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 مقـدمـة

 سيد المرسلين ، وعلى آله وصحبه أجمعين ، أما بعد ..الحمد هلل رب العالمين ، والصالة والسالم على 

فهذا بحث موجز في أحكام الحصانات واالمتيازات الدبلوماسـي  فـي اله ـه امسـالمي وال ـانوو الـدولي ،  فاولـ   يـه 
 أهــم مالمــا هــذا اللانــم المهــم مــن الدبلوماســي  والعالمــات الدوليــ  ، مويفــا مــواهن التالمــي واالفتــرا  بيفهمــا ، مــ 
العفايـ  بــذأر أبــرز السـ  التــي اســتفد نليهـا أــس مــن اله ــه امسـالمي وال ــانوو الــدولي فـي   صــيس مواعــد و ــواب  

أخـذت هـاب  املــزام  وآداب الحصـان  واالمتيـازات الدبلوماسـي  ومــا  هـرل عـن ألـا مــن أحكـام  ـرني  ومـواد مانونيــ 
 بعد أو أان  أعرافا   وم على الملامل  وحسن المعامل  .

 بب اختيار الموضوع وأهميته :س

ار ـب  مههـوم الحصـانات واالمتيـازات بمههـوم الدبلوماسـي  مفـذ الودايـ  ، فهـي الملتمعـات ال ديمـ  ال وليـ  والع ـا ر   
كاو اممرار بهذه الحصانات واالمتيازات ومفحهـا هـو السـاي فـي  ـ مين اال صـاا بيفهـا ، فاانـ  حمايـ  المبعـو  



اض الساسي  للدبلوماسي  ، وأانـ  الحرمـ  ال يصـي  أوا ماعـدة  فوـ  فـي هر ـ  نمـرار و  مين وصوله من الغر 
ــه ، ولاــي يحــاف  أكفــر علــى  ــي   الحصــانات ، وهــذه الحرمــ   ــدور حــوا موــدأ عــدم التعــرض للمبعــو  أو متل

 هال  من ال دسي  وو عوا  ح  حماي  اآلله  ـ بزعمهم ـ.  المبعو  أسبغ  على الرسس والمبعوثين

ي هذه المرحل  من  طور الدبلوماسي  لم  ورز مهاهيم نظر   محددة للحصانات واالمتيازات وألـا بسـوم  ـع  وف
 طور العالمات االجتماني  والسياسي  ، وبسوم عـدم وجـود الطـاب  الـدولي ، ولـذلا أانـ  الحصـانات واالمتيـازات 

 ن ومهمتهم . ر از على  صورات ديفي   ؤأد أهمي  مرأز الميعوثين الدبلوماسيي

ومــ  نمــو الع ــس االجتمــاعي لل ويلــ  بــدأت  اــوو عالمــات أبعــد مــدت مــ  التبا ــس الخــرت متمفلــ  فــي  بــادا الرســس 
ـــ  ، وهـــذا التطـــور اســـتلزم  متـــ  المبعـــو  بالحصـــان   ـــس الصـــدي   وأحيانـــا المتعادي والمبعـــوثين المـــؤمتين بـــين التبا 

ا أـاو متـس السـهير أو نلحـا  الأـرر أو امهانـ  بـه سـوبا فـي ال يصي  أفول من ال داس  التـي  حـي  بمهمتـه ، أمـ
 بدء ال تاا من جانم مويلته .

وأما عرب اللاهلي  فاان  التبا س  رسس الوفود للتهاني والتعازي والت اور والتهـاوض والتحـال  ، ف ـد عرفـوا و يهـ  
 س امسالم .السهارة ومهامها ، وعرف عن بفي عدي وهم من بطوو مر ش  وليهم السهارة مو

ــ  الفوــي  ــادة ، ف ــد أرســس رســوا    وبعــد بعف عــددا مــن الرســس نلــى ر وســاء  اســتمرت الرســس بو ــا ههم المعت
التبا ـــس والملـــور والمـــراء يـــدعوهم نلـــى الـــدخوا فـــي ديـــن    عـــالى، ومـــد اســـت وس أـــذلا الرســـس مـــن موـــس الملـــور 

فــي نيهــاد الرســس والاتــم والبعفــات الدبلوماســي  التــي  الفوــي  والبــاهرة بــالتار م والحهــاوة ، ومــد حــذا اليلهــاء حــذو
  فوع  أغرا ها .

وهكذا أصبح  الحصان  ال يصي  عرفا مست را لدت التبا س وال عوب ، ومـ   طـور العالمـات الدوليـ  بـدأت  وـرز 
ــى أكمــس وجــه ، وانت لــ  مــ ــ  مهــامهم عل ــازات للمبعــوثين مــن أجــس   دي ن أو  اــوو أهميــ  مــفا الحصــانات واالمتي

حماي  ديفي  نلى   ر عات وموانين  فظم هذه العالمات المتبادل  ، أما بدأت  ظهـر الفظر ـات التـي  وـرر مـفا مفـس 
هذه الحصانات واالمتيازات الدبلوماسي  ، وأاو صدور هذه الت ر عات وال وانين من موـس الـدوا   كيـدا علـى أهميـ  

ت الدبلوماسـي  الدا مـ  و  كيـدا علـى االحتـرام الواجـم مفحـه ل ـي  هذه الحصانات من أجس است رار نظام العالما
 المبعو  الدبلوماسي .

م مفــس هــذه الت ــر عات ، بعــد الت ــر عات الولــى التــي صــدرت فــي 1651ف ــد أانــ  هولفــدا أوا مــن أصــدر عــام 
بعــا الــدوا م وموــس الت ــر عات التــي صــدرت الح ــا فــي أــس مــن بر طانيــا وفرنســا و 1554جمهور ــ  فيفيســيا ســف  

 [1]الخرت .

نبر ـس  18ومد استمرت الت ر عات وال وانين بالصدور حتى  م التوقيـ  علـى ا هاقيـ  فييفـا للعالمـات الدبلوماسـي  فـي 
رعايــ  هي ــ  المــم المتحــدة ، ومــد اعتمــد المــؤ مر علــى م ــرول م فــي ختــام أعمــاا مــؤ مر دولــي ع ــد  حــ  1961

أعد ـه للفــ  ال ــانوو الــدولي التابعــ  لللمةيــ  العامــ  ل مـم المتحــدة ، و غطــي اال هاقيــ  أافــ  المو ــوعات المتعل ــ  
ـــين الـــدوا أات الســـيادة ومفهـــا حصـــانات وامتيـــازات البعفـــ  الدبلو  ماســـي  بإمامـــ  العالمـــات الدبلوماســـي  الت ليديـــ  ب

  [2]وأعأا ها .

ولم يكن اله ه امسالمي أمس ن اها في هذه المراحس التار ييـ  ف ـد ن ـ ت خـالا ازدهـار الدولـ  امسـالمي  عوـر مـا 
الدولــ  امســالمي  ، أمــا ازدهــرت العالمــات مــ  بعــا الــدوا  عالمــات ن ــط  بــين واليــات  يز ـد علــى  ســع  مــروو 

 بعأها اآلخر . غير امسالمي  مفلما ساءت م 

وفــي غأــوو  لــا الهتــرة الطو لــ   ولــورت مواعــد مانونيــ  لأــب  هــذه العالمــات الدوليــ  أســهم اله هــاء المســلموو فــي 
م كالت العالمات م  الدوا غيـر امسـالمي  ،  حديد معالمها و وابطها ، أما ن طوا في   ديم الحلوا المفاسب  ل
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ومد سلس عدد من اله هاء بعا هذه ال واعد في مصفها هم اله هي  سواء ما أاو مفها في ملـاا العالمـات الدوليـ  
أو  يما يتعل  بالممارس  الدبلوماسي  ، ومن أبرزهم اممام أبو يوسـ  فـي أتابـه اليـراإل واممـام محمـد ابـن الحسـن 

 .[3]وغيرهم من ف هاء امسالم البارز ن  ي أتابه السير الاوير وابن الهراء في أتابه رسا س الملورال يباني ف

ات واالمتيـازات الدبلوماسـي  فلهذا أحوو  أو أو ا جانبا من مساهم  اله ه امسالمي في   صيس و طو ر الحصـان
من خالا الفصـو  ال ـرني  وال واعـد الاليـ  واجتهـاد أ مـ  اله ـه امسـالمي ، لبـين سـو  اله ـه امسـالمي لل ـانوو 
 الدولي في هذا اللانم من جه  ، ولو ا است اللي  اله ه و ميزه في أحكامه ومواعده وهويعته من جه  أخرت .

 خطة البحـث :

   المو ول أو أمسمه نلى م دم  و مهيد وفصلين وخا م  ، وألا على الفحو التالي : ومد امتأ  هويع

 و تفاوا سوم اختيار المو ول وأهميته وخط  البحث ومفهج البحث . المقدمة :

 و  تمس على  عر ف أس من الحصانات واالمتيازات والدبلوماسي  ، و يه ثالث  مباحث : التمهيد :

 الحصان  لغ  واصطالحًا . عر ف  المبحث األول :

  عر ف االمتيازات لغ  واصطالحًا . المبحث الثاني :

  عر ف الدبلوماسي  لغ  واصطالحًا . المبحث الثالث :

 الفصل األول : أحكام الحصانة الدبلوماسية في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي .

 و يه مبحفاو :

 له ه امسالمي وال انوو الدولي .أس  الحصان  الدبلوماسي  في ا المبحث األول :

 و يه مطلباو :

 أس  الحصان  في ال انوو الدولي . المطلب األول :

 أس  الحصان  في اله ه امسالمي . المطلب الثاني :

 أنوال الحصان  الدبلوماسي  وحكم أس نول مفها . المبحث الثاني :

 و يه ثالث  مطالم :

 الحصان  ال يصي  . المطلب األول :

 الحصان  ال أا ي  . مطلب الثاني :ال

 حصان  دار البعف  . المطلب الثالث :

 الفصل الثاني : أحكام االمتيازات الدبلوماسية في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي .

 و يه ثالث  مباحث :

 االمتيازات المتعل   بامعهاء من الأرا م والرسوم . المبحث األول :

 ات المتعل   بامعهاء من الرسوم اللمرأي  .االمتياز  المبحث الثاني :

 موم  اله ه امسالمي من االمتيازات الدبلوماسي  . المبحث الثالث :

 وفيها أهم الفتا ج والتوصيات . الخاتمة :

 منهج البحـث : 

 بياو موا   اآليات التي ورد أأرها في ثفايا البحث بذأر اسم السورة ورمم اآلي  في الهامش . أواًل :

  ير ج الحاديث الفوو   الواردة في البحث من أتم السف  المعتورة . ثانيًا :

الرجــول نلـى المصــادر الصــيل  والمراجـ  المعتمــدة عفـد بيــاو مومـ  اله ــه امسـالمي مــ   وثيـ  ألــا بــذأر  ثالثـًا :
 المصدر واللزء والصهح  بالهامش .
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 اا لوياو موم  اله هاء المعاصر ن من مو ول البحث .االستهادة من الدراسات الحديف  في هذا المل رابعًا :

ــ  التــي  فاولــ  هــذا المو ــول للومــوف علــى مومــ  الهــانوو الــدولي مــن  خامســًا : االســتهادة مــن الدراســات ال انوني
م والتـي  عتوـر الصـورة 1961الحصان  واالمتيازات الدبلوماسي  ، م  أأر المواد أات الصل  من ا هاقي  فييفـا لعـام 

 ها ي  التي است ر عليها ال انوو الدولي الحديث .الف

ــ  بيفهمــا ميأــا  مــواهن  سادســًا : ــد م ارن ــدولي مــ  ع  ــانوو ال ــه امســالمي بعــد عــرض رأي ال  ــاو مومــ  اله  بي
 اال ها  واالختالف .

 ختم  البحث بذأر ما م  المصادر والمراج  وفهري المحتو ات . سابعًا :

أكتهــي بــذأر اســم المرجــ  مــ  اســم المؤلــ  واللــزء والصــهح  ، وأرجــ ت أأــر مــا  عفــد العــزو فــي الهــامش ثامنــًا :
 يتعل  بالفا ر وسف  الف ر والطبع  ونحو ألا نلى ما م  المصادر والمراج  خ ي  نهال  الهوامش .

مي وبعد فهذا جهد يسير متوا   أحوو  أو أساهم  يه في هذا المو ول ال ديم اللديد، لبين مومـ  اله ـه امسـال
الصيس المتميز من الحصانات واالمتيازات الدبلوماسي  م ارنًا بال انوو الدولي الحديث ، فما أـاو  يـه مـن صـواب 

،  ، ومــن أــاو  يــه مــن زلــس أو خطــ  أو   صــير فهــو مفــي ر   عــالى بــر  مفــه ورســوله  وحــ  فــذلا مــن   
 والحمد هلل الذي بفعمته  تم الصالحات .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

 التمـهـيد 

يتفـاوا هــذا التمهيــد  عر ــف أــس مــن الحصــانات واالمتيـازات والدبلوماســي  فــي اللغــ  واالصــطال  اله هــي وال ــانوني 
 وألا في المباحث التالي  :

  

 المبحث األول

 في تعريف الحصانات لغة واصطالحا

 أواُل : تعريف الحصانة لغة :

ـــن ، وأصــس هــذه الالمــ  يــدا علــى الحهــ  والحياهــ  والحــرز، ي ــاا : حصــن المكــاو الحصــان   مصــدر الهعــس حص،
يحصن حصان  فهو حصين مفـ،  ، وحصن حصين أي مفي  ، أما يطل  الحاصن والحصاو علـى المـرأة المتعههـ  

 ومفه موا حساو ر ي   عفه :

 ى من لحوم الغوافس و صبا َغرثَ          حصاٌو رزاٌو ما  ،زّو بر ب      

فالحصان   دا على المفع  وهـي العـّز وال ـوة التـي  مفـ  الغيـر مـن الوصـوا نلـى مـن ا صـ  بهـا بإيـذاء أو  ـف   
.[4] 

 ثانيا : تعريف الحصانة اصطالحا :

لحصــان  فــي  ــل مــن الفصــو  ال ــرني  وال فــي لغــ  اله هــاء ، وحنمــا الــذي ورد مصــطلا امحصــاو لــم يــرد لهــ  ا
 والمحصن والمحصف  .

 فامحصاو وم ت ا ه يطل  على معاو مفها :

نو الــذين يرمــوو المحصــفات   :امعهــاف عــن الزنــى و حصــين الــفه  مــن الومــول فــي الحــرام ، ومفــه مولــه -1
 فالمحصفات هفا بمعفى العفيهات .  [5]الغافالت المؤمفات 

 فـإأا أحصـّن  أي أوات الزواإل ، ومولـه  عـالى :  [6]والمحصفات من الفسـاء   :الزواإل أما في موله  -2
 أي زوجّن ، و  اا للمرأة محصف  لنها  ستع  بالزوإل عن الزنى . [7]

فعليهن نص  ما على المحصفات مـن  في موله  عالى : الحر   ف د ورد له  المحصفات بمعفى الحرا ر أما -3
   .[9] [8]العذاب 

الحصان  فـي اصـطال  ال ـانوو الـدولي  يعفـي بـه فـي الصـس مـفا حمايـ  للمبعـو  الدبلوماسـي بهـدف  أما  عر ف
 [10]عدم التعرض ل يصه .

نلـى بعـا الفـاي الـذين يةي ـوو فـي الـوالد الجفويـ  فالحصان  الدبلوماسي  : مصطلا مانوني لالمتياز الذي يمفا 
ــوأالء الدبلوماســيوو  ــوزراء وال ــوانين فــي بالدهــم ، فالســهراء أو ال ــوا خا ــعين لســلط  ال  ، وهــو يســما لهــم أو يظل
اآلخروو يمفحوو هذا االمتياز ، ومفـس هـؤالء الـوأالء ال يمكـن التـبا علـيهم لميالهـ  مـوانين الـوالد التـي يرسـلوو 

 ولان نأا خالهوا ال وانين المحلي  فإو حكوما هم مد  طالم باستدعا هم . نليها ،

 كما ي مس هذا االستففاء الهي ات الدولي  أو المفظمات اممليمي  المعترف بها في نطا  عأو تها .

المفـدوبين وهفار ا هامات دولي   فظم معامل  الوأالء الدبلوماسيين والمكاو الطويعـي الـذي   ـغله السـهارات وأمـاكن 
 [11]الرسميين وال فصليات في الوالد الجفوي  .
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و مكــن ال ــوا بــ و مــا ي ابــس مصــطلا الحصــان  الدبلوماســي  فــي اله ــه امســالمي هــو مصــطلا   ع ــد المــاو   ، 
استباح  دم الحربي وّرمه وماله حين متالـه أو العـزم عليـه مـ  اسـت راره  حـ  حكـم امسـالم مـدة مـا " ومعفاه :" رف  

 ، وسي  ي مز د من التهصيس حوا هذا المههوم ال رعي .[12]

  
  
  
  
  

 ثانيالمبحث ال

 تعريف االمتيازات لغة واصطالحًا 

 أواًل : تعريف االمتيازات لغة :

االمتيازات جم  امتياز مـن الهعـس امتـاز ي ـاا : امتـاز ال ـل نأا بـدا فأـله علـى مفلـه ، أمـا يطلـ  بمعفـى انهصـس 
ــه  عــالى :  ــه مول ــازوا اليــوم أيهــا الملرمــوو  عــن غيــره وانعــزا ومف أي  ميــزوا وميــس : أي انهــردوا عــن  [13]وامت

ليميـز   اليويـث مـن  المؤمفين ، ف صس الالم  يدا على  ز س  ل من  ل وانهصاله عفـه ومفـه مولـه  عـالى : 
، فاالمتياز  دا علـى التمييـز بـين ال ـياء بعـزا بعأـها عـن بعـا أو بتهأـيس بعأـها علـى بعـا  [14]الطيم

.[15] 

 صطالحًا :ثانيًا : تعريف االمتياز ا

لم  ـرد ألمـ  امتيـاز فـي الفصـو  ال ـرني  وال فـي لغـ  اله هـاء ـ بحسـم اهالعـي ـ بـالمعفى ال ـانوني لهـا ، ولهـذا 
 س كتهي في هذا المبحث بتعر ف ال انوو الدولي لها .

لحــ  ي صــد باالمتيــاز فــي االصــطال  ال ــانوني أولو ــ  ي ررهــا ال ــانوو لحــ  معــين مراعــاة مفــه لصــهته ، وال يكــوو ل
 [16]امتياز نال بم تأى ن  في ال انوو ، أما يحدد ال انوو مر ب  االمتياز بالفسب  لالمتيازات الخرت .

ــا وح  ــ  بمزاي ــاز : التمت ــدولي  ي صــد بمصــطلا االمتي ــانوو ال ــ   ســما للمبعــو  الدبلوماســي أمــا فــي ال  ــاءات معيف عه
 [17]بت مين و ح ي  أهداف مهمته .

  اللهـ  وال ييتل  هذا المههوم في اله ه امسـالمي ـ أمـا سـيظهر فـي الهصـس الفـاني ـ وحو لـم يسـتعمس اله هـاء هـذا
 للتعوير عن هذا المعفى.

  
  
  

 المبحث الثالث

 تعريف الدبلوماسية لغة واصطالحاً 

 تعريف الدبلوماسية :  

 عرف الدبلوماسـي  ب نهـا علـم وفـن ممارسـ  التمفيـس اليـارجي بواسـط  هي ـ  مـن الممفلـين السياسـيين  عـرف بالسـلا 
 الدبلوماسي .

ــار ع و طــور العالمــات الدوليــ   فالدبلوماســي  مــن حيــث هــي علــم   ــمس دراســ   ــدولي العــام واليــا  و  ــانوو ال ال 
 والمعاهدات التي  فظم هذه العالم  ال سيما نأا أان  الدول  التي يفتسم نليها الدبلوماسي هرفا فيها .
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أمــا مــن حيــث نو الدبلوماســي  فــن فــذلا ي ــمس نحاهــ  بــالعرف الدبلوماســي وأســاليم الدبلوماســي  واســتيدام وحهــ  
ثا   ومعرف  بامتيازات السلا السياسي والت اليد الياص  بالورو وأوا ـ المراسيم ـ في االسـتتباالت الرسـمي  وع ـد الو 

 المؤ مرات وغير ألا مما يتصس بمهم  الممفس الدبلوماسي في اليارإل .

باللبامـ  وال ـدرة كما يطل  له  الدبلوماسي  عرفا على أسلوب من السـلور فـي المعـامالت يتسـم بالحـذر والحيطـ  أو 
علـى الـتيل  مـن المزالـ  أو بالوراعـ  فـي الوصــوا نلـى الغـرض الم صـود دوو اسـتفارة حفيظـ  أو ن مـ  ، وجميــ  

 هذه الصهات   ييد بمهم  الدبلوماسي الفاجا .

فـي حالـ  التلا ـه نلـى التز يـف أو المغالطـ    وفي بعا الحياو يفصـرف لهـ  الدبلوماسـي  نلـى مـا يـدين السياسـي
 و اليدال في الوصوا نلى غر ه باعتبار أو الغاي   ورر الوسيل  وهو السلوب المعروف بالميكافيلي  .أ

 [18]كما يستيدم له  الدبلوماسي  في ام ارة نلى السياس  اليارجي  للدول  .

ولهــ  الدبلوماســي  نغر  ــي الصــس ، انت ــس نلــى الال يفيــ  ومفهــا نلــى اللغــات الوربيــ  الحيــ  ثــم نلــى اللغــ  العربيــ  ، 
وهو في أصـله امغر  ـي ال ـديم يعفـي الوثي ـ  المطلوبـ  التـي يبعـث بهـا أصـحاب السـلط  نلـى بعأـهم الـبعا فـي 

 ف  .عالمات رسمي  ، ولذلا أان   عطي لحاملها امتيازات معي

ومد استعمل  ألم  دبلوماسي  خالا ال روو الوسطى لدالل  على دراسـ  الوثـا   و ر يوهـا وحهظهـا ، ولـم   خـذ هـذه 
الالمـ  معفاهـا المتعـارف عليـه اآلو نال فـي ال ــرو الفـامن ع ـر ، ومـد انت ـر هــذا المعفـى خاصـ  بعـد مـؤ مر فييفــا 

وانت ـرت  ـاهرة التمفيـس الدبلوماسـي الـدا م والمتـيم ،  م حيث  هرت أوادر سياسي  متميزة عن رجاا الحكـم1815
 ولذلا يطل  أحيانا له  الدبلوماسي  لدالل  على المهف  الدبلوماسي  أي العمس في السلا الدبلوماسي .

و حـد  أحيانــا  ــداخس بـين مههــوم السياســ  اليارجيــ  والدبلوماسـي  ،  يســتيدم هــذا المصـطلا الخيــر للداللــ  علــى 
يارجي  لدول  ما أو لملموع  من الدوا ،  ي اا دبلوماسي  فرنسا أو دبلوماسي  ملل  التعـاوو اليليلـي السياس  ال

. 

وأحيانا يطل  له  الدبلوماسي  للدالل  على نم  معين مـن أنمـاا العالمـات الدوليـ   ي ـاا : دبلوماسـي   ـوازو ال ـوت 
 ودبلوماسي  عدم االنحياز .

م  هو التعر ف الذي و عه فيليم أاييـه بـ و الدبلوماسـي  هـي الوسـيل  التـي يتبعهـا ولعس أكفر التعر هات  موال ود
 أحد أ يا  ال انوو الدولي لتسيير ال ؤوو اليارجي  بالوسا س السلمي  وخاص  بطر    التهاوض .

الدولي  ـ  وهذا التعر ف لم ييت  الدوا بالدبلوماسي  ، فلمي  أ يا  ال انوو الدولي الخرت ـ السيما المفظمات
 ماري الدبلوماسي  ، أما أو هـذا التعر ـف لـم يـدخس فـي مسـا س فرنيـ  مفـس  عـداد مهـام الدبلوماسـي  ، أمـا أنـه ال 
ي ترا االحتراف أخـذا باالعتبـار قيـام غيـر الدبلوماسـيين المحتـرفين ـ مفـس رجـاا السياسـ  والحكمـ  واليوـراء ـ بـ هم 

 و يه  دبلوماسي  أال وهي التهاوض .

ــذي ومــن  ــفهج ال ــ  هــي ال ــار  بــين الدبلوماســي  والسياســ  اليارجيــ  ، فالسياســ  اليارجي التعر ــف الســاب  يتأــا اله
 تبعه الدول  في عالما ها م  الدوا الخرت ، أما الدبلوماسي  فهـي ملـرد أداة أو وسـيل  مـن وسـا س  ح يـ  أهـداف 

 [19]السياس  اليارجي  .

  
  
  

 الفصل األول 

 أحكام الحصانة الدبلوماسية في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي  
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يتفاوا هذا الهصس أحكام الحصان  الدبلوماسي  بصورة م ارن  بين اله ـه امسـالمي وال ـانوو الـدولي ، مويفـا السـ  
ا أـس ا لـاه مههومـه للحصـان  الدبلوماسـي  ومـا  بـ  ألـا مـن  هر عـات وأحكـام أخـذت صـبغ  املـزام الذي بفى عليهـ

 ال انوني و ر م عليها مسؤوليات متبادل  على مستوت الدوا .

لــذا أــاو مــن الهميــ  الومــوف علــى  لــا الســ  موــس ال ــرول فــي معرفــ  أحكــام الحصــان  الدبلوماســي  علــى ســويس 
 الا المبحفين التاليين :التهصيس ، وألا من خ

 المبحث األول 

 أسس الحصانة الدبلوماسية في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي 

 بايفـــ  نظـــرة ال ـــانوو الـــدولي عـــن اله ـــه امســـالمي فـــي  حديـــد الســـاي المو ـــوعي لمـــفا المبعـــو  الدبلوماســـي 
لتلعلـه فـي مفـ ت عـن المطالبـ  ال انونيـ  الحصان  والحماي  التي   مس  يصه وماله وأفراد أسر ه ، و تلاوز ألا 

على  صرفا ه ال يصي  والرسمي  بما يتعارض م  مودأ سيادة الدول  على نمليمها وأس مـن يتـيم  يـه ، خاصـ  أو 
مههــوم حصــان  الرســس مــديم مــدم العالمــات الب ــر   المتمفلــ  فــي المراســالت بــين التبا ــس والع ــا ر ، وســيتفاوا هــذا 

 دت ال انوو الدولي واله ه امسالمي أس على حدة من خالا المطلوين التاليين :المبحث هذه الس  ل

 المطلب األول

 أسس الحصانة الدبلوماسية في القانون الدولي 

دأبتتا دوتتمنذ التتم دوىتتمرت م تتب دثتتادرت دوماتتني اب دومب نياممثتت اب ومممتتمما ق مت تتاب وتتمنأق نوتتمد كمماتتا لكتتمم م ق نأثتت  ق نمم  تتمم ق ن وتت  
ك تتمما ق ممكتتممأق ل  تت  با تتمد متتل   تتت دومنوتت  دوامكتتم وتتم  مم ش وكتتمم أا دوتتمنذ ندو تتاني  م تتب د تتم    ىمم مم تتمم ادمتتا م تتب اتت   و فمموتت 

دومتتمما ا دتوممداتتممت دوممممدوتت  اتتم  نتتكمما د اتتل دو سيتتو و مب نياممثتت اب نالمفتتمما ق اتتل أ تت  ا ثىتت  كممينيي تت  ب تتم   تتفم ق دومكت   تت  
.[20] 

ومـد اختلــ  ف هـاء ال ــانوو حــوا السـ  والموــررات الفظر ـ  لمــفا المبعــوثين الحصـانات واالمتيــازات الدبلوماســي  ، 
 س امجماا :و مكن حصر التور ر ال انوني لهذه الحصانات واالمتيازات في ثال  نظر ات ، وهي على سوي

 نظر   االمتداد اممليمي .-1

 نظر   الصه  التمفيلي  .-2

 نظر   م تأيات الو يه  .-3

ولاس نظر   مفها مسوغا ها و ور را ها التي  ستفد نليها ، أما أنها ال  يلو من اعترا ات وانت ادات وجه  نليهـا ، 
 وألا على الفحو التالي :

 أواًل : نظرية االمتداد اإلقليمي :

 هــرت هـــذه الفظر ــ  فـــي ال ــرو الســـادي ع ــر المـــيالدي علــى يـــد الهتيــه الهولفـــدي  جر و يــوي  ، و عتوـــر هـــذه 
الفظر   أو م ر البعف  الدبلوماسـي  الـذي  مـاري  يـه العمـاا الو يفيـ  امتـدادا مملـيم الدولـ  التـي يمفلهـا المبعـو  

مليم الدول  التي اعتمد لـديها بصـورة فعليـ  ولافـه يلـم الدبلوماسي ، ومعفى هذا أو المبعو  الدبلوماسي يتيم في ن
أو يعتوــر أنــه ال يــزاا متيمــا فــي نملــيم الدولــ  التــي أوفد ــه ، وعلــى هــذا الســاي يمكــن  ور ــر عــدم خأــول الممفــس 

 الدبلوماسي ل انوو الدول  المأيه  .

ء فـي ألـا الومـ  والتـي  مفلـ  فـي ومد أاو الباعث على   ر ر مفس هذه الفظر   الم كل  التـي  هـرت أمـام اله هـا
صعوب  التوفي  بين مودأين واسعي االنت ار ، الوا : سيادة الدول  المطل ـ  علـى نمليمهـا ، والفـاني :عـدم خأـول 

 الممفلين الدبلوماسيين لل وانين المحلي  للدول  المعتمدين لديها .
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ــدولي ــ  بت ييــد أفيــر مــن ف هــاء ال ــانوو ال وعملــ  بهــا محــاكم بعــا الــدوا فــي ألــا  [21]ول ــد حظيــ  هــذه الفظر 
النت ــادات واعترا ــات ممــا أدت نلــى اســتبعادها أ ســاي صــحيا يمكــن  ، نال أو هــذه الفظر ــ   عر ــ  [22]الومــ 

 [23]االستفاد نليه الحصانات واالمتيازات الدبلوماسي  .

 فمن هذه االعترا ات :

ي افتــراض وجــود المبعــو  الدبلوماســي فــي مكــانين فــي ومــ  واحــد ، وهمــا التفــاما : و ظهــر هــذا التفــاما فــ-1
ــى أســاي افترا ــي ، ولهــذا اعتوــر بعــا  ــه التــي يفتمــي نليهــا عل ــي ، ودولت ــى أســاي فعل الدولــ  المعتمــد لــديها عل

 الباحفين هذه الفظر   خيالي  لتفامأها م  الوام  المادي اللغرافي .

و ال اللار   : فمـن المتهـ  عليـه أنـه يتعـين علـى المبعـو  الدبلوماسـي التـزام عدم المالءم  للوام  الهعلي وال-2
لوا ا ال ره  في الدول  المبعو  لـديها ، وأو عليـه دفـ  رسـوم محليـ  معيفـ   مفـس خـدمات فعليـ  يحصـس عليهـا ، 

ــاليم ال  وأو  صــرفا ه التلار ــ  ييأــ  لل ــوانين الســار   فــي الولــد الــذي يتــيم  يــه فعــال ، فالخــذ بفظر ــ  امتــداد الم
 يتفاسم م  الو ال اللار   ومودأ سيادة الدول  على نمليمها .

أو الخذ بهذه الفظر   يهأي نلى نتا ج عوفي  وغير م وول  : و تللـى هـذا المـر  يمـا لـو ومعـ  جر مـ  داخـس -3
ــ  المر  ــوانين ومأــاء الدول ــه يلــم نخأــال اللر مــ  ل  ــ  فم تأــى هــذه الفظر ــ  أن ــا أانــ  جفســي  م ــر البعف ســل  أي

الملرم، و لو لل  ملرم نلى دار البعف  بعد ار ااب جر م  خارجها ال  ستطي  السلطات المحلي  و ـ  يـدها عليـه 
نال عـن هر ـ  امجـراءات الياصــ  بتسـليم الملـرمين أمــا لـو فـّر نلـى نملــيم أجفوـي، وهـذا المــر يتعـارض مـ  موــدأ 

، ولهـذا مـاا بعـا ف هـاء ال ـانوو أو التصـور الـوهمي الـذي   ـوم عليـه هـذه  سيادة الدول  وال يمكن للدول  أو   وله
 [24]الفظر   غير مهيد وغاما وخاهل وبالتالي خطر.

 ثانيا : نظرية الصفة التمثيلية :

يس وأيأا بفظر   الصه  الفيابي  ، و ستفد هذه الفظر   نلى هويع  الدور الـذي ي ـوم بـه الممفـس و عرف بفظر   التمف
الدبلوماســي أوأيــس لدولــ  أات ســـيادة وبالتــالي  تمتــ   صـــرفا ه الرســمي  وغيرهــا بالحصـــان  لنهــا  صــرفات دولـــ  

 [25]أجفوي  أات سيادة .

و ذهم بعا الباحفين نلى أو هذه الفظر ـ   رجـ  فـي أساسـها نلـى الصـه  الم دسـ  التـي أـاو يتمتـ  بهـا المبعـو  
الدبلوماسي باعتباره يمفس  ي  ر ي  الدول  الذي أاو يلم  آنذار بين السلط  الروحي  والزمفي  ، ولـذا فـإو أي 

ه نلــى المبعــو  الدبلوماســي أــاو يعتوــر انتهاكــا لل ــعا ر الم دســ  فــي الدولــ  ، ولهــذا اعتوــر اليونــانيوو اعتــداء يوجــ
ال دماء االعتداء على  ي  السهير من أفظ  الميالهات التي  ر اوهـا دولـ   ـد أخـرت ، أمـا اعتوـر الرومـاو أو 

 [26]الأت الذي يصيم المبعو  الدبلوماسي انتهار لحرم  مانوو ال عوب .

ومــ   طـــور الممارســـ  الدبلوماســـي  واالنت ـــاا نلـــى مرحلـــ  الدبلوماســي  الدا مـــ  مفـــذ ال ـــرو اليـــام  ع ـــر  طـــورت 
السيادة ال يصـي  ، حيـث انعكسـ  علـى  العالمات الدولي  وا يذت مفحى العالمات ال يصي  نظرا لسيطرة مههوم

هـذه العالمـات وبــدت وأ نهـا عالمــات  يصـي   ف ــ  بـين الملــور والمـراء ممــا أسـبل علــى المبعـوثين الدبلوماســيين 
الصه  ال يصي  على اعتبار أنهم الممفلوو ال يصيوو لملوأهم ، فار ازت الحصانات على هذه الصـه  التمفيليـ  

أو نهانـ    السيد الحاكم الملسد مرادة الدول  فااو أي اعتداء على الممفـس الدبلوماسـي وال ا م  على أرام  وعظم 
[27] وجه نليه  عتور أ نها وجه  للحاكم الذي بعفه .

 

 ــها مــ  ســيادة الدولــ  المعتمــد لــديها ، ولنهــا لــو صــدم  فــي حالــ  الحصــان  ول ــد هلــر اله ــه هــذه الفظر ــ  لتعار 
خـالا العمـس الرســمي ، فإنهـا ال  صــد  علـى الحصـان  ال يصــي  التـي يتمتــ  بهـا الدبلوماسـي خــارإل نطـا  عملــه 

.8][2 
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وأيأــا ل صــور هــذه الفظر ــ  عــن  هســير أفيــر مــن الو ــال ، فمــن ألــا نأا أــاو الدبلوماســي يتمتــ  بالحصــانات 
ــا وهــي لــي  لهــا أيــ  صــه   واالمتيــازات بوصــهه ممــفال للدولــ  ف ــ  فــ ي ســوم يلــم أو  تمتــ  عا لتــه بهــذه المزاي

  مفيلي  ؟

ين يمفلــوو دولهــم أو ر سـاءها ، فايــف يمكــن  ور ــر وحأا أانـ  هــذه الفظر ــ   وـرر مــفا الحصــانات ل  ــيا  الـذ
 مفا الحصانات ل يا  ال انوو الدولي اآلخر ن من مفظمات عالمي  وحمليمي  وهم ال يمفلوو دول  ؟

كما أو هذه الفظر    محورت حوا الصه  التمفيلي  دوو  حديد دميـ  لل ـي  الواجـم  مفيلـه ، فتـارة  تعلـ  صـه  
ل  و ارة  تعل  الصه  بالدول  وسياد ها مما يوم  في ازدواجي  الصـه  التمفيليـ  للمبعـو  التمفيس ب ي  ر ي  الدو 

 يسـتهيد مـن نـوعي الحصـانات وهـذا يتعـارض مـ  أسـاي مـفا الحصـانات حيـث نو حصـانات ر ـي  الدولـ   تحـدد 
لـ    ـ  علـى مسـتوت على مستوت المحامل  الدولي  أكفر مما     على مستوت مههوم السيادة ، بيفما حصـانات الدو 

 [29]السيادة واالست الا .

 ثالثا : نظرية مقتضيات الوظيفة :

ى أحسـن وجـه و ر از هذه الفظر   على مودأ متطلبات الو يه  والأرورات العملي  لداء الو ا   الدبلوماسـي  علـ
، فالحصانات والمزايا التي يتمت  بها المبعوثوو الدبلوماسيوو  رورة ي تأيها قيـامهم بمهـام و ـا ههم فـي جـو مـن 

 الطم نيف  بعيدا عن ميتل  المؤثرات في الدوا المعتمدين لديها .

وأ ـملها و تما ـى مـ   فالملتم  الدولي استحسن الخذ بهـذه الفظر ـ  لنهـا أكفـر الفظر ـات مسـايرة لمفطـ  المـور
اال لاهـــات الحديفـــ  فـــي ال ـــانوو الـــدولي المعاصـــر ، فـــي حـــين لـــم   ـــدم الفظر تـــاو الســـاب تاو التور ـــر المو ـــوعي 
الم ووا لس  مفا الحصانات واالمتيازات الدبلوماسي  ، ولهذا أ ار نلى هذه الفظر ـ    ر ـر أعمـاا معهـد ال ـانوو 

:" نو أســاي الحصــانات الدبلوماســـي  يكمــن فــي المصــلح  الو يفيـــ  "،  م مـــا نصــه1934الــدولي دورة فييفــا عــام 
م ، وأخيـرا  وفـ  1956وأذلا  فاولها   ر ر للف  ال انوو الدولي الم دم نلـى اللمةيـ  العموميـ  ل مـم المتحـدة عـام 

لعأـاء فـي هـذه م حيث جاء في م دمتها :" نو الدوا ا1961هذه الفظر   ا هاقي  فييفا للعالمات الدبلوماسي  عام 
اال هاقي  نأا  عت د أو المزايا والحصانات المذأورة لي  الغرض مفهـا  مييـز أفـراد وحنمـا  مكـين البعفـات الدبلوماسـي  

 [30]بوصهها ممفل  للدوا للتيام بمهامها على وجه ملـدٍّ ".

ــا الرخصــ  لالســتيهاف  ــ  بهــا ال يعفــي مطل  ــازات والتمت وممــا  لــدر ام ــارة نليــه أو مــفا هــذه الحصــانات واالمتي
بـــال وانين المحليــــ  أو  لاهــــس عـــادات و  اليــــد وقــــيم ملتمـــ  الدولــــ  المأــــيه  ، فالحصـــان   عفــــي عــــدم اليأــــول 

م ب ـوانين الولـد الممفـس  يـه الدبلوماسـي ، ومـد أ ـارت نلـى الختصاصات المحاكم المحلي  ولـي  امعهـاء مـن االلتـزا
ـــ  41هـــذا المعفـــى المـــادة   ـــه :" مـــن واجـــم جمي   مـــن ا هاقيـــ  فييفـــا للعالمـــات الدبلوماســـي  حيـــث نصـــ  علـــى أن

 [31]ال يا  الذين يتمتعوو بهذه االمتيازات والحصانات احترام الدول  المست ول  وأنظمتها..".

وبالفظر في الفظر ات المت دم  وموم  ف هاء ال انوو الدولي مفها وما ا تمل  عليه مـن م ومـات وانتــ ادات يمكـن 
دبلوماسـي  امتـداد مملــيم ال ـوا بـ و الفظر ـ  الولـى ال  تهـ  مـ  مواعـد امسـالم حيـث ننهـا   تأـي أو م ـر البعفـ  ال

الدول  المرسل  ، مما يعفي امتطال جـزء مـن دار امسـالم ليكـوو جـزءا مـن دار العهـد أو الحـرب وهـذا ال يتهـ  مـ  
 مواعد امسالم ومودأ سيادة المسلمين على أرا يهم .

الدبلوماســي الحصــانات وأمـا الفظر ــ  الفانيــ  فــال  توافــ  أيأــا مــ  مواعــد امســالم ، نأ ننهــا   تأــي مــفا المبعــو  
واالمتيـازات الدبلوماسـي  لنـه ممفـس لـر ي  الدولـ  التـي مـدم مفهـا ، ومـد يكـوو ر ـي  الدولـ  مهـدر الـدم  ـرعا ومــ  

لـم يتعـرض لرسـس مسـيلم  الاـذاب  ألا ف و مبعوثيه يتمتعوو بالحصان  الدبلوماسي  وأمرب مفـاا لـذلا أو الفوـي 

http://sharia.kuniv.edu.kw/1/reslst/deplomatec.htm#_ftn29#_ftn29
http://sharia.kuniv.edu.kw/1/reslst/deplomatec.htm#_ftn30#_ftn30
http://sharia.kuniv.edu.kw/1/reslst/deplomatec.htm#_ftn31#_ftn31


أمــفهم علــى  وهــو رأي المر ــدين ومســتح  لل تــس نال أو الفوــي  ن الفوـي مـ  أنهــم يواف ــوو مســيلم  فــي مومهــه مــ
 [32]أنهسهم نعماال ل اعدة امسالم العام  في   مين الرسس .

يظهــر ننهــا ال   ــتمس علــى    يهــ   بــالفظر نلــى رأا زهــا وم وما هــاوأمــا الفظر ــ  الفالفــ  وهــي نظر ــ  م تأــيات الو 
محظور  رعي وال  تعارض م  الساي ال رعي الـذي  سـتفد نليـه الحصـان  الدبلوماسـي  فـي اله ـه امسـالمي وهـو 
 مودأ الماو الذي دل  عليه الفصو  ال رني  واآلثار وال واعد الالي  ، أما أنه يح   مصلح   ـرني   عـود علـى
المـــ  بملموعهـــا فـــي عالما هـــا مـــ  الـــدوا الخـــرت ، وأيأـــا يح ـــ  مصـــلح  للرســـس والموفـــدين حيـــث ســـيتمتعوو 
بالحصانات واالمتيازات التي سـتمكفهم مـن أداء مهمـا هم علـى أكمـس الوجـوه دوو  ـ ثير مـن الـدوا المأـيه  لهـم ، 

وأو هــذه امباحــ  م يــدة بمــا ال ييــال  ومــا أــاو أــذلا فهــو مبــا  وجــا ز باعتبــار أو الصــس فــي العــادات امباحــ  
 ال رل أو يتر م عليه  رر عام أو خا  .

  
  
  
  
  
  

 المطلب الثاني

 أسس الحصانة الدبلوماسية في الفقه اإلسالمي 

ل ــد أثوتــ  ال ــر ع  امســالمي  الحصــان  الااملــ  للرســس والمبعــوثين الــذين يوفــدوو مــن هــرف دولهــم للتيــام بالمهــام 
دت الدول  امسالمي  في حالتي الحـرب والسـلم ، وجعـس لهـم امسـالم حرمـ   اهـس لهـم التيـام بممارسـ  الدبلوماسي  ل

 المهم  التي ابتعفوا من أجلها . 

فالرســـس والســـهراء فـــي اله ـــه امســـالمي يتمتعـــوو بامتيـــازات المـــاو ل ياصـــهم ولمـــن يكـــوو معهـــم نأا دخلـــوا دار 
نهانتهم وال التعرض لمـوالهم ، أمـا يتمتعـوو أيأـا بامتيـازات امعهـاء مـن  امسالم ، فال يلوز االعتداء عليهم وال

الع ور   الأرا م   في حاالت محددة ، و سري هـذه االمتيـازات مـدة مكـفهم فـي دار امسـالم ، سـواء أكـاو ألـا 
 [33]في حاا السلم أم الحرب .

والحصان  التي  يلعها الدول  امسالمي  على السهراء أو الجانـم الـداخلين نليهـا ليسـ  مـن بـاب الملاملـ  وال مـن 
باب السيادة المطل ـ  التـي  عتورهـا الدولـ  لفهسـها ، ولافهـا مـن بـاب حرمـ  الـدماء فـي امسـالم ، ول ـد اسـتفد  ـ مين 

من غير المسلمين في اله ـه امسـالمي نلـى أسـاي  ـرعي لـه أدلتـه الفابتـ  الوا ـح  مـن الاتـاب  الرسس والمبعوثين
 [34]أال وهو  ع د الماو   . والسف  واآلثار المف ول  عن سل  الم  من الصحاب  والتابعين 

و تفـاوا هـذا المطلـم ب ـل مـن اميلـاز  و ـيا بعـا جوانـم ع ـد المـاو فـي اله ـه امسـالمي مـن حيـث  عر هــه 
 وبياو م روعيته على وجه العموم وم روني  أماو الرسس والمبعوثين على وجه اليصو  .

 أواًل : تعريف عقد األمان : 

وأمانــ  وأمفــ  نأا اهمــ و ولــم ييــ ، فهــو آمــن وأمــن ، مــاا  المــاو فــي اللغــ  مصــدر الهعــس أمــن يــ من أمفــًا وأمانــاً 
 اليليس : المف  من المن ، والماو نعطاء المف  .

 [35]فالماو عدم  وم  المكروه في الزمن اآل ي وأصله من هم نيف  الفه  وزواا اليوف.
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وأما  عر ف الماو في االصـطال  ف ـد عرفـه اله هـاء بتعر هـات عديـدة مـن أ ـملها وأدمهـا  عر ـف ابـن عرفـ  حيـث 
مــاا :" رفــ  اســتباح  دم الحربــي وّرمــه ومالــه حــين متالــه أو العــزم عليــه مــ  اســت راره  حــ  حكــم امســالم مــدة مــا " 

[36]. 

فع ــد المــاو ي تأــي  ــرر ال تــس وال تــاا مــ  الحــربيين وعــدم اســتباح  دمــا هم وأمــوالهم أو اســترمامهم والتــزام الدولــ  
 [37]امسالمي   وفير المن والحماي  لمن لل  نليها من الحربيين واست ر  ح  حكمها مدة محدودة .

، أسـمال ال ـرآو [38]فالمست من أافر حربي أبيا له الم ام بدار امسالم من غير التزام جز   وألـا لغـرض م ـرول 
ومعرف  دعـوة امسـالم أو لداء رسـال  أو هلـم صـلا أو مهادنـ  أو لتلـارة أو لعـالإل أو لفحـو ألـا مـن الغـراض 

 .[39]الم روع  التي ال  تعارض م  الحكام ال رني  وال م  مصلح  المسلمين العام  

 ثانيا : مشروعية األمان :

 ثوت  م روني  الماو ب دل  من الاتاب الار م والسف  المطهرة وامجمال .

وحو أحـد مـن الم ـرأين اسـتلارر فـ جره حتـى يسـم  أـالم   ثـم أبلغـه م مفـه  مولـه  عـالى :  فمن الكتاب الكريم
 . [40]لموو ألا ب نهم موم ال يع

ماا ال رهوي : "   وحو أحد من الم ـرأين   أي مـن الـذين أمر ـا ب تـالهم   اسـتلارر  أي سـ ا جـوارر أي أمانـا 
مـره ونواهيـه ، فـإو موـس أمـرا فحسـن ، وحو أبـى فـرّده نلـى وأماما ف عطه نيـاه ليسـم  ال ـرآو ، أي يههـم أحكامـه وأوا

 .[41]م مفه ، وهذا ما ال خالف  يه " 

 .[42]في نباده "  وماا ابن أفير :" ننما  رعفا أماو مفس هؤالء ليعلموا دين   و فت ر دعوة  

أمـا أهـم نليـه بعـا العلمـاء   فامتلوا الم ـرأين  وحكم هذه اآلي  با  نلى يوم التيام  لم يفسع ب وله  عالى : 
ة الجس الذي  ربه    عـالى لم ـرأي العـرب أمـا مالـه بعـا كالأحار والسدّي ، ولي  حكمها ماصرا على فتر 

العلماء ، وحنما هذه اآلي  محكم  أما ماا الحسن البصري :" هي محكم  سف  نلـى يـوم التيامـ  " ، ومـاا الوزاعـي 
ف ـاا  ، وماا سعيد بن جوير : جاء رجـس مـن الم ـرأين نلـى علـّي بـن أبـي هالـم [43]: " هي نلى يوم التيام  " 

: نو أراد الرجس مفا أو ي  ي محمدا بعد ان أاء الربعـ  أ ـهر  يسـم  أـالم   أو ي  يـه بحاجـ  متـس ؟ ف ـاا علـي 
 لم رأين استلارر ف جره حتى يسـم  أـالم   وحو أحد من ا بن أبي هالم: ال لو    بارر و عالى ي وا : 

[44]. 

ومد أهم بعا المهسر ن نلى أو حكم هذه اآلي  ماصر على من هلم الماو لسمال ال رآو وال  تفـاوا مـن هلـم 
الغراض الم روع  ، أما ن  على ألا عماد الدين الطوري المعروف بإلايا الهـّراي ب ولـه الماو لغير ألا من 

: " اعلم أو هذا ال دالل   يه على أماو م رر ووجوب بذا الماو  يمن يطلم المـاو ، وألـا أو    عـالى ننمـا 
أمـر داا علــى  فـ جره  لى ف ولــه  عـا…أأـر ألـا و ـرل المــاو لها ـدة وهـي سـمال الدلــ  مـن أتـاب    عـالى 

ــي  هــذا الغــرض مــن المــاو المعــروف فــي ال ــرل  والمــاو الــذي …الوجــوب وال وجــوب نال عفــد هــذا الغــرض ول
 عارفـه اله هــاء أو يـؤمن أــافرا ال يبغـي بــه سـمال أــالم    عـالى حتــى نأا اسـتم  أبلغــه م مفـه بــس يبغـي بــه أمانــه 

 .[45]لهذا المسلم وألا لي  ما نحن  يه بسويس " حتى يتلر و تسو  و تيم عفدنا مدة لغرض 

ـــد ال يفـــافي المـــاو  ـــرآو الاـــر م ومعرفـــ  التوحي ـــى المـــاو لســـمال ال  ـــي اآليـــ  الار مـــ  عل وال  ـــا أو التفصـــي  ف
يؤأـد هـذا المعفــى  ، والثـر المف ـوا عـن علــّي [46]ة بعمــوم اللهـ  ال بيصـو  الســوملغـراض أخـرت لو العوـر 

 ــروع  كمـا   ــدم ، ولهـذا نــ  أفيـر مــن المهسـر ن علــى أو اآليــ   تفـاوا بعمومهــا مـفا المــاو لغـراض أخــرت م
[47]. 
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ف د وردت أحاديث أفيرة دل  على م روني  الماو مفهـا مـا رواه ال ـيياو عـن علـي بـن وأما من السنة المطهرة 
، ماا الفووي :" المراد بالذمـ  هفـا [48]سعى بها أدناهم " ماا : " أّمـ  المسلمين واحدة ي أبي هالم أو رسوا   

الماو ومعفاه أو أماو المسلمين للاـافر صـحيا ، نأا أمفـه بـه أحـد مـن المسـلمين حـرم علـى غيـره التعـرض لـه مـا 
، وماا الترمذي :" ومعفى هذا عفد أهس العلم أو مـن أعطـى المـاو مـن المسـلمين فهـو  [49]و المسلم " دام في أما

 .[50]جا ز عن ألهم " 

عـام الهـتا  ومفها ما رواه ال يياو عن أم هانل بف  أبي هالم ـ ر ي   عفها ـ مال  : أهو  نلـى رسـوا   
نلــى أو مالــ  : فلمــا انصــرف ملــ  يــا رســوا   زعــم ابــن أمــي علــّي بــن أبــي هالــم أنــه ما ــس  …فوجد ــه يغتســس 

، وجـاء فـي روايــ  :" [51]:" مـد أجرنـا مـن أجـرت يـا أم هـانل "  ابـن هويـرة ، ف ـاا رسـوا   رجـال أجر ـه ، فـالو 
أي أعطيفا الماو لمن أعطيته ، ماا اليطابي : أجم  عام  أهـس العلـم أو أمـاو المـرأة جـا ز [52]وآمفا من آمف  " 

 او .، وهذا الحديث  اهر الدالل  على م روني  الم[53]

ف د ماا ابن مدام  :" ومن هلم المـاو ليسـم  أـالم   و عـرف  ـرا   امسـالم وجـم أو يعطـاه ثـم  وأما اإلجماع
 . [54]يرد نلى م مفه ال نعلم في هذا خالفا " 

بع د المـاو فـي اللملـ  ، وأمـا أمـاو الرسـس والمبعـوثين علـى وجـه اليصـو  ف ـد وردت نصـو   هذا  يما يتعل 
 رني  خاص   دا على م روني    مين الرسس والموفدين من دولهم نلى أو يؤدوا مهامهم التي بعفـوا مـن أجلهـا ، 

 فمن  لا الفصو  :

لهـدايا نوعـا مـن الر ـوة ولـذلا رفأـها وأعـاد موم  سليماو عليه السالم من هدي  بلتي  حيـث اعتوـر أو هـذه ا-1
وهفــا موــدأ نســالمي وهــو أو [55] -ارجــ  نلــيهم  ,المبعــوثين مكــرمين دوو أو يمســهم بــ دنى أأت مــا ال لــر ي  الوفــد 

  فتها مودأ الحصـان  والمـن الممفـوحين لي مبعـو  وأو الع وبـ  التـي يمكـن أو  تيـذ الدول  المسلم  يلم أو ال
 [56]هي  رحيلهم عن الوالد .

ف ـاا لهمـا  ح  وابن أثـاا رسـوال مسـيلم  نلـى الفوـي ما رواه اممام أحمد عن ابن مسعود ماا :" جاء ابن الّفـّوا -2
:" آمفـ  بـاو ورسـوله ، لـو  ؟ مـاال : ن ـهد أو مسـيلم  رسـوا   ف ـاا رسـوا    :" أ  هداو أنـي رسـوا   

 .[57]كف  ما ال رسوال ل تلتاما " ماا عود   : فمأ  السف  أو الرسس ال   تس 

ي وا لهما ـ أي لرسولي مسيلم  ـ حـين مـرأ  ما أخرجه أبو داود عن نةيم بن مسعود ماا :" سمع  رسوا   -3
ال   تـس لأـرب   عليه أتاب مسيلم  : " ما   والو أنتمـا ؟ " مـاال: ن ـوا أمـا مـاا ، مـاا: " أمـا ر  لـوال أو الرسـس

 .[58]أعفاماما " 

ماا في عوو المعوود :  يه دليس على  حـر م متـس الرسـس الواصـلين مـن الاهـار وحو  المـوا بكلمـ  الاهـر فـي حأـرة 
 .[59]اممام 

عــن حارثــ  بــن مأــّرب أنــه أ ــى عوــد   ـ أي ابــن مســعود ـ ف ــاا : مــا بيفــي وبــين أحــد مــن العــرب حّفــ  ـ أي -4
ــيهم عوــد   ــ  فــإأا هــم يؤمفــوو بمســيلم  ، ف رســس نل ــد ـ ، وحنــي مــررت بمســلد لوفــي حفيه  ، فلــل بهــم عــداوة وح 

ي ــوا :" لــوال أنــا رســوا لأــرب  عف ــا " ف نــ  اليــوم  مــاا لــه: ســمع  رســوا     فاســتتابهم غيــر ابــن الّفـــّواح 
لس  برسوا، ف مر مر   بن أعم فأرب عف ـه فـي السـو  ، ثـم مـاا : مـن أراد أو يفظـر نلـى ابـن الّفــّواح  متـيال 

[60]بالسو  .
 

:" لـوال أنــا  مـاا اليطـابي : و  ـبه أو يكـوو مــذهم ابـن مسـعود فـي متلــه مـن غيـر اسـتتاب  أنــه رأت مـوا الفوـي 
لـه رسوا لأرب  عف ا " حكما مفه ب تله لوال علـ  الرسـال  ، فلمـا  هـر بـه ورفعـ  العلـ  أمأـاه  يـه ولـم يسـت ن  

 .[61]حكم سا ر المر دين " 
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ــاا ابــن أفيــر : ومــن هــذا أــاو رســوا    يعطــي المــاو لمــن جــاءه مستر ــدا أو فــي رســال  ، أمــا جــاء يــوم  م
بـن مسـعود ومكـرز بـن حهـ  وسـهيس بـن عمـرو وغيـرهم واحـدا  الحديوي  جماع  من الرسس من مر ش مـفهم عـروة

 [62]بعد واحد .

 ما ثو  أو أبا سفياو جاء وافدا للمديف  من أهس مك  لما ن أ  مر ش الصلا الذي أاو بيفهـا وبـين رسـوا  -5
    فلم يعرض له رسوا [63]  رر حكمه الساب  وهو أو الرسس ال   تس .  ب تس وال غيره لنه مد 

لــى ألــا فإنــا لــو متلفــا رســلهم ل تلــوا وأمــا مــن جهــ  المع ــوا ف ــد علــس ألــا ابــن مدامــ  ب ولــه :" ولو الحاجــ   ــدعو ن
 . [64]رسلفا فتـهوت مصلح  المراسل  "

اله هـاء  وماا محمد بن الحسن عن الرسـس :" نأا لـم يكونـوا آمفـين ال يسـتطيعوو   ديـ  الرسـال  " ، وبهـذا يظهـر أو
المســـلمين مـــد ســـب وا اله ـــه الحـــديث والفظر ـــات ال انونيـــ  التـــي  وـــرر مـــفا الحصـــانات موـــس أو  طرحهـــا اال هاقيـــات 

 [65]الدبلوماسي  الحديف  .

 ؟ ثالثًا : متى يثبت األمان للرسل

 يفبغي هفا التهر   بين حالتين :

لو جعـس لهـم ع ـد المـاو مـن موـس اممـام أو نا بـه وأتـم لهـم فـي ألـا أتـاب يؤأـد هـذا الع ـد فيفوـ  لهـم  األولى :
 . [66]الماو بال خالف بين اله هاء

لــو ادعـى الحربـي أنــه مبعـو  مــن موـس ر ــي  دولـ  أخـرت ، فهــي هـذه الحالــ  اختلـ  اله هــاء علـى ثالثــ   الثانيـة :
 :[67]مذاهم 

ر اإلســالم بغيــر أمــان وقــال : أنــا رســول الملــ  إلــى فمــن دخــل دا المــبهب األول : رحــرم دخولــه إلينــا بــال إ ن
يبلغ رسالته ويرجع، فإن لم ركن  الخليفة ال رصدق حتى رخرج كتابا رشبه أن ركون كتاب ملكهم فهو آمن حتى

 معه ما يدل على صدقه فهو وما معه فئ .

 . [69]وهو المذهم المعتمد عفد الحفابل  [68]وهو مذهم الحففي  

 ودليلهم :

 أو ما ادعاه ممكن  يكوو  وه  في درء ال تس عفه.    -1

  على أنه رسوا فلو ألهفاه ألا لدت نلى الأي  والحـرإل وهـذا مـدفول  يكتهـى بالعالمـ  لنه يتعذر نمام  الويف  -2
 ، وهي أو يكوو معه ما يدا على دعواه .

أو الرســس لــم  ــزا آمفــ  فــي اللاهليــ  واٍّالســالم وألـــا لو ال تــاا والصــلا ال يــتم نال بالرســس فالبــد مــن أمـــاو -3
يرإل أتابا أو أخرإل ولم يعلم أنه أتاب ملاهم فهـو ومـا معـه فـل لو الرسوا ليتوصس نلى ما هو الم صود وحو لم ي

 .[70]الاتاب مد يهتعس 

 المبهب الثاني : رصدق سواء كان معه كتاب أم ال وال يتعرض له الحتمال ما يدعيه .

 ، ودليلهم :[73]ورواي  عن أحمد  [72]وهو موا محمد بن الحسن [71]مذهم ال افةي وهو 

   رسس مسيلم  ولم يتعرض لهم . حديث ابن مسعود المت دم حيث أمن الفوي -1

ن متـس لو الرسس لم  زا    ي من غير سو  أماو وهذه عادة جار   وعرف مست ر ، وانتظام المصـالا يمفـ  مـ-2
   .[74]رسوا الاهار ،لنه لو متس لها   مصلح  المراسل  ، وهي مصلح  راجح  على ما مد يكوو من المهسدة 

عوو   ديــ  الرســال  فالمـاو لهــم بغيــر  ــرا وحو :" نو الرسـس نأا لــم يكونــوا آمفــين ال يسـتطي  ومـاا محمــد ال ــيباني
 .   را لهم ألا وأتم به وثي   فهو أحوا "
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المبهب الثالث : إن حمل الرسول رسالة فيها مصلحة للمسلمين من هدنة وغيرها فهو آمن ، وإن كان رسول 
المّن عليه والمفاداة بمـال تهديد ووعيد فال أمان له ويخير اإلمام فيه بين الخصال األربع ) القتل واالسترقاق و 

 أو نفس ( .

وهو موا الرو اني من ال ـافةي  ، ومـد علـ  الفـووي علـى ألـا ب ولـه : لـي  مـا ادعـاه الرو ـاني بم وـوا والصـواب  
 .75][أنه ال فر  وهو آمن مطل ا 

 والذي يظهر رجحانه هو ال وا الوا ل وة أدلتهم وما استدا به المذهم الفاني  يمكن اللواب عفه بما يلي :

 . أما حديث ابن مسعود فرسوال مسيلم  أانا يحمالو معهما أتابا مفه للفوي -1

ــ  المســلم  ، فــال يلــوز دخــوا أرا ــيها نال بــإأو وموــرر ومــ-2 ــين أو الصــس احتــرام ســيادة الدول ن ألــا الســهارة ب
الملــور ، فــإو دخــس المبعــو  الحربــي أرض المســلمين وأــاو معــه مــا يــدا علــى غر ــه موــس مفــه وال يكلــ  نمامــ  
الويف  على ألا وحنما يكتهى بالعالم  وهي أو يكوو معه أتاب من حاكم بالده ، فـإأا أخـرإل ألـا الاتـاب فالظـاهر 

كـن الومـوف علـى حتي تـه ، وحو لـم يهعـس فيب ـى علـى الصـس فـي أنه صاد  والوفاء على الظاهر واجم  يمـا ال يم
 عالم  المسلمين بالحربيين .

ومـد اختلــ  اله هـاء فــي مسـ ل  وهــي هـس ي ــترا لفوـوت المــاو للرسـوا أو يع ــد لـه ألــا أم يفوـ  لــه المـاو بغيــر 
  را ؟ اختل  اله هاء على مذهوين:

 .المبهب األول : أن األمان يثبت للرسل بغير شرط 

 ، ودليلهم :[76]وهو موا اللمهور 

حديث   مين رسس مسيلم  ، وحنمـا أمـر هـذا الموـدأ لمـا لـه مـن أهميـ   هاو ـي  مـد يتر ـم عليهـا ننهـاء الحـرب بع ـد 
في امسالم و لزم مثبات الماو للسهير أو الرسوا أو يحمس معه أو أوفد مـن موـس  الهدن  أو اللز   وربما دخولهم

 . [77]ر يسه ب و يحمس رسال  عليها خا مه ونحو ألا 

 ال بالعقد فمجرد كونه رسوال ال رعصمه .المبهب الثاني : ال يثبت األمان للرسول إ

 [78]وهو موا الحسن بن ز اد صاحم أبي حفيه  

ر أو جمهــور وال  ــا أو المــذهم الوا أ هــر ل ــوة أدلتــه ومالءمتهــا لطويعــ  عمــس الرســس وأهميتــه، وبهــذا يظهــ
اله هـاء يتيمـوو امتيــازات الرسـس والســهراء علـى أســاي م تأـيات الو يهــ  و ـرورة أداء الرســال  لتح يـ  المصــلح  

 .[79]بام اف  نلى ما   دم من استفادهم نلى ع د الماو 

  
  
  
  

 المبحث الثاني
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 في أنوال الحصان  الدبلوماسي  وحكم أس نول مفها

قسـ فققاـ افقاقـ  الفقاـدحلصفقة ـ  ةفقادسيام ىلـأةفعةفأنساـةفأ ـاقعفانـاف ـاعفم اـ فمواامـمفقاـ  فحلأهن مـمفقاـ فقأـ  ف ـ ف ـ  ف فحلقـدف
حلصفيففهـاقفقاأـ لفـفهـا فقا ـاقعفسأـافمـ فقاتو ـأاف فحلىلـأت  حل فت  حلاتفماقدفقتو قأةفقأأ  فـفاب تب نه ف  يةفمـ فقىلـتقعف يأـمفقاقـ  الفقاـد

هاقفقملبحثفسأ لفها فقا اقعفم فخال فماقدفحلققعقتفقتو قأةفقأأ ـ فحلتايأقـ تفققاـ افقاقـ  الفقاـدحلصفمـ فسأـ لفماقـافقاوقـمفق ىلـالم ف
  قبفكاف اعفم ا ف فحلذاكفم فخال فقملط ابفقات اأةف:

 دوط   د نذ 
 الحصان  ال يصي 

 أواًل : تعريف الحصانة الشخصية :

  ــدم أو  عر ــف الحصــان  فــي اصــطال  ال ــانوو الــدولي يعفــي بــه فــي الصــس مــفا حمايــ  للمبعــو  الدبلوماســي  
 [80]بهدف عدم التعرض ل يصه .

  ال يصــي   ي صـد بهــا الحــ  فـي المــاو المطلــ  والاامـس ، وفــي الحر ــ  دوو ميـد مــ  عــدم المســاي أمـا الحصــان
  التـي نصـها :  اـوو  29ب ي  المبعو  في أي مفاسب  ، ومد أ ارت نلى هذا المودأ ا هاقي  فييفـا فـي المـادة   

لتــبا أو االعت ــاا ، حرمــ   ــي  المبعــو  الدبلوماســي مصــون  ، وال يلــوز نخأــاعه ليــ  صــورة مــن صــور ا
و لــم علــى الدولــ  المعتمــد لــديها معاملتــه بــاالحترام الال ــ  وا يــاأ جميــ  التــدابير المفاســب  لمفــ  أي اعتــداء علــى 

 [81] يصه أو حر ته أو أرامته .

 يستحقفقة   ةفقاأخ أةف:فاث أً ف:فم 

 ســتفد الحصــان  ال يصــي  فــي ثوو هــا ونهوأهــا نلــى الســاي الــذي بفيــ  عليــه الحصــانات والمزايــا التــي يتمتــ  بهــا 
ــامهم بمهــام و ــا ههم فــي جــو مــن  ــوفير المــاو واالســت رار الالزمــين لتي المبعوثــوو الدبلوماســيوو ، وهــو  ــرورة  

 في الدوا المعتمدين لديها . الطم نيف  بعيدا عن ميتل  المؤثرات

ناتتتل  لتتتمم دامتتتمت دخيتتتممي  دو سيتتت   وم تتتكي دوماتتتنيا دومب نياممثتتتو نأ تتت دد ممما متتتا ناىتتت  مك تتتا ناىتتت  ثتتت لا ندوتتتني فاب دومب نياممثتتت اب 
 ندوني فاب دإلددا اب ندو مسمانيا نأ  دد أث  ق ندخلمرت دخليني  اب .

  مه دخيممي  ن و  م ب دولحني دوممميل : رت  ئممت دو مف م ل ال1961نكم ب لا دتفممك      لمم واممرت 

 ن ني دو سص دومي ت  فا دومنو  دوامكمة وومي   امه دويف  . أحلالًفف:فقملبااثفقادسيام ىل ف:

 ن ق دوني فنيا دومب نياممث نيا  ن دويف  دومب نياممث   . اث أً ف:فماظوافقاباثةف:

 امما نيا يف  مام مم دإلددا   ندوفل   .ن ق اني فني دومات  دو اثاثً ف:فقملاظوالفق دقنيالفحلقاو أالف:

 [82]ن ني دوم ل  اك نيا يف دخلما  دولمو    ثم أ  دد دومات  نت   نيا ال ا مسماو دومنو  دوامكمة . نقسا ًف:فقادمفقا اصأالف:

 [83]ف:فأقعقدفأىلعفكافم فقملبااثفقادسيام ىل فحلقملاظونيفقادسيام ىلأنيفحلق دقنينيفحلقاو أنيف.خ مس ًف

يتمت  بحصان  مطل ـ  نسـويا وال  ا أو اله ات المذأورة ال  تمت  بالحصان  ال يصي  على مدم سواء ، فمفهم من 
 في حين أو البعا اآلخر يتمت  بحصان  م يدة ببعا ال روا المتعل   بطويع  أعمالهم وو ا ههم وجفسيا هم .

( اتل دتفممك ت     لتمم دومىمات  ش ن تمم   اتل يتص دوتممدة أا  29 ممومانيا دومب نياممثو  مكمع وخيممي  دو سي   وكتمم ييتا م   تمم دوتممدة   
وامكم وم  مم دوممدااب مهمم جتل  دوى ممرت مي دمممدء أن ا ممس ب  دا  دومانيا دومب نياممثتو نامم متا اتل أي دممتمدء كتم  مات   م ب دومنو  د

وتتا ش نم   تتمم دو تتممام  ا تت ي اتتمم كتتم   حتتو دوماتتنيا دومب نياممثتتو اتتل نتت اش ياممكمتت  دو تتأنذ ملتتا نتاتتني   دوماتتنيا مكتتمم أ تتممبا اتتل 
كاب ت   امم مم دومد     أث ممامم تاممك  م تب أمكتممذ دتممتمدء دوتع تىتع م تب دوماتني اب دومب نياممثت اب   مماة ش نوىم ج ت دومنذ م ب تض

 [84]دوامما اب م ب الك  ك مم .
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اممثتتو و  تتا اط ىتت  ش   تتمه دخيتتممي  ت ت تتكي دختتممتت دوتتع   تتنيا دوماتتنيا نغتتت  فتتو أا  تتمه دخيتتممي  دو سيتت   و كماتتنيا دومب ني 
دومب نياممثو أثم دوانيداي دو مم  ونيكنيع دتمممدء ش ال  الا دخيممي  دومب نياممث   تمنذ ثاب  ا   دومانيا يف ا و سطت  وت ا  نيجتم نثت  

   تمم دامم ةت  م تب د اتل بيتنياة اضتكنيي  متمم  نيجت  مج نيا اثا  أن يف ااكا  ثت   أ   ت  ن تو اتل دختممتت دوتع ت ت تمط ع دخ نيات  
م  تا دتبماتتممد ندومىتتممء يف ددا دوماتت  ش ناتتل دختتممتت دوتع  اتت   دوماتتنيا دومب نياممثتو    تتمم يف تتا و سطت  نكني تتا انيكتت  دوامتمي متتمم  تتل  

نيت آتاتت ه م تتب ثتت ا  دومنوتت  دوطتت   در تت  ثتتو دوتتم ممع دو تت مو ش أاتتمم أثتتنيأ دختتممتت دوتتع تفىتتم دومب نياممثتتو ثيتتمميما   تتو ثمموتت   متت
 [85]دوامكم وم  مم .

ت ش أاتتمم ممما تت  دوماتتنيا دومب نياممثتتو   مكماتتنيا وخيتتممي  دو سيتت   دوما ىتت  ل اتت  دوتتمدت نث اتت  دولتتمذ ند غتت د  ندو تتملمدت ندو دثتت 
 [86]ب  ط أا  ا  نيد اع دومانيا حتا ثى  ندثم نأا ت   نيينيد ال انيدطين دومنو  دوامكم وم  مم .

نيا ااتا( ماتمم تاتين ةنجت  دومب نياممثتو نأنتده دوىيت  ن تمد نخيم   اف نيرت دوامما   ال ب م ر   ش الت أيا   ل تف ت مممماة   مل  ا  ت
ت  ت     تا ش نالا وتتمما دومب نياممثتو أمتتمو أن أاات  أن اط ىتتمم أن ص   تل كتتم د تطح  ةنجمتا ااتتا   حتو وتتا دمممتمما أاتتا أن أ متا اتتل 

ؤه دوتمي  تق يف ثتل دومادثت  نأاتا د اا ت  أ  دد دوامما   الا وممينيد  ا  نيا ااا حتا ثى  ندثم ش نومو  تامرب بلممتا غت دوممنجتممت نأبلتمم
دو أنذ مل ق ش ممم أن كممينيان ال أ  دد دوامما   ن مد امم ج ى م  ا دومامماي ش أامم غت  و  اتل دختممتت   منيكت  م تب اأي دومنوت  دوامكتم 

 [87]وم  مم .

نأاتمم اني فتني دوماتتت  دإلددا تنيا ندوفل تتنيا نأثت  ق  م تت ي م ت  ق أث تتممرت اتنيدد دخيتممي  دو سيتت   دوتع ت تتكي دوماتنيا دومب نياممثتتو اتمم متتمد 
ش ث ت  ضضتع د امات  دو سيت   أتأتء [88]( 36ت ت  دوتع تما تو مامامتا دو سيت   دوتع ت ت تك  مم أث تممرت دوفىت ة دوتممي ت  اتل دوتممدة  

مم دوماتنيا دإلددا اب ندوفل اب نأ  دد أث  ق الىل دومفم ش ش وكمم أا  أتء د   دد ت ت ك  ق دخيممي  دوىضتمما   دومي ت  ندإلددا ت  دوتع  مكمتع ات
الت يف يطتتمما دوى تتممرت بني تتمماف ق ش أاتتمم د مكتتممذ دوتتع  ىنياتتنيا اتتمم  تتممام  تتمد دولطتتمما  تت  ت تتك  ق أ تت  ثيتتممي  [89]( 31ينيجتت  دوتتممدة  

( أا ت   تنيا  تأتء 37وفىت ة دوتممي ت  اتل دوتممدة  كضمما   امي   أن الددا   ش بي ت ك  ق دخيممي  دوىضتمما   دزمدا ت  ندوملف م ت ش ندشتاطا د
 [90]د   دد نأث  ق ال انيدطين دومنو  دوامكم وم  مم نأت   نيينيد ال دوى كاب    مم الكمما  دداك  .

( أا ت  مكمتتتع  تتتأتء د  تتت دد وخيتتتممي  دو سيتتت   الت   كتتتمم  ما تتتو 37اطا دوفىتتت ة دوتمموتتتت  اتتتل دوتتتممدة  أاتتتمم ا تتتمسماني دوماتتتت   ىتتتم دشتتت
و مكممذ دوع  ىنيانيا امم أ لممء أددا ق ندجممم ق نن مماف ق ش أامم  تممام يطتمما ن تمماف ق  ت   مكماتنيا م ت  ثيتممي  ش ندشتاطا أت   نييتنيد 

 [91]ى كاب    مم الكمما  دداك  .ال انيدطين دومنو  دوامكم وم  مم أن ال دو

( م تب أاتق ت  مكماتنيا م ت  ثيتممي  الت بىتما اتمم 37نأامم دخلمرت دخلمم نيا دوامما نيا ومى أ  دد دومات   ىم ييا دوفى ة دو دبا  اتل دوتممدة  
دومنوت  دوامكتتم وتم  مم ش    منوتت  دوامكتم وتتم  مم دخ  ت  يف تىتتم   اتمم تتت ده الممثتممم أتتمه دوفئت  ب تت ط أت   نييتنيد اتتل اتنيدطين دومنوتت  ت تك  بتتا 

ق دوامكتم وتتم  مم أن دوى كتتاب    تتمم الكمماتت  دداكتت  ش الت أاتتق  افتتنيا اتتل دو ثتتنيرت ندوضتت دا    كتتمم  ما تتو وو تمتتممت دوتتع  مىممنتتنيامم وىتتممء  تتمام 
.[92] 

( اتل دتفممك ت     لتمم الىل اتل ت   تمحو دخيتممي  دو سيت   ش  ىتم جتممء يف دوفىت ة د نىل ال تمم اتمم ييتا : ت  مكمتع 38نكم أشممات دوتممدة  
دوامكتتتم وتتتم  مم أن دوى كتتتاب    تتتمم الكمماتتت  دداكتتت  الت وخيتتتممي  دوىضتتتمما   نوخ اتتت  دوماتتتنيا دومب نياممثتتتو دوتتتمي   تتتنيا اتتتل اتتتنيدطين دومنوتتت  

دو سي   وول م  وألمكتممذ دو ي ت  دوتع  ىتنيرت اتمم يلممثتم  ممماثت  ن ممافتا ش ن وت  اتمم ص ةلحتا دومنوت  دوامكتم وتم  مم دام تممةدت نثيتممانت 
 النمم    .

ر تت نا ندخلتتمرت دخلمم تتنيا دوتتم ل   نييتتنيا اتتل اتتنيدطين دومنوتت  دوامكتتم وتتم  مم أن دوى كتتاب نجتممء يف دوفىتت ة دوتممي تت  : ت  مكمتتع اني فتتني دوماتتت  د
   مم الكمما  دداك  وتام ممةدت ندخيممانت الت بىما امم ت ك  با دومنو  دومونياة ش نجي  م ب  مه دومنو  اتع  وت  أا تمحت ى يف ممماثت  

 أددء ن مما  دومات  .نت م مم وول م  الىل  أتء د شسممص ممرت دومم ي دومدام يف 

 اثاثً ف:فمظ هعفقة   ةفقاأخ أةفحلهن فكافم ا ف:ف

 أحلالًفقةعمةفقاأخ أةف:ف
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( اتل دتفممك ت     لتممش ن تمه دوتممدة تفت   م تب دومنوت  دوامكتم وتم  مم 29الا دخ ا  دو سي   و كمانيا دومب نياممثو اينيي  ينيجت  دوتممدة  
ما أي  تنياة اتل  تنيا دوىتم  أن دتممىتممذ ش ندضتمم  مج تع دومتمدبت دومممثت  ولتع أي دوممداممت متمة ال تمم مح امم ت  شسيتا  ت  جيتنية ال ضتمم

 دمممدء م ب شسيا أن ث  ما أن و داما .

ى ندو تة دواط ة ندوممما ا دإلث او ا ئ و ات   دومدو  م ب اةمم   دوم  مي نث ل دوامما   دوتع ومميتا تىتمرت و  ثتي ندوماتني اب ش  ىتم ان 
أوتت رت ثتتفت ك يتت  ثتتاب جتتممء الو تتا يف تمتتنين نكتتممذ وتتا :  اليتت  اثتتنيذ كتتنيرت نالا وتت  ثىتتمم نو تتل جئملتتمم ن تتل  نيذ هللا دإلاتتممرت أاتتم أا اثتت

 [93]ا ا نيا    ىممذ متكمما :أان أو نيه ث    فنيا   ش نكممرت اجي ال د ييمما م ب ن مم ما .

ن تمو  دبتل دوفتت دء أا اثتنيت وتتما  ا تنين دوفت س ناد م تتب   تممرت بتتل ممتم دو ت  نكتتم وتمما أمتتم وتا نث تم أي ث تتم تثتمىمممأق يةتتمم   
 [94]دأ م  ندواةك  .

ممثتو دختتو يف ممماثت  ث  متا دو سيتت   يتمم ت خيتممو  دولةتتممرت دواتممرت ندوىتنيدياب دوطمىتت  يف دوتمنذ دوتع  ني تتم الو  تمم ش ندوفىتتا نو كماتنيا دومب نيا
دإلثت او ت خيم تت  متل دوىتتممينيا دوتمنيل يف  تتمد دو ت ا اتتع ا دمتممة أت تملتتمم  دخ  ت  دو سيتت   و كماتنيا اتتع أث تممرت دو تت  ا  دإلثتت ا   

منوتت  دإلثتت ا   ش  تدمتتو دوماتتتنيا دومب نياممثتتو  يني تت   دةمكاتتممت دإلثتت ا   يف طم ام تتمم دإلثتت ا   دومم لتتت   اتتمم دولةتتممرت دوممتتع يف دو
 [95]نأم د  مم دوامما  دامم ة  .

( اتل دتفممك تت     لتمم  وتت  يتمم   تتو :  مكمتع دولتتمذ دخلتممص دوتتمي 30 ت لا ش نكتتم أوتمت دوتتممدة  ناتل دخ ات  دو سيتت   و كماتنيا ث اتت  ا
  ىطلا دومانيا دومب نياممثو بمدت دخيممي  ندخكمم   دو ماب تمكمع اكمم ددا دومات  .

 وكمم ت كي  مه دخ ا  دو  ل دوأكا و مب نياممثو اتي حمي الكمماما يف اي   أن غ    يف  لما ن ني  و  .

( اتل دتفممك ت  36نةمم دخ ا  دو سي   وم كي د اما  دو سيت   دواتمة تثتمسمداا  ت  جيتنية تفم  ت مم أن ثالم تمم الت يف نتنيء دوتممدة  
 [96]   لمم .

:  نياممثتو ت  ملتمم  اتع امتممدش دو ت  ا  دإلثت ا   ش بتي الا دوىت  ا دو ت مي  أوتم ث ات  دوم تنيت بىنيوتا نا دمممة  مه دخ ات  و كماتنيا دومب 
  اي أ  تمم دوتم ل  التتنيد ت تتم  نيد ب تتنيو غتت ب تتنيت ق ثتو ت م ي تتنيد نت ت كنيد م تب أ   تتمم  و تق  تتت و تق وا  تتق تتمو نا [97]  ش نكتتم

مش تتا  تتمه در تت  باكنيا تتمم ب تتنيت دو تت كاب نغتتت ق  ح ام تتمم ايتتنيي   تت  جيتتنية  ثتتم أا  تتم   مم الت ا ا أ   تتمم ش نت شتت  أا ننتتع 
 ىمضتو ام تم اتل دوالمم ت  اتمد دومانيا دومب نياممثو  مك م ب ئ ال دخليني    وطم ا  ا كما نونييا  تي بت ده وتمى دومنوت  دإلثت ا   متمم 

دزمميتتت  الت   كتتتمم تىمضتتت ا دويتتت ح  دوامماتتت  أن خي تتتب اتتتل المهمموتتتا افممثتتتم أوتتترب اتتتل اف تتتمة ديم تتتممن ث اتتت  دولتتتمذ دو سيتتتو و كماتتتنيا 
 [98]دومب نياممثو وكمم ث  يت .

 اث أً ف:فهعيةفقااقأدةفحلقااب دةف:

ند الو  تمم ممم  مكمع با دومانيا دومب نياممثو دخ    يف ممماث  دو امما  دومامم ت  ش  ممو تف دء ندوماني تنيا ت   ماتنيا ومملتمما د تل دومنوت  دوتع ن تم
ل تت  ش نال تتمم تتت ن ث  تت  دواى تتمة و  تتفت ش نص   تت  دوىتتممينيا دوتتمنيل دواتتممرت الىل ا تت و  ث  تت  دواى تتمة ندوامتتممدة  يتتا ت  ماتت   و ك تتمماي دوم 

 ندومانيا دومب نياممثو خيممما اتمم  لممثتما ش وكتمم تت ن ث  ت  الكممات  د اتممول دوم ل ت  دومممبات  و  تفمماة و ىتممينيا دوتمد  و  لةك تمم و ت    تممء نيتمم
 [99]حيىو اي ح  دومنو  .

أامم يف دوفىا دإلث او  مم ا  خمم   ش  ا دومنو  دإلث ا   دنو  دمنية    مم دخو يف م   دإلثت رت م تب اتل  فتم الو  تمم دنا الوت ده نت 
 [100].ممماث  نغ  خك ا م ب دمملمما دإلث رت ش نأق دخو يف دتوممدرت بم ل ق نممماث  شامما  ق يمم ت خيي وولةممرت دإلث او

  ممني مم الىل دإلث رت نت  لع أثمد ال أمضمما مم اتل ممماثت  ممممدتتا ش نت  الت  أثتمد أن   نياتا ال د    ىم ومميا دوني نيد تفم م ب دوليب 
دوم لتت   تتم  نيد م  تتا  حمكتتم بتتل جافتت  بتتل دوتتمبت كتتممذ كتتمرت ن تتم ييتتمماى  تت دا م تتب اثتتنيذ هللا  ص  تتأال ش  ىتتم أ تت م دبتتل دثتتحمما متتل

 نيائتم :  ا المه ثاب   ب دواي  م   ق   مم  دخربدت يف مجممذ بين دختمماا بتل وات  ش  ىتممذ بات  اتل ا  تق اتل أ تحمم  دولتيب 
:   دمتتني ق    يت نيد الىل دو تت ا   يتت نيا  ىتممذ اثتنيذ هللا  اتمم اأ لتمم ن تتمد اتت  ق ش نكتم ثمميتتا  ت  ق  ىتتممانيد يف ا تالم اثتنيذ هللا 

.[101] 
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ا نأمطتتممه ومتتمم  ند تتممه ن تتني يف تمتتنين  ال تت  بتتاب  م تت نأ ت م دإلاتتممرت أاتتم متتل ثتتا م بتتل أل ادشتتم أا دوملتتني و اثتتنيذ   كتتي الىل دولتتيب 
:  مل أيا ؟ كممذ : أان أثم تلنيخ ش كممذ:  ي و  يف دإلثت رت دخل ف ت  ا ت  أب ت  البت د  ق ؟ كتممذ : ال  اثتنيذ كتنيرت    كي ش  ىممذ دوليب 

 اليت  ت  تمي اتل أثممتا نو تل هللا   تمي اتل   تممء  نكتممذ :  نم ب د ل كنيرت ت أاجتع ملتا ثتو أاجتع الوت  ق .  ضتح  دولتيب 
.[102] 

 أامم ال د اغ  دو فت يف د نيذ دإلث رت   ا دخو يف  و  ش الت أا الث اا جي  أت  أدي الىل   مميمتا وا تمه نأامميمتا يف أددء دو ثتممو  دوتع
أوىتو يف ك تيب  ش   كتمم اأ تا اثتنيذ هللا  ني ددند مل أل اد ع كممذ : باتمين كت  ش الىل دولتيب جممء ال أج  مم ش  ىم انى دإلاممرت أام نأب

:   ال  ت أ تت   دوا تتم ت أي ت أيىتت  دوا تتم ت نت  دإلثتت رت ش  ى تتا : اي اثتتنيذ هللا ال  نهللا ت أاجتتع الوتت  ق أبتتمد  ىتتممذ اثتتنيذ هللا 
  ثت كا   ت  دوتمي يف يف ت  درا  تمماجع   ش كتممذ :  تم ما   أت تا دولتيب أثم  دوربد ت أي دو ثي ت نو تل داجتع  تكا وتمما يف يف

.[103] 

د يتص دإلاتممرت حمكتم بتل دخ تل دو ت ممم   ك د بىو دو فت م ب د لا   ا دخو يف ممماث  شامما ه دوم ل   م ب أا ت  ة ت   وت  م لتمم ش نأتم
م تتب أا دوتتماو أن دختت ل دو تتم ال ال د دثتتم ج  ب متتمم اتتل ا تت ق  ممضتتم   تتا ايتت ب ولف تتا  مم تت  ص  لتتع اتتل  وتت  ش  ا  تتمد اتتل مج تت  

مل تا ت أي انينتع دو  ىن نكم دثمحو  و  وإلجمماة ش نال مم  لع متمم يف  تنياة دواممانت  و ك ت كاب يف ال  تمما أمت رت دوتم ل ش ن وت  ما  
  تا ت ول    جيمكانيا    مم وي  ق ش  كا أادد أا جياي  مد دوم ا  نياا   مس ب    مم وكمم  مس تب أ تحمم  دويتنيداع التع اتل  وت  

 [104]يف أايمما دو  كاب  ا  مد شئ   م     ني يلمو  دضمم  ول    زكمممم ق .

  نبلممء م ب  مد    جينية و  ف دء أن دو ثي أا حيم نيد يف ب د دإلث رت ال أاممول دوامممدة غتت دإلثت ا   نت  ة ت ند اةتمم   غتت الثت ا  
 و  ع دوي    أن غت  و  ممم ت جينية ش ممم .

ش [105]مماثت  ممممدتتا نبتاب دإلمت ا متل شتامما ه يف ددا دإلثت رت  تني اتم   مممات  دوفى تممءن مد دومف  و باب ث    دو فت أن دومانيا يف م
ّ تا دوات     ت   و االتق أا  ملتنيد   تا نمل دبل ممممس أيا ثئي مل أايمما دوا    ي و االق أا حيم نيد    مم ش ئمم ؟  ىممذ : أ تمم ايت  ايت

 تا  تكا نت  ض بنيد   ا انكنيثمم نت    بنيد   ا مخ د ن ت  مسمند   ا  لم  د ش نأ مم اي  ايّ تا دواالتق  فمحتا هللا تاتممىل م تب دوات    لموتنيد  
 و االق امم يف م م ق ش نم ب دوا   أا  ني نيد با م ق نت    فني ق  نيا طممكم ق .

دإلاممرت أاتم  ىتنيذ : وت   و   تنيد ندوليتمماى أا حيتم نيد يف ايت  اّيت ه دو ت كنيا ب ات  نت ول  ت  نت  ضت بنيد انكنيثتمم الت نكممذ ممم هللا بل 
 [106]يف ا مما أق  ممحل ش نو   أق أا  ة  ند دخلك  يف أايمما دو  كاب .

 اثاثـ ًف:فهعيةفق ق مةفحلقات قاف:

( اتل دتفممك ت     لتمم م تب أا ث  ت  26دوتممدة     ث    ديمىممذ دومانيا دومب نياممثتو دد تي الك ت ق دومنوت  دوامكتم وتم  مم ا فنيوت  ش  ىتم ييتا
 ذ بىنيدي ل تتمم نونيداح تتمم دوما ىتت  وولتتممطو دتيمىتتممذ ندو تتف  يف الك تت ق دومنوتت  دوامكتتم وتتم  مم زك تتع أمضتتممء دوماتتت  ا فنيوتت  ش اتتع متتمرت دإل تت

 داةنيا أن دولةق د نيأمم  ثممم  تما و و ال دوىنياو .

ن وتت   ا ث  تت  دوملىتتي اتتل ا تتم ماممت مكتتي دومب نياممثتتو ش  يتتا ت   تتمط ع دوى تتممرت باك تتا الت ال د تتتني  ت وتتا دخ  تت  دو مما تت  يف دإلكمماتت  
الكمماتت  دو ثتي ندوماتتني اب اتل  تت ذ تتتني ت أاتممول دإلكمماتت  أن ا تمممم ق يف دو تتاو و حيتتنيذ  ندوملىتي ش نأتتمد  تكا دوتتمنذ ت تاو الىل  اتتاب

م ب  مه د اممول ش وكمم أا أغ   دومنذ ت ك  و  ف دء ل    دوملىتي دد تي دومنوت  ن مماج تمم ش نت ت ي دوت نا يف ا دوتم دختمند نيىتممط 
 كممأق نثفةمم و  دام ق .دومفع نتاف  ق ال  شتدت دوم نيذ ندإلكمما  ن و  ت      م

نو تتل باتت  دوتتمنذ تى تتم د تتنيذ دولتتممطو داةتتنياة أن دوتتلةق د نيأتتمم ث تت  كنيدي ل تتمم تمممتتممادت تما تتو و اتتل دوىتتنياو ش نيف اتتتي أتتمه 
  د ثنيدذ ت تاط دو ت طممت دوا لت  دخيتنيذ م تب ال ا ا تمو و  تكممي و كماتنيا وتيمىتممذ يف ت ت  دولتممطو ش ندخالت  دوتع تما تو اتمم ت ت

( اتل دتفممك ت  26دومنذ  و دامم ة  م ب أال مم نم ب ث ممة دومانيا دومب نياممثو يف ا ن تو ثالت  اىمنيوت  وكتمم أشتممات الىل  وت  دوتممدة  
 [107]   لمم .
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دوماتتنيا دومب نياممثتتو يف دوملىتتي اتتع ا دمتتممة دوضتتنيدب  دوتتع ننتتام مم دتفممك تت     لتتمم دومىماتت    كتتمم  ما تتو  ندوفىتتا دإلثتت او ت  اتتمما  ث  تت 
وولممطو داةنياة ومندمو أال ت  أن م ت     ش ن ضتمم  الىل  وت  ا دمتممة أث تممرت دخت رت دو تو اتل ث ت  متمرت جتنيدة د تنيذ غتت دو ت كاب 

اي أ  تتمم  الىل أيتتا ت جيتتنية وغتتت دو تت ق دو تت ىن ندإلكمماتت  يف دختت رت وىنيوتتا تاتتممىل : [108]الو  تتمم أن الكتتممام ق    تتمم ش  ىتتم   تت  ممماتت  دوفى تتممء 
ش كممذ دوى طيب :  دو الم دخ درت  تمد دو فتي  ط تو م تب  [109]دوم ل  النيد ال مم دو  ونيا        ى بنيد دو الم دخ درت بام ممما ق  مد 

ع اتمم مج ع دخ رت ن ني ام   مطممء ش  ك دً حي رت ة اب دو  ن ال د نيذ دخ رت أمجع ش  ك د جممءان اثنيذ ال ق   م دإلاممرت الىل دخي و  تك
 .[110] ىنيذ   

نكم ووغ دوفى ممء يف دوم و م م ب الع غت دو  كاب ال د نيذ دخ رت  ىممونيد :  تكا د  تا ا ت ن متما الا د  تا بغتت ال ا نص   تمم  كم تا  
اتتما نأي تت  م تتب در ا وتا نمتتما الا دكمضتتا ثمموتتا دومام ت  نأ تت م التتا دو تت ن  التمم ش نال د أادد ا تت ن د تتنيذ دختت رت ش نالا د  تا ا ا ص  

و   ق   ا الع الا ثو    ق كمي د نيوا ش نوني د تي ا ت ن دخت رت ا تمنياد ناتممت يتمش كتربه نأ  جتا مةمماتا   ت   أتق دتثتم طمما نت 
 [111] وا أانيدت دزمم     .دتجم ممة ش الت أا   نيا كم ب و   ان وكمم ت

وتمما نممم  لمام حتا ث    دتيمىممذ امم ال د دكمضب دخممذ ا نا دومب نياممثو مرب الك  ق دنوت  اثوتت  يف ط  ىتا الىل اىت  مك تا أن دواتنيدة الو تا ت ن 
م تب دوم شتتتدت دو ةات  الا وتمما  وتت  نت نااي ت نجت  م تتب دومنوت  دوتمما اتتمم أا ت فتي وتا ن  ت دد ممما متتا دوت د ىاب وتا أن دوتتم ل كتم ثيتي 

 [112]( ال دتفممك      لمم .40ث  محىنيا با دخيممي  دو سي   نومم   دتام ممةدت وم ااب ا ناه نمنيدتا وكمم أشممات الىل  و  دوممدة  

ن مد امم ك اه دوفىا دإلث او ث    و  دإلاممرت حمكم بل دخ ل دو ت ممم   ت ا  تنيا ومت ااب دخت ل ال تمم اتمم وتني ط ت  د اتمما و لفتم الىل 
وتمدا    اتنيد الوت  ق ش ندوتمموتت  اتمم وتني ط ت  د اتمما   تممو نالايو مترب ددا ث   أ  ى و مال     مم ش ندوتممي ت  اتمم وتني دثتم ال و لفتم الىل ت ت  د

 [113]ددا دإلث رت   ا يف  مه د ثنيدذ د امما ندإلمفممء ال دوا نيا .

 نقسا ًف:فهعيةفقالت   ف:

دجمتممت دومب نياممثت   البت مل دوماتنيا ث نيامتا اتمم  تمنا يف دومنوت  دوامكتم وتم  مم ش  ا مكتي دومب نياممثتو ت   تل أا  تمق بغتت ال أ ق دوني 
دتتيتتممذ ل نيامتتا أن ت ىتتو دوما  كتتممت ال تتمم ش نوتتمد  تتكا اتتل ثىتتا ث  تت  دتتيتتممذ زك تتع د غتت د  دو ي تت  نأا ت تتنيا  تتمه دتتيتتممتت 

 ( نيي مم :  تمكمع ومو  وخيممي  أنادكا ت أي دومانيا ت نا دث تا   .30ى ة دوتممي   ال دوممدة  اينيي  ش وكمم أشممات الىل  مد دوف

( اتتل دتفممك تت     لتتمم نثتتمماي دتتيتتممذ دو تتكنيي اتتمم نندجتت  دومنوتت  دوامكتتم وتتم  مم جتتتممه  تتمد دختتو دوتممبتتا و كماتتنيا 27نكتتم ب لتتا دوتتممدة  
 [114]دومب نياممثو .

( اتتل دتفممك ت     لتمم اتمم  ات     وخى متت  27ناتل نثتمماي دتتيتممذ دومى  م ت  ندوتتع دما تا اتمم دوتمنذ التم ةاتتل با تم ندوتا م   تمم دوتممدة  
 نياممثت   ( ش نكتم اتت  دوىتممينيا دوتمنيل بات  دتام تممةدت ندخيتممانت دومب نياممث   ( دوع حيك  مم أن   د ى مم امم   كب   لمماتي دخى مت  دومب

 و حى م  دومب نياممث   يف  مم نخمما  مم .

و ســتعمس الح يبــ  الدبلوماســي  لف ــس المراســالت الرســمي  بــين الدولــ  وبعفا هــا لــدت الــدوا الخــرت ، وحرمــ  هــذه 
  ونصـها : ال يلـوز 27ه رة الفالف  من المـادة  المراسالت مصون  فال يلوز فتا الح يب  أو حلزها أما جاء في ال

 فتا الح يب  الدبلوماسي  أو حلزها .

نال أو الم كل  ال ديم  التي لم  ستط  حتى ا هاقي  فييفا حلها هي  حديد ما هو مبا  وما هـو محـرم ن لـه بالح يبـ  
 ب  الدبلوماسي  مفها :الدبلوماسي  ؟ و دا ال واهد التار يي  على أمفل  أفيرة لسوء استيدام الح ي

اســتيدام الح يبــ  الدبلوماســي  لغــراض المكاســم ال يصــي  البحتــ  ، أتهر ــم الميــدرات والعملــ  والملــوهرات -1
 والمعادو الفميف  .

دثتتتمسمدرت دخى متتت  دومب نياممثتتت   وم   تتت  باتتت  دوتتتنيدد دوتتتع أتتتمم م كتتت  امممشتتت ة ماتتتل نثتتت ا  دومنوتتت  دو تتتمىم   ش وم   تتت  د ثتتت ح  -2
 ومفال دت نانيدد دومممم   دولمم ض  و منو  دو مىم   .ند

 نأمد    ت دجتمم ممت امماب  الثممءة دثمسمدرت دخى م  دومب نياممث   ةت ا يف دريت :
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 دتجتممه د نذ : دثمسمدرت د ج مة دإلو اني   و م وم ال   ني دخىمما  ال دونيدد دوكلنيم 

ا ا نثضنيا دوماتنيا دومب نياممثتو أن اتل  لتني  ملتا نيف ثمموت  ا ضتا  تمد   ثممو  دتشممممه اممدتجتممه دوتمم  : دو كممي بمفم ش دخى م  يف 
 دإلج دء ت جع دخى م  ال ث   أاث ا نت   ك  بفمح مم .

 دتجتممه دوتممو  : دوطمموم  بمام ي دتفممك      لمم ل     ك  بفم  دخىمما  دومب نياممث   .

 [115]مم   خ ا  دتتيممتت دومب نياممث   ال دتيم ممن ندت ادا .نتمىب  مه دتجتمم ممت حمي يىم نالممك   ام

دواتنيدة وتم د ق أن الىل اتل نكم ثفي دو  كنيا  مد دختو و  تف دء ش  ت مطنيد دو تف دء دوتم ل  فتمنا الىل دومنوت  دإلثت ا   دخ  ت  دومممات  يف 
  تتك  و تف دء كتت  ش نالتتمنب  مم يف  تت   دخم م ت  أا  اتتنيدند و م ىتتنيد دوما  كتتممت ال تتمم  أن تم ق وم ىتتو دوما  كتتممت التتا ش  ىتم وتتمما دولتتيب 

 ش نص   ل  لع  أتء دو ف دء ال دتتيممذ بى  ش . نيىي امم مت ال ومفممن  ب ل ق نباب دوليب 

نانيدكفتا اتع دو ثتي ندوني تم ل ش الت أيتا  لمغتو المكتممذ امتمأ ا دمتممة دويتممحل  او أمد دومتمأ اتل  ت ذ ثتتة دولتيب ناع تى    دوفىا دإلث 
 دوامما  نحتى و دو  ممث  دو  م   

يف اتتتتي  تتتمد د اتتت  ش  تتتت  بتتتم أا ت تتتنيا دومنوتتتت  دإلثتتت ا    ىةتتت  نثمم ةتتتت   ال تتتمم دوتتتمد  و ندخلتتتتمماجو ش نث تتت  الا أث تتتممرت دوماتتتتنيا 
و ت ملم الىل مىم د امما يف دوفىا دإلث او ش  ىم ك ا دوفى ممء أا دو م ال وني د ي ددا دإلث رت مامما وتمة حمتمدة نوتمما كتم دومب نياممث

ش ط م  ا ممرت دوى تممرت وومال ت  م تب متنيادت دو ت كاب أن دومتوت  م تب متنياد ق وو ممتمت  أن غت تمم  كيتا  لتمى  م تمه بتمو  وتتفتمما 
ش ن وت   ا دوا تتو م تتب شتت ط   تتنيا ااتتمنامم ملتتم متتمرت دو تت نط ش نال د يىتت  دوا تتم  كيتتا ت   تتمحو تم  تتغ دوتت ال ش  يتتا يىتت  [116]

 م مه ن اي امم   ا ن ا م ب دو  كاب ن ني أشما امم وني كممت  ق .

 م ال ددا دإلث رت مامما ومة حممدة نص    ط م  ا ممرت دوى ممرت وومال ت ش  ىتم د م ت  دوفى تممء يف  وت  م تب اتم ماب أامم وني د ي ا
: 

 قملاهبفقاحل ف:فم فدخافدقنفق ىلالمفأبم لفمثفتبنيفأ مفج ىلاسفي قافأخب نفقملسيمنيفعةفقاادحلفقإ مفي تقضفأم  مفسااكف.

 ش ندو   ق : [121]ننجا و  مم ا  [120]ند نةدمو [119]نأل  نيث  [118]ندخلممب    [117]ن ني كنيذ دوممو     

متاب اتل دو ت واب ت ن تني يف ثتف  ت  ال ت  ملتم أ تحممبا  محتما ش    امم انده دو  سمما مل ث ك  بتل د وتنيع كتممذ : أتتب دولتيب  -1
 تنيدةا ش  ش نجممء يف اند   ا ت ق متل ثت ك  كتممذ: غتمنان اتع اثتنيذ هللا [122]:  دط منيه ندكم نيه    ىم ما  لف ا ث ما  ديفمي  ىممذ دوليب 

ال  جتممء اجتي م تب مجتي أات    ان تا   ديمتمع ط ىتمم اتل ثىمتا  ى تم بتا دزكتي   تىتمرت  مغتمى اتع     م لمم  ل يمضتحب اتع اثتنيذ هللا
نباضلمم ا ممة ش ال    م   مم   تب مج تا  ت ط و ك تمه   أان تا نكاتم م  تا  ت اثاه  ممشتمم دوىنيرت نجاي  لة  ش ن  لمم ناف  ناك  يف دوة   

 [123]الىل     دوىي  .…با دزكي 

متنياة دو ت كاب نودا وت ا ق أ تحممبا   غملكتنيا غت  ق نوتمما يف كم تا ايت ح  كممذ دبل ثال  : نكم     دومممم  م ب كم ا نأيا دط ع م تب 
 [124]و ك  كاب .

يتتا ش نأا د اتمما دوتتمي د تي بتتا دو تتم ال أا د اتمما ت  ىمضتتو دومال ت  ش بتتي  ىمضتو دتاملتتممع ملتتا  تكا  ا تتا دو تم ال ديتتمى  أامم-2
بتت د دو تت كاب ت  مضتتكل ونييتتا م لتتمم نت   تتتم ماا ش نوتتني ص  ا تتا انكضتتمم و ا تتم اتتتمد اجتتع الىل دتثتتمسفمم  وو تت كاب ننتت ممع   متتتم ق 

.[125] 

 ش  ح       الا دوض ا يى . [126]أا ال ش ط د امما أا ت  مض ا با دو  كنيا -3

 قملاهبفقاث ينف:فالفي تقضف ادفقملست م فسااكفحلعمن فيا قبف قاسةفم نيةفحلحيبسف.

 ش ندو   ق :[128]ندو مم ا    [127]ف  ن ني كنيذ دخل

 [129]انكضمم إل مميا   مو  جت   دو م ال ت   نيا انكضمم  امميا .أا دو  ق ال د جت   ص   ل جت  ا 
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دواىتتم أن دو تت ط  تت   ن  تتل أا  لتتممكش  تتمد دتثتتممتذ ما  تتمد ك تتممس اتتع دوفتتمماا ش ال  الا دوامم تتق وتتمرت دو تت ق  تتني دإلثتت رت ندإل تتمما ت
 تلى  الثتت اا الت بلتنيدك  دإلثتت رت دوا ن تت  نوت   ال تتمم دومال تت  ش يف ثتاب أا دو تتم ال ال تتمم  ايتق يف تتا نامموتتا باىتم د اتتمما  ح تت  

 أ ي امد دو  ط   جع دخ ق الىل د  ي ن ني الوث  داا نامموا .

  تتلى  مىتم أاتمما دو تم ال ش نث ت  الا دوماتنيا دومب نياممثتو نبلممء م ب امم تىمرت  ة   اجحمما دوم   د نذ يف أا دخل مميت  ندومال ت
 تما وا د امما يىمضب مىم د امما  ك د  متا م  تا دثتمغ ذ ث  ت  دتتيتممذ نث امتا و مال ت  م تب دومنوت  دإلثت ا    كيتا  امترب بتمو  

    تتا ن ط تت  التتا اغتتممداة دوتتم د م تتب خممموفتتمم و تت نط د اتتمما ن  تتمحو دواىنيبتت  ش نأدخت اتتمم   تتل دضتتمم ه ااتتا دمممتتمماه شسيتتمم غتتت ا غتتني 
 [130]دوفنيا اع اطمموم  ب ده وضمم  دواىنيب  دو ةا  يف ثىا ش ن  ل دضمم  مىنيب  أشم ال  و  ل   امم   ده دخمموق دو  ق.

( ال دتفممك      لمم نييت مم : جيتنية و منوت  دوامكتم وتم  مم ش يف مج تع د نكتممت ندنا ب تمما أثتممم  ك دا تمم 9  مد دخو دوممدة  نكم أشممات الىل
ش أا تا ل دومنو  دوامكمة أا اا   دومات  أن أي اني          تمم غتت اىمتنيذ ش نيف  تمه دخمموت  تىتنيرت دومنوت  دوامكتمة ث ت  دتكمضتممء 

 واين أن ااممء  ماما يف دومات . الامم وثمممممء دو سص د

 خ مسً ف:فهعيةفقملأ نكةفيففقةأ ةفقالجتم  أةف:

تىمضو طم ا  مكي دومانيا دومب نياممثو دو مماو  يف دخ تممة دتجمكممم ت  و منوت  دوامكتم وتم  مم ش ن وت  و مات   م تب طم ات  دةمكتع دوتمي 
 أددء ا كمتتا دوتع جتممء اتتل أج  تمم ش ال  ت تلحيت  ا كمتتا يف حتى تو دأتتمد   ا  تنيا   تا نم تتب دو تأنواب نومتمما دوتتني فاب متمم   تممممه يف

دو  ممثتت   بتتي ت تتكي دواكتتي م تتب تا  تت  دو تتاني  ندوتتمنذ بمنومتتا دوتتع أن متتتاش ن  تتل حتى تتو  وتت  اتتل  تت ذ دو تتمماوممت دتجمكممم تت  
 [131]ندإلم ا   .

ندوفىتتتا دإلثتتت او ت  اتتتمما  اتتتتي  تتتمه دو تتتمماو  اتتتمم دداتتتا  ممو تتت  اتتتل دوسمموفتتتممت دو تتت م   وتتتمم م ط دو جتتتممذ وول تتتممء أن دو تتتمماو  يف 
 دثمفممتت غت دو  كاب دوم ل   ن ني  و  .

 ىل دىلً ف:فهعيةفقاتج نةف:

( م ب أيا ت جيتنية و كماتنيا دومب نياممثتو أا  تمماس  42و يف ممماث  دومالمماة  ليا دوممدة   ك مت دتفممك      لمم ث    دومانيا دومب نياممث
يف دومنو  دوامكم وم  مم أي ي ممط ا ين أن جتمماي وي حما دو سي   ش نأتمد  ىتم تامما تا دوتمنذ دخم تت  م تب التع دو تف دء اتل دواكتي 

ي ممكتتممأق نكتم  ا نت ق و ك تت  ت دوتع كتتم تتأدي الىل ثتتنيء دوا كتممت بتتاب يف دومالتمماة أ لتممء تتتنيو  ق أمكتممذ دو تتفمماة ش  ا  وت  متتمم خيت
 [132]دومنذ ش نثو ت   نيينيد اممممة و  م   يف دثمغ ذ دو فت خىنيكا يف دإلمفممء ال دو ثنيرت ندوض دا  ومحى و دويممحل دو سي   .

أامم يف دوفىا دإلث او  ت   تمميع اتل ممماثت  دوماتنيا و مالتمماة ب ت ط أا ت تنيا دومالتمماة يف دختمند دو ت نم  نت  اتت  م تب  وت  الختمما 
 اف مة وو  كاب وم ع دو  ي وأل  دد أن دونيدد داةنياة ومموسمادت نامم  ف م دوم ل ندخل و .

أ تتم اتتل دو ثتتنيذ دوتتمي باتت  بتتا ا تت  دوتت نرت نت اتتل دوتتمي كتتم أمطتتو أاتتممان م تت  الت اتتمم وتتمما اا كتتمم اتتل امتتممع كتتممذ أبتتني  نيثتت  : نت  
دة ممماثت  دوماتنيا و مالتمماة ن أ تم التا دوا ت  وضت  م  .   ف ق اتل  تمد جتني  [133]دومالمماة   امم غت  و  ال امممم ق    م   م   ق   ا

 جتمما  .

نكتتممذ أ ضتتمم : نت  لمغتتو أا  متتمم ع دو ثتتنيذ نت دوتتمد ي ااتتا ماتتمما ب تتئ اتتل دخلكتت  ندخللم تت  نت دوتت و ناتتمم أشتتما  وتت   ا ث كتتا ث تتق 
             [134]دإلث رت نأ  ا ش نت حيي أا  ممم ع يف ددا دإلث رت امم ث رت هللا تاممىل .

 ح  تت  دومالتتمماة ا فنيوتت  و كماتتتنيا دومب نياممثتتو يف دوفىتتا دإلثتتت او بضتتنيدبط مم دومىماتت  ش الت أا طم اتتت  دوا كتتممت دومب نياممثتت   دوامم تتت ة 
اتتتل دواكتتتي دومالتتتمماي ثتتتمد وما اتتت  دإلمهتتتممذ يف حتى تتتو أ تتتمد  دوماتتتت  دومب نياممثتتت   نواتتتمرت نت تتتممب  مم تىمضتتتو التتتع دوماتتتنيا دومب نياممثتتتو 

دثمغ ذ دخيممانت ندتام ممةدت دومب نياممث   ومحى تو ايتممحل شسيت   ش نأتمد  لمغتو و كماتنيا دومب نياممثتو أا  لت ى بلف تا متل اتنيدطل 
 دوم ق ية د  مه   اليما ن طنياتا .

http://sharia.kuniv.edu.kw/1/reslst/deplomatec.htm#_ftn130#_ftn130
http://sharia.kuniv.edu.kw/1/reslst/deplomatec.htm#_ftn131#_ftn131
http://sharia.kuniv.edu.kw/1/reslst/deplomatec.htm#_ftn132#_ftn132
http://sharia.kuniv.edu.kw/1/reslst/deplomatec.htm#_ftn133#_ftn133
http://sharia.kuniv.edu.kw/1/reslst/deplomatec.htm#_ftn134#_ftn134


 المطـلب الثانـي 

 ضائـية الحصـانة القـ

 أواًل : تعريف الحصانة القضائية :

المـراد بالحصــان  ال أــا ي  عـدم خأــول الســهير أو الدبلوماســي للواليـ  ال أــا ي  للدولــ  المعتمـد لــديها ، ومــد بيفــ  
  مـــن ا هاقيـــ  فييفـــا مـــدت هـــذه الحصـــان  ال أـــا ي  ، ففصـــ  علـــى أو المبعـــو  الدبلوماســـي يتمتــــ  31المـــادة  

 يما يتعل  بال أـاء اللفـا ي لـدت الدولـ  المعتمـد لـديها ، وأـذلا  يمـا يتعلـ  ب أـا ها امداري بالحصان  ال أا ي  
نال  يما استففي ، أما يعهى المبعو  الدبلوماسي من امدالء بال هادة ، وال يتيذ في ح ه أي نجراءات  فهيذيـ  نال 

 في حاالت خاص  م  الت كيد على عدم المساي بحرم   يصه أو مفزله.

 انيًا : أهمية الحصانة القضائية :ث

نو أهمي  الحصان  ال أا ي   ستفد نلى هويع  المهم  التي ي وم بها المبعـو  الدبلوماسـي، نأ اعتوـر ف هـاء ال ـانوو 
ــ  المبعــو  الدبلوماســي بحصــان   يصــي  وحرمــ  أا يــ  ال يكهــي بحــد أا ــه مــا لــم يكــن متمتعــا بحصــان   أو  مت

سلط  مأاء الدول  المعتمـد لـديها ، و متـد نلـى جميـ  العمـاا والتصـرفات التـي ي ـوم مأا ي   عفيه من اليأول ل
ـــه فـــي الدولـــ  المعتمـــد لـــديها وأثفـــاء ممارســـته لو ا هـــه ، وألـــا  ـــمانا الســـت الله وعـــدم امخـــالا  بهـــا أثفـــاء نمامت

 بطم نيفته أو نزعاجه .

هــا ال يعفــي عــدم احترامــه ل وانيفهــا و  اليــدها غيــر أو عــدم خأــول المبعــو  الدبلوماســي ل أــاء الدولــ  المعتمــد لي
وأنظمتها ، بس يلم عليه أو يحترم هذه ال وانين والنظم  التي  عتور مـن الواجبـات الساسـي  فـي التعامـس الـدولي 

.[135] 

مت  المبعـو  الدبلوماسـي بالحصـان  ال أـا ي  ال يعفـي نعهـاءه مـن المسـؤولي  ال انونيـ  بصـه  نها يـ  ، نأ كما أو  
  من ا هاقي  فييفا على أو المبعو  الدبلوماسـي يب ـى خا ـعا ل ـوانين دولتـه 31مد نص  اله رة الرابع  من المادة  

 ومأا ها .

 ثالثًا : أنواع الحصانة القضائية :

  من ا هاقي  فييفا ـ نلى أربعـ  أنـوال و وهـي حصـان  مـن ال أـاء 31ن  ال أا ي  ـ أما ورد في المادة   تفول الحصا
اللفـا ي ، وحصــان  مـن ال أــاء المـدني وامداري ، وحعهــاء مــن أداء ال ـهادة ، وحصــان   فهيذيـ  ، و مكــن  هصــيس 

 هذا امجماا  يما يلي : 

 الحصانة من القضاء الجنائي : -1

بهذه الحصان  أنـه فـي حالـ  ار اـاب المبعـو  الدبلوماسـي للر مـ  ـ مـا سـواء ار اوهـا بصـهته ال يصـي  أو والمراد 
الدبلوماسي  أو الرسمي  ـ فال يلوز نل اء التبا عليه وال محاكمته أو نجباره على المفـوا أمـام المحـاكم أو نصـدار 

لـم يـرد عليـه أي اسـتففاء أمـا دلـ  علـى ألـا المـادة  الحكم بإدانته عن جر م  ا هم بار اابها ، وهذا امعهاء مطل 
  ونصها : يتمت  المبعو  الدبلوماسي بالحصان  ال أا ي   يمـا يتعلـ  بال أـاء اللفـا ي للدولـ  المعتمـد لـديها 31 

 [136]،  ي مس ألا أ د اللفايات نلى أبس  الميالهات .

ول ــد  عــددت اآلراء حــوا  ور ــر الحصــان  ال أــا ي  اللفا يــ  وا ه ــ  جميعهــا علــى أو أســاي  ــرعيتها هــو نحاهــ  
المبعو  الدبلوماسي ب در من الحر   واالست الا لتمكيفه من عمله ، على أساي أو هذا الموـدأ مسـتمد مـن عـرف 

 [137]  مفذ ن   ها.ساد الملتمعات الب ر 
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و تمفس مومـ  الدولـ  المعتمـد لـديها فـي حالـ  ار اـاب المبعـو  الدبلوماسـي لي جفايـ  أو جر مـ  فـي نبـال  دولتـه 
أو ننهــاء مهمتــه ، وفــي حالــ  رفــا أو   ــاع  الدولــ   أنــه  ــي  غيــر مرغــوب  يــه و طلــم مــن حكومتــه ســحبه

 [138]الموفدة يلوز للدول  المعتمد لديها أو  رفا االعتراف به أمبعو  دبلوماسي .

 الحصانة من القضاء المدني واإلداري :-2

 عفي الحصان  من ال أاء المدني وامداري نعهاء المبعو  الدبلوماسي مـن جميـ  الـدعاوت المدنيـ  وامدار ـ  التـي 
  ام  ده ، فال يلوز لمحاكم الدول  المعتمد لديها محاكمته من أجس دين عليه أو مفعه من مغـادرة بالدهـا بسـوم 

 [139]ألا من نجراءات بسوم الدعاوت المدني  امدار   . عدم  سديده لديونه أو مصادرة أمتعته أو ما يملاه ونحو

ومد  ل  الحصان  من ال أاء المدني وامداري مطل   و امل  في جميـ  المسـا س دوو أي اسـتففاء وألـا انطالمـا 
 ن :من اعتبار 

الوا : أو نمام  المبعـو  الدبلوماسـي فـي الدولـ  المعتمـد لـديها مهمـا هـاا أمـدها ، هـي نمامـ  عار ـ  ومؤمتـ  ، 
وبهذا يعتوـر محـس نمامتـه الفابـ  والـدا م لـدت الدولـ  المعتمـدة باعتبارهـا م ـره الصـلي ، و لـم أو  اـوو م ا ـا ه 

 ها .عن أعماله و صرفا ه أمام محاكم هذه الدول  دوو غير 

الفــاني : أو هويعــ  عملــه ومــا   تأــيه مــن  ــرورة احتها ــه باســت الله فــي التيــام بمهمتــه والمحافظــ  علــى مظهــر 
صهته التمفيلي  لوالده  تفافى م  جواز رف  الدعوت عليه وم ا ا ه أ ي فرد عادي أمام محـاكم الدولـ  التـي يتـولى 

 فيها هذه المهام .

  حتى أواخر ال رو التاس  ع ر الميالدي حيث بدأت بعـا المحـاوالت لت ييـده ومد استمر هذا المودأ بهذا امهال
بـالظهور ، وأخـذ بعـا الاتـاب واله هـاء يطـالووو ب صـر امعهـاء مـن ال أـاء المـدني علـى العمـاا الرســمي  دوو 

 العماا الياص  التي ي وم بها المبعو  الدبلوماسي .

لت ييد في مرارا ها و وصيا ها نلى أو حسم المر فـي ا هاقيـ  فييفـا لعـام وأخذت بعا الملام  العلمي  الدولي  بهذا ا
  بمــا نصـه : يتمتــ  31م عفـدما مـررت بكــس و ـو    ييــد الحصـان  ال أــا ي  المدنيـ  وامدار ـ  فــي المـادة  1961

لا  يمـا يتعلــ  المبعـو  الدبلوماسـي بالحصـان  ال أـا ي   يمـا يتعلـ  بال أــاء اللفـا ي للدولـ  المعتمـد لـديها ، وأـذ
 ب أا ها المدني وامداري نال في الحاالت اآل ي  :

الدعاوت العيفي  المتعل ـ  بـالمواا الع ار ـ  الياصـ  الاا فـ  فـي نملـيم الدولـ  المعتمـد لـديها ، مـا لـم  اـن حياز ـه -1
 لها بالفياب  عن الدول  المعتمدة الستيدامه في أغراض البعف .

مر  والترأــات والتــي يــدخس فيهــا بوصــهه مفهــذا أو مــديرا أو ور فــا أو موصــى لــه ، الــدعاوت المتعل ــ  ب ــؤوو ا-2
 وألا بالصال  عن نهسه ال بالفياب  عن الدول  المعتمدة .

 الدعاوت المتعل   ب ي ن اا مهفي أو  لاري يمارسه في الدول  المعتمد لديها خارإل و ا هه الرسمي  .-3

 ييــد الحصــان  مــن ال أــاء المــدني وامداري ، ومــررت خأــول المبعـــو  وبهــذا  اــوو اال هاقيــ  مــد نصــ  علــى  
الدبلوماسـي لل أــاء فــي بعــا الحــاالت التــي  تعلــ  ب عمالـه الياصــ  أو ال يصــي  التــي ي ــوم بهــا بالصــال  عــن 

 [140]نهسه ال بالفياب  عن دولته وال  دخس في أعماا البعف  .

و مكـن ال ــوا بــ و اال هاقيــ  مــد حرصــ  علــى  ح يــ  التــوازو بــين حمايــ  مصــلح  الدولــ  المعتمــد لــديها ومواهفيهــا 
وبــين الحصــان  الدبلوماســـي  التــي   تأــيها هويعـــ  عمــس المبعـــو  الدبلوماســي بمــا يح ـــ  المــر ن دوو امخـــالا 

 العام  وال واعد الالي  . بالمباد  

 اإلعفاء من أداء الشهادة :    -1
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  مــن ا هاقيــ  فييفــا علــى أنــه يعهــى المبعــو  الدبلوماســي مــن أداء ال ــهادة ،  31 ــف  اله ــرة الفانيــ  مــن المــادة   
عـوت ومعفى ألا أنه من ح  المبعو  الدبلوماسي عدم المفوا أمـام مأـاء الدولـ  المعتمـد لـديها أ ـاهد فـي أيـ  د

جفا يـ  أو مدنيـ  وألــا للحهـا  علـى اســت الليته ، ولاـن يمكفـه التطــول بـامدالء بهـا نأا أنــ  أو  ـهاد ه  سـهم فــي 
ن هار العدال  وال  أر ب يصه وال بمصالا دولته ، أما أو فـي م ـدوره أو ي ـدمها مكتوبـ  أو يسـما لحـد رجـاا 

ه و دو فها في م ر البعف  ، علـى أو يـتم اال هـا  علـى هـذا السلط  ال أا ي  في الدول  المعتمد لديها بسمال  هاد 
 [141]المر بين البعف  ووزارة خارجي  الدول  المعتمد لديها .

ال ــهادة يفطلــ  مـن موــدأ الحصــان  ال أـا ي  الــذي يهــدف و ـرت بعــا ف هــاء ال ـانوو الــدولي أو امعهــاء مـن أداء 
نلــى الحهــا  علــى اســت اللي  المبعــو  الدبلوماســي وعــدم خأــوعه ب يــ  صــورة مــن الصــور ل أــاء الدولــ  المعتمــد 
لــديها ، فأــال عــن أنــه لــو جــاز لــه امدالء ب ــهاد ه حســم الطر  ــ  التــي يراهــا مفاســب  فــإو ألــا سيصــطدم بموــدأ 

والنظمــ  الســا دة فــي الــدوا مــن جهــ  أيفيــ  المفــوا أمــام المحــاكم وأيفيــ  أداء ال ــهادة بطر  ــ   اخــتالف ال ــوانين
 [142] حر ر   أم  ههي  .

 الحصانة التنفيبرة : -4

  من ا هاقي  فييفا على أنه ال يلوز ا ياأ أي  نجراءات  فهيذيـ  نزاء المبعـو   31ة   نص  اله رة الفالف  من الماد 
الدبلوماسي نال في الحاالت المفصو  عليها في ال أاء المدني وامداري ، و  ـترا ـ عفـد ا يـاأ  لـا امجـراءات 

 ـ عدم المساي بحرم   ي  المبعو  الدبلوماسي أو مفزله .

د امتدادا للحصان  التفهيذي  التي  تمت  بها البعف  الدبلوماسي  والدولـ  المعتمـدة ، ومو ـوعها فالحصان  التفهيذي   ع
اســـتبعاد ا يـــاأ و فهيـــذ أي  ـــدابير زجر ـــ  مـــن حلـــز أو  وقيـــف أو  هتـــيش أو و ـــ   حـــ  الحراســـ  أو المراقبـــ  ، 

الدبلوماسـي مـن موـس ال أـاء فالحصان  التفهيذي   مف  أذلا  فهيـذ أي حكـم مأـا ي مـد يكـوو صـدر  ـد المبعـو  
 [143]المحلي من   نه المساي بكرامته وحرمته .

 موقف الفقه اإلسالمي من الحصانة القضائية : 

 أـا ي  للمبعـو  الدبلوماسـي ، وحنمـا  عـددت موامـ  اله هـاء لم يتيـذ اله ـه امسـالمي مومهـًا واحـدًا مـن الحصـان  ال
 و بايف  آرا هم  بعًا الختالف اللر م  التي ير اوها المبعو  الدبلوماسي وبحسم خطورة أس واحدة مفها .

فالسـاي الــذي يســتفد نليــه اله ـه امســالمي فــي   ر ــره حصــان  المبعـو  الدبلوماســي هــو ـ أمـا   ــدم ـ ع ــد المــاو 
يع ـد لـه ليــتمكن مـن أداء مهامـه وو ا هــه التـي بعـث مــن أجلهـا، فالحكـام اله هيــ  للمبعـو  الدبلوماسـي هــي  الـذي

أحكـام المســت من أا هــا مـ  مراعــاة بعــا الهـرو  نظــرًا لطويعــ  عمـس المبعــو  الدبلوماســي وخطـورة و ــعه و ــ ثير 
 ألا على العالمات الدولي  .

  
  
  

 المسؤولية الجنائية للمبعوث الدبلوماسي :  أواًل : موقف الفقه اإلسالمي من

ل ــد اختلهــ  مــذاهم اله هــاء فــي ع وبــ  المســت من نأا صــدرت مفــه بعــا اللــرا م التــي  مــ  ح ــو     عــالى أو 
ح و  الةباد ، وسيتفاوا هذا المطلم بياو بعا هذه اللرا م وع وبا ها في  وء الدل  ال ـرني  ومـذاهم اله هـاء 

. 

 القتل :أواًل : جريمة 

 ، ودليلهم :[144]ال خالف بين اله هاء في وجوب ال صا  على المست من نأا متس مسلما أو أميا أو مست مفا 
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 [145]عي : فهذه جامع  لاس من متس .: " من اعتب  مسلما ب تس فهو به مود " ماا ال اف موله  -1

 أو أس واحد من هؤالء ال تلى معصوم الدم بإيماو أو أماو . -2

 من هذه الح و   يلم عليه . أو المست من التزم أحكام امسالم  يما يرج  نلى ح و  الةباد ، وال صا  -3

وعلى هـذا فـإأا ار اـم المبعـو  الدبلوماسـي جر مـ  متـس فإنـه ييأـ  ل حكـام ال ـرني  فـي هـذا البـاب و  ـام عليـه 
ال صـا  متـى  ـوافرت أرأانـه و ــروهه ، وألـا لعمـوم الفصـو  ال ـرني  الدالــ  علـى وجـوب اسـتيهاء ال صــا  

آمفوا أتم عليكم ال صا  فـي ال تلـى الحـر بـالحر والعوـد بالعوـد والنفـى  يا أيها الذين من ال ا س أ وله  عالى : 
، ثـم نو عـدم [147]: " من متس له متيس فهـو بييـر الفظـر ن نمـا أو يـودت وحمـا أو ي ـاد "  ، وموله  [146]بالنفى 

نمامـ  ال صـا  علـى المبعـو  الدبلوماسـي يهأـي نلـى نهمـاا ح ـو  الةبـاد التـي اهـتم بهـا ال ـرل المطهـر وو ـ  
 [148]لها نظاما فر دا لتحصيلها والحها  عليها .

أنـه ال ي تـس لاونـه رسـوال  ، فلي  على نهالمه وحنما ألـا محمـوا علـى [149]: " الرسس ال   تس"  وأما موا الفوي 
ــه الرســال  مــن نهانــات أو  لــر ا ، وال يتحمــس  بعــ  جــرا م  يحمــس رســال  و مفــس مــن أرســله ، فــال يؤاخــذ بمــا حملت
وميالهـات مـن أرسـله ، أمـا نو أخـس الرسـوا بم تأـيات و يهتــه وأهمـس مـوانين الـوالد المبعـو  نليهـا واعتـدت علــى 

   صــرفا ه ال يصــي  أونــه رســوال ، وال يلغــي ح ــو  الةبــاد التــي اعتورهــا   أفرادهـا بال تــس فــال يعفيــه مــن مســؤولي
  عالى لملرد أونه مبعوثا دبلوماسيا .

 ثانيًا : جريمة السرقة :

 اختل  اله هاء في ع وب  المست من نأا ما ار ام جر م  السرم  و وافرت أرأانها و روهها على مذهوين :

 ة على المستأمن .المبهب األول : ال رقام حد السرق

 .[151]وال وا ال هر لل افعي [150]وهو موا أبي حفيه  رمحمد بن الحسن

ودليلهم : أو من  روا نمام  حد السرم  أو يكوو السار  ملتزما أحكام امسالم ، والمسـت من لـم يلتـزم بالمـاو مـا 
يرج  نلى ح و     عالى من الحكام ، وحد السرم  ح     عالى  يه غالم فلم يلتزمه المسـت من فـال ي ـام عليـه 

. 

 قة على المستأمن .المبهب الثاني : رقام حد السر 

 من الحففي  ، ودليلهم :  [155]وأبي يوس  [154]وموا لل افعي [153]والحفابل  [152]وهو موا المالاي 

 أحكام امسالم مدة نمامته في دار امسالم فصار أالذمي  ي ام عليه الحد .أو المست من التزم     -1

 أو السرم  من الهساد في الرض فالبد من ع اب زاجر يمف  أس أحد في دار امسالم من هذا الهساد .    -2

ن أو هــذا الحــد وجــم صــيان  ل مــواا أمــا وجــم حــد ال ــذف صــيان  ل عــراض فامــا يلــم هــذا علــى المســت م  -3
 [156]يلم أار عليه أيأا .

وأهم ال افعي في موا ثالث نلـى التهصـيس وهـو نو  ـرا عليـه فـي العهـد مطعـه نو سـر  مطـ  وحال فـال مطـ  وال 
 [157]حد .

والذي يظهر هـو رجحـاو المـذهم الفـاني ، لنـه المتهـ  مـ  عمـوم الفصـو  الدالـ  علـى وجـوب نمامـ  الحـد علـى 
مـن السار  ، ولنه أيأا يته  م  عموم والي  الدولـ  امسـالمي  علـى جميـ  المتيمـين علـى أر ـها ، ولو السـرم  

 .[158]الهساد في الرض فال يمكن المست من من هذا الهساد 

 ثالثًا : جريمة الزنى :

 اختل  اله هاء في نمام  الحد على المست من نأا ار ام جر م  الزنى على مذهوين :

 ب األول : ال رقام الحد على المستأمن إ ا زنى .المبه
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، وواف هـم الحفابلـ  نأا مــا [161]وهـو مـذهم ال ـافةي  فـي الم ـهور [160]والمالايـ  [159]وهـو مـوا أبـي حفيهـ  رمحمـد
 .[162]زنى بغير مسلم  أما نأا زنى بمسلم  فإنه ي تس

 ودليلهم :

لو نمام  الحد  وفى على الوالي ، والوالي   وفى على االلتزام نأ لو ألزمفا المست من حكمفـا مـن غيـر أو يلتزمـه أّدت 
ليـرت محاسـن امسـالم  يسـلم، وهـو ألا نلى  فهيره من دارنا ، ومد ندبفا نلى معاملـ   حملـه علـى الـدخوا فـي دارنـا 

بالمــاو التــزم ح ــو  الةبــاد لو دخولــه ل أــاء حاجتــه وهــي  حصــس بــذلا فــالتزم أو يفصــههم أمــا يفصــ  وأو ال 
 يؤأي أحدا أما ال يؤأت فيلزمه بالتزامه .

نلـى دار الحـرب  وأما ح و     عالى فال  لزمه لنه لم يلتزمها ولهذا ال  أرب عليه اللز   ولم يمف  مـن الرجـول
 .[163]فعلم بذلا أنه حربي على حاله وأو حكم الماو ال يظهر بالفسب  نلى ح و     عالى ومفها حد الزنى 

ســلم  لنــه أــالحربي فــي عــدم التزامــه ب حكــام امســالم ، أمــا نأا ومــاا الحفابلــ  : ال يحــد المســت من نأا زنــى بغيــر م
 .[164]زنى بمسلم  فإنه يلم به ال تس لف ا العهد و ال يلم م  ال تس حد سواه 

 لى المستأمن .المبهب الثاني : رقام حد الزنى ع

 :، ودليلهم  [166]وال افةي  في وجه [165]وهو موا أبي يوس 

ــه عليــه ، ومــد التــزم  أو المســت من يعت ــد حرمــ  الزنــى لاونــه محرمــا فــي أــس الديــاو ، ومــد مــدر اممــام علــى نمامت
 .[167]أحكامفا  يما يرج  نلى المعامالت والسياسات مدة م امه في دارنا أالذمي الذي التزمها مدة حيا ه 

والذي يظهر هو رجحاو المذهم الفاني وألا أو الزنى من أكور المحرمات ومما ا هـ  علـى  حر مـه ال ـرا   ألهـا 
ا النســاب ونحــو ألــا  لحــ  الفــراد والملتمعــات ســواء أكــاو مر اــم هــذه ، ومهاســده مــن  ــيول الهاح ــ  واخــتال

اللر م  مسلما أم أميا أم مست مفا ، ولذا أاو البد من نمامـ  الع وبـات ال ـرني  الرادعـ  لزجـر الملـرمين و ـعاف 
ين زنيـا ورجمهمـا الحـد علـى اليهـوديين اللـذ الدين واميماو من  عـدي محـارم    عـالى وحـدوده ، ومـد أمـام الفوـي 

 لنهما  ح  والي  الدول  امسالمي  ومد  حاكما نليه .

وماسـي موم  اله هاء المت دمين مـن الحصـان  ال أـا ي  للمبعـو  الدبل [168]ومد أجمس بعا الباحفين المعاصر ن 
  يما يتعل  باللرا م واللفايات في ثالث  ا لاهات :

اممام أبي     ام الحدود ألها نأا رفع  لل ا ي المسلم ، وهو مذهم الحفابل  والوزاعي وهو موا االتجاه األول :
ــه فــال ي ــام الحــد عليــه  ــه يعت ــد حل ــ  واســتففى حــد ال ــرب وألــا لن ، ومعفــى هــذا أو اله ــه [169]يوســ  مــن الحففي
 امسالمي ال ي ر للمبعو  الدبلوماسي ب ي  حصان   د ال أاء في الدول  امسالمي  .

م مـدة نمامتـه ، ولنـه أو المسـت من بطلبـه دخـوا دار امسـالم مـد موـس أو يلتـزم أحكـام امسـال وحجة هـبا االتجـاه :
لما مفا نأو اممامـ  مفحـه علـى هـذا ال ـرا فصـار حكمـه حكـم الـذمي و ال فـر  بيفهمـا نال أو الـذمي أمانـه مؤبـد 
ــه علــى اللــرا م التــي ير اوهــا فــي دار  ــه مؤمــ  ، ولهــذا يعامــم المســت من مهمــا مصــرت مــدة نمامت والمســت من أمان

 [170]اللماع  أو بح و  الفراد . امسالم ، سواء  عل   هذه اللرا م بح و  

التهر   بين ما أاو ح ـا هلل فـال ي ـام عليـه ، وبـين مـا أـاو ح ـا للعوـد فيؤاخـذ عليـه ، وهـو مـذهم  االتجاه الثاني :
ففى اممـام أبـو حفيهـ  حـد ال ـذف  ي ـام عليـه ، واسـتففى ال ـافةي  فـي ال هـر عفـدهم حـد الحففي  وال افةي  ، واست

 السرم   ي ام عليه .

أو المســت من لمـا دخـس بــالد امسـالم  ـاجرا أو متيمــا فيهـا نلــى أمـد محـدود التــزم فـي دخولــه  وحجـة هــبا االتجـاه :
لــى ح ــو  الةبــاد، فاانـ  أــس الع وبــات التــي  ت ــرر مـوانين العدالــ  وامنصــاف والمعاملــ  الحســف  وعـدم االعتــداء ع

لح و  الةباد أال صا  أو يكوو ح  العود فيها وا حا أال ذف  وم  عليه ، أما مـا يكـوو ح ـا خالصـا هلل  عـالى 
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فإنه لم يلتزمه لو أساسـه الواليـ  وال واليـ  علـى المسـت من ، لو نمامتـه لمـدة معلومـ  ، وأـ و أبـا حفيهـ  نظـر نلـى 
حدود التي  اوو مـن ح ـو    علـى أنهـا مـن التـدين ، وهـو لـم يلتـزم بالمـاو الـذي أخـذ عليـه أو يفهـذ أحكـام أو ال

 [171]امسالم في الةبادات .

على ما يحد  مفهم في المور الديفي  أي الرسس الذين جـاءوا ليسـمعوا  أو حصان  الرسس ماصرة االتجاه الثالث :
 كالم    عالى ، وهو مذهم الطحاوي .

والذي يظهر من خـالا العـرض السـاب  ـ وهـو مـا أهـم نليـه بعـا اله هـاء المعاصـر ن ـ أو الموـدأ ال ـرعي العـام 
ـا أـاو مر اوهــا ، وأسـاي هــذا الموـدأ هــو هويعــ  هـو ســر او ال ـر ع  علــى اللـرا م التــي  ر اـم فــي دار امسـالم أّيــ

ال ــر ع  امســالمي  فــي عمــوم أحكامهــا و ــمولها للميــ  مــن يتيمــوو فــي دار امســالم بغــا الفظــر عــن اخــتالف 
أديــانهم و لغــا هم وأجفاســهم ، ولــذا فهــي بهــذا الوصــ  واجبــ  التطويــ  علــى أــس جر مــ    ــ  علــى أر ــها و حــ  

ي دار امســالم لعمــوم واليتهـا علــى المــواهفين  يلـم  طوي هــا دوو غيرهــا ، وحأا أــاو سـياد ها ، و طوي هــا ممكــن فـ
بعــا ال أــايا التــي  يــ  غيــر المســلمين فيهــا عفصــر ديفــي فتلــزم مراعا ــه ، أ أــايا الفاــا  مــفال ، ولــي  هــذا 

ميين والمســت مفين خروجـا عـن أحكــام ال ـر ع  بـس نو ألــا ممـا أمر ــه ال ـر ع  وهـو مراعــاة ال أـايا الديفيـ  لــدت الـذ
 [172]عفد فصس الفزاعات بيفهم .

ــه المــور فــي الدولــ   ــه ال يتهــ  مــ  مــا يفبغــي أو  اــوو علي ــاا ب ن ــه اال لــاه الوا  ــيمكن أو ي  وأمــا مــا اســتدا ب
ت رار الحكام ومف  الهساد ، وألا لو هذه الحدود التي  فو  ح ا هلل  عالى هـي لـدف  الهسـاد فـي امسالمي  من اس

ــه أو يلتــزم بعــد امفســاد فــي الرض ، ومــن أغــرب المــور أو يــ أو  ــار امســالم علي الرض ، وأــس مــن يــدخس دي
  مـ  أحكــام ال ـر ع  امســالمي  بالـدخوا للمســت من  يسـر  و زنــي و ال يعامـم وألــا فسـاد بالوداهــ  ، وهـذا ال يتهــ

 [173]وم اصدها وال يتس  م  مودأ السيادة المطل   للدول  على نمليمها بتفهيذ موانيفها ومف  العوث والهساد فيها .

ي مـد جـرت علـى أو الممفلـين السياسـيين ال ييأـعوو فـي الع وبـات نال ل ـوانين بالدهـم فإو ميس : ب و العرف الدول
 وب أا هم ، فايف يسو  للدول  امسالمي  مياله  ألا ؟

 يمكن اللواب بمـا مالـه ال ـافعي : يفبغـي ل مـام نأا أمـفهم أو ال يـؤمفهم حتـى يعلمهـم أنهـم نو أصـابوا حـدا أمامـه 
 [174]يين أقيم عليهم .عليهم وما أاو من حد لآلدم

ومعفى هذا أنه يفبغي أو يو ا المر للمبعوثين الدبلوماسيين عفد مفحهم المـاو أو المواف ـ  علـى دخـولهم الـوالد 
ـــيهم احتـــرام الح ـــذلا فـــإنهم سيعر ـــوو أنهســـهم امســـالمي  ب نـــه يلـــم عل كـــام ال ـــرني  وأنـــه فـــي حالـــ  ميـــالهتهم ل

 للع وبات التي  ف  عليها الفصو  ال رني  .

ومــن المعلــوم أو ال ــرل المطهــر مــد ألــ  ولــي أمـــر المســلمين بإمامــ  ال صــا  والحــدود ونحوهــا مــن الع وبـــات 
ألـا مـن المصـالا العظيمـ  والحكـم اللليلـ  ،  ال رني  على رعايا الدول  امسالمي  من المسـلمين والـذميين لمـا فـي

والمست مفوو دخلوا بالد امسالم بع د أماو ي تأي أو يـ مفوا علـى أنهسـهم و ـ من المسـلموو وغيـر المسـلمين مـفهم 
ــولي أمــر  ــا فلــي  ل ، وال ييــولهم ألــا المــاو ن ــر الهســاد فــي الرض أو عــدم المؤاخــذة علــى جــرا مهم ، ومــن هف

 على  را وعهد يتأمن مفس هذا المعفـى الـذي يهأـي نلـى  عطيـس الحكـام ال ـرني  ل ولـه  المسلمين أو يواف 
أتـاب    عـالى والم صود أس  را ييال  [175]: " أس  را لي  في أتاب   فهو باهس وحو أاو ما    را " 

، وماا أيأا : " الصلا جا ز بين المسلمين نال صلحا حرم حـالال أو أحـس حرامـا ، والمسـلموو علـى  ـروههم نال 
 .[176] رها حرم حالال أو أحس حراما " 

بات التعز ر   التي لم يرد ن   رعي في  حديدها ، وحنما فوض ال ـرل   ـديرها لل ا ـي بمـا يـراه مفاسـبا وأما الع و 
لللــرم ومــا يح ــ  مــن مصــلح   ــرني  ، فمفــس هــذه الع وبــات يمكــن أو  يأــ  لهــذا العهــد وال ــرا بــين الدولــ  
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م جرمــا مــا ال يهلــ  مــن الع وبــ  امســالمي  وغيرهــا مــن الــدوا ، مــ  التوثــ  بــ و المبعــو  الدبلوماســي الــذي ار اــ
 [177]المفاسب  في بالده .

وبهذا يظهـر لفـا أو اله ـه امسـالمي ييتلـ   مامـا عـن ال ـانوو الـدولي وعمـا مرر ـه ا هاقيـ  فييفـا علـى وجـه التحديـد 
 ودأ الحصان  ال أا ي  للمبعوثين الدبلوماسيين  يما يتعل  باللرا م واللفايات التي مد     مفهم .في م

فهي الوم  الذي   رر  يه ا هاقي  فييفـا الحصـان  ال أـا ي   ـد ال ـوانين اللفا يـ  لـدت الدولـ  المعتمـد لـديها ، نـرت 
بعو  الدبلوماسي على اللـرا م واللفايـات التـي  صـدر أو اله ه امسالمي ـ  يما  رجا آنها ـ يذهم نلى محاسب  الم

مفه ، وعلى هذا فإأا ار ام المبعو  الدبلوماسي جر م  ما و وافرت أرأاو اللر م  و روهها فإنه ي ام عليه الحـد 
لنه دخس بالد امسالم بع د أماو ليؤدي مهم  معيف  ، وم تأى ع د الماو أو يـ من المبعـو  علـى نهسـه ومالـه 

معه ، وفي الم ابس ي من المسلموو مفه على دما هم وأموالهم وأعرا هم ، وحيث لم يراِل المبعو  هـذا الموـدأ ومن 
فـإو م تأـى العـدا أو ي ــام عليـه الحـد رعايـ  لمصــلح  الملتمـ  المسـلم وحهظـا لح ــو  الةبـاد وسـد لذر عـ  الهســاد 

 الذي مد يفت ر  ح  غطاء الحصان  الدبلوماسي  .

 ف الفقه اإلسالمي من المخالفات المالية للمبعوث الدبلوماسي :ثانيًا : موق

ـــ  أـــال روض والثمـــاو  ـــ  بالمعـــامالت المالي ـــدعوت المرفوعـــ   ـــد المبعـــو  الدبلوماســـي يتعل نأا أـــاو مو ـــول ال
المؤجل  وامجارات والغصوب ونحو ألـا ، فإنـه ييأـ  فيهـا لل أـاء امسـالمي ، مـاا اممـام محمـد بـن الحسـن : 

ــوه وحو أد ــى بعــا فــي دار امســالم، أو أداو لهــم رجــس مــن المســلمين ، أو مــن أهــس الذمــ  أو أدان او بعأــهم عل
فإنهم يؤخذوو بذلا أله  يحكم لهم وعليهم ، لنهم أانوا  ح  يد اممام وواليته حين جرت هذه المعـامالت بيـفهم، 

م ، فلهـذا  سـم  اليصـوم  التـي جـرت بيـفهم وما أمّفاهم ليظلم بعأهم بعأا ، بس التزمفا لهم أو نمفـ  الظلـم عـفه
 [178]في دار امسالم أما لو جرت بين المسلمين .

غيــر التزامــه ممكــاو نجــراء مــاا الااســاني معلــال ألــا : لنــه بالــدخوا مســت مفا التــزم أحكــام امســالم أو ألزمــه مــن 
 [179]الحكام عليه ما دام في دار امسالم .

لمبعـو  وبهذا يتأا لفا الهر  الوا ا بين موم  اله ه امسالمي ومومـ  ال ـانوو الـدولي مـن المسـؤولي  المدنيـ  ل
ــ  للمبعــو  الدبلوماســي نال فــي اســتففاءات مليلــ   ــدولي ي ــرر الحصــان  الدبلوماســي  الاامل ــانوو ال الدبلوماســي ، فال 

  مـــن ا هاقيـــ  فييفـــا ، فـــي حـــين أو اله ـــه امســـالمي يؤأـــد المســـؤولي  الااملـــ  للمبعـــو  31نصـــ  عليهـــا المـــادة  
وألـا لاونـه  حـ  واليـ  ال أـاء فـي الدولـ  امسـالمي ، وألـا  الدبلوماسي لاس  صـرفا ه المدنيـ  ومعامال ـه الماليـ 

لو اله ه امسالمي يولي ح و  الفراد عفاي  أويرة وال يويا نهدارها نال في أ ـي  الحـدود و حتي ـا لمصـالا أ ـمس 
 وأهم مفها .

 ثالثًا : موقف الفقه اإلسالمي من أداء المبعوث الدبلوماسي للشهادة :

لى أنه ال  لوز  هادة غير المسلم على المسـلم فـي غيـر الوصـي  بالسـهر ، لو ال ـهادة فيهـا أهم عام  اله هاء ن
 [180]معفى الوالي  ، وهي  فهيذ ال وا على الغير ، وال والي  لغير المسلم على المسلم وبالتالي ال  هادة له عليه .

مــاا ابــن العربــي : الصــحيا عفــدي أو المــراد بــه   [181]واست ــهدوا  ــهيدين مــن رجــالام  وألــا ل ولــه  عــالى : 
، أي [183]نـ  فـي رفـا الاهـار   مـن رجـالام   ، ومـاا ال رهوـي : مولـه [182]البالغوو من أأورأم المسلموو 

 مووا  هاد هم على المسلمين .عدم 

وبفاء على هذا فال يصا استدعاء المبعو  الدبلوماسي غير المسلم لداء ال هادة علـى مسـلم ، وسـوم المفـ  هـو 
ـــه  ـــي عمل ـــى اســـت الليته ف ـــي  هـــدف نل ـــر جـــا ز  ـــرعًا ، ال لو ألـــا مـــن مويـــس الحصـــان  ال أـــا ي  الت أو ألـــا غي

 الدبلوماسي .
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لوماسـي مســلمًا فـال مــان  مـن اســتدعا ه لداء ال ـهادة لو أداء ال ــهادة فـرض أهايــ  نو أمـا نو أـاو المبعــو  الدب
كاو هفار أكفر من  اهد ، أما نو  عين عليـه أداء ال ـهادة بـ و لـم يوجـد غيـره  يلـم عليـه فـي هـذه الحالـ  التيـام 

مـاا الحسـن : جمعـ  هـذه اآليـ    [184]وال ي ب ال ـهداء نأا مـا دعـوا بذلا ، ودليس هذا التهصيس موله  عالى : 
أمر ن وهما أال   بى نأا دعيـ  نلـى  حصـيس ال ـهادة ، وال نأا دعيـ  نلـى أدا هـا ، ومـاا ملاهـد : معفـى اآليـ  نأا 

وماا ابـن نبـاي ومتـادة والربيـ  : المـراد بـه التحمـس لل ـهادة وحثبا هـا عفـد  دعي  نلى ال هادة ومد حصل  عفدر ،
الحاكم ، ّفإأا مام به البعا س   عن البامين وحو لم يوجد نال من يكهي  عين عليه ، وماا ابـن عطيـ  : نأا أانـ  

 تلـ  بتـ خر الأرورة وخيف  عطس الح  أدنى خوف موي الفدب ومرب من الوجـوب ، وحأا علـم أو الحـ  يـذهم و 
ــى أدا هــا ، فــإو هــذا   ال ــاهد عــن ال ــهادة فواجــم عليــه التيــام بهــا ، ال ســيما نو أانــ  محّصـــل  وأــاو الــدعاء نل

 [185]الظرف آكد لنها مالدة في العف  وأمان    تأي الداء .

فهذا نهي يهيد  حر م أتمـاو ال ـهادة المترانـه   [186]وال  اتموا ال هادة ومن يكتمها فإنه آثم ملبه  وماا  عالى : 
 ـيال الحــ  ، مـاا ابــن نبـاي : علــى ال ـاهد أو ي ــهد  بالوعيـد وهـو ي تأــي وجـوب الداء حيــث ييـاف ال ــاهد

 .[187]حيفما است هد ، و يور حيفما استيور 

ــ ب ال ــهداء نأا مــا دعــوا  ومــاا ال رهوــي : لمــا مــاا  عــالى :  ــى دّا علــى أو  وال ي ال ــاهد هــو الــذي يم ــي نل
الحاكم ، وهذا أمر بفي عليه ال رل وعمس به في أس زماو وفهمته أس أم  ، ومن أمفالهم :" في بيتـه يـؤ ى الحكـم 

وماسي المسلم لي  له أو يمتفـ  مـن أداء ال ـهادة نأا  عيفـ  عليـه ، وعليـه ، ومعفى هذا أو المبعو  الدبل [188]" 
أو يحأر ملل  ال ا ي وماع  المحكم  لداء  هاد ه أما دل  عليه الفصو  المت دم  ، وهذا مما يهار   يـه 

ؤديهـا فـي م ـر اله ه امسالمي ال انوو الـدولي الـذي أجـاز للمبعـو  الدبلوماسـي االمتفـال عـن أداء ال ـهادة أو أو ي
 البعف  الدبلوماسي  أو يؤديها أتاب  .

 المطلب الثالث 

   حصانة مقر البعثة الدبلوماسية

 أواًل : تحديد المراد بمقر البعثة الدبلوماسية :

ي صد بم ر البعف  أو دار البعفـ  أافـ  المـاكن التـي   ـغلها البعفـ  أو  سـتيدمها لحاجا هـا ، سـواء أكانـ  مملوأـ  
مرسل  أم مست جرة من الدول  المعتمد لديها ، و  مس ألا م ر السـهارة وال فصـلي  والملحتيـ  ومفـزا السـهير للدول  ال

ودور الدبلوماسيين العاملين في البعف  والدور التابع  لها والرا ي والحدا   الملح ـ  بهـا وأمـاكن ومـوف المرأبـات 
اسـالت التـي فيهـا ، أمـا ي ـمس أثاثهـا وأموالهـا الموجـودة ، أما ي ـمس جميـ  محتو ا هـا والمحهو ـات والوثـا   والمر 

فيها ووسا س الف س التابع  لها ، فاس هذه المباني والمحتو ات والملح ات   خذ حكم م ر البعف  مـن حيـث الحصـان  
 [189]الدبلوماسي  .

 ثانيًا : حصانة مقر البعثة الدبلوماسية :

ي تأي نظام البعفـات الدبلوماسـي  الدا مـ  أو يكـوو لهـا م ـرات وأمكفـ  خاصـ  بهـا  سـتيدمها فـي ممارسـ  مهامهـا 
ون اهها ، لذا أاو من الوـدهي أو  تمتـ   لـا المكفـ  بحصـان  دبلوماسـي  لتمـاري و ا ههـا بحر ـ  واسـت الا دوو 

  ثير أو  دخس من الدول  المعتمد لديها .أي  

و ســتمد البعفــ  الدبلوماســي  ـ أهي ــ  ما مــ  بــذا ها ـ نظــام حصــانا ها مــن حصــان  الدولــ  ب ــكس مســت س عــن الفــراد 
الذين يؤلهوو جسم البعف  ، وألـا علـى عكـ  مـا أـاو سـا دا فـي السـاب  عفـدما أانـ  هـذه الحصـانات  سـتمد مـن 

 .[190]عوثين الدبلوماسيين وبصورة خاص  حصان  ر ي  البعف  الحصانات ال يصي  للمب

   من ا هاقي  فييفا هذه الحصان  ونصها :  22ومد بيف  المادة   
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 م موري الدول  المعتمد لديها دخولها نال بر ا ر ي  البعف  . اوو حرم  دار البعف  مصون  ، وال يلوز ل    -1

يتر م على الدول  المعتمد لديها التزام خا  با ياأ جمي  التدابير المفاسب  لحمايـ  دار البعفـ  مـن أي امتحـام   -2
 أو  رر ومف  أي نخالا ب من البعف  أو مساي بكرامتها.

لخــرت الموجــودة فيهــا ووسـا س الف ــس التابعــ  لهـا مــن نجــراءات التهتــيش أو  عهـى دار البعفــ  وأثاثا هــا وأموالهـا ا  -3
 االستيالء أو الحلز أو التفهيذ .

 وبفاء على ما   دم فإو هذه المادة  هرض على الدول  المعتمد لديها التزامين أحدهما نيلابي واآلخر سلوي :

اســب  لحمايــ  م ــر البعفــ   ــد أي اعتــداء أو هلــوم أو أمــا االلتــزام اميلــابي فيتمفــس فــي ا يــاأ أافــ  التــدابير المف 
 ير م و د أي أمر يمكن أو يعكر أمن البعف  واست رارها ، و  مس ألا حماي  م ـر البعفـ  مـن المظـاهرات غيـر 

 السلمي  ومسيرات االحتلاإل التي  هدد أمن وسالم  البعف  الدبلوماسي  .

المعتمد لديها من دخوا م ـر البعفـ  للتيـام بـ ي عمـس رسـمي  حـ  أي أما االلتزام السلوي فيتمفس في امتفال الدول  
 .[191]مورر نال بإأو من ر ي  البعف  لما في ألا من امخالا بالمظهر اليارجي لتلا البعف  

البعف  الدبلوماسي  حتى في حال  نعـالو الحـرب بـين الدولـ  المعتمـدة والدولـ  المعتمـد لـديها ،  و ستمر حصان  م ر
 اله رة أ  من ا هاقي  فييفا ونصها : 45وأيأا في حال  مط  العالمات بيفهما ، أما أكدت ألا المادة  

ار البعفـــ  وأــذلا أموالهـــا يلــم علــى الدولـــ  المعتمــد لـــديها حتــى فـــي حالــ  وجــود نـــزال مســلا احتـــرام وحمايــ  د  
 ومحهو ا ها .

ومـد ثــار جـدا حــوا مــدت حصـان  الم ــرات ، فهــس هـي حصــان  مطل ـ  أم أنهــا حصــان  نسـوي  ؟ ومــن الوا ــا أو 
  مــن ا هاقيــ  فييفــا أنهــا حصــان  مطل ــ  حيــث لــم يــرد أي اســتففاء ييــوا الدولــ  المعتمــد لــديها  22 ــاهر المــادة   

ار  مفـس وجـود حر ـ  أو وجـود مـؤامرة  هـدد أمـن وسـالم  الدولـ  المعتمـد لـديها ، دخوا م ـر البعفـ  أحـاالت الطـو 
ولهذا لم   خذ هي   ال انوو الدولي العـام المكلهـ  بإعـداد م ـرول اال هاقيـ  باالسـتففاءات الم ترحـ  التـي أعـدها م ـرر 

فييفــا للعالمــات الدبلوماســي  مــد  الهي ــ  ، أمــا أو جميــ  التعــديالت التــي امترحتهــا الــدوا باالســتففاءات أثفــاء مــؤ مر
سحو  نتيل  لمـا المتـه مـن معار ـ  الـدوا الخـرت، فالظـاهر أنـه أ،ر ـد مـفا أكوـر مـدر ممكـن مـن الحمايـ  للبعفـ  
الدبلوماسي  ب   دابر أي احتماا الستغالا   حاالت الطوار    أحل  لير  حرم  البعف  من موس سلطات الدولـ  

أو  هتعس الحر   أو  دعي وجود مؤامرة ، هذا من الفاحي  الفظر ـ  ، أمـا مـن الفاحيـ   المست ول  التي يمكن بسهول 
العمليـــ  فـــالمر يتومـــ  علـــى الظـــروف المو ـــوني  المحيطـــ  بكـــس حالـــ  مـــن الحـــاالت ، فـــإو نـــوفر حســـن الفيـــ  

هـا مـن الـدمار فــي اسـتح   الدولـ  المعتمـد لـديها  ـكر و  ــدير الدولـ  المعتمـدة علـى مـا بذلتـه مــن جهـد من ـاأ بعفت
ــ   عــذر الوصــوا نلــى ر ــي  البعفــ  لخــذ مواف تــه مجــراء الــالزم ، وحال فهــي م صــرة ليرمهــا واحــدة مــن أمــدم  حال

 [192]ال واعد الدبلوماسي  وهي حرم  البعف  .

  : موقف الفقه اإلسالمي من حصانة مقر البعثة الدبلوماسية :ثالثاً 

 بعا الباحفين ألا نلى سووين :   لم يبحث اله هاء المت دموو حصان  م ر البعف  الدبلوماسي  ، و رج 

أو هذا المر حـاد  ومسـتلد حيـث لـم  اـن هفـار بعفـات دبلوماسـي  دا مـ  لهـا أمـاكن دا مـ   تـيم  السبب األول :
ــ   فيهــا ، فالدبلوماســي  امســالمي  أانــ  فــي بــدايتها دبلوماســي  مؤمتــ  ، وأــذلا البعفــات التــي أانــ   هــد نلــى الدول

،  امسالمي  أاو لها أمـاكن  تـيم فيهـا مفـس مفـزا رملـ  بفـ  الحـار  بـن سـعد فـي المديفـ  علـى عهـد رسـوا   
ــ    دار للأــياف    ، والمفــزا الــذي أــاو يعــرف باســم   دار الأــيهاو   و  دار صــاعد   ببغــ داد حيــث أانــا بمفاب

ــوو فــي مدرســ  مــن المــداري ، وفــي  وفــي أواخــر أيــام الةباســيين أــانوا يعطــوو الســهراء دارا يســكفوو فيهــا أو يفزل
 [193]دم   وال اهرة فاانوا يفزلوو في دار الأياف  ، وفي زمن اليوبيين أان  الرسس  فزا دار الوزارة .
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ــاني : ــازا والمســاكن  الســبب الث ــدت اله هــاء مــن موــدأ عــام فــي ال ــر ع  امســالمي  أال وهــو حرمــ  المف مــا   ــرر ل
م فيهـا المبعوثـوو أم والماكن الياص  ، سواء أكان  مملوأ  لرعايا الدولـ  امسـالمي  أم لغيـرهم ، وسـواء أكـاو يتـي

يـا أيهـا الـذين آمفـوا ال  ـدخلوا بيو ـا غيـر بيـو ام حتـى  ست نسـوا و سـلموا ,غيرهم ، أما جـاء ألـا فـي مولـه  عـالى : 
،فحصــان  م ــر البعفــ  الدبلوماســي  موــدأ  ــرعي عــام فــال يحتــاإل  [194] -علــى أهلهــا ألاــم خيــر لاــم لعلاــم  ــذأروو 

 [195]للتفصي  عليه أمبحث مست س .

ولي ـ ال يعـرف حرمـًا آمفـًا نال مـا ومد أهم بعـا البـاحفين المعاصـر ن نلـى أو امسـالم ـ علـى خـالف ال ـانوو الـد
وردت به الفصو  ال رني  وهما الحرم المكي والحرم المدني ، فلي  لدور البعفات الدبلوماسي  هذه الحرمـ  التـي 

 [196] م  است الا الوالد وسياد ها.

وأهـم الـبعا اآلخـر نلـى أو اله ـه امسـالمي مـد ســو  ال ـانوو الـدولي فـي   ر ـر حصـان  م ـر البعفـ  الدبلوماســي  
ـــ  نلـــى مرأـــز  ـــ  امســـالمي  أـــ و  تحـــوا دار البعف ـــى هـــذه الحصـــان   ـــرر يعـــود علـــى الدول ب ـــرا أال يتر ـــم عل

ون ــس أســرار الدولــ  امســالمي  نلــى أعــدا ها ،  للملــرمين والمحــاربين للدولــ  امســالمي  ، أو  صــبا مكانــا للتلســ 
فهي هـذه الحـواا يكـوو مـن حـ  الدولـ  امسـالمي  رفـ  الحصـان  الدبلوماسـي  عـن مؤسسـات البعفـ  و طوـ  عليهـا 
ال انوو والفظام ، وهذا يته  م  ما أهم نليه ال انوو الدولي من نلزام المبعـو  الدبلوماسـي بـاحترام مـوانين وأنظمـ  

 لمعتمد لديها .الدول  ا

 ومد استفد هذا اال لاه اله هي  يما مرره من ثووت الحصان  لم ر البعف  الدبلوماسي  نلى عدة أدل  مفها :

يا أيها الذين آمفوا ال  دخلوا بيو ا غير بيو ام حتـى  ست نسـوا ,اآلي  المت دم  من سورة الفور وهي موله  عالى : -1
، حيـث مـررت بعمومهـا حرمـ  الويـوت والمـاكن الياصـ  [197] -لاـم  ـذأروو و سلموا على أهلهـا ألاـم خيـر لاـم لع

 دوو  يصي  ، وألا ي مس م ر البعفات الدبلوماسي  .

د  يه ن   رعي يوين حكمه مـن حيـث اللـواز أو المفـ  أو حصان  م ر البعفات الدبلوماسي  أمر حاد  لم ير -2
، فهو ملاا مبا  لالجتهاد والفظر اله هي، لنـه لـي  مـن مويـس الةبـادات  يكـوو الصـس فيهـا الحظـر ، وحنمـا هـو 

 من باب العادات التي الصس فيها امباح  ما لم يتر م على ألا  رر بالمسلمين عام أو خا  .

تر ب  على   ر ـر حصـان  م ـر البعفـ  الدبلوماسـي  ، نلـد أو ألـا المـر سـيح   مصـلح  وبالفظر نلى المصالا الم
للدول  امسالمي  حيث نو مفا م ر البعفات الدبلوماسي  في بالد امسالم الحصان  سيؤدي نلـى مـفا م ـر البعفـات 

لمفــس ، وهــذا أمــر  ــاهر الدبلوماســي  امســالمي  لــدت الــدوا الخــرت مفــس هــذه الحصــان  عمــال ب اعــدة المعاملــ  با
مـن الحصـان    المصلح  في حين أو نهماا ألا سيلر على الدول  امسـالمي  حرمـاو بعفا هـا لـدت الـدوا الخـرت 

 والحماي  وال ييهى المهاسد المتر ب  على ألا . 

دار   ـدم أو اله ــه امســالمي ي ــرر الحصــان  ال يصــي  للمبعـو  الدبلوماســي ، فمــن بــاب أولــى   ر ــر حصــان  -3
  [198]البعف  التي يبا ر مفها المبعو  الدبلوماسي عمله ومهامه .

ليـه مـن وهذا اال لاه هـو ال هـر والولـى بـالترجيا ل ـوة أدلتـه ومالءمتـه للظـروف الدوليـ  المعاصـرة ولمـا يتر ـم ع
 مصالا راجح   عود على الدول  امسالمي  .

 الفصل الثاني

 أحكام االمتيازات الدبلوماسية في الفقه اإلسالمي والقانون الدولي 

  ــدم أو الم صــود بمصـــطلا االمتيــازات هـــو التمتــ  بمزايـــا وحعهــاءات معيفـــ   ســما للمبعـــو  الدبلوماســي بتـــ مين 
متيـــازات  مــفا علـــى أســـاي الملاملـــ  الدوليـــ  والمعاملـــ  بالمفـــس ، ثـــم و ح يــ  أهـــداف مهمتـــه، ومـــد أانـــ   لـــا اال

أصــبح   مــفا علــى أســاي أنهــا مواعــد ملزمــ  للــدوا مفلهــا مفــس مواعــد الحصــانات ، وأو ميالهتهــا  ر ــم مســؤولي  
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دولي  وا ح  ، و ظهر ألا من خالا ا هاقي  فييفا للعالمات الدبلوماسي  حيث  أمف  ما ي ـارب مـن  سـ  ع ـرة 
مــادة  ـــف  علـــى االمتيـــازات الدبلوماســـي  ، مفهــا ثمـــاو مـــواد  تعلـــ  بامتيـــازات البعفــ  وححـــدت ع ـــرة مـــادة  تعلـــ  

 [199]بامتيازات أعأاء البعف  .

مــن خــالا ا هاقيــ  فييفــا م ارنــ  باله ــه امســالمي وألــا مــن خــالا المباحــث وســيتفاوا هــذا الهصــس هــذه االمتيــازات 
 التالي  :

 المبحث األول

 االمتيازات المتعلقة بالضرائب والرسوم 

يفامش هذا المبحث االمتيازات الدبلوماسـي  المتعل ـ  بامعهـاء عـن الأـرا م الميتلهـ  والرسـوم التـي  هر ـها الدولـ  
ت الميتلهـ  التـي   ـدمها ، وال  ـا أو  لـا االمتيـازات ليسـ  مطل ـ  وحنمـا وردت عليهـا المعتمد لـديها علـى اليـدما

  واب  وميود يتفاولها المطلباو التالياو :

  
  
  

 المطلب األول 

 إعفاء مقر البعثة الدبلوماسية من الضرائب والرسوم 

والرســوم نال مــا اســتففي حيــث نصــ   جــاء فــي ا هاقيــ  فييفــا مــا يؤأــد نعهــاء م ــر البعفــ  الدبلوماســي  مــن الأــرا م
   على ما يلي : 23المادة   

 عهـى الدولــ  المعتمـدة و عهــى ر ـي  البعفــ  بالفســب  لمرافـ  البعفــ  ،المملوأـ  أو المســت جرة ، مـن جميــ  الرســوم -1
 والأرا م ال ومي  واممليمي  والولدي  ، ما لم  ان م ابس خدمات معيف  .

عليـه فـي هـذه المـادة علــى  لـا الرسـوم والأـرا م الواجبـ  بموجـم مـوانين الدولــ  ال يسـري امعهـاء المفصـو  -2
 المعتمد لديها على المتعامدين م  الدول  المعتمدة أو م  ر ي  البعف  .

 و يستهاد من هذه المادة أمور مفها :

عتمــدة أو ر ــي  العفــ  نعهــاء م ــر البعفــ  مــن جميــ  الرســوم والأــرا م نأا أانــ  مملوأــ  مــن موــس الدولــ  الم أواًل :
ب را أو  اوو لحساب أو لصالا دولته الستيدامها فـي أغـراض البعفـ  ، أمـا نو أانـ  لالسـتيدام ال يصـي فـال 

   . 34 عهى من الأرا م أما نص  عليه اله رة ب من المادة   

وم والأـرا م دوو المالـا نو أاو م ر البعف  مست جرا ، وأاو هفار مانونا محليـا يلـزم المسـت جر بـدف  الرسـ ثانيًا :
، فهـي هــذه الحالـ   عهــى البعفـ  مــن ألـا وال يســتطي  مالـا الع ــار نجبـار البعفــ  علـى  حملهــا ، نال نأا ا ـترا فــي 
الع د أو  تحمس البعف   ر ب  الع ار فهفا  لزم بها البعف  نو واف   على هذا ال را باعتبـار أنهـا ز ـادة فـي الجـرة 

 مد لديها .ولي   ر ب  للدول  المعت

لو أاو للبعف  ع ارا مملوأا لها ومام  بت جيره للغير فإنها ال  عهـى مـن الأـر ب  الع ار ـ  فـي هـذه الحالـ  ،  ثالثًا :
 لو هذا ن اا استفماري وليس  من أعماا الدبلوماسي  المعتادة .

ــًا : ــ  الرســو  رابع ــ  المملوأــ  والمســت جرة مــن جمي ــى نعهــاء م ــر البعف م والأــرا م العامــ  ال وميــ  أكــدت المــادة عل
واممليمي  والولدي  ، فـال يحـ  للـدوا المرأبـ  اال حاديـ  أو الاونهدراليـ  أو المتحـدة فـرض  ـر ب  ع ار ـ  بحلـ  أو 

 بعا دولها المتحدة  لزم مفس هذه الأرا م .
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مات المــاء امعهــاء مــن الرســوم والأــرا م ال ي ــمس مــا أــاو فــي م ابــس خــدمات خاصــ  معيفــ  مفــس خــد خامســًا :
 والاهرباء والها   ورف  الفهايات .

ال ي مس امعهاء من الأرا م والرسوم ال يا  الـذين يتعامـدوو مـ  البعفـ  أو ر يسـها ، مفـس  ـرا م  سادسًا :
ــا  التــي يلفونهــا مــن  عــاملهم مــ  البعفــ  عفــد نجــراء ع ــود الويــ  أو امجــارة نأا أانــ  الأــر ب   الــدخس علــى الرب

 مالا ، فال يح  له التهرب مفها بحل  أو ع اره مؤجر لبعف  دبلوماسي  . ستوفى من ال

 عهــى البعفــ  مــن الأــرا م والرســوم التــي  لفيهــا م ابــس اليــدمات التــي   ــدمها مفــس رســوم مــفا ســمات  ســابعًا :
ألــا  لديــد أو  مديــد جــوازات الســهر لمواهفيهــا أو  وثيــ  ال ــهادات الرســمي  ونحــو   الــدخوا ل جانــم ، ورســوم

.[200] 

 المطلب الثاني 

 إعفاء أعضاء البعثة الدبلوماسية

ــاء المبعــو  الدبلوماســي مــن  ــى نعه ــدولي واســت ر العــرف الدبلوماســي عل ــانوو ال ــ  ف هــاء ال  ــدت غالوي ــرأي ل ا لــه ال
نوال الأرا م ، ومد روعي في ألا عدة اعتبارات مفها هويع  عمس الدبلوماسي ومصـادر دخلـه ومر با ـه ، جمي  أ

وهي عادة من خارإل امملـيم، وصـعوب   حصـيس الأـرا م مفـه لعـدم خأـوعه للسـلطات المحليـ  ، ومـد اعتوـر ألـا 
 [201]امعهاء امتيازا أساسه الملامل  ولي  حصان  خاص  .

  من ا هاقي  فييفا على نعهاء المبعو  الدبلوماسي من جمي  الرسوم والأرا م ال يصـي   34ومد نص  المادة   
 أو العيفي  أو اممليمي  أو الولدي  باستففاء ما يلي :

 لتي  دخس أمفالها عادة في ثمن المواا أو اليدمات .الأرا م غير المبا رة ا-1

 ومعفى هذا أو الأرا م التي  هرض على السل  االستهالكي  والم تر ات ال سويس معهاء المبعو  مفها .

الرسوم والأرا م المهرو   على المواا الع ار   الياص  الاا ف  فـي نملـيم الدولـ  المعتمـد لـديها ، مـا لـم  اـن -2
 بالفياب  عن الدول  المعتمدة الستيدامها في أغراض البعف  .حياز ه 

فــال يعهــى المبعــو  الدبلوماســي مــن الأــر ب  الع ار ــ  المهرو ــ  علــى المــواا غيــر المف ولــ  التــي يملاهــا بصــه  
  يصي  لصالحه ، نال نأا مملوأ  أو مست جرة باسمه نياب  عن الدول  المعتمدة الستيدامها في أغراض البعف  .

  39مـن المـادة   4الأرا م التي  هر ها الدول  المعتمد لديها على الترأات ، م  عدم امخالا ب حكام اله ـرة -3
. 

  التــي  ســما بســحم المــواا المف ولــ  للدبلوماســي فــي  39ال  عــارض بــين هــذه اله ــرة واله ــرة الرابعــ  مــن المــادة  
ا أو المتيمـين فيهـا نمامـ  دا مـ  ، أو نأا  ـوفي أحـد أفـراد أسـر ه الدول  المعتمد لديها نأا  وفي ولم يكن من مواهفيهـ

مـن أهــس بيتــه ، وحعها ـه مــن الأــرا م علـى ح ــو  امر  والترأــات ، أمــا المـواا التــي أــاو مـد اكتســوها فــي الولــد 
 و كوو  صديرها محظورا فلي  لهم الح  في سحوها .

دبلوماســـي نأا  ــوفي ال يعهــى مـــن  ــر ب  الترأـــات وامر  أمــا المــواا غيـــر المف ولــ  أالع ــارات فـــإو المبعــو  ال
 المهرو   عليها .

الرســوم والأــرا م المهرو ــ  علــى الــدخس اليــا  الفا ــل فــي الدولــ  المعتمــد لــديها ، والأــرا م والمهرو ــ  -4
 على ر وي المواا المستفمرة في الم روعات التلار   ال ا م  في  لا الدول  .

و  الدبلوماســـي لعـــدد مـــن الســـهم أو الســـفدات أو  ـــهادات االســـتفمار أو حصـــ  فـــي ومفـــاا ألـــا حيـــازة المبعـــ
  رأات ، فتيأ  أربا  وفوا د  لا الوني  االدخار   والن ط  االستفمار   للأرا م الم ررة .

 المصار ف المهرو   م ابس خدمات معيف  .    -4
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ات   دمها مفس نه ات استيراإل الـرخ  وال ـهادات وهو ن  عام ي مس ما  حصله الدول  المعتمد لديها ل اء خدم
والتصـار ا وخــدمات المرافـ  أالمــاء والاهربـاء والهــا   ونحـو ألــا فـال  عهــى مـن التحصــيس ، و لـزم بهــا المبعــو  

 الدبلوماسي .

 رسوم التسليس والتوثي  و الرهن الع اري والدمغ  والرسوم ال أا ي  بالفسب  نلى المواا الع ار   .-5

م المبعــو  الدبلوماســي بهــذه الرســوم مــ  مراعــاة أو مرافــ  البعفــ  ســواء أكانــ  مملوأــ  أم مســت جرة معهــاة مــن فيلــز 
 [202]جمي  الرسوم والأرا م نال ما استففي أما   دم .

 المبحث الفاني

 االمتيازات المتعلقة باإلعفاء من الرسوم الجمركية

مــن أهــم االمتيــازات التــي يتمتــ  بهــا المبعــو  الدبلوماســي امعهــاء مــن الرســوم اللمرأيــ  والرســوم الخــرت علــى 
ال ياء الياص  باالستعماا ال يصي ، بما في ألا ال ياء الالزم  ممامته وأفراد عا لتـه وف ـا لل ـوانين والنظمـ  

ي  صــدرها الدولــ  المعتمــد لــديها، فمــن حــ  المبعــو  الدبلوماســي أو يللــم معــه أو يســتورد أثاثــا ووســيل  ن ــس التــ
 وأغذي  وأجهزة أهربا ي  ونحو ألا دوو أو  هرض عليه رسوم جمرأي  . 

بـدخوا   على أو   وم الدولـ  المعتمـد لـديها ، وف ـا لمـا  سـفه مـن مـوانين وأنظمـ  بالسـما   36ومد نص  المادة   
المـــواد اآل يـــ  وحعها هـــا مـــن جميـــ  الرســـوم اللمرأيـــ  والأـــرا م والتاـــاليف الخـــرت غيـــر  اـــاليف التيـــز ن والف ـــس 

 واليدمات المماثل  :

 المواد المعدة الستعماا البعف  الرسمي .-1

ــه ، بمــا فــي ألــ-2 ا المــواد المــواد المعــدة لالســتعماا اليــا  للمبعــو  الدبلوماســي أو لفــراد أســر ه مــن أهــس بيت
 المعدة الست راره .

وهذا امعهاء لي  مطل ا وحنما هـو م يـد بمـا  سـفه الـدوا مـن مـوانين ونظـم ، وهـذا يعفـي حـ  الدولـ  المعتمـد لـديها 
فــي  حديــد أميــ  البأــاع  المســتوردة لمفــ  نســاءة اســتعماا هــذا امعهــاء مــن جهــ  ، وحخأــال المســتوردات لل يــود 

م العـام واآلداب مــن جهــ  أخــرت نلــى درجــ   حـر م اســتيراد أنــوال معيفــ  مــن الســل  التـي  راهــا  ــرور   لحهــ  الفظــا
.[203] 

 المبحث الثالث

 موم  اله ه امسالمي من االمتيازات الدبلوماسي 

المي مـن االمتيـازات الدبلوماسـي  وا ـحا وجليـا ، و مكـن  حديـد معـالم هـذا المومـ  فـي ل د أـاو مومـ  اله ـه امسـ
 الأواب  التالي  :

 أواًل : أموال المبعوث الدبلوماسي مصونة :

أكــد اله ــه امســالمي علــى حرمــ  أمــواا المبعــو  الدبلوماســي ، فــإأا دخــس الرســوا أو الســهير دار امســالم ثوــ  
معه من أمواا وثياب وآل  رأوب وآالت استعماله ال يصي  ، لو الماو ثوـ  لهـم فـي  الماو له ولمن معه ولما

ــد أمــاو جديــد ، وحأا ثوتــ  العصــم  فــي الــفه  أصــال  فإنهــا  فوــ  فــي  أنهســهم بوصــههم رســال دوو حاجــ  نلــى ع 
 الماا  بعا ، ولذلا ال يلوز أخذ أمواا الرسس وال اغتفامها وال االعتداء عليها .

را المـاو علـى المـواا نصـا فعفد ـذ  ت كـد صـيانتها وحرمتهـا أيأـا بال ـرا ، وحأا أانـ  أمـوالهم مصـون  فإأا ا ت
فإو المسلم نأا أ ل   ي ا للسهير  مفه له نأا أاو ماال مت وما ـ وهو ما أاو محرزا و يبـا  االنتهـال بـه  ـرعا ـ ، 

ف بـين اله هـاء فـي حكـم الأـماو فـي هـذه الحالـ  أما نأا أ لـ  لـه مـاال غيـر مت ـوم أيمـر أو خفز ـر ف ـد ومـ  خـال
[204]: 
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 المبهب األول : رضمن المسلم ما أتلفه من خمر وخنزير .

 ، ودليلهم : [206]والمالاي   [205]وهو مذهم الحففي 

يلـوز انتهـاعهم بهمـا فـي أو اليمر واليفز ر من المواا المت وم  في ح  غير المسلمين أاليـس وال ـاة فـي ح فـا  
 [207]حكم ال رل .

 المبهب الثاني : ال رضمن المسلم ما أتلفه من خمر أو خنزير .

 ، ودليلهم : [208]وهو مذهم جمهور اله هاء 

أو هذه ال ياء ليس  ب مواا مت وم  في ح  المسلم فال  ماو على من أ لهها ، ومـا ال يكـوو مأـمونا فـي حـ  
 المسلم ال يكوو مأمونا في ح  غير المسلم .

بلوماسي أو يحترم دين الدول  المعتمـد لـديها وموانيفهـا ، وهو المذهم ال هر حيث نو من مسؤوليات المبعو  الد
ومن دين وأحكام ال ر ع  المطهرة حرم  اليمر واليفز ر وعدم جواز امتفا هما وعدم جواز ندخالهما بالد المسـلمين 

 ، فحيث خال  هذا المودأ فال  ماو على من أ ل  خمرا أو خفز را مملوأين لمبعو  دبلوماسي .

 ء المبعوث الدبلوماسي من الضرائب المفروضة على أغراضه الشخصية :ثانيًا : إعفا

ي ـرر اله ـه امسـالمي موـدأ نعهـاء السـهراء والرسـس مـن الع ـور والأـرا م التـي  ؤخـذ مـن غيـر المسـلمين علـى مـا  
مانـا معهم من أمـواا ومتـال ال ير ـدوو بـه التلـارة ، مـاا أبـو يوسـ  : وال يؤخـذ مـن الرسـوا وال مـن الـذي أعطـي أ

 [209]الع ر نال ما أاو معهما من متال التلارة ف ما غير ألا من متاعهم فال ع ر  يه .

س ومعـه أموالـه أو سـا م  لـم وماا ابن مدامـ  : وال يؤخـذ مـفهم مـن غيـر مـاا التلـارة ، فلـو مـر بالعا ـر مـفهم مفت ـ
 [210]يؤخذ مفه  ل ن  عليه أحمد ، وحو أان  للتلارة أخذ مفه نص  الع ر .

 دي مهمته على الوجه الكمس .وال  ا أو في هذا الحكم  يفيها على المبعو  الدبلوماسي و يسيرا له ليؤ 

وم  الت كيد على حر   المبعو  الدبلوماسي في ندخاا ما يحتاإل نليه من متال الستيدامه ال يصـي أو لغـراض 
البعف  وحعها ه من الرسوم اللمرأي  والأرا م ، نال ننه يفبغـي أو يراعـي هويعـ  الدولـ  امسـالمي  وسـيادة ال ـر ع  

لمين ،  يحر  على عدم ندخاا ما يتفافى م  ع يدة المسلمين وأخالمهـم وديـفهم ممـا امسالمي  على ملتم  المس
هو مبا  في غير بالد المسلمين ، لو مفس هذا التصرف يتعـارض مـ  مـانوو الدولـ  امسـالمي  و كـوو مـن ح هـا 

الـداخس معـه ب مـاو مف  ندخاا مفس هذه ال ياء ومصادر ها ، مـاا أبـو يوسـ  : و ال يفبغـي أو يبـاي  الرسـوا وال 
ب ــل مــن اليمــر أو اليفز ــر أو الربــا ومــا أ ــبه ألــا لو حكمــه حكــم امســالم وأهلــه ، وال يحــس أو يبــاي  فــي دار 

 [211]امسالم ما حرم    عالى .

  من ا هاقي  فييفا ونصها : يلـم علـى جميـ  المتمتعـين باالمتيـازات والحصـانات مـ   41المادة     وهذا ما أكد ه
عـدم امخــالا بهــا ، احتــرام مــوانين الدولـ  المعتمــد لــديها وأنظمتهــا ، و لــم علـيهم أــذلا عــدم التــدخس فــي  ــؤونها 

 الداخلي  .

 حضره للتجارة :ثالثًا : ال رعفى المبعوث الدبلوماسي من الضرائب على ما أ

مرر اله هاء ـ أما   دم ـ أو امعهاء من الع ور والأرا م ماصر على المواا غير المعدة للتلارة ، أمـا نو أانـ  
مرصـدة للتلـارة فإنهــا ال  عهـى مــن الع ـور والأـرا م ، وألــا أو المبعـو  لمــا دخـس دار امسـالم صــار مالـه فــي 

[212]يهاء هذه الأر ب  مفه .حماي  الدول  امسالمي  ف وجم ألا ح  است
 

حيث أمر بعا عماله ب و ي خذ مـن  لـار أهـس الحـرب  ودليس م روني  هذه الأر ب  مأاء عمر بن اليطاب 
لار المسلمين رب  الع ر ، وأـاو ألـا بمحأـر مـن الصـحاب  الع ر ، ومن  لار أهس الذم  نص  الع ر ومن  

 .[213]فلم يف س أنه أنار عليه أحد 
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ــ  ال  ؤخــذ  ــه بعــا اله هــاء وهــو أو الأــر ب  التلار  ــا مــا أ ــار نلي نأا أــاو مــاا المســت من و فبغــي أو يالحــ  هف
، أمــا مــاا ابــن عابــدين : الصــا عــدم [214]وهــو نصــاب الزأــاة   الــداخس نلــى بــالد امســالم أمــس مــن مــا تي درهــم
مـن مفلـه ، لو مـا دوو الفصـاب مليـس ، والخـذ مـن ال ليـس  لـم وال  ع ير مالهم نأا لم يولل نصابا وحو أخـذوا مفـا 

 .[215]متابع  في الظلم

  أمـا مـاا ابـن مدامـ  ومن مظاهر سـمو اله ـه امسـالمي ورقيـه أو هـذه الأـر ب  ال  ؤخـذ نال مـرة واحـدة فـي السـف 
 [216]معلال ألا : أنه ح  يؤخذ من التلارة فال يؤخذ أكفر من مرة في السف  أالزأاة .

ي أو عا ــرا ـ أي جـابي الأــر ب  ـ أتـم نلــى و سـتفد   ـدير الأـر ب  نلــى موـدأ المعاملـ  بالمفــس، ودليـس ألـا مـا رو 
: أم ن خذ من  لار أهس الحرب ؟ ف اا : أم ي خذوو مفا ؟ ف اا : هم ي خذوو الع ـر ، ف ـاا : خـذ مـفهم  عمر 

 .[217]الع ر ، وروي عفه أنه ماا لع اره : خذوا مفهم ما ي خذوو مفا ، فإو أنياكم ألا فيذوا مفهم الع ر 

وعلى هذا لو أخذت الدوا الخرت من  لار المسلمين أمس من ألا فإو على الدولـ  امسـالمي  أو   خـذ مفـس ألـا 
لو أخـذ الاــس غــدر مـن  لــارهم ، أمــا لـو أــانوا ي خــذوو الاـس مــن  لــار المسـلمين فإنــا ال ن خــذ مـفهم مفــس ألــا ، 

 [218]بالماو الذي مفحفاه لمن دخس بالد امسالم وال يصا في ديففا الغدر .

ــ ــا ، ف إو بعــا اله هــاء يــرت أو وحأا  ــرا الحربيــوو فــي أمــاو الرســس أال ي خــذ عا ــر المســلمين مــفهم  ــي ا مطل 
 [219]للمسلمين أو ي ترهوا لهم ألا وأو يوفوا لهم به نأا أانوا يعاملوو رسلفا بمفس هذا .

  بالفاي حاج  نليها وهو موا ال افعي وال ا ـي مـن و مكن ل مام أو ال ي خذ مفهم  ي ا نأا دخلوا في ن س بأاع
الحفابل  لو في رف  الأر ب  عفهم  ح ي  نه  ومصلح  للمسلمين أما روت الزهـري عـن عمـر أنـه أـاو ي خـذ مـن 
الفب  من ال طفي  الع ر ومن الحفط  والزبيم نصـ  الع ـر ليكفـر الحمـس نلـى المديفـ  وهـذا يـدا علـى أنـه ييهـ  

 [220]لمصلح   يه وله الترر نأا رأت  يه المصلح  .عفهم نأا رأت ا

وماله غير السال  وما أ به  رابعًا : عند رجوع المبعوث الدبلوماسي إلى بالده فإنه ال رمنع من الخروج بمتاعه
وت به أعداء الدول  امسالمي ، فإو ا ترت  ي ا من ألا مف  من نخراجه نأ مـد يكـوو  يـه  ـرر علـى ألا مما يت 

المســلمين بإف ــاء أســرارهم العســكر   ، مــاا اممــام مالــا : أــس مــا هــو مــوة علــى أهــس امســالم ممــا يت ــووو بــه فــي 
 [221]. حروبهم من أرال أو سال  مما يعلم أنه موة في الحرب فإنهم ال يباعوو ألا

وماا أبو يوس  : وال يفبغـي ل مـام أو يتـرر أحـدا مـن أهـس الحـرب يـدخس ب مـاو أو رسـوال مـن ملاهـم ييـرإل ب ـل 
ما الفياب والمتال فهـذا ومـا أ ـوهه ال يمفعـوو مفـه من الرمي  أو السال  أو ب ل يكوو موة لهم على المسلمين ، ف 

.[222] 

ومن هفا يظهر لفا أو اله ه امسالمي مد سو  ال انوو الدولي الحـديث المتمفـس فـي ا هاقيـ  فييفـا فـي   ر ـره  ـواب  
متيازات الدبلوماسـي  التـي  مـفا للرسـس والسـهراء والمبعـوثين ومـن معهـم  يسـيرا لهـم لي ومـوا بمهـامهم خيـر قيـام ، اال

وبتــوازو دميــ  يحـــاف  علــى ســـيادة الدولــ  امســـالمي  ونهــاأ أحكامهـــا وموانيفهــا مـــ  مراعــاة هويعـــ  عمــس المبعـــو  
 الدبلوماسي .
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 الخـاتـمـة 

مومـــ  أـــس مـــن اله ـــه امســـالمي وال ـــانوو الـــدولي مـــن الحصـــانات واالمتيـــازات وبعــد هـــذا العـــرض المـــوجز لويـــاو 
 الدبلوماسي  ، يمكن  ليي  أهم الفتا ج التي  هرت من خالا البحث  يما يلي :

الحصان  الدبلوماسي  في ال ـانوو الـدولي مصـطلا مـانوني ي صـد بـه مـفا حمايـ  للمبعـو  الدبلوماسـي بهـدف  أواًل:
ماله ومن معه ليتسـفى لـه التيـام بمهامـه علـى الوجـه الكمـس ، و  ابـس هـذا المصـطلا فـي عدم التعرض ل يصه و 

 اله ه امسالمي ع د الماو الذي يع د لمن يدخس بالد امسالم من غير المسلمين لغرض م رول .

ــ   ســما للمبعــو  الدبلوماســي ا ثانيــًا : ــا وحعهــاءات معيف ــازات الدبلوماســي   عفــي التمتــ  بمزاي ــام بو ا هــه االمتي لتي
و ح ي  أهداف بعفته بسـهول  و سـر ، ولـم يـرد اسـتعماا لهـذا المصـطلا فـي اله ـه امسـالمي نال أو مههـوم المـاو 

 ي مس و تس  له .

ــًا : ــدولي لتســيير  ثالث ــانوو ال ــم وفــن وأســلوب  عامــس ، فهــي الوســيل  التــي يتبعهــا أحــد أ ــيا  ال  الدبلوماســي  عل
يمكـن حصـر أسـ  الحصـان  الدبلوماسـي   رابعـًا :لسـلمي  وخاصـ  بطر  ـ  التهـاوض . ال ؤوو اليارجي  بالوسـا س ا

في ال انوو الدولي في ثال  نظر ات وهي : نظر   االمتداد اممليمي ، ونظر   الصه  التمفيلي  ونظر ـ  م تأـيات 
واالمتيـازات الدبلوماسـي  ، الو يه  ، ومد است ر ال انوو الدولي على اعتماد الفظر   الفالف  أ ساي مفا الحصـانات 

ليتمكن المبعوثين الدبلوماسيين من التيام بو ا ههم ب كس فعاا بعيدا عـن أيـ  مـؤثرات أو معومـات ، وهـذه الفظر ـ  
 ال  تعارض م  اله ه امسالمي في اللمل  . 

ســالمي ال ــانوو ع ــد المــاو هــو أســاي الحصــان  الدبلوماســي  فــي اله ــه امســالمي ، ومــد ســو  اله ــه ام خامســًا :
الدولي الحديث في   ر ر هذا الساي من خالا الفصو  ال رني  وال واعد الاليـ  واجتهـاد اله هـاء المسـلمين مفـذ 

 مروو عديدة .

يفو  الماو   الحصـان  الدبلوماسـي    للرسـس والمبعـوثين نأا جعـس لهـم ر ـي  الدولـ  امسـالمي  أو نا بـه  سادسًا :
ــه وثي ــ   ، و فوــ  المــاو أــذلا لاــس مــن دخــس بــالد امســالم وأ هــر مــا يــدا علــى أنــه مبعــو  ألــا وأتــم لهــم ب

 دبلوماسي وحال فال يفو  له وال يتمت  بالحصان  الدبلوماسي  .

: الحصان  ال يصـي   عفـي مـفا حمايـ  للمبعـو  الدبلوماسـي وألـا حمايـ  ل يصـه ومـن معـه ومـن يتبعـه سابعًا 
 حنما هي حصان  م يدة بأواب  نصن عليها ا هاقي  فييفا .في عمله ، وهي ليس  حصان  مطل   و 

المبعــو  الدبلوماســـي الحصــان  ال يصـــي  فــي الع يــدة والةبـــادة وفــي اممامـــ    واله ــه امســالمي ال يعـــارض مــفا
والتف ــس واال صــاا والم ــارأ  فــي الحيــاة االجتمانيــ  وممارســ  التلــارة مــا دام فــي ألــا ألــه مفأــبطا بالأـــواب  

 وال يتر م على ألا  رر بالمسلمين أو  هو   مصالا م روع  لهم .ال رني  

: الحصان  ال أا ي   عفي عدم خأول المبعو  الدبلوماسي للواليـ  ال أـا ي  للدولـ  المعتمـد لـديها ، و تفـول ثامنًا 
الــدولي نلـى حصـان  مــن ال أـاء اللفـا ي وهــي مطل ـ  ، وحصـان  مــن ال أـاء المـدني وامداري ومــد أثوـ  ال ـانوو 

 عليها بعا ال يود واالستففاءات ، وهفار الحصان  التفهيذي  وامعهاء من أداء ال هادة .

: اختلــ  مومــ  اله ــه امســالمي عــن ال ــانوو الــدولي فــي الحصــان  ال أــا ي  ، و مكــن  حديــد مالمــا هــذا تاســعًا 
 الموم   يما يلي :

أا ار اـــم جفايـــ  متـــس عمـــد و ـــوافرت أرأانهـــا ال خـــالف بـــين اله هـــاء فـــي وجـــوب ال صـــا  علـــى المســـت من ن-1
 و روهها ، وهذا ي مس المبعو  الدبلوماسي أيأا لنه مست من  رعًا .

 لله هاء ثالث  ا لاهات بالفسب  للرا م الحدود نأا ومع  من المبعو  الدبلوماسي ، وهي على سويس امجماا :-2

 نأا  وفرت موجبات الع وب   رعاً اال لاه الوا :   ام الحدود على المبعو  الدبلوماسي 



 اال لاه الفاني :   ام الحدود نأا أان  ح ا للعود ، وال   ام نأا أان  ح ا هلل  عالى .

 اال لاه الفالث : حصان  الرسس ماصرة على ما يحد  مفهم في المور الديفي  .

ســالمي  مـن   ــر   الع وبـات وهــي وأ هـر هــذه اال لاهـات هــو اال لـاه الوا لو  يــه  حتي ـا لم اصــد ال ـر ع  ام
ــومين والأــعهاء ، ولو م تأــى ع ــد المــاو أو يلتــزم المســت من  ــ  الهســاد فــي الرض وحنصــاف المظل الزجــر ومف
ال انوو العام للدول  امسالمي  خالا مـدة نمامتـه فيهـا ، وأنـه يلـم عليـه أو يـ من مفـه رعايـا الدولـ  امسـالمي  أمـا 

 يلم عليهم أو ي مفوه .

فـــي الع وبـــات التعز ر ـــ  التـــي فـــوض ال ـــرل أمرهـــا نلـــى ولـــي أمـــر المســـلمين ملـــاا واســـ  لو  يأـــ   شـــرًا :عا
 لال هامات الدولي  التي  لزم الدول  المعتمد لديها بمفا المبعوثين الدبلوماسيين الحصان  ال أا ي  .

 المتعل   بالمواا ونحوها . ييأ  المبعو  الدبلوماسي لل أاء امسالمي  يما يتعل  بالدعاوت  حادي عشر :

يتهــ  اله ــه امســالمي مــ  ال ــانوو الــدولي فــي   ر ــر حصــان  م ــر البعفــ  الدبلوماســي  ، مــ  مراعــاة  ثــاني عشــر :
الأواب  وال يود الواردة في هذا ال  و لاي ال يساء استعماا هذه الحصان  على نحو يتفـافى مـ  م تأـاها و لحـ  

 .الأرر بالدول  المعتمد لديها 

ــازات الدبلوماســي  التــي   أــي بإعهــاء  ثالــث عشــر : ــدولي فــي   ر ــر االمتي ــه امســالمي مــ  ال ــانوو ال يلت ــي اله 
المبعوثين من الأرا م والرسوم اللمرأي  وغيرها ، نال  يما يتعلـ  بممارسـ  العمـاا التلار ـ  ، مـ  مراعـاة ال يـود 

 والأواب  الواردة في هذا ال  و .

التي  وصل  نليهـا مـن خـالا البحـث ، ومـد  هـر لـي جليـًا  هـو  اله ـه امسـالمي و ميـزه وأسـب يته فهذه أهم الفتا ج 
في بحث مو ول الحصانات واالمتيازات الدبلوماسي  و  ر ـره مواعـد وأصـوا و ـواب  هـذا البـاب مـن خـالا جهـود 

فـي مصـدره ومـورده  فز ـس مـن اله هاء المدمين ب كس عمي  ودمي  يدا على است الليته ومرونتـه وصـالحيته لنـه 
 رب العالمين العليم الحكيم .

 وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

  

 قائـمة المـراجع
 القرآن الكريم 

 مراجع التفسير

 .1974 1ال اهرة ا–دار الاتم الحديف   –عماد الدين الطوري  الايا الهراي    –أحكام ال رآو -

 .1972-3دار المعرف  ا –ال ا ي ابن العربي  –ام ال رآو أحك-

 .1982–دار المعرف  –نسماعيس بن أفير  – هسير ال رآو العظيم -

 .1966سف 2دار نحياء الترا  ا–محمد بن أحمد ال رهوي  –اللام  لحكام ال رآو -

 مراجع الحديث الشريف وشروحه 

 دار الهار . – سليماو بن ال عث السلستاني –سفن أبي داود -

 دار الهار . –محمد بن يز د ال زو في  –سفن الترمذي -

 دار الهار . –يحيى بن  رف الفووي – ر  صحيا مسلم -

 1987-2ا–دار الاتم العلمي   –أحمد بن محمد الطحاوي  – ر  معاني اآلثار -

 دار نحياء الاتم العلمي  .–مسلم بن الحلاإل الفيسابوري  –صحيا مسلم -

 1دار الاتم العلمي  ا–محمد  م  الح   –المعوود  ر  سفن أبي داود عوو -



 دار الهار . –أحمد بن حلر العس الني  –فتا الباري ب ر  صحيا البياري -

 1963أنصار السف  ال اهرة  –محمد بن الثير  –الفهاي  في غر م الحديث والثر -

 1971-مطبع  الحلوي–  انيمحمد بن علي ال وأ –نيس الوهار  ر  مفت ى الخبار -

 مراجع المبهب الحنفي

 دار الاتم العلمي . –أبو بكر بن مسعود الااساني  –بدا   الصفا   في  ر يم ال را   -

 دار الاتاب امسالمي . –عفماو بن علي الز لعي  – ويين الح ا    ر  أفز الدما   -

 .1979-جار المعرف –ال ا ي أبو يوس  يع وب بن نبراهيم النصاري  –اليراإل -

 دار نحياء الترا  العربي.–محمد أمين ابن عابدين –رد المحتار على الدر الميتار   حا ي  ابن عابدين   -

 1997 -1ا-دار الاتم العلمي  –محمد بن أبي سهس السرخسي - ر  السير الاوير -

 دار الهار . –الاماا بن الهمام  –فتا ال دير -

 دار المعرف  .–سهس السرخسي محمد بن أبي  –المبسوا -

 مراجع المبهب المالكي 

 .1992– 3ا -دار الهار -محمد بن يوس  الموا  –التاإل وامكليس  -

 دار نحياء الاتم العربي .–محمد بن عرف  الدسومي  –حا ي  الدسومي على ال ر  الاوير -

 دار صادر. –محمد الير ي  –الير ي على ميتصر خليس  -

 دار الهار .–محمد عود العظيم الزرماني  –  على ميتصر خليس ر  الزرماني  -

 .1987-1ا–دار الاتم العلمي  –يوس  بن عود الور –الاافي في ف ه أهس المديف  -

 مطبع  السعادة .–  رواي  سحفوو عن ابن ال اسم عن اممام مالا–المدون  الاورت  -

 .3ا –دار الهار  –ب محمد بن محمد الحطا–مواهم اللليس ب ر  ميتصر خليس -

 مراجع المبهب الشافعي 

 دار الاتاب امسالمي .–زأر ا النصاري  –أسفى المطالم  ر  روض الطالم -

 دار الهار . –محمد بن ندر   ال افعي  –الم -

 المكتم امسالمي .–يحيى بن  رف الفووي –رو   الطالوين وعمدة المهتين -

 دار الاتم العلمي  .–م العز بن عود السال –مواعد الحكام -

 دار الهار.–محمد اليطيم ال ربيفي –مغفي المحتاإل نلى معرف  معاني ألها  المفهاإل -

  -لل يرازي  –المهذب -

 مراجع المبهب الحنبلي

 1985- 4ا–عالم الاتم  –على بن سليماو المرداوي  –امنصاف في معرف  الراجا من اليالف -

 .1993-1ا–عالم الاتم  –بن يون  الوهو ي مفصور  - ر  مفتهى امرادات -

 .1985– 4ا –عالم الاتم  –محمد بن مهلا  –الهرول -

 دار الهار. –مفصور بن يون  الوهو ي  –ك اف ال فال عن متن اممفال -

 محمد بن أحمد الهتوحي  ابن الفلار  . –معون  أولي الفهى  ر  المفتهى -

 دار الاتم العلمي  . –عود   بن أحمد بن مدام   –المغفي -

 مراجع الفقه المقارن والسياسة الشرعية

 .1981 2ا –دار العلم  –ابن قيم اللوز    –أحكام أهس الذم  -



 دار الهار . –علي بن حويم الماوردي  –الحكام السلطاني  -

 .1974 3ا–دار الهار  –محمد بن الحسين الهراء  –الحكام السلطاني  -

 مؤسس  الرسال . –أحمد المر أى  –م  لمذاهم علماء المصار البحر الزخار اللا-

 .1996 2ا–دار الب ا ر  –أحمد بن محمد اللصا   –ميتصر اختالف العلماء -

 .1990-2ا–دول  الاو   –وزارة الوماف وال ؤوو امسالمي   –الموسوع  اله هي  -

  
 المعاجم اللغوية ومراجع المصطلحات

 1993-2ا–مؤسس  الرسال   –ى الاهوي أيوب بن موس –الاليات -

 دار صادر . –محمد بن مكرم بن مفظور الفر  ي  –لساو العرب -

 مكتب  لوفاو . –أحمد بن محمد الهيومي  –المصبا  المفير -

 المكتم امسالمي . –محمد بن أبي الهتا البعلي  –المطل  على أبواب الم ف  -

 دار الفها   .–جي  د. محمد رواي ملع  –معلم لغ  اله هاء -

 دار الهأيل   –د. محمود عود الرحمن عود المفعم –معلم المصطلحات واللها  اله هي  -

 دار نحياء الترا  العربي. –أحمد بن فاري بن زأر ا  –معلم م ايي  اللغ  -

 ال اهرة .-ملم  اللغ  العربي  –المعلم الوسي  -

 .1992-1ا-دار ال لم–الراغم الصههاني  –مهردات ألها  ال رآو - 

 التلار  .-82المكتب   –بطاا بن أحمد الرأوي  –الفظم المستعذب في  هسير غر م ألها  المهذب -

 الدراسات القانونية والمقارنة الحديثة

 1998 -3ط –دمشق –دار الفكر  –د. وهبة الزحيلي  –آثار الحرب في الفقه اإلسالمي -

 مؤسس  الرسال  –د. عود الار م ز داو –امسالم أحكام الذميين والمستامفين في دار -

 1ا –دار المعـالي  –د. عفمـاو  ـمير    –أصوا العالمات الدولي  فـي ف ـه اممـام محمـد بـن الحسـن ال ـيباني -
–1999. 

 – 4ا –دار نحيــاء التــرا  العربــي  –عوــد ال ــادر عـودة  –الت ـر   اللفــا ي امســالمي م ارنــا بال ـانوو الو ــعي -
1985. 

 ال اهرة . –مكتب  النللومصر    –د. محمد الصاد  عفيهي  – طور التبادا الدبلوماسي في امسالم -

 دار الهار العربي . –ال يع محمد أبو زهرة –اللر م  والع وب  في اله ه امسالمي -

 .1973-1ا –دار العلم للماليين  –د. حسن صعم  –الدبلوماسي العربي -

 جماا برأات  – رها ومست لوها الدبلوماسي  ما يها وحا-

 دار العلم للماليين . –د. علي ال امي  –الدبلوماسي  -

 .2001دار الفها    –أحمد سالم باعمر  –الدبلوماسي  بين اله ه امسالمي وال انوو الدولي -

 المكتم الهفي الحديث . –د. فهد المكراد –دراس  سياسي  في العالمات الدولي  امسالمي  -

 مكتب  مدبولي .–السهير محمد التابعي  –ارات في امسالم السه-

 .1986-1ا–المؤسس  اللامةي  للدراسات والف ر  –د. عدناو البكري –العالمات الدبلوماسي  وال فصلي  -

 دار الفهأ  العربي  .–د. سعيد العوري  –العالمات الدبلوماسي  بين الفظر   والتطوي  -

 .1999الدار الف ا ي  للف ر –د. نباي ال وماو  –ع  امسالمي  العالمات الدولي  في ال ر -



 .3ا –دار الفهأ  العربي  –أحمد عطي     –ال اموي السياسي -

 جامع  الاو  . –محمد محمود ربي  وحسماعيس صوري م لد  –موسوع  العلوم السياسي  -

 بيروت . –المؤسس  العربي  للدراسات والف ر  –موسوع  السياس  -

 .1996 – 1ا –مؤسس  أعماا الموسوع  للف ر والتوز   –الموسوع  العربي  العالمي  -

 1987-الموسوع  العربي  الميسرة -

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

  
  
  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  

 

   

 
 2/658و ميمما نتي     ت ش انيثنيم  دو  ممث  430-424دومب نياممث   د. م و دو مماو  [1]

 2/1090ثنيم  دوا نيرت دو  ممث   اني  [2]

 2/1136انيثنيم  دوا نيرت دو  ممث    [3]

 اممدة  ثيل ( .1/186ش دواالق دونيث    2/69ش ااالق اىمم    دو غ   13/119دية  و مما دوا    [4]

 (.23ثنياة دولنيا       [5]

 (.24ثنياة دول ممء       [6]

 ( .25ثنياة دول ممء       [7]

 (.25ثنياة دول ممء       [8]
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ااالق وغ  ش 55دو   ممت ص  ش1/397ش دول مم   يف غ    دخم    3/746ش دوما دولىو  2/136،315دية  دولةق دو مام   [9]
 .1/84،572ش ااالق دويط حممت ند وفممظ دوفى     47دوفى ممء ص

 .421دومب نياممث   د.م و دو مماو ص  [10]

 . 2/719ش ددا ة دوامما  دخم ت   409 /9دونيثنيم  دوا ب   دواممو    [11]

 . 198ش ي ثمند دبل م    وألييمماي ص [12]

 ( .59ثنياة          [13]

 (37ثنياة د يفممذ       [14]

 اممدة   ا م ( . 2/929ش دواالق دونيث    5/289ش ااالق اىمم    دو غ   5/412و مما دوا    [15]

 .1/159ددا ة دوامما  دخم ت   [16]

 421دومب نياممث   ص [17]

  
 518دوىممانيس دو  ممثو ص [18]

مجممذ   ش دومب نياممث   اممن  مم نثممن  مم نا مىم  مم 2/658ش انيثنيم  دو  ممث   1090-2/1089انيثنيم  دوا نيرت دو  ممث    [19]
 .518نيس دو  ممثو صدوىمما  ش18ب وممت ص

  

  

  

  
 166دومكت ي دومب نياممثو ندوىلي و دوامم   . دو فت ممم دوىممدا ث ا  ص [20]

ش دوا كممت دومب نياممث   د.ثا م  453دية  دومب نياممث   د. م و دو مماو ص  ال ق : امماتتلتم ن مم ا ن ثممتني نومموفني ن مم  لغ ن ممت ي [21]
 .186دواربي ص

اى كمم بمنوما   رت  ما ث ق ال حم ك  ا  يني  ىضو ما دو فت دو نيغ  يف ت  امرب اى كمم ا طممو مم نال مم  امرب1951 فو مممرت  [22]
 134د      نت خيضع و ىضممء دإل طمميل دية  دومب نياممث   أام ثممص ومك  ص

شدومكت ي 186ش دوا كممت دومب نياممث   باب دولة    ندومطم و د. ثا م دواربي ص 103دوا كممت دومب نياممث   ندوىلي    د. دوم  ي ص [23]
 . 169دومب نياممثو ندوىلي و دوامم   دو فت مممدوىممدا ث ا  ص

 455دومب نياممث   د. م و دو مماو ص [24]

 103دوا كممت دومب نياممث   ندوىلي    د. دوم  ي ص [25]

 185دوا كممت دومب نياممث   باب دولة    ندومطم و د.ثا م دواربي ص [26]

 . 442دومب نياممث   د.م و دو مماو ص [27]

 169دوىلي و دوامم   دو فت ممم دوىممدا ث ا  صندومكتي دومب نياممثو ن4

 . 451-448دومب نياممث   د. م ب دو مماو ص [29]

ش دوا كممت 170ش دومكت ي دومب نياممثو ندوىلي و دوامم   دو فت ممم دوىممدا ث ا   ص135دومب نياممث   شأام ثممص ومك  ص [30]
 104دومب نياممث   ندوىلي    د. دوم  ي ص

 105دوا كممت دومب نياممث   ن دوىلي    د. دوم  ي ص [31]

 2/845ش أ نيذ دوا كممت دومنو   د. متكمما نكت    136م ثممص ومك  صدومب نياممث   أا [32]

ثت  ث ممثت   يف دوا كتممت دومنو ت  ش د. داد 839أ نيذ دوا كممت دومنو   يف  ىا دإلاممرت حمكم بل دخ ل دو  ممم  .د. متكمما نتكت   ص[33]
 191دإلث ا   د.   م دو  دد ص

 432ش دومب نياممث   د. م و دو مماو ص78تطنيا دوممممدذ دومب نياممثو يف دإلث رت د. مف فو ص [34]

 1/69ش دول مم   يف غ    دخم    90ش اف ددت أوفممظ دوى  ا ص10ش دويمممي دولت اممدة  أال( ص 1/133ااالق اىمم    دو غ   [35]
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 . 198ش ي ثمند دبل م    وألييمماي ص [36]

 6/234ش دونيثنيم  دوفى     128دومب نياممث   . أام ثممص ومك  ص [37]

 . 221ش دوط ع ص 4/236اغين دامممم  [38]

 2/337تت تف ت دوى  ا دواة ق تبل و [39]

 ( . 6ثنياة دومنيب         [40]

 8/75ى  ا و ى طيب دزمماع  ث ممرت دو [41]

 2/237تف ت دوى  ا دواة ق  [42]

 10/436 دوغين [43]

 8/77دزمماع  ث ممرت دوى  ا و ى طيب  [44]

 27-4/25ى  ا و   مم دأ دس أث ممرت دو [45]

 1/589أ نيذ دوا كممت دومنو   د. متكمما نكت    [46]

ش دومح    ندوملني    2/337ش تف ت دبل وتت  2/903ش أث ممرت دوى  ا تبل دوا ل  8/76دية  : دزمماع  ث ممرت دوى  ا و ى طيب  [47]
 . 10/117و طمم   بل مممشنيا 

( وممم  دخج 2/998( نا  ق ندو في وا   1870( وممم   ضمماي دوم ل  و  ث رت دوم ل  ثم     4/81أ  جا دومسمماي    م   [48]
 ( .1370و   ضي دوم ل  ثم     

 . 4/86شندية   م  دوممماي 9/144  ق و لنيني ش ي ا [49]

 3/70ثلل دواامي  [50]

( وممم    ة دو مم   ل و  1/499( نا  ق  3171( وممم  دزم   و  أامما دول ممء ثم    6/273أ  جا دومسمماي    م   [51]
 ( .336دثمحممم    ة دوضحب ثم    

أبنيد  دو ت   ( 70  / 3  ( ن دواامي  2763( وممم  دز ممد و  أامما دو أة ثم      84/  3  ني ددند يف ثللا  أ  جا أب [52]
 ( .  1628   و  امم جممء يف أامما دو أة ثم    

 7/315دوامنيد منيا  [53]

 8/75ش ندية  دزمماع  ث ممرت دوى  ا و ى طيب  10/436دوغين  [54]

 (.35ثنياة دولكي       [55]

 81تطنيا دوممممدذ دومب نياممثو يف دإلث رت د. مف فو ص [56]

 7/34ي ي د نطمما  [57]

 (2761وممم  دز ممد و  يف دو ثي ثم      3/84أ  جا أبني ددند  [58]

 7/314منيا دوامنيد  [59]

 ( .2762وممم  دز ممد و  يف دو ثي ثم      3/84أ  جا أبني ددند  [60]

 .7/314منيا دوامنيد  [61]

 2/580طممو  أنيل دول بش ندية  ا2/377تف ت دوى  ا دواة ق تبل وتت  [62]

 2/842ش أ نيذ دوا كممت دومنو   د. متكمما نكت    3/313ش ي اامم  دراثا  [63]

 2/580ش اطممو  أنيل دول ب10/436دوغين  [64]

 438دومب نياممث   د. م و دو مماو ص [65]

 61ش دإلمجممع تبل دوللتماص 10/436دوغين  [66]

غت أامما ( كتممذ دبتل ثالت  :  تي جيتنية كم تا ؟ ن تو اتل ا تمماي دخلت   كممذ دومسمماي يف  ح حا  و  دخ ل ال د د ي ددا دإلث رت ب [67]
نث كا ث ق أ ي دخت   نكتممذ د نةدمتو ندو تمم او : الا ددمتب أيتا اثتنيذ كمتي التا ش نكتممذ أبتني ثل فت  نداتم   كممذ اممو  :  مست   ا دإلاممرت

 6/168ت  ىمي  و  الا ن ني يف  ئ دو  كاب .  م  دوممماي
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 .6/24ش  م  دوىم    10/92دوم نيط  [68]

 .3/735انيي  أنيل دول ب ش ا 4/208ش دإلييمم   3/108دوىلممع   و مم   [69]

 3/108ش و مم  دوىلممع  10/92دوم نيط [70]

:  نت  ىمي اثنيأق   نص  ى مه ب ئ نيف أثىن  2/234كممذ دو تدةي يف دو م  10/299ش انن  دوطمموماب 4/243اغين دامممم  [71]
 : نال د ي الو  مم ت أي ب د دو  كاب ت اثنيت أن و كممع دوى  ا   ني  ال  4/204دوطممو  

ث   كممذ حمكم بنب دخ ل دو  ممم  : نوني أا اثنيذ ا   أ ي دخ   جممء الىل م    دو  كاب   ني  ال  2/72ش ي دو ت دو مت  [72]
 ثو  م غ اثمموما يلمو  ا م ال جممء و مالمماة .

 6/250ش دوف نع  4/208دإلييمم   [73]

 .2/844أ نيذ دوا كممت دومنو   د. متكمما نكت     [74]

 10/299انن  دوطمموماب  [75]

 4/208إلييمم  ش د 6/250ش دوف نع  1/110ش كنيدمم د ث ممرت  6/23 م  دوىم    [76]

 78د. ممممس دو نيامما ص  دوا كممت دومنو   يف دو   ا  دإلث ا   [77]

 843أ نيذ دوا كممت دومنو   د. متكمما نكت   ص  [78]

 .844أ نيذ دوا كممت دومنو   د. متكمما نكت   ص [79]

 .421دومب نياممث   د.م و دو مماو ص  [80]

ش دوا كممت دخلمماج   و منو  دإلث ا   د.  195ا  صش دومب نياممثو دوا ل د. ث ل دوي 529دومب نياممث   د. م و دو مماو ص [81]
 . 359ثا م دو تي ص

 186رت ش دومب نياممثو دوا ل د. دويا  ص1961( ال دتفممك      لمم واممرت  1    دوممدة [82]

 . 199رت دو جع دو ممبو ص1961( ال دتفممك      لمم واممرت  37دوممدة    [83]

 207دومكت ي دومب نياممثو ندوىلي و دوامم   دو فت ممم دوىممدا ث ا  ص 8][4

مب نياممث   ندوىلي    د. دوم  ي بمي     تشدوا كممت دو 195دوا كممت دومب نياممث   باب دولة    ندومطم و د. ثا م دواربي ص [85]
 .111ص

 573( ش دومب نياممث   د. م و دو مماو ص 37دتفممك      لمم دوفى ة د نىل ال دوممدة    [86]

 110ص  دوا كممت دومب نياممث   ندوىلي    د. دوم  ي [87]

: تافتتب د اماتت  دو سيتت   و كماتنيا دومب نياممثتتو اتتل دومفمت ش اتتمم ص تنيجتتم أثتتممم   ( م تتب أيتا36تتلص دوفىتت ة دوتممي تت  اتل دوتتممدة    [88]
تممني الىل دت اد  مامم حتمنيي انيدد ت ت ك  مم دإلمفممءدت دولينيص م   مم أن انيدد حية  دوىتممينيا دثتمتدد مم أن تيتم   مم أن اتنيدد ضضتع 

  يةك  دخال  دويحو يف دومنو  دوامكم وم  مم .

( اتتل دتفممك تت     لتمم م تتب اتتمم   تتو :  مكمتتع دوماتنيا دومب نياممثتتو وخيتتممي  دوىضتتمما     كتمم  ما تتو دوىضتتممء دزلتتمماو و منوتت  31ييتا دوتتممدة   [89]
ي الت يف دختممتت دومممو ت : دوتممممنى دوا ل ت  دوما ىت  و اتنيدذ دواىمما ت  دخلمم ت  ..ش دوتممممنى دوامكم وم  مم ش نومو    كمم  ما تو بىضتمما مم دإلددا 

 دوما ى  ب أنا دإلاا ندواوممت ..شدوممممنى دوما ى  مي ي ممط ا ين أن جتمماي ..

 .358ش دوا كممت دخلمماج   و منو  دإلث ا   د. ثا م دو تي ص573دومب نياممث   د. م و دو مماو ص [90]

 .222دوىلي و دوامم   دو فت ممم دوىممدا ث ا  صش دومكت ي دومب نياممثو ن  574دومب نياممث   د. م و دو مماو ص [91]

 دو دجع دو ممبى  . [92]

 4/75ا لم دإلاممرت أام  [93]

 .326دوا كممت دخلمماج   و منو  دإلث ا   د. ثا م دو تي ص [94]

 .327دوا كممت دخلمماج   و منو  دإلث ا   د. ثا م دو تي ص [95]

ش دادث  ث ممث   209دوىلي و دوامم   دو فت ممم دوىممدا ث ا  صش دومكت ي دومب نياممثو ن  542دومب نياممث   د. م و دو مماو ص [96]
 .107يف دوا كممت دومنو   دإلث ا   د.   م دو  دد ص
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 ( .27ثنياة دولنيا       [97]

 .105ش 80ش أث ممرت دوما اب ندو م الاب د. ممم دو  مي ة مدا ص  846أ نيذ دوا كممت دومنو   د. نكت   ص [98]

 .329دوا كممت دخلمماج   و منو  دإلث ا   د. ث  م دو تي ص [99]

 327دوا كممت دخلمماج   و منو  دإلث ا   د. ثا م دو تي ص [100]

 881ش أ نيذ دوا كممت دومنو   د. متكمما نكت   ص 1/574دو تة دولمني   تبل دثحو  [101]

 ش دو جع دو ممبو . 4/442أ  جا دإلاممرت أام  [102]

  2758كق وممم  دز ممد و  يف دإلاممرت   مالل با يف دوا نيد ثم   ا   3/83نأبني ددند  6/8أ  جا دإلاممرت أام  [103]

 2/882ش أ نيذ دوا كممت دومنو   4/266ش ي دو ت دو مت  [104]

ش دومح  275-6/273دوف نع   3/117و مم  دوىلممع   10/311ش انن  دوطمموماب 3/497خممي  د م   دوفى ممء و اليممص  [105]
 2/883ش أ نيذ دوا كممت دومنو   د. نكت    6/461دوم مما 

 2/674أث ممرت أ ي دوما  تبل ك ق دزنية    [106]

ث ممثتت   يف دوا كتتتممت ش دادثتت  329ش دوا كتتممت دخلمماج تت  يف دومنوتت  دإلثتت ا   د. دو تتتي ص  192دومب نياممثتت   مجتتممذ ب وتتممت ص [107]
 119دومنو   دإلث ا   د.   م دو  دد ص

ت اتمماد بتا ش ن تمد اتم   نكممذ دوممنادي :   و   زك ع ال  ممو  د ل دإلث رت ال  او أن اامم م أا  تم ي دخ ات  ت اى كتمم   تا ن  [108]
ال تمم دو ت ونيا  ت   ت   ى بتنيد دو تالم دخت درت  دو مم او نأوتت  دوفى تممء ش نجتنّية أبتني ثل فت  د تنيأق الو تا ال د ص   تمنيطلنيه ش نيف كنيوتا تاتممىل : 

 195ش ندية  د ث ممرت دو  طممي    ل  ا ب ص 167يص  لع امم ممده   . د ث ممرت دو  طممي   ص  بام ممما ق  مد 

 ( .28ثنياة دومنيب  در     [109]

 8/104ا و ى طيب دزمماع  ث ممرت دوى   [110]

 .8/104دزمماع  ث ممرت دوى  ا و ى طيب  195ش د ث ممرت دو  طممي    ل  ا ب ص 167د ث ممرت دو  طممي   و كممنادي ص [111]

 202ش دومب نياممثو دوا ل د. دويا  ص 121دوا كممت دومب نياممث   ندوىلي    د. دوم  ي ص [112]

 854ش أ نيذ دوا كممت دومنو   د. نكت   ص5/299ش ي دو ت دو مت  1][13

 ( م ب ثمع  ى دت م ب دولحني دوممميل :27دشمك ا دوممدة   [114]

تتت  ث  ت  دتتيتتممذ زك تع د غتت د  دو ي ت  نتيتتنيا  تمه دخ  تت  . جيتنية و ماتتت  ش ملتم دتيتتممأمم ل نيات  دومنوتت  جت تم دومنوت  دوامكتتم وتم  مم و ما-1
ي دوامكتتم وتتم  مم نباتمم تتمم نكليتت  مم مم د  تت ى أ لكتتمم نجتتمت ش أا ت تتمسمرت مج تتع دونيثتتمماي دولممثتتم  ش يتتمم يف  وتت  دو ثتتي دومب نياممثتت اب ندو ثتتمما

 جينية اع  و  و مات  ت و   أن دثمسمدرت ج ممة الاثممذ ت ث  و الت ب نمم دومنو  دوامكم وم  مم . دو ث   وو انية أن دو  ف ة ش نت

 ت نيا ث ا  دو دث ت دو ي   و مات  اينيي  ش ن ىيم وو دث ت دو ي   مج ع دو دث ت دوما ى  وومات  نن مماف مم .-2

 ت جينية  م  دخى م  دومب نياممث   أن ثالم مم .-3

كتتتي دوطتتت ند دوتتتع تمتتت و  التتتممه دخى متتت  دومب نياممثتتت   م اتتتممت  مماج تتت   تتتمم  ة تمتتتاب طم ام تتتمم ش نت جيتتتنية أا حتمتتتنيي الت دونياثاتتتو جيتت  أا حت-4
 دومب نياممث   ندونيدد دوامة و ثماكممذ دو يو .

  اي ت  تمتتاب ا وتمه نمتمد دوطتت ند تىتنيرت دومنوت  دوامكتم وتتم  مم لكمم ت  دو ثتنيذ دومب نياممثتتو أ لتممء ك مماتا بني  فمتتا ش م تب أا   تنيا اتتمندد بني  ىت-5
 دوع تم و  ال مم دخى م  دومب نياممث   ش ن مكمع شسيا وخيممي  نت جينية ال ضممما      نياة ال  نيا دوىم  أن دتممىممذ .

ة ن لم تتو ( اتل  تتمه دوتممد5جيتنية و منوت  دوامكتتمة أن و ماتت  تا تاب اثتتنيذ دب نياممثتو  تتممص ش نت ت ي يف  تمه دخمموتت  أ ضتمم أثتتمموق دوفىت ة  -6
 ث ايا دخيممانت دومونياة    مم بى ممرت اتي  مد دو ثنيذ بم   ق دخى م  دومب نياممث   دونيجنيدة يف م متا الىل دو ثي الو ا .

 نجينية أ ضمم أا  ا م وخى م  دومب نياممث   الىل اوا الثمى دوطمما دت دومالمما   دوى ا  منيط مم يف أثم انيديئ دوم نيذ دومممث .-7

  ش دومكت تتي دومب نياممثتتتو133-129ش دوا كتتممت دومب نياممثتت   ندوىليتت    د. دوم تت ي ص 191-187دومب نياممثتت   مجتتممذ ب وتتممت ص [115]
 205مب نياممث   د. ثا م دواربي صش دوا كممت دو185-175ندوىلي و دوامم   دو فت ممم دوىممدا ث ا  ص

 8/10ش ي ي د نطتمما  6/196 م  دوممماي  [116]

 3/357ش دومممم ندإلو  ي  3/357انيد   دز  ي  [117]
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 6/251ش دوف نع  3/108و مم  دوىلممع   [118]

 190دخل دم ص [119]

 12/67ش ش ي ا  ق و لنيني  8/10ش ي ي د نطتمما  6/196 م  دوممماي  [120]

  4/204أثىن دوطممو   [121]

 3051 ل ال د د ي ددا دإلث رت بغت أامما ( ثم   ( وممم  دز ممد و    دخ6/168أ  جا دومسمماي   م   [122]

 . 1754وممم  دز ممد ندو ت و    دثمحىمما دوىممتي ث   دوىم ي ( ثم     3/1374أ  جا ا  ق  [123]

 .6/169 م  دوممماي  [124]

 3/108ش و مم  دوىلممع  3/118ش دوماكمم  م ب    ي 3/119ش ي دخل شو م ب    ي  [125]

 .4/204أثىن دوطممو   [126]

 .5/230ش ي دو ت دو مت   ش 10/86دوم نيط  [127]

 .10/329انن  دوطمموماب  [128]

 10/86دوم نيط  [129]

 2/809أث ممرت أ ي دوما    ش 4/167شد رت  189دخل دم  [130]

 330دوا كممت دخلمماج   و منو  دإلث ا   د. دو تي ص [131]

 .331دو جع دو ممبو ص [132]

 188دخل دم ص [133]

 188دخل دم ص [134]

ش دو تفممادت يف  212ش دومكت ي دومب نياممثو ندوىلي و دوامم ت  دو تفت ممتم دوىتممدا ثت ا  ص 544دومب نياممث   د. م و دو مماو ص [135]
 . 167دإلث رت دو فت حمكم دومممباو ص

نأنتتمم  : اتتل دويتتانيوت دوتتع تنيدجتتا  193ش دومب نياممثتت   مجتتممذ ب وتتممت ص 112دوا كتتممت دومب نياممثتت   ندوىليتت    د. دوم تت ي ص [136]
أوت  دنتا  300أوت  خممموفت  ك كم تمم 50دومنذ ندومب نياممث اب م ب دو تنيدء ا ت  ت دوت نا ش..  ت ط  دوت نا يف ندشتلمطل حتت ا ثتلنياي  تني 

أوتتت  دنتا نت  تتتم ع أاي اتتتل ق شتتت ئمم اتتتل  تتتمه  250ا  تتتاب ن 4أوتتت  خممموفتتت  ك كم تتتمم  200و مب نياممثتتت اب ش نحتتتت ا شتتت ط  ي نيي تتتنيان  تتتني 
 دوغ داممت .

 548ش دومب نياممث   د. م و دو مماو ص 213ب نياممثو ندوىلي و دوامم   صدومكت ي دوم [137]

مب نياممثو ندوىلي و دوامم   دومكت ي دو 112ش دوا كممت دومب نياممث   ندوىلي    د. دوم  ي ص 193دومب نياممث   مجممذ ب وممت ص  [138]
 552ش دومب نياممث   د. م و دو مماو ص 214ص

 .113ىلي    د. دوم  ي صشدوا كممت دومب نياممث   ندو198دوا كممت دومب نياممث   باب دولة    ندومطم و د. ثا م دواربي ص [139]

 بمي   . 557-555دومب نياممث   د. م و دو مماو ص [140]

شدوا كممت 196ش دومب نياممث   مجممذ ب وممت ص 217دومكت ي دومب نياممثو ندوىلي و دوامم   دو فت ممم دوىممدا ث ا  ص [141]
 . 202دومب نياممث   باب دونيدكع ندومطم و د. ثا م دواربي ص

 بمي     ت . 558دومب نياممث   د. م و دو مماو ص [142]

 .569دومب نياممث   د. م و دو مماو ص [143]

ش و مم  دوىلممع  7/358ن 6/40ش د رت  8/6ش دخل شو م ب    ي  4/237  شثممش   دومثنيكو 3/249ثممش   دبل مممبم ل  [144]
 10/439شدوغين 5/524

 6/40د رت  [145]

 ( .178ثنياة دومى ة        [146]

وممم  دخج و    2/989( ش نا  ق 6880( وممم  دومايت و  ال كمي وا كم ي ثم      12/205أ  جا دومسمماي    م   [147]
 ( .1353حت مي ا   ن  م مم ثم    
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 110دادث  ث ممث   يف دوا كممت دومنو   دإلث ا   د. دو  دد ص1][48

 22تىمرت ض جيا ص [149]

 . 7/71بمداع دويلمماع  [150]

 .4/175ش اغين دامممم  4/150ش أثىن دوطممو   10/142انن  دوطمموماب [151]

 .578ش دو مميف يف  ىا أ ي دوم ل  تبل ممم دورب ص 6/312دومممم ندإلو  ي و كنيدا  [152]

 3/109ش و مم  دوىلممع 10/439دوغين  [153]

 4/175ش اغين دامممم  4/150ش أثىن دوطممو   10/142انن  دوطمموماب  [154]

 269أث ممرت دوما اب ندو م الاب د. ممم دو  مي ة مدا ص 5

 . 7/71بمداع دويلمماع  [155]

 4/175ش اغين دامممم  4/150ش أثىن دوطممو   10/142انن  دوطمموماب  6

 .269أث ممرت دوما اب ندو م الاب د. ممم دو  مي ة مدا ص 7

  

  

  
 .3/182تم اب دخىمماو  [159]

 .6/295دز  ي شانيد    4/313ثممش   دومثنيكو  [160]

 .4/127شأثىن دوطممو  4/147اغين دامممم  [161]

 .3/344ش ش ي الم ب دإلادددت  6/91و مم  دوىلممع   [162]

 .3/252تم اب دخىمماو  [163]

 . 6/91و مم  دوىلممع   [164]

 .3/182تم اب دخىمماو  [165]

 .4/147اغين دامممم  [166]

 .3/252تم اب دخىمماو  [167]

ش دادثت  ث ممثت   يف  168ش دو فممادت يف دإلث رت و  فت حمكتم دومتممباو ص 93تطنيا دوممممدذ دومب نياممثو يف دإلث رت د. مف فو ص [168]
 ش أ تنيذ دوا كتممت دومنو ت  د. متكتمما نتكت  143ش دومب نياممثت   أاتم ثتممص ومكت  ص108دوا كممت دومنو   دإلث ا   د.   م دو  دد ص

 .360ش دوا كممت دخلمماج   و منو  دإلث ا   د. ثا م دو تي ص2/878

 .3/182تم اب دخىمماو  [169]

 .340ش  اثا دخ   يف دوفىا دإلث او د. ن م  دومث  و ص1/285دوم   ع دزلمماو دإلث او وامم دوىممدا منيدة  [170]

 . 296  دز    ( دو  ا حمكم أبني ة  ة ص  دز    ندواىنيب  يف دوفىا دإلث او  ش 7/378 او د رت و  مم[171]

 . 481ندو م الاب د. ة مدا ص ش أث ممرت دوما اب1/279دوم   ع دزلمماو دإلث او وامم دوىممدا منيدة  [172]

 بمي   . 296  دز    ( دو  ا حمكم أبني ة  ة ص  دز    ندواىنيب  يف دوفىا دإلث او [173]

 7/378د رت  [174]

( وممم  دوامو و  2/1143  ق  ( نا2560( وممم  دو ممت  و  دو ممت  ن نياا ثم    5/185أ  جا دومسمماي    م   [175]
 ( .1504ال مم دونيتء ول أممو ثم    

 ممرت و  امم  و  يف (أبنيد  د ث3/403( ندواامي  3594( وممم  د كض   و  يف دوي   ثم    3/403أ  جا أبني ددند   [176]
 ( .2353( وممم  د ث ممرت و  دوي   ثم    2/788( ندبل اممجا  1363دوي   ثم    

 . 296بني ة  ة ص  دز    ( دو  ا حمكم أ  دز    ندواىنيب  يف دوفىا دإلث او[177]

 1/617أ نيذ دوا كممت دومنو   د. متكمما نكت    [178]

 7/335بمداع دويلمماع  [179]
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 .6/417شو مم  دوىلممع  4/427ش اغين دامممم  7/176ش دخل شو م ب    ي 6/280بمداع دويلمماع  [180]

 ( .282ثنياة دومى ة       [181]

 .1/252أث ممرت دوى  ا تبل دوا ل  [182]

 .3/389دزمماع  ث ممرت دوى  ا و ى طيب  [183]

 ( .282ثنياة دومى ة       [184]

 .6/405ش و مم  دوىلممع 3/389دزمماع  ث ممرت دوى  ا و ى طيب [185]

 (283ثنياة دومى ة       [186]

 .3/415ش دزمماع  ث ممرت دوى  ا و ى طيب  1/263أث ممرت دوى  ا تبل دوا ل  [187]

 .3/399دزمماع  ث ممرت دوى  ا و ى طيب  [188]

ش دوا كتتتممت  485ش دومب نياممثتتت   د. م تتتب دو تتتمماو ص 189دومكت تتي دومب نياممثتتتو ندوليتتت و دوامم تتت  دو تتتفت ممتتتم دوىتتممدا ثتتت ا  ص [189]
 . 180ش دومب نياممث   مجممذ ب وممت ص 105دومب نياممث   ندوىلي    د. دوم  ي ص

 ي     ت .بم 485-484دومب نياممث   د. دو مماو ص [190]

شدومب نياممث   . مجممذ ب وممت  486ش دومب نياممث   د. دو مماو ص 190دومكت ي دومب نياممثو ندوىلي و دو فت ممم دوىممدا ث ا  ص [191]
 180ص

 .190ش دومكت ي دومب نياممثو ندوىلي و دو فت ممم دوىممدا ث ا  ص 106ش دوا كممت دومب نياممث   ندوىلي    د. دوم  ي ص [192]

 .146ش دومب نياممث   أام ثممص ومك  ص 363دوا كممت دخلمماج   و منو  دإلث ا   د. ثا م دو تي ص [193]

 ( . 27   ثنياة دولنيا در   [194]

 بمي   . 363دوا كممت دخلمماج   و منو  دإلث ا   د. ثا م دو تي ص [195]

ش دادثت  ث ممثت   يف دوا كتممت دومنو ت   147ش دومب نياممث   أام ثممص ومك  ص 171دو فممادت يف دإلث رت دو فت حمكم دومممباو ص [196]
 دإلث ا   د.   م دو  دد ص

 ( . 27ثنياة دولنيا در      [197]

 بمي   . 147ش دومب نياممث   أام ثممص ومك  ص  ش 363دوا كممت دخلمماج   و منو  دإلث ا   د. ثا م دو تي ص [198]

 519دومب نياممث   د. م و دو مماو ص [199]

ش دومكت تتتتي دومب نياممثتتتتو  114ش ش دوا كتتتتممت دومب نياممثتتتت   ندوىليتتتت    د. دوم تتتت ي ص523-522. م تتتتو دو تتتتمماو صدومب نياممثتتتت   د [200]
 . 185دو فت ممم دوىممدا ث ا  ص  ندوىلي و دوامم  

 .163ش دومب نياممثو دوا ل د. ث ل  ا  ص 197   مجممذ ب وممت صدومب نياممث [201]

دومب نياممثو ش دومكت ي  114ش ش دوا كممت دومب نياممث   ندوىلي    د. دوم  ي ص523-522دومب نياممث   د. م و دو مماو ص [202]
ش دومب نياممثو دوا ب م. ث ل  ا   197ش دومب نياممث   مجممذ ب وممت ص 185دو فت ممم دوىممدا ث ا  ص  ندوىلي و دوامم  

 .163ص

 دو دجع دو ممبى  . [203]

ش دادثتممت ث ممثت   د.  163ش دو تفممادت يف دإلثت رت دو تفت حمكتم دومتممباو ص 2/862أ نيذ دوا كممت دومنو   د. متكتمما نتكت    [204]
 . 105دو  دد ص

 5/235ش تم اب دخىمماو  5/143بمداع دويلمماع  [205]

 4/4747ش دو  ي دويغت  5/280انيد   دز  ي  [206]

 2/436أث ممرت دوى  ا و اليممص  [207]

 ش دوغين 2/285ش اغين دامممم 10/280 انن  دوطمموماب [208]

 188دخل دم  ل  نيث  ص  [209]

 10/599دوغين  [210]
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 .189دخل دم  ل  نيث  ص [211]

 .158ش أث ممرت دوما اب ندو م الاب د. ة مدا ص 2/37بمداع دويلمماع  [212]

 8/70ش ي ي د نطمما  530د انيدذ  ل مم م ص [213]

 .5/287ش ش ي دو ت دو مت  132دخل دم  ل  نيث   [214]

 2/56ثممش   دبل مممبم ل  [215]

 10/604دوغين  [216]

 .5/285ش ش ي دو ت دو مت 134دخل دم  ل  نيث   [217]

 .159أث ممرت دوما اب ندو م الاب د. ة مدا ص [218]

 5/1790ش ش ي دو ت دو مت 224دخل دم  [219]

 10/603دوغين  [220]

 2/871ش أ نيذ دوا كممت دومنو   د. نكت   4/561ش دو  ي دز دا و  نيومم  4/270دومني   [221]

 .188دخل دم  ل  نيث  ص [222]
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