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 ملخص

يعػػػػد هػػػػذا ال حػػػػث مػػػػف   يػػػػؿ الدراسػػػػات الفقهيػػػػة كالقانكنيػػػػة التخصػػػػيمية  التػػػػ  تؤصػػػػؿ 
لمسػػػػػيرات العػػػػػكدة الك ػػػػػرل  التػػػػػ  انطمػػػػػؽ  هػػػػػا الشػػػػػعب الفمسػػػػػطين  ليجا ػػػػػ  العػػػػػدك 
الصهيكن   كالت  تمرؿ محطة مػف محطػات الصػراع معػ   كيتكػكف هػذا ال حػث مػف 

كربلرػػة م احػػث  حيػػث تطػػرؽ ال احػػث فػػ  الم حػػث التمهيػػدم ل يػػاف تعريػػؼ مقدمػػة 
مسػيرات العػػكدة الك ػرل كنشػػختها  كالفكػرة التػػ   امػت عميهػػا كأهػـ م ادئهػػا  رػـ تطػػرؽ 
ال احػػػث فػػػ  الم حػػػث األكؿ ل يػػػاف التخصػػػيؿ الشػػػرع  لمسػػػيرات العػػػكدة الك ػػػرل مػػػف 

ران  ل ياف التخصػيؿ القػانكن  القرآف كالسنة كاإلجماع كالمعقكؿ  رـ تطرؽ الم حث ال
لمسػػػػيرات العػػػػكدة  مػػػػف خػػػػػبلؿ القػػػػانكف الػػػػدكل  لحقػػػػػكؽ اإلنسػػػػاف كالقػػػػانكف الػػػػػدكل  

 اإلنسان   رـ كانت الخاتمة الت  اشتممت عمى النتائج كالتكصيات.

كمػػػف كجهػػػة نظػػػر ال احػػػث  فػػػمف أهػػػـ نتيجػػػة تكصػػػؿ لهػػػا ال احػػػث  هػػػك أف مسػػػيرات 
العػػػكدة اكتسػػػ ت الصػػػفة الشػػػرعية كالقانكنيػػػة  كتعػػػد مػػػف كسػػػائؿ النضػػػاؿ المشػػػركعة 
لمقارعػػة العػػدك الصػػهيكن   كفضػػح جرائمػػ   كأهػػـ تكصػػية تػػـ التكصػػؿ لهػػا فػػ  هػػذا 

يئػػة الكطنيػػة العميػػا؛ ال حػػث  هػػك ضػػركرة تعػػديؿ تعريػػؼ مسػػيرات العػػكدة مػػف   ػػؿ اله
 لك  يتكا ـ م  القانكف الدكل .

Abstract 

This research is one of the fundamental legal and 

jurisprudential studies, which root the Great Return March 

(GRM) the Palestinian people launched to confront the Zionist 

occupation, and represents one of the most important stations 

of the conflict with the occupation. This research consists of an 

introduction and three topics, where the researcher touched in 
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the introductory paper to explain the definition of the GRM 

and its origin, and the idea on which it was based, and its most 

important principles. In the first section, the researcher 

addressed the statement of the legal rooting of the GRM from 

the Qur'an, Sunnah, consensus and syllogism, and then the 

second section addressed the statement of the legal rooting of 

the GRM through international human rights law. Human and 

international humanitarian law, and was a conclusion which 

included the findings and recommendations. From the 

viewpoint of the researcher, the most important result reached 

by the researcher, is that the GRM acquired the legitimacy and 

the legal status, and became one of the legitimate means of 

struggle to fight the Zionist enemy, and expose his crimes. The 

most important recommendation reached in this paper is that 

the definition of GRM should be modified by the Higher 

National Commission to bring it into line with international 

law.                                                                                           

 مقدم :

 يأدمت صأوامُع وبيأٌع وصألواٌت و وال دفُع هللِا ا نأاَس بعَضأيم بأبعض )قال تعا  : 
 (ومساجُد ُيأ كر فييأا اسأُم هللِا كثيأرا و ينصأرن هللُا مأن ينصأره إّن هللَا  قأوٌي عزيأز

 40ا  ج:

 ـ( 30/3/2018)  التػ  انطمقػت  تػػاريخ: لقػد شػكمت مسػيرات العػكدة الك ػرل       
اضحا كهذا ما كاف ك  ؛إحدل أهـ كسائؿ االشت اؾ االستراتيج  م  العدك الصهيكن 

كحالػة اإلجمػاع    شكؿ جم  مػف خػبلؿ الػزخـ الجمػاهيرم كااللتفػاؼ الشػع   حكلهػا
التػػػ  مػػػا فتئػػػت تشػػػكؿ أهػػػـ دعػػػائـ هػػػذ  المسػػػيرات  ككػػػذلؾ مػػػا  ػػػرز مػػػف   الػػػكطن 

كحالػػػة الضػػػ ط   تصػػػريحات مرت كػػػة لقػػػادة العػػػدك الصػػػهيكن  تجػػػا  هػػػذ  المسػػػيرات
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ف فكػػرة الميػػدان  المتطػػكر لهػػذ  األنشػػطة الشػػع ية عمػػى دكلػػة  الكيػػاف الصػػهيكن   كاا
ترسػػػيخ  أسػػػس هػػػذ  المسػػػيرات ع ػػػر األنشػػػطة الكطنيػػػة  كافػػػة أشػػػكالها كعمػػػى رأسػػػها 

التػػ  تجمػػػ  النخػػب الفكريػػػة كال ػػاحريف  المتخصصػػػيف  لهػػ  مػػػف   المحافػػؿ العمميػػػة
ننػا إذ نتقػػدـ اا كتعػالج الخطػخ  جػرأة كمسػؤكلية  ك   األهميػة  مكػاف لكػ  تعػزز الصػكاب

  0"عنكانها: فكرة ل حث عمم  

مسأأيرات ا عأأودة ا كبأأرى  دراسأأ  نقديأأ  مأأن منظأأور ا شأأريع  اإلسأأالمي  وا قأأانون 
  مع ا علم بأن ا با ث سيسلط ا ضأو  فأي ىأ ه ا دراسأ  علأ  فأرعين فقأط ا دو ي

 –ا قأانون ا أدو ي اإلنسأاني  وثانيأا  –من فروع ا قانون ا دو ي ا عأام وىمأا: أوال 
ننػا إذا قانون ا دو ي   قوق اإلنسأان     نضػ   شػمعة فػ  هػذا الطريػؽ الطكيػؿ كاا

كتناررت    أشبل    الذم سالت    الدما    ؿ أف تسيؿ    محا ر العمما  كال احريف
كعانػػت فػػ  جن اتػػ    تتػػرنح عمػػى صػػفحات  حػػركؼ ال حػػث كالتػػد يؽأف الشػػهدا    ػػؿ 

عقػػكؿ العػػالميف  ال ػػاحريف ك كارد أفكػػارزفػػرات أسػػرانا ال كاسػػؿ   ػػؿ أف تعػػان  فػػ  شػػ
؛ لعمنا نككف  د ساهمنا كلك  القميؿ لمكصكؿ إلى طريؽ الحرية  الت  نرنك كالمفكريف

 إليها كهللا المكفؽ كالمستعاف.

 ا خط  ا مقتر    لب ث:

 وبفكرتيا ونشأتيا.: تعريف بمسيرات ا عودة ا كبرى  تمييديا مب ث ا 

 ت العكدة الك رل.المطمب األكؿ: تعريؼ  مسيرا

 المطمب الران : الفكرة الت  استندت عميها مسيرة العكدة الك رل.

 المطمب الرالث: نشخة مسيرة العكدة الك رل كنشختها.
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 .: مسيرات ا عودة ا كبرى في منظور ا شريع  اإلسالمي ولا مب ث األ 

 المطمب األكؿ: مسيرات العكدة الك رل مف منظكر القرآف الكريـ.

 الران : مسيرات العكدة الك رل مف منظكر السنة الن كية المطهرة. المطمب 

 المطمب الرالث: مسيرات العكدة الك رل مف منظكر اإلجماع الفقه  كالمعقكؿ.

 .: مسيرات ا عودة ا كبرى في منظور ا قانون ا دو ينيا مب ث ا ثا

 اإلنسان .المطمب األكؿ: مسيرات العكدة الك رل مف منظكر القانكف الدكل  

  المطمب الران : مسيرات العكدة الك رل مف منظكر القانكف الدكل  لحقكؽ اإلنساف.

 ثم نختم با نتائج وا توصيات 

 :دراس منيج ا 

المػػػنهج الكصػػػف  الم نػػػ  عمػػػى تحميػػػؿ المضػػػمكف  فػػػ  هػػػذ  الدراسػػػة سػػػيت   ال احػػػث
ككػذلؾ مػف   هػرةكاالستن اط المستفاد مف نصكص القرآف الكػريـ كالسػنة الن كيػة المط

 .كالقانكف الدكل  اإلنسان  نصكص المكاريؽ الدكلية لحقكؽ اإلنساف

 أسئل  ا دراس : 

السؤاؿ الرئيس لم حث هك:  ما ه  المرتكزات الشرعية كالقانكنيػة التػ   امػت عميهػا 
 ؟فكرة مسيرات العكدة الك رل

 كيتفرع مف هذا السؤاؿ عدة أسئمة ه  كما يم : 
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 العكدة الك رل ؟ما ه  مسيرات  -1

 هؿ لمسيرات العكدة الك رل شرعية دينية مف إسبلمنا الحنيؼ ؟ -2

 هؿ لمسيرات العكدة الك رل شرعية  انكنية ف  المكاريؽ الدكلية لحقػكؽ اإلنسػاف -3
 ؟كالقانكف الدكل  اإلنسان 

مػػا هػػ  أ ػػرز االنتهاكػػات الصػػهيكنية لمقػػانكف الػػدكل  لحقػػكؽ اإلنسػػاف كالقػػانكف  -4
   اإلنسان  ؟الدكل

  دود ا دراس :

 الحد المكضكع : مسيرات العكدة الك رل -1

 ـ2019عاـ ـ إلى  2018الحد الزمان : عاـ  -2

 الحد المكان :  طاع غزة  -3

 مصطل ات ا دراس :

جماهيرم سمم  يستند إلى ركائز  انكنيػة شػرعية  عمؿ"مسيرات ا عودة ا كبرى: -1
راسػػػخة  كمنطمقػػػات إنسػػػانية كاضػػػحة تنطمػػػؽ  هػػػا جمػػػكع البلجئػػػيف الفمسػػػطينييف فػػػ  

مف القػرار  11مسيرات حاشدة  هدفها الكحيد تر يت حؽ العكدة الكارد ف  الفقرة ر ـ 
   الػػػذم يػػػنص عمػػػى عػػػكدة البلجئػػػيف  الػػػذيف194الصػػػادر عػػػف األمػػػـ المتحػػػدة ر ػػػـ 

 إلى  مداتهـ كديارهـ  طريقة سممية". 1948هجركا مف ديارهـ  سريا عاـ 



 سيرات ا عودة ا كبرىد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 66 

مجمكعػة القكاعػد القانكنيػة التػ  تحكػـ كتػنظـ المجتمػ  الػدكل  "ا قانون ا أدو ي: -2
 كما يقـك ف  إطار  مف عبل ات  يف أشخاص  القانكنية

رػػؿ حريػػة مجمكعػػة القكاعػػد القانكنيػػة التػػ  تم"ا قأأانون ا أأدو ي   قأأوق اإلنسأأان: -3
 ."شخص اإلنساف كرفاهيت 

مجمكعػػة القكاعػػد كالم ػػادئ التػػ  تضػػ   يػػكدا عمػػى "ا قأأانون ا أأدو ي اإلنسأأاني: -4
استخداـ القػكة فػ  ك ػت النػزاع المسػمح كذلػؾ مػف أجػؿ الحػد مػف اآلرػار التػ  يحػدرها 
العنػؼ عمػى المتحػار يف  مػا يتجػاكز القػدر الػبلـز الػذم تقتضػي  الضػركرات الحر يػة 

 ."األشخاص الذيف ال يشترككف  شكؿ م اشر ف  األعماؿ الحر ية كتجنيب

الدراسات السا قة: نظرا لككف مسيرات العكدة مف األحداث الجديدة فمـ يجػد ال احػث 
مف الدراسػات ال حريػة المتعمقػة  هػذا الجانػب إال  عػض أ حػاث تخػرج لػ عض طػبلب 

ات الرسػمية كاألهميػة ك ػد الجامعات كالمقاالت الصحفية كالتقارير الصادرة مػف الجهػ
 استفاد منها ال احث ف  هذ  الدراسة  ما أمكف.
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 ا مب ث ا تمييدي: 

 وفكرتيا ونشأتيا وا مبادئ ا تي قامت علييا تعريف بمسيرات ا عودة ا كبرى 

تعػػػػد مسػػػػيرات العػػػػكدة الك ػػػػرل مػػػػف المحطػػػػات النضػػػػالية الهامػػػػة فػػػػ  تػػػػاريخ شػػػػع نا 
الفمسػػػطين ؛ ككنهػػػا شػػػكمت خطػػػكة اسػػػتراتيجية هامػػػة فػػػ  مسػػػيرة الصػػػراع مػػػ  العػػػدك 
الصهيكن   كألنها خطت طريقهػا  كسػط هػذا الظػبلـ الػدامس  الػذم يحػيط  القضػية 

زاعػػات الداخميػة  كفػ  ظػػؿ الفمسػطينية  حيػث انشػ اؿ المنطقػػة العر يػة  ػالحركب كالن
اشتداد الحصار عمى الشعب الفمسطين  ف  كافة أماكف تكاجد   كخاصة ف   طػاع 
غػػػزة  ك ػػػد كانػػػت كالزالػػػت مسػػػيرة العػػػكدة الك ػػػرل كمحػػػدل أد يػػػات الرػػػكرة الفمسػػػطينية 
المجيػػػدة تقػػػـك عمػػػى أصػػػكؿ كم ػػػادئ تحكمهػػػا؛ لػػػذا كػػػاف هػػػذا الم حػػػث ليكضػػػح هػػػذ  

 سيرة العكدة الك رل األسس  الت   امت عميها م

 ا كبرى وفكرتياتعريف بمسيرات ا عودة  :ا مطلب األول

 أوال: تعريف مسيرة ا عودة ا كبرى:

عمػػػؿ جمػػػاهيرم مػػػنظـ ": خنهػػػا العػػػكدة الك ػػػرل ةالمجنػػػة الكطنيػػػة العميػػػا لمسػػػير  عرفػػػت
كمنطمقػػػات إنسػػػانية كاضػػػحة تنطمػػػؽ  هػػػا   يسػػػتند إلػػػى ركػػػائز  انكنيػػػة شػػػرعية راسػػػخة

ال تحمػػؿ سػػبلحا   يف الفمسػػطينييف فػػ  مسػػيرات حاشػػدة  صػػدكر عاريػػةجمػػكع البلجئػػ
مػػف القػػرار الصػػادر عػػف األمػػـ  11هػػدفها الكحيػػد تط يػػؽ الفقػػرة ر ػػـ   كال تمقػػ  حجػػرا
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الذم ينص عمى عكدة البلجئيف الذيف هجركا مف ديارهـ  سريا  (194ر ـ ) المتحدة
 .(1)"إلى  مداتهـ كديارهـ  طريقة سممية (1948عاـ )

 مال ظات عل  ا تعريف:

التعريػػؼ السػػا ؽ جانػػب الصػػكاب فػػ  رفػػ  سػػقؼ المطالػػب  شػػكؿ ك يػػر  حيػػث  -1
ذ  194نص عمى أف هدؼ المسيرة هك تط يؽ  ػرار  الصػادر مػف األمػـ المتحػدة  كاا

مػػف غيػػر المعقػػكؿ أف يكػػكف هػػذا الهػػدؼ محقػػؽ المنػػاؿ مػػف خػػبلؿ مسػػيرات شػػع ية 
ت ػػيف أف الهػػدؼ مػػػف هػػذ  المسػػيرات  هػػػك فقػػط  ككػػاف األحػػرل  الهيئػػػة الكطنيػػة أف 

ترسيخ كتر يت حؽ العػكدة لبلجئػيف  كالحفػاظ عمػى الهكيػة الفمسػطينية  ك قائهػا حيػة 
ف   مكب األجيػاؿ مػف جمػكع الشػعب الفمسػطين   كيظػؿ صػداها فػ   مػكب األحػرار 

 ف  كؿ أنحا  العالـ

رجػـ الحجػارة  رفضت الهيئة الكطنية لممسيرة فكػرة اسػتخداـ كسػائؿ سػممية مرػؿ: -2
عمػػى الجنػػكد الصػػهاينة  كخمطػػت  ػػيف اسػػتخداـ السػػبلح النػػارم ك ػػيف الحجػػارة  كهػػذا 
 رأم ال احث  د خمط األكراؽ  فمف المعركؼ  انكنيا أف رجـ الحجارة فػ  المسػيرات 

 يعد مف الكسائؿ السممية  كه  م احة ف  مرؿ هذ  الفعاليات الشع ية.

فػ  سػياؽ العمػؿ "مػنظـ"د الخطػكرة كهػ  كممػةلقد كرد ف  التعريػؼ كممػة فػ  أشػ -3
الجماهيرم لممسيرة  حيث مف المعركؼ  انكنيا أف  عمؿ جماع  المػنظـ يمكػف أف 

خاصة  كنحف نتحػدث عػف صػدامات ر مػا تحػدث (2)تكج  ل  تهمة اإلرهاب المنظـ 
عمػػى السػػمؾ الزائػػؿ  فكػػاف األجػػدر  المجنػػة الكطنيػػة أال تضػػيؼ هػػذ  الكممػػة لكصػػؼ 

                                                           
 http://www.bisann.psمك    يساف  - (1)
 19االرهاب  ص يكسؼ: مكافحة - (2)
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ف كػػاف لهػػا مػػف تنظػػيـ فيجػػب أف المسػػيرة   هػػا  فت قػػى عمػػى عفكيتهػػا الجماهيريػػة  كاا
 .(1)يككف سرا ال عبلنية

 ى ا  ويمكن اقتراح تعريف  مسيرات ا عودة كما يلي:

كمنطمقػات إنسػانية   يستند إلى ركػائز  انكنيػة شػرعية راسػخة سمم عمؿ جماهيرم "
 ".هدفها  ات حاشدةكاضحة تنطمؽ  ها جمكع البلجئيف الفمسطينييف ف  مسير 

مػف القػرار الصػادر عػف األمػـ المتحػدة  11الفقػرة ر ػـ  تر يت حؽ العػكدة الػكارد فػ  
الػػذيف هجػػركا مػػف ديػػارهـ  سػػريا عػػاـ   الػػذم يػػنص عمػػى عػػكدة البلجئػػيف  194ر ػػـ 

 ".إلى  مداتهـ كديارهـ  طريقة سممية 1948

 فكرة مسيرة ا عودة ا كبرى:ا مطلب ا ثاني: 

ـ كػػػؿ أنػػػكاع اإلجػػػراـ 1948الصػػػهيكن  منػػػذ احتبللػػػ   لفمسػػػطيف عػػػاـ مػػػارس العػػػدك 
 عرض الحائط كؿ األعراؼ كالقكانيف اإلنسػانية  كعاكنػ  عمػى كػؿ  كالتدمير؛ ضار ان 

ذلػػػؾ عديػػػد مػػػف القػػػكل العالميػػػة مػػػف دكؿ كجماعػػػات كأنظمػػػة عميمػػػة خائنػػػة لػػػدينها 
ف هذا االحتبلؿ الذم مارس  العدك الصهيكن  كاف  األساس يستند إلى  كأكطانها  كاا

صػػهيكني  حا ػػدة اسػػتندت إلػػى كهػػـ مزعػػكـ  كهػػك أف فمسػػطيف أرض  ػػبل  اأيػػديكلكجي
شػػػعب لشػػػعب  ػػػبل أرض  كهػػػذا مػػػا نطقػػػت  ػػػ  أد يػػػاتهـ كتصػػػريحاتهـ  كعمػػػى سػػػ يؿ 

                                                           
كهذا ما جعؿ الصهاينة يعمقكف عمى تصريحات السيد فتح  حماد ف  حدير  عف مسيرات العكدة كألمح أف  - (1)

هناؾ تنظيما لها مف   ؿ حركة حماس ك خف ركاد هذ  المسيرات سيستخدمكف أحزمة ناسفة   فاست ؿ الصهاينة هذا 
كليست عفكية ك خنها مسمحة كليست سممية   ك د   أكدت حماس التصريح كركجكا لمعالـ  خف هذ  المسيرات منظمة 

ف   يانها  لمتعميؽ عمى تصريحات حماد  خف مسيرات العكدة ككسر الحصار مسيرات "شع ية سممية تهدؼ إلى 
تر يت حؽ العكدة ككسر الحصار المفركض عمى  طاع غزة" راج : مك   دنيا الكطف  

https://www.wattan.tv 
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لػيس "تػايمز  ائمػة: مالمراؿ ال الحصر ما صرحت    جكلػدامائير لصػحيفة الصػاندا
أننػػا جئنػػا كأخرجنػػاهـ مػػف الػػديار كاغتصػػ نا هنػػاؾ شػػعب فمسػػطين   كلػػـ يكػػف األمػػر 

  كهػػذا التصػػريح السػػا ؽ كغيػػر  كريػػر ي ػػيف مػػدل (1)"أرضػػهـ  فػػبل كجػػكد لهػػـ أصػػبل
الحقػػػد كالعنجهيػػػة التػػػ  اسػػػتندت إليهػػػا الصػػػهيكينة  كلكػػػف الشػػػعب الفمسػػػطين   قػػػ  
صامدا كرا تا ف  كج  هذ  ال طرسة الصهيكنية  كفاجػخ الجميػ   قدرتػ  عمػى ا تكػار 
كسائؿ المقاكمة لصد العدكاف  كف  اآلكنػة األخيػرة مػارس العػدك الصػهيكن  أسػمكب 
الحصار لكسر إرادة الشعب الفمسػطين  كصػمكد  كضػرب هػذا الحصػار أطنا ػ  فػ  
كػػػؿ مقكمػػػات الحيػػػاة  كغػػػرس أنيا ػػػ  ليػػػنهش  فػػػ  جسػػػد الفمسػػػطينييف  كخاصػػػة فػػػ  

مػػاؿ ك طعػػت الكهر ػػا   طػػاع غػػزة الػػذم يمرػػؿ أحػػد أهػػـ ركػػائز المقاكمػػة  فنضػػب ال
كمنػػػػ  السػػػػفر كتفشػػػػت ال طالػػػػة  ػػػػيف الشػػػػ اب كالخػػػػريجيف  كاشػػػػتدت الحاجػػػػة لمػػػػدكا  

 كاشتدت المحنة كأم محنة.

كصار مف المعمكـ أن  ال يمكف أف ينكسر هذا الحصار عمى غزة  شػكؿ كامػؿ مػف 
تمقػا  نفسػ   أك نتيجػػة كػـر أخبل ػ  مػػف فارضػ  الحصػار  كهػػـ كرػر فعػالـ السياسػػة 

خبل ػػ   ػػالعمكـ ال يسػػمح  مرػػؿ هػػذا  فػػالمطمكب أف يرضػػخ الشػػعب الفمسػػطين  البلأ
كممرمػػػػػك  لئلمػػػػػبل ات األمريكيػػػػػة ال ر يػػػػػة المخطكطػػػػػة إسػػػػػرائيميا  كهكػػػػػذا طػػػػػاؿ أمػػػػػد 
الحصػػار  ك ػػدا مػػا يمكػػف تعريفػػ   صػػراع اإلرادات  ػػيف انتظػػار انهيػػار أهػػؿ غػػزة أك 

ف فعػبل  حجػـ حصػار دكلػ    ا تناع أر اب الحصار  فشمهـ ف  تحقيػؽ مراميػ ... كاا
يحتاج لكسر  إلى القياـ  خفعاؿ  األ عػاد العالميػة  كغيػر العاديػة ذاتهػا حتػى تسػتطي  
أف تحػػدث رقك ػػا فػػ  جػػدار الحصػػار سػػعيا ألف يتػػداعى شػػيئا فشػػيئا ؛ كهكػػذا  ػػدا مػػف 

                                                           
 .223م: األساطير المؤسسة لمسياسة اإلسرائيمية  ترجمة محمد هشاـ   ص جاركد - (1)
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الكاضػػػػح أف فػػػػؾ الحصػػػػار المفػػػػركض عمػػػػى حػػػػؽ العػػػػكدة ال تػػػػختى  ػػػػدكف إجػػػػرا ات 
  ك د جا ت فكرة مسيرة العكدة لتجسد أسمك ا جديدا (1)"ديةككسائؿ كأساليب غير عا

كمفاجئػػػا لمعػػػدك الصػػػهيكن   كلمعػػػالـ أجمػػػ ؛  مػػػػا مرمتػػػ  مػػػف إجمػػػاع كطنػػػ   كحػػػػؽ 
 مشركع.

 .نشأة مسيرة ا عودة ا كبرى وا مبادئ ا تي قامت عليياا مطلب ا ثا ث: 

 أواًل: نشأة مسيرة ا عودة ا كبرى:

ليدة المحظة كالحدث   ؿ سػ قها الكريػر مػف الفعاليػات لـ تكف مسيرة العكدة الك رل ك 
المشا هة ضمف سػيا ات الصػراع مػ  العػدك الصػهيكن   فالشػعب الفمسػطين  لػ  مػف 
التجػػػارب ال نيػػػة فػػػ  هػػػذا المضػػػمار الكريػػػر الكريػػػر  فمنػػػذ االنتفاضػػػة الشػػػع ية عػػػاـ 

تػى ـ  كح1987ـ ضد االحػتبلؿ اإلنجميػزم  كمػركرا  انتفاضػة الحجػارة عػاـ 1922
انتفاضػػػة األ صػػػى  حيػػػث انػػػتفض الشػػػعب الفمسػػػطين  فػػػ  كجػػػ  المحتػػػؿ ال اصػػػب  
كرار مدافعا عف حقك   متمسكا  ركا ت   الت  كفمتهػا لػ  الشػرائ  السػماكية كالقػكانيف  
كلكف ال احث سيسمط الضك  عمى األحداث المشػا هة لمسػيرات العػكدة  التػ  تتعمػؽ 

 ا يم : العكدة لمكطف كتر يت هذا الحؽ  كه  كم

 كفان في مرج ا زىور بجنوب  بنان:مسيرة األ    -1

عممت المقاكمة الفمسطينية منذ االحتبلؿ الصهيكن  عمى تطكير  دراتها مف الحجر 
كالسكيف كحتى خطؼ الجنكد الصهاينة  كمف الفصائؿ الفمسطينية الت  ساهمت كال 

                                                           
ـ(   مقاؿ لؤلستاذ / ماجد الزير  عنكاف: ) ف  الصميـ (   ص 2009( يناير )16مجمة العكدة: العدد )  - (1)
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فنفػػذت عػػدة عمميػػات أسػػر لجنػػكد االحػػتبلؿ   "زالػػت تسػػاهـ فػػ  هػػذا المجػػاؿ حمػػاس 
 هدؼ م ادلتهـ  األسرل داخؿ السجكف  كعمػى أرػر أسػر كتائػب القسػاـ لمر يػب أكؿ 

مػػف عناصػػر  415ـ  أ عػػد االحػػتبلؿ 1992نسػػيـ تكليػػدانك ك تمػػ  فػػ  ديسػػم ر عػػاـ 
 ك ادة حركت  حماس كالجهاد اإلسبلم  إلى مرج الزهكر ف  جنكب ل ناف.

إل عػػاد كفػ  مظهػػر مػػف مظػػاهر المقاكمػة الشػػع ية  نفػػذ الم عػػدكف ك عػد شػػهريف مػػف ا
ا لقرار إ عادهـ عيرفت  ػ مسيرة األكفاف"  إذ ارتدكا أكفانهـ كساركا "مسيرة شع ية رفضن

نحك الحدكد ليعكدكا إلى كطنهـ  إال أف االحتبلؿ كاج  هػذا العمػؿ الشػع    ػمطبلؽ 
عمػى كسػر  ػرار اإل عػاد  كتمكنػكا النار الم اشر عمى المتظاهريف  فػ  حػيف أصػركا 

 .(1)"مف ذلؾ الحقنا  كعادكا إلى الكطف لمكاصمة مشكار المقاكمة مف جديد

 وجو ا شبو بين مسيرة ا عودة وبين مسيرة األكفان:

 كبلهما يتعمؽ  حؽ العكدة لبلجئيف الفمسطينييف كالم عديف عف كطنهـ  سرا. -أ

 ف الكسائؿ العسكرية.كبلهما انتهج األسمكب السمم  كال عد ع -ب

 م:2011مسيرة ا عودة عام  - 2

مف مخيمات المجك  ف  غزة كالضػػػػػفة كل نػاف كسػػػػػكريا ـ 2011لفمسػػطينيكف انطمؽ ا
كنجػػح  ػػالعكدة إلػػى كطػػنهـ فمسػػطيف   لممطال ػػة  حقهػػـ رات شػػع يةكاألردف فػػ  مسػػػػػػي
الحػػػػدكد  فػػػ  العػػػكدة حتػػػى كصػػػػػػػػػػمكا أل ػػػرب نقطػػػة مػػػف حػػػػدكد  تراؽعػػػدد مػػػنهـ  ػػػاخ

كاشػػت ككا مػػ  المحتمػػة ـ 1948عػػاـ ضػػػػػػػػػػػػػػػػ  اكالػػدخكؿ إلػػى األر   فمسػػػػػػػػطيف المحتمػػة

                                                           
 /  https://shehabnews.comمك   شهاب نيكز   - (1)

https://shehabnews.com/
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جنػػػكد العػػػدك الصػػػهيكن  كجهػػػا لكحػػػ   كحققػػػكا نجاحػػػا  ػػػاهرا كمفاجئػػػا لمعػػػالـ أجمػػػ   
  .كأحيكا  هذ  المسيرات حؽ العكدة لمشعب الفمسطين

 م:2011م ومسيرة ا عودة عام 2018وجو ا شبو بين مسيرة ا عودة عام 

 كبل المسيرتيف انتهجتا أسمكب المقاكمة الشع ية السممية. -1

كػػػبل المسػػػيرتيف هػػػدفتا لتر يػػػت حػػػؽ العػػػكدة لبلجئػػػيف الفمسػػػطينييف  ط قػػػا لمقػػػرار  -2
 (194)األمم  ر ـ 

 :ا مبادئ ا عام   مسيرات ا عودة ا كبرىثانيًا: 

إف أهـ مػا يمكػف صػياغت  لم ػادئ مسػيرة العػكدة الك ػرل  هػك م ػدأ حػؽ العػكدة      
نفسػ   الػػذم يسػػتند لمحػؽ الفمسػػطين  المتمرػػؿ  حػػؽ الشػعب الفمسػػطين   ػػالرجكع إلػػى 
مدنػػ  ك ػػرا  التػػ  هجػػر منهػػا عمػػى يػػد عصػػا ات اإلجػػراـ الصػػهاينة ال اصػػ يف  هػػذا 

( 194)نيف اإلنسػانية المتمرمػة  ػالقرار ر ػـ الحؽ الػذم كفمتػ  الشػرائ  السػماكية كالقػكا
ـ( حيػػث ال يمكػػف 1948الصػػادر مػػف الجمعيػػة العمكميػػة فػػ  األمػػـ المتحػػدة عػػاـ )

 خم حاؿ مف األحكاؿ أف يطمػس هػذا الحػؽ مهمػا كانػت الظػركؼ  فػبل يضػي  حػؽ 
كرا   مطالب  فكيؼ  حؽ تطالب    األجياؿ تعيش عمي  كتمكت ألجم ؟ كلك  يتـ 

العكدة  كال تككف عرضة لمعشكائية  امت المجنة الكطنيػة العميػا لمسػيرة ض ط مسيرة 
 :(1)العكدة الك رل  صياغة تسعة م ادئ لها تمرمت  ما يم 

                                                           
 http://www.bisann.psمك    يساف  - (1)
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هػػ  ليسػػت فعاليػػةن مكسػػميةن أك حػػدران ليػػكـ كاحػػد ينتهػػ    ػػركب شمسػػ    ػػؿ هػػك  -1
لػػػف ينتهػػػ  إال  تحقيػػػؽ العػػػكدة الفعميػػػة لبلجئػػػيف   أسػػػمكب نضػػػال  مسػػػتداـ كمتػػػراكـ

 الفمسطينييف.

هػػػ  مسػػػػيرة كطنيػػػػة متجػػػػاكزة لبلختبلفػػػػات السياسػػػػية  يمتقػػػػ  فيهػػػػا الفمسػػػػطينيكف  -2
 مختمػػؼ مككنػػاتهـ عمػػى القضػػية الجامعػػة المتمرمػػة فػػ  عػػكدة البلجئػػيف  كيجػػب أف 

 رات حز ية.تظؿ هذ  القضية الكطنية الجامعة  منخلن عف أم اختبلفات كاعت ا

ه  مسيرة شع ية ين    أف يظهر طا عها العػاـ شػع يان ال مكجهػان مػف   ػؿ  ػكلن  -3
سياسػػػية  ك أف تتصػػػدرها العػػػائبلت  رجالهػػػا كنسػػػائها كأطفالهػػػا  ك أف تشػػػارؾ فيهػػػا 

  ميجا ية كؿ مككنات المجتم  المدن .

فػػمف  هػػ  مسػػيرة حقك يػػة تنػػادم  حػػؽ إنسػػان  يتمرػػؿ فػػ  عػػكدة البلجئػػيف  لػػذلؾ -4
مكاصمة المسيرة م رر  عدـ إنجػاز حػؽ العػكدة  عػد  كال عبل ػة لهػا  ػخم صػفقات أك 

 عركض سياسية مف أم جهة.

مػف  ػرار األمػـ  11ه  مسيرة  انكنية تستند إلى القرارات الدكلية كأ رزها الفقػرة  -5
كالػذم يػدعك صػراحةن إلػى عػكدة البلجئػيف الفمسػطينييف فػ  أ ػرب  194المتحدة ر ػـ 

 إلى  راهـ ك مداتهـ.ك ت 

المسػيرة ال تقتصػر عمػى  قعػة ج رافيػة دكف غيرهػا  فهػ  تشػمؿ مختمػؼ أمػػاكف  -6
تكاجد البلجئيف الفمسطينييف ف  غزة كالضفة ال ر ية كالقدس كالداخؿ كل ناف كسكريا 
  كاألردف كغيرها  كتهدؼ إلى اعتصػاـ البلجئػيف سػمميان فػ  أ ػرب نقطػة مػف  مػداتهـ

  سران. الت  هجركا منها
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ككافػة أشػكاؿ   إنجاح المسيرة يقتض  دكران فاعبلن مف جميػ  القػكل فػ  التحشػيد -7
الػػدعـ  مػػ  األخػػذ  عػػيف االعت ػػار فػػ  الك ػػت ذاتػػ  أال يظهػػر الطػػا   الفصػػائم  فػػ  

كهػػك يكاجػػ  الشػػعب م اشػػرةن كحرمانػػ  مػػف تسػػكيؽ   المسػػيرة لتعميػػؽ مػػخزؽ االحػػتبلؿ
لت ريػػر العنػػؼ "منظمػػات إرها يػػة"ة لمػػا يػػزعـ أنهػػادعايػػة دكليػػة أف هػػذ  األنشػػطة تا عػػ

 ضدها.

المسيرة سػممية مػف م تػدئها إلػى منتهاهػا  شػكؿ كامػؿ  كيجػب أف تخمػك مػف أم  -8
 مظاهر لمسبلح  أك مف إلقا  الحجارة أك إشعاؿ اإلطارات.

تعتمد المسيرة أسمكب االعتصاـ المفتكح كالتقدـ المتدرج  كنصب الخيػاـ كاا امػة  -9
كاسػتجبلب   48يعية  ػالقرب مػف السػمؾ الفاصػؿ مػ  أراضػينا المحتمػة عػاـ حياة ط 

كسػػائؿ اإلعػػبلـ الدكليػػة إليصػػاؿ رسػػالتها إلػػى كػػؿ العػػالـ  ك ػػد يتكاصػػؿ االعتصػػاـ 
 .أسا ي  أك شهكران 

و قأأأد أ سأأأنت ا ييئأأأ  ا وطنيأأأ  ا عليأأأا  مسأأأيرة ا عأأأودة ا كبأأأرى عنأأأدما وضأأأعت    
ن كانت تلك ا مبادئ ت تاج إ   تطأوير نظأرا  ا مبادئ  ا تي ت كم ى ه ا مسيرة  وا 
 بعض ا متغيرات ا تي طأرأت علأ  ا مسأيرات مثأل: ا  أديث عأن ا وسأائل وا مأدى 

ا تأأي تنتيجيأأا  ب يأأث ال ا زمنأأي  يأأا   يأأث وضأأ ت رؤيتيأأا وأىأأدافيا وا وسأأائل 
تتأأرك  مجتيأأد أن يعبأأث بيأأا  في رفيأأا عأأن مسأأيرتيار وىأأ ا يجسأأد ا رقأأي ا متقأأدم 

بأال عشأوائي    لنضال ا فلسطيني  ويقدم ا مثال ا ناضج  شعب يأدافع عأن وطنأو 
 أو فوض .
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 : مسيرات ا عودة ا كبرى في منظور ا شريع  اإلسالمي ولا مب ث األ 

 تمييد:

لشريعة اإلسبلمية حؽ الدفاع عػف األكطػاف   ػؿ كجعمػت مػدار  ػكاـ لقد كفمت ا     
الديف هػك كجػكد دكلػة تحميػ  كتحػافظ عميػ   فػمذا مػا تػـ االعتػدا  عمػى هػذا الػكطف؛ 
فمف الشريعة اإلسبلمية ال را  تخمر أت اعها لمػذكد عػف حياضػ  كطػرد المعتػديف  كػؿ 

ممية كالشػػع ية  كذلػؾ حسػػب السػ ؿ كالكسػػائؿ المتاحػة  سػػكا ن كانػت العسػػكرية أك السػ
مػػا تقػػرر  القيػػادة  كلكننػػا سػػنركز فػػػ  هػػذا الم حػػث عمػػى كسػػائؿ المقاكمػػة الشػػػع ية  
ك األسػػػاس عمػػػى مػػػا يتعمػػػؽ  المسػػػيرات الجماهيريػػػة كاالحتجاجػػػات الشػػػع ية  ك يػػػاف 

 التخصيؿ الشرع  لها  مذف هللا تعالى.

 ا كريم:مسيرة ا عودة ا كبرى من منظور ا قرآن ب األول: ا مطل

لػػـ يػػرد مصػػطمح المسػػيرة السياسػػية النضػػالية  شػػكمها الحػػال  فػػ  القػػرآف الكػػريـ      
نصػػػا  كلكػػػف يمكػػػف القػػػكؿ  كػػػؿ تخكيػػػد أف الهػػػدؼ الػػػذم مػػػف أجمػػػ   امػػػت مرػػػؿ هػػػذ  
الكسػػػػائؿ النضػػػػالية كالجهاديػػػػة  كهػػػػك تحريػػػػر األكطػػػػاف كالػػػػدفاع عػػػػف كرامػػػػة كحريػػػػة 

ياتػػػ   فػػػمذا كػػػاف الػػػدفاع عػػػف الػػػكطف اإلنسػػػاف؛ هػػػ  مػػػف مقاصػػػد القػػػرآف الكػػػريـ كغا
كحمايت  تعد مف   يػؿ الكاج ػات الشػرعية  ف التخكيػد تكػكف الكسػائؿ المؤديػة إلػى هػذا 
المقصد مف الكاج ات ؛ فما ال يتـ الكاجب إال    فهػك كاجػب  ك ػد كردت عديػد مػف 

 اآليات القرآنية  تدلؿ عمى ذلؾ.
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نمػا لمتػدليؿ عمػى اهتمػػاـ كال احػث يػكرد أمرمػة منهػا ال عمػى سػػ يؿ ا        لحصػر  كاا
القرآف الكريـ  مرؿ هذ  المعان  السامية  رـ  عد ذلؾ يتطػرؽ ال احػث إلػى مػا يتعمػؽ 

  التخصيؿ الشرع  لمسيرة العكدة الك رل.

نَّ اىََّ َعَلأأ  َنْصأأرِِىْم َ َقأأِدي"قأأال تعأأا  :أواًل:  ٌر  ُأِ َن ِ لَّأأِ يَن ُيَقأأاَتُلوَن ِبأأَأنَُّيْم ُظِلُمأأوا َواِ 
 ا َّأأِ يَن ُأْخِرُجأأوا ِمأأْن ِدَيأأارِِىْم ِبَغْيأأِر َ أأقٍّ ِإالَّ َأْن َيُقو ُأأوا َربَُّنأأا اىَُّ َوَ أأْواَل َدْفأأُع اىَِّ ا نَّأأاَس 
َمْت َصَواِمُع َوِبَيٌع َوَصأَلَواٌت َوَمَسأاِجُد ُيأْ َكُر ِفيَيأا اْسأُم اىَِّ َكِثيأرًا  َبْعَضُيْم ِبَبْعٍض َ ُيدِّ

 (40 – 39الحج: ) ".ِإنَّ اىََّ َ َقِويّّ َعِزيزٌ نَّ اىَُّ َمْن َيْنُصُرُه َوَ َيْنُصرَ 

 وجو ا دال   من اآليات: 

يتضح مف اآليات الت  تستعرض األس اب الت  تسػتدع  إعػبلف الجهػاد فػ         
س يؿ هللا تعالى كمقارعػة األعػدا  كصػدهـ عػف التعػرض لحرمػة األكطػاف كاالعتػدا  

ف أ كانػػت  ػػريش  ػػد اضػػطهدت فقػػد " ػػرز هػػذ  األسػػ اب  الػػدفاع عػػف الػكطفعميهػا  كاا
مػػف  كمػػ  مػػف المهػػاجريف حتػػى فتنػػكهـ عػػف  الن ػػ  صػػمى هللا عميػػ  كسػػمـ  مػػف ات ػػ 

كمػػنهـ مػػف خػػرج إلػػى  ديػػنهـ كنفػػكهـ عػػف  بلدهػػـ  فمػػنهـ مػػف فػػر إلػػى أرض الح شػػة
هللا تعػالى كردكا  ديػف المدينة  كمنهـ مف صػ ر عمػى األذل. فممػا عتػت  ػريش عمػى

أمر  ككذ كا ن ي  عمي  السبلـ  كعذ كا مف آمف  ػ  ككحػد  كع ػد   كصػدؽ ن يػ  عميػ  
السػػػػػبلـ كاعتصػػػػػـ  دينػػػػػ   أذف هللا لرسػػػػػكل  فػػػػػ  القتػػػػػاؿ كاالمتنػػػػػاع كاالنتصػػػػػار ممػػػػػف 

  رـ يعقب هللا تعالى عمى أهمية دف  العدكاف كالحفاظ عمى الكطف إل امػة (1)"ظممهـ
َوَ ْواَل َدْفُع اىَِّ ا نَّاَس َبْعَضُيْم ِبأَبْعٍض "ائر هللا كهك ف   كل  تعالى:الديف كتعظيـ شع

َمْت َصأأَواِمُع َوِبَيأأٌع َوَصأأَلَواٌت َوَمَسأأاِجُد ُيأأْ َكُر ِفيَيأأا اْسأأُم اىَِّ َكِثيأأرًا لػػكال مػػا ":أم "َ ُيأأدِّ
                                                           

 (. 70/ ص12القرط  :  الجام  ألحكاـ القرآف   ) ج   - (1)
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رؾ كعطمػكا شرع  هللا تعالى لؤلن يا  كالمؤمنيف مف  تاؿ االعدا   السػتكلى أهػؿ الشػ
ما  نت   أر اب الديانات مف مكاض  الع ػادات  كلكنػ  دفػ   ػخف أكجػب القتػاؿ ليتفػرغ 
أهػػؿ الػػديف لمع ػػادة. فالجهػػاد أمػػر متقػػدـ فػػ  األمػػـ  ك ػػ  صػػمحت الشػػرائ  كاجتمعػػت 

  كالنػػػاظر فػػػ  اآليػػػات يجػػػد أف نطػػػاؽ الػػػدفاع عػػػف الػػػديف لػػػيس فقػػػط (1)"المتع ػػػدات
نمػػػا التكميػػػؼ لؤلمػػػة اإلسػػػبلمية جػػػا  فػػػ  لئلسػػػبلـ كالمسػػػاجد كالمعا ػػػد اإل سػػػبلمية  كاا

معرض الدفاع عف جميػ  األديػاف كحرمػة المعا ػد مػف كافػة األديػاف السػماكية كالتػ  
ع ػػر عنهػػا القػػرآف  الصػػكام  كال يػػ  التػػ  هػػ  مػػف مصػػطمحات المعا ػػد التػػ  تخػػص 

ا كمػا اليهكد كالنصارل  فاإلسػبلـ جػا  لمػدفاع عػف الع ػاد كتػرؾ لهػـ المجػاؿ ليختػارك 
فطالمػا أنػ  مػف  (29الكهػؼ: )"فمن شا  فليؤمن ومن شأا  فليكفأر" اؿ هللا تعػالى:

الممكػػف أنػػ  سػػي قى عمػػى كفػػر  ك التػػال  سػػيمجخ لمع ػػد  فػػمف هللا تعػػالى أمػػر  حمايتهػػا 
 حتى يعطيهـ فرصة اإليماف فما أعظم  مف ديف كما أركعها مف شريعة.

مف التفسير السا ؽ لآليات الكريمة أف المسػمـ مطالػب  الػدفاع عػف كطنػ   وُيفيم   
المسػػمكب  كافػػة الكسػػائؿ المشػػركعة كالمتاحػػة؛ كضػػمنا تعػػد هػػذ  المسػػيرات الكطنيػػة 
كمحدل كسائؿ تحريض أهؿ فمسطيف خاصة كعمكـ العرب كالمسمميف عمى التمسؾ 

  دينهـ كمقدساتهـ ككطنهـ.

َ ْم تَأَر ِإَ أ  اْ َمأَ ِ ِمأْن َبِنأي ِإْسأرَاِئيَل ِمأْن َبْعأِد ُموَسأ  ِإْ  َقأاُ وا أَ "قال هللا تعا  :ثانيًا: 
ِ َنِبيٍّ َ ُيُم اْبَعْث َ َنا َمِلًكا ُنَقاِتْل ِفي َسِبيِل اىَِّ َقاَل َىْل َعَسْيُتْم ِإْن ُكِتَب َعَلْيُكُم اْ ِقتَأاُل 

اِتَل ِفي َسِبيِل اىَِّ َوَقْد ُأْخِرْجَنا ِمْن ِدَياِرَنا َوَأْبَناِئَنأا َفَلمَّأا َأالَّ ُتَقاِتُلوا َقاُ وا َوَما َ َنا َأالَّ ُنقَ 
 (246ال قرة: )."ُكِتَب َعَلْيِيُم اْ ِقتَاُل َتَو َّْوا ِإالَّ َقِلياًل ِمْنُيْم َواىَُّ َعِليٌم ِبا ظَّاِ ِمينَ 

                                                           
 (. 70/ ص12المرج  السا ؽ: ) ج  - (1)
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 وجو ا دال  :

عمػػى اإليمػػاف كات عػػكا ن ػػيهـ عنػػدما ت ػػيف اآليػػة مػػا حػػدث ل نػػ  إسػػرائيؿ عنػػدما كػػانكا 
أرادكا أف يعػكدكا ألكطػانهـ  فطم ػػكا مػف ن ػيهـ فػػ  ذلػؾ الك ػت أف يػػؤذف لهػـ  الجهػػاد 
ف  س يؿ هللا  عدما تقاعسكا عنػ   فخجػا هـ هللا لػذلؾ كمػا أخ ػرت اآليػات  ككيػؼ تػـ 
النصػػر لهػػـ كعػػادكا لػػكطنهـ؛ كمناسػػ ة ذكػػر هػػذ  اآليػػات لممسػػمميف هػػك تشػػجي  لهػػـ 

دفاع عف دينهـ كأكطانهـ  كال يتخمكف عنها ألعدائهـ  كيقكؿ ف  ذلؾ المفسر ا ف لم
يىاًر كىاأٍلىٍ نىػػاً  تىٍمًهيػػبه ًلٍمميهىػػاًجًريفى ًمػػفى اٍلميٍسػػًمًميفى "عاشػػكر:  ٍخػػرىاًج ًمػػفى الػػدًٌ ًفػػ  ًذٍكػػًر اإٍلً كى

ـٍ ًمػٍف مىكَّػةى  ػكهي مىى ميقىاتىمىًة اٍلميٍشًرًكيفى الًَّذيفى أىٍخرىجي ـٍ  عى ـٍ  كى ىٍيػنىهي ػاًئًه ـٍ كى ىػٍيفى ًنسى فىرَّ يػكا  ىٍيػنىهي كى
  كالع ػػػػرة  عمػػػػـك المفػػػػظ ال  خصػػػػكص السػػػػ ب  فكػػػػؿ شػػػػعب مسػػػػمـ (1)"كى ىػػػػٍيفى أىٍ نىػػػػاًئًهـٍ 

ضػػاعت أكطانػػ  كانتهكػػت حرماتػػ  مطالػػب  الػػدفاع عػػف مقدسػػات  كأرضػػ  كال سػػ يؿ 
  لمرجكع عف ذلؾ  كه  إحدل الحسنييف كما  اؿ جؿ جبلل :

قل ىل تربصأون إال إ أدى ا  سأنيين ون أن نتأربص بكأم أن يصأيبكم هللا بعأ اب "
 (52التك ة: ) ."من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون

كمسيرات العكدة تمرػؿ طريقػا لمعػكدة  ػمذف هللا تعػالى  التعاضػد مػ  كافػة كسػائؿ     
مقاكمػػة الفمسػػطينية مػػا المقاكمػػة مػػف الحجػػر كالسػػكيف  كحتػػى ال ند يػػة كالصػػاركخ  فال

زالػػت مسػػتمرة فػػ  إ ػػداعاتها كتطػػكير  ػػدراتها؛ حتػػى نيػػؿ الحريػػة كالكرامػػة ككػػنس هػػذا 
 االحتبلؿ الصهيكن  ال  يض   بل كمؿ أك ممؿ.

  

                                                           
 (.288/ص 2ا ف عاشكر: التحرير كالتنكير  ) ج - (1)
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 ا مطلب ا ثاني: مسيرة ا عودة ا كبرى من منظور ا سن  ا نبوي  ا مطيرة:

الػػػػدفاع عػػػػف الحرمػػػػات كصػػػػد تزخػػػػر السػػػػنة الن كيػػػػة المطهػػػػرة  األمرمػػػػة العمميػػػػة فػػػػ  
المعتػػػػديف ال ػػػػزاة  الػػػػذيف ي ت ػػػػكف فتنػػػػة المسػػػػمميف عػػػػف ديػػػػنهـ كأكطػػػػانهـ كمقدسػػػػات  
كال احػػث سػػيكرد ربلرػػة أمرمػػة تػػدلؿ عمػػى ذلػػؾ عمػػى سػػ يؿ المرػػاؿ ال الحصػػر؛  حيػػث 

 تككف  ري ة مف فعاليات المسيرات الشع ية.

 هللا عنو مباشرة:أواًل: مسيرة ا مؤمنين بمك  ا مكرم  بعد إسالم عمر رضي 

لقد كاف إسبلـ عمػر  ػف الخطػاب رضػ  هللا عنػ  فتحػا كهجرتػ  نصػرا  ك ػد كرد فػ  
 صة إسبلم   كت  ف  ديف هللا تعالى  كعدـ تهاكن  م  أعدا  هللا عز كجؿ ك د كرد 

ركل مجاهد عف ا ف ع اس ف  سيرة الن   صمى هللا عمي  كسمـ ما يؤكد ذلؾ  فقد  
خطأأاب: ألي شأأي  سأأميت ا فأأاروق س قأأال: أسأألم  مأأزة سأأأ ت عمأأر بأأن ا )  ػػاؿ:

قبل  بثالث  أيام أ ثأم قأص عليأو قصأ  إسأالمو. وقأال فأي آخأره: قلأت أ أي  أين 
ن  يينأا س قأال:  بلأ   وا أ ي )أسلمت: يا رسول هللا  أ سنا عل  ا  أق إن متنأا وا 

ن  ييأتم ن مأتم وا     قأال: قلأت: ففأيم االختفأا  س(نفسأي بيأده  إنكأم علأ  ا  أق وا 
وا أ ي بعثأأك بأا  ق  نخأأرجن  فأخرجنأاه فأأي صأفين   مأأزة فأي أ أأدىما  وأنأا فأأي 

   تأ  دخلنأا ا مسأجد  قأال: فنظأرت إ أّ  قأريش (1)اآلخر   و كديد ككديد ا ط أين
وا     مزة  فأصابتيم كآب   م يصبيم مثليا  فسأماني رسأول هللا صأل  هللا عليأو 

 (2).يومئ ( وسلم  ا فاروق

                                                           
ًطئى رارى غي اري  أىراد أىنهـ كانكا ف  جماعة كأىفَّ ال ي ار كاف يىريكر مف مشيهـ" ا ف  الكىًديدي:"الترابي  - (1) الناعـي فًمذا كي

 (.377/ ص3منظكر: لساف العرب: )ج
 (.81الم اركفكرم: الرحيؽ المختكـ ) ص  - (2)
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 ا  ادث :وجو ا دال   من 

ت يف هػذ  الحادرػة مػف سػيرة الن ػ  صػمى هللا عميػ  كسػمـ مػدل صػبل ة المػؤمنيف فػ  
الدفاع عف حقك هـ  كتحدم ال اطؿ مهما كانت سطكت  كج ركت   حيث اتضػح هػذا 
المك ػػػؼ  مسػػػبلـ عمػػػر رضػػػ  هللا  الػػػذم كػػػاف الن ػػػ  صػػػمى هللا عميػػػ  كسػػػمـ يتمنػػػا  

شػػػككة المسػػػمميف  كتكػػػكف  مرا ػػػة انتكاسػػػة ؛ لكػػػ  تقػػػكل (1)كيرجػػػك  مػػػف رب العػػػالميف
لقكل الكفر كالظبلـ  كتـ ذلؾ  حمد هللا تعالى ف  السنة السادسػة لم عرػة  كمنػذ ذلػؾ 
اليػػػػـك انػػػػتفض المؤمنػػػػكف لمػػػػدفاع عػػػػف عقيػػػػدتهـ ككجػػػػكدهـ  فكانػػػػت مسػػػػيرة التحػػػػدم 
اإليمانيػػة العظيمػػة  حيػػث خػػرج المسػػمكف عػػف صػػمتهـ كأعمنػػكا  فعاليػػة يتقػػدمها الن ػػ  

مى هللا عمي  كسمـ  كعف يمين  حمزة رضػ  هللا عنػ  يقػكد صػفا كعػف يسػار  صػفا ص
آخرا يتقدمػ  عمػر رضػ  هللا عنػ   كلهػـ غ ػار يخػرج مػف  شػدة آرػارهـ  حتػى شػ ه  
ف دؿ ذلػؾ فمنمػا  عمر رض  هللا عن   الطحيف  كه  كانت  مرا ػة مسػيرة سػممية  كاا

فػ  فعاليػات مسػيرة العػكدة الك ػرل يدؿ عمى أف ما يقكـ    الشعب الفمسطين  حاليا 
إنمػػا يشػػ   إلػػى حػػد  عيػػد مػػا  ػػاـ المسػػممكف األكائػػؿ  حيػػث يعمػػف الشػػعب الفمسػػطين  
المسمـ  هذ  المسيرات الشع ية السممية  تمسك   عقيدتػ  ككطنػ   متحػديا آلػة الػ طش 
الصهيكنية؛ رغـ ارتقا  الشهدا   كنزؼ الدما   كتفجير العظاـ  الرصاص المتفجػر 

 حـر دكليا.الم

                                                           

) أىفَّ : نىاًف و عىٍف اٍ ًف عيمىرى عىٍف   (1)كرد سنة الن   صمى هللا عمي  كسمـ ما ي يف ذلؾ كما كرد ف  سنف الترمذم   
مىٍيًف ًإلى  بًٌ هىذىٍيًف الرَّجي ـى ً خىحى ٍسبلى ـى  ىاؿى المَّهيَـّ أىًعزَّ اإٍلً مَّ سى مىٍيً  كى مَّى اَّللَّي عى كؿى اَّللًَّ صى طَّاًب رىسي ٍهؿو أىٍك ً عيمىرى ٍ ًف اٍلخى ٍيؾى ً خىً   جى

كىافى أىحى َّهيمىا ًإلىٍيً  عيمىر( ال طَّاًب رىًض ى اَّللَّي عىٍن ي ) ح ىاؿى كى نىاً ًب عيمىرى ٍ ًف اٍلخى ( ) ص 3614ترمذم: السنف    ىاب ًف  مى
ًديًث اٍ ًف عيمىرى  ( 141 ًحيحه غىًريبه ًمٍف حى فه صى سى ًديثه حى ى هىذىا حى  . ىاؿى أى يك ًعيسى
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مسيرة ا نبي صأل  هللا عليأو وسألم بمكأ  مأع ا مسألمين فأي عمأرة ا قضأا  ثانيًا: 
  ليجرة:  ي ا قعدة سن  سبع

  (1)عقػػػد الن ػػػ  صػػػمى هللا عميػػػ  كسػػػمـ صػػػمح الحدي يػػػة فػػػ  العػػػاـ السػػػادس لمهجػػػرة 
كظنػػػػػت  ػػػػػريش أنهػػػػػا انتصػػػػػرت فػػػػػ  المعركػػػػػة السياسػػػػػية  عػػػػػدما خاضػػػػػت المعػػػػػارؾ 
العسكرية  كفشمت  ها ككاف مف مقتضيات صمح الحدي ية أف يعكد الن ػ  صػمى هللا 

تػكاترت األخ ػار أنػ  صػمى هللا عميػ  كسػمـ لمػا هىػؿَّ ذك "عمي  كسمـ لمكة معتمػرا  ك ػد
أال يتخمػػػػؼ مػػػػنهـ أحػػػػد شػػػػهد القعػػػػدة أمػػػػر أصػػػػحا   أف يعتمػػػػركا  ضػػػػا  عمػػػػرتهـ  ك 

الحدي يػػػة  فخرجػػػكا إال مػػػف استشػػػهد  كخػػػرج معػػػ  آخػػػركف معتمػػػريف  فكانػػػت عػػػدتهـ 
 .(2)"ألفيف سكم النسا  كالص ياف

:وورد  ػػا  ىػػاؿى ٍنهيمى ًضػػ ى اَّللَّي عى ػػٍف اٍ ػػًف عى َّػػاسو رى َوَأْصأأَ اُبُو َفَقأأاَل  )َقأأِدَم َرُسأأوُل اىَِّ عى
َأْن َيْرُملُأأوا َوَقأأْد َوَىأأَنُيْم ُ مَّأأ  َيثْأأِرَب َفأأَأَمَرُىْم ا نَِّبأأيُّ  رِإنَّأأُو َيْقأأَدُم َعَلأأْيُكمْ  :اْ ُمْشأأِرُكونَ 

َوَ أأْم َيْمَنْعأأُو َأْن َيأأْأُمَرُىْم َأْن َيْرُملُأأوا  رَوَأْن َيْمُشأأوا َمأأا َبأأْيَن ا أأرُّْكَنْينِ   اأْلَْشأأَواَط ا ثَّاَلثَأأ َ 
ْبَقاُ  َعَلْيِيْم(اأْلَْشَواَط ُكلََّيا ِإالَّ ا  .(3)إلِْ

 وجو ا دال  :

 اظهػػػػػار  ػػػػػكة  – –مػػػػػف خػػػػػبلؿ الحػػػػػديث السػػػػػا ؽ يت ػػػػػيف مػػػػػدل اهتمػػػػػاـ الرسػػػػػكؿ  
  كذلؾ مف خبلؿ مسػيرة دينيػة تتمرػؿ فػ  دخػكؿ المسػمميف معتمػريف تحػت المسمميف

كذلػؾ عنػدما ظنػت  ػريش أف  يادة الن   صمى هللا عمي  كسمـ تظهر  كة المسمميف  
                                                           

 (.264ع د الكهاب: مختصر سيرة الرسكؿ صمى هللا عمي  كسمـ   )ص  - (1)
 (.581م اركفكرم: الرحيؽ المختكـ   ) ص ال - (2)
جًٌ   اب كىٍيؼى كىافى  ىٍد ي الرَّمىًؿ  )ح جامع ا ص يحال خارم: -(3)  (.2/150( )1602  ًكتىابي الحى
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ك ػد كرد   المدينػة كالهجػرة كاالغتػراب عػف الػكطف  ػد أضػعؼ المسػمميف المككث فػ 
َ أْوَل اْ َكْعَبأِ   : ِإنََّمأا َرَمأَل َرُسأوُل اىَِّ ف  ركاية ال ف ع اس رض  هللا عنهما  اؿ

َتوُ    فعنػد ذلػؾ  ػاؿ المشػرككف  أم ليػركا المشػركيف أف لهػـ  ػكة"(1)ِ ُيِرَي اْ ُمْشِرِكيَن ُقوَّ
هػػؤال  الػػذيف زعمػػتـ اف الحمػى  ػػد كهنػػتهـ هػػؤال  أجمػػد مػػف  :لػػ عض أم  ػاؿ  عضػػهـ

لم ػػػدأ ديمكمػػػة الصػػػراع  كػػػؿ الكسػػػائؿ المتاحػػػة  حتػػػى كلػػػك كفػػػ  هػػػذا تحقيػػػؽ  (2)كػػػذا"
 المسيرات الشع ية الت  تنتهج المقاكمة غير المسمحة  فقد كرد أف الن ػ  كالصػحا ة 

السيكؼ فػ  القيػريب د دخمكا مكة  سبلح الراكب ك 
كهػذ  الفعاليػة تتشػا    كسػيمتها   (3)

كهػػػػػدفها مػػػػػ  مسػػػػػيرة العػػػػػكدة الك ػػػػػرل  فعنػػػػػدما ظػػػػػف العػػػػػدك الصػػػػػهيكن  أف الشػػػػػعب 
الفمسػػطين   ػػد أنهكػػ  الحصػػار  خرجػػت الجمػػاهير لتع ػػر عػػف عنفػػكاف الرػػكرة كالقػػكة  
ككخف لسػاف حػاؿ الصػهاينة كمػف عػاكنهـ كحػالفهـ يقػكؿ: أهػؤال  الػذيف كنػا نظػف أف 

 كأنساهـ فمسطيف كحؽ العكدة ؟ فما أش   األمس  اليـك !!الحصار  د أفقرهـ 

 .مسيرات ا كبرى من منظور اإلجماع ا فقيي وا معقول: طلب ا ثا ثا م

 د يل مسيرات ا عودة من اإلجماع ا فقيي:أواًل: 

                                                           
 اؿ الشيخ شعيب األرناؤكط:"إسناد  (.460/ 28( )128مسند ا ف ع اس رض  هللا عنهما  )ح ا مسند أحمد:  -(1)

 .(460/ 28)الشيخيف"أنظر: المصدر نفس   صحيح عمى شرط 

 (.2/781) مرج  سا ؽ ا سيرة ا  لبي  في سيرة األمين ا مأمون الحم  : -(2)

 (.581الم اركفكرم: الرحيؽ المختكـ   ) ص  - (3)
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 عػد اسػتعراض مشػػركعية مسػيرة العػػكدة مػف القػرآف كالسػػنة  فػمف ال احػػث يتطػرؽ فػػ  
الجهاد لمكفار  اليػد  اإلجماع  فمف المعركؼ فقهيا أف هذا المكض  لمشركعيتها مف

يككف كاج نا متعيننا ف  أر   حاالت
 ه : (1)

 إذا حضر المسمـ الجهاد.  -1 

 كحاصر ال مد. إذا حضر العدك -2

 إذا استنفر اإلماـ الرعية يجب عميها أف تنفر. -3

 إذا احتيج إلى ذلؾ الشخص كال يسد أحد مسدَّ  إال هك. -4

  كيتضح مما س ؽ مػف تمكػـ الحػاالت (2)كهذا مما أجم  عمي  الفقها  الكراـ        
فيمػػػا يتعمػػػؽ  حالػػػة حصػػػار ال مػػػد مػػػف   ػػػؿ العػػػدك كمػػػا فػػػ  حالػػػة  طػػػاع غػػػزة حيػػػث 
يحاصػػر الصػػهاينة األكغػػاد مػػا يقػػارب مميػػكن  شػػخص يمنعػػكف عػػنهـ الػػدكا  كال ػػذا  

مسػػطين    ػػزة مهػػددة كتحكلػػت كالسػػفر ككػػؿ أساسػػيات الحيػػاة؛ ممػػا أضػػحت حيػػاة الف
غػػزة إلػػى مػػا يشػػ   سػػجنا ك يػػرا  لػػذا فػػػمف الجهػػاد يتعػػيف فػػ  مرػػؿ هػػذ  الحالػػة عمػػػى 
الشػػػعب الفمسػػػطين   دايػػػة رػػػـ تتكسػػػ  الػػػدائرة لتشػػػمؿ األمػػػة اإلسػػػبلمية جمعػػػا  كفيمػػػا 
يخػػػص الشػػػعب الفمسػػػطين  فمنػػػ  مطالػػػب  الجهػػػاد كمػػػا أسػػػمفنا سػػػا قا  كافػػػة الكسػػػائؿ 

ط   المقاكمػػة الشػػع ية كمنهػػا المسػػيرات التػػ  تػػنظـ لمتنديػػد  جػػرائـ المتاحػػة كمنهػػا  ػػال
المحتؿ الصهيكن  ال اصب  اإلضافة إلى المقاكمة المسػمحة كلكػؿ زمػاف جهػاد فمػا 

 ناسب السبلح ال يناس   مسيرة كالعكس صحيح.
                                                           

 (.10/ 8. العريميف: الشرح الممت   )-(1)
(   ا ف 270/ 15الصنائ  ف  ترتيب الشرائ   ) (. الكاسان :  دائ     3/385ينظر. القراف : الذخيرة  )   - (2)

 (411/ 8(. ا ف  دامة: الم ن    ) 7/399حجر: فتح ال ارم: )
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 مشروعي  مسيرات ا عودة من ا معقول: ثانيًا: 

مقاصػػػد اإلسػػػبلـ  ػػػؿ هػػػك مػػػف أكؿ إف أصػػػؿ كجػػػكد الدكلػػػة مقصػػػد شػػػرع  مػػػف "    
المقاصػػػد كأعبلهػػػا مرت ػػػة نظػػػرا إلػػػى مػػػا يترتػػػب عميػػػ  مػػػف حفػػػظ المقاصػػػد الشػػػرعية 

الفقهية الت  تعزز مرؿ هػذ  األصػكؿ مرػؿ: لمكسػائؿ  دكهناؾ ع  مف القكاع األخرل
 .دحكـ المقاص

ك ػػد أجمػػ  الصػػحا ة رضػػ  هللا عػػنهـ عمػػى ضػػركرة اسػػتمرار السػػمطة فػػ  المجتمػػ  
عػد كفػػاة الن ػ  صػمى هللا عميػػ  كسػمـ كتصػرفكا انطبل ػػا مػف التسػميـ الشػػرع  المسػمـ  

 هذا األمر... ككاف هذا التسميـ هك رمرة مف رمار نصكص الكح  التػ  اسػتكع كها 
  فمػػف المعقػػكؿ أيضػػا أف يكػػكف حفػػظ الػػكطف هػػك (1)كالقػػيـ اإلسػػبلمية التػػ  تشػػر كها"

حػػػػرا ك  قػػػػا  دكلتػػػػ  كنظامػػػػ   مػػػػف أساسػػػػيات المجتمػػػػ  الفمسػػػػطين  السػػػػتمرار  قائػػػػ 
السياسػػ  المسػػتقؿ غيػػر الخاضػػ  إلمػػبل ات الصػػهاينة ال اصػػ يف كمسػػيرات العػػكدة 
تمرػػؿ إحػػدل رافعػػات النضػػاؿ نحػػك الحريػػة كاالسػػتقبلؿ كهػػذا األسػػمكب الػػذم أضػػحى 

 -فمف حػؽ المسػمميف "اليكـ عالميا  تستخدم  الشعكب الت  ترنك لمحرية كاالستقبلؿ
أف يسػػػيركا المسػػػيرات كينشػػػئكا المظػػػاهرات  تع يػػػرا عػػػف  -شػػػرك يػػػرهـ مػػػف سػػػائر ال 

مطػػال هـ المشػػػركعة  كت مي ػػا  حاجػػػاتهـ إلػػػى أكلػػ  األمػػػر  كصػػٌناع القػػػرار   صػػػكت 
مسمكع ال يمكف تجاهم . فمف صكت الفرد  د ال يسم   كلكف صكت المجمكع أ كل 

ا: كػاف مف أف يتجاهؿ  ككمما تكارر المتظػاهركف  ككػاف معهػـ شخصػيات لهػا كزنهػ
صػػكتهـ أكرػػر إسػػماعا كأشػػد تػػخريرا. ألف إرادة الجماعػػة أ ػػكل مػػف إرادة الفػػرد  كالمػػر  

َوَتَعأأأأأأأاَوُنوْا َعَلأأأأأأأ  اْ بأأأأأأأرِّ "ضػػػػػػعيؼ  مفػػػػػػػرد   ػػػػػػػكم  جماعتػػػػػػػ . كلهػػػػػػذا  ػػػػػػػاؿ تعػػػػػػػالى:
                                                           

 132.محمد المختار الشنقيط : األزمة الدستكرية ف  الحضارة اإلسبلمية   ص  - (1)
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ا مأأأؤمن  لمأأأؤمن )  ك ػػػاؿ رسػػػكؿ هللا صػػػمى هللا عميػػػ  كسػػػمـ: (2المائػػػدة:)"َوا تَّْقأأأَوى
  كالشػػعب الفمسػػطين   هػػذا (2)"كشػػٌ ؾ  ػػيف أصػػا ع  (1)(كا بنيأأان  يشأأد بعضأأو بعضأأا

الػػػػنهج المقػػػػاـك متمػػػػربل  مسػػػػيرات العػػػػكدة يصػػػػدح  صػػػػكت  عاليػػػػا فػػػػ  كجػػػػ  المحتػػػػؿ 
ال اصػػب كلمعػػالـ أجمػػ   ػػخف لػػ  حقػػا يػػداف  عنػػ  كأف هػػذا الحصػػار الظػػالـ لػػف يكسػػر 
 إرادتػ   ك الفعػػؿ فػمف هػػذ  المسػػيرات  ػد آتػػت مػػف الرمػار مػػا جعمهػػا محطػة هامػػة مػػف

سػمطت المسػيرات الضػك   شػكؿ أك ػر "محطات الصراع مػ  هػذا العػدك ال اصػب فقػد
عمى حؽ البلجئيف ف  العكدة ألرضهـ  ككشفت الكج  الق يح لبلحتبلؿ اإلسرائيم   
سػػبلميان كدكليػػان كاسػػعان  كمػػا كيكجػػ   كتمقػػى المتظػػاهركف دعمػػان كتعاطفػػان شػػع يان عر يػػان كاا

هـ العػػػػدكان  كالكحشػػػػ  تجػػػػا  المتظػػػػاهريف الصػػػػهاينة  مدانػػػػات عالميػػػػة عمػػػػى سػػػػمكك
السممييف. كاعتمد مجمس حقكؽ اإلنسػاف التػا   لؤلمػـ المتحػدة  ػراران  مدانػة االحػتبلؿ 

 .(3)"اإلسرائيم   س ب ممارسات  ضد المتظاهريف

كخبلصػػة المكضػػكع فمنػػ  يت ػػيف مػػف خػػبلؿ التخصػػيؿ الشػػرع  السػػا ؽ لمسػػيرة العػػكدة 
الحفػػػػاظ عمػػػػى ديمكمػػػػة الصػػػػراع مػػػػ  هػػػػذا المحتػػػػػؿ مػػػػدل أهميػػػػة هػػػػذ  المسػػػػيرة فػػػػ  

الصػػهيكن  ال اصػػب كضػػركرة الحفػػاظ عمػػى شػػعمتها مسػػتمرة لت قػػى  كصػػمة النضػػاؿ 
ف  طريقها الصحيح فعدكنا نحف الشعب الفمسطين  هك هذا المحتؿ ال اصب الػذم 
هجرنػػا مػػف  بلدنػػا  سػػرا ك تػػؿ اآلمنػػيف فػػ   يػػكتهـ ك ػػراهـ ك هػػذا نضػػمف عػػدـ تسػػمؿ 

يجرمػػكف الضػػحية الػػذيف يرجفػػكف فػػ  المدينػػة ليحرفػػكا الصػػراع عػػف مسػػار  فالمػرجفيف 
 .كي رؤكف المجـر

                                                           

 (1/107ال يهق : اآلداب   اب ف  التعاكف عمى ال ر كالتقكل   ) (1) -
 www.majles.alukah.netفتكل الشيخ يكسؼ القرضاكم منشكرة عمى مك   األلككة:   - (2)
 https://www.alzaytouna.netمك   الزيتكنة .  - (3)
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 ا مب ث ا ثاني: مسيرة ا عودة ا كبرى من منظور ا قانون ا دو ي.

 تمييد: تعريف ا قانون ا دو ي ونشأتو:

يعد القانكف الدكل  العاـ هك المظمة الت  ينطمػؽ منهػا القػانكف الػدكل  اإلنسػان      
لقػػانكف الػػدكل  لحقػػكؽ اإلنسػػاف لػػذا كػػاف ال  ػػد مػػف إطبللػػة عميػػ  مػػف حيػػث نشػػخت  كا

فقػػد ظهػػر مصػػطمح القػػانكف "كتعريفػػ    ػػؿ التطػػرؽ لتعريػػؼ القػػانكنيف السػػا ؽ ذكرهمػػا
حيث ذكػر هػذا " نتاـ"الدكل  ف  أكاخر القرف الرامف عشر عمى يد المفكر اإلنجميزم

لم ػػػػػادئ األخػػػػػبلؽ كالتشػػػػػري  المنشػػػػػكر عػػػػػاـ  مقدمػػػػػة"المصػػػػػطمح فػػػػػ  كتا ػػػػػ  الشػػػػػهير
 ػانكف "ـ( كيعت ر مصػطمح القػانكف الػدكل  هػك المصػطمح الكريػث لمصػطمح1780)

ك عد أف كاف هذا االصطبلح ينصرؼ إلى مجمكعة القكاعػد " انكف األمـ"أك"الشعكب
القانكنية الت  تحكـ عبل ة الدكؿ   عضها فقػد أصػ ح ينصػرؼ إلػى منظكمػة القكاعػد 

ظـ عبل ػػػػات المجتمػػػػ  الػػػػدكل   مػػػػا يحكيػػػػ  مػػػػف أشػػػػخاص سػػػػكا  الػػػػدكؿ أك التػػػػ  تػػػػن
المنظمػػات الدكليػػة أك حتػػى الفػػرد فػػ   عػػض األحيػػاف  هػػذا ك ػػد كرد تعريػػؼ القػػانكف 

مجمكعة القكاعد القانكنيػة التػ  تحكػـ كتػنظـ المجتمػ  الػدكل  كمػا يقػـك "الدكل   خن :
فػرع عػف القػانكف الػدكل  العػاـ   كيت(1)"ف  إطار  مف عبل ات  يف أشخاص  القانكنيػة

 انكنػػاف يمػػربلف مرتكػػزا هامػػا لمحفػػاظ عمػػى السػػمـ كاألمػػف لممجتمػػ  الػػدكل  أال كهمػػا 
القػػػػانكف الػػػػدكل  لحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف كالقػػػػانكف الػػػػدكل  اإلنسػػػػان  كهػػػػذا سػػػػيككف محػػػػط 
اهتمامنا  هذا ال حث فيما يتعمؽ  مسيرات العكدة الك ػرل كعبل تهمػا  هػذيف القػانكنيف 

 ميف إف شا  هللا تعالى.التكأ

                                                           
 (. 5-4النحاؿ: القانكف الدكل  العاـ  )ص  - (1)
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ا مطلأأأب األول:  مسأأأيرة ا عأأأودة ا كبأأأرى ا قأأأانون مأأأن منظأأأور ا أأأدو ي   قأأأوق 
 اإلنسان:

 تعريف ا قانون ا دو ي   قوق اإلنسان: أواًل: 

يمرػػػؿ القػػػانكف الػػػدكل  اإلنسػػػان  فرعػػػا مػػػف فػػػركع القػػػانكف الػػػدكل  العػػػاـ كهػػػك يهػػػػتـ 
اإلنسػػاف مػػف كجهػػة نظػػر القػػانكف  ػػالحقكؽ األساسػػية لم شػػرية كتعت ػػر دراسػػة حقػػكؽ 

الػػػدكل  مػػػف الدراسػػػات الحديرػػػة نسػػػ يا ذلػػػؾ ألنهػػػا تتصػػػؿ  حقػػػكؽ الفػػػرد العػػػادم أك 
مجمكعػػػة القكاعػػػػد "الشػػػعكب كيمكػػػف تعريػػػؼ القػػػػانكف الػػػدكل  لحقػػػكؽ اإلنسػػػػاف  خنػػػ :

 (1)"القانكنية الت  تمرؿ حرية شخص اإلنساف كرفاهيت 

 اإلنسان بمسيرة ا عودة ا كبرى:عالق  ا قانون ا دو ي   قوق ثانيًا: 

أرنػػػػػا  الصػػػػػراع الػػػػػدائر  ػػػػػيف السػػػػػمطة كالحريػػػػػة كالػػػػػذم  ػػػػػدا كاضػػػػػحا أف الحريػػػػػة هػػػػػ  
المضركرة في  ذلؾ  حكـ مػا تتمتػ   ػ  السػمطة مػف القػدرات الضػخمة كحيازتهػا لمقػكة 
المادية كضعؼ الضمانات الداخمية الت  تحم  الفرد مف تعسؼ الحككمة فكيؼ لك 

طة هػػ  سػمطة احػتبلؿ غاشػمة مدعكمػػة دكليػا كتمػارس كافػة أشػػكاؿ كانػت هػذ  السػم
فالصػهاينة يمرمػكف حاليػا سػمطة  (2)التنكيؿ كهػذا مػا ينط ػؽ عمػى القضػية الفمسػطينية

احػػتبلؿ غيػػر شػػرع  كالشػػعب الفمسػػطين  يناضػػؿ مػػف أجػػؿ نيػػؿ حريتػػ  ككرامتػػ  لػػذا 
نظر ف  حؽ الشػعب كاف ال  د مف التطرؽ لقكاعد القانكف الدكل  لحقكؽ اإلنساف لم

الفمسطين   استخداـ كافة الكسائؿ الت  تضمف ل  نيؿ حريت  كاستقبلل  حيث أكدت 
  كالػػػتخمص مػػػف االحػػػتبلؿ  كافػػػة حػػػؽ الشػػػعكب فػػػ  التحػػػررالمكاريػػػؽ الدكليػػػة فػػػ   

                                                           
 (.67عم : القانكف الدكل  لحقكؽ اإلنساف   ) ص  - (1)
 (.9المرج  السا ؽ: ) ص  - (2)
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"الت  تناضػػؿ  هػػا الشػػعكب ضػػد التسػػمط أشػػكال   كحػػؽ الشػػعكب  اسػػتخداـ الكسػػائؿ
ضد األنظمة العنصرية  كذلؾ ف  ممارسػتها لحػؽ األجن   ك  االستعمارم كاالحتبلؿ

 الشػػػعكب فػػػ  تقريػػػر المصػػػير  كمػػػا كرسػػػ  ميرػػػاؽ األمػػػـ المتحػػػدة كاإلعػػػبلف المتعمػػػؽ
 م ادئ القانكف الػدكل  الخاصػة  العبل ػات الكديػة كالتعػاكف  ػيف الػدكؿ ط قػان لميرػاؽ 

صػػراع   كمسػػيرة العػػكدة الك ػػرل تمرػػؿ محطػػة هامػػة مػػف محطػػات ال(1)األمػػـ المتحػػدة"
كاالشت اؾ م  االحتبلؿ الصهيكن  دفاعػا عػف حريتػ  ككرامتػ  كالحريػة كالكرامػة هػ  
جػػػكهر القػػػانكف الػػػدكل  لحقػػػكؽ اإلنسػػػاف كذلػػػؾ كمػػػا أكػػػد  اإلعػػػبلف العػػػالم  لحقػػػكؽ 

يػػػة كفػػػ  ـ(  حيػػػث كرد فيػػػ 1948اإلنسػػػاف عػػػاـ ) "لكؿِّ فػػػرد الحػػػؽل فػػػ  الحيػػػاة كالحرِّ
ألهميػػػة  مكػػػاف الػػػر ط  ينهمػػػا ل يػػػاف حػػػؽ   لػػػذا كػػػاف مػػػف ا(2)األمػػػاف عمػػػى شخصػػػ "

الشػػػػعب الفمسػػػػطين  فػػػػ  النضػػػػاؿ ككػػػػذلؾ فضػػػػح جػػػػرائـ االحػػػػتبلؿ مػػػػف خػػػػبلؿ هػػػػذا 
 القانكف.

 االنتياكات ا صييوني   قانون  قوق اإلنسان في مسيرات ا عودة:ثا ثًا: 

مػػػا زالػػػت الصػػػهيكنية ترتكػػػب الجػػػرائـ تمػػػك الجػػػرائـ  حػػػؽ الشػػػعب الفمسػػػطين  منػػػذ أف 
 دأت احتبللها لفمسطيف كانطبلؽ العصا ات المجرمة تفتػؾ  المػدنييف العػزؿ كتعيػث 
فػػ  فمسػػطيف خرا ػػا كدمػػارا كيمالؤهػػا كيقػػؼ إلػػى جكارهػػا  ػػكل عالميػػة ك ػػرل كتعاممػػت 

سػػبلمهـ معهػػا  عػػض األنظمػػة العر يػػة التػػ  تسػػاندها ك  تؤازرهػػا ضػػد  نػػ  عػػرك تهـ كاا
ـ نعػػيش تمكػػـ الجػػرائـ 1948كهػػا نحػػف  عػػد سػػ عيف عامػػا مػػف احػػتبلؿ فمسػػطيف عػػاـ 

التػػ   المناسػػ ة لػػـ تنقطػػ  كعشػػرات المجػػػازر شػػاهدة عمػػى مػػا نقػػكؿ  كفيمػػا يخػػػص 
                                                           

كالمتعمؽ  1949آب / أغسطس  12الممحؽ )ال ركتكككؿ( األكؿ اإلضاف  إلى اتفا يات جنيؼ المعقكدة ف   - (1)
 (.4( ال ند )1ـ   المادة ) 1977 حماية ضحايا المنازعات الدكلية المسمحة لمعاـ 

 ـ(. 1948( مف اإلعبلف العالم  لحقكؽ اإلنساف عاـ )  3المادة )  - (2)
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الجػػػرائـ الصػػػػهيكنية  حػػػػؽ الشػػػعب الفمسػػػػطين  فػػػػ  مسػػػيرات العػػػػكدة تحديػػػػدا فػػػػيمكف 
ـ( 1948ل احث ف  هذا المضمار  اإلعبلف الػدكل  لحقػكؽ  إجمالها  حيث يستند ا
ـ(  كذلػػػؾ كمػػػا 1966) الخػػاص  ػػػالحقكؽ المدنيػػػة كالسياسػػية ككػػذلؾ العهػػػد الػػػدكل  

 يم :

  رمان ا شعب ا فلسطيني من دخول أرضو ا تي ىجر منيا قسرا: -1
 امػػت العصػػا ات الصػػهيكنية  انتهػػاؾ حقػػكؽ اإلنسػػاف عنػػدما منعػػت جمػػكع الشػػعب 

  مف دخكؿ أرض  كالكصكؿ إلى مدن  ك را  الت  هجر منها  سرا عمى يػد الفمسطين
عصا ات اإلجراـ الصهيكينة  فالعهد الدكل  ينص صراحة عمى عدـ جػكاز حرمػاف 

 المكاطف مف دخكؿ كطن  حيث كرد في  ما يم :

كالشػعب الفمسػطين    "(1) . ق ا دخول إ   بلده ال يجوز  رمان أ د  تعسفا  من"
خذالف العالـ ل  كأيقف  خف االحتبلؿ الصهيكن  يتنكر لحقك    كؿ عنجهية لما رأل 

كصمؼ  رر أف يخخذ زماـ الم ادرة  العكدة لكطن  ك بلد  الت  هجر منها  سرا   ير 
كج  حؽ فعندما يكج  الصهاينة سػبلحهـ لممػدنييف مػف جمػاهير الشػعب الفمسػطين  

 حقكؽ اإلنساف.الذيف  رركا دخكؿ  بلدهـ فهذا انتهاؾ صارخ ل

  رمان ا شعب ا فلسطيني من تقرير مصيره: -2
 ك د كرد صراحة ف  العهد الدكل  ما يؤكد ذلؾ كما يم : 

                                                           
 (4( ال ند ) 12ـ( : الجز  الرالث   المادة )1966خاص  الحقكؽ المدنية كالسياسية ) العهد الدكل  ال - (1)
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" جميع ا شعوب  ق تقريأر مصأيرىا بنفسأيا. وىأ  بمقتضأ  ىأ ا ا  أق  أرة فأي 
تقرير مركزىا ا سياسي و رة فأي ا سأعي  ت قيأق نمائيأا االقتصأادي واالجتمأاعي 

 (1)."وا ثقافي

اختػػار الشػػعب الفمسػػطين  أف يقػػرر مصػػير  ك اإلجمػػاع فػػ  الػػدخكؿ لمدنػػ  ك ػػرا   ك ػػد
عمػػى ذلػػؾ  ( ككرد أيضػػا تخكيػػدان 194كتط يػػؽ القػػرار األممػػ  ) التػػ  هجػػر منهػػا  سػػران 
 ف  نفس العهد ما يم :

علأأ  ا أأدول األطأأراف فأأي ىأأ ا ا عيأأد  بمأأا فييأأا ا أأدول ا تأأي تقأأع علأأ  عاتقيأأا "
غير ا متمتع  با  كم ا  اتي واألقا يم ا مشمو   با وصأاي   مسئو ي  إدارة األقا يم 

أن تعمأأل علأأ  ت قيأأق  أأق تقريأأر ا مصأأير وأن ت تأأرم ىأأ ا ا  أأق  وفقأأا أل كأأام 
 (2)ميثاق األمم ا مت دة"

كهذا يؤكد  كضكح جريمة الجيش الصهيكن  كهك يطمؽ النار عمى جماهير الشعب 
  ية ال سبلح فيها كال عنؼ.الفمسطين  الذم أراد أف يقرر مصير   طرؽ شع

  رمان ا شعب ا فلسطيني من  ري  ا تعبير: -3
كفمػػت المكاريػػؽ الدكليػػة حريػػة الػػرأم كالتع يػػر كمػػا كرد فػػ  نصػػكص اإلعػػبلف الػػدكل  

يػػة الػػرأم كالتع يػػر  كيشػػمؿ هػػذا الحػػؽل  "لكؿِّ لحقػػكؽ اإلنسػػاف شػػخص حػػؽل التمتلػػ   حرِّ
يت  ف  اعتناؽ اآلرا  دكف مضايقة  كفػ  التمػاس األن ػا  كاألفكػار كتمقِّيهػا كنقمهػا  حرِّ

 .(3)"إلى اآلخريف   خيَّة كسيمة كدكنما اعت ار لمحدكد

                                                           
 (1( ال ند ) 1ـ( : الجز  الران   المادة )1966العهد الدكل  الخاص  الحقكؽ المدنية كالسياسية )  - (1)
 (3( ال ند ) 1ادة ) ـ(: الجز  الران   الم1966العهد الدكل   الخاص  الحقكؽ المدنية كالسياسية )  - (2)
 (19ـ(   المادة )1948اإلعبلف العالم  لحقكؽ اإلنساف لمعاـ ) - (3)
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جػػا كا  كمػػا  امػػت  ػػ  عصػػا ات الصػػهاينة مػػف ترهيػػب المتظػػاهريف السػػممييف الػػذيف
يع ػػػركف عػػػف تمسػػػكهـ  ػػػكطنهـ الػػػذم سػػػػمب مػػػنهـ حيػػػث إطػػػبلؽ الرصػػػاص الحػػػػ  
كال ازات السامة عمى الرجاؿ العزؿ كالشػيكخ كاألطفػاؿ كالنسػا  غيػر آ هػيف  القػانكف 
الػػػػدكل  لحقػػػػكؽ اإلنسػػػػاف الػػػػذم يجػػػػـر هػػػػذا الفعػػػػؿ كػػػػؿ ذلػػػػؾ يػػػػدلؿ ك صػػػػراحة عمػػػػى 

 .انتهاكات جسيمة كخطيرة لؤلعراؼ كالمكاريؽ الدكلية

 قتل ا متظاىرين من ا مدنيين ا عزل : -4
 كألِّ فأرد ا  أقُّ " من اإلعالن ا عأا مي   قأوق اإلنسأان علأ  أن (3)نصت المادة 

ي  وفي األمان عل  شخصأ كهػذا مػا كرد أيضػا فػ  نصػكص   "(1)وفي ا  ياة وا  رِّ
ا  أأق فأأي ا  يأأاة  أأق " العهػػد الػػدكل  لمحقػػكؽ المدنيػػة كالسياسػػية حيػػث جػػا  فيهػػا

وال يجوز  رمأان أ أد مأن   وعل  ا قانون أن ي م  ى ا ا  ق   كل إنسانمالزم 
كمػػا يقػػكـ  ػػ   ناصػػة االحػػتبلؿ الصػػهيكن  مػػف إطػػبلؽ الرصػػاص   (2)"اً  ياتأأو تعسأأف

عمى األطفػاؿ كالشػيكخ كالنسػا  كالرجػاؿ العػزؿ الػذيف ال يحممػكف  خيػديهـ إال الرايػات 
كاألعبلـ كالطائرات الكر ية الت  تحمؿ عمـ فمسطيف  ليؤكد أف هناؾ نيػة م يتػة مػف 

حيػػث كرد فػػ  إحػػدل تقػػارير    ػؿ هػػؤال  ك ػػادتهـ السياسػػييف كالعسػػكرييف لمقتػػؿ العمػػد
مػػا يفيػػد  ػػخف نسػػ ة اإلصػػا ات فػػ  المتظػػاهريف السػػممييف  (3)كزارة الصػػحة الفمسػػطينية

  كهػػذ  النسػ ة تكضػح  شػكؿ ال لػ س فيػػ  كال %27  األعضػا  العمكيػة مػا نسػ ت  فػ
غمكض أف النية م يتة لمقتؿ  الرصاص الح  الذم يطمؽ مف  ناص كػاف يسػتطي  

ف كػػاف كػػؿ فعمهػػـ مجػػـر أف يطمػػؽ الرصػػاص عمػػى  أمػػاكف  الجسػػد ال تقتػػؿ غال ػػا كاا

                                                           
 (3ـ(   المادة ) 1948اإلعبلف العالم  لحقكؽ اإلنساف لمعاـ ) - (1)
 ( 1( ال ند ) 6ـ( : الجز  الرالث   المادة ) 1966العهد الدكل  الخاص  الحقكؽ المدنية كالسياسية )  - (2)
 ـ19/5/2019ـ كحتى 30/3/2018تقرير كزارة الصحة الفمسطينية   زة مف  - (3)
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كلكػػػف هػػػذا يػػػدلؿ عمػػػى حقػػػدهـ كانتهػػػاكهـ الصػػػارخ لم ػػػادئ حقػػػكؽ اإلنسػػػاف ك ػػػد  ػػػدا 
كػػػػذلؾ ارتفػػػاع نسػػػػ ة القتػػػػؿ كاإلصػػػا ات فػػػػ  األطفػػػػاؿ الػػػذيف يشػػػػارككف فػػػػ   كاضػػػحان 

فػ   "كمف  ػيف اإلصػا اتـ مػا يمػ :2018المظاهرات فقد أكرد تقرير األكنركا لمعػاـ 
طالػب يدرسػكف فػ  مػدارس األكنػركا لئلصػا ة فيمػا  تػؿ  227السػنة األكلػى تعػرض 

 .(1) طال ا آخر 13

فمف هذ  االنتهاكػات الصػارخة لم ػادئ القػانكف الػدكل  لحقػكؽ  : موضوعوخالص  ا 
اإلنسػػػػاف مػػػػف   ػػػػػؿ الصػػػػهاينة  حػػػػػؽ المتظػػػػاهريف السػػػػممييف مػػػػػف جمػػػػاهير الشػػػػػعب 
الفمسطين  مػا هػ  إال غػيض مػف فػيض فقػامكس الجػرائـ كاالنتهاكػات مػف   ػؿ هػذا 
ؽ العػػدك الصػػهيكن  ال يكػػاد ينتهػػ  كيجػػب عمػػى العػػالـ الحػػر أف تكػػكف لػػ  كممػػة حػػ

 .لمحاس ة هؤال  األشرار الذيف يهددكف السمـ كاألمف الدكل  كاإلنسان 

  .من منظور ا قانون ا دو ي اإلنساني مسيرة ا عودة ا كبرى مطلب ا ثاني: ا

 تعريف ا قانون ا دو ي اإلنساني وعالقتو بمسيرات ا عودة ا كبرى:أواًل: 

  كهػػك مػػف أحػػدث (2)  العػػاـ يعػػد القػػانكف الػػدكل  اإلنسػػان  أحػػد فػػركع القػػانكف الػػدكل
المصطمحات التػ  اسػتخدمت فػ  فقػ  القػانكف الػدكل  حيػث تػـ اسػتخدام  ألكؿ مػرة 
مػػػف جانػػػب المجنػػػة الدكليػػػة لمصػػػميب األحمػػػر فػػػ  الكرػػػائؽ التػػػ   ػػػدمتها إلػػػى مػػػؤتمر 

 الخ را  الحككمييف الذم عقد دكرت  األكلى  جنيؼ عاـ

                                                           
 ـ(23/10/2019تمت الزيارة  )   https://www.unrwa.orgمك   األكنركا:  - (1)
 (47المرج  السا ؽ: ) ص - (2)

https://www.unrwa.org/
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القكاعػػد كالم ػػادئ التػػ  تضػػ   يػػكدا عمػػى اسػػتخداـ  مجمكعػػة"ـ( كيقصػػد  ػػ :1971) 
القػػكة فػػ  ك ػػت النػػزاع المسػػمح كذلػػؾ مػػف أجػػؿ الحػػد مػػف اآلرػػار التػػ  يحػػدرها العنػػؼ 
عمى المتحار يف  ما يتجاكز القدر البلـز الذم تقتضي  الضػركرات الحر يػة كتجنيػب 

 .(1)"األشخاص الذيف ال يشترككف  شكؿ م اشر ف  األعماؿ الحر ية

 ًا: عالق  ا قانون ا دو ي اإلنساني بمسيرات ا عودة ا كبرى:ثاني

يمكػف تمخػػيص عبل ػػة القػػانكف الػػدكل  اإلنسػػان   مسػػيرة العػػكدة الك ػػرل كػػكف األخيػػرة 
تتعمؽ  ه ػة جماهيريػة عارمػة تسػعى لمتحػرر مػف نيػر االحػتبلؿ الصػهيكن  ك مػا أف 

ـ( 1977اف لهػا عػاـ )ـ( األر عة كال ركتككػكالف الممحقػ1949اتفا يات جنيؼ عاـ )
كه  الت  تمرؿ ركػائز القػانكف الػدكل  اإلنسػان   ػد  (2)كغيرها مف االتفا يات الدكلية

فػمف  (3)تطر ت لحؽ الشعكب  النضاؿ مف أجؿ نيؿ حريتها كالتخمص مف االحػتبلؿ
 عالق  مسيرة ا عودة ا كبرى بي ا ا قانون عالق  وطيدة و  ك  ألسباب اآلتي : 

                                                           
 ( 9ع د السبلـ: القانكف الدكل  اإلنسان    ) ص  - (1)
 (37  ص  2الفتبلكم: مكسكعة القانكف الدكل  الجنائ    ) ج  - (2)
قيام دو   بغزو إقليم دو   أخرى بقواتيا كيمكف تعريؼ االحتبلؿ مف كجهة نظر القانكف الدكل    خن :" - (3)

ية كليست كاالحتبلؿ حالة فعما م ارب  واالستيال  عليو با قوة ووضعو كليا أو جزئيا ت ت سيطرتيا ا فعلي  مؤقتا"
حالة  انكنية كهك ع ارة عف عمؿ عسكرم يتضمف العنؼ كف  ال الب تقـك    دكلة كاحتبلؿ  ريطانيا كفرنسا لمكطف 

ـ كذلؾ  عد هزيمة الدكلة العرمانية كيمكف أف تقكـ    شركات مرؿ ما 1917العر   ف  الحرب العالمية األكلى عاـ 
الشركة الفرنسية لمهند الشر ية ك د تقـك    منظمات مرؿ المنظمة  امت    الشركة ال ريطانية لمهند الشر ية ك 

  30الصهيكنية العالمية الت   امت  احتبلؿ فمسطيف  التعاكف م   ريطانيا . عصاـ العسم : الشرعية الدكلية   ص 
الحالة   كهذ التعريؼ السا ؽ ينط ؽ عمى 116كينظر: سهيؿ الفتبلكم: اإلرهاب الدكل  كشرعية المقاكمة   ص 

ـ( كه  ال زالت تحتؿ كؿ األراض  1948الفمسطينية حيث  امت العصا ات الصهيكنية  احتبلؿ فمسطيف عاـ )
الفمسطينية كتقط  أكصاؿ الضفة ال ر ية  الم تص ات الصهيكنية كتنكؿ  خهؿ القدس   كتحاصر  طاع غزة حصارا 

 عسكريا غاشما. ) ال احث( 



 سيرات ا عودة ا كبرىد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 95 

ألف مسيرة العكدة الك رل تمرؿ ه ة جماهيرية عارمة  اـ  ها الشعب الفمسطين   -1
كانتفض دفاعا عف حقك   كالمطال ة  خرض  الت  هجر منها  سرا مف   ؿ االحػتبلؿ 
الصهيكن  كهذ  الفئات المدنية مف جمكع الشعب الشعب الفمسطين  تحتاج إلعماؿ 

هـ مػػػف  طػػػش القػػػػكة العسػػػكرية الصػػػػهيكنية  كاعػػػد القػػػانكف الػػػػدكل  اإلنسػػػان  لحمػػػػايت
 ال اشمة ط قا لما كرد ف  اتفا ية جنيؼ الرا عة الت  تتعمؽ  حماية المدنييف.

ألف العػػدك الصػػهيكن  يسػػتخدـ القػػكة ال اشػػمة فػػ  فػػض هػػذ  المسػػيرات متػػذرعا  -2
 ػخف هػذ  المسػيرات هػ  نشػاط معػادم يسػػتخدـ كسػائؿ عسػكرية كمػا يػزعـ  ينمػا فػػ  

كحسب كجهة نظر ال احث فمف ما يػتـ اسػتخدام  مػف كسػائؿ مرػؿ  ػذؼ  كا   الحاؿ
رسػػػػاؿ الطػػػػائرات الكر يػػػػة مػػػػف   ػػػػؿ الجمػػػػاهير  الحجػػػػارة عمػػػػى الركنػػػػات العسػػػػكرية كاا
الفمسطينية ال تعدك ككنها كسائؿ سممية كهذا يحتاج لنظر مػف خػبلؿ  كاعػد القػانكف 

 لعسكرية.  الدكل  اإلنسان  ف  تحديد الكسائؿ السممية مف الكسائؿ ا

وا سؤال ىنا ىل مسيرات ا عودة ا تي يمارسأيا ا شأعب ا فلسأطيني  ا يأا تعأد مأن 
 قبيل ا عمل ا عسكري كما يدعي اال تالل ا صييونيس

أد ياتػػ  لكػػ  لئلجا ػػة عػػف هػػذا السػػؤاؿ ال  ػػد مػػف الرجػػكع لمقػػانكف الػػدكل  اإلنسػػان  ك 
 نصؿ لئلجا ة الصحيحة.

تمامػػػا أف األشػػػخاص المشػػػاركيف  هػػػا هػػػـ مػػػف إف المشػػػاهد لمسػػػيرات العػػػكدة يػػػدرؾ 
الرجػػػػػاؿ المػػػػػدنييف العػػػػػزؿ كالشػػػػػيكخ كالنسػػػػػا  كاألطفػػػػػاؿ كمػػػػػنهـ المرضػػػػػى كأصػػػػػحاب 
اإلعا ات أيضا ك نظرة أكلية فاحصة يت يف أف كؿ الكسائؿ الت  يتـ استخدامها فػ  
هذ  المسيرات ال يعدك أف تككف سممية احتجاجية مرؿ الطائرات الكر ية الت  تحمػؿ 
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شػػعاؿ اإلطػػارات أعػػ بلـ فمسػػطيف كرفػػ  صػػكر  مػػداف فمسػػطيف كمػػدنها فػػ  ال بللػػيف كاا
ـ( حيػػػػث كرد فيػػػػ  2018كغيرهػػػػا ممػػػػا أكرد  تقريػػػػر األمػػػػـ المتحػػػػدة األكنػػػػركا لمعػػػػاـ )

  (1)"كف  الك ت الذم حافظت في  المظاهرات عمػى طا عهػا السػمم " النص ما يم :
المسػػػيرات هػػػـ مػػػدنيكف ال  ػػػد مػػػف فهػػػذا يؤكػػػد  صػػػريح الع ػػػارة أف المشػػػاركيف  هػػػذ  

معػػاممتهـ معاممػػة إنسػػانية ك ػػد كرد فػػ  اتفا يػػة جنيػػؼ مػػا يؤكػػد كجػػكب حمايػػة هػػؤال  
 المدنييف كعدـ التعرض لهـ  األذل كما يم :

األشخاص الذيف ال يشترككف م اشرة ف  األعمػاؿ العدائيػة   مػف فػيهـ أفػراد القػكات "
شػػػػخاص العػػػػاجزكف عػػػػف القتػػػػاؿ  سػػػػ ب المسػػػػمحة الػػػػذيف ألقػػػػكا عػػػػنهـ أسػػػػمحتهـ  كاأل

المػػػرض أك الجػػػرح أك االحتجػػػاز أك ألم سػػػ ب آخػػػر  يعػػػاممكف فػػػ  جميػػػ  األحػػػكاؿ 
معاممػػة إنسػػانية  دكف أم تمييػػػز ضػػار يقػػػكـ عمػػى العنصػػػر أك المػػكف  أك الػػػديف أك 

 .(2)"المعتقد  أك الجنس  أك المكلد أك الرركة أك أم معيار ممارؿ آخر

مسيرات العكدة ه  مسيرات مدنية كال تحمؿ أم معنى ك هذا يتضح  شكؿ جم  أف 
عسػػػكرم مطمقػػػا كمػػػا تػػػدع  اآللػػػة اإلعبلميػػػة الصػػػهيكنية التػػػ  ت ػػػرر  تػػػؿ األطفػػػاؿ 

 كالنسا  الذيف ال يشكمكف أدنى خطر  

األشخاص الذيف ال ينتمكف إلى أم فئة مف فئات القػكات المسػمحة أك  هـ:المدنيكف 
الػػذيف يجػػدكف أنفسػػهـ فػػ  لحظػػة مػػا  ك ػػخم شػػكؿ مػػف  أكلئػػؾ"هػػـ:  أك (3) المقػػاتميف

ليسكا مف رعايا   أك دكلػة احػتبلؿ ليسػكا مػف   األشكاؿ تحت سمطة طرؼ ف  النزاع

                                                           
 ـ(23/10/2019تمت الزيارة  )   https://www.unrwa.orgمك   األكنركا:  - (1)
 ( 1( ال ند ) 3ـ: المادة )1949اتفا ية جنيؼ الرا عة لمعاـ  - (2)
 ِٚب ثعذ٘ب ،. ٠47ٕظش: ِحّذ اٌعٍٟ:أعشٜ اٌحشة اٌذٚاعٟ اإلٔغب١ٔخ ٚا٤ثعبد اٌمب١ٔٛٔخ ـ م ؿ  - (3)
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الجنسػػػػػػية   كالػػػػػػذيف مػػػػػػنهـ النسػػػػػػا   كاألطفػػػػػػاؿ  كالفبلحػػػػػػكف  كعػػػػػػديمك  (1) "رعاياهػػػػػػا
  كهذا (2) كالصحافة المدنية  كالمكاطنكف الرجاؿ الذيف لـ يشترككا ف  أعماؿ الحرب

الكصػػؼ يتطػػا ؽ مػػ  الجمػػاهير الفمسػػطينية  التػػ  تشػػارؾ فػػ  مسػػيرات العػػكدة عمػػى 
 السمؾ الزائؿ  مذف هللا تعالى عمى مشارؼ أرضنا المحتمة.

كفيمػػػا يمػػػػ  سػػػػيتطرؽ ال احػػػػث ل يػػػػاف أ ػػػرز االنتهاكػػػػات الصػػػػهيكنية لمقػػػػانكف الػػػػدكل  
كمهاجمػػػة الطػػػكا ـ  اإلنسػػػان  مكتفيػػػا فيمػػػا يخػػػص تهديػػػد حيػػػاة األشػػػخاص المػػػدنييف
 الط ية المحمية ضمف  كاعد القانكف الدكل  اإلنسان  كما يم : 

 في مسيرات ا عودة: لقانون ا دو ي اإلنسانياالنتياكات ا صييوني   ثا ثًا: 

 رمأأان ا مأأدنيين مأأن ا  مايأأأ  ا مقأأررة  يأأم ضأأأمن قواعأأد ا قأأانون ا أأأدو ي  -1
 ما يلي:اإلنساني  يث تنص اتفاقي  جنيف ا رابع  عل  

لقػػػػد هاجمػػػػت  ػػػػكات االحػػػػتبلؿ الصػػػػهيكن  الجمػػػػاهير الفمسػػػػطينية ضػػػػمف فعاليػػػػات  
مسػػػيرات العػػػكدة السػػػممية كعرضػػػت حيػػػاتهـ لمخطػػػر مػػػ  أف الػػػنص القػػػانكن  يقػػػكؿ 

ال يحـر األشخاص المحميكف الذيف يكجدكف ف  أم إ ميـ محتؿ  خم حػاؿ " كضكح:
   سػػػػ ب أم ت ييػػػػر يطػػػػرأ نتيجػػػػة كال  خيػػػة كيفيػػػػة مػػػػف االنتفػػػػاع  هػػػػذ  االتفا يػػػػة  سػػػػكا

الحتبلؿ األراض  عمى مؤسسػات اإل مػيـ المػذككر أك حككمتػ   أك  سػ ب أم اتفػاؽ 
يعقد  يف سمطات اإل مػيـ المحتػؿ كدكلػة االحػتبلؿ  أك كػذلؾ  سػ ب  يػاـ هػذ  الدكلػة 

  كاألصؿ أف المشاركيف  مسيرات العكدة (3)" ضـ كؿ أك جز  مف األراض  المحتمة

                                                           
 (. 185ـ ػ  ) ص  1949/ آب /  12المجنة الدكلية لمصميب األحمر: اتفا يات جنيؼ المؤرخة ف   - (1)
 (.   311ينظر: سعيد جكيم    المدخؿ لدراسة القانكف الدكل  اإلنسان  ػ ) ص  - (2)
 (.47ـ(: المػػادة )1949المجنة الدكلية لمصميب األحمر: اتفا ية جنيؼ الرا عة لمعاـ )  - (3)
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نييف المشػػػمكليف  الحمايػػػة كال يجػػكز  ػػػخم حػػػاؿ مػػف األحػػػكاؿ معػػػاممتهـ هػػـ مػػػف المػػد
كمحار يف ما داـ أنهـ ال ي اشركف العمميات العدائية  كلقد  مػا عػدد الشػهدا  حسػب 

ـ( 30/3/2018تقريػػػر كزارة الصػػػحة الفمسػػػطينية منػػػذ  دايػػػة مسػػػيرة العػػػكدة  تػػػاريخ )
 فيما  ما عدد الجرحى (شهيدان  239)ـ 2019كحتى أغسطس 

مصػا ا( فمػػف الكاضػح مػػف عػػدد الشػهدا  كالجرحػػى الك يػريف  ػػخف القػػكات  25702) 
الصهيكنية كانت تتعمد خرؽ القػانكف الػدكل  اإلنسػان  ممػا يسػتدع  عمػى المجتمػ  

 الدكل  محاس تها كتقديمها لمعدالة الجنائية الدكلية.

  رائع صييوني  واىي :

نة عنػدما يسػتهدفكف  عػض الشػ اب الػذيف يجتػازكف السػمؾ كلكف ر مػا يتػذرع الصػهاي
الزائؿ كيحاكلكف  ص السمؾ أك تخريب  عض المعدات ف  المكا   العسكرية  حيث 
يجػٌكزكف  ػػتمهـ  كلكػػف هػػذا يعػػد مخالفػػة كاضػػحة لمقػػانكف الػػدكل  اإلنسػػان  حيػػث كرد 

 في  ما يم :

الحػػتبلؿ  كلكنهػػا ال إذا ا تػػرؼ شػػخص محمػػ  مخالفػػة يقصػػد  هػػا اإلضػػرار  دكلػػة ا"
تنطػػكم عمػػى االعتػػدا  عمػػى حيػػاة أفػػراد  ػػكات أك إدارة االحػػتبلؿ أك عمػػى سػػبلمتهـ 
ال دنية  أك عمػى خطػر جمػاع  ك يػر  أك عمػى اعتػدا  خطيػر عمػى ممتمكػات  ػكات 
أك إدارة االحػػتبلؿ أك عمػػى المنشػػيت التػػ  تسػػتخدمها  جػػاز اعتقالػػ  أك ح سػػ  ح سػػان 

ف أنػـ يشػكم  طفػؿ أك شػاب أك حتػى امػرأة يقصػكف سػػمكا   فػخم خطػر يمكػ(1)" سػيطان 

                                                           
 (.68ـ(: جز  مف المػػادة )1949اتفا ية جنيؼ الرا عة لمعاـ )  - (1)
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جرامػػ  الػػذم ال  أك يحر ػػكف إطػػارات مشػػتعمة كلكنهػػا عنجهيػػة االحػػتبلؿ الصػػهيكن  كاا
 يحتـر القكانيف كاألعراؼ اإلنسانية.

غاثأ   -2 مياجم  أفراد ا خدمات ا طبيأ  ومأنعيم مأن أدا  عمليأم فأي إسأعاف وا 
 ا جر  :

الصػػهيكنية مرػػؿ تمكػػـ الجػػرائـ كاالنتهاكػػات مػػ  أف  ك ػػد تكػػرر مػػف سػػمطات االحػػتبلؿ
 مػف"القانكف الدكل  الدكل  اإلنسػان  يجػـر مرػؿ تمػؾ األفعػاؿ حيػث كرد فيػ  مػا يمػ :

كاجب دكلة االحتبلؿ أف تعمػؿ   خ صػى مػا تسػمح  ػ  كسػائمها  ك معاكنػة السػمطات 
الكطنيػػػة كالمحميػػػة  عمػػػى صػػػيانة المنشػػػيت كالخػػػدمات الط يػػػة كالمستشػػػفيات ككػػػذلؾ 
الصػػحة العامػػة كالشػػركط الصػػحية فػػ  األراضػػ  المحتمػػة  كذلػػؾ  كجػػ  خػػاص عػػف 

فحػػة انتشػػار األمػػراض المعديػػة طريػػؽ اعتمػػاد كتط يػػؽ التػػدا ير الك ائيػػة البلزمػػة لمكا
ك د كرد ف  "كاألك ئة. كيسمح لجمي  أفراد الخدمات الط ية  كؿ فئاتهـ  خدا  مهامهـ

تقرير لكزارة الصحة الفمسطينية ما ي يف مهاجمة  ػكات االحػتبلؿ الصػهيكن  لؤلطقػـ 
الط يػػة العاممػػة فػػ  منػػاطؽ مسػػيرات العػػكدة لنقػػؿ كعػػبلج الجرحػػى الػػذيف تسػػتهدفهـ 

( سػػػيارة إسػػػعاؼ تعرضػػػت 84االحػػػتبلؿ حيػػػث كضػػػح التقريػػػر أف حػػػكال  )  ناصػػػة
 (1)لممهاجمة مف   ؿ العػدك الصػهيكن  كمنهػا مػا أصػا   عطػؿ كامػؿ كمنهػا الجزئػ 

 ؿ كازدادت عنجهية االحػتبلؿ  اسػتهداؼ المسػعفيف أنفسػهـ كمػا حػدث مػ  الشػهيدة 
ا  نصا  دـ  ارد دكنما رزاف النجار الت  كانت ترتدم شارة الخدمات الط ية كتـ  تمه

 أف تشكؿ أم خطر.

                                                           
 ـ12/8/2019ـ كحتى 30/3/2018تقرير كزارة الصحة الفمسطينية   زة: مف تاريخ  - (1)
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فمنػػ  أصػػ ح كاضػػحا لمعيػػاف ك شػػكؿ ال لػػ س فيػػ  كال غمػػكض  وخالصأأ  ا موضأأوع:
مػػػػػدل االنتهاكػػػػػات الصػػػػػارخة لقكاعػػػػػد القػػػػػانكف الػػػػػدكل  اإلنسػػػػػان  مػػػػػف   ػػػػػؿ الدكلػػػػػة 
الصهيكنية المار ة الت  ال تتكرع ف   تؿ المدنييف العػزؿ كتعريضػهـ لمخطػر الشػديد 

كمتحػػديا لئلنسػػانية جمعػػا  كمػػا  ينػػ  ال احػػث سػػا قا هػػك  مرا ػػة  عػػض   شػػكؿ صػػارخ
األمرمة عمى مرؿ هذ  االنتهاكات حيث ال تتس  مرؿ هػذ  الدراسػة ل يانهػا  التفصػيؿ 
فػبل  ػد محاسػػ ة هػؤال  المػػار يف كاألخػذ عمػػى أيػديهـ مػػف   ػؿ المجتمػػ  الػدكل  حيػػث 

د يػػػات القػػػانكف الػػػدكل  كرد فػػػ  فػػػ   عػػػض األفعػػػاؿ التػػػ  تمرػػػؿ جػػػرائـ حػػػرب فػػػ  أ
ن كانأأت ال تقتصأأر "اإلنسػػان   خنهػػا انتيأأاك قأأوانين وأعأأراف ا  أأرب وا تأأي تشأأمل وا 

عل  ا قتل وا معامل  ا سيئ  أو ا سخرة أو ألي غرض آخر  لسأكان ا مأدنيين فأي 
  فالصهاينة  هذ  األفعاؿ المجرمة يرتك ػكف جريمػة حػرب كمػا (1) "األراضي ا م تل 

 ا يجب محاكمتهـ كمجرم  حرب.هك مكضح سا قا كلهذ

 

  

  

                                                           
 (15عتمـ: المحكمة الجنائية الدكلية   ) ص  - (1)
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 :ا خاتم 

لقد  ػدا كاضػحا  عػد اسػتعراض هػذا ال حػث  ػخف مسػيرات العػكدة تمرػؿ إحػدل كسػائؿ 
االشت اؾ م  العدك الصهيكن  كلكن  اشت اؾ شع   سػمم  يعػد  مرا ػة القػكة الناعمػة 
التػػ  تفضػػح جػػرائـ العػػدك الصػػهيكن  كهػػ  كػػذلؾ ترسػػخ الحػػؽ الفمسػػطين  المتمرػػؿ 
 حػػؽ العػػكدة لػػؤلرض التػػ  هجػػر منهػػا الشػػعب الفمسػػطين   سػػرا كفػػ  هػػذ  الخاتمػػة 

 يكضح ال احث النتائج كالتكصيات كما يم :

 ا نتائج:أواًل: 

ت ػػيف أف هنػػاؾ  عػػض األخطػػا  القانكنيػػة كالسياسػػية فػػ  تعريػػؼ مسػػيرة العػػكدة  -1
 الك رل مف   ؿ المجنة الكطنية العميا الت  عرفتها 

ة العػػػكدة الك ػػػرل كليػػػدة المحظػػػة كالحػػػدث  ػػػؿ سػػػ قها الكريػػػر مػػػف لػػػـ تكػػػف مسػػػير  -2
الفعاليات المشا هة ضمف سيا ات الصراع م  العدك الصهيكن  فالشعب الفمسػطين  
ل  مف التجارب ال نية ف  هذا المضمار الكرير الكرير فمنذ االنتفاضة الشع ية عػاـ 

ـ كحتػػػى 1987عػػاـ ـ ضػػد االحػػػتبلؿ اإلنجميػػزم كمػػػركرا  انتفاضػػة الحجػػػارة 1922
انتفاضة األ صى  حيث انتفض الشعب الفمسطين  ف  كج  المحتؿ ال اصب كرػار 
 مػػػػدافعا عػػػػف حقك ػػػػ  متمسػػػػكا  ركا تػػػػ  التػػػػ  كفمتهػػػػا لػػػػ  الشػػػػرائ  السػػػػماكية كالقػػػػكانيف

 الكضعية.

إف أهػػـ مػػا يمكػػف صػػياغت  لم ػػادئ مسػػيرة العػػكدة الك ػػرل هػػك م ػػدأ حػػؽ العػػكدة  -3
الفمسػػطين  المتمرػػؿ  حػػؽ الشػػعب الفمسػػطين   ػػالرجكع إلػػى نفسػػ  الػػذم يسػػتند لمحػػؽ 

كلقػػد   مدنػػ  ك ػػرا  التػػ  هجػػر منهػػا عمػػى يػػد عصػػا ات اإلجػػراـ الصػػهاينة ال اصػػ يف
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أحسػػنت الهيئػػة الكطنيػػة العميػػا لمسػػيرة العػػكدة الك ػػرل عنػػدما كضػػعت الم ػػادئ التػػ  
ا  حيػث ال تحكـ هذ  المسيرة حيػث كضػحت رؤيتهػا كأهػدافها كالكسػائؿ التػ  تنتهجهػ

تترؾ لمجتهد أف يع ث  ها فيحرفها عف مسيرتها كهذا يجسػد الر ػ  المتقػدـ لمنضػاؿ 
 الفمسطين  كيقدـ المراؿ الناضج لشعب يداف  عف كطن   بل عشكائية أك فكضى.

لقػػد كفمػػت الشػػريعة اإلسػػبلمية حػػؽ الػػدفاع عػػف األكطػػاف  ػػؿ كجعمػػت مػػدار  ػػكاـ  -4
عمي  فمذا ما تـ االعتدا  عمى هػذا الػكطف فػمف الديف هك كجكد دكلة تحمي  كتحافظ 

الشػػػريعة اإلسػػػبلمية ال ػػػرا  تػػػخمر أت اعهػػػا لمػػػذكد عػػػف حياضػػػ  كطػػػرد المعتػػػديف  كػػػؿ 
الس ؿ كالكسائؿ المتاحة سكا  كانت العسكرية أك السممية كالشع ية  كذلؾ حسب مػا 

كدة مػف كلقد ت يف  شكؿ كاضح مف خبلؿ التخصيؿ الشػرع  لمسػيرة العػتقرر  القيادة 
القرآف الكريـ كالسنة الن كية المطهػرة كاإلجمػاع الفقهػ  كالمعقػكؿ  ػخف هػذ  المسػيرات 

 تؤدم رسالة هامة ف  الدفاع عف الكطف كترسيخ حؽ العكدة الفمسطين .

االنتهاكػػات الصػػارخة لم ػػادئ القػػانكف الػػدكل  لحقػػكؽ ت ػػيف  شػػكؿ كاضػػح مػػدل  -5
السػػػػممييف مػػػػػف جمػػػػاهير الشػػػػػعب  اإلنسػػػػاف مػػػػف   ػػػػػؿ الصػػػػهاينة  حػػػػػؽ المتظػػػػاهريف

مػػػف حيػػػث تهديػػػد حيػػػاة المػػػدنييف كالعػػػزؿ  شػػػكؿ غيػػػر  ػػػانكن  كحرمػػػاف  الفمسػػػطين 
الجماهير الفمسطينية مف التع ير عف آرائها المتمرؿ  تمسك   حؽ العػكدة إلػى كطنػ  

 الذم هجر من   سرا.

نكف غمكض مدل االنتهاكات الصارخة لقكاعػد القػا ك شكؿ ال ل س في  كالت يف  -6
الدكل  اإلنسان  مف   ؿ الدكلة الصػهيكنية المار ػة التػ  ال تتػكرع فػ   تػؿ المػدنييف 

ككذلؾ فيما يخػص مهاجمػة الطػكا ـ  العزؿ كتعريضهـ لمخطر الشديد  شكؿ صارخ 
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الط يػػػة كتهديػػػد حيػػػاة الجرحػػػى  مهاجمػػػة سػػػيارات اإلسػػػعاؼ التػػػ  تقػػػؿ الجرحػػػى إلػػػى 
 المشاف .

 ا توصيات:ثانيًا: 

ل احػػػػث الهيئػػػة الكطنيػػػػة العميػػػا لمسػػػػيرات العػػػكدة  تعػػػػديؿ تعريػػػؼ هػػػػذ  يكصػػػ  ا -1
المسػػػػيرات  شػػػػكؿ يتكافػػػػؽ مػػػػ  م ػػػػادئ القػػػػانكف الػػػػدكل  حتػػػػى ال يسػػػػت ؿ االحػػػػتبلؿ 

 الصهيكن  مرؿ تمكـ األخطا  كيتذرع  ها لمهاجمة المدنييف مف المتظاهريف.

رهػػػػا مػػػػف تمػػػػؾ تفعيػػػػؿ كسػػػػائؿ القػػػػكة الناعمػػػػة المتمرمػػػػة  المسػػػػيرات كاإلعػػػػبلـ كغي -2
الكسائؿ م  عدـ إغفاؿ المقاكمة المسمحة فمكؿ زماف مقاكمة كهذا العدك الصهيكن  
المجـر ال يردع  إال  كة السبلح كلكف ت قى مسيرات العػكدة كمحػدل كسػائؿ الصػراع 

 تقض مضاج  المحتؿ الصهيكن  ال اصب.

ر تشػػػكيؿ فػػػرؽ  انكنيػػػة متخصصػػػة ل يػػػاف حػػػؽ الشػػػعب الفمسػػػطين  فػػػ  التظػػػاه -3
الشع   كالسمم  كفضح ممارسات االحتبلؿ الت  شكمت جرائـ حرب صػارخة  حػؽ 

 المدنييف العزؿ.

الحفاظ عمى ديمكمة مسيرات العكدة حتى ت قى جمي  شرائح الشعب الفمسطين   -4
عمػػػى تكاصػػػؿ مػػػ  كطنهػػػا المسػػػمكب كت قػػػى ال كصػػػمة مكجهػػػة نحػػػك العػػػدك الحقيقػػػ  

هيكن  ال اصػب ل بلدنػا  كهػذا االسػػتمرار لمشػعب الفمسػطين   كهػك هػذا المحتػؿ الصػ
 يرت ط  الط   حسب الميداف كالظركؼ المستجدة.

ضػػركرة  يػػاف التخصػػيؿ الشػػرع  لمسػػيرات العػػكدة عمػػى منػػا ر المسػػاجد كضػػمف  -5
المحاضرات الكطنية لكػؿ شػرائح الشػعب الفمسػطين  فهػذ  المسػيرات كمحػدل كسػائؿ 

مى هللا عميػػ  كسػػمـ كالصػػحا ة الكػػراـ التحػػدم كاالشػػت اؾ مػػ  العػػدك مارسػػ  الن ػػ  صػػ
 فهذا يعط  زخما  كيا لتمكـ المسيرات كي ٌذيها  الشرعية كيقط  األلسف الت  تممزها.
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 :المراجعو المصادر قائمة

القرط ػ : أ ػػك ع ػػد هللا محمػد  ػػف أحمػػد  ػػف أ ػ   كػػر  ػػف فػػرح  الجػام  ألحكػػاـ القػػرآف  تحقيػػؽ:  -
 -هػػػػ 1384القػػػاهرة الط عػػػة: الرانيػػػة   -الكتػػػب المصػػػرية أحمػػػد ال ردكنػػػ  كاا ػػػراهيـ أطفػػػيش  دار 

 ـ 1964

 -ا ف عاشكر: التحرير كالتنكير: الشيخ محمد الطاهر  ف عاشكر  دار سحنكف لمنشر كالتكزيػ  -
 .تكنػس   دكف ط عة تاريخ نشر

محمػػد  ػػف مكػػـر  ػػف منظػػكر االفريقػػ  المصػػرم جمػػاؿ الػػديف أ ػػك الفضػػؿ؛ لسػػاف  ا ػػف منظػػكر:  -
 )دكف تاريخ(.  يركت  الط عة األكلى –دار صادر العرب  

ال خارم: أ ك ع د هللا محمد  ف إسماعيؿ ال خارم جام  الصحيح المسند المختصر مف حديث  -
رسػكؿ هللا ػ صػمى هللا عميػ  كسػمـ ػ كسػنن  كأيامػ  )صػحيح ال خػارم(:  تحقيػؽ د. مصػطفى ديػب 

 .ـ 1987هػ   1407  الط عة الرالرة  ال  ا  دار ا ف كرير  دار اليمامة   يركت  ل ناف

الترمػػذم: أ ػػك عيسػػى محمػػد  ػػف عيسػػى الترمػػذم السػػمم  سػػػنف الترمػػذم  تحقيػػؽ أحمػػد محمػػد  -
 .شاكر كآخريف  دار إحيا  التراث العر     يركت  ل ناف   دكف ط عة أك دار نشر

الشػػػػيخ (.  ػػػػاؿ 460/ 28(  )128أحمػػػػد: المسػػػػند  مسػػػػند ا ػػػػف ع ػػػػاس رضػػػػ  هللا عنهمػػػػا  )ح -
 ."شعيب األرناؤكط:"إسناد  صحيح عمى شرط الشيخيف

مؤسسػػػة الكتػػػب  اآلداب  ال يهقػػػ : أحمػػػد  ػػػف الحسػػػيف  ػػػف عمػػػ   ػػػف مكسػػػى ال يهقػػػ  أ ػػػك  كػػػر  -
 ـ(. 1988 – ق1408) الرقافية

الحم ػػػػ : عمػػػػ   ػػػػف إ ػػػػراهيـ  ػػػػف أحمػػػػد السػػػػيرة الحم يػػػػة فػػػػ  سػػػػيرة األمػػػػيف المػػػػخمكف  )المتػػػػكفى:  -
 (.ق1427 يركت الط عة: الرانية ) -العممية  هػ( دار الكتب1044

الم ػػػاركفكرم: الرحيػػػؽ المختػػػـك  دار الفكػػػر لمط اعػػػة كالنشػػػػر كالتكزيػػػ    يػػػركت  ل ناف الط عػػػة  -
 (.ـ1996هػ   1417األكلى  )



 سيرات ا عودة ا كبرىد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 015 

هػػػ  مختصػػر سػػيرة الرسػػكؿ 1206ع ػػد الكهػػاب: حمػػد  ػػف ع ػػد الكهػػاب  ػػف سػػميماف )المتػػكفى:  -
المممكػػػة العر يػػػة  -رة الشػػػئكف اإلسػػػبلمية كاألك ػػػاؼ كالػػػدعكة كاإلرشػػػاد صػػػمى هللا عميػػػ  كسػػػمـ  كزا

 .هػ1418السعكدية  

ا ف حجر: أ ك الفضؿ أحمد  ف عم   ف حجر العسقبلن  الشػافع   فػتح ال ػارم شػػرح صػحيح  -
ـى كت ػػ  كأ كا ػػ  كأحاديرػػ   ال خػػارم:   ػػرأ أصػػم  تصػػحيحان كتحقيقػػان الشػػػيخ ع ػػد العزيػػز  ػػف  ػػاز  كر َّػػ

مػػد فػػؤاد ع ػػد ال ػػا     ػػاـ  مخراجػػ  كصػػػحح  كأشػػػرؼ عمػػى ط عػػ  محػػب الػػديف الخطيػػب  دار مح
 .المعرفة   يركت  ل ناف   دكف ط عة أك تاريخ نشر

القراف : شهاب الديف أحمد  ف إدريس  الذخيرة  تحقيؽ محمد حج   دار ال رب )دكف ط عػة(   -
  .ـ(1994 يركت )

ك  كر  ف مسػعكد الكاسػان  الحنفػ    ػدائ  الصػنائ  فػ  ترتيػب الكاسان : اإلماـ عبل  الديف أ  -
الشػػػػػرائ   إشػػػػراؼ مكتػػػػب ال حػػػػكث كالدراسػػػػػات  دار الفكػػػػر لمط اعػػػػة كالنشػػػػػر كالتكزيػػػػ    يػػػػركت  

 .ـ( 1996هػ   1417ل ناف الط عة األكلى  )

الم نػػ  ا ػػف  دامػػة: مكفػػؽ الػػديف أ ػػك محمػػد ع ػػد هللا  ػػف احمػػد  ػػف  دامػػة المقدسػػ  الجمػػاعيم    -
شرح مختصر الًخر    تحقيؽ د. ع د هللا  ف ع د المحسػف التركػ   د. ع ػد الفتػاح محمػد الحمػك  

 .ـ1986هػ   1406  1هجر لمط اعة كالنشر كالتكزي  كاإلعبلف  القاهرة  مصر  ط 

العريمػػػيف: محمػػػد  ػػػف صػػػالح  الشػػػرح الممتػػػ  عمػػػى زاد المسػػػتقن   دار ا ػػػف الجػػػكزم الريػػػاض   -
 ق1422)

 (.ـ2009فمسطيف  الط عة األكلى  ) –مد النحاؿ: مدخؿ إلى القانكف الدكل  العاـ  غزة مح -

القػػاهرة  الط عػػة  –ع ػػد السػػبلـ عمػػ : القػػانكف الػػدكل  لحقػػكؽ اإلنسػػاف  دار الكتػػاب المصػػرم  -
 (.ـ1999 -هػ 1419األكلى )

 ـ.2011  القاهرة  : القانكف الدكل  اإلنسان عم  ع د السبلـ -
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عماف  األردف  الط عة  –سيف الفتبلكم: مكسكعة القانكف الدكل  الجنائ   دار الرقافة هيؿ حس -
   .)ـ2011األكلى )

 (.ـ1999دمشؽ )ة  الشرعية الدكلي عصاـ العسم  -

  دار الرقافػة لمنشػر كالتكزيػ   الط عػة االكلػى سهيؿ الفتبلكم: اإلرهاب الدكل  كشرعية المقاكمة -
 ـ(.2011)

الػػدكاع  اإلنسػػػانية كاأل عػػاد القانكنيػػػة: إعػػداد كتقػػػديـ د. محمػػد  ػػػف غػػانـ العمػػػ   أسػػرل الحػػػرب  -
 (.ـ 2003)الهبلؿ األحمر القطرم 

 .يكسؼ: مكافحة اإلرهاب -

المدخؿ لدراسة القانكف الدكل  اإلنسان : د. سعيد سالـ جػكيم   دار النهضػة العر يػة  القػاهرة   -
 .ـ 2003/  2002مصر  

المحكمػػػة الجنائيػػػة الدكليػػػة  مػػػف إصػػػدارات منظمػػػة الصػػػميب األحمػػػر الػػػدكل   شػػػريؼ عػػػتمـ:   -
 .الط عة الرامنة

 .محمد المختار الشنقيط : األزمة الدستكرية ف  الحضارة اإلسبلمية -

ركجيػػ  جػػاركدم: األسػػاطير المؤسسػػة لمسياسػػة اإلسػػرائيمية  ترجمػػة محمػػد هشػػاـ  دار الشػػركؽ   -
 .ـ(1999  -هػ 1420القاهرة الط عة الرالرة )

 (.ـ2009( يناير )16مجمة العكدة: العدد ) -

 (.ـ1948األمـ المتحدة: اإلعبلف العالم  لحقكؽ اإلنساف عاـ ) -

 (. ـ األمـ المتحدة1966العهد الدكل  الخاص  الحقكؽ المدنية كالسياسية ) -
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ب / أغسػػطس آ 12الممحػػؽ )ال ركتككػػكؿ( األكؿ اإلضػػاف  إلػػى اتفا يػػات جنيػػؼ المعقػػكدة فػػ   -
 .ـ1977كالمتعمؽ  حماية ضحايا المنازعات الدكلية المسمحة لمعاـ  1949

 .ـ1949/ آب /  12جنيؼ المؤرخة ف   المجنة الدكلية لمصميب األحمر: اتفا يات -

 .ـ19/5/2019ـ كحتى 30/3/2018تقرير كزارة الصحة الفمسطينية   زة مف  -

 مواقع اإلنترنت:تاسعًا: 

  https://www.wattan.tv الكطفمك   دنيا   -

  https://shehabnews.com  مك   شهاب نيكز-  

 http://www.bisann.ps  مك    يساف-  

 www.majles.alukah.net  مك   األلككة  -

  alzaytouna.nethttps://www.ة مك   الزيتكن -

   https://www.unrwa.org مك   األكنركا -
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