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اجلذور التأرخيية للدبلوماسية

الجذور التأريخية للدبلوماسية
علي عباس حسن *

مقدمة
تعرف الدبلوماسية بأهنا فن الوصول إىل األهداف واملصاحل دولياً وبالسبل السلمية .1ويشري
هذا التعريف إىل بديهيات الفكر املنطقي للمصطلح ،ولكن ،وهبدف الوصول إىل الفهم الكامل
ملا تدعى بالدبلوماسية يتوجب علينا التوغل قليالً يف املفاصل التأرخيية ،اليت مرت هبا لتطبيق هذا
املصطلح.
إ ّن مصطلح «الدبلوماسية» مر مبراحل تأرخيية مثرية لالهتمام ،إذ اُستخدمت كلمة
« »Diplomacyاإلجنليزية للمرة األوىل قبل ما يقارب الـ  370عاماً .وظهر هذا املصطلح أيضاً
يف العصور الوسطى يف أوروبا ،إذ كان حيمل معىن «الوثيقة» الصادرة عن احلاكم .كانت تطوى
الربمشانات على شكل الظروف وكان يطلق عليها اسم الـ « »Diplouواليت تعين يف اإلغريقية الشيء
ذا االنطواء املضاعف .2ومن املعاين األوىل اليت اتسم هبا هذا املصطلح يُذكر ،بأن الدبلوماسي هو
الشخص الذي يتمتع بثقة بالده الذي يرسل إىل اخلارج من أجل الكذب خلدمة مصلحة بالده األم.3
ويذكر الباحث يف شؤون العالقات اخلارجية ريشارد فريليك ،بأن من املمكن معاملة
السحرة يف العصور األوروبية الغابرة هم أوائل دبلوماسي التاريخ ،إذ كانوا مبتعثني إىل القبائل الغريبة
للتفاوض وإلمكانياهتم السحرية ،كان على اجلميع االستماع هلم واالحرتام خوفاً من بطشهم يف
استخدام السحر.4
وقد اتفق مؤرخو أوروبا ،بأن مفهوم الدبلوماسية ظهر يف بداية احلقبة املعاصرة؛ وهذا ما
ُّ
فادحا لتجاوز الفصول التأرخيية ،اليت مرت هبا هذه الظاهرة ،ويف احلقيقة تعد من أقدم
يعد خطأ ً
الظواهر السلوكية اليت مر هبا اإلنسان .فحني يتعلق األمر بوضع مفهوم الدبلوماسية يف السياق
املناسب فعلينا وقبل كل شيء ،أن نرى أ ّن الطبيعة البشرية أجربت اإلنسان على وضع اخلطط
املنطقية للتعامل مع الشعوب األجنبية أو مع الغرباء بصورة سلمية.
1. Bland 1968: 1.
2.Polk 2000: 257.
3.Hill 1906: 153.
4.Frelek 2000: 7.

* دكتوراه يف تاريخ الشرق األدىن القدمي -جامعة وارسو.
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والدة الدبلوماسية
ال توجد إجابة حمددة على السؤال املطروح مىت «ولدت الدبلوماسية؟ ولكن إذا ما ربطنا
بني أنشطة الدبلوماسية وأنشطة الدولة ،ميكننا القول إهنا ولدت معها .ومع ذلك ،فهو أقدم من
مؤسسات الدولة ،ومل تكن العالقات بني جمتمعات ما قبل الدولة واجملتمعات القبلية تتكون فقط
من سلسلة من االشتباكات املسلحة ،ولكن أيضاً عرب العالقات املتبادلة ،كان جيب أن تكون هناك
حلظة أرادت فيها جمموعتان من البشر (قبليتان على سبيل املثال) التفاوض ،على األقل لإلعالن
عن أهنما قد خاضتا ما يكفي من املعارك ويريدان اسرتاحة ميكن خالهلا مجع اجلرحى ودفن املوتى.
حتكم بعض القوانني واألعراف األخالقية العالقات املتبادلة بني القبائل واجملاميع اجملتمعية األخرى.
األنشطة الدبلوماسية
تثبت الدراسات األنثروبولوجية للمجتمعات القبلية اليت ما زالت عاملة أن السلوك
«الدبلوماسي» ُولد بالفعل يف املراحل األوىل من التطور االجتماعي البشري .كان الشكل األكثر
بدائية للتواصل الدبلوماسي هو عادة إرسال الرسل العرضيني الذين ينقلون أهم الرسائل بني القبائل.
بالتوازي تقريباً مع هذه العادة ،كان لقائد اجملموعة أو القائد أو امللك تبشرياً خاصاً أعلن عن إرادته
ألفراد القبيلة ،ولكن اُستخدمت أيضاً بالطريقة نفسها اليت يستخدمها الرسل .حىت يف هذه املرحلة
املبكرة من احلضارة ،مت إرسال مبعوثني خاصني من جنرال إىل آخر ملناقشة القضايا بني القبائل مثل
احلرب والسالم والصيد والتجارة وما إىل ذلك .إن الرسل واملمثلني مل يُرسلوا إىل اجلريان الودودين
فحسب ،بل وصلوا تدرجيياً أيضاً إىل أولئك األقل صداقة وبُعداً .عاد ما يسمى الدبلوماسيون
البدائيون مبجرد االنتهاء من مهمتهم؛ لذلك كانت مهمتهم مؤقتة .وهكذا ،يف هذه املرحلة املبكرة
من تطور احلضارة ،ميكننا أن نرى بدايات أحد أشكال االتصال الدبلوماسية األوىل واألطول ملزمة،
وهي بعثات خاصة.
ولكن جتدر االشارة اىل سؤال مهم :من هم الدبلوماسيون يف تاريخ البشرية األول؟ ألسباب
واضحة ،ال ميكنك معرفة هويتهم الشخصية .رمبا كانت شجرة األولوية يف هذا الصدد تنتمي إىل:5
السحرة :قوة السحر اليت أعطوها السلطة املناسبة وحرمة املشاركة يف مهمة ال يستطيع املرء
العودة منها.
5.Frelek 2006: 8.
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املوسيقيون واملغنون :كما متتعوا باحلصانة ،متاماً مثلهم مثل السحرة؛ ألن اجلميع أرادوا
مساعهم ،ميكن االفرتاض باحتمال كبري أن هؤالء الدبلوماسيني من عصور ما قبل التأريخ متتعوا
ببعض االمتيازات واحلصانات اليت ُحرم منها احملاربون.
“عدم التعرض» او ما يدعى اآلن باحلصانة كأهم امتياز

أهم هذه االمتيازات كانت احلصانة الشخصية ،يف حني أن شخص الرسول أو املمثل
كان حماطاً بدائرة من «القداسة» .جيب أن يعاقب انتهاك مبدأ احلرمة بشدة وميكن أن يؤدي إىل
االنتقام .ال بد من أن الدبلوماسيني يف ذلك الوقت كانوا قادرين على التحرك بأمان عرب مناطق
ٍ
دائما اخلطر على حياة
معادية يف أثناء إكمال مهامهم .ومع ذلك ،فإن دخول إقليم معاد جيلب ً
عضوا يف القبيلة .ومن أجل إجناز مهمتهم بأمان ،كان على هؤالء الدبلوماسيني
أي شخص ليس ً
البدائيني أن مييزوا أنفسهم بطريقة أو بأخرى من الغزاة الذين يغزون األراضي القبلية .لذلك ،كان
من الضروري أن يكون لديك عالمة أو شعار من شأنه أن يعلم عن موقف ومهمة الشخص الذي
يتحرك يف منطقة معينة .إن وجوب أن يكون نائب تلك احلقبة جمهزاً ببعض رموز النوايا السلمية،
مثل غصن الزيتون ،6وكل هذا يتوقف على أي شيء يف املنطقة يرمز إىل السالم وأي حرب.7
دبلوماسية ما قبل التأريخ
عندما نتحدث عن الدبلوماسية البدائية ،هناك دائماً خطر أننا حىت دون علم ،سنحاول
نقل بعض العادات اليت تتوافق مع عادات العامل املتحضر؛ لذلك ،وباإلشارة إىل عصور ما قبل
التأريخ ال ينبغي للمرء أن يستخلص نتائج بعيدة املدى .من الناحية العملية ،ال نعرف شيئاً مؤكداً
عن احلياة «السياسية» لشعوب ما قبل التاريخ .ومع ذلك ،فإن الدراسات األنثروبولوجية للقبائل
خارج منطقة العامل املتحضر تسمح لنا اليوم على األقل بتخمني ما قد تكون عليه هذه احلياة .ويف
هذا الصدد ،ميكن القول إنه ال توجد اختالفات كبرية بني املؤسسات الدبلوماسية للشعوب البدائية
واملتحضرة من تلك الناجتة عن مستوى أعلى من التطور احلضاري .على سبيل املثال ،االمتياز
الدبلوماسي خارج احلدود اإلقليمية .وأيضاً ،هنالك العديد من العادات القانونية األخرى يف
عصرنا ،اليت يعتقد بأن هلا أصوهلا يف العصور القدمية أو يف منطقة احلضارة األوروبية ،رمبا يف شكل
بدائي ،هلا مصدرها يف املاضي البعيد ،وبعد ذلك ليس لدينا مصادر مكتوبة.8
6. Ibid.; Sutor 2003: 22.
7. McClanahan 1989: 18-24.
8. Numelin 1950.
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دبلوماسية العصور القدمية
طبيعة العالقات الدولية التارخيية قبل امليالد يف العامل القدمي
الشرق األدىن
اخلاصة بكيفية استخدام القوة
يعتمد املؤرخون يف كثري من األحيان على االفرتاضات
ّ
وغريها من العوامل املادية البحتة ،اليت ترتجم كدوافع رئيسة للسلوك والنهج السياسي .ميكن القول
إن إضفاء الطابع الداخلي على معايري معينة ومتعلقة بنظام عقائدي تتشاطره اجلهات الفاعلة
االجتماعية جيب أن يوضع على قدم املساواة مع العوامل املادية يف أي حساب للسلوك السياسي
التأرخيي مستنداً إىل األدلة التجريبية .عندما يتم تبين هذا املبدأ كنقطة انطالق ،فإن حتليلنا التأرخيي
يفسح اجملال الستخدام اخلطاب واألدلة النصية األخرى كمفتاح لفهم السلوك السياسي .ويف
حالة العالقات اخلارجية التأرخيية ،فبإمكان هذه اخلطوة أن تتيح لنا اجلمع بني األسئلة حول توزيع
القدرات بني السياسات ،العوامل التقنية ،والظواهر العسكرية واالسرتاتيجية مع األسئلة اخلاصة
بالتصور واملعتقدات والقواعد الداخلية من قبل اجلهات الفاعلة االجتماعية ذات الصلة.
عندما ننتقل من عصور ما قبل التأريخ إىل العصور التأرخيية ،نبدأ يف احلصول على املواد
املصدر اليت تسمح لنا بالتنقل على أرض أكثر موثوقية .منذ والدة الدولة يف الفرتة القدمية ،ميكننا
أن نتابع عن كثب الدبلوماسية واألشكال اليت اختذهتا .إن واحدة من أقدم الوثائق الدبلوماسية
املعروفة على وجه األرض والعراق القدمي.
اخلاصة بكيفية استخدام القوة
يعتمد املؤرخون يف كثري من األحيان على االفرتاضات
ّ
وغريها من العوامل املادية البحتة ،اليت ترتجم كدوافع رئيسة للسلوك والنهج السياسي .وميكن القول
وخاصة بنظام عقائدي تتشاطره اجلهات الفاعلة
إن إضفاء الطابع الداخلي على املعايري معينة
ّ
االجتماعية اليت جيب أن توضع على قدم املساواة مع العوامل املادية يف أي حساب للسلوك
السياسي التأرخيي هبدف الوصول لألدلة التجريبية .وعندما يتم تبين هذا املبدأ كنقطة انطالق،
فإن حتليلنا التأرخيي يفسح اجملال الستخدام اخلطاب واألدلة النصية األخرى كمفتاح لفهم السلوك
السياسي .ويف حالة العالقات اخلارجية التارخيية ،فبامكان هذه اخلطوة ان تتيح لنا اجلمع بني
األسئلة حول توزيع القدرات بني السياسات ،والعوامل التقنية ،والظواهر العسكرية واالسرتاتيجية
مع أالسئلة املتعلقة بالتصور واملعتقدات والقواعد الداخلية من قبل اجلهات الفاعلة االجتماعية
ذات الصلة.
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وهبدف تتبع وتطور وحتديد املعاهدات املختلفة من أقدمها بدءاً من األلف الثالث ولنهاية
األلف األول قبل امليالد يف الشرق األدىن القدمي؛ هبدف استكشاف االختالفات يف مفاهيمها
القانونية ،نقدم إجيازاً لتلك االتفاقيات بدءاً من األقدم كما يأيت:
إجياز االتفاقيات بدءاً من األقدم ،وهي:

أ .األلف الثالث قبل امليالدي

1 .1تعد مسلة العقبان مللك مدينة الكاش ( / )Lagašإياناتوم ( )Eanatumمن أقدم
االتفاقيات املربمة بني واليتني واملتاحة إىل يومنا هذا ،وال تعد هذه الوثيقة معاهدة يف حد ذاهتا ،بل
هي نقش لبناء ملكي ضخم ،مت كتابته مبناسبة استعادة األراضي املتنازع عليها من الدولة  -مدينة
 Ummaلغرض ختليد هذا اإلجناز .ومع ذلك ،قد تكون مبنزلة نقطة انطالق للمناقشة احلالية؛
ألهنا تعكس األمهية القصوى اليت كانت تعلق يف ذلك الوقت (القرن الرابع والعشرون ق.م).؛ ملا
احتوته من فحوى االتفاق بني طرفني «دوليني» .ثبت بنود االتفاقية بالقسم بوجود اآلهلة ،اليت مت
هبا االعتقاد آنذاك.9
2 .2وتُعزى نفس األمهية إىل القسم يف املعاهدة اليت ابرمت بني امللك األكدي نرام  -سني
وملك ايوان العيالمي .10إذ صيغت املعاهدة كإعالن أصدره امللك العيالمي (بتصريف الشخص
األول) وتتكون من ثالثة أجزاء:
•نداء إىل اآلهلة لالستماع إىل كلمات املعاهدة تليها صيغة اليمني.
•وعد امللك العيالمي الذي قطعه للملك نرام  -سني.
•بيانات ختامية للملك العيالمي.
3 .3يف الفرتة ما بني  2400و 2250تقريباً ،ومن احملتمل جداً أن تسبق معاهدة عيالم،
هناك معاهدة أخرى معروفة ،موجودة يف حمفوظات مكتبة إيبال ( )Eblaالغنية .متت كتابة املعاهدة
بلغة سامية اليت يطلق عليها اسم « »Eblaiteباخلط النصي املسماري الذي يستخدم العديد
9. Steible 1982: I, 120-145 (Ean. 1); Cooper 1986: 33-39 (La 3.1).
10. Hinz 1967; Koch 2005; Hinz 1971: 651–653, 663–670.
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من الرموز االكدية والسومرية11؛ ألن اللغة مفهومة جزئياً ،أما القراءة الصحيحة للعديد من الرموز
السومرية فليست واضحة متاماً ،فهناك ترمجات خمتلفة ،وأحياناً خمتلفة اختالفاً كبرياً ،وال يـُتّفق
على اسم املدينة أو البلد الذي مت هبا إبرامها .12وتتألف املعاهدة من ثالثة أجزاء هي :مقدمة،
ومواد واالتفاق ،واخلامتة اليت تتضمن اللعنات عند خرق مواد االتفاقية .فاملقدمة قسمت جزأين،
أدرجت هبا قائمة مفصلة للمدن واحلصون التابعة إيبال .وحدد كل قسم من األقسام مجيع األماكن
املوجودة التابعة لسلطة ملك إيبال ،وحددت أيضاً األماكن التابعة مللك الطرف الثاين ،وبينت أيضاً
واجبات مواطين إيبال املقيمني حتت وصاية ملك إيبال ،بينما خيضع مواطنو الطرف اآلخر لسلطتهم
السيادية.
وهكذا يبدو أن اتفاقييت عيالم وإيبال متثالن نوعني خمتلفني من املعاهدات :األوىل تنسب
جلنوب بالد الرافدين ،اليت أولت أمهية قصوى لليمني (القسم) اليت اختذهتا األطراف واليت فتحت
بقائمة مفصلة باإلهلة اليت مت استحضارها ملشاهدة تعهدات األطراف بصيغة الشخص األول .أما
الثانية فتنسب لشمال سوريا ،حيث خامتة اللعنات يف حال وقوع اخلرق ملواد االتفاقية كنهاية
للوثيقة وكضمان التنفيذ السليم للمعاهدة .ومتت صياغة هذا النوع من االتفاقية يف الشخص الثالث
على األغلب.
ب .النصف األول لأللف الثاين قبل امليالد
حفظت لنا إرشيفات األلف الثاين املسمارية العديد من املعاهدات واملراسالت الدولية ومن
أبرزها ،إرشيف تل العمارنة األكثر أمهية ملا حيتويه من وثائق ،إذ احتوى على ما يقارب الـ 300
لوحة مسمارية لرسائل متبادلة بني ملوك بالد بابل وآشور وميتاين وفلسطني وسوريا وغريهم من
ملوك تلك احلقبة .وكانت األغلبية العظمى للغة املخاطبات الرمسية املتداولة يف تلك الفرتة هي
اللغة البابلية؛ وذلك ألمهية بالد بابل وتوغلها اقتصاديا وسياسيا يف املنظقة؛ لذا من املمكن القول
إن اللغة البابلية اُعتمدت آنذاك كوهنا اللغة الدبلوماسية األوىل أسوة باإلغريقية والالتينية والفرنسية
واإلجنيلزية يف املراحل املتأخرة.
ومن بني األعراف البسيطة املتبعة بني رؤساء الكيانات السياسية املعنيني عند مناقشة شروط
املعاهدة والتوصل إىل اتفاق ،تتم ممارسة طقوس معينة يُذبح حيوان (عاد ًة محار) وتطهر األطراف
11. Pettinato (1991).
12. Sollberger (1980); Pettinato (1991: 148–152).
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بدمه ،مث ينطق املشاركون باليمني أمام التماثيل أو الرموز اإلهلية اليت جلبت هلذا الغرض ،ويقدم
فيها شراب االحتفال (الدم) ومن مث تبادل اهلدايا .وعادة ما يتم إبرام مثل هذه االتفاقات شفهيا،
وهناك العديد من الرسائل اليت تصف تلك االحتفاالت ،وهي اآلثار الوحيدة احملفوظة 13إىل اآلن .
وهناك ممارسات أخرى هلا أمهية كبرية يف موضوعنا قيد املناقشة احلالية؛ ألهنا تتعلق
باالتفاقيات اخلطية .لقد حدث عندما كان اجتماع القادة املعنيني غري وارد ،والذي كان سيصبح
أكثر شيوعاً عندم ــا يتعلق األمر باحلكـ ـ ــام األقوياء .وهـو أن يتبــادل الطرف ــان أوالً «لــوحاً صغ ـ ـرياً»
) ينقل االتفاق املقرتح الذي أرسله أحد األطراف ويتضمن قائمة حمدودة من
(
االلتزامات .بعد أن وافق املرسل إليه على االقرتاح ،رده بتعليقاته وشروطه .وقد يتبع ذلك مناقشة
إضافية للشروط وتبادل للرسائل ،حيث يلعب مبعوثو األطراف املعنية دوراً مهماً .بعد التوصل إىل
االتفاق ،بأن يرسل كل طرف للطرف اآلخر «لوحاً كبرياً» حيتوي على القائمة الكاملة لاللتزامات
اليت كان الطرف اآلخر قد وعد هبا.14
وتتم صياغة هذا النص ،حىت لو كان مفصالً ملعاهدة التكافؤ ،من جانب واحد ،حبيث
يؤدي كل طرف اليمني للوفاء بااللتزامات احملددة يف الصيغة اليت صاغها الطرف اآلخر .ويتم أخذ
اليمني من خالل االمتثال أمام التماثيل (أو الرموز) لآلهلة من طرف واحد ،إذ مت إحضارها إىل
احلفل من قبل مبعوثي الطرف اآلخر ،وبغض النظر عن هؤالء املبعوثني الذين كلفوا بضمان التنفيذ
الصحيح للطقوس .ويكرر الشيء نفسه من قبل الطرف اآلخر سواء أكان ذلك يف وقت واحد
أم يف وقت الحق.15
ومع ذلك ،فإن مثل هذه اإلجراءات أو الطقوس ،قد تشكل مشكلة حمتملة؛ بسبب أهنا
ميكن أن تسمح ألحد الطرفني بالرتاجع عن االتفاق بينما يوافق الطرف اآلخر على التزاماته مبوجب
القسم .عالوة على ذلك ،قد ال تشري اإلصدارات املوازية إىل احلقوق وااللتزامات نفسيهما؛ احلقوق
اليت يدرجها أحد األطراف يف اإلصدار الذي يقدمه ،فقد ال تظهر على النحو املعرتف به يف النص
الذي صاغه الطرف اآلخر.
ويف مثل هذا النظام ،كان من املفرتض أن يصوغ كل طرف بعناية للطرف اآلخر احلقوق
13. Lafont 2001: 263–271.
14. ARMT 26/2: 372.
15. Eidem 2003: 750.
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والواجبات اليت كانت يف مصلحته اخلاصة .بالعموم ،سواء أكانت الصيغتان املتوازيتان أم ال ،ال
حتتويان على نفس الشروط بالضبط ،فإن حقيقة أهنا صيغت من جانب واحد تعين أن تصرفات
أحد الطرفني ال تكون مشروطة بالوفاء بالتزامات الطرف اآلخر .إن فشل أحد الطرفني يف الوفاء
بالتزاماته أو االعرتاف حبقوق الطرف اآلخر على األرجح ،ومن الناحية النظرية على األقل ،مل يكن
من حق الطرف اآلخر اعتبار نفسه معفياً من التزاماته.
ونظراً ألن مثل هذا النظام ميكن أن يؤدي إىل مثل هذه املشكالت ،فال عجب يف أن
) ،كان
) ونريبتوم (
الشكل الثنائي لالتفاقيات ،مثل اتفاقية مدينيت شادالش (
قد اعترب الصيغة املفضلة يف وقت الحق من العصر الربونزي املتأخر (.)1600-1200
أما فيما يتعلق هبيكل االتفاقات االنفرادية ،فقد ال حيتوي «اللوح الصغري» على أكثر من
نسخة من القسم ،وقد يتكون من اسم واحد أو اثنني من اآلهلة اليت أخذ هبا اليمني والوعود اليت
قطعت يف أول شخص مبفرده ،بعبارات عامة جداً .16ومن ناحية أخرى ،يتم فتح «اللوح كبري»
بعدد طويل من اآلهلة ،تليها قائمة مفصلة بااللتزامات اليت يتعني الوفاء هبا من جانب اليمني .وتتم
صياغة االلتزامات إما كمطلب يف الشخص الثاين املفرد أو كإعالن يف الشخص األول املفرد ،وتلت
ذلك بدورها لعنة مفصلة إىل حد ما من شأهنا أن حتل حمل اليمني إذا فشل يف الوفاء بااللتزامات.17
وميكن إجياز أقدم االتفاقيات املربمة دولياً يف النصف األول من هذه األلفية مبا يأيت:
1 .1وجود  14اتفاقية بني القرنني الـ  19-17ق.م .عشرة منها أبرمت يف مشال بالد الرافدين
وثالثة منا يف بالد األناضول ،وواحدة من سوريا.18
2 .2اتفاقية أبرمت بني ملك ماري  /زميري-ليم وملك بالد بابل  /محورايب.19
3 .3اتفـ ــاقي ـ ـ ــة أب ـ ــرمت بني ملك ماري/زميري-ليم وملك أشنـ ـ ـ ـ ــونــنا إيبـ ـ ــال-يب-إايـ ـ ــل الثـ ـ ـ ــاين
).20
(
 .16مثال على ذلك اتفاقية أبرمت بني ملك ماري  /زميري-ليم وملك بالد بابل  /محورايب.
 .17مثال على ذلك اتفاقية أبرمت بني ملك  Apumومدينة آشور.

18. Altman 2010: 17.

19. Durand 1986.
20. Charpin 1991.
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4 .4اتفاقية للملك التابع
زميري-ليم.21

 ،مت إعدادها من قبل ملك ماري /

من بالد

5 .5جزء صغري من اتفاقية أبرمت بني ملك ماري  /زميري-ليم وملك قبائل بالد كوردا Kurda
.22
6 .6اتفاقية أبرمت بني ملك

ومدينة آشور.23

7 .7اتفاقية أبرمت بني ملك

وملك مدينة

.24

8 .8اتفاقية ثالثية أبرمت بني ملك آشور وملوك كانيش وحاحوم (

).25

) يف أعقاب احلرب
) ونريبتوم (
9 .9اتفاقية أبرمت بني مدينيت شادالش (
بينهما ،وهي عبارة عن اتفاق تكافؤ مكرس بنحو أساسي ملعاجلة قضية املواطنني الذين؛ بسبب
احلرب أو ألسباب أخرى ،كانوا معزولني عن وطنهم وتقطعت هبم السبل يف البلدان اآلخرى.26
ومتتاز هذه االتفاقية الثنائية باحتوائها على ذكر التزامات الطرفني ،حيث إن مجيع املعاهدات
األخرى املربمة يف هذه الفرتة وضعت من جانب واحد ،حبيث متت صياغة االلتزامات اليت يتعني
على أحد الطرفني الوفاء هبا.
جـ .النصف الثاين لأللف الثاين قبل امليالد
) بعض التغيريات
تظهر معاهدات  /اتفاقيات العصر الربونزي احلديث (
املهمة ،فمن الناحية اهليكلية ،فإن أكثر السمات وضوحاً وذات مغزى تلك اليت متيز معاهدات هذه
الفرتة عن معاهديت ماري وتل ليالن املربمة يف القرن الثامن عشر ق.م .هي عودة ظهور الديباجة
اليت تقدم األطراف املتعاقدة ،وحتول قائمة اآلهلة من بداية املعاهدة إىل هنايتها .ويبدو أن املعاهدات
البابلية القدمية الصادرة عن ماري وتل ليالن ،بوضع شرط الوقوف املسبق ،الذي يتكون من صيغة
21. Joannès 1991.
22. Joannès 1991: 176ff.
23. Eidem 1991.
24. Eidem 2008: 316–321.
25. Günbattı 2004.
26. Greengus (1979: 74–77, no. 326).
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متكررة تطلب من الشريك أن يؤدي اليمني أمام اآلهلة اليت مت تعدادها ،وهي وثائق اليمني ،واليت
يُتفق على تسميتها بـ(ألواح لليمني) .وبذلك يصبح القسم الفعل األكثر أمهية يف خلق االلتزام
التعاقدي بني الطرفني .على النقيض من ذلك ،فإن معاهدات العصر الربونزي احلديث تضع قائمة
اآلهلة يف هناية املعاهدة ،قبل قسم اللعنات اجلزائية والربكات بصورة مباشرة ،وتتجاهل بذلك أي
صيغة جتزئة؛ وهذا ال يعين بأن األطراف مل تؤد اليمني .فقد كان القسم يذكر يف تفاصيل املعاهدة.
وفضالً عن ذلك ،يُشار إىل اآلهلة املتذرع هلم كشهود على أهنم «آهلة اليمني» ويتم استدعاؤهم
«للتجمع من أجل هذا القسم» ،حيث كانوا «يقفون ويالحظون وينصتون» .وكان العمل احلاسم
الذي أنشأ العالقات التعاقدية بني الطرفني مع ذلك ،هو اتفاقهم على الدخول يف هذه االنتهاكات
القانونية على النحو املنصوص عليه يف الوثيقة .وقد كان القصد من القسم فقط وضع العالقة حتت
العقوبات اإلهلية ،اليت من شأهنا أن تسمح للعنات والربكات أن تكون فعالة .وعلى وفق ذلك،
»،
عُّرفت معاهدات العصر الربونزي احلديث على أهنا «لوح املعاهدة»«السندات» «
باللغة احلثية.27
و
يسمح هيكل مستندات العصر الربونزي املتأخر (على عكس ما كانت عليه يف العهد
» .من بني
البابلي القدمي) للمرء ألول مرة بالتمييز بسهولة بني اتفاقيات التكافؤ والتبعية «
عشر معاهدات تكافؤ على األقل يف هذه الفرتة28،وهناك مخس معاهدات فقط حتافظ على مجيع
وتتمثل أجزاؤها بثلثة فواصل كما مبينة يف املخطط التال :
معاهدة سالم شاملة.
أجزائها الرئيسة ،ميكن اعتبار واحدة منها فقط
وتتمثل أجزاؤها بثالثة فواصل كما مبينة يف املخطط التايل:28

ادليباجة،
واليت تقدم
أطراف
املعاهدة

قسم املواد

اللعنات عىل
الطرف اذلي
ال يس تويف
ابلزتاماته
27. Altman 2010: 25.
28. Altman 2010: 25.
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ومن أفضل ما حفظ لنا التأريخ هي االتفاقية الدولية اخلطية املربمة بني الفرعون رمسيس
الثاين وامللك احلثي حاتوسيليس الثالث عام  1296ق.م .حيث أبرمت هذه املعاهدة بعد أن
اهنكت احلرب كال الطرفني عقب تعادل معايري القوى.
ويُعتقد أن هذه الوثيقة ،تعد أقدم الوثائق التارخيية ،اليت سن هبا أمنوذج للقانون الدويل .مثلها
مثل العديد من االتفاقيات الدولية املعاصرة ،وتتضمن األقسام التالية:29
1 .1الديباجة :وهي العرض والتقدمي ،اليت تذكر به موافقة الطرفني على حل النزاعات والدخول مبا
يدعى بالـ «العالقات االخوية».
2 .2قسم املواد :اليت جاء هبا االتفاق على الدفاع املشرتك حني يتعرض أحد الطرفني للتهديدات
اخلارجية فعلى الطرف الثاين الوقوف ملساعدة الطرف املهدد.
3 .3القسم واللعنات :وفيهما يستشهد الطرفان باهلتم اخلاصة بااللتزام باملواد القانونية ويف حالة
اخلرق يدعو أحد الطرفان األهلة إلنزال اللعنات على الطرف الذي خرق الوفاء بالعهد.
أما التغيري الثاين فهو واضح يف معاهدات التكافؤ املربمة يف العصر الربونزي احلديث وميكن
مالحظته يف الصياغة ذاهتا ،إذ تُصاغ كوثيقة ثنائية حتتوي على االلتزامات املتبادلة لكال الطرفني،
وتُصاغ األحكام عموماً يف الشخص الثالث ،بطريقة غري شخصية وموضوعية ،وحتفظ املعاهدة
بنسختني ،واحدة لكل طرف.
هذا ما خيص االتفاقيات املربمة بني طرفني متكافئني يف القوة .أما فيما خيص االتفاقيات
واملعاهدات املربمة مع امللوك أو اجلهات التابعة ،وأعين بذلك القوى املتباينة (االتفاق بني األقوى
واألضعف) .يذكر علماء اآلثار ،أن ما اكتشف إىل يومنا هذا هو  19معاهدة تبعية أُبرمت من قبل
امللوك احلثيني .وعلى ضوء ما مت قراءته ،ميكن إجياز التقسيمات املشرتكة هلذا النوع من االتفاقيات
واملتمثل مبا يأيت:

29. Frelek 2000: 9-10.
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الديباجة :يذكر بها الطرف
األقوى ككاتب لهذه المعاهدة

المقدمة :تستعرض الخلفية
التأريخية والقانونية للمعاهدة

لعنات أو بركات على الملك
المرؤوس إزاء انتهاك أو
االلتزام بالمعاهدة

قائمة اآللهة لتشهد المعاهدة وتوافق
عليها

"بند لوحي" يحدد المكان الذي كان
يجب االحتفاظ فيه بلوح المعاهدة
و(من حين آلخر) يجب أن يقرأ
بشكل دوري للملك التابع وبالطه

المواد القانونية الملزمة
للطرف الضعيف

وعلى عكس معاهدات التكافؤ ،صيغت معاهدات التبعية يف نسخة واحدة فقط من قبل
امللك القوي كاتفاق ميلي على الطرف الضعيف املتجسد بامللك املرؤوس ،ويتم تسليم نسخة منها
كاتفاق
إضافة القوي
احلاالت،منيتمقبل امللك
بعضواحدة فقط
يف نسخة
التبعية يف
امللكالتكافؤ،
معاهدات
وعلى
إضايف ،مث
مستند
معاهداتالتابع.
صيغتالطرف
القوي إىل
عكسقبل
خمتومة من
تسليم.30
الشخصويتماألول
املتجسدالتابع
الطرف
كإعالن من
نسخة منها خمتومة من قبل امللك القوي إىل
بامللكيف املرؤوس،
الضعيف
صياغتهعلى الطرف
ميلي
إضافة مستند إضايف ،مث صياغته كإعلن من الطرف التابع يف الشخص
احلاالت،
األلفبعض
التابع .يف
قبل يتمامليالد
األول
الطرف د.

األول.30

مقارنة بالوثائق واملعاهدات املخطوطة النابعة من العصر الربونزي احلديث ،تعاين اإلرشيفات
الفرتةول قبل
هذهلف األ
يفد .األ
امليالدمن االفتقار الكبري ،إذ مت اكتشاف مخسة اتفاقيات من القرن التاسع والسابع
التأرخيية
ق.م .ثالثة منها معاهدات تبعية ترجع لفرتة العصر اآلشوري احلديث كشفت بصورة جزئية.
 - Altman 2010: 28. 30للمزيد من املعلومات انظر .Liverani 2001

وتشري أقدم االتفاقيات املكتشفة جزئياً إىل إبرام معاهدة بني ملك بالد بابل مردوخ-
12
زاكري-شومي واملللك اآلشوري مششي-اداد اخلامس ،حيث يظهر فيها الطرف البابلي األقوى،
ولكن وعلى الرغم من هذا التفسري ،هنالك مؤشرات أخرى تشري إىل أن الطابع العام لالتفاقية أهنا
تكافؤية .31ويبدو أن معاهدة التكافؤ اليت مسحت للطرف البابلي ببعض املزايا أن هناك أيضاً بعض
الدالئل على أهنا ُكتبت يف بابل ،إذ إن صيغ اللعنات اليت احتجت هبا أوالً هي آهلة بابل الرئيسة؛
فمعظم اللعنات املذكورة يف هذه االتفاقية تشبه إىل حد كبري خامتة قوانني محورايب .والنص مكتوب
باللهجة والنص البابلي احلديث ولكن من الصعب جدا اجلزم هبذا االفرتاض الفتقارها للمقدمة
واالفتتاحية واخلامتة.32
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إن الصورة املنبثقة من املعاهدات القليلة املتاحة والنابعة من النصف األول من األلفية األوىل
مربكة .وبدالً من تقدمي اإلجابات ،فإهنا تثري املزيد من األسئلة؛ مما يرتك هذا التحقيق مفتوحاً يف
عدد تقاليد املعاهدات املوجودة يف الشرق األدىن القدمي.33
هل متتع الدبلوماسيون مبا تدعى باحلصانة الدبلوماسية؟
إن تعريف مصطلح احلصانة الدبلوماسية بإجياز ،بأهنا امتياز عدم اخلضوع لالختصاص
اجلنائي (واملدين وقبول بعض االستثناءات يف البلد الذي يقيم به الدبلوماسي (مبتعث الدولة).
وتبني لنا الوثائق التأرخيية أن الدبلوماسيني مل يتمتعوا بامتيازات احلصانة الدبلوماسية املطلقة
يف عصور قبل امليالد يف الشرق األدىن .ولكن تشري إرشيفات كل من ماري وتل العمارنة إلىا ن
هنالك بعض االستثناءات الذي يتمتع هبا الدبلوماسيون ،إذ نستطيع أن نقتفي أثرها يف مراسالت
امللك احلثي هاتوسيليس الثالث وامللك املصري رمسيس الثاين ،ولكنها ممكن أن تعود إىل العالقة
اخلاصة بني الدولتني آنذاك ،إذ تتجلى لنا الصورة يف هذا النوع من االستثناء من خالل محاية الرسل
(املبتعثني).34
ويعزى غياب االمتيازات االستثنائية لوجود العديد من األمثلة املدونة واملتمثلة بضرب وقتل
وجرح املبتعثني الذين عانوا من سوء املعاملة من قبل سلطات الدولة املستقبلة وشعبها وخري مثال
على ذلك ،قتل الوافد املرسل من قبل ملك ماري زميري-ليم الذي كان متوجهاً إىل مدينيت اللهوت
( )Eluhhutوتوليش ( )Tulišعلى الرغم من مرافقتهم من قبل احلراس.35
وإشارة إىل ما جاء آنفاً ،فإن املبتعثني كانوا يف أغلب األحيان حتت رعاية احلراس ،الذين
كانوا يرافقوهنم يف الطريق .وكان هؤالء احلراس يؤمنون من قبل املرسل ويف بعض األحيان من قبل
املستقبل حفاظاً على أرواحهم لضرورة ايصال املعلومات بني الطرفني ما يعين أن احلاجة امللحة إىل
احلفاظ على أرواح الرسل هي اليت أدت إىل االتفاق ،ولكن هذا ال يعين أن هذا االتفاق كان بصيغة
االتفاق الدبلوماسي .وتتأكد هذه املعلومة من خالل مالحظتها يف املراسالت بني قادة الدول أو
امللوك يف أثناء احلرب؛ وهبذا يتفق الطرفان على محاية الرسل من وإىل املصدر للتأكد من تبادل
املعلومات واملفاوضات بني معسكرات اجليوش املتنازعة .وخري مثال على ذلك الرسائل املتبادلة بني
 .33للمزيد من التفاصيل ،انظر .8791 yhtraCcM ;8002 namtlA ;1691 htoN ;0991 namknirB
34. Elagavish 2000: 80-81.
35. Durand 1997: No. 415.
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امللك يارمي-ليم وياشو-ياهاد ،اليت يشار هبا اىل الشروع باحلرب يف الربيع.36

وفيما خيص مصري الرسل يف البلدان املستظيفة ،من الذين اخرتقوا القوانني السائدة يف تلك
البلدان فهناك أدلة مدونة تشري إىل مصريهم .وعلى الرغم من ذلك فإن الصورة مبهمة ،ولكن على
األغلب فإن الرسل كان عليهم اخلضوع إىل قوانني الدول املستضيفة ويف حال اخرتاقها يتعرضون إىل
العقوبات؛ ما يعين بأهنم مل يتمتعوا باحلصانة الدبلوماسية يف البلد املستضيف أو من البلد املرسل؛
حفاظاً على عالقاته الدولية .مثال على ذلك ،عاقب امللك امليتاين توشراتا رسله يف بلدهم األم
السجناء وإرساهلم
عملية تبادل
مللكاملدونة
األدلة
توشرالاتاتشري
امللكذلك
الرغم من
ذلكابع.يفوعلى
امنحوتب الر
انني آنذاك
الخرتاقهم قومصر
امنحوتب
مصرإىلآنذاك
املوجه
خطاب
مصر؛ وجاء
هنم .من ذلك ال تشري األدلة املدونة إىل عملية تبادل السجناء وإرساهلم إىل بلداهنم.
الرابع .وعلىبلداالرغم

يوضح ما جاء آنفا ،مثل نصوص الوثائق األخرى احملفوظة للعصر ،أن دبلوماسية العامل
القدمي خدمت أهداف السياسة اخلارجية لدول ذلك الوقت  .كان اهلدف الرئيس للسياسة
37
ائل العصر القدمي
احلثية،يف أو
اململكة للدولة
للسياسة واخلارجية
اهلدف الر
القدمي الوقت
لدول ذلك
وبالد
ئيسالفراعنة،
حكم
كان حتت
مثل. :مصراخلارجيةالعصر
السياسة أوائل
اخلارجية للدولة يف
العبيد أوكقوةبلدعاملة
األجنبية،
حتتغزو األ
مصر هو
مثل:بابل-
آشور ،أو بالد
أخرياًاألراضي األجن
مة ،وغزو
بابل-قيّ هو
علىآشور،
االستيالءوبلد
اململكةو احلثية،
اضياعنة ،و
حكمر الفر
هنب احملاصيل واملمتلكات.
واالستيلء على العبيد كقوة عاملة قيمة ،وأخريا هنب احملاصيل واملمتلكات.

 37للعصر ،أن دبلوماسية العامل القدمي خدمت أهد
يوضح ما جاء ًآنفا ،مثل نصوص الوثائق األخرى احملفوظة

ّ
وهكذا ،كانت السياسة اخلارجية يف العصور القدمية املبكرة مبنية على مبدأين:

وهكذا ،كانت السياسة اخلارجية يف العصور القدمية املبكرة مبنية على مبدأين:

مكوانت الس ياسة
اخلارجية يف الرشق الدىن

القدمي

• منظومة عسكرية قوية
• القوى النامعة (ادلبلوماس ية)

على وفق األهداف الرئيسة لسياسات الفتوح ،اقتصرت دبلوماسية هذه الدول على دائرة

التهديد ضيقة نسبيا
على دائرة
للدبلوماسية الدول
دبلوماسية هذه
اقتصرت
األهداف الرئيسة
على وفق
الضغط و
فاعلية
الفتوح،األكثر
لسياساتوالطريقة
السالح األقوى
القضايا .كان
ضيقة نسبياً من
العسكرياحلرب ،فضل
التهديد بالقوة و
الضغط و
للدبلوماسية
جتسس والطر
السلح األقوى
القضايا.
اجملالني
يستخدم يف
فاعليةواسع،
األكثرنطاق
مطوريقة على
فضالًكانعن نظام
بالقوة واحلرب،
والسياسي .نظام جتسس مطور على نطاق واسع ،يستخدم يف اجملالني العسكري والسياسي.

36. Korošec
وبالفعل خلل هذه الفرتة ،تطورت العديد من املؤسسات والعادات 1961.
إرسال رسائل إىل د
الدبلوماسية؛ أي:
37. Frelek 2000: 9-10.
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أجنبية ،واملراسلت الدبلوماسية ،واالتفاقيات واجتماع بني السلطات.
وسائل القوى الناعمة يف الشرق االدىن
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وبالفعل خالل هذه الفرتة ،تطورت العديد من املؤسسات والعادات الدبلوماسية؛ أي:
إرسال رسائل إىل دول أجنبية ،واملراسالت الدبلوماسية ،واالتفاقيات واجتماع بني السلطات.
وسائل القوى الناعمة يف الشرق االدىن
لعل اهلدايا واهلبات كانت من اقدم عبارات التودد والتقرب ،قبمرور الوقت ،بدأت العادات
األخرى املتعلقة بعمل البعثات الدبلوماسية يف التطور .ارتبط حتقيق املهمة بتقدمي اهلدايا واهلبات ،وإن
تسليمهم كان عالمة على االحرتام ،وكان القبول يعين تأكيد االستقبال اإلجيايب للمبعوث .وعلى
أساس املعاملة باملثل ،عاد مثل هذا املبعوث مع هدايا حلاكم؛ فبهذه الطريقة ،أُغلقت العالقات
بني القبائل .يف املقابل ،كان رفض قبول اهلدية عالمة واضحة على العداء واالختالف يف قبول
غرض املهمة.
وصاحبت استقبال املبعوثني واملبعوثني مراسم مناسبة عُلقت عليها أمهية كبرية .على الرغم
من حقيقة أهنم كانوا جمهزين بنوع من احلديد ،إال أهنم نادراً ما ُسح هلم مباشرة أمام زعيم
القبيلة .يف معظم احلاالت ،طُلب من املبعوثني أن ميثلهم على وجه التحديد أحد أفراد القبيلة اليت
زارها ،وفقط بعد االنتهاء من احلفل متت دعوة مبعوث أو ممثل إىل موقع التخييم وعامل كضيف
حمرتم ،ورمبا ،كعالمة خاصة على االحرتام ،وكان من املعتاد تسليمه إىل إحدى نساء القبيلة كزوجة
مؤقتة رمبا تكون قد حصلت عليه يف أثناء إقامته .وبعد انتهاء املهمة ،عندما عاد موهوبًا باهلدايا،
كان عاد ًة مصحوباً مبرافقة مشرفة إىل حدود املنطقة القبلية اليت كان يقيم فيها .ولكن يف حال
مسري توجه الرسول بالطريق اخلاطئ كان عليه ان يكون مستعداً دائماً للهرب.38
مل تكن اهلدايا واهلبات الوسيلة الوحيدة للتقرب وفرض القوى الناعمة ،بل كان الرافديون قبل
امليالد مفرطني أيضاً يف فرض القوى باحللول العسكرية ،واشتهر اآلشوريون والبابليون قبلهم ،ولكن
قبل ذلك كانوا يتسعملون كذلك التوغل التجاري ،فعلى سبيل املثال اشتهر التجار اآلشوريون يف
نشاطهم التجاري يف األناضول ،واشتهر الكشيون يف تدجني اخليول ،واشتهر احلوريون يف صناعة
العربات العسكرية ذات العجلتني وكانت جتارهتم قد غطت الشرق األدىن بأكمله؛ مما فتح اجملال
أمام التدخل يف الشؤون السياسة يف بعض األحيان.
38

 العديد من االمثلة تتواجد يف ارشيف تل العمارنة .Moran 199217
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وفيما خيص املستعمرات فلعل أقدمها مبفهوم فرض النفوذ يف السياق اجليوسياسي قد
استخدم من قبل اآلشوريني يف القرن الثاين عشر قبل امليالد .وقبل ذلك ،حاول اآلشوريون فرض
نفوذهم بالقوة ،ولكن ومع ذلك مل يستطيعوا فرض نفوذهم التام خارج حدودهم اجليوسياسة.
وفيما بعد ،أضاف امللك اآلشوري تيغالتبيالصر األول الذي حكم هناية القرن الثاين عشر ق.م.
إىل خططه العسكرية التوغلية إصالحاً؛ يتجلى عن هذا الإلصالح ،بأن آشور تقوم بفتح الدول
أو املمالك اجملاورة ،وتعيني ملك حملي على أن يكون تابعاً للتاج اآلشوري يف دفع الضرائب مقابل
تقدمي بالد آشور احلماية ،ومنحها حرية املعتقد والديانة ،وكما حصل يف العديد من مناطق احملاذية
لروافد هنر الفرات (البليخ واخلابور).39
الزجيات السياسية
يعد الشرق األدىن من أقدم املناطق يف العامل الذي أدخلت وسيلة الزجيات السياسة أداة دبلوماسية لبسط النفوذ.
يعد الشرق األدىن من أقدم املناطق يف العامل الذي أدخلت وسيلة الزجيات السياسة أداة
الزجيات
وتقسم هذه
هي :هذه الزجيات ثالثة أقسام ،هي:
أقسام،وتقسم
لبسطثلثةالنفوذ.
دبلوماسية

الزجيات ادلبلوماس ية
بني ادلول متناظرة
القوى

الزجيات امللكية

زجيات ربط املكل التابع ابملكل
الاصل

Vanالثالث 39
يف 2016:
;190-194
246-288.
ق.م ،حيث
MieroopيفDeاأللف
العصر األكدي
دون
لعل أقدم زواج يف تأريخ الشرق األدىن من هذا
النوع قد ّ

 18مارهاشي ابنته للملك سرجون أو البنه ليتقرب من البلط األكدي؛ ليكون تابعا رمسيا للملكة األكدية
منح ملك
القوية حينئذ .وقد يفشل الزواج السياسي يف الوصول باستخدامه كوسيلة دبلوماسية ،فعلى سبيل املثال كان امللك
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دون يف العصر األكدي يف األلف
لعل أقدم زواج يف تأريخ الشرق األدىن من هذا النوع قد ّ
الثالث ق.م ،حيث منح ملك مارهاشي ابنته للملك سرجون أو البنه ليتقرب من البالط األكدي؛
ليكون تابعاً رمسياً للملكة األكدية القوية حينئذ .وقد يفشل الزواج السياسي يف الوصول باستخدامه
كوسيلة دبلوماسية ،فعلى سبيل املثال كان امللك الثالث بساللة أور الثالثة (الذي حكم هناية
األلف الثالث ق.م) شولكي قد منح ابنته مللك إنشان (مملكة قدمية يف إيران حالياً)؛ هبدف تعزيز
العالقات الدبلوماسية بني ساللة أور الثالثة وممكلة إنشان ولكن مل جتر األمور على ما خطط اليه؛
لذا قرر ملك أور تدمري إنشان ،وهذا ما حصل فعالً.
يف العصر الربوزي احلديث ( 1500-1100ق.م) اشتهرت الزجيات الدبلوماسية ليس
فقط على مستوى ملوك األصل وامللوك التابعني ،بل صار على مستوى امللوك العظام كملك مصر
واحلوريني والكشيني ،وغريهم .40وامتازت بالد بابل يف ظل احلكم الكشي يف وسع نطاق عالقاهتا
الدبلوماسية على الساحة الدولية ،إذ كان لديها عالقات وثيقة مع اململكة اآلشورية واملصرية
واحلثية؛ مما أضفى على بالد بابل طابع القوة للعامل اخلارجي نظراً لعالقاهتا القوية مع الدول العظمى
يف ذلك الوقت ،وكانت إحدى وسائل التوغل الدبلوماسي هي الزجيات امللكية؛ ونظراً للتوسع
التجاري والسياسي البابلي على الرقعة اجلغرافية يف الشرق األدىن القدمي ،أصبحت اللغة البابلية
هي اللغة الدبلوماسية املعتمدة يف املراسالت بني دول املنطقة آنذاك كإعتماد اللغة االجنليزية يف
هذا اليوم.41
دبلوماسية الصني القدمية
قامت الصني القدمية بأنشطة واسعة النطاق مع الدول اجملاورة ،ووصل النواب الصينيون
إىل جنوب شرق آسيا .هناك ،ولد بروتوكول وآداب للتفاوض ،وكانت الدبلوماسية الصينية أيضاً
أول من وقع على أحد أقدم االتفاقيات لعدم االعتداء .يف منتصف القرن السادس قبل امليالد،
ش ّكل حكام اإلمارات واملمالك الصينية ائتالفاً كبرياً ضد غزوات القبائل احلربية املسماة «شيونغنو
 .42»Xiongnuأجرب اتفاق التحالف الطرفني على حل مجيع القضايا اخلالفية بطريقة سلمية،
وإذا لزم األمر تقدميهم إىل نوع من حمكمة التحكيم .ومع ذلك ،مل حيرتم االتفاق آنفاً .دخلت الصني
40. For more details: Melville 2020: 98-110.
41. For more details: Al-Ibadi 2019: 28-34.
42. Bania 2002:36.
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فرتة تأرخيها ،اليت تسمى عصر الدول املتحاربة ،43واليت انتهت بإنشاء إمرباطورية موحدة .خالل
عهد أسرة هان ( 206ق.م  220 -م) مت بناء دولة صينية كبرية ومركزية .أجرت دبلوماسية
نشطة للغاية ،يديرها املكتب اإلمرباطوري ،الذي أرسل نيابة عن احلاكم العديد من البعثات
الدبلوماسية .يف الفرتة املبكرة من ساللة هان ،ولدت العادة إلعداد تقارير مكتوبة بعد املهمة.44
دبلوماسية اهلند القدمية
قامت الدولة اهلندية القدمية بأنشطة دبلوماسية واسعة النطاق ،إذ اتبعت اهلند خالل فرتة
العصر املاوري ( 184- 323ق.م ).سياسة خارجية نشطة ،وظهر ممثلوهم يف مصر وسوريا
ومقدونيا وحىت روما .45من تراث الكتابة اهلائل يف اهلند القدمية ،هناك أيضاً قوانني مانو .46وفقاً
للتقاليد ،كان مانو هو سلف اآلريني ،الذين قضوا على حضارة شبه اجلزيرة وخلقوا برامهتهم
اخلاصة ،املرتبطة ارتباطاً وثيقاً بدينهم .رمبا كانت قوانني مانو سارية املفعول منذ بداية حكم
اآلرية يف شبه اجلزيرة اهلندية .فضالً عن حقوق اآلريني وواجباهتم ،واالعتبارات الفلسفية والدينية
واألخالقية ،ومبادئ حكم البالد ،فقد كرسوا الكثري من االهتمام للدبلوماسية .ووفقاً هلذا النص،
جيب أن تكون الدبلوماسية يف املقام األول حول منع نشوب احلروب وتعزيز السالم مع البلدان
األخرى .حىت أن مانو أمر حبل أصعب املشكالت بني الدول عرب التفاوض بوضع احللول
االنسجامية .ومت التعامل مع استخدام القوة أو هتديدها كمالذ أخري .كان السالم واحلرب يعتمدان
يف املقام األول على ممثلي الدولة ،وبالتايل على النواب .وأوصى مانو باالختيار الدقيق جداً ،إذ
جيب أن يكونوا أشخاصاً يتمتعون بصفات مثل التعليم والذاكرة املمتازة ،وقبل كل شيء القدرة
على كسب العالقات الودية؛ ألنفسهم وملوك بالدهم وممثليهم .جيب عليهم أيضاً إبالغ حاكمهم
بطريقة موثوقة وموضوعي؛ لذلك على األعضاء الذين أوصى مانو باختيار أن يكونوا مصطفني
بعد التمحيص الدقيق.47
لقد مت متثيل صورة الدبلوماسي والدبلوماسية بشكل مثايل يف حقوق مانو ،ألن هذا الواقع
التغي املستمر الطبيعة البشرية ،وليس هذا
اختلف بشكل كبري عن هذا النمط قبل قوانينه نظراً إىل ّ
43. Edward 1999.
44. Sadao 1986.
45. Sanjay 2008.
46. Olivelle 2005.
47. Olivelle 2005: 613-685.
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غريباً على اإلطالق .ولعل أحد من أعظم املنظرين واملمارسني للدبلوماسية اهلندوسية ،الذين عاشوا
منذ حوايل ألفني ونصف سنة ،أطلق كاوتيليا أو تشاناكيا ،الذي اختلفت منهجيته يف السياسة
اخلارجية عن تلك اليت جاءت يف قانون مانو .وكان كبري املستشارين يف األمور املتعلقة بالسياسة
اخلارجية للملك تشاندراغوبتا ماوريا.
كاوتيليا وأطروحته
ُّ
يعد كاوتيليا مؤلف لقانون ارتاشاسرتا  48Arthasasterيف القرن الرابع قبل امليالد،
والذي اختص بالسياسة اخلارجية والدبلوماسية فضال عن السياسة االقتصادية وإدارة احلروب .يف
هذا العمل ،كتب كاوتيليا أحد القوانني األساسية ،اليت أُخذ هبا لعدة قرون ،إذ وضع قواعد عمل
الدول يف العالقات مع العامل اخلارجي اليت ركزت على قاعدة يقول إن الدول اجملاورة هي العدو
الطبيعي للدولة ،وذاهتا هي احلليف الطبيعي .49وصنف العالقات مع دول أخرى ،مميزاً بستة
أنواع وعلى املنوال التايل:
احلياد
السالم والتحالف

مفاوضات السالم
مع الآخرين

العالقات
اخلارجية
حسب اكوتيليا

الاس تعدادات
للحرب

البحث عن حلفاء

احلرب مع دوةل
واحدة

 48.كان يعتقد
Boescheذلك،
وبناء على
يف السياسة اخلارجية ،ينبغي السماح جلميع الوسائل لتحقيق اهلدف املنشود.
2002.
49. Bania 2002: 48-49.

فضل عن القيام بأنشطة دبلوماسية واسعة النطاق ،جيب استخدام االستخبارات ،والتهديد باستخدام القوة ،و

لزم األمر ،عدم ترتدد يف استخدامها .حىت أنه أوصى بإعداد االنقلبات والقتل السياسي 21
للحكام املعادين .و

ذلك ،على الرغم من هذه األساليب اجلذرية ،ينبغي أن تكون الدبلوماسية النشطة هي األساس .عموما ،ك
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يف السياسة اخلارجية ،ينبغي السماح جلميع الوسائل لتحقيق اهلدف املنشود .وبناءً
على ذلك ،كان يعتقد أنه فضالً عن القيام بأنشطة دبلوماسية واسعة النطاق ،جيب استخدام
االستخبارات ،والتهديد باستخدام القوة ،وإذا لزم األمر ،عدم ترتدد يف استخدامها .حىت أنه أوصى
بإعداد االنقالبات والقتل السياسي للحكام املعادين .ومع ذلك ،على الرغم من هذه األساليب
ممتازا يف هذا اجملال
ممارسا ً
اجلذرية ،ينبغي أن تكون الدبلوماسية النشطة هي األساس .عموماً ،كان ً
من نشاط الدولة .بفضل دبلوماسية كاوتيليا ،فاز امللك تشاندراغوبتا ماوريا بالعرش ،ووحد مشال
وغرب ووسط اهلند ،وشكل حتالفاً مع أحد قادة جيش اإلسكندر املقدوين  /سلوقس ،الذي حكم
حينها حكم بالد فارس وبالد باخرت.50
الدبلوماسية اليونانية القدمية
تطورت الدبلوماسية يف خمتلف األشكال واجملاالت يف العامل الغريب .ميكن اعتبار اليونانيني
القدماء آباء الدبلوماسية الغربية السائدة اليوم .كان االهنيار السياسي لليونان ،بطريقة ما ،قد خلق
أساسا طبيعيا لتطوير االتصاالت الدبلوماسية ،إذ خلق عدداً كبرياً من دول املدن فرصاً كبرية قبل
دبلوماسيتها؛ مما أدى إىل خلق فرص لتطوير عادات دبلوماسية خمتلفة وتنظيم اتصاالت مع دول
أخرى .هذا حبد ذاته يعترب أحد أهم األسباب؛ ونتيجة لذلك طورت اليونان الدبلوماسية بشكل
مكثف اكثر من مجيع احلضارات القدمية اليت سبقتها.
اليونان القدمية
اعترب اإلغريق القدماء لفرتة طويلة أن اآلخرين من االغراب هم برابرة ،ومع ذلك ،يف حني
أن هذا يف رأينا عبارة «تصغريية»؛ الهنا تعين بان أي شخص ال ُّ
يعد متحضراً إن مل يكن يونانيًا يف
وسع حميطهم االستعماري آفاقهم؛ مما يعين أن نشاطهم السياسي بدأ يعتمد
ذلك الوقت .تدرجيياًّ ،
على األسس القانونية وليس على مبادئ الضم الشمولية .يف هذا الصدد ،استفاد اليونانيون الكثري
من خربة الفرس الرتاكمية يف التوسع االستعماري.
إلياذة هومريوس
نلتقي ببدايات الدبلوماسية مع اإلغريق يف إلياذة هومريوس .على الرغم من أنه وصف صراع
اآلخيني املسلح مع الطرواديني ،ميكننا العثور على إشارات إىل السياسة الدبلوماسية يف ذلك الوقت.
. ; Appian, History of Rome, The Syrian Wars, pp. 55.و50. Mookerji 1988:2-3 35-38
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على الرغم من أن اآلخيني أتوا بنية احتالل طروادة وتدمريها ،إال أن املعركة سبقتها مفاوضات
دبلوماسية .عندما كانوا بالقرب من طروادة ،حاول ملك طروادة بريام التفاوض ،وعرض السالم،
ولكن وعلى الرغم من احملاوالت مل يصل إىل مبتغاه ،وكان ال بد من الوصول مصري طروادة املأساوي.51
عالقات االغريق خارجية
مت تأسيس األشكال املستقرة للعالقات اليونانية مع العامل اخلارجي أخرياً يف القرنني اخلامس
والرابع قبل امليالد ،52إذ تشهد السجالت من مؤمترات سبارطا أنه يف القرن اخلامس طور اإلغريق
نظاماً للعالقات الدبلوماسية الدائمة ،وكان ألعضاء البعثات الدبلوماسية حصانات معينة ،تتمتع
خبطورهتم الواجبة .53تبنت الدولة املدينة ممارسة انتخاب أكرب املتحدثني واخلرباء يف القانون كممثلني
هلم واملقسمني فئتينك األوىل :الرسل  angelosوالثانية :الشيوخ ،54 prejsbejsحيث كانت
مهمتهم متثيل مصاحل مدينتهم قبل التجمعات الشعبية للمدن واحتادات املدن األخرى .55مل يكن
مطلوب منهم مجع معلومات حول املدن اليت زاروها أو تقدمي التقارير بعد العودة من البعثة .كانوا
ببساطة مدربني إللقاء اخلطب املقنعة .مل يتم إنشاء مكاتب متثيل دائمة ،ولكن قسم التشريفات
حتول الحقاً إىل مؤسسة ختتص بالشؤون القنصلية ،إذ ظهر للمرة األوىل رمسياً يف
 /املراسم الذي ّ
اليونان بعنوان الربوكسنيا الذي نظم قانون الضيافة ،الذي منحته السلطة اإلهلية من قبل اإلله
األعلى زيوسُّ .56
تعد هذه املؤسسة أصل اخلدمة القنصلية احلديثة يف البداية ،حرم األجانب من
اإلقامة أو أي رعاية ،إذ مل ميد هلم حق الضيافة حىت القرن السادس قبل امليالد ،ولكنها بدأت
بصورة فردية وخاصة ،حيث كان من حق األجنيب ان حيظى برعاية أحد مواطين املدينة اليونانية،
اليت تصبح حامية وضامنة يف املسائل القانونية والتجارية .كان للوصي لقب الوكيل الربوكسني
وعادة يكون من املواطنني األغنياء الذين يتمتعون بنفوذ يف سياساهتم اخلاصة .بشكل أساس ،قاموا
بوظائفهم بشرف ،لكن الدولة كافأهتم بطرق أخرى ،على األقل من خالل العديد من األومسة أو
االمتيازات اخلاصة جتاه مصاحلهم يف أراضيهم.57
51. Burgess, Jonathan S. 2004. The Tradition of the Trojan War in Homer and the
Epic Cycle (Johns Hopkins).
52. Frelek 2000:47.
53. McClanahan 1989: 21-22.
54. Bortnowski 2003: 22.
55. Sutor 2003: 22.
56. Walbank 1978.
57. A. W. Bortnowski 2003: 10.
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التوسع اإلقليمي-اإلغريقي
أدى التوسع اإلقليمي الكبري لليونانيني ،من بني آخرين ،إىل إنشاء العديد من املستعمرات
دول تتمتع
على شواطئ البحر األبيض املتوسطبأكمله ،حيث كانت املستعمرات اليونانية سياسياً ً
باحلكم الذايت ،على الرغم من أهنا حافظت على اتصاالت وثيقة مع البلد األصلي ملؤسسيها؛
ونتيجة لالستعمار ،ازداد عدد الدول-املدن اليونانية بشكل ملحوظ؛ مما زاد من تعقيد عالقاهتا
املتبادلة وهذا ما نتج عنه إبرام وكسر عدد كبري من املعاهدات واملعاهدات باستمرار.
الرابطة األمفيكتونية
هي واحدة من أهم املؤسسات يف احلياة السياسية اليونانية ،ورمبا كانت موجودة بالفعل يف
الفرتات األسطورية ،بينما يف الفرتة الكالسيكية كانت متجذرة بوضوح ،إذ كان األساس خللق هذه
الرابطة هو الدين ومكان العبادة .وعادة ما يربط الواليات بالقرب من معبد (الرابطة) مهم ،واألهم
من بني تلك الروابط كانت الرابطة االمفيكتونية يف مدينة دلفي اليت ارتبطت مبعبد اإلله أبولو يف
دلفي .كان ألعضاء الرابطة حقوق خارج احلدود اإلقليمية وامتيازات دبلوماسية أخرى .تعهدوا
بعدم تدمري مدينة عضو أخرى ،وعدم قطع الوصول إىل املاء ،سواء يف احلرب أو السالم ،وكان
أهم التزام باالمتناع عن انتهاك احلقوق املقدسة للمعبد ومحاية ممتلكاته .كان للرابطة االمفيكتونية
احلق يف فرض العقوبات املناسبة على اساس امتيازاهتا وروابطها الدينية والسياسية على املدن-الدول
اليت انتهكت االلتزامات املذكورة آنفاً.58
ومع ذلك ،كان األمر األكثر أمهية هو اجملموعات الناشئة حول دولة واحدة أو عدة دول
قوية ،مثل احتاد البيلوبونيزي ،59أو احللف ديلي ،60أو حىت االحتاد اهليليين 61الذي شكله فيليب
املقدوين .كان هدفهم الرئيس هو الدفاع ضد هجوم عدو أقوى ،يف املقام األول ضد مملكة
الفرس؛ بسبب تعقيد احلياة السياسية اليونانية ،كان العديد من الدول-املدن يبتعثون بأعداد كبرية
58. Lexikon der Antike (red. Johannes Irmscher). Leipzig: Bibliographisches
Institut, 1971: 37; Flacelière 1985: 112.
 .59احتاد الدول-املدن يف شبه جزيرة البيلوبونيز حتتقيادة مدينة سبارطت .تأسس يف النصف الثاين من القرن السادس ق.م.
كحلف عسكري لشن احلروب والغزو.
 .60او ما يدعى باحتاد اثينا البحري :وحلف عسكري بقيادة مدينة اثينا والدول-املدن املطلة على حبر اجيهُ .شكل حلماية املدن
االيونية .تصادم ايضا مع احللف اعاله ابان احلرب البيلوبونيزية الثانية  431-404ق.م.
 .61حلف عسكري تشكل لتصدي التهديدات العسكرية الفارسية بدءا من عام  481ق.م.
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من ممثليهم للتفاوض بني النظراء من األكراف األخرى .متتعوا بامتيازات عديدة ،أي االستبعاد من
الوالية القضائية املدنية واجلنائية يف األماكن اليت يقيمون فيها ،كان هلم احلق يف حرية املرور حىت
عرب األراضي املعادية .لقد مثلوا سيادة بلداهنم ،إذ كانت مراسالهتم الدبلوماسية مصونة ،حىت
عندما أتت أو كانت موجهة ضد دولة معادية يف أراضيهم مكثوا ،ومل خيضعوا للرسوم اجلمركية وكان
لديهم كادر يتكون من اخلدم والكتّاب واملرتمجني واملوظفني اإلداريني .62كانت واجباهتم خمتلفة:
إجراء مفاوضات تؤدي إىل توقيع معاهدات السالم ،والصداقة ،والتعاون التجاري ،وشراء اجلنود
من األسر ،وتقدمي اهلدايا ،وما إىل ذلك.
املؤمترات الدولية
ومن اجلدير بالذكر أن تاريخ اليونان الكالسيكية يقدم أمثلة على املؤمترات الدولية .يف عام
 448قبل امليالد ،أرسل بريكليس رسالة إىل مجيع املدن اليونانية ،داعياً مندوبيهم إىل مؤمتر أثينا،
حيث كان من املفرتض مناقشة قضايا مثل إعادة بناء املعابد اليت دمرها الفرس ،وضمان حرية
املالحة ،وتعزيز السالم يف اليونان .ومع ذلك ،وبسبب مقاومة دول التحالف البيلوبونيزي ،خوفًا
من صعود أثينا ،مل ينعقد هذا املؤمتر.63
يف عام  338ق.م ،عقد فيليب املقدوين مؤمتر سالم نتج عنه تأسيس رابطة كورينث (أو
ما يعرف بالتحالف اهللنيسيت) ،وكانت الرابطة مكرسة لرتتيب مجيع املسائل اليونانية؛ فحضر
ممثلو مجيع الدول اليونانية إىل املؤمتر ،باستثناء سبارطا ،وحتت إمالء فيليب ،مت اإلعالن عن هناية
احلروب يف اليونان وإحالل السالم .دخل ممثلو الدول اليونانية يف «حتالف دائم» مع مقدونيا وهبذه
الطريقة ،عزز حاكم مقدونيا هيمنته يف اليونان بعد فوزه يف شريونيا.64
الدبلوماسية اهللنستية
لقد تغريت الدبلوماسية اليونانية يف شكلها املفتوح والشعيب واملنتشر على نطاق واسع مع
اهنيار املؤسسات الدميقراطية .يف املمالك اهللنستية اليت نشأت بعد وفاة اإلسكندر املقدوين ،غريت
الدبلوماسية وجهها بوضوح ،إذ مل يعد احلكم مفتوحاً كما كان من قبل ،ورمبا ميكن تسميتها
بـ»اخلزانة»؛ ألهنا ولدت يف البالط امللكي ،بعيداً عن املوضوعات وقبل كل شيء كان التأكيد على
السيادة املطلقة للسلطة امللكية.
62. Sawicki 2003: 21.
63. Rhodes 2009: 77–78.
64. Pomeroy (ed.) 1999.
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يف الفرتة اهللنستية ( 323ق.م –  30ق.م) ،كان هناك تأسيس رمسي للدبلوماسية يف
املقام األول ،حيث عمل املبعوثون اخلاصون لالتصاالت اخلارجية (أي الدبلوماسيون) يف مجيع
البلدان ،ففي بعض البلدان ،على سبيل املثال ،كانت هناك مكاتب منفصلة يف مصر .مشلت
واجباهتم إرسال أعضاء الربملان واستقباهلم ،وإعداد رسائل وردود احلكام يف املراسالت مع حكام
الدول األخرى ،والتفاوض بشأن املشكالت اليت هتم الدولة والتوسط يف الزجيات السياسية.65
بدأت الدبلوماسية تتحد مع احتفال متطور للتأكيد على جمد احلاكم .مت إرسال األعضاء
ليس فقط يف املهمات املخصصة ،ولكن أيضاً ملدة طويلة .كان هناك أيضاً فئة من النواب السريني
الذين أخفوا الغرض احلقيقي من مهمتهم حتت غطاء األنشطة التجارية .كان لدى الدبلوماسيني
يف ذلك الوقت قواعد سلوك غري مكتوبة ولكن صارمة .وهكذا ،مت تشكيل آداب الدبلوماسية هبذه
الطريقة .مل يُسمح لك مبقاطعة حماورك ،أي املفاوض من الطرف اآلخر ،كان عليك أن تكون
هادئاً ،وأن ختفي الفرح والغضب ،وأن متتنع عن السخرية ،وأن تبقي االعتدال قبل كل شيء يف
الشرب ،ضبط النفس والرؤية واللباقة هي صفات جيب أن يتمتع هبا الدبلوماسي اهليليين.66
تأريخ الدبلوماسية يف اإلمرباطورية الرومانية
خالل التأريخ الطويل لإلمرباطورية الرومانية ،جلب الرومان القليل من األساليب لفن
الدبلوماسية ،ولكن على الرغم من أهنم يفضلون كسر مقاومة املعارضني املسلحني عسكرياً بدالً
من االخنراط يف أنشطة دبلوماسية طويلة األمد ،كانت مسامهة الرومان يف تطوير الدبلوماسية أكثر
وضوحاً يف إنشاء أسس القانون الدويل مما كانت عليه يف جمال التفاوض.
املؤسسات الدبلوماسية يف روما القدمية
يف روما القدمية -وبالتحديد خالل الفرتة امللكية  753ق.م 506 – .ق.م -اكتسبت
العادات الدبلوماسية طابعاً أكثر قدسية ،إذ مت التعامل مع املسائل املتعلقة باملسائل اخلارجية
من قبل ما يدعى بـ»جممع الفيتيال» الذين يعملون يف معبد اإلله األعلى جوبيرت .كان الكهنة،
املعروفون بالـ»فيتيال  »fetialمسؤولني عن شؤون احلرب والسالم ،وعن الدخول يف اتفاقيات
 .65كان التقارب بالدم من خالل الزجيات السياسية بني افراد عوائل الدول احلاكمة احد ابرز سبل التقارب الدبلوماسي.
ظهرالعرف الول مرة يف بالد وادي الرافدين يف النصف االول من االلف الثاين قبل امليالد.
66. Grainger 2017.
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التحالف .ومت عرض أفعاهلم وقراراهتم كتعبري عن إرادة االله جوبيرت ،ويف الواقع كانت تنفيذ
تعليمات احلاكم وهذا ما أضفى الطابع الديين على دبلوماسيتهم .67فإذا لزم األمر ،ذهب كبري
ممثلي كهنة الفيتيال 68مع أربعة مرافقني من جممع الفيتيال إىل بلد العدو هبدف عرض مطالب روما،
حيث كانوا يقدمون بالعادة وقتاً للرد حمدد بـ ( 33يوماً) .بعد كل زيارة ،كان على الوفد الروماين
عما جاء يف الزيارة يقدم للشعب وجملس الشيوخ؛ وهذا ما كان يدعى
أن يقدموا إخطاراً بتقرير
ّ
بـ ( .69)legationem refereeكانت املفاوضات تبدأ مصحوبة حبفل خاص ،مبا يف ذلك
نطق الصيغ السحرية ،واللعنات ،والتهديدات ،وما إىل ذلك .يف حالة الرد غري املرضي ،يبلغ كبري
املبتعثون من كهنة الفيتيال الشعب وجملس الشيوخ مع االستنتاج بأن الوسيلة الوحيدة املتبقية هي
إعالن احلرب ،حينها يذهب كبري كهنة الفتيال  pater patriatusمرة أخرى إىل احلدود ويلقى
بالرماح امللطخة شفرهتا بالدم معلنا بذلك شروع روما باحلرب.
الدخول يف سالم تضمن حفل معقد بالقدر نفسه فبعد احلرب ،متت قراءة نص املعاهدة
خالل طقس مقدس خاص بوضع القرابني بالتضحية يف حضر اإلله جوبيرت .يف الوقت نفسه ،مت
تالوة اليمني تفيد أن أكرب املصائب كانت يف ملس اجلانب الذي انتهك السالم مثل ما حصل يف
العصر البابلي القدمي .70من جانبهم ،أقسم الرومان أهنم لن يكسروا الشروط املكتوبة على شكل
لوائح قانونية ،حيث يعلن كبري كهنة الفيتيال أنه يف حالة حدوث ذلك سيتم تنفيذ التعويذة الردعية
ضد الذين خيرقون قرارت الفيتيال اليت تنص« :دع جوبيرت يضرب الشعب الروماين ،مثلما أصاب
هذا احليوان القرباين» ،ويف حال السلم بعد احلرب يعلن كبري كهنة الفتيال بالقسم الذي ينص
«ليقع الشؤم على الذي يسكر السالم».71
67.
2016: 25.
 .68كان جممع الفتيال الذي كان يتألف من عشرين عضو ،عادة ما خيتار كبري ممثيلهم وكان يدعى يف اللغة الالتينية بـ ـ
.pater patriatus
69. Ibid: 25; Bortnowski 2003: 10.
 .70قد تعود هذه الصيغ والطقوس الدينية اليت وصلت اىل روما اىل الشرق االوسط وخصوصا بعد االختالط الثقايف ،الذي
حصل يف النصف الثاين من االلف الثاين ق.م .عند احتالل اقوام البحر من جنوب اوروبا او من خالل انتشار حركة التجارة من
بالد وادي الرافدين يف اسيا الصغرى ،اليت كانت على تواصل وثيق مع الساحل الغريب لبحر اجية .يتبني للقارئ بوضوح بأن القسم
دائما يكون بالرب جوبيرت الروماين ما يدل على ميول كفة القوى اىل الرومان ما تتشابه به اقوام الشرق االدىن القدمي بفرض قرارات
االقوى على االضعف اي عدك تكافؤ الطرفني.
71. Bania 2002: 52.
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اهليكلة الدبلوماسية لروما القدمية
خضعت السياسية اخلارجية خالل الفرتة اجلمهورية ( 509ق.م 27-م) ،إىل جملس
الشيوخ ،ويف وقت الحق يف أيدي األباطرة .مع ذلك ،كان ما يزال هناك جممع الفيتيال ،لصنع
السالم وإعالن احلرب ،للتأكيد على أمهية هذه األعمال ،كانت ذات طبيعة دينية ومرتبطة بطقوس
خاصة ،وفضالً عن ذلك ،كان هناك إرشيف دبلوماسي يف رعاية هذا اجملمع أيضاً.
كان التقسيم اإلداري لصنع القرار يف هذا العهد موزع حسب ما مبني يف املخطط أدناه:72
يتمتع بحق النقض
(ما يدعى اليوم بحق
الفيتو)

الدارة شؤون الدولة
الداخلية والخارجية
بالتشاور مع
االمبراطور

االمبراطور

مجلس الشيوخ

القنصل والبريتور
اعاله موظفي الدولة
للشؤون الداخلية .اما
النواب فيكونون
معنيين للشؤون
الداخلية والخارجية.
الرسل (السفراء)
legati
الخطباء
oratores
النواب

القناصل

موظفي االستقبال
واالدارة ما يرادف اليوم
موظفي المراسم
المقدمون (عريف الحفل)
nuntii

البريتور

حال القانون
يتعلمون
حيث
خاصة للدر
الرسلالرسل
تبعث
كانت
البلغة ،ويف
الدبلوماسية،نون و
اساتحيث يتعلمون القا
الدبلوماسية،
ملدارسللدراسات
ملدارس خاصة
روماتبعث
كانت روما
اجملايناتومرتبات
السكن
احلمايات و
خيصصالدهلمولية
كان املهام
ابتعاثهملية إىل
والبالغة ،ويف
جماين كمميز
وطعام
هلمومرتبات مالية
خيصصاجملاين
كان والسكن
احلمايات
حال املهام الدو
ابتعاثهم إىل
كممي73ز.ات وحصانة دبلوماسية.73
جماين
مالية وطعام
دبلوماسية
وحصانة
األجنبيةكرئيس
الوفودافدين إليها
لالستقبالالرمسية الو
املوظفنيالوفود األجنبية
أولللستقبال
املوظفني
بتخصيص أول
أولمن قام
روماأول
كانت روما
قسمالوافدين
الرمسية
بتخصيص
من قام
كانت
األجنيبمبراسم
جملس الشيوخ
الستضافته من
ممثلي البلد األ
الربوتواملوظف
اسمليقوم هذا
كول؛
إليها كر املر
الستضافته
ممثليقبلالبلد
املوظفجنيبباستقبال
باستقبالهذا
كويل؛ ليقوم
الربوتواملر
ئيساسمقسم
اسيم
أيضماًرباطورية كأ
حدود اإل
هذايني ملرافقة الوفود
موظفني إدار
وخصصت روما أ
استقبال مهيبة.
يني ملرافقة
موظفنيحد مإدارر
وخصصتإىلروما
استقباليضامهيبة.
الشيوخهذامبراسم
من قبل جملس
74
74
املتحالفةيةهلا .
الوفود إىلالوداع مع
كأحد مراسيم الوداع مع البلدان املتحالفة هلا .
البلدانرباطور
حدود اإلم
أما فيما خيص مراسم حضور اللقاءات مع ممثلي الدول غري احلليفة لروما فكانت ال تستقبلهم يف جملس الشيوخ

72. J. Sutor 2003:22.
بل كانوا يقطنون يف منازل حكومية عامة تقع على أطراف روما ،وإما املفاوضات فكانت جتري يف معبد اإلله
73.
2016: 27.
2002:يف معبد
املفاوضات
74. Bania
بيلونا (إله احلرب) .75إن هذا النوع من االستقبال غري اللئق ملمثلي الدولة األعداء وإجراء53.
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أما فيما خيص مراسم حضور اللقاءات مع ممثلي الدول غري احلليفة لروما فكانت ال
تستقبلهم يف جملس الشيوخ بل كانوا يقطنون يف منازل حكومية عامة تقع على أطراف روما ،وإما
املفاوضات فكانت جتري يف معبد اإلله بيلونا (إله احلرب) .75إن هذا النوع من االستقبال غري
الالئق ملمثلي الدولة األعداء وإجراء املفاوضات يف معبد إله احلرب من السهل تفسريه كرمز يرتك
انطباعاً نفسياً لقوة روما واستعدادها الدائم خلوض احلرب ضد دولة ضيفها.
كان موقع روما يف اجلزء األوسط من منطقة البحر األبيض املتوسط ،له الفضل يف تطور
االتصاالت الدولية مع الشعوب األخرى اليت تعيش يف هذه املنطقة .وما شجع روما أيضاً بسبب
هذه االتصاالت تطوير وتدوين القوانني اخلاصة بالتعا م الت الدبلوماسية ،مبا يف ذلك القانون
الدويل.
كانت روما قد أعدت قانون خاص بالضيافة ( ) ius hospitiوقانون الفيتيال (ius
) fetialeالذي حيدد حقهم وواجباهتم الدبلوماسية .لقد تطور القانون املدين (،) ius civile
الذي خيص املواطنني الرومانيني وكان ملزماً هلم حىت خالل احلرب والقانون العاملي األول (ius
 )gentiumعلى الرغم من أهنا نظمت عالقات الرومان مع مواطين البلدان األخرى ،مبا يف ذلك
املعامالت واالتفاقات التجارية ،إال أهنا احتوت أيضاً على عدد من املعايري الدولية.
تطوير مؤسسة “السفارة”
تطور يف روما القدمية مفهوم مؤسسة السفارة حتت اسم( ) legationesالسفراء
( ،)legatiواخلطباء ( .) oratoresخالل الفرتة اجلمهورية ،مت اعتماد مبدأ الزمالة للسفارات،
إذ مل يُسمح ألكثر من شخص واحد بالتكليف حلمل لقب السفري يف السفارة الواحدة .كان عدد
موظفي السفارة الواحدة من  2إىل  10أشخاص ،ويف الغالب مل يتجاوز عددهم ثالثة .كان
السفري حيمل كعالمة على وظيفته خامتاً ذهبياً ،مينحه احلق يف حرية النقل والضيافة .لقد كانت
مهنة مرحبة متاماً ،فبصرف النظر عن كوهنا جمهزة بالكامل باملالبس واألطباق واملال لتغطية تكاليف
املهمة ،فقد تلقى ممثلو روما أيضاً مرتبات كبرية ( .)viaticumومع منو اإلمرباطورية الرومانية،
أصبحت مؤسسة السفارة أكثر ثراءً ،وأهم من ذلك ،أصبحت السفارات أكثر روعة ،إذ متت
إضافة مرافقة السفن وحاشية كبرية من الرجال األحرار والعبيد وأمناء املرتمجني واخلدم إىل السفراء .مل
75. Ibid.
29

مركز البيان للدراسات والتخطيط

تكن السفارات الرومانية دائمة التمثيل ،ولكن كان يتم إرساهلا لتسوية مسألة حمددة وبعد العودة
يبلغ املندوبون جملس الشيوخ بشأن املهمة يف شكل تقرير دبلوماسي.
موقف اإلمرباطورية الرومانية
خالل اإلمرباطورية ،كانت منطقة البحر األبيض املتوسطبأكملها يف مدار اهليمنة االقتصادية
والسياسية لروما .حافظت والية قيصر على هذا املنصب ملا يقرب من اخلمسة قرون ،بدءا من
منتصف القرن األول إىل منتصف القرن اخلامس امليالدي ،وقد اختذ اإلمرباطور القرارات الرئيسية يف
الدولة .مت ختفيض جملس الشيوخ إىل دور استشاري ومتثيل ،إذ جاء النواب من الرتشيح اإلمرباطوري.
خالل حكم كلوديوس ،مت دمج الشؤون اخلارجية اىل املكتب الشخصي لإلمرباطور ،كما مت توسيع
األسس القانونية للدبلوماسية ،حيث مت التأكيد على حصانة النواب بشكل خاص ،بغض النظر
عن من ميثلون ،ليس فقط صديقاً ولكن أيضاً شخصاً معادياً اعُترب حرماً .حصلت الدبلوماسية يف
روما اإلمرباطورية على مرتبة عالية جداً من األمهية والسيما عند هناية اإلمرباطورية الرومانية ،فمن
املفارقات أن الدبلوماسية كانت تستخدم كوسيلة لتنفيذ السياسة اخلارجية ،إذ أصبحت ذات أمهية
متزايدة خالل فرتة التدهور يف إمرباطورية روما خالل اإلمرباطورية املتأخرة ،فتم إحياء فن التفاوض
يف ذلك الوقت ،الذي مت تطويره بشكل خاص من قبل األباطرة املقيمني يف بيزنطة .خالل فرتة
التهديد اخلارجي من قبل القبائل الرببرية ،مت استخدام ثالث طرق :ففي بادئ األمر ،بذلت جهود
إلضعاف ضغط الربابرة من خالل إهلام املنافسة بينهما .وحاولوا أيضاً تأمني الصداقة مع القبائل
اليت وصلت إىل حدود اإلمرباطورية مبختلف الطرق .وأخرياً ،كانت هناك طريقة أخرى هي حتويل
الوثنيني وإقناعهم على اعتناق الديانة املسيحية .مت استخدام هذه األساليب بنجاح أكرب يف اجلزء
الشرقي من اإلمرباطورية ،اليت فيما بعد مت تقسيمها اإلمرباطورية اليت قام هبا ثيودوسيوس عام ،395
ذهبت إىل مسار خمتلف للتنمية .ومع ذلك ،مل جتد اإلمرباطورية الغربية قوة كافية ملقاومة الضغط
الرببري .يف عام  ،476مت خلع آخر إمرباطور لروما ،هو رومولوس أغسطس .ويُعرف هذا التاريخ
على نطاق واسع كرمز لنهاية العصور القدمية وبداية عهد جديد يف تأريخ الغرب والعصور الوسطى
احلقبة اليت وجدت فيها أشكال االتصاالت الدبلوماسية املزيد من فرص التنمية.
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اخلالصة
حبكم التطور الطبيعي كان على اإلنسان أن يصل إىل احللول الدبلوماسية عاجالً أم آجالً،
ولكن ما حفظت لنا أوراق التأريخ يبني أن احللول الدبلوماسية قد شرعت يف بالد وادي الرافدين؛
بسبب إجنازاته يف الوصول السباق إىل اخرتاع الكتابة واحلفظ.
وجد الرافديون القدماء على وجه اخلصوص والشرق األدىن بصورة أعم أن السالم هو الوضع
األمثل للعيش؛ لذا جلأوا إىل احللول الدبلوماسية يف حل نزاعاهتم ،ولعل من أبرز األشياء اليت جلبوها
مفاهيم اإلجراءات والوسائل الدبلوماسية املمتد استخدامها هلذا اليوم هي:
1 .1إبرام العقود واالتفاقيات لوضع بنود حترتم وتنفذ من قبل األطراف .وأبدعوا أيضاً يف وضع
الشروط اجلزائية املتمثلة يف نزول لعنات اآلهلة اليت ترمجت يف واقع األمر بنشوب احلروب.
2 .2الشروع يف التفكري يف منح امتيازات احلصانة األمنية للمبتعثني الدبلوماسيني (الرسل) ،إذ بدأت
قوافل الرسل تتمتع باحلماية يف أثناء املسري والرعاية يف أثناء الوصول إىل البلد املستضيف.
3 .3استخدام الدبلوماسية االقتصادية يف التوغل اجليوسياسي كما حصل يف انتشار النفوذ البابلي
واآلشوري يف بالد األناضول وبالد الشام عرب تعزيز العالقات التجارية بني تلك البلدان.
4 .4الرتكيز على بروتوكوالت اجملاملة يف منح اهلبات واهلدايا.
5 .5تقريب وجهات النظر والومواقف الداعمة من خالل صالت الدم ،حيث ركزوا على الزجيات
امللكية لكسب امللك كحليف أو كتابع مللك أعظم شأناً ،وكانت هذه اخلطوة من أكثر
الوسائل الدبلوماسية اليت خلقت من البالطني املتقاربني بصلة الدم كتلة حليفة صعبة الكسر
واملواجهة من قبل التهديدات اخلارجية.
كذلك جلأت الصني إىل االتفاقات السلمية بتشكيل التحالفات العسكرية بني القبائل
القوية يف القرن السادس ق.م ومن مث االنتقال إىل تشكيل دولة عظمى ضمت الدويالت املتشتتة
يف هناية القرن الثالث ق.م.
وتشري املصادر التأرخيية إىل أن الفضل يعود هذا اليوم إىل اهلندي لكاوتاليا الذي وضع
قانون ارتاشاسرتا يف القرن الرابع ق.م ،والذي وضع به أجبديات السياسة اخلارجية والتعامالت
31

مركز البيان للدراسات والتخطيط

الدبلوماسية للدولة انطالقاً من قاعدة «الدول اجملاورة هي العدو الطبيعي للدولة ،وهي نفسها
احلليف الطبيعي» ،مصنفاً بذلك العالقات مع الدول األخرى بستة أصناف واملعتمدة إىل يومنا
هذا( .)76بعد ذلك ويف اهلند أيضاً قوانني مانو اليت وضعت أسس اختيار األهداف العليا وشخصية
املفاوض الدبلوماسي بالرتكيز على:
1 .1منع نشوب احلروب وتعزيز السالم مع البلدان األخرى من خالل البحث عن املصاحل املشرتكة.
2 .2اللجوء إىل استخدام القوة كمالذ أخري.
3 .3انتقاء نوع املفاوض الدبلوماسي ،الذي كان جيب أن يتمتع بالذكاء والتعليم على املستوى
والذاكرة املمتازة ،والذين يتمتعون بقدرات عالية لإلقناع وخلق العالقات الدولية الودية.
خروجاً من آسيا وانتقاالً إىل أوروبا وبالتحديد إىل اليونان ،فيجب االعرتاف ،بأن اإلغريق
كانوا السلف األول لوضع أسس التعامل الدبلوماسية يف أوروبا ويف السياسة الدبلوماسية التوسيعة
السائدة إىل يومنا هذا .لقد اختذت اليونان اإلغريقية سياسة التوسع االستعماري بسبب التصارع
الدائم على املوارد الطبيعية والسيما بعد دخول العامل إىل موجة التصحر اليت شرعت منذ القرن
الثاين عشر ق.م؛ ما أدى إىل انقالبات عسكرية واضطرابات اقتصادية موجات كبرية للهجرة أدت
إىل سقوط دول وهنوض دول أخرى .ووضعت اليونان أوىل وسائل االحتاد اجلماهريي من خالل
إبداعها يف يف دراسة سايكولوجية الشعوب بعدما اعتربت األغراب كربابرة وهم األفضل ،ولكن بعد
توسع نفوذها اجليوسياسي جلأوا إىل السبل التفامهية مع األغراب.
وتعد اليونان اإلغريقية من أوىل الدول يف التأريخ إىل هذه اللحظة اليت وضعت أسساً هيكلية
كسنيا ،اليت ترادف اليوم بعملها القسم
املؤسسة الدبلوماسية املستقلة ،إذ ظهرت مؤسسة الربو َ
القنصلي وقسم التشريفات (املراسم) .نُظم عمل هذه املؤسسة بقانون الضيافة ،الذي منح من
قبل اإلله األعلى زيوس .وكان وكيل هذه املؤسسة الذي يدعى بالـ(بروكسني) من أحد أغنياء اليونان
الذين يتمتعون بالنفوذ ،إذ اختذوا على عاتقهم إدارة شؤون املقيمني االجانب واستضافة البعثات
الضيوف االجانب .وفيما خيص التباحث يف صلب سياسات الدولة اخلارجية ،فكان يقع على
عاتق ممثلي الدولة من شيوخ ( )prejsbejsوللمراسالت اخلارجية ،فكان لديهم ما يرادف السفري
وهو الرسول غري املقيم ( ،)angelosالذي تتحدد مهمته بإبالغ الرسالة فحسب .وبتوسع النفوذ
 .76راجع «كاوتاليا واطروحته».
32

اجلذور التأرخيية للدبلوماسية

اليوناين ،كان من الالزم توسيع املؤسسة الدبلوماسية؛ وهبذا ظهرت ما تدعى بالرابطة االمفيكتونية
اليت تعد األمنوذج األول لوزارة اخلارجية اليوم .كانت هناك احتادات إقليمية ذات طابع ديين مرتبط
مبعبد أبولو ،من شأهنا دراسة السياسة اخلارجية ووضع مقرراهتا ،وكان هلا العديد من االمتيازات.77
يف فرتات حكم اإلمرباطورية الرومانية ،مل يضع الرومان التغيريات الصارخة واملؤثرة يف
التعامالت الدبلوماسية بل وعلى عكس ذلك ،فضلوا كسر إرادة الشعوب املضادة عن طريق
احلرب بدالً من الدخول يف املفاوضات الدبلوماسية .ولكن ،وعلى الرغم من ذلك ،يتجلى لنا تركيز
الرومان على إطراء التحديثات يف وضع أسس القوانني الدولية كقانون الفيتيال (،) ius fetiale
وتطور القانون املدين ( ،)ius civileالذي خيص املواطنني الرومانيني وكان ملزماً هلم حىت خالل
احلرب والقانون العاملي األول ( )ius gentiumفضالً عن ابتكار التمثيل الدبلوماسي.
إن اخرتاع بعض احللول يصعب نسبها لقوم دون آخر إذا ما كانت ناجتة عن التطور الطبيعي،
فعلى سبيل املثال اخرتاع الزقورة كمكان للتعبد يتكون من عدة طبقات يُعتلى إىل قمتها من خالل
السالمل قد ظهر للمرة األوىل يف الشرق األدىن ،وبالتحديد يف مدينة أور الرافدينية يف فرتة حكم
ساللة أور الثالثة (هناية األلف الثالث ق.م) وهذا ال يعين أن على السومريني القدماء قد أثروا على
شعوب املايا يف امليزوامرييكا ،الذين صنعوا أهراماهتم اليت يُعتلى إىل قمتها من خالل السالمل أيضاً.
هنا يطرح املتلقي السؤال املنطقي «إذن ما الرابط املشرتك بني الطرفني علماً أن التخيل يصعب يف
افرتاض وجود روابط جغرافية مباشرة وسائل النقل البحرية املخصصة ملسافات طويلة يف ذلك الوقت
بني تلك املناطق ،ولكن اإلميان يف ما ورائيات الظواهر الطبيعية جعلت اإلنسان يف مناطق متفرقة
على سطح األرض يسعى وراء التضرع إىل السماء (الرب-اإلهلة) واالقرتاب منها ،وهذا التفكري
املشرتك هو الذي جدح بشرارة فكرة البناء اهلرمي وصنع السالمل للوصول إىل القمة (األعلى) يف
املناطق املتفرقة على وجه األرض ،وعلى الرغم من انعدام التواصل املشرتك بني الشعوب.
كذلك يف احللول السلمية/الدبلوماسية ،يصعب نسب اخرتاع وسائل احللول الدبلوماسية يف
منطقة دون أخرى ألسباب متعددة منها:
1 .1على الرغم من اكتشاف الكتابة األول يف الشرق األدىن يصعب علينا التأكيد ،بأن سكان
الشرق األدىن هم األوائل يف وضع اسس التعامل الدبلوماسي بسبب ما ختفيه طبقات األرض
من آثار مل يصلها علماء اآلثار والتأريخ لفك شفراهتا وإعادة التسلسل يف السرد التأرخيي.
 .77راجع «الرابطة االمفيكتونية».
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2 .2إن من أقدم بقع العامل يف التنقيبات اآلثارية واالكتشافات هو الشرق األدىن وحتديداً العراق
وبالد الشام ،إذ شرع هذا االهتمام منذ القرن الرابع عشر امليالدي الهتمام كهنة الفاتيكان
آنذاك يف السعي وراء كشف احلقائق اليت ذكرت يف األناجيل والعهد القدمي .هذا يعين أن
االكتشافات كانت يف بالد الرافدين والشام ومصر بدوافع دينية؛ مما سرع من وجود حقائق
جانبية أخرى كاكتشاف العجلة أو الكتابة يف بالد وادي الرافدين.
حتض بقية املناطق هبذا االهتمام األورويب بإرثها احلضاري
3 .3عالوة على ما جاء يف النقطة آنفاً ،مل َ
منذ ذلك احلني؛ لذا يصعب علينا التنبؤ مبا ختفيه األرض يف العديد من الرقع اجلغرافية.
ولو افرتضنا جدالً أن الشرق األدىن هو أول بقعة على سطح املعمورة ظهرت هبا أسس
التعامل السلمي والدبلوماسي ،فأيضاً سيصعب علينا منحه براءة االخرتاع اليت «ابتاعها لدول العامل
ليحذو حذوها»؛ لسبب منطقي واحد وهو البيئة السياسية والطبيعة اليت عاشتها شعوب الشرق
األدىن واليت تتمثل حينها بالكثافات السكانية العالية واملرتكزة إىل ضفاف األهنار اليت كانت غنية
باملوارد الطبيعية كاملاء واخلضرة وشحتها يف املناطق الصحراوية ذات األغلبية السائدة يف منطقة
الشرق األدىن .فهذا ما جعل الشعوب الشرق أوسطية يف صراع دائم فيما بينها سعياً وراء السيطرة
على تلك املوارد؛ وبسبب اخلسائر البشرية واملادية اليت عانت منها شعوب الشرق األدىن لوقت
طويل جلأوا إىل احللول السلمية (الدبلوماسية) من خالل وضع أسس املصاحل املشرتكة االنسجامية،
أو فرض سلطة األقوى على األضعف ،أو ما هو معروف اليوم بالتحالفات .وإلثبات الفرضية
آنفاً ،جتدر اإلشارة إىل اخرتاع الزراعة يف العصر النيولييت (أو ما يدعى بالعصر احلجري احلديث)
يف الشرق األدىن وتأخره يف أوروبا ،فظهرت الزراعة يف الشرق األدىن يف األلف العاشر قبل امليالد
لشحة اخلضرة وموارد التغذية فيها ،بينما يف أوروبا فقد وصل بعد مضي  5000سنة عرب شبة
جزيرة األناضول اليت اعتمدت الزراعة بعد  3700سنة على اعتمادها يف الشرق األدىن؛ وهذا يعين
أن أوروبا توفرت هبا املوارد الطبيعية من أمطار وأهنار وموارد غذائية اغمتهم عن اعتماد الزراعة إال
بعد وقت طويل بعد النمو الدميوغرايف وتزاحم التوزيع السكاين.
وهبذا يتبني لنا ما هي أقدم األسباب اليت حفظتها لنا أوراق التأريخ يف خلق الضرورة القصوى
وامللحة للجوء إىل التعامالت السلمية /الدبلوماسية منذ العصور الغابرة ولزمن ال هناية له.
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