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الحماية الدولية للمبعوث الدبلوماسي في النزاعات المسلحة
م  /بيداء علي ولي
الملخص
في اثناء النزاعات المسلحة يحظى المبعوث الدبلوماسي و الوسائل الدبلوماسية بحماية
مزدوجة  ،وهذا األمر مكفول من جانب باتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام 1691
 ،ومن جانب باتفاقية جنيف الرابعة لعام  1696و البروتوكول االضافي االول الالحق
لعام  1611وذلك بوصف المبعوث الدبلوماسي من المدنيين وسائل الدبلوماسية من
االعيان المدنية .
ومن ثم فان االعتداء على المبعوث الدبلوماسي أو الوسائل الدبلوماسية يعد من
اإلنتهاكات الجسيمة والتي تعد جرائم حرب بموجب النظام االساسي للمحكمة الجنائية
الدولية .
Summary
The diplomatic envoy and diplomatic facilities have a double
protection at the time of armed conflicts.Thy are guaranteed by
the Vienna convention on diplomatic relations of 1961,and also
by the fourth geneva convenba of 1949,and the exhra protocol of
1977.This is also because tye diplomabc envoy is considel one of
the civilian and diplomatic facililies.
Thus, the assault on the diplomatic envoy or diplomatic facilities
is one of the physical abuse which constitute war crimes under
the Statute of the International Criminal Court.
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المقدمــة
لقد شهد العراق أبان سقوط النظام عام  3002سلسلة من اإلعتداءات التي طالت
الدبلوماسيين والوسائل الدبلوماسية حيث تم تفجير السفارة األردنية في بغداد عام
 3002مما تسبب بقتل ( )11شخصا ً وجرح ( )17شخصا( ،)1كذلك تفجير السفارة
التركية في العام ذاته ( ، )3كما قامت جماعة مسلحة تطلق على نفسها ( كتائب أسد هللا )
بخطف دبلوماسيا ً مصريا ً في بغداد  ،وذكرت الجماعة بأنها تحتجز الرجل الثالث في
البعثة وهو محمد ممدوح حلمي قطب ( ،)2ثم أعلنت محطة TV newsبأن القاعدة
أعلنت إعدام الدبلوماسي المصري المختطف في العراق(.)9
كما قام جماعة من المسلحين المجهولين بمهاجمة القائم باألعمال البحريني في العراق
عام . )7(3007
وتعرض السفير الباكستاني لمحاولة إغتيال أثر تعرض موكبه لهجوم مسلح في عام
 3007إال إنه نجى من هذه المحاولة .

()9

كما قام تنظيم القاعدة بخطف رئيس البعثة الجزائرية علي بلعروسي والملحق
الدبلوماسي عز الدين بلقاضي ومن ثم تم إعدامهما في عام . 3007

()1

وتعرضت البعثة الدبلوماسية الروسية لهجوم مسلح في بغداد أسفر عن مقتل دبلوماسي
على الفور وأسر أربعة و في غضون عشرة أيام أقدم الخاطفون على قتلهم جميعاً.

()8

كما تعرضت كل من السفارتين األمريكية والفرنسية في طرابلس إلى اإلعتداء عليها كما
تم اإلعتداء على الطاقم الدبلوماسي للسفارة البريطانية في طرابلس (. )6
وخطف المستشار الثقافي في السفارة التونسية في ليبيا العروسي القنطاسي بعد أيام
من خطف السفير األردني في طرابلس فواز عبطان وخطف خمسة دبلوماسيين مصريين
.

()10

وتعرضت كل من السفارة العراقية والسفارة الروسية في دمشق لهجمات بقذائف الهاون
في (  39أيلول ) . 3012

()11
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وإزاء مثل هذه اإلعتداءات أرتأينا تسليط الضوء على الحماية التي يتمتع بها المبعوث
الدبلوماسي والوسائل الدبلوماسية في النزاعات المسلحة .
أوالً :جوهر البحث
تنصب موضوعة البحث على الحماية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي والمنشأت
الدبلوماسية  ،السيما أنها حماية مزدوجة  ،فهي مكفولة بإتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوماسية لعام  1691من جهة و القانون الدولي اإلنساني ،وال سيما إتفاقية جنيف
الرابعة لعام  1696والبروتوكول اإلضافي األول الالحق لعام  1611بوصف المبعوث
الدبلوماسي من المدنيين والمنشات الدبلوماسية من األعيان المدنية .
ثانياً :أهمية البحث
تسليط الضوء على الحماية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في ظل إتفاقية فيينا لعام
 .1691والقانون الدولي اإلنساني  ،بعده من المدنيين  ،وما هي التدابير التي توردها
هذه اإلتفاقيات  ،بغية المزيد من الحماية وشروط تمتعه بهذه الحماية  ،وكذلك الحال
بالنسبة للمنشآت الدبلوماسية  ،والحماية التي تتمتع بها والمدى الذي توفره هذه
اإلتفاقيات من الحماية  ،والمسؤولية المترتبة على إنتهاك هذه الحماية  ،ال سيما أن نظام
المسؤولية هي األداة التفعيلية ألي نظام قانوني واألثر المترتب على هذه المسؤولية .
ثالثا ً  :مشكلة البحث
ينصب البحث على الحماية التي يتمتع بها المبعوث الدبلوماسي في النزاعات
المسلحة ،بالتعرف على الحماية التي يتمتع بها في ظل إتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية
لعام  ، 1691و إتفاقيات القانون الدولي اإلنساني بعده من المدنيين  ،ومدى هذه
الحماية ومتى تزول عنه هذه الحماية  ،ولما كان عمل الدبلوماسي ال يكمل بدون
إستخدام المنشآت الدبلوماسية فكان الزما ً التطرق إلى المنشآت الدبلوماسية  ،التي
تتمتع في ظل إتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية لعام  1691وإتفاقيات القانون الدولي
اإلنساني بعدها األعيان المدنية  ،ومدى هذه الحماية  ،ومتى تزول هذه الحماية المقررة
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للمبعوث الدبلوماسي  ،والوسائل الدبلوماسية  ،ومن الذي يتحمل المسؤولية هذه ال
سيما أنها مسؤولية مزدوجة  ،فالدولة المضيفة تتحمل جزءاً من المسؤولية  ،سيما ما
يتعلق منه بالتعويض والجزء اآلخر يتحمله مرتكبي هذه اإلنتهاكات في إطار المسؤولية
الفردية الجنائية .
رابعا ً  :هيكلية البحث
ومن أجل اإلحاطة بكافة جوانب الموضوع قمنا بتقسيمه إلى ثالثة مباحث  ،متناولين في
المبحث األول حماية المبعوث الدبلوماسي في النزاعات المسلحة  ،وفي المبحث الثاني
حماية الوسائل الدبلوماسية  ،وفي المبحث الثالث المسوؤلية الدولية عن إنتهاك حماية
المبعوثين الدبلوماسيين في النزاعات المسلحة  ،من ثم تسبق هذه المباحث مقدمة  ،ثم
تعقب هذه المباحث بخاتمة  ،تضمن أهم النتائج والتوصيات .
المبحث االول
حماية المبعوث الدبلوماسي في النزاعات المسلحة
تلجأ الدول من أجل التعاون فيما بينها إلى االتصال ببعضها البعض  ،وتستخدم في ذلك
التمثيل الخارجي كأداة طبيعية لإلتصال الدولي  ،ويُعد التمثيل الدبلوماسي حق ثابت لكل
دولة مستقلة كاملة السيادة  ،بغض النظر عن شكل نظام الحكم فيها  ،وطبيعته  ،طالما
أن الدول األخرى تعترف فيها .
فالمبعوث الدبلوماسي هو أداة هذا االتصال فهو الذي يكلف رسميا ً للقيام بمهام
دبلوماسية في الخارج  ،سواء لدى الدول األجنبية أو لدى الهيات والمنظمات الدولية أو
للمشاركة في المؤتمرات  ،وينقسم المبعوثون بدورهم إلى دائمين وهم الذين توفدهم
دولهم إلى الدول األجنبية ليمثلوها ويمتد لعدة سنوات  ،وإلى المكلفون بمهمة خاصة
وهم الذين ترسلهم دولهم في مهام دبلوماسية مؤقتة  ،كالتفاوض حول قضية معينة أو
المشاركة في مؤتمر دولي(. )13
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وسواء أكان المبعوث الدبلوماسي دائما ً أم مكلفا ً بمهمة خاصة فقد أقرت لهه إتفاقيهة فيينها
 1691جملة من الحصانات واإلمتيهازات  ،حيهث أقهرت المهادة (  ) 36مهن ههذه اإلتفاقيهة
بالحصههانة الشخصههية للمبعههوث الدبلوماسههي فههال يجههوز بههأي شههكل القههبض عليههه أو حجههزه
وعلههى الدولههة المعتمههد لههديها أن تعاملههه بههاالحترام الههالزم لههه وعليههها أن تتخههذ الوسههائل
المعقولة كافة لمنع اإلعتداء على شخصه أو على حريته أو علهى أعتبهاره  .ومهن ثهم فهإن
الدولة الموفد لديها المبعوث واجب حماية المبعهوث الدبلوماسهي و تسهتمر معهه الحصهانة
حتى في حالة نشوب أي نزاع بين الدولة المعتمد إليها والدولة الموفدة .
كما ال يحق للدولهة الموفهد إليهها إعتقهال الدبلوماسهي أو حجهزه وحجهز أمهوال البعثهة  ،بهل
على العكس  ،أن تقوم بمنح جميع التسههيالت الالزمهة لتمكهين المبعهوثين وأفهراد اسهرهم
من مغادرة األقليم في أقرب وقت ممكن  ،وأن تضع تحهت تصهرفهم وسهائل النقهل الالزمهة
لنقلهم ونقل أموالهم.

()12

أمهها الحمايههة القانونيههة الدوليههة للمبعههوث الدبلوماسههي فههي حالههة الحههرب فتكههون مكفولههة
بمقتضهههيات القهههانون الهههدولي اإلنسهههاني  ،بوصهههفه القهههانون الواجهههب التطبيهههق فهههي أثنهههاء
النزاعات المسلحة  ،ومن الثابت إن إتفاقية جينيف الرابعة الخاصة لحماية المدنيين وقت
الحههرب المبرمههة فههي عههام  1696تشههكل جههوهر القههانون الههدولي وثمههرة تظههافر جهههوده ،
وإنطالقههها ً مهههن مبهههدأ التمييهههز بهههين المقهههاتلين وغيهههر المقهههاتلين ( المهههدنيين ) فهههالمبعوث
الدبلوماسي يندرج تحت مفهوم (المدني )(*)  ،ومن ثم تثبت لهه الحقهوق والميهزات التهي
تمنحها إتفاقية  ، 1696وإذا ما ثار شك حول كون المبعوث الدبلوماسي مهدنيا أم ال فإنهه
الشههك يفسهههر لمصهههلحته ومهههن ثهههم يعهههد مههدنيا ً  .بيهههد إن الحمايهههة المقهههررة لههههم والمتمثلهههة
بمعاملتهم كمدنيين ال تثبت لهم بشرط عدم قيامهم بأي عمل يسئ إلى وضعهم كأشخاص
مدنيين  ،وعليه فإن هذه الحماية تزول عهن ههؤالء الدبلوماسهيين فهي حهال قيهامهم بهدور
مباشر في األعمال العدائية الجارية بين أطراف النزاع  ،فالحماية التهي يتمتهع بهها ههؤالء
ال تعفيهم من اإللتزام بإحترام قوانين البلد المضهيف وأنظمتهه أو (دولهة اإلحهتالل)  ،كمها
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إنهههها ال تعفهههيهم مهههن التقيهههد بشهههكل أساسهههي بحمايهههة مصهههالح دولههههم وليسهههت ذات صهههفة
عسكرية.

()19

ال سههيما أن المههادة (  )91مههن إتفاقيههة فيينهها للعالقههات الدبلوماسههية لعههام 1691ألزمههت
المبعوث بالتقيد بعدد من الواجبات تجاه الدولة المضيفة والتي منهها إحتهرام قهوانين البلهد
المضيف وأنظمته وعدم التدخل في شؤونه الداخلية .
وهذا ما نصت عليه القاعدة السادسة من القانون الدولي اإلنساني العرفي المنطبقة علهى
النزاعههات المسههلحة الدوليههة وغيههر الدوليههة ( يتمتههع المههدنيون بالحمايههة مههن الهجههوم مههالم
يقوموا بدور مباشر في األعمال العدائية وطوال الوقت الذي يقومون فيه ) .
ونصت على ذلك الفقرة الثالثة مهن المهادة ( )71مهن البروتكهول األول لعهام  .1611علهى
أن ( يتمتههع األشههخاص المههدنيون بالحمايههة التههي يوفرههها هههذا القسههم مهها لههم يقومههوا بههدور
مباشر في األعمال العدائية وعلى مدى الوقت الذي يقومون بهذا الدور
وبهذا فإن المبعوث يلزم بعدم التدخل في النزاع والوقوف حياله موقف الحيهاد التهام ومهن
ثم يحظر عليه تقديم المساعدة العسكرية أو المالية ألحد األطراف المتنازعة ال سيما حهال
نشوب حرب أهلية داخلية داخل أقليم البلد المضيف .

()17

وإسهههباغا ً للمزيهههد مهههن الحمايهههة فقهههد أوردت اإلتفاقيهههة الرابعهههة لعهههام  1696البروتوكهههول
اإلضافي األول عهدداً مهن التهدابير التهي تههدف إلهى حمايهة الدبلوماسهيين الموجهودين فهي
مسرح العمليات الحربية ومنها .
-1

يتعههين علههى أطههراف النههزاع إتخههاذ اإلحتياطههات الالزمههة عنههد الهجههوم سههواء عنههد

التخطيط له أو في أثناء تنفيذه  ،بحيث يتم إستبعاد الدبلوماسهيين ومقهراتهم مهن األههداف
المقررة مهاجمتها م( )71ف ( )3من البروتوكول اإلضافي األول .
-3

كمهها يتعههين علههى أطههراف النههزاع تجنههب إقامههة أهههداف عسههكرية تكههون قريبههة مههن

السفارات وسائر المنشآت الدبلوماسية األجنبية .
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-2

حظههر إسههتخدام المبعههوثين الدبلوماسههيين كههدروع بشههرية بهههدف درء هجههوم علههى

أهداف عسكرية م ( ) 71من البروتوكول اإلضافي األول  ،وإسهتخدامهم كغطهاء عسهكري
لتغطية حركات المقاتلين في تنفيذ أهدافهم العسكرية .
-9

()19

ويتمتهههع األشهههخاص المهههدنيون الهههذين يقعهههون فهههي قبضهههة العهههدو بحهههق اإلحتهههرام

والمعاملههة اإلنسههانية  ،دون أي تمييههز مجحههف يقههوم علههى أسهها

الجههنس والعمههر واللههون

واللغة والدين والعقيدة والرأي السياسي واإلنتماء القومي واإلجتماعي .
-7

عدم جواز ممارسهة أعمهال العنهف ضهد المهدنيين ( الدبلوماسهيين ) أو العسهكريين

على السهواء ممها يضهر بصهحتهم وسهالمتهم الجسهدية والبدنيهة والعقليهة ويحظهر إرتكهاب
الفعهههل ضهههدهم أو التعهههذيب أو التشهههويه والعقوبهههات البدنيهههة وانتههههاك الكرامهههة أو إرتكهههاب
الدعارة أو األعمال المنافية للحياء .
-9

حق إحترام العقيدة الدينية والعادات والتقاليد فقد جاء النص على هذا الحهق فهي م

( )31من إتفاقية جنيف الرابعة ( لألشخاص في المناطق المحتلة الحق في ممارسة ههذه
العقائد دون أي تدخل من سلطات دولة اإلحتالل ودون أي قيود على هذه الحماية
-1

حههق المههدنيين فههي البقههاء داخههل األراضههي المحتلههة وتحههريم النقههل االجبهههاري أو

الجمههاعي للسههكان فههي هههذه اإلراضههي م ( ) 96ف ( . )1وهههذا مهها نههص عليههه م ( )9م هن
مبادئ محكمة العسكرية الدولية في نورميرنخ .
-8

حههق إحتههرام الحقههوق الماليههة الخاصههة بالسههكان المههدنيين فههي األراضههي المحتلههة (

 )22ف ( )3من االتفاقية .

()11
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المبحث الثاني
حماية مقرات البعثات الدبلوماسية في النزاعات المسلحة
وفقها ً لنظههام البعثههات الدبلوماسههية الدائمههة يجهب أن يكههون لههها مقههرات وأمكنههة خاصههة بههها
تسههتخدمها البعثههة فههي ممارسههة مهامههها ونشههاطها  .وفههي إتصههاالتها وصههالتها بالدولههة
المضهههيفة وبغيرهههها مهههن البعثهههات األجنبيهههة والمنظمهههات الدوليهههة  ،ويكهههون لههههذه األمهههاكن
والمقرات حصانة تامة تهدف إلهى ضهمان األداء الفعهال لوظهائف البعثهة وتهأمين إسهتقالل
عمل الموظفين الدبلوماسيين وإحترام سيادة الدولة المعتمدة وهذا ما تؤكده المهادة ()33
من إتفاقية فيينا للعالقهات الدبلوماسهية لعهام  1691بقولهها ( تكهون حرمهة مقهرات البعثهة
مصههونة ) ويجههب علههى الدولههة المضههيفة احتههرام وحمايههة مقههرات البعثههة وكههذلك اموالههها
ومحفوظاتها حتى في حالة النزاعات المسلحة  )18( .وقطع العالقات الدبلوماسية  ،وعليه
فقيام الحرب بين الدولتين الموفدة والمضيفة ال يؤثر على حرمة وحمايهة أي مهن المبهاني
والمنشههآت الدبلوماسههية األجنبيههة القائمههة فههي بلههد المضههيف الههذي تجههري علههى أرضههه
العمليات الحربية  ،و مهن ثهم تبقهى المقهرات الدبلوماسهية األجنبيهة سهواء أكهان موظفوهها
ينتمون لدول محاربة أو محايدة متمتعة بالحماية والحرمة المقهررة لهها ويتجسهد الواجهب
الرئيس لدولة المضيف أو سلطات اإلحتالل فهي ههذه الظهروف فضهالً عهن قيامهها بتسههيل
إجالء الدبلوماسهيين أي تهرحيلهم وأفهراد أسهرهم بحمايهة مقهرات بعثهاتهم والحيلولهة دون
إقتحامها وإستهدافها بالعمليات العسكرية .
ويمكن للدول الموفدة أن تقوم بتفويض دولة ثالثة ( الدولة الراعية ) توافق عليها الدولة
المضيفة بحماية مباني بعثتهها واموالهها ومحفوظاتهها وحراسهتها  ،وتهدعى ههذه الحمايهة
بههـ(الحماية المفوضههة) وتظهههر فههي أثنههاء السههلم كمهها فههي حالههة اإلسههتدعاء المؤقههت والههدائم
للبعثة الدبلوماسية وفي أثنهاء األزمهات والتهوترات السياسهية والنزعهات المسهلحة  ،ويعهد
التفويض حقا ً مقرراً في القانون الدولي .

()16
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كما أن يسبغ القانون الدولي اإلنساني الحماية لمقهرات البعثهات الدبلوماسهية انطالقها ً مهن
المبههدأ القائههل بضههرورة التمييههز بههين األهههداف العسههكرية واألعيههان المدنيههة  ،وهههذا المبههدأ
يشمل جميع قهوانين الحهرب وأعرافهها ال سهيما المتعلقهة بسهير العمليهات العدائيهة وحمايهة
األشخاص واألعيان المدنية من ثثار هذه العمليات باعتماد البروتكهولين اإلضهافيين لعهام
( )1611الملحقين بإتفاقيات جنيف لعام ( . ) 1696

()30

إال أن اآلراء إختلفت فهي مهؤتمر الخبهراء الحكهوميين للعمهل علهى إنمهاء وتطهوير القهانون
الدولي اإلنساني المطبق في النزاعات المسلحة حول المعيار  .الذي يتخذ أساسا ً لتعريهف
األهداف المدنية  .فإتجه البعض إلى األخذ بمعيار طبيعهة الههدف  ،فهي حهين رثى الهبعض
اآلخههر األخههذ بمعيههار الغههرض المخصههص مههن أجلههه ،ومعيههار إسههتخدامه  ،وبنهها ًء عليههه تههم
تعريههف األهههداف المدنيههة بأنههها تلههك التههي ال تنههتج مباشههرة األسههلحة والمههواد العسههكرية و
وسائل القتال  ،أو تلك التي ال تستخدم مباشرة وفي الحال بواسطة القوات المسلحة .
ومن ثم تقدمت اللجنة الدولية للصليب األحمر بتعريف األهداف المدنية يعتمد على وظيفة
الهدف وعلى النحو اآلتي ( األهداف المدنية هي تلك األهداف المخصصهة بصهفة أساسهية
وضرورية للسكان المدنيين ) .
أما األهداف العسكرية فوصهفها بأنهها األههداف التهي بطبيعتهها وإسهتعمالها تسههم إسههاما ً
فعاالً ومباشراً في المجهود الحربي للخصم وهذا يعني  ،أن التعريف قد إعتمد المعيهاريين
معا ً .معيار طبيعة الههدف وكهذلك معيهارا إسهتخدامه إلهى أن تهم إقهرار المهادة (  ) 73مهن
البروتوكههول اإلضههافي األول  ،والتههي تقههرر حظههر الهجمههات ضههد األعيههان المدنيههة وتههورد
تعريفها ً بأنههها ( جميههع األعيههان التههي ليسههت أهههدافا ً عسههكرية )  ،ومههن ثههم تحههدد فههي الفقههرة
الثانية األههداف العسهكرية بأنهها (التهي تسههم مسهاهمة فعالهة فهي العمهل العسهكري سهواء
أكان ذلك بطبيعتها أم بموقعها أم بفعاليتها أم باسهتخدامها والتهي يحقهق تهدميرها التهام أو
الجزئي أو اإلستيالء عليها أو تعطيلها في الظروف السائدة حينئذاك ميزه عسكرية أكيدة
) .وعليه فاألعيان المدنية هي التي ال تسهم بطبيعتها أو بموقعها أو بإستخدامها مساهمة
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في العمل العسكري وال يحقق تدميرها التام أو الجزئي أو االستيالء عليها أو تعطيلها في
الظروف السائدة حينذاك ميزة عسكرية اكيدة.

()31

ومههن ثههم فههإن المنشههآت الدبلوماسههية و مسههاكن المههوظفين الدبلوماسههيين تعههد بههديهيا ً مههن
األعيههان المدنيههة التههي ال صههلة لههها أساسها ً بالعمليههات الحربيههة ومههن ثههم تثبههت لههها الحمايههة
المقهههررة لالعيهههان المدنيهههة بحيهههث يحظهههر علهههى أطهههراف النهههزاع مهاجمتهههها وإسهههتهدافها
بالعمليات العسكرية.
بيد ان هذه الحماية ليست مطلقهة بهل مقيهدة بشهروط وههي بعهدم الخهروج عهن الغهرض
الذي خصصت له واستخدامها للغرض العسكري .

()33

ومن ثم يخطر على البعثهات الدبلوماسهية إسهتخدام مقراتهها إليهواء العسهكرين المشهاركين
فههي العمليههات الحربيههة  ،أو إسههتخدام مبانيههها كمركههز لممارسههة النشههاطات التجسسههية ،
وتزويههد األطههراف المتنازعههة بمعلومههات حساسههة عههن مواقههع الههدفاع الههوطني ومنشههآته ،
ويحظر عليهم إستخدام مقراتهم لتخزين األسلحة والذخائر و المعدات العسكرية .

()32

ولقد أوردت إتفاقية جنيف الرابعة لعام  1696والبروتوكول اإلضهافي األول لعهام 1611
تههدابيراً ترمههي إلههى تههأمين الحمايههة المالئمههة لمقههرات البعثههات الدبلوماسههية وفههي زمههن
النزاعات المسلحة وهي :
-1

تحظر الهجمات العشوائية التي ال توجه إلى هدف عسكري محدد والتهي تسهتخدم

وسيلة أو طريقة من شأنها أن تصيب األههداف العسهكرية و األشهخاص المهدنيين بهدول ،
وتعد هجمات عشوائية تلك التي تعالج عدداً من األهداف العسكرية المتباعهدة الواقعهة فهي
مراكز المدن أو القرى والبلدان التي تضم تركزاً للمدنيين بطريهق القصهف بالقنابهل والتهي
يتوقع فيها التسبب بحهدوث خسهائر فهي أرواح المهدنيين أو إلحهاق إصهابات بههم أو تحهدث
خلطا ً بين هذه الخسائر واألضرار يتجاوز ما ينتظره من ميزة عسكرية .
-3

()39

ويتعههين علههى أطههراف النههزاع إتخههاذ اإلحتياجههات الالزمههة عنههد الهجههوم سههواء عنههد

التخطههيط لههه أو ف هي أثنههاء تنفيههذه وبحيههث يههتم اسههتبعاد مقههرات البعثههات الدبلوماسههية مههن
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االهداف المقررة مهاجمتها كما يجب على اطهراف النهزاع الغهاء أو تعليهق أي هجهوم  ،إذا
تبههين أن الهههدف لههيس عسههكريا ً أو إنههه مشههمول بحمايههة خاصههة أو يتوقههع منههه أن يحههدث
خسائر في أرواح الدبلوماسيين أو يلحق اإلصابة بهم أو يحدث أضراراً بمقررات البعثهات
الدبلوماسية (. )37
()39

-2

ويحظر إقامة أهداف عسكرية تكون قريبة من مقرات البعثات

-9

ومزيداً في الحماية يسمح ألي طرف فهي النهزاع أن يقتهرح علهى الطهرف المعهادي

أما مباشرة أو عن طريق دول محايدة أو هيئة انسانية انشاء منهاطق محايهدة فهي االقهاليم
التي تجري فيها القتال يقصد حماية ( األشخاص المدنيين الذين ال يشتركون في األعمال
العدائيههة وال يقومههون بههأي عمههل لههه طههابع عسههكري فههي أثنههاء إقههامتهم فههي هههذه المنههاطق
وبالتالي إن تضمين المباني الدبلوماسية داخل المناطق المحايدة يسهم في تأمين الحمايهة
لهذه المنشآت وللدبلوماسيين األجانب

()31

إال أن هذه الحماية مقرونة بعدم إستخدامها ألغراض عسكرية فإذا مها أسهتخدمت المبهاني
الدبلوماسية لألغراض العسكرية فقدت تلك الحماية وأصبحت أهداف عسكرية

()38

المبحث الثالث
المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد حماية المبعوث الدبلوماسي في النزاعات المسلحة
من أهم اإللتزامات القانونية التي تنشأ عهن إنتهاكهات القهانون الهدولي اإلنسهاني اإللتهزام
بكفالة مسألة مرتكبي تلك اإلنتهاكات وقد أشار إلى ذلك االمهين العهام لألمهم المتحهدة ( إن
إحتهههرام سهههيادة القهههانون تسهههتلزم أن يكهههون جميهههع األشهههخاص والمؤسسهههات والكيانهههات
والقطاعان العام والخاص ،بما في ذلك الدول ذاتها مسؤولين أمام القوانين الصادرة علنها ً
 ،والتي تطبق على الجميع بالتساوي ويحتكم في إطارها إلى قضاء مستقل  ،وتتفهق مهع
القواعد والمعايير الدولية لحقوق االنسهان  ) ...عهالوة علهى ذلهك ففهي المبهادى األساسهية
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والمبههادئ التوجيهيههة بشههأن الحههق فههي اإلنتصههاف والجبههر لضههحايا اإلنتهاكههات الخطيههرة
للقانون الدولي اإلنساني .

()36

أقهههرت الجمعيهههة العامهههة ان اإللتهههزام بهههإحترام وضهههمان إحتهههرام وأعمهههال القهههانون الهههدولي
اإلنسههاني يشههمل واجههب التحقيههق فههي اإلنتهاكههات بفعاليههة وسههرعة ودقههة ونزاهههة وتتخههذ
إجهههراءات عنهههد اإلقتضهههاء وفقههها ً للقهههانون المحلهههي والهههدولي ضهههد مرتكبهههي اإلنتهاكهههات
المزهوميين وأقرت كذلك بأن هذا اإللتزام له طابع القانون العرفي .

()20

فتوجيه الهجمات ضهد المهدنيين بصهفتهم ههذه أو افهراداً مهدنيين ال يشهاركون فهي األعمهال
الحربية يشكل جريمهة حهرب  ،وههذا مها تهنص عليهه المهادة (  ) 8ف ( ههـ ) و ( ط ) مهن
النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وتنص المادة (  )87من البروتوكول اإلضافي
األول لعام 1611على اإلنتهاكات الجسيمة التفاقيات جنيف ولهذا البروتكول تعد بمنزلهة
جرائم حرب وعليه إنطوت المادة ( )191من إتفاقية جنيف الرابعهة لعهام  1696والمهادة
(  ) 87من البروتوكول اإلضافي العام  1611و المهادة (  )8ف ( ههـ ) ( ط ) مهن النظهام
األساسي على قائمة من اإلنتهاكات الجسيمة التي تشكل جرائم حرب بحق المدنيين والتي
هي -:
-1

القتل العمد

-3

التعذيب والمعاملة الالانسانية بما في ذلك التجارب الخاصة بعلم الحياة والتجهارب

البيولوجية .
-2

تعمد إحداث اآلآلم شديدة وأضرار خطيرة بالسالمة البدنية أو العقلية .

-9

إختطاف الدبلوماسيين وإحتجازهم كرهائن .

-7

تعمد توجيه هجمات ضد المبعوثيين الدبلوماسيين .

-9

اإلحتجههاز غيههر المشههروع للمبعههوثين الدبلوماسههيين بصههفتهم أفههراداً مههدنيين  ،ال

يشاركون في األعمال الحربية .
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-1

تعمد شن هجوم يصيب المبعوثين الدبلوماسيين أو مقرات بعثاتهم مع توفر العلم

بأن مثل هذا الهجوم يسبب خسائر بالغة فهي أرواح الدبلوماسهيين أو يحهدث إصهابات فهي
صفوفهم أو إضراراً بمقراتهم ومنشآتهم .
فمسؤولية الدولة عن هذه الجرائم الدولية  ،مسؤولية مزدوجة فهناك المسؤولية المدنيهة
 ،إذ تتحمل الدولهة تبعيهة العمهل غيهر المشهروع وفقها ً لقواعهد المسهؤولية الدوليهة فتتحمهل
مسههؤولية الضههرر عههن العمههل اإلجرامههي فههي حههين إن المسههؤولية الجنائيههة يتحملههها الفههرد
الطبيعي الذي قام بإرتكاب الفعل اإلجرامي.

()21

ومهن هنها يجههب التطهرق إلههى مسهؤولية الدولهة المضههيفة مهن جهههة والمسهؤولية الجنائيههة
الفردية .
أوالً  :مسؤولية الدولة المضيفة .
تثار المسؤولية التقصرية للدولة المضيفة إذا ما ثبت إن الدولة قد أخلت بإلتزامها تجاه
البعثات الدبلوماسية في األحوال اآلتية .
-1

اإللتزام بتسهيل مغهادرة المبعهوثين الدبلوماسهين وأفهراد أسهرهم ألراضهي الدولهة

المضيفة بأسهرع وقهت ممكهن  ( ،فورنشهوب العمليهات العسهكرية ) ووضهع وسهائل النقهل
تحت تصرفهم عند اللزوم .
-3

اإللتهههزام بإتخهههاذ التهههدابير الوقائيهههة واألمنيهههة كافهههة التهههي تكفهههل حمايهههة المبعهههوثين

الدبلوماسيين ومقراتهم من جميع أخطار العمليات العسكرية الجارية في البلد المضيف .
-2

اإللتههزام بههالقبض علههى مرتكبههي الجههرائم ضههد البعثههات الدبلوماسههية ومحههاكمتهم

ومعاقبتهم ،كما تتحمل الدولهة المضهيفة المسهؤولية إذا مها أخلهت بواجهب القمهع ويتحقهق
هذا اإلخالل في حال رفهض سهلطاتها المختصهة مالحقهة الجهاني  ،أو تعمهدت اإلهمهال فهي
البحث عنه  ،أو رفضت محاكمته أو معاقبته أو قصرت فهي أمهر مراقبتهه  ،ممها سههل لهه
الفرار أو سارعت إلى العفو عنه بعد صدور الحكم عليه .
ثانيا ً  :المسؤولية الجنائية الفردية

()23
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في الوقت الذي كانت فيه الجرائم الدولية عامهة وجهرائم الحهرب بشهكل خهاص ترتكهب مهن
قبل األشهخاص الطبيعيهين  ،فقهد تهم إسهتبعاد فكهرة المسهؤولية الجنائيهة للدولهة وأصهبحت
المسؤولية الجنائية تقتصر علهى األفهراد الطبيعيهين الهذين إرتكبهوا الجريمهة الدوليهة بإسهم
الدولههة ولحسههابها  ،وإسههتناداً لههذلك فههإن الشههخص يسههأل عههن الجههرائم التههي يرتكبههها  ،وال
تعفيه الصفة الرسمية من العقاب كونه رئيس دولهة أو مهن كبهار موظفيهها  ،إسهتنادا إلهى
المادة (  ) 31من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

()22

ههههذا ال يعنهههي أن الدولهههة تكهههون معفيهههة مهههن المسهههؤولية بهههل تظهههل مسهههؤولة إلهههى جانهههب
المسؤولية الجنائية لالفراد وهذا ما أكده مشروع الجمعية العامة لألمهم المتحهدة بموجهب
قرارههها ( ) ARos79/82فههي  13 /1 /3001م  .الههذي قههرر مسههؤولية الدولههة عههن كههل
التصرفات الصهادرة عهن أجهزتهها أو األشهخاص الهذين يتصهرفون بإسهمها ولحسهابها ،
ومن ذلك مسؤولية الدولة عن الجرائم التي يرتكبها األفراد في جهاز القوات المسلحة .
اإل أن المادة السابعة من المشروع وسعت من نطاق مسهؤولية الدولهة عهن أعمهال قواتهها
المسههلحة بصههورة أكبههر وهههذا مهها ورد فههي المههادة (  ) 61مههن البروتوكههول اإلضههافي لعههام
 ،1611والملحق بإتفاقيات جنيف  . 1696والذي كان يُع ًد إن طهرف النهزاع  ( ..يكهون
مسههؤوالً عههن األعمههال كافههة التههي إقترفههها األشههخاص الههذين يشههكلون جههزءاً مههن ظههروف
قواتها المسلحة ) فقهد جهاء فهي المهادة (  ) 1مهن مشهروع مسهؤولية الدولهة عهن األعمهال
غيههر المشههروعة ( إن سههلوك أي جهههاز لدولههة مهها يمكههن إعتبههاره عمهالً مههن أعمههال الدولههة
بموجب القانون الدولي إذا كان الجهاز أو الشخص يتصرف بهذه الصفة حتهى إذا تجهاوز
سلطة أو خالف تعليماته ).

()29

وعليههه فالمسههؤولية الجنائيههة لألفههراد تتقههرر فههي مواجهههة القههادة أو الرؤسههاء وهههم أولئههك
الهذين يتخهذون القهرارات واألوامهر بصهفتهم زعمهاء الدولهة أو العهاملين فهي أداء خههدماتها
اإلنسانية فيترتب على أوامرهم تلك جرائم دولية وإنتهاكات لحقوق االنسان وحريته .
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وتثبت مسؤولية هؤالء القهادة عهن الجهرائم التهي يرتكبهها المرؤوسهين بشهرط أن يكونهون
خاضههعين لسههلطته وسههيطرته الفعليههة وإن الجريمههة الدوليههة تقههع بسههبب إنههه لههم يمههار
سلطته وسيطرته على هؤالء المرؤوسين .
-1

وذلك عندما يكون الرئيس قد علهم بالفعهل وتجاههل بهإرادة منهه معلومهات تؤكهد أن

مروسيه إرتكبوا أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم لكنهه تجاههل عهن عمهد المعلومهات
التي وصلت إليه في هذا الخصوص ولم يتخذ اإلجراء المناسب نحو قمع مثل هذه الجرائم
.

()27

-3

إذا كانت الجرائم التي إرتكبها تدخل في إطار أنشطة تتعلق بالمسؤولية والسيطرة

الفعلية للرئيس ولم يتخذ التدابير الالزمة والمعقولة في حدود سلطته حتى يمنع أو يقمهع
إرتكههاب هههذه الجههرائم أو عههدم عرضههه لهههذه المسههألة علههى السههلطات المختصههة بههالتحقيق
والمحاكمة.

()29

و ممههها تجهههدر اإلشهههارة إليهههه إن إطاعهههة المهههرؤو
المرؤو

ألوامهههر الهههرئيس ال تهههؤدي إلهههى إعفهههاء

من المسألة وال تعد سببا ً من أسباب اإلباحة اإل في حالتين أشارت لهها المهادة (

 )22من النظام األساسي للمحكمة الجنائية الدولية وهما :
-1

متى ما كان الجاني ملزما ً قانونا ً بإطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني .

-3

إن كان الجاني ال يعلم بأن األمر غير مشهروع  ،ألنهه يكهون فهي ههذه الحالهة واقعها ً

تحههت اإلكههراه أو حالههة الضههرورة والتههي تنفههي الههركن المعنههوي للجريمههة  ،وإن كانههت عههدم
مشههروعية األمههر ظههاهرة  ،لكههن ال يمكههن بسهههولة أن يههدركها الجههاني فتكههون سههببا ً مخففها ً
للعقوبة ولكنها ال تنفي المسؤولية الجنائية

()21

ممهها ينشههأ إلتزام ها ً علههى عههاتق الدولههة المضههيفة بإتخههاذ مهها يلههزم مههن التههدابير التشههريعية
والقضههائية والتنفيذيههة لضههمان قمههع جههرائم الحههرب  .كمهها تقههرر إختصاصها ً عالميها ً بتعقههب
مرتكبههي جههرائم الحههرب بمهها فيههها جههرائم إسههتهداف الدبلوماسههيين فههي النزاعههات المسههلحة
بغض النظهر عهن جنسهياتهم أو أمهاكن إرتكهاب جهرائم  ،وتخهول الهدول جميعهها الحهق فهي
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القبض عليهم ومحاكمتهم أمام محاكمها أو تسليمهم إلى الهدول التهي ينتمهي إليهها ههوالء
األشخاص أو تلك التي أرتكبت فوق إقليمها .

()28

اضف إلى ذلك إلتزامها بهدفع التعويضهات التهي تفهرض عليهها  ،ومهن بهين األسهباب التهي
إسههتعملت لضههمان المسههألة وجبههر الضههرر للضههحايا  ،لجههان التعويضههات الدوليههة  ،وعلههى
سههبيل المثههال أنشههئت األمههم المتحههدة لجنههة التعويضههات عههام  . 1661وال سههيما معالجههة
الطلبههات ودفههع التعويضههات عههن الخسههائر واألضههرار الناشههئة مباشههرة عههن غههزو العههراق
وإحتالله غير المشروعين للكويت.

()26

الخــــاتمة
يحظى المبعوث الدبلوماسي بحماية مزدوجة  ،فهو يحظى بموجب إتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوماسهههية لعهههام  1691بالحصهههانة مهههن الحجهههز أو القهههبض واإلحتهههرام الهههالزم ومنهههع
اإلعتداء عليه  .وتقديم جميهع التسههيالت الالزمهة لتمكينهه مهن مغهادرة اإلقلهيم فهي أقهرب
وقت ممكن في حالة قيام نزاع مسلح هذا من جانب .
كمهها تكههون حمايتههه مكفولههة بالقههانون الههدولي اإلنسههاني إسههتناداً إلههى مبههدأ التمييههز بههين
المدنيين وغير المدنيين ( العسكريين )  ،فالدبلوماسي يحظى بالحمايهة الالزمهة بعهده مهن
المدنين وطالما لم يشارك في العمليات العدائية مشاركة فعلية هذا من جانب اخر .
وحتههى تسههتطيع البعثههات الدبلوماسههية القيههام بمهامههها  ،ال بههد مههن أن تكههون لههها مقههرات
وأمكنة خاصة تستخدمها لهذا الغرض  ،ويكون لهذه األماكن حصانة تامة لضهمان األداء
الفعههال وتههأمين إسههتقالل عمههل الدبلوماسههيين  ،ممهها يفههرض علههى الدولههة المضههيفة إحتههرام
وحمايهة مقهرات البعثهة  ،حتهى فهي حالهة الحهرب يجهب علهى الدولهة المضهيفة حمايهة هههذه
المقههرات والحيلولههة دون قتحامههها وإسههتهدافها ،لههيس هههذا فحسههب بههل تحظههى بحمايههة
القانون الدولي اإلنساني بعدها من األعيان المدنية والتي ال تسهم بطبيعتهها أو موقعهها
بالعمل العسكري ومن ثم تثبت لها الحماية  ،بيد إن هذه الحماية ليسهت مطلقهة بهل مقيهدة
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بعدم الخروج عن الغرض الذي خصصت له ومن ثم بحظر إستخدامها للعمل العسهكري أو
إليواء العسكريين أو المشاركين في العمليات الحربية .
ومههن ثههم فههان اإلعتههداء علههى المبعههوث الدبلوماسههي والمنشههات الدبلوماسههية يُعههد مههن
اإلنتهاكههات الجسههيمة إلتفاقيههات القههانون الههدولي اإلنسههاني  ،وتعههد جريمههة حههرب وفق ها ً
للنظام االساسي للمحكمة الجنائية الدولية .
فتثار مسؤولية الدولة المضيفة عن ههذه اإلنتهاكهات  ،وهنها يجهب اإلشهارة الهى إن الدولهة
تتحمل المسؤولية المدنية عهن جميهع التصهرفات التهي تصهدر مهن سهلطاتها ومهن ثهم تلهزم
بالتعويض عن األضرار التي لحقت بهالمبعوثين الدبلوماسهيين والبعثهات  ،أمها المسهؤولية
الجنائية فإنها تكون على عاتق مرتكبي هذه اإلنتهاكات سواء أكانوا رؤساء أم مرؤوسين
 ،ولتفعيل هذه الحماية نقترح جملة من التوصيات تكون ذات فائدة وهي .
-1

العمههل علهههى التوعيهههة بالقهههانون الهههدولي اإلنسههاني ونشهههر مبادئهههه وتدريسهههه فهههي

المراحل الدراسية كافة.
-3

القيام بدورات تدريبية لجميع أفراد القهوات المسهلحة وال سهيما الضهباط والمراتهب

لتعريفهم بمبادئ وقواعد القانون الدولي اإلنساني وحقوق المهدنيين ال سهيما المبعهوثين
الدبلوماسيين في النزاعات المسلحة وتجنب إقامة أهداف عسكرية قهرب األعيهان المدنيهة
سيما المنشآت الدبلوماسية
-2

حث المشرع الوطني على سن قانون يحرم إنتهاك مبادى وأحكام القهانون الهدولي

اإلنساني ويفرض عقوبات بحق مرتكبي مثل هذه اإلنتهاكات .
-9

السعي إلى إبرام إتفاقية دولية لحماية المبعوثين في النزاعات المسلحة .
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) )3صحيفة الوسط البحرينية  786السبت  22تموز 2002
) )2شبكة العراق الثقافية www.Iraq.center.net/article2005/7/7
) )5ايالف 2005/6/ 5www.elaph.com
)aljazeera.net /home/print/f 645-3-4df64 )7
) )6الرياض  /7/29402 www.aslriyadh.com/في 2005/6/24
) )8الشرق االوسط classic.aawsat.com6/7/2005
)www.egnews.net08 )4
)www.alijazeera.net/news/ arabic07/04/2014 )10
) )11مركز النور في alnoor.se/article.asp/id=218742 2013 / 10 / 3
) )12د .عطا محمد صالح زهرة  ،في النظريةة الدلووماسةية  ،الطبعةة االولةا  ،االصةدار الثةااي  ،دار م ةد
الوي لونشر والتوزيع  ،عمان  ،االردن  ،2002 ،ص . 252 - 251
) )13د .عوةةي يسةةيش الشةةامي  ،الدلووماسةةية اشةةاتاا وتطورهةةا ورواعةةدها  ،دار الثقافةةة  ، ) 2001 ،ص
.365
اتفاريةةة ايويةةورل لعةةام  . 1463لمنةةع ومعاربةةة ال ةةراوج الموجاةةة صةةد اتشةةياص المتمتعةةيش لالحمايةةةالدلووماسية م  / 2 /ف أ  .ب ).
*) المداي  /لج تات اتفارية جنيف الرالعة عوا تعريف السكان المداييش لشكل دريق فالمادة 3ف )1
مش ذلك االتفارية جاءت عوا ذكرهج لشكل عام واصت عوا ان

في يالة ريام ازاع مسوح ليس له

طالع دولي في اراصي ايد االطراف السامية المتعاردة  .يوزم كل طرف في النزاع في تطبيق االيكام
التالية كحد اداا عوا اتشياص الذيش ال يشتركون في االعمال العداوية ) ...
وفي ذات االتفارية جاءت المادة  2ف )1ايضا لدون وصع تعريف أو مفاوم رااواي واصح لل
جاءت لتعداد اتشياص المشموليش لحماية القااون عوا غرار ذلك جاءت القاعدة اليامسة مش القااون
الدولي اإلاسااي العرفي المنطبق عوا النزعات المسوحة الدولية وغير الدولية ان المداييش هج اشياص
ال ينتمون إلا القوات المسوحة

جون – ماري  -هنكرتس – لويز دوز والدريك  ،القااون الدولي
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اإلاسااي العرفي  ،الم ود االول القواعد  ،منشورات الو نة الدولية لوصويب االيمر  ،القاهرة 2006 ،
).
لحيش م يء البروتكول االصافي االول لعام  1466في المادة  )50منه اذا يعد مدايا  1أي شيص ال
ينتمي إلا فئة مش فئات اتشياص المشار الياا في البنود االول والثااي والثالث والسادس والفقرة
االولا في م  2 /مش االتفارية الثالثة والمادة  23مش هذا البروتكول

سوسوة القااون الدولي اإلاسااي

ررج  )3يماية المداييش خالل النزعات المسوحة )  ، 2008 ،ص  3متاح عوا االاترايت .
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. 245 – 243
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م وة الفقه والقااون ) . 33p.www.majalahnew.ua ،
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) )23المادة

 ) 52/ 51في البروتكول االصافي االول لعام  1466والقاعدة السادسة مش القااون الدولي

اإلاسااي المنطبقة في النزاعات المسوحة الدولية وغير الدولية .
) )22د .ازار العنبكي  ،مصدر سالق  ،ص . 243

جملة القانون للدراسات والبحوث القانونية ..................العدد احلادي عشر 5102
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

) )25المادة  )56الفقرة ب  ،ت ) مش البروتكول االصافي االول لعام  1466الموحق لاتفاريةات جنيةف
لعام . 1424
) )27المادة  ) 58مش البروتكول االصافي االول لعةام  1466والموحةق لاتفاريةات جنيةف لعةام . 1424
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