الوساطة وأثرها يف فض النزاعات بني املسلمني واألوروبيني
عرب العصور الوسيطة من القرن األول حتى نهاية القرن
التاسع الهجري (ق 9 :1هـ15 :7/م)
د .عطية الويشي

أستاذ مساعد ,قسم التاريخ واحلضارة اإلسالمية
كلية القانون الكويتية العاملية

امللخص
برغم كثرة املؤلفات في تاريخ العالقات اإلسالمية األوروبية ،لك َّن غالبية تلك املؤلفات
ت��ر َّك��زت ح��ول احل��روب الصليبية بصورة الفتة؛ األم��ر ال��ذي ت ََسبَّ َب في ح��دوث حالة
من االستقطاب األك��ادمي��ي ح��ول موضوعات تلك احل��روب وم��ا يرتبط بها من أحداث
بعض احلقائق التاريخية املتعلقة
وتداعيات ...فيما تراجعت ،في غمرة هذا االستقطاب،
ُ
مبوضوع الوساطة ودوره��ا في إنهاء احلروب وفض املنازعات اإلسالمية األُو ُروبية
عبر العصور؛ ومن َث َّم ،فقد أولت هذه الدراسة عنايتها اخلاصة بالكشف عن تلك اجلهود
على امتداد العصور اإلسالمية الوسيطة.
وقد استهلت الدراسة بتمهيد حول مصطلح الوساطة بوصفه آليّ ًة لفض املنازعات ،ثم
التثنية بتأصيل مبدأ الوساطة في الشريعة اإلسالمية وآراء الفقهاء .وقد جاء املطلب األول
ليلقي بنظرة تاريخية على عالقة العرب بالروم األوروبيني قبل اإلسالم ،ثم تاله املطلب
الثاني ليقدم تأصيالً تاريخيًّا لعالقة املسلمني بالروم األوروبيني منذ فجر اإلسالم ،ثم
اهت ّم املطلب الثالث برصد تطورات تلك العالقة ومؤشرات حت ُّولها من التعايش واملساملة
املطلب الرابع مبدأ الوساطة في مجال العالقات
إلى املخاصمة والعداء واحملاربة ،وتَناو َل
ُ
اخلامس على جهود الوساطة
املطلب
الدولية عند املسلمني في صدر اإلسالم ،وقد ر َّكـ َز
ُ
ُ
ودورها في حتقيق املصاحلة السياسية ،وإقرار السلم بني املسلمني واألُوروبيني على
مختلف ساحات املواجهات احلربية بينهما حتى نهاية القرن 9هـ15/م أو بعده بقليل.
ومن أجل الوفاء مبتطلبات املنهجية التاريخية للدراسة ،فقد مت االستناد إلى مجموعة
من املصادر واملراجع املهمة ،التي أسهمت في تَكا ُم ِل مسارات تلك الدراسة من مقدمتها
ٍ
حتى خامتتها ،تلك اخلامتة التي جاءت ُمت َ
خالصات من شأنها :تثبيت الصورة
َض ِّمن ًة
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التاريخية عن مبدأ الوساطة ،وأهميته في إعادة ترتيب العالقات اإلسالمية األوروبية
على نحو أفضل.
كلمات دالة :الصلح ،املساعي احلميدة ،املصاحلة السياسية ،إق��رار السلم ،أوروبا
واإلسالم ،حوار احلضارات.
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املقدمـــة
تبدو قيمة النصوص املتعلقة بالوساطة واملصاحلات السلمية ،في مؤلفات الفقه والتراث
احلضاري اإلسالمي ،كونها أسهمت في تأسيس مرجعية شرعية وقانونية ملختلف
املنازعات التي ميكن أن تنشأ بني املتخاصمني في مختلف مسارات التفاعل البشري،
سوا ًء في املجال األسري واالجتماعي أو في مجال املعامالت االقتصادية أو في مجال
العالقات الدولية.
وبإيعا ٍز من تلك النصوص التأسيسية ،سعى الوجود اإلسالمي ،منذ بدايته ،إلى تقنني
عالقات ُحس ِن جوا ٍر وحوا ٍر مع مختلف البلدان احمليطة باجلزيرة العربية؛ وقد جتلَّى ذلك
التوجه فيما تضمنته الرسائل النبوية ،التي حملها السفراء املسلمون إلى ملوك الدول
املجاورة ،والسيما إلى قيصر الروم وحلفائه من ملوك بالد احليرة والغساسنة والقبط
وغيرهم ،إ ْذ عكست تلك الرسائل رغبة إسالمية مخلصة في التعايش املتفاهم مع شعوب
تلك البلدان ،وليس أ ّدل على ذلك من التعاطف اإلسالمي املبكر مع الروم إ ّبان هزميتهم
فإن املؤلفات
على يد الفرس .وفيما ُعنِ َي القرآن الكرمي بالتأريخ لذلك املوقف املتعاطفَّ ،
التي تناولت تاريخ صدر اإلسالم ،تؤ ِّك ُد على أنّه لم يكن ثمة ما يبعث ،من حيث املبدأ ،على
اخلصومة والعداء فيما بني املسلمني والروم األوروبيني.
أن سرعة انتشار اإلسالم في شبه اجلزيرة العربية وأطرافها الشمالية املتاخمة
ويبدو َّ
لبالد ال�ش��ام ،ق��د أث��ار ن��و ًع��ا م��ن احلساسية والتوجس ل��دى اإلم�ب��راط��وري��ة الرومانية
وحلفائها على نح ٍو ما :األمر الذي انفتحت معه ذرائع املنازعات بني الروم األوروبيني
نرص َد
وحلفائهم من جهة وبني املسلمني من جهة أخرى ،ومن عند هذه النقطة ميكننا أن ُ
مؤشرات التحول في العالقة بني الطرفني اإلسالمي واألوروب��ي؛ وذل��ك حينما شرع
الروم في حتريض مشركي العرب وحلفائهم على الدولة اإلسالمية في املدينة املنورة،
ثم أخ��ذت األح��داث السياسية تتطور حتى بلغت حد املواجهات احلربية املباشرة بني
الطرفني كليهما.
وبوج ٍه عام ،سنجد على امتداد تاريخ العالقات اإلسالمية األوروبية وتطوراتها ،قد
حدثت سلسلة من األزم��ات السياسية واحل��روب وال�ن��زاع��ات ،تلك التي ب��دأت بغزوة
مؤتة ثم تبوك ثم اليرموك ،وما تالها من حروب ومنازعات ،بعضها طال أمده ...فيما
لم ي ُدم بعضها اآلخر كثي ًرا .وخالل تلك العصور كان خيار الوساطة السياسية لفض
وساطات عديدةٌ،
هذه املنازعات وإنهاء تلك احل��روب ورا ًدا ،وقد ُب ِذلَ ْت في سبيل ذلك
ٌ
بعضها تكلّل بالتوفيق والنجاح فتم وقف احلروب وإعالن املُصالحَ ة أو املهادنة ...بينما
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة  -العدد  - 1العدد التسلسلي  - 29رجب  -شعبان  1441هـ – مارس  2020م

53

الوساطة وأثرها في فض النزاعات بين المسلمين واألوروبيين عبر العصور الوسيطة

البعض اآلخَ ُر بالفشل نتيج َة أسبابٍ ذاتي ٍة وأخرى موضوعية ،وفي كل األحوال ،فقد
باء
ُ
كان لتلك الوساطات بال ُغ األثر في إعادة ترتيب أوراق العالقات السياسية بني األطراف
اإلسالمية وبني نظيرتها األوروبية عبر العصور الوسيطة.
وقبل اخلوض في غمار الدراسة ،يجدر التنويه ببعض املؤشرات املنهجية:
َ .1تبَنَّت هذه الدراسة املنهجية التاريخية ،إ ْذ ُعنِيَ ْت برسم صورة العالقة بني املسلمني
واألوروبيني منذ بدايتها ،ثم شرعت ترصد تطورات هذه العالقة وحتوالتها من
حالة التعايش والوئام إلى التناوش والصدام ،ثم اهتمت الدراسة بتركيز األضواء
التاريخية على أبرز جهود الوساطات السياسية بني املسلمني واألوروبيني ،ودور
تلك اجلهود في إنهاء احلروب وفض املنازعات اإلسالمية /األوروبية عبر العصور
الوسيطة ،تلك التي تبدأ بالقرن األول وحتى أواسط القرن 10هـ16/م تقريبًا .ومن
املُ��ؤ َّم� ِل أن تنتهي هذه الدراسة إلى مجموعة من اخلالصات التاريخية املهمة،
أن تُسهم في تعديل الصور التاريخية الذهنية املشوبة بالتشوش
والتي ميكن ْ
وبعض الغموض .ومن أجل تغطية هذه املوضوعات ،فقد استغرقت الدراسة
خمسة مطالب ،مسبوق ًة باملقدمة والتمهيد ،وملحوقة باخلالصة واخلامتة،
وقائمة باملصادر واملراجع.
 .2املقصود من مصطلح األوروب �ي�ين :ال��روم البيزنطيني ،والفرجنة ،والنورمان
وغيرهم من الشعوب األُوروبيّة التي دخلت في حروب وصراعات مع املسلمني
عبر العصور الوسيطة.
 .3تسعى هذه الدراسة إلى حتقيق أهدافها من خالل االعتماد بصورة مر َّكز ٍة على
نوع الدراسات التي تشتبك
املصادر واملراجع العربية غالبًا ،أي إنها ليست من ِ
مع املصادر أو املراجع األجنبية في سياقات مقارنة .وفي هذا السياق ،توسلت
الدراسة في حتقيق أهدافها مبؤلفات تاريخية وشرعية تنتمي إلى عصور مختلفة؛
وذلك للبرهنة على حضور فكرة الوساطة بداللتها السياسية عبر مختلف تلك
العصور.
وف��ي ض��وء ه��ذه االع �ت �ب��ارات املنهجية ،تسعى ه��ذه ال��دراس��ة إل��ى الكشف ع��ن جهود
الوساطة بصيغتها اإلسالمية ،والتي ُت َع ُّد سب ًقا حضار ًّيا كان له حضو ٌر َم َؤثـ ٌر في مجال
اخلصومات االجتماعية احمللية ،وفي النزاعات اإلقليمية ،ثم َج َعلَت اختصاصاته تتمدد
لُيسهم في تأسيس صيغة قانونية لفض النزاعات في مجال العالقات الدولية.
وقد تعددت صور الوساطة في احلضارة اإلسالمية ،وكانت تلك الصور مستند ًة في
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حقيقتها إلى أص��ول شرعية ،ومستندات التجربة احلضارية اإلسالمية منذ بداياتها
األولى وخالل العصور التالية.

متهيد

أوالً -مفهوم الوساطة في مجال العالقات الدولية

والترجي ،والوسيطَ :م ْن
التوسل
أص��ل الوساطة في اللغة من التوسط ال��ذي يعني:
ّ
ّ
توسط شفي ًعا عند شخص ملصلحة آخر( .)1والوسيط :هو الذي يعمل الوساطة فيتوسط
ّ
()2
ْ
التوسط بني الناس في
هي:
الوساطة
ذ
إ
،
اخلصومة
إليقاف
باحلق
املتخاصمني
بني
ّ
()3
أن الوساطة تفيد معنى :اخليرية
اخلصومات  .ومن جميل ما ُي ْف َه ُم من لغة العربَّ :
العادلة النزيهة()4؛ولذلك ،كان الوسيط هو :احلسيب في قومه ،أي من يكون أشرفهم
()5
س ْط :صفة تدل على الفضل والعدل(.)6
نسبًا وأعزهم مقا ًما  .وال َو َ
وقد أوردت املؤلفات الفقهية تعاريف َ
شتَّى للوساطة تندرج في مجملها ضمن مفهوم
الصلح .وقد كان من أبرز التعريفات اجلامعة لكل من الداللة اللغوية والداللة الفقهية على
الصالح ،وهو املعنى املراد ض َّد ال َف َساد،
الصل ْ ِحيَّ ِة :قولهم
«الصلح من ّ
ُّ
واقع الوساطة ُ
صالحَ َ ِة .والتَّصالح خالف املخاصمة والتَّخاصم ،والصلح:
والص ُ
ص َد ُر امل ُ َ
ِّ
الح بالكسر َم ْ
()8
()7
َ
َ
ختص بإزالة النَّفا ِر بني
التوفيق  ،إ ْذ هو احلالة التي َوق َع بها االجتماع  .والصلح :اس ٌم ُم ٌّ
(((
(((

(((

(((
(((
(((
(((
(((

اجلوهري ،تاج اللغة وصحاح العربية ،جـ ،3ص.1167
مجد الدين بن محمد الفيروز أبادي (ت817:هـ1414/م) ،القاموس احمليط ،مؤسسة الرسالة للطباعة
والنشر ،بيروت2005 ،م ،ط ،8جـ ،2ص .406أحمد مختار عثمان ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،دار
عالم الكتب ،القاهرة2008 ،م ،جـ ،3ص 2436و.2437
أبو نصر إسماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي (ت393 :هـ1003/م) ،الصحاح تاج اللغة وصحاح
العربية ،حتقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني ،بيروت1407 ،هـ1987/م ،ط ،4جـ،3
ص .1167محمود بن عمرو بن أحمد املعروف بجار الله الزمخشري (ت538 :هـ1143/م) ،أساس
البالغة ،حتقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت1419 ،هـ1998/م ،جـ،2
ص.333
علي بن محمد بن علي الزين الشريف اجلرجاني (ت816 :هـ1413/م) ،كتاب التعريفات ،ضبطه
وصححه :جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية بيروت1403 ،هـ1983/م ،ص.147
أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت395 :هـ1004/م) ،معجم مقاييس اللغة ،دار الكتب
العلمية ،بيروت1999 ،م ،جـ ،6ص.8
جبران مسعود ،معجم الرائد ،دار العلم للماليني ،بيروت1992 ،م ،ط ،7ص.863
أحمد بن محمد بن علي الفيومي املقري (770هـ1368/م) ،املصباح املنير ،حتقيق :يوسف الشيخ محمد،
املكتبة العصر ّية ،بيروت1418 ،هـ ،ط ،2ص.180
محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفني (ت1031 :هـ) املَناوي ،فيض القديرفي شرح اجلامع الصغير،
املكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة1356 ،هـ ،جـ ،5ص.324
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السلْم ،بإزالة ما أفسد الو ّد والرابطة ،وبقصد حصول املوادعة واأللفة(.)9
الناس وإيجاد ِّ
ولئن لم تتوفر املعاجم في العصور الوسيطة على توصيف مصطلح الوساطة ،باعتباره
وسيل ًة إل��ى َف� ِّ
�ض املنازعات السياسية ،لك َّن مفاهيم الوساطة التي تضمنتها الوقائع
التاريخية ،فضالً ع ّما ُيستَفاد من املعاهدات الدولية احلديثة ،ال تخرج عن معانيها األصيلة،
تلك التي ُت َع ُّد « َم ْس ًعى ُو ِّد ًّيا ِ
سل ْ ِميًّا ،يقوم به طرف ثالثٌ على سبيل املبادرة التطوعية؛ من
أجل إيجاد حلول للنزاع القائم بني دولتني أو أكثر .ويشترك الطرف الوسيط ،سوا ًء
أكان فر ًدا أم ممثالً عن دولة أم مجموعة دول ،في املفاوضات وإعداد التسوية بصورة
ٌ
مباشرة»( .)10والوساط ُة تشبه املساعي احلميدة( )11تلك التي يقوم من خاللها
طرف ثالثٌ
بجهود واتصاالت ومشاورات ُمتبادلة ،تستهدف تسوية النزاع بني أطراف النزاع؛ وذلك
مبحاولة تقدمي اقتراحات وحلول ميكن أن َتلْقى قبو َل األطراف املتنازعة»(.)12
بأن الوساطة في اصطالح األوروبيني ،هي« :اقتراح التسوية بني الطرفني
ويجدر التنويه َّ
املتنازعني بواسطة طرف ثالث ،يتدخل من أجل عرض وساطته على املتنازعني ،ووضع
حد للخصومة بينهما»(.)13
أح ِد
وتتميز الوساطة بكونها اختيارية ،سوا ًء أكانت مبادر ًة من الوسيط ،أم بطلبٍ ِم ْن َ
طر َفي ال�ن��زاع أم كليهما ،فالوسيط ال ش��ي َء غالِبًا يلزمه بوساطته ،وكذلك األطراف
املتنازعة ،فإنّها تتمتع بحرية كاملة في قبول الوساطة أو رفضها()14؛ ومن َث َّم ،لم تكن
جلهود الوساطة قو ٌة ُملْزِم ٌة(.)15
((( أبو القاسم احلسني بن محمد املعروف بالراغب األصفهاني (ت502 :هـ1108/م) ،املفردات في غريب
القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان الداودي ،دار القلم والدار الشامية ،دمشق وبيروت1412 ،هـ ،ص.489
عمر بن علي بن أحمد (ت805 :هـ) ،ابن املل ِّقن :عجالة احملتاج إلى توجيه املنهاج ،دار الكتب ،األردن،
1421هـ ،جـ ،2ص.798

(10) Convention for The Pacific settlement of International Disputes1899, The Text of
The Convention Reproduced Here Is A Translation of The French Text Adopted At
The 1899peace Conference, Article 4: 7. Convention for the Pacific Settlement of
International Disputes1899, Article 2 & 3 & 6.
شارل روسو ،القانون الدولي العام ،نقله إلى العربية :شكر هللا خليفة وعبد المحسن سعد ،األهلية للنشر والتوزيع،
بيروت ،1987 ،ص 286و.287
( ((1شارل روسو ،املرجع السابق ،ص 286و.287
( ((1صالح الدين عامر ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،دار النهضة العربية ،القاهرة ،2007 ،ص946
و ،948بتصرف يسير.
( ((1جيرار كورنو ،معجم املصطلحات القانونية ،ترجمة :منصور القاضي ،املؤسسة اجلامعية للدراسات
والنشر ،بيروت ،2009 ،ص.583
( ((1شارل روسو ،مرجع سابق ،ص 286و.287
(15) Convention For The Pacific Settlement of International Disputes1907, Article 6.
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وبوج ٍه عام ،كان ميكن للوسيط جتديد وساطته عد َة َم َّر ٍ
ات ،حتى في حال َرف ِ
ْض وساطته
فإن نتائج الوساطة ،في حال قبولها ،كانت حتقق مصالح األطراف
األول��ى()16؛ ولذلكَّ ،
املتنازعة ،وهو األمر الذي يجعل من استدامتها بالسلم أم ًرا راجِ ًحا وناف ًعا بطبيعة احلال.

الصلْ ِح َّي ُة ...بني التأصيل الشرعي والسياسية الشرعية
ثان ًيا -الوساط ُة ُ

تستند الوساطة في املنظور الشرعي اإلسالمي إلى مستندات متكاثرة؛ فالوساطة ،من
أص َل لها الوحي ،وصاغ منها الفقهاء رؤاهم
جهة ،تستند إلى مجموعة من املبادئ التي َّ
في كل مجالٍ من مجاالت استعماالتها وفق الضوابط الشرعية التي تنضبط بها سائر
عمليات فض املنازعات والفصل في اخلصومات ،أ ًّي��ا كان نوعها ،في املجاالت الدينية
أو االجتماعية أو السياسية ،وس��وا ًء أكانت بني األف��راد أم املؤسسات أم بني القبائل أم
الشعوب أم األمم واحلضارات.
والوساطة باعتبارها وسيلة إلى حتقيق الصلح ،إمنا تستند إلى الكتاب والسنة وإلى
إجماع فقهاء املسلمني .وت ُد ُّل الشواهد القرآنية على أصالة الوساطة في فض املنازعات
القرآن في الصلح قاعد ًة انطلقت
وقطع اخلصومات ،وحتقيق الصلح والسلم؛ وقد َق َّر َر
ُ
الصلحية.
منها كاف ُة نظريات الفقهاء في الوساطة ُّ

أولَى اهتما ًما
وتفيدنا النصوص التأسيسية في مجال العالقات الدولية َّ
بأن الوحي قد ْ
بالغًا بقضية الوساطة؛ وذلك من أجل نزع فتيل احلروب والنزاعات بني السلمني وغيرهم،
وهو اهتما ٌم تنتفي معه كا َّف ُة الظنون املتشككة في أولوية السلم الدولي ضمن منظومة
اجن َْح لَ َها َو َت َو َّك ْل
العالقات الدولية في املنظور اإلسالمي ،قال تعالىَ } :وإ ِْن َجن َُحوا لِ َّ
لسل ْ ِم َف ْ
الس ِمي ُع الْ َعلِي ُم| األنفال .61 :وقد قال الطبري في تفسير هذه اآلية« :وإن
َعلَى الل َّ ِه إ ِ َّن ُه ُه َو َّ
احلرب ،إما بالدخول في اإلسالم ،وإما بإعطاء اجلزية ،وإما
مالوا إلى ُمسالمَ َتِ َك و ُمتار َكتِك
َ
مبوادعة ،ونحو ذلك من أسباب السلم والصلحَ ،ف ِمل إليها ،وابذل لهم ما مالوا إليه من
السلاَ َم ِة ِم ْن الحْ َ ْربِ َ ،ف َسالمِ ْ ُه ْم
ذلك وسألوكه»( .)17وقيلْ :
«إن َمالُوا إلَى المْ ُ َسالمَ َ ِةَ ،و ِه َي َطل َ ُب َّ
واصطالحا ،شر ًعا وفق ًها وتفسي ًرا وإفتا ًء ،هو :الصلح
والسل ْ ُم لُغ ًة
َوا ْقبَ ْل َذلِ َك منهم(.)18
ً
َّ
( ((1شارل روسو ،مرجع سابق ،ص 286و.287
( ((1محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي الطبري (ت310 :هـ922/م) ،جامع البيان في تأويل
القرآن ،حتقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1420 ،هـ2000/م ،جـ ،14ص .42وقال
ٌ
فقول ال داللة عليه من كتاب
الطبري :فأ ّما ما قاله قتادة ومن قال مثل قوله ،من أن هذه اآلية منسوخة،
وال سنة وال فطرة عقل (ابن جرير الطبري :جامع البيان في تأويل القرآن ،جـ ،14ص.)42
( ((1أحمد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي (ت370 :هـ980/م) ،أحكام القرآن ،حتقيق :عبد
السالم محمد علي شاهني ،دار الكتب العلمية ،بيروت1415 ،هـ1994/م ،جـ ،3ص.90
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وترك احلرب(.)19
بأن القرآن الكرمي قد قَّ��ر َر قاعدة في أصل الفصل في اخلصومات،
ومن املهم التنويه َّ
والصل ْ ُح
}والصل ْ ُح خَ يْ ٌر | النساء.114 :
مبختلف صورها ودوائر حدوثها ،فقال تعالى:
ُّ
ُّ
لُغ ًةَ :ق ْط ُع املُنَا َز َع ِة ،وشر ًعا ُم َعا َق َد ٌة َتف ِ
ِصلاَ ٍح َبينْ َ ا َ
ص َمينْ ِ .والصلح ،اسم من
خل ْ
ْضي إلَى إ ْ
وس َع
املصاحلة ،وهي :املساملة بعد املنازعة ،وفي الشريعة :عقد يرفع النزاع( .)20وقد َّ
الصل ْ ُح خَ يْ ٌر»ٌ :
لفظ عام مطلقٌ يقتضي أن
القرطبي من داللة الصلح في اآلية ،فقالَ « :و ُّ
الصلح احلقيقي الذي تسكن إليه النفوس ويزول به اخلالف :خي ٌر على اإلطالق .ويدخل
في هذا املعنى جميع ما يقع عليه الصلح ...وهو خي ٌر من الفرقة ،فإن التمادي على اخلالف
والشحناء واملُبا َغضة هي :قواعد الشر(.)21
أن التجاوب
ولقد كان معلو ًما لدى ُم َف ِّسرِي القرآن الكرمي عبر العصور اإلسالمية األولىَّ ،
أن َم ْن يساملونهم
مع جهود الوساطة من أجل السلم كانت ُم ْعتَبَ َر ًة برغم ِعل ْ ِم املسلمني َّ
احلرب ِب َع ْق ِد السلم :هم ممِ َّ ْن يعتبرونهم أعداء الله ورسوله .وقد كان مأخو ًذا
ويتاركونهم
َ
في االعتبار مبدأ احترام ما يشترطه كل فريق على صاحبه من الشروط(.)22
الصل ْ ِحيَّ ُةُ :سنَّ ٌة نبو ّي ٌة وع��ادة جارية ُمت َِّسق ٌة مع التوجيهات العامة للقرآن
والوساطة ُّ
َ
ِ
السل ْ ِم َكا َّف ًة| البقرة.208 :
الكرمي ،حيث يقول الله تعالىَ } :يا أ ُّي َها الَّ ِذي َن آ َمنُوا ا ْدخُ لُوا في ِّ
السنَّ ُة النبوية إلى الوساطة بداللتها الصلحية ،منها ما روا ُه أ َ ُبو أ ُ َما َم َة
وفي غير مرة تُشير ُّ
وب :أَلاَ أ َ ُدلُّ َك َعلَى
َقا َلَ :قا َل َر ُسو ُل الل َّ ِه َ
وب ْب ِن َز ْي ٍدَ « :يا أ َ َبا أ َ ُّي َ
سلَّ َم لأِ َبِي أ َ ُّي َ
صلَّى اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َ
ُصل ِ ُح َبينْ َ الن ِ
اس ُدوا و ُت َق ِّر ُب بينهم
َّاس إ ِ َذا َت َف َ
َع َم ٍل يرضاه الل ُه َو َر ُسولُ ُه؟ قال بلى ،قال« :ت ْ
إذا تباعدوا»(.)23
(((1

(((2
(((2

(((2
(((2
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محمد بن مكرم بن على ابن منظور األنصاري اإلفريقي (ت711 :هـ1311/م) ،لسان العرب ،دار
صادر ،بيروت1414 ،هـ ،ط ،3جـ ،12ص .293محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور
التونسي (ت1393 :هـ1973/م) ،التحرير والتنوير أو حترير املعنى السديد وتنوير العقل اجلديد من
تفسير الكتاب املجيد ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،هـ ،جـ ،2ص.275
علي بن محمد بن علي الزين الشريف اجلرجاني (ت816 :هـ1413/م) ،كتاب التعريفاتَ ،ح َّق َقه وضبطه
وصححه :جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية بيروت1403 ،هـ1983/م ،ص.134
محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي القرطبي (ت671 :هـ1272/م) ،اجلامع ألحكام
القرآن ،حتقيق :أحمد البردوني وإبراهيم أطفيّش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة1384 ،هـ1964/م ،ط،2
جـ ،5ص.406
ابن جرير الطبري ،جامع البيان في تأويل القرآن ،جـ ،14ص.42
صَ ،ع ْن أ َ ِبي أ ُ َما َم َة ،حديث ،7999 :وقد أخرجه الهيثمي
رواه
الطبراني في املعجم الكبير َع ْن َعبْ ِد الل ِه ْب ِن َح ْف ٍ
ُّ
ُ
َ
في مجمع الزوائد ،حديث .13053 :وقد َعلَّقَ الهيثمي على احلديث بقوله :صاحب أبي أ َما َمة لم أعرفه،
وبقية رجاله :ثقات (نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807 :هـ1404/م) :مجمع الزوائد ومنبع الفوائد،
بتحرير احلافظني اجلليلني :العراقي وابن حجر ،دار الفكر ،بيروت1412 ،هـ1992/م ،جـ ،7ص.)396
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سل َمة بن الأْ َ ْك َوعَ ،قا َل :قدمنَا َم َع َر ُسول الله صلى الله َت َعالَى َعلَيْ ِه َوسلم الحْ ُ َد ْيبِيَ َة
وعن َ
الصلْح َحتَّى َمشى َب ْعضنَا إِلَى
راسونا ُّ
استَ َقيْنَا ث َّم أَن المْ ُشْ ركني ُّ
َفقع َد على جباها فسقينا َو ْ
بعض فاصطلحنا(.)24
وقد كان الصلح من املبادئ التي أعملها الصحابة رضوان الله عليهم ،فقد كان عمر ابن
اخلطاب يقولُ « :ر ّدوا ا ُ
ني ال َقو ِم
خلصو َم َحتَّى َيص َطلِحوا؛ فإ َِن فص َل ال َقضا ِء ُيح ِدثُ َب َ
الضغائ َن(.)25
َّ
ص في كونها:
والوساطة الصلحية عند عامة الفقهاء هي مبثابة
ٍ
إجماع عندهم ،إ ْذ تتلخَّ ُ
()26
َوص ُل بها إل��ى املوافقة بني املختلفني .
معاقد ًة يرتفع بها ال�نّ��زاع بني اخلصوم ،و ُيت َّ
وامل�ع��اق��دة ه��ي :امل�ع��اه��دة ،وه��ي :احمل��ال �ف��ة( ،)27وه��ذه تعاريف ع��دي��دة وتعابي ٌر وحدود
تعبر عن اصطالحاتهم ،وال تكاد تكون مختلفة ،بل هي متوافقة باملعنى مختلفة في
رسم ألفاظها()28؛ ألنها كلها تعبر عن ماهية :عقد يرفع النزاع بني املتخاصمني ،ويزيل
اخلصومة ويقطعها بالتراضي؛ إ ْذ ينعقد ويصح بحصول اإليجاب من طرف والقبول
أن الوساطة في الفصل بطريق الصلح أقرب إلى بقاء
من الطرف اآلخ��ر()29؛ وهنا يبدو َّ
املودة والتحرز من النفرة بني املتخاصمني(،)30
ْصو ِد ِم ْن
َّ
صو ُل المْ َق ُ
«ح ُ
وألن في الصلحُ :
َغيْ ِر َ
ض ِغينَ ٍة»(.)31
( ((2جار الله محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري (ت538 :هـ1143/م) ،الفائق في غريب احلديث واألثر،
حتقيق :علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم ،دار املعرفة ،بيروت ،ط ،2ج ،1ص.187
( ((2أخرجه
البيهقي في السنن الكبرى عن ُمحارِب ،رقم .11472
ُّ
( ((2أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي (885 :817هـ1480 :1414/م) ،اإلنصاف في معرفة الراجح
من اخلالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،حتقيق :محمد حامد الفقي ،دار إحياء التراث العربي،
بيروت1400 ،هـ1980/م ،ط ،2جـ ،5ص .223موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم
احلجاوي املقدسي الصاحلي (ت968 :هـ1578/م) :اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،حتقيق :عبد
اللطيف محمد موسى السبكي ،دار املعرفة ،بيروت ،د .ت ،ج ،2ص.192
( ((2أبو احلسن املرداوي ،اإلنصاف في معرفة الراجح من اخلالف ،ج ،7ص 303وج ،11ص.30
( ((2عز الدين هشام بن عبد الكرمي البدراني في تعليقه على كتاب ابن املل ِّقن ،املصدر السابق ،ج،2
ص.798
( ((2علي حيدر خواجه أمني أفندي (ت1353 :هـ1934/م) ،درر احلكام في شرح مجلة األحكام ،تعريب:
فهمي احلسيني ،دار اجليل ،بيروت1411 ،هـ1991/م ،ج ،4ص.7
( ((3شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت483 :هـ1060/م) ،كتاب املبسوط ،دراسة
وحتقيق :خليل امليس ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بيروت1421 ،هـ2000/م ،ج ،20ص،18
بتصرف يسير.
( ((3عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني احلنفي (ت587 :هـ1191/م) ،بدائع الصنائع في
ترتيب الشرائع ،دار الكتب العلمية ،بيروت1406 ،هـ1986/م ،ط ،2ج ،7ص.13
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ص َل الفقهاء أنواع الصلح املستوجب الوساطة ،فقالوا :الصلح يكون بني خصمني
وقد َف َّ
أو بني امل ُ َّد ِعي واألجنبي ،و َبني املسلمني َوالك َّفار وبني اإلِ َمام والبغاة ،والصلح بني الفئة
والصلح لقطع اخلصومة إذا
الباغية وبني العادلة ،والصلح في اجلراح كالعفو على مالٍ ،
ّ
ني
وقعت املزاحمة في امل َعا َملاَ ت إ ّما في األمالك أو في املشتركات ،والصلح بني الزوج ِ
أن« :الصلح من أكبر العقود فائدة؛ ملا فيه
ِعنْد الشقاق( .)32وقد ذهب فقهاء احلنابلة إلى َّ
من قطع النزاع والشقاق .ويكون الصلح بني مسلمني وأهل حرب بعقد الذمة أو الهدنة
أيضا بني أهل بغي وأهل عدل ،ويكون ً
أو األمان ،ويكون ً
أيضا بني زوجني خيف الشقاق
بينهما ،ويكون أيضا ً بني متخاصمني في األموال وفي غير مال ،ويكون الصلح في غير
َم ْن سبق ذك ُرهم ،وليس له باب يخصه(.)33
الصلح ال يثبت إال بالتراضي ،فإنَّه ال يصلح الوصول إليه إال بقطع
أن
فيما يرى األحناف َّ
َ
أن« :الصلح يكون بعد اخلصومة بني امل ُ َّد ِعي
منازعة حتققت( .)34وكذلك يرى الشافعية َّ
واألجنبي( .)35لك َّن مجرد حتديد الوساطة الصلحية ضمن هذه الرؤية إمنا ُي ْع ِطي أبعا ًدا
استشرافية لتلك اآلراء الفقهية التي راحت تنظر إلى أهمية التوسل بالوساطة في تالفي
ٍ
محتَ َمل َ ِة الوقوع ،أو الوساطة من أجل تالفي أسباب املنازعات
منازعات أو
خصومات ْ
أصالً.
أن املالكية قد أبدوا نظ ًرا أبعد في رؤية مقتضيات الوساطة ،إ ْذ ذهبوا إلى
ولذلك ،جند َّ
إضافة نوعية حني َع َّر ُفوا عقد املصاحلة ،وهو الصلح الوقائي ،فقد َن َظ َر اب ُن َع َرف َة املالكي
أن هذا التعريف من
إلى الصلح باعتباره« :رفع نزاع أو خوف وقوعه»( .)36وفي تقديري َّ
(((3

(((3

(((3

(((3

(((3
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ابن حجر العسقالني ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،جـ ،5ص .298محمد بن أحمد اخلطيب
الشربيني الشافعي (ت977 :هـ1569/م) ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،حتقيق :مكتب البحوث
والدراسات بدار الفكر ،دار الفكر ،بيروت ،د .ت ،ج ،2ص .304شرف الدين ابن املقرئ ،إخالص
الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك احلاوي ،ج ،2ص 46و.47
منصور بن يونس بن صالح الدين بن حسن بن إدريس البهوتي احلنبلي (ت1051 :هـ1641/م)،
كشاف القناع عن منت اإلقناع ،حتقيق :جلنة متخصصة في وزارة العدل ،منشورات وزارة العدل
السعودية ،الرياض1421 ،هـ2000/م ،ج ،8ص.277
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َما َز َة البخاري احلنفي (ت616 :هـ1219/م)،
احمليط البرهاني في الفقه النعماني ،حتقيق :عبد الكرمي سامي اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1424هـ2004/م ،ج ،8ص.119
إسماعيل بن أبي بكر ابن املقرئ (ت837 :هـ1434/م) ،إخالص الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك
احلاوي لنجم الدين عبد الغ ّفار بن عبد الكرمي القزويني (ت665 :هـ1267/م) ،حتقيق وتعليق :عادل
أحمد عبد املوجود وعلي محمد مع ّوض ،دار الكتب العلمية ،بيروت2004 ،م ،ج ،2ص 46و.47
محمد بن محمد بن عرفة الورغمي التونسي املالكي (ت803 :هـ1400/م) ،املختصر الفقهي ،حتقيق :حافظ
عبد الرحمن محمد خير ،مؤسسة خلف أحمد احلبتور لألعمال اخليرية1435 ،هـ2014/م ،ج ،6ص.477
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أوف��قَ التعابير عن الوساطة ،إ ْذ يحصل فيها التعاقد ،بحسب تعبير املالكية على « َر ْف ِع
الصلح لتو ّقي منازع ًة غير قائمة
منازَع ٍة قبل وقوعها وقاي ًة»( ،)37وهي إشارة إلى جواز ّ
بالفعل ،ولكنّها محتملة الوقوع(.)38
وغير ٍ
وج ُد غالبًا في القضاء ،بل في اختصاص الوالية السياسية أو
خاف َّ
أن هذا احلد ال ُي َ
إن الوساطة بهذه الصفة الصلحية «التعاقدية» إنمّ ا يتأسس لها إطار فقهي
اإلمارة()39؛ إ ْذ َّ
ٍ
�ي األمر االجتهادية في استعمال الوساطة ضمن
خاص ،يسمح
بصالحيات سلطة َولِ� ِّ
حدود ما تقتضيه مصالح األمة ،وهذه الصالحيات هي ما ُت ْع َر ُ
ف في اصطالح الفقهاء بِـ
س َ
اط َة َحقٌّ ،
«السياسية الشرعية»()40؛ و ِم ْن َث َّم ،كان املا َور ِد ُّي الشاف ِع ُّي يرى َّ
أنُّ :
الصل ْ َح َوالْ َو َ
والوالية فيهما منعقدة(.)41
أن الوساطة حلل املنازعات من األم��ور املندوبة في الشريعة اإلسالمية،
ونخلص إلى َّ
و ُت َع ُّد من أفضل القربات إلى الله؛ لمِ ا في ذلك ِم ْن حتقيق مقاصد الكتاب والسنة وحتقيق
إجماع أهل العلم كافة.

(((3
(((3

(((3

(((4

(((4

إسماعيل ابن املقرئ ،إخالص الناوي في إرشاد الغاوي إلى مسالك احلاوي ،مرجع سابق ،ج،2
ص.46
سراج الدين عمر بن علي بن أحمد املعروف بـابن امللقن (ت804 :هـ1402/م) ،عجالة احملتاج إلى توجيه
املنهاج ،ضبطه على أصوله وخرج حديثه وعلق عليه :عز الدين هشام بن عبد الكرمي البدراني ،دار
الكتاب ،إربد ،األردن1421 ،هـ2001/م ،ج ،2ص .798مجموعة من العلماء ،املوسوعة الفقهية الكويتية،
منشورات وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية ،الكويت1412 ،هـ1992/م ،ج ،27ص.323
برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َما َز َة البخاري احلنفي (ت616 :هـ1219/م)،
احمليط البرهاني في الفقه النعماني ،حتقيق :عبد الكرمي سامي اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1424هـ2004/م ،ج ،8ص.119
السياسة الشرعية عبارة عن؛ إجراء ما يراه اإلمام من إصدار األحكام والقرارات زج ًرا عن فسا ٍد واقع،
عالجا لوض ٍع خاص ،فعلم السياسة الشرعية علم يبحث فيما تدبر به
أو وقاي ًة من فسا ٍد متوقع ،أو
ً
شؤون الدولة اإلسالمية من القوانني والنظم التي تتفق وأصول اإلسالم ،وإن لم يقم على كل تدبير
دليل خاص .وموضوعه :النظم والقوانني التي تتطلبها شؤون الدولة من حيث مطابقتها ألصول الدين،
وحتقيقها مصالح الناس وحاجاتهم .وغايته :الوصول إلى تدبير شؤون الدولة اإلسالمية ِبنُ ُظ ٍم ِم ْن
دينها .واإلبانة عن كفاية اإلسالم بالسياسة العادلة وتقبله رعاية مصالح الناس في مختلف العصور
والبلدان (عبد الوهاب خالف (ت1375 :هـ1955/م) :السياسة الشرعية في الشؤون الدستورية
واخلارجية واملالية ،دار القلم ،بيروت1408 ،هـ1988/م ،ص .7يوسف القرضاوي :السياسة الشرعية،
مكتبة وهبة ،القاهرة1419 ،هـ1989/م ،ص.)15
علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي الشهير باملاوردي (ت450 :هـ1058/م) ،األحكام
السلطانية ،حتقيق :أحمد جاد ،دار احلديث ،القاهرة1427 ،هـ2006/م ،ص.154
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املطلب األول
العالقات العربية األوروبية قبل اإلسالم
قبل الشروع في دراسة عالقة املسلمني بالروم األوروبيني ،وبيان تطورات تلك العالقة
إلى حالة اخلصومة واالحتراب ،وأثر جهود الوساطة السياسية في فض املنازعات التي
تخللت تاريخ العالقات اإلسالمية األُوروبية ...يتعينّ ُ علينا ،بادئ ذي بدء ،قراءة خريطة
أن ُجز ًءا من تلك
الوالءات ال َقبَلية في شبه اجلزيرة العربية قبل ظهور اإلسالم ،سنجد َّ
القبائل كان مواليًا للروم ،بينما كان البعض اآلخر مواليًا لفارس ،وقليلاً ما ُوجِ َد ْت قبائل
عربية مستقل ًة بذاتها بعي ًدا عن دائرة استقطاب قوى الهيمنة في ذلك العصر.
ومن الناحية السياسية ،كانت العرب ،وقريش خاصة ،على عالقة حسنة مع دولة الروم،
إذ كانت جتاراتُهم إلى مختلف النواحي ال تخرج غالبًا عن هيمنة الروم ومناطق نفوذهم،
إ ْذ الشام ومصر واليتان رومانيتان ،وكانت العرب تتاجر صي ًفا إل��ى مصر والشام
والعراق( )42بطبيعة احلال.
وهنا تعينَّ علينا الوقوف ،خالل سطور ،أمام صورة العالقة بني العرب واألوروبيني
قبل اإلس�لام ،تلك العالقة التي تتداخل فيها األبعاد االجتماعية والثقافية والسياسية
واالقتصادية بصورة متميزة ،جعلت من وجود أوروبيني ونصارى من املظاهر املألوفة
للحياة في شبه جزيرة العرب.
أن العرب قد أفادوا من اجتارهم واختالطهم
فعلى الصعيد االجتماعي ،تشير دراس ٌة إلى َّ
بالرومان والفرس ،وخضعوا ملا يخضع له غيرهم من آثار االختالط وكثرة العالئق،
حتى إنا لنرى أسماء رومانية ألناس من العرب(.)43
أن الروم كانوا يهتمون بمِ َ ْن ينزل َ
أرضهم من العرب الغرباء؛ ومن َث َّم ،لم
و ُيشار إلى َّ
ً
بعضا ِم � ْن ه��ؤالء ال�ع��رب ،أو ممِ َّ � ْن يعرفون
يكن ُمستَبْع ًدا أن يكون ال��روم قد ات�خ��ذوا
العربية ،موظفني وعيونًا ،يوافون ُع ّمال الروم بأخبار الطارئني على هذه البالد والتجار
األعاجم(.)44
( ((4املفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي (ت163:هـ780/م) ،أمثال العرب ،حتقيق وتعليق:
إحسان عبّاس ،دار الرائد العربي ،بيروت1403 ،هـ1983/م ،ط ،2ص .51سعيد بن محمد بن أحمد
األفغاني (1327هـ1417:هـ1997:1909/م) :أسواق العرب في اجلاهلية واإلسالم ،دار الفكر ،بيروت،
1394هـ1974/م ،ط  ،3ص.44
( ((4سعيد األفغاني ،أسواق العرب في اجلاهلية واإلسالم ،املرجع السابق ،ص.44
( ((4املرجع السابق ،ص.155
62

مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة  -العدد  - 1العدد التسلسلي  - 29رجب  -شعبان  1441هـ – مارس  2020م

د .عطية الويشي

ص َرى وأذرعات «درعا» من
وعلى الصعيد االقتصادي ،جند على سبيل املثال َّ
أن مدينتي ُب ْ
أطراف بالد الشام جهة جزيرة العرب ،وكانتا من أشهر األسواق التي يرتادها العرب قبل
ص َرى،
اإلسالم .وكان العرب في جاهليتهم إذا انتهوا من سوق دير أيوب أقاموا سوق ُب ْ
حيث كان يشرف ُع ّما ُل الرومان .وكانت تطول مدة هذه السوق طوالً يتناسب مع ما
قطعوا في سفرهم إليها من مسافات وزمن(.)45
ٍ
قريش كانوا تجُ ّا ًرا ،وكانت جتاراتهم
أن أكث َر قبيلة
وفي السياق ذاته ،تشير املصادر إلى َّ
ال تعدو مكة ،إنمَّ ا يأتي إليهم األعاجم بالسلع فيشترون منهم ،ثم يتبايعونه بينهم وبني
غيرهم من العرب .كما كانت جتارة بني هاشم تصل الشام ،وكانوا يقيمون هناك وقتًا
يسمح لهم مبعايشة ال��روم .وق��د كانت ع��ادات العرب وفنون معاشهم تعجب الروم،
إن هاشم بن عبد مناف حني قصد الشام فنزل بقيصر
وتعجب كذلك قيصرهم .وقد قيلَّ :
فقال له هاشم :أيها امللك ،إن لي قو ًما ،وهم جتار العرب ،فإن رأيت أن تكتب لهم كتا ًبا
تؤ ّمنهم وتؤ ّمن جتارتهم ،فيقدموا عليك مبا يستطرف من أدم احلجاز وثيابه ،فيبيعونه
عندكم ،فهو أرخص عليكم ،فكتب له قيصر كتا ًبا بأمان َم ْن أتَى منهم ،فأقبل هاشم بذلك
الكتاب ،فجعل كلما َم َّر ب َِح ٍّي من العرب بطريق الشام أخذ من أشرافهم عه ًدا بأمان التجارة
العربية إلى الشام والروم(.)46
وتشير الدراسات إلى تأثير حركة التجارة في انتشار النصرانية في بالد الشام العربية،
تنصروا لكثرة ترددهم إلى بالد
بل تأ ّثرت النخبة املثقفة في بالد احليرة ،حتى قيل إنهم َّ
الروم للتجارة(.)47
وقد كان وقوع احلروب واألزمات واملنافسات بني فارس والروم من أعظم العوامل في
نشأة التجارة املكية وازدهارها ،إال ما كان من جتارة فارس ،فإنها بقيت في أيدي عرب
احليرة وهم ميانيون( .)48وقد وصل املكيون قبيل اإلسالم إلى درجة عظيمة في التجارة،
وكان على جتارة مكة اعتماد ال��روم في كثير من شؤونهم ...وقد ن� َّو َه بعض مؤرخي
بأن في مكة نفسها كانت توجد بيوت جتارية رومانية ،يستخدمها الرومانيون
اإلفرجن َّ
()49
للشؤون التجارية والتجسس على أحوال العرب .
(((4
(((4
(((4
(((4
(((4

سعيد األفغاني ،املرجع السابق ،ص 43و.370
محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي بالوالء البغدادي (ت245 :هـ859/م) ،املنمق في أخبار
قريش ،حتقيق :خورشيد أحمد فاروق ،عالم الكتب ،بيروت1405 ،هـ1985/م ،ج ،1ص 42و.43
علي ظريف األعظمي البغدادي ،تاريخ ملوك احليرة ،املطبعة السلفية ،مصر1920 ،م1338/م،
ص.141
سعيد األفغاني ،أسواق العرب في اجلاهلية واإلسالم ،مرجع سابق ،ص 22و.23
سعيد األفغاني ،املرجع السابق ،ص.25
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وفي شمالي اجلزيرة العربية ،كانت ممالك نصرانية بعضها تاب ٌع سياسيًّا إلمبراطورية
الفرس ،مثل :املناذرة اللخميني ملوك احليرة( ،)50وبعضها تاب ٌع للروم البيزنطيني(،)51
ص.
مثل :الغساسنة ملوك بالد الشام( ،)52وكان جميع هؤالء َع َر ٌب خُ ل َّ ٌ
أن األديرة والكنائس تعددت في بالد احليرة قبل اإلسالم ،وكان
وتشير الدراسات إلى َّ
الوجود املسيحي الفتًا في شبه اجلزيرة العربية وفي أطرافها( .)53ولعل أبرز دلي ٍل على
أن ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى
هذا الوجود ،الذي تمَ َثّ َل في عمق البيئة املكيةَّ ،
كان قد تنصر واتبع الكتب( )54وهو من العرب األقحاح.
س َكنَ ِة اخليا ِم
وتشير املؤلفات التاريخية إلى َّ
أن نشاط املسيحيني اليعاقبة بني األعراب َ
كان معرو ًفا والفتًا في شبه جزيرة العرب آنذاك ،إ ْذ أقام املبشرون بينهم ُك ّهانًا ورهبانًا،
وبنوا هنالك األديرة ،ونصبوا األسقفيات في ُك ٍّل من بني تغلب والكوفة واحليرة ،وفي
بالد أخرى في شبه جزيرة العرب وفي بالد الشام بني الغساسنة()55؛ وهو ما يدل على
احلضور الرومي بصبغته املسيحية في شبه جزيرة العرب وفي تخومها ،وما لذلك
احلضور من تأثير روحي وثقافي واجتماعي وحتى اقتصادي وسياسي بال ريب.
(((5

(((5

(((5
(((5

(((5
(((5

64

كانوا تابعني للروم في غالب األحوال ،باستثناء والئهم للفرس ،حيث كان ملوك غسان عماالً للقياصرة
على عرب الشام (ابن شاهنشاه ،املختصر في أخبار البشر ،املطبعة احلسينية املصرية (د.ت)،
ص.)72
اإلمبراطورية البيزنطية :هي املعروفة باإلمبراطورية الرومانية الشرقية ،ويعرفها العرب بالروم،
وكانت حتكم دول :يونان وبلقان ،وآسيا الصغرى؛ وسورية وفلسطني ،وحوض البحر األبيض
املتوسط بأسره؛ ومصر ،وكل إفريقية الشمالية ،وكانت عاصمتها القسطنطينية ،وكان ابتداء
اإلمبراطورية املذكورة سنة 395م؛ وانتهاؤها بغلبة العثمانيني على القسطنطينية سنة 1453م (علي
أبو احلسن بن عبد احلي بن فخر الدين الندوي (ت1420 :هـ1999/م) ،السيرة النبوية ،دار ابن كثير،
دمشق1425 ،هـ ،ط ،12ص.)69
كان ملوك غسان عماالً للقياصرة على عرب الشام (ابن شاهنشاه ،املختصر في أخبار البشر ،مرجع
سابق ،ص.)72
علي ظريف األعظمي البغدادي ،تاريخ ملوك احليرة ،ص 129وما بعدها .وقد قام املؤلف بإحصاء
تاريخي لألديرة املسيحية في بالد احليرة وعلى أطراف اجلزيرة العربية ،و َع َّد َد أسماءها وأسماء
رجالها ،ثم وصفها وص ًفا دقي ًقا.
محمد بن إسحاق بن يسار امل ُ َّطلِبِ ُّي بالوالء املدن ُِّي (ت151 :هـ768/م) ،كتاب السير واملغازي ،حتقيق:
سهيل زكار ،دار الفكر ،بيروت1398 ،هـ1978/م ،ص 42و.43
جواد علي (1407:1324هـ1987:1907/م) ،املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،دار الساقي،
1422هـ2001/م ،ط ،4ج ،12ص .168وكانت الكنائس موجودة في جنران بطبيعة احلال ،ومن غير
املستبعد وجود كنائس في دواخل اجلزيرة العربية كذلك ،وهو ما قد يشير بصورة أو بأخرى إلى أنَّ
الوجود النصراني سوا ًء أكان روميًّا أم عربيًّا كان مألو ًفا في احلياة العامة لألهالي في اجلزير العربية
قبيل اإلسالم وبعده.
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د .عطية الويشي

املطلب الثاني
ُغلِ َب ْت الروم ..قراء ٌة تاريخية في تأصيل العالقة اإلسالمية األوروبية

من املهم هنا التنويه باملوقف اإلسالمي اإليجابي املتعاطف مع الروم ،وذلك حني ترامت
أنبا ُء هزائمهم املتوالية في حروبهم مع ال ُف ِ
رس ،تلك احلروب التي استمرت حوالي عشرين
سنة (621 :602م) ،لك َّن وطأة تلك الهزائم لم تشتد على الروم ،حسبما ذكرت املؤلفات،
إال بسقوط بالد الشام بل ًدا بل ًدا ...ثم دمشق 613م ،ثم القدس 614م ،ثم اإلسكندرية
619م ،ثم كانت فاجع ُة الهزائم الرومية الكبرى بسقوط جميع أنحاء مصر سنة 621م(،)56
وهو التاريخ املوافق للعام األول قبل الهجرة النبوية ،الذي نزلت فيه سورة الروم ،وهذه
السورة من السور املكية( )57وهو ما يشير إلى أن تعاطف املسلمني مع الروم كان قبل
الهجرة.
أن يظهر الروم على فارس؛ ألنهم أهل
وقد ذهب املؤرخون إلى َّ
أن « :املسلمني كانوا يحبون ْ
كتابٍ  ،وكان املشركون يحبون أن تظهر فارس على الروم؛ ألنَّهم أهل أوثانٍ  ...فلما َغلَبَت
فارس الرو َم فرح املشركون ،واغت َّم بذلك املؤمنون؛ ألَّن النصارى أقرب إلى اإلسالم من
ُ
()58
ُ
س «كانوا قبل اإلسالم
ر
ف
ال
أن
إلى
القدمية
املؤلفات
بعض
ُشير
ت
املقابل
وفي
.
املجوس»
َّ ْ َ
أبعد عن املسلمني من الروم والنصارى»(.)59
وبرغم أنني لم أقف على وجه احلكمة من عناية القرآن بالتأريخ لذلك املوقف خاصة،
لكنه يكشف لنا عن مدى عمق التعاطف الوجداني اإلسالمي املتضامن مع الروم آنذاك،
ذلك التعاطف الذي ميكننا أن ُن َعبِّ َر عنه في نقطتني ميكن أن تخدما فكرة دارستنا حول
الوساطة:
النقطة األولى :تتمثَّل في حالة احل��زن التي س��ادت في أوس��اط املسلمني آن��ذاك ،فنزل
الوحي ُم ِ
واسيًا ومق ِّد ًرا مشاعرهم بقوله تعالى} :لِل َّ ِه الأْ َ ْم ُر ِمن َقبْ ُل َو ِمن َب ْعدۚ| الروم.5 :
َص ِر الل َّ ِه| الروم.5 :
و ُمبَشِّ ًرا بقولهَ } :و َي ْو َمئِ ٍذ َي ْف َر ُح المْ ُ ْؤ ِمن َ
ُون ِبن ْ
(((5

(((5
(((5
(((5

ويليام جيمس ديورانت ( 27محرم  9 :1303محرم 1402هـ 5/نوفمبر  7 :1885نوفمبر 1981م)،
صابر ،ترجمة :زكي جنيب مح ُمود وآخرين ،دار اجليل ،واملنظمة
قصة احلضارة ،تقدمي :محيي الدّين َ
العربية للتربية والثقافة والعلوم ،بيروت وتونس1408 ،هـ1988/م ،ج ،12ص..295
الطاهر بن عاشور ،التحرير والتنوير ،جـ ،20ص ،200توجد أكثر من دار نشر.
إسماعيل ابن كثير ،البداية والنهاية ،ج ،3ص 134وج ،6ص.205
أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني (728 :661هـ1328 :1263/م) ،اجلواب الصحيح ملن َب َّد َل
دين املسيح ،حتقيق :علي حسن ناصر وعبد العزيز إبراهيم العسكر وحمدان محمد ،دار العاصمة،
الرياض1414 ،هـ ،ج ،2ص.71
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ٍ
موقف
أن ذلك املوقف اإلسالمي املتعاطف مع ال��روم ،لم يكن مجر َد
النقطة الثانيةَّ :
عارض ثم ما لبث أن صار من منسوخات القرآن الكرمي ،بل ُكتِ َب لذلك املوقف اخللود،
َم � ّر ًة بوضعه ضمن منظومة قرآنية ت َُس َّمى سورة «ال��روم» ،ومرة أُخ��رى بجعله ُجز ًءا
من الثقافة اإلميانية للمسلمني فصار ُيتْلَى في الصلوات وأوراد الذكر آناء الليل وأطرف
أن املسلمني منذ فجر تاريخهم ،لم
النهار؛ ليدلل القرآن مبا ال يدع مجاالً للشك أو املزايدة َّ
يكونوا يحملون إال اخلير لكل البشر املعاصرين لهم من األمم ،والسيما «الروم».
أن الوساطة السياسية
وقد وددت التنويه بهاتني النقطتني ،لتكونا كلتاهما دليالً ُم ِه ًّما على َّ
تتجسد في مبدأ إسالمي
إلى فض املنازعات وإنهاء احل��روب ،إمنا هي قناعة إميانية
َّ
أصيل ،قد َدلَّل َ ْت عليه الوقائع التاريخية عبر العصور.
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د .عطية الويشي

املطلب الثالث
حتوالت العالقة من التعايش والوئام إلى التناوش والصدام

لعل املتأ ّمل في مضمون رسائل النَّب ِِّي إلى ملوك الدول احمليطة بجزيرة العرب ،يجد أنها
أي من تلك
لم تتجاوز خطاب الداعي إلى الله باحلكمة واملوعظة احلسنة ،ولم تتضمن ٌّ
الرسائل أ َّي َة لهج ٍة خشن ٍة أو إشار ٍة تهديدي ٍة أو خطابات استعدائي ٍة( .)60ولقد كانت مبادرة
الكلبي سنة 6هـ627/م ،حامالً رسال ًة إلى هرقل
النَّب ِِّي صلى الله عليه وسلم بسفارة دحية
ِّ
(641 :610م) قيصر الروم في بيزنطة وبالد الروم الشامية واملصرية وبالد املغرب؛
ص َر َي ْد ُعو ُه إِلَى
الص ِ
سلَّ َمَ ،كت ََب إِلَى َقيْ َ
حاح «أ َ َّن َر ُسو َل اللَّ ِه َ
فقد ورد في ِّ
صلَّى الل ُه َعلَيْ ِه َو َ
سل َّ َم
اإل ِْس َ�لا ِمَ ،و َب َعثَ ِب ِكتَا ِب ِه إِلَيْ ِه َم َع ِد ْحيَ َة ال َكلْب ِِّيَ ،وأ َ َم� َر ُه َر ُسو ُل الل َّ ِه َ
صلَّى الل ُه َعلَيْ ِه َو َ
ص َر»( .)61وكان ممِ ّ ا تضمنه الكتاب «:ب ِْس ِم الل َّ ِه
ص َرى لِيَ ْد َف َع ُه إِلَى َقيْ َ
أ َ ْن َي ْد َف َع ُه إِلَى َع ِظي ِم ُب ْ
سالَ ٌم َعلَى َم ِن ا َّتبَ َع
ال َّر ْح َم ِن ال َّر ِحي ِمِ ،م ْن ُم َح َّم ٍد َعبْ ِد اللَّ ِه َو َر ُسولِ ِه ،إِلَى ِه َر ْق َل َع ِظي ِم ال ُّرو ِمَ ،
ال ُه َدى ،أ َ َّما َب ْع ُدَ :فإِنِّي أ َ ْد ُع َ
وك ِب ِد َعا َي ِة اإل ِْسالَ ِم ،أ َ ْسل ِ ْم ت َْسل َ ْمَ ،وأ َ ْسل ِ ْم ُي ْؤ ِت َك الل َّ ُه أ َ ْج َر َك َم َّر َتينْ ِ،
َفإ ِْن َت َولَّيْ َتَ ،ف َعلَيْ َك إ ِ ْث ُم األَر ِ
س َوا ٍء َبيْنَنَا َو َبيْنَ ُك ْم،
ِيسيِّ َ
ني َوَ } :يا أ َ ْه َل ال ِكتَابِ َت َعالَ ْوا إِلَى َكل ِ َم ٍة َ
أَلاَّ َن ْعبُ َد إِلاَّ اللَّ َه َوالَ نُشْ ر َِك ِب ِه َ
ضنَا َب ْع ً
ضا أ َ ْر َبا ًبا ِم ْن ُدونِ الل َّ ِهَ ،فإ ِْن َت َولَّ ْوا،
شيْئًاَ ،والَ َيت َِّخ َذ َب ْع ُ
ون| [آل عمران.)62(»]64 :
َف ُقولُوا ْ
اش َه ُدوا ِبأَنَّا ُم ْسل ِ ُم َ
وقد جاءت تلك املبادرة في سياق السعي إلى تقنني عالقة ُح ْس ِن جوا ٍر قائ ٍم على احلوار
أن املصادر التاريخية تشير إلى
والتفاهم واالحترام الديني والتعاون ،وقد جاء والسيما َّ
أن َج َّد النَّب ِِّي صلَّى الله عليه وسلم ،هاشم بن عبد مناف ،كان يتمتع بعالقة جيدة مع
َّ
أن ِد ْحيَ َة الْ َكلْب َِّي قد أ ْقبَ َل
قيصر الروم كما أسلفنا .ولعل أبرز دليل على جودة هذه العالقة َّ
ص َرَ ،و َق ْد أ َ َجا َز ِد ْحيَ َة بمِ َالٍ َ ،و َك َسا ُه ِك ًسى( .)63وقد أشادت املصادر التاريخية
ِم ْن ِعنْ ِد َقيْ َ
مبقابلة قيصر الروم وتلقيه دحية بالقبول وجتاوبه مع ما جاء به.
أن ُعظماء ال��روم وبطاركتهم ،رفضوا التجاوب مع سفارة
ومن املهم هنا اإلش��ارة إلى َّ
دحية الكلبي ،وأحرجوا هرق َل ورفعوا الصليب في وجهه تعبي ًرا عن غضبهم من تلقيه
رسالة النَّب ِِّي بالقبول( .)64فإذا أضفنا ذلك املوقف إلى ما أفادته املصادر التاريخية من
(((6
(((6
(((6
(((6
(((6

انظر :رسالة النَّبِ ِّي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل إمبراطور الروم ،ملحق رقم .1
اس رضي الله عنه ،واللفظ للبخاري ،باب  7بدء الوحي ،حديث
احلديث أخرجه الشيخان عن ابن عبّ ٍ
رقم  2940و.4553
ِي عن ابن عبّاس رضي الله عنه ،حديث رقم.2941 :
احلديث أخرجه البخار ُّ
ابن جرير الطبري ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،2ص.642
محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت230 :هـ845/م) ،الطبقات الكبير ،حتقيق :علي محمد عمر ،مكتبة
اخلاجني ،القاهرة2001 ،م ،ج ،1ص.223
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قيام جماعة من نصارى ُجذا ٍم النازلني في أنحاء تبوك ،وهم من املُوالِني للروم بطبيعة
احلال ،بتجريد دحية الكلبي ،مبعوث النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيصر ،من متاعه،
وإهانته بنزع ثيابه عنه( .)65وهؤالء جمي ًعا تسببوا في تأزمي العالقة الرومية مع املسلمني،
وقت ِ
وأسهموا في تغيير موقف هرقل وتوريطه بخوض حرب ضد املسلمني في ٍ
الحقٍ .
وتُشير املصادر التاريخية إلى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم احلارث بن ُع َميْ ٍر
ص َرى بكتابٍ  ،فلما نزل مؤتة عرض له عا ِم ُل الرومُ :ش َر ْحبِي ُل بن عمرٍو
األز ِد ِّي إلى ملك ُب ْ
الغساني فقال :أين تريد؟ قال احل��ارثُ  :الشام ،قال :لعلك من رسل محم ٍد؟ قال :نعم،
ً
ِب عن ُقه وهو ُم َقيَّد( ،)66فبلغ
أنا سفير رسول الله ،فأمر به فأوثق
رباطا ،ثم َق َّد َم ُه َف ُ
ضر َ
رسول الله ذلك ،فأشتد حزنه لذلك اخلبر ،فنَ َدب الناس وأخبرهم مقتل احلارث و َم ْن َقتَلَه،
فأسرع الناس وخرجوا فعسكروا با ُ
جلرف ،فكان ذلك سبب خروجهم إلى غزوة مؤتة
في جمادي األولى 8هـ/أغسطس 629م»( .)67وهنا جند املصادر ،وهي عن غزوة مؤتة،
أن املسلمني وجدوا أنفسهم في مواجهة حربية مباشرة مع «جموع هرقلِ ،من
تشير إلى َّ
()68
أن القبائل املسيحية
الروم والعرب»  .وتشير املصادر الالتينية إلى أنَّه على الرغم من َّ
أن قائد املنطقة كان
بشمال اجلزيرة من خلم وعاملة وج��ذام وغيرهم كانوا َع َر ًبا ،بيد َّ
بيزنطيًا ،لذلك ميكننا أن نفترض أن البيزنطيني اعتمدوا ،في مؤتة ،على حلفائهم العرب
أن التحالف
حلماية مواقعهم( ،)69وهي املصادر التي تتضافر مع املصادر العربية على َّ
(((6
(((6

(((6

(((6

محمد بن سعد ،الطبقات الكبير ،جـ ،2ص .84محمد عزت َد ْر َوزَة ،التفسير احلديث ،دار إحياء الكتب
العربية ،القاهرة1383 ،هـ ،ج ،9ص 400و.401
محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت230 :هـ845/م) ،الطبقات الكبير ،حتقيق :علي محمد عمر،
مكتبة اخلاجني ،القاهرة2001 ،م ،ج ،2ص .755ولعل ذلك املوقف قد َولَّ َد حال ٌة من التوجس والريبة
في نفوس املسلمني جتاه الروم ومواقفهم التي أخذت متيل إلى التواطؤ مع الغساسنة وتشاطرهم
اخلصومة والعداء للمسلمني ،األمر الذي فرض ضرورة استعداد املسلمني لمِ ا ميكن أن تتطور إليه هذه
املواقف من حروب ومواجهات مباشرة بني املسلمني والروم.
علي بن احلسن بن هبة الله الشافعي املعروف بابن عساكر (571 :499هـ1176 :1106/م) ،تاريخ
مدينة دمشق و ِذ ْك ُر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ،حتقيق :محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة
العمري ،دار الفكر ،بيروت1995 ،م ،ج ،11ص.464
عبد امللك بن هشام بن أيوب احلميري املعافري (ت213 :هـ828/م) ،السيرة النبوية ،حتقيق :مصطفى
السقا وإبراهيم اإلبياري وعبد احلفيظ الشلبي ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي احللبي وأوالده
مبصر ،القاهرة1375 ،هـ1955/م ،ط ،2ج ،2ص.377

(69) Theophanes the Confessor of Byzantium (760: 817), The Chronicle of Theophanes
Confessor… Byzantine and Near Eastern History AD 284-813, Translated by: Cyril
Mango and Roger Scott, Geoffrey Greatrex, Oxford University Press, Oxford, 1996,
p.466. Mohammad Rihan, The Politics and Culture of an Umayyad Tribe: Conflict
and Factionalism in the Early Islamic Period, I.B.Tauris, New York, 2014, p.70.
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بني قبائل العرب والروم كان مؤ َّك ًدا ،بل وكان تهدي ًدا خطي ًرا على الوجود اإلسالمي.
أن فكرة «عاملية الرسالة اإلسالمية» ،التي أشرنا إليها خالل الصفحات األولى من
ويبدو َّ
هذه الدراسة ،قد ُف ِّس َر ْت لدى األوساط الرومية ،من خالل جتربة االحتكاك اإلسالمي
التوسع اإلسالمي؛
املبدئي مع الروم وحلفائهم ،تفسي ًرا يحمل على ترجيح احتماليات
ُّ
األمر الذي تسبَّ َب بصور ٍة أو بأخرى في فتح ذرائع اتخاذ املواقف االستفزازية ،ومن َث َّم
وقوع سلسلة اخلصومات واملنازعات واحلروب بني املسلمني وبني الروم وحلفائهم في
شبه اجلزيرة العربية وبالد الشام.
واضحا على َت ْغيِير املوقف السياسي للروم وحلفائهم من
ولقد كانت غزو ُة ُمؤتة مؤش ًرا
ً
العرب جتاه املسلمني بصورة تتسم باخلصومة والعداء .وتعكس املصادر التاريخية
وحلفاءهم قد رأوا
تصاعد حالة احلساسية الرومية جتاه الدين اجلديد ...ويبدو َّ
أن الروم ُ
ضرورة إعداد العدة ملواجهة هذا الدين بحز ٍم وصرامة قبل أن يستفحل خطره عليهم
جمي ًعا .وتشير املصادر إلى أنه َع ِق َب غزوة مؤتة مباشرة تنامت إلى النَب ِِّي صلى الله عليه
َصر ِة العرب قد عزموا على
وسلم
بالغات تفيد َّ
ٌ
أن« :هرقل َملِك الروم َو َم ْن عنده ِم ْن ُمتَن ِّ
()70
قصد املدينة»  .وقد جمعت الروم جمو ًعا كثير ًة بالشامَ ،وأَجلَبَت معها من قبائل العرب:
انَ ،و َعا ِمل َ ُة ،وزحفوا َو َق ّد ُموا ُم َق ّد َما ِتهِم إلى البَلْقا ِء وعسكروا بها(.)71
لخَ ْ ٌمَ ،و ُج َذا ُمَ ،و َغ ّس ُ
أم ِر قبائل كلب وجذام
وتنبغي اإلشارة في هذا السياق إلى ما نوهت به بعض املؤلفات من ْ
وغسان وعاملة النصرانية وما متارسه من عدوانٍ على مصالح املسلمني ،إ ْذ
وقضاعة
ّ
كانت تلك القبائل تعتدي على قوافل املسلمني ،وتتجمع من حني إلى آخر لغزو احلجاز
للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم أن يتركهم حتى يغزوه في داره،
واملدينة( .)72وما كان
ِّ
( ((7محمد بن سعد ،الطبقات الكبير ،ج ،2ص 150و 151و .152علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد
الكرمي بن عبد الواحد الشيباني اجلزري املعروف بابن األثير (ت630 :هـ1232/م) :الكامل في التاريخ،
حتقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت1417 ،هـ1997/م ،ج ،2ص.145
( ((7محمد بن عمر الواقدي ،املغازي ،ط ،3ج ،3ص .990محمد بن سعد ،الطبقات الكبير ،ج ،2ص.150
أح َد أسباب حتالف العرب مع هرقل نظ ًرا ملا ُعر َ
ِف عنه من قوة بطشه وجبروته
وتشير دراس ٌة إلى أنَّ َ
(حازم عوض ،من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ،وكالة الصحافة العربية ناشرون ،القاهرة،
2008م ،ص ،)149لك َّن هذه الرواية تتهافت بجوار رواياتٍ عديدة تفيد بتغلغل الثقافة املسيحية
مبراكزها التابعة للروم ،ووجود العالقات التجارية بني العرب والروم وما يستتبع ذلك من حتالفات
بديهية بني بعض قبائل العرب وبني روم بيزنطة ووالتهم في نواحي الشام وغيرها.
( ((7محمد بن سعد ،الطبقات الكبير ،ج ،2ص 84و .150محمد عزت َد ْر َوزَة ،التفسير احلديث ،ج ،9ص400
و .439وتشير إحدى الدراسات إلى أنَّ الروم بعد انتصارهم على الفرس ،تزايد نفوذهم في اجلزيرة
العربية ،وتعززت سيطرتهم على طريق التجارة البحرية ،وإفسادهم طريق البر بعد احتاللهم بالد
مصر والشام (صفي الرحمن املباركفوري ،الرحيق املختوم ،دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع،
املنصورة ،مصر1426 ،هـ2005/م ،ط ،17ص.)22
مجلة كلية القانون الكويتية العالمية  -السنة الثامنة  -العدد  - 1العدد التسلسلي  - 29رجب  -شعبان  1441هـ – مارس  2020م

69

الوساطة وأثرها في فض النزاعات بين المسلمين واألوروبيين عبر العصور الوسيطة

ِي قو ٌم في ُع ْق ِر دارِهم إال ُذلُّوا»()73؛ ومن َث َّمَ ،
جت ّهز النَّب ُِّي هو واملسلمون
فكـما قيل« :ما ُغز َ
وساروا إلى الروم( )74حتى كانت غزوة تبوك في رجب سنة 9هـ/أكتوبر 630م(.)75
وعلى اجلانب اآلخر ،لم يتوقف َح ُّد استفزاز الروم عند َقت ِل احلارث األز ِد ِّي سفير النَّب ِِّي
صلى الله عليه وسلم ،بل َح َد َثت واقعة أخ��رى شبيه ٌة ،لكنها كانت هذه امل��رة على يد
انِ ،م ْن أ َ ْر ِ
ض الْبَل ْ َقا ِء ،فروة
هرقل ملك الروم نفسه ،الذي حني بلغه إسال ُم عامله على ُع َم َ
ا ُ
جلذامي(َ )76وتحَ ُّو ُل والئه للنَّب ِِّي صلى الله عليه وسلم ،وكان قبل إسالمه قائ ًدا إلحدى
()77
الفرق الرومية ،عندما اقتتل الروم مع املسلمني في مؤتة َ ،فبَ َعثَ إِلَيْ ِه هرقلَ ،ف َحبَ َس ُه
صلَبُو ُه()78؛ ومن َث َّم ،بادر النب ِِّي صلى الله عليه وسلم
الس ْج ِن َ ،فل َ َّما َم َ
َحتَّى َم َ
ات َ
ات ِفي ِّ
(((7

(((7

(((7
(((7

(((7

(((7
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محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد املعروف بأبي زهرة (ت1394 :هـ1974/م) ،خامت النبيني صلى
ِي
الله عليه وآله وسلم ،دار الفكر العربي ،القاهرة1425 ،هـ ،جـ ،3ص .951وقد وردت عبارة «ما ُغز َ
قو ٌم في ُع ْق ِر دارِهم إال ُذلُّوا» في كتاب نهج البالغة ،وهو مجموعة ُخ َط ٍب جمعها الشريف ال َّر ِ
ض ِّي،
وأسندها إلى َعل ٍِّي بن أبي طالب ،من خطب ٍة له يقول فيها« :أالَ وإ ِّني قد دعو ُتكم إلى قتال هؤالء القوم
ليالً ونها ًراِ ،
وس ًّرا وإعال ًنا ،وقلت لكم :اغزوهم قبل أن يغزوكم ،فوالله ما غزي قوم في عقر دارهم إال
َ
الغارات عليكمَ ،و ُملِك ْت عليكم األوطانُ » (الشريف الرضي ،نهج
ذلوا ،فتواكلتم وتخاذلتم حتى ُشنت
ُ
علي بن أبي طالب ،شرح األستاذ اإلمام الشيخ محمد عبده مفتي الديار
البالغة – مجموع خطب اإلمام ٍّ
املصرية سابقاً ،دار املعرفة للطباعة والنشر بيروت ،د .ت ،ج ،1ص.)68
محمد بن سعد ،الطبقات الكبير ،ج ،2ص 150و 151و .152علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد
الكرمي بن عبد الواحد الشيباني اجلزري املعروف بابن األثير (ت630 :هـ1232/م) ،الكامل في التاريخ،
حتقيق :عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت1417 ،هـ1997/م ،ج ،2ص.145
محمد بن عمر الواقدي ،املغازي ،ط ،3ج ،3ص .990محمد بن سعد ،الطبقات الكبير ،ج ،2ص.150
ُف ْر َو َة ْب ِن َع ْمرٍو بن النافرة الجْ ُ َذام ِِّي ث َّم النفاثي ،كان عامل قيصر الروم على َع ّمان البلقاء «وقيل ُمعان»
َو َما حول َها من أرض الشام .كان ممن راسلهم النبي صلى الله عليه وسلم سنة 6هـ627/م فأسلم،
بخطاب حسنٍ وهدية ،فلما بلغ مل َك الرو ِم إسال ُم ُف ْر َو َة دعاه فقال له :ارجع عن دينك
ورد على النبي
ٍ
نمُ َل ِّ َكك ،فقال :ال أفارق دي َن محمدٍ ،وإنك تعلم أن عيسى قد َّ
بشر به ،ولكنك تضن مبلكك ،فحبسه ثم
النبي
صلَبَ ُه عند َماء ُي َقال لَ ُه عِفري بفلسطني؛ وهو األمر الذي جعل
أخرجه فقتله سنة 10هـ632/م َو َ
ِّ
يأمر بتجهيز جيش أسامة بن زيد باجتاه بالد الشام لتأديب الروم (أبو بكر اخلوارزمي محمد بن
العباس (ت383 :هـ993/م) ،مفيد العلوم ومبيد الهموم ،املكتبة العصرية ،بيروت1418 ،هـ ،ص53
و .54ابن اجلوزي ،املنتظم في تاريخ امللوك واألمم ،ج ،4ص .9محمد بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن
ابن حسن األنصاري ابن حديدة (ت783 :هـ1381/م) ،املصباح املضي في كتاب النبي األمي ورسله
إلى ملوك األرض ِم ْن عربي وعجمي ،حتقيق :محمد عظيم الدين ،عالم الكتب ،بيروت ،د .ت ،ج،2
ص 278و.)279
أحمد بن احلسني بن علي بن موسى ا ُ
خل ْس َر ْوجِ ردي اخلراساني البيهقي (ت458 :هـ1066/م) ،دالئل
النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،دار الكتب العلمية ،بيروت1405 ،هـ ،ج ،5ص 409و.410
محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد املعروف بأبي زهرة (ت1394 :هـ1974/م) ،خامت النبيني صلى
الله عليه وآله وسلم ،دار الفكر العربي ،القاهرة1425 ،هـ ،ج ،3ص.951
محمد بن سعد ،الطبقات الكبير ،ج ،9ص.438
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إلى جتهيز جيش أسامة بن زيد؛ تأمينًا حلدود الدولة الشمالية الغربية ،وحماي ًة لكيانها
الوليد من مخاطر املواجهات العسكرية الرومانية التي بدأت مبك ًرا ،ثم استمرت في صور
مختلفة عبر عصور تاريخ العالقة اإلسالمية األوروبية.
ٍ
سنوات قليل ٍة« ،مت إنشاء دولة عربية إسالمية
وجتدر في هذا السياق اإلشارة إلى أنه عبر
موحدة ،لها مكانتها وهيبتها بني دول العالم آنذاك ،وامتدت هذه الدولة إلى أرجاء كثيرة
من املعمورة ،وازداد احتكاكها بالشعوب والدول األخرى مثل :الفرس والروم»( .)79وبعد
وفاة النَّب ِِّي صلى الله عليه وسلم (اإلثنني  12ربيع األول 11هـ 7/يونيو 632م) ،لم تتوقف
عالقة اخللفاء الراشدين عند حدود تبادل املراسالت على إرسال الرسل والدعوة بالطرق
السلمية فحسب ،بل شملت كذلك التفاوض في أح��وال احل��رب من أجل عقد اتفاقيات
صي املعلومات عن الدول
الصلح وحل املنازعات سلميًّا ،وتبادل األسرى وفدائهم ،وت َق ِّ
األخ��رى .وخالل عصور الدولتني األُموية والعباسية ،كان من صميم أعمال السياسة
اخلارجية :التجاوب مع الوساطات في أحوال احلروب واملنازعات ،ومن َث َّم ،تنظيم عقود
املهادنات على نحو ما سيرد الح ًقا.

( ((7علي حسني الشامي ،الدبلوماسية نشأتها وتطورها ونظام احلصانات واالمتيازات الدبلوماسية ،دار
العلم للماليني ،بيروت ،1990 ،ص.76
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املطلب الرابع
مبدأ الوساطة عند املسلمني في صدر اإلسالم
ِم ْن ناحية التأصيل التاريخي للوساطة في مجال فض املنازعات ،تُشير الدراسات إلى
أن ظاهرة الوساطة قد ُع ِر َف ْت في شبه اجلزيرة العربية قبل اإلسالم وبعده( .)80وتشير
َّ
أن «البيت احل��رام حني َم َّر َعلَيْ ِه ال َّد ْه ُر َفا ْن َه َد َم َفبَنَتْ ُه
املصادر التاريخية واحلديثة إلى َّ
ُق َر ْي ٌ
سلَّ َم َي ْو َمئِ ٍذ َر ُج ٌل َ
ابَ ،فل َ َّما أ َ َرا ُدوا أ َ ْن َي ْر َف ُعوا
ش ٌّ
شَ ،و َر ُس��و ُل الل ِه َ
صلَّى اللَّ ُه َعلَيْ ِه َو َ
ان
الس َّك ِة َف َك َ
الحْ َ َج َر الأْ َ ْس َو َد َواخْ ت َ
َص ُموا ِفي ِهَ ،ف َقالُواَ :ي ْح ُك ُم َبيْنَنَا أ َ َّو ُل َر ُج ٍل َيخْ ُر ُج ِم ْن َه ِذ ِه ِّ
سلَّ َم أ َ َّو ُل َم ْن خَ َر َج َعلَيْه ِْم َف َق َ
ضى َبيْنَ ُه ْم أ َ ْن َي ْج َعلُو ُه ِفي ِم ْر ٍط
َر ُسو ُل الل ِه َ
صلَّى الل َّ ُه َعلَيْ ِه َو َ
()81
سل َّ َم
ُث َّم َي ْر َف ُع ُه َج ِمي ُع الْ َقبَائِ ِل ُكلِّه ِْم» َث َّم َر َف ُعو ُهُ ،ث َّم أَخَ َذ ُه َر ُسو ُل الل َّ ِه َ
صلَّى الل ُه َعلَيْ ِه َو َ
َف َو َ
ض َع ُه()82؛ وفي هذا السياق ،لم يكن النَّب ُِّي صلى الله عليه وسلم طر ًفا في النزاعات ،بل
رضى من األطراف املتنازعة باعتباره ثق ًة أمينًا ...وبالفعل استطاع
ومح َّل
كان وسي ًطا َ
ً
ٍ
قريش آنذاك.
نزع فتيل النزاع بني قبائل
و ُي َع ُّد ذلك املوقف ِم ْن أبرز الشواهد على قابلية البيئة العربية لثقافة الوساطة منذ قدمي
إن ذلك املوقف إنمَّ ا ُينْب ُِئ بصورة أو بأخرى عن فطرة التصالح التي كانت
الزمانٍ  ،بل َّ
النبي من قبل أن ُي ْع َه َد إليه صلى الله عليه وسلم بالرسالة؛
عالمة مميزة لشخصية
ِّ
أن «فكرة الوساطة قدمية ِق َد َم
ومن َث َّم ،لم يكن غريبًا أن تنتهي الدراسات احلديثة إلى َّ
و«الصل ْ ِح» في
ظهور الشريعة اإلسالمية»()83؛ ولعل هذا ما ُي َف ِّسر وجود لفظة «الوساطة»
ُّ
معاجمنا القدمية على اختالفها لوفرة وغزارة في األدبيات اإلسالمية.
أن الوساطة لم تكن معروف ًة في القوانني
ذلك ،بينما تشير الدارسات الغربية ،في املقابل ،إلى َّ
Nigel Blackaby & Constantine Partasides, Law and& Martin Hunter& (80) Alan Redfern
Practice of International Commercial Arbitration, Sweet & Maxwell, London, 2004,
104-, p.3. Nudrat Majeed, Good Faith and Due Process... Lessons from the Shari’a,
Arbitration International Magazine, Oxford University Press, London, 1 March 2004,
Volume 20, Issue 1, p.104.
البيهقي عن َخالِ ِد ْب ِن َع ْر َع َر َة عن سيدنا َعل ٍِّي ْب ِن أ َ ِبي َطال ٍِب َر ِ
ض َي الل ُه َعنْهُ ،رقم .3704
( ((8أخرجه
ُّ
( ((8محمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد بن الوليد بن عقبة بن األزرق الغساني املكي املعروف باألزرقي
(ت250 :هـ863 -م) ،أخبار مكة وما جاء فيها من اآلثار ،حتقيق :رشدي الصالح ملحس ،دار األندلس
للنشر ،بيروت ،جـ ،1ص.61
( ((8أحمد حشيش ،نحو فكرة عامة للوساطة ،دراسة منشورة مبجلة روح القوانني ،كلية احلقوق ،جامعة
طنطا ،أبريل ،2001العدد  ،23ص.17
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األوروبية القدمية؛ وكذلك الفقه الفرنسي يؤ ِّرخ لوجودها ابتدا ًء من الثورة الفرنسية(.)84

ومنذ فجر التاريخ اإلسالمي ،كان اخلطاب القرآني ذا رسال ٍة عاملية لكل بني اإلنسان،
سلْن َ
سلْن َ
َاك إ َاِّل
َاك إ َاِّل َر ْح َم ًة لِّل ْ َعالمَ ِ َ
قال تعالىَ } :و َما أ َ ْر َ
ني األنبياء| .107 :وقالَ } :و َما أ َ ْر َ
َكا َّف ًة لِلنَ ِ
ّاس َب ِشي ًرا َو َن ِذي ًرا| سبأ28:؛ وبقدر ما كانت «إنسانية الرسالة» و«عاملية الرحمة»
من املفاتيح املنهجية لقراءة البعد اإلنساني في رسالة اإلسالم ،وما تقتضيه من وجوب
«الدعوة» ،وت َف ُّه ِم متطلبات كينونتها السياسية التي تتمثل في صورة «دولة» ،وما يفرضه
ٍ
عالقات خارجي ٍة تُثريها و ُت ْك ِسبُها احترام العالم
وج��و ُد الدولة ِم ْن قوة حتميها ،و ِم� ْن
ترتيب عالقات الدولة اإلسالمية مع العالم اخلارجي:
اخلارجي وتقديره؛ ولذلك ،كان
ُ
من أ َه ِّم مرتكزات النشاط السياسي اإلسالمي منذ تأسيس الدولة.
إ ًذا ،من الناحية السياسية ،لم يكن ثمة ما مينع من عقد التحالفات بنا ًء على مصالح سياسية،
س��وا ًء أكانت مؤقتة أم دائمة ،والسيما إذا كانت تلك التحالفات ال متس صميم العقيدة
أن اإلسالم ،في هذا
بشي ٍء ،فاألمر يبدو محكو ًما بالسياسية الشرعية؛ ولذلك ذهبوا إلى َّ
السياق ،يبيح للمسلمني عند الضرورة أن ينزلوا عن بعض حقوقهم ،أو يصاحلوا غيرهم
على أن يبذلوا له مالاً طلبًا خلير يرونه فيما بعد ،واتقاء لِشَ ٍّر يخافونه على أنفسهم(.)85
واإلسالم في هذا السياق ،إنمّ ا ينشئ املعاهدات إبقا ًء على حالة السلم األصلي ،وحف ًظا
لذلك السلم ِم � ْن أن ينخدش؛ و ِم � ْن َث � َّم ،ف��اإلس�لام شديد احل��رص على حتقيق السلم
والطمأنينة للعالم؛ وإنمّ ��ا يتم الوصول إلى ذلك من طريق املفاوضات كما هي العادة
الطبيعية ،فيتقبل فيه وساطة الرسل وسفارة السفراء من أجل املعاهدة(.)86
أن من مبادئ اإلس�لام في ظ��روف النزاعات السياسية ومآالتها،
وتشير دراس � ٌة إلى َّ
هو عدم البدء باحلروب أو اللجوء إلى استخدام القوة املسلحة إال في حالة الدفاع ضد
العدوان ،وحماية املستضعفني في األرض من الظلم الواقع بهم .ولقد قامت الدول ُة في
وأن فكرة «الدولة» هي
اإلسالم على رسالة حضارية قوامها خير اإلنسان وسعادتهَّ ،
()87
الوسيلة إلى حتقيق هذا اخلير ،سوا ًء في الداخل أو في عالقتها الدولية .
(84) Henry Solus & Roger Perrot, Droit judiciaire privé - procédures judiciaires, Sirey,
Paris, 1991, T3, p.338.
( ((8محمود شلتوت (1383 :1310هـ1963 :1893/م) ،اإلسالم والعالقات الدولية ،دراسة منشورة مبجلة
الرسالة ،القاهرة1941/6/23 ،م ،العدد  ،416ص .803ولنا في صلح احلديبية أوضح مثال على سماحة
اإلسالم ومرونته في سبيل احلصول على السالم (محمود شلتوت :املرجع السابق ،ص.)803
( ((8املرجع السابق نفسه.
( ((8علي حسني الشامي ،مرجع سابق ،ص 87و.88
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أن منظومة العالقات
وال يفوتنا في هذا السياق التنويه مبا تشير إليه إحدى الدراسات ِم ْن َّ
رت على «مبدأ السالم كقاعدة
الدولية اإلسالمية،
تأسيسا على مبدأ العاملية ،قد ت َ��ق� َّر ْ
ً
أي عدوانٍ ؛ أ ّما احلرب
أصلية ،وعلى مبدأ احلرب كضرورة استثنائية بقصد الدفاع ضد ِّ
()88
الهجومية فهي لمِ َنْ ِع نفوذ القوى املعتدية؛ وهذا ما ُعر َ
ِف بسياسة الفتوحات»  .وبطبيعة
احلال ،فقد كانت تلك الفتوحات تتحقق أحيانا ً باملواجهات امل ُ َّسلحة وباحلروب .وفضلاً
عن ذلك ،فقد «كان تعارض املصالح كثي ًرا ما يؤدي ،بحكم ما ينشأ من صالت جتارية
وثقافية وسياسية ،إل��ى قيام خالفات ون��زاع��ات ،غير أن احل��رب لم تكن هي الوسيلة
الوحيدة أو البديلة حلل املنازعات واملشكالت بني األمم»(.)89
أن اإلسالم قد َح َّر َم القتال ملجرد القتال ،أو لمِ جرد الرغبة في الغنائم،
وممِ ّ ا ينبغي تأكيدهَّ ،
الوحي هذه
أو التغ ِّذي من مقدرات األمم املعادية ،والطمع في أوطانهم ،كال ،فقد َح َس َم
ُ
سبِي ِل الل َّ ِه الَّ ِذي َن ُي َقا ِتلُو َن ُك ْم َوال َت ْعتَ ُدوا إ َِّن الل َّ َه ال ُي ِح ُّب المْ ُ ْعتَ ِدي َن|
اإلشكالية فقالَ } :قا ِتلُوا ِفي َ
السل َ َم
البقرة ،190 :أي «ال تقتلوا النساء وال ِّ
الصبيان وال الشيخ الكبير َوال م ْن ألقى إليكم َّ
َّ
وكف َيده ،فإن َفعلتم هذا فقد اعتديتم»( .)90وقد قيل« :وإذا كانت احلرب االعتدائية ُمح َّرم ٌة
مي ُك َّل ِقتالٍ بني املسلمني
شر ًعا حتى مع غير املسلمنيَ ،ف ِم ْن باب أولى أن يشمل التحر ُ
أنفسهم(.)91
أن« :اإلسالم يترك للمسلمني
وفيما يتعلق بقواعد الوساطة وضوابطها؛ فتشير دراس ٌة إلى َّ
تقدير املصلحة في كل نوع من هذه املعاهدات وال ُيقيدهم في ذلك بشيء إال بشرط واحد:
َس املعاهد ُة قانونَه األساسي ،وال تتعارض مع شريعته العامة»(.)92
هو أال تمَ َّ
وفيما كان السفراء مبثابة الوسطاء في حل بعض املنازعات خالل أوقات احلروب ،كان
املسلمون ،ومن من َطلَقِ التجاوب مع تلك ال��روح السياسية السلمية ،قد أرس��وا قواعد
األمان ،والتي تتيح منح احلصانة الشخصية التامة للسفراء واملبعوثني طوال إقامتهم
في الديار اإلسالمية ،وقد استمر العمل على ضمان حصانة السفراء وحاشيتهم وذلك
(((8
(((8
(((9
(((9

(((9
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علي حسني الشامي ،املرجع السابق ،ص.76
رمضان بن زير ،العالقات الدولية في السلم ،الدار اجلماهيرية للنشر والتوزيع واإلعالن ،طرابلس
الغرب1989 ،م ،ص.167
القول البن عباس ،نقلاً عن :أبو جعفر ابن جرير الطبري ،تفسير الطبري ،ج ،3ص.563
محمد املدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناوي القاهري (ت:
1031هـ1621/م) ،فيض القدير في شرح اجلامع الصغير ،املكتبة التجارية الكبرى ،القاهرة1356 ،هـ،
ج ،6ص.161
محمود شلتوت ،اإلسالم والعالقات الدولية ،مرجع سابق ،ص ،803بتصرف يسير.
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متكينًا من إجناز مهمته(.)93
وإجماالً ،ميكننا النظر إلى الوساطة السياسية باعتبارها إح��دى الوسائل إلى حتقيق
مقاصد الشريعة اإلسالمية ،تلك املقاصد التي ُت ْعنَى في أولوياتها بحفظ «النفس»
و«النسل» و«امل��ال» من التلف والفساد ،والسيما إذا كان هذا التلف وذلك الفساد ج َّراء
إن ضررها أبلغ ،وش َّرها أ َع ُّم حينئذ.
احلروب ،إ ْذ َّ

( ((9جمال بركات ،الدبلوماسية ...ماضيها وحاضرها ومستقبلها ،مطابع الفرزدق ،الرياض ،السعودية،
 ،1985ص.38
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املطلب اخلامس
الوساطة السياسية ودورها التاريخي
في فض املنازعات اإلسالمية األوروبية

منذ أربعة عشر قرنًا ،أوصى الشرع اإلسالمي باتباع الوساطة والتحكيم كطرق سلمية
حلل املنازعات الناشئة بني األف��راد واجلماعات وال ��دول( .)94و ِم��ن املهم التنويه بنبوء ٍة
تاريخية ،تتناول تص ُّو ًرا عا ًّما عن طبيعة عالقة املسلمني بالروم وأدوار تلك العالقة
ون
ُصالحِ ُ َ
«ست َ
ومآالتها التاريخية ،فكان من ضمن ما قال النَّب ِِّي صلى الله عليه وسلمَ :
أن الصلح بني
صل ْ ًحا آ ِمنًاَ ...و َت ْغز َ
ُون أ َ ْنت ُْم َو ُه ْم َع ُد ًّوا ِم ْن َو َرائِ ُك ْم»( .)95والرواية تفيد َّ
ال ُّرو َم ُ
املسلمني والروم سيكون
وأن املسلمني والروم كليهما سيقاتلون عد ًّوا
صلحا مأمونًاَّ ،
ً
()96
ُمشتَر ًكا ِم ْن خلفهم ،فينتصرون م ًعا على هذا العدو ...إل��خ ؛ ولعل ما يعنينا حتدي ًدا
أن فكرة الصلح بني الفريقني كانت حاضرة في االعتبار اإلسالمي
من الرواية السابقةَّ :
ممِ
خالل زمن النبوة .كذلك ّ ا ُيستَفا ُد من تلك الرواية :كونها ُت َع ُّد دليلاً على مشروعية
الصلح واملساملة بعد احلروب ،وهذا ال يتم إال بوسائل الوساطة أو املساعي احلميدة.
وفي واحدة من املنازالت احلربية املبكرة التي تجَ َ ل َّ ْت فيها فكرة الوساطة بني املسلمني
أن جيش يزيد بن أبي سفيان حني دخل دمشق
وال��روم خالل عصر اخلالفة الراشدة َّ
قد استسلم أهلها من الروم ،مؤثرين السالم ،راضني بدفع اجلزية ،وقد توسط لهم أبو
عبيدة بن اجلراح ،حتى ال ُيعا َملوا معاملة املنهزمني املقهورين فتُصادر أموالهم ،وتُسبي
نساؤهم ...وكان أن َن َز َل خال ُد بن الوليد على رأي أبي عبيدة(.)97
(((9
(((9
(((9

(((9
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سمير عالية ،علم القانون والفقه اإلسالمي ...نظريات القانون ،منشورات املؤسسة اجلامعية
للدراسات ،بيروت ،1991 ،ص.235
أخرجه ابن حِ بّان بسن ٍد صحيح عن ذِي مِخْ بَ ِر ا ْب َن أَخِ ي النَّ َج ِ
اش ِّي ،حديث  .6709وللحديث بقية ،قد
أثبتنا منه ما يستلزمه السياق.
محمد شمس احلق العظيم آبادي ( 26ذو القعدة  20 :1273ربيع أول 1329هـ 18/يوليو 21 :1857
مارس 1911م) ،عون املعبود شرح سنن أبي داود -ومعه شرح احلافظ شمس الدين ابن قيم اجلوزية،
دار الكتب العلمية ،بيروت1415 ،ه1995/م ،ط ،2جـ ،12ص .321وفي تقديري ،أنَّ تلك النبوءة
اإلسالمية لم تكن قد ًرا سلميًّا أو حتمية حربيّ ًة ال فكاك منها ،بقدر ما كانت إشارة نبوية إلى ضرورة
السعي إلى السلم واألمن ما دامت النوايا احلسنة متوفرة لدى األطراف املتنازعة .ولعل لفظة «جنحوا
للسلم» تعني املَيْ َل إلى عقد املساملة النابعة من النوايا الكامنة بني اجلوانح .وقد بنيت هذا االجتهاد على
أنَّ من معاني جنحوا« :مالوا» ،وامليل إنمّ ا هو من ترجمة عملية للنوايا في الصلح واملساملة والهوادة،
الصلح واملي ُل .واملُها َو َد ُة :املصاحل ُة واملمايل ُة (أبو النصر اجلوهري الفارابي ،الصحاح تاج
وال َهواد ُة:
ُ
اللغة وصحاح العربية ،ج ،2ص.)558
بكر محمد إبراهيم ،قصة سقوط  15إمبراطورية عبر التاريخ ،مركز الراية للنشر واإلعالم ،القاهرة،
 ،2004ص.233
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أن األمويني عندما شعروا باحلاجة إلى االستقرار الداخلي،
وتُشير إحدى الدراسات إلى َّ
في أواخ��ر القرن 1هـ7/م ،كانوا يلجؤون إلى عقد معاهدات الصلح والسلم مع الروم
البيزنطيني(.)98
وفيما عملت السياسة األموية على إحالل احلوار والسلم محل احلرب مع خصومهم من
الروم كان طبيعيًّا أن تتزايد أعداد السفارات بني الروم ودمشق(.)99
ونعرض هنا مثاالً لوساطة أخرى ،كان الدافع من ورائها :حتقيق مصالح ذاتية محضة
ومطامع مجافي ًة متا ًما لقيم الوساطة ومبادئها ...تلك التي تنبع من رغبة تطوعية نزيهة
مخلصة ُم ِحبة للسالم؛ ففي أيام خالفة سليمان بن عبد امللك بن مروان (96 :99هـ :715/
717م) أرسل سليمان أخاه َم ْسل َ َم َة لغزو القسطنطينية ب ًّرا وبح ًرا؛ وذلك في سنة 97هـ716/م
وكان في مائة ألف وعشرين ألف مقاتل ،وكان على أسطول املسلمني في البحر عمر بن
هبيرة الفزاري ،وقد َ
انض َّم إلى َم ْسل َ َم َة بطريرك يعرف بِـ «إليون بن قسطنطني»(.)100
ض الوساط ِة قد ت َ
أن َع ْر َ
َض َّمن تع ُّه ًدا يقضي قيام البطريرك
وتشير املصادر التاريخية إلى َّ
بتقدمي املشورة األمينة والنصيحة لمِ َ ْسل َ َم َة فيما يتعلق بأهل القسطنطينيةَ ،ف َر َك َن َم ْسل َ َم ُة
ص َر القسطنطينية ،فوجه أهلها إلى َم ْسل َ َم َة يبذلون الفدية
إلى قولهَ ،و َعبَ َر
وح َ
اخلليج َ
َ
فأ َبى ،فمكر به أليون واستأذنه في مكاتبة رؤساء الروم والتوسط بينه وبينهم فكاتبهم
صاحب ُك� ْ�ر ِ
ورئيس الديانة وسائر
�ي القسطنطينية
وس��ار إليهم ،فخال بالبطريرك
ُ
ُ
س� ِّ
أن يمُ َل ِّ ُكوه عليهم ليقوم بأمرهم،
البطارقة أصحاب السيوف ووال ُة األعمال ،فدعاهم إلى ْ
ض ْع َ
ويصرف َم ْسل َ َم َة عنهم ،وذكر لهم َ
ف َمل ِ ِكهِم «تيدوس» عن مقاومته ،فأجابوه إلى
ذلك ،فعاد إليون إلى َم ْسل َ َم َة فأخبره أنهم قد دخلوا في طاعته ،وسأله التَّبَ ُّع َد عنهم قليالً
َص َب التاج
وت َْر َك حصارِهم ليطمئنوا إليه ففعل ذلك ،فدخل إليون القسطنطينية َف َمل َ َك ون َ
( ((9جمال بركات ،الدبلوماسية ...ماضيها وحاضرها ومستقبلها.
( ((9جمال بركات ،املرجع السابق ،ص.34
( ((10إِلْيُونَ ال ُّروم َِّي بن قسطنطني أليسوري المْ َ ْر َعشِ َّي :حاكم عمورية الشهيرُ ،ولِ َد 37هـ685/م .ويبدو
من اسمه أنَّ له أصوالً سورية ،من عناصر اجلراجمة الساكنني على حدود الشام .مت َّكن من إزاحة
اإلمبراطوري البيزنطي تيودوس األرمني ،باالتفاق مع البطارقة وجلس على عرش إمبراطورية الروم
البيزنطيني في  6شعبان 98هـ 25/مارس 717م .استقرت أوضاع اإلمبراطورية البيزنطية في عهده،
خدع األُمويني وغدر بعهده معهم وقاو َمهم ووضع َح ّدًا لتوسعاتهم .تأثر بالثقافة اإلسالمية ،فش َّرع
حترمي توقير األيقونات في الكنائس البيزنطية .تو ِّفي في  28رجب 123هـ 18/يونيو 741م ،وخلفه
زوجته «ريني» وابنه قسطنطني في عرش اإلمبراطورية ،فكان الرأي والتنفيذ لها واالسم البنها (أبو
احلسن على بن احلسني بن علي املسعودي (ت346 :هـ957/م) ،التنبيه واإلشراف ،تصحيح :عبد الله
إسماعيل الصاوي ،دار الصاوي ،القاهرة ،د .ت ،ص .62ابن العدمي ،بغية الطلب في تاريخ حلب ،ج،1
ص .236إسماعيل بن كثير ،البداية والنهاية ،ج ،12ص.)633
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على رأسه ،فأمر بنقل ما كان َم ْسل َ َم ُة أ َع َّد َه ِمن األقوات لِ َع ْس َك ِر ِه فأ ُ ْد ِخ َل القسطنطيني َة،
متأس ًفا على االنخداع
وبلغ مسلمة ذلكَ ،ف َعل ِ َم أنَّه ممَ ْ ُكو ٌر بِه( !)101فرجع إلى حصار الروم،
ِّ
بوساطة «إليون» وعاودهم احلرب ،وعظم البالء على َم ْن كان مع مسلمة لِ ِذهابِ أقوا ِتهم،
لكنهم ثبتوا على مواقفهم في محاصرة الروم(.)102
أن َت َولَّى إليون عرش ال��روم ،وبينما كان عمر بن هبيرة قائد أسطول املسلمني
وبعد ْ
املحُ ِ
اصر للقسطنطينية ،جاء إليه رسول ملك الروم مستجد ًيا إياه في التوسط لدى قائد
جيوش املسلمني في البَ ِّر :مسلمة بن عبد امللك ،من أجل قبول عرض فداء الذي تقدم به
إليه امللك ،فأفاده ابن هبيرة بصواب رأي َم ْسل َ َم َة ،وأنه غير مخالف له ،وأنه عونه على ما
أن ابن هبيرة ،بحسب رواية ابن عساكر ،كان شاه َد
يريد( ،)103وتفيد ُ
بعض الدراسات إلى َّ
املوت في
عيان وطر ًفا وسي ًطا في املفاوضات( .)104وقد ُق ِّد َر آنذاك لسليمان بن عبد امللك
ُ
 9صفر 99هـ 21 /سبتمبر 717م ،ثم تولَّى اخلالف َة ُع َم ُر ب ُن عبد العزيز ،وكان حصار
القسطنطينية لم يزل قائ ًما ،لك َّن عمر بن عبد العزيز ما لبث أن َكت ََب إلى َم ْسل َ َم َة يأمره
بالعودة ،فعاد سنة 100هـ719/م عن غير رغبته(.)105
ومع ظهور القوى اجلديدة على عصر الدولة العباسية (656 :132هـ1258 :750/م) حيث
ظهرت قوة ما ُي َس َّمى بدولة الفرجنة في جنوب فرنسا ،التي تعززت بظهورها التهديدات
الرومية البيزنطية في القسطنطينية للوجود اإلسالمي في املشرق( .)106ومن َث َّم ،أصبح
ت�ب��ا ُدل السفراء وسيلة لتوثيق ال�ص�لات التجارية والثقافية وت�ب��ادل األس��رى وفض
املنازعات وعقد املعاهدات بني الدولة العباسية ونظيراتها في أوروبا من الفرجنة والروم
البيزنطيني ،والسيما في زمن احلروب الصليبية(.)107
وقد أورد املسعودي بعض املعلومات املهمة عن احلروب التي دارت رحاها بني املسلمني
( ((10املسعودي ،التنبيه واإلشراف ،ص 140و 141و.142
( ((10املسعودي ،املرجع السابق ،ص .142مؤلِّ ٌف مجهول ،العيون واحلدائق في أخبار احلقائق ،حتقيق:
دي قوجه ودي يونغ ،طبع بريل ،ليدن1286 ،هـ1869/م ،ج ،3ص 25و.26
( ((10ابن جرير الطبري ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،6ص 530و 531و .523ابن عساكر ،تاريخ مدينة
دمشق ،ج ،45ص 375وج ،50ص .344مؤلِّ ٌف مجهول ،العيون واحلدائق ،ص 30و.31
( ((10سليمان بن عبد الله السويكت ،احلملة األخيرة على القسطنطينية في العصر األموي ،دراسة منشورة مبجلة
اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة1424 ،هـ2004/م ،السنة السادسة والثالثون ،العدد  ،112ص.481
( ((10املسعودي ،التنبيه واإلشراف ،ص 140و 141و .142مؤلِّ ٌف مجهول ،العيون واحلدائق ،ص.33
( ((10عدنان البكري ،العالقات الدبلوماسية والقنصلية ،كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع ،الكويت،
1985م ،ص.30
( ((10علي حسني الشامي ،الدبلوماسية ،نشأتها وتطورها ونظام احلضانات واالمتيازات الدبلوماسية،
مرجع سابق ،ص.85
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والروم ،على عهد الدولتني األموية والعباسية ،والسيما خالل السنوات التي حكم خاللها
العباسيون ديار اإلسالم ،من 189هـ805/م ،و192هـ808/م ،و231هـ846/م ،و241هـ855/م،
و246هـ860/م ،و292هـ905/م ،و295هـ908/م ،و326هـ928/م ،و335هـ947/م ...وغير
تلك الفديات التي تعاقبت تقريبًا حتى سنة 350هـ961/م .وقد َت َط َّر َقت املصادر التاريخية
إلى أهمية دور الوساطة في حتقيق ثالث عشرة صفقة فداء أسرى قد انعقدت في أعقاب
احلروب واملنازعات التي نشبت بني الفريقني خالل تلك املدة(.)108
ولقد كان من أبرز الوساطات التاريخية التي كانت سببًا في عقد أكبر صفقة فداء أسرى
علي بن
في عصر الدولة العباسية ،تلك التي كانت على أ ّي��ام سيف الدولة أبي احلسن ّ
حمدان( .)109وكانت ِع َّد ُة من ُفو ِد َي به من املسلمني ألفني وأربعمائة واثنني وثمانني من
ذكر وأنثى .وكان الذي شرع في هذا الفداء :أبو بكر محمد بن ُطغْج اإلخشيد أمير مصر
عدي بن أحمد بن
والشام والثغور الشامية في عهد الدولة العباسية ،وكان أبو عمير ّ
�ي ،شيخ الثغور ،هو الطرف الوسيط في هذا الصلح ،وكان أبو عمير
عبد الباقي األدن� ّ
قد َق ِد َم إلى اإلخشيد وهو بدمشق في ذي احلجة 334هـ/يوليو 946م ،ومعه رسول ملك
الروم في إمتام هذا الفداء ،وكان اإلخشيد شديد العلة ،فتوفي يوم اجلمعة  8ذي احلجة
اإلخشيدي باجليش راج ًعا إلى مصر،
334هـ 11/يوليو 946م .وسار أبو املسك كافور
ّ
وحمل معه أبا عمير ورس��ول ملك ال��روم إلى فلسطني ،فدفع إليهما ثالثني ألف دينار
من مال الفداء ،فسارا إلى مدينة صور وركبا البحر إلى طرسوس ،فل ّما وصال كات ََب
َ
سيف الدولِة بن حمدان ،ودعا له على منابر الثغور ،فج ّد في
َص ُر الشملي أمي َر الثغو ِر
ن ْ
()110
إمتام هذا الفداء ،ومن َث َّم ن ُِس َب إليه .وقد وقعت أفدية أخرى ليس لها شهرة  .ثم قال
املسعودي :وهذا آخر فداء كان بني املسلمني والروم إلى وقتنا امل َُ��ؤ َّر ِخ( ،)111أي قبل سنة
( ((10أبو احلسن املسعودي ،التنبيه واإلشراف ،مرجع سابق ،ص.165 - 160
( ((10سيف الدولة أبو احلسن علي بن عبد الله بن حمدانُ ،ولِ َد يوم األحد  17ذي احلجة سنة 303هـ23/
يونيو 916م .متلك واسط ونواحيها ،وتقلبت به األحوال فانتقل إلى الشام وملك دمشق وحلب وكثي ًرا

من بالد الشام وبالد اجلزيرة الفراتية ،وغزواته مع الروم مشهورة ،وللمتنبي في أكثر تلك الغزوات
قصائد .توفي بحلب يوم اجلمعة  25صفر 356هـ 9/فبراير 967م ،ونقل إلى ميافارقني ،حيث دفن
في تربة أمه ،وهي داخل البلد ،وكان مرضه عسر البول (أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن
خلكان البرمكي اإلربلي (ت681 :هـ1282/م) :وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :إحسان
عباس ،دار صادر ،بيروت1900 ،م ،ج ،3ص 401و 405و.)406
( ((11أبو احلسن املسعودي ،مصدر سابق ،ص.165
( ((11املصدر السابق نفسه ،ص .165وقد أفاد املسعودي أنه في كتابه «االستذكار لمِ ا جرى في سالف
األعصار» (الكتاب املذكور مفقود) :قد شرح هذه األفدية َو َم ْن حضرها ،وكيفية وقوعها ،و َم ْن َت َر َّس َل
فيها وتوسطها بني املسلمني والروم ،و َم ْن َ
ش َر َط شروطها ومقادير النفقات فيها ،وح َّد َد ُه َد َنها ،وما
كان بني املسلمني والروم من املغازي في البر والبحر من الصوائف والشواتي والربيعيات (أبو احلسن
املسعودي :التنبيه واإلشراف ،ص.)166
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343هـ954/م بقليل .وغالب الظ ِّن أن تلك الفديات كانت نتيجة وساطات متت بني الفريقني
بصورة أو بأخرى.
وعلى صعي ٍد آخر ،تشير املصادر التاريخية إلى خروج نقفور( )112ملك الروم إلى الثغور
الشامية سنة 357هـ967/م ففتحها بل ًدا بل ًدا ،فأخرب اجلوامع وقتل َم ْن َقتَ َل من الناس
صى
وأس� َر من األس��رى عشرات اآلالف وساقهم إلى بالد ال��روم ،وأم��ا القرى فال ُي ْح َ
َع َد ُد ما أخرب منها وأحرق ،حتى انتهى إلى أنطاكية فتجاوزها ،وفي يده من السبي مائة
ألف رأس ،ولم يكن يأخذ إال الصبيان والصبايا والشباب( .)113ثم أنفذ نقفور جيشً ا إلى
هاشمي من أهل حلب يقال له:
حلب في عشرة آالف ،فحاصرها فخرج إلى الروم رج ٌل
ٌّ
فتوسطوا بني أميرها قرغويه( )114وبني الروم ،وت َر َّددت
طاهر ،ومعه جماعة من األعيان،
َّ
لح و ُهدن ٍة مؤ َّبدة ،وكتبوا بينهم كتا ًبا مضمونه:
ص ٍ
الرسائل حتى تق َّرر األم ُر بينهم على ُ
الصلْح.
أن الصلح تقرر( .)115وقد عادت الروم عن حلب وغيرها من البلدان ،مبقتضى ذلك ُّ
وكان ذلك في صفر من سنة 359هـ969/م(.)116
(َ ((11ن ْق ُفور :نصران ٌِّي شامي ِم ْن بني جفنة الغسانية ،كان يلي ديوان خراج الدولة البيزنطية قبل توليه
عرش اإلمبراطورية ،ثم لمَ ّا ماتت اإلمبراطورة «ريني» بعد خلعها ،أذعنت له الروم بالطاعة كملك جديد
للدولة البيزنطيةُ .قتِ َل سنة 193هـ809/م في حرب برجان ،وكانت مدة ُمل ْ ِك ِه سب َع سنني ،وملك بعده:
إستبراق ْبن نقفور (أبو جعفر ابن جرير الطبري ،تاريخ الرسل وامللوك ،ج ،8ص 307و.)873
( ((11عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي ابن العدمي (ت660 :هـ1262/م) ،زبدة احللب في تاريخ
حلب ،وضع حواشيه :خليل املنصور ،دار الكتب العلمية ،بيروت1417 ،هـ1996/م ،ج ،1ص 92وما
بعدها.
( ((11قر ُغ َو ْيه :غالم سيف الدولة احلمدانيُ ،عر َ
ِف ِبـ «قرغويه احلاجب» ،تولَّى نيابة حلب ،وتو ِّف َي بها سنة
380هـ990/م (ابن العدمي :زبدة ا َ
حللب ،ج ،1ص .103شمس الدين الذهبي :تاريخ اإلسالم ،ج،26
ص .27سبط ابن اجلوزي :مرآة الزمان ،ج ،17ص.)397
( ((11شمس الدين أبو املظفر يوسف بن ِق ْزأُوغلي بن عبد الله املعروف بـ «سبط ابن اجلوزي» (:581
654هـ1256 :1185/م) ،مرآة الزمان في تواريخ األعيان ،حتقيق وتعليق :عمار ريحاوي ،دار الرسالة
العاملية ،دمشق1434 ،هـ2013/م ،ج ،17ص.410
( ((11ابن العدمي ،زبدة احللب في تاريخ حلب ،ج ،1ص .98وتشير املصادر اإلسالمية إلى قسوة ذلك
الصلح وشروطه التي كان من ضمنها «أن املسلمني من ُس َّكان حلب والبالد التي ذكرنا والقرى
ُيؤدّون عن كل إنسان َيت ُّم له خمس عشرة سنة ستة عشر دره ًما ،سوى العِميان وال َّز ْمنى ،وأن ال
صبه ملك الروم ،ومتى غزا امللك
يؤخذ من النصارى جِ زية ،وأن ال يكون للمسلمني سلطان إال َمن ُينَ ّ
جاسوس يريد بالد الروم َحمله ُم َقدَّم
بال َد اإلسالم يكون َعسك ُر هذه البالد في خدمته ،ومتى ورد
ٌ
والصوامع،
والكنائس
ع
ي
ب
ال
ِمارة
ع
من
النصارى
حلب إليهم ،وأن ال َي ْع ُم َر املسلمون حصنًا ،ومي ِّكنوا
ِ
َ
َّ
ُ
َ
وأن يعطوهم رهائ َن من حلب ممن يختارونه ويس ُّمونه من األشراف ،وذكروا أشيا َء أخر .فأعطاهم
قرغويه ما طلبوا ،ورجعوا عن البالد إلى بالدهم ومعهم رهائن من أهل حلب :أبو احلسن بن أسامة،
وسبب هذا اختالف املسلمني (سبط ابن اجلوزي:
وأبو طالب الهاشمي ،وأبو الفرج العطار وغيرهم.
ُ
مرآة الزمان ،ج ،17ص.)411
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وفي زمن العزيز بالله الفاطمي ،خرج ابن الشَّ ْمشَ قيق( )117إمبراطور ال��روم في سنة
365هـ976/م إلى ال ُّثغور الشامية ،ف َملَكها ،واستولى على أكثرها ،ف َد َع ِت َّ
الضرور ُة أبا بكر
()118
صاحب َط َرسوس إلى ُمصاحلتِه ،فصاحله ،وخرج إليه في ِع َّد ٍة من أهل
بن ال َّز َّيات
َ
فأحس َن إليهم الشَّ ْمشَ قيق وأ َّمنَهم ،وسار إلى حمص وافتتحها ،وقصد َب ْعلَبك
َط َرسوس،
َ
()119
فافتتحها ،فكتب ابن الزيات إلى ال َه ْفتَكني وأه ِل دمشق يقول :ال طاق َة لكم بصاحب
أن تَدخلوا في طاعته ،و ُت َق ِّرروا عليكم مالاً  ،فأجابه ال َه ْفتَكني ،وتلقوا
الروم ،واملصلحة ْ
رسوله باملسرة واإلكرام والشكر الزائد عن حسن السفارة وجميل الوساطة ،و َر َّد أم َر
الوساطة إلى ابن الزيات وف ّوضه فيما يفعلُه ،فدخ َل اب ُن الز َّيات على ابن الشَّ ْمشَ قيق
األمان على نفوسهم وأموالهم ،وأنفذ
متوس ًطا في أمان أهل دمشق ،فأعطاهم
وحادثه
َ
ِّ
خراجا.
إليهم صليبا ً باألمان ،ورضي منهم أن يؤ ُّدوا إليه في كل سن ٍة ثالث مئة ألف درهم
ً
صيدا ،فخرج إليه أبو الفتح بن الشَّ يخ ،وكان رجلاً َجلي َل ال َق ْدر ،ومعه
ونزل
الرومي على َ
ُّ
(« ((11الشمشيئي» أو «السمسيق» أو «الشمشقيق» :لفظة أرمنية  Gemezkizمعناها :القصير ،وهو
قريب من التسمية العربية .و«ابن َّ
الش ْم َشقيق» :هو اإلمبراطور البيزنطي الذي حكم إمبراطورية
الروم البيزنطيني (عمر عبد السالم تدمري في حتقيقه كتاب :يحيى بن سعيد بن يحيى األنطاكي
(ت458 :هـ1066/م) ،تاريخ األنطاكي املعروف بصلة تاريخ أوتيخا ،حققه وصنع فهارسه :عمر عبد
السالم تدمري ،جروس برس ،طرابلس اللبنانية1990 ،م ،ص.)85
( ((11أبو بكر محمد بن احلسني بن الزيات ،صاحب طرسوس ،كان واليًا على الثغور الشامية في أيام
سيف الدولة احلمداني ،كان ذا مهارة في السياسة وبراعة في حسن تدبير األمور ،ظل متولِّيًا نياب َة
طرسوس ،ثم خرج على سيف الدولة ،فتابعه سيف الدولة حتى إذا أوشك على القبض عليه َقتَ َل
نفسه منتح ًرا غري ًقا سنة 351هـ962/م (يحيى بن سعيد األنطاكي :تاريخ األنطاكي ،ص .445عمر
ابن أحمد بن هبة الله بن أبي جرادة العقيلي ،كمال الدين ابن العدمي (ت660 :هـ1262/م) :بغية الطلب
في تاريخ حلب ،حتقيق :سهيل زكار ،دار الفكر ،بيروت ،د .ت ،ج ،2ص 698وج ،3ص 1490وج،10
ص .4320محمد بن علي بن إبراهيم ابن شداد (ت684 :هـ1285/م) :األعالق اخلطيرة في ذكر أمراء
الشام واجلزيرة ،حتقيق :يحي زكريا عبارة ،منشورات وزارة الثقافية السورية ،دمشق ،د.ت ،ج،1
قسم ،2ص .314إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت774 :هـ1372/م):
البداية والنهاية ،دار الفكر1407 ،هـ1986/م ،ج ،11ص.)240
( ((11الفتكني أو ال َه ْفتَكني أو ألبتكني أي العبد ا َ
جللْد القوي :لقب أمير تركي اسمه :أبو منصور املعزّي
أح ُد قادة العباسيني ،استطاع دخول دمشق في سنة 364هـ ،ونشر فيها األم َن والعد َل بعد
احلاجبَ ،
سبع سنني عجاف ،ودُعي فيها للخليفة العباسي الطائع لله ،لكن ال ُعبيديني متكنوا من استرجاع دمشق
مر ًة أخرى سنة 367هـ .حصلت خالفات ومعارك بينه وبني املعز لدين الله الفاطمي وابن ِه العزيز ِم ْن
بعده ،لكنها انتهت بالصلح واإلكرام من جانب العزيز بالله (هالل بن احملسن بن إبراهيم بن هالل
الصابئ احلراني ،أبو احلسني (ت448 :هـ1056/م) :رسوم دار اخلالفة ،حتقيق :ميخائيل عواد ،دار
الرائد العربي ،بيروت1986 ،م ،ط ،2ص .122يحيى بن سعيد األنطاكي :تاريخ األنطاكي ،ص.88
محمود بن احلسني الكاشغري (ت1102 :هـ1691/م) :ديوان لغات الترك ،طبعة الدولة العثمانية،
1333هـ1915/م ،ج ،1ص .346أبو سليمان جاسم بن سليمان حمد الفهيد الدوسري :ال َّر ُ
وض البَّ َسام
بتَرتيْ ِب َوتخْ ريج َف َوائِ ِد تمَ َّ ام ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت1408 ،هـ1987/م ،ج ،1ص.)11
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الوساطة وأثرها في فض النزاعات بين المسلمين واألوروبيين عبر العصور الوسيطة

شيوخ البلد ،وطلبوا األمان فأعطاهم ،و َق َّرروا على نفوسهم مالاً  ،وأ ْه َدوا له َه ِد َّي ًة ،فرحل
عنهم على موا َدع ٍة(.)120
الفاطمي احلا ِك ُم بأمر الله
في سنة 398ه��1007/م ،وقيل400 :ه� �ـ1009/م ،أ َم� َر اخلليف ُة
ُّ
(ت411:ه1021/م) بتخريب كنيسة قمامة( )121في بيت املقدس ،وأباح للعامة ما كان لها من
أموال وأمتعة وغير ذلك ،وكان ذلك بسبب ما أنهي إليه من الفعل الذي تتعاطاه النصارى
يوم الفصح ،ويسمى عندهم سبت النور ،إ ْذ يقع فيه من املنكر بحضور املسلمني ما ال
يحل سماعه وال رؤيته ...األمر الذي ترتب عليه وقوع خصومات موروثة بني املسلمني
والروم .وقد َظلَّت كنسية قمامة خربة حتى سنة 429هـ1037/م ،وهي السنة التي عقد
اإلمبراطور ميشيل هدنة مع والي بيت املقدس بوساط ٍة ِم ْن ِقبَ ِل املستنصر بالله(.)122
ومبوجب هذه الوساطة متت املهادنة َو َ
ش َر َط املسلمون على اإلمبراطور إطالق خمسة
آالف أسي ٍر مسلم ،وش��رط ال � ُّرو ُم على املسلمني أن يسمحوا لهم بتعمير بيعة ُقمامة،
( ((12حمزة بن أسد بن علي بن محمد التميمي املعروف بابن القالنسي (ت555 :هـ ،)1160/تاريخ دمشق
البن القالنسي ،حتقيق :سهيل زكار ،دار حسان للطباعة والنشر ،لصاحبها عبد الهادي حرصوني،
دمشق1403 ،هـ1983/م ،ج ،1ص 23و .24سبط ابن اجلوزي ،مرآة الزمان ،ج ،17ص 470و.471
( ((12كنيسة لها عند النصارى مكانة عظيمة ،أعظم كنيسة على وجه األرض ،مبنية بالرخام املجزّع
والفسافس امللون ،والنحاس املذهب .وأصل تسميتها بالقمامة يرجع إلى أن اليهود ملا صلبوا ذلك
مطرحا للقمامة والنجاسة وجيف امليتات والقاذورات ,فلم يزل
الرجل ثم ألقوه بخشبته جعلوا مكانه
ً
كذلك حتى كان في زمان اإلمبراطور الروماني قسطنطني ،فعمدت أمه «هيالنة» فأمرت فأزيلت تلك
القمامة ،وبني مكانها كنيس ٌة هائل ٌة مزخرف ٌة بأنواع الزينة فهي هذه املشهورة اليوم ببلد بيت املقدس
التي يقال لها القمامة باعتبار ما كان عندها ،ويسمونها القيامة ،وكان يحج إليها كل سنة كثير من بالد
ال ّروم ،ويزورها ملك الروم متخفيا ً حتى ال يعرفه الناس ،وقد زارها أَيام عزيز مصر احلاكم بأمر
الله العبيدي ،وقد هدمت هذه الكنيسة سنة 400هـ1009/م بأمر احلاكم بأمر الله ،والذي يظهر أن
تخريبها لم يكن تخريبًا كليًا بل كان في غالبها (ناصرو خسرو احلكيم القبادياني املروزي -أبو معني
الدين (ت481 :هـ1088/م) :سفر نامه ،حتقيق :يحيى اخلشاب ،دار الكتاب اجلديد ،بيروت1983 ،م،
ط ،3ص .74احلسن بن أحمد املهلبي العزيزي (ت380 :هـ893/م) :املسالك واملمالك ،جمعه وعلق
عليه ووضع حواشيه :تيسير خلف ،دار التكوين ،دمشق2006 /م ،ص .80يحيى األنطاكي :تاريخ
صفي الدين
األنطاكي ،ص .279عبد املؤمن بن عبد احلق ،ابن شمائل القطيعي البغدادي ،احلنبلي،
ّ
(ت739 :هـ1339/م) :مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع ،دار اجليل ،بيروت1412 ،هـ ،جـ،3
 .1121إسماعيل بن كثير :البداية والنهاية ،ج ،2ص .96عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي
احلنبلي (ت928 :هـ1522/م) :األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،حتقيق :عدنان يونس عبد املجيد
نباتة ،مكتبة دنديس ،عمان1420 ،هـ1999/م ،ج ،1ص.)303
( ((12صاحب مصر املستنصر بالله ،أبو متيم معد بن الظاهر إلعزاز دين الله علي بن احلاكم أبي علي
منصور بن العزيز بن املعز ،اخلليفة العبيدي املصري .ولي األمر بعد أبيه ،وله سبع سنني ،وذلك
في شعبان سنة سبع وعشرين ،فامتدت أيامه ستني سنة وأربعة أشهر (شمس الدين أبو عبد الله
محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايمْ از الذهبي (ت748 :هـ1347/م) :سير أعالم النبالء ،مجموعة من
احملققني بإشراف الشيخ :شعيب األرناؤوط ،مؤسسة الرسالة ،بيروت1405 ،هـ1985/م ،ط ،3ج،15
ص.)186
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فأرسل ُ
امللك إليها من ع ّمرها ،وأخرج عليها مالاً جلِيلاً  ،وقد تعهد اإلمبراطور بتحرير
األسرى املسلمني ،وفي املقابلَ :من ُْح احلق لإلمبراطور البيزنطي في إعادة بناء الكنيسة،
فأرس َل املهندسني واملعماريني فو ًرا من القسطنطينية فبُنِيَت الكنيس ُة من جديد ،ورصد
َ
()123
لها اإلمبراطور أموالاً عظيمة .
وفي سنة 446هـ1053/م أيام اخلليفة الفاطمي املستنصر بالله و ُيكبَ ْت مصر بوباء ذريع
استطال مدى أع��وام؛ واقترن الوباء بغالء وقحط شديدين ،وأصيبت مصر بصنوف
مروعة من الدمار والفوضى .وتعرف هذه النكبة في تاريخ مصر بِـ «الشدة العظمى»
أو الشِّ َّدة املستنصرية» ،فأرسل املستنصر بالله إلى قسطنطني إمبراطور بيزنطة يطلب
منه ال�ع��ون ،وأن مي��ده بالغالل واألق ��وات ،ورأت السياسة البيزنطية في ذل��ك فرصة
سانحة لتحسني مركزها وعالئقها مع مصر ،التي كانت تهددها من البر والبحر ،فلبَّى
اإلمبراطور الدعوة ،ومت االتفاق على بذل العون املطلوب؛ ولكن قسطنطني توفي قبل
ً
شروطا
تنفيذه ،وخلفته على العرش اإلمبراطورة تيودورا ،التي اشترطت ملعونة مصر
أباها املستنصر ،فاشتبك الفريقان في معارك شديدة َب ًّرا وبح ًرا وفي سنة 447هـ1055/م،
أرسل املستنصر سفي ًرا إلى تيودورا :هو القاضي أبو عبد الله القضاعي؛ محا ِولاً تسوية
ألن السياسة البيزنطية
اخلالف وعقد الصلح مع بالطها ،ولكنه لم ينجح في مهمته؛ َّ
ارتأت عندئذ استمالة السالجقة الذين كثرت غزواتهم ألراضي الدولة البيزنطية ،ورأت
أن تصانعهم وتسعى إلى مهادنتهم ،حيث ُس ِم َح لرسول السلطان السلجوقي طغرل
بك باخلطبة في جامع قسطنطينية باسم اخلليفة العباسي القائم بأمر الله ،وملا وقف
املستنصر بالله الفاطمي على ذلك ،رأى أن ينتقم بالقبض على أحبار كنيسة القمامة في
بيت املقدس ،ومصادرة حتفها وذخائرها ،وكان هذا ابتداء فساد ما بني الروم البيزنطيني
وبني املصريني ،وقد استمرت اخلصومة بعد ذلك أم ًدا طويل(.)124
( ((12ابن األثير ،الكامل في التاريخ ،ج ،7ص .787إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن
شاهنشاه بن أيوب  -صاحب حماة (ت732 :هـ1332/م) :املختصر في أخبار البشر ،املطبعة احلسينية
املصرية ،القاهرة ،د .ت ،ج ،2ص .162عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي احلنبلي (ت:
928هـ1522/م) :األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،حتقيق :عدنان يونس عبد املجيد نباتة ،مكتبة
دنديس ،عمان1420 ،هـ1999/م ،ج ،1ص.303
( ((12أحمد بن علي بن عبد القادر ،أبو العباس احلسيني العبيدي ،تقي الدين املقريزي (ت845 :هـ1441/م):
اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة الفاطميني اخللفاء ،حتقيق :محمد حلمي محمد أحمد ،منشورات جلنة
إحياء التراث اإلسالمي باملجلس األعلى للشؤون اإلسالمية ،القاهرة ،د.ت ،ج ،2ص 230و.231
محمد عبد الله عنان (ت1406 :هـ1986/م) :صفحات من الدبلوماسية اإلسالمية ..السفارات اخلالفية
والسلطانية وعالئق اإلسالم والنصرانية ،دراسة منشورة مبجلة الرسالة املصرية ،القاهرة،
1935/3/18م ،العدد  .408 ،89من املعروف أنَّ السالجقة كانوا تابعني للعباسيني الذين كانوا بدورهم
خصو ًما لبني عبيد الفاطميني ...ومن َث َّم ،كان إعالن اخلطبة للخليفة العباسي في جامع قسطنطينية
مبثابة استفزاز روماني وعباسي لبني عبيد.
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وعلى صعيد آخر ،جند أنّه فيما رجع جيش السلطان السلجوقي ألب أرسالن (ت10 :

ٍ
حمالت حربية متوالية ...ورد إليه
ربيع األول 465هـ 24/نوفمبر 1072م) ُمنه ًكا على أثر
جموع من عساكره الكثيرة ،فما كان
توج ِه َمل ِ ِك الروم نحو البالد اإلسالمية في
ٍ
خَ بَ ُر ُّ
أن أمر الوزير نظام امللك بالذهاب إلى همدان جلمع املزيد من العساكر
من السلطان إال ْ
وإنفاذها إليه ،وأظهر السلطان لعساكره النية على مواجهة إمبراطور الروم والصبر على
مقاتلته ،فأجابوه بالدعاء والسمع والطاعة في أمر االستعداد للمخاطرة مبواجهة الروم...
ووصل ملك الروم فالتقيا مبوضع يقال له «الرهوة» في يوم األربعاء خلمس بقني من ذي
القعدة سنة 461هـ1069/م .وفيما كانت جملة َمن كان مع السلطان تقارب عشرين ألفا،
فإن املصادر التاريخ تذكر حملته بشيء من وفرة العدد وكثرة ال ُع َدد
وأما ملك ال��روم َّ
من رجال وفرسان وسالح ومنجنيق هائلة ....وهو األمر الذي دفع السلطان إلى طلب
الوساطة من اخلليفة العباسي من أجل الهدنة ،وراسل السلطان ملك الروم :بأن يعود إلى
بالده وأعود أنا ،وتتم الهدنة بيننا التي توسطنا فيها اخلليفة ،وكان ملك الروم قد بعث
رسوله يسأل اخلليفة أن يتقدم إلى السلطان بالصلح والهدنة ،فعاد جواب ملك الروم
بأني قد أنفقت األموال الكثيرة ،وجمعت العساكر الكثيرة للوصول إلى مثل هذه احلالة،
فإذا ظفرت بها فكيف أتركها ،هيهات ال هدنة وال رجوع إال بعد أن أفعل ببالد اإلسالم
مثل ما فعل ببالد الروم(.)125
ومن جهته ،سعى صالح الدين األيوبي إلى احتواء املشكلة الصليبية مبختلف احللول،
وقد كان من ضمن تلك احللول :تعزيز عالقاته مع البيزنطيني ضد الصليبيني( .)126ولك ْن
على اجلانب اآلخر ،لم تخ ُل عالقاته مع الصليبيني من االستجابة للوساطات في اتفاقيات
الهدنة إ ّبان حصار ع ّكا سنة 585هـ1189/م الذي استم ّر ثالث سنوات ،واتفاقية الهدنة،
بعد حصار دمياط 615هـ1218/م ،ملدة ثماني سنوات ،ومعاهدة يافا 626هـ1229/م ملدة
ٍ
سنوات ،وخالل تلك املدة حاول صالح الدين األيوبي تعزيز العالقات مع البيزنطيني
عشر
ضد الصليبيني(.)127
جبَل َ َة( )128صباح اجلمعة 18
وعندما أش��رف السلطان الناصر صالح الدين على قلعة َ
جمادى األولى 584هـ 14/أغسطس 1188م ،وكانت إ ْذ ذاك حتت أيدي الفرجنة ،وأحاط
( ((12جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد اجلوزي (ت597 :هـ1201/م) ،املنتظم في تاريخ
األمم وامللوك ،حتقيق :محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1412هـ1992/م ،ج ،16ص 124وما بعدها.
( ((12جمال بركات ،الدبلوماسية ...ماضيها وحاضرها ومستقبلها ،مرجع سابق ،ص 35و.36
( ((12جمال بركات ،املرجع السابق ،ص 35و.36
( ((12قلعة مشهورة بساحل الشام من أعمال حلب قرب الالذقية( .ابن شمائل القطيعي ،مراصد االطالع على أسماء
األمكنة والبقاع ،ج ،1ص.)312
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بها عساكر السلطان ،فطلب أهلها األمان على أن يعيدوا ما استرهنوه من أهل أنطاكية،
ويسلموا كل ما لديهم من سالح وعدة وخيل ،وكان قاضي جبلة( )129هو املتوسط لهم في
وسل ِّ َم ْت إلى املسلمني يوم اخلميس التالي من نفس الشهر ،وأقام السلطان
أخذ األمانُ ،
()130
بها أياما ً يقرر أمورها .
وقد تطرقت بعض املؤلفات التاريخية إلى أصناف الوسطاء وما ميتازون به من مؤهالت
أن الوساطة لم يكن يصلح لها إال َم ْن هو جدي ٌر بها وخبير.
فريد ٍة ،وهو ما يشير إلى َّ
و ُيشار في هذا السياق إلى أنه عندما بلغ إمبراطور «األش �ك��رى( )131فاسليوس» خَ بَ ُر
جلوس السلطان السلجوقي ع ّز الدين كيكاوس سنة 607هـ1211/م(َ ،)132ف َّك َر اإلمبراطور
في استرضائه ،بعد مقتل أبيه بسبب الروم البيزنطيني ،وقد بادر فاسليوس إلى إطالق
األم�ي��ر السلجوقي سيف ال��دي��ن آينه «آي�ن��ه چاشنى كير» م��ن وث��اق األس��ر ،ومحاولة
استمالته ،مصحو ًبا بتحف مدهشة وهدايا منتقا ٍة ال نهاية لها من ك ّل نوع؛ وذلك في
يتوسط في رف��ع غبار الوحشة ،ورت��ق خ��رق ال�ع��داء ،فكان هذا
صحبة وسيط روم��ي
ّ
ّ
العش ،وممِ ّ ا تقوله املصادر
وخواص
الشخص صاحب الوساطة رجالً من بطانة ال ّدار
ّ
إن« :كلمات اعتذاره توشك أن تكون سهما ً يصيب الغرض ،وقد
التاريخية في هذا املوقف َّ
( ((12قاضي جبلة وهو أبو محمد عبد الله بن منصور املعروف بابن صليحة أو ابن املصلحية ،وكان من
خبره أنّ أباه منصورا ً كان قاضيا ً بجبلة في ملكة الروم ،فل ّما تو ِّف َي َول َِي هو القضاء بجبلة ،ولبس
نفيسا،
شعار اجلند ّية وكان شهما ،وكان السلطان يعظم قاضي جبلة ،إ ْذ أحسن إليه ووقف عليه ِمل ْ ًكا
ً
وأقره على واليته مبنصب القضاء ،وفي أيامه تنازعت السلطة على جبلة ُك ٌّل من الروم واملسلمني
والفرجنة (شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايمْ از الذهبي (ت748 :هـ1347/م) ،تاريخ
اإلسالم ووفيات املشاهير واألعالم ،حتقيق :عمر عبد السالم التدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت،
1413هـ1993/م ،ط ،2ج ،34ص 37و .38عبد الرحمن بن محمد بن محمد ابن خلدون احلضرمي
اإلشبيلي (ت808 :هـ1405/م) :كتاب ال ِعبَ ِر وديوان املبتدأ واخلبر في تاريخ العرب والبربر ومن
عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ،حتقيق :خليل شحادة ،دار الفكر ،بيروت1408 ،هـ1988/م ،ط،2
ج ،3صُ .600مجير الدين احلنبلي :األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،ج ،1ص.)497
توس َط هذا القاضي
(ُ ((13مجير الدين احلنبلي :األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،ج ،1ص .497وقد َّ
ً
أيضا في طلب األمان إلى أهل الالذقية ،بعد توسطه ألهل جبلة ،فأجابه السلطان صالح الدين األيوبي
(عبد الرحمن بن خلدون :كتاب العبر ودويان املبتدأ واخلبر ،ج ،5ص.)365
(« ((13لشكري» أو األشكري :اللقب الذي أطلقه املؤرخون املسلمون على إمبراطور الروم البيزنطيني
صاحب القسطنطينية ،وكان اسمه أندرنيق الثاني (أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم
القرشي التيمي البكري النويري (ت733 :هـ1333/م) ،نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب
والوثائق القومية ،القاهرة1423 ،هـ ،ج ،32ص 209وج ،33ص.)184
( ((13عز الدين كيكاوس األول ابن السلطان غياث الدين كيخسرو األول قلج رسالن التركماني القتلمشي،
السلطان السلجوقي صاحب الروم ،قونية وأقصرا وملطية ،وهو أخو السلطان عالء الدين كيقباد
األول ..ساءت سمعته فقيلت فيه مثالب كثيرة ...مات سنة 615هـ1218/م (شمس الدين الذهبي ،سير
أعالم النبالء ،ج ،22ص 138و.)139
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كان ذلك الوسيط موسو ًما في بالد ال ّروم بفصل اخلطاب والكلمات العذاب ،وقد متت
استمالة جانب األمير سيف الدين آينه ليكون وسي ًطا ،والتزم بإمتام مها ّم املصاحلة،
وتوجه مع ال ّرسل حلضرة السلطان ،وحني بلغوا حدود البالد بادر األمير سيف الدين
ّ
التوجه إلى البالط قبل اآلخرين ،ونال شرف تقبيل اليد ،وأعلن عن وصول الرسل
في
ّ
وخالصة الرسالة ،ومحا الغبار ال��ذي كان قد علق بأطراف خاطر السلطان بك ّم رداء
االستعطاف ،وابتغى َم ِ
راض َي السلطن ِة في العفو عن جرائم املاضي ،فأقلع السلطان
عن ّ
الضغن واالنتقام ،وعزا مصيب َة أبيه إلى القضاء والقدر ،وأمر بأن يؤذن للرسل في
املثول بني يديه في مجلس عام ،فأبلغوا ال ّرسائل واملشافهات ،وعرضوا التّحف وال ّطرف،
فاقترنت الرسائل باحملمدة والرضا ،وأمر باحلفل والطرب ،ودعا الرسل فجيء بهم إلى
مجلس األنس(.)133
وتشير الدراسات إلى أنه في سنة 725هـ1324/م ،ورد على السلطان اململوكي الناصر
محمد ق�لاوون (ت741:ه� � �ـ1341/م) ُر ُس � ٌل من ال��دول��ة البيزنطية يطلبون م��ودت��ه ،وأن
يستخدم نفوذه للوساطة في مصلحتها عند ملك الدولة العثمانية النامية :الغازي عثمان
(726 :698هـ1326 :1299/م)(.)134
وعلى صعيد آخر ،تُشير دراس ٌة إلى أنه في إثر حالة عدم الوئام في العالقات السياسية
بني املغول واألُوروب �ي�ين ،شعر ملوك أوروب��ا ب�ض��رورة إنهاء حالة ال�ن��زاع األوروب��ي
م��ع املسلمني ،فنشطت العالقات واالت �ص��االت وأقيمت ال�س�ف��ارات وك�ث��رت املعاهدات
واالتفاقيات ،وق��د ك��ان لتلك املعاهدات أث � ٌر كبي ٌر على حتصيل االم�ت�ي��ازات السياسية
واالقتصادية املتبادلة بني ُك ٍّل من األُوروبيني واملسلمني(.)135
وعلى الصعيد األندلسي ،جند أنه في ِخ َ
ض ِّم سلسلة حروب االسترداد اإلسبانية من أجل
القضاء على الوجود اإلسالمي في األندلس ،لم يكن ثمة مجال للوساطة أو الهدنة أو
املصاحلة ...وفيما ترامت استغاثات األندلسيني إلى أسماع املسلمني ،مشر ًقا و َمغ ِر ًبا،
أح ٍد ِف ْعل ُ ُه فيما يبدو.
لك َّن شيئًا لم يكن بوس ِع َ
( ((13مجهول  -من أهل القرن السابع الهجري ،أخبار سالجقة الروم أو مختصر سلجوقنامه ،تعريب:
محمد سعيد جمال الدين ،املركز القومي للترجمة ،القاهرة2007 ،م ،ط ،2ص 55و 56و.57
( ((13محمد مصطفى زيادة في حتقيقه كتاب :أحمد بن علي بن عبد القادر احلسيني العبيدي املقريزي
(ت845 :هـ1441/م) ،السلوك ملعرفة دولة امللوك ،حققه وراجعه وعلق عليه :محمد مصطفى زيادة
وسعيد عبد الفتاح عاشور ،القاهرة :جلنة التأليف والترجمة والنشر ،القاهرة1956 ،م ،ج ،2قسم ،1
ص.259
( ((13علي حسني الشامي ،الدبلوماسية ،نشأتها وتطورها ونظام احلضانات واالمتيازات الدبلوماسية،
مرجع سابق ،ص.86
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وفيما استطاع السلطان العثماني محمد جلبي (824 :816ه��ـ1421 :1413/م) تأسيس
قوي بطول الساحل الشرقي لبحر إيجة .وفي احلرب البحرية التي وقعت
وجو ٍد
عثماني ٍّ
ٍّ
بني العثمانيني وبني البنادقة سنة 819هـ1416/م بالقرب من قاعدة األسطول العثماني
«غاليبولي» ،والتي انتهت بهزمية البحرية العثمانية ،وقد كانت تلك الهزمية دليالً على
أن العثمانيني لم يكونوا قد ش َّكلوا ق��وة بحرية حقيقية بعد؛ ونتيجة لتلك احل��رب ،مت
َّ
التوصل التفاقية بني العثمانيني والبنادقة بوساطة بيزنطية 820هـ1417/م ،وقد نصت
تلك االتفاقية على :أن تقوم الدولتان املتحاربتان بتحرير األسرى الذين بحوزتهما ،وأن
َيسمح العثمانيون للبنادقة بحرية التصدير التجاري من العالم العثماني(.)136
وتشير املصادر التاريخية إلى أنه في شهر رجب 844هـ/نوفمبر1440م ،وصل السفراء
الغرناطيون وعددهم أربعة ،وقدموا كتاب السلطان الغرناطي أبي عبد الله األيسر إلى
سلطان مصر ،الظاهر جقمق ،وفيه يطلب اإلجناد من مصر ،وقد رد سلطان مصر بأنه
سوف يبعث إلى «ابن عثمان» ،سلطان قسطنطينية ،بأن ينجد األندلس ،وملا أكد السفراء
الغرناطيون أنهم يتوجهون بصريخهم إلى مصر ،اعتذر السلطان بأن ُبعد الشقة يحول
دون إرسال اجلند إلى األندلس ،فطلب السفراء عندئذ أن ت ُْس ِه َم مصر في املعونة باملال
والعدة ،فوعدهم السلطان بذلك(.)137
أن سفارة من ملك الغرب صاحب األندلس قد وصلت باالستغاثة
وتذكر لنا ُكت ُُب التاريخَّ :
السلطان اململوكي في مصر :األشرف قانصوه الغوري (923 :906هـ1516 :1501/م)،
الذي كان حاك ًما ً
أيضا بالد الشام ،مبا فيها القدس ،وأوضحوا له ما وصلت إليه حالهم،
على يد اإلفرجن ،من إكراه على االرتداد ،وانتهاك للحرمات ،وحرق وقتل وتشريد ،ودعوه
ليتوسط لدى امللكني فردينادو وإيزابيال؛ لكي يحترما معاهدات «االستسالم» ،و ُيو ِقفا
األعمال البربرية ضد أهل األندلس(.)138
( ((13بسام العسلي ،فن احلرب اإلسالمي ،دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر ،بيروت1401 ،هـ1988/م،
ص .268صالح كولن :سالطني الدولة العثمانية ،حترير وترجمة :أجير أشيوك ،مراجعة :أديب
إبراهيم الد ّباغ وبهاء الدين نعمة الله ،دار النيل للطباعة والنشر ،إسطنبول1435 ،هـ2014/م ،ص.44
( ((13محمد عبد الله عنان (ت1406 :هـ1986/م) ،دولة اإلسالم في األندلس ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة،
1417هـ1997/م ،ج ،5ص 162و.218
( ((13محمد عبده حتاملة ،التنصير القسري ملسلمي األندلس في عهد امللكني الكاثوليكيني (1516 :1474م)،
ساعدت اجلامعة األردنية على نشره ،ع ّمان1410 ،هـ1980/م ،ص 99و.100

Alfredo Opisso y Viñas (1847: 1924): Historia de España y de las repúblicas latinoamericanas: Aragón: Fernando I; Los remensas; Granada; Los Reyes Católicos; Guerra
de sucesión; La Inquisición; Conquista de Granada; Expulsión de los judío, Gallach. S. f.,
Barcelona, 1925, Tomo VIII, Cap XII, p252.
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أن امللك األشرف أجاب عن سفارة األندلس بتوجيه سفارة مصرية
وتشير املصادر إلى َّ
إلى البابا وملوك النصرانية ،واختار ألدائها راهبني من رعاياه النصارى ،أحدهما القس
أنطونيو ميالن رئيس دير القديس فرنسيس في بيت املقدس ،وعهد إليهما بكتب إلى البابا
وهو يومئذ «إنوصان الثامن» ،وإلى ملك نابل «نابولي» فرناندو األول ،وإلى فرناندو
وإيزابيال ملكي قشتالة وأراجون ،وفى هذه الكتب يعاتب سلطان مصر ملوك النصارى
على ما ينزل بأبناء دينه املسلمني في مملكة غرناطة ،وعلى توالي االعتداء عليهم ،وغزو
أراضيهم ،وسفك دمائهم ،في حني أن رعاياه النصارى في مصر وبيت املقدس ،وهم
ماليني ،يتمتعون بجميع احلريات ،واحلمايات ،آمنني على أنفسهم وعقائدهم وأمالكهم.
ولهذا فهو يطلب إلى ملكي قشتالة وأراجون ال َك َّف عن هذا االعتداء ،والرحيل عن أراضي
املسلمني ،وعدم التعرض لهم ،ورد ما أخذ من أراضيهم ،ويطلب إلى البابا وملك نابل أن
يتدخال لدى ملكي قشتالة وأراجون ،لردهما عن إيذاء املسلمني والبطش بهم .هذا ،وإال
فإن ملك مصر سوف يضطر إزاء هذا العدوان ،أن يتبع نحو رعاياه النصارى سياسة
َّ
التنكيل والقصاص ،ويبطش بكبار األحبار في بيت املقدس ،ومينع دخول النصارى
كا ّف ًة إلى األراض��ي املقدسة ،بل وسيهدم قبر املسيح ذاته وكل األدي��ار واملعابد واآلثار
النصرانية املقدسة( .)139وفي إثر تلك السفارة ،أرسل امللكان اإلسبانيان وف ًدا إلى مصر
سنة 906هـ1501/م يتزعمه رئيس كاتدرائية غرناطة ،والذي استطاع أن ُي َغ ِّر َر بسلطان
وأن لهم احلقوق
مصر ،ويوحي له بأن املوريسكيني في حالة جيدة ،ومعاملتهم حسنةَّ ،
والواجبات التي يتمتع بها اإلس�ب��ان ،لك َّن سلطان مصر لم يتم ّكن من ُمتابعة األمر؛
النشغاله مبواجهة العثمانيني ،الذين هموا آنذاك بالزحف إلى مصر(.)140
وهكذا ،لم تكتمل الوساطة ،بل لم تجُ ْ ِد نف ًعا ولم حتقق شيئًا إيجابيًّا ،فيما واجه مسلمو
األندلس مصيرهم احملتوم على نحو ما تعرضت له املصادر التاريخية( .)141وفي السياق
أن السبب في تشويه
أن سفير اإلسبان إلى مصر قد أقنع السلطان َّ
ذاته ،تُشير دراسة إلى َّ
صورة إيزابيال فردينادو هم :اليهود ،وأن هؤالء قد هاجروا من تلك البالد وجعلوا يشنون
( ((13محمد بن شهاب الدين بن أحمد بن إياس أبو البركات احلنفي (929 :852هـ1523 :1448/م)،
بدائع الزهور في وقائع الدهور ،حتقيق :محمد مصطفى ،الهيئة املصرية العامة للكتاب ،القاهرة،
1404هـ1984/م ،ج ،3ص 244و 245و .246محمد عبد الله عنان :دولة اإلسالم في األندلس ،جـ،5
ص.221
( ((14ابن إياس احلنفي ،بدائع الزهور في وقائع الدهور ،ج ،3ص 244و 245و .246محمد حتاملة ،التنصير
القسري ملسلمي األندلس ،ص.100
Alfredo Opisso y Viñas: Historia de España y de las repúblicas latino-americanas,
Tomo VIII, Cap XII, p252.
( ((14محمد ابن إياس احلنفي ،بدائع الزهور في وقائع الدهور ،مرجع سابق ،ج ،3ص.245
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الغارة عليها ويرمون مليكها بالظلم والعسف كذباً؛ إليغار صدور املسلمني وملوكهم على
دولة أسبانيا الناشئة ،فلم يعد ذلك السفير من مصر إال بعد أن كتبت له معاهدة صداقة
وسالم ،حملها معه وغادر القاهرة فائزًا في رجب 907هـ/فبراير1502م(.)142
وف��ي أواخ��ر أي��ام املقاومة اإلسالمية في األن��دل��س ،في ليلة 1569/1/18م ،وبينما كان
املسلمون يلوذون بكنيسة البلدة لم يشفع لهم ذلك ف ُذب َِح منهم حوالي  2400طفل وامرأة
و 300رجل مسن .وفي الليل ،انقض عليهم النصارى قتلاً حتى أتوا عليهم جمي ًعا .وكان
محمد بن أمية معسك ًرا بجيشه في أن��درش ،فطلب مندوجر من ألفونسو دي غرناطة
بنيغش ،وهو من أصول إسالمية ،التوسط لدى محمد بن أمية ليستسلم ويسلم أسلحته
مقابل العفو العام على جميع الثوار ،وفي نفس الوقت تابع مندوجر حترشاته باملجاهدين
إذ اشتبك معهم قرب بطرنة يوم 1569/1/27م ،ثم احتل اجليش القشتالي بطرنة واعتقل
مئات من املسلمات مبن فيهن والدة محمد بن أمية وشقيقتاه ،وتابع اجليش سيره إلى
أن احتل أندرش ،ناش ًرا النهب والرقة واخلراب واملوت في طريقه( .)143وهو ما يشير إلى
أن جهود الوساطة في تلك األزمة لم ُت َكل َّ ْل بالنجاح؛ وذلك بالنظر إلى أنَّها لم تكن حتمل
َّ
للطرف اإلسالمي أ َّي َة ضمانات حقيقية ،والسيما في ضوء معطيات تلك املرحلة ،التي
كانت تؤذن مبؤشرات الرغبة في تصفية الوجود اإلسالمي من األندلس نهائيًّا.

( ((14محمد فريد أبو حديد ( 16ذو احلجة  8 :1310صفر 1387هـ/ 1يوليو:1893 18مايو1967م) ،حملات
من شمس األمس الغاربة ....السلطان الغوري ومفاوضاته الدولية ،مقال مبجلة الرسالة ،القاهرة،
1937/8/2م ،العدد  ،213ص.1251
( ((14علي بن محمد املنتصر بالله الكتاني (ت1422 :هـ2001/م) ،انبعاث اإلسالم في األندلس ،دار الكتب
العلمية ،بيروت1426 ،هـ2005/م ،ص.101
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اخلامتة
أن عالقة املسلمني
من خالل ما سبق ،من صفحات هذه الدراسة ،ميكن أن نخلص إلى َّ
بالروم ،منذ فجر اإلس�لام ،كانت قائمة على التعايش واالحترام املتبادل؛ وقد بدا ذلك
من خالل ما أ َّرخَ له القرآن الكرمي من مواقف إسالمية متعاطفة مع ال��روم ،باعتبارهم
أه َل كتابٍ  ،وذلك في إثر هزميتهم على أيدي الفرس في مطلع فجر الدعوة اإلسالمية.
وقد عزز من تلك املواقف اإلسالمية اإليجابية :سلسل ُة الرسائل النبوية إلى ُك ٍّل من هرقل
قيصر ال��روم ،وإلى املقوقس رئيس القبط ،وإلى رئيس الغساسنة وغيرهم ،والتي لم
تتضمن ما يبعث على توتر العالقة بني الروم وحلفائهم وبني املسلمني.
وم��ن جهة التأسيس التاريخي ل��دواع��ي امل�ن��ازع��ات واحل ��روب ب�ين ال��روم األُوروبيني
أن
واملسلمني ،ومن خالل استقراء خريطة الوالءات القبلية في اجلزيرة العربية سنجد َّ
ُجز ًءا من تلك القبائل كان مواليًا للروم ،بينما كان البعض اآلخر مواليًا لفارس ،وقليالً
ما ُوجِ � َد ْت قبائل عربية مستقل ًة بذاتها بعي ًدا عن دائرة استقطاب قوى الهيمنة في ذلك
العصر.
أن للروم نفو ًذا سياسيًّا واقتصاد ًّيا كبي ًرا بني القبائل في شبه اجلزيرة
وق��د وجدنا َّ
العربية ،قلبًا وأطرا ًفا ،قبيل ظهور اإلسالم وبعده ،ولقد كان ملثل هذا النفوذ أثر في وجود
جماعات وقبائل وكيانات سياسية وتجُ ا ٍر تدين بالنصرانية بطبيعة احلال .وقد تسببت
والءات بعض القبائل العربية للروم في بروز دور روماني مبكر في صراعات مشركي
العرب مع الدولة اإلسالمية ،إ ْذ ما لبث الروم حتى دخلوا مع املشركني في مواجهة حربية
مع املسلمني يوم مؤتة ،ثم كانت غزوة تبوك ،ثم بعث أسامة لتأديب قبائل الغساسنة
املوالية للروم على األطراف الشمالية للجزيرة العربية وبالد الشام ...ومنذئ ٍذ وقد جعل
املسلمون يعيدون النظر في عالقتهم مع الروم ،ومن ث َّم إعادة ترتيب أوراقهم ومواقفهم
منهم في صدى التحديات التي باتت متثل خط ًرا يهدد الوجود اإلسالمي.
فاحلرب ،إ ًذا ،لم تكن في ذلك العصر مطلوب ًة لذاتها ،س��وا ًء مع ال��روم أو مع غيرهم،
ولك َّن بعض الضرورات هي التي فرضت املواجهة العسكرية ...وذلك بعدما أق َد َم ُع ّما ُل
أح ِد سفراء النَّب ِِّي صلى الله عليه وسلم ،كما قاموا بتعذيب سفير آخر...
الروم على قتل َ
ثم مقتل والي َع ّمان املسلم على عني هرقل نفسه ...فضالً عن سعي الرومان في تأليب
ٍ
دروس
قبائل اجلزيرة العربية على املسلمني ...ولقد كانت تلك املواقف وغيرها مبثابة
مبكرة ،تعل َّ َم منها املسلمون فقه االحتراز واالحتراس والتحوط حماي ًة للمجتمع والدولة،
ووقاي ًة للدعوة والفكرة ،وقبل كل ذلك وبعده ،إقرا َر السلم واألمن في ظل عالقة ُح ْس ِن
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جوار قائمة على االحترام املتبادل بني املسلمني والروم ،ومن َث َّم ،فقد كان مبدأ املصاحلة
واالستجابة ألي ِة وساطة من مقتضيات طبيعة الرسالة ،ومن متطلبات سياسة الدولة
على أ َّي ِة حال.

ولم يكن مبدأ الوساطة ،من حيث كونه حقيقة ماثلة عبر عصور التاريخ اإلسالمي ،آ ِتيًا
من فراغ ،إ ْذ إنّنا جند له أصوالً في نصوص القرآن والسنة وإجماع الفقهاء وسائر أهل
العلم ،إ ْذ وجدنا تلك النصوص املتضافرة حتتفي مبوضوع الوساطة في سياق التأسيس
الثقافي عند املسلمني منذ العصور اإلسالمية األولى؛ وذلك من خالل تأويالت امل ُ َف ِّسرين
مقاصد التعايش السلمي ،تلك التي أفصح عنها الوحي من خالل اآليات املتعلقة بفض
املنازعات سوا ًء بني املسلمني وبعضهم بعضا ً أو بني املسلمني وغيرهم.
أن تعريف الوساطة برغم حداثته في املواثيق الدولية بيد أنَّه ُمستلهم من
وفي تقديري َّ
روح التجربة احلضارية اإلسالمية عبر العصور ،تلك التجربة املستندة إلى ٍ
إرث كبي ٍر في
مجا ِل َف ِّ
ض املنازعات ونزع فتيل احلروب بني األمم والشعوب وبعضها بعضاً.
بأن احلروب كانت سجاالً،
وتاريخ املواجهات العسكرية اإلسالمية مع األوروبيني ،يفيد َّ
وكانت ظروف املنازعات واحلروب تفرض بطبيعتها االستجابة جلهود الوساطة بصلح
أو هدنة وف ًقا لشروط تتواضع عليها األطراف املتنازعة من خالل الوسطاء ،الذين كانوا
أشخاصا مببادرات فردية ،أو من خالل قبائل ذات نفوذ أو خالل
في بعض العصور
ً
دول سوا ًء بدافع تطوعي أو مببادرة تقصد إلى حتقيق مصالح غير مباشرة لألطراف
الوسيطة .وكانت جهود الوساطة السياسية إ ّما أن تكون بوسيلة الوسطاء مباشرة،
أو أن تكون عن طريق املكاتبة بالرسائل التي يحملها السفراء إلى أطراف اخلصومة أو
النزاع.
وفيما تباينت دوافع جهود الوسطاء في فض املنازعات ،ما بني التوسط بدافع مصالح
سياسية أو مطامع يحققها الطرف الوسيط أو من خالل وساطة خالصة نابعة من رغبة
الوسيط في حتقيق السلم ...فقد كانت جهود الوساطة تتم إ ّما من خالل مبادرات طوعية
أو تأتي استجابة لرغبة َط � َر ٍف أو أكثر من األط��راف املتنازِعة في الصلح .وكان جناح
الوساطة يعتمد على مدى صدق نية األطراف املتنازعة والرغبة في الصلح دومنا تعقيد
أو إشكال .وأ ًّي��ا كانت الدوافع ،لك َّن الغالب منها عبر العصور كان حلقن الدماء وإعادة
ترتيب العالقات بني األطراف في ضوء املصالح املتبادلة.
وقد كانت عمليات افتداء األسرى بني املسلمني والروم األوروبيني أحد املداخل املهمة لفتح
قنوات احلوار والتفاوض والتوسط في الصلح املستدام ،وقد كان إبداء املرونة والرحمة
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من اجلانب اإلسالمي بكرامة األسرى األُوروبيني :له أث ٌر كبير في املعسكر األوروبي ،بل
كان ملف األسرى في بعض األحيان مبثابة وسيلة ضغط سياسي ،ميارسها امليالون إلى
الصلح بني الفريقني من أجل التجاوب مع جهود الوساطة.
وقد ِ
لوح َظ ُحضو ُر التأثير الديني في موضوع الوساطة عبر التاريخ ،سوا ًء فيما يتعلق
بجهود الوساطة من خالل شخصيات دينية ،أو من خالل تأثير النزعة الدينية على مدى
جناحا
جتاوب املتنازعني مع جهود األطراف الوسيطة ،وبالتالي يؤ ّث ُر في نتائج الوساطة
ً
أو فشالً .كما خلصت الدراسة إلى أنَّه في حاالت نادرة ما كانت تبوء جهود الوساطة بني
املسلمني واألوروبيني بالفشل.
أن التعصب
وكذلك خلصت الدراسة ،بعد قراءة مستفيضة في املصادر اإلسالمية ،إلى َّ
الديني كان كثي ًرا ما يفسد جهود الوساطة بعدما أوشكت أن تكون قاب قوسني أو أدنى من
النجاح .وفي هذا السياق ،كانت النزاعات املصطبغة بصبغة دينية أصعب ،على الوسطاء،
وصوالً إلى حلول من تلك النزاعات املرتبطة مبصالح دنيوية سياسية أو اقتصادية!
كما كشفت املصادر التاريخية عن أنه كلما كانت األطراف املتنازعة قوية ومتكافئة الندية
كان ك ُّل ما ينشأ عن تلك الوساطة بينها من عقد هدنة أو صلح أطول مدى وأكثر تقدي ًرا
واحترا ًما ،وفي املقابل كان ضعف أحد طرفي النزاع من شأنه تقصير ُع ْم ِر الهدنة ،بل من
شأنه االستهانة بقيمة املصاحلة؛ األمر الذي يجعلها ُع ْر َ
ض ًة لالختراق واالنتهاك بتجدد
النزاع.
مساع حميد ٍة إيثا ًرا للسلم وحقن الدماء املصاحلة
وفيما تنوعت جهود الوساطة ما بني
ٍ
على سل ٍم دائم ،أو الهدنة مقابل افتداء األسرى ،أو الصلح على جزية من مالٍ ونحوه...
ففي كل األح��وال كانت تلك اجلهود تتيح لألطراف املتنازعة فرصة مراجعة املواقف
وإعادة احلسابات السياسية الداخلية واخلارجية بحثًا عن وسائل من شأنها تقنني عالقة
حسن جوار في ظل ما ميكن تسميته بِـ «السالم املُستدام» إلى أج ٍل غير ُم َس َّمى ،وهو ما
انعكس بطبيعة احلال على احلياة احلضارية مبختَل َ ِ
ف وجوهها لدى الطرفني كليهما.
وف��ي ك��ل األح� ��وال ،ك��ان��ت م��ن أه��م منافع ال��وس��اط��ة ف��ي ف��ض امل�ن��ازع��ات ب�ين املسلمني
واألوروبيني :أنها كانت ال تترك ضغائن وال أحقاد وال انتقام وال رواسب ثأرية ...األمر
الذي كان يفسح مجاالً الستقرار األوضاع السياسية واألمنية في داخل بلدان األطراف
املتنازعة ،وقد كان يترتب على ذلك رخاء شعوب املسلمني أو األوروبيني سوا ًء بسواء.
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املصادر واملراجع
أوالً -باللغة العربية

 أب��و احلسن علي بن احلسني بن علي املسعودي (ت346 :ه� � �ـ957/م) ،التنبيهواإلشراف ،تصحيح :عبد الله إسماعيل الصاوي ،دار الصاوي ،القاهرة ،د .ت.
 أبو احلسن علي بن سليمان املرداوي (885 :817هـ1480 :1414/م) ،اإلنصاففي معرفة الراجح من اخلالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل ،حتقيق :محمد
حامد الفقي ،دار إحياء التراث العربي ،بيروت1400 ،هـ1980/م ،ط.2
 أبو القاسم احلسني بن محمد املعروف بالراغب األصفهاني (ت502 :هـ1108/م)،املفردات في غريب القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان ال��داودي ،دار القلم والدار
الشامية  -دمشق وبيروت1412 ،هـ.
 أبو بكر اخلوارزمي محمد بن العباس (ت383 :ه �ـ993/م) ،مفيد العلوم ومبيدالهموم ،املكتبة العنصرية ،بيروت1418 ،هـ.
 أبو نصر إسماعيل بن حماد اجلوهري الفارابي (ت393 :هـ1003/م) ،الصحاحتاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أحمد عبد الغفور عطار ،دار العلم للماليني،
بيروت1407 ،هـ1987/م ،ط.4
 أحمد ب��ن احلسني ب��ن علي ب��ن موسى ا ُ�س � َر ْوجِ ��ردي اخل��راس��ان��ي البيهقي
خل� ْ
(ت458:هـ1066/م) ،دالئل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة ،دار الكتب
العلمية ،بيروت1405 ،هـ.
 أحمد بن عبد احلليم بن تيمية احلراني (728 :661هـ1328 :1263/م) ،اجلوابالصحيح ملن بدل دين املسيح ،حتقيق :علي حسن ناصر وعبد العزيز إبراهيم
العسكر وحمدان محمد ،دار العاصمة ،الرياض1414 ،هـ.
 أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران املعروف بأبي نعيماألصبهاني (ت430 :ه��ـ1039/م) ،دالئل النبوة ،حققه :محمد رواس قلعه جي
وعبد البر عباس ،دار النفائس ،بيروت1406 ،هـ1986/م ،ط.2
 أحمد بن عبد الوهاب بن محمد بن عبد الدائم القرشي التيمي البكري النويري(ت733 :هـ1333/م) ،نهاية األرب في فنون األدب ،دار الكتب والوثائق القومية،
القاهرة1423 ،هـ.
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 أحمد بن علي أب��و بكر ال��رازي اجلصاص احلنفي (ت370 :ه� �ـ980/م) :أحكامالقرآن ،حتقيق :عبد السالم محمد علي شاهني ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1415هـ1994/م.
 أحمد بن علي بن عبد القادر احلسيني العبيدي املقريزي (ت845 :هـ1441/م):• اتعاظ احلنفاء بأخبار األئمة الفاطميني اخللفاء ،حتقيق :محمد حلمي محمد
أحمد ،منشورات جلنة إحياء ال�ت��راث اإلس�لام��ي باملجلس األعلى للشئون
اإلسالمية ،القاهرة ،د.ت.
• املواعظ واالعتبار بذكر اخلطط واآلثار ،دار الكتب العلميّة1418 ،هـ.
 أحمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي (ت395 :هـ1004/م) ،معجم مقاييساللغة ،دار الكتب العلمية ،بيروت1999 ،م.
 أح�م��د ب��ن محمد ب��ن إب��راه�ي��م ب��ن أب��ي بكر اب��ن خلكان البرمكي اإلرب �ل��ي (ت:681هـ1282/م) ،وفيات األعيان وأنباء أبناء الزمان ،حتقيق :إحسان عباس ،دار
صادر ،بيروت1900 ،م.
 أحمد بن محمد بن علي الفيومي املقري (770هـ1368/م) ،املصباح املنير ،حتقيق:يوسف الشيخ محمد ،املكتبة العصر ّية ،بيروت1418 ،هـ ،ط.2
 إسماعيل بن أبي بكر ابن املقرئ (ت837 :هـ1434/م) ،إخالص الناوي في إرشادالغاوي إلى مسالك احلاوي لنجم الدين عبد الغ ّفار بن عبد الكرمي القزويني ت:
665هـ1267/م ،حتقيق وتعليق :عادل أحمد عبد املوجود وعلي محمد مع ّوض،
دار الكتب العلمية ،بيروت2004 ،م.
 إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد بن عمر بن شاهنشاه بن أيوب -صاحبحماة (ت732 :هـ1332/م) ،املختصر في أخبار البشر ،املطبعة احلسينية املصرية،
القاهرة ،د .ت.
 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي (ت774 :هـ1372/م):البداية والنهاية ،دار الفكر1407 ،هـ1986/م.
 إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي القرشي الطليحي التيمي األصبهاني -امللقب بقوام السنة (ت535 :هـ1140/م) ،كتاب دالئل النبوة ،حتقيق :محمد محمد
احلداد ،دار طيبة ،الرياض السعودية1409 ،هـ.
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 احلسن بن أحمد املهلبي العزيزي (ت380 :هـ893/م) ،املسالك واملمالك ،جمعهوعلق عليه ووضع حواشيه :تيسير خلف ،دار التكوين ،دمشق2006 /م.
 املفضل بن محمد بن يعلى بن سالم الضبي (ت163:ه� �ـ780/م) ،أمثال العرب،حتقيق وتعليق :إحسان عبّاس ،دار الرائد العربي ،بيروت1403 ،ه��ـ1983/م،
ط.2
 برهان الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن َما َز َة البخاري احلنفي(ت616 :ه �ـ1219/م) ،احمليط البرهاني في الفقه النعماني ،حتقيق :عبد الكرمي
سامي اجلندي ،دار الكتب العلمية ،بيروت1424 ،هـ2004/م.
 جار الله محمود بن عمرو بن أحمد ،الزمخشري (ت538 :هـ1143/م) ،الفائق فيغريب احلديث واألثر ،حتقيق :علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم،
دار املعرفة ،بيروت ،ط.2
 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد اجلوزي (ت597 :هـ1201/م)،املنتظم في تاريخ األمم وامللوك ،حتقيق :محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد
القادر عطا ،دار الكتب العلمية ،بيروت1412 ،هـ1992/م.
 ه�ل�ال ب��ن احمل �س��ن ب��ن إب��راه �ي��م ب��ن ه�ل�ال ال �ص��اب��ئ احل ��ران ��ي ،أب ��و احلسني(ت448:ه� � �ـ1056/م) ،رس��وم دار اخلالفة ،حتقيق :ميخائيل ع��واد ،دار الرائد
العربي ،بيروت1986 ،م ،ط.2
 ح�م��زة ب��ن أس��د ب��ن ع�ل��ي ب��ن محمد التميمي امل �ع��روف ب��اب��ن ال�ق�لان�س��ي (ت:555هـ1160/م) ،تاريخ دمشق البن القالنسي ،حتقيق :سهيل زكار ،دار حسان
للطباعة والنشر ،لصاحبها عبد الهادي حرصوني ،دمشق1403 ،هـ1983/م.
 يحيى بن سعيد األنطاكي :تاريخ األنطاكي. مؤلِّ ٌف مجهول  -من أهل القرن السابع الهجري/الثالث عشر امليالدي ،أخبارسالجقة ال��روم أو مختصر سلجوقنامه ،تعريب :محمد سعيد جمال الدين،
املركز القومي للترجمة ،القاهرة2007 ،م ،ط.2
 مؤلِّ ٌف مجهول ،العيون واحلدائق في أخبار احلقائق ،حتقيق :دي قوجه ودييونغ ،طبع بريل ،ليدن1286 ،هـ1869/م.
 مجد الدين بن محمد الفيروز أب��ادي (ت817 :ه � �ـ1414/م) ،القاموس احمليط،مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر ،بيروت2005 ،م ،ط.8
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 م�ح�م��د ب ��ن أح �م��د ب ��ن أب���ي ب �ك��ر ب ��ن ف���رح األن� �ص���اري اخل ��زرج ��ي القرطبي(ت671:هـ1272/م) ،اجلامع ألحكام القرآن ،حتقيق :أحمد البردوني وإبراهيم
أطفيّش ،دار الكتب املصرية ،القاهرة1384 ،هـ1964/م ،ط.2
 محمد بن أحمد اخلطيب الشربيني الشافعي (ت977 :ه �ـ1569/م) ،اإلقناع فيحل ألفاظ أبي شجاع ،حتقيق :مكتب البحوث والدراسات بدار الفكر ،دار الفكر،
بيروت ،د .ت.
 محمد بن إسحاق بن يسار امل ُ َّطلِب ُِّي بالوالء املد ِن ُّي (ت151 :هـ768/م) ،كتاب السيرواملغازي ،حتقيق :سهيل زكار ،دار الفكر ،بيروت1398 ،هـ1978/م.
 محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي الطبري (ت310 :هـ922/م)،جامع البيان في تأويل القرآن ،حتقيق :أحمد محمد شاكر ،مؤسسة الرسالة،
بيروت1420 ،هـ2000/م.
 محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن َم ْعب َد التميمي الدارمي ،البُستيصححه وعلق عليه :احلافظ
(ت354 :هـ965/م) ،السيرة النبوية وأخبار اخللفاءّ ،
السيد عزيز بك وجماعة من العلماء ،دار الكتب الثقافية ،بيروت1417 ،هـ ،ط.2
 محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي بالوالء البغدادي (ت245 :هـ859/م)،املنمق في أخبار قريش ،حتقيق :خورشيد أحمد فاروق ،عالم الكتب ،بيروت،
1405هـ1985/م.
 محمد بن سعد بن منيع الزهري (ت230 :هـ845/م) ،الطبقات الكبير ،حتقيق:علي محمد عمر ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة2001 ،م.
 محمد بن شهاب الدين بن أحمد بن إياس أبو البركات احلنفي (929 :852هـ:1448/1523م) ،بدائع ال��زه��ور في وقائع ال��ده��ور ،حتقيق :محمد مصطفى ،الهيئة
املصرية العامة للكتاب ،القاهرة1404 ،هـ1984/م.
 محمد بن علي بن إبراهيم اب��ن ش��داد (ت684 :ه � �ـ1285/م) ،األع�لاق اخلطيرةفي ذكر أمراء الشام واجلزيرة ،حتقيق :يحيي زكريا عبارة ،منشورات وزارة
الثقافية السورية ،دمشق ،د.ت.
 محمد ب��ن ع�ل��ي ب��ن أح �م��د ب��ن ع�ب��د ال��رح �م��ن ب��ن ح�س��ن األن��ص��اري اب��ن حديدة(ت783:ه � � �ـ1381/م) ،املصباح املضي في كتاب النبي األم��ي ورسله إل��ى ملوك
األرض ِم ْن عربي وعجمي ،حتقيق :محمد عظيم الدين ،عالم الكتب ،بيروت ،د.ت.
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 م�ح�م��د ب��ن ع�م��ر ب��ن واق���د ال�س�ه�م��ي األس �ل �م��ي ب��ال��والء امل��دن��ي ال ��واق ��دي (ت:207ه� � �ـ822/م) ،امل �غ��ازي ،حتقيق :م��ارس��دن ج��ون��س ،دار األع�ل�م��ي ،بيروت،
1409هـ1989/م ،ط.3
 محمد بن محمد اب��ن عرفة الورغمي التونسي املالكي (ت803 :ه � �ـ1400/م)،املختصر الفقهي ،حتقيق :حافظ عبد الرحمن محمد خير ،مؤسسة خلف أحمد
اخلبتور لألعمال اخليرية1435 ،هـ2014/م.
 محمد بن مكرم بن على ابن منظور األنصاري اإلفريقى (ت711 :هـ1311/م)،لسان العرب ،دار صادر ،بيروت1414 ،هـ ،ط.3
-

محمد شمس احلق العظيم آبادي ( 26ذو القعدة  20 :1273ربيع أول 1329هـ18/

يوليو  21 :1857م��ارس 1911م) ،ع��ون املعبود ش��رح سنن أب��ي داود  -ومع
ش��رح احل��اف��ظ شمس ال��دي��ن اب��ن قيم اجل��وزي��ة ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1415ه1995/م ،ط.2

 محمد عبد الرؤوف بن تاج العارفني بن علي بن زين العابدين احلدادي ثم املناويالقاهري (ت1031 :هـ1622/م) ،فيض القدير في شرح اجلامع الصغير ،املكتبة
التجارية الكبرى ،القاهرة1356 ،هـ.
 محمود بن عمرو بن أحمد املعروف بجار الله الزمخشري (ت538 :هـ1143/م)،أساس البالغة ،حتقيق :محمد باسل عيون السود ،دار الكتب العلمية ،بيروت،
1419هـ1998/م.
 منصور بن يونس بن ص�لاح الدين بن حسن بن إدري��س البهوتي احلنبلي(ت1051:هـ1641/م) ،كشاف القناع عن منت اإلقناع ،حتقيق :جلنة متخصصة
في وزارة العدل ،منشورات وزارة العدل السعودية ،الرياض1421 ،هـ2000/م.
 موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم احلجاوي املقدسيالصاحلي (ت968 :هـ1578/م) ،اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،حتقيق:
عبد اللطيف محمد موسى السبكي ،دار املعرفة ،بيروت ،د .ت.
 محمود بن احلسني الكاشغري (ت1102 :هـ1691/م) ،ديوان لغات الترك ،طبعةالدولة العثمانية1333 ،هـ1915/م.
 ناصرو خسرو احلكيم القبادياني املروزي -أبو معني الدين (ت481 :هـ1088/م)،سفر نامه ،حتقيق :يحيى اخلشاب ،دار الكتاب اجلديد ،بيروت1983 ،م ،ط.3
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 نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت807 :هـ1404/م) ،مجمع الزوائد ومنبعالفوائد ،بتحرير احلافظني اجلليلني :العراقي وابن حجر ،دار الفكر ،بيروت،
1412هـ1992/م.
 سراج الدين عمر بن علي بن أحمد املعروف بـابن امللقن (ت804 :ه �ـ1402/م)،عجالة احملتاج إل��ى توجيه املنهاج ،ضبطه على أصوله وخ��رج حديثه وعلق
عليه :عز الدين هشام بن عبد الكرمي ال�ب��دران��ي ،دار الكتاب ،إرب��د األردنية،
1421هـ2001/م.
 عبد الرحمن بن عبد الله بن أحمد السهيلي (ت581 :هـ1185/م) ،الروض األنففي شرح السيرة النبوية البن هشام ،حتقيق :عمر عبد السالم السالمي ،دار
إحياء التراث العربي ،بيروت1421 ،هـ2000 /م.
 عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن العليمي احلنبلي (ت928 :هـ1522/م)،األنس اجلليل بتاريخ القدس واخلليل ،حتقيق :عدنان يونس عبد املجيد نباتة،
مكتبة دنديس ،عمان1420 ،هـ1999/م.
 عبد الرحمن مجير الدين بن محمد بن محمد ابن خلدون احلضرمي اإلشبيلي(ت808 :هـ1405/م) ،كتاب ال ِعبَ ِر وديوان املبتدأ واخلبر في تاريخ العرب والبربر
ومن عاصرهم من ذوي الشأن األكبر ،حتقيق :خليل شحادة ،دار الفكر ،بيروت،
1408هـ1988/م ،ط.2
صفي الدين
 عبد املؤمن بن عبد احلق ،ابن شمائل القطيعي البغدادي ،احلنبلي،ّ
(ت739 :هـ1339/م) ،مراصد االطالع على أسماء األمكنة والبقاع ،دار اجليل،
بيروت1412 ،هـ.
 عبد امللك بن هشام بن أيوب احلميري املعافري (ت213 :هـ828/م) ،السيرة النبوية،حتقيق :مصطفى السقا وإبراهيم اإلبياري وعبد احلفيظ الشلبي ،شركة مكتبة
ومطبعة مصطفى البابي احللبي وأوالده مبصر ،القاهرة1375 ،هـ1955/م ،ط.2
 عالء الدين أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني احلنفي (ت587 :هـ1191/م) ،بدائعالصنائع في ترتيب الشرائع ،دار الكتب العلمية ،بيروت1406 ،هـ1986/م ،ط.2
 علي بن أب��ي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرمي بن عبد ال��واح��د الشيبانياجلزري املعروف بابن األثير (ت630 :هـ1232/م) ،الكامل في التاريخ ،حتقيق:
عمر عبد السالم تدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت1417 ،هـ1997/م.
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 علي بن احلسن بن هبة الله الشافعي املعروف بابن عساكر (571 :499هـ:1106/1176م) ،تاريخ مدينة دمشق و ِذ ْك ُر فضلها وتسمية من حلها من األماثل ،حتقيق:
محب الدين أبي سعيد عمر بن غرامة العمري ،دار الفكر ،بيروت1995 ،م.
 علي بن محمد بن علي الزين الشريف اجلرجاني (ت816 :هـ) ،كتاب التعريفات،ضبطه وصححه :جماعة من العلماء بإشراف الناشر ،دار الكتب العلمية بيروت،
1403هـ1983/م ،ص.147
 عمر بن أحمد بن هبة الله بن أبي ج��رادة العقيلي ،كمال الدين ابن العدمي (ت:660هـ1262/م):
• بغية الطلب في تاريخ حلب ،حتقيق :سهيل زكار ،دار الفكر ،بيروت ،د .ت.
• زب��دة احللب في تاريخ حلب ،وض��ع حواشيه :خليل املنصور ،دار الكتب
العلمية ،بيروت1417 ،هـ1996/م.
 علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي ،الشهير باملاوردي (ت:450هـ1058/م) ،األحكام السلطانية ،حتقيق :أحمد جاد ،دار احلديث ،القاهرة،
1427هـ2006/م.
 علي حيدر خواجه أمني أفندي (ت1353 :هـ1934/م) ،درر احلكام في شرح مجلةاألحكام ،تعريب :فهمي احلسيني ،دار اجليل ،بيروت1411 ،هـ1991/م.
 شمس الدين أبو املظفر يوسف بن ِق ْزأُوغلي بن عبد الله املعروف بـ «سبط ابناجلوزي» (654 :581هـ1256 :1185/م) ،مرآة الزمان في تواريخ األعيان ،حتقيق
وتعليق :عمار ريحاوي ،دار الرسالة العاملية ،دمشق1434 ،هـ2013/م.
 شمس الدين محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت483 :هـ1060/م) ،كتاباملبسوط ،دراسة وحتقيق :خليل امليس ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،
بيروت1421 ،هـ2000/م.
 شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايمْ از الذهبي (ت748 :هـ1347/م):• ت��اري��خ اإلس�ل�ام ووف �ي��ات املشاهير واألع �ل�ام ،حتقيق :عمر عبد السالم
التدمري ،دار الكتاب العربي ،بيروت1413 ،هـ1993/م ،ط.2
• سير أعالم النبالء ،مجموعة من احملققني بإشراف الشيخ :شعيب األرناؤوط،
مؤسسة الرسالة ،بيروت1405 ،هـ1985/م ،ط.3
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ثانياً -املراجع العربية
 أحمد مختار عثمان ،معجم اللغة العربية املعاصرة ،دار عالم الكتب ،القاهرة،2008م.
 بسام العسلي ،فن احل��رب اإلسالمي ،دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر،بيروت1401 ،هـ1988/م.
 بكر محمد إبراهيم ،قصة سقوط  15إمبراطورية عبر التاريخ ،مركز الرايةللنشر واإلعالم ،القاهرة2004 ،م.
وض البَّ َسام بتَرتيْبِ َوتخْ ريج
 جاسم بن سليمان حمد الفهيد الدوسري ،ال � َّر َُف َوائِ ِد تمَ َّام ،دار البشائر اإلسالمية ،بيروت1408 ،هـ1987/م.
 جبران مسعود ،معجم الرائد ،ط ،7دار العلم للماليني ،بيروت1992 ،م. جمال بركات ،الدبلوماسية ...ماضيها وحاضرها ومستقبلها ،مطابع الفرزدق،الرياض السعودية1985 ،م.
 جواد علي (1987 :1907م) ،املفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالم ،دار الساقي،1422هـ2001/م ،ط.4
 حازم عوض ،من غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ،وكالة الصحافة العربيةناشرون ،القاهرة2008 ،م.
 يوسف القرضاوي ،السياسة الشرعية ،مكتبة وهبة ،القاهرة1419 ،هـ1989/م. م�ح�م��د ال �ط��اه��ر ب��ن م�ح�م��د ب��ن م�ح�م��د ال �ط��اه��ر ب��ن ع��اش��ور ال �ت��ون �س��ي (ت:1393ه � �ـ1973/م) ،التحرير والتنوير أو حترير املعنى السديد وتنوير العقل
اجلديد من تفسير الكتاب املجيد ،الدار التونسية للنشر ،تونس1984 ،هـ.
 مجموعة من العلماء ،املوسوعة الفقهية الكويتية ،منشورات وزارة األوقافوالشؤون اإلسالمية ،الكويت1412 ،هـ1992/م.
 محمد بن أحمد بن مصطفى بن أحمد املعروف بأبي زهرة (ت1394 :هـ1974/م)،خامت النبيني صلى الله عليه وآله وسلم ،دار الفكر العربي ،القاهرة1425 ،هـ.
 محمد ع�ب��ده ح�ت��ام�ل��ة ،التنصير ال�ق�س��ري ملسلمي األن��دل��س ف��ي ع�ه��د امللكنيالكاثوليكيني (1516 :1474م) ،ساعدت اجلامعة األردنية على نشره ،ع ّمان،
1410هـ1980/م.
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 محمد عبد الله عنان املؤرخ املصري (ت1406 :ه� �ـ1986/م) ،دولة اإلسالم فياألندلس ،مكتبة اخلاجني ،القاهرة1417 ،هـ1997/م.
-

محمد عزت َد ْر َوزَة ( 29رمضان  27 :1303شوال 1404هـ 21/حزيران 26 :1887

متوز 1984م) ،التفسير احلديث ،دار إحياء الكتب العربية ،القاهرة1383 ،هـ.

 سعيد بن محمد بن أحمد األفغاني (1327هـ1417 :هـ1997 :1909/م) ،أسواقالعرب في اجلاهلية واإلسالم ،دار الفكر ،بيروت 1394 ،هـ1974/م ،ط .3
 سمير عالية ،علم القانون والفقه اإلس�لام��ي ...نظريات القانون ،منشوراتاملؤسسة اجلامعية للدراسات ،بيروت1991 ،م.
 عبد ال��وه��اب خ�لاف (ت1375 :ه � � �ـ1955/م) ،السياسة الشرعية ف��ي الشئونالدستورية واخلارجية واملالية ،دار القلم ،بيروت1408 ،هـ1988/م.
 عدنان البكري ،العالقات الدبلوماسية والقنصلية ،كاظمة للنشر والترجمةوالتوزيع ،الكويت1985 ،م.
 علي أب��و احلسن بن عبد احل��ي بن فخر الدين الندوي (ت1420 :ه � �ـ1999/م)،السيرة النبوية ،دار ابن كثير ،دمشق1425 ،هـ ،ط.12
 علي بن محمد املنتصر بالله الكتاني (ت1422 :هـ2001/م) ،انبعاث اإلسالم فياألندلس ،دار الكتب العلمية ،بيروت1426 ،هـ2005/م.
 علي حسني ال�ش��ام��ي ،الدبلوماسية ،نشأتها وت�ط��وره��ا ون �ظ��ام احلضاناتواالمتيازات الدبلوماسية ،دار العلم للماليني ،بيروت1990 ،م
 علي ظريف األعظمي البغدادي ،تاريخ ملوك احليرة ،املطبعة السلفية ،مصر،1920م1338/هـ.
 رمضان بن زير ،العالقات الدولية في السلم ،الدار اجلماهيرية للنشر والتوزيعواإلعالن ،طرابلس الغرب1989 ،م.

ثالثاً -املراجع امل ُ َع َّربة

 جيرار كورنو :معجم املصطلحات القانونية ،ترجمة :منصور القاضي ،املؤسسةاجلامعية للدراسات والنشر ،بيروت2009 ،م.
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 ويليام جيمس ديو َرانت ( 27محرم  9 :1303محرم 1402هـ 5/نوفمبر :1885صابر ،ترجمة :زكي
 7نوفمبر 1981م) :قصة احلضارة ،تقدمي :محيي ال ّدين َ
جنيب مح ُمود وآخرين ،دار اجليل ،واملنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم،
بيروت وتونس1408 ،هـ1988/م.
 صالح كولن ،سالطني الدولة العثمانية ،حترير وترجمة :أجير أشيوك ،مراجعة:أديب إبراهيم الد ّباغ وبهاء الدين نعمة الله ،دار النيل للطباعة والنشر ،إسطنبول،
1435هـ2014/م.
 شارل روسو ،القانون الدولي العام ،نقله إلى العربية :شكر الله خليفة وعبداحملسن سعد ،األهلية للنشر والتوزيع ،بيروت1987 ،م.

رابعاً -املجالت والدوريات العربية
 أحمد حشيش ،نحو فكرة عامة للوساطة ،دراسة منشورة مبجلة روح القوانني،كلية احلقوق ،جامعة طنطا ،أبريل ،2001العدد .23
 محمد عبد الله عنان (ت1406 :هـ1986/م) ،صفحات من الدبلوماسية اإلسالمية..السفارات اخلالفية والسلطانية وعالئق اإلسالم والنصرانية ،مجلة الرسالة،
القاهرة1935/3/18 ،م ،العدد .89
-

محمد فريد أبو حديد ( 16ذو احلجة  8 :1310صفر 1387هـ/ 1يوليو :189318

مايو1967م) ،حملات من شمس األمس الغاربة ....السلطان الغوري ومفاوضاته
الدولية ،مقال مبجلة الرسالة ،القاهرة1937/8/2 ،م ،العدد .213

 م�ح�م��ود ش�ل�ت��وت ،اإلس�ل�ام وال �ع�لاق��ات ال��دول �ي��ة ،مجلة ال��رس��ال��ة ،القاهرة،1941/6/23م ،العدد .416
 سليمان بن عبد الله السويكت ،احلملة األخيرة على القسطنطينية في العصراألم��وي ،مجلة اجلامعة اإلسالمية ،املدينة امل�ن��ورة1424 ،ه� � �ـ2004/م ،السنة
السادسة والثالثون ،العدد .112

خامساً -باللغة األجنبية

Nigel Blackaby & Constantine Partasides,& Martin Hunter& - Alan Redfern

& Law and Practice of International Commercial Arbitration, Sweet
Maxwell, London, 2004.
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- Alfredo Opisso y Viñas (1847: 1924), Historia de España y de las repúblicas

latino-americanas: Aragón: Fernando I; Los remensas; Granada; Los Reyes
Católicos; Guerra de sucesión; La Inquisición; Conquista de Granada;
Expulsión de los judío، Gallach. S. f.، Barcelona، 1925.

- Henry Solus & Roger Perrot, Droit judiciaire privé - procedures judiciaires,
Sirey, Paris, 1991.

 الدوريات األجنبية-ًسادسا

- Nudrat Majeed, Good Faith and Due Process: Lessons from the Shari’a,

Arbitration International Magazine, Oxford University Press, London,
March 2004.
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رسائل ال َّن ِب ِّي محمد صلى الله عليه وسلم إلى هرقل ملك الروم
(سنة 3هـ624/م)
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