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 كورونا تأثير

 العػدد هػذا صػدكر تػخخر عػف الفمسطينية التاريخية مجمة تحرير هيئة تعتذر
 الك ػػا  تػػخريرات  سػػ ب شػػهريف  لمػػدة مػػارس  نهايػػة فػػ  المقػػرر مكعػػد  عػػف السػػا  
 مركػػز فػػ  العمػػؿ طػػا ـ معظػػـ المػػرض أصػػاب حيػػث  (ككركنػػا) ٩١ ككفيػػد العػػالم 
 الفمسػطينية  التاريخيػة مجمػة فػ  عػامميف مػف فيهـ  مف الفمسطين   كالتكريؽ التخريخ

 الطػػػػػكارئ حػػػػػاالت عػػػػػف فضػػػػػبل كنصػػػػػؼ  شػػػػػهر مػػػػػف أكرػػػػػر األمػػػػػر هػػػػػذا كاسػػػػػت رؽ
 لػػ   ذركة لحظػػة فػػ  المػػرض انتشػػار لمنػػ  غػػزة  طػػاع فػػ  فرضػػت التػػ  كاإلغبل ػػات

 .إضافييف ألس كعيف كذلؾ

 إنأأو وبأأا   كأأل ومأأن ا وبأأا  ىأأ ا مأأن ا بشأأري  يأأر م أن تعأأا   هللا نسأأأل
 .مجيب سميع
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 قواعد ا نشر وا توثيق

 التعريؼ: مجمة "التاريخية الفمسطينية"
 الفمسطين   مختمؼ مراحم  كأ عاد التخصص: التاريخ 

 الجهة/ المصدر: مركز التخريخ كالتكريؽ الفمسطين 
 الدكلة كالمدينة: فمسطيف  غزة

 الدكرية: نصؼ سنكية. 
 ا تعريف با مجل :

"التاريخية الفمسطينية": مجمة تاريخية عممية محكَّمة نصؼ سنكية  ييصدرها مركز 
التخريخ كالتكريؽ الفمسطين  ف  مدينة غزة  فمسطيف  مختصة  التاريخ العاـ  

المعاصر(  تتناكؿ  -الحديث  –اإلسبلم   –كالتاريخ الفمسطين  خصكصان )القديـ 
ادية  كالرقافية  كاالجتماعية  كالعسكرية. األ عاد: اآلرارية  كالسياسية  كاال تص

كتنشر األ حاث  الم تيف العر ية كاالنجميزية مف نتاج  احريف ف  فمسطيف كمختمؼ 
دكؿ العالـ  كالت  لـ يس ؽ نشرها مف   ؿ. كتع ًٌر المكاد المنشكرة ف  المجمة عف 

م   يـ الشعب آرا  مؤلفيها فقط  كال تنشر المجمة ما يتعارض تصريحان أك تمميحان 
لمنسخة المط كعة  ISSNالفمسطين  الدينية كالكطنية. الر ـ المعيارم الدكل  

 )  DOI(. كتر يـ 2706-5502(  كلمنسخة اإللكتركنية )5499-2706)
ـ  كه  تصدر ف  2010. صدر العدد األكؿ لممجمة ف  مارس 1036981)

 شهرم مارس كس تم ر مف كؿ عاـ.
 أىداف ا مجل :

  ف  كتا ة التاريخ الفمسطين   مختمؼ مراحم .المساهمة 
 .التشجي  عمى كتا ة أ حاث عممية أصيمة حكؿ تاريخ فمسطيف 
   حفظ التاريخ الفمسطين  مف الضياع  كمحاكالت التشكي  كالتزكير  الت

 يقكـ  ها أعدا  األمة.
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  تكفير من ر عمم  لممؤرخيف كال احريف الفمسطينييف لكتا ة تاريخ فمسطيف؛
يكجد ف  فمسطيف مجمة تاريخية عممية محكمة مختصة  التاريخ  إذ ال

 الفمسطين .
   إتاحة المجاؿ أماـ ال احريف ف  الدراسات التاريخية الراغ يف ف  النشر ف

 مجبلت فمسطينية عمى النشر ف  مجاالت التاريخ المختمفة.
 قواعد ا نشر:

ل حػػػػث العممػػػػ   أف تتسػػػػـ ال حػػػػكث  الجديػػػػة كاألصػػػػالة كالتكريػػػػؽ كفػػػػؽ معػػػػايير ا .1
 ك سبلمة الم ة كدٌ تها  كمراعاة عبلمات التر يـ.

يمػػؤل ال احػػث االسػػتمارات اإللكتركنيػػة المتعمقػػة  ػػمجرا ات تحكػػيـ  حرػػ  كالمتػػكفرة  .2
 نمكذج طمب تحكيـ  حث. –ف  مك   المجمة اإللكتركن   كه : استمارة التعٌهد 

أك ما   wordيرًفؽ ال احث م  "نمكذج طمب تحكيـ  حث"  ممؼ  حر   صي ة  .3
يشا هها مػف صػيا الكتا ػة الر ميػة الشػائعة. كتتضػمف صػفحة ال ػبلؼ اسػـ ال حػث 
 الم تيف العر ية كاإلنجميزيػة فقػط. كأمػا اسػـ ال احػث ك ياناتػ  فتػتـ مػف خػبلؿ تع ئػة 

 نمكذج طمب تحكيـ  حث.
 14 ػػنط  A4صػػفحة مقػػاس  30كتك ػػة  الم ػػة العر يػػة أال تتجػػاكز األ حػػاث الم .4

كممػػة  شػػاممة الهػػكامش كالجػػداكؿ كاألشػػكاؿ كالمراجػػ .  7500ك مػػا ال يزيػػد عمػػى 
سػػتة صػػفحة  مػػا ال يتجػػاكز  25كأال تتجػػاكز األ حػػاث المكتك ػػة  الم ػػة اإلنجميزيػػة 

 آالؼ كممة.
  لكنهػػػا ال تنشػػػر المجمػػػة مرفقػػػات ال حػػػث؛ سػػػكا  كرػػػائؽ أك صػػػكر أك اسػػػت انات .5

 تق مها ألغراض عرضها عمى المحٌكميف  كتحتفظ  ها لبلستخداـ عند الطمب.
سػـ مػف جهػات  2.5هكامش صفحات ال حػث  ػالم تيف العر يػة كاالنجميزيػة هػ   .6

 الصفحة األر  .
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لمنص   14 نط  Simplified Arabicالخط المق كؿ لم حث  الم ة العر ية هك  .7
 10عنػاكيف الرئيسػة  ك ػنط غػامؽ لم 16 ػنط غامؽ لمعناكيف الجان يػة  ك  14ك نط 

 لمجداكؿ كاألشكاؿ. 12  ك نط لمهكامش
 14 ػنط  Times New Romanالخط المق كؿ لم حػث  الم ػة اإلنجميزيػة هػك  .8

عنػػاكيف الرئيسػػة  غػػامؽ لم 16غػػامؽ لمعنػػاكيف الجان يػػة  ك ػػنط  14لمػػنص  ك ػػنط 
 لمجداكؿ كاألشكاؿ. 12  ك نط لمهكامش 10ك نط 

( فػػ  كػػؿ النصػػكص 3 2 1كلػػيس  123مجمػػة األر ػػاـ الهنديػػة )أم: تعتمػػد ال .9
( ف  النصكص اإلنجميزية. كف  حاؿ األر اـ مف 3 2 1العر ية  كاألر اـ العر ية )

عشرة أشػخاص ... أمػا مػا فػكؽ  -تكتب  الحركؼ  مرؿ: ربلرة رجاؿ  10إلى  1
ذا كػػاف الػػر ـ ك يػػرا كينتهػػ 25ذلػػؾ فيكتػػب  ػػالر ـ  مرػػؿ:     خصػػفار كريػػرة جنػػديا. كاا

 500ك -ألػؼ جنيػ   100يكتب الجز  األكؿ من   الر ـ كالران   ػالحركؼ  مرػؿ: 
ف  المئة أك المائػة سػكا   79% كال تكتب 79مميكف جني . كتكتب النس ة المئكية 
 ف  الجداكؿ أك األشكاؿ أك المتف.

يػان أال يككف ال حث  د نشر ف  مجبلت أخرل. كيك ًٌ  ال احث تعهػدان إلكتركن .10
  ذلؾ.
كممػػػة لكػػػؿو  200يتضػػػمف ال حػػػث ممخصػػػان  العر يػػػة كاإلنجميزيػػػة ال يتجػػػاكز  .11

 كممات.خمس منهما  كينته  الممخص  كممات مفتاحية ال تتجاكز 
تحتفظ مجمة التاريخية الفمسطينية  حقكؽ النشر لؤل حػاث جميعهػا المنشػكرة  .12

فيهػػػا  كهػػػ  المالػػػؾ الكحيػػػد لم حػػػث  كيجػػػب عمػػػى ال احػػػث الحصػػػكؿ عمػػػى مكافقػػػة 
خطيػػة مػػف رئػػيس التحريػػر عنػػد اسػػتخدام  ال حػػث ألمػػكر أخػػرل. كلهيئػػة التحريػػػر 

 يمػػػس جػػػكهر الحػػػؽ فػػػ  إدخػػػاؿ ت ييػػػرات عمػػػى أسػػػمكب الكتا ػػػة أك القكاعػػػد  مػػػا ال
ال حث كال نتائج . كما تمتمؾ هيئة التحرير حؽ النشر أك التحفظ أك اإلرجا  أليػة 

 أ حاث مقدمة إليها  كفؽ أكلكياتها م  إشعار ال احث.
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ر هيئة تحرير المجمة مدل مبل مة ال حػث المقػدَّـ إليهػا لمتحكػيـ   ػؿ أف  .13 تقرًٌ
  كتيشػًعر ال احػث  ػذلؾ فػ  تحيم  لمتحكيـ  أك تطمب مف ال احػث تعػديبلت مكا مػة

كمتا الحالتيف. كعمى ال احث دف  النفقات المالية المترتًٌ ػة عمػى التقػكيـ كالنشػر   ػؿ 
 إرساؿ  حر  لمتحكيـ.

تخضػػػ  األعمػػػاؿ المقدمػػػة لمتحكػػػيـ السػػػرم  عرضػػػها عمػػػى محٌكمػػػٍيف ارنػػػيف  .14
متخصصػػػٍيف  كعنػػػد رفػػػض أحػػػدهما لم حػػػث ييعػػػرض عمػػػى رالػػػث  كال ييجػػػاز  حػػػثه 
ػػـو كاحػػد. كييخطىػػر صػػاحب العمػػؿ  ق كلػػ  أك  مبلحظػػات التحكػػيـ أك  الحاجػػة   محكًٌ

ٌد األعماؿ غير المق كلة لمنشر إلى أصحا ها. إلى المراجعة  كال  تيرى
يخضػػػ  ترتيػػػػب المػػػػكاد عنػػػػد النشػػػػر العت ػػػارات فنيػػػػة ال عبل ػػػػة لهػػػػا  مكانػػػػة  .15

 ال احث أك  يمة العمؿ.
مجمػة المنشػكر  حرػ  فيهػا  كنسػخة ترسؿ هيئػة المجمػة لم احػث نسػخة مػف ال .16

 إلى ال ريد اإللكتركن  لم احث.  pdfإلكتركنية مف المجمة  صي ة 
ػػػػؿ أف يكػػػػكف أحػػػػد مراجػػػػ  ال حػػػػث  حرػػػػان منشػػػػكران فػػػػ  مجمػػػػة التاريخيػػػػة  .17 ييفضَّ

ػػؿ لم احػػث فػػ  التػػاريخ الفمسػػطين  المعاصػػر أف يسػػتفيد مػػف  الفمسػػطينية. كمػػا ييفضَّ
  ير المتكافر ف  مركز التخريخ كالتكريؽ الفمسطين .األرشيؼ الشفكم كالكرائق  الك

 قواعد ا توثيق وا منيجي :
تدكف اإلحاالت المرجعية ف  نهايػة ال حػث كفػؽ الػنمط التػال : إذا كػاف المرجػ   .1

أك المصدر كتا ان فير ػت اسػـ المؤلػؼ  عنػكاف الكتػاب أك ال حػث  اسػـ المتػرًجـ 
سػنة النشػر( الجػز  أك المجمػد  ر ػـ  أك المحقًٌؽ )مكاف النشر: الناشػر  الط عػة 

) ػػػػيف  الصػػػػفحة. أمػػػػا إذا كػػػػاف المرجػػػػ  مجمػػػػة فير ػػػػت المؤلػػػػؼ  عنػػػػكاف ال حػػػػث
"  " (  اسـ المجمة ) خط غامؽ(  مكاف نشػرها  عػدد المجمػة كتاريخهػا   كسيف

كر ـ الصفحة. كعند تكػرار االسػتخداـ ييكتفػى  عائمػة المؤلػؼ  كعنػكاف كتا ػ  أك 
 لصفحة. راج  نمكذج التكريؽ كالتـز   . حر   كر ـ الجز  كا
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ترتَّػػب المراجػػ  كالمصػػادر فػػ  نهايػػة ال حػػث حسػػب الحػػركؼ الهجائيػػة لكنيػػة أك  .2
عائمة المؤلؼ رـ يميها اسػـ المؤلػؼ: عنػكاف الكتػاب أك ال حػث  )مكػاف النشػر: 
الناشػػر  الط عػػة  سػػنة النشػػر( الجػػز  أك المجمػػد. كاألمػػر نفسػػ   النسػػ ة لممراجػػ  

 األجن ية.
تيدرىج الرسكـ ال يانية كاألشكاؿ كالجداكؿ ف  النص  ك المكنيف األ يض كاألسكد   .3

كتيرى َّـ تر يمان متسمسبلن  كتيكتػب أسػماؤها أسػفمها م اشػرة مػ  تكريقهػا فػ  هػكامش 
 ال حث.

يشار إلػى المصػادر أك المراجػ  فػ  مػتف ال حػث  خر ػاـ متسمسػمة  كتكضػ   ػيف  .4
 .(2)  (1) كسيف إلى األعمى هكذا: 

يتضمف ال حث  شكؿ إلزام  كمتسمسؿ: ممخص  الم تيف العر ية رـ اإلنجميزية   .5
رـ مقدمة عممية منهجية  رـ فصكؿ ال حث  رػـ خاتمػة كتكصػيات  رػـ هػكامش 
ال حػػث  رػػـ  ائمػػػة المصػػادر كالمراجػػػ   رػػـ المبلحػػؽ إف تطمَّػػػب األمػػر. كيهتػػػرىؾ 

هدا ن. لم احث أف يضيؼ فهرسان ف   داية أك نهاية ال حث   كشكران كاا
تشتمؿ مقدمة ال حث عمى: فقرة استهبللية ذات عبل ػة  مكضػكع ال حػث  أهميػة  .6

ال حػػث  أهػػداؼ ال حػػث  منهجيػػة ال حػػث المسػػتخدىمة  أهػػـ المصػػادر األساسػػية 
 كأهميتها لم حث  خطة ال حث.

 جرا ات ا تقدُّم  لت كيم وا نشر:إ
  يقكـ ال احث  الدخكؿ إلى مك   المجمة اإللكتركن  كيطم  عمى  كاعد النشر

ك كاعد التكريؽ  كنماذج التكريؽ  كيمؤل االستمارات المكجكدة  رـ يرفؽ ال حث 
  المكاصفات المطمك ة  كذلؾ عمى الرا ط التال : 

http://journal.twtheq.ps 
 أن  إشعاران مف هيئة تحرير المجمة  الق كؿ الم دئ  لتحكيـ  حر  ك  يستمـ ال احث

 . صدد اإلرساؿ إلى المحٌكميف

http://journal.twtheq.ps/
http://journal.twtheq.ps/
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   عد ذلؾ  يتـ إشعار ال احث  نتيجة التحكيـ كما هك المطمكب من  مف
مبلحظات أ رها المحكًٌمكف. كف  حاؿ تـ   كؿ ال حث مف المحٌكمىٍيف  يحصؿ 

يئة تحرير المجمة  ق كؿ  حر   كأن  سيتـ نشر  ف  ال احث عمى شهادة مف ه
 العدد القادـ.

 ا مراسالت:
 رئيس ت رير ا مجل :

 د. عصاـ محمد عم  عدكاف
iadwan@twtheq.ps 

 سكرتاري  ا ت رير:
 أ.هشاـ مساعد أ ك مطير

 لممراسمة كاالتصاؿ
 journal@twtheq.ps ريد إلكتركن : 

historicalpalestinian@gmail.com 
 

mailto:iadwan@twtheq.ps
mailto:iadwan@twtheq.ps
mailto:journal@twtheq.ps
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ا جن  مفيوميا ودالالتيا ا ديني  وا دنيوي  في بالد ا رافدين ا قديم  
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 ملخص 

ال ستاف أك الحديقة كاستعممت ف  األساطير القديمة الجنة ف  الم ات القديمة تعن  
عمى أنها األرض ذات الشجر الكرير كال ساتيف ذات الخيرات العظيمة  يدكر 

الجنة األرضية كعناصرها  ك سماكيةكرة الجنة  قسميها الجنة الال حث حكؿ ف
كالدين  المكركث األد   فعى ف  الميا  العذ ة كاألأنهار المتمرمة ف  عش ة الخمكد ك 

 ف   بلد الرافديف. القديـ كاالجتماع 

عند سكاف  بلد الرافديف ينته  ال حث  مقار ة تاريخية  يف الفكرة التخيمية لمجنة ك 
 دأت ممكية رـ  الت  ف  العصكر التاريخية القديمة ك  يف التنظيـ ال شرم لمحدائؽ

تقميد  شرم لفكرة كانت فيما ي دك إشارات كاضحة ل انتشرت  يف جمكع العامة كالت 
 الفردكس السماكم.

Abstract: 

The Paradise in ancient languages is meaning the holy garden, 

it used in ancient mythology as a field with a lot of trees and a 

lot of greenery. 

The research talk about paradise idea in two parts heaven 

paradise and earth paradise and it’s elements that is: lawn as 

immortal grass and Rivers of fresh water and the snakes in 

ancient Mesopotamia. 

The research finished in historical approach between 

imaginary idea to paradise and royalty garden that was a 

distinct marks to human traditional for heavenly paradise.  
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ف يعيش عمى أرض خالية مح أكاف يط منذ  دايات  األكلى ف االنساف القديـال  د كأ
كالنزاعات السياسية كالدينية ف  مشهد مف المشاكؿ كالهمكـ كااللتزامات االجتماعية 

األرض تككف ش يهة  أ رب ما يككف الى الجنة السماكية ف دأ ي تكر أماكف عمى
  فكرة الجنة  منظكر  اإلنسان  ال سيط.

إف األفكار الت  ككنها االنساف القديـ عف الجنة لـ تكف مجرد رؤل فمسفية  ؿ 
تعدتها لتككف مناطؽ ط يعية حقيقية يكتنفها الجماؿ كالسبلـ  عاش فيها كنسج 

 عنها أهـ االساطير كالقصص ك نى عميها أهـ حضارات  القديمة .

 م :أواًل: ا جن  في ا لغات ا قدي

Pa-r-de-e-su  كه  ف  األكادية (1)ف  السكمريةPardēsu (2) كتعن  الجنة
كالمنتز  كالحديقة المسكرة كه  ف  األساطير الحديقة ذات الشجر كال ستاف 

أم الحديقة الجميمة  ينما  paradeisos. كاستمر المفظ اليكنان  لها (3)الخصيب
  كيذكر أف أ دـ (4)أم الحديقة المحاطة  الجدراف pairi-daéعرفت عند الفرس 

نص كردت في  كممة  رديسك هك نص  ا م  يصؼ األجزا  الشر ية مف جزيرة 
-فدلمك ك  –سمطنة عماف اليكـ - ما في  ماجاف العرب كساحؿ الخميج العر  

 . عمى االرض الفردكس أك ما يعرؼ  الجنة  خنها -ال حريف

  gannû,gannatuك د كردت كممة الجنة ف  النصكص الكتا ية األكادية  مفظة 
  كما كردت ف  النصكص اآلرامية القديمة الكاردة مف مدينة (1)كه  الحديقة (5)

                                                           
(1)

 - Gleb and others: The Assyrian Dictionary, The Oriental institute of the university of 
Chicago, Vol 12, p, forth printing, 2004, p.182. 

(2)
 .440، ؿ 2118اٌعشث١خ، ١٘ئخ أثٛ ظجٟ ٌٍضمبفخ ٚاٌزشاس، وبِجشدط، -اٌغجٛسٞ، عٍٟ: لبِٛط اٌٍغخ ا٤وبد٠خ  
(3)
وبدٞ مِٛعض فٟ ربس٠  اٌٍغخ ا٤وبد٠خ ٚلٛاعذ٘ب،، ِٕؾٛساد ا١ٌٙئخ اٌعبِخ اٌغٛس٠خ ِشعٟ، ع١ذ: اٌٍغبْ ا٤ 

 .229، ؿ2102ٌٍىزبة، دِؾك،
(4)
اٌغٛسأٟ، ٚداد: اٌشحٍخ إٌٝ اٌفشدٚط ٚاٌغح١ُ فٟ أعبط١ش اٌعشاق اٌمذ٠ُ، داس اٌؾؤْٚ اٌضمبف١خ اٌعبِخ، ثغذاد،  

0998 ،65. 
(5)
 CAD: ibid, G, P.42. 
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أم ال ستاف  كمؤنرها)ج ف ق( ف( كمفردها )ج  مفظة ) ج ف ت أ(دكر كتميمك 
رة الشجر كالنخؿ فبل يقاؿ لها   كالت  كانت تسمى جنة إذا كانت كري(2)كالحديقة 

جنة إال كمف أكؿ أشجارها العنب كالنخؿ  كما كصفت الجنة ف  اآلخرة مف 
.كمازالت  عض (3)االجتناف أم الستر لتكارؼ أشجارها كتظميمها  التفاؼ أغصانها

 كه   رية تا عة لمحافظة البلذ ية اليـك-تسميات المناطؽ الج رافية تسمى جناتا 
كما كاشتهرت ف  شر   العراؽ  ن  األرض الخضرا  ذات ال ساتيفكتع -ف  سكرية

ف  منطقة ديالى كالت  تعن   Gananataمدينة تاريخية  ديمة  اسـ جناناتا 
 الجنات  اعت ارها كانت مشهكرة جدا  ال ساتيف كالرياض.

كالت   edinnuك  edinادينك -االلفاظ الت  عرفت  ها الجنة  ديما كممة اديف كمف
 GUتعن  ف  السكمرية السهؿ المن سط  ك د كردت ف  النصكص السكمرية لفظة 

Edinna    كالمقصكد  ها السهؿ الخصيب الكا    يف مدينت  لكش كأكما ف  جنك
العراؽ  كمنها الجذر الم كم لكممة عدف كمنها جنة عدف أم المش عة  الميا  العذ ة 

وغرس ا رب العهد القديـ ف  سفر التككيف "–كالت  كرد ذكر أنهارها ف  التكراة 
اال و جن  في عدن شرقا وأسكن ىناك آدم ا  ي جبلو وأنبت ا رب اال و من 
األرض كل شجرة  سن  ا منظر طيب  ا مأكل وكانت شجرة ا  ياة وشجرة معرف  
ا خير وا شر في وسط ا جن  وكان يخرج من عدن نير فيسقي ا جن  ويتشعب 

ع  أنيار أ دىا اسمو فيشون وي يط بجميع أرض ا  ويل  من ىناك فيصير أرب
 يث ا  ىب و ىب تلك األرض جيد وىناك ا لؤ ؤ و جر ا عقيق واسم ا نير 

                                                                                                                                              
(1)
   .058-057شعع اٌغبثك، ؿِشعٟ: اٌّ 
(2)
وُ رمش٠جًب ؽّبي ؽشلٟ د٠ش اٌضٚس، عٍٝ اٌنفخ اٌؾشل١خ ٌٕٙش اٌخبثٛس، وبٔذ 71دٚسوز١ٍّٛ: رمع عٍٝ ثعذ  

ق.َ، عشفذ دٚس 551-811ِغزٛطٕخ فغ١شح ِٕز أٚاخش االٌف اٌشاثع ق.َ، ٚٚفٍذ رسٚح اصد٘بس٘ب ِب ث١ٓ 

ق.َ،، وؾف عٓ أطالٌٙب فٟ 0156-0173ؽٛسٞ آؽٛس ثً وبالموز١ٍّٛ ٌٍّشح ا٤ٌٚٝ ِٓ خالي ح١ٌٛبد اٌٍّه ا٢

 َ.0977عبَ 

إعّبع١ً، فبسٚق: ٔمٛػ آسا١ِخ ِٓ دٚس وز١ٍّٛ فٟ عٛس٠خ، ِٕؾٛساد اٌغّع١خ اٌزبس٠خ١خ اٌغعٛد٠خ، 

 .44-43، ؿ2105اٌش٠بك،
(3)
 .517، ثبة اٌغ١ُ، داس اٌّعبسف، اٌمب٘شح، د.د ، ؿ0اثٓ ِٕظٛس: ٌغبْ اٌعشة، ِظ 
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ا ثاني جي ون وي يط بجميع ارض كوش واسم ا نير ا ثا ث دجل  ويجري في 
 .(1)"شرقي آشور وا نير ا رابع ىو ا فرات

جنك   ش   الجزيرة العر ية  هذ   ك د عرفت عدف كخشهر مدينة ف  أرض اليمف
التسمية لكررة مياهها  ككما عرؼ عف مدينة عدف كجكد كميات ضخمة مف الميا  
العذ ة فيها  كيقاؿ ف  الم ة العر ية عدف فبلف  المكاف أم تكطن  كأ اـ    كجنات 

 :ف   كل  تعالى  كما ذكرها القرآف الكريـ 2عدف ه  مكاف إ امةو خالدة لممؤمنيف
 (3)"جنات عدن يدخلونيا تجري من ت تيا األنيار  يم فييا ما يشاؤون"

كما زالت الكرير مف  رل  بلد الشاـ تقكؿ أرض عدينة أم م ر ة  الميا  ك ساتيف 
عٌدنانة أم كريرة الما  كالخضرة كالخيرات كعٌداف الما  أم فرز الميا  الى األراض  

 كسقايتها حتى االش اع ف  ك ت محدد.

 كعدف كالجنة معنى مكحد إال أف الجنة ه  األصؿ كالفردكس كعدف دكسكلمفر 
عمى الجنة فهك مف  اب داللة  أك عدف منها كعندما يطمؽ اسـ الفردكس أ ساـه 

 الجز  عمى الكؿ.

 :في األ ف ا ثا ث ق.م عند ا سومريين ا سماوي  ا جن ثانيًا: 

الذيف عاشكا جنك    بلد الرافديف  يتضح مفهكـ الجنة السماكية  النس ة لمسكمرييف
كه  أسطكرة  مف خبلؿ  صة أدا ا ا ف آيا ال  الحكمة  ف  األلؼ الرالث ؽ.ـ
  عند السكمرييفاإلنساف الكحيد الذم صعد إلى السما   سكمرية تحك   صة

أحداث القصة أف أدا ا كاف يصطاد ف   ؤكدحيث تكشاهد م اشرة نكر اإلل  آنك 
ريدك جنك    بلد الرافديف فه ت عمي  رياح مف الجنكب فخغر ت الميا  العذ ة ف  أ

                                                           
(1)
 .04-8، اال٠خ ِٓ 2ذ اٌمذ٠ُ" عفش اٌزى٠ٛٓ، االفحبػاٌعٙ 
(2)
ِشعٟ، ع١ذ: ِعغُ ا٢ٌٙخ ٚا٤عبط١ش ٚاٌىبئٕبد ا٤عطٛس٠خ فٟ اٌؾشق ا٤دٔٝ اٌمذ٠ُ، ا١ٌٙئخ اٌعبِخ اٌغٛس٠خ  

 61، ؿ2108ٌٍىزبة، دِؾك، 
(3)
 .30اٌمشآْ اٌىش٠ُ: عٛسح إٌحً، ا٠٢خ  
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سفينت  كلكن   فضؿ حكمت  كمعرفت  استطاع كسر جناح الرياح الت  تعطمت 
كتك فت عف اله كب فاست رب اإلل  آنك تصرف  هذا كطمب أف يمرؿ أمام  يمرؿ 

لكسا  الذم أدا ا أماـ اإلل  آنك إال أن  يرفض تماما الطعاـ كالشراب كالزيت كا
   خمر مف أ ي  أيا ذلؾ  خف آنك سيقدـ ل  خ ز المكت كما  (1)يقدم  ل  اإلل  آنك

المكت كعمي  أف يرفض ذلؾ  كعندما كصؿ آدا ا السما   رر آنك أف ينعـ عمي  
 الخمكد فقدـ ل  خ ز الحياة كما  الخمكد فرفضهما طاعة ألمر كالد  أيا مما جعؿ 

ال تنته  األسطكرة  هذ  األحداث  ؿ ي دك أنها كانت   داإلل  آنك يحرم  مف الخمك 
ال داية الحقيقية حيث أف عصياف أكامر كرغ ات اإلل  آنك يؤدم إلى طرد آدا ا مف 

عادت  إلى األرض  . (2)السما  كحرمان  مف عطا ات اإلل  ف  جنت  السماكية كاا

إف األسطكرة تصكر  شكؿ م اشر ما يعرؼ  خطيئة اإلنساف الذم  يعص  أكامر 
فحـر مف الجنة  (3)ر   كما فعؿ أدا ا  امتناع  عف أكؿ طعاـ الحياة كشرب ما ها 

   ترد القصة ف  النص السكمرم كما يم :

 ون ن ما عسانا نفعل من أجلو.........خبز ا  ياة

 فليقدم  و و يأكل منو

 ز ا  ياة و كنو  م يأكلقدم  و خب

 قدم  و ما  ا  ياة و كنو  م يشرب

 قدم  و كسا ًا فلبسو

                                                           
(1)
 -Leick, Gwendolyn: A Dictionary Of Ancient Near Eastern Mythology, published in 

the Taylor & Francis e-Library, New York, 2003, p.2 
(2)
 ثغذاد، اٌعبِخ، اٌضمبفخ ِذ٠ش٠خ اٌمبدس، عجذ ٠ٛعف: رش إٌٙش٠ٓ، ث١ٓ ِب ثالد فٟ ا٤عبط١ش: ٕ٘شٞ ٘ٛن: فّٛئ١ً 

 .50، ؿ0968
(3)

-Rogers, R.W: Adapa And The Food Of Life [from "Cuneiform Parallels to the Old 
Testament, 1912, p.1-2. 
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 قدم  و زيتًا فامتسح بو

 آنو أمام تصرفو ىزأ منو

 وقال ضا كًا تعال ىنا يا أدابا

  ما ا  م تأكل و م تشرب

  ن تكون  ك  ياة أبدي 

 إنو أيا يا إ يي

 ا  ي قال  ي ال تأكل وال تشرب

 (1)آنو و يعد إ   أرضوفليؤخ  إ ن قال 

إف ف  األسطكرة ما يمكف مقارنت  م  عصياف آدـ ف  التكراة كالقرآف الكريـ  ا تراف  
الخطيئة كمعصيت  لمرب إال أف اختبلؼ تفاصيؿ المعصية  يف أدا ا ف  األسطكرة 
ك  صة آدـ ف  الكتب السماكية جا ت  نكعية الخطيئة عندما امتن  أدا ا عف 

   ينما أ دـ أدـ عمى األكؿ مف الشجرة المحرمة هك كزكجت   مما (2)األكؿ كالشراب
ككجكب مف الجنة السماكية  اإلنساف  طردتس ب  النتيجة ذاتها ف  كبل القصتيف 
يا آدم  " وكما كرد ف  اآلية القرآنية: (3)هامعا  ت   حرمان  مف فرصة الخمكد في

با ى ه ا شجرة فتكونا من اسكن أنت وزوجك ا جن  فكال من  يث شئتما وال تقر 
فوسوس  يما ا شيطان  يبدي  يما ماوري عنيما من سو اتيما وقال  ا ظا مين 

 .(4)ما نياكما ربكما عن ى ه ا شجرة إال أن تكونا ملكين أو تكونا من ا خا دين "

                                                           
(1)
 484، ؿ0997، 0،داس اٌغبلٟ، ث١شٚد، ه-ا٢ٌٙخ ٚاٌجؾش -اٌؾٛاف، د٠ٛاْ ا٤عبط١ش عِٛش ٚأوبد ٚآؽٛس- 

(2)
- Rogers: ibid, p.2-3. 

(3)
 .68اٌغٛسأٟ: اٌّشعع اٌغبثك، ؿ 
(4)
 .21ُ: عٛسح ا٤عشاف، ا٠٢خ اٌمشآْ اٌىش٠- 
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 ا جن  األرضي  عند ا سومريين:مفيوم ثا ثًا: 

مفهكـ الجنة عند السكمرييف  ما أف  عل  األرض: مدن سومر أول نمو ج  لجن -
ا ترف  األنهار كالميا  العذ ة كالمكارد الط يعية الكفيرة فقد أكدت المصادر الكتا ية 

كانت  نظر  -داخؿ  بلد الرافديف كخارجها -مناطؽ عديدة  القديمة عمى أف
السكمرييف أش    الجنة لط يعتها الخبل ة ككفرة مياهها العذ ة فسمكا السهؿ 

أكما كلكش المدينتيف السكمريتيف كالذم تركي  األنهار ف  جمي   الخصيب  يف
اسطورة أ سام   خرض عدف ف  إشارة الى خصك ت  كغنا   الميا    كما كرد ف  

الت  تعت ر مف أطكؿ كأهـ األساطير السكمرية الت  تركم  انكي وتنظيم ا عا م
كهك ينشر الخير ف  الككف كيقرر مصائر ال مداف في دأ   بلد  (1) صة اإلل  انك 

ى مدينة فيس ا نعم  كخيرات  عم مقدسان تتخذ  اآللهة مسكنان لها سكمر فيجعمها  مدان 
أكر العظيمة حيث أص ح يطمؽ عميها مسمى دار الرخا  المقدسة عمى كج  

 :ف  متف األسطكرة األرض كه  تحمؿ معنىن ضمنيان لفكرة الجنة األرضية ك د جا 

  قد جا  ا   أور

 انكي ملك ا ما  ا  ي ال يسبر غوره وقدر مصيرىا

 أيتيا ا مدين  ا تي ازداد طعاميا

 وغسلت با ما  ا وفير ووقفت كا ثور ا راسخ

 يادار ا رخا  ا مقدس  عل  وجو األرض

................. 

                                                           
(1)
اٌٗ االسك ٚا١ٌّبٖ اٌع١ّمخ ٠عٕٟ اعّٗ فٟ اٌغِٛش٠خ ع١ذ االسك ٠ٚمبثٍٗ فٟ االوبد٠خ االٌٗ ا٠ب ِٚشوض انكي:  

 عجبدرٗ ِذ٠ٕخ اس٠ذٚ

 .57، ؿ2108عٍٟ، خزبَ عذٔبْ: آٌٙخ ثبثً اٌعظ١ّخ: آؽٛس ثب١ٔجبي ٌٍضمبفخ، ثغذاد، اٌطجعخ االٌٚٝ،
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  (1)ىو ا  ي قدر مصيرك عل  أ سن وجو

كما أطمؽ السكمريكف أرض الفردكس  ا مثا ي  عل  األرض:د مون ا جن  -
 -ال حريف كساحؿ الخميج العر   اليـك–دلمكف   التسمية الصريحة الم اشرة عمى

كانت تتمت   كؿ الصفات الط يعية الت  جعمت منها فردكسان  نظر السكمرييف الت  
  حؽ.

 
)الخميج  ال ر كال حر لقد كانت دلمكف ه  الجنة لمك عها الج راف  المتميز  يف

العر  ( كرركاتها النادرة كالمؤلؤ ك ضائعها النفيسة كحياة الرخا  الت  يعيشها 
ك د  دأت األساطير السكمرية تكرد تفاصيؿ د يقة تشرح مفهكـ الجنة عند    اطنكها

تكصؼ دلمكف  المكاف المقدس النق   أسطورة ننخرساج وانكيالسكمرييف فف  
 .(2)ك  إل  الميا  كاألرض كننخرساج الر ة األـحيث مكطف اآللهة ان

                                                           
(1)
 .082اٌّشعع اٌغبثك، ؿاٌّبعذٞ:  
(2)
اٌشثخ ٕٔخٛسعبط ٟٚ٘ ثبٌغِٛش٠خ - 

d
 nin-ḫur-sag  َٚرعشف ثبإلٌٙخ ا٤َ ، روشرٙب إٌقٛؿ اٌغِٛش٠خ ثأٔٙب أ

ٚ أَ وً اٌّعجٛداد  d nin-ḫur-sag ama-dummu-dummu-neوً ا٤طفبي 
d
 nin-ḫur-sag ama-

d
 

ingir-re-ne-ra  ٚاعّٙب ٠عٕٟ ع١ذح اٌغجً، ٚٚسد اعّٙب فٟ ٔقٛؿ ؽٛسٚثبنمفبسح،، وبٔذ اٌضٚعخ اٌشئ١غ١خ

 ٌٍّعجٛد ا١ًٍٔ ٚأَ اٌّعجٛد ٕٔغشعٛ اإلٌٗ اٌشئ١غٟ فٟ ِذ٠ٕخ ٌغؼ، ٚوبْ ِشوض عجبدرٙب فٟ ِذ٠ٕخ و١ؼ.
ساد اٌمذ٠ّخ ، ِشوض اٌىٍّخ ٚاٌقٛسح فٟ اٌحنب ِحّٛد، دا١ٌب حٕفٟ: اٌّعجٛدح ٕٔخٛسعبط، اٌّؤرّش اٌخبِظ ثعٕٛاْ

 .2104، اٌمب٘شح، 046-033، اٌقفحبد 2ِٓاٌذساعبد اٌجشد٠خ ٚإٌمٛػ فٟ عبِعخ ع١ٓ ؽّظ،ط
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 (1)الر ة ننخرساج الر ة األـ                         

المكاف الخال  مف األذل  مكاف ال يعرؼ ساكنك  الخكؼ كال الهم  كال دلمكف كانت 
 الكراهية كال يعرؼ في  المرض كال العجز كال القتؿ كال العنؼ كمف األسطكرة نقرأ:

 مقدس  ىي ا مدين  ا تي من ت  كم

 مقدس  ىي د مون

 مقدس  ىي سومر

 أرض د مون مكان طاىر

 أرض د مون مكان نظيف

                                                           
(1)
 013، ؿ0998، 0اٌّبعذٞ، خضعً: ِزْٛ عِٛش اٌزبس٠  ٚاٌّض١ٌٛٛع١ب ، داس اال١ٍ٘خ، ا٤سدْ، ه - 
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 أرض د مون مكان مضي 

 في أرض د مون ال ينعق ا غراب

 واألسد ال يفترس أ داً 

 وال ينقض ا  ئب عل  ا  مل

 وال ينيش ا كلب ا بري ا جدي

 وال يلتيم ا خنزير ا بري ا زرع

 وا طير في األعا ي  م يكن يأتي  ينقر شعير األرمل  وىو يجفف عل  ا سطح

 وا  مام   م تكن ت ني رأسيا

 و يث ال أ د يعرف رمد ا عين

 و يث ال أ د يعرف آالم ا رأس

  يث ال يشكو ا رجل من ا شيخوخ 

 (1)و يث ال تشكو ا مرأة من ا عجز

خيرات  عمى أف اإلل  انك  ي دؽ  عالـاسطكرة انك  كتنظيـ ال كرد أيضا ف كما 
 :لتص ح مقدسةن كما الجنة السماكيةدلمكف 

 طير بالد د مون وجعليا نقي 

 سكيال عليو-وعين نين

                                                           
(1)
، ِٓ 2119، اٌجحش٠ٓ، 56، اٌعذد28اٌغبِشائٟ، عجذ اٌغجبس: دٌّْٛ فشدٚط اٌغِٛش١٠ٓ، ِغٍخ اٌٛص١مخ، ِظ 

 .074، ؿ085-071ؿ
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 وأعط ...... ت  تأكل )د مون( من أسماكو 

 وأعط  ا  قول ا طيب  نخيال    

 .(1) ت  تأكل )د مون( من تموره

أكدت األساطير القديمة أف السكمرييف اعت ركا دلمكف مكطنهـ األصم  الذم  ك د
مكتاهـ  دفف  رركا لذلؾ بلد النهاية األ دية أنها ك  دمكا من   اتجا   بلد سكمر  

فيها  كاستمر هذا االعتقاد حتى الفترة ال ا مية كالت  كصفت فيها دلمكف  خرض 
الشهيرة جدان تظهر ال طؿ زيكسدرا  وفانأسطورة ا طإف  األحيا  كمكطف الخالديف.

 منزلة اإلنساف الكحيد الذم استطاع أف يدخؿ الفردكس كيمنح حياة الخالديف الت  
 . (2)تمنح لآللهة ف  دلمكف المكاف الذم تشرؽ من  الشمس

 ا ملك زيوسدرا

 اصطف  آن وانليل زيوسدرا

 ووىباه ا  ياة مثل إ و

 ا ملك ا  ي  افظ عل  ا زرع زيوسدرا

 وا  ي صان  ري  ا بشر

 في أرض ا عبور في أرض د مون

 .(3)أسكناه ىناك ا موضع ا  ي تشرق منو ا شمس

                                                           
(1)
 .086، ؿ099-071، ِٓ ؿ0984، اٌجحش٠ٓ،4، اٌعذد2إٌبؽف، خبٌذ: آٌٙخ دٌّْٛ، ِغٍخ اٌٛص١مخ، ِظ 

(2)
- Elisabeth C. L. During Caspers: Dilmun: International Burial Ground, Journal of the 

Economic and Social History of the Orient, Vol 27, Leiden ,1984, pp.1-32. P.2 
.022عجذ اٌٛاحذ، فبمً: اٌطٛفبْ فٟ اٌّشاعع اٌّغّبس٠خ، ِٕؾٛساد عبِعخ ثغذاد، ؿ  -

(3)
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يعكد ذكر دلمكف ككنها أرض اآللهة كمسكف األحيا   أسطورة جلجامشكف   
ليها ينته  مصير األ طاؿ كالخالديف.  كاا

 إ   أرض األ يا  تاق ا سيد  لسفر

 أرض األ يا  تاق جلجامش  لسفرإ   

 فقال  خادمو انكيدو

  سوف أدخل أرض األ يا  وأخلد  نفسي ىناك  كراً 

 في األماكن ا تي رفعت فييا األسما  سأرفع اسمي

 (1)في األماكن ا تي ترتفع فييا األسما  سأرفع اسم اآل ي 

ك حسب نتائج التنقيب األررم الت  أجريت ف  مك   دلمكف القديـ فقد عرر 
رغـ  مة عدد سكانها حيث عرر  فيها مداففال مف اآلراريكف عمى مجمكعة ك يرة

مدفف مما دف  ال احريف لبلعتقاد  خنها كانت مقا ر 17300عمى أكرر مف 
عدـ مف رغـ عمى اللمسكمرييف يدفنكف فيها أمكاتهـ ككنهـ اعت ركها أرضان مقدسة  

 .أم مف النصكص القديمة لهذ  الحالة صراحةن ذكر 

 رابعًا: عناصر ا جن  عند ا سومريين:

  ا مياه ا ع ب :أنيار -1

الميا  العذ ة ف بلد  كانت أنهارعمى اإلطبلؽ  الجنة السكمرية ال د كأف أهـ مككنات
دجمة كالفرات العذ ة لـ تكف نمكذجان لمجنة األرضية  دكف ميا  نهرم  مربل سكمر

                                                           
(1)
 .076اٌغبِشائٟ: اٌّشعع اٌغبثك، ؿ 
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ران ما أحدرت القنكات المائية انقبل ان ا تصاديان ك يك مدف الجنكب السكمرم ركمالت  ت
 .مف الخيراتتتك ع  كفر لممنطقة أكرر مما 

العذ ة الميا  الجكفية  ينا ي  أما دلمكف فمـ تكف نمكذجان فريدان لمجنة المقدسة  دكف
مف  (1)ساهمت  خف تخصب أرضها حيث طم ت اآللهة ننسكيبلالت  الكفيرة جدان ك ك 

مكف ه  اإلل  انك  تكفير هذ  الميا  ل بلد دلمكف كمطمب أساس  لتككف دل
  ك د كردت هذ  األحداث ف  النص التال  المقت س مف أسطكرة انك  (2)الجنة

 كننخرساج كمن :

 دع أوتو ا قائم في ا سما 

 ي ضر  نا ا ما  ا ع ب من األرض

  تشرب مدينتك من ا مياه ا وافرة

 (3) تشرب د مون من ا مياه ا وافرة

كيخرج لدلمكف ما ن عذ ان ع ر تفجير   فيستجيب لها اإلل  انك   مساعدة اإلل  أكتك 
كلتحؿ عميها صفة  لمينا ي  كاآل ار العذ ة لتنعـ دلمكف الجنة  الحياة كالرخا 

   حيث كرد ف  النصكص: القداسة

 من مقره ا سماوي

 أخرج أوتو ا مياه ا  لوة من األرض

 من فوىات تنبعث منيا
                                                           

(1)
لذ عبء ِٓ اٌّبء اٌعزة اٌّمذط اٌزٞ رٛفش ٌذٌّْٛ عٓ طش٠ك طٍجٙب ِٓ ا٢ٌٙخ  ٠جذٚ أْ اعُ اٌشثخ ٕٔغى١ال- 

 ا٤وبد٠خ رعٕٟ اٌّبء اٌّمذط. asikillaرٛف١شٖ ح١ش أْ وٍّخ 

CAD: vol 1, a, part 2 , p.331. 
(2)
 - Leick: ibid, p.42. 

(3)
 01-9إٌٛسٞ: اٌّشعع اٌغبثك، ؿ 
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 جعليا تصل إ   صياريج.... متسع 

 منيا كميات وافرةفاستيلكت ا مدين  

 بلد د مون استيلكتيا بكميات وافرة

......................................... 

 (1)نعم ى ا ما  دث آن اك بفضل أوتو

ك الفعؿ فقد تحكلت دلمكف إلى جنة ط يعية تحتكم عمى الميا  العذ ة كالمحاصيؿ 
 الزراعية كال ساتيف ال نا   كف  النص:

 ا ما    إ   آبار مياه  لوةفت و ت آبار مياىيا 

 (2)وجلبت  قول  صادىا كميات كبيرة من ا  بوب

 انظر كيف أصب ت مدينتيا موضعا  و شطآن وموانئ

  (3)انظر د مون أصب ت  ات شطآن وموانئ

كاستمرت فكرة غنى الجنة  األنهار كالعيكف كالميا  العذ ة لتؤكد الكتب السماكية أف 
أنهار الميا  العذ ة ه  اكؿ كأهـ عناصر الجنة السماكية كما كرد ف   كل  تعالى 

"إن ا  ين آمنوا وعملوا ا صا  ات  يم جنات تجري من ت تيا ف  القرآف الكريـ 
 (4)األنيار   ك ا فوز ا كبير"

 عشب  ا خلود:-2
                                                           

(1)
 .28، ؿ0وبد ٚآؽٛس، طاٌؾٛاف، لبعُ: د٠ٛاْ ا٤عبط١ش عِٛش ٚأ 
(2)
 .074اٌغبِشائٟ: اٌّشعع اٌغبثك، ؿ 
(3)
، 2، ط5ثبلش، طٗ ٚ فشٔغ١ظ، ثؾ١ش: اٌخ١ٍمخ ٚأفً اٌٛعٛد، ِغٍخ عِٛش، اٌّذ٠ش٠خ اٌعبِخ ٣ٌصبس فٟ ثغذاد، ِظ 

 .087، ؿ204-075، ِٓ ؿ0949اٌعشاق، 
(4)
 00اٌمشآْ اٌىش٠ُ عٛسح اٌجشٚط، ا٠٢خ 
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المككف الران  الذم ال يخمك ذكر لمجنة دكف أف يككف محكرها كأهـ ما فيها هك 
   كف  النص:(1)عش ة الخمكد أك ن تة الحياة الت  سافر جمجامش  احران عنها

 نبشتم  جلجامش-يقول أوتا

 يا جلجامش إنك قد جئت إ   ىنا شقيت وأجيدت نفسك

 دك............فما ا أعطيك وأنت تعود إ   بال

 ىناك نبات ج ره مثل ا عنكبوت

 وشوكو مثل ا وردة .....

 إ ا وصلت يداك  ي ا ا نبات

 ستكون ثاني  كما كنت في صباك

................. 

 إن ى ا ا نبات ىو نبات دق  ا قلب

 بو يعود اإلنسان  طاقتو ا سابق 

 (2)أل ملو إ   قلب أوروك  ات األسوار

كال تتك ؼ  كائـ الممكؾ السكمرييف عف ذكر الممكؾ الذيف سافركا  حرا عف ن تة 
الحياة كالخمكد فالممؾ ايتانا كالذم كانت صفت  الممؾ الراع  الذم صعد الى 

 ن تة الكالدة. ر مف أجؿسافالسما  كاف عقيما ف

  ىب إيتانا وساعد ا نسر عل  ا خروج
                                                           

(1)
- Leick: ibid, p.69. 

(2)
 .232حْٕٛ، ٔبئً: ٍِحّخ عٍغبِؼ، ؿ 



 ا دنيوي  في بالد ا رافدين ا قديم  من  اال ف ا ثا ث ق.ما جن  مفيوميا ودالالتيا ا ديني  و ــــــ 

 

 28 

 وراح ا نسر يجوب با ثًا في ا جبال 

  كن نبت  ا والدة  م تكن موجودة ىناك

 "تعال ياصديقي دعني أصعد بك ا   ا سما "

 فلنلتقي عشتار سيدة ا والدة

 1وقرب عشتار سيدة ا والدة دعنا"

 عد نصيحة إل  العدالة  كيحمؿ اسم  (2)يسعى ليرزؽ  ا فو يرر   لممؾ إيتانا كاف
ل   خف يحصؿ عمى الن ات الذم سيحصؿ عمي   عد تحرير  لنسر تح س   شاماش

حية ف  حفرة رـ يقكـ النسر المحرر  حمؿ ايتانا عمى ظهر  كاالنطبلؽ     اتجا  
 (3)السما  ليحصؿ عمى الن ات المنشكد

 
 (4)إيتانا عل  ظير ا نسر صاعدًا إ   ا سما   لب ث عن نبات ا والدة

                                                           
(1)

داٌٟ، عز١فبٟٔ: أعبط١ش ِٓ ثالد ِبث١ٓ إٌٙش٠ٓ، رشعّخ ٔغٜٛ ٔقش، داس عبِعخ أوغفٛسد  

 240، ؿ0990ٌٍٕؾش،أوغفٛسد،
(2)

- Langdon, Stephen Herbert: The Mythology Of All Races, Cooper Square Publishers, 
Volume 5, New York, 1964, p.167-168 . أظش أ٠نًب   Leick: ibid, P.60-61. 

(3)
د. ادصاسد ٚ آخشْٚ: لبِٛط االٌٙخ ٚاالعبط١ش فٟ ثالد اٌشافذ٠ٓ ٚاٌحنبسح اٌغٛس٠خ ، رعش٠ت ِحّذ ٚح١ذ  

 .60-61، ؿ0961خ١بطخ، داس اٌؾشق اٌعشثٟ ، ٌجٕبْ، 
(4)

 -Langdon: ibid, p.172. 
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النص األصم   يف السما  كاألرض  س ب انكسار المكح  إال أف القصة تقؼ ف 
 المكتك ة عمي  كتهشـ ما ت قى مف النص كمما يشير إلى هذا الن ات ف  األسطكرة:

 يا صديقي أعطني ا نبات ا مساعد عل  ا  مل

 واجعل أن يكون  ي اسم

 ىك ا أجاب ا نسر إيتانا

 أريد أن أ ملك إ   علو أكبر في ا سما 

................... 

 تعال يا صديقي أل ملك إ   سما  عشتار 

 مع عشتار  ات ا سنا 

 .(1)يوجد ا نبات ا مساعد عل  ا  مل

ي دك أف فكرة كجكد ن ات الخمكد ف  الجنة ه  فكرة تمرؿ استمرارية حضارية  يف 
 جمي  األساطير القديمة كالكتب السماكية فقد ذكر هذا الن ات أيضان ف  القرآف
الكريـ ف  معرض الحديث عف  صة آدـ كزكجت  ف  الجنة السماكية  حيث كرد 

"فوسوس إ يو ا شيطان قال يا آدم ىل أد ك عل  شجرة ا خلد ف  اآلية القرآنية: 
 .(2)وملك ال يبل "

ارت طت األفاع   ككنها رمزان  األفع  عنصر أساسي من عناصر ا جن :-3
 أف جمجامش ممحمة الرافدية حيث ذكرتلمخصك ة كالخمكد ف  الميركلكجيا 

 فنزؿ  ارد ما   ركة كجد أكتكنا شتيـ مف الخمكد ن تة عمى حصؿ عندما جمجامش
                                                           

(1)
 .514-513اٌؾٛاف: اٌّشعع اٌغبثك،  
(2)
 .021اٌمشآْ اٌىش٠ُ: عٛسح طٗ، ا٠٢خ 
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 هنا كمف  (1)فخكمتها الن تة عمى كحصمت الن تة إلى األفعى فتسممت  مائها  لي تسؿ
 لتعاكد كت ير  جمدها تنزع األفعى أف ذاؾ  األفاع  ألصقت الت  الخمكد فكرة جا ت
 مرة. كؿ ف  جديد مف حياتها

          
 (2)األفع  تسرق نبات ا  ياة من جلجامش

 رأى جلجامش برك  ماؤىا بارد

 نزل إ   وسطيا  يست م

 شم ثعبان رائ   ا نبات

 تسلق بصمت و مل ا نبات

 (3)في عودتو نزع جلده

                                                           
(1)
 .47٘ٛن: اٌّشعع اٌغبثك، ؿ 

(2)
 - Langdon: ibid, p.177. 

(3)
 .233. ؿ2116حْٕٛ، ٔبئً: ٍِحّخ عٍغبِؼمرشعّخ إٌـ اٌّغّبسٞ،،داس اٌخش٠ف، دِؾك،  
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كامرأة كت دك األفعى كمحدل مككنات الجنة ف  ختـ سكمرم يظهر في  رجؿ 
يجمساف عمى مقاعد متقا مة ك ينهما شجرة تتدلى منها رمارها كهما يمداف أيديهما 
نحك الرمار المتدلية كخمؼ المرأة أفعى منتص ة ت دك ككخنها ت ريها  األكؿ مف 

إف نقش الختـ يكح   قصة آدـ كحكا  كفكرة أكؿ اإلنساف ف  الجنة مف   الرمر
 .الشجرة المحرمة  مغرا  مف األفعى

 
 (1)عناصر ا جن  ا سومري 

فمف محاكالتو كاضحة لتقميد فكرة الجنة  منظكر سكاف  بلد الرافديف ال وأخيرا: 
يمكف أف ت يب عف أذهاننا مطمقان فميس مف المعقكؿ أف كؿ االهتماـ اآلشكرم 
الذم صرؼ عمى إنشا  الحدائؽ الن اتية كالحيكانية الممكية الت  احتكت عمى 

الن اتات ك األشجار المرمرة كغير المرمرة  خنكاعها كأصنافها  الكرير جدان مف
كالحيكانات المحم  منها كالمستقدـ مف ال بلد المجاكرة ه  مجرد أعماؿ إليجاد 

 ؿ إف حدائؽ الممؾ آشكر ناصر  اؿ فحسب مكاف ترتاح في  العائمة الممكية 
الت   ناها الممؾ  كالممؾ شممانصر الرالث كالممؾ سنحاريب كجنائف  ا ؿ المعمقة

ن كخذ نصر الران  لزكجت  الميدية كانت فيما ي دك إشارات كاضحة لتقميد  شرم 
لفكرة الفردكس المنشكد الت  سم ت عقكؿ كأفئدة الممكؾ العظما  ممكؾ آشكر ك ا ؿ 

 منذ تمؾ العصكر ال ا رة.
                                                           

(1)
 Langdon: ibid, p.179 

 .050. ؿ0998ا٤سدْ، اٌطجعخ ا٤ٌٚٝ، ٚأظش أ٠نًب: اٌّبعذٞ، خضعً: ِزْٛ عِٛش، داس اال١ٍ٘خ ٌٍٕؾش، 
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 ملخص 
هدفت هذ  الدراسة لمعرفة حكـ التخا ر ف  الشريعة اإلسبلمية  ككيؼ 
نٌظمها القانكف الفمسطين   ك د استخدـ ال احث المنهج الكصف  التحميم  ف   ك د 

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

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

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

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

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

Abstract 

This study aimed to learn the provisions of the Islamic 

Shariah regarding Intelligence and espionage work and how it 

was regulated by the Palestinian law, and the researcher used 

the descriptive analytical method in this study. The study 

concluded with several results, the most important of which 

were: the Islamic Shariah has provisions regarding intelligence 

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

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

and prohibition is related to the preservation of the interests of 

all human beings. The Palestinian law also regulated the crime 

of intelligence and espionage work in the 1979 Revolutionary 

Code of the Palestine Liberation Organization (PLO). In 

addition, it imposed severe penalties on those who commit any 

of the offenses that fall under intelligence and espionage work. 

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

importance of building on the Islamic Shariah in the drafting 

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

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

recommended that the substantive and procedural Palestinian 

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

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

crimes should be tightened; which as a result should establish 

both general and specific deterrents and prevent those crimes 

from happening. 

 
 مقدم 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

                                                           
 كـ(.12ركضة خاخ: منطقة  ري ة مف المدينة ) (1)
 الظعينة: المرأة المسافرة  ) يؿ اف اسمها سارة( (2)
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 شئتـ ما افعمكا: فقاؿ  در أهؿ عمى اطم   د هللا لعؿ يدريؾ كما  در  شهد
 .(1)لكـ" غفرت فقد

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

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

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

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

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

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

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

فمن  ال آمف عميؾ الجكلة  كاستظهر  الزاد  كسر  األدال  كال تقاتؿ 

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

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

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

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

 .(2)جيش"
  كم ا تخابر في اإلسالم:

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

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

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

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

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

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

مف تكالت  يؤ   كالكظائؼ الت  يطم  فيها المكظؼ عمى خصكصيات الناس

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

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

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

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

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

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

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

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

(4). 
 :مراقب  معتادي اإلجرام 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

َلُموَن[ َوَأىتُم   َأَماَىاتُِكم   َتع 
(3). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ا عف الممة ف  مكاطف تضر  المسمميف.  أك خركجن
  

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

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

 :(1)"التجسس"
 أوال: جرائم ا خيان :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 ثانيا: جرائم ا تجسس

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

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

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

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

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

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

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

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

  األش اؿ الشا ة". 
  

                                                           
(1)
 .0936، ٌغٕخ 74أٔظش لبْٔٛ اٌعمٛثبد اٌفٍغط١ٕٟ سلُ م 
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 )دخول ا مواقع با تنكر )خاص  با عدو 
ا إلى األماكف : "يعا ب  اإلعداـ كؿ عدك يدخؿ متنكرن 152نصت المادة 
 (".149المادة )الم ينة ف  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 سيرات ا عودة ا كبرىد ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 78 

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( 
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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  )
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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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  :ملخصا 
-1791( خبلؿ السنكات   ال ريطانية ؿ العبل ات الدكلية )الفرنسية األمريكيةيتناك 

 أكر  ا ضد فرنسا  كشكمتا نكاة لتحالؼ كؿ مف النمسا ك ركسيذ ك فت إ  1797
كجرت حركب كصراعات   خرل لهذا التحالؼأك ر  ك د انضمت  ريطانيا  كدكؿ أ

ف  العبل ات  خران آ كتطكرات كريرة انعكست عمى الكاليات المتحدة كخمقت مساران 
نهـ الحركب  ألى مك ؼ الحياد مف  هذ  عم األمريكيةكاجتمعت المصمحة   الدكلية
 .أكر  غزك  إلىكاررة ا تصادية  د تعرض  بلدهـ  إلىنها ستؤدم أيدرككف 

ال ريطانية كدخكلها مرحمة جديدة مف الصراع  –ذ انعكس  تخـز العبل ات الفرنسية إ
 كأرسمت رئيس المحكمة العميا جكف جام  كالحرب انعكاس عمى الكاليات المتحدة

(John Jay)•   19ف   األمريك تمكف الم عكث لمتفاكض م  الحككمة ال ريطانية 
الت  سعت لتسكية القضايا العالقة   مف تك ي  معاهدة  جكف جام 1794نكفم ر 

   .األمريك  يف ال مديف الت  تركت دكف حؿ منذ االستقبلؿ 
 أكر اجرت احداث  كتطكرات مهمة ف  مكاجهة 1799-1795كخبلؿ السنكات 

 1795المحطات تك ي  صمح  ازؿ  يف فرنسا ك ركسيا عاـ  أ رزلعؿ ك   لفرنسا
منها احتبلؿ فرنسا لمضفة اليسرل مف نهر   الذم في  حققت فرنسا مكاسب ك يرة

 أكر اف المعارؾ الدائرة  يف فرنسا ك مف تك ي  الصمح العاـ  ك التال  فالرايف لحي
 كر  ة فقد تحطـ التحالؼ األال كلندي مسخلةك فضؿ االنتصارات الفرنسية كتخرير ال

فقد عقدت   كهزيمة النمسا إيطاليارر تكال  االنتصارات الفرنسية ف  إاألكؿ  كعمى 
العبل ات الدكلية كتعد  إطارمعاهدة كام ك فكرميك الت  تعد محطة مهمة ف  

 لفرنسا. ك يران  ان انتصار 
Abstract: 

Europe during the years 1791-1797 study in international 

relations 

Prof. Dr. Ibrahim Saeed Albaidhani                     
It deals with international relations (Franco-American-British) 

during the years 1791-1797, as Austria and Prussia stood 
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against France, forming the nucleus of a larger European 

alliance, and Britain and other countries joined this alliance, 

and wars, conflicts, and many developments took place that 

reflected on the United States and created another path in 

International relations, and the American interest has met on a 

neutral stance towards these wars because they realize that it 

will lead to an economic disaster that could expose their 

country to a European invasion. 

As the worsening French-British relations had entered a new 

phase of conflict and war, a reflection on the United States and 

the Chief Justice of the Supreme Court John Jay was sent to 

negotiate with the British government. On November 19, 

1794, the American envoy was able to sign the Treaty of John 

Jay, which sought to settle The outstanding issues between the 

two countries that have been left unresolved since American 

independence. 

During the years 1795-1799 important events and 

developments took place against Europe against France, and 

perhaps the most prominent stop was the signing of the Basel 

Peace between France and Prussia in 1795, in which France 

made great gains, including France’s occupation of the left 

bank of the Rhine until the signing of the general peace, and 

therefore the ongoing battles between France And Europe, 

thanks to the French victories and the influence of the Polish 

question, the first European alliance was destroyed, and as a 

result of the successive French victories in Italy and the defeat 

of Austria, the Campo Formio Treaty was held, which is an 

important station in the framework of international relations 

and is considered a great victory for France. 
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 مقدم 
تندرج الدراسة ف  اطار ما يعرؼ  التاريخ الدكل   كدراسة تاريخ العبل ات الدكلية 
ف  مرحمة مهمة كحساسة  كانت فيها اكر ا تعيش صراعات كحركب  نتيجة 

-1791هذ  الركرة  فالسنكات الممتدة  يف  تداعيات الركرة الفرنسية كمك ؼ اكر ا
  تركت ارارها عمى تاريخ اكر ا  كه  الت  مهدت لكصكؿ نا ميكف الى 1799

 السمطة  اذ يعد حكم  لفرنسا ذات تخرير ك ير عمى العبل ات الدكلية.
-1791خبلؿ السنكات  كيهدؼ ال حث الى دراسة العبل ات الدكلية ف  اكر ا

 عد  ياـ الحرب  يف  1793  اذ اف تشكيؿ التحالؼ االكر   االكؿ عاـ 1797
  كعمى ارر 1791فرنسا مف جهة ككؿ مف النمسا ك ركسيا مف جهة رانية عاـ 

ذلؾ شهدت اكر ا  فضؿ مك ؼ اكر ا مف الركرة الفرنسية مرحمة ساخنة مف 
الركرة الفرنسية انعكست عمى العبل ات  الصراعات  كهذ  التداعيات الت  نجمت عف

الفرنسية ال ريطانية  ك د تشعب المشهد السياس  كازداد تعقيدا كانعكس عمى 
الكاليات المتحدة كالعبل ات االمريكية الفرنسية كالعبل ات االمريكية ال ريطانية  

دكؿ فضبل عف تخريرها عمى اس انيا  ك التال  فنحف اماـ مشهد دكل  لمعبل ات  يف 
 اكر ا كامتد خارج القارة االكر ية  فهك مكضكع جدير  الدراسة كاالهتماـ.

كمنهج ال حث المعتمد هك دليؿ شيكاغك كمهج  حث ف  التكريؽ يناسب الدراسات 
التاريخية  كعمى ال الب عمى اال حاث الت   دمتها ف  مجاؿ الدراسات التاريخية  

  ف  منهج ال حث المعتمد كاسعى فضبل عف استخداـ المنهج الكصف  كالتحميم
 دائما ك در االمكاف الكصكؿ الى مضاميف ك را ات نهائية.

 دـ ال احث دراسات  ف  ال حث التاريخ  ف  مجاليف  اكلهما التخصص الد يؽ هك 
تاريخ الكاليات المتحدة  مصدار عدد مف الكتب  الم تيف العر ية كاالنكميزية تحت 

جا  سكريا ف  مراحؿ تاريخية مختمفة  فضبل عف ا حاث عنكاف السياسة االمريكية ت
متفر ة ف  نفس التخصص  كالمجاؿ الران  مف مجاالت ال حث كهك االهتماـ 
كالتخصص الرديؼ كالمكمؿ لمتخصص الد يؽ   االهتماـ  دراسة تاريخ اكر ا ف  
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القرف التاس  عشر  كالنصؼ االكؿ مف القرف العشريف  كيعد هذا ال حث جز  مف 
 مشركع تخليؼ كتب عف تاريخ العبل ات الدكلية ف  اكر ا خبلؿ القرف التاس  عشر.

 تمييد
خذت طا   أنها خلفرنسية خبلؿ القرف الرامف عشر  اتسمت العبل ات ال ريطانية ا

صكر هذا التنافس  أ رز 1763كلعؿ حرب السنكات الس   عاـ   الصراع كالتنافس
 1783-1774 األمريكيةعمى   ياـ الركرة  لذلؾ هذا التنافس كالصراع  كالصراع

فقد انعكس عمى المك ؼ الفرنس  مف   1789كمف رـ  ياـ الركرة الفرنسية عاـ 
عف انعكاس هذ   فضبلن   كالمك ؼ ال ريطان  مف الركرة الفرنسية األمريكيةالركرة 
كالعالـ عمى العبل ات الفرنسية  أكر االت  تعد منعطفات مهمة ف  تاريخ  األحداث
ف الركرة الفرنسية عاـ ماألمريكية. كعمى العمكـ فكالعبل ات ال ريطانية  األمريكية
كدفعت   كالعالـ أكر اف  العبل ات الدكلية ف   مهمان  شكمت منعطفان  1789

جهة رانية   مف أكر انشكب الحركب كالصراعات  يف فرنسا مف جهة ك  إلىتطكراتها 
ف نسمط الضك  عمى ط يعة العبل ات  يف فرنسا ك قية دكؿ أف  هذا ال حث نحاكؿ 
كه  فترة  1797-1791خبلؿ السنكات  األكؿ كر  التحالؼ األ إطارف   أكر ا

 . أكر امهمة مف تاريخ 
 
خالل ا ت ا ف ا دو ي    ا بريطاني  (األمريكي: ا عالقات ا دو ي  )ا فرنسي  والً أ

 :1793األول ضد فرنسا 
كمعارضة   فكار الركرية كالسياسة التكسعية ف  فرنساكضاع السياسية كاألدفعت األ

حرب كاسعة كشف حركب فرنسية  إلىلمسار السياسة الخارجية الفرنسية  أكر ا
 استمرار الصراع كالحرب. إلىكدفعت   ةأكر يك المقا ؿ ردة فعؿ  أكر اكاسعة ضد 

مت يرات دكلية  إلىكضاع الداخمية لمسار الركرة الفرنسية دف  ف تطكرات األملذلؾ ف
 ك يرة.
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هرب لكيس السادس عشر كمارم أنطكانيت مف  اريس كتكجهكا   1791ف  يكنيك 
  اإلم راطكر الركمان  المقدس  حيث انتظر شقيؽ الممكة -الحدكد النمساكية  إلى

لركرية كاستعادة سمطة كاإلطاحة  الحككمة ا  م  القكات المستعدة ل زك فرنسا
الممكية كالن بل .  دا لمكريريف أف هذ  الحادرة كانت دليبلن عمى أف الممكة لـ تكف 

 (1) . ؿ اتهمت  الخيانة  مجرد أجن  
  أعمنت الجمعية التشريعية المنتخ ة الحرب عمى النمسا ك ركسيا  1792ف  أ ريؿ 

تحالفات معادية لمركرة. كما حيث اعتقدت أف المهاجريف الفرنسييف كانكا ي نكف 
 (2) كانت تخمؿ ف  نشر مرمها الركرية ع ر أكرك ا مف خبلؿ الحرب.

ربلرة  إلىكانقسـ 1792 أيمكؿس تم ر/  30فقد عقد المؤتمر الكطن  الفرنس  ف  
ف  حيف   ى يمرمها الجيركندكييف الذيف جمسكا عمى يميف القاعة  األكل كل رئيسية

كهناؾ   لهـ عمى يسار القاعة الت  عقد فيها االجتماع مكانان اتخذ اليعا  ة الجمكس 
عمف المؤتمر الكطن  الجمهكرية أ   ك د  كل لتقؼ مع أ أيهماتنتظر  كل رالرة 
ككانت الخبلفات الداخمية عميقة  يف الجيركندييف   1792 أيمكؿ 25فرنسا ف  
  عدام إ اليعا  ة عمى صر أ  فقد المك ؼ مف الممؾ مسخلةف   األخص   كاليعا  ة

ف فرنسا كانت حققت انتصارات مهمة ف  مفك التزامف م  هذ  التطكرات الداخمية 
مجيكا كضمت سافكم كتيس فقد تمكنت مف  سط سيطرتها عمى    ج هات القتاؿ

 (3)ليها.إ
عمى الصعيد الداخم  اتخذت األزمة السياسية منعطفنا جذرينا عندما هاجمت 

 قيادة اليعا  ة المتطرفيف المقر الممك  ف   اريس كاعتقمكا  مجمكعة مف المتمرديف
كسط مكجة مف العنؼ ف    . كف  الشهر التال 1792أغسطس  10الممؾ ف  

                                                           
(1) UPDATED: AUG 21, 2018 ORIGINAL: NOV 9, 2009,Marie-
Antoinette,HISTORY.COM EDITORS. 
(2) Hammaad Ashfaq. The French Revolution. Napoleon’s Rise. 

  مط عة دار الكتب المصرية  القاهرة 6محمد  اسـ  حسيف حسن   تاريخ القرف التاس  عشر ف  اكر ا  ط/  (3)
1929  29.. 
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تـ است داؿ   الذم ذ ح المتمردكف ال اريسيكف المئات مف المتهميف  الركرة المضادة
نشا  الجمهكرية  الذم أعمف إل ا  الممكية  الجمعية التشريعية  المؤتمر الكطن  كاا

المحكـك عمي    أرسؿ الممؾ لكيس السادس عشر  1793يناير  21الفرنسية. ف  
( كاعدمت المقصمة) إلى اإلعداـ  تهمة الخيانة العظمى كالجرائـ ضد الدكلة 

 (1) (  عد تسعة أشهر.1793-1755زكجت  مارم أنطكانيت )
ف معركة مك ركسيا مف جهة رانية ف كالنمسارالحرب  يف فرنسا مف جهة  إطارف  

 كل جيش  ركس  ال د أنتصار عمى ف اإلأذ إ  فالم  تعد معركة فتح لعصر جديد
الكض  الدكل   إطارفهك عهد جديد ف    ف تجن  رمار أف يجعؿ فرنسا تفكر ف  أ

  ال مد م  فرنساطانيا الت  خاضت م ارزة طكيمة األف  ريأأكر ا  فضبل عف ف  
ال إ 1793ذ ما ظهر عاـ إ  لضـ فرنسا ل مجيكا كهكلندا تسمـ طكعان ف أيمكف 

الذ  األكؿ كر   ياـ التحالؼ األ إلىدف   (2)ككانت فرنسا  د كشفت عف نياتها.
 .أس انياك ركسيا ك  طانيا كالنمسايتككف مف  ري

متطرفة كتحكلت كراهية المكاطنيف الفرنسييف مف الممكؾ  أص حتفالركرة الفرنسية 
العنؼ. تـ الق ض عمى الممؾ لكيس السادس عشر كالممكة مارم  إلىخ ة الررية كالن

 21عداـ  هما ف  ف تنفيذ حكـ اإلمعف ذلؾ ف فضبلن  (3).1792انطكانيت ف  عاـ 
ها يكخسرت فرنسا كرير مف مؤيدأكر ا  فزع ممكؾ أ د  1793كانكف الران  / يناير 

                                                           
  عكد اختراع المقصمة الفرنسية الشهيرة الت  اص حت رمزا مف رمكز الركرة الفرنسية كعهد االرهاب كالذم اعدـ في  ي

شخص الى الط يب الفرنس  كعضك الجمعية الكطنية انطكاف لكيس  كعمى الرغـ مف  16000الى ما يصؿ الى 
كف ال ا ها  لذلؾ سعى الى جعمها غير مؤلمة ان  كاف معارضا لعقك ة االعداـ  اال ان  كاف مقتنعا  ان  ال يم

 كسريعة  در االمكاف.
)UPDATED:SEP 5, 2019ORIGINAL:JUL 14, 2015,The French Revolution Was Plotted 
on a Tennis Court.( 
(1) Hammaad Ashfaq. The French Revolution. Napoleon’s Rise. 

 .31  دار المعارؼ  مصر  1950-1789الحديث  هػػ.أ. ؿ. فشر  تاريخ اكر ا ف  العصر (2)
(3) Encyclopaedia of United States History for Kids, French Revolution and US history, 
http://www.american-historama.org. 
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عادة النظر ف  مك فها ل ريطانيا إلمسكغان عطى أ ن  أعف  فضبلن   ف  الخارج
ف احتبلؿ فرنسا ل مجيكا أ  فضبلن عف (1)ظهر حقيقة مك فها المعادم لفرنساكت
ريطانيا ألنها شعرت رارت  أت الت  حققتها عبلنها الحرب عمى هكلندا كاالنتصارااا ك 

ضافية لت يير مك فها كاتخاذ إعطاها مسكغات أ مهددة مما   أص حت خف تجارتها 
فاستدعت سفيرها مف  اريس ك طعت االتصاؿ م   (2)مك ؼ معاد لمركرة الفرنسية 

دارة اا ذلؾ  ؿ اتهمت   تشجي  المعارضة ك السفير الفرنس  ف  لندف كلـ تكتؼ  
  ك ذلؾ (3)ة ضد الركرة الفرنسية كر ي تع ئة الدكؿ األ  الدعاية ضدها كتمكينها

مامها تاريخ أ  كاستحضرت ا عف مك فها الحقيق  مف فرنساسفرت  ريطانيأ
كمنها عمى كج  الخصكص حرب   العبل ات  ينهما الحافؿ  الصراعات كالتنافس
دركت مخاطر انتصار أاألمريكية ك السنكات الس   كمك ؼ فرنسا المساند لمركرة 

 .الركرة الفرنسية عمى مصالحها كتجارتها
  1793مف ش اط  األكؿفرنسا الحرب ضدها ف   عمنتأ كنتيجة لمك ؼ  ريطانيا 

ذ إ  عدا  المحيطيف  هانفسها ف  مكاجهة طكؽ حديدم مف األك ذلؾ كضعت 
كجعمت أس انيا  ف  حالة حرب م   ركسيا كالنمسا ك ريطانيا كهكلندا ك  أص حت

 (4).ضد فرنسا األكؿ كر   ريطانيا مف نفسها الممكؿ الرئيس  لمتحالؼ األ
 :ا ثورة ا فرنسي  عل  االوضاع في بريطانيا تاثير

تقييد أنشطة  إلىسعت السمطات   1793ك مجرد اندالع الحرب م  فرنسا ف  عاـ 
مة  الجمعيات اإلصبلحية تحت ستار األمف القكم . كظهرت دعكات مف الحكك 

را طة  فقد أسس المحام  جكف ريفز  نشطة الراديكاليةكدعكات مجتمعية معادية لؤل
الحفاظ عمى الحرية كالممكية ضد الجمهكرييف كالميفيمير لمكاجهة التهديد الممحكظ 

                                                           

 (1)Leo Gershoy, The French Revolution 1787 – 1799 , New York 1945, p.60 .  
 .    44 – 39(  ص 1985اكر ا ف  القرف التاس  عشر )فرنسا ف  مئة عاـ (  )جدة آماؿ الس ك    (2)
 . 319  ص 1970جكرج ليفير  عصر الركرة الفرنسية  ترجمة جبلؿ يحيى  االسكندرية  (3)

(4) Leo Gershoy, Op. Cit,   
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ف  لندف م  أكرر  Reeves كتكاصمت جمعية  LCS لمدستكر ال ريطان . مرؿ
جكا  أكتككنت  كساعدت ف  تعميـ الدعاية المحافظة.   فرع إ ميم  تا   200مف 

  محة لمدفاع ضد غزك فرنس  محتمؿشجعت ال ريطانييف عمى تككيف جمعيات مس
كعممت الركرة  الفرنسية نفسها كالحركب الت  تمت  .كالدفاع عف الممؾ كالدستكر

ذلؾ عمى زيادة الكع  السياس  مف خبلؿ تحفيز النقاش الفكرم كالدكاف  الفنية 
الذيف كجدكا مادة   لشعرا  مرؿ  ميؾ ككردزكرث أك ساخركف مرؿ جيمس جيمرام

 (1)  الم ال ة ف  تطرؼ الرأم عمى أم مف الجان يف.غنية جدنا ف
أدت الحرب م  مختمؼ القكل األكرك ية كاالنقسامات الشديدة    عد إعداـ الممؾ

أكرر مراحمها عنفنا كاضطرا نا.  إلىدخكؿ الركرة الفرنسية  إلىداخؿ المؤتمر الكطن  
عمى المؤتمر الكطن  ككضعكا سمسمة مف  استكلى اليعا  ة  1793ف  يكنيك 

 ما ف  ذلؾ إنشا  تقكيـ جديد كالقضا  عمى المسيحية. كما   اإلجرا ات المتطرفة
أشهر تـ  10كه  فترة   ("la Terreur") أطمقكا العناف لعهد اإلرهاب الدمكم

تؿ خبللها  تؿ اآلالؼ مف أعدا  الركرة المشت    هـ. تـ تنفيذ العديد مف عمميات الق
الذم هيمف عمى المجنة الصارمة لمسبلمة العامة حتى إعدام     خكامر مف رك س ير

 (2) .1794يكليك  28ف  
كرر لي رالية مف حمفائها أكالت  تمتمؾ دستكر  ف  ريطانيا المعزكلة ج رافيان إ
كيد خ  لكنها  التةكر يكخشية مف هيمنة فرنسا عمى القارة األ  ؿ اهتمامان أكر ييف األ

كضماف السيطرة عمى ال حار  أكر االحفاظ عمى تكازف القكل ف   إلىتسعى 
 .أكر اكتكسي  فتكحاتها االستعمارية كتحقيؽ الهيمنة اال تصادية كالتجارية خارج 

  كف  متا عة لمحككمة ال ريطانية لمسارات الحرب الت  دارت  س ب الركرة الفرنسية
ك يف فرنسا لمهيمنة االستعمارية عمى  فضبل عف  را تها لتطكر الصراع  ينها

                                                           
(1) https://www.bl.uk/romantics-and-victorians/articles/the-impact-of-the-french-
revolution-in-britain#,Ruth Mather.The impact of the French Revolution in Britain. 
(2) Hammaad Ashfaq. The French Revolution. Napoleon’s Rise. 
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نها مأكر ا فف استطاعت فرنسا فرض شركطها عمى إف  ريطانيا ترل م  فال حار
سكاؽ غبلؽ األاا طانيا ف  ال حر كف  المستعمرات ك  ادرة عمى تع ئة المكارد ضد  ري

ف تككف مشتركة ف  مكاجهة أقتض  ف مصمحتها تم  لذلؾ فماـ  ريطانياأالتجارية 
 (1).كر افرنسا كغزكها أل جمكح
 أص حتف الركرة الفرنسية مأكر ا  فمف الحرب الدائرة ف   ف المك ؼ األمريك خك ش

راديكالية  شكؿ متزايد. كعمى كج   1794 إلى 1790خبلؿ السنكات مف 
يناير  21الخصكص  عد محاكمة الممؾ الفرنس  لكيس السادس عشر كااعدام  ف  

فضبل عف ذلؾ اندلعت الحرب  يف فرنسا مف جهة كالدكؿ ذات الممكية   1793
الت  ضمت النمسا ك ركسيا  ف  الحرب ضد فرنسا الت    خرلأمف جهة المطمقة 

ف أف  حيف . أس انياليها كؿ مف  ريطانيا ك إ  كانضمت 1791 دأت  الفعؿ ف  
رادة إف ألرغـ مف أكر ا  كعمى اعف ما يجرم ف   خلالكاليات المتحدة لـ تكف  من

ت عمى مك ؼ الحياد ف  هذ  ع)فدرالييف كجمهكرييف( اجتم صناع القرار فيها
 إلى تصادية ك د تتعرض  بلدهـ إإلى كاررة نها ستؤدم أنهـ يدرككف   ألالحركب
مضايقات مف  إلىكلكف م  ذلؾ فقد تعرضت الكاليات المتحدة أكر    غزك 

 األمريكيةريطانيكف  مضايقة السفف التجارية ذ  اـ ال إف. الفرنسييف كال ريطانيي
 - 1763ها إدمكند تشارلز جيني  )نما أرسمت الحككمة الفرنسية كزير  ي (2)المحايدة.
1834) كالذم تكرطت ف  انتهاكات   الكاليات المتحدة إلىالشخصية مريرة لمجدؿ

 (1).1794حتى استعادت  ف  عاـ  األمريكيةلسياسة الحياد 
                                                           

(1) EUROPEAN HISTORY ,WRITTEN BY: The Editors of Encyclopaedia Britannica, 
French Revolutionary wars. 
(2) https://history.state.gov/milestones/1784-1800/french-rev. 

 ( ا  اسـ المكاطف جينيت  1834يكليك  14 - 1763يناير  8كاف إدمكند تشارلز جينيت (  المعركؼ أيضن
الم عكث الفرنس  إلى الكاليات المتحدة خبلؿ الركرة الفرنسية. أدت أفعال  عند كصكل  إلى الكاليات المتحدة إلى 

.  س ب أفعال   طمب الرئيس جكرج كاشنطف Genêtحادرة سياسية كدكلية ك يرة  كالت  كانت تسمى  ضية المكاطف 
مف الحككمة الفرنسية استدعاؤ . خبلؿ هذا الك ت  ت يرت الحككمة ف  فرنسا كأصدر أمر اعتقاؿ لجينيت. خكفا 

الكاليات المتحدة حتى كفات . استخنؼ كمنحت  عمى حيات   طمب المجك  ف  أمريكا  كالذم مينح.  ق  جيني  ف  
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يف لمركرة الفرنسية  شكؿ أك ر عندما أرسمت األمريكيفقد ازداد دعـ العديد مف 
إلى كالمعركؼ  اسـ المكاطف جيني    الحككمة الفرنسية الجديدة كزيرها مرير لمجدؿ

ف  تشارلستكف  كالية ساكث كاركلينا  Citizen Genet كه طتالكاليات المتحدة  
فيبلدلفيا. كاف هدف  تعزيز الدعـ  لىإكاستيق مت  الحفاكة عمى طكؿ الطريؽ 

حد  إلىك ريطانيا. كذهب المكاطف جينيت  أس انيالفرنسا ف  حرك ها م   األمريك 
لمك كؼ ضد حككمة  األمريك  مناشدت  الشعب    عيد ف  محاكلت  تحقيؽ أهداف 

 (2).كاشنطف الت  لـ تقدـ الدعـ لفرنسا ف  هذ  الحرب
مف جهة رانية ضمف  أكر امف خبلؿ الحرب الت  دارت  يف فرنسا مف جهة ك 

ك  را ة لمعبل ات أف نقدـ كصؼ أاألكؿ  قيادة  ريطانيا يمكف  كر  التحالؼ األ
األمريكية منها العبل ات الفرنسية ال ريطانية مف جهة كالفرنسية  األخصالدكلية ك 
ف أاألمريكية  كيمكف ال ريطانية  فضبل عف تاريرها عمى العبل ات  خرلأمف جهة 

 نؤكد القرا ات التالية:
  المك ؼ ال ريطان  مف فرنسا كركرتها مستمد مف صراع تاريخ  استعمارم

 أ رز محطات  حرب الكرارةسمات  كلعؿ  أ رزكتنافس دكل  كانت الحرب 
 ف  يادة  ريطانيا لمتحالؼماألمريكية  ك التال  فاالس انية كدعـ فرنسا لمركرة 

 1793كانت ضمف مسار التنافس كالصراع. لكن  ف  عاـ  األكؿ كر  األ
 شكؿ منعطؼ مهـ ف  العبل ات الدكلية.

 را  حدرت الركرة الفرنسية ت ييرات مهمة  الرام العاـ ال ريطان  ككانت ك أ
حدرت انشقا ا ك يرا ف   نية أ  ك صبلحانتشار الحركات المطال ة  اإل

                                                                                                                                              

تزكج مف ككرنيميا كمينتكف  ا نة  1794كاشنطف حؽ المجك . انتقؿ جيني  إلى إيست جرين كش  نيكيكرؾ  كف  عاـ 
 حاكـ نيكيكرؾ جكرج كمينتكف.

ALBANY INSTITUTE OF HISTORY&ART. Edmond Charles Genet’s(1763-1834.) 
(1) https://history.state.gov/milestones/1784-1800/french-rev. 
(2) Encyclopaedia of United States History for Kids, French Revolution and US history, 
http://www.american-historama.org. 



 1797-1791خالل ا سنوات  أوربا  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 009 

ف الركرة الفرنسية كانت تنذر  ت ييرات أمى   زيادة عالمجتم  ال ريطان 
لعؿ ازدياد حالة العنؼ ك كر    جكهرية ف   نية النظاـ السياس  األ

عداـ الممؾ لكيس السادس عشر كالممكة مارم انطكانيت  د اا كالتطرؼ ك 
 حسـ المك ؼ ال ريطان   التخم  عف الحياد كدخكؿ الحرب. إلىدفعت 

 كتخم  الكاليات المتحدة  األمريك مؿ الفرنسية مف المك ؼ  عد خي ة األ
ف الفرنسييف  دمكا مسكغات م  فعف رد الجميؿ كدعـ الركرة الفرنسية

ر  مك ؼ الحياد  عد حالة كرأية جعمت الكاليات المتحدة تتمسؾ ضافإ
ف خخذ يتدخؿ  الشأف السفير الفرنس  أ  فضبل عف عداـ الممؾاا العنؼ ك 
لذلؾ كعمى الرغـ   يف ضد حككمتهـاألمريكيكيحرض   األمريكالداخم  

ف العبل ات م  فمف التعاطؼ الشع   الكاس  داخؿ الكاليات المتحدة
كتكحدت الكاليات المتحدة  مك ؼ    د تشنجت كسا ت الرسمية م  فرنسا

ف الحرب تشكؿ كاررة الحياد ألمشترؾ  يف الحز يف ف  اختيار مك ؼ 
انعكست  أكر اف الحرب الدائرة ف  م  كم  ذلؾ فةا تصادية لمكاليات المتحد
مف جهة  األمريكيةمف جهة كالفرنسية  األمريكيةعمى العبل ات ال ريطانية 

األمريكية  فضبل خذت تعترض السفف التجارية أ  فالسفف ال ريطانية رانية
مبل ف  الحصكؿ عمى أاألمريك   ف الداخم  خعف تدخؿ فرنسا ف  الش

 ا.مريك  لفرنسأدعـ 
  ت  شكؿ كاس  ف  أالت   د كالحركب 1793لذلؾ كنحف ف  مطم  عاـ

ف العبل ات الفرنسية ال ريطانية أاألكؿ تقكؿ  كر  التحالؼ األ إطار
ف الكصؼ ينط ؽ عمى مك ؼ أ  فضبل عف ف  حالة حرب أص حت

كهذ    ف  حالة حرب م  فرنسا أص حتفقد  أس انياك   ركسيا كالنمسا
ف يمف أ الكاليات المتحدة كانت تريد مف حيادها التطكرات انعكست عمى

  عميها  الفائدة كاالستفادة مف مجرل الصراع كاال تعاد عف ارارة المتك عة
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مكا ؼ مختمفة مف طرف  النزاع الرئيسيف فرنسا  إلىنها تعرضت أال إ
 ك ريطانيا.

 
في إطار ا عالقات األمريكي   1795-1794: معاىدة جون جاي  ثانياً 

 .وموقف فرنسا منيا اني ا بريط
ظمت التكترات  يف الكاليات المتحدة ك ريطانيا مرتفعة  عد حرب االستقبلؿ نتيجة 

ف    فقد غمرت الصادرات ال ريطانية أسكاؽ الكاليات المتحدة  لربلث  ضايا رئيسية
نتيجة القيكد   سكاؽ ال ريطانيةاألمريكية مف دخكؿ األحيف تـ من  الصادرات 

ف أن  عمى الرغـ مف مؾ ففضبل عف ذل  عمى التجارة كالرسكـ الجمركيةالمفركضة 
خبل  الحصكف الشمالية ف  معاهدة  اريس إالحككمة ال ريطانية كافقت عمى 

المتكررة    كالقضية العالقة الرالرة الهجماتنها ظمت محتفظة فيهاأال إ  1783
ف هذا ملذلؾ ف (1)اط.يف  اإلح األمريكيصاب أاألمريكييف ف  هذ  المناطؽ  عمى 
رر مف جديد  س ب خيف  ريطانيا كالكاليات المتحدة ترث مف المشكبلت العالقة  اإل

 تطكرات الركرة الفرنسية.
ال ريطانية كدخكلها مرحمة جديدة مف الصراع  –ـز العبل ات الفرنسية خكاف لتك 

السبلح  فقد استخدـ كليـ  ت  كالحرب انعكاس كتخرير عمى الكاليات المتحدة
ذ  امت  ريطانيا إ  كضاع داخمية متخزمة فيهاأضعاؼ فرنسا كخمؽ اال تصادم إل

نها أ  فضبلن عف  ط   كميات ك يرة مف العممة المزكرة كتكزيعها ف  فرسا
  مما كرر فاعمية كه  فرض الحصار اال تصادم عمى فرنساأاستخدمت كسيمة 

الدكؿ المحايدة الت   خمؽ مشكبلت م  الدكؿ المحايدة كعمى رأس إلىدل أ
لذلؾ انتشرت شائعات عف  رب   (2)تضررت مف هذ  السياسة الكاليات المتحدة 

                                                           
(1) The XYZ Affair and the Quasi-War with France, 1798–1800,MILESTONES: 1784–
1800,John Jay’s Treaty, 1794–95. 
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انضماـ الكاليات المتحدة لمدكؿ االسكندنافية الت   ررت من  التعامؿ م  السفف 
يطانية ال ر  األمريكيةن  ف  الك ت الذم كانت في  العبل ات م  لذلؾ ف(1)ال ريطانية 

 ريطانيا ضد فرنسا  ف سياسةم  فال تزاؿ عالقة كفيها مشاكؿيشك ها الحذر 
 يضا عمى مك ؼ الكاليات المتحدة مف  ريطانيا.أانعكست 
ظهر االنقساـ ف  المك ؼ  1793رر  ياـ الحرب  يف فرنسا ك ريطانيا عاـ إعمى 

ك ينهـ كزيرة الخارجية تكماس    يف أكلئؾ الذيف دعمكا الفرنسييف األمريك 
 ما ف  ذلؾ كزير الخزانة الكسندر   كأكلئؾ الذيف أيدكا  ريطانيا  جيفرسكف
كخكفا مف تداعيات حرب م   ريطانيا انحاز الرئيس جكرج كاشنطف م    هاممتكف
المكالية ل ريطانيا رئيس المحكمة العميا جكف  األمريكيةطراؼ   كأرسمت األهاميمتكف
 ريطانيا  إلىك  ؿ سفر    لمتفاكض م  الحككمة ال ريطانية (John Jayجام )

كأكصا    هاميمتكف لمحصكؿ عمى إرشادات محددة لممعاهدة إلىذهب جام 
استقرار العبل ات م   إلىف يؤدم أإلى اعتماد النهج الذم مف شخن  هاميمتكف 

 ريطانيا العظمى كضماف زيادة التجارة  يف الكاليات المتحدة ك ريطانيا العظمى. 
لك يرة الت  تحدث  ها جام ف  المفاكضات التهديد  خف كانت  المساكمة الكحيدة ا
الدنمارؾ كالسكيد ف  الدفاع عف كضعهـ المحايد  إلىالكاليات المتحدة ستنضـ 

                                                           
(1)  Georges Lefebvee, The French Revolution 1787 – 1799, (London 1967), 23.  
  ( 1829مايك  17 - 1745ديسم ر  23جكف جام[ )سياسينا أمريكينا  كطنينا  د مكماسينا  األب المؤسس 1 ]

  الحاكـ الران  لنيكيكرؾ كأكؿ رئيس 1783لمكاليات المتحدة  مم ى  مفاكض كمك   عمى معاهدة  اريس لعاـ 
ألمريكية لمعظـ الرمانينيات مف القرف (.  اـ  تكجي  السياسة الخارجية ا1795-1789 ضائ  لمكاليات المتحدة )

.كلد جام 1788التاس  عشر ككاف  ائدنا مهمنا لمحزب الفيدرال   عد التصديؽ عمى دستكر الكاليات المتحدة ف  عاـ 
ف  عائمة غنية مف التجار كالمسؤكليف الحككمييف ف  مدينة نيكيكرؾ مف أصؿ فرنس  كهكلندم. أص ح محاميان 

بلت نيكيكرؾ  حيث نظـ معارضة لمسياسات ال ريطانية ف  الفترة الت  س قت الركرة األمريكية. كانضـ إلى لجنة مراس
  ش ؿ جام 1782إلى  1779تـ انتخاب جام ف  المؤتمر القارم الران   كش ؿ منصب رئيس المؤتمر. مف 

مؿ جام ككزير لمشؤكف منصب سفير أس انيا. أ ن  أس انيا  تقديـ مساعدة مالية لمكاليات المتحدة الكليدة.  ع
الخارجية  كتكجي  السياسة الخارجية لمكاليات المتحدة  مكجب مكاد حككمة االتحاد. كما ش ؿ منصب كزير 

 الخارجية األكؿ عمى أساس مؤ ت. 
)ENCYCLOPÆDIA BRITANNICA(,(Wikipedia.) 
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ف  محاكلة لضماف   كمقاكمة مصادرة  ريطانيا ل ضائعهـ عف طريؽ  كة السبلح
ف أريطانية  شكؿ مستقؿ القيادة ال  أ ما هاميمتكف  كجكد عبل ات جيدة م   ريطانيا

ف ملذلؾ ف (1)الكاليات المتحدة ال تعتـز االنضماـ ف  هذا التسميح كست قى محايدة.
نها كانت غاض ة مف أفظ الكاليات المتحدة  حيادها هك ف تحتأالذم حاؿ دكف 

 .التفاهـ م   ريطانيا إلىالمك ؼ الفرنس  مما دفعها 
 رئاسة جكف جام رئيس المحكمة العميا ف  حزيراف مف عاـ  األمريك كصؿ الكفد 

لندف كعقد معاهدة م   ريطانيا تعهدت  مكج ها الكاليات المتحدة  عدـ  إلى 1794
كما كافقت عمى عدـ تصدير   مكانئها إلىسماحها لمقراصنة الفرنسييف  الدخكؿ 

كا   الت  كانت خبل  الممأكر ا مقا ؿ تعهد  ريطانيا   إلىحاصبلت المستعمرات 
كمنحت  ريطانيا حقكؽ إضافية. كانت   ((2)تحتمها ف  شماؿ الكاليات المتحدة )

التنازالت الكحيدة الت  حصؿ عميها جكف جام الحصكف ف   شماؿ غرب الكاليات 
كعقد معاهدة تجارية   (1783المتحدة )الت  كاف متفؽ عمي  سا قا ف  معاهدة  

  مة األكرر تفضيبل "منحت الكاليات المتحدة كض  " األ م   ريطانيا العظمى
خر   يدت  شكؿ خطير كصكؿ السفف التجارية لمكاليات آكلكنها مف جانب 

جزر الهند ال ر ية ال ريطانية. كجمي  القضايا العالقة األخرل كاف ال  إلىالمتحدة 
ض عف  ما ف  ذلؾ الحدكد الكندية  كالتعكي   د مف حمها عف طريؽ التحكيـ

ك د اعتراؼ األمريكية  كالمض كطات ال ريطانية مف السفف   الديكف السا قة لمركرة
  فرنسا إلىجام  خف ال ريطانييف  د يستكلكف عمى ال ضائ  األميركية المتجهة 

 (3).األمريكيةكيمكف أف تصادر ال ضائ  الفرنسية عمى السفف 

                                                           
(1) The XYZ Affair and the Quasi-War with France, 1798–1800,MILESTONES: 1784–
1800,John Jay’s Treaty, 1794–95. 
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1800,John Jay’s Treaty, 1794–95. 
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المتحدة ك ريطانيا العظمى ك   ممرميف عف الكاليات  1794نكفم ر  19ف  
الت  سعت لتسكية القضايا العالقة  يف ال مديف الت  تركت دكف حؿ   معاهدة جام

لكف   ف المعاهدة ال تحظى  ق كؿ الجمهكر األميرك أذ إاألمريك   منذ االستقبلؿ 
  هدفها كاف الحفاظ عمى السبلـ  يف ال مديف كالحفاظ عمى حياد الكاليات المتحدة

ف  معاهدة جام ال تحظى  شع ية ك يرة لدل الرأم العاـ أغـ مف كعمى الر 
كلكنها حصمت عمى المصاد ة ف  مجمس الشيكخ ف  التصكيت الذم   األميرك 

كنفذ الرئيس جكرج كاشنطف المعاهدة ف  مكاجهة   1795يكنيك  24جرل يكـ 
كأن    كهك مدرؾ  أنها كانت رمف السبلـ م   ريطانيا العظمى  الرفض الشع  

عادة التسمح ف  حاؿ  أعطى لمكاليات المتحدة  الك ت المناسب لتكحيد  بلد  كاا
 (1).نشكب نزاع ف  المستق ؿ

مما دف  الرئيس   كاستنكاران عاهدة فرنسا كخمقت لديها استيا  رارت هذ  المأ
 اريس لمعالجة  إلىرساؿ كفدان إإلى John Adams ( )جكف ادامز  األمريك 

يمؽ لـ  األمريك كلكف الكفد   سك  العبل ات  ينهما الذم س  ت  تمؾ المعاهدة
زيادة التدهكر ف  العبل ات  إلىدل أ  مما الفرنسييف الترحيب كالمعاممة الحسنة مف

 .يفاألمريكيكك كع صدامات  حرية  ينهما كانت نتيجتها لصالح 
يؤدم دكران كاضحان ف  جعؿ التخرير  ف العامؿ اال تصادم كافامف ذلؾ ي دك 

ال ريطانية كانعكاس الصراع  ينهما عمى الكاليات  –المت ادؿ ف  العبل ات الفرنسية 
 األحداث فأك   المتحدة الت  كانت تعتمد كريران ف  ا تصادها عمى التجارة الخارجية

                                                           
(1) The XYZ Affair and the Quasi-War with France, 1798–1800,MILESTONES: 1784–
1800,John Jay’s Treaty, 1794–95. 

 ( سياس  كرجؿ دكلة كران  رئيس لمكاليات المتحدة  درس المحاماة ف  1826 – 1735جكف آدامز )
هارفرد كلعب دكران ف  التحريض ضد سياسة  ريطانيا ف  المستعمرات االمريكية كساهـ ف  كتا   اعبل  

  كما كاف عامبلن محركان كرا  انشا  ال حرية االمريكية  اص ح اكؿ سفير امريك  ف  لندف االستقبلؿ االمريك
  انتهت فترة 1796رـ اص ح نائب لكاشنطف اكؿ رئيس جمهكرية امريكية كخمف  ف  الرئاسة عاـ  1785عاـ 

  1سياسة  جكانصرؼ  عد ذلؾ لبلهتماـ  االدب . ) ع د الكهاب الكيال   مكسكعة ال 1800رئاست  سنة 
 . 115(  1986  ) يركت 3ط
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كاليات طراؼ الربلرة فرنسا ك ريطانيا كالت متشا كة متداخمة  يف القكل كاألكان
  رث مف العبل ات القديمة الت  انعكست الحقاإنها تقكـ عمى أ  فضبل عف المتحدة

لكاليات المتحدة كانت كااألمريكية  المك ؼ  ينهما خبلؿ اندالع الركرة  األخصك 
لذلؾ   ة الك رل  در االمكافكر يف ال تخكض حر ان م  القكل األأحريصة عمى 

 مت حالة الصراع كالتنافس  يف فرنسا ك ريطانيا نها استأ  رـ اعتمدت سياسة مرنة
خبل  المكا   الت  تق  ف  شماؿ م ية م   ريطانيا تعهدت  مكج ها  لتك ي  اتفا

ف المك ؼ الفرنس  المتطرؼ ف  التعامؿ م  مفضبل عف ذلؾ ف .الكاليات المتحدة
األمريكية  ضياع فرصة لتقكية العبل ات الفرنسية  إلىدل أاألمريك   د الم عكث 

ف تمعب في  فرنسا عمى كتر المشاكؿ العالقة  يف أف  ك ت كاف في  مف الممكف 
ليتمكف مف تقكية العبل ات كتقكية عص ة الحياد    ريطانيا كالكاليات المتحدة

 لمكاجهة سياسات  ريطانيا اال تصادية.
 1797-1795ثا ثا: ا عالقات ا دو ي  في أوربا خالل ا سنوات 

ت منذ عاـ أاألكؿ كالت  ا تد كر  التحالؼ األ إطار  اندلعت ف  الحركب الت
كالت  حققت فيها فرنسا انتصارات ك يرة انعكست عمى ط يعة العبل ات   1793

الت  خاضت  أكر افقد ساهمت دكؿ   كعمى الكاليات المتحدة أكر االدكلية ف  
الحرب ضد فرنسا ف  جعؿ كفة الحرب تميؿ لصالح فرنسا كتمنحها فرصة تحقيؽ 

كذلؾ  س ب عدائهـ لمركرة الفرنسية ف  ك ت فقدت هذ  الدكؿ  درة   االنتصارات
بللها عمى ظلقت  أمسخلة  كلندا فضبل عف ذلؾ فاف   تشكيؿ  يادة مكحدة لجيكشها

مف جديد  يف  فقد اتفقكا عمى تقسيـ  كلندا  ساالعبل ات  يف  ركسيا كركسيا كالنم
راض  فرنسية  عد تحقيؽ االنتصار عمى خف تعكض النمسا  أ ركسيا كركسيا عمى 

ف ينشب أإلى دل أ  مما كهذا لـ يتحقؽ نتيجة صمكد كانتصار فرنسا  فرنسا
الخبلؼ  يف هذ  الدكؿ. لذلؾ سارت المعارؾ  يف فرنسا كالحمفا  ف  صالح فرنسا 

دنكرؾ كحققت  مف فؾ الحصار عف مدينة 1793عاـ  أيمكؿت  تمكنت ف  ال
كهذا النصر مكنها مف ع كر الرايف   كتك ر مف العاـ نفس أنصرا ف  جكرداف ف  
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  مف تحقيؽ االنتصار عمى جيكش الحمفا  ف  فميرم 1794كتمكنت ف  حزيراف 
تمكف  1795عاـ كف  كانكف الران    فضبل عف فشؿ الحمفا  ف  استرجاع  مجيكا

سطكؿ الهكلندم   زيادة عف االستيبل  عمى األرداـتمسأالجيش الفرنس  مف دخكؿ 
   (1)ال كلندية. مسخلةفضبل عف تداعيات ال  المعطؿ الذم كاف يكاج  الجميد

كف  أس انيا  خاضت فرنسا حرب عمى طكؿ ج اؿ ال رانس الت  تفصؿ  يف فرنسا ك 
ك حمكؿ   الممكييف ال ريطانييف كال رت الييف جنكب فرنسا م  اإلس اف كحمفائهـ

 عد أف استكلت أس انيا   إلىكانت الجيكش الفرنسية تتقدـ   1795صيؼ عاـ 
م  استعداد الجيكش الفرنسية أس انيا  عمى  م اك كفيتكريا ف  إ ميـ ال اسؾ  شماؿ 

 أس انيا.لبلستيبل  عمى المزيد مف األراض  ف  
ف  جزيرة  أس انيام   1795-1793السنكات  كما خاضت فرنسا حرب خبلؿ 

الت  تـ تقسيمها  يف القكتيف. تـ تنفيذ معظـ القتاؿ هناؾ مف   ؿ   هيس انيكال
 أس انياالجنكد كالجنراالت السكد الذيف كانكا متحالفيف م  أم مف الجان يف. تحالفت 
اف زعيما م  الع يد المتمرديف ف  سانت دكمين ك الفرنسية )هايت  الحديرة(. كك

تكساف   هما جاف فرانسكا كياسك. جنراؿ أسكد آخر س انيا"المساعديف" المكاليف أل
 عد أف أل ت فرنسا   1794الجمهكرية الفرنسية ف  عاـ  إلىانشؽ   لكفرتكر

 السبلـ م  الجمهكرية الفرنسية ف   الع كدية.  اـ الممؾ اإلس ان  تشارلز الرا  
س ان  ف  المفاكضات هك دكف دكمين ك دم يارت  سكيسرا. كاف الممرؿ اإل   ازؿ

ا دم يريارت  أك إريارت  السفير اإلس ان  ف    (1795-1746  )مكتك ة أيضن
ماركيز دم  ارتيميم  )المعركؼ  اسـ    كلندا. ممرؿ فرنسا كاف فرانسكا مارم

  . أنهى سبلـ  ازؿ الحرب ف  هيس انيكال1830-1747  فرانسكا دم  ارتيميم 

                                                           
 .70ع دالمطيؼ الص اغ  تاريخ اكر ا الحديث     (1)
   يناير كانكف  20ف   كرتيش  )إيطاليا( كتكف  ف  ركما ف   1748نكفم ر  11كارلكس الرا   عشر : كلد ف

. ا ف 1808مارس  19إلى  1788ديسم ر  14ف  الفترة الممتدة مف  سنة(.كاف ممؾ أس انيا 70) 1819الران  
 كارلكس الرالث كمارم أميم  السكسكنية.
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معاهدة   فرنسا إلىاإلس انية سانتك دكمين ك )جمهكرية الدكمينيكاف الحالية(  كسمـ
  يكليك مف ذلؾ العاـ 22المك عة ف    ( "1795السبلـ الفرنسية اإلس انية  ازؿ )
   يف فرنسا الركرية مف جانب  (1795-1793أنهت حرب ج اؿ ال رانس )
كانت حرب ج اؿ ال رانس جز نا  مف جهة أخرل.  كالممكيتيف اإلس انية كال رت الية

 (1) مف حركب الركرة الفرنسية الك رل.
منها   حققت فرنسا مكاسب ك يرة 1795ف  صمح  ازؿ  يف فرنسا ك ركسيا عاـ 

  فضبل عف احتبلؿ فرنسا لمضفة اليسرل مف نهر الرايف لحيف تك ي  الصمح العاـ
  لمانياأية عمميات عسكرية ف  شماؿ أف ال تشترؾ ف  خذلؾ فقد تعهدت  ركسيا  

 (2)ية دكلة ترغب  الصمح.فرنسا ل ركسيا  حؽ العمؿ ككسيط ألف تعترؼ أمقا ؿ 
المؤلؼ  شكؿ ك ير مف   كافؽ المؤتمر الكطن   1795أغسطس  22ف  

عمى دستكر جديد أنشخ أكؿ مجمس   الجيركندييف الذيف نجكا مف عهد اإلرهاب
 تككف السمطة التنفيذية ف  أيدم خمسة أعضا  ك مكج    تشريع  ف  فرنسا
("Directoire") معارضة مف    كهذا المجمس التشريع  كاج يعينهـ ال رلماف
لكف الجيش  قيادة جنراؿ شاب يدعى نا ميكف  كنا رت تمكف مف   الممكييف كاليعا  ة

لمالية  دارة مميئة  األزمات انكات األر   الت   ضتها حككمة اإلاسكاتهـ. كانت الس
ك  ؿ كؿ ش    الفساد السياس .  حمكؿ أكاخر   كاالستيا  الشع    كعدـ الكفا ة

دارة  شكؿ ش   كامؿ عمى تمدت حككمة اإلتسعينيات القرف التاس  عشر  اع
الجيش لمحفاظ عمى سمطتهـ كتنازلكا عف الكرير مف سمطتهـ لمجنراالت ف  

 اـ   ذركت  إلىط مف  يادتهـ عندما كصؿ اإلح ا  1799نكفم ر  9الميداف. ف  

                                                           
(1) François de Barthélemy, Domingo d’Iriarte , The Franco-Spanish Peace Treaty of 
Basel (1795) Kindle Edition.( Book summary). 

 .155اكر ا ف  القرف التاس  عشر  دار الفكر العر    القاهرة  زينب عصمت راشد  تاريخ    (2)
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" لفرنسا. يمرؿ األكؿدارة كعيف نفس  "القنصؿ  كنا رت  انقبلب  كأل ى حككمة اإل
 (1) .هذا الحدث نهاية الركرة الفرنسية ك داية عصر نا ميكف
ا  معاهدات سبلـ م   ركسيا.  إلىأدت المفاكضات م  القكل األخرل ف   ازؿ أيضن

لكف القتاؿ  يف فرنسا كالقكل األكرك ية المختمفة استمر حتى استكلى نا ميكف 
المعركفة    كنار ارت عمى السمطة ف  فرنسا.  عد ذلؾ استمرت الحركب الفرنسية

 (2).حتى هزيمة نا ميكف النهائية ف  كاترلك   اسـ حركب نا ميكف
مر عمى المصالح ينها تتخظهرت  ركسيا  ألصمح ف فرنسا  مكجب هذا امك ذلؾ ف

الكاليات  مبلؾ مفخيض  ركسيا عما فقدت  ف  الرايف  ذ تعهدت سرا  تعك إ  لمانيةاأل
ف معاهدة  ازؿ كانت مفتاح لصمح كام كفكرميك أ  فضبل عف ص رلمانية األاأل

 (3).1797عاـ 
المشهد الدكل  كالعبل ات الدكلية مف خبلؿ معاهدة  ازؿ عاـ  أف نقر ألذلؾ يمكف 

إلى صالح فرنسا الت  فالمعاهدة عقدت  يف فرنسا ك ركسيا  شركط تميؿ   1795
ج رت أك خرل م  هكلندا أ  كعقدت فرنسا معاهدة لمانية جديدةأراض  أكس ت فيها 

 (4)ا.ف تنازلت عف جزيرة دكمينجك لفرنسأعمى االنسحاب  عد  أس انيا
رير خأكر ا ك فضؿ االنتصارات الفرنسية كتف المعارؾ الدائرة  يف فرنسا ك مك التال  ف

رض تشير الك ائ  عمى األ. فاألكؿ كر  ال كلندية فقد تحطـ التحالؼ األ مسخلةال
خرجت من   ركسيا أاألكؿ ك  كر  انتصارات فرنسية فقد تفتت التحالؼ األ إلى

  فرنسا متفك ة ف  ال ر كاحتفظت  ريطانيا  تفك ها ال حرمك قيت   أس انياكهكلندا ك 
ص ح عامبل مهما يحكـ مسار العبل ات أف الصراع الفرنس  ال ريطان  مك التال  ف
 .الدكلية

                                                           
(1) Hammaad Ashfaq. The French Revolution. Napoleon’s Rise. 
(2) François de Barthélemy, Domingo d’Iriarte , The Franco-Spanish Peace Treaty of 
Basel (1795) Kindle Edition.( Book summary). 

 .155  المصدر السا ؽعصمت راشد   زينب  (3)
 .71ع دالمطيؼ الص اغ  تاريخ اكر ا الحديث    (4)
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فقد انعكست التطكرات الجارية ف    خر يتعمؽ  العبل ات الدكليةآمر مهـ أكف  
كاف األمريكية  االس انية  عد معاهدة جكف جام كصمح  ازؿ عمى العبل ات  أكر ا

الممؾ اإلس ان  تشارلز الرا    د منح صبلحيات كسمطة كاسعة ف  مجاؿ الشؤكف 
مف تحالفها  أس انياخراج . الذم سعى إلمانكيؿ دم غكدكمالسياسية لرئيس كزرائ  

كاستعادة السبلـ م  فرنسا الت  تمكنت مف   م  عدكها التقميدم  ريطانيا العظمى
ة. ك ظؿ المت يرات كر يكحققت انتصارات عمى تحالؼ الدكؿ األ عقد صمح  ازؿ

ف أذ إ   تعديؿ تحالفاتها السياسية أس انياكالنتائج عمى ساحات القتاؿ كتفكير 
فضبل  .استعدا  ال ريطانييف سيعرض المستعمرات اإلس انية ف  األمريكتيف لمخطر

 ي  االتفاؽ معها. جكف جام ف  مفاكضات  كتك  األمريك عف  نجاح الد مكماس  
تحالؼ أنجمك  إلىس اف مف أف تؤدم هذ  المعاهدة خش  المسؤكلكف األلذلؾ 

 إلىأمريك  كغزك الممتمكات اإلس انية ف  أمريكا الشمالية. لذلؾ شعر  الحاجة 
إلى حككمة الكاليات المتحدة  رسؿ جكدكم طم نا خ  فالتقارب م  الكاليات المتحدة

كعمى ضك  ذلؾ فقد اختار   لمتفاكض عمى معاهدة جديدةرساؿ ممرؿ مفكض إل
الذم كاف كزيرا لمكاليات المتحدة ف    الرئيس جكرج كاشنطف تكماس  ينكن  

 .أس انياليتكلى التفاكض م     ريطانيا العظمى
                                                           

   ا لي رالينا ف  مدرسة كستمنستر1750أكتك ر  23تكماس  ينكن : كلد ف  تشارلستكف ف ككريست    تمقى تعميمن
ككليدج  أكسفكرد  كدرس القانكف ف  المع د األكسط ف  نزؿ المحكمة. كحضر لفترة كجيزة األكاديمية العسكرية 

  تـ   كل  ف  1774الممكية ف  كايف  فرنسا  حيث درس العمـك العسكرية.  عد عكدت  إلى تشارلستكف ف  ديسم ر 
  أص ح  ينكن   ائدنا ف  1775قانكنية  كف  اندالع الحرب عاـ نقا ة المحاميف ف  ساكث كاركلينا ك دأ ممارست  ال

فكج ساكث كاركلينا القارم األكؿ كتـ تر يت  الحقنا إلى رائد.عمؿ  ينكن  كحمقة كصؿ  يف القكات األمريكية كالفرنسية 
 ف  حصار سافانا. 

ف  الحرب. أطمؽ   تحطمت ساؽ  ينكن   منهينا خدمت  النشطة 1780أغسطس  16ف  معركة كامدف ف  
ال ريطانيكف سراح   ك ضى  عض الك ت ف  فيبلدلفيا كفيرجينيا   ؿ أف يعكد إلى ساكث كاركلينا. انتخب حاكمنا 

  ك ضى عاميف. عيف  ينكن  ككزير أمريك  ل ريطانيا العظمى ف  1787ف راير  20لكالية كاركلينا الجنك ية ف  
المريرة لمجدؿ الت  تفاكض جام عميها  ف   1794ف جام ف  . ايد  ينكن  اتفا ية عمى جك 1792يناير  16

  عمؿ  ينكن  عمى تسكية 1795  تـ تعيين  م عكرنا استرنائينا ألس انيا. مف يكنيك إلى أكتك ر 1794نكفم ر 
استقاؿ  ينكن  مف منص   األكرك    1796النزاعات اإل ميمية كالتجارية  يف الكاليات المتحدة كأس انيا.كف  عاـ 
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كجرت المفاكضات  ينهما ف  ظؿ   1795ف  يكنيك  أس انيا إلىكصؿ  ينكن  
نتيجة هزائمها كنفقات الحرب الت    س انياأل ضعؼ المك ؼ السياس  كالعسكرم

جانب    إلىف  حيف أف النمك السكان  ف  كنتاك  كتينيس   كانت دائرة م  فرنسا
جعؿ المسؤكليف   النقص ف  السفف األكرك ية لمحفاظ عمى التجارة م  لكيزيانا

جكدكم  اإلس اف راغ يف ف  الت يير ف  السياسات التجارية اإلس انية المقيدة. عرض
كحدكد الكاليات المتحدة كفمكريدا ككذلؾ منحهـ الحؽ ف   31  كؿ خط العرض 

كف غرب ج اؿ األ بلش األمريكيالت  دعمها   حرية المبلحة ف  كالية المسيسي  
 .أس انيامقا ؿ أف تمتـز الكاليات المتحدة  تحالؼ م     حماس. ف  المقا ؿ

عمى حقها ف   أس انياصرار إإلى طريؽ مسدكد نتيجة ف كصمت المفاكضات أك عد 
. أس انياالمطال ة  كاج ات ال ضائ  الت  تمر ع ر  نيك أكرلينز الت  تسيطر عميها 

 الم ادرة دكف التك ي  عمى معاهدة ما لـ يتخمى  األمريك هدد  ينكن  رئيس الكفد 
الت  تمر ع ر نيك أكرليانز. لذلؾ كافؽ  األمريكيةاألس اف عف الرسكـ عمى التجارة 

كك   المفاكضاف عمى األمريكية  عمى المطالب  أس انياجكدكم رئيس كزرا  
 . 1795أكتك ر  27ف    معاهدة  ينكن 

ا لمكاليات المتحدةخ تكصؼ معاهدة  ينكن   ا د مكماسينا مهمن فقد حمت   نها نجاحن
الحؽ ف  حرية المبلحة ف   األمريكيةف النزاعات اإل ميمية  يف ال مديف كمنحت السف

  نهر المسيسي   ككذلؾ النقؿ المعفى مف الرسـك الجمركية ع ر مينا  نيك أكرليانز
كما أ طمت المعاهدة الضمانات اإلس انية لمدعـ   الت  تحت السيطرة اإلس انية

 العسكرم الت   دمها المسؤكلكف االستعماريكف لؤلمريكييف األصمييف ف  المناطؽ
إضعاؼ تمؾ المجتمعات  شكؿ ك ير "القدرة عمى  إلىمما أدل   المتنازع عميها

                                                                                                                                              

  تـ انتخاب 1797كعاد إلى ساكث كاركلينا. كرشح  الفدراليكف كمرشح لهـ لمنصب نائب الرئيس. ف  نكفم ر 
  ينكن  ف  مجمس النكاب األمريك .

)South Carolina Encyclopedia.   Gregory D. Massey, Pinckney, Thomas .October 
23,1750—November 2, 1828(. 
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يف عمى األمريكيمكنت معاهدة  ينكن  المستكطنيف  مقاكمة التعدم عمى أراضيهـ
كجعمت المناطؽ الحدكدية أكرر جاذ ية كمر حة. كنتيجة   مكاصمة التكس  غر نا

ف  ال رب كالجنكب. منذ أف  خاصةاألمريك   كانت شائعة لدل الجمهكر   لذلؾ
عممت المعاهدة عمى تعزيز الفدرالييف   ارت ط تكماس  ينكن   الحزب الفيدرال 

خارج معقمهـ ف  نيك إنجبلند كااعطا  الحزب  اعدة أ كل ف  المناطؽ الت  كاف 
كسجمت المعاهدة انعكاسا ف  السياسات اإلس انية الت  حاكلت   فيها تمريبل ضعيفا
ف  حيف كضعت الكاليات   نطقة عازلة  كية ف  أمريكا الشماليةالحفاظ عمى م

 األمريكيةالمتحدة ف  مك   أ كل فيما يتعمؽ  القكل األكرك ية مقارنة  التنازالت 
 (1)المقدمة ف  معاهدة جام.

لؤلمريكييف امتيازنا   1795أكتك ر  27المك عة ف    منحت معاهدة ساف لكرينزك
) دالن مف الحؽ( الستخداـ مينا  نيك أكرليانز كأرست حدكدنا كاضحة  يف الكاليات 

أنها نقطة عالية ف  مهنة  أس انياالمتحدة كغرب فمكريدا. أر تت مهمة  ينكن  ف  
ف   األمريكيةعامة طكيمة. المعاهدة الت  تفاكض عميها مهدت الطريؽ لمتسكية 

 (2) .كلبلستحكاذات اإل ميمية المستق مية مف الفرنسييف كاإلس افالجنكب الشر   
شهد  1796ف عاـ م  فتداعيات الصراعات كالمصالح الدكلية المتنا ضة إطاركف  

كعمى الرغـ مف أف الركرة الفرنسية   العديد مف التداعيات كت ادؿ المكا ؼ كالعبل ات
يف ف  الكاليات المتحدة ظمكا حذريف إال أف الفيدرالي   د أنهت مرحمتها الراديكالية

الكاليات المتحدة. استقر العديد مف  إلىمف اإليديكلكجية الركرية الت  تتسمؿ 
 األمريكيةف  المدف   البلجئكف مف الركرتيف الفرنسية كالهايتية  المكاطنيف الفرنسييف
ية. ك امكا  منشا  الصحؼ كالتحريض عمى  ضاياهـ السياس  كظمكا نشطيف سياسيان 
  1796ع ر الكاليات المتحدة ف  عاـ   فيكتكر ككلكت  سافر جاسكس فرنس 

                                                           
(1) https://history.state.gov/milestones/1784-1800/pickney-treaty. 
(2) South Carolina Encyclopedia.   Gregory D. Massey, Pinckney, Thomas .October 
23,1750—November 2, 1828. 
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كاكتشفا نقاط الضعؼ ف  حدكدها ال ر ية. عندما أدل انهيار المفاكضات 
أصدر الككنجرس الذم يسيطر عمي    ش   الحرب م  فرنسا إلىالد مكماسية 

نب كالتحريض عمى الفدراليكف سمسمة مف القكانيف المعركفة  اسـ  كانيف األجا
ك ح المعارضة السياسية كالحد مف المشاركة السياسية  إلىكالت  تهدؼ   الفتنة

طالة الك ت المطمكب لمحصكؿ عمى  لممهاجريف عف طريؽ تسهيؿ الترحيؿ كاا
الجنسية. تـ الق ض عمى عدد مف المتطرفيف السياسييف  تهمة التحريض عمى 

ليكف كمحررك الصحؼ جيمس   ما ف  ذلؾ عضك الككن رس ماريك  الفتنة
الذيف يشعركف  العدا    طكمسكف كاليندار ككيمياـ دكاف. اختار العديد مف البلجئيف

فرنسا كهايت  ألف الكض  السياس   د هدأ مؤ تنا ف  كبل  إلىالعكدة األمريك   
 (1).ال مديف

جا ت ف   األمريكيةكلعؿ أك ر مساهمة لجكرج كاشنطف ف  السياسة الخارجية 
كالية رالرة )عمى الرغـ  إلى. اذ لـ يكف كاشنطف يسعى 1796خطاب الكداع عاـ 

ككانت تعميقات  تنذر  خركج  مف الحياة   مف أف الدستكر لـ يمنعها ف  ذلؾ الك ت
فقد كشؼ عف الط يعة المدمرة  األكؿفقد حذر جكرج  كاشنطف مف شيئيف.  .العامة

كالران  هك خطر التحالفات   ذلؾ جا  متاخرا فأ  عمى الرغـ مف لسياسات حز  
األجن ية. كحذر مف عدـ تفضيؿ دكلة كاحدة فكؽ األخرل كعدـ التحالؼ م  

 .اآلخريف ف  الحركب الخارجية
كعمى الرغـ مف التحركات المت ادلة لمكاليات المتحدة م  الدكؿ الت  كانت ف   كل 

همية مك ؼ الحياد أ انت  تدرؾ جيدا نها كاال إأكر ا  رئيسية ف  الحرب الدائرة ف  
لذلؾ التزمت  الحياد  اعت ار  الجز  الرئيس  مف سياستها   لمحفاظ عمى مصالحها

                                                           
(1) https://history.state.gov/milestones/1784-1800/french-rev. The United States and 
the French Revolution, 1789–1799. 
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 أكر اكضاع ف  الحرب الدائرة ف  فالكاليات المتحدة كانت ترا ب األ (1)الخارجية.
 كتمسكت  سياسة الحياد.

فقد إيطاليا  ه  الحممة الفرنسية عمى  1796الت  جرت عاـ  األحداث أ رزكمف 
دارة ف  فرنسا مف تحقيؽ االنتصارات الك يرة ف  حر ها ضد تمكنت حككمة اإل

راض    فقد استكلت هكلندا ك مجيكا كاأل1796الران  عاـ  كر  التحالؼ األ
 أس انياك  ج رت   ركسياأ  ك ستيبل  عمى سافكملمانية حتى حدكد الرايف رـ اإلاأل

ج هة القتاؿ محصكرة  يف فرنسا  خص حتف  كنكسكانيا عمى االنسحاب مف الحرب
 (2)خرل.أجهة  ك ريطانيا كالنمسا مف جهة  مف

النمسا كانت ترل ف  الكاليات  فأال إ  ف فرنسا احتمت  مجيكاأعمى الرغـ مف 
الكاليات ذ كانت إ  يطالية فرصة لمتعكيض عف  مجيكا الت  ال تعدها مهمةاإل
ف تتخمص مف خ  كلكف لهذ  الكاليات رغ ة  يطالية تعترؼ  الحكـ النمساكماإل

ف الصراع مؾ فلذل  فرنسا الجديدة إلىيطالية   كتميؿ الكاليات اإلالحكـ النمساكم
إيطاليا  ككانت فرنسا ال ساحت  الرئيسية تدكر ف   أص حت يف فرنسا كالنمسا 

ف ال ا ا  د ك ؼ ضد الدستكر أ  فضبل عف  يد النمسا إيطالياف تق  أترغب 
خذ ال ا ا أ  ك الفرنس  كالتشريعات ف  مجاؿ حقكؽ كامتيازات رجاؿ الديف ف  فرنسا

كشف  إيطالياخذكا  رارهـ  احتبلؿ ألفرنسييف ف ام  ك التال  فيحرض ضد فرنسا
كذلؾ يعد مقدمة نحك حسـ المك ؼ العسكرم ضد   الحممة العسكرية ضدها

 (3)النمسا.
سكرية محكمة ك خطط عإيطاليا  ك خطاب مطمئف اعتمد  نا ميكف  ائد الحممة عمى 

ف يفرض عمى أيطالية كالنمساكية كتمكف مام  المدف اإلأكحماس ك ير  تهاكت  
                                                           

(1) American Foreign Policy Under George 
Washington,https://www.thoughtco.com/foreign-policy-under-george-washington-
3310346. 
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 1797 ريؿ أف  الرامف عشر مف نيساف  Leobenالنمسا تك ي  معاهدة ليك ف 
تفا ية سبلـ أكلية  يف هدنة عامة كا كانت معاهدة ليك يف شركط فرنسية. 

ى الت  أنهت حرب األكلاإلم راطكرية الركمانية المقدسة كالجمهكرية الفرنسية 
  1797أ ريؿ  18ف    Leoben  القرب مف . تـ التك ي  عمي  ف األكؿالتحالؼ 

كماركيز غالك نيا ة عف اإلم راطكر  مف   ؿ الجنراؿ ماكسيميمياف فكف ميرفمدت
فرانسيس الران  كالجنراؿ نا ميكف  كنا رت نيا ة عف الدليؿ الفرنس . تـ ت ادؿ 

كدخمت المعاهدة حيز التنفيذ عمى الفكر.   مايك 24التصديقات ف  مكنتي يمك ف  
تنازؿ   تضمنت المعاهدة تس  مكاد عامة كأحد عشر مادة سرية. ف  المكاد العامة

تنازؿ   كف  المكاد السرية  م راطكر عف "مقاطعات  ال مجيكية" )هكلندا النمساكية(اإل
عف كاليات  اإليطالية )لكم اردم( مقا ؿ ممتمكات ال ر الرئيس  اإليطال  لجمهكرية 

كالت  لـ تـ غزكها.  استرنا  هذ  الخسائر الشخصية الت  لحقت   ال ند ية
مى سبلمة اإلم راطكرية الركمانية المقدسة حافظت المعاهدة ع  ها س كرغ الحاكـ

 (1)عمى عكس معاهدة كام ك فكرميك.
كذلؾ  ضـ الكاليات   دارةإلى حككمة اإلدكف الرجكع  ميطالياك د تصرؼ نا ميكف  

كمنح   ليجكديا إلىلب الشمالية كجنكة إلى جمهكرية األكتحكيؿ لم ارديا   فرنسا إلى
ن  ك   معاهدة م  فضبل عف ذلؾ فالفرنس كؿ منهـ دستكرا مشا   لمدستكر 
 (2).1797اكتك ر  األكؿكام كفكرميك عمى النمسا ف  تشريف 

نكعيف مف  1797اكتك ر عاـ  األكؿتضمنت معاهدة كام كفكرميك ف  تشريف 
هكد  م راطكر فرنسيس الران  ي ذؿ جف اإلأ  فهناؾ شركط سرية تقكؿ الشركط

رل مف الرايف مقا ؿ الكا عة عمى الضفة اليسمبلؾ ليكطد نفكذ الفرنسييف ف  األ
سقفية سالز رج أم راطكر ف  الحصكؿ عمى ف تساعد اإلختعهد فرنسا  

(Salzburg)  ( كعمى جز   مف  افارياBavaria)  ف ال أ ركسيا  كتعهدت
                                                           

(1) Wikiwand.Treaty of Leoben. 
 .676مفيد الزيدم  المصدر السا ؽ     (2)
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حكاؿ أمبلؾ عند النظر ف  تسكية تخص أم تعكيض عما خسرت  مف أ تحصؿ
  درياتيؾ  ما فف السيادة عمى ال ند ية ك حر األمالمعمنة فما  قية الشركط أ  لمانياا

رنسا يدها عمى الجزر ف  حيف كضعت ف  سترياأذلؾ الجز  التا   لم ند ية مف 
راض  النمساكية نت تا عة لم ند ية كسيطرت عمى األيكنية الت  كااأل

  انيةلمراض  األف األخف يعقد مؤتمر ف  رستاد لتسكية  شأ  ك المنخفضة) مجيكا(
لب كجمهكرية اطكر النمسا  جمهكرية ما كرا  األم ر إفضبل عف ذلؾ اعترؼ 

  (1)جنكة.
 

 ا خاتم 
كانتصار  عمى  إيطالياكمف نتائج انتصارات فرنسا  قيادة نا ميكف ف  حممت  عمى 

 انها انتصار أ  فضبل عف ذ تعد معاهدة كام كفكميك انتصار ك يرا لفرنساإ  النمسا
ف أأكر ا  كعمى الرغـ مف فقد جعمت هذ  المعاهدة فرنسا سيدة   ك يرا لنا ميكف

خر  دـ آن  مف جانب أال إيطاليا  ساليب كحشية ف  احتبلل  إلأنا ميكف استخدـ 
ف نا ميكف  عث م  ك التال  ف امة دكلة جديدةاا إيطاليا ك نفس  كمحرر يدعك ل عث 

 (2)يطالية.الركح القكمية اإل
شهدت تطكرات  مهمة عمى صعيد  1797-1796خبلؿ عام   أكر اف مك التال  ف

ذ عززت فرنسا مف تفك ها كحققت انتصارات مهمة إ  تحديد مسارات كنتائج الحرب
إيطاليا مهدت لتكجية ضر ة كمف خبلؿ الحممة العسكرية عمى   ف  ج هات القتاؿ

 ج رت النمسا عمى تك ي  معاهدة كام كفكرميك.أعسكرية 
 
 

                                                           
 .156زينب عصمت راشد  تاريخ اكر ا ف  القرف التاس  عشر  دار الفكر العر    القاهرة     (1)
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 وا مراجع: قائم  ا مصادر
 .(1985*  آماؿ الس ك   أكر ا ف  القرف التاس  عشر )فرنسا ف  مئة عاـ (  )جدة 

  .1970جكرج ليفير  عصر الركرة الفرنسية  ترجمة جبلؿ يحيى  االسكندرية  * 
 *   زينب عصمت راشد  تاريخ أكر ا ف  القرف التاس  عشر  دار الفكر العر    القاهرة.     

 .)1986   ) يركت 3  ط1* ع د الكهاب الكيال   مكسكعة السياسة  ج
 * ع دالمطيؼ الص اغ  تاريخ أكر ا الحديث    
  مط عػػة دار الكتػػب 6محمػػد  اسػػـ  حسػػيف حسػػن   تػػاريخ القػػرف التاسػػ  عشػػر فػػ  أكر ػػا  ط/* 
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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
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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
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 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)
 (.141-119( سام  جاد هللا  االختيارات الفقهية  )ص4)
 [.54]المائدة:  (5)
 (.9/72(؛ الرعم    الكشؼ كال ياف )8/414( انظر: الط رم  جام  ال ياف )6)

 (.41/94النجدم  الدرر السنية ف  األجك ة النجدية ) (7)
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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 

                                                           

 (.41-44( يكنس األسطؿ  التَّنسيؽ األمن  ف  ميزاف الشريعة اإلسبلميَّة  )ص1)

 [.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)



 ا تَّنسيق األمني في ا ميزان ا فقيي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 061 

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 

 



 ا تَّنسيق األمني في ا ميزان ا فقيي  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

 064 

 :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. 

 

https://shehabnews.com/post/5708/
http://alahrar.ps/post/38282
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