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ملخص
ي عد التمثيل الدبلوماسي من أشد الروابط اليت تربط بني القبائل والدول والشعوب قدميا وحديثا .وقد اهتم به فقهاء
اإلسالم وفقهاء غري املسلمني .ووضعوا له أنظمة وقوانني ،ولكل من هؤالء الفقهاء اجتاهات يتجهها يف وضع نظريته
للدبلوماسية .ومن مث سبب اختالف وجهات نظرهم يف عملية ممارسة الدبلوماسية ،وحتديد مسار عمل املمثل
الدبلوماسي وما هلا يف الدولة املبعوث إليها وما عليها .وقد ساهم هذا البحث يف بيان املفهوم الشامل للحصانة
الدبلوماسية ،واتريخ نشأهتا ،وتطورها ،مع كيفية ممارستها لدى األمم والشعوب الغربية املاضية واحلاضرة .مث أعقب
البحث ابملقارنة بذكر النظرايت الغربية للحصانة الدبلوماسية ،ومقارنتها ابلنظام اإلسالمي.
الكلمات املفتاحية :العالقات الدبلوماسية ،الدبلوماسية اإلسالمية ،الدبلوماسية الغربية.
Abstract
Diplomacy representation is one of the strongest links between tribes, states and peoples, in the
ancient and modern. The Muslims’ jurists and non-Muslims' jurists were so much cared about it,
and set rules and laws related to it. And each of these jurists has different trends in the development
of diplomacy theory. And hence it leads to the difference of their views in the exercise of
diplomacy, and determine the responsibilities of the diplomatic representative, his right, and what
is not his right in the State and the mandate of the envoy. This research contributed to the
comprehensive concept of diplomatic immunity, its history, its development and its practice in the
past and present nations and peoples of the West. The research concludes with comparison between
the Western and Islamic theories of diplomatic immunity.
Keywords: Diplomatic relations, Islamic diplomacy, Western diplomacy.
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مقدمة

من األمور الثابتة لدى املسلمني أن اإلسالم دين يعتين ابلعالقات اإلنسانية؛ سواء عالقته بربه ،ومبجتمعه ،مث نظّم كيفية

تعامل اإلنسان مع نفسه ،ومع غريه من أفراد جمتمعه مسلمني كانوا أو غري مسلمني .فلذلك كانت نشأة الدبلوماسيّة
يف العصور اإلسالميّة يف اجلزيرة العربيّة كان قد بدأ عهد جديد على كافة نواحي احلياة الروحية واالجتماعية واالقتصادية

والسياسية ،فكان النظام اإلسالمي متكامل واضح املعامل حكيم يف تشريعاته وسط معتدل يف فرائضه وتعامالته ،ألنه
نظام رابين شرعه رب العاملني على لسان نيب أمي كرمي فكان شرعه من عند هللا تعايل وتطبيقه من خالل رسول معصوم
وهبذا اكتملت الرسالة ومتت النعمة ،وقال تعاىل يف كتابه الكرمي﴿ :ونَ َّزلْنَا علي َ ِ
اب تِْب يَ ااًن لِّ ُك ِّل َش ْي ٍء﴾
ك الْكتَ َ
َ

السياسيّة والعالقات الدوليّة هي كذلك من الشرائع اليت بيّنها هللا يف كتابه أو أتت به
[النحل .]89:وال شك أ ّن احلياة ّ
السنة النّبوية املطهرة منها قوله تعاىلَ﴿ :ي أَيُّها الَّ ِذين آمنُواْ أَوفُواْ ِِبلْع ُق ِ
ود﴾ [املائدة ]1:وأن من العقود املعاهدات
َ َ
ُ
َ َ ْ
ّ
واالتفاقيات واألحالف واملواثيق وكل ذلك ال يتم إال من خالل التمثيل الدبلوماسي الذي ال تتم هذه املعاهدات إال به
كما يف أرسال قريش وفد إىل النيب ﷺ يف صلح احلديبية وأيضا أرسال الرسل ايل احلبشة وغريها من األمصار فكان
ذلك ممارسة للدبلوماسيّة وكيف كانت معاملة الرسل من قبل النيب ﷺ والدول اليت استقبلت الرسل ومنحتهم احلصانة
والرعاية وضمان حلقوقهم وكذلك فعل النيب ﷺ مع الرسل الذي مثلوا دوهلم متثيال دبلوماسيا ،أ ّن هذه احلصانة اليت
متنحها الدولة اإلسالميّة على السفراء أو األجانب الداخلني إليها ليست من ابب اجملاملة وال من ابب السيادة املطلقة
اليت تعتربها الدولة لنفسها ،ولكنها من ابب حرمة الدماء يف اإلسالم واستند أتمني الرسل واملبعوثني من غري املسلمني
يف الفقه اإلسالمي على تكييف فقهي شرعي له أدلته الثابتة الواضحة من الكتاب والسنة والقواعد الفقهية والسياسية

سمى ب (عقد األمان).3
املستنبطة منها ،وتكييف احلصانة الدبلوماسيّة يطلق عليها وصف العقد يف الفقه اإلسالمي وي ّ
وحصانة املبعوث الدبلوماسي منثورة يف السرية النبوية كثريا من قول النيب ﷺ وفعله وتقريره ،على ما يلي:
ّأما من قوله يف منح احلصاانت ذلك ما جاء عن أيب رافع قال :بعثتين قريش إىل رسول هللا ﷺ فلما رأيت رسول هللا ﷺ

ألقي يف قليب ،فقلت :اي رسول هللا! إين وهللا ال أرجع إليهم أبدا قال« :إين ال أخيس ابلعهد ،وال أحبس الربد ،ولكن
ارجع ،فإن كان يف نفسك الذي يف نفسك اآلن فارجع» .قال :فذهبت مث أتيت النيب ﷺ فأسلمت.4

 3ويقصد به احلماية واحلصانة وهذا مصطلح شرعي ويوافقه يف القانون الدويل احلصانةالدبلوماسية للمبعوث الدبلوماسي.
 4سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين ،السنن ،حتقيق :حميي الدين عبد احلميد( ،بريوت :صيدا املكتبة العصرية ،د.ط ،د.ت)،
كتاب اجلهاد ،ابب يف اإلمام يستجن يف العهود ،ج ،2ص ،91رقم .2758وصححه األلباين.
43

)e-ISSN: 2600-8394العالقات
VOL. 2 No. 4
December (1440-2018
الدبلوماسيّة وممارستها بين الحضارة اإلسالميّة والحضارة الغربية :دراسة مقارنة  -نوري فرج صالح إبراهيم  -محمد أبو الليث الخير آبادي

وأما من فعله فعزمه ﷺ على قتال املشركني عندما شاع خرب مقتل عثمان بن عفان رضي هللا عنه وذلك بسبب اختاق
احلصانة الدبلوماسيّة لعثمان وهو يف تلك احلالة مبعواث وممثال دبلوماسيا للنيب ﷺ وهذا األمر يستوجب إعالن احلرب
كون االعتداء خرق للحصانة الدبلوماسيّة اليت كانت معروفة بني الدول آنذاك والتزم هبا النيب ﷺ.5
وكل ذلك لقيام جمتمع آمن بعيد عن اإلفساد والفساد والتع ّدي على الغري من غري حق .ومن أمثلة ذلك أن هللا تعاىل
رسم منهجا ال يوجد نظريه ووضع قانوان بني فيه التعامل الدبلوماسي بني بلدين سواء كاان إسالميني أو إسالمي مع
غري إسالمي .وعند التعرض إىل الكتابة عن الدبلوماسيّة بصفة عامة والتمثيل الدبلوماسي بصفة خاصة ،ال بد من إقامة
دراسة تعتين ابلنظر إىل التعامل الدبلوماسي عند غري املسلمني وكيفية ممارستها عندهم ،ومقارنة نظامهم فيه مع النظام
اإلسالمي يف الدبلوماسية .وذلك إلظهار ما يتميز به القانون اإلسالمي فيه عن غريه من القوانني واألنظمة اإلنسانية
الوضعية فيما يتعلق ابلعالقة الدبلوماسية .فلذلك يتكون هذا البحث من ثالث نقاط أساسية:
النقطة األوىل :مفهوم عام عن الدبلوماسية واتريخ نشأهتا
النقطة الثانية :تطور العالقات الدبلوماسية يف احلضارات الغربية وكيفية ممارستها عندهم
النقطة الثالثة :املقارنة بني النظام الدبلوماسي يف اإلسالم وغريه من الشرائع
مشكلة البحث:
لقد نشأت نظرايت متنوعة يف شأن احلصاانت الدبلوماسية قدميا وحديثا ،واختلفت ممارساهتا عرب التاريخ عند األمم
والعصور املنصرمة .ومل يكتفوا مبماسة احلصانة الدبلوماسية من غري وضع األنظمة والقوانني هلا .وهذه األنظمة والقوانني
خمتلفة من أمة إىل أخرى ،بل خيتلف من عصر إىل آخر الختالف نظرهم يف تكييفها وحتديد وظيفتها ،ورسم ما
للمبعوث لعملية الدبلوماسية وما عليها .وكل من أصحاب هذه النظرايت يزعمون أن نظريتهم أحسن من نظرية غريهم.
وقد يوجد يف الشريعة اإلسالمية نظام شامل للحصانة الدبلوماسية ،وفيها فصل كل شيء متعلق ابلدبلوماسية مع كيفية
ممارستها .فلذلك ال بد من إبراز ما متيّزت هبا الشريعة اإلسالمية من غريها يف النظام الدبلوماسي من خالل املقارنة بني
ممارستها يف احلضارة اإلسالمية والغربية وتكمن يف احلقيقة مشكلة البحث يف تكييف النصوص الشرعية مع القوانني
الوضعية من حيث األصطالحات إذ أن املشككون يرون أن احلصانة الدبلوماسية إمنا هي علم حديث مستقل وليس
لألحكام األسالمية أي عالقة ابلقوانني الدولية احلديثة.

 5البخاري ،الصحيح ،ج ،3ص.193
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النقطة األوىل :مفهوم عام عن الدبلوماسية واتريخ نشأهتا

يبني يف هذا املبحث املفهوم العام عن الدبلوماسية ،والذي يشمل االشتقاق اللفظي للكلمة يف اللسان العريب ،واملعىن
يتطرق إىل اتريخ نشأهتا يف احلضارة القدمية عند الشعوب
اللغوي هلا ،وكذلك مفهومها يف االصطالح املعاصر .مث ّ
البدائية والقبلية ويف احلضارة اإلسالمية .ويتكون هذا املبحث من مطلبني:

االشتقاق اللّفظي للفظة الدبلوماسيّة
دخيل على اللّغة العربيّة ،وليس من أصله أو أصل
تكمن إشكاليّة التعاطي اللّفظي مع مصطلح (الدبلوماسيّة) أبنّه لف ٌ
ظ ٌ

دخيل
اشتقاقه .ومعىن ذلك أن اللّفظة ليس هلا أساس جذري تبىن عليه ّ
وتعرف به يف اللغة ،وأن مصطلح (الدبلوماسيّة) ٌ
على اللغة وليس منها ،وكان هذا هو السبب الرئيس يف تنوع وتعدد تعريفات الكلمة .فكلمة "الدبلوماسية" يف أصلها
يوانين ،ومنه انتقل إىل اللغة الفرنسية ،فاإلجنليزية ،مث العربيّة.6

فكلمة "الدبلوماسيّة" من حيث اللّفظ مأخوذ من الكلمة الالتينية  ،Diplomaواليت تعين وثيقة رمسية .وبدورها
مشتقة من الكلمة اليواننية  ،δίπλωμαاليت هي أصل الكلمة املنتشرة املعروفة ب "دبلوماسيّة" ( .)Diplomacyوهذه
الكلمة مشتقة من كلمة "دبلوس" أو "دبلون" ( )Diploun/Diploosاليت مبعىن "طوى أو ثىن" .و"الدبلوماسية" تكون
مبعىن شيء مزدوج أو مطوي ،أو شيء ذي ش ّقني أو األوراق املطوية.7
ومل تلبث أن استعملت يف الالتينية العلمية العصرية إال خالل القرن السابع عشر امليالدي ،ويف أوائل القرن
ستعمل وصف ( )Diplomaticيف اللغة الفرنسية مبعىن
الثامن عشر امليالدي أي قبل قرنني وابلتحديد يف 1708م ا ْ
الذي يهتم ابلواثئق والعقود بشكل عام ،وقد أصبحت الصفة سنة (1726م) تعود إىل كل ما يتعلق ابملستندات

والواثئق اليت متس العالقات الدوليّة ،واعتمد إطالق لفظة (دبلوماسيّة) يف عام (1791م) مع كثرة ترددها يف اجملال
الدويل ،دون العمل اخلاص على كل ما يعىن يف البحث يف العقود اليت تنظم العالقة بني أشخاص الدول.8
من خالل النظر إىل مدلوالت الدبلوماسية كما ذكرت آنفا ،يوجد أن هناك اختالفا بيّنا يف االستعمال اليوانين
يقصر عمل ال ّدبلوماسيّة
والفرنسي للكلمة .وهذا اخلالف يؤثر يف مفهوم العمل الدبلوماسي بال شك .فالتعريف اليوانين ّ
6

انظر :عمر كمال توفيق ،الدبلوماسيّة اإلسالميّة دراسات حتليليّة واثئقيّة يف التّاريخ الدبلوماسي( ،اإلسكندريّة :مؤسسة شباب
بريوت للطباعة والنّشر1986 ،م) ،ص.17

 7مجال عبد العزيز رفة ،الدبلوماسيّة أخالق ومهنة( ،اململكة العربيّة السعوديّة ،الرايض ،وزارة اخلارجيّة ،ط2014 ،1م) ،ص.24

 8عبد اهلادي التازي ،التاريخ الدبلوماسي للمغرب منذ أقدم العصور إىل اليوم( ،املغرب ،القنيطرة ،أكادميية اململكة املغربية) ،ج،1
ص.37
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على ما يتعلق ابملستندات واألوراق واألختام وغريها من أدوات مستخدمة أو منقولة من قبل أشخاص دبلوماسيني،
يقصر على األشخاص املكلفني بعملية الدبلوماسية دون املستندات واألدوات .وهذا االختالف
بينما التّعبري الفرنسي ّ
اللّفظي له أتثري واضح على املفهوم االصطالحي للدبلوماسيّة 9كما سيأيت يف هذا البحث .ولكن ميكن اجلمع بني
التعبريىن اليوانين والفرنسي ،ويقال أبن الدبلوماسيّة هي كل الشؤون اخلارجيّة للدولة واملتمثلة يف األفراد واحلقائب
الدبلوماسيّة وما ينتج عن ذلك من معاهدات وعهود.

املفهوم اللّغوي للدبلوماسيّة:
الصحفيون ،وهي كاآليت:
السياسيون و ّ
بعد االستقراء والتتبع ،يوجد أن للدبلوماسيّة املعاصرة أربع دالالت يقصدها ّ

معني .يقال مثال :لقد تطورت الدبلوماسيّة الروسية يف القرن احلايل ،وأصبحت غري ما
 .1النهج السياسي يف زمن ّ
كانت عليه يف القرن املاضي .10أو تسلسل اترخيي للعالقات الرمسية بني الدول .مثل قولنا" :اتريخ فرنسا
الدبلوماسي".11
 .2اللباقة ،والكياسة ،والدهاء اليت يتحلى هبا شخص ما ابلنسبة إىل عالقاته مع الغري .فيقال مثال :إن فالان
يتحلى بدبلوماسيّة رفيعة.12
 .3وتستعمل كصفة لبعض املصطلحات مثل املراسالت الدبلوماسيّة واحلصاانت واالمتيازات الدبلوماسيّة.13
وتستعمل ويراد هبا املفاوضات وما يتبعها من مراسم .يقال :إن هذه املعضلة الدوليّة مفتقرة إىل حل دبلوماسي.

كما يراد هبا حل املنازعات ابلطرق السلمية أي عن طريق املفاوضات واالتصاالت مبعىن عدم اللجوء إىل العنف.14

9
عول عليه كثريا يعرفها أبهنا مشتقة من  ،DUPLICATAوهي نسخة عن األصل ابعتبار أن
ومثة تعريف لغوي للّفظة الدبلوماسيّة ال ي ّ
األصل يبقى عند احلاكم ،أو السلطة احلاكمة نسخة عن األصل واآلخر مينح للشخص الذي حيملها .انظر :عبد اللطيف بورويب،

الدبلوماسيّة والتفاوض( ،مذكرة مقررة على طالب الدراسات العلىا جبامعة احلسن ،املغرب) ،ص.5

 10سعيد أبو عباه ،الدبلوماسيّة مفهومها وقوانينها( ،الكويت :دار انشري اإللكتونية للنشر والتوزيع2013 ،م) ،ص.13

 11عبد احملسن بن فهد املارك ،الدبلوماسيّة بني العلم والفن( ،الرايض :مكتبة امللك فهد الوطنية ،ط1427 ،1ه 2006/م) ،ص.27
 12أمحد مسري ،الدبلوماسيّة( ،القاهرة :املكتب املصري احلديث ،ط1992 ،1م) ،ص.8

 13أمحد سامل ابعمر ،الدبلوماسيّة بني الفقه والقانون الدويل( ،عمان :دار النفائس ،ط1421 ،1ه 2001/م) ،ص.57
 14املرجع السابق.
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اتريخ نشأة الدبلوماسيّة يف احلضارات القدمية

عند استقراء التاريخ ،جند أ ّن احلضارات القائمة اآلن ما هي إالّ موروث سابق من األعراف والتقاليد اليت كانت عليها
تلك اجملتمعات ،واليت كانت قائمة منذ األزل .والدبلوماسيّة كانت إحدى أدوات التواصل بني الشعوب على اختالف

أعرافها وحضاراهتا ،فصارت بذلك هي العامل الرئيس الذي جيب النظر إليه يف تتبع اتريخ الدبلوماسيّة ونشأهتا يف تلك
احلقبة من الزمن ،واليت قسمها الباحث إىل حضارتني؛ ومها:
أ .حضارات قدمية اختفت معاملها مع الزمن ،وال يوجد منها إال األخبار عنها يف كتب التاريخ ،وأن هذه احلضارات
كانت بكل أتكيد متارس الدبلوماسيّة بطبيعة وجود العنصر البشري وتنوعه واختالف أعرافه ،وكانت هلا مصاحل
ومتثيل دبلوماسي بينها.
ب .حضارات ظاهرة املعامل واضحة اآلاثر إىل اليوم مثل احلضارة الفرعونية والسومرية واإلغريقية ،إال أن احلضارة
اإلغ ريقية كانت يف زمن ،واحلضارتني الفرعونية والسومرية كانتا يف زمن واحد تقريبا ،وهذا ما جعل الباحث
يقوم ابلفصل بينها.
التمثيل الدبلوماسي عند الشعوب البدائية:

من املعلوم بداهة أ ّن احلياة اإلنسانية فردية كانت أو مجاعية حباجة إىل تكوين العالقات مع الغري اأاي كان ،فاإلنسان

مدينٌ بطبعه ،وال ريب يف أن العالقات بني األفراد واجلماعات بدأت مع بداية اخللق ،وما من جمتمع بشري إالّ وتنشأ
لعمت الفوضى واهلرج،
بني أفراده وقبائله عالقات متشابكة متداخلة متنوعة ،لو تركت على سجيّتها لتصادمت ،و ّ
وألكل القوي حق الضعيف ،ولسادت شريعة الغاب ،وفاتت معها احلكم واملقاصد من اجتماع الناس ،وعاد هذا وابال

عليهم وعلى البشرية كلها ،من أجل هذا كانت األعراف املقبولة واملعاهدات املنصفة والدساتري العادلة كلها تصب يف
مصلحة هذا اإلنسان وهذه اجلماعة ،وكيف أهنا جيب أن تعمر األرض.15
من هنا اضطر كل قوم يف احلياة البدائيّة بتعيني شخص من خرية القوم يقوم ممثال عن أهله يف العشائر ،وهدفه
هو ترسيخ املصاحل التابعة هلم ،ودفع األضرار املتوقعة عليهم ،وجلب ما حيبون ،ودفع ما يكرهون أبقل األضرار واخلسائر،
وهذا ما اصطلح على امسه حينها ب (التمثيل القبلي) ،واستمر هذا حىت يومنا هذا متغريا بتغري الزمان واملكان.16
 15علي مقبول ،احلصاًنت الدبلوماسيّة والقنصلية واملعاهدات( ،صنعاء :دار اجلزيرة ،ط2000 ،1م) ،ص.11

 16انظر :عبد هللا الراجحي ،الدبلوماسيّة أنواعها ومراحل تطوراهتا( ،الرايض :معهد الدراسات الدبلوماسيّة ،ط،1
1434ه 2013/م) ،ص.13
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وكانت من خالل التمثيل القبلي إكرامهم وتوفري سبل الراحة هلم وإظهار القوة واملنعة لدى القبيلة املستضيفة
للوفد .ولكن إىل اآلن مل يعرف ابلتحديد اتريخ لبداية التمثيل الدبلوماسي .17لقد كان هناك اختالف واضح بني
الكتاب والباحثني عن اتريخ بداية الدبلوماسيّة أو احلصاانت .ويرى الباحث أن هناك اختالفا واضحا بني الذين استقر

التاريخ يف حبوثهم عن بداية الدبلوماسيّة ومتثيلها بني احلضارات والشعوب القبلية .والرأي الذي ميكن االعتماد عليه يف
ذلك على اجتاهني ،ومها كااليت:
االجتاه األول :يرى أ ّن الدبلوماسيّة وليدةٌ ملرحلة االستقرار البشري ،فمنذ وجد البشر وجدت رغبات ودوافع

إىل تلبية حاجيات معينة ختتلف من جمتمع إىل آخر ،ومن فتة اترخيية إىل أخرى ،وامللخص أن العالقات الدبلوماسيّة
بدأت ببدء العالقات البشرية.
ويستند هؤالء على آاثر ودالئل اترخيية يف مناطق خمتلفة من املعمورة مثل األلواح اآلشورية ،وآاثر يف الصني،
واهلند ،واإلغريق ،والرومان وجدت منذ  3500ق.م أثبتت وجود أشكال لعالقات ودية وسلمية ،وكذلك وجود
لعالقات متارس وفق ضوابط قانونية.18
ويف ذلك يقول نيوملن (" :)Numelinإن التاريخ يذكر أن القبائل البدائية واجلماعات البشرية األوىل قد عرفت
احلرب والسلم وإجراء الصلح ،ومراسم االحتفاالت الدينية والسياسية واالتصاالت التجارية ،وهذه اجلماعات كانت هلا
مراسم خاصة عند وفاة الزعيم وعند تويل زعيم جديد للسلطة" .19وأتكيدا هلذه الفكرة يعزز املفكر دوليل ()Dolel
هذا املبدأ حيث يذكر "أن الدبلوماسيّة ظهرت آاثرها على األلواح اآلشورية ،ويف التاريخ الصيين واهلندي واإلغريقي
والروماين ،ولكن ال صلة مباشرة بني النظام احلديث وبني إرسال الكنيسة الرومانية الوسطى للمبعوثني".20
لكن ممارسة الدبلوماسيّة بني القبائل البدائية مل تكن على شكل ممارسة الدبلوماسيّة املوجودة يف عصران احلايل،
وإّمنا هي عبارة عن أعراف قبلية على هيئة صور ورسائل مل تبني أن هناك متثيال دبلوماسيا واضحا ،وإمنا هي األعراف

 17حيث إ ّن الباحث مل جيد من حدد أترخيا معينا لبدء هذا التمثيل الدبلوماسي إال أن الواقع وصفها مع الدبلوماسيّة ألهنا من أجزائها
ومقتضيات العمل هبا.
 18حنان أمخيس ،اتريخ الدبلوماسيّة ،دراسات دولية ،حبث منشور على شبكة اإلنتنت على هيئة ( ،)PDFص.7
 http://www.siironline.org/alabwab/derasat(01) /208.htm.اتريخ التصفح 2017/8/10م.

R. NUMELIN: The beginning of Diplomacy, London, 1950, P. 83.

 20نفس املرجع.
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بينها يف منطقة جغرافية معينة يف تعاملها مع جرياهنا يف وقت احلرب والسلم من القبائل األخرى ،21وقد أملح إىل ذلك
األستاذ ستورات ( )Stuartيف حماضراته عام 1934م يف حمكمة العدل الدوليّة بالهاي إىل أ ّن القانون الدبلوماسي
حمكوم أبعراف عتيقة حتظى ابحتام خالص من مجيع الدول.22
االجتاه الثّاين :فإن أصحاب هذا الرأي اتفقوا على أ ّن للدبلوماسيّة اترخيا معينا ،إال أهنم اختلفوا يف بداية هذا

التاريخ ،فيميل فريق إىل اجلزم أبن الدبلوماسيّة ظهرت بظهور البعثات الدبلوماسيّة الدائمة ،وضربوا التبادل التارخيي بني
الكرسي البابوي يف القرن الثّالث عشر منوذجا ،حيث كانت املدن اإليطالية مزدهرة ،وبلورت فيما بينها عالقات ودية

وسلمية .23ويعترب الفقيه بالغا ( )Lucian Blagaمن أكرب مناصري هذا الرأي حيث يقول" :إن اتريخ الدبلوماسيّة
يعود إىل الكرسي البابوي حيث كانت اخلطوة األوىل للدبلوماسيّة يف إيطاليا قد خطتها الدبلوماسيّة البابوية ،ودبلوماسيّة
املدن اإليطالية خاصة دبلوماسيّة البندقية".24
ومييل فريق ٍ
حددوا لبدئها عام 1451م
اثن إىل اجلزم أب ّن الدبلوماسيّة ظهرت بعد هناية حروب املائة عام ،وقد ّ
ٌ
عند هناية حروب املئة عام .25وأرجع مجلة من الباحثني النواة األوىل يف الدبلوماسيّة إىل احلضارة اليواننية القدمية.26

 21وذلك بعالمات وإشارات خاصة تفيد أبن القادم من القبيلة األخرى إمنا هو مبعوث لتأدية رسالة عن قبيلته ،فيقابل ابلتقدير واالحتام،
ومن ذلك ما يفعله اهلنود احلمر من وضع عصبة محراء على جباههم كإشارة إىل طلب احلصانة بصفتهم مبعوثني .انظر :نيكولسون،
دراسات دبلوماسيّة ،ترمجة :حممد الزقزوقي( ،القاهرة :مكتبة األجنلو ،د .ط1973 ،م) ،ص.16
 22نقل هذه العبارة عن ( )Stuartالدكتور عبد العزيز حممد سرحان وبعودة الباحث إىل مؤلفات املذكور مل جيد هذا النص وإمنا وجد
شبيها له يف كتابه والذي يعترب كسرية ذاتية لهOf Cargoes, Colonies and Kings: Diplomatic and Administrative Service .
from Africa to the Pacific.

واملؤلف أفرد أبوااب متعددة يف احلديث عن الدبلوماسيّة ،ويرجح الباحث أن املراد منها ما هو يف ص.80

 23ومن ذلك مثال مدينة البندقية .انظر :عبد اللطيف بورويب ،الدبلوماسيّة والتفاوض( ،اجلزائر :جامعة قسنطينة ،كلية العلوم السياسية)،
ص.8
Blaga Romania, UN Doc CCPR/C/86/D/1158/2003, Communication No. 1158/2003.

24

 25وممن انتصر هلذا الرأي :رفة ،الدبلوماسيّة ،ص .36وكذلك مال إليه البكري ،العالقات الدبلوماسيّة والقنصلية ،ص.22
 26ومن ذلك قول الدكتور صاحل الراجحي" :ونواة الدبلوماسيّة وفكرة أتسيس احلصانة الدبلوماسيّة يعود إىل احلضارة اليواننية" .صاحل

عبد هللا الراجحي ،الدبلوماسيّة أنواعها وتطورها( ،الرايض :املعهد الدبلوماسي ،ط2013 ،1م) ،ص .16وهذا القول جمانب
للصواب ،وذلك أ ّن احلضارة اليواننيّة ابتكرت الوسائل اليت تقوم هبا حبماية املبعوث الدبلوماسيّ ،أما أصل منح احلصانة فإنه قدمي
قدم البشرية ذاهتا.
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وهذا اخللط إمنا وقع ألن احلضارة اليواننية ابتكرت أساليب جديدة حديثة الوسائل يف الدبلوماسيّة -كما سيأيت معنا
 فظن بعضهم أهنا انشأهتا ،والصواب كما سبق أن بداية الدبلوماسيّة إمنا كانت ببداية الوجود البشري.وبعد دقة النظر إىل االجتاهات السابقة مع العرض واملناقشة هلذه االجتاهات ،ميكن القول أبن التمثيل
الدبلوماسي وممارسة الدبلوماسيّة موجودة منذ وجود البشر على وجه األرض ،مستندا إىل ديباجة اتفاقية فيينا 1961م
واليت جاء فيها "منذ عصر سحيق جدا ،تعتف مجيع الدول ابملركز القانوين للممثلني الدبلوماسيني" ،27وكذلك عند
تتويج امللوك أو وفاة ملك أو مصاهرة أو مناسبات كل ذلك حيتم عالقات طيبة بني القبائل ،وهي أساس ملمارسة
الدبلوماسيّة.
النقطة الثانية :تطور العالقات الدبلوماسية يف احلضارات الغربية وكيفية ممارستها عندهم التمثيل الدبلوماسي يف
احلضارة السومريّة والفرعونيّة:
تع ّد الفتة اليت طغت فيها احلضارة الفرعونيّة 28مبصر ،واحلضارة السومريّة 29ببالد الرافدين ،من أهم الفتات اليت تطورت
فيها الدبلوماسيّة يف العامل ،وذلك لقرابة جغرافية بني احلضارتني وتزامنهما التارخيي .ومن آاثر ذلك أنه يوجد عن مصر
 27انظر :ديباجة اتفاقية فيينا يف الرابط  http://www.aldiplo.net/diplomat.htmاتريخ التصفح 2017/8/21م.
 28هي حضارة قدماء املصريني ،واليت تركزت على ضفاف هنر النيل يف الشمال الشرقي للقارة اإلفريقيّة ،بدأت تلك احلضارة يف األلفية
الثّالثة قبل امليالد عن توحيد مصر العلىا والسفلى على يدي امللك "مينا" ،ضمت تلك احلضارة املتطورة سلسلة من املمالك املتتابعة
واملستقرة من الناحية السياسية ،ختللتها فتات عدم استقرار ،وأما عن سبب اختفاء احلضارة الفرعونية فهو تدمريها من الداخل،
بسبب عدة عوامل ،منها تسلط احلكام ،وظلمهم للشعب ،وانتشار الفساد واحملسوبية والرشوة ،ومنها أيضا االنقالابت على احلكام،
سواء من العائلة املالكة ،أو من احلكام اآلخرين عندما كان هناك حاكمون يف نفس الفتة ،وقيل :بسبب التغري الديين يف زمن
أخناتون الذي أدى إىل تفكك أجزاء كبرية من الدولة واهنيارها .انظر :جمموعة من العلماء ،اتريخ احلضارة املصرية( ،القاهرة :دار
النهضة ،د .ط ،د.ت) ،ج ،1ص.23
 29ظهرت هذه احلضارة يف األلفية اخلامسة قبل امليالد ،يف دلتا الرافدين ،لتشهد املنطقة قفزة نوعية ّأدت إىل ظهور املدن (أور ،أريدو،
والوركاء) ،ومن هنا انطلقت أوىل املخططات البشرية للسيطرة على الفيضاانت ،عن طريق إنشاء السدود وحفر اجلداول والقنوات،
حىت مت أتسيس شبكة قنوات يف السهل اعتربت معجزة يف جمال الري .اعترب العلماء أبن احلضارة السومرية هي أقدم حضارة يف اتريخ
البشرية ،والتنقيبات األثرية املكتشفة تؤكد األمر ذاته ،ومن أهم إجنازات احلضارة السومرية (الكتابة) ،وكانوا يتعمدون نشرها ،وعملوا
على إقامة أول مدرسة يف التاريخ البشري على اإلطالق .حممد فهد القيسي ،السومريون بني النفي واإلثبات( ،دمشق :دار متوز
للطباعة والنشر ،ط2013 ،1م) ،ص.12
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أخذت بالد الرافدين نظام اهلرم املدرج يف بناء معابدها ،وعن بالد الرافدين أخذت مصر استخدام األختام وفن رسم
احليواانت اجملنحة.30
ولعل من أبرز اإلسهامات اليت قدمها التاريخ القدمي للدبلوماسيّة ،تلك اجملموعة النّادرة من الواثئق الفرعونية

سجلت اتريخ العالقات الدبلوماسيّة بني مصر وبالد الرافدين ،حيث أك ّدت األحباث أ ّن هناك ما يربو على ستة
اليت ّ
مهما عقدت بينهما يف الفتة بني القرن اخلامس عشر والقرن التّاسع قبل امليالد ،أييت يف مقدمتها امليثاق
عشر ميثاقا ّ
الذي عقد بني ِمصر واببل سنة 1450ق.م.31
ومن ذلك أيضا وجود أنواع عدة من االتفاقيات يف مناحي خمتلفة تنظم سري العالقة بني هذه الدول كاالتفاق
فض النّزاع حول احلدود بني حكومات مدينة (الغاش) و(أوما) من جانب ،ومدينة (شط احلي) من مدن اببل
على ّ
من ٍ
جانب آخر ،واليت كانت يف سنة 2850ق.م .وأيضا ما ذكره املؤرخون كذلك عن املعاهدة اليت متت بني (انرانسن)
أحد ملوك العصر األكادي ،وأمراء (أفان) سنة 2500ق.م .32.إالّ أ ّن أقوى املعاهدات نفوذا يف تلك احلقبة ،واليت
كان هلا النصيب األكرب من ال ّدراسة والتمحيص بني الدارسني واملختصني بتلك احلضارتني ،املعاهدة املعروفة مبعاهدة
(قادش) ،واليت قد ابرمت بني امرباطورييت احليثيني والفراعنة املتنازعتني ،حيث تضمنت بنودا قانونية وعسكرية ودبلوماسيّة
نظمت العالقات بينهما إىل ٍ
أمد بعيد.33
وتكمن أمهيّة هذه املعاهدة يف أ ّهنا األداة القانونية اليت مخدت هبا احلروب الطويلة اليت وقعت بني احلثيني
الشماليّة ،وحتديدا يف مدينة قادش قرب حمافظة محص السوريّة
والفراعنة الذين كانوا يف حالة حرب دائمة يف اجلبهات ّ

 30حممود خلف ،النظرية واملمارسة الدبلوماسيّة( ،لبنان :املركز الثقايف العريب1989 ،م).

 31حممد حبش ،والدبلوماسيّة :قراءة يف القيم الدبلوماسيّة يف( ،...قطر :املعهد الدبلوماسي1434 ،ه 2013/م) ،ص.16
 32نفس املرجع.
 33وتعترب هذه املعاهدة أقدم معاهدة سالم عرفها التاريخ ،وحول أمهية هذه املعاهدة التارخيية ،يعترب الدكتور صربي مقلد معاهدة قادش
األساس جلميع املعاهدات اليت توالت بعدها على مر  33عصرا من إبرامها؛ إ ْذ إهنا مجعت بني تطبيق القوانني (التشريعات) وضمان
حق الشعوب ،وأتكيد إقامة سالم عادل وشامل وتعزيز أواصر العالقات العسكرية والدبلوماسيّة .انظر :صربي مقلد إمساعيل،
العالقات السياسية الدوليّة :دراسة يف األصول والنظرَيت( ،الكويت :دار السالسل ،ط ،)1985 ،1ص.70
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يف عام  1296قبل امليالد ،حيث توىل قيادة احلثيني فيها امللك (حاتسويل) فيما توىل قيادة املصريني الفرعون (رمسيس
الثّاين).34
وابلنظر يف بنود املعاهدة ،35جند أ ّهنا ابجلملة أكدت على "أمهيّة إقامة عالقات جيدة بني الدولتني والسعي إىل
إحالل سالم أساسه احتام سيادة أراضي الدولتني ،والتعهد بعدم حتضري اجليوش ملهامجة الطرف اآلخر ،وإقامة حتالف
وإنشاء قوة دفاعية مشتكة ،واحتام الرسل واملبعوثني بني الدولتني ،ألمهية دورهم لتفعيل السياسة اخلارجيّة وأخريا اللجوء
إىل لعنة اآلهلة كضمانة هلذه املعاهدة ومعاقبة الناكث هبا".36
وقد ال يوافق اجلزم أبن معاهدة (قادش) هي أقدم املعاهدات الدبلوماسيّة اليت عرفتها البشرية ،وذلك ألن مثّة
اتفاقيات ثنائية دبلوماسيّة تعترب أقدم منها ،بل األقدم على اإلطالق ،وإن مل تكن حبجم ومكانة اتفاقية (قادش) ،ومن
هذه االتفاقيات ما ذكره الدكتور على القيمي أ ّن "أقدم املعاهدات كانت بني مملكة أيبال وسط سوراي ومدينة أابرسال
اليت تقع يف منطقة على احل دود السورية العراقية قرب هنر دجلة ،وهي أقدم معاهدة سالم يف العامل يعود اترخيها إىل
 2400سنة ق.م".37
ويف هذه االجتاهات نوع من التضارب ،إال أن هناك قوال إبمكان اجلمع بينها .وهو أن أقدم املعاهدات
الدبلوماسية هي املعاهدة السومرية والفرعونية .وهذا ما ذهب إليه الدكتور هبجت القبيسي  -املنسق العام يف احتاد

 34يذكر أ ّن الرواايت اختلفت حول املنتصر يف هذه املعركة "بيد أن (رمسيس الثّاين) قد اضطر يف هناية املطاف إىل االنسحاب من
سورية الشمالية والوسطى ،حيث توصل الطرفان يف عام  1280قبل امليالد إىل عقد الصلح وتوقيع املعاهدة اليت نسبت هلذه املعركة.
إال أن الدكتور بسام الشماع  -أستاذ علم املصرايت وعضو اجلمعية التارخيية  -قرر أن معركة قادش مل ينتصر فيها أحد ،سواء
الشماع
املصريني القدماء أو احليثيني .ينظر :حماضرة على اليوتيوب عن معاهدة قادش وحتديد ميزان القوة فيها للدكتور بسام ّ
 https://www.youtube.com/resultsاتريخ التصفح2017 /8/21 ،م.
 35وقد مت نقش هذه املعاهدة إملاحا ألمهيّتها على لوائح من الفضة ابللغتني الفرعونية اهلريوغليفية والبابلية املسمارية ،حيث عثر علىها
أثناء عمليات تنقيب اجريت يف مشال األانضول يف مدينة يف حمافظة تشورم .انظر :عز الدين فوده ،النظم الدبلوماسيّة( ،القاهرة:
مكتبة اآلداب ،ط1989 ،1م) ،ص.80

 36لالطالع على نصوص االتفاقية كاملة وتفصيالهتا التامة .ينظر :فوده ،النظم الدبلوماسيّة ،ص80؛ والسيد أمني شليب ،بني
الدبلوماسيّة القدمية واحلديثة ،القاهرة :جملة السياسة الدوليّة ،العدد  ،140إبريل ،2000 ،ص.40
 37حديث لوكالة األنباء الكويتية/كوان بتاريخ 1426/8/26ه  .والدكتور على القيمي هو املعاون األول لوزير الثقافة السوري.
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اآلاثريني العرب بدمشق  -إذ يقول" :يف الواقع أن ما مييز هذه املعاهدة عن غريها أهنا أقدم معاهدة كتبت ابحلرف
األجبدي ،فهناك معاهدات أقدم منها ،ولكنها كتبت ابملقطعية املسمارية مثل معاهدة أيبال وأابرسال".38
شعوب البدائيّة:
تطبيقات الدبلوماسيّة لدى ال ّ
وإذا تقرر ذلك يف أصل الدبلوماسيّة فإ ّن التمثيل الدبلوماسي فرعٌ عنها ،حيث إ ّن نشوء عالقة ووجود ممثلني بني القبائل
اقتضى ابلعرف منح هذه الفئة حصاانت وامتيازات نظري ما يق ّدمون من م ِّد أواصر العالقة وبث السالم بني القبائل
آنذاك ،وحىت أهنم كانوا مييزون الرسل بوضع ربطة محراء على الرقبة أو على اجلبهة إشارة إىل أنه موفد من زعيم قبيلة
ألداء مهمة من حتالف أو تعاون أو غريه ،39وابلرغم من أن القبائل والشعوب القدمية بوجه عام كانت تنبذ الغريب
الرسول ابحلصانة أثناء أتديته ملهمته الشخصية قد أصبح منذ ذلك احلني
وتكرهه أو تعتربه عدوا تستحل دمه ،فإن متتع ّ

من مستلزمات حتقيق املهمة الدبلوماسيّة ،ويؤكد ذلك الفقيه هارولد نيكسولني ( )Harlod Nicolsonبقوله" :جرى
العمل حىت فيما قبل التاريخ على االعتاف للمفاوضني ابحلصاانت اليت مل تكن لألفراد العاديني ويعد هذا العرف هو

املصدر البعيد للحصاانت اليت يتمتع هبا حاليا الدبلوماسيون".40
ومن أهم ما ميثّل حصانة املبعوثني الدبلوماسيني يف تلك العصور ما نقل عن الفيلسوف الصيين كونفوشيس -
وهو من الفالسفة الصينني يف القرن السادس عشر قبل امليالد  -يقول" :إ ّن النظام لقانون الشعوب هو أ ّن مجاعة دولية
تركن إليها الدول اليت تصبح أعضاء فيها مندوبني عنهم ختتارهم من بني أكثر املواطنني فضيلة وكفاءة" ،41ويتضح من
هذا أ ّن الدول والشعوب طاملا خيتارون أعالهم قدرة ومكانة وفضال فهي إلزام للدول واجملتمعات احمليطة ذات العالقة
ابإلحسان إليهم؛ أل ّن انتهاك حصانتهم ميّثل إهانة للمجتمع الذي ميثلونه.

 38املرجع السابق.

 39حممد سامي عبد احلميد ،القانون الدويل العام( ،بريوت :الدار اجلامعية ،د .ط1988 ،م) ،ص.103
Harlod, Nicolson, Diplomacy, (London: Oxford University press 1969), P. 16.

 41علي صادق أبو هيف ،القانون الدبلوماسي( ،اإلسكندرية :منشأة املعارف ،ط1975 ،3م) ،ص.74
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وكما كان قتل الرسل أو إحلاق الضرر هبم أو اإلهانة سببا يف بدء القتال بني القبليتني؛ فإن إكرامهم وتقدميهم
ومنحهم اهلدااي يعد سببا يف حسن اجلوار ،وهذا يوضح جبالء ما للمبعوث الدبلوماسي من حصانة قدمية قدم التاريخ،
وكيف أهنا كانت العامل املؤثر يف العالقة بني الشعوب منذ فجر التاريخ.
ويف ختام هذه اجلزئية يستخلص أ ّن الدبلوماسيّة بدأت ببداية العالقة البشرية ،وأنّه ال يثبت اتريخ حمدد لبدايتها،

كما أن حصانة املبعوث الدبلوماسي انشئة مع الدبلوماسيّة منذ بدئها ،وهو ما أكدته املشاريع اخلاصة اليت مهدت

التفاقيّة فيينا.42

نشأة الدبلوماسيّة وممارستها يف احلضارة اإلغريقيّة
ت عد احلضارة اإلغريقيّة 43املرجع الرئيسي يف الفكر الدبلوماسي الغريب اليوم ،حيث يرى بعض

الباحثني 44أ ّن الفكر الدبلوماسي الغريب إّمنا يعود جذوره إىل هذه احلضارة اإلغريقية ،وذلك ملسامهة اإلغريق يف تكوين
وتطوير وأتسيس مبادئ عامة للقانون ،وابألخص فيما يتعلق جبانب الدبلوماسيّة ،وذلك عائ ٌد إىل أن اجملتمع اإلغريقي
متكو ٌن من مدن متعددة مستقلة عن بعضها استقالال اتما ،رغم وحدهتم الدينية والعرقية ،إال أ ّن هذه املدن اليواننية
تتبادل املمثلني الدبلوماسيني ،وتعقد فيما بينها االتفاقيات.45
 42حيث ذكرت أنه "منذ عصر سحيق جدا ،تعتف شعوب مجيع الدول ابملركز القانوين للمثلني الدبلوماسيني" .انظر :األمم املتحدة،

الواثئق الرمسية ملؤمتر األمم املتحدة اخلاص ِبلعالقات الدبلوماسيّة ،ج ،2ص.91
 43اإلغريق هو مصطلح عريب يشري إىل (اليواننيون القدماء) ،ويطلق علىهم أيضا "اهليلينيون" ،وهي جمموعة عرقيّة موطنها األصلي (اليوانن
وقربص) ،واملناطق القريبة من البحر األبيض املتوسط ،بلغت احلضارة اإلغريقية أوج عظمتها وازدهارها خالل القرنني اخلامس والرابع
قبل امليالد ،ابلتزامن مع ظهور مدن مهمة ك (إسربطة وأثينا) ،والعديد من املدن اليت يشهد هلا مبدى قوهتا ونفوذها ،كما ازدهر مفهوم
الدميقراطية والفنون والعلوم على اختالفها ،أتثرت احلضارة اإلغريقية حبضار ٍ
ات سابقة كاحلضارة الفرعونيّة ،واحلضارة الفارسيّة .وأخريا،
ّ
تعد احلضارة اإلغريقية أو (اليواننيّة القدمية) ،من أعرق وأرقى احلضارات القدمية ،واليت أغنت العامل ابلعديد من العلوم والفنون ،واليت
ما زالت آاثرها شاهدة عليها حىت يومنا هذا .روبرت سيليري ،موسوعة احلضارة اإلغريقية ،ترمجة :عزيز زيباري( ،العراق :دار املشرق
الثقافية ،ط2014 ،1م) ،ج ،1ص.60

44

جمموعة من الباحثني مبعهد التنمية البشرية ،التطور التارخيي للنظرية واملمارسة الدبلوماسيّة( ،فلسطني :د .ط ،د.ت) ،الكتاب
ٍ
بصيغة  ،PDFص.9

 45أبو عباه ،الدبلوماسيّة اترخيها مؤسساهتا أنواعها قوانينها ،ص.28
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واملتقرر يف التاريخ أ ّن احلضارة اإلغريقية قد أورثت احلضارات اليت تبعتها أصوال وقواعد وتنظيم الدبلوماسيّة،
فعلى سبيل املثال ال احلصر جند أهنم اهتموا بكيفية اختيار السفراء وإيفاد السفارات وتطوير مفهوم احلصاانت
الدبلوماسيّة ،ومن ذلك عدم خضوع املبعوث الدبلوماسي للقانون والقضاء الداخلي للدولة املوفد إليها ،كما حيسب
هلم أهنم أول من أطلق لقب القنصل كمسمى وظيفي.46
وجند أ ّن للحضارة اإلغريقية الفضل يف إنشاء أساليب حديثة للمفاوضات وعقد املؤمترات والتحالفات
واملداوالت عرب برملاانت ،وأتسيسهم "للمنظمات الدوليّة" ،ومع أ ّن هذه الربملاانت واملنظمات تتطلب حالة عامة من

األمان ،وهذا مما مل يتوفر يف تلك الفتة كما هو معروف من فتوحات اإلسكندر املقدوين واملؤامرات اليت كانت تدار بني
املدن والدويالت آنذاك إالّ أ ّن اإلغريق استحدثوا تلك األساليب .بل إهنم طوروا نظاما دقيقا لالتصال الدبلوماسي،
فعرفوا مبدأ التسوية ابلتاضي أو املصاحلة اليت تشري إىل وقف األعمال العدوانية ،كما عرفوا االتفاق أي اهلدنة احمللية
املؤقتة ،وتبنوا نظام االتفاقات العلنية وحىت املعاهدات الثنائية.47
تطبيقات التمثيل الدبلوماسي يف احلضارة اإلغريقيّة:
وأما فيما يتعلق ابلتطوير الذي منحته احلضارة اإلغريقية فيما يتعلق ابملبعوث الدبلوماسي وحصانته
فإننا نستطيع أن نوجز هذا التأثري يف النقاط التالية:48
 .1مل يكونوا يسمحون للمبعوثني الدبلوماسيني املكوث بصفة دائمة ،وإّمنا على املبعوث الدبلوماسي مغادرة املدينة
فور أداء املهمة .وهذا ما يؤكد ما أشار إليه الباحث آنفا ،وذلك انتج عن شح العالقة مع احلضارات األخرى؛
تزعمها اإلسكندر املقدوين.
ألن طبيعة احلالة كان يغلب عليها احلروب اليت ّ
 .2ترى الدبلوماسيّة اإلغريقية أن اهلدااي واهلبات اليت يتحصل عليها املبعوث الدبلوماسي من املدن واجلهات
األخرى إمنا هو خيانة دبلوماسيّة توجب اإلعدام.

 46حيث كان اخللط سائدا يف احلضارات اليت قبلها بني كال من طبيعة العمل الدبلوماسي والعمل القنصلي.
47

48

جعفر عبد السالم ،قانون العالقات الدبلوماسيّة والقنصلية دراسات يف القانون الدويل والشريعة اإلسالميّة( ،القاهرة :رابطة
اجلامعات اإلسالميّة ،د .ط1421 ،ه 2000/م) ،ص.14
ينظر يف تفصيل ذلك :مسري ،الدبلوماسيّة ،ص31؛ والراجحي ،الدبلوماسيّة أنواعها ومراحلها وتطورها ،ص20؛ وأبو عباه،
الدبلوماسيّة اترخيها مؤسساهتا أنواعها قوانينها ،ص28؛ وأبعمر ،أمحد الدبلوماسيّة بني الفقه اإلسالمية والقانون الدويل،
ص.34
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ويرى الباحثان أنه ال ينبغي للمبعوث قبول اهلدااي والعطااي واهلبات من قبل الدولة اليت أوفد إليها ألن ذلك
يعد خيانة لألمانة اليت أوفد من أجلها ،وأنه ميثل الدولة أو اإلمرباطورية اليت أرسلته يف مهمة معينة ،وكذلك تنظر
الدبلوماسيّة اإلغريقية أن االمتيازات اليت حتصل عليها املبعوث من األمان والرعاية ليس لشخصه ،وإّمنا كونه ميثل الدولة
اليت أوفدته.
 .3عملت الدبلوماسيّة اإلغريقية على تزويد السفراء حبمل تصرحيات ابلسفر واالنتقال عرب البلدان ،كما كانت
الدولة تكفل هلم نفقات اإلقامة والسفر واملعامالت بسخاء.

وبنظر الباحث أن هذا النوع من التعامل مهم جدا يف بيان قبول الدولة املستضيفة للمبعوث وموافقتها على
التمثيل الدبلوماسي لديها ،وإعطاء الدولة تصاريح للتنقل هي من امليزات اخلاصة للمبعوث ،وهي موجودة عندان اليوم
ابسم ب اجلواز الدبلوماسي ( ،)Diplomatic passportفيكون بذلك املبعوث يف منعة وحصانة من عدم املثول أمام
احملاكم والقضاء احمللي ،وال يطبق عليه القانون اجلنائي ،ومن ضمان حق املبعوث عند اإلغريق أهنم كانوا يرون أن املبعوث
يتمتع حبماية اآلل هة ،وكان جمرد االعتداء عليه أو قتله يعترب بداية احلرب ،وهو ما يعمل به يف الدبلوماسيّة اليوم.
ويستخلص الباحثان يف ختام السرد ما احلضارة اإلغريقيّة من دور فعال يف إرساء الدبلوماسيّة ،وتعزيز دور
التمثيل الدبلوماسي ،وإكسابه احلصانة واملنعة ،ومنحه التصاريح للتنقل ،وكذلك جعلت معاملة املبعوث ابالحتام دليال
على بداية عالقات طيبة وقت السلم ،وأن االعتداء على املبعوث ،أو طرده هو بداية احلرب ،ومن امليزات اليت حفظت
مكانة التمثيل الدبلوماسي بينها وبني الدول أنه ال ينبغي للسفري قبول اهلدااي أو العطااي اليت تعطى أحياان للسفراء أو
املبعوثني نتيجة لصداقة معينة مع بعض الدول ،وهو ما يعمل به يف دبلوماسيّة عصران احلاضر.

اإلسالمي
نشأة الدبلوماسيّة يف العصر
ّ
عند ظهور اإلسالم يف اجلزيرة العربيّة كان قد بدأ عهد جديد على كافة نواحي احلياة الروحية واالجتماعية واالقتصادية
والسياسية ،فكان النظام اإلسالمي متكامال واضح املعامل حكيما يف تشريعاته وسطا معتدال يف فرائضه وتعامالته؛ ألنه
نظام رابين شرعه رب العاملني على لسان نيب أمي كرمي ،فكان شرعه من عند هللا تعاىل وتطبيقه من خالل رسول معصوم،
وهبذا اكتملت الرسالة ومتت النعمة ،وقال تعاىل يف كتابه الكرمي﴿ :ونَ َّزلْنَا علي َ ِ
اب تِْب يَ ااًن لِّ ُك ِّل َش ْي ٍء﴾ [النحل.]89:
ك الْكتَ َ
َ
السنة
السياسيّة والعالقات الدوليّة هي كذلك من الشرائع اليت بيّنها هللا يف كتابه أو أتت به ّ
وال شك أ ّن احلياة ّ
النّبوية املطهرة منها قوله تعاىلَ﴿ :ي أَيُّها الَّ ِذين آمنُواْ أَوفُواْ ِِبلْع ُق ِ
ود﴾ [املائدة ،]1:وأن العقود واملعاهدات واالتفاقيات
َ َ
ُ
َ َ ْ
واألحالف واملواثيق ،وكل ذلك ال يتم إال من خالل التمثيل الدبلوماسي الذي ال تتم هذه املعاهدات إال به ،كما يف
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إرسال قريش وفد إىل النيب  يف صلح احلديبية .وأيضا إرسال الرسل إىل احلبشة وغريها من األمصار ،فكان ذلك
ممارسة للدبلوماسيّة ،وكيف كانت معاملة الرسل من قبل النيب  والدول اليت استقبلت الرسل ومنحتهم احلصانة والرعاية
وضمان حلقوقهم ،وكذلك فعل النيب  مع الرسل الذي مثلوا دوهلم متثيال دبلوماسيا ،وسوف يورد الباحث يف هذا
املطلب تفصيال أكثر لذلك.
وأصلّت النظم ،ورمست مناهج للحياة بصورة تطبيقية فريدة ،ومما اهتمت به احلضارة اإلسالميّة العالقات
اخلارجيّة للدولة يف مجيع مناحيها ،وخاصة تلك اليت تتعلق حبصانة املبعوثني الدبلوماسيني ،حيث حفظت هلم مكانتهم،
وأنزلتهم منازهلم بدافع أخالقي قبل أن يكون دافعا ماداي ،وهذا ما سيكون عنه احلديث يف هذا املطلب.

األول :ال ّدبلوماسيّة يف العهد النّبوي:
الفرع ّ
أوالا :التمثيل الدبلوماسي يف صدر اإلسالم:
إ ّن احلضارة اإلسالميّة 49حبق متثل املرحلة املثالية للتاريخ الدبلوماسي البشري بصفة عامة واتريخ املسلمني بصفة
خاصة ،ومما ال شك فيه أن تلك الفتة اليت عاشها رسول هللا  هي أعظم الفتات يف التاريخ اإلنساين عموما ،وال
يتصور العقل أن أتيت على البشرية فتة زمنية أكثر مثالية أو أفضل مسّوا من تلك الفتة اليت قضاها رسول هللا  من
الدعوة إىل هللا ابحلكمة واملوعظة احلسنة ،فالدبلوماسيّة النبوية تعترب حبق دبلوماسيّة واقعية متفعة عن كل نقص وعن كل

عيب ،وأثرها واضح وجلي على الدبلوماسيّة اإلسالميّة يف العصور الالحقة.
متيزت الدبلوماسيّة اإلسالميّة عن غريها من دبلوماسيات احلضارات السابقة بعدة مميزات 50رأى الباحث
االقتصار منها على أمرين مهمني ،ومها:

 49تعرف احلضارة اإلسالميّة أبهنا احلضارة اليت جاء هبا ،من أمور وقيم ،واليت حتمل داخل طياهتا العقيدة اإلسالميّة وتشريعاهتا ،والسياسة
ألهنا تنبعث من العقيدة اإلسالميّة
املتّبعة واالقتصاد ،والتبية والثقافة ،ختتلف احلضارة اإلسالميّة اختالفا كليا عن ابقي احلضارات ّ
األول هو إعمار األرض مبا يرضي هللا ،وقد كانت احلضارة اإلسالميّة تستفيد من ابقي
ولتحقيق الغاية اإلسالميّة ،واليت مبدؤها ّ
التوسع يف احلضارة اإلسالميّة بعد أن امتدت من
احلضارات واليت جعلتها هلا ال عليها لتفتّح عقل املسلم وتقبّله لباقي احلضارات بعد ّ
احمليط اىل اخلليج .انظر :عبد الرمحن احلجي ،جوانب من احلضارة اإلسالميّة( ،بريوت :مكتبة الصحوة ،ط1399 ،1ه1979/م)،
ص.11

 50سهيل حسني الفتالوي ،دبلوماسيّة النيب ( ،بريوت :دار الفكر العريب ،ط2001 ،1م) ،ص ،41وكذلك لنفس املؤلف ،مراسالت
النيب وبعثاته الدبلوماسيّة ،ص.9
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 .1أهنا رابنيّة املصدر ،نبوية التنفيذ ،فمصدرها ومنشؤها اإلله الذي أنزل شريعته – واليت منها كيفية إقامة العالقات
ِِ ِ ِ
ني ي َدي ِه وال ِمن َخل ِ
ْف ِه﴾ [فصلت]42:
اخلارجيّة للدولة اإلسالميّة  -وجعلها يف كتاب ﴿الَ ََيْتيه الْبَاط ُل من بَ ْ ِ َ ْ َ ْ
وكذلك نفذت من نيب معصوم حاز الكمال البشري خلقا وحكما وعمال.
 .2الدافع الروحي األخالقي يف التعامالت الدبلوماسيّة ،وذلك يف أقوال النيب  وأفعاله الدبلوماسيّة مل تكن ذات
دوافع قومية أو توسعية ،بل كانت حماطة بغطاء أخالقي اتم ،ومل يكن من غرض الدبلوماسيّة اإلسالميّة إال
الدعوة إىل هللا لكفاها داللة على مسو هذه الدبلوماسيّة.

ومن هنا فإننا جند أن النيب  قد مارس الدبلوماسيّة أبوسع نطاق على املستوى الدويل ،وذلك أنه أرسل
مبعوثيه إىل جمموعة من زعماء القبائل املتفرقة يف شبه اجلزيرة أطرافها ،وكذلك أرسل واستقبل الوفود وعقد اهلدنة والصلح،
وكانت له مراسم وتشريفات وإبرام املفاوضات واملعاهدات الدوليّة.

اثنيا :تطبيقات التمثيل الدبلوماسي يف احلضارة اإلسالميّة:
أما فيما يتعلق ابلتمثيل الدبلوماسي فإنّنا جند أ ّن الدبلوماسيّة اإلسالميّة قد أثبتت احلصانة الكاملة للرسل
واملبعوثني املوفدين من طرف دوهلم للقيام ابملهام الدبلوماسيّة لدى الدولة اإلسالميّة ،وجعل هلم حرمة تكفل هلم القيام
مبمارسة املهمة اليت ابتعثوا من أجلها ،لذا جند أ ّن الرسل واملبعوثني يف الفقه اإلسالمي يتمتعون ابمتيازات األمان
ألشخاصهم وملن يكون معهم إذا دخلوا دار اإلسالم ،فال جيوز االعتداء عليهم وال إهانتهم وال التعرض ألمواهلم ،كما
يتمتعون أيضا ابمتيازات اإلعفاء من العشور (الضرائب) يف حاالت حمددة ،وتسري هذه االمتيازات مدة مكثهم يف دار
اإلسالم سواء أكان ذلك يف حال السلم أم احلرب.51
صلح احلديبية وبداية الدبلوماسية التطبيقية يف اإلسالم

خرج النيب صلى هللا عليه وسلم يف شهر ذي القعدة من العام السادس للهجرة ومعه ألف وأربعمئة من املسلمني
إىل مكة املكرمة هبدف أداء العمرة ،وملا وصل إىل منطقة تسمى احلديبية علم أ ّن قريش ستمنعه من دخول مكة املكرمة،
َّ
ِ
فأرسل إليهم عثمان بن عفان رضي هللا عنه حىت خيربهم أنّه مل أيت لقتاهلم ،فاستجابت قريش إىل النيب صلى هللا عليه
وسلم وأرسلت سهيل بن عمر إليه لالتفاق على صلح أطلق عليه اسم صلح احلديبية ،وورد هذا الصلح يف القرآن الكرمي
يف سورة الفتح حيث قال عز وجل( :إِ َّان ف ت ْحنا لك ف ْتحا مبِينا) [الفتح.]48 :

 51خالد الربيع ،احلصاًنت واالمتيازات الدبلوماسيّة دراسة مقارنة( ،الكويت :جامعة الكويت ،د.ت ،د .ط نسخة  ،)PDFص.28
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وكان من شروطه حرية دخول أي شخص إىل عهد قريش أو عهد النيب حممد ﷺ .منع احلرب ملدة عشر
سنوات على التوايل .رجوع املسلمني ذلك العام على أن يدخلوا مكمة املكرمة معتمرين يف العام املقبل بشرط دخول
مكمة دون سالح ما عدا السيوف اليت يف أغمادهم ،ودخوهلا بعد أن خترج منها قريش ،وأال تزيد مدة إقامة املسلمني
يف مكة املكرمة على ثالثة أايم .حرمة االعتداء على أي قبيلة أو شخص مهما كانت األسباب والدوافع .استجاع
املسلمني كل شخص أييت إليهم من قريش مسلما بغري إذن قريش ،وأال ترد قريش من يعود إليها من املسلمني.
وكانت من النتائج املهمة هلذا الصلح هي:
أ ّن املعاهدات تنشأ بني طرفني متساويني يف القوة والعتاد والعزمية ففي البداية كانت قريش حتارب الدولة
اإلسالمية وال تعتف بوجود الدولة اإلسالمية سياسيا ،ومع صلح احلديبية اعتفت قريش ابلدولة اإلسالمية ،مما َّأدى
ذلك إىل اعتاف عدد كبري من القبائل العربية األخرى بوجود وأمهية الدولة اإلسالمية.
إال أ ّن هذه احلصانة اليت متنحها الدولة اإلسالميّة على السفراء أو األجانب الداخلني إليها ليست من ابب

اجملاملة ،وال من ابب السيادة املطلقة اليت تعتربها الدولة لنفسها ،ولكنها من ابب حرمة الدماء يف اإلسالم ،واستند
أتمني الرسل واملبعوثني من غري املسلمني يف الفقه اإلسالمي على تكييف فقهي شرعي له أدلته الثابتة الواضحة من
الكتاب والسنة والقواعد الفقهية والسياسية املستنبطة منها ،وتكييف احلصانة الدبلوماسيّة يطلق عليها وصف العقد يف

سمى ب (عقد األمان).
الفقه اإلسالمي وي ّ
وحصانة املبعوث الدبلوماسي منثورة يف السرية النبوية كثريا من قول النيب  وفعله وتقريره ،على ما يلي:
ّأما من قوله يف منح احلصاانت ذلك ما جاء عن أيب رافع قال :بعثتين قريش إىل رسول هللا  ،فلما رأيت
رسول هللا  ألقي يف قليب ،فقلت :اي رسول هللا! إين وهللا ال أرجع إليهم أبدا قال« :إين ال أخيس ابلعهد ،وال أحبس
الربد ،ولكن ارجع ،فإن كان يف نفسك الذي يف نفسك اآلن فارجع» .قال :فذهبت مث أتيت النيب  فأسلمت.52
وأما من فعله فعزمه  على قتال املشركني عندما شاع خرب مقتل عثمان بن عفان  ،وذلك بسبب اختاق
احلصانة الدبلوماسيّة لعثمان ،وهو يف تلك احلالة مبعوث وممثل دبلوماسي للنيب  ،وهذا األمر يستوجب إعالن احلرب

 52سليمان بن األشعث أبو داود السجستاين ،السنن ،حتقيق :حميي الدين عبد احلميد( ،بريوت :صيدا املكتبة العصرية ،د.ط ،د.ت)،
كتاب اجلهاد ،ابب يف اإلمام يستجن يف العهود ،ج ،2ص ،91رقم .2758وصححه األلباين.
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مر معنا يف احلضارات السابقة  -كون االعتداء خرقا للحصانة الدبلوماسيّة اليت كانت معروفة بني الدول آنذاك
– كما ّ
والتزم هبا النيب .53 
وكما أنه غضب النتهاك وفده  جنده حفظ احلصاانت للرسل القادمني وإن مل يكونوا مؤمنني به ،وذلك
عندما جاءه رسوالن من عند مسيلمة ،فقال هلم رسول هللا  حني قرأ كتاب مسيلمة الكذاب« :فما تقولون أنتما»؟
قاال :نقول كما قال .فقال رسول هللا « :لوال أن الرسل ال تقتل لضربت أعناقكما».54
يقول اإلمام ابن القيم معلقا على هذه احلادثة" :وكانت تقدم عليه رسل أعدائه وهم على عداوته ،فال يهيجهم
وال يقتلهم ،ذلك أنه جرت سنته أال يقتل رسول".55
ويستنتج الباحثان مما سبق أن الدبلوماسيّة اإلسالميّة اليت مارسها النيب  اهتمت جبانب األخالق وحفظت
التمثيل الدبلوماسي واملمثل يف منح احلصانة للمبعوثني وحرية التنقل واالعفاء من الضرائب وهذه املعاملة ال تقتصر على
ِ
ني﴾ [األنبياء.]107:
﴿وَما أ َْر َسلْنَ َ
اك إِالَّ َر ْْحَةا لّل َْعالَ ِم َ
العرب دون غريهم ولكنها عاملية قال سبحانه وتعاىلَ :

النقطة الثالثة :املقارنة بني النظام الدبلوماسي يف اإلسالم وغريه من الشرائع

إن األسس اليت قامت عليها الدبلوماسية عند الغرب مبنية على ثالث نظرايت ،وهي على سبيل اإلمجال كاآليت:
األوىل :نظرية االمتداد اإلقليمي.
الثانية :نظرية الصفة التمثيلية.
الثالثة :نظرية مقتضيات الوظيفة.
األوىل :نظرية االمتداد اإلقليمي:

وتسمى هذه النظرية عند البعض بنظرية التجاوز ،ومل تظهر هذه النظرية إال يف القرن السادس عشر امليالدي
(16م) على يد غريوتيوس اهلولندي .وهذه النظرية تعترب أن مقر البعثة الدبلوماسية الذي متارس فيه عملية الدبلوماسية
امتداد إلقليم الدولة اليت ميثلها املبعوث الدبلوماسي .وهذا يعين أن املبعوث الدبلوماسي يقيم يف إقليم الدولة اليت اعتمد
 53البخاري ،الصحيح اجلامع املسند (صحيح البخاري) ،ج ،3ص.193

 54أخرجه أمحد يف مسنده ،ج ،3ص488 ،487؛ وأبو داود يف سننه ،كتاب اجلهاد ،ابب يف الرسل ،رقم 2761وهو ضعيف ولكن
له شاهد صحيح.
 55حممد بن أيب بكر أيوب الزرعي أبو عبد هللا ابن قيم اجلوزية ،زاد املعاد يف هدي خري العباد ،حتقيق :شعيب األرانؤوط وعبد القادر
األرانؤوط( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،والكويت :مكتبة املنار اإلسالمية ،ط1986/1407 ،14م) ،ج ،3ص.125
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لديها بصورة فعلية ،ولكنه جيب أن يعترب أنه ال يزال مقيما يف إقليم الدولة اليت أوفدته ،وعلى هذا األساس ميكن للممثل
الدبلوماسي عدم اخلضوع لقانون الدولة املضيفة له.56
والباعث على تقرير مثل هذه النظرية هو املشكلة املتمثلة يف صعوبة التوفيق بني مبدأي "سيادة الدولة على
إقليمها" و"خضوع املمثلني الدبلوماسيني لقانون الدولة املعتمد لدى دولته" .واليت ظهرت أمام الفقهاء يف ذلك الوقت.
ولقد حظيت هذه النظرية بتأييد كثري من قدامى فقهاء القانون الدويل ،57وعليه عمل حماكم أكثر الدول
املوجودة يف ذلك الوقت .58إال أن هذه النظرية تعرضت النتقادات واعتاضات مما أدى إىل استبعادها كأساس صحيح
ميكن االستناد إليه للحصاانت واالمتيازات الدبلوماسية.
ومن االنتقادات اليت تعرضت هلذه النظرية أهنا متناقضة ،ملا يشعر فيها من افتاض وجود املبعوث الدبلوماسي
يف مكانني يف وقت واحد ،ومها الدولة املبعوث إليها على أساس فعلي ،ودولته اليت ينتمي إليها على أساس افتاضي.
وأهنا غري مالئ مة للواقع الفعلي واألوضاع اجلارية ،وغري مناسبة لألوضاع اجلارية ومبدأ سيادة الدولة على إقليمها .إذ
املتفق عليه أنه يتعني على املبعوث الدبلوماسي التزام لوائح الشرطة يف الدولة املبعوث لديها ،وأن عليه دفع رسوم حملية
معينة متثل خدمات فعلية حيصل عليها ،وأن تصرفاته التجارية خيضع للقوانني السارية يف البلد الذي يقيم فيه فعال.
كما قالوا أبن األخذ هبذه النظرية يفضي إىل نتائج عبثية وغري مقبولة ،ويتجلى هذا فيما لو وقعت جرمية داخل
مقر البعثة ،فمقتضى هذه النظرية أنه جيب إخضاع اجلرمية لقوانني وقضاء الدولة املرسلة أاي كانت جنسية اجملرم ،ولو جلأ
جمرم إىل دار البعثة بعد ارتكاب جرمية خارجها ال تستطيع السلطات احمللية وضع يدها عليه إال عن طريق اإلجراءات
اخلاصة بتسليم اجملرمني كما لو ّفر إىل إقليم أجنيب ،وهذا األمر يتعارض مع مبدأ سيادة الدولة وال ميكن للدولة أن تقبله،
وهلذا قال بعض فقهاء القانون :إن التصور الومهي الذي تقوم عليه هذه النظرية غري مفيد وغامض وخاطئ ،وابلتايل
خطر.59
الثانية :نظرية الصفة التمثيلية:
 56وليد خالد الربيع ،احلصاًنت واالمتيازات الدبلوماسية يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل( ،جملة الفقه والقانون ،اململكة املغربية،
2011م) ،ص.8
 57احلصاًنت يف الفقه اإلسالمي والتشريعات الوضعية ،صحيفة الوطن.http://alwatan.com/details/14480 ،
 58سامي مسو ،احلصاًنت الدبلوماسية ،ستار اتميز،

.http://www.startimes.com/?t=24337309

 59هايل صاحل الزبن ،األساس القانوين ملنح احلصاًنت واالمتيازات الدبلوماسية( ،رسالة مقدمة لنيل درجة ماجستري يف القانون العام،
كلية احلقوق ،جامعة الشرق األوسط2011 ،م) ،ص.45-42
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وهذه النظرية معروفة بنظرية التمثيل لدى بعض الباحثني ،ونظرية الصفة البيانية لدى اآلخرين .وهي نظرية
وصفية لطبيعة الدور الذي يقوم به املمثل الدبلوماسي كوكيل لدولة ذات سيادة .وابلتايل تتمتع تصرفاته الرمسية وغريها
ابحلصانة ألهنا تع ّد تصرفات دولة أجنبية ذات سيادة.60
ورأى بعض الباحثني أن هذه النظرية ترجع يف أساسها إىل الصفة املقدسة اليت يتمتع هبا املبعوث الدبلوماسي
ابعتباره ممثال لرئيس الدولة الذي كان جيمع بني السلطة الروحية والزمنية يف وقت ما ،وليس ممثل الدولة .وعليه ،فإن أي
اعتداء موجه إىل املبعوث الدبلوماسي يعترب انتهاكا للشعائر املقدسة يف الدولة .وهلذا اعترب القدامى من اليواننيني والرومان

االعتداء على شخص السفري من أفظع املخالفات اليت ترتكبها دولة ضد أخرى ،وانتهاك حلرمة قانون الشعوب.61
ويف القرن اخلامس عشر (15م) بعد أن تطورت املمارسة الدبلوماسية وانتقلت إىل مرحلة الدبلوماسية الدائمة
تطورت العالقات الدولية ،واحنت منحى العالقات الشخصية نظرا لسيطرة مفهوم السيادة الشخصية ،عندما بدا من
هذه العالقات أهنا عالقات شخصية بني امللوك واألمراء ،مما أسبغ على املبعوثني الدبلوماسيني الصفة الشخصية على
اعتبار أهنم املمثلون الشخصيون مللوكهم وأمرائهم .فارتكزت احلصاانت على هذه الصفة التمثيلية ،فأصبح أي اعتداء
على املمثل الدبلوماسي أو إهانة توجه إليه تعترب كأهنا وجهت للحاكم الذي بعثه .62لكن هذه النظرية متعارضة مع
سيادة الدولة املعتمد لديها ،ألهنا لو صدقت يف حالة احلصانة خالل العمل الرمسي ،فإهنا ال تصدق على احلصانة
الشخصية اليت يتمتع هبا الدبلوماسي خارج نطاق عمله.
وهي أيضا قاصرة عن تفسري كثري من األوضاع ،فمن ذلك إذا كان الدبلوماسي يتمتع ابحلصاانت واالمتيازات
بوصفه ممثال للدولة فقط ،فألي سبب جيب أن تتمتع عائلته هبذه املزااي ،وهي ليس هلا أية صفة متثيلية؟ وإذا كانت هذه
النظرية تربر منح احلصاانت لألشخاص الذين ميثلون دوهلم أو رؤساءها ،فكيف ميكن تربير منح احلصاانت ألشخاص
القانون الدويل اآلخرين من منظمات عاملية وإقليمية وهم ال ميثلون دولة؟

 60عبد الرؤوف نوثن محيدي ،احلصاًنت واالمتيازات الدبلوماسية ،احلوار التمدن،
.http://www.m.ahewar.org/s.asp?aid=445219&r=0

 61عبد العزيز بن انصر بن عبد الرمحن العبيكان ،احلصاًنت واالمتيازات الدبلوماسية والقنصلية يف القانون الدويل( ،الرايض :مكتبة
العبيكان ،ط1428 ،1ه ) ،ص.217
 62علي الشامي ،الدبلوماسية :اترخيها ،مؤسساهتا ،أنواعها ،قوانينها ،موقع دنيا الوطن،
.https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2011/10/14/239926.html
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كما أن هذه النظرية متحورت حول الصفة التمثيلية دون حتديد دقيق للشخص الواجب متثيله ،فتارة تتعلق
صفة التم ثيل بشخص رئيس الدولة واترة تتعلق الصفة ابلدولة وسيادهتا مما يوقع يف ازدواجية الصفة التمثيلية للمبعوث
فيستفيد من نوعي احلصاانت وهذا يتعارض مع أساس منح احلصاانت حيث إن حصاانت رئيس الدولة تتحدد على
مستوى احملاملة الدولية أكثر مما تقع على مستوى مفهوم السيادة ،بينما حصاانت الدولة تقع على مستوى السيادة
واالستقالل.63
الثالثة :نظرية مقتضيات الوظيفة
وهذه النظرية هي نظرية حديثة .وترتكز هذه النظرية على مبدأ متطلبات الوظيفة والضرورات العملية ألداء
الوظائف الدبلوماسية على أحسن وجه ،فاحلصاانت واملزااي اليت يتمتع هبا املبعوثون الدبلوماسيون ضرورة يقتضيها قيامهم
مبهام وظائفهم يف جو من الطمأنينة بعيدا عن خمتلف املؤثرات يف الدول املعتمدين لديها.64
فاجملتمع الدويل استحسن األخذ هبذه النظرية ألهنا أكثر النظرايت مسايرة ملنطق األمور وأمشلها ،وتتماشى مع
االجتاهات احلديثة يف القانون الدويل املعاصر ،يف حني مل تقدم النظريتان السابقتان التربير املوضوعي املقبول ألسس منح
احلصاانت واالمتيازات الدبلوماسية  ،وهلذا أشار إىل هذه النظرية تقرير أعمال معهد القانون الدويل دورة فيينا عام
1934م ما نصه" :إن أساس احلصاانت الدبلوماسية يكمن يف املصلحة الوظيفية" ،وكذلك تناوهلا تقرير جلنة القانون
الدويل املقدم إىل اجلمعية العمومية لألمم املتحدة عام 1956م  ،وأخريا تبنت هذه النظرية اتفاقية فيينا للعالقات
الدبلوماسية عام 1961م ،حيث جاء يف مقدمتها" :إن الدول األعضاء يف هذه االتفاقية إذا تعتقد أن املزااي واحلصاانت
املذكورة ليس الغرض منها متييز أفراد وإمنا متكني البعثات الدبلوماسية بوصفها ممثلة للدول للقيام مبهامها على وجه
جم ٍّد".65
ومما جتدر اإلشارة إليه أن منح هذه احلصاانت واالمتيازات والتمتع هبا ال يعين مطلقا الرخصة لالستخفاف
ابلقوانني احمللية ،أو جتاهل عادات وتقاليد وقيم جمتمع الدولة املضيفة ،فاحلصانة تعين عدم اخلضوع الختصاصات احملاكم
احمللية ،وليس اإلعفاء من االلتزام بقوانني البلد املمثل فيه الدبلوماسي ،وقد أشارت إىل هذا املعىن املادة ( )41من

 63املصدر السابق.

 64أمين فتحي حممد اجلندي ،حق الدفاع الشرعي يف مواجهة األشخاص املتمتعني ِبحلصانة يف القانون الدويل العام( ،مصر :مركز
الدراسات العربية للنشر والتوزيع ،ط1436 ،1ه) ،ص.55
 65أمحد سامل حممد ابعمر ،الدبلوماسية بني الفقه اإلسالمي والقانون الدويل :دراسة مقارنة( ،د.ط ،د.ت) ،ص.135
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اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية ،حيث نصت على أنه" :من واجب مجيع األشخاص الذين يتمتعون هبذه االمتيازات
واحلصاانت احتام الدولة املستقبلة وأنظمتها".66
وابلنظر يف النظرايت املتقدمة وموقف فقهاء القانون الدويل منها وما اشتملت عليه من مقومات وانت قادات
ميكن القول أبن النظرية األوىل ال تتفق مع قواعد اإلسالم ،حيث إهنا تقتضي أن مقر البعثة الدبلوماسية امتداد إلقليم
الدولة املرسلة ،مما يعين اقتطاع جزء من دار اإلسالم ليكون جزء من دار العهد أو احلرب وهذا ال يتفق مع قواعد
اإلسالم ومبدأ سيادة املسلمني على أراضيهم.
وأما النظرية الثانية فال تتوافق أيضا مع قواعد اإلسالم ،إذ إهنا تقتضي منح املبعوث الدبلوماسي احلصاانت
واالمتيازات الدبلوماسية؛ ألنه ممثل لرئيس الدولة اليت قدم منها ،وقد يكون رئيس الدولة مهدر الدم شرعا ،ومع ذلك
فإن مبعوثيه يتمتعون ابحلصانة الدبلوماسية ،وأقرب مثال لذلك أن النيب  مل يتعرض لرسل مسيلمة الكذاب ،مع أهنم
يوافقون مسيلمة يف موقفه من النيب  ،وهو رأس املرتدين ومستحق للقتل ،إال أن النيب  أمنهم على أنفسهم إعماال
لقاعدة اإلسالم العامة يف أتمني الرسل.67
وأما النظرية الثالثة -وهي نظرية مقتضيات الوظيفة -فبالنظر إىل ركائزها ومقوماهتا يظهر أهنا ال تشتمل على
حمظور شرعي ،وال تتعارض مع األساس الشرعي الذي تستند إليه احلصانة الدبلوماسية يف الفقه اإلسالمي ،وهو مبدأ
األمان الذي دلت عليه النصوص الشرعية واآلاثر والقواعد الكلية ،كما أنه حيقق مصلحة شرعية تعود على األمة
مبجموعها يف عالقاهتا مع الدول األخرى ،وأيضا حيقق مصلحة للرسل واملوفدين ،حيث سيتمتعون ابحلصاانت
واالمتيازات اليت ستمكنهم من أداء مهماهتم على أكمل الوجوه دون أتثري من الدول املضيفة هلم ،وما كان كذلك فهو
مباح وجائز ابعتبار أن األصل يف العادات اإلابحة ،وأن هذه اإلابحة مقيدة مبا ال خيالف الشرع ،أو يتتب عليه ضرر
عام أو خاص.68
نتائج البحث :توصل البحث إىل النتائج اآلتية:

 -1أن الدبلوماسية اإلسالمية هي من مصدر إهلي ،وتطبيقها كان من نيب معصوم .
 -2أن الدبلوماسية اإلسالمية متيزت بصفة مهمة ،وهي مبدأ األخالق يف التعامل الدبلوماسي.

 66وليد خالد الربيع ،احلصاًنت واالمتيازات الدبلوماسية يف الفقه اإلسالمي والقانون الدويل ،ص.10
 67أمحد سامل حممد ابعمر ،ص.136
 68وليد خالد الربيع ،املرجع السابق ،ص.10
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. وجوار البشر بعضهم قرب بعض، أن الدبلوماسية القدمية كانت نتائج التواجد اإلنساين-3
. أن لفظ الدبلوماسية وإن مل يذكر يف القرآن والسنة إال أن ممارستها موجودة وإن اختلفت املسميات-4
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