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 بحوث باللغة العربية: 

 
 
 

 الخطاب  بن عمر في مكاتبات دراسة: اإلسالمي الدبلوماسي للخطاب االتصالية االستراتيجيات ▪

   9ص ( ...  األزهرجامعة )  منى محمود عبد الجليل أ.م.د.
 

 دراسة مسحية على عينة  :العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي ▪

 في األردن من الممارسين

 61ص( ...  صنعاءجامعة ) علي حسين سعدانأ.م.د. فؤاد 
 

 
 
 
 

 

 :في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  جرافيكاإلنفواتجاهات النخبة نحو معالجة  ▪

 تطبيقيةدراسة         

   103ص  ( ... الزقازيقجامعة )  أ.م.د. نادية محمد عبد الحافظ

 : دراسة ميدانية العاملة في مصر التسويقية لشركات السياراتاتجاهات الجمهور نحو األنشطة   ▪
 

   191ص( ... األزهرجامعة ) محمد حسني حسين محروسأ.م.د. 
 

دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية رمز االستجابة  ▪
 من صغار التجار: دراسة كيفية   لألفرادبالمعامالت المالية   QRالسريعة ال

 

   233ص( ... MTIالجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات ) مصطفى ىد. والء يحي
 

 : االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات القطاع العام بالبحرين ▪

 أثناء أزمة جائحة كورونا  دراسة تحليلية لموقع انستجرام      

   269ص ( ... جامعة القاهرة) محمد مصطفى رفعت محرم د. 

  تفكيرهماستخدام المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط  ▪
 

 313ص( ... جامعة عين شمس) د. سارة طلعت عباس محمد
 

 :فترة جائحة كورونا تفاعل الجمهور مع المعلومات الصحية على مواقع التواصل االجتماعي خالل  ▪

 دراسة تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك  
 

   369ص( ... جامعة كفر الشيخ) د. أسامة عبد الحميد محمد
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 الهيئة االستشارية
 

 ( مصر)  علي السيد عجوة ..دأ
  

 أستاذ العالقات العامة المتفرغ والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة القاهرة     
  

Prof. Dr. Thomas A. Bauer (Austria) 
  

              Professor of Mass Communication at the University of Vienna                
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 (مصر)   محمد معوض إبراهيم  .أ.د
 والعميد األسبق لكلية اإلعالم جامعة سيناءأستاذ اإلعالم المتفرغ بجامعة عين شمس 

   

 (السعودية)  عبد الرحمن بن حمود العناد .أ.د
 جامعة الملك سعود  -أستاذ العالقات العامة واإلعالم بقسم اإلعالم كلية اآلداب 

  

 ( مصر)محمود يوسف مصطفى عبده   .أ.د
 جامعة القاهرة  -كلية اإلعالم لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ل األسبق كيلالوالعامة وأستاذ العالقات 
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 ( مصر) جمال عبد الحي عمر النجار .أ.د
 األزهرجامعة   -الدراسات اإلسالمية للبنات اإلعالم بكلية أستاذ 

 
  
  

 (ليبيا)  عابدين الدردير الشريف .أ.د
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 ( مصر) وليد فتح هللا مصطفى بركات  .أ.د
 جامعة القاهرة  -ووكيل كلية اإلعالم لشئون التعليم والطالب سابقًا أستاذ اإلذاعة والتلفزيون 

  

 (األردن) تحسين منصور رشيد منصور . دأ. 
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 (الجزائر)  رضوان بو جمعة  .أ.د
 جامعة الجزائر  -اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال  أستاذ 

 

 )السودان( هشام محمد عباس زكريا    .أ.د
 الملك فيصل جامعة  -أستاذ اإلعالم بقسم علوم اإلعالم واالتصال 
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 جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط 

 Journal of Public Relations Research Middle East 
 

 :  التعريف بالمجلة

ا متخصصة في  مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاث                

اإلعالم   وعلوم  العامة  تقومالعالقات  أن  بعد  ق    ها بتحكيم واالتصال،  األساتذة  ب  من  من  عدد  ل 

أول جمعية    ،لجمعية المصرية للعالقات العامةا   راف علمي منبإشالمتخصصين في نفس المجال،  

متخصصة   مصرية  العامة  فيعلمية  البحث    العالقات  بأكاديمية  العلمية  الجمعيات  شبكة  )عضو 

 العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة(.

التعليم واالستشارات    مطبوعاتوالمجلة ضمن      المتخصصة في  العامة  للعالقات  العربية  الوكالة 

 العلمية والتدريب. 

 

o معتمدة في مصر،  المجلة  اإلعالم  لتنظيم  األعلى  المجلس  من  دول  بتصريح  ترقيم  إيداعولها    ي ورقم 

كذلك   ،القاهرةوالتكنولوجيا ب العلمي ا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث  ومصنفة دولي  

 مصر.  ي لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات ف صنفة منم

o   أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط، وأول دورية

العربي  التأثير  معامل  تحصل على  )اإلعالم(  في تخصص     Arab Impact Factor علمية عربية 

نشر العلوم   " NSP للمؤسسة األمريكية  م2020في تقرير عام    %100بنسبة    2.01بمعامل تأثير =  

 . الطبيعية " برعاية اتحاد الجامعات العربية

o  .المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام 

o  دولية.تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية وال 

o   ا لشروط خاصة  تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفق

 يلتزم بها المعلن.

o   العلمية بالترقيات  الخاصة  البحوث  نشر  الماجستير   -يُقبل  رسائل  لمناقشة  المتقدمين  وللباحثين 

 . هوالدكتورا

o ي ، ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة فنوقشت  ي يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية الت 

كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة    ،العالقات العامة واإلعالم

 التدريس. 
 

 :النشر قواعد 

  ولم يسبق نشره. أن يكون البحث أصيال   -

)العربية   - باللغات:  البحوث  يُ   ــاإلنجليزية    ــتقبل  أن  على  اإلنجليزية  الفرنسية(  باللغة  ملخص  كتب 

 باللغة العربية. احدود صفحة واحدة إذا كان مكتوب   ي للبحث ف

يك - البحـأن  فـون  الموضوعـإط  ي ث  التـار  المجل  ي ات  بها  فـتهتم  العامـالعالق  ي ة   واإلعالم ةـات 

 واالتصاالت التسويقية المتكاملة.  

ق   - من  تقييمها  تم  قد  البحوث  تكن  لم  ما  للتحكيم  للمجلة  المقدمة  العلمية  البحوث  اللجان ب  تخضع  ل 

أو كانت جزء   بها  المعترف  بالجهات األكاديمية  العلمية  نوقشت وتم    اوالمجالس  أكاديمية  من رسالة 

 منح صاحبها الدرجة العلمية. 

(  14راعى الكتابة ببنط )ويُ   ،ومراجعه  ي كتابة البحث العلم  ي سس العلمية الصحيحة فراعى اتباع األ يُ  -

Simplified Arabic    والفرعية الرئيسية  العربية  Boldوالعناوين  البحوث  الخط  ،  في  ونوع 

Times New Roman     ،البحوث اإلنجليزية )في  الجهات  الصفحة من جميع  (،  2.54وهوامش 

http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AA%D8%AD%D9%83%D9%8A%D9%85_%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A&action=edit&redlink=1


 . Arial( بنوع خط  11( بين السطور، أما عناوين الجداول )1ومسافة )

ا لإلشارة إلى المرجع ا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفق  نهاية البحث وفق    ي يتم رصد المراجع ف -

 األمريكية. APAوفق ا لطريقة   متن البحث ي ف

مصحوبة بسيرة ذاتية    Wordبصيغة   من البحث بالبريد اإللكتروني نسخة إلكترونية    الباحث  يرسل -

 مختصرة عنه. 

 يبقبول البحث للنشر. أما ف  ي حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسم  ي ف -

وإرسال جزء من رسوم نشر البحث    ي حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسم

 أسرع وقت. ي له ف

بسيط - تعديل  إجراء  البحث  تطلب  معدال    إذا  البحث  إرسال  بإعادة  الباحث  من  فيلتزم  أسبوع  خالل   

التعديل التال  ،استالم مالحظات  للعدد  البحث  تأجيل نشر  منه فسيتم  تأخير  كان    ي،وإذا حدث  إذا  أما 

 من إرسال المالحظات له.   ايوم   15ا فيرسله الباحث بعد التعديل جذري  

الباحث مع البحث - $ 550مبلغ  جنيه مصري للمصريين من داخل مصر، و  2800ما قيمته   يرسل 

تخفيض  مع  واألجانب،  بالخارج  المقيمين  يحمل    (%25)  للمصريين  العلمية  الزمالة  عضوية  لمن 

من الرسوم   (%25)من المصريين والجنسيات األخرى. وتخفيض    المصرية للعالقات العامة  لجمعيةل

يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم     عدد من المرات خالل العام.  وأليلطلبة الماجستير والدكتوراه.  

    ة.ل اللجنة العلميب  من ق  

حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم    ي ف للباحثين من داخل وخارج مصر يتم رد نصف المبلغ -

  .بعدم صالحيته للنشر بالمجلة

 .جلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرىال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من الم -

  ا جنيه    30حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ    ي ف  –A4( صفحة  40ال يزيد عدد صفحات البحث عن ) -

 $. 10للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب ي امصر 

 ( مستلة من البحث الخاص به. 5( نسخة من المجلة بعد نشر بحثه، وعدد )2يُرسل للباحث عدد ) -

ا  500ملخص رسالة علمية )ماجستير(  -  $. 150للمصريين ولغير المصريين جنيه 

)الدكتوراه(   - علمية  رسالة  ولغير  اجنيه    600ملخص  على  180المصريين    للمصريين  يزيد   أال $. 

 صفحات.  8ملخص الرسالة عن 

 عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة. ويتم إرسال عدد  ي لمن يشترك ف (%10)ويتم تقديم خصم           

       .ي من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدول ة( نسخ1)           

( نسخ من 1يتم إرسال عدد )و  $،300جنيه ولغير المصريين    700نشر عرض كتاب للمصريين   -

لمن  (  %10)السريع. ويتم تقديم خصم    ي المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدول

 المصرية للعالقات العامة. الجمعيةزمالة عضوية  ي يشترك ف

ومن خارج مصر   ،جنيه  600بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر   -

 $. بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 350

الدولية من داخل مصر   - المؤتمرات  لنشر عروض  $  450ومن خارج مصر    اجنيه    1200بالنسبة 

 بدون حد أقصى لعدد الصفحات. 

المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات  جميع اآلراء وا - البحوث  البحثية تعبر عن أصحاب  لنتائج 

 دخل بها.  يأأو الوكالة العربية للعالقات العامة العامة 

عنوان  تُ  - على  المجلة  إدارة  مجلس  رئيس  باسم  المشاركات  العامة  رسل  للعالقات  العربية    -الوكالة 

 ، تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين  -  شبين الكوم  -  المنوفية  -جمهورية مصر العربية  

،  jprr@epra.org.eg  المجلةميل المعتمد من  يواإل   ،66صندوق بريدي:    –  32111رمز بريدي:  

وإرسال صورة    البحثبعد تسديد قيمة     ceo@apr.agency رئيس مجلس إدارة المجلة    إيميل  أو

 تفيد ذلك.  ي اإليصال الت
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 االفتتاحية
 

أكتوبر     بداية إصدارها في  يتواصل  2013ديسمبر من عام   ـــ  منذ  بانتظام،  م،  المجلة  أعداد  صدور 
منها   ومتخصصين  بانتظام  عدًدا  وثالثون   خمسةليصدر  ألساتذة  متعددة  علمية  ورؤى  بحوًثا  تضم   ،

 وباحثين من مختلف دول العالم. 
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـــ     

العلمية   الجمعيات  شبكة  )عضو  العامة  للعالقات  المصرية  الجمعية  من  علمي  بإشراف  تصدر  وهي 
بالقاهرة( والتكنولوجيا  العلمي  البحث  للع  مطبوعات ضمن    بأكاديمية  العربية  العامةالوكالة  وجد    القات  ـــ 

على   للنشر  المنشودة  بكافة مستوياته ضالتهم  العلمي  للمجتمع  إنتاجهم  تقديم  الراغبون في  األساتذة  فيها 
النطاق العربي، وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول، وكذلك  

لت المجلة للدوريات العلمية  (AIF)على أول معامل تأثير عربي  من خالل موقعها اإللكتروني. فقد تحصَّ
العربية المحكمة في تخصص )اإلعالم( على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر محتوًى  

م، والمعامل تابع لمؤسسة  2020في عام   2.01م، ومعدل 2016في عام  1.34باللغة العربية بمعدل =  
 واتحاد   Natural Publishing Sciences  دار نشر العلوم الطبيعية(  (NSPالنشر األمريكية العالمية  

"أرسيف  العربية الجامعات  معامل  اعتماد  معايير  على  الحصول  في  المجلة  نجحت  وكذلك   .Arcif  "
ضمن الفئة  م 2021عام معياًرا، وصنفت المجلة في  31المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 

 . 0.9655في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير=   وهي الفئة األعلىعلى المستوى العربي " Q1"األولى 
التصنيف األخير للمجلس األعلى  كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في       

ص "اإلعالم" وتقييمها  ص خلحالية للجنة الترقيات العلمية تللجامعات في مصر، والذي اعتمدها في الدورة ا
( )7بـ  من  درجات  وكذلك  7(  "معرفة"،  الرقمية  العربية  البيانات  قاعدة  متاحة على  المجلة  وأصبحت   .)

ا العلمية  المجالت  قائمة  ضمن  المجلة  لمعايير  أصبحت  المستوفية  العربية  باللغة  تصدر  التي  لمحكمة 
االنضمام لقواعد البيانات العالمية، والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم  

 القرى. 
دار المنظومة   -  EBSCO HOSTوالمجلة مفهرسة حالًيا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية: )     

 (.معرفة -العبيكان   -
 من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال  والثالثين  السادسوفي العدد      

يضم   العلمي عدًدا  للنشر  مقدمة  الباحثين،  وكذلك  والمساعدين  المشاركين  لألساتذة  علمية  ورؤى  بحوًثا 
التدريس   هيئة  أعضاء  من  للباحثين  رصيد  تكوين  الدكتوراه  بهدف  لمناقشة  الباحثين  أو  للترقية،  للتقدم 

 والماجستير. 
" مـن المجلـة، ومـن جامعـة والثالثـين السـادسالعـدد "بففي البداية نجد وعلى صـعيد البحـوث الـواردة    

فـي  اإلسـالمي: دراسـة الدبلوماسي للخطاب   االتصالية  االستراتيجيات "تحت عنوان:    نجد بحًثا  ،األزهر
 .مصرمن  ،منى محمود عبد الجليل.د. .مأ"، وهو مقدم من: الخطاب  بن عمر مكاتبات 



ة من  نية على عي حمسدراسة    ،اليمن، من  فؤاد علي حسين سعداند.  أ.م.م:  ، قد  صنعاءجامعة  ومن   
 ". العالقات العامة لوسائل التواصل االجتماعي تبني ممارسي"بعنوان:  ن في األردنسيالممار 

الزقازيقومن      قد مجامعة  الحافظ  د.أ.م.:  ت ،  عبد  محمد  من  نادية  تطبيقية  ،  مصر،  دراسة 
 ". في المواقع اإللكترونية العربيةالمجتمعية للقضايا  اإلنفو جرافيكاتجاهات النخبة نحو معالجة بعنوان:"

الحديثة  ومن    والمعلومات الجامعة  مللتكنولوجيا  قد  يحيى مصطفى  د.:  ت،  من  والء  دراسة  ،  مصر، 
دور القائم باالتصال في المؤسسات المصرفية الحكومية في نشر وتدعيم استخدام تقنية    "  بعنوان: كيفية  

 ". من صغار التجار لألفراد بالمعامالت المالية   QRرمز االستجابة السريعة ال 
م  مصرمن  ،  القاهرةمن جامعة    مصطفى رفعت محرممحمد  د.  أما       دراسة تحليلية لموقع انستجرام  ، قد 

االستراتيجيات االتصالية لمبادرات المسئولية االجتماعية لدى شركات  "  بعنوان:  أثناء أزمة جائحة كورونا
 ". القطاع العام بالبحرين

شمسومن       قد مجامعة عين  محمد  د.:  ت ،  من  سارة طلعت عباس  استخدام  بعنوان:"بحًثا  ،  مصر، 
 ". المراهقين للهاشتاج على تويتر وعالقته بأنماط تفكيرهم

من      الشيخوأخيًرا  كفر  محمدم  قدَّ ،  جامعة  الحميد  أسامة عبد  من  د.  "ب  بحًثا  ،مصر،  تفاعل عنوان: 
التواصل   مواقع  على  الصحية  المعلومات  مع  كوروناالجمهور  جائحة  فترة  خالل  دراسة    :االجتماعي 
  ."تحليلية لصفحة وزارة الصحة والسكان على موقع الفيسبوك

 
 

الدول     جميع  من  العلمية  األجيال  لمختلف  فيها  بالنشر  ترحب  المجلة  فإن  المعلوم وهكذا  ومن   .
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت  

 العلمية. 
المنشورة        البحوث  الراغبين  أما  التدريس  هيئة  للترقي  فيألعضاء  والطالب   التقدم  األعلى  للدرجة 

 األساتذة المتخصصين. ِقَبل يعها للتحكيم من فتخضع جم ه والماجستيرالدكتورا  تيالمسجلين لدرج
الت       العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة    ي وجميع هذه البحوث واألوراق 

قبل  تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية
 النشر.
آخرً       وليس  العلمي    اوأخيًرا  النشر  إلثراء  يوفقنا  أن  هللا  بشكل    يفندعو  العامة  العالقات  تخصص 

 خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام. 

                                                                                                   وهللا الموفق،                                                                                                             
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 :الملخص
الدراسة      هذه  عن  إلى  سعت  الدبلوماسي  الكشف  الخطاب  في  المستخدمة  االتصالية  االستراتيجيات 

رضي    تمت في عهد عمر بن الخطاب   ياإلسالمي، بالتطبيق على عينة من المكاتبات الدبلوماسية الت
، ونموذج التصال السياسيل  "شيتكارل دو "نموذج  وقد استندت الدراسة في إطارها النظري على    هللا عنه،

لطبيعة    ين مالئم   لكونهمااعتمدت على المنهج الكيفي والتاريخي  و ،  الستراتيجيات االتصال  يالموقف  "رولر"
أربع مكاتبات تمت في إطار وتمثلت عينة الدراسة في    أداة تحليل الخطاب،واستخدمت    الدراسة،  موضوع

الدبلوماسية( الخطابات )المذكرات  اثنين من  الفترة، وقد تحددت في  تلك  الدبلوماسية في  التي   العالقات 
التي أبرمها عمر بن الخطاب في  وكذلك اثنين من أهم  المعاهدات الدبلوماسية أرسلها عمر بن الخطاب، 

  -:الدراسةليها إهم النتائج التي خلصت أ  من وكان ،شعوب الدول األخرى  عهده مع 
الخطاب إن       • بن  عنه  -  عمر  هللا  سابق    -  رضي  فكان  لعصره،  استخد ا  وسائل    م قد  كافة 

في خطاباته الدبلوماسية   كما كان يوظف  ،في ذلك الوقت له  التي أتيحت  الدبلوماسي    االتصال
وبناء اإلجماع،  واإلقناع،  اإلعالم  ات  مثل استراتيجي  المعاصر  ااالستراتيجيات االتصالية بمفهومه

 .والوضوح ،واإليجاز ،والتماسك ،بالترابط يتميز  ذات بناء فني محكم معاهداتهو ه  رسائلوكانت 
رضي    لدى  الدبلوماسيطاب  الخإن       • الخطاب  بن  عنهعمر  قائم    هللا  اإلقناع  ع  ا كان  لى 

يستخدمهاومن    واالستمالة، كان  التي  اإلقناع  على  أسلوب    أساليب  النتائج   ، مقدمات البناء 
ا    ،المخاطبين  والتركيز على احتياجات ورغبات  نى وتثبيته  المعأسلوب التكرار بهدف تأكيد  وأيض 

 .فى ذهن المتلقى
الدبلوماسي لعمر بن الخطاب لالختالفات االجتماعية والثقافية والنفسية بين  مراعاة الخطاب       •

وهذا يتناسب مع    ،مسارات البرهنة المنطقية أكثر من العاطفيةكما كان يعتمد على  المخاطبين،  
 .بشكل كبيرطبيعة الخطاب الدبلوماسي الذي يخضع للقوانين واالعتبارات الدولية 

الفاعتحددت       • في  القوى  الفاعلة  أ لة  القوى  في  الدبلوماسية  الخطاب  بن  عمر  خطابات  غلب 
واألحكام الشرعية،  شخص الخليفة الحاكم، وشعوب الدول األخرى،  والتي تمثلت في    ،اإليجابية

ا األعراف والتقاليد الدولية    . المعمول بها في ذلك الوقت وأيض 
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 " الخطاب بن  عمر في مكاتبات دراسة  اإلسالمي:  الدبلوماسي   للخطاب االتصالية االستراتيجيات: "أ.م.د. منى عبد الجليل 14 

 الشباب المصرى 

" 

" 

" 

 

نستفيد منها  أن  يمكن  ومبادئ    قيم  بإرساء  -رضي هللا عنه    -  اهتمام عمر بن الخطاب تبين       •
الحاضر وقتنا  والدبلوماسية  ت مجاال  في  داءاأل  تحسين ل  في  التسام ء  عالإ مثل    اإلدارة  ح  قيمة 
والتأكيد على مبدأ التخصص في ،  وخطاب الكراهية  ،والعنصرية  ،ونبذ العنف  ،والعفو عند المقدرة

 والوساطة.ورفض المحسوبية  ،طاقات الكامنةالاستثمار و  ،العمل
 
 

 عمر بن الخطاب. – الخطاب الدبلوماسي –االستراتيجيات االتصالية  الكلمات المفتاحية:
 

 
 :مقدمة

صلى هللا عليه وسلم برسالة عالمية إلى جميع البشر فقد قال   اهللا سبحانه وتعالى نبيه محمد  بعث 
للعالمين رحمة  إال  أرسلناك  )وما  تعالى  ال،  (107)األنبياء:  (هللا  وجل  أن  مالحظومن  عز  يقل    المولى  لم 

قال وإنما  بالمؤمنين،  أو  بالمسلمين  )رحمة  رحمة  شأنه  ت،  (للعالمين  جل  اإلسالم  إلى    دعوفرسالة  دائم ا 
جميع  لونشر خطاب المحبة والسالم في األرض    ،ونشر اإلخاء والتراحم  ،تحقيق األمن والسالم العالمي

البشر على مختلف أجناسهم وألوانهم وأديانهم على أساس من التوازن واالحترام والمصالح المتبادلة بين  
بإلقاء يتم  لن  العظيم  الهدف  هذا  إلى  الوصول  ولكن  البشر،  فقط  جميع  الحكم  ونثر  إنه    ،المواعظ  بل 

أجل  من  حكيمة  دبلوماسية  أسس  على  متوازنة  منظومة  وبناء  الدولية  بالعالقات  حقيقي ا  وعي ا  يتطلب 
 الوصول إلى عالم تسوده العدالة والسالم واألمان.

خر ، ولم يد  غ األمانة على أتم وأكمل وجهوقد أدى سيدنا محمد صلى هللا عليه وسلم الرسالة وبل   
ر صلى هللا عليه وسلم عن ذلك بإرساله لعدد من الرسائل إلى ملوك وأمراء  جهدا  لنشر اإلسالم، وقد عب  

الخارج فيالعالم  اإلسالم،  إلى  فيها  يدعوهم  ودعوية  كان،  اتصالية  وسيلة  الرسائل  هذه  إلعالم    مهمة؛ت 
يستقبل الوفود من قبل الملوك والحكام في كما كان عليه الصالة والسالم  ،  الناس وإبالغهم بدعوة اإلسالم

حقيقية بين الدولة اإلسالمية في عصر الرسول   دبلوماسية  البلدان األخرى، وعلى ذلك فقد نشأت عالقات 
 صلى هللا عليه وسلم وبين كافة الدول المجاورة لها.

إقامة عالقات على نهجه عليه الصالة والسالم في    عليهمهللا    وانوقد صار الخلفاء الراشدون رض 
دبلوماسية مع حكام وشعوب الدول األخرى فقد كانوا يقومون بإرسال واستقبال الرسل مع كل البالد للدعوة  

 إلى دين هللا واستكمال الفتوحات اإلسالمية. 
  وجعلها الدبلوماسية  ب  اهتم  هـ(23  –هـ  13الخالفة )   وعندما تولى عمر بن الخطاب رضي هللا عنه 

وكان لدبلوماسيته رضي هللا عنه  وسيلة لنشر الدين اإلسالمي وتعاليمه للشعوب الحديثة العهد باإلسالم،  
من البلدان تم فتحها في ذلك الوقت عن طريق    ا إذ أن كثير    ،ال في توسيع رقعة الدولة اإلسالميةدور فع  
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اإلسالم    أمةي تعزيز العالقات بين  م األثر فعظي مما كان له    ،التفاوض الذي انتهى بالصلح والمعاهدات 
 . وبين شعوب الدول األخرى 

 
 مشكلة الدراسة:

صالية للخطاب  االستراتيجيات االت الكشف عن    هذه الدراسة  في ضوء المعطيات السابقة حاولت 
ثناء فترة خالفة عمر  تمت أ  يبالتطبيق على عينة من المكاتبات الدبلوماسية الت  اإلسالمي،الدبلوماسي  
التاريخيةرضى هللا عنه   بن الخطاب  الوقائع  تفاصيل تلك ، وقد اعتمدت على سرد بعض  ، وال شك أن 

تهدف الدراسة  هذه  ولكن ألن  النقد؛  إعمال  إلى  تحتاج  العامة  إلى    الوقائع  الفكرة  التي ال خالف  تدعيم 
اتصالية  وإبرازها  عليها زاوية  ا  ؛من  ينصب  ألوهذا  المعاهدات    مر  أو  بالرسائل  الخاصة  النصوص  على 

فقد  الدبلوماسية،   تغو لذا  أال  الباحثة  التاريخية  ص  تعمدت  التفاصيل  هذه  أو    الخالفات   أوفي  السياسية 
مرور   عليها  مرت  وإنما  ليست الفقهية،  الدراسة  هذه  ألن  أو    الكرام؛  فقهية تاريخية  أو  ولكنها ،  سياسية 

األو   ىتسع المقام  إلى  في  في  و األساليب    استنباطل  استخدامها  يتم  كان  التي  االتصالية  االستراتيجيات 
الدبلوماسي اإلسالميومؤثرة    مهمة  تاريخية  مرحلة  أثناء  الخطاب  العصر  مراحل  فترة  وهي  أال    ،من 

الخطاب رضي هللا   بن  المؤمنين عمر  أمير  عام  يوالت  ،عنهخالفة  منذ  ( هـ13) استمرت عشر سنوات 
 .هـ(23  حتى عام)

 
 موضوع الدراسة:أسباب اختيار 

للمسلمين    تصاليةالشديد بأن الممارسات اال   ي يمانإلى  إ  لهذا الموضوعفي اختياري  يرجع السبب  
م، ا لقرب عهدهم بسيدنا رسول هللا صلى هللا عليه وسل نظر  ؛  والقيم والمبادئبالمعاني  مليئة    كانت   وائلاأل

معرفتها حتى يتسنى لنا أن نستفيد منها  و فهمها  بحث لالالتمحيص و   التي ال زلنا بحاجة إلى  معانىتلك ال
 . في بناء الحاضر والتخطيط للمستقبل

ا من فترة خالفة أبي  أطول نسبي  الفته  ي لشخصية عمر بن الخطاب إلى كون فترة خكما يرجع اختيار *  
وهذا ما    ، كما أن فترة خالفة عمر رضي هللا تم فيها فتح الكثير من الدول،رضي هللا عنهما بكر الصديق

فقد أوضحت نتائجها أن الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  ،  1( م2019  الحجي بندر  )  دراسة  أثبتته
المعارك في عهده حيث بلغ عدد   قادة  المرتبة األولى في مجموع عدد  ا أي ما    33القادة  قد احتل  قائد 

، كما أن أغلب الفتوحات في من مجموع التوزيع العام للقادة على جميع الخلفاء الراشدين  %70.21نسبته  
ا عبر العالقات  هللا عنه لم تتم بحد السيف فكان هناك رضي  عهده  العديد من البلدان التي تم فتحها صلح 

من   نابعة  قوية  دبلوماسية  بصفات  يتمتع  كان  عنه  هللا  رضي  عمر  أن  إلى  باإلضافة  الدبلوماسية، 
صلى هللا عليه    عن أن مالزمته للنبي  مصدرين أساسيين هما القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، فضال  

وكذلك   أبوسلم  عنه    يصاحبه  هللا  رضي  الصديق  طويال  بكر  وقت ا  له  أتاحت  قد  خالفته  فترة    خالل 
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عما  فضال   اإلسالمية،  األمة  إلدارة  الالزمة  والسياسية  الدبلوماسية  األمور  في  الكافية  الخبرة  الكتساب 
من   الخطاب  بن  عمر  به  شخصية  مكانيات  إيتمتع  سفير ا  فريدة  وصفات  يمثل  الجاهلية  في  كان  حيث 

 مما منحه خبرة كبيرة في هذا المجال منذ شبابه. لقريش 
تكون هذه الدراسة حلقة في  اختياري لهذا الموضوع هو رغبتي الشخصية في أن   ءورا* وهناك سبب آخر 

إن كان في -  سالمي أرجو من هللا تعالى أن يوفقنيإلاالتصال واإلعالم اسلسلة من الدراسات في مجال  
 للقيام بها في السنوات القادمة. -العمر بقية 

 
 الدراسات السابقة:

يمكن استعراض الدراسات السابقة ذات الصلة بموضوع الدراسة الحالية من خالل محورين أساسيين،  
 وذلك على النحو التالي:

 :الدبلوماسيةالدراسات ذات الصلة بموضوع االستراتيجيات االتصالية للعالقات  .1
سالم عثمان إ(دراسة  نجد أن    االستراتيجيات االتصالية للعالقات الدبلوماسيةفي إطار الحديث حول  

قدمت   2( م2020 جديد  إطار  قد  بالمنظمات  ا  الدولية  العامة  للعالقات  االتصالية  األنشطة  لدراسة  ا 
في محاولة لقياس فاعلية األنشطة االتصالية للعالقات العامة الدولية عبر المنصات    كوذل،  الدبلوماسية

والمتقدمةالرس النامية  والشعوب  للدول  الوطنية  الهوية  الدبلوماسية في تسويق  للمنظمات  من خالل ،  مية 
، واستبيان  كعلي موقع الفيس بو   واألمريكيةتحليل عينة من مضمون منصتي وزارتي الخارجية المصرية  

األمريكية، كما استهدفت  رأي عينة من مستخدمي هذا الموقع بجمهورية مصر العربية والواليات المتحدة  
)عبير   لوسائل   3( م 2020  الشربينيدراسة  الموجه  الرئاسي  الخطاب  قبل  إل اتحليل  من  الدولية  عالم 

اعتمدت الباحثة على المدخل ، وقد  م2017-2014فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي خالل الفترة من  
لكالت التكاملي  جانب  إلى  للخطاب  واالستداللي  والنصي  النقدي  التحليل  من  الكل  المنهج  بين  يفي  كامل 

االستداللي االتجاه  فقد ،  واتباع  متصل  سياق  ا    استخدمت   وفي  )فاطمة  أيض   4( م2020شعبان  دراسة 
للدمج    ك"، وذلكمن "فيرکلوف" و"فان داي  كلفي دراسة تحليل الخطاب باستخدام مقاربة    التكامليالمنهج  

ب واأليديولوجي،  والثقافي  االجتماعي  والتحليل  للخطاب  النصي  التحليل  الحجج  بين  تحليل  إلى  اإلضافة 
بالتطبيق على    كاته، وذلكيتستراتيجيات اإلقناع وتک اعلى المدخل العاطفي والعقلي و   ركزت البالغية التي  

الجمعة   يوم  إلقاؤه  تم  الذي  البشير،  عمر  للرئيس  األخير  على    م2019فبراير    22الخطاب  للتعرف 
وبنيته   وسياقه،  الخطاب  إنتاج  اجتماعي ا  الشكليةظروف  فعال   اهتمت  بوصفه  بينما  )سناء ،  دراسة 

السياسية لسمو األمير سع 5(م2019عبدالرحمن   الخطابات  الفترة  بتحليل مجموعة من  الفيصل في  ود 
للكشف عن العالقة بين اللغة واالتصال والسياسة وأثر وسائل اإلقناع في    ،م2015م إلى  2010من عام  

إلى في معرفة   6(م2017دراسة )والء طاهر  ، وقد تحددت مشكلة  ذلك، باتباع المنهج الوصفي التحليلي
م في  بكالش  أسهمت ى  د أي  الرقمية  اإلذاعية  بالمنظمات    زتعزي ات  اإلعالمية  االتصالية  االستراتيجية 
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لألزمات  ِإدارتها  في  استهدفت  الدولية  بينما  مدي Luša.D )7 (2017دراسة  ،  توظيف   بحث  إمكانية 
خالل  ها من  ؤ كرواتيا وصربيا، وتم إجرا الدبلوماسية العامة عبر اإلنترنت في حل مشكلة البطالة بواليتي

للحكومتين الكرواتية والصربية علي شبكة اإلنترنت؛ وذلك خالل ذروة   تحليل محتوى الموقعين الرسميين
يناير   األزمة من  الفترة  في  الواليتين  بكال  امتدت  التي  ديسمبر    2009االقتصادية  كما    ،م2014إلى 

رصد على    8( .Tolendo, M., & Avidar, R  2016)  انصبت الدراسة الميدانية التي أجراها كل من
وذلك في بيئتين    ،الشبكات االجتماعية الممارسات المهنية لممارسي العالقات العامة الدولية عبر مواقع

نيوزيلندا وإسرائيل، الممارسات في كلفضال   ثقافيتين مختلفتين، هما:  بين هذه  البيئتين،   تي عن المقارنة 
إجرا خاللؤ وتم  من  من   ها  عينة  رأي  النهائي    ي ممارساستبيان  حجمها  في  بلغت  العامة    99العالقات 

تعزيز التعاون المشترك   ، كما رصدت الدراسة الدور الفاعل للدبلوماسية العامة عبر اإلنترنت فياممارس  
من المؤسسات بالدول األخرى لحل مشكلة البطالة    بين المؤسسات الحكومية الكرواتية والصربية وغيرها

 . بوجه عام
متصل   سياق  حاولت وفي  فوزي  )دراسة    فقد  استغالل   9( م2015آالء  كيفية  على  التعرف  في 

التي   االستراتيجيات  تحليل  عبر  ذلك  وتم  العربية،  الجماهير  مع  التواصل  في  الفيسبوك  لفضاء  اسرائيل 
ا المنظمات  خالل  إلتوظفها  العامة  الدبلوماسية  بممارسة  المعنية  الحكومية  االعتيادية  سرائيلية  األوقات 

سرائيلية  إل عن وصف أهم األساليب المستخدمة في صياغة خطابات الدبلوماسية العامة اواألزمات، فضال  
البدوي  )دراسة  المكتوبة والمرئية، وفي الوقت ذاته اهتمت   بالتعرف على طبيعة أنشطة   10( م2015ثريا 

ل الرسائل االتصالية المنشورة في الفيسبوك لثالث  الدبلوماسية العامة األمريكية االفتراضية من خالل تحلي 
منظمات أمريكية، كما قامت الدراسة بتحليل تعليقات المستخدمين على هذه الرسائل لتوضيح موقفهم من  

 أنشطة الدبلوماسية العامة األمريكية. 
المطيري  )دراسة  أما   بصناعة خطاب    ى ستراتيجية إعالمية تعناح  فقد حاولت طر  11( م2015مطلق 

ا والنماذج  اإلعالمية  النظريات  من  يستفيد  إقناعي  الجوانب قناعيإلسياسي  بعض  لمعالجة  والتسويقية،  ة 
الناجح  االتي   اإلعالمي  الخطاب  بمفهوم  يتعلق  فيما  األزمة  أثناء  السعودي  اإلعالم  الخطاب  فتقدها 

حاولت   فقد  متصل  سياق  وفي  والمهنية،  النظرية  التعرف  12( م2014الزدجالية    منى)دراسة  وتركيبته 
في   العامة  العالقات  إدارات  تستخدمها  التي  اإللكترونية  المواقع  عبر  االتصالية  االستراتيجيات  على 
الوحدات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية والئحته التنفيذية في سلطنة عمان، وتعد هذه الدراسة  

منهج استخدمت  التي  الوصفية  الدراسات  المواقع    من  كافة  مضامين  وتحليل  لوصف  المضمون  تحليل 
اإللكترونية للوحدات الحكومية، وتحديد االستراتيجيات االتصالية التي ركزت عليها تلك المضامين، فى 

رصد التأثيرات المختلفة   Okwuchukwu, O.  (13 2014(حين استهدفت الدراسة النقدية التي أجراها
لوسائل اإلعالم الجديدة علي الممارسة المهنية للعالقات العامة الدولية، وقد كشفت الدراسة عن عدد من  
التحديات التي تقلل من فاعلية توظيف وسائل اإلعالم االجتماعية في مجال الممارسة المهنية للعالقات 
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العديد من الدول النامية؛ األمر الذي يحول دون الوصل   العامة الدولية، منها ضعف خدمات اإلنترنت في
العامة   العالقات  خبراء  كشف  مخاطر  بعض  ظهور  عن  فضال   الدول،  هذه  جمهور  قطاعات  كافة  إلي 

المستقرة سياسي   الدول غير  الشخصية في بعض  أما  ا وأمني  الدولية عن هويتهم  أبوشمعة  (دراسة  ا،  زيد 
معرفة حجم وطبيعة تأثير قناة الجزيرة الفضائية على شكل األداء الدبلوماسي  فقد سعت إلى   14( م2013

الفلسطيني وقرارته، وفحص مدى نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في نقل خطابها اإلعالمي ومعرفة مكامن  
 ا قناة الجزيرة.الخلل والقصور عبر دراسة شكل ظهورها أمام الوسائل اإلعالمية وتحديد  

أوص ب  ت وقد  الحديثة  الدراسات  االهتضرور بعض  أنشطة  مامة  في  التفاعلي  الدبلوماسية   باالتصال 
إلى أن التفاعل   Hyunjin Seo 2013)   &  (Dennis F. Kinsey15  خلصت دراسة  حيث   ،العامة

الطيبة  اإللكتروني والنية  الثقة  يدعم  األجنبية  الشعوب  الشعب    مع  لدى  األمريكية  المتحدة  الواليات  تجاه 
 الكوري الجنوبي. 

فقد   ذاته  العام  كلأوفي  دراسة   Evhenia Viatchaninova Guy Golan & ( 16  ثبتت 
فىأن    (2013 الدولة  في   نجاح  وإشراكهم  معهم  التفاعل  يتطلب  ال  األجنبية  الجماهير  مع  حوار  إدارة 

يعرف   ما  خالل  من  إلشباعها،  وتسعى  احتياجاتهم،  الدولة  هذه  تدرك  أن  بل  فحسب،  سياستها  صنع 
بمفهوم " المسئولية االجتماعية للحكومة" وفى إطار هذا المفهوم، تسعى حكومة الدولة نحو بناء سمعة  

الج لدى  والثقافي طيبة  العلمي  التبادل  برامج  مثل  اجتماعية  بأنشطة  قيامها  عبر  األجنبية  ماهير 
واألهداف   األفكار  لقبول  واستعدادهم  لها،  الجماهير  تأييد  اكتساب  مقابل  وغيرها  اإلنسانية  والمساعدات 

  تسعى الدولة لنقلها إليهم لخدمة مصالحها.  يوالقيم الت
التي أجريت  Juan Carlos Molleda 2011)(Ji Young Kim 17 &استهدفت دراسة  كما  
 ( موقع  118على  الحكومات 30)  في  ا حكومي    ا(  هذه  استغالل  مدى  معرفة  مختلفة،  قارات  من  دولة   )

قد كشفت الدراسة بوجه ، و إلمكانات الويب التفاعلية، كأداة للحوار وإدارة العالقات مع الجماهير األجنبية
اإلمكانات التفاعلية للويب من    من   ( من المواقع اإللكترونية الحكومية %50)  ي حوال  استفادةعام عن عدم  

 . الحوار مع الجماهير أجل
فقد     أخر  صعيد  جهود   Katherine Avgerinos  18)   (2010دراسة  أشارت   وعلى  فشل  إلى 

البيانات الصحفية   الحكومة الروسية في إصالح صورة روسيا، نتيجة اعتمادها على بث األخبار ونشر 
ومواقعها   التليفزيونية  قنواتها  عبر  فقط  رؤيتها  عن  تعبر  العربية  التي  باللغات  الموجهة  اإللكترونية 

واإلنجليزية واإلسبانية، وتغاضيها عن األخبار السلبية التي تنشرها وسائل اإلعالم األجنبية حول تصاعد  
الروسيين المسئولين  بين  المالي  الفساد  وانتشار  المعارضة،   Kathy 19)قامت كما    ،حركات 

Fitzpatrick 2010)  فيهم ب اهتمت  دراستين  عدم  إجراء  وراء  الكامنة  األسباب  حول  تساؤل  بطرح  ا 
الدبلوماسية الفعلية  الممارسة  واقع  فى  الحوار  أساسيات  التي  ،  تطبيق  الرسمية  الوثائق  أن  وجدت  وقد 

بناء العالقات مع    وصفت استراتيجيات الدبلوماسية العامة األمريكية تحت إدارة الرئيس أوباما قد تضمنت 
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األمريكي   الشعب  بين  واالندماج  المشاركة  على  والحرص  المصالح،  فى  تتشارك  التي  العالم  جماهير 
 والشعوب األخرى.

أن الصين استخدمت الدبلوماسية الشعبية   Tsuchida Akio 2010)(20  ت دراسةأوضحكما   
اليابان    على  حربها  أثناء  األمريكية،  المتحدة  الواليات   والسيما   الدولي،  المجتمع  أمام  ين صورتهاكأداة لتحس 
عام   أشار مبين  ، م1937في  دراسةا  الهدف Geoffry Cowan 2010)(21  ت  أن  الرئيسي    إلى 

في يتمثل  العامة  األفراد    للدبلوماسية  لدى  الدولة  قيم  توصلت  العالم  عبرتسويق  وقد   Dov)دراسة  ، 

Shinar         2009 عن تكتيكات رسائل الدبلوماسية العامة اإلسرائيلية، إلى أن  التي ُأجريت  22)ن و وآخر
والتركيز على النواحي    القوة الناعمة اإلسرائيلية تتجسد من خالل الـتأكيد على التقاليد، والتاريخ، والديانة،

الفنون واآلداب والموسيقي انفتاح إسرائيل على   Craig)دراسة    قامت   ، في حينالثقافية بتعزيز مدي 

2010) Hayden23 وقد أظهرت الدراسة ارتباط ، واليابان ينالص من تحليل ركائز القوة الناعمة في كلب
 .ن في مواجهة الثقافة الغربيةيالص  بالقوة القومية من حيث الدفاع عن  ينالقوة الناعمة في الص 

 

 : الدراسات ذات الصلة بموضوع الدبلوماسية في اإلسالم .2
 قليال   اعدد   نجد أنفي إطار الحديث عن الدراسات التي اقتربت من موضوع الدبلوماسية في اإلسالم، 

نسبي   قديمة  دراسات  أغلبها  في  وكانت  الموضوع  بهذا  اهتمت  التي  الدراسات  أحدثها  ا،  من  كان  حيث 
أعدها   التي  الحاج  (الدراسة  الخلفاء  24)م 2017توفيق  عهد  في  العامة  العالقات  على  التعرف  بهدف 

الراشدين وبيان وظائفها وتفسير الوضع القائم الذي عايشه الخلفاء الراشدون وقد استخدم الباحث المنهج  
المقبل    الوصفي االستقرائي، كما حاولت  )عبدالعزيز  ز الجانب القيمي للمسلمين  براإ 25(  م2017دراسة 

جمالي القيم التي قام الباحث  إالتي فتحت في عصر الخلفاء الراشدين، وكان    خرى األتجاه شعوب الدول  
بتحليلها ثماني قيم؛ من بينها العدل والمساواة والوفاء بالعهد والرحمة والتسامح، وقد ركزت الدراسة على 

للتأكيد  سالمية من خالل هذه التطبيقات العملية لها وليس من خالل النصوص فقط  إلتوضيح هذه القيم ا
ا سالمية ليست نظرية فقط وإنما هي  إلعلى  أن هذه القيم والجوانب األخالقية التي أمرتنا بها الشريعة 

البقمي  صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان، بينما تكمن أهمية   )ناصح  في الكشف  26( م2016دراسة 
ا الفقه  في  المعاهدين  معاملة  وخصوص  إلعن  الدولي،  والقانون  الرسسالمي  رأسهم  ا  وعلى  والمبعوثين  ل 

الفقه   في  الدبلوماسيين  حال  لبيان  الوصفي  المنهج  على  الباحث  اعتمد  وقد  والدبلوماسيون  السفراء 
سالمي والقانون الدولي بالتطبيق على إلسالمي، وكذلك المنهج المقارن للمقارنة بين أحكامهم في الفقه اإلا

ركزت   كما  الدبلوماسية،  للعالقات  فيينا  البنداري  معاهدة  )حسن  من   27( م 2014دراسة  نوعين  على 
إليه صلى هللا عليه   تأتي  النبي ذاته وخطابة الوفود التي كانت  النبوي هما خطابة  الخطابة في العصر 

ابوشاويش  وقد قام الباحث بتحليل نماذج منها باستخدام أداة التحليل األسلوبي، أما    ،وسلم دراسة )ماهر 
والتكي  28( م2013 ومكانتها  الدبلوماسية  بالحصانة  المقصود  أوضحت  وأنواعها،  يفقد  لها  الفقهي  ف 
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رة في إرساء قواعد سالمية كان لها السبق على جميع القوانين الدولية المعاصإلوتوصلت إلى أن الشريعة ا 
الدبلوماسية،   النجادات  قد هدفت  وفي سياق متصل فوأصول الحصانة  )عبدالسالم   29(م2011دراسة 

وقد اعتمد الباحث   ،سالم من حيث مفهومها ومدتها وأنواعهاإلإلى التعرف على طبيعة المعاهدات في ا
الن وتحليل  الفقهاء  كتب  إلى  الرجوع  خالل  من  التحليلي  المنهج  لبعض  على  بنماذج  الخاصة  صوص 

حاولت   كما  اإلسالمية،  الدولة  في  أبرمت  التي  سليمان  المعاهدات  )انبيه  ختبار  ا 30( م2008دراسة 
علمي الدعوة    فرض  نجاح  أن  في  اة  االسالمييتمحور  المنهج  بفضل  األساس  في  الإل كان   ذي عالمي 

وقد تحدد المجال الزماني   ،اتبعته في مخاطبة العقول العربية ومحيطها ومن ثم االنتقال إلى البعد العالمي
سالم حتى نهاية فترة الخالفة الراشدة أي حتى عام  إللهذه الدراسة في الفترة التي تمتد منذ قبيل ظهور ا

40    / ذاتهم، وفي    661هـ  أبوعبد  جريت  أ  العام  )عارف  الحصانة  على   31( م8200دراسة  موضوع 
الحصانات الدبلوماسية منذ قيام    المسلمين األوائل قد عرفوا  ، حيث أوضحت أنالدبلوماسية في اإلسالم

واقع   ومارسوها  المنورة  المدينة  عملي  الدولة اإلسالمية في  يستعملوا مصطلح    ،ا في حياتهما  لم  كانوا  وإن 
الدبلوماسية بل استعملوا مصطلحات أخرى لها نفس المدلول، مثل مصطلح الرسول، وأمان  الحصانات 
الرسل وحقوق الرسل وواجباتهم وغيرها من المصطلحات التي راجت في كتب الفقه اإلسالمي مستندة إلى  

الد  حياة  في  التاريخية  والوقائع  والسنة  الكتاب  المتعاقبةنصوص  اإلسالمية  فقد  ،  ول  أخرى  ناحية  ومن 
إلى معرفة الوظائف التي يمكن أن تؤديها العالقات العامة الدولية  32( م2005دراسة )رقية ريحان  سعت 

الدبلوماسي االتصال  عبر  لإلسالم  الذهنية  الصورة  تشويه  المنهج   ،لمعالجة  على  الباحثة    واعتمدت 
الوصفي والتاريخي، كما اعتمدت على المنهج المسحي باستخدام أداتي االستبيان والمقابلة لعينة ضمت  
أساتذة االعالم والعلوم السياسية في عدد من الجامعات بوالية الخرطوم، ومجموعة من العاملين في مجال  

مي للدراسات الدبلوماسية، في  العالقات الدولية في وزارة الخارجية ومجلس الصداقة الشعبية والمعهد القو 
سعت   حسيني  حين  )خديجة  التي   33( م2005دراسة  االتصالية  االستراتيجية  على  الضوء  تسليط  إلى 

هـ 6اتبعها الرسول صلى هللا عليه وسلم في مراسالته إلى الملوك والرؤساء، وتمثلت عينة الدراسة في عام 
رسائل وقد اعتمدت على منهج التحليل    6الباحثة بتحليلها  م وكان عدد الرسائل التي قامت  628الموافق  

مة التي لمها تأتي الدراسة ايض  أسلوبي والتحليل الداللي، وفي هذا السياق  ألالكيفي إلى جانب التحليل ا
متولي    أجراها دبلوماسية سيدنا عثمان بن عفان كنموذج للدبلوماسية   والتي تناولت  34( م2002)عصام 

ي والوسائل التي انتهجها في إدارة الحكم وكيفية تعامله مع التحديات التي واجهته بعد  سالمإلفي العهد ا
ركزت   كما  عنهما،  هللا  رضي  الخطاب  بن  عمر  سيدنا  مغاربة  موت  )كمال  على   35( م2001دراسة 

حيث أوضحت   ، لخليفة أبي بكر الصديق رضي هللا عنهاالتعرف على خصائص الدبلوماسية في عهد  
حيث    ،الدراسة أن الدبلوماسية كانت بمثابة الوسيلة األولى لنشر تعاليم الدين خارج نطاق الجزيرة العربية

حيث تعدت    ،خرج أبو بكر الصديق بمفهوم الدبلوماسية عن الحدود التي رسمت لها في العصر الجاهلي
واجتماعي سياسي  مفهوم  إلى  التجاري  المفهوم  ا  ، نطاق  حددت  في  وقد  أسهمت  التي  المؤثرات  لدراسة 
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متناوال   الصديق  بكر  أبي  الخليفة  شخصية  أثر    تكوين  إلى  إضافة  بها  تأثره  ومدى  فيها  نشأ  التي  البيئة 
 صداقته القوية مع رسول هللا صلى هللا عليه وسلم. 

   :على الدراسات السابقة وأوجه االستفادة منهاالتعليق 
 - مؤشرات:بعدة  يمكننا الخروج  ؛محاور الدراسة بخاصة ال  السابقةدراسات الاستعراض بعد 
مناهج  طبقت    ،التي تناولت وصف االستراتيجيات االتصالية للدبلوماسية  جنبية ألا  الدراسات إن أغلب   •

في   تمثلت  الحكومية،  تحليلالكيفية،  الوثائق  لبعض  المحلية  الكيفي  والمواقع    والصحف  والدولية، 
أو الرسمية  الحكومية  للجهات  التابعة  االجتماعي  التواصل  وشبكات  كما    ،الرسمية غير اإللكترونية 

سعى بعض الباحثين إلى إجراء دراسات كمية عبر المنهج المسحي للتعرف على أسباب زيارة السياح  
 .Maria Alvarez & Sara Campo 2014مثل دراسة  لدولة معينة وصورتها لديهم

أداة  استخدمت    الدراسات العربية التي تناولت االستراتيجيات االتصالية للعالقات الدبلوماسيةإن معظم   •
مثل دراسة  ، وبعضها استخدم أداة تحليل الخطاب  م2021مثل دراسة إسالم عثمان تحليل المضمون  

 . م2015  فوزي  آالء
على أنه يمكن تحويل نماذج   يةاالستراتيجيات االتصالية للدبلوماسفى مجال    أجمعت غالبية الدراسات  •

يمكن توظيف  حيث إنه  االتصال في العالقات العامة إلى مفاهيم لقياس سلوك الدبلوماسية العامة،  
العامة العالقات  الدبلوماسية  استراتيجيات  قبل  إلى  و برامجها    ضمنو   من  الوصول  في  جهودها 

 . الجماهير الخارجية
باالستراتيجيات االتصالية للعالقات الدبلوماسية ثرى بالكثير    الخاص ن المحور األول  أ على الرغم من   •

  اإلمكانيات   باالعتماد على  الشعبية  الدبلوماسية  ىأنها في أغلبها ركزت عل  الإ  الدراسات الحديثة،من  
و  اإلنترنت  لشبكة  التواصل  الحديثة  الدراسة   ،  Luša  2017  دراسةمثل  االجتماعي  وسائل  ا  وأيض 

 . Toledano & Avidar 2016 الميدانية التي أجراها كل من 
 ندرة فى  يرجع لوجود   وهذا  ،نلحظ وجود فجوات زمنية بين دراسات المحور الثاني  خرعلى الجانب اآل •

ا، حيث كان كما أن أغلبها دراسات قديمة نسبي   ،هتمت بموضوع الدبلوماسية اإلسالميةا لدراسات التي ا
   .توفيق الحاج، عبد العزيز المقبل() ا، وهما دراستم2017أحدثها فى عام  

أغلب الدراسات التي اهتمت بموضوع )الدبلوماسية في اإلسالم( جاءت من زاوية تاريخية  ،  بشكل عام •
فقط  وآخرى   ،فقط دبلوماسي  منظور  الدبلوماسية   ،من  لتتناول  الحالية  الدراسة  هذه  جاءت    بينما 

 من زاوية اتصالية. اإلسالمية
المراسالت التي في أنها ركزت على تحليل  م2005دراسة خديجة حسيني  اختلفت الدراسة الحالية مع •

العام السادس الهجري، بينما    بعثها النبي صلى هللا عليه وسلم إلى ملوك ورؤساء الدول المجاورة في 
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عهد   في  أجريت  التي  والمعاهدات  بالرسائل  الخاصة  الخطابات  تحليل  على  ركزت  الحالية  الدراسة 
 . الكيفي لالتحلي منهج في استخدام  ا، بينما اتفقتا مع  الخطاب رضي هللا عنهالفاروق عمر بن 

  آالء دراسة  و   م2020ودراسة فاطمة شعبان    م2020  أحمد عارفدراسة    الدراسة الحالية معاتفقت   •
أداة تحليل الخطاب للتعرف على االستراتيجيات االتصالية المستخدمة في   استخدامفي    م2015  فوزي 

 العالقات الدبلوماسية.
من • الباحثة  عبد   استفادت  النجادات    دراسة  الخاصة    م2011السالم  النصوص  على  التعرف  في 

 ببعض المعاهدات التي أبرمت في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه. 
الدبلوماسية    التعرف على الخلفية النظرية لواقعفي    م2017توفيق الحاج    من دراسةة  استفادت الباحث •

بالمواقف التي تشهد لهم  مليئة    عليهمرضوان هللا  حيث تبين أن سيرتهم    ، في عصر الخلفاء الراشدين
 .بتطبيق مبادئ وأسس العالقات العامة والدبلوماسية بمفهومها الحديث 

   Geoffry Cowan 2010و    Tsuchida Akio  2010  كل من  من دراسة  الباحثة  كذلك استفادت  •
 .وتساؤالت الدراسة الحالية أهداف   بلورةفي 

دراسة   • من  الباحثة  استفادت  ا  ريحان  أيض  كيفية    م2005رقية  على  نظري ا  التعرف  بين  في  الربط 
األمة   تحسين صورة  استخدامهما فى  الدبلوماسي، وكيفية  الدولية واالتصال  العامة  العالقات  مجالي 

ام ا وشعوب ا. اإلسالمية    حك 
 

 الدراسة:أهمية 
 تنبع أهمية هذه الدراسة من عدة جوانب:

الدراسة   -1 هذه  العربية  مهم اا  جانب  تقدم  المكتبة  ثراءحيث    ،يثري  القارئ  خاللها  من  الفكر    يدرك 
ويتعرف على صورة صادقة للدبلوماسية اإلسالمية التي يمكن أن تشارك بفاعلية ونجاح    اإلسالمي،

 الشعوب. في تحقيق رخاء وازدهار 
في هذا المجال   -رضي هللا عنه -  بن الخطاب تأتى هذه الدراسة كمحاولة إلثبات أن ممارسات عمر   -2

لنا   العالقات    اقيم  تؤسس  بعلم  يعرف  فيما  اليوم  طبقت  إذا  العالقات ومبادئ  أو  الدولية  العامة 
 في تطوير الحاضر والتخطيط للمستقبل.  منهأن نستفيد  ا يمكنا رائع  نموذج  الدبلوماسية ستكون 

وكذلك    ـ،الدوليةوالعاملين في مجال اإلعالم والعالقات العامة  ضع هذه الدراسة بين أيدي الباحثين  ت -3
الدبلوماسي    مجالبالمهتمين   المعارف  اض  عبالسلك  الدبلوماسية   من  للعالقات  االتصالية  والمهارات 

يمكن   اإلسالمية    نأالتي  األمة  تاريخ  ضوء  في  القيم  نقتبسها  من  كثير  مع  تلتقي  شك  ال  وهي 
 الدبلوماسية العريقة وتؤثر فيها.
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 :الدراسةأهداف 

 هداف، منها:ألهذه الدراسة إلى تحقيق العديد من اسعت 
المقومات االتصالية التي توفرت في شخصية عمر بن الخطاب رضي   هم أ من    جانب التعرف على   (1

رؤساء وشعوب الدول  هذه المقومات في تفعيل دبلوماسيته في التواصل مع    سهمت أ عنه، وكيف  هللا
 األخرى. 

بال (2 الخاصة  النصوص  عن  الخطاب،    مكاتبات الكشف  بن  عمر  للخليفة  الدراسة(  )عينة  الدبلوماسية 
 فيه. ت د ور والهدف منها، والسياق التي 

 التي تضمنتها.  طروحات األالتعرف على  (3
  التي اعتمدت عليها. القوى الفاعلة تحديد  (4
 . بها التعرف على األطر المرجعية الخاصة (5
 الوقوف على مسارات البرهنة التي اعتمدت عليها.  (6
 . هاأساليب اإلقناع المستخدمة في عرض مضمونالكشف عن   (7
 الوقوف على االستراتيجيات االتصالية التي اعتمدت عليها.  (8
  . هافي  المستخدمةاللغوية والبالغية عرف على األساليب الت  (9

 .اهاي لمحتو الكيفالتحليل من خالل إبراز القيم والمبادئ التي يمكن استنباطها  (10
 

 :تساؤالت الدراسة
 ؟ المقومات االتصالية التي توفرت في شخصية عمر بن الخطاب رضي هللا عنهما  (1
رؤساء وشعوب  هللا عنه في التواصل مع   رضي كيف أسهمت هذه المقومات في تفعيل دبلوماسيته  (2

 ؟ الدول المجاورة
 الدبلوماسية )عينة الدراسة( للخليفة عمر بن الخطاب؟  لمكاتبات ما النصوص الخاصة با (3
 الدبلوماسية؟  المكاتبات ي كان ينشده عمر بن الخطاب من وراء هذه لذ اما الهدف  (4
 ؟ ت فيهد ي ور ذ ما طبيعة السياق ال (5
   طروحات التي تضمنتها؟ما األ (6
   التي احتوت عليها؟ ما القوى الفاعلة (7
   ؟اهما األطر المرجعية الخاصة ب (8
   ما مسارات البرهنة التي اعتمدت عليها؟ (9

   ؟ها في عرض مضمونأساليب اإلقناع المستخدمة ما  (10
   ؟ما االستراتيجيات االتصالية التي اعتمدت عليها  (11
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   ؟ها في المستخدمةاللغوية والبالغية األساليب  ما (12
 ؟ اها ي لمحتو الكيفالتحليل من خالل ما القيم والمبادئ التي يمكن استنباطها  (13
 

 :للدراسة ي اإلطار النظر 
تحويل نماذج االتصال في العالقات العامة إلى  على أنه يمكن  أجمعت غالبية الدراسات السابقة   

الدبلوماسية،   لقياس سلوك  العامة  مفاهيم  العالقات  الدبلوماسية  كما يمكن توظيف استراتيجيات  من قبل 
بالمعلومات التي تعكس  مدادها  إو   ،ضمن برامجها وجهودها في الوصول إلى الجماهير الخارجيةالعامة  

 .انتهاوتعزز مك ،صورة جيدة للدولة
من    نأ  36(Riza Gular 2012)  دراسة  ى وتر  سلسلة  عن  عبارة  االستراتيجية  االتصاالت 

وتكتيكية استراتيجية  مستويات  عبر  تتم  التي  الدائمة  الجمهو توالتي    ،األنشطة  فهم  من  الدولة  ر مكن 
تلك   خالل  من  الجماهير  لدى  أفكار  تعزيز  بهدف  الفعالة  القنوات  وتحديد  لتشجيع  المستهدف  القنوات 

 .أشكال معينة من السلوك
بالعملية االتصالية في  التي اهتمت    النظرية  يمكننا الحديث عن اثنين من النماذجوفي هذا الصدد       

 إطار العالقات الدولية والدبلوماسية، وهما: 
 :نموذج كارل دويتش لالتصال •

في  ن  أ  " دويتشكارل  "المفكر    يرى   محوري  السياسيةاالتصال  كارل  العملية  ويعد  لهذا   ارائد  ، 
ويعبر عن ذلك من خالل نموذج يبدأ بتلقي النظام السياسي  ،  37( 132، ص م2008)أحمد النعيمي،  تجاه  اال

لرسائل من البيئة الداخلية والخارجية التي تدخل أجهزة االستقبال في الحكومة حيث تقوم بنقلها إلى مركز ل
قوم أجهزة  تالقرارات    وعندما تصدر  رته من المعلومات ذات العالقة بالرسائل،القرار الذي يحتوي على ذاك 

كما أن تلك القرارات تثير ردود أفعال مختلفة من أصحاب الرسائل، لتعاد من  ،  التنفيذ والتشريع بتطبيقها
الراجعة بالتغذية  يسمى  ما  ثانية، وهذا  القرار مرة  وتدخل مركز  فا  جديد على شكل معلومات  رس،  )أحمد 

 .38( 167، ص م2009
النموذج التيي  هذا  للعمليات  شموال   أكثر  تفسيرا   االتصال،    قدم  بعملية  هذا تحيط  طبقنا  وإذا 

وزارة الخارجية بوظيفة  حيث تقوم    هو وظيفة من وظائف الدولة،  يالذ   يدبلوماساالتصال الالنموذج على  
 .ووظائف الدولة اإلعالم الخارجي لتحقيق أهداف

في والسفارات  الخارجية  وزارة  بين  الذي  االتصال  أن  نموذج   ويتبين  وفق  يجري  المختلفة  الدول 
التي يسير بها، فهناك محطات أساسية هي:    كارل دويتش من حيث اتجاه االتصال ومن حيث المحطات 

القرار( )صناعة  الخارجية  وزارة  قيادة  الوزارة    محطة  )موظفو  والمعالجة  التخزين  في    لون العامومحطة 
 ن في السفارات(.و التنفيذ )العامل السياسة واإلعالم واإلدارة( ثم محطة
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أيض   الصيغة  هذه  كارللكن  نموذج  وفق  معاكس  اتجاه  لها  أيضا    ا  السفارات  تقوم  إذ    دويتش، 
عبر القرار  صناعة  في  تستخدم  التي  الراجعة  التغذية  وصوال    بعمليات  نفسها  وزارة  المحطات  قيادة  إلى   

 .39(20-19، صم2011)زيد رياض،  الحاالت  ة أو مجلس الحكومة نفسه في بعض الخارجي
نه ينظر إلى عملية االتصال الدبلوماسي على أنها عالقة ثنائية االتجاه  ألهذا النموذج  ويحسب  

المستهدف الخارجية  الدولة وجماهيرها  لم    ة،بين  النموذج  هذا  تصور    يعطولكن  تفصيلي  لنا  طبيعة  حول  ا  ا 
في ضوء النموذج    تفصيلي ا، وهو ما يمكن تفسيره  والعوامل المؤثرة عليها الرسائل االتصالية واستراتيجيتها،  

 .التالي
 : الموقفي الستراتيجيات االتصال Rulerنموذج رولر  •

أربع استراتيجيات اتصالية يمكن لممارسي العالقات العامة استخدامها   Rulerيقدم نموذج رولر   
أطلق    ،مجتمعة ولذلك  يواجهونه،  الذي  للموقف  ووف قا  اليومية،  ممارساتهم  في  بعضها  استخدام  أو 

و  االتصال،  الستراتيجيات  الموقفي  النموذج  عليه  االتصال  رولر  استراتيجيات  النموذج    ا وفق  يحدد 
ال  االتص  عملية  بطبيعة  األول  المحور  يتعلق،  40( م2014)خيرت عياد، راسم جمال،    لمحورين أساسيين

ومدى اشتراك الجمهور في هذه العملية، ويمثل أحد طرفي هذا المحور االتصال في اتجاه واحد في  
في   االتصال  الثاني  الطرف  يمثل  أمااتجاهينحين    المضمون   طبيعة  إلى  فيشير  الثاني  المحور  ، 

يعبر    االتصالية،  الرسائل  تتضمنها  التي  والمعاني التي  الرسائل  المحور  هذا  طرفي  أحد  ويمثل 
مضمونها ومعانيها عن رؤى المنظمة فقط، أما الطرف الثاني فيشير إلى الرسائل التي تعبر عن كل 

 تعكس رؤى الطرفين.  من المنظمة والجمهور وتحمل دالالت 
 ووف قا لهذين المحورين يكون لدينا أربع استراتيجيات اتصالية في العالقات العامة هي:  

 . ستراتيجية الحواراستراتيجية بناء اإلجماع، وأخير ا استراتيجية اإلقناع، و استراتيجية اإلعالم، و ا 
العامة،    * العالقات  لممارسي  يمكن أن يطلق عليه صندوق األدوات  كما وتمثل هذه االستراتيجيات ما 

عليها  يعتمد  أن  و   يمكن  الدولية  العامة  العالقات  مجال  في  مع  العاملون  التواصل  في  الدبلوماسيون 
لية وف قا للموقف الذي لبناء مزيج الرسائل في البرامج االتصا  ااستخدامههم  يمكن، كما  الخارجية  الجماهير
 :Ruler, Betteke, 2003, PP 123 41)-(143يواجهونه

 اإلعالم:  ستراتيجية ا .1
ا لهذه  وف قا  االتصال  االتجاهستراتيجية  اليكون  الجماهير   ،آحادي  إلى  المعلومات  تقديم  يتم  حيث 

 لمساعدتهم في تكوين الرأي واتخاذ القرارات، ومن أمثلة ذلك البيانات الصحفية ومطبوعات المنظمة. 
بحسب هذه فإن المضمون االتصالي    الدولية  العالقات   وفي حال تطبيق هذه االستراتيجية في مجال*  

وتعد هذه االستراتيجية األقل عن رؤى الدولة ويحمل معاني ودالالت ذات معنى واحد،    االستراتيجية يعبر
التف وتحقيق  وأفكارها،  بأهدافها،  وإقناعهم  الدولة،  عن  األجنبية  الجماهير  تصورات  تغيير  فى  اهم  فعالية 

 . 42( & Danijela Radic, 2013, p.4Candace White) معهم
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 استراتيجية اإلقناع:  .2
االتصال   االستراتيجية وفق  يكون  لهذه  رؤى    ا  من  كل  عن  يعبر  االتصالي  والمضمون  االتجاه،  آحادي 

والجماهير هذه    ،المنظمة  خالل  من  المنظمة  وتسعى  الطرفين،  نظر  وجهة  تعكس  دالالت  ويحمل 
 معلومات واتجاهات وسلوكيات الجمهور. االستراتيجية إلى تغيير

تقف أهمية استراتيجية اإلقناع ف   العالقات   االستراتيجية في مجالوفي حال تطبيق هذه  *     ي الدولية ال 
معارف واتجاهات جمهور معين نحو دولة ما فحسب، بل   يالدبلوماسية عند مستوى التغيير المقصود ف

 .فى االنتقال إلى مستوى أعلى وهو إقناع الجمهور بالقيام بسلوك محدد نحو دولة ما 
2, p.144)(Maria Nurmi, 20143  

 استراتيجية بناء اإلجماع:  .3
تجمع هذه االستراتيجية بين االتصال في اتجاهين، والمضمون االتصالي الذي يعبر عن رؤى المنظمة، 

كما ستراتيجية بين المنظمة وبيئتها الخارجية، أو بين المنظمة والموظفين فيها،  اوتستخدم إلقامة عالقات  
في أطراف يعتمد كل طرف هذه االستراتيجية عندما يكون هناك تعارض في المصالح    يتم االعتماد على

 منهما في وجوده على الطرف اآلخر.
لبناء    ن تستخدم كمحاولةأالدولية، يمكن    العالقات   وفي حال تطبيق هذه االستراتيجية في مجال •

 .44( 220، ص م2005)راسم الجمال،  الخارجيةبين الدولة وبيئتها  وتقوية أواصر العالقات الودية
 استراتيجية الحوار: .4

ويحمل    ،المضمون االتصالي عن رؤى كل من المنظمة والجماهيرا لهذه االستراتيجية يعبر  وفق   
 وتتضمن هذه  ،تجمع هذه االستراتيجية بين االتصال في اتجاهينلذا  دالالت تعكس وجهة نظر الطرفين،  

المختلفة المنظمة والقضايا  الجمهور في سياسة  الجم  ،االستراتيجية استشارة  هور في صنع  ويتم مشاركة 
القرارات، كما تسمى بـ )استراتيجية التيسير( حيث تعمل المنظمة على تيسير مشاركة الجمهور وتفاعله  

 .تنفيذ برامج المسؤولية االجتماعيةبفي رسم سياستها، وتهتم في الوقت نفسه 
)143-, Betteke, 2003, PP 123(Ruler45 

مجال*   في  االستراتيجية  هذه  تطبيق  حال  حول   العالقات   وفي  الباحثين  من  عدد  اختلف  فقد  الدولية 
 الخارج. حيث افترضت دراسة يإمكانية تطبيق قواعد وأدوات الحوار عند االتصال بالجماهير ف

(Erich Sommerfeldt 2012 )46   للقائم باالتصال منصات أن وسائل اإلعالم االجتماعية قد وفرت 
الذ  للحوار  الخارجية  ي حرة  الجماهير  مع  والتوافق  التفاهم  تحقيق  أشارت و   ،يستهدف  أخرى،  جهة  من 

 . في بعض الحاالت العالقات الدولية مجال  يبعض الدراسات إلى صعوبة الممارسة الفعلية للحوار ف
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 :فى الدراسة الحالية "رولرو" "كارل دويتش" يكيفية توظيف نموذج

  ة فهم وتفسير العمليات االتصالية السياسي  ياستفادت الدراسة الحالية من نموذج كارل دويتش ف 
تتم بين عمر بن الخطاب    يالت السياسية وبين شعوب   ة دار باعتباره يمثل اإل  -  هللا عنه  رضي  -كانت 

الخارجية من حيث   ثنائيا)  واتجاهه االتصال    طبيعة الدول  أم  المرسل،   يالخمسة وه، وعناصره  (أحادي ا 
 والمستقبل، والرسالة، والوسيلة، والتغذية المرتدة.

ا    رولرأيض  نموذج  بتوظيف  الحالية  الدراسة  االتصال   قامت  الستراتيجيات  محاولة    الموقفي  في 
الخطاب   بن  عمر  يطبقها  كان  التي  االتصالية  االستراتيجيات  عنه -الستنباط  هللا    خطابه في    -رضي 

هذه االستراتيجيات في    -نه هللا ع   ي رض-ولمعرفة كيف كان يستخدم  الدبلوماسي مع الجماهير الخارجية،  
 التي كانت تواجه األمة اإلسالمية في ذلك الوقت. مواجهة المواقف المختلفة 

 :جراءات المنهجية للدراسة إلا

 نوع الدراسة:

تستهدف تصوير وتحليل خصائص مجموعة  "لتي  تنتمي هذه الدراسة إلى نوعية البحوث الوصفية ا      
، وقد  47( 131، صم 2006)سمير حسين،    "معينة أو موقف معين بهدف الحصول على معلومات كافية عنها

اإلسالمي، بالتطبيق  الدبلوماسي    المستخدمة في الخطاب االتصالية    االستراتيجيات سعت إلى الكشف عن  
تمت   التى  الدبلوماسية  المكاتبات  الخطاب،على  بن  عمر  الخليفة  عهد  وتفسير    في  تحليل  خالل  من 

 . تلك الفترةفي  المكاتبات  هذه من محتوى عينة
 

 منهج الدراسة:
المنهج    الدراسة على  أكثر   نهأحيث    الدراسة  ا لطبيعة موضوعمالئم    لكونهي  الكيف اعتمدت هذه 

)محمد  وقع فيها  مع فهم كامل لطبيعة السياق والبيئة التي  ن للنص  فعالية في الوصول إلى المعنى الكام
أحد المناهج    عد ، والذي يُ يالتاريخ ا على المنهج  كما اعتمدت الدراسة أيض  ،  48( 212، ص م2010الحميد،  عبد

المتعلقة والسجالت  الوثائق يساعد هذا المنهج في التعرف على ي، حيث األساسية من مناهج البحث العلم
 . بالفترات الزمنية المختلفة السابقة

الوثائق  وقد   من  عينة  محتوى  تحليل  على  الدراسة  ب  والمكاتبات   أنصبت  الرسائل الخاصة 
التي   االستراتيجيات  طبيعة  على  للتعرف  الخطاب  بن  عمر  الخليفة  عهد  في  الدبلوماسية  والمعاهدات 

وعلى الرغم من أن المنهج الكيفي   ،الدول األخرى   وشعوب   رؤساء  للتعامل مع  تلك الفترةاستخدمت في  
الباحث   رؤية  أهمية  الحسبان  في  والبنية  للوقائع  يضع  سياقها  في  النص  أنتج  التي  واألفكار  واألحداث 

، إال 49( 210، صم2010)محمد عبد الحميد،  الكلية التي تعكس آثارها على إدراك أطراف العملية االتصالية  
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ا عن أي الدقة والتأمل طويال  قد حرصت أثناء تحليل الوثائق على    الباحثة أن   ، ثم استخراج المعاني بعيد 
 ا قدر اإلمكان. ا وموضوعي  التحليل محايد  قة وأحكام جاهزة ومؤثرات متنوعة؛ حتى يكون  أفكار مسب

 
 وعينتها:مجتمع الدراسة 

فترة خالفة أمير المؤمنين  تمت في  الدبلوماسية التي    كاتبات يتحدد مجتمع الدراسة في جميع الم 
عنه هللا  رضي  الخطاب  بن  وقد  هـ(23  –هـ  13)  عمر  أربع،  عدد  في  الدراسة  عينة    هذه   من  ةتمثلت 

إ  التي  المكاتبات  ال  طارتمت في  إثنين من  الفترة، وقد تحددت في  تلك  الدبلوماسية في    رسائل العالقات 
التي  وكذلك إثنين من أهم المعاهدات الدبلوماسية  التي بعثها عمر بن الخطاب،    ()المذكرات الدبلوماسية

 شعوب الدول األخرى، وذلك على النحو التالي: أبرمها عمر بن الخطاب في عهده مع 
 . هـ 17الخطاب رضي هللا عنه إلى أهل الكوفة عام عمر ابن  رسالة (1
 . ه 14عام  في فتح بالد فارس  رضي هللا عنه  عمر بن الخطاب رسالة  (2
 . هـ 15عام  يلياء )القدس(إ عمر بن الخطاب مع أهل  معاهدة (3
 .هـ17عام   (أقدم مدن فلسطين التاريخيةمدينة لد )عمر بن الخطاب مع أهل  معاهدة (4

 :البياناتجمع أدوات 

 -جابة على تساؤالتها، تم استخدام األدوات البحثية التالية: إللتحقيق أهداف هذه الدراسة وا
 : أداة تحليل الخطاب  .1

الباحثة    تحليلقامت  في  الخطاب  تحليل  أداة  الخاصة  الن  باستخدام    بالرسائلصوص 
التي  والمعاهدات   عمر  أجريت  الدبلوماسية  الخليفة  عهد  خال  الخطاب   بنفي  بين  ل  من  الدمج 

 نتاج النص. إالمحيط بعملية االجتماعي والثقافي السياق وتحليل  ،التحليل النصي
 :المالحظة العلميةأداة  .2

 دقيقة  بيانات   توفير  يرى الباحث أنها تسهم في  ،االهتمام بنص أو معلومة معينة  تعنيوهي   
االهتمام  حيث تم  ،50( 120، صم2007)جودة عزت،  البحث  لمنهج    ب إضافة وصف مناس  علىتساعد  

العمرية في مراحله    التي كتبت عن حياة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  دبيات ألجميع ابمراجعة  
البغرض  المختلفة،   كافة  فمالحظة  ذلكأ وكيف    ،تهشخصي بناء    يتطورات  ممارس  ثر    اته على 

 . خالفة المسلمين هتولياالتصالية أثناء 
 :أداة تحليل الوثائق .3

خليفة عمر بن  الالوثائق والمذكرات الخاصة بالعالقات الدبلوماسية في عهد    دراسة  تم  حيث  
منها    الخطاب  الحقائق  األحداث   وتحليلهاوجمع  ضوء  على  والحاضر  الماضي  فهم  أجل   من 

 وتطوراتها. 
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 : التحليلوحدات 

 تمثلت وحدات التحليل في كل من:
 الوحدة الطبيعية للمادة اإلعالمية: والمتمثلة في الخطاب الدبلوماسي موضع التحليل. •
 .فاعلةقناعية ومسارات برهنة وقوى إوحدة الفقرة وما تتضمنه من استراتيجيات اتصالية و  •
الفقرات والتي تعبر عن سياق معين،   • وحدة السياق وتتمثل في الكلمات التي تتكون منها الجمل أو 

مسار   تصبح  فإنها  الكلمات  هذه  من  أي  تكرار  ظل  مضمون  وفي  تعزز  التي  الحجة  أو  للبرهنة  ا 
 .51( 216، صم 2010)محمد عبد الحميد، الخطاب 

 : التعريف بفئات التحليل

 .التي يدور حولها الخطاب  والفرعية الرئيسة هي القضايا األطروحات: فئة •
بإنتاج  فئة • المرتبط  االجتماعي  الموقف  لخصائص  العقلية  البنى  هو  فهمه،   السياق:  أو  الخطاب 

البيئة   والمناسبة  ويشمل  الظروف  أو  الخطاب  المحيطة  بسببها  ُأنتج  دايك،  التي  فان  ،  م 2014)توين 
 . 52( 199ص

خبارية أو  إ  اوقد تكون أهداف  ،  األغراض التي يرمي إليها الخطاب والمقصود بها  أهداف الخطاب:    فئة •
 .واحد أو عدة أهدافوقد يكون الخطاب له هدف ،  أو تفاوضية……  إقناعية أو تعليمية

  .الخطاب  فيه ُأنتج ذيال الزماني والمكان واإلطار ينإطار المشارك شملوت طر الخطاب:أ فئة •
 . سلبية إيجابية أو قوة القوة المؤثرة التي وردت في الخطاب، سواء  وهي القوى الفاعلة وسماتها:  فئة •
البرهنة:    فئة • والمبررات  هي  مسارات  الدعم  ومساندة أدلة  دعم  أجل  من  المقدمة  واألسباب  والدوافع 

وقد يكون ذلك من خالل  ،  53( 217-212)توين فان دايك، ص  لموضوع الخطاب   ةوتشجيع الفكرة الرئيس 
واألرقام   المعاصرة  واألحداث  التاريخية  بالوقائع  االستشهاد  مثل  المنطقية،  المسارات  توظيف 

و  والمسئولين  القيادات  وآراء  ووضوح    ،الخبراءواإلحصائيات،  ومنطقيتها،  األفكار  ترتيب  إلى  إضافة 
وقد   والعواطف  تكون الرسالة،  المشاعر  استمالة  خالل  من  عاطفية،  المسارات  والكراهية    هذه  الحب 

والتهديد  االستماالت   والترهيب  من  الملموسة    وغيرها  األدلة  أهمية  على  التأكيد  مع  العاطفية، 
 .54(Rakosi & Csilla, 2014, PP:12-16) والمنطقية، وترشيد استخدام األدلة العاطفية

تساعد  قناع  إلاأساليب    فئة • التي  األساليب  جميع  بها  مثويقصد  اإلقناع  االختالفات  ل  على  مراعاة 
للمخاطبين،   الحقيقية  االحتياجات  على  والتركيز  المستهدف،  الجمهور  لدى  واالجتماعية  الثقافية 

  .بعض األلفاظ بهدف تأكيد المعنى……الخوتكرار  لديهم،  الدوافع اإليمانية واإلنسانية استثارةو 
االتصال  فئة • اإلجراءات  هي  :  استراتيجيات  من  إلى  سلسلة  تهدف  التي  جيدا   لها  المخطط  واألفعال 

 ,Gieft & Afeti, 2014)  تحقيق أهداف معينة من خالل استخدام أساليب وتقنيات ومناهج االتصال
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p.35 )55   رولر حدد  هي:    Rulerوقد  العامة  العالقات  في  اتصالية  استراتيجيات  ستراتيجية  اأربع 
بناء اإلجماع، وأخير ا  استراتيجية اإلقناع، و ااإلعالم، و  )خيرت عياد، راسم  ر  ستراتيجية الحوااستراتيجية 

 .56( م2014الجمال، 
والمقصود بها األطر التي تحكم إنتاج الخطاب وتشمل األطر الدينية أو السياسية  األطر المرجعية:   فئة •

    .الدوليةاألعراف العادات والتقاليد و كما يدخل فيها  أو االجتماعية أو القانونية  
البالغية:ا  فئة • بها  ألساليب  قو   ويقصد  واا  الكلمة وسحره  ةتوظيف  التأثير  قناع، وتشمل جميع  إلبغرض 

و معاني وذلك مثل أ  ا و بديع  أ  اكان نوع البالغة بيان    سواء    ،خطاب البالغية التي استخدمت في ال  االلوان
والمقابلة -Frans H. & Van Eemeren, 2013, PP:75)  والكنايات   ،واالستعارات   ،والطباق  ،التشبيهات 

76)57 . 
دينية مثل    اقيم    كانت   سواء  محتوى الخطاب،  التي يتضمنها  المبادئ والمثل  : ويقصد بها  م الواردةفئة القي  •

أو إدارية ،  الجوار  وحسن  أو اجتماعية مثل العدل  ،أو أخالقية مثل النصح والتسامح  ،الصدق واألمانة
 النبيلة.  وغيرها من القيم مثل المساواة وااللتزام واحترام التخصص 

 
 صعوبات الدراسة:

عن ضرورة اللجوء فى كثير   المراجع الخاصة بموضوع الدبلوماسية في اإلسالم قديمة، فضال  معظم   .1
 حيان إلى كتب التراث.ألمن ا

الرسائل  الروايات  كثرة   .2 نصوص  حول  بن  الواردة  عمر  المؤمنين  أمير  بها  قام  التي  والمعاهدات 
  واالرتباك. دى إلى التشتت أمما  ،الخطاب 

وغرابتها، مما   في تلك الفترة، الوثائق الخاصة بالرسائل والمعاهدات  صعوبة بعض األلفاظ الواردة في .3
 أوجب االستعانة بمتخصصين في علم اللغة وأصولها.

 

 بمفاهيم ومصطلحات الدراسة:التعريف 

 : يةستراتيجيات االتصالاال  -1
ا كلمة  جذور  )الترجع  كلمة  إلى  الجنرال    strategus)ستراتيجية  قيادة  "كيفية  اليونانية  باللغة 

 Webster’s)  ويبستر  ستراتيجية يعرفها قاموسالمن الجذور العسكرية لمفهوم ا   اانطالق  و  للحرب"،
new dictionary58( 49، صم2003)نبيل مرسي، ""علم ترجمة وتخطيط العمليات الحربية ( على أنها . 

وأنشطة المنظمة التي يتم وضعها بطريقة تضمن خلق درجة  بأنها "خطط  عرفت   وفي علم اإلدارة
وبين هذه الرسالة والبيئة التي تعمل بها بصورة فعالة وذات  من التطابق بين رسالة المنظمة وأهدافها،

 .59( 2، ص م1999)إسماعيل السيد،  "كفاءة عالية
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والسياسات والخطوط الحيوية لتحقيق  "هي نمط ألهم األهداف والغايات    ستراتيجية بأنهاالوتعرف ا
تلك األهداف تصاغ بطريقة ما لكي تعرف ما هو العمل الذي تقوم به الشركة وتريد أن تكون فيه  

 . 60( 106، صم2009)على الزغبي، والشكل الذي تريد أن تصبح عليه"
األنشطة  ل االستراتيجي بأنها سلسلة منهجية من  االتصا  61(Steve Tatham, 2008)ويعرف 

المستدامة والمتسقة تتم عبر مستويات استراتيجية وتكتيكية تمكن من فهم الجمهور والمستهدف وتحدد  
 قنوات فعالة لتشجيع واستدامة أنواع معينة من السلوك.

تعريف بأنها  "االتصاليةات  االستراتيجي"  ويمكن  وفقا    الخطةوضع    :إجرائيًا  الشاملة  االتصالية 
نشطة لبلوغ أهدافها، وإعادة ترتيب الموارد والسلطات المتاحة  أل لألهداف العامة، وتحديد كيفية توجيه ا

 لتنفيذ هذه االستراتيجيات.
 : الدبلوماسية  -2

الالتينية    الكلمة  من  مشتقة  مصطلح التيني  رسمية    (Diploma)الدبلوماسية  وثيقة  تعني  والتي 
سجالت   في  تطوى  ثم  محكمة  وثائق  في  تدون  ومفوضاتهم  وأمرهم  الملوك  مراسالت  كانت  حيث 

الدبلوماسية في لغة السياسة هي مجموعة العالقات التي تربط دولة من الدول األخرى وهي  و خاصة،  
العالقات  هذه  تنظيم  في  عليها  تجرأ  التي  واألساليب  النظم  الغالييني،  ا  )عبد  مجموعة  ،  م 1988لرحمن 

 .62( 40ص
تعريف  بأنها  "الدبلوماسية "  ويمكن  السياسة الخارجية لدولة من الدول وما تنطوي عليه    :إجرائيًا 

 ن عالقات ودية مع ملوك ورؤساء الدول األخرى.م
 : تحليل الخطاب -3

أو  اإلقناع  بقصد  معي نين  متلقين  إلى  موجه  كالم  هو  ا  اصطالح  أو    الخطاب:  فيهم  التأثير 
ويعرف  ،  63( 12، ص م2005)محمود عكاشة،   اتصالية  المشاركة الكالمية بين طرفي االتصال لتحقيق مقاصد 

ما الخطاب السياسي بأنه  ، كما يعرف قراءة الخطاب ونقله من المجهول إلى المعلومبأنه    تحليل الخطاب
أو مكتوب  كالمي  إنتاج  من  الحاكمة  السلطة  أو    تصدره  جمهور منطوق  إلى  ا  موجه  تعبيري  رمزي 

 وتوجيهه إلى مقاصدها، وخطاب السلطة ينتجه أصحاب القرار في الدولة أو  مستهدف أو مقصود إلقناعه 
 .64( 30-29، صم2005)محمود عكاشة،  القياديون فيها أو معدون من داخل السلطة أو من حاشيتها

تعريف      الخطاب"  ويمكن  بأنه  "تحليل  تلك األداة التي تسعى إلى تفكيك النصوص وفهمها    :إجرائيًا 
التي يعتمد    ةومسارات البرهن  المرجعية لهطر  ألواه  الفاعلة فيوالقوى    لمعرفة الفكرة األساسية التي يقدمها

 ل.إلى غيرها من الفئات الخاصة بهذا النوع من التحلي  عليها
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 :للدراسة يالمعرف  اإلطار

 : الدبلوماسيةمفهوم 
يختص بكل ما تنطوي عليه البيئة الخارجية للدولة وعالقاتها مع    اسياسي   االدبلوماسية نشاط  تعتبر 

سواء  كان ذلك في أوقات السلم أم  ، غيرها من وحدات المجتمع الدولي، وهذا النشاط يرتبط بأهداف محددة
في أوقات الحرب، وتعد الدبلوماسية من أهم األدوات المعتمدة في تنفيذ أهداف السياسة الخارجية للدولة 

الدوليتبل   المجتمع  العالقات مع غيرها من وحدات  ،  م2010القادر فهمي،    )عبد  أتي في مقدمتها إلقامة 
 .65( 24ص

نسبي   الدبلوماسي  النشاط  تطور  في وقد  العرب  قبل  من  ممارسته  ثم  له،  الرومان  بممارسة  ا 
كالفرنسيين واإلنجليز... وصار من دالالته  الجاهلية واإلسالم، وغيرهم من الدول واألمم األوربية الحديثة  

 الشائعة ممارسة الكياسة واللباقة والمهارة في التعامل. 
له أسسه ونظرياته ومعالمه وأحكامه الدولية المتعارف    متكامال    علم االعمل الدبلوماسي  أصبح    ثم

قها وتنميتها نحو األفضل في  عليها، والتي يقصد بها في النهاية: إتقان فن إدارة العالقات بين الدول وتوثي 
 .زمن السلم، وفض المنازعات ونحوها في زمن الحرب 

ا لحاجة المجتمعات  نشأت الدبلوماسية بين األمم والدول منذ القديم كوسيلة للتفاهم واالتصال؛ وذلك نظر  * 
 أحد عن غيره.إليها، باعتبارها أساس العالقات الدولية التي تتداخل فيها المصالح، وال يستغني فيها 

 

 :الدبلوماسية فيما قبل اإلسالم

الصينيون، والهنود  به  السنين، وُعِرف  الدبلوماسي منذ آالف  القديمة العمل  المجتمعات  مارست 
النبي   عن  حكاه  فيما  القديمة  الدبلوماسية  صور  بعض  الكريم  القرآن  لنا  ذكر  وقد  والفراعنة،  القدماء، 

ة سبأ، وذلك عبر " الهدهد " السفير السريع، الذي حمل الرسالة من وبلقيس ملك -عليه السالم  -سليمان  
ٱۡذَهب بِ ِكتََِٰبي  {  :سليمان عليه السالم فيها أوجز العبارات وأعمق المعاني، وقد حكى لنا هللا تبارك وتعالى

َذا َفَأۡلِقۡه ِإَلۡيِهۡم ُثم  َتَول  َعۡنُهۡم َفٱنُظۡر َماَذا َيۡرِجُعونَ  (  29( َقاَلۡت يََََٰٰٓأي َها ٱۡلَمَلُؤْا ِإنِ يَٰٓ ُأۡلِقَي ِإَلي  ِكتََٰٞب َكِريٌم )28)  هََٰ
ِن ٱلر ِحيِم ) ِ ٱلر ۡحمََٰ ِبۡسِم ٱَّلل  ۥ  َن َوِإن ُه ۥ ِمن ُسَلۡيمََٰ ُتوِني ُمۡسِلِمينَ 30ِإن ُه

ۡ
َتۡعُلوْا َعَلي  َوأ . ثم قال تعالى  }(31) ( َأال  

 . (35-28)النمل:}(35)َوِإنِ ي ُمۡرِسَلٌة ِإَلۡيِهم ِبَهِدي ٖة َفَناِظَرُةُۢ ِبَم َيۡرِجُع ٱۡلُمۡرَسُلونَ { على لسان الملكة بلقيس:
الدبلوماسية أيض    الجاهلي قبل اإلسالم، وكانت تسمى السفارة، وكان  وقد عرفت  المجتمع  ا في 

  -ارة قريش في بني عدي  يطلق على القائم بهذه العمل: السفير، والرسول، والمبعوث، وظلت وظيفة سف
فترة طويلة، وكان عمر آخر سفرائها إلى القبائل األخرى التي كانت تنازعها أو    -قوم عمر بن الخطاب  

تفاوضها، وقد قام عمرو بن العاص بمهمة سفير قريش إلى النجاشي ملك الحبشة ليطرد المسلمين الذين  
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ال إقناع  في  فشل  لكنه  قريش،  أذى  من  بدينهم  إليه  بالده  فروا  من  بطردهم  عنان،    )عبدنجاشي  الرحمن 
 . 66( 57-56، ص م2009

  

 مالمح الدبلوماسية في العصر اإلسالمي: 

الدولة       قواعد  لوضع  األولى  الوهلة  منذ  بالدبلوماسية  وسلم  عليه  هللا  صلى  النبي  اإلسالمية،    اهتم 
تتمثل في   الوقت  ذلك  الدبلوماسية في  الممارسات  الوفود    المراسالت وكانت  واستقبال  )جابر والمعاهدات 

بمراسلة الملوك واألمراء داخل الجزيرة    -صلى هللا عليه وسلم    -قام النبي حيث  ،  67( 85، ص م 1984فراج،  
يحملها إلى النجاشي ملك الحبشة، وخارجها، فأرسل مبعوثه الدبلوماسـي عمرو بن أمية الضمري برسالة  

ا إلى المقوقس ملك مصر، وكتب إلى كسرى ملك الفرس  ا دبلوماسي  كما أرسل حاطب بن أبي بلتعة مبعوث  
ا بكتابه  ا حمله إليه الصحابي السفير عبد هللا بن حذافة السهمي، وبعث دحية بن خليفة الكلبي سفير  كتاب  

المن إلى  كتب  كما  الروم،  ملك  قيصر  كتاب  إلى  البحرين  أمير  ساوى  بن  بن  ذر  العالء  إليها  حمله  ا 
 ا إلى ملك عمان.الحضرمي، وبعث عمرو بن العاص سفير  

العربية وكثرت   الجزيرة  قوة مهمة في  دولتهم  للمسلمين، وأصبحت  األمر  استتب  فتح مكة  وبعد 
اليوم بالتمثيل السياسي أو الدبلوماسي،  البعثات وتتالت إليها الوفود، وأصبح فيها نواة حية لما يعرف    فيها

خاصة   عناية  وسلم  عليه  هللا  صلى  عنى  كما  السفراء،  يبعث  وسلم  عليه  هللا  صلى  محمد  النبي  فأخذ 
بالرسل والمفاوضين والسفراء األجانب، وكان يمنع أن يصل إليهم أحد بسوء، واعتبرت هذه الرعاية قاعدة  

 وقد عرفت بعد ذلك بما سمي بمصطلح الحصانة الدبلوماسية.  عامة في التشريع الدبلوماسي اإلسالمي،
تنقسم إلى قسمين، سفارات داخلية وسفارات خارجية،   كما كانت السفارات في عهد النبوة كانت 

السالم إلى القبائل داخل الجزيرة العربية و   الصالة  السفارات الداخلية وهي البعوث التي يرسلها النبي عليه
ا قوة  تعزيز  أجل  الصالة  من  عليه  النبي  يرسلها  كان  التي  البعوث  فهي  الخارجية،  السفارات  أما  لدين، 

 . 68( م 2009)محمد خليفة، لمجاورة والسالم إلى الملوك واألمراء في الدول ا

يغفل اإلسالم قواعد المجامالت الدولية، فقد حث اإلسالم على إنزال الناس منازلهم فقد ثبت ولم  
، كما 69( 4842،  112،  5)ابوداود، األدب،   ليه وسلم أنه قال "أنزلوا الناس منازلهم"عن رسول هللا صلى هللا ع

، وال يقتصر  70( 3712،  284،  5)ابن ماجة، األدب،  قوم فأكرموه"قال صلى هللا عليه وسلم  "إذا اتاكم كريم  
اإل مجرد  على  أيض  ذلك  يشمل  وإنما  والمشرب  كالمأكل  المادي  اإلكرام  قبول  كرام  ا  في  المتمثل  المعنوي 

توسط الشخص أو تدخله من أجل قضاء أمر معين، وال شك أن ذلك يعد من قواعد المجامالت الدولية 
ورسائل   برقيات  إرسال  اإلسالم  عرف  كما  الدبلوماسيين،  المبعوثين  أو  الدول  رؤساء  على  تنطبق  التي 

األجنبية الدول  رؤساء  إلى  والتعازي  ا  ،التهاني  حكام  أيض  ومارس  المساعدات  لمسلمين  تقديم  أسلوب  ا 
 .71( 44، ص م1989)أحمد أبو الوفا، االقتصادية للدول األخرى التي تمر بأزمات طارئة 
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ومن ذلك أيضا أنه لما فتح عمرو بن العاص مصر ووصل إلى بلبيس وجد هناك ابنة المقوقس   
عث بها إلى أبيها معززة مكرمة،  حاكم مصر من قبل الروم فرأى عمرو بثاقب فكره وحسن سياسته أن يب

بهم   بالمسلمين وأحسنوا الظن  القبط فأعجبوا  نفوس  أكبر األثر في  لهذا  بمقدمهم  فكان  أبو  ورحبوا  )أحمد 
 .72( 45، صم1989الوفا،  

َعْهَدُهْم  )سالم المعاهدات مع ضرورة الوفاء بها، حيث قال هللا تعالى  إلكما أجاز ا ِإَلْيِهْم  َفَأِتم وا 
ِتِهْم ۚ ِإن  َّللا َ ُيِحب  اْلُمت ِقينَ   . (34)اإلسراء: (َوَأْوُفوا ِباْلَعْهِد ۖ ِإن  اْلَعْهَد َكاَن َمْسُئوال  ، )(4)التوبة: (ِإَلىَٰ ُمد 
هللا عليه وسلم على الوفاء بالعهود عامة، وعلى الوفاء بالعهود التي يعقدها  وقد حث النبي صلى  

إيمان لمن ال أمانة    السالم )ال الصالة و قال عليه  حيث  تنظيم العالقات الدولية خاصة،    رؤساء األمم في
وقد كان بينه وبين المشركين عهد، فوفى ،  73( 12383،  375،  19)ابن حنبل،  (له، وال دين لمن ال عهد له

،  "وفوا لهم، ونستعين باَّلل عليهم"   به، فذكر له بعض المسلمين أنهم على نية الغدر به، فقال عليه السالم:
يقول عليه  حيث  وكان ينهى عن الغدر بمقدار حثه على الوفاء، وكان يعتبر أعظم الغدر غدر الحكام،  

 .74( 3186، 104، 4)البخاري، عرف به(اء يوم القيامة يلكل غادر لو ) الصالة والسالم
المصطفى   لحق  أن  وسلم    –وبعد  عليه  هللا  الدولة   –صلى  مسيرة  استمرت  األعلى  بالرفيق 

و  نبيهم  أثر  باتباع  الراشدون  الخلفاء  واجتهد  الحكم  االاإلسالمية،  نظام  تطوير  إلى  باإلضافة  به،  قتداء 
كوا مسلك الرسول من إرسال الرسل والبعوث إلى آفاق مختلفة لتحسين  وبسط نفوذ المسلمين، ومن هنا سل

 العالقة مع اآلخر وخلق جو ودي تعاوني مناسب لنشر رسالة اإلسالم وحضارته السامية بطريق سلمي. 
وث   قد  اإلسالم  يكون  على  وهكذا  وبناها  توثيق،  أحكم  اإلسالمي  العام  الدولي  القانون  أصول  ق 
اإلسالمية؛   للدولة  الديني  الطارئة  الوجدان  األمور  لمعالجة  الكفاءات  مختلف  استخدام  في  الوسع  وبذل 

بالوسائل السلمية، استخداما  يهدف إلى تأسيس قواعد التعاون في نطاق األخالق والمثل العليا من خالل  
اء والمنطق والكلمة الطيبة التي تصل إلى القلوب، بهدف تعميق سية المتاحة واستخدام الحوار البن  الدبلوما

من   والتكامل  والشعوب  األمم  بين  المشتركة  أالعالقات  المصالح  تحقيق  حبش،  جل                    . 75( م2013)محمد 
أنه  *   بالذكر  الجدير  الدبلوماسية  لم ترد  ومن  ولكنها وإن غابت العصر اإلسالمي  كمصطلح في  كلمة 

كمصطلح فقد كانت حاضرة كمعنى عملي حيث عرفت األمة اإلسالمية أهمية نشوء عالقات ودية بين  
 ، لتقريب الموضوع إلى ذهن القارئ فى هذه الدراسة    الدول المجاورة، وقد استخدمنا مصطلح الدبلوماسية

واإلسالمية العربية  الدول  فيها  بما  الدول  جميع  بين  الحاضر  الوقت  في  المتداول  المصطلح  هو    وألنه 
 76(8، ص م2005)سهيل الفتالوي، 
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 نتائج الدراسة:
 -يمكن عرض النتائج التي توصلت إليها الدراسة على النحو التالي:  

: التعرف على جانب من المقومات االتصالية التي توفرت في شخصية عمر بن الخطاب رضي هللا  أوالً 
 رؤساء وملوك الدول المجاورة. مع  عنه وكيف أسهمت في تفعيل دبلوماسيته في التواصل  

 ؟ رضي هللا عنه  عمر بن الخطاب  الفاروق  هو من •
أبو حفص،    بن  هو  الفاروق  الخطاب  بن  وأسلم في   العزى بن عبد    نفيلعمر  العدوي،  القرشي 

، ؛ لذا لقب بالفاروق ق هللا تعالى بإسالمه بين الحق والباطلالسنة السادسة من البعثة النبوية، وفر  
هللا رسول  مع  الغزوات  جميع  وسلم وشهد  عليه  هللا  أحد  صلى  وثاني  المبشرين    العشرة،  بالجنة 

وقد  ،  الراشدين رضوان هللا عليهمالخلفاء   المؤمنين،  بأمير  لقب  استمرت خالفته عشر  وأول من 
 .77( 6، ص م1987)محمد رضا،  سنين، تم فيها كثير من الفتوحات واإلنجازات المهمة

 : رضي هللا عنه وكيف أثرت على قدراته الدبلوماسية  الفاروق  طبيعة شخصية •
ا  سفير  رف عمر بن الخطاب في شبابه بالشـدة والقـوة، وكانت له مكانة رفيعـة في قومه، إذ كان  عُ  

من علماء الصحابة وزهادهم، وكان    العادل  وهو  صحابي شجاع حكيم  هوفي الجاهلية، و لقومه  
 .78( 10، صم1987)محمد رضا،   قويا  في الحق ال يخشى فيه لومة الئم

بالفطرة، يأمر   اعسكري   اسمت   يحمل،  ا مهيب  طويال  رضي هللا عنه  كان الفاروق  ومن جهة أخرى فقد   
الزهد   ،والمصارعة  ،والفروسية  ،والسباحة  ،الرميبتعلم   فيؤثر  المجاهد،  عيشة  دنياه  في  يعيش 

 .79(م 2017)أحمد الظرفي،  وعيشة الكفاف، ويقف بين يدي هللا وقفة جندي يؤدي الحساب 
 اشتهروا   سفراء  رسالإ  على  أصروا  المسلمين  الخلفاء  أن  إال  والروم  الفرس  قادة  طغيان  ورغم 

 عهد   في  وخاصة  الكالم،  ووضوح  الفصاحة  إلى  باإلضافة  الفع ال،  الحوار  إدارة  على  والقدرة  بالجرأة 
 والروم  الفرس  تهديد   رغم   طيبة  عالقة  خلق  حاول  الذي  –  عنه  هللا  رضي   –  الخطاب   بن  عمر

  إلى   باإلضافة  اآلخر،  مع  والحوار  باالتصال  اهتمامه  أعطى  قد   الخطاب   بن  عمر  أن  إال  لدولته،
  ديوان   مثل  قبل  من   موجودة  تكن  لم   الدواوين  من   عددا    أنشأ  حيث   ،لدولته  الداخلي  النظام  تحسين
  )سهيل   والمبعوثين  الرسل  بواسطة  تأتي   أو  ترسل  التي  الرسائل   يتضمن  كان  يواند   وهو  الرسل،
 . 80( 13ص ، م2005 حسين،

 به  قامت   ما  ذلك   أمثلة  ومن  العصر،  ذلك  في  الدبلوماسية  في  مهم  بدور  المرأة   قيام  نلحظ  كما 
  تعزيز   في  همم  دور  من  الخطاب   بن   عمر  الخليفة   وزوجة  طالب   أبي  بن  علي  بنت   كلثوم  أم  السيدة

 وأرسلت   الثاني  قسطنطين  الروم  ملك  بامرأة   اتصلت   حيث   والروم،  العرب   بين  الدبلوماسية  العالقات 
  وال   اإلمبراطورية،  إلى  الخالفة  بريد   عبر  النساء   الستعمال  يصلح  وما  طيب   عن   عبارة  هدايا   لها

 للحوار   بابا    وفتح  الطرفين  بين  العالقة  قو ى   قد   المسلمين  قبل  من  المسبوق   غير  االتصال  أن    شك
  كلثوم   أم  الخليفة  زوجة  إلى   بدورها  أرسلت   الهدية  الملك  زوجة  قبول  بعد و   المباشر،  واالتصال
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  بين   عالقات ال  تجاه   اإيجابي    أثرت   قد   المراسالت   هذه  أن  ويبدو   ،باهظ  ثمن   ذات   هدايا   من  مجموعة
 على   وحرصه  المسلمين   بأموال  هتماماال  في   ونهجه  الخطاب   بن  عمر  عدالة  ولكن  الجانبين،

 من  لزوجته  البريد   حمل   ما  عمر  أخذ   فقد   ،رعيته  قبل  وأهله  لنفسه  محاسبته   وشدة  بل  حفظها،
ا    وذلك  ،"بريدهم  والبريدُ   المسلمين  رسول  الرسول  لكن"  وقال:  الهدايا  بالذي   لها  هو"  قال  من  على  رد 

 ما   كل  عمر  رد    ذلك  ومع  ،"فتتقيك  يدك  تحت   وال  به،  فتصانعك  بذمة  الملك  امرأة   وليس  لها،  كان
 .81( 260  ،4  والملوك،  الرسل تاريخ )الطبري، نفقتها  بقدر وأعطاها المسلمين، مال بيت   إلى عندها

  األمن   واستتاب   دولةال  استقرار  على  دائما    يحرص   –  عنه  هللا  رضي  –  الخطاب   بن  عمر  وكان 
  مثل   األمصار  قادة   بعض   إلى  أوامره  أعطى  بل  الحد   هذا  إلى  يكتف  ولم  األمصار،  جميع  في

  تأخذ   أن  يريد   كان   عنه هللا  رضي  عمر  أن على  يدل  مما  لروم،ا  يغزو  أن   ونهاه  سفيان،  بن  معاوية
 دى أ  مما  الحرب   استمرارية  عدم  في  الدبلوماسية  خطته  نجحت   قد و   طريقها،  والحوار  الدبلوماسية

 .82( 32-29ص ، م2005 لطفي، )وجيه الوقت  ذلك فى الدبلوماسية الحركة تنشيط لىإ
ما    مع  ذلك  متولي  أويتفق  دراسة عصام  سالمية لم تتوسع  ن الدولة اإلأمن    م2002وضحته 

خالل  ا في هذا التوسع من  ا مهم  وإنما أدت الدبلوماسية دور    ،رقعتها الجغرافية عبر الفتوحات فقط
 مكانياته الدبلوماسية العالية. إمما يعكس مهارة الخليفة و  ، التفاوض ومعاهدات الصلح

: اإلنسان،  بقري تاريخ هذا الرجل العا عند  يتوقف كثير  وعندما يتعرض كاتب ما لعمر بن الخطاب   
تب ترجمة لحياة عمر بن  تكال    ذه الدراسةه   ، ولكن....  السفير والحاكمو والمعلم، واألب، والزوج،  

عم  عملية التفاعل بين مكونات شخصية    وتفسير   فهمل  ةمحاول  هي  نماإهللا عنه، و   رضيالخطاب  
و تطبيقه  وبين   األخرى  أالستراتيجيات  الدول  شعوب  مع  التعامل  في  الدبلوماسي  االتصال  ساليب 

 . هللا عنه رضيثناء فترة خالفته أ
 ( للخليفة عمر بن الخطاب:عينة الدراسة) الدبلوماسيالخطاب  تحليل: اثانيً 

النص   ى ر ي إنتاج  عملية  وتحليل  النصي  التحليل  بين  يدمج  الخطاب  تحليل  أن  فيركلوف"   "
واأليديولوجي والثقافي  االجتماعي  والتحليل   ، Norman Fairclough, 1995, PP 23 83)-(24 واستهالكه، 

الخطاب يركز على الموقف االجتماعي الذي حدده بالسياق االجتماعي،  فان ديك" أن تحليل  "بينما يرى  
  .Teun A. Van Dijk, 2009, PP 35 84)-(36 واألنشطة التي تحيط بالخطاب 

تستهدف  و       التي  الدراسات  في  األنسب  المنهج  هو  الخطاب"  "تحليل  أن  الباحثين  من  كثير  يعتبر 
طبيعة   على  معالتعرف  للتعامل  الدول  توظفها  التي  والتكتيكات  الدول    وشعوب  رؤساء  االستراتيجيات 

الباحثة    وقد   ، األخرى  تحليل قامت  في  الخطاب  تحليل  أداة  بالرسائل  الن  باستخدام  الخاصة  صوص 
التي  والمعاهدات   الخطاب أالدبلوماسية  بن  عمر  الخليفة  عهد  في  خال  جريت  بين  ل  من  التحليل  الدمج 

وتحليل   واأليديولوجيالسياق  النصي  والثقافي  النص   االجتماعي  انتاج  بعملية  عرض المحيط  ويمكن   ،
    -نتائج التحليل فيما يلي:  
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 : رسالة عمر بن الخطاب رضي هللا عنه إلى أهل الكوفة (1
 :نص الرسالة •

 اار أمير  إليكم عم  بسم هللا… من عمر بن الخطاب إلى أهل الكوفة، أما بعد فإني أبعث  ) 
فاسمعوا  ا، وهما من النجباء من أصحاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم  وعبد هللا معلم ا، وزير  

ار ابن  ، وفي رواية إني قد بعثت إليكم عم  ثرتكم بعبد هللا على نفسي أثرة آوإني  واقتدوا بهما  لهما  
من النجباء من أصحاب رسول هللا صلى هللا  ا وهم  ياسر أمير ا وعبد هللا بن مسعود معلم ا ووزير  

وقد جعلت وعبد هللا بن مسعود على بيت مالكم تعلموا واقتدوا    -صحاب بدرأ  -عليه وسلم من  
 .85( 14، ص 4)الطبري، تاريخ األمم والملوك، جبهما وقد أثرتكم بعبد هللا ابن مسعود على نفسي(

 جاءت فيه الرسالة:السياق الذي  •
الرشكان من    الخطاب  بن  أنه كان يعزل  يد سياسة عمر    ، الرعيةه  ت، متى رفضقائدهة، 

الرعية   بعدل والته وصالحهم عن رضاء  يكن يستغني  فلم  وأعدلهم،  الناس  أتقى  كان  لو  حتى 
العراق،    وعندما  ،عنهم أبي وقاص على  بن  إلى   رفعو عي ن سعد  العراق شكاية ضد سعد  أهل 

عمر، فعزله عمر، بالرغم من أنه حقق في شكاية أهل العراق ضده، واستمع إلى مرافعة سعد، 
فعن جابر    ،وأثبت سعد براءته من الشكوى التي رمي بها، إال أن ذلك لم يشفع لسعد عند عمر

سمرة   عنه    –بن  هللا  سعد  )قال:    –رضي  الكوفة  أهل  بنشكا  عمر  إلى  فعزله،    ا  الخطاب، 
،  م 2002على الصالبي،  )(سنة وتسعة أشهرياسر واستمرت فترة واليته  بن    اواستعمل عليهم عمار  

 .86( 377-371ص
 الهدف من الرسالة:  •

عمر بن  حيث أراد   ،األولى  بالدرجةهو هدف إخباري الهدف األساسي من الرسالة    يعتبر 
بأنه    الخطاب  الكوفة    ، همسمع شكوا و   ،لرغبتهم  قد استجاب   -  رضي هللا عنه  -أن يخبر أهل 

 ا.ا جديد  ستعمل عليهم والي  او 
 :الرسالةب  الخاصة األطر •

طار ا، وأما عن اإل هجري    17عام  في    هذه الرسالة  هفي   ُكتبت   ذياليتحدد اإلطار الزماني   
في  هذه    رسلت أُ فقد    والمشاركين،المكاني   عنه  هللا  رضي  الخطاب  بن  عمر  مقر  من  الرسالة 

 .الكوفة في العراق  أهل مقر المدينة المنورة إلى
 الرسالة:هذه األطروحات التي تضمنتها    •

بأحوال    -هللا عنه    يرض  -الخليفة عمر بن الخطاب    ماهتماهذه الرسالة توضح مدى   
وهو لم يهتم بنفسه وهو حاكم   -المسلمين العامة، وخاصة األمصار المفتوحة لقوات المسلمين  

تكليفهم    نهوذلك ألن لديه في عاصمة الخالفة الكثير من الصحابة يمك  -لكل الدولة اإلسالمية  
اءة للذين معه يعوضه  بما أراد من المهام وإن كانوا أقل كفاءة من الذين بعثهم، لكن نقص الكف
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الشخصي  وبصره،  همل  ةبمراقبته  سمعه  تحت  فهم  فإن،  عنه    -الفاروق    لذا  هللا  في   -رضي 
الكوفةرسالته   أهل  لديه؛أفضل    لهميختار    إلى  في    بهميقتدى    لكي  الكفاءات  كل اإلداريون 

 .جميع الشعوب مما يعود بالنفع والمصلحة على    ،األقاليم الجديدة، وكذلك الناس عامة
 :هذه الرسالة  التي احتوت عليها القوى الفاعلةالتعرف على  •

في شخص الحاكم وهو عمر بن الخطاب رضي هللا   في هذه الرسالة الفاعلةتتمثل القوى   
ا في أهل الكوفة   ا  محور  تمثل    لتياو   ،الشخصيات الواردة في الرسالة  ثمالذين يخاطبهم  عنه وأيض 

  تفوق نالحظ  ، كما  ليهمعهللا    وانرضعمار بن ياسر وعبد هللا بن مسعود    ةشخصي  مثل:  اأساسي  
 . على الصفات السلبية بهذه الرسالةالصفات اإليجابية للقوى الفاعلة 

 هذه الرسالة: استندت إليهاالتي   المرجعية األطر •
على األطر الدبلوماسي الخاص بهذه الرسالة بنى  الخطاب    ن أيتبين من خالل التحليل   

السياسية واالجتماعية  المرجعية  كان    ؛والدينية  عنه  هللا  رضي  الخطاب  بن  عمر  ألن  وذلك 
رسول هللا صلى هللا عليه وسلم    منالتي تربى    واألخالقية  المرجعية الدينيةيحكمه فى خطاباته  

سيدنا   عنهال  بكر  يأبوصاحبه  هللا  رضي  يتمتع  صديق  عمر  كان  كما  السياسية    الخلفيات ب، 
نتجت عن طبيعة   التي  عن    اكان سفير  الجاهلية حيث    يامأمنذ شبابه في    وضعهوالدبلوماسية 

دراسة  لدى القبائل المجاورة،    قبيلته أكدته  ما  النتيجة مع  هذه  متولي  وتتفق    م 2002عصام 
سياساته  سالمية تؤثر بشكل كبير في تشكيل عقلية وشخصية الخليفة في رسم  إلمن أن التعاليم ا

 .الداخلية والخارجية
 مسارات البرهنة التي اعتمدت عليها الرسالة: •

المنطقية التي اعتمدت  سارات ووضوح األلفاظ من أهم الم يتهاترتيب األفكار ومنطق يعتبر  
الرسالة هذه  على  عليها  التركيز  في  تمثلت  والتي  العاطفية  المسارات  الرسالة  استخدمت  كما   ،

  ، ( وقد أثرتكم بعبد هللا ابن مسعود على نفسيعلى النفس كما ورد في عبارة )  يثارهإو حب الغير  
لقول المولى عز وجل    ال  اامتثقد قال ذلك    -هللا عنه    رضي  -وال شك أن عمر بن الخطاب  

 .(9)الحشر:  (ۚۚ  َخَصاَصةٌ  َوَلْو َكاَن ِبِهمْ  َأْنُفِسِهمْ  َعَلىَٰ  َوُيْؤِثُرونَ ن ) عن حال المؤمني   امتحدث  
 أساليب اإلقناع التي تضمنتها هذه الرسالة: •

خالل ذكر   أهم أساليب اإلقناع التي تضمنتها هذه الرسالة منأسلوب التبرير من  يعتبر   
(  ا وزير  و ا  ا وعبد هللا معلم  أمير    اار  )فإني أبعث إليكم عم    وقد جاء ذلك في عبارة  ،المسبب و السبب  
ة )وهما من النجباء من أصحاب رسول هللا صلى هللا  بعبار   ردفهاأثم  ذلك المسبب،    مثلحيث  

التي    ا من أساليب اإلقناع  أيض    ،وهذا هو السبب بدر(    صحاب أ)من    وفي روايةعليه وسلم(،  
 ،حساس بفريق العملعلى اإل  التركيز ه،  هللا عنهم في رسالتالخطاب رضي  عمر بن    هاستخدما

البيئة الداخلية والخارجية،يه، وقوة المالحظة  ومعرفة قدرات كل فرد ف ن نجد أحيث    لمتغيرات 
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ياسر  بن  عمار  في  رأى  عندما  المناسب   عمر  والحاكم  الناجح،  إعطائه    اإلداري  في  يتردد  لم 
القيادة في  ُيدلِ ل  ،  فرصته  أن   مم ا  عنهرضى  عمر  على  الر جل     هللا  ويضع  الكفاءات،  يقدر 

 .المناسب في المكان المناسب 
 :التي اعتمدت عليها هذه الرسالة استراتيجيات االتصال •

نموذج    إلى  لنص   " رولر"باالستناد  الكيفي  التحليل  من  يتضح  االتصال،  الستراتيجيات 
هذه الرسالة أنها اعتمدت على تطبيق استراتيجيات عدة، وكان أولها استراتيجية اإلعالم، حيث  
أراد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه أن ُيعلم أهل الكوفة بقرارات جديدة اتخذها امتثاال  لرغبتهم  

القرارات في تعيين عمار بن ياسر والي ا عليهم  بعد الشكوى المتكررة من بعضهم،   وتتمثل هذه 
ا عمر بن الخطاب رضي هللا عنه في رسالته إلى وعبد هللا بن مسعود وزير   ا لهم، كما استند أيض 

استراتيجيتي اإلقناع وبناء اإلجماع، حيث حاول بعد إعالمهم بالقرارات الجديدة أن يقنعهم بكونها  
أ عندما  صالحهم،  في  وهما  تصب  وأفضلهم،  الناس  خيار  من  اثنين  لهم  اختار  قد  أنه  خبرهم 

في المدينة، وهو بذلك  ارضوان هللا عليهما رغم احتياجه لهمبن مسعود عمار بن ياسر وعبد هللا 
أن يخبرهم    -  رضي هللا عنه  -على نفسه، كما حاول عمر بن الخطاب    أهل الكوفة بهما  يؤثر

 جماع العام على شخصية الوالي الجديد.اإل اءبن أن قراراته جاءت رغبة منه في 
استخدامه  ل  يحسب وهنا    * عنه  هللا  رضي  الخطاب  بن  اتصالية  العمر    ي تراع ستراتيجية 

 مع مراعاة التوجه العام لألمة اإلسالمية. االختالفات الثقافية بين الدول 
 Xin Zhonga & Jiayi Lua)اسة  در ه نتائج  أظهرتوتختلف هذه النتيجة مع ما   

والسلطةأن   87( 2014 السيطرة  تمارس  األمريكية  الجماهير    الحكومة  مع  الحوار  إقامة  عند 
على   رسائلها  تركز  حيث  الماألجنبية،  األمريكية  القيم  فى  تنقل  اإلنسان،  امثلة  حقوق  حترام 

األجنبية، الجماهير  إلى  والديمقراطية  التبادل    والحرية،  من  نوع  لحدوث  فرصة  إعطاء  دون 
 .الطرفين، أو إقامة عالقات متكافئة تحترم قيم وثقافة يالثقاف

 لتطبيق في كل زمانلها  الثقافة اإلسالمية وصالح ثراء وعمقولعل هذا االختالف يبرز لنا  *
 بما تحمله من قيم ومبادئ الخير والعدل واالحترام لكل البشر.  ومكان

 :األساليب البالغية التي استخدمتها هذه الرسالة •
عليه   اعتمدت  التي  البالغية  األساليب  أهم  اإل  امن  هي  الرسالة  ن إحيث    ،يجازهذه 

خصائص  من  ويعتبر هذا    ،ولكنها تحمل الكثير من المعاني  ،سطرأالرسالة ال تتعدى الثالثة  
حيث االستهالل    الرسالة قد استخدمت أسلوب   كما أن،  الرسائل الدبلوماسية ذات الطابع الرسمي

بالبسملة رضي  -شخصية عمر بن الخطاب  لهذا إلى الخلفية الدينية والعقائدية    ، ويرجعبدأت 
  يستهل   حيث كان النبي صلى هللا عليه وسلم  ،رسول هللا صلى هللا عليه وسلمب  واقتدائه  – عنههللا
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ا ، مير  أبين كلمتي )  استخدمت الرسالة السجع المحمود كما  ،  البسملةب  الدبلوماسية  هجميع رسائل 
 ا(.وزير  و  اا وعبد هللا معلم  أمير    اار  ا( في نهاية كل جملة في عبارة )أبعث إليكم عم  وزير  

ذلك    إنحيث  ،الرنانةاستخدام الشعارات والعبارات   الرسالة تخلو منوفي المقابل نجد أن  
الموضوعية  و التي من أهم سماتها الدقة    كتابة الرسائل الدبلوماسيةليتوافق مع األسلوب الصحيح  

 ا.ا وواضح  مباشر   دبلوماسيةال لذا يفضل أن يكون أسلوب المراسالت  ؛والبعد عن المبالغات 
 القيم المتضمنة في الرسالة:بعض  •

المصلحة  مثل مبدأ تغليب    المهمة،  والمبادئ  يم احتوت هذه الرسالة على الكثير من الق  
تمسك قد    -  رضي هللا عنه  -بن الخطاب  أن عمر  حيث نجد    الشخصية  لحة العامة على المص

نه كان  أغم من  عبد هللا بن مسعود إلى الكوفة على الر و حين بعث عمار بن ياسر  بهذا المبدأ،  
في المدينة، إال أنه رضي هللا عنه تصرف بحكمة وعقالنية واتخذ القرار بما   افي حاجة إليهم

أيض   نستنتج  للوطن، كما  العليا  المصلحة  الرسالة  ايحقق  مبادئ   مهمومبدأ  قيمة    من هذه  من 
-وبذلك فإن عمر بن الخطاب  ،  المناسب   المكان  في  المناسب   الرجل  وهو وضععمال  إدارة األ

عنه  هللا  على    -رضي  عمل  أو    الوظائففي    التخصص   مبدأ  رساءإقد  العنصرية  ورفض 
قد لكن    الرقيق،  من  كان    ياسربن  فعمار    المحسوبية، هذا أعطاه    عمر  في  لتفوقه  اإلمارة 

كما أن  على عبد هللا بن مسعود،  اأمير   -الرقيق  -الناس، فعمار الجانب، واإلسالم يرفع مقادير 
نبوغه في هذين  على  ا مما يؤكد  ا ووزير  بن مسعود معلم  عبد هللا  عمر رضي هللا عنه قد اختار  

  هو   الختيار القادة  الذي اتخذه عمر بن الخطاب   الرئيسن المعيار  أ ، مما يؤكد على  المجالين
وإعطاءالخبر  والتأهيل  حق  ة  ذي  أن  ،  حقه  كل  شك  واإلدارية    هذهتطبيق  وال  األخالقية  القيمة 

بما يحقق الكفاءة واإلبداع الالزمين المناصب    أرفع  مام الكوادر لتولىأالتنافس    باب   الرائعة تفتح
 .عمال على أكمل وجهنجاز األإل
كيف    حلل نستطيع أن ن   على هذه الرسالة،  التصال السياسيل  شيتنموذج كارل دو   وبتطبيق *

شعوب   هللا عنه وبين  رضي  الخطاب   بن عمر    في  متمثلةالحاكم ال  يةشخص  كانت العالقة بين
حيث نرى أن    ،هثنائية االتجاحيث كانت العالقة بينهم    ،في أهل الكوفة  لةالبلدان األخرى متمث
بن الخطاب   ذلك الوقت( في    -رضي هللا عنه    -عمر  الخارجية فى  يعين سفراء )وزارة  كان 
الت الخارجية  وذلك    يالدول  عهده،  فى  فتحها  خاللهمتصله    لكيتم  وبيانات    من  عن أخبار 

معيشة   الدولمستوى  هذه  عن  ،  شعوب  راضين  غير  الكوفة  أهل  أن  عمر  بلغ  قائدهم  وعندما 
) تعديل المسار   رغبة الجماهيرل  ها يستجيب فيرار  اتخذ قين من قبله )التغذية المرتدة(،  الذى عُ 

المرتدة(   المعلومات  على  موجهة  بناء  دبلوماسية  برسالة  بعث  هذا إثم  لتبليغهم  مباشرة   ليهم 
التي تصله ولم  عالم(، وهنا نجد أن عمر بن الخطاب قد اهتم بتتبع اآلراء والمعلومات  إلالخبر)ا

 يهملها )التفاعل مع الحدث(.
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 : فارس بالد فتح في  الخطاب بن  عمر رسالة (2
 :رسالةالنص  •

بسم هللا… من عمر في فتح بالد فارس يقول له )عمر إلى سعد ابن أبي وقاص    كتب  
إلى الخطاب  أبي وقاص،    بن  ابن  بعد:  أسعد  ما  ما  يكبرنك  به،    يأتيكال  يأتوك  ما  عنهم وال 

رجاال  من أهل الرأي والجلد والمنظرة يدعونهم، فإن هللا   مبعث إليهاباَّلل وتوكل عليه و   ستعنْ او 
لهم   توهين ا  دعاءهم  ا  جاعل  يوم(  لي  إواكتب   عليهم،وفلج  "تحقيق"،  )  في كل  ،  م 2013محمد رضا 

 .88( 126ص
 جاءت فيه هذه الرسالة: السياق الذي  •

باجتماع كلمة الفرس على    -  رضي هللا عنه   -لما علم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب   
وعلم    املك  وتتويجه    "يزدجرد " قياد ز بع  اأيض  عليهم،  حرب    ة م  على  والعسكرية  السياسية  الفرس 

أدرك خطورة الموقف وأبعاده،    فقد للدعوة اإلسالمية،    والتصديمن العراق،    وطردهمالمسلمين،  
وما سوف يفرزه من آثار سلبية على سير الدعوة اإلسالمية في العراق، فقرر عمر بن الخطاب 

بن أبى وقاص هذه الرسالة،   سعد إلى    وأرسل  ،يلمالسللتفاوض    رضي هللا عنه أن يبدأ بالدعوة
من أهل الرأي والمناظرة والجلد، يدعونه إلى اإلسالم، وإلى    اوفد  إلى ملك الفرس    سعد   بعث ثم  

ووصل الوفد إلى المدائن، والتقى بقادة الفرس، فعرض عليهم    ،إقرار األمن والسالم في المنطقة
كل   فيه، أدلى  حوارو اإلسالم ودعاهم إليه، وقد جرت بين رسل المسلمين وقيادة الفرس مناظرة  

وقد  هحجتبمنهما   نظره،  مناظرتهم    ووجهة  في  المسلمين  رسل  السياسيين  جنح  الفرس  لقادة 
 .89( 479، ص4)الطبري، تاريخ الرسل والملوك،   ين إلى الحكمة والموعظة الحسنةيوالعسكر 

 الهدف من الرسالة:  •
حيث أرسل عمر بن الخطاب رضي هللا    ،ي خبار إأحدهما    ،بين هدفينالرسالة    تجمع هذه 

إلى   يبعث  أن  وقاص  أبي  بن  سعد  قائده  يبلغ  أن  أراد  عندما  الرسالة  هذه  قائد    "يزدجرد " عنه 
اآلخر   الهدف  ، ويعد في دين اإلسالم بالطرق السلمية  بالدهبعثة للتفاوض حول دخول    الفرس

األمة    لميع  أن    -ي هللا عنه  رض  -عمر بن الخطاب  أراد  حيث    اتعليمي  هدف ا    من هذه الرسالة
 تحقق اإلرادة المشتركة. ةسلميجمعاء كيفية وضع خطة للتفاوض مع اآلخر للوصول إلى حلول 

 :الرسالة الخاصة بهذهر طألا •
اإلطار   عن، أما  اهجري    14عام    في  بعثت فيه هذه الرسالة  ذياليتحدد اإلطار الزماني   

الرسالة  عثت بُ فقد    والمشاركين،المكاني   في    من  هذه  عنه  هللا  رضي  الخطاب  بن  عمر  مقر 
 . في العراقرضي هللا عنه سعد بن أبي وقاص  مقر لىإ المدينة المنورة
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 : الرسالةهذه األطروحات التي تضمنتها   •
الرسالة    هذه  من  عنه    أنيتضح  هللا  رضي  الخطاب  بن  بالدبلوماسية  عمر  يهتم 

ا أعضاء البعثة    الختيارالخطوط العريضة    وضع  نهإحيث    ،والتفاوض  التفاوضية التي أمر سعد 
وكانت أول هذه الصفات   بن أبي وقاس بإرسالها إلى قائد الفرس، وحدد فيها صفات المبعوثين،

وقد قام سعد بن أبي وقاص   ، الغزير والرأي السديد لم  من أهل الرأي والنظر البعيد والع  وايكونأن  
بن الخطاب  الخليفة عمر  أوامر  البعثة حسب  توافرت   ، فجمع عشرةباإلسراع في تشكيل  رجال 

وقد   ،-رضي هللا عنه    -فيهم كل الصفات المطلوبة المفوضين الدبلوماسيين والتي حددها عمر 
المبعوثين مرن ا، وكانوا يملكون رجاحة    أسلوب فكان    عالية،مقدرة دبلوماسية  أظهرت هذه البعثة  

 .العقل والقدرة على التأثير واإلقناع وإدارة عملية التفاوض باقتدار
 :هذه الرسالة  التي احتوت عليها القوى الفاعلةالتعرف على  •

وهو عمر بن الخطاب   ،في شخص الحاكم  في هذه الرسالة اإليجابية الفاعلةتتمثل القوى   
والتي تمثلت في شخصية القائد سعد   ،القوى الفاعلة الثانية لى  إضافة  باإل  ،-  رضي هللا عنه  -

  يالذ "يزدجرد"،  القوى الفاعلة الثالثة في ملك الفرس  تمثلت    کماهللا عنه،    رضيوقاص    بىأبن  
الخطاب   بن  عمر  بطلب  حوله  الحديث    عتبر ويُ ،  معه  تفاوض ل لمسلمين    منوفد    رسالإبدار 

فاعلة  "يزدجرد" رفض    ،سلبية  قوى  أنه  الروايات  أكدت  فيما  حيث  يستطع  ولم    عد بالتفاوض 
تفوق  على الرغم من    نهأنلحظ  تدعم األمن والسالم، وهنا  المسلمون أن يصلوا معه إلى حلول  

األساسي منها لم  الهدف    ، إال أنعلى القوة الفاعلة السلبية  بهذه الرسالةاإليجابية  لقوى الفاعلة  ا
نجاح   أن  على  يؤكد  مما  بنجاح،  رغبة    يةاعلوفيتحقق  بمدى  مرهون  التفاوضية  االتصاالت 

 . 90( 110، ص م1995سعيد هالل، ) وترحيب ومرونة كافة األطراف والقوى الفاعلة فيها
 هذه الرسالة: استندت إليهاالتي   المرجعية األطر •

التحليل  ضح  يت ال  طر ألاأن  من خالل  بهذه  الخاص  التي اعتمد عليها الخطاب   رسالة المرجعية 
وال عجب في ذلك ألن الكاتب  ،  هل الكوفةأل بالرسالة السابقة    الخاصة  طر ألنفس ا  ذاتهاكانت هي  

  ا رضي هللا عنه كان متمسك أنه  وال شك    ،عمر بن الخطاب رضي هللاو  وهواحد في كال الرسالتين  
 . ومواقفه المختلفة هفي كل أعمالى مبادئه عل  اثابت   ،بالدين واألخالق

 مسارات البرهنة التي اعتمدت عليها الرسالة: •
عليها الطابع المنطقي، وهذه  أضفى  تتميز هذه الرسالة بالوضوح وترتيب األفكار وتسلسلها مما  

الحافز   في  متمثلة  العاطفية  االستماالت  من  الرسالة  تخلو  كما ال  الدبلوماسية،  الرسائل  عادة  هي 
ا  هم توهين  ء)واستعن باَّلل وتوكل عليه( وكذلك عبارة )فإن هللا جاعل دعا  ةالديني كما جاء في عبار 

نلحظ    لهم(، الخطاب  أكما  بن  عمر  عنه    رضين  رسالته  جيمز هللا  الدينية    في  المعاني  بين 
 ا. موضوع واحد يكمل بعضه بعض   ا، وكأنهوالدبلوماسية داريةإلوا والسياسية
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ي  المفرد   تضحكما  الخطاب  صيغة  وليس   ،استخدام  المفرد  بصيغة  القائد  يخاطب  الخليفة  فكان 
 . االجتماعي الدفءو ب ا من القر نوع  على الرسالة   يضفي مما  ،بصيغة الجمع

 المستخدمة في عرض مضمون هذه الرسالة: أساليب اإلقناع •
ا أساليب  من  العديد  على  تكوينها  في  الرسالة  هذه  على    ،قناعإلاعتمدت  التركيز  أسلوب  مثل 

المخاطب  واهتمامات  )  ،احتياجات  عبارة  في  جاء  رجاال  وابعث  كما  والجلد    إليهم  الرأي  أهل  من 
الدبلوماسية  ،  والمنظرة( بخبرته  الخطاب  بن  عمر  علم  األمر  حيث  الدعوة  إيحتاج  أن  إلى  لى 

هذه في   رضي هللا عنه أن عمر  كما يتضح  حلول مرضية لجميع األطراف،  إلى  التفاوض للوصول  
دم معصيته، فهذا التوجيه ، وتنفيذ أوامره، وعفي قلوب المخاطبين  زرع اإليمان باَّلليحاول      الرسالة

إلى أدت  التي  الواقع  في  هي  النفسية  التي    نجاح  والتعبئة  األلفاظ  خالل  من  وذلك  المسلمين، 
وتبعث   ،وجماال    شفافة تزيد المعنى بهاء    كانت يستعملها فهي تشكل عنده قوالب للمعاني المكنونة، ف

" فكانت الداللة األسلوبية  عليهما  وفلج  ا لهم  فإن هللا جاعل دعاءهم توهين  مثل قوله : "    على التأمل
 .91( م2012)عبدهللا المري، موحية لتلك المعاني العميقة رسمت للمتلقي ظالال  الرسالة واضحة لهذه 

 التى اعتمدت عليها هذه الرسالة. استراتيجيات االتصال •
رولر  نموذج  إلى  اعتم  باالستناد  قد  الرسالة  هذه  أن  نجد  االتصال،  على    ت د الستراتيجيات 

اال االستراتيجيات  وا ة، مثل  تصاليمجموعة من  بن  الاإلعالم  أراد عمر  اإلجماع، حيث  وبناء  قناع 
 ،قائده سعد بن ابى وقاص   في نفسالعزيمة والثقة    روحيبث    ن أالخطاب رضي هللا عنه من رسالته  

أ قوة  فأخبره  يهاب  و ال  عليه،  ويتوكل  باَّلل  يستعن  وأن  وجبروتهم،  وفد  أالفرس  إليهم  يبعث  من ن  ا 
بالحكمة والموعظة الحسنإالمسلمين يدعوهم   ن يقنع  أرضي هللا عنه    كما أراد عمر  ة،لى اإلسالم 

ذك    ،مراأل  ذاهبقائده   بعندما  على  أ ره  قادر  تعالى  هللا  المسلمين  أن  لدعوة  يستجيب    ا حسنو أذا  إن 
 .وعال سباب النجاح وتوكلوا عليه جل  أوأخذوا ب بحانه وتعالى،ه س الظن ب

قد اعتمدت   ،الدول المجاورة  إلىرسائل عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  ن  أ  هذا* ونستنتج من  
واالجتماعيةللالمناسبة    االتصال   ات ستراتيجياعلى   الثقافية  العصر  بيئة  ذلك  صعيد    ،في  فعلى 

الفرس  الدبلوماسية مع  عالقاته   ثم اإلقناع من خالل  م  اإلعالبيبدأ  ن  أ   حاول رضي هللا عنهدولة 
 ي مصالح كل الدول في إطار من األمن والسالم. الحوار والتفاوض للوصول إلى حلول مشتركة تلب  

خلصت نتائجها إلى    حيث   م،2017دراسة توفيق الحاج    وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه 
شئون    بهوسيروا    ،ا تربوا عليها ومنهج  أن العالقات العامة كانت في عصر الخلفاء الراشدين سلوك  

وأن سيرتهم مليئة بالمواقف التي تشهد لهم بتطبيق مبادئ وأسس العالقات   ،اا وخارجي  البالد داخلي  
 العامة والدبلوماسية بمفهومها الحديث.

 
 

http://www.epra.org.eg/
http://www.jprr.epra.org.eg/


 " الخطاب بن  عمر في مكاتبات دراسة  اإلسالمي:  الدبلوماسي   للخطاب االتصالية االستراتيجيات: "أ.م.د. منى عبد الجليل 44 

 الشباب المصرى 

" 

" 

" 

 

 المستخدمة في هذه الرسالة  األساليب البالغية •
النتائج   فيها  أن  تؤكد  الرسالة  هذه  في  المستخدمة  و   بسيطةاللغة  ثقافة  مع    عقول وتتناسب 

كما استخدمت الرسالة أفعال النصح  ومباشرة،    موجزة  عباراتها  أنكما    ، في ذلك العصر  المخاطبين
كلمات   عليه(  باَّلل  نستعا)مثل  توكل  في  ،  ورد  كلمة كما  في  المضارع  الفعل  استخدام  الرسالة 

ا الفعل  استخدام  وجاء  االستمرارية،  على  للداللة  كلمة أل)يدعونه(  مثل  والرجاء  الطلب  بغرض  مر 
اكتْب )ابعثْ  أيض  ،  كلمة  ا  (،  في  المشددة  النون  مثل  التوكيد  حروف  استخدام  الرسالة  في  جاء 
  في رسالته   أكثر  قد  عمر بن خطاب رضي هللا عنه  ن  أكما نلحظ  ،  المعنىأكيد  ت  بغرض ك(  )ليكبرن  

)هللا(،   الجاللة  لفظ  استخدام  في    ويأتىمن  التكرار  الصيغ  بعض  هذا  أو  يحث  الكلمات  لكى 
ونواهيه،  على  المخاطب   هللا  بأوامر  االلتزام  الجاللةفضرورة  لفظ  تأكيد   تكرار  وتقوية    ،للكالم  هو 

 ، راري هنا يدور حول معنى  ديني واحد ، فالسياق التكالمضمون  على تصديق للمتلقى للمعنى، وحث 
هو أن األمور كلها بخيرها وشرها ال تسير إال بأمر من هللا، ولذا وجب علينا التوكل عليه في كل 

إلى تعزيز الثقة بالنفس، وبذل الروح في سبيل هللا، من خالل اليقين أن الموت    هذا  أمورنا، فيؤدي
 .بمشيئته تبارك وتعالىوالحياة 

 القيم المتضمنة في الرسالة:بعض  •
  نستنبط عليها هذه الرسالة، كما  أكدت  القيم التي  أهم  تعتبر قيمة االيمان باَّلل والتوكل عليه من  

ا   بن    لهذا كانت رسالة عمر،  إن شاء سبحانه وتعالىقيمة القناعة بأن هللا يتمم النصر  منها أيض 
قائده   إلى  على  الخطاب  من    تهتوصيتركز  يأتي  بما  يهتم  ال    الخارقة،  قوةلل  روجتأخبار  بأن 

المعاديةل  الكبير  تعداد السوا األخرى  الدول  المسلمين إضعاف  بهدف    قادة  للجنود  المعنوية  ، الروح 
 . السلمياوض للتفباَّلل في تكوين الوفد المبعوث   ينأن يستع عمر وأمره 

في عملية التفاوض ورحابة الصدر    النظر  د بعو ا هذه الرسالة على قيمة الحكمة  كما تركز أيض  
 والقدرة على اإلقناع والصبر على االستماع إلى اآلراء المعارضة.

حيث  كما   التشاور،  مبدأ  على  التأكيد  الرسالة  هذه  من  ا  أيض  التحليل   من  تبيننستنتج  خالل 
عنه  أمأن  الكيفي   هللا  رضي  الخطاب  بن  عمر  المؤمنين  يتمتعير  فائقة  بمرونة    كان  دبلوماسية 

فى   الاستجابتمثلت  العسكريين  فورية  والسريعة  ته  قادته  الرغبة  فعله  بهدف  يجب  ما  حول  لتشاور 
 مقتضى الحدث.حسب 

تفسير العملية االتصالية الخاصة بهذه    يمكن  السياسيكارل دويتش لالتصال    نموذجفى ضوء  و * 
بأن   أبي وقاص   سعد الرسالة  يمثل  -  رضي هللا عنه   بن    -الحكومة(  ي)جهاز االستقبال ف  والذى 

القوة العددية، يملكون  وأنهميتأهبون للحرب الفرس   البيئة الخارجية تفيد بأنتلقى رسائل اتصالية من  
وقام بنقلها    ،سعد هذه المعلومات باهتمام   استقبلالفوز، وقد    مكانات المادية التي تعينهم علىإلوا
ا  أيض  تفاعل بدوره  والذي  هللا عنه،    رضيوالمتمثل فى عمر بن الخطاب  على،  لى مركز القرار األإ
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المعلومات  هذه  قام    مع  حيث  الوقت،  ذات  فى  وحزم  ودبلوماسية  بحكمة  هذه    بإرسالوتصرف 
ال بل  طمئنه  لي   سعد إلى  سابقة  الرسالة  المعنوية، كما  رسال بعثة إغه بقراره بضرورة  ويرفع من روحه 

مواصفات  إلى  تفاوضية    الخطاب  بن  عمر  حدد  وقد  القرار(،  صناعة   ( الفرس  المبعوثين  ملك 
الرسالة نص  في  جاء  كما  بدقة  تطبيق  ،  الدبلوماسيين  وقاص وبعد  أبي  بن  القرارل  سعد    ان ك  هذا 

 بأول )التغذية الراجعة(.  أوال  ر ليطلعه على مجريات األمور رسائل إلى عمب  يبعث 
 :يلياء )القدس(إعمر بن الخطاب مع أهل معاهدة  ( 3

 المعاهدة:نص  •
من  )  إيليا  أهل  عمر،  المؤمنين  أمير  هللا  عبد  أعطى  ما  هذا  الرحيم،  الرحمن  هللا  بسم 

وبريئها وسائر ملتها، إنه    ، سقيمهاصلبانهمو ولكنائسهم    ،األمان، أعطاهم أمان ا ألنفسهم وأموالهم
ينتقص منها وال من ح شيء من    من  وال  يبهموال من صل  يزها،ال تسكن كنائسهم وال تهدم وال 

يُ  يُ أموالهم، وال  دينهم، وال  اليهود،   ضار  كرهون على  بإيليا معهم أحد من  أحد منهم، وال يسكن 
الجزية   إيليا أن يعطوا  المدائن  وعلى أهل  أن    يهم علو ،  -يقصد مدن فلسطين-كما يعطي أهل 

يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فهو آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم، 
فهو آمن وعليه مثل ما على أهل إيليا من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن   عهمومن أقام م

على  و   هم ، فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعبهموصل   همي بيعيسير بنفسه وماله مع الروم ويخل  
من أهل األرض، فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما    بها حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان    صلبهم 

  م ال يؤخذ منه   م، فإنه هلهعلى إيليا من الجزية، ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أ 
وذمة الخلفاء وذمة   هشيء حتى يحصد حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب عهد هللا وذمة رسول

عليه  الذي  أعطوا  إذا  الجزية  مالمؤمنين،  شهد (من  بن    .  وعمرو  الوليد،  بن  خالد  ذلك  على 
 .92( 253، صم1977الدين،  )مجيرالعاص، وعبد الرحمن بن عوف، ومعاوية بن أبي سفيان. 

 :المعاهدة بهذه  الخاص  السياق •
ووافق    القدس،  مدينة  المسلمون  فتح  عندما  المعاهدة  هذه  الخطاب  عقدت  بن   أنعمر 

ا   في المدن التي   -كان من عادة المسلمين أن يمنحوا أهل الذمة    ، حيث ألهل القدسيمنح عهد 
ا صلح  حياتهم  -  يفتحونها  وممارسة  العبادة  حرية  ومنحهم  حمايتهم  بموجبه،  يتعهدون  ا  عهد   ،

 .تحت حكم المسلمينالمعتادة مقابل دفعهم الجزية والدخول 
 هذه المعاهدة: منالهدف  •

أهل بيت المقدس أمانا  على أنفسهم   حمن  في المعاهدةينحصر الهدف الرئيس من هذه  
 . وأموالهم وكنائسهم
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 الشباب المصرى 

" 

" 

" 

 

 بهذه المعاهدة:الخاصة   رطألا •
المعاهدة  لهذه  الزماني  اإلطار  لهذه  أا،  جري  ه   15  عام  في  تحدد  المكاني  اإلطار  ما 

)إيليا(،   القدس  مدينة  فكان في  فقد تحد أو المعاهدة  المشاركين  إطار  بن    في  د ما  شخص عمر 
مدينة  فهم أهل    طرف الثانيالما  أ،  الطرف األول  وهو يمثل  -عنه    رضي هللا-        الخطاب 
 والطرف الثالث هم الشهود على المعاهدة.القدس، 

 :هذه المعاهدةتضمنتها   ياألطروحات الت •
أن المسلمين يربطون على أنفسهم الجزية في   يهذه المعاهدة فلة  ستتحد األطروحة الرئي 

طروحات الفرعية فى البنود الخاصة بهذه المعاهدة مثل  ألوتتمثل ا،  القدس مقابل الدفاع عن أهل  
 . ءة وال يطالبونهم بشيهلها تسقط عنهم الجزيأ ن لم يستطع المسلمون الدفاع عن إ أنه فى حالة 

 المعاهدة:هذه فى  القوى الفاعلة •
الفاعلةلبالنسبة    فقد   لقوى  المعاهدة،  هذه    بن  عمر   الخليفة   شخص   في  تحددت   في 

والقوى الفاعلة األخرى فقد تمثلت في أهل الذمة في بيت المقدس،    ، صدرت عنه  التي  الخطاب 
وكذلك الشهود عليها وكانوا أربعة من كبار الصحابة، وهم:  ،  وهم المستفيدين من هذه المعاهدة

وقد كتبها    خالد بن الوليد، وعمرو بن العاص،و ومعاوية بن أبي سفيان،    عبد الرحمن بن عوف،
سفيان  وثقها و  أبي  بن  تمعاوية  كما  في،  بها  المعمول  واألعراف  القواعد  العصر  مثل  أحد   هذا 

الفاعلة   الفاعلة في   ى قو لليتضح تفوق الصفات اإليجابية  كما  ،  في هذه المعاهدة  المهمةالقوى 
 هذه المعاهدة على الصفات السلبية. 

 هذه المعاهدة: استندت إليهاالتي   األطر المرجعية •
نتائج الدراسة اعتماد الخطاب  أ  األطر   علىالدبلوماسي الخاص بهذه المعاهدة  وضحت 

ن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه كان  وذلك ألخالقية والعرفية، والدينية واأل السياسية المرجعية
رسول هللا صلى هللا    من  التي تربى عليها  واألخالقية  الدينية  المرجعيةخطاباته    في جميع  حكمهت

بكر أبو  يتمتع  صديق رضي هللا عنهال  عليه وسلم وصاحبه سيدنا  الخلفيات  ب، كما كان عمر 
في   شبابه  منذ  وضعه  طبيعة  عن  نتجت  التي  والدبلوماسية  كان  أالسياسية  حيث  الجاهلية  يام 

    كما كان يعرف التقاليد والعادات واألعراف المعمول بها ويحترمها ويراعيها.  ،ا عن قبيلتهسفير  
 مسارات البرهنة التي اعتمدت عليها هذه المعاهدة: •

نصها    في  المعاهدة  هذه  المسارات اعتمدت  في  لمنطقيةا  على  تمثلت    الدقة  والتي 
على  البيانات،    واكتمال  والموضوعية الحرص  فيها  يتضح  واألرقامكما  الحقائق  ذكر   دقة  مثل 

ودقة بوضوح  المعاهدة  فيه،    ،شروط  عقدت  الذي  التاريخ  بأيض  وذكر  االهتمام  نجد    الكتابة ا 
ويرجع السبب في    ؛كما نراه في كتابة أسماء الشهود على المعاهدةواأللقاب    لألسماء  الصحيحة
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أن الرسميات  المعاهد   ذلك  أو  القانوني  الطابع  يغلب عليها  عام  أنها  ؛بشكل  نجد  ا دائم    لذلك 
 الدقيقة. واألرقامتعتمد على الحقائق والمعلومات 

 هذه المعاهدة: أساليب اإلقناع المستخدمة فى •
الكيف  التحليل  بهذه   ي بعد  الخاص  النص  في  المستخدمة  اإلقناع  أساليب  على  للتعرف 

المعاهدةأتبين    ،المعاهدة هذه  مباشرة    ن  المقصود  الموضوع  وأقل تعالج  األلفاظ  بأوضح   ،
نه  إاعتمدت على األسلوب الخطابي المتعارف عليه في ذلك الوقت، حيث  ها  كما أن،  الكلمات 

هذه   في  ترد  أن  عقال   المقبول  وال  المحتمل  غير  أحواال     المعاهدةمن  تنظم  وعهود  شروط 
بأسلوب ذلك   ةغا مص معاهدةال هن هذ كو ت  أن من المنطقي ، لذلك وأوضاع ا لم تكن قد وجدت بعد 

ا يعطي ألهل الذمة أمان ا على أنفسهم وأموالهم تالعصر، وأن   . عبادتهموأماكن  تضمن نص 
 التي اعتمدت عليها هذه المعاهدة:  االتصال استراتيجيات  •

االتصال  الستراتيجيات  رولر  نموذج  إلى  نجد  باالستناد  المعاهدة  أ،  هذه    اج نتهي  ن 
لحوار واللقاءات المشتركة، التي حلت مكان السالح  ا  الستراتيجيات اتصالية قائمة على  طبيعي

الحربية، مائدة  ل  والمواجهة  على  الطرفان  ا   تفاقالل  واحدةيجتمع  تحقيق  جماع  إلوبناء  بهدف 
عمر بن الخطاب رضي يكون    المستخدمة  االستراتيجيات االتصاليةوبهذه  ،  المصالح المشتركة

 لم تكن تعرفه البشرية من قبل. يا في التعامل الدولا جديد  ب  أسلو هللا عنه قد وطد 
 Svetlana Rybalko & Trent S 2010(93 (دراسة  هذا مع ما توصلت إليه * ويختلف

الخارجية  حول   الجماهير  الحوار مع  المنظمات الحكومية األمريكية آلليات  عدم تطبيق غالبية 
الباح وأرجع  كامل،  بشكل  االجتماعي  التواصل  مواقع  الحكومة ثو عبر  رغبة  عدم  إلى  ذلك  ن 
 . األمريكية في التوفيق بين مصلحتها وآراء ومصالح الجماهير

 :هذه المعاهدةاألساليب البالغية المتضمنة في  •
الدراسة    نتائج  المعاهدة  توضح  هذه  مطولة  ت كتبأن  نثرية  صيغة  ال  ؛في  حرص بسبب 

كتابة وبنودها  على  المعاهدة  كتاب روعى  لذا    ؛شروط  بعناية  تبويب تها  في    لضمان   ؛فقراتها 
التي   اختيار الكلمات والتعابير والصيغ المناسبة  كما اعتمدت على ،  األفكار  وتسلسل  استمرارية

بالواقعية، تُ أن  أنلحظ    كما    تتميز  فيه  روعى  كتابتها  عبارات   وخىسلوب  استخدام  في  الحذر 
من  ين  مخاطب للمن جهة، و   سياقلل  التسميات واأللقاب والمؤهالت بحيث تكون مناسبةو   المجاملة

 . جهة أخرى 
تحدد االلتزامات والحقوق   ،المعاهدة بينة األهداف، واضحة المعالمأن تكون  وعي  كما رُ  
ا يدع مجاال للتأويل والتخريج  ا  دقيق    تحديد  باإلخفاق  ال  باأللفاظ، وما أصيبت معاهدات  واللعب 

 .وتحديد أهدافها صياغتهاطريق الغموض وااللتواء في  ،إال عن هذا الطريق والفشل،
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 الشباب المصرى 

" 

" 

" 

 

 :المعاهدة هذهالقيم المتضمنة في  بعض  •
من    ، مجموعة من القيم  هذه المعاهدةفي    -رضي هللا عنه    -  طبق أمير المؤمنين عمر 

هذه  فجاءت  ودياناتهم،  وألوانهم  أجناسهم  اختلفت  لو  حتى  األخرى  الدول  شعوب  احترام  أهمها 
دينية عظيمة، وشمل   مكانةا لشأن مدينتهم التي لها في اإلسالم  أهل إيليا تعظيم  المعاهدة مع  

ان(، بل  وشعائر العبادة )الصلب  ،(الكنائسودور العبادة )  ،والمال  ،النفس  هي األمان أربعة أشياء
 كدت وأالتابع لها "حيزها"،    المكان   وعدم هدمها أو انتقاص جزء من  الكنائس على حرمة    ت وأكد 

على    يكرهون "وال    :والديانات األخرى فقال  الكتاب اإلسالم ألهل    كفلهاعلى حرية العقيدة التي  
 دينهم، وال يضار أحد منهم". 

فيها ما يدل    حيث ورد   ،وهي قيمة التسامح  مهمة  خالقيةأنستنبط من هذه المعاهدة قيمة  كما    *
منهم شيء حتى يحصدوا حصادهم، فال   ىجبمع النصارى، وهي أنه لن يُ تسامح المسلمين  ىعل

يبقي حتى    يكون  له أن  المدينة، والرحيل عنها،  الخروج من  فيه مشقة عليهم، بل إن من أراد 
وقد دلت هذه الوثيقة على أصالة  ك،  فال يضيع جهده وتعبه، ثم يرحل بعد ذليحصد حصاده،  

 من جانب آخر. في اإلسالم التي لبيت المقدس مكانةالتسامح اإلسالمي من جانب، وعلى ال
االلتزام، حيث  أ لى  إباإلضافة    * قيمة  وهى  المعاهدة  هذه  تتضمنها  أخرى  قيمة  هناك  لتزم  ان 

الوثيقة  بكلالمسلمون   واجب    شروط  الوثيقة  هذه  شروط  المسلمون  واعتبر  ومعني،  ديني  نصا   ا،  ا 
 ك يتفقد آثار المدينة مع البطرير   كانالخليفة عمر بن الخطاب نفسه، فعندما    اوأول من التزم به

البطرير   أدركتهصفرونيوس   منه  فطلب  هللا،    كالصالة،  بيوت  من  بيت  فهي  بها،  يصلى  أن 
المسلمون على تعاقب القرون، إذ يرون عمله سنة مستحبة،  فاعتذر عمر بأنه إن يفعل يتبعه  

، وخالفوا عهد األمان، واعتذر للسبب نفسه عن الصالة  كنيستهمفإن فعلوا أخرجوا النصارى من  
قد قدموا له عند بابها بساطا  يصلي عليه    كانواو   -القيامة،    كنيسةقسطنطين المجاورة ل   كنيسةب

م  – في  صلى  منهاكا وإنما  قريب  اإلسالمي  ،  ن  التاريخ  أحقاب  في  بها  االلتزام  ، كلهواستمر 
أفضل   وغيرها  القدس  في  األخرى  األديان  أبناء  يعاملون  والمسلمون  التاريخ،  عصور  وتوالت 

 .94( 402-396، صم2017)عبدالغني زهرة،  معاملة عرفها التاريخ
 

 : مدينة لدأمير المؤمنين عمر بن الخطاب مع أهل  (  معاهدة  4
 :المعاهدة نص  •

هللا الرحمن الرحيم، هذا ما أعطي عبد هللا عمر أمير المؤمنين أهل لد ومن دخل بسم   
ولكنائسهم، وصلبهم، وسقيمهم،    ،ا ألنفسهم وأموالهمجمعين أعطاهم أمان  أمعهم من أهل فلسطين  

كن كنائسهم وال تهدم، وال ينتقص منها وال من خيرها وال مللها، وسائر ملتهم؛ أنه ال تسوبريئهم،  
لد  دينهم، وال يضار أحد منهم، وعلى أهل  أموالهم، وال يكرهون، على  وال من صلبهم وال من 
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فلسطين   أهل  من  معهم  دخل  أن  ومن  وعليهم  الشام  مدائن  أهل  يعطي  كما  الجزية  يعطوا  أن 
 . 95( 494، صم1969ميد هللا، )محمد ح يخرجوا مثل ذلك الشرط … الخ

 المعاهدة: بهذهالسياق الخاص   •
هل مدينة لد أ ن يمنح  أ أنجزت هذه المعاهدة عندما أراد عمر بن الخطاب رضي هللا عنه   

المقدس،  أعهد   بيت  ألهل  أعطاه  الذي  مثل  التي  مان  الشروط  في  العهود  هذه  تفاوتت  وقد 
حتى   لهم،  ضمنتها  التي  واالمتيازات  والحقوق  عليهم،  قد  إاشترطتها  الواحد  العهد  نصوص  ن 

مختلفةرُ  بصيٍغ  ب ،  ويت  هنا  دراسة   صدد ولسنا  ليست  الدراسة  هذه  ألن  الروايات  هذه  توثيق 
 المعاهدة. في هذهاالتصالية على الجوانب  يكون فقط   ولكن تركيزنا ،تاريخية

 معاهدة:المن الهدف   •
أمانا  على أنفسهم وأموالهم   مدينة لد أهل    ح منيتحدد الهدف الرئيس من هذه المعاهدة في   
ذلكويالحظ  ،  وكنائسهم الأن    من  من  الدراسة    معاهدتين الهدف  هدف  محل  منهما  كل  في  ا  كان 

نه من  أحيث وجدنا    ،الحديثة في مجال الدبلوماسيةفسر ذلك في ضوء األدبيات  يُ ا، وربما  واحد  
أن تكون ذات هدف واحد  و   ،المستطاع  أن تختص بموضوع واحد قدرشروط كتابة المعاهدات  

 لضمان أن تكون أكثر فاعلية. ومحدد 
 

 المعاهدة: الخاصة بهذهر طألا •
المكاني فقد    طارما عن اإلأهجري ا، و   17يتمثل اإلطار الزماني لهذه المعاهدة فى عام   

وقعت هذه المعاهدة على أرض مدينة لد، وتعد مدينة لد من أكبر وأقدم مدن فلسطين التاريخية،  
                                                .96( م1983)على الطنطاوي، كيلو متر شمال غرب مدينة القدس  38وتقع على بعد  

شخص عمر بن الخطاب رضي    في  د فقد تحد في هذه المعاهدة،  ما إطار المشاركين  أو  
والطرف الثالث هم الشهود ،  لد مدينة  فهم أهل    طرف الثانيالما  أ،  الطرف األول   وهو يمثلهللا  

 على هذه المعاهدة. 
 :هذه المعاهدةاألطروحات التي تضمنتها   •

الرئيسة  األطروحة  المعاهدة    تعتبر  هذه  الخطاب األمان  هي  في  بن  عمر  أعطاه  الذي 
لد  أنفسهم وأموالهم وكنائسهم  ،رضي هللا عنه ألهل مدينة  أمنهم فيه على   منحهم وكذلك    ،وقد 

 . أو تمس بسوء، دور عبادتهم أال تهدم لا حرية العبادة، وأعطاهم أمان  
 المعاهدة:هذه التي احتوت عليها   القوى الفاعلة •

القوى   المعاهدة  الفاعلة  تحددت  هذه    التي   الخطاب   بن  عمر  الخليفة  شخص   في  في 
خرى فقد تمثلت في أهل مدينة لد وهم المستفيدين من هذه المعاهدة، ما القوى األ أو ،  صدرت عنه
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يتضح تفوق  كما  أحد القوى الفاعلة،    هذا العصر  مثل القواعد واألعراف المعمول بها فيتا  أيض  
 لة في هذه المعاهدة على الصفات السلبية. الفاع ى قو للالصفات اإليجابية 

 مسارات البرهنة التي اعتمدت عليها الرسالة: •
مسارات   ىمن خالل تحليل الخطاب الخاص بهذه المعاهدة أنها قد اعتمدت عليتضح   

"العاطفية"، من  أكثر  "العقالنية"  رك  البرهنة  ومنطقيتها   دقة  علي  زت حيث  ما    المعلومات  وهو 
واإلقناع،  يضفي المصداقية  من  أكبر  درجة  الخطاب  منطقي    على  األمر  هذا  بالنسبة  ا  ويعتبر 

الرسمية والقانونية بشكل أكثر من   ةلما تتمتع به من درج  دبلوماسية اللطبيعة كتابة المعاهدات  
يجعل،  الرسائل الذي  في  األمر  العاطفية  المسارات  يكون  أ  استخدام  كتابتها  بشكل  سلوب 
 . ضعيف

 التي اعتمدت عليها هذه المعاهدة: األطر المرجعية •
التحليل  يتضح    المرجعية التي اعتمد عليها الخطاب الخاص بهذه   طرألاأن  من خالل 

هي   كانت  ا  ذاتهاالمعاهدة  المقدس  طرألنفس  بيت  أهل  بمعاهدة  أن    ،الخاصة  المنطقي  ومن 
أل ذلك  األساسي  ن  يكون  المعاهدةالطرف  الخطاب    ،واحد   شخص   في  بن  عمر  شخص  وهو 

هاتين المعاهدتين مع أهل هذه المدن التي فتحها وكان من بينها مدينة    رضي هللا عنه الذي نفذ 
 . التي هي على مقربة منها )لد( ومدينة )إيليا( القدس

 المعاهدة:  المستخدمة فى هذه أساليب اإلقناع •
ا  اعتمد الخطاب الدبلوماسي الخاص به  سالمي فقد إلا ألهمية المعاهدات في التاريخ ا نظر   

المعاهدة لذا فقد اعتمدت هذه    على استخدام كافة األساليب اإلقناعية المعروفة في ذلك الوقت؛
المدخل  ى  عل المخاطب ألالمناسب  االتصالي  اختيار  مراعاة    ينحوال  ،  اإلنسانية ع  الدواف مع 

التأكيد على الحقوق العامة لإلنسان والحيوان  المبادئ األخالقية واالجتماعية مثل  والتركيز على  
اإلسالم في  االجتماعية  المسؤولية  مبدأ  واعالء  هذا،  والنبات،  عبدالسالم مع    ويتفق  دراسة 

أكدت نتائجها أن المعاهدات لها مكانة مرموقة في الشريعة االسالمية    التي  م2011النجادات  
 باعتبارها واحدة من أهم أركان العمل الدبلوماسي.

 التي اعتمدت عليها هذه المعاهدة:  استراتيجيات االتصال •
إلى نموذج رولر الستراتيجيات االتصال وبعد    المعاهدة الكيفي  تحليل  الباالستناد  لنص 

يتبين أن هذه ال تقوم على مبدأ الصلح والتعايش المجتمعي،    ةمعاهد والسياق الذي وقعت فيه، 
استخدم  وبنوده، وبالتالي فإن الخطاب الدبلوماسي الخاص بها قد    شروط االتفاق  ت تضمنحيث  

  ، اإلجماعوالحوار وبناء  وهي اإلعالم واإلقناع    ،االتصال التي وضعها رولركافة استراتيجيات  
ال فيه،  ذ وذلك في ضوء معطيات العصر  النتيجة مع موتختلف  ي وقعت  نتائج  أظهر   اهذه  ته 

عدم اعتماد اإلدارة من   Kristine Lord & Mark Lynch, 2010, p.10( 97(ن  الباحثادراسة  
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السابق   الرئيس  عهد  فى  بوش -األمريكية  أساسي،   -جورج  بشكل  الحوار  استراتيجية  على 
نقل سياسات   واإلقناع، حيث حرصت على  استراتيجيتي اإلعالم  واعتمادها بشكل مكثف على 

الخارجي، الجمهور  إلى  واحد  اتجاه  فى  األمريكية  المتحدة  الواليات  وأفكار  التأثير    بهدف  وقيم 
 أو التحاور معهم. االهتمام باستشارتهم، واالستماع إليهم،  دون على الجماهير، 

 األساليب البالغية المستخدمة فى هذه المعاهدة: •
 وكانت   في صيغة نثرية موجزة  ت كتب  أنهاسلوب كتابة هذه المعاهدة  أيتضح من تحليل   

والمحسنات وتبت  االختصار،  إلى  تعمد  التفخيم،  وألفاظ  المقدمات،  عن  اختيار   ،عد  روعي    كما 
ثم ذكر اسم المدينة التي    البسملةب  وقد بدأت الفهم،    سهلة  تكون لكي    ارات بعناية والعب  الكلمات 

  عمر بن الخطاب مان التي أعطاها  ألعهود اعطيت األمان، وكان هذا األسلوب الغالب لكتابة  أُ 
 . لمدن التي تم فتحهاألهل ا

 القيم المتضمنة في هذه المعاهدة:عض ب •
ن أمير المؤمنين عمر بن  إ  قيمة السالم، حيث   من أهم القيم المستقاة من هذه المعاهدة 

ن الكثير من المدن أالخطاب لم يفتح كل األقاليم بالسيف وهذه المعاهدة واحدة من األدلة على  
المبدأ الذي سار عليه عمر بن الخطاب  ا يتضح لنا  أيض  ية دماء،  أسفك فيها  فتحها دون أن تُ 

شجع    يالذ   األمر  ،حرية العبادة  وهو مبدأ  ،الدول األخرى رضي هللا عنه في التعامل مع شعوب  
 . على الدخول في معاهدة صلح مع المسلمينأهل المدن األخرى  

إلى    األ باإلضافة  على  الحفاظ  قيم  في  المتمثل  االجتماعية  المسؤولية  مبدأ  موال  تقرير 
والممتلكات ألوا نوع    نفس  تحقق  الالتي  تلك  فقدته  الذي  االستقرار  من  الحكم ا  ظل  في  شعوب 

الدكتاتوري  الذي    ،الروماني  المسلمين من  أاألمر  إلى دخول مدن كثيرة في مفاوضات مع  دى 
 جل الصلح.أ

جاهات الرأي  ن اتأمن   Mattew Wallin, 2012(  98(دراسة    ه نتائجأظهرت   ويتفق هذا مع ما  *
بشكل   تحسنت  قد  األمريكية  المتحدة  الواليات  نحو  اإلندونيسي  المساعدات العام  تقديم  عقب  كبير 

تسونامي   زلزال  خالل  األمريكي  الجيش  قبل  من  اإلنسانية  اإلغاثة  وجهود  والغذائية  الطبية 
مما يظهر أهمية    -  أسامة بن الدن  -  انخفضت فيه نسب تأييد   ي(، فى نفس الوقت الذ م2004)

فى تحسين العالقات بين  المسئولية االجتماعية الحكومية كتوجه مفيد في الدبلوماسية العامة يسهم  
 الدول والجماهير المعارضة على المدى الطويل. 

  وراءها   لهثت مبادئ وقيم    بإقرار  قامقد    عمر بن الخطاب رضي هللا عنه  نأونستنتج من هذا  *  
في هذا، فقد كان عمر بن الخطاب من أفقه المسلمين    عجب وال  ،  في المجتمعات الحديثةالشعوب  

  يدير أن    عمر  األولين الذين الزموا الرسول صلى هللا عليه وسلم في حياته، وتأثروا به، فقد استطاع
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ا  دولة مترامية األطراف، كثيرة المال والرعية ومتعددة األديان واألجناس بحكمة و  على  فاعلية معتمد 
 ا بالمعلم والقائد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم.مقتدي  و  ،نبوية الشريفةالقرآن الكريم والسنة ال

والتي أكدت على أن   م2016دراسة ناصح البقمي    وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت إليه نتائج* 
كما   ،سالمي عرف كيفية إقامة العالقات الدبلوماسية وحسن استقبال الوفود والمبعوثينإلالعصر ا

ا الدول غير اإلأن  المبرمة مع  العهود والمواثيق  يؤكد على احترام  الحنيف  سالمية ويعامل  إل سالم 
 ويكفل ذلك لغير المسلمين المستوطنين في أرض الدول المسلمة. ،أفرادها معاملة عادلة

عمر بن  أبرمهما  اللتين    تيناهد هاتين المععلى  التصال السياسيل  شيت نموذج كارل دو وبتطبيق     
عهده،   في  عنه  هللا  رضي  نالخطاب  أن  بين  حللنستطيع  العالقة  كانت  الحاكم   كيف  شخص 

وبين  بنعمر    في  متمثلةال من    الخطاب  شعب  متمثال  كل  األخرى  البلدان  أهل  شعوب  في  بيت  
عمر بن الخطاب رضي ه، فنرى أن  ثنائية االتجاحيث كانت العالقة بينهم  المقدس وأهل مدينة لد،  

تعامل معهم رضي بل    ،لهم الظلم والهوان  ل ولم يك  ،لم يتعامل معهم بعقلية القائد المنتصر  هللا عنه 
ومخاوفهم طالبهم  استمع إلى م  وقد ،  عليهبه  هللا  فاء  أهللا عنهم بعقلية الراعي الحكيم األمين على ما  

 وهنا مخاوفهم وأعطاهم األمن واألمان تحت راية اإلسالم،  من الحكم اإلسالمي، فاستجاب لهم وبدد  
نجد أن عمر بن الخطاب رضي هللا عنه قد أثبت أن االتصال هو محور العملية السياسية، وتتفق  

ا للعمليات االتصالية  فى نموذجه الذى يقدم تفسير    "شيتكارل دو "هذه الفكرة مع ما دعا إليه بعد ذلك  
  " دويتش"المحلى أو الدولي، فعلى المستوى الدولي يرى    مل السياسي سواء  التى تتم على مستوى الع

ال الخارجي من خالل    حاكمأن  فع ال مع جمهوره  بشكل  يتواصل  الدبلوماسيين، ال    سفرائهالذى ال 
يصعب عليه أن يتفهم متطلبات ومخاوف هذا الجمهور، ومن    ي يستطيع أن يفكر بعقليتهم، وبالتال

 ثم ال يستطيع أن يبنى صورة إيجابية عن دولته أمام العالم الخارجي. 

 خاتمة الدراسة:

بعد العرض السابق لنتائج هذه الدراسة ومناقشتها والتعليق عليها وربطها بنتائج الدراسات السابقة،   
 ليها في النقاط التالية: إيمكن فى الختام أن نجمل أهم النتائج التي توصلت 

بن  كان       • عنهطاب  الخعمر  هللا  فسابق    رضي  لعصره،  استخد ا  االتصال   مقد  وسائل    كافة 
أتيحت  الدبلوماسي   الوقت له  التي  ذلك  اعتمد   ،في  الدبلوماسية    كما  خطاباته    على في 

بمفهومه االتصالية  اإلعالم    المعاصر  ااالستراتيجيات  استراتيجيات  اإلجماع، واإلقناع  مثل  وبناء 
، إذ  والتماسكبالترابط    يزيتم  ذات بناء فني محكم   المكتوبة  اتهاتفاقي، و -هللاضي  ر   -ه  رسائلوكانت  

ممزوجة بالجانب الديني،    رسائلهف  ،تتضافر ألداء الغاية التي يريد توضيحها  يوظف عباراته کي



                 www.epra.org.eg                              www.jprr.epra.org.eg                         سطو بحوث العالقات العامة الشرق األمجلة  - والثالثون السادس  العدد  53 ا

مستعد  االجتماعيو ،  والسياسي المتلقي  تجعل  بحيث  بنائها،  في  ويناسق  عباراتها،  بين  يربط  ا  ، 
   الستقبالها واالقتناع بها.

عنهعند    الدبلوماسيطاب  الخن  إ     • هللا  رضي  الخطاب  بن  قائم    عمر  اإلقناع ع  اكان  لى 
عنه  ومن    واالستمالة، هللا  رضي  يستخدمها  كان  التي  اإلقناع  على  أأساليب  النتائج  بناء  سلوب 

ورغبات ال احتياجات  على  والتركيز  ا    المخاطبين   مقدمات  المعانيسلوب  أوأيض  فأسلوب ،  تكرار 
و اإلقناع واضح من خالل   البارز    ،الدبلوماسية   معاهداتهرسائله  العنصر  األسلوب هو  هذا  ويعد 

األخرى لنجاح   الدول  مع  األسلوب  العالقات  هذا  غاب  لو  ألنه  األمن  ؛  يحقق  أن  استطاع  لما 
 . والسالم لكل شعوب األمة اإلسالمية

المخاطبين،     • بين  والنفسية  والثقافية  االجتماعية  االختالفات  مراعاته  إلى  كان  كما    باإلضافة 
الخطاب   طبيعة  مع  يتناسب  وهذا  العاطفية،  من  أكثر  المنطقية  المسارات  استخدام  على  يعتمد 

 بشكل كبير. الدبلوماسي الذي يخضع للقوانين واالعتبارات الدولية 
الفتحددت       • في  القوى  الفاعلة  أ اعلة  القوى  في  الدبلوماسية  الخطاب  بن  عمر  خطابات  غلب 

في   تمثلت  والتي  األخرى،  اإليجابية  الدول  وشعوب  الحاكم،  الخليفة  الشرعية، شخص  األحكام 
ا األعراف والتقاليد الدولية    . المعمول بها في ذلك الوقت وأيض 

رضي هللا -والبيان، وقد عرف عن عمر    رسائل عمر بن الخطاب الدبلوماسية بالبالغة تتسم       •
ا عن اللغو، فال عجب أن    -عنه  تكون رسائله خالية من الحشو والتكرار،  أنه كان قليل الكالم بعيد 

اللفظ مكرر   لمعنى  وإن جاء  توكيد  أو  الغموض  إقناعية مثل كشف  وغاية  له هدف  يكون  فإنما  ا 
للدبلوماسي الحكيم الذي يتحرى الدقة، بحيث يكون كالمه  معين، ويعتبر هذا هو األسلوب األمثل  

ا جلي ا ال  .اال معنى واحد  إيحمل   واضح 
ا     • أبرمها  ألإن  التي  المعاهدات  الغالب في كتابة  بن الخطاب رضي هللا عنه في  سلوب  عمر 

األمان  عهده   فتحه إلعطاء  تم  التي  المدن  ب  ا،ألهل  تبدأ  المدين  البسملةأن  اسم  ذكر  التي  ثم  ة 
 . في ذلك الوقت ة بالدولوتنتهي بأسماء الشهود على المعاهدة والختم الخاص    أعطيت األمان

يمكن نستفيد منها في وقتنا الحاضر  ومبادئ    قيم  بإرساءاهتمام عمر بن الخطاب  وحظ  لكما       •
تحسين ا  في  والدبلوماسية  عمالألأداء  اإلدارة  مجال  التسامء  عالإ مثل    في  عند ح  قيمة  والعفو 

استثمار و والتأكيد على مبدأ التخصص في العمل  ،  والعنصرية وخطاب الكراهية  ونبذ العنف  المقدرة
 . والوساطةطاقات الكامنة ورفض المحسوبية ال

فكان  كان       • الدبلوماسية،  في  ا  خاص  طابع ا  يحمله  عنه  هللا  رضي  الخطاب  بن  عمر  أسلوب 
باإلضافة إلى قوة   المستمع  ذهن وقربها من  يحرص في كل خطاباته على صدق الكلمات وواقعيتها 
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•      It became clear that Omar Ibn Al-Khattab cared about establishing 

values and principles that we can benefit from at the present time in 

improving the performance in the field of administration and diplomacy, 

such as upholding the value of tolerance and forgiveness when able, 

rejecting violence, racism and hate speech, and emphasizing the principle 

of work specialization, investing the latent energies, and rejecting 

favoritism. 
 

Keywords: Communication Strategies - Diplomatic discourse - Caliph Omar 
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Abstract 

     This study sought to reveal the communication strategies used in 

Islamic diplomatic discourse, by applying to a sample of diplomatic 

correspondences that took place during the era of Omar Ibn Al-Khattab. In its 

theoretical framework, the study was based on the Karl Deutsch’s model of 

political communication, and Ruller's situational model of communication 

strategies. Also, it relied on the qualitative and historical approaches because 

they are appropriate to the nature of the subject of the study. It used the 

discourse analysis tool. The study sample was represented in four 

correspondences that took place within the framework of diplomatic relations in 

that period, and it was identified in two of the letters (diplomatic notes) sent by 

Omar Ibn Al-Khattab, as well as two of the most important diplomatic treaties 

that Omar Ibn Al-Khattab concluded during his reign with the people of other 

countries. the most important results of the study were: 

•      Omar Ibn Al-Khattab was ahead of his time, as he used all the 

diplomatic means of communication that were available to him at that 

time. He used in his diplomatic speeches communication strategies in 

their today's meaning such as strategies of media and persuasion, and 

building consensus. His messages and treaties had a tight artistic structure 

characterized by coherence, brevity, and clarity. 

•      The diplomatic discourse of Omar Ibn Al-Khattab considered the 

social, cultural, and psychological differences between the recipients, as it 

was based on logical proof paths rather than emotional paths, and this 

lines with the nature of the diplomatic discourse, which is largely subject 

to international laws and considerations. 

•      The effective forces in most of Omar Ibn Al-Khattab's diplomatic 

speeches were determined as positive effective forces, which were 

represented in the person of the ruling Caliph, the people of other 

countries, the legal rulings, as well as the international norms and 

traditions in force at that time. 
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