارجية الأمريكية على هذا الطلب ب�أنه بالن�سبة للموظفني املركزيني مينع
احلظ ��ر الد�ست ��وري �أي �شخ�ص ي�شغل وظيف ��ة ربح �أو و�صاية يف حكومة الواليات املتحدة من قب ��ول وظيفة حلكومة �أجنبية،
ويف ح�ي�ن مل يك ��ن هنال ��ك حظر مماثل بالن�سبة ملوظ ��ف يف مقاطعة ( )Countyلقبول تلك الوظيف ��ة ،بالتايل ف�إنها التعرت�ض
على ذلك التعيني مامل تعرت�ض ال�سلطات املحلية ذاتها ،راجع ب�ش�أن ذلك:
Marjorie M. Whiteman, Digest of International Law, volume. 7, Department of State Publications,
1970, p. 564-565

( )6املادة ( )15من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
( )7د� .أحمد ابو الوفا ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.425

(8) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, op. cit., p. 86.
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امل�ستقبل ��ة ب�سح ��ب الر�ضا عن الأ�شخا�ص الذين ميار�سون الوظائف القن�صلية على �إقليمها وهذا املبد أ�
نت ��ج ع ��ن ممار�سة الدول و�أُقر يف اتفاقية فيينا ل�سنة  1963بن� ��ص املادة ( )25و�أقرته كذلك معاهدات
ثنائي ��ة ع ��دة منها املعاهدة القن�صلية الأمريكية-الربيطانية ل�سن ��ة  1951يف مادتها ( )3/5التي ن�صت
عل ��ى( :الدول ��ة امل�ستقبل ��ة رمب ��ا تلغي ا إلج ��ازة القن�صلي ��ة �أو �أي تخويل �آخ ��ر للموظ ��ف القن�صلي الذي
يعت�ب�ر ت�صرف ��ه �سبب ًا قوي ًا لالتهام الر�سمي) .وقد تغل ��ق القن�صليات كرد فعل لت�صرف معني �صدر من
الدول ��ة املر�سل ��ة ،فف ��ي �سنة  1950أ�م ��رت الواليات املتحدة بغل ��ق القن�صليات الهنكاري ��ة يف (نيويورك
وكليفيالن ��د) كرد فعل لقيام ال�سلطات الهنكارية ب�سج ��ن املرا�سلني «فوجيلري  Vogelerوجاكوب�سون
 »Jacobsonاللذين ا ُّتهما بالتج�س�س يف حينها(.)1
وي�ش�ي�ر الأ�ست ��اذ زوري ��ك �إىل � ّأن ال ��دول ق ��د ترف� ��ض �إقام ��ة عالق ��ات قن�صلي ��ة وتف�ضل �إقام ��ة عالقات
دبلوما�سي ��ة فق ��ط؛ لذلك يرى � ّأن رف�ض ال ��دول لإقامة العالقات القن�صلية يتعار�ض م ��ع املباديء الأ�سا�سية
للقان ��ون ال ��دويل وبالأخ� ��ص عندما تكون ع�ض ��و ًا يف الأمم املتحدة بالإ�شارة �إىل الت ��زام الدول باملادة ()1
الفقرة ( )3من ميثاق الأمم املتحدة والذي يلزم الدول باللجوء �إىل التعاون الدويل حلل النزاعات الدولية،
وبالت�أكيد �إن �إقامة العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية هو (ال�شرط الأول) لتنفيذ هذه املادة ح�سب ر�أيه(.)2
وجند من املفيد الإ�شارة يف هذا املجال �إىل ماهية طبيعة العالقات القن�صلية بني دول احتاد الكومنولث
فهنال ��ك ماي�سم ��ى باملفو� ��ض ال�سامي وو�ضع ��ه م�شابه لو�ض ��ع ال�سفراء ،وهنال ��ك ماي�سمى �أي�ض� � ًا بـ( وكيل
املفو� ��ض ال�سام ��ي  )Deputy High Commissionerوال ��ذي ميار� ��س مهامه خ ��ارج العا�صمة وهو فع ًال
يعم ��ل كح ��ال القن�ص ��ل العام ،وهو يع ّد ع�ض ��و ًا يف طاقم املفو�ضية ال�سامية وخمت� ��ص يف اخلدمات املحلية
لذلك ف�إنه يبقى يحتفظ بح�صاناته وامتيازاته الدبلوما�سية ،فهذه الفئة متثل بدي ًال عن القن�صل يف عالقات
دول الكومنول ��ث( .)3فف ��ي هذه الدول عندما يلحق امل�صالح الربيطانية �ض ��رر ًا يحتاج �إىل ح�ضور (متثيل)
خ ��ارج العا�صم ��ة يف دول ع ��دة مثل نيوزيالن ��دا والهند وجمهوري ��ة نيجرييا االحتادي ��ة فاملمثل الربيطاين
باالتف ��اق م ��ع الدول ��ة امل�ستقبلة يظهر ب�شكل خمتل ��ف كوكيل املفو�ض ال�سامي �أو املفو� ��ض التجاري الأقدم
( ،)4()Senior Trade Commissionerوبع ��د زي ��ادة من ��و ع�ضوي ��ة الكومنولث� ،أُث�ي�ر مو�ضوع العالقات
القن�صلية من قبل نيوزيالندا يف �سنة  1970ويف م�ؤمتر كبار موظفي الكومنولث يف لندن الذي عقد يف
�سنة � 2006إذ مت التوافق على � ّأن تعيني البعثات القن�صلية يع ّد ممار�سة مقبولة(.)5

(1) New York Times News Paper, 4/January/1950, p. 1.
(2) UN. Doc., (A/CN.4/108), 15 April 1959, p. 59.

حيث تن�ص املادة ( )3/1من امليثاق (حتقيق التعاون الدويل على حل امل�سائل الدولية ذات ال�صبغة االقت�صادية واالجتماعية
والثقافية والإن�سانية وعلى تعزيز احرتام حقوق الإن�سان واحلريات الأ�سا�سية للنا�س جميع ًا والت�شجيع على ذلك �إطالق ًا بال
متييز ب�سبب اجلن�س �أو اللغة �أو الدين وال تفريق بني الرجال والن�ساء).

(3) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, op. cit., p. 40.
(4) Lorna Lioyd, Diplomacy with a Difference: the Commonwealth office of High Commissioner
1880-2006, 2007, p.p 209-219.
(5) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, op. cit., p. 40.
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املطلب ال ّثاين
ُ
�أهم الوظائف القن�صلية
لي�س هنالك يف القانون الدويل العام التقليدي ما يحدد بدقة الوظائف القن�صلية والتي هي يف تغري
بح�س ��ب حاجات الع�صر وظروفه الزمانية واملكاني ��ة ،حيث �إن خري م�صدر للمعلومات ب�ش�أن الوظائف
القن�صلي ��ة ه ��و العرف والتعامل الدويل واملعاهدات ف�ض ًال عن التعليمات القن�صلية ال�صادرة من الدول
�إىل قن�صلياته ��ا( .)1وق ��د �أيقنت جلن ��ة القانون الدويل التابعة للأمم املتحدة ه ��ذه احلقيقة ب�أهمية ح�صر
الوظائ ��ف القن�صلي ��ة لو�ضع حد للمناق�شات واختالف وجهات النظر ،وللتوفيق بني تلك الوجهات التي
�أبداها ممثلو الدول يف م�ؤمتر فيينا( )2والتي نتج عنها �إقرار املادة ( )5من اتفاقية فيينا ل�سنة .)3(1963
(1) Lassa Oppenheim, International law, The Lawbook Exchange, Ltd, 2005, p. 837.

( )2وبع ��د مناق�ش ��ات بني ممثل ��ي الدول ا�ستقر ال ��ر�أي ب�أغلبية (� )42صوت ًا �ض ��د (� )26صوت ًا وامتناع ( )8ع ��ن الت�صويت برف�ض
املقرتح الكندي – الهولندي الذي كان يذهب �إىل و�ضع تعريف عام للوظائف القن�صلية و�إ�ستبداله بتعداد تلك الوظائف كما
ورد يف الن�ص املعتمد للمادة اخلام�سة من االتفاقية ،راجع على �سبيل املثال كلمة ممثل اململكة املتحدة:

U.N Doc., A/CONF. 25C. 1S.R.S, March 11, 1963, p. 3

( )3ولق ��د ن�ص ��ت امل ��ادة ( )5من اتفاقي ��ة فيينا للعالق ��ات القن�صلية ل�سن ��ة  1963على الوظائ ��ف القن�صلية ،والذي يوح ��ي ن�صها �إىل �أن
الوظائف القن�صلية حمددة على �سبيل احل�صر ،حيث ن�ص على (ت�شمل الوظائف القن�صلية:
�أ -حماية م�صالح الدولة املر�سلة ورعاياها �أفراد ًا كانوا �أو هيئات يف الدولة امل�ستقبلة ،ويف حدود مايق�ضي به القانون الدويل.
ب-العم ��ل عل ��ى تنمي ��ة العالق ��ات التجارية واالقت�صادية والثقافي ��ة والعلمية بني الدول ��ة املر�سلة والدولة امل�ستقبلة وك ��ذا توثيق عالقات
ال�صداقة بينهما ب�أي �شكل وفق ًا لن�صو�ص هذه االتفاقية.
ج-اال�ستعالم-بجمي ��ع الط ��رق امل�شروعة -عن ظ ��روف وتطور احلياة التجاري ��ة واالقت�صادية والثقافية والعلمي ��ة يف الدولة امل�ستقبلة
و�إر�سال تقاريرها عن ذلك �إىل حكومة الدولة املر�سلة و�إعطاء املعلومات للأ�شخا�ص املعنية.
د�-إ�ص ��دار ج ��وازات ووثائ ��ق ال�سفر لرعايا الدولة املر�سلة ومنح الت�أ�شرية �أو امل�ستندات الالزمة للأ�شخا�ص الذين يرغبون يف ال�سفر
�إىل الدولة املر�سلة.
هـ -تقدمي العون وامل�ساعدة لرعايا الدولة املر�سلة �أفراد ًا كانوا �أو هيئات.
و-القي ��ام ب�أعم ��ال التوثيق والأحوال املدنية وممار�سة الأعمال امل�شابهة وبع�ض الأعمال الأخرى ذات الطابع الإداري ،ما مل يتعار�ض
مع قوانني ولوائح الدولة امل�ستقبلة.
ز-حماي ��ة م�صال ��ح رعاي ��ا الدولة املر�سل ��ة  -افراد ًا �أو هيئات يف م�سائل ال�ت�ركات يف �أرا�ضي الدولة امل�ستقبل ��ة وطبق ًا لقوانني ولوائح
هذه الدولة.
ح-حماي ��ة م�صال ��ح الق�صر وناق�صي الأهلية من رعايا الدولة املر�سلة ،يف ح ��دود قوانني ولوائح الدولة امل�ستقبلة وخ�صو�ص ًا يف حالة
ما ينبغي �إقامة الو�صايا او احلجز عليها.
ط-متثيل رعايا الدولة املر�سلة� ،أو �إتخاذ التدابري الالزمة ل�ضمان متثيلهم التمثيل املنا�سب �أمام املحاكم وال�سلطات الأخرى يف الدولة
امل�ستقبل ��ة لطل ��ب اتخ ��اذ الإج ��راءات املوقتة طبق ًا لقوانني ولوائح هذه الدول ��ة ل�صيانة حقوق وم�صالح ه� ��ؤالء الرعايا ،يف حالة عدم
ا�ستطاعته ��م -ب�سب ��ب غيابه ��م �أو لأي �سب ��ب �آخر -الدفاع يف الوق ��ت املنا�سب عن حقوقهم وم�صاحلهم وذلك م ��ع مراعاة التقاليد
والإجراءات املتبعة يف الدولة امل�ستقبلة.
ي-ت�سلي ��م االوراق الق�ضائي ��ة وغ�ي�ر الق�ضائية والقيام بالإنابات الق�ضائية وفق ًا للإتفاقيات الدولي ��ة القائمة� ،أو –يف حالة عدم وجود
تلك الإتفاقيات – ب�أي طريقة تتما�شى مع قوانني ولوائح دولة املقر.
ك-ممار�س ��ة حق ��وق الرقابة والتفتي�ش املن�صو�ص عليها يف قوانني ولوائ ��ح الدولة املر�سلة على �سفن املالحة البحرية والنهرية التابعة
جلن�سية الدولة املر�سلة وعلى الطائرات امل�سجلة يف هذه الدولة وعلى طاقم كل منها.
ل-تق ��دمي امل�ساع ��دة لل�سف ��ن والطائ ��رات املذكورة يف الفق ��رة (ك) من هذه امل ��ادة و�إىل �أطقمها ،وتلقي البالغات ع ��ن �سفرها ،وفح�ص
�أوراقه ��ا والت�أ�ش�ي�ر عليه ��ا ،و�إجراء التحقيق ب�ش�أن الأحداث الطارئة �أثناء رحلته ��ا –دون الإخالل بحقوق �سلطات الدولة امل�ستقبلة
وت�سوية جميع �أنواع اخلالفات النا�شئة بني القبطان وال�ضباط والبحارة بقدر مات�سمح به بذلك قوانني ولوائح الدولة املر�سلة.
م-ممار�سة جميع الأعمال التي توكل �إىل بعثة قن�صلية مبعرفة الدولة املر�سلة والتي الحتظرها قوانني ولوائح الدولة امل�ستقبلة �أو التي
ال تعرت�ض عليها هذه الدولة� ،أو التي ورد ذكرها يف االتفاقية الدولية املربمة بني الدولة املر�سلة والدولة امل�ستقبلة) .لكن ن�ص البند
(م) من هذه املادة �أعطى �إمكانية و�صف تلك الوظائف ب�أنها غري حمددة على �سبيل احل�صر.
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عل ��ى الرغ ��م م ��ن � ّأن ع ��دد ًا من الدول ع�ب�رت يف اجلل�س ��ة اخلم�سني للجمعي ��ة العامة ل�ل��أمم املتحدة عن
رغبتها ب�إعطاء تعريف عام ي�شمل املبادئ والوظائف الأكرث �أهمية يف االتفاقية(.)1
ويرى د .عدنان البكري يف هذا املجال �أ ّنه نتيج ًة للتو�سع يف ن�شاط معظم الدول وتدخل االقت�صاد
بال�سيا�س ��ة ودخول الدول يف ممار�سة العملي ��ات الإنتاجية والتجارة الدولية فلم يع ّد بالإمكان التمييز
بني (م�صالح الدولة) و(م�صالح رعايا الدولة)( .)2وهذا ما يتفق مع ن�ص الفقرة (�أ) من املادة اخلام�سة
لالتفاقي ��ة القن�صلي ��ة ل�سن ��ة  ،1963لك ��ن ا�ستبع ��د التعام ��ل الدويل ،كم ��ا �سرنى الحق� � ًا ،وظيفة حماية
م�صال ��ح الدولة من الوظائ ��ف القن�صلية بع ّدها من (الوظائف ال�سيا�سية) التي التدخل يف �ضمن نطاق
الوظائف القن�صلية(.)3
وبنا ًء على ماجاء �أعاله �سنق�سم هذا املطلب على فرعني ،نبحث يف الأول الوظائف القن�صلية العامة ،ونتطرق
يف الثاين �إىل وظيفة احلماية القن�صلية.
الفرع الأول
الوظائف القن�صليّة العامة
�سنتناول يف هذا املبحث ما ميكن و�صفه بالوظائف القن�صلية العامة ،وهذه الوظائف هي ما ي�أتي:
 -1االخت�صا�صات الإدارية والق�ضائية:
�أ.االخت�صا�ص ��ات الإداري ��ة :وهي التي تنظم عاد ًة يف الأنظمة والتعليم ��ات القانونية القن�صلية يف كل
دولة ويف مقدمة هذه االخت�صا�صات:
�-1إ�ص ��دار وجتدي ��د ج ��وازات ال�سفر لرعايا الدول ��ة املر�سلة وكذلك �إعطاء ج ��واز املرور (Lassie
 )Passesو�سمات دخول للراغبني بزيارة الدولة املر�سلة.
 -2قيد ا�سماء جالية دولة املوظف القن�صلي يف دائرة اخت�صا�صه يف �سجل خا�ص.
�-3إ�ص ��دار الوثائ ��ق الثبوتي ��ة ك�شه ��ادات اجلن�سي ��ة (وغريها م ��ن الوثائ ��ق كهوية ا ألح ��وال املدنية
بالن�سبة للعراقيني).
� -4إ�صدار �شهادات الوالدة والوفاة وتوثيق عقود الزواج .
-5وهنال ��ك مهم ��ة رئي�سة أُ�خرى يف العمل القن�صلي هي ت�صديق الوثائق الر�سمية ال�صادرة كمبد أ�
ع ��ام م ��ن �سلطات الدولة امل�ستقبلة لكي يتم الإ�ستناد �إليه ��ا �أمام اجلهات املخت�صة يف بلده ،لكي
تكون لها حجة للعمل بها يف الدولة املر�سلة حيث ت�صدق هذه الوثائق بعد ذلك من قبل الدائرة
( )2د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .211

(1) U.N.C.C.R., Volume. 2., p. 7.
(3) U.N.C.C.R., Volume. 1, Op. cit., p.p 11-12.

وكم ��ا ه ��و احل ��ال بالن�سبة �إىل دائرة العالقات القن�صلي ��ة يف وزراة اخلارجية البلغارية ف�إنها تت ��وىل م�ساعدة وزير اخلارجية
يف �إدارة العالق ��ات اخلارجي ��ة يف م�سائ ��ل (العالق ��ات القن�صلي ��ة ،الوظائف القن�صلي ��ة ،تقدمي اخلدم ��ات القن�صلية للبلغاريني
والأجان ��ب ،تهيئ ��ة وحتديث الت�شريع ��ات املتعلقة باملوا�ضيع القن�صلية ودخ ��ول البلغاريني �إىل �أوروبا بحري ��ة ،الأمن ،امل�سائل
الق�ضائية ،تقدمي احلماية الدبلوما�سية مل�صالح الدولة البلغارية يف عالقاتها مع غريها من الدول واملنظمات الدولية احلكومية،
ت ��ويل مهم ��ة �إتخاذ �إجراءات ذات طبيعة دبلوما�سية للحفاظ على العقارات والإرث الثقايف والت�أريخي والآثاري البلغاري يف
اخلارج)� .أنظر ب�ش�أن ذلك:

Vary Vesselinov , Director of Consular Relation Directorate, Bulgarian Foreign ministry website, Visted on 26/2/2010:http://www.Mfa.bg.
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القن�صلي ��ة يف مرك ��ز الوزارة لكي ت�ست ��ويف كامل ال�شروط حتى تكون ناف ��ذة العمل يف الدولة
املر�سل ��ة .أ�م ��ا بالن�سبة للعراق فتق ��وم بعثاته القن�صلية والدبلوما�سي ��ة املمار�سة للمهام القن�صلية
بالت�صديق على امل�ستندات والوثائق العراقية والأجنبية ويتم ذلك باال�ستناد �إىل قانون ت�صديق
التواقيع على امل�ستندات والوثائق العراقية والأجنبية رقم ( )52ل�سنة  1970املعدل ،حيث يعمل
بامل�ستندات املوقع عليها يف بلد �أجنبي واملنظمة على وفق القانون �إذا �أيدها القن�صل العراقي او
من يقوم مقامه نياب ًة عن العراق ومن ذلك ما ي�أتي(:)1
 -1ت�صديق �صحة اخلتم والتوقيع �سواء �أكان ذلك مل�ؤ�س�سات �أم �أفراد .
� -2شهادة املن�ش�أ والقوائم التجارية.
� -3شهادات التخرج �أو الوثائق الدرا�سية املختلفة.
ب -االخت�صا�صات الق�ضائية:
لقد �سبق و�أن تطرقنا يف الف�صل التمهيدي من بحثنا هذا �إىل الدور الق�ضائي الذي كان ميار�سونه
القنا�ص ��ل �سابق� � ًا ،لكن يف الوق ��ت احلا�ضر مل يعد للقنا�صل اخت�صا�ص ق�ضائ ��ي غري ما قد تكلفهم به
حماكم دولتهم من جمع �أدلة عن جرمية قد تكون �أرتكبت من �أحد مواطنيهم يف دائرة عملهم و�أُقيمت
دع ��وى ب�سببه ��ا �أمام املحاكم وغريها من املوا�ضيع ،ويج ��وز للقنا�صل متى طلب منه ذلك التدخل �أمام
ه ��ذه املحاك ��م ،ويج ��وز لهم كذلك ،التدخل ب�صف ��ة حمكمني (�إذا �سمحت لهم قوان�ي�ن دولتهم بذلك) يف
املنازعات التي يكون مواطنوهم طرف ًا فيها(.)2
 -2وظيفة حماية م�صالح الدولة املر�سلة وتنمية عالقاتها مع الدولة امل�ستقبلة:
�إن حماي ��ة امل�صال ��ح التجاري ��ة هي مهمة �أ�سا�سية للبعث ��ات القن�صلية وتقوم بها �إىل حد ما كذلك
امللحقي ��ات التجارية للبعثات الدبلوما�سية ،و�إن حماية م�صالح الدولة املر�سلة وتنمية عالقاتها ب�صورة
عامة مع الدولة امل�ستقبلة هي وظيفة �سيا�سية (تخرج �أ�ص ًال عن اخت�صا�ص البعثات القن�صلية وتدخل
يف اخت�صا� ��ص البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة� ،إال �أن التط ��ور الذي عرفته العالقات الدولي ��ة وتداخل امل�سائل
االقت�صادي ��ة بامل�سائ ��ل ال�سيا�سية للدول قد انعك�س �إيجاب� � ًا على مهام البعثات القن�صلية) فذهبت بع�ض
ال ��دول م ��ن خالل معاهدات قن�صلي ��ة ثنائية �إىل قيام البعثات القن�صلية بتنمي ��ة العالقات ال�سيا�سية بني
الدولت�ي�ن املر�سل ��ة وامل�ستقبلة منه ��ا املعاهدات القن�صلية م ��ا بني ت�شيكو�سلوفاكي ��ا (ال�سابقة) ورومانيا
�سن ��ة  ،1960حي ��ث تتوىل البعث ��ات الدبلوما�سية امل�سائ ��ل ال�سيا�سية املتعلق ��ة بال�سيا�سات االقت�صادية
والتجارية العامة ،حيث تتفاو�ض نياب ًة عن الدولة املر�سلة مع ال�سلطات املركزية للدولة امل�ستقبلة ب�ش�أن
م�سائ ��ل عام ��ة ته ��م البلدين كالتعرف ��ة الكمركي ��ة وان�سيابية م ��رور الب�ضائع ،يف حني تت�ص ��ل البعثات
القن�صلي ��ة بال�سلط ��ات املحلي ��ة وبالتجار املحليني يف املنطق ��ة القن�صلية ،لكن ذل ��ك ال ينكر دور البعثات
( )1دليل العمل القن�صلي يف اخلارج� ،سل�سلة �إ�صدارات وزارة اخلارجية العراقية ،الطبعة الثانية ،مطبعة كركي ،بريوت� ،2010 ،ص.97
( )2د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدبلوما�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .313وقد عوجلت هذه امل�س�ألة يف القانون امل�صري رقم
 166ل�سن ��ة  1954وال ��ذي �أ�شار �إىل اخت�صا�ص القنا�صل (باحلكم ب�صفة حمكمني متى رفع الأمر �إليهم يف املنازعات القائمة
ب�ي�ن امل�صري�ي�ن املوجودي ��ن يف دوائر اخت�صا�صهم ب�شرط تن ��ازل اخل�صوم يف م�شارطة التحكيم ع ��ن طرق الطعن يف احلكم
و�أن يرخ�ص ��وا لع�ض ��و بعث ��ة التمثي ��ل القن�صلي ب�أن يعمل كحكم مفو� ��ض له بال�صلح غري مقيد يف عمل ��ه بالإجراءات والقواعد
القانونية).
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القن�صلي ��ة بال�سع ��ي لتح�س�ي�ن ه ��ذه الإتفاقي ��ات وتعديل �أحكامه ��ا( .)1حيث يقوم املوظ ��ف القن�صلي يف
�سبيل حتقيق غايته املذكورة يف ال�ش�أن االقت�صادي والتجاري من خالل مراقبة الأو�ضاع االقت�صادية
والتجاري ��ة يف املنطق ��ة القن�صلي ��ة والتع ��رف عليها بكل الو�سائ ��ل امل�شروعة( ،)2وال�سيم ��ا ما تعلق منها
بالتج ��ارة الداخلي ��ة واخلارجية وال�ضرائب والأجور ...الخ ،مع كتاب ��ة التقارير �إىل الدولة املر�سلة عن
جمي ��ع تل ��ك املعلوم ��ات وكل ما تعل ��ق بامل�شاريع التجاري ��ة يف منطقة عمله وحركته ��ا و�أ�سعار ال�صرف
و إ�ع ��داد تقري ��ر اقت�ص ��ادي ف�صلي و�سن ��وي مو�سع يت�ضمن معلوم ��ات وافية عن الن�ش ��اط االقت�صادي
يف الدول ��ة امل�ستقبل ��ة وميزانه ��ا التجاري ومي ��زان مدفوعاته ��ا وتفا�صيل امليزانية ا أُلخ ��رى يف الدولة
امل�ستقبل ��ة ومق ��دار ح�ص ��ة الن�شاط التج ��اري فيها ،ويجب رف ��ع تقارير حتى عن الفر� ��ص الإ�ستثمارية
املتاح ��ة يف الدول ��ة امل�ستقبل ��ة مع عر�ض لذات الفر� ��ص املتاحة يف الدولة املر�سلة عل ��ى امل�ستثمرين يف
الدول ��ة امل�ستقبل ��ة .وهذه مهمة كب�ي�رة على القن�صليات العراقية يف الوق ��ت احلا�ضر وال�سيما مامير به
الع ��راق م ��ن حملة كبرية للتحول �إىل نظام ال�سوق احلر وفتح ب ��اب اال�ستثمار يف الكثري من امل�شاريع
اال�سرتاتيجي ��ة ويف مقدمته ��ا اال�ستثم ��ار يف جمال النفط .وكذلك يف املج ��ال ال�سياحي يقوم القن�صل
ب ��دوره ال ��ذي يهدف م ��ن خالله �إىل تنمية الن�ش ��اط ال�سياحي بني البلدين من خ�ل�ال التعريف بالأماكن
ال�سياحي ��ة يف بل ��ده والأثري ��ة وا�ستعرا� ��ض الت�سهيالت الت ��ي تقدمها بالده يف ه ��ذا املجال وكذلك يف
جمال التعاون ال�صحي من خالل حتذير ال�سلطات املخت�صة يف الدولة املر�سلة يف حال تف�شي مر�ض
مع�ي�ن للتوق ��ف ع ��ن �إعطاء �سم ��ات الدخ ��ول للمقيمني يف ه ��ذا البلد �إ�ضاف� � ًة �إىل عمله يف جم ��ال تبادل
اخل�ب�رات الطبي ��ة ب�ي�ن البلدين .وقد ظهر يف املمار�س ��ة الدولية م�ؤخر ًا �إعطاء حتذي ��رات من ال�سفر �إىل
دول معين ��ة ت�صدره ��ا الدائرة القن�صلية يف وزارة اخلارجية كما يف الواليات املتحدة وما ت�صدره من
حتذي ��رات لل�سف ��ر �إىل دول معين ��ة لتجن ��ب وب ��اء معني �أو م�ش ��اكل �أمنية كما هو احل ��ال يف التحذيرات
الت ��ي �أ�صدرته ��ا اخلارجي ��ة الأمريكية يف ت�شرين الأول 2010/بعدم ال�سف ��ر �إىل �أوروبا نتيجة وجود
معلومات �أمنية عن احتمال وقوع «هجمات �إرهابية» هناك(.)3
 -3ممار�سة الرقابة والتفتي�ش على ال�سفن والطائرات وتقدمي امل�ساعدة لها:
�إن وظيف ��ة حماي ��ة ال�سف ��ن والطائ ��رات وممار�سة الرقابة ه ��ي لي�ست بالوظيفة اجلدي ��دة على العمل
القن�صل ��ي وه ��ذا يف�س ��ر الوجود الكثيف للبعث ��ات القن�صلية يف املوانئ ،وقد ع ّد العدي ��د من الفقهاء �أن
ممار�سة الوظيفة املذكورة من قبل القنا�صل تع ّد حق ثابت يقره القانون الدويل العريف لقدم ممار�سة
القنا�صل لهذه املهام .وقد �أ�شارت املادة ( )1/10من الربوتوكول الإ�ضايف (املوقع يف تون�س يف /21
�أيل ��ول )2000/لالتفاقي ��ة الدبلوما�سية والقن�صلية املوقعة يف تون� ��س يف /9كانون الأول 1964/بني
حكومة اململكة املغربية وحكومة اجلمهورية التون�سية ،على (يحق للموظف القن�صلي االت�صال ب�سفينة
تابع ��ة للدول ��ة املر�سل ��ة �إذا كانت موجودة يف �إح ��دى موانئ منطق ��ة البعثة القن�صلي ��ة يف دولة الإقامة،
ويج ��وز ل ��ه ان ي�صع ��د على ظه ��ر �سفينة بع ��د �إ�ستالمه من ال�سلط ��ات املخت�صة يف املين ��اء االذن الالزم
( )1د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص  .776-774وهام�ش رقم ( )1من �ص .774

( )2وهذا ما�أ�شارت �إليه املادة (/5ج) من اتفاقية فيينا �سنة 1963
( )3حتذير من�شور على موقع وزارة اخلارجية الأمريكية التايل والذي مت زيارته يف 2010/10/15

http://travel.state.gov

108

بحرية العمل بغية مبا�شرة وظائفه القن�صلية طبق ًا لأحكام املادة الثانية ع�شر من هذا الربوتوكول)(.)1
فق ��د كان للعالقات التجارية وتطورها الأث ��ر الكبري يف تطوير الوظائف القن�صلية يف هذا املجال،
فربزت �أهمية �إعطاء تفا�صيل وت�صنيف هذه الوظائف ب�أحكام وا�سعة يف املعاهدات القن�صلية احلديثة
ويف القوان�ي�ن الداخلي ��ة لل ��دول وتعليماته ��ا القن�صلي ��ة ،ف�ض ًال عن تط ��ور و�سائل النق ��ل وظهور النقل
اجل ��وي حي ��ث �أدى ذلك �إىل زيادة مه ��ام القنا�صل ب�شكل كبري وتوليهم ملهام رعاي ��ة �ش�ؤون الطائرات
ومالحيه ��ا وممار�س ��ة الإ�ش ��راف والرعاي ��ة ،وقد كان االحت ��اد ال�سوفييت ��ي ال�سابق �أُوىل ال ��دول التي
�ضمن ��ت تعليماته ��ا القن�صلية تعداد ًا للوظائف القن�صلية املتعلقة بالطائ ��رات حيث �أوكلت تعليمات �سنة
 1926بالقنا�ص ��ل ال�سوفييت مراقبة ح�سن تنفيذ االتفاقيات الدولية املتعلقة بالطريان والإ�شراف على
دفاتر الطائرات التابعة للدولة املر�سلة وتقدمي امل�ساعدات املالية الالزمة لها(.)2
 -4وظيفة التحكيم:
ق ��د متار� ��س البعثة القن�صلية مهمة التحكيم يف املنازع ��ات التي تثور مابني �أفراد جاليتها �أو يكون
ه ��م أ�ح ��د �أطرافه ��ا ،فلم تن�ص اتفاقية فيينا ل�سنة  1963على ه ��ذه الوظيفة �صراحةً ،لكن ال يوجد مانع
من ممار�ستها طبق ًا للمادة (/5م) من االتفاقية املذكورة ،لكنها �أوردت عليها �شروط هي ما ي�أتي:
�أ �.أال متن ��ع قوان�ي�ن ولوائ ��ح الدولة امل�ستقبلة القي ��ام بتلك الوظيف ��ة� ،أو �أن التعرت�ض الأخرية على
ممار�سة البعثة القن�صلية للتحكيم.
()3
ب�.أو �أن ين�ص على هذه الوظيفة يف اتفاقية دولية مربمة مابني الدولة املر�سلة �أو امل�ستقبلة .
وهنال ��ك م�س�ألة مهمة تتعلق بامللحقي ��ات التي تعمل �إىل جانب ال�سفارات والتي حتمل الطابع الفني
كامللحقي ��ات التجاري ��ة والثقافي ��ة وال�صحي ��ة ،حيث تك ��ون هذه امللحقي ��ات م�س�ؤولة ع ��ن ممار�سة املهام
املتعلقة مب�سائل التبادل الثقايف والتعاون االقت�صادي ،لكن ذلك بالت�أكيد اليلغي دور العمل القن�صلي،
حيث ي�ستعان بتلك امللحقيات للعمل على �إ�شراك اجلهة الفنية املعنية وب�شكل مبا�شر يف املو�ضوع ذات
ال�صلة .فامللحقيات التجارية العراقية تكون تابعة لوزارة التجارة /دائرة العالقات االقت�صادية(.)4
ويج ��وز تعي�ي�ن امللحقني املذكورين من غري وزارة اخلارجية مراع ��ا ًة للطابع الفني لتلك املهمة ،فقد
تطرق قانون اخلدمة اخلارجية العراقية النافذ �إىل هذه امل�س�ألة بن�ص املادة (�/12أو ًال) منه على (يجوز
تعيني امللحقني الفنيني ومعاونيهم وموظفيهم كامللحقني الع�سكريني والثقافيني والتجاريني والإعالميني
وال�صحيني وغريهم يف خارج العراق من غري وزارة اخلارجية بالتن�سيق مع وزارة اخلارجية) ون�ص
( )1وق ��د �أ�ش ��ارت كذل ��ك امل ��ادة ( )18من االتفاقي ��ة العراقية الرتكية ل�سن ��ة  1989يف م� أس�ل ��ة الوظائف القن�صلي ��ة املتعلقة باملالحة
البحري ��ة �إىل (لل�ضاب ��ط القن�صل ��ي احل ��ق يف تقدمي �أية م�ساعدة �إىل �سف ��ن الدولة املر�سلة ولأع�ضاء طاقمه ��ا �أثناء وجودها يف
املي ��اه الداخلي ��ة �أو الإقليمي ��ة للدول ��ة امل�ستقبلة وله اتخاذ كافة الإج ��راءات لأجل تطبيق قوانني و�أنظم ��ة الدولة املر�سلة اخلا�صة
باملالح ��ة البحري ��ة ،وله ��ذا الغر�ض ميكنه زيارة �سفن الدول ��ة املر�سلة �أو يزوره ربان و�أع�ضاء طاقم ه ��ذه ال�سفن طبق ًا للأنظمة
املعمول بها يف ميناء الدولة امل�ستقبلة).
( )2د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .863
( )3د� .أحمد ابو الوفا ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.540
( )4وتت�أل ��ف امللحق ��ة التجارية يف الغالب م ��ن .1 :امل�ست�شار التجاري .2 .امللحق التجاري .3 .معاون امللحق التجاري .4 .موظف
�إداري .5 .حما�س ��ب .6.م�ستخدم�ي�ن حملي�ي�ن لأغرا� ��ض الرتجمة واحلرا�سة وخدم ��ة امللحقية .راجع حول ذل ��ك :د .واثق طه
حمم ��د ،مه ��ام وواجب ��ات امللحق التجاري وحت�س�ي�ن مناخ الإ�ستثمار يف الع ��راق ،من�شورات وزارة التج ��ارة العراقية� ،شركة
نور�س بغداد للطباعة ،ن�شر مكتبة العرفان ،الطبعة الأوىل� ،2008 ،ص.3

109

كذل ��ك البن ��د رابع ًا من املادة ذاتها على (يرتبط امللحقون الفني ��ون ومعاونوهم واملوظفون التابعون لهم
وموظفو امل�ؤ�س�سات برئي�س البعثة �إداري ًا).
الفر ُع ال ّثاين
وظيفة احلماية القن�صليّة
�سنتن ��اول احلماي ��ة القن�صلي ��ة يف هذا املطلب امل�ستقل مل ��ا حتمله من �أهمية وكذل ��ك لت�سليط ال�ضوء
عليه ��ا م ��ن حي ��ث املفه ��وم وماتختلف في ��ه عن احلماي ��ة الدبلوما�سي ��ة .ف�إنن ��ا لكي نبني مفه ��وم احلماية
القن�صلي ��ة فيج ��ب �أن نعط ��ي املزي ��د من التو�ضيح ع ��ن احلماي ��ة الدبلوما�سية زياد ًة على م ��ا قدمناه يف
الف�صل الأول من هذا البحث.
ف� ��إن احلماية الدبلوما�سي ��ة ( ،)Diplomatic Protectionتفهم عل ��ى �أ ّنها تدخل الدولة ملعاجلة حالة
تعر�ض مواطنها للخطر ب�سبب فعل غري م�شروع دولي ًا ارتكبته دولة �أخرى على �أن يكون املواطن املذكور
ّ
ق ��د ا�ستوف ��ى جميع الو�سائل املحلية املتاحة حلماي ��ة م�صلحته ،والتدخل قد ي�أخذ �ش ��كل اتخاذ �إجراءات
ق�ضائية لكن رمبا ي�ستخدم كذلك �أي و�سيلة للت�سوية من خالل التحرك الدبلوما�سي �أو �أية و�سيلة �أخرى
�سلمي ��ة حلل املنازع ��ات ،مع الإ�شارة �إىل �أن احلماية الدبلوما�سية التعتمد على طل ��ب الأفراد( .)1وتعرفها
وزارة اخلارجية ال�سوي�سرية ب�أ ّنها (امل�ساعدة املقدمة من �سوي�سرا ملواطنيها عندما يعانون من �ضرر حلق
به ��م ويعت�ب�ر خرق ًا للقانون ال ��دويل ،من قبل الدولة التي يتواجدون فيها ،ففي ه ��ذه احلالة ف�إن �سوي�سرا
�ستك ��ون ه ��ي املطالب الرئي�س ��ي باحلق باعتبارها طرف� � ًا يف ال�ضرر الواق ��ع)(� .)2أما احلماي ��ة القن�صلية
(� )Consular Protectionأو كم ��ا ي�سميها بع�ضهم بامل�ساعدة القن�صلية (،)Consular Assistance
فله ��ا بع� ��ض اجل ��ذور التاريخية ال�سلبي ��ة منها ماعانت ��ه املغرب من تدخ ��ل للدول الغربية وعل ��ى ر�أ�سها
�إ�سبانيا يف �ش�ؤونها الداخلية بحجة حماية مواطنيها( ،)3ويراد باحلماية املذكورة احلماية ذات الطبيعة
الوقائي ��ة والت ��ي تت ��م بنا ًء على طل ��ب الأفراد الذي ��ن يواجهون �صعوب ��ات يف دولة �أجنبي ��ة( ،)4و�إن هذه
ال�صعوب ��ات ق ��د تك ��ون نتيج ًة التهام جنائ ��ي �أو احتجاز يف دولة �أجنبية نتيجة حـ ��ادث معـني �أو مـر�ض
(1) Florian Gexer, Diplomatic and Consular protection of Union Citizens in Third Countries,
Centre for European Policy Studies,2006, p. 1.
(2) Diplomatic and Consular Protection, Federal department of Foreign Affairs, it published on
website which visited on 10/Sep/2010: http://www.eda.admin.ch

( )3حيث ن�صت على احلماية القن�صلية املعاهدة املغربية – الربيطانية املربمة يف  1856و ُكر�ست يف املعاهدة املربمة مع �إ�سبانيا
�سنة  1861ومع فرن�سا �سنة  ،1863حيث ازداد التدخل مبوجب هذه املعاهدات حتى قيل (�إن ال�سلطان �سوف ي�ستيقظ يوم ًا
م ��ا ث ��م اليجد والرعية واحدة تدخل حتت �سلطته بفعل احلماي ��ة القن�صلية) ،وقد حاول املغرب التخل�ص من احلماية القن�صلية
م ��ن خ�ل�ال �إعتبار ذلك مدخ ًال للإ�ص�ل�اح لذلك �أر�سل املوىل احل�سن �سنة  1876حممد الزب ��دي كمبعوث �إىل فرن�سا و�إيطاليا
وبلجيكا وبريطانيا لإقناع حكوماتهم بو�ضع حد للحماية القن�صلية:
عبد احلكيم الفيالين ،ال�ضغوطات الإ�ستعمارية على املغرب وحماوالت الإ�صالح ،بحث من�شور على املوقع الإلكرتوين التايل
الذي مت زيارته يف http://www.madariss.com : 2010/7/2
(4) G.F. J.Dugard, Seventh Report on Diplomatic Protection, United Nation, General Assembly,
Document No. A/CN.4/567, 2006, P. 10.
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�أو كارثـ ��ة طبيعيـ ��ة �أو �أي حادثـ ��ة أ�خـرى م�شابه ��ة( ،)1وعرفت اخلارجية ال�سوي�سري ��ة م�صطلح امل�ساعدة
القن�صلي ��ة ب�أن ��ه (الدعم املق ّدم م ��ن قبل �سوي�سرا ملواطنيها للدفاع عن حقوقه ��م مبوجب النظام القانوين
يف الدول ��ة الت ��ي يتواجدون فيها ،فال�سلطات ال�سوي�سرية تن ��وب عن مواطنيها وحل�سابهم)( .)2لذلك ف�إن
هنال ��ك اختالف� � ًا وا�ضح ًا بني امل�صطلحني واللذين يخلط بينهما الكث�ي�ر حتى من �أ�صحاب االخت�صا�ص.
وهنالك انتقاد يوجه يف جمال القانون الدويل العام املعا�صر �إىل املادة ( )20من معاهدة �إن�شاء اجلماعة
الأوروبي ��ة ( )European Community Treatyاملربمة يف مدينة روما يف �/25آذار 1957/والتي
خلط ��ت ب�ي�ن احلماي ��ة الدبلوما�سية واحلماي ��ة القن�صلية حيث ن�ص ��ت املادة املذكورة عل ��ى (لكل مواطن
م ��ن ا إلحت ��اد ،يف �إقلي ��م دولة ثالث ��ة غري ممثلة فيه ��ا دولته ،يكون له ح ��ق احلماية من خ�ل�ال ال�سلطات
الدبلوما�سي ��ة �أو القن�صلية لأي دولة ع�ض ��و حتت ال�شروط نف�سها مواطني تلك الدولة .الدول الأع�ضاء
يج ��ب �أن تتب ��ادل القواع ��د ال�ضرورية فيما بينها وتبا�شر املفاو�ضات املتطلب ��ة لت�أمني تلك احلماية) ف�إن
احلماي ��ة القن�صلي ��ة هي وحدها التي تقدم من خالل دولة الفرد( ،)3وميكن تقدميها من قبل دولة �أخرى
أ�م ��ا احلماي ��ة الدبلوما�سية التقدم �إال من قب ��ل الدولة التي يحمل جن�سيتها الف ��رد ،وهذا ما �أيده ال�سيد
(دوغ ��ارد  )J. Dugardاملق ��رر اخلا� ��ص للجن ��ة القان ��ون ال ��دويل التابعة ل�ل��أمم املتح ��دة يف مو�ضوع
احلماي ��ة الدبلوما�سي ��ة ،حي ��ث �أو�ضح (�إن معاهدة االحتاد الأوروبي تن� ��ص على منح ما معناه احلماية
الدبلوما�سي ��ة جلمي ��ع مواطني االحتاد الأوروبي من خالل جميع ال ��دول الأع�ضاء باالحتاد ،لذلك ف�إن
هذا ُيعترب عيب ًا ما مل تف�سر على �إمكانية تقدمي امل�ساعدة القن�صلية فقط)( .)4ونرى أ� ّنه من خالل ما ذكر
�أعاله من املمكن �أن ن�ستنتج � ّأن هنالك فرق ًا �آخر �أ�سا�سي بني احلماية الدبلوما�سية وما بني احلماية �أو
امل�ساع ��دة القن�صلية من خ�ل�ال القانون الذي يطبق يف املنازعة ،فاحلماية الدبلوما�سية �أدواتها القانون
الدويل والقانون الداخلي �أما احلماية �أو امل�ساعدة القن�صلية ف�إن �أداتها الرئي�سية هي القانون الداخلي يف
حماية م�صالح مواطنيها .فطبق ًا للتطورات التي �شهدتها ال�ساحة الدولية (خا�صة الأحداث الأمنية) م�ؤخر ًا
فقد �أ�صبح مواطنو االحتاد الأوروبي يحتاجون للحماية من البعثات الدبلوما�سية والقن�صلية لأية دولة من
دول االحتاد يف حالة عدم وجود بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية لبلدهم يف الدولة التي يتواجدون فيها وهذا
ق ��د ترج ��م من خالل عدة قرارات ا ُّتخذت من قبل جمل�س الإحت ��اد الأوروبي منها قراره رقم (/553 /95
 ) ECوالقرار رقم (.)5()CSFP/ 409/96
(1) Florian Gexer, op. cit., p. 4.
(2) Diplomatic and Consular Protection, Federal department of Foreign Affairs, it published on
website which visited on 10/Sep/2010: http://www.eda.admin.ch.

( )3فق ��د اعل ��ن وزي ��ر اخلارجية الأ�سرتايل كيفني رود يف كان ��ون الأول 2010/ب�إن وزارته �ستبا�شر بتق ��دمي امل�ساعدة القن�صلية
للمواط ��ن ا أُل�س�ت�رايل ال�سيد وليام ا�ساجن مدير موقع ويكيليك�س الإلكرتوين الذي قام بن�شر وثائق �سرية من وثائق الواليات
املتح ��دة ذات الطبيع ��ة الع�سكري ��ة والدبلوما�سية ،بعد اتهام الأخري بارتكاب جرمية �إغت�ص ��اب يف مملكة ال�سويد ،والتي قامت
عل ��ى �إثره ��ا احلكومة الربيطانية بتوقيف ��ه بعد �أن �صدرت بحقه مذكرة �إعتقال من ال�شرط ��ة الدولية (الأنرتبول) ،و�أ�شار كذلك
ال�سي ��د رود �إىل �إن �أ�س ��اجن (�سيح�ص ��ل على كل م�ستوي ��ات الدعم القن�صلي املتعلقة ب�سالمته وحقوق ��ه القانونية) .راجع حول
ذلك:

=

The Hindu News Paper, Consular Aid to Assang, 8/12/2010:http://www.thehindu.com.
(4) G.F. J.Dugard, Op. cit., p. 10.
(5) Decision of the Representatives of Governments if the members States Meeting within the
council of 19 December 1995 regarding Protection for citizens of the European Union by
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وي�ستنتج بع�ضهم � ّأن هذا التوجه نحو التو�سع يف مفهوم احلماية القن�صلية �سببه تنامي امل�صالح
الفردي ��ة وظهوره ��ا بق ��وة يف جمال العمل ال ��دويل ،حيث تو�صف امل�صال ��ح الفردية ب�أنه ��ا (القوة التي
تنا�ض ��ل م ��ن أ�ج ��ل �أن جتد مكان ًا ب�ي�ن خمتلف م�ؤ�س�س ��ات النظام القان ��وين)( ،)1ف�إن التوج ��ه الآن نحو
(املطالبة بخطوة حا�سمة باجتاه �إعطاء مفهوم �شمولية الفرد يف القانون الدويل)(.)2
وتوج ��د �أمثل ��ة كثرية عل ��ى احلماية القن�صلي ��ة فهنالك ق�ضية ث ��ارت ب�ش�أن احلماي ��ة القن�صلية حيث
ا ّتهم ��ت ال�سف ��ارة ال�صيني ��ة يف ليبي ��ا ب�أنها مل تق ��دم امل�ساعدة ألح ��د املواطنني ال�صيني�ي�ن والذي يدعى
(ت�ش ��ن جيانب ��ة) وغريه يف ليبيا ،حيث تتلخ�ص ه ��ذه الق�ضية �إنه يف �آذار �سنة  2005ن�شب حريق يف
مبن ��ى حم ��ل جت ��اري ي�ست�أجره رجل �أعم ��ال �صيني يدع ��ى (وو) يف العا�صمة الليبي ��ة طرابل�س ،حيث
�أدى احلري ��ق �إىل �أ�ض ��رار مادي ��ة تزي ��د قيمته ��ا على ملي ��وين دوالر �أمريك ��ي من الب�ضائ ��ع امل�ستوردة
م ��ن قب ��ل اجلانب الليب ��ي ،ونتيجة لذل ��ك ا ّتهمت ال�سف ��ارة ال�صينية ب�أنه ��ا مل ت�أخذ ا إلج ��راءات املنا�سبة
حلماي ��ة مواطنيه ��ا وهذا مانفاه املتحدث ب�إ�سم اخلارجية ال�صينية م�شري ًا �إىل � ّأن البعثات الدبلوما�سية
والقن�صلية يف اخلارج يف �أثناء قيامها باملهام القن�صلية الت�ستطيع ،على وفق قواعد القانون الدويل،
جتاوز القوانني �أو التدخل يف الإجراءات الق�ضائية للدولة امل�ستقبلة ،و�إن ال�سفري ال�صيني قد قام بلقاء
مدير عام �إدارة ال�ش�ؤون القن�صلية يف اخلارجية الليبية مطالب ًا اجلانب الليبي ب�ضمان توفري حماكمة
عادلة للمتهمني بهذه الق�ضية(.)3
وقد اتهمت فرن�سا يف �سنة  2006م�صر بانتهاكها املعاهدات املتعلقة باحلماية القن�صلية والتعاون
الق�ضائي يف ق�ضية الفرن�سيني الذين طردوا من م�صر بعد اال�شتباه بارتباطهم بـ «منظمات �إ�سالمية»
حيث قال الناطق با�سم اخلارجية الفرن�سية ال�سيد جان بالي�ست( :وجهنا يف /17كانون الأول مذكرة
�شفهية �إىل ال�سلطات امل�صرية لتذكريها ب�ضرورة احرتام اتفاقية فيينا وال�سيما بنودها املتعلقة باحلماية
القن�صلي ��ة) حي ��ث ا�شار �إىل �أن التحرك مت من قبل القن�صلية الفرن�سي ��ة يف الإ�سكندرية والقاهرة وقد
طلب زيارة ملمثلني يف القن�صلية لكل واحد من الرعايا مبوجب اتفاقية فيينا ل�سنة .)4(1963
أ�م ��ا بخ�صو� ��ص الالجئ�ي�ن فبالت�أكيد هنالك دور كب�ي�ر للبعثات القن�صلي ��ة يف حماية الالجئني على
الرغ ��م م ��ن �أ ّنه قد اليرغب الالجئ ��ون «لأ�سباب بديهية» االت�ص ��ال بال�سلطات الر�سمي ��ة التابعة لبلدهم،
كذل ��ك قد ي�ش ��كل تدخل القنا�صل يف هذه احلالة اعتداء على �سيادة الدولة امل�ستقبلة التي منحت امللج�أ
ف ��وق �أرا�ضيه ��ا ،ولذل ��ك اقرتحت بع�ض ال ��دول عدم التزام الدول ��ة امل�ستقبلة بال�سم ��اح لقنا�صل الدولة
= Diplomatic and Consular representations, OJL 314, 1995 p.p 73-76. And Decision of the
Representatives of Governments if the members States Meeting within the council of 1996 on
the establishment of an emergency travel document, OJL 168, 1996, p.p 4-11.
(1) Tina Feria, Due Process and the right to life in the context of the Vienna Convention on
consular relations: Arguing the la Grand case, EJIL, Volume. 12, 2001, p.p 361-363.
(2) Marritti Koskenniem, What is International Law for? International Law, OXFORD, 2003, p.p
89-114, 108-110. And Marritti Koskenniem and pairi Leino, fragmentation of International
Law? Post Modern Anxieties, 2002, p.p 553-579.

(�)3إي�ضاح ��ات من مكتب املتح ��دث با�سم وزارة اخلارجية ال�صينية حول م�س�ألة احلماية القن�صلية للمواطنني ال�صينيني يف ليبيا،
من�شورة على موقع ال�سفارة ال�صينية يف القاهرة املذكور �أدناه والذي مت زيارته بت�أريخ :2010/4/10
.http://eg.china-embassy.org

( )4خرب من�شور يف �صحيفة ال�شرق الأو�سط ،يف عددها رقم ( )10252امل�ؤرخ يف .2006/12/23
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املر�سل ��ة بالتدخ ��ل �إذا كان الالج ��ئ ال يريد ذلك ،وقد اعرت�ضت دول �أخرى عل ��ى ذلك الإقرتاح لأنه قد
يح ��رم الدول ��ة من حماية رعاياها يف اخل ��ارج ،ولأن مكانه لي�س يف اتفاقية فيين ��ا للعالقات القن�صلية،
وق ��د ا�ستن ��د مقدم ��و االقرتاح املذك ��ور �إىل مذكرة املفو�ضي ��ة ال�سامية ل�ش� ��ؤون الالجئني ()UNHCR
الت ��ي �أر�سلته ��ا �إىل م�ؤمتر العالقات القن�صلية والتي ت�شري فيه ��ا �إىل �أنها على وفق القرار رقم ()428
ال�ص ��ادر يف  1950/12/14ع ��ن اجلمعي ��ة العامة ل�ل��أمم املتحدة متتلك حق احلماي ��ة الدولية لالجئني
الذين ينطبق عليهم النظام الأ�سا�سي للمفو�ضية ،وقد اكتفى امل�ؤمتر ب�إ�صدار قرار طلب فيه من الأمني
الع ��ام ل�ل��أمم املتح ��دة �أن يعر�ض عل ��ى الأجهزة املخت�ص ��ة يف املنظمة الوثائق اخلا�ص ��ة بالالجئني التي
وردت يف مذكرة املفو�ضية(.)5
ومم ��ا جت ��در الإ�شارة �إليه �أن ��ه يف الوقت احلا�ضر ماي�ضاف �إىل الوظائ ��ف القن�صلية هو �صالحية
من ��ح ماي�سمى بامل�صطلح الأمريك ��ي (الهوية القن�صلية  )Consular Identityف� ��إن هذه امل�س�ألة �أخذت
حي ��ز ًا �آخ ��ر يف املمار�س ��ة الدولية يف الوقت احلا�ضر لأهميتها يف حماي ��ة الدول ملواطنيها يف اخلارج
و�إمكاني ��ة �إعادته ��م �إىل بلدهم يف حالة عدم توافر جواز �سف ��ر بحوزتهم ،فالهوية القن�صلية هي لي�ست
بجواز �سفر ،فعلى �سبيل املثال القن�صلية املك�سيكية يف هيو�سنت وتك�سا�س يف الواليات املتحدة لديها
توجيه من وزارة اخلارجية املك�سيكية ين�ص على (�إذا كان هنالك مواطن مك�سيكي يرغب بالعودة �إىل
وطنه فجواز ال�سفر غري �ضروري فيمكن تطبيق منحه الهوية القن�صلية) ،وت�سمى لديهم بـ «ماتريكوال
 »Matricula Consularف� ��إن ه ��ذه الهوي ��ة م ��ن املمكن �أن ت�ساعد حتى على فت ��ح ح�ساب م�صريف يف
الواليات املتحدة(.)6
و�إن هنالك و�سائل كثرية تلج�أ �إليها الدول يف �سبيل حتقيق غر�ضها يف حماية جاليتها ومنها �إبرام
اتفاقي ��ات ت ��دور حول ت�سهيل تقدمي اخلدمات القن�صلية وو�ضع �آلي ��ات للتعاون القن�صلي مابني الدولة
املر�سلة والدولة امل�ستقبلة من ذلك مذكرة التفاهم املربمة بني جمهورية العراق واجلمهورية الإ�سالمية
الإيرانية بت�أريخ  2007/5/23والتي تركّ زت على م�سائل منح �سمات الدخول حيث مت مبوجب املادة
التا�سع ��ة منه ��ا ت�شكيل (جلنة قن�صلي ��ة م�شرتكة) بني البلدين مهمتها النظر يف متابعة وتنفيذ بنود هذه
املذك ��رة عل ��ى �أن جتتم ��ع مرة واح ��دة كل �ستة �أ�شهر وبالتن ��اوب بني البلدين ويك ��ون رئي�س اللجنة من
البل ��د امل�ضي ��ف للإجتماع .و�أبرمت كذلك مذكرة تفاهم بخ�صو�ص زي ��ارة العتبات املقد�سة يف العراق
ب�ي�ن وزارة ال�سياح ��ة والآثار يف جمهوري ��ة العراق ومنظمة احلج والزي ��ارة يف اجلمهورية الإ�سالمية
الإيراني ��ة يف �/6أيلول .2007/وق ��د �أ�شارت �إىل مو�ضوع مهام البعثات القن�صلية يف حماية م�صالح
الدولة والأفراد يف الوقت ذاته قوانني اخلدمة اخلارجية العراقية ال�سابقة( ،)7حيث �إن الدول تعمل قدر
(5) U.N.C.C.R., Volume. 1, p. 234-246.
(6) Mexican Consulate for Houston, Texas, Consular ID Card (Matricula), published on Website
Which visited on 3 /4/2009:http://www.sre.gob.mx/houston/.

()7ن�صت املادة ( )9من قانون البعثات الدبلوما�سية والقن�صليات العراقي رقم  15ل�سنة  1936على( :يبذل املمثل الدبلوما�سي �أو
القن�ص ��ل امل�ساع ��دة والن�صح للرعايا العراقيني الذين يتعاطون الأعم ��ال التجارية يف منطقة �أعماله �أو ي�ؤمونها وي�صرف جهده
ملنع حدوث اخلالف فيما بينهم وبني �سكان البالد و�أن ي�سعى لت�سوية اخلالف ر�ضا ًء يف حالة وقوعه) .وكذلك �أ�شارت املادة
( )10م ��ن القان ��ون ذات ��ه �إىل قيام املمثل الدبلوما�س ��ي �أو القن�صل باتخاذ الإجراءات الالزمة يف ح ��ال وقوع �ضرر على �أفراد
اجلالي ��ة .وكذل ��ك ن�ص ��ت املادة ( )11عل ��ى( :يبذل املمثل ��ون الدبلوما�سيون والقنا�ص ��ل جهدهم لتنمية جت ��ارة العراق وحت�سني
العالقات التجارية مع اململكة التي ميثلون العراق فيها).
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الإمكان على توفري اخلدمات القن�صلية ملواطنيها ،فاملك�سيك لديها ( )47قن�صلية يف الواليات املتحدة
لغاية �سنة ( )2007لرعاية املواطنني املك�سيكيني املوجودين ب�أعداد كبرية منهم من يبقى ب�شكل موقت
�أو من لديه �إقامة طويلة وال�سيما ماتعلق بالعاملني هناك(.)1
أ�م ��ا عن ��د قطع العالق ��ات الدبلوما�سية ب�ي�ن دولتني فتلج�أ الدول ع ��اد ًة �إىل فتح ق�س ��م يف �سفارة �أو
قن�صلي ��ة بل ��د ثال ��ث لرعاية م�صالح جاليته ��ا( ،)2ف�إيران مث ًال اتفق ��ت مع اجلزائر على فت ��ح (ق�سم رعاية
امل�صال ��ح الإيراني ��ة) يف ال�سفارة اجلزائرية يف وا�شنطن لرعاية م�صالح الإيرانيني يف �أمريكا ،وكذلك
طل ��ب اململك ��ة املتحدة بعد قطع عالقاتها الدبلوما�سية مع �إي ��ران يف �سنة  1989من مملكة ال�سويد ب�أن
تت ��وىل رعاي ��ة م�صال ��ح مواطنيه ��ا يف �إيران مبوج ��ب اتفاق مت ب�ي�ن بريطانيا وال�سويد لت ��ويل الأخرية
م�س�ؤولية حماية امل�صالح الدبلوما�سية والقن�صلية للمملكة يف �إيران �إىل �أن عادت العالقات بني البلدين
بعد (� )18شهر ًا يف �سنة .)3(1990
ومم ��ا جت ��در الإ�شارة �إلي ��ه � ّإن الدول قد التلج� � أ� �إىل فتح بعث ��ات دبلوما�سية عن ��د �إقامتها للعالقات
الدبلوما�سي ��ة لظ ��روف اقت�صادية �أو �سيا�سية لذلك تلج�أ ال ��دول لإدارة عالقاتها عند احلاجة عن طريق
دولة ثالثة �أو من خالل البعثات القن�صلية �أو من خالل بعثاتها لدى الأمم املتحدة �أو من خالل البعثات
اخلا�ص ��ة .فالبعث ��ات القن�صلي ��ة تبق ��ى ع ��اد ًة م�ستم ��رة يف عملها يف حال ��ة ن�شوب (ح ��رب ق�صرية) بني
البلدين فتدير الأخرية العالقات الدبلوما�سية على ع ّد �أنها بديل عن ال�سفارات(.)4

(1) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, Op. cit., p. 45.
(2) Department of State, Diplomatic list, may 1988, p.p 1,18-19, 82.
(3) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, Op. cit., p.58.
(4) Ibid., p. 65.
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المبحث ّ
ُ
الثاني
اندماج السلكين الدبلوماسي
والقنصلي وممارسة أحدهما لوظائف اآلخر
�إن عمق الرتابط مابني الوظيفتني الدبلوما�سية والقن�صلية وما رافق ن�ش�أتهما من ظروف تاريخية
جعلهم ��ا متقاربت�ي�ن مرتابطتني متداخلتني متكاملتني؛ لذلك فبع ��د �أن �أ�صبح وا�ضح ًا جلميع الدول هذا
ا ألم ��ر ،ل ��ذا �أقدمت على توحيد �سلكيه ��ا الدبلوما�سي والقن�صلي يف �سلك واح ��د للخدمة اخلارجية(.)1
فهنال ��ك ح ��االت كث�ي�رة ميار�س فيه ��ا الدبلوما�س ��ي الوظائ ��ف القن�صلية وكذل ��ك املوظ ��ف القن�صلي قد
ميار� ��س يف ح ��االت معينة الوظائف الدبلوما�سية وهذا �أي�ض ًا ما يجري عليه العمل يف العراق بالن�سبة
ملوظف ��ي اخلدم ��ة اخلارجية حيث � ّإن املوظف الدبلوما�سي قد ينقل للعمل يف البعثات كدبلوما�سي يقوم
مبهام دبلوما�سية وقد ينقل للعمل يف البعثات القن�صلية كموظف قن�صلي.
ويف �إطار احلديث عن اندماج ال�سلكني املذكورين يلزم علينا �أن نبني �أهم الأ�سباب التي تدفع �إىل
التميي ��ز بني البعث ��ات الدبلوما�سية والقن�صلية� ،أال وهو التمتع باحل�صان ��ات واالمتيازات الدبلوما�سية
فف ��ي ق�ضي ��ة  Musman V. Engelikeيف �سن ��ة  1928رف�ض ��ت املحكم ��ة منح املدع ��ى عليه احل�صانة
الق�ضائي ��ة عل ��ى الرغ ��م من �إثبات �صفته (ك�سكرت�ي�ر قن�صلي) يف ال�سفارة الأملاني ��ة يف لندن من خالل
�إف ��ادة القائم بالأعمال الأمل ��اين يف لندن ف�ض ًال عن �إفادة �صادرة من وزارة اخلارجية الربيطانية تثبت
�إدراج ا�سم ��ه يف الالئح ��ة الدبلوما�سي ��ة ،حي ��ث ع� � ّدت املحكم ��ة �أن احل�صانة الدبلوما�سي ��ة تتطلب قيام
املوظف (ب�أعمال دبلوما�سية كافية) يف الوقت الذي يكون فيه العمل القن�صلي هو عمله الرئي�سي(.)2
لك ��ن ه ��ذا التوج ��ه مل ي�ستم ��ر م ��ع زي ��ادة عدد ال ��دول الت ��ي قام ��ت بتوحي ��د �سلكيه ��ا الدبلوما�سي
والقن�صل ��ي ،حيث اعرتفت املحاكم الإنكليزية مبنح ال�صف ��ة الدبلوما�سية ملوظفي البعثات الدبلوما�سية
الذي ��ن يتول ��ون امله ��ام القن�صلية فيها ،منها توجهه ��ا يف ق�ضي ��ة � Price V. Griffinسنة  1948عندما
اعرتف ��ت املحكم ��ة باحل�صانة الق�ضائي ��ة لنائب القن�صل الأمريكي يف لندن بعدم ��ا ق ّدم ر�سالة من وزير
وحدت �سلكيها الدبلوما�سي والقن�صلي ما عدا فنزويال ال تزال مل تقم
( )1وقد �أ�شار د .عا�صم جابر �إىل �أن جميع دول العامل قد ّ
بهذه اخلطوة ،انظر :د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .317
لك ��ن وم ��ن خ�ل�ال زي ��ارة املوق ��ع الإلك�ت�روين لل�سفارت�ي�ن الفنزويليت�ي�ن يف �أب ��و ظب ��ي ووا�شنط ��ن تب�ي�ن �أن هنال ��ك ق�س ��م
قن�صل ��ي يف هات�ي�ن ال�سفارت�ي�ن وه ��و ي ��دل �إىل حدٍ ما على �أخ ��ذ فنزوي�ل�ا باملمار�سة الدولية به ��ذا اخل�صو�ص عل ��ى الرغم من
معار�ضته ��ا ملمار�س ��ة الدبلوما�سي�ي�ن للمه ��ام القن�صلي ��ة والعك� ��س يف م ؤ�مت ��ري العالق ��ات الدبلوما�سية والعالق ��ات القن�صلية
يف �سن ��ة  1961و�سن ��ة  .1963انظ ��ر املواق ��ع الإلكرتوني ��ة لل�سفارات�ي�ن املذكورت�ي�ن والت ��ي مت زيارتهم ��ا يف :2011/1/10
http://venezuela-us.org

.http://www.embavenezabudhabi.ae.

وم ��ن خ�ل�ال مراجع ��ة القوانني العراقي ��ة املعنية باخلدمة اخلارجية فقد الحظن ��ا �أن قانون اخلدمة اخلارجي ��ة رقم ( )122ل�سنة
 1976ميكن و�صفه ب�أنه �أول قانون عراقي للخدمة اخلارجية دمج بو�ضوح ما بني ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي.

(2) LUKE T. LEE, Consular Law and Practice, 1961, Op. cit., p. 22.
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اخلارجي ��ة الأمريك ��ي يثب ��ت فيها كون ��ه �أحد أ�ف ��راد البعثة الدبلوما�سي ��ة الأمريكية يف لن ��دن ،وعليه مل
تبا�ش ��ر املحكم ��ة النظر يف الدعوى �إال بعد رفع احل�صان ��ة الدبلوما�سية عنه با�ستح�صال موافقة وزارة
اخلارجية الأمريكية لهذا الغر�ض(.)1
ومن الأ�سباب الأخرى التي �أدت �إىل دمج ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي يف �سلك واحد للخدمة
اخلارجية هي ما ي�أتي:
-1ت ��ويل البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة �إدارة م�صال ��ح جتاري ��ة وثقافية و�سياحي ��ة  ...الخ ،بع ّده ��ا �أ�صبحت
متعلق ��ة بامل�صلح ��ة العام ��ة ولي� ��س بامل�صلحة اخلا�ص ��ة فح�سب كم ��ا كان يعتقد �سابق ًا مم ��ا �أدى �إىل
زوال الف ��وارق الأ�سا�سي ��ة بني الوظائ ��ف الدبلوما�سية والوظائف القن�صلية ،وق ��د �أكد هذا التوجه
وزي ��ر اخلارجي ��ة الأمريك ��ي « »Lancingيف �أوائ ��ل العقد الثالث من الق ��رن الع�شرين بقوله( :كان
الدبلوما�س ��ي يت ��وىل يف ال�سابق الوظائ ��ف ال�سيا�سية والقانونية ال�صرف ،بينم ��ا تقوم ال�سفارات
والبعثات اليوم بتويل املزيد من امل�سائل التجارية واملالية واالقت�صادية)(.)2
-2م ��ا �أثبتت ��ه املمار�س ��ة الدولي ��ة م ��ن �أهمي ��ة املكا�س ��ب العملي ��ة واملالي ��ة املتحقق ��ة م ��ن قي ��ام املوظف�ي�ن
الدبلوما�سي�ي�ن مبمار�س ��ة الوظائ ��ف القن�صلي ��ة يف البعثة الدبلوما�سي ��ة ذاتها ،والت ��ي �أكدت عليها
الكثري من الدول خالل م�ؤمتر فيينا للعالقات الدبلوما�سية.
وقد تعزز االجتاه احلديث بال�سماح للقنا�صل مبمار�سة العمل الدبلوما�سي يف �أواخر العقد الثالث
م ��ن الق ��رن الع�شري ��ن ،فاتفاقية هافان ��ا لل�ش� ��ؤون القن�صلية ل�سن ��ة  1928ن�صت امل ��ادة ( )12منها على
(ب�إم ��كان القن�ص ��ل يف ح ��ال تغيب املمثل الدبلوما�س ��ي لدولته �أن ميار�س الوظائ ��ف الدبلوما�سية التي
ت�سم ��ح ل ��ه مبمار�سته ��ا يف مثل هذه احل ��االت �سلطات الدول ��ة امل�ضيفة) وكذلك ن�صت امل ��ادة ( )13من
االتفاقية ذاتها على�( :إن ال�شخ�ص املعتمد يف الدولة امل�ضيفة ميكنه �أن يجمع بني التمثيل الدبلوما�سي
والوظائ ��ف القن�صلي ��ة �إذا وافق ��ت الدول ��ة املعتم ��د لديه ��ا على ذل ��ك) .وهذا م ��ا �أكده الأ�ست ��اذ «زوريك
املقرر اخلا�ص للجنة القانون الدويل لل�ش�ؤون القن�صلية ،يف كلمته التي �ألقاها خالل مناق�شة
ّ »Zourik
اللجنة مل�شروع االتفاقية القن�صلية مو�ضح ًا هذا التوجه بقوله (�إنه من املقبول عاملي ًا ممار�سة ال�شخ�ص
ذاته للوظائف القن�صلية والدبلوما�سية� ،صحيح �إن املوظف الدبلوما�سي هو الذي يقوم غالب ًا مبمار�سة
العمل القن�صلي� ،إال �أنه لي�س هناك مامينع حدوث العك�س ،خا�ص ًة وان هنالك حاالت تقيم فيها دولتان
عالقات قن�صلية ،بينما يت�أخر �إن�شاء العالقات الدبلوما�سية بينهما لأ�سباب اقت�صادية و�سيا�سية)(.)3
و�إن هنال ��ك قانون� � ًا �أمريكي� � ًا هو الأبرز تقريب� � ًا يف هذا املجال ي�سمى (قانون �إع ��ادة تنظيم وتطوير
اخلدم ��ة اخلارجي ��ة للوالي ��ات املتح ��دة ولأغرا�ض أ�خ ��رى) ل�سنة  1924وه ��و ما يع ��رف بقانون روجر
( ،)Roger’s Actويو�ص ��ف ب�أن ��ه �أول قانون داخلي دمج بني ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي ك�سلك
واحد للخدمة اخلارجية وقد ن�ص الق�سم الأول منه على (ي�سن قانون من قبل جمل�س ال�شيوخ وجمل�س
يكون بالت ��ايل اخلدمة الدبلوما�سية
الن ��واب يف الوالي ��ات املتحدة الأمريكي ��ة يف الكونغر�س ،والذي ُ�س ّ
( )2د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص  ،318نق ًال عن:

(1) Ibid., p. 21.
The Foreign Service of the U.S, USA, 1925, p. 125
(3) Y.I.L.C., 1961, p. 69.
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والقن�صلي ��ة للوالي ��ات املتحدة الأمريكية ،ويجب �أن تُعرف باخلدمة اخلارجية للواليات املتحدة) وكذلك
ن� ��ص الق�س ��م الراب ��ع منه عل ��ى (موظف ��و اخلدمة اخلارجي ��ة رمب ��ا يعين ��ون ك�أمن ��اء يف الدبلوما�سية �أو
كموظفني قن�صليني �أو كليهما على �أن تكون جميع التعيينات تتم من خالل ا�ست�شارة وموافقة جمل�س
ال�شيوخ)(.)1
وق ��د �أ�ش ��ار �إىل م�س�أل ��ة ممار�س ��ة الدبلوما�س ��ي للمه ��ام القن�صلي ��ة قان ��ون البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة
والقن�صلي ��ات العراق ��ي رق ��م  15ل�سن ��ة  1936يف امل ��ادة ( )3من ��ه الت ��ي ن�ص ��ت عل ��ى (يج ��وز �أن تن ��اط
باملمث ��ل الدبلوما�س ��ي �أعمال قن�ص ��ل عام �إ�ضاف� � ًة �إىل وظيفت ��ه الدبلوما�سية)( .)2و�أ�ش ��ارت كذلك املادة
( )4/15م ��ن اتفاقي ��ة فيينا ل�سن ��ة  1963املتعلقة بالقي ��ام ب�أعمال رئي�س البعث ��ة القن�صلية ب�صفة موقتة
حي ��ث ن�ص ��ت عل ��ى �أ ّن ��ه( :يف حالة تعيني ع�ض ��و دبلوما�سي من البعث ��ة الدبلوما�سية للدول ��ة املر�سلة يف
الدول ��ة امل�ستقبل ��ة كرئي�س بعثة يف الظروف املذكورة بالفقرة ( )1من هذه املادة ف�إنه ي�ستمر يف التمتع
باملزاي ��ا واحل�صان ��ات الدبلوما�سية �إذا مل تعرت�ض الدولة امل�ستقبلة على ذلك) .وكذلك كان وا�ضح ًا من
خالل ن�ص املادة ( )3من قانون اخلدمة اخلارجية العراقي رقم ( )41ل�سنة  1940التقارب الكبري بني
ال�سلك�ي�ن الدبلوما�س ��ي والقن�صلي حيث ن�صت املادة املذكورة على الوظائ ��ف الدبلوما�سية وما يقابلها
يف الوظائ ��ف القن�صلي ��ة فال�سكرتري الأول يف الوظائف الدبلوما�سي ��ة يقابل قن�ص ًال �أول يف الوظائف
القن�صلية ،وال�سكرتري الثاين يقابل قن�ص ًال ثاني ًا ،وال�سكرتري الثالث يقابله قن�صل ثالث ..الخ.
وقد �أ�شار كذلك تقرير جلنة خدمة التمثيل اخلارجي ( )Plowden Reportاملعينة من قبل رئي�س
ال ��وزراء الربيطاين حتت رئا�سة اللورد «بل ��ودن  »Plowdenللفرتة من  1963-1962والذي �أو�صى
م ��ن �ضم ��ن م�سائل عدة �إىل �أهمي ��ة توحيد �سلك اخلدمة الدبلوما�سية الربيط ��اين ،و�أ�شارت اللجنة بعد
بحث مطول �إىل �أن التمثيل القن�صلي للمملكة املتحدة يف دول الكومنولث يقوم به عاد ًة (ب�شكل موقت)
املوظفون �أكرث من القنا�صل(.)3
وبنا ًء على ما جاء �أعاله �سنق�سم مبحثنا هذا على مطلبني هما:
املطلب الأول :الدبلوما�سي القن�صل.
املطلب الثاين :القن�صل الدبلوما�سي.

( )1وبالإم ��كان احل�ص ��ول عل ��ى ن�سخة من القانون املذكور وغريه من �أر�شيف الكونغر� ��س الأمريكي من خالل املوقع الإلكرتوين
التايل.http://www.archive.org:
( )2ن�ص ��ت امل ��ادة ( )4م ��ن قان ��ون البعث ��ات الدبلوما�سية والقن�صليات رق ��م  15ل�سنة  1936عل ��ى (يكون القنا�ص ��ل تابعني للممثل
الدبلوما�سي يف البالد التي يقيمون فيها وي�شتغلون ب�إ�شراف منه ف�إن مل يكن يف تلك البالد بعثة دبلوما�سية فيكون القنا�صل
تابعني لوزارة اخلارجية مبا�شرةً).
(3) Marjorie M. Whiteman, Digest of International Law, Volume. 7, Op. cit., p. 517.
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املطلب ال َّأول
ُ
الدبلوما�سي القن�صل
لق ��د �سب ��ق و�أن ذكرن ��ا يف الف�ص ��ل الأول من بحثن ��ا هذا ب�أن اتفاقي ��ة فيينا للعالق ��ات الدبلوما�سية
ل�سن ��ة  1961ق ��د ذكرت �أهم الوظائف الدبلوما�سية للبعثات الدائمة ،لكن مل مينع ذلك من قيام البعثات
الدبلوما�سي ��ة مبمار�سة املهام القن�صلية وال�سيما م ��ا �أكدته املادة ( )2/3من االتفاقية املذكورة بن�صها
عل ��ى (يحظ ��ر تف�س�ي�ر �أي حكم من �أحكام ه ��ذه االتفاقية على �أنه مينع البعث ��ة الدبلوما�سية من مبا�شرة
الوظائ ��ف القن�صلي ��ة) وبن ��ا ًء عليه ف�إن ممار�سة ه ��ذه املهام يدخل يف �ضمن دور البعث ��ات الدبلوما�سية
برعاية م�صالح مواطنيها وم�صالح الدولة ب�صورة عامة.
وعلي ��ه ،تناول ��ت ال ��دول عن ��د مناق�شته ��ا للم ��ادة الثالثة م ��ن اتفاقية فيين ��ا ل�سن ��ة  1961يف م�ؤمتر
العالق ��ات الدبلوما�سي ��ة م�س�ألة ممار�سة البعثات الدبلوما�سية للمهام القن�صلية ،حيث �أكد مندوب مايل
يف امل ؤ�مت ��ر الدبلوما�س ��ي على �أهمية تويل البعثات الدبلوما�سي ��ة الأعمال القن�صلية وب�شكل خا�ص يف
الدول ال�صغرية �أو امل�ستقلة حديث ًا التي جتربها ظروفها على دمج �سلكيها ،وكذلك �أكد مندوب رومانيا
عل ��ى (�إن امله ��ام القن�صلي ��ة هي من �صلب امله ��ام الدبلوما�سية) ،ف�إن تويل البعث ��ات الدبلوما�سية للمهام
القن�صلي ��ة ه ��و عرف دويل كر�سته معاه ��دات قن�صلية عدة خالل القرن الع�شري ��ن ،منها اتفاقية هافانا
لل�ش� ��ؤون القن�صلية التي �أ�شارت امل ��ادة ( )13منها �سالفة الذكر �إىل �إمكانية قيام املبعوث الدبلوما�سي
بالأعم ��ال القن�صلي ��ة �ش ��رط موافقة الدول ��ة امل�ستقبلة ،وكذلك ن�ص امل ��ادة ( )25من املعاه ��دة القن�صلية
ال�صينية-ال�سوفيتي ��ة ل�سن ��ة  1959على (�أن �أحكام املعاه ��دة املتعلقة بحقوق وواجبات القنا�صل تطبق
عل ��ى �أع�ض ��اء البعث ��ة الدبلوما�سي ��ة الذين ميار�س ��ون الوظائف القن�صلي ��ة يف البعثة ،عل ��ى �أن ممار�سة
ه ��ذه الوظائ ��ف من قبل ه� ��ؤالء الأ�شخا� ��ص ال ي�ؤثر يف ح�صاناته ��م وامتيازاتهم) ،وكذل ��ك ن�ص املادة
( )2م ��ن اتفاقي ��ة العالقات القن�صلية املربم ��ة بني اليابان وال�صني يف /24ت�شري ��ن الأول 2008/التي
ن�صت على (�أن الوظائف القن�صلية متار�س من قبل البعثات القن�صلية ومتار�س كذلك من قبل البعثات
الدبلوما�سية طبق ًا لن�صو�ص هذه االتفاقية).
ولك ��ن ممار�س ��ة الدبلوما�س ��ي للمه ��ام القن�صلية قد ج ��اءت يف امل ��ادة ( )70من اتفاقي ��ة فيينا ل�سنة
 1963بجمل ��ة م ��ن الإجراءات ب�ش� ��أن ممار�سة البعث ��ة الدبلوما�سي ��ة للمهام القن�صلي ��ة( )1وحتت عنوان
(مبا�شرة البعثات الدبلوما�سية للأعمال القن�صلية) ،حيث ن�صت هذه املادة على ما ي�أتي:
(-1ت�س ��ري �أح ��كام ه ��ذه االتفاقية كذلك –يف حدود ما ت�سمح به ن�صو�صه ��ا -يف حالة مبا�شرة بعثة
دبلوما�سية للأعمال القن�صلية.
-2تبل ��غ �أ�سم ��اء �أع�ضاء البعث ��ة الدبلوما�سية املعين�ي�ن للق�سم القن�صل ��ي� ،أو املكلفني بالقي ��ام بالأعمال
القن�صلية يف البعثة �إىل وزارة خارجية الدولة امل�ستقبلة �أو �إىل ال�سلطة التي تعينها هذه الوزارة.
( )1حتى قبل اتفاقية فيينا ل�سنة  1963فالدبلوما�سي �سوا ًء كان مع ّين ًا كدبلوما�سي قن�صل �أم ال ،ف�إنه ميار�س الوظائف القن�صلية،
فالقانون ال�سويدي ال�صادر يف /1ني�سان 1927/ن�ص على (اي وظيفة �أو �إجراء مبوجب القانون �أو �أي ت�شريع خا�ص �آخر
مينع املوظف القن�صلي من ممار�سة �أعماله ،ومن املمكن قانون ًا �أن متار�س تلك الوظائف من قبل املوظف الدبلوما�سي).
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 -3عند القيام بالأعمال القن�صلية ،يجوز للبعثة الدبلوما�سية �أن تت�صل مبا ي�أتي:
(�أ) بال�سلطات املحلية يف دائرة االخت�صا�ص القن�صلية.
(ب)بال�سلط ��ات املركزي ��ة يف الدول ��ة امل�ستقبل ��ة �إذا �سمح ��ت بذل ��ك قوان�ي�ن ولوائح وع ��رف الدولة
امل�ستقبلة� ،أو تبع ًا لالتفاقيات الدولية بهذا ال�صدد.
-4مزاي ��ا وح�صان ��ات �أع�ض ��اء البعث ��ة الدبلوما�سي ��ة املذكورين يف الفق ��رة ( )2من هذه امل ��ادة ي�ستمر
حتديدها وفق ًا لقواعد القانون الدويل اخلا�صة بالعالقات الدبلوما�سية).
حي ��ث كان هنال ��ك ثالث ��ة اجتاه ��ات ظهرت من ال ��دول الأط ��راف يف م�ؤمتر العالق ��ات الدبلوما�سية
ب�ش� ��أن احل�ص ��ول على موافق ��ة الدولة امل�ستقبلة على ممار�س ��ة البعثات الدبلوما�سي ��ة للمهام القن�صلية،
حي ��ث ذه ��ب الإجتاه الأول ،ومن م�ؤيديه (روماني ��ا ،كولومبيا ،تون�س ،مايل ،االحتاد ال�سوفييتي) �إىل
ت�أييد حق البعثات الدبلوما�سية «احلكمي» يف ممار�سة الوظائف القن�صلية من دون ا�شرتاط ح�صولها
عل ��ى موافق ��ة الدولة امل�ستقبلة ،حي ��ث �أ�شار ممثل رومانيا يف امل�ؤمتر ال�سي ��د «رومانوف »Romanov
�إىل ع ��دم موافق ��ة دولته على ا�ش�ت�راط احل�صول على املوافقة معترب ًا �أن ذل ��ك �سيدفع اىل (التدخل يف
�ش�ؤون ال�سفارات يوم ًا بعد يوم) ،و�أ�شار كذلك �إىل �أن الدول ظلت ل�سنني عدة متار�س املهام القن�صلية
م ��ن خ�ل�ال �سفاراته ��ا وهو ما مل يواج ��ه باعرتا�ض من تلك الدول لكن الن�ص عل ��ى �أن متار�س البعثات
الدبلوما�سي ��ة امله ��ام القن�صلية م ��امل تعرت�ض الدولة امل�ستقبل ��ة يعطي �إمكانية للدول ��ة التي ترف�ض هذه
احلالة ب�أن متار�س حقها بالرف�ض ،فذلك يدعم الدول ال�صغرية يف تقوية عالقاتها القن�صلية ويف حال
الرف� ��ض ف� ��إن تلك الدول ال�صغرية �ستك ��ون يف (و�ضع �صعب) ،حيث �إن الوظائ ��ف القن�صلية مرتبطة
بحماي ��ة مواطن ��ي الدول ��ة املر�سلة ،أ�م ��ا الر�أي الثاين فيذه ��ب �إىل وجوب احل�صول عل ��ى موافقة الدولة
امل�ستقبل ��ة عل ��ى ممار�سة الدبلوما�سي للوظائف القن�صلية من خالل منح ��ه �إجازة قن�صلية �أو �أية طريقة
�أخ ��رى تع�ب�ر فيها عن ر�ضاها به ��ذا ال�صدد ومن م�ؤيدي هذا االجتاه (يوغ�سالفي ��ا ال�سابقة ،و�إيطاليا)
حي ��ث �أ�ش ��ار ممثل يوغ�سالفيا �إىل (�أن هذا املو�ضوع ال يدخل �ضمن مهمة هذا امل�ؤمتر) على الرغم من
ت�أكيده على �أن وجود الأق�سام القن�صلية يف ال�سفارات قد �أ�صبح (حالة عامة) منذ �سنة  ،1919و�أ�شار
كذل ��ك ممث ��ل �إيطاليا ال�سيد «ماملي  »Mameliعن ر�أي بالده ب�ضرورة �إدراج ن�ص يتطلب قيام الدولة
املر�سلة باال�ستف�سار عن ر�ضا الدولة امل�ستقبلة قبل ممار�سة بعثاتها الدبلوما�سية للمهام القن�صلية� ،أما
االجت ��اه الثالث الذي قادته �إ�سباني ��ا يف امل�ؤمتر الدبلوما�سي فذهبت �إىل توجهها ب�أن املوافقة املذكورة
ق ��د تكون �ضمني ��ة عندما التعرت�ض الدول ��ة امل�ستقبلة على قي ��ام البعثة الدبلوما�سية بامله ��ام القن�صلية،
حي ��ث �أ�ش ��ار ممث ��ل �إ�سبانيا �إىل � ّأن عدد ًا كبري ًا من الدول التعرت� ��ض على هذه املمار�سة ،لذلك فقد جاء
املق�ت�رح الإ�سب ��اين عل ��ى �إ�ضاف ��ة عب ��ارة (�إذا مل تعرت�ض الدول ��ة امل�ستقبلة على ذل ��ك) �إىل الن�ص وذلك
ي�ضم ��ن �صالحي ��ة الدول ��ة امل�ستقبل ��ة ال�ش�ت�راط احل�صول عل ��ى الإج ��ازة القن�صلية ،وق ��د �أو�ضح ممثل
(م ��ايل) داعم� � ًا لل ��ر�أي الإ�سب ��اين ب�أن الدول حديث ��ة الن�ش�أة لديه ��ا نق�ص يف الطاق ��م املخت�ص وبالتايل
حتت ��اج تلك الدول ب� ��أن جتمع البعثات الدبلوما�سية املهام الدبلوما�سي ��ة والقن�صلية مع ًا ،وكذلك احلال
بالن�سب ��ة لفيتن ��ام التي �أيدت املقرتح الإ�سباين �أي�ض ًا ،و�أكد كذلك ال�سيد «بارنز  »Barnesرئي�س الوفد
الليبريي يف امل�ؤمتر املذكور ب�أن املمار�سة املذكورة متثل قمة العدالة و�إن الوظائف القن�صلية تكون يف
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بع�ض الأوقات من ذات النوع وكذلك �أعرب ممثل (بورما) عن ت�أييده لهذا التوجه و�إن الن�ص على هذه
احلالة هو (جمرد اعرتاف بالواقع وتقنني ملا هو قائم باملمار�سة) ،وهنالك توجه �ضعيف نوع ًا ما يتمثل
مبا ذهبت �إليه فنزويال بطلبها ب�إلغاء املادة ( )3من االتفاقية الدبلوما�سية على ع ّد �أن القانون الفنزويلي
ل�سن ��ة  1876اليجي ��ز اجلمع بني الوظيفت�ي�ن الدبلوما�سية والقن�صلية لذلك ثبت ��ت فنزويال حتفظها على
ه ��ذا الط ��رح( ،)1وق ��د قدم ال�سي ��د «فرينانديز» رئي�س الوف ��د الربتغايل مقرتح ًا تتم م ��ن خالله الإ�شارة
يف الن� ��ص �إىل ممار�س ��ة (الأفع ��ال القن�صلية  )Consular Actsبدل (الوظائ ��ف القن�صلية Consular
 )Functionsوال ��ذي ق ��د ي�سهم (ح�سب ر�أيه) باحل�صول على م�ستوى قبول �أكرث يف هذا املجال .وقد
�أخ ��ذ امل ؤ�مت ��ر بح�س ��م امل� أس�ل ��ة نوع ًا م ��ا بن�ص الفق ��رة ( )2من املادة ( )3م ��ن اتفاقية فيين ��ا ل�سنة 1961
بالن� ��ص عل ��ى (يحظ ��ر تف�سري �أي حكم م ��ن �أحكام هذه االتفاقي ��ة على �أنه مينع البعث ��ة الدبلوما�سية من
مبا�ش ��رة الوظائ ��ف القن�صلية) .وقد جاءت املادة ( )3من اتفاقي ��ة فيينا ل�سنة  1963والتي ن�صت على:
(متار� ��س البعث ��ات القن�صلية الوظائف القن�صلية ،ومتار�سها كذلك البعث ��ات الدبلوما�سية وفق ًا لأحكام
ه ��ذه االتفاقي ��ة) حيث جاءت مكمل ًة للمادة ( )2/3من اتفاقية  .1961وكذلك ن�ص الفقرة ( )2من املادة
( )2من اتفاقية فيينا ل�سنة  1963والتي ن�صت على�( :إن املوافقة املعطاة على �إن�شاء عالقات دبلوما�سية
ب�ي�ن دولت�ي�ن تت�ضمن ،مامل ين�ص على خالف ذل ��ك ،املوافقة على �إن�شاء عالق ��ات قن�صلية) ،و�أو�ضحت
جلن ��ة القان ��ون الدويل � ّأن �إن�شاء العالقات الدبلوما�سية يت�ضمن حكم ًا �إن�شاء عالقات قن�صلية �إال �إذا مت
�إ�ستثناء هذه العالقات بنا ًء على طلب �إحدى الدولتني(.)2
و�سنق�سم هذا املطلب على فرعني هما:
الفرع الأول :ممار�سة البعثة الدبلوما�سية الدائمة للوظائف القن�صلية.
الفرع الثاين:ممار�س ��ة البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة الدائم ��ة املعتمدة ل ��دى املنظمات الدولي ��ة للوظائف
القن�صلية.
الفرعُ ال َّأول
ممار�سة البعثة الدبلوما�س ّية الدائمة للوظائف القن�صل ّية
ف� ��إن البعث ��ة الدبلوما�سي ��ة الدائمة املعتمدة ل ��دى الدولة ت�ضم ع ��اد ًة ق�سم ًا قن�صلي� � ًا يديره موظفون
دبلوما�سي ��ون عل ��ى �أن يحمل ��وا �ألقاب� � ًا قن�صلية ،و ُي�سمى م ��ن يقوم بهذه املهم ��ة غالب ًا بالقائ ��م بالأعمال
القن�صلي ��ة ( .)Charge d’affairs Consulairesوق ��د جرى العمل يف البعثات الدبلوما�سية العراقية
عل ��ى ت�سمي ��ة م ��ن يق ��وم بامله ��ام القن�صلية لديها ب� �ـ (القن�ص ��ل) ولكن يج ��ب عل ��ى البعث ��ة الدبلوما�سية،
الت ��ي تعم ��ل باملمار�س ��ة املذكورة� ،إب�ل�اغ وزارة اخلارجية يف الدول ��ة امل�ستقبلة با�س ��م ما ميكن و�صفه
بالدبلوما�س ��ي القن�ص ��ل ومن ��وذج من توقيعه وختم ��ه لكي يتم اعتماده عند ت�صدي ��ق الوثائق ،من دون
( )1ملراجعة هذه الآراء بالإمكان الرجوع �إىل.U.N.C.D.R., Vol. 1, Op. cit., p.p 8-9, 58-59, 82-84 :
(2) U.N.C.C.R., Volume. 2., Op. cit., p. 4.

120

احلاج ��ة �إىل احل�ص ��ول على الإجازة القن�صلية ،وقد يكتفي يف بع�ض احلاالت بتبليغ وزارة اخلارجية
بنموذج التوقيع معترب ًة ذلك تبليغ ًا �ضمني ًا للوزارة املذكورة(.)1
و�أ�شار الأ�ستاذ الدكتور حممد احلاج حمود نائب رئي�س اللجنة الإ�ست�شارية يف وزارة اخلارجية
العراقي ��ة �إىل �ض ��رورة �إدراك م�س�ألة مهمة تتمثل ب�أن العن ��وان القن�صلي هو وظيفة �أي مهمة توكل �إىل
املوظ ��ف الدبلوما�س ��ي والتدخل يف �ضمن �سلم الدرجات الوظيفية وهي ملحوظة متميزة مل ُي�شر �إليها
الكثري ممن حتدث عن املو�ضوع وهي بالت�أكيد نتيجة لدمج ال�سلكني الدبلوما�سي والقن�صلي يف �سلك
واحد تغلب عليه الطبيعة الدبلوما�سية(.)2
وي ��رى الأُ�ست ��اذ زوري ��ك �إن �إن�ش ��اء الق�سم القن�صلي يف ال�سف ��ارة هو (�ش�أن داخل ��ي) و�إن الإجازة
القن�صلي ��ة ت�سم ��ح له ��م جم ��رد االت�ص ��ال بال�سلطات املحلي ��ة مبا�ش ��ر ًة( ،)3وكذلك ف� ��إن امل ��ادة ( )12من
االتفاقي ��ة القن�صلي ��ة ل�سنة  1963مل ت�شرتط طلب ا إلج ��ازة القن�صلية للموظف الدبلوما�سي ،ولقد ت�أكد
ه ��ذا التوج ��ه باملمار�سة فالواليات املتحدة على �سبيل املثال التل ��زم البعثات الدبلوما�سية املعتمدة لديها
بطل ��ب الإج ��ازة القن�صلية عند ممار�سة �أحد موظفيها الدبلوما�سي�ي�ن للوظائف القن�صلية ،فقد جاء ذلك
خالل ردها يف /3ني�سان 1963/على ر�سالة الوكيل العام لوالية �أوريغون (Attorney-General of
 )Oregonوالت ��ي ا�ستف�سر فيها عن حق دبلوما�سي ت�شيكو�سلوفاكي للتمثيل ب�ش�أن مطالبات م�صالح
املواطن�ي�ن يف عق ��ارات والي ��ة اوريغ ��ون ( ،)Oregon Stateفق ��د �أجاب ��ت وزارة اخلارجي ��ة الأمريكية
ب� ��أن (ت�شيكو�سلوفاكي ��ا لي�س لديه ��ا قنا�صل يف الواليات املتحدة ولي�س هنال ��ك موظف دبلوما�سي يف
ال�سف ��ارة الت�شيكي ��ة مع�ت�رف ب�أهليت ��ه القن�صلية من قبل الوالي ��ات املتحدة ...،و�إن ذل ��ك يقع ما مل يكن
هنال ��ك غي ��اب للعالقات القن�صلية بني الدولتني ،ف�إن الدبلوما�سيني ميار�سون « ُعرف ًا» خمتلف الوظائف
الطبيعية التي ميار�سها املوظف القن�صلي ،على �أن ال تعرت�ض الدولة امل�ستقبلة ،طبق ًا للمار�سة الدولية
احلالي ��ة ،لذل ��ك ف� ��إن وزارة اخلارجية تع ّد املوظف املعتمد كما يجب يف ال�سف ��ارة الت�شيكية ،رمبا ميثل
يف جم ��ال �صفت ��ه الدبلوما�سي ��ة ،م�صالح �أبناء بلده مت ��ى كانت القوانني الناف ��ذة واملمار�سة يف الوالية
ذات ال�صلة �أو الق�ضاء االحتادي ي�سمح بذلك)( .)4وي�شري د .علي �صادق �أبو هيف �إىل (�أنه يف الو�ضع
احل ��ايل للعالقات الدولية يكاد يكون التالزم تام� � ًا بني العالقات القن�صلية والعالقات الدبلوما�سية ،بل
( )1وق ��د مت ��ت معاجلة مو�ض ��وع ممار�سة الدبلوما�سي للمهام القن�صلي ��ة يف �أكرث من مو�ضع من االتفاقي ��ة العراقية الرتكية ل�سنة
 ،1989فق ��د �أ�ش ��ارت املادة ( )1/4منه ��ا �إىل( :يف حالة عدم ا�ستطاعة رئي�س املركز القن�صلي ،يجوز �أن يعينّ �ضابط قن�صلي
ينت�س ��ب �إىل نف� ��س املرك ��ز القن�صلي� ،أو مركز قن�صل ��ي �آخر للدولة املر�سلة يف الدولة امل�ستقبل ��ة� ،أو موظف دبلوما�سي للدولة
املر�سل ��ة يف الدول ��ة امل�ستقبل ��ة للعمل كرئي�س للمركز القن�صلي ب�صورة موقتة) ،وكذلك �أ�شارت الفقرة ( )4من املادة ذاتها �إىل
ا�ستم ��رار متت ��ع املوظف الدبلوما�سي املمار�س للمه ��ام القن�صلية باحل�صانات واالمتي ��ازات الدبلوما�سية .وكذلك ن�صت املادة
( )3/9م ��ن االتفاقي ��ة ذاتها على( :يجوز ممار�سة الوظائف القن�صلية من قبل املوظف�ي�ن الدبلوما�سيني يف البعثة الدبلوما�سية
للدول ��ة املر�سل ��ة ل ��دى الدول ��ة امل�ستقبل ��ة ،ويف حال ��ة كه ��ذه ف� ��إن االمتي ��ازات واحل�صانات الت ��ي يتمتع ��ون بها طبق� � ًا ملراكزهم
الدبلوما�سي ��ة تبق ��ى �ساري ��ة) ،ومما يالحظ يف هذا املجال �أن الإتفاقيات القن�صلية ال ت�أتي عاد ًة ب�شيء جديد ولكنها ت�ؤكد على
ما تراه �ضروري ًا من �أحكام اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
( )2مقابل ��ة �شخ�صي ��ة للباح ��ث مع �سع ��ادة ال�سفري د .حممد احلاج حم ��ود نائب رئي� ��س اللجنة اال�ست�شاري ��ة يف وزارة اخلارجية
العراقية بت�أريخ .2010/9/21
(3) Y.I.L.C., 1959, Vol. 1, p.p 33-75.
(4) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, Op. cit., p. 55.
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تتداخل الأوىل يف الثانية �إىل حد يتال�شى معه �أو يكاد احلاجز الفا�صل بني املهام الدبلوما�سية واملهام
القن�صلية ،فكثري من الدول� ،إن مل يكن �أغلبها ،تعهد ب�ش�ؤونها القن�صلية �إىل بعثاتها الدبلوما�سية� ،إما
ب�صفة مبا�شرة بتكليفها بالقيام بهذه ال�ش�ؤون �إىل جانب املهام الدبلوما�سية ،و�إما ب�صفة غري مبا�شرة
بو�ضع ممثليها القن�صليني حتت �إدارة و�إ�شراف ممثليها الدبلوما�سيني)(.)1
وق ��د ر�سخ ��ت اتفاقية فيينا ل�سنة  1961ممار�س ��ة البعثات الدبلوما�سية للمه ��ام القن�صلية فقد جاء
ذلك وا�ضح ًا بن�ص املادة ( )2/3من اتفاقية فيينا ل�سنة  ،1961وكذلك ن�ص املادة ( )4/70من اتفاقية
فيين ��ا ل�سن ��ة � 1963سابق ��ة الذكر ب�ش�أن احتف ��اظ الدبلوما�سي باحل�صانات واالمتي ��ازات الدبلوما�سية
املق � ّ�رة ل ��ه عن ��د ممار�سته للوظائف القن�صلي ��ة( .)2وقد جرت االتفاقي ��ات الدولية الثنائي ��ة املعنية بال�ش�أن
القن�صلي على ت�أكيد هذه املمار�سة من خالل ن�صها على هذه احلالة(.)3
وال�س� ��ؤال ال ��ذي يث ��ار يف ه ��ذه احلالة ،ومبوج ��ب اتفاقية فيين ��ا ل�سنة  1963فه ��ل يتطلب ح�صول
الدبلوما�س ��ي عل ��ى الإجازة القن�صلية ملمار�سة الوظائف القن�صلية؟ فف�ض�ل ً�ا عن ما ذكرناه ب�ش�أن املادة
( )12م ��ن االتفاقي ��ة املذك ��ورة فقد �أبدت جلنة القان ��ون الدويل ر�أيها ب�أن الدبلوما�س ��ي املمار�س للمهام
الدبلوما�سية ملزم باحل�صول على الإجازة القن�صلية �إذا مار�س تلك املهام ب�شكل منف�صل عن واجباته
الدبلوما�سي ��ة( .)4فق ��د اتف ��ق معظم �أع�ض ��اء جلنة القان ��ون الدويل عل ��ى � ّأن الدبلوما�س ��ي بطبيعة احلال
ميار� ��س الوظائ ��ف القن�صلية (م ��ا زالت احلدود ب�ي�ن الوظائ ��ف الدبلوما�سية والقن�صلي ��ة غري ظاهرة)
يف عمله(.)5
بقي �أن نتطرق �إىل النطاق اجلغرايف لل�صالحيات القن�صلية للبعثة الدبلوما�سية ف�إن الدولة املر�سلة
( )1د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدبلوما�سي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .303
( )2وهنال ��ك واقع ��ة ظهرت بها هذه املمار�سة ب�شكل وا�ضح اال وهي ق�ضي ��ة «�ساموئيل كارب  »Samuel Karpوهو نائب قن�صل
يف الق�سم القن�صلي يف ال�سفارة الأمريكية يف بوليفيا ،حيث حتمل امل�س�ؤولية عن «وليام روي روبن�سون» وهو طيار �أمريكي
قب� ��ض علي ��ه يف مت ��وز �سنة  1961ب�سبب اتهامه بتهريب مبلغ مايل ،حيث هرب ربن�سون مما �أدى بالق�ضاء البوليفي ب�إ�صدار
�أم ��ر بالقب� ��ض عل ��ى كارب ،وقد �أُطل ��ق �سراحه الحق ًا بعد �أن �أك ��دت ال�سفارة الأمريكية هناك واخلارجي ��ة الأمريكية ب�أن كارب
يحمل �صفة دبلوما�سية والتي على �أ�سا�سها يتمتع باحل�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية وقد وافقت احلكومة البوليفية على
هذا الطلب ولكنها قامت تلقائي ًا ب�سحب الإجازة القن�صلية من كارب ،راجع حول ذلك:
Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, op. cit., p. 552

( )3ون�ص ��ت االتفاقي ��ة القن�صلي ��ة اليابانية ال�صينية ل�سنة  2008يف مادتها ( )18عل ��ى�( :إن ن�صو�ص هذه االتفاقية تطبق كذلك...
عل ��ى ممار�س ��ة البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة للوظائ ��ف القن�صلية) .و�أ�ش ��ارت الفقرة ( )2من امل ��ادة ذاتها �إىل ا�ش�ت�راط تبليغ �أ�سماء
�أع�ض ��اء البعث ��ة الدبلوما�سية الذين ميار�سون املهام القن�صلية �إىل وزارة اخلارجية يف الدولة امل�ستقبلة �أو للجهة التي حتددها
ه ��ذه ال ��وزارة .و�سمح ��ت الفق ��رة ( )3من امل ��ادة ذاتها كذلك عند ممار�س ��ة البعث ��ة الدبلوما�سية للوظائف القن�صلي ��ة �أن تت�صل
بال�سلط ��ات املحلي ��ة يف املنطق ��ة القن�صلي ��ة ( )Consular Districtوكذلك االت�ص ��ال بال�سلطات املركزية للدول ��ة امل�ستقبلة �إذا
�سمح ��ت بذل ��ك قوانينه ��ا و�أنظمتها وعاداته ��ا ،و�أ�شارت امل ��ادة (� )4/11إىل احتف ��اظ الدبلوما�سي املمار�س للمه ��ام القن�صلية
بح�صانات ��ه وامتيازات ��ه املق ��رة دولي� � ًا .و�أ�شارت كذلك امل ��ادة (� )2/12إىل �أنه مامل تنظمه هذه االتفاقية يبق ��ى خا�ضع ًا التفاقية
فيينا ل�سنة .1963
(4) Y.I.L.C., Volume. 1.,1957,op. cit., p.p 4,82,133
(5) Ibid, p.p 78-84.

وق ��د ن�ص ��ت بع� ��ض الإتفاقيات الثنائية عل ��ى �أن ميار�س املوظف الدبلوما�س ��ي الوظائف القن�صلية بدون إ�ل ��زام بتوافر الإجازة
القن�صلية �أو �أي تخويل �آخر من الدولة امل�ستقبلة ،فاالتفاقية القن�صلية املربمة بني بولندا وجمهورية �أملانيا الدميقراطية (املادة
« »5وامل ��ادة « )»34وكذل ��ك اتفاقي ��ة بولن ��دا م ��ع الإحتاد ال�سوفيتي ل�سن ��ة ( 1958امل ��ادة « »5واملادة « »31منه ��ا) �أ�شارتا �إىل
�ضرورة �إعالم الدولة امل�ستقبلة يف هكذا ممار�سات.
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�إذا مل يك ��ن له ��ا بعث ��ة دبلوما�سية يف الدولة امل�ستقبل ��ة واليوجد بعثات قن�صلية فيك ��ون يف هذه احلالة
اخت�صا�صه ��ا �شام�ل ً�ا لكام ��ل �أرا�ضي الدولة امل�ستقبل ��ة� ،أما �إذا كانت هنالك بعث ��ات قن�صلية يف الدولة
امل�ستقبلة فتح�صر اخت�صا�صات البعثة الدبلوما�سية باملناطق اخلارجة عن اخت�صا�ص البعثة القن�صلية.
أ�م ��ا �إذا كان للدول ��ة املر�سلة قن�صليات عامة ت�شم ��ل �صالحياتها كامل �أرا�ضي الدولة امل�ستقبلة فال
متار� ��س البعث ��ات الدبلوما�سية املهام القن�صلية و�إن كانت غالبي ��ة الدول حت�صر بالبعثات الأخرية منح
ت�أ�ش�ي�رات الدخ ��ول ال�سيا�سي ��ة واخلا�صة لطبيعتها املتمي ��زة ،وقد كانت الواليات املتح ��دة �سابق ًا متنع
من ��ح احل�صانات والإمتي ��ازات الدبلوما�سية �إىل املبا�شرين للمهام القن�صلي ��ة يف البعثات الدبلوما�سية
املعتمدة لديها ملن ميار�س تلك املهام خارج العا�صمة وا�شنطن(.)1
أ�م ��ا عن �صالحي ��ات �إت�صال الق�سم القن�صل ��ي يف البعثة الدبلوما�سية بال�سلط ��ات املحلية �أو ح�صر
ات�صالها بوزارة اخلارجية فقد �أ�شارت �إىل هذه احلالة املادة ( )70الفقرة ( )3بن�صها على (عند القيام
بالأعمال القن�صلية ،يجوز للبعثة الدبلوما�سية �أن تت�صل مبا ي�أتي:
�أ -بال�سلطات املحلية يف دائرة االخت�صا�ص القن�صلية.
ب -بال�سلط ��ات املركزي ��ة يف الدول ��ة امل�ستقبل ��ة �إذا �سمح ��ت بذل ��ك قوان�ي�ن ولوائ ��ح وع ��رف الدولة
امل�ستقبل ��ة� ،أو تبع� � ًا لالتفاقي ��ات الدولية يف هذا ال�صدد) .ويف هذا املج ��ال يت�ضح �أن هذه املادة �أعطت
�صالحي ��ة االت�ص ��ال بال�سلطات املحلية من دون فر�ض �ش ��روط معينة� ،أما االت�صال بال�سلطات املركزية
فا�شرتط ��ت في ��ه �أن ت�سم ��ح به قوانني الدولة امل�ستقبل ��ة او االتفاقيات الدولية يف ه ��ذا ال�صدد ويف هذا
املجال ن�شري �إىل �أن الأق�سام القن�صلية يف البعثات الدبلوما�سية العراقية تت�صل بال�سلطات املركزية من
خ�ل�ال البعثة الدبلوما�سية وب�إ�سمها .حي ��ث كان �سابق ًا ر�أي الفقه يذهب �إىل منع البعثات الدبلوما�سية
م ��ن االت�ص ��ال بال�سلطات املحلي ��ة وح�صر ات�صالهم ب ��وزارة اخلارجية يف الدول ��ة امل�ستقبلة فقط ،مامل
ت�ستح�صل �إجازة قن�صلية لبع�ض موظفيها(.)2
ولق ��د ا�ستق ��ر العرف والتعام ��ل الدوليني على �أن ممار�س ��ة املوظف الدبلوما�سي للمه ��ام القن�صلية
اليزي ��ل عنه �صفت ��ه الدبلوما�سية وهذا ما �أكدته معاهدات قن�صلية ثنائية ع ��دة منها املعاهدة الربيطانية
– الأمريكية ل�سنة  1951وال�صينية – ال�سوفييتية ل�سنة  ،1959وهذا ما �أكدته كذلك املادة ()70
املذك ��ورة أ�ع�ل�اه يف فقرته ��ا الرابع ��ة على (مزاي ��ا وح�صان ��ات �أع�ضاء البعث ��ة الدبلوما�سي ��ة املذكورين
يف الفق ��رة ( )2م ��ن ه ��ذه امل ��ادة ي�ستم ��ر حتديده ��ا وفق� � ًا لقواع ��د القانون ال ��دويل اخلا�ص ��ة بالعالقات
الدبلوما�سي ��ة) .وعلي ��ه ف�إن املوظ ��ف الدبلوما�س ��ي و�إن كان ميار�س املهام القن�صلي ��ة يف ال�سفارة ف�إنه
يبق ��ى خا�ضع� � ًا من حيث النظام القانوين للح�صانات واالمتيازات �إىل اتفاقية فيينا ل�سنة  .1961وهذا
( )1د .عا�صم جابر  ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص  329-326و .U.N.C.C.R., Volume. 1., Op. Cit, p.p 112-116
وق ��د كان للأزم ��ة املالية العاملية املعا�صرة ت�أثريها على العم ��ل القن�صلي ،حيث �أقدمت ال�سويد على غلق خم�س قن�صليات تابعة
له ��ا يف م ��دن (لو� ��س �أجنلي� ��س ،نيويورك� ،شنغه ��اي ،قن�صلية �سويدي ��ة يف رو�سي ��ا ،الإ�سكندرية) �إىل جان ��ب احتمال �إغالق
قن�صليته ��ا يف اجلزائ ��ر ،حي ��ث �أ�ش ��ار الربوف�سور «ي ��ان هنينغ�سون» م�ست�ش ��ار وزير اخلارجي ��ة ال�سويدي ل�ش� ��ؤون ال�شرق
الأو�س ��ط و�شم ��ال �أفريقي ��ا� ،إىل �أن هذا الإغالق قد جاء نتيج� � ًة لت�أثر ال�سويد بالأزمة املالية العاملي ��ة م�ؤكد ًا على عدم وجود �أي
�أ�سباب �سيا�سية وراء �إغالق القن�صليات � ،أنظر :خرب من�شور يف �صحيفة ال�شرق الأو�سط يف عددها رقم ( )11347ال�صادر
يف  /22كانون الأول.2009 /

(2) Wood and Serres, op. cit., p.p 69-70.
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م ��ا �أكدت ��ه املادة ( )4/15من اتفاقية فيينا ل�سنة  1963واملتعلقة بالقيام ب�أعمال رئي�س البعثة القن�صلية
ب�صفة موقتة حيث ن�صت على (يف حالة تعيني ع�ضو دبلوما�سي من البعثة الدبلوما�سية للدولة املر�سلة
يف الدول ��ة امل�ستقبل ��ة كرئي� ��س بعث ��ة يف الظروف املذكورة بالفق ��رة ( )1من هذه امل ��ادة ف�إنه ي�ستمر يف
التمتع باملزايا واحل�صانات الدبلوما�سية �إذا مل تعرت�ض الدولة امل�ستقبلة على ذلك).
الفرعُ ال ّثاين
ممار�سة البعثات الدبلوما�س ّية املعتمدة
لدى املنظمات الدولية للوظائف القن�صل ّية
لق ��د ب ّينا يف الف�صل ال�سابق الوظائ ��ف التي متار�سها البعثات الدبلوما�سية املعتمدة لدى املنظمات
الدولي ��ة ،وب ّين ��ا ماحتمله هذه البعثات من �صف ��ة دبلوما�سية وبالتايل ف�إنها م�شمول ��ة منطقي ًا مبا ذكرته
امل ��ادة ( )70م ��ن اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سن ��ة  1963وهنالك مثال بارز ع ��ن ممار�سة امله ��ام القن�صلية من قبل
البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة ل ��دى املنظمات الدولية ،وهو قيام البعثة الدائمة لالحت ��اد ال�سوفييتي لدى الأمم
املتحدة �سنة  1950مبهام قن�صلية عندما قام �أحد موظفيها بعد احل�صول على موافقة الواليات املتحدة
بزي ��ارة «غوبت�شي ��ف  »Gubitchevاملوظف ال�سابق لدى الأمانة العامة ل�ل��أمم املتحدة بعدما �ألقت عليه
ال�سلط ��ات الأمريكي ��ة القب� ��ض بتهم ��ة التج�س�س ،ونظر ًا لع ��دم وجود بعثة قن�صلية لب�ل�اده يف الواليات
املتح ��دة يف تل ��ك املدة ،قامت ال�سلطات الأمريكية ب�إب�ل�اغ البعثة ال�سوفييتية لدى الأمم املتحدة ب�إعتقال
ال�شخ� ��ص املذك ��ور ،وطلبت كذلك الوالي ��ات املتحدة �سنة  1963من احلكوم ��ة ال�سوي�سرية منح �إجازة
قن�صلي ��ة لأحد العامل�ي�ن يف بعثتها الدائمة لدى املكتب الأوروبي للأمم املتحدة يف جنيف حيث �أُنيطت
به ��ذه البعثة من ��ح الت�أ�شريات ال�سيا�سية يف احلاالت اال�ضطرارية ،وكذلك ح�صول البعثة الكندية لدى
الأمم املتحدة يف جنيف على �إجازة قن�صلية لإثنني من موظفيها لكي يتولون الأعمال القن�صلية(.)1
وكم ��ا ه ��و احلال يف نيويورك حيث � ّإن هنالك العديد من ال ��دول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة المتلك
بعثة قن�صلية يف نيويورك ،وهو حال �أغلب الدول الأع�ضاء ومنها العراق؛ لذلك ف�إن هنالك فائدة عملية
وا�ضحة من خالل ال�سماح لتلك البعثات مبمار�سة الوظائف القن�صلية.
وي�ش�ي�ر د .عا�ص ��م جابر �إىل �أن مهام عدة للبعثات املعتم ��دة لدى املنظمات الدولية تتالءم مع املهام
القن�صلي ��ة ومنه ��ا تل ��ك املتعلق ��ة بدعم حقوق الإن�س ��ان وحمايتها والعم ��ل على تن�شيط التب ��ادل الثقايف
والعالقات التجارية واالقت�صادية ،وهو ما الن�ؤيده ب�شكل كامل حيث � ّإن وظائف البعثات الدبلوما�سية
املعتمدة لدى املنظمات الدولية كما الحظنا يف �إطار �شرحنا لوظائف البعثات املذكورة متميزة وحتمل
هدف ًا متميز ًا نوع ًا ما �أال وهو تطوير التعاون مابني الدولة املر�سلة واملنظمة الدولية �إ�ضاف ًة �إىل �أع�ضائها
لتحقيق الأهداف التي �أُن�شئت من �أجلها املنظمة لكن هذا اليعني �إنكارنا لإمكانية قيام البعثات املذكورة
باملهام القن�صلية.
(1) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, Op. cit., p. 188.
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وهنال ��ك م ��ن الي ؤ�ي ��د قي ��ام البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة الدائم ��ة املعتم ��دة لدى املنظم ��ات الدولي ��ة باملهام
القن�صلي ��ة ،فيذه ��ب د .علي ال�شامي �إىل عدم �إمكانية قيام البعثات الدبلوما�سية املعتمدة لدى املنظمات
الدولية مبهام قن�صلية م�ستند ًا �إىل عدد من احلجج(.)1
ويف هذا املجال نود بيان ماي�أتي:
-1مبا �أن االتفاق وارد على �أن البعثات الدائمة املعتمدة لدى املنظمات الدولية �إنها بعثات دبلوما�سية
فلماذا ال تطبق عليها القواعد املطبقة على البعثات الدبلوما�سية الدائمة عموم ًا؟.
�-2إن �سكوت اتفاقية فيينا ل�سنة  1961و 1963عن الإ�شارة �إىل مو�ضوع قيام البعثات الدبلوما�سية
الدائم ��ة املعتم ��دة لدى املنظم ��ات الدولية مبهام قن�صلي ��ة الينفي �إمكانية تطبي ��ق الن�صو�ص املتعلقة
بالبعث ��ات الدبلوما�سي ��ة الدائمة ب�ش�أنها ،وحيث ن�صت امل ��ادة ( )70املذكورة حتت عنوان «مبا�شرة
البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة للأعم ��ال القن�صلية» حي ��ث ن�صت على( :ت�سري �أحكام ه ��ذه االتفاقية كذلك
– يف حدود مات�سمح به ن�صو�صها  -يف حالة مبا�شرة بعثة دبلوما�سية للأعمال القن�صلية).
وهنال ��ك مث ��ال �آخر على ممار�سة البعثات الدائمة املعتمدة ل ��دى املنظمات الدولية للمهام القن�صلية،
فف ��ي �سن ��ة  1963قام ��ت الواليات املتحدة بغل ��ق قن�صليتها العام ��ة يف جنيف لأ�سب ��اب اقت�صادية على
الرغ ��م من وج ��ود مايقارب (� )6000أمريكي يعي�شون يف جنيف �إ�ضاف� � ًة �إىل وجود املكتب الأوروبي
ل�ل��أمم املتح ��دة هن ��اك ،مم ��ا دفع الكث�ي�ر من املوظف�ي�ن الر�سميني �إىل تق ��دمي طلب احل�ص ��ول على �سمة
الدخ ��ول للوالي ��ات املتح ��دة من خالل االت�ص ��ال باملقر الرئي�سي ل�ل��أمم املتحدة يف نيوي ��ورك ،و�أوكلت
اخلارجية الأمريكية مهام منح �سمة الدخول �إىل فرع ال�سفارة الأمريكية يف جنيف والتي كانت ت�ضم
موظفني �إثنني لديهم �إجازة قن�صلية من احلكومة ال�سوي�سرية ليمار�سا املهام القن�صلية(.)2

( )1وهذه احلجج هي:
�-1إن امل ��ادة ( )3/5م ��ن اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سنة  1961ن�صت على (يج ��وز لرئي�س البعثة �أو لأي موظ ��ف دبلوما�سي فيها متثيل
الدول ��ة املر�سل ��ة ل ��دى �أية منظمة دولي ��ة) ،ون�ص املادة ( )2/17من اتفاقي ��ة فيينا ل�سنة ( 1963ميكن –بع ��د �إعالن الدولة
امل�ستقبل ��ة  -تكلي ��ف ع�ض ��و قن�صلي بتمثيل الدول ��ة املر�سلة لدى �أية منظمة دولية حكومية ،ويف ه ��ذه احلالة يتمتع بجميع
املزاي ��ا واحل�صان ��ات التي مينحها القانون الدويل التقليدي او االتفاقيات الدولية �إىل مثل ه�ؤالء املمثلني ..الخ) ،ولكن من
دون �أن حتدد وتنظم (ح�سب ر�أيه) بالتف�صيل قواعد التمثيل املتعدد وامل�شرتك بني الدول واملنظمات الدولية.
�-2أما احلجة الأخرى فتعتمد على عدم وجود قواعد تنظم وتوحد عالقات التمثيل بني الدول واملنظمات الدولية ،و�إن البعثات
املذك ��ورة تخ�ض ��ع التفاقي ��ة متثيل الدول يف عالقاتها مع املنظمات الدولية ذات ال�صف ��ة العاملية ل�سنة  1975والتي حددت
وظائ ��ف بعث ��ات الدول املعتمدة لدى املنظمات الدولية .فعلى الرغ ��م من �إقراره ب�أن تلك البعثات هي بعثات دبلوما�سية لكن
ال تخ�ضع بهذا املو�ضوع (�أي ممار�سة املهام القن�صلية) �إىل اتفاقيتي فيينا للعالقات الدبلوما�سية ل�سنة  1961والعالقات
القن�صلي ��ة ل�سن ��ة  .1963وعلي ��ه ي ��رى �أن ��ه ال ميكن تطبي ��ق املادة ( )70م ��ن االتفاقية املذك ��ورة على البعث ��ات املعتمدة لدى
املنظمات الدولية ،راجع يف ذلك :د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .333-331
(2) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, Op. cit., p. 47.
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طلب ال ّثاين
املَ ُ
القن�صل الدبلوما�سي
كما تناولنا �سابق ًا يف الف�صل التمهيدي من هذا البحث ممار�سة القنا�صل لبع�ض املهام الدبلوما�سية
قبل ظهور البعثات الدبلوما�سية والدور الكبري الذي مار�سوه يف تلك املدة� .إال �أن الدور الدبلوما�سي
للقنا�ص ��ل يف الغ ��رب ابت ��دا ًء من القرن ال�ساب ��ع ع�شر ويف ال�شرق ابت ��دا ًء من الق ��رن الع�شرين مل ينتهِ
ب�ش ��كل كام ��ل ،ففي �سن ��ة  1928ردت حكومة الكومنول ��ث يف �أ�سرتاليا يف معر� ��ض ردها على �أ�سئلة
جلنة خرباء القانون الدويل لع�صبة الأمم ب�أنه نظر ًا لعدم وجود بعثات دبلوما�سية لديها ف�إن القنا�صل
العامني والقنا�صل يقومون باملهام الدبلوما�سي(.)1
وكذل ��ك ال ��دور الدبلوما�سي الكامل الذي مار�سته القن�صلية العام ��ة لالحتاد ال�سوفييتي يف احتاد
جن ��وب �أفريقي ��ا يف الن�صف الثاين من الق ��رن الع�شرين مبوافقة الدولة امل�ستقبلة حيث مل يكن لالحتاد
ال�سوفييت ��ي يف بريتوري ��ا بعث ��ة دبلوما�سي ��ة ،وكذلك قي ��ام قنا�صل كل من تركي ��ا واليونان يف قرب�ص
يف خم�سين ��ات الق ��رن املا�ض ��ي مبفاو�ض ��ات دبلوما�سي ��ة طويلة مع حاك ��م تلك اجلزي ��رة ووزير الدولة
الربيطاين بعدما ف�ضلت الدولتان (تركيا واليونان) �أن يقوم قنا�صلهما يف قرب�ص بتلك املهمة على ع ّد
�أنهما �أقرب ملجرى الأحداث بد ًال من �سفرييهما يف لندن(.)2
وق ��د �سع ��ى زوري ��ك املق ��رر اخلا�ص للجن ��ة القان ��ون ال ��دويل �إىل �إق ��رار م�شروع مادت�ي�ن جاء يف
الأوىل (ميك ��ن للممث ��ل القن�صل ��ي لدولة ما ،يف حالة عدم وجود بعث ��ة دبلوما�سية لبالده ،القيام باملهام
الدبلوما�سي ��ة الت ��ي ت�سم ��ح ل ��ه مبمار�ستها الدول ��ة امل�ضيفة)� .أما امل ��ادة الأخرى املقرتح ��ة حتت عنوان
( )Consuls General- Charge d’affairsالقنا�صل العامون -القائمون بالأعمال والتي ن�صت على
(قد يكلف املمثل القن�صلي العامل يف بلد لي�س للدولة املوفدة فيها بعثة دبلوما�سية مبهام دبلوما�سية بعد
موافق ��ة الدول ��ة امل�ضيفة ،ويحمل يف هذه احلالة لق ��ب قن�صل عام -قائم بالأعمال ،ويتمتع باحل�صانات
واالمتيازات الدبلوما�سية) مو�ضح ًا �إن درجة القنا�صل العامني-القائمني بالأعمال هي فئة و�سطى تقع
بني املوظف الدبلوما�سي واملوظف القن�صلي يزود فيها املوظف الدبلوما�سي برباءة و�إجازة قن�صليتني
كقن�ص ��ل عام وب�أوراق اعتماد كقائم بالأعمال ويتمتع عن ��د ممار�سته للمهام الدبلوما�سية باحل�صانات
واالمتي ��ازات املق ��رة له ��ذا الغر�ض م ��ع �إمكانية �إت�صاله ب ��وزارة اخلارجية يف الدول ��ة امل�ستقبلة ،معرب ًا
يف الوق ��ت ذات ��ه عن عدم ت�أكده من بقاء وجود ه ��ذه الفئة على الرغم من الن�ص عليها يف بع�ض قوانني
الدول منها القانون الأرجنتيني ل�سنة  ،)3(1955لكن �صرف النظر عن هذا املقرتح على ع ّد �إن مو�ضعه
ال�صحي ��ح ه ��و يف االتفاقية الدبلوما�سية ولي� ��س يف االتفاقية القن�صلية وذكر بع� ��ض الأع�ضاء � ّأن هذا
الن ��وع م ��ن الو�صف غ�ي�ر موجود يف العالقات الدولي ��ة املعا�صرة( .)4وبعد مناق�ش ��ات عدة دارت حول
ه ��ذا املو�ض ��وع تقدمت فنزويال مبقرتح لإلغاء املادة ( )17من م�شروع اللجنة وهو ما مل َ
يحظ بالت�أييد
Y.I.L.C, 1957, Volume. 2, op. cit., p. 93.
Y.I.L.C, 1961, Vol. 1,op. cit., p. 68-70.
Y.I.L.C, 1957, Volume. 2, op. cit., p. 94.
Y.I.L.C, 1957, Volume. 2, op. cit., p. 68, 93-94.
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الالزم( ،)1لت�صبح هذه املادة بعد �صياغتها من جلنة القانون الدويل و�إقرارها من قبل م�ؤمتر العالقات
القن�صلية حتت عنوان (�أداء املوظفني القن�صليني �أعما ًال دبلوما�سية).
وبالفعل ف�إن ن�ص املادة ( )17من اتفاقية فيينا ل�سنة  1963ميثل التطور الذي ح�صل يف الوظيفة
القن�صلي ��ة( )2وه ��ذا م ��ا يتفق �أي�ض ًا مع امل ��ادة ( )12من اتفاقي ��ة هافانا لل�ش�ؤون القن�صلي ��ة ل�سنة 1928
الت ��ي ن�ص ��ت على (يف حال تغي ��ب املمثل الدبلوما�سي لدول ��ة القن�صل ،ميكن للقن�ص ��ل �أن يقوم باملهام
الدبلوما�سي ��ة باملق ��دار ال ��ذي ت�سمح ب ��ه الدولة امل�ضيف ��ة يف تلك احلال ��ة) ،وي�ؤكد د .عا�ص ��م جابر على
كر�سته الفق ��رة الأوىل من املادة (،)17
�أن املمار�س ��ة الدولي ��ة املعا�ص ��رة �أدت �إىل قيام ( ُعرف حدي ��ث) ّ
و�أن ذه ��اب الكث�ي�ر م ��ن الدول ال�صغرية �إىل تكلي ��ف قنا�صلها العامني يف امل ��دن املوجودة فيها مقرات
املنظم ��ات الدولي ��ة بتمثيله ��ا لدى ه ��ذه املنظمات مبختل ��ف �أ�شكاله ��ا لعجزها عن تعي�ي�ن ممثلني دائمني
له ��ا ب�سب ��ب م�صاع ��ب مادي ��ة �أو نق� ��ص يف القوى الب�شري ��ة الكف� ��ؤة� ،أدى �إىل تكوين ع ��رف دويل �آخر
حدي ��ث ينظ ��م و�ض ��ع القنا�صل العاملني لدى ه ��ذه املنظمات تكر� ��س بن�ص الفقرة ( )2م ��ن املادة ()17
املذكورة� أعاله(.)3
ف�إنن ��ا يج ��ب �أن ال ن�ستغ ��رب م ��ن قيام املوظ ��ف القن�صلي مبه ��ام دبلوما�سية لأن جم ��رد دمج هذين
ال�سلك�ي�ن يف �سل ��ك واح ��د يغلب عليه الطابع الدبلوما�س ��ي هو بحد ذاته دافع كبري -مل ��ا ذكرناه ،-ف�إن
ه� ��ؤالء املوظف�ي�ن قب ��ل � ْأن يكون ��وا قنا�صل ه ��م موظف ��ون دبلوما�سي ��ون يف مرك ��ز وزارة اخلارجية �أو
ق ��د مار�س ��وا العم ��ل الدبلوما�س ��ي قب ��ل عملهم كقنا�صل ،لذل ��ك ف�إن م ��ن الطبيعي � ْأن مييل ��وا �إىل العمل
الدبلوما�سي ب�شكل كبري.
وم ��ن ث� � َّم ف� ��إن القنا�صل يقومون مبمار�س ��ة امله ��ام الدبلوما�سية يف عالقاتهم م ��ع دولهم من خالل
رف ��ع التقري ��ر عن الأو�ض ��اع ال�سيا�سية يف �ساحة عملهم �إىل دولهم مع بق ��اء ممار�سة عملهم القن�صلي
باجتاه الدولة امل�ستقبلة ،لكن يجوز ممار�سة العمل الدبلوما�سي يف حالتني ذكرتها املادة ( )17الأوىل
يف حال ��ة ع ��دم وج ��ود متثيل دبلوما�س ��ي دائم والثاني ��ة عند متثيل القن�ص ��ل لبلده ل ��دى منظمة دولية.
لذل ��ك ف� ��إن القن�صل ميار� ��س العمل الدبلوما�سي يف ثالث ح ��االت الأوىل يف عالقته مع الدولة املر�سلة
فح�س ��ب والثاني ��ة يف عالقته مع الدولة املر�سلة وامل�ستقبلة والثالثة م ��ع الدولة املر�سلة واملنظمة الدولية
(1) U.N. Doc, A/CONF.25/C.1/L89.

( )2حيث ن�صت هذه املادة على:
(�-1إذا مل يك ��ن للدول ��ة املر�سل ��ة بعث ��ة دبلوما�سية يف دولة م ��ا ،والمتثلها فيها بعث ��ة دبلوما�سية لدولة ثالثة ،ف�إن ��ه يجوز لع�ضو
قن�صل ��ي – مبوافق ��ة الدول ��ة امل�ستقبل ��ة ودون �أن ي�ؤثر ذلك على طابع ��ه القن�صلي – �أن يكلف ب�أعم ��ال دبلوما�سية .وقيامه
مبثل هذه الأعمال اليخوله �أي حق يف املزايا واحل�صانات الدبلوما�سية.
-2ميكن – بعد �إعالن الدولة امل�ستقبلة – تكليف ع�ضو قن�صلي بتمثيل الدولة املر�سلة لدى �أية منظمة دولية حكومية – ويف
ه ��ذه احلال ��ة يتمت ��ع بجميع املزايا واحل�صانات التي مينحه ��ا القانون الدويل التقليدي او االتفاق ��ات الدولية �إىل مثل ه�ؤالء
املمثلني .غري �أنه ،فيما يخت�ص ب�أي عمل قن�صلي ميار�سه لي�س له احلق يف ح�صانة ق�ضائية تتجاوز التي يتمتع بها الع�ضو
القن�صلي مبوجب هذه االتفاقية.
( )3وملراجعة اقرتاحات الدول حول املادة املذكورة ،بالإمكان الرجوع �إىل وثائق الأمم املتحدة التالية:
U.N Doc, A/conf.25/c.1/L.89.
U.N Doc, A/conf.25/c.1/L.78.
U.N Doc, A/conf.25/c.1/L.125.
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املعتم ��د لديه ��ا ونعتقد � ّأن موافقة الدول ��ة امل�ستقبلة تكون �ضرورية يف احلالتني الثانية والثالثة من دون
الأوىل ،ويقع التزام يف احلالة الثالثة على الدولة امل�ضيفة مبنح املمار�سني للمهام القن�صلية احل�صانات
واالمتيازات املمنوحة لباقي ممثلي الدول لدى املنظمة الدولية عند ممار�ستهم ملهام التمثيل(.)1
� ّإن رف ��ع التقاري ��ر ال�سيا�سية لي� ��س حم�صور ًا مبا جاءت به اتفاقية فيين ��ا ل�سنة  ،1961لكنه مقبول
�ضمن� � ًا طبق� � ًا للتالزم مابني التقاري ��ر ال�سيا�سية والتقارير عن احلياة االقت�صادي ��ة والتجارية والثقافية
والعلمي ��ة يف الدول ��ة امل�ستقبلة ،وهو ما �سمحت به املادة ( )5م ��ن اتفاقية فيينا ل�سنة  ،1963فمنذ �سنة
 1980تق ��وم وزارة اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة وبتوجيه م ��ن الكونغر�س برفع تقاري ��ر �سنوية ب�ش�أن حقوق
الإن�س ��ان يف �أي دول ��ة تتلق ��ى م�ساعدة ع�سكري ��ة �أو اقت�صادية م ��ن الواليات املتحدة؛ لذل ��ك فالقنا�صل
الأمريكيون يقومون عاد ًة بتوفري معلومات عن حقوق الإن�سان لإدراجها يف تلك التقارير(.)2
و� ّإن ممار�س ��ة امله ��ام الدبلوما�سية من قب ��ل القنا�صل يكون �أقل حجم ًا وت�أثري ًا يف توجيهات الدولة
املر�سل ��ة و�سيا�سته ��ا اخلارجية �إذا كانت هنالك بعث ��ة دبلوما�سية لبلدانهم يف الدول ��ة امل�ستقبلة فيكون
بالت�أكي ��د دوره ثانوي� � ًا يف ه ��ذا املجال ،وق ��د عالج هذه احلال ��ة القانون القن�صل ��ي الكازخ�ستاين الذي
ذك ��ر (يف الدول التي اليوجد فيها بعثات دبلوما�سية جلمهورية كازاخ�ستان ،فالقن�صل ممكن ،بر�ضا
الدول ��ة امل�ستقبل ��ة� ،أن ميار�س وظائف دبلوما�سي ��ة ب�شكل �إ�ضايف)( .)3وكذلك ف� ��إن االتفاقية القن�صلية
ب�ي�ن �أمري ��كا و�سلطنة ُعمان يف �سنة � 1958أُبرم ��ت من خالل القن�صل العام الأمريكي (وولرت �سكيون
 )Walter K. Schwinnوال�سلط ��ان �سعي ��د بن تيمور ،و�إن التاريخ الدبلوما�سي الكندي قد �شهد
اتفاقي ��ات ذات طبيع ��ة �سيا�سي ��ة ع ��دة مت ��ت من خ�ل�ال القنا�ص ��ل الأجانب العامل�ي�ن لديها ،فق ��د �أبرمت
اتفاقي ��ة بني كن ��دا و�أملانيا يف �سنة  1910ب�ش�أن النزاع بخ�صو� ��ص التعرفة الكمركية حيث أُ�برمت من
خ�ل�ال وزي ��ر املالية الكندي والقن�صل الع ��ام االملاين و�أبرمت كندا يف ذات العام مع �إيطاليا اتفاقية من
املو�ضوع ذاته وقعها القن�صل العام الإيطايل مع وزير املالية الكندي ،على الرغم من اعرتا�ض بع�ضهم
على هذه املمار�سة منهم ال�سري «ويلفريد الورير  »Wilfred Laurierرئي�س الوزراء الكندي يف �سنة
 1909ال ��ذي �أ�ش ��ار �إىل (كل ذل ��ك ق ��د مت بدون �سلط ��ة ،و�إنه يتعار� ��ض مع القواعد املطبق ��ة بني الأمم)
لكن ��ه ي�ش�ي�ر يف الوق ��ت ذات ��ه �إىل (�إنه مهما يكن م ��ن �أمر ف� ��إذا كان املبعوث الدبلوما�س ��ي غري موجود
ف� ��إن دور القنا�ص ��ل يج ��ب �أن ينظ ��م)( .)4ون�شري هن ��ا �إىل �أ ّنه بغ� ��ض النظر عن مو�ض ��وع االتفاقية لكن
تبق ��ى الطبيعة اخلا�ص ��ة باالتفاق الدويل الذي يعد التفاو�ض ب�ش�أنه والتوقي ��ع عليه من املهام الرئي�سية
للممثل�ي�ن الدبلوما�سي�ي�ن و�إن ممار�ست ��ه من قبل القنا�صل يع ّد م�س�ألة مهم ��ة بالن�سبة لتنامي دورهم يف
هذا املجال(.)5
( )1وهذا ما �أ�شارت �إليه املادة ( )2/17من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963

(2) US Department of State, Country Reports on Human Rights Practices for years 2002,2003.

( )3املادة ( )7من القانون القن�صلي الكازاخ�ستاين.

(4) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, op. cit., p.p 544-545.

( )5وم ��ن اجلدي ��ر بالذكر ف�إنه حتى قبل اتفاقية فيينا ل�سنة  1963هنالك بع�ض االتفاقيات القن�صلية �أُبرمت بني الدول اال�شرتاكية
خول ��ت القنا�ص ��ل (تنمي ��ة العالق ��ات ال�سيا�سي ��ة ب�ي�ن كال الدولتني ب� ��أي و�سيلة ممكن ��ة) منها ماج ��اءت به امل ��ادة ( )12االتفاقية
القن�صلية بني ت�شيكو�سلوفاكيا ورومانيا يف �سنة .1960
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لك ��ن جلن ��ة القان ��ون الدويل كانت م�ت�رددة ب�ش�أن ممار�س ��ة القنا�صل له ��ذا الدور( .)1وق ��د كانت الدول
الأفريقي ��ة واال�شرتاكي ��ة الأقل تعنت ًا يف الرتكيز على (التمييز التقلي ��دي) مابني الوظائف الدبلوما�سية
والوظائ ��ف القن�صلية ،فقد �أكد الع�ض ��و التون�سي يف جلنة القانون الدويل �أن تطوير عالقات ال�صداقة
ه ��و م ��ن الوظائف الدبلوما�سية لكن ذلك لي�س بعقبة لقيام القنا�صل كذلك بتطوير تلك العالقات( ،)2وقد
دعم ��ت ت�شيكو�سلوفاكيا التعديل امل�شرتك الذي تقدمت به هنكاريا ورومانيا لتطوير عالقات ال�صداقة
م ��ن خ�ل�ال القنا�صل( .)3وقد ُبني املقرتح عل ��ى �أ�سا�س ميثاق الأمم املتحدة يف املادة ( )2/1منه ون�ص
امل ��ادة ( )1/3م ��ن اتفاقية فيينا ل�سن ��ة  1961والن�صو�ص امل�شابهة الأخ ��رى يف العديد من االتفاقيات
القن�صلي ��ة ،لك ��ن ذل ��ك يعن ��ي باملقابل �أن تق ��وم الأق�س ��ام القن�صلية يف ال�سف ��ارات بهذه املهم ��ة لأن ذلك
�سيك ��ون م ��ن املنطق ��ي ح�سب ه ��ذا التوج ��ه( .)4ويف النهاية ف�إن ه ��ذا التعديل قد خ ��ول القنا�صل القيام
بتطوير عالقات ال�صداقة وهذا ما �أ�شارت �إليه بالفعل املادة (/5ب) من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
و�أ�ش ��ار الأ�ست ��اذ الدكت ��ور حممد احلاج حم ��ود �إىل أ� ّنه يف الواق ��ع العملي هنال ��ك تداخل وتكامل
يف الوق ��ت ذات ��ه ب�ي�ن الوظيفت�ي�ن الدبلوما�سي ��ة والقن�صلي ��ة (فالعمل القن�صل ��ي يعترب جزء ًا م ��ن العمل
الدبلوما�س ��ي ككل) و إ�ن ��ه يرتكز على رعاية م�صالح اجلالية يف اخلارج أ�م ��ا العمل الدبلوما�سي فيقوم
على �إدارة عالقات الدولة وهو �أكرث ارتباط ًا بالقانون الدويل العام �أما العمل القن�صلي فريعى م�صالح
الأفراد وجماله يرتكز يف القانون الدويل اخلا�ص(.)5
وملزيد من التو�ضيح �سوف نق�سم مطلبنا هذا �إىل فرعني نبحث يف الأول ممار�سة القن�صل للمهام
الدبلوما�سي ��ة عن ��د ع ��دم وجود بعث ��ة دبلوما�سي ��ة ،ونتعر�ض يف الث ��اين �إىل ممار�س ��ة القن�صل للمهام
الدبلوما�سية ب�صفته ممث ًال لدولته لدى منظمة دولية.
ال َف ْرعُ الأوّ ل
ممار�سة القن�صل للمهام الدبلوما�س ّية عند عدم
وجود بعثة دبلوما�س ّية
لقد اختلفت الأ�سباب التي تدفع الدول �إىل �إقامة عالقات قن�صلية من دون �إقامة عالقات دبلوما�سية
منه ��ا م ��ا قد يك ��ون �ضع ��ف دور الدولة املر�سل ��ة �أو امل�ستقبل ��ة �سيا�سي� � ًا �أو �إنها قد تك ��ون حديثة العهد
باال�ستق�ل�ال فتبا�ش ��ر عالقاته ��ا بال ��دول الكربى يف بادئ الأمر وال ��دول املجاورة �أو الت ��ي تربطها بها
عالق ��ات جتاري ��ة �أو لديه ��ا فيها جالية كبرية ،كما هو احلال يف لبن ��ان عندما ح�صل على ا�ستقالله فقد
�أخ ��ذت احلكومة بعد �سنوات ت�ستبدل بع�ض قن�صلياتها ب�سفارات(� .)6إ�ضاف ًة �إىل �إ�شكاليات االعرتاف
الدويل وجتنب �إقامة عالقات دبلوما�سية لكي التف�سر ب�أنها اعرتاف بتلك الدولة �أو احلكومة.
(1) Y.I.L.C, 1957, Volume. 1, Op. cit., p. 175.
(2) UN Doc, A/CONF.25/c.1/sr.10 in 12/march/1963, p. 2.
(3) UN Doc, A/CONF.25/c.1/1.33
(4) Statement By Czechoslovakia, UN Doc., (A/CONF.25/c.1/sr.10), 12/March/1963, p. 5.

( )5د .حممد احلاج حمود ،امل�صدر ال�سابق.
( )6د .عا�صم جابر  ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .337
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ولق ��د و�ضع ��ت امل ��ادة (� )17سابق ��ة الذكر �شروط� � ًا ملمار�سة القن�ص ��ل للأعم ��ال الدبلوما�سية ميكن
حتديدها وعلى النحو الآتي:
 -1عدم وجود بعثة دبلوما�سية للدولة املر�سلة لدى الدولة امل�ستقبلة.
� -2أن التكون الدولة املر�سلة ممثلة عن طريق دولة ثالثة يف الدولة امل�ستقبلة.
 -3موافقة الدولة امل�ستقبلة.
 -4ع ��دم ت أ�ث�ي�ر ذلك عل ��ى (الو�ضع القن�صلي) للقن�ص ��ل الذي ميار�س امله ��ام الدبلوما�سية ،واملراد
به ��ا هن ��ا عدم متتع ��ه باحل�صانات واالمتي ��ازات الدبلوما�سية عند قيامه بتلك املهم ��ة ،وهو بذلك يختلف
ع ��ن الدبلوما�س ��ي القن�صل الذي يبقى يتمت ��ع بو�ضعه الدبلوما�سي على الرغم م ��ن ممار�سته للوظائف
القن�صلية.
وق ��د ث ��ار نقا�ش بني املخت�صني ب�ش�أن تر�أ�س موظف قن�صلي للبعث ��ة الدبلوما�سية يف حالة عدم وجود
موظ ��ف دبلوما�س ��ي يق ��وم بهذه املهمة ،حيث ي ��رى د .علي ح�سني ال�شامي ب�أنه التوج ��د هنالك �ضرورة ملا
و�صفه (بالإ�ستنتاج ال�شكلي) ب�ش�أن ما ذكر �أعاله(.)1
ويف ه ��ذا املج ��ال ن ��ود �أن نبني �أ ّنه من خالل مقارن ��ة املادة ( )4/15من اتفاقي ��ة فيينا ل�سنة 1963
املتعلقة بقيام ع�ضو دبلوما�سي برئا�سة البعثة القن�صلية ،مع املادة ( )19من اتفاقية فيينا ل�سنة 1961
واملتعلق ��ة بتعي�ي�ن قائ ��م بالأعمال موقت حيث ن�صت الفقرة ( )1من هذه املادة على ( ت�سند رئا�سة البعثة
م�ؤقت� � ًا �إىل قائ ��م بالأعم ��ال موقت� ،إذا �شغر من�صب رئي� ��س البعثة �أو تعذر على رئي� ��س البعثة مبا�شرة
وظائف ��ه .ويق ��وم رئي� ��س البعث ��ة� ،أو وزارة خارجي ��ة الدولة املر�سل ��ة �إن تعذر عليه ذل ��ك ،ب�إعالن وزارة
خارجي ��ة الدول ��ة امل�ستقبلة �أو أ�ي ��ة وزارة �أخرى قد يتفق عليها با�سم القائ ��م بالأعمال املوقت) .حيث مل
ت�ش�ت�رط ه ��ذه املادة بالقائم بالأعمال املوقت �أن يكون م ��ن موظفي البعثة الدبلوما�سية �أو غريها .وعليه
ن�ستنت ��ج � ّأن الفر�ضي ��ة املطروحة( )2هي فر�ضية ممكنة التحقق والنرى وجود مانع قانوين من حتقيقها
يف ظ ��ل توحي ��د �أغل ��ب الدول ل�سلكيه ��ا الدبلوما�سي والقن�صل ��ي ولكن ب�شرط �أن تك ��ون موافقة الدولة
امل�ستقبلة �صريحة ووا�ضحة حتى الحتتج م�ستقب ًال بعدم نفاد �أعمال رئي�س البعثة املتعلقة بهذه املهمة،
وكذل ��ك �إن عمل ��ه �سيك ��ون ب�شكل مبا�شر م ��ع وزارة اخلارجية يف الدولة امل�ستقبل ��ة و�إن عدم الرد على
التعي�ي�ن املذك ��ور ال ��ذي ع ّده د.عا�صم جابر أ� ّنه موافقة �ضمنية فهو ما ال نعتقد �أنه ممكن يف هذه احلالة
( )1د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .331
( )2وم ��ن �أن�صاره ��ا د .عا�صم جابر والذي يذهب �إىل �إمكانية �إ�سناد رئا�سة البعثة الدبلوما�سية للموظف القن�صلي يف حال غياب
رئي� ��س البعث ��ة لأي �سب ��ب كان ،فقد تف�ضل الدولة املر�سلة �إ�سناد تلك املهمة �إىل �أحد قنا�صلها العامني يف الدولة امل�ستقبلة بدل
م ��ن �إ�سناده ��ا �إىل �أح ��د املوظف�ي�ن الإداريني �أو الفنيني ح�سب ماتن�ص علي ��ه الفقرة ( )2من املادة ( )19م ��ن اتفاقية فيينا ل�سنة
 1961الت ��ي تن� ��ص على (ويج ��وز للدولة املر�سلة عند عدم وجود �أي موظف دبلوما�سي لبعثته ��ا يف الدولة امل�ستقبلة� ،أن تعني
بر�ض ��ا ه ��ذه الدول ��ة� ،أحد املوظفني الإداريني والفني�ي�ن لتويل ال�ش�ؤون الإدارية اجلارية للبعث ��ة) .ويف هذه احلالة يجب توجيه
ر�سال ��ة م ��ن وزير خارجية الدولة املر�سل ��ة �إىل وزير خارجية الدولة امل�ستقبلة (يعلمه) فيه ��ا بتكليف املوظف القن�صلي برت�أ�س
البعث ��ة الدبلوما�سي ��ة �أو قيام رئي�س البعثة بتوجيه مذكرة �إىل وزارة اخلارجي ��ة يف الدولة امل�ستقبلة ليعلمها بهذا الأمر ،وعليه
البد �أن يقرتن ذلك مبوافقة الدولة امل�ستقبلة والتي قد يكون جوابها مبذكرة ر�سمية ترحب فيها بهذا التكليف �أو تكون �ضمنية
(�إن مل تق ��م بال ��رد) ،مع �أهمية �أن يتمت ��ع املوظف القن�صلي عند قيامه بهذه املهمة باحل�صانات والإمتيازات الدبلوما�سية ،ملزيد
من التف�صيل ب�ش�أن هذه الفكرة ميكن مراجعة :د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .338
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ف� ��إن ع ��دم الرد ع ��اد ًة يف العم ��ل الدبلوما�سي يف�سر على �أ ّنه ع ��دم موافقة كما يف حالة ع ��دم رد الدولة
امل�ستقبل ��ة عل ��ى تعي�ي�ن ال�سفري املر�شح فيع ّد ذل ��ك رف�ض ًا ملمار�سة هذه املهمة� ،إ�ضاف� � ًة �إىل � ّأن تويل �أحد
املوظف�ي�ن الإداري�ي�ن �أو الفنيني مهم ��ة (�إدارة ال�ش�ؤون الإدارية للبعثة) فح�س ��ب واليفرت�ض به ممار�سة
مهام دبلوما�سية وهذا وا�ضح من مفهوم ن�ص املادة ( )2/19من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
وهنال ��ك �أمثل ��ة كث�ي�رة عل ��ى ممار�س ��ة القنا�ص ��ل للمه ��ام الدبلوما�سية فق ��د ق ��ام ( )22قن�صل لدول
�أوروبي ��ة �أع�ضاء يف االحتاد الأوروبي لدى الكيان ال�صهيوين برئا�سة القن�صل الفرن�سي (�آلن رميي)
بزي ��ارة �إىل مدين ��ة اخللي ��ل الفل�سطينية يف كان ��ون الأول 2008/به ��دف (الت�ضامن م ��ع �سكان مدينة
اخللي ��ل الفل�سطينية ودرا�سة الأو�ضاع ال�سيا�سي ��ة واالقت�صادية يف املدينة املذكورة) حيث قدم خالل
الزيارة ال�سيد خليل الع�سيلي رئي�س بلدية مدينة اخلليل يف حينها ا�ستعرا�ض ًا للأ�ضرار الكبرية التي
تلحق باملواطنني الفل�سطينيني نتيجة ل�سيا�سة االحتالل ال�صهيوين( ،)1فهذا بال �شك هو دور �سيا�سي،
وي�شري د .حممد احلاج حمود ب�أنه يف العراق قبل �سنة  2003كان للبعثات الدبلوما�سية العراقية دور
�أكرب من البعثات القن�صلية �أما الآن فالقن�صل (يقوم بدور فني وله مهام �سيا�سية �أي�ض ًا ،فالقن�صل من
املمكن � ْأن يطغى يف عمله على ال�سفري �إذا كان متميز ًا)(.)2
ويف إ�ط ��ار ال�سع ��ي �إىل �إيج ��اد املزيد م ��ن الت�أث�ي�ر يف ال�ساحة الدولي ��ة ،بد�أت الوالي ��ات املتحدة
يف الق ��رن احل ��ادي والع�شري ��ن ب�إن�ش ��اء ما ُي�سم ��ى بامل�صطلح الأمريك ��ي (البعث ��ات الأمريكية املقيمة
 )American Presence Postsوه ��ي مكات ��ب �صغ�ي�رة يف مواق ��ع التوج ��د فيه ��ا خدم ��ات قن�صلية
لك ��ي ت�صب ��ح بعث ��ات قن�صلي ��ات بوظائف حمددة وه ��ي بعثة �أغرا� ��ض خا�صة مع طاق ��م وم�س�ؤوليات
حم ��دودة تن�ش� � أ� كقن�صلي ��ات مبوج ��ب اتفاقية فيين ��ا ،فال�سفارة الأمريكي ��ة يف فرن�سا �أن�ش� ��أت بعثات
( )Presence postsيف م ��دن لي ّل ��ي وبوردوك� ��س ولي ��ون وريني� ��س وطولو� ��س ،ويف احلقب ��ة ذاتها
جل� ��أت الوالي ��ات املتحدة �إىل �إن�ش ��اء ماي�سمى بالإ�صطالح الأمريكي �أي�ض� � ًا (بعثات الإقامة املفرت�ضة
 )Virtual Presence Postsوه ��ي مواق ��ع عل ��ى �شبكة املعلوم ��ات الدولية (الإنرتن ��ت) ت�شمل �أقاليم
لي�س هنالك فيها ماي�سمى (بالوجود املادي  )Physical Presenceوتكون بعيدة كما هو احلال يف
�أقالي ��م رو�سي ��ا البعيدة ،ففي �سنة � 2007أن�شات مواقع على �سبيل املثال (للجزيرة اجلنوبية South
 )Islandلنيوزيالن ��دا وكذل ��ك لقط ��اع غ ��زة يف فل�سط�ي�ن( .)3وقد افتتح ��ت م�ؤخر ًا الوالي ��ات املتحدة
الأمريكي ��ة �سف ��ارة افرتا�ضي ��ة له ��ا يف إ�ي ��ران ع ��ن طريق �شبك ��ة الإنرتنت (حت ��ى يتمك ��ن املواطنون
الإيراني ��ون من طرح ت�سا�ؤالتهم والتوا�صل املبا�شر مع الإدارة الأمريكية) ح�سب ما ذكرته ال�سيدة
هيالري كلينتون وزيرة اخلارجية الأمريكية(.)4
خرب من�شور على موقع �صحيفة القد�س على �شبكة الأنرتنت الذي مت زيارته يف .http://www.alquds.ps :2010/10/30

()1
( )2د .حممد احلاج حمود ،امل�صدر ال�سابق.

(3) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, Op. cit., p. 47

( )4خرب من�شور على موقع قناة العربية الإخبارية على �شبكة الأنرتنت بت�أريخ  2011/10/27املذكور �أدناه:

http://www.alarabiya.net
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ال َف ْرعُ ال ّثاين
ممار�سة القن�صل للمهام الدبلوما�سية ب�صفته ممث ًال
لدولته لدى منظمة دولية
� ّإن هذه املمار�سة قد �أقرتها املادة ( )17من اتفاقية فيينا ل�سنة  1963يف الفقرة ( )2منها ،و�أعطت
�شرط� � ًا �أ�سا�سي� � ًا لذل ��ك هو تبليغ الدولة امل�ضيف ��ة للمنظمة .ف�إن الدول وال�سيم ��ا ال�صغرية منها جل�أت
عن ��د ت�أ�سي� ��س الأمم املتحدة �إىل تعيني قنا�صلها كممثلني لها ل ��دى الأمم املتحدة �أو كطاقم لوفودها يف
الأمم املتح ��دة �أو يف �إح ��دى وكاالتها املتخ�ص�صة ،وعلى �أثره وجهت الواليات املتحدة يف /16كانون
الث ��اين 1958/مذك ��رة �إىل ر�ؤ�ساء البعثات الأجنبية لديها لتنبههم فيها �إىل تزايد عدد القنا�صل الذين
ميثلون بالدهم لدى الأمم املتحدة �أو يعملون ك�أع�ضاء دائمني يف وفودها ،و�أ�شارت املذكرة �إىل وجود
�إخت�ل�اف ب�ي�ن طبيعة املهام القن�صلية وطبيعة املهام التمثيلية لدى املنظمة الدولية ،ومدى االختالف يف
احل�صان ��ات واالمتيازات املمنوحة يف كال احلالت�ي�ن ،خا�ص ًة و�إن الق�سم ( )15من اتفاقية املقر املربمة
ب�ي�ن الوالي ��ات املتح ��دة والأمم املتح ��دة �سن ��ة  .1947متنع �إنه ��اء ال�صف ��ة الدبلوما�سية ألف ��راد البعثات
ل ��دى الأمم املتح ��دة ب�إعالنه ��ا �أ�شخا�ص ًا غري مرغ ��وب فيهم من قبل الواليات املتح ��دة ،وطالبت املذكرة
ال ��دول املر�سل ��ة ب�أن تلغي هذه (الإزدواجية الوظيفية) وحتدد �صفة موفدها بحيث يعملون كقنا�صل �أو
كممثل�ي�ن له ��ا لدى املنظمة الدولية مع مراعاة و�ضع بع�ض الدول الت ��ي تفر�ض عليها قلة �أفراد �سلكيها
الدبلوما�س ��ي والقن�صل ��ي تكليف ممثلها �أمام املنظمة الدولية بتويل مهام قن�صلية خا�صة �إن مل يكن لها
بعث ��ات قن�صلي ��ة يف �أي مكان �آخر م ��ن الواليات املتح ��دة ،م�ستثني ًة كذلك (التكلي ��ف املوقت) للقنا�صل
العام�ي�ن يف الوالي ��ات املتح ��دة ،وم ��ن وقت لآخر ب� ��أداء (�أعمال معين ��ة) يف بعثات دوله ��م املعتمدة لدى
املنظمة الدولية( .)1حيث �أو�ضح وزير اخلارجية الأمريكي م�ضمون املذكرة �أعاله خالل لقائه بر�ؤ�ساء
البعث ��ات الأجنبي ��ة يف بالده م�ش�ي�ر ًا �إىل (�إن عمل القنا�صل حمدد من قب ��ل القانون الدويل واملمار�سة
واملعاه ��دات ذات ال�صل ��ة وه ��و م ايتعار� ��ض ب�ش ��كل جوهري مع وظائ ��ف وو�ضع مب ��ادئ التمثيل يف
الأمم املتح ��دة و�أع�ض ��اء طواقمها املتمتعني باحل�صانات واالمتيازات مبوجب اتفاقية املقر بني الواليات
املتحدة والأمم املتحدة ل�سنة  ...1947ف�إن حكومة الواليات املتحدة يجب �أن ترف�ض االعرتاف بالأهلية
القن�صلية �أو ب�أي �أهلية �أخرى غري الدبلوما�سية لأي �شخ�ص يتمتع باحل�صانة الدبلوما�سية طبق ًا للق�سم
( )15م ��ن اتفاقي ��ة املق ��ر املذكورة �أعاله؛ لذل ��ك ف�إن وزارة اخلارجي ��ة تود �أن ت�ش�ي�ر �إىل أ� ّنها ،وب�أقرب
فر�ص ��ة ممكن ��ة� ،سوا ًء كانت احلكوم ��ات املعنية تف�ضل �إلغاء الإجازة القن�صلي ��ة الفردية �أو �أي اعرتاف
قن�صل ��ي آ�خ ��ر� ،أو تف�ض ��ل �إنهاء ه ��ذه املهمة من خالل �إع�ل�ام الأمانة العامة ،اعتم ��اد املوظف املعني يف
الأمم املتح ��دة ،لك ��ن يف الوقت ذاته تبقى الواليات املتحدة تع�ت�رف بالأهلية امل�شرتكة لأع�ضاء البعثات
الدبلوما�سي ��ة يف وا�شنط ��ن الذي ��ن ميار�س ��ون الوظائ ��ف القن�صلي ��ة وكذل ��ك �ستقبل حكوم ��ة الواليات
املتح ��دة ،املوظف�ي�ن القن�صلي�ي�ن واملوظف�ي�ن الآخري ��ن الذي ��ن ميار�س ��ون من وق � ٍ�ت لآخر ،ب� ��أن وظائفهم
(1) Marjorie M. Whiteman, Digest of International Law, Volume. 7, Op. cit., p.p 553-555.
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وواجباته ��م تتعل ��ق باالت�صال مع حكوماتهم املُمث َلة يف الأمم املتح ��دة ،لكن ه�ؤالء ال ي�ستطيعون نتيج ًة
لذلك �أن يحملوا �أو يطالبوا باحل�صانة الدبلوما�سية)(.)1
وق ��د �أدى ه ��ذا التعمي ��م مبا�شر ًة �إىل تخفي�ض عدد القنا�صل يف الوف ��ود العاملة يف الأمم املتحدة،
فف ��ي ع ��ام  1957كــــ ��ان لـ( )22دولة ع�ضــــو يف الأمم املــتحدة م ��ا جممــوعه ( )25قنــ�ص ًال يف وفودها
العامل ��ة يف اجلمعي ��ة العام ��ة يف الأمم املتحدة ،لكن بعد دخ ��ول اتفاقية فيينا ل�سن ��ة  1963حيز النفاذ
يف �سن ��ة  ،1969ف� ��إن الوالي ��ات املتحدة �أ�صبح ��ت ملزمة بال�سم ��اح للقنا�صل بتمثي ��ل دولهم يف الأمم
املتح ��دة لك ��ن ذلك مل مينع الواليات املتحدة من الت�أكيد على مذكرتها ال�سابقة من خالل مذكرة متماثلة
( )Identical Noteيف �سنة  1982و�سنة  ،1984على (�أن ممار�سة املهام الر�سمية يف الأمم املتحدة
م ��ن خ�ل�ال املوظفني القن�صليني غري مقبولة طبق ًا ملب ��ادئ التمثيل لدى الأمم املتحدة ،وهذا يقوم ب�شكل
�أ�سا�س ��ي عل ��ى االختالف بني احل�صانات الدبلوما�سية واحل�صانات القن�صلية) لكن على الرغم من ذلك
ف� ��إن ال ��دول الأع�ضاء مل حتتج باملادة ( )2/17من اتفاقية فيينا ل�سنة  1963للإعرتا�ض على املذكرات
الأخرية للجانب الأمريكي( ،)2فا�ستمرت تلك الدول يف تعيني القنا�صل يف وفودها يف اجلمعية العامة
ل�ل��أمم املتح ��دة ولك ��ن لي�س ب�أع ��داد كبرية ،عل ��ى الرغم م ��ن النمو الذي ط ��ر�أ على الع�ضوي ��ة يف الأمم
املتح ��دة ،فف ��ي �سن ��ة  2005كان هنالك ( )42موظف ًا قن�صلي ًا عينوا من قبل ( )30دولة للعمل يف �ضمن
وفوده ��ا يف اجلمعي ��ة العام ��ة( .)3وهذه كما يراها الأ�ستاذ ليوك يل ب�أ ّنه ��ا «عدالة نظرية» ،ف�ض ًال عن �أن
�أه ��داف الأمم املتحدة والتي ت�ض ��م حماية حقوق الإن�سان والتبادل الثقايف واالقت�صادي والإجتماعي
والتع ��اون ب�ي�ن الدول ه ��ي قريبة من العمل القن�صل ��ي( .)4ويف هذا ال�صدد بالإم ��كان �أن نقدم عدد ًا من
املالحظات التي ت�ؤيد ممار�سة البعثات القن�صلية ملهام التمثيل لدى املنظمات الدولية منها ما ي�أتي:
ّ �-1إن ن� ��ص البن ��د (م) م ��ن املادة ( )5م ��ن اتفاقية فيينا ل�سنة  1963ن�ص عل ��ى (ممار�سة كل الوظائف
الأخ ��رى الت ��ي تعه ��د بها الدول ��ة املر�سل ��ة �إىل البعث ��ة القن�صلية ،وال تك ��ون خمالفة لقوان�ي�ن الدولة
امل�ستقبل ��ة و�أنظمته ��ا �أو التعرت�ض عليها هذه الدول ��ة� ،أو تكون واردة يف االتفاقات الدولية املرعية
ا إلج ��راء ب�ي�ن الدولت�ي�ن املر�سل ��ة وامل�ستقبل ��ة) .وعليه ف� ��إن هذا الن�ص ق ��د جاء كما ن ��رى لتغطية كل
ماميكن �إ�ضافته من وظائف مل يتم ذكرها يف املادة ( )5امل�شار �إليها �أعاله.
�-2إن امل ��ادة ( )75م ��ن اتفاقي ��ة فيين ��ا لتمثي ��ل ال ��دول يف عالقاتها مع املنظم ��ات الدولي ��ة ذات الطابع
العامل ��ي ل�سن ��ة  1975الت ��ي ن�صت عل ��ى (يف حال و�ص ��ول �أع�ضاء البعث ��ة الدبلوما�سي ��ة الدائمة �أو
القن�صلية يف الدولة امل�ضيفة �إىل بعثة �أو وفد �أو وفد مراقب ،ف�إنهم يحتفظون مبا لهم من �إمتيازات
وح�صانات بو�صفهم �أع�ضاء يف بعثتهم الدبلوما�سية الدائمة �أو يف القن�صلية ،وذلك بالإ�ضافة �إىل
(1) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, op. cit., p.p 553554.
(2) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, op. cit., p.p 555558.
(3) Provisional List of Delegations to the Sixteenth Session of the General Assembly, UN Doc, st/
sg/ser.c/l.614, 2005.
(4) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, op. cit., p. 557.
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احتفاظه ��م باالمتي ��ازات واحل�صان ��ات املمنوحة لهم مبوجب ه ��ذه االتفاقية) .ق ��د �أعطت ولو بحيز
معني �إ�شارة ذات �أهمية ب�ش�أن �شمول البعثة الدبلوما�سية الدائمة لدى املنظمة الدولية على �أع�ضاء
بعثة دبلوما�سية دائمة �أو بعثة قن�صلية.
أ�م ��ا يف ما يخ� ��ص ح�صانات وامتيازات املوظف القن�صلي املمار�س ملهمة متثيل بالده لدى املنظمة
الدولي ��ة فق ��د �أعط ��ت امل ��ادة ( )17الفقرة ( )2احل ��ق للموظف القن�صل ��ي يف احلالة املذك ��ورة �أن يتمتع
باحل�صان ��ات واالمتي ��ازات املالزم ��ة لهذه املهمة كما يقره ��ا القانون الدويل االتفاق ��ي والعريف ويتمتع
كذل ��ك باحل�صان ��ات واالمتي ��ازات القن�صلي ��ة املق ��رة يف اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سن ��ة  1963بالن�سب ��ة للأعمال
القن�صلي ��ة الت ��ي ميار�سه ��ا ،عل ��ى الرغم مما ق ��د يظهر من �صعوب ��ة يف التمييز بني �أعم ��ال التمثيل لدى
املنظم ��ة الدولي ��ة والأعمال القن�صلية ،لكن هنال ��ك م�س�ألة جد ًا مهمة تتعلق بالقنا�ص ��ل �أو الدبلوما�سيني
العاملني يف الأق�سام القن�صلية يف ال�سفارات واملعتمدين لدى الدولة امل�ستقبلة؛ فلتلك الدولة �أن ترف�ض
مرغوب فيهم ،لكن العاملني يف البعثات الدائمة
ال�سماح لهم مبمار�سة �أعمالهم وتعلنهم �أ�شخا�ص ًا غري
ٍ
املعتم ��دة ل ��دى الأمم املتح ��دة اليخ�ضعون لهذه ال�سلطة م ��ن قبل الواليات املتحدة ول�ل��أمم املتحدة فقط
مرغوب فيه على الرغم م ��ن �أن املمار�سة العملية مل ت�شهد
�أن تعل ��ن �شخ�ص� � ًا ممن ذكروا �شخ�ص ًا غ�ي�ر
ٍ
ا�ستعم ��ا ًال له ��ذا احل ��ق من قبل الأمم املتح ��دة؛ لذلك ف�إن عدم �إعط ��اء هذه ال�سلطة للدول ��ة امل�ضيفة تبدو
وك�أنه ��ا قي ��ود غ�ي�ر مقبولة من قب ��ل الوالي ��ات املتحدة عل ��ى �صالحياتها ،وي ��رى الأ�ستاذ لي ��وك يل � ّأن
البعث ��ات املعتم ��دة لدى الأمم املتحدة من املمكن �أن متار�س العم ��ل القن�صلي لكن بد ًال من �إبالغ الدولة
امل�ستقبل ��ة فق ��ط كم ��ا يف حالة البعث ��ات الدبلوما�سية املعتمدة لدى الدول ،بل يت ��م يف هذه احلالة �إبالغ
الدولة امل�ضيفة والأمم املتحدة(.)1
وبق ��ي �أن ن�شري �إىل �أن الأمم املتحدة م ��ن خالل املفو�ضية ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئني ()UNHCR
متار�س كما ي�صفها الأ�ستاذ (ليوك يل) مهمة (القن�صل الكبري) لالجئني يف العامل( ،)2بنا ًء على قانون
مكتب املفو�ض ال�سامي للأمم املتحدة لالجئني (Statute of the Office of the United Nations
 )High Commissioner for Refugeesاملعتم ��د بق ��رار اجلمعي ��ة العام ��ة رق ��م ( )428يف /14
�شب ��اط .1950/حي ��ث ن�صت الفقرة ( )1من الف�صل الأول من ه ��ذا القانون على (�إن املفو�ض ال�سامي
ل�ل��أمم املتح ��دة لالجئني يج ��ب �أن يتوىل ،مبوجب �سلط ��ة اجلمعية العامة ،مهمة تق ��دمي احلماية الدولية
حت ��ت رعاي ��ة الأمم املتح ��دة لالجئ�ي�ن ممن يدخ ��ل �ضمن جمال ه ��ذا القان ��ون ويبحث عن حل ��ول دائمة
مل�شكل ��ة الالجئ�ي�ن مب�ساع ��دة احلكوم ��ات ،)...وكما هو احل ��ال يف الوقت احلا�ضر ماتق ��وم به البعثات
الدبلوما�سي ��ة والقن�صلي ��ة العراقي ��ة من تع ��اون مع املفو�ضي ��ة ال�سامية ل�ش�ؤون الالجئ�ي�ن التابعة للأمم
املتحدة ( )UNHCRوخا�ص ًة يف الدول التي يتواجد فيها العراقيون بكثافة كالأردن و�سوريا و�إيران
وبع� ��ض ال ��دول الأوروبية لتحقي ��ق م�ستوى عالٍ من التع ��اون لتوفري الرعاية الالزم ��ة للجالية العراقية
يف اخلارج.
(1) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, op. cit., Op. cit., p.p
555,558.
(2) Luke T.Lee and John Quigley ;Consular Law and practice ,Third Edition, op.cit, p.559.
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المبحث ّ
ُ
الثالث
تأثير إقامة العالقات الدبلوماسية
أو العالقات القنصلية في االعـتراف الدولي
لق ��د ث ��ار الكث�ي�ر من النقا� ��ش يف �صدد �إقام ��ة العالقات الدبلوما�سي ��ة والعالق ��ات القن�صلية ومدى
اعتبارها دلي ًال على وجود االعرتاف الدويل بني �أطراف هذين النوعني من العالقات ،وللإملام بجوانب
هذا املو�ضوع �سنق�سم هذا املبحث على �أربعة مطالب وعلى النحو الآتي:
املطلب الأول  :مفهوم االعرتاف الدويل و�أ�شكاله.
املطل ��ب الثاين :مدى اعتب ��ار �إقامة العالقات الدبلوما�سية �أو العالق ��ات القن�صلية دلي ًال على وجود
االعرتاف الدويل.
املطلب الثالث :احل�صانات واالمتيازات القن�صلية.
املطلب الرابع� :أوجه التباين بني الوظيفتني الدبلوما�س ّية والقن�صل ّية.

املطلب ال ّأول
ُ
مفهوم االعرتاف الدويل و�أ�شكاله
� ّإن الدولة تقوم عند توافر عنا�صرها الأ�سا�سية الثالث وهي (الإقليم ،ال�شعب ،ال�سلطة ال�سيا�سية)،
ولك ��ن هنال ��ك من ي�ضيف عن�صر �آخ ��ر لن�شوء الدولة �أال وهو االعرتاف بها م ��ن غريها من الدول ،وقد
اختل ��ف الفقه ��اء ب�ش�أن الطبيع ��ة القانونية لالعرتاف ،ف�إنه حدث مهم يف حي ��اة الدول ،فهي ال ت�ستطيع
�أن تتمتع بحقوقها الكاملة �إال �إذا وجد االعرتاف .ويراد باالعرتاف بالدولة (الت�سليم من جانب الدول
القائم ��ة بوج ��ود هذه الدولة وقبولها كع�ضو يف اجلماعة الدولية ،واالع�ت�راف �إجراء م�ستقل عن ن�ش�أة
الدول ��ة ،فالدول ��ة تن�ش� ��أ ب�إجتم ��اع العنا�ص ��ر الالزمة لتكوينه ��ا ،و�إذا مان�ش� ��أت ثبتت له ��ا ال�سيادة على
�أرا�ضيه ��ا وعل ��ى رعاياها ،لكنها التتمكن م ��ن ممار�سة هذه ال�سيادة يف اخلارج ومبا�شرة حقوقها يف
مواجهة الدول الأخرى �إال �إذا اعرتفت هذه الدول بوجودها)(.)1
فم ��ن الفقه ��اء من َع َّد �إن االعرتاف يحمل طبيعة ُم ِن�ش�أة على ع ّد � ّأن توافر العنا�صر الثالثة املذكورة
�أع�ل�اه ال يكف ��ي الكت�ساب ال�شخ�صية القانونية الدولية (فالدول توجد مادي ًا عندما يتوفر لديها �إقليم مل
يكت�سب عن طريق االغت�صاب ،و�شعب م�ستقر على هذا الإقليم ،و�سلطة م�سيطرة على الإقليم وال�شعب
( )1ع�صام العطية  ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.452
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وم�ستقل ��ة يف �أموره ��ا الداخلي ��ة واخلارجية ،ولكن هذه الدولة الت�صبح �شخ�ص� � ًا دولي ًا � ...إال �إذا �أراد
ذل ��ك �أع�ض ��اء املجتم ��ع الدويل) ،وعليه ف� ��إن الدولة اجلدي ��دة ال تكت�سب ال�شخ�صية الدولي ��ة �إال مبوافقة
ال ��دول الت ��ي اعرتفت بها وتعاملت معه ��ا ،وترجع �أُ�صول هذه النظري ��ة �إىل الفيل�سوف الأملاين «هيجل
 )1831-1770( »Hegelوال ��ذي ي ��رى �أن �إرادة ال ��دول اليعلوه ��ا �ش ��يء ف�ض�ل ً�ا عن أ�ف ��كاره الأخرى
بالت�شدد ب�ش�أن �سيادة الدول(.)1
�أما النظرية الأخرى وهي ما ي�سمى بالنظرية الإقرارية �أو املقررة فيذهب �أن�صار هذه النظرية �إىل
�أن الدول ��ة ت�ستكم ��ل عنا�صرها ك�شخ�صية قانونية دولي ��ة خماطبة بقواعد القانون الدويل العام وترتب
له ��ا حقوق� � ًا وتفر� ��ض عليها التزام ��ات ،و�إن كان توافر العنا�ص ��ر الثالثة املذكورة م ��ن دون االعرتاف
ال يكفي مل�شاركة الدولة يف املحافل الدولية ،لكن هذا اليعني � ّأن النظرية الإقرارية تلغي دور االعرتاف
و�أهميت ��ه ب ��ل ه ��ي ترى فيه �أ ّنه يزي ��ل كل �شك يف حقيقة قيام الدولة اجلدي ��دة( .)2وتعد هذه النظرية هي
الأق ��رب �إىل املنط ��ق القان ��وين ومقت�ضي ��ات العدالة لذا ج ��رى اعتمادها يف ميث ��اق «بوغوتا »Bogota
ال ��ذي وقعت ��ه ال ��دول الأمريكية �سن ��ة  1948الذي ن�صت امل ��ادة ( )9منه على (وجود الدول ��ة ال�سيا�سي
م�ستق ��ل ع ��ن اعرتاف الدول به ��ا) ،وكذلك القرار ال�صادر عن معهد القان ��ون الدويل يف دورة انعقاده
يف بلجيكا �سنة  1936وكذلك �أخذ الق�ضاء الداخلي بهذه النظرية منها ماجاء يف القرار الذي �أ�صدرته
املحكمة العليا يف الواليات املتحدة الأمريكية �سنة � 1808أن (�سيادة الدولة اجلديدة تعترب �سابقة على
االعرتاف وم�ستقلة عنه) ،وي�صدر االعرتاف ب�أ�شكال خمتلفة فقد يكون (جزئي ًا موقت ًا) وي�سمى حينها
(باالع�ت�راف الواقعي) ،وقد يكون نهائي ًا وكام�ل ً�ا وي�سمى حينها (باالعرتاف القانوين) وي�صدر كذلك
ب�صيغة �صريحة �أو �ضمنية وقد ي�صدر كذلك ب�صيغة جماعية �أو فردية(.)3
ويذه ��ب ال�ش � ّ�راح �إىل التفرق ��ة ب�ي�ن نوعني م ��ن االعرتاف هما االع�ت�راف القانوين وه ��و االعرتاف
ال�صري ��ح واملبا�ش ��ر ويتم ع ��ن طريق الدخول يف عالقات م ��ع الدولة اجلديدة م ��ن دون التطرق ب�شكل
ر�سم ��ي و�صري ��ح ملو�ضوع وجوده ��ا القانوين والنوع ا آلخ ��ر هو االعرتاف الواقع ��ي والذي يكون ذا
طبيع ��ة جزئي ��ة وموقتة كما ذكرنا ،حيث يرى د .علي �صادق �أبو هيف � ّأن �سبب وجود هذه التفرقة هو
حيط ��ة الدبلوما�سي�ي�ن حتى ال ي�ؤخذ عليه ��م الت�سرع يف االعرتاف نهائي ًا بدولة نا�شئة �إذا كانت ظروف
ن�ش�أتها تقت�ضي الرتيث يف االعرتاف بها مع احلفاظ على عدم �أخذ موقف م�ضاد( .)4وي�شري د .حممد
املجذوب �إىل �أن النظرية الإقرارية هي الأقرب �إىل الواقع العملي و�إنها حتظى بت�أييد غالبية الفقه ولكن
عل ��ى الرغ ��م م ��ن ذلك ف�إن هذا التوجه ال يعن ��ي � ّأن الدولة التي تعرتف بالدول ��ة اجلديدة ملزمة بالدخول
معها يف عالقات من �أي نوع(.)5
( )1د .حممد املجذوب ،القانون الدويل العام ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.234 -231
( )2امل�صدرذاته �ص �ص .235-234
( )3د .ع�صام العطية ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .458-456
( )4د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدويل العام ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .150
( )5د .حممد املجذوب ،القانون الدويل العام ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .236
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لب ال ّثاين
املَ ْط ُ
مدى اعتبار �إقامة العالقات الدبلوما�س ّية
�أو العالقات القن�صل ّية دلي ًال على وجود االعرتاف الدويل
� ّإن ممار�س ��ة تب ��ادل التمثي ��ل الدبلوما�س ��ي الدائم يقت�ضي االع�ت�راف القانوين وال�صري ��ح بالدولة
اجلدي ��دة م ��ن قبل ال ��دول الأخرى ه ��ذا بالإ�ضافة �إىل توافر عن�ص ��ر الر�ضا املتب ��ادل( ،)1وهذا ما�أكدت
علي ��ه امل ��ادة ( )2من اتفاقية فيينا ل�سنة  1961بن�صها على (تقام العالقات الدبلوما�سية وتن� أش� البعثات
الدبلوما�سي ��ة الدائم ��ة بالر�ضا املتبادل) .ف�إن �إقام ��ة العالقات الدبلوما�سية والعالق ��ات القن�صلية ميثل
ب�ص ��ورة عام ��ة كما �أ�شار الربوف�سور «ي ��ان هنينغ�سون» م�ست�شار وزير اخلارجي ��ة ال�سويدي ل�ش�ؤون
ال�شرق الأو�سط و�شمال �أفريقيا� ،إىل (�أن دور ال�سفارات والقن�صليات اليقت�صر على الت�سويق للدولة
فح�سب ،و�إمنا يعد رمز ًا لالعرتاف بالآخر واحرتامه)(.)2
وي�ش ��ار �إىل �أن قط ��ع العالق ��ات الدبلوما�سية قد ي�ستخدم يف حالة تغ�ي�ر احلكومة و�إحالل حكومة
�أخرى جديدة حملها بطريق غري م�شروع كما يف حالة االنقالبات الع�سكرية وما�شابه ذلك من ظروف
ت�ؤدي �إىل �إ�سقاط احلكومة و�إحالل حكومة �أخرى فعلية حملها .ففي حالة قيام نزاع م�سلح وانت�صار
الط ��رف ال ��ذي قام بها كالث ��وار �أو املتمردي ��ن وقيام حكومته ��م كبديل عن احلكوم ��ة القدمية ،فالعرف
الدويل ي�أخذ مبعيار ممار�سة ال�سلطة الفعلية لالعرتاف باحلكومة اجلديدة(.)3
وعلي ��ه ،ف�إن االعرتاف باحلكومة ،كاالعرتاف بالدولة ،ي�شمل نوعني من االعرتاف اعرتاف واقعي
واع�ت�راف قان ��وين ،فاالعرتاف الواقعي باحلكومة اجلدي ��دة هو اعرتاف بالأمر الواقع وذلك من خالل
�إقام ��ة عالق ��ات قن�صلي ��ة وجتارية ،وه ��ذا االعرتاف يتح ��ول �إىل اعرتاف قانوين الحق� � ًا ب�إقامة عالقات
دبلوما�سي ��ة �أو ق ��د ي�ص ��ار �إىل االع�ت�راف القان ��وين مبا�شر ًة عن ��د �إقام ��ة �أو �إعادة ا�ستم ��رار العالقات
الدبلوما�سي ��ة ب�شكل طبيعي( .)4وعليه تختلف نتائ ��ج االعرتاف الواقعي عن االعرتاف القانوين والذي
ي�سمح ب�إقامة عالقات دبلوما�سية �أو ميكن ع ّدها اخلطوة الأوىل والأهم لهذا االعرتاف القانوين.
فاحلكوم ��ة اجلدي ��دة متث ��ل تعبري ًا عن و�ضع قان ��وين جديد ن� أش� بفعل تغيري بو�سائ ��ل د�ستورية �أو
غ�ي�ر د�ستوري ��ة �أدى �إىل تغي�ي�ر يف م�ؤ�س�سة احلك ��م ،لذلك ف�إن هذا الو�ضع يتطل ��ب االعرتاف الدويل،
وبالت ��ايل عل ��ى احلكومة اجلديدة �أن تُعلم الطرف الآخر بالتغيري وتطلب االعرتاف بها .فريى «بابيني»
و«كورتاز» ب�أن املدة املمتدة بني التغيري يف نظام احلكم �أو طبيعته وح�صول �أو عدم ح�صول االعرتاف
ف�إن هنالك تعليق ًا للعالقات الدبلوما�سية ف�إذا ح�صل االعرتاف تعاد العالقات الدبلوما�سية و�إذا ح�صل
العك� ��س فتعلي ��ق العالقات ي�صبح قطع ًا له ��ا وي�صبح القطع بالتايل نتيج ًة لرف� ��ض االعرتاف باحلكومة
( )1د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.213
( )2خرب من�شور يف �صحيفة ال�شرق الأو�سط يف عددها  11347ال�صادر يف /22كانون الأول.2009/
( )3د .عل ��ي ح�س�ي�ن ال�شام ��ي ،امل�ص ��در ال�ساب ��ق�� � ،ص ، 214نق ًال ع ��ن :د .ابراهي ��م جلبي ،مب ��اديء القانون الدويل الع ��ام ،الدار
اجلامعية ،بريوت � ،1985 ،ص.137
( )4د .علي ح�سني ال�شامي ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .222-221
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اجلديدة ،على اعتبار �أن االعرتاف هو �أحد ال�شروط الأ�سا�سية لإقامة ووجود العالقات الدبلوما�سية(.)1
وعلي ��ه ف� ��إن االعرتاف متطلب رئي�سي لإقامة العالقات الدبلوما�سية ،فرف�ض االعرتاف بحكومة جديدة
ي� ��ؤدي حتم� � ًا �إىل قطع العالقات الدبلوما�سية .وقد يكون قطع تل ��ك العالقات نتيج ًة لت�صرف �صدر عن
الدولة( .)2و�إن قطع العالقات الدبلوما�سية الي�ؤدي حتم ًا �إىل قطع العالقات القن�صلية فيمكن لقن�صليات
الدول ممار�سة �أعمالها بنا ًء على رغبة الدولة املر�سلة وموافقة الدولة امل�ستقبلة(.)3
أ�م ��ا يف جم ��ال َع ّد �إقامة العالق ��ات القن�صلية اعرتاف ًا بالدولة �أم ال ،في�ؤيد د .عدنان البكري (ان �أي
�إج ��راء �أو فع ��ل تق ��وم به الدولة ،ومنه قبول �أو �إر�سال بعثة قن�صلية ،اليعني بحد ذاته اعرتاف ًا مامل يكن
مقرتن ًا بالنية على االعرتاف) فال ي�ؤيد ماذهب �إليه بع�ضهم ب�أن �إ�صدار الإجازة القن�صلية لقن�صل دولة
حديثة الن�ش�أة يت�ضمن االعرتاف بتلك الدولة(.)4
ويذه ��ب الأ�ست ��اذ «لي ��وك يل» �إىل �أنه ي ؤ�ي ��د وجهة النظر التي تذه ��ب �إىل �أن �إقامة العالقات القن�صلية
ال ُي�ش�ت�رط وج ��ود االع�ت�راف حتى يتم �إقامتها وي�ست�شه ��د ب�أمثلة ت�ؤيد ماجاء به منه ��ا قيام القن�صل العام
الأمريكي يف جنيف �سنة  1954بالتفاو�ض مع ال�سيد «�شني بنغ  »Shen Pingالقن�صل العام ال�صيني
يف جني ��ف م ��ن دون �أن يعت�ب�ر ذلك اعرتاف �أحدهم ��ا بالآخر ،و ُي�شار �إىل � ّأن ه ��ذه املفاو�ضات كانت على
م�ستوى القنا�صل متهيد ًا ملفاو�ضات على م�ستوى ال�سفراء( .)5وكذلك ر�أي �أ�ستاذنا د .ع�صام العطية الذي
ي ؤ�ك ��د على � ّأن تبادل التمثي ��ل الدبلوما�سي بني الدول يعترب اعرتاف ًا �ضمني ًا� ،أما تبادل التمثيل القن�صلي
�أو الإبق ��اء علي ��ه اليعترب من مظاه ��ر االعرتاف ال�ضمني ،لأنه (�إجراء يرم ��ي يف الغالب �إىل حماية ورعاية
م�صالح املواطنني ولي�س الدخول يف عالقات دولية عامة بني الأطراف التي تتبادل هذا التمثيل)(.)6
كم ��ا �سب ��ق و�أن ب ّينا � ّأن العالق ��ات القن�صلية تقوم �أ�سا�س ًا على تطوي ��ر العالقات التجارية والثقافية
واالقت�صادية ...الخ ،ف�ض ًال عن رعاية م�صالح جالية الدولة املر�سلة ،فيجب علينا عندما نبحث عن مدى
اعتبار �إقامة العالقات القن�صلية اعرتاف ًا بالدولة امل�ستقبلة �أن ن�أخذ بنظر االعتبار طبيعة هذه العالقات
وما تختلف فيه عن العالقات الدبلوما�سية .وقد ظهر يف جمال �إعتبار اقامة العالقات القن�صلية اعرتاف ًا
م ��ن عدم ��ه �آراء عدة فذهب الر�أي الأول �إىل اعتب ��ار �إقامة تلك العالقات هو عمل �سيادي كما هو احلال
( )1امل�صدر ذاته� ،ص  ،222نق ًال عن:
R.Papini et G. Gortese, La rupture des relations diplomatiques et ses consequences, ed. Pedone,
Paris, 1972, p.p 127-128.

( )2لق ��د قطع ��ت العالق ��ات الدبلوما�سي ��ة ب�ي�ن جمهورية م�ص ��ر العربية وجمهوري ��ة �أملانيا االحتادي ��ة بعد اعرتاف الأخ�ي�رة بالكيان
ال�صهيوين يف �أيار  ،1965ولكن �سمحت م�صر بالإبقاء على عالقاتها القن�صلية مع �أملانيا مما �أعطى �إمكانية الإبقاء على جزء
من طاقم ال�سفارة الأملانية هناك ،راجع ب�ش�أن ذلك :
Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, op. cit., p. 66

( )3املادة ( )3/2من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
( )4وه ��و ي�ست�شه ��د يف ه ��ذا املجال ب�أمثلة كثرية منها قيام الواليات املتحدة وبريطاني ��ا بت�أ�سي�س (مراكز قن�صلية) يف �أقاليم دول
�أمريكا الالتينية لفرتة طويلة قبل االعرتاف بها كدول م�ستقلة ذات �سيادة ،كذلك ت�أ�سي�س مراكز قن�صلية يف جمهورية ال�صني
ال�شعبي ��ة واالحت ��اد ال�سوفييت ��ي ال�سابق من قبل بع� ��ض الدول التي مل تعرتف بهم ��ا قبل �إقامة العالق ��ات الدبلوما�سية معهما،
راجع ب�ش�أن ذلك :د .عدنان البكري ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .207-206
(5) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, Op. cit., p. 545.

()6ومثال ذلك قيام كل من كمبوديا وم�صر وغينيا و�أندوني�سيا والعراق واليمن اجلنوبية بتعيني قنا�صل يف برلني قبل اعرتافهم بجمهورية
�أملانيا الدميقراطية ،ومع ذلك فلم يعترب ذلك اعرتاف ًا بهذه الدولة ،راجع يف ذلك:د .ع�صام العطية ،امل�صدر ال�سابق� ،ص .461
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عن ��د تب ��ادل العالقات الدبلوما�سية ،وهنالك ر�أي �آخر وه ��و الغالب يرى � ّأن �إقامة العالقات القن�صلية ال
يعت�ب�ر اعرتاف� � ًا ب�شكل �ضمني كما ي�صفه البع�ض ،وي�ستند �أن�ص ��ار هذا الر�أي على �أن طبيعة العالقات
القن�صلية تختلف يف طبيعتها عن العالقات الدبلوما�سية من حيث امل�سائل التي تهتم بها(.)1
�أما د .عا�صم جابر فيذهب �إىل ت�أييد الر�أي الثاين ب�ش�أن عدم ع ّد �إقامة العالقات القن�صلية اعرتاف ًا
بالدولة لكنه يدعو �إىل (عدم التعميم) يف هذا الر�أي داعي ًا �إىل الوقوف عند كل حالة وحتليل عنا�صرها
ودرا�س ��ة ظروفه ��ا ويخل� ��ص �إىل �أهمي ��ة البحث ع ��ن نية االعرتاف وم ��دى توافرها يف �إقام ��ة العالقات
القن�صلية قبل التغيري الذي �أ�صاب الدولة وطلب الإجازة القن�صلية من ال�سلطة اجلديدة بعد التغيري(.)2
ويف هذا املجال هنالك �ضرورة للتمييز بني فر�ضيتني يف حالة كانت الدولة امل�ستقبلة �أو حكومتها
غري معرتف بها ،فالأوىل تتمثل بوجود تلك العالقات قبل وقوع التغيري الذي �أ�صاب الدولة امل�ستقبلة
�أو حكومته ��ا ،واحلال ��ة ا ألخ ��رى ه ��ي �إقام ��ة عالقات قن�صلي ��ة يكون الحق� � ًا على التغي�ي�ر املذكور الذي
�أ�ص ��اب الدول ��ة امل�ستقبلة .ففي حالة ا�ستمرار تلك العالقات ف�إن ذل ��ك اليعترب اعرتاف ًا بالدولة امل�ستقبلة
�أو حكومته ��ا اجلدي ��دة وه ��ذا م ��ا �أكدت ��ه وزارة اخلارجي ��ة الأمريكي ��ة �سن ��ة  1909بعد قط ��ع عالقاتها
الدبلوما�سي ��ة م ��ع نيكاراغ ��وا ب�أن بق ��اء العالقات القن�صلي ��ة ال يعترب اعرتاف ًا بحكومة ه ��ذا البلد ويجب
عليهم االمتناع عن كل ما من �ش�أنه �أن يعترب اعرتاف ًا ر�سمي ًا بهذه احلكومة(.)3
كذل ��ك ف� ��إن رفع درجة البعثة القن�صلي ��ة يف دولة غري معرتف بها ال يعد اعرتاف� � ًا بتلك الدولة ،ففي
�سن ��ة  1956رفع ��ت بريطاني ��ا م�ست ��وى قن�صليتها يف هانوي �إىل قن�صلية عامة م ��ن دون �أن يعترب ذلك
اعرتاف� � ًا منه ��ا بحكومة فيتن ��ام الدميقراطية ،ويف �سن ��ة  1961رفعت كذلك الوالي ��ات املتحدة م�ستوى
قن�صليته ��ا يف جمهوري ��ة الدوميني ��كان �إىل قن�صلي ��ة عامة م ��ن دون �أن يعترب ذلك اعرتاف� � ًا منها بنظام
احلكم القائم حينها يف ذلك البلد(� .)4أما يف حالة طلب الإجازة القن�صلية ،فيذهب ال�سيد زوريك املقرر
اخلا� ��ص للجن ��ة القانون ال ��دويل يف الأمم املتحدة �إىل �أن جمرد طلب الإج ��ازة القن�صلية من ال�سلطات
غ�ي�ر املع�ت�رف به ��ا �أو �إذا قبل ��ت تلك ال�سلط ��ات منح ه� ��ؤالء �إجازات قن�صلي ��ة حيث يعترب ذل ��ك اعرتاف ًا
بالدول ��ة� ،إال �إذا �أعلن ��ت �صراح� � ًة الدول ��ة طالبة الإج ��ازة �أن طلبها للإجازة �أو ح�صوله ��ا عليها اليعترب
اعرتاف ًا منها بال�سلطات �صاحبة العالقة(.)5
( )1د .حممد عزيز �شكري ،املدخل �إىل القانون الدويل العام وقت ال�سلم ،الطبعة الثانية ،دار الفكر ،دم�شق� ،1973 ،ص.356
( )2د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص.412
( )3د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص 414نق ًال عن :

Green Haywood Hackworth, Digest of International Law, Volume. 4, Department of State
Publications, Washington D.C., USA., p.p 684-686.

وهنال ��ك حادث ��ة ب ��ارزة ومهمة يف ه ��ذا املجال تتعلق بر�سالة وجهه ��ا الأمني العام للأمم املتحدة �إىل احلكوم ��ة الهولندية ب�شان
ا�ستمرار البعثة القن�صلية الهولندية بالعمل يف رودي�سيا على الرغم من �صدور قرار جمل�س الأمن رقم ( )253يف �سنة 1968
ب�ش�أن �سحب جميع البعثات القن�صلية من رودي�سيا اجلنوبية ،وعلى هذا الأ�سا�س �أو�ضح نائب وزير اخلارجية الهولندي �أمام
برملان بالده ب�أن ا�ستمرار �أعمال القن�صل الهولندي (الذي �سبق و�أن ح�صل على �إجازة قن�صلية من احلكومة الربيطانية) يف
رودي�سيا بعد �إعالن ا�ستقاللها اليعترب ب�أي �شكل من الأ�شكال اعرتاف ًا بال�سلطات اجلديدة احلاكمة هناك م�ؤكد ًا على �أن مهام
البعثة القن�صلية تنح�صر برعاية م�صالح املواطنني الهولنديني املقيمني يف هذا البلد ،امل�صدر نف�سه ،نق ًال عن :

Netherlands yearbook of International law, Volume. 1, 1970, p.p 98-99
(4) Lee, Luke T., Vienna Convention on Consular Relations, A.W., Sijthoff, Leyden, and Rule of
Law Press, Durham, N.C., 1966, p. 47.
(5) Y.I.L.C, 1957, Volume. 2, cp. cit., p. 41.
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ويرى د .عا�صم جابر � ّأن جمرد التقدم بطلب للح�صول على �إجازة قن�صلية يعترب اعرتاف ًا ب�سلطات
الدولة امل�ستقبلة اال �إذا �صاحبه �إعالن �صريح بخالف ذلك ،م�ستند ًا على � ّأن االعرتاف يرتبط بالإرادة
املنف ��ردة واحل ��رة للدولة والي�ستوج ��ب توافق �إرادتني و�إن كان يف الغالب متب ��اد ًال ،مع �إمكانية �سحب
االعرتاف من قبل الدولة املر�سلة و�إن مل يقرتن طلب الإجازة مبنحها وهو ي�ستند يف ذلك �إىل حوادث
ع ��دة .فق ��د طلبت �أملانيا �سن ��ة  1937بعد احتالله ��ا لت�شيكو�سلوفاكيا (ال�سابقة) م ��ن جميع الدول التي
لديه ��ا بعث ��ات قن�صلية هناك احل�صول على �إجازات قن�صلي ��ة جديدة لقنا�صلها العاملني يف براغ وعلى
�إث ��ر ذلك تقدمت الواليات املتحدة بطلب للح�ص ��ول على �إجازات قن�صلية ملوظفيها بعد �إعالنها �صراح ًة
�أن عمله ��ا ه ��ذا الي�شكل اعرتاف� � ًا بال�سلطات الأملاني ��ة احلاكمة وعلى �أثر ذلك رف�ض ��ت املانيا ذلك الطلب
معت�ب�رة �إن جم ��رد التقدم بطلب للح�صول على �إجازة قن�صلية ي�شكل بحد ذاته اعرتاف ًا ب�سيادة ال�سلطة
الت ��ي ت�ص ��در الإجازة على الأقليم ال ��ذي �ستمار�س فيه املهام القن�صلية(� .)1أما احلالة الأخرى هي �إقامة
عالق ��ات قن�صلي ��ة مل تكن قائمة قبل التغيري ال ��ذي �أ�صاب الدولة امل�ستقبلة �أو حكومتها ففي هذه احلالة
�أي�ض ًا التعترب تلك اخلطوة اعرتاف ًا بالدولة امل�ستقبلة ما مل تطلب الدولة املر�سلة �إجازة قن�صلية منها من
دون �أن تعل ��ن �صراح� � ًة ب�أن ذلك اليعترب اعرتاف ًا ،فلق ��د �أقام االحتاد ال�سوفييتي وبولندا يف ثالثينيات
القرن املا�ضي عالقات قن�صلية مع (مان�شوكو  )Manchoukuoمن دون �أن يعترب ذلك اعرتاف ًا بنظام
احلك ��م القائ ��م فيها ،ويف �سن ��ة � 1965أقامت م�صر قن�صلية عامة لها يف برلني من دون �أن ي�شكل ذلك
اعرتاف ًا منها ب�أملانيا الدميقراطية(.)2
وهنال ��ك فر�ضي ��ة �أخرى تظهر لدينا وه ��ي �إذا طال التغيري الدولة املر�سل ��ة �أو حكومتها ،ففي حالة
ا�ستم ��رار العالق ��ات القن�صلي ��ة ذهب التعامل ال ��دويل �إىل �أن ال�سماح با�ستمرار عم ��ل القن�صل للنظام
ال�ساب ��ق اليعن ��ي اعرتاف� � ًا بالنظام اجلديد ومثال عل ��ى ذلك �سماح وزارة اخلارجي ��ة الأمريكية يف �سنة
 1922للقن�ص ��ل املك�سيك ��ي العام يف نيويورك مبمار�سة مهامه م ��ن �أجل ت�سهيل الأعمال التجارية بني
البلدي ��ن م ��ن دون �أن متن ��ح له �إجازة قن�صلية حت ��ى ال يكون ذلك اعرتاف ًا منه ��ا بال�سلطات احلاكمة يف
املك�سيك فيها ،حيث �إن منح �إجازات قن�صلية لقنا�صل دول �أو حكومات التعرتف الدولة امل�ستقبلة بها
ي�ش ��كل اعرتاف� � ًا بتلك الدول �أو احلكومات �إال �إذا عبرّ ت الدول ��ة امل�ستقبلة عن عك�س ذلك �صراحةً ،وقد
�أكد وزير خارجية الواليات املتحدة �سنة  1928هذا التوجه بقوله (�إن الواليات املتحدة المتنح �إطالق ًا
�إجازة قن�صلية لقن�صل نظام غري معرتف به)(.)3
أ�م ��ا �إقام ��ة عالق ��ات قن�صلية جديدة بعد التغيري الذي �أ�صاب الدول ��ة املر�سلة �أو حكومتها فال يعترب
( )1منها ماقام به القن�صل العام الأمريكي يف القد�س بتوجيه �س�ؤال �إىل وزارة اخلارجية الأمريكية للإ�ستف�سار فيما �إذا كان طلب
�إجازة قن�صلية له من �أمري �شرق الأردن ي�شكل اعرتاف ًا من بالده بنظام حكم الأمري املذكور ،فجاء جواب اخلارجية الأمريكية
بالت�أكيد على �أن جمرد تقدمي الطلب ي�شكل اعرتاف ًا واقعي ًا ب�سيطرة الأمري املذكور على �شرق الأردن .انظر :د .عا�صم جابر،
امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص  ،416-415نق ًال عن:

Marjorie. M., Whiteman, Digest, Volume. 2.,Department of state, Publications, Washington,
D.C.,U.S.A,1963, p. 584. And El Ganzory, Consular Relation and Unrecognized Regimes, Revue
Egypyienne de Droit International, Volume, 34, 1978, p. 108.
(2) Luke Lee, Vienna convention on Consular Relation, op. cit., p. 296.

( )3د .عا�صم جابر ،امل�صدر ال�سابق� ،ص  ،418نق ًال عن:

Green Haywood Hackworth, Digest of International Law, Volume. 1, Department of State
Publications, Washington D.C., USA.p. 173.
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ذلك اعرتاف ًا بها من الدولة امل�ستقبلة مامل ت�صدر لقنا�صل تلك الدولة �إجازة قن�صلية ،وحتى قبول الدولة
امل�ستقبل ��ة لل�ب�راءة القن�صلية اليعترب اعرتاف� � ًا دولي ًا اال �إذا �صدرت منها �إجازة قن�صلية بنا ًء على قبولها
تلك الرباءة ما مل تُ�صدر �إعالن �صريح ينفي ذلك ،حيث �إن �إقامة تلك العالقات �أو ا�ستمرارها الي�شكل
اعرتاف� � ًا بالدول ��ة �أو باحلكومة يف الدولة املر�سل ��ة لأن ال�صفة �سيا�سية لتلك العالقات ،ففي �سنة 1959
افتتحت املانيا الدميقراطية قن�صلية عامة لها يف القاهرة واعتربت احلكومة امل�صرية �أن قبولها للرباءة
القن�صلية للقن�صل العام الميثل (اعرتاف ًا دبلوما�سي ًا) منها ب�أملانيا مادامت مل تُ�صدر �إجازة قن�صلية له،
�أم ��ا �إذا �إق�ت�رن ذلك مبن ��ح الإجازة القن�صلية ،ف�إن ذلك يعترب اعرتاف� � ًا �ضمني ًا مامل ي�صدر بيان وا�ضح
بعدم اعتبار ذلك اعرتاف ًا( .)1ولقد �أكد الأُ�ستاذ «�أوبنهامي  »Oppenheimعلى �أنه (يف حالة غياب النية
الوا�ضحة ملا هو خمالف ،فال وجود لالعرتاف ب�شكل �ضمني يف حالة بقاء �أو ا�ستبدال و«رمبا» حتى
يف حالة ا�ستقبال �أو �إر�سال القنا�صل خا�ص ًة �إذا مل يتم منح الإجازة القن�صلية)(.)2
بنا ًء على ما جاء �أعاله ،ف�إننا نعتقد � ّأن الرتكيز على � ّأن منح الإجازة القن�صلية �أو طلبها يجعل من �إقامة
العالقات القن�صلية �أو ا�ستمرارها ،بعد ح�صول التغيري يف طبيعة الدولة املر�سلة �أو امل�ستقبلة �أو حكومتها
�أو غري ذلك من م�ؤ�س�سات ال�سلطة ،اعرتاف ًا دولي ًا هو ر�أي يثري عدد من املالحظات منها ما ي�أتي:
�-1إن �إقامة العالقات القن�صلية تقوم على تزويد رئي�س البعثة القن�صلية بالرباءة القن�صلية والتي على
�أ�سا�سها يح�صل على الإجازة القن�صلية (�أو �إذن موقت ملمار�سة املهام القن�صلية) فال ميكن للموظف
القن�صليقانون ًا�أنميار�سمهامهمندونح�صوله على الإجازة القن�صليةوهي�أحد املتطلبات الرئي�سية
�إن مل تكن �أهمها ملمار�سة القن�صل ملهامه وذلك ما�أكدت عليه اتفاقية فيينا ل�سنة  1963يف مادتها
( )3()3/12من �ضرورة احل�صول على الإجازة القن�صلية حتى يتمكن القن�صل من ممار�سة �أعماله.
-2يف حالة ا�ستمرار العالقات القن�صلية (�أي قيامها قبل ح�صول التغيري املذكور) وبالتايل ح�صول
القن�ص ��ل عل ��ى الإجازة القن�صلية م�سبق ًا ،فال حاجة لأن يطلب �إج ��ازة قن�صلية جديدة ،بر�أينا ما مل
تطلب ذلك ال�سلطة اجلديدة ،حيث �سيبقى ميار�س مهامه على �أ�سا�س الإجازة ال�سابقة.
-3ال نعتقد � ّأن �إقامة العالقات القن�صلية �أو ا�ستمرارها يعترب اعرتاف ًا دولي ًا بالدولة �إن مل يكن معرتف ًا
به ��ا �سابق� � ًا ،حت ��ى و�إن مت منح �أو طل ��ب الإجازة القن�صلي ��ة ،لأنها كما نرى حج ��ة �ضعيفة لأن بقاء
ممار�س ��ة امله ��ام القن�صلية وافتتاح البعث ��ة والتمتع باحل�صان ��ات واالمتي ��ازات القن�صلية ل�شخ�ص
املوظ ��ف القن�صل ��ي وملبن ��ى وات�صاالت و أ�م ��ن البعثة القن�صلي ��ة ...الخ ،والذي الميك ��ن �أن يتم مامل
تتع ��اون الدول ��ة امل�ستقبل ��ة لتنفيذ ذلك ،فما �سبق �أوىل ب�أن ي�ستند �إليه ممن ي�ستند �إىل �أن طلب منح
الإج ��ازة القن�صلي ��ة هو الذي يع ّد اخلطوة التي متثل االعرتاف ال�ضمني ،ف�إذن هل �إن كل ما ذكرنا
من ح�صانات وامتيازات وتعامل مع ال�سلطة املحلية غري مهم ما مل تطلب الإجازة القن�صلية؟.
�-4إن ت�أييدنا للر�أي الذي يذهب �إىل � ّأن �إقامة العالقات القن�صلية اليعترب اعرتاف ًا دولي ًا ي�أتي نتيجة للطبيعة
الت ��ي تتمي ��ز بها العالق ��ات القن�صلية واهتمامه ��ا مب�سائل غري �سيا�سية تع ��ود بامل�صلحة لكال البلدين
(1) Luke T. Lee, Consular Law and Practice,1961, Op. cit., p. 34.
(2) Lassa. Oppenheim, op. cit., p.p 146,7.

( )3حي ��ث ن�ص ��ت عل ��ى (مع مراعاة �أحكام املادتني « »13و « ،»15الميك ��ن لرئي�س بعثة قن�صلية �أن يبا�شر �أعماله قبل ح�صوله على
�إجازة قن�صلية).
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املر�سل وامل�ستقبل ،حيث �إن عدم اعتبار �إقامة العالقات القن�صلية اعرتاف ًا دولي ًا و�إبعادها عن ال�صفة
ال�سيا�سي ��ة يعط ��ي الكثري من املرون ��ة �إىل هذه الوظيفة التي توكل بها مهام ذات �صلة كبرية مب�صلحة
الدولة وم�صلحة مواطنيها ،حيث �إن هذا التوجه يدفع الدول التي ال تعرتف �إحداهما بالآخرى ،لكنها
ق ��د تك ��ون بحاجة ما�سة لتحقي ��ق التعاون االقت�ص ��ادي والثقايف والعلم ��ي مع تلك الدول ��ة� ،إىل �إقامة
العالقات القن�صلية لتحقيق هذه امل�س�ألة .ف�إن الدول عندما تبقي على العالقات القن�صلية من دون �أن
تعرتف بالدولة امل�ستقبلة فهي تريد �أن حتافظ على م�صاحلها وحتمي مواطنيها فبقاء القنا�صل ي�ؤدي
�إىل احلفاظ على احلقوق التي �أقرتها اتفاقية فيينا ل�سنة  ،1963فيذهب «�سني � »Senإىل �أبعد من ذلك
بقول ��ه�( :إن ال ��دول ترغب ب�إقامة عالقات قن�صلية مع الدولة التي لديها �سي ��ادة �أم ال ،ف�إن ر�ضا الدولة
امل�ستقبلة �أو ال�سلطات امل�سيطرة يف الأقليم يجب �أن يكون مكت�سب ًا)(.)1
�-5إن االع�ت�راف ال ��دويل هو ت�صرف قانوين �س ��وا ًء �صدر بالإرادة املنف ��ردة �أو بتوافق �إرادتني وهو
لي� ��س بامل�س�أل ��ة الب�سيط ��ة الت ��ي ميكن ا�ستنتاجه ��ا واعتبارها تدخ ��ل �ضمن ًا مع ت�صرف ��ات �أخرى ال
ترتق ��ي �إىل م�ست ��واه من الأهمية ،ف�إن إ�ق ��دام الدولة ،وال �سيما يف الوقت احلا�ضر ،على االعرتاف
بدول ��ة أ�خ ��رى ه ��و م�س�أل ��ة �سيادية ،ف� ��إن الدول ��ة �إن �أرادت االعرتاف لدول ��ة ما فتعرب ع ��ن �إرادتها
بو�ض ��وح م ��ن خالل (االع�ت�راف القان ��وين ال�صريح) .ف� ��إن الإخت�ل�اف وا�ضح بني فقه ��اء القانون
ال ��دويل ب�ش� ��أن ه ��ذه امل�س�ألة فريى الأ�ستاذ «م ��ور ّ � »Mooreأن االعرتاف يعت�ب�ر متوفر �ضمن ًا عند
�إ�ص ��دار الإجازة القن�صلي ��ة للقنا�صل للدولة اجلديدة(� ،)2أما الأُ�ست ��اذ «لوترباخت »Lauterpacht
ف�ي�رى �أنه (رمب ��ا) يت�ضمن �إ�صدار ا إلج ��ازة القن�صلية لالعرتاف يف حني يت�ضم ��ن �إقامة العالقات
الدبلوما�سية االعرتاف ب�شكل وا�ضح(.)3
ولق ��د رف�ض ��ت جلن ��ة القانون الدويل مقرتح ورد يف املادة ( )12من م�س ��ودة االتفاقية الواردة يف
تقرير الأ�ستاذ زوريك والتي �أ�شارت �إىل �أن يف حالة طلب الإجازة القن�صلية فيت�ضمن ذلك الت�صرف
االعرتاف ولكنها ف�شلت كذلك يف اعتماد مقرتح ا أُل�ستاذ «كوركي�س �سي�سيل�س »Georges Scelle’s
والذي اقرتح �إ�ضافة الن�ص التايل (العالقات القن�صلية رمبا توجد يف حالة قطع العالقات الدبلوما�سية
ورمبا تن�ش�أ يف حالة عدم االعرتاف �أو االعرتاف الواقعي بالدولة امل�ستقبلة بدون �أن يعني ذلك �ضمن ًا
االعرتاف القانوين)(.)4
وهنال ��ك �أمثل ��ة كث�ي�رة على ه ��ذا التوجه ،فق ��د التقى القن�صل الع ��ام الربيط ��اين يف القد�س برئي�س
الوزراء الفل�سطيني يف �سنة  2007ب�ش�أن جهود ت�أمني �إطالق �سراح مرا�سل حمطة الإذاعة الربيطانية
( )BBCالذي خطف يف قطاع غزة على الرغم من عدم اعرتاف بريطانيا بفل�سطني كدولة ،و�إنها كانت
ق ��د رف�ض ��ت �سابق ًا �إقامة عالقات مع رئي�س الوزراء �إ�سماعيل هنية الذي كان ممث ًال عن حركة املقاومة
الإ�سالمية (حما�س)(.)5
(1) B. Sen, A Diplomat`s Handbook of International Law and Practice, Third Edition, martins
Nijhoff Publishers, London, 1988, p. 248.
(2) Luke T. Lee and John Quigley, Consular Law and Practice, Third Edition, op. cit., p.p 67-68.
(3) H. lauterpacht, Recognition in international law, Cambridge, England, 1947, p. 406.
(4) U.N, Doc, (A/CN.4/L.82), 14/may/1959.
(5) Isabil Kershner, British Envoy Seeks to Free Reporter Seized in Gaza, New york Times News
Paper, 6/April/2007, p. A8.
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املَط ْل ُب ال ّثالث
احل�صانات واالمتيازات القن�صل ّية
لق ��د أ�ق � ّ�ر القانون الدويل االتفاقي من خالل اتفاقية فيينا للعالقات القن�صلية ل�سنة  1963جمموعة
م ��ن احل�صانات واالمتيازات للمبعوث�ي�ن القن�صليني مع التمييز يف هذا املجال بني القنا�صل امل�سلكيني
والقنا�ص ��ل الفخري�ي�ن ،و�سوف نتط ��رق �إىل تلك احل�صانات واالمتيازات ب�ش ��كل خمت�صر مع الرتكيز
على ما يهمنا خالل البحث ،لذلك �سنق�سم هذا املطلب على فرعني هما:
الفرع الأول :ح�صانات وامتيازات البعثة القن�صلية (اجلانب املادي).
الفرع الثاين :ح�صانات وامتيازات �أع�ضاء البعثة القن�صلية (اجلانب ال�شخ�صي).

الفرع الأول
ح�صانات وامتي ـ ــازات البعث ــة القن�صلية
وتدور ح�صانات وامتيازات البعثة القن�صلية حول عدد من النقاط ندرج يف �أدناه �أهمها ما ي�أتي:
-1تق ��دمي الت�سهي�ل�ات الالزم ��ة للبعثة لت�أدي ��ة مهامها( ،)1مبعنى ذل ��ك �أن هنالك التزام يق ��ع على الدولة
امل�ستقبل ��ة و�إن كان مل حت ��دد ن ��وع ه ��ذه الت�سهيالت فيمكن الق ��ول �إنها تتعلق بكل م ��ا يعرقل عمل
البعثة.
-2ا�ستخ ��دام العل ��م وال�شع ��ار الوطني� :إن ال�ستخ ��دام العلم وال�شعار الوطني�ي�ن �أهمية يف هذا املجال
فه ��و ف�ض�ل ً�ا عن �أنه ميثل رمز ًا �سيادي ًا يعرب عن الطبيع ��ة الر�سمية ملهام البعثة وكذلك يجنب وقوع
�سلط ��ات الدول ��ة امل�ستقبلة بخط�أ ب�ش�أن اقتحام مبن ��ى البعثة لتعقب �أحد املجرمني مث ًال ،وقد عاجلت
هذا املو�ضوع املادة ( )29من اتفاقية فيينا ل�سنة .)2(1963
-3م�ساع ��دة البعث ��ة القن�صلي ��ة للح�ص ��ول عل ��ى مبن ��ى منا�سب ملق ��ر البعث ��ة القن�صلية وكذل ��ك م�ساكن
لأع�ضائها وكل ذلك يكون يف حدود قوانني الدولة امل�ستقبلة(.)3
-4حري ��ة االت�ص ��ال برعاي ��ا الدول ��ة املر�سل ��ة ،مب ��ا �أن البعث ��ة القن�صلي ��ة مكلف ��ة بحماية م�صال ��ح رعايا
الدول ��ة املر�سل ��ة يف ح ��دود دائرته ��ا القن�صلي ��ة فلها االت�ص ��ال برعاياه ��ا والعك�س �صحي ��ح �أي�ض ًا؛
لذل ��ك ق ��رر الق�ض ��اء الأمريك ��ي بخ�صو� ��ص �إخط ��ار القن�ص ��ل الأمريك ��ي يف باري� ��س ملواط ��ن
�أمريك ��ي ب أ�م ��ر �إ�ستدع ��اء ،ب� ��أن ذل ��ك الي�ش ��كل �إعت ��داء عل ��ى حق الدول ��ة الأجنبي ��ة ،كم ��ا �إن �إزدياد
العالق ��ات الودي ��ة ب�ي�ن ال ��دول والت ��ي ت�سمح بال�سف ��ر والإقام ��ة يفرت� ��ض �أن تدعم وج ��ود مثل تلك
( )1املادة ( )28من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
( )2حيث ن�صت املادة ( )29من اتفاقية فيينا ل�سنة  1963على:
-1للدولة املر�سلة احلق يف �إ�ستعمال علمها الوطني و�شعارها القومي يف الدولة امل�ستقبلة وفق ًا لن�صو�ص هذه االتفاقية.
-2ميك ��ن رف ��ع العل ��م الوطني للدولة املر�سلة وو�ض ��ع �شعارها القومي على املبنى الذي ت�شغله البعث ��ة القن�صلية وعلى مدخله،
وكذل ��ك عل ��ى م�سك ��ن رئي�س البعثة القن�صلي ��ة وعلى و�سائل تنقالته عن ��د ا�ستعمالها يف �أعمال ر�سمي ��ة -3.تراعى قوانني
ولوائح والعرف املتبع يف الدولة امل�ستقبلة عند ممار�سة احلق املمنوح مبقت�ضى هذه املادة).
( )3املادة ( )30من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
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االت�ص ��االت(� .)1إذ ميك ��ن لأع�ض ��اء البعث ��ة االت�ص ��ال برعاي ��ا دولته ��م كم ��ا �إن له� ��ؤالء االت�صال بهم
�أي�ض� � ًا ،فف ��ي حال ��ة القب� ��ض على �شخ� ��ص من رعايا �إح ��دى ال ��دول �أو اعتقاله �أو حج ��زه �أو احلكم
علي ��ه بعقوب ��ة �سالب ��ة للحري ��ة ،فبالت�أكي ��د إ�ن ��ه �سيك ��ون بحاج ��ة �إىل م�ساع ��دة ،وق ��د قال ��ت حمكم ��ة
الع ��دل الدولي ��ة يف ق�ضي ��ة (الجران ��د � )2()La Grandسن ��ة  2001بعدم ��ا جل� ��أت �إليه ��ا �أملاني ��ا يف
�سنة  1999ب�ش�أن الق�ضية املذكورةّ � ،أن حرمان املانيا من تقدمي امل�ساعدة الالزمة على وفق اتفاقية
فيين ��ا ل�سن ��ة  1963ملواطنيه ��ا ،ي�شكل انته ��اك ًا من قبل الوالي ��ات املتحدة اللتزاماتها جت ��اه �أملانيا،
و أ�ك ��دت املحكم ��ة ان تعهد الوالي ��ات املتحدة بتنفيذ التزاماتها على وفق ه ��ذا الن�ص ي�شكل تر�ضية
لطلب �أملانيا احل�صول على ت�أكيد بعدم تكرار ذلك ،وقد عاجلت هذه احلالة املادة ( )36من اتفاقية
فيينا ل�سنة .)3(1963
-5ا إلب�ل�اغ عن حاالت الوف ��اة والوالية �أو الو�صاية �أوغريها واحلوادث اخلا�صة بال�سفن والطائرات:
فر�ض ��ت اتفاقي ��ة  1963عل ��ى الدول ��ة امل�ستقبلة التزام ب�إب�ل�اغ البعثة القن�صلية ح ��ول ثالث م�سائل
مهمة �أ�شارت �إليها املادة ( )37تتعلق برعايا الدولة املر�سلة وهي:
�أ  -يف حالة وفاة �أحد رعايا الدولة املر�سلة ،ومن دون ت�أخري.
ب-ح ��االت تعي�ي�ن ويل �أو و�صي على �أحد رعايا الدول ��ة املر�سلة من الق ُّ�صر �أو ناق�صي الأهلية مع
مراعاة قوانني الدولة املر�سلة عن �إجراء عملية التعيني.
ج�-إذا جنح ��ت �أو غرق ��ت �سفينة حتمل جن�سية الدولة املر�سلة يف املياه الأقليمية للدولة امل�ستقبلة،
فيجب يف هذه احلالة �إبالغ البعثة القن�صلية الأكرث قرب ًا من املكان الذي وقعت فيه احلادثة.
وم ��ن دون �ش ��ك �إن تقري ��ر تل ��ك الواجب ��ات عل ��ى الدول ��ة امل�ستقبل ��ة يه ��دف �إىل ت�سهيل قي ��ام البعثة
القن�صلية بالوظائف املوكلة �إليها ،على �أ�سا�س �أن ذلك يدخل يف نطاق وظائفها.
-6ح�صان ��ة �أر�شي ��ف ووثائ ��ق البعثة� ،إن هنالك فارق� � ًا بني الأر�شيف والوثائ ��ق ،فالأر�شيف يق�صد به
(1) Henkin. Et al, International law Cases and Materials west Publishing Co., 1980, p. 423.

( )2وتتلخ�ص هذه الق�ضية �أنه يف �/9آذار 1999 /جل�أت �أملانيا ملحكمة العدل الدولية ملا و�صفته �إنتهاك الواليات املتحدة التفاقية
فيين ��ا للعالق ��ات القن�صلي ��ة ل�سن ��ة  1963بالإ�ستناد �إىل امل ��ادة ( )1/36منها وامل ��ادة ( )1من الربوتوك ��ول الإختياري امللحق
باالتفاقي ��ة املذك ��ورة املتعلق بحل املنازعات بالطرق ال�سلمية ،فف ��ي �سنة  1982قامت �سلطات والية �أريزونا الأمريكية ب�إعتقال
مواطن�ي�ن �أملاني�ي�ن هم ��ا الأخوين «كارل وولرت الجران ��د  ”Karl and Walter LaGrandبتهمة تتعلق بجرائم كربى ولكن
على الرغم من ذلك مل تبلغ ال�سلطات الأمريكية البعثة الدبلوما�سية �أو البعثة القن�صلية الأملانية لديها مما ُع ّد �إنتهاك ًا حلق الدولة
يف تقدمي احلماية ملواطنيها .راجع:
La Grand case, (Germany v. United States of America), Judgment of 27/june/2001
http://www.icj-cij.org.

( )3حيث ن�ص البند (�أ) والبند (ب) من الفقرة الأوىل من هذه املادة على ( -1رغب ًة يف تي�سري ممار�سة الأعمال القن�صلية املتعلقة
برعايا الدولة املوفدة:
(�أ) يج ��ب �أن يتمك ��ن الأع�ض ��اء القن�صليون م ��ن االت�صال برعايا الدولة املر�سل ��ة ومقابلتهم بحرية كما يج ��ب �أن يكون لرعايا
الدولة املر�سلة نف�س احلرية فيما يتعلق باالت�صال بالأع�ضاء القن�صليني للدولة املر�سلة ومقابلتهم.
(ب)يجب �أن تقوم ال�سلطات املخت�صة يف الدولة امل�ستقبلة ب�إخطار البعثة القن�صلية للدولة املر�سلة –بدون ت�أخري� -إذا قب�ض
عل ��ى أ�ح ��د رعاي ��ا هذه الدولة �أو و�ضع يف ال�سجن �أو االعتق ��ال يف انتظار حماكمته �أو �إذا حجز ب�أي �شكل �آخر يف نطاق
دائرة اخت�صا�ص القن�صلية وب�شرط �أن يطلب هو ذلك).
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الأوراق التي يف حوزة البعثة فع ًال �أي مرا�سالتها التي تلقتها م�سبق ًا� ،أما الوثائق فت�شمل �إ�ضاف ًة
�إىل الأر�شي ��ف الأوراق الت ��ي مل يت ��م ت�سليمها فع ًال �إىل البعثة والتي يج ��ب حمايتها بطريقة خا�صة
تختلف عن املرا�سالت اخلا�صة بالأفراد العاديني ،فلفظ الوثائق عام من املمكن �أن ي�شمل الأمرين
مع ًا( ،)1ولكن جاء ن�ص املادة ( )33من االتفاقية القن�صلية لي�شمل العبارتني (للمحفوظات والوثائق
القن�صلية حرمتها يف كل وقت �أينما وجدت).
-7حري ��ة االت�ص ��ال ،بالت�أكيد �أن كل بعثة دبلوما�سية كانت �أم قن�صلية حتتاج �إىل �إجراء ات�صاالت مع
الع ��امل اخلارج ��ي �س ��وا ًء من دولته ��ا �أو غريها ،وقد نظمت امل ��ادة ( )35من االتفاقية ه ��ذه امل�س�ألة،
و�أعطتها احلرية كذلك باال�ستعانة باحلقيبة الدبلوما�سية واحلقيبة القن�صلية ،وبنا ًء على هذه املادة
فال يجوز فتح احلقيبة القن�صلية �إال على وفق �شروط حمددة وهي ما ي�أتي:
�أ �-أن تك ��ون هنالك �أ�سب ��اب جدية لالعتقاد ب�أنها حتتوي على �أ�شي ��اء غري خم�ص�صة لال�ستخدام
الر�سمي للبعثة.
ب� -أن يتم فتح احلقيبة بح�ضور مندوب م�صرح له من قبل الدولة املر�سلة.
ج� -إذا مل توافق الدولة املر�سلة على فتح احلقيبة فيجب �إعادتها �إىل املكان الذي �أتت منه.
وم ��ن ث� � َّم ف� ��إن الو�ض ��ع القان ��وين حلام ��ل احلقيبة �سيك ��ون تبع ًا لنوعها ف� ��إن احلقيب ��ة القن�صلية
(منظ ��م و�ضعه ��ا القان ��وين مبوج ��ب امل ��ادة « »35من اتفاقي ��ة فيينا ل�سن ��ة  ،)1963وعلي ��ه �سيكون
الو�ض ��ع القان ��وين حلامل احلقيب ��ة القن�صلية مق ��ارب �إىل حد كبري للو�ضع املق ��رر حلامل احلقيبة
الدبلوما�سية(.)2
�أما حامل احلقيبة الدبلوما�سية والذي يجب �أن يكون معه وثيقة ر�سمية تبني �صفته وحتدد الطرود
التي معه ،واليجوز �أن يكون من رعايا الدولة امل�ستقبلة �أو املقيمني فيها ب�صفة دائمة (�إال �إذا وافقت
ا ألخ�ي�رة على ذلك) وعل ��ى الدولة امل�ستقبلة حماية ذلك ال�شخ�ص لأن ��ه يتمتع باحل�صانة ال�شخ�صية
وال يجوز اعتقاله �أو احتجازه ،وهذا ما نظمته املادة ( )27من اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
وقد تنقل احلقيبة القن�صلية بوا�سطة حامل خا�ص لها وهو يتمتع بو�ضع حامل احلقيبة القن�صلية
نف�س ��ه� ،إال �أن احل�صان ��ات املق ��ررة ل ��ه يتوق ��ف التمتع بها مبجرد ت�سليم ��ه احلقيبة للجه ��ة املر�سلة �إليها
(املادة  )6/35من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963
-8حرم ��ة مق ��ر البعث ��ة القن�صلي ��ة :الخ�ل�اف �أن ح�صان ��ة مقار البعث ��ة القن�صلي ��ة �أمر مه ��م و�ضروري
حل�س ��ن قي ��ام البعثة مبهامه ��ا ،ف�ض ًال عن � ّأن تلك املق � ّ�رات ت�ستخدم ل�صالح بعث ��ات تابعة لدول ذات
(  )1وق ��د إ�ق�ت�رح خ�ل�ال امل�ؤمت ��ر القن�صلي مندوب ��ا كل من هولن ��دا وبريطانيا حذف كلم ��ة (والوثائق) لكي تقت�ص ��ر احل�صانة على
الأر�شيف ،نظر ًا لأن كلمة وثائق زائدة وقد ت�ؤدي �إىل بع�ض ال�صعوبات (ح�سب تعبريهم) ،راجع بخ�صو�ص ذلك:
د� .أحمد �أبو الوفا ،امل�صدر ال�سابق� ،ص �ص .470 -469
( )2وتقول جلنة القانون الدويل يف هذا ال�صدد �إنه يف �سلوك الدول قد يتم ا�ستخدام حاملي احلقيبة الدبلوما�سية لكفالة ات�صال
القن�صلي ��ة ب�سلط ��ات الدولة املر�سلة �أو ببعثتها الدبلوما�سية �أو ببعثة و�سيطة تعمل كمركز لتجميع وتوزيع الربيد الدبلوما�سي
�أو حت ��ى بالبعث ��ات الدبلوما�سي ��ة والقن�صلي ��ة يف دول ��ة ثالثة ،وقد تك ��ون احلقيبة القن�صلي ��ة جزء من احلقيب ��ة الدبلوما�سية �أو
منف�صلة عنها ويف�ضل هذا الإجراء الأخري �إذا كان �سيتم ت�سليمها يف الطريق  ،راجع بخ�صو�ص ذلك:

.Y.I.L.C, 1961, Volume. 2, op. cit., p. 111-112 :
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�سي ��ادة ،لك ��ن ال�س� ��ؤال ال ��ذي يث ��ار يف هذه احلالة ه ��ل �إن هذه احل�صان ��ة املذكورة مطلق ��ة كما هو
احل ��ال بالن�سب ��ة للبعثات الدبلوما�سية �أم ن�سبية ،حيث ا�ستند �أن�صار احل�صانة املطلقة �إىل �أن مقار
البعث ��ات القن�صلية خم�ص�صة ملمار�سة �أعم ��ال ر�سمية كما هو احلال بالن�سبة للبعثات الدبلوما�سية
ولأن ال�سم ��اح ل�سلط ��ات الدول ��ة امل�ستقبل ��ة بالدخول من دون �إذن ق ��د ي�ؤدي �إىل �إ�س ��اءة ا�ستخدام
ه ��ذه الرخ�ص ��ة ،بينما ذهب االجت ��اه الآخر �إىل القول ب� ��أن هنالك فروق ًا بني البعث ��ات الدبلوما�سية
والبعث ��ات القن�صلي ��ة حتت ��م �أن ال تك ��ون معاملتهم واح ��دة بخ�صو�ص ح�صانة املق ��ر( .)1وقد �أخذت
باالجتاه الذي يعطي ح�صانة ن�سبية ملقار البعثات القن�صلية اتفاقية هافانا لل�ش�ؤون القن�صلية ل�سنة
ن�صت عليه املادة ()31
 1928يف امل ��ادة ( )18منه ��ا ،و�أخذت ب ��ه اي�ض ًا اتفاقية  1963على وفق ما ّ
منها.
فبعد �أن �أعطت �شرط ًا ب�أن يكون املقر املخ�ص�ص ب�شكل كلي ال�ستخدام البعثة وممار�سة الوظائف
القن�صلية ،ومنعت اقتحام مقر البعثة �إال يف حالتني هما:
-1حالة (املوافقة ال�صريحة) من قبل رئي�س البعثة القن�صلية �أو ال�شخ�ص الذي يعينه �أو رئي�س البعثة
الدبلوما�سية للدولة املر�سلة.
-2حال ��ة (املوافق ��ة ال�ضمني ��ة) وذلك يف حالة احلري ��ق �أو �أية كارثة تتطلب �إج ��راء حماية فورية� ،إذ �إن
يف هذه احلالة ميكن اقتحام املقر حتى عند عدم وجود املوافقة ال�صريحة املذكورة يف الفقرة ()1
�أعاله ،وتتميز هذه الظروف ب�أن ال�ضرورة حتتم اتخاذ �إجراءات �سريعة ملواجهة الظرف الطارئ.
ويف غ�ي�ر هات�ي�ن احلالت�ي�ن اليج ��وز ل�سلطات الدول ��ة امل�ستقبلة �إقتح ��ام مقر البعث ��ة القن�صلية ،و�إن
كان د .عل ��ي �ص ��ادق �أبو هيف يق ��ول( :ال يجوز للقن�صل �أن ي� ��أوي يف دار القن�صلية جمرم ًا هارب ًا من
ال�سلطات املحلية ،ف�إن فعل حق لل�سلطات املحلية املطالبة بت�سليم الالجئ �إليها فور ًا ،ويف حال الرف�ض
يج ��وز لها اقتحام الدار للقب�ض عل ��ى املجرم مع مراعاة عدم التعر�ض ملكاتب القن�صلية وماحتتويه من
م�ستن ��دات وحمفوظ ��ات)( .)2و�إن كن ��ا نعتق ��د � ّأن ذل ��ك يتعار�ض مع ن� ��ص املادة ( )31املذك ��ورة ،والتي
الت�شمل هذه احلالة ،ف�إن �أقدمت الدولة امل�ستقبلة على هذه اخلطوة ف�إنها �ستن�ش�أ بفعلها هذا م�س�ؤوليتها
الدولية جتاه الدولة املر�سلة عن هذا الت�صرف.
�أم ��ا بخ�صو� ��ص الإعف ��اءات املالي ��ة للبعث ��ة القن�صلية فقد أ�خ ��ذت اتفاقية فيينا ل�سن ��ة  1963بثالث
�أنواع من تلك الإعفاءات وهي على النحو الآتي:
�-1إعفاء مقار البعثة من ال�ضرائب والر�سوم ،وهذا مان�صت عليه املادة ( ،)32حيث �أوردت هذه املادة
(1) U.N.C.C.R., Vol. 1, op. cit., p. 314-333

( )2د .عل ��ي �ص ��ادق �أبو هيف ،القانون الدبلوما�سي ،امل�صدر ال�سابق�� � ،ص  ،337وقد اقرتحت بع�ض الدول �إعطاء جواز اقتحام
مقر البعثة القن�صلية يف حاالت �أخرى وهي:
 -1موافقة وزارة اخلارجية الدولة امل�ستقبلة �أو �أية وزارة �أخرى متفق عليها.
� -2إذا وجدت �أ�سباب جدية للإعتقاد �أن جرمية عنف �ضد الأ�شخا�ص �أو الأموال ارتُكبت �أو �سرتتكب داخل املقار القن�صلية.
� -3إذا جل�أ �إىل املقر �أ�شخا�ص خارجني عن العدالة ورف�ضت البعثة ت�سليمهم.
� -4إذا �صدر �إذن من ال�سلطات الق�ضائية املخت�صة مع موافقة وزارة خارجية الدولة امل�ستقبلة ،راجع حول ذلك:
U.N.C.C.R., Volume. 2,op. cit., p.p 77-79,80,82,173.
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قاع ��دة يت ��م مبقت�ضاها �إعفاء مق ��ار البعثة القن�صلية وكذلك مقر رئي�سه ��ا با�ستثناء الر�سوم املرتتبة
نتيج ��ة تق ��دمي خدمات خا�صة ،والر�سوم وال�ضرائب بالن�سبة لل�شخ� ��ص املتعاقد مع الدولة املر�سلة
�أو مع ال�شخ�ص الذي يعمل حل�ساب تلك الدولة.
� -2إعفاء الأموال التي حت�صلها الدولة املر�سلة من الر�سوم وال�ضرائب عن ما ت�ؤديه من خدمات(.)1
-3وق ��د �أعط ��ت كذل ��ك االتفاقي ��ة �إعف ��اءات كمركي ��ة ن�ص ��ت عليها امل ��ادة ( )50م ��ن اتفاقية فيين ��ا ل�سنة
 1963بالن�سب ��ة للأ�شي ��اء املخ�ص�صة لال�ستعمال الر�سمي للبعث ��ة والأ�شياء املخ�ص�صة للإ�ستعمال
ال�شخ�ص ��ي للع�ض ��و القن�صلي و�أع�ضاء عائلت ��ه ،و�أ�شارت جلنة القانون ال ��دويل �إىل �أن الإعفاء من
الر�س ��وم الكمركية يعد (تطبيق ًا ل�سلوك �شائ ��ع « »Widespread Practiceيعترب دلي ًال على عرف
دويل يف هذا املجال)(.)2
ال َف ْرعُ ال ّثاين
ح�صانات وامتيازات �أع�ضاء البعثة القن�صلية
م ��ن الثاب ��ت �أن احل�صان ��ات والإمتيازات املقررة لأع�ض ��اء البعثة القن�صلية ال ميك ��ن �أن تعادل ب�أي
ح ��ال م ��ن الأحوال تلك املق ��ررة لأع�ضاء البعث ��ة الدبلوما�سية ،فال يتمتع املبع ��وث القن�صلي على عك�س
الدبلوما�سي�ي�ن �إال باحل�صان ��ة عن ماي�ص ��در منه من �أعمال ر�سمية ،من دون �شم ��ول �أفعالهم اخلا�صة،
وعلة ذلك تكمن يف �أن لي�س لهم �صفة متثيلية ،وعليه �سنتناول �أهم ح�صانات وامتيازات �أع�ضاء البعثة
القن�صلية وعلى النحو الآتي:
-1يق ��ع عل ��ى عاتق الدول ��ة امل�ستقبل ��ة حماية أ�ف ��راد البعث ��ة القن�صلية بالت�أكي ��د لأن �أولئ ��ك الأ�شخا�ص
ميار�س ��ون �أعم ��ا ًال ر�سمي ��ة نياب ًة عن دولهم ،فمث�ل ً�ا ين�ص نظام املطابع واملطبوع ��ات ال�سعودي يف
امل ��ادة ( )35من ��ه على (اليجوز ن�ش ��ر القدح والتجريح والإ�ساءة يف حق ر�ؤ�س ��اء و�أع�ضاء البعثات
ال�سيا�سي ��ة واملفو�ضني ال�سيا�سيني والقن�صليني املعتمدين ل ��دى حكومة اململكة العربية ال�سعودية،
كم ��ا اليج ��وز ن�شر مايكدر العالقات بني اململكة  ...وغريها من ال ��دول ال�صديقة)( ،)3وقد جاء ن�ص
امل ��ادة ( )1/41م ��ن اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سنة  1963بهذا املعن ��ى( ،)4حيث �إن اعتق ��ال �أو حب�س املوظف
القن�صل ��ي جائ ��ز يف حال ��ة واحدة ،وه ��ي حالة ارتكاب ��ه جناية خط�ي�رة ،وب�شرط �ص ��دور قرار من
ال�سلط ��ة الق�ضائي ��ة املخت�ص ��ة به ��ذا امل�ضم ��ون ،وقد تقدم ��ت بع�ض ال ��دول بالعديد م ��ن املقرتحات
( )1ويف ه ��ذا ال�ص ��دد ذه ��ب رئي�س الوفد الإ�سباين يف م�ؤمتر العالقات القن�صلي ��ة �إىل �أن املكا�سب املالية التي جتد م�صدرها يف
الدولة امل�ستقبلة يجب �أن تخ�ضع لل�ضرائب والر�سوم �ش�أنها يف ذلك �ش�أن العوائد اخلا�صة  ،راجع ب�ش�أن ذلك:

U.N.C.C.R., Volume. 1, op. cit., p. 64
(2) Y.I.L.C, 1961, Volume. 2, op. cit., p. 121.

( )3د .يو�س ��ف قا�س ��م� ،ضوابط الإعالم يف ال�شريعة الإ�سالمية و�أنظمة اململكة العربية ال�سعودية ،عمادة �ش�ؤون املكتبات  ،جامعة
الريا�ض1399 ،هـ1979-م� ،ص.181 -179
( )4حي ��ث ن�ص ��ت عل ��ى (يجب �أال يكون الأع�ضاء القن�صليني عر�ضة للقب� ��ض �أو احلب�س االحتياطي �إال يف حالة جناية خطرية وبعد
�صدور قرار من ال�سلطة الق�ضائية املخت�صة).
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بخ�صو� ��ص حب� ��س املوظف القن�صلي خالل م�ؤمت ��ر العالقات القن�صلية الذي عق ��د يف فيينا ل�سنة
.)1(1963
وق ��د �أ�ش ��ارت امل ��ادة (� )42إىل أ�ن ��ه يف حال ��ة القب�ض على �أحد �أع�ض ��اء الطاقم القن�صل ��ي �أو حب�سه
حب�س� � ًا احتياطي� � ًا �أو اتخ ��اذ �إجراءات جنائية �ض ��ده ،ف�إن على الدولة امل�ستقبلة يق ��ع التزام ب�إخطار
رئي� ��س البعث ��ة القن�صلي ��ة ( )Consular notificationب�أ�سرع وقت ممك ��ن� ،إال �إذا كان هو نف�سه
مو�ض ��وع �أي م ��ن الإجراءات ال�سابقة ،ففي هذه احلال ��ة يجب �أن يوجه الإخطار �إىل الدولة املر�سلة
بالطريق الدبلوما�سي.
()2
-2احل�صان ��ة �ض ��د التقا�ضي :وق ��د عاجلت هذه احلالة امل ��ادة ( )43من اتفاقية فيين ��ا ل�سنة ، 1963
ويفه ��م م ��ن ن� ��ص املادة املذك ��ورة � ّأن ح ��دود ح�صان ��ة التقا�ض ��ي لأع�ضاء البعث ��ة القن�صلي ��ة تتمثل
مبا ي�أتي:
�أ �-إنه ��م ال يخ�ضع ��ون للق�ض ��اء اجلنائي �أو املدين �أو الإداري يف ما يتعل ��ق ب�أعمال الوظيفة وهي
الأعم ��ال الت ��ي ينجزونه ��ا يف ممار�ستهم للوظائ ��ف القن�صلية املنوطة بهم ،حي ��ث قال املندوب
الأمريك ��ي يف م ؤ�مت ��ر فيينا للعالق ��ات القن�صلية �إن القنا�صل يخ�ضع ��ون الخت�صا�ص املحاكم
الوطني ��ة يف م ��ا يتعلق بقواعد ا إلج ��راءات ،ولكن �إذا قررت تلك املحاك ��م �أن الأعمال املن�سوبة
�إليهم مت اتخاذها �أثناء ممار�سة وظائفهم الر�سمية فال يخ�ضعون لتلك املحاكم(.)3
ب-ي�ستثنى مما تقدم الدعاوى املدنية الناجمة عن عقد �أبرمه املوظف �أو امل�ستخدم القن�صلي لي�س
نياب� � ًة ع ��ن الدول ��ة املر�سل ��ة �أو الدع ��اوى املدنية املرفوعة م ��ن طرف ثالث ب�سب ��ب �ضرر نتج عن
حادث وقع يف الدولة امل�ستقبلة �سببته مركبة �أو �سفينة �أو طائرة(.)4
�أما اجلهة املخت�صة بالف�صل يف ما �إذا كان الفعل املرتكب يتعلق بالأعمال الر�سمية للقن�صل �أو ال،
فهي املحكمة املخت�صة يف �إقليم الدولة امل�ستقبلة ،فقد بذلت بع�ض املحاوالت لرفع دعاوى على دول
�أجنبي ��ة �ض ��د قنا�صلها املتواجدين يف �إقليم الدولة الت ��ي رفعت الدعوى �أمام حماكمها ،وقد رف�ض
الق�ض ��اء الأمريكي ذل ��ك بخ�صو�ص دعوى تتعلق بعقد أُ�برم مع �شرك ��ة تابعة للحكومة الأرجنتينية
و أُ�دخ ��ل فيه ��ا القن�صل الأرجنتيني يف �شيكاغ ��و فقرر الق�ضاء الأمريك ��ي � ّأن القن�صل لي�س وكي ًال
( )1منها:
� -1إذا مت القب�ض عليه يف حالة تلب�س بالفعل اجلرمي.
� -2إذا ُا�شتبه يف ارتكابه جرمية وعجز عن �إثبات �شخ�صيته.
� -3إذا ارتكب جرمية معاقب عليها بال�سجن � 4أو � 5أو � 6سنوات على الأقل.
� -4إذا طلبت الدولة املر�سلة حب�سه �أو وافقت على ذلك.
راجع ب�ش�أن ذلك خمتلف مقرتحات الدول مبزيد من التف�صيل.U.N.C.C.R., Volume. 1., op. cit., p. 388 :
( )2حي ��ث ن�ص ��ت هذه املادة على -1( :الأع�ضاء واملوظفون القن�صلي ��ون ال يخ�ضعون الخت�صا�ص ال�سلطات الق�ضائية �أو الإدارية
بالدول ��ة املوف ��دة �إليه ��ا يف م ��ا يتعلق بالأعمال الت ��ي يقومون بها ملبا�ش ��رة �أعمالهم القن�صلية -2 .ومع ذل ��ك ،فال ت�سري �أحكام
الفقرة ( )1من هذه املادة يف حالة الدعوى املدنية على �أي مما يلي�( :أ) الناجتة عن عقد مربم مبعرفة ع�ضو �أو موظف قن�صلي
ومل يك ��ن ه ��ذا التعاق ��د �صراح ًة �أو �ضمن ًا ب�صفته ممث ًال للدولة املر�سل ��ة( .ب) �أو املرفوعة مبعرفة طرف ثالث عن �ضرر نتج عن
حادث يف الدولة امل�ستقبلة �سببته مركبة �أو �سفينة �أو طائرة).
( )4املادة ( )43من اتفاقية فيينا ل�سنة .1963

(3) U.N.C.C.R., Volume. 1.,op. cit., p. 404- 405, 416-417.
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للمدع ��ى عليه ��م و�إنه تدخ ��ل فقط ملمار�سة دور روتيني يقوم به �أي قن�ص ��ل وهو التوثيق( ،)1وهكذا
ف� ��إذا ادع ��ت �سلط ��ات الدولة املر�سل ��ة �أن الفعل خارج الوظائ ��ف الر�سمية ورفع بالت ��ايل الأمر �إىل
املحكم ��ة ف� ��إن على القن�ص ��ل �أن يح�ضر �أمامها �شخ�صي� � ًا �أو بوا�سطة حم � ٍ�ام ،وللقن�صل حق الدفع
ب� ��أن الفع ��ل وق ��ع يف نطاق �أعمال ��ه الر�سمية ف�إذا اقتنع ��ت املحكمة بذلك ف�إنها �ست�ص ��در قرار ًا بعدم
االخت�صا�ص ور ّد الدعوى.
-3االلت ��زام ب� ��أداء ال�شهادة :لقد عاجلت ه ��ذا املو�ضوع املادة ( )44من اتفاقي ��ة فيينا ل�سنة ،)2(1963
ف�أع�ض ��اء البعث ��ة القن�صلية ميكن دعوتهم للإدالء بال�شهادة ولهم حرية االختيار فال ميكن �إجبارهم
على القيام بذلك ،ولقد علل ممثال الرنويج وغانا يف م�ؤمتر العالقات القن�صلية يف فيينا ،بت�أييدهم
ع ��دم �إجب ��ار القن�ص ��ل عل ��ى الإدالء بال�شه ��ادة لأن ذلك �سي�ضع ��ه (يف و�ضع حمري ب ��ل وخطري �إذا
�أُج�ب�ر على ال�شهادة) ،ف�إذا �شهد �ضد جم ��رم فقد يتعر�ض لأعمال انتقامية من �شركائه ،واعرت�ض
عل ��ى ذل ��ك الن�ص املن ��دوب الأمريكي بقوله �إنه ال ب ��د من الن�ص على و�سائل منا�سب ��ة تلزم القن�صل
ب ��الإدالء ب�شهادته (حفاظ ًا على ح�س ��ن �إدارة العدالة) ،و�أن م�س�ألة الأعمال الإنتقامية التي قد توجه
�ض ��ده لي�س ��ت �سبب� � ًا مانع� � ًا من ال�شه ��ادة لأنه يتمتع بحماي ��ة �أكرث من تل ��ك التي يتمتع به ��ا �أي فرد
عادي ،وذهب مندوب تون�س يف امل�ؤمتر املذكور �إىل �أ ّنه مما يتعار�ض مع الوظيفة القن�صلية رف�ض
القن�صل الإدالء ب�شهادته ولذلك يجب الن�ص على التزامه بذلك(.)3
-4حرية التنقل ،حيث تكفل الدولة امل�ستقبلة حرية التنقل لأفراد البعثة القن�صلية (مع مراعاة قوانينها
ولوائحه ��ا اخلا�صة باملناط ��ق التي يحظر �أو ينظم ارتيادها لأ�سباب تتعل ��ق بالأمن القومي) وت�أخذ
بع� ��ض ال ��دول بحظر دخول بع�ض املناطق لأ�سباب ديني ��ة ،حيث يحظر دخول الأماكن املقد�سة يف
مك ��ة املكرم ��ة واملدين ��ة املنورة على غري امل�سلمني ،فعل ��ى الرغم من اتفاق اململك ��ة العربية ال�سعودية
والوالي ��ات املتح ��دة الأمريكي ��ة على من ��ح القنا�صل معاملة ال تق ��ل عن ما هو ممن ��وح لنظرائهم من
ال ��دول ا ألخ ��رى تطبيق� � ًا ل�ش ��رط الدولة الأكرث رعاي ��ة ،فقد تعه ��دت الواليات املتحدة بع ��دم املطالبة
بزي ��ارة القنا�ص ��ل الأمريكي�ي�ن للأماك ��ن املقد�س ��ة �أو الإقام ��ة فيه ��ا وه ��و احل ��ق ال ��ذي يتمت ��ع ب ��ه
القنا�صل امل�سلمون(.)4
أ�م ��ا بخ�صو� ��ص مدى متتع م�ساكن �أع�ض ��اء البعثة القن�صلية باحل�صانة فل ��م تتطرق اتفاقية فيينا
(1) Marjorie M. Whiteman, Digest of International law, Volume 6, Department of State
Publication, 1968, p. 690- 691.

()2حي ��ث تن� ��ص ه ��ذه املادة على -1( :يجوز �أن يطلب م ��ن �أع�ضاء بعثة قن�صلية احل�ضور للإدالء بال�شه ��ادة �أثناء �سري الإجراءات
الق�ضائية �أو الإدارية ،والميكن للموظفني القن�صليني �أو لأع�ضاء طاقم اخلدمة� ،أن يرف�ضوا ت�أدية ال�شهادة �إال يف الأحوال املذكورة
يف الفقرة ( )3من هذه املادة� ،أما �إذا رف�ض ع�ضو قن�صلي الإدالء بال�شهادة فال يجوز �أن يتخذ �ضده �إجراء جربي �أو جزائي.
 -2يج ��ب عل ��ى ال�سلط ��ة التي تطلب �شه ��ادة الع�ضو القن�صلي �أن تتجنب عرقلة ت�أديته وميكنه ��ا احل�صول منه على ال�شهادة يف
م�سكن ��ه �أو يف البعث ��ة القن�صلي ��ة �أو قب ��ول تقرير كتاب ��ي منه ،كلما تي�سر ذلك من ��ه� -3 .أع�ضاء البعث ��ة القن�صلية لي�سوا ملزمني
بت�أدي ��ة ال�شه ��ادة عن وقائع تتعل ��ق مببا�شرة �أعمالهم وال بتقدمي املكاتبات وامل�ستندات الر�سمي ��ة اخلا�صة بها ويجوز لهم كذلك
الإمتناع عن ت�أدية ال�شهادة بو�صفهم خرباء يف القانون الوطني للدولة املر�سلة).

(3) U.N.C.C.R., Volume. 1, Op. cit., p. 407-413.
(4) Marjorie M. Whiteman, Digest of International Law,Volume. 7, op. cit., 1970, p.p 730-731.
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ل�سنة � 1963إىل هذه امل�س�ألة ومن ث َّم التزيد ح�صانة م�سكن القن�صل عن تلك املقررة لأي فرد عادي
ف ��وق �إقلي ��م الدول ��ة امل�ستقبلة ،وميكن تربي ��ر �سبب عدم متت ��ع م�سكن القن�ص ��ل باحل�صانة بالأ�سباب
الآتية:
�-1إن القن�صل لي�س له �صفة متثيلية لدولته لدى الدولة امل�ستقبلة ،و�إمنا هو يقوم ببع�ض الوظائف ذات
الطبيعة الإدارية والتجارية واالقت�صادية.
�-2إن احل�صان ��ة املق ��ررة للقنا�ص ��ل تقت�صر على مايت�صل بالأعمال الت ��ي ت�صدر منهم عند ممار�ستهم
لوظائفهم الر�سمية ،وبالتايل ف�إن م�سكن القن�صل اليدخل �ضمن ذلك.
أ�م ��ا بخ�صو� ��ص الإعف ��اءات ال�ضريبية والكمركي ��ة ،فمن املع ��روف �أن فر�ض ال�ضرائ ��ب وجبايتها
يع� � ّدان م ��ن مظاه ��ر ال�سيادة يف �أية دول ��ة ،والإعفاء من ال�ضرائب اليكون �إال تنفي ��ذ ًا لن�ص يف القانون
الداخلي �أو على وفق معاهدة دولية �أو تنفيذ ًا لقاعدة دولية عرفية متبعة ،وقد عاجلت هذه امل�س�ألة املادة
( )50من اتفاقية فيينا ل�سنة  1963والتي �أ�شارت �إىل �إعفاء الأ�شياء املخ�ص�صة لال�ستعمال ال�شخ�صي
للع�ض ��و القن�صل ��ي و�أفراد عائلته على �أن التتعدى املواد اال�ستهالكي ��ة الكميات ال�ضرورية للإ�ستعمال
املبا�شر للأ�شخا�ص املعنيني مع �إعفاء �أع�ضاء البعثة القن�صلية من كافة ال�ضرائب والر�سوم ال�شخ�صية
والعيني ��ة الأهلي ��ة واملحلية والبلدية مع بع�ض الإ�ستثن ��اءات بخ�صو�ص م�سائل عدة منها ال�ضرائب غري
املبا�ش ��رة الت ��ي تدخل بطبيعته ��ا يف �أثمان ال�سلع واخلدم ��ات ،وكذلك ن�صت امل ��ادة ( )51من االتفاقية
املذكورة على حالة وفاة �أحد �أع�ضاء البعثة �أو �أحد �أفراد �أ�سرته الذين يعي�شون معه يف م�سكنه ،حيث
تلت ��زم الدول ��ة امل�ستقبلة بال�سماح بت�صدير الأموال املنقولة للمتوفى ،فيم ��ا عدى تلك التي مت اكت�سابها
يف الدول ��ة امل�ستقبلة ومن املحظ ��ور ت�صديرها وقت الوفاة ،كذلك تلتزم الدولة امل�ستقبلة بعدم حت�صيل
�أي �ضرائب على املرياث.
وم ��ن اجلدي ��ر بالذك ��ر �إن �أغل ��ب االتفاقي ��ات القن�صلي ��ة الثنائي ��ة ج ��رت عل ��ى ت�أكيد على م ��اورد من
ح�صانات وامتيازات يف اتفاقية  1963منها ما جاءت به املادة ( )3من مذكرة التفاهم العراقية الرو�سية
ل�سن ��ة  2007عل ��ى (تتمت ��ع املراكز القن�صلي ��ة املذكورة �أع�ل�اه و�أع�ضا�ؤها و�أفراد عوائله ��م باالمتيازات
واحل�صان ��ات املن�صو� ��ص عليها يف اتفاقي ��ة فيينا للعالقات القن�صلية ل�سن ��ة  1963واالتفاقية القن�صلية
املعق ��ودة ب�ي�ن الع ��راق واالحت ��اد ال�سوفييت ��ي يف  .)1975/4/15وكذلك ن�صت امل ��ادة ( )5من مذكرة
التفاه ��م املربم ��ة بني وزارة خارجية جمهورية العراق ووزارة خارجية جمهورية �إيران الإ�سالمية ل�سنة
 2007عل ��ى متت ��ع �أع�ضاء البعث ��ة القن�صلية باحل�صانات والإمتي ��ازات املذكورة يف اتفاقي ��ة فيينا ل�سنة
.1963
�أما يف ما يتعلق بح�صانات البعثات القن�صلية التي ير�أ�سها قن�صل فخري ،فقد جاء الباب الثالث
م ��ن اتفاقي ��ة فيين ��ا ل�سنة  1963منظ ��م للح�صانات والإمتي ��ازات املذكورة ،حيث ت�ضمن ��ت املواد ()59
و( )60و( )62م ��ن اتفاقية فيينا ل�سنة  1963الت�سهيالت واملزايا واحل�صانات اخلا�صة بهذه البعثات،
ف�ض�ل ً�ا ع ��ن املواد م ��ن ( .)67-63و�أ�شارت كذل ��ك املادة ( )4/58م ��ن االتفاقية امل�ش ��ار �إليها �إىل عدم
جواز تبادل احلقائب القن�صلية بني بعثتني ير�أ�سهما ع�ضوان قن�صليان فخريان يف بلدين خمتلفني �إال
بعد موافقة الدولتني املوفد �إليهما املعنيني .ون�شري يف هذا ال�صدد �إىل واقعة تتعلق بح�صانة القنا�صل
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الفخريني فلقد تعر�ض القن�صل الفخري الرنويجي يف كينيا يف �سنة  1988ملعاملة غري منا�سبة ب�سبب
ق�ضي ��ة (�إغ ��راق نفايات �سامة) وتتلخ�ص هذه الق�ضية ب�أن �سفينة نرويجية كانت حتمل (� )15000ألف
ط ��ن م ��ن مواد �سامة وحارقة قادمة من الواليات املتح ��دة و أُ�فرغت تلك النفايات يف جزيرة قرب كينيا،
فقام ��ت على �أثرها احلكومة الكينية بالقب� ��ض على القن�صل الفخري الرنويجي لديها والذي كان يعمل
يف ال�شركة التي تورطت يف الق�ضية املذكورة وطلبت من الرنويج �إزالة تلك املواد وا�شرتطت احلكومة
الكينية بالتهي�ؤ لكي تقوم �شركة ال�شحن لإزالة تلك املواد ومن ثم �أُطلق �سراح القن�صل الفخري(.)1
�إذ � ّإن القنا�ص ��ل الفخريني مهما كان ��ت جن�سيتهم اليتمتعون �إال باحل�صانة من االخت�صا�ص املحلي
بالن�سب ��ة للأعم ��ال التي يقومون بها �أثناء ت�أديتهم لواجباتهم املنوطة بهم ،وهذا هو رد الأ�ستاذ زوريك
عل ��ى مق�ت�رح ال�سي ��د علي فار�س اخل ��وري الع�ضو ال�س ��وري ال�ساب ��ق يف جلنة القانون ال ��دويل ب�ش�أن
التميي ��ز ب�ي�ن القنا�صل امل�سلكي�ي�ن والقنا�صل الفخريني من خالل مدى مايتمتع به كل �صنف منهما من
ح�صانات وامتيازات(.)2
لكن يجب الإ�شارة �إىل م�س�ألة مهمة تتمثل يف حال �إذا ف�شلت الدولة امل�ستقبلة يف تقدير احل�صانات
واالمتي ��ازات املمنوح ��ة للقنا�ص ��ل مبوجب اتفاقي ��ة  1963ف�إن الدولة املر�سل ��ة يف املقابل �ستعامل بعثة
الدولة امل�ستقبلة املذكورة بذات املعاملة طبق ًا لقاعدة املعاملة باملثل(.)3
ولق ��د وج ��ه ال�سي ��د �آرنول ��د فوت ��ي رئي� ��س االحتاد العامل ��ي للقنا�ص ��ل ر�سال ��ة �إىل وزي ��ر اخلارجية
العراق ��ي ال�سي ��د هو�شي ��ار زيباري بت�أري ��خ �/9آذار ،2009 /م�ش�ي�ر ًا فيها �إىل تطور امله ��ام القن�صلية
وتزايد اعتماد الدول عليها وال�سيما يف جمال االعتماد على القنا�صل الفخريني (ملا لهذه املمار�سة من
ت�سهي�ل�ات �إ�ضافي ��ة يف العمل القن�صلي) ،منوه� � ًا �إىل �أن هنالك عدد ًا من ن�صو� ��ص اتفاقية فيينا ل�سنة
 1963حتتاج �إىل التعديل وال�سيما ماتعلق منها بح�صانات القنا�صل الفخريني( .)4ولقد �أجابت وزارة
اخلارجي ��ة عل ��ى هذه الر�سالة بتاريخ  2009/6/13عن طري ��ق ر�سالة موجهة لرئي�س الإحتاد املذكور
م ��ن وزي ��ر اخلارجية تبدي فيها ت�أييدها للتعديالت املقرتح ��ة مع (�ضرورة الأخذ بعني االعتبار التمييز
ب�ي�ن املرك ��ز القان ��وين لكل من القن�صل الع ��ام والقن�صل الفخري وعلى �أن اليناف� ��س القن�صل العام يف
الإمتيازات واحل�صانات)(.)5

(1) Washinton post, News Papers, 22/June/1988, p. A19.
( )2للمزيد حول هذه املناق�شات راجع.Y.I.L.C., Volume. 1., 1956, p. 251 :
(3) Jennifer K. Elesa and Michael John Garcia, Legislative Attorneys, American Law Division,
The Library of Congress, 2005, p. 2.

( )4ر�سالة ال�سيد �أرنولد فوتي رئي�س االحتاد العاملي للقنا�صل امل�ؤرخة يف �/9آذار.2009 /
( )5ر�سالة موجهة من وزير اخلارجية العراقي �إىل رئي�س االحتاد العاملي للقنا�صل بتاريخ .2009/6/13

151

لب ال ّرابع
املَ ْط ُ
�أوجه التباين بني الوظيفتني الدبلوما�س ّية والقن�صل ّية
كم ��ا �أو�ضحن ��ا ف�إنه على الرغم م ��ن وجود (تداخل وتكام ��ل ن�سبيني) بني الوظيفت�ي�ن الدبلوما�سية
والقن�صلي ��ة ،لك ��ن ذلك اليعني عدم وجود تباين على �أك�ث�ر من �صعيد ،ولذلك ف�إن هذا االختالف يظهر
يف جوانب عدة �سنذكر �أهمها باالعتماد على ما �سبق و�أن تناولناه ،وهي ما ي�أتي:
-1م ��ن حي ��ث تعي�ي�ن ر�ؤ�ساء البعث ��ات :حيث يربز ه ��ذا االختالف بالإج ��راءات املتعلق ��ة بتعيني رئي�س
البعثة الدبلوما�سية من حيث �إلزامية الأخذ (بقاعدة الإ�ستمزاج) حيث يحمل رئي�س البعثة املذكور
كت ��اب اعتم ��اد �صادر من اجله ��ة املخت�صة ببلده والذي يك ��ون عاد ًة بتوقيع رئي� ��س الدولة املر�سلة
وموج ��ه �إىل رئي�س الدول ��ة يف الدولة امل�ستقبلة ،حيث �إن رئي�س البعثة الدبلوما�سية يعتمد من قبل
رئي� ��س الدول ��ة املر�سل ��ة لدى رئي�س الدول ��ة امل�ستقبلة والميار� ��س مهامه الر�سمي ��ة �إال حني ا�ستالم
كتاب اعتماده من قبل رئي�س الدولة امل�ستقبلة �أو ت�سليم ن�سخة منه �إىل وزير اخلارجية فيها.
أ�م ��ا رئي� ��س البعثة القن�صلية فال يعتم ��د بال�صيغة ال�سابقة بل يزود ب�ب�راءة قن�صلية التكون موجهة
ل�شخ�ص حمدد بل تعنون عاد ًة (�إىل كل من يهمه الأمر  )To Whom may be concernوتكون
موقعة من وزير خارجية الدولة املر�سلة .وهذا اليعني عدم الأخذ بقاعدة الإ�ستمزاج ولكن ب�أ�سلوب
خمتلف يكون �أقل تعقيد ًا.
-2م ��ن حي ��ث ال�صف ��ة التمثيلي ��ة� :إن املبع ��وث القن�صل ��ي اليحم ��ل ال�صف ��ة التمثيلي ��ة الت ��ي يحمله ��ا
املبع ��وث الدبلوما�س ��ي �أي إ�ن ��ه اليعت�ب�ر ممث�ل ً�ا لدولت ��ه ل ��دى الدول ��ة امل�ستقبل ��ة ،ويذه ��ب د .عل ��ي
ال�شام ��ي �إىل املزي ��د م ��ن املغ ��االة يف ه ��ذه امل�س�أل ��ة م ��ن خ�ل�ال ت�أكي ��ده عل ��ى ع ��دم متت ��ع املوظ ��ف
القن�صل ��ي بال�صف ��ة التمثيلي ��ة ب�ش ��كل نهائي حت ��ى و�إن مار�س الوظائ ��ف الدبلوما�سي ��ة التي ن�صت
عليه ��ا امل ��ادة ( )17عل ��ى �أ�سا� ��س � ّأن الوظائ ��ف القن�صلي ��ة الت ��ي ذكرته ��ا امل ��ادة ( )5م ��ن االتفاقي ��ة
القن�صلي ��ة مل تذك ��ر وظائ ��ف التمثي ��ل وعل ��ى ر�أ�سه ��ا التفاو� ��ض ،ف�إنن ��ا يف ه ��ذا املج ��ال ن�شري �إىل
ع ��دم ت�أييدن ��ا له ��ذا التوج ��ه و�إن كان ��ت امل ��ادة ( )1/17ق ��د ن�ص ��ت عل ��ى ( ..يجوز لع�ض ��و قن�صلي
مبوافق ��ة الدول ��ة امل�ستقبلة ومن دون �أن ي�ؤثر ذلك على طابعه القن�صلي� -أن يكلف بالقيام ب�أعمالدبلوما�سي ��ة وقيام ��ه مبثل هذه الأعمال اليخوله �أي حق يف املزايا واحل�صانات الدبلوما�سية) .لكن
جم ��رد تكليف ��ه مبهام دبلوما�سي ��ة والتي هي يف �أغلبها مهام متثيل ف�إنه الب ��د �أن يحمل هذه ال�صفة
حت ��ى ي�ستطي ��ع �أن ميار� ��س تل ��ك املهام ويعتم ��د مايقدمه من الدول ��ة امل�ستقبلة .حيث �إنن ��ا نعتقد � ّأن
املوظ ��ف القن�صل ��ي يكت�سب ال�صفة التمثيلية حكم ًا نظ ��ر ًا ملمار�سته املهام الدبلوما�سية حتى و�إن مل
ي�شر الن�ص �إىل �صفته التمثيلية.
�-3إن التمثي ��ل الدبلوما�س ��ي ي�شم ��ل التمثي ��ل لدى ال ��دول ولدى املنظم ��ات الدولية وكذل ��ك و�إن �أردنا
التو�سع يف التف�سري فت�شمل حتى الدبلوما�سية املوقتة ( )Diplomatic Ad hocبوا�سطة البعثات
اخلا�صة ،يف حني يقت�صر التمثيل القن�صلي على الدول فح�سب.
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�-4إن عالق ��ة البعث ��ات القن�صلية تك ��ون مبركز وزارة اخلارجية وبرئي�س البعث ��ة الدبلوما�سية يف الدولة
امل�ستقبل ��ة �إن وجدت� ،أما الأخري فتك ��ون عالقته مبركز الوزارة وعالقته باملركز تت�شعب بني الدوائر
املختلف ��ة لل ��وزارة� ،إ�ضاف� � ًة �إىل �أن املخاطب ��ات ال�سيا�سي ��ة تديرها البعثات الدبلوما�سي ��ة فقط كقاعدة
عامة(.)1
-5هنال ��ك ف ��ارق بني �أع�ض ��اء البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة و�أع�ضاء البعث ��ات القن�صلية من حي ��ث احل�صانة
�ض ��د التقا�ضي� ،إذ بينم ��ا اليخ�ضع الدبلوما�سيون ملحاكم الدولة امل�ستقبلة �سوا ًء بالن�سبة لأعمالهم
الر�سمية �أو �أعمالهم اخلا�صة ،يف حني يخ�ضع املبعوثون القن�صليون كقاعدة عامة �إىل اخت�صا�ص
الدول ��ة امل�ستقبل ��ة الق�ضائي بخ�صو�ص �أعمال حياتهم اخلا�ص ��ة وخ�صو�ص ًا كل ن�شاط ذي ربح قد
ميار�سون ��ه ،أ�م ��ا الأعم ��ال الر�سمي ��ة ال�ص ��ادرة منهم ف�إنه ��م اليخ�ضع ��ون ب�ش�أنها للق�ض ��اء املحلي،
حي ��ث قال رئي� ��س الوفد الإكوادوري خالل مناق�شات امل�ؤمتر القن�صل ��ي �إن القانون الدويل يعرف
مب ��د�أ ح�صان ��ة املقار القن�صلي ��ة ،ولي�س ح�صانة املوظ ��ف القن�صلي ،عدا ماتعل ��ق مبمار�سة وظائفه
القن�صلية(.)2
�-6إن �إقام ��ة العالق ��ات القن�صلي ��ة تتطل ��ب �إقام ��ة بعث ��ات قن�صلي ��ة متبادل ��ة ب�ش ��كل أ�ك�ب�ر م ��ن البعثات
الدبلوما�سية على الرغم من �أهمية �إقامة البعثات املتبادلة يف كال احلالتني.

( )1د .حممد احلاج حمود ،امل�صدر ال�سابق.

(2) U.N.C.C.R., op. cit., Vol. 2, p. 30 and Vol. 1,op. cit., p. 317.
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الخاتمة

لقد ا�ستعر�ضنا خالل بحثنا مفهوم العمل الدبلوما�سي والعمل القن�صلي واملراحل التاريخية التي
مر بها هذان النوعان من الن�شاط اللذان تتزايد �أهميتهما وتكت�سب �أ�شكا ًال جديدة يوم ًا بعد يوم ،ولقد
�أدى بن ��ا البحث يف مو�ضوع التداخ ��ل والتكامل بني الوظيفتني الدبلوما�سية والقن�صلية �إىل الو�صول
�إىل ع ��دد م ��ن اال�ستنتاجات واملقرتحات التي نراها ب�أنه ��ا كفيلة ولو حلد ما يف معاجلة مايواجه هاتني
الوظيفت�ي�ن م ��ن عقبات حت ��ول دون الو�ص ��ول �إىل اال�ستفادة الكامل ��ة واحلقيقية من هات�ي�ن الوظيفتني
اللت�ي�ن وجدناهم ��ا متداخلت�ي�ن ومكملت�ي�ن �إحداهما ل ألخ ��رى يف الكثري من الأحي ��ان و�إن هذا التداخل
والتكام ��ل ق ��د �ساعد يف الكثري م ��ن احلاالت الدول ،وال�سيما ذات الإمكاني ��ات املحدودة اقت�صادي ًا �أو
وظيفي� � ًا م ��ن حيث توافر الكفاءات الوطنية الالزمة ملمار�س ��ة العمل الدبلوما�سي والقن�صلي ،يف �سبيل
تي�سري عملها يف حماية م�صاحلها وم�صالح مواطنيها.
لذلك �سنذكر يف �أدناه �أهم اال�ستنتاجات واملقرتحات التي تو�صلنا لها خالل البحث:
�.1إن البعث ��ات القن�صلي ��ة من الناحي ��ة التاريخية �أ�سبق بالظهور من البعث ��ات الدبلوما�سية الدائمة ،وهي
تتميز بتاريخها الطويل وممار�ستها مهام عدة �سيا�سية ودبلوما�سية وجتارية وق�ضائية وبحرية ..الخ.
.2خ�ضوع العمل القن�صلي للجانب القانوين ب�شكل �أكرب من العمل الدبلوما�سي بحكم ارتكاز الأخري
على اجلانب ال�سيا�سي ب�شكل كبري.
�.3إن الوظيف ��ة الدبلوما�سي ��ة تق ��وم على ركنني �أ�سا�سي�ي�ن الأول يتمثل بال�صفة الدولي ��ة التي تعني � ّأن
الوظيفة الدبلوما�سية تع ّد �أمر ًا مهم ًا لإقامة العالقات بني �أ�شخا�ص القانون الدويل �أما الركن الآخر
فه ��و الطاب ��ع ال�سلمي والذي يعني � ّأن الوظيف ��ة الدبلوما�سية غايتها التوفيق ب�ي�ن امل�صالح امل�شرتكة
لأ�شخا�ص القانون الدويل العام (ف�إنها وظيفة �سيا�سية بو�سائل قانونية).
�.4إن العم ��ل الدبلوما�س ��ي مبعناه العام يت ��م مابني الدول ومابني الدول واملنظم ��ات الدولية� ،أما العمل
القن�صل ��ي ف�ل�ا يت ��م �إال بني ال ��دول ،لكن ذلك الينف ��ي التعاون الذي يت ��م بني القن�صلي ��ات واملنظمات
الدولية يف �سبيل رعاية الأوىل مل�صالح رعاياها.
�.5إن تب ��ادل التمثي ��ل الدبلوما�سي هو (�صالحية) تتمتع بها الدول ��ة املر�سلة وامل�ستقبلة كاملة ال�سيادة
ولي� ��س بح ��ق كما يراه بع�ضهم ف� ��إن و�صفناه ب�أنه حق ف�إن الدول جمربة عل ��ى قبول �إقامة العالقات
الدبلوما�سي ��ة م ��ع غريه ��ا م ��ن الدول لأنه حق لتل ��ك الدول .فقد يت ��م �إن�شاء ه ��ذه العالقات من خالل
توقي ��ع اتفاقي ��ة دولية بهذا اخل�صو� ��ص ،وكذلك قد تقام العالقات املذكورة م ��ن خالل �إ�صدار بيان
م�شرتك بني �أطراف تلك العالقة.
�.6إن تعي�ي�ن املبع ��وث الدبلوما�سي �أو القن�صلي يخ�ض ��ع �إىل نوعني من القواعد القانونية ،وهي قواعد
القان ��ون الداخلي من حي ��ث اختيار املوظف الدبلوما�سي �أو القن�صلي ب�صورة عامة للعمل يف �سلك
اخلدم ��ة اخلارجي ��ة� ،أما الن ��وع الآخر من القواعد ه ��ي قواعد القانون الدويل الع ��ام املتعلقة بتعيني
املبعوث�ي�ن الدبلوما�سي�ي�ن �سوا ًء كان ��وا ر�ؤ�ساء بعثات �أم موظفني عاديني فيه ��ا ،والذي يخ�ضعون له
ب�شكل مبا�شر.
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لكن على الرغم من ذلك فقد �أقر القانون الدويل حق الدولة امل�ستقبلة ب�إعالن املبعوث الدبلوما�سي
مرغوب فيه وهي م�س�ألة بالغة الأهمية ملا حتمله من معاين للتدخل يف �ش�أن
�أو القن�صلي �شخ�ص ًا غري
ٍ
الدولة املر�سلة يف تعيني موظفيها ،لكن هنالك �ضرورة لوجود مثل تلك القاعدة لتحقيق التوازن بني
�سلطة الدولة املر�سلة و�سلطة الدولة امل�ستقبلة يف تعيني املبعوثني الدبلوما�سيني والقن�صليني.
�.7أهمي ��ة التقيد بقاع ��دة الإ�ستمزاج يف تعيني املبعوثني الدبلوما�سي�ي�ن والقن�صليني ملا يحققه ذلك من
�إن�سيابي ��ة با إلج ��راءات وواقعي ��ة يف العم ��ل وجتنب لكل ماقد ي�ؤث ��ر على �سري العالق ��ات بني الدولة
املر�سل ��ة والدول ��ة امل�ستقبل ��ة و إ�ن ��ه يحرتم كذل ��ك �سي ��ادة الدولة وحقه ��ا يف املوافقة عل ��ى ا�ست�ضافة
البعث ��ة الدبلوما�سي ��ة �أو القن�صلية من عدمه ،فحتى و�إن تع�سفت يف ا�ستخدام هذا احلق الذي يجب
�أن متار�س ��ه م ��ن دون ذل ��ك ف�إنن ��ا النرى وجود �سلط ��ان عليها يف ه ��ذه امل�س�ألة ،ف�إن ذل ��ك يعود �إىل
التقديرات ال�سيا�سية واالقت�صادية والأمنية ...الخ لتلك الدولة.
�.8ض ��رورة تب ��ادل البعث ��ات الدبلوما�سية الدائم ��ة عند �إقامة العالق ��ات الدبلوما�سية ،لإعط ��اء الفاعلية
املطلوبة للعالقات الدبلوما�سية وحل ماميكن �أن ي�ؤثر على ا�ستمراريتها بال�شكل املطلوب حتى و�إن
مت ذل ��ك م ��ن خالل بعثة غري مقيمة ،لأن العالق ��ات الدبلوما�سية تكتمل ب�إقامة بعثة دبلوما�سية دائمة
عل ��ى �أقلي ��م كال الدولت�ي�ن ،لكن الدول قد التلج� ��أ �إىل فتح بعث ��ات دبلوما�سية عن ��د �إقامتها للعالقات
الدبلوما�سي ��ة لظ ��روف اقت�صادي ��ة �أو �سيا�سية؛ لذلك تلج� ��أ الدول لإدارة عالقاته ��ا عند احلاجة عن
طري ��ق دول ��ة ثالثة �أو من خالل البعثات القن�صلية �أو من خالل بعثاتها لدى الأمم املتحدة ،فالبعثات
القن�صلية تبقى عاد ًة م�ستمرة يف عملها يف حالة ن�شوب (حرب ق�صرية) بني البلدين فتدير الأخرية
العالقات الدبلوما�سية لكونها بدي ًال عن ال�سفارات.
.9ع ��دم �إمكاني ��ة تطبيق ماجاء يف املادة (/121رابع ًا) من الد�ستور العراقي ل�سنة  2005ب�ش�أن �إقامة
مكات ��ب للأقاليم واملحافظ ��ات يف البعثات العراقية يف اخلارج ،ف�إن هذه امل�س�ألة نراها ال تتالءم مع
الظ ��رف العراق ��ي يف الوقت احلا�ضر و�إنها يف حال مت تطبيقها ف�س ��وف ت�ؤدي �إىل �شتات اجلهود
يف ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سية اخلارجية العراقية وت�ضادها يف الكثري من الأحيان.
�.10إن مفه ��وم «ع ��دم التدخ ��ل يف ال�ش�ؤون الداخلي ��ة» للدول قد يختلف نطاق ��ه وتف�سريه مابني الدول
الك�ب�رى والت ��ي ترغ ��ب يف ت�ضيي ��ق هذا النط ��اق ،وغريها من ال ��دول التي لها م�صال ��ح معينة يف
التو�سع فيه ،ف�إن هذا املبد�أ اجته ي�أخذ ت�أويالت خمتلفة من قبل الدول على الرغم من ورود ن�ص
قانوين وا�ضح بالن�سبة للبعثات الدبلوما�سية يف اتفاقية فيينا ل�سنة  1961كما هو وراد يف املادة
( )41منه ��ا وكذلك ن� ��ص املادة (/3د) ب�ش�أن ا�ستطالع الأحوال يف الدول ��ة امل�ستقبلة ،لكننا نرى
� ّأن ه ��ذا الن� ��ص الأخري بحاجة �إىل مزيد م ��ن التحديد والو�ضوح حتى اليف�س ��ر ح�سب التوجهات
ال�سيا�سية لكل دولة.
.11ويف إ�ط ��ار التميي ��ز ما بني احل�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية ،فوجدنا � ّأن احل�صانات هي حق
يكون الغري هو م�صدر حتريكه� ،أما االمتيازات فيكون م�صدر الفعل املحرك لالمتياز هو املبعوث
الدبلوما�س ��ي ذات ��ه .وكذل ��ك تع ّد احل�صانات م ��ن قواعد القان ��ون الدويل وكذل ��ك االمتيازات لكن
الأخرية �أقرب �إىل املجاملة الدولية ،واحل�صانات �أخطر من االمتيازات عندما تنتهك لأنها تعر�ض
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�شخ� ��ص املبع ��وث الدبلوما�س ��ي �أو مقار البعثة للخطر� ،أم ��ا انتهاك الإمتيازات ف إ�ن ��ه ال يرتقي �إىل
م�ست ��وى انتهاك احل�صانات .وهنال ��ك من يرى � ّأن كالهما (احل�صانات واالمتيازات) يعودان �إىل
القان ��ون ال ��دويل ولك ��ن هنالك ت�صور ق ��د يكون اق ��رب �إىل الواقع يتمثل ب� ��أن كالهما احل�صانات
واالمتي ��ازات تع ��ودان �إىل القان ��ون الدويل ولك ��ن الإمتيازات ترجع �إىل القان ��ون الداخلي ب�شكل
�أكرب من احل�صانات.
.12تط ��ور ن�شاط البعث ��ات الدبلوما�سية اخلا�صة ب�ش ��كل كبري والذي �أعطى املزيد م ��ن الفاعلية للعمل
الدبلوما�س ��ي ،ف� ��إن عمل البعثات اخلا�صة هو داعم لعمل البعث ��ات الدبلوما�سية الدائمة وحيث �إن
عمل البعثات املذكورة قد تطور مع ظهور مبد أ� التنظيم الدويل خا�ص ًة ماحمل منه �صبغة فنية.
�.13إن امل ��ادة ( )42م ��ن اتفاقية فيين ��ا ل�سنة  1961التي تن�ص على( :ال يج ��وز للمبعوث الدبلوما�سي
�أن ميار� ��س يف الدول ��ة امل�ستقبل ��ة �أي ن�ش ��اط مهني �أو جت ��اري مل�صلحته ال�شخ�صي ��ة) ،يدفعنا �إىل
اال�ستنت ��اج ب� ��أن املبع ��وث الدبلوما�سي كيف �ست�ت�رب عليه �ضرائب عن ن�شاط جت ��اري يف الدولة
امل�ستقبلة التي يكون هو غري معفي منها مبوجب املادة (/34د) من االتفاقية املذكورة التي تن�ص
عل ��ى ع ��دم �إعفاء املبع ��وث الدبلوما�سي من (الر�س ��وم وال�ضرائب املفرو�ضة عل ��ى الدخل اخلا�ص
النا�شئ يف الدولة امل�ستقبلة وال�ضرائب املفرو�ضة على ر�ؤو�س الأموال امل�ستثمرة يف امل�شروعات
التجاري ��ة القائم ��ة يف تلك الدولة) وبالتايل كيف �سترتتب تل ��ك ال�ضرائب عليه وهو �أ�ص ًال ممنوع
من ممار�سة الن�شاط التجاري يف الدولة امل�ستقبلة؟.
.14تزاي ��د �أهمي ��ة العم ��ل الدبلوما�س ��ي م ��ع املنظمات الدولي ��ة يف الوق ��ت احلا�ضر لأهمي ��ة املهام التي
متار�سها تلك املنظمات وتعاظم دورها يوم ًا بعد يوم.
.15ال ��دور الكبري لقاع ��دة املعاملة باملثل يف جمال العالقات الدبلوما�سي ��ة والعالقات القن�صلية بحيث
ميكن و�صفها بالقاعدة الذهبية يف نطاق العالقات املذكورة.
.16ظهور ممار�سة حديثة نوع ًا ما تتعلق بفتح مكاتب دبلوما�سية يف املدن املهمة يف الدولة امل�ستقبلة،
حي ��ث و�صف ��ت تل ��ك املكات ��ب ب�أنه ��ا (من�ب�ر دبلوما�سي) مهم� � ًا للتعري ��ف ب�أن ��واع ن�شاط ��ات البعثة
الدبلوما�سية جميع ًا.
.17ال يوج ��د مانع قان ��وين من ممار�سة البعث ��ات الدبلوما�سية الدائمة املعتمدة ل ��دى املنظمات الدولية
للمهام القن�صلية ،وذلك لأ�سباب كثرية �أهمها ماي�أتي:
�أ -مب ��ا �أن االتف ��اق وارد عل ��ى �أن البعث ��ات الدائم ��ة املعتم ��دة ل ��دى املنظم ��ات الدولية �أنه ��ا بعثات
دبلوما�سية فلماذا ال تطبق عليها القواعد املطبقة على البعثات الدبلوما�سية الدائمة عموم ًا.
ب�-إن �سك ��وت اتفاقي ��ات فيين ��ا ل�سن ��ة  1961و 1963و 1975ع ��ن الإ�ش ��ارة �إىل مو�ض ��وع قيام
البعث ��ات الدبلوما�سي ��ة الدائم ��ة املعتم ��دة ل ��دى املنظمات الدولي ��ة بالوظائ ��ف القن�صلية ال ينفي
�إمكاني ��ة تطبيق الن�صو�ص املتعلقة بالبعث ��ات الدبلوما�سية الدائمة ب�ش�أنها ،وحيث جاءت املادة
( )1/70م ��ن اتفاقي ��ة فيينا ل�سنة  1963حتت عنوان «مبا�ش ��رة البعثات الدبلوما�سية للأعمال
ن�ص ��ت على( :ت�س ��ري �أحكام ه ��ذه االتفاقية كذلك –يف ح ��دود مات�سمح به
القن�صلي ��ة» حي ��ث ّ
ن�صو�صها -يف حالة مبا�شرة بعثة دبلوما�سية للأعمال القن�صلية).
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ج�-إن لهذه املمار�سة فائدة عملية خا�ص ًة يف الدول احلديثة الن�ش�أة �أو ذات الإمكانيات املحدودة.
.18ال يع� � ّد القنا�صل الفخري ��ون موظفني لدى الدولة املر�سلة و�إمنا هم جمرد وكالء عنها يف ال�ش�ؤون
الت ��ي يعه ��د بها �إليهم ،وله ��ذه املمار�س ��ة (�أي تعيني القنا�ص ��ل الفخريني) �أهمي ��ة اقت�صادية للدولة
املر�سل ��ة من حيث عدم تقا�ض ��ي القن�صل الفخري راتب ًا ثابت ًا من الدولة املر�سلة ف�ض ًال عن معرفته
الكبرية بظروف وعادات الدولة امل�ستقبلة واملر�سلة.
.19ال ��دول الت ��ي تربط بينها عالقات من ن ��وع خا�ص كدول االحتاد الأوروب ��ي ودول احتاد الكومنولث
تكون عالقاتها الدبلوما�سية والقن�صلية متميزة بال�شكل الذي يتنا�سب مع طبيعة العالقة التي تربطهم.
.20حتدي ��د الوظائ ��ف الدبلوما�سي ��ة عل ��ى �سبيل املث ��ال يف اتفاقية فيين ��ا ل�سنة  ،1961أ�م ��ا الوظائف
القن�صلي ��ة فق ��د حددت عل ��ى �سبيل احل�صر مبوجب اتفاقية فيينا ل�سن ��ة  ،1963كما يوحي الن�ص
عند قراءته يف بادئ الأمر ولكن ن�ص الفقرة الأخرية من املادة ( )5يعطي �إمكانية �إ�ضافة وظائف
�أخرى للوظائف املذكورة لذا ف�إن هذه الوظائف املذكورة واقع ًا مل ترد على �سبيل احل�صر �أي�ض ًا.
.21متنح «الإجازة القن�صلية  »Exequaturال�صفة القن�صلية املعتمدة يف املجال الدويل لرئي�س البعثة
القن�صلي ��ة واملوظف�ي�ن القن�صلي�ي�ن العاملني معه ،وعل ��ى �أ�سا�سها مينح ��ون �صالحياتهم ،يف حني
يقت�صر �أثر الرباءة القن�صلية على اكت�سابه هذه ال�صفة مع دولته فقط.
.22ميك ��ن و�ص ��ف دور البعث ��ات القن�صلي ��ة ب�أ ّنه تكميلي ل ��دور البعث ��ات الدبلوما�سية م ��ن خالل دور
تل ��ك البعث ��ات عندم ��ا تتابع تنفي ��ذ االتفاقيات الدولي ��ة املربمة ماب�ي�ن الدولتني املر�سل ��ة وامل�ستقبلة
وحتى اجلماعية املتعلقة بالعمل القن�صلي كاالتفاقيات التجارية والثقافية وغريها التي يكون كال
الدولتني طرفني فيها.
.23هنال ��ك اخت�ل�اف وا�ضح بني م�صطلحي احلماي ��ة الدبلوما�سية واحلماية القن�صلي ��ة واللذين يخلط
بينه ��ا الكث�ي�ر حتى م ��ن �أ�صحاب االخت�صا�ص؛ لذلك ف� ��إن هنالك انتقاد ًا يوج ��ه يف جمال القانون
ال ��دويل الع ��ام املعا�ص ��ر �إىل امل ��ادة ( )20م ��ن معاه ��دة �إن�ش ��اء اجلماع ��ة الأوروبي ��ة (European
 )Community Treatyاملربم ��ة يف مدين ��ة روما يف �/25آذار 1957/بوجود خلط باملفهوم بني
احلماية الدبلوما�سية واحلماية القن�صلية .ف�إن احلماية القن�صلية هي وحدها التي تقدم من خالل
دول ��ة الف ��رد ،وميك ��ن تقدميها م ��ن قبل دولة �أخ ��رى �أما احلماي ��ة الدبلوما�سية التق ��دم �إال من قبل
الدول ��ة الت ��ي يحمل جن�سيتها الفرد ،وجند فرق� � ًا �أ�سا�سي ًا �آخر بني احلماية الدبلوما�سية واحلماية
القن�صلي ��ة م ��ن خ�ل�ال القانون ال ��ذي يطبق يف املنازع ��ة ،فاحلماي ��ة الدبلوما�سية �أدواته ��ا القانون
ال ��دويل والقان ��ون الداخل ��ي �أما احلماية �أو امل�ساع ��دة القن�صلية ف�إن �أداته ��ا الرئي�سية هي القانون
الداخلي يف حماية م�صالح مواطنيها.
.24عل ��ى �صعي ��د الواق ��ع العملي هنال ��ك تداخل وتكام ��ل يف الوقت ذاته ب�ي�ن الوظيفت�ي�ن الدبلوما�سية
والقن�صلي ��ة (فالعمل القن�صلي يعترب جزء ًا من العم ��ل الدبلوما�سي ككل) فالعمل القن�صلي يرتكز
عل ��ى رعاي ��ة م�صالح اجلالي ��ة يف اخلارج �أما العمل الدبلوما�سي فيقوم عل ��ى �إدارة عالقات الدولة
وه ��و �أك�ث�ر �إرتباط� � ًا بالقانون الدويل الع ��ام �أما العم ��ل القن�صلي فريعى م�صال ��ح الأفراد وجماله
يرتكز يف القانون الدويل اخلا�ص؛ لذلك فقد دجمت �أغلب الدول �سلكيها الدبلوما�سي والقن�صلي
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يف �سل ��ك واح ��د للخدمة اخلارجي ��ة لأ�سباب عدة عل ��ى ر�أ�سها ت ��ويل البعث ��ات الدبلوما�سية �إدارة
م�صالح جتارية وثقافية و�سياحية ...الخ ،بع ّدها �أ�صبحت متعلقة بامل�صلحة العامة ولي�س بامل�صلحة
اخلا�ص ��ة فح�س ��ب كم ��ا كان يعتق ��د �سابق� � ًا مم ��ا �أدى �إىل زوال الف ��وارق الأ�سا�سية ب�ي�ن الوظائف
الدبلوما�سية والوظائف القن�صلية ،فن�ستنتج من هذا � ّأن الوظيفة الدبلوما�سية ا�ستوعبت الوظيفة
القن�صلي ��ة ف�أ�صب ��ح املوظ ��ف الدبلوما�س ��ي ميار� ��س كال املهمتني ،ونعتق ��د � ّأن كلما م ��ر الوقت ف�إن
ال�سل ��ك الدبلوما�سي �سي�ضم الوظائ ��ف القن�صلية وب�شكل �أكرث تو�سع ًا و�صالحية .فهنالك تداخل
يظه ��ر وا�ضح ًا عندما ميار�س الدبلوما�سي للمه ��ام القن�صلية والعك�س �أي عندما ميار�س املوظف
القن�صلي للمهام الدبلوما�سية ولكنه يف الوقت ذاته هذا التداخل غري خمل بل هو مكمل �أي ميكن
و�صف ��ه بالتداخ ��ل الإيجابي حيث يحل �أحدهما بدي ًال للآخر عن ��د غيابه �أو تعذر قيامه مبهامه لأي
�سبب كان ،ولكن هذا يظهر ب�شكل �أكرب و�أو�سع كما الحظنا يف قيام الدبلوما�سي مبمار�سة املهام
القن�صلي ��ة .حيث �أق ��ر القانون والتعامل الدوليني ممار�سة البعث ��ات الدبلوما�سية للمهام القن�صلية
وب�شكل وا�سع اليقبل ال�شك .وهذا يظهر ب�شكل جلي �أي�ض ًا من خالل دمج ال�سلكني الدبلوما�سي
والقن�صلي يف �سلك واحد يغلب عليه الطابع الدبلوما�سي كما هو وا�ضح.
�.25إن املوظف الدبلوما�سي املمار�س للمهام الدبلوما�سية ملزم باحل�صول على الإجازة القن�صلية �إذا
مار�س تلك املهام ب�شكل منف�صل عن واجباته الدبلوما�سية.
.26املوظف القن�صلي ميار�س العمل الدبلوما�سي يف ثالث حاالت الأوىل يف عالقته مع الدولة املر�سلة
فح�س ��ب والثاني ��ة يف عالقته م ��ع الدولة املر�سل ��ة وامل�ستقبلة والثالث ��ة مع الدول ��ة املر�سلة واملنظمة
الدولية املعتمد لديها ،ونعتقد � ّأن موافقة الدولة امل�ستقبلة تكون �ضرورية يف احلالة الثانية والثالثة
م ��ن دون الأوىل ،ويق ��ع التزام يف احلال ��ة الثالثة على الدولة امل�ضيفة هو التزامها مبنح املمار�سني
مله ��ام التمثيل ل ��دى املنظمات الدولية من املوظف�ي�ن القن�صليني احل�صان ��ات واالمتيازات املمنوحة
لباقي ممثلي الدول لدى املنظمة الدولية عند ممار�ستهم ملهام التمثيل املذكورة.
�.27إن رف ��ع التقاري ��ر ال�سيا�سي ��ة من مهام البعث ��ات الدبلوما�سية ،لكنه من املقب ��ول �ضمن ًا �أن متار�س
هذه املهمة من قبل البعثات القن�صلية طبق ًا للتالزم مابني التقارير ال�سيا�سية والتقارير عن احلياة
االقت�صادي ��ة والتجاري ��ة والثقافية والعلمية يف الدولة امل�ستقبلة ،وهو م ��ا �سمحت به املادة (/5م)
من اتفاقية فيينا ل�سنة  ،1963لكن ممار�سة املهام الدبلوما�سية من قبل القنا�صل يكون �أقل حجم ًا
وت�أثري ًا يف توجيهات الدولة املر�سلة و�سيا�ستها اخلارجية �إذا كانت هنالك بعثة دبلوما�سية لبلده
يف الدولة امل�ستقبلة فيكون بالت�أكيد دوره ثانوي ًا يف هذا املجال.
 .28هنالك �شروط ملمار�سة القن�صل للوظائف الدبلوما�سية ميكن حتديدها على النحو الآتي:
�أ -عدم وجود بعثة دبلوما�سية للدولة املر�سلة لدى الدولة امل�ستقبلة.
ب� -أن ال تكون الدولة املر�سلة ممثلة عن طريق دولة ثالثة يف الدولة امل�ستقبلة.
ج -موافقة الدولة امل�ستقبلة.
د-عدم ت�أثري ذلك على (الو�ضع القن�صلي) للقن�صل الذي ميار�س املهام الدبلوما�سية ،واملراد بها
هنا عدم متتعه باحل�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية عند قيامه بتلك املهمة ،وهو بذلك يختلف
161

ع ��ن الدبلوما�س ��ي القن�ص ��ل الذي يبقى يتمت ��ع بو�ضع ��ه الدبلوما�سي على الرغم م ��ن ممار�سته
للوظائف القن�صلية.
�.29إن فر�ضي ��ة �إ�سن ��اد رئا�س ��ة البعث ��ة الدبلوما�سي ��ة للموظ ��ف القن�صل ��ي هي فر�ضية ممكن ��ة التحقق
والن ��رى وج ��ود مان ��ع قان ��وين م ��ن حتقيقها يف ظ ��ل توحيد �أغل ��ب ال ��دول ل�سلكيه ��ا الدبلوما�سي
والقن�صل ��ي ولك ��ن ب�ش ��رط �أن تك ��ون موافق ��ة الدول ��ة امل�ستقبلة �صريح ��ة ووا�ضح ��ة حتى الحتتج
م�ستقب�ل ً�ا بع ��دم نفاذ �أعماله املتعلقة بهذه املهمة وكذلك �أن عمل ��ه �سيكون ب�شكل مبا�شر مع وزارة
اخلارجي ��ة يف الدول ��ة امل�ستقبلة ،ف�إن املوافقة ال�ضمنية امل�ستنتجة من عدم الرد على مذكرة الدولة
املر�سل ��ة اخلا�ص ��ة بتعيينه بهذه املهمة التف ��ي بالغر�ض ،ف�إن عدم الرد عاد ًة يف العمل الدبلوما�سي
يف�سر على �أ ّنه عدم موافقة كما يف حالة عدم رد الدولة امل�ستقبلة على تعيني ال�سفري املر�شح فيع ّد
ذل ��ك رف�ض� � ًا ملمار�سة ه ��ذه املهمة� ،إ�ضاف� � ًة �إىل � ّأن تويل �أح ��د املوظفني الإداري�ي�ن �أو الفنيني مهمة
�إدارة (ال�ش� ��ؤون الإدارية للبعث ��ة) فح�سب واليفرت�ض بهم ممار�سة مهام دبلوما�سية وهذا وا�ضح
من خالل ما جاءت به اتفاقية فيينا ل�سنة .1961
.30ظه ��ور ممار�س ��ات جديدة يف جم ��ال العمل القن�صلي ،خا�ص� � ًة يف الواليات املتح ��دة الأمريكية �إذ
قام ��ت يف بداي ��ة الق ��رن احلايل ب�إن�شاء ماي�سم ��ى بامل�صطلح الأمريكي (البعث ��ات الأمريكية املقيمة
 )American Presence Postsوه ��ي مكات ��ب �صغرية يف مواقع التوج ��د فيها خدمات قن�صلية
فتق ��وم ه ��ذه املكاتب بدور بعثات قن�صليات وبوظائف حمددة فه ��ي بعثة �أغرا�ض خا�صة مع طاقم
وم�س�ؤولي ��ات حم ��دودة تن�ش� ��أ كقن�صلي ��ات مبوجب اتفاقي ��ة فيينا ل�سن ��ة  ،1963ويف ذات احلقبة
جل�أت الواليات املتحدة �إىل �إن�شاء ماي�سمى بالإ�صطالح الأمريكي �أي�ض ًا (بعثات الإقامة املفرت�ضة
 )Virtual Presence Postsوه ��ي مواق ��ع على �شبكة املعلومات الدولية (الإنرتنت) ت�شمل �أقاليم
لي� ��س فيه ��ا ماي�سمى (بالوجود امل ��ادي  ،)Physical Presenceوتكون بعي ��دة كما هو احلال يف
�أقاليم رو�سيا البعيدة لذلك تقوم هذه املواقع بتقدمي اخلدمات القن�صلية �إلكرتوني ًا.
�.31إن االع�ت�راف ال ��دويل ب�صورة عامة ي�شمل نوع�ي�ن ،الأول ي�سمى �إعرتاف واقعي والآخر اعرتاف
قان ��وين ،فاالع�ت�راف الواقع ��ي بالدول ��ة �أو باحلكوم ��ة اجلديدة هو اع�ت�راف با ألم ��ر الواقع ،وهذا
االع�ت�راف يتح ��ول �إىل اع�ت�راف قان ��وين الحق� � ًا ب�إقام ��ة عالق ��ات دبلوما�سي ��ة� ،أو ق ��د ي�ص ��ار �إىل
االع�ت�راف القانوين مبا�شر ًة عند �إقامة �أو �إعادة �إ�ستم ��رار العالقات الدبلوما�سية ب�شكل طبيعي،
وعلي ��ه تختل ��ف نتائ ��ج االع�ت�راف الواقعي عن االع�ت�راف القانوين وال ��ذي ي�سم ��ح ب�إقامة عالقات
دبلوما�سية �أو ميكن ع ّدها اخلطوة الأوىل والأهم لهذا االعرتاف القانوين.
�.32إقام ��ة العالق ��ات القن�صلي ��ة ال ُي�شرتط فيه وجود الإع�ت�راف الدويل حتى يتم �إقام ��ة تلك العالقات،
حي ��ث � ّإن تب ��ادل التمثيل الدبلوما�سي بني الدول يع ّد اعرتاف ًا �ضمني ًا� ،أما تبادل التمثيل القن�صلي
�أو الإبق ��اء علي ��ه ال يع� � ّد م ��ن مظاهر االع�ت�راف ال�ضمني ،لأنه �إج ��راء يرمي يف الغال ��ب �إىل حماية
ورعاي ��ة م�صال ��ح املواطنني ولي�س الدخول يف عالقات دولية عامة ب�ي�ن الأطراف التي تتبادل هذا
التمثي ��ل .م ��ع عدم ت�أييد ما يذهب �إليه البع� ��ض يف اعتبار طلب الإجازة القن�صلية �أو قبول الرباءة
القن�صلية يعد اعرتاف ًا بالدولة امل�ستقبلة او بالدولة املر�سلة.
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بن ��ا ًء عل ��ى ما ج ��اء �أعاله ،ف�إن الرتكيز على � ّأن قبول الرباءة القن�صلي ��ة �أو منح الإجازة القن�صلية
�أو طلبه ��ا يجع ��ل م ��ن �إقامة العالقات القن�صلي ��ة �أو ا�ستمرارها اعرتاف ًا دولي ًا فذل ��ك ر�أي يثري عدد ًا من
املالحظات �أهمها ما ي�أتي:
�أ �-إن �إقامة العالقات القن�صلية وتزويد رئي�س البعثة القن�صلية بالرباءة القن�صلية والتي على �أ�سا�سها
يح�ص ��ل عل ��ى ا إلج ��ازة القن�صلي ��ة �أو �إذن موق ��ت ملمار�سة امله ��ام القن�صلية ،وبالتايل ف�ل�ا ي�ستطيع
املوظ ��ف القن�صل ��ي قانون� � ًا �أن ميار� ��س مهامه من دون ح�صول ��ه على الإج ��ازة القن�صلية وهي �أحد
املتطلبات الرئي�سية �إن مل تكن �أهمها ملمار�سة القن�صل ملهامه وذلك ما�أكدت عليه اتفاقية فيينا ل�سنة
 1963يف مادته ��ا ( )3/12م ��ن �ضرورة احل�ص ��ول على الإجازة القن�صلية حت ��ى يتمكن القن�صل
من ممار�سة �أعماله.
ب-يف حالة ا�ستمرار العالقات القن�صلية (اي قيامها قبل ح�صول التغيري يف الدولة امل�ستقبلة �أو حكومتها)
وبالتايل ح�صول القن�صل على الإجازة القن�صلية م�سبق ًا ،فال حاجة لأن يطلب �إجازة قن�صلية جديدة،
بر�أينا مامل تطلب ذلك ال�سلطة اجلديدة ،حيث �سيبقى ميار�س مهامه على �أ�سا�س الإجازة ال�سابقة.
ج-ال نعتق ��د � ّأن �إقام ��ة العالقات القن�صلي ��ة �أو ا�ستمرارها يعد اعرتاف ًا دولي� � ًا بالدولة �أو باحلكومة يف
الدول ��ة امل�ستقبل ��ة �إن مل يك ��ن معرتف� � ًا بها �سابق ًا من قب ��ل الدولة املر�سلة ،حت ��ى و�إن طلبت الإجازة
القن�صلي ��ة ،لأنه ��ا كما نرى حجة �ضعيفة لأن بقاء ممار�س ��ة املهام القن�صلية وافتتاح البعثة والتمتع
باحل�صان ��ات واالمتي ��ازات القن�صلي ��ة ل�شخ�ص املوظ ��ف القن�صلي وملبنى وات�ص ��االت و�أمن البعثة
القن�صلي ��ة ...ال ��خ ،والذي ال ميكن �أن يتم ما مل تتعاون الدول ��ة امل�ستقبلة لتنفيذ ذلك ،ف�إذن هل كل
ماذكرن ��ا م ��ن ح�صان ��ات و�إمتيازات وتعامل م ��ع �سلطات الدولة امل�ستقبلة غري مه ��م ما مل تطلب �أو
متنح الإجازة القن�صلية؟.
د�-إن ت�أييدن ��ا لل ��ر�أي ال ��ذي يذهب �إىل � ّأن �إقامة العالقات القن�صلية ال يعت�ب�ر اعرتاف ًا دولي ًا ي�أتي نتيجة
للطبيع ��ة الت ��ي تتميز بها العالقات القن�صلية واهتمامه ��ا مب�سائل غري �سيا�سية تعود بامل�صلحة لكال
البلدي ��ن املر�سل وامل�ستقبل ،حيث �إن عدم اعتبار �إقامة العالقات القن�صلية اعرتاف ًا دولي ًا و�إبعادها
ع ��ن ال�صف ��ة ال�سيا�سية يعطي الكث�ي�ر من املرونة لهذه الوظيفة التي توكل بها مهام ذات �صلة كبرية
مب�صال ��ح الدول ��ة وم�صال ��ح مواطنيها ،حي ��ث �إن هذا التوجه يدف ��ع الدول التي التع�ت�رف �أحداهما
با آلخ ��رى ،لكنه ��ا قد تك ��ون بحاجة ما�سة لتحقيق التع ��اون االقت�صادي والثق ��ايف والعلمي مع تلك
الدولة� ،إىل �إقامة العالقات القن�صلية لتحقيق هذه امل�س�ألة.
هـ�-إن االعرتاف الدويل هو ت�صرف قانوين �سوا ًء �صدر بالإرادة املنفردة �أو بتوافق �إرادينت وهو لي�س
بامل�س�ألة الب�سيطة التي ميكن ا�ستنتاجها واعتبارها تدخل �ضمن ًا مع ت�صرفات �أخرى ف�إن �إقدام الدولة،
خا�ص� � ًة يف الوق ��ت احلا�ض ��ر ،على االعرتاف بدولة أ�خ ��رى هو م�س�ألة �سيادية ،ف�إن الدول ��ة �إن �أرادت
االعرتاف لدولة ما فتعرب عن �إرادتها بو�ضوح من خالل (االعرتاف القانوين ال�صريح).
وبن ��ا ًء عل ��ى ما ج ��اء �أعاله ،بالإمكان �أن نقدم بع�ض املقرتحات التي من املمكن �أن ت�سهم يف تطوير
العمل الدبلوما�سي والقن�صلي وعلى النحو الآتي:
�.1ضرورة عقد م�ؤمتر دويل جديد يعنى بالعمل الدبلوما�سي والقن�صلي وال�سيما بعد التطور الكبري
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ال ��ذي �شه ��ده جمال العمل املذكور ماب�ي�ن تو�سع يف ن�شاطات معينة وا�ضمح�ل�ال �أخرى بعد مرور
ما يق ��ارب الن�صف قرن على إ�ق ��رار اتفاقيتي فيينا ل�سنة  1961و ،1963على �أن ينظر هذا امل�ؤمتر
يف معاجل ��ة م� أس�ل ��ة ممار�س ��ة البعثات الدبلوما�سي ��ة للعمل القن�صل ��ي وممار�سة البعث ��ات القن�صلية
للعمل الدبلوما�سي ،مبزيد من التف�صيل.
.2دع ��وة جامع ��ة ال ��دول العربية �إىل الإعداد إلب ��رام اتفاقية ب�ي�ن �أع�ضائها تلزم البعث ��ات الدبلوما�سية
الدائم ��ة والقن�صلي ��ة العربية تقدمي احلماية القن�صلية ملواطن ��ي الدول العربية �أي �أن يكون -كما هو
احل ��ال يف االحت ��اد الأوروبي -من حق املواطن العربي على �أية بعث ��ة دبلوما�سية �أو قن�صلية عربية
يف �أي م ��ن دول الع ��امل يلج�أ �إليها �أن تقدم ل ��ه احلماية املذكورة وبح�سب �شروطها يف حال مل تكن
هنالك بعثة دبلوما�سية �أو قن�صلية لدولته يف الدولة التي يتواجد فيها.
�.3ض ��رورة تعدي ��ل امل ��ادة ( /121رابع ًا) م ��ن الد�ستور العراق ��ي ل�سنة  2005بجعله ��ا كالآتي (يجوز
لل�سلط ��ات املحلي ��ة يف الأقالي ��م واملحافظات غ�ي�ر املنتظمة يف �إقليم �أن تب ��دي ر�أيها ومقرتحاتها يف
ال�سيا�سة اخلارجية ما تعلق منها بامل�سائل التجارية والثقافية وذلك من خالل تعيني نقاط ارتباط ما
بينه ��ا وما بني وزارة اخلارجي ��ة) حيث �إن �إعطاء �إمكانية ات�صال هذه الأقاليم واملحافظات بال�سلطة
امل�س�ؤول ��ة ع ��ن تن�سيق وتنفيذ ال�سيا�سة اخلارجية العراقية وب�شكل مبا�شر ومن خالل نقاط ارتباط
م�س�ؤول ��ة ع ��ن ه ��ذه املهم ��ة �سوف يعطي لتل ��ك ال�سلط ��ات املحلية قناع ��ة بدورهم يف ر�س ��م ال�سيا�سة
اخلارجية العراقية وبقدر تعلق الأمر بهم بامل�سائل التجارية والثقافية التي تهم تلك ال�سلطات.
�.4إعطاء املزيد من االهتمام لتطوير مهارات املوظف الدبلوما�سي وال�سيما العرب منهم ،وذلك من املمكن
�أن يت ��م م ��ن خالل �إن�شاء منتدى للدبلوما�سيني الع ��رب ( )Arab Diplomats Forumيهتم بالق�ضايا
القانونية وال�سيا�سية العربية والإقليمية والدولية لبيان وجهة نظر كل دولة من الدول العربية للعمل على
توحيد الر�ؤى فيما بينهم ،فعلى الرغم من � ّأن الدبلوما�سي هو منفذ ل�سيا�سة بلده اخلارجية لكنه ي�سهم
يف �صناعتها وب�شكل كبري بحكم اطالعه على خمتلف التوجهات على ال�ساحة الدولية وبالتايل ت�أثريه
الكبري يف �سيا�سة بلده ،ف�إن حتقق هذا النوع من اللقاء فيما بني الدبلوما�سيني املذكورين وو�صولهم
�إىل قناعات متقاربة نوع ًا ما �سي�سهم يف �إعطاء املزيد من الدعم والت�أثري للجهد العربي يف هذا املجال
وال�سيما دور املجموعة العربية يف املنظمات الدولية خا�ص ًة الأمم املتحدة.
.5تدري ��ب املوظف�ي�ن الدبلوما�سيني ب�شكل �أكرب على ممار�سة الوظائ ��ف القن�صلية وتنبيههم لأهميتها،
حي ��ث �إن ع ��دم �إعط ��اء العناية املطلوبة للعم ��ل القن�صلي وفهم ��ه ب�شكله ال�صحيح يلحق آ�ث ��ار ًا �سلبية
بامل�صالح العليا للدولة.
�.6ض ��رورة زي ��ادة التعاون ب�ي�ن وزارة اخلارجي ��ة (خا�ص ًة يف الع ��راق) واجلامع ��ات املتخ�ص�صة يف
املج ��االت املتعلق ��ة بالعم ��ل يف اخلدم ��ة اخلارجي ��ة وال�سيما املجال القان ��وين منها ،حي ��ث �إن فاعلية
وا�ستم ��رار ه ��ذا االت�ص ��ال ي�سهم يف مزج اخلربة النظري ��ة بالعملية منها مما يخل ��ق فر�صة حقيقية
للخ ��روج بتعامل منوذجي مع ال�شواغل الدولي ��ة بهذا اخل�صو�ص ،وبالإمكان �أن يتم ذلك االت�صال
م ��ن خالل و�سائ ��ل عديدة منها عقد حلقات نقا�شية عن ال�شواغل املذك ��ورة والآلية املنا�سبة للتعامل
معها مبا يحقق امل�صلحة العليا للدولة.
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المراجع والمصادر

مراجع وم�صادر البحث
القر�آن الكرمي.
�أو ًال :املراجع وامل�صادر باللغة العربية:
�أ :ال ُكتب:

 .1د� .إبراهيم �أحمد خليفة ،القانون الدويل الدبلوما�سي والقن�صلي ،دار اجلامعة اجلديدة ،الإ�سكندرية.2007 ،
 .2د� .أحمد �أبو الوفا ،قانون العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.2003 ،
 .3د� .أحمد حممود جمعة ،الدبلوما�سية يف ع�صر العوملة ،دار النه�ضة العربية ،الطبعة الثانية ،القاهرة.2006 ،
 .4د .جعفر عبد ال�سالم ،قانون العالقات الدولية ،دار الكتاب اجلامعي ،القاهرة.1983 ،
 .5د .جمال بركات ،قامو�س امل�صطلحات الدبلوما�سية ،مكتبة لبنان ،بريوت.1999 ،
.6دلي ��ل العم ��ل القن�صلي يف اخلارج� ،سل�سلة �إ�ص ��دارات وزارة اخلارجية العراقية ،الطبع ��ة الثانية ،مطبعة كركي،
بريوت.2010 ،
 .7د� .سعد حقي توفيق ،مبادئ العالقات الدولية ،الطبعة الرابعة� ،شركة العاتك ل�صناعة الكتاب ،القاهرة.2009 ،
.8د� .سموح ��ي ف ��وق العادة ،الدبلوما�سية احلديث ��ة ،الطبعة الأوىل ،دار اليقظة العربي ��ة للت�أليف والرتجمة والن�شر،
.1973
 .9د� .سموحي فوق العادة ،معجم الدبلوما�سية وال�ش�ؤون الدولية ،مكتبة لبنان ،بريوت.2004 ،
 .10د� .سهيل ح�سني الفتالوي ،القانون الدويل العام ،دار الثقافة ،عمان.2009 ،
 .11د� .صالح الدين عامر ،التنظيم الدويل ،دار النه�ضة العربية ،القاهرة.1998 ،
 .12د� .صالح الدين الهواري و�آخرون ،املعجم الو�سيط ،الطبعة الأوىل ،دار ومكتبة الهالل ،بريوت.2007 ،
 .13د� .صبحي املحم�صاين ،القانون والعالقات الدولية يف الإ�سالم ،دار العلم للماليني ،الطبعة الثانية.1982 ،
 .14د� .صالح الدين عامر ،مقدمة لدرا�سة القانون الدويل العام ،دار النه�ضة العربية.2002 ،
� .15أ .د .طه باقر ،مقدمة يف تاريخ احل�ضارات القدمية ،الطبعة الثالثة.1973 ،
.16د .عا�صم جابر ،الوظيفة القن�صلية والدبلوما�سية يف القانون واملمار�سة (درا�سة مقارنة) ،دار العويدات للن�شر
والطباعة ،بريوت.2001 ،
.17د .ع�ص ��ام عب ��د ال ��رزاق العطية ،القان ��ون الدويل الع ��ام ،الطبعة ال�ساد�س ��ة ،ن�شر وزارة التعلي ��م العايل والبحث
العلمي العراقية ،بغداد.2001 ،
 .18د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدبلوما�سي ،الطبعة الثالثة ،من�ش�أة املعارف يف الإ�سكندرية.1985 ،
� .19أ .د .عادل حممد الق ّيار ،الدبلوما�سية (املفهوم)� ،إ�صدارات وزارة اخلارجية العراقية ،الطبعة الثانية.2010 ،
.20د .علي ح�سني ال�شامي ،الدبلوما�سية (ن�ش�أتها وتطورها وقواعدها ونظام احل�صانات واالمتيازات الدبلوما�سية)،
الطبعة الثالثة  -الإ�صدار الأول ،دار الثقافة للن�شر والتوزيع ،عمان.2007 ،
.21د .عدن ��ان البك ��ري ،العالق ��ات الدبلوما�سية والقن�صلية ،الطبع ��ة الأوىل ،امل�ؤ�س�سة اجلامعي ��ة للدرا�سات والن�شر
والتوزيع ،بريوت.1986 ،
 .22د .علي �صادق �أبو هيف ،القانون الدويل العام ،من�ش�أة املعارف بالإ�سكندرية ،الإ�سكندرية.1995 ،
.23د .عط ��ا حمم ��د �صال ��ح زه ��رة� ،أ�صول العم ��ل الدبلوما�س ��ي والقن�صل ��ي ،الطبع ��ة الأوىل-الإ�ص ��دار الثاين ،دار
جمدالوي للن�شر والتوزيع ،عمان-الأردن.2004 ،
.24د .عبد العزيز بن نا�صر العبيكان ،احل�صانات والإمتيازات الدبلوما�سية والقن�صلية يف القانون الدويل ،مكتبة
العبيكان ،الطبعة الأوىل ،الريا�ض.2007 ،
 .25د .عائ�شة راتب ،التنظيم الدبلوما�سي والقن�صلي ،القاهرة ،دار النه�ضة العربية.1961 ،
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.26د .غ ��ازي ح�س ��ن �صبارين ��ي ،الدبلوما�سي ��ة املعا�ص ��رة ،الطبع ��ة الأوىل  -الإ�ص ��دار الث ��اين ،دار الثقاف ��ة للن�شر
والتوزيع ،عمان.2009 ،
 .27غي �آنييل ،قانون العالقات الدولية ،ترجمة نور الدين اللباد ،مكتبة مدبويل ،القاهرة.1999 ،
 .28د .فا�ضل حممد زكي  ،الدبلوما�سية يف عامل متغري ،دار احلكمة للطباعة والن�شر ،بغداد.1992 ،
.29ال�سفري قحطان لطفي علي ،كنت موظف ًا يف وزارة اخلارجية ،الطبعة الثانية ،دار ورد الأردنية للن�شر والتوزيع،
الأردن.2010 ،
.30لوي� ��س دولل ��و ،التاريخ الدبلوما�س ��ي ،ترجمة د� .سموحي فوق العادة ،الطبعة الثاني ��ة ،دار من�شورات عويدات،
بريوت  -باري�س.1982 ،
 .31د .حممد املجذوب ،القانون الدويل العام ،الطبعة ال�ساد�سة ،من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت.2007 ،
 .32د .حممد ال�سيد �سليم ،حتليل ال�سيا�سة اخلارجية ،الطبعة الثانية ،دار اجليل ،بريوت.2001 ،
 .33د .منت�صر �سعيد حمودة ،قانون العالقات الدبلوما�سية والقن�صلية ،دار الفكر اجلامعي ،الإ�سكندرية.2008 ،
 .34د .حممد املجذوب ،التنظيم الدويل ،من�شورات احللبي احلقوقية ،بريوت.2005 ،
 .35معجم القانون ،جممع اللغة العربية -الهيئة العامة ل�ش�ؤون املطابع الأمريية ،القاهرة.1999 ،
.36د .حمم ��د امل�ش ��اط ،كنت �سف�ي�ر ًا للعراق يف وا�شنطن (حكايت ��ي مع �ص ّدام يف غزو الكوي ��ت) ،امل�ؤ�س�سة العربية
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Practically, there is overlap and integration at the same
time between these two functions (The consular work is part of
the diplomatic work as a whole) as a consular work focuses on the
care of the interests of the community outside and the diplomatic
work based upon the management of relations between the States
which is related to the public international law, the consular
work interests of the individual and his field is concentrated in
the private international law;so it has integrated urged most of
the countries to merge two functions diplomatic and consular
corps in one of the Foreign Service for many reasons, especially
the assumption of diplomatic missions managing the interests of
commercial, cultural and tourism ... etc., then become related to
the public interest and not special interest only as was previously
thought, which led to the demise of the fundamental differences
between the functions of diplomatic and consular functions, as a
result of this that the function of diplomatic absorbed Consulate
job, became a diplomatic agent exercise both tasks, and So I think
over time, the diplomatic corps will have consular functions, and
more expansion and validity.
Thus, through this study, we reached to a number of results
on the development of the diplomatic and the consular officers
through a number of mechanisms in place such as the need of a
new international conference concerned with the diplomatic
and consular relations include the recommendation, as well as a
recommendation to amend the Iraqi constitution in 2005 regarding
the opening of offices of the provinces and regions in the diplomatic
and the consular missions and effects this article constitutional
obstacles in the case of application of the current format as well
as the creation of the cooperation between the Ministry of Foreign
Affairs and Universities, which includes the terms of reference
related to the foreign service in order to achieve the combination
of theoretical study and practical experience in order to serve the
higher interests of the State.
Moreover, Increasing the training of the diplomatic staff
for the exercise of the consular functions and warn them of its
importance, as not to give the care required for the consular work
and understand the correct form caused negative effects of the
higher interests of the State.
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Summary
The diplomatic and the consular functions are most
Important day after day, and these functions become more closely,
so that prompting most states to merge this functions in one foreign
service.
Therefore we aim to discuss «the Overlap and the integration
between the two functions of diplomatic and consular» by explain
the diplomatic functions in chapter one from this research which
divides into three sections related to the appointment of diplomatic
missions (Head of mission and its members) and diplomatic
function and special kinds of diplomatic representation , such as
permanent diplomatic mission in the international organizations
and special diplomatic missions (Ad Hoc) in addition to privileges
and diplomatic immunities according to Vienna Convention on
Diplomatic Relations in 1961.
In chapter two, we researched in consular function and merge
of two functions of diplomatic and consular and experience of one
of them to function for the other in specified situation according
to Vienna Convention on Diplomatic Relations in 1961 and Vienna
Convention on consular Relations in 1963.
In this Regard, we clarified the diplomatic and consular
protection and distinguish between these terms according to jurists
opinions and the related International conventions. With focusing
on as possible all mentioned above on the experience in the Iraqi
Ministry of Foreign Affairs. For giving more information about
diplomatic functions in Iraq, and explain in brief the International
recognition and when is consider exchange of diplomatic relation
and consular relation as an International recognition.
Therefore one of the most important goals of this research is
to clarify when the Diplomatic missions can exercise the consular
functions?, and when the opposite is permitted to exercise the
diplomatic functions by the consular missions?, so that it is
complementary one to another and overlapping with it. Whether
this overlap is in breach of complementary or overlapping with
the result. Then we distinguish between the diplomatic and the
consular functions as a result of historical evolution experienced by
these two functions.
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