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الدولـة اإلسـالمية واألحـالف والمواثيـق الدولية في ضـوء 

 السـيرة النبـويّة 
 ()د. سر الختم عثمان األمين

 

 أوالً: توطئة منهجية:

تواجه أي باحث في مثل هذا الموضوع إشكاالت إجرائية ذات طبيعةة 

منهجيةةة وأىةةرت ذات مةةفة معرفيةةةا فةةي إيجةةاد أمةةوة ع ميةةة لمما سةةة 

و بط ت ك األموة بالواقع المعامرا ومةن ا الرسوة معامرة في سيرة 

ثم إجراء التح يل الع مي وفق هذا الربط . و غم أن هذه معوبة متوقعة إالّ 

أنهةةا ذات ملالةةق اجتهاديةةة فةةي ميةةما  تعةةخيم الواقةةع مةةن من ةةا  نافةةذة 

 التا يخ .

إن ع مةةةاء ف سةةةفة التةةةا يخ يإولةةةون : يإن التةةةا يخ يعيةةةد نفسةةةهي إالّ أن 

ئع ال تتكر  بذاتها ومناعهاا وإنما في الواقع تتكر  الُسنَّة الكونية في الوقا

تةةداوة النةةاع لمعيةةالت الحيةةاة جةةيالً بعةةد جيةةلا فتكةةّر   الةةنف  البعةةرية 
ىصالها في التعامل مع هذه المعيالت ا بذات الدوافع والغرائل واألىالق 

 من فيائل و ذائل.

مةن عامةة أفةراد البعةر يإةاع  وع ى هذا فتح يل حياة المؤمنين المتّإين

ع ةةى أمثةةالهم ا وحيةةاة الكةةافرين تإةةاع ع ةةى أمثةةالهم أييةةاً غيةةر أن الرسةةل 

مةة وات و وسةةالمه ع ةةيهم ت ةةل ىامةةية الرميةةة لحيةةاتهم ومةةواقفهم فةةي 

 موضعها المإدع بال  يب وال جداة .

عمدت في هذا البحث إلى التعرية  بصمةوة قيةية الح ة  أو الميثةاق 

وضةع إطةا  مفهةومي ل دولةة فةي اإلسةال ا وهةو إطةا  يثيةر  أو العهةد ا مةع
وأثا  جدالً واسعاً في المؤلفات العديدة التي تناولت موضوعه . ولما كانةت 

ل دولة مفاهيم متعددة لعيء واحدا كان اىتيا نا لما هو أقرب تمثةيالً لةرو  

 )الدولة( في اإلسال .

لعةةر  ـ لتإديمةةه لغيةةر وقةد ال يسةةعفنا التةةا يخ إالّ بعطةةا  عةةا  يحتةا  ـ 

المتخصصةةين . ع ةةى أن البيئةةة التةةي تعةةيو فيهةةا الدولةةة ـ أي دولةةة ـ هةةي 

الجماعةةةة الدوليةةةة التةةةي تمثةةةل دوالً أىةةةرت حةةةوة هةةةذه الدولةةةة بعالقاتهةةةا 

                                                
() ة.عميد ك ية الدّعوة واإلعال  بجامعة الإرآن الكريم والع و  اإلسالمي 
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ومعامالتهةا وثإافتهةا ومةذهبها وأّمتهةا وسة  اتها كةالً ع ةى حةدة . وفةي هةذه 
تحريري لهةذا البحةث أن أتح ةل الجلئية ـ الجماعة الدولية ـ لم أست ع أثناء 

مةةن الن ةةرة اإلسةةالمية ل جماعةةة العالميةةة تمامةةاً حيةةث تعةة ر هةةذه الن ةةرة 

 الجماعة إلى نصفين مسالم ومحا ب.

ولمةةا كةةان ي مجتمةةع الد اسةةة ي طيفةةاً قادمةةاً مةةن التةةا يخ فةةعن الحإةةائق 

الع مية المستنب ة من تح يل أوضاع هذا المجتمع ت ةل حإةائق قاب ةة ل ىةذ 

رد . ولذا قصدت أن أتفّحم حجية السةيرة كمصةد  ل تعةريعا وطرقةت وال

األمةةر طرقةةاً ىفيفةةاً يعّيةةد مةةن وجهةةة ن ةةري فةةي تفسةةير مجريةةات أحةةدا  
 اليو ا وما تذّكر به من أحدا  األم  البعيد .

ولإد وجدت لن ا  االتصاة النبوي مةع العةالم الإةديما وأنمةاط المراسةم 

 فكر الدب وماسي المعامرا سبق به اإلسال  ل رسل والإادة مصد  إلها  ثّر ل

العهد الدولي األوة والثاني بإرون طوي ة . ون رته ـ ع يه الصالة والسال  

ـةة ألحةةالف مةةا قبةةل البعثةةة النبويةةة وبعةةدها غايةةة فةةي الموضةةوعية مةةن جهةةة 

المن ق األمني االستراتيجي ومن جهةة التةدابير السياسةية . كمةا أن بعيةها 

ّريةةة تتكةةر  لنةةا محالفاتهةةا ع ةةى مةةر التةةا يخ فةةي ال  ةةم كعةة  لنةةا ثإافةةة كف

 والت الم . 

جةةاءت غايةةة فةةي االستعةةراف المسةةتإب ي وىفايةةاه بهدايةةة   ومواثيإةةه

 الوحيا وقمة في فن التفاوض وإدا ة األزمة.

ثةةم اسةةتعرض البحةةث مع يةةات المواثيةةق الدوليةةة فةةي اىتصةةا  شةةديدا 

سمات التحال  في السيرة وما ومالمح الإانون الدولي في ضوء السيرة ا و

يستفاد من طبيعة العالقات الدولية الإديمة في أوة عهةد اإلسةال  فةي إيجةاز 
 وتركيل ع ى العهد يالمكّيي.

ولعةل البحةث بهةذا يكةون ي قةةراءة معامةرة ي أكثةر ممةا يكةون  مةةداً 

 وتح يالً أو توثيإاً في موضوعه. 

 ثانياً: إدالف إلى الإيية البحثية:

ة بين العبد والمولى عل وجل هي في األمةل عالقةة يميثةاق إن العالق

وعهد[ا واثإنا و تعالى بها وااللتلا  بهذا العهد ا تباط بحبةل و وعروتةه 

 الوثإى.

وهةةو عهةةد مدتةةه مةةن عةةالم الةةذّ  إلةةى لإةةاء و تعةةالىا ال بةةد مةةن أدائةةه  
 ىيوعاً لسنّة الكون في عبادة إجبا ية.
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يما بينهم يعهود وعإود[ لإياء مصالح ومنةافع وكذلك عالقة العباد ف 

متبادلة بينهما كما أتم موسى أكمل األج ين لعةعيب ع يهمةا السةال  فةي عإةد 

 استخدا  ومصاهرة تم عن تراض وتإوت ظاهرين.

ثةةم هنةةال يالعهةةد[ الةةذي بةةين الحةةاكم والمحكةةو ا وهةةو عإةةد معةةروعية 

عإةةد طاعةةة وأداء ل حكةةم لصةةالح الحةةاكما والتةةلا  بالعةةرع مةةن جانبةةه   و

 واجبات وط ب حإوق من جانب المحكو .
وهةةو مةةا يسةةمى فةةي عصةةرنا الحاضةةر بةةـ يالدسةةتو يا وهةةو الإةةانون  

ل مرجعيةةة لكةل الإةةوانين السةائدة ع ةةى أ ضةةها .  األسةاع ل دولةةة الةذي يعةةّك 

 وهذا العهد يوجب ع ى الحاكم إقامة )العدة(.

فرديةةةة لبعيةةةهم ثةةةم إن المةةةواطنين متعاهةةةدون ع ةةةى أداء حإةةةوقهم ال 

الةةبع ا وحإةةوقهم المجتمعيةةة تجةةاه الجماعةةةا ومةةن نإيةةها مةةنهم قيةةى 

 الإياء ع يه بحكم و فياً ل نلاع أو حسبة.

ثم العهد الذي بةين الدولةة والةدوة األىةرت ي الجماعةة الدوليةة ي مثةل  

عإود دا  اإلسال  مع دا  الحرب أو داىل مجتمع الس م نفسه . ومثل ميثاق 
 ا وميثاق األمم المتحدة وغيرهما.عصبة األمم

ومجتمةةع مةةا قبةةل اإلسةةال  عةةرف عإةةوداً وعهةةوداً كثيةةرة مثةةل يالجةةوا  

ل مستيع ي ويعإل الد  ألهل الإتيلي وقربةان النةذ  بةين الفةرد ومعبةوده. 

وقةةد اعتبرهةةا اإلسةةال  فةةي تعةةريعه بمةةا يؤكةةد اعتبةةا  العةةرف فةةي العإةةود 

نا إلةةى عةةرض الإةةوانين والتعةةريعات. ولةةذا يعمةةد المعةةرعون فةةي عصةةر

المعامةرة ع ةى أمةوة العةرع وفروعةها فةعن لةم تنةاق  منهةا شةيئاً قب ةةت 

 وما ت مص حة ناجلة.
وإذا كانةةت الدولةةة المسةة مة واقعةةاًا هةةي األ ض التةةي ع يهةةا سةة  ان 

المس مين مهيمناً ع يها وتجري فيها أحكامةه دون عوائةق. والمسة مون فيهةا 

كما عند األحنافا أو كانت الدولة يأ ضاً أقوياء متغ بونا وكانوا ظاهرين 

وجغرافياي مةا فةي قبيةتناا وإن سةكنها أهةل ذمةة أو عهةد ي أق يةات ي تحتةل 

األ ض جند الدولة كما يرت العافعيةا فعن الم ك األع م الذي ع يها واجبُهُ 

حماية البيية يالحوزةيا وإقامة العرعا وبسط العةدة   وقيةا  الةوالي بهةذا 

اعته طوعاً وجبراً . ول والي عإود مع األفراد واآلحاد من الواجب يوجب ط

المواطنين مثل عإد األمان الذي يدىل به المستصمن دا  اإلسال  ا والسالمة 
ل مسةالم المةةوادع المإةةيم داىةةل حةةدود الدولةةة المسةة مة إن لةةم ي هةةر عةةداًء أو 
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لعإةود تحريياً ع ينا ا وهم في ذمة و و سوله ا ويؤدي الوالي مثل هةذه ا
إلى مدتها ويفي بعروطها . والمحا ب هو الةذي ال عهةد وال ميثةاق لةه فةي 

 الدولة اإلسالمية فهو ناق  لكل عهد واجب ق ع دابره ما أمكن ذلك .

وهنــان نقــال نــدلإ ى ــا علــب موبــوا ال إــء ىإ ــ ان ا عبــا ا  

 للمشكلة موبع الدراسة في اسعقرا  معاصر مثل:

هةةةةود واالتفاقيةةةةات والعإةةةةود والمواثيةةةةق يأ[ إّن المبةةةةدأ العةةةةا  فةةةةي الع

واألحالف هو أن المس م فيها ع ى شروطها ما دا  ال رف اآلىر وفيةاً لهةا 

 كما عاهدا والعإد شريعة المتعاقدين ـ كما يإاة ـ.
يب[ عد  الخوف من ىيانة المعاهد ونإ  عهده إذا تةم الميثةاق معةه. 

مةا يوافةق عهةد العبةد ويجب أن يتم بعد العو ت واالستخا ة ع ى كل حاة ب

 الحاكم ل مس مين مع  بّه وو حسيبه والتوكل ع يه واجب .

ي [ المواثيق العالمية م لمة ل دولة واألمة ما دامت ال تحل حرامةاً أو 

 تحّر  حالالً في بنودها مع مراعاة بنود مثل : 

  الحصانات التي تمنح ل موظفين الدوليين والسةفراء و مسةاء الةدوة

 س مين في ديا  اإلسال .من غير الم

 . حماية المإّرات الدولية باستئمانها وفق عإود االستئْمان 

  العةةام ون فةةةي الصةةةحافة الدوليةةة المرئيةةةة والمسةةةموعة والمإةةةروءة

ومعةةام تهم كعةةابري سةةبيل وفةةق عهةةد األمةةان المؤقةةت الممنةةو  لهةةم 

ألغراض أداء وظائفهم إالّ إذا أظهروا عداوة أو إضرا اً بمصة حة 

 العامة أو أحد أفرادها أو جماعة منهم. األمة

  حق الدفاع المعروع عن النف  بال سان والسنان والجنان عن الدين

 واألمواة واألعراض واألنف  والفكر والثإافة والعإوة .

  عد  الخرو  إلى ديةا  الكفةر تح ةالً مةن ت بيةق أحكةا  اإلسةال  مةن

ة أو التةةلو  إالّ أفةراد األمةة إالّ ل يةرو ات ا وعةةد  اإلقامةة الدائمة

ليةةرو ة مةةنهما أو ط ةةب ال جةةوء السياسةةي دون عةةذ ا ففةةي ذلةةك 

 دىوة في ذمة من ال ذمة له إالّ جوا اً مؤقتاً بصجل .

وإْذ أشير لمثل هذه العهود والمواثيق أ مي إلى بيةان أن حصةر األمةر 

في و قة كهذه من الصعوبة بمكانا وأن الفإه اإلسالمي قةد فّصةل فةي هةذه 

بمةةا يكفةةيا وأننةةا نسةةتإرق هنةا الإيةةايا العامةةة اسةةتإراء يستصةةحب الإيةايا 
العصةةةر وفةةةي ضةةةوء السةةةيرة فإةةةط . وأنةةةه ال بةةةد أن نعةةةير إلةةةى أن واقعنةةةا 
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  الةذي يمث ةه ميثةاق األمةم 1945المعامر في العهد الدولي الإائم منذ سةنة 

المتحدة والذي كتبه المنتصرون في الحرب العالمية الثانيةا وفرضوه ع ةى 

هةةلمين والخةةا جين حةةديثاً مةةن  بإةةة االسةةتعما ا أشةةبه بواقةةع وظةةروف المن

السةيرة المكيّةةة ا فالعهةةد المكةةي عصةةر استيةةعاف وتنةةازالتا بينمةةا الدولةةة 

المدنيّة دولة تمكين وعلة ومنعة . ولذلك وجةب اعتبةا  الن ةر إلةى التح يةل 

المسةةتنبط فةةي آىةةر البحةةث عةةن الموضةةوع بهةةذه الرميةةة ا وكةةذلك لمجمةةل 
 لفات المصاحبة ل عهد المكي والمعاني والفإه الكامن فيها. التحا
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 المبحث األوة
 في األموة والتعريفات والمفاهيم

 

 الم  ب األوة: الح   والميثاق
 

 أوالً : الح   :

من َح َ  يَْح   ح  فاً أو َح فاً  ويعني العهد بين الإو  والصداقة.  لغة :

الف قةو  تحةالفوا ع ةى التنامةرا ومح وفاً باهلل يجمةع ع ةى أحةالفا واألحة

 . (1)وتعاقدوا ع يه

الفةةه وفةةي  والَح ةة  والح  ةة  يعنةةي الإسةةم ا مح وفةةاً  جةةلال حةةال  ا وح 

. والح ة  (2)الحديث: ) من ح   ع ى يمةين فةرأت غيرهةا ىيةراً منهةا ....(

هةو اليمةةين وأمةة ها العإةةد بةةالعل  والنيةةةا حالفةةاً تصكيةةداً لعإةةده وإعالمةةاً. وقةةد 

 بين المهاجرين واألنصا ا أي آىى بينهم. وة حال  الرس

 المعاقدة والمعاهدة ع ى التعاضد والتساعد واالتفاق. وأصل الإلإ:

قاة الجوهري : الَحْ فاء نبةت فةي المةاءا الح فةاء أطرافةه محةددة كصنهةا 

 .(3)أطراف سع  النخل

مةن وثةةق يثةق ثإةةة وموثإةاً. أي ائتمنةةها والوثيةق المحكةةم  الميثـا  لغــة:

ثَةةاْقا وُوثُةةْق. وأىةةذ بالوثيإةةة فةةي أمةةره أي بالثّإةةة. والميثةةاق وتج مةةع ع ةةى و 

ثَةَق  والموث ق كمج   العهد تجمع ع ى مواثيق وَميَاثيقا ومياث ق ووثَةاْق. وو 

 . (4)تَْوثيإاً أي أحكمه. واستَْوثق منه األمرا أي أىذ منه الوثيإة

األ ض الوثيإة كثيرة ويإاة: فالن ثإة ا ووثإت فالناً إذا ق ت إنّه ثإة. و

الععب. والوثاقة مصد  العئ الوثيق المحكم. والوثةاق هةو الحبةل أو العةئ 

    الةةذي يوثةةق بةةه. والوثةةق بمنللةةة الربةةاط لإولةةه تعةةالى 
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 ا وفيها: )...ف يصت الذي هو ىيرا وليكفّ ر عن يمينه(.1/681ا 2108ومحيح البخا ي برقم 

 .963ص  – 2هـ  1404 –لسان العرب البن من و : دا  المعا ف  (3)
 287مصد  سابق ص  –الإاموع المحيط  (4)
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[ا والمواثإةةةةةةةةةةةةةةةة: المعاهةةةةةةةةةةةةةةةدةا لإولةةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةةالى 4يمحمةةةةةةةةةةةةةةةد: 

 [.7يالمائدة:  

مانةا كما في قوله التحال  والبيعة والعهد واأل والميثا  أيضاً معناه :

 تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالى

 [.20يالرعد:           

 ثانياً : المعاهدات : 

هي اتفاقةات تبرمهةا الةدوة فةي شةصن مةن العةؤون ذات ال ةابع الةدولي 

 . (1)وهي نوعان : معاهدات ىامة ومعاهدات عامة

ويرت كثير من الكتاب أن لفظ ) معاهدات ( ينصرف في المعنةى إلةى 

ليةةةةة المهمةةةةةا ذات ال ةةةةابع السياسةةةةي كمعاهةةةةدات الصةةةة ح االتفاقيةةةةات الدو

 .(2)والتحال  وأحياناً يُ  ق ع يها اسم:  ) التصريح أو العهد أو الميثاق (

 

 
 

 :(3)أهداف المواثيق واألحالف في الدولة المس مة

إن وجةةةةود المواثيةةةةق واألحةةةةالف تيةةةةبط المعةةةةامالت وتإةةةةّو   أوالً :

فةةراد والجماعةةات فةةي إطةةا  الدولةةة األى ةةاءا وتعتبةةر مرشةةداً لحمايةةة األ

 المس مة.

تعتبر أساساً شرعياً فةي التحكةيم الةودّي فةي الخالفةات التةي تنعةص  ثانياً:
 داىل الدولة المس مة أو مع ىا جها.

تعتبةةر أساسةةاً شةةرعياً لتحديةد المسةةؤولياتا ومحاسةةبة الفةةرد أمةةا   ثالثةاً:

 نفسه وأما  و تعالىا وأما  المجتمع.

 ز الوجه الحيا ي ل مة المس مة ونموذجها أما  العالم.يبر  ابعاً:

 :(4)الإواعد العرعية الحاكمة ل مواثيق واألحالف
                                                

 دا  التوزيع اإلسالمية . –حسن حسين شحاته : الميثاق اإلسالمي لإيم  جاة األعماة  (1)
ص  –مصةر –اإلسةكند ية  –الإانون الدولي العةا  : منعةصة المعةا ف  –ع ي مادق أبو هي   (2)

16. 

 .18مرجع سابق ص  –حسين شحاتة  (3)
 .22 -20المرجع نفسه : ص  (4)
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[ عد  مخالفة مإامد العرع في حفظ الدين والنف  والنسل والعإةل 1ي
 والماة  وهي مجموع مصالح العباد الدنيوية واألىروية. 

مةن تةوافرت فيةه [ أن قواعد العرع حجةا وبةاب االجتهةاد مفتةو  ل2ي

 .شروطها فيما لم يرد فيه نم مريح من الإرآن أو السنة

[ ال يجةةوز ت ويةةع الإواعةةد العةةرعية لتتمعةةى مةةع ن ريةةات حديثةةة 3ي

 مخالفة لها في أمولها.

[ أال تةةؤدي المواثيةةق واألحةةالف إلةةى تيةةييع حةةق أو تإصةةير فةةي 4ي

 واجب أو تعا ض مع العرع.
 يها منفعة معتبرة شرعاً.[ األمل فيها اإلباحة إن كانت ف5ي

 [ المس مون عند شروطهم إالّ شرطاً أحّل حراماً أو حّر  حالالً.6ي

[ الن ر فيها إلى المإامد والمعانيا ال األلفاظ والمباني ألن الحكةم 7ي

 ع ى العيء فرع من تصّو ه .

وبناء ع ى مةا سةبق مةن أهةداف ومإامةد  نةرت أن الدولةة المسة مة ال 

عن الح   أو الميثاق فةي أنعة تها السياسةية واإلدا يةة تست يع أن تستغني 

واالقتصةادية والعسةكرية وغيرهةةاا إلجةراء معامالتهةاا وفةة  نلاعةات قةةد 

تنعةةص داىةةل إق يمهةةا أو مةةع ىا جةةها وكةةذلك لتحديةةد المسةةؤوليات ل طةةراف 
المخت فةةة.وأنها مةةا التةةل  بإواعةةدها الصةةحيحة المعتبةةرة شةةرعاً تعتبةةر  أداة 

 المصالح ود ء المفاسد عن الدولة. ئيسة في ج ب 

 مإومات ت بيق األحالف والمواثيق :

وجةود كيةان مإةنن معةروع مثةل هيئةة أو اتحةاد أو من مةةةا أو  األوة :

جماعةةةا تتةةولى مسةةؤولية وضةةع المواثيةةق واألحةةالف ومناقعةةتهاا ومةةن ثةةم 

 اعتمادها وتوثيإها مثل المج   النيابي أو التعريعي أو غيره.

د هيئة  قابةة منبثإةة عةن المج ة  النيةابي مةثالً أو مةا فةي وجو الثاني :

حكمه لتتولى متابعة الميثاق أو الح   ومساءلة كل من يخال  مةا و د فةي 
 نصومه.

إعةةالن نصةةوص الميثةةاق أو العهةةد أو الح ةة  عالنيةةة وبيةةان  الثالةةث :

 منافعها ل دولة أو الدوة أو الهيئات التي وقعت ع يها .

 قابة شرعية ل توجيه واإل شةاد أثنةاء ت بيةق بنةود وجود هيئة  الرابع:

الميثاقا والهدف من مثل هذه الهيئة هو التصكد من ت بيق الميثةاق بمةا يتفةق 

 وأحكا  العرع.
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اإلشةةةهاد ع ةةةى الميثةةةاق أو الح ةةة  كتابةةةة وبثةةةه فةةةي ن ةةةم  الخةةةام  :

 المع ومات الدولية ووسائط اإلعال  ل تعري  به ليذيع بين الناع.

مةةات السةةابإة نسةةتفيد أن األمةةة يجةةب أن تفةةّوض مةةن يمث هةةا ومةةن المإو

قانوناً ل توقيع ع ى المواثيق إنابة عنهاا وينتخةب ممث وهةا مةن يتةابع إنفاذهةا 

وإعةةالن منةةافع العهةةد ل طةةراف المعنيةةةا ومراقبةةة التنفيةةذ حتةةى ال ينحةةرف 

الت بيق عن مسا ه المإصود إلى مسا  ضةا  باألمةة فةي دينهةاا مةع إشةهاد 
 و  وآىر معهو  بوسائط االتصاة الحديثة.ممه

وإذا ن رنةةةةا إلةةةةى أن الدولةةةةة والإةةةةائمين ع ةةةةى أمرهةةةةا هةةةةي مةةةةاحبة 

المعةةروعية فةةي توقيةةع عإةةود المعاهةةدات واألحةةالف والمواثيةةق فعنةةه يجةةب 

 التعرف ع ى هذا الكيان االعتبا ي الممثل ل مة في عصرنا هذا.
 

 الم  ب الثاني :تعري  الدولة وعنامر وجودها
 

 تعري  الدولة: 

هي مجموعة من األفراد يإيمون بصفة دائمة في إق يم معينا وتسي ر 

ع يهم هيئة حاكمةا تحتكر أدوات اإلكراه لمإامةد المصة حة العامةةا وهةي 

هيئة ذات سةيادة. إذاً الدولةة عنامةرها ثالثةة: )العةعبا واإلق ةيما والسة  ة 

 السياسية(. 

 المفهو  السياسي والإانوني ل دولة:

هي  اب ة سياسية قانونية تفرض ع ى أفراد الععب الخيوع لإةانون 
ويمكن أن يتةصل  –الدولةا وتفرض ع ى الدولة حمايتهم بكل أنواع الحماية 

شعب الدولة من عنامر ينتسبون ألمم مخت فةة فةي األمةل وال غةة والديانةة 

لةوالء والتإاليدا فترب هم الراب ة الإانونية وهي ) الجنسةية ( وهةي  اب ةة ا

والحمايةةةة تحإةةةق ل فةةةرد مةةةفة )المةةةواطن (. ولكةةةل دولةةةة قانونهةةةا الخةةةاص 

 . (1)بجنسيتها

أمةةا السةة  ة السياسةةية فهةةي هيئةةة من مةةة تعمةةل ع ةةى حمايةةة الرعايةةا 
وتن ةيم العالقةات الداى يةةة والخا جيةة واإلبإةةاء ع ةى وحةةدة اإلق ةيم وسةةكانه 

 واستإالله والدفاع عنه وحفظ موا ده.

                                                
 .95مرجع سابق ص  –أبو هي   (1)
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ان الدولةةة التةةي تواجةةه بةةه األفةةراد داىةةل إق يمهةةا والسةةيادة هةةي سةة  
 الجغرافي وتواجه به الدوة األىرت ىا   إق يمها.

وبذلك تمثل إ ادة الدولةة فةي الةداىل وفةي العةالم. لةذلك كةان ) الفةتح ( 

أمراً معروعاً ل دولة اإلسالمية بينمةا يح ةر الإةانون الةدولي المعامةر هةذا 

حرب وغلواً يوجب إنةلاة العإوبةة ع ةى المبدأ اإلسالميا ويعتبره جريمة 

 الدولة.

والدولة ـ كما شرحنا ن رياً. وفي الواقع ـ ال يمكن أن تإو  هذه الدولةة 

إالّ إذا تةةوافرت لهةةا الإةةوة الماديةةة الكافيةةة لبسةةط سةة  انها وفةةرض إ ادتهةةا 
 وتحإيق سيادتها وإمياء سياستها.

حةر والجةو. وهةي والدوة لها حدود جغرافية تفصل بينها فةي البةر والب

حدود وهمية بخ وط ال وة والعرضا ول دولة السيادة ع ةى مةا فةي بةاطن 

 األ ض داىل هذه الحدود.

 ولكل دولة معاصرة ثالث سلطا :

 يأ[ الس  ة الإيائية.

 يب[ والس  ة التعريعية.

 ي [ والس  ة التنفيذية. 
 أما  ئي  الدولة فهو  مل وحدة اإلق يم السياسي وسة  ته وهةو  ئةي 

ل س  ات الةثال . والبةد ل ةدوة األىةرت أن تعتةرف بوجةود الدولةة وتتبةادة 

 .(1)المصالح معها

 مفهو  الدولة في اإلسال  :

قاة العافعية إنها: يما في قبيتنا وإن سكنها أهل ذمة أو عهديا وعند 

األحنةةاف: يمةةا غ ةةب فيةةه المسةة مون وكةةانوا فيةةه ظةةاهرينيا وقةةاة العةةيعة 

 .(2)ة هيئة إآلهية أقامها ويالمعامرون: يإن الدول

والدولةةة ظهةةرت بةةاألمر اآللهةةي فةةي الإةةرآن الكةةريم وب هةةو  اإلسةةال  

يمكن الإوة : إنه وجدت الدولة بمجرد ال هو  ع ى المستوت) الن ري ( . 

ألن الس  ة السياسية ذات اإل ادة الإوية اآلمرة الناهية بحكم و قةد وجةدت 

ى مةةن المةةؤمنين هةةم شةةعب الدولةةة األولةةى. ب هةةو  النبةةوة. والجماعةةة األولةة

                                                
 .117 – 101ص  –المرجع نفسه (1) 

نإةالً عةن مةحيفة ي كيهةان  –ى اب أما  الجمعية العامة ل مم المتحةدة  –السيد ع ي ىامينئي  (2)
   . 1989العربيي نوفمبر  
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وع ى هذا يمكننا الإوة إن هنال دولتين: الدولة المكية: وهي دولة )إيالف( 

في التجا ة الخا جية مع العا  واليمنا ودولةة عبةادة لةرب البيةت كمةا أمةر 

الإرآن. فإد كانت قدسية مكة )أيدلوجيا( حاكمة ل جميةع مةع اىةتالف الن ةر 

سيّة. فةاإلق يم الجغرافةي كةان موجةوداًا ولكنةه كةان متنازعةاً والفهم لهذه الإد

ع يه لهذه الإدسيّة ألنها تمثل المثابة واألمن ل جميع.وس  ة النبوة في )مكة( 

لةةم تكةةن سةة  ة قهةةر أو إكةةراه )حاشةةاه( وإنمةةا كانةةت سةة  ة إشةةا ة وتوجيةةه 
 وحسبة أمراً بالمعروف ونهياً عن المنكر إذا ظهر فع ه. 

البنةاء الدسةةتو ي والسياسةي مسةةتمرة فةي الدولةةة بعبعةةاد  وكانةت عم يةةة

الإوت ذات النفوذ الإديم في مكة عن موقع اتخاذ الإرا  في الإرية وفق أمر 

و. ومو ست دب وماسية المؤتمرات بصوسع ن اق في تعري  قبائل العرب 

فةةي موسةةم الحةةال باإلسةةال  دينةةاً جديةةداً بمكةةة بةةديالً عةةن العةةرل واألمةةنا  

ية وحمية الجاه ية. وكان عإد االلتةلا  بالن ةا  الدسةتو ي هةو عإةد والعصب

بين الفرد المسة م وبةين و تعةالى فنةلة الإةرآنا وعمةالً بموجةب هةذا العإةد 

تميلت الجماعة األولى في مجتمع مكة بمنهال حيةاة ىةاص بهةا مةع  سةوة 

 .(1)و 

ع ةى ودولة مكة هي التي طبق ع يها الحصةا  االقتصةادي والسياسةي 

ا فانحسرت جغرافيةة الدولةة فةي مكةة بنى هاشم باعتبا هم ح فاء الرسوة 

ليكون إق يمها منحصراً في واد بين جب ةين سةّمى بةـ يشةعب أبةي طالةبي أو 

يشعب بني هاشمي. وفيها ح   الإرشيين ضد اإلسةال  وأه ةه بعةد  التجةا ة 

والغريةب أن  مع بني هاشم أو اللوا  منهم أو المؤانسة إلةيهم أو المجالسةة.

( كمةا تفةرض  الهدف النهائي من هذا الح   المياد هو ) تس يم الرسوة 

األمم المتحدة اآلن العإوبات ع ى الدوة التي تخيعها لن ا  العالم بعد عةا  

  وت الب بتس يم الحكا  و مساء الدوة إليها.وسمى العإد الذي كتبةه 1945

سمى هذا العإةد بصةحيفة  فع ت يدها بغي  بن عامر ودعا ع يه الرسوة 

 المإاطعة. 

 

وهنان دالال  لفقه االسعضعاف في نعائج هـاا الإلـإ والإرـار القر ـي 

 مثل: 

                                                
  1983 –الم بعةة السة فية الإةاهرة  –حبيب : د اسة فةي منهةا  اإلسةال  السياسةي سعدي أبو  (1)

 .63ص 
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 [ الصبر ع ى الفاقة.1ي
ل الجوع.2ي  [ وتحمُّ

 [ وميا  الصبية من المسغبة.3ي

[ محالفة أبي لهب ل كفا  من الإرشيين كما يفعل عمةالء االسةتعما  4ي

 اآلن في كل ب د مس م.

 [ استمرا  الحصا  لثال  سنوات متتالية.5ي

[ تراجةةع الإرشةةيين واسةةتخدامهم لح ةة  الفيةةوة قاعةةدة ل تراجةةعا 6ي

وهةةي ظةةاهرة فةةي التةةدّ   الإةةانوني يإةةو  بةةه الكفةةا  اليةةو  ك مةةا ىج ةةوا مةةن 
 أفعالهم الحاقدة ضد المس مين.

[ ت بيةةق العإوبةةة الجماعيةةة ع ةةى كةةل بنةةي هاشةةم دون تمييةةل بةةين 7ي

 يرا وقوي وضعي ا و جل وامرأة.مغير وكب

 [ استثناء العمالء مثل أبي لهب من العإوبة  غم انتمائه لبني هاشم.8ي

إذاً كانت هنةال دولةة فةي مكةة ) ن ريةاً(  غةم التنةازع الإةائم فةي إق ةيم 

 الدولة وطبإت ضدها عإوبات اقتصادية وسياسية واجتماعية. 

ن مة ل عالقات وغيرها ف م أما الدولة ذات الحإوق المدنية والإواعد الم

تكةةن إالّ فةةي الدولةةة الثانيةةة ) دولةةة المدينةةة (. وهةةذا مع ةةو  بعةةد أن هةةاجر 

إلى أ ض مواليةا فصا  له شةعب نصةير وشةعب مؤيةد مهةاجر  الرسوة 

معةةه   وشةةعوب أىةةرت ن مةةت عالقاتهةةا بنةةود اتفاقيةةات مةةحيفة المدينةةة 

 دولة ) الواقع (.المعروفة بالدستو  وهذه الدولة في المدينة كانت 

والمإصود هنا بالدولة ) ن رياً( والدولة ) واقعاً ( هو است ها  األحكةا  

ع ةةةى المسةةةتوت الفكةةةري واالجتهةةةادي مةةةن ك تةةةا الةةةدولتين حسةةةب الواقةةةع 
المعامرا فالواقع االستيعافي يستدعي االتكاء ع ى فإه الدعوة األولى في 

عي االتكةةاء ع ةةى فإةةه مكةةة. وواقةةع التمكةةين ووجةةود النصةةراء والعةةلة يسةةتد

 الدولة ذات الس  ان بيثرب.

وتعري  ) الدولة المكيّة ( في أنها كانت ـ تحت إمامة النبوة ـ جماعةة 

في هيئة معنويةا لها وحدتها الداى ية التي تميلها عما حولهةا مةن المجتمةع 

في الإريةا ولها حياتها وإدا تهةا الخامةة بهةاا وبهةذا المعنةى يسةمى الفكةر 

ً السياسي   . (1)المعامر هذه الهيئة ) الدولة( ويسمى المعتركين فيها شعبا

                                                
 .61مرجع سابق ص  –ان ر : سعدي أبو حبيب  (1)
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والدولةةة المعامةةرة تخيةةع فةةي عالقاتهةةا وتصةةرفاتها ل إةةانون الةةدولي 

العا ا وتستفيد مةن ملايةا هةذا الإةانونا كمةا تعمةل ع ةى تثبيةت قواعةده عةن 

طريق العرف والمعاهداتا وتدىل جميعها في ن اق ما يعرف ) بالجماعة 

 . (1)(الدولية

والإانون الدولي أيياً يهتم باألفرادا ويعمل ع ى حمايتهم من التعس  
واإلساءة باعتبا  الفرد نواة لمجتمةع. ومةن أوجةب واجبةات الإةانون الةدولي 

زيادة التعاون بين الدوةا ونعر حسن التفاهم بينهاا والوفةاق حةوة الإيةايا 

 الخالفيةا حتى يستإر الس م واألمن الدوليين. 

ةه األن ةا  إلةى أّن عبةادة و ال وقد  اهتم الإةرآن بهةذا الجانةب حةين وجَّ

يمكةن أن تحإَّةقا وحإةوق اإلنسةان األساسةية مهيةومة. وأن هنةال ا تباطةةاً 

وثيإاً بين حق األمن والسال  وال مصنينة والرفاهية االقتصادية واالجتماعية 

 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي قولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةه تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالى

            

. وبهذا فالحاكمية هلل تعالىا وإقامة العدة فةي [4-3يقريو:    

األ ض شةةةكراً ألنعةةةم و ع ةةةى العبةةةاد معالجةةةة لإيةةةايا اإلنسةةةان األساسةةةية 

تت خم في أمن نفسه في المةاة والعإةل والنسةل والعةرض وغيةر ذلةك ممةا 

 فص ته العريعة.

واإلسةةال  قةةد سةةبق التن ةةيم الةةدولي المعامةةر بالةةدعوة إلةةى )الحكومةةة 

 وهو ن ا  األمم المتحدة الحالي. العالمية (

فعقامة العدة فةي األ ض بمةا يتفةق والحكةم اإللهةيا هةو  و  الإةانون 

الدولي في ن ر المسة مين واإلسةال ا وأن أي أ ض ال تإةيم أحكةا  اإلسةال  

أو أحكاماً متفإة مع  و  العريعةا فعنها أ ض حرب باعتبا  أن فيها ظ ماً 
انةةه. ومةةن هنةةا تةةصتي معةةروعية الفةةتح. ولةةذا البةةد أن يحةةل العةةدة الربةةاني مك

فالجماعةةة الدوليةةة هةةي جماعةةة دا  اإلسةةال ا وفةةي مواجهتهةةا جماعةةة دا  

 الكفر.

باعتبةةا  أن النةةاع إّمةةا مسةة مون أو فةةي ذمةةتهم أو كةةافرون محةةا بون . 

وأن الحةةق الةةذي مةةةع المةةؤمنين هةةةو الةةذي يع ةةي التن ةةةيم الةةدولي المسةةة م 
                                                

 .88أبو هي  _ مرجع سابق ص  (1)
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لن م التي هةي مةن وضةع اإلنسةان واجتهةاد معروعيته وأحإيته ع ى سائر ا
 عإ ه المح .

ويؤكةةةد المنصةةةفون مةةةن المستعةةةرقين : أن اإلسةةةال  يةةةرد ع ةةةى كافةةةة 

التسامالت وييع أموالً ل ن م السياسية واالجتماعية والعسكرية. والإةرآن 

 . (1)يعالال معاكل الحياة وقيايا المجتمع اإلنساني المستجدة
 

 يرة كحجة تعريعيةالم  ب الثالث : مصدّ ية الس
 

      التوجيةةةةه الربةةةةاني فةةةةي قولةةةةه تعةةةةالى 

 [.59يالنساء:       

أوجةةب هةةذا التوجيةةه ع ةةى األمةةة المسةة مة طاعةةة و بالتمسةةك بالكتةةاب 

 بالعمل بالسنة وطاعة ولي األمر ما دا  ع ى ذلك. ولفةظ  وطاعة الرسوة 

را وأنه ال طاعة لولي أمر من ) منكم ( فا قة في ال اعة بين المس م والكاف

غيرنا وإن كانت حكومة األمةم العالميةة المتحةدة. إالّ فةي حةدود مةا يةصمر بةه 

الحةاكم المسة م المتبةع لعةرع و. وكمةةا أوضةحنا فةعن الن ةا  الةدولي ون ةةا  
األمة الداى ي يجب أْن يتوىى فيهما الحةاكم ) العةدة ( فةذلك أسةاع الحكةما 

م يكن عادالً فال طاعة له فةي شةيء. قةاة و تعةالى  وأن الن ا  العالمي إن ل

              

 [.58يالنساء:    

واألمانات عامة في جميع الحإوق الفردية والجماعيةا وحإوق الحةاكم 

ع ى المحكو ا وحإةوق المحكةو  ع ةى الحةاكما وفيمةا بةين الُحكَّةا   بعيةهم 

 بعياً.

عةةت ع ةةى ميثةةاق األمةةم المتحةةدة مةةثالً أو أي ولةةئن كانةةت الدولةةة قةةد وقَّ 

من مة إق يمية أو دوليةا فعنها قد دى ت بذلك في عهدا فال بد إذا وافق العهد 

                                                
 .70 -69ان ر: محي الدين عبد الح يم / مرجع سابق ص  (1)
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   الدولي أو اإلق يمي الموقع ع يه العرع البد من الوفاء به. 

 [. 34ياإلسراء:       

ه الرسوة  ال  : ) إن ب اعة الحاكم لإوله ع يةه الصةالة والسة وقد وجَّ

 . (1)ى ي ي أوماني أن أسمع وأطيعا وإن كان عبداً ُمجدَّع األطراف (

فال اعة واجبة ل حاكم المس ما والعدالة واجبة حتةى نحةو الكةافر لإولةه 

          تعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالى 

           

 [.8يالنساء:         

الحديبيةة عنةدما جةاءه أبةو  ببنةود معاهةدة مة ح وقد التل   سةوة و 

جندة ابن سهيل بعد توقيع المعاهدة وهو مس م فردّه إلى الكفا  وفةاء بعهةده 

 معهم في الص ح. 

وكذلك حينما  جاء أبو بصةير بةن عتبةة فةرده كةذلك قةائالً : يال يصة ح 

 .(2)في ديننا الغد  بعد أن عاهدناي

سبباً في تنازة  وظهرت حكمة و تعالى في أن هذا الوفاء بالعهد ما 

 ً  . (3)المعركين عن هذا البند بعد ذلكا وقبوة كل من أتى المدينة مس ما

   وفي نإ  العهد إن كةان المعةركون قةد نكثةوا لإولةه 

        

                                                
 .3/1467ا 1837كتاب اإلما ةا برقم  –محيح مس م  (1)

 .4/291السيرة النبويةا  (2)

الإةةاهرة : ط  –دا  الحةةديث  -السةةيرة النبويةةة البةةن هعةةا  : تحإيةةق جمةةاة ثابةةت يوآىةةروني  (3)
 .293 -291ص  – 3    1996هـا  1416
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 [. 13يالتوبة: 
وفي السيرة جواز مإات ة من نإ  العهد في قصة إنلاة أهل الحصةن 

حاكم عادة أهل ل حكما عندما نإيت بنو قري ة عهدها في قوله ع ى حكم 

  ل نصةةا : ) قومةةوا إلةةى سةةيّدكم( ثةةم قةةاة لسةةعد: )إن هةةؤالء نللةةوا ع ةةى

يَتهم فإاة   .(1): )قييت بحكم و (حكمك(. قاة : تَإتُُل ُمإَات  َتَهم وتَْسبي ذُّ  

السةةير بةةالتهيؤ و وحةةين نإةة  بنةةو النيةةير عهةةدهما أمةةر  سةةوة و 

 . (2)إليهم وحامرهما وانتصر ع يهما وقسَّم أموالهم بين المهاجرين

ولةةةذلك فحجيةةةة السةةةيرة فةةةي تعةةةريع األحكةةةا  السةةة  انية فةةةي العهةةةود 

والمواثيةةق وغيرهةةا فةةي موافإتهةةا ل كتةةاب والسةةنةا وأنهةةا تكمةةل الصةةو ة 

ء : ) تركتكم ع ى المحجة البيياالت بيإية ل سنة العم ية. وذلك معنى قوله 

 . (3)لي ها كنها ها ال يليغ عنها إالّ هالك(

ومن السيرة يتبين لنا التد   في ت بيق األحكا  وسّن التعريعا حسةب 

الوقائع وال روف والمالبسات التي نلة فيهةا التعةريع فةي الواقةع العم ةيا 

وبذلك هي حجة ع ى تصرفات ولي أمر المس مين ا ففيها مواضع االجتهاد 

تإدير األحكا ا وتنوع ى اب الدعوة لمجتمعةات كثيةرة بالرأيا وفسحة في 

في حياته ل حكا  والحدود حجة ع ى  ذات أعراق وم ل مخت فة. وت بيإه 

الحكةةا  المسةة مين فةةي األىةةذ بمةةا و د فةةي سةةيرته مةةن كيفيةةة ت بيةةق ت ةةك 

األحكةةا ا وإدا ة العةةو ت واسةةتخالص الةةرأي وت بيةةب النفةةوع واعتبةةا  

افةة والسةةواد األع ةم (. وغيةةر ذلةك مةةن أمةةو  إدا ة الةرأي العةةا  )  أي الك

الدولةا وبعث البعو  وتعيةين العمةاة والةوالة والإبائةل وع ةى الميةاه وغيةر 

 ذلك ـ من المصالح ـ العامة ما ال تإو  به إال دولة ذات س  ان. 

وفي مكاتبة يهود ىيبرا الح ر السياسي ع ى اليهود فةي سةوق عكةاظ 
ية واإلىرا  من المدينةا والمساواة فةي الديةة بعد غلوة بد ا وفرض الجل

بين بني النيير وبني قري ةا وت بيق حكم الةرجم ع ةى يهةود المدينةة كمةا 

                                                
 . والمإصود: سعد بن معاذ.3/1388ا1768محيح مس ما كتاب الجهاد والسيرا برقم  (1)

 .160 – 158ص  3  – مرجع سابق –السيرة النبوية البن هعا   (2)
 .4/126ا 17182.ومسند أحمدا برقم 50ص  1المستد ل ع ى الصحيحينا   (3)
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و د في التو اةا وإنفاذ م ح الحديبية  غةم ت كةؤ الصةحابةا ونكرانةه ع ةى 

عبد و بن جحو في قتاله في األشهر الحر ا ومو  معام ته ل سرت في 

ي الإرآن الكةريم. ك هةا شةواهد ع ةى حجيةة السةيرة فةي الحروبا بما و د ف

 . (1)التعريع
 

 المبحث الثاني

 األحالف في السيرة قبل البعثة وبعدها
 

 الم  ب األوة: نموذ  م ح الحديبية
 

 

كانت قريو تبحث عن مخر  لنفسها بعةد أن تصكةد لهةا إمكانيةة دىةوة 

ة. فسةةةا ع مكةةةة بةةةالإوة العسةةةكرية بعةةةد أن سةةةمعت ىبةةةر البيعةةة الرسةةةوة 

زعمامها إلةى ط ةب الصة ح مةع المسة مين بعةد أن اسةت  عوا موقة  الدولةة 
اإلسالمية مةنهم حينمةا كةان عثمةان  ضةى و عنةه موفةداً داىةل مكةة وذاع 

. فامت ت ق وب المعركين ىبر البيعة وتفانى المس مون في فداء الرسوة 

لنةا بصمةحابنا وقةاة : ) ابعةث   عباًا فجاء سهيل بن عمرو  إلةى الرسةوة 
)إني غيةر مرسة هم حتةى ترسةل أمةحابي ( فإةاة : : الذين أسرتهم ...( قاة

أنصةفتنا   وبعةةد ذلةةك جةةرت إطةةالق سةةرا  متبةةادة ل سةةرت بةةين ال ةةرفين. 

وذكر الواقةدي مةن  وايةة الحةا   بةن عبةد و أن أ  عمةا ة قالةت : ) إنةي 

بةن بعةر وسة مة بةن  جالساً يومئٍذ متربعةاً وأن عبةاد ألن ر إلى  سوة و 

وسةهيل بةا ل ع ةى  كبتيةه   األس م مإنعان بالحديةد ( قائمةان ع ةى  أسةه 

 افةع مةةوته  كةةصني أن ةةر إلةةى ع ةةم فةةي شةةفتيه وإلةةى أنيابةةها وأن المسةة مين 

 .(2)وهم ج وع( حوة الرسوة 
وىعد أخا ورد ىين الطرفين تم االتفا  علب النقال الرئي ة لمعاهدة الرلح 

 ومن ا:

بصمحابه إلى مكة هذه السنة ع ى أن يعةود  يرجع  سوة و [ أن 1ي

 إليها في العا  الإاد  .

                                                
 .20مرجع سابق ص  –السيرة النبوية البن هعا   (1)

 -هةةـ 1406نإةةالً عةةن سةة يم عبةةد و حجةةازي : مةةنهال اإلعةةال  اإلسةةالمي فةةي مةة ح الحديبيةةةا   (2)
 .184 183-181جدة ص  –دا  المنا   –  1986
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[ أن تيع الحرب أوزا ها بةين الفةريإين لمةدة ععةر سةنوات يةصمن 2ي
 فيها كل طرف ال رف اآلىر.

بدون ع م أه ها فعن ع يةه أن يةرده. وأنةه مةن  [ أن من يصتي النبي 3ي

 فعنه لي  ل مس مين الحق ب  به أو  دّه.يصتي قريعاً مرتداً عن اإلسال  

وقد عا ض عمر  ضى و عنه هةذا البنةدا و أت فيةه ضةعفاً وظ مةاً. 

 وقد أوضحنا الحكمة فيه في موضع سابق.
وتإرأ المعاني المعامرة في هةذه االتفاقيةة بةصن الصةراع والجةدة أمةر 

يعنةي أن بدهي بين اإليمان وأه ه وأهل الكفةرا وأن األىةذ والةرد ال ةوي ين 

فن التفاوض شاق دائماً بين الحق والباطلا وأن الهدف األوة تحإيةق السة م 

بين ال رفين وز ع الثإةا وأن التنازالت ال تعنةي باليةرو ة ىروجةاً عةن 

الحقا وإنما ين ر لتصولهةا ع ةى أحسةن الوجةوه وأفيةل النيةات. وأنةه تجةب 

المبةر  وغرابةة ال اعة ع ى الرعيةة لحةاكمهم مهمةا ثإةل ع ةيهم أمةر العهةد 

 الميثاق مادا  الحاكم عدالً موثوقاً به. 

كةةةصمر المسةةة مين المةةةردودين إلةةةى قةةةريو الةةةذين اجتمعةةةوا بةةةالعيما 
ومةةا وا يإ إةةون قوافةةل الإرشةةيينا ويإت ةةون مةةن ظفةةروا بةةه مةةنهما فكتبةةت 

 أال حاجة لهم بمن أس م منهم ليعود. قريو إلى  سوة و 

 . (1)ين المهاجرين بالمدينةا ففعل فسصلوه بص حامهم أن يصوي المس م

( في مإدمة الميثاق عن لفظ )  سوة و  وبرزت في الحكم تنازله 

 .(2)فكما قاة: ) أنا عبد و و سوله لن أىال  أمره ولن يييعّني (

لهذه المواثيةقا واإلشةهاد ع يهةا  وإن مما يستفاد أيياً كتابته وتوثيإه 

عن المس مين. ثم إعالن الميثاق وهذا أشبه  من المعركينا وعمر وأبو بكر

 )بالبيان المعترل ( الذي يذاع ع ى الناع. 

إن كل السمات المعامةرة والمالمةح العصةرية التةي  وخالصعه نقول:
نراهةةةا فةةةي المواثيةةةق الدوليةةةة وجةةةدت عنامةةةرها فةةةي مةةة ح الحديبيةةةة فةةةي 

لتفاوضةية. المحتوت الإانوني ل ص حا ففةي اإلجةراءات السياسةية والتةدابير ا

ظاهر توىي أفيل أهل الحل والعإد ليكونوا مإربين من مانع الإرا  أثناء 

 المفاوضات وكتابة البنود وإجراءات اإلعالن والتوقيع الرسمي لها.
 

                                                
 .297-291ص  – 3السيرة النبوية : مرجع سابق    (1)
 .291ص  –نف  المرجع  (2)
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 ً  الم  ب الثاني : دستو  المدينة أنموذجا
 

قد جع ت له مكة حرماً فعن المدينةة قةد جع ةت  إذا كان سيدنا إبراهيم 

كما في قوله ع يه الصالة والسال  )المدينة حر  ما بين  و  حرماً لرسوة

عيةةر إلةةى ثةةو ا فمةةن أحةةد  فيهةةا حةةدثاً أو آوت فيهةةا محةةدثاً فع يةةه لعنةةة و 

والمالئكةةةة والنةةةاع أجمعةةةين. وال يإبةةةل و منةةةه يةةةو  الإيامةةةة مةةةرفاً وال 

 .(1)عدالً(

ع ق ةع وهذا التعريع لمن استوطن في المدينةة فةي مةو ة دسةتو  يمنة

 .(2)األشجا ا ويحر  الصيد فيهاا وعد  أىذ ال إ ة فيها... إلخ

وقةةةد ن ةةةم التعةةةريع الدسةةةتو ي فةةةي المدينةةةة قسةةةمة غنةةةائم الحةةةرب 

والمعامالت بين الناع وجمع شتات المسة مين مةن أوع وىةل   وأنصةا  

ومهةةاجرينا ووضةةع عالمةةات ذات إطةةا  دسةةتو ي لوحةةدات سياسةةية لهةةا 

نة وبين دا  الكفر ) العالم الخةا جي (. وأع ةم مةا قوميات داىل دولة المدي

فةةةةي الدسةةةةتو  الن ةةةةا  االجتمةةةةاعي الخةةةةاص بالمؤاىةةةةاة بةةةةين المهةةةةاجرين 
واألنصةةا . و عايةةة الحةةق والعةةدة بةةدالً مةةن الت ةةالم بةةالإوةا واالعتةةراف 

بالكيانات الصغيرة ووضع اعتبا  ىاص لكل مجموعة سكانية ع ى أسةاع 

ا يخي. وى ةةةق الدسةةةتو  حالةةةة  اقيةةةة مةةةن عرقةةةي أو دينةةةي أو ثإةةةافي أو تةةة

المعامالت اإلنسةانية والعالقةات المرعيةة بالإةانون واالحتةرا  المتبةادة بةين 

 جميع األطراف في الدولة.

والدستو   اعةي ل سة  ة السياسةية حةق ال اعةة مةن الرعيّةة فةي بيعةة 

ه ممةا يحمةون منة العإبة األولى والبيعة الثانية الإائمة ع ى حماية الرسوة 

أبناءهم ونساءهم. وفي الدستو  فإه قانوني  اٍق ل حةرب وهةو مةا يسةمى بةـ 

يالحمايةةة أثنةةاء المنازعةةاتي فةةي عةةد  قتةةل الصةةبية والنسةةاءا ومنةةع تخريةةب 

البيئةةةة كعةةةد  ق ةةةع األشةةةجا . وهةةةذه قيةةةايا لةةةم تنتبةةةه لهةةةا العهةةةود الدوليةةةة 

ا نةواقم   بإيا  األمم المتحدةا ومةع ذلةك بهة1945المعامرة إال بعد العا  

 لم تستكمل إلى اليو .

 

                                                
 .289ص  – 2  –محيح مس م : كتاب الحال  (1)
 .477  ص 1990سيد سابق : فإه السنة ا دا  الفتح ) جدة(  (2)
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 الم  ب الثالث:البعثات الدب وماسية في اإلسال 
 

وإذا كانةةت الةةدوة تختةةا  الدب وماسةةيين لمعةةرفتهم بةةصحواة الةةبالد التةةي 

يبعثةةون إليهةةاا وألنهةةم لهةةم مةةالت سةةابإة مةةع قادتهةةاا ومعرفةةة بةةدوائرها 

ا  عثمةان بةن حةين يختة المؤثرة ع ةى اتخةاذ الإةرا ات فيهةا فةعنَّ الرسةوة 

عفان مبعوثاً إلى مكة كان يعرف مكانة عثمان عند الإرشيين لعلته ع يهما 

ألهل مكة بل  فصجا ه إبان بن سعيد بن العاص حتى ب ّغ  سالة  سوة و 

 .(1)وسمحوا له بال واف بالبيت فرف  حتى ي وف الرسوة 

وهةو يمثةل حتى يومنا هذا فعن إيفاد الغير هو قرا  الرئي  في الدولة  

الدولة بكام ها لدت الدوة األىرت وإنه يحم ه عادة  سالة إلةى  أع الدولةة 

الموفد إليهاا ولذا فعن العهد الدب وماسي الةدولي لةم يخةر  عةن برتوكةوالت 

العهد النبوي ومراسمها وقد ف ن عمر بن الخ اب في ابتعا  عثمةان إلةى 

ى يومنةةا هةةذا مكةةة و شةةّحه ألنةةه ييةةمن عةةد  اعتةةراض قةةريو ع يةةه. وإلةة

ل  رف اآلىر حق االعتراض ع ى شةخم السةفير المبعةو  إليةه إن  أت 
ذلك. وفي السيرة ما هو أكثر من ذلك ما يفوق الإةانون الةدولي الدب وماسةي 

لرسل مسي مة الكةذاب ع ةى كفةره. فةعذا  في الحصانة التي منحها الرسوة 

لدب وماسةةةية   تع ةةةي الحصةةةانة ل بعثةةةة ا1961كانةةةت اتفاقيةةةة )فينةةةا( لسةةةنة 

وموجوداتهةةا وُحرمةةة العةةخم الدب وماسةةيا حيةةث ال يجةةوز الإةةب  ع يةةه 

 كحصانة قيائية وإعفائه مةن جميةع اليةرائب والرسةو  الوطنيةة وقولةه 

إني ال أىي  العهد . أي ال أنإيه وال أحب  البُْرد. أي ال أمنع الرسةل مةن 

أن الرسل ال تإتل لرسل مسي مة الكذاب لوال  . وقوله (2)العودة إلى بالدهم

ذلةةك لةةم يكةةن  سةةل مسةةي مة يمث ةةون دولةةة  ليربت أعناقكم ( ومع 

مما يوضح أىالقية المبدأ الإةانوني فةي   سمية معترفاً بها عند  سوة و 

اإلسةةةال  بغةةة  الن ةةةر عةةةن موضةةةع ت بيإةةةه.ألن األمةةةل اآلن فةةةي مةةةنح 

 بعو  (. الحصانات تكمن في الصفة التمثي ية عند الرسوة ) السفير أو الم

واألسةير الةذي ين ةق بعهةةد العةرف أال يعةود إلةةى الإتةاةا فةعن الإةةانون 
الدولي يوجب ع يه الوفاء بعهدها ويجب ع ى حكومته أال تنتدبةه إلةى عمةل 

                                                
 .288مرجع سابق ص  –السيرة النبوية البن هعا   (1)
 الكانده وي . –ان ر : حياة الصحابة  (2)
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يناق  ما عاهد ع يها ويإيي بحرمانه من حق المعام ة كما يعامل أسرت 

ائهم الحةةةرب إذا أشةةةهر السةةةال  ع ةةةى الةةةذين أط إةةةوا سةةةراحه أو ع ةةةى ح فةةة

 .(1)المحا بين في مفوفهم ويصح أن يإتل كالمحا ب

كل هذه المبادق نجد أنها مصىوذة من اإلسال  دون االعتراف بذلك في 

 حإيإة األمر.
  نعةةةص مةةةن اتفاقيةةةة )فينةةةا( 1961فالإةةةانون الةةةدولي الدب وماسةةةي لسةةةنة 

 .(2)واستوحى  و  هذا الإانون من أحكا  اإلسال 

انون الدولي مع غير المس مين فةعنهم يتوىةون فعذا تعاهد المس مون بالإ

في معامالتهم اإلسال  وأحكامه دائماًا ألن ثإافة العهود الدولية ك ها مصىوذة 

من مصاد  الحيا ة اإلسالمية في واقع األمةر دون االعتةراف بةذلك ألنةه 

يصعب ع يهم التس يم بصحة ما جاء به اإلسال  وإالّ لوجب ع ةيهم عإةالً أن 

 .وبرسوله  يؤمنوا به

ما الجديد في الدب وماسية المعامرة عن كةل مةا سةبق بةه  ال ؤال هو:

ســما  العالتــا  التارجيــة لدولــة اإلسةةال  هةةذه الدب وماسةةيةك حيةةث كانةةت 

 من ا:  الرسول 

[ نمةةط االتصةةاة الدب وماسةةي العم ةةي المباشةةر فةةي حسةةن اسةةتإباة 1ي

اة الوفود فةي المدينةة ومحبه كانوا يحسنون استإب الوفودا إذ أن الرسوة 

 ويرغبون في اعتناقهم اإلسال .

[ نمط عإد االتفاقيات والعهةود مةع الةدوةا وإبةرا  مواثيةق التعةايو 2ي
الس مي مع قبائل العرب فةي دسةتو  المدينةة الةذي وقةع بةين أطةراف شةعب 

 الدولة اإلسالمية األولى. 

ها ع يه [ نمط المراس ة في دب وماسية الإمة من  أع الدولة وما س3ي

 الصالة والسال  مع كبا   مساء الدوة الكبرت في العالم الإديم.

[ استخدا  المهر والتوقيع واألىتا ا بخاتم من ثالثة أس ر. والحةث 4ي

ع ةةى تع ةةم لغةةة الةةبالد التةةي يةةتم االتصةةاة الدب وماسةةي بهةةا وإيفةةاد مةةن يجيةةد 

                                                
ان ر: أحمد عبد الوني  وآىرون: العالقات الدولية بين األموة اإلسالمية وبين ىبرة التا يخ  (1)

 .394  ص 2000لسنة  –أعماة الندوة  –اإلسالمي 

 –مكتبةةة األنج ةةو المصةةرية  –محمةد الصةةادق عفيفةةي: ت ةةو  التبةةادة الدب وماسةي فةةي اإلسةةال   (2)

 الإةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاهرةا 
 .31  ص 1986--هـ 1406طبعة 
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ن حذافةة إلةى لغاتهم. كبعث دحية الك بي إلى هرقل ع يم الرو ا وعبد و ب

 .(1)كسرت بفا ع وحاطب بن أبي ب تعة إلى المإوق  ع يم الإبط وغيرهم

المناسةةبات فةةي حيةةو  قمةةة الةةدوة التةةي  وقةةد اسةةتهدفت دب وماسةةيته 

عامةرت عهةده ع يةه الصةالة والسةال  ألن النةاع ع ةى ديةن م ةوكهما وقةةد 
مةةا ع ع يةةه الصةةالة والسةةال  دب وماسةةية المناسةةبات فةةي حيةةو  والئةةم 

 لعمةةاء وتعةةييع الجنةةائل وعيةةادة المرضةةى وإكةةرا  وفةةادتهم. وأىةةذ عنةةه ال

مثةةل هةةذه المراسةةم وغةةداء العمةةل وععةةامه فةةي موائةةد الم ةةول والرمسةةاء 

المعامةةرين. إن السةةيرة النبويةةة لةةم تؤسةة  فإةةط لنصةةوص وبنةةود اتفاقيةةات 

العهةود الدوليةة فةي الإةانون الةدولي وإنمةةا هةي فةي الواقةع شةك ت  و  هةةذه 

يات والمواثيق فال تخر  عن الثإافة اإلسالمية بصي حاة من األحةواة االتفاق
 وال تست يع أن تدعي شيئاً من ذلكا والفيل ما شهدت به األعداء.

 

 الم  ب الرابع: فإه التحال 
 

ع ينا اليو  أن نإبل أحالف العدةا ودفع ال  م والجو ا وتحإيق الخير 

في ح   الفيوة الةذي  وة ل بعرية كمجتمع مس ما وأن نستن بإوة الرس
كان قد عإد في الجاه ية حيث قاة : ) لإد شهدت في دا  عبد و بن جدعان 

 . (2)ح فاً ما أحب أن لي به حمر النعما ولو أُدعى به في اإلسال  ألجبت (

وكانوا قةد تحةالفوا ) ع ةى أن ال يجةدوا فةي مكةة م  ومةاً مةن أه هةا أو 

إالّ قةاموا معةه وكةانوا ع ةى مةن ظ مةه غيرها ممن دى هةا مةن سةائر النةاع 

 حتى ترد ع يه م  مته (

وقةةد ظهةةر ت بيةةق ح ةة  الفيةةوة : أن الحسةةين بةةن ع ةةي حةةين نازعةةه 
الوليد ابن عتبة بن أبي سفيان حينما كان الوليد أميراً ع ةى المدينةة فةي مةاة 

 بمكان يإاة له ي ذو المروة ي فتحامل الوليد ع ى الحسين لس  انه.

أح   باهلل لةئن منعتنةي حإةي أن آىةذ بسةيفياثم ألقةومّن  فإاة الحسين:

ثةةم ألدعةةوّن بح ةة  الفيةةوة.ولما تجمةةع الإةةو  مةةع   فةةي مسةةجد الرسةةوة

  .(3)الحسين لهذا األمرا أنصفه الوليد حتى  ضي

                                                
. أن ر أيياً : 261ا 285  ص 1985ط  –ال بإات الكبرت ألبن سعد : دا  ماد  ا بيروت  (1)

 .23ص  –  1983بيروت  –ابن حل : جوامع السيرة النبوية. المكتبة الع مية 

 .367ص  – 6  -البيهإي   –السنن الكبرت  (2)
 .124-123ص  1  –مرجع سابق  –ان ر: السيرة النبوية ألبن هعا   (3)
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ولةةذلك فةةالعبرة فةةي الةةدىوة فةةي العهةةود والمواثيةةق الدوليةةةا هةةو مةةدت 

اهد واضةةح. وفةةي ح ةة   دهةةا ل   ةةم وإقامتهةةا ل عةةدةا وهةةذا ع ةةى ذلةةك شةة

الم يبين أيياً دليةل ع ةى ذلةكا حةين أىةر  بنةو عبةد منةاف جفنةة مم ةوءة 

طيبةةاً غمةة  فيهةةا المتحةةالفون أيةةديهما كنايةةة عةةن الوفةةاء بالعهةةدا ثةةم مسةةحوا 

الكعبة بصيةديهم حيةث تةداعوا إلةى الصة حا وإع ةاء بنةي عبةد منةاف السةإاية 

د الةدا . ف ةم يلالةوا ع ةى هةذا والرفادة ا والحجابة وال ةواء والنةدوة لبنةي عبة

: ) ال ح ة  فةي اإلسةال ا وأيمةا ح ة  كةان  الح   حتى جاء اإلسال  فإاة

. ومعنةاه أن الح ة  فةي اإلسةال  (1)في الجاه يةة لةم يةلده اإلسةال  إالّ شةدّة (

لتإوية الص  المسة ما كمةا جةاء فةي مواثيةق دسةتو  المدينةة ومةا سةواه فةال 

 ح  .
ا يدة ع ى ذلةكا حيةث كةان كتابةاً بةين المةؤمنين ففي اتفاقيات المدينة م

مع اليهود فةي المدينةة هدفةه  والمس مين من قريو ويثرب. كما كان ح فه 

حفظ األمن والس م كإوله ) أنه من تبعنا من يهود فعن  لةه النصةرة واألسةوة 

غيةةر م  ةةومين وال متنامةةر ع ةةيهم ... إلةةخ ( كمةةا جةةاء )وأن بيةةنهم النصةةر 

 ل هذه الصحيفة( أي محيفة المدينة.ع ى من حا ب أه

 ثةم  دت الصةةحيفة الخةةالف والعةةجا  بةةين المتعاهةةدين إلةةى الرسةةوة 

 .(2)وإلى المولى عل وجل

قةد  وقد كتب دستو  المدينة المس مون في حاة الإوة. وكان الرسةوة 

عاهد اليهود عهداً اشترط ع ةيهم أن يصةدقوا فيمةا يجيةب ع يةه مةن أسةئ تهم 

: )ع ةةيكم بةةذلك عهةةد و وميثاقةةه لةةئن  م اليهةةود بإولةةه و غةةم ذلةةك لةةم يسةة

 . (3)أىبرتكم بذلك لتصدّقنني(

وكان عهد التصديق في اليهود فيه ح   باهلل وبصيامه عند بني اسرائيل 

في كل مرة وهي األسئ ة التي ىتمت بالسؤاة األىيةر عةن الةرو . وسةبإت 

سهيل بن عمرو فةي اإلشا ة إلى م ح الحديبيةا ونلوة الرسوة إلى ط ب 

البسم ة واسمه العري ا وهو ت بيق لإاعدة عةد  اإلكةراه فةي العإةد فةي أي 
 بند من بنوده حيث ي  ب الرضى و التراضي .

                                                
 .2925ص  3باب الح   ا    –كتاب الفرائ   –سنن أبو داود  (1)

 .111وص  109 – 2  –مرجع سابق  –السيرة النبوية البن هعا   (2)
 ) بتصّرف(. 129 – 2  –المرجع السابق  (3)
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ويصةةةةعب ع ينةةةةا فةةةةي هةةةةذه العجالةةةةة إالّ أن ننةةةةاقو  و  االتفاقيةةةةات 

. والمواثيةق المعامةةرة ونإةةد   ميةةة لثسةال  ممث ةةة فةةي سةةيرة  سةةوة و 

  يتيمن بنودًا كثيرة 1950–  1949المتحدة الموقع في عا  فميثاق األمم 

ال يسةع البحةث مناقعةته وقراءتةةه ع ةى ضةوء السةيرة النبويةةة بنةداً بنةداً مثةةل 

 وظائ  الجمعية العامةا وس  ات مج   األمن. 

إنهةةةةا ال بةةةةد أن توافةةةةق العةةةةريعة فةةةةي تفامةةةةي ها  وخالصــــة القــــول:
ر عهةداً م لمةاً لنةا. فالعنامةر وعمومياتها حتى تإبل عنةد المسة مينا وتصةي

العامة لحفظ األمةن والسة م الةدوليين متةوافرة فةي تعةاليم اإلسةال  فةي إعةداد 

الإوة إلحةدا  تةوازن الإةوتا و دع الةراغبين فةي الحةرب واإلمةال  بةين 

 األطراف المتنازعة بالحرب س مياً.

 . وفةةي أحكةةا  1949وكةةذلك معاهةةدة جنيةة  ألسةةرت الحةةرب لسةةنة 

أن األسةرت إمةةا أن يمنةوا ع ةةيهم بةعطالق سةةراحهم كمةا حةةد   اإلسةال  نجةةد

ل   إاء يةو  فةتح مكةةا أو يفةدوا أنفسةهم بمةاة أو يإت ةوا. واإلحسةان ل سةير 

مثةةل إطعامةةه ال عةةا  ع ةةى حبةةه كمةةا يفعةةل ل يتةةيم والمسةةكينا وحةةث ع يةةه 

. وي  ق األسير مإابل (1)الصالة والسال  ب) فك العاني ( وأمر لهم بال عا 

 . (2)الجلية والخيوع لس  ان المس مين والإبوة بصحكامهدفع 

وغني عن الإوة إن اإلسال  قد سةبق الإةانون الةدولي اإلنسةاني وغيةره 

في ميانة حإوق اإلنسان في الس م والحرب ولي  في حاة المنازعات فإط 
بتكريم بني آد  وتفيي ها وإن منعت الإوانين تعذيب البعر فإد نهى  سةوة 

عن تعذيب الحيوان لإوله ) دى ت امةرأة النةا  فةي هةرة حبسةتها حتى  و 

 .(3).... الخ (

وعد  التمييل لعرق أو جةن  أو عائ ةة أو غيةر ذلةك ممةا يهةد  كرامةة 
اإلنسان فواضح أمرها في شرائع اإلسال  ال نحتا  لمليد تع يق. وفةي منةع 

قد أوجلنا العإوبات الجماعية فال تل  واز ة في اإلسال  وز  أىرت. أما و

أوضةةاعاً وظروفةةاً متعةةددة تمةةر بهةةا دولةةة اإلسةةال  فةةي معامالتهةةا فةةي السةة م 

والحرب يمكن أن نستخ م مما سبق مةا ي ةي قةراءة لواقعنةا المعامةر مةن 

 ىالة السيرة وأحكا  اإلسال  عامة.
                                                

 .62ص  – 3  –مرجع سابق  –سيد سابق  (1)

 .48ص  – المرجع نفسه(2)
 .2022ص  – 4   –محيح مس م : كتاب البر والص ة  (3)
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 المبحث الثالث

 مستخ م البحث
 

ادة مةةن قةةراءة ل واقةةع المعامةةر ع ةةى ضةةوء استيةةعاف المسةة مين باالسةةتف

 السيرة:

وميةةةةله بهةةةةذا  إن مةةةةا اىةةةةتم بةةةةه و عةةةةل وجةةةةل  سةةةةوله محمةةةةداً 

 االىتصاص عن سائر الرسل واألنبياء ملايا ثال  لم ين ها نبي قب ه: 

 أنه أ سل إلى الناع كافة . أوالً :
 أنه ىتم به األنبياء فال نبي بعده . ثانياً :

 .أن  سالته ناسخة لما قب ها من الرساالت  ثالثاً :

وهذه الملايا هي التي حإإت لثسال  عالميته ومعروعية البعد الدولي 

 ألحكامه وشرائعه .

فكةةل الجماعةةة الدوليةةة مخاطبةةة باإلسةةال  ويعنيهةةاا وأن ىةةتم الرسةةالة 

استمرا  معروعية اإلسال  وحكمه وقبيةته ع ةى الكةرة األ ضةية إلةى أن 

غاء ل عرائع األىةرت ير  و األ ض وما ع يها ومن ع يها . وأن النسخ إل
 السابإة لهذا الدين ا فالعرعية الدولية بهذا مصد ها اإلسال  فحسب.

     وأكد ذلةك الإةرآن الكةريم فةي قولةه تعةالى 

           

 [.13يالحجرات:        

فصشا  إلى تنوع التركيب البعري ل مجتمةع الةدولي الةذي ال يإةو  ع ةى 

ن أمل الخ ق وطريإة اإليجاد واحدة مةن الجنسةين األنثةى شعب واحد مع أ

والذكر . وأنهم قبائل من حيث إنهم كتةل سةكانية ذات تنةوعا مةنهم األمةفر 

واألحمر واألشإر واألبي  واألسود واألسمر غمرت قا ات العالم وجل ه 
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وبواديه. وإ ادته تعالى فيهم ع ى اىتالف ألوانهم توّسع االتصاة وانتعةا ه 
واندما  شبكة العالقات العامة الرسمية والععبية والليا ات والتجا ة  بينهم

والنكا  والإراءة والمعاهدة ل صو  وسماع األموات وتع ّم ال غات وتبادة 

 المع ومات لتعا فوا .

   ومةةع هةةذا فةةعن التكةةريم اإللهةةي ظةةل حكةةراً ألمةةة سةةيدنا محمةةد 

لى [ا وبع ةةم سةبق عنةةده تعةةا13يالحجةرات:      

وحكمةةة غابةةت عةةن ف نةةة البعةةر ى إهةةم هكةةذا وأوجةةدهم ذلةةك هةةو تكةةريم 

األتإياءا أما كرامةة اإلنسةان بعنسةانيته فإةد كةان الإةرآن مةريحاً بكةل النةوع 

          اإلنسةةةةةةةةةةةةاني: 

          

 [.70ياإلسراء: 

ا وهذه دعوة لمراعاة حإوق اإلنسانية ألنها  حم واحدة البد مةن مة ته

أبةى البعةر . فن ريةة )الحةق(  )بالتإوت (ا ومراعاة حإوق البنوةّ مةن آد  

قائمة ع ى األىوة اإلنسانية لبسط العدالة في العالقات الدولية مراعةاة لحةق 

نف  اإلنسان التي هةي واحةدة مهمةا اىت ة  األجةداد والوسةائطا فك هةم آلد  

  إلنسةاني: وآد  من تةراب . فالخةالق هةو الرقيةب ع ةى هةذا اإلىةاء ا

               

              

 [.1يالنساء: 

وإن مةةن أوجةةب مةة ة الةةرحم اإلنسةةانية وضةةع ال  ةةم والت ةةالما ومنةةع 

اسةةةتخدا  األسةةة حة المةةةدمرة والإةةةوانين الجةةةائرة السةةةتعباد اإلنسةةةان ألىيةةةه 
يديةةها أو هتةةك اإلنسةةانا أو السةةتغالة ثرواتةةها وانتةةلاع حإوقةةه مةةن بةةين 

 عرضه.
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فالميثاق األوة بين البعرية: هو م ة  حم اإلنسانية بين سةكان الةدوة 

والععوب في عالم اليو ا وهذا ما يدعو إليه اإلسال  كل النةاع دون تمييةل. 

وع ى هذا األساع من التكريم اإللهي لثنسانا قامت الحيا ة ع ةى ظهةر 

نعةةا ل فسةةاد فةةي األ ضا األ ض مةة ة لةةرحم اإلنسةةان بصىيةةه اإلنسةةانا وم

وعما ة الدنيا بةالخير والحةقا وابتغةاء اآلىةرة طمعةاً فةي  ضةوان و. فإةد 

في قوله عل  ىاطب الإرآن أحد أق اب الن ا  الرأسمالي في عهد موسى 

 وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

            

              

 [.77يالإصم:    

ض اليو  هو في مراع الثروات ونسيان فالت الم الذي بين سكان اال 

اآلىرةا والفساد في هذا الن ا  عجباً بتراكم الثروةا ومةن ثةم الإةوة الناجمةة 

عةةن تسةةخير المةةاة فةةي المختبةةرات والمعامةةل لصةةناعة السةةال  وترسةةانة 

 الرعب الذ ي والنووي .

في ن ا  عالمي متإد  ع مياً متخ ة  فةي اليةمير واألىةالق ا فتحةوة 
 ةم إلةى نةوع مةن الهيمنةة التةي تؤكةد تمركةل الةذات الغربيةة حةوة إشعاع الع

   نفسةها واسةتعالئها ع ةى غيةرهم مةةن بنةي اإلنسةان ع ةى قاعةةدة 

[ا فةةي عةةالم يفةةيّح بةةرو  الحةةرب 78يالإصةةم:      

 .(1)ووسائل الحرب لفراغ اليمير فحد  الفصا  بين الع م والدين

ي انبثةةق فيهةةا نةةو  اإلسةةال ا وإذا ن رنةةا إلةةى ال ةةروف التا يخيةةة التةة

ونعره لمبادق الن ا  العالمي الجديد الذي أتى به ع ى أنإاض ن ةا  عةالمي 

قديم نرت أنه: كانت الجماعةة الدوليةة تتكةون مةن قةوتين كبيةرتين تتنازعةان 

العةةالم الإةةديم همةةا فةةا ع وآة ساسةةان ويحكمهةةا كسةةرتا وهةةذه الإةةوة كانةةت 

                                                
أنموذ  مالك بةن بنةي  –ال اهرة الغريبة في الوعي الحيا ي  –بد ان بن مسعود بن الحسن  (1)

 .121هـ ص 1420 ميان  -73–ق ر العدد  –س س ة كتاب األمة   –
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وكان في نصة  الكةرة الغربةي مةن  تبسط قوتها في نص  الكرة العرقي ا
ميالديةة ع ةى أيةدي فةا عا 620ذلك العالم  وما بيلن ة التي هلمت عةا  

وانتلع منها بيت المإدع حين غ بت الرو . وانهل  الإيصر . فامتد س  ان 

فا ع إلى مصر والعا  . وإذا كانت الفرع والرو  هما الإوت الكبرتا فإد 

ة فةةي الن ةةا  الةةدولي الإةةديما وهةةذه كةةان ع ةةى أطرافهمةةا قةةوت مةةغرت تابعةة

التبعية هي التي جع ت معركي مكةة يفرحةون بانتصةا  فةا ع والمجوسةية 

التي كانت تدين بالل ادشتيه التةي تإةدع النةا  والمانويةة التةي تعبةد إآلهةين 

 ل خير والعر . فكانوا بهذا العرل أقرب أيديولوجياً إلى المعركين . 
ذلك حلن المسة مون لهةليمتهم وضةياع بينما كان الرو  أهل كتابا ول

المإةدع مةنهم ومصةةر والعةا . باعتبةةا  أن إمبراطو يةة العةةرل قةد زحفةةت 

      ع ةى أ ض التوحيةد. كمةا فةي قولةه تعةالى 

             

          

             

 [.6-2يالرو :      

 بانتصا  الرو  ع ى الفرع . وقد أنلة و وعده 

وقةةد كةةان الن ةةا  العةةالمي  غةةم وجةةود قةةوتين كبيةةرتين ن امةةاً متعةةدد 

 األق اب بوجود الإوت األىرت األقل نسبياً .

فكانت في العرق األقصى قوة الصين وهيمنتها ع ى اليابان والهند من 

 ناحيةةة الثةةروة والع ةةو العرقةةيا إالّ أنهةةا اعترفةةت ل مغةةوة والتتةةا  بةةبع  

 .(1)االستإالة

                                                
ص 1993 –أنإةرا  –المبةادق والمفةاهيم والمؤسسةات  –السياسةة الدوليةة  –محمد قون لوبةوة  (1)

37. 
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وكانت اليابان والصين والهند مإاطعةات مفككةة متنةاحرة حةين ظهةو  

اإلسال  . وفي أو با كانت دولة الفرنجة تعمل شماة إي اليا وفرنسا شةرق 

نهةةر الةةراين ا بينمةةا كانةةت إنج تةةرا وأسةةبانيا تحةةت حكةةم )الإةةوط( دولتةةين 

 مغيرتين ال شصن لهما في الحياة العالمية . 

  يسي رون ع ى شماة أفريإيةاا وينهبةون موا دهةا وكانةت وكان الرو

.  دولة بيلن ة متملقة دينياً في مراع عإدي حوة طبيعة السيد المسةيح 

وكان في جنوب الجليرة العربية نصةا ت الةيمن الةذين كةان يةؤلبهم اليهةود 

 لغلو الكعبة في مكة وقيعة بينهم وبين العرب في حم ة م يبية أولى.

لي قبل البعثة النبوية كةان يتنةازع الجليةرة العربيةة فةي والصراع الدو

شمالها بين الفرع والرو  وجنوبها بين اليهود والنصا ت . وفي ظل فسةاد 

السياسة الدولية السائدة والحياة االجتماعية واالقتصادية كانةت مكةة مركةلاً 

مةن ا ونفةر م وحياً وتجا ياً مهماًا بها نفر من الحنفاء ع ى ديةن إبةراهيم 

تنّصةةرا وآىةةرون اهتةةدوا إلةةى التوحيةةد بعإ هةةم وإلهامةةاًا بينمةةا كانةةت الغ بةةة 

 ل عإيدة الوثنية الفاسدة تحيط بالكعبة ثالثمائة وستون منماً.

و غم ذلك ظ ت مكة أ  قرت وسط الجليرة العربية التي كانةت تتمتةع 

ا  باالستإالة عن النفوذ االستعما ي الدولي وذات مكانة لوجود البيت الحر

ومةةن الناحيةةة الجغرافيةةة السياسةةية كانةةت عامةةمة مذهبيةةة وم تإةةى طةةرق 
موامةةالت عالميةةةا ومركةةلاً تجا يةةاً مهمةةاً بةةين الةةيمن والعةةا  فةةي الصةةي  

 والعتاء .

ولكةةةن  غةةةم ذلةةةك افتإةةةرت مكةةةة سةةة  ة مركليةةةة وحكومةةةة تيةةةبط 

األوضةةةاعا فحةةةل التعصةةةب الإب ةةةي مكةةةان الإةةةانونا والصةةةراع والحةةةروب 

لدسةةتو   ممةةا أفيةةى إلةةى فوضةةى وسةةفك دمةةاء كثيةةرةا وال غيةةان محةةل ا

وانتهال حرماتا وأكل الربا وقتل األوالد ىوف الفإرا ودفن البنات ىوف 

العا ا مما است ل  نهية اجتماعية وإمةالحاً سياسةياً وأىالقيةاً شةامالً جةاء 
به اإلسال  بن امه العادةا فكانت البعثة النبوية في النص  األوة من الإرن 

 الميالدي إيذاناً ببدء ذلك اإلمال  العامل . السادع

وكانةةت مكةةة حاضةةرة العةةرب فةةي الجاه يةةة قبةةل اإلسةةال ا واتسةةمت 

بسةةمات المدينةةة العالميةةة مةةن الناحيةةة االقتصةةاديةا والثإافيةةةا والروحيةةةا 

والسياسيةا واالجتماعية. فيالً عن كون تصسيسها كان بصمر إآلهي من لدن 

ت العتيق ليكون مهبط الرحمةة اإللهيةة . ومكةة بوضع أساع البي إبراهيم 
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بهةةذه الصةةفة اإلق يميةةة جةةواز جغرافةةي مهةةم مةةع أطةةراف جليةةرة العةةرب 
 األىرت ومركل حيا ي. 

عدة معاهدات مع إق يم مكةة وقادتهةا مةن زعمةاء  وقد عإد  سوة و 

قريو تحدد العالقات السياسية بين كيان الدولة اإلسالمية األولى ممث ة فةي 

من المهاجرين واألنصةا  وبةين إق ةيم مكةة  ماعة التي حوة  سوة و الج

المعادي وكانت تمثل ت ك المعاهدات عالقات حسةن الجةوا  بةين ال ةرفينا 

ولةةم تةةرع قةةريو حسةةن الجةةوا  وفةةق من ةةوق ت ةةك المعاهةةدات ومةةا ت 

تستهلق بالمس مين وتتربم بهم الدوائر وبالدعوة وأمحابها وبرسةوة و 

 السةنة التاسةعة مةن الهجةرة سةو ة )بةراءة( بعلغةاء ت ةك العهةود  نللةت فةي

ع ياً بن أبي طالب ليإرأ اآليةات ع ةى  والمواثيق ك ها ا فص سل  سوة و 

الحجةةا  ا وي ةةوف بهةةا فةةي أ جةةاء الموسةةم الجةةامع مع نةةاً الموقةة  الجديةةد 

ل مس مين مةن أعةدائهم وعبةثهم وتربصةهم واسةتهلائهم . ومةا قةا  بةه اإلمةا  

  ي يإع في المفهو  المعامر في إطا  ما يعرف بدب وماسية المؤتمرات .ع

           قةةةةةةةةاة تعةةةةةةةةالى: 

              

               

              

 [.3-1يالتوبة:       

ألكبةةر أن المةةؤتمر والمسةةتفاد مةةن بةةراءة ذمةةة و و سةةوله يةةو  الحةةال ا

الذي يعإد في وقت عرفة والذي يحتعةد لةه الماليةين مةن المسة مين مةن كةل 

أنحاء العالم يجب أالّ يمر دون بيةان سياسةي لمصة حة األمةة اإلسةالمية فةي 

مواجهة قوت الكفر والعدوان في العالم المعامر فيعةود النةاع إلةى بالدهةم 

كةةل مكةةان بهةةذا البيةةانا يحم ةةون الموقةة  إلةةى أ جةةاء األ ض المسةة مة فةةي 

والموقةة  اإلسةةالمي لةةذلك العةةا  . وغنةةيال عةةن الإةةوة إن الحةةال هةةو مةةؤتمر 

 الوحدة اإلسالمية السنوي . 
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ويجب أن يعإد عإ بهُ لإاء سنوي بوفود المسة مين إلةى حةر  وا وتنإةل 

وقائع وج سات ذلك ال إاء إذاعات المس مين المرئية والمسموعة يكون فيهةا 

مة من قياياهاا ولي  موق  الحكا  إلى العةالم الخةا جي إعالن موق  األ

. 

فالمعاهةدات والمواثيةةق مةةع أهةل مكةةة قبةةل الفةتح كانةةت عالقةةات حسةةن 

فةي إق يمةه الجغرافةي  جةوا  لدولةة المدينةة النبويةة واسةتراتيجية الرسةوة 

 لتمكين دعوة اإلسال  فيه .

ا  من ومةة ون رته وأمحابه إلى الرو  فكانةت فةي إطة أما تحالفاته 

التوحيد في مواجهة المعركين والفرع ومن و اءهم الذين مث وا كت ة الكفر 
واإلشرال باهلل . فةالفر  بانتصةا  الةرو  كةان دعمةاً سياسةياً معنويةاً ل جبهةة 

الداى ية ل مس مين بصن و تعالى نصر أقرب ال ائفتين المإتت تةين إلةى الحةق 

 .(1)وجعل لها العاقبة وهذه سنته في ى إه

والةةرو  مةةن سةةاللة العةةيم بةةن إسةةحاق بةةن إبةةراهيما ويإةةاة لهةةم )بنةةو 

 األمفر( ا وكانو ع ى دين اليونان ا واليونان مةن سةاللة يافةث بةن نةو  

أبناء عم الترل . كانوا يعبدون الكواكب السيا ةا وهةم الةذين أسسةوا دمعةق 

م وبنةوا معبةدها . وكةان قسة ن ين أوة مةن دىةل فةي النصةرانية وأمةه مةري

الهيالنية قد تنصرت فةدعت الم ةك قسة ن ين إلةى دينهةاا وكةان قسة ن ين 

 ً  .(2)قبل ذلك في سوفا

وإلى اليو  في الصةراع الإةائم بةين التةرل واليونةان يةدَّعي اليونةان فيةه 
 أنهم ينتمون إلى الحيا ة الهي ينية.

وع ةةى هةةذا األسةةاع يةةدو  الصةةراع الةةدولي فةةي بحةةر إيجةةة وتراقيةةا 

 ة قبرص بين المس مين واليونان  غم أن تركيا واليونةان العرقية وفي معك

 .(Natoعيوان معاً في ح   شماة األط ن ي )

ّي أكثةر مةن كونةه مصة حي . وكةان  مما يؤكد أن الصراع الدولي َعإَةد 

الرئي  األمريكي ك نتون يإوة في ى بةه إن اليونةان وتركيةا يإةّرب بينهمةا 

تا يخ ويعني بذلك دىةوة األتةرال فةي األمل والجغرافيا ولم يفرقهما إالّ ال

ميالديةة ا  1453اإلسال  وامتالكهم لعاممة الدولة البيلن ية العرقية عا  
وكان كسرت حين غةلا الإسة ن ينية قةد حامةرها فةي عهةد هرقةل وكانةت 

                                                
 .48ص  –تفسير سو ة الرو   –ن كثير مختصر تفسير اب (1)
 .47ابن كثير: المرجع نفسها ص  (2)
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تصتي إلةى الةرو  اإلمةداد والمةؤن مةن ناحيةة العةماة بينمةا يحةيط بهةا السةو  
يال الإرن الذهبي ومن الجنةوب ميةيق الحصين من العماة ومن العرق ى 

بحر الرو  البسفو ا ومن الغرب بحر إيجة. وبعد التحصين لتسع سنوات ) 

وهةةي بيةةع سةةنين ( انتصةةر الةةرو  ع ةةى الفةةرع كمةةا وعةةد و نبيةةه ع يةةه 

. فالتحةةال  الةةدولي فةةي محةةو  أيةةدلوجي واحةةد ألهةةل (1)الصةةالة والسةةال 

عةةةا بينمةةا اجتمعةةت م ةةة اإللحةةاد التوحيةةد كةةان أمةةراً مإبةةوالً فةةي هةةذه الواق

 والعرل في معسكر دولي آىر في مواجهته.
عن العالء بن اللبير الكالبي عن أبيه قاة:  أيت غ بة فا ع الةرو  ا 

ثم  أيت غ بة الرو  فةا ع ا ثةم  أيةت غ بةة المسة مين فةا ع والةرو  كةل 

 .(2)ذلك في ىم  ععرة سنة

دوة المسة مة فةي أ اضةيها وإذا كانت أو با اليو  تصوي المعا ضين ل ة

تحةةةت قةةةانون )حةةةق ال جةةةوء السياسةةةي(ا وتجعةةةل ذلةةةك نوعةةةاً مةةةن نصةةةر 

المستيعفين وحإوق اإلنسان في الحرية والتفكير . فعن عالقات العرب مع 
الرو  قد شابها في مد  اإلسال  كثير من الصةراع أشةبه بالصةراع الماثةل 

عهةد الخ يفةة عمةر بةن اليو  بين المس مين والغرب . فإد كانت بيلن ة منةذ 

ا م جةةصً لكةةل مةةن يريةةد الهجةةرة مةةن أ ض اإلسةةال  مةةن غيةةر (3)الخ ةةاب 

بَ ةةة بةةن األيهةةم لجةةص إلةةى بيلن ةةةا وكةةادت قبي ةةة  المسةة مينا فةةصمير غسةةان ج 

يتغ ةةةبي النصةةةرانية أن ترحةةةل إلةةةى أ ض الةةةرو  أنفةةةة مةةةن أداء الجليةةةة 

ع  نصةةاب باعتبةا هم عربةةاً ا ولكةةن عمةر أبإاهةةا وفةةرض ع ةى الإبي ةةة ضةة

اللكاة حفاظاً لعلة العربيا و ح ةت قبي ةة )إيةاد( إلةى الةرو ا وط ةب أميةر 

المؤمنين إعادتهم إلى دولته وإالّ أىر  النصا ت إليهما فصجابه الإيصر إلى 

ما أ ادا فعادت إياد إلى جليرة العرب . وقد وضع الرو  قبائةل الجراجمةة 

با فةةي الحةةدود بةةين آسةةيا النصةةرانية المعةةهو ين بةةالمردة بيةةنهم وبةةين العةةر

                                                
 .48المرجع السابق ص ـ (1)

 .48يُروت الإوة عن عكرمة واللهري وقتادة وغيرهم .  اجع مختصر ابن كثير ص  (2)

ق بالسيرة النبوية نإوة: إن الصحابة  ضي و عنهم عدوة ك هم م  إاً باتفا بعصن عالقة عمر (3)

ومواظبتهم  الجمهو ا وجوباً لحسن ال ن بهم لما تمَّ لهم من المآثر في امتثاة أمر  سوة و 

ممةن  ع ى أنواع ال اعات ك ها مع البراعة والكر  واإليثا  وسائر األىالق الحميةدة . فهةو 

 و وت عنها وى   في إما ة المؤمنين ى يفته ا  ضي و عنهما طالت مجالستهم ل نبي 
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الصغرت والجليرة العربية لصد هجمات العرب ع ى الرو  وقد فروا بعةد 

 .(1)أن فتح أبو عبيدة عامر ابن الجرا  أن اكيّة إلى العماة

وهذه الوقائع تفيد أن العالقات الدولية بين الدولة اإلسالمية في جليرة 

وازن الإةةوت بةةين العةةرب والدولةةة الرومانيةةة كانةةت تعةةيو حالةةة أشةةبه بتةة

 ال رفين واستخدمت فيها مبادق الدب وماسية في المعام ة بالمثل سياسياً.
وكذلك مبدأ السياسة النفعية ي العصا والجل ة ي وهي في الحإيإة مبدأ 

إسةةالمي معةةروف ومعةةهو  هةةو الترغيةةب والترهيةةب . ونسةةبت ى ةةص إلةةى 

ىةةالة جعبةةة  السياسةةة الخا جيةةة األمريكيةةة وكصنهةةا هةةي التةةي ابتدعتةةه مةةن

 ف سفتها البراغماتية. 

فنالحظ أن األعةراف الدب وماسةية والسياسةية قةد اسةتفادت فةي الحإيإةة 

من اإلسال ا وتراثه الع مي والثإافي أيما استفادة في التعريع الإانوني وفةي 

الت بيق العم ي كما نرتا يوإن التخ   الذي يعيعةه العةالم اإلسةالمي لةي  
عإوبة مستحإة مةن اإلسةال  ع ةى المسة مين لتخ ةيهم سببه اإلسال  وإنما هو 

 .(2)عنه ال لتمسكهم به كما ي ن بع  السذ ي

وإن األىذ مباشرة من ترا  الدولة اإلسالمية األولى بالمدينة أولى من 

األىذ من الفكر السياسي الغربةي فةي إدا ة العالقةات الخا جيةة باعتبةا  أن 

 ةى االحتكةا  بالعةريعة اإلسةالميةا دولة المدينة : ي إق ةيم محةدود تواضةع ع

واهتةةدت بهةةديها فةةي قوانينةةه ون مةةه وعالقاتةةه نصةةاً و وحةةاً بهةةاا حكومةةة 
 إسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالمية قامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

بةةـ يحمةةل الكافةةة ع ةةى مإتيةةى األمةةر العةةرعي فةةي مصةةالحهم الدنيويةةةة 

 .(3)واآلىرويةي التي ترجع لت ك الحكومة

ت الخا جية وإن من أهم وأوجب المصالح الدنيوية حسن إدا ة العالقا

مةةع ديةةا  الكفةةر ومعةةام تهم بمإتيةةى األمةةر العةةرعي فةةي معةةام تهم حسةةب 

أوضاع سكان ت ك الديا  ومواقفهم من الدولة اإلسةالمية إن كةانوا محايةدين 
أو مسالمين أو ىاضعين أو معاهدين أو محةا بين ولكةل مةنهم أمةر شةرعي 

ا أمران همةا واجب إنفاذه حسب معامالته مع دعوة اإلسال  ل توحيد وك مته
                                                

بمج ةة  –مإةاة  -عالقات العرب بالرو  فةي مةد  اإلسةال  ي ي  –د. محمد جماة الدين سرو   (1)
 .30-29ص  1965ديسمبر  –الكويت  – 85العربي العدد 

 .76ص  -1976الإاهرة  –معك ة األفكا  في العالم اإلسالمي  –مالك بن بني  (2)

 –الدولةة اإلسةالمية ن ةرات معامةةرة ان ةر تعرية : د. عبةد و اللبيةر عبةد الةةرحمن فةي فإةه  (3)
 .12ص



ســــر  التــعم عثمــــان د.                                                                          

 األمــــين
 

هـ 1427مجلة جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية                           العــــدد الثــاني عشـــر  

م2006ـــ   

 

158 

ا وع ى السياسةة الخا جيةة ل دولةة اإليمان باهلل تعالى والتصديق بالرسوة 

أن تحمل أموة دعوة اإلسال  بدعوة كافة الناع إلى اإليمان به ألن المس م 

مةةصجو  بالتوامةةي بةةالحق ع ةةى كةةل حةةاةا وإدامةةة الصةةبر فةةي مةةراعه 

 السياسي مع منكري الحق من الكافرين.

السياسةةة عنامةةر العدالةةةا ألن و يةةصمر بالعةةدة  ومةةع ذلةةك تتبةةع ت ةةك

 واإلحسان وهما يبعثان ع ى األُلفةا وال اعةا واإلمال ا والهداية.
والعةةدة فةةي ميةةلان العالقةةات الدوليةةة متةةى مةةا تةةوفر واجةةب إلمةةال  

العالقات مع ال ةرف اآلىةر كمةا حةد  فةي ح ة  الفيةوة الةذي قةا  ع ةى 

 ي حةةين دعةةا إليةةه اللبيةةر بةةن عبةةد قاعةةدة )العةةدة( فةةي مجتمةةع مكةةة الجةةاه

الم  ب فإعد في دا  عبد و ابن جدعان ع ى العهد باهلل المنتإم ليكونن مةع 

الم  و  حتى يؤدي حإةه إليةه )لةو دعيةت فةي اإلسةال  لمث ةه ألجبةت( وهةذا 

 .(1)العهد

وع ةةى هةةذا ال يجةةوز الةةدىوة فةةي أحةةالف عسةةكرية أو اقتصةةادية أو 

  م واالستيعاف والهةوان إالّ إلعةادة الحةق سياسية أو غيرها ألغراض ال

إلى الم  و  . فاألمل في التحالفات إقامة العدة أو إعادة الحق والعدة إلى 

نصةةابه إذا مةةا اىتةةل بةةين طةةرفين أو أكثةةر. واالمتنةةاع عةةن أحةةالف ال  ةةم 

 والت الم واالستعما  فال يجوز الوفاء بها أو عإدها.

 فع الحصا  عن بني هاشم في وح   الفيوة وبنوده كانت سبباً في 

شعبهم بمكة ونإ  محيفة المإاطعةا ومحيفة المإاطعةة أشةبه بالعإوبةات 

االقتصادية الجماعية التةي تنللهةا األمةم المتحةدة عةن طريةق مج ة  األمةن 
ع ى الدوة المس مة في هذه األيا  . حيث جاء فيها تعاقد من الإريعيين ضد 

م وال يك مةةوهم وال يجالسةةوهم حتةةى بنةةي هاشةةم أال يبةةايعوهم وال ينةةاكحوه

. وقد ع إت الصحيفة في سإ  الكعبة سنة سبع مةن يس ّموا إليهم الرسوة 

 البعثة النبوية.

وهذا الح   ضد بنةي هاشةم وبنةي الم  ةب جع هةم ي جةصون إلةى شةعب 
بين جب ين بمكة. وهذا أشبه بسياسة العللة المجيدة التي كانت ع يها أمريكا 

وأه ةةه مةةن بنةةي هاشةةم  يةةة األولةةى . وظةةل الرسةةوة قبةةل الحةةرب العالم

معتصمين بهذا الععب مؤمنهم وكافرهم إالّ أبا لهب الذي حال  قريعاً لمدة 

                                                
 الح   في األمل اليمين والعهد . وسمى العهد ح فاً ألنهم يح فون عند عإده ع ى الوفاء به. (1)
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ثال  سنواتا ال يخرجون إالّ في األشهر الحر ا وقد عانوا من جراء هةذه 

المإاطعة االقتصادية والحصا  السياسةي والنفسةي عنةاء شةديداً حتةى كةادوا 

 ً ا وكانت أموات األطفاة الجةوعى تسةمع مةن و اء العةعب  يه كون جوعا

من شدّة الجوع . وكانت المؤن تصل أحيانةاً سةراً إلةى المحامةرين لبعةاعة 

الحصا  ا فصا وا إعماالً لنصوص ح   الفيةوة إلةى فةك الحصةا  عةن 

بني هاشم لرفع ال  م عنهما وقا  به ىمسةة مةن ذوي المةروءة مةن قةريوا 
ي لتمليق الصحيفةا فوجد أن األ ضة قد أك تهةاا كمةا وتإدَّ  الم عم بن عد

 إال عبا ة: )باسمك ال هم(. أىبر بذلك النبي 

وأما محيفة المدينة وما جاء بها من عهود لكل مجموعة سكانيةا فإةد 

كانت بعد التمكين إلقامة الدولة اإلسالمية في المدينةة ىالفةاً لعهةد اليةع  

عامر مةع الكفةا ا فواقةع الفإةه السياسةي في مكة الذي كان أشبه بواقعنا الم

والإانوني المكي هو الذي يإا ب عإةود وأحةالف العةالم المعامةر ومواقفةه 
 من األمة المس مة.

ومحيفة المدينة مجموعة مةن المعاهةدات واالتفاقةات والمواثيةق التةي 

 تحكم العالئق الداى ية ل دولة اإلسالمية في إق يم جغرافيتها السياسية. 

ا فهي أشبه بالدستو  االتحادي أو الكونفد الي الةذي اعتةرف وع ى هذ

بإوميات وديانات وكيانةات متعةددة داىةل المدينةةا فهةي عإةد تصسةي  لدولةة 

اتحادية ال ابع يعترف بحرية العإيةدة داى هةا وتمةايل المجموعةات السةكانية 

وتحالفاتهم مع المس مين أو فيما بينهم باعتبةا  كةل مجموعةة مةن المعاهةدين 
 في هذا الدستو  أمة من دون الناع ع ى  بعتهم وو أع م. 

وبعد: فهذه قراءة معامةرة لعإةود وتحالفةات عهةد مةد  اإلسةال  ومةا 

بعده لنصىذ منها العبرةا وإضاءات ع ى ال ريق لفإه سياسي جديةد فةي هةذا 

 العصن.


