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 الملخص

 
التواصل شلا الشك فيو أن التطور التقين ادلذىل يف وسائل االتصاالت وتقنية ادلعلومات ،قد مكن البشر من 

فيما بينهم ،على مدار الساعة وذلك بتبادل الرسائل وادلعلومات والوثائق ،فالطفرة اذلائلة اليت جلبتها الثورة 

التقنية وشيوع استخدامها خلقت عادلا جديدا ،اليعًتف باحلدود اجلغرافية وال السيادة للدولة وال لسيادهتا 

ورة ادلعلوماتية والتقنية يف آواخر القرن العشرين ،بسبب فواكب تسارع األحداث السياسية الذي رافقتو الث

انفتاح العادل ،لينشئ رلتمعًا ختتفي فيو احلدود اجلغرافية ،فضاًل عن التدفق اإلعالمي ،األيت من األقمار 

 االصطناعية.

الت كل ىذا وغريه حصر العادل يف منطلق واحد ،فادلعامالت اإللكًتونية اليوم أصبحت تغطي معظم التعام

اليومية يف سلتلف اجملاالت ،فصار العادل حتت ضغت كبري لتغلغل التطورات التقنية يف سلتلف مناحي احلياة 

اليومية ،شلا أدي إذل أن يكون إمجاع على إن كل تغيري يف أي ميدان من ميادين احلياة ،وادليدان العلمي 

 باألخص ،البد أن جياريو تغيري يف ميدان التقنية.

الدبلوماسية بني الدول ليست استثناء ،فهي كغريىا من ادلعامالت اليومية تتأتر بكافة العوامل فالعالقات 

ادلؤثرة يف العالقات الدولية ،واليت من بينها العامل التقين الذي انعكس بدوره على العمل الدبلوماسي يف 

ن أىم العوامل اليت سامهت يف تقارب العالقات بني الشعوب فيما بينهم ،وبني حكوماهتم فهذا التطور يعد م

تطوير النظرية الدبلوماسية احلديثة وشلارستها ،فبعد أن أصبحت ادلسافات تقاس بالساعات ،انتقلت 

الدبلوماسية من مرحلة الدبلوماسية غري ادلباشرة إذل الدبلوماسية ادلباشرة ،شلا انعكس بدوره على األداء 
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اء االلكًتوين للمعلومات أصبح وسيط ادلستقبل يف عالقة الدول الدبلوماسي والعالقات الدبلوماسية ،فالقض

بعضها ببعض ،وىو وسيط لعب دوراً ىامًا يف االتصاالت بني القارات ،األمر الذي نتج عنو اشًتاك فاعلون 

سياسيون وغري سياسيون يف اختصتاصات البعثة الدبلوماسية ،إضافة إذل ظهور بعض األمناط اجلديدة 

سبب التقدم التقين يف رلارل االتصاالت وادلواصالت من ناحية ،ويف نفس الوقت تراجع دور للدبلوماسية ب

الدبلوماسي باقتصاره فقط يف بعض األحيان على االحتفاالت واالستقباالت الرمسية نظراً حللول العامل التقين 

التكلفة واجلهد من ناحية زلل الوضائف الدبلوماسية ادلعمول هبا تقليديًا ،وذلك لسرعتها وسهولتها وقلة 

 أخرى.

إن الدراسة حتاول التصدي لبعض ادلسائل وادلواضيع ذات الصلة بانتهاك احلصانة الدبلوماسية مع تتبع أمان 

الرسل تارخييا ،مث تبتغي إبراز اجلهود الدولية اليت استفرغت لضمان عدم إنتهاك احلصانة للممثل السياسي 

سي اإلسالمي والقانوين الوضعي ،وبيان األساس الفلسفي النتهاك حصانة وجتلية حدودىا يف الفكرين السيا

ادلمثلني السياسني ،وبيان أنواع االنتهاكات للممثلني الدبلوماسيني والبعثات الدبلوماسية من الناحيتني 

كيز الفقهية والقانونية وكذلك إظهار مفهوم األمن الوطين ومدى حرص الدولة على أمنها وسالمتها ،مع الًت 

على األحكام والقضايا الفقهية والقانونية ذات الصلة بانتهاك احلصانات الدبلوماسية عرب وسائل التقنية 

 احلديثة .

 احلصانة الدبلوماسية ، وسائل التقنية احلديثة ، الشريعة اإلسالمية والقانون الدورل.الكلمات الرئيسية : 
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 خلفية الدراسة : /المقدمة 
 

بنعمتو تتم الصاحلات ، والصالة والسالم على خري األنام سيدنا زلمد عليو أفضل الصالة احلمد هلل الذي 

 -والسالم أما بعد:

فلألمن و االستقرار مكان الصدارة يف حياة األنسان وبدوهنما ال يتصور لو معاش وتزداد أمهيتهما بازدياد 

القدر اجملًتح من ادلصاحل بسببهما ، إذ تًتقي مزايامها صعدا كلما انتقلنا من الفرد إذل اجملتمع ومن الشخص 

،ال بصفتو فرداً كلف بتمثيل دولة يف اخلارج إرل الدولة ، ىكذا ينبغي النظر إذل أمن وسالمة اإلنسان ادل

وحسب ،وأمنا بصفتو شلثاًل لكيان ومشخصاً لألمة ،فرعايتو إكرام لدولتو ،وتأمني سالمتو دليل حسن ادلعاملة 

 وقصد اجملاملة .

 : أهمية الدراسة

نفسها على الواقع يعترب انتهاك احلصانة الدبلوماسية عرب وسائل التقنية احلديثة من ادلواضيع اليت تفرض 

الدورل ادلعاش ، أو تكون قد فرضت نفسها بالفعل ولعل ىذا ما دفعنا إذل اختيار موضوع البحث ىذا ، ىو 

ما يشهده العادل اآلن من تطورات وانتهاكات للحصانة الدبلوماسية يف رلال تقنية االتصاالت ، شلا أدى إذل 

حيفل كثريا بالدبلوماسية التقليدية إلدارة العالقات بني  تضاؤل دور الدبلوماسية يف عادل دل يعد يف ظاىره

 الدول والشعوب .

 أهداف الدراسة:
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 . توضيح كل أنواع احلصانات الدبلوماسية وبيان احللول ذلذه االنتهاكات .2

 . بيان وسائل التقنية احلديثة اليت تنتهك هبا احلصانات الدبلوماسية .3

ل دور البعثاث الدبلوماسية الدائمة فيما يتعلق بقيامها بوظائفها ادلبينة يف .بيان دور التطور التقين يف تضاؤ 4

 م.1961اتفاقية فينا للعالقات الدبلوماسية 

 حدود الدراسة.

 على النحو التارل:  ورلموعة عناوينمقدمة  علىالبحث  اشتملوقد 
استغالل التطور التقين يف ، لوماسيةبل ادلتمتع باحلصانة الدبتزايد ظاىرة انتهاك أسرار الدولة ادلظيفة من ق

 .استخدام التقنية احلديثة مبا يتعارض مع مقتضيات حصانة مقر البعثة،عمليات التجسس الدبلوماسي

 الدراسات السابقة :

الديكن على جهة العموم القول إن ىناك دراسات سابقة تطرقت إذل موضوع البحث بشكل مباشر ، ولكن 

 تناولت بشكل أوباخر أبعاد احلصانة الدبلوماسية .ىناك بعض الدراسات اليت 

 منهجية الدراسة.

من ادلعلوم لكافة العاملني يف رلال العلوم السياسية ، أن ىذه العلوم تنفرد مبجموعة من ادلميزات مثل مشولية 

اة حبث دراستها ، وتنوع ادلتغريات اليت قد تؤثرعلى ىذا األمر الذي قد يستلزم وجود أكثر من منهج أو أد

 حتليلية يف موضوع الدراسة الواحدة ، وذلك حىت يسهل اإلدلام جبوانبها ادلتعددة .
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وبالتارل اعتمدنا يف دراستنا لتطورات األحداث ونطاقها القانوين على أواًل : ادلنهج الوصفي الذي 

فس الوقت نتطرق سنستخدمو يف توضيح بعض ادلفاىيم ذات العالقة بالدبلوماسية والعالقات الدولية ،ويف ن

 دور التطور التقين على احلصانات الدبلوماسية.

ثانيا: ادلنهج التحليلي وذلك باستقصاء وبيان بعض قواعد القانون الدبلوماسي ذات العالقة بضوابط وسائل 

اتصاالت البعثة الدبلوماسية لدى الدولة ادلعتمدة لديها ، ثالثا : ادلنهج النقدي الذي نستخدمو يف إلقاء 

ظرة تقييميو أوال على سوء استعمال التقنيات احلديثة مبا يتعارض مع أمن الدولة ادلعتمد لديها ، ثانيا ن

 استغالل التطورات التقنية بانتهاك حصانة البعثات الدبلوماسية الدائمة .

المية وايضا استخدم الباحث ادلنهج ادلقارن نظرًا الن ىذا البحث يتطرق اذل ادلقارنة بني الشريعة االس

والقانون الدورل ،وكون ىذا البحث يأيت من منظور إسالمي فرمبا نتطرق يف ىذا البحث أيظًا إذل ادلنهج 

 التارخيي لدراسة الدبلوماسية يف مجيع مراحلها عرب القرون.

 

انعكاسات التطور التقني على الحصانات الدبلوماسية في ظل الشريعة التعريف بالدراسة :
 الدولي اإلسالمية والقانون

 

شلا الشك فيو أن ادلبعوث الدبلوماسي يعمل لصاحل دولتو ،بالرغم من انو ديارس ىذا العمل خارج حدود 

إقليمها ،مصحوبًا حبماية دبلوماسية حتول بينو وبني اخلضوع لقضاء الدولة ادلوفد إليها وىذا يعين يف ادلقابل 
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وبطبيعة عملو يتحتم عليو التعامل مع ثالث ركائز أن ادلبعوث الدبلوماسي ادلتمتع باحلصانة الدبلوماسية 

 أساسية عند شلارسة مهامو والقيام بواجباتو كاأليت :

تتمثل يف سيادة الدولة اليت ديثلها ،فهو يعمل ألجل حتقيق أىداف سياساهتا اخلارجية ويسري وفق -1

 توجيهاتو.

قول بتأدية مهامو يف إطار احًتام سيادة الدولة تتمثل يف سيادة الدولة ادلوفد إليها ،فادلبعوث الدبلوماسي ي-2

ادلعتمد لديها احًتام دستورىا ونظام احلكم فيها وعدم التدخل يف شؤهنا اخلارجية * وكذلك عليو استعمال 

الوسائل الشرعية يف احلصول على ادلعلومات وعدم اللجوء إذل األساليب غري ادلشروعة كالتجسس وجتنيد 

 .1ني يف اصلاز مثل ىذه األمورالعمالء من الدبلوماسي

وتتمثل يف رلال التوازن بني الركيزة األوذل والركيزة الثانية فهي تنصب حول الشرعية القانونية ،واألحكام -3

وفقًا ذلذه الركيزة تتضح كيقية شلارسة الدولية العامة اليت تضبط النشاط الدبلوماسي من الناحية التنظيمية.

ن حيث حدود االختصاص وكذلك نطاق اإلجراءات اخلاصة بالتصرفات عمل ادلبعوث الدبلوماسي م

الدبلوماسية ،فهذه الركيزة تضع قيوداً على سلوكيات ادلبعوث الدبلوماسي وجتعلو ديارس مهامو يف إطار قواعد 

 .2القانون الدورل والقوانني واألنظمة الوطنية

بلوماسي تتعارض مع سياسة الدولة ادلعتمد لديها ومن الطبيعي أال تكون ادلهام اليت خيتص هبا ادلبعوث الد

وإال أصبح األمر تدخاًل يف الشؤون الداخلية ،غري أن ىذا التوازن الديكن اعتباره توازناً مطلقًا إال من الناحية 

                                                   
 .96.ص.1.ط.م .الدبلوماسية .بريوت :دار اجلليل 2111مصباح ،زايد عبد اهلل . -1
 .ادلرجع نفسو.96مصباح ،زايد عبيد اهلل .الدبلوماسية .ص. - 2
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النظرية أما من الناحية العملية فيمكن اعتباره توازنًا نسبيا إذ إن واقع ادلمارسة العملية يشهد نوعًا من 

خالل هبذا التوازن من خالل ادلبعوث الدبلوماسي ،ولعل ىذا ما يعرب عنو القانون الدبلوماسي ،بإساءة اإل

ادلبعوث الدبلوماسي يف استخدام احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية ادلمنوحة لو مبوجب أحكام القانون 

التجسس االصطناعية ،أصبح الدورل ،ولعلو وبتطور أجهزة االتصاالت وتقنية ادلعلومات وتطوير أجهزة 

ادلبعوث الدبلوماسي يف اآلونة األخرية ديارس نشاطًا يهدد أمن الدولة ادلعتمد لديها األمر الذي يثري إشكالية 

التوازن بني حصانات وامتيازات ادلبعوث الدبلوماسي وأمن الدولة ادلعتمد لديها كنتيجة مردىا التقدم اذلائل يف 

ومايت ،كأدوات فعالة للقيام بعمليات التجسس واإلضرار بأمن الدولة ادلضيفة وحرصاً اجملال التكنولوجي وادلعل

،سنكتفي فقط ببيان بعض النتائج ادلًتتبة على ادلتمتع باحلصانة على عدم جتاوز احلدود ادلرسومة ذلذه الدراسة

مبا يتعارض مع امن الدبلوماسية للتطورات التقنية احلديثة مبا يتعارض مع أساس ىذه احلصانة من جهة و 

 -الدولة ادلعتمد لديها من جهة أخرى وفيما يلي تفصيل ذلك :

 .أوالً : تزايد ظاهرة انتهاك أسرار الدولة المظيفة من قبل المتمتع بالحصانة الدبلوماسية

 

من ادلؤكد إن موظفي السلك الدبلوماسي خيتصون بتمثيل الدول يف عالقاهتم واتصاالهتا مع الدول األخرى 

دتثياًل رمسيًا فقد جرت العادة على أن تزود وزارة اخلارجية يف مجيع أضلاء العادل بتقارير عن العالقات والشؤون 
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السياسية ،والتجارية واالقتصادية والثقافية .....أخل ،وغريىا بالدول ادلستقبلة للبعثة وذلك عن طريق شلثليها 

 .3قائمني باألعمال أو ملحقني أو قناصليف اخلارج سواء كانوا سفراء أو وزراء مفوضني أو 

ومبا أن ادلسألة دتس العالقات السياسية بالدولة ادلعتمد لديها وباجتاىاهتا فان التقارير التفصيلية والسرية عن 

ىذه ادلوضعات ىي احد ادلهام ادللقاة على عاتق ادلبعوث الدبلوماسي ،وخاصة يف ما يتعلق بادلسائل 

العسكريني واجلويني والبحريني العاملني يف البعثات الدبلوماسية ىم ادلختصون  العسكرية ،الن ادللحقني

 4بتنظيمها *وكثريا ما يتكرر القول بان ىؤالء يقومون بنشاط جتسسي يف بعض األحوال ويف ظروف خاصة

ن بيد إن مهمة ادلبعوث الدبلوماسي تكمن يف السعي وراء إقامة عالقة جديدة بني البلدين ،ولضمان وأم

رعاية الدولة ادلعتمد لديها ،وإلطالع حكومتو على األمور ذات األمهية حيث يتم تقدمي ادلساعدة للمبعوث 

الدبلوماسي يف حتضري تقاريره وذلك من خالل ادللحقني العسكريني والبحريني واجلويني .....اخل ،باألضافة 

 .5بعض األشخاص التابعني لو يف أي وقت ويف أي موضوع

 تغالل التطور التقني في عمليات التجسس الدبلوماسي.ثانياً :اس

يقتضي تدعيم العالقات الدبلوماسية وإمنائها بني الدول االعًتاف ألفراد البعثات الدبلوماسية ببعض 

االمتيازات واحلصانات الدبلوماسية داخل الدولة ادلضيفة وذلك بغرض دتكني ىؤالء األفراد من أداء وظائفهم 

 ال وبوصفهم شلثلني لدوذلم.الرمسية بشكل فع

                                                   
 .152. ص.1م .احلصانة الدبلوماسية .عمان : دار الثقافة .ط.2119ادلغاريز ،عاطف فهد .  -3
 .81.ص.2م .حرب العقل وادلعرفة . بريوت لبنان : الوطن العريب للنشر والتوزيع .ط.2114نصر ،صالح . -4
 .ادلرجع السابق.152زير ،عاطف فهد .احلصانة الدبلوماسية .ص.ادلغا -5
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غري أن األمهية اخلاصة لالمتيازات واحلصانات التعين أبدًا أن يستغلها ادلبعوثون الدبلوماسيون وأفراد أسرىم 

رخصة خلرق قوانني وقواعد وأسرار الدولة ادلعتمد لديها ،فذلك يعد تعسفًا يف استعمال ىذه االمتيازات 

عسف وأخطرىا ىو التجسس الذي يشكل هتديدًا وخطرًا على أمن واحلصانات ،ومن أىم مظاىر ىذا الت

 .6الدولة ادلعتمد لديها وسياساهتا

وبالرغم من أن ىذه الظاىرة )التجسس ( ارتبطت بكل العصور ،إال أهنا ازدادت خطورة بازدياد الوسائل 

 .7التقنية واإللكًتونية ادلساعدة ذلا واليت تتيح وتفسح اجملال إلرتكاهبا

 ثالثاً:استخدام التقنية الحديثة بما يتعارض مع مقتضيات حصانة مقر البعثة.

حيدث يف الواقع العملي أن مقار البعثة الدبلوماسية تستخدم أحيانًا على خالف ما تنص عليو اتفاقية فيينا 

بشكل يتعارض مع الغرض األساسي دلنح احلصانة الدبلوماسية للبعثات الدبلوماسية الدائمة ،وخاصة مع 

ألحيان ادلقار الدبلوماسية مركزاً تزايد مستوى التطورات التقنية يف شيت اجملاالت ،فقد تستخدم يف بعض ا

لوضع أجهزة الكًتونية لغرض التجسس على أسرار الدولة ادلعتمد لديها ،وذلك باستغالل كافة الطرق 

احلديثة للتجسس والتصنت على أسرارىا ،وأحيانًا يصل األمر إذل ختزين أسلحة ومتفجرات الستخدامها يف 

 .8أغراض شىت وغري مشروعة 

                                                   
 .244.ص.1م.العالقات الدولية القواعد وادلمارسات .الدار البيضاء:دار بابل للطباعة.ط.1993الناصر ،عبد الواحد . -6
 .مرجع سبق ذكره.161ادلغاريز ،عاطف فهد .احلصانة الدبلوماسية.ص. -7
دبلوماسية يف اجملتمع الدورل ادلعاصر  ".رللة معهد الدراسات الدبلوماسية.السعودية م ."ال1992زلمد عمر مدين. -8

 .145.ص.24:د.ن.العدد.
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جتاىلت فيها سلطات الدولة ادلظيفة حرمة ادلقر واقتحمتو بالرغم من سلالفة نص ادلادة  وقد حدثت وقائع

م ،وضبطت ادلخالفات ،وأعقبت ذلك احتجاجات واهتامات متبادلة وغالبا 1961(( من اتفاقية فيينا 22))

ين يف سبيل ما يتبعها توتر يف العالقات ،وذلك ألن الدول ادلعتمد لديها ألتقبل التضحية بأمنها الوط

 .9احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية

وقد وضع الباحث تساؤاًل حول ىذا ادلوضوع أال وىو ،ىل حتول حرمة دار البعثة دون قيام الدولة صاحبة 

 اإلقليم باختاذ اإلجراءات الكفيلة حبماية أمنها الوطين؟

ن تعمل أن تدفع عنها األخطار اليت الجدال أن للدولة صاحبة اإلقليم سيادة وكرامة ،من حقها وبال شك أ

 قد هتدد أمنها وسالمتها من أي انتهاك ذلا.

وإذا كان األمر كذلك فإن منطلق األمور أن نسلم من البداية أن إلتزام الدولة ادلستقبلة مبراعاة دور البعثات 

المن الوطين للدولة صاحبة الدبلوماسية ادلعتمد لديها البد وأن يقابلو التزام ادلسؤلني يف ىذه الدول مبرعاة ا

 .10اإلقليم

وإن كل إخالء جسيم من قبلهم هبذه الواجبات قد يقابلو جتاوز من قبل ىذه الدولة ،ذلك الن ىناك أنواع 

من التصرفات تقوم هبا بعض البعثات الدبلوماسية تثري الشك حول تكييف طبيعتها ،ولعل ادلثال األبرز يف 

 .11ثات الدبلوماسية يف عمليات التجسس الدبلوماسيىذا اجملال ىو استغالل مقر البع

 النتائج.
                                                   

 .121م .التجسس واحلصانة الدبلوماسية .ص.2113األحرش. -9
 .417م.سلطان األمن واحلصانات واالمتيازات الدبلوماسية.ص.1993ادلالح . -10
 .121لدبلوماسية .ص. م. التجسس واحلصانة2113االحرش . -11



International Conference on Postgraduate Research 2014 (ICPR 2014) 
 

 

Proceeding of  International Conference on Postgraduate Research (ICPR 2014)(e-
ISBN 978-983-3048-98-4 ). 1-2 December 2014, Kuala Lumpur, MALAYSIA.          

Page 218 
 

شلا ال جدال فيو أن الدبلوماسية اليوم أصبحت متعددة اجلوانب واألبعاد ،بفضل التطور التقين يف رلارل -1

ادلواصالت واالتصاالت ،فقد أتاح ىذا التقدم دخول فاعلني جدد إذل ميادين عمل البعثات الدبلوماسية مثل 

 لسياسة ،واخلرباء والتقنيني والنتخصصني يف باقي اجملاالت األخرى من اقتصاد وثقافة وعلوم ....أخل.رجال ا

أدى التقدم التقين والعلمي إذل فقدان البعثات الدبلوماسية الدائمة لبعض ادلهام اليت كانت تستأثر هبا -2

 البعثات الدبلوماسية الدائمة. فالتطور يف رلارل االتصاالت ووسائل ادلواصالت قد سبب يف تضاؤل دور

إن العمل الدورل ادلعاصر يشهد تزايدًا ملحوظًا يف إساءة استعمال احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية -3

بسبب التطور التقين شلا أدي إذل استغالل ىذه التطورات التقنية لغايات جتسسية تضر بأمن الدولة ادلعتمد 

 مع قواعد القانون الدورل. ،فالتجسس يعد عمالً يتعارض لديها

 الخاتمة.

إن حصانة ادلبعوث الدبلوماسي قددية قدم التاريخ ،ففي اجملتمعات البدائية كانت الصراعات واالشتباكات 

تنشأ بني القبائل لتسوية ادلنازعات عن طريق الغلبة والقهر ،إال أهنا كانت تسعى مع ذلك للتفاىم وإذل ىذه 

 احلصانة للمبعوث الدبلوماسي.العصور كانت ترجع فكرة 

األمر الذي دعانا إذل دراسة اإلطار العام للحصانات واالمتيازات الدبلوماسية يف ضوء قواعد القانون الدورل 

العام وذلك من خالل النظرة التارخيية ذلذه احلصانات واالمتيازات بداية من العصور القددية ومنها اإذل 

ديث وماتبعو من تقنيني وانتهاك لقواعد التمثيل الدبلوماسي واحلصانات العصور الوسطي ،مث إذل العصر احل

اليت يتمتع هبا ادلبعوث الدبلوماسي لنظرًا لتطور العالقات بني الدول ،والتقدم يف وسائل االتصاالت ووسائل 

 التقنية احلديثة شلا أدى إذل تزايد اخللل يف قواعد التمثيل الدبلوماسي.
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 التوصيات.

يف ىذا الصدد ىي العمل على تعديل بعض مواد اتفاقية فيينا  اليت حتتاج إذل توصيات  أكثر ادلسائللعل من 

فالعمل الدبلوماسي كما أوضحنا أصبح يشهد يف ظل التقدم التقين تزايد يف إساءة للعالقات الدبلوماسية ،

 جسس الدبلوماسي.استعمال احلصانات الدبلوماسية وخاصة استغالل ىذه احلصانات يف عمليات الت
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