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ملخص البحث
السياسة الدبلوماسية هي األداة الفاعلة والرابطة بني احلكومات والدول بعضها ببعض من
خالل تبادل املصاحل والعالقات ذات الرابط املشرتك ،من أجل ذلك وضعت اتفاقية فيينا
للعالقات الدبلوماسية القوانني واألعراف الدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي ألداء مهامه
على أكمل وجه ،وأهم هذه القوانني واألعراف هو احلصانة الدبلوماسية واليت يتمتع صاحبها
ابلعديد من املزااي واحلصانة القانونية ،إال أهنا استغلت أميا استغالل من قبل هؤالء
الدبلوماسيني واملبعوثني لتحقيق مصاحل وأطماع دوهلم وحكوماهتم غري مبالني بلوائح وقوانني
دولية ودبلوماسي ة ميكن أن تفرض عليهم أو يتهموا هبا ،هتدف هذه الدراسة إىل بيان
جتاوزات املبعوث الدبلوماسي يف شؤون الدول يف ضوء السياسة الشرعية من خالل بيان
أسباب التجاوزات وارتكاب اجلرائم وأشكال وأنواع التجاوزات الدبلوماسية ،وهدفت
الدراسة إىل التعرف على مشروعية تدخل املبعوث الدبلوماسي يف شؤون الدول ،مث توضيح
ماهية التدخل اإلقليمي والدويل للدول عن طريق مبعوثها الدبلوماسي ،وما دور التصرحيات
املعادية ضد الدول من قبل املبعوث الدبلوماسي أو سفري الدولة على أراضيها ،كذلك
اآلاثر املرتتبة على تلك التجاوزات واحللول املقرتحة ،اتبع الباحث املنهج الوصفي التحليلي
إلعطاء وصف كامل ملاهية التجاوزات ومشروعيتها وما دور التدخل الدويل واإلقليمي يف
أي صراع ،ووصوالً إىل أهم النتائج اليت متثلت يف أن الشريعة حرمت مثل هكذا أفعال وأن
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احلصانة الدبلوماسية استغلت ألغراض غري قانونية وبشكل كبري ومتكن حتت ظلها املبعوث
الدبلوماسي من عمل الكثري من اخلروقات والتجاوزات نتج عنها سقوط حكومات وفساد
 والزالت االتفاقيات املاحنة هلذه احلصانة تضمن هلا حق عدم،جمتمعات وقتل معارضني
 ولقد أ ّكدت الدراسة أن أعمال التجاوزات والتدخل يف،احملاكمة واملساءلة جراء أعماهلم
 وأوصى،شؤون الدول منذ القدم وأن املواثيق واالتفاقيات مل تقف سدا منيعاً للوقوف أمامها
الباحث بعدة وصااي أمهها العمل ابلقواعد اإلسالمية اليت تضمن عدم اخلروقات والتجاوزات
.وخاصة أهنا األكثر مالئمة واملعمول هبا منذ العصور اإلسالمية األوىل
. السياسة الشرعية، املبعوث الدبلوماسي، جتاوزات، التدخل:الكلمات املفتاحية
ABSTRACT
Diplomacy Politics is the instrumental and linking tool between
governments and countries through the exchange of interests and bilateral
inter-relations. The United Nations Organization has enacted diplomatic
laws and norms to perfectly perform its tasks. The most significant of these
laws and norms is the diplomatic immunity through which the UN’s
diplomats enjoy several advantages and legal immunity. However, these
diplomats and envoys exploited these advantages and immunity to achieve
the interests and aspirations of their countries and governments,
disregarding the international and diplomatic regulations and laws that
could be imposed on or accused of them. This study aims to highlight the
diplomatic envoy’s violations in the countries’ affairs in the light of
Islamic politics. That will be attained by highlighting the reasons for the
violations, crimes commitment, and formas and types of diplomatic
violations. In addition, it aims at recognizing the legality of the diplomatic
envoy interference in the countries’ affairs, clarifying the nature of
regional and international interference through their political envoys and
what the role of the counter statements of the political envoys or
ambassadors against the countries while on their territories is, and the
consequences of those violations and the suggested solutions. The
researcher followed the analytical descriptive methodology to provide a
full description of the nature of the violations and their legality, and to
clarify the role of the regional and international interference in any
conflict. This led to the flowing results. Islamic legislation prohibited such
actions. Also, the diplomatic immunity was widely used for illegal
purposes and under it enabled the diplomatic envoy to do a lot of violations
and deviations resulted in the fall of governments, community corruptions,
and assassination against opposers. In addition to these results, the
agreements supporting this immunity guarantee the right of no suing or
questioning about their misbehaviour. The study confirmed that the
violations and interference in the affairs of countries have been occurring
since ancient times and that the covenants and agreements did not prevent
them. The researcher proposed many recommendations, the most
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important of which is the implementation of Islamic rules guarantees no
violations and abuses, especially since they are the most appropriate and
in force since the early Islamic ages.
Key words: interference, excesses, diplomatic envoy, legal policy.

املقـ ــدمـة
قدمياً كان كل اعتداء يقع على مصاحل األسرة أو القبيلة أو املدينة يعاقب مرتكبه ابلنفي واإلعدام ،ويف أثينا
"اليوانن" كان عقاب اخليانة لألمانة اإلعدام مع جتريد مرتكبها من أمواله ومصادرهتا ،أما روما "إيطاليا" فكان
بداية احلرمان من املاء مث طور إىل احلرق ابلنار أو رميه بني احليواانت املفرتسة مع مصادرة أمواله ،فإذا مات
اجلاين أثناء حماكمته ال تتوقف الدعوى ،وإمنا حياكم ذكرى جرميته.
تطور تسمية اجلرمية السياسية يف عهد ثورات أورواب السابقة "الثورة الفرنسية" حيث برزت التفرقة عند
املاسة أبمن
إطالق هذا اللفظ ومل تعد ختتص ابحلاكم أو امللك وأوالده أو الوزراء ،بل حلّت التسمية اجلرائم ّ
الدولة كل كياهنا وبقائها وسالمتها ،وإطالق تسمية األمن الداخلي مبعناها التجرمي والعقاب لكل ما يهدد نظام
احلكم ومؤسساته.
وخالل عصر الثورات األوروبية يف القرن التاسع عشر وانتشار مبدأ القوميات وإزالة احلدود إلميان أصحاهبا

ابلقومية الواحدةّ ،أدى إىل التعاطف مع اجملرمني السياسيني ،وبرزت فكرة التفرقة بني اجلرام السياسية بدافع
احلفاظ على الدولة على اجلرائم العادية ،وضرورة معاملة اجلرائم السياسية مبعاملة أخف من اجلرائم العادية ابعتبار
مرتكبها مل يندفع إىل اجلرمية إالّ بدافع وأسباب كان مأموراً هبا وآمن هبا كوهنا أمراً صاحلاً للمجتمع ،واعتربت
املاسة أبمن الدولة الداخلية ،ويف أواخر هذا القرن التاسع عشر
اجلرائم السياسية كالقتل واخلطف من قبيل اجلرائم ّ

ومع هذا التساهل واحلرية السياسية مع الدبلوماسيني والسفراء زاد عدد اجلرائم من قبلهم وإشاعة الفوضى وممارسة
اإلرهاب ما ّأدى إىل اضطراب األمن وإلغاء طابع التعاطف مع اجملرم الدبلوماسي ومعاملته معاملة اجلرائم العادية
بل وبصورة أش ّد.
خنلص ممّا سبق أ ّن أعمال العنف الدبلوماسية ليست وليدة اليوم بل منذ القدم وقد كان التساهل

والتعاطف من قبل الدول ومؤسساهتا اخلارجية إلعطاء الدبلوماسيني مزيداً من احلرية لغرض إمتام املهام على
أكمل وجه دون تضييق أو إعاقة مما يزيد يف قوة الرتابط وعدم خسارة حليف أو استثمارات دولية إالّ أنّه مع
زايدة عدد اجلرائم والقضااي ضد الدبلوماسيني قل َل من فرص التعاطف والتودد ،وأصبح من الضروري وضع لوائح
وقوانني حتد من جتاوزاهتم ،والتشديد عليهم لغرض محاية الدولة وأمنها القومي.
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املبحث األول :جتاوزات القوانني وارتكاب اجلرائم الدبلوماسية يف ضوء السياسة الشرعية.

املطلب األول :اجلرائم والتجاوزات يف ضوء السياسة الشرعية
تعترب مساحة األرض اليت تقام عليها البعثة الدبلوماسية لدولة ما هي ملك هذه الدولة ال ملك الدولة املستضيفة،
وابلتايل فإن اجلرمية اليت تقع داخل مقر السفارة أو أي مبىن يتبع دولة السفارة ال ميكن ألمن الدولة املستضيفة
دخوله إال إبذن من السفارة وهذا حبسب القوانني الدبلوماسية واتفاقية فيينا من املادة  31للعالقات القنصلية(،)4
والذي ينص على منح احلصانة ملوظفي البعثات الدبلوماسية ومقراهتا ،ويف حالة رفض السفارة إجراء أي حتقيق
ودخول سفارهتا فال ميكن للدولة املضيفة عمل أي شيء اجتاه هذا الرفض سوى إعالن السفري وأعضاء البعثة
الدبلوماسية أشخاص غري مرغوب فيهم ويتم ترحيلهم.
وهذا ما حدث مع أعضاء السفارة الليبية بلندن عام 1984م بعد حادثة إطالق النار من داخل مقر
السفارة الليبية بلندن أثناء مظاهرة للمعارضة الليبية ضد نظام القذايف و ّأدى إطالق النار إىل قتل شرطية بريطانية،
وأعلنت احلكومة الربيطانية أن أعضاء السفارة أشخاصاً غري مرغوب فيهم ومت طردهم وأُعلن عن قطع العالقات
بني ليبيا وبريطانيا(.)5
أما ما خيص التجاوزات من قبل املبعوثني الدبلوماسيني فلكل دولة نظام وقوانني تضبط هبا احلياة العامة
وحتفظ األمن داخل املدن والعواصم كاألحكام اخلاصة ابلصحة وأحكام العالقات العامة وأحكام املرور

واملخالفات املرورية ،مثل هذه القيود واألحكام اليت تفرضها الدولة هي للمحافظة على النظام العام يف الدولة
وه ي أحكام تصب يف الصاحل العام ،فتطبيقها مسألة عامة دون استثناء ،واألجنيب داخل إطار هذه الدولة مأمور
اباللتزام أبحكامها ،فيلتزم املبعوث الدبلوماسي كغريه من عامة اجملتمع ،وهو مستفيد أيضاً هبذا القانون دون

نقص يف درجة وظيفته أو حق متتعه ابحلصانة.
أغلب املخالفات وجتاوزات املبعوثني الدبلوماسيني متعلقة مبخالفات إشارات املرور والوقوف يف أماكن
غري خمصصة للوقوف أو القيادة يف حالة سكر والسرعة الزائدة ،مما حتدث يف أثناء املخالفة جرائم كالقتل
والدهس أو حتطيم ممتلكات الغري ،وكثرياً ما عُرف عن هذه اجلرائم من قبل املبعوثني وهم يف حالة سكر أو بسبب
املنشطات ،هذا األمر أصبح يشكل مصدر قلل لدى كثري من الدول واحلكومات بسبب الزايدة املفرطة لتلك
التجاوزات وعدم فرض نظام حيجم املخالفة(.)6

 - 4ال جيوز لسلطات الدولة املضيفة دخول القسم املخصص فقط لألعمال القنصلية من البعثة إال مبوافقة رئيسها أو ممثله ،املادة  31من اتفاقية فيينا للعالقات
القنصلية.
 - 5اعتقال لييب متهم بقتل الشرطية "فيلتشر" 1984م ،20 ،نوفمرب2015،مRetrieved From URL.www. aawsat.comlrhg ،
 - 6سهيل حسني الفتالوي ،القانون الدبلوماسي ،ط ،1دار الثقافة ،عمان األردن2010 ،م ،ص.279
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يف الشريعة اإلسالمية جند أن اإلسالم حرم التجاوزات واجلرائم قبل أي نظام آخر ،حيث منع الظلم
أقر
واإلضرار ابلناس والتعدي على حقوق اآلخرين ،ومنع أكل أموال الناس بغري حق ،وهنى عن الغش واخلداع و ّ
أقر الوظيفة أبهنا أمانة وإساءة استعماهلا خيانة هلذه
مبدأ تفضيل وتقدمي املصلحة العامة على املصاحل اخلاصة ،و ّ

األمانة ،وقد وقعت يف العصر األول للدولة اإلسالمية صور من هذا األمر ،واعتربت من قبيل التجاوز على
أقر اإلسالم مبدأ العقوابت اليت هي زواجر قبل الفعل روادع بعده.
حقوق األمة ،كما ّ
فإن مقصد حفظ النفس من أهم مقاصد الشريعة ،فال جيوز االعتداء علي النّفس أو إحلاق الضرر
ۡ
هبا ،وقد شرع اإلسالم األحكام الكفيلة حبفظها فحرم قتلها أو حىت إيذائها قال تعاىلَ ﴿ :وَمن يَقتُ ۡل ُم ۡؤِمنٗا
ِ ِ
ِۡ
ِ
ِ
َعد لَهُۥ َع َذ ًااب َع ِظيمٗا ،)7(﴾93وقوله ﷺ "كل
ب ٱَّللُ َعلَيه َولَ َعنَهُۥ َوأ َ
ُّمتَ َع ّمدٗا فَ َجَزآُؤهُۥ َج َهن ُم ََٰخلدٗا ف َيها َوغَض َ
املسلم على املسلم حرام دمه وماله وعرضه"( )8ومعلوم أن أحكام الشريعة صاحلة لكل زمان ومكان فقد جعلت
لويل األمر صالحية وضع القوانني اليت تساهم يف احملافظة على األنفس والنظام ومبا ال تصطدم مع نصوص
الشريعة ،والعمل هبذه القوانني واجب شرعي ألهنا حتفظ األنفس وال ختالف النصوص الشرعية.
جاء يف قرار للمجمع الفقهي(" )9إن التزام املسلم وغري املسلم بتلك األنظمة اليت ال ختالف أحكام الشريعة
اإلسالمية واجب شرعاً ألنه من طاعة ويل األمر فيما ينظمه من إجراءات بناءً على دليل املصاحل املرسلة" ،وجاء
يف فتوى الشيخ ابن ابز رمحه هللا حول جتاوز األنظمة وعدم احرتامها وحكم الشريعة فيهم فقال" :ال جيوز ألي
مسلم أو غري مسلم أن خيالف أنظمة الدولة يف شأن املرور ،ملا يف ذلك من اخلطر العظيم عليه وعلى غريه ،فال
جيوز ألي أحد أن خيالف ذلك ،وللمسؤولني عقوبة من فعل ذلك مبا يردعه وأمثاله ،ألن هللا عز وجل يزع
ابلسلطان ما ال يزع ابلقرآن"(.)10

املطلب الثاين :أسباب التجاوزات واجلرائم الدبلوماسية.
هناك ع ّدة عوامل وأسباب وراء جتاوزات وتدخالت الدبلوماسي يف الدولة املضيفة منها:

 - 7سورة النساء اآلية (.)93
 - 8احلديث أخرجه مسلم يف صحيحه ،كت اب فضائل الصحابة رضوان هللا عليهم ،ابب حترمي ظلم املسلم ،وخذله واحتقاره وذمه ،رقم ( ،)2564ج/4
ص . 1986وأخرجه الرتمذي يف سننه ،أبواب الرب والصلة ،ابب ما جاء يف شفقة املسلم على املسلم ،رقم ( ،)1927ج /4ص.325
 - 9منظمة التعاون اإلسالمي ،جممع الفقه اإلسالمي الدويل ،قرار رقم  ، )1( )2/8( 71حوادث السري 7 ،حمرم1414 ،ه1993 ،م.
 - 10فتاوى إسالمية ،ابن ابز (  ،) 4/536أيب عبدالرمحن عادل بن سعد ،خالصة الكالم يف أحكام علماء البلد احلرام ،ط ،2006 ،1دار الكتب العلمية،
بريوت ،ص.335
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أوال :خلق أزمات وضغوطات داخلية أسلوب تتبعه الدول الكربى وال زالت حتذوا حذوها دول صغرى ترى يف
نفسها الوصاية على جرياهنا من الدول الضعيفة ،وأصبحت تلعب دوراً ُمهماً يف صناعة املشهد السياسي اجلديد
لتجد لنفسها مكانة بني الدول الكربى.

اثنياً :هناك أنظمة دولية هلا تصورات وعقائد مذهبية متتد خارج حدود الدولة إىل دول أخرى ،ترى يف نفسها
أبي
احلق ابلوصاية والوكالة عن هذه الدول وأحياانً ترى أن هذه الدولة هي جزء من أراضيها حيق هلا التدخل ّ
شكل كان ،فاأليديولوجية تعترب حمرك قيمي وعقائدي لبعض الدول اليت ترى حلم السيطرة واهليمنة ،ولنشر أي
أيديولوجية وأفكا ر البد من مفاتيح للدخول للدول األخرى واملبعوثني الدبلوماسيني أحدها ،والغرض من هذا
النوع هو إلقامة نظام سياسي معني أو اقتصادي حبسب ما تقتضيه املصلحة(.)11
اثلثاً :جتاوزات ورائها دوافع أمنية ،من أسباب بعض التجاوزات واجلرائم احلفاظ على سالمة الدولة وأمنها واليت
تبذ ل قصارى جهدها واهتمامها كم أجل االستقرار وحتقيق األمن ،وهذا ما جيعل التدخل ووقوع بعض اجلرائم
من الوسائل اليت تدافع هبا الدول عن أمنها واستقرارها وذلك كاغتياالت بعض الشخصيات املعارضة للدولة
واليت تنظر له الدولة على أنه يشكل خطراً وهتديداً على أمن واستقرار الدولة(.)12

رابعاً :جرائم ورائها دوافع اقتصادية وأمنية ،الدافع االقتصادي غالباً ما يكون السبب الرئيسي والدافع وراء
ارتكاب اجلرائم أو التجاوزات واليت غالباً ما تكون السبب الرئيسي يف قيام العديد من احلروب ،فاحلصول على
املوارد املالية سبب الرتكاب اجلرائم والتجاوزات ،كغزو الربتغال إلندونيسيا وإيطاليا لليبيا ،واآلن وبعد ما يزيد
الكرة مرة أخرى ،فبعد سقوط بعض األنظمة احلاكمة استغلت الدول اإلقليمية هذه الفوضى
عن املائة سنة نرى ّ
لنشر اهليمنة وفرض السيطرة والتدخل يف كل الشؤون املهمة يف الدولة الضعيفة ،مما ّأدى هبم إىل التصادم املسلح
داخل الدولة املتدخل هبا وأبيدي أبنائها وكأهنم بيادق "صراع ابلنيابة"(.)13
خامسا :جتاوزات دوافعها إنسانية فالدولة ترعى مصاحل رعاايها داخل وخارج الدولة استناداً إىل حق الدفاع عن
ً
النفس ،وأن رعاايها ميثلون جزءاً ال يتجزأ من الدولة خارجاً وداخالً وقد شاهدان دوالً كربى تدخلت حتت هذا
املبدأ "محاية حقوق اإلنسان" كما فعلت فرنسا وتدخلت يف ليبيا 2011م ،وقامت بقصف جيش القذايف

 - 11عدي حممد رضا يونس ،التدخل اهلدام والقانون الدويل العام ،دراسة مقارنة ،بريوت ،املؤسسة احلديثة للكتب2010 ،م ،ص.20
 - 12مرمي دماغ ،إشكالية التدخل يف العالقات الدولية بعد احلرب الباردة ،دراسة مقارنة للتدخل األمريكي يف كل من كردستان العراق  1991والصومال
1992م ،رسالة ماجستري ،كلية احلقوق والعلوم السياسية ،قسم العلوم السياسية والعلقات الدولية ،جامعة حممد خيضر ،بسكرة2010-2009 ،م ،ص.26
 - 13حيىي علي العلي ،التدخل الدويل يف الشؤون اللبنانية منذ اتفاق الطائف 1989م ،وحىت 2006م ،دمشق ،رند للطباعة 2010م ،ص.20
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والذي كان متوجهاً لبنغازي لقمع االحتجاجات على النظام ،وتدخلها كان عمالً فردايً وحىت قبل صدور قرار
من جملس األمن ،وحبجة محاية حقوق اإلنسان(.)14
ومن الدول من تراه مشروعاً حلماية حقوق اإلنسان من حكوماهتا اليت تقمع وتنتهك حقوق األفراد ،ومن الدول

ما تراه تدخالً سافراً وجتاوزاً خطرياً يهدد سيادة الدولة وأمنها القومي.

املطلب الثالث :أشكال وأنواع التجاوزات واجلرائم الدبلوماسية.

هناك العديد من التجاوزات واجلرائم اليت يقع فيها الدبلوماسي يف الدولة املعتمد لديها منها:

أوالً :جتاوزات وجرائم الدافع من ورائها ليس املساس بكيان الدولة املضيفة أو هتديد أمنها
تصنيف هذه التجاوزات واجلرائم خيتلف ابختالف نظرة الدول وتشريعاهتا كجرائم خطرة أو جرائم بسيطة مكفول
حقها ،وبني اجلرائم العادية واجلرائم السياسية كاخلطف والتهريب ،وقد يرتتب عليه ازدواجية يف احلكم فما يكون
خطراً يف بعض الدول قد ال يشكل خطراً حقيقياً يف دولة ما والعكس(.)15
اثنياً :عدم احرتام قوانني الدولة املبعوث إليها.
إن خمالفة املبعوث الدبلوماسي وجتاوزه ألنظمة الدولة املضيفة ابستعماله احلصانة أو التفاوض هبا يتعارض مع
قوانني ولوائح الدولة املضيفة وأيضاّ يتعارض مع االمتيازات الدبلوماسية واليت ُمنحت ملوظفي السلك الدبلوماسي،
فقد يكون املسموح به يف بلد ممنوع يف بلد آخر.
اثلثاً :التعرض لدين الدولة املبعوث إليها.
فرضت الشريعة اإلسالمية واليت يدين هبا كل ابلغ مسلم سواء مواطن عادي أم دبلوماسي احرتام األداين اليت
ۡ
ۡ
ون ِ
تدين هبا الشعوب األخرى ،قال تعاىل﴿ :وَال تَسبُّواْ ٱل ِذين ي ۡدعو َن ِمن د ِ
ٱَّلل فَيَ ُسبُّواْ ٱَّللَ َعد ََۢوا بِغَ ۡ ِري ِعلم﴾(،)16
ُ
ََ ُ
َ ُ
فاالستهزاء مبعتقداهتم أو معابدهم ،يتناىف مع العمل املوكل من أجله ،ويتعارض مع تعاليم الشريعة اإلسالمية وما
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ك ِاب ْحلِك ِ
َح َس ُن﴾(.)17
أمران به ،يقول هللا عز وجلْ ﴿ :ادعُ إِِىل َسبِ ِيل َربِّ َ
ْمة َوالْ َم ْوعظَة ا ْحلَ َسنَة َو َجاد ْهلُم ِابل ِيت ه َي أ ْ
َ
رابعاً :استغالل االمتيازات واحلصاانت املمنوحة وإساءة االستعمال.
موظفو السلك الدبلوماسي واملبعوثني يتمتعون ابمتيازات وتسهيالت من أجل القيام بوظائفهم ورفع الكفاءة يف
العمل والتيسري دون احلاجة للدخول يف تعقيد اإلجراءات احملرجة ،وما ُوجدت هذه االمتيازات والتسهيالت إال
 - 14زردومي عالء الدين ،التدخل األجنيب ودوره إسقاط نظام القذايف ،رسالة ماجستري يف العلوم السياسية2013-2012 ،م ،ص.40
 - 15رحيم الشيباين ،آاثر جتاوز املبعوث الدبلوماسي ملهامه املنصوص عليها يف اتفاقية فيينا ،منشورات احلليب ،عمان األردن ،ط2010 ،2م ،ص.79
 - 16سورة النساء اآلية (.)108
 - 17سورة النحل اآلية (.)125
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خدمةً للمبعوث الدبلوماسي ولصاحل موظفي الدولة الكبار ،ومل تقم هذه التسهيالت على مجع املال والنصب
وأخذ حقوق الغري أو التهرب من القوانني وخمالفة األنظمة(.)18
املبحث الثاين :مربرات ومناذج للتدخل يف شؤون الدول
يف ظل تقسيم اجلرائم إىل جرائم متس األمن اخلارجي وجرائم متس األمن الداخلي ،فإن تدخالت وخروقات
متس ابألمن القومي ابعتباره ميثل العنصرين املساس ابألمن اخلارجي للدولة واألمن
وجرائم املبعوث الدبلوماسي ّ
الداخلي ،ويف حالة التعارض بني مهام املبعوث الدبلوماسي وحتقيق األمن الداخلي واخلارجي للدولة كحالة
االشتباه بوجود أوراق ومعلومات مسربة متس ابألمن القومي للدولة املضيفة وحماولة تفتيشها إال أهنا تعرتض
حبصانة مقر البعثة الدبلوماسية وعدم جواز تفتيشها إال إبذن من السفارة ،هنا تقع اإلشكالية الكربى لدى
العديد من الدول ،لذلك تلجأ إىل احملافظة على أمنها الداخلي واخلارجي يف اختاذ وسائل ردع مثل هذا التعارض.
()19

يعترب املبعوث الدبلوماسي شخصاً "ميثل مساساً أبمنها القومي وسيادهتا وانتهاكاً لقوانينها الداخلية"
وهو ما تضمنته اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية يف حالة قيامه ابجلرائم احملرمة دولياً واليت متس أبمن الدولة
وسيادهتا وليست من أعماله ومهامه املكلف هبا كأعمال التجسس وهتريب األسلحة ودعم أطراف غري شرعية
ضد احلكومة القائمة ،أو دعم النفصال إقليم عن اآلخر إىل غري ذلك من األعمال غري املشروعة.

املطلب األول :تدخالت املبعوث الدبلوماسي
تتجلي تدخالت املبعوث الدبلوماسي مهما كانت صفته (سفرياً أ قنصالً أو مبعواثً دبلوماسياً) مبخالفة الواجبات

واحلقوق الدولية املفروضة عليه من قبل هيئة األمم املتحدة ومبوجب اتفاقية افيينا 1961م ،واليت تتجلى يف:
 -1حماولة احلصول على املعلومات واألسرار االقتصادية والسياسية والعسكرية للدولة املضيفة .أتييد املعارضة
ودعمها بشىت السبل.
 -2التصريح العلين بتأييد حزب سياسي وتقدمي املساعدات املالية له أمام اجلهات املسؤولة يف الدولة املضيفة،
أو التصرحيات املشبوهة والبياانت اليت تعمل على أتجيج الوضع العام.
 -3إيواء مواطين الدولة الفارين داخل املقر الدبلوماسي ،ومحايتهم والدفاع عنهم.

 - 18علي حسني الشامي ،الدبلوماسية ،نشأهتا وتطورها وقواعدها ونظام احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية ،ط ،3عمان ،دار الثقافة للنشر والتوزيع2007 ،م،
ص.592
 - 19معن إبراهيم جبار شالل حبيب ،احلصاانت اخلاصة ملقر البعثة الدبلوماسية واالستثناءات الواردة عليها يف اتفاقية فيينا ،رسالة ماجستري يف القانون العام،
كلية القانون ،جامعة الشرق األوسط ،كلية احلقوق2012 ،م ،ص.69
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 -4املسامهة أو دعم أي حركة ثورية عسكرية ابلسالح واملال أو حىت أبفراد مقاتلني ،أو تشجيع انقالب أو
ختصها ،أو االشرتاك يف املؤمترات
أتليب طرف ضد احلكومة أو معارضة احلكمة يف قرارات أو إجراءات ّ
أو الندوات واليت تنادي إبسقاط احلكومة القائمة للدولة املضيفة والعمل على خلق اضطراابت.
إ ّن الشأن الداخلي للدولة هو اجملال الذي متارس فيه الدولة أنشطتها وال تتقيد سلطاهتا بقواعد القانون
الدويل ويتم حتديد نطاق هذا اجملال على القانون الدويل كما أنه يتغري ويتطور وفقاً لتطور القانون الدويل ،هذا
وقل اختصاصها
االختصاص الداخلي يتسع وميكن أن يضيق ،يضيق إذا تعددت التزامات الدولة يف اجملال الدويل ّ
قل التزامها اجتاه غريها من الدول اتسع نطاق اختصاصها ،واحرتام مبدأ استقالل الدولة وسيادهتا
الوطين ،وكلما ّ

يوجب على الدول عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول األخرى ،وكما أن عدم االلتزام قد يؤدي إىل تدهور
العالقات.

املطلب الثاين :تدخالت الدبلوماسيني فيما خيص شؤون الدولة.

لضمان النظام واالستقالل الدويل البد من اعتماد مبدأ عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول ،هذا املبدأ
يقتضي على كل دولة أن متتنع عن التدخل بطريق مباشر أو غري مباشر يف شؤون دولة أخرى سواء كان التدخل
سياسياً أو اقتصادايً أو حىت اجتماعياً حلماية قبيلة ما أو أتليب قبيلة على قبيلة ،ابإلضافة إىل التدخل من أجل
الوصول إىل معلومات وملفات استخباراتية ليست وتعترب من أسرار الدولة ،فالتدخل أبي شكل من األشكال
يعترب اعتداء خطري للنظام الدويل.
كما أ ّن املهمة األوىل واألهم يف تبادل البعثات الدبلوماسية هو توطيد وسائل السلم والتعاون الدوليني،
ورغم احلساسية البالغة والتعامل مع أغلبية القضااي الدبلوماسية مببدأ محاية األمن القومي إالّ أنه زادت حدة
التدخالت اخلارجية من طرفهم واليت تعترب حتريضاً واعتداءً على الدولة املضيفة وخمالفاً لقواعد العمل الدبلوماسي
واألعراف الدولية.

االلتزام بعدم التدخل يف الشأن الداخلي للدولة من القوانني والقواعد الواجب االلتزام هبا وتعترب من صميم
ال عمل الدبلوماسي ،إضافة إىل كونه أداة خللق توازن وتوطيد عالقة بني دولتني وزايدة حتقيق أمن وسالمة الدولة
املعتمد لديها فهو كأداة ضمان ،ميكن التعبري عنه ابلتزام السفارات للوائح وعدم التدخل والتصريح ابلشأن
الداخلي إال من خالل وسائل مرسومة ومتفق عليها.
وابلنظر إىل االتفاقيات الدولية فقد أقرت اتفاقية افيينا لعام 1961م ،احرتام قوانني وأنظمة الدولة املعتمد
لديها ،ومفاد ذلك أن احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية هي لتسهيل عمل الدبلوماسي وعدم إعاقته ،مع
مراعاة القوانني واللوائح وعدم خمالفتها ،مع احرتام تقاليد وأعراف الدولة املعتمد لديها.
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املبحث الثالث :مشروعية التدخل اإلقليمي والدويل واآلاثر املرتتبة
إ ّن استدعاء املبعوث الدبلوماسي يف العرف الدويل هو احلل املثايل و ّأول اإلجراءات اليت يتم اختاذها ضد إساءة
املبعوث الدبلوماسي وتقدمي مذكرة احتجاج ومن مث طرد املبعوث الدبلوماسي وقطع العالقات الدبلوماسية وهذا
غالباً ما يلجأ إليه بعد استنفاد كافة احللول الدبلوماسية وتفاقم األزمة دون وجود حل أو تدخل دويل حلل النزاع
واخلالف بني الدولتني وهو من احللول اندرة الوقوع كرد فعل إلساءة املبعوث ،وتسعى الدولة املرسلة أيضاً للتدخل
ونفي التهم عن ممثلها الدبلوماسي ،ومن مثّ تلجأ ابملقابل إىل اختاذ نفس اإلجراءات ابستدعاء املبعوث الدبلوماسي
وإمهاله ُمدة من الزمن ومن مث طره وقطع العالقات بني البلدين وهذا كإجراء مماثل(.)20
كما أ ّن استدعاء املبعوث الدبلوماسي يُ ُّ
عد إحدى اآلاثر املرتتبة على جتاوزاته يف الدولة املستضيفة ،تلجأ

الدولة املرسلة ابستدعاء مبعوثها الدبلوماسي بناءً على طلب الدولة املوفدة بسبب أنه مل يعد مرغوابً به على
أراضيها وعلى الدولة املوفدة عندئذ اهناء مهامه واستدعاؤه فوراً وإذا حصل ومل تقم الدولة املرسلة ابستدعائه
ومتاطلت بعد ابالغهم ابلقرار أو رفضت هذا االستدعاء حبجة نفوذ الدولة املرسلة وإبقاء املبعوث يف منصبه كان
للدولة املوفدة أن ترفع اعرتافها عنه وتنهي امتيازاته وحصانته فوراً ،وحيق للدولة املضيفة عدم إيضاح أسباب
استدعاء املبعوث أو أحد أعضاء البعثة ،إما بسبب رغبتهم يف االحتفاظ أبسرارهم أو عدم رغبتهم يف اإلضرار
ابلدولة املوفدة وحلفظ العالقات.
املطلب األول :مشروعية التدخل اإلقليمي والدويل للمبعوث الدبلوماسي يف الشؤون الداخلية للدولة.
إن للدول احلق اخلاص يف تدبري إجراءاهتا وشؤوهنا وهلا مطلق احلرية يف اختاذ ما تراه مناسباً اجتاه القضااي الداخلية
احمللية أو اإلقليمية سواء كانت منفردة أو حتت مظلة االحتاد ،وهذا من حق الشعوب يف تقرير املصري عن طريق
حكومة منتخبة أو متوارثه تدير شؤونه ،ومع ذلك فال نكاد جند دولة ذات سيادة إال وجند أحد املبعوثني
الدبلوماسيني املعتمدين لديها يتدخل يف شؤوهنا الداخلية اترة حبجة محاية املواطنني وأخرى حبجة محاية األقلية
واترةً حبجة حقوق اإلنسان.

أ-مفهوم التدخل:

تعريف التدخل لغة:أتيت "تدخل" هبيئة (االسم) ومجعها تَ َد ُّخالَت واملصدر تَ َدخ َل.

 - 20حممد السعيد الدقاق ومصطفى سالمية حسني ،القانون الدويل العام ،الدار اجلامعية ،بريوت1993 ،م ،ص.236
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هتمهُ ،يتدخل يف كل نزاع :يتوسط فيه ،طلب أن يتدخل يف
تدخل فيما ال يعنيه :أدخل نفسه يف قضااي ال ُّ
النقاش ،أن يشرتك فيه ،أن يساهم فيه.

ينبغي عدم التدخل يف شؤون الغري :أي عدم اإلقحام يف شؤون الغري من مبادئ السياسة الدولية عدم التدخل
يف الشؤون الداخلية ألي بلد.
ألي دولة أخرى ،هو مبدأ احلياد.
سياسة عدم التدخل :عدم تَ َد ُخل أي دولة يف الشؤون الداخلية ِّ
التدخل العسكري :تدخل اجليش يف شؤون الدولة.

ِ
تدخل ،واملفعول ُمتدخل فيه(.)21
تدخل يف يتدخلُّ ،
تدخالً ،فهو ُم ّ
وأتيت كوهنا فعلّ :

-

تعريف التدخل اصطالحاً :

تعددت تعريفات مصطلح "التدخل" واختذت العديد من االجتاهات واآلراء تعريفات اختذت طابع العنف
والتوسع يف مفهومها للتدخل كما جاء يف:
تعريف األستاذ " "Stowellللتدخل أبنه" :اللجوء إىل إجراءات القوة سواء أكان ابلفعل أم أبسلوب التهديد
هبدف الوصول لتبين الدول األخرى هنجاً ابلتصرف أو إبهناء اقتتال أو نشاطات أخرى غري مرغوب فيها"(.)22
ويرى الفقيه " " Lautepachtأن التدخل "هو التدخل ابلقوة ،أي الفعل الذي ينطوي على انكار لسيادة الدولة
واستقالهلا ،بعبارة أخرى إنه الطلب النهائي املصحوب ابلقوة أو التهديد هبا يف حالة عدم االستجابة إليه"(.)23
تعريفات اتسمت ابنتماء أصحاهبا ألوطاهنم "دول العامل األول" الذي مارس سياسة التدخل بشكل كبري والزال:
كما يرى "كورفني" التدخل أبنه :إحالل الدولة لسلطتها حمل دولة أخرى بقصد حتقيق أثر قانوين ال تستطيع
الدولة األخرى أو ال ترغب أن حتققه.
كما يرى " " Moroi Bettatiأن التدخل ميكن أن حيدث بوسائل أخرى غري استخدام القوة املسلحة ويرى أن
التدخالت اليت حتدث من قبل األشخاص العاديني أو من قبل ملؤسسات أو الشركات اخلاصة أو من قبل
املنظمات احلكومية أو غري احلكومية ال ترقى إىل كوهنا تدخال دولياً ،إمنا تعد خمالفة داخلية يتصدى هلا
القانون"(.)24
 - 21أمحد خمتار عبد احلميد عمر (ت1424ه ) ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،عامل الكتب ،الطبعة األوىل2008 :م ،ج/1ص .728معجم اللغة العربية (إبراهيم
مصطفى ،أمحد الزايت ،حامد عبد القادر ،حممد النجار) ،املعجم الوسيط ،دار الدعوة ،القاهرة ،مصر ،ج /1ص.275
 - 22سلوان رشيد السنجاوي ،التدخل اإلنساين يف القانون الدويل العام ،دار قنديل للنشر والتوزيع ،األردن ،ط ،2005،1ص.124
 - 23سامح عبد القوي السيد ،التدخل الدويل بني املشروعية وعدم املشروعية وانعكاساته على الساحة الدولية ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر ،2012 ،ص.20
 - 24طلعت الغنيمي ،الوسيط يف قانون السالم ،القانون الدويل العام أو قانون األمم زمن السلم ،منشأة املعارف ،مصر ،1982 ،ص.474
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بناءً عليه ميكن تقدمي تعريف بسيط للتدخل يشمل ما سبق :التدخل هو عمل دويل ذو إرادة وسياسة

معينة تقوم به دولة أو عدة دول مستخدمة وسائل اإلكراه السياسية بدءاً من احلرب النفسية واإلعالمية
واالجتماعية مروراً ابلعمل الدبلوماسي ،مث االقتصادي منتهياً ابلعمل العسكري ،قد يكون الغرض منه إحداث

ت غيري جزئي أو كلي يف تركيب بناء الدولة ،ودعم الصراع الداخلي لصاحل طرف على طرف ،وإجبار تلك الدولة
على الركوع للشروط املفروضة واحليلولة دون اختاذ قرارات تتعلق بشأهنا الداخلي ومبا خيدم املصلحة العامة.
مصطلح التدخل كثر احلديث عنه يف السنوات األخرية ،السيما مع التغيري احلاصل على صعيد أنظمة
احلكم يف املنطقة العربية ،واندالع احلروب الداخلية ،وزايدة التدخالت اخلارجية ،وللتدخل تقسيم سياسي واسع
النطاق ،ولكن ما التدخالت اليت تتعلق ابملبعوث الدبلوماسي:
أ -التدخل الفردي:
يقصد ابلتدخل الفردي االنغماس الذي تقوم به دولة مبفردها وحلساهبا اخلاص يف شؤون دولة أخرى ،اهلدف
منه حتقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو عسكرية ،هذه املكاسب واملصاحل قطعاً تتعارض يف مصاحل الدولة
املتدخل يف شؤوهنا لع ّدة عوامل منها أنه تدخل بدون موافقتها وألنه خطر على استقاللية الدولة وانتهاك ملبدأ
السيادة وعدم االلتزام الدول حبقوق بعضهم البعض(.)25
أكثر الدول الكربى تستخدم هذا النوع من التدخل الفردي يف شؤون الدول الضعيفة لع ّدة عوامل وأسباب
كبسط النفوذ وتكوين قاعدة عسكرية مع فرض لغتهم الرمسية ونشر األفكار وحتقيق أهدافها مع الدعاية يف
الظاهر أبهنم حلماية حقوق اإل نسان ودفع الظلم عن األقليات ،دون مراعاة لشعور الدول املتدخل فيها.
ب -التدخل اجلماعي:
من أخطر وأشد أنواع التدخل يف شؤون الدول الضعيفة التدخل اجلماعي والذي تشرتك فيه عدة دول هلا أهداف
ومصاحل مشرتكة تزامنت مع سقوط حكومة الدول الضعيفة ،ويكون هذا التدخل من طرف دول قوية يف الشؤون
الداخلية لدولة ما لتحديد النظام الداخلي للبلد أو لفرض دستور معني أو ال ّدين أز اللغة أو التدخل يف الشكل
االجتماعي ملا جيب أن تكون عليه العالقات والرتابط وفرض قيود على الشؤون القضائية ،وهو تدخل غري شرعي
وغري مباح وليس له أي سند قانوين ،واحملرك الرئيسي فيه اجتماع لويب من دبلوماسيني ومبعوثني سياسيني لعدة
دول كربى وتوحدهم هبدف إسقاط دولة ما والتدخل فيها أبي حجة كانت ،وال فرق بني التدخل اجلماعي
والفردي إال من حيث عدد الدول املتدخلة.26

 - 25سامح عبد القوي السيد ،التدخل الدويل بني املشروعية وعدم املشروعية وانعكاساته على الساحة الدولية ،دار اجلامعة اجلديدة ،مصر ،2012 ،ص.189
 - 26فلوس ايسني ،التدخل يف ليبيا بني املشروعية والعدوان ،رسالة ماجستري ،جامعة بن يوسف بن خدة ،اجلزائر ،2017/2016 ،ص.58
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يندرج التدخل الدبلوماسي حتت أساليب التدخل الدويل األسلوب الدبلوماسي أو التدخل الدبلوماسي حيث
ميارس املبعوث الدبلوماسي التدخل يف شؤون دولة أخرى ابلضغط عليها وبدعم من دولته املتدخلة حبكم صفته
الدبلوماسية واليت تربطها ابلدولة املقصودة ابلتدخل فيها.

املطلب الثاين :موقف الشريعة اإلسالمية من جتاوزات املبعوثني الدبلوماسيني
ألهل العلم يف مشروعية التدخل واالستعانة ابلغري أقوال:
أ -أجاز اجلمهور مطل ًقا بشرط :أن يستقيموا على أوامر احلاكم املسلم ونواهيه ،وأن يضمن املسلمون عدم
حسن الرأي يف
تدخل الكفار يف شؤوهنم ،وأن أيمنوا مكرهم وخيانتهم ،وأن يكون من يستعان به من الكفار َ
مأموان عليهم ،سواءٌ أكان خروجهم بدعوة من ويل أمر املسلمني ،أم بغري دعوة(.)27
املسلمنيً ،

ب -ذهب املالكية يف املعتمد عندهم إىل :منع االستعانة ابملشرك ،لكن ال ميُْنَع إذا خرج من تلقاء نفسه ،واختار
قول للشافعي ،ورواية عن اإلمام أمحد(.)28
أصبغ منهم :أنه ميُْنع مطل ًقا ،وهو ٌ
واستدل اجلمهور آباثر كثرية لكنها غري اثبتة؛ كما قال ابن املنذر :منها :ما رواه أبو داود(( :أن النيب صلى هللا
كافرا -يف قتال ثقيف))(.)29
عليه وسلم استعار ً
دروعا من صفوان بن أمية -وكان صفوا ُن حينها ً

صلحا آمنًا ،مث تقاتلون  -أنتم وهم -
ومنها :حديث النيب صلى هللا عليه وسلم قال" :إنكم تُ َ
صاحلون الروم ً

عدوا من ورائكم"(.)30
ًّ

وقد جاء قرار وتوصيات املؤمتر اإلسالمي العاملي والذي عقد ملناقشة األوضاع احلاضرة يف اخلليج
1411/2/21ه  ،واالستعانة بقوات أجنبية ملساعدة دولة مسلمة يف الدفاع عن نفسها وما جاء فيه أن
االستعانة إذا اقتضتها الضرورة الشرعية والشريعة اإلسالمية جتيز ذلك شريطة الضرورة املقررة شرعاً ومىت زالت

 - 27حسني بن عودة العوايشة ،املوسوعة الفقهية امليسرة يف فقه الكتاب والسنة املطهرة ،املكتبة اإلسالمية ،عمان  -األردن ،دار ابن حزم ،بريوت ،ط ،1 :من
 ،1429 – 1423ج ،7ص.95
 - 28أبو عبد هللا نعيم بن محاد بن معاوية بن احلارث اخلزاعي املروزي ،كتاب الفنت ،تح :مسري أمني الزهريي ،مكتبة التوحيد – القاهرة ،ط،5 ،1412 ،1
ص . 120أبو عبد الرمحن حممد انصر الدين ،بن احلاج نوح بن جنايت بن آدم ،األشقودري األلباين ،صحيح اجلامع الصغري وزايداته ،املكتب اإلسالمي ،ج،1
ص.676
 - 29أبو حممد ،وأبو فارس ،عبد العزيز بن إبراهيم بن أمحد القرشي التميمي التونسي املعروف اببن بزيزة ،روضة املستبني يف شرح كتاب التلقني ،تح :عبد
اللطيف زكاغ ،دار ابن حزم ،ط 1431 ،1ه 2010 -م ،ج ،1ص .619أبو الوليد حممد بن أمحد بن رشد القرطيب ،البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل
ملسائل املستخرجة ،تح :حممد حجي وآخرون ،دار الغرب اإلسالمي ،بريوت – لبنان ،ط 1408 ،2ه 1988 -م ،ج ،7ص.259
ِ
الس ِج ْستاين ،سنن أيب داود ،كتاب البيوع ،ابب تضمني العارية ،تح:
 - 30أبو داود سليمان بن األشعث بن إسحاق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي ّ
شعيب األرنؤوط  -حممد ِ
كامل قره بللي ،دار الرسالة العاملية ،ط 1430 ،1ه  2009 -م ،حديث ( ،)3563ج ،5ص.416
َ
َ
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أسباب هذا الوجود من هتديد للبالد واملنطقة فإن على هذه القوات مغادرة البالد فوراً(.)31
وأما من منع من االستعانة ابملشركني فاستدلوا أبدلة منها :عن عائشة رضي هللا تعاىل عنها قالت:
"خرج رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قبل بدر ،فلما كان حبرة الوبرة ،أدركه رجل قد كان يذكر منه جرأة
وجندة ،ففرح أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم حني َرأ َْوهُ ،فلما أدركه ،قال لرسول هللا صلى هللا عليه
وسلم :جئت ألتبِع َ ِ
يب معك ،قال له رسول هللا صلى هللا عليه وسلم" :تؤمن ابهلل ورسوله؟" ،قال :ال،
ُ َ
ك وأُص َ
أستعني مبشرك"(.)32
قال" :فارجع؛ فلن
َ
قال ابن قدامة يف "املغين" :فصل :وال يُ ْستعان مبشرك ،وهبذا قال ابن املنذر.

املطلب الثالث :احللول املقرتحة للحد من جتاوزات املبعوث الدبلوماسي يف ضوء السياسة الشرعية.
فقد تقررت حلول للحد من جتاوزات املبعوث الدبلوماسي إضافة إىل األخذ بعني االعتبار احلصانة اليت يتمتع
هبا املبعوث الدبلوماسي ،وجند أن بداية هذه احللول واالقرتاحات منذ نشأة هذه االتفاقيات واألحكام الدولية.
وهنا نشري إىل هذه اإلجراءات:
نصت على جواز
حلول جاءت ضمن اتفاقية افيينا للعالقات الدبلوماسية1961م ،ويف املادة التاسعة ّ
إعالن املبعوث الدبلوماسي شخصاً غري مرغوب فيه ،خالل فرتة عمل املبعوث الدبلوماسي وارتكابه جرائم
ختل بواجباته ووظيفته الدبلوماسية يعترب إعالن املبعوث الدبلوماسي شخصاً غري مرغوب
وانتهاكات متكررة ما ُّ
يؤدي إىل ردع وإيقاف املزيد من املخالفات اليت قد ترتكب من قبل املبعوث الدبلوماسي.
فعال حيث ّ
فيه حل ّ
من احللول أيضاً اشرتاط الدولة املستضيفة على الدولة املرسلة أخذ موافقتها مسبقاً على ترشيح رئيس البعثة
املراد تعيينه لدى الدولة املستضيفة وفقاً للمادة الرابعة من االتفاقية.

من احللول املقرتحة تنازل الدولة املرسلة للمبعوث عن حصانة مبعوثها عند ارتكابه جرائم أو فساد ال ميكن
السكوت عنه وطلب اجملتمع الدويل التنازل عن حصانته الدبلوماسية لتتم حماسبته لدى حمكمة اجلناايت الدولية
وهي املسؤولة عن حماكمة املبعوثني الدبلوماسيني.
ما خيتلف عنه الفقه اإلسالمي عن القانون الوضعي والدبلوماسي يقع يف مبدأ احلصانة القضائية واليت مبوجبها

تتم مح اية املبعوث الدبلوماسي وعدم مساءلته حبجة احرتام حصانته وامتيازاته ،فاإلسالم ينظر للمبعوث على أنه
إنسان مكلف جيب حماسبته ،بل ال يليق به وهو يف تلك املكانة ارتكاب جرائم أو خمالفات ،فالشريعة اإلسالمية
 - 31عبدهللا بن عبدالرمحن البسام ،توضيح األحكام من بلوغ املرام ،مكتبة األسدي ،مكر املكرمة ،ط ،2003 ،5ج ،6ص.369
 - 32مسلم بن احلجاج أبو احلسن القشريي النيسابوري ،صحيح مسلم ،تح :حممد فؤاد عبد الباقي ،كتاب اجلهاد والسري ،ابب ابب كراهة االستعانة يف الغزو
بكافر ،حديث رقم ( ،)1817دار إحياء الرتاث العريب – بريوت ،ج.1445 ،3
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أقرت احلصانة الشخصية واملالية فإهنا قررت مسؤولية املبعوث الدبلوماسي أو الرسول عما يرتكبه من تصرف
اليت ّ
خمالف.
بناءً على ذلك وجب على املبعوث الدبلوماسي االلتزام ابألحكام والقوانني ما داموا مقيمني يف الدول
اإلسالمية ،ألن املوافقة على إعطائهم احلصانة الدبلوماسية هو إذن اإلقامة فيها مل يتضمن خمالفة األحكام
الشريعة أو القوانني احمللية بل الواجب االلتزام هبا.

اخلامتة ونتائج الدراسة والتوصيات
نتائج الدراسة
من خالل ما تقدم توصل الباحث إىل:
 -1أكدت الدراسة أن التجاوزات الدبلوماسية وأعمال العنف الدبلوماسية ليست وليدة اليوم بل منذ القدم
وكان هناك التساهل والتعاطف معهم وإعطاؤهم احلرية لغرض زايدة العالقة بني الدول وقوة الرتابط وعدم
خسارة احلليف.
 -2أكدت الدراسة أن مقر البعثة الدبلوماسية هو أحد أهم األماكن اليت تتم فيها تصفية املعارضني للدولة
املرسلة ،وهي املقر الذي يتم فيه االتصال والتحضري ألي أعمال غري شرعية.
 -3توصلت الدراسة أن أسباب التجاوزات ع ّدة وأن أمهها هو الرؤية العقدية عند بعض الدول الكربى وأهنا
صاحبة الوصاية على بعض الدول وأهنا ترى أن هذه الدولة هي جزء ال يتجزأ من أراضيها وهلا احلق يف
التدخل يف شؤوهنا ،مث تليها األسباب األمنية واالقتصادية واحلدود املتصلة.
 -4أوضحت الدراسة أن استدعاء املبعوث الدبلوماسي هو احلل املثايل و ّأول اإلجراءات اليت يتم اختاذها ضد
إساءة املبعوث الدبلوماسي وتقدمي مذكرة احتجاج ومن مث طرد املبعوث الدبلوماسي وقطع العالقات
الدبلوماسية وهذا غالباً ما يلجأ إليه بعد استنفاد كافة احللول الدبلوماسية وتفاقم األزمة دون وجود حل أو
تدخل دويل حلل النزاع واخلالف بني الدولتني.
 -5أكدت الدراسة أن أحد حلول للحد من التجاوزات الدبلوماسية اشرتاط الدولة املستضيفة على الدولة
املرسلة أخذ موافقتها مسبقاً على ترشيح رئيس البعثة املراد تعيينه لدى الدولة املستضيفة وفقاً للمادة الرابعة
من االتفاقية ،واشرتاط تنازل الدولة املرسلة للمبعوث عن حصانة مبعوثها عند ارتكابه جرائم أو فساد ال
ميكن السكوت عنه وطلب اجملتمع الدويل التنازل عن حصانته الدبلوماسية لتتم حماسبته لدى حمكمة
اجلناايت الدولية.
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 -6أوضحت الدراسة أن للدول احلق اخلاص يف تدبري إجراءاهتا وشؤوهنا وهلا مطلق احلرية يف اختاذ ما تراه مناسباً
اجتاه القضااي الداخلية احمللية أو اإلقليمية سواء كانت منفردة أو حتت مظلة االحتاد ،وهذا من حق الشعوب
يف تقرير امل صري عن طريق حكومة منتخبة أو متوارثه تدير شؤونه وال حكم أو تدخل يف شؤوهنا من قبل
دول إقليمية أو دولية نصبت نفسها والياً أو شرطياً على دول أضعف منها.
توصيات الدراسة:
من خالل نتائج البحث يوصي الباحث اآليت:
 -1يوصي الباحث املراكز البحثية واجلامعات أن تقوم ابلدراسة والبحث العميق حول القواعد واألحكام اليت
أقرهتا الشريعة اإلسالمية يف جمال العمل الدبلوماسي والتدخل الدويل يف شؤون الدول األخرى.
 -2يوصي الباحث بضرورة دراسة اجلامعات ومراكز األحباث بدراسة األسباب والعوامل اليت ّأدت إىل ازدايد

جتاوزات وخروقات املبعوثني الدبلوماسيني وفق منظور السياسة الشرعية.
 -3يوصي الباحث هيئة األمم املتحدة إىل إ دخال القواعد اإلسالمية املنظمة للعالقات الدولية وإىل قواعد
العمل الدبلوماسي ابعتبارها األنسب واألكثر التزاماً ومالئمة وممارسة حىت قبل املواثيق الدولية.
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