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الدبلوماسيــة

 معالي وزير الخارجية يستقبل سعادة سفير مملكة تايلند
 لدى مملكة البحرين وسعادة سفراء دول رابطة دول

)جنوب شرق آسيا (اآلسيان
٤

ديسمبر 

معالي وزير الخارجية يستقبل البروفسور
سانت  كلية  في  الفخري  االستاذ  شليم   آفي 

أنتوني بجامعة أكسفورد

٤
ديسمبر 

  معالي وزير الخارجية يستقبل سعادة السفير دوجالس سيليمان

رئيس معهد دول الخليج العربية في واشنطن 8
ديسمبر 

للمجلس  (145) الدورة  اجتماع  في  يشارك  الخارجية  وزير   معالي 
األعلى المجلس  لمقام   (40) للدورة  التحضيرية   الوزاري 

لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض 9
ديسمبر 

 أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة
في قطر  دولة  جدية  لعدم  أسفه  عن  الخارجية،   وزير 
كان الذي  األمر  وهو  األربع،  الدول  مع  أزمتها   إنهاء 
 واضًحا تماًما في طريقة تعاملها مع الدورة األربعين
الخليج لدول  التعاون  لمجلس  األعلى   للمجلس 
 العربية، والتي انعقدت في الرياض بالمملكة العربية
بإرسال من  السعودية وسلبيتها الشديدة والمتكررة 
أن يسهم يمكن  تفويض  أي  دون  أميرها  عن   ينوب 

في حل أزمتها

 معالي وزير الخارجية يعرب عن أسفه لعدم جدية دولة
قطر في إنهاء أزمتها مع الدول األربع 10

ديسمبر 

 معالي وزير الخارجية يجتمع مع سعادة النائب إدواردو بولسونارو
بمجلس الوطني  والدفاع  الخارجية  العالقات  لجنة   رئيس 

 النواب بجمهورية البرازيل االتحادية
11

ديسمبر 

 معالي وزير الخارجية يجتمع مع معالي داتو أريوان بيهين يوسف
12 الوزير الثاني للشؤون الخارجية في بروناي دار السالم

ديسمبر 

 أعرب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل
للمملكة التهنئة  الخارجية عن خالص  وزير   خليفة 
االنتخابات نجاح  بمناسبة  الصديقة   المتحدة 
هذه نتائج  أن  مؤكًدا  شهدتها،  التي   البرلمانية 
تطلعات تحقيق  في  ستسهم   االنتخابات 
 وطموحات شعب المملكة المتحدة الصديق في
 المزيد من الرخاء واالزدهار في شتى المجاالت،
المملكة بين  العالقات  في  جديدة  آفاق   وفتح 

 المتحدة وجميع دول العالم

المتحدة للمملكة  التهنئة  خالص  عن  يعرب  الخارجية  وزير   معالي 
الصديقة بمناسبة نجاح االنتخابات البرلمانية 13

ديسمبر 

وحسن بوغمار  أحمد  الالعبين  يستقبل  الخارجية  وزير   معالي 
بمهاراتهم ويشيد  الخارجية  بوزارة  الموظفين   الفردان 

وإمكانياتهم المتميزة في المجال الرياضي
19

ديسمبر 

 معالي وزير الخارجية يستقبل سعادة السيد إيجور كوزاك المبعوث
19 الروسي مستشار نائب رئيس وزراء روسيا االتحادية

ديسمبر 

مواقف
وزارة خارجية مملكة البحرين ترحب بإعالن الواليات المتحدة األمريكية

وجمهورية السودان تبادل السفراء بينهما 

٧ ديسمبر

 وزارة خارجية مملكة البحرين تدين الهجوم اإلرهابي الذي وقع بالقرب
من قاعدة باغرام الجوية بجمهورية أفغانستان اإلسالمية

١٢ ديسمبر

 مملكة البحرين تؤكد دعمها لجهود جمهورية مصر العربية في حماية
 األمن القومي العربي، ومساعيها الستتباب األمن والسلم في دولة

ليبيا

١٥ ديسمبر

استهدف الذي  اإلرهابي  التفجير  تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
فندًقا في مدينة جالكعيو بجمهورية الصومال الفيدرالية

٢٣ديسمبر

 مملكة البحرين تؤكد أن األحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية بالمملكة
العربية السعودية الشقيقة تعكس النزاهة التامة للقضاء

 وزارة خارجية مملكة البحرين تدين التفجير اإلرهابي الذي وقع بالقرب
من نقطة تفتيش في مدينة مقديشو بجمهورية الصومال الفيدرالية

٢٣ديسمبر

الراغبين  حرصًا على دقة سير اإلجراءات، على المواطنين البحرينيين 
بالسفر إلى الجمهورية التركية دفع رسوم تأشيرة الزيارة قبل السفر

٢٤ديسمبر

استهدف الذي  اإلرهابي  الهجوم  تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
موقعا عسكريا بإقليم سوم في بوركينا فاسو

٢٥ديسمبر

٢٨ديسمبر

عناصر محاولة  بشدة  وتستنكر  تدين  البحرين  مملكة  خارجية   وزارة 
العربية بالمملكة  الدمام  مدينة  في  إرهابي  هجوم  تنفيذ   إرهابية 

السعودية الشقيقة

٢٩ديسمبر

الذي وقع اإلرهابي  الطعن  حادث  تدين  البحرين  خارجية مملكة   وزارة 
بالقرب من مدينة نيويورك بالواليات المتحدة األمريكية

٢٩ديسمبر

الواليات شنته  الذي  للقصف  تأييدها  عن  تعرب  البحرين   مملكة 
 المتحدة األمريكية والذي استهدف منشآت كتائب حزب الله في كل

من جمهورية العراق والجمهورية العربية السورية

٢٩ديسمبر

مملكة البحرين تفوز ببطولة كأس الخليج ٢٤



أخبار الوزارة

 مساعد وزير الخارجية يشيد بجهود الهالل األحمر
البحريني في العمل التطوعي واإلنساني

١ ديسمبر

أعضاء مع  يجتمع  الخارجية  وزير  مساعد   سعادة 
اللجنة األمريكية اليهودية

١١ ديسمبر

الدولي العهد  تقرير  تقدم  البحرين   مملكة 
لألمم والثقافي  واالجتماعي   االقتصادي 

المتحدة

١٧ ديسمبر

في يشارك  أحمد  بن  الله  عبد  الشيخ   الدكتور 
تحقيق في  اإلسالمي  التمويل  دور   منتدى 

أهداف التنمية المستدامة

٤ ديسمبر

يشارك الدولية  للشؤون  الخارجية  وزارة   وكيل 
 في احتفاالت مرور 15 عاما على انطالق مبادرة

إسطنبول بدولة الكويت

١٦ ديسمبر

 وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية يجتمع مع
الكويت دولة  في  «ناتو»  لحلف  العام   األمين 

الشقيقة

١٧ ديسمبر

مملكة دور  على  تؤكد  الخارجية  وزارة   وكيل 
باألشخاص اإلتجار  الفعال في مكافحة   البحرين 
للتصدي الدولي  المجتمع  دعم  في   وجهودها 

لهذه الظاهرة

١٢ ديسمبر

سعادة مع  تجتمع  الخارجية  وزارة  وكيل   سعادة 
العمال لشؤون  الخارجية  الشؤون  وزارة   وكيل 

المهاجرين في جمهورية الفلبين

٢٦ ديسمبر

وإنتاج استحداث  حظر  بشأن  الوطنية   اللجنة 
وتدمير الكيميائية  األسلحة  واستعمال   وتخزين 

تلك األسلحة تعقد اجتماعها العاشر

٢٨ ديسمبر

من الثانية  الجولة  في  تشارك  البحرين   مملكة 
 جلسات محكمة العدل الدولية للنظر في الطعن
 المقدم من الدول األربع حول اختصاص منظمة

الطيران المدني الدولي

٥ ديسمبر

محكمة جلسات  في  تشارك  البحرين   مملكة 
من المقدم  الطعن  في  للنظر  الدولية   العدل 
الطيران منظمة  اختصاص  حول  االربع   الدول 

 المدني الدولي

٢ ديسمبر

في يشارك  سيار  مبارك  وحيد  السفير   سعادة 
 احتفالية إضاءة شعلة االنطالقة الفلسطينية الـ
لدى فلسطين  دولة  سفارة  أقامتها  التي   55 

المملكة

٣٠ ديسمبر

إضاءات
دبلوماسية 

ميثاق العمل الوطني   

وثيقة وطنية، صدرت في ديسمبر 2000 
 تضمنت

مبادئ عامة 
أفكار أساسية 

بهدف: تحديد مسارات العمل الوطني حاضرا ومستقبال
موافقة واظهر   ،2001 فبراير   14 في   استفتاء شعبي: 

البحرينيين عليه بنسبه 98.4%
 ويعتبر الميثاق الوطني: بداية االنطالقة الكبرى لمشروع
صاحب قاده  الذي  الشامل  الوطني  والتحديث   اإلصالح 
مملكة ملك  خليفة  آل  عيسى  بن  حمد  الملك   الجاللة 
لتحقيق رائدة  تاريخية  ومبادرة  ورعاه  الله  حفظه   البحرين 
مسيرة التنمية الشاملة لمملكة البحرين في كل المجاالت

يوم المرأة البحرينية

 بمبادرة كريمة من صاحبة السمو الملكي االميرة سبيكة 
 بنت إبراهيم آل خليفة قرينة جاللة الملك المفدى رئيسة

المجلس األعلى للمرأة
 تم اعتماد اليوم األول من ديسمبر من كل عام لالحتفال
في الكبير  دورها  لتقدير  البحرينية،  المرأة  يوم   بمناسبة 
 تنمية وتطوير المجتمع، واستذكارا لما قدمته طوال عقود
في الحياة  جوانب  بمختلف  النهوض  على  العمل   من 

المجتمع البحريني وفي المحافل الدولية

تحت شعار: قرأت، تعلمت، شاركت

 سبب اختيار هذا الشعار: تجسيد الدور العام للمرأة في
 بناء النهضة البحرينية الحديثة، بيان التسلسل المتنامي
الرائدات البحرينية المتدرج الذي بدأ من جيل   لدور المرأة 
 اللواتي قران وتعلمن، لتستمر شراكتها الى اليوم لتكون

البحرين دوما عنوان البناء والتطوير

األطلسي شمال  حلف  ومنظمة  البحرين   مملكة 
(الناتو

تعزيز  في  محوريا  دورا  تلعب  عسكرية  منظمة   هي 
السالم واالمن الدوليين

حلف  منظمة  األعضاء في  الدول  عدد  يبلغ   ٢٩عضوا: 
شمال األطلسي

 األمم المتحدة واالتحاد األوروبي: أكثر من 40 دولية
المنظمات بعض  مع  تعاونها  المنظمة  في   كشركاء 

الدولية
التأسيس: عام 1949

المقر الرئيسي: مملكة بلجيكا (بروكسل
لمنظمة مشريك  البحرين  مملكة  انضمت   :2005  عام 
إسطنبول (مبادرة  انشاء  عند  األطلسي  شمال   حلف 
مع والتعاون  الثنائية  العالقات  تعزيز  بهدف   للتعاون) 

الناتو على كافة المستويات السياسية والعسكرية
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 أعياد
االستقالل

 جمهورية رومانيا
العالقات الدبلوماسية ١٠ مارس ١٩٩١

١ ديسمبر

 جمهورية افريقيا الوسطى

١ ديسمبر

دولة اإلمارات العربية المتحدة الشقيقة

٢ ديسمبر

 جمهورية الو الديمقراطية الشعبية
العالقات الدبلوماسية ١٥ديسمبر ٢٠٠٢

٢ ديسمبر

 مملكة تايالند
العالقات الدبلوماسية ١٥يناير ١٩٧٧

٥ ديسمبر

 جمهورية فنلندا
العالقات الدبلوماسية ٢٣ يناير ١٩٧٥

٦ ديسمبر

 بوركينا فاسو
العالقات الدبلوماسية ٢٥فبراير ١٩٨٩

١١ ديسمبر

 جمهورية كينيا
العالقات الدبلوماسية ٢٥سبتمبر ٢٠١٠

١٢ ديسمبر

 جمهورية كازخستان
العالقات الدبلوماسية ٢٨ مايو ١٩٩٢

١٦ ديسمبر

 مملكة بوتان
العالقات الدبلوماسية ٢٩ يناير ١٩٩٠

١٧ ديسمبر

 جمهورية النيجر
العالقات الدبلوماسية ١١ نوفمبر ١٩٧٤

١٨ ديسمبر

مقال

السيادة من منظور القانون الدولي المعاصر
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.

.

.
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.
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الدولي من أهم األطروحات القانون  السيادة في مجال   تعد فكرة 
السابع القرن  في  الحديثة  الدولة  نشأة  مع  تزامنًا  استحدثت   التي 
بالسلطان الدولة  تمتع  عن  التقليدية  السيادة  فكرة  وُتعبر   عشر. 
 المطلق، داخليًا وخارجيًا، وحرية الدولة بالقيام بأي تصرف دون وجود
 ما يقيدها. فهذه النظرة التقليدية للسيادة رافقت ظهور ما يعرف
األمة إنكلترا،(nation-state) بالدولة  المثال،  سبيل  وعلى   ؛ 
الدولة أن  فكرة  تناصر  آنذاك  الدول  كانت  حيث  وإسبانيا   وفرنسا، 

يجب أن تجمع في حدودها قومية تمثلها
 إال أن فكرة السلطان المطلق للدولة، بدأت تنحسر مع بدايات ظهور
اتحادات الدولية، والتي ظهرت في بدايتها في صورة   التنظيمات 
 مهنية تحاول تنظيم مجاالت مهنية معينة تخص فئات واسعة حول
 العالم. ومن أبرز تلك االتحادات والتنظيمات التي برزت كان االتحاد
عام الدولية في  العمل  ومنظمة   ١٨٦٧ عام  العالمي في   البريدي 
١٩٢٠ عام  في  ظهر  الدول  التنظيم  في  الكبير  التطور  لكن   .١٩١٩ 
 حينما أنشئت عصبة األمم عقب انتهاء الحرب العالمية األولى. وقد
 تضمنت وثيقة تأسيس هذه المنظمة بعضًا من مظاهر تقيد سيادة
الدول بين  النزاعات  لحسم  كوسيلة  الحرب  إلى  اللجوء  مثل   الدولة 
من عددًا  وضعت  لكنها  كليًة-  تحضرها  لم  أنها  رغم   األطراف- 
 اإلجراءات التي ينبغي اتباعها عند اندالع خالف بين الدول األطراف

فيها ودور المجلس التنفيذي بشأنها
 لكن فشل عصبة األمم المتحدة في الهدف األسمى في العالقات
المنتصرين الحلفاء  المتمثل في منع قيام حرب دفع دول   الدولية 
األمم لعصبة  خلفًا  منظمة  إنشاء  إلى  الثانية  العالمية  الحرب   في 
 وهي منظمة األمم المتحدة التي ُاعتمد ميثاقها في عام ١٩٤٥ في

.مدينة سان فرانسيسكو بالواليات المتحدة األمريكية
 وباعتماد ميثاق األمم المتحدة في العام ١٩٤٥، ُعد ذلك بداية لنظاٍم
الفكر يعتنقه  الذي  الصلبة  الجغرافية  الحدود  تحده  ال  جديد   عالمي 
اإلنسان حقوق  احترام  على  يقوم  نظام  وإنما  للسيادة،   التقليدي 
الصداقة عالقات  وتنمية  الدوليين  والسلم  األمن  صيانة   وضرورة 

الودية بين جميع الشعوب المحبة للسالم
 على الرغم من أن الميثاق قد تضمن في الفقرة السابعة من المادة
أن المتحدة  لألمم  يسوغ  ما  الميثاق  هذا  في  ”ليس  أنه   األولى 
 تتدخل في الشؤون التي تكون من صميم السلطان الداخلي  لدولة
 ما، وليس فيه ما يقتضي األعضاء أن يعرضوا مثل هذه المسائل
تقدير في  النص،  هذا  ويعد    . الميثاق..."  هذا  بحكم  تحل   ألن 
ميثاق في  وإدراجه  التقليدية،  السيادة  لمبدأ  اعتناقًا  بأنه   البعض، 

األمم المتحدة تأكيدًا لذلك
المعاصرة في الجدلية  نطرح  ان  يمكن  السابق  النص  من   انطالقًا 
 القانون الدولي والتي تتمحور حول ابعاده كاآلتي: [منظور السيادة
 التقليدي = عدم التدخل في الشؤون الداخلية]، و[المذهب الشكلي

× المذهب الواقعي] في فهم القاعدة القانونية الدولية
دور فهم  محاولة  ضوء  في  السابقة،  المعادالت  تحليل   يمكن 
التي التناقضات  إلى  باللجوء  وذلك  المعاصر  الوقت   السيادة في 
 تحصل على مستوى العالقات الدولية. ونجد أن أبرز مثال تطبيقي
 هو ما يعرف "بالتدخل اإلنساني" . ويهدف هذا التدخل إلى قيام
دولة ضد  العسكرية  القوة  باستخدام  الدول  من  مجموعة  أو   دولة 
الالزم من مجلس األمن، لوقف  أخرى، ودون الحصول على اإلذن 
 أعمال تشكل انتهاكات خطيرة لحقوق اإلنسان في الدولة الُمتدخل

فيها
النظرية بين  النظري  الصراع  يبرز  انه  حيث  من  المثال  هذا   ويبرز 
يشكل الذي  الواقع  مرجحًة  التدخل  هذا  مثل  تناصر  التي   الواقعية 
 دافعًا لهذا التدخل حتى وإن لم يكن الطريق الذي اتخذته هذه الدول
إسباغ ويحاولوا  قانونيًا،  طريقًا  التدخلية  السياسة  ناصرت   عندما 
إنجازها ُيراد  التي  النبيلة   شرعيًة عليه من خالل استحضار األهداف 
 من هذه التدخالت. ومما ال شك فيه أن هذا المنطلق الذي تعتمد
 عليه المدرسة الواقعية ال يكترث كثيرًا بالمفهوم التقليدي للسيادة،
أهداف لتحقيق  كأداة  الدولية  القانونية  القاعدة  إلى  تنظر   ألنها 

سياسية
 وفي المقابل، يقف المذهب الشكلي متمسكًا بحرفية النصوص
السماح إلى عدم  التوسع فيها ما يؤدي، في مثالنا،   وعدم قبول 
األمم قانون  إطار  في  بها  المسموح  تلك  غير  عسكرية   بتدخالت 
 المتحدة واألعراف الدولية المرعية. وبالتالي، فإن المذهب الشكلي

يميل إلى التقيد بالفكرة التقليدية للسيادة
 ويتضح مما سبق، أن وجهتي النظر المعروضتين تشكالن نقيضين.
المقالة، ما هو الذي يطرح نفسه، وهو محور هذه  أن السؤال   إال 
 مفهوم السيادة في القانون الدولي المعاصر؟ ال شك أن السيادة
 ليست مصطلحًا قانونيًا خالصًا، بل هو مفهوم تتداخل فيه مجموعًة

من فروع العلوم اإلنسانية، خاصة العلوم السياسية والقانونية
في مضطرد  تزايد  يشهد  والذي  اليوم  عالم  في  الواضح   لكن 
 التعامالت بين الدول على مستويات ومجاالت مختلفة سواء في
 أو من ،(WTO) المعامالت التجارية من خالل منظمة التجارة العالمية
 خالل سعي حكومات دول العالم تحقيق اهداف التنمية المستدامة
واعتمادية ترابط  أو  الحكومية،  وبرامجها  خططها  ضمن   وإدراجها 
 االقتصاديات الدولية فيما بينها وسعي حكومات الدول إلى إيجاد
 آليات تعاون على المستوى الجماعي تهدف إلى تحقيق مستويات
التي البيئية  األخطار  تزايد  أو من خالل  رفاه شعوبها   نمو وضمان 
 تشكل مشاكلها خصوصية بحيث أن  معالجتها ال تقتصر على الحدود
دولية جرائم  من  يظهر  ما  أو  تتعداها،  بل  للدول،   اإلقليمية 
 استنهضت ضمير المجتمع الدولي من خالل انشاء المحكمة الجنائية
بصورته السيادة  مفهوم  أن  يرجح  هذا  كل   .١٩٩٨ عام   الدولية 
 التقليدية هو في انحسار، حيث وجود هذا المانع -السيادة – ال شك
 أنه سيقلل من فرص التعاون وتحقيق الغايات األساسية للمجتمع
 الدولي. هذا مع ضرورة اإلشارة إلى أن اإللغاء الكلي للسيادة أمر
نظام على  قائم  يزال  ال  الدولي  النظام  أن  كون  بديهيًا،   مرفوض 
 مهما تعاظم دور اشخاص القانون الدولي –state-system)) الدولة
 اآلخرون، لكن تبقى الدولة هي الفاعل الرئيس في المجتمع الدولي

وصانعت القرار فيه، بشكل عام

فيصل محمد عتيق - موظف في إدارة الشئون القانونية
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