
 االسبقية

 األسبقية بين البعثات الدبلوماسية:

لقد كان التنافس بين رؤسااااااااا البيرام يرير منااااااااك  يمناض ام  دم ف  بي       

الحاالم إلى الٍصدام المسلح بين  دد من الدي  األيربية ف  القرين الماضية إلى  ن 

ماا   ( ميالدي وبعاادم ممرمإ س ال البااااااااابياا 1815فيينااا ماا   اتفقاام الادي  ف  

 : ( ملى رصنيف إمساء البعثات ووضعت له  الدإجات الرالية1818 

 :سفير، قاصد رسيل  )ممر  بابا الفاتيكان(. الدإجة األولى 

 :منديب فيق اليادة، يضير مفي ، يكي  قاصد رسيل . الدإجة الثانية 

 :يضير مقيم. الدإجة الثالثة 

 :ة.قائم بأ ما ، قائم بأ ما  بالنياب الدإجة الإابعة 

 

يترتيبا لهذا التصااااااانيد لم ييد لممرل  الدي  الكبرت  ز امتياض  ي حقيق فيما      

 يتيلق بمراكضهم  كرر مما لممرل  الدي  الصغرت  لى اختالد نظمها الدستيرية.

يف   صرنا الحاضر تحدد  سبقية رؤساا البيرام الدبليماسية يفقاً لألقدمية بين      

م األقدمية ف  غالبية الدي  من تاريخ األخبار الرسااام  المتساااايين ف  الدر ة، يترب

خة من  يراق ا تماد  إلى يضير  قديم نسااااااا مة يت بيصاااااااي  المبييل إلى الياصااااااا

الخار ية، بينما تقيم دي   خرت بتربيم هذ  األقدمية من تاريخ تقديم  يراق ا تماد 

ة ف  ر ينا حيل رئيس البيرة رساااااامياً إلى رئيس الديلة الميتمد لديها، يالنتي ة ياحد

 ن يضير الخار ية حين تلقيه األخبار بيصاااااااي  رئيس البيرة يي ض بترتيب مي د 

 تقديم  يراق ا تماد  فيكين  ي  اليافدين متقدماً مع من يأت  بيد .

يبالنساابة ليمادة الساالد الدبليماساا  فأن من مكل ف  الياصاامة  يي  مدة ييتبر      

قدم رؤساااااااااا البيرام يييتبر بذلد   لدي    ميداً لهم، يقد يختلد األمر ف  بي  ا

الكاريليكية مر  ) ساابانيا، لبنان، الفلبين يالنمسااا( الذز ييتبر ممر  البابا  ميداً فخرياً 

 للسلد الدبليماس  بصرد النظر  ن  قدميته.

يترباام  قاادميااة القااائم باااأل مااا  من تاااريخ إنااااااايااار يضير الخااار يااة بخياااب      

 ما القائم باأل ما  بالنيابة فتربم  قدميته من تاريخ اإلخبار  مصحيب بكتاب ا تماد .

 بمذكرة مبانرته ليمله بهذ  الصفة.

يتأت   سبقية الملحق اليسكرز بالنسبة لباق  ميظف  السفرة نفسها، يمهما  لم      

سفرة، ييالحظ  نه  ند  س  مدن  ف  ال رتبته اليسكرية يأت  بيد  كبر ميظد دبليما



البيرام ي دد من   ضاااا الساافارة إلى احتفاالم  امة فأنهم ييتبرين د ية رؤساااا 

يحدة متكاملة ييخصاال لهم مكان ميين حسااب  ساابقية ساافيرهم  ي حسااب الحريد 

 األب دية  حياناً لسهيلة الداللة ييرا    ليس   ضاا ك  بيرة مع رئيسها.

ي دير بالذكر  ن نناااااير إلى  ن ضي ام رؤسااااااا البيرام الدبليماساااااية يتمتين      

بنفس  سبقية  ضيا هن يي لسن ف  الحفالم اليامة ب انب  ضيا هن يتييى لهن ف  

الحفالم الخاصااة نفس األساابقية.  ما  ضياد الدبليماساايام فأنهم ال يتمتيين بأساابقية 

نه لم يكن يي د  ية حتى  ام ) ضي اتهم يمن الغريب   هذ  األسااااااابق ما يحدد مر  

ية مخر اً يحالً للميضاااااااي  حين 1950 يال خار ية اإلي م( حين ي دم يضارة ال

سااااافيرة الياليام المتحدة ف  ريما  (Clare Luce)حددم  سااااابقية ضيد السااااايدة 

ييضيته بيد اليضراا المفيضين.  ما ف  الحفالم الخاصة فأن الضيد يحت  المركض 

 د األي  لضي ته السفيرة ييسترنى هذا اليضع ف  حالتين  يضاً.الذز يل  المسا 

 إذا كانم الحفلة مقامة تكريماً للضي ة الدبليماسية.  -1

 إذا كان الضيد يتمتع بمنصب سام   ي بألقاب  لمية رفيية. -2

 

 األسبقية في الخطابة:

  رم اليادة ف  الحفالم الت  تقام تكريماً لنخل له ا تبار خال  ن يي ه     

الدا   إلى المحتفى به خياباً يتضمن  بارام التحية يالترحيب ياإلنادة ييختتم 

كلمته بأييب التمنيام للمحتفى به، ي رم اليادة  يضاً  ن يرد المحتفى به  لى كلمة 

 الدا   بكلمة مناسبة يبنفس الميان  يالريحية.

الكلمة لآلخر  يالً يمما ي ب مالحظته بهذا النأن هي  ن يقيم ك  منهم بتي يه      

يللحاضرين  يضاً، ييستحسن  ن تكين الخيابة بأسليب سه  يممتع يبالتيابير الت  

تخلق  ياً الميدة يالمتية ييفض   ن تكين الكلمام مرت لة ال مكتيبة لما لذلد من 

 تأرير ي فيية لييفة.

الغالب تكين  رضاً  ما ف  المناسبام السياسية الهامة فأن الكلمام المتبادلة ف       

لبي  ال يانب السياسية الت  قد يتفق  ليها مسبقاً لك  يكين رد اليرد اآلخر 

مت ايباً ي ارضاً لي هة النظر لك  منهما بصدد قضايا رنائية  ي  امة يلكن  لى ك  

منهما  ن يندد ف  كلمته  لى استمرار اليالقام الييبة يالتمنيام للبلدين يلنخل 

 ك  منهم.



يال ي يض ف  الحفالم الخيابية ألز كان  ن يتقدم من تلقاا نفسه إللقاا كلمة إال      

بأذن من الدا  ، يتكين الكلمة األخيرة ف  الحف   ادة ألكبر نخصية بين الحاضرين 

 يال ي يض الكالم بيد .

 يالبد من التنبيه إلى  نه ينبغ   ال يغادر  حد الحف   رناا إلقاا الخيب، يالمالحظ    

خال  ا تما ام هيئة األمم المتحدة  ن منديب  الدي  يستميين إلى الخيب مهما 

يالم يتنابهم مع  نها قد يض م  ليهم مقدماً، لكن من يا ب اللياقة يالم املة 

الدبليماسية تفر   ليهم سما ها من  فيا   صحابها.  ما االنسحاب من القا ة 

(Walk out) يبير  ن االحت اد  ي  دم اال تراد فأنه ال يحدل إال ف  حالة الت

بديلة المتحدل مرلما يحص   ند إلقاا منديب الكيان الصهيين  كلمته يما يرافق من 

 خريد المنديبين اليرب آنذاد.

يمن المهم االنتبا  إلى  ن القا دة اليامة ف   ية  لسة  ن تكين المبادرة ف       

سناً  ي مقاماً، يف  المناسبام الت  الحديل ياختيار ميضي ه يإدارة دفته لألكبر 

يي د فيها رئيس الديلة  ي  حد ٍكبار المسؤيلين فيها ال ي يض ألحد  ن يت ه نحي  ليبد  

الكالم ميه مهما  تصد هذا الرئيس  ي كبير المقام بالتياضع يالديمقرايية، يلكن إذا 

مر  حد مرافقيه  راد كبير المقام  ن يتحدل إلى نخل بيينه فأنه يقترب منه  ي يأ

إلبالغ ذلد النخل لالقتراب، ييبد  الرئيس  ي الكبير المقام الحديل ف  ميضي  

ميين يال ي يض للنخل  ن يخرد  ن ذلد الميضي   ي يغير دفة الحديل بأز حا  

 من األحيا .

 

 األسبقية في إ وب الطائإة والسياإة:

د الحانية يالمرافقين يتصيد  ند التقدم لركيب اليائرة يصيد  يالً  ميع  فرا     

النخصية األ لى مركضاً بيد ال ميع،  ما  ند النضي  من اليائرة فتيكس الحالة حيل 

تنض  النخصية األ لى مركضاً  يالً مصحيبة بمدير المراسم  ي بمن يتيلى المراسم 

 ف  ذلد االستقبا .

 ما  ند ركيب السيارة فإن النخل األي  يصيد من الباب الخلف  األيمن ألنه      

مقيد النرد، يالمضيد  ي الدا   يكين ف  الخلد  لى يسار ،  ما المقيد  نب 

السائق فيخصل للمرافق. يإذا كان الُمضيد هي الذز يقيد السيارة فإن الضيد 

ي مقيد النرد، يإذا كانم ضي ة يركب ف  األمام إلى  انبه حيل يكين ذلد المكان ه

الضيد ميه فإنها ت لس ف  األمام إلى  انب الُمضيد )قائد السيارة( يي لس الضيد 



ف  المقيد الخلف  إلى يسار ضي ة الُمضيد.  ما ف  الحالة اال تيادية في يض  ن ت لسن 

 السيدام ف  المقيد الخلف  يالر ا  ف  المقيد األمام .

 


