
  بسم اهللا الرمحن الرحيم 

  طالبنا األعزاء 

  طالب السنة األولى 

  تأھیل وتخصص –في ماجستیر العالقات الدولیة والدبلوماسیة 

  م٢٠٢٠ھــ ١٤٤١للعام الجامعي 

  أسعد هللا أوقاتكم

في  من أجل ذلك؛ یجب أن نمضي....ال یلیق بالقدر أن یكون عذراً لیس قدراً ما نستطیع دفعھ؛ و

لو قامت القیامة وفي ید أحدكم فسیلةً ((  مسیرنا؛ بھدي معلم اإلنسانیة سیدنا محمد 

   أو كما قال )) واستطاع أن یغرسھا؛ فلیفعل

كما  ؛حاولوا أن تعرفوا أنفسكم...التي كان یجب أن نتعرف بھا علیكماألولى في ھذه المحاضرة 

  ؛ لم تعرفوھا من قبل

  !من أنتم؟

  ...والحلم...والتحدي ...البسمة ...السؤال 

دونوا لقاءكم ...نعیش زمناً لما یعرفھ السابقون؛ وربما لن یعرف مثلھ اآلتون –حقاً  –فنحن 

  :ثم امضوا لقراءة مفردات ھذا اللقاءدونوا؛ ...و التتردوا ....األول بأنفسكم؛ ال تنسوا 

  حفظ هللا الجمیع...حفظكم هللا وأحبتكم 

   



 احملاضرة األوىل 

 يف

  مهارات التواصل 

  

  لطالب السنة األوىل 

  تأهيل وختصص –يف ماجستري العالقات الدولية والدبلوماسية 

  م٢٠٢٠هــ ١٤٤١للعام اجلامعي 

  البروتوكول لغةً 

 أساسھا على تُصاغ أصلیَّة بُروتوكوالت؛ والبُروتوكول مسّودة:  الجمع)  اسم: ( بُروتوكول    

)  السیاسة( االتفاقیَّة  بُروتوكول الشَّعب مجلس ناقش االتِّفاقات ومحاضرُ  وثائق اتفاقیّةُ، أو معاھدة

بلوماسیّة الّشئون في ُمتَّبعة وقواعد أُصول   .الدِّ

  : بُروتوكول  

  - : بُروتوكول    

  : بُروتوكوالت جمع    

 ناقش -: االتِّفاقات ومحاضرُ  وثائق ، اتفاقیّةُ  أو معاھدة أساسھا على تُصاغ أصلیَّة مسّودة - ١    

  . االتفاقیَّة بُروتوكول الشَّعب مجلس

بلوماسیّة الّشئون في ُمتَّبعة وقواعد أُصول)  السیاسة(  - ٢       . الدِّ



  . االقتصاديّ  التَّعاون بُروتوكول على الدَّولتان وقّعت -: ُمعاھَدة ُملحق)  السیاسة(  - ٣    

  . صھیون حكماء بُروتوكوالت - : سیاسيّ  مؤتمر َمحاِضر)  السیاسة(  - ٤    

  المعاصر العربیة اللغة: المعجم    

  ): اتفاق(  البروتوكول    

  ). جدیدة جوھریة أحكام أو إجراءات إضافة مثالً (  أخرى معاھدة تعدل معاھدة    

  عامة عربي: المعجم    

  :الدائنین بروتوكول    

  creditor protocol:  باالنجلیزیة وتعني ، ائتماني دولي إتّفاق    

  مالیة: المعجم    

http://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/  

  البروتوكول في السیاسة الدولیة

 القانون یشبھ وھو مشتركة بعوامل یرتبطون أكثر أو دولتین بین اتفاق ھو میثاق أو البروتوكول

  .علیھ الموقعة الدول بین العالقات ینظم ألنھ

  اآللي الحاسب اتصاالت بروتوكوالت تعریف

) خاصة آلیة( اإلجراءات من مجموعة عن عبارة ھي اآللي للحاسب االتصاالت بروتوكوالت

 یمكن كما. األخرى الحاسب بأجھزة لالتصال إتباعھا یجب التي القواعد إلى اآللي الحاسب توجھ

 ویسر بسھولة المعلومات نقل على یساعد علیھ متفق تتابعي قیاسي نظام بأنھ البروتوكول تعریف

 وأوسعھا استخدماً  البروتوكوالت أكثر على سویاً  نتعرف یلي وفیما المختلفة، األجھزة بین

  .انتشاراً 

  ؟ TCP/IP الـ ھو ما



 بشبكة لالتصال اآللي الحاسب أجھزة بین لالتصاالت بروتوكول ھو TCP/IP بروتوكول

 Transmission Control Protocol / Internet للمصطلح اختصار وھو ، اإلنترنت

Protocol، البیانات نقل في التحكم بروتوكول یعني وھو.  

 بشبكة تتصل أن اآللي الحاسب مثل اإللكترونیة لألجھزة یمكن كیف یحدد قیاسي نظام یعد وھو

  .األجھزة تلك بین والمعلومات البیانات نقل وكیفیة اإلنترنت،

 بل اإلنترنت، شبكة داخل المعلومات واستقبال إرسال في فعالً  المتحكم البروتوكول یعد أنھ كما

 المعلومات حزم نقل ھي وظیفتھ و... صحیح بشكل واستقبالھا إرسالھا تم قد البیانات أن ویضمن

 قسمین إلى TCP/IP بروتوكول ینقسم و واستقبالھا إلرسالھا معلومات حزم إلى تقسیمھا بعد

  .رئیسیین

  ) اإلنترنت میثاق أو اإلنترنت میثاق ،IP( اإلنترنت بروتوكول

 ،OSI نموذج من) Network Layer( الشبكة طبقة( الثالثة الطبقة على یعمل بروتوكول ھو

 الطرف یقوم ثم ،)packet( رزما تسمى أصغر أجزاء إلى الواحدة المعلومة تقسیم كیفیة یحدد

). البروتوكول( المیثاق نفس یستخدم الشبكة على) مسیر( آخر جھاز إلى الرزمة بإرسال المرسل

 العملیة ھذه وتكرر الطریقة، بنفس آخر جھاز إلى الرزم بإرسال بدوره الثاني الجھاز ھذا یقوم ثم

  .إلیھ المرسل الطرف إلى الرزم تصل أن إلى

 بروتوكوالت كل تقریبًا قبل من المولدة البیانات حمل عن المسئول اإلنترنت طبقة بروتوكول ھو

 بروتوكول connectionless ھو.النھائیة وجھتھا حتى المصدر النظام من األخرى TCP/IPال

 وظائف ویقدم والتوجیھ العنونة وھما TCP/IP الــ بروتوكول مكدس وظائف أھم من اثنان یقدم

  .األخطاء اكتشاف مثل أخرى

 بسبب أنَّھ إال إنترنت، في الشبكات غالبیة البروتكول ھذا من) IPv4( الرابع اإلصدار یحتل

 ٦ النسخة أُصدر،) البروتوكول( المیثاق ھذا یدعمھا التي العناوین استھالك من االقتراب

)IPv6 (،٤ النسخة سابقتھا تدعمھا الَّتي العناوین من بكثیر أكبر عدًدا تدعم والتي منھ.  

 أنَّ  إال الرابع، اإلصدار في الموجودة غیر المزایا من الكثیر یُقدم السادس اإلصدار أنَّ  ومع

 ویجب الرابع، اإلصدار سلفھ مع تماًما متوافق غیر أنھ حیث السھولة؛ بھذه لیس بھ للعمل االنتقال



 الصعوبة من وھذا ،IPv6 على لتعمل وتحویلھا IPv4 على تعمل التي األجھزة جمیع تغییر

  .كاإلنترنت مترابطة شبكة ظل في بمكان

  بقواعد الدبلوماسیة وشؤون الدولة الخاص  البروتوكول

خاّصة . فالبروتوكول ھو القاعدة التي توّجھ الكیفیة التي یجب أن یؤدى بھا تصّرف أو نشاط ما

ففي المجاالت الدبلوماسیة ومجاالت الخدمات الحكومیة، فإن البروتوكول . في مجال الدبلوماسیة

والتي تكون في أغلب األحیان شفھیة أو غیر ھو عبارة عن مجموعة من القواعد أو التوجیھات 

فالبروتوكوالت تحدد السلوك السلیم أو المتعارف على قبولھ فیما یتعلق بأصول . مكتوبة

ومثال ذلك اظھار االحترام المناسب لرئیس الدولة، ومراعاة الترتیب . الدبلوماسیة وشؤون الدولة

وبذلك فإن . تنظیمھم في مجلس أو اجتماع ما للدبلوماسیین عند) حسب األقدمیة أو العمر(الزمني 

  :أحد تعریفات البروتوكول الدبلوماسي ھو

مجموعة من قواعد المجاملة الدولیة الراسخة التي جعلت من السھل على الدول والشعوب « 

العیش والعمل معا، وقد كان دائما من أحد عناصر البروتوكول ھو االعتراف بالترتیب الھرمي 

. م. ب. د -. وتستند قواعد البروتوكول على مباديء التحّضر) في جلسة ما( الحاضرینلكل 

  »نیابة عن اإلتحاد الدولي لضبّاط ومستشاري البروتوكول -فورني 

  :ھنالك معنیان لكلمة بروتوكول

على أنھ اتفاقیة دولیة تكّمل أو تحّسن معاھدة ما أو  البروتوكولففي المعنى القانوني، یعّرف     

كما قد یطلق على األصول أو القواعد التي یرجع إلیھا األطراف عند . ق بمعاھدة ماأنھ ملح

  .االختالف في تفسیر المعاھدة

أما في المعنى الدبلوماسي، فإنھ یطلق على مجموعة القواعد واإلجراءات واالتفاقیات     

د وقواعد اللیاقة التي أو مجموع اإلجراءات والتقالی. واالحتفاالت التي تتصل بالعالقات بین الدول

  .تسود المعامالت الدولیة، وتقوم تنفیذاً للقواعد الدولیة والعامة أو بناًء على العرف الدولي

) protokollan: باإلنجلیزیة(من الكلمة اإلغریقیة بروتوكوالن  بروتوكولوقد اشتّق مصطلح 

األمامي من وثیقة للحفاظ أتى ھذا المصلح من فعل لصق ورقة على الجزء . الغراء األول: وتعني

تعلّق مصطلح بروتوكول في البدایة . والذي أضفى أصالة إضافیة لھا. علیھا عندما كانت مختومة

باألشكال المختلفة والمالحظة في المراسالت الرسمیة بین الدول، والتي غالبا ما تكون ذات 



ح لیشمل مجاال أوسع من ومع ذلك، فإنھ وعلى مر الزمن فقد اتسع ھذا المصطل. طبیعة تفصیلیة

  .العالقات الدولیة

  مھام القسم البروتوكولي

تتولى عادة جھة معینة في الدولة تنظیم المھام البروتوكولیة، قد تكون ھذه الجھة ھي وزارة 

الخارجیة، أو دائرة التشریفات في رئاسة الدولة أو الدیوان الملكي، وقد تختلف مھام ھذه الجھة 

المراسم في بعض الدول وتتباین من بلد آلخر إال أنھا وبشكل عام تتفق في التي تتولى شؤون 

  :مجموعة من االختصاصات وھي

ترتیب وتنظیم وإعداد برنامج زیارات الوفود الرسمیة الزائرة لبلد االستقبال بما في ذلك  -

 .رؤساء الدول ووزراء الخارجیة وغیرھم من الشخصیات الرفیعة المستوى

 .والشخصیات الرسمیة الزائرة استقبال الوفود  -

 .استقبال السفراء الجدد وتودیع المنتھیة مھمتھم -

 .اإلشراف على الحفالت الرسمیة التي یشترك فیھا المبعوثون الدبلوماسیون  -

 .تنظیم المؤتمرات الدولیة التي تعقد في دولة االستقبال  -

 .إصدار الجوازات الدبلوماسیة والخاصة والمھمة  -

 .ج على الجوازات الدبلوماسیة والخاصة والمھمةمنح سمات الخرو -

منح بطاقات الھویة الدبلوماسیة للمبعوثین الدبلوماسیین والقناصل المعتمدین وموظفي  -

 .المؤسسات الدولیة

 .تھیئة كتب اعتماد السفراء والقائمین باألعمال األصلیین  -

 .الدولیةإعداد قائمة السلك الدبلوماسي والسلك القنصلي وموظفي المؤسسات  -

 .تھیئة كتب اعتماد السفراء لدولة اإلیفاد وترجمتھا عند االقتضاء  -

 .استالم صور من أوراق اعتماد السفراء والقائمین باألعمال األصلیین -

 .استالم البراءات القنصلیة الخاصة بالقناصل األجانب ومنحھم إجازات العمل -

 .اني بھذه المناسباتإعداد قائمة باألعیاد القومیة األجنبیة وبرقیات التھ -

  .اقتراح منح األوسمة للدبلوماسیین عند االنتھاء من مھمتھم -

  آداب البروتوكول



 بالنسبة السلوك وحسن المجاملة قواعد عن كثیرا تختلف ال الدولي التعامل في المجاملة قواعد

 ال أدنى حد ھناك ولكن التھذیب، أو اللطف لدرجة أقصى حد ھناك لیس أنھ حیث من. لألفراد

  .سيء بأنھ جداً  واضحا السلوك تحتھ یصبح إذ تجاوزه یمكن

 مختلف في صارمة قواعد وتطّورت نشأت وقد السنین، آالف من اإلیتیكیت قواعد وجدت وقد

 أن علیك یجب ومتى أین، سیجلس الذي من: منھا السلیم، السلوك تنظیم مھمتھا كانت المجتمعات

 الطریقة أو رؤسائك مع التعامل یمكن وكیف ما، شخصا تخاطب أن علیك لقب بأي أو تقف

 في ارتداؤه سیتم الذي اللباس وما المواكب، ترتیب سیكون وكیف دولة، حاكم مع للتعامل السلیمة

 یكون أن یمكن وما وسلیم، صحیح ھو ما یحدد البروتوكول أدب فإن وباختصار مناسبة، أي

  .یجب ال وما عملھ یجب الذي وما مقبوال، یكون ال وما مقبوال

 الحیاة أصبحت وكما. األوقات تغیر مع ویتغیر. آخر إلى مجتمع من یختلف البروتوكول إن

 المتبادلة، الزیارات من مزید إلى الحدیثة السفر وسائل وأدت رسمیة، أكثر عموما الدبلوماسیة

 في متبعة كانت التي والجعجعة والعتاد والعدة رسمیة، أقل أیضا أصبحت البروتوكوالت فإن

 األساسیة المبادئ بعض ھناك ولكن. البراغماتیة من للمزید مجاال أفسحت قد الماضي السنوات

 والحصانات االمتیازات وطبیعة الدول، بین المراسالت وأشكال األسبقیة، مثل تتغیر لم التي

 .للدولة الرسمیة واالحتفاالت الدبلوماسیة،

  

  

   



 فن التواصل 

  نصيحة إلتقان فن احلديث واحلوار  20

 :آراء الناس مختلفة - ١

اعلَْم أن آراء الناس تختلُف في أكثِر األمور، كما تختلف أمزجتُھم وألوانُھم، وأطوالھم وأشكالھم، 

، والمخلص ال  واختالف اآلراء ینبغي أال یؤدَي إلى اختالف القلوب؛ فالعاقل الحكیم طالُب حقٍّ

ُق بین أن یظھََر  الحقُّ على یده أو على یِد غیره، ویرى محاوَره معاونًا لھ ال َخْصًما، ویشُكُره یفرِّ

 .إذا َدلَّھ على الخطأ

 :تعلَّم ثم ناقِش -٢

ال تُناقِش في موضوع ال تعرفھ جیًدا، وال تدافِْع عن فكرة ما لَم تُكْن على اقتناع كامٍل بھا؛ لذا إذا 

إعداًدا جیًدا، وكْن على ثقٍة ِمن صحِة معلوماتك،  أردَت الحدیث في موضوع معین، فأعدَّ مادتَك

  .حتى ال تسيَء إلى نفِسك أو فكرتك

 :اختَِر الظرَف المناسب - ٣

مكانًا، وزمانًا، وإنسانًا؛ فالحدیث في مكتب المدیر غیُر الحدیِث في بیت : اختَِر الظرف المناسب

عامة، والوقت الذي یسبُِق صدیق، والمناقشة في قاعِة المحاضرات غیُر المناقشة في حدیقة 

االنصراَف من العمل ال یتسُع للحدیث، والجماعة الجائعون أو القاِدمون من سفٍر بعیٍد یریدون 

لون الكالم   .الطعاَم أو الراحة، وال یفضِّ

 :ال تُقاِطع - ٤

ھل : لُطفٍ ال تُقاِطْع أحًدا في أثناِء كالمھ؛ فذلك مخالٌف ألدِب الحدیث، انتِظْر حتى ینتھَي، واسأَْلھ ب

  یمِكُن أن أبدأَ؟

 :أقلِِل الكالم - ٥

وا لو أنك سَكتَّ    .ال تستأثِْر بالكالم، وراِع الوقت، وال تُِطِل الكالَم حتى یملَّ السامعون ویودُّ



 :حدِّث الناَس على قدر عقولھم - ٦

ِث الن اَس في الناس لیسوا طراًزا واحًدا، والموضوع الذي یفھُمھ شخٌص قد ال یعِجُب آَخَر، فال تُحدِّ

ما أنت " :أموٍر فوق مستواھم، أو دون مستواھم؛ فإنھم لن یُصغوا إلیك؛ قال عبد هللا بن مسعود

ٍث قوًما حدیثًا ال تبلُُغھ عقولُھم، إال كان لبعِضھم فتنةً    ."بمحدِّ

  .راقِْب نفَسك - ٧

على وجِھك راقِْب نفَسك وأنت تتحدَّث أو تُحاوُر، ال ترفَْع صوتك، وال تقطب حاجبیك، وارُسْم 

  .تعابیَر الراحة والھدوء واالبتسام

 :كن بلیًغا - ٨

اضبِْط كالمك، وأتقِْن لغتك، وكن مبِینًا في التعبیر عما ترید، لیكن أسلوبُك سلًِسا، وكالمك خالیًا 

  .من األغالط

 :استِعْن باألمثلة - ٩

، والمثال استِعْن بضرِب األمثلة؛ فمثال واحد جیِّد خیٌر من ثالث صفحات من الكالم الضعیف

ُح الفكرة، ویُقنِع، ویبقى في الذِّھن   .الجیُِّد یوضِّ

 :ابحث عن النقاط المشتركة -١٠

ابدأ حواَرك بالنقاط المشركة بینك وبین المستمع أو المستمعین؛ فذلك أدعى لقَبوِل كالمك، وَدِع 

  .اآلخَر یحس أن الفكرةَ فكرتھ ھو ال فكرتك أنت

 :ال أدري: ال تخَجْل ِمن قول -١١

﴿ قَالُوا  :ال أدري، وال تستحِ من ذلك؛ فالمالئكة لم تستِح من القول: ُسئلَت عما ال تعلَُم فقلإذا 

 .[٣٢: البقرة]ُسْبَحانََك َال ِعْلَم لَنَا إِالَّ َما َعلَّْمتَنَا ﴾ 

 :أحِسِن اإلصغاءَ  -١٢



أوالً أن یفھموا  ؛أن كباَر الناجحین یحاولون "العادات السبع" :ذَكر ستیفن كوفي في كتابھ الشھیر

ما یقولُھ اآلخرون، ثم یبذلوَن الجھد إلفھامھم وإیضاِح وجھات نظرھم لھم، وقدیًما قال الشاعُر 

 :العربي

  َمن لي بإنساٍن إذا خاصمتُھ  وجھلُت كان الِحلُم ردَّ جوابِھ

  وتراه یُصغي للحدیِث بَسْمِعھ  وبقلبِھ، ولعلَّھ أدرى بھ

 قوِل فن                                فاجَعِل اإلصغاء فنَّاإنَّ بعَض ال :وقال شاعر آخر

 :سیِطْر على نفِسك -١٣

احَذْر من أن تُستدَرج إلى ما یُفقُِدك السیطرةَ على نفسك؛ فھناك أناٌس ال یبحثون عن الحقیقة، 

بوا على المناظرة والجَدِل، وقد یعِمدوَن إلى الكذِب والتضلیل إلحراج الطََّرِف اآلخَ  ر؛ فُكْن تدرَّ

 .واعیًا وال تقَْع فریسةً لھم

 :األمانة األمانة -١٤

ُكْن أمینًا في َعْرض المعلومات، فال تقطع عبارةً عن سیاقھا، أو تعزلھا عن مناسبتِھا، واْعُز 

  .المعلوماِت إلى مصادِرھا ما استطعَت إلى ذلك سبیالً 

ْق بین الفكرِة وقائلِھا -١٥  :فرِّ

  .خطَأَھا، وأثبِْت بطالنَھا دون أن تُسيَء إلى صاحبِھافنِّد الفكرةَ التي ترى 

 :لكلِّ مقاٍم مقالٌ  -١٦

جال، قد ال یناسب قولُھ  تذكَّْر أن لكل مقاٍم مقاالً، وأنَّ ما كلُّ ما یُعلَُم یقاُل؛ فما یناسب قولُھ أمام الرِّ

  .العامة أمام النساء، وما ینبغي قولُھ في المجالس الخاصة، قد یمتنع قولُھ في المحافلِ 

 :اإلنصاف اإلنصاف -١٧

وافِْق على الصواب، وأَْثِن على النقاِط الجیدة في حدیث الطَّرِف اآلَخر، وأَْبِد إعجابَك ! ُكْن منصفًا

  .بھا، وجاِدْل بالتي ھي أحسن؛ فالتحدي واإلفحاُم قد یجعالنَِك تكِسُب المواقَف، لكنك تخَسُر القلوب



 :ما ھدُف الحدیث؟ -١٨

ُب إلى فروع بعیدٍة عن األصل، حاِوْل أن تصَل إل ى نتیجة؛ فالحدیُث ذو شجون، وكثیًرا ما یتشعَّ

  .فإذا انحَرف الحدیُث عن َمساِره فأِعْده إلیھ

 :قد تكوُن مخِطئًا -١٩

ال تتوقَّْع أن یوافِقََك الناُس على آرائك؛ إذ من المحتَمِل أن تكوَن مخطئًا، ومن المحتمل أن یُحوَل 

موافقتَِك على رأیِك إن كان صوابًا، توقَّْع ھذا حتى ال تغَضَب وتنفعَل، أو یخیَب الھوى بینھم وبین 

  .أَملُكَ 

 :ال یُجدي المنطق -٢٠

  .أقفِِل المناقشةَ أو الحدیَث إذا وجدَت أنھ عدیُم الجدوى
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	إن البروتوكول يختلف من مجتمع إلى آخر. ويتغير مع تغير الأوقات. وكما أصبحت الحياة الدبلوماسية عموما أكثر رسمية، وأدت وسائل السفر الحديثة إلى مزيد من الزيارات المتبادلة، فإن البروتوكولات أصبحت أيضا أقل رسمية، والعدة والعتاد والجعجعة التي كانت متبعة في السنوات الماضي قد أفسحت مجالا للمزيد من البراغماتية. ولكن هناك بعض المبادئ الأساسية التي لم تتغير مثل الأسبقية، وأشكال المراسلات بين الدول، وطبيعة الامتيازات والحصانات الدبلوماسية، والاحتفالات الرسمية للدولة. 
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