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مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم
الدبلوماسية يف اإلسالم عنوان دقيق ،يعكس الحاجة املتجددة لفهم القيم الكريمة
التي برش بها اإلسالم يف العالقات الدولية ،ويجتهد أن يقدم للمكتبة العلمية مالمح
التوجه الحضاري لإلسالم يف الحياة الدبلوماسية.
تنطلق هذه الدراسة من مسلمة منطقية يتفق عليها العقل والنقل ،وهي أن هذه
الرس�الة الخاتمة جاءت لخري اإلنسانية العام ،وأنها بسطت خطاب املحبة والسالم
يف األرض عىل أس�اس من مصالح الناس ،وأن األص�ل يف العالقات الدولية التوازن
واالحترام واملصال�ح املتبادلة ،وليس الخصام والحروب ،وال ش�ك أن ذلك ال ينفي
حق األمة يف مواجهة األخطار والتحديات الدولية ،وبناء أمنها الوطني والدفاع عنه،
وألج�ل ذل�ك رشع الجهاد ،الذي هو ح�ق لألمة وواجب الراع�ي والرعية ،والجهاد
ماض إىل يوم القيامة ال يبطله عدل عادل وال جور جائر.
ٍ
ولكن الغاية التي يتشوف إليها اإلسالم هي األمن والسالم العاملي ،ونرش اإلخاء
والرتاحم ،بل إننا نؤكد هنا أن مصطلح السالم ليس هو الخيار القرآني يف العالقات
اإلنس�انية ،فالسلام هو هدنة بني متحاربني قد يكون عىل قلوب تغيل بالضغائن،
وتأكي�دا ً على هذه الحقيق�ة فقد أعلن اإلسلام رس�الته من أفق أعلى حني جعل
الرحمة وليس السلام غاي�ة كفاحه ،فعكس بذلك أرقى هدف تس�عى له البرشية
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وهو اإلخاء اإلنس�اني وهو الرحمة التي عربت عنها اآلية الكريمة يف س�ورة األنبياء:
﴿ وَمَ ا أ َ ْر َس ْلنَا َك إ ِ اَّل َرحْ مَ ًة ِّل ْلعَ ا َل ِم َ
ني﴾.
وم�ن املدهش أنه لم يقل رحمة باملس�لمني أو باملؤمنين أو باملتقني ،وإنما قال
للعاملني ،وهي صيغة ال يمكن تفسيرها بأقل من األرسة اإلنس�انية الواس�عة التي
تعيش عىل كوكب األرض.
ولك�ن الوصول إىل هذا الهدف الكبري ال يت�م بإلقاء املواعظ ونثر الحكم ،بل إنه
يتطل�ب وعيا ً حقيقيا ً بالعالقات الدولية وبن�اء منظومة عالقات دولية متوازنة عىل
أسس دبلوماسية حكيمة ،تحرتم فيها الخربة والكفاءة وتجارب األمم ،ويعمل فيها
املخلصون من أجل الوصول إىل عالم تسوده العدالة واملساواة والسالم.
وتتعاظم الحاجة لوضع هذه الحقائق أمام كوادرنا يف السلك الدبلومايس الذين
يحملون صورة الوطن وقيم اإلسلام إىل كل مكان يرحلون إليه يف العالم ،ليقدموا
صورة طيبة عن األمة اإلسلامية ،ويوفرون س�بل اإلحياء الحضاري ،وتوفري صلة
مايض هذه األمة بحارضها ومستقبلها.
إن توافر هذه املعارف الدبلوماس�ية وفق قيم اإلسلام أصبح اليوم أكثر حيوية
ورضورة لشرح قيم اإلسلام العلي�ا التي تتعرض لق�در غري قليل من التش�ويه
واالتهامات تقوم بها حمالت فوبيا منظمة يقوم بها إعالم يعادي اإلسلام والعرب،
وتحركه ماكينات معروفة بكراهيتها لإلسالم وانحيازها ضد قضايا العرب.
ولكن الدور األكرب لنرش االسلاموفوبيا يف العالم اليوم إنما يقع عىل عاتق أولئك
املتطرفني الذين يرسمون صورة قاسية عن اإلسالم يف العالم ،حني يقسمون العالم
إىل فس�طاطني اثنني ،يتب�ادالن ثقافة الكراهية ،ويتناوب�ان النفخ يف كري الحروب،
ويقدم�ون موقفهم ه�ذا عىل أنه الجهاد ال�ذي فرضته الرشيع�ة ،ويتبع ذلك بكل
تأكيد رفضهم ألي عالقة ودية بني املس�لمني وبني أمم األرض ،ويحولون دون قيام
دبلوماس�ية ناجحة تتأسس عىل قيم اإلسالم يف الرحمة وتدعو إىل عالم من التفاهم
والح�وار وفق ما دعا إليه القرآن الكريمَ ﴿ :و َل ْو َش�ا َء َربُّ َك َلجَ عَ َل الن َّ َ
اس أُمَّ ًة وَاحِ َد ًة
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ون م ْ
ُختَلِفِ َ
وَال يَ َزالُ َ
ني  ،إِال مَ ْن َرحِ َم َربُّ َك َو ِلذَ ِل َك َخ َل َقهُ مْ﴾.
إنن�ي متمس�ك بما كتبته م�ن قبل أن هذه الحض�ارة التي نش�هدها اليوم هي
حض�ارة إنس�انية بامتياز وليس�ت رشقية وال غربي�ة ،وإن القيم الت�ي أعلن عنها
الق�رن العرشون يف الحرية والتس�امح والعدالة والديمقراطي�ة والعالقات الدولية
هي قيم إنس�انية كافح اإلنسان طويالً يف الرشق والغرب لتحقيقها ،واشرتكت فيها
الحض�ارات جميعا ً من يونانية ورومانية وإسلامية وأوربية ،وإن ربط هذا املنجز
الحضاري بأمريكا أو أوربا أو أي مكان يف العالم يتبنى هذه القيم الحضارية ليس
موقف�ا ً صحيح�اً ،وإن الناس من س�ائر األمم رشكاء يف هذه الحضارة اإلنس�انية،
بم�ا أنجزه آباؤهم وأجدادهم م�ن كفاح رشيف للوصول إىل هذه القيم اإلنس�انية
املشرتكة.
ويجب القول إن منطق صدام الحضارات الذي تبناه متطرفون يف الغرب ومنطق
الفس�طاطني ال�ذي يتبناه متطرفون يف الرشق كالهما مج�اف للحقيقة وبعيد عن
هدي األنبياء ،وإن السبيل الوحيد لقيام عالم آمن هو التعاون والتواصل والتكامل.
لق�د دخلت هذه الحقائق الوعي الجمعي لدى املثقفني يف العالم ،ويتحد العقالء
اليوم يف مواجهة ثقافة اإللغاء واإلقصاء ،وهي حقيقة جس�دتها الدول اإلسالمية يف
منظمة التعاون اإلسالمي (منظمة املؤتمر اإلسالمي سابقاً) حني اتفق زعماء العالم
اإلسلامي عىل رفض منطق صدام الحضارات ،وقام�ت املنظمة بتحرك دبلومايس
مس�ؤول وتوجهت باقرتاحها إىل األمم املتحدة ونجحت يف تس�مية العام التايل عام
ح�وار الحضارات ،والذي أس�س تاليا ً ملا بات يعرف بتحال�ف الحضارات وهو ما
تش�ارك فيه اليوم أكثر من مائة دولة يف العالم ،وتتوىل قطر رئاسة الدورة الحالية
لتحالف الحضارات العاملي.
وال يخفي كاتب هذه الس�طور رأيه يف هذه املس�ألة يف وجوب تجاوز مصطلح
الحوار إىل مصطلح الوحدة ،فالحضارة اإلنسانية يف الواقع حضارة واحدة تعاقبت
األمم عىل بنائها خالل تاريخ طويل ،انتقلت فيه شعلة الحضارة من الرشق األدنى
والشرق األقىص إىل اليون�ان إىل فارس إىل الرومان إىل الحضارة اإلسلامية ثم إىل
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الحض�ارة األوربية واألمريكية ،وهي اليوم نتاج كفاح األم�م جميعاً ،وبإمكانك أن
ترى يف مشايف كليفالند يف أمريكا أثرا ً واضحا ً للرازي وابن سينا تماما ً كما كنا نرى
يف بيمارس�تانات بغداد واألندلس أثرا ً واضحا ً ألبقراط وجالينوس ،واألمر نفسه يف
س�ائر العلوم الكونية ،وكذلك يف الس�نن االجتماعية من الحرية والعدالة واملساواة
واإلخاء التي ش�اركنا فيها خالل التاري�خ ،وحني يتم إنجاز اإلعالن العاملي لحقوق
اإلنس�ان ويتم اإلعالن عنه يف نيويورك فإنني أبرص بني الرجال الذين حققوه عمر
ب�ن الخطاب وعمر بن عبد العزيز وصالح الدي�ن األيوبي ،وكفاح األنبياء من قبل،
فهؤالء جميعا ً رشكاء يف رشعة حقوق اإلنس�ان التي مرت عرب التاريخ يف مواجهات
كثرية ضد االس�تبداد والقهر ،وش�ارك حكماء هذه األمة صيحته�م يف وجه العالم
(متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً).
إنها إذن ش�علة واحدة للحضارة اإلنس�انية ،فالحض�ارات تتكامل وال تتقاتل،
وتتواص�ل وال تتداب�ر ،فالرصاع ال يكون بين الحضارة والحض�ارة أو بني النور
والنور ،وإنما يكون الرصاع والصدام بني الحضارة والتخلف ،وبني العلم والجهل،
وبين الظلمات والنور ،وإنها إذن األرسة اإلنس�انية الواحدة التي جاءت من نس�ل
آدم ،ومس�ؤولية أبنائه أن يتعاونوا الس�تثمار خريات ه�ذه األرض وضبط مقاطع
الحقوق فيها وتوفري العيش الكريم لسائر األمم والشعوب.
إن من املده�ش أن الخطاب القرآني جاء عامليا ً إنس�انيا ً بامتياز ،ونادى الناس
بصيغ�ة يا بن�ي آدم ،ويا أيها الناس ،وه�ي الصيغة التي أعلنه�ا النبي الكريم يف
آخر أيام الرس�الة يف حجة الوداع( :أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد وإن
دينكم واحد ،كلكم آلدم وآدم من تراب).
وق�د افتتح القرآن الكري�م بآية ذات داللة وه�ي قوله تعاىل﴿ :ٱ ْلحَ مْ � ُد ل َّل ِه َربِّ
ٱ ْلعَ ا َل ِم َ
ين﴾ ،فلم يقل رب املس�لمني وال رب العرب وال رب املتقين ،واختتم بقوله:
اس﴾ ،ول�م يقل رب املؤمنني أو العرب
اس  .إ ِ َل ِه الن َّ ِ
اس  .مَ لِكِ الن َّ ِ
ُق� ْل أَعُ وذُ ِب� َربِّ الن َّ ِ
أو العجم ،وما بني الفاتحة والخاتمة جاء بيان القرآن العظيمَ ﴿ :وتَعَ ا َونُوا عَ لىَ ا ْلبرِ ِّ
َان﴾.
وَالتَّ ْقوَى وَال تَعَ ا َونُوا عَ لىَ ا ِإلث ْ ِم وَا ْلعُ ْدو ِ
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ويف س�ياق توضي�ح هذه الحقائ�ق تأتي هذه الدراس�ة التي أعددته�ا للمعهد
الدبلومايس يف وزارة الخارجية بدولة قطر ،كما أنها تأتي يف سياق نجاحات متتالية
قامت بها دولة قطر يف الدبلوماس�ية الدولية ،وحوار الحضارات واألديان ،وقدمت
بما يقطع الشك قدرة الدبلوماسية الحكيمة عىل التأثري إيجابيا ً يف القضايا الدولية،
وق�درة الدبلوماس�ية يف فض النزاعات ،وقيام املصالح�ات ،وهو الدور الذي قامت
به دولة قطر دبلوماس�يا ً إلنهاء الصراع وإجراء املصالحات يف لبنان واليمن وليبيا
وفلسطني ودارفور ،وهو دور آمل له النجاح أيضا ً يف بالدي املعذبة الجريحة سوريا.
وإذ أكتب هذه السطور فإنني أرجو أن أضع بني يدي زمالئنا الباحثني ،وأبنائنا
الصاعدي�ن يف الس�لك الدبلومايس هذه املعارف الدبلوماس�ية التي نتقتبس�ها من
ضياء القرآن ونور السنة وتاريخ األمة ،وهي تلتقي مع كثري من القيم الدبلوماسية
العريقة وتغنيها وتثريها وتفيد منها.
ولن يفوتني يف هذه املقدمة أن أزجي الش�كر لس�عادة وزير الخارجية القطري
الدكتور خالد بن محمد العطية ومساعديه سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة
وس�عادة الش�يخ أحمد بن محمد بن جرب آل ثاني ،اللذين وفروا يل فرصة التفرغ
للبحث العلمي يف مركز الدوحة الدويل لحوار األديان.
وأخص بالش�كر سعادة السفري الدكتور حسن بن إبراهيم املهندي مدير املعهد
الدبلومايس الذي أرشف عىل إعداد هذا البحث وتقديمه للمكتبة الدبلوماسية العربية.
وكيل أمل أن تجد هذه الدراسة مكانها يف املكتبة العربية ،وأن ينتفع منها أبناؤنا
الصاعدون يف الس�لك الدبلومايس ،وأن يدرك ش�بابنا املتقدمون إىل العمل يف السلك
الدبلومايس غنى الحضارة اإلسلامية يف هذا الس�بيل ،وحكمة الرشيعة اإلسلامية
وخصوصيتها ،وبالتايل معرفة بعض التحفظات التي تمسك بها الفقهاء يف السلوك
الدبلوم�ايس ،وأن يدركوا اآلفاق البعيدة التي قدمتها الحضارة اإلسلامية يف حقل
الدبلوماس�ية ،وحجم املشترك اإلنس�اني يف الحقل الدبلومايس ،واملسؤولية امللقاة
عىل عاتقهم لنقل صورة حضارية وحكيمة للدبلوماس�ية اإلسلامية التي شاركت
وتشارك بفاعلية ونجاح يف تحقيق ازدهار الشعوب.

9

املحتويات
الفصل التمهيدي :الدبلوماسية ..املصطلح واالستخدام
● ●مصطلح الدبلوماسية
● ●تاريخ الدبلوماسية
● ●أهم األعمال التي صنفها الفقهاء يف الدبلوماسية اإلسالمية
الفصل األول :الفقه الدبلومايس يف اإلسالم
● ●التأسيس االعتقادي للعالقات الودية يف اإلسالم
● ●مصطلح الدبلوماسية يف الرتاث اإلسالمي
● ●الدبلوماسية يف العهد النبوي
● ●الدبلوماسية يف التاريخ اإلسالمي
● ●التطور اإليجابي والسلبي لعالقة األمة اإلسالمية باملجتمع الدويل
● ●مرشوعية التمثيل الدبلومايس يف اإلسالم
● ●حكم التمثيل الدبلومايس الدائم يف اإلسالم
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● ●تعيني السفراء واختيارهم
● ●مشاركة املرأة يف الحياة الدبلوماسية
● ●مسائل تحول بني املرأة والعمل الدبلومايس
● ●سفر املرأة
● ●مصافحة النساء
● ●النقاب
● ●حصانة السفراء
● ●الحصانة الشخصية
● ●الحصانة القضائية
● ●الحصانة املاليــــة
● ●الحصانة السياسية
● ●امللحقيات
● ●امللحقية التجارية
● ●امللحقية العسكرية
● ●امللحقية الثقافية
● ●امللحقيات الثقافية ورسالة الدعوة
الفصل الثاني :القيم الدبلوماسية يف اإلسالم
● ●آداب السفراء
● ●مبدأ املعاملة باملثل
● ●مسؤولية السفري بني وطنه ودار إقامته
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● ●الدبلوماسية واختالف العقائد
الفصل الثالث :الدبلوماسية يف الكتاب والسنة
● ●السفارات يف القرآن الكريم
● ●سفراء الرسول يف حال السلم
● ●دبلوماسية الرسول يف حل النزاعات
الفصل الرابع :املشرتك بني اإلسالم والدبلوماسية الحديثة

املالحق:
● ●نموذج من التعامل الدبلومايس لرسول الله
● ●نموذج من الخطاب الدبلومايس لرسول الله

النتائج والتوصيات
املراجع
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الفصل التمهيدي

الدبلوماسية ..المصطلح
واالستخدام

تمهيد
مصطلح الدبلوماسية:
الدبلوماس�ية مصطل�ح التين�ي مش�تق من الكلم�ة الالتيني�ة Diploma
والتي تعني وثيقة رس�مية((( ،حيث كانت مراسلات املل�وك وأوامرهم وبالغاتهم
ومفاوضاتهم تدون يف وثائق محكمة ثم تطوى يف س�جالت خاصة ،وقد اكتس�بت
الكلمة شهرة عاملية للداللة عىل الكفاءة والجدارة ،وال تزال مستخدمة بشكل واسع
يف الحق�ل األكاديمي للداللة على الوثائق التأهيلية الت�ي يحصلها املتخرجون من
الجامعات يف إطار اختصاص معني ،وهي تستخدم اليوم بكثرة يف الحقل األكاديمي
العربي بعنوان دبلوم االختصاص.
وﻴﻌرف رﺠﺎل اﻟﻘﺎﻨون اﻟدﺒﻠوﻤﺎﺴﻴﺔ ﺒﺄﻨﻬﺎ :ﻓن وﻋﻠم إدارة اﻟﻌﻼﻗـﺎت الدوﻟﻴـﺔ(((،
وتك�ون عادة بين دولتني ،وهي تختلف ع�ن العالقات بني األف�راد أو األحزاب أو
املنظمات أو الهيئات.
وقد تناولت املوس�وعة العربية تفصيل االستخدامات املتعددة للدبلوماسية عىل
الشكل التايل:
1ـ فمن حيث أطراف العالقة الدولية :هناك الدبلوماسية الثنائية أي الدبلوماسية
بني دولتني ،وهناك الدبلوماسية الجماعية ،أي الدبلوماسية بني مجموعة من الدول
((( انظرموسوعة الدبلوماسية ،د .عبد الوهاب الكيايل ،الجزء الثاني ،ص 115
((( املوس�وعة العربية ،دراس�ة للدكتور عزيز ش�كري ،العلوم القانونية واالقتصادية ،املجلد التاسع،
ص196
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عن طريق املؤتمرات أو املنظمات الدولية ،يسمي بعضهم النوع األخري الدبلوماسية
الربملاني�ة  parliamentary diplomacyوق�د ش�اع ه�ذا النوع الثان�ي ،بتواتر
وتصاعد ،منذ عصبة األمم وحتى اليوم.
2ـ ومن حيث الش�كل الذي تأخذه إدارة العالقات الدولية :هنالك الدبلوماس�ية
الرسية وهي التي تجري بني الكواليس وتكتم نتائجها كالً أو بعضا ً عن الغري أو حتى
عن رعايا الدول املتفاوضة .وهناك الدبلوماس�ية العلنية وهي التي تتضح نتائجها
فور انتهائها حتى لو جرت املفاوضات بشكل غري علني .وقد كان إنشاء عصبة األمم
بهيئاتها ومجالسها العلنية واشتراط ميثاقها تسجيل املعاهدات املربمة بني الدول
ونرشها تحت طائلة بطالنها ،كان محاولة من جانب مؤسيس العصبة للخالص من
عهد الدبلوماسية الرسية  secret diplomacyالذي ساد حتى ذلك التاريخ.
3ـ ومن حيث الوسائل املستخدمة يف إدارة العالقات الدولية :يمكن القول بوجود
دبلوماس�ية س�لم تقوم عىل أس�اس املفاوضة بني الدول املعنية وه�ذا هو األصل،
ودبلوماسية عنف أو ما سمي دبلوماسية السفن الحربية Gun Boat Diplomacy
تتجىل يف تحقيق الدولة ألغراضها عن طريق اتباع وسائل الزجر والعنف بما يف ذلك
الحرب التي يعدها بعضهم استمرارا ً للنشاط الدبلومايس للدولة يف ميدان آخر غري
ميدان املفاوضات(((.
ويطلق تعبري الدبلوماسية اليوم عىل النشاط السيايس الذي يقوم به مفاوضون
رس�ميون لرشح مواقف الدول ومصالحها ،والحيلولة دون تحول الخالف إىل نزاع
وحرب.
وم�ن الناحية التقنية يُش�ار إىل فن التفاوض عىل أنه املمارس�ة الرس�مية التي
تتبعه�ا معظم األمم يف إرس�ال ممثلني يعيش�ون يف بلدان أخ�رى .وهؤالء املمثلون
املفاوضون يُعرفون بالدبلوماس�يني ويساعدون عىل اس�تمرارية العالقات اليومية
بني بالدهم والبالد التي يخدمون فيها ،وهم يعملون من أجل مكاس�ب سياسية أو
اقتصادية لبالدهم ويعملون لبناء عالقات دولية جيدة لبالدهم يف العالم.
((( املصدر نفسه ،ص 195
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تاريخ الدبلوماسية:
ربم�ا كان�ت أقدم اتفاقية يف التاري�خ يف اإلطار الدبلوم�ايس اتفاقية قادش بني
الفراعنة والحثيني س�نة  1279ق.م وتعكس ه�ذه االتفاقية رؤية متقدمة يف حقل
العالقات الدبلوماسية الدولية.
ويف عرص الثنائية اإلمرباطورية التي طبعت الرشق األوس�ط نحو ستة قرون يف
إط�ار الرصاع الفاريس الرومي ،فإن الدبلوماس�ية لم تسجل نجاحا ً حقيقياً ،وكان
املبعوث�ون الدبلوماس�يون بني الطرفني مجرد مخربي�ن وأدوات غري فاعلة ال تؤثر
يف ق�رار الحرب الذي كان�ت اإلمرباطوريتان الفارس�ية والروماني�ة تتخذانه وفق
اعتبارات القوة والضعف واالس�تعداد الحربي وليس وفق اعتبارات الحق والعرف
الدبلومايس ،وقد أس�هم غياب دبلوماس�ية حقيقية فاعلة يف إنهاك اإلمرباطوريتني،
ومن ثم زوال اإلمرباطورية الفارسية نهائيا ً وانحسار األخرى إىل بالد الروم والجانب
األوروبي ،وقيام الحضارة اإلسالمية الصاعدة.
وق�د مضت ه�ذه العالق�ات تاريخيا ً عىل هيئ�ة اتفاقيات محددة بين دولتني،
أو أع�راف تحرتمها الدول كحماية الرس�ل وحصانتهم ،واس�تقبال الوفود وتبادل
الرس�ائل ،وق�د ازدهرت العالق�ات الدبلوماس�ية إب�ان ازدهار الدولة اإلسلامية
العباس�ية ،وكان هذا االزدهار يرتاف�ق عادة مع رغبة الدول�ة باالنفتاح والتعاون،
وتركت الدولة العباس�ية كثريا ً من التقاليد الدبلوماسية الناجحة التي أغنت الرتاث
البدلوم�ايس ،كم�ا حقق صالح الدين األيوبي خالل الحروب الصليبية س�لسلة من
النجاحات الدبلوماس�ية يف وقت الحرب ،منحته مكان�ا ً محرتما ً حتى عند محاربيه
من الصليبيني.
وربما كان من أهم التطورات الدبلوماسية ما أنجزه السلطان العثماني الشهري
س�ليمان القانوني ال�ذي كان يؤمن بدور الدبلوماس�ية ويسع�ى لتحرير أصولها
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وقواعدها ،وقد نجح يف عقد س�لسلة اتفاق�ات مع امللوك األوربيني لضبط العالقات
الدبلوماسية ،أش�هرها اتفاقية عام 1535م مع امللك الفرنيس فرانسوا األول والتي
نظم بها شكل العالقات الدينية والحج املسيحي إىل األماكن املقدسة يف فلسطني.
ويف أوروب�ا فق�د كان�ت اإلمرباطوري�ة الجرمانية املقدس�ة تف�رض تقاليدها
الدبلوماس�ية ،ولكنها رسعان ما كانت تتغري بظروف الحروب املستمرة ،وش�هدت
العالقات بني اإلمرباطورية والعالم اإلسلامي س�لسلة من التجارب الدبلوماس�ية
الهام�ة ،عصف�ت بها الحروب الصليبي�ة فيما بعد ،وخالل التاري�خ جدت الحاجة
لتنظيم هذه العالقات الدبلوماس�ية ،وكان�ت يف البداية تقوم عرب اتفاقات ثنائية أو
إملاءات إمرباطورية تلزم من يدور يف فلكها ،وأحيانا ً أوامر ملكية تفرض بالغلبة،
وبعد سلسلة من الحروب الدينية الطاحنة يف أوروبا جاءت معاهدة وستفاليا التي
أرست ملبدأ سيادة الدول 1648م ،ثم أعقبتها سلسلة معاهدات واتفاقيات ،أشهرها
اتفاقي�ة جنيف 1815م التي تحددت فيها طبيعة الدولة الحديثة ،ثم توجت أخريا ً
باتفاقي�ة فيينا للعالقات الدبلوماس�ية لع�ام 1961م ثم اتفاقي�ة فيينا للعالقات
القنصلية لعام 1963م حددت بموجبهما ركائز عامة وتراتيب تفصيلية للعالقات
الدبلوماس�ية والقنصلي�ة ،وقد تمت االتفاقيت�ان يف إطار األمم املتح�دة وأصبحتا
مرجعا ً للعمل الدبلومايس يف العالم.
وقد أصبحت الدبلوماسية علما ً مستقالً ،وتقدم الجامعات الكربى مناهج دقيقة
إلعداد الدبلوماس�يني وتأهيلهم ،ونش�أت مدارس متعددة للدبلوماس�ية الحديثة،
خاصة مع تطور أدوات الدبلوماس�ية ووس�ائلها يف عرص العوملة وتحول العالم إىل
قرية صغرية.
والطريف يف املعارف الدبلوماسية أنها تتجه دوما ً إىل التوحد وليس إىل التفرق،
وأن نجاحها يرتبط ارتباطا ً كامالً بمدى قدرتها عىل تقديم نسق اتفاقي بني األمم،
وإن أي تطور أحادي يف الدبلوماسية لن ينظر إليه عىل أنه إنجاز ،بل سيكون عقبة
يف وجه قيام الدبلوماسية بدورها الصحيح يف بناء السالم والتعاون الدويل.
وظلت الصيغة الغالبة عىل العمل الدبلومايس خالل التاريخ أنه نش�اط سيايس
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ليس ل�ه لون ديني ،فلم تع�رف التقاليد الدبلوماس�ية مثالً تسميات دبلوماس�ية
مسيحية أو دبلوماسية يهودية أو دبلوماسية إسالمية.
ومن املفيد أن نقول إننا ال نتجه هنا إىل أسلمة الدبلوماسية ومنحها عباءة دينية
وإنما نتجه لتأكيد املشرتك بني القيم اإلسالمية األصيلة وبني املعارف الدبلوماسية،
وبالت�ايل نتج�ه إىل إغناء املع�ارف الدبلوماس�ية التقليدي�ة ولي�س إىل إلغائها أو
استبدالها.

أهم األعمال التي صنفها الفقهاء يف الدبلوماسية اإلسالمية:
وقد ظل هذا الجانب من املعرفة منثورا يف كتب السرية النبوية ويف أبواب متفرقة
يف الفقه اإلسلامي يف باب الجهاد خاصة ،وكتب السياس�ة الرشعية ،وآداب امللوك
وسريها ،كما قام العلماء خالل التاريخ اإلسالمي بتصنيف دراسات خاصة يف األدب
الدبلوم�ايس ،وكانت تسمى عادة آداب امللوك ،أو األحكام السلطانية ،أو السياس�ة
الرشعية ،ومن أهم هذه األعمال:
كتاب السري الكبري ﻟﻺمام محمد بن الحسن الشيباني ورشحه ﻟﻺمام الرسخيس،
وكت�اب الخ�راج للقايض أبي يوس�ف ،وكتاب :رس�ل امللوك ومن يصلح للرس�الة
والسف�ارة الب�ن الفراء ،وكت�اب األحكام السلطاني�ة للماوردي ،وكتاب السياس�ة
الرشعي�ة البن تيمية ،وكت�اب مآثر األناف�ة يف معالم الخالفة للقلقش�ندي ،وكتاب
اإلبري�ز املسبوك يف كيفية آداب امللوك للقايض ابن األزرق األندليس ،وله أيضا ً كتاب
تخيري الرياسة وتحذير السياسة ،وكتاب أخالق امللوك للجاحظ.
أما الدراسات املعارصة ،فقد ظهرت أعمال كثرية هامة منها:
العالق�ات الدولية يف اإلسلام ،ﻟﻠﺸﻴﺦ محم�د أبو زهرة ،وكتاب آخ�ر بالعنوان
نفس�ه للدكتور وهبة الزحييل ،ومن هذه الدراس�ات أيضاً :الدبلوماس�ية الحديثة،
للدكتور سموحي فوق العادة ،والنظم الدبلوماسية للدكتور عز الدين فودة ،وكتاب
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الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل ألحمد سالم باعمر ،والدبلوماسية
يف التاريخ اإلسالمي لعباس حلمي ،والرشع الدويل يف اإلسالم لنجيب األرمنازي ،كما
كتب الدكتور إبراهيم العدوي السفارات اإلسالمية إىل أوروبا يف العصور الوسطى،
ولعلي بن مقبول اليمني كتاب الحصانات الدبلوماس�ية والقنصلية واملعاهدات يف
الفقه اإلسالمي والقانون الدويل.
وكتب الدكتور محمد إبراهيم أبو جريبان بحثا ً موثقا ً بعنوان األمن الدبلومايس
يف اإلسلام نرشته مجلة جامعة دمشق ،كما كتب الدكت�ور إبراهيم أحمد العدوي:
السفارات اإلسالمية إىل أوروبا يف العصور الوسطى.
وتجدر اإلش�ارة هنا إىل كتاب بالغ األهمية وهو كتاب الرتاتيب اإلدارية يف الدولة
النبوية ،للسيد عبد الحي الكتاني املتوىف 1961م ،وقد أشار الكتاني أنه اعتمد اعتمادا ً
كليا ً يف كتابه عىل كتاب تخريج الدالالت السمعية عىل ما كان يف عهد رسول الله من
الح�رف والصنائع والعماالت الرشعية تأليف أب�ي الحسن عيل بن محمد الخزاعي
املتوىف 1387م امللقب بذي الوزارتني وقد كان وزيرا ً يف الدولة املرينية باملغرب.
وق�د تضمن الكتاب ق�راءة واعية لآلداب الدبلوماس�ية التي ظه�رت يف الدولة
اإلسالمية ،ومن العناوين التي أفردها بالبحث والتفصيل:
● ●باب يف الرسول (السفري) وفيه فصول
● ●فصل يف صفات رس�له عليه السالم من وفور العقل وطالقة اللسان وقوة
الحجة املقنعة للخصم
● ●باب يف اختياره عليه السالم لرسله أن يكونوا أحسن الناس وجها ً
● ●فص�ل يف الرتجمان الذي يرتجم كتب أهل الكت�اب ويكتب إليهم بخطهم
ولسانهم
● ●فص�ل يف كيفية مخاطبة امللوك وغريه�م من املعارصين له عليه السالم يف
زمانه
● ●باب ذكر ما كان يفتح به كتبه عليه السالم
● ●احتياطه عليه السالم يف مكاتيبه الرسمية

19

● ●باب ذكر كيفية مخاطبته عليه السالم للمعارصين له من امللوك
● ●باب ذكر عنوان املكاتب التي كانت توجه له عليه السالم
● ●باب ذكر عمله عليه السالم إذا لم يحرضه الختم
● ●باب اتفاق القوم عىل من يمثلهم تمثيالً رسميا ً يف محفل ديني رسمي
● ●باب ذكر املؤقت ،وأهميته يف الترشيفات النبوية واستقبال الوفود
● ●باب يف الرسول يبعث بالهدية
● ●باب يف إنزال الوفود
● ●باب جوائزه عليه السالم للوفود
● ●باب تجمله عليه السالم للوفود(((.
وهك�ذا فقد كتب كل فقيه بلغة عرصه ،واختلفت املصطلحات والتسميات ولكن
ما تؤكده الدراس�ات جميعا ً هي أن اآلداب الدبلوماسية كانت يف الواقع محل اعتبار
يف الترصفات النبوية ،وأنها كانت تنطلق من روح اإلسالم القائمة عىل حسن الجوار
والتعاون اإلنساني.
وتتأك�د الحاجة لجمع هذه املعارف الرائ�دة ،يف كتاب واحد يجمع آداب العمل
الدبلومايس يف اإلسلام ويك�ون مرجعا ً للمتخصصني يف ه�ذا األمر ،ويقدم صورة
مرشقة للحضارة اإلسالمية والعربية يف هذا السبيل ،وتسعى هذه الدراسة لتلخيص
م�ا حرره السل�ف يف األدب الدبلوم�ايس ،ومراجعة ما كتبه الخل�ف يف هذا السبيل
واملقارن�ة م�ع النظم الحديث�ة واألعراف الدولي�ة يف الشأن الدبلوم�ايس ،للوصول
إىل موقف متوازن يف القواعد الدبلوماس�ية التي أس�س لها اإلسلام وتم إقرارها يف
املحافل الدولية.
كما تتأكد الحاجة إىل إدخال القيم اإلسلامية إىل التقاليد الدبلوماسية يف مناهج
اإلعداد الدبلومايس ،وهي قيم متينة وواقعية ،ولها اعتبار رسمي حقيقي لدى أكثر
من  57دولة يف العالم اإلسلامي ،كما أنها محل احترام وتقدير لدى الدول املحبة
للسالم من خارج العالم اإلسالمي.
((( انظر كتاب الرتاتيب اإلدارية يف الدولة النبوية ،الشيخ عبد الحي الكتاني ،املقدمة والفهرس
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الفصل األول

الفقه الدبلوماسي في اإلسالم

التأسيس االعتقادي للعالقات الودية يف اإلسالم:
ج�اءت الرشيعة الخاتمة بالدع�وة إىل الحوار واإلخاء اإلنسان�ي ،وعززت ثقافة
الق�رآن الكريم وجوب احترام اإلنسان وبناء عالقات صحيح�ة بني البرش ،وأكدت
طبيع�ة ن�زوع البرش إىل االختالف والتن�وع ،ودعا القرآن الكري�م إىل فهم الجانب
اإليجاب�ي من االختالف بني الشعوب واألقوام ،قال تعاىلِ ﴿ :ل ُك ٍّل جَ عَ ْلنَا ِمن ْ ُك ْم شرِ ْعَ ًة
ون م ْ
ُختَلِفِ َ
اس أُمَّ ًة وَاحِ َد ًة وَال يَ َزالُ َ
و َِمنْهَ اجً ا﴾ ،وقالَ ﴿ :و َل ْو َش�ا َء َربُّ َك َلجَ عَ َل الن َّ َ
ني﴾،
وأوىص القرآن يف آيات كثرية بوجوب بناء عالقات حسنة بني املسلمني وبني الناس،
اس حُ ْسناً﴾ ،ومثل هذه اآليات كثرية يف القرآن الكريم فهو
ق�ال تعاىل﴿ :و َُقولُوا لِلن َّ ِ
يأم�ر بالقول الحسن للناس بغض النظر ع�ن أديانهم وألوانهم وقبائلهم ،ثم يأمر
باإلحسان إىل األرض وهي أمنا جميعا ً بغض النظر عن أي انتماء ديني أو مذهبي.
وه�ذه الروح م�ن االنفتاح عىل العالم وبن�اء العالقات اإليجابي�ة هي يف الواقع
روح اإلسلام ورس�الته األوىل ،ولكن يجب القول هنا بأن ع�ددا ً من فقهاء السلف
ل�م يقبلوا هذا اللون م�ن العالقات الودية واختاروا تصني�ف العالم إىل فسطاطني
اثنني دار إسالم ودار كفر ،أو دار إسالم ودار حرب((( ،وهذا املوقف الفقهي تتبناه
اليوم التنظيمات الجهادية التي ال ترى يف العالم إال عدوا ً ينبغي قتاله ،وهي ترفض
منطق العالقات الدبلوماس�ية بكل أش�كاله ،وتطالب بمواجهة عسكرية مع العالم
حتى يدخل يف اإلسالم.
((( انظ�ر ً
مثال كتاب املغني البن قدامة املقديس وفي�ه أن الجهاد قتال الناس إلدخالهم يف الدين الحق
وأمر بغزو أهل الكتاب واملجوس بدون إنذار أو بالغ ،املغني ابن قدامة ،ج  ،10ص 379
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وال ب�د من القول أن ما روي عن كب�ار الفقهاء من آراء متشددة إنما كان نتيجة
ظروف سياس�ية خاصة إبان الحروب الصليبية عىل وجه التحديد التي اشرتك فيها
الغرب يف محاربة اإلسالم ،وأدت إىل تعاظم الريب وانهيار فرص الحوار والدبلوماسية.
ويقدم هؤالء موقفهم عىل أساس أنه خيار السلف يف العالقات الدولية ،ويشريون
إىل اختي�ار اإلمام أبي حنيف�ة وكذلك فقهاء كثري من املالكي�ة والحنابلة يف تقسيم
العالم إىل دار إسالم ودار حرب.
وق�د ثار الجدل قديم�ا ً يف طبيعة العالقة بني الدولة اإلسلامية والدول األخرى
وه�ل األصل يف هذه العالقات السلم أم الحرب ،وقد كتبت دراس�ات كثرية لتأصيل
هذه املسألة واس�تعرض أدلة الفريقني ،ومنها ما حققته مجلة الجامعة اإلسلامية
باملدين�ة املنورة ،وحاصل القول انه اختلف الفقه�اء يف أصل العالقة بني املسلمني
وغريهم عىل ثالثة أقوال:
القول األول :ذهب كثري من الفقهاء من الحنفية واملالكية والشافعية والحنابلة
إىل األص�ل يف عالقة املسلمني بغريهم الحرب ،وإىل هذا الرأي ذهب عدد من العلماء
املعارصين منهم سيد قطب ،وصالح اللحيدان ،وأبو األعىل املودودي.
ورأى أصحاب هذا القول أن ترشيع الجهاد واألمر بالنفري يف سبيل الله ملحاربة
الكفار ،واألمر باالس�تعداد ملواجهة الكفار بالقوة ورب�اط الخيل يجعل األصل هو
الحرب ،وأن السلم استثناء يقدر بقدره.
القول الثاني :ذهب بعض الفقهاء إىل أن أصل العالقة بني املسلمني وغريهم هو
السل�م ،وأن الحرب أمر طارئ ال يلجأ إليها إال عند االعتداء عىل املسلمني أو ظلمهم
أو فتنتهم عن دينهم ،وقد ذهب إىل ذلك الثوري واألوزاعي والكمال بن الهمام وابن
تيمي�ة وابن القيم ،ومن العلماء املعارصين الدكت�ور وهبة الزحييل ،والشيخ محمد
أبو زهرة وعبدالله غوشة ومحمود شلتوت وعبدالله بن زيد آل محمود وغريهم.
الق�ول الثالث :إن عالقة املسلمني بغريهم م�ن األمم عالقة دعوة تتنوع حسب
الظروف واألحوال تبع�ا ً للمصلحة الحقيقية ألهل األرض جميعاً ،فقد تكون عالقة
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املسلمني بغريهم عالقة س�لم قب�ل إبالغهم الدعوة أو أثن�اء تبليغها ،وإذا تجاوبت
األمم غري اإلسلامية مع الدعوة ،وقد تكون عالقة املسلمني بغريهم عالقة حرب بعد
إبالغهم الدعوة ،وعندما توضع العقبات أمام تبليغها(((.
وال يخفي كاتب هذه السطور ميله إىل القول الثاني الذي اختاره ش�يخ اإلسالم
ابن تيمية واإلمام الثوري واألوزاعي وابن القيم وآخرون ،وهو أن األصل يف عالقات
األمة اإلسلامية بغريها من األمم إنما هي السلم ،وقد دلت عىل ذلك آيات ونصوص
كثرية ،يف الكتاب والسنة ،منها قوله تعاىل:
ِلس ْل ِم َفاجْ نَحْ َلهَ ا َوتَ َو َّك ْل عَ لىَ ال َّل ِه إِن َّ ُه ُه َو َّ
● ●﴿ َوإ ِ ْن جَ نَحُ وا ل َّ
الس ِمي ُع ا ْلعَ لِيمُ﴾(((.
الس ْل ِم َك َّ
ِين آمَ نُوا اد ُ
اف ًة َولاَ تَتَّ ِبعُ وا ُخ ُ
● ●وقوله تعاىل﴿ :يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
طو ِ
ْخلُوا فيِ ِّ
َات
َّ
الشيْ َ
ان إِن َّ ُه َل ُك ْم عَ ُد ٌّو ُم ِب ٌ
ني﴾(((.
ط ِ
● ●ومنها قوله تعاىلَ ﴿ :وال َ تَ ُقولُوا لِمَ ْن أ َ ْل َقى إ ِ َليْ ُك ْم َّ
السالَ َم َل ْس َت ُم ْؤ ِمناً﴾(((.

ِين َ
�اب إ ِ اَّل ِبا َّلتِي هِ َي أَحْ َس ُن إ ِ اَّل ا َّلذ َ
ظ َلمُوا
● ●وقول�ه تعاىل﴿ :تُجَ ادِ لُوا أ َ ْه َل ا ْل ِكتَ ِ
نز َل إ ِ َليْ ُك ْم َوإ ِ َٰلهُ نَا َوإ ِ َٰلهُ ُك ْم وَاحِ ٌد َونَحْ ن
نز َل إ ِ َليْنَا وَأ ُ ِ
ِمنْهُ ْم و َُقولُوا آمَ نَّا ِبا َّلذِي أ ُ ِ
ل ُه م ُْس ِلم َ
ُون﴾(.((1
● ●وقوله تعاىلَ :
﴿ف ِإ ِن اعْ تَ َزلُ ْو ُك ْم َف َل� ْم ي َُقا ِتلُ ْو ُك ْم وَأ َ ْل َقوْا إ ِ َليْ ُك ُم َّ
الس َل َم َفمَ ا جَ عَ َل
الل ُه َل ُك ْم عَ َلي ِْه ْم َس ِبيْالً﴾(.((1
وال أعتق�د أن الذين ذهبوا إىل الق�ول األول أو الثالث يقصدون بالفعل أن تبقى
األم�ة يف حال�ة حرب مع الناس ،وإنما كانوا يتحدثون عن ظروف خاصة عاش�تها
الدعوة اإلسلامية يف مواجهة أعداء طامعني ،كما ج�رى إبان الحروب الصليبية أو
((( مجل�ة الجامع�ة اإلسلامية  -املدين�ة املن�ورة ،املجل�د  ،19الع�دد الثان�ي ،ص -379ص،417
يونيو  ،2011بحث د .محمد سليم الهواري.
((( سورة األنفال ،اآلية 61
((( سورة البقرة ،اآلية 208
((( سورة النساء ،اآلية 94
( ((1سورة العنكبوت ،اآلية 46
( ((1سورة النساء ،اآلية 90
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املغولية أو االس�تعمارية ،عندما أكلتهم الناس عن قوس واحدة ،وهو الحال نفسه
الذي س�بق أن واجهته الرس�الة بعد أن تم فتح مكة ،واتفق العرب عىل غزو مكة،
وأقبل املرشك�ون من ثقيف وهوازن وغطفان وحش�دوا يف وادي حنني أربعني ألفا ً
للقضاء عىل اإلسالم واجتياح مكة ،وعندها نزلت آية السيف يف سورة التوبة وغريها
من اآليات التي تأمر بالقتال وتدعو إىل مواجهة شاملة مع قوى الكفر من املحاربني
ومن يقف إىل جوارهم من أعداء اإلسالم.
والحقيقة أن هذا االختيار املنسوب لإلمام أبي حنيفة بقسمة العالم إىل دار إسالم
ودار ح�رب ،ل�ه اعتباراته وضوابطه ،وال يعني أبدا ً أن أبا حنيفة قصد إىل اس�تعار
الحرب بني املسلمني وش�عوب األرض ،بل كانت عنده محض ثنائية توضيحية أراد
م�ن خاللها تمييز دار اإلسلام من س�واها ،بدليل أن فقه الحنفي�ة أفرد يف فصوال ً
متعددة للعهد واألمان والذمة ،وفقهه رحمه الله طافح بالتسامح والرتاحم والحكمة،
ولكن هذا املوقف التصنيفي يقدم اليوم تربيرا ً للفكر الجهادي التكفريي الذي يدعو
الناس إىل حمل السالح وقتال اآلخر غري املسلم حتى يدخل يف الدين الحق.
ويرى هؤالء أن األمر عىل مات عليه الرسول وأن كل ما ورد من نصوص الرشيعة
يف إطار العالقات الحسنة مع غري املسلمني والتعاون معهم فإنه منسوخ بآية السيف
يف سورة التوبة ،وربما استدلوا بقول السلف أن آية السيف نسخت جميع املوادعات،
ويف نص آخر آية السيف نسخت مائة وأربعا ً وعرشين آية يف كتاب الله(.((1
ني َك َّ
وآية السيف عىل املشهور هي قوله تعاىل :وَقا ِتلُوا ا ْل ُمشرْ ِ ِك َ
اف ًة َكما يُقا ِتلُون َ ُك ْم
َك َّاف ًة وَاعْ َلمُوا أ َ َّن ال َّل َه مَ َع ا ْل ُمتَّقِ َ
ني(.((1
وم�ن املعلوم أن األخذ بموقف كهذا يؤس�س لعالم قائم على النزاع والخصومة
والحروب ،ويتناىف مع مقاصد اإلسلام يف نرش املحبة واإلخاء ،وفق ما أش�ارت إليه
اآليات البينات﴿ :وَمَ ا أ َ ْر َس ْلنَاك إِلاَّ َرحْ مَ ة ِل ْلعَ ا َل ِم َ
ني﴾.
( ((1انظر نواسخ القرآن البي الفرج بن الجوزي ،ج  ،1ص  ،173وانظر كذلك الناسخ واملنسوخ لهبة
الله املقري ،ص 99
( ((1سورة التوبة ،اآلية 36
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وال ينكر هؤالء ما يف القرآن الكريم والسنة النبوية من نصوص التسامح والرحمة
والتعامل اإليجابي مع الناس ،ولكنهم يعتربون ذلك منسوخا ً بآخر ما نزل من آيات
سورة التوبة.
ويف الحقيق�ة فقد فند العلماء قديما ً ما روي من أن آية السيف نسخت س�بعني
آية أو أكثر من ذلك ،وقد حرر اإلمام السيوطي ذلك يف كتابه اإلتقان يف علوم القرآن،
مبينا ً أن السلف ذكروا النسخ يف غري املعنى الذي استقر عند علماء الفقه واألصول،
وكانوا يقصدون بالنسخ تقييد املطلق أو تخصيص العام ،وبشكل أدق فإن األمة يف
أول اإلسالم كانت منهية عن القتال حتى يف إطار الدفاع عن النفس ،وقد قىض يارس
وس�مية وغريهما ش�هداء عىل يد املرشكني ولم يؤذن للرسول وال للصحابة بالدفاع
ع�ن املستضعفين بالسيف أوغريه من السالح ،ونهى رس�ول الله س�عدا ً عن رمي
املرشكين بالسهام ،عىل الرغم من عدوانهم وأذاهم ،مستدال ً بآيات العفو والرحمة:
َاص َفحْ ﴾َ ،
َ
﴿فاعْ ُ
﴿ف ْ
ف عَ نْهُ ْم و ْ
اص َفحْ عَ نْهُ ْم و َُق ْل َسلاَ مٌ﴾ ،وغريها من نصوص العفو
والرحمة ،ولكن اإلسالم اش�تد عودا ً بعد ذلك ،ونزلت اآليات املحكمات يف مرشوعية
الجهاد ،وأصبحت داللة هذه اآلية عىل ترك الدفاع عن النفس ضد الظاملني منسوخة،
ونزول آية السيف رفع داللة آيات العفو عىل ترك الجهاد والدفاع عن النفس ،وهو
م�ا كان ممنوعا ً على أفراد املسلمين وجماعتهم قبل أن يصبح له�م دولة وقضاء
وجيش وسلطان(.((1
وم�ن جان�ب آخر فقد أطب�ق العلماء على أن الق�ول بالنسخ يتطل�ب رشوطا ً

كثرية أش�هرها ثالثة وهي أن يتعذر الجمع بني النصني ،وأن يكون الناس�خ يف قوة
املنس�وخ أو أق�وى ،وأن يعلم املتقدم واملتأخر ليص�ار إىل القول بنسخ املتأخر(،((1
وذل�ك كله غري متحق�ق يف ما يذهبون إليه ،والس�يما أن الجمع بني هذه النصوص
ممكن وميسور ،وال نقول بالنسخ إال عندما يتوفر نصان متناقضان ال يمكن قبول
أحدهما دون رد اآلخر.
( ((1انظر االتقان للسيوطي ،ج  ،1ص 256
( ((1املصدر نفسه
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وهك�ذا فقد نزلت اآليات الكريمة يف القرآن الكريم تنظم عالقة املسلمني بالناس
على مستويات كثرية رصدتها يف دراس�ة س�ابقة بسبع عرشة مست�وى ،ويمكننا
مالحظ�ة ذلك وتتبعه يف القرآن الكريم حيث تبدأ م�ن مثل قوله تعاىلُ :
﴿ق ْل ِل َّلذ َ
ِين
ِين ال يَ ْرجُ َ
آمَ نُ�وا ي َْغفِ � ُروا ِل َّلذ َ
�ون أَيَّا َم ال َّل ِ
�ه﴾( ،((1ومثلها قوله تع�اىل﴿ :ال إ ِ ْك َرا َه فيِ
ِين ي َُقاتَلُ َ
ين﴾( ،((1ثم قول�ه﴿ :أُذِ َن ِل َّلذ َ
ون
ِّي�ن﴾( ،((1وقولهَ ﴿ :ل ُك ْم دِ ين ُ ُك� ْم َوليِ َ دِ ِ
الد ِ
ِبأَنَّهُ ْم ُ
يل ال ّل ِه ا ّلذ َ
ِين ي َُقا ِتلُون َ ُكمْ﴾( ،((2ثم قوله
ظ ِلمُوا﴾( ،((1ثم قوله﴿ :و ََقا ِتلُوا ْ فيِ َس� ِب ِ
وه ْم حَ ي ُْث ثَقِ ْفتُم ُ
تعاىل﴿ :و َْاقتُلُ ُ
ُوهم﴾(.((2
وه�ذه املستويات كلها كالم إلهي حكيم ،ولكل منها موقعه وزمانه ومكانه ،فما
نزل يف س�اعة املواجه�ة والجهاد من األمر بالقتال ال يلغي م�ا نزل يف وقت السلم،
وال يلغي ما نزل يف حق الجوار والعيش املشرتك مع غري املسلم ممن ال يروم س�وءا ً
باإلسالم أهله....
وحت�ى ال نذهب يف بحثنا هذا بعيداً ،فإننا نكتف�ي بالوقوف عند البيان القرآني
الرصي�ح يف س�ورة املمتحنة الذي يصن�ف الناس عىل مستوي�ات متعددة بحسب
موقفهم من اإلسالم واملسلمني:
﴿ ال يَنْهَ ا ُك� ُم ال َّل ُه عَ ِن ا َّلذ َ
ِّين َو َل ْم ي ُْخ ِرجُ و ُكم مِّ ن دِ ي َِار ُك ْم أَن
ِي�ن َل ْم ي َُقا ِتلُو ُك ْم فيِ الد ِ
ُّوه ْم َوتُ ْق ِس ُ
ني ،إِنَّمَ ا يَنْهَ ا ُك ُم ال َّل ُه عَ ِن ا َّلذ َ
طوا إ ِ َلي ِْه ْم إ ِ َّن ال َّل َه يُحِ بُّ ا ْلم ُْق ِس ِط َ
تَبرَ ُ
ِين َقاتَلُو ُك ْم
ِّي�ن وَأ َ ْخ َرجُ و ُك�م مِّ ن دِ ي َِار ُك ْم َو َ
ظ َ
اج ُك� ْم أَن تَ َو َّلو ُْه ْم وَمَ ن يَتَ َو َّلهُ ْم
اه ُروا عَ لىَ إ ِ ْخ َر ِ
فيِ الد ِ
َفأ ُ ْو َلئِ� َك ُه ُم ال َّ
ُون ،عَ ىَس ال َّل� ُه أَن يَجْ عَ َل بَيْن َ ُك ْم َوبَينْ َ ا َّلذ َ
ظا ِلم َ
ِي�ن عَ ا َديْتُم مِّ نْهُ م مَّ َو َّد ًة
وَال َّل ُه َقدِي ٌر وَال َّل ُه َغ ُفو ٌر َّرحِ يمٌ﴾(.((2
( ((1سورة الجاثية ،اآلية 14
( ((1سورة البقرة ،اآلية 256
( ((1سورة الكافرون ،اآلية 4
( ((1سورة الحج ،اآلية 39
( ((2سورة البقرة ،اآلية 190
( ((2سورة البقرة ،اآلية 192
(((2سورة املمتحنة ،اآلية 8
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وأم�ام هذا النص القرآني الواضح فإن�ه ال مندوحة من القول بأن قسمة العالم
إىل فسطاطني اثنني ال ثالث لهما هي قسمة غري حكيمة وال مستقيمة.
ويف محاول�ة لالقرتاب من الن�ص القرآني الكريم يف توجيهه لألمة حول ش�كل
العالق�ة م�ع اآلخرين ،فقد اخترت أن أضم هنا تطور الخطاب القرآني عىل س�بع
عشرة مرحل�ة ،تدور بني العف�و واملعاهدة والقت�ال ،ولكنه�ا يف النهاية تستجيب
للظ�روف املوضوعية املحيطة بتنزلها فيما يتصل بح�ال األمة ضعفا ً وقوة ،وحال
أعدائها من املوادعة أو املخاصمة أو املحاربة.
م

اآليــة

البيان

الزمان

ُ
ِين ال َ يَ ْرجُ َ
ِين آمَ نُوا ْ ي َْغفِ ُروا ْ ِل َّلذ َ
﴿قل ِّل َّلذ َ
ون أَيَّا َم ٱل َّلهِ ﴾
1

الغفران والتسامح مع غري املؤمنني

مكية

َ
﴿ف ْ
اص َفحْ عَ نْهُ ْم و َُق ْل َسالمٌ﴾
2

الكف عن إساءاتهم واستهزائهم

مكية

ين﴾
َ ﴿ 3ل ُك ْم دِ ين ُ ُك ْم َوليِ َ دِ ِ

حق أتباع كل دين باختيار ما يؤمنون به مكية

ِين يَدْعُ َ
﴿ 4وَال تَ ُسبُّ�وا ا َّلذ َ
ُون ال َّل�هِ َفي َُسبُّوا ال َّل َه االمتن�اع ع�ن مهاجم�ة آلهته�م حتى مكية
�ون ِم ْن د ِ
نضمن حيادهم
عَ ْدوًا ِب َغيرْ ِ عِ ْل ٍم﴾
ِّين﴾
﴿ 5ال إ ِ ْك َرا َه فيِ الد ِ
َ ﴿ 6وال َ تَ ُقولُوا لِمَ ْن أ َ ْل َقى إ ِ َليْ ُك ْم َّ
السالَ َم َل ْس َت ُم ْؤ ِمناً﴾

إعالن الحرية الدينية

مكية

احرتام الخيار االعتقادي والنوايا

مدنية

�ن ا َّلذ َ
ِّين َو َل ْم تقسي�م الن�اس بحس�ب خياراته�م ،مدنية
ِين َل ْم ي َُقا ِتلُو ُك� ْم فيِ الد ِ
﴿ 7ال يَنْهَ ا ُك� ُم ال َّل ُه عَ ِ
َ
ْ
ُّوه ْم َوتُق ِس ُ
ي ُْخ ِرجُ و ُك ْم ِم ْن دِ ي َِار ُك ْم أ ْن تَبرَ ُ
وإقرار دار الحرب ودار العهد
طوا﴾
َ
﴿ف�إ ِِن اعْ تَ َزلُ ْو ُك ْم َف َل ْم ي َُقا ِتلُ ْو ُك� ْم وَأ َ ْل َقوْا إ ِ َليْ ُك ُم َّ
الس َل َم َفمَ ا ال عدوان عىل الشعوب والدول املساملة
8
جَ عَ َل الل ُه َل ُك ْم عَ َلي ِْه ْم َس ِبيْالً﴾

مدنية

ون ِبأَنَّهُ ْم ُ
ِين ي َُقاتَلُ َ
﴿ 9أُذِ َن ِل َّلذ َ
ظ ِلمُوا﴾

اإلذن بالقتال ضد املعتدين

مدنية

يل ال َّلهِ ا َّلذ َ
ِين ي َُقا ِتلُون َ ُك ْم وَال تَعْ تَدُوا﴾
﴿ 10و ََقا ِتلُوا فيِ َس ِب ِ

نقاتل من قاتلنا وال نعتدي

مدنية

َ
ِين لاَ يُ ْؤ ِمن ُ َ
﴿قا ِتلُوا ا َّلذ َ
ون ِبال َّلهِ َولاَ ِبا ْليَ ْو ِم الآْ َخِ ِر َولاَ يُحَ ِّرم َ
11
ُون وجوب مقاتلة الجماعات الكتابية التي مدنية
ُ
دِين ا ْلحَ ِّق ِم َن ا َّلذ َ
ون َ
مَ ا حَ َّر َم ال َّل ُه َو َر ُسولُ ُه َولاَ يَدِين ُ َ
ِين أوتُوا رفضت االنضمام للدولة الناش�ئة حتى
ا ْل ِكتَابَ حَ تَّى يُعْ ُ
صاغِ ُر َ
طوا ا ْل ِج ْزي ََة عَ ْن يَ ٍد و َُه ْم َ
ون﴾
يدخلوا يف طاعة الدولة

ِين آمَ نُ�وا َقا ِتلُوا ا َّلذ َ
﴿ 12يَ�ا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ِين يَلُون َ ُك� ْم ِم َن ا ْل ُك َّف ِار نقاتل الكف�ار من الدول املج�اورة إذا مدنية
َو ْلي َِجدُوا فِ ي ُك ْم غِ ْل َ
تواطأوا عىل قتالنا
ظ ًة﴾
﴿ 13و ََقا ِتلُوا ا ْل ُمشرْ ِ ِك َ
ني َك َّاف ًة َكمَ ا ي َُقا ِتلُون َ ُك ْم َك َّاف ًة﴾
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نقات�ل املرشكين كاف�ة إذا اتفقوا عىل مدنية
قتالنا كافة

م

اآليــة

البيان

الزمان

وه ْم حَ ي ُْث ثَقِ ْفتُم ُ
﴿ 14و َْاقتُلُ ُ
ُوهمْ﴾

نقاتلهم ولو لم يكونوا يف ساحة املعركة مدنية
إذا سبق منهم العدوان والقتل

َ
﴿ف ِإذَا َلقِ يتُ ُم ا َّلذ َ
اب﴾
15
ِين َك َف ُروا َفضرَ ْ بَ ال ِّر َق ِ

نقاتلهم يف ساحة املعركة دفاعا ًعن أنفسنا مدنية

َ ﴿ 16وإ ِْن جَ نَحُ وا ل َّ
ِلس ْل ِم َفاجْ نَحْ َلهَ ا َوتَ َو َّك ْل عَ لىَ ال َّله﴾

السل�م واملوادعة أفضل عن�د الله حني مدنية
تصح نواياهم يف السلم

ِين آمَ نُوا اد ُ
﴿ 17يَاأَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ْخلُوا فيِ ِّ
الس ْل ِم َك َّاف ًة﴾

الدعوة للسالم الشامل

مدنية

وم�ن خالل ق�راءة النصوص فإن من الواضح القول ب�أن تن ّزل اآليات الكريمة
ك�ان وفق األح�داث والظروف التي تواجهها األمة ،وأن األوام�ر القرآنية إنما كانت
تختص بظرف محدد ،وال بد أن نفهمها يف س�ياق س�بب الن�زول الذي وردت به،
وأن ن�درك أن ه�ذه النصوص جميعا ً وإن كان�ت بصيغة العم�وم ولكنه من باب
العم�وم الذي أريد به الخصوص ،واملطلق الذي أريد به املقيد ،وهي قواعد واضحة
عن�د علم�اء األصول ،وال يجوز إطالق التعميم فيما س�بق ليس فقط ألنه كما يظن
املتشددون سيلغي العالقات الودية مع غري املسلمني ولكن ألنه سيؤدي إىل التناقض
وتعارض األدلة ،والحق الذي ال ش�ك فيه أن سائر هذه النصوص تنزيل حكيم من
الله ،وال س�بب للقول بنسخ بعضها ببعض وإنما العمل بها جميعا ً كل يف الظرف
الذي تنزل فيه.
وهكذا فإن العالقات الودية مع الدول املساملة يف اإلسلام مؤسسة بنص القرآن
الكريم ،كما أن الجهاد ضد املعتدين هو أيضا ً أمر قرآني كريم.
وقد س�بق اإلمام الشافعي يف تصنيف العالم إىل قسمة ثالثية :دار إسلام ودار
حرب ودار عهد ،وربما استخدم مصطلح دار أمان أو دار مصالحة ،وبهذا التصنيف
أك�د اإلمام الشافع�ي عىل وجود بالد كثرية ليست من أرض اإلسلام ،والناس فيها
يحتكم�ون إىل أدي�ان أخرى ،أو ال يدين�ون بدين ولكن يحك�م عالقتهم باملسلمني
السلم وفق العهود واملواثيق التي يقبلها الطرفان.
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وهك�ذا فق�د اس�تقر يف الفقه اإلسلامي التح�ول إىل القسمة الثالثي�ة يف إطار
العالقات الدولية(:((2
● ●دار اإلسالم
● ●دار الحرب
● ●دار املعاهدة
فتكون دار اإلسلام هي األرض التي يعيش عليها املسلمون وتطبق فيها أحكام
الرشيع�ة ،ودار الح�رب ه�ي الدول�ة التي تعلن الح�رب عىل املسلمين وال تحرتم
شعائرهم ودينهم ونبيهم ،وما تبقى بعد ذلك فهو دار عهد يحكمها طبيعة االتفاق
ال�ذي تربمه الدولة اإلسلامية مع ه�ذه الدولة يف إط�ار العالق�ات الدولية ،وهذه
العالق�ات واالتفاقيات تدور يف فلك املب�اح الذي ترك لويل األمر أن يترصف فيه من
خالل مؤسسات الشورى والحكم التي تتبناها األمة.
وقد أفردت موس�وعة الفقه اإلسلامي وأدلته تحرير ه�ذا املوقف الفقهي تحت
عنوان االعرتاف ونتائجه:
«إن تنظي�م املجتمع الدويل الحارض تنظيم حديث ل�م يكن عىل هذا النحو وقت
ظهور اإلسلام ويف عصور دوله املتتابعة كما هو معروف ،لذا كان مرجع تفصيل
األحك�ام الدولية إىل القانون الدويل العام ،إال أن املب�ادئ األصلية واألخالق الدولية
السائدة مقررة بوضوح يف اإلسالم.
وبما أن اإلسلام ينش�د يف الحقيقة الوصول إىل س�لم مستق�رة يف عالقاته مع
الشعوب األخرى عىل أساس أحد أمرين :إما الدخول يف اإلسالم ،أو املعاهدة واألمان،
ف�إن االعرتاف بوج�ود الدولة األخرى غير املسلمة (دار الحرب) أم�ر ال مانع منه
اس�تصالحا ً يف مبدأ اإلسلام وفقهه املتمثل يف تقسيم العالم إىل دارين :دار إسلام
ودار ح�رب ،ألن دار الح�رب تشم�ل كل الدول غير املسلمة الت�ي كانت يف األصل
غري مسامل�ة للمسلمني وال متعاهدة معهم ،فإذا تمت املعاه�دة السلمية بني الدولة
اإلسلامية وغريها م�ن دول دار الحرب ،أو التزمت هذه الدول كله�ا ميثاقا ً واحدا ً
( ((2انظر الحاوي يف الفقه الشافعي للماوردي ،ج  ،14ص 267
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ينص عىل احرتام السلم واألمن الدوليني ،وتحريم التدخل يف ش�ؤون الدول األخرى
كان ذلك اعرتافا ً ضمنيا ً من الدولة اإلسالمية بغريها ،فضالً عن أن االعرتاف يصدر
يف الغالب رصاحة بإرادة حرة.
وهذا موافق لقوله تعاىلَ ﴿ :وإِن جَ نَحُ وا ْ ل َّ
ِلس ْل ِم َفاجْ نَحْ َلهَ ا َوتَ َو َّك ْل عَ لىَ ال ّل ِه إِن َّ ُه ُه َو
َّ
الس ِمي ُع ا ْلعَ لِيمُ﴾(.((2
وبن�اء علي�ه يجوز للدولة املسلم�ة االعرتاف بدولة غري مسلم�ة اعرتافا ً علنيا ً أو
ضمنيا ً حقوقيا ً أو واقعيا ً بحسب الحال.
وكون الدعوة اإلسلامية ذات نزعة عاملية عن طريق الحكمة واملوعظة الحسنة،
وبالتايل امتداد س�لطان الدولة اإلسالمية مع انتشارها يف املعمورة :ال يعني تجاهل
ظ�روف اإلمكان ورضورات الواقع ومصلحة السالم التي تجعل من دولة اإلسلام
إحدى دول هذا العالم التي تتبادل بينها أمر االعرتاف لفض منازعاتها عىل أس�اس
سلمي يتمىش مع منطق اإلسالم ووحي رسالته(.((2
وق�ال عيل بن أبي طالب ريض الل�ه عنه« :التدفعن صلحا ً دعاك إليه عدوك ولله
في�ه رضا  ..فإن يف الصلح دع�ة لجنودك وراحة من هموم�ك ،وأمنا ً لبالدك ولكن
الحذر كل الحذر من عدوك بعد صلحه فإن العدو ربما قارب ليتغفل»(.((2
عىل أنه يجب القول بأن الدبلوماس�ية ليست متخصص�ة بالعالقات الودية ،بل
تشت�د إليها الحاج�ة حني تكون العالق�ات مضطربة ومتوترة ،ب�ل إنني أجزم أن
الغاية العليا للعمل الدبلومايس هي النجاح يف فض املنازعات ،ومنع وقوع الحرب،
وتعزيز فرص السالم.
ونستميح القارئ عذرا ً من هذا التوس�ع والتفصي�ل يف مسألة القول بالنسخ يف
آي�ات العفو والرحمة والسلم ،ألن ذلك أمر جوهري يف بناء عالقات دولية صحيحة
بني املسلمني وبني شعوب العالم.
( ((2األنفال ،اآلية 61
( ((2الفقه اإلسالمي وأدلته ،د .وهبة الزحييل ،ج  ،8ص 448
( ((2نهاية األرب ،أحمد بن عبد الوهاب النويري ،ج ،2ص 168
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مصطلح الدبلوماسية يف الرتاث اإلسالمي:
لم ترد كلمة الدبلوماسية يف اآلداب اإلسالمية ،وكان الفقهاء يعربون عن املعرفة
الدبلوماسية بعنوان السري ،ومن أقدم ما كتب يف القضايا الدبلوماسية كتاب السري
الكبير والصغري وق�د وضعهما محمد ب�ن الحسن الشيباني صاح�ب أبي حنيفة
واملتوىف عام  804م ،وكان مقربا ً من الخليفة هارون الرش�يد وال ش�ك أنه أفاد من
قرب�ه للبالط بتقديم خربات متقدم�ة يف الحقل الدبلومايس ،وقد رشح السري الكبري
ش�مس األئمة الرسخسي الفقيه الحنفي الشهير املتوىف ع�ام 1090م ،وتبع ذلك
س�لسلة كتب تتحدث يف آداب امللوك وأنظمة الحكم س�نأتي بعد قليل عىل تفصيل
القول فيها.
ولكن الدبلوماس�ية يف العرص الذهبي لإلسلام وإن غابت مصطلحا ً فقد كانت
حارضة ومؤثرة ،فقد اعرتفت األمة اإلسالمية بوجود الدول املجاورة ونشأت عالقات
حقيقية بني الدولة اإلسلامية الناش�ئة يف عرص الرسول وبني هذه الدول ،ويف عهد
الراش�دين والخالفة التالية وتع�ززت فكرة التواصل مع دول غير محاربة ،وبناء
عالقات دبلوماسية حقيقية معها.
وبناء عىل ذلك يمكن للباحث تعريف الدبلوماسية يف اإلسالم بأنها مجموعة من
القواعد واألحكام التي تتفق مع الرشيعة اإلسلامية والتي تعرب عن رغبة الدولة يف
تعاملها مع غريها من الدول بما يحقق مصلحتها يف جميع األحوال والظروف(.((2
وال ش�ك أن الدبلوماس�ية بهذا املعنى لم تفرد ببح�ث مستقل ولكنها وردت يف
تضاعيف بحوث كثرية ،ويمكن التماس�ها يف الفقه اإلسلامي يف أبواب كثرية ،منها
باب املعامالت ،وأحكام الجهاد ،واملعاهدات.
وربما ك�ان أكثر باب رشح فيه الفقهاء هذه املسألة هو باب الذمة والعهد ،فقد
أفاضوا يف القول حول رشوط من�ح الذمة للمعاهدين واملستأمنني والفرق بني أهل
الحرب وأهل العهد وأهل الذمة.
( ((2بح�ث الدكتور إبراهيم أبو جريب�ان نرشته مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والسياس�ية
املحكمة ،املجلد  ،24العدد األول لعام  ،2008ص 616
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وقد استخدم الفقهاء كلمة الحكمة مكان كلمة الدبلوماسية كما استخدموا لفظ
أدب امللوك وآداب السلوك وسير املل�وك ،وآداب املعاهدين ،ورشائط العهد ،وغريها
من املصطلحات.
وعرف�ت الحكمة بأنه�ا :فعل ما ينبغي عىل الشكل ال�ذي ينبغي يف الوقت الذي
ينبغي.
كما عرفها آخرون بقولهم :هي معرفة االش�ياء عىل ما هي عليه يف الواقع حكما
وأمراً ،ثم العمل بمقتضاها.
وال يمك�ن اعتب�ار ذلك تعريفا للدبلوماس�ية ،فه�ي تعريفات عام�ة ال تتناول
مب�ارشة العمل الدبلومايس ،ولكن يمكن اعتبار الدبلوماس�ية فرعا ً من الحكمة ،أو
هي الحكمة املتصلة بسياس�ة الناس والعالقات الدولية ،وبهذا املعنى س�نجد فقها ً
غنيا ً يقدم كثريا ً من جوانب املعرفة يف هذا السياق.
الدبلوماسية يف العهد النبوي:
منذ فجر اإلسلام أعلن القرآن الكريم عاملية الرس�الة ﴿وَمَ ا أ َ ْر َس� ْلنَا َك إ ِ اَّل َك َّاف ًة
اس ب َِشريا ً َونَذِيراً﴾ وأدرك الناس أن اإلسلام رسالة إخاء إنساني ،هدفها إعمار
ِّللن َّ ِ
األرض وبن�اء الحي�اة عىل أس�اس من التع�ارف والتعاون والتكاف�ل ،وتعززت يف
التوجيه واملمارسة إرادة تأسيس بناء عالقات دولية صحيحة ،تنظمها قيم العدالة
واملساواة التي قررتها مبادئ اإلسالم الكربى.
وقد قدم رس�ول الله صىل الله عليه وسلم خالل حياته الكريمة فقها ً دبلوماسيا ً
غني�ا ً من خالل بن�اء عالقات مسؤولية مع امللوك حول الجزي�رة العربية ،كما عقد
أوث�ق الصالت بزعماء القبائ�ل يف جزيرة العرب ،وحمل معه�م مسؤولية التعاون
لبن�اء الدولة عىل أرض جزيرة العرب بعد أن عاش الع�رب قرونا ً نهبا ً لكل طامع،
يتن�اوب على اس�تعمارهم الرشق الف�اريس والغ�رب الرومي ،وتمك�ن عرب كفاح
دبلوم�ايس صاحبته إرادة حقيقية يف بناء الدولة بكل الوس�ائل املتاحة من قدرات
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مالية وعسكرية واجتماعية ،حتى صارت الدولة العربية مستعدة لرتث الحضارات
التاريخية يف العالم القديم خالل أقل من عرش سنوات.
وك�ذك فإن السرية النبوي�ة طافحة يف بيان النجاحات التي حققها رس�ول الله
س�واء يف سفارات السلم أو يف سفارات الحرب ،وسواء يف عالقات الوفاق أو عالقات
املواجهة ،وهي تقدم الدليل املنطقي عىل أن األصل يف عالقة الدولة اإلسالمية بالعالم
من حولها هو الت�وازن واالعتدال واملصالح املتبادلة ،واحترام القيم اإلنسانية وأن
النبي الكريم استخدم أرقى فنون الدبلوماسية لحل النزاعات وقطع أسباب الحروب.
وعىل الرغم من طبيعة املواجهة الشديدة التي لقيتها الرسالة يف أيامها األوىل من
قب�ل الوثنية العربية ،ثم املواجهة املبارشة مع اإلمرباطورية الفارس�ية والبيزنطية،
وم�ا صاحب ذلك من حروب ونزاعات ،فإن املسلمني نجحوا يف التأس�يس لعالقات
دبلوماسية متوازنة ،تعتمد مبدأ العالقات السلمية بني الدول ،وتوفر فرصا ً مستمرة
لح�ل النزاع�ات بالطرق السلمية ،وبناء عالقات دولي�ة مسؤولة ،وتسهم يف حماية
العيش املشرتك وحسن الجوار.
ومنذ فجر اإلسلام أقام النبي صىل الله عليه وس�لم عالقات دبلوماسية ناجحة
مع النج�ايش ملك الحبشة ومع املقوقس ملك مرص وتبادل معهما الهدايا والوفود،
وأق�ام عالقات متين�ة مع نصارى نجران وجيزان ،وكذلك مع قبائل وثنية ش�هرية
كخزاعة وامللك أكيدر بن عبد امللك الكندي وعرب الحرية من املناذرة.
ويمكن رصد طبيعة العالقات الت�ي حققها النبي الكريم يف الحقل الدبلومايس
يف األنواع التالية:
● ●معاهدات حسن جوار وصداقة كما يف حلفه مع النجايش.
● ●معاهدات تحالف اسرتاتيجي كما يف حلف خزاعة ،وحلفه مع األوس والخزرج
يوم العقبة.
● ●معاهدات عدم اعتداء كما يف ودّان والعشرية ودومة.
● ●معاهدات هدنة كما يف صلح الحديبية.
● ●معاهدات نتج عنها اعرتاف دبلومايس وسيايس كما يف صلح الحديبية.
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● ●معاهدات سالم كما يف معاهدة نصارى نجران.
● ●الزواج الدبلومايس وأثره يف املصالحات بني القبائل.
وسنأتي عىل تفصيل جوانب مهمة يف الدبلوماسية النبوية الحكيمة خالل فصول
الكتاب ،وبوجه خاص خالل سفاراته الناجحة التي اختار لها أفضل الدبلوماسيني
وأرشف على أدائهم ،ونحيل هنا إىل كتاب الرتاتي�ب اإلدارية للدولة النبوية للعالمة
عبد الحي الكتاني الذي أفرد فصوال ً طويلة لرشح الجوانب الدبلوماس�ية يف سيرة
النبي الكريم ،واألصول الدبلوماسية التي علمها للناس واستقرت يف عرف العالقات
الدولية من بعده(.((2
كما تجدر اإلشارة إىل أن النبي الكريم حقق أيضا ً مكاسب دبلوماسية مهمة عرب
ما اصطلح عىل تسميته بالزواج السيايس ،وقد كان هذا اللون من الزواج ش�ائعا ً يف
العصور الوس�طى ،ويجب القول إن النبي الكريم لم يلجأ إىل هذا اللون من الزواج
أب�دا ً يف حياة خديجة ريض الل�ه عنها وهي أم أوالده ورشيكة حياته ،ولكن يف إطار
قي�ادة الدولة يف املدينة ،فقد تزوج مرات متعددة ،وكان لكثري من هذا الزواج تأثري
مب�ارش يف الصل�ح بني القبائل العربي�ة أو تخفيف غلواء األحق�اد والكراهية ،فمن
ذل�ك زواجه برملة بنت أبي س�فيان وهو زعيم املرشكني يف قريش ،وكانت رس�الة
مودة مبارشة لزعماء قريش للتخيل عن حربهم عىل اإلسلام ،وكانت خطوبتها عرب
النجايش رس�الة أخرى يف بيان مدى انتشار الرس�الة بني امللوك وحاجة قريش إىل
بناء عالقات جيدة مع الرسول والرسالة.
وكذل�ك ك�ان لزواجه بجويرية بن�ت حيي بن أخطب زعيم اليه�ود بعد معركة
خيرب أثر كبري يف منع اسرتقاق اليهود الخارسين بعد خيرب ،وكذلك فإن زواجه من
جويري�ة بنت الحارث املصطلقي بع�د حربه مع املصطلق كان ل�ه أيضا ً أثر كبري
يف إنه�اء الحرب مع املصطلق ،وبدء مرحلة جديدة من العالقات تأس�يسا ً عىل هذه
املصاهرة الكريمة.
( ((2السيرة النبوي�ة ،عبد امللك ب�ن هشام ،املعروفة بسيرة ابن هش�ام ،ج ،2ص  ،646باب زواجه
بميمونة ،وكذلك زواجه برملة وجويرية

35

ويف عم�رة القض�اء فيما كان الناس يؤدون مناس�كهم كان رس�ول الله مهتما ً

بتحقي�ق مفاجأة كبرية وهي زواجه من ميمونة بن�ت الحارث وإرصاره من جديد
عىل مصاهرة بيوت قريش الرافضة لإلسالم ،وقد كان لهذا الزواج أيضا ً تأثري كبري
يف تسارع القرشيني للدخول يف اإلسالم.

إن التعبير املستخدم يف كتب السري هو حكمة الرس�ول الكريم يف زواجه ببنات
زعماء العرب ،وال بأس بأن نقول إن املقصود بالحكمة هنا تحديدا ً هو هذا الجانب
الدبلومايس الذي عاد بفائدة كبرية عىل الناس والوفاق بني القبائل.
الدبلوماسية يف التاريخ اإلسالمي:
ك�ان عىل فرتة الخلفاء الراش�دين أن تنجز االس�تحقاق الكبير املتمثل يف فتح
بلاد العرب وتخليصه�ا من املستعمر األجنبي فارس�يا ً أو رومياً ،فقد كانت أرض
الع�رب التاريخي�ة يف الشام والع�راق تعاني من حكم الغري�ب املستعمر الروم يف
الش�ام والفرس يف الع�راق ،وكان تخليص أرض العرب من هذا االس�تعمار واجبا ً
دينيا ً ووطنياً ،تقره سائر الترشيعات واألعراف ،ولذلك فقد اكتفى الخلفاء بإرسال
الرس�ل إلبلاغ مواقف محددة ضد ه�ؤالء املستبدين من قادة العج�م والروم ،وقد
اش�تهر هؤالء السفراء بالشجاعة والذكاء والوضوح ،واش�تهر من هؤالء ربعي بن
عامر والنعمان بن مقرن ،واملغرية بن شعبة ،واألشعث بن قيس ،وفرات بن حبان،
وعطارد بن حاجب ،وحنظلة بن الربيع ،وعمرو بن معد يكرب.
وخاللئ�ذ لم تنشأ عالقات دبلوماس�ية باملعن�ى املعروف مع ه�ذه الدول ألنها
كان�ت دول احتالل ،وكان املطل�وب طردها من أرض العرب وليس إقامة العالقات
الدبلوماسية معها ،وهكذا كان.
وم�ع ذلك فإن�ه يمكن رصد عدد م�ن نشاط�ات الخلفاء الراش�دين يف الحقل
الدبلومايس ومنها ما أشار إليه الدكتور بوعباه بقوله:
كما اهتم عمر بن الخطاب بالرس�ل وانشأ ديوانا ً للرسل ،يتضمن الرسائل التي
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تأتيه بواس�طة الرس�ل ،واعتمد وسيلة القضاء كأفضل وس�يلة لتسوية املنازعات،
ومث�ل العهد الذي منحه عمر ب�ن الخطاب إىل أهل القدس أفض�ل وثيقة تاريخية
تمثل قواعد القانون الدويل اإلنساني(.((2
وخصص عثمان بن عفان مبالغ معينة من بيت املال الس�تقبال الرسل األجانب
وتغطي�ة نفقات إقامته�م .وعىل الرغم من التطور الذي يشه�ده القانون الدويل يف
الوقت الحارض إال أن الدولة ال تتحمل نفقات إقامة البعثات األجنبية يف بلدها(.((3
وبع�د أن اكتم�ل فت�ح أرض العرب التاريخي�ة ،وتم إخ�راج املستعمر الرومي
والفاريس منها ،وعاد الروم إىل بالدهم ازدهرت من جديد الدبلوماس�ية اإلسلامية
ونشأت الحاجة لبناء عالقات حسن جوار مع األمم املجاورة ،الس�يما وأن عددا ً من
الخلفاء كانوا ال يرون الذهاب بعيدا ً يف الفتح ،فقد اشتهر عن عمر بن الخطاب قوله:
«حسبنا ألهل العراق سوادهم واألهواز ،وددت لو أن بيننا وبني فارس جبالً من نار
ال نص�ل إليهم وال يصل�ون إلينا»( ،((3ولوال تكرر اإلعتداء من فارس وإرصارها عىل
إعادة احتالل العراق لقامت عالقات دبلوماسية ناجحة بني الفرس وبني عمر ولكن
االعتداءات املتكررة دفعت بجيوش جديدة بقيادة األحنف بن قيس إىل بالد فارس.
وكذلك اشتهر موقف عمر بن عبد العزيز الذي كان يحبذ انتشار الدعوة والهداية
ع�ن طريق الحجة والربهان أكثر من الغلبة والسلطان واش�تهرت كلمته العظيمة:
«إن الله بعث محمدا ً هاديا ً ولم يبعثه جابياً»(.((3
واش�تهرت العالقات الدبلوماسية الناش�طة بني الخلفاء األمويني والبيزنطيني،
وم�ن ه�ؤالء عبد امللك ب�ن مروان الذي أرس�ل القايض رشاحي�ل الشعبي وهو من
مشاهير التابعني إىل اإلمرباطور البيزنطي جستني�ان الثاني وقد أثنى اإلمرباطور
جستنيان عىل لباقة الشعبي وحكمته وحسن سفارته(.((3
( ((2الدبلوماسية ،للدكتور سعيد ابو عباه ،ص 31
( ((3املصدر أعاله ،ص 31
( ((3تاريخ األمم وامللوك البن جرير الطربي ،ج  ،3ص 176
( ((3املواعظ واالعتبار ،للمقريزي ،ج  ،1ص 97
(((3الوايف بالوفيات ،للصفدي ،ج  ،5ص 323
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كما اش�تهر هارون الرشيد بنجاحاته الدبلوماس�ية ومنها معاهدة السالم التي
أرس�اها مع اإلمرباط�ورة البيزنطية أريني وما تالها من سلام متبادل ،ثم غضبه
بع�د ذلك عىل خلفها اإلمرباطور نقفور الذي نقض املعاهدة فغزاه هارون الرش�يد
واس�توىل عىل مدينة هرقله رشق القسطنطينية من أرض تركيا اليوم ،وهي املدينة
الت�ي كان َّ
ينص�ب فيها اإلمرباطور الروماني ،ثم ألزم�ه الجزية ،وتحول هارون يف
عالقات�ه الدبلوماس�ية إىل األباطرة الروم�ان الغربيني (الفرنج�ة) الذين بدأوا مع
شارملان يف آخن بأملانيا ،وأرسل هارون الرشيد وفدا ً من املبعوثني ،معهم الكثري من
الهدايا واالبتكارات اإلسلامية العلمية – ومنها الساعة امليكانيكية الدقاقة -ومنها
كذلك لعبة الشطرنج ،وبدوره أبدى شارملان وحاشيته إعجابهم بتلك الهدايا القيمة
وبما وصل إليه املسلمون -وقتذاك ،من اخرتاعات وحضارة وتقدم(.((3
وقد تطورت هذه العالقات فيما بعد وأصبح لها أصولها وتقاليدها ،وبلغت حد
ً
رس�الة وجَّ هها
التع�اون االقتصادي والتعاون يف فض النزاعات ،كما تشري إىل ذلك
إمرباط�ور الرومتيوفي�ل 829م إىل الخليفة العبايس املأم�ون بشأن تبادل األرسى
ُ
كتبت
وإعادة الحياة االقتصادية بني املسلمني والروم ،وجاء يف تلك الرس�الة« :وقد
إليك داعيا ً إىل املساملة ،راغبا ً يف فضيلة املهادنة؛ لنضع أوزار الحرب عنَّا ،ويكون كل
واح�د لكل واحد وليّاًوحزباً ،مع اتصال املرافق ،والفسح يف املتاجر ،وفك املستأرس،
وأمن ال َّ
طريق».
ور َّد الخليفة املأمون مجيبا ً طل�ب اإلمرباطور البيزنطي؛ حتى تعود الحياة بني
ال َّ
ِ
معسكرات
طرفني إىل مجراها الطبيعي ،وكان يسمح لحاميل تلك الرسائل بزيارة
اعتق�ال األرسى؛ ليتأكدوا من حُ س�ن معاملتهم ،وليتعرفوا عىل ك ٍّل منهم ،وكان من
ُ
ِ
معرفة قوَّة جريانهم ،ومدى بأسهم ،والتأ ُّكد
محاولة
أغراض الدبلوماسية اإلسالمية
م�ن صحة طلب الفريق اآلخر ُّ
للصلح ،أو للمهادنة ،أو تبادل األرسى ،كما كان بني
املأم�ون وبني ملك الروم مراسلات وقد اس�تظهر عليه املأمون فكت�ب إليه يسأله
إنف�اد ما يختار م�ن الكتب القديمة املخزون�ة بالروم فأجاب إىل ذل�ك بعد امتناع
( ((3قصة الحضارة ،ول ديورانت ،ج  ،22ص 458
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فأخرج املأمون لذلك جماعة منهم :الحجاج بن مطر وابن البطريق وسلما صاحب
بي�ت الحكمة فأخذوا ما اختاروا وحملوا إليه فأمره�م بنقله فنقل وكان يوحنا بن
مأس�ويه ممن ينفد إىل الروم وكان محمد وأحمد والحسن بنو ش�اكر املنجم ممن
عني بإخراج الكتب وكان قسطا بن لوقا البعلبكي قد حمل معه شيئا فنقل له(.((3
وكت�ب املأمون إىل ملك ال�روم يسأله اإلذن يف إنقاذ ما يختار من العلوم القديمة
ً
جماعة منهم
املخزونة ببالد ال ّروم ،فأجاب إىل ذلك بعد امتناع .وأخرج املأمون لذلك
الحجَّ اج بن املطران وابن البطريق وس�لمان صاحب بيت الحكمة وغريهم .فأخذوا
مم�ا وجدوا ما اخت�اروا ،وقيل أن املأمون كان يعطيه م�ن الذهب زنة ما ينقله من
الكتب إىل العربيّة مثالً بمثل(.((3
وكان من مهمة السفراء أن يع َلموا حالة الط ُرق واألمكنة التي توجد فيها املروج
واألعش�اب والحشائ�ش للعلف ،وكذلك قوَّة الجيش ومَ ؤونت�ه يف العَ دَد والعتاد ويف
الدِّف�اع والهج�وم ،وأن يعرف�وا كل ما يتعلق بأم�ور البالد األجنبية م�ن النواحي
َّ
تتوخى
الشخصية والعامة ،كما أن الدُّبلوماس�ية اإلسالمية يف العهد العبايس كانت
ً
أغراضا علمية.
من سفاراتِها
ويف هذا السياق أيضا ً ما كان يقوم به املأمون من رشاء كتب الحكمة من الرومان
عرب سفراء ومندوبني يمثلون الخليفة ،ويرسلون نفائس الكتب إىل بغداد حيث تتم
ترجمتها إىل العربية عرب دار الحكمة.
املأمون علم أن يف القسطنطينية أس�تاذا ً مشهورا ً
وم�ن أمثلة ذل�كَّ :
َ
أن الخليفة
بالرياضيات ،فأرس�ل إىل اإلمرباطور البيزنطي تيوفيل سفار ًة خاصة تحمل رسالة

ش�خصية تطلب منه أن يسمح لألستاذ ليو بالحضور إىل بغدا َد فرتة قصرية ،وقال
املأمون يف رسالته« :إنه يعترب ذلك عمالً ودياً ،ويعرض عىل الدولة البيزنطية صلحا ً
دائم�اًَ ،
وألف ْي قطعة ذهبية يف مقابل ذلك» ،غري أن اإلمرباطور البيزنطي رفض هذا
العرض السخي؛ ألن بعض أبحاث العلماء كانت تعترب يف ذلك العهد من أرسار الدولة،

( ((3أبجد العلوم ،صديق حسن خان القنوجي ،ج  ،2ص 252
( ((3الوايف بالوفيات ،صالح الدين الصفدي ج  ،4ص 336
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وقد قامت يف العهد العبايس بني العباس�يني وروما ومملكة البلغار والهند والصني،
باإلضافة إىل القسطنطينية والفرنجة – عالقات دبلوماسية(.((3
وعرف العباس�يون نظام املراس�م واس�تقبال الرس�ل واالحتفاء به�م .إذ كانوا
يخص�ون السفري ومرافقيه باس�تقبال حاف�ل عىل الح�دود ومرافقته حتى دخول
العاصمة ،حيث يجد بانتظاره شخصية سامية ،وينزل ومرافقه قي قرص الضيافة،
وقد جرت العادة عىل أن يستقبل السفري من قبل وزير مكلف باملهمة (الوزير مرتبة
أدخلها الفرس للدولة العباس�ية) يحدد معه موع�د ملقابلة الخليفة (أمري املؤمنني)
وعندما يحظى بمقابلة أمري املؤمنني يقدم له كتاب (س�يده) رئيس دولته ،ومن ثم
الهدايا التي يحملها له(.((3
ومن نشاطات الدبلوماس�ية العربية العلميَّة ما ق�ام به الخليفة العبايس الواثق
بالله (842م – 847م) ،إذ أرسل وفدًا إىل اإلمرباطور البيزنطي دقليديانوس لزيارة
الكهف الوارد ذك ُرە يف القرآن الكريم(.((3
كما أرس�ل الخليفة املتوكل نرص بن األزهر س�فريا ً إىل إمرباطور الروم ميخائيل
الثالث لدراسة موضوع تبادل األرسى وقبول الفداء بني املسلمني ودولة الروم .وقد
نجح هذا السفري يف مهمته وافتدى  2300أسري من املسلمني كانوا يف بالد الروم(.((4
واش�تهر من السفراء السفري يحيى الغزال الذي عمل لألمري عبد الرحمن الثاني
األموي ،وقد قام بعدة سفارات ناجحة أشهرها مع اإلمرباطور البيزنطي تيوفيلوس
وزوجت�ه تيودورا ،وقد نقل املق�ري يف نفح الطيب أن اإلمرباط�ور وزوجته أعجبا
بالسفير الشاع�ر الفارس ،وخف عىل قلبه ،وطلب من�ه أن ينادمه فامتنع عن ذلك
( ((3قصة الحضارة ،ول ديورانت ،ج  ،23ص 463
( ((3الدبلوماسية تاريخها ومؤسساتها للدكتور سعيد أبو عباه ،ص 188
( ((3مقال الدكتور عباس حلمي ،مجلة منار اإلسالم اإلماراتية ،عدد  4لعام  ،1979ومن املؤكد أن الكاتب
أخطأ يف اس�م اإلمرباطور البيزنطي فاإلمرباطور املعارص للواثق هو اإلمرباطور مايكل الثالث ،أما
اإلمرباطور دقلديانوس فقد تويف عام  305ميالدية أي قبل الواثق بأكثر من خمسة قرون ،وال شك
أنه التبس عليه بسبب أن دقلديانوس هو من ظهر يف زمانه الفتية من أصحاب الكهف.
( ((4تطور الدبلوماسية اإلسالمية عرب العصور ،للكاتب محمد بوبوش ،ص  - 125دار الفكر
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واعتذر له بتحريم الخمر(.((4
ث�م قام بسفارة أخرى إىل بالد الدنمارك والتقى فيها نوركايوس ملك النورمان
ع�ام  844م وتمكن من عقد اتفاقية صلح أنهت فتيل نزاع كان يوش�ك أن ينفجر
بني أوروبا وبني املسلمني يف األندلس.
واشتهرت بعد ذلك السفارات املختلفة بني الحمدانيني واألخشيديني والسالجقة
والزنكيني واأليوبيني ،وغريهم من الدول اإلسالمية التي اجتهدت أن تؤسس عالقات
مستقرة مع الدول املجاورة.
عىل أن دراس�ة تاريخ العالقات الدبلوماسية وتطورها يحتاج إىل بحث مستقل،
وبحسبنا أن نشري هنا أن هذا اللون من العالقات الدبلوماس�ية كان حارضا ً خالل
التاري�خ اإلسلامي كل�ه ،يف أحوال الح�رب وأح�وال السلم ،وهو أوض�ح دليل أن
املسلمني خالل التاريخ كانوا يسعون لعالقات دبلوماس�ية جيدة مع جريانهم ،ولم
يكونوا يرون يف الجهاد إعالن حرب عىل العالم ،بل كانوا يرون الجهاد حربا ً وقائية
تفرضها الرضورة لحماية األمة من أعدائها.

التطور اإليجابي والسلبي لعالقة األمة اإلسالمية باملجتمع الدويل:
ويف اإلط�ار الفلسفي فإن القرآن الكريم طرح ع�ددا ً من القيم التي تحكم صلة
الدول�ة املسلمة بغريها م�ن الدول انطالقا ً من آي�ة الحجرات﴿ :يَا أَيُّهَ �ا الن َّ ُ
اس إِنَّا
َخ َل ْقنَا ُك� ْم ِم ْن ذَ َك ٍر وَأُنثَى وَجَ عَ ْلنَا ُك ْم ُش�عُ وبًا و ََقبَا ِئ َل ِلتَعَ ا َر ُف�وا إ ِ َّن أ َ ْك َرمَ ُك ْم عِ ن ْ َد ال َّل ِه
أَتْ َقا ُك ْم إ ِ َّن ال َّل َه عَ لِي ٌم َخ ِبريٌ﴾(.((4
وواضح من س�ياق اآلي�ة الكريمة أن التعارف هو غاية ه�ذا التنوع الذي يقوم
يف العال�م ،ويجب الق�ول إن التعارف هو أصل يف العالق�ات البيضاء بني البرش يف
( ((4نفح الطيب يف غصن األندلس الرطيب ،ألحمد بن محمد املقري التلمساني ،ج ،1ص 346
( ((4سورة الحجرات ،اآلية 13

41

األرض ،حني تكون العالقة قائمة عىل أساس األرسة اإلنسانية ،قبل أن تتعرض ألي
تطور سلبي أو إيجابي.
وأش�ار القرآن الكريم يف آيات كثرية إىل إقرار االختالف بني الناس ،واعتبار ذلك
االختالف محمودا ً إذا كان يف إطار التنوع واالحرتام ،قال تعاىلِ ﴿ :ل ُك ٍّل جَ عَ ْلنَا ِمن ُك ْم
شرِ ْعَ ًة و َِمنْهَ اجً ا َو َل ْو َشاء ال َّل ُه َلجَ عَ َل ُك ْم أُمَّ ًة وَاحِ َد ًة َو َلكِن ِّليَبْلُ َو ُك ْم فيِ مَ ا آتَا ُكم﴾(.((4
وحني تتطور العالقات بني البرش إيجابا ً وس�لبا ً ف�إن القرآن الكريم طرح قيما ً

أخ�رى للعالقات بني األفراد والدول ،ولم يقبل من املسلم أن يستمر يف لغة الصفح
والغفران يف حني أن اآلخرين يمارس�ون العدوان والقتال ،بل طرح خيارات واقعية
متعددة تتنوع بحسب واقع األرسة الدولية وتطور العالقات بني الدولة اإلسلامية
ونظرائها يف العالم.

ففي السي�اق اإليجابي لم يكت�ف بالتعارف وإنما طرح س�لسلة من العالقات
اإليجابية تبدأ بالتعارف ثم التنافس ثم التعاون ثم اإلخاء ثم الرتاحم ثم اإليثار ،ويف
الجانب السلبي فإنها تب�دأ أيضا ً بالتعارف ولكنها تتطور هبوطا إىل التدافع حتى
تبلغ يف النهاية القتال واملواجهة.
ويمك�ن قراءة ه�ذه الحقيقة يف كت�اب الله من خلال تتبع الوصاي�ا القرآنية
الحكيمة يف هذا السبيل:
التطور اإليجابي:
● ●التعارف﴿:وَجَ عَ ْلنَا ُك ْم ُشعُ وبًا و ََقبَا ِئ َل ِلتَعَ ا َر ُفوا﴾(.((4
● ●التنافسَ ﴿:وفيِ ذَ ِل َك َف ْليَتَن َ َ
اف ِس ا ْل ُمتَنَافِ ُس َ
ون﴾(.((4

َان﴾(.((4
● ●التعاونَ ﴿:وتَعَ ا َونُوا عَ لىَ ا ْلبرِ ِّ وَالتَّ ْقوَى وَال تَعَ ا َونُوا عَ لىَ ا ِإلث ْ ِم وَا ْلعُ ْدو ِ
( ((4سورة املائدة ،اآلية 48
( ((4سورة الحجرات ،اآلية 13
( ((4سورة املطففني ،اآلية 26
( ((4سورة املائدة ،اآلية 3
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● ●الرتاحم﴿:أ َ ِشدَّا ُء عَ لىَ ا ْل ُك َّف ِار ُرحَ مَ ا ُء بَيْنَهُ مْ﴾(.((4
ون عَ لىَ أَن ْ ُف ِس ِه ْم َو َل ْو َك َ
● ●اإليثارَ ﴿:ويُ ْؤ ِث ُر َ
ص َ
ان ِب ِه ْم َخ َ
اص ٌة﴾(.((4
● ●اإلخاء﴿:إِنَّمَ �ا ا ْل ُم ْؤ ِمن ُ َ
ون إ ِ ْخ َو ٌة َفأ َ ْ
صلِحُ �وا بَينْ َ أ َ َخ َويْ ُك ْم وَاتَّ ُق�وا ال َّل َه َلعَ َّل ُك ْم
تُ ْرحَ م َ
ُون﴾(.((4
وم�ن الطبيعي أن كل واحدة من هذه القيم مرتبطة بالسلوك املقابل الذي يقوم
به اآلخر ويحدد موقعه من منظومة القيم يف إطار العالقات املتبادلة.
التطور السلبي:
وباملقاب�ل فإن ه�ذه القيم تتوجه هبوطا ً ملواجهة س�لوكيات ش�ائنة يبادل بها
اآلخر موقف األمة من التعارف والتكامل ،فتتجه القيم إذن من:
● ●التعارف﴿ :وَجَ عَ ْلنَا ُك ْم ُشعُ وبًا و ََقبَا ِئ َل ِلتَعَ ا َر ُفوا﴾(.((5
ِين َ
�ي أَحْ َس ُن إ ِ اَّل ا َّلذ َ
ظ َلمُوا
اب إ ِ اَّل ِبا َّلتِي هِ َ
● ●الج�دالَ ﴿ :ولاَ تُجَ ادِ لُوا أ َ ْه َل ا ْل ِكتَ ِ
ِمنْهُ مْ﴾(.((5
● ●املعامل�ة باملث�لَ :
�ن اعْ تَ�دَى عَ َليْ ُك ْم َفاعْ تَ�دُوا ْ عَ َلي ِ
ْ�ه ِب ِمث ْ ِل مَ �ا اعْ تَدَى
﴿فمَ ِ
عَ َليْ ُكمْ﴾(.((5
َ�ات أ َ ِو انفِ ُروا ْ
● ●الح�ذر﴿ :يَا أَيُّهَ �ا ا َّلذ َ
ِين آمَ نُ�وا ْ ُخ�ذُوا ْ حِ ذْ َر ُك ْم َفانفِ � ُروا ْ ثُب ٍ
جَ ِميعاً﴾(.((5
( ((4سورة الفتح ،اآلية 29
( ((4سورة الحرش ،اآلية 9
( ((4سورة الحجرات ،اآلية 10
( ((5سورة الحجرات ،اآلية 13
( ((5سورة العنكبوت ،اآلية 46
( ((5سورة البقرة ،اآلية 194
( ((5سورة النساء ،اآلية 101
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● ●الرتبصُ :
َّصوا َف ِإنِّي مَ عَ ُك ْم ِم َن ا ْل ُمترَ َب ِِّص َ
﴿ق ْل تَ َرب ُ
ني﴾(.((5
استَ َ
َاط ا ْل َخي ِْل تُ ْرهِ ب َ
طعْ تُ ْم ِم ْن ُق َّو ٍة و َِم ْن ِرب ِ
● ●االس�تعداد﴿ :وَأَعِ دُّوا َلهُ ْم مَ ا ْ
ُون
ِب ِه عَ ُد َّو ال َّل ِه وَعَ ُد َّو ُكمْ﴾(.((5
اس بَعْ َضهُ ْم ِببَعْ ٍض َلهُ دِّمَ ْ
● ●التداف�عَ ﴿ :و َل ْولاَ د َْف ُع ال َّل ِ
�ت َ
�ه الن َّ َ
صو َِام ُع َو ِبيَ ٌع
َص َلو ٌ
و َ
اجدُ﴾(.((5
َات وَمَ َس ِ
يل ال َّل ِه ا َّلذ َ
ِين ي َُقا ِتلُون َ ُك ْم وَال تَعْ تَدُوا إ ِ َّن ال َّل َه ال يُحِ بُّ
● ●القتال﴿ :و ََقا ِتلُوا فيِ َس ِب ِ
ا ْلمُعْ تَد َ
ِين﴾(.((5
وهك�ذا فإن العالقة الطبيعية يف اإلسلام تبدأ بالتعارف ث�م تتوجه صعودا ً أو
هبوط�ا ً بحسب س�لوك املتلقي ،واألمر يصدق عىل العالقة بين األفراد وعىل الواقع
السيايس بني الدول.

( ((5سورة التوبة ،اآلية 52
( ((5سورة األنفال ،اآلية 60
( ((5سورة الحج ،اآلية 40
( ((5سورة البقرة ،اآلية 190

44

(تصور للعالقات البيضاء بني املجتمع اإلسالمي واملجتمعات األخرى القائمة عىل منطق لتعارفوا)
والتعارف :قيمة بيضاء ومشرتكة ،ومنها يبدأ تطور العالقات سلبا ً أو إيجاباً ،وهي أدنى سلم اإليجاب
وأعىل سلم السلب.
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ً
وقد قدمت الرشيعة الخاتمة س�بالً
واضحة لبناء عالق�ة متينة من قيم التفاهم
والتعاون ،ويف إطار العقيدة عىل سبيل املثال فإن العقيدة اإلسالمية تقوم عىل ستة
أركان ،وهي اإليمان بالله ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلخر والقدر.
ول�دى املالحظ�ة البصرية نج�د أن اإليمان يف اإلسلام يرتكز على ركنني اثنني
يتصلان مبارشة بالعالق�ة الحسنة مع اآلخر ،حيث أمر اإلسلام باإليمان باألنبياء
جميع�ا ً والكتب السماوية ،وهذا اإليمان هو أروع مدخل لبناء ثقافة الحب والسالم
بني املسلم وبني العالم ،وبناء حوار إيجابي بناء يخدم الجميع.
فمن املعلوم أن اإليمان باألنبياء يقتيض رضورة احرتام هديهم ونورهم واإليمان
بالكت�ب السماوية يقتيض حكما ً احترام تعاليمها وهديها ،والتعام�ل إيجابيا ً مع
املوروث منها ،وبناء املقاربات اإليجابية بني املسلم وبني أتباع األنبياء جميعاً.
وقد حقق النبي الكريم صىل الله عليه وس�لم هذه املعاني الرائعة يف بناء عالقة
حوار إيجابي متوازن ،تجىل يف دس�تور املدينة الذي كتب فيه ما يضمن حقوق كل
املقيمني يف املدينة بغض النظر عن أديانهم وثقافاتهم وأعراقهم ،كما أنه صىل الله
عليه وس�لم فتح أبواب املدينة ألبناء األديان الراغبني بالتعرف عىل سماحة اإلسالم
وقي�ام عالقات إيجابية بناءة ،وحني جاءه وفد نص�ارى نجران كرمهم وأنزلهم يف
مسجده الرشيف وأقاموا في�ه زمنا ً يأكلون ويرشبون ،ومع أنهم لم يعلنوا رصاحة
دخولهم يف اإلسلام فإن النبي صىل الله عليه وس�لم اس�تمر يف حوارهم وإكرامهم
ودعا لهم بالهداية ،وقد جاءه كثري منهم فيما بعد مسلمني.
إن ثقافة التعاون اإليجابي بني الناس تتكرر يف كل سورة يف القرآن الكريم وقد
حققه�ا رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم عىل أتم وجه ،وال نعل�م أن النبي الكريم
قت�ل أحدا ملخالفت�ه يف الرأي أو إرصاره عىل كفره ،وإنما قات�ل من قاتلوه وحارب
من حاربوه وسالم من ساملوه وآخى من آخوه ،وأعطى أعظم مثل لإلخاء والرتاحم.
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مرشوعية التمثيل الدبلومايس يف اإلسالم:
يتأس�س التمثيل الدبلومايس يف اإلسلام فقهيا ً عىل هدايات الكتاب والسنة ،كما
يتأسس عىل القواعد الكلية للفقهاء يف االستحسان واملصلحة املرسلة والعرف.
أوالً :من القرآن الكريم:
فم�ن الكتاب العزيز ورد النص القرآن�ي الكريم بجواز منح العهد واألمان لغري
املسلم ،ولو سبق منه الحرب عىل اإلسالم ،وذلك يف قوله تعاىل:
�ن ا ْل ُمشرْ ِ ِك َ
﴿ َوإ ِ ْن أَحَ � ٌد ِم َ
ني ْ
اس�تَجَ ا َر َك َفأ َ ِج ْر ُە حَ تَّ�ى ي َْسمَ َع َكال َم ال َّل ِه ثُ� َّم أَبْل ِْغ ُه
مَ أْمَ نَهُ﴾(.((5
وق�د نزلت هذه اآلية الكريمة يف يوم الفتح األعظ�م ،وفيها األمر للنبي صىل الله
عليه وس�لم بإعطاء األمان للمرشكني إذا طلبوه ،على الرغم من بقائهم عىل الكفر،
طاملا أنهم ال يحاربون املسلمني ،ولعل هذا األمان الذي نالوه يمكنهم من فهم أعمق
لروح اإلسالم وهدايات الرشيعة.
ويج�ب أن نشري هنا أن هذه اآلي�ة الكريمة إنما نزل�ت يف املرشكني الذين كانوا
يحاربون اإلسالم ووضعوا السالح ،فاألمر مع من لم يحاربوا اإلسالم أصالً مرشوع
من باب أوىل ،وهو حال سائر السفراء اليوم من الدول التي ال تحارب املسلمني.
قال ابن كثري :والغرض أن من قدم من دار الحرب إىل دار اإلسالم يف أداء رسالة،
أو تجارة أو طلب صلح أو مهادنة ،أو حمل رسالة أو نحو ذلك من األسباب وطلب
م�ن اإلم�ام أو نائبه أمانا ً مرتددا ً يف دار اإلسلام وحتى يرج�ع إىل داره ومأمنه فله
ذلك(.((5
وهذا الفهم الذي ذهب إليه ش�يخ املفرسين ابن كثري هو التطبيق العميل ملفهوم
( ((5سورة التوبة ،اآلية 6
( ((5تفسري القرآن العظيم ،عماد الدين أبي الفداء إسماعيل ابن كثري ،ج  ، 2ص 337
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السفارة والعمل الدبلوم�ايس الذي تطور مع األيام ،وكما نالحظ هنا فإن ابن كثري
يتحدث عن السفري القادم من بالد الحرب ،وأنه يحق لإلمام أن يعطيه عهدا ً وأماناً،
وال ش�ك أن السفري القادم من بالد العهد ،وال يمثل بلدا ً عدوا ً محاربا ً فهو مشمول
من باب أوىل.
وكذل�ك فإن النص�وص العامة يف القرآن الكريم جاءت بحرم�ة الدماء وتجريم
االعت�داء على الناس بغري الحق﴿ ،مَ ْ
�ن َقتَ َل ن َ ْف ًسا ِب َغْي�رْ ِ ن َ ْف ٍس أ َ ْو َف َس�ادٍ فيِ األ َ ْر ِض
اس جَ ِميعً ا وَمَ ْن أَحْ ي َ
َاها َف َكأَنَّمَ ا أَحْ يَا الن َّ َ
َف َكأَنَّمَ ا َقتَ َل الن َّ َ
اس جَ ِميعً ا﴾(.((6
كم�ا دعت نص�وص القرآن الكثرية إىل الدخول يف السل�م وتعزيزه ،والعمل عىل
حمايته ،وتشجيع الصلح بني الناس ونزع فتيل الرصاعات.
الس ْل� ِم َك َّ
ِين آمَ نُ�وا اد ُ
اف ًة َولاَ تَتَّ ِبعُ �وا ُخ ُ
ق�ال تع�اىل﴿ :يَا أَيُّهَ �ا ا َّلذ َ
طو ِ
ْخلُوا فيِ ِّ
َات
َّ
الشيْ َ
ان إِن َّ ُه َل ُك ْم عَ ُد ٌّو ُم ِب ٌ
ني﴾(.((6
ط ِ
الح بَينْ َ
ري ِم ْن نَجْ و ُ
صد ََق ٍة أ َ ْو مَ عْ ُر ٍ
وف أ َ ْو إ ِ ْ
َاه ْم إِال مَ ْن أَمَ َر ِب َ
وقال﴿ :ال َخيرْ َ فيِ َك ِث ٍ
ص ٍ
ضا ِة ال َّل ِه َف َسو َ
اس وَمَ ْن ي َْفعَ ْل ذَ ِل َك ابْت َِغا َء مَ ْر َ
ْف ن ُ ْؤت ِ
ِيه أَجْ ًرا عَ ِظيمً ا﴾(.((6
الن َّ ِ
وكذلك فقد جاءت النصوص بتكريم اإلنسان وحقه يف االنتقال والسفر والعمل:
اهم مِّ َن ال َّ
َات و ََف َّض ْلن َ ُ
اه ْم فيِ ا ْلبرَ ِّ وَا ْلبَحْ ِر َو َر َز ْقن َ ُ
﴿ َو َل َق ْد َك َّرمْ نَا بَنِي آ َد َم وَحَ مَ ْلن َ ُ
طيِّب ِ
اه ْم
ري مِّ مَّ ْن َخ َل ْقنَا تَ ْف ِضيالً﴾(.((6
عَ لىَ َك ِث ٍ
وظاه�ر أن هذا التكريم والتفضيل ال يختص بدين دون آخر أو ملة دون أخرى
ب�ل ه�و تكريم لسائر بن�ي آدم ،وإنما يخرج من�ه املعتدون ،فق�د أمرنا بمحاربة
(((6
يل ال ّل ِه ا ّلذ َ
ِين ي َُقا ِتلُون َ ُكمْ﴾.
املعتدين﴿ :و ََقا ِتلُوا ْ فيِ َس ِب ِ
( ((6سورة املائدة ،اآلية 32
( ((6سورة البقرة ،اآلية 206
( ((6سورة النساء ،اآلية 114
( ((6سورة اإلرساء ،اآلية 7
( ((6سورة البقرة ،اآلية 207
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ثانياً :من السنة النبوية:
أرس�ل الرسول الكريم صىل الله عليه وس�لم السفراء إىل امللوك وزعماء القبائل
وأوصاهم بوصاياه وهو ما س�نعرض له يف الفصول التالية ،وقد كان له س�فراء يف
وقت السلم وس�فراء يف وقت الحرب ،وقد كان رس�ول الله صىل الله عليه يزودهم
بخاتمه وكتبه ويوفر لهم حرسا ً وصحبة يف السفر.
وقد اش�تهرت أخبار سفرائه صىل الله عليه وس�لم إىل الروم والفرس والحبشة
وغسان واليمن وهو ما سنفرد له فصالً خاصا ً يف هذه الدراسة.
كما اس�تقبل النبي صىل الله عليه وس�لم س�فراء امللوك والقبائل الوافدين عليه
وأكرم وفادتهم ووفر حمايتهم ،فاس�تقبل س�فري النجايش وسفري املقوقس ،وكان
الوفد فيهما حميميا ً ودوداً ،كما استقبل خرخرسه وبابويه سفريي كرسى القادمني
من عند واليه عىل اليمن امللك باذان عىل الرغم من أن الرس�الة التي جاءا بها كانت
تنص عىل أن يحرضا رسول الله إىل كرسى ليقتله!!
ومع ذلك فقد استقبل رسول الله السفريين وتلطف يف إبالغهما الرسالة والدعوة،
واس�تمع إىل رسالتهما ولم يبطش بهما عىل الرغم من لؤم الرسالة التي يحمالنها،
وذلك إقرارا ً ملبدأ حصانة الرس�ل ،وبعد أن اس�تقبلهما أسبوعني يف املدينة حملهما
رس�الة رد لب�اذان وايل فارس عىل اليم�ن ،ثم أعطى خرخسره منطقة فيها ذهب
وفضة كان قد أهداها له بعض امللوك ،فخرجا من عنده حتى قدما عىل باذان(.((6
ولع�ل من أوضح األدلة عىل حصانة السفراء كذلك اس�تقباله لرس�ويل مسيلمة
الك�ذاب ،ابن النواحة وثمامة بن أثال ،حيث اس�تمع إليهم�ا وحاورهما عىل الرغم
من أن رس�الة مسيلمة التي يحمالنها كانت يف غاية االستفزاز والبغي ،حيث ادعى
مسيلمة النبوة وغلب عىل نجد وما حولها وشق بها عصا الطاعة وكانت أخطر ردة
يف اإلسالم(.((6
( ((6السرية النبوية ،البن كثري ،ج  ،3ص 501
( ((6مسند االمام أحمد ،ج  ،8ص 346
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ومع أن الرسولني أعلنا رصاحة ذلك ،ولكن رسول الله لم يأذن ألحد أن يمسهما
بسوء وأكد أن السفري ناقل للرسالة ،ويجب أن يحظى باألمن والحماية حتى يؤدي
رسالته.

ثالثاً :االستدالل بالقواعد الرشعية الكلية:
كما يمكن أن نستدل بالقواعد الرشعية الكلية فإرس�ال الرسل جائز استحسانا ً

ولو ورد عىل خالف القياس ،حيث رأى بعض الفقهاء أنه معارض للنص الرصيح
بوج�وب إخراج املرشكني من جزيرة العرب ،فالقياس ع�دم الجواز لظاهر النص،
ولكن االستحسان الجواز ملا يف ذلك من عموم فائدة وخري ،وألن النهي محمول عىل
املرشكني املحاربني وليس عىل عموم املرشكني.

كم�ا يمكن االس�تدالل باملصلحة املرس�لة ،فإن وجود السف�راء والسفارات من
أعظ�م حاج�ات الناس ومن أهم الرضوريات لتأمني مع�اش كريم للناس يف وثائق
السفر ويف التواصل مع البلد األم ،ويف نرش الدعوة والرسالة عرب السفارة وغري ذلك
م�ن املقاصد املرشوعة النبيل�ة ،واألمور بمقاصدها ،والعم�ل الدبلومايس ليس مما
ورد النص مبارشة عليه ال منعا ً وال إيجاباً ،فيكون من املصالح املرسلة التي يتعني
عىل ويل األمر أن يحققها ملصلحة األمة ،وهذا يجعل أمر إرس�ال السفراء ال يتوقف
عن املباح بل يتعداه إىل املستحب وربما الواجب الذي تعلقت به مصالح األمة.
كما يمكن االس�تدالل باس�تقرار العرف يف العالقات بني الدول ،واملعروف عرفا ً
كاملشروط رشط�اً ،ويف قيام ه�ذه السفارات فوائ�د عظيمة لألم�ة ويف إغالق هذه
السفارات مضار كثيرة وتعطيل ملصالح العباد ومنافع الناس وتفويت لهذا الثغر
الجليل من ثغور األمة.

كما يستدل بعموم قوله تعاىل﴿:يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ِين آَمَ نُوا أَو ُْفوا ِبا ْلعُ ُقودِ﴾ ،فقد صارت
ه�ذه العالق�ات الدولية أعرافا ً ملزمة لسائر ش�عوب األرض ،واملسلمون أمة منهم،
وق�د التزم العمل بهذه االتفاقيات من س�بق من الحكام ،وال وجه لنقض ما اتفقوا
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عليه ،والعمل باالستصحاب فيما ال يخالف رصيح الكتاب والسنة.
كما يستدل بالعموم يف قوله تعاىل﴿ :وَمَ ْن أ َ ْوفىَ ِبمَ ا عَ َ
اه َد عَ َليْ ُه ال َّل َه َف َسيُ ْؤت ِ
ِيه أَجْ ًرا
(((6
عَ ِظيمً ا﴾.
وال شك أن هذه األدلة تتناول بشكل مبارش السفارات املؤقتة التي تنتهي بانتهاء
املهمة التي كلف بها املبعوثون ،وهو واقع سائر السفارات التي عرفت يف عهد النبوة
سواء من سفراء اإلسالم إىل امللوك األخرى أو من سفراء امللوك إىل دار اإلسالم.

حكم التمثيل الدبلومايس الدائم يف اإلسالم:
أما السفارة الدائمة باملعنى املعروف حاليا ً فهو أمر محدث كما أرشنا إليه ،وقد
ب�دأ مع قيام الدولة الحديث�ة يف القرن السابع عرش امليلادي ،ولكن يمكننا القول
إن النبي صىل الله عليه وس�لم أرس�ل بعض السفراء املقيمني ،ويمكن أن نشري هنا
بشكل خاص إىل ثالثة من سفرائه الكرام:
● ●جعفر بن أبي طالب الذي أوفد يف س�فارة فريدة وهامة إىل النجايش ملك
الحبش�ة ،وق�د أمر أن يقيم فيه ،وعىل الرغم من دخول املدينة يف اإلسلام
وهج�رة النبي صىل الل�ه عليه إليها فقد أمر أن يقي�م بالحبشة إىل السنة
السابع�ة حيث أتم يف س�فارته أربعة عشر عاما ً متصلة ع�ادت بأفضل
النتائج عىل البلدين.
● ●مصعب بن عمري الذي أوفد يف س�فارة دائمة إىل يثرب ،واس�تقر بها نحو
عامني اثنني حتى وصل رسول الله صىل الله عليه وسلم يوم الهجرة.
● ●أب�و عبيدة ب�ن الجراح الذي أوفده رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم إىل
نج�ران فكان يمثل الدولة اإلسلامية يف نجران ويقوم بجباية الجزية من
النصارى وفق العقد الذي تم االتفاق عليه.
( ((6سورة الفتح ،اآلية 10
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فهؤالء الثالثة يصدق عليهم وصف س�فراء مقيمني ألنهم كلفوا بمهام رس�مية
مستمرة يف بالد غري مسلمة.
وهناك صحابة كثر كلفوا بمهام دائمة يف البالد التي اختارت اإلسالم كما جرى
الحال م�ع اليمن والبحرين وكن�ده وقبائل العرب األخرى ،فه�ؤالء يعتربون دعاة
وهداة أكثر منهم س�فراء ،كما إن بعضهم كان والي�ا ً أو قاضيا ً وهذا حقل مختلف
عن حقل الدبلوماسية.
وقب�ل أن نتحدث عن موقف الفقهاء يف حكم السفارة الدائمة ننوه أنهم قصدوا
ببحثه�م مدة إقامة السفري غري املسلم يف أرض اإلسلام ،ولي�س مدة إقامة السفري
املسل�م يف أرض غري املسلمني ،فلم يذكروا حدا ً ألكثر ما يقيمه املسلم س�فريا ً يف دار
غري املسلمني ،وأناطوا ذلك بمصلحة األمة وصحة التفويض من ويل األمر عىل وجه
مستقي�م ،ولكنه�م ذهبوا إىل تحدي�د إقامة السفري غري املسلم يف بلاد املسلمني إىل
ثالثة مذاهب يف شأن السفارة الدائمة:
● ●األول :ال يج�وز أن تزي�د السف�ارة الطويلة ع�ن أربعة أش�هر وهو رأي
الشافعية.
● ●الثاني :تمتد السفارة إىل سنة وال يجوز فوق ذلك وهو رأي الحنفية.
● ●الثال�ث :ال حد مل�دة السفارة ،وهي تمتد طاملا كان�ت تحقق مصالح األمة
وحاجاتها ،وهو رأي الحنابلة ووافقهم املالكية.
وقد استدل الشافعية لرأيهم بتحديد مدة السفارة الدائمة بأربعة أشهر بقياس
األمان عىل الهدنة ،ومدة الهدنة مع الكفار ال تزيد عىل أربعة أشهر( ((6لقوله تعاىل:
َ
﴿ف ِسيحُ وا فيِ الأْ َ ْر ِض أ َ ْربَعَ َة أ َ ْشهُ ٍر وَاعْ َلمُوا أَن َّ ُك ْم َغيرْ ُ مُعْ ِج ِزي ال َّل ِه وَأ َ َّن ال َّل َه م ْ
ُخ ِزي
ا ْل َكافِ ِر َ
ين﴾(.((6
( ((6مغن�ي املحتاج ،الرشبيني الخطيب ،ج  ، 4ص  ،238وانظر مواهب الجليل ملحمد بن عبدالرحمن
الحطاب ج  ، 3ص 386
( ((6سورة التوبة ،اآلية 3
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ومل�ا كانت مدة الهدنة ينبغي أن ال تزيد عىل أربعة أش�هر ،الحتمال حدوث قوة
باملسلمني فكذلك مدة األمان بالنسبة للمستأمنني قيدها هؤالء الفقهاء بما ال يتجاوز
األربعة أشهر(.((7
ويبدو من خيار الشافعية أنهم قصدوا السفارة من الدول املحاربة لإلسالم ،كما
يظه�ر من كالم فقهائهم ،فلذلك قي�دوا ويل األمر بإعطاء أمان أو عهد ملمثل الدولة
املحاربة بأربعة أشهر كما عند الشافعية والزيدية وبسنة كما عند الحنفية.
وال شك أن من حق الدول املسلمة أن تحتاط ألمنها يف أيام الحروب ،بل إن كثريا ً

م�ن الدول تلج�أ إىل إغالق السفارات بني الدول املتحاربة وط�رد السفراء ملا يعنيه
وجوده�م من رمزي�ة خطرية ،وإلمكانية أن يقوم عنارص هذه البعثة الدبلوماس�ية
بأعمال تمس أمن الوطن وسالمته.
أما الدول التي ليس بينها وبني اإلسالم حرب ،وهي التي نسميها دول العهد فال
تتحقق فيها تلك املخاطر ،ومن حق الدولة أن تقدر مصلحة األمة يف مدة بقاء هؤالء
السف�راء ،ولعل هذا هو ما قصده فقه�اء الحنابلة باختيارهم تفويض اإلمام بمنح
ما يراه من أمان وعهد ملمثيل الدول غري اإلسالمية.

أم�ا الحنفية فقد اس�تدلوا لرأيه�م بتحديد أقىص السفارة س�نة باملعقول ،فقد
قال�وا :إن األص�ل العام يف األم�ان أن الحربي ال يمكن من اإلقام�ة بني املسلمني إال
باالسرتقاق أو بالجزية ،وللرضورة يمكن من اإلقامة اليسرية ،ملا يرتتب عىل ذلك من
تعامل تجاري وغري ،ويمكن الفصل بني اإلقامة الدائمة وغري الدائمة بمقدار س�نة،
ألنها مدة تجب فيها الجزية(.((7
وواض�ح من التأم�ل يف خيار الحنفية أنهم قصدوا يف عق�د األمان هذا ما يكون
ألغراض خاصة كتجارة أو زراعة أو إقامة ،أما اإلقامة للغرض الدبلومايس ومتابعة
العالقات بني البلدين فهي مسألة محدثة ،وهي تتطلب اجتهادا ً مستقالً.
( ((7رشح منح الجليل ،الشيخ محمد عليش ،ج  ،1ص 766
( ((7تبيين الحقائق رشح كنز الدقائق ،عثمان بن عيل الزيعيل ،ج  ، 3ص  ،268وانظر البحر الزخار
ألحمد بن يحيى بن املرتيض ،ج  ، 6ص 454
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أم�ا الحنابل�ة واملالكية فقد ذهب�وا إىل أن تفويض اإلمام (الدول�ة) بمنح األمان
ملستأمنين ليس له ح�د يف الرشع ،وهو مما فوض فيه اإلم�ام املؤتمن عىل مصالح
الرعي�ة ،وقالوا« :يجوز لكل س�فري أن يقيم يف الدولة اإلسلامية حتى تنتهي مهام
عمله دون دفع الجزية»(.((7
واعرتض الحنابلة عىل دليل الشافعية بالتحديد استدالال ً بآية التوبةَ :
﴿ف ِسيحُ وا
فيِ الأْ َ ْر ِض أ َ ْربَعَ َة أ َ ْش�هُ ٍر﴾ بقولهم :إن اآلية وردت يف الهدنة وإن قياسهم األمان عىل
الهدن�ة قياس مع الفارق ،ألن عقد األمان مبني عىل املساملة واملسامحة ،ولذلك فإنه
يتوس�ع يف منحه لغري املسلمني حت�ى إنه يتصور قبوله من األف�راد ،وهذا بخالف
الهدنة(.((7

وهكذا فإنه يمكن التفريع عىل اختيار الفقهاء الكرام بأن األقوال الثالثة محكومة
بظروفها ،والدولة تختار من هذه األقوال بحسب حال السفري ومن يمثل ،ففي حالة
البل�د املحاربة فالواجب التضييق ،والسماح بسفارات محددة األجل وقد تكون أقل
من أربعة أش�هر وفق خي�ار الشافعية ،وقد تمتد إىل عام وف�ق اختيار الحنفية ،يف
حني أن الدول املساملة التي تشهد عالقاتنا بها اس�تقرارا ً ونموا ً فال بأس بأن تمنح
الدولة س�فراء هذه الدولة عه�دا ً طويالً بما يحقق مصلح�ة البلدين ،وهذا وفق ما
اجتهد فيه الحنابلة واملالكية.
واألص�ل يف التمثي�ل الدبلومايس ه�و األعراف املتبعة من قب�ل الدول والشعوب
بحيث تكون هذه األعراف متفقة مع سياسة األمة وتوجهاتها ،وهذا العرف قائم منذ
زمن قديم ،لذلك فالتمثيل الدبلومايس القديم لم يكن دائماً ،بل كان مؤقتا ً لتعارف
أهل�ه على ذلك ،أما اآلن فإن األع�راف الدولية قائمة عىل بق�اء التمثيل الدبلومايس
دائماً ،وغري مؤقت بسنة واحدة.
( ((7املقنع ،البن قدامة املقديس ،ج  ، 1ص 518
( ((7الرشح الكبري البن قدامة املقديس ،شمس الدين أبو الفرج عبدالرحمن ،ج  ، 10ص 563
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وفضال عن قي�ام التمثيل الدبلومايس عىل األعراف املتبع�ة من قبل الدول ،فهو
يقوم كذلك عىل مبادئ وقواعد مكملة ،كمبدأ املعاملة باملثل ،ويلزم هذا املبدأ الدول
كاف�ة معاملة بعثاتها الدبلوماس�ية باملثل ،وعىل ذلك ينبغي للدولة اإلسلامية ،أن
تعامل املمثلني الدبلوماس�يني للدول األخ�رى كما تعامل تلك الدول مبعوثي الدولة
اإلسلامية ،فإذا كانت تلك الدول تسمح ملمثيل الدولة اإلسالمية باإلقامة الدائمة من
أجل أداء مهماتهم ،فال يعقل أن تعاملهم  -سفراء الدول األخرى  -معاملة قد ترض
بهم وبدولهم ،كأن ال تسمح لهم باإلقامة فوق سنة إال بأخذ الجزية منهم(.((7
وال بد من اإلش�ارة هنا إىل أن هذه الخيارات الفقهية الكريمة صدرت عن األئمة
الك�رام والفقهاء من أتباعهم قبل قيام الدولة الحديث�ة باملعنى الذي نعرفه اليوم،
وال ب�د أن يأخ�ذك العجب أن يظهر من الفقهاء هذا الخيار من الوعي والتسامح يف
ظروف كانت عالقات الدول تتأسس عىل الغلبة والقوة والحرب ،وال أشك أبدا ً أنهم
لو ش�هدوا عرص الدولة الحديث�ة واالتفاقات الدولية التي تنظ�م قيام الدول وبناء
عالقاتها فسيكون لهم بكل تأكيد فقه متكامل يف أصول العمل الدبلومايس تأسيسا ً
على قيم اإلسلام الكربى يف التع�ارف والتعاون اإلنساني ،وبن�اء األرسة اإلنسانية
الواحدة.
وقد أرشنا إىل عدد من السفراء الذين قاموا بأدوار إيجابية كربى يف بناء عالقات
دولية متوازنة مع األمة اإلسلامية ،ويعد السفري عامر بن رشاحيل الشعبي س�فري
عب�د امللك بن مروان إىل إمرباطور الروم جستنيان الثاني ،وكذلك يحيى الغزال من
أب�رز س�فراء األمويني باألندلس ،كم�ا يصنف أبو بكر محم�د الباقالني ونرص بن
األزهر من أفضل من كلفوا بالسفارة يف العرص العبايس.

( ((7األمن الدبلومايس يف اإلسالم ،محمد إبراهيم جريبان ،مجلة جامعة دمشق ،مجلة العلوم االقتصادية
والقانونية ،املجلد  24سنة 2008
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تعيني السفراء واختيارهم:
ال يختل�ف مب�دأ تعيني السفراء يف اإلسلام ع�ن تعيني أي م�ن موظفي الدولة
وخربائه�ا ،وهو يعتمد الكفاءة واألمانة ،وهي العبارة التي وردت يف القرآن الكريم
يف س�ياق اختيار املوظفني عىل لسان يوس�ف عليه السالم إذ قال مللك مرصَ :
﴿قا َل
اجْ عَ ْلنِي عَ لىَ َخ َزائ ِِن الأْ َ ْر ِض إِنِّي حَ فِ ي ٌ
ظ عَ لِيمٌ﴾( ،((7وعىل لسان ابنة ش�عيب إذ قالت
عن نبي الله موىسَّ :
﴿إن َخيرْ َ مَ ِن ْ
استَأْجَ ْر َت ا ْل َق ِويُّ الأْ َ ِمني﴾(.((7
ويتطل�ب اختي�ار السفراء حكم�ة ودراس�ة ،أو بتعبري الفقهاء رواي�ة ودراية،
واملقصود بالرواية اإلحاط�ة بنصوص الرشيعة ووصاياها ،وبالدراية فهم مقاصد
هذه النصوص ،وتنزيلها عىل الواقع.
ويف الحديث الرشيف« :من اس�تعمل عىل املسلمني رجالً وهو يرى أن غريه خريا ً

منه فقد خان الله ورسوله»(.((7

وج�اءت النصوص الرشيف�ة بالتأكيد عىل الكفاءة والنزاه�ة يف اختيار موظفي
الدول�ة ،بغض النظر عن أنسابهم ومواقعهم وأمج�اد آبائهم ،وقال صىل الله عليه
وسلم« :اسمعوا وأطيعوا ولو ويل عليكم عبد حبيش كأن رأسه زبيبة».
وك�ان صىل الل�ه عليه وس�لم يراق�ب يف موظف�ي الدول�ة نزاهته�م وأمانتهم
واس�تقامتهم وكفاءتهم ،وقد اش�تهر حديث ابن اللتبية الذي أرسله رسول الله إىل
اليم�ن لجباية الخراج ،فعاد بهدايا ش�خصية كثرية ،فصعد النب�ي صىل الله عليه
وسلم منربه الرشيف وقال :ما بال العامل نَبعثه فيأتي ،فيقول :هذا لك وهذا أهدي
إيل ،فهالَّ جلس يف بيت أبيه وأُمِّ ه ،فيَنظر أيُهْ دى له أم ال؟ والذي نفيس بيده ،ال يأتي
بشيء إال َّ جاء به يوم القيام�ة يحمله عىل رقبته ،إن كان بعريا ً له ُرغاء ،أو بقرة لها
ُخوار ،أو شاة تَيْعَ ر(.((7
( ((7سورة يوسف ،اآلية 55
( ((7سورة القصص ،اآلية 26
( ((7أخرجه البيهقي يف س�ننه ،ج ،10ص  ،118ويف رواية :من ويل من أمر املسلمني ش�يئا ً فوىل رجالً
وهو يجد من هو أصلح للمسلمني منه فقد خان الله ورسوله
( ((7أخرجه البخاري ومسلم عن ابن عمر وهو عند البخاري ،ج  ،3ص  ،428وعند مسلم ،ج ،6ص11
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وك�ان يح�دث الناس عن عظيم ش�أن املسؤولية العامة يف الن�اس وما تحتاجه
م�ن ضبط وجد وح�زم ،وألجل ذلك فقد صد عن اإلمارة والسفارة ناس�ا ً من خرية
الصحابة ،فق�د أخرج اإلمام مسلم بسنده عن أبي ذر الغفاري ريض الله عنه قال:
«قلت يا رسول الله أال تستعملني» ،أي توليني اإلمارة ،فرضب بيده عىل منكبي ثم
قال« :يا أبا ذر إني أراك ضعيفا ً وأنها أمانة وإنها يوم القيامة خزيٌّ وندامة إال من
أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها»(.((7
وعن عبد الرحمن بن سمرة ريض الله عنه قال :قال يل رسول الله صىل الله عليه
وسلم« :يا عبد الرحمن بن سمرة! ال تسأل اإلمارة ،فإنك إن أعطيتها عن غري مسألة
أعن�ت عليه�ا ،وإن أعطيتها عن مسألة وكل�ت إليها ،وإذا حلفت على يمني فرأيت
غريها خريا ً منها فأت الذي هو خري ،وكفر عن يمينك»(.((8
واألحاديث يف ه�ذا املعنى كثرية جدا ً وكلها تشري إىل عظيم املسؤولية التي تلقى
عىل من ييل أمور األمة يف إمارة أو سفارة أو وزارة أو قضاء أو جباية خراج.
لق�د كانت حكمة النبي صىل الله عليه وس�لم بليغة ورائ�دة يف اختيار العاملني
لديه ،وهذا ظاهر يف اختياراته ملواهب أصحابه ،ففي مثال واضح فقد أس�لم خالد
بن الوليد وأبو هريرة يف وقت متقارب ،أما خالد بن الوليد فقد دفعه رسول الله إىل
قي�ادة الرساي�ا والكتائب وعقد له األلوية وأعطاه أعنة الخي�ل ،فكتب الله له الفتح
املبني ،وأسلم أبو هريرة فدفعه إىل الحفظ والرواية وأمره أن يلزم مجالسه لريوي ما
يسمعه فيها ،فروى عنه بأكثر من خمسة آالف حديث ،ولو أنه دفع أعنة الخيل ألبي
هريرة وعهد لخالد بن الوليد بحفظ الروايات لضاعت الفتوح والرواية جميعها:
ووضع الندى يف موضع السيف بالعال

مرض كوضع السيف يف موضع الندى

ويف مثال آخر أرسل عبد الرحمن بن عوف إىل سوق التجارة فكان يقول« :والله
لو رفعت حجرا ً لرأيت تحته ذهباً» ،وأفاض الله عليه يف العطاء وكانت ثروة لنفسه
ولألمة ،وأرسل زيد بن ثابت إىل تعلم اللغات وحفظ القرآن ولو أرسل زيدا ً إىل سوق
( ((7صحيح مسلم ،ج  ،6ص 7
( ((8صحيح البخاري ،ج  ،8ص 127
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التجارة وابن عوف إىل حفظ اللغات لضاعت اللغات والتجارة جميعاً.
إنها إذن الحكمة يف االختيار ،وإنزال الناس منازلهم ،ووضع الرجل املناس�ب يف
املكان املناسب ،وكل ميرس ملا خلق له.
وقد أفردنا يف هذا الكتاب فصالً خاصا ً عن سفراء النبي الكريم والحكمة والبالغة
يف اختيار كل منهم ،وتجنبا ً للتكرار نحيل إىل ذلك الفصل.
ومن الواقعي أن نقول إنه لم ترد يف الكتاب وال يف السنة رشوط خاصة بالسفراء
وأص�ول تعيينهم ،ولكن تتبع هدي النبي صىل الله عليه وس�لم يف اختيار موظفي
الدول�ة والعاملني عىل الشأن العام يكشف عن جملة من اآلداب والرشوط يف اختيار
السفراء خاصة.
ويمكن هنا أن نلتمس من هدي القرآن الكريم والس�نة النبوية عددا ً من
الرشوط فيمن ييل سفارة لألمة:
● ●أن يك�ون مواطنا ً متمتع�ا ً بالحقوق الوطنية يف بلاده ،وأن ال يكون له والء
لبلد آخر ،ألن السفارة صفة تمثيلية لألمة ،فال يصح فيها الوالء املتعدد ،وإذا
كانت دولة اإلسالم بلدانا ً متعددة كما هو الحال يف زماننا فإنه ال بد أن يكون
والؤه لبل�د واح�د منها ،ويف هذا السياق نستأنس بق�ول الله تعاىل﴿ :ضرَ َ بَ
ال َّل� ُه مَ ثَلاً َرجُ لاً فِ ِيه شرُ َ َكا ُء ُمتَ َشاك ُِس َ
َان
ون َو َرجُ لاً َس� َلمً ا ِل َرجُ �لَ ٍ،ه ْل ي َْستَ ِوي ِ
مَ ثَلاً ،ا ْلحَ مْ ُد ِل َّل ِه بَ ْل أ َ ْكث َ ُر ُه ْم لاَ يَعْ َلم َ
ُون﴾(.((8
● ●أن يتدرج يف س�لك وظيفي صحيح ،فال تص�ح العهدة بهذه املناصب ملن لم
يخترب يف عمل عام ،ألنها مسؤولية وأمانة ،وألنه مؤتمن عىل مصالح األمة ،فال
يص�ح املغامرة فيها ،بل يحتاط بما هو أتم املعايري وأوثقها ،ويف هذا السياق
نستأن�س بق�ول النبي الكريم ألب�ي ذر ريض الله عنه :يا أب�ا ذر إنك تسأل
اإلمارة ،وإنك امرؤ ضعيف ،ال تولني عىل اثنني وال تحكمن يف مال يتيم(.((8
( ((8سورة املزمل ،اآلية 29
( ((8سورة الزمر ،اآلية 29
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ات إِلىَ
ويف ه�ذا السياق عموم قوله تع�اىل﴿ :إ ِ َّن ال َّل َه يَأ ْ ُم ُر ُك ْم أ َ ْن تُ� َؤدُّوا الأْ َمَ ان َ ِ
�اس أ َ ْن تَحْ ُكمُوا ِبا ْلعَ �د ِْل﴾( .((8فقد دلت اآلية يف
أ َ ْهلِهَ �ا َوإِذَا حَ َكمْ تُ� ْم بَينْ َ الن َّ ِ
عمومه�ا عىل وجوب دفع األمانات إىل أهله�ا واملنصب أمانة فال يجوز دفعه
لغري أهله ،ومن أمارات اس�تحقاقه توفر املرش�ح له�ذا املنصب عىل الكفاءة
املطلوبة والخربة الوافية.
ويف الحدي�ث« :كلكم راع وكلكم مس�ؤول عن رعيته فاإلمام الذي عىل الناس
راع وه�و مسؤول عن رعيته واملرأة راعي�ة يف بيت زوجها وهي مسئولة عن
رعيته�ا والول�د راع يف مال أبي�ه وهو مسئول عن رعيت�ه والعبد راع يف مال
سيده وهو مسئول عن رعيته أال فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته»(.((8
● ●أن يكون اختياره عن شورى ،وليس املقصود هنا شورى سائر األمة ،بل أهل
الح�ل والعقد يف هذا الشأن ،بمعنى أن ال ينفرد يف التعيني ش�خص بمزاجه،
مهم�ا علت رتبته ،ألن تمثي�ل األمة مصلحة عامة لسائ�ر املسلمني ،ويف هذا
السياق نستأنس بما ورد من ش�ورى النبي صىل الله عليه وس�لم ألصحابه
فيم�ا يتصل بتعيينات األمراء والوزراء والسفراء ،ومع مكانته صىل الله عليه
وس�لم يف النبوة والوحي فإنه كان أكثر الناس مشاورة ألصحابه ،ويف س�بب
ن�زول س�ورة الحجرات روى البخاري عن عبد الله ب�ن الزبري أنه قدم ركب
م�ن بن�ي تميم عىل رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم فقال أب�و بكر« :أمِّ ر
القعق�ا َع بن معبد» ،وقال عمر« :بل أمِّ �ر األقر َع بن حابس» ،فقال أبو بكر:
«م�ا أردت إال خاليف!!» وقال عمر« :ما أردت خالفك» ،فتماريا حتى ارتفعت
أصواتهم�ا ،فنزل يف ذلك قوله تعاىل﴿:يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ َ
َي
ِين آمَ نُوا لاَ تُ َق ِّدمُوا بَينْ َ يَد ِ
ال َّل ِه َو َر ُس�ولِ ِه»( ((8وواضح من الخرب أن النبي صىل الله عليه وسلم كان عىل
الرغ�م من تأييده بالوحي يطرح عىل كبار الصحاب�ة أمر التعيينات الهامة،
ويعتمد عىل رأيهم فيها ،وواضح أيضا ً أنهم كانوا يجتهدون رأيهم ويدافعون
( ((8رواه البيهقي يف السنن ،ج ،10ص 118
( ((8صحيح البخاري ،ج  ،1ص 304
( ((8رواه البخاري ومسلم ،ملحمد بن اسماعيل البخاري ،ج  ،5ص 168
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عنه ،رجاء اختيار األكثر كفاءة وصالحاً.
● ●أن يك�ون مشهودا ً ل�ه بالكفاءة والخربة ،وال بد يف ه�ذا السبيل من تحصيل
برام�ج تخصصية يعد فيها السفراء للقي�ام بواجباتهم عىل أكمل وجه ،ويف
هذا السياق نتذكر قول رس�ول الله« :من اس�تعمل عىل املسلمني رجالً وهو
يرى أن غريَە خريٌ منه فقد خان الله ورسوله»(.((8
واملنصب أمانة وتسليمه لغري أهله خيانة ،وقد قال الله تعاىل﴿:يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ِين
آمَ نُوا لاَ تَ ُخونُوا ال َّل َه وَال َّر ُسو َل َوتَ ُخونُوا أَمَ انَا ِت ُك ْم وَأَنْتُ ْم تَعْ َلم َ
ُون﴾(.((8
وق�د ورد الق�رآن الكريم ش�ديدا ً م�ن يقوم بمن�ع أصحاب الكف�اءات من
تسل�م حقوقهم ومنه�ا حقهم يف تويل املناصب الت�ي يستحقون ،قال تعاىل:
﴿ تَب َْخ ُسوا الن َّ َ
اس أ َ ْشيَاء َُهمْ﴾ ،وسمى هذا اللون من البخس إفسادا ً يف األرض
فقال مستأنفاًَ ﴿ :ولاَ تَعْ ثَوْا فيِ الأْ َ ْر ِض م ُْف ِسد َ
ِين﴾.
● ●أن يك�ون حسن السمت واالس�م والوج�ه والهيئة ،وهنا نستأن�س بما ورد
ع�ن الخليفة الراش�دي عمر ب�ن الخطاب ريض الله عن�ه حيث حدد رشوط
الدبلومايس يف النقاط التالية(:((8
أن يكون اسمه جميالً .فاألشياء تؤخذ من عناوينها.
أن يكون شكله وسيما جميالً.
أن تكون لغته سليمة.
وق�د ورد يف هذا املعن�ى من حديث الحرضمي بن الح�ق أن النبي صىل الله
عليه وسلم قال« :إذا أبردتم بريداً ،فأبردوه حسن الوجه ،حسن االسم»(.((8
● ●أن يك�ون عارف�ا ً بثقافة البالد التي يسافر إليها ،وال يجوز إرس�ال مبتعثني
( ((8أخرجه البيهقي يف س�ننه ،ج  ،10ص  ،118ويف رواية :من ويل من أمر املسلمني ش�يئا ً فوىل ً
رجال
وهو يجد من هو أصلح للمسلمني منه فقد خان الله ورسوله
( ((8سورة األنفال ،اآلية 27
( ((8الدبلوماسية ،للدكتور بو عباه ،ص 31
( ((8أورده ابن حجر العسقالني يف املطالب العالية ،ويف سنده مقال ،ج  ،3ص 8
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دون أن تك�ون له�م معرف�ة كافية بالبالد التي س�يخدمون فيه�ا ،ويف هذا
السياق نستأنس بقول رس�ول الله لزيد بن ثابت« :تأتيني كتب بالرسيانية
فأح�ب أن أعرف ما فيها فتتب�ع يل الرسيانية فتعلمها ،فق�ال زيد فتتبعتها
فأتقنتها يف سبعة عرش يوماً»(.((9
ويف هذا السياق يتعني عىل املعاهد الدبلوماس�ية املتخصصة توفري مزيد من
دورات اإلعداد للبعثات الدبلوماسية لتأهيلها بثقافة البالد التي تبتعث إليها،
فهي أمانة ،ومعرفة املبتعث بآداب األمم وثقافاتها وقوانينها أدعى لتحصيل
نج�اح حقيقي لخدمة األمة ،وذهاب م�ن ال يعرف ثقافات البلدان وتاريخها
وعاداتها سيؤدي إىل ضياع مصالح األمة ،وقد قال النبي الكريم« :إذا ضيعت
األمانة فانتظر الساعة قيل يا رسول الله :وما إضاعتها؟ قال« :إذا وسد األمر
إىل غريه أهله فانتظر الساعة»(.((9
َ
يك�ون م�ن املعروفني بالصلاح واالس�تقامة ،ألن السفري ص�ورة األمة،
● ●أن
وس�لوكه ليس ش�أنا ً خاصا ً يختار فيه ما يشاء إنه يمثل أمته ومن حق األمة
أن تخضع�ه لحملات مراقب�ة ومتابعة تتناس�ب مع حج�م املسؤولية التي
ستلقى عليه.
ويف الحديث قال صىل الله عليه وس�لم يف التحذير من تويل املناصب عىل غري
كفاءة« :إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها بحقها وأدى
الذي عليه فيها»(.((9
ويف القرآن الكريم لم يذكر املنصب إال ذكرت معه الكفاءة واألمانة ،قال تعاىل
عىل لسان نبي الله يوسف﴿ :اجْ عَ ْلنِي عَ لىَ َخ َزائ ِِن الأْ َ ْر ِض إِنِّي حَ فِ ي ٌ
ظ عَ لِيمٌ﴾،
ني أ َ ِم ٌ
وق�ال له ملك مرص ملا التقاه﴿ :إِن َّ َك ا ْليَ ْو َم َل َديْنَا مَ ِك ٌ
ني﴾( ،((9وقالت ابنة
شعيب حني رغبت بموىسَ :
﴿خيرْ َ مَ ِن ْ
استَأْجَ ْر َت ا ْل َق ِويُّ الأْ َ ِمني﴾ ،وعىل سبيل
( ((9مسند أحمد بن حنبل ،تحقيق األرناؤوط ،ج ،1ص215
( ((9صحيح البخاري ،ج ،1ص22
( ((9صحيح مسلم ،ج  ،3ص 1457
( ((9سورة يوسف ،اآلية 54
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االس�تئناس ،فقد أشارت اآلية إىل صفة جربيل وهو السفري بني الله وأنبيائه:
ِنيُ ،م َ
ني﴾(.((9
﴿ َل َق ْو ُل َر ُس ٍ
اع ث َ َّم أ َ ِم ٍ
ول َك ِري ٍم ،ذِي ُق َّو ٍة عِ ن َد ذِي ا ْلعَ ْر ِش مَ ك ٍ
ط ٍ
وم�ن الواض�ح أن تكرر صف�ة األمانة يف س�ائر هذه النص�وص تأكيد عىل
أنه�ا رشط يف كل والية ،وقد اعترب النبي صىل الله عليه وس�لم تولية الخائن
وتخوين األمني من رشوط الساعة التي تسبق خراب الدنيا وأهلها ،ويف الواقع
فإن انتشارالفساد يف أمة من األمم هو اقرتاب ساعتها وهالك أهلها وسقوط
حضارتها وأفول نجمها.

وأج�د من الرضوري هنا أن أتحدث عن مسألة القدوة فهي من املسائل الدقيقة
التي تختلف فيها الرؤية بني اإلسالم والحضارة الغربية ،وتناضل مؤسسات الحرية
يف الغرب من أجل االعرتاف بحق الناس يف حياة خاصة ال س�لطان ألحد عليها ،وأن
املرء ال يطالب بالتزام القدوة ،بل عليه أن يؤدي وظائفه بانضباط ،وال ش�أن ألحد
بع�د ذلك بسلوكه الشخيص ،وعادة ما يتم الفص�ل بني أدائه يف العمل وبني الحياة
الشخصية التي يرغبها مهما كانت مرسفة يف املجون أو اإلنحالل.
ولك�ن القيم اإلسلامية ال تقبل هذا املب�دأ ،فالقرآن يطالب املرء بالتزام س�لوك
القدوة ،ظاهرا ً وباطناً ،وال تقبل الرشيعة اإلسالمية يف املسؤول الحكومي أو املوظف
أن ي�ؤدي واجبه ث�م ينرصف إىل ملذاته بشكل ييسء إىل مكانه يف القدوة ،وال تعترب
تربي�ر ذلك بالشأن الخاص أو بالحياة الخاصة للمسؤول مربرا ً كافيا ً أومقنعاً ،ويف
ِين آمَ نُ�وا ِل َم تَ ُقولُ َ
ه�ذا السياق ج�اءت النصوص القرآنية الكثرية﴿ :يَ�ا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ون
ونَ ،كبرُ َمَ ْقتًا عِ ن َد ال َّل ِه أَن تَ ُقولُوا مَ ا ال تَ ْفعَ لُ َ
مَ ا ال تَ ْفعَ لُ َ
ون﴾(.((9
إن ف�رض رقاب�ة صارمة على حياة السف�راء وتنظي�م املتابعة واملحاس�بة يف
س�لوكهم الشخيص هو أمر رضوري ال يمكن تجاوزه ،وبشكل خاص السفري الذي
( ((9سورة التكوير ،اآلية 21
( ((9سورة الصف ،اآلية 3
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يمثل صورة بالده ووطنه وقيادته يف ضمري األمم ،ومن املؤس�ف أن الدول املتخلفة
تفرض هذه الرقابة برصامة عىل ما يتصل بوالء السفري للمسؤولني الذين أرس�لوه،
ومتابعة ما قد يعود به من ربح عليهم ،ولكنها ال تعطي أي اهتمام لسلوك السفري
الشخيص الذي قد ينغمس يف امللذات واملفاس�د بشكل ييسء أبلغ اإلساءة إىل صورة
بالده.
وتجب اإلش�ارة هنا ما اش�تهر يف الفقه اإلسلامي من تفضي�ل الفاجر الخبري
على األمني الضعيف ،هو أمر ال مساق له هنا وربما كان املقصود يف س�اعة القتال
والحرب ،وهو ما اختاره ابن تيمية من تولية الرجل الفاجر عىل الحرب إذا كان من
أهل الخربة وتقديمه عىل أهل الصالح ممن ليس لديهم تلك الخربة أمر مختلف عن
الباب الذي نحن بصدده.
ون�ص كالم اب�ن تيمية رحمه الله :كان عمر بن الخط�اب ريض الله عنه يقول:
«اللهم أش�كوا إليك جلد الفاجر وعجز الثقة ،فالواجب يف كل والية األصلح بحسبها
فإذا تعني رجلان أحدهما أعظم أمانة واآلخر أعظم قوة قدم أنفعهما لتلك الوالية:
وأقلهم�ا رضرا فيه�ا فتقدم يف إمارة الحروب الرجل الق�وي الشجاع وإن كان فيه
فج�ور على الرجل الضعيف العاج�ز وإن كان أميناً» ،كما س�ئل اإلمام أحمد :عن
الرجلين يكونان أمريين يف الغزو وأحدهما قوي فاج�ر واآلخر صالح ضعيف مع
أيهم�ا يغزى؟ فقال :أم�ا الفاجر القوي فقوته للمسلمني وفج�وره عىل نفسه وأما
الصال�ح الضعيف فصالحه لنفسه وضعفه عىل املسلمني فيغزو مع القوي الفاجر
وقد قال النبي صىل الله عليه و سلم« :إن الله يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»(.((9
فه�ذه جملة من الرشوط التي ال بد منها لتتحقق قدرة السفري الناجح عىل تويل
هذه األمانة ،ومن نافلة القول أن أشير هنا إىل أن هذه الرشوط ليست محل إجماع
أو اتفاق ،وإنما هي قراءة يف الرشوط العامة ملن ييل شيئا ً من أمر هذه األمة.

( ((9السياسة الرشعية يف إصالح الراعي والرعية ،البن تيمية ،ص 9
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مشاركة املرأة يف الحياة الدبلوماسية:
لق�د قصدت إىل إفراد هذا العنوان بشكل خاص لتأكيد حقيقة املشاركة الفعالة
التي يمكن أن تؤديها املرأة يف الحياة الدبلوماس�ية ولتوضيح بعض الحقائق حول
مشاركة املرأة املسلمة يف الحياة الدبلوماسية خالل التاريخ اإلسالمي.
إن مشاركة املرأة يف العمل الدبلومايس خالل التاريخ اإلسلامي ال تبدو واضحة
لدى أول وهلة ،ولكن التأمل يف سرية املرأة يف عرص الرسالة يجعلك تدرك أن اإلسالم
دف�ع باملرأة إىل العم�ل العام وأطلقها من قي�ود الجاهلية وأعل�ن حقها الكامل يف
العمل والعطاء ،وقد مارست خالل التاريخ هذا الحق بكفاءة واقتدار.
ويمكن أن نلتمس مشاركة املرأة املسلمة يف الحياة العامة يف األيام األوىل للدعوة
والرسالة ،فقد كان أول قلب اطمأن باإلسالم قلب خديجة بنت خويلد وقد شاركت
هذه السيدة الطاهرة خالل تاريخ الرس�الة بدور دبلومايس بالغ األهمية ،فقد كان
رس�ول الله يشك�و إليها أول األمر ما يج�ده من أمر الوحي ،وك�ان يعود إىل داره
يرتج�ف من الخوف وهو يقول زملون�ي دثروني ،وقد أكرمه الله تعاىل بهذه املرأة
الكريمة التي وقفت إىل جانبه بوعي ومسؤولية ،وأعلنت موقفها من بداية الرس�الة
بقوله�ا :كال والله ال يخزي�ك الله أبدا ً إنك لتحمل ال�كل وتنرص املظلوم وتعني عىل
نوائب الدهر.
وخالل فرتة املراجعات وفتور الوحي مضت خديجة إىل ورقة بن نوفل وهو عالم
بالكتب األوىل وذكرت له ما لقيه النبي الكريم ،ومع أن القصة معروفة فيما كان بني
النب�ي الكريم وبني ورقة ولكن ما نحتاج للتذكري به هنا أن النبي الكريم كان يكن
أعظ�م االحرتام لعقل السيدة خديجة ووعيها ورأيها ،وكان حواره مع ورقة يعكس
ذلك بجالء ،وقد مضت خديجة بعد ذلك إىل املشاركة يف الرسالة وكانت تقوم برشاء
العبيد واملوايل الذي تتوسم فيهم القدرة عىل منارصة النبي الكريم يف رسالته.
وحني فرضت عليه قريش حصارها الخانق يف ش�عب أبي طالب كانت خديجة
إىل جانبه ،واستمرت يف رسالتها الواضحة يف نرصة النبي الكريم.
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وهن�اك دور ه�ام لخديج�ة يف فك الحص�ار عن النب�ي وأصحاب�ه ،وذلك عرب
التفاوض لفك الحصار ،أو بعبارة أدق يف تحسني رشوط التفاوض مع قريش وذلك
عن طريق إقناع الرأي العام بالوجه الوحيش للحصار الظالم الذي مارسته السلطة
يف قريش ضد النبي الكريم.
ك�ان الرأي العام يف مكة ضد رس�الة النبي الكريم عىل أس�اس أنه يهدد مكانة
مكة الدينية كمركز لآللهة ومصدر للرزق لزعماء قريش ،وبعد حملة من االتهامات
الظامل�ة عمدت قريش إىل كتاب�ة وثيقة ظاملة باالتفاق بني زعماء قريش تحرم فيها
أي اتصال مع رس�ول الل�ه وأصحابه ،وتمنع تزويدهم بالطع�ام والرشاب ،وتمنع
التزاوج منهم أو األصهار إليهم.
كان ذلك الحصار قاس�يا ً للغاية ،وكانت له أس�بابه الدبلوماس�ية التي مارسها
كفار قريش بدهاء ومكر ،عرب قوافل من املبعوثني الذين أرسلتهم إىل القبائل العربية
ترشح فيها أس�باب حربها عىل اإلسالم ،ورغم مرور عامني اثنني فإن الحصار كان
يشتد عىل الرسول الكريم ،ولم تقبل قريش أي تفاوض بشأن هذا الحصار أقل من
تخيل الرسول عن الرسالة.
لقد قادت خديجة حملة دبلوماس�ية حكيم�ة ودقيقة إلنهاء هذا الحصار ،وذلك
عبر عمها حكيم بن حزام ال�ذي كان ينفق من مال خديج�ة ،ويمرر للمحارصين
أحمال اإلبل من الزاد ،وتعمد أن يفعل ذلك بمحرض من س�فهاء قريش األمر الذي
أث�ار أبا جهل حتى ه�م برضبه ،وتفاعل األم�ر وتهامس الن�اس أن قريشا ً فقدت
صوابها حتى تحرص أبناءها يف الشعب بدون زاد وال طعام حتى أوشكوا عىل املوت.
وبعد نضج هذه املح�اوالت كانت خديجة تقوم باتصال بالغ األهمية مع زعماء
قري�ش م�ن أهل الشهامة والنخ�وة والحمية عرب عمها حكيم بن حزام واس�تجاب
له عدد منهم وهم زمعة بن األس�ود وهش�ام بن عمرو وزهري بن أبي أمية واملطعم
بن عدي وأبو البخرتي ب�ن هشام ،وبعد حوار طويل ،قام هؤالء بتمزيق الصحيفة
الظاملة ونجح الدور الدبلومايس لخديجة وعمها حكيم يف رفع الحصار الذي استمر
سنتني وأربعة أشهر يف شعب أبي طالب.
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بع�د خمسة وثالثني يوما ً اش�تد املرض بالسيدة خديج�ة وماتت ،بعد الخروج
م�ن الحصار وقد ك�ان لفراقها أثر مؤلم عىل النبي الكريم ،الذي حزن عليها أش�د
الحزن وس�مى العام كله عام الحزن ،وكان ال يرتك ذكر ش�مائلها وعقلها ونبلها يف
كل مجالسه.
ويف استطراد ذي داللة فإن النبي الكريم لم ينس لها جهادها وبعد عرش سنوات
م�ن وفاتها ل�م ينس لها ذل�ك العطاء الكبري وحين أكرمه الله بفت�ح مكة وناداه
أرشافه�ا إىل بيوتهم ودورهم ومجالسهم الوثير ليقيم فيها ولكنه اختار أن يميض
بناقته إىل مقربة الحجون وهناك عند حجارة سود أمر أن تنصب خيمة انتصاره...
لق�د أراد أن يقول إن هذه املرأة كان�ت رشيكة كفاحي وهي اليوم رشيكة نجاحي،
إنها رشيكة الصرب وهي اليوم رشيكة النرص.
ومن السرية النبوية يمكن أن نتذكر دوما ً السيدة الفاضلة أس�ماء بنت يزيد بن
السك�ن التي جاءت إىل النب�ي الكريم يف وفد من نساء قومها ووقفت بجالء وقالت:
يا رسول الله أنا وافدة النساء إليك.
عن أس�ماء بنت يزيد األنصارية من بني عبد األش�هل :أنها أتت النبي صىل الله
عليه وسلم وهو بني أصحابه فقالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله أنا وافدة النساء
إلي�ك ،وم�ا من امرأة كانت ىف رشق وال غرب س�معت بمخرجي هذا أو لم تسمع إال
وه�ي عىل مثل رأيي ،أن الله بعثك إىل الرج�ال والنساء كافة فأمنا بك وبإلهك فإذا
معرش النساء محصورات قواعد بيوتكم ومفىض شهواتكم وحامالت أوالدكم وإنكم
مع�ارش الرجال فضلتم علينا بالجمع والجماعات وعيادة املرىض وش�هود الجنائز
والحج بعد الحج وأفضل من ذلك الجهاد ىف س�بيل الله وإن الرجل منكم إذا خرج
حاج�ا ً ومعتمرا ً أو مرابطا ً حفظنا لك�م أموالكم وغزلنا أثوابكم وربينا لكم أوالدكم
أفما نشارككم ىف هذا الخري يا رس�ول الله؟ فالتف�ت النبي إىل أصحابه بوجهه كله
ثم قال« :هل سمعتم مقالة امرأة قط أحسن من مسائلتها عن أمر دينها من هذه؟»
قالوا« :يا رسول الله ما ظننا أن امرأة تهتدي إىل مثل هذا».
لقد كانت أسماء بنت يزيد بن السكن وافدة النساء ،وتحدثت بدبلوماسية عالية،
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وأك�دت عىل صفته�ا التمثيلية ملن وراءها من النساء ،ب�ل أعلنت تمثيلها االفرتايض
ل�كل من يتبنى هذا املوقف من النس�اء ،وكان خطابها الشهري بحرضة الرجال ويف
حرم املسجد وبمسمع من الصحابة ،وقد أثار إعجاب الجميع واحرتامهم.
ومن الواضح أن النبي الكريم قد أعجب بشجاعة املرأة وحسها املسؤول وشارك
أصحابه يف إعجابه ذاك وقالوا ما ظننا أن امرأة تهتدي إىل هذا.
وكانت رس�الة النبي الكريم واضحة ومؤثرة حني أعلن بوضوح أن رسالة املرأة
ال ينبغي أن تنرصف إىل الحروب واملشاركات العسكرية ،وإنما خلق الله لها فضاء
من صناعة الجمال واإلبداع فيه ومنح الحياة رونقها األبيض.
ولك�ن اعرتاضه عىل مشارك�ة املرأة يف الحروب والتأكيد على الجانب العاطفي
الذي أقامها الله مسؤولة عنه ،ال يعني أنها ال تشارك يف عمل يليق بمكانتها كامرأة،
وقد كانت مشاركة املرأة يف الحياة العامة يف عرص الرسالة واضحة جلية.
ويف جوابه لها أش�ار باحرتام إىل صفتها التمثيلية للنساء ،كما أشار باحرتام إىل
ال�دور اإلنسان�ي النبيل الذي تق�وم به املرأة يف نرش الجم�ال والحب والخري وقال:
«انرصيف أيتها املرأة ،وأعلمي من خلفك من النساء ،إن حسن تبعل إحداكن لزوجها
تعدل ذلك كله» ،قال« :فأدبرت املرأة وهي تهلل وتكرب استبشارا».
ويف الحديث أن أم عمارة األنصارية جاءت إىل املسجد ،فقالت« :يا رسول الله ما
أرى كل يشء إال للرجال ،وما أرى النساء يذكرن بيشء» ،فنزلت اآلية الكريمة ﴿:إ ِ َّن
َالصادِ قِ َ
�ات وَا ْل َقا ِن ِت َ
�ات وَا ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ا ْلم ُْسل ِِم َ
ني وَا ْل َقا ِنتَ ِ
ين وَا ْل ُم ْؤ ِمن َ ِ
ين وَا ْلم ُْسلِمَ ِ
�ات و َّ
ني
صدِّقِ َ
اش�عِ َ
َالصا ِب ِر َ
اش�عَ ِ
ني وَا ْل َخ ِ
ات وَا ْل َخ ِ
َالصا ِب� َر ِ
َالصادِ َق ِ
ي�ن و َّ
�ات و َّ
و َّ
ات وَا ْل ُمتَ َ
ين
ني ُف ُروجَ هُ ْم وَا ْلحَ افِ َ
ات وَالذَّاك ِِر َ
ات وَا ْلحَ افِ ِظ َ
َالصائ ِِم َ
ظ ِ
َالصائِمَ ِ
صد َِّق ِ
ني و َّ
�ات و َّ
وَا ْل ُمتَ َ
ين
ال َّل َه َكثِريا ً وَالذَّا ِك َر ِ
ات أَعَ َّد ال َّل ُه َلهُ م مَّ ْغفِ َر ًة وَأَجْ ًرا عَ ِظيمً ا﴾(.((9
ومن املعلوم أن النبي الكريم كان إذا خرج يف غزو أقرع بني نسائه ،فمن خرجت
قرعته�ا صحبت�ه يف غزواته ،وال ش�ك أن خروج امل�رأة يف الغزو لم يك�ن لونا ً من
( ((9الجامع ألحكام القرآن ،لإلمام محمد بن أحمد القرطبي ،حـ ،14تفسري سورة األحزاب
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السياحة ،فالخروج كان يف الغالب إىل حرب ،وثمة مسؤوليات تنهض بها النساء يف
النشاط العسكري إىل جوار الرجال.
عن أم عطية األنصارية قالت :غزوت مع رس�ول الله س�بع غ�زوات أخلفهم يف
رحالهم فأصنع لهم الطعام وأداوي لهم الجرحى وأقوم عىل املرىض(.((9
ع�ن أنس ب�ن مالك قال« :ملا كان ي�وم أحد انهزم الناس ع�ن النبي ،قال :ولقد
رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم س�ليم ،وإنهما ملشمرتان ،أرى خدم سوقهما تنقزان
ـ ويف رواي�ة ـ تنقالن القرب على متونهما ،ثم تفرغانه يف أفواه القوم ،ثم ترجعان
فتمآلنها ثم تجيئان فتفرغانها يف أفواه القوم»(.((9
وع�ن الربيع بن�ت معوذ قالت« :كنا م�ع النبي نسقي ون�داوي الجرحى ،ونرد
القتىل إىل املدينة»(.((10
وقد عنون اإلمام البخ�اري لهذا الحديث :باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال،
وهو جلي يف أن خيار املحدثني الذين يعترب البخ�اري عمدتهم كان مؤيدا ً ملشاركة
املرأة يف املسؤوليات العامة وعىل رأسها الجهاد.
ولع�ل أوضح األمثلة عىل مشاركة املرأة يف الحياة السياس�ية والدبلوماس�ية ما
نقرؤه يف أهم ش�خصية نسائية يف التاريخ اإلسلامي وهي عائشة زوجة الرس�ول
الكري�م التي ش�اركت بقوة يف صناعة الق�رار السيايس بعد رس�ول الله صىل الله
عليه وس�لم ،وكان لها يف كل حدث عام رأي وموقف ،وعندما تطورت األمور وقتل
عثم�ان بن عفان خرجت تطالب بدمه يف الناس واش�تهرت الخطب البليغة املؤثرة
التي كانت تشرح فيها للناس وجوب الخروج انتصارا ً لدم الخليفة املقتول ،وكان
لفصاحتها وقوة تعبريها أبلغ األثر يف إقناع الناس بصواب موقفها ،حتى قال سعيد
بن املسيب ما رأيت الكالم يف فم أحد أفخم منه وال أفصح منه يف فم عائشة.
( ((9أخرجه مسلم يف كتاب الجهاد والسري ،باب غزو النساء مع الرجال ،ج ،5ص 199
( ((9أخرجه البخاري عن أنس ،كتاب الجهاد والسري ،ج  4ص 33
( ((10أخرج�ه البخاري عن الربي�ع بنت معوذ ،كتاب الجهاد والسرية ،باب غ�زو النساء وقتالهن مع
الرجال ،ج  ،4ص 34
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وبغ�ض النظر عن صواب خروجها واآلثار التي ترتبت عليه ،فإن ما ال ش�ك فيه
أنها كانت بصرية عارفة بالرشع ولكنها رأت واجبها الرسايل يفرض عليها قيادة عمل
دبلومايس وس�يايس كبري تطور فيما بعد إىل عمل عسكري ،وكان يهدف بوضوح إىل
تحقيق مسؤولية املجتمع يف وجوب تطبيق العدالة عىل قتلة عثمان ومطاردتهم وهو ما
ُلهما لتوجه املرأة عرب التاريخ اإلسالمي.
قامت به بوضوح وشجاعة ،وأصبح موقفها م ِ
واشتهرت السيدة أم كلثوم بنت عيل بن أبي طالب ،وهي زوجة عمر بن الخطاب
بدور هام يف الدبلوماسية بني العرب والروم.
وذل�ك أن عم�ر بن الخطاب ل�م يكن راغبا ً أن يتوس�ع بالفتح بع�د فتح الشام
والع�راق ،وك�ان يرى أن هذا الفتح كاف الس�تقرار دولة اإلسلام وكان يقول عن
ف�ارس وددت لو أن بيننا وبني فارس جبالً من نار ال يصلون إلينا وال نصل إليهم،
وكذل�ك فإنه نهى معاوي�ة أن يركب البحر غازيا ً للروم ،وحين تسامع ملك الروم
بذلك ترك الغزو وكاتب عمر بن الخطاب وقاربه ،ووصلت رسله إىل املدينة املنورة.
واش�تهر يف هذه السفارات الدبلوماس�ية دور أم كلثوم زوجة عمر بن الخطاب،
وذك�ر اب�ن األثري يف الكام�ل يف التاريخ أن أم كلثوم بنت عيل ب�ن أبي طالب زوجة
عمر بن الخطاب أرس�لت إىل امرأة ملك الروم ِبطيب ويشء يصلح للنساء مع الربيد
فأبلغه إليها ،فأهدت امرأة امللك إليها هدايا منها عقد فاخر.
ويب�دو أن هذه املراسلات قد فعلت فعلها يف العالقات بين البلدين ،وتعاظمت
الهدايا بني أم كلثوم وامرأة ملك الروم قسطنطني الثاني.
فلم�ا رجع الربيد أخذ عمر ما معها ونادى الصلا ُة جامعة فاجتمعوا ،وأعلمهم
الخرب ،فقال قائلون« :هو لها بالذي كان لها ،وليست امرأة امللك بذمة فتصانعك به،
وال تحت يدك فتتقي�ك» ،وقال آخرون« :قد كنا نهدي لنستثيب» ،فقال عمر« :لكن
الرس�ول رس�ول املسلمني والربي ُد بريدهم» ،واملسلمون عظموها يف صدرها ،فأمر
بردها إىل بيت املال ،وأعطاها بقدر نفقتها(.((10
( ((10الكامل يف التاريخ ،البن األثري الجزري ،ج  ،13ص 19
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وهكذا فإن مشاركة املرأة يف الحياة العامة والدبلوماسية بدأت منذ عرص النبوة
واستمرت بعد ذلك خالل التاريخ ،وسجلت مشاركات كبرية للمرأة أيام العباسيني
واأليوبيني واملماليك ،ولكن دورهن انحرس أيام العثمانيني.
ويف السرية النبوية فقرات هامة من ممارس�ة املرأة للعمل الدبلومايس والنشاط
السيايس وقد أقر النبي صىل الله عليه وس�لم بع�ض هذه النشاطات ورد بعضها،
ومن ذلك قيام املرأة بمنح الجوار لعدد من املطلوبني للدولة.
يف غ�زوة بدر أجارت السيدة زينب بنت الرس�ول الكريم أبا العاص بن الربيع،
وأعلن�ت هذا الجوار وهو موقف دبلومايس هام ،وقد أقر النبي الكريم جوار زينب،
وأطلق رساح األسير واشترط عليه أن ي�أذن لزينب بالهج�رة إىل املدينة ووىف أبو
العاص بما اشرتط عليه.
ومن الصحابيات الالتي مارسن دورا ً دبلوماسيا ً مهما ً السيدة أم هانئ بنت أبي
طالب فقد كانت واحدة من أكثر نساء العرب ذكاء وجماالً ،ويف يوم فتح مكة قامت
أم هانئ بدور هام يف تأمني جوار اثنني من زعماء قريش الذي كان يطاردهم فتيان
الصحابة نظرا ً ملا س�لف منهما من عدوان عىل اإلسلام ،ومع أن عيل بن أبي طالب
ك�ان يتوىل أمر مطاردة الرجلني ولكن أم هان�ئ أعلنت موقفها يف منحهما الجوار،
وفتحت دارها للرجلني تؤويهما من غضب ش�باب الصحابة ،ورسعان ماحرض عيل
ب�ن أبي طالب مع مجموعة من ش�باب قريش الذي ذاق�وا مظالم قريش ،ولكن أم
هانئ وقفت يف وجه املجموعة الغاضبة وقالت« :والله ال تقتلهما حتى تبدأ بي» ،ثم
أغلقت الباب حتى أتت النبي الكريم وذكرت له جوارها للرجلني وإيوائهما يف دارها
فقال النبي الكريم« :قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ».
وعن عائشة أن رسول الله صىل الله عليه وسلم قال« :ذمة املسلمني واحدة فإن
أجارت عليهم جارية فال تخفروها ،فإن لكل غادر لواء يوم القيامة»(.((10
وهكذا فإن قيام املرأة يمن�ح الجوار السيايس للمطلوبني للعدالة يعكس املجال
الكبري الذي تمتعت به املرأة يف الحياة الدبلوماسية والعامة.
( ((10اتحاف الخرية املهرة بزوائد املسانيد العرشة للحافظ البوصريي ،ج  ،5ص 191
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وق�د قام بهذا ال�دور الدبلومايس الهام يف جوار الفاري�ن من املرشكني عدد من
الصحابيات أبرزهن:
● ●أم حكيم بنت الحارث أجارت زوجها عكرمة بن أبي جهل.
● ●زينب بنت رسول الله أجارت زوجها أبا العاص بن الربيع.
● ●أم هان�ئ بنت أب�ي طالب أجارت من قومها عبد الله بن أبي ربيعة والحارث
بن هشام وزهري بن أبي أمية وجعدة بن هبرية وأخاها عقيل بن أبي طالب.
● ●أم غيالن الدوسية أجارت رضار بن الخطاب.
ونكتف�ي بهذا القدر الذي أوردناه وندع لكتب الفقه التفصيل يف ذلك ،وبحسبنا
أن نشري هنا إىل أن املراة يف التاريخ اإلسالمي لم تمنع من ممارسة العمل العام ،بل
شاركت فيه حيث تسنى لها وفق ضوابط الرشيعة يف االستقامة والعفاف.
واليوم يف الحياة السياس�ية املعارصة انطلقت املرأة املسلمة من جديد وشاركت
يف الحياة العامة ،ووصلت املرأة يف البالد اإلسلامية إىل رئاسة الوزراء مرارا ً كما يف
ميغاواتي س�وكارنو يف إندونيسيا أكرب بلد إسالمي ،ويف بنغالديش الشيخة حسينة
واج�د ،والشيخة خالدة ضياء ،ويف باكستان بنازير بوت�و ،وباكستان وبنغالديش
هما ثمرة النضال اإلسلامي يف القارة الهندية ،وتانسو تشيلر يف تركيا ،وهذه دول
إسلامية ،تحتكم إىل الرشيعة اإلسلامية يف معظم قوانينه�ا ونظمها ،ويسهر عىل
مراقبة ذلك مجامع فقهية تضم علماء دين كبار يف هذه البالد حيث يزيد س�كانها
عن ستمائة مليون نسمة ،نحو  %95منهم من املسلمني.
وإن م�ا أرج�و أن يتأكد من خالل هذه األمثلة ه�و أن مايروج له بعض خصوم
الرسالة من اضطهاد املرأة يف املجتمعات اإلسالمية ليس واقعياً ،وإن املرأة املضطهدة
التي يتحدثون عنها موجودة يف إطار ضيق ،نتيجة تراكم جملة من األعراف والتقاليد،
ربما كان لها مؤيد يف الفقه اإلسالمي ،ولكنه بعيد عن روح اإلسالم.
إننا بالطبع ال نسعى إىل حمل املرأة عىل خوض السياس�ة والدبلوماسية تقحما،
ملحض التعبري عن حقها يف ذلك ،إذ املجاالت الطبيعية للمرأة إنما هي تلك النشاطات
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التي ال تفقد فيها أنوثتها وهي كثرية وكافية ،وهذا املنطق هو ما تدل له اإلحصاءات
االجتماعي�ة يف العال�م ،فم�ع أن أكثر م�ن ( )175دولة يف العالم تمن�ح املرأة حق
التصويت والرتش�يح من أصل ( )192دولة ،فإن ال�دول الكبرية التي وصلت فيها
املرأة إىل سدة الرئاسة األوىل والثانية خالل العرشين سنة األخرية ال تزيد عن ()20
دولة ،منها ( )5دول إسالمية.
وال ت�زال مشاركة امل�رأة يف الوزارات والربملانات رمزي�ة ومحدودة ،وليس ذلك
بالضرورة نتيجة التأثير الديني ،فهذا هو الحال حتى يف ال�دول العلمانية ،بل يف
الدول املعادية للدين ،وذلك نتيجة واقعية لطبيعة املرأة وحاجاتها الفطرية.
وهكذا فإن تجلية هذه املسائل أمر رضوري لبيان أمرين اثنني:
أ  -إن ما تقوم به بعض البالد اإلسلامية بتأثري من التيارات املتشددة فيها من
صد املرأة عن املشاركة يف الحياة العامة ،والحول بينها وبني فرص املشاركة
والتفوق هو خيار واحد من خيارات أخرى يف التاريخ اإلسالمي ،وهو مردود
ببيان�ات القرآن والسنة التي قدمناها ،وهو معارض ملا قامت املرأة بإنجازه
يف عرص املجد اإلسالمي ،كما بيناه يف كفاح عائشة أم املؤمنني.
ب -إن املنط�ق العدائي الذي يمارس�ه خصوم اإلسلام لجه�ة اتهامه بتحييد
املرأة عن الحياة هو منهج انتقائي يتخري أسوأ ما يف تجارب التاريخ والواقع
اإلسلامي ،ويغض الطرف عامدا ً عن الجوانب املتألقة ملا تحقق من مشاركة
حقيقية للمرأة س�واء يف عرص املجد اإلسلامي ،أو يف املجتمعات اإلسلامية
املتنورة املعارصة.
ويف ترصيح جيل حول حق املرأة يف املشاركة السياسية فإن اإلمام املجتهد شيخ
املفرسي�ن الطربي أجاز للمرأة أن تيل اإلم�ارة والقضاء ،وهو رواية عن اإلمام مالك
وأبي حنيفة يف غري الحدود(.((10
( ((10انظ�ر تحفة األحوذي ،رشح الرتمذي ملحمد بن عبد الرحمن املباركفوري ،رشح الحديث 2303
وانظ�ر كذلك املغني ،البن قدامة ،كتاب القضاء ،وفي�ه أن ابن جرير أجاز للمرأة أن تكون قاضية
إذ يجوز أن تكون مفتية
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مسائل تحول بني املرأة والعمل الدبلومايس:
نناقش يف هذا الفصل ثالث مسائل فقهية ،تبدو أكثر املسائل حساسية ودقة يف
مسالة مشاركة املرأة يف الحياة الدبلوماسية ،وهي:
● ●سفر املرأة.
● ●مصافحة املرأة.
● ●النقاب.
وس�نشري إىل ه�ذه املسائ�ل عىل س�بيل االطلاع ،دون أن ندخ�ل يف التفاصيل
الفقهية لها ،فهذا مكانه كتب الفقه اإلسلامي املتخصصة ،وس�نعتمد يف مناقشتنا
لهذه املسائل الدقيقة عىل بسط األدلة دون ترجيح ،تاركني للقارئ الكريم وملراجع
الفت�وى الكرام التقدم باالختيار والرتجيح ،وبحسبنا أن نقول إن لهذه اإلش�كاالت
أجوبة رشعية متينة سبق إليها عدد من األئمة الكرام.
وال بد من التذكري كذلك أن الفقه اإلسلامي غني وثري ،ومرن ومستوعب ،وهو
ديوان العقل اإلسلامي يف فرتة صعود حضاري ،وال زال الله تعاىل يكرم هذه األمة
باملفكري�ن والفقه�اء يف كل جيل الذي�ن يرفع الله بهم الغم�ة ويرفع الحرج ،وفق
م�ا قال الله تعاىل يف القرآن الكريم﴿ :مَ ا ي ُِري ُد ال َّل� ُه ِليَجْ عَ َل عَ َليْ ُك ْم ِم ْن حَ َر ٍج﴾(،((10
وكذلك قوله تعاىل﴿ :ي ُِري ُد ال َّل ُه ِب ُك ُم ا ْليُسرْ َ وَال ي ُِري ُد ِب ُك ُم ا ْلعُ سرْ َ ﴾((.)((10
سفر املرأة:
لعل أكثر ما يحول بني املرأة والعمل يف الحقل الدبلومايس هو الفتوى املشهورة
من تحريم س�فر املرأة بغري محرم ،وال ش�ك أن مقتىض ذلك منع النساء من العمل
الدبلوم�ايس الذي يتطلب السفر باس�تمرار ،وقد ال يتوف�ر املحرم يف كثري من هذه
األسفار.
( ((10سورة املائدة ،اآلية 6
( ((10سورة البقرة ،اآلية 186
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والواقع أن اجتهادات الفقهاء يف اإلسلام فيما يتص�ل بسفر املرأة بدون محرم
ل�م تلزم رأيا ً واحداً ،وقد ذهب كثري من الفقهاء أن هذا املنع معلل بحالة فقد األمن
والخ�وف م�ن الهالك واالنفراد والخلوة ،وأن هذه املسأل�ة من باب أن ما ثبت لعلة
زال بزوالها ،وأن الحكم يدور مع علته وجودا ً وعدماً.
واألص�ل يف منع املرأة من السفر ب�دون محرم الحديث الرشيف« :ال يحل المرأة
تؤمن بالله واليوم اآلخر أن تسافر سفرا فوق ثالثة أيام فصاعدا ً إال ومعها أبوها أو
أخوها أو زوجها أو ابنها أو ذو محرم منها»(.((10
ويقضي ظاهر النص منع املرأة من السف�ر مطلقا ً إال بوجود املحرم ،وهو ما ال
يتيسر لكل امرأة ،ومن غري املعقول أن تعطل طاقة اجتماعية كاملة ملجرد تحقيق
رفقة طاقة أخرى ،فإىل أي مدى مىض الفقه اإلسلامي يف إعمال هذا الحديث ،وهل
داللته الظاهرة محل اتفاق بني املسلمني ،أم أنه مرتبط بعلة خاصة وجودا ً وعدماً.
لقد كان السفر يف عهد النبي رضبا ً من املشقة القاس�ية ،وكان سفر املرأة ثالثة
أي�ام بال محرم يشبه أن يكون مفسدة مؤكدة ،وخطرا ً حقيقيا ً عىل املرأة ،ولم تكن
قد جدت الحاجة الرتحال املرأة يف تحصيل العلم واملعرفة يف املدن.
ولكن الفقه اإلسالمي بدأ يدرك مع األيام الحاجة امللحة النتقال املرأة ويمكن هنا
أن نورد طرفا ً من خيار الفقهاء يف هذا السبيل.
نظ�ر اإلم�ام الشافعي يف مسألة حج املرأة إىل غاية ه�ذا القيد وهو تحقق األمن
للمرأة فقال« :ال يتعني هذا ـ أي املحرم ـ بل الواجب هو ما يتحقق به األمن عليها
كأن تحج مع نسوة ثقات»(.((10
ونص اإلمام الباجي من أعالم املالكية يف املرأة املتجالة (الكبرية)« :تسافر كيف
( ((10رواه البخ�اري يف كت�اب املناس�ك ،ب�اب املرأة تحج بغير محرم ،ج  ،2ص  43عن أبي س�عيد
الخ�دري ،ورواه كذلك مسلم والرتمذي وله لفظ :مسرية يوم وليلة ،ويف رواية ألبي داود :ال تسافر
بريداً ،وهو نحو عرشين ميالً.
( ((10مغني املحتاج للخطيب الرشبيني ،كتاب الحج ،ج  ،5ص 402
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شاءت بال زوج وال محرم»( ،((10ونقل هذا الرأي عن القايض عياض(.((10
أما اإلمام األوزاعي فقد ذهب إىل تحرير العلة من هذا املنع بخوف الفتنة ،وانفراد
امل�رأة يف السفر البعيد مع جماعة من الرجال ،فقال :وال ش�ك أن القوافل العظيمة
تقوم مقام املحرم يف تحقيق األمن للمرأة ولو مع فقد املحرم(.((11
وبمثل�ه نقل الرتمذي عن مالك بن أنس والشافع�ي :إذا كان الطريق آمنا فإنها
تخرج مع الناس يف الحج( ،((11وهذا القول نفسه نقله النووي يف رشح صحيح مسلم
عن عطاء وس�عيد بن جبري وابن سيرين ومالك واألوزاعي والشافعي« :ال يشرتط
املحرم بل يشرتط األمن عىل نفسها»(.((11
وسئل اإلمام مالك عن املرأة تريد الحج وليس لها ويل؟ قال« :تخرج مع من تثق
به من الرجال والنساء»(.((11
وقال الحافظ ابن حجر يف فتح الباري :اس�تدل بحديث عائشة« :أحسن الجهاد
وأجمل�ه الحج» عىل جواز حج املرأة مع م�ن تثق به ولو لم يكن زوجا ً وال محرماً..
وقد أذن عمر لنساء النبي يف الحج من غري محرم ولم ينكر عليه(.((11
وعلى هدي خيارات الفقهاء فإن من اليسري الق�ول إذن إن هذا الحكم معلل بعلة
فق�د األم�ن ،وبذلك يدور الحكم مع علته وجودا ً وعدماً ،وال ش�ك أن األمن الذي يتوفر
اليوم للفتاة املحتشمة تسافر يف علم أو عمل ،وتقيم يف سكن مناسب مع مجموعة من
الطالب�ات ،أو تسافر بالطائرة إىل عمرة أو حج أو اللحاق بزوج أو والدين ،يف رشكات
مأمونة مضمونة ،ال شك أن ذلك عىل اختالف أشكاله أصبح مأمونا ً غاية األمن يف زماننا.
( ((10حاشية العدوي عىل رشح كفاية الطالب ،ج  ،8ص 250
( ((10كم�ال املعلم رشح صحيح مسلم للقايض عي�اض ،ج  ،4ص  ،232وانظر عون املعبود يف رشح
سنن أبي داود ،ملحمد شمس الحق العظيم آبادي ،كتاب املناسك ،باب يف املرأة تحج بغري محرم
( ((11املنتقى رشح املوطأ للباجي املالكي وقد عزاه إىل اإلمام األوزاعي ،ج  ،4ص 434
( ((11تحفة األحوذي برشح سنن الرتمذي ،للمباركفوري ،ج  ،7ص344
( ((11رشح صحيح مسلم للنووي ،كتاب الحج ،باب سفر املرأة مع محرم إىل حج وغريه
( ((11املدونة الكربى لإلمام مالك بن أنس برواية عبد الرحمن األصبحي ،جـ ، 1ص450
( ((11فتح الباري برشح صحيح البخاري ،البن حجر العسقالني جـ ،4ص446
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وقد وردت آثار كثرية عن النبي تشري إىل أن األمن سيغلب عىل األرض وأن املرأة
ستسافر من الحرية حتى تطوف بالبيت من غري أن يصحبها أحد ،من ذلك ما أخرب
به النبي صىل الله عليه وس�لم عدي بن حاتم بقوله« :يوشك أن تخرج الظعينة من
الحرية تؤم البيت ال جوار معها»(.((11
وال شك أن بشارة النبي بهذا ،واستبشاره به قرينة قوية يف أنه لو انتفى الخوف
فإن س�فر املرأة بدون مح�رم وارد وممكن ،بل هو من أعظم إنجازات اإلسلام يف
األرض.
ولي�س مقتىض ذلك إعفاء امل�رأة من مسؤوليتها ،بل إن رعاي�ة هذه االعتبارات
يجع�ل املرأة مب�ارشة يف موقع املسؤولي�ة ،إذ هي املكلفة أصلاً باجتناب مواضع
الفتن�ة ،ورب فتن طاغية وفرته�ا التكنولوجيا الحديثة للرج�ل واملرأة عىل السواء
وهما يف الحرض ،تجعل مظنة الفتنة يف الدار أكرب من املظنة يف السفر.
مصافحة النساء:
يب�دو هذا الب�اب من أكثر األب�واب حرجا ً يف العم�ل الدبلوم�ايس ،حيث تحكم
املصافحات واملجامالت أعراف دبلوماس�ية كثرية ،وربم�ا ترمز املصافحة أو عدم
املصافح�ة إىل موقف س�يايس ال يري�د أي من الفريقني اإلش�ارة إلي�ه ،األمر الذي
يفرتض بيان بعض الحقائق يف هذا السبيل.
إن امتناع املرأة عن املصافحة يف الفقه اإلسالمي له نظائر كثرية يف تقاليد األمم،
وين�ص قانون العرش الربيطاني عىل مناصب محددة يسمح لها بمصافحة امللكة،
ويعتبر امتناع امللكة عن املصافحة أمرا ً مربرا ً يف القانون يجب احرتامه ،كما تنص
اآلداب الياباني�ة والصيني�ة عىل آداب خاص�ة تتصل باملصافح�ة واالنحناء ،وهي
تقاليد تحظى باحرتام لدى تلك الشعوب ومن ش�أن اللياقة الدبلوماسية أن تحرتم
تلك العادات.
( ((11رواه البخاري يف كتاب املناقب ،باب عالمات النبوة يف اإلسالم ،ج  ،3ص 1316
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ويف املجتمع اإلسلامي فقد اعتمدت عدة دول عربية وإسالمية مبدأ غياب املرأة
عن الربوتوكول الدبلومايس ،وهو أمر ال اعرتاض عليه دبلوماس�ياً ،ولكنه يف الواقع
كرس الصورة النمطية عن اإلسلام التي يكرس�ها الخطاب الغربي عموما ً وهو أن
املرأة املسلمة مغيبة ومنتقصة الحقوق.
كم�ا قامت املرأة املسلم�ة يف كثري من البلدان اإلسلامية باملشارك�ة يف النشاط
الدبلومايس بحجابها دون أن تصافح الرجال.
ومع ذلك فإن من رضورة هذه الدراسة أن تبسط األدلة لكل من الفريقني ،دون
أن نتدخل بالرتجيح بني األدلة ،تاركني ذلك للعلماء والفقهاء يف كل بلد إسالمي.
وجملة القول أن الذين ذهبوا إىل حرمة املصافحة اس�تدلوا بأدلة كثرية أشهرها
اثنان:
● ●قوله صىل الله عليه وسلم« :إني ال أصافح النساء»(.((11
● ●وقول عائشة ريض الله عنها« :ما مست يد رسول الله يد امرأة قط»(.((11

أما الذين رأوا جواز املصافحة فقد استدلوا بأدلة كثرية أشهرها اثنان:
● ●حديث مارية التميمية :قالت« :صافحت رس�ول الل�ه فلم أر كفا ً ألني من
كفه»(.((11
● ●حدي�ث بيعة النساء :عن هن�د بنت عتبة أنها قالت« :يا نبي الله! بايعني؟
فنظ�ر إىل يدها فق�ال« :ال أبايعك حتى تغريي كفيك كأنهما كفا س�بع»،
فذهبت فغريتهما بحناء ثم جاءت فبايعته(.((11
( ((11رواه اإلمام مالك ،انظر املنتقى ،رشح املوطأ ،ج  ،4ص  ،442كما رواه النسائي وأحمد
( ((11رواه البخاري ومسلم ،البخاري ،ج ،7ص ،49ومسلم ج 6ص29
( ((11اإلصابة يف تمييز الصحابة ،ج  ،8ص  ،113وكذلك االس�تيعاب يف معرفة األصحاب ،ج  ،2ص
119
( ((11رواه أبو داود يف سننه ،ج  ،2ص 475
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فه�ذه باختصار األدل�ة املتقابلة ،وال ش�ك أن للعلماء كالم�ا ً يف كل واحد منها،
وبحسب�ك االطلاع عىل األمر وما ذهب إليه الفريقان واختيار ما هو أنفع لإلسلام
واملسلمني.

النقاب:
ال شك أن النقاب يعترب عائقا ً حقيقيا ً بني املرأة وبني العمل الدبلومايس ،ويمكن
القول بأن املرأة املنقبة ال تستطيع أن تمارس العمل الدبلومايس.
وم�ن املؤكد أن التزام النقاب ل�م يكن عاما ً يف الصحابي�ات فقد كان منهن من
تلتزمه ومنهن من ال تلتزمه ،وكان يف نساء الصحابة من وصفت بالحمرياء والزهراء
والبيضاء والسوداء والسفعاء وغري ذلك ،وهذه األوصاف كلها ال تتأتى بدون كشف
الوجه.
وقد فهم عدد من الفقهاء وجوب النقاب من آيتني كريمتني يف كتاب الله:
ظهَ َر ِمنْهَ �ا َو ْليَضرْ ِ ب َْن ِب ُخم ُِرهِ َّن عَ لىَ
ِين ِزينَتَهُ َّن إ ِ اَّل مَ ا َ
األوىل آي�ة الن�ور﴿:وَال يُبْد َ
جُ يُو ِب ِه َّن﴾(.((12
ني يُ ْد ِن َ
َاج َك َوبَنَا ِت َك َون َِسا ِء ا ُمل ْؤ ِم ِن َ
ني
والثانية آية األح�زاب﴿ :يَا أَيُّهَ ا الن َّ ِب ُّي ُقل أل َ ْزو ِ
عَ َلي ِْه َّن ِمن جَ ال ِبي ِب ِه َّن ذَ ِل َك أ َ ْدنَى أَن يُعْ َر ْف َن َفالَ يُ ْؤذَي َْن﴾(.((12
وال خالف أن النص القرآني يف املسألة قطعي الثبوت يف التنزيل ظني الداللة يف
التأوي�ل ،فقد اختلف الفقهاء يف تأويله اختالف�ا ً كثرياً ،وهو ما دونه علماء التفسري
بتفصيل كبري.
وتع�ددت أق�وال الصحابة والتابعين يف تأويل املراد بقوله تع�اىل﴿ :وَال يُبْد َ
ِين
ِزينَتَهُ َّن إ ِ اَّل مَ ا َ
ظهَ َر ِمنْهَ ا﴾ إىل نحو اثني عرش قوال ً ترتدد بني القول بمنع ظهور أي
( ((12سورة النور ،اآلية 31
( ((12سورة األحزاب ،اآلية 59
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يشء م�ن املرأة وهو قول ابن مسعود إىل القول بجواز بدو يديها وقدميها ووجهها
وهو قول ابن عباس(.((12
ول�و أراد القط�ع والحس�م لق�ال :وليرضبن بخمره�ن عىل وجوهه�ن ،ولقال
وال يبدين شيئا ً من وجوههن بال استثناء.
كما تعددت أقوالهم يف املراد بإدناء الجلباب يف قوله تعاىل﴿ :ذَ ِل َك أ َ ْدنَى أ َ ْن يُعْ َر ْف َن
َفال يُ ْؤذَيْن﴾ إىل نحو ثمانية أقوال ،منها أن املراد أن تدني الجلباب ليعرفها الناس
فلا ينالوها ب�أذى ،ألن الحرة إذا عرفه�ا السفهاء أعرضوا عنه�ا ،وإنما يتناولون
باألذى من ال يعرف لها أهل وال قرابة.
ولو أراد القطع لقال :ذلك أدنى أن ال يعرفن فال يؤذين.
وال خالف أن املرأة نهيت عن النقاب يف إحرامها بالحج ،واعترب سفورها إحراما ً
الزما ً لصحة نسكها ،ويف الحديث أن النبي صىل الله عليه وسلم أردف خلفه الفضل

ب�ن العباس وهو مح�رم فجاءته ام�رأة خثعمية وضيئ�ة الوج�ه ،فجعلت تسأله
والفضل بن العباس ينظر إليها ،فحول رس�ول الله وجهه إىل الطرف اآلخر فجعل
ينظر إليها من الشق اآلخر(.((12

وك�ان غاية أمره صىل الله عليه وس�لم أنه أمر الفضل بغ�ض البرص ولم يأمر
املرأة بالنقاب.
وبالجمل�ة فهذه هي األقوال مع�زوة إىل مراجعها املعتمدة وليس من رشط هذه
الدراسة أن تتوىل الرتجيح والفتوى ،بل تبسط األدلة بني يدي العلماء ،رجاء إظهار
عذر من أخذ بكل دليل ،وإن أعلم الناس أعلمهم باختالف الناس ،واختالف الفقهاء
توسعة عىل األمة ورحمة ،وقد قال عمر بن عبد العزيز« :ما أحب أن أصحاب رسول
الله لم يختلفوا ،لو لم يختلفوا لم تكن سعة» ،والله أعلم.

( ((12انظر تفسري الجامع ألحكام القرآن القرطبي ،سورة النور ،اآلية 31
( ((12صحيح البخاري ،ج  ،2ص 551
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حصانة السفراء:
لم ترد يف الفقه اإلسالمي عبارات حصانة السفراء أو حصانة السلك الدبلومايس،
ولك�ن املعان�ي املقصودة بهذه العناوي�ن واردة بوفرة يف كتب الفقه اإلسلامي يف
باب الجهاد باب املستأمنني وأهل العهد ،وهو باب ال يخلو منه كتاب فقه إسلامي
مرجعي.
وسنتناول مسألة الحصانة من زوايا أربعة وفقا ً ملا قررته اتفاقية فيينا الخاصة
بالعالقات الدبلوماسية يف الدول ،ونتناول منها:
● ●الحصانة الشخصية.
● ●الحصانة القضائية.
● ●الحصانة املالية.

 -1الحصانة الشخصية:
نص�ت اتفاقية فيينا لع�ام  1961عىل مبدأ حصانة املبعوثني الدوليني ،مما ورد
فيها« :حرمة االعتداء عىل ش�خص املبعوث الدبلوم�ايس وذاته ،فال يقتل وال يؤذى
بجرح أو رضب أو غريه(((12من أنواع األذى».
ومنها :عدم تعريضه لإلهانة ،وأي نوع من أنواع األذى النفيس ،بل يجب معاملته
باحرتام الئق ،وخالصة ذلك أنه يحرم االعتداء عىل شخصه أو حريته أو كرامته.
ومما يندرج تحت مبدأ الحصانة الشخصية كل ما يتعلق بحماية منزله وحماية
أوراقه ومراسالته ،والسماح له بحرية السفر والتنقل يف إقليم دولته.
وقد نصت املادة  30من هذه االتفاقية يف فقرتها األوىل عىل حرمة مسكن املبعوث،
( ((12املدخ�ل إىل القان�ون الدويل العام وق�ت السلم ،للدكتور عزيز ش�كري ،ص  ،342وعيل صادق
أبو هيف ،القانون الدويل العام ،ص 496
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ونص�ت يف الفق�رة الثانية عىل حرمة األش�ياء املتعلقة به من أم�وال ومستندات أو
مراسالت.
ويف الواقع فإن هذا اللون من الحصانة مقرر يف الرشيعة لكل إنسان بغض النظر
عن جنسيته ودينه ولونه وقومه ،طاملا أنه دخل الدولة اإلسالمية بإذن صحيح ،فقد
توات�رت النص�وص القرآنية الكريمة عىل حرمة دم اإلنس�ان وماله وعرضه ،وعدم
جواز املساس بها بأي لون من األذى ،قال تعاىل﴿ :وَال تَ ْقتُلُوا الن َّ ْف َس ا َّلتِي حَ َّر َم ال َّل ُه
طانا ً َفال يُسرْ ِ ْ
ظلُوما ً َف َق ْد جَ عَ ْلنَا ِل َو ِلي ِِّه ُس� ْل َ
إِال ّ ِبا ْلحَ ِّق ،وَمَ ْن ُق ِت َل مَ ْ
ف فيِ ا ْل َقتْ ِل إِن َّ ُه َك َ
ان
مَ ن ْ ُ
صوراً﴾(.((12
�س أ َ ْو َف َسادٍ فيِ األ َ ْر ِض َف َكأَنَّمَ ا َقتَ َل
ويف الق�رآن الكريم﴿ :مَ ن َقتَ َل ن َ ْفسا ً ِب َغيرْ ِ ن َ ْف ٍ
اس جَ ِميعا ً وَمَ ْن أَحْ ي َ
َاها َف َكأَنَّمَ ا أَحْ يَا الن َّ َ
الن َّ َ
اس جَ ِميعاً﴾(.((12
ومن املالحظ يف اآليتني أن القرآن هنا لم يقل من قتل مؤمنا ً أو مسلما ً بل من قتل
نفساً ،وهو يشمل كل إنسان كائنا ً ما كان دينه.
ويف حجة الوداع قال النبي الكريم صىل الله عليه وسلم« :أيها الناس إن دماءكم
وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا يف بلدكم هذا ...أال هل بلغت..
اللهم فاشهد».
ومن الجدير ذكره أن خطاب النبي صىل الله عليه وسلم للناس يوم الحج األكرب
كان بصيغة يا أيها الناس ،وهو شامل لك ألحد ،فتجب عصمة الدماء ويجب توفري
الكرامة لكل إنسان.
ومع ذلك فقد خص النبي صىل الله عليه وسلم املعاهدين واملستأمنني بنصوص
خاص�ة تفرض احرتامهم وتحقق أمنهم وتحم�ي تحركاتهم ،وذلك حتى ال تلتبس
األم�ور عىل الناس ،بني املشرك املحارب واملرشك املسالم ،ال�ذي دخل يف أمن األمة
وجوارها ،قال صىل الله عليه وسلم:
( ((12سورة اإلرساء ،اآلية 33
( ((12سورة املائدة ،اآلية 32
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«م�ن قتل معاهدا ً ل�م يرح رائحة الجنة ،وإن ريحه�ا ليوجد من مسرية أربعني
عاماً»(.((12
ويف حديث آخر قال صىل الله عليه وسلم« :أال من قتل نفسا ً معاهدة لها ذمة الله
وذمة رسوله فقد أخفر ذمة الله وال يرح رائحة الجنة»(.((12
ولع�ل من أوضح صور حماي�ة املعاهد واملستأمن قيامه صىل الله عليه وس�لم
باستقبال وفود الدول املحاربة عىل الرغم من سوء بغيهم وحربهم عىل اإلسالم ،فقد
استقبل رس�ويل كرسى خرخرسه وبابويه وأكرم وفادتهما مع أن سفارتهما كانت
يف غاي�ة البغي واللؤم ،وكانا يحمالن أمرا ً ينص عىل ضبط وإحضار محمد بن عبد
الله القريش إىل موالهما كرسى.
كذلك فإنه استقبل رسويل مسيلمة الكذاب ابن أثال وابن النواحة ،ومعهما كتاب
مسيلمة إىل رسول الله ونصه« :من مسيلمة رسول الله إىل محمد رسول الله!! ..أما
بع�د فإني قد أرشكت يف األمر  ..ل�ك نصف األرض من قبلك ولنا نصف األرض من
قبلنا ،ولكن قريشا ً قوم يعتدون!!»
وحني س�ألهما النبي صىل الله عليه وس�لم عن موقفهما أفحشا يف القول ،وحني
سألهما ما تقوالن يف مسيلمة قاال« :نقول إنه رسول الله» ،وحني سألهما ما تقوالن
يف قاال« :ال نعلمك رسوال ً لله!!!».
وقال رس�ول الله لهما« :لوال أن الرس�ل ال تقتل لقتلتكما» ،ويف رواية «لو كنت
قاتالً رسوال ً لقتلتكما» ،قال ابن مسعود« :فمضت السنة أن الرسل ال تقتل»(.((12
ورغم غضب الصحابة الشديد من رس�الة الرس�ولني وفحش استفزازهما فإن
رس�ول الله رفض أن ينالهم أحد بسوء ،ووفر لهما أمنا ً وحماية وزادا ً حتى خرجا
من املدينة.
( ((12صحيح البخاري ،ج  ،4ص 99
( ((12رواه أحمد يف مسنده ،ج  ،5ص 36
( ((12أرخرجه اإلمام أحمد يف املسند ،ج  ، 1ص 396
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ويف مثال آخر فقد اس�تقبل النبي صىل الله عليه وس�لم عقب عمرة القضاء وفد
قري�ش وفيهم حويطب بن عبد العزى ،وكان ش�ديد النكاية باإلسلام واملسلمني،
وق�د جاء يحمل رس�الة لئيمة من قري�ش ،تأمره بوجوب مغ�ادرة مكة عىل الفور
هو وأصحابه ،ومع أن رس�ول الله اس�تأنى بهم وتلطف ،وق�ال« :وماذا عليكم لو
خليتموني يوما ً رابعا ً فأعرست بني ظهرانيكم وصنعت لكم طعاما ً فدعوتكم إليه»،
ولك�ن حويطب قال« :ال حاجة لنا بك وال بطعامك اخرج عنا »...وغضب الصحابة
أش�د الغضب من لؤم حويطب وصاح سعد بن عبادة يف وجهه قائالً« :كذبت لعمر
الله ليست بأرضك وال بأرض أبيك!! ال يخرج منها إال طائعا ً راضياً» ،فقال رسول
الله صىل الله عليه وسلم« :يا سعد ال تؤذوا قوما ً زاؤونا يف رحالنا»(.((13
وه�ذه كلها أصول تع�زز مبدأ الحصانة الشخصية للسف�راء ،زيادة عىل ما هو
مقرر من هذا اللون من الحصانة والحماية لسائر الناس يف اإلسلام ،وهي تعكس
وعيا ً دبلوماس�يا ً مبكرا ً يف حاجة الدولة اإلسالمية لبناء مصداقية عالية من التعامل
الدبلومايس يف إطار العالقات الخارجية والدولية ،وهو ما يعود بالخري عىل الدولتني
وعىل شعبيهما.
وزيادة يف تسهيل مهمة البعثات الدبلوماس�ية فقد أكد الفقهاء عىل قبول ادعاء
املمثل الدبلومايس ولو لم يكن يحمل تفويضا ً من الدولة اإلسالمية بعد ،وقرر اإلمام
الشوكان�ي أن أمان الرس�ل مقرر رشعا ً( ،((13وأكد وجوب توفير األمن لهم ،بل إن
اإلم�ام أبو يوس�ف يعقوب بن إبراهي�م وهو إمام الحنفية يف فق�ه الدولة والقضاء
والخراج ذهب إىل أبعد من ذلك واعترب أن من ادعى أنه س�فري قوم وجب تصديقه
حت�ى يبلغ مأمن�ه ولو لم يكن مع�ه تفويض م�ن الدولة املسلمة ،وذل�ك تسهيالً
لعمل املبعوثني الدبلوماس�يني ،السيما يف عرص لم تكن فيه وسائل االتصال متاحة
بالش�كل املعروف من الهاتف والربي�د االلكرتوني وغري ذلك ،وك�ان من الوارد أن
يذه�ب السفير بسفارته دون علم البلد التي يسري إليه�ا ،ويتعني حمايته ورعايته
حتى يثبت العكس ،ونص عبارة اإلمام أبي يوس�ف« :إن الوالة إذا ما القوا رس�والً،
( ((13سرية ابن هشام ،الجزء الثاني ،ص 373
( ((13نيل األوطار لإلمام الشوكاني ،ج  ،8ص 30
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يسألونه عن اس�مه فإن قال« :أنا رس�ول امللك بثني إىل مل�ك املسلمني وهذا كتاب
معي» ،فإنه يصدق وال سبيل عليه ،وال يتعرض له»(.((13
وق�رر اإلمام الرافعي مرج�ح الفقه الشافعي أنه إذا نب�ذ املستأمن العهد وجب
تبليغ�ه املأم�ن وال يتعرض ملا معه بال خالف ..ولو خ�رج املستأمن إىل دار الحرب
غري ناقض للعهد بل لرس�الة أو تجارة ومات هناك فهو كموته يف دار اإلسلام.....
واملذه�ب :القطع برده إىل وارثه ،النه م�ات واألمان باق يف نفسه ،فكذا يف ماله......
بل ويجوز لورثة من نال األمان ،وله مال يف بالد املسلمني دخول بالد اإلسالم لطلب
ذلك املال بغري أمان(.((13
 -2الحصانة القضائية:
ال تعرف يف الفقه اإلسلامي عبارة الحصانة القضائية كمصطلح ،وحتى بعيدا
عن املصطلح فإن الفقه اإلسلامي شديد يف وجوب التزام أحكام القضاء واستقالل
القضاة بالحكم وحقهم وواجبهم يف اس�تدعاء الناس وسماع شهاداتهم وأقوالهم،
وال يح�ل ألحد االمتناع ع�ن املثول أمام القضاء إذا دعاه القضاء ،وقد دلت عىل ذلك
نصوص رشعية كثرية واضحة.
وقد جاء القرآن الكريم شديدا ً يف وجوب الخضوع للقضاء وعدم توفري استثناءات
أو امتيازات يف القضاء ،ولعلنا نكتفي هنا بإيراد نص قرآني طويل يف سورة النساء
جاء نصا ً يف املسألة ،حيث رفع إىل رسول الله قضية رسقة اتهم بها صحابي اسمه
طعمة بن أبريق فدفع باتهام مواطن يهودي اسمه زيد بن السمني ،وقد هم رسول
الله بأخذه بالجناية بقرينة أن يده كانت عىل املال املرسوق ،مع أن ذلك كان كيدا ً من
طعمة بن أبريق ،فنزل القرآن الكريم ش�ديدا ً يف وجوب التحري والتثبت واالحتياط
وعدم تمييز الن�اس يف القضاء بسبب مواقعهم أو منازلهم أو مراتبهم﴿ :إِنَّا أَن َز ْلنَا
إ ِ َليْ� َك ا ْل ِكتَابَ ِبا ْلحَ ِّ
اس ِبمَ �ا أ َ َرا َك ال َّل ُه َوال َ تَ ُك�ن ِّل ْل َخا ِئ ِن َ
ني َخ ِصيمً ا،
�ق ِلتَحْ ُك َم بَينْ َ الن َّ ِ
( ((13كتاب الخراج ،ألبي يوسف ،ص 188
( ((13روضة الطالبني ،للرافعي ،ج ،7ص 481
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ون أ َ ُ
ِين ي َْختَان ُ َ
ان َغ ُفو ًرا َّرحِ يمً اَ ،وال َ تُجَ ادِ ْل عَ ِن ا َّلذ َ
َاستَ ْغفِ ِر ال َّل ِه إ ِ َّن ال َّل َه َك َ
و ْ
نف َسهُ ْم إ ِ َّن
اس َوال َ ي َْستَ ْخ ُف َ
ان َخ َّوانًا أَثِيمً ا ،ي َْستَ ْخ ُف َ
ال َّل َه ال َ يُحِ بُّ مَ ن َك َ
ون ِم َن ال َّل ِه و َُه َو
ون ِم َن الن َّ ِ
ون مُحِ ي ً
ان ال َّل ُه ِبمَ ا يَعْ مَ لُ َ
ون مَ ا ال َ يَ ْرضىَ ِم َن ا ْل َقو ِْل َو َك َ
مَ عَ هُ ْم إِذْ يُبَيِّتُ َ
طاَ ،هاأَنتُ ْم َه ُؤالء
جَ ا َد ْلتُ ْم عَ نْهُ ْم فيِ ا ْلحَ يَا ِة ال ُّدنْيَا َفمَ ن يُجَ ادِ ُل ال َّل َه عَ نْهُ ْم يَ ْو َم ا ْلقِ يَامَ ِة أَم مَّ ن يَ ُكو ُن عَ َلي ِْه ْم
َوكِيالً ،وَمَ ن يَعْ مَ ْل ُسوءًا أ َ ْو يَ ْ
ظ ِل ْم ن َ ْف َس ُه ث ُ َّم ي َْستَ ْغفِ ِر ال َّل َه ي َِج ِد ال َّل َه َغ ُفو ًرا َّرحِ يمً ا ،وَمَ ن
يَ ْك ِسبْ إِثْمً ا َف ِإنَّمَ ا يَ ْك ِسبُ ُه عَ لىَ ن َ ْف ِس ِه َو َك َ
ان ال َّل ُه عَ لِيمً ا حَ كِيمً ا ،وَمَ ن يَ ْك ِسبْ َخ ِطيئَ ًة أ َ ْو
إِثْمً ا ث ُ َّم يَ ْر ِم ِب ِه ب َِريئًا َف َق ِد احْ تَمَ َل بُهْ تَانًا َوإِثْمً ا مُّ ِبينًا﴾(.((13
والن�ص بال�غ الشدة يف وجوب تنفي�ذ أحكام القضاء ،وعدم ج�واز التمييز بني
الناس ملراتبهم أو منازلهم أو درجاتهم.
وق�د تواترت النص�وص بوج�وب االحتك�ام إىل القضاء الرشع�ي للوصول إىل
العدال�ة ،وتواترت األخبار بخضوع كبار األئمة يف اإلسلام للقضاء وأحكامه ،حيث
ك�ان القضاء يستدعي من يقتيض من الناس إلحق�اق الحق وظهور العدالة ،حتى
استدعي الخلفاء أنفسهم إىل القضاء ،وقد استدعى القايض رشيح أمري املؤمنني عيل
بن أبي طالب إىل مجلس قضاء بخصومة خاصمه فيها يهودي ،وأمر القايض رشيح
بإثبات يد اليهودي عىل الدرع لعدم كفاية األدلة ،وحكم ضد عيل وهو خليفة(.((13
وبناء عليه فإن من العسري أن نذهب إىل القول بأن الفقه اإلسالمي املتقدم منح
الحصان�ة القضائية للمسؤولني أي�ا ً كانت مواقعهم يف الدولة ،وذل�ك التزاما ً بدعم
القضاء املطل�ق لتحقيق العدال�ة واإلرساع يف اإلدالء ببيناتها ورشوطها ،وال نعرف
أن الفقه اإلسلامي منح أحدا ً الحصانة فوق حكم القضاء أيا ً كان هؤالء وأيا ً كانت
منازلهم ومراتبهم.
ويف الحقيقة فإن األقرب لروح اإلسلام ومبادئه أن ال يكون استثناء يف القضاء،
وال ح�رج من القول بوجود هذا الخالف بني الفقه اإلسلامي وبني التوجه الحديث
يف الحقوق الدبلوماسية.
( ((13سورة النساء ،اآليات 112-105
( ((13أخبار القضاة ،ج  ،1ص 334
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وم�ع ذلك فال يمنع أن نؤصل لبعض الوس�ائل التي يمك�ن أن تساعد املسؤول
الدبلومايس أو األمني يف متابعة القضاء وتحقيق العدالة دون أن يؤثر ذلك مبارشة
على دوره الدبلومايس ،فقد نصت اتفاقية جنيف عىل اس�تثناءات متعددة يخضع
فيها الدبلومايس للقضاء املحيل ،ومن هذه الحاالت:
● ●إذا كان النزاع حول ملكية عقارية يمتلكها بصفة شخصية.
● ●إذا كانت الدعوى ناش�ئة عن أعمال تجارية ق�ام بها املبعوث الدبلومايس
لحسابه الخاص.
● ●إذا كانت الدعوى متفرعة عن دعوى أصلية تقدم بها املبعوث الدبلومايس
بنفسه إىل قضاء الدولة باعتباره مدعياً.
● ●إذا كانت الدعوى تتعلق بشؤون اإلرث ،والرتكات التي يدخل فيها بوصفه
منفذا ً أو مديرا ً أو وريثاً.
كما أن هذه الحصانة ال تعني  -أيضا ً  -أن يخرج املبعوث الدبلومايس عىل قوانني
الدولة املضيفة وأمنها ،وأن يرتكب الجرائم يف أرضها ،فإن فعل ذلك أعترب شخصا ً
غري مرغوب فيه لدى تلك الدولة ،ويحق لها أن تلفت نظر دولته ،أو تطالب بسحبه
أو طرده ،وذلك بحسب نوعية وعظم الجرم الذي أقدم عليه ،لكنها ال تملك  -يف نظر
القان�ون الدويل  -بإخضاعه لقانونه�ا الجنائي ،وهذا الذي تكفلت به اتفاقية فيينا
لسنة  1961يف املادة الحادية والثالثني(.((13
ويمكن هنا االستعانة بالبحث العلمي الذي قدمه الدكتور بوبوش بعنوان تطور
الدبلوماس�ية عرب العصور ،وتحدث فيه عن الحصانة القضائية للدبلوماس�يني يف
اإلسالم بقوله:
«الحصانة القضائية والعدلية للفقه اإلسالمي يف هذا الصدد موقف مستقل عن
غريه ،وأس�اس هذا املوقف تحميل املعاه�د أو املستأمن ،ومثله املبعوث الدبلومايس
( ((13الدكت�ور محمد إبراهيم جريبان ،األمن الدبلومايس يف اإلسلام ،مجلة جامعة دمشق ،عدد ،24
عام 2008
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ونح�وه املسؤولي�ة املدنية واملالي�ة ،واملسؤولية الجنائية الجزائي�ة عما يرتكبه من
أعمال يف بالد اإلسالم ،ألنه ملزم بأحكامها حال إقامته فيها أو وجوده عىل أراضيها
اإلقليمية» ،وبيان هذا إجماال ً عىل النحو التايل:
أ -اتفق الفقهاء عىل وجوب استيفاء الحقوق والحدود من املعاهد واملستأمن
والدبلوم�ايس ونحوه إذا تعلقت باألفراد .ويعرب عن هذه الحقوق يف الفقه
اإلسلامي بحقوق العب�اد ،كالرضب والشتم والرسق�ة ،والقذف ،والقتل،
وتق�وم هذه الفك�رة عىل مبدأ فط�ري ،هو :أن حقوق األف�راد قائمة عىل
املفاتشة واملشاححة ،بخالف حقوق الله تعاىل القائمة عىل املسامحة.
ب -اختلف الفقهاء يف وجوب استيفاء الحقوق والحدود من املعاهد واملستأمن
والدبلوم�ايس ونحوه إذا تعلقت بالحق الع�ام أو النظام العام ،ويعرب عن
هذا األمر يف الفقه اإلسالمي بحقوق الله تعاىل.
فق�ال الجمهور :ال تق�ام حدود الحق الع�ام وال عقوباته عىل ه�ؤالء ونحوهم،
لئلا تخل إقامتها بإبالغهم مأمنه�م املأمور به يف اآليةَ ﴿ :وإ ِ ْن أَحَ � ٌد ِم َن ا ْل ُمشرْ ِ ِك َ
ني
ْ
استَجَ ا َر َك َفأ َ ِج ْر ُە حَ تَّى ي َْسمَ َع َكال َم ال َّل ِه ث ُ َّم أَبْل ِْغ ُه مَ أْمَ نَهُ﴾(.((13
وقال أبو يوس�ف القايض وبعض الشافعية« :تقام حدود الحق العام وتستويف
عقوباته عىل هؤالء إحقاقا ً للحق والعدل ،وقياسا ً عىل املواطن الذمي يف بالد اإلسالم،
وألن املعاهد ونحوه ملتزم ضمناً ،بمجمل أنظمة الدولة حال مكوثه فيها».
والق�ول األخري ه�و املعرتف عليه واملستق�ر التعامل به بني ال�دول هي الجملة
وذلك لضمان األمن واالس�تقرار .وفرض هيبة القوانني اإلقليمية ،علما ً بأن بعضهم
ي�رى أن تبل�غ الدولة املضيفة دولة املوفد بإج�راءات محاكمته يف أراضيها ،كما أن
لها أن تعده ش�خصا غري مرغوب في�ه  ، Persona non grataوتطرده من البالد
للمحافظة عىل سيادتها وسالمتها(.((13
( ((13سورة التوبة ،اآلية .6
( ((13تطور الدبلوماسية اإلسالمية عرب العصور ،للكاتب محمد بوبوش ،ص  - 148دار الفكر
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وم�ع كل م�ا قدمناه فإنه يمكن للدولة اإلسلامية أن تؤس�س التفاقيات ثنائية
بشأن الحصان�ة القضائية ،تعتمد مبدأ التعامل باملث�ل ،وتميز بني القانون املدني
والقانون الجنائي يف االحتكام إىل القضاء.
ومع ذلك فقد ذهب اإلمام أبو حنيفة إىل أن الجرائم نوعان حق الله وحق العباد،
ورأى أن حق�وق العب�اد ال يحل تأجيله�ا ،وال يحل التمييز فيها فالناس سواس�ية
كأس�نان املشط ،أما حقوق الل�ه فإنهم لم يلتزموا أحكام اإلسلام وإنه ال إكراه يف
الدين ،وال يحل إرغامهم عليها وحسابهم إىل الله(.((13
وقد نسب هذا الرأي إىل اإلمام الشافعي أيضا ً ووافقه اإلمام مالك يف مسألة الزنا
يرتكبه املستأمن(.((14
وأش�اروا إىل الفرق بين الذمي وبني املستأمن فالذمي مواطن يف دولة اإلسلام
وعليه التزام القانون العام فيها ،ولكن املستأمن غري مواطن ومهما طالت س�فارته
فه�و مقي�م بصفة مؤقتة ،وواجب الدولة اإلسلامية أن تبلغه مأمنه حني يريد ،وال
وجه ألخذه بأحكام اإلسلام وهو ليس مسلما ً وال هو مقيم يف سلطان املسلمني ،بل
إنه ينص عىل والئه لبلده وقد نال العهد واألمان وهو يلتزم ذلك ويعلنه ،فال ينبغي
أن نرغمه عىل أحكام ديننا.
بل إن الفقهاء نصوا أنه لو أن رجالً أتلف خمرا ً ملسلم أو كرس صليبا ً ملسلم فإنه
ال يضمن لحرمة ذلك عليه ،أما إن أتلف خمرا ً لذمي أو قتل خنزيرا ً له أو كرس صليبا ً
له فإنه يضمن ألنها أموال متقومة محرتمة عندهم وإن لم تكن لدى املسلمني كذلك.
وهذا االستثناء الذي ذكره الفقهاء يف باب إتالف مال الذمي أقل خطرا ً من حمل
الدبلومايس املستأمن عىل التزام أحكام ال يؤمن بها يف رشيعته.
وه�ذا كل�ه يف حقوق الله ،أما حقوق الناس فال أعل�م أن فقيها ً من الفقهاء منح
( ((13الرسخيس ،املبسوط ،ج  ،9ص 55
( ((14انظ�ر أبو إس�حاق إبراهيم الشيرازي ،املهذب يف فقه اإلمام الشافع�ي ،ج  ،2ص  ،263وكذلك
حاشية العدوي عىل كتاب أبي زيد القريواني ،ج  ، 2ص 256
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املستأمنين عىل اختالف وظائفه�م حصانة قضائية تحول بينه�م وبني اإلنصاف
للن�اس من أنفسه�م ،وهذا هو األص�ل الذي دلت ل�ه الرشيعة ،وتؤي�ده عمومات
النصوص يف الكتاب والسنة.
وال بد للدولة اإلسلامية أن تنص قوانينها عىل عقوبات خاصة ملن يرتافع كيديا ً

ضد دبلومايس ،ألن يف ذلك إساءة مزدوجة للدبلومايس املستأمن ولبلده الذي خوله
ه�ذا الح�ق ،فال بأس أن توضع قي�ود ضامنة تقرها البعثات الدبلوماس�ية وتقبل
بها تحمي البعثة الدبلوماس�ية من الدعاوى الكيدية التي تعيق عملهم ،الس�يما إذا
م�ا تذكرن�ا االحتمال الكبري الوارد أن هذه الدعاوى قد تكون ذات خلفية سياس�ية
وتدفع إليها أحزاب بعينها بدوافع كيدية وسياس�ية يجب أن نجنب الدبلوماس�يني
الوقوع فيها.

وكذل�ك فإنه رفعا ً للح�رج ذهب فقهاء الشافعية بوجه خاص إىل النص عىل أنه
يمكن أن يخص هؤالء املستأمنون بعقود خاصة مع الدولة اإلسلامية ،فال يلزمون
إال بم�ا التزم�وه من األحكام فيها باإلرادة املتبادلة ،وأعتق�د أن هذا الذي ذهب إليه
الفقه�اء الشافعي�ة يمكن أن يؤس�س ملخرج من ه�ذا الحرج بحيث تق�وم الدولة
اإلسلامية برتتيب اتفاقيات خاصة للبعثات الدبلوماسية تحقق مبادئ الرشيعة يف
العدالة واملساواة وتؤسس عىل قبولهم ملبدأ االحتكام إىل التقايض املحيل فيما يخص
حقوق الله وحقوق العباد جميعاً.
ق�ال الرشبيني «ويف رسقة معاهد ومستأم�ن ،إذا رسقا أقوال :أحسنها إن رشط
علي�ه يف عهده قطعه برسقة ُق ِطع اللتزامه وإال فال يقط�ع ،لعدم التزامه .واألظهر
عند الجمهور ال قطع مطلقاً؛ ألنه لم يلتزم األحكام فأشبه الحربي(.((14
وواض�ح م�ن عبارة الخطي�ب الرشبين�ي إقرارهم ملب�دأ السي�ادة يف العالقات
الدبلوماس�ية املؤسسة عىل عقد األمان والعهد ،فال يقاىض إال بما التزم ،وبناء عليه
يمكن أن تشمل أوراق االعتماد اتفاقية خاصة للحصانة القضائية وحقوق التقايض
وواجباته.
( ((14الخطيب الرشبيني ،مغني املحتاج ،ج  ،4ص 175
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 -3الحصانة املالية:
ال شك أن البعثة الدبلوماسية يف اإلسالم نالت الحصانة املالية بحكم عقد األمان
ال�ذي أعطته الدولة لهذه البعثة الدبلوماس�ية ،ويف الواقع ف�إن األمة بأرسها بهذا
املعن�ى محصنة مالياً ،حيث اعترب من ألزم واجبات الحاكم عىل األمة أن يوفر األمن
للن�اس يف أرواحهم وأمواله�م ،واعترب املال أحد الرضوري�ات الخمس يف الرشيعة،
واعتبرت امللكي�ة الخاصة من الحق�وق التي تحميها الرشيعة ،وف�ق ما دلت عليه
نصوص الكتاب والسنة:
�ل َوتُ ْدلُوا ِبهَ ا إِلىَ ا ْلحُ َّك�ا ِم ِلتَأ ْ ُكلُوا َف ِر ً
﴿وَال تَأ ْ ُكلُ�وا أَمْ وَا َل ُك� ْم بَيْن َ ُك ْم ِبا ْلب ِ
يقا ِم ْن
َاط ِ
اس ِبالإْ ِث ْ ِم وَأَنْتُ ْم تَعْ َلم َ
ُون﴾(.((14
َال الن َّ ِ
أَمْ و ِ
ويف الحديث الرشيف« :ال يحل مال امرئ مسلم إال عن طيب نفس منه»(.((14
وبهذا املعنى فاألمة كلها تمتلك الحصانة املالية فيما كسبته من حالل أو أنفقته
يف حالل.
ولكن الحصانة املالية للدبلوماسيني تشتمل عىل امتيازات خاصة جرى التعارف
عليها وإقرارها بأس�باب خاصة ،ويف ظروف خاصة ،وقد نصت اتفاقية فيينا لعام
 1961عىل جملة امتيازات تحقق الحصانة املالية للبعثات الدبلوماسية ومنها:
إعف�اء أعضاء السلك الدبلومايس من جميع الرس�وم والرضائب ،وكذلك درجت
الدول عىل إعفاء دار البعثة الدبلوماس�ية م�ن هذه الرضائب ،إذا كانت ملكا ً للدولة
األجنبية ،وذلك جريا ً عىل أساس قاعدة املعاملة باملثل.
وقد تنبه الفقهاء قديما ً لهذا الجانب من الحصانة املالية ،وورد عن األئمة اجتهاد
دقيق يف هذه املسألة ننقل منه ما أورده اإلمام يعقوب بن إبراهيم يف كتابه الخراج:
«ال يؤخذ من الرسول الذي بعث به ملك الروم وال من الذي أعطى أمانا ً عرش»(.((14
( ((14سورة البقرة ،اآلية 188
( ((14رواه االمام مالك يف املوطأ ،ج  ،3ص 276
( ((14الخراج ،للقايض أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ،ص 188
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وه�ذا األمر ينطبق تماما ً اليوم على البعثات الدبلوماس�ية ،ويف تيسري أمورهم
املالي�ة خدمة عامة للمجتمع ،ألن وجه الخراج منه�م ليس فيما يدفعونه عىل عقار
البعث�ة من رضائب وخ�راج وإنما فيم�ا ينجزونه لألم�ة من اتفاقي�ات ومبادالت
وتحالف�ات ،وهو املقصود األعظم من وجوده�م ،وليس الربح املتعجل الذي ينتظر
من السياح والتجار.
وألجل ذلك فقد نص الفقهاء على التفريق بني حاجات الدبلومايس (املستأمن)
يف خدم�ة مصالح بلده بني حاجاته الخاصة يف خدمة نفسه ،فاعتربوا مال التجارة
الخاصة ليس محل االمتياز ،وألزموا املستأمن فيه بما ألزموا سائر األمة من الخراج.
يقول ابن قدامة« :وال يؤخذ منهم من غري مال التجارة»(.((14
ويقول اإلمام أبو يوس�ف« :وما لم يكن من م�ال التجارة ومروا به عىل العارش
فليس يؤخذ منه يشء»(.((14
والعارش هو من يجبي العرش ،وهو جابي الخراج كان يأخذ العشور من املزارع
واألرايض التي تسقى بماء السماء ونصف ذلك من األرض املروية بالناضح.
وقد قام الفقهاء بالنص عىل الحصانة املالية للسفراء واملستأمنني تسهيالً للعمل
الدبلوم�ايس ،والهدف تمييزه عن العمل التجاري منعا ً الس�تغالل الحصانة املالية
للدبلومايس يف اإلثراء.
وبالقي�ود نفسها التي أوردها الفقهاء يف الحصانة الدبلوماس�ية نصت اتفاقية
فيين�ا لعام  1961يف املادة  34أيضا ً على أن الحصانة املالية إنما تكون يف كل أمر
طبيعت�ه الخدمة العام�ة وال يشمل ذلك بالطبع املنافع الخاص�ة واملصالح الذاتية
ألفراد البعثات ،وهي كما عددتها املادة :34
أ -الرضائب غري املبارشة عىل السلع والخدمات.
( ((14املغني البن قدامة املقديس ص  ،8ص 522
( ((14الخراج ،للقايض أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم ،ص 133
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ب -الرضائ�ب على األم�وال العقارية الخاص�ة التي توج�د يف أرض الدولة
املضيف�ة ،ما لم يكن املبع�وث يحوزها لحساب الدول�ة املعتمدة ألغراض
البعثة.
ج -الرضائب التي تفرضها الدولة املضيفة عىل الرتكات.
د -الرضائب والرس�وم املفروضة عىل الدخل الخ�اص التي يكون مصدرها
الدولة املضيفة.
ه -الرضائب والرسوم التي تحصل مقابل خدمات خاصة.
و -رسوم التسجيل والتوثيق والرهن التي ال تتصل بمقر البعثة.
وق�د ذهب فقهاء الحنفية إىل تأس�يس الحصانة املالية للدبلوماس�يني عىل مبدأ
املعامل�ة باملثل ،ونق�ل الرسخيس عن أبي حنيف�ة قوله :ال يأخذ منه�م يشء إال أن
يكونوا يأخذون منا ش�يئا ً فنأخذ منهم مثله( ،((14وقد أس�س الق�رآن الكريم لهذا
املب�دأ يف آيات كثريةَ ﴿ :لهَ ا مَ ا َك َسب َْت وَعَ َليْهَ ا مَ ا ا ْكتَ َسب َْت﴾﴿ ،مَ ا عَ َليْ َك ِم ْن حِ َسا ِب ِهم
�ن حِ َسا ِب َك عَ َلي ِْهم مِّ �ن شيَ ْ ٍء﴾َ ،
مِّ �ن شيَ ْ ٍء وَمَ ا ِم ْ
﴿فمَ ِن اعْ تَدَى عَ َليْ ُك� ْم َفاعْ تَدُوا عَ َلي ِْه
ص ٌ
�ل مَ ا اعْ تَ�دَى عَ َليْ ُكمْ﴾﴿ ،وَا ْلجُ ُروحَ قِ َ
اص﴾ ،وه�ي أصول عامة يف الرشيعة
ِب ِمث ْ ِ
تعزز مبدأ املعاملة باملثل ،وقد رصح به الخليفة الراشدي عمر بن الخطاب يف نص
واضح وفيه أن عارشا ً كتب إليه :كم نأخذ من تجار أهل الحرب ،فكتب إليه عمر كم
يأخ�ذون منا؟ قال :هم يأخذون منا العرش ،فقال عم�ر :خذ منهم العرش( ،((14ويف
رواي�ة أخ�رى عن عمر ريض الله عنه ،أنه قال لعامل�ه« :خذ منهم مثل ما يأخذون
منا».
يف حني ذهب الحنابلة والشافعية واملالكية إىل أخذ العرش من املستأمنني ،استنادا ً

الجتهاد عمر بن الخطاب الذي قدمناه.

وق�د ع�رض الدكتور محم�د إبراهيم الجريب�ان ألدلة الفريقني ث�م رجح مبدأ
املعاملة باملثل فقال:
( ((14املبسوط ،للرسخيس ،ج  ،2ص 199
( ((14سنن البيهقي ،كتاب الجزية ،باب ما يؤخذ من الذمي اذا اتجر يف غري بلده ،ج  ،9ص 210
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الق�ول الراج�ح هنا ما ذهب إلي�ه الحنفية ،وهو املعاملة باملث�ل ،ألن ذلك أدعى
لتحقيق األمان والثقة بني الدول ،وألن أس�اس العالقات الدولية اآلن إنما يقوم عىل
مب�دأ املعاملة باملثل ،وإىل هذا املبدأ ترجع كثري من املعامالت املالية واالقتصادية يف
فرض الرسوم والرضائب والجمارك.
أم�ا دعوى اإلجماع عىل العرش كما رصح بذل�ك أصحاب املذهب الثاني ،فيمكن
تأويله�ا بأنها خاصة بم�ا كان يأخذه أه�ل الحرب من تجار املسلمين ،فغالبا ً ما
يأخذون العرش(.((14
وال يخفى أن اجتهاد عمر إنما أطلقه بعد أن سأل العارش عن قيمة ما يأخذونه
منه ،فهو حكم بناه عىل مبدأ املعاملة باملثل.
وهك�ذا ف�إن ما اجتهد فيه الفقهاء من قبل هو ما أخ�ذت به االتفاقيات الدولية
اليوم التي عززت مبدأ املعاملة باملثل يف منح الحصانة املالية للسفراء.

 -4الحصانة السياسية:
واملقص�ود بالحصانة السياس�ية هو حق الدبلوم�ايس أن يعرب بوضوح ال لبس
فيه عن مواقف بالده وسياس�اتها مهما كانت هذه املواقف متناقضة ومرفوضة يف
بلد االبتعاث ،وأن موقفه يجب أن ينال االحرتام بغض النظر عن الربنامج السيايس
الذي تمارسه حكومة البلد املضيف.
ويف الحقيق�ة ف�إن هذا األم�ر اليوم أصبح م�ن حقوق اإلنسان األساس�ية التي
تشتم�ل عليها رشعة حق�وق اإلنسان العاملية ،وهو حق التعبير والنرش ،ومع ذلك
ف�إن النص عىل هذا الحق للدبلوماس�يني يعترب رضورة حيوية ،الس�يما يف البلدان
التي ال تزال متخلفة يف سجل حقوق اإلنسان.
( ((14األم�ن الدبلومايس يف اإلسلام ،د .محمد إبراهيم جريبان ،مجل�ة جامعة دمشق ،مجلد  ،24عام
2008
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ويف الق�رآن الكريم مبادئ عامة تشري إىل مسؤولية اإلنسان فيما يقول ،ووجوب
من�ع البرش من التدخل يف مواقف الناس السياس�ية واالجتماعية واألخالقيةُ ﴿ ،ك ُّل
�س ِبمَ ا َك َسب َْت َرهِ ين َ ٌة﴾َ ﴿ ،لهَ ا مَ ا َك َسب َْت وَعَ َليْهَ ا مَ ا ا ْكتَ َسب َْت﴾َ ﴿ ،كذَ ِل َك َزيَّنَّا ِل ُك ِّل
ن َ ْف ٍ
أُمَّ ٍة عَ مَ َلهُ ْم ث ُ َّم إِلىَ َرب ِِّه ْم مَ ْر ِجعُ هُ ْم َفيُنَبِّئُهُ ْم ِبمَ ا َكانُوا يَعْ مَ لُ َ
ون﴾.
ولكن النص عىل الحصانة السياسية للبعثة الدبلوماسية رضوري ،ألن كثريا ً من
ه�ذه الحق�وق التي تحدثنا عنها تمنع يف ظروف الح�رب ،وتفرض حاالت طوارئ
فهل يشمل ذلك البعثة الدبلوماسية؟
لق�د كان النبي الكريم يستقبل الوفود الدبلوماس�ية يف مسجده الرشيف ،وكان
يبال�غ يف إك�رام بعضه�م تقديرا ً لسياس�ات الدول التي أرس�لتهم كم�ا كان حال
تكريمه لوفد الحبشة الذين أرس�لهم النجايش ،فقد قام يخدمهم بنفسه وحني قال
ل�ه أصحابه« :نحن نكفيك الخدمة يا رس�ول الله» قال لهم« :إنهم كانوا ألصحابي
مكرمني»(.((15
ولكن الوفود الدبلوماس�ية لم تك�ن كلها عىل هذا املستوى م�ن األدب والوفاق،
فقد أرشنا يف غري موضع إىل اس�تقباله صىل الله عليه وس�لم لوفد مسيلمة الكذاب
وق�د كان هؤالء يتحدثون بم�ا يتناقض كليا ً مع العقيدة اإلسلامية ،ويشككون يف
نبوة الرس�ول ،بل إن نص الكتاب الذي جاؤوا به يتضمن بشكل رصيح العمل عىل
تقسي�م الدولة ورضب وحدتها وهو أمر بال�غ الخطورة ولكن النبي الكريم تعامل
مع هذا الواقع بأدب دبلومايس جم ،ونهى أن ييسء أحد إىل الرسولينّ عىل الرغم من
موقفهما االستفزازي املشني.
ولكن ما هو أش�د خطرا ً من ذلك كان موقف رس�ويل ّ باذان عامل اليمن لكرسى
فق�د جاءا بأمر اعتقال النبي الكريم وتسليمه لكرسى ،وهو مطلب ال يمكن تربيره
على اإلطالق ومع ذلك فقد اس�تضافهما رس�ول الله يف املدينة خمس�ة عرش يوما ً
وأحسن ضيافتهما ،ونهى أصحابه عن إيذاء أي منهما ،وما عادا إىل اليمن إال وهما
مؤمنان.
( ((15شعب اإليمان ،للبيهقي ،ج  ،11ص 381
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وبعيدا ً عن الحصانة الدبلوماسية للسفراء والبعثات فقد عرف التاريخ اإلسالمي
من�ح الحصانة السياس�ية لعدد من األف�راد بواقع وظائف خاصة له�م أو مواقع
متمي�زة ،بحيث رفع عنهم السلطة السياس�ية التي كان�ت للحاكم املحيل ،ومنحهم
حق االرتباط بالسلطة املركزية دون الرجوع إىل الحاكم املحيل.
وأول ما روي يف تاريخ الخلفاء يف هذا املعنى ما ورد يف خرب عبادة بن الصامت
فقد كان عبادة بن الصامت من أكثر أصحاب النبي الكريم وعيا ً ومسؤولية واتزاناً،
وكان من أبرز قادة الفتح الذين وفدوا عىل الشام ،ولعل ساحل بالد الشام مما ييل
لبنان قد فتح عىل يديه ،وقد اس�تقر فيه بع�د الفتح ،وأصبحت داره مقصد الناس
ومحجهم ومقىض حوائجهم.
وكان عبادة وإخوانه معاذ وأبو الدرداء قد صحبوا النبي صىل الله عليه وس�لم
على املحجة البيضاء ،وكانوا يعرف�ون طهره وزهده وعبادته لربه ،وهو ما لم يكن
معاوي�ة يلتزمه ،فقد ورث معاوية حكم ال�روم وقصورهم وتقاليدهم ،وألجل ذلك
فقد كان يظهر أبهة امللك وحواش�يه وبطانته ،وكان ذلك محل اعرتاض ش�ديد من
عب�ادة بن الصامت وإخوانه ،وم�رارا تعاتب الرجالن وتمسك كل بموقفه ،ثم صار
عب�ادة بعد ذلك إىل فلسطني وك�ان معاوية خالفه يف يشء أنك�ره عبادة فأغلظ له
معاوية يف القول فقال عبادة ال أس�اكنك بأرض واحدة أبدا ً ورحل إىل املدينة ،فقال
عم�ر ما أقدمك؟ فأخربه ،فقال ارجع إىل مكانك فقبح الله أرضا ً لست فيها أنت وال
أمثالك وكتب إىل معاوية ال إمرة لك عليه(.((15
كان هذا يف الواقع أول حصانة سياس�ية يف اإلسالم ،حيث أعلن الخليفة عمر بن
الخطاب أن عبادة بن الصامت وهو مقيم بأرض الشام ال يتبع لوايل بالد الشام ،وال
إمرة له عليه ،وأن بوسعه أن يمارس مسؤولياته الكاملة بدون الرجوع اىل معاوية
يف يشء ،وكذل�ك فإنه يملك حق انتقاد س�لوك اإلدارة والحكم ولو كان ذلك خالف
رغبات السلطة التنفيذية عىل الرغم من الصالحيات الكبرية التي كانت بيد معاوية
بوصف�ه حاكم بلاد الشام ،وهكذا فقد ق�رر عمر بموقفه هذا أمري�ن اثنني :األول
( ((15أسد الغابة ،البن األثري ،ج  ،3ص 159
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أنه ال س�لطة للحاكم التنفيذي عىل السلطة القضائية ،وتأكيد مبدأ فصل السلطات
والثان�ي أن مبدأ منح بعض املوظفني يف السل�ك القضائي أو الدبلومايس امتيازات
خاصة تسهيالً ملهامهم له أصل يف الفقه اإلسالمي وتطبيق الصحابة الكرام.
إنن�ي هن�ا ال أزعم أنن�ا نؤصل لألع�راف الدبلوماس�ية وفق ما اس�تقرت عليه
االتفاقي�ات الدولي�ة الحديث�ة ،إننا هنا نلتمس محض إش�ارات ملهم�ة ،وبإمكان
الفقه�اء يف كل عرص أن يجتهدوا اهتداء بذلك للوصول إىل تأمني حصانة مناس�بة
للعاملني يف السلك الدبلومايس والقضائي بحيث تتيرس مهامهم دون أن يكون لهم
حق تجاوز القانون أو رفض أحكامه.
وتجدر اإلشارة إىل أن النبي الكريم والصحابة الكرام من بعده عمدوا إىل تكليف
حاكم وقاض يف كل أرض تم فتحها ،ومن البداهة القول بأن القضاة كانوا مستقلني
يف أحكامهم ،وأن تبعيتهم لم تكن أبدا ً للوايل املحيل ،بل كانوا يف أحكامهم يترصفون
بحرية وإطالق دون قيود ،وكانوا يقومون بالواجب املهني واألخالقي.

 )5امللحقيات:
لم يرد استخدام مصطلح امللحقيات يف الفقه اإلسالمي ،ولكن من حيث املضمون
فإنه يمكننا أن نرصد يف التاريخ اإلسالمي عددا ً من امللحقيات التي كانت تقوم بهذا
الدور ،وتحقق الهدف الدبلومايس البتعاث امللحقني.
وتنترش اليوم يف العالقات الدبلوماسية بني الدول أشكال متعددة من امللحقيات
سنتناول منها:
● ●امللحقية التجارية.
● ●امللحقية العسكرية.
● ●امللحقية الثقافية.
● ●سفارة الحج ،وهي يف الواقع مما اختصت به الدبلوماسية اإلسالمية.
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امللحقية التجارية:
اش�تهرت قافلة قريش قبل اإلسالم يف إرساء قواعد التبادل التجاري ،وقد خص
القرآن الكريم س�ورة قريش للحديث عن رحلة الشت�اء والصيف التي كان العرب
يتبادل�ون فيه�ا التجارات النافعة بني الش�ام واليمن والحجاز﴿ :لإِ ِيَل�اَ ِ
ف ُق َري ٍْش،
َالصي ِْف َ
إِيلاَ فِ ِه� ْم ِرحْ َل َة ِّ
،ف ْليَعْ بُدُوا َربَّ َهذَا ا ْلبَي ِْت ،ا َّل�ذِي أ َ ْ
الشتَ�ا ِء و َّ
وع
طعَ مَ هُ ْم ِم ْن جُ ٍ
وَآَمَ نَهُ ْم ِم ْن َخو ٍ
ْف﴾(.((15
ولم يرد لدى الفقهاء تفصيل خ�اص فيما يتصل بامللحقيات التجارية ،ويمكن
متابع�ة ه�ذا املعنى فيما ح�رره اإلمام أبو يوس�ف يعقوب بن إبراهي�م ،يف كتابه
الخ�راج وقد حررنا جانبا ً من رؤيته فيم�ا يتصل بقيام املستأمنني بأعمال التجارة
وما يفرض فيه من أموالهم وأرباحهم من العشور.
وم�ن الواقع�ي أن نق�ول إن امللحقي�ات التجارية ه�ي تطور جدي�د يف العمل
الدبلومايس وهو يشء لم يكن يف عرص الرس�الة وال يف عرص الخلفاء ،واألمر يحتاج
إىل اجته�اد مستقل والقاع�دة العامة التي تحكم هذا اللون م�ن النشاط هي قوله
تع�اىل﴿ :يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ِين آَمَ نُوا أَو ُْفوا ِبا ْلعُ ُقودِ﴾ ،وال ش�ك أن التزام الدولة اإلسلامية
بتأمين الظروف التجارية للمبتعثين وتنفيذ االتفاقات الدولي�ة يف هذا الشأن هو
مسؤولية رشعية ووطنية ال يجوز التفريط فيها.
ويمكن تأس�يس أحكام هذه امللحقيات أيضا ً يف باب املباح الذي يملك ويل األمر
الترصف فيه إيجابا ً وس�لبا ً بما تتحقق فيه مصلح�ة األمة ،وحيثما كانت املصلحة
فثم رشع الله.
وقد أرس�ل النبي الكريم عددا ً من الصحابة بمهام تجارية بحتة ،تتصل بتبادل
الخربات والبضائع مع الشام واليمن ،ومن هؤالء أبو عروة البارقي ومنهم عقيل بن
أبي طالب الذي كان خبريا ً بالتجارة والبيع والرشاء ،وقال« :ما قيض لوكييل فيل وما
قيض عىل وكييل فعيل».
( ((15سورة قريش
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وكذلك كان دحية بن خليفة الكلبي يتوىل تجارة الشام يف زمن رسول الله وفيه
نزل�ت اآليةَ ﴿ :وإِذَا َرأَوْا تِجَ ا َر ًة أ َ ْو َلهْ وًا َ
انف ُّضوا إ ِ َليْهَ ا َوتَ َر ُكو َك َقائِمً ا﴾،فقد كان كثري
من الصحابة قد اس�تهموا يف تجارة دحية وحني وصلت القافلة عند صالة الجمعة
خف الناس ليتسلموا بضائعهم وخال املسجد من املصلني فنزلت اآلية.
وق�د برع معاوية بن أبي س�فيان يف تخري وفود دبلوماس�ية تتوىل أمر التجارة
وتبادل البضائع مع البلدان ،وتؤسس التبادل التجاري مع البلدان بغض النظر عن
سياسات تلك الدول واملواقف العسكرية فيما بينها.
امللحقية العسكرية:
ال تقوم امللحقية العسكرية إال بني دول صديقة ،حيث يكلف بعض الدبلوماسيني
بالتعاون مع الدولة املضيفة يف الشؤون العسكرية ،بتقديم االس�تشارات والخربات
وتب�ادل السالح واالطالع على كل جديد يف الحقل العسك�ري وبالتايل تبادل رشاء
وبيع األسلحة لصالح الجيش الوطني.
وهكذا فإنه ال يتصور قيام ملحقية عسكرية يف عرص النبوة والخالفة الراش�دة
التالي�ة ،حيث لم تكن عالقات الصداقة الدبلوماس�ية واردة يف تلك املرحلة ،بعد أن
أعلنت الدول الرئيسية آنذاك محاربة الرس�الة اإلسلامية ،ومواجهتها بشتى أنواع
الوس�ائل الحربي�ة والعسكرية ،ولذلك فإنن�ا لم نتمكن من رص�د ظاهرة امللحق
العسكري يف الدولة النبوية ودولة الخالفة الراشدة.
وبالطب�ع فإن ذلك ال يعني عدم وجود خبراء عسكريني يؤدون خدمات للدولة
ويتحرك�ون ضمن دول أخرى ،ولكن ذلك ك�ان يتم بدون أي غطاء دبلومايس ،وال
يمكن اعتبارها ملحقيات عسكرية باملعنى الحديث.
وم�ا قلناه يف ش�أن امللحقية التجارية نقوله يف ش�أن امللحقي�ة العسكرية فهي
ترصف يف املباح أوكل الرشع أمره لويل األمر ،واألصل يف األش�ياء اإلباحة إال ما ورد
فيه النص بالتحريم.

98

وهكذا فإن مرشوعية قيام ملحقيات عسكرية تتأسس رشعا ً عىل مدخلني اثنني:
األول :اس�تصحاب اإلباح�ة األصلية ،وفق م�ا دلت عليه النص�وص القرآنية يف
ه�ذا الب�اب ،ودعت املؤمنني إىل انتهاج كل س�بيل فيه خري لألم�ة وتيسري ألمورها،
ومنها قوله تعاىل﴿ :و ََس َّ
السمَ او ِ
�خ َر َل ُكم مَّ ا فيِ َّ
َات وَمَ ا فيِ الأْ َ ْر ِض جَ ِميعا ً مِّ نْهُ﴾(،((15
وق�د دعان�ا للعمل مل�ا فيه خير األمة عموم�اً ،وهذا األم�ر فيه خري عظي�م لألمة،
اس�تَ ِب ُقوا ا ْل َخْي�رْ ِ
وقال تعاىلَ ﴿:ف ْ
َات إِلىَ ال َّل ِه مَ ْر ِجعُ ُك ْم جَ ِميعا ً َفيُنَبِّئُ ُك� ْم ِبمَ ا ُكنْتُ ْم فِ ِيه
تَ ْختَل ُِف َ
ون﴾(.((15
الثان�ي :االس�تدالل بالعموم يف الدع�وة إىل التعاون عىل الخير والتعارف فيما
اس إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْ
ه�ي مصلحة لألمة :ومنها قوله تع�اىل﴿ :أَيُّهَ ا الن َّ ُ
�ن ذَ َك ٍر وَأُنثَى
وَجَ عَ ْلنَا ُك ْم ُشعُ وبًا و ََقبَا ِئ َل ِلتَعَ ا َر ُفوا﴾( ،((15وقوله تعاىلَ ﴿ :وتَعَ ا َونُوا ْ عَ لىَ ا ْل ِّرب وَالتَّ ْقوَى
َوال َ تَعَ ا َونُوا ْ عَ لىَ ا ِإلث ْ ِم وَا ْلعُ ْدوَان﴾(.((15
الثالث :إن قيام هذه امللحقيات يكون عادة بالعقود املتبادلة بني الدول ،وقد أمر
الل�ه عز وجل بالوفاء بالعقود ،وقال تعاىلَ ﴿ :وال َ تَ ُ
نق ُ
ضوا ْ األَيْمَ َ
ان بَعْ َد تَ ْوكِيد َِها و ََق ْد
جَ عَ ْلتُ ُم الل َه عَ َليْ ُك ْم َكفِ يالً﴾(.((15
وكذلك يمكن االستدالل بموقف النبي الكريم حني أرسل من أصحابه عيونا ً عىل
أعدائ�ه من املرشكين واملنافقني وتتبع أخبارهم ،وقد اعترض بعض املنافقني عىل
ون الن َّ ِب َّي َو ِي ُقولُ َ
ِين يُ ْؤذُ َ
ه�ذا الدور فنزل يف الرد عىل املعرتضني﴿ :و َِمنْهُ ُم ا َّلذ َ
ون ُه َو
ني َو َرحْ مَ ٌة ِّل َّلذ َ
أُذُ ٌن ُق ْل أُذُ ُن َخيرْ ٍ َّل ُك ْم يُ ْؤ ِم ُن ِبال ّل ِه َويُ ْؤ ِم ُن ِل ْل ُم ْؤ ِم ِن َ
ِين آمَ نُوا ْ ِمن ُكمْ﴾(.((15
فأكدت اآلية الكريمة أن األمور بمقاصدها وأن األمة يجب أن تبقى عينا ً ساهرة عىل
املصالح العامة وأن ال تتهاون يف متابعة شؤون أعدائها.
( ((15سورة الجاثية ،اآلية 13
( ((15سورة املائدة ،اآلية 48
(((15سورة الحجرات ،اآلية 13
( ((15سورة املائدة ،اآلية 4
( ((15سورة النحل ،اآلية 91
( ((15سورة التوبة ،اآلية 61
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امللحقية الثقافية:
قامت الدبلوماس�ية الثقافية خالل التاريخ اإلسلامية بدور كبري وإن لم تتحدد
ضمن عنوان امللحقيات الثقافية ،ولكن كل نشاط قام به املسلمون يف حقل التفاعل
م�ع الحضارات األخ�رى كان محكوما ً بقي�م القرآن الكريم الت�ي تدعو إىل احرتام
ثقافات األمم ،مما ال يتعارض مع قيم اإلسالم الكربى يف التوحيد والفضيلة والعفاف
والسلام ،وفق ما قرره القرآن الكريم﴿ :نَتَ َقبَّ ُل عَ نْهُ ْم أَحْ َس َن مَ ا عَ ِملُوا َونَتَجَ ا َو ُز عَ ن
َسيِّئَات ِِهمْ﴾.
وق�د جاء القرآن الكريم رصيحا ً يف احرتام ما أنجزه األنبياء من قبل ،وتوضحت
رس�الة النبي صىل الله عليه وسلم بأنها رسالة تصديق لهدي األنبياء وليست إلغاء
ُصد ًِّقا لِمَ ا بَينْ َ
وإبط�اال ً لهم ،وتكرر يف الق�رأن الكريم يف أربعة عرش موضع�اً﴿ :م َ
يَ َدي ِْه﴾.
وخالل التاريخ اإلسلامي عرفت بع�ض امللحقيات الثقافية التي حظيت بغطاء
دبلومايس ومن أش�هر هذه امللحقيات ما قام به الخليفة املأمون لدى تأسيس بيت
الحكمة حيث أرسل س�فراءه إىل الروم والهند واإلفرنج لجمع املخطوطات العلمية
الهام�ة وبالتايل لرتجمتها إىل اللغة العربية ،وقد كانت هذه الكتب تشتمل عىل كثري
م�ن املخالفات يف العقيدة اإلسلامية ولكنها مع ذلك حظي�ت بعناية علمية فريدة
وتمت ترجمتها إىل العربية بإرشاف مبارش من دار الخالفة.
وكذلك ما قام به الخليفة العبايس الواثق بالله ()847– 842؛ إذ أرسل وفدا ً إىل
اإلمرباطور البيزنطي مايكل الثالث لزيارة الكهف الوارد ذك ُرە يف القرآن الكريم(.((15

( ((15عباس حلمي يف كتابه الدبلوماسية يف التاريخ اإلسالمي ،وقد ذكر عباس أن الواثق أرسل رسوله
إىل دقلديانوس وهو خطأ ظاهر إذ عاش دقلديانوس يف املائة الثالثة للمسيح أي قبل اإلسالم بنحو
أربعمائ�ة ع�ام ،وربما التبس علي�ه ألن دقلديانوس هو من عاش يف زمان�ه أصحاب الكهف ،وقد
سبقت اإلشارة لذلك يف الفصل الخاص بتاريخ الدبلوماسية يف اإلسالم
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امللحقيات الثقافية ورسالة الدعوة:
اش�تهرت البعثات الثقافية يف اإلسالم باس�م الدعاة إىل الله ،وهم الفريق الثقايف
الذي كان يتحرك يف إطار الدعوة إىل الله بالحكمة واملوعظة الحسنة ،وقد كان هؤالء
يرافقون عادة جيش الفتح ثم يستقرون يف البلدان املفتوحة.
وكان هؤالء يقومون بدورهم يف الدعوة واإلرشاد ونرش العلم دون أن يكون لهم
قرار أو دور سيايس محدد ،ومن أشهر هؤالء:
مصعب بن عمري :أرس�له النبي صىل الله عليه وس�لم إىل املدينة املنورة لريشد
أهله�ا إىل اإلسلام ويعلمهم أحكام الدين ،وقد أرس�ل مصعب بن�اء عىل اتفاق بني
الرس�ول الكري�م وزعماء األوس والخزرج الذين التقاهم رس�ول الله عند ش�جرة
العقبة يف منى بعد أداء مناسك الحج.
وقد قام مصعب بمهته خري قيام ،ولم تتناول سفارته أي جانب سيايس ،واختار
النب�ي الكري�م أن يكون التفاوض السي�ايس بينه وبني أهل املدين�ة عرب رجال من
األوس والخزرج وبشكل خاص سعد بن معاذ وسعد بن عبادة.
أبو موىس األش�عري :ابتعثه الرس�ول الكريم إىل اليمن ،ظهريا ً وعونا ً لعيل بن
أب�ي طالب وحدد له الرس�ول الكريم مهمته بتعليم الناس أحكام اإلسلام وتالوة
القرآن وحوارهم فيما يتصل بالدين الجديد.
وهذا الجدول يضم أهم البعثات الثقافية (الدعوية) التي أرسلها النبي صىل الله
عليه وس�لم إىل القبائل والبالد التي قبلت الدعوة ،وقد عرفوا يف كتب السرية باس�م
املصدقني ،وأغلبهم أرسل يف املحرم سنة 9هـ(:((16
		
1ـ عيينة بن حصني
		
2ـ يزيد بن الحصني
3ـ عباد بن بشري األشهيل

إىل بني تميم
إىل أسلم وغفار
إىل سليم ومزينة

( ((16سرية رسول الله ،د.محمد حبش ،طبع دار أفنان ،دمشق1994 ،
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4ـ رافع بن مكيث
		
5ـ عمرو بن العاص
6ـ الضحاك بن سفيان
		
7ـ بشري بن سفيان
		
8ـ ابن اللتبية األزدي
9ـ املهاجر بن أبي أمية
		
10ـ زياد بن لبيـد
		
11ـ عدي بن حاتم
		
12ـ مالك بن نويرة
13ـ الزبرقان بن بدر
		
14ـ قيس بن عاصم
15ـ العالء بن الحرضمي
16ـ عيل بن أبي طالب

إىل جهينة
إىل بني فزارة
إىل بني كالب
إىل بني كعب
إىل بني ذبيان
إىل صنعاء (وخرج عليه األسود العنيس وهو بها)
إىل حرضموت
إىل طيء وبني أسد
إىل بني حنظلة
إىل بني سعد (إىل قسم منهم)
إىل بني سعد (إىل قسم آخر منهم)
إىل البحرين
إىل نجران (لجمع الصدقة والجزية)

وق�د ك�ان لهؤالء املبتعثين أبلغ األثر يف انتشار اإلسلام يف جزي�رة العرب وما
حولها ،وكذلك بنرش ثقافة الحوار واإلخاء ،والحجة والربهان بدال ً من ثقافة الحرب
والعنف التي كانت تفرض سطوتها يف الحياة العربية.
وقد تكرر هذا النموذج يف العرص الراش�دي حيث كان جيش الفتح يتقدم قوافل
الدع�اة الذين كانوا يقومون بواجبات هامة غري سياس�ية يف البالد املفتوحة ،وكان
م�ن عادة الخلفاء أن يرس�لوا إىل األمصار املفتوحة عددا ً م�ن العلماء املشهود لهم
بالحجة والربه�ان فيكونون يف كنف الدولة الجديدة يتول�ون مهام ثقافية وعلمية
غري سياسية.
وخلال التاريخ اإلسلامي فقد كان�ت قوافل الدعاة إىل الله تق�وم بواجب كبري
يف رشح هدايات اإلسلام وتب�ادل الثقافات يف البلدان التي ينتق�ل فيها املسلمون،
ويف الواق�ع فإن وجود هذه الخاليا من الدع�اة هي التي تفرس التحوالت الكربى إىل
اإلسالم عرب التاريخ.
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ونشير هنا بشكل خاص إىل تحول أندنوس�يا وأرخبي�ل املاليو وقسم كبري من
القارة الهندية إىل اإلسالم وهي بالد يزيد فيها عدد املسلمني عن نصف مليار إنسان
تحولوا إىل اإلسالم بدون حروب وال دماء.
ويف ه�ذا السي�اق فإنن�ي أختار مثالً واحدا ً مل�ا يمكن أن تقوم ب�ه هذه القوافل
اإلرش�ادية (امللحقيات الثقافية) وهو ما دونه الشاعر اإلسالمي الكبري محمد إقبال
يف رائعته الشهرية ش�كوى وجواب ش�كوى ،ففيها يذكر إقبال غزو املغول والتتار
الذي�ن اكتسح�وا العالم اإلسلامي يف الق�رن السابع الهجري وحطم�وا حضارات
اإلسالم بشكل مريع من خوارزم إىل الري فنيسابور وأصفهان وشرياز حتى وصلوا
بغداد وحطموا الخالفة اإلسلامية فيها ،فقد ك�ان املشهد مريعا ً عام 656هـ حني
سقطت بغداد بيد املغول وعاثوا فيها فسادا ً وإجراماً ،وقام هوالكو بوضع الخليفة
املستعصم يف كيس وأمر الخيل أن تمر فوقه حتى تمت تسويته باألرض ،وتحطمت
الجيوش اإلسالمية أمام املد املغويل الكاسح.
ولكن هذه الصورة املدمرة رسعان ما تغريت خالل سنوات قليلة ،حيث بدأ املغول
يتحولون تدريجيا ً إىل اإلسلام الذي حاربوه ب�كل رضاوة ،وأخذ ملوكهم يعتنقون
اإلسلام الواحد بع�د اآلخر،وبدأ العالم يتحدث عن دول إسلامية مغولية ،كالدولة
السبكتكينية املغولية والدول�ة القبجاقية املغولية والدولة الهمايونية املغولية وهي
دول حكمها املغول ولكن يف ظالل اإلسالم.
ال يمل�ك املؤرخ�ون تفسريا ً له�ذه الظاهرة العجيبة التي غريت ش�كل العالم يف
الق�رن الساب�ع الهجري ،حيث ال يوجد نرص عسكري ماح�ق تحول به املغول إىل
اإلسلام ،ولكنها نشاطات الدعاة الذي�ن كانوا يعملون كملحقي�ات ثقافية بغطاء
دبلوم�ايس حينا ً وبدون غط�اء حينا ً آخر ،حتى تمكن هؤالء من إقناع عدد من قادة
املغ�ول بالقيم اإلسلامية العظيمة ،وق�د رأينا تحوالت هام�ة يف الزعماء املغول إىل
اإلسلام ،واليوم فإن أعظم املساجد واملدارس واملشايف والحدائق يف ش�مال الصني
والهند وآس�يا الوس�طى هي التي بناها املغول املسلمون بيد كريمة طافحة بالفن
والثراء الثقايف والروحي.
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ويف هذا املعنى يقول إقبال:
بغت أمم التتـــار فأدركـتها

من اإليمـــان عاقبة األمـاني

وأصبح عابدو األصـنام قدمـا

حمـاة البيت والركن اليمـاني

وكذل�ك فإن هذا النش�اط الثقايف تحرك أيضا ً داخل املجتمع اإلسلامي ،وأنجز
املسلمون خالل التاريخ تواصالً ثقافيا ً عجيباً ،ربط أمصار اإلسالم بعيدها وقريبها
بأوث�ق رب�اط عىل الرغم من ع�دم توفر وس�ائل االتصال واملواصلات بني الغرب
والرشق يف تلك القرون.
وم�ن الشواهد عىل هذا املعنى أن اإلمام ابن عساك�ر صنف كتابه الكبري تاريخ
دمش�ق ،وأرخ في�ه لكل م�ن كتب عن دمش�ق أو تعل�م أو علم فيه�ا ،أو أقام بها
زمن�اً ،ول�دى متابعة رجال العلم خالل التاريخ الذي�ن تفاعلوا يف بلد كدمشق مثالً
فستقف عىل مئات الرازيين والبرصيني والبغداديني والنيسابوريني واألصفهانيني
واألررضوميني واألنطاكيني والشريازيني والبخاريني والجرجانيني الذين وفدوا من
عواص�م مختلفة يف العالم اإلسلامي ونزل�وا بالشام وعلموا فيه�ا ،وتركوا أثرا ً من
العلم واملعرفة فيها.
واألمر نفسه يف ش�أن م�ن ترجم لبغ�داد ونيسابور والري وشيراز وأصفهان
والبرصة والكوفة والقاهرة ومكة واملدينة وغريها من حوارض اإلسلام الكربى التي
سعدت بنور اإلسالم.
إنن�ي ال أزعم أن ذلك تم يف إطار ملحقي�ات ثقافية باملعنى الدبلومايس الحديث
ولكن التقاليد واآلداب التي كانت تغلب يف العالم اإلسالمي يف قيام الوالة والسالطني
باس�تقبال العلماء وتكريمهم وبيان منازلهم وتقديمه�م للناس ونرش علمهم ،هي
التي أس�همت ب�أن تتم تلك التح�والت الكربى يف إطار مجتمع�ات عظيمة اعتنقت
اإلسلام ،فل�م يكن مسموحا ً على اإلطالق للفاتحين أن يتدخل�وا يف عقائد الناس
ِّين﴾ ،ولكن هذا الدور البناء نهضت
وكانت تحكمهم اآلية الكريمة﴿ :ال إ ِ ْك َرا َه فيِ الد ِ
في�ه امللحقي�ات الثقافية املتطوعة أحيانا ً واملكلفة من الدول�ة أحيانا ً أخرى ،بغطاء
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دبلومايس أو بدون غطاء ،حيث كان وصول العالم إىل عاصمة إسلاميا ً حدثا ً كبريا
ينشغل ب�ه الرأي العام وتقام يف إطاره ندوات ومحارضات ولقاءات وإجازات .كل
ذل�ك ك�ان يحقق تماما ً أهداف امللحقي�ات الثقافية يف العال�م الحديث من دون أن
تكون هذه النشاطات تحت اسم امللحقيات الثقافية.
سفارة الحج:
اش�تهرت س�فارة الحج تاريخياً ،وقد اهتم بها الخلفاء خلال التاريخ اهتماما ً
بالغ�اً ،وكان لكل دولة إسلامية س�فريها ووفده�ا إىل الحج ،وكانت مهام س�فري
الحج سياس�ية ودبلوماسية يف املقام األول ،حيث يتوىل التنسيق مع الوفود األخرى
والقيادات املحلية يف الحج ،ويعترب ممثالً للخليفة أو للسلطان أو األمري الذي ابتعثه،
ومن مهامه االعتناء بالحجاج وتوفري األمن لهم عرب إجراء التحالفات الدبلوماس�ية
مع الدول والقوى التي كانت تحكم طريق الحج ،ومع زعماء مكة املحليني.
وال نقصد بسفري الحج هنا فقيه املناسك ،فقد كان يف وفد الحج دوما مرشدون
وفقه�اء ووع�اظ ،وكذلك أطباء ورج�ال أمن ،ولكن مهامهم كان�ت ال تمس الشأن
الدبلومايس الذي كان يتواله عادة أمري الحج املكلف دون سواه.
وق�د اهتمت الدول اإلسلامية املتعاقبة بمحمل الحج ،وطقوس�ه وتقاليده ،ففي
دمشق مثالً كان الخليفة األموي يتوىل بنفسه اإلرشاف عىل هدايا الحرم الرشيف ،حيث
كانت كسوة الكعبة يتم إعدادها يف بلدة الكسوة يف أطراف دمشق ،وكان زيت الحرمني
واملسجد األقىص يتم اصطفاؤه من نقي الزيت وطاهره ،وتخصص له مراكب خاصة،
وكان محم�ل الحج يتحرك يف موكب مهيب يف أجواء احتفالية حيث يصل املحتفلون
إىل ثنيات الوداع الشامية ،عند الكسوة حيث يعقد الخليفة نفسه أمري الحج ،ويتفقد
مراكب الزيت والكسوة ،ويودع املحمل يف غاية من األبهة والفخامة والطقوسية.
وق�د حافظ حك�ام بالد الش�ام والعراق ومرص عىل ه�ذه التقالي�د وطوروها،
وإن�ك تج�د يف أدبيات هذه الدول بال�غ االهتمام بمحمل الحج ودالالته السياس�ية
واالجتماعي�ة والدينية ،ولربما األخبار نفسها فيما يخص إرس�ال الكسوة والهدايا
والزيت للبيت الحرام ومسجد املدينة والقدس.
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وكان أمير الحج مكلفا ً بإجراء صفقات سياس�ية ودبلوماس�ية كبرية ،ومرارا ً

كانت س�فارة الحج تتوىل عق�د تحالفات جديدة مع الحك�ام املحليني أو مع أمراء
الحج القادمني من بلدانهم بصالحيات واس�عة ،وكان يتم توقيع اتفاقات كهذه يف
جوار الكعبة املرشفة لإلفادة من ظاللها الروحية وتأثرياتها الرمزية.

وم�ع أن مهمة أمري الحج مرتبطة تماما ً باملناس�ك التي ج�اء بها النبي الكريم،
فإن علينا القول أن هذه السفارة كانت موجودة قبل اإلسالم ،وكانت أسواق عكاظ
واملجاز ومجنة مناس�بة موسمية س�نوية لعقد التحالفات السياسية والدبلوماسية
وكان العرب يعتربون أن حلف البيت الحرام أوثق وأحكم وأحزم.
وقد قام النبي الكريم بإقرار هذه الحقيقة وترويجها واالستفادة منها تماما ،فقد
كان ينتظر املواسم ليلتقي أمراء الحج الوافدين يف قوافل أقوامهم ،وقد اشتهر نشاطه
يف املوس�م ،ولقاءاته بأمراء الحج الوافدين ،من تمي�م وهذيل وكندة واليمن والشام
والعراق ،واش�تهر بشكل خاص حواره مع وفد الحج القادم من الحرية وفيه زعماء
املن�اذرة املفروق بن عم�رو وهانئ بن قبيصة واملثنى بن حارث�ة ،وكذلك وفد كندة
ووفد الطائف ،وأخريا ً وفد يثرب من األوس والخزرج الذي عقد اتفاقية بالغة األهمية
مع الرسول الكريم يف العقبة بمنى ،وهي اتفاقية قدر لها أن تغري وجه التاريخ.
وكان أول أمري للحج يف زمن النبوة عتاب بن أسيد الذي ويل هذه املهمة يف السنة
الثامنة بعد أن تم الفتح ،ثم أرس�ل النبي الكري�م يف السنة التالية أبا بكر الصديق
أميرا ً عىل الحج يف س�فارة هامة وتاريخية ،ثم أتبعه بعيل ب�ن أبي طالب يف مهمة
خاصة لتالوة س�ورة براءة ،وإنه�اء البالغات السابقة فيما يخ�ص التحالفات مع
القبائل العربية وبناء عقود جديدة مع العرب الذين رفضوا الدخول يف اإلسالم.
كما أن سفارة الحج تعاظمت أهميتها يف عهد الدولة األيوبية والنورية واملماليك،
وأضيف�ت إىل مهام أمري الحج مسؤوليات متعددة منه�ا اإلرشاف عىل أوقاف البلد
الحرام ،وتطويرها ،وقد كان من دأب امللوك واألمراء أن يقوموا بتطوير هذه املناسك
واملرافق وترك بصمة ترتبط تاريخيا ً بالخليفة املذكور.
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أما الدولة العثمانية فقد اهتمت اهتماما ً بالغا ً بسفارة الحج ،وكان منصب أمري
الح�ج ال يناله إال كب�ار رجال الدولة بعد خدمات جليلة مشهورة ،وكان عىل األغلب
قائدا ً عسكريا ً ش�هرياً ،ألن الحملة مسؤولة عن أمن الطريق إىل الحج ،كما كان من
مهمته إقامة الخانات والنزل عىل الطرق وتأمني حمايتها وخدماتها ،كما كان يحمل
عادة إىل أهل الحجاز مراس�يم س�لطانية باإلعفاء من الرضائب والرسوم لكل أهل
الحج�از ،ويقوم بتوزيع الرصة الهمايوني�ة عىل أهل املدينة من األرشاف واملقدمني
وهي هدايا س�لطانية متمي�زة تخصص لألرشاف وأهل البي�ت وزعماء الحجاز يف
مكة واملدينة.
كما ك�ان موكب الحج يودع يف احتفاالت مهيبة عىل أط�راف املدن التي يتحرك
منها الحجاج عند ثنيات الوداع منها ،وكان فيها املحمل وهو مجسم للكعبة املرشفة
عىل مخمل أس�ود يوضع عىل ظهر بعري يتقدم القافلة ،والسنجق وهو علم رس�ول
الل�ه يوضع عىل ناقة خاصة ،وكان املوك�ب يشتمل عادة عىل الزيت والشموع التي
تهدى للحرم الرشيف.
كما رسم العثمانيون بتعيني رسدار الحج وهو نقيب الحجاج ومقدمهم ،ومفتي
الح�ج وفقيه املحمل ،واختص�وا الحج الشامي بمنصب أمري الركب الذي كان عادة
أحد الباشوات الكبار ،وكان الحج يبدأ من إسطانبول من األستانة برعاية السلطان
العثمان�ي نفسه ويضم حجاج إس�طانبول وبالد القوقاز والبلق�ان وينضم إليهم
عىل الطريق حج�اج األناضول واألنطاكية وحلب وحم�اه وحمص ولبنان ويكتمل
اجتم�اع املوكب يف الشام الرشيف عند مزاراتها ،ث�م يتم وداعهم إىل مدينة الكسوة
جن�وب دمشق عىل ثنيات الوداع يف الشام حيث يت�م تحميل كسوة الكعبة املرشفة
منها ،وكان كل وايل عثماني مكلفا ً بتأمني أمن الطريق للقافلة إىل حدود الوايل الذي
يلي�ه ،وكان لكل محمل م�ن محامل الحج منازله ومراتع�ه يف الحرمني ويف أماكن
املناس�ك ،وكان أمراء الحج يعاملون كدبلوماس�يني رفيعي املستوى لدى كل البالد
التي يمرون بها ،وبشكل خاص لدى أمري مكة.
كما تم استحداث «صرَُّە آاليي» ،وهي القوات التي كانت تقوم باإلعداد لالحتفال
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لخ�روج الصرة واملحمل وموكب الحج م�ن أمام القرص السلطان�ي ،ثم يناط بها
الحفاظ عىل الرصة واملحمل وقافلة الحج ،حتى تصل وتعود يف أمن وسالم.
وك�ان أمني الرصة الهمايونية يُختار يف معظم األحيان من بني كبار العسكريني
املشه�ود لهم بالتمي�ز العسكري والتدين وحس�ن السري والسل�وك والتقى الورع
وطه�ارة الي�د والعدل ،حتى يرشف بنفسه على القوات املرافق�ة للمحمل ،وقافلة
الح�ج .كما يق�وم بتسليم الفرمان الخ�اص بتوزيع أموال الصرة الهمايونية عىل
الحرمني الرشيفني وأوجه الترصف والرصف منها إىل رشيف مكة ومشايخ الحرمني
الرشيفين ،بحضور رجاالت الدولة العلماء وق�ادة القوات املوجودة يف كل من مكة
واملدينة وج�دة والطائف ،وأمراء قوافل الحج .وكان يرشف بنفسه باعتباره ممثال
للسلطان العثماني عىل أداء املناس�ك وحفظ األمن واألمان خالل موس�م الحج كله،
إىل أن تغ�ادر القوافل كلها املدينتني املباركتني عائدة إىل بالدها ،فيعود أمني الرصة
بعد أن يكون قد أرشف أيضا عىل توزيع األوقاف واملخصصات عىل أهايل الحرمني،
فيقدم تقريرا مفصال إىل الصدر األعظم وش�يخ ا ِإلسلام يف ِ
اآلستانة ،وبعدها يمثل
بين يدي السلطان ليقدم تقريره عما أنجزه يف موس�م الحج ومرئياته ومقرتحاته
للموسم القادم(.((16
وكم�ا هو ظاهر فإن أمري الحج كانت له صفة دبلوماس�ية متميزة ،وكان يمثل
السلطان العثماني يف كل ما يتصل بشؤون الحرمني ومنطقة الحجاز وطريق الحج.
ومن الناحية الدبلوماسية تعترب سفارة الحج نوعا ً ممتازا ً من التمثيل الدبلومايس
ف�وق العادة ،كما أن املناصب املرافقة إلمارة الحج كأمني الرصة وأمني املحمل هي
أيضا ً مناصب دبلوماس�ية ،وربما تتمكن الدول اإلسالمية ومراكز أبحاث الحج من
توصيف ش�كل دبلومايس مناس�ب لهذه املناصب يحقق املصال�ح املشرتكة للدول
اإلسالمية يف أكثر من جانب.

( ((16مق�ال للدكتور الصفصايف أحمد القطوري ،جامعة عني ش�مس ،مجلة ح�راء ،العدد ، 2 ،يناير
2006

108

الفصل الثاني

القيم الدبلوماسية في اإلسالم
 oآداب السفراء
 oمبدأ المعاملة بالمثل
 oمسؤولية السفير بين وطنه ودار إقامته
 oالدبلوماسية واختالف العقائد

آداب السفراء:
أشار القرآن الكريم إىل جملة من الوصايا ملن ينوب عن األمة يف خدمة مصالحها،
وكذلك جاءت السنة املرشفة بعدد من هذه الوصايا الحكيمة ،وهي آداب ال تختلف
كثريا ً عما اعتمده املجتمع الدويل يف إطار العالقات الدبلوماسية واإلنسانية بني األمم
والشعوب.
وم�ع أنه ل�م يتم تحرير هذا الباب مستقالً يف الفقه اإلسلامي م�ن قبل ولكننا
سنحاول االقرتاب من هذه الغاية ،وفق َهدي الكتاب ونور السنة املرشفة.
ومن أق�دم النصوص يف أدب السفراء ماجاء يف كت�اب (أخالق امللوك) للجاحظ
املتوىف عام  255هجرية تحت عنوان «آداب السفري» مانصه:
«ومن ِّ
بيان وعبارة،
الحق عىل امللك أن يكون رس�ولُه صحيح الفِ طرة واملزاج ،ذا ٍ
بصيرًا بمخارج الكلام وأجوبتِه ،مؤدِّيا ً أللفاظ امللِ�ك ومعانيها ،صادق ال َّلهجة ،ال
ً
يميل إىل طمَ ٍع أو طبْع ،حاف ً
َ
محنة طويلة
يمتحن رسو َله
ظا لِما حمِّ ل ،وعىل امللك أن
قبل أن يجع َله رسوال ً(.((16
وق�د امتألت كت�ب األدب بالوصاي�ا الكثرية التي ك�ان يزود به�ا السفراء لدى
( ((16أخالق امللوك ،للجاحظ ،ص 25 - 1
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ابتعاثه�م يف مصالح األم�ة ،وفيما ييل طائفة من اآلداب الت�ي ينبغي أن يتحىل بها
السفري وفق ما أرشد إليه فقهاء اإلسالم ودلت عليه مبادئ الرشيعة.
األمانة والدقة فيما يوكل إليه من مهام:
إن الصف�ة التمثيلية للسفير تحتم عليه الدقة فيما يتخذ من موقف وفيما يقدم
م�ن رأي ،فأنت هنا ال تمثل نفسك وإنما تمثل من أوفدوك ،وحق األمة هنا مؤكد يف
محاسبته يف كل ما يقول ويفعل.
وهذه النزاهة الدبلوماس�ية ح�ق وواجب ،وعىل الدولة أن توف�ر ظرف النزاهة
للرس�ول املبتعث منها وللرس�ول الوافد عليها ،وإن أي ضغ�ط عىل السفري لتقديم
خالف ما كلف به يعترب خيانة للنزاهة الدبلوماسية التي ينبغي أن تتوفر يف سلوك
السفري.
وق�د دل عىل ذلك عم�وم املعنى يف النص القرآن�ي﴿ :إ ِ َّن ال ّل َه يَأ ْ ُم ُر ُك� ْم أَن تُؤدُّوا ْ
األَمَ ان َ ِ
اس أَن تَحْ ُكمُوا ْ ِبا ْلعَ د ِْل﴾ ،والسفارة وكل ما
�ات إِلىَ أ َ ْهلِهَ ا َوإِذَا حَ َكمْ تُم بَينْ َ الن َّ ِ
خولتك األمة من واجب فيها أمانة يتعني أداؤها لألمة عىل وجه صحيح من األداء.

ويف الق�رآن الكري�م كثري من الوصايا الت�ي تأمر اإلنسان بمراقب�ة الله يف قوله
وفعله ،فإن الله بصري رقيب ،وما يلفظ من قول إال لديه رقيب عتيد.
ومن املواقف الدقيقة يف هذا الجانب أن رسول الله صىل الله عليه وسلم استقبل
أبا رافع رسوال ً من قريش ،فاستمع إليه ،ولكن هذا الرسول رسعان ما تأثر بالنبي
الكريم صىل الله عليه وس�لم ،ورغب يف اإلسلام ،ولكن رس�ول الله صىل الله عليه
وس�لم لم يقبل منه اإلسلام وهو يف مهمته الدبلوماس�ية احرتام�ا ً وتثديرا ً لصفته
التمثيلي�ة ،ووفاء بالعهد ال�ذي التزمه من قبل ،وما يرتتب علي�ه من نقل الحقيقة
للقوم ،وفق األصول الدبلوماسية.
ويف عبارة بالغة الوعي باآلداب الدبلوماسية الرفيعة ،قال له رسول الله« :إني ال
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أخيس بالعهد ،وال أحبس الربد ،ولكن ارجع إليهم ،فإن كان يف قل ِبك الذي فيه اآلن،
فارج ْع إلينا»(.((16
ويف ه�ذا املوقف النبوي الحكي�م داللة عظيمة من وجهني ،فه�ي احرتام ألمانة
الرس�الة التي كلف بها رسول قريش من جانب ،وهي من جانب آخر دعوة للتأمل
والدراس�ة واالستبصار يف اختيار العقيدة ،فقد يكون الرجل قد تأثر بالجو املحيط
به ،فأراد رسول الله له أن يدخل اإلسالم عن قناعة ويقني.
وبالفع�ل فقد عاد أبو رافع إىل قريش وأدى رس�الته تمام�ا ً كما كلفوه ،ثم أقام
أياما ً ولحق بالنبي صىل الله عليه وسلم يف املدينة.
وق�د تكرر هذا األمر يف كثري من املفاوضني ومنهم أبو العاص بن الربيع وعروة
ب�ن مسعود الثقفي وبديل بن ورقاء الخزاع�ي والحليس بن علقمة وآخرون كانت
تنرشح صدورهم لإليمان ولكن رسول الله ال يقبل منهم نقض عهدهم ملن أرسلهم
بل يأمرهم أن يراجعوا أنفسهم بعد أداء مهمتهم الدبلوماسية والتفاوضية.
التزام مبادئ القدوة يف السلوك الشخيص:
السفري ليس حرا ً يف اختيار سلوكه ،بل إن واجبه املهني يفرض عليه التخيل عن
كثري من رغائبه ،ويتوجب عليه اجتناب كثري من الشبهات حتى ال يقع يف املحظور.
ِين آمَ نُوا ِل َم تَ ُقولُ َ
ويف القرآن الكريم وصايا واضحة يف هذا املعنى﴿ :يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ون
مَ ا لاَ تَ ْفعَ لُ َ
ون﴾ ،وفيه قوله تعاىل﴿:وَمَ ا أ ُ ِري ُد أ َ ْن أ ُ َخال َِف ُك ْم إِلىَ مَ ا أَنْهَ ا ُك ْم عَ نْهُ﴾.
ويف هذا السياق فإن من حق الدولة وضع آلية مراقبة لسلوك السفراء ،والتزامهم
بمعايري االس�تقامة والعف�اف يف كل أحوالهم ،مع التأكيد أنه ليس ثمة من س�بيل
يمكن أن تحقق الرقابة التامة عىل سلوك اإلنسان إال ضمريه وخوفه من الله.
( ((16واملعن�ى ال أحب�س الربد أي ال أحبس الربيد ،بل يجب أن أيسره ليصل إىل غايته ،رواه الرتمذي
والنسائي وأحمد يف مسنده ،ج  ،6ص 8
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وق�د ذكرن�ا طرفا ً من هذه املسؤولي�ة يف باب تعيني السف�راء ،ويف هذه النقطة
بال�ذات تختلف النظرة اإلسلامية عن النظرة املادية ،ففي حني يؤكد اإلسلام عىل
التزام القدوة الصالحة ملن ييل شيئا ً من أمر األمة فإن النظرة التقليدية يف الغرب ال
تعري أهمية ملبدأ القدوة الصالحة ،وتعترب ذلك من شأن الحريات الشخصية ،وتلتزم
الثقافة الغربية عموما ً مبدأ حرية اإلنسان الشخصية ،وتعترب س�لوكه خارج أوقات
الدوام الرس�مي شأنا ً ش�خصيا ً ال صلة ألحد به يف حني أن اإلسالم يأمر باالستقامة
يف كل حال.
حــق عىل من يصعـد املنــرب

أن يـرتك الفحــشاء واملنكــر

ويحسـن القـول الذي قالـــه

ويحسـن الســر الذي أضمـر

ويج�ب الق�ول إن ما ذكرناه ع�ن اإلفراط يف من�ح املوظف الحكوم�ي الحرية
الشخصي�ة خارج وقت دوامه ليست ش�أنا ً مط�ردا ً يف الغرب،ب�ل إن الوعي العام
ومؤس�سات النزاهة والعدالة واألرسة ال تزال تناضل من أجل حق الناس يف مراقبة
سلوك املسؤول الحكومي ومحاسبته يف سائر شؤونه.
االعتناء باملظهر وإظهار الهيبة يف غري مخيلة وال إرساف:
السفري يمثل الدولة والشعب ،وعليه أن يحافظ عىل هذه الصورة يف عيون الناس،
ولي�س التواضع محمودا ً يف كل حال ،بل املطلوب هنا تمثيل البالد بما يليق بكرامة
أهلها وحسن شمائلهم.
وق�د يكون من طبع السفري البساطة والتواض�ع ،ولكن ما ينبغي أن يظهره يف
منزله ومكتبه ودعواته إنما هو سمعة بالده ومكانتها وليس شمائله الشخصية.
وكان من ش�مائل النبي صىل الله عليه وس�لم أن يلبس أحسن اللباس ليستقبل
الوف�د ،وك�ان له دل�و ماء يك�ور عمامته عليه ليط�ل عىل الناس بما يتناس�ب من
إناق�ة وحسن مظهر ،وع�ن عُ روة« :أن ثوب رس�ول الله الذي ك�ان يَخرج فيه إىل
الوف�د رداء حرضم�ي وإزاره من نسج عُ مان كان يلبسهما ي�وم الجمعة والعيدين
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ث�م يُطوي�ان»( ،((16وعن جابر« :كان رس�ول الل�ه يَلبس بُ ْردَە األحم�ر يف العيدين
والجمعة».
وال يوج�د كتاب يف الفقه اإلسلامي إال وفيه باب اللب�اس ،وبيان ما يحسن وما
يقب�ح م�ن اللباس ،وهو ما بينه الق�رآن الكريم بقول الله تعاىل﴿ :يَ�ا بَنِي آ َد َم َق ْد
َاس�ا يُو َِاري َس� ْوءَا ِت ُك ْم و َِر ً
يشا َو ِلب ُ
أَن َز ْلنَا عَ َليْ ُك ْم ِلب ً
َاس التَّ ْق�وَىَ ذَ ِل َك َخيرْ ٌ﴾( .((16وقد
أوصت الرشيعة بنظافة البدن والثوب واملكان ،وعند رسول الله من خصال الفطرة
تقليم األظافر واألخذ من الشارب والطيب.
وك�ان رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم يق�ول« :حبب إيل م�ن دنياكم الطيب
والنس�اء وجعلت قرة عيني يف الصالة» ،وك�ان ال يخرج إىل الناس إال مطيباً ،وكان

يعجب�ه املسك والزعفران ،وقد روي�ت هذه الشمائل كلها يف أب�واب السنن النبوية
فكانت دليالً واضحا ً عىل وجوب العناية باملظهر الحسن يف اإلسالم(.((16
وعن ابن مسعود أن رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم قال« :ال يدخل الجنة من
ك�ان يف قلب�ه مثقال ذرة من كبر» ،قال رجل« :إن الرجل يح�ب أن أن يكون ثوبه
حسن�ا ونعله حسن�ة ،فهل ذلك من الكبر؟» فقال صىل الله عليه وس�لم« :أن الله
جميل يحب الجمال ،الكرب بطر الحق وغمط الناس(.((16
ومع أن رسول الله كان أعظم الناس تواضعا ً وأشدهم بساطة ،ولكنه كان أيضا ً

كما وصفه الله« :أعزة عىل الكافرين أذلة عىل املؤمنني ،رحماء بينهم» ،وال تناقض بني
البساطة الشخصية وبني إظهار منزلة الدولة يف الهيبة واملقدرات والكفاية والوفرة.
( ((16املخترص الكبري يف سرية الرسول ،عز الدين بن جماعة الكتاني ،ج  ،1ص 82
( ((16سورة األعراف ،اآلية 26
( ((16قال العراقي يف ألفيته يف شمائل النبي الكريم:
الطِّـيبُ
َ
ويَكـ َر ُە الريحَ ال َكري َه ُك َّل ُه
والنسـا ُء حُ بِّبَـا َلـ ُه
وطــيبُ ُه َغا ِلي ٌ
ِ
واملِس ُك وح َد ُە كذا َك ُّ
الس ُّك
َــة وم ِْســـ ُك
ِ
باإلثمـ ِد
وعَ ـين ُ ُه يَ ْكحُ لُهَ ـا
ب َُخو ُر ُە الكافو ُر والعُ و ُد النَّدي
ألفية العراقي ،ص 20
( ((16صحيح مسلم ،ج  ،1ص 66
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ولع�ل مما يش�كل هنا املوقف املشه�ور لعمر بن الخطاب ال�ذي رشحه حافظ
إبراهيم بقوله:
وراع صاحـ�ب كسرى أن رأى عُ م�را ً

بين الرعيـ�ة عطلا وهـ�و راعيه�ا
س�ورا ً م�ن الجن�د واألح�راس يحميها

رآه مس�ـتغرقـا يف نومــ�ه فـــ�رأى

فيـ�ه الجاللـ�ة يف أس�ـمى معانيه�ا

وعهــ�ده بملـ�وك الفـ�رس أن لهـ�ا
ف�وق الثرى تح�ت ظل الدوح مش�تمالً

ببردة كـ�اد طـ�ول العهـ�د يبليه�ا

فه�ان يف عينـ�ه مــ�ا كان يكــبره

مـ�ن األكاس�ــر والدنيـ�ا بأيديهـ�ا

وق�ال قولـ�ة حـ�ق أصبحـ�ت مثلا

وأصب�ح الجي�ل بع�د الجي�ل يرويه�ا

أمن�ت مل�ا أقمــ�ت العــ�دل بينه�م

فنم�ت فيه�م قري�ر العين هانيه�ا

وفـ�ر ش�ـيطانها ملـــ�ا رأى عمـ�را ً

إن الش�ياطني تخشى ب�أس مخزيه�ا

والواق�ع أن ه�ذا املوقف ألمري املؤمنني عمر يعكس البساط�ة التي كان يعيشها
الن�اس يف املدين�ة ،واألمن الذي حققه اإلسلام ،وال أش�ك أيضا ً أنها كانت رس�الة
دبلوماس�ية مبارشة أراد عمر بن الخطاب أن يرس�لها إىل كسرى املشهور باألبهة
والبذخ والرتف ،أن املسلمني ليسوا بأصحاب مطامع دنيوية ،إنما لهم رس�الة هدى
ون�ور ،وأن قصور الدنيا ليست يف أعينهم وال مطامعهم ،وإنما مرادهم أن يكرسوا
سلطان املستبدين عن الناس ،ويمنحوهم الحرية التي قال عنها عمر يف خطابه« :يا
عمرو ..متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً».
وم�ع محافظ�ة عمر عىل هذا اللون م�ن البساطة ،ولكنه أق�ر معاوية يف الشام
حينما أظهر أبهة امللك ،وحني اعرتض أبو ذر عىل اتخاذه قرص الخرضاء وما وضع
فيه من مظاهر امللك واألبهة والنفائس ،وقد كتب عمر ملعاوية يف ذلك فقال« :يا أمري
املؤمنين إن أهل الشام أهل ملك ،فأخاف إن رصفت عنهم ذلك أن نهون يف أعينهم،
وإن�ه ال يصلح له�م إال هذا »...فريض عم�ر منه ذلك ،وأقر مب�دأ اختالف األحوال
باختالف البلدان.
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احرتام التقاليد الدبلوماسية ما لم تتعارض مع قيم اإلسالم:
إن قي�ام السفراء بالتزام معايير التقاليد الدبلوماس�ية يف اإلتيكيت والتواصل
واملجامل�ة هي أمور محمودة ،تنفيذا ً للعق�ود التي تعاقد عليها هؤالء السفراء ،قال
اه ْدتُ ْم َولاَ تَن ْ ُق ُ
ضوا الأْ َيْمَ َ
تعاىل﴿ :وَأَو ُْفوا ِبعَ هْ ِد ال َّل ِه إِذَا عَ َ
ان بَعْ َد تَ ْوكِيد َِها﴾(.((16
ولكن ذلك يجب أن ال يتناقض مع قيم اإلسالم الكربى ،ويجب القول إن اإلسالم
لم يفصل كل حالل وإنما اكتفى بتفصيل الحرام ،وقد قال الله تعاىل﴿ :و ََق ْد َف َّ
ص َل
َل ُك� ْم مَ ا حَ � َّر َم عَ َليْ ُكمْ﴾( ،((16ول�م يقل وقد فصل لكم ما أحل لك�م ،فالحالل أصل
والحرام طارئ ،ويف باب الطعام والرشاب فإن الحرام الذي ال لبس فيه هو ما جاءت
به اآلية الكريمةُ :
طاعِ ٍم يَ ْ
﴿ق ْل لاَ أ َ ِج ُد فيِ مَ ا أُوحِ َي إِليََّ مُحَ َّرمً ا عَ لىَ َ
طعَ مُهَ ا إ ِ اَّل أ َ ْن يَ ُك َ
ون
مَ يْتَ ً
ير َف ِإن َّ ُه ِرجْ ٌ
�س أ َ ْو فِ ْس ًقا أُهِ َّل ل َِغيرْ ِ ال َّل ِه ِب ِه﴾(،((17
�ة أ َ ْو دَمً ا مَ ْس ُفوحً ا أ َ ْو َلحْ َم خِ ن ْ ِز ٍ
ث�م ن�زل تحريم الخمر يف آية رصيحة﴿ :يَا أَيُّهَ �ا ا َّلذ َ
ِين آمَ نُوا إِنَّمَ �ا ا ْل َخمْ ُر وَا ْلمَ يْسرِ ُ
َ (((17
صابُ َوالأْ َ ْزلاَ ُم ِرجْ ٌس ِم ْن عَ مَ ِل َّ
الشيْ َ
َوالأْ َن ْ َ
ان َفاجْ تَ ِنبُو ُه َلعَ َّل ُك ْم تُ ْفلِحُ ون».
ط ِ
ويستطي�ع السفراء أن يتجنبوا هذه املحرمات الخمس�ة ،ويكون كل ما وراءها
عىل األصل الذي أحله الله ،وال يحرم إال ما ثبت رضره بدليل صحي بني ،وهذا قدر
يشرتك فيه كل العقالء.
إن مج�اراة العرف الدبلوم�ايس يف أكل لحم الخنزير ورشب الخمر يتناقض مع
القيم اإلسالمية التي جاءت صارمة يف تحريم هذين اللونني من املطاعم.
ويجب القول إن الدبلوماسية العاملية ناضجة وواعية ومرنة ،ويدرك الدبلوماسيون
الخرباء من كل األمم خصائص هذه الرشيعة ،ويحرتمونها ،وهذا اللون من االحرتام
هو أبسط قواعد الدبلوماسية ،والتزامه يعكس وعيا ً دبلوماسيا ً لدى الفريقني.
واألم�ر نفس�ه يتعني يف السفير الذي يخدم يف بلاد يلتزم أهلها طعام�ا ً نباتيا ً
( ((16سورة النحل ،اآلية 91
( ((16سورة األنعام ،اآلية 119
( ((17سورة األنعام ،اآلية 145
( ((17سورة املائدة ،اآلية 90

116

اتباع�ا ً ألديانهم فال يصح أن يقدم لهم أطباق مما يعتقدون حرمته ،وكذلك ينبغي
االنتب�اه إىل املوائد التي تقدم للمسيحيني خالل الصوم الكبري قبل الفصح يف الدول
الت�ي تتبنى التقالي�د املسيحية فال ينبغي أن يقدم لهم اللحم خاللها ،وإنما ش�أن
الدبلوماسية أن تجامل ضيوفها تقديرا ً ملذاهب الناس وقناعاتهم.
وم�ن التقاليد التي ال تج�وز املجاملة فيها السجود للحاك�م أو امللك ،فهذه قيم
تتناقض مع روح اإلسلام وال يؤذن للسفري بأن يجامل فيها ،وقد سبق إىل إنكارها
طالئع السفراء الذين أرسلهم النبي الكريم يف اآلفاق ورفضوا السجود لغري الله.
ُ
﴿ق ْل إِنَّمَ ا أَنَا بَشرَ ٌ مِّ ثْلُ ُك ْم يُوحَ ى إِليََّ أَنَّمَ ا إ ِ َلهُ ُك ْم إ ِ َل ٌه وَاحِ دٌ﴾(.((17
َالشمْ ُس وَا ْل َقمَ ُر ال تَ ْسجُ دُوا ل َّ
وقال﴿ :و َِم ْن آيَات ِِه ال َّليْ ُل وَالنَّهَ ا ُر و َّ
ِلشمْ ِس وَال ِل ْل َقمَ ِر
َاسجُ دُوا ِل َّل ِه ا َّلذِي َخ َل َقهُ َّن إ ِ ْن ُكنْتُ ْم إِيَّا ُه تَعْ بُد َ
و ْ
ُون﴾(.((17
معرفة ثقافة البلد التي يرحل إليها:
إن معرف�ة السفري بثقافة البلد التي يعمل فيه�ا رضوري لتحقيق نجاحه ،وقد
رأين�ا يف س�فراء النبوة حسن االختيار الذي قام به النب�ي الكريم حيث كان يختار
الرجل املناسب يف املكان املناسب.
وق�د وردت اإلش�ارة مرارا ً يف وصايا النبي الكريم للسف�راء باإلطالع عىل ثقافة
البلد التي يعملون فيها ،ويف وصيته ملعاذ بن جبل قال له:
«إنك تقدم عىل قوم أهل كتاب ،فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله ،فإذا عرفوا
الل�ه فأخربهم أن الله فرض عليه�م خمس صلوات يف يومه�م وليلتهم ،فإذا فعلوا
فأخربه�م أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فرتد عىل فقرائهم ،فإذا
َّ
أطاعوا بها فخذ منهم
وتوق كرائم أموالهم»(.((17
( ((17سورة األنبياء ،اآلية 108
( ((17سورة فصلت ،اآلية 37
( ((17رواه الرتمذي يف سننه ،ج  ،3ص  ،5كما رواه ابو داود والنسائي وابن ماجة وأحمد
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ويف هذه الوصية النبوي�ة الكريمة توجيه دقيق بوجوب اإلطالع عىل ثقافة البلد
التي يعمل فيها السفري ،وأولها تذكريه بما لدى القوم من علم بالكتاب القديم ،وأن
عليه أن يكون عىل دراية ومعرفة بثقافة القوم.
وتجدر اإلش�ارة هنا إىل أن اليمن كانت تاريخيا ً تتبع مكة يف أمر حجها ونسكها
وعبادتها ،وبعد انتشار أمر اإلسلام دخلت قبائل اليمن يف اإلسلام وجاءت الوفود
إىل النبي صىل الله عليه وس�لم من اليمن ،وقد أرس�ل رسول الله إىل اليمن عددا ً من
الصحابة الكرام يف مهام دبلوماس�ية وقضائي�ة مختلفة ،منهم معاذ بن جبل وأبو
موىس األشعري وعيل بن أبي طالب.
وكان موقع دبلومايس النبوة يف اليمن أش�به ما يسمى اليوم باملفوض السامي،
وهي رتبة دبلوماسية تتجاوز رتبة الوزير املفوض كما تتجاوز رتبة السفري ،وهي
س�فارة خاصة بالدولة الكربى الت�ي تقود روابط سياس�ية تاريخية كالكومنولث
الربيطاني الذي يمنح س�فراء بريطانيا صف�ة املفوض السامي يف دول الكومنولث
الت�ي ال تزال تحت العلم الربيطاني ،ويف ه�ذه الحالة فالسفري هنا ال يتقدم بأوراق
اعتم�اده للدولة املضيفة ولديه اس�تثناءات كثرية وهي عادة مح�ل ترحيب الدولة
العضو يف هذه الرابطة ألن املنفعة متبادلة بني الفريقني.
وكما هو واضح من خطاب الرسول الكريم فقد كلفه بالتزامات مبارشة يف جمع
الزك�اة وجباية الخراج ،ولك�ن كما هو واضح فقد اعترب ذل�ك موقوفا ً عىل موافقة
القي�ادات املحلية يف اليمن ،قال« :ف�إن هم أطاعوك فأخربهم» ،ويف الوصية النبوية
أن الزك�اة تؤخذ من أغنيائهم وتدفع إىل فقرائهم ،وهذا إقرار بلون من االس�تقالل
االقتصادي لشعب اليمن ،ولكن ذلك كله كان مقيدا ً بطاعتهم ودخولهم يف اإلسلام
هو الذي منحه صفة السفري السامي ،ولوال ذلك فإنه ليس له عليهم سلطان.
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احرتام القوانني املحلية وااللتزام بعادات الناس وتقاليدهم:
من ش�أن السفير أن يلتزم بم�ا تعارفه الن�اس يف البلد التي يعم�ل فيها ،ويف
الوصي�ة السالفة التي قرأناها نالحظ أن النبي الكري�م أمر معاذا ً أن يتوقى كرائم
أم�وال الق�وم ،ويف ذلك إش�ارة واضحة إىل احترام عاداتهم وتقاليده�م ،واعتبار
خصوصياتهم يف االدخار والتنمية.
وكما هو واضح فإن األوامر التي تلقاها معاذ كانت بصفته سفريا ً وليس بصفته
حاكم�اً ،وكان عمله يف القضاء مختصا ً بمن يقبلون االحتكام إىل الرشيعة ،ولم يكن
عىل سبيل الحتم واإلجبار ،ولم تكن لديه أي قوة عسكرية تلزم طاعته.
ولع�ل من أنجح السفارات يف تاريخ النبوة س�فارة الصحابي الجليل جعفر بن
أبي طالب التي وفد فيها عىل النجايش ،وقد بلغ من تقدير النجايش ومحبته لجعفر
أنه حني رزق النجايش بمولود وكان جعفر قد رزق بمولود أيضاً ،فسأله النجايش:
ما س�ميت ابنك يا جعفر فقال عبد الله ،فاختار النجايش هذا االس�م لولده ،وسماه
عب�د الله بن النجايش مع أن هذا االس�م غري موج�ود يف الثقافة الحبشية وال معنى
ل�ه يف لغته�م ،ولكنه أثر واضح لنجاح جعفر يف التأثير عىل النجايش ،وكسب وده
واحرتام�ه وتقديره ،وكانت أس�ماء بن�ت عميس زوجة جعفر وثيق�ة الصلة أيضا ً
ببالط النجايش وقد أرضعت ابنه عبد الله مع ابنها عبد الله(.((17
ويف هذا السياق نشري هنا إىل أدب عظيم علمه رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم
للناس ،حني وفد عىل املدينة،فأقر كثريا ً من عاداتها وتقاليدها ،إال ما صادم العقيدة،
ويف الحديث أن أبا بكر الصديق دخل عىل النبي صىل الله عليه وسلم وعنده جارتان
تغني�ان بغناء بعاث ،فنهرهم�ا ،ويف رواية غضب فقال« :أمزمارة الشيطان يف بيت
رسول الله؟».
لقد كان ما فعله أبو بكر استنكارا ً لهذا السلوك الذي ال يتناسب مع ما عرفه من
أمر النبي الكريم من اهتمام باألمور العظيمة واإلعراض عن السفاس�ف ،والرسول
( ((17إزال�ة الغ�وايش يف أخبار النجايش  ،للشيخ ابراهيم املختار ،مفتي ارترييا ،نرشته مجلة الوحدة،
 8مايو  ،1965وقد نقلناه من موقعه الرسمي
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األكرم معلم ومرشد وإمام ال يجد وقتا ً لهذه الفنون ،وقد كان انرصافه عنها بواقع
انشغاله املستمر يف الدعوة والهداية ،وكذلك فإنه نهى عن املجون والتربج.
ولكن�ه م�ع ذلك لم يش�أ أن يفرض على أهل املدين�ة ترك عاداته�م وطباعهم
وش�كل حياتهم ،وقال ألبي بكر« :دعهما يا أبا بكر  ...فإن لكل قوم عيدا ً وهذا عيد
األنصار»(.((17
ويف رواي�ة أخرى أن النبي صىل الله عليه وس�لم قال لعائشة يوم زفاف بريرة:
«هل أخذتم معكم لهواً؟» قالت« :ال» ،قال« :فإن األنصار يعجبهم اللهو ،فهال بعثتم
معها بجارية ترضب بال�دف وتغني :أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم ولوال الذهب
األحمر ملا حلت بواديكم ولوال الحبة السوداء ما رست عذاريكم»(.((17
وه�ذا إقرار منه صىل الله عليه وس�لم عىل احرتام ع�ادات الناس مما ال يخالف
الرشع الحنيف ،واحرتام االختالف ،وال شك أن هذا التوجيه النبوي أصل يف تأسيس
الع�رف الدبلومايس يف احرتام الع�ادات املحلية والتقاليد التي تتبعها الشعوب وفق
ما أرشد إليه القرآن الكريمِ ﴿ :ل ُك ٍّل جَ عَ ْلنَا ِمن ْ ُك ْم شرِ ْعَ ًة و َِمنْهَ اجاً﴾(.((17

عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول:
تب�دو هذه القاعدة غري مقبولة يف الدبلوماس�ية اإلسلامية الت�ي جاءت لتخدم
حقيقة مؤداها أن الله أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره عىل الدين كله ولو
ك�ره الكافرون ،وأن هداية الناس وحملهم عىل اإلسلام يف صلب مقاصد الرس�الة
والرس�ول ،وقد م�ارس الرس�ول الكريم هدم أصن�ام الكفار وتمزيق ش�عائرهم
الجاهلية من األنصاب واألزالم وغري ذلك.
(((17رواه البخاري ،ج ،1ص ،323كما رواه مسلم واملوطأ والنسائي وأحمد
( ((17رواه الطربان�ي م�ن طري�ق رشيك بن عبد الله عن ع�روة عن عائشة ،ويف س�نده مقال ،ولكن
يقويه ما أوردناه قبله يف الصحيح بهذا املعنى ،انظر الطرباني يف األوسط ،ج  ،1ص  ،167وانظر
الهيتمي يف مجمع الزوائد ،ج  ،4ص 289
( ((17سورة املائدة 48
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ولك�ن ه�ذه الصورة التي نقرؤها م�ن جانب واحد تختلف عم�ا نحن بصدده،
فهن�اك فارق كبري بني مسؤوليات الدولة اإلسلامية على أرضها ويف رعاياها وبني
مسؤولية األمة اإلسالمية يف أرايض الغري ،ويف بلدانهم.
فقد ثبت بالفعل أن رس�ول الله صىل الله عيه وسلم حطم أصنام املرشكني ولم
يأذن ببقاء صنم منه�ا ،وطمس بيده الكريمة عددا ً من هذه التصاوير وحذر منها
يف أحادي�ث كثرية ،ولكن ذلك كله إنما بعد أن صار له عىل العرب س�لطان يف إطار
حكمه ودولته الكريمة.
أم�ا يف دولة اآلخرين فقد أق�ام النبي صىل الله عيه وس�لم ثالثة عرش عاما ً بني
ظهران�ي املرشكني ولم يكن له عليهم س�لطان ،وكان يق�دم املوعظة والنصيحة ما
وج�د لذلك قبوالً ،بل إن القرآن الكريم أرش�ده إىل ما ه�و أبلغ من ذلك فقالَ ﴿ :وال َ
ِين يَدْعُ َ
تَ ُسبُّوا ْ ا َّلذ َ
ُون ال ّل ِه َفي َُسبُّوا ْ ال ّل َه عَ ْدوًا ِب َغيرْ ِ عِ ْل ٍم﴾.
ون ِمن د ِ
وخلال تل�ك الفرتة ل�م يقم رس�ول الله بكرس أي م�ن أصنامهم رغ�م موقفه
الرصيح يف رفض الوثنية ،ورغم قدرته األكيدة عىل تحطيم هذه األصنام أو بعضها
بمساع�دة الصحابة الكرام ،كما أنه لم يقم بذلك بع�د الهجرة رغم وجود عدد من
الصحابة الكرام يف مكة وقدرتهم عىل فعل ما يغيظ املرشكني.
ويحس�ن هنا أن نقارن بني موقف اثنني من األنبي�اء كالهما من أويل العزم من
الرس�ل ،إبراهيم خليل الرحمن واملصطفى صىل الله عليه وس�لم ،فقد قام إبراهيم
بكسر األصنام جميع�ا ً من اليوم األول ،ول�م يكن له عىل قومه س�لطان ،ولم يكن
يحكم بالد أور ،وكانت النتيجة أن قومه أوقدوا له نارا ً عظيمة وألقوه فيها ،وعادوا
لصناعة األصنام من جديد وعبادتها دون أن يتغري يف سلوكهم يشء ،وعىل الرغم من
املعجزة الساطعة التي أكرم الله بها خليل الرحمن ،يا نار كوني بردا ً وسلاما ً عىل
إبراهيم ،فإن قومه عدوا ذلك لونا ً من السحر ،واشتروا أصناما جديدة ،واس�تمروا
يف عبادة األصنام.
أما موقف النبي صىل الله عليه وسلم فقد كان يتجىل يف هدم الوثنية قبل الوثن،
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فقد هدم الوثنية يف قلوب املرشكني وأسعدهم باإلسالم ،وعندما مكن عقيدة التوحيد
يف قلوبهم أرسلهم ليهدموا بأنفسهم ما كانوا يعبدونه من ضالل مبني ،وحني هدمت
هذه األصنام بيد عابديها السابقني لم تقم لها بعد ذلك قائمة ،وقال صىل الله عليه
وسلم« :إن الشيطان قد يئس أن يعبد يف جزيرة العرب».
ولكنه بدأ بتحطيم األصنام عندما أصبح من الناحية القانونية والواقعية حاكما
فعليا ً ملكة املكرمة وللدولة اإلسلامية الناش�ئة وبعد أن ألغيت دولة املرشكني بكل
تفاصيلها.
وم�ع ذل�ك فمن املده�ش أن النب�ي الكريم لم يرس�ل لهدم األصن�ام أصحابه
الباس�لني من السابقني األولني واملهاجرين األبرار كأبي بكر وعمر وطلحة والزبري،
ب�ل اخت�ار لهذه الرسايا التي كلفت بهدم األصنام قادة من املرشكني الذين أس�لمو
حديثاً ،وذلك تجنبا ً الس�تفزاز السكان املحليني ممن عاش�وا وآباؤهم يعبدون هذه
األصن�ام ويقولون ما نعبدهم إال ليقربونا إىل الله زلفى ،وهذه قائمة بقادة الرسايا
التي هدمت األصنام ونالحظ أن ليس فيهم عمر بن الخطاب وال عيل بن أبي طالب
وال الزبري بن العوام وغريهم من الفرس�ان األبرار الذين س�بقوا إىل اإلسالم ،ويمكن
قراءة هذه القائمة:
● ●صنم الالت التي كانت تعبدها ثقيف هدمتها رسية كان يرأسها أبو سفيان
واملغرية بن شعبة.
● ●صن�م العزى الت�ي كانت تعبده قري�ش بأرض نخلة هدمت�ه رسية كان
يرأسها خالد بن الوليد.
● ●صنم س�واع وهو صنم هذيل يف أرض رهاط قرب من مكة ،هدمته كتيبة
عمرو بن العاص.
● ●صنم مناة هدمته رسية سعيد بن زيد األشهيل.
فه�ؤالء القادة الذي�ن قاموا بهدم هذه األصن�ام كانوا يف الواق�ع إىل عهد قريب
يعب�دون هذه األصنام ،وحني هدم النبي الكريم الوثني�ة يف قلوبهم انقلبوا صقورا ً

122

حازم�ة تهدم بفأس الحق أوهام الجاهلي�ة الوثنية األوىل ،فهدمت األصنام ولم تقم
لها بعد ذلك قائمة.
ويف توضيح بالغ األهمي�ة تستأنف اآلية الكريمة﴿ :كذلك زيَّـنّا لكل أُمّ ٍة عمله ْم
ث ُ َّم إىل ربهم مَ ْر ِجعُ هُ ْم فينبِّـئُـهُ ـم بما كانوا يعملون﴾(.((17
واملعنى نفسه أكدته آية األنعام﴿ :مَ ا عَ َليْ َك ِم ْن حِ َسا ِب ِهم مِّ ن شيَ ْ ٍء وَمَ ا ِم ْن حِ َسا ِب َك
عَ َلي ِْهم مِّ ن شيَ ْ ٍء﴾(.((18
ِين آمَ نُوا ْ عَ َليْ ُك ْم أ َ ُ
ويف املعنى نفسه ق�ال الله تعاىل﴿:يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
نف َس ُك ْم ال َ يَضرُ ُّ ُكم
مَّ ن َ
اهتَ َديْتُ ْم إِلىَ ال ّل ِه مَ ْر ِجعُ ُك ْم جَ ِميعا ً َفيُنَبِّئُ ُكم ِبمَ ا ُكنتُ ْم تَعْ مَ لُ َ
ض َّل إِذَا ْ
ون﴾(.((18
واملوقف نفس�ه التزمه الصحابة الكرام الذين هاجروا إىل الحبشة التزاما ً بهدي
النب�ي الكريم فقد أقام�وا يف الحبش�ة يف ظهراني قوم لهم بطارقته�م وصلبانهم
وعقائدهم وال نعلم أن أحدا ً من الصحابة الذين كانوا يشكلون س�فراء اإلسلام قد
أس�اء ألي م�ن معتقدات القوم أو نال منه�ا ،فقد التزموا موقف�ا ً مسؤوال ً من عدم
التدخ�ل يف الشؤون الداخلية للدولة املضيفة ،وبن�وا أوثق الصالت مع القوم الذين
هاجروا إليهم مع محافظتهم عىل عقائدهم ودينهم وتوحيدهم.
بناء جسور من املحبة واالحرتام مع الدول املضيفة:
إن السفارة الناجحة هي تلك التي ترتك أثرا ً باقيا ً بعد رحيل أفرادها ،وتؤس�س
لعالق�ات واعية ونافعة لصالح البلدين ،والسفير الناجح هو ذلك الذي يبني أوثق
الصالت مع الشخصيات االجتماعية والوطنية والدينية يف البلد املضيف.
وينطلق املؤمن يف بناء جسور االحرتام من حقائق دينية راسخة ،ذلك أن الحكمة
ضالة املؤمن أينما وجدها فهو أوىل بها كما قال رسول الله صىل الله عليه وسلم ،وقد
س�جل رسول الله صىل الله عليه وسلم احرتامه للمعرفة من أي مصدر جاءت ،ويف
( ((17سزرة املائدة ،اآلية 48
( ((18سورة األنعام ،اآلية 52
( ((18سورة املائدة ،اآلية 105

123

يوم بدر فك األس�ارى بتعليمهم عرشة أطفال من املسلمني القراءة والكتابة فاعترب
هذا اللون من التبادل املعريف مرشوعا ً مع عدو محارب فكيف بسفري معاهد(.((18
وخلال التاريخ اإلسلامي عرف ب�اب الرحلة يف طلب العلم ال�ذي كان يسابق
إليه مشاهري العلماء يف العرص الذهبي لإلسلام ،وكانوا يقولون اطلب العلم ولو يف
الصين ،وكان هؤالء كلما حلوا بأرض نفع الله به�م علماءها وعامتها ،وكان هؤالء
العلم�اء يقدمون وفاء للبالد التي ينزلون فيها عىل ش�كل بحوث ودراس�ات وكتب
تصن�ف يف التعري�ف بهذه البلاد التي نزل به�ا العلماء ،ومن ه�ذه الكتب :كتاب
تحقيق ما للهند من مقولة مقبولة يف العقل أو مرذولة ألبي الريحان البريوني ،وقد
صح�ب البريوني السلطان محمود الغزن�وي ثالث عرشة مرة إىل الهند وكان يدون
قراءات�ه ومشاهداته ثم أصدرها يف كتاب واحد وصفه بروكلمان بأنه أهم ما أنتجه
علماء اإلسالم يف معرفة عقائد األمم.
ومن السفراء الناجحني الذين دونوا مشاهداتهم وانتفع بها الناس أيضا ً الرشيف
اإلدريسي عالم الجغرافيا الشهري الذي قام بسفارات ناجحة لروجر الصقيل ،وهي
ن�وع فري�د من السفارات فقد كان روج�ر ملكا ً مسيحيا ً م�ن النورمان ،وقد حكم
صقلية بعد خ�روج األغالبة منها ،وكان حسن السرية مع املسلمني ،وقد قرب عددا ً
منه�م أش�هرهم اإلدرييس ،ال�ذي أقام لديه نح�و عرشين عاماً ،وأوفده يف س�فارة
خاصة إىل بالد الشام ،وقد كتب يف أعقاب س�فارته كتابه الشهري :نزهة املشتاق يف
اخرتاق اآلفاق.
واملتأم�ل يف كتاب اإلدرييس الذي أعده عام 1154م يالحظ لدى اإلدرييس براعة
دبلوماس�ية فريدة ،فقد كتب بتفصيل عن الحريات الدينية يف القدس ،وتحدث عن
كنيس�ة القيام�ة والحياة اآلمنة للمسيحيني يف بالد الشام ،وال أش�ك أن هذا الكتاب
كان له أكبر األثر يف موقف صقلية تجاه الحروب الصليبية عىل الرغم من الضغط
الكبري عليها من قبل البابا لإلنخراط يف الحروب الصليبية ،ولكن س�فارة اإلدرييس
الناجحة حالت دون ذلك.
( ((18السرية النبوية ،البي شهبة ،ج  ،2ص 164
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ومن السفراء الناجحني كذلك ابن جبري األندليس املتوىف عام1220م ،الذي كتب
كتابه تذكرة باألخبار عن اتفاقات األس�فار ،ورشح فيه بالتفصيل مشاهداته خالل
سفاراته يف بالد الشام ،ويمكن يف هذا السبيل أيضا ً أن نشري إىل الرحالة ابن بطوطة
املتوىف 1348م ،وكتابه الشهري تحفة النظار يف غرائب األمصار وعجائب األس�فار،
مع اإلش�ارة إىل أن ابن بطوطة ال يعترب س�فريا ً باملعنى التقليدي للكلمة ،ولكنه عىل
ذلك كان أفضل س�فري ربط بين املرشق واملغرب ،وقد تم التعام�ل معه يف البلدان
اإلسلامية ،والس�يما بالد الرشق باحرتام كبري ،وقد عمل يف ج�زر املالديف قاضيا ً
للقضاة لعام ونصف وتزوج من تلك البالد.
وأس�مح لنفيس هنا باالس�تطراد قليالً لإلش�ارة إىل أن رحلة اب�ن بطوطة التي
امتدت م�ن طنجة باملغرب العربي فشملت كل الشم�ال األفريقي الجزائر وتونس
وليبي�ا ومصر والنوبة ثم اليمن والحج�از والشام والعراق ثم بلاد العجم والهند
وانتهى مطافه فيها يف جزر املالديف ،كان ينتقل فيها بدون جواز سفر!! ولم يكن
يستخ�دم إال لغة واحدة!! هي لغة العالم آنذاك وهي اللغة العربية ،وكانت كل هذه
الشعوب تحتكم إىل رشيعة واحدة هي اإلسلام ،وألج�ل ذلك فقد عمل قاضيا ً فيها
ألنه خبري بقانونها الذي ال يختلف عن قانون املغرب يف يشء وهو نفسه كان قانون
البالد التي تمتد من األندلس إىل جزر املالديف ،وهو الرشيعة اإلسالمية.

االلتزام بالتواصل مع الدولة والعمل يف سياق مؤسساتها:
إن البعث�ة الدبلوماس�ية ه�ي امت�داد لألم�ة يف بلاد املغترب ،وم�ن واج�ب
البعثةالدبلوماس�ية أن تك�ون عينا ً لألم�ة وأن تعتمد عليها األم�ة يف معرفة دقيقة
بمصالحها وحاجاتها املستمرة.
وال شك أن قيام السفراء بهذه املهمات ال يقلل من شأنهم وال يحولهم إىل مخربين
فالصل�ة هنا باألم�ة وليست بالنظام ،والدبلوماس�يون يخدم�ون قضايا أوطانهم
وشعوبهم ،وال ينبغي أن ينرصفوا إىل القضايا العائلية التي تخص أرس الحاكمني.
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وعلى الحاك�م أيضا ً أن يتجنب إقحام الدبلوم�ايس يف قضايا خاصة ،وأن يفرق
بوض�وح بني حاج�ة الوطن واملصال�ح الشخصية للحاكمني ،فهناك اس�تحقاقات
معروف�ة تن�ص عليه�ا القوانني فيم�ا يتعني على الدبلومايس فعل�ه لتيسري أمور
املسؤولني السياسيني عىل اختالف درجاتهم ،ولكن ترك هذه املسائل بدون قانون،
أو تج�اوز ما نص عليه القانون العتبارات ش�خصية وفردية س�يجعل من البعثة
الدبلوماسية مجرد مندوبني ملصالح الحاكمني واملتنفذين وهذا خطأ كبري.
ويف ه�ذا السياق نسرتش�د بما قاله أوي�س القرني ،خري التابعني ،فقد اش�تهر
هذا الصحابي اش�تهارا ً كبريا ً ألنه الوحيد الذي وصفه رسول الله باالسم والوصف
دون أن يكون له رشف الصحبة أو زيارة رس�ول الله ،وقد قال رس�ول الله لعمر
بن الخطاب« :إذا لقيت أويس القرني فاس�أله الدعاء» ،فكان عمر يرتقب الوفد من
اليم�ن رجاء أن يلقاه ويسأله الدع�اء ،وعندما حج أويس فرح به عمر بن الخطاب
وأكرم�ه إكرام�ا ً عالي�اً ،وحني أنهى نسك�ه أراد الذهاب إىل البصرة ،فقال له عمر
ب�ن الخط�اب« :أال أكتب لعاملها؟ ليق�وم بشأن أويس ويكرم�ه ،ولكن أويسا ً قال
بوضوح« :ال يا أمري املؤمنني ...أن أكون يف غرباء الناس أحب إيل»(.((18
ويف ه�ذا السي�اق اش�تهرت سياس�ة عمر ب�ن الخطاب ال�ذي ك�ان يستدعي
الدبلوماس�يني والحكام من أعمالهم بعد فرتة يمضونه�ا ،ولم يق َّر عامالً عىل عمل
يط�ول فقد غير تقريبا ً معظم الوالة يف عرصه ،وكان يق�ول« :والله ما عزلتهم عن
ريب�ة ،ولكن أردت أن يعل�م الناس أن األمر ال يكون ملكان فالن أو فالن ،ولكنه أمر
(((18
الله يمضه بمن شاء من عباده».

( ((18صحيح مسلم ،ج  ،4ص 189
( ((18البداية والنهاية البن كثري ،ج  ،7ص 62
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وجوب التواصل مع الوطن وعدم جواز االنقطاع عنه لفرتات تطول:
كتب ابن الوزير يف كتابه السياسة:
وعلي�ه إِحْ سان مجاورة ِجريانه فيِ املمالك التِي تِل�يِ ممْ لكته ،فحاله معهم كحال
ا ْلواحِ د من السوقة مع ِجريانه ملا أس�ست علي ِْه الدنْيا من ا ْلحاجة إِىل التعاضد ،وأن
يُبال�غ فيِ بر الواردين علي ِْه من رس�لهم وأن يتصنع لهُ م بتفخي�م مجْ لِسه وإ ِ ْ
ظهار
جماله وزينته ومظاهرة بره لهُ م وتكرمته.
والله الله أن ي ُِطيل حبسهم عِ نْده ففِ ي ذلِك من ا ْلفساد ما يطول رشحه(.((18
وتعك�س ه�ذه الوثيق�ة املتقدمة م�ن القرن الراب�ع الوعي ال�ذي حققه فقهاء
الدبلوماس�ية يف اإلسالم ،فقد أش�ارت إىل وجوب تحسني السفارات وتجميلها ألنها
ص�ورة املجتمع ،والسفارات لم تبن الس�تجداء عطف األم�م ،وإنما لنيل احرتامها،
والعالم قد يحسن إىل الفقري والضعيف ،ولكنه ال يحرتم إال القوي القادر.
كم�ا أكدت الرس�الة عىل وج�وب انتهاء املهم�ات الدبلوماس�ية يف آجالها وعدم
السماح بتطويل هذه املدد والتحذير من التهاون يف استكمالها وإنجازها.
وم�ن جانب آخر فقد جرى العرف الدبلومايس عىل أن السفري يجب أن ال يطول
مكثه يف البلد املبتعث إليه ،واس�تقر العرف عىل وجوب استقراره يف وطنه األم عدة
س�نوات ومن ثم ابتعاثه لبلد آخر ،وذلك حتى يدوم والؤه لوطنه ،وحتى ال تنشأ له
يف البالد التي يخدم فيها عالقة انتماء ومنة عىل حساب انتمائه لبلده ووطنه.
ويف ه�ذا السياق ورد نهي عمر ب�ن الخطاب عن خروج الناس للجهاد أكثر من
أربعة أش�هر ،وألزمهم بالعودة إىل منازلهم ورعاية أرسهم خالل أربعة أشهر ،ويف
الوقت نفسه فإنه أراد أن ال يطول بهم العهد فتترصم حبالهم مع دولتهم وقيادتهم.

( ((18كت�اب السياس�ة ،للحسني بن علي الوزير ،املتوىف عام  ،418طبع مؤس�سة ش�باب الجامعة،
االسكندرية
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الشفافية واملكاشفة مع مرجعيته الوطنية:
يتعني عىل الدولة أن تضع للمبتعثني الدبلوماس�يني نظما ً وقواعد لضبط اإلثراء
املشروع واإلث�راء غري املشروع ،فكثري من كسب الدبلوماس�يني ه�و حق للوطن
ولي�س لشخص السفري ،وم�ن هنا قال رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم« :هدايا
العمال غلول»( ،((18وقد زاد رسول الله األمر توضيحا ً يف خطابه البن اللتبية األذري
ملا اس�تعمله رس�ول الله يف أمر األمة فعاد موقرا ً بالهداي�ا واألحمال ،وقال هذا لكم
وهذا أهدي إيل ،فصعد رسول الله املنرب وقال« :ما بال العامل نَبعثه فيأتي ،فيقول:
«ه�ذا لك وه�ذا أهدي إيل» ،فهالَّ ج َل�س يف بيت أبيه وأُمِّ ه ،فيَنظ�ر أيُهْ دى له أم ال؟
وال�ذي نفيس بيده ،ال يأتي بشيء إال َّ جاء به يوم القيامة يحمله عىل رقبته ،إن كان
بعريًا له ُرغاء ،أو بقرة لها ُخوار ،أو شاة تَيْعَ ر»(.((18
وال ش�ك أن اللوائح الداخلي�ة لوزارات الخارجية تنظم ه�ذا اللون من الكسب،
وتحدد ما هو حق للسفري وللبعثة الدبلوماس�ية من األوس�مة والهدايا ،وما هو حق
للسفارة ،وما هو حق للدولة ،وليس للفقه اإلسلامي تفصيل يف هذه املسائل خالل
النص�وص العام�ة ،وم�دار الحكم يف هذه األش�ياء عىل القاعدة العام�ة :املسلمون
عن�د رشوطهم ،وكذلك قوله تع�اىل﴿ :يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
ِين آمَ نُوا أَو ُْف�وا ِبا ْلعُ ُقودِ﴾ ،وقوله:
الله إِذَا عَ َ
﴿ وَأَو ُْفوا ْ ِبعَ هْ ِد ِ
اهدتُّمْ﴾ ،وعليه فيكون كل تفصيل يف هذه املسائل مما أقره
ويل األمر من املعروف الذي تجب الطاعة فيه ويحرم عصيانه.
ثقافة الخدمة:
إن السفارة منصب يسعى إليه املرء لخدمة الوطن وخدمة الناس ،فال ينبغي أن
ينصب بينه وبني الناس حواجز تحول دون اتصالهم به وتواصلهم معه ،والس�يما
أبن�اء الوطن يف الغرب�ة الذين تكثر حوائجهم إىل البل�د ،ومطالبهم تتكرر كل يوم،
وحاجته�م عند السفري ،وأعضاء البعثة فال يجوز أن يكون منهم التأفف والضجر،
( ((18رواه االمام احمد يف مسنده ،ج  ،5ص 424
( ((18صحيح البخاري ،ج  ،9ص 28
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والتفري�ط بحوائج الناس ،فإن صاحب الحاجة أرعن ،وقد ال يقدر املسائل قدرها،
ولكن الدبلومايس يجب أن يكون رحب الصدر واس�ع األفق ،يحسن املعاذير لذوي
الحوائ�ج ،وقد قال صىل الله عليه وس�لم« :أبلغوني حاجة م�ن ال يستطيع إبالغها
فإنه من أبلغ ذا سلطان حاجة من ال يستطيع إبالغها ثبت الله قدميه عىل الرصاط
يوم تزل األقدام»(.((18
وفد دعبل الخزاعي عىل غسان بن عباد فاحتجب عنه فهجاه يف قصيدة طويلة:
إذا مـا أتينـــاه يف حاجـــة

رفعـنا الرقـاع له بالقصــب

له حاجــب دونـه حاجــب

وحاجـب حاجـبه محتجـب

فال يعرف الناس اليوم من هو غسان بن عباد إال هذا الهجاء.
وك�ان من أدب السلف أن يق�وم املسؤول بخدمة الن�اس وال يضجر وال يتربم،
وكان زين العابدين إذا دفع صدقته إىل س�ائل يقبل يده ويقول« :أهالً بمن يحمل
زادي إىل اآلخ�رة» ،وكان يقول« :من أمكنني أن أجعل معرويف عنده كانت يده عيل
أمن من يدي عليه».
وم�ن روائع األدب الدبلومايس ما روي عن عيل ريض الله عنه أنه قال لواليه عىل
مكة قثم بن العباس« :وال يكن لك إىل الناس سفري إال لسانك ،وال حاجب إال وجهك،
وال تحجبن ذا حاجة عن لقائك بها».
وكان عيل بن أبي طالب يقول« :إذا س�ألتمونا حوائجكم فاكتبوها لنا يف الرقاع
فإننا نريد أن نصون وجوهكم عن املسألة».
وهذه ليست محض مواعظ دينية ،إنها اليوم جزء من أدب العمل يف املجتمعات
املتقدمة ،وعىل سبيل املثال ال زالت من التقاليد اليابانية إىل اليوم ،أن كبار املوظفني
يقومون يف مواس�م معينة بغسل أرج�ل املوظفني الجدد احتفاء بهم وتشجيعا ً لهم
عىل الخدمة بإخالص وتفاني.
( ((18مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،للهيتمي ،ج  ،11ص 429
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وبالجملة فعىل الدبلومايس أن يوائم بني مكانته االجتماعية والسياسية املطلوبة،
من الهيبة والوقار ،وبني خدمة ش�عبه وذوي الحاجات منهم بالتواضع واملسؤولية
والحس الوطني ،وما ذلك بعزيز ،وإنه ليسري عىل من يرسه الله عليه.
ترقية أحوال الجالية واالعتناء بها:
وم�ن املهام الرئيسي�ة للمبتعثني أن يتواصلوا مع الجالي�ة يف بلد االغرتاب ،وأن
يدن�وا أهل النجاح والتوفيق والكفاءة منهم ،ويشدوا رباطهم بأوطانهم ويبعثوا يف
نفوسهم محبة ترابهم والوفاء له وصلة الرحم التي أمر الله أن توصل.
وعليه أن يتفقد كافة املواطنني يف مناسبات معينة ،وأن يهتم بأدناهم وأقصاهم،
وأن يدن�ي البارزين والناجحني والوجه�اء منهم ،وأن يوفر لهم رباطهم ووصالهم
ببلده�م األم ،وان ال تع�دو عيناه عنهم يف عناية ورعاي�ة ومحبة ووداد ،فال يند عن
رعايته وعنايته قاصد وال يبتغي عن أربه ووصاله راغب.
ويف ه�ذا السبيل أوىص عيل كرم الله وجهه واليه عىل مرص فقال« :ألصق بذوي
امل�روءات واألحس�اب وأهل البيوت�ات الصالحة والسوابق الحسنة ث�م أهل النجدة
والشجاع�ة والسخ�اء والسماحة ،فإنهم جماع من الكرم وش�عب م�ن العرف ،ثم
اعرف لكل امرئ منهم ما أبىل ،وال تضمَّ ن بالء أمرئ إىل غريه ،وال تقرصن به دون
غاية بالئه ،وال يدعونك رشف امرء إىل أن تعظم من بالئه ما كان صغرياً ،وال ضعة
أمرء إىل أن تستصغر من بالئه ما كان عظيماً».
تمثيل الدولة وليس تمثيل األحزاب:
إن السفير يمثل الدولة التي أوفدته ،والدولة يف التعريف الحقوقي هي حصيلة
ثالث�ة أش�ياء :الشع�ب واألرض والحكومة ،وبه�ذا املعنى فإن واجبه الدس�توري
يقتيض أن يتم التعامل مع س�ائر القضايا من زاوية وطنية شاملة وليس من رؤية
السلك الحكومي وحده.
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وق�د دأبت األح�زاب السياس�ية عىل ف�رض محاصص�ات سياس�ية يف السلك
الدبلوم�ايس ،وال زال ال�والء للح�زب الذي أنجز هذه املحاصص�ة يتغلب عىل الوالء
للمهمة الوطنية التي أرس�ل إليها السفري ،مما يع�ود بأثر يسء عىل مهمة االبتعاث
وغاياته.
إن ثقاف�ة املؤس�سات ال زال�ت تحتاج يف الوع�ي العربي إىل تفصي�ل دقيق ،وال
زال املوظ�ف العربي يفتقر إىل ثقافة العمل للمؤس�سة واحرتام قوانينها ،وال زالت
هناك حاجة لتجريد العمل العام من الشخصانية والقبلية والعائلية ،باتجاه العمل
الوطني ،واحرتام القوانني ،وبناء املؤسسات.
وم�ع كث�رة ما كت�ب يف إحياء ثقافة املؤس�سات والعم�ل يف إطاره�ا بعيدا ً عن
الشخصانية والفردية فإن أروع ما كتب يف هذا السبيل هو ما قاله الخليفة الراشدي
أبو بكر الصديق ريض الله عنه يوم رحيل النبي الكريم صىل الله عليه وسلم:
«أيه�ا الن�اس  ...من كان يعبد محمدا ً فإن محمدا ً ق�د مات ،ومن كان يعبد الله
فإن الله حي ال يموت».
لقد كان وعيا ً كبريا ً بثقافة املؤس�سات ودوامها ،وعدم ارتهانها ألش�خاص عىل
الرغ�م من أهميتهم وقدراتهم ودورهم القيادي التاريخي ،وبذلك فقد قرر أبو بكر
أن استمرار رسالة اإلسالم إنما هو استمرار املؤسسات العظيمة التي أطلقها رسول
الله صىل الله عليه وسلم وعىل رأسها دولة الخالفة.

مبدأ املعاملة باملثل:
اس�تقر مبدأ املعاملة باملثل يف الحياة السياس�ية عامة واألدب الدبلومايس بوجه
خاص ،وذلك انطالقا ً من طبيعة العالقات الدولية.
واإلسلام رس�الة واقعية فهو لم ينظر إىل العالم عىل أنه جمعية خريية ،وال عىل
أنه غاب ذئاب ،إنه العالم بكل ما فيه من خري ورش وجمال وقبح ،وقد رفض منطق
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التسام�ح الساذج الذي تضيع فيه الحقوق ،ويمنح فيه الغفران ممن ال يملك ملن ال
يستحق ،بل إنه عالج العالقات الدولية يف إطار متوازن من املعاملة باملثل.
ووفق هذه املقاصد جاءت نصوص كثرية يف الرشيعة تعزز هذه الحقائق ،فقال
تعاىل﴿ :وَجَ َزا ُء َسيِّئَ ٍة َسيِّئَ ٌة ِمثْلُهَ ا َفمَ ْن عَ َفا وَأ َ ْ
ص َلحَ َفأَجْ ُر ُە عَ لىَ ال َّل ِه﴾ ،ويف آية أخرى
قال عز وجلَ :
﴿فمَ ِن اعْ تَدَى عَ َليْ ُك ْم َفاعْ تَدُوا عَ َلي ِْه ِب ِمث ْ ِل مَ ا اعْ تَدَى عَ َليْ ُكمْ﴾.
يل ال َّل ِه
واملعامل�ة باملث�ل هي جوهر الجهاد نفسه ،ق�ال تعاىل﴿ :و ََقا ِتلُوا فيِ َس� ِب ِ
ِين ي َُقا ِتلُون َ ُك ْم وَال تَعْ تَدُوا إ ِ َّن ال َّل َه ال يُحِ بُّ ا ْلمُعْ تَد َ
ا َّلذ َ
ِين﴾(.((18
ويف الحقل الدبلومايس فإننا نالحظ مبدأ املعاملة باملثل يف س�ائر أيامه الكريمة
صلى الله عليه وس�لم يف التفاوض الدبلومايس وتبادل الوف�ود واملندوبني ،وهو ما
تقره اليوم الدبلوماسية الدولية يف مبدأ املعاملة باملثل.
عىل أن ما يجب أن نشري إليه أن مبدأ املعاملة باملثل ليس ناتج جمع ريايض أصم
بق�در ما هو حصيلة معطيات متقابلة يتأس�س عليها موقف املماثلة عىل أس�اس
العدل وليس بالرضورة عىل أساس املساواة.
ومن الصور الواضحة يف العالقات الدبلوماسية ما رشحته اآلية الكريمة يف قوله
﴿الشهْ � ُر ا ْلحَ َرا ُم ِب َّ
َّ
الشهْ ِر ا ْلحَ � َرا ِم وَا ْلحُ ُرمَ ُ
ص ٌ
ات قِ َ
�ن اعْ تَدَى عَ َليْ ُك ْم
تع�اىل:
اصَ ،فمَ ِ
َفاعْ تَدُوا عَ َلي ِْه ِب ِمث ْ ِل مَ ا اعْ تَدَى عَ َليْ ُكمْ﴾(.((19
فقد كان من ش�أن العرب أن تسبغ صفة القداسة واالحرتام عىل األشهر الحرم،
فال يحل فيها قتال وال جهاد ،ولكن هذه الحرمة إنما تكون حني يحفظها الفريقان،
وال معنى لها حني تبقى حرمة من جانب واحد ،فقد عمد املرشكون إىل االستخفاف
بحرمة األش�هر الحرم ،وقام�وا باالعتداء عىل الصحابة اآلمنني فيها ،وحني أرس�ل
النب�ي الكريم رجاله للدفاع ع�ن الصحابة أنكرت عليهم قري�ش قتالهم يف الشهر
الح�رام ،ولك�ن اآلية الكريمة بين�ت أن املعاملة باملثل مبدأ طاف�ح بالعدالة ،وحني
( ((18سورة البقرة ،اآلية 190
( ((19سورة البقرة ،اآلية 194
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يحترم املرشكون حرمة األش�هر الحرم فإن املسلمني س�يكونون أكث�ر حرمة لها،
ولك�ن إذا هتك املرشكون حرمة الشهر الحرام ومارس�وا االعتداء فيه عىل املسلمني
فيج�ب أن ال ينتظروا من املسلمني أن يتوقفوا عند حرم�ة الشهر الحرام ويسكتوا
عن حقوقهم املضاعة.
واآلي�ات يف ه�ذا املعنى كثيرةَ ﴿ :و َل ُك� ْم فيِ ا ْلقِ َ
َاب﴾،
ص ِ
اص حَ يَ�ا ٌة يَ�ا ْ أُوليِ ْ األ َ ْلب ِ
﴿ وَأ َ ْخ ِرجُ ُ
وهم ِم ْن حَ ي ُْث أ َ ْخ َرجُ و ُكم﴾َ ﴿ ،وإ ِ ْن عَ َاقبْتُ ْم َفعَ اقِ بُوا ِب ِمث ْ ِل مَ ا عُ و ِقبْتُ ْم ِب ِه﴾.
واس�تنادا ً إىل ه�ذه القواع�د الرشعية العام�ة والنصوص الظاه�رة من الكتاب
والسنة فإن من شأن الدولة أن تحتكم إىل مبدأ املعاملة باملثل يف الحقل الدبلومايس،
وأن تتعامل مع الدول األخرى بهذا املنطق يف التمثيل الدبلومايس والتبادل التجاري
والتأشريات القنصلية والتبادل الثقايف.
ويف ه�ذا الجانب ال يمل�ك السلطان املسلم التنازل عن ه�ذا املبدأ ألنه حق لألمة
وه�و عنه�ا وكيل ،ويجب أن ينهض بتحصيل حق األم�ة والدفاع عن كرامتها أمام
نظائره�ا من األمم ،إال أن يكون له يف ذلك تأوي�ل ظاهر يعود بالفائدة والنفع عىل
األمة ،ويقره أهل الحل والعقد من مجالس شورى األمة.
ويستدل عىل ذلك بموقف النبي الكريم حني عفا عن املرشكني يوم الفتح األعظم،
وقال للمرشكني« :اذهبوا فأنت�م الطلقاء» ،خالفا ً لقاعدة القصاص واملعاملة باملثل
يف الحقوق.
ومع أن الصحابة رضوا من نبيهم ما اختار تسليما ً وطاعة ومحبة ،ولكن املتأمل
يف دقائ�ق السرية ي�درك أن موقف النبي الكريم يف التخيل عن مب�دأ املعاملة باملثل
يف ه�ذه الحال�ة كان يتضمن جوانب ثالثة :جانب أخالقي وجانب س�يايس وجانب
حقوقي ،فهو يف الجانب األول أخالق محمدية مطهرة زاكية ،ولكنه يف الجانب اآلخر
دهاء س�يايس رضوري ،فقد علم رس�ول الله أن إراقة دمائهم س�تثري غضب كثري
م�ن رجاله�م وتدخل مكة يف موارد الثأر التي ال تنته�ي ،وهي من جانب آخر وعي
حقوقي ،فق�د قاتل هؤالء عىل أصنامهم وآلهتهم وكان كثري منهم يعتقد ما يصنع،
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ولي�س من العدال�ة أن تأخذهم بذنب لم يكونوا يقرون بجرم�ه حال ارتكابهم له،
وش�أن العقوبات أن ال يكون لها أثر رجع�ي ،واالحتمال يف القانون يفرس ملصلحة
املته�م ،وهي قواعد حقوقية رضورية يتفق عليها العقلاء ،وبموقفه العظيم صىل
الله عليه وس�لم دفع عن العرب فتنة كانت كافي�ة أن تعيد الحرب جذعة مضمخة
بالدماء.
وال يخف�ى أن ه�ذا املب�دأ الع�ادل يف العالق�ات الدولية ال ينطب�ق رضورة عىل
العالق�ات اإلنساني�ة ،وما يكون بني الدول�ة وأعدائها ال يقاس علي�ه ما يكون بني
الدول�ة ورعاياه�ا ،وما يكون بين املؤمنني والكافرين ال ينطب�ق عىل ما يكون بني
املؤمنني أنفسهم من اإلخاء واملودة ،وما ينبغي أن يحكم به القضاء ليس بالرضورة
ما ينبغي أن يفتي به املرشد والواعظ ،ويف هذا السياق يرد ما أمر به القرآن الكريم
م�ن العفو والغفران والتسام�ح﴿،وَأَن تَعْ ُفوا ْ أ َ ْق َربُ لِلتَّ ْق�وَى﴾َ ،
ص َلحَ
﴿فمَ ْن عَ َفا وَأ َ ْ
َفأَجْ � ُر ُە عَ لىَ ال َّل ِه﴾ُ ،
ِين ال يَ ْرجُ َ
ِين آمَ نُوا ي َْغفِ ُروا ِل َّلذ َ
﴿ق ْل ِل َّلذ َ
ون أَيَّا َم ال َّل ِه﴾ ،وغري ذلك
من اآليات الكثرية.
ويف السياق اإلنساني جاء رجل إىل النبي صىل الله عليه وس�لم وقال« :يا رسول
الله إن يل قرابة أصلهم ويقطعونني وأعطيهم ويحرمونني وأحسن إليهم ويسيئون
إيل ،أفأكافئه�م؟» فقال له النبي صىل الله عليه وس�لم« :فم�ه؟»(أي ما الفرق إذن
بينك وبينهم) ،ولكن أعط من حرمك وصل من قطعك وأحسن إىل من أساء إليك وال
يزال لك من الله عليهم ظهري»(.((19

مسؤولية السفري بني وطنه ودار إقامته:
وم�ن الجوانب البالغة األهمية يف الشأن الدبلوم�ايس أن يكون السفري عىل وعي
برباط مواطنيه بالبالد التي يقيمون فيها ،فهناك كثري من أبناء الوطن يستقرون يف
بلدان أخ�رى وينالون جنسيتها ،وهم مطالبون بالوفاء إىل تلك األوطان مقيمني أو
( ((19صحيح مسلم ،ج ،8ص ،8ورواه كذلك االمام احمد
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مواطنني ،فال ينبغي يف الحديث عن أوطانهم أن يبخس شأن األوطان التي يقيمون
فيه�ا ،أو أن يقصروا يف الوفاء لألرض التي احتضتنه�م وآوتهم ،وعليه أن يتحدث
بوعي وبصرية موازنا ً بني حقوق البلدين وواجباتهما تجاه كل منهما.
وتخترص هذه الحقيقة بعبارة :الوفاء ألرض الوطن واإلخالص لدار اإلقامة.
وربم�ا كان أوضح مثال لعالق�ة املسلم ببلد إقامته ودار مهاج�ره ما رأيناه يف
سلوك الرعيل األول من أصحاب النبي الكريم الذين هاجروا إىل الحبشة ،فقد ظلوا
أوفياء ألوطانهم ونبيه�م ودينهم ،ولكنهم أظهروا أيضا ً حبا ً ووفاء كبريين لألرض
الت�ي احتضنتهم وال يعرف أنهم اتهموا باإلس�اءة إىل يشء يف أرض الهجرة ،وحني
عرض للنجايش بعض خصومه وحاولوا أن ينتزعوا منه ملكه فقد اصطف الصحابة
إىل ج�وار النجايش وقاتلوا مع�ه ،وكان الزبري بن العوام يسبح يف الليل بالنيل حتى
يبيت مع القوم ويدرك ما يبيتون ويعدو يف الصباح بأخبارهم ،وكان للصحابة أثر
ظاهر يف تأمني استقرار الحبشة بعد هذه الفتنة املريرة.
وق�د اظهر هؤالء املهاجرون يف الحبشة فقها ً عميقا ً بأصول التعامل الدبلومايس
حيث اختاروا ممثلهم جعفر بن أبي طالب فكان يفاوض باسمهم ويرفع مطالبهم،
وقد حظي بمنزلة كبرية لدى النجايش فكان يشاوره يف خاصة شأنه ،كما أنه تمكن
من عقد صالت بالغة القوة واملوثوقية مع النبي الكريم وأهله ،حتى إن النبي الكريم
حني رغب بزواج رملة بنت أبي س�فيان وه�ي إحدى املهاجرات يف الحبشة خطبها
من النجايش الذي قام بدوره بإعداد زفافها إىل الرس�ول صىل الله عليه وس�لم عىل
مراكب امللوك يف إشارة جدا ً واضحة لتوثق مستوى العالقات بينهما إىل أعىل املنازل.
وال أدل على ذلك م�ن أن الصحابة الكرام اس�تمروا يف الوف�اء ألرض هجرتهم
واإلحسان إليها ،ومع أن دواعي الهجرة قد بدخول الرسول الكريم إىل املدينة ولكن
عددا ً من الصحابة وبأمر من رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم استمروا يف الحبشة
لرعاية هذا الجانب الكريم الذي أسسوا له من عالقات متوازنة مسؤولة.
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الدبلوماسية واختالف العقائد:
تقوم العالقات الدبلوماسية بني األمم لتحقيق مصالح هذه الشعوب والعمل عىل
تطويرها وانطالقها بما ينفع األمة ويحقق الخري للجميع.
وقد مىض كثري من الكاتبني إىل الخلط بني مبادئ الدعوة إىل الله ومسائل الحكم
والعالقات الدولية ،وكذلك إىل الخلط بني حساب الله وحساب الناس ،وبذلك فقد حمل
كثيرا ً من الشباب املتحمس عىل فتح منصات الحساب قبل يوم الحساب ،وتفويض
الناس بالحكم عىل الناس مع أن الله يحكم بني عباده فيما كانوا فيه يختلفون.
وق�د نشأت عىل هامش هذه الحقائ�ق أحكام رشعية دونت يف بعض كتب الفقه
اإلسلامي ش�ديدة القسوة والوطأة ،فاعترب الجهاد واجبا ً إلدخ�ال الناس يف الدين
ون فِ تْن َ ٌة َويَ ُك َ
وه ْم حَ تّ َى ال َ تَ ُك َ
الحق ،وفق ظاهر اآلية ﴿و ََقا ِتلُ ُ
ون الدّي ُن ُك ّل ُه لله﴾ ،ولم
يؤذن بوقف الحرب إال مع أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية ،ثم اختلف القول يف ش�أن
العرب�ي م�ن أهل الكتاب فنص كثير منهم أنه ال يحل له دف�ع الجزية ويخري بني
اإلسالم والسيف(.((19
ثم مىض هؤالء إىل الحكم بوجوب قتال أهل األديان الباطلة من بوذيني وهندوس
وأرواحيين ووثنيين ،وه�ؤالء يبلغ عددهم الي�وم ثالثة مليارات وه�م نصف أهل
األرض ،وال شك أن تطبيق هذه الفتاوى عىل واقع اليوم سيؤدي إىل كوارث مرعبة،
وس�يؤدي ذلك بشكل طبيع�ي إىل قتال البرشية كلها وهذا عكس مقاصد اإلسلام
العظيمة من نرش الحب والخري والرحمة.
والواقع الذي يدل له هدي النبي صىل الله عليه وسلم أن الدبلوماسية اإلسالمية
تنشأ بني عقائ�د مختلفة ،وال يشرتط التوافق بني الدولتني أو بني الحكومتني حتى
تق�وم عالقات صحيحة ،وقد أقام النبي صىل الله عليه وس�لم عالقات مع عدد من
امللوك وهم عىل أديانهم.
ومن أدق املواقف يف هذا السبيل ما روي يف ش�أن النجايش ،فقد كان الرجل عىل
( ((19انظر ً
مثال كتاب كفاية األخيار يف الفقه الشافعي ،باب الجهاد ،ج  ،2ص 218
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ملة النصارى ،وكان له قساوس�ته وبطارقته ورهبانه وقداديسه وكهنته ،ومع ذلك
فقد عاش الصحابة يف كنفه سنني طويلة ،ولم يرد عنهم أنهم حقروا شيئا ً مما كان
يعبده أو تعرضوا لبطارقته أو رهبانه أو قساوسته.
ب�ل إن القرآن الكريم جاء واضحا ً جليا ً يف أمر الثناء عىل النجايش وعىل أصحابه
ويف القرآن الكريم:
ِين آمَ نُوا ْ ا َّلذ َ
﴿ َو َلتَ ِج�د ََّن أ َ ْق َربَهُ � ْم مَّ � َو َّد ًة ِّل َّلذ َ
ِي�ن َقالُوا ْ إِنَّا ن َ َ
صا َرى ذَلِ� َك ِبأ َ َّن ِمنْهُ ْم
يس َ
ين َو ُر ْهبَانً�ا وَأَنَّهُ � ْم ال َ ي َْستَ ْكِب�رِ َ
قِ ِّس ِ
ُون﴾َ ﴿ ،وإِذَا َس ِ
�ول
نز َل إِلىَ ال َّر ُس ِ
�معُ وا ْ مَ ا أ ُ ِ
تَ� َرى أَعْ يُنَهُ ْم تَفِ ُ
�ن الدَّمْ ِع ِممَّ ا عَ َر ُفوا ْ ِم َن ا ْلحَ ِّق ي َُقولُ َ
يض ِم َ
�ون َربَّنَا آمَ نَّا َفا ْكتُبْنَا مَ َع
(((19
َّ
الشاهِ د َ
ِين﴾.
والثن�اء عىل القساوس�ة والرهب�ان بتواضعهم وزهدهم جاء واضح�ا ً يف اآليات
الكريم�ة ،وهي رصيح�ة بأنهم يستحق�ون الثناء وه�م ال زالوا بطارق�ة ورهبانا ً
وقساوسة.
وقد تعززت عالقة النبي بالنجايش وأصحابه وحني جاؤوا إىل املدينة املنورة قام
رسول الله يخدمهم بنفسه ،فقال له أصحابه« :يا رسول الله نكفيك الخدمة» ،قال:
«كال إنهم كانوا ألصحابي مكرمني»(.((19
وقد تكرر من رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم هذا التكريم للنجايش وهو عىل
مل�ة قومه ،وحني مات النجايش قال رس�ول الله« :مات الليل�ة أخوكم أصحمة بن
أبح�ر النجايش قوموا بنا نصيل علي�ه» ،فقال بعض الصحابة« :نصيل عىل علج من
اب َلمَ ن
علوج الروم لم يسجد لله س�جدة!؟» فأنزل الله تعاىلَ ﴿ :وإ ِ َّن ِم ْن أ َ ْه ِل ا ْل ِكتَ ِ
َات ال ّل ِه ثَمَ نا ً
ني ِل ّل ِه ال َ ي َْشترَ َ
اش�عِ َ
ُون ِبآي ِ
نز َل إ ِ َلي ِْه ْم َخ ِ
نز َل إ ِ َليْ ُك ْم وَمَ ا أ ُ ِ
يُ ْؤ ِم ُن ِبال ّل ِه وَمَ ا أ ُ ِ
اب﴾(.((19
َقلِيالً أ ُ ْو َلـ ِئ َك َلهُ ْم أَجْ ُر ُه ْم عِ ن َد َرب ِِّه ْم إ ِ َّن ال ّل َه سرَ ِ ي ُع ا ْلحِ َس ِ
وعندما عاد بعض الصحابة لالعرتاض وقالوا« :يا رس�ول الله كيف نصيل عليه
( ((19سورة املائدة ،اآلية 82
( ((19دالئل النبوة ،للبيهقي ،ج  ،2ص 83
( ((19سورة آل عمران ،اآلية 199
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ول�م يكن يصيل إىل قبلتنا؟ لق�د كانت صالته لبيت املقدس» ،فأنزل الله قرآنا ً يتىل:
﴿ َو ِل َّل ِه ا ْلمَ شرْ ِ ُق وَا ْلمَ ْغ ِربُ َفأَيْنَمَ ا تُ َو ُّلوا َفث َ َّم وَجْ ُه ال َّل ِه إ ِ َّن ال َّل َه و ِ
َاس ٌع عَ لِيمٌ﴾(.((19
وبالجملة فقد كان النبي الكريم يؤسس عالقاته الدبلوماسية مع امللوك وزعماء
القبائل عىل أس�اس من املصلح�ة املتبادلة ،وفائدة األمتني ولم يكن يؤس�س لهذه
العالقات عىل أس�اس املوقف الديني ،بحيث ي�ؤدي للمؤمنني وال يؤدي للمرشكني،
ويفي بعهود املسلمني وال يفي بعهود املرشكني.
وم�ن املالحظ إقراره صىل الله عليه وس�لم للصفة التي منحتها األمم والشعوب
لقادتها ومخاطبتهم بها دون تحقري أو ازدراء ،احرتاما ً ملكانة شعوبهم ،فقد خاطب
هرقل بقوله« :من محمد رسول الله إىل هرقل عظيم الروم» ،وخاطب كرسى بقوله:
«من محمد بن عبد الله إىل كرسى عظيم الفرس» ،وإىل النجايش بقوله« :من محمد
رسول الله إىل النجايش ملك الحبشة» ،وإىل املقوقس بقوله« :من محمد بن عبد الله
إىل املقوقس عظيم القبط».
ويف األث�ر أن رجالً م�ن الوثنيني طلب من النبي الكري�م صدقة فسأله أن يسلم
فأبى ،فلم يعطه ش�يئا ً فأنزل الله تعاىلَّ ﴿ :لي َْس عَ َليْ َك ُهد ُ
َاه ْم َو َلـك َِّن ال ّل َه يَهْ دِي مَ ن
ي ََشا ُء وَمَ ا تُنفِ ُقوا ْ ِم ْن َخيرْ ٍ َف ُ
ألنف ِس ُك ْم وَمَ ا تُنفِ ُق َ
ون إِال َّ ابْت َِغاء وَجْ ِه ال ّل ِه وَمَ ا تُنفِ ُقوا ْ ِم ْن
َخيرْ ٍ يُو َّ
َف إ ِ َليْ ُك ْم وَأَنتُ ْم ال َ تُ ْ
ظ َلم َ
ُون﴾(.((19
ويف القرآن الكريم بيان واضح لطبيعة العالقات بني األمة اإلسالمية وجريانها من
ِين آمَ نُوا ْ عَ َليْ ُك ْم أ َ ُ
األمم ،دل عليه عموم النص القرآني﴿ :يَا أَيُّهَ ا ا َّلذ َ
نف َس ُك ْم ال َ يَضرُ ُّ ُكم
مَّ ن َ
اهتَ َديْتُ ْم إِلىَ ال ّل ِه مَ ْر ِجعُ ُك ْم جَ ِميعا ً َفيُنَبِّئُ ُكم ِبمَ ا ُكنتُ ْم تَعْ مَ لُ َ
ض َّل إِذَا ْ
ون﴾(.((19
وكذلك قوله تعاىلُ :
َات َوالأْ َ ْر ِض عَ ا ِل َم ا ْل َغي ِْب و َّ
السمَ او ِ
﴿ق ِل ال َّلهُ َّم َف ِ
اط� َر َّ
َالشهَ ا َد ِة
نت تَحْ ُك ُم بَينْ َ عِ بَادِ َك فيِ مَ ا َكانُوا فِ ِيه ي َْختَل ُِف َ
أَ َ
ون﴾(.((19
( ((19أحكام القرآن ،البن العربي ،ج ،1ص 60
( ((19سورة البقرة ،اآلية 272
( ((19سورة املائدة ،اآلية 105
( ((19سورة الزمر ،اآلية 46
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وبن�اء عليه فال ش�أن للفري�ق الدبلومايس بع�ادات األمم وأديانه�ا وتقاليدها
وال ضير يف اختالف أديانهم وتقاليدهم عن قيم اإلسلام ،فاله�دى هدى الله ،قال
عز وجلَ ﴿ :و َل ْو َش�ا َء َربُّ َك لآَ مَ َن مَ ْن فيِ الأْ َ ْر ِض ُك ُّلهُ ْم جَ ِميعً ا أ َ َفأَنْت ت ْك ِر ُە الن َّ َ
اس حَ تَّى
ي ُكونُوا ُم ْؤ ِم ِن َ
ني﴾(.((20
بل إن املؤمن مأمور بأن يحرتم عقائد الناس وال ييسء إليها ،السيما إذا ترتب عىل
هذه اإلساءة مرضة بمصالح األمة ،ويف هذا املعنى ورد قول الله تعاىلَ ﴿ :وال َ تَ ُسبُّوا ْ
ِين يَدْعُ َ
ٱ َّلذ َ
ُون ٱل َّل ِه َفي َُسبُّوا ْ ٱل َّل َه عَ دْوا ً ِب َغيرْ ِ عِ ْل ٍم َكذَ ِل َك َزيَّنَّا ِل ُك ِّل أُمَّ ٍة عَ مَ َلهُ ْم ث ُ َّم
ون ِمن د ِ
إِلىَ ٰ َرب ِِّه ْم مَّ ْر ِجعُ هُ ْم َفيُنَبِّئُهُ ْم ِبمَ ا َكانُوا ْ يَعْ مَ لُ َ
ون﴾(.((20
وم�ن الوارد تماما ً أن يق�وم الفريق الدبلومايس باملطالب�ة باملعاملة باملثل فيما
يتص�ل باحترام املق�دس الديني ،والرم�وز الدينية ،وه�ذا مبدأ ع�ام يف العالقات
الدبلوماسية.
العالقات الدبلوماسية مع الدول اإلسالمية:
وأجد من الرضوري هنا أن نشري يف فصل خاص إىل العالقات الدبلوماس�ية مع
الدول اإلسلامية وخصوصية هذه العالقات والتجارب الدبلوماسية التي قامت بني
ه�ذه ال�دول ،حيث يتعني عىل الدبلوم�ايس أن يدرك طبيع�ة الروابط الخاصة بني
بالده وبني البلدان اإلسالمية من روابط تاريخية ودينية وسياسية.
وال ب�د أن ن�درك أن مبدأ تشكل العال�م يف كتل دولية وأحلاف إقليمية حقيقة
تاريخي�ة وواقعية وقد حكمت هذه التحالفات التاريخ اإلنساني لقرون طويلة ،ويف
العصر الحديث قامت س�لسلة من األحالف أهمها حلف األطليس وحلف وارس�و،
ومؤتمر عدم االنحياز ،ومع أن حلف األطليس قام ملواجهة حلف وارس�و ،ولكنه لم
يرحل عند رحيله ،وحينما انهار حلف وارس�و تساءلت الحكومات الغربية الكربى:
مل�اذا يج�ب أن يبقى حلف األطليس وقد انهار حلف وارس�و ،وك�ان الجواب وملاذا
( ((20سورة يونس ،اآلية 99
( ((20سورة األنعام ،اآلية 108
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يجب أن ينهار؟وبالفعل فمع مرور أكثر من عرشين س�نة عىل انهيار حلف وارسو
فإن حلف األطليس ال زال يقوم بدور رئييس يف السياس�ة الدولية ويحكم جزءا ً غري
قليل من مصائر العالم.
وكذل�ك فإن قم�ة عدم االنحياز اس�تمرت عىل الرغم من انته�اء عرص القطبني
املتنافسين ،وقد أدركت دول ع�دم االنحياز حاجتها لهذا التع�اون الدويل ملحاولة
رسم سياسة مشرتكة محددة يف مواجهة الظروف العاملية الجديدة.
كما تقوم يف العالم كتل الكومنولث والفرانكوفونية وآسيان وغريها من األحالف
الدولية التي تتناوب يف خدمة شعوبها وحلفائها.
وق�د أدرك املسلم�ون يف العال�م الحاجة إىل ه�ذا اللون من التع�اون منذ نادى
الكواكبي واألفغاني بالجامعة اإلسالمية وعاصمتها أم القرى ،وتأكدت هذه الحاجة
بعد انهيار الخالفة ودخول عرص الدولة الحديثة.
وم�ع أن هذه الصيح�ات لم تستطع تأمني حلف إسلامي دويل حقيقي ولكنها
نجحت يف تأمني شكل واضح من التعاون بني الدول اإلسالمية وقد بدأ ذلك عىل يد
امللك عبد العزيز حني أطلق مؤتمر العالم اإلسالمي يف مكة املكرمة ،عام  1926وتوىل
امللك عبد العزيز نفسه رئاسة املنظمة ،ثم تعاقب عليها زعماء العالم اإلسالمي(.((20
ويف عام  1969وعقب حريق األقىص تنادى زعماء العالم اإلسلامي إىل اجتماع
قمة يف املغرب  -الرباط ،انبثقت عنه منظمة املؤتمر اإلسالمي ،التي تحولت فيما بعد
إىل منظمة التعاون اإلسلامي والتي أصبحت تضم اليوم  57دولة إسلامية بصفة
( ((20وقد تعاقب عىل رئاسة منطمة املؤتمر اإلسالمي كل من:
• عبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود  -مؤسس اململكة العربية السعودية.
• فيصل بن عبد العزيز آل سعود  -امللك السعودي الثالث.
• إدريس السنويس  -ملك اململكـة الليبيـة سابقاً.
• محمد عيل جناح  -مؤسس دولة باكستان.
• شكري القوتيل  -الرئيس السوري األسبـق.
• عدن عبد الله عصمان دار  -رئيس جمهورية الصومال األسبق.
• أمني الحسيني -املفتي األكرب لدولة فلسطني سابقاً.
• معروف الدواليبي -رئيس وزراء سوريا األسبق.
• عبد الله بن عمر نصيف -نائب رئيس مجلس الشورى السعودي سابقاً.
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عضو كامل وخمس دول تضم جاليات إسالمية كبرية بصفة دولة مراقب ومن أهم
ه�ذه الدول روس�يا وتايالند كما رفض طلب الهند والفلبين يف االنضمام للمنظمة
بصفة عضو كامل.
إن منظمة التعاون اإلسلامي تعترب الغطاء الدبلومايس األهم للدول اإلسلامية،
ومع مرور نحو  45عاما ً عىل تأس�يسها فهي تعكس حاجة حقيقية لهذا اللون من
التعاون والتواصل بني أبناء األمة اإلسالمية.
لقد قام�ت بعض ال�دول العربية واإلسلامية ذات التوجه القوم�ي والعلماني
بالتملم�ل من قيام ه�ذه املنظمة ورأى ه�ؤالء أن تكريس التحال�ف السيايس عىل
أساس ديني ليس واقعياً ،وأن االتجاه العام يف الدبلوماسية الدولية هو فصل الدين
عن السياسة.
ولك�ن الواقع أثبت خالف ذلك ،وخالل هذه الفترة ثبت أن الرابط الديني قادر
على أن يقدم ش�كالً أقوى للعالقات بين الدول ،وأن يحقق مصال�ح عملية متينة
للدول املتعاونة عىل أساس ديني.
وعىل كل حال فليس من شأن هذه الدراسة مناقشة املنطلقات النظرية لعالقات
الدي�ن والسياس�ة ،ولكنن�ا معنيون بالتأكيد على أن الفريق الدبلوم�ايس يف الدول
اإلسلامية يجب أن تكون لديه القدرة عىل التعاون بشكل أكرب يف العالقات البينية،
وبالتايل فإن قضايا مشرتكة كثرية تصدر عنها مواقف متشابهة بشكل طبيعي وذلك
انعكاسا ً ملا تشعر به شعوب هذه البلدان من الحقائق املشرتكة تاريخيا ً وواقعياً.
وم�ن أوضح األمثلة على ذلك رفض التطبي�ع مع الكي�ان الصهيوني ووجوب
التعاون يف نرصة الشعب الفلسطين�ي والشعب السوري ،واملصلحة املشرتكة التي
يمكن أن يحققها هذا التعاون.
وترتب هذه الحقائق عىل الدبلوماسيني مسؤولية خاصة ،فهناك أنواع كثرية من
العالقات الدبلوماس�ية تحتاج ملهارات خاصة يف التعامل معها ،وتقتيض االنتباه يف
العالقات الدبلوماسية املختلفة.
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ومما تجدر اإلش�ارة إليه أن الكتلة اإلسلامية وإن كانت الثانية عدديا ً من حيث
الرتتي�ب فإنها أكرب كتلة دولية فاعلة يف الهيئ�ة العامة لألمم املتحدة ،ومع أن دول
ع�دم االنحياز تش�كل كتلة أكرب ولكنها غير متحدة يف القضايا السياس�ية إال عىل
مسألة رفض الهيمنة ،ومن الصعب أن يتوحد أعضاء هذه الكتلة عىل خيار سيايس،
يف حني أن الكتلة اإلسالمية متوحدة عادة يف القضايا السياسية الكربى ،وهي تحتاج
لبعض التنسيق لتظهر متحدة يف املحفل الدويل.
وقد تطور األداء الدبلومايس بني الدول األعضاء وقامت اتحادات وهيئات دولية
إسالمية انبثقت عن جسم املنظمة وحققت أشكاال ً طيبة من التعاون والتكامل ،نعد
منها(:((20
لجان دائمة
● ●لجنة القدس ،ويرأسها ملك اململكة املغربية .مقرها الرباط ،اململكة املغربية.
● ●اللجن�ة الدائم�ة لإلعلام والش�ؤون الثقافية (كومي�اك) ،ويرأس�ها رئيس
جمهورية السنغال ،ومقرها يف داكار ،السنغال.
● ●اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري (كومسيك) ،ويرأس�ها رئيس
الجمهورية الرتكية ،ومقرها أنقرة ،تركيا.
● ●اللجن�ة الدائم�ة للتعاون العلم�ي والتقن�ي (كومستيك) ،ويرأس�ها رئيس
جمهورية باكستان اإلسالمية ،ومقرها إسالم أباد.
كما أن هناك عددا ً من األجهزة املتفرعة عن املنظمة ،منها:
● ●مرك�ز البح�وث اإلحصائي�ة واالقتصاديـ�ة واالجتماعية والتدري�ب للدول
اإلسالمية ،أنقرة ،تركيا.
● ●مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية ،إسطنبول ،تركيا.
● ●الجامعة اإلسالمية للتقنية ،دكا ،بنغالديش.
( ((20املوقع الرسمي ملنظمة التعاون اإلسالمي عىل شبكة االنرتنت http://www.oic-oci.org
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● ●املركز اإلسالمي لتنمية التجارة ،الدار البيضاء ،اململكة املغربية.
● ●مجمع الفقه اإلسالمي الدويل ،جدة ،اململكة العربية السعودية.
● ●صندوق التضامن اإلسالمي ووقفه ،جدة ،اململكة العربية السعودية.
● ●الجامعة اإلسالمية يف النيجر ،ساي ،النيجر.
● ●الجامعة اإلسالمية يف أوغندا ،مبايل ،أوغندا.
مؤسسات وأجهزة متخصصة
ه�ي املؤس�سات واألجهزة املنشأة يف إط�ار منظمة التعاون اإلسلامي بموجب
ق�رار من مؤتمر القمة أو التعاون اإلسلامي ل�وزراء الخارجية ،وتكون عضويتها
مفتوحة بصورة اختيارية أمام الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي ،وتتميز
بأن ميزانياتها مستقلة عن ميزاني�ة األمانة العامة أو ميزانيات األجهزة الفرعيـة،
وتعتمد ميزانيات هذه األجهزة النصوص والترشيعات يف أنظمتها األساسية.
● ●البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،اململكة العربية السعودية.
● ●املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة ،الرباط ،اململكة املغربية.
● ●وكالة األنباء اإلسالمية الدولية (إينا) ،جدة ،اململكة العربية السعودية.
● ●منظمة إذاعات الدول اإلسالمية (إسبو) ،جدة ،اململكة العربية السعودية.
مؤسسات املنظمة
يحق للمؤسسات واألجهزة التابعة للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي أن
تنضم بصفة اختيارية إىل عضوية هذه املؤسسات .وموازنات مستقلة عن موازنات
األمانة العامة واألجهزة املتفرعة واملتخصصة .ولقد أنشئت برعاية مؤتمرات القمة
اإلسلامية واملؤتمر اإلسلامي لوزراء الخارجية .ويجوز منح املؤس�سات املنتمية
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صف�ة مراقب بموجب قرار يصدره املؤتمر اإلسلامي لوزراء الخارجية ،كما يجوز
له�ا تلقي مساعدات طوعية م�ن األجهزة املتفرعة واملتخصص�ة وكذلك من الدول
األعضاء.
● ●الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة ،كراتيش ،باكستان.
● ●منظمة العواصم واملدن اإلسالمية ،مكة املكرمة ،السعودية.
● ●االتح�اد الري�ايض أللعاب التضام�ن اإلسلامي ،الرياض ،اململك�ة العربية
السعودية.
● ●اللجنة اإلسالمية للهالل الدويل ،بنغازي ،ليبيا.
● ●االتحاد اإلسالمي ملالكي البواخر ،جدة ،اململكة العربية السعودية.
● ●االتحاد العاملى للمدارس العربية اإلسالمية الدولية ،القاهرة ،مرص.
● ●منتدى شباب التعاون اإلسالمي للحوار والتعاون ،إسطنبول ،تركيا.
● ●االتحاد الدويل للكشاف املسلم.
● ●األكاديمية اإلسالمية العاملية للعلوم.
● ●اتحاد املستشارين يف البلدان اإلسالمية.
● ●املجلس العام للمصارف اإلسالمية واملؤسسات املالية.
● ●اتحاد املقاولني يف البلدان اإلسالمية.
وال شك أن هذا املستوى من التعاون بني البلدان اإلسالمية وإن كان كبريا ً يف الطموح
ولكن�ه ال زال متواضع�ا ً يف الواقع ،ولكن من املؤكد أن تعزيز هذا اللون من العالقات
يعود بالفائدة عىل الشعوب اإلسالمية ،وهو التطور الطبيعي لحركة التاريخ.
ويجب القول إن العالقات يف إطار منظمة التعاون اإلسالمي ليس اإلطار الوحيد
للعالقات الدبلوماس�ية ،ولكن�ه أحد أبرز مظاهره�ا ،وعىل الدبلوماس�ية الوطنية
االنتباه لكافة عوامل التقارب والتواصل مع البلدان اإلسلامية وكذلك مع الجاليات
اإلسلامية يف بل�دان العالم التي تشكل بش�كل أو بآخر رصي�دا ً إيجابيا ً للعالقات
الدولية بني الدولة اإلسالمية وبلدان العالم.
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وم�ن الجوانب التي تختص بها الدبلوماس�ية يف الدول اإلسلامية ،ويتعني عىل
الفريق الدبلومايس إظهار قدر أكرب من التفاعل معها:
● ●سفارات الحج والتزاماته.
● ●ثقافة رمضان وتقاليده.
● ●ارتباط نسك الصالة بكثري من النشاطات الدبلوماسية.
● ●تقديم اهتمام أكرب بالوفود الدينية من علماء وفقهاء ومفتني.
● ●تنظيم زيارات للمرجعيات الدينية يف البلد التي يبتعث إليها.
● ●تنظيم زيارات للمؤسسات اإلسالمية العاملة يف بلد اإليفاد.
● ●االهتمام بالقيم اإلسالمية يف املظهر والعادات واستقبال الضيوف.
● ●فه�م طبيعة العالقات اإلسلامية التاريخية بني البلدي�ن وإحياء تراث هذه
العالقات ورموزها.
● ●دراسة املذاهب اإلسالمية السائدة يف هذا البلد ،والرتكيز عىل املسائل املتباينة
وفهم أسباب ذلك.
وه�ذه االهتمامات محض أمثلة ،ويمكن إضاف�ة جوانب أخرى كثرية ،وخالصة
األمر أن تطوير العالقات الدبلوماس�ية والشعبية بني الدول اإلسلامية أمر حيوي،
ويحقق مصالح الوطن ،وبشكل خاص القضية الفلسطينية التي تتبنى فيها الدول
اإلسلامية مواقف متقاربة ،ترفض االحتالل اإلرسائييل وتطالب بالحقوق املرشوعة
للشع�ب الفلسطين�ي ،وحماية األقصى الرشيف ،بل إن حماي�ة األقىص كانت هي
السبب املبارش يف قيام هذه املنظمة الدولية الكربى كما أسلفنا.
إن إيالء اهتمام أكرب للعالقات اإلسلامية هو يف الواقع وعي دبلومايس صحيح،
وإدراك لحقائق التاريخ والجغرافيا التي طبعت س�لوك ه�ذه الشعوب وحاجاتها
خالل التاريخ.
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الفصل الثالث

الدبلوماسية في الكتاب والسنة

ويف إضافة أدبية ملا قررناه يف هذه الدراس�ة من دور الدبلوماس�ية الناجحة يف
خدم�ة الوط�ن واملواطن ،وخدمة قضاي�ا األمة فإننا نطوف يف ه�ذا الفصل رحاب
القرآن الكريم والسنة املرشفة ،رجاء التماس ما تحمله النصوص الكريمة من هدى
ونور تغني القيم الدبلوماسية وتعزز رسالتها اإليجابية ودورها البناء.
ويل�زم أن نشير يف صدر هذا الفصل أن ما نلتمسه هن�ا ليس بالرضورة حكما ً
فقهي�ا ً مؤصلاً ومدلالً باألدلة ،وال هو موقف قطعي الدالل�ة يف التفسري ،وإنما هو
إشارات وبشارات ،ولطائف وتنبيهات ،وهي حقائق نستأنس بها وال نحتكم إليها،
وه�ي تحمل دالالت عميق�ة ،وتيضء للدبلومايس درب�ه ومعرفته من خالل حقائق
القرآن الحكيم والسنة الكريمة.

السفارات يف القرآن الكريم:
يذكر القرآن الكريم أنبياء الله عىل أنهم سفراء بني العباد وبني الله ،وسفارتهم
هذه هي التي كانت تشكل الجانب األعظم من رسالتهم ومواقفهم الكبرية البناءة.
وقد قدم النبي صىل الله عليه وس�لم نفسه رس�وال ً بني العب�اد وبني الله تعاىل،
ونص القرآن عىل سفارته تلك يف مواطن كثرية:
● ●﴿إ ِ ْن ُه َو إ ِ اَّل وَحْ ٌي يُوحَ ى ،عَ َّلمَ ُه َشدِي ُد ا ْل ُقوَى﴾(.((20
( ((20سورة النجم ،اآلية 4
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●● ُ
﴿ق ْل إِنَّمَ ا أَنَا بَشرَ ٌ ِمثْلُ ُك ْم يُوحَ ى إِليََّ﴾(.((20

●● َ
ِين ال َ يَ ْرجُ َ
﴿قا َل ا َّلذ َ
آن َغيرْ ِ َهذَا أ َ ْو بَ ِّد ْل ُه ُق ْل مَ ا يَ ُكو ُن ليِ أ َ ْن
ون ل َِقاءنَا ائْ ِت ِب ُق ْر ٍ
أُبَ ِّد َل� ُه ِمن ِت ْل َقاء ن َ ْفِس�يِ ،إ ِ ْن أَتَّ ِب ُع إِال َّ مَ ا يُوحَ ى إِليََّ إِنِّي أ َ َخ ُ
اف إ ِ ْن عَ َ
صي ُْت َربِّي
عَ ذَابَ يَ ْو ٍم عَ ِظي ٍم﴾(.((20
ومنذ بداية الرس�الة أعلن نفسه س�فريا ً بني الله وبني الناس فقال« :إن الرائد ال
يكذب أهله.»....
وقال ابن تيمية يف كتابه درء تعارض العقل والنقل« :عرفوه بوحدانيته وأقروا له
بمعرف�ة ربوبيته وإنما جحدوا معرفة التوحيد الذي تعبدهم به عىل ألسنة السفراء
وهو قوله تعاىل﴿ :وَمَ ا ُكنَّا مُعَ ذِّ ِب َ
ني حَ تَّى نَبْعَ َث َر ُسوالً﴾(.((20
وهكذا فقد اشتهر لدى السلف وصف األنبياء بأنهم السفراء بني الله وعباده.
وم�ع أن املقاربة بعيدة بني س�فارة األنبي�اء بني الله وعباده وس�فارة اإلنسان
لإلنس�ان ،ولك�ن يمكن القول بأن إش�ارات يف غاي�ة األهمي�ة وردت يف آداب هذه
السفارات ،ونشري هنا إىل طائفة من هذه اإلشارات الحكيمة.
وال بد من التذكري أن ما نورده هنا إنما هو محض استئناس ،وهو ليس عىل وفق
قواعد االستدالل واالستنباط يف الرشيعة ،وإنما نتخذه إرشادا ً واهتداء بما أودع الله
يف كتابه العزيز من عجائب املعارف.
ان َقو ِْم ِه ِليُبَينِّ َ َلهُ مْ﴾(:((20
﴿وَمَ ا أ َ ْر َس ْلنَا ِمن َّر ُس ٍ
ول إِال َّ ِبل َِس ِ
ففي هذه اآلية إشارة أن يكون السفري مطلعا عىل لغة القوم الذين أرسل إليهم،
ويع�زز هذا التوجيه رضورة وجود دورات تأهي�ل خاصة للسفراء وأعضاء السلك
الدبلوم�ايس يف لغة البل�د التي يكلفون فيه�ا بالسفارة ،ويف�رض ذلك عىل جهاز
( ((20سورة الكهف ،اآلية 109
( ((20سورة يونس ،اآلية 15
( ((20درء تعارض العقل والنقل ،البن تيمية ،ج  ،5ص 203
( ((20سورة إبراهيم ،اآلية 14
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االختيار يف املؤس�سة الدبلوماس�ية أن يكون واعيا لهذا الجان�ب ،وأن يقوم بإعداد
املبتعثني ثقافيا ً ولغويا ً بما يضمن منهم أحسن األداء.
ول إ ِ اَّل ِليُ َ
طا َع ِب ِإذْ ِن ال َّل ِه﴾(:((20
﴿وَمَ ا أ َ ْر َس ْلنَا ِمن َّر ُس ٍ
ويف اآلي�ة تنبيه أن السفري لن يستطيع أن يبلغ رس�الته إال إذا حظي بمصداقية
وقبول توفر له طاعة الناس واحرتام ما يؤديه فيهم من سفارة ،فقد أيد الله أنبيائه
باملعجزات ،التي تضمن احرتام الناس لرس�االتهم ،واألمر نفسه يتعني يف من يوفد
بسف�ارة األمة يف الناس فال يصح أن يتوجه بدون وثائ�ق مصدقة ،وأوراق اعتماد
صحيحة حتى يتحقق تأثريه يف الناس ،ويتمكن من أداء رسالته.
﴿ َوإ ِ ْن ِم ْن أُمَّ ٍة إ ِ اَّل َخلاَ فِ يهَ ا نَذِي ٌر﴾(:((21
ويف اآلية بيان أن السفارات يجب أن تبلغ األمم جميعاً ،وأن ال تقترص عىل البلدان
ذات املصلحة القريبة واملتعجلة ،فالسفارة تأس�يس لعالقات دولية دائمة ،والعالم
ماض إىل مزيد من التواصل والتكامل ،والدولة الناجحة تصل بثقافتها ورس�التها
إىل أطراف األرض.
ولي�س املطلوب بالطبع بناء س�فارات يف كل بلد فهذا مم�ا ال تدعو الحاجة إليه
وق�د يقوم السفري الواحد بحاجات بلدان متعددة متجاورة وهو معروف يف العرف
الدبلوم�ايس ،ولكن املطلوب أن ترس�م سياس�ة اس�تيعابية مناس�بة بحيث تتوفر
مصالح البالد يف كل صقع يف العالم.
﴿ َو َل َق ْد أ َ ْر َس ْلنَا ُر ُسلاً مِّ ن َقبْ ِل َك وَجَ عَ ْلنَا َلهُ ْم أ َ ْزوَاجً ا َوذُ ِّري ًَّة﴾(:((21
ويف اآلية إشارة دقيقة لوجوب أن يكون الرسول قريبا ً من الناس ،يلتزم عاداتهم
وأعرافهم وطبائعهم ،وال ينفرد يف طبعه أو يعتزل يف خصائصه.
( ((20سورة النساء ،اآلية 64
( ((21سورة فاطر ،اآلية 24
( ((21سورة الرعد ،اآلية 38
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فالسفير ينبغ�ي أن يكون قريبا ً م�ن القلوب ،ومن رشطه أن يك�ون ناجحا ً يف
بن�اء أرسة صحيحة ،وأن يسعى ليكون له زوجة وذرية ،فإن الغربة مظنة افتتان،
وغياب األرسة ال بد أن ينعكس ضعفا ً يف أداء السفري ،والخالصة املطلوب من السفري
أن يكون طبيعيا ً يف عالقاته وحياته االجتماعية.
ولتعزي�ز ه�ذا املعنى جاءت اآلية يف س�ورة األنبي�اء﴿ :وَمَ �ا أ َ ْر َس� ْلنَا َقبْ َل َك ِم َن
ون ال َّ
طعَ ا َم َويَمْ ُش َ
ني إ ِ اَّل إِنَّهُ ْم َليَأ ْ ُكلُ َ
ا ْل ُم ْر َس� ِل َ
َاق ،وَجَ عَ ْلنَا بَعْ َض ُك ْم ِلبَعْ ٍض
ون فيِ الأْ َ ْس�و ِ
ُونَ ،و َك َ
صبرِ َ
فِ تْن َ ًة أَتَ ْ
ان َربُّ َك ب َِصريًا﴾(.((21
ُ
ون ُم ْ
طمَ ِئن ِّ َ
�ان فيِ الأْ َ ْر ِض مَ لاَ ِئ َك ٌة يَمْ ُش َ
﴿قل َّل ْو َك َ
ني َلن َ َّز ْلنَا عَ َلي ِْهم مِّ َن َّ
السمَ ا ِء مَ َل ًكا
َّر ُسولاً ﴾(:((21
وردت آي�ات كثرية يف القرآن الكريم تؤكد عىل برشية الرس�ول ،قل إنما أنا برش
مثلكم ،وتوىل القرآن غري مرة بيان الجانب البرشي يف حياة الرس�ول الكريم ،ودعا
بوض�وح إىل عدم الغلو يف وصف�ه ومدحه ،وأكد كذلك عىل أنه محل قدوة وأنه برش
كالبرش ،ولو كان ملكا ً لكان تكليف الناس باتباعه أمرا ً يف غاية البعد.
ويف اآلي�ة تأكي�د عىل املعن�ى السابق وهو أن يك�ون السفري قريب�ا ً من الناس،
وأن تتع�زز صالته بسائر األطراف املعنية برس�الته ،يف إطار الحكومتني املرس�لة
واملستقبل�ة ،ويف إطار الشعبني ،وأن ال يتصنع م�ا يميزه من الناس ،فإنه إن ابتعد
عنهم سيفقد تأثريه فيهم ،وربما ييسء إىل سفارته.
﴿وَمَ ا أ َ ْر َس ْلنَا َك عَ َلي ِْه ْم َو ِكيلاً ﴾(:((21
أكدت هذه اآلية ونظرياتها وهي كثرية يف القرآن الكريم عىل أن س�لطة الرس�ول
ال تتع�دى البالغ ،وأن الحساب عىل الله تع�اىل ،وأن من رشط السفارة الناجحة أن
تنرصف إىل ما عقدت ألجله ،وهو البالغ املبني.
( ((21سورة الفرقان ،اآلية 20
( ((21سورة اإلرساء ،اآلية 95
( ((21سورة اإلرساء ،اآلية 54
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ومث�ل هذه اآلية العظيم�ة قوله تع�اىلَ :
�ت ُمذَ ِّك ٌرَ ،ل ْس َ
﴿فذَ ِّك ْر إِنَّمَ ا أَن ْ َ
�ت عَ َلي ِْه ْم
ِبم َ
ُصي ِْط ٍر﴾(.((21
ويستأن�س من ذلك لالس�تدالل بأن السفارة الصحيح�ة ال تحتاج لسلطان من
السلاح والجن�د والحرس ،وإنما هي مهمة بلاغ ،وآلتها الربه�ان والبيان ،وليس
السفير وكيالً على الناس بمعنى السلط�ة التنفيذية أو القضائية ،بل إن س�لطته
ال تتع�دى إبالغ الرس�الة التي أوفد فيها ،وقد تعززت ه�ذه الحقيقة يف آيات كثرية
َ
منها﴿:ف ِإ ْن أَعْ َر ُ
ضوا َفمَ ا أ َ ْر َس ْلنَا َك عَ َلي ِْه ْم حَ فِ ي ً
ظا ،إ ِ ْن عَ َليْ َك إ ِ اَّل ا ْلبَلاَ ُغ﴾(.((21
ول إ ِ اَّل ا ْلبَلاَ ُغ ا ْل ُم ِب ُ
ني﴾:
﴿وَمَ ا عَ لىَ ال َّر ُس ِ
وتؤكد هذه اآلية ما س�بق بيانه ،وهو أن مهمة املرس�لني هي البالغ ،وهذا البالغ
رشط�ه أن يكون مبيناً ،فال معنى للبالغ بدون بيان ،والبالغ املبني هو البالغ املؤيد
بالحجة والربهان.
واآلي�ة تلهم القي�ادات السياس�ية واالجتماعية أن ينهضوا بإعداد س�فراء األمة
بحي�ث يكون بالغهم مبيناً ،وهذا يتطلب رشوط�ا ً خاصة يف السلك الدبلومايس من
املهارة الخطابية واملعرفة الربهانية والحجج املنطقية والثقافة الواسعة.
وتجدر اإلش�ارة يف هذه املالحظة وس�ابقتها أنها كانت وصايا قرآنية للرس�ول
بوصفه مبلغا ً عن الله عز وجل ،ولكن بعد أن قامت الدولة وأصبح له فيها سلطان
وأمر الناس باالحتكام إليه فقد أصبحت هذه اآليات العظيمة من باب تقييد املطلق
وتخصي�ص العام ،وصار م�ن مسؤوليته صىل الله عليه وس�لم الحك�م والقضاء
والفصل بني الناس ،وهو أمر يختص بالحاكم وال يختص بالسفري.
﴿أ َ ْر َس ْلنَا إ ِ َلي ِْه ُم اثْنَينْ ِ َف َكذَّب ُ
ُوهمَ ا َفعَ َّز ْزنَا ِبثَال ٍِث﴾(:((21
ويف اآلي�ة بي�ان أن الجه�ة التي توف�د السفراء مكلف�ة بتقدير حاج�ات الدول
( ((21سورة الغاشية ،اآلية 22
( ((21سورة الشورى ،اآلية 48
( ((21سورة يس ،اآلية 14
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واملجتمعات التي يرس�ل إليها املرس�لون وأن تتصف باملرون�ة والواقعية يف تأمني
الوفادات املناسبة ويف األوقات املناسبة فال ينفع التأخري كما أنه ال يفيد التبكري ،بل
يتعني أن يؤتى اليشء يف وقته وزمنه.
�ات وَأَن ْ َز ْلنَا مَ عَ هُ � ُم ا ْل ِكتَابَ وَا ْل ِمي� َز َ
﴿ َل َق ْد أ َ ْر َس� ْلنَا ُر ُس� َلنَا ِبا ْلبَيِّن َ ِ
ان ِلي َُقو َم الن َّ ُ
اس
ِبا ْلقِ ْس ِط﴾(:((21
ويف اآلي�ة بي�ان واضح أن السفير مكلف بالعم�ل عىل وفق نظام م�ن البينات
واألص�ول ،وأنه ينبغي أن يزود بالبينات والكتاب وامليزان ،وهذا توجيه ملن ييل أمر
سفارة املسلمني أن يزود باللوائح والوثائق واإلمكانيات التي توجهه ملا يلزم اتباعه
يف كل شأن ،وأن تقدم له خربات السابقني بحيث يفيد منها ويلتزم سبيلها.
ومع الفراق يف التمثيل والتشبيه ولكن التأكيد يف القرآن الكريم عىل البينات يرسم
معلم�ا ً هاديا ً لوجوب تدوين هذه األص�ول والبينات والتزامها بدقة ألن الدبلومايس
مؤتمن واملرء يغتفر له يف وطنه ما ال يغتفر له يف سفارته.
﴿م َ
ُصد ًِّقا لِمَ ا بَينْ َ يَ َدي ِْه﴾:
إن س�فارة النبي صىل الله عليه وس�لم جاءت مصدقة ملا بين يديه من التوراة
واإلنجيل وهي الكتب التي كانت متبوعة قبل املبعث.
لق�د تكرر ه�ذا النص القرآني الكريم أربع عرشة م�رة ،وهو يحمل داللة بالغة
األهمية أن الرسل كلهم يأتون من مرسل واحد ،وأن املطلوب هو استمرار ما أنجزه
السابق�ون والبناء عليه وليس هدمه ونقضه ،فلم يقل هادما ً ملا بني يديه أو مبطالً
مل�ا بني يديه أو ملغيا ً مل�ا بني يديه ،وإنما قال مصدقا ً ملا بين يديه ،ويف تعبري آخر
رشح النبي صىل الله عليم وسلم رسالته لقوله« :إنما بعثت ألتمم مكارم األخالق».
وه�ذه اإلش�ارة ملهمة وهادية ب�أن السفري ينبغي أن يكون محيط�ا ً بما توافق
عليه أسالفه من األعراف والتقاليد اإليجابية ،وأن املستقر يف العرف الدبلومايس هو
حصيلة تجارب كثرية يتعني احرتامها ،وأن ما اس�تقر من األعراف له قوة القانون
(((21سورة الحديد ،اآلية 25
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ما ل�م ينص القانون على خالفه ،وأن ش�أن السفارة الناجح�ة أن تحرتم تجارب
األولني وتثريها وتغنيها وتفيد منها.
لقد أوردت هذه األمثلة ملحض االستئناس واالسرتشاد ،وليس للفصل يف مقاطع
األحك�ام ،وهناك أمثلة كثرية أخرى ،ويج�ب التأكيد مرة أخرى أن القياس هنا غري
مطلوب ألنه قياس مع الفارق ،ولله املثل األعىل ،وإن يف ذلك آليات ألويل األلباب.
سفارة موىس لدى فرعون:
وبعيدا ً عن س�فارات األنبي�اء فيما بني العباد وبني الل�ه ،وداللتها الرمزية ولله
املثل األعىل ،فقد ذكر القرآن الكريم عددا ً من السفارات البرشية الناجحة التي ال بد
من اإلشارة إليها ،ولعل أبرزها سفارة موىس لقومه لدى فرعون.
وقد أورد القرآن الكريم ذكر اسم موىس وسفارته لبني إرسائيل يف مواجهة فرعون
يف أكثر من  129موضعاً ،وقد وردت يف اآليات الكريمة إش�ارات بالغة األهمية ألدب
السفراء ،ووصايا نحسبها رضورية جدا ً للعاملني يف السلك الدبلومايس ،نختار منها:
َ
﴿ف ُقولاَ َل ُه َق ْولاً َليِّنًا َلعَ َّل ُه يَتَذَ َّك ُر أ َ ْو ي َْخشىَ ﴾(:((21
فق�د حمل هذا النص الكريم إش�ارة هامة لوجوب اعتماد اللباقة الدبلوماس�ية
يف الخطاب ،ومع أن فرعون كان يعكس غاية االس�تكبار واالس�تعالء واالس�تبداد
التاريخي ولكن موىس كسفري لبني إرسائيل أمر بأن يخاطبه الخطاب اللني الحكيم.
ويعتبر أدب الخط�اب أه�م خصائص السفير الناجح ،ويعترب تخير األلفاظ
والعب�ارات من مقومات السف�ارة الناجحة ،ويف الخرب أن رجلاً دخل عىل املأمون
فوعظه وقسا عليه ،فقال له املأمون« :هون عليك يا هذا ،فإن الله قد أرس�ل من هو
خري منك إىل من هو رش مني فقال له :فقوال له قوال لينا لعله يتذكر أو يخىش».
أبنــي إن البــر شـيء هــني
( ((21سورة طه ،اآلية 44
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وجــه طليـق ولســان لــني

﴿وَاجْ عَ ْل ليِ و َِزيرا ً ِم ْن أ َ ْهليِ َ ،ها ُر َ
ون أَخِ ي﴾(:((22
ويف اآلي�ة بيان أن الحوار والتفاوض الدبلوم�ايس عمل جماعي ،يجب أن يتمتع
بروح الفريق ،وحني يرضب القرآن الكريم هذه الحقيقة يف شخص كليم الله موىس
ب�ن عمران فهو يعط�ي أوضح صورة ملا ينبغ�ي أن تكون عليه عالق�ات السفراء
واملبعوثني من العمل الجماعي ،فمع أن موىس نبي كريم من أويل العزم من الرس�ل
ولكن�ه لم يش�أ أن يقوم باملهمة وحي�دا ً وإنما أدرك أهمية العم�ل الجماعي بروح
الفريق.
ُصد ُِّقنِي إِنِّي أ َ َخ ُ
صحُ ِمنِّي ل َِسانًا َفأ َ ْر ِس� ْل ُه مَ عِ َي ِر ْدءًا ي َ
﴿وَأَخِ �ي َها ُرو ُن ُه َو أ َ ْف َ
اف
َ
ُون﴾(:((22
أ ْن يُ َكذِّب ِ
ويف اآلي�ة بيان أن العمل الدبلوم�ايس التفاويض يحتاج إىل مهارات خاصة ،فمع
أن موىس هو الرس�ول املكلف بالبالغ وه�و كليم الله وصاحب التوراة ولكن اآليات
الكريم�ة جاءت واضحة يف البحث عن األكثر كف�اءة يف فصل الخطاب ،وهذا يؤكد
أن التأهي�ل املعريف واللغوي والبالغي رضوري للعاملني يف السلك الدبلومايس ،وقد
تدفع األيام زعيما ً ما للقيادة ولكنه يحتاج باستمرار إىل اختيار الكفاءات املناسبة يف
مواضعه�ا ،وأهم هذه الكفاءات الفريق الدبلومايس املفاوض واملحاور الذي ينبغي
أن يتحلى بالفصاحة وقوة البيان وحسن املظهر ،وهو ما وجده موىس يف ش�خص
هارون عليهما السالم.
﴿ َو َلهُ ْم عَ ليََّ ذَنبٌ َفأ َ َخ ُ َ
ون﴾(:((22
اف أن ي َْقتُلُ ِ
ويف اآلية اعتذار موىس من الله تعاىل عن السفارة لفرعون لسبب إجرائي واضح،
وهو أن هناك أحكاما ً قضائية صدرت بحق موىس من قبل يف مملكة الفرعون ،وهي
الجهة املبتعث إليها ،ومع أنه قضاء بغري حق ،ولكنه سيحد من قدرته عىل التأثري يف
فرعون وقومه ،وسيحول دون وصول رسالته إىل املقصودين بها.
( ((22سورة طه ،اآلية 29
( ((22سورة القصص ،اآلية 34
( ((22سورة القصص ،اآلية 33
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وك�ان موىس قد تسبب عن غير قصد بقتل املرصي الذي كان يستنرص به ،وقد
رف�ع يدي�ه إىل الله تع�اىل مستغفرا ً وق�ال رب إني قتلت نفسا ً فاغف�ر يل فغفر له،
ولكن السجل العديل مل�وىس يف دولة الفرعون كان مثار اتهام ،وقد أصدر الفرعون
قراره االتهامي ضد موىس قبل ذلك بسنني بتهمة قتل املرصي ،وألجل ذلك فقد لجأ
موىس ملدين حيث عمل عرش سنوات أمينا ألعمال شعيب الرجل الصالح فيها ،وكان
يستعيذ بالله من فرعون وزبانيته ،ولذلك ملا أمره الله أن يكون س�فريا ً إىل فرعون
ق�ال بوضوحَ ﴿ :ربِّ إِنِّي َقتَ ْل ُت ِمنْهُ � ْم ن َ ْف ًسا َفأ َ َخ ُ َ
ون﴾ ،ومقتىض ذلك أن
اف أ ْن ي َْقتُلُ ِ
هناك س�جالً جنائي�ا ً يف القضاء املرصي وهذا أمر ال يمكنه م�ن السفارة الناجحة،
وبالطب�ع نح�ن ال نناقش هنا عدال�ة القضاء املرصي أيام فرع�ون ،ولكننا نناقش
رضورة أن يكون السفري سليم السجل العديل ،والسيما يف البلد التي يبتعث إليها.
﴿ َو ِت ْل َك نِعْ مَ ٌة تَ ُمنُّهَ ا عَ ليََّ أ َ ْن عَ بَّد َ
ْت بَنِي إِسرْ َ ائِي َل﴾(:((22
حين لقي موىس فرع�ون قال له فرعون مستكبراًَ :
﴿قا َل أ َ َل ْم ن ُ َربِّ� َك فِ ينَا َو ِليدًا
َو َل ِبث ْ َت فِ ينَا ِم ْن عُ م ُِر َك ِس� ِن َ
ني﴾ ،وقصد فرعون بذلك اإلش�ارة إىل فضله عليه حيث
ك�ان التقط�ه من الي�م واتخذته امرأة فرع�ون قرة عني لها وك�ان فرعون يطعمه
ويرعاه عندما كان صغريا ً وأنه نشأ يف حجر فرعون ،وكان يحاول أن يظهر فضله
علي�ه ،فاعرتض موىس عىل ذلك وقال مستهجن�اًَ ﴿ :و ِت ْل َك نِعْ مَ ٌة تَ ُمنُّهَ ا عَ ليََّ أ َ ْن عَ بَّد َ
ْت
بَنِ�ي إِسرْ َ ائِي� َل﴾ ،مستنكرا ً منه موقفه يف ذكر إطعامه ملوىس وتناس�يه إذالله لبني
إرسائي�ل وقتل أبنائهم واس�تحياء نسائه�م ،وغري ذلك من املظال�م التي ذاقها بنو
إرسائيل من فرعون.
ويف هذه اإلشارة تمنحنا اآلية فرصة التأمل يف معنى العالقة الندية بني الرسول
واملرس�ل إلي�ه ،فمع أن موىس كان مج�رد مواطن يف مملكة فرع�ون ،ولكن مهتمه
الدبلوماس�ية وس�فارته لصال�ح قومه ألزمت�ه أن يخاطب فرع�ون بخطاب ندي،
َّ
يم�ن عليه برتبيته
على مب�دأ التعامل باملث�ل ،ولذلك فإنه لم يقبل م�ن فرعون أن
صغيرا وإطعامه وإرضاعه ،إن مثل هذه املسائل قد تغتفر يف العالقات الشخصية
( ((22سورة الشعراء ،اآلية 22
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والتجاري�ة ،ولكنها ال يمكن أن تغتفر يف العالقات الدبلوماس�ية ،فقوة السفري من
قوة من يمثله ،والسفري يمثل الدولة التي أرسلته وال يقبل منه خطاب استعطاف أو
توسل أو تزلف ،بل يجب أن يتحىل بالندية يف الحوار والقوة يف الربهان.
إنها بعض إش�ارات هادية ويف القرآن منها كثري ،ولكننا أوردنا هنا ما يتسع له
املقام ،واملراد أن ندرك أي أثر حكيم كان لهذه التوجيهات التي خصت بها س�فارة
م�وىس لدى فرعون ،وأن نقارن النتائج اإليجابية التي ظهرت يف س�ياق توجيهات
القرآن الكريم ملن أرسل يف سفارة تتحقق فيها مصالح األمة.

سفراء الرسول يف حال السلم:
م�ع أن عصر النبوة كان فترة رصاع وعناء ،غلب�ت عليه طبيع�ة املواجهة مع
الجاهلية ،وفرضت عىل الجماعة املسلمة أكثر من  59مواجهة مع فصائل الجاهلية،
وقع يف عدد منها اشتباك حربي ،ولكن النبي الكريم استطاع أن يقدم تجربة فريدة
يف الشأن الدبلومايس يمكن أن ندرك منها جوانب بالغة األهمية.
ونشري ان س�ائر ما نقتبسه يف هذا الفصل من أخبار النبي صىل الله عليه وسلم
فه�و مقتبس من سيرة ابن هش�ام ،وكذلك من ابن كثري يف كتاب�ه السرية النبوية،
ويمكن التماس تفاصيلها من موقع الحدث يف السرية الكريمة.
وبالطب�ع ف�إن متابعة حياة الرس�ول الكريم يف الشأن الدبلوم�ايس والتأمل يف
طبيعة السفارات التي أوفدها الرسول الكريم ،ستكشف عن أرسار النجاحات التي
تحققت لهذه السفارات الفريدة.
إن مهمت�ه يف املقام األول هي الرس�الة والنبوة ،وهي س�فارة إلهية عىل االرض
يقوم فيها الرسول الكريم بنقل رسائل السماء إىل األرض ،ويقدم عرب السنة النبوية
الرشيفة تفسريات ضافية ووافية لهذا الخطاب اإللهي الكبري.
والسفارة اإللهية عىل األرض كانت نبوة خاتمة ،ومعنى ذلك أنها جاءت لتؤسس
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نهاي�ة لعرص الخ�وارق وبداية لعرص السن�ن ،ونهاية لعرص الغي�ب وبدءا ً لعرص
الشه�ود ،ونهاية عصر املعجزات وبداية عصر اإلنسان ،وكان�ت مهمته يف املقام
األول – وفق مالك بن نبي -الخروج باإلنسانية من ضباب الخوارق إىل ضياء السنن.
وهذه قائمة بأهم السفراء يف عهد النبوة:
م

اسم الرسول

الجهة التي أرسل إليها

1

شجاع بن وهب
األسدي

شمر بن الحارث
الغساني

 2حاطب بن أبي بلتعة

نتائج السفارة

قام الحارث بقتل السفري

املقوقس ملك مرص

نجحت السفارة وتم تبادل الهدايا والرسائل

3

عمرو بن العاص

جيفر وعباد األسديني
يف عمان

نجح�ت السف�ارة وت�م الحصول على وعد
بالسماح للمؤمنني بالهجرة

4

دحية الكلبي

هرقل ملك الروم

5

عمرو بن أمية
الضمري

النجايش ملك الحبشة

نجحت السفارة وبلغت الرسالة ولكن هرقل
تردد ثم اختلف مع فريقه الحاكم
نجح�ت السف�ارة نجاح�ا ً باه�راً ،وأصب�ح
النجايش أكرب حليف لإلسالم.

 6العالء بن الحرضمي

املنذر بن ساوى ملك
البحرين

نجح�ت السف�ارة وأس�لم املنذر بن س�اوى
وأقره رسول الله عىل ملكه.

 7املهاجر بن أبي أمية
املخزومي

الحارث بن عبد كالل
 -اليمن

تأخ�ر املهاجر ووقعت فتنة األس�ود العنيس،
ودخلها بعد موت األسود

كرسى ملك الفرس

رف�ض كرسى الرس�الة وغضب وأرس�ل إىل
عامله يف اليمن ب�اذان يأمره أن يعتقل النبي
ويحرضه إليه

 9أبو عبيدة بن الجراح

نجران

نجحت السفارة واستقرت نجران عىل أرضها
وبلدها إىل آخر عهد عمر

 10أبو موىس األشعري

مأرب

11

معاذ بن جبل

اليمن

نجحت السفارة ودخل أهل مأرب يف اإلسالم
قاضيا ً عاما ً يف اليمن

12

عيل بن أبي طالب

اليمن

رسوال ً عاما ً يف اليمن

13

عمرو بن حزم

نجران

14

خالد بن سعيد بن
العاص

زبيد باليمن

خلف أبا عبيدة ونجحت سفارته ،ويعترب كتاب
تكليفه من أهم وثائق الدبلوماسية النبوية
كان س�فريا ً بصنعاء ومات رس�ول الله وهو
فيها

8
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عبد الله بن حذافة
السهمي

م

اسم الرسول

الجهة التي أرسل إليها

نتائج السفارة

15

عامر بن شهر
الهمداني

همدان باليمن

كان س�فريا ً ناجحا ً وبنى صداقات متينة مع
النجايش بالحبشة

16

شهر بن باذان

صنعاء

ابن باذان وايل فارس عىل اليمن ،قتله األسود
العنيس

عك باليمن

ك�ان ربيب النبي م�ن خديج�ة ،عمل ضمن
فريق خمايس إلدارة اليمن

 17الطاهر بن أبي هالة
18

يعىل بن أمية

الجند باليمن

19

عكاشة بن ثور

السكاسك باليمن

20

جرير بن عبد الله
البجيل

يهود اليمن

21

سليط بن عمرو

اشتهر بربامجه الزراعية يف اليمن
اشتهر بجماله وحكمته
كان أجمل العرب وقال عنه عمر :إنه يوس�ف
هذه األمة

هوذة بن عيل وثمامة بن فشلت السفارة ورفض أهل اليمامة الرسول
أثال – نصارى اليمامة وحاربوا املسلمني

وس�نقترص يف هذا الفصل عىل دراس�ة عدد من السفارات النبوية الحكيمة التي
حققت نجاحا ً ظاهرا ً يف أداء رسالتها الدبلوماسية.
ويمك�ن تقسي�م تج�ارب الدبلوماس�ية النبوي�ة إىل نوعني :دبلوماس�ية السلم
ودبلوماسية الحرب.

 -1دبلوماسية السلم:
جعفر بن أبي طالب:
ك�ان أول س�فراء النبي الكري�م ،تخريه رئيس�ا لكوكبة املهاجري�ن األوىل التي
توجه�ت إىل الحبشة ،ويجب أن نالحظ هنا أن اختيار جعفر كان إرادة حكيمة من
النبي الكريم ،وكان من هدف هذا االختيار بناء أوثق صلة مع امللك العادل النجايش
ال�ذي ال يظلم عنده أحد ،وأن�ه أعلن وقوفه إىل جانب املستضعفني ونادى باملساواة
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والعدالة فيجب منطقيا ً أن يكون أقرب صديق للدولة اإلسالمية الناشئة ،حيث بنى
اإلسالم رسالته عىل األخوة اإلنسانية ،والتعاون عىل الرب والتقوى ،واجتماع الرشفاء
يف األرض على اختالف أديانهم ومللهم وقومياتهم عىل نرصة املستضعفني وحماية
املظلومني ،وبناء العدالة يف األرض.
ونالح�ظ أن جعفر بن أبي طالب لم يكن من الضعفاء يف مكة ،فأبوه أبو طالب
وه�و الحام�ي الرئييس للنبوة ،وكان�ت حمايته البن أخيه محم�د علنية ورصيحة،
وبالبداهة فهو عىل حماية ابنه أقدر منه عىل حماية ابن أخيه ،الس�يما أن ابن أخيه
كان صاحب الرسالة فيما كان ابنه جعفر أحد األتباع ،واعتقد أن هذا االختيار كان
حكيما ً تماماً ،وبذلك تحول املفاوض يف الحبشة من مستضعف يتسول الرحمة إىل
مفاوض دبلومايس يلتم�س التحالف والتنارص وبناء عالقات متكافئة بني الحبشة
والدولة اإلسالمية الناشئة.
بالتأكي�د لو ك�ان رئيس القوم من املوايل املعذبني عىل ي�د قريش لكان مستوى
العالقة يقترص عند حدود العطف وتقديم الطعام والرشاب للنازحني ،وربما بعض
املجاملات العابرة ،ولكن دور جعفر الهاش�مي القريش املطلبي ابن ش�يخ قريش
وزعيمه�ا الروح�ي أبي طالب كان يف بن�اء عالقة ندية قائمة على الثقة واالحرتام
والتأسيس عىل املشرتك بني الديانتني السماويتني.
وعلى الرغم من وجود عثمان بن عفان صهر النب�ي الكريم وزوجته رقية بنت
رس�ول الله بني املهاجرين ولكن الرسول اختار جعفرا ً ليتحدث باسم القوم ،وذلك
مل�ا ع�رف عنه من فصاح�ة وحجة وبيان وهو م�ا لم يشتهر به عثم�ان ريض الله
عنهما ،إضافة إىل رغبة النبي الكريم يف أن يرس�م صورة الدولة الناش�ئة عىل أنها
دولة مؤسسات وكفاءات وليست مجرد عائلة متمردة عىل تقاليد القبيلة.
وهناك يف رأيي س�بب آخر وهو دور أس�ماء بنت عميس زوج�ة جعفر بن أبي
طال�ب فقد كانت هذه السي�دة الحكيمة أكثر نساء قريش ذك�اء وحضورا ً ووعياً،
ويكفي لإلشارة إىل مكانتها ومنزلتها أنها عاشت يف كنف جعفر وبعد موته خطبها
أبو بك�ر وتزوجها ،وبعد وفاته خطبها عيل بن طالب وتزوجها ،ثم خطبها معاوية
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ولم تقبل به زوجاً ،وكانت أمها هند بنت عوف تعرف يف العرب بأنها أكرم األمهات
أصه�ارا ً وأظ�آراً ،فقد زوج�ت بناتها للرس�ول الكريم ولحم�زة وجعفر والعباس
والوليد بن املغرية ،فكانت أخت أسماء سلمى زوجة حمزة بن عبد املطلب وأخواتها
ألمه�ا زينب بنت خزيم�ة زوجة للرس�ول الكريم ،وبعد وفاتها تزوج رس�ول الله
أخته�ا ألمها ميمونة بنت الحارث ،وكانت أخته�ا أم الفضل زوجة العباس بن عبد
املطل�ب وأختها لبابة الصغرى أم خالد بن الوليد ،وباختصار كانت أس�ماء مطلب
امللوك ،وكانت أخواتها أهم النساء يف بالط قريش ،وكذلك يف عرص الرسالة ،وكانت
تحمل كل صفات السيدة األوىل ،واس�تطاعت برباعة أن تبني شبكة عالقات نسائية
داخل بالط النجايش ،حتى إنها أرضعت عبد الله بن النجايش ،وأسهمت يف بناء ثقة
متينة بني الدولة اإلسالمية الناشئة وبني النجايش.
وال يحت�اج القارئ الكري�م أن نذكره هنا برباعة هذا السفير يف إقناع النجايش
بعدالة القضية اإلسالمية ومواجهة داهية العرب وصديق النجايش عمرو بن العاص
الذي أرس�لته قريش السترداد املهاجرين من الحبشة ،وكيف تمكن السفري جعفر
بن أبي طالب م�ن رشح عدالة قضية املهاجرين ،ووضع النجايش أمام مسؤولياته
يف نرصة العدالة وحماية املستضعفني.
خط�اب جعفر الذي وعاه التاري�خ أمام النجايش لم يكن يتحدث فيه عن أركان
اإلسلام من صالة وصيام وزكاة وحج ،ولم يرش فيه إىل تمايز عقيدة التوحيد عن
عقي�دة التثليث ،ووجوب الدعوة اىل الوحداني�ة ،وتفاصيل توحيد األلوهية وتوحيد
الربوبي�ة ،وإنما كان بيانا ً واضحا ً يف مظلومية ش�عب تائ�ق إىل الحرية يف مواجهة
إرادة بطش ظاملة ديكتاتورية عنرصية متغطرسة ،وهذا بالضبط ما اقنع النجايش
بعدال�ة ه�ذه القضية ونبل املوقف الذي اتخذه يف حماي�ة هؤالء املهاجرين ورفض
دع�وى داهي�ة العرب بأنهم مارقون على السلطان راغب�ون بالفوىض ،ضالون يف
العقيدة.
ومن نص خطاب جعفر الذي روته أم سلمة:
«أيها امللك .....كنا قوما أهل جاهلية نعبد األصنام ،ونأكل امليتة ،ونأتي الفواحش،
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ونقطع األرحام ،ونيسء الجوار ،يأكل القوي منا الضعيف ،فكنا عىل ذلك حتى بعث
الله إلينا رس�وال ً منا ،نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه ،فدعانا إىل الله لنوحده
ونعب�ده .... ،وأمرنا بصدق الحديث ،وأداء األمان�ة ،وصلة الرحم ،وحسن الجوار،
والك�ف عن املح�ارم والدماء ،ونهانا عن الفواحش ،وقول ال�زور ،وأكل مال اليتيم
وقذف املحصنة.....
فصدقن�اه ،وآمن�ا به واتبعناه على ما جاء ب�ه  ....فعدا علينا قومن�ا ،فعذبونا
وفتنون�ا عن ديننا ،لريدونا إىل عبادة األوثان من عب�ادة الله عز وجل ،وأن نستحل
ما كنا نستحل من الخبائث ،فلما قهرونا وظلمونا وش�قوا علينا ،وحالوا بيننا وبني
دينن�ا خرجنا إىل بلدك ،واخرتناك عىل من س�واك ،ورغبنا يف جوارك ،ورجونا أن ال
نظلم عندك أيها امللك»(.((22
ك�ان له�ذا املوقف الواعي أكرب األث�ر يف نفس النجايش ورس وجهه واس�تنار ملا
سمع من جعفر ،وأمر بإكرامه وأصحابه وحسن رعايتهم.
ويف الي�وم الت�ايل عمد عمرو بن الع�اص إىل اللعب بالورق�ة الدينية ،وقال أمام
املل�ك :إن هؤالء ترك�وا دين قومهم ولم يدخلوا يف دين�ك وال يف دين أحد من امللوك،
ووقع هذا الكالم موقعا ً صادما ً لدى النجايش واستدعاهم من جديد ليفهم موقفهم
من املسيح وأمه.
وهن�ا تبدو براعة جعفر بن أبي طالب ووعي�ه الدبلومايس ،ويمكن افرتاض أن
لو كان مفاوض آخر أقل حكمة فمن الوارد هنا أن يتزلف إىل النجايش عىل حساب
العقي�دة وفق قاع�دة إال من أكره وقلبه مطمئن باإليمان ،وك�ان باإلمكان هنا أن
يريض هذا الزعيم املسيحي ببضع كلمات يف العقيدة حتى يضمن سالمة املهاجرين
وعدم تسليمهم لقريش ،ولكن جعفر أظهر ش�جاعة وثقة وحكمة ،واكتفى بتالوة
نصوص القرآن الكريم يف بيان منزلة السيد املسيح وعبوديته لله تعاىل ،واس�تطاع
أن يقدم صورة واضحة لرسالة اإلسالم يف احرتامه للسيد املسيح دون أن يذهب إىل
التزلف للنجايش وما يعتقده يف أمر املسيح.
( ((22سرية ابن هشام ،ج  ،1ص 165
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وكانت املفاجأة أن النجايش بدا مختلفا ً حتى عن حاشيته وبطارقته الذين كانوا
يدين�ون باألقنوم اإللهي للمسيح ،وقال النجايش بوض�وح« :إن هذا والذي جاء به
عيسى بن مريم ليخرج من مشك�اة واحدة!!»فتناخرت بطارقته حوله حني قال ما
ق�ال ،فقال« :وإن نخرت�م ،وإن نخرتم والله» ،ثم قال لجعف�ر وأصحابه« :اذهبوا
فأنتم س�يوم بأريض  -والسيوم :اآلمنون  -من سبكم غرم من سبكم غرم ،ما أحب
أن يل جبالً من ذهب وأني آذيت رجالً منكم!!».
ولكن نجاح السفري جعفر كانت له جوانب أخرى بالغة األهمية ال بد من تسليط
الض�وء عليها ،فق�د كانت الهج�رة إىل الحبشة قب�ل الهجرة بسبع س�نوات ،ومن
املعروف أن الدولة اإلسلامية قامت بالفعل يف املدينة عند الهجرة ،بقيادة الرسول
الكريم ،وبالطبع فقد عاد معظم املهاجرين إىل الحبشة والتحقوا بالدولة اإلسالمية
يف املدين�ة ،ولكن جعف�ر ظل يف الحبشة وكلف بمهام دبلوماس�ية أخرى ،ولم يعد
دوره إذن يف توفير ملج�أ للهاربني من ظلم قريش ،بل ك�ان املطلوب منه مواصلة
الدور الدبلومايس الناجح الذي قام به هو وزوجته أسماء يف بالط النجايش ،وبالفعل
فق�د روى لنا جعفر بن أب�ي طالب كثريا ً من املواقف التي ك�ان يمارس فيها دور
س�فارة اإلسلام يف الحبشة ،ولو كان يتسع لبيان ذلك ألطلنا فيه القول وقد أرشنا
م�ن قب�ل أن النجايش حني رزق بولد يكون وليا ً لعهده يف الحبشة اختار اس�م عبد
الله ،اتباعا ً ملا فعله جعفر حني سمى ابنه املولود يف الحبشة عبد الله! وهو اسم غري
شائع يف الحبشة ،وهي داللة قوة الرباط العائيل الذي كان يجمع بني أرستي جعفر
وأرسة النجايش.
أق�ام جعفر يف الحبشة س�بع س�نوات أخرى بع�د عودة املهاجري�ن إىل املدينة
املن�ورة ،وتمكن من تنظيم عدة وفود من ق�ادة الحبشة وبطارقتها قامت بزيارات
متعاقبة ملكة املكرمة ونرصة املسلمني إبان الحصار يف شعب أبي طالب ،وكذلك إىل
املدينة املنورة ولقاء النبي صىل الله عليه وسلم.
وع�اد جعفر إىل املدينة إبان فتح خيرب يف السنة السابعة ،ويومها قال الرس�ول
الكريم :والله ما أدري بأيهما أرس ،بفتح خيرب أم بعودة جعفر.
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حاطب بن أبي بلتعة:
اختار النبي الكريم سفريه إىل مرص حاطب بن أبي بلتعة ،وهو رجل لم يكن يف
السابقني األولني وال يف العرشة املبرشين ،ولم يكن كثري صالة وال صوم ،ولكنه كان
الرجل املناسب تماما ً للحوار يف مرص ،فمرص بلد حضاري له تاريخ طويل ،وهناك
رشاكة بني الكنيسة والعرش ،وقد أس�س القبط كنيس�ة وطنية ،ويف هذه الحالة ال
ب�د للسفري من معرفة وافية بعقيدة الق�وم وتفكريهم الديني ،وقد كان حاطب هو
الرجل املناسب لسفارة كهذه.
يف خطاب�ه مع املقوقس أظهر حاطب معرفة فريدة بالعقيدة املسيحية ،واعتمد
الن�ص القرآني مدخلاً للخطاب الدبلوم�ايس مع حاكم ال يستطي�ع أن ينزع عنه
عباءة الكنيسة وسطوتها ،ويف حواره معه قال له املقوقس« :هل كان صاحبكم نبيا ً
مؤي�دا ً من عند الله» ،أجاب حاطب بالطب�ع باإليجاب ،قال املقوقس« :فما منعه إذ
كذبه قومه أال يكون قد دعا الله عليهم فأهلكهم».
قال حاطب« :أيها امللك ..فما منع عيىس ابن مريم إذ كذبه قومه أال يكون قد دعا
الله عليهم فيهلكهم وينجو من ظالمتهم».
قال له املقوقس« :أنت حكيم  ..جئت من عند حكيم».

(((22

وم�ع أن اللقاء ل�م يسفرعن تحول يف دين املقوقس ،ولكن حاطب اس�تطاع أن
ينصب جسور مودة ووئام بني مرص وبني الدولة اإلسالمية الناشئة وعاد من مرص
محملاً بالهدايا م�ن املقوقس وفيها طبيب وجارية وغلام ،وصارت الجارية فيما
بعد زوجة كريمة للرسول الكريم صىل الله عليه وسلم.
وكما كان بارعا ً يف نصب حبال املودة من الجانب املرصي فقد طار إىل مرص مرة
أخرى بكلمة الرسول الكريم« :استوصوا بالقبط خريا ً فإن لهم فيكم ذمة وصهراً».
وهك�ذا تعترب س�فارة حاطب من أنجح السفارات يف اإلسلام وق�د أثمرت بناء
عالق�ات حسن جوار ،وتجنيب مرص من ممارس�ة دور مقاوم للفتح اإلسلامي يف
( ((22معرفة الصحابة ،ألبي نعيم ،ج  ،2ص 26
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س�وريا وفلسطني ،كما كان لهذه الروح الودية التي أش�اعتها س�فارة حاطب أن
يسرت السبي�ل فيما بعد أمام عمرو بن العاص لدخول مرص عرب فتح رسيع جنب
الفاتحني والشعب املرصي أهوال حرب طاحنة.
دحية بن خليفة الكلبي:
كان دحية بن خليفة الكلبي أمريا ً عربيا ً من بني كلب وقد اشتهر بجماله وحسن
طلعته ،حتى قيل إنه كان إذا مر باملدينة لم تبق معرص إال خرجت تنظر إليه لفرط
جماله ،وأخرب النبي صىل الله عليه وس�لم أن جربيل ك�ان يأتيه عىل صورة دحية،
يف إش�ارة لجماله وحسن طلعته حتى س�مي نظري املالئك�ة ،وبالفعل فقد اختاره
الرسول الكريم سفريا له إىل الشام.
وكان دحية واس�ع الثراء ،وكان أعظم الخ�زرج تجارة مع الشام ،وهو صاحب
القافل�ة العظيمة الت�ي وصلت املدينة عند صالة الجمعة تضرب الطبول وتعزف
الب�وق حتى انرصف الناس إليها عن صالة الجمعة وفيه�ا نزلت اآليةَ ﴿ :وإِذَا َرأَوْا
تِجَ ا َر ًة أ َ ْو َلهْ وًا َ
انف ُّضوا إ ِ َليْهَ ا َوتَ َر ُكو َك َقائِمً ا﴾.
وبدون ش�ك فقد كان هذا االختيار حكمة بصرية من الرس�ول الكريم ،فقد كان
دحية واس�ع الصلات والروابط بتجار الش�ام وبالط قيرص فيه�ا ،وكانت قوافله
املستمرة رس�الة واضحة لقادة الشام أنهم بالفتح اإلسلامي يكسبون سوقا كبرية
يف جزيرة العرب ،وكانت سفارة رجل األعمال الناجح دحية أوضح دليل عىل ذلك.
وم�ن جانب آخر ،ف�إن الشام بلد حضارات وتاريخ ،وك�ان الرومان بشعورهم
الشقراء وعيونهم الزرقاء يوحون إىل أهل الشام األصلني ،والس�يما أهل الساحل يف
س�وريا ولبن�ان وفلسطني بأنهم أقرب إليهم من عرب الصح�راء الذين تغلب عليم
الدكن�ة والسمرة ،وأن س�وريا أش�به بأوروبا منها بجزيرة الع�رب!! وهكذا كانت
س�فارة دحية رس�الة واضحة للسوريني بأن رباطهم بالجزيرة العربية هو رباط
بالج�ذور ،وأن رج�ال اإلسلام من عرب املدينة ه�م من يمأل أس�واق الشام بخري
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الصح�راء ،وهم م�ن يصنعون رحلة الشتاء والصيف الت�ي يعيش عليها االقتصاد
السوري ،وأن اإلسالم هو دين الكافة وهو الرحمة للعاملني.
عمرو بن أمية الضمري:
وهن�ا نص�ل إىل س�فري فريد وغام�ض يف تاريخ الرس�الة ،فقد كان�ت الحبشة
أكثرالبالد قربا ً من مكة ،وكان ملكها أكثر امللوك قربا ً للنبي الكريم ،وأكثرهم ودادا ً
لإلسلام ،ويف هذه الحالة فاملفروض أن يكون سفري االسالم إىل الحبشة واحدا ً من
العشرة الكبار ،كأبي بكر أو عمر ،فللرجل س�ابقة وم�ودة تستحق غاية االحرتام
والتقدي�ر ،وجرت العادة أن يكون التمثيل الدبلوم�ايس متسقا ً مع املوقف الوطني
للبالد التي نتبادل التمثيل الدبلومايس معها ،ولكن رسول الله اختار لهذه السفارة
رجالً مغمورا ً ال يعرف بسابقة يف إسلامه وال يف علمه وال يف فروس�يته ،وهو عمرو
ب�ن أمي�ة الضمري ،وقد ش�هد بدرا ً وأح�دا ً يقاتل مع املرشكين!! ويف وصفه قال:
«بأنه كان قصري القامة ش�ديد الدكنة منفوخ الشفتني!! فما الذي خول هذا الفتى
الضمري ليكون أهم سفراء اإلسالم يف عرص الرسالة؟؟
يف الواقع أثارني هذا االختيار طويالً وبحثت عن حكمة ذلك واعتقد أنني وقفت
عىل جانب مدهش من حكمة الرسول يف االختيار وأرجو أن يوافقني القارئ الكريم
يف فهم هذه الحقيقة.
ومن يتأمل كالم عمرو بن أمية الضمري س�يشهد بال ريب ما هو مدهش ومثري
م�ن خطابه للملك النجايش ،فبينما كانت السف�راء تخاطب امللوك بما تعارف عليه
الناس من األلقاب فإن س�فري اإلسلام إىل الحبشة تجاوز ذلك كله ،وخاطبه بلغة
األصدقاء واألقارب قائال:
«يا أصحمة .......إن عيل القول وعليك االستماع!!....
إنك كأنك يف الرقة علينا منا ،وكأنا يف الثقة بك منك ،ألنا لم نظن بك خريا ً قط إال
نلن�اه ،ولم نخفك عىل يشء قط إال أمن�اه ،وقد أخذنا الحجة عليك من فيك ،اإلنجيل
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بينن�ا وبينك ش�اهد ال يرد ،وقاض ال يجور ،ويف ذل�ك موقع الحز وإصابة الفصل،
وإال فأن�ت يف ه�ذا النبي األمي كاليهود يف عيىس بن مريم ،وقد فرق النبي صىل الله
عليه وس�لم رسله إىل الناس فرجاك ملا لم يرجهم ،وأمنك عىل ما خافهم عليه ،لخري
سالف وأجر منتظر» (.((22
ول�دى أدنى تأمل يف صيغة ه�ذا اللون من الخطاب س�تشعر بالذهول! فكيف
تسنى لهذا الفتى أن يخاطبه باس�مه أصحمة بن أبحر؟ وأن ال يناديه بألقاب امللك
املعهودة؟ ثم أي جرأة هذه التي يقول له فيها إن عيل القول وعليك االستماع!!!
لقد حريني أمر هذا الخطاب ،السيما أن الروايات تشري إىل أن النجايش استجاب
لدعوة الرس�ول الكريم وأكرم وفادة رس�وله وش�هد ش�هادة الحق!! فكيف أمكن
قاس كهذا أن يأتي بنتائح إيجابية طيبة؟
لخطاب ٍ
شخصيا ً أعتقد أن تفسري ذلك يمكن أن يكون يف ثنايا هذه الرواية الكريمة التي
أخرجها الطويس يف أماليه :وفيها أن النجايش أرس�ل يوما ً إىل جعفر بن أبي طالب
وأصحاب�ه ،فدخلوا علي�ه وهو يف بيت له جالس عىل التراب ،وعليه خلقان الثياب!
فقال جعفر« :أعز الله امللك! فما أجلسك عىل الرماد وعليك هذه الخلقان بغري هيئة
امللك التي نعرفها؟».
فقال« :إنه جاءني -الساعة من نحو أرضكم عني من عيوني هناك ،وأخربني أن
الله قد نرص نبيه محمدا ً عىل قريش بواد يقال له بدر ..وإنا نجد فيما أنزل الله عىل
عيىس أن الله يحب إذا أحدث نعمة لعبده أن يحدث عندها تواضعاً!».
قال جعفر« :وهل تعرف بدرا ً أيها امللك؟».
ق�ال« :نعم ..كأني أنظر إليه! ..إنه ملا س�لبتني الحبش�ة امللك وأنا صغري ركبت
البح�ر حتى أتيت ماء بدر فأقمت ثم�ة ،وكنت أرعى الغنم لسيدي هناك وهو رجل
(((22
من بني ضمرة!.»..
( ((22زاد املعاد ،ج  ،3ص 600
( ((22إزالة الغوايش عن أخبار النجايش ،ابراهيم املختار مفتي أرتريا ،وقد نقلناه من موقعه الرسمي.
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إن عم�رو بن أمي�ة الضمري إذن هو ابن تل�ك القبيلة العربي�ة التي احتضنت
النج�ايش مظلوما ً مقه�وراً ،وعاش يف خيامها س�نني عدداً ،يلعب م�ع أطفال بني
ضمرة ويشاركونه حزنه وأساه ويشاركهم حياتهم وأيامهم.
وهك�ذا فقد كان فت�ى ضمرة ابن هذه القبيل�ة الهامة ،ومن ي�دري فلعله كان
ش�خصيا ً رفيق طفولته ،واس�تطاع أن يك�ون بالغ التأثري على النجايش بخطابه
املبارش هذا الخايل من األلقاب.
ومن الداللة عىل طبيعة هذا االختيار ما أورده كتاب السري من أن النبي صىل الله
عليه وسلم عهد إليه أن يطلب من النجايش تزويجه برملة بنت أبي سفيان! وكانت
رمل�ة قد هاجرت إىل الحبش�ة مع زوجها عبيد الله بن جح�ش ولكن األخري تركها
وتنرص ،فبقيت عىل عهد اإلسلام صابرة محتسبة ،حتى خطبها رس�ول الله صىل
الله عليه وس�لم ،وهنا ال بد من التساؤل :ما معنى أن يخطبها النجايش للرس�ول؟
وليس بينهما أي صلة قرابة أو نسب؟ والرسول أوىل باملؤمنني من أنفسهم؟
والجواب أن رس�ول الله أراد أن يكرمها أوال بزفاف تقوم به امللوك ،يف رس�الة
وفاء لصربها ،ورس�الة نصح ألبيها أبي س�فيان ليدرك أنه باإلسلام سيكون أكثر
عزا ً ونرصاً ،وبالفعل فقد استجاب النجايش وخطبها بنفسه للنبي الكريم وأصدقها
هداي�ا امللوك وزفها عىل س�فينيتني ملكيتني هي وس�ائر من بقي م�ن املهاجرين،
وتسام�ع العرب بمجد هذه العروس وما زفت به على مراكب امللوك ،وبلغ ذلك أبا
س�فيان ،فقال يصف النبي يف زهو وفخر« :هو الفح�ل ال يجدع أنفه!!» عىل الرغم
م�ن أنه ك�ان آنذاك كافرا ً يقود قريشا ً لحرب اإلسلام ،ولعل ه�ذا الزواج كان أول
إشارة لنهاية الحرب بني مكة واملدينة ،وهو ما حصل بالفعل.
وبعد أن تم ذلك الزواج الحكيم ،نشري هنا إىل دور آخر لعمرو بن أمية الضمري يف
نزع فتيل العداء بني زعيم مكة أبي سفيان وبني الرسول صىل الله عليه وسلم فقد أورد
بن حجر يف ترجمة علقمة أن رسول الله أرسل عمرو بن أمية مع علقمة بن الفغواء يف
رصر مال أمره يعطيها ألبي سفيان يفرقها يف فقراء قريش ،وقال أبو سفيان يومها:
«ما رأيت أبر من محمد نحاربه ونقاتله وهو يرسل لنا ماال نفرقه يف ضعفائنا!!».
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وهن�ا يتأكد معنى ما أرشنا إليه من حكمة الرس�ول الكريم يف اختيار عمرو بن
أمي�ة الضم�ري لهذه السفارة ،وال ش�ك أن هذا الدور العائيل م�ن الزفاف والفرح
واإلك�رام ال يمك�ن أن يرتبه دبلومايس عادي ،وال بد أنه ك�ان ثمة عالقات من الود
والصداقة يف مضارب بني ضمرة توفر الجو لهذا الوداد.
إنها محض مطالعات يف حكمة الرس�ول األكرم صىل الله عليه وس�لم يف حسن
تخري س�فرائه ،ومراقب�ة أدائهم ،وهو رس�ول الكتاب والحكمة الت�ي هي فعل ما
ينبغي يف الوقت الذي ينبغي عىل الشكل الذي ينبغي.
وم�ع أنه ال يمكن الق�ول بأن هذه السف�ارات تكفي لضب�ط األداء الدبلومايس
ال�ذي يقوم على تراكم من خربات األمم وتجاربها ،ويتأس�س على منطق التبادل
الدبلومايس ،وأصبحت له اليوم مؤس�سات دولية تقوم برتش�يده وتنظيم عالقاته،
ملهمة اقتبس منها فقهاء اإلسلام كثريا ً من أصول
ولكنه�ا عىل كل حال توجيهات ِ
الوعي الدبلومايس ،وتوجيهه لخدمة األمة ،وبناء عالقات دولية رشيدة.
لقد كانت هذه القراءة جولة يف س�فارات النبي صىل الله عليه وس�لم يف السلم،
واآلن لنقرتب أكثر من تجربته الثانية ومتابعة سفاراته يف الحرب.

 -2سفارة الحرب
دبلوماسية الرسول يف حل النزاعات:
كما تجلت العبقرية النبوية يف س�فراء السلم فقد تجلت أيضا ً يف سفراء الحرب،
فقد قدم اإلسالم فقها ً واقعيا ً للحياة ،فلم يرسم الدنيا عىل أنها مزرعة خرضاء تعم
باملباهج ،وإنما قدمها عىل ما هي عليه يف الواقع رساء ورضاء ،وعرس ويرس ،وس�لم
وح�رب ،وألجل ذلك فق�د جاءت الرشيعة طافح�ة بأخبار السل�م وأخبار الحرب،
وقوانين السلم وقوانني الحرب ،وخالل ذلك يمكننا أن نلتمس كثريا ً من هديه صىل
الله عليه وسلم يف الجانب الدبلومايس حال الحرب.
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وألن ه�ذه الدراس�ة ليست مخصص�ة لبحث الدبلوماس�ية يف السيرة النبوية
فسنكتفي هنا بإيراد مثال واحد ملا أنجزه الرس�ول الكريم يف سفارات الحرب ،من
(((22
خالل استعراض غزوة الحديبية.
وم�ن حسن حظ التاري�خ أن وقائع معاهدة الحديبية ق�د دونت بتفصيل كبري
وتناولها الرشاح والكتاب والعارفون بتفاصيل واسعة ،وهي ترسم مالمح العبقرية
التفاوضية الدبلوماسية التي ظهرت يف سلوك النبي الكريم خالل هذه املعاهدة.
كانت قريش قد حاربت اإلسالم منذ فجر الرسالة ،وحني هاجر الرسول صىل الله
عليه وس�لم وصحبه الكرام لم تكف عن إرس�ال الجيش تل�و الجيش لحربه وهو يف
املدينة ،وخاضت معه ثالثة أيام فاصلة بدر وأحد والخندق ،وبعد الخندق أراد رسول
الله أن تعلم قريش أن الرسالة ماضية ولن تتكرس أمام حمالت العدوان املستمرة ،فأمر
أصحابه أن يتجهزوا ودعاهم للمشاركة يف رحلة كريمة إىل العمرة النبوية املباركة.
ل�دى أول تحرك ل�ه خارج املدينة تسامع�ت قريش بأمر الخ�روج وعىل الفور
اس�تنفرت مجموعة من خيالتهم وفرس�انهم وخرجوا صوب املدينة وتعاهدوا فيما
بينه�م أن يلق�وا محمدا ً ورجاله ،وقد لبس�وا جلود النمور ومعه�م العوذ املطافيل
يقسمون بالله ال يدخلها عليهم أبداً.
كان�ت الظروف الت�ي وضعتها قريش كافية لتأجيج ن�ار حرب حقيقية ،ولكن
الرسول الكريم كان يف مراده يشء آخر ،لقد كان يتطلع بالفعل إىل إقامة حوار جدي
وعالقة ندية مع قريش ،ولم يكن خروجه من مكة بهدف املواجهة الحربية ،عىل أن
قريشا ً لم توفر سببا ً الندالع الحرب بينها وبني النبي إال وفعلته ،فقد مارست ضده
الح�رب النفسية والجسدية والتحالف مع أعدائه واالتصال بيهود املدينة وإغرائهم
بنقض العهود مع الرس�ول الكريم ،ولكن رس�ول الله ظل يبحث عن سبيل لحقن
الدم�اء ،وحني تسامع بخروجهم قال مل�ن حوله من الصحابة« :والذي نفس محمد
بيده ال تسألني قريش خطة رشد إال أجبتهم إليها».
( ((22واملص�در ال�ذي نعتمده فيما نرويه من السري هو سيرة ابن هش�ام ،يف فصل الحديبية ،وكذلك
السرية النبوية البن كثري.
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ك�ان خ�روج النبي الكريم ي�وم الحديبية إعالن�ا ً لتغري جديد ط�رأ عىل املشهد
السي�ايس يف جزيرة العرب فقد كانت الحال يف السن�وات السابقة عىل الحديبية أن
قريشا ً هي التي تغزو املدينة وقد عانى املسلمون أش�د العناء من حرب قريش ضد
النب�ي الكريم ،وقد هدد املرشكون املدين�ة ثالث مرات يف بدر وأحد والخندق ،وبعد
أن فشل حصارهم األخري يوم الخندق نظر رس�ول الله إىل األفق البعيد وقال« :اآلن
نغزوهم وال يغزوننا» ،وكان ال بد من تغيري املعادلة التي فرضتها قريش طول هذه
املدة.
لم يكن من الواضح أن هذا الخروج س�ينجيل عن نرص عظيم ،فقريش حشدت
باألم�س يوم الخندق عشرة آالف مقاتل عىل ح�دود املدينة ،وكان ذلك قبل س�نة
واح�دة ،وهي تقدر عىل حشد ضعف ذلك إذا كان الهدف هو الدفاع عن مكة ،وهو
م�ا أدركه النب�ي الكريم تماماً ،ولذل�ك فإن كل خطاه ي�وم الحديبية كانت بهدف
املكس�ب الدبلومايس وليس املغنم الحربي والعسكري،مع أن الصحابة كانوا يف أتم
الحماس لدخول مكة ،وقد بايعوا تحت ش�جرة الرضوان عىل املوت وكانوا يومذاك
ألفا ً وأربعمائة صحابي ولكن الرس�ول الكريم لم يك�ن راغبا ً بخوض حرب دامية
غري محسوبة النتائج ،بقدر ما كان حريصا ً أن يحقق نرصا ً دبلوماس�يا ً هاما ً وهذا
ما عمل عليه وأنجزه خالل أيام الحديبية.
ومع أن هذه الدراس�ة ليست دراسة يف السرية النبوية ولكن يمكننا أن ندنو من
هذه الحقائق التي أكدها س�ياق األحداث خالل مفاوضات الحديبية ،لنراقب كيف
نجح النبي الكريم يف تحويل موقف قريش من الرسالة ،من موقف رافض لالعرتاف
برشعيتها إىل االعرتاف بها كيانا ً سياسيا ً واجتماعيا ً جديدا ً يف جزيرة العرب.
كان رس�ول الله قد أعلن أنه م�اض ألداء العمرة وزيارة البي�ت الحرام يف مكة
املكرم�ة بعد أن صده كفار قريش نح�و عرشين عاما ً من قبل ،وهكذا بدأ خروجه،
وصحب�ه يف خروجه ه�ذا ألف وأربعمائة صحابي كريم ،كله�م يرجو زيارة البيت
الحرام وأداء العمرة الرشيفة وصحبة رسول الله.
وصل رسول الله صىل الله عليه وسلم إىل الحديبية وهي عىل مسافة نحو عرشين
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كيلومترا من مكة ،وبدأت طبول الحرب تقرع يف مكة ،وبدأ نداء الشهادة يتعاىل يف
معسكر النبي الكريم ،السيما بعد أن أرصت قريش عىل منع الصحابة من الدخول
واحتج�زت السفير املفاوض عثمان بن عفان ريض الله عنه ،وش�اع بني الناس أن
عثمان قد قتل.
أما رسول الله فقد كان ينظر يف أفق آخر ،وكان له مراد واحد من خروجه وهو
إرغ�ام قريش عىل الجلوس إىل مائدة املفاوضات م�ن أجل ترتيب املنطقة ملستقبل
جديد.
لم يكن مرشوعه القتال ولو أراد القتال ألعد له عدة ،ولكنه كان يف الواقع يتطلع
إىل إنجاز دبلومايس يتم من خالله إعالن قيام الدولة املسلمة وتحقيق اعرتاف أكرب
ق�وة يف جزيرة العرب ،وهي قوة قريش آنذاك ،وكانت قريش واعية تماما ً ملا يريده
النب�ي الكريم ،وعزمت أن ال تمنح الرس�ول هذه الفرص�ة ،ولكنها يف الوقت نفسه
باتت مضط�رة للتعامل مع ألف وأربعمائة صحابي جاؤوا مع رس�ول الله وكلهم
يشتاق للشهادة يف سبيل الله.
ونالحظ أن قريشا ً أرسلت للنبي الكريم عددا ً من املفاوضني ،وهم:
● ●بديل بن ورقاء الخزاعي
● ●مكرز بن حفص العامري
● ●عروة بن مسعود الثقفي
● ●الحليس بن علقمة سيد األحابيش
وبتأم�ل بسي�ط ندرك أن الوفود التي أرس�لتها قريش لي�س فيها قريش واحد،
فبدي�ل من خزاعة وعروة من ثقيف بالطائف والحليس من األحابيش ،وهناك كالم
ع�ن مك�رز بن حفص بن األخيف ال�ذي كان عامريا ً من قري�ش ولكنه من فتاكها
وصعاليكها ،وسفارته لن تلزم قريشا ً بيشء ،وهذا بكل تأكيد موقف دبلومايس مهم
م�ن قادة قريش الذين يدركون أن مج�رد التفاوض مع النبي الكريم يعني اعرتافا ً
بالواقع السيايس الذي فرضته الرس�الة الناشئة يف حني أن قريشا ً كانت راغبة بأن
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تستمر يف موقفها يف تجاهل وجود النبي وأصحابه بالكلية ،والتأكيد عىل أنهم مجرد
عصابة مارقون ،ولكن أدركوا أيضا ً حتمية التفاوض ورضورته ،فالرس�ول قد بلغ
الحديبي�ة وهو عىل مسافة عرشة أميال من مكة ،وقد عرب أكثر من مئتني وخمسني
ميالً ،ودخوله إىل الحرم أصبح شبه حتم ،ولن تستطيع قريش دفعه إال بحمام دم،
ربما لن يكون مع ذلك يف صالحها.
وبعد ط�ول تردد تنبهت قريش إىل فكرة املفاوض غري املبارش ،وهكذا أرس�لت
أوال ً بديل بن ورقاء الخزاعي ،وهو رجل من خزاعة ،وقد التقاه النبي الكريم وتمكن
م�ن التأثري عليه تأثيرا ً بالغاً ،فقد كان بديل صاحب عقل ورأي ،ولكنه لم يكن من
قري�ش وإنما من خزاعة ،وخزاعة قبيل�ة حليفة لقريش ،وأغلب أهل السري يقولون
إن بدي�ل ب�ن ورقاء دخل يف اإلسلام بعد لقائ�ه النبي الكريم ،ولكن�ه أخفى ذلك،
وه�ذا م�ا نرجحه ،وقد كان له فيما بع�د موقفان بالغا األهمي�ة يف األحداث ،األول:
إقناعه لقبيلته خزاعة بالتحالف مع رس�ول الله بدال ً من التحالف مع قريش عقب
الحديبي�ة ،وكذل�ك كان له موقف ه�ام جدا ً يف :تسليم أبي س�فيان إىل خيمة النبي
الكريم قبل الفتح األعظم.
وعاد بديل إىل قريش ومعه رس�الة دبلوماسية واضحة مفادها أنه قد وصل إىل
مك�ة وال يشء يثنيه عن دخول البيت ومعه أل�ف وأربعمائة صحابي كلهم مستعد
للموت يف س�بيل دخول البيت الحرام ،وأنه يتعني عىل قريش وجوب السماح ملحمد
بدخول البيت تجنبا ً ملواجهة عسكرية لن تكون يف صالحهم ،ولكن قريشا ً مضت يف
رفض الحوار إىل الغاية وأرصت عىل التعنت والعتو.
كررت قريش أسلوب املفاوض غري املبارش مرة أخرى وأرسلت عروة بن مسعود
الثقفي وهو من زعماء الطائف من بني ثقيف ،وقد قام رس�ول الله صىل الله عليه
وسلم بتوجيه سلسلة رسائل تفاوضية حكيمة لعروة بن مسعود كان لها أبلغ األثر
عىل تغيري موقفه يف رفض دخول الرسول ملكة.
وبخالف عادته صىل الله عليه وس�لم يف التواضع والبساطة فقد نظم اس�تقباال ً
مهيب�ا ً للرجل وأظهر الصحابة مشهدا ً من التعظيم للرس�ول لم يكن مألوفاً ،حتى
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ق�ال عروة بعد ذل�ك لقريش« :والله لقد زرت كرسى يف ملكه وزرت قيرص يف ملكه
وما رأيت أحدا ً يعظم أحدا ً كحب أصحاب محمد ملحمد ،والله ما إن توضأ وضوءا ً إال
قام أصحابه يبتدرونه يلتمسون فيه الربكة ،وإني أرى أنه ال يرد هؤالء عن مبتغاهم
يشء».
واخت�ار النب�ي الكريم يف الوفد املفاوض عددا ً من الرج�ال الذين كان لهم تأثري
مب�ارش عىل ع�روة بن مسعود ،فقد ج�اء عروة متحمسا ً ملطل�ب قريش وهو عودة
رس�ول الله من حيث ج�اء تجنبا ً للحرب ،وكان يحمل الفكرة القرش�ية نفسها أن
هؤالء عصابات إرهابية التحقوا بمتمرد مغامر ،فقال له« :يا محمد أجمعت أو شاب
الناس وجئت بهم إىل قومك تفض بيضتهم!! والله ما أرى من حولك إال أوش�ابا ً لو
قامت الحرب لتفرقوا عنك يف كل وجه!!!!».
عىل الفور خاطبه أبو بكر الصديق بكلمة بالغة التأثري وقال له« :ويلك أنحن نفر
عنه وندعه» ،ثم قال له كلمة فاحشة بالغة يرد عىل دعواه!! كان ذلك أمرا ً صادما ً يف
الدبلوماس�ية فاملفروض أن يحظى الرسول املفاوض باحرتام يف أداء مهمته ،ولكن
مع ذلك فإن عروة لم يستطع الرد وقال لوال يد كانت لك عندي لرددتها عليك.
ويف إش�ارة ذات مغزى اختار النبي الكري�م أن يكون بني املفاوضني املغرية بن
ش�عبة الثقفي ،وهو فارس داهية فاتك من ثقيف ،ق�وم عروة ،وكان يمثل طموح
ش�باب الطائف ،وحني رآه عروة بدأ عروة باإلس�اءة إىل النب�ي الكريم ومد يده إىل
لحيته كأنه يهون من ش�أنه رصخ يف وجهه املغرية « :ويلك ..اسحب يدك قبل أن ال
تعود إليك!!».
أدرك ع�روة أن الفت�ى ال�ذي يمثل مستقبل قوم�ه وأملهم قد أصب�ح جنديا ً يف
قافلة الرسالة ،وهكذا وجد عروة نفسه يسري عكس التاريخ ،ونجحت الدبلوماسية
النبوي�ة يف فرض واقع جديد عىل عروة ب�ن مسعود ،ويمكن القول إنه بدأ منذ تلك
اللحظة يف إعداد قومه ثقيف يف الطائف للدخول يف اإلسالم.
وظلت قريش ترص عىل رفض التفاوض املبارش مع الرس�ول الكريم ،ولكنها يف
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الوقت نفسه بدأت تدرك أنها بأس�لوب التفاوض غري املبارش تمنح الرس�ول فرصا ً

حقيقي�ة لكسب األنصار من ه�ذه القبائل العربية املؤثرة فبع�د نجاح املفاوضات
مع بديل بن ورقاء الخزاعي يف كسب خزاعة ليصبحوا حلفاء للرس�ول ،فقد حصل
الشيء نفسه مع الوفد املفاوض الثاني عروة بن مسع�ود الثقفي ،فقد عاد الرجل
وه�و مقتنع بأن أمر رس�ول الله ماض إىل نجاحات حقيقي�ة وجديدة ،وأن دخول
ثقيف يف اإلسالم هو مسألة وقت ليس إال.

ث�م أرس�لت قريش مك�رز بن حفص بن األخي�ف ،ويف هذه املرة فإن الرس�ول
الكريم اتخذ موقفا ً تفاوضيا ً مختلفا ً إذ رفض التفاوض مع الرجل وقال ألصحابه:
«هذا رجل غادر ،فاحذروه» ،ولم يقبل اللقاء به ،وكان امتناعه عن مفاوضته رسالة
واضحة أنه قد أصبح يف موقف من يميل رشوطه وأن أحدا ً ال يستطيع أن يقوده إىل
تفاوض عبثي ال معنى له.
وكذل�ك فإن التفاوض الدبلومايس يتطلب مساواة يف الرتبة أو يف الصالحية بني
املتفاوضين ،ولم يكن ملك�رز يشء من هذا ،فقد كان ع�روة زعيما ً يف ثقيف وبديل
زعيما ً يف خزاعة ،أما مكرز فلم يكن له يشء وهو أشبه بمخرب منه بمفاوض.
وك�ان من الواض�ح أن قريشا ً ل�ن تعرتف بنتائج س�فارة مكرز ألن�ه كان من
الفت�اك ،أي الصعاليك الذين تنبذهم القبائل لسوء س�لوكهم واعتدائهم عىل أهلهم،
وكلم�ة الفت�اك ،جمع تكسير للفاتك وهو امللط�خ بدماء قومه ،وه�و تعبري كانت
العرب تقصد به ما نعرب عنه اليوم بأنه مطعون السجل املدني ،وينظر إليه عىل أنه
صعلوك مارق ،ولن تلزم سفارته قريشا ً يف يشء.
ولكن عبقرية الرسول الكريم ظهرت مع املفاوض األخري وهو الحليس بن علقمة،
فق�د كان الحليس س�يد األحابيش وه�ؤالء كانوا قوما ً من الحبش�ة يأتون ملجاورة
البيت الحرام ويعظمونه ويقدسونه ،وفاء إلبراهيم عليه السالم ،وكانوا قد أبلوا بالء
ش�ديدا ً يف أحد إىل جانب قريش يف حربها ضد اإلسلام ،وكان عددهم يقدر يف مكة
بثالث�ة آالف معظمهم من الشباب املحارب ،وكلهم يحملون مشاعر التعظيم للبيت
الح�رام ،وكانت قريش قد نفثت يف روعهم أن محمدا ً قادم ليهدم األصنام والكعبة،
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وأن�ه ال يع�رف حرمة للشهر الحرام وال للبلد الح�رام ،وبالفعل فقد ذهب الحليس
غاضبا ً يف رجال من أصحابه ليبلغوا الرسول الكريم قرار قريش برفض دخوله.
حني رآه رسول الله من بعيد قال ألصحابه« :هذا الحليس بن علقمة ،هذا من قوم
يتألهون ،فأظهروا التلبية والتكبري وابعثوا يف وجهه الهدي من الغنم واإلبل.».....
وخالل ساعة امتأل الوادي بالتكبري والتهليل والصحابة يف ثياب اإلحرام ،وسال
الوادي باألغنام واإلبل التي أحرضها الصحابة لتكون هديا ً كريما ً للبيت الحرام..
كانت الرس�الة التفاوضية واضحة تماما ً ولم يحتج الحليس ألكثر من هذا فقد
أدرك أن القوم جاؤوا معظمني للبيت الحرام ،وأنهم يهللون ويكربون ،وقد س�اقوا
معه�م الهدي الكثري ،ومحله أن ينح�ر يف مكة ويأكل منه الفق�راء ،تعظيما ً للبيت
الحرام.
أدرك الحلي�س وصحبه أن من يسوق معه الغنم والبعري ليس محاربا ً وال راغبا ً

يف الحرب ،وليس الغنم أداة الحرب بل الخيل ،وثياب الحرب ال يمكن أن تكون تلك
املناشف البيضاء التي يرتديها الصحابة ويهللون بها ويكربون!!.

ل�م يكمل الحليس مشواره إىل الرس�ول الكريم بل قفل عائ�دا ً إىل قريش يملؤه
الغض�ب!! لق�د تمكنت قريش من خداعه ي�وم أحد فحارب إىل جانبه�ا دفاعا ً عن
البي�ت الحرام ،ولكن آن له اآلن أن يدرك الحقيقة ،ملاذا يراد منه أن يمنع هؤالء عن
زيارة البيت الحرام ،لقد ترك وقومه الدنيا كلها من أجل خدمة الحجاج واملعتمرين،
فلم�اذا يطيع قريشا ً يف حقده�ا وجنونها ،ويخالف مبادئه التي كرس لها حياته يف
الدف�اع عن البيت الح�رام؟ وعىل الفور عاد إىل قريش وق�ال غاضباً« :والله ما عىل
هذا عاهدناكم يا معرش قريش!!! أيصد عن البيت الحرام من جاء معظما ً له ،عارفا ً
ملكانت�ه وفضله ،وقد س�اق الهدي للح�رم الرشيف ،وقد أح�رم وأصحابه تعظيما ً
للبيت الحرام وإجالالً؟؟ والله لتأذنن ملحمد أو ألنفرن باألحابيش نفرة رجل واحد
حتى ال يصد عن البيت الحرام حاج وال معتمر!!».
لقد اتبع النبي الكريم أس�لوب التفاوضية الصامتة ،واس�تخدم وس�ائل تعبري
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أش�د بالغة وأثراً ،وأمكنه أن يقدم أدلته بكامل اإلقناع والتأثري عرب ماكينة إعالمية
وتأثريية.
وعقب هذه الرس�ائل املتتالية رأى النبي الكريم أن يرسل مفاوضا ً من أصحابه
إىل مكة ،ودعا عمر بن الخطاب ليقوم بهذه املهمة ولكن عمر قال« :يا رسول الله...
لقد علمت قريش أنه ما أحد أشد مني عىل كفرها وعنادها وآلهتها ...فإن كنت تريد
حربا ً فأرس�لني يا رس�ول الله ،وإن كنت تريد سلما ً فارسل عثمان بن عفان ،فإنه
من بني أمية وله يف القوم منعة ومكانة».
وبالفعل كان رأي عمر حكيماً ،وقد قبله النبي الكريم وارس�ل عىل الفور عثمان
بن عفان ،وبالفعل فقد اس�تقبل عثمان من بني عمه بني أمية ،ولم يتعرض ألذى،
وأبلغ قريشا ً رسالة النبي الكريم ،وأدركت قريش أنها لن تستطيع امليض يف عنادها
إىل النهاية.
وم�رت ثالثة أيام وقريش تؤجل ردها عىل رس�الة عثمان ،وش�اع يف الناس أن
عثم�ان قد قتل ،ودعا النبي الكريم أصحابه على الفور لبيعة الرضوان التي كانت
بيعة عىل املوت ،وكانت هذه البيعة رس�الة رضورية للضغط عىل قريش لتقر مبدأ
التفاوض والحل السلمي للرصاع.
فشل�ت كل مح�اوالت قريش لتجنب التفاوض مع الرس�ول الكري�م وأيقنت يف
النهاي�ة أنه ال بد م�ن التفاوض ،واختارت ألجل ذلك س�هيل بن عم�رو ،وهو أحد
زعماء قريش من رجال الفصاحة والبالغة ،وكان موتورا ً من الرس�ول والرس�الة،
فقد التحق باإلسالم ابنه أبو جندل ،وقد واجهه برشاسة حتى حبسه يف الدار موثقا ً
بالحديد لئال يهاجر إىل املدينة.
حني رأى رس�ول الله س�هيل بن عمرو قال ألصحابه« :لقد س�هل أمركم» ،ولم
يكن ذلك اشتقاقا ً لفظيا ً كما يتبادر إىل الذهن ،بل كان يف الحقيقة فهما ً دبلوماسيا ً
عميقا ً وهو أن جلوس قريش للمفاوضات املبارشة يعني االعرتاف الدبلومايس الذي
كان رسول الله يتطلع إليه.
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وعبر جوالت متتالي�ة من التفاوض مارس فيها س�هيل اس�تفزازا ً كبرياً ،ضد
الرس�ول والرس�الة ،اتبع رس�ول الله أس�لوب التفاوض الهادئ ،وت�رك الرد عىل
اس�تفزازات س�هيل ملن ش�اء من الصحابة ولكن ظل يتبع سياسة النفس الطويل
حتى وقع مع قريش صلح الحديبية.
ك�ان الصل�ح يف ظاهره ينظوي عىل مخاطر كبرية واجهت اعرتاضا ً ش�ديدا ً من
الصحاب�ة حيث نص عىل العودة إىل املدينة دون حج ،ونص عىل أن من هاجر دون
إذن والدي�ه فالنبي مأمور أن يسلمه إليه�م وأما من ارتد من املسلمني فليس للنبي
أن يمنعه ،يف س�بعة رشوط كانت تمثل اس�تعالء قريش واس�تكبارها عىل الرسول
وأصحابه.
ولك�ن الهدف التف�اويض األكرب الذي كان رس�ول الله يسعى إلي�ه هو اعرتاف
قري�ش بالدول�ة اإلسلامية الوليدة ،وهو مكسب س�يايس كبري لم ي�درك كثري من
الصحابة أهميته وال تأثريه ،ولكن رسول الله أرص عىل ذلك وبالفعل تحقق له ذلك،
وعاد إىل املدينة مغتبطا ً بالنرص الدبلومايس الكبري الذي أنجزه عىل صعيد االعرتاف
بدولته الناشئة من القوة العربية الرئيسية آنذاك يف جزيرة العرب.
لم يكن اعرتاف قريش بالدولة الجديدة إيماناً ،وال تصديقا ً بالرس�ول والرسالة،
ولكنه كان تتويجا ً لدبلوماسية ناجحة خاضها رسول الله بكل أدوات الدبلوماسية
الواعي�ة م�ن الضغط والتأثير والرغب والره�ب وإدراك مكام�ن التأثري يف نفوس
الناس.
ويمكن رصد عدد من النجاحات الدبلوماس�ية التي حققها الرس�ول الكريم يف
مفاوضات الحديبية عىل الشكل التايل:
● ●فرض االعرتاف الدبلومايس بالطرق السياسية السلمية.
● ●تحقي�ق مكاس�ب هامة عرب التف�اوض الجانبي غري املقص�ود :يف خزاعة
وثقيف واألحابيش.
● ●اختيار الفريق املفاوض بما يحقق أهداف الرسالة ومصلحة األمة.
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● ●سياسة التفاوض الصامت املوجه.
● ●أثر النشاط اإلعالني والدعائي يف العملية التفاوضية.
● ●حق رفض التفاوض عند اختالل الرتبة أو املمارسات االستفزازية للفريق
املفاوض.
● ●رضورة تقديم تنازالت سياسية يف سبيل الحصول عىل اعرتاف دبلومايس
صحيح.
كانت هذه نجاحات كبيرة تحققت خالل صلح الحديبية ،وعقب إنجاز الصلح
نزل قول الله تعاىل﴿ :إِنَّا َفتَحْ نَا َل َك َفتْحً ا مُّ ِبينًا﴾.
قال عبد الله بن مسعود« :ما كان يف اإلسلام فتح أعظم من يوم الحديبية ،لقد
(((22
دخل يف اإلسالم عامذاك مثل من دخل يف اإلسالم من بداية الدعوة إىل الحديبية».

( ((22تفسري املراغي ،ج  ،9سورة الفتح ،اآلية 1
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الفصل الرابع

المشترك بين اإلسالم
والدبلوماسية الحديثة

دأب كثري من الكاتبني عىل إظهار عظمة اإلسلام وفرادته من خالل التأكيد عىل
اختالف�ه يف املب�ادئ والقيم عن الكفاح العاملي وعدم االعتراف باملشرتك اإلنساني،
وخلال ذلك يتم تبخيس املنجزات التي حققها اإلنس�ان خالل تاريخه الطويل أو
التعامل معها عىل أساس أنها كانت نضاال ً ضد الدين الحق ،ونفورا ً منه.
ويف ه�ذا السبيل يتم تصوي�ر العالم عىل أنه يعيش جاهلية منكوس�ة وظلمات
مطموس�ة ،وأن ال س�بيل لخالص هذا العالم إال أن يتربأ م�ن كل ما هو فيه ويتبع
الرسالة الخاتمة.
ويمكن قراءة مثال واضح لهذا التفكري عرب كتاب جاهلية القرن العرشين ملحمد
قطب ،وما س�اد يف الخمسينات من القرن املايض من أفكار متطرفة عنيفة ،كرست
تقسي�م العالم إىل ثنائي�ة الفسطاطني ،وفرضت عىل املسل�م الكفاح من أجل هدم
املنجز الحضاري اإلنساني عىل أس�اس أنه منجز كاف�ر ال بد من هدمه حتى يقوم
اإلسالم عىل أنقاضه.
وحت�ى ال نذهب بعيدا ً يف التحليل بم�ا يخرج الكتاب عن هدفه وخصائصه فإن
علين�ا أن نقول إن نصوص اإلسلام الظاهرة ال توافق عىل ه�ذه النظرة االزدرائية
للمنجز الحضاري العامل�ي ،وإن الهدي القرآني يتعامل بإيجابية مع كل ما أنجزه
اإلنسان خالل تاريخه الطويل من كفاح لبناء العدالة واملساواة والحريات يف األرض.
وحت�ى نكون دقيقين فإن هذا املفهوم من وجوب الص�دام بني الحضارات هو
تيار يف التفكري موجود يف الرشق وموجود يف الغرب ،وقد اشتهر املصطلح يف العقد
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امل�ايض عندما عم�د الكاتب األمريكي صمويل هنتنغت�ون إىل إصدار كتابه :صدام
الحض�ارات الذي ص�ار عنوانا ً عىل اتجاه يف التفكري يفترض التناقض املطلق بني
س�عي اإلنسان الحض�اري وبني القيم الديني�ة التي برش بها األنبي�اء ،وهكذا فإن
مصطلح صدام الحضارات  CLASH OF CIVILIZATIONSليس مصطلحا ً إسالميا ً
باملرة بل هو مصطلح أمريكي بامتياز ،ويجب القول إن الدبلوماسية اإلسالمية قد
قامت بدور بالغ األهمية يف اإلطار الثقايف حني اعتمدت القمة اإلسالمية عنوان حوار
الحض�ارات ،واقرتحته عىل األمم املتحدة التي أقرت تسمية عام  2001عىل أنه عام
حوار الحضارات ،ومن ثم فقد انطلق برنامج تحالف الحضارات الذي صار الشكل
الحضاري األمثل للتعامل مع االختالف يف القيم الحضارية بني الرشق والغرب.
وهنا نذكر بما قلناه يف مطلع هذه الدراسة أن مصطلح حوار الحضارات نفسه
لي�س كافي�ا ً للتعبري عن روح اإلسلام يف التالقي مع اآلخر ،ب�ل يجب الحديث عن
وح�دة الحض�ارة اإلنسانية؛ ال توجد حضارة تبدأ من الصفر كل حضارة تؤس�س
على من س�بقها ،وبدورنا عندما كنا نق�وم بريادة الحضارة كنا نؤس�س عىل من
س�بقنا من رواد الحضارات السابقة ،وهذه هي حركة الحياة الدائبة التي يؤس�س
بعضها عىل بعض ويرتشف بعضها من معني بعض.
واألم�ر نفس�ه يف إطار السن�ن االجتماعية ،فما تحقق للبرشي�ة يف إطار العدالة
والديمقراطي�ة والحري�ة وحق�وق اإلنسان ليس منج�زا ً أمريكيا ً يج�ب أن نطالب
بالكف�ر به والتنصل منه ،وإنما هو نضال إنسان�ي عظيم يشرتك فيه كل بني آدم
بالكفاح والعناء والعطاء.
ربما كان من أوضح األمثلة عىل ذلك أن القرآن الكريم تحدث عن رس�الة النبي
الكري�م يف أربعة عشر موضعا ً بصيغة مصدقا ً ملا بني يديه ،ولم يقل أبدا ً مبطالً أو
ملغي�ا ً ملا بني يديه أو ناس�فا ً ملا بني يديه ،بل إنه عرب بأوض�ح عبارة بقوله« :مثيل
ومث�ل النبيني من قبيل كمثل رجل بنى دارا ً فأحسنه�ا وأكملها وأجملها إال موضع
لبن�ة فكان الناس إذا مروا بتلك اللبنة يقولون ما أجمل هذه الدار لوال موضع للبنة
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فكن�ت أن�ا تلك اللبنة وأنا خاتم النبيني»( ،((23إنه لم يقل أنا البناء كله وإنما قال أنا
لبنة يف البناء الكبري.
إن احترام إنج�از اآلخرين والبناء عليه هو هدي األنبي�اء وهو يف الواقع مرتكز
املوقف اإلسالمي يف حواره مع أهل الكتاب ،أصحاب الحضارة الدينية السابقة عىل
اإلسلام ،وهو موقف احرتام كان من أقرب مظاهره أن املسلمني ظلوا يصلون نحو
نصف عمر الرسالة صوب بيت املقدس قبلة أهل الكتاب يف إشارة واضحة للتكامل
بني رساالت األنبياء وإخائهم.
إن الغ�رب أصبح مع التط�ور الحضاري أكثر وعيا ً باس�تحقاق السالم الدويل،
وه�و يوظف ه�ذه العالقة بكف�اءة يف عالقاته م�ع اآلخرين ،لقد تعل�م الغرب من
قان�ون الحض�ارة؛ يف املايض عندما قال هتل�ر( :أملانيا فوق الجميع) أش�عل حربا ً
عاملي�ة ولكن عندم�ا غريت أملانيا منطقها هذا ،وأعلن�ت (أملانيا مثل الجميع) قامت
الوح�دة األوروبية ،وتحقق أعظم إنجاز وح�دوي يف العالم يف مطلع القرن الحادي
والعرشين.
وم�ع أن ه�ذه الحقيقة واضح�ة يف كتاب الله وه�دي األنبي�اء ،ولكنها لم تكن
واضحة للعيان يف أي مرحلة من مراحل التاريخ كما هي اليوم ،بعد ثورة املعلومات
واالتص�االت التي ع�ززت فكرة القرية الكونية ،وأكدت إخ�اء اإلنسان لإلنسان عىل
الرغم من إرادة الحرب الباطشة التي تتناوب عىل إش�عالها يف األرض قوى متقابلة
يف الشر من الرشق والغرب والشمال والجنوب ،ولك�ن أدنى قدر من الثقافة صار
يدع�و اإلنس�ان إىل معرفة أخي�ه اإلنسان رشيك�ا ً ال بد منه لبن�اء األرض وتسخري
خرياتها يف منافع العباد والبالد.
إننا جريان عىل كوكب واحد ،وهذه حقيقة أكدها القرآن الكريم﴿ :يَا أَيُّهَ ا الن َّ ُ
اس
إِنَّا َخ َل ْقنَا ُك ْم ِم ْن ذَ َك ٍر وَأُنثَى وَجَ عَ ْلنَا ُك ْم ُش�عُ وبًا و ََقبَا ِئ َل ِلتَعَ ا َر ُفوا إ ِ َّن أ َ ْك َرمَ ُك ْم عِ ن ْ َد ال َّل ِه
أَتْ َقا ُك� ْم إ ِ َّن ال َّل َه عَ لِي ٌم َخ ِبريٌ﴾ ،ورشحها السيد املسيح بقوله﴿ :اإلنسان أخو اإلنسان
أحب أم كره﴾ ،ودلت لها حقائق العلم الحديث التي درست طبائع اإلنسان وحاجاته
( ((23صحيح مسلم ،ج  ،7ص 64
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ومقاصده وأكدت األص�ل القرآني الكبري الذي دلت له عرشات اآليات ﴿ :فِ ْ
ط َر َة ال َّل ِه
ا َّلتِي َف َ
ط َر الن َّ َ
اس عَ َليْهَ ا ال تَبْدِي َل ل َِخ ْل ِق ال َّل ِه﴾ ،و«كل مولود يولد عىل الفطرة».
الناس وفاقيون وفروقي�ون ،منهم من يبحث عن املشرتك ومنهم من يبحث عن
املختل�ف ،ومن عجائ�ب القدر أن كالً من الفريقني يجد بغيته وش�واهده يف العقل
والنق�ل ،وال يخفي كاتب ه�ذه السطور انحيازه إىل تي�ار الوفاقيني الذين يؤمنون
باإلخاء اإلنساني يف األرض ،ويؤمنون بأن الله خلق العالم من أجل نهاية س�عيدة،
ويؤمنون بكلمة إقبال:
لم ألـق يف هـذا الوجـود سـعادة

كمحبـــة اإلنسـان لإلنسـان

ملا سـكرت بخمـرها القـديس لـم

أحـتج إىل تلك التي يف الحــان

إن فك�رة الجوار اإلنسان�ي عىل الكوكب ليس�ت فكرة بلهاء تعفين�ا من التزام
الحقوق ،وتحولنا إىل مجرد دراويش عىل طرف الكوكب ،بل هو تشارك ومسؤولية،
وكف�اح وجراح ،ودمع�ة وابتسامة ،وحني نتخىل عن مسؤوليتن�ا يف القرية الكونية
فنح�ن إذن من يخرق وثيقة الجوار ،وربما كان أوض�ح رشح ملسؤولية الجوار ما
عرب عنه الرسول الكريم« :مثل القائم يف حدود الله والراتع فيها كمثل قوم استهموا
عىل س�فينة فأصاب بعضهم أعالها وبعضهم أس�فلها فكان الذين يف أس�فلها إذا
اس�تقوا املاء مروا عىل من فوقهم ،فقالوا لو أننا خرقنا يف نصيبنا خرقا ً فلم نؤذ من
فوقن�ا ،ف�إن تركوهم وما أرادوا هلكوا وهلكوا جميع�ا ً وإن أخذوا عىل أيديهم نجوا
ونجوا جميعاً».
وهك�ذا فإن املنج�ز اإلنساني ال�ذي تحقق يف املج�ال الدبلومايس ع�اد بأعظم
الفوائد عىل العالقات الدولية ،وأس�هم يف جعل العالم أكثر تقاربا ً وتفاهما ً وتعارفا ً
وهذه كلها قيم إسلامية أصيلة ،ينبغي استثمارها يف خري األمة وبالتايل اإلسهام يف
تطويرها وتفاعلها املستمر.
وإن القاعدة اإلسلامية الت�ي تحكم هذا اللون من التع�اون والتكامل هي قول
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الرسول الكريم« :الخلق كلهم عيال الله وأحب الخلق إىل الله أنفعهم لعياله».

(((23

وهكذا فإن اعتماد نص االتفاقية الدولية للعالقات الدبلوماسية التي تم توقيعها
يف فيين�ا يوم  ،1961/4/18هو من حيث املبدأ أمر مرشوع ومطلوب فقها ً وديناً،
ألن�ه من باب توافق األمة مع جريانها عىل أمر مب�اح ،وثانيا ً ألنه وفاء بالعقود التي
أم�ر الل�ه أن نويف بها ،وثالثا ً ألن�ه مصلحة حقيقية لألمة ،تعود بالخري عىل س�ائر
الناس.
وتتألف االتفاقية من ( )52مادة ،تتناول بمجموعها طبيعة العالقات الدبلوماسية
واألص�ول املتفق عليها يف إطار تبادل السفراء واملبعوثني الدبلوماس�يني ،وال يوجد
س�بب لتكريس أي موقف سلبي ضد هذه املواد اإلجرائية ،وغاية األمر أن مسؤولية
الدول�ة اإلسلامية يف تنفيذ مضمون ه�ذه االتفاقيات تتأكد م�ن اللحظة التي يتم
توقيعه�ا بوجه صحيح ألنها الت�زام بالعهد وقد قال الله تعاىل﴿ :وَأَو ُْفوا ْ ِبا ْلعَ هْ ِد إ ِ َّن
ا ْلعَ هْ َد َك َ
ان مَ ْس ُؤوالً﴾(.((23
وم�ع ذلك فإن م�ن املفيد هنا أن نذك�ر ديباجة االتفاقية ،ونق�ارب بينها وبني
املقاصد اإلسالمية الكربى يف الوفاق والتعاون اإلنساني.
الدول األطراف يف هذه االتفاقية:
إذ تذك�ر أن�ه من�ذ زم�ن بعيد وش�عوب كل البل�دان تعترف بنظ�ام املمثلني
الدبلوماس�يني وتعرف أهداف ومبادئ ميثاق هيئة األمم ملتحدة الخاصة باملساواة
يف ح�ق س�يادة كل ال�دول – ويف املحافظة عىل السالم واألم�ن الدوليني ،ويف تنمية
عالقات الصداقة بني األمم.
وه�ي مقتنع�ة ب�أن اتفاقية دولي�ة ع�ن العالق�ات واالمتي�ازات والحصانات
الدبلوماسية ستساعد عىل تحسني عالقات الصداقة بني البلدان مهما تباينت نظمها
الدستورية واالجتماعية .
( ((23رواه الطرباني عن أنس وأبي هريرة  ،وأورده األلباني يف السلسلة الضعيفة  372/4رقم 1900
( ((23سورة اإلرساء ،اآلية 34
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وه�ي عىل يقني بأن الغرض م�ن هذه املزايا والحصانات ,ليس هو تمييز أفراد,
بل هو تأمني أداء البعثات الدبلوماسية ألعمالها عىل أفضل وجه كممثلة لدولها.
وتؤك�د أنه يجب أن يستم�ر تطبيق قواعد القانون ال�دويل التقليدي يف املسائل
التي لم تفصل فيها نصوص هذه االتفاقية رصاحة .
ويمكن القول إن ديباجة ه�ذه االتفاقية التي تحدد أهدافها منسجمة تماما ً مع
القيم اإلسالمية يف بناء عالم السلم والتعاون الدويل ،وفق ما دلت له اآليات الكريمة:
● ●قوله تعاىلَ ﴿:وإ ِ ْن جَ نَحُ وا ل َّ
ِلس ْل ِم َفاجْ نَحْ َلهَ ا َوتَ َو َّك ْل عَ لىَ ال َّل ِه﴾(.((23
ان عَ لىَ
ُّوها إ ِ َّن ال ّل َه َك َ
● ●وقولهَ ﴿ :وإِذَا حُ يِّيْتُم ِبتَحِ ي ٍَّة َفحَ يُّوا ْ ِبأَحْ َس َن ِمنْهَ ا أ َ ْو ُرد َ
ُك ِّل شيَ ْ ٍء حَ ِسيبًا﴾(.((23
● ●وقوله﴿ :وَجَ عَ ْلنَا ُك ْم ُشعُ وبًا و ََقبَا ِئ َل ِلتَعَ ا َر ُفوا﴾.

(((23

استَقِ يمُوا ْ َلهُ ْم إ ِ َّن ال ّل َه يُحِ بُّ ا ْل ُمتَّقِ َ
استَ َقامُوا ْ َل ُك ْم َف ْ
● ●وقوله﴿ :فمَ ا ْ
ني﴾.
● ●وقولهَ :
﴿ف ِإ ِن اعْ تَ َزلُو ُك ْم َف َل ْم ي َُقا ِتلُو ُك ْم وَأ َ ْل َقوْا إ ِ َليْ ُك ُم َّ
الس َل َم َفمَ ا جَ عَ َل ال َّل ُه َل ُك ْم
(((23
عَ َلي ِْه ْم َس ِبيلاً ﴾.
الس ْل ِم َك َّ
اف ً
ِين آمَ نُوا اد ُ
�ة َوال َ تَتَّ ِبعُ وا ُخ ُ
● ●وقول�ه﴿ :يَا أَيُّهَ �ا ا َّلذ َ
طو ِ
ْخلُ�وا فىِ ِّ
َات
(((23
َّ
الشيْ َ
ان إِن َّ ُه َل ُك ْم عَ ُد ٌّو مُّ ِب ٌ
ني﴾.
ط ِ
(((23

واآلي�ات به�ذا املعنى كثرية ،وكذلك م�ا ورد يف السنة النبوي�ة الكريمة من قيم
التعاون الدويل واإلخاء والتسامح ،وكلها تحمل النتيجة إياها من وجوب الدخول يف
السلم والتعاون اإلنساني ،ووجوب تنفيذ العقود والعهود عىل وجه يستقيم أخالقيا ً
وحقوقياً.
( ((23سورة األنفال ،اآلية 61
( ((23سورة النساء ،اآلية 86
( ((23سورة الحجرات ،اآلية 13
( ((23سورة التوبة ،اآلية 7
( ((23سورة النساء ،اآلية 90
( ((23سورة البقرة ،اآلية 208
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وهكذا فإن املشرتك بني اإلسالم والقيم الدبلوماسية كثري ،وقيام التعاون الدويل
عىل أساس من السلم واملصالح املتبادلة هو مقصد إسالمي حقيقي ،وتوافق إنساني
وعاملي ناجح.
ويف نهاية هذه الدراسة يمكن القول إن تطوير املعارف الدبلوماسية وبناء مزيد
م�ن ظروف السل�م لتأمني عالقات دولي�ة ناجحة هو مقصد إسلامي نبيل أكدته
نص�وص الكت�اب والسنة ،وه�و مصلحة حقيقي�ة لألمة ،وحيثم�ا كانت املصلحة
العامة فثم رشع الله.
﴿ي ُِري� ُد ال َّل ُه ِب ُك ُم ا ْليُسرْ َ وَال ي ُِري ُد ِب ُك ُم ا ْلعُ سرْ َ ﴾َ ﴿ ،وتَعَ ا َونُوا ْ عَ لىَ ا ْلربِّ وَالتَّ ْقوَى َوال َ
َان﴾.
تَعَ ا َونُوا ْ عَ لىَ ا ِإلث ْ ِم وَا ْلعُ ْدو ِ
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المــالحـــــق
 oنموذج من التعامل الدبلوماسي لرسول اهلل
 oنموذج من الخطاب الدبلوماسي لرسول اهلل

نموذج من التعامل الدبلومايس لرسول الله
نج�ران إقليم كبري بني اليمن والحج�از ،دخلت إليه النرصانية منذ القرن الرابع
للميلاد وكان يعترب أهم كريس لألرثوذكسية الرشقية يف جزيرة العرب ،ثم تعرض
أه�ل نجران لغزو ذو نواس اليه�ودي الذي أحرق املؤمنني م�ن املسيحيني بالنار،
وفيهم نزلت س�ورة الربوج وفيه�ا قصة أصحاب األخدود ،وقد بل�غ عدد الشهداء
منهم نحو أحد عرش ألفاً ،وكان ذلك عام 524م أي قبل والدة الرسول الكريم بنحو
نصف قرن.
وق�د أوىل النبي الكريم اهتمام�ا ً بالغا ً ألهل نجران ،وقد اس�تقبل النبي الكريم
يف السن�ة السابع�ة وفد نصارى نجران وكانوا نحو خمسني ش�خصا ً عىل رأس�هم
السي�د العاقب ،وأق�ام الوفد يف مسجد النبي الكريم خمسة عشر يوما ً يأكلون من
ثمارها ويرشبون من مائها وينتجعون أرضها ،ومع أن القوم لم يدخلوا يف اإلسالم
ولم يقروا بنبوة رس�ول الل�ه ،ولكن النبي الكريم أكرمهم واس�تمع إليهم وأبلغهم
رس�الته ،ثم كتب لهم كتابا ً بالغ األهمية صار فيما بعد أحد أهم الوثائق التاريخية
يف الحريات الدينية وتعزيز املشرتك وحسن الجوار.
ويف نهاي�ة مقامهم باملدينة طلبوا من النبي أن يرس�ل فيهم رجلاً أميناً ،فقال
ألرس�لن معكم رجالً أمينا ً حق أمني ،فاس�ترشف لها الناس واختار رس�ول الله أبا
عبيدة بن الجراح سفريا ً مقيما ً فيهم ،وقال هذا أمني هذه األمة.
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وم�ن طريف ما روي يف أمر وفد نصارى نجران ،ما أورده ابن كثري يف تفسريه:
«ما رأينا بعدهم وفدا ً مثلهم ،وقد حانت صالتهم ،فقاموا يف مسجد رسول الله صىل
الله عليه وس�لم يص ّلون ،فقال رسول الله صىل الله عليه وسلم :دعوهم ،فص ّلوا إىل
املرشق»(.((23
فكانت صالتهم يف مسجد رسول الله إشارة بالغة األهمية للحريات الدينية التي
منحها اإلسلام للناس ،ويمكن القول إنه تأس�يس ملبدأ تمكين السفراء من إقامة
شعائر دينهم عىل ما اعتادوه ،وحني هم بعض الصحابة بمنعهم ،رفض رسول الله
صىل الله عليه وس�لم ذلك وأرش�د القوم إىل الرشق حيث يؤدي النصارى عبادتهم
ومناسكهم.
وه�ذا ما نطالعه يف نص العهد الذي كتبه لهم رس�ول الل�ه كما أورده البيهقي
بنصه يف دالئل النبوة:

«بسم الله الرحمن الرحيم ....
هذا ما كتب محمد النبي رسول الله ..لنجران وحاشيتها ،وألهل ملتها ،جوار الله
وذمة محمد النبى رس�ول الله ،عىل أموالهم وأنفسهم وملتهم وغائبهم وش�اهدهم،
وعشريتهم ،و ِبيَعهم ،وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثري.
ال يُغيرَّ أس�قف من أسقفيته ،وال راهب من رهبانيته ،وأن أحرس دينهم وملتهم
أين كانوا ..بما أحفظ به نفىس وخاصتى وأهل اإلسلام من ملتي ،وال يُحمَّلون من
النكاح ش�ططا ال يريدونه ،وال يُك َرە أهل البن�ت عىل تزويج املسلمني ،وال يُضا ّر ىف
ذل�ك إن منعوا خاطبًا وأبَوْا تزويجً ا؛ ألن ذلك ال يكون إال بطيبة قلوبهم ،ومسامحة
أهوائهم ،إن أحبوه ورضوا به.
وله�م إن احتاجوا ىف مرمَّة ِبيَعهم وصوامعه�م أو أى ىشء من مصالح أمورهم
( ((23تفسير الق�رآن العظيم ،البن كثري ،تفسري س�ورة آل عم�ران ،آية املباهل�ة  ،61ودالئل النبوة،
للبيهقي ،ج  ،5ص 482
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ودينهم إىل ِر ْفد من املسلمني وتقوية لهم عىل مرمَّتها ،أن يُ ْرفدوا عىل ذلك ويُعاوَنوا،
وال يك�ون ذلك دَينًا عليهم ،بل تقوية لهم عىل مصلحة دينهم ،ووفا ًء بعهد رس�ول
الله ،وموهبة لهم ،ومنَّة لله ورسوله عليهم.
وإضافة إىل جانب السماحة واملرحمة التي ظهرت يف الكتاب فإن يف العهد أيضا ً

واجب�ات دبلوماس�ية متبادلة بني الرس�ول وأهل نجران ،وتضمن كتاب الرس�ول
الكريم فصالً متقدما ً من التبادل الدبلومايس ،حيث نص عىل وجوب وفادة املبعوثني
من قبل رس�ول الله ،وتم تحديد هذه الوفادة بعرشين ليلة ،كما اشتمل الكتاب عىل
إلزامه�م بعدد من الواجبات تجاه ظروف الطوارئ التي قد يتعرض لها املبعوثون
يف مناطق نجران ،وتم تحديد مسؤولية نجران بالتفصيل:

«وعىل نجران مؤنة رسيل ومتعتهم ما بني عرشين يوما فدونه ،وال تحبس رسيل
فوق شهر».
ويعترب ذلك بمثابة اتفاق ملحقية عسكرية بني البلدين ،تلتزم بموجبه كل دولة
بحماية الطرف اآلخر عىل أراضيها ،وينص االتفاق أيضا عىل أن هذه املعونة تعترب
بمثابة الدين امللزم ،وهي ذمة مضمونة لدى الدولة املسلمة.
ونصت االتفاقية أن....

«عليه�م عاري�ة ثالثني درعا ً وثالثني فرس�ا ً وثالثني بعريا ً إذا ك�ان كيد ومعرة،
وما هلك مما أعاروا رسلي من دروع أو خيل أو ركاب فهو ضمان عىل رسلي حتى
يؤدوه إليهم».
ومع إقرار هذه االتفاقية الدبلوماس�ية واعرتاف الدولتني بحقوق كل منهما فإن
النب�ي الكريم نص بوض�وح عىل احرتام االختيار الديني لنص�ارى نجران ،وكذلك
الرتاتبية الدينية والرتقيات الكنسية التي اعتادوها ،وكان البيان النبوي حريصا ً عىل
اس�تخدام مصطلح أهل نجران يف التسميات الكهنوتية ،على الرغم من غربته عن
اللسان القريش وتناقضه التام مع القيم اإلسالمية:

«ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي عىل أنفسهم وملتهم وأراضيهم
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وأموالهم وغائبهم وش�اهدهم وعشريتهم وبيعه�م وأن ال يغريوا مما كانوا عليه وال
ً
يغيروا ً
أس�قفا عن أس�قفيته وال راهبًا من
حقا من حقوقهم وال ملتهم ،وال يغريوا
رهبانيته ،وال واقها من وقيهاه ،وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثري».
«ولي�س عليهم دنية وال دم جاهلية وال يحشرون وال يعرشون وال يطأ أرضهم
(((24
جيش ،ومن سأل فيهم ً
حقا فبينهم النصف غري ظاملني وال مظلومني».
وبتأمل دقيق ندرك أن النبي الكريم نجح يف تحقيق مكاس�ب دبلوماسية بالغة
األهمية ،من خالل هذا االتفاق نعد منها:
● ●اتفاقية اعرتاف دبلومايس متبادل مع دولة عريقة لديها كريس كنيس عريق.
● ●اتفاقية عدم اعتداء بني الدولتني.
● ●إقرار بالحقوق الدينية الكاملة لكل من الجانبني.
● ●من�ح الحصانة الشخصي�ة واملالية للمبعوثين املتبادلين (ال يحرشون وال
يعرشون).
● ●تعاون لوجستي لتأمني السفراء واملندوبني من الطرفني غري املقيمني.
● ●إعالن ما يمكن تسميته أول ملحقية عسكرية دبلوماسية يف أرض العرب.
● ●تعيني سفري مقيم وهو أبو عبيدة بن الجراح.
لق�د كانت ه�ذه انجازات بالغة األهمية يف إطار تأمني الح�دود الجنوبية للدولة
اإلسالمية ،وبناء عالقات حسن جوار ،مع أن الحوار يف العقيدة لم يفض إىل نتيجة
مرضية ،حيث تمسك وفد نجران بموقفهم االعتقادي ،ورفضوا الدخول يف اإلسالم.
كما ترسم االتفاقية مالمح الحريات الدينية التي أعطاها اإلسالم للناس ،والتأكيد
على املشرتك اإلنساني عىل الرغم من االختالف الفكري ،كما تعكس اهتماما ً خاصا ً
برعاي�ة أهل الكتاب الذي�ن خصتهم الرشيعة بأحكام خاص�ة قائمة عىل االعرتاف
املتبادل واالحرتام.
( ((24دالئل النبوة ،للبيهقي ،ج  ،5ص 485
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نموذج من الخطاب الدبلومايس لرسول الله
املناذرة ع�رب من قحطان غادروا اليمن عقب انهيار حضارة مأرب بعد انهيار
الس�د بالسيل الع�رم ،نحو ألف عام قبل امليالد ،واش�تهرت هجرتهم بهجرة تنوخ
أو لخ�م وقد نزلوا بأرض العراق ،وأس�سوا أكرب تجم�ع عربي حتى تاريخه ،كانت
عاصمتهم الحرية وأطلق�وا عىل أنفسهم لقب ملوك العرب ،وكانت مدنهم تمتد من
األنبار إىل البحرين إىل عمان ،ويمكن القول إنهم كانوا يسيطرون عىل جانب كبري من
العراق س�احل الخليج املمتد إىل حرضموت ،وقد كانوا يشكلون قلقا ً لإلمرباطورية
الفارس�ية ويف عام 609م استدرج ملك الفرس خرسو الثاني ملك املناذرة النعمان
ب�ن املنذر وقتله تحت أقدام الفيل�ة ،وقد ثار لذلك العرب واندلعت بينهم حرب ذي
قار ،وأظهروا فيها بسالة فريدة ،وفيها قال رس�ول الله صىل الله عليه وسلم« :هذا
ي�وم انتصف في�ه العرب من العجم» ،وبعد س�لسلة مواجه�ات تمكنوا من فرض
رشوط معقول�ة يف عالقاته�م مع فارس ،يضمن�ون فيها ألنفسهم ق�درا ً كبريا ً من
الحكم الذاتي ولكنهم ال يخرجون عن سلطان اإلمرباطورية.
أم�ا عقائدهم فكانت عىل ملة إبراهيم وقد أصابه�ا ما أصاب قريشا ً من الرشك
والوثنية ،كما انترشت يف بالدهم كنيسة املرشق ،وكانوا يأتون يف املوس�م إىل الحرم
الرشيف ،وكان رس�ول الله يرجو أن يجد لديهم وعيا ً لرسالته وأن يقوموا بحمايته
ونرصته من قريش.
ويف السنة العارشة للمبعث وهي السنة التي تم فيها فك الحصار يف ش�عب أبي
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طالب انطلق رسول الله إىل القبائل يف املوسم يدعوهم إىل الله ويسألهم أن ينرصوه
ويحموه.
وكان رسول الله يرجو أن يجد لدى املناذرة حصنا ً وأمنا ً فهم أكرب قبائل العرب،
ولديهم تاريخ حضاري ،وتنترش فيهم كنيسة املرشق املسيحية وهي عىل خالف مع
األرثوذكسي�ة البيزنطية ،وتشبه أن تكون مسيحي�ة عربية خالصة ،ولديهم مراكز
حضارية بالغة األهمية منها الحرية والنجف.
كما ظهر فيها أكرب شعراء الجاهلية :املثقب العابدي وعبيد بن األبرص والنابغة
الذبيان�ي وطرفة بن العبد ولقيط بن يعم�ر األيادي وعدي بن زيد العبادي وعمرو
بن كلثوم وعمرو بن قميئة وأعىش قيس واملرقش األكرب ولبيد بن ربيعة.
وبرتتي�ب من أبي بك�ر الصديق وهو أكثر رجال قريش علم�ا ً بالنسب ومعرفة
بالقبائ�ل ،وعيل بن أبي طالب وهو الذي اختار فيم�ا بعد منازل املناذرة يف الكوفة
والنج�ف عاصم�ة لخالفته تم إعداد هذا اللقاء الفريد الذي تتجىل فيه دبلوماس�ية
رائع�ة يف الخط�اب واملعاملة ،ومن حسن حظ التاريخ أن�ه دون هذا اللقاء الفريد،
وهو وثيقة هامة يف الدبلوماس�ية املتقدمة التي كانت تعرفها العرب عىل الرغم من
حياة البداوة التي كانت غالبة فيهم.
وم�ن الروايات املتعددة لهذا اللق�اء ،وهي روايات متقاربة عموما ً أختار لك هذا
النص من دالئل النبوة للبيهقي.
عن عيل بن أبي طالب قال« :ملا أمر الله رس�وله صىل الله عليه وسلم أن يعرض
نفسه عىل قبائل العرب ،خرج وأنا معه ،وأبو بكر ريض الله عنه ،فدفعنا إىل مجلس
م�ن مجالس العرب ،فتقدم أبو بكر ريض الله عن�ه وكان مقدما يف كل خري ،وكان
رجال نسابة فسلم  .....فقال« :ممن القوم؟» قالوا« :من شيبان بن ثعلبة» ،فالتفت
أبو بكر ريض الله عنه إىل رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم فقال« :بأبي أنت وأمي
ه�ؤالء غرر الناس ،وفيهم مفروق بن عمرو ،وهانئ بن قبيصة ،واملثنى بن حارثة،
والنعم�ان ب�ن رشيك ،وكان مفروق ق�د غلبهم جماال ً ولساناً ،وكان�ت له غديرتان
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تسقط�ان عىل تريبته وك�ان أدنى القوم مجلس�اً» ،فقال أبو بك�ر ريض الله عنه:
«كي�ف العدد فيكم؟» فقال مفروق« :إنا لنزي�د عىل ألف ،ولن تغلب ألف من قلة».
فقال أبو بكر« :وكيف املنعة فيكم؟» فقال املفروق« :علينا الجهد ولكل قوم جهد».
فقال أبو بكر ريض الله عنه« :كيف الحرب بينكم وبني عدوكم؟» فقال مفروق« :إنا
ألش�د ما نكون غضبا ً حني نلقى ،وإنا ألش�د ما نكون لقاء حني نغضب ،وإنا لنؤثر
الجي�اد على األوالد ،والسالح عىل اللق�اح ،والنرص من عند الل�ه ،يديلنا مرة ويديل
علينا أخرى ،لعلك أخا قريش؟» ،فقال أبو بكر ريض الله عنه« :قد بلغكم أنه رسول
الل�ه أال ه�و ذا» ،فقال مفروق« :بلغنا أنه يذكر ذلك ،ف�إالم تدعو يا أخا قريش؟»،
فتقدم رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم فجلس وقام أبو بكر ريض الله عنه يظله
بثوبه ،فقال رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم« :أدعوكم إىل شهادة أن ال إله إال الله
وح�ده ال رشيك ل�ه ،وأن محمدا ً عبده ورس�وله ،وإىل أن تؤووني وتنرصوني ،فإن
قريشا ً قد ظاهرت عىل أمر الله ،وكذبت رس�له ،واستغنت بالباطل عن الحق ،والله
ه�و الغني الحميد» ،فقال مفروق بن عمرو« :وإالم تدعونا يا أخا قريش ،فوالله ما
س�معت كالما ً أحسن من هذا» ،فتال رس�ول الله صىل الله عليه وسلمُ :
﴿ق ْل تَعَ ا َلوْا
أَتْ ُل مَ ا حَ َّر َم َربُّ ُك ْم عَ َليْ ُكمْ﴾  .....إىل َ
﴿فتَ َف َّر َق ِب ُك ْم عَ ْن َس ِبيل ِِه ٰذَ ِل ُك ْم و َّ
َصا ُك ْم ِب ِه َلعَ َّل ُك ْم
تَتَّ ُق َ
�ون﴾ .فقال مفروق« :وإالم تدعونا يا أخا قريش  ..فوالله ما هذا من كالم أهل
األرض ،ثم رجعنا إىل روايتنا ،قال« :فتال رسول الله صىل الله عليه وسلم ﴿إ ِ َّن ال َّل َه
ْ
ان َوإِيتَ�ا ِء ذِي ا ْل ُق ْرب َٰى َويَنْهَ ٰى عَ ِن ا ْل َفحْ َش�ا ِء وَا ْل ُمن ْ َك ِر وَا ْلب َْغ ِي
يَأمُ� ُر ِبا ْلعَ د ِْل َوالإْ ِحْ َس ِ
يَعِ ُ
ظ ُك� ْم َلعَ َّل ُك ْم تَذَ َّك ُر َ
ون﴾ ،فق�ال مفروق بن عمرو« :دعوت وال َّله يا أخا قريش إىل
مكارم األخالق ومحاسن األعمال ،ولقد أفك قوم كذبوك وظاهروا عليك».
وكأن�ه أحب أن يرشك�ه يف الكالم هانئ بن قبيصة ،فقال« :وهذا هانئ ش�يخنا
وصاحب ديننا» ،فقال هانئ« :قد س�معت مقالتك يا أخا قريش إني أرى أن تركنا
ديننا واتباعنا عىل دينك ملجلس جلسته إلينا ليس له أول وال آخر أنه زلل يف الرأي،
وقل�ة نظر يف العاقبة ،وإنما تكون الزلة مع العجلة ،ومن ورائنا قوم نكره أن يعقد
عليه�م عقد ،ولكن نرجع وترج�ع وننظر وتنظر» .وكأنه أحب أن يرشكه املثنى بن
حارث�ة ،فق�ال« :وهذا املثنى بن حارثة ش�يخنا وصاحب حربن�ا» ،فقال املثنى بن
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حارثة« :س�معت مقالتك يا أخ�ا قريش ،والجواب فيه ج�واب هانئ بن قبيصة يف
تركن�ا ديننا ومتابعتك عىل دينك ،وإنا إنما نزلنا بين رصيني اليمامة ،والسمامة»،
فقال رس�ول الله صىل الله عليه وسلم« :ما هذان الرصيان؟» فقال« :أنهار كرسى
ومي�اه العرب ،فأم�ا ما كان من أنهار كرسى فذنب صاحبه غري مغفور وعذره غري
مقبول ،وأما ما كان مما ييل مياه العرب فذنب صاحبه مغفور وعذره مقبول ،وإنا
إنما نزلنا عىل عهد أخذه علينا أن ال نحدث حدثا ً وال نؤوي محدثا ً وإني أرى أن هذا
األم�ر الذي تدعونا إليه يا قريش مما يكره امللوك ،ف�إن أحببت أن نؤويك وننرصك
مما ييل مياه العرب فعلنا» .فقال رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم« :ما أس�أتم يف
الرد إذ أفصحتم بالصدق ،وإن دين الله لن ينرصه إال من حاطه من جميع جوانبه،
أرأيتم إن لم تلبثوا إال قليالً حتى يورثكم الله أرضهم وديارهم وأموالهم ويفرشكم
نساءهم أتسبحون الله وتقدس�ونه؟»،فقال النعمان ب�ن رشيك« :اللهم فلك ذلك»،
قال« :فتال رس�ول الله صىل الله عليه وسلم ﴿إِنَّا أ َ ْر َس� ْلنَا َك َشاهِ دًا َو ُمبَشرِّ ًا َونَذِي ًرا،
َودَاعِ يًا إِلىَ ال َّل ِه ِب ِإذْن ِِه وَسرِ َ اجً ا مُّ ِنريًا﴾ ،ثم نهض رس�ول الله صىل الله عليه وس�لم
قابضا ً عىل يدي أبي بكر وهو يقول« :يا أبا بكر أية أخالق يف الجاهلية !! ما أرشفها
بها يدفع الله عز وجل بأس بعضهم عن بعض ،وبها يتحاجزون فيما بينهم»(.((24
ويف قراءة دبلوماسية لهذا الحوار الفريد يمكننا إبراز الجوانب اآلتية:
● ●أهمية األرشفة ومعرفة تاريخ الفريق املحاور ومنازله ومكانته وطبائعه.
● ●املستوى البالغي والخطابي الذي تميز به فريقا الحوار.
● ●املوقع الدبلومايس الذي كان يشغله كل عضو يف هذا الوفد وحسن إدراك كل
سفري الختصاصاته.
● ●مستوى الشفافية والوضوح الفريد الذي كان يطبع هذه اللقاءات والحوارات.
● ●التأكي�د عىل عدم التعج�ل يف املوقف الدبلومايس ووجوب عب�ور القرار عرب
األقنية املتخصصة.
( ((24دالئل النبوة للبيهقي ،ج  ،2ص 297
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● ●رضورة التأكي�د على االلتزامات الدبلوماس�ية السابقة ،ووج�وب مراعاتها
وعدم نقض بعضها ببعض.
● ●التأكد من دستورية االتفاقية الدبلوماسية قبل التوقيع عليها.
● ●احترام املواقف السيادية للدول ،ولو أخفق الطرفان يف التوقيع عىل املعاهدة
املطلوبة.
● ●اإلقرار باملشرتك اإلنساني واحرتامه ،عىل الرغم من التناقض األيديولوجي.

وال ش�ك أن متابعة هذا املوقف النبوي املسؤول يف الحوار الدبلومايس مع عرب
املناذرة فإننا سندرك املستوى الدبلومايس الرفيع الذي جرى من خالله التفاوض،
الس�يما إذا تذكرنا أن الفريق املشارك يف وفد الحرية كان يشكل أكرب كيان عربي يف
ذلك التاريخ وكان املناذرة يحكمون معظم العراق والخليج الرشقي لجزيرة العرب
من الكويت إىل عمان ،وكانت لهم مناطق نفوذ تصل إىل قلب األردن ودومة الجندل.
ومع أن الحوار لم يفض إىل تحول القوم عن دينهم ولكن املتابعة الدبلوماس�ية
فيما يأتي من األيام استمرت ،وعلينا أن نتذكر كيف أصبح املثنى بن حارثة وإخوانه
من زعماء املناذرة قادة الجيش اإلسلامي ال�ذي افتتح بالد فارس وخاض معركة
القادس�ية ،وهذا املوقف يعكس نجاحا ً كبريا ً يف الدبلوماسية النبوية التي استمرت
مع القوم حتى رشح الله صدورهم لإلسالم وأدركوا أن دولة اإلسالم الصاعدة هي
املصلحة الحقيقية لهم ولقومهم من املناذرة من العراق إىل عمان.
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النتائــج والتوصــيات

نتائج الدراسة
فيما ييل تلخيص موجز ألهم النتائج التي قادتنا إليها الدراسة:
يف الفصل التمهيدي:
● ●إن الكتابة يف الدبلوماس�ية اإلسالمية ليست أمرا ً حديثا ً بل سبق إىل ذلك عدد
كبري من الفقهاء والعلماء يف عصور مختلفة.
● ●إن عدم اس�تخدام مصطلح الدبلوماس�ية ال يعني أن السل�ف لم يهتم بأمر
الدبلوماس�ية يف اإلسلام ،بل كان يعرب عنها بلفظ السري أو الحكمة أو آداب
امللوك أو غري ذلك من املصطلحات املرادفة.
يف الفصل األول :الفقه الدبلومايس يف اإلسالم:
● ●أقر اإلسلام مبدأ العالقات الودية بني الدول ،واالعرتاف املتبادل ،وقد قدمت
الدراسة األدلة عىل ذلك من الكتاب والسنة وعمل األمة.
● ●إن فك�رة تقسيم العالم إىل فسطاطني دار إسلام ودار حرب هي فكرة غري
واقعية وتتناقض مع تأسيس النبي الكريم لعالقات ودية مع كثري من امللوك،
وهم عىل أديانهم ،وال بد من مناقشة هذه الفكرة والتأكيد عىل أن ما نقل عن
السلف من هذا املعنى ال يدل عىل قطع العالقات مع الدول غري املسلمة.
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● ●تأكيد القسمة الثالثية للعالم عىل أساس دار إسالم ودار حرب ودار معاهدة،
أو دار صل�ح وعه�د ،وه�ي قسمة واقعي�ة ومرنة وتستجي�ب لبناء عالقات
إيجابية بناءة.
● ●التأكي�د عىل أن أصل عالقة األمة اإلسلامية بغريها م�ن األمم إنما هو السلم
وليس الحرب ،ومناقشة اآلراء التي ذهبت إىل خالف ذلك.
● ●اإلش�ارة إىل مظان تفصيل القضايا الدبلوماس�ية يف كتب الفقه اإلسلامي،
وتوزع ذلك يف أبواب الجهاد والعهد والذمة والصلح يف كتب الفقه.
● ●التأكيد عىل نجاحات الرس�ول الكريم يف الجانب الدبلومايس ،ووجوب اتباعه
يف كل ما علمه من حكمة وخري.
● ●اإلش�ارة إىل الزواج الدبلومايس الذي قام به رسول الله وأثمر يف حقن الدماء
وقطع أسباب الحروب.
● ●اإلشارة إىل تطور الوعي واملمارسة باملسائل الدبلوماسية عرب تاريخ الخالفة
الراشدة واألمية والعباسية والدول املتتابعة بعد ذلك.
● ●بيان التطور اإليجابي والسلبي يف عالقات املسلمني باألرسة الدولية ،والتأكيد
على املرونة الت�ي تمنحها النصوص الرشعية يف الحكم على الدول املختلفة
بحسب مواقفها من األمة يف العدل وحسن الجوار.
● ●بيان مرشوعية التمثيل الدبلومايس املؤقت يف اإلسالم ،وتأييد ذلك من الكتاب
والسنة وعمل األمة.
● ●بيان حكم التمثيل الدبلومايس الدائم يف اإلسلام ،ووجه االس�تدالل عىل ذلك
من الكتاب والسنة وعمل األمة ،واإلش�ارة إىل أهم السفراء الدائمني يف الدولة
املحمدية.
● ●اس�تنباط رشوط تعيني السفراء على وفق هدي الكت�اب والسنة ،ومحاولة
تأصي�ل قواعد رشعية الختي�ار السفراء اهتداء بسرية النب�ي صىل الله عليه
وسلم.
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● ●بح�ث موضوع مشاركة امل�رأة يف الحياة الدبلوماس�ية ،ورف�ع القيود التي
تحول دون ذلك والتأكيد عىل أن املرأة املسلمة ش�اركت يف العمل العام ،وأن
مشاركتها يف العمل الدبلومايس ممكنة ،ضمن آداب اإلسلام وقيمه ،وتقديم
نماذج من مشاركة املرأة الفاعلة يف العمل العام يف عرص الصحابة.
● ●بح�ث حصان�ة السف�راء ،م�ن النواح�ي الشخصي�ة والسياس�ية واملالي�ة
والقضائية ،وإظهار موقف الرشيعة اإلسلامية يف كل منها ،ووجوب املوازنة
بين قيم العدال�ة واملساواة يف اإلسلام وبني حاجات الدبلوماس�يني لتسيري
أعمالهم وأداء مهامهم.
● ●دراسة موضوع امللحقيات الثقافية والعسكرية والتجارية الحديثة ،والبحث
ع�ن نظائرها يف التاريخ اإلسلامي ،والتماس س�بل تعزي�ز مرشوعيتها بما
تقدم من خدمة لألمة يف جوانب مختلفة.
● ●اإلش�ارة إىل س�فارة الحج وهي مما اختصت به الحضارة اإلسلامية وبيان
أهميتها من الناحية الدبلوماسية يف بناء عالقات متوازنة وعادلة.

يف الفصل الثاني :القيم الدبلوماسية يف اإلسالم:
● ●تفصي�ل آداب السف�راء يف الفقه اإلسلامي ،وفق دالالت الكت�اب والسنة
وعمل األمة ،ومحاولة جمعها يف إطار منهجي وموضوعي ،ومن أبرز هذه
اآلداب:
األمانة والدقة فيما يوكل إليه من مهام.
التزام مبادئ القدوة يف السلوك الشخيص.
االعتناء باملظهر وإظهار الهيبة يف غري مخيلة وال إرساف.
احرتام التقاليد الدبلوماسية ما لم تتعارض مع قيم اإلسالم.
معرفة ثقافة البلد التي يرحل إليها.
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احرتام القوانني املحلية وااللتزام بعادات الناس وتقاليدهم.
عدم التدخل يف الشؤون الداخلية للدول.
بناء جسور من املحبة واالحرتام مع الدول املضيفة.
االلتزام بالتواصل مع الدولة والعمل يف سياق مؤسساتها.
وجوب التواصل مع الوطن وعدم جواز االنقطاع عنه لفرتات تطول.
الشفافية واملكاشفة مع مرجعيته الوطنية.
تعزيز ثقافة الخدمة يف أداء السفارات.
ترقية أحوال الجالية واالعتناء بها.
تمثيل الدولة وليس تمثيل األحزاب.
● ●إن مبدأ املعاملة باملثل تقره الرشيعة اإلسالمية وتحتكم إليه اليوم األعراف
الدبلوماس�ية ،واألمة مأمورة أن تلتزمه يف عالقاتها الدبلوماسية ،وال يحق
التخيل عنه إال يف إطار مصلحة حقيقية لألمة.
● ●السفير مأم�ور بالوف�اء لوطنه واإلخلاص ألرض إقامت�ه ،وال يجوز أن
تتناقض هذه املصالح يف العالقات الودية ،بل هي تتكامل وتتواصل.
● ●إن اختلاف العقائ�د ال ينبغ�ي أن يح�ول دون قيام عالق�ات صحيحة،
فالتعامل الدبلومايس هو ش�أن أريض يقوم عىل أساس الظاهر ،أما الغيب
فهو ش�أن س�ماوي وال يعلمه إال الله ،وأمر حساب الناس موكول إىل الله
سبحانه.
● ●إن التعاون والتكامل مع دول العالم اإلسلامي هو مصلحة حقيقية لكل
بلد إسلامي ،وعىل السل�ك الدبلومايس أن يعمل عىل بناء ش�بكة عالقات
متينة مع العالم اإلسلامي تحقيقا ً ملصال�ح وطنه ،واعتمادا ً عىل الحقائق
الدينية والتاريخية والجغرافية التي تعزز هذا التواصل.
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يف الفصل الثالث :الدبلوماسية يف هدي القرآن والسنة
● ●محاولة اس�تنباط بعض الدروس القيادية التي قدمه�ا األنبياء الكرام يف
القرآن الكريم بوصفهم سفراء بني الله وبني عباده.
● ●بسط القول يف س�فارة موىس لدى فرعون نموذجا ً للسفارة الناجحة التي
رشحها القرآن الكريم بني دولتني ،واستنباط اإلشارات والتوجيهات منها.
● ●دراس�ة عبقرية الرس�ول الكريم يف اختيار س�فراءه وقت السلم ،وبراعة
هؤالء السفراء والنجاحات التي تمكنوا من تحقيقها.
● ●دراس�ة عبقرية الرس�ول الكريم يف دبلوماس�ية ف�ض املنازعات وتجنب
الحروب بالطرق الدبلوماسية.
● ●دراسة نموذج من األداء الدبلومايس العظيم لرسول الله من خالل تعامله
مع دولة مسيحية يف جزيرة العرب وهي إقليم نجران.
● ●دراس�ة نموذج آخر م�ن الخطاب الدبلومايس الذي قدمه رس�ول الله من
خالل تعامله مع وفد املناذرة من بني شيبان.

الفصل الرابع :املشرتك بني اإلسالم والدبلوماسية الحديثة
● ●إن املنجز الدبلومايس الذي تحقق للبرشية وأسهم يف تنظيم العالقات بني
الدول وقطع أس�باب الحروب هو منجز إنساني وليس منجزا ً غربياً ،وإن
اإلسالم رشيك يف هذا املنجز الحضاري.
● ●إن اإلسالم ال يؤيد مبدأ الرصاع بني الحضارات وإنما يسعى للحوار بينها
والتحالف والتكامل.
● ●إن ص�دام الحض�ارات مشروع أمريكي متط�رف ونظريه م�ن الثقافة
الرشقية قسمة العالم إىل فسطاطني ،ومن مسؤولية الدبلوماسية اإلسالمية
تصحيح صورة اإلسالم يف التعاون البناء مع كل أمم األرض.
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● ●إن عالقة األمة اإلسلامية بغريها من األمم يجب أن تتأس�س عىل التوازن
واالعتدال واملماثلة وليس عىل التعايل وال عىل التبعية واالتكال.
● ●األم�ة اإلسلامية وش�عوب األرض جريان على كوكب واح�د ،واألصل يف
العالق�ة هو السلم والتعاون ،وهذا ال يلغي حق األمة يف الدفاع عن نفسها
إذا تعرضت لألخطار من الخارج.
● ●تأكي�د االتفاق يف املبادئ واألهداف بني الفقه اإلسلامي املستنري وما ورد
يف ديباجة اتفاقية فيينا  1961للعالقات الدبلوماسية بني الدول ،ووجوب
التعامل بإيجابية مع التفاصيل اإلجرائية لهذه االتفاقات الدولية.
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التوصــيـات
تويص هذه الدراسة باألمور التالية:
● ●دع�وة املعاهد الدبلوماس�ية ومؤس�سات إعداد الدبلوماس�يني إىل إظهار
اهتمام أكرب بالقيم اإلسالمية يف الدبلوماسية.
● ●إدخ�ال م�ادة الدبلوماس�ية اإلسلامية يف مناه�ج العل�وم السياس�ية
والدبلوماسية يف الجامعات واملعاهد العربية.
● ●رضورة قي�ام دورات تأهيلية خاص�ة للسفراء وامللحقني الدبلوماس�يني
لتأهيلهم وإعدادهم ،وتزويدهم باملعرفة اإلسالمية يف الجانب الدبلومايس.
● ●رضورة تعريف السلك الدبلومايس عموما ً بالحقائق اإلنسانية واالجتماعية
واالقتصادية التي تربط بني دول العالم اإلسالمي والعمل عىل تعزيز هذه
العالقات.
● ●تخصيص برامج خاصة إلعداد الدبلوماس�يني املبتعثني إىل دول إسالمية،
تشتمل عىل معرف�ة مذاهب هذه البلدان ،وتاريخها اإلسلامي وروابطها
التاريخية بالبلد املوفد.
● ●التأكي�د عىل دور البعثات الدبلوماس�ية يف تحقي�ق الرتابط والتواصل مع
الجالي�ات اإلسلامية يف البالد التي يوفدون إليها س�واء كانت الحكومات
إسالمية أم ال.
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● ●دعوة السفراء والسلك الدبلومايس إىل تحقيق إنتاج ثقايف يتصل بالعالقات
بني بلد اإليفاد وبلد االستقبال واعتبار ذلك رشطا ً للرتقيات والتكريم.
● ●تعزيز دور املرأة يف العمل الدبلومايس ،وتوفري الظروف املالئمة ملشاركتها
وإيجاد الفرص الالئقة بها ،واالهتمام بالدبلوماسيات املتميزات.
● ●إحياء الدور الدبلومايس لسفارة الحج ،ومنح قائد بعثات الحج الحكومية
الصفة الدبلوماس�ية ،وتوفري الشروط القانونية واملادي�ة لقيامه بالدور
الدبلومايس التاريخي الذي كانت تعنيه سفارة الحج.
● ●تعزيز دور امللحق الثقايف ،إىل جانب مسؤولياته الثقافية التقليدية ،وتوفري
الوس�ائل واإلمكانات الالزمة ليق�وم بمسؤوليته يف الدفاع الدبلومايس عن
س�معة األمة اإلسالمية ومواجهة ظاهرة اإلسلاموفوبيا التي تنترش اليوم
يف العالم الغربي ضد اإلسالم ،دون أن تتحول مهمته إىل رسالة تبشريية.
● ●دع�وة الهيئات االجتماعي�ة إىل تكريم البعث�ات الدبلوماس�ية التي تقوم
بتحقي�ق خدمات حقيقي�ة للجالية ،إضافة إىل التكري�م الدبلومايس الذي
تناله البعثات من السلك السيايس.
● ●رضورة االعت�ذار رصاح�ة عن الصنفين املحرمني :وهي ت�داول الخمرة
ولح�م الخنزير يف املوائد الدبلوماس�ية ،واعتبار ذل�ك من خصائص هذه
األم�ة ،وعدم السم�اح باملجامالت يف هذا ،والتأكي�د أن املحرم محصور يف
هذا االستثناء.
● ●الدعوة إلصدار وثيقة عاملية الحرتام املقدس الديني يف الشأن الدبلومايس،
ومنع إهانة الرموز الدينية املحرتمة يف أي دين.
● ●تدع�و هذه الدراس�ة املعاهد والكليات الدبلوماس�ية يف العالم اإلسلامي
إلعداد وثيقة الدبلوماس�ية اإلسالمية العاملية وإقرارها يف منظمة التعاون
اإلسالمي ،ومن ثم اعتمادها يف سائر املنظمات ذات الشأن.
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المصــادر والمراجـــع

فيم�ا ييل بيان املراج�ع التي تم اعتماده�ا يف الكتاب وبي�ان الطبعة التي تمت
اإلش�ارة إىل الصفح�ات منها ،وتاري�خ الطبع (إن ذك�ره النارش) ومكان�ه والدار
النارشة.
وقمنا بااللتزام بذكر الكتاب أوال ً ثم املؤلف اسمه أوال ً ثم نسبه ،ثم تاريخ وفاته،
واكتفينا يف املعارصين باإلشارة إىل أنه معارص ،ولو أنه تويف قبل سنني.
ول�م نقم بالتمييز بني املصادر واملراجع ،لقناعتن�ا أن معظم هذه الكتب يمكن
تصنيفها تارة بأنها مصدر وتارة بأنها مرجع ،حيث تشتمل عىل األصالة واملبارشة
يف بع�ض نصوصها فتكون مص�ادر ،كما تشتمل عىل النق�ل واإلحالة يف نصوص
أخرى فتكون مراجع ،وسيكون التمييز يف هذه الحالة تشويشا ً عىل الباحث.
وق�د صدرنا القرآن الكريم والكت�ب التسعة يف السنة نظرا ً لكثرة الرجوع إليهم
خالل البحث ،ثم تم تصنيف الباقي بحسب وروده يف الكتاب.
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م

اسم املرجع

1

القرآن الكريم

املؤلف

الدار النارشة

تاريخ النرش

2

الجامع الصحيح

محمد بن اسماعيل البخاري 194ه

دار الفكر  -بريوت

1981

3

الجامع الصحيح

مسلم بن الحجاج القشريي  261ه

دار طيبة  -الرياض

2006

4

سنن الرتمذي

محمد بن عيىس الرتمذي279ه

دار الكتب العلمية  -بريوت 1988

5

سنن النسائي

أحمد بن شعيب النسائي 303ه

دار الكتب العلمية  -بريوت 1991

6

سنن أبي داود

سليمان بن األشعث السجستاني  275ه

املكتبة العرصية  -صيدا

1988

7

سنن ابن ماجه

دار إحياء الكتب العربية-
محمد بن يزيد القزويني ابن ماجه 273ه
القاهرة

1977

8

موطأ اإلمام مالك

مالك بن أنس األصبحي 179ه

دار إحياء الكتب العربية-
القاهرة

1985

9

مسند أحمد بن حنبل

أحمد بن عبد الله بن حنبل  224ه

طبع دار الرسالة – بريوت

2001

10

مسند الدارمي

محمد عبد الله بن بهرام الدارمي  255ه

دار املغني

2000

11

موسوعة الدبلوماسية

د.نبيل فتح الباب  -معارص

دار الرشوق  -دبي

2006

 12املوسوعة العربية الكربى

هيئة املوسوعة العربية الكربى

رئاسة الجمهورية العربية تأسست
1981
السورية

الرتاتيب اإلدارية يف نظام
13
الحكومة النبوية

عبد الحي الكتاني 1380ه

دار البشائر اإلسالمية –
بريوت

1988

 14املغني يف فقه اإلمام احمد

عبد الله بن قدامة املقديس  620ه

دار الفكر – بريوت

1985

15

نواسخ القرآن

أبو الفرج ابن الجوزي  597ه

الجامعة اإلسالمية يف
املدينة املنورة

1988

16

الناسخ واملنسوخ

هبة الله املقري  410ه

املكتب االسالمي  -بريوت

1984

17

اإلتقان يف علوم القرآن

جالل الدين السيوطي  911ه

مجمع امللك فهد لطباعة
املصحف باملدينة

2005

 18الحاوي يف الفقه الشافعي
19

الفقه اإلسالمي وأدلته

 20نهاية األرب يف فنون األدب
السرية النبوية  -سرية ابن
21
هشام

أبو الحسن املاوردي  450ه
د.وهبة الزحييل  -معارص

دار الكتب العلمية  -بريوت 1994
دار الفكر – دمشق

1994

النويري أحمد بن عبد الوهاب  733ه دار الكتب العلمية – بريوت 2004
عبد امللك بن هشام  218 -ه

دار الكتاب العربي -
بريوت

1990

22

الوايف بالوفيات

خليل بن أيبك الصفدي –  764ه

دار إحياء الرتاث العربي

2000

23

الدبلوماسية تاريخها
ومؤسساتها

د .سعيد بو عباه  -معارص

دار الشيماء – فلسطني

2009

املجلد 19

املدينة املنورة

2011

 24مجلة الجامعة اإلسالمية
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اسم املرجع

م

مجلة العلوم االقتصادية
25
واالجتماعية

املؤلف

الدار النارشة

تاريخ النرش

جامعة دمشق

دمشق

2008

26

تاريخ األمم وامللوك

ابن جرير الطربي  310ه

دار الكتب العلمية – بريوت 1987

27

املواعظ واالعتبار

أحمد بن عيل املقريزي  845ه

دار الكتب العلمية – بريوت 1998

28

قصة الحضارة

ول ديورانت ت  1981ميالدية

مؤسسة الرسالة – بريوت

1988

29

أبجد العلوم

صديق حسن خان القنوجي  1307ه

دار ابن حزم – بريوت

1988

30

الدبلوماسية يف التاريخ
اإلسالمي

عباس حلمي  -معارص

مقال يف مجلة منار اإلسالم
اإلماراتية  -العدد  2لعام 2012
1979

31

تطور الدبلوماسية
اإلسالمية عرب العصور

محمد بوبوش ،جامعة محمد الخامس -
معارص

دار الفكر  -دمشق

2010

32

نفح الطيب يف غصن
األندلس الرطيب

أحمد بن محمد املقري التلمساني  758 -ه

دار صادر – بريوت

1997

33

تفسري القرآن العظيم

إسماعيل بن عمر بن كثري 774ه

دار املعرفة – بريوت

1992

إسماعيل بن عمر بن كثري 774ه

دار املعرفة  -بريوت

1976

 34السرية النبوية البن كثري
35

مغني املحتاج

محمد بن أحمد الرشبيني الخطيب  977ه دار الكتب العلمية  -بريوت 1994

36

مواهب الجليل لرشح
مخترص خليل

شمس الدين محمد بن محمد الرعيني
املغربي  954ه

دار عالم الكتب – بريوت

2003

37

رشح منح الجليل

محمد عليش  1299ه

دار الفكر –بريوت

1989

تبيني الحقائق رشح كنز
38
الدقائق

عثمان بن عيل الزيلعي  743ه

املطبعة الكربى األمريية
بوالق  -القاهرة

1898

 39البحر الزخار – مسند البزار

أبو بكر بن العتكي البزار  292ه

دار الكتب العلمية  -بريوت

40

املقنع

موفق الدين بن قدامة املقديس  620ه

طبع عىل نفقة خادم
الحرمني

1993

41

الرشح الكبري

موفق الدين بن قدامة املقديس  620ه

طبع عىل نفقة خادم
الحرمني

1993

42

السنن الكربى للبيهقي

أحمد بن الحسني البيهقي  458ه

43

املطالب العالية بزوائد
املسانيد الثمانية

ابن حجر العسقالني  773ه

دار الغيث  -السعودية

44

السياسة الرشعية

أحمد بن عبد الحليم بن تيمية  728ه

دار املعرفة  -بريوت

45

الجامع ألحكام القرآن

محمد بن أحمد القرطبي  671ه

دار الرسالة  -بريوت

أحمد بن أبي بكر البوصريي  839ه

نسخة عىل املكتبة الشاملة
من موقع املشكاة

اتحاف املهرة الخرية بزوائد
46
املسانيد العرشة
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دار الكتب العلمية  -بريوت 2003
1998
2006

م

اسم املرجع

املؤلف

الدار النارشة

تاريخ النرش

 47تحفة األحوذي برشح الرتمذي محمد عبد الرحمن املباركفوري  1353ه دار الكتب العلمية  -بريوت
مسند اإلمام الشافعي -
48
ترتيب سنجر النارصي
عون املعبود يف رشح سنن
49
أبي داود

محمد بن إسماعيل الشافعي  204ه

دار البشائر اإلسالمية -
بريوت

2005

محمد شمس الحق العظيم آبادي  1329ه دار الكتب العلمية – بريوت 1995

50

املنتقى رشح الباجي

سليمان بن خلف الباجي األندليس  474ه

دار الكتب العلمية -
بريوت

1999

51

رشح العلل للرتمذي

ابن رجب الحنبيل  795ه

دار املالح – دمشق

1988

52

فتح الباري يف رشح
البخاري

أحمد بن عيل بن حجر العسقالني  773ه

دار الفكر – بريوت

1988

53

املدونة الكربى

اإلمام مالك بن أنس  179ه
تحقيق زكريا عمريات

دار الكتب العلمية  -بريوت

 54اإلصابة يف تمييز الصحابة أحمد بن عيل بن حجر العسقالني  733ه دار الكتب العلمية  -بريوت
55

االستيعاب يف معرفة
األصحاب

املدخل إىل القانون الدويل
56
العام وقت السلم
57

القانون الدويل العام

نيل األوطار رشح منتقى
58
األخبار

يوسف بن عبد الرب القرطبي  463ه

دار الجيل  -بريوت

1992

د.محمد عزيز شكري – معارص

دار الفكر –دمشق

1983

عيل صادق أبو هيف – معارص

منشأة املعارف –اإلسكندرية 1995

محمد بن عيل الشوكاني  1255ه

مكتبة الدعوة اإلسالمية
–مرص

59

الخراج

يعقوب بن إبراهيم أبو يوسف  182ه

املكتبة السلفية  -القاهرة

60

روضة الطالبني

يحيى بن رشف النووي  676ه

دار الكتب العلمية  -بريوت

61

أخبار القضاة

دار املكتبة التجارية الكربى
محمد بن خلف الضبي امللقب وكيع  197ه
 -القاهرة

1964
1947

62

املبسوط

شمس األئمة الرسخيس  286ه

دار املعرفة  -بريوت

63

املهذب

إبراهيم بن عيل الشريازي  476ه

دار الكتب العلمية  -بريوت

64

حاشية العدوي

عيل الصعيدي العدوي  1189ه

دار الفكر –بريوت

1992

65

شعب اإليمان

أحمد بن الحسني البيهقي  458ه

دار الكتب العلمية بريوت

1990

66

أسد الغابة

عيل بن محمد الجزري بن األثري  637ه

دار إحياء الرتاث العربي
– بريوت

1996

67

سرية رسول الله

محمد حبش – معارص

دار أفنان

1992

68

أخالق امللوك

عمرو بن بحر الجاحظ  255ه

املطبعة األمريية  -القاهرة
تحقيق أحمد زكي باشا

1914
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املؤلف

الدار النارشة

تاريخ النرش

اسم املرجع

م

املخترص الكبري يف سرية
69
الرسول

عبد العزيز بن محمد الكناني  767ه

دار البشري – األردن

1993

 70ألفية العراقي يف الحديث

عبد الرحيم بن الحسني العراقي  806ه

عن ملتقى أهل الحديث

71

معجم الطرباني

سليمان بن أحمد الطرباني  360ه

مكتبة العلوم والحكم –
املوصل

1983

72

مجمع الزوائد

عيل بن أبي بكر الهيتمي  973ه

دار الفكر –بريوت

1992

73

السرية النبوية

محمد بن محمد بن شهبة  -معارص

دار القلم  -دمشق

1988

74

السياسة

الحسني بن عيل الوزير  840ه

طبع مؤسسة شباب
الجامعة –اإلسكندرية

كفاية األخيار يف حل غاية
75
االختصار

تقي الدين الحصني  829ه

دار الكتب العلمية  -بريوت 1988

76

دالئل النبوة

أحمد بن الحسني البيهقي  458ه

دار الكتب العلمية – بريوت 1988

77

أحكام القرآن

القايض ابن العربي  543ه

دار الكتب العلمية – بريوت 2003

 78درء تعارض العقل والنقل

ابن تيمية أحمد بن عبد الحليم  728ه دار الكنوز األدبية الرياض 1973

وإذ نض�ع القلم فإنن�ا نأمل أن نكون قد قدمنا مفيدا ً وجدي�دا ً للمكتبة العربية
وألبنائن�ا من الصاعدين يف السلك الدبلوم�ايس ،نرجو الله أن يكتب لهم التوفيق يف
سعيهم ،يف تأمني دبلوماسية ناجحة وحكيمة ،تكون رصيدا ً للوطن وأبنائه.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العاملني
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: رقم اإليداع
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