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 ملخص 
هدفت هذ  الدراسة لمعرفة حكـ التخا ر ف  الشريعة اإلسبلمية  ككيؼ 
نٌظمها القانكف الفمسطين   ك د استخدـ ال احث المنهج الكصف  التحميم  ف   ك د 

لمتخا ر أحكاـ ف  الشريعة خميصت هذ  الدراسة لمجمكعة مف النتائج كاف أهمها: 
  كالعٌمة ف  الحؿ كالحراـ إنما ـاإلسبلمية  فمنها ما هك م اح كمنها ما هك محرٌ 

نٌظـ القانكف الفمسطين    كما عمى الحفاظ عمى مصالح اإلنساف المعت رة يككف  نا ن 
  1979جريمة التخا ر ف   انكف العقك ات الركرم لمنظمة التحرير الفمسطينية لسنة 

ك د فرض عقك ات صارمة عمى مف يرتكب أم مف الجرائـ الت  تندرج تحت 
االرتكاز ك د خرجت الدراسة  جممة مف التكصيات كاف أ رزها: التجسس  التخا ر ك 

صدار القكانيف عمكمن  ا  كف   كانيف مكافحة عمى الشريعة اإلسبلمية ف  صياغة كاا
تحديث المكاد القانكنية الفمسطينية المكضكعية   ك التخا ر عمى كج  الخصكص

عقك ات المك عة عمى مرتك   التشديد ف  الك  كاالجرائية المتعمقة  جريمة التخا ر 
 .جرائـ التخا ر؛ لتحقيؽ الرد العاـ كالردع الخاص

Abstract 

This study aimed to learn the provisions of the Islamic 

Shariah regarding Intelligence and espionage work and how it 

was regulated by the Palestinian law, and the researcher used 

the descriptive analytical method in this study. The study 

concluded with several results, the most important of which 

were: the Islamic Shariah has provisions regarding intelligence 

and espionage work; and it’s either Halal (allowed) or Haram 

(sinful and prohibited). The reason behind both the allowance 

and prohibition is related to the preservation of the interests of 

all human beings. The Palestinian law also regulated the crime 

of intelligence and espionage work in the 1979 Revolutionary 

Code of the Palestine Liberation Organization (PLO). In 

addition, it imposed severe penalties on those who commit any 

of the offenses that fall under intelligence and espionage work. 

Finally, the study concluded with a number of 
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recommendations, the most prominent of which were: the 

importance of building on the Islamic Shariah in the drafting 

of laws and the law-making process in general and in the 

drafting of anti-espionage laws in particular. The study also 

recommended that the substantive and procedural Palestinian 

laws relating to the crime of espionage should be kept up-to-

date, and that the penalties imposed on the perpetrators of that 

crimes should be tightened; which as a result should establish 

both general and specific deterrents and prevent those crimes 

from happening. 

 
 مقدم 

ال شػػػؾ أف جريمػػػة التخػػػا ر مػػػف الجػػػرائـ المكجهػػػة ضػػػد الدكلػػػة  كتعػػػد مػػػف 
أراضػػػػيها   أخطػػػػر الجػػػػرائـ التػػػػ  تهػػػػدد كيػػػػاف الدكلػػػػة كاسػػػػتقبللها كاسػػػػتقرارها كسػػػػبلمة

ك ػػػد يصػػػؿ خطرهػػػا إلػػػى أ عػػػد مػػػف حػػػدكد الدكلػػػة  إذا   كخطرهػػػا يتجػػػاكز حػػػدكد الفػػػرد
كلػذلؾ تجػـر القػكانيف الكطنيػة لمػدكؿ  ؛كانت الدكلػة جػز  مػف تحػالؼ أك كتمػة إ ميميػة

كػػػؿ األفعػػػاؿ اتػػػ  تنػػػدرج تحػػػت مفهػػػكـ التخػػػا ر كالتعػػػاكف مػػػ  األعػػػدا  عمػػػى حسػػػاب 
ة المسػخلة لفقهػا  كػؿ مرحمػة تاريخيػة لئلفتػا  فػ  الدكلة  كلـ تترؾ الشػريعة اإلسػبلمي

نمػػا كردت فيهػػا أحكػػاـ نصػػية  حكػػـ القػػرآف  حكػػـ التخػػا ر  مػػا يتكافػػؽ مػػ  المرحمػػة  كاا
  كلػػػـ ت فػػػؿ ا لعقديػػػة المسػػػخلة كخطػػػكرة الجػػػـرالكػػػريـ كالسػػػنة الن كيػػػة المشػػػرفة؛ نظػػػرن 

عاؿ؛ نظرنا لخطكرتها القكانيف الكطنية لمدكؿ العر ية كمنها الفمسطينية تجريـ تمؾ األف
 عمى الفرد كالمجتم  كالدكلة.

 أىمي  ا ب ث
تن ػػ  أهميػػة الدراسػػة ككنهػػا ت حػػث فػػ  مكضػػكع مهػػـ كهػػك مكضػػكع التخػػا ر    

إضػػافة إلػػى أف المكضػػكع لػػـ يحػػظ  االهتمػػاـ الكػػاف  مػػف ال ػػاحريف كالدارسػػيف  كألف 
 لتخا ر.ال حث يعط  ت ذية راجعة لممسؤكليف كالعامميف ف  مجاؿ مكافحة ا
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 مشكل  ا ب ث
تعػػػد الجػػػرائـ التػػػ  تنػػػدرج تحػػػت التخػػػا ر مػػػف أخطػػػر الجػػػرائـ التػػػ  تعصػػػؼ   

 الدكلة كمقػدراتها  لػذلؾ فػمف رمػة تسػاؤالت تعت رهػا الدراسػة مشػكمة ال حػث: مػا حكػـ 
 التخا ر ف  اإلسبلـ؟ ككيؼ نظـ القانكف الفمسطين  جرائـ التخا ر؟

 منيجي  ا ب ث
الكصػػػػػف  التحميمػػػػػ   كالمػػػػػنهج التػػػػػاريخ   كالمػػػػػنهج يت ػػػػػ  ال احػػػػػث المػػػػػنهج 

 القانكن ؛ لمكصكؿ إلى نتائج حكؿ التساؤالت الت  اعت رت مشكمة ال حث.
 فرضيات ا ب ث

تفتػػػرض الدراسػػػػة أف هنػػػػاؾ أحكػػػػاـ كاضػػػحة فػػػػ  الشػػػػريعة اإلسػػػػبلمية تػػػػنظـ 
يف مسخلة التخا ر  يف الحؿ كالحرمة  كما تفترض أف القانكف الفمسطين  _كما القكان

العر ية_  د جـر األفعػاؿ التػ  تنػدرج تحػت التخػا ر  ك ػد تشػدد فػ  تك يػ  العقك ػات 
 عمى مرتك يها.
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 ا مب ث األول
 ماىي  ا تخابر

 تعريف ا تخابر  غً  واصطالً ا
 أوال: تعريف ا تخابر  غ :

اً ٍر: ت ادؿ مع  األخ ار  كهذا يدؿ عمى  ا يرنا  فهك ميتىخى ا ىٍر تىخى ا ىرى يىتىخى "تىخى
ا يٍر عمى كزف تىفىاعيؿ كذلؾ يستمـز كجكد طرفيف أك أكرر  اما  مىة  فكممة تىخى الميفىاعى

ا ىرى  معنى  ا ىرىة: مصدر  كخى   الفعؿ  كالميخى
 ثانيا: تعريف ا تخابر في االصطالح:

 التعريفات االصطبلحية لمتخا ر:مف 
   االتصاؿ  دكلة أجن ية لقصد إجرام   كه  الت  يرم  فيها الجان"

جن ية أك م  الشخص الذم يعمؿ لمصمحة أإلى االتصاؿ  دكلة 
هذ  الدكلة  فتككف النتيجة تمكف هذ  الدكلة مف القياـ  خعماؿ 

 .(1)ى"عدائية ضد الدكلة الرانية  كهك ما يسمى  الخيانة العظم
 نقؿ المعمكمات القيمة الت  تككف عمى درجة ك يرة مف األهمية"  

مما يمكف الدكلة الت  تسخر الطا ة ال شرية كاألجهزة التقنية 
كااللكتركنية ف  جم  المعمكمات ألهداؼ متعددة مف القياـ  خعماؿ 

 .(2)عدائية ضد الدكلة المستهدفة  كهك ما يسمى  الخيانة العظمى"
  إما مف خبلؿ فعؿ أك نشاط ينفذ    ذك آرار ضارة جمة"فعؿ فردم

 هدؼ   فاعؿ الجريمة يع ر    عف إرادت   مساعدة دكلة أجن ية
إلحاؽ ضرر محدد  مصمحة الكطف كهك ما يطمؽ عمي  فعؿ 

                                                           
 10  مكت ة النكرم: دمشؽ _ ص4ط  1ـ(  "المخا رات كالعالـ"  ج1986الجزائرم  سعيد ) (1)
 .15  مؤسسة الرسالة:  يركت _ ص2ـ(  "االستخ ارات العسكرية ف  اإلسبلـ"  ط1991مناصرة  ع د هللا ) (2)
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أكلهما إرادة الفاعؿ كرانيهما   السع   أك مف خبلؿ تبل   إرادتيف
 .(1)فعؿ التخا ر"كهك ما يع ر عن     إرادة الدكلة األجن ية

  كؿ فعؿ أك نشاط ينفذ  تعرؼ النيا ة العامة الفمسطينية التخا ر ب"
 هدؼ   يع ر    عف إرادت   مساعدة دكلة أجن ية  فاعؿ الجريمة

إلحاؽ ضرر محدد  مصمحة الكطف" كهك "جريمة فعمها شخص 
 التخا ر إما لصالح  مد  أك لصالح  مد آخر كتككف  اال تزاز أك 

 .(2)أك ف  فكر غير صحيح لدل المتخا ر"  الكر 
  عرفت كزارة الداخمية كاألمف الكطن  الفمسطينية ف  غزة المتخا ر

"شخص يتعامؿ م  أم جهة مجهكلة  ف  حمبلتها ضد التخا ر ب
كيتكاصؿ معها ألمر يخص الكطف كاألمكر األمنية   ال يعرفها
 (3)كيزكدها  معمكمات مقا ؿ الماؿ"  كالمقاكمة

ال احث التعريؼ الرا   كهك تعريؼ النيا ة العامة الفمسطينية  كيرجح
 لمتخا ر  كيعزم ال احث الترجيح لهذا التعريؼ ارتكازنا عمى النقاط التالية:

  نما يطاؿ األجانب الفعؿ المجٌرـ ال يقتصر عمى الكطنييف كاا
 المقيميف ف  إ ميـ الدكلة؛ استنادنا لنظرية إ ميمية القكانيف.

  اعت ار أف الركف المادم ف  الجريمة ال يقتصر عمى التزكيد
نما شمؿ القياـ  خم   أفعاؿ تضر  مصمحة الكطف المعمكمات  كاا

                                                           
ـ(  "الكسيط ف   انكف العقك ات _القسـ الخاص_"  دار النهضة العر ية: القاهرة 1979سركر  أحمد فتح  ) (1)

 22_ص
)تـ زيارة  :aspx.atemplate/ps.wafainf.www//httpالنيا ة العامة ف  فمسطيف  )مك   انترنت(  الرا ط:  (2)

 ص(.11:21ـ  الساعة 23/9/2019المك    تاريخ 
يف لمحكار )مك   انترنت(: ش كة فمسط (3)

1087962=phpt?.showthread/forum/net.paldf.www://https    حممة مكافحة التخا ر  تـ زيارة المك(
 ص(. 10:00ـ الساعة 3/12/2019ف 
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  عدـ اشتراط حصكؿ الفاعؿ عمى منفعة أك مصمحة نظير تقديـ
الخدمات لمجهات المعادية؛ فقد يككف الفاعؿ ك   ضحية ا تزاز 

اعؿ عمى منفعة  كهذا ال ك ذلؾ لف يحصؿ الف  العدك عند تجنيد 
 ي رر الك كع ف  الفعؿ؛ فبل ش   أك ر جرمنا مف خيانة الكطف.

كيرل ال احث مف خبلؿ التعريفات أف التخا ر كالتجسس مصطمحاف 
متشا هاف  درجة ك يرة  كأف التعريفيف يستخدماف لذات ال رض  كلكف التخا ر 

 تصار التجسس عمى نقؿ يعت ر أك ر اتساعنا مف حيث المكضكع  فمذا اعت رنا ا
المعمكمات  فمف التخا ر يشمؿ نقؿ المعمكمات كالقياـ  خم مهاـ تضر  مصالح 

 الدكلة؛ خدمة لدكلة أك منظمة أجن ية.
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 ا مب ث ا ثاني
 ع  وا قانونيا تخابر في ا شر 

 جريم  ا تخابر في ا شريع  اإلسالمي 
اإلسبلمية  ك  ؿ ال شؾ أف لمتجسس كالتخا ر أحكاـ ف  الشريعة  

ا مف المكا ؼ الت  كردت ف  السيرة كاألرر كالت  تعد مف   تكضحيها نذكر  عضن
  يؿ التجسس كالتخا ر اإليجا   القائـ عمى م ادرة المسمميف ف  التجسس عمى 

 العدك  أك السم   القائـ عمى مكافحة المسمميف لتجسس العدك:
  كالمقداد كالز ير أنا ملسو هيلع هللا ىلصعف عمى  ف أ   طالب  اؿ: " عرن  رسكؿ هللا 

معها كتاب  (2)فمف  ها ظعينة  (1)خاخ تختكا ركضة حتى انطمقكا: فقاؿ
فذه نا تعادل  نا خيمنا حتى اتينا الركضة  فمذا نحف   فخذك  منها

لت: ما مع  مف كتاب  فقمنا: لتخرجف ا الظعينة  فقمنا: أخرج  الكتاب  فق
  ملسو هيلع هللا ىلصك لتمقيف الرياب  فخخرجت  مف عقاصها  فختينا    الن   أالكتاب 

 يخ رهـ  مكة ممف المشركيف مف أناس إلى  متعة  ف حاطب مف    فمذا
 ال:  اؿ حاطب؟ يا هذا ما: ملسو هيلع هللا ىلص الن   فقاؿ  ملسو هيلع هللا ىلصأمر الن      عض
 أنفسهـ  مف أكف كلـ  ريش مف امر نا كنت إن  هللا  رسكؿ يا عم  تعجؿ
 كأمكالهـ أهميهـ  ها يحمكف  را ات لهـ المهاجريف مف معؾ مف ككاف
 يحمكف يدنا لهـ أصطن  أف فيهـ النسب مف فاتن  إذا فخح  ت  مكة 
 أن : ملسو هيلع هللا ىلصا عف دين . فقاؿ الن   ا كال ارتدادن لؾ كفرن ذ فعمت كما  را ت  

  د إن : فقاؿ عنق   فخضرب دعن  هللا رسكؿ يا: عمر فقاؿ صد كـ   د

                                                           
 كـ(.12ركضة خاخ: منطقة  ري ة مف المدينة ) (1)
 الظعينة: المرأة المسافرة  ) يؿ اف اسمها سارة( (2)



  جريم  ا تخابر في ا شريع  اإلسالمي  وا قانون ا فلسطينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 42 

 شئتـ ما افعمكا: فقاؿ  در أهؿ عمى اطم   د هللا لعؿ يدريؾ كما  در  شهد
 .(1)لكـ" غفرت فقد

    المشركيف مف عيف ملسو هيلع هللا ىلصركل سممة  ف األككع عف أ ي  "أن  أتى الن 
 ملسو هيلع هللا ىلصكهك ف  سفر  فجمس عند أصحا   يتحدث رـ انتقؿ  فقاؿ الن   

( 2إيا ") فنفَّمن  سم    كأخذت فقتمت  إلي  فس قتهـ" فا تمك  اطم ك : "عن 
 (.3ف حجر أف هذا المشرؾ  د اطم  عمى عكرة المسمميف)ال ك اؿ 

  :َا ]َياأكرد الط رم ف  تفسير  لقكل  تعالى ِذينَ  َأُّيه  اَللََّ  ََتُوُىوا َل  آَمنُوا الَّ

ُسوَل  َلُموَن[ َوَأىتُم   َأَماَىاتُِكم   َوََتُوُىوا َوالرَّ َتع 
أف أف س ب النزكؿ كاف ف   (4)

 ملسو هيلع هللا ىلصة  يد  أال ينزلكا عند حكـ الن   ظل ن   ريأحد الصحا ة أشار 
 حيث الكريمة  اآلية تمؾ نزكؿ ف  آخر س  نا أكرد كما من   خيانة فكانت
 مكة مف  العير خرج سيفاف أ ا أف كأخ ر   در  يـك ملسو هيلع هللا ىلص لمن   ج ريؿ أتى

 ل  فاخرجكا كذا مكاف ف  سفياف أ ا  خف أصحا   ملسو هيلع هللا ىلصن   ال فخخ ر
 يريدكـ كأصحا   محمدنا أف سفياف أل   المنافقيف أحد فكتب كاكتمكا 
 .(5)كالرسكؿ" هللا تخكنكا كال" فنزلت حذركـ فخذكا

  :مف كصايا أ    كر الصديؽ ليزيد  ف أ   سفياف حيف كجه  إلى الشاـ
ا عف الحممة؛ "يا يزيد سر عمى  ركة هللا  فمذا دخمت  بلد العدك فكف  عيدن 

فمن  ال آمف عميؾ الجكلة  كاستظهر  الزاد  كسر  األدال  كال تقاتؿ 

                                                           
(  كصحيح مسمـ  كتاب فضائؿ الصحا ة   اب 4274صحيح ال خارم  كتاب الم ازم   اب غزكة الفتح   ر ـ )(1)

 (.2494مف فضائؿ أهؿ  در ك صة حاطب  ف أ    متعة   ر ـ )
ـ(  " فتح ال ارم  شرح صحيح ال خارم"  تقديـ كتحقيؽ كتعميؽ: فضيمة الشيخ 2001ا ف حجر  أحمد  ف عمى ) (2)

 194  مكت ة الع يكات: الرياض _ ص6ج 4949حديث 1ر شي ة الحمد  طع د القاد
 .194ـ(  " فتح ال ارم  شرح صحيح ال خارم"  المرج  السا ؽ: ص2001ا ف حجر  أحمد  ف عمى ) (3)
 27سكرة االنفاؿ  آية  (4)
ع د المحسف الترك    ـ(  "جام  ال ياف عف تاكيؿ القرآف"  تحقيؽ: ع د هللا  ف2003الط رم  محمد  ف جرير ) (5)
 .121  دار عالـ الكتب: الرياض _ ص11  ج1ط
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ف ف  العرب غرة  م مجركح؛ فمف  عض  ليس من   كاحترس مف ال يات؛ ف
ا لعمر  ف (1)كأ مؿ مف الكبلـ فمف لؾ ما كعى منؾ"   كمف كصايا  أيضن

ظافرنا  عدك   العاص: " كا عث عيكنؾ يختكؾ  خخ ار أ   ع يدة  فمف كاف 
ا إرر ف كاف يريد عسكرنا فخنفذ إلي  جيشن اا فكف أنت لقتاؿ مف ف  فمسطيف ك 

 .(2)جيش"
  كم ا تخابر في اإلسالم:

ال شؾ أف مقاصد الشريعة اإلسبلمية تقكـ عمى تحقيؽ مصالح اإلنساف  
المعت رة  كعمى هذ  القاعدة  فمف لمتخا ر ف  اإلسبلـ مكاطف مشركعة كمكاطف 

 كعة مف حيث الحكـ  نكردها ف  التال :غير مشر 
 أوال: ا تخابر ا مشروع في اإلسالم

 : ا ت ريات األمني 
التحريات األمنية ه  اإلجرا ات الت  تقكـ  ها أجهزة الدكلة األمنية  هدؼ 

المكا  منظاـ العاـ  كيقكؿ ل ؛ حمايةالحصكؿ عمى معمكمات داخؿ الحدكد
: "إف التنظيـ األمن  المعاصر فاركؽ ف  كتا   "المعمكمة األمنية" كامؿشرطة 

لمرفؽ األمف يضـ كحدات خاصة لمتحرم كجم  المعمكمات فيما يتعمؽ  شؤكف 
  كتهدؼ التحريات األمنية لمحفاظ عمى النظاـ العاـ كمن  (3)معالجة الجريمة"

ع  كيساعد الجريمة كالك اية منها كالمساهمة ف  كشؼ خيكطها  عد الك ك 
  التحرم األمن  أصحاب القرار ف  اتخاذ  راراتهـ المتعمقة  الشخف الداخم 
  كالتعييف ف  الكظائؼ الحككمية كخاصة التعييف ف  المناصب المفصمية

مف تكالت  يؤ   كالكظائؼ الت  يطم  فيها المكظؼ عمى خصكصيات الناس

                                                           
 75ـ(  "التجسس كأحكام  ف  الشريعة اإلسبلمية"  مرج  سا ؽ: ص1985الدغم   محمد راكاف ) (1)
 75ـ(  "التجسس كأحكام  ف  الشريعة اإلسبلمية"  المرج  السا ؽ: ص1985الدغم   محمد راكاف ) (2)
  أكاديمية نايؼ العر ية لمعمكـ األمنية: 1ـ(  "المعمكمة األمنية"  ط1999)لكا  شرطة( ) كامؿ  محمد فاركؽ (3)

 4الرياض _ ص
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رطة كالكظائؼ األمنية  فيها عمى األركاح كاألعراض كاألمكاؿ كالتعييف ف  الش
كما كتهدؼ التحريات األمنية لمكافحة التخا ر المضاد الذم تسعى مف خبلل  

  كمف (1)الدكؿ كالمنظمات المعادية إلى اختراؽ الدكلة كاالطبلع عمى أسرارها
مر ف  تحقيؽ دلة المشركعية لمتحريات األمنية الت  يستعيف  ها كالة األأ

  (2)عية "التصرؼ عمى الرعية منكط  المصمحة"مصالح الع اد القاعدة الشر 
ك اص لعمر )رض  هللا عنهما( فتحرل   ككرد أف طائفة اشتكت سعد  ف أ 

كفد مف ي حث عف حقيقة الشككل  ف عث  ككيم  عف العماؿ محمد  ف أعن  ك 
مسممة رض  هللا عن  يسخؿ عف سعد كسيرت  ف  الرعية  كما سخؿ عف جماعة 

ا ممف شكك  تك فكا فمـ يمدحك  كلـ يذمك   ك اؿ فريؽ ف فريقن أأرنكا عمي   كالحظ 
ـ  السكية  كال يعدؿ ف  القضية كال ي زكا ف  السرية"  كلما آخر: "إن  ال يقسٌ 

  ككرد ف  (3)د كجد زيؼ هذ  المقالة عف سعد تحقؽ عمر  عد مقا مة س 
فنقب  كتاب فخر الديف  ف النعماف لمظاهر  ي رس: "إذا استعنت  خحد منهـ

حكال  فف  القيامة تككف عن  مسؤكالن  أعمي  تنقي ا كاجعؿ عمي  ر ي ا  كسؿ عف 
منهـ إال مف تككف مساعي  حساف لؾ ال ذنك نا"  ك ما أجـر مطمك نا  كال تكلًٌ 

(4). 
 :مراقب  معتادي اإلجرام 

ال مجتم  يخمك مف الجريمة  كالجريمة ظاهرة اجتماعية مبلصقة 
كمهما  ما مف االستقرار    ما مف الر   كالحضارة لممجتم  ال شرم مهما

اال تصادم كاالجتماع   لذلؾ كجب عمى الدكلة السع  دكما كرا  تمؾ 
الفئة الت  تعتاد السمكؾ اإلجرام   كهذا ال يككف إال مف خبلؿ المرا  ة 
كالتحرم كالتجسس عمى هذ  الفئة الت  ال تنفؾ عف التخطيط الرتكاب 

                                                           
 61ـ(  "المعمكمة األمنية"  أكاديمية فمسطيف لمعمكـ االمنية: غزة _ ص2011الم ارم  هشاـ سميـ ) (1)
 208ركت _ ص  دار القمـ:  ي1ـ(  "القكاعد الفقهية"  ط1986الندكم  عم  أحمد ) (2)
 90العقاد  محمكد )ب ت(  "ع قرية عمر"  مط عة نهضة مصر: القاهرة _ ص (3)
ق(  "ص ح األعشى ف  صناعة 821القمقشندم  أحمد  ف عمى  ف أحمد الفزارم القاهرم )المتكفى سنة  (4)

 (  دار الكتب العممية:  يركت10/118اإلنشا "  )
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 النظاـ العاـ  كف  االستدالؿ عمى الجكاز الشرع  الجريمة كاإلخبلؿ 
الذم  اؿ في  المهمب: "مف الفق   (1)لمرا  ة هذ  الفئة حديث ا ف الصياد

جكاز التجسس عمى مف يخشى من  فساد الديف كالدنيا  فمف خش  من  ما 
هؿ اإلسبلـ فجائز التجسس خخش  مف ا ف الصياد ممف يضمر الفتؾ  

  ك اؿ  ف الماجشكف: (2)ف  أمر  إذا خش  من " عمي   كااعماؿ الحيمة
ك أ"المصكص ك طاع الطرؽ يطم كف ف  مظانهـ  كيعاف عميهـ حتى يقتمكا 
 .(3)ينفكا مف األرض  كطم هـ ال يككف إال  التجسس عميهـ كتت   أخ ارهـ "

 : ا تجسس عل  األعدا 
إف التجسس كالتخا ر عمى األعدا  سكا  ألغراض الهجكـ عمي  كالفتؾ    
أك ألغراض الدفاع كمن  كيد  كاجب؛ فما ال يتـ الكاجب إال    فهك كاجب  
كالعمميات العسكرية كالتخطيط لها ال يقكـ إال عمى المعمكمات الت  يكفرها ركف 

والقكل  تعالى: االستخ ارات  ك ذلؾ فمف التجسس عمى األعدا  كاجب  ك   ]َوَأِعده

ا ََلُم تُم مَّ تََطع  ةٍ  مِّن اس  َباطِ  َوِمن ُقوَّ َو لِ  رِّ ِهبُونَ  اْل  ُكم   اَللَِّ  َعُدوَّ  بِهِ  ُتر   ُدوِِنِم   ِمن َوآَخِرينَ  َوَعُدوَّ

َلُموَِنُمُ  َل  [ اَللَُّ  َتع  َلُمُهم  َيع 
ضافة ر اط     كالقكة كؿ ما يتقكل    ف  الحرب(4) كاا

  كالمعمكمات االستخ اراتية (5)الخيؿ إلى القكة مف  اب عطؼ الخاص عمى العاـ
 مما يتقكل    عمى األعدا .

  

                                                           
 (4/64(  )3033ما يجكز االحتياؿ كالحرز )ح انظر صحيح ال خارم  كتاب الجهاد   اب (1)
ـ(  "شرح صحيح ال خارم"  تحقيؽ 2003ق( )676ا ف  طاؿ  عمى  ف خمؼ  ف ع د الممؾ )المتكفى سنة  (2)

 (  مكت ة الرشد: الرياض3/343)1ياسر  ف إ راهيـ  ط
ـ(  "ت صرة الحكاـ ف  أصكؿ األ ضية كمناهج األحكاـ  1901فرحكف   رهاف الديف إ راهيـ  ف شمس الديف) (3)

 (  دار الكتب العممية:  يركت2/187) 2 هامش  كتاب العقد المنظـ لمحكاـ لمشيخ الكنان  "  ط
 60سكرة االنفاؿ  آية (4)
(  2/366ق(  "فتح القدير"  )1414ق( )1250كف  سنة الشككان   محمد  ف عمى  ف محمد  ف ع د هللا )المت (5)

 دار ا ف كرير: دمشؽ.
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 ثانيا: ا تخابر غير ا مشروع في اإلسالم
 ا تخابر  كشف عورات ا مسلمين 

َا ]َيا تَنِبُوا آَمنُوا الَِّذينَ  َأُّيه  َول إِث مٌ  الظَّنِّ  َبع َض  إِنَّ  الظَّنِّ  ِمنَ  َكثرًِيا اج 

ُسوا تَب   َول ََتَسَّ ُضُكم   َيغ  َبع ًضا[ َبع 
(1). 

كرد النه  عف التجسس ف  هذ  اآلية صراحة  كال  وجه الدللة:
تجسسكا أم ال يتت   أحدكـ عكرات  عض كال ي حث عف سرائر أخي  
لي ت   االطبلع عمى عيك    كلكف ا نعكا  ما ظهر لكـ مف أمر   ك   

  كالكاضح أف التجسس (2)ا أك ذمكا ال عمى ما تعممكف مف سرائر فاحمدك 
هنا مف   يؿ تت   عكرات المسمميف دكف غرض أمن  يراد    أف ييدؿ 

نما صاألعدا  عمى تمؾ العكرات ليجدكا الر رات فيطعنكا خا رة اإلسبلـ  كاا
 اعؿيكمف الركف المعنكم الرتكاب الفعؿ هنا إرضا  الجانب النفس  لمف

إما لكجكد عيب نفس  عند  أك   ع  عمى عكرات اآلخريف كنكا صهـ اطبل
أك   الستخداـ ما يتحصؿ عمي  ال تزاز مف يطم  عمى عي   كنقيصت 

لمحصكؿ عمى كسب غير مشركع مادم أك معنكم مف كرا  الفعؿ أك 
 ضرار  ال ير.لئل

 ا تخابر  صا ح ا عدو 
 ا تخابر مع األعدا  خيان   ورسو و 

َا ]َيا اؿ تعالى:  ُسوَل  اَللََّ  ََتُوُىوا َل  آَمنُوا الَِّذينَ  َأُّيه  َوََتُوُىوا َوالرَّ

َلُموَن[ َوَأىتُم   َأَماَىاتُِكم   َتع 
(3). 

                                                           
 12سكرة الحجرات  آية  (1)
ـ( 2005ق( )282ال صرم  )المتكفى  لجصاص  إسماعيؿ  ف إسحاؽ  ف إسماعيؿ  ف حماد  ف زيد األزدرما (2)

   دار الكتب العممية:  يركت1(  ط2/540"أحكاـ القرآف  تحقيؽ عامر حسف ال صرم )
 27سكرة االنفاؿ  آية  (3)
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  كأكرد (1)ال تخكنكا أماناتكـ  خف تضمركا خبلؼ ما تظهركف وجو ا دال  :
ة  يد  ظل ن   ريالط رم ف  تفسير  أف س ب النزكؿ كاف ف  أحد الصحا ة أشار 

 نزكؿ ف  آخر س  نا أكرد كما من   خيانة فكانت ملسو هيلع هللا ىلصأال ينزلكا عند حكـ الن   
ف أ ا سيفاف أ در  كأخ ر   يـك ملسو هيلع هللا ىلص لمن   ج ريؿ أتى حيث الكريمة  اآلية تمؾ

 كذا مكاف ف  سفياف أ ا  خف أصحا   ملسو هيلع هللا ىلصخرج  العير مف مكة فخخ ر الن   
 يريدكـ كأصحا   محمدنا أف سفياف أل   المنافقيف أحد فكتب كاكتمكا  ل  فاخرجكا
  كالكاضح مف التفسير أف الفعؿ (2)كالرسكؿ هللا تخكنكا كال" فنزلت حذركـ فخذكا

الذم اعت ر  القرآف الكريـ خيانة هلل كرسكل  إنما هك مف صميـ جريمة التخا ر 
اآلية الكريمة  زكؿنليتـ الشارع الحكيـ الركف الشرع      ركنيها المادم كالمعنكم

الت  جرمت الفعؿ سكا  كاف  اإلشارة أك  الت ميا الم اشر ألعدا  هللا عف عكرات 
أك نكايا المسمميف  اإلغارة أك أم تحرؾ عسكرم أك   المسمميف كخططهـ العسكرية
 ف المعمكمة تخدـ األعدا  ف  ضرب مصالح المسمميف.أحتى غير عسكرم طالما 

 ومظاىرة  لكفار ا تخابر مع األعدا  مواالة 
َا ]َيا اؿ تعالى:  وَُهودَ  َتتَِّخُذوا َل  آَمنُوا الَِّذينَ  َأُّيه لِوَاءَ  َوالنََّصاَرى   ال  ُضُهم   ۘ َأو  لِوَاءُ  َبع   َأو 

ُم َوَمنۚ  َبع ضٍ  نُكم   َيتََوَلَّ مَ  َُّي ِدي َل  اَللََّ  إِنَّ ۗ  ِمن ُهم   َفإِىَّهُ  مِّ َقو  الظَّاِلنَِِي[ ال 
(3). 

المكاالة ه  المح ة الت  تفض  إلى المكافقة كالنصرة كالمتا عة  ا دال  :وجو 
كلكف الخبلؼ ف  ككف هذ  المكاالة مف نكا ض اإليماف كمخرجة   (4)عمى الديف

ف التخا ر ضد المسمميف نا ض مف أ  كفي   كالف: األكؿ يرجح (5)مف الممة أـ ال
                                                           

(1)
ٖ،، "اٌغشاط ا١ٌّٕش فٟ اإلعبٔخ عٍٝ ِعشفخ ثعل ِعبٟٔ والَ سثٕب اٌحى١ُ 968اٌؾشث١ٕٟ، ِحّذ اٌخط١ت م 

 ،0/565اٌخج١ش" م
 .121ـ(  "جام  ال ياف عف تخكيؿ القرآف"  مرج  سا ؽ: ص2003محمد  ف جرير ) الط رم  (2)
 51سكرة المائدة  آية  (3)
 (1/104  )1ال دران   "الكال  كال را  كالعدا  ف  اإلسبلـ"  ج (4)
(  ك ع د الكهاب  محمد  ف 2/909(  تفسير السيد  طب )6/217(  تفسير القرط   )3/228تفسير الط رم ) (5)

ق(  "مجمكعة التكحيد"  تحقيؽ ع د العزيز  ف ع د الرحمف السعيد 1206سميماف التميم  النجدم )المتكفى سنة 
 245  جامعة اإلماـ محمد  ف سعكد: الرياض _ ص1كغير   ج
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ما لـ يكف جاهبلن أك متخكالن يترجح يككف    الفاعؿ مرتدنا كافرنا   نكا ض اإليماف
  (1)صد    قرائف ظاهرة مف الصبلح كاالستقامة  فقالكا يقتؿ حدنا كال يستتاب

كالران  أف التخا ر م  العدك ك يرة مف الك ائر غير نا ضة لئليماف  إال إذا تخيَّد 
كال خ مت  كالا  الخطر كلـ يكف جاهبلن  االختيار كالرضى القم    دينهـ  أك كاف عالمن 

   كالمظاهرة ه  المعاكنة كه  تقكية (2)أك انضـ إلى صفهـ كشاركهـ ف  اعتدائهـ
لمف يعين  كشدٌّ لظهر   كالتخا ر هك معاكنة كشدٌّ لمظهر فهك مظاهرة لقكل  تعالى: 

ل َكافِِرينَ  َظِهرًيا َتُكوَىنَّ  ]َفَل  [ لِّ
 َقاَتُلوُكم   الَِّذينَ  َعنِ  اَللَُّ  َين َهاُكمُ  ] إىََّم   كلقكل  تعالى: (3)

ينِ  ِف  َرُجوُكم   الدِّ َراِجُكم   َعَل  َوَظاَهُروا ِدَياِرُكم   ِمن   َوَأخ  ُهم   َأن   إِخ  ُم   َوَمن   َتَولَّو   َفُيوَلئَِك  َيتََوَلَّ

الظَّاِلُِوَن[ ُهمُ 
: "إنما ينهاكـ هللا عف مكاالة   ك د فسر ا ف كرير هذ  اآلية  ائبلن (4)
ناص ككـ العداكة فقاتمككـ كأخرجككـ كعاكنكا عمى إخراجكـ  ينهاكـ هللا  هؤال  الذيف

 .(5)عف مكاالتهـ كيخمركـ  معاداتهـ  رـ أكد الكعيد عمى مكاالتهـ"
 ا تخابر مع األعدا  من ا كبائر 

إف  كل  تعالى: "ال تخكنكا" ف  اآلية السا قة يفيد النه  كالنه  المطمؽ يفيد 
ف مف أعظـ ـالتحري   كيقكؿ العز (6)الخيانة كشؼ أسرار المسمميف كنقمها لمعدك  كاا

 ف ع د السبلـ: "إذا أردت معرفة الفرؽ  يف الص ائر كالك ائر  فاعرض مفسدة 
الذنب عمى مفاسد الك ائر المنصكص عميها  فمذا نقصت عف أ ؿ مفاسد الك ائر 

                                                           
( دار الفكر 3/119ق(  "شرح مختصر خميؿ"  ")1101محمد  ف ع د هللا المالك  )المتكفى سنة الخرش    (1)

ـ( "الذخيرة"  تحقيؽ محمد 1994لمط اعة:  يركت  القراف   شهاب الديف أحمد  ف إدريس  ف ع د الرحمف المالك  )
 (  دار ال رب اإلسبلم :  يركت3/400حج   سعيد اعراب  كمحمد أ ك خ زة  )

ـ( 2005ق( )282الجصاص  إسماعيؿ  ف إسحاؽ  ف إسماعيؿ  ف حماد  ف زيد األزدرم ال صرم  )المتكفى  (2)
ـ( 1994(  كالقراف   شهاب الديف أحمد  ف إدريس  ف ع د الرحمف المالك  )5/265"أحكاـ القرآف"  مرج  سا ؽ )

 (.3/400"الذخيرة"  مرج  سا ؽ  )
 86سكرة القص  آية  (3)
 9متحنة  آية سكرة الم (4)
 (8/91تفسير ا ف كرير ) (5)
 (13/481ـ(  "جام  ال ياف عف تخكيؿ القرآف"  المرج  السا ؽ  )2003الط رم  محمد  ف جرير ) (6)
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ف ساكت أدنى مفاسد الك ائر أك ر ت عميها ف مف الك ائر   ه فه  مف الص ائر  كاا
فمف شتـ الرب أك الرسكؿ أك استهاف  الرسؿ  أك كذَّب أحد منهـ أك ألقى 
المصحؼ ف  القاذكرات فهذا مف أك ر الك ائر  كلـ يصرح الشرح  خن  ك ير   
ككذلؾ لك دؿ الكفار عمى عكرة المسمميف م  عمم   خنهـ يستخصمكنهـ  داللت   

كف  نسائهـ  كيخرجكنهـ مف  يكتهـ  فمف كيس كف حريمهـ كأطفالهـ كي تنمكف كيزن
تس    إلى هذ  المفاسد أعظـ مف تكلي  يـك الزحؼ    ير عذر م  ككن  مف 

ا  عضهـ يخذلكا أف المسمميف ملسو هيلع هللا ىلص  ك د نهى الن   (1)الك ائر" ركل  فيما  عضن
 ما: " اؿ أن  عن  )جا ر  ف ع د هللا( ك)أ ك طمحة  ف سهؿ( ف  الحديث الصحيح

 عرض  مف في  كينتقص حرمت   في  تنتهؾ مكض  ف  مسممنا امرأ يخذؿ امرئ مف
ال خذل  هللا ف  مكطف يحب في  نصرت   كما مف امرئ ينصر امرأ مسمما ف  إ

مكض  ينتقص في  مف عرض   كينتهؾ في  مف حرمت  إال نصر  هللا ف  مكض  
عاكف م  أعدا    كال ش   أعظـ خذالننا لمسمـ مف التخا ر كالت(2)يحب في  نصرت "

 هللا عمي .
_ كما غير  مف أحكاـ الشريعة اإلسبلمية_يمكف القكؿ أف حكـ التخا ر 

عمى تحقيؽ مصالح اإلنساف المعت رة )الديف  النفس  الماؿ   المقاصدم ن  ف  
جماعة فهك م اح  كما  كأالعقؿ  كالنسؿ(  فمف ما في  مصمحة لممسمميف فردنا 

كدرجة الجـر ف  نظر   الجماعة فهك محـر كأ يحقؽ ضررنا عمى صعيد الفرد
الشريعة يعت ر  اعت ار حجـ الضرر الذم يحقق  الفعؿ  ك ذلؾ فقد أ اح الشرع 
التخا ر ف  مكاطف تحقؽ مصمحة المسمميف  كحرمها كجرمها كجعمها مف الك ائر 

ا عف الممة ف  مكاطف تضر  المسمميف.  أك خركجن
  

                                                           
 (: القاهرة1/23ـ(  " كاعد األحكاـ ف  مصالح األناـ"  مكت ة الكميات األزهرية )1991العز  ف ع د السبلـ ) (1)
 (7983(  كالجام  الص ير  ر ـ: )16023  كمسند أحمد  ف حن ؿ  حديث ر ـ )(2/569داككد ) كسنف أ  (2)
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 ا فلسطينيجريم  ا تخابر في ا قانون 
( 74 الرجكع إلى  انكف العقك ات الركرم لمنظمة التحرير الفمسطينية ر ـ )

"الجرائـ الت  تق  عمى أمف الركرة  ـ  نجد أف الفصؿ الران  المعنكف ب1979لسنة 
الخارج "  د أجمؿ عدة جرائـ تحت  ند "الخيانة" كعدة جرائـ تحت  ند 

 :(1)"التجسس"
 أوال: جرائم ا خيان :

( مف ذات 148_ 130المشرع الفمسطين  مصطمح )الخيانة( عمى المكاد ) أطمؽ
 القانكف عمى األفعاؿ التالية:

 ا سعي وا تخابر 
 عمى " يعا ب  اإلعداـ كؿ مف:  131حيث نصت المادة 

سعى لدل دكلة أك جهة معادية لمركرة أك تخا ر معها أك م  أحد ممف  . أ
 يعممكف لمصمحتها لمقياـ  خعماؿ عدكانية ضد الركرة. 

سعى لدل دكلة أجن ية معادية أك تخا ر معها أك م  أحد ممف   . ب
 يعممكف   

 لمصمحتها لمعاكنتها ف  عممياتها الحر ية أك لئلضرار  العمميات الحر ية". 
 ند "ب" نصت عمى عقك ة اإلعداـ  حؽ أم فرد "تخا ر م   140ادة كف  الم

ا  صكرة تنطكم عمى الخيانة أك أرسؿ إلى العدك راية العدك أك أعطا  أخ ارن 
 المهادنة عف خيانة أك ج ف لمركرة الفمسطينية".

 دس ا دسائس 
"يعا ب  اإلعداـ كؿ مف دس الدسائس  :عمى 132حيث نصت المادة 

لدل العدك أك اتصؿ    ليعاكن   خم كج  كاف عمى فكز  كات  عمى الركرة 
 الفمسطينية". 

                                                           
 1979( لسنة 74انظر:  انكف العقك ات الركرم لمنظمة التحرير الفمسطينية ر ـ ) (1)
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عمى: "يعا ب  األش اؿ الشا ة المؤ دة كؿ مف دس الدسائس لدل 133كالمادة    
إلى دكلة أجن ية أك اتصؿ  ها ليدفعها إلى العدكاف ضد الركرة أك ليكفر الكسائؿ 

ذا أفضى عمم  إلى نتيجة عك ب  اإلعداـ"  ذلؾ كاا
 تقديم ا عون  لعدو 

عمى: "يعا ب  اإلعداـ كؿ مف أ دـ  خية كسيمة كانت  134نصت المادة 
 قصد شؿ الدفاع الركرم عمى األضرار  المنشئات كالمصان  كال كاخر كالمرك ات 

كرة عامة  خم ش   ك ص  كاألدكات   كالذخائر كاألسمحة كالمؤف كس ؿ المكاصبلت
 ذم طا   عسكرم أك معد الستعماؿ  كات الركرة أك القكات الحميفة"

 : "يعا ب  األش اؿ الشا ة كؿ مف: 135كف  مادة     
ا لجندم مف جنكد األعدا  أك لجاسكس  . أ  دـ سكننا أك طعامنا أك ل اسن

 كهك عمى  ينة مف أمر  أك ساعد  عمى الهرب.   لبلستكشاؼ
 سهؿ الفرار ألسير حرب أك أحد رعايا العدك المعتقميف.  . ب

: "يعا ب  اإلعداـ كؿ فرد يعط  لمعدك كرائؽ أك معمكمات 144كف  المادة 
مف شخنها أف تضر األعماؿ العسكرية أك أف تضر سبلمة المكا   كالمراكز 

 العسكرية كسائر المؤسسات العسكرية أك يحسب أف مف شخنها ذلؾ".
: "يعا ب  اإلعداـ كؿ فرد يعط  عف خيانة كممة المركر أك 147كف  المادة 

كممة السر أك اإلشارة الجكا ية ألم شخص ال يحؽ ل  أف يتمقاها أك يعط  
عف خيانة كممة مركر أك كممة سر أك إشارة جكا ية خبلؼ كممة المركر أك 

 كممة السر أك اإلشارة الجكا ية الت  أعطيت ل ". 
 ب  اإلعداـ كؿ مف دؿَّ العدك عمى أماكف  كات الركرة أك : "يعا148كف  المادة 

 القكات الحميفة أك دؿ هذ  القكات لمسير عمى طريؽ غير صحيح". 
( لسنة 74كما كردت أحكاـ لمخيانة ف   انكف العقك ات الفمسطين  ر ـ )

ف  الفصؿ الرامف المكسكـ ب "الخيانة كغيرها مف الجرائـ الت  تق  ضد  1936
ككمة"  ك د اعت ر المشرع جرائـ الخيانة جمي  األفعاؿ المكجهة ضد سمطة الح
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سمطة الحككمة سكا  كاف  التعاكف م  جهات خارجية  هدؼ اإلضرار  الدكلة 
 .(1)كالسمطة الحاكمة أك مف خبلؿ التحريض عمى العصياف الداخم  كالتمرد

 
 ثانيا: جرائم ا تجسس

جرائـ التجسس ف  )القانكف الركرم( نظـ المشرع الفمسطين  ف  ذات القانكف 
ا  149(  حيث عرؼ الجاسكس ف  المادة 156_ 149المكاد ) ب"يعد جاسكسن

كيعا ب  اإلعداـ كؿ مف يدخؿ إلى مك   حر   أك إلى مركز عسكرم أك مؤسسة 
عسكرية أك إلى كرشة عسكرية أك إلى مخيـ أك إلى معسكر أك أم محؿ مف 

كاف محظكر ليحصؿ عمى كرائؽ أك معمكمات تعكد محبلت القكات الركرية أك أم م
 المنفعة عمى العدك أك يحسب  خنها تعكد  المنفعة عمي " كما اعت رت المادة مادة 

: "يعد مجندنا لصالح العدك كؿ مف يحرض األفراد عمى االنضماـ إلى العدك 153
عداـ كهك عمى  ينة مف األمر   أك يجند نفس  أك غير  لصالح العدك كيعا ب  اإل

أك األش اؿ الشا ة المؤ دة أك المؤ تة لمدة ال تقؿ عف س   سنكات"   كنظـ األفعاؿ 
ا  اآلت :  الت  تعدد تجسسن

 سرق  ا وثائق ا معلومات 
: "يعا ب  اإلعداـ كؿ مف سرؽ أشيا  أك كرائؽ أك 150نصت المادة 

 معمكمات كالت  ذكرت ف  المادة السا قة". 
 فشائيا   يازة ا معلومات وا 

: "مف كاف ف  حيازت   عض الكرائؽ أك المعمكمات 151نصت المادة 
( فخ م ها أك أفشاها دكف س ب مشركع عك ب 149الت  ذكرت ف  المادة )

  األش اؿ الشا ة". 
  

                                                           
(1)
 .0936، ٌغٕخ 74أٔظش لبْٔٛ اٌعمٛثبد اٌفٍغط١ٕٟ سلُ م 



  جريم  ا تخابر في ا شريع  اإلسالمي  وا قانون ا فلسطينيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 

 53 

 )دخول ا مواقع با تنكر )خاص  با عدو 
ا إلى األماكف : "يعا ب  اإلعداـ كؿ عدك يدخؿ متنكرن 152نصت المادة 
 (".149المادة )الم ينة ف  

 ا تجسس باالمتناع 
: " يحكـ  األش اؿ الشا ة المؤ تة كؿ مف تقاعس عف 154نصت المادة 

 اإلخ ار  الجرائـ المذككرة أعبل  مف هذا الفصؿ"
 ا تجسس باالشتراك 

: "يعفى مف العقك ة الشريؾ ف  ارتكاب الجرائـ السا قة 155نصت المادة 
  المختص  خمر الجـر ف  ك ت الذكر مف هذا الفصؿ إذا أخ ر المرج

 يمكف في  الحيمكلة دكف ك كع  أك حدكث الضرر.
ـ سارم المفعكؿ ف  الضفة 1960( لسنة 16أما  انكف العقك ات ر ـ )

ال ر ية  فقد نٌظـ جرائـ التخا ر كالتجسس ف  ال اب األكؿ مف كتاب الجرائـ ف  
لة" ك د جـر األفعاؿ الت  ال اب األكؿ المكسكـ ب"الجرائـ الت  تق  عمى أمف الدك 

تندرج ف  ركنها المادم كنتيجة الفعؿ عمى الخيانة كالتجسس كالتعاكف م  العدك 
 هدؼ اإلضرار  مصالح الدكلة  ك د تشدد ف  العقك ات المك عة عمى مرتك   تمؾ 

 األفعاؿ ك د تراكحت العقك ات ما  يف اإلعداـ كالسجف المؤ د.
المجتم  الفمسطين   األفعاؿ الت  تضر  خمفـ القانكف الفمسطين  جمي  جرٌ 

ف   االركرة الفمسطينية  كالت  تندرج تحت التجسس كالخيانة كلكن  لـ يكف د يقن  كأمف
تصنيؼ األفعاؿ المجرمة كأركانها المادية  كعمى ماذا ارتكز ف  معايير التصنيؼ 
 اعت ارها جرائـ خيانة أـ جرائـ سياسية  فبل يظهر لممتمعف ف  المكاد القانكنية أف 
المشرع الفمسطين   د اعت ر معيار الجنسية إلدراج الفعؿ تحت جرائـ الخيانة أـ 

ؾ أـ الركف المادم  كأدرج المشرع الفمسطين  التخا ر اعت ر القصد الجنائ  ف  ذل
خ ارنا ل   صكرة أف  جرائـ الخيانة كحدد ركنها المادم  التخا ر م  العدك أك إرساؿ 

تنطكم عمى الخيانة أك إرساؿ راية المهادنة إلى العدك عف خيانة أك ج ف لمركرة 
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يرتكب جريمة التخا ر  الفمسطينية  كجعؿ القانكف الفمسطين  عقك ة اإلعداـ لمف 
كالكاضح أف القانكف الفمسطين   د تشدد ف  عقك ات جمي  الجرائـ الت  اعت رها 
جرائـ تضر  خمف الركرة الفمسطينية الخارج   حيث تراكحت العقك ات  يف اإلعداـ 

يا ف  كالسجف المؤ د ف  أغمب الحاالت؛ كيعكد الس ب ف  ذلؾ أف القانكف  د صً 
مسطينية كمرحمة التحرر الكطن  الت  الزالت مستمرة حتى تاريخ مرحمة الركرة الف

هذا ال حث  كهذا ما يتطمب تحقؽ الردع ف  العقك ات الت  تك   عمى مرتك   
جرائـ الخيانة كالتجسس كالتخا ر  حؽ الركرة الفمسطينية كأمنها  كما اعفى القانكف 

الفاعؿ المرج   مرتكب جريمة التجسس  االشتراؾ مف العقك ة ف  حاؿ أخ ر
المختص  خمر الجـر ف  ك ت يمكف في  الحيمكلة دكف ك كع  أك حدكث الضرر؛ 

ع الضرر  كما ك   القانكف ك كذلؾ لمتشجي  عمى الت ميا عف جرائـ التجسس   ؿ ك 
الفمسطين  عقك ة عمى مرتكب جريمة التجسس  االمتناع  كاستخدـ المشرع 

ك ذلؾ فقد كاف أكرر عمقا ف  التجريـ حيث مصطمح "تقاعس"  دالن مف "االمتناع"  
 .أف التقاعس )ل ةن( أ ؿ درجة مف االمتناع

كما جـر  انكف العقك ات الفمسطين  األفعاؿ الت  تعد مف   يؿ التخا ر 
كالتجسس كالت  تضر  خمف المجتم  الفمسطين   كالجذير ذكر  أف  انكف العقك ات 

انكف العقك ات المعمكؿ    ف   طاع المعمكؿ    ف  الضفة ال ر ية يختمؼ عف  
ف  الضفة ال ر ية   1960( لسنة 16غزة  ف ينما يسرم  انكف العقك ات ر ـ )

ف   طاع غزة  كالجذير ذكر  أف  1936( لسنة 74يسرم  انكف العقك ات ر ـ )
( هك  انكف فمسطين  تـ إصدار  1936(  انكف أردن    ينما  انكف )1960 انكف )

السام  إ اف االنتداب ال ريطان  عمى فمسطيف  ككبل القانكنيف   تك ي  المندكب
تشددا ف  تك ي  العقك ات عمى مرتك   األفعاؿ الت  تضر  خمف ال بلد كالت  تندرج 

 تحت جرائـ التخا ر كالتجسس.
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 ا نتائج وا توصيات
 أوال: ا نتائج

 ؛ ككفكارريةمخاطر  جريمة مكجهة ضد الدكلة كالنظاـ  لها التخا ر 
الجريمة تستهدؼ اإلضرار  مصالح الدكلة كمقدراتها  كال يمكف تفادم هذ  
المخاطر إال مف خبلؿ التشريعات القانكنية الرادعة  كاإلجرا ات األمنية 

 الك ائية كالعبلجية لمجريمة.
  لمتخا ر أحكاـ ف  الشريعة اإلسبلمية  فمنها ما هك م اح كمنها ما هك

مصمحة الفرد عمى  راـ إنما يككف  نا ن ـ  كالعٌمة ف  الحؿ كالحمحرٌ 
 الحفاظ عمى مصالح اإلنساف المعت رة.كالجماعية ك 

   تشددت الشريعة اإلسبلمية ف  العقك ات المك عة عمى مرتك   الجرائـ الت
تندرج تحت التخا ر كالتعاكف م  العدك  ك د تصؿ العقك ات فيها إلى 

 اإلعداـ ردة أك تعزيرنا.
  نٌظـ القانكف الفمسطين  جريمة التخا ر ف   انكف العقك ات الركرم لمنظمة

 ((1960كف   انكف العقك ات لسنة   1979التحرير الفمسطينية لسنة 
 ت كؿ القكانيف الفمسطينيةك د فرض(  1936ك انكف العقك ات لسنة )

  عقك ات صارمة عمى مف يرتكب أم مف الجرائـ الت  تندرج تحت التخا ر
 صؿ لحد اإلعداـ كالسجف المؤ د.ت

  خمط القانكف الفمسطين   يف المصطمحات القانكنية المتعمقة  التخا ر  كلـ
يكف د يقنا ف  الفصؿ المكضكع   يف تمؾ المصطمحات  فقد استخدـ لفظ 
)التخا ر( ف  مكاض  ك)التجسس( ف  مكاض  أخرل  إضافة إلى ألفاظ 

 ـ العكف()السع   دس الدسائس  الخيانة  كتقدي
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 ثانيا: ا توصيات
 ف  ضك  النتائج الت  تكصمنا إليها ف  ال حث نكص   التال :

  صدار القكانيف االرتكاز عمى الشريعة اإلسبلمية ف  صياغة كاا
 ا  كف   كانيف مكافحة التخا ر عمى كج  الخصكص.عمكمن 

 جرائية المتعمقة تحديث المكاد القانكنية الفمسطينية المكضكعية كاإل
 جريمة التخا ر  كاستحداث مكاد تكاكب التطكر ف  أنظمة التكاصؿ 

 كاالتصاؿ.
  التشديد ف  العقك ات المك عة عمى مرتك   جرائـ التخا ر؛ لتحقيؽ

ا لمك كع ف  كحؿ هذ  الجرائـ الخطيرة الرد العاـ كالردع الخاص؛ منعن 
 عمى الفرد كالمجتم .

 ك طاع غزة عمكمنا   تكحيد القكانيف المعمكؿ  ها الضفة ال ر ية
 كالقكانيف المنظمة لجرائـ التخا ر خصكصان.

   إعادة صياغة جرائـ التخا ر كالجرائـ الت  تضر  خمف المجتم
جرائية د يقة  م  االحتفاظ  التشديد  الفمسطين   طريقة مكضكعية كاا

 ف  العقك ات.
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 :ا مصادر وا مراجعقائم  
 أواًل: ا قرآن ا كريم.

 ا نبوي .ثانيًا: ا سن  
 ثا ثًا: ا مراجع:

ـ(  "شػػرح 2003ق( )676ا ػػف  طػػاؿ  عمػػى  ػػف خمػػؼ  ػػف ع ػػد الممػػؾ )المتػػكفى سػػنة  .1
 (  مكت ة الرشد: الرياض.3/343)1صحيح ال خارم"  تحقيؽ ياسر  ف إ راهيـ  ط

ـ(  " فػػػتح ال ػػػارم  شػػػرح صػػػحيح ال خػػػارم"  تقػػػديـ 2001ا ػػػف حجػػػر  أحمػػػد  ػػػف عمػػػى ) .2
  مكت ػة 6ج 4949حػديث 1كتحقيؽ كتعميؽ: فضيمة الشيخ ع ػد القػادر شػي ة الحمػد  ط

 الع يكات: الرياض.
 (.4/226هػ(  "لساف العرب"  ) 711ا ف منظكر ) .3
ات األمريكيػػػػة_"  ـ(  "ككػػػػر الجاسكسػػػػية _جاسكسػػػػية الشػػػػرك2003 ػػػػارم  ػػػػاؾ  نن ػػػػرغ ) .4

 ترجمة فكاز زعركرك  مكت ة الع يكات: الرياض.
: )ب 3ـ(  "التجسػػس فػػ  التشػػري  األردنػػ  _دراسػػة مقارنػػة_"  ط1993ال قػػكر  فػػكاز ) .5

 ف(.
(  2/909(  تفسػير السػػيد  طػػب )6/217(  تفسػير القرط ػػ  )3/228تفسػير الط ػػرم ) .6

ق(  "مجمكعػة 1206فى سػنة ك ع د الكهاب  محمد  ف سميماف التميم  النجدم )المتػك 
  جامعػة اإلمػاـ محمػد 1التكحيد"  تحقيؽ ع د العزيػز  ػف ع ػد الػرحمف السػعيد كغيػر   ج

  ف سعكد: الرياض.
   مكت ة النكرم: دمشؽ.4 ط1ـ(  "المخا رات كالعالـ"  ج1986الجزائرم  سعيد ) .7
يػػػػػب  (  أ ػػػػػك ح 4/284(  الفراهيػػػػػدم  "العػػػػػيف" )1/162الحمػػػػػكم "المصػػػػػ اح المنيػػػػػر" ) .8

 (609/ 1(  عمر  "معجـ الم ة العر ية المعاصر" )1/111"القامكس الفقه " )
ـ(  "مكسػػػػكعة أشػػػػهر جكاسػػػػيس العػػػػالـ"  دار أسػػػػامة لمنشػػػػر: 2000الخالػػػػدم  عػػػػدناف ) .9

 عماف.
ق(  "شػرح مختصػر خميػؿ"  1101الخرش   محمد  ػف ع ػد هللا المػالك  )المتػكفى سػنة  .10

 ( دار الفكر لمط اعة:  يركت.3/119")
  دار دي كنػػػك لمنشػػػر 2ـ(  "عمػػػـ الػػػنفس كالمخػػػا رات"  ط2010الخميفػػػة  عمػػػر هػػػاركف ) .11

 كالتكزي : عماف.
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ـ(  "التجسػػػس كأحكامػػػ  فػػػ  الشػػػريعة اإلسػػػبلمية"  دار 1985الػػػدغم   محمػػػد راكػػػاف ) .12
 السبلـ لمط اعة كالنشر كالتكزي : القاهرة.

سػػـ الخػػاص_"  دار ـ(  "الكسػػيط فػػ   ػػانكف العقك ػػات _الق1979سػػركر  أحمػػد فتحػػ  ) .13
 النهضة العر ية: القاهرة.

سػػبلمة  سػػالـ احمػػد )ب ت(  "التجسػػس اال تصػػادم فػػ  الكتػػاب كالسػػنة" دراسػػة  حريػػة   .14
 الجامعة اإلسبلمية: غزة.

شػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ كة فمسػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػطيف لمحػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػكار )مك ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ  انترنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػت(:  .15
1087962=phpt?.showthread/forum/net.paldf.www://https  حممػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة(

 ص(. 10:00ـ الساعة 3/12/2019مكافحة التخا ر  تـ زيارة المك   ف 
ق(  1414ق( )1250الشككان   محمد  ف عمى  ف محمد  ػف ع ػد هللا )المتػكف  سػنة  .16

 (  دار ا ف كرير: دمشؽ.2/366"فتح القدير"  )
 ـ(  "جام  ال ياف عػف تاكيػؿ القػرآف"  تحقيػؽ: ع ػد هللا2003الط رم  محمد  ف جرير ) .17

   دار عالـ الكتب: الرياض.11  ج1 ف ع د المحسف الترك   ط
ـ(  " كاعػػد األحكػػاـ فػػ  مصػػالح األنػػاـ"  مكت ػػة الكميػػات 1991العػػز  ػػف ع ػػد السػػبلـ ) .18

 (: القاهرة.1/23األزهرية )
 العقاد  محمكد )ب ت(  "ع قرية عمر"  مط عة نهضة مصر: القاهرة . .19
ـ(  "ت صػػػرة الحكػػػاـ فػػػ  أصػػػكؿ 1901لػػػديف)فرحػػػكف   رهػػػاف الػػػديف إ ػػػراهيـ  ػػػف شػػػمس ا .20

 2األ ضػػية كمنػػاهج األحكػػاـ   هامشػػ  كتػػاب العقػػد المػػنظـ لمحكػػاـ لمشػػيخ الكنػػان  "  ط
 (  دار الكتب العممية:  يركت.2/187)
ـ( "الػػذخيرة"  1994القرافػػ   شػػهاب الػػديف أحمػػد  ػػف إدريػػس  ػػف ع ػػد الػػرحمف المػػالك  ) .21

(  دار ال ػػػػػػرب 3/400 ػػػػػػك خ ػػػػػػزة  )تحقيػػػػػػؽ محمػػػػػػد حجػػػػػػ   سػػػػػػعيد اعػػػػػػراب  كمحمػػػػػػد أ
 اإلسبلم :  يركت.

ق(  "صػػ ح 821القمقشػػندم  أحمػػد  ػػف عمػػى  ػػف أحمػػد الفػػزارم القػػاهرم )المتػػكفى سػػنة  .22
 (  دار الكتب العممية:  يركت.10/118األعشى ف  صناعة اإلنشا "  )

  أكاديميػة نػايؼ 1ـ(  "المعمكمػة األمنيػة"  ط1999كامؿ  محمد فاركؽ )لكا  شػرطة( ) .23
 لعر ية لمعمـك األمنية: الرياض.ا
ـ(  "الجاسكسػػية فػػ  عصػػر االلكتركنيػػات"  ترجمػػة سػػمير ع ػػد 1991كبليػػف رام إس ) .24

 الكريـ  دار  تي ة: دمشؽ.
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لجصػػػاص  إسػػػماعيؿ  ػػػف إسػػػحاؽ  ػػػف إسػػػماعيؿ  ػػػف حمػػػاد  ػػػف زيػػػد األزدرم ال صػػػرم   .25
(  2/540ـ( "أحكػػاـ القػػرآف  تحقيػػؽ عػػامر حسػػف ال صػػرم )2005ق( )282)المتػػكفى 

   دار الكتب العممية:  يركت.1ط
 ـ(  "الجاسكسية ل ة الخيانة"  دار الفكر الجامع : اإلسكندرية.2007المحمدم  حسنيف ) .26
 المعجـ الرائد. .27
 معجـ المعان  الجام . .28
ـ(  "المعمكمػة األمنيػة"  أكاديميػة فمسػطيف لمعمػـك االمنيػة: 2011الم ارم  هشػاـ سػميـ ) .29

 غزة.
مقا مػػة خاصػػة مػػ  السػػيد العقيػػد/ محمػػد أ ػػك هر يػػد   الخ يػػر األمنػػ  كمخػػتص التكعيػػة  .30

 ـ.3/12/2019المجتمعية كاإلعبلـ   تاريخ 
  مؤسسػػػػة 2ـ(  "االسػػػػتخ ارات العسػػػػكرية فػػػػ  اإلسػػػػبلـ"  ط1991مناصػػػػرة  ع ػػػػد هللا ) .31

 الرسالة:  يركت.
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