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 ا ملخص:
 ال ريبى أف ميت يًٌراًت القضيَّة الفمسطينيَّة  أك نكازلىػها  ه  مف المستجدَّات
مى  الكي رل الت  حمٍَّت  خمَّة اإلسبلـ  كالت  تستكجب النَّفيرى الفقه َّ  كالتصدًٌ
االجتهادمَّ لمكاجهتها  ك ياف الحكـ الفقه ًٌ لها  كجم ي كممة األيمَّة حكلها  كما 

هيكن ًٌ  فمسطيف  كاالعتراؼ  شرعيَّ    مي تص يف  كالتَّط ي  م  الػت التَّسميـ لمعدكًٌ الصل
إالَّ  ضايا مصيريَّة تيزلزؿ  -الذم هك مكطف  حرنا- األمن ًٌ م  كيان  نسيؽكالت

أركاف األيمَّة  كتمسل ديرَّتها فمسطيف  كتناؿي مف إسبلميَّة المسجد األ صى شقيؽي 
الحرميف  فضبلن عف أنَّها تيميًٌ  األجياؿ  كتمتهفي الكرامة اإلسبلميَّة  كتيم   الجهاد 

 ف  س يؿ هللا.
 لمكا   السياس ًٌ  مكاجهة الخضكع السم  ًٌ أهمية الدراسة ف  ضركرة  كتكمف
نطمقات ة  كالذم ان رؽ مف مي حسا ات مكازيف القكل االستسبلميَّ  ف  ظؿًٌ  الفمسطين ًٌ 

ا أك   القضيَّة ف  حقًؿ  ؿ كالهركلة ف  استجدا  الحقكؽ  ممَّ  ؛عؼ كالهكافالضَّ 
 ديمة الجدكل. نةى الخطؿ  عيًٌ تجاربى  أفرز سياسةن  ى 

فَّ جكهر التَّنسيًؽ األمن ًٌ  كالتَّعاكًف العسكرمًٌ  ييعىدل الدراسة أ نتائجكمف أهـ 
رعيَّة الكي رل  كمينا ضان لعقيدة الكال  كال را  ًكفاحان  كما أنَّ   انتهاكان لكؿًٌ المقاصد الشَّ

خمًٌ ى عف المقاكمة  فَّ التَّفريط  الكفاح المسمَّح  كالتَّ كما أانقبلبه عمى األعقاب  
يان  كضر ة  اضيةن لمذيف  اعكا دينهـ  دينياهـ  ك د غىرَّتهـ األمان ل  قكطان مدكًٌ شكَّؿ سي
 خكهاـو سا طة  فاستسممكا لحتميَّة الكا    كض ط الحياة  كساركا ف  تيَّار االنهزاميَّة 

ياسيَّة الت عيَّة  كتنكَّ  ركا لركا ت القضيَّة كميسمَّماتها؛ المطمقة  كرك كا مكجة الكا عيَّة السًٌ
 . ؿ كهاجمكا الجهاد كالمجاهديف

التنسيؽ األمن   الميزاف الفقه   القضية الفمسطينية  االحتبلؿ  كلمات مفتا ي :
 الصهيكن   المقاكمة الفمسطينية.
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Abstract: 

There is no doubt that the variables of the Palestinian Issue and 

its calamities are among the major developments that have 

befallen the nation of Islam. Such challenges motivate the 

researchers to investigate and understand the juristic 

exhortation and jurisprudential response toward such 

developed proceedings, and how to confront such calamities 

by revealing the statement of the jurisprudential ruling on 

them. Hence, it declares the main jurisprudential principles 

related to these variables, and gathering the Islamic nation 

around this response. Thus, the study seeks to understand the 

Jurisprudential perspective associated with such variables 

related to the Palestinian Issue (i.e., recognising the 

Palestinian as the official Israeli State, Security Coordination 

with Zionist entity and the normalisation with it) as such cases 

are regarded as the core points affect the Palestinian issue 

since these calamities can shake the pillars of the nation, and 

undermine the importance of Al-Aqsa Mosque as an Islamic 

Site alongside the Holy Mosque. Further, it dilutes the coming 

generations, abuses Islamic dignity, and abolishes jihad for the 

sake of God. 

Thence, the current study attempts to show the importance of 

confronting the passive submission toward the Palestinian 

political situation, especially with the circumstance of peoples 

surrenders to the Israeli forces which lead the nations to the 

weakness and dishonour. Further, such capitulations lead the 

nation to rush for pleading the rights, and regarding the 

Palestinian issue as a field of experiments producing a flawed 

and useless policy. 

In essence, one of the most important results of the study 

exposes that the security coordination and military cooperation 

is considered as a violation of all major legitimate aims, and 

contradicts the doctrine of loyalty and innocence struggling the 
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Islamic enemy. It is, further, regarded as a coup against its 

aftermath, as neglecting the armed struggle with the enemy as 

well as abandoning the resistance, it undermined it can lead to 

fatal defeat to those who are surrendered by the inevitability of 

reality and the pressures of life, and followed the trend of 

absolute defeatism, and rode the wave of political realism and 

subordination, and disavowed the foundations and axioms of 

the cause. They even attacked the jihad and the mujahideen 

Key words: Security Coordination, Jurisprudence Perspective, 

Palestinian Issue, Zionist Occupation, Palestinian Resistance.  

 تقديم:
إفَّ التَّنسيؽ األمن   أك التَّعاكف االستخ ارات  الجارم م  االحتبلؿ 

َـّ المصائب عمى  هيكن   ييعىدل مف أعظـ الجرائـ  حؽًٌ فمسطيف  كأ الػميقاكمة الصَّ
كالػميقاكميف  كعىقى ةن كخدا ى ف  طريؽ التَّحرير  إٍذ يحمؿي أضراران كسيؿ العـر  أك 

فَّ إنها  التَّنسيؽ األمن ًٌ فريضةه شرعيَّةه  كضركرةه جهاديَّةه؛ ًإٍذ إنَّ    كمكجو كالج اؿ كاا
 .مف ميتطمَّ ات التَّحرير  فالتَّحمية تس قيها التَّخمية

ـى فالتَّنسيؽ األم ن  يعدل اصطفافان م  العدكًٌ  كك كفان ف  خند    كهك صمَّا
ة  كالشل هةى الػميصطنعة  ال ييمكف أف تي طًٌ ى  جَّ فَّ المَّحفى ف  الحي أمافو ل قا  كيان   كاا
قيف  ـل الجرائـ  كأفَّ الػمينسًٌ كج ى الحقيقة   خفَّ التَّنسيؽ األمن  هك رأس الػميك قات  كأ

كالمتعاكنيف م  أجهزت  األمنيَّة  مىٍدعيكلكف إلنا ةو كطنيةو  كتك ةو شرعيَّةو  م  الػميحتؿًٌ  
ٍشيةى أف  ٍت ي أيديهـ  كانطكت عمي   يمك هـ؛  الػميسارعة ف  كال  األعدا ؛ خى عمَّا اٍجتىرىحى
تيصي هـ دائرة؛ مف   ؿ أف يخت  هللا  الفتح  أك أمرو مف عند   فيص حكا عمى ما 

كا ف  أ رل  نفسهـ نادميف.أىسى
ض ل  ركا ت القضيَّة الفمسطينيَّة مف ما تتعرَّ كتكمف مشكمة الدراسة ف  ظؿ 

ة م  االحتبلؿ  فقد  ات تخصيؿ فاكضيَّ ة التَّ ع ر مسار المسرحيَّ  كتنازؿو  تفريطو 
ليؿ ائريف  كاا امة الدَّ طى السَّ لتن ي  ال افميف  كتصكيب خي  ؛الركا ت ضركرةن شرعيةن 
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جَّة عمى المفرًٌطيف  ككذلؾ ةاألصيؿ كركا تى شرعيَّ عمى مك عها    كإل امة الحي
ارئة عمى القضيَّة رات الطَّ قة  المت يًٌ ياسية المتعمًٌ ض ط المكا ؼ السًٌ ضركرة 

راع م  رع الحنيؼ  م  القدرة عمى إدارة الصًٌ م  الشَّ  الفمسطينيَّة؛ لتككفى منسجمةن 
 ا ت.ك  الرَّ  هيكن  دكف إخبلؿو الصل  العدكًٌ 

 عمى المنهج االستقرائ   كالكصف   كالتحميم   عتمدت الدراسةا ك د 
كتـ تناكؿ مكضكع الدراسة مف خبلؿ مقدمة كأر عة مطالب: فجا   .كاالستن اط 

المطمب األكؿ ليعرض مفهكـ التنسيؽ األمن  ف  الم ة كاالصطبلح  كما كشؼ 
  ك د تعرَّض المطمب المطمب الران  جذكر التنسيؽ األمن  م  العدك الصهيكن 

الرالث إلى حقيقة التنسيؽ األمن  كظكاهر   ليستكمؿ المطمب الرا   هذ  الدراسة 
  ياف حكـ التنسيؽ األمن  م  االحتبلؿ الصهيكن   ت   ذلؾ نتائج كتكصيات 

 الدراسة  فالمصادر كالمراج .
 

 ا مطلب األول: ا تَّنسيق األمني في ا لُّغ  واالصطالح
زأيف  إفَّ ميصطمح "التَّنسيؽ األمن "  كصف  ميرك ان إضافيَّان يتككَّف مف جي

رئيسيف: التَّنسيؽ كاألمف  ككبلهيما ال يدَّ مف  ياف معنا  ف  المل ة كاالصطبلح؛ ذلؾ 
أف معرفة الػميركَّب الكصف  تتك َّؼ عمى معرفة كيؿًٌ جيز و من  عمى ًحدىةو  أم 

 اف ذلؾ عمى النَّحك التال :المكصكؼ  كهك التَّنسيؽ  كالصفة  ك ي
: ما كاف عمى طريقة نظاـو  ا تَّنسيق ُ غً : -أ ؽ مف كيؿًٌ ش  و مف )نسؽ( كالنَّسى

 .(1)كاحد  ك د نسقَّت  تنسيقان  كالتَّنسيؽ: التنظيـ
مف )أمف(  كاألمفي ضدَّ الخكؼ  كاألمانة ضدَّ الخيانة  كآمن  غيري   األمني ُ غً : - أ

 .(2)مشتؽٌّ مف األمف كاألماف
 يتَّضُح من خالل ا معاني ا لُّغوي   كلمتي ا تَّنسيق واألمن ى ان ا معنيان:

                                                           

 .479(؛ الرازم  مختار الصحاح  ص99/9944( انظر: ا ف منظكر  لساف العرب )1)
 (.9/479(؛ الفيركز آ ادم  القامكس المحيط )4/411( انظر: ا ف فارس  معجـ مقاييس الم ة )2)
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يدكر معن  التَّنسيؽ عمى انتظاـ الش    رتا ت  االعتياديَّة  كتكاميؿ األدكار  -4
  شكؿو الئؽ.

كينة  كالطيمخنينة. -4 يكع االستقرار  كالسَّ  أمَّا كممة األمف فيدكر معناها حكؿ شي
ـى األمف  كحفظى  لذلؾ؛ فمنَّ  يت ادري إلى األذهاف أنَّهيما يعنياف معان: تنظي

 األماف  كت اديؿى المعمكمات اآلمنة  كحفظى ًحمىى ال مد مف الخطر.
 يف التَّنسيؽ األمن ًٌ الذم يت ادر مف لكفَّ الحقيقة أفَّ هيناؾ فر ان شاسعان 

هيكن   كهك  المفهكـ المل كم العاـ  ك يف التَّنسيؽ األمن ًٌ الػميمارس م  العدكًٌ الصل
األ رب إلى مفهكـ التَّعاكف االستخ ارم م  األعدا   كهك المع َّر عن   العمالة  أك 

 رسكل   كلممؤمنيف.الخيانة  أك الجاسكسيَّة؛  ؿ هك الخيانة العظمى هلل  كل
 ا تَّنسيق األمني اصطال ًا: -ج

إفَّ حقيقة التَّنسيؽ األمن َّ  أك التَّعاكف االستخ ارمَّ م  االحتبلؿ الصهيكن  
يقصد   : ت اديؿي المعمكمات األمنيَّة  كتكاميؿي األدكار الميدانيَّة؛  هدًؼ ميحار ة 

هاي نة  كحمايًة المستكطنيف  تحت المقاكمة  كميبلحقة المقاكميف  كحفًظ أمف الصَّ
 ميسمَّى ميحار ة العينؼ  كميكافحة اإلرهاب.

هيكن َّ  كمف عمى شاكمت   يضعكف دكمان  كال يخفى عمى أحدو أفَّ العدكَّ الصل
يف  ك   ميصطمحاتو تضميميَّةن  كميسمَّياتو مينمَّقةو  لكيؿًٌ فعؿو مشيفو ميناؼو لمكطف كالدًٌ

ٍيبى أفَّ ف  ميصطمح التَّنسيؽ يككف ل ي القى يكؿ عند ال عكب  كف  العالميف  كال رى شل
ٍ ثه دفيف  ال يحمؿي إالَّ هدؼى ميحار ة الجهاد كالػميجاهديف.  األمن ًٌ خي

إفَّ ميصطمح التَّنسيؽ األمن   معنا  العاـ يىٍستىًخؼل  العقكؿ غير الكاعية 
يككف ميتق َّبلن  كحقيقةي األمر  معنا  العاـ  كيستهكم النلفكس؛ ك  تسيرى ف  خيطا   كل

ت عميها اتفا يَّة  أنَّ ي صناعةه صهيكنيةه  فهيك إحدل الرَّكائز األساسيَّة الت  نصَّ
المراـ عف كجكً  المئاـ  الذيف يتكممكف  أكسمك المشؤكمة  الت  كشؼ  ها ر نا 

  خلسنتنا كهـ ألدل الًخصاـ.
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األمن ًٌ مف عدم  فقط؛  ؿ ف   كالػميعضمة الكي رل ليست ف  كجكد التَّنسيؽ
أمًٌ سياؽو يتـ؟  كهؿ يخدـ المصالح الكطنية  كاألهداؼ الفمسطينيَّة  أـ الحاجاًت 

هيكنيَّة  أـ يحقًٌؽ مصالح الطَّرفيف؟  الصل
مس أفَّ التَّنسيؽ األمن َّ خدمةه كاممةه  كح الشَّ إفَّ الحقيقة الكاضحة كضي

عب الفمسطين    كعدالة  ضيًَّت   كخياًر  التَّحررم  كهذا لبلحتبلؿ  عمى حساب الشَّ
ياسيَّة ًخداعه  كال تقكدي إلى  ما اتَّضح جميَّان لكيؿًٌ ميتا  و منذي انكشؼ أفَّ العمميَّة السًٌ

نَّما إلى تعميؽ جذكر  ف  األرض  .(1)إنها  االحتبلؿ  كاا
رع ًٌ لمتَّنسيؽ األمن   ال يدَّ م كـ الشَّ ف  ياف حقيقة ك  ؿ الكلكج ف   ياف الحي

هيكن . مطة الفمسطينيَّة كاالحتبلؿ الصَّ  التَّنسيؽ األمن  الذم يجرم  يف السل
 ا مطلب ا ثاني: جُ ور ا تَّنسيق األمني

ييعىدل األمف مف أهـ أهداؼ الدَّكلة اليهكديَّة الذم تسعى لمحصكؿ عمي   شتَّى 
عكب كاأليمـ الكسائؿ كالطلرؽ  كمنها أعمالهـ الكحشيَّة اإلرها يَّة  ضدَّ غيرهـ مف الشل

الت  تشاركهـ العيش عمى كج  هذ  ال سيطة  فدكلة الكياف ال اصب تيدرؾ أنَّ  ال 
ييمكف لمشركعها أٍف يستمرَّ ديكف أف يتحقَّؽى األمف لػميكاطنيها
(2). 

: "إفَّ مكضكع األمف -رئيس الكياف الصهيكن  السا ؽ –يقكؿ شمعكف  يريز 
م ًٌ ال ييمكف اعت ار  مكضكعان  ا بلن لمنًٌقاش أماـ أمًٌ رئيس حككمةو القكم ًٌ اإلسرائي

إسرائيميَّة  إنَّ  مكضكعي حياةو أك مكتو  النًٌس ة لنا جميعان  كعمي   فمفَّ النَّظر لؤلمف 
مَّـى األكلكيَّات  ك  ؿ تنفلس الهكا   فىً قىٍدًر ما نض طي  اإلسرائيم ًٌ يجب أف يتقدَّـ سي

مى أعدائنا   قدًر ما تتكفَّري لنا فيرص ال قا  كالكيجكد"أمنيَّان ع
  كالكا   أنهـ  هذا (3)

                                                           

ـ  المك   االلكتركن : 44/5/4142( هان  المصرم  مقاؿ هؿ يمكف تعميؽ التَّنسيؽ األمن  م  إسرائيؿ؟  1)
http://alahrar.ps/post/38282. 

هيكن   ص2)  .419( مصطفى المداكم  اإلرهاب الصَّ
كن : ( محمد المصرم  مقاؿ  عنكاف: نظرية األمف اإلسرائيم   ككالة دنيا الكطف  المك   االلكتر 3)

http://www.alwatanvoice.com. 
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كف  خمنهـ مف حيثي ال  رل يحفزكف الشعكب ضدهـ  كيكرركف أعدائهـ  فهـ يىضي
 يعممكف  كلكنهـ  كـه ال يعقمكف.

إفَّ هذا يكشؼي مدل أهميَّة األمف  النًٌس ة لمكياف ال اصب  ف قا ي األمف 
تي  تها ك كَّ    قا ه لهذ  الدَّكلة المزعكمة  ك قا ه لعيشها كديمكمتها  كا تصادها  ك يكَّ

حسب زعمهـ  كضعؼي األمف ضعؼه كانحساره لمشركع هذ  الدَّكلة  كهك ما 
هيكن  عمى ترجمت  ف  االتًٌفا يات الػمي رمة. ًرصى العدكل الصل  حى

هيكن  كمينظَّمة التَّحرير فقد رسمت تمؾ االتًٌفا يات الػميك َّعة  يف الكياف  الصل
الفمسطينيَّة الدَّكر األمن َّ ألجهزة السمطة الفمسطينيَّة  كحدَّدت العقيدة األمنيَّة لها  
ناتو رئيسةو  فالتَّنسيؽ األمن ل نتيجةه ط يعيَّةه التًٌفاؽ أكسمك  الذم تضمَّف ربلرة ميككًٌ

مطة كجكهرها. سياسيَّةو  كا تصاديَّةو  كأمنيَّةو  شكَّمت أساس  كيجكد السل
ما  يف مينظَّمة التَّحرير  (1)ك د س ؽ التَّمهيدى لذلؾ رسالةي االعتراؼ المت ادلة

ـ    ؿ تك ي  اتفا ية أكسمك  كالذم كرد 4991الفمسطينيَّة كالكياف الصهيكن  عاـ 
رهاب فيها نصل الفقرة الخامسة  تعهلد مينظَّمة التَّحرير الفمسطينيَّة  ميبلحقة اإل

 كاإلرها يًٌيف  ككيؿًٌ أعماًؿ العينؼ ضدَّ )إسرائيؿ(.
كجا  اتًٌفاؽ أكسمك ف  المادَّة العاشرة؛ لينيصَّ عمى: )تشكيؿ لجنة ارت اط 
ميشتركة "إسرائيميَّة" كفمسطينيَّة مف أجؿ ميعالجة القضايا الت  تتطمَّب التَّنسيؽ  

نازعات(  م  التَّخكيد أفَّ "إسرائيؿ" كالقضايا األيخرل ذات االهتماـ الػميشترؾ كالػمي 
ـ  كلها حؽل 4927ه  المسؤكلة عف األمف اإلجمال ًٌ ف  األرض الػميحتمَّة عاـ 

 .(2)العمؿ األمن ًٌ فيها ف  أمًٌ ك تو تشا 

                                                           

 .481اإلسرائيم   ص -( مجمة الدراسات الفمسطينيَّة  كرائؽ إعبلف الم ادئ الفمسطين 1)
  ككالة كفا لؤلن ا  41/9/4991حكؿ ترتي ات الحككمة الذاتية الفمسطينيَّة(   -( اتفا ية أكسمك )إعبلف الم ادئ2)

 .https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4888لكتركن : كالمعمكمات الفمسطينيَّة  المك   اال



 ا تَّنسيق األمني في ا ميزان ا فقيي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 045 

مطة الفمسطينيَّة عند إرادة االحتبلؿ  كاخت ار نكاياها ك يدرتها  كإلخضاع السل
مطة معادلةى تكسي   عمى تط يؽ التَّنسيؽ األمن   فقد ر ط االحتبلؿ منذي  يدـك السل

 نيفكذها تدريجيَّان  مدل أدائها األمن ًٌ لصالح الكياف.
رطة  تهـل االحتبلؿ  فقد نصَّ إعبلف الم ادئ عمى صبلحيَّاتو إضافيَّة لمشل
يقاعي عيقك اتو   كأمن   منها )من ي األعماؿ الت   د يترتَّبي عميها ميضايقاته  كاا

كميحار ةي اإلرهاب  كأعماًؿ العينؼ  كمن ي التَّحريض عمى أعماؿ العنؼ(
(1). 

 يف مينظَّمة التَّحرير  (2)ـ9/5/4999أمَّا اتًٌفا يَّة القاهرة الػميك َّعة ف  
عائية   مطة الفمسطينيَّة فيها  منً  الحمبلت الدًٌ كاالحتبلؿ  فقد تعهَّدت السل

مناطؽ الت  تيسيطر عميها  كما تعهَّدٍت  اتًٌخاذ كالتَّحريض ضدَّ )إسرائيؿ( ف  ال
ركرية لمنً  األعماؿ "اإلرها يَّة"  كالجرائـ  كاالعتدا ات ضدَّ الدَّكلة  اإلجرا اًت الضَّ

 الع ريَّة.
كحان   (3)ـ4995كف  اتفا يَّة طا ا لعاـ  ي ة  شكؿو أكرر كضي تطكَّرت الصًٌ

مطة الفمسطينيَّة مسؤكلة عف ميحار ة  حيثي نصَّ اتًٌفاؽ إعادة االنتشار عمى أفَّ  السل
مطتها كمحار تها  كالتزامها  عدـً ميبلحقة مىٍف تعاكنكا  كؿًٌ أعماؿ العينؼ ف  مناطؽ سي
نكات الماضية  كعمى عدـ المساس  هـ  أك اإلضرار  م  "إسرائيؿ" عمى مدل السَّ

رطية أك المدن خصيَّة  أك طردهـ مف الكظائؼ الشل يَّة الت  أيٍلًحقكا  مصالحهـ الشَّ
 ها  كال عجب مف مكافقة السمطة عمى ذلؾ  فمشركع أكسمك هك مشركعه غير 

 كطن .

                                                           

ـ  المك   االلكتركن : 48/9/4995( مينظَّمة التَّحرير الفمسطينيَّة  دائرة شؤكف المفاكضات  كاشنطف  1)
http://www.muqatil.com/openshare/Wthaek/Salam1/Salam3/ASalam11_1-

40.htm_cvt.htm. 
ـ  المك   االلكتركن : 9/5/4999معمكمات الفمسطينيَّة  أكسمك  التَّاريخ: ( ككالة كفا لؤلن ا  كال2)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4924. 
( ككالة كفا لؤلن ا  كالمعمكمات الفمسطينيَّة  اتفا ية طا ا  المك   االلكتركن : 3)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4891. 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4924
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4924
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هيد يحيى  اـ انتقامان الغتياؿ الشَّ ك عد العمميَّات الت  نفَّذتها كتائب القسَّ
يخ ف   ـ  كأخذ التَّنسيؽ األمن ل مدلن 41/1/4992عيَّاش  عيقد ميؤتمر شـر الشَّ

هيكنية الفمسطينيَّة  حيثي كاف ًضٍمفى ميخرجات الػميؤتمر: أكس ى مف الري  نائيَّة الصل
هكد مف ك ًؼ أعماؿ "اإلرهاب" عمى الػميستكيات الرلنائية   )دعـ تنسيؽ الجي

 .(1)كاإل ميميَّة  كالدَّكليَّة(
ك د تطكَّر التَّنسيؽ األمن   كازداد رجسان إلى رجس  مف خبلؿ ترسيـ مفهكم  

اإلرهاب  كحصر  ف  ميقاكمة الػميحتؿًٌ  حيثي عينيت ال يركتككالت ف  تعريؼ 
ـ  كالػميمحقة  اتًٌفاؽ إعادة االنتشار   كض  تعريؼ لئلرهاب 4997الػميك َّعة عاـ 

كاإلرها ييف  خنَّ : )كيؿل مف ييمارس  أك يركًٌج  أك يقتن   أك ييصنًٌ  أك ييستكرد أك 
بلح ضدَّ "إسرائيؿ" كاإلسرائيميًٌيف  مدنيًٌيف أك غير ييشهر أك ييستعمؿ أمَّ نكعو مف ال سًٌ

مطةى الفمسطينيَّةى  ميبلحقة جمي  األعماؿ غير  مدنيًٌيف(  كما أىلزمًت االتفا يَّةي السل
 .(2)المشركعة الت  تمسل األمف اإلسرائيم ًٌ 

ـ  ض طت الكاليات المتحدة 4111كعند اندالعى انتفاضة األ صى عاـ 
مطة الفمسطينيَّة 4111ل إنتاجي اتفا يَّة خارطة الطَّريؽ عاـ لك فها  فجر  ـ  يف السل

ت عمى:  مطة سياسيَّان كأمنيَّان  كنصَّ هيكن   الت  أعادت تشكيؿ السل كالكياف الصَّ
ٍض ى حدٌو لمعينؼ كلئلرهاب  كي ذلكف جيهكدان  )ييعمف الفمسطينيلكف  شكؿو كاضحو كى

ر مة كلجـ أمًٌ أفراد أك جماعات ترتكبي هجماتو ممحكظةن عمى األرض؛ العتقاؿ كع
طي الرتكا ها ضدَّ إسرائيمييف ف  أمًٌ مكاف(  .(3)عنيفةن  أك تخطًٌ

                                                           

ـ  مك   مقا ؿ االلكتركن   المك   االلكتركن : 41/1/4992( مؤتمر  مة صانع  السبلـ شـر الشيخ  التَّاريخ: 1)
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/MazbahaKan/mol01.doc_cvt.h

tm 
ـ  المك   45/4/4997طينيَّة  الخميؿ ) ركتكككؿ إعادة االنتشار(  ( ككالة كفا لؤلن ا  كالمعمكمات الفمس2)

 .https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4900االلكتركن : 
( ككالة كفا لؤلن ا  كالمعمكمات الفمسطينيَّة  خريطة الطريؽ  المك   االلكتركن : 3)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4190. 
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َـّ ف  سياؽ خارطة الطَّريؽ إعادة  نا  األجهزة األمنيَّة عمى أساس عقيدةو  كت
جديدةو  سمحت  كجكد ما أىطمىؽى عمي  الم عكث األمريك  كيث دايتكف )الفمسطين  

 .(1)الجديد(
ح أر ا        عد  يؿي الزل ى  كت جَّ عار التَّنسيؽ األمن ًٌ  ك ىمىاى السَّ ك د ازداد سي

ـ  رـ تشكيمها الحككمة 4112فكز حركة حماس ف  االنتخا ات ال رلمانيَّة عاـ 
مطة االنقبلبى عمى إرادة  الفمسطينيَّة  عد شهريف منها  كميحاكالت أطراؼو ف  السل

عب  ك  رخ الميدان ًٌ  يف مشركع  التَّسكية الشَّ ما ترتَّب عمي  مف حالة الشَّ
 كالػميقاكمة.

مطة  كأجهزتيها األمنيَّة  ك شكؿو صارخو  ف  تنفيذ اإلمبل ات  فقد أمعنت السل
هيكنية كاألمريكية  ك مشراؼو مي اشرو مف الجنراؿ األمريك  كيث دايتكف  ك اتت  الصل

هىاران كًكفاحان  حيثي جريمة التَّنسيؽ األمن ًٌ ظا ري عف أنيا ها جى هرةن كصريحةن  تكشًٌ
كرةو تصاعديَّةو دكف تك لؼ  ييدرؾ أصحا   أفَّ مصيرهـ رهينةه ل   كأنَّ ي  تكاصمت  صي

مطتهـ.  ييعادؿ إنها  سي
مطة ميرت طه  التَّنسيؽ األمن  ف قا  السل
  فهك ييعادؿ حمَّها  فخمل تراجي و مف (2)

مطة عن  س ييؤدم إلى حمًٌها  أك انهيارها  أك ت ييًر كظائفها  ألفَّ الهدؼ السل

                                                           

 ـ 44/5/4142مقاؿ هؿ يمكف تعميؽ التَّنسيؽ األمن  م  إسرائيؿ؟   ( هان  المصرم 1)
 .http://alahrar.ps/post/38282المك   االلكتركن : 

( كأنقؿ هنا شهادة ع دالجكاد صالح  عضك المجنة التنفيذية السا ؽ لمنظمة التَّحرير الفمسطينيَّة  كعضك المجمس 2)
سطينيَّة تىعت ر أف استمرار التَّنسيؽ م  إسرائيؿ هك دكرها الرئيس  الذم المركزم الحال    اؿ: "إفَّ السمطة الفم

ت  هذا الممؼ؛ فهذا يعن  سقكطها  كانهيار حركة فتح  كدفف مشركع  أينشئت مف أجم   كف  حاؿ مسَّ
مطة الكحيدة المت قية أماـ الطرؼ اإلسرائيم "  كأعقب  ائبلن: " را ر ك ؼ التسكية  الذم يعد استراتيجية السل

  ك د حصؿ عمى مكافقة مف مؤسسات 4145التَّنسيؽ األمن  مكضكع عمى طاكلة الرئيس الفمسطين  منذ 
مينظَّمة التَّحرير كافة لتط يق   لكن  ال يريد صراحة أف يك ف   كهك يتفاخر ف  اجتماعات القيادة  خنَّ  متعاكف 

سرائي ؿ مطمئنة لهذا المك ؼ". مك   عر    كست  أمنيان م  إسرائيؿ كالكاليات المتحدة األمريكية  كاا
 ـ 5/4/4141

 .https://arabicpost.netالمك   االلكتركن : 
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مطة  اٍلتزاماتها  خصكصان التَّنسيؽ األمن ل الذم ييعت ر  هيكن  هك كفا ي السل الصل
عينصران ميًهمَّان ف  هذ  االلتزامات؛ ككن  ييساعد الكياف ف  إح اًط عمميَّات الػميقاكمة 

ـل التَّ  هيكن  الفمسطينيَّة الت  يت خطيط لتنفيذها  كما صرَّح    كزير الحرب الصل
مطة ستندرر إذا أك فًت التَّنسيؽ األمن َّ  ألفَّ "إسرائيؿ"  "يعالكف"  كأضاؼ: "إفَّ السل

فة ال ر يَّة81ت ذيؿ جيهكدان  نس ة ) يطرة عمى الضَّ  .(1)%( لمن  حماس مف السَّ
مطة الفمسطينيَّة كالتَّنسيؽ كممَّا يدؿل عمى العبل ات التَّبلزميَّة ما   يف السل
األمن  نعتي رئيسها التَّنسيؽ األمن َّ  الػميقدَّس
  ككصؼي الػميقاكمة  اإلرهاب(2)

؛ (3)
هةن ضدَّ الفمسطينيًٌيف أيضان   ؿ كاعت ر كيؿَّ رصاصةو تيكجَّ  ضدَّ )إسرائيؿ( ميكجَّ
(4)  

هاينة  أكرر ممَّا يىٍحميميكف  كزعـ أفَّ ك د ت اهى  خفَّ أجهزت  األمنيَّة أعطًت الصَّ
"إسرائيؿ" كيجدت لت قى دكلة لها كيانها؛ كليس ألف تزكؿ
مطة (5)   كحاكلت  يادةي السل

إضفا  حالة مف الت جيؿ كالتك ير عمى التَّنسيؽ األمن  المخزم ف  الدنيا كاآلخرة  
عب  دكف أف يتمكَّنيكا مف اخ تراؽ اإلرادة كميحاكلة ت رير   كاعت ار  مصمحةن لمشَّ

ع ية الرَّافضة ل ي  ك د ظمت التك ة من   كاألك ة عن  مطم ان شع يَّان  ككطنيَّان   الشَّ
حتى إفَّ المجمس المركزمَّ لمنظَّمة التَّحرير  د اتَّخذ  رارات  منهائ  دكف ترجمةو 

 لذلؾ عمى أرض الكا  .

                                                           

ـ  المك   االلكتركن : 44/5/4142( هان  المصرم  مقاؿ هؿ يمكف تعميؽ التَّنسيؽ األمن  م  إسرائيؿ؟  1)
http://alahrar.ps/post/38282. 

 ـ  المك   االلكتركن :45/44/4149قٌدس" كيدنا ممدكدة لممفاكضات  ( مك   العر    التَّنسيؽ األمن  "م2)
https://www.alaraby.co.uk. 

 ـ  المك   االلكتركن :41/9/4147مك   أمد لئلعبلـ  خبلؿ خطاب أماـ األمـ المتحدة   (3)
https://www.amad.ps/ar/post/192217. 

 ـ  المك   االلكتركن :44/2/4115( مك   الجزيرة نت  لقا  رئيس السمطة كشاركف  4)
https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/9/3. 

  47/8/4144( دنيا الكطف لؤلن ا   المقا  م  كفد مف "رجاؿ الديف" اليهكد ف  مقر المقاطعة  راـ هللا   تاريخ 5)
المك   االلكتركن : 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/08/28/311974.html. 

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/08/28/311974.html
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/08/28/311974.html


 ا تَّنسيق األمني في ا ميزان ا فقيي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 049 

 ا مطلب ا ثا ث:  قيق  ا تَّنسيق األمني وظواىره
مطة دكن   مف الكاضح  ؛  ؿ ال سي أنَّ  ال أيكسمك ت قى دكف التَّنسيؽ األمن َّ

؛  مطة الفمسطينيَّة هك الحرص عمى ال قا   خمًٌ رمفو كالػميبلحظ أفَّ أكلى أكلكيَّات السل
؛  ؿ ال تممؾ ذلؾ؛ ألفَّ  لذا فه  تحرصي عمى عدـ التَّخمًٌ  عف التَّنسيؽ األمن ًٌ

ع ران ت رير   خنَّ  الطَّريؽ إلى الدَّكلة الفمسطينيَّة  كما مىٍهرى ي مصيرها  فهيـ يحاكلكف 
رابه كخداعه  كما يىٍسعىكفى إلى تجميم   خنَّ  مصمحة الكطف  كما هك  هك إالَّ كىٍهـه كسى
إال تم يسه كتدليسه  كمرؿ إ ميس إٍذ زيَّف لقريش أعمالهـ يكـ  در  ك اؿ: ال غالب 

ن  جاره لكـ   فمما ترا ت الفئتاف  اؿ: إن   رئه منكـ. لكـ اليكـ مف الناس  كاا
وقد تعدَّدت وجوه ا تَّنسيق األمني وظواىره  سواً  في ا خفا   أو ا علن  

 وىاكم خمسً  من ا ظَّاىر منيا:
ت اديؿ األدكار  كالتَّقاسـ الكظيف   ف  ميبلحقة الػميجاهديف كالػميقاكميف   -4

ح اطي ع مميَّاتهـ؛ فضبلن عف سياسة ال اب كاعتقاليهـ  كميصادرةي أسمحتهـ  كاا
الدَّكار   التَّناكب عمى اعتقالهـ  كت اديؿ  نؾ المعمكمات األمنيَّة فيما  ينهـ  

 كاستكماؿي التَّحقيقات معهيـ عمى أساسها.
فة ال ر يَّة؛  -4 هيكنية كالفمسطينيَّة داخؿ ميدف الضًٌ تسيير الدَّكريات الػميشتركة الصل

مطة الفمسطينيَّة إلرهاب النَّاس  كضم هاينة  م  كفالة إعادة السل اف أمف الصَّ
فة ال ر يَّة   خمفو  -زاعميف ضبلؿ الطَّريؽ–لمميستكطنيف الذيف يدخمكف الضَّ

عب  كسبلـ  ف  شراكةو حقيقيَّةو م  االحتبلؿ  كتما و م  سياسات  ضدَّ الشَّ
 كالػميقاكمة.

مطة الفمسطينيَّة  حظري  كل المقاكمة الفمسطينيَّة ف  المناطؽ -1 الخاضعة لمسل
فة ال ر يَّة  كاعت ارها إرها يَّة  كالعمؿ عمى هدـ  ينيتها العسكريَّة  ككذلؾ   الضَّ

مكد الفمسطين  الذَّات . مات الصل  الخيريَّة كالًخٍدًميَّة؛ لتدمير ميقكًٌ
ريَّات  كميبلحقة الفكر الػمي  -9 قاكـ  ميحار ة رقافة الػميقاكمة ع ر ميصادرة الحي

كًحرماف أصحا   مف األمف المعيش   كاالجتماع   م  تكجي  المنا ر 
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التَّعميمية  كالرَّقافية  كاإلعبلميَّة  كالفنيَّة؛ لحرؼ الجيؿ عف مسار المقاكمة  
كتمييع  كطنيَّان  كتدجين  عقميَّان  لبلستسبلـ لرقافة التَّسكية  كالتَّنسيؽ األمن ًٌ  

يؽ األمن ًٌ الخ يث  الذم شكَّؿ ضر ةن  اسيةن لمميقاكمة كغيرها مف كيجك  التَّنس
كًرً   عب  كلقضيَّت  العادلة  ك د مارسٍت ي األجهزة األمنيَّة الفمسطينيَّة  صي كلمشَّ
دة  فقتمًت العديدى مف الػميجاهديف  كخاصة المطمك كف  اإلجراميَّة المتعدًٌ

ٍت  هـ لبلحتبلؿ  كسمَّمٍت مجمكعاتو منهيـ لمعدكًٌ  كما اع تقمًت اآلالؼ  كزجَّ
جكنها  كأخضعتهيـ لمتَّحقيقات القاسية.  ف  سي

المًٌقا ات األمنيَّة الماراركنيَّة  كالتَّخطيط الػميشترؾ ضدَّ المقاكمة  كنذكير مراالن  -5
ياؽ  كهيك ما كشؼ النًٌقاب عن  المك   اإلعبلم  الفرنس   كاحدان ف  هذا السًٌ

ؤكف  ص ف  الشل االستخ اريَّة  عف تعاكفو كريؽو لم اية  يف جهاز الػمهتخصًٌ
ا اؾ(  كجهاز "األمف الك ائ " الفمسطين ًٌ  إلى  األمف العاـ اإلسرائيم  )الشَّ
حدًٌ أفَّ ميمرًٌم  الطَّرفيف عقدا رمانيف لقا ن سريَّان  عمى األ ؿ  خبلؿ عاـ 

األس كع  ؛ أٍم حكال  س عة لقا ات ف  الشهر  ك كا   لقا يف ف (1)ـ4142
غال ان  كال نظفل هذا الر ـ د يقان  فقد تككف المقا ات أكرر مما رصد  ذلؾ 

 المك    فالمسخلة عند ز ائف أكسمك حياة أك مكت.
مطة  د أح ط ف  ذلؾ العاـ ما ال يقؿ عف  -أيضان -كذكر المك    أفَّ أمف السل

ة كاحدة عمى األ ؿ ( عمميَّة فدائية ضدَّ أهداؼ إسرائيميَّة  أم  كا   عممي58)
رات  كأفَّ االعتقاالًت الت   أس كعيان  كضى ىطى كميَّاتو ك يرة مف األسمحة كالمتفجًٌ
ٍكً  المعمكمات االستخ اريَّة اإلسرائيميَّة  كهك ما لـ تىٍنًفً   يينفًٌذيها تجرم عمى ضى

سة األمنيَّة الفمسطينيَّة.  المؤسَّ
هاينة  كيكف  أف أنقيؿى هينا  عض تصريحات القاد ة العسكريًٌيف كاألمنيًٌيف الصَّ

؛  ؿ كتفاخرهـ      هـ لمتَّنسيؽ األمن َّ  وىاُؤم اقرؤوا خمسً  منيا:كمىٍدحى
                                                           

 ـ  المك   االلكتركن :4147  يناير  (Intelligence on line)مك   انتيميجينيس أكف اليف الفرنس  (1)
  https://www.intelligenceonline.com. 
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هيكن  يتحدَّثي ميتفاخران عف إنجازات التَّنسيؽ  -4 ا اؾ الصل فهذا مسؤيكؿ ف  الشَّ
فة ال ر يَّة  ات ؛ حيثي أكَّد  خفَّ  ائمة المطمك يف ف  الضَّ ت خاليةن  كأفَّ األمن ًٌ

مطة  عدد ) ( عمميَّةن ميشتركة 4982التَّعاكف األمن َّ  ما ذركتي ؛ حيثي  امت السل
فة ال ر يَّة ف  عاـ  ( 4497ـ ميقارنةن  عدد )4141م  االحتبلؿ ف  الضَّ

  لكف ذلؾ يكح   زيادة (1)%(449ـ  ك زيادة )4119عمميَّةن ميشتركة ف  عاـ 
ف  الضفة ال ر ية  استنساخان لتجر ة غزة ف  طرد التخطيط إلشعاؿ المقاكمة 

 االحتبلؿ  كطرح المستكطنيف خارج القطاع.
ياسيَّة كاألمنيَّة ف  كزارة الحرب  -4 ما  ال  عامكس جمعاد رئيس الدَّائرة السًٌ

هيكنية ف  ميحاضرة ألقاها  تاريخ  ـ  مف أفَّ التَّنسيؽ األمن َّ 42/9/4144الصل
 .(2)مطة أتاح "إلسرائيؿ" أف تعيش  سبلـو كأمافالػميتكاصؿ م  السل 

هيكن  األس ؽ  عام  أيالكف حيثي أشار  -1 ما أكَّد ي رئيس جهاز األمف العاـ الصل
سرائيؿ  قكل : "لكال التَّنسيؽ األمن   مطة كاا إلى مدل التَّنسيؽ األمن   يف السل

َـّ إح اطي عمميَّاتو )إرها ي سرائيؿ  لما ت مطة كاا ة( كي رل  لقد تجاكز  يف السل
التنسيؽ األمن  م  الجانب الفمسطين  ف   عض الحاالت مرحمة التعاكف 

  كتمؾ (3)االستخ ارم  ليصؿ إلى حد التعاكف الرنائ  ف  العمميات الميدانية"
الت  كانت تستهدؼ ال اصات الت  تحمؿ الجنكد  العمميات االستشهادية  أك 

 المطاعـ  كأماكف التجمعات.
هيكن ًٌ  إيهكد  اراؾ ف  إشا -9 ـ  نجاح 48/4/4144دة كزير الحرب الصَّ

فة  هيكنيَّة ف  حفًظ األمًف ف  الضَّ العمميَّات االستخ اراتيَّة كالعسكريَّة الصل
ال ر يَّة كاستت ا    ك اؿ: "إن  رمرةه مف رمار التَّنسيؽ األمن ًٌ الػميشترؾ م  

                                                           

 .48( إسماعيؿ األشقر   را ة ف  االتًٌفا يات األمنيَّة  ص1)
 .71(  اسؿ أ ك عطايا  شكاهد إسرائيمية عمى التَّنسيؽ األمن   ص2)
 ـ  المك   االلكتركن :18/14/4147( مك   ككالة شهاب لؤلن ا   3)

https://shehabnews.com/post/5708. 

https://shehabnews.com/post/5708/
https://shehabnews.com/post/5708/
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فة  كأفَّ هينا مطة ف  الضَّ ؾ مصالحى ميشتركةن تجم ي القيكَّات اإلسرائيميَّةى  يكَّات السل
فة  ال يدَّ أف تستمرَّ هذ  األكضاع عمى حالها  كنحفي  كالفمسطينيَّة ف  الضَّ

 .(1)ني اركها"
ا اؾ"  إح اط  -5 أعمف نداؼ أرغماف  رئيس جهاز األمف العاـ اإلسرائيم  "الشَّ

( 9ميَّات فدائيَّة  ك)( عم41( هيجكمان ك يران  مف  ينها )521أكرر مف )
 .(2)ـ4149( عمميَّة إطبلؽ نارو خبلؿ 111عمميَّات خطؼو  كأكرر مف )

ييوني  ا مطلب ا رابع: ُ كم ا تَّنسيق األمني مع اال تالل ا صَّ
ـى أف كؿ تعاكفو أمن و م  العدك هك ميظاهرةه ل   كه  مسخلةه تدخؿ  رى ال جى

قىديَّان ف  إطار  ضيَّة الكال   كال را   ك د نهى هللا تعالى عف اتًٌخاذ اليهكد عى
كالنَّصارل أكليا   كذكر أفَّ  عضهـ أكليا ي  عض  كحذَّر المسمميف مف كىالىيتهـ  

. نى ى ذلؾ أنَّ  ًمنهيـ  كأفَّ مف يفعؿ ذلؾ فميس مف هللا ف  ش  و  كعدَّ مف صى
كما أنَّ  ميخالفةه فالتَّنسيؽ األمن  هك صناعةه صهيكنيَّةه  كرذيمةه أمنيَّةه  

قكؽ  يف كالكطف  كانتهاؾه لمحي شرعيَّةه  كجريمةه كطنيَّةه. فما هك إالَّ خيانةه لمدًٌ
رع ل ف  حيرمة التَّنسيؽ األمن  مف خبلؿ طائفةو مف  كالحيرمات  كيتَّضحي الحيكـ الشَّ

   وى ه ست  منيا عل  ا نَّ و اآلتي:األدلَّة كال راهيف
نيا    قيق  ا عدا  مع ا تَّنسيق األمني ى -4 و إ غاٌ   شريع  ا جياد  وا 

 اال تالل:
ركرة   يف  الضَّ إفَّ التَّنسيؽ األمن َّ في  تعطيؿه لشريعة الجهاد المعمكمة مف الدًٌ

َوَقاِتُلوا ِفي ﴿: كميصادـه لمنلصكص القطعيَّة الػميحرًٌضة عمى القتاؿ؛ فقد  اؿ هللا 
 مخراج مف أخرجنػػػػا مف ديارنا     ك ػػػػد أمرنػػػػػػػا هللا (3)﴾ُلوَنُكمْ َسِبيِل اىَِّ ا َِّ يَن ُيَقاتِ 

                                                           

 .75(  اسؿ أ ك عطايا  شكاهد إسرائيمية عمى التَّنسيؽ األمن   ص1)
 .https://arabicpost.netـ  المك   االلكتركن : 4141ف راير  5( مك   عر    كست  أخ ار المك     تاريخ: 2)
 [.491]ال قرة:  (3)
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  كما أفَّ التَّنسيؽ األمن َّ ييزيػػػػػػؿ (1)﴾َوَأْخِرُجوُىم مِّْن َ ْيُث َأْخَرُجوُكمْ ﴿: فقاؿ 
عمى  العىدىا  م  اليهػػػػكد الم تص يف  كهذا ميضادٌّ لمعقيدة اإلسبلميَّة   اؿ هللا 

َوَبَدا َبْيَنَنا َوَبْيَنُكُم اْ َعَداَوُة ﴿لساف سيًٌدنا إ راهيـ كالذيف مع  يخاط كف  كمهـ الكفرة: 
  ًإًذ العدا  م  االحتبلؿ  ائـه ال يزكؿ إالَّ (2)﴾َواْ َبْغَضاُ  َأَبًدا َ تَّ  ُتْؤِمُنوا ِباىَِّ َوْ َدهُ 

ْبُيُم اىَُّ ِبَأْيِديُكْم َوُيْخزِِىْم َوَينُصْرُكْم َعَلْيِيْم َقاِتُلوُىْم ُيَع ِّ ﴿:  زكال   كما  اؿ هللا 
 .(3)﴾َوَيْشِف ُصُدوَر َقْوٍم مُّْؤِمِنينَ 

يف كالدلنيا عدكٌّ صائؿه يجب إزالت    اؿ ا ف تيمية  : كالعدكل الػميفسد لمدًٌ
ائؿ يف كالدلنيا ال ش  ى أكجبي  عد اإليماف مف دفع   فبل  "كالعدكل الصَّ الذم ييفسد الدًٌ

ييشترط ل  شرط؛  ؿ يدف   حسب اإلمكاف  ك د نصَّ عمى ذلؾ العيمما   أصحا ينا 
كغيريهـ"
(4). 

 ا تنسيق األمنيُّ ُيَشيُِّد ا وال   ألعدا   وا ُمظاىرة عل  ا مجاىدين: -2
إفَّ مف ميقتضيات عقيدة التَّكحيد الكال  لممؤمنيف  كهذا منعكسه ف  عقيدة 
كر الكال  لميهكد الم تص يف  فقد  التَّنسيؽ األمن ًٌ  إٍذ ييعىدل ف  حقيقت  مف أشن  صي

يدؿل عمى  ﴾َفِإنَُّو ِمْنُيمْ ﴿:   ك كل  (5)﴾َوَمْن َيَتَو َُّيْم ِمْنُكْم َفِإنَُّو ِمْنُيمْ ﴿:  اؿ 
أفَّ مف تكلَّى اليهكد كالنَّصارل يككف  د خرج مف اإليماف إلى الكفر  فهك  كاليت  

ك معاكنت  لهيـ صار منهـ
  كهذا ييعىدل النَّا ضى الرَّامفى مف نكا ض اإلسبلـ  كما (6)

صرَّح  ذلؾ محمد  ف ع د الكهاب 
(7). 

                                                           

 [.494]ال قرة:  (1)
 [.9]الممتحنة:  (2)
 [.49]التك ة: ( 3)
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 [.54]المائدة:  (5)
 (.9/72(؛ الرعم    الكشؼ كال ياف )8/414( انظر: الط رم  جام  ال ياف )6)
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يار ميفت   سميـ المجيد ع د ك اؿ  الجرائـ أعظـ "مف :األس ؽ المصريَّة الدًٌ
دين   أعدا  مف أكليا ى  ل  المسمـ يتَّخذ أف؛ هللا عند مقتان  الػمينكراتكأشدًٌ إرمان  

 ف  المسمميف إيذا  مف  فعم  لهـ يمكًٌفى  أك أهم   عمى الػميعتديف  ل  الػميناكئيف
 ذلؾ كاتًٌخاذ كديارهـ  أرضهـ مف أمكالهـ  كتجريدهـ سمب عمى كاالحتياؿ دينهـ 
زالة  شككتهـ ككسر أمرهـ  إضعاؼ إلى كسيمةن  دكلةو غيًر  كاا امة  دكلتهـ كاا

إسبلميَّةو تتسمَّط عميهـ  الحيمة أك العهد  كتنشري سمطانها عميهـ  األمر كالنَّه 
("1). 

كاضحةه لمميحتمًٌيف  كميظاهرةه صريحةه عمى  فالتَّنسيؽ األمن  ميكاالةه 
ْثِم ﴿: ف  تفسير  لقكل   الرَّازم  المجاهديف   اؿ الفخر َتَظاَىُروَن َعَلْيِيْم ِباإلِْ

  كالتَّنسيؽ األمن ل هك أشدل أنكاع (3)  "اعمـ أفَّ التَّظاهر هك التَّعاكف"(2)﴾َواْ ُعْدَوانِ 
التَّظاهر كالتَّعاكف سك ان  كأمل تظاهرو أشدل مف الك كؼ م  الػميحتؿًٌ ف  خندؽو كاحدو 

 المجاهديف الذيف ييدافعكف عف أرضهـ  كييقارعكف عدكَّهـ؟!!.ضدَّ 
إفَّ المقاكمة هدؼه رئيسه ف  أ جديَّات التَّعاكف االستخ ارات  م  االحتبلؿ 
هاينة  سكا  عمى صعيد  ينيتها  أك رقافتها  كهك هدؼه صهيكن ٌّ معمفه  إٍذ يىٍعتىً ر الصَّ

يف  لذلؾ يقكؿ شمع كف  يريس: "إفَّ ال قا  ميستحيؿه لدينىٍيًف أف معركتهيـ م  هذا الدًٌ
بلـ ف  المنطقة ما داـ  لف يمتقيا  كلف يتصالحا  كأنَّ  ال يمكف أف يتحقَّؽ السَّ
لى  اإلسبلـ شاهران سيف   كلف نطمئفَّ عمى ميستق منا حتَّى ييٍ ًمدى اإلسبلـ سيف ي  كاا

ٍمـ إ ميس ف  الجنة  فمف هللا  (4) األ د" د تكفؿ أن  كمما ارتدَّ فريؽ   كهذا أش    حي
عف دينهـ  الكال  لميهكد كالنصارل أف يخت   قكـو يح هـ كيح كن  أذلةو عمى المؤمنيف 
أعزةو عمى الكافريف يجاهدكف ف  س يؿ هللا  كال يخافكف لكمة الئـ  كخاصة ف   يت 

 المقدس كأكناؼ  يت المقدس  حيث الطائفة المنصكرة.

                                                           

 .41  العاـ السا   عشر  ص892( مجمة الفتح  العدد 1)
 [.85( ]ال قرة: 2)
 (.1/594( الرازم  مفاتيح ال يب )3)
 (.111-114( عم  الشحكد  الحضارة اإلسبلميَّة  يف أصالة الماض  كآماؿ المستق ؿ  )ص4)
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 الميؿ القم   تجاههـ  كالحبًٌ لهـ  كيتر َّى ف   إفَّ الكال  لؤلعدا  ي دأ
ناًم   النلصرة العسكريَّة   الرًٌجاؿ كالماؿ  كهذا  درجات الكال  حتى يصؿ إلى ذركة سى
مطة مع  لما  مطة كاالحتبلؿ  فمنَّ  لكال تعاكف السل هك جكهر التَّنسيؽ األمن   يف السل

َـّ إح اط مئات العمميَّات العسكريَّة كاال هاينة ال يزاة الم تص يف ت ستشهاديَّة ضدَّ الصَّ
  كلك نجح شطرها لكانت (1)األرض كالمقدساًت  الػمينتهكيف العرض كالحرمات

الضفة ال ر ية اليكـ خالصة مف االحتبلؿ كالمستكطنيف  كلكاف حالها ك زة؛ مف 
 حيث القكة العسكرية  كهلل الحكمة ال ال ة.

؛ إالَّ إذا كاف يىٍت ى ي عقيدتهـ كممَّتهـ  كمعمكـه أفَّ اليهكد لف ترضى عف أمًٌ عمؿو
َوَ ْن َتْرَضٰ  َعْنَك اْ َيُيوُد َواَل ا نََّصاَرٰى َ تَّٰ  َتتَِّبَع ﴿:  الكامؿ  فقد  اؿ هللا 

ْىَواَ ُىْم َبْعَد ا َِّ ي َجاَ َك ِمَن َوَ ِئِن اتََّبْعَت أَ  ُۗقْل ِإنَّ ُىَدى اىَِّ ُىَو اْ ُيَدٰى  ِۗملََّتُيْم 
 .(2)﴾َما َ َك ِمَن اىَِّ ِمْن َوِ يٍّ َواَل َنِصيرٍ ۙ اْ ِعْلِم 

 ا تنسيق األمنيُّ ىدٌم ألصل ا برا   وتسليط ا ييود عل  ا مسلمين: -3
هنية الكطنيَّة  إفَّ التَّنسيؽ األمن َّ يعمدي إلى ت يير جذرمٌو سم  ٌو ف  الذًٌ
مطة الفمسطينيَّة اليـك  كاإلسبلميَّة  كهك المتحقًٌؽ ف  كا   األجهزة األمنيَّة التَّا عة لمسل
 صناعة الفمسطين  الجديد  كتميي  رقافة الجيؿ  كانعداـ ركح الفدا  لمكطف  ف  

ةو مي رمجةو لمعقكؿ كاألذهاف  كهذا في  ميخالفةه لصريح القرآف الكريـ  عمميةو تدجيني
َ َتِجَدنَّ َأَشدَّ ا نَّاِس َعَداَوًة  ِّلَِّ يَن آَمُنوا اْ َيُيوَد َوا َِّ يَن : ﴿كما ف   كل  

 .(3)﴾َأْشَرُكوا

دة كما أف التَّنسيؽ األمن َّ في  تحكيؿ ال را  مف االحتبلؿ إلى الكال  ل   كااعا
صياغة منظكمة التَّحالفات؛ ليتحكَّؿ األعدا  إلى مير َّ  األصد ا    ؿ يككف 
االصطفاؼ المشترؾ؛ لمكاجهة خيار الجهاد  كميبلحقة المجاهديف ف  ميصادمةو 
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 [.441( ]ال قرة: 2)
 [.84( ]المائدة: 3)
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  كهذا هدـه (1)﴾َواْ ُمْؤِمُنوَن َواْ ُمْؤِمَناُت َبْعُضُيْم َأْوِ َياُ  َبْعضٍ ﴿: صارخة لقكل  
َيا َأيَُّيا ا َِّ يَن آَمُنوا اَل ﴿: م حذَّر هللا تعالى من   كما ف   كل  ألصؿ ال را  الذ

َوَمْن َيَتَو َُّيْم ِمْنُكْم َفِإنَُّو  َۚبْعُضُيْم َأْوِ َياُ  َبْعٍض  َۘتتَِّخُ وا اْ َيُيوَد َوا نََّصاَرٰى َأْوِ َياَ  
 .(2)﴾ِإنَّ اىََّ اَل َيْيِدي اْ َقْوَم ا ظَّاِ ِمينَ ۗ ِمْنُيْم 

فكؿل مف كالى كافران  كأعان   كظاهر  عمى ميسمـ فقد كىفىر  كنقض أصؿى 
–  كهذا يىٍصديؽ الػميكاالة الت  ين    أف تككف ألخي  المسمـ  كخرج مف ديف هللا 

الحرب  كأفشى لهيـ أسرار  عمى مف أىٍطمى ى الكيفَّار عمى عكرات المسمميف ف  -أيضان 
 .(3) المسمميف

ا تَّنسيق األمني فيو انتياٌك شنيٌع  وعدواٌن فظيٌع عل  ا مقاصد ا خمس   -4
ريع  اإلسالميَّ  ا عامَّ :   لشَّ

يف  هدـ عقيدة الكال  كال را   كاعتدا ه عمى النلفكس   فهك اعتدا ه عمى الدًٌ
كالتَّعذيب  كالمطاردة  كالحرماف مف األمف  المشاركة ف  االعتقاؿ  كاالغتياؿ  

 .(4)االجتماع   كغير ذلؾ
ع   كما أفَّ التَّنسيؽ األمن َّ في  عيدكافه عمى العقكؿ  مصادرة الحريَّات  كالسَّ
ين   كالكطن    إلخضاع النَّاس إلرادة االستسبلـ  كنىٍشًر رقافة االنحبلؿ الدًٌ

رئيس لبلعتدا  عمى األمكاؿ كاألعراض   كالتَّعايش م  االحتبلؿ  كما أنَّ  س به 
هاينة ف  سمًب ماؿ المجاهديف  ا تحاـ  يكتهـ  كسر ة  فهيـ يشارككف اليهكد الصَّ
ممتمكاتهـ  كعدـ اعت ار حيرمةو ألهمهـ  فضبلن عف ميصادرة أسمحتهـ  كمبلحقتهـ 

الفمسطين   ف  أمنهـ المعيش  كاال تصادم  كما أفَّ التَّنسيؽ األمن َّ جعؿ اال تصاد
مطة  رائب لمسل هاينة  ر ط  ً ًهـ  كارتهاف استرداد أمكاؿ الضَّ كا عان تحتى رحمة الصَّ

                                                           

 [.74]التك ة: ( 1)
 [.54( ]المائدة: 2)
 .41( ع د الرحمف ع د الخالؽ  الكال  كال را   ص3)
 .47( يكنس األسطؿ  التَّنسيؽ األمن  ف  ميزاف الشريعة اإلسبلميَّة  ص4)
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مطة األمن ًٌ ف   مف االحتبلؿ     ككذلؾ المساعدات الخارجيَّة  مدل التزاـ السل
 ميحار ة المقاكمة ًفٍكرىةن  ك ينيةن  كميمارسة. 

  اُتو  وىو إفساٌد في األرض:ا تَّنسيق األمنيُّ ىو عيُن ا تجسُّس و  -5
يف حيرمة  سه لصالح العدكًٌ  كمعمكـه ف  الدًٌ إفَّ التَّنسيؽ األمن َّ في  تجسل

ُسوا﴿: التجسلس عمى المسمميف؛ لقكل   رمان (1)﴾َواَل َتَجسَّ   كيزداد األمر حيرمةن كاا
الحاؿ ف  إذا كاف ذلؾ ف  حالة حربو ك تاؿو م  عدكٌو ميتر ًٌص  المسمميف  كما هك 

مطة الفمسطينيَّة هيكن  كالسل  .(2) التَّنسيؽ األمن ًٌ  يف االحتبلؿ الصل
ككريران ما أدَّل التَّنسيؽ األمن  إلى استشهاد المجاهديف كاغتيالهـ؛ ليديؿَّ 
هاينة  رمرة  س كذات   ك د أ رَّ  ادةي الصَّ  الفعؿ كالممارسة عمى أنَّ  عيف التجسل

ى كيانهـ  كأنَّ  لكال  لما تمكَّنكا مف تحقيؽ اإلنجازات األمنيَّة التَّنسيؽ األمن ًٌ عم
مطة  دا   عضهـ إلى اعت ار أفَّ تقكية السل الك رل ضدَّ المقاكمة كالمقاكميف  ممَّا حى

 مصمحةه لمكياف  كعدَّ انهيارها تهديدان لهيـ.
ع   الفساد  كعمؿه يعرًٌض مصالح المسممي ف إفَّ التجسلس نكعه مف السَّ

رر  ك د نزلت ف  عقاب مف ييحار كف هللا كرسكل   كيسعكف ف   ك بلدهـ لمضَّ
ِإنََّما َجزَاُ  ا َِّ يَن ﴿: األرض فسادان آيةن مف أشدًٌ األحكاـ ف  الحدكد  كهى  كل  

وا َأْو ُتَقطََّع ُيَ اِرُبوَن اىََّ َوَرُسوَ ُو َوَيْسَعْوَن ِفي اأْلَْرِض َفَساًدا َأْن ُيَقتَُّلوا َأْو ُيَصلَّبُ 
ِ َك َ ُيْم ِخْزٌي ِفي ا دُّْنَيا  َۚأْيِديِيْم َوَأْرُجُلُيْم ِمْن ِخاَلٍف َأْو ُيْنَفْوا ِمَن اأْلَْرِض  َوَ ُيْم  ۖ َٰ

. كمف يتجسَّس عمى المسمميف  كيتَّصؿ  خعدائهـ  (3)﴾ِفي اآْلِخَرِة َعَ اٌب َعِظيمٌ 
كييعطيهـ معمكماتو  خسرارو عسكريَّةو سريَّةو؛ يتكئكف عميها ف  ال طش  المجاهديف  

                                                           

 [.44( ]الحجرات: 1)

 .427( سام  الصبلحات  فمسطيف: دراسات مف منظكر مقاصد الشريعة  ص2)
 [.11( ]المائدة: 3)
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رر  ال مد  جديره  خف ييعامؿ ميعاممة مف  ٍلحاًؽ األذل كالضَّ ك يدراتهـ العسكريَّة  كاًا
ييحارب هللا كرسكل   كيسعى ف  األرض فسادان 
(1). 

: مينافقكف  كمينحرفكف  كهـ  إفَّ  سكف عمى أيمَّتهـ ككطنهـ لمعدكًٌ الذيف يتجسَّ
يتَّصفكف  الطَّم   كالجش   كاألنانيَّة  كهؤال  جي نا  ال يستطيعكف أف ييظهركا 
ك  كالهبلؾ   الحقيقة  كهـ انتهازيلكف يتحيَّنكف الفيرص  المسمميف  كيتمنلٍكفى لهـ السل

 .(2)المجتم  كخطريهـ ك يره ف  هدـ
ر الفقهػػػا : أفَّ عقك ة الجاسػػػػكس ه  القتػػػػؿ  كال ًسػػػػػػػيًٌما مف  هذا ك د  ػرَّ

ػػػػػس لعدكًٌ  عمى  كم   .(3) يتجسَّ
َيا َأيَُّيا ا َِّ يَن آَمُنوا اَل ﴿: كما حذَّر هللا المؤمنيف مف خيانة األمانة؛ فقاؿ 

 .(4)﴾َوَتُخوُنوا َأَماَناِتُكْم َوَأْنُتْم َتْعَلُمونَ َتُخوُنوا اىََّ َوا رَّسوَل 
فَّ مف أعظـ الخيانة إفشا ى األسرار المتعمًٌقة  األيمَّة؛ فكيؼ لك كاف  كاا

يف. س  كالتَّنسيؽ األمن ل م  المحتؿ ضدَّ مف يسعكف لقتال   كلرف  راية الدًٌ  التجسل
 ا تَّنسيق األمنيُّ من أخّصِ صفات ا منافقين: -2

إفَّ ميظاهرة الكافريف  كميعاكنتهـ عمى المؤمنيف  صني  المنافقيف  الذيف هيـ 
كف  ف  الظَّاهر م  المؤمنيف  كف  الحقيقة م  المحتميف عيكنان كأعكانان  يتر َّصي
 المجاهديف الدَّكائر  في تالكنهـ  أك ييشارككف عدكَّهيـ ف  ذلؾ  كييبلحقكنهـ 

جكنهـ أك ييسى  مًٌميكنهـ لعدكًٌهـ  كيح طكف ميقاكمتهـ  كيمنحكف عدكَّهـ كيىزيجلكنهـ ف  سي
أكرر ممَّا يىحميـ     كذلؾ هك عيف المسارعة ف  كال  األعدا   كال ييسارع أحد إلى 
كال  اليهكد إالَّ إذا كاف مينافقان خالصان  كهذا ما  يَّن  القرآف الكريـ ف  معرض حدير  

  المدينة  ًإًذ المنافقكف هيـ مىٍف ك فكا إلى عف يهكد  ن  النَّضير  ك ن   ينقاع ف
                                                           

هيكن   المك   االلكتركن : ( 1) صالح الر ب  ما هك حكـ اإلسبلـ ف  التعاكف األمن  م  المحتؿ الصَّ
https://www.drsregeb.com/index.php?action=contact. 

 كما  عدها. -412( محمد محفكظ  العقيدة االستراتيجية العسكرية  ص2)
 (.29 – 21( يكسؼ القرضاكم  فتاكل مف أجؿ فمسطيف  )ص3)

 [.47( ]األنفاؿ: 4)
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َفَتَرى ا َِّ يَن ِفي ﴿عنهـ:  قاؿ هللا جان هـ ضدَّ الصحا ة رضكاف هللا عميهـ  ف
َفَعَس  اىَُّ َأْن  ُۚقُلوِبِيْم َمَرٌض ُيَسارُِعوَن ِفيِيْم َيُقوُ وَن َنْخَشٰ  َأْن ُتِصيَبَنا َداِئَرٌة 

وا ِفي َأْنُفِسِيْم َناِدِمينَ َيْأِتَي ِباْ َفْتِح أَ   .(1)﴾ْو َأْمٍر ِمْن ِعْنِدِه َفُيْصِبُ وا َعَلٰ  َما َأَسرُّ
إفَّ هذ  اآلية نزلت ف  رأس المنافقيف ع د هللا  ف أي  ًٌ  ف سمكؿ؛ حيثي كاف 

 .(2) د شف  ف  أيسارل  ن   ينقاع
قكف الذيف ينحازكف لميهكد الم تص يف كيىٍنتىًصركف لهيـ  تجمعيهـ  هؤال  المنسًٌ

كَّة اآلرمة  كما  اؿ هللا  ْخَواِنِيُم ا َِّ يَن ﴿: األيخي أََ ْم َتَر ِإَ   ا َِّ يَن َناَفُقوا َيُقوُ وَن إلِ
ن َكَفُروا ِمْن َأْىِل اْ ِكتَاِب َ ِئْن ُأْخِرْجُتْم َ َنْخُرَجنَّ َمعَ  ُكْم َواَل ُنِطيُع ِفيُكْم َأَ ًدا َأَبًدا َواِ 

 .(3)﴾ُقوِتْلُتْم َ َننُصَرنَُّكمْ 
إفَّ العامميف ف  التَّنسيؽ األمن ًٌ  كالقائميف عمي   شرٌّ مف اليهكد الػميعتديف؛ 

عميهـ:  فمفَّ اليهكد عدكٌّ كاضحه أ مجي  كهذا عدكٌّ مف  ن  ًجمدتنا  كما  اؿ هللا 
  كيتكمَّـ  خلسنتنا  لكنَّها ألسنةه ًحداده سالقة  كهؤال  (4)﴾وُّ َفاْ َ ْرُىمْ ُىُم اْ َعدُ ﴿

المنافقكف الذيف يتخفلكف  يف المسمميف  كيم سكف ركبى الكطف زكران  كصفهـ هللا 
 .(5)﴾ِإنَّ اْ ُمَناِفِقيَن ُيَخاِدُعوَن اىََّ َوُىَو َخاِدُعُيمْ ﴿:  المخادعة ف   كل  

لكفَّ هركلة المتعاكنيف م  المحتؿ ف  نيصرت   كالتَّنسيًؽ االستخ ارات ًٌ مع   
نيهـ  كهيـ ييدرككف أفَّ هذا التَّعاكف لف  اد يف الرَّا تيف كال يىٍحزي ال تناؿ مف ًهمَّة الصَّ

َيا َأيَُّيا ا رَّسول اَل َيْ ُزنَك ﴿: هللا تيٍفًمحى إالَّ  ميبلن أماـ عىظىمًة التَّكا يف لمجهاد؛  اؿ 
َوِمَن  ۛا َِّ يَن ُيَسارُِعوَن ِفي اْ ُكْفِر ِمَن ا َِّ يَن َقاُ وا آَمنَّا ِبَأْفَواِىِيْم َوَ ْم ُتْؤِمن ُقُلوُبُيْم 

                                                           

 [.54( ]المائدة: 1)

الجرجان   درج  141(؛ مجاهد  تفسير مجاهد  ص8/544( انظر: الط رم  جام  ال ياف ف  تخكيؿ القرآف )2)
 (.4/571الدرر )

 [.44( ]الحشر: 3)
 [.9( ]المنافقكف: 4)

 [.494( ]النسا : 5)
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رهيـ هك األشدل عمى ذكاتهـ  حرمانهـ حظَّ اآلخرة  ككذلؾ  اؿ (1)﴾ا َِّ يَن َىاُدوا ري   فىضى
 :﴿ َوا اىََّ َشْيًئا  ْۚ ُزنَك ا َِّ يَن ُيَسارُِعوَن ِفي اْ ُكْفِر َواَل ي ُيِريُد اىَُّ  ِۗإنَُّيْم َ ن َيُضرُّ

  كهؤال   يشراهـ  العذاب (2)﴾َوَ ُيْم َعَ اٌب َعِظيمٌ  ۖأالَّ َيْجَعَل َ ُيْم َ ظِّا ِفي اآْلِخَرِة 
ِر اْ ُمَناِفِقيَن ِبَأنَّ ﴿: األليـ  فقد  اؿ  َ ُيْم َعَ ابًا َأِ يمًا * ا َِّ يَن َيتَِّخُ وَن َبشِّ

 .(3)﴾اْ َكاِفِريَن َأْوِ َيآَ  ِمن ُدوِن اْ ُمْؤِمِنيَن َأَيْبَتُغوَن ِعنَدُىُم اْ ِعزََّة َفِإنَّ ا ِعزََّة ىَِّ َجِميعاً 
لكؿًٌ إفَّ جكهر التَّنسيًؽ األمن ًٌ  كالتَّعاكًف العسكرم  يعدل انتهاكان خالص  ا قول: 

رعيَّة الكي رل  كمينا ضان لعقيدة الكال  كال را  ًكفاحان  كما أنَّ  انقبلبه  المقاصد الشَّ
كَّة م  الذيف كفركا مف أهؿ الكتاب   ؿ كاغتص كا ال بلد  كأىذىللكا  عمى األعقاب  كأهخي
رى الع اد  كهذا يجعؿ التَّنسيؽ األمن َّ كالتَّعاكف العسكرم رأسى الػميك قات  كأك ى 

 .(4)الك ائر
عمى المتعاكنيف م  االحتبلؿ االنجميزم  ائبلن:  هذا  ك د حكـ أحمد شاكر 

"أمَّا التَّعاكف م  اإلنجميز   خمًٌ نكعو مف أنكاع التَّعاكف   ؿَّ أك كىرير  فهك الًردَّة 
راح  ال ييق ؿ في  اعتذار  كال ينف ي مع  تخكلؿ  كال يينج  مف  الجامحة  كالكيفر الصَّ
كم  عص يَّةه حمقا   كال سياسةه خر ا   كال ميجاممةه ه  النًٌفاؽ  سكا ن أكاف ذلؾ  حي
مف أفراد  أك حككماتو  أك زعما ى  كيملهـ ف  الكيفر كالرًٌدة سكا   إالَّ مف جهؿ 
كأخطخ  رـ استدرؾ أمر  كتاب  كأخذ س يؿ المؤمنيف  فخكلئؾ عسى هللا أف يتكب 

 .(5")هللعميهـ  إف أخمصكا دينهـ 
ك هذا يحريـ عمى العامميف ف  األجهزة األمنيَّة التَّنسيؽي األمن ل م  العدكًٌ 
هيكن   ًإٍذ إنَّ  أعظـ خطران  خرض فمسطيف  كأشدل فتكان  المجاهديف مف  الصَّ
االحتبلؿ كحدى   فخطري  مركَّب  فهك مف جهةو شراكةه حقيقيةه م  االحتبلؿ  كمف 

                                                           

 [.94( ]المائدة: 1)

 [.472( ]آؿ عمراف: 2)
 [.419-418( ]النسا : 3)
 .41( يكنس األسطؿ  التَّنسيؽ األمن  ف  ميزاف الشريعة اإلسبلميَّة  ص4)
 .442( أحمد شاكر  كممة الحؽ  ص5)
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عب  كهـ ال ييقا ىمكف عادةن  التكجلس جهة أيخرل عيش أزالم    يف جن ات الشَّ
عب  ك ينياف المقاكمة.  كالحذر  كما االحتبلؿ  فيككف دكرهـ نىٍخران داخميَّان لصؼًٌ الشَّ

إفَّ إنها  التَّنسيؽ األمن ًٌ فريضةه شرعيَّة  كضركرةه جهاديةه؛ ًإٍذ إنَّ  مف 
قيكف كالػميتعاكنكف م  ميتطمَّ ات التَّحرير  فالتَّحمية تس قيها ا لتَّخمية  كهؤال  الػمينسًٌ

ًتًهـ  سييصً حكف يكـ الفتح عمى ما  المحتؿًٌ  إٍف لـ يتك يكا إلى ر ًٌهـ  كييني كا إلى أيمَّ
كا ف  أنفيسهـ نادميف.  أسرل
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 ا نتائج:
ري مف دنس  .1 إفَّ فمسطيف المحتمة الت   ارؾ هللا فيها لمعالميف  ال تيحرَّ

هاينة  ال اص يف إالَّ ع ر الجهاد كالمجاهديف  كفيكَّهًة ال ند يَّة  كزحؼ الصَّ
هيكن ل ال يعرؼ إالَّ هذ  المل ةى  كهك ما أر تت   المقاتميف  ًإًذ المحتؿل الصل
ؾ    في  النَّصر كالتَّمكيف  كف  ترًكً  الذلؿ  التَّجارب م  المحتميف  ًإًذ التمسل

 الم يف.
األمن ًٌ  كالتَّعاكًف العسكرمًٌ  ييعىدل انتهاكان لكؿًٌ المقاصد إفَّ جكهر التَّنسيًؽ  .2

رعيَّة الكي رل  كمينا ضان  الكال  كال را  ًكفاحان  كما أنَّ  انقبلبه عمى  لعقيدةالشَّ
األعقاب  كهك مف أعظـ الجرائـ  حؽًٌ فمسطيف  كأيـل المصائب عمى الػميقاكمة 

ٍيًؿ العىًرـ  كالػميقاكميف  كعىقى ةه كٍخدا ي ف  ط ريؽ التَّحرير  إٍذ يىحمؿي أضراران كىسى
فَّ إنها    ك أك كمكجو كالج اؿ؛  ؿ هك أشدل فتكان  الػميقاكمة مف االحتبلؿ اا

التَّنسيؽ األمن ًٌ فريضةه شرعيَّةه  كضركرةه جهاديَّةه؛ ًإٍذ إنَّ  مف ميتطمَّ ات 
 التَّحرير  فالتَّحمية تس قيها التَّخمية.

هاينةال را  مف  .3 ال اص يف ليس ميجرَّدى إيمافو فحسب؛  ؿ هك أكرؽ عيرل  الصَّ
اإليماف كآكديها  كهك أمره فطرمٌّ كضركرمٌّ  فالكال  لممؤمنيف  كالعداكة 

 لممحتميف ييعىدل أمران ميحكمان  يًٌنان ظاهران  ال اشت ا ى في  كال اٍلت اس.
يان  إفَّ التَّفريط  الكفاح المسمَّح  كالتَّخمًٌ ى عف  .4 قكطان مدكًٌ المقاكمة  شكَّؿ سي

كضر ة  اضيةن لمذيف  اعكا دينهـ  دينياهـ  ك د غىرَّتهـ األمان ل  خكهاـو سا طة  
فاستسممكا لحتميَّة الكا    كض ط الحياة  كساركا ف  تيَّار االنهزاميَّة المطمقة  

ياسيَّة الت عيَّة  كتنكَّركا لركا ت  القضيَّة كميسمَّماتها؛  ؿ كرك كا مكجة الكا عيَّة السًٌ
كهاجمكا الجهاد كالمجاهديف  كهؤال  لك كانكا ف  المقاتميف ما زادكهـ إالَّ 
نا ةو كطنيَّةو    ؿ أف ييطمس عمى  مك هـ   خ االن  كهـ مىٍدعيكلكف لتك ةو ر انيَّةو  كاا

 ديف.فيككنكا م  الَّذيف كىًر ى هللا ان عارهـ فىرى َّطهـ  ك يؿ: ا عدكا م  القاع
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 ا توصيات:
مكاك ة ل إفَّ القضيَّة الفمسطينيَّة  كما تمرل    مف ميستجدَّاتو كنكازؿى  ف  حاجةو  .1

رعية  تعالجها ة فقهيَّ  ياسة الشَّ كفؽ االجتهاد المقاصدم ك ف  ضك  فق  السًٌ
 .األصيؿ  كالنَّظر المصمح ًٌ المتيف

بلع عمى ال يدَّ أف يككف ألهؿ الرَّ  .2  ر كالجهاد ارت اطه رصيفه  فق  الكا    كاالطًٌ
رجيح ف  المكا ؼ  الت  تفاصيم   كاستقرا  ميالت   م  امتبلؾ مكازيف التَّ 

ياسيَّة  كالنَّ الفقهيَّ  تتزاحـ فيها المصالح كالمفاسد  فالممكةي  فير ة ًصٍنكي الممكة السًٌ
 القادة المجاهديف.  كهذ  مف مهاـ فير الجهادمنظيري النَّ  الفقه ل 
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 :ا مصادر وا مراجعقائم  
 :أكالن: المصادر كالمراج 

هػ(  195ا ف فارس  أحمد  ف فارس  ف زكريا القزكين  الرازم  أ ك الحسيف )المتكفى:  .4
سكريا   -معجـ مقاييس الم ة  تحقيؽ: ع د السبلـ محمد هاركف  دار الفكر  دمشؽ

 .2ـ  عدد األجزا : 4979-هػ4199
ا ف منظكر  محمد  ف مكـر  ف عمى  أ ك الفضؿ  جماؿ الديف ا ف منظكر األنصارم  .4

 -هػ(  لساف العرب ال ف منظكر  دار صادر   يركت744الركيفعى اإلفريقى )المتكفى: 
 .45ق  عدد األجزا : 4949  1ل ناف  ط

 هػ(  كممة الحؽ 4177أحمد  ف محمد ع د القادر المعركؼ  خحمد شاكر )المتكفى:  .1
 هػ.4918مصر   -مكت ة السنة  القاهرة

إسماعيؿ األشقر   را ة ف  االتًٌفا يات األمنية: التَّنسيؽ األمن  آرار  كأضرار  كآليات  .9
فمسطيف   -مكاجهت   كر ة  حرية  مؤسسة إ داع لؤل حاث كالدراسات كالتدريب  غزة

 ـ.4145

مؤسسة إ داع لؤل حاث  اسؿ أ ك عطايا  شكاهد إسرائيمية عمى التَّنسيؽ األمن    .5
كالدراسات كالتدريب  كر ة  حرية ضمف مؤتمر التَّنسيؽ األمن  آرار  كأضرار  كآليات 

 ـ.4145فمسطيف   -مكاجهت   غزة

الرعم   أحمد أ ك إسحاؽ الرعم    الكشؼ كال ياف عف تفسير القرآف  تحقيؽ: عم   ف  .2
 ـ.4114-ق4944    عاشكر أ ك محمد  نظير الساعدم  دار إحيا  التراث العر 

الجرجان   أ ك  كر ع د القاهر  ف ع د الرحمف  ف محمد الفارس   الجرجان  )المتكفى:  .7
كىر  محقؽ القسـ األكؿ: طمعت صبلح الفرحاف 974 هػ(  دىٍرجي الدلرر ف  تىًفسًير اآلًم كالسل

  4األردف  ط -محقؽ القسـ الران : محمد أديب شككر أمرير  دار الفکر  عماف
 ـ.4119-هػ4911

الرازم  أ ك ع د هللا محمد  ف عمر  ف الحسف  ف الحسيف التيم  الرازم الممقب  فخر  .8
هػ(  مفاتيح ال يب= التفسير الك ير  دار إحيا  212الديف الرازم خطيب الرم )المتكفى: 

 ق.4941  1ل ناف  ط -التراث العر     يركت

هػ(  مختار الصحاح  744)المتكفى: الرازم  محمد  ف أ    كر  ف ع د القادر الرازم  .9
 ـ.4995-هػ4945ل ناف   -تحقيؽ: محمكد خاطر  ل ناف ناشركف   يركت
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سام  الصبلحات  فمسطيف: دراسات مف منظكر مقاصد الشريعة  مركز الزيتكنة  .41
 ـ.4141  4ل ناف  مؤسسة فمسطيف لمرقافة  دمشؽ  ط -لمدراسات كاالستشارات   يركت

هللا  االختيارات الفقهية لشيخ اإلسبلـ ا ف تيمية لدل تبلميذ   سام   ف محمد  ف جاد  .44
هػ  عدد األجزا : 4915  4السعكدية  ط -دار عالـ الفكائد لمنشر كالتكزي   مكة المكرمة

4. 

الط رم  محمد  ف جرير  ف يزيد  ف كرير  ف غالب اآلمم   أ ك جعفر الط رم  .44
رآف  تحقيؽ: محمد أحمد شاكر  مؤسسة هػ(  جام  ال ياف ف  تخكيؿ الق141)المتكفى: 
 .49ـ  عدد األجزا : 4111-هػ4941  4الرسالة  ط

 ـ.4982-ق4917ع د الرحمف ع د الخالؽ  الكال  كال را   الككيت   .41

الفيركز أ ادم  محمد  ف يعقكب الفيركز آ ادم  القامكس المحيط  مؤسسة الرسالة   .49
 ل ناف. - يركت

مجاهد  ف جب  تحقيؽ: محمد ع د السبلـ أ ك النيؿ  دار مجاهد  ف ج ر  تفسير اإلماـ  .45
 ـ.4989-ق4941الفكر اإلسبلم  الحديرة  

  42  ع9اإلسرائيم   مج -مجمة الدراسات الفمسطينية  كرائؽ إعبلف الم ادئ الفمسطين  .42
 ـ.4991  خريؼ 481ص

ـ    فتكل الشيخ ع د المجيد سمي41  العاـ السا   عشر  ص892مجمة الفتح  العدد  .47
 مفت  الديار المصرية.

محمد جماؿ الديف محفكظ  العقيدة االستراتيجية العسكرية  الهيئة المصرية العامة  .48
 ـ.4972مصر   -لمكتاب  القاهرة

المداكم  اإلرهاب الصهيكن ... عقيدة مجتم  كتاريخ دكلة  دار هادم لمنشر  مصطفى .49
 .4117ل ناف   -كالتكزي    يركت

هػ(  4194محمد  ف  اسـ العاصم  الحن م  النجدم )المتكفى: النجدم  ع د الرحمف  ف  .41
 .42  عدد األجزا : 4992-ق4947  2الدرر السنية ف  األجك ة النجدية  السعكدية  ط

  4مصر  ط -يكسؼ القرضاكم  فتاكل مف أجؿ فمسطيف  مكت ة كه ة  القاهرة .44
 ـ 4141-ق4914

اف الشريعة اإلسبلميَّة  إصدارات يكنس مح  الديف األسطؿ  التَّنسيؽ األمن  ف  ميز  .44
 ـ.4145-ق4912  4فمسطيف  ط -را طة عمما  فمسطيف  خانيكنس
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 :رانيان: المكا   االلكتركنية
ـ  المك   االلكتركن : 45/44/4149التَّنسيؽ األمن  "مقٌدس" كيدنا ممدكدة لممفاكضات   .4

https://www.alaraby.co.uk. 

هيكن   مك   أ.د.  صالح الر ب  ما هك حكـ اإلسبلـ ف  .4 التعاكف األمن  م  المحتؿ الصَّ
ـ  المك   االلكتركن : 4/5/4147صالح الر ب  

https://www.drsregeb.com/index.php?action=contact. 

ع د الجكاد صالح  شهادت  لمك   "عر    كست"  خف السمطة الفمسطينيَّة تعت ر أف  .1
رئيس  الذم أينشئت مف أجم   مك   عر   استمرار التَّنسيؽ م  إسرائيؿ هك دكرها ال

ـ  المك   االلكتركن : المك   االلكتركن : 5/4/4141 كست  
https://arabicpost.net. 

عم   ف نايؼ الشحكد  الحضارة اإلسبلميَّة  يف أصالة الماض  كآماؿ المستق ؿ   .9
هػ  ش كة مشكاة اإلسبلمية  المك   االلكتركن : 19/14/4949

http://www.almeshkat.com/book/3223. 

لقا  رئيس السمطة الفمسطينية م  رئيس كزرا  الكياف الصهيكن  السا ؽ أرئيؿ شاركف   .5
ـ  الجزيرة نت  المك   االلكتركن : 44/2/4115 تاريخ 

https://www.aljazeera.net/news/arabic/2005/9/3. 
د ف  مقر المقاطعة  راـ لقا  رئيس السمطة الفمسطينية م  كفد مف "رجاؿ الديف" اليهك  .2

  ككالة دنيا الكطف  المك   االلكتركن : 47/8/4144هللا  
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2012/08/28/311974.ht

ml. 

محمد المصرم  نظرية األمف اإلسرائيم   ككالة دنيا الكطف  المك   االلكتركن :  .7
http://www.alwatanvoice.com. 

ـ  المك   48/9/4995منظمة التَّحرير الفمسطينيَّة  دائرة شؤكف المفاكضات  كاشنطف   .8
االلكتركن : 

http://www.muqatil.com/openshare/Wthaek/Salam1/Salam3/ASala

m11_1-40.htm_cvt.htm. 

ـ  مك   مقا ؿ 41/1/4992مؤتمر  مة صانع  السبلـ شـر الشيخ  التَّاريخ:  .9
   االلكتركن : االلكتركن   المك 
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http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Siasia2/MazbahaKan/

mol01.doc_cvt.htm. 

ـ  المك   41/9/4147مك   أمد لئلعبلـ  خبلؿ خطاب أماـ األمـ المتحدة   .41
 .https://www.amad.ps/ar/post/192217االلكتركن :

 .https://arabicpost.netـ  المك   االلكتركن : 5/4/4141مك   عر    كست   .44

ـ  المك   االلكتركن : 8/4/4147مك   ككالة شهاب لؤلن ا    .44
https://shehabnews.com/post/5708. 

ـ  44/5/4142هان  المصرم  مقاؿ هؿ يمكف تعميؽ التَّنسيؽ األمن  م  إسرائيؿ؟   .41
 .http://alahrar.ps/post/38282المك   االلكتركن : 

حكؿ ترتي ات  -ككالة كفا لؤلن ا  كالمعمكمات الفمسطينيَّة  اتفا ية أكسمك  )إعبلف الم ادئ .49
ـ  المك   االلكتركن : 41/9/4991الحككمة الذاتية الفمسطينيَّة(  

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4888. 

ككالة كفا لؤلن ا  كالمعمكمات الفمسطينيَّة  اتفا ية طا ا  المك   االلكتركن :  .45
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4891. 

ككالة كفا لؤلن ا  كالمعمكمات الفمسطينيَّة  الخميؿ ) ركتكككؿ إعادة االنتشار(   .42
ـ  المك   االلكتركن : 45/4/4997

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4900. 

ـ  المك   االلكتركن : 9/5/4999ككالة كفا لؤلن ا  كالمعمكمات الفمسطينيَّة  أكسمك   .47
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4924. 

ككالة كفا لؤلن ا  كالمعمكمات الفمسطينيَّة  خريطة الطريؽ  المك   االلكتركن :  .48
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=4190. 

19. Intelligence on line, France, Newspaper, 2017, website: 

https://www.intelligenceonline.com. 
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