
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

وزارة التعليم العالي و البحث العلمي 
 

  و اإلقتصاد    كلية الشريعة                      جامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلسالمية  
الشريعة و القانون : قسم                                      قسنـــطيـنـة                         

:.................... رقــــــــــم التسجيل
 :....................الرقم التسلسلي

 
 
 
 

 
 

 تخصص قانون دولي إنساني  في الشريعة و القانونماجستير لنيل درجة المقدمةرسالة 
 

: إشراف الدكتور                                                          :إعداد الطالب 
 مالوي خالد                                                                 بوشبوط جمال

 

أعضاء لجنة المناقشة 
الصفة الجامعة األصلية الرتبة اإلسم و اللقب 

رئيسا . جامعة األمير عبد القادر، قسنطينةأستاذ دكتور بوزيد لزىاري . د
مشرفا جامعة أدرار محاضر أ خالد مالوي . د
عضوا . جامعة األمير عبد القادر، قسنطينةمحاضر أ سمير فرقاني . د

عضوا . جامعة األمير عبد القادر، قسنطينةمحاضر أ زىرة بن عبد القادر . د
 
 

ىـ 1435-1434 /  م2014-  2013    ةـــــــــــــــة الجامعيــــــــالسن

الحماية المقررة للدبلوماسيين أثناء النزاعات 
  في الفقو اإلسالمي و القانون الدوليالمسلحة



 ملخص
 ألثارىاتعد النزاعات ادلسلحة من بني أخطر ادلشاكل اليت واجهت البشرية منذ القدم و ذلك 

الوخيمة على حياة البشر، و نظرا أن احلرب ال ديكن أن تستمر اىل األبد فقد ىديت البشرية اىل 
فما أن يشتعل احلرب . وسيلة سلمية لوضع حد لنزاعاهتا فكانت الدبلوماسية ىي وسيلتها لذلك

.  الدبلوماسيون جهدىم قصد إجياد حل مرض للطرفنيبذلحىت ي

 و القانون الدويل قد وضعا قواعد تكفل محاية الدبلوماسيني أثناء اإلسالمي كان الدين إنلكن و 
عرب العامل، بؤر التوتر العديد من  فان الواقع قد سجل تزايد االعتداءات عليهم يف ،النزاعات ادلسلحة

ه االعتداءات ذ و قد نالت بالدنا اجلزائر نصيبا من ه. و غريىا العراق و مايل، اليمن،على غرار ليبيا
 مل نقل كل ىذه إنو الغريب يف األمر أن أغلب . ضد دبلوماسييها يف مايل العراق و ليبيا

 إىل و من طرف رلموعات إسالمية، و ىذا ما دفعنا باإلسالم،االعتداءات كانت يف بلدان تدين 
 و القانون الدويل اإلسالميزلاولة دراسة موضوع محاية الدبلوماسيني أثناء النزاعات ادلسلحة يف الفقو 

 فما مشروعية و شروط محاية الدبلوماسيني اثناء النزاعات ادلسلحة؟ وما ىي أنواعها؟ .دراسة مقارنة
 .ىذه التساؤالت حاولت اإلجابة عنها يف ثالث فصول كما يلي

 

 ،حملة تارخيية عن مفهوم الدبلوماسيني و النزاعات ادلسلحة أدرجت يف الفصل التمهيدي ف        
عرفو الفراعنة حيث  ، أن تاريخ استخدام الدبلوماسيني يف العالقات الدولية ضارب يف القدمتوجدف

و الرومان و األغريق و غريىم من احلضارات القددية، و يف عصر اإلسالم كان ادلبعوثون 
 و هتم و حىت تبليغهم رسالاإلسالم منذ دخوذلم أرض إكرام،الدبلوماسيون أو الرسل يكرمون أديا 

 . يف العصر احلديث القانون الدويلإليو و ىو ادلسعى ذاتو الذي ذىب ، أوطاهنمإىلعودهتم سادلني 
 

عية محاية الدبلوماسيني و مشر            ىذا يف الفصل التمهيدي أما الفصل األول فقد درست
خلصت اىل  الواجب حتققها يف الدبلوماسي حيت يتمتع هبا، حيث شروطو الأثناء النزاعات ادلسلحة 



 ىي نظرية مقتضيات أحدثها ،أن حصانة الدبلوماسيني يف القانون الدويل تتنازعها عدة نظريات
 أما يف الفقو اإلسالمي ، طبيعة عملوإىلرجع ت مربر حصانة الدبلوماسي أنالوظيفة و اليت تعين 

 الرسول يف الفقو أو فالدبلوماسي ، محاية الدبلوماسيني يرجع إىل عقد األمان مشروعيةفمصدر
  . الذين يدخلون بالد اإلسالم لتبليغ رسالةادلستأمنني فئة إىلاإلسالمي ينتمي 

حىت  جند أنو لقانون الدويل، فبالنسبة للكن لكي يتمتع الدبلوماسي هبذه احلماية يلزمو بعض شروط
ا الفقو م بنياالعتماد اليت تثبت أنو دبلوماسي، يكون حبوزتو ورقة أنجيب الدبلوماسي، يتمتع بصفة 

 كحملو ،اإلسالمي مل يتشدد يف ىذه ادلسألة و اكتفى يف غالب األحيان بوجود قرينة على صدقو
. ، ىذا باإلضافة اىل بعض الشروط ادلتعلقة بتقاليد عمل الدبلوماسينيلرسالة سلتومة من سيده

 

نواع احلماية ادلمنوحة للدبلوماسيني أثناء النزاعات أ  فيوفقد درست أما الفصل الثاين             
 فهم مشمولون حبماية عامة من ، أن الدبلوماسيني قد منحوا محاية مزدوجةت و قد  وجد،ادلسلحة

 و من جهة أخرى حبماية خاصة ىي احلصانة ،جهة أهنم مدنيون ال يشاركون يف النزاعات ادلسلحة
. الدبلوماسية حبكم طبيعة عملهم

فبالنسبة للحماية العامة فتلحقهم حبكم أهنم مدنيون ال يشاركون يف األعمال القتالية، حيث أنو    
 فان كل الفقهاء جيمعون على أن ، حدث خالف حول من ال جيوز قتلوإن و اإلسالمييف الفقو 

 أما القانون الدويل فانو يعترب ،ن ىم ضمن الفئة اليت ال تقاتل و ال جيوز االعتداء عليهاوالدبلوماسي
اليت تدخل يف نطاق اختصاص احملكمة اجلنائية و  ،االعتداء على ادلدنيني من قبيل جرائم احلرب

 و ميثاق روما األساسي ،م1949 و ىذا ما نصت عليو اتفاقية جنيف الرابعة لعام ،الدولية
. للمحكمة اجلنائية الدولية

أما احلماية اخلاصة فقد كفلها الفقو اإلسالمي للدبلوماسيني مبوجب عقد األمان الذي يعصم    
 ،حىت يف فًتة احلرب مع بلداهنمو  ، طيلة تواجدىم يف بالد اإلسالمأسرىمدمائهم و أمواذلم و 

 بل ابعد من ذلك ال حياسبون على اإلساءات سيده، مستقلة عن حصانة ة الدبلوماسيفحصان



 القانون الدويل و إن مل يفصل يف مسألة احلماية اخلاصة للدبلوماسيني أثناء أما .الواردة يف رساالهتم
 إال أنو توجد إشارات إىل ذلك  كما فصلها لبعض الفئات كالنساء و األطفال،النزاعات ادلسلحة

 حيث تلزم أطراف النزاع ،تؤكد أن احلصانات الدبلوماسية تبقى سارية ادلفعول أثناء النزاعات ادلسلحة
 و ذلك وفق ،تسهيل ترحيل الدبلوماسيني و عائالهتم و محاية مقار عملهم أثناء النزاعات ادلسلحة

. م و ادلعاىدات ذات الصلة1961اتفاقية فينا لعام 
 

 غين بالعديد من اإلسالمي أن الفقو خلصت ،و يف اخلتام و بعد ىذا العرض ادلوجز              
 و ىذا ما جعلنا ، بل يف كثري من األحيان تفوقو، القانون الدويلإليوالقواعد اليت تتوافق مع ما وصل 

مل يكن مطلقا لقصور يف على الدبلوماسيني يف بالد اإلسالم،  سبب تزايد االعتداءات أننتيقن 
 و لإلسالم، قصور فهم ادلعتدين على الدبلوماسيني إىل راجع إمنا و ، أو خلل فيهااإلسالمقواعد 

 ، فهم حرمة االعتداء عليهم أو على مقراهتم أو أسرىم أو أمواذلم اليت تنص علىجهلهم بقواعده
  . مبوجب عقد األمانونمستأمن

 عقول إىل ىذه القواعد و ادلبادئ النرية إيصال أنو ينتظر ادلسلمني جهد كبري يف سبيل أرىلذا 
 يف ىذه اإلسالم و توضيح رأي ، و ذلك بنشرىا بني أوساط ادلسلمني،ادلسلمني قبل غري ادلسلمني

 بذل جهد لتقنني ىذه القواعد إىل باإلضافة اإلسالم باإلرىاب، حىت ال يوسم ،االعتداءات للعامل
مصدرا من مصادر يف اإلسالم  حىت يصبح نظام األمان ،على ادلستوى الداخلي و حىت الدويل

. القوانني الدبلوماسية على ادلستوى الداخلي و الدويل

 

 



Abstract 

The armed conflict between nations are one of   the most serious 

problems which has been  faced by humanity since ancient times, and 

so it  raised the dire human life, and because of that the war can not 

continue forever, loss of human guided to a peaceful means to end the 

disputes were diplomacy is its means to do so. What that ignites the 

war even make their diplomats in order to find a mutually a satisfaction  

solution. 

But if did not achieve it   the Islamic religion and international law have 

put the rules to ensure the protection of diplomats during armed 

conflicts, the reality is the increasing attacks on them has been 

recorded in many trouble spots around the world, like Libya, Yemen, 

Iraq, Mali, among others. And our country Algeria has won a share of 

these attacks against its diplomats in Mali Iraq and Libya. And the 

strange thing is that most if not all of these attacks were in countries 

condemning Islam, and by Islamist groups, and that's what led us to 

attempt to study the subject of diplomatic protection during armed 

conflicts in Islamic jurisprudence and international law, comparative 

study. What is the legality and conditions of diplomatic protection 

during armed conflicts? What are the types? These questions I tried to 

answer in three classes as follows. 

 

        In the introductory chapter of a historical overview of the concept 

of diplomats and armed conflicts have been included, and I found that 

the history of the use of diplomats in international Thumper relations 

in the foot, as defined by the Pharaohs, Romans, Greeks and other 

ancient civilizations, and in the era of Islam was diplomatic envoys or 

the apostles honor whatever honoring Since entering the land of Islam 

and even notifying them of their message and their safe return to their 

home countries, and is the same effort that went to international law 

in the modern episodes.. 



 

            In this introductory chapter The first chapter has studied the 

legality of diplomatic protection during armed conflict and the 

conditions to be achieved in the diplomatic even enjoy it, where he 

concluded that diplomatic immunity in international law stuck between 

several theories, the most recent is the theory and the requirements of 

the job, which means that the justification diplomatic immunity due to 

the nature of his work, but in Islamic jurisprudence, the source of the 

legitimacy of diplomatic protection due to the security contract or the 

Prophet in Islamic jurisprudence belongs to the gatekeepers who enter 

the country to deliver the message of Islam category. 

But in order for diplomatic enjoy this protection he have some 

conditions, for international law, we find that even enjoyed in the 

diplomatic, must be in possession of paper credentials that prove that 

a diplomat, while Islamic jurisprudence did not rigorous in this matter 

and only too often there is the presumption of sincerity, as a campaign 

a sealed message from his master, in addition to certain conditions 

relating to the traditions of diplomatic work. 

The second chapter studied the types of protection accorded to 

diplomats during armed conflicts, and have found that the diplomats 

had been granted double protection, they are covered by the general 

protection on the one hand they are civilians not taking part in armed 

conflicts, and on the other hand, special protection is diplomatic 

immunity by virtue of the nature of their work. . 

   For public protection virtue as civilians not involved in hostilities, as it 

is in Islamic jurisprudence and the dispute over who should not be 

killing happened, all scholars agree that the diplomats are within the 

category that is not fighting and not be violated, and the international 

law it is considered assault on civilians such as war crimes, and that fall 

within the jurisdiction of the International Criminal Court, and as 

stipulated in the Fourth Geneva Convention of 1949, and the Charter of 

the Rome Statute of the International Criminal Court. 



   The special protection of Islamic jurisprudence diplomats were 

guaranteed under the security contract contributes their blood and 

their money and their families throughout their presence in a Muslim 

country, and even in the period of the war with their own countries, 

independent of the immunity of his master, but beyond that review  

diplomat not be held accountable for abuses in their messages . The 

international law and that did not separate the question of special 

protection for diplomats during armed conflicts as separated for some 

groups such as women and children, but there are references to it 

confirms that the diplomatic immunities shall remain in force during 

the armed conflict, which obliges parties to the conflict to facilitate the 

diplomats deported and their families and Protection workplaces 

during armed conflicts, and in accordance with the Vienna Convention 

of 1961 and the relevant treaties. 

In conclusion, and after this brief presentation, concluded that Islamic 

jurisprudence is rich in many of the rules that are compatible with the 

conclusion reached by international law, but in many cases, superiority, 

and this is why we know with certainty that the cause of the increasing 

attacks on diplomats in the land of Islam, it was not never to 

deficiencies in the rules of Islam or a bug where, but rather refer to the 

lack of understanding of the aggressors on the diplomats of Islam, and 

their ignorance of its rules which provide for the sanctity of abuse or to 

their headquarters, their families or their money, they are safety under 

contract. 

So I think it is waiting for the Muslims a great effort in order to deliver 

these rules and enlightened principles to the Muslim minds by non-

Muslims, and by posting among the Muslims, and to clarify the opinion 

of Islam in these attacks to the world, not even branded Islam with 

terrorism, in addition to the effort to legalize this rules at the domestic 

level and even international, even security system in Islam becomes a 

source of diplomatic laws on the internal and international level. 


