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 شكخ وتقجيخ وعخفان
عمى نعسو  حسج هللاأ حث، فإنيبعج أف أنعع هللا عمي بإنجاز ىحه الخسالة، كإتساـ ىحا الب    

 كفزمو ككخمو، راجياا مشو دكاـ الشعسة، كعطيع السغفخة.
ْحَداُف :()كانصبلقاا مغ قػلو     ْحَداِف ِإالا اإْلِ َىْل َجَداء اإْلِ

(: ) كشسعاا بقػلؤ
 َاِكِخيغ َكَسَشْجِدؼ الذا

 ٖ(مغ ال يذكخ الشاس ال يذكخ هللا) (:كامتثاالا لقػؿ رسػؿ هللا )ٕ
كاعتخافاا مشي بزخكرة رد الجسيل إلى أىمو، رأيت لداماا عمّي أف أتػجو بجديل الذكخ كالعخفاف 

صػرتو الشيائية،  فيكإخخاجو  ه الجراسةع في إنجاز ىحكالتقجيخ، إلى كل مغ كاف لو سي
 كأخز بالذكخ كالتقجيخ كالعخفاف:

تكـخ باإلشخاؼ  الخميل، الحؼاألستاذ الجكتػر حديغ مصاكع التختػرؼ السجرس في جامعة     
 هاتو، الفزل بعج هللا في إنجاز ىح، فكاف لتػجيياتو كنرائحو، كإرشادجراسةعمى ىحا ال

كإخخاجو عمى ىحه الحالة، فاهلل أسأؿ أف يجديو خيخ الجداء، كأف يجعل ذلظ في  جراسةال
 ميداف أعسالو إنو سسيع مجيب.

ككمي أمل أف تكػف سشاقذي ىحه الخسالة، ل كسا أتػجو بالذكخ كالعخفاف كالتقجيخ،    
  درراا كجػاىخ أزيغ بيا رسالتي. كتػجيياتيع مبلحطاتيع

خػة األساتحة الحيغ تتمسحت عمى أيجييع أخز مشيع جسيع األكسا أتػجو بالذكخ كالعخفاف إلى 
كاألستاذ السذارؾ ميشج  إسساعيل دمحم ششجؼ، ستاذ الجكتػراألاألستاذ الجكتػر حداـ عفانة، ك 

 ستاذ السذارؾ أيسغ البجاريغ.استيتية، كاألستاذ السذارؾ دمحم عداؼ، كاأل
كسا أتػجو بالذكخ كالتقجيخ إلى جامعتي جامعة الخميل، بسا حػت مغ مجمذ أمشاء     

، كال كمجرسيغ كمػضفيغ كشبلب، كالتي شخفتشي باحتزانيا إّياؼ في قدع الجراسات العميا
جامعة القجس التي تمقيت فييا حطاا كافخاا مغ العمػـ السختبصة بيحه الجراسة، ككحلظ أندى 

 جامعة الشجاح، التي ىي الخكغ الثالث في بخنامج الجراسات العميا " دكتػراه"
 كسبحاف ربظ رب العدة عسا يرفػف  كسبلـ عمى السخسميغ
 كالحسج هلل رب العالسيغ.

                                 
 .ٓٙرقع  آية( سػرة الخحسغ ٔ)
 . ٘ٗٔرقع  آية( سػرة آؿ عسخاف ٕ)
التخمحؼ، ( ك ٔٔٛٗركاه أبػ داكد، سميساف بغ األشعث، سشغ أبي داكد، باب في شكخ السعخكؼ، رقع )( ٖ)

الذكخ لسغ سشغ التخمحؼ، أبػاب البخ كالرمة، باب: ما جاء في ( ٜٕٚأبػ عيدى دمحم بغ عيدى، )ت 
كصححو  ـ.ٜٜٜٔ، ٔ، دار الدبلـ لمشذخ كالتػزيع، ط، كقاؿ : حدغ صحيح(ٜٗ٘ٔ)رقع  ،أحدغ إليظ

 (ٔٔٛٗاأللباني، كشعيب األرنؤكط في صحيح سشغ أبي داكد، رقع)
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 اإلىجاء
 .يغ األبي الحيغ ضحػا بأركاحيع الصاىخةفمدص إلى الذيجاء مغ شعب

  .إلى الجخحى الحيغ ضحػا بجمائيع الدكية
 .إلى األسخػ الحيغ ضحػا بدىخة شبابيع

 .إلى كل األحخار الحيغ رفزػا كال يدالػف يخفزػف الخشػع كاالستدبلـ لخغبة العجك
كمحسػد، كسجػد، كسسية، إلى العائمة الكخيسة أـ ححيفة، كاألكالد، ححيفة، كيػسف، ودمحم، 

 كسجى، كجشى، كاألحفاد جسيعاا.
إلى السخحـػ زميل الجراسة الجكتػر عيدى محسػد العػاكدة الحؼ كافتو السشية قبل إتساـ 

 الجراسة.
   .إلى كل ىؤالء أىجؼ ىحا الجيج الستػاضع
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 لخص البحث ابلعربيةم
 أشخكحة دكتػراه بعشػاف

 اإلسخائيمي في مشظهر الذخيعة اإلسالميةالتصبيع مع االحتالل 
 ،األمخككالة الباحثيغ، كشبلب العمع، كالداسة،  بريخالجراسة إلى ت ىحه تيجؼ    

بسػضػع التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، في ىحه الطخكؼ التي تعيذيا األمة اإلسبلمية، 
ذة عمسية تجسع شتات ىحا السػضػع، كتشاقذو مشاق ،في ضل عجـ كجػد دراسة عمسية رصيشة

 ،كغيخىع ،مسيغالعبلقة بيغ السدتتعمق ب لتيالقزايا ا اقذةشبدط كمىادئة، كذلظ مغ خبلؿ 
مجاالتو ك  و،حتبلؿ اإلسخائيمي كنذأتو كأىجافحؿيقة التصبيع مع اال، ك في السفيػـ اإلسبلمي

الخسسي،  ،السػقف اإلسبلمي كالعخبيبياف  كمغ خبلؿ، ، كآثاره عمى العخب كالسدمسيغكأنػاعو
 و.يتمػاج شو، كبياف حكسو كسبل، مكالذعبي

عبلقة  :تشاكؿ الفرل األكؿتسة، تتكػف ىحه الخسالة مغ مقجمة كثسانية فرػؿ كخا    
حؿيقة التصبيع مع االحتبلؿ  :تشاكؿ الفرل الثانيك السدمسيغ بغيخىع مغ األمع األخخػ، 

الفرل تشاكؿ ك باالحتبلؿ اإلسخائيمي،  مخترخاا  اا تعخيفكسا تشاكؿ كأىجافو،  ،كنذأتو ،اإلسخائيمي
شج الخحاؿ  :الفرل الخابعتشاكؿ ك  ،ككسائمو ،خائيميأنػاع التصبيع مع االحتبلؿ اإلس :الثالث

آثار التصبيع مع االحتبلؿ  الفرل الخامذكتشاكؿ  كعبلقتو بالتصبيع، ،إلى السدجج األقرى
ثقاؼية، كاألمشية، كال ،كالجيشية ،، في القزايا الدياسيةكالسدمسيغ عخباإلسخائيمي عمى ال

السػقف اإلسبلمي كالعخبي الخسسي كالذعبي مغ  :الفرل الدادسكتشاكؿ كاالجتساعية، 
كتشاكؿ الفرل الدابع: حكع التصبيع مع االحتبلؿ  التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي،

جية التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، مغ خبلؿ تشاكؿ الفرل الثامغ: مػاك اإلسخائيمي، 
 .العخبية لبلحتبلؿ رفزو، كمقاكمتو، كإحياء السقاشعة

 :مغ أىع الشتائج التي تػصل إلييا الباحث    
اختخاؽ صييػني لمعالسيغ العخبي كاإلسبلمي، لمييسشة عمى مفاصل الحياة  ىػ التصبيع -

كاإلعبلمية، كتخكيس الذعػب كاألنطسة عمى قبػؿ  ،كالثقاؼية ،كاالقترادية ،الدياسية
 .كالدعي في مخضاتو ،خضػخ إلمبلءاتوالسحتل، كال

مغ قبيل اليجنة الذخعية،  مغ معاىجات ليذ ما يجخؼ في ىحا الدماف مع الييػد -
ال تتفق مع قػاعج السمة، كال تحقق أياا مغ شخكط ألنيا الفتقارىا إلى شخكط اليجنة الذخعية، ك 

 السػادعة، كال تحقق أياا مغ السرالح لمسدمسيغ، كلع تجرأ أياا مغ السفاسج عشيع.
تحقيق أىجاؼ حيػية، عجدت  مغ مغ خبللو تسكغبزاعة إسخائيمية خالرة،  التصبيع -

الحخكب عغ فخضيا، كتحؿيقيا، فالقػة لع تدتصع دمج دكلة الييػد في السشصقة، كسا عجدت 



 

 و

 

بة مغ خبلؿ جيخانيا، لزساف استسخارىا عمى ىحه األرض، عغ تػفيخ احتياجاتيا السصمػ 
 كقجرتيا عمى البقاء.

د مغ الجكؿ العخبية عجيع الخسسي العخبي، حيث سارع شكمت اتفاؾية أكسمػ جدخاا لمتصب -
 ات العخبية، كمػريتانيا، كجيبػتيُعساف، كقصخ، كاإلمار ككدكؿ الخميج،  في السغخب العخبي،

كسا فتحت اتفاؾية أكسمػ الباب عمى مرخاعيو،  سحتل اإلسخائيمي،لتصبيع العبلقات مع ال
 لعذخات الجكؿ في العالع لتؿيع عبلقات مع االحتبلؿ.

الكياف الرييػني كياف استيصاني تػسعي عجكاني، أقامو الغخب عمى أرض السدمسيغ  -
لح مذتخكة في فمدصيغ، كما حػليا، كدعسو بكل أسباب الحياة، كالقػة، كالتفػؽ، لتحقيق مرا

 بيشيسا.
الغخب بجسيع دكلو الستعاشف مع الكياف الرييػني، كالسعادؼ لمسدمسيغ كالعخب، ىػ  -

الحؼ يجيخ استخاتيجية التصبيع، بالتشديق مع الكياف الرييػني، كباألخز الػاليات الستحجة 
 .األمخيكية
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A Ph. D. Dissertation-Summary Normalization of relations 

between Muslims and Israel from the Islamic Sharia perspective 
The purpose of this study is to enlighten academics, Sharia students, 
politicians, as well as the Muslim masses in the Arab- Muslim world 
about the perils of normalizing relations with the Zionist entity of 
Israel, especially in the present circumstances. Needless to say, the 
nearly complete absence of any credible academic study covering 
the subject from every conceivable perspective and dimension makes 
this work quite indispensable. Indeed. a truly credible study of this 
subject would have to delve rather deeply into the nature of relations 
between Muslims and other nations. Moreover, The study must 
examine, analyze and synthesize the nature of normalization with the 
Israeli occupation entity from the very inception, its explicit and 
implicit short and long-term goals, the fields of normalization, its 
various types and manifestations, means, and tactics used to realize 
normalization and the overall direct and potential impacts upon Arabs 
and Muslims. This study will present the official stance of Arab 
regimes and the prevailing attitudes of the masses vis-à-vis this 
matter. Finally, the study will present the authentic Islamic stance on 
normalization with Israel while proposing an adequate approach to 
confront and thwart this calamity.   
Content of the study:  
This study consists of an introduction and eight chapters as well as a 
brief conclusion. 
The first chapter discusses the nature of relations between Muslims 
and non-Muslims. 
 The second chapter looks into the reality and essence of 
normalization between Muslims and the belligerent Zionist occupation 
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entity, Israel, discussing formative stages of normalization and its 
goals. A general overview of the Israeli occupation of Palestine is 
also provided. 
The third chapter discusses the diverse types of normalization 
occurring and the means and tactics used to promote it in each 
case. 
 The fourth chapter discusses normalization's impact on the 
paramount status of the Aqsa Mosque being one of the three Islamic 
sanctuaries to which a pilgrimage is prescribed (the other two 
Mosques are the Prophet Mosque in Madina and the Sacred Mosque 
in Makka). 
  The fifth chapter examines the overall effects of normalization with 
Israel on the Arab world in political, religious, cultural, security, and 
social fields. 
The sixth chapter discusses the official stance of Arab regimes as 
well as attitudes of the masses in this regard. 
  The seventh chapter presents and explains the jurisprudential view 
of the Islamic Sharia,  which has an uncompromising stance on this 
matter of normalization with the apartheid entity. Thus, absolute 
rejection and resistance characterize the Sharia perception on 
normalization with Israel.  
The eighth chapter discusses the most appropriate ways and means 
of confronting normalization and boycotting it very severely. 
Results of the study: 
1-  The normalized relations between Muslims and Zionist Jews 
can't be considered a legitimate peace or Hudna (truce) from the 
Sharia perspective due to the complete absence of Sharia-
compatible terms, clauses, conditions, and restrictions Moreover, the 
normalization process is starkly incompatible with cardinal Islamic 
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laws and rules governing the Muslim Umma. More to the point, the 
normalization agreements between Israel and some Arab regimes 
have not led to any positive transformation in the normalizers' life. In 
fact, one wouldn't make an overstatement by saying that the opposite 
is true. Nor has normalization led to the occurrence of any genuine 
of peace, or semblance of peace,  or even  reduced  Israeli hostility, 
bellicosity, recalcitrance, insolence, and aggression, as the pariah 
apartheid state continued to murder, maim and torment Muslims 
almost on a daily basis. Nor has any of the normalizers been able to 
ward off harms, risks, and hazards that increased their vulnerability. 
2- There is no doubt that normalization is a serious Zionist 
infiltration of the Arab-Muslim Umma , and is designed to spread 
Zionist hegemony over political, economic, cultural, and 
communicational organs in the Muslim world by way of desensitizing, 
coaxing, and cajoling Muslims, people and governments alike, to 
accept the Israeli occupation of Palestine as an indelible fact that 
must prompt Muslims to budge to Zionist dictates. 
3- Normalization is an exclusively Israeli commodity through 
which Israel hopes to realize certain vital goals the Zionist state 
couldn't achieve or impose by war, like integrating Israel in the 
Middle East and achieving a sort of economic supremacy at the 
expense of Muslim countries.    
4- There is absolutely no doubt that the hapless Oslo Accords 
between Israel and the PLO created a bridge for normalization 
between the Jewish state and many Arab states including Morocco, 
Mauritania, Oman. Qatar, UAE, Bahrain, Djibouti, and now Saudi 
Arabia. Moreover, the scandalous agreement left the door wide open 
for many states, Muslim and non-Muslim, to normalize with the 
apartheid Israeli state. 
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5- The Zionist entity is a belligerent, imperialistic, and 
expansionist state created by the West for the purpose of exploiting 
and controlling the Muslim world.  
6- The UK bears the main responsibility for the Palestine tragedy 
as it gave Palestine to the Zionist movement on a silver platter. 
Thus, the infamous Balfour Declaration still represents the original sin 
as it implanted the seed of what is now an evil Nazi-like entity, 
practicing racism, apartheid,  bellicosity, and Lebensraum. 
7- The West, with all of its states, is identifying with and 
embracing Israel. It is the West that is sponsoring and leading the 
normalizing process 
8- There are many goals that can't be reached through military 
force. Thus, normalization between Arabs and Israel is one way 
through which some of these goals can be reached. 
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 "في مشظهر الذخيعة اإلسالمية اإلسخائيميلتصبيع مع االحتالل ا"

 السقجمة

كأرشجنا إلى ما ؼيو صبلحشا في  ،الحسج هلل الحؼ أعدنا باإلسبلـ، كأكخمشا بالػحي
فأصبحشا خيخ أمة أخخجت لمشاس، كبو دانت لشا األمع،  ،ف بيغ قمػبشاالجنيا كاآلخخة، بو ألا 

، الحؼ أرسمو () كخزعت لشا الخقاب، كالربلة كالدبلـ عمى خيخ األناـ دمحم بغ عبج هللا
َرْحَسةا لِّْمَعاَلِسيغَ  َكَما َأْرَسْمَشاَؾ ِإالا هللا تعالى رحسة لمعالسيغ، فقاؿ في حقو: 

(ٔ). 

كفي كل زماف تكسغ في  ،الحياة الكخيسة لمسدمسيغ في ىحا الدماف كبعج: فإفا 
َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اْسَتِجيُبػْا تعالى: سبحانو ك ، لقػلو ()نبّيشا  كىجؼ ،االستجابة ألمخ ربشا

ِ َكِلمخاُسػِؿ ِإَذا َدَعاُكع ِلَسا ُيْحِييُكْع َكاْعَمُسػْا َأفا ّللّاَ َيُحػُؿ  َبْيَغ اْلَسْخِء َكَقْمِبِو َكَأناُو ِإَلْيِو هللّ
ُتْحَذُخكفَ 

(ٕ). 

ِة اْلَػَداعِ  () ، َأفا َرُسػَؿ ّللااِ () كَعِغ اْبِغ َعبااس   َقْج " َفَقاَؿ: ،َخَصَب الشااَس ِفي َحجا
ْيَصاُف ِبَأْف ُيْعَبَج ِبَأْرِضُكْع َكَلِكشاُو َرِضَي َأْف ُيَصاَع ِؼيَسا ِسَػػ َذِلَظ ِمساا ُتَحاِقُخكَف ِمغْ   َيِئَذ الذا

اا أَ َيا َأيَُّيا الشااُس ِإنِّي َقْج َتَخْكُت ِؼيُكْع َما ِإِف اْعَتَرْسُتْع ِبِو َفَمْغ َتِزمُّػ  ،أَْعَساِلُكْع، َفاْحَحُركا  ،َبجا
ِ َكُسشاَة َنِبيِّوِ  ِمْغ َماِؿ  خؼءمالَيِحلُّ  ، َكالَ ُكلا ُمْدِمع  َأٌخ ُمْدِمٌع، اْلُسْدِمُسػَف ِإْخَػةٌ  ِإفا  ،() ِكَتاَب ّللاا

، َكالَ َما أَْعَصاُه عَ  َأِخيِو ِإالا  َتْخِجُعػا ِمْغ َبْعِجؼ ُكفااراا َيْزِخُب َبْعُزُكْع  ، َكالَ َتْطِمُسػا ْغ ِشيِب َنْفذ 
 .(ٖ)"ِرَقاَب َبْعس  

: ()لقػؿ هللا  ،()نبّيشا  كىجخ سشة ،كاليػاف في تعصيل كتاب ربشا كإف حياة الحؿّ 
َقاَؿ َربِّ ِلَع ، َكَمْغ أَْعَخَض َعغ ِذْكِخؼ َفِإفا َلُو َمِعيَذةا َضشكاا َكَنْحُذُخُه َيْػـَ اْلِؿَياَمِة أَْعَسى

َقاَؿ َكَحِلَظ َأَتْتَظ آَياُتَشا َفَشِديَتَيا َكَكَحِلَظ اْلَيْػـَ ُتشَدى، َحَذْخَتِشي أَْعَسى َكَقْج ُكشُت َبِريخاا 
(ٗ). 

                                 
 (.ٚٓٔ( سػرة األنبياء، آية )ٔ)
 (.ٕٗ( سػرة األنفاؿ، آية )ٕ)
، ، السدتجرؾ عمى الرحيحيغق(٘ٓٗ) الستػفى  الشيدابػرؼ بغ عبج هللا، ( الحاكع، أبػ عبج هللا دمحم ٖ)

، كالبييقي، أبػ بكخ أحسج بغ الحديغ .ٔط ،، بيخكت: دار الكتب العمسية، (ٖٛٔكتاب العمع، رقع: )
كسا قاؿ  سشاد، كىػ صحيح اإل ٖط ، بيخكت: دار الكتب العمسية، (ٖ٘ٙٔٔ) :رقع الدشغ الكبخػ،

 .الكبخػ تحقيق: عبج هللا بغ عبج السحدغ التخكي الحاكع حيث كافقو الحىبي، الدشغ
 .ٕٙٔ-ٕٗٔ اتياآل( سػرة شو، ٗ)
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لشا معالع الصخيق في  غَ يا بَ  أف ىػ ،()نبّيشا  شو لشاا أرشجنا إليو الػحي كبيا مسا  كإفا 
لشا ضػابط التعامل  ة، ككضعقىحه العبلد لشا شبيعة األمع كالذعػب، كحجا  كيؽية التعامل مع

ِ ُشَيَجاء  ، قاؿ سبحانو كتعالى:معيع، كفق ميداف العجؿ َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا ُكػُنػْا َقػااِميَغ هللّ
اْعِجُلػْا ُىَػ َأْقَخُب ِلمتاْقَػػ َكاتاُقػْا ّللّاَ ِإفا ّللّاَ َخِبيٌخ ِباْلِقْدِط َكاَل َيْجِخَمشاُكْع َشَشآُف َقْػـ  َعَمى َأالا َتْعِجُلػْا 

ِبَسا َتْعَسُمػفَ 
كفق أحكاـ  ،ضبط عبلقة السدمسيغ بغيخىع مغ األمع كالذعػب األخخػ  فا إِ ك ، (ٔ)

كترػف حقػقيع، كتحسي بيزتيع، كتسشع  ،السمة مغ أىع القزايا التي تحفع دماء السدمسيغ
 د ما ليع كما عمييع، كيكفي لمتجليل عمى أىسية تحجيج العبلقة معكالزيع، كتحجِّ  ،مععشيع الط

، كبعج أف أصبح لمسدمسيغ () ىػ أف أكؿ ميثاؽ كتبو السدمسػف بعج ىجخة الشبي ،اآلخخيغ
 ،الييػديحجد فييا شبيعة عبلقة السدمسيغ ب ،() ىػ الػثيقة التي كتبيا رسػؿ هللا ،نػاة دكلة

" كىي شةيالسج صحيفةكانػا في السجيشة السشػرة، قبل اليجخة، كالتي أشمق عمييا " مسغ ،كغيخىع
إلى السجيشة  () دمحم الشبي كتابتو فػر ىجخةتست  أكؿ دستػر مجني في تاريخ البذخية،

التاريخ  عمى مجار السدتذخقػف كالعمساء ك  كالباحثػف  السؤرخػف  السشػرة، كقج أششب ؼيو
مغ معالع مججىا  اا فاخخ الحزارة اإلسبلمية، كَمعَمس، كاعتبخه أغمبيع مفخخة مغ ماإلسبلمي

 .كاإلنداني ،يالدياس

تحجيج شبيعة العبلقة بيغ مختمف الصػائف  ككاف اليجؼ مغ دستػر السجيشة ىػ
 كغيخىع. ،الييػدية كالؿبائل ،ف السياجخك  كالجساعات في السجيشة، كعمى رأسيا

يا ، كمّ ": )حػػ ىحا الجستػر اثشيغ كخسديغ بشجاا جيػرجيػ" الخكماني السدتذخؽ  يقػؿ
غ يبأمػر السدمسيغ، كسبعة كعذخ غ مشيا خاصة يخسدة كعذخ  ،() مغ رأؼ رسػؿ هللا

 ،بالعبلقة بيغ السدمسيغ كأصحاب األدياف األخخػ، كال سيسا الييػد كعبجة األكثاف مختبصة
كقج ُدكف ىحا الجستػر بذكل يدسح ألصحاب األدياف األخخػ بالعير مع السدمسيغ بحخية، 
كليع أف يؿيسػا شعائخىع حدب رغبتيع، كمغ غيخ أف يتزايق أحج الفخقاء، كضع ىحا 

 .ٕـ(ٖٕٙالجستػر في الدشة األكلى لميجخة، أؼ عاـ 

كمخالفتيع ليا  ،ع اآلخخيغة ؼيسا يتعمق بعبلقاتيع مإف تعصيل السدمسيغ ألحكاـ السما 

                                 
 .ٛ( سػرة السائجة، آية ٔ)
بيخكت  ،ٕٜٔص  ، تعخيب: دمحم التػنجي،() ( جيػرجيػ، كػندتانذ، نطخة ججية في سيخة رسػؿ هللإ)

 ،ـٖٜٛٔلدشة  ،ٔطلبشاف: الجار العخبية لمسػسػعات،  –
 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A8%D9%8A_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%B1%D8%AE%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D8%A7%D8%AC%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D9%88&action=edit&redlink=1
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في ىحا الدمغ ىي قاصسة الطيخ، كمفخقة األحبة، مع ما تجمبو عمى السدمسيغ مغ الكػارث 
لسذخكعة في ىحا الدمغ مع مغ العبلقات غيخ ا أكثخ الذعػب تزخراا  كالشكبات، كإفا 

شو، بديا بشاره، كيجمج ؼ يكتػ  ػلحؼ يخزح تحت االحتبلؿ، فيىع شعب فمدصيغ ا السعتجيغ،
ىحا  لبحثو ع فقج اختاره الباحث مػضػعاا ألىسية ىحا السػضػ  كأس عمقسو، كنطخاا  عكيتجخا 

  كالحؼ جعل عشػانو:

 "في مشظهر الذخيعة اإلسالمية التصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي"

 : الجراسة مذكمة

تتسثل مذكمة الجراسة الحالية في حاجة الباحثيغ كشبلب العمع، كالداسة، ككالة 
األمخ، كالذعػب، كأحخار العالع إلى التعخؼ عمى آفة التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، كما 
يتعمق بو مغ مػضػعات، كما يتختب عميو مغ آثار، في ضل التدارع العخبي في التصبيع مع 

كالثقاؼية، كاالقترادية،  ،الكياف الرييػني، كإقامة عبلقات معو في كل السجاالت الدياسية
ة، كاالجتساعية، كما يتختب عمى ذلظ مغ األضخار الكبيخة، كاآلثار الخصيخة، عمى كاألمشي

كذلظ مغ خبلؿ ، توقزيك  الذعب الفمدصيشي مدتقبل األمتيغ العخبية كاإلسبلمية، كباألخز
 اآلتية: األسئمة اإلجابة عغ

 ؟العبلقة التي تحكع السدمسيغ بغيخىع في السفيـػ اإلسبلميما  .ٔ
 ؟حؿيقة التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي كنذأتو كأىجافو ما .ٕ
 ؟مجاالت التصبيع كأنػاعو مع االحتبلؿ اإلسخائيمي ما .ٖ
 ؟أساليب االحتبلؿ اإلسخائيمي في التصبيع مع العخب كالسدمسيغ ما .ٗ
 ؟اآلثار التي تشتج عغ التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي عمى العخب كالسدمسيغ ما .٘
 ؟مغ التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي ،الخسسي كالذعبي ،مي كالعخبيالسػقف اإلسبل ما .ٙ
 ؟ما حكع التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي .ٚ
 ؟الدبل الكفيمة بسػاجية التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي ما .ٛ

 :أىجاف الجراسة

األمخ، كالذعػب ككالة  ،كالداسة ،كشبلب العمع ،إلى تعخيف الباحثيغ تيجؼ الجراسة
بسػضػع التصبيع مع االحتبلؿ  ،كاألحخار في العالع ،العالسيغ العخبي كاإلسبلميفي 

، في ضل عجـ كجػد دراسة عمسية اإلسبلمية في ىحه الطخكؼ التي تعيذيا األمة ،اإلسخائيمي
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رصيشة تجسع شتات ىحا السػضػع، كتشاقذو مشاقذة عمسية ىادئة، كذلظ مغ خبلؿ جسع 
 :اقذتياكبدصيا، كمش القزايا اآلتية

 العبلقة بيغ السدمسيغ كغيخىع في السفيـػ اإلسبلمي.بياف  .ٔ
 حؿيقة التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي كنذأتو كأىجافو.بياف  .ٕ
 كأنػاعو. مجاالتو التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي،بياف  .ٖ
 أساليب االحتبلؿ اإلسخائيمي في التصبيع مع العخب كالسدمسيغ.بياف  .ٗ
 ع االحتبلؿ اإلسخائيمي عمى العخب كالسدمسيغ.آثار التصبيع مبياف  .٘
 .، مغ التصبيع مع االحتبلؿكالذعبي ،السػقف اإلسبلمي كالعخبي الخسسيبياف  .ٙ
 حكع التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي.بياف  .ٚ
 سبل مػاجية التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي.بياف  .ٛ

 وسبب اختياره:  جراسةأىسية ال

تتشاكؿ  - حدب عمع الباحث -ػضػع باعتباره أكؿ دراسة عمسية تبخز أىسية ىحا الس
مشفخد، كتبخز  عمى نحػكفق أحكاـ السمة  ،مفخدات كمدائل التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي

التي تعيذيا األمتاف  ،التصبيع مع االحتبلؿ في ضل الطخكؼ الخاىشة فةاألثخ الخصيخ آل
البحث في كػنو يأتي لسعالجة مػضػع ميعّ  يعشي كل تطيخ أىسية ىحا ك كاإلسبلمية،  ،العخبية

مػحج، في ضل التيافت الخسسي العخبي  كلّ  مدمع، في أشخاؼ السعسػرة، بل باتت آثاره تسّذ 
كالستدارع نحػ التصبيع مع السحتل ألرض فمدصيغ، كاالعتخاؼ بذخعية احتبللو،  ،السحسػـ

 ،يج الدياسي، كاالجتساعيكإقامة عبلقات حدغ جػار معو، كقبػلو كجدء مغ الشد
 كاالقترادؼ في السشصقة.

 ة لكلّ ق بو بات حاجة ممحّ كما يتعمّ  ،كتجاعياتو ،كآثاره ،حيث إف العمع بالتصبيعك 
إنداف مدمع، مسا يعشي الحاجة الساّسة إلى التعّخؼ عمى األحكاـ الفقيية الستعمقة بالتصبيع، 

إضافة إلى أىسّيتو السذار  لخسالتو اا مػضػعدفعت الباحث إلى اختياره كمغ األسباب التي 
 إلييا:

كبذكل كاسع عبخ  ،تدايج الحجيث في اآلكنة األخيخة عغ التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي .ٔ
اب، مسا يعشي الحاجة تا كالكُ  ،كالسثقفيغ ،اإلعبلمييغ كمغ قبل ،كسائل اإلعبلـ السختمفة

 مغ خصخ االندالؽ رالحخكؼ، كتححِّ  ع الشقاط عمىتز ،الساسة إلى دراسة عمسية مؤصمة
 .في ىحا السدتشقع
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كالسثقفيغ إلى دراسة عمسية متخررة تجسع  ،كشبلب العمع ،ابتا كالكُ  ،حاجة الباحثيغ .ٕ
لمػصػؿ إلى نتائج  ،شتات ىحا السػضػع مغ جػانبو كافة، كتشاقذو مشاقذة عمسية رصيشة

 كعمى السدمسيغ كأمة. ،تعػد بالشفع عمى اإلسبلـ كجيغ
الحيغ يشادكف عمشاا بزخكرة التصبيع مع  ،كالداسة ،كالدعساء ،مغ القادة ضيػر العجيج .ٖ

عمى أرض الػاقع، بل إف التصبيع  كؾياـ عجد آخخ بالتصبيع عسمياا  ،االحتبلؿ اإلسخائيمي
عشج بعزيع لع يعج يقترخ مع السحتل عمى عبلقات ثقة كحدغ جػار، بل تجاكزكا ذلظ 

 مع االحتبلؿ لسحاربة كل ما ىػ شخيف. استخاتيجي اكف كتع ،إلى إقامة تحالفات

 الجراسات الدابقة:

 :: الجراسات القجيسةأوالا 

مفيػـ التصبيع حجيث، كفج إلى ثقافتشا مع السحتل الغاصب، لحلظ ليذ ىشاؾ 
تحت عشػاف التصبيع، بل تشاكؿ األقجمػف ىحا  ،دراسات قجيسة تتحجث في ىحا السػضػع

الحجيث عغ العبلقة مع غيخ السدمسيغ، سػاء كانػا رعايا عمى أرض إشار السػضػع في 
قج كاف ىحا السػضػع محط اىتساـ ، كىشاؾ كفخة في ىحا السػضػع، فالسدمسيغ أك خارجيا

كيكفي التجليل عمى ذلظ ىػ أف أكؿ ميثاؽ كتبو السدمسػف بعج  ،عمساء السدمسيغ في الساضي
 () ىػ الػثيقة التي كتبيا رسػؿ هللا ،غ نػاة دكلة، كبعج أف أصبح لمسدمسي() ىجخة الشبي

 في السجيشة السشػرة، قبل اليجخة.الحيغ كانػا  ،ييػداليحجد فييا شبيعة العبلقة مع 

دمحم بغ السدمسيغ تمسيح أبي حشيفة  فقياءمغ ال ككاف مغ أىل الدبق في ىحا السزسار
"الديخ الكبيخ" كىػ أكؿ كتاب في اإلسبلـ اه سسا  الحؼ أفخد في ذلظ كتاباا  ،الحدغ الذيباني

في العالع  ،كالخاص ،في فقو العبلقات الجكلية، بل ىػ أكؿ كتاب في القانػف الجكلي العاـ
 و.كمّ 

ككتب  ، أك في الدياسة الذخعية،غالبية كتب الفقو التي تحجثت في الجيادإف 
كغيخ السدمسيغ، ككحلظ كتب  ،ذكخت العبلقة بيغ السدمسيغ الديخ، كالتاريخ اإلسبلمي،

 التفديخ.

  الجراسات الحجيثةثانياا: 

 أيزاا، يي كثيخةجث في عبلقة السدمسيغ مع غيخىع، فالكتب الحجيثة التي تتحأما 
 :مشيا
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، يقع الكتاب التأصيل الذخعي لمتعامل مع غيخ السدمسيغ، الجكتػر مرصفى بغ حسدة .ٔ
 .صفحة (ٕٗٔ)في 

يع الصخيقيالتعامل مع غيخ السدمسيغ،  .ٕ ، كىػ مغ جدئيغ األستاذ الجكتػر عبج هللا بغ إبخـا
 .دكتػراه كأصمو رسالة  ،صفحة (ٗٗٗ)يقع في 

)  لبحػث الحزارة اإلسبلمية السجسع السمكي نذخ معاممة غيخ السدمسيغ في اإلسبلـ، .ٖ
 .مؤسدة آؿ البيت(

 :: الكتب الحجيثة في مػضػع التصبيعثانياا 

فإف الكتابة ؼيو لع تكغ بالقجر  ،كخصػرتو في ىحا الدمافأىسية ىحا السػضػع رغع 
أك تشاكلػه مع غيخه مغ  ،كالتأليف في كتب مدتقمة ،تشاكلو العمساء بالكتابةالسصمػب، كقج 

السػاضيع، أك في مػسػعات عمسية كسا ىػ الحاؿ في مػسػعة "التصبيع كالسصبعػف" إعجاد 
التصبيع مع السحتل، أك عمى شكل في  رفعت سيج أحسج، كىػ أضخع كتاب صجرالجكتػر 

 محكساا  ية أك بحثاا رسالة عمس -حدب عمسو -أك شػيمة، كلع يجج الباحث  ،مقاالت قريخة
 في ىحا السػضػع.

أك  ،كمغ أبخز الجراسات الحجيثة التي كانت عمى تساس مباشخ مع مػضػع رسالتي
 ما يمي: ،بعس مغ مفخداتو

التصبيع كالسصّبعػف"، لمجكتػر رفعت سيج أحسج، كىي عبارة "مػسػعة  : دراسة بعشػاف:أوالا 
 كفرل تسييجؼ كفرل ختامي. ،ستة أبػاب صفحة في( ٕٓٗٔ) عغ كتاب ضخع يقع في

، تحجث في بجايات مخاحل التصبيع مع إسخائيل مشح عاـ التصبيع الدياسيالباب األكؿ: 
، انتياءا ـٜٛٚٔديفيج في ـ، بعج زيارة الدادات لمقجس، ثع تػؾيع اتفاؾية كامب ٜٚٚٔ

 ـ.ٜٜٚٔأبخمتيا مرخ مع إسخائيل عاـ بسعاىجة الدبلـ التي 

 االقترادؼ. الباب الثاني: يتزسغ التصبيع

 .مدارات التصبيع اإلعبلمي كيتزسغ الباب الثالث:

 ب الخابع: يتزسغ التصبيع الثقافي.البا

 ذ: يتزسغ التصبيع االجتساعي.الباب الخام
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 سغ التصبيع الجيشي.يتز :الباب الدادس

ركد الكاتب في الحجيث عغ التصبيع مع مرخ كما ذكخ غيخىا مغ دكؿ التصبيع إال 
 نادراا.

 بسا يمي:كتتسيد دراستي الحالية عغ ىحه الجراسة، 

مشيا تفريل عبلقة ؛ العجيج مغ القزايا التي لع تحكخىا الجراسة في الديادة: تزسشت .ٔ
الكاتب، كمشيا آثار التصبيع عمى العخب كالسدمسيغ، السدمسيغ مع غيخىع التي أغفميا 

كالسػقف اإلسبلمي كالعخبي الخسسي كالذعبي مغ التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، كحكع 
 التصبيع، كسبل مػاجيتو.

 كلكغا  كالقػمية، شخحت الجراسة قزية التصبيع مغ الداكية الدياسية، كاالقترادية، .ٕ
 الشاحية الفقيية.ضػع مغ ػ الس الباحث سيتشاكؿ

 سأختمف معو في اإلشار السشيجي القائع عمى االستقخاء الحؼ أغفمو الكاتب. .ٖ
  أغفمو الكاتب. ماعت مع االحتبلؿ، كىػ الجكؿ التي شبا عغ سيتحجث الباحث  .ٗ

التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني"، لمباحث غداف حسجاف، كىي " دراسة بعشػاف: :ثانياا 
صفحة مغ القصع الستػسط، نذختو دار األماف لمصباعة  (ٕٙ٘)عبارة عغ كتاب يقع في 

ـ، كالكتاب يتكػف ٜٜٛٔ -ىػٜٓٗٔكالشذخ كالتػزيع في بيخكت، في شبعتو األكلى في العاـ 
 .مغ سبعة فرػؿ

 الييػدية بيغ السقاشعة كالتصبيع. لعبلقات العخبيةا عخض الباحث في الفرل األكؿ

 خ االتراالت اإلسخائيمية العخبية.كتحّجث في الفرل الثاني عغ تاري

 .كمطاىخه ،الثالث عغ مجاالت التصبيعكفي الفرل 

 غ أىسية التصبيع لمكياف الرييػني.كفي الفرل الخابع ع

 مذ عغ مخاشخ التصبيع عمى السشصقة.كفي الفرل الخا

 مبلمح السػقف الذعبي مغ التصبيع. كفي الفرل الدادس عغ

 . مع االحتبلؿ كفي الفرل الدابع عغ مدتقبل التصبيع



 

: 

 

كتتسيد دارستي الحالية عغ ىحه الجراسة، بالتصخؽ لمعجيج مغ القزايا التي لع 
 كأىجافو. ،كنذأتو ،حؿيقة التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي ؛مشيا تعالجيا الجراسة الدابقة

ي في كسائل االحتبلؿ اإلسخائيمالتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، ك  مجاالت ،كمشيا
اإلسخائيمي عمى العخب كالسدمسيغ،  آثار التصبيع مع االحتبلؿالتصبيع مع العخب كالسدمسيغ، ك 

 تو.سبل مػاجيالتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، ك  كعكح

 زيارة السدجج األقرى ألغخاض التصبيع. االحتبلؿ استغبلؿ الحجيث في كمشيا

عبارة  "، لمباحث ناصخ بغ حسج الفيج، كىػ"التبييغ لسخاشخ التصبيع : دراسة بعشػاف:ثالثاا 
 ؿ.، ؼيو ثبلثة فرػ صفحة( ٚٗٔ)عغ كتاب في 

 شساعيع.خصخ ييػد كأعخض الباحث في الفرل األكؿ لت

 االحتبلؿ. مع آلثار التصبيععخض في الفرل الثاني كت

 .االحتبلؿمع  حكع التصبيعلعخض في الفرل الثالث تك 

كتتسيد دارستي الحالية عغ ىحه الجراسة، في أنيا تزسشت العجيج مغ القزايا ذات صمة    
 :بالتصبيع لع يتعخض ليا الكاتب

التصبيع مع  مجاالتتبلؿ اإلسخائيمي كنذأتو كأىجافو، ك حؿيقة التصبيع مع االح ،مشيا   
آثار ي في التصبيع مع العخب كالسدمسيغ، ك كسائل االحتبلؿ اإلسخائيممي، ك االحتبلؿ اإلسخائي

 ،السػقف اإلسبلمي كالعخبياإلسخائيمي عمى العخب كالسدمسيغ، ك  التصبيع مع االحتبلؿ
سبل مػاجية التصبيع مع االحتبلؿ غ التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، ك كالذعبي م ،الخسسي

 اإلسخائيمي.

 استغبلؿ زيارة السدجج األقرى ألغخاض التصبيع. ،كمشيا

مسجكح ك ثبلثػف عاماا مغ السػاجية" لمسؤلفيغ: محدغ عػض،  ،مقاكمة التصبيع" كتاب :رابعاا 
 صفحة، في خسدة فرػؿ كخاتسة. (ٖ٘ٔ)ي أحسج عبيج، يقع الكتاب فك سالع، 

 رل األكؿ: مفيـػ التصبيع الدياسي.تشاكؿ في الف

 تشاكؿ مدار التصبيع االقترادؼ.ني: كفي الفرل الثا



 

; 

 

 قافي.لثاتشاكؿ التصبيع  :كفي الفرل الثالث

 عخبي كمخاشخ التصبيع مع االحتبلؿ.تشاكؿ الحجيث في األمغ القػمي ال :كفي الفرل الخابع

 كمقاكمة التصبيع. ،تشاكؿ السقاشعة :كفي الفرل الخامذ

ات الرمة العجيج مغ القزايا ذكتتسيد دارستي الحالية عغ ىحه الجراسة أنيا تزسشت 
، برػرة أشسل مع االحتبلؿ اإلسخائيمي مجاالت التصبيعذكخ مشيا: ، التي لع يحكخىا السؤلف

 حكعحتبلؿ اإلسخائيمي، ك الخسسي كالذعبي مغ التصبيع مع اال ،السػقف اإلسبلمي كالعخبيك 
 .ألغخاض التصبيعكاستغبلؿ زيارة السدجج األقرى التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، 

 باإلضافة إلى التفريل في القزايا التي ذكخىا السؤلف.

رسالة  عبارة عغلمكاتب: سعيج يقيغ،  "التصبيع بيغ السفيػـ كالسسارسة" كتاب :خامداا 
 فيتقع ك قدع الجراسات العخبية السعاصخة،  ،ماجدتيخ، قجمت في جامعة بيخ زيت

 صفحة في ستة فرػؿ كخاتسة.( ٛٗٔ)

تحجث عغ مبادغ العبلقات في معشى التصبيع كمفيػمو، كسا  األكؿ: تحجث في الفرل
 الػدية في القانػف الجكلي، كعغ مبجأ التعاكف الدمسي.

في الفرل الثاني: بعس تجارب التصبيع في العالع، ذكخ مشيا: تجارب التصبيع بعج الحخب 
صبيع بيغ أمخيكا كالريغ، كبيغ العالسية الثانية بيغ أكركبا السشترخة كألسانيا السيدكمة، كالت

  .تخكيا كاليػناف، كبيغ أمخيكا كإيخاف

الثالث: تحجث في التحػؿ العخبي مغ الخفس السصمق، كالرجاـ إلى االعتخاؼ  لالفر
 السصمق.

الفرل الخابع: تحجث في التصبيع كيجؼ استخاتيجي إلسخائيل، لتحقيق مجسػعة مغ 
 ،كاقترادية، كاجتساعية ،كتحقيق أىجاؼ أمشيةاألغخاض، مشيا: تحقيق شخعية مفقػدة، 

 .اكغيخى

الفرل الخامذ: تحجث في التصبيع في الفكخ الدياسي العخبي، كارتباط الدبلـ بالتصبيع، 
الذخؽ أكسصي، كالػسائل الستعجدة لتخسيخ يكية لمتصبيع، كالسذخكع األمخيكي كالخؤية األمخ 

 التصبيع.
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كسا تحجث ذخكع سياسي مفخكض عمى العخب، معغ  الفرل الدادس: تحجث في التصبيع
لجاف كسا تحجث في عمى السدتػػ الذعبي، كإدانتو رفس التصبيع ك معارضة التصبيع، في 

 مقاكمة التصبيع.

مو الذخعية، عغ اإلشار الجيشي كأحكا جاءت ىحه الجراسة في إشار تاريخي، بعيجاا 
، احثيتشاكؿ مجسػعة مغ القزايا السيسة التي لع يتصخؽ إلييا الب فإف بحثي ىحا سػؼ ؛لحا

 ،ككسائمو ،، كذكخ األحكاـ الذخعية التي تتعمق بالتصبيععبلقة السدمسيغ بغيخىع ،مشيا
كاستغبلؿ ذلظ  ،لخحاؿ إلى األقرىكأىجافو، كمشيا آثار التصبيع كتجاعياتو، كمشيا شج ا

 .السؤلف ل في القزايا التي ذكخىاالتصبيع، باإلضافة إلى التفري ألغخاض

 :جراسةمشيج ال

استخجـ  ،كالػصػؿ إلى الشتائج السخجػاة مشو جراسةىحا ال مفخداتفي سبيل معالجة 
ا مغ السشيجيغ: االستقخائي كاالستشباشي، كذلظ كفق  الباحث السشيج الػصفي، مدتفيجا

 الخصػات اآلتية:

ذات العبلقة بالسػضػع، مع اإلفادة مغ الخجػع إلى أمايات السرادر كالسخاجع . ٔ
 التي تخجـ فكخة البحث. كالفتاكػ  ،البحػث كالسقاالت

بالخسع العثساني، كعدكىا إلى  ،كتابة اآليات القخآنية الكخيسة التي تخد في البحث. ٕ
 مػاقعيا في الدػر القخآنية التي أخحت مشيا.

كاآلثار مزبػشة بالذكل لتبلفي األخصاء في  ،كتابة األحاديث الشبػية الذخيفة. ٖ
 قخاءتيا كفيع السخاد مشيا.

ة التي يمخبلؿ االعتساد عمى السرادر األصكاآلثار مغ  ،األحاديث الشبػيةنقل . ٗ
أك في  "البخارؼ، كمدمع" إذا لع تكغ في الرحيحيغ ،أخحت مشيا، كبياف الحكع عمييا

 أحجىسا.

كاستشباط األحكاـ مشيا، كتخجيح ما  ،كتحميميا ،كمشاقذتيا ،الشطخ في األدلة الػاردة. ٘
 دكف تعرب لقػؿ عمى آخخ. ،يقػيو الجليل

كالسرصمحات  ،كاالصصبلحية لسعخفة معاني السفخدات ،الخجػع إلى السرادر المغػية. ٙ
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 .جراسةالغخيبة التي كردت في ال

العتقاد الباحث أف التخجسة  ،األعبلـ الحيغ كرد ذكخىع في الجراسةلبعس  ةتخجسال. ٚ
   خجـ مػضػع البحث.ليع ت

رادر عسل فيارس لآليات القخآنية الكخيسة، كلؤلحاديث الشبػية الذخيفة، كلمس. ٛ
 ، إضافة إلى فيخس السػضػعات.جراسةكالسخاجع السدتخجمة في ال

 :جراسةحجود ال

العخبي اقتراره عمى معالجة مػضػع التصبيع  ه الجراسةالحج السػضػعي ليح
مغ خبلؿ جسع كبدط السدائل كالسفخدات الستعمقة بيحا  ،مع االحتبلؿ اإلسخائيميكاإلسبلمي 

 لتػضيح أبعادكحذج الشرػص الذخعية ذات الرمة،  ،فييا السػضػع، كرصج أقػاؿ العمساء
 كأمانييع، كاإلفادة مغ ذلظ كمو في تكػيغ ،عمى مرالح السدمسيغ توكانعكاسا التصبيع،

 .ؼ تقػـ عميو الجراسةالسحتػػ الح

 جراسةمحتهى ال

 في ثسانية فرػؿ كخاتسة عمى الشحػ اآلتي: حتػػ ىحه الجراسةجاء م

 مبحثان:تسييج و الفرل األول: عالقة السدمسين بغيخىم في اإلسالم، وفيو 

 .لصبيعة العبلقة مع األمع األخخػ  اا مػجد  اا تشاكؿ كصفالتسييج:         

 :كؼيو أربعة مصالب ؟ىل أصل العبلقة مع اآلخخيغ الدمع أـ الحخب السبحث األول:

 .السصمب األكؿ: أىل الحمة

 .السصمب الثاني: حقػؽ أىل الحمة ككاجباتيع

 .السصمب الثالث: عبلقة السدمسيغ بالسدتأمشيغ

 .السصمب الخابع: عبلقة السدمسيغ بالسحاربيغ

 :كؼيو ثبلثة مصالب ،أحكاـ اليجنة مع غيخ السدمسيغ السبحث الثاني:
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 .، كحكسياالسصمب األكؿ: تعخيف اليجنة كمذخكعيتيا  

 السصمب الثاني: شخكط اليجنة.

السعاىجات العخبية مع االحتبلؿ في مشطػر الذخيعة  السصمب الثالث:
 .اإلسبلمية

 تسييج، الفرل الثاني: حقيقة التصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي ونذأتو وأىجافو، وفيو
 مباحث:أربعة و 

 : مفيـػ التصبيع في المغة كاالصصبلح.السبحث األول

 :كؼيو خسدة مصالب ،التعخيف باالحتبلؿ اإلسخائيمي كنذأتو: السبحث الثاني

 .، كبجاية نذأتوسخائيميف باالحتبلؿ اإلالتعخي السصمب األكؿ:

 .الشذاط الييػدؼ قبل كعج بمفػر: السصمب الثاني

 .كتحقيق الحمع بعج إسقاط الخبلفة العثسانيةكعج بمفػر  السصمب الثالث:

 أىع األحجاث مغ كعج بمفػر حتى إعبلف الجكلة اإلسخائيمية. السصمب الخابع:

اغتراب بؿية فمدصيغ كىديسة العخب في حديخاف  السصمب الخامذ:
 ـ.ٜٚٙٔ

 نذأة فكخة التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي. :السبحث الثالث

 االحتبلؿ اإلسخائيمي مغ التصبيع مع العخب كالسدمسيغ.: أىجاؼ السبحث الخابع

 ، وفيو ستة مباحث:مع االحتالل اإلسخائيمي ووسائمو الفرل الثالث: أنهاع التصبيع

 كؼيو تسييج ،كأىجافو كسائمو ،ي مع االحتبلؿ اإلسخائيميالتصبيع الجيش السبحث األول:
 كخسدة مصالب:

 .تسييج

 .تعخيفو، كنذأتو التصبيع الجيشي، السصمب األكؿ:
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 .حػار األدياف السصمب الثاني:

 فتاكػ تخجـ التصبيع. السصمب الثالث:

 المقاءات الخسسية مع جيات ديشية رسسية. السصمب الخابع:

 .أىجاؼ التصبيع الجيشي السصمب الخامذ:

 كؼيو ثبلثة مصالب. ،التصبيع الدياسي مع االحتبلؿ اإلسخائيمي السبحث الثاني:

 األكؿ: تعخيف التصبيع الدياسي.السصمب 

 .الثاني: مقتزيات التصبيع الدياسيالسصمب 

 السصمب الثالث: أىجاؼ التصبيع الدياسي.

 :كأىجافو، كؼيو ثبلثة مصالب ه كمقتزياتوؤ التصبيع األمشي، مشذ السبحث الثالث:

 .التصبيع األمشي، كمشذؤهالسصمب األكؿ: 

 .يالسصمب الثاني: مقتزيات التصبيع األمش

 .السصمب الثالث: أىجاؼ التصبيع األمشي

التصبيع الثقافي كاإلعبلمي مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، أىجافو،  السبحث الخابع:
 :مصالب ككسائمو، كؼيو خسدة

 مفيـػ التصبيع الثقافي، كمشذؤه. السصمب األكؿ:

 ي: أىجاؼ التصبيع الثقافي.السصمب الثان

 الثالث: كسائل التصبيع الثقافي. السصمب

 .ه كمطاىخهؤ مب الخابع: التصبيع اإلعبلمي مشذالسص

 .السصمب الخامذ: أىجاؼ التصبيع اإلعبلمي

، كؼيو ستة التصبيع االقترادؼ، كالدراعي مع االحتبلؿ اإلسخائيمي السبحث الخامذ:
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 مصالب:

 .السصمب األكؿ: مفيـػ التصبيع االقترادؼ كمشذؤه، كمقتزياتو

 .الثاني: أىجاؼ التصبيع االقترادؼالسصمب 

 .السصمب الثالث: التبادؿ التجارؼ، مع االحتبلؿ

 .عشج االحتبلؿ السصمب الخابع: العسالة

 .السصمب الخامذ: السؤتسخات االقترادية التصبيعية

 .السصمب الدادس: التصبيع الدراعي مع الكياف الرييػني

 :كؼيو مصمبافالتصبيع االجتساعي، : السبحث الدادس

 .كسائل التصبيع االجتساعي: السصمب األكؿ

 .أىجاؼ التصبيع االجتساعي :السصمب الثاني

 :وفيو مباحث ،التصبيععالقتو بالفرل الخابع: شج الخحال إلى السدجج األقرى و 

مشدلة السدجج األقرى عشج السدمسيغ، كمذخكعية شج الخحاؿ إليو، : السبحث األول
 كؼيو مصمباف:

 .األكؿ: مشدلة األقرى عشج السدمسيغ السصمب

 .السصمب الثاني: مذخكعية شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى

  سيئاتو، بلؿ،إلى السدجج األقرى كىػ تحت االحتشج الخحاؿ  حكع: السبحث الثاني
 كحدشاتو، كؼيو مصمباف:

 شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى في ضل االحتبلؿ.حكع السصمب األكؿ: 

شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى في ضل  كحدشات الثاني: سيئاتالسصمب 
 .االحتبلؿ



 

37 

 

: آثار التصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي عمى العخب والسدمسين، وفيو خامذالفرل ال
 خسدة مباحث:

 اآلثار الثقاؼية كالفكخية لمتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي. السبحث األول:

 اآلثار االقترادية لمتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي. السبحث الثاني:

 اآلثار الدياسية لمتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي. السبحث الثالث:

 اآلثار األمشية لمتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي.السبحث الخابع: 

 اآلثار االجتساعية كالشفدية لمتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي. السبحث الخامذ:

: السهقف اإلسالمي والعخبي الخسسي والذعبي من التصبيع مع االحتالل دادسالالفرل 
 وفيو ثالثة مباحث: ،اإلسخائيمي

: السػقف اإلسبلمي كالعخبي الخسسي مغ التصبيع مع االحتبلؿ السبحث األول
 اإلسخائيمي.

: السػقف اإلسبلمي كالعخبي الذعبي مغ التصبيع مع االحتبلؿ السبحث الثاني
 يمي.اإلسخائ

: السػقف الفمدصيشي الخسسي كالذعبي مغ التصبيع مع االحتبلؿ السبحث الثالث
 :كؼيو مصمباف ،اإلسخائيمي

 السصمب األكؿ: السػقف الفمدصيشي الخسسي مغ التصبيع مع االحتبلؿ
 .اإلسخائيمي

 السصمب الثاني: السػقف الفمدصيشي الذعبي مغ التصبيع مع االحتبلؿ
 .اإلسخائيمي

 :: حكم التصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي، وفيو مبحثانبعالداالفرل 

كؼيو ، أقػاؿ العمساء في حكع التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي السبحث األول:
 مصمباف
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 السصمب األكؿ: أقػاؿ العمساء في حكع التصبيع       

 .السصمب الثاني: أدلتيع       

كبياف مع االحتبلؿ اإلسخائيمي أدلة العمساء في حكع التصبيع  مشاقذةالسبحث الثاني: 
 ، كؼيو مصمبافالخأؼ الخاجح

 العمساء في حكع التصبيع. أدلةالسصمب األكؿ: مشاقذة        

 .الخأؼ الخاجح السصمب الثاني: بياف       

 مهاجية التصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي، وفيو ثالثة مباحث:: ثامنالفرل ال

 :رفس التصبيع مع االحتبلؿ كمقاكمتو. كؼيو مصمباف السبحث األول:

 .مع االحتبلؿرفس التصبيع  السصمب األكؿ:

 .، ككسائموالتصبيعمقاكمة  :السصمب الثاني

 :كؼيو ثبلثة مصالب ،مفيـػ السقاشعة كمذخكعيتيا السبحث الثاني:

 .مفيػـ السقاشعة كحكسيا: السصمب األكؿ

 .بجأت السقاشعة كآثارىا عمى السحتلمتى  السصمب الثاني:

 .السصمب الثالث: أشكاؿ السقاشعة

 .دكر مخاكد التأثيخ في مػاجية التصبيعالسصمب الخابع:         

 كتتزسغ الشتائج كالتػصيات. الخاتسة:

 وهللا ولي التهفيق
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 قة السدمسين بغيخىم في اإلسالمعال: الفرل األول

 وفيو تسييج ومبحثان:

 .؟مع اآلخخين الدمم أم الحخبعالقة الأصل ىل  األول:السبحث 

 معاىجات السدمسيغ مع غيخىع. السبحث الثاني:

  



 

3: 

 

 

 

 

 ؟مع اآلخخين الدمم أم الحخبعالقة الأصل ىل : السبحث األول

 كؼيو أربعة مصالب:

 السصمب األكؿ: أىل الحمة

 السصمب الثاني: حقػؽ أىل الحمة ككاجباتيع

 السدمسيغ بالسدتأمشيغالسصمب الثالث: عبلقة 

 السصمب الخابع: عبلقة السدمسيغ بالسحاربيغ
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 :تسييج

 عبلقة السدمسيغ مع غيخ السدمسيغ، مغ األمػر اليامة، التي حطيت باىتساـ
في السجيشة بعج اليجخة، أف خط صحيفة السجيشة  () السدمسيغ، فقج كاف باكػرة عسل الشبي

 باآلخخيغ، مغ ييػد كغيخىع، في السجيشة السشػرة.السشػرة، كالتي تزبط عبلقة السدمسيغ 

في األصػؿ  الثبات كاالستقخاربف مع غيخىع تسيد العبلقة التي يؿيسيا السدمسػ تك 
عمى السبادغ، كليذ  ألنيا محكػمة بقػاعج الجيغ، كأحكاـ السمة، فيي مبشية ؛كالقػاعج العامة
 عمى السرالح.

،  - في الفخكع -األخخػ مػضػع قجيع متججدفعبلقة السدمسيغ بغيخىع مغ األمع 
خاصة في ىحا الدمغ الحؼ تآكمت ؼيو الحػاجد بيغ األمع، كبات المقاء، كالتػاصل كالتجاخل 

في ضل الػسائل الحجيثة، التي جعمت مغ العالع كأنو قخية  ،بيغ الذعػب سيبلا، كميدػراا 
 كاحجة.

يغ الجكؿ، كتزبط إيقاع التػاصل كفي ضل السعاىجات الجكلية، التي تشطع العبلقات ب
مغ السخاجعة، كالتججيج، ليحا  كمفكخييا مديجاا  ،بيشيا، كالحؼ يدتػجب عمى عمساء األمة

السػضػع في ضل الستغيخات اليائمة التي شخأت عمى كاقع الحياة، كذلظ في إشار القػاعج 
ت، عمى ىجػ كبريخة العامة التي أرساىا ديششا العطيع، حتى يكػف السدمسػف أفخاداا كجساعا

مغ ىحه القزية اليامة، كألف الكثيخ مغ السدمسيغ في ىحا الدماف يجيل ضػابط ىحه 
 كما ال يجػز. ،العبلقة، كحجكدىا، يجيل ما يجػز مشيا

شاء هللا تعالى أف يجعل الشاس مختمفيغ في أديانيع، كمعتقجاتيع، كاختبلفيع في كقج 
َكَلْػ َشاء َربَُّظ َلَجَعَل الشااَس ُأماةا َكاِحَجةا : ()ألػانيع، كلغاتيع، قاؿ هللا صػرىع، كألدشتيع، ك 

َكاَل َيَداُلػَف ُمْخَتِمِفيغَ 
كالخبلؼ يؤدؼ إلى التقاشع كالتخاصع، الحؼ يدتػجب كجػد أسذ  ،ٔ

 كقػاعج، كمفاـيع تزبط عبلقة األمع، كالجكؿ، كالكيانات.

لسػقفيع مغ اإلسبلـ كالسدمسيغ، كلسا تبايشت  يخىع تبعاا تأتي عبلقة السدمسيغ مع غ
مػاقفيع، كاختمفت نطختيع لئلسبلـ كالسدمسيغ، فسشيع السحاربػف الحيغ أخخجػا السدمسيغ مغ 
ديارىع، كضاىخكا عمى إخخاجيع، كمشيع السدالسػف الحيغ كفػا أيجييع، كلع يخخجػا السدمسيغ 

                                 
 .ٛٔٔآية ( سػرة ىػد, ٔ)
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كمشيع السعاىجكف الحيغ حفطػا عيجىع كميثاقيع مع  مغ ديارىع، كلع يطاىخكا عمى إخخاجيع،
السدمسيغ، إف ىحا االختبلؼ كالتبايغ يشعكذ عمى تعامل السدمسيغ معيع، فميذ مغ العجؿ 

 أف يعامل السديء كسا يعامل السحدغ، كليذ مغ البخ أف يؤخح السحدغ بجخيخة السديء.

فخاط فخاط كالتفخيط، اإلبيغ اإليغ كغيخىع في ىحا الدماف، إف كاقع العبلقة بيغ السدمس
في عجائيع، كالتحامل عمى كل مغ يجيغ بغيخ اإلسبلـ، فقج يأتي ذلظ في إشار رّدات الفعل 

كبيغ تفخيط مػغل في مػدتيع، ، اإلسبلـ كجيغ، كضج السدمسيغ كأمةلجخائع اآلخخيغ ضج 
بعية ليع، أك كمحبتيع، كشاعتيع في السعخكؼ، كغيخ السعخكؼ، في الخيخ كالذخ، بل كالت

 التحالف معيع في بعس األحاييغ.

َكَكَحِلَظ  :() نراؼ، أف نكػف أمة كسصاا، كسا كصفشا مػالناكإف العجؿ كاإل
َجَعْمَشاُكْع ُأماةا َكَسصاا لَِّتُكػُنػْا ُشَيَجاء َعَمى الشااِس َكَيُكػَف الخاُسػُؿ َعَمْيُكْع َشِييجاا 

كمغ الػسصية  ،ٔ
كالعجؿ، أف نتعامل مع اآلخخيغ كفق مشيج هللا تعالى، الحؼ ال يأتيو الباشل مغ بيغ يجيو، كال 

السصيخة، كمغ خبلؿ أقػاؿ األئسة السجتيجيغ،  ()مغ خمفو، كال يطمع مثقاؿ ذرة، كسشة نبيو 
 حتى نقدط في التعامل مع اآلخخيغ، بغيخ إفخاط أك تفخيط.

ركف مشو، بخح خرػـ اإلسبلـ يخػفػف مغ اإلسبلـ، كيححِّ  كفي ىحا الدماف ما
أف اإلسبلـ ديغ التصخؼ كاإلرىاب، ال يؤمغ بالحػار، كال يقبل  :كيخكجػف لكل الجنيا

التعاير، كيقجمػنو كرػرة دمػية مخعبة لو كألتباعو، كالحؼ بات يعخؼ في اإلعبلـ السعادؼ 
ب في نفػس الشاس، كتخػيفيع مغ اإلسبلـ، الحؼ ييجؼ إلى بث الخع، (ٕ))اإلسبلمػفػبيا(ػب

كصجىع عشو، كمشعيع مغ االنفتاح عميو، أك التعخؼ عمى حقائقو، ككضع كل الحػاجد، 
كالعخاقيل التي تحػؿ بيغ الشاس كىحا الجيغ، الحؼ جاء لمشاس كافة، ألنيع يجركػف تبعات 

                                 
 .ٖٗٔ( سػرة البقخة, آية ٔ)
رىاب، أك خػؼ، إ( "اإلسبلمػفػبيا": مرصمح إنجميدؼ يتكػف مغ كمستيغ "اإلسبلـ" ك "فػبيا" التي تعشي: ٕ)

رىاب اإلسبلـ، أك الخػؼ السَخضي مغ اإلسبلـ، كىػ يػحي بالتحامل عمى اإلسبلـ، إكالسرصمح يعشي: 
ية السدمسيغ، كالخػؼ مشيع، كاتخاذ كػف السخء مدمساا أك مدمسة سبباا كاؼياا لبلعتجاء  ككخاىيتو، ككخـا
ـ، عشجما استخجمتو جية بحثية يدارية بخيصانية تدسى: ٜٜٚٔعميو، ضيخ السرصمح أكؿ مخة عاـ 

ية كالخػؼ مغ اإلسبلـ كالسدمسيغ، في دراسة بحثية  ىجفيا  ريشسيج تخست، إلدانة تشامي مذاعخ الكخـا
 ـٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ ٗ/ٗٔالجديخة نت،  طاىخة.تدميط الزػء عمى ال

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology 
 /https://arabicpost.netـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٜـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٙعخبي بػست،     

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology
https://arabicpost.net/
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كالحؼ  ،كالربلحانفتاح الشاس عمى ىحا الجيغ، كاشبلعيع عمى ما جاء بو مغ الخيخ، 
 يحسميع عمى الجخػؿ ؼيو.

كإنو ليقع عمى عاتق السدمسيغ اليػـ إبخاز السػقف اإلسبلمي الحؿيقي مغ اآلخخيغ، 
يحتحػ مغ خبلؿ  ، كأف يكػنػا مثبلا ()عمى صػرتو التي أرادىا هللا كتقجيع اإلسبلـ لمشاس 

االلتداـ بيحا الجيغ، كتخجستو عسبلا، كسمػكاا، كأخبلقاا، كتعامبلا، كلعل ىحا الفخض مغ 
 كشاقتو. ،الفخكض السيسة التي تقع اليػـ عمى كاىل السدمسيغ، كل حدب عمسو

إف الحجيث عغ التصبيع، كحكسو، ككسائمو، كآثاره، كتجاعياتو كما يتعمق بو مغ أحكاـ 
الباحث أف يمقي الزػء بإيجاز عمى األمع األخخػ مغ غيخ السدمسيغ، مع يدتػجب عمى 

 .جراسةلسػضػع بذكل مباشخ بسػضػع التحجيج شبيعة العبلقة معيع، الرتباط ىحا ا
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 السصمب األول: أىل الحمة

  .تعخيف الحمةالفخع األول: 

 :لغة

 الحمة في المغة ليا معاف كثيخة، مشيا:

 .ٔ"يدعى بحمتيع أدناىعتتكافأ دماؤىع، ك  ": ()األماف، كفي ذلظ قػؿ رسػؿ هللا  .ٔ
إنكع ": ()فبلف لو ذمة، أؼ: لو حق، كمشو قػؿ رسػؿ هللا : يقاؿ، كالحخمة الحق .ٕ

 .ٖ"فاستػصػا بأىميا خيخاا، فإف ليع ذمة كرحساا  ،ٕستفتحػف أرضاا ُيحكخ فييا القيخاط
الحمة بسعشى العيج، كالكفالة، كالزساف، كجسعيا ِذماـ، يقاؿ: رجل ذمي: أؼ رجل لو   .ٖ

 .ٗىع أىل العقج :الحمةكأىل عيج، 

 : اا اصصالحالحمة تعخيف 

سع ألف ليع المغػؼ، كسسي أىل الحمة بيحا اال أخح السعشى االصصبلحي مغ السعشى
فالحمة بالسفيػـ الذخعي ال تخخج  ، كعيج جساعة السدمسيغ،() عيج هللا، كعيج رسػؿ هللا

 عغ السعشى المغػؼ، الحؼ ىػ بسعشى العيج كاألماف.

 :7كإليكع تعخيفات الفقياء ليحا السرصمح

عشج السالكية: )الحمي ىػ كل كافخ ذكخ بالغ حخ قادر عمى أداء الجدية، يجػز إقخاره عمى 
                                 

تحقيق شعيب (، ٕٔ٘ٚ( أبػ داكد، ، سشغ أبي داكد، باب: في الدخية تخد عمى أىل العدكخ، رقع )ٔ)
 .، كقاؿ األلباني في صحيح سشغ أبي داكد: حدغ صحيحاألرنؤكط، كقاؿ: حجيث صحيح

ابغ مشطػر، أبػ الفزل جساؿ الجيغ كىػ نرف عذخه في أكثخ الببلد،  ( القيخاط: جدء مغ أجداء الجيشارٕ)
، ىػٗٔٗٔدار صادر،  الصبعة الثالثة،  ،ٖ٘ٚ/ٚىػ(، لداف العخب،ٔٔٚدمحم بغ مكـخ بغ عمي، )ت: 

 ٕٛٙ/ٔىػ(، القامػس السحيط،ٚٔٛالفيخكز أبادؼ، مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب )الستػفى: 
لبشاف: مؤسدة الخسالة لمصباعة  –التخاث في مؤسدة الخسالة الشاشخ، بيخكت تحقيق: مكتب تحقيق 

 .ـٕ٘ٓٓ، كالشذخ كالتػزيع،  الصبعة الثامشة
 ( بأىل مرخ،أبػ الحدغ، ابغ الحجاج، صحيح مدمع، كتاب الفزائل، باب: كصية الشبي ) ،( مدمعٖ)

،(ٖٕٗ٘رقع الحجيث )  .قٜٔٗٔ ، دار السغشي لمشذخ كالتػزيع، دار ابغ حـد
، لداف العخب،  ( ابغ مشطػر، دمحمٗ)  .ٕٕٔ/ٕٔبغ مكـخ
 عشج الحشؽية: بعج بحث مزغ لع يجج الباحث عشجىع تعخيفاا ألىل الحمة. (٘)
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 .ٔ(ليذ بسجشػف كال بستخىب مشقصع في ديخ.، ديشو

 ،بذخط بحؿ الجدية ،كحسايتيع كالحب عشيع ،عقج الحمة التداـ تقخيخىع في دارنا) :كفي الجػاىخ
 .4(كاالستدبلـ مشيع

، ليع حق اإلقامة في دار اإلسبلـ، أىل الحمة: )ىع باذلػ الحخية ليع ذمة مؤبجة عشج الذافعية
 .ٖ(مشقاديغ ألحكاـ السمة

 .ٗالجدية، كالتداـ أحكاـ السمة(إقخار بعس الكفار عمى كفخه بذخط بحؿ  عشج الحشابمة: )

قاؿ الذيخ القخضاكؼ: )الحمة التي تعصى لغيخ السدمسيغ في السجتسع اإلسبلمي ىي: ما 
يذبو في عرخنا الجشدية الدياسية التي تعصييا الجكؿ لخعاياىا، ؼيكتدبػف حقػؽ السػاششة، 

ـ الحجيث مغ حاممي فيع مػاششػف في السجتسع السدمع، كىع بالسفيػ  ،٘كيمتدمػف بػاجباتيع(
 .ٙالجشدية اإلسبلمية، كسا يخػ بعس السعاصخيغ

جاء في نجخاف، فقج  إلى نرارػ  ()كمسة )الحمة( في عيج رسػؿ هللا  تاستعسم
، عمى ())كلشجخاف كحاشيتيا جػار هللا، كذمة دمحم الشبي رسػؿ هللا  كتب ليع:بعس ما 

أمػاليع، كأنفديع كأرضيع، كممتيع، كغائبيع، كشاىجىع، ككل ما تحت أيجييع مغ قميل أك 
بانيتو، كال كاىغ مغ كيانتو، كال يصأ  كثيخ، ال يغيخ أسقف مغ أسقفيتو، كال راىب مغ ـر

                                 
ىػ(، التاج كاإلكميل ٜٚٛ( العبجرؼ، أبػ عبج هللا دمحم بغ يػسف بغ أبي القاسع بغ يػسف، )الستػفى: ٔ)

 .ـٜٜٗٔ لدشة ٔالعمسية، ط، دار الكتب ٖٜ٘/ٗلسخترخ خميل، 
 ىػ( مشح الجميل شخحٜٜٕٔدمحم بغ أحسج بغ دمحم عمير، أبػ عبج هللا السالكي )الستػفى:  ،عمير (ٕ)

 ـ.ٜٜٛٔ، سشة بيخكت الصبعة: بجكف شبعة خ، ، دار الفكٖٕٔ/ٖمخترخ خميل 
، بيخكت: دار الكتب ٖٙٓ/ٜىػ(، الحاكؼ الكبيخٓ٘ٗ( الساكردؼ، أبػ الحدغ عمي بغ دمحم، )الستػفى ٖ)

ىػ(، ركضة ٙٚٙـ. الشػكؼ، أبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ )الستػفى: ٜٜٜٔلدشة  ٔالعمسية، ط
عساف الصبعة: الثالثة،  -دمذق -السكتب اإلسبلمي، بيخكت، ٜٕٚ/ٓٔ، الصالبيغ كعسجة السفتيغ

 ـٜٜٔٔىػ / ٕٔٗٔ
 ىػ(، كذاؼ القشاع عغ متغ اإلقشاع، ٔ٘ٓٔ( البيػتي، مشرػر بغ يػنذ بغ صبلح الجيغ )الستػفى: ٗ)

 .يجكف شبعة أك تاريخ ، دار الكتب العمسية،ٙٔٔ/ٖ
 بجكف شبعة أك دار نذخ أك تاريخ،. ،٘ص  ( القخضاكؼ، يػسف، غيخ السدمسيغ في السجتسع السدمع،٘)
بيخكت، دار الكاتب  ،ٖٚٓ/ٔ ائي اإلسبلمي مقارناا بالقانػف الػضعي،( عػدة، عبج القادر، التذخيع الجشٙ)

ص  . زيجاف، عبج الكخيع، أحكاـ الحمييغ كالسدتأمشيغ في دار اإلسبلـ،بجكف شبعة أك تاريخ العخبي،
 ـ.ٕٜٛٔلبشاف، مؤسدة الخسالة،  -بيخكت  ٙٙ -ٖٙ
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 .ٔأرضيع جير، كمغ سأؿ مشيع حقاا فبيشيع الشرف غيخ ضالسيغ، كال مطمػميغ(

 أىل الحمة؟من ىم الفخع الثاني: 

ؼيسغ تقبل مشيع الجدية، كانعكذ ىحا الخبلؼ عمى تحجيج أىل  الفقياء كاختمف
 الحمة.

 كلتحخيخ محل الشداع نبجأ بسا اتفق عميو الفقياء:

اتفق الفقياء عمى أف أىل الكتاب مغ الييػد كالشرارػ تقبل مشيع الجدية، كيقخكف عمى  .ٔ
 .4جساع عمى ذلظالؿيع اإلُيختمف عمييع، كنقل ابغ ما ىع عميو، كلع 

، الحؼ ()بدشة الشبي  ، عسبلا كىع عبجة الشار اتفق الفقياء عمى أخح الجدية مغ السجػس .ٕ
 .5أخح الجدية مغ مجػس ىجخ

اتفق الفقياء عمى عجـ قبػؿ الجدية مغ السختج، ألف قبػؿ الجدية، كعقج اليجنة مػضػعاف  .ٖ
 .6لئلقخار عمى الكفخ، كالسختج ال يقخ عمى كفخه

                                 
يع بغ حبيب بغ سعج بغ حبتة األنٔ) ىػ(، ٕٛٔرارؼ )الستػفى: ( أبػ يػسف، يعقػب بغ إبخـا

 رقع . السكتبة األزىخية لمتخاث،  قاؿ شعيب األرنؤكط: أخخجو الفاكيي في "أخبار مكة"٘ٛ/ٔالخخاج،
 كخّخجو البييقي،ػ  (ٖٔٗٓصحيح إلى عسخك بغ ديشار، سشغ أبي داكد، الحجيث رقع: )( بإسشاد ٜٕٛٔ)

كمعخفة أحػاؿ دالئل الشبػة  ىػ(ٛ٘ٗ)الستػفى: أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى الخخاساني، أبوبكر
 . ق٘ٓٗٔ، دار الكتب العمسية بيخكت، لبشاف، شبعة أكلى، ٜٖٛ/٘،  صاحب الذخيعة

، تحقيق: ٜٚ/ٔىػ( أحكاـ أىل الحمة، ٔ٘ٚ( ابغ الؿيع الجػزية، دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب )الستػفى: ٕ)
 ـ.ٜٜٚٔرمادؼ لمشذخ، الجماـ، شبعة أكلى، يػسف بغ أحسج البكخؼ، كشاكخ بغ تػفيق العاركرؼ، 

)الستػفى:  شياب الجيغ أبػ عبج هللا ياقػت بغ عبج هللا الخكميىجخ: مجيشة في البحخيغ، الحسػؼ، 
 .ـ ٜٜ٘ٔالصبعة: الثانية، ، دار صادر، بيخكت، ٖٜٖ/٘معجع البمجاف،  ىػ(ٕٙٙ

( البخارؼ، أبػ عبج هللا دمحم بغ إسساعيل، صحيح البخارؼ، كتاب: الجدية، باب: الجدية كالسػادعة مع ٖ)
 ـ.ٕٓٓٓق، ٕٕٗٔ. دار شػؽ الشجاة، شبعة أكلى، (ٖٚ٘ٔ)أىل الحخب، رقع 

. الكاساني، عبلء الجيغ، أبػ بكخ بغ مدعػد بغ أحسج )الستػفى: ٛٙٔ/ٖٔ( الساكردؼ، أبػ الحدغ، ٗ)
 ـ.ٜٙٛٔالصبعة الثانية، ، دار الكتب العمسية، ٔٔٔ/ٚجائع الرشائع في تختيب الذخائع، ىػ( بٚٛ٘

رقاني عمى مخترخ خميلىػ(ٜٜٓٔعبج الباقي بغ يػسف بغ أحسج )الستػفى: الدرقاني،   ، شخح الدُّ
عبج الدبلـ بغ عبج أبػ البخكات،  ـٕٕٓٓ، شبعة أكلى، لبشاف –دار الكتب العمسية، بيخكت ، ٜٕٗ/ٖ

عمى محىب اإلماـ أحسج السحخر في الفقو ىػ(ٕ٘ٙ)الستػفى: هللا بغ الخزخ بغ دمحم، ابغ تيسية الحخاني
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كجػب قتل عمى  أىل العمعلسعاصي كأفحذيا، كقج اتفق ذلظ ألف الخدة مغ أؾبح ا
: )مغ بجؿ ديشو ()لقػؿ رسػؿ هللا  ،3كقج نقل أبغ قجامة اإلجساع عمى ذلظالسختج، 

 .ٕفاقتمػه(

 كاختمف الفقياء ؼيسا كراء ذلظ عمى أقػاؿ:

الجدية، محرػركف في أىل  : أىل الحمة الحيغ ُيقخكف عمى ديشيع، كتقبل مشيعالقهل األول
 لحق بيع السجػس.الكتاب مغ الييػد، كالشرارػ، كأُ 

 .ٗأحسج جعش تيغخكايأضيخ الك  ،(ٖ)الذافعيةجسيػر الفقياء مغ كىػ محىب 

أك إال مذخكي العخب، فبل يقبل مشيع إال اإلسبلـ، كّميع : أنيا تؤخح مغ الكفار القهل الثاني
، كعشج مالظ في الخكاية غيخ 8كعشج أحسج في الخكاية الثانية ،٘الديف، كىػ محىب الحشؽية

 .9السذيػرة

 الخأؼىحا ىػ غ فميع أحكاميع الخاصة، ، إال السختجيجسيع الكفارتؤخح مغ  القهل الثالث:

                                                                                         
       مػٜٗٛٔ-ىػ ٗٓٗٔالخياض الصبعة الثانية  -مكتبة السعارؼ ،ٕٛٔ/ٕ، بغ حشبل

ثع الجمذقي ابغ قجامة، أبػ دمحم مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ دمحم بغ قجامة الجساعيمي السقجسي  (ٔ)
 ـ.ٜٚٙٔ، مكتبة القاىخة، بجـك شبعة، تاريخ ٖ/ٜىػ( السغشي، ٕٓٙالحشبمي، )الستػفى: 

 ،(ٖٚٔٓ)، صحيح البخارؼ، كتاب الجياد كالديخ، باب: ال يعحب بعحاب هللا، رقع  ( البخارؼ،ٕ)
الصالبيغ كعسجة ركضة  ىػ(ٙٚٙأبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكؼ )الستػفى:  ( الشػكؼ،ٖ)

عساف، الصبعة  -دمذق -السكتب اإلسبلمي، بيخكت، ، تحقيق: زىيخ الذاكيرٖٗٓ/ٓٔالسفتيغ، 
 .ٖ٘ٔ/ ٗٔالساكردؼ، الحاكؼ الكبيخ، ـ. ٜٜٔٔالثالثة، 

( ابغ قجامة، أبػ دمحم مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ دمحم بغ قجامة الجساعيمي السقجسي)الستػفى: ٗ) 
 ـ.ٜٛٙٔ، مكتبة القاىخة، بجكف شبعة، تاريخ الشذخ: ٕٕٔ/ٜي، ىػ(، السغشٕٓٙ

ىػ( اإلنراؼ في معخفة الخاجح مغ ٘ٛٛالسخداكؼ، عبلء الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ سميساف )الستػفى:     
 .، بجكف تاريخ،دار إحياء التخاث العخبي، الصبعة الثانيةٕٚٔ/ ٗالخبلؼ، 

 .ٔٔٔ/ٚفي تختيب الذخائع،  ( الكاساني، عبلء الجيغ، بجائع الرشائع٘)
 .ٕٕٔ/ٜابغ قجامة السقجسي، السغشي،  (ٙ)
ىػ( مػاىب الجميل في ٜٗ٘الحصاب، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم بغ عبج الخحسغ )الستػفى:  (ٚ)

 ـٕٜٜٔ، دار الفكخ، الصبعة الثالثة، ٖٔٛ/ٖشخح مخترخ خميل، 
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 .ٗكابغ تيسية، ٖعككافقيع عمى ذلظ ابغ الؿي، ٕكاألكزاعي ،ٔالسالكية الخاجح عشج

 

 األدلة

الحيغ حرخكا مغ تؤخح مشيع الجدية في الييػد كالشرارػ،  5استجل الفخيق األول
ـَ  :() بقػؿ هللا كالسجػس: َقاِتُمػْا الاِحيَغ اَل ُيْؤِمُشػَف ِباهلّلِ َكاَل ِباْلَيْػـِ اآلِخِخ َكاَل ُيَحخُِّمػَف َما َحخا

اْلِكَتاَب َحتاى ُيْعُصػْا اْلِجْدَيَة َعغ َيج  َكُىْع ّللّاُ َكَرُسػُلُو َكاَل َيِجيُشػَف ِديَغ اْلَحقِّ ِمَغ الاِحيَغ ُأكُتػْا 
َصاِغُخكفَ 

ٙ. 

فاآلية جاءت في معخض الحجيث عسغ تؤخح مشيع الجدية، كحرختيع في أىل 
ركػ البخارؼ، أف عسخ بغ  كألحق بيع السجػس بالدشة، لساالكتاب مغ الييػد كالشرارػ, 

 ()ى شيج عبج الخحسغ بغ عػؼ ما كاف يأخح الجدية مغ السجػس، حت ()الخصاب 
 .9أخح الجدية مغ مجػس ىجخ ()أف رسػؿ هللا 

 : ضاىخ ىحا الحجيث يفيج جػاز أخح الجدية مغ السجػس، لفعلبيحا الحجيث كجو االستجالؿ
 .رسػؿ هللا 

}َفِإَذا انَدَمَخ اأَلْشُيُخ اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػْا : قػؿ هللا ل :غيخ ىؤالء أخح الجدية مغكقج مشعػا 

                                 
مالظ، مالظ بغ أنذ بغ مالظ بغ عامخ األصبحي السجني      .ٖٔٛ/ٖ، السخجع الدايق( الحصاب، ٔ)

    ـ.ٜٜٗٔالكتب العمسية، شبعة أكلى،   ، دار ٜٕ٘/ٔىػ( السجكنة ٜٚٔ)الستػفى: 
 .ٖٚ٘/ ٓٔ( ابغ قجامة، أبػ دمحم، السغشي،ٕ)
 .ٜٛ/ٔ( ابغ الؿيع الجػزية، دمحم بغ أبي بكخ، أحكاـ أىل الحمة، ٖ)
، ٕٗٓ/ٗىػ( مجسػع الفتاكػ، ٕٛٚتقي الجيغ أحسج بغ عبج الحميع )الستػفى: ( ابغ تيسية، أبػ العباس، ٗ)

تحقيق: عبج الخحسغ بغ دمحم بغ قاسع، نذخ: مجسع السمظ فيج لصباعة السرحف الذخيف، السجيشة 
 ـ.ٜٜ٘ٔالشبػية، السسمكة العخبية الدعػدية، عاـ الشذخ: 

 .ٕٕٔ/ٜسغشي، ابغ قجامة، ال ،ٕٕٛ/ٗٔ( الساكردؼ، الحاكؼ الكبيخ، ٘)
 .ٜٕ( سػرة التػبة، آية ٙ)
 (.ٖٚ٘ٔ( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب: الجدية، باب: الجدية كالسػادعة مع أىل الحخب، رقع )ٚ)
 ٕٕٔ/ٜابغ قجامة، السغشي،  (ٛ)
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}  .3اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث َكَججتُُّسػُىْع َكُخُحكُىْع َكاْحُرُخكُىْع َكاْقُعُجكْا َلُيْع ُكلا َمْخَصج 

َقاِتُمػْا الاِحيَغ اَل نز عاـ خز مشو أىل الكتاب باآلية:  االستجالؿ: أف اآليةكجو       
ـَ ّللّاُ َكَرُسػُلُو َكاَل َيِجيُشػَف ِديَغ اْلَحقِّ ِمَغ الا ُيْؤِمُشػَف  ِحيَغ ِباهلّلِ َكاَل ِباْلَيْػـِ اآلِخِخ َكاَل ُيَحخُِّمػَف َما َحخا

ؼبقي الشز عمى عسػمو في مقاتمة  ُأكُتػْا اْلِكَتاَب َحتاى ُيْعُصػْا اْلِجْدَيَة َعغ َيج  َكُىْع َصاِغُخكفَ 
 .أخح الجدية مشيع بؿية السذخكيغ، كعجـ

 (،أمخت أف أقاتل الشاس حتى يقػلػا ال إلو إال هللا: )كمغ الدشة بقػؿ رسػؿ هللا       
}مغ الحيغ أكتػا الكتاب حتى يعصػا الجدية عغ يج كىع  :خز مشيسا أىل الكتاب بقػلو 

 .4صاغخكف{

 إال مذخكي العخب:كّميع ، الحيغ قالػا: تؤخح الجدية مغ الكفار الثانياستجل الفخيق 
استجؿ ىحا الفخيق عمى جػاز أخح الجدية مغ أىل الكتاب، كالسجػس، بسا استجؿ بو الفخيق 

 األكؿ.

َفِإَذا انَدَمَخ اأَلْشُيُخ  :مغ مذخكي العخب بقػؿ هللا  كاستجلػا عمى رفس الجدية
اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث َكَججتُُّسػُىْع َكُخُحكُىْع َكاْحُرُخكُىْع َكاْقُعُجكْا َلُيْع ُكلا َمْخَصج  َفِإف َتاُبػْا  اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػاْ 

َكاَة َفَخمُّػْا َسِبيَمُيْع ِإفا ّللّاَ َغُفػٌر راِحيعٌ  بَلَة َكآَتُػْا الدا َكَأَقاُمػْا الرا
ٖ. 

كسا قاؿ ابغ  كليذ مػادعتيع، كأخح الجدية مشيع. العخب فاآلية أمخت بقتل السذخكيغ
بكل كافخ باهلل، عابج لمػثغ في العخؼ، كلكشو عاـ في  ىحا المفع كإف كاف مختراا ) العخبي:

الحيغ  ،الحؿيقة لكل مغ كفخ باهلل، أما أنو بحكع قػة المفع يخجع تشاكلو إلى مذخكي العخب
 .6(كفي جشديع ،كاف العيج ليع

ؤلف القخآف ندؿ بمغتيع ، فاؼ بيغ مذخكي العخب كمذخكي العجعتفخيق األحش سبب أما    
فالسعجدة في حقيع أضيخ، فكاف كفخىع كالحالة ىحه أغمع مغ كفخ العجع، فتقبل مغ العجع، 

                                 
 .٘ة يسػرة التػبة آ (ٔ)
 .ٕٕٔ/ٜ( ابغ قجامة، السغشي، ٕ)
 .٘( سػرة التػبة، آية ٖ)
راجع أصػلو  ،ٙ٘ٗ/ٕىػ( أحكاـ القخآف، ٖٗ٘ابغ العخبي، القاضي أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا )الستػفى:  (ٗ)

لبشاف، الصبعة: الثالثة،  –كخخج أحاديثو كعماق عميو: دمحم عبج القادر عصا، دار الكتب العمسية، بيخكت 
 ـ.ٖٕٓٓ
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 .3كال تقبل مشيع

ف مذخكي العجع ممحقػف بأىل الكتاب، فتقبل مشيع الجدية، كيحفع ليع العيج، حتى كأ
كفزائمو، فيجخمػف ؼيو، بخبلؼ  ،ليخكا محاسغ اإلسبلـ ،مخالصة السدمسيغيتدشى ليع 

كعادة، ال يفيجىع  ،الجدية، ألنيع أىل تقميج ()مذخكي العخب، فمع يقبل مشيع رسػؿ هللا 
 .4الشطخ كالتأمل، كال يشفع معيع غيخ الديف

بحجيث بخيجة:  ،السختجيغل السمل كاألدياف إال الحيغ قالػا: تؤخح مغ ك: واستجل الفخيق الثالث
عمى جير، أك  إذا أّمخ أميخاا ( ) ، قاؿ: كاف رسػؿ هللا عغ سميساف بغ بخيجة، عغ أبيو

، ثع قاؿ: )اغدكا باسع هللا، سخية، أكصاه في خاصتو بتقػػ هللا، كمغ معو مغ السدمسيغ خيخاا 
، كإذا كال تسثمػا، كال تقتمػا كليجاا في سبيل هللا، قاتمػا مغ كفخ باهلل، اغدكا كال تغمػا، كال تغجركا، 

تيغ ما أجابػؾ فاقبل لقيت عجكؾ مغ السذخكيغ، فادعيع إلى ثبلث خراؿ، أك خبلؿ، فأيّ 
مشيع، ككف عشيع، ثع ادعيع إلى اإلسبلـ، فإف أجابػؾ، فاقبل مشيع، ككف عشيع، ثع ادعيع 

ذلظ فميع ما لمسياجخيغ، إلى التحػؿ مغ دارىع إلى دار السياجخيغ، كأخبخىع أنيع إف فعمػا 
كعمييع ما عمى السياجخيغ، فإف أبػا أف يتحػلػا مشيا، فأخبخىع أنيع يكػنػف كأعخاب 

 ،السدمسيغ، يجخؼ عمييع حكع هللا الحؼ يجخؼ عمى السؤمشيغ، كال يكػف ليع في الغشيسة
بػؾ كالفيء شيء، إال أف يجاىجكا مع السدمسيغ، فإف ىع أبػا فدميع الجدية، فإف ىع أجا

 ، في قػلو: )عجكؾ مغ السذخكيغ(، ىػ نز عاـ ال مخرز لو.ٖفاقبل مشيع، ككف عشيع(
لع يفخؽ بيغ عبجة األكثاف كأىل فالحجيث  فتؤخح مغ جسيع السمل كاألدياف إال مغ السختجيغ.

 أخح الجدية مغ السجػس كليذ ليع الكتاب، كإف كاف أكثخىع عبجة أكثاف، كألف رسػؿ هللا 
 .فكحلظ عبجة األكثاف عبجكا الشار،بل ىع  كتاب

: )كالرحيح قبػليا مغ كل أمة، كفي كل حاؿ الجليل ىحا تعميقاا عمى قاؿ ابغ العخبي
 .، كقج سبق قػلو في استثشاء مذخكي العخبٗعشج الجعاء إلييا، كاإلجابة بيا(

                                 
، ٜٗ/ٙىػ( فتح القجيخ، ٔٙٛاسي )الستػفى: ( الكساؿ بغ اليساـ، كساؿ الجيغ دمحم بغ عبج الػاحج الديػ ٔ)

 كبجكف تاريخ. ،دار الفكخ، بجكف شبعة
 .ٓٔٔ/ٚ( الكاساني، عبلء الجيغ، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع، ٕ)
( مدمع، صحيح مدمع، كتاب الجياد كالديخ، باب: تأميخ اإلماـ األمخاء عمى البعػث ككصيتو إياىع، ٖ)

 .(ٖٔٚٔ)لحجيث بآداب الغدك كغيخىا، رقع ا
 .ٜٚٗ/ ٕأحكاـ القخآف، ( ابغ العخبي، ٗ)
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 مشاقذة األدلة

ُيْؤِمُشػَف ِباهلّلِ َكاَل ِباْلَيْػـِ اآلِخِخ َكاَل َقاِتُمػْا الاِحيَغ اَل  يجاب عن دليل الفخيق األول:
ـَ ّللّاُ َكَرُسػُلُو َكاَل َيِجيُشػَف ِديَغ اْلَحقِّ ِمَغ الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب َحتاى ُيْعُصػ  ْا اْلِجْدَيَة ُيَحخُِّمػَف َما َحخا

َعغ َيج  َكُىْع َصاِغُخكفَ 
إلحاؽ السجػس بيع كسا كرد  بأف اآلية ال تجؿ عمى الحرخ، بجليل، ٔ

 في الدشة.

لكغ  ،عاـ في كل مذخؾ }فاقتمػا السذخكيغ{ قاؿ ابغ العخبي: أما عغ الجليل الثاني:
أك مدتعجا  خاىب، كبقي تحت المفع مغ كاف محارباا الربي، ك السخأة ك الالدشة خرت مشو 

 .4عيحاربػنككاإلذاية، كتبيغ أف السخاد باآلية: اقتمػا السذخكيغ الحيغ  ،لمحخابة

أف الجدية إنسا ندؿ فخضيا بعج أف أسمست دارة  :ويجاب عن دليل الفخيق الثاني
، العخب، كلع يبق فييا مذخؾ، فإنيا ندلت بعج فتح مكة، كدخػؿ العخب في ديغ هللا أفػاجاا 

بعج الفتح تبػؾ، ككانػا نرارػ، كلػ كاف بأرض العخب مذخكػف،  ()كليحا غدا رسػؿ هللا 
 .ٖلكانػا يمػنو، ككانػا أكلى بالغدك مغ األبعجيغ

حجيث بخيجة، كىػ حجيث صحيح، كخاص في محل أما الفخيق الثالث: فجليميم، 
الشداع، بخبلؼ أدلة اآلخخيغ، التي جاءت عامة مغ جية، كال تخمػا مغ التخريز، مغ 

 .جية أخخػ 

  الخأي الخاجح وسبب التخجيح

)كالحؼ يطيخ عسػـ أخح الجدية مغ كل كافخ، لعسـػ حجيث بخيجة، كأما اآليات  
التي تحجثت عغ الجدية، فأفادت أخح الجدية مغ أىل الكتاب، كلع تتعخض ألخحىا مغ 

 .ٗ غيخىع، كال لعجـ أخحىا، كالحجيث بيغ أخحىا(

                                 
 .ٜٕ( سػرة التػبة، آية ٔ)
 . ٙ٘ٗ/ٕابغ العخبي، أحكاـ القخآف،  (ٕ)
/ ٖزاد السعاد في ىجؼ خيخ العباد،  ،ىػ(ٔ٘ٚ( ابغ ؾيع الجػزية، دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب )الستػفى: ٖ)

مكتبة السشار اإلسبلمية، الكػيت، الصبعة الدابعة كالعذخكف،  -، مؤسدة الخسالة، بيخكت ٜٖٔ
 ـ.ٜٜٗٔ

يع، عد الجيغ، دمحم بغ إسساعيل بغ صبلح بغ دمحم الحدشي، الكحبلني، السعخكؼ ٗ) ( الرشعاني: أبػ إبخـا
إحياء التخاث العخبي، الصبعة الخابعة،  ، دار٘ٙ/ ٗبل الدبلـ، ىػ( سٕٛٔٔكأسبلفو باألميخ )الستػفى: 
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 الحيغ قالػا: إف الجدية تؤخح مغ السمل كاألديافرجح الباحث رأؼ الفخيق الثالث، لحا 
 :، إال السختجيغ، لؤلسباب التاليةكّميا

، كداللة الحجيث الحؼ استجؿ بو  اتألف داللة اآلي .ٔ التي استجؿ بيا الفخيق األكؿ بالسفيـػ
 .3الفخيق الثالث بالشز، كالشز مقجـ عمى السفيـػ عشج عمساء األصػؿ

اإلسبلمي الحؼ رفس أف تكخه األمع األخخػ عمى الجخػؿ يشدجع ىحا الخأؼ مع الجيغ  .ٕ
ؼيو، فبل إكخاه ألحج عمى ديغ هللا، بل ىػ االختيار بيغ اإلسبلـ، كالجدية، كالقتاؿ، 

 باستثشاء السختجيغ ليع حكع آخخ.
ىحا القػؿ يشدجع مع عالسية ىحا الجيغ، كشسػلو لكل األمع كالذعػب، فإف أصخت بعس  .ٖ

 ى ديشيا، فبل خيار سػػ قبػؿ العيج، كالسيثاؽ معيع.األمع عمى البقاء عم
بخبلؼ  عغ السعارضة، العس صحيحدليل  ػالفخيق الثالث في محل الشداع، كى دليلألف  .ٗ

 أدلة الفخيق األكؿ كالثاني الحيغ استجلػا بشرػص عامة.

مغ يعير مع  ال يقترخ عمىالسقرػد بأىل العيج "الحمة"  أفإلى كتججر اإلشارة 
غ، كبيغ ضيخانييع عمى أرض اإلسبلـ، بل ىي ليع كلغيخىع مغ األمع األخخػ، السدمسي

السجاكريغ ألرض السدمسيغ، كلغيخ السجاكريغ، فقج عقج السدمسػف عيج ذمة مع أىل قبخص، 
ق، كلسا نقزػا العيج فتحيا معاكية بغ أبي ٜٕعاـ  ((في زماف عثساف بغ عفاف

 .ٕعشػة، كأقخىع عمى ذات الرمح ()سؽياف

 عالقة السدمسين مع أىل الحمة:الفخع الثالث: 

ال خبلؼ بيغ الفقياء في الساضي كالحاضخ في أف أصل العبلقة بيغ السدمسيغ 
، لقػلو تعالى: 5العيج، كالسيثاؽ ىي: البخ بيع، كاإلحداف إلييع عصػاأُ  كبيغ أىل الحمة الحيغ

 ْكُىع يِغ َكَلْع ُيْخِخُجػُكع مِّغ ِدَياِرُكْع َأف َتَبخُّ َكُتْقِدُصػا  اَل َيْشَياُكُع ّللااُ َعِغ الاِحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ

                                                                                         
 .ـ ٜٓٙٔلدشة 

. السجسع السمكي لبحػث الحزارة اإلسبلمية، ٓٛٔ( العػا، سميع، معاممة غيخ السدمسيغ في اإلسبلـ، صٔ)
 ـ.ٜٜٛٔمؤسدة آؿ البيت، عساف، 

، دار كمكتبة ٗ٘ٔ/ ٔتػح البمجاف، ىػ( فٜٕٚ( الببلذرؼ، أحسج بغ يحيى بغ جابخ بغ داكد )الستػفى: ٕ)
 ـ.ٜٛٛٔبيخكت، سشة  -اليبلؿ

، التعامل مع غيخ السدمسيغ، الصخيقي ، ٕٔٛ-ٕٓٛ/ٙ( الكاساني، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع، ٖ)
 ـ(،.ٕٚٓٓالصبعة األكلى، مرخ: دار اليجؼ الشبػؼ) ،ٕٓص 
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ِإَلْيِيْع ِإفا ّللااَ ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيغَ 
ٔ. 

 حقهق أىل الحمة وواجباتيم. السصمب الثاني:

خد أك أفخاد، أك أمة يعشي أف ليع حقػقاا، كعمييع كاجبات إف قبػؿ العيج كالحمة مع ف
 عمى الشحػ التالي:

  حقهق أىل الحمة:الفخع األول: 

أكالا: الحفاظ عمى عيجىع، كميثاقيع الحؼ عقج معيع، فقج أمخنا هللا تعالى بالػفاء بالعيج، كذـ 
 :سبحانو نقزو، فقاؿ

 َعاَىجتُّْع َكاَل َتشُقُزػْا األَْيَساَف َبْعَج َتْػِكيِجَىا َكَقْج َجَعْمُتُع ّللّاَ َعَمْيُكْع َكِؽيبلا ِإفا َكَأْكُفػْا ِبَعْيِج ّللّاِ ِإَذا
ّللّاَ َيْعَمُع َما َتْفَعُمػفَ 

ٕ. 

 ِفا اْلَعْيَج َكاَف َمْدُؤكالا َكَأْكُفػْا ِباْلَعْيِج إ
ٖ. 

َراُعػفَ َناِتِيْع َكَعْيِجِىْع َكالاِحيَغ ُىْع أِلََما
ٗ. 

ِمغ َبْعِج ِميَثاِقِو َكَيْقَصُعػَف َما َأَمَخ ّللااُ ِبِو َأف ُيػَصَل َكُيْفِدُجكَف ِفي ِ  الاِحيَغ َيشُقُزػَف َعْيَج ّللاا
ِئَظ ُىُع اْلَخاِسُخكفَ ُأكلَ  اأَلْرضِ 

٘. 

أربع مغ كغ ؼيو كاف مشافقا ) : نقس العيج مغ الشفاؽ، فقاؿ () كقج جعل الشبي
خالرا، كمغ كانت ؼيو خرمة مشيغ كانت ؼيو خرمة مغ الشفاؽ حتى يجعيا: إذا اؤتسغ 

  .ٙ(خاف، كإذا حجث كحب، كإذا عاىج غجر، كإذا خاصع فجخ

اَل َيْشَياُكُع ّللااُ َعِغ الاِحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي  :()إلييع، قاؿ هللا  ثانياا: البخ بيع، كاإلحداف

                                 
 .ٛ( سػرة السستحشة، آية ٔ)
 .ٜٔ( سػرة الشحل، آية ٕ)
 .ٖٗسػرة اإلسخاء، آية ( ٖ)
 .ٛ( سػرة السؤمشػف، آية ٗ)
 .ٕٚ، آية بقخة( سػرة ال٘)
(. مدمع، صحيح ٖٗ( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب: اإليساف، باب: عبلمة السشافق، رقع الحجيث )ٙ)

 (.ٛ٘مدمع، كتاب اإليساف، باب بياف خراؿ السشافق، رقع الحجيث، )
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يِغ َكَلْع  كُىْع َكُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإفا ّللااَ ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيغَ الجِّ غ ِدَياِرُكْع َأف َتَبخُّ ُيْخِخُجػُكع مِّ
ٔ. 

، أك انتقرو حقو، أك كمفو فػؽ شاقتو، أك : )أال مغ ضمع معاىجاا () قاؿ رسػؿ هللا
 .ٕبغيخ شيب نفذ، فأنا حجيجو يـػ الؿيامة( أخح مشو شيئاا 

َيا هللا تعالى بالعجؿ مع كل الذعػب كاألمع، كأف خبلفشا معيع ال يبخر ضمسيع، ثالثاا: أمخنا 
ِ َكَلْػ َعَمى َأنُفِدُكْع َأِك اْلَػاِلَجْيِغ َكا أَلْقَخِبيَغ ِإف َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا ُكػُنػْا َقػااِميَغ ِباْلِقْدِط ُشَيَجاء هللّ

َأْكَلى ِبِيَسا َفبَل َتتاِبُعػْا اْلَيَػػ َأف َتْعِجُلػْا َكِإف َتْمُػكْا َأْك ُتْعِخُضػْا َفِإفا ّللّاَ َيُكْغ َغِشّياا َأْك َفَقيخاا َفاهلّلُ 
اَف ِبَسا َتْعَسُمػَف َخِبيخاا كَ 

ٖ. 

ـِ َأف َتْعَتُجكْا  :(هللا ) كقاؿ كُكْع َعِغ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا َكاَل َيْجِخَمشاُكْع َشَشآُف َقْػـ  َأف َصجُّ
ِجيُج اْلِعَقابِ َكَتَعاَكُنػْا َعَمى اْلبخِّ َكالتاْقَػػ َكاَل َتَعاَكُنػْا َعَمى اإِلْثِع َكاْلُعْجَكاِف َكاتاُقػْا ّللّاَ ِإفا ّللّاَ شَ 

ٗ. 

، فبل بج مغ العجؿ معيع، كال جيغمع السدمسيغ في الفاألمع األخخػ حتى لػ اختمفػا 
مغ حقػقيع، كال يجػز أف نسكخ بيع، كنخجعيع، إذا  يجػز بحاؿ أف نطمسيع، أك نيزع شيئاا 

يِغ  يع كبيغ السدمسيغ عيػد، كمػاثيق،كاف بيش اَل َيْشَياُكُع ّللااُ َعِغ الاِحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ
كُىْع َكُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإفا ّللااَ ُيِحبُّ  اْلُسْقِدِصيغَ  َكَلْع ُيْخِخُجػُكع مِّغ ِدَياِرُكْع َأف َتَبخُّ

٘. 

لقج عاش أىل الكتاب مع السدمسيغ قخكناا عجيجة، آمشيغ عمى أنفديع، كأمػاليع، 
يحتحػ في إكخاميع، كاإلحداف إلييع، كأمخ بحلظ،  مثبلا  ()كأعخاضيع، كلقج كاف الخسػؿ 

، فإذا فتحتسػىا 8: )إنكع ستفتحػف مرخ، كىي أرض يدسى فييا القيخاط() قاؿ رسػؿ هللا

                                 
 .ٛ( سػرة السستحشة، آية ٔ)
( أبػ داكد، سشغ أبي داكد، كتاب الخخاج، كاإلمارة كالفيء، باب: تعذيخ أىل الحمة، إذا اخمفػا في ٕ)

(، صححو األلباني، في صحيح سشغ أبي داكد، ، دمحم ناصخ الجيغ األلباني ٕٖ٘ٓالتجارة، رقع الحجيث )
كأخخجو  ـ.ٕٕٓٓىػ( مؤسدة غخاس لمشذخ كالتػزيع، الكػيت، الصبعة: األكؿ،  ٕٓٗٔ)الستػفى: 
األجػبة كقاؿ: إسشاده البأس بو،  ىػ( ٕٜٓشسذ دمحم بغ عبج الخحسغ الدخاكؼ )الستػفى: الدخاكؼ، 

 .قٛٔٗٔ، ٔ، طدار الخاية لمشذخ كالتػزيع ،السخضية ؼيسا سئل الدخاكؼ عشو مغ األحاديث الشبػية
 .ٖ٘ٔ( سػرة الشداء، آية ٖ)
 .ٛ( سػرة السائجة، آية ٗ)
 .ٛالسستحشة، آية ( سػرة ٘)
كىػ نرف عذخه في أكثخ الببلد، كأىل الذاـ يجعمػنو جدءا مغ أربعة  ،القيخاط جدء مغ أجداء الجيشار (ٙ)

 دمحم بغ مكـخ بغأبػ الفزل،  ،، ابغ مشطػر"مرخ"كعذخيغ، كأصمو قخاط، كأراد باألرض السدتفتحة 



 

55 

 

 .ٔأحدشػا إلى أىميا، فإف ليع ذمة كرحساا( أك قاؿ )ذمة كصيخاا(ف

ككحلظ عاش أىل الحمة، في أمغ كرخاء، في زمغ األصحاب، يقػؿ تػماس أرنػلج: 
"لقج عامل السدمسػف الطافخكف العخب السديحييغ بتدامح عطيع، مشح القخف األكؿ لميجخة، 

قج  ،الؿبائل السديحية التي اعتشقت اإلسبلـكاستسخ ىحا التدامح في القخكف الستعاؾبة، كأف 
اعتشقتو باختيار كإرادة(، ككتب الذاعخ األمخيكي، ركنالج ركػيل: )لقج راعشي حقاا تمظ 

 .ٕالدساحة التي يعامل بيا اإلسبلـ مخالؽيو، سساحة في الدمع، كسساحة في الحخب(

يجة العسخية" " الع، عيجاا  "بيت السقجس" ألىل إيمياء ()عسخ بغ الخصاب كتب 
أىل  ()عغ خالج كعبادة رضي هللا عشيسا، قاال: صاَلح عسخ ف، 5كىػ ُيراِلحيع بالجابية
مَح لكل كػرةإيمياء بالجابية، ككتب   .٘، ما خبل أىل إيمياءاا كاحج اا كتاب 6ليع فييا الرُّ

السدمسيغ رابعاا: كمغ أىع حقػقيع حق الحساية مغ أؼ خصخ داخمي أك خارجي، تساماا كحق 
 .ٙفي الحساية، كإف ىحا الحق ىػ مغ بجـيات عقج الحمة

كحخية التشقل،  ،خامداا: كليع ما لمسدمسيغ مغ الحقػؽ الدياسية، كاالجتساعية، كحق الحخكة

                                                                                         
، ٖدار صادر، بيخكت، ط  ،ٖ٘ٚ/ٚ ، لداف العخب، ىػ(ٔٔٚعمى، أبػ الفزل، األنرارؼ )الستػفى: 

 ق.ٗٔٗٔ
ا أم (.ٖٕٗ٘( بأىل مرخ، رقع )( مدمع، صحيح مدمع، كتاب فزائل الرحابة، باب: كصية الشبي )ٔ)

كأما الريخ  ،كأما الخحع فمكػف ىاجخ أـ إسساعيل مشيع ،كىي بسعشى الحماـ ،الحمة فيي الحخمة كالحق
يع مشيع ىػ( ٙٚٙأبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكؼ )الستػفى:  ، الشػكؼ،فمكػف مارية أـ إبخـا

 ق.ٕٜٖٔ، ٕ، ط بيخكت –دار إحياء التخاث العخبي  ،السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج
، الصبعة ٜٗ -ٙٗ يغ في السجتسع اإلسبلمي، مغ صفحة، معاممة غيخ السدمسأدكارد غاليالجىبي، ( ٕ)

 ـ.ٖٜٜٔاألكلى 
 .ٜٔ/ٕىي قخية مغ قخػ دمذق، الحسػؼ، معجع البمجاف،  (ٖ)
 .ٙ٘ٔ/٘لداف العخب،  ،لداف العخبابغ مشطػر، الكػرة ىي السجيشة، أك القخية،  (ٗ)
ىػ( تاريخ ٖٓٔ( الصبخؼ، أبػ جعفخ، دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلممي، )الستػفى: ٘)

 ق.ٖٚٛٔالتخاث بيخكت، الصبعة الثانية، ، دار ٜٓٙ/ٖالصبخؼ، تاريخ الخسل كالسمػؾ، 
، مكتبة القجس، بغجاد، ٜ٘ -ٜٔ( زيجاف، عبج الكخيع، أحكاـ الحمييغ كالسدتأمشيغ في اإلسبلـ، صٙ)

، مكتبة ٜـ، القخضاكؼ، يػسف غيخ السدمسيغ في السجتسع اإلسبلمي، صٕٜٛٔمؤسدة الخسالة، 
بة، شارع عابجيغ القاىخة، الصبعة الثالثة  ، دار ٔٚابػ زىخة، دمحم، العبلقات الجكلية، ص ـ،ٕٜٜٔـك

 ـ.ٜٜ٘ٔالفكخ العخبي، 
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كحق التكدب في كل ما ىػ مذخكع، كالعسل في مخافق الجكلة العامة كالخاصة، إال ما 
 .ٔاستثشاه الشز مغ األمػر الديادية

سادساا: ليع حق التعمع، كاالجتساع، كالتستع بسخافق الجكلة، كحق الحياة الكخيسة، كحق 
السدكغ كحخمتو، كحخية العسل، كإف عجدكا فميع حق الزساف االجتساعي، كىػ ما يعخؼ 

 .ٕاليـػ بحق التأميغ عمى العجد، كالذيخػخة، كالفقخ

 :ضسغ اإلسبلـ ىحا الحق عشجما قخر كقجسابعاا: الحخية الجيشية، كىي حق االعتقاد كالتعبج، 
" العيجة  ((كفي ذلظ عيج عسخ  ،ٖأف ال إكخاه في الجيغ، كحفع اإلسبلـ ليع معابجىع

ل إيمياء أى (): )ىحا ما أعصى عبج هللا عسخ أميخ السؤمشيغ " القجس" ألىل إيمياء العسخية"
ال ُتدكغ  كسائخ مماتيا، مبانيع،ألنفديع، كأمػاليع، ككشائديع، كص اا مغ األماف، أعصاىع أمان

كال مغ شيء مغ  ،عيا، كال مغ حيدىا، كال مغ صميبيكشائديع، كال ُتيجـ، كال يشتقز مش
أمػاليع، كال ُيكخىػف عمى ديشيع، كال ُيزار أحج مشيع، كال يدكغ بإيمياء معيع أحج مغ 

 .ٗالييػد(

 واجبات أىل الحمة:الفخع الثاني: 

 مغ كاجباتيع:

أداء الجدية، كىي ضخيبة سشػية عمى الخؤكس، تتسثل في مقجار زىيج مغ الساؿ ُيفخض  .ٔ
 .7ف مشيا إعفاءا تاماا ك عمى الخجاؿ البالغيغ القادريغ عمى حدب ثخكاتيع، أما الفقخاء فسعفػ 

كالزخيبة التجارية، كىي العذػر التي تؤخح  دفع الخخاج، كىػ ضخيبة تؤخح عمى األرض، .ٕ
 .8عمى التجارة

                                 
 .ٕٙ، غيخ السدمسيغ في السجتسع اإلسبلمي، ص ( القخضاكؼ،  يػسفٔ)
 .ٔٓٔ، أحكاـ الحمييغ كالسدتأمشيغ في اإلسبلـ، ص يع( زيجاف عبج الكخ ٕ)
 .ٜ٘، صالسخجع الدابق (ٖ)
 .ٜٓٙ/ٖكالسمػؾ، صبخؼ تاريخ الخسل تاريخ ال، ( الصبخؼ ٗ)
ىػ( حاشية الجسػقي عمى الذخح ٖٕٓٔدمحم بغ أحسج بغ عخفة الجسػقي السالكي )الستػفى:  ( الجسػقي،٘)

دار الفكخ، دار الفكخ بجكف شبعة كبجكف تاريخ. القخضاكؼ، يػسف القخضاكؼ، غيخ  ،ٕٔٓ/ٕالكبيخ،
 .ٖٗالسدمسيغ في السجتسع اإلسبلمي، ص 

 .ٜٕٖ/ٔأحكاـ أىل الحمة، ، ابغ ؾيع الجػزية( ٙ)
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التداـ أحكاـ اإلسبلـ، كيقرج بيا األحكاـ كالشطع العامة التي تشطع العبلقة بيغ أفخاد  .ٖ
السجتسع مغ السعامبلت، كالعقػبات، كيدتثشى مغ ذلظ ما أبيح ليع، كالخسخ كلحع 

 .3الخشديخ
ضيار إشعائخ السدمسيغ، كمذاعخىع، بعجـ اجتشاب ما ؼيو ضخر لمسدمسيغ، كاحتخاـ  .ٗ

 .4السدمسيغالسشكخات في أكساط 
أك  ،الحفاظ عمى عيجىع مع السدمسيغ، كتجشب ما يػجب نقزو، كقتاؿ السدمسيغ .٘

 . 5السطاىخة عمى قتاليع، أك االعتجاء عمى أعخاضيع، أك أمػاليع، أك أرضيع

 

 عالقة السدمسين بالسدتأمشينث: السصمب الثال

 الفخع األول: السدتأمن

َغ في قػلو:  () السػلىالسدتأمغ، أك السعاىج، كىػ الحؼ عشاه  َكِإْف َأَحٌج مِّ
 َيْعَمُسػفَ اْلُسْذِخِكيَغ اْسَتَجاَرَؾ َفَأِجْخُه َحتاى َيْدَسَع َكبَلـَ ّللّاِ ُثعا َأْبِمْغُو َمْأَمَشُو َذِلَظ ِبَأناُيْع َقْػـٌ الا 

ٗ. 
َغ اْلُسْذِخِكيَغ اْسَتَجاَرَؾ  كالسقرػد بقػلو:  .٘شوأؼ إف استأمشظ، فأمّ  ،َفَأِجْخهُ َكِإْف َأَحٌج مِّ

قاؿ ابغ الؿيع: )كأما السدتأمغ فيػ الحؼ يقجـ ببلد السدمسيغ مغ غيخ استيصاف ليا، 
كالخسل، كالتجار، كالسدتجيخيغ حتى يعخض عمييع اإلسبلـ، كالقخآف، فإف شاءكا دخمػا ؼيو، 

                                 
ىػ( أسشى السصالب ٕٜٙأبػ يحيى،  زكخيا بغ دمحم بغ زكخيا األنرارؼ، زيغ الجيغ )الستػفى:  الدشيكي،( ٔ)

الصخيقي، عبج هللا  ، دار الكتاب اإلسبلمي، بجكف شبعة ، كبجكف تاريخ.ٕٓٔ/ٗ في شخح ركض الصالب
يع، التعامل مع غيخ السدمسيغ، ص   ـ.ٕٚٓٓر اليجؼ الشبػؼ، مرخ، شبعة أكلى، ، داٙٛٔبغ إبخـا

 القخضاكؼ، يػسف، غيخ السدمسيغ في السجتسع،ٗٔٔ/ٚ، بجائع الرشائع في تختيب الذخائعالكاساني، ( ٕ)
 .ٙٗ -ٖٙاإلسبلمي، ص

شخح مخترخ خميل  ىػ(ٔٓٔٔالخخشي، دمحم بغ عبج هللا الخخشي السالكي أبػ عبج هللا )الستػفى:  (ٖ)
بجكف شبعة، كبجكف تاريخ، زيجاف عبج الكخيع، أحكاـ الحمييغ كالسدتأمشيغ في ، ٜٗٔ/ٖلمخخشي، 

 ـ.ٕٜٛٔ، مكتبة القجس مؤسدة الخسالة، بغجاد، ٗٗ-ٖٗاإلسبلـ، ص 
 .ٙ( سػرة التػبة، آية ٗ)
 ، دار سحشػف لمشذخ كالتػزيع، تػنذ.ٛٔٔ/٘( ابغ عاشػر، دمحم الصاىخ، تفديخ التحخيخ كالتشػيخ، ٘)
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 .ٔا(كإف شاءكا رجعػا إلى ببلدىع، كشالبػا حاجة مغ زيارة، أك غيخى

كفي ىحا الدماف يقاس عمى التجار كالخسل، كالسدتجيخيغ، كل ما يجخل في إشار 
األماف كالدفخاء، كالقشاصل، كالخبخاء، كشبلب العمع، كالعساؿ، كمبعػثي الجيات الجكلية، 
ككحلظ الدياح الحيغ يفجكف إلى أرض السدمسيغ، مغ أجل الدياحة، ككل مغ يمجأ إلى أرض 

الحساية، ككل الػافجيغ  الحخكب، أك السجاعة، أك الكػارث الصبيعية، شالباا السدمسيغ بدبب 
مغ خبلؿ السفارز البخية، أك السصارات، أك السػانئ  ،الحيغ سسح ليع بجخػؿ أرض السدمسيغ

البحخية، كل ىؤالء مدتأمشػف عمى أنفديع، كأمػاليع، كأعخاضيع، كعمى السدمسيغ أف يػفخكا 
مأمشيع، كيرمػا إلى الغخض الحؼ جاءكا مغ أجمو، كقج نرت  ليع األماف حتى يبمغػا

السعاىجات كالسػاثيق الجكلية في ىحا الدماف عمى ذلظ، كىي في ىحا الباب ال تتعارض مع 
 .ٕأحكاـ السمة

 من الحي يسشح األمان في بالد السدمسين؟الفخع الثاني: 

لقػلو ، ٖكاف أك امخأة  مدمع بالغ، رجبلا  يخػ الفقياء أف عقج األماف يرح مغ أؼ
():السدمسػف تتكافأ دماؤىع. يدعى بحمتيع أدناىع، كيجيخ عمييع أقراىع، كىع يج عمى 

ال يقتل مؤمغ بكافخ، كال ذك  ،يخد مذجىع عمى مزعفيع، كمتدخييع عمى قاعجىع ،مغ سػاىع
 .6(ذمة السدمسيغ كاحجة يدعى بيا أدناىع(، كفي ركاية التخمحؼ: )عيج في عيجه

 عغ أـ ىانئ أنيا قالت: قمت: يا رسػؿ هللا، زعع ابغ أمي عمي بغ أبي شالب 

                                 
 .ٗٚٛ/ٕالجػزية، أحكاـ أىل الحمة،  ( ابغ ؾيعٔ)
جسع كتختيب: فيج  ،ٖٜٗ/ٕ٘دمحم بغ صالح بغ دمحم، مجسػع فتاكػ كرسائل ابغ عثيسيغ ، ( ابغ عثيسيغٕ)

يع الدميساف، دار الػشغبغ ناصخ  مجسػع الفتاكػ،  ق.ٖٔٗٔدار الثخيا، شبعة أخيخة،  ،بغ إبخـا
بة، آثار الحخب في الفقو اإلسبلمي،  ، دار الفكخ، دمذق.ٖٕٕص  الدحيمي، ـك

السكتبة التجارية ، ٕٙٙ/ٜ تحفة السحتاج في شخح السشياج، أحسج بغ دمحم بغ عمي بغ حجخالييتسي، ( ٖ)
بغ عبج  ابغ العخبي، أبػ بكخ دمحمـ،  ٖٜٛٔ، بجكف شبعة لدشة الكبخػ بسرخ لراحبيا مرصفى دمحم

 .ٖٖٚ/ ٕهللا، أحكاـ القخآف، 
قاؿ شعيب (.ٕٔ٘ٚالجياد، باب: في الدخية تخد عمى أىل العدكخ، رقع )سشغ أبي داكد، كتاب ( ٗ)

صححو األلباني، في صحيح سشغ أبي داكد، األرنؤكط، في تخخيج سشغ أبي داكد: صحيح لغيخه، ك 
، (ٜٚ٘ٔالتخمحؼ، سشغ التخمحؼ، باب: ما جاء في أماف العبج كالسخأة، رقع الحجيث) ، (ٕٕٔ٘ٚ)

خخجو البييقي في الدشغ الكبخػ، باب: ما جاء في حخمة السجيشة، رقع كقاؿ التخمحؼ: حدغ غخيب، أ
(ٜٜ٘ٔ. ) 
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: )قج أجخنا مغ أجخت يا أـ ()أجختو، فبلف ابغ ىبيخة، فقاؿ رسػؿ هللا  أنو قاتل رجبلا 
 .ٔ(ىانئ

كبيخ غيخ محرػر مغ اد، أما األماف الحؼ يعصى لعجد ىحا إذا كاف األماف ألفخ 
 .ٕبإذف اإلماـ، أك نائبوالحخبييغ، ال بج أف يكػف 

، قاؿ كإعصاء األماف مغ قبل كل مدمع لؤلفخاد ال يشبغي أف يكػف عمى إشبلقو
الفقياء: إف اإلماـ يشقس أماف السدتأمغ، إذا كاف ؼيو ضخر، أك مفدجة، كسا لو نقزو عشج 

أف يخزع عقج األماف  ، خاصة في ىحا الدماف، فبل بج لو مغ قيػد، مشيا:خػؼ الخيانة
ف اإلماـ، كتحت سسعو كبرخه، فقج يخػ اإلماـ أف مغ مرمحة السدمسيغ أف يسشع آحاد إلذ

كذلظ مغ باب سج الحرائع، فقج يكػف في عقج األماف مزخة، كمفدجة  .ٖالسدمسيغ مغ التأميغ
لمسدمسيغ، ال يقجرىا آحاد الشاس، كقج يتدمل إلى أرض السدمسيغ مغ يخيج كذف العػرات، 

العسبلء، كالجػاسيذ الحيغ يعسمػف لرالح أعجاء الجيغ، كالحيغ ال يكاد  كثخ كفي ىحا الدماف
 يدمع مشيع بمج مغ أرض اإلسبلـ.

 أحكام السدتأمن، وحقهقو:الفخع الثالث: 

كقبمػا أف يجيخكه، كجب لو بيحا األماف حقػؽ، كحقػؽ  ،مغ أعصاه السدمسػف األماف
 .ٗالسدتأمغ ىي حقػؽ الحمي، يدتثشى مشيا الحقػؽ الدياسية

 ومن ىحه الحقهق:أوالا: 

الحق األكؿ: إف شمب األماف أف يؤمغ إلى مجة معمػمة، كأف يعير عشج السدمسيغ مجة 
كاجب عمى السدمسيغ، كإماميع،  األماف، آمشاا مصسئشاا عمى نفدو، كمالو، كعخضو، كىحا حق

، كلو حق التشقل في كل أرض اإلسبلـ، إال ما استثشاه الذارع كسكة السكخمة، كالسجيشة السشػرة
 .أك ما استثشاه عقج األماف

                                 
( مدمع صحيح مدمع، كتاب: صبلة السدافخيغ، باب: استحباب صبلة الزحى، كأف أقمو ركعتاف، رقع ٔ)

(ٚ٘). 
 .ٔ٘( زيجاف، عبج الكخيع، أحكاـ الحمييغ كالسدتأمشيغ، ص ٕ)
 .ٜٗصالسخجع الدابق،  (ٖ)
 .ٖٚص الدابق، السخجع( ٗ)
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، فقاؿ ليسا: )أتذيجاف أني () جاء ابغ الشػاحة كابغ أثاؿ رسػال مديمسة إلى الشبي
: آمشت باهلل كرسػلو، لػ كشت قاتبلا ()، فقاؿ الشبي رسػؿ هللا؟ قاال: إف مديمسة رسػؿ هللا

 .ٔرسػالا لقتمتكسا، قاؿ عبج هللا: فسزت الدشة أف الخسل ال تقتل(

الحق الثاني: مغ حق السدتأمغ أف يدسع القخآف، كىي كسيمة إلخخاجو مغ الطمسات إلى 
الشػر، كإقامة الحجة عميو، كىحا ىػ الغخض مغ إجارتو، كيتحقق ىحا الغخض مغ خبلؿ 
مخالصتو لمسدمسيغ، كالعير بيغ ضيخانييع، فيخػ محاسغ ىحا الجيغ كمآثخه، كعجلو، لقػلو 

ى َيْدَسَع َكبَلـَ ّللاِّ َفَأِجْخُه َحتا تعالى: 
ٕ. 

قاؿ ابغ قجامة: )كمغ شمب األماف ليدسع كبلـ هللا، كيعخؼ شخائع اإلسبلـ، كجب أف يعصاه، 
، كبو قاؿ قتادة، كمكحػؿ، كاألكزاعي، كالذافعي. ثع يخد إلى مأمشو، ال نعمع في ىحا خبلفاا 

َغ اْلُسْذِخِكيَغ : ()إلى الشاس؛ كذلظ لقػؿ هللا  ككتب عسخ بغ عبج العديد بحلظ َكِإْف َأَحٌج مِّ
اْسَتَجاَرَؾ َفَأِجْخُه َحتاى َيْدَسَع َكبَلـَ ّللّاِ ُثعا َأْبِمْغُو َمْأَمَشُو َذِلَظ ِبَأناُيْع َقْػـٌ الا َيْعَمُسػفَ 

كقج نقل  ،ٖ
 .ٗاالتفاؽ عمى ذلظ

يو الحؼ يأمغ ؼ ،اآلمغالحق الثالث: أنو إذا انتيت مجة إجارتو أف يبمغو السدمسػف السكاف 
ُثعا َأْبِمْغُو َمْأَمَشوُ : ()عمى نفدو، كمالو، لقػلو 

٘. 

 واجبات السدتأمن:ثانياا: 

عمى السدتأمغ مخاعاة الشطاـ العاـ القائع في الجكلة اإلسبلمية، كالخزػع لمقانػف، كعميو  .ٔ
شعغ في أحكاـ االمتشاع عغ كل أمخ ؼيو استخفاؼ بالسدمسيغ، أك ازدراء بعقيجتيع، أك 

 .8ديشيع، كىحا الػاجب يذسل أىل الحمة، كالسدتأمشيغ عمى حج الدػاء
كإذا شخط عميو في عقج األماف شخكط، فعميو أف يمتـد بيا، كأاّل يعسل ضج أمغ  .ٕ

 السدمسيغ، كضج مرالحيع.
                                 

(. ٖٔٙٚدمحم، مدشج أحسج، مدشج عبج هللا مدعػد، رقع ) غج بغ حشبل، أبػ عبج هللا، أحسج ب( اإلماـ أحسٔ)
 ـ.ٕٔٓٓ حسج شاكخ، شبعة أكلىكحدشو أ

 .ٙ( سػرة التػبة، آية ٕ)
 .ٙ( سػرة التػبة، آية ٖ)
 .ٕٗٗ/ٜالسغشي،  ي،( ابغ قجامة السقجسٗ)
 .ٙ( سػرة التػبة، آية ٘)
 .ٕٓٔ( زيجاف، عبج الكخيع، أحكاـ الحمييغ كالسدتأمشيغ في دار اإلسبلـ، ٙ)
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مشو أف يجفع جدية، كسا ىػ حاؿ أىل الحمة، أما إذا  أما الػاجبات السالية، فميذ مصمػباا  .ٖ
دخل السدػتأمغ أرض السدمسيغ بساؿ مغ أجل التجارة، كالتكدب، أك أف يعسل في 

 .3أك في أية ميشة أخخػ، فعميو أف يخزع لقانػف الجكلة اإلسبلمية ،الرشاعة

 شبيعة العالقة مع السدتأمن:ثالثاا: 

َفَأِجْخُه َحتاى َيْدَسَع َكبَلـَ ّللّاِ ُثعا َأْبِمْغُو َمْأَمَشوُ ):) فقج حجدىا السػلى
، فيي عبلقة ٕ

بخ ككفاء، عبلقة الجاعية الحؼ يذفق عمى السجعػ، كيحب لو الخيخ، كيدعى إلخخاجو مغ 
 .5الطمسات إلى الشػر

َكَما كفي ذلظ تأكيج عمى أف ىحا الجيغ العطيع ىػ ديغ الخحسة لمبذخية كافة، 
َأْرَسْمَشاَؾ ِإالا َرْحَسةا لِّْمَعاَلِسيغَ 

كأنو ديغ التعارؼ كالتعاكف، كأنو ييجؼ بالجرجة األكلى إلى  ،ٗ
انقاذ البذخية مغ الزياع، كإخخاجيا مغ الطمسات إلى الشػر، كتبميغ دعػة هللا تعالى إلى 

  البذخية كافة.

 الفخق بين السدتأمن والحمي: رابعاا: 

إال مغ اإلماـ، أك مغ يشيبو اإلماـ، أما عقج األماف يجػز مغ أؼ  عقج الحمة ال يكػف  .ٔ
 .٘مدمع رجبلا كاف أك امخأة 

، أما عقج الحمة أبجؼ، ال يحجد بسجة. .ٕ  كعقج األماف إلى أجل معمـػ

يمـد الحمي دفع الجدية لقاء حسايتو، أما السدتأمغ فيػ آمغ بغيخ ماؿ يجفعو، ألنو  .ٖ
، كذلظ ٙاإلسبلـ مغ غيخ التداـ جدية، فمع تمدمو كالشداءكافخ أبيح لو السقاـ في دار 

َغ اْلُسْذِخِكيَغ اْسَتَجاَرَؾ َفَأِجْخُه َحتاى َيْدَسَع َكبَلـَ ّللّاِ ُثعا )) : ألمخ هللا َكِإْف َأَحٌج مِّ

                                 
 .ٜٓٔاإلسبلـ، ص ارأحكاـ الحمييغ كالسدتأمشيغ في د( زيجاف، عبج الكخيع، ٔ)
 .ٙ( سػرة التػبة، آية ٕ)
 ٕٓٔ -ٙٛزيجاف عبج الكخيع، أحكاـ الحمييغ كالسدتأمشيغ،  (ٖ)
 .ٚ( سػرة األنبياء، آية ٗ)
 .ٖٖٚ/ ٕالعخبي، أحكاـ القخآف، ( ابغ ٘)
 .ٛٓٔ/ٖ( البيػتي، كذاؼ القشاع عغ متغ اإلقشاع، ٙ)
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َأْبِمْغُو َمْأَمَشُو َذِلَظ ِبَأناُيْع َقْػـٌ الا َيْعَمُسػفَ 
ٔ.  

سا كاف ببل خبلؼ، أما عقج الحمة فبل يعقج لكل الكفار عمى عقج األماف لكل كافخ مي .ٗ
 الخبلؼ بيغ الفقياء.

السدتأمغ ليذ لو حقػؽ سياسية، كحق التخشيح كاالنتخاب، ككضائف الجكلة، ككل  .٘
الحقػؽ الستعمقة بشطاـ الحكع، كالذػرػ، كاختيار الحاكع، كالتسثيل في السجالذ 

 غالبية ىحه الحقػؽ. الشيابية، بخبلؼ الحمي، الحؼ يذارؾ في

الحمي لو حق التجشذ بجشدية دار اإلسبلـ، فيػ مػاشغ عمى أرض السدمسيغ، أما  .ٙ
 .ٕالسدتأمغ فميذ لو ذلظ، ألنو مغ أىل دار الحخب

 عالقة السدمسين بالسحاربين: السصمب الخابع

الكفار الحيغ ليذ بيشيع كبيغ السدمسيغ عيج ذمة، أك عقج أماف، أك  :يحه الفئةبكيخاد 
أك يشتدب إلى  ،، كيذسل ذلظ كل مغ يحارب السدمسيغ"الحخب"صمح، كسسي محارباا مغ 

 .ٖقـػ محاربيغ لمسدمسيػغ، سػاء كانت السحاربة فعمية، أك متػقعة

 ىحا الشػع مغ الكفار صشفاف:

ىع الحيغ لع يكفػا أيجييع عغ قتاؿ السدمسيغ، كاالعتجاء عمييع، كيػاصمػف  الرشف األول:
 العجكاف، كيعسمػف عمى إخخاجيع مغ ديارىع، كيطاىخكف عمى إخخاجيع.

عمى أف ىحه الفئة ىي في حالة حخب، كصجاـ دائع مع كميع الفقياء  قج اتفقف
مشع الجاعية إلى قتاليع، ك  السدمسيغ، حتى يكفػا، كقج تطافخت الشرػص مغ الكتاب كالدشة

َكَقاِتُمػْا ِفي َسِبيِل ّللّاِ الاِحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكْع َكاَل َتْعَتُجكْا ِإفا ّللّاَ اَل : ()ضخرىع، مشيا: قػؿ هللا 
ُيِحبِّ اْلُسْعَتِجيغَ 

، رجاالا، كنداءا، كأف الشيي السدمسيغ فقج أكجبت اآلية قتاؿ كل مغ يقاتل ،ٗ

                                 
 .ٙ( سػرة التػبة، آية ٔ)
بة الدحيمي، آثار الحخب ٜٕٓ -ٖٚ( زيجاف، عبج الكخيع، أحكاـ الحمييغ كالسدتأمشيغ، ص ٕ) ، الدحيمي، ـك

 .ٕٛٙ -ٕٕٙ ص في الفقو اإلسبلمي،
 .ٖٖٔمل مع غيخ السدمسيغ، ص ( الصخيقي، عبج هللا، التعاٖ)
 .ٜٓٔ( سػرة البقخة، آية ٗ)
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 .ٔيغ غيخ السقاتبلتبيخاد  الشداء الػارد عغ قتل

: كىع فئة السدالسيغ الحيغ ال يقاتمػف السدمسيغ، كال يعتجكف عمييع، ككّفػا الرشف الثاني
 أيجييع، كمشعػا شخىع عغ السدمسيغ.

 ىحا الفخيق قج اختمف فقياء األمة في شأنيع، عمى أقػاؿ:

 ىي عبلقة حخب ،العيج كالحمة : إف أصل عبلقة السدمسيغ بالكفار مغ غيخ أىلالقهل األول
 ،ٕال عبلقة سمع، سػاء كانػا معتجيغ، أك مدالسيغ، قاؿ بيحا القػؿ جسيػر الفقياء األقجميغ

، كسيج قصب، كصالح ٖكبعس السعاصخيغ، مشيع عبج الكخيع زيجاف، كإياد كامل ىبلؿ
 .6المحياف، كأبػ األعمى السػدكدؼ

الحيغ لع يدمسػا كىع مغ مذخكي العخب، أك لع قاؿ الكساؿ بغ اليساـ: )كقتاؿ الكفار 
يدمسػا كلع يعصػا الجدية مغ غيخىع، كاجب كإف لع يبجؤكنا، ألف األدلة السػجبة لو لع تقيج 

 .٘الػجػب ببجاءتيع(

: إف أصل عبلقة السدمسيغ بالكفار ىي عبلقة سمع، كأف الحخب أمخ عارض القهل الثاني
مى السدمسيغ، أك عمى أمبلكيع، كأراضييع، فسغ تقتزيو الزخكرة، كأف يعتجؼ ىؤالء ع

اعتجػ عمى السدمسيغ فيػ في حالة حخب، حتى يكف عغ العجكاف، أما السدالسػف فبل يباح 
قتاليع لسجخد أنيع يخالفػف السدمسيغ في ديشيع، كإلى ىحا ذىب غالبية السعاصخيغ مغ 

                                 
 .ٛٗٔ/ٔ( ابغ العخبي، أحكاـ القخآف، ٔ)
ىػ( العشاية ٙٛٚ، البابختي، أبػ عبج هللا، دمحم بغ دمحم بغ محسػد )الستػفى: ٕٕٔ/ ٜ( ابغ قجامة، السغشي، ٕ)

 -فخامخز بغ عمي الذييخ بسبل السمي خدخك، دمحم بغ  .، دار الفكخ بجـك شبعةٔٗٗ/ ٘ية، شخح اليجا
، دار إحياء ٕٕٛ/ ٔىػ(، درر الحكاـ شخح غخر األحكاـ، ٘ٛٛخدخك )الستػفى:  -أك مشبل أك السػلى 

القخشبي، أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ بغ  .العخبية، بجكف شبعة كبجكف تاريخ الكتب
، تحقيق: دمحم دمحم أحيج كلج ماديظ ٙٙٗ/ٔجيشة، ىػ(، الكافي في فقو أىل السٖٙٗعاصع )الستػفى: 

 ـ.ٜٓٛٔالسػريتاني، مكتبة الخياض الحجيثة، الخياض، السسمكة العخبية الدعػدية، الصبعة الثانية، 
 .ٓٔٔ( الصخيقي، عبج هللا الصخيقي، التعامل مع غيخ السدمسيغ، أصػؿ معاممتيع كاستعساليع، ص ٖ)
مجمة الجامعة اإلسبلمية، " سمدمة الجراسات اإلسبلمية، السجمج التاسع عذخ، العجد  (ٗ)

 .ٖٛٛـ، ص ٕٔٔٓالثاني، تسػز 
 .ٔٗٗ/ ٘خ ي( ابغ اليساـ، الكساؿ، فتح القج٘)



 

64 

 

، ٗ، كعبج الػىاب خبلؼٖزىخة، ودمحم أبػ ٕ، كمحسػد شمتػتٔالعمساء، مشيع: دمحم رشيج رضا
بة الدحيمي ،٘كسيج سابق  .ٚ، كعبج هللا الصخيقيٙكـك

 األدلة: 

استجؿ الفخيق األكؿ: القائمػف بأف أصل العبلقة ىي الحخب بسجسػعة مغ اآليات، 
  كاألحاديث التي تأمخ بقتاؿ الكفار، كأخحىع، كقتميع:

اأَلْشُيُخ اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث َكَججتُُّسػُىْع َفِإَذا انَدَمَخ  :(): قاؿ هللا ٛالجليل األكؿ
َكاَة َفخَ  بَلَة َكآَتُػْا الدا مُّػْا َسِبيَمُيْع َكُخُحكُىْع َكاْحُرُخكُىْع َكاْقُعُجكْا َلُيْع ُكلا َمْخَصج  َفِإف َتاُبػْا َكَأَقاُمػْا الرا

ِإفا ّللّاَ َغُفػٌر راِحيعٌ 
ٜ. 

َكَقاِتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َكآفاةا َكَسا ُيَقاِتُمػَنُكْع َكآفاةا َكاْعَمُسػْا َأفا ّللّاَ َمَع اْلُستاِقيغَ : ()هللا  كبقػؿ
ٔٓ. 

في ىاتيغ اآليتيغ أمخ هللا بقتاؿ السذخكيغ، كالكفار، بػصفيع أىل شخؾ ككفخ، دكف 
 .ٔٔكصفيع بذيء آخخ

ِ َفِإِف انَتَيػْا َفبَل  :(): قاؿ هللا ٕٔالجليل الثاني يُغ هللّ َكَقاِتُمػُىْع َحتاى اَل َتُكػَف ِفْتَشٌة َكَيُكػَف الجِّ

                                 
، ٕٙٙ/ ٘ىػ(، تفديخ القخآف الحكيع )تفديخ السشار( ٖٗ٘ٔ( رضا، دمحم رشيج بغ عمي رضا )الستػفى: ٔ)

 ـ.ٜٜٓٔلعامة لمكتاب، الييئة السرخية ا
، ٛٔ، دار الذخكؽ، شبعة ٖ٘ٗ ص ( شمتػت، شيخ األزىخ محسػد شمتػت، اإلسبلـ عقيجة كشخيعة،ٕ)

 ـٕٔٓٓلدشة 
 .ٓ٘ص  في اإلسبلـ، الجكلية عبلقات، ال( أبػ زىخة، دمحمٖ)
دار القمع، ، ٕٛ/ٔ، الدياسة الذخعية في الذئػف الجستػرية كالخارجية كالسالية، ب( خبلؼ، عبج الػىاٗ)

 ـ.ٜٛٛٔالصبعة 
 ـ.ٜٚٚٔ، دار الكتاب العخبي بيخكت، الصبعة الثالثة، ٖٓٙ/ٕ( سيج سابق، فقو الدشة، ٘)
بة الدحيمي، العبلقات الجكلية فيٙ)  ـ.ٕٓٓٓ سشة ، دار السكتبي، شبعٕٙاإلسبلـ، ص ( الدحيمي، ـك
 .ٓٔٔعاممتيع كاستعساليع، ص ( الصخيقي، عبج هللا الصخيقي، التعامل مع غيخ السدمسيغ، أصػؿ مٚ)
 .ٔٗٗ/٘، البابختي، العشاية شخح اليجاية، ٓٔٔ/ٗٔ( الساكردؼ ، الحاكؼ الكبيخ، ٛ)
 .٘( سػرة التػبة، آية ٜ)
 .ٖٙ( سػرة التػبةػ آية ٓٔ)
 .ٖٓٔ( الصخيقي، عبج هللا، التعامل مع غيخ السدمسيغ ص ٔٔ)
 .ٔٗٗ/٘العشاية شخح اليجاية، ( البابختي، ٕٔ)
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ُعْجَكاَف ِإالا َعَمى الطااِلِسيغَ 
ٔ. 

 .ٕذىب السفدخكف إلى تفديخ الفتشة بالكفخ، أؼ قاتمػىع حتى يدكؿ الكفخ

)أمخت أف أقاتل الشاس حتى : () قاؿ رسػؿ هللاقاؿ:  ،() : عغ أبي ىخيخةٖالجليل الثالث
 .ٗيقػلػا: ال إلو إال هللا، فسغ قاليا فقج عرع مشي مالو، كنفدو إال بحقو، كحدابو عمى هللا(

 الحجيث يفيج استسخار قتاؿ الكفار حتى يقػلػا: ال إلو إال هللا.

: )ثبلث مغ أصِل () ، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا() : عغ أنذ بغ مالظ٘الجليل الخابع
، كال نخخجو مغ اإلسبلـ بعسل،  اإليساف: الكفُّ عساغ قاؿ: ال إلو إال هللُا، كال نكّفخه بحنب 

كالجياد ماض مشح بعثشي هللُا إلى أف يقاتل آخخ ُأمتي الججاؿ، ال يبصمو جْػر جائخ، كال عجؿ 
 .ٙعادؿ، كاإليساف باألقجار(

و الحخب حتى مغ لع يقل: ال إلو إال هللا، فأصل العبلقة مع فطاىخ الحجيث أفّ 
 يقػليا.

لسة، كالسػادعة، فقاؿ : أف هللا تعالى نيى السدمسيغ عغ الػىغ، كشمب السداٚالجليل الخامذ

                                 
 .ٖٜٔ ، آيةالبقخة ( سػرةٔ)
 .ٕ٘ٔ/ٔأحكاـ القخآف، ( ابغ العخبيٕ)
، أبػ دمحم، عمي بغ أحسج بغ سعيج، السحمى باآلثار، ٖ) ، دار الفكخ بيخكت، بجكف شبعة ٖ٘ٚ/ ٘( ابغ حـد

 كبجكف تاريخ.
(، مدمع، صحيح مدمع، كتاب ٜٜٖٔ)( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الدكاة، باب كجػب الدكاة، رقع ٗ)

 .(ٕٔاإليساف، باب: األمخ بقتاؿ الشاس حتى يقػلػا: ال ألو إال هللا، )
ىػ( البشاية ٘٘ٛ( العيشي، أبػ دمحم، محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسج بغ حديغ الغيتابى، )الستػفى: ٘)

 ـ.ٕٓٓٓدار الكتب العمسية، بيخكت، لبشاف، شبعة أكلى،  ،ٜ٘/ٚشخح اليجاية، 
. ضعفو (ٕٖٕ٘)كد، كتاب الجياد، باب: في الغدك مع أئسة الجػر، رقع الحجيث ( أبػ داكد، سشغ أبي داٙ)

كىػ في "سشغ سعيج بغ ، كقاؿ شعيب األرنؤكط: حدغ لغيخه، لباني في ضعيف سشغ أبي داكداأل
كتاب الجياد، باب: مغ قاؿ:  ىػ(ٕٕٚأبػ عثساف بغ شعبة الخخاساني الجػزجاني )الستػفى: ، مشرػر

 ـٕٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔالصبعة: األكلى، ، الجار الدمؽية اليشج (ٖٕٚٙ) الجياد ماض، رقع
، دار ٖٖٔ/ٗق( رد السحتار عمى الجر السختار، ٕٕ٘ٔ( ابغ عابجيغ، دمحم أميغ بغ عسخ، )الستػفى ٚ)

 ـ.ٕٜٜٔبيخكت،  ،الفكخ



 

66 

 

ْمِع َكَأنُتُع اأْلَْعَمْػَف َوّللااُ َمَعُكْع َكَلغ َيِتَخُكْع أَْعَساَلُكعْ : ()هللا  َفبَل َتِيُشػا َكَتْجُعػا ِإَلى الدا
(ٔ) ،

 الدمع ليذ ىػ األصل.كىحا يجؿ عمى أف 

 ىي الدمع.مع الكفار الحيغ قالػا: إف أصل العبلقة  أدلة الفخيق الثاني

 استجلػا بسجسػعة مغ اآليات، مشيا:

َكَقاِتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َكآفاةا َكَسا ُيَقاِتُمػَنُكْع َكآفاةا َكاْعَمُسػْا َأفا ّللّاَ َمَع : ()الجليل األكؿ: قػؿ هللا 
اْلُستاِقيغَ 

ٕ. 

فاآلية أمخت السدمسيغ أف يقاتمػا السذخكيغ مجتسعيغ، كمػحجيغ، جداء قتاليع      
لمسدمسيغ مجتسعيغ، كمػحجيغ، قاؿ الحافع ابغ كثيخ: )كسا يجتسعػف لحخبكع إذا حاربػكع، 

 .ٖفاجتسعػا أنتع أيزا ليع إذا حاربتسػىع، كقاتمػىع بشطيخ ما يفعمػف(

َكَقاِتُمػْا ِفي َسِبيِل ّللّاِ الاِحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكْع َكاَل َتْعَتُجكْا ِإفا ّللّاَ اَل : ()قػؿ هللا : ٗالجليل الثاني
ُيِحبِّ اْلُسْعَتِجيغَ 

، اآلية أمخت بقتاؿ مغ يقاتل السدمسيغ، ؼيفيع مشيا أال يقاتل السدمسػف مغ ٘
تعتجكا( أؼ ال تبجأكا السذخكيغ بالقتاؿ، قاؿ : )ال ىع، ثع نيت عغ االعتجاء، في قػلولع يقاتمػ 

 .ٙابغ العخبي: ال تقاتمػا مغ لع يقاتل

َيا َأيَُّيا الاِحيَغ : ()إلى الدمع، مشيا، قػؿ هللا  : استجلػا باآليات التي تجعػٚالجليل الثالث
ْمِع َكآفاةا َكاَل َتتاِبُعػْا ُخُصَػاِت  ْيَصاِف ِإناُو َلُكْع َعُجكٌّ مُِّبيغٌ آَمُشػْا اْدُخُمػْا ِفي الدِّ الذا

ٛ. 

                                 
 .ٖ٘( سػرة دمحم، آية ٔ)
 .ٖٙ( سػرة التػبة، آية ٕ)
ىػ( ٗٚٚخ بغ كثيخ القخشي البرخؼ ثع الجمذقي )الستػفى: ( ابغ كثيخ، أبػ الفجاء إسساعيل بغ عسٖ)

، تحقيق: سامي بغ دمحم سبلمة، دار شيبة لمشذخ كالتػزيع، الصبعة الثانية، ٜٗٔ/ٗتفديخ القخآف العطيع، 
 ق.ٕٓٗٔ

 .ٗٔٔص ( الصخيقي، عبج هللا، التعامل مع غيخ السدمسيغ، ٗ)
 .ٜٓٔ( سػرة البقخة، آية ٘)
 .ٕ٘ٔ/ ٔاـ القخآف، ( ابغ العخبي ، أحكٙ)
 .ٖٔٔ( الصخيقي، عبج هللا، التعامل مع غيخ السدمسيغ ص ٚ)
 .ٕٛٓ( سػرة البقخة، آية ٛ)
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ِسيُع اْلَعِميعُ : () كقػؿ هللا ْل َعَمى ّللّاِ ِإناُو ُىَػ الدا ْمِع َفاْجَشْح َلَيا َكَتَػكا َكِإف َجَشُحػْا ِلمدا
(ٔ) 

 ىاتاف اآليتاف تجعػاف إلى الجخػؿ في الدمع كالجشػح إليو، لمجاللة عمى أنو األصل.

يِغ َكَلْع ُيْخِخُجػُكع : ()الجليل الخابع: قػؿ هللا  اَل َيْشَياُكُع ّللااُ َعِغ الاِحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ
كُىْع َكُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإفا ّللااَ ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيغَ  غ ِدَياِرُكْع َأف َتَبخُّ مِّ

ٕ. 

يَثاٌؽ َأْك َجآُؤكُكْع : (): قػؿ هللا ٖالجليل الخامذ ِإالا الاِحيَغ َيِرُمػَف ِإَلَى َقْػـ  َبْيَشُكْع َكَبْيَشُيع مِّ
ُكْع َفِإِف َحِرَخْت ُصُجكُرُىْع َأف ُيَقاِتُمػُكْع َأْك ُيَقاِتُمػْا َقْػَمُيْع َكَلْػ َشاء ّللّاُ َلَدماَصُيْع َعَمْيُكْع َفَمَقاَتُمػ 

َمَع َفَسا َجَعَل ّللّاُ َلُكْع َعَمْيِيْع َسِبيبلا اْعَتَدُلػُكْع َفَمْع ُيَقاتِ  ُمػُكْع َكَأْلَقْػْا ِإَلْيُكُع الدا
ٗ. 

يفيع مغ ىحه اآليات أف الكافخيغ إذا كفػا أيجييع، كاعتدلػا السدمسيغ، كلع يقاتمػىع، بل 
 سالسػىع، فبل سبيل عمييع عشجئح. 

َمَع َفَسا َفِإِف : ()قاؿ رشيج رضا في قػؿ هللا  اْعَتَدُلػُكْع َفَمْع ُيَقاِتُمػُكْع َكَأْلَقْػْا ِإَلْيُكُع الدا
َجَعَل ّللّاُ َلُكْع َعَمْيِيْع َسِبيبلا 

، أؼ: أعصػكع زماـ أمخىع في السدالسة، بحيث كثقتع بيا كثػؽ ٘
ل شخعو السخء بسا يمقى إليو، فسا جعل هللا لكع شخيقاا تدمكػنيا إلى االعتجاء عمييع، فإف أص

الحؼ ىجاكع إليو أال تقاتمػا إال مغ يقاتمكع، كال تعتجكا إال عمى مغ اعتجػ عميكع، كؼيو بياف 
 .ٙأف القتاؿ لع يذخع في اإلسبلـ إال لزخكرة، كأف ىحه الزخكرة تقجر بقجرىا في كل حاؿ

يِغ َقج اَل ِإْكَخاَه : ()كخاه في الجيغ، قاؿ هللا إل: أف هللا لع يذخع اٚالجليل الدادس ِفي الجِّ
تاَبياَغ الخُّْشُج ِمَغ اْلَغيِّ 

َكَلْػ َشاء َربَُّظ آلَمَغ َمغ ِفي اأَلْرِض ُكمُُّيْع َجِسيعاا  :()كقػؿ هللا ، ٛ
َأَفَأنَت ُتْكِخُه الشااَس َحتاى َيُكػُنػْا ُمْؤِمِشيغَ 

مغ كاف ىحا كلػ كاف الكافخ يقتل حتى يدمع، ل، ٜ
 عمى الجيغ.كخاه اإل كسائل أعطع

                                 
 .ٔٙ( سػرة األنفاؿ، آية ٔ)
 .ٛ( سػرة السستحشة، آية ٕ)
 .ٕٛٙ -ٕ٘ٙ/ ٘ تفديخ السشار،رضا، دمحم رشيج، (ٖ)
 .ٜٔ -ٜٓ اتياآل( سػرة الشداء، ٗ)
 .ٜٓ( سػرة الشداء، آية ٘)
 .ٕٛٙ -ٕ٘ٙ/ ٘( رضا، دمحم رشيج، تفديخ السشار، ٙ)
 .ٖٔٔ ص ( الصخيقي، عبج هللا، التعامل مع غيخ السدمسيغ،ٚ)
 .ٕٙ٘( سػرة البقخة، آية ٛ)
 .ٜٜ( سػرة يػنذ، آية ٜ)
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الجليل الدابع: جسيع الجكؿ في ىحا الدماف معاىجكف ؼيسا بيشيع، كبيغ السدمسيغ، يقػؿ دمحم 
َبْيَشُكْع : ()بيشيع كبيغ السدمسيغ، قاؿ في قػؿ هللا رشيج رضا: جسيع الجكؿ معاىجكف ؼيسا 

يَثاؽٌ  َكَبْيَشُيع مِّ
أعصى كل مشيع لآلخخيغ كسا عميو الجكؿ في ىحا العرخ، كميع معاىجكف قج  ٔ

ميثاقاا عمى ذلظ، كىػ ما يعبخ عشو بالسعاىجات، كحقػؽ الجكؿ، كمثميع أىل الحمة بعسـػ 
 .ٕالسيثاؽ

الجليل الثامغ: اعتساداا عمى القػاعج العامة التي قخرىا السدمسػف، حيث قالػا: إف األصل في 
لحمة البخاءة، فإنو يشبغي األشياء اإلباحة، كأف األصل الخمػ مغ التكاليف، كاألصل في ا

 .ٖاألصل في العبلقة مع اآلخخيغ الحخب عمييع كحلظ أال يعتبخكا

 مشاقذة األدلة وبيان الخاجح:

أف اآليات التي : مشاقذة أدلة الفخيق األكؿ القائميغ بأف أصل العبلقة ىي الحخب
ىي أدلة عامة ال تدمع مغ  تجعػ إلى قتاؿ السذخكيغ كافة، كقتاليع حيثسا كججكا،

التخريز، فقج خررت باألدلة التي تحـخ قتل الشداء، كاألشفاؿ، كالذيػخ، كغيخ 
السقاتميغ، كخز مشيا مشع القتاؿ في السدجج الحخاـ، كبقي تحت المفع مغ كاف محارباا أك 

 .ٗػنكعمدتعجاا لمحخابة، كاإلذاية، كتبيغ أف السخاد باآلية: اقتمػا السذخكيغ الحيغ يحارب

َفِإَذا انَدَمَخ اأَلْشُيُخ اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث َكَججتُُّسػُىْع  :()أما قػؿ هللا 
َكُخُحكُىْع َكاْحُرُخكُىعْ 

 .ٙيخاد بيع الحيغ نقزػا العيج كضاىخكا عمى السدمسيغ .٘

َكَقاِتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َكآفاةا  :أما في قػلو 
 يمي: اعمى ىحا الجليل بسفيخد  ٚ

ىػ خصاب لمسؤمشيغ أف يقاتمػا السذخكيغ مؤتمفيغ غيخ مختمفيغ، كسا يقاتمشا السذخكػف  .ٔ

                                 
 .ٜٓ( سػرة الشداء، آية ٔ)
 .ٕٕٚ/٘( رضا، دمحم رشيج، تفديخ السشار ٕ)
بة، آثار الحخب في الفقو اإلٖ)  .ٖٔٔسبلمي، دراسة مقارنة، ص( الدحيمي،  ـك
 .ٖٓٚ/ ٕ( ابغ العخبي، أحكاـ القخآف ٗ)
 .٘( سػرة التػبة، آية ٘)
 .ٙٔٔ ص ( الصخيقي، عبج هللا، التعامل مع غيخ السدمسيغٙ)
 .ٖٙ( سػرة التػبة، آية ٚ)
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، التحاد يي دعػة لمسدمسيغ أف يتّ ف، 3مؤتمفيغ غيخ مختمفيغ حجكا في مػاجية الخرـػ
قتاؿ كافة السذخكيغ بدبب شخكيع، فبل  :في قتاؿ السدمسيغ، فميذ السخاد باآلية الخرػـ

دليل في اآلية عمى أف أصل العبلقة مع الكفار ىي الحخب، ألف اآلية تبيغ كيؽية 
 .ا تأمخ بالسبادأة بياالحخب ال أني

، أؼ: كسا يجتسعػف لحخبكع إذا حاربػكع، 4أف سياؽ اآلية مغ باب التيييج كالتحزيس .ٕ
 .5، كقاتمػىع بشطيخ ما يفعمػف فاجتسعػا أنتع أيزا ليع إذا حاربتسػىع

أف ىحا الشز مخرز بأدلة أخخػ، مشيا: حجيث بخيجة: إذا لقيت عجكؾ مغ السذخكيغ  .ٖ
ْمِع َفاْجَشْح : ()فالقتاؿ، ككحلظ بقػؿ هللا  فادعيع إلى اإلسبلـ، فالجدية، َكِإف َجَشُحػْا ِلمدا

ِسيُع  ْل َعَمى ّللّاِ ِإناُو ُىَػ الدا اْلَعِميعُ َلَيا َكَتَػكا
6. 

يُغ )) :: في قػؿ هللا الجليل الثانيأما عغ  َكَقاِتُمػُىْع َحتاى اَل َتُكػَف ِفْتَشٌة َكَيُكػَف الجِّ
ِ َفِإِف انَتَيػْا َفبَل ُعْجَكاَف ِإالا َعَمى الطااِلِسيغَ  هللّ

يخاد بيا: قاتمػىع حتى ال يفتشػا السدمسيغ عغ  ٘
عغ ديشيع أشج مغ قتميع، ؼيكػف سبب الحخب ىػ عسميع عمى ديشيع، ألف افتتاف السدمسيغ 

 فتشة السدمسيغ، كليذ بدبب كفخىع.

: )أمخت أف اقاتل الشاس حتى () كىػ قػؿ رسػؿ هللا الجليل الثالث:أما عغ 
، مشيا قػؿ يذيجكا أف ال إلو إال هللا(، فميذ عمى عسػمو، بل ىشاؾ أدلة تع ارض ىحا العسـػ

ـَ ّللّاُ َكَرُسػُلُو َكالَ )): هللا   َقاِتُمػْا الاِحيَغ اَل ُيْؤِمُشػَف ِباهلّلِ َكاَل ِباْلَيْػـِ اآلِخِخ َكاَل ُيَحخُِّمػَف َما َحخا
َيِجيُشػَف ِديَغ اْلَحقِّ ِمَغ الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب َحتاى ُيْعُصػْا اْلِجْدَيَة َعغ َيج  َكُىْع َصاِغُخكفَ 

ٙ. 

: كىػ استسخار الجياد كديسػمتو إلى يـػ الؿيامة، فميذ في ىحا يل الخابعالجلأما 
الحجيث ما يجؿ عمى أف أصل العبلقة مع الكفار ىي الحخب، إنسا يخاد بو إذا كججت أسباب 

 ، كقج مخ عمى رسػؿ هللاٚالحخب فبل مفخ مشو، أما إذا انتفت أسبابو، فبل حخب، كال قتاؿ

                                 
 .ٙٓٗ/ ٕأحكاـ القخآف،  ( ابغ العخبي،ٔ)
 .ٔٛٔ/ٔالسعجع الػسيط ، التحزيس: ىػ الحث كالتحخيس بقػة عمى عسل شيء،  (ٕ)
 .ٜٗٔ/ٗ( ابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع، ٖ)
 .ٔٙ( سػرة األنفاؿ، آية ٗ)
 .ٖٜٔ( سػرة البقخة، آية ٘)
 .ٜٕ( سػرة التػبة، آية ٙ)
، مجمة الجامعة اإلسبلمية، سمدة عبلقة السدمسيغ بغيخىع مغ األمع ة( اليػارؼ، دمحم سميغ عمي، شبيعٚ)
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()  أشيخ عجيجة ببل حخب كال قتاؿ، كىشاؾ مغ ؾبائل العخب مغ لع يقاتميع الخسػؿ() ،
 عجاد نػع مغ الجياد.كاالستعجاد لو، ألف اإل ،عجادكقج يخاد بالجياد ىػ اإل

السدالسة السشيي عشيا ىي التي تكػف بصمب كمبادرة مغ  :ٔالجليل الخامذأما عغ 
السدمسيغ، ألنيا نػع مغ االنيداـ، أك أنيا تخمػ مغ مرمحة لمسدمسيغ، أما إذا كانت بصمب 

ْمِع َفاْجَشْح : ()مسيغ مرمحة، فبل بأس لقػؿ هللا مغ الكفار، ككاف فييا لمسد َكِإف َجَشُحػْا ِلمدا
ْل َعَمى  ِسيُع اْلَعِميعُ َلَيا َكَتَػكا ّللّاِ ِإناُو ُىَػ الدا

ٕ. 

  قائمػف بأف أصل العبلقة ىي الدمع:مشاقذة أدلة الفخيق الثاني، كىع ال

ميذ السقرػد بيا ف: كقاتمػا السذخكيغ كافة كسا يقاتمػنكع كافة، الجليل األولأما 
كتحزيس لمسدمسيغ عمى القتاؿ،  ،كإغخاء ،حخمة ابتجاء السذخكيغ بالقتاؿ، كإنسا ىػ تيييج

 .ٖكيحتسل أنو أذف لمسؤمشيغ بقتاؿ السذخكيغ في الذيخ الحخاـ، إذا كانت البجاءة مشيع

َكَقاِتُمػْا ِفي َسِبيِل ّللّاِ الاِحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكْع َكاَل َتْعَتُجكْا  :(): كىػ قػلو ٗالجليل الثاني أما
اْلُسْعَتِجيغَ ِإفا ّللّاَ اَل ُيِحبِّ 

٘. 

َكَقاِتُمػْا  :()عغ أبي العالية في قػؿ هللا قالػا: ىحه اآلية مشدػخة، ركػ ابغ كثيخ 
، قاؿ: ىحه أكؿ آية ندلت في القتاؿ بالسجيشة، فمسا ندلت كاف ِفي َسِبيِل ّللّاِ الاِحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكعْ 

ندلت سػرة بخاءة، ككحا قاؿ  يقاتل مغ قاتمو، كيكف عسغ كف عشو، حتى ()رسػؿ هللا 
فاْقُتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث  :() عبج الخحسغ بغ زيج بغ أسمع، حتى قاؿ: ىحه مشدػخة بقػلو

 . ٙ كنػقر ىحا القػؿ: إف القػؿ بالشدخ ؼيو نطخ فميذ مدمساا  َكَججتُُّسػُىْع َكُخُحكُىْع َكاْحُرُخكُىعْ 

 الجليل الثالث:  أما

فاآليات التي تحجثت عغ الدمع، فيي تعشي اإلسبلـ، كليذ الرمح كالسػادعة، كسا قاؿ  .ٔ
                                                                                         

 .ٔٓٗالسجمج التاسع عذخ، العجد الثاني، الرفحة  الجراسات اإلسبلمية،
 .ٜٓٔص ( الصخيقي، عبج هللا، التعامل مع غيخ السدمسيغ، ٔ)
 .ٔٙ( سػرة األنفاؿ، آية ٕ)
 .ٓ٘ٔ/ ٗ( ابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع، ٖ)
 .ٕٕٔ ص الصخيقي، عبج هللا، التعامل مع غيخ السدمسيغ، -( ٗ)
 .ٜٓسػرة البقخة، آية  -٘))
 .ٖٕ٘/ٔابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع،  -ٙ))
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 ، كغيخه.3الصبخؼ 
ِسيُع )): كأف قػؿ هللا  .ٕ ْل َعَمى ّللّاِ ِإناُو ُىَػ الدا ْمِع َفاْجَشْح َلَيا َكَتَػكا َكِإف َجَشُحػْا ِلمدا

ْمِع َكَأنُتُع اأْلَْعَمْػَف َوّللااُ َمَعُكْع َفبَل َتِيُشػا : ()، أنيا مشدػخة بقػلو اْلَعِميعُ  َكَتْجُعػا ِإَلى الدا
، لكغ اإلماـ الصبخؼ ضعف ىحا الخأؼ، فقاؿ: )فأما ما قالو قتادة، َكَلغ َيِتَخُكْع أَْعَساَلُكعْ 

كمغ قاؿ مثل قػلو، مغ أف ىحه اآلية مشدػخة، فقػٌؿ ال داللة عميو مغ كتاب، كال سشة، 
 .4كال فصخة عقل(

يِغ : (): في قػؿ هللا الجليل الخابع أما اَل َيْشَياُكُع ّللااُ َعِغ الاِحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ
كُىْع َكُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإفا ّللااَ ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيغَ  ، قالػا: كاف ىحا َكَلْع ُيْخِخُجػُكع مِّغ ِدَياِرُكْع َأف َتَبخُّ

 .ٖاإلسبلـ عشج السػادعة، كتخؾ األمخ بالقتاؿ، ثع ندخ، قالو ابغ زيجفي أكؿ 

اَل َيْشَياُكُع ّللااُ َعِغ الاِحيَغ َلْع  :سألت ابغ زيج عغ قػؿ هللا  فعغ أبي كىب، قاؿ:
يغِ  ، قاؿ: ىي مشدػخة، كرد الصبخؼ عمى ذلظ: ال معشى لقػؿ مغ قاؿ: ذلظ ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ

 .ٗمشدػخ

 اعتدلػكع(، فأجابػا عشو مغ كجػه:: )فإف الجليل الخامذما أ

 .7أنيا مشدػخة، بدػرة بخاءة التي ندلت بعج الفتح، كسا قاؿ الصبخؼ  .ٔ
الحيغ خخجػا يػـ بجر مغ بشي ىاشع مع السذخكيغ، فحزخكا ) أف السخاد بيحه اآلية ىع: .ٕ

يػمئح عغ قتل  ()كنحػه، كليحا نيى الشبي  ()القتاؿ كىع كارىػف، كالعباس 
 .8العباس كأمخ بأسخه

إف أصل العبلقة ىي الحخب، ليذ ؼيو إكخاه  :: في القػؿعن الجليل الدادس أما
، كالخمفاء مغ بعجه ()عمى اإلسبلـ، ألنيع مخيخكف بيغ اإلسبلـ كالجدية، كإف رسػؿ هللا 

                                 
ىػ( جامع البياف ٖٓٔدمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلممي )الستػفى:  الصبخؼ، أبػ جعفخ، -ٔ))

 ـ.ٕٓٓٓ لدشة ، مؤسدة الخسالة، شبعة أكلى،ٕٚ٘/ٗفي تأكيل القخآف، السحقق: دمحم أحسج شاكخ، 
 .ٕٗ/ٗٔجامع البياف،  الصبخؼ، -ٕ))
 .ٖٚٔ/ٗ، أحكاـ القخآف، ابغ العخبي -ٖ))
 .ٖٕٖ/ ٖٕالصبخؼ،  جامع البياف في تأكيل القخآف،  -ٗ))
 .ٕٓ/ ٛ، السخجع الدابق  - ٘))
 .ٕٖٚ/ ٕتفديخ القخآف العطيع  ابغ كثيخ، - (ٙ)
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 .ٔيع أكخىػا أحجاا عمى اإلسبلـلع يثبت أن

جسيع الجكؿ في ىحا الدماف معاىجكف ؼيسا بيشيع، كبيغ كىػ أف الجليل الدابع:  أما
السدمسيغ، كىػ ما يعبخ عشو بالسعاىجات كالسػاثيق الجكلية، كحقػؽ الجكؿ، الخد عمى ىحا 

كقج ذكخ  فبل اعتبار لو، يالجليل: أف اتفاؽ الجكؿ ؼيسا بيشيا إذا تعارض مع الجليل الذخع
ىبػا إليو، مغ أف األصل في العبلقة مع الكفار ىي الفخيق األكؿ كساا كبيخاا مغ األدلة لسا ذ

 الحخب.

: فإنو يرار إلى القػاعج العامة التي استجؿ بيا الفخيق الثاني، عشج الجليل الثامنأما 
عجـ الجليل، أما كقج كجج الجليل، كىػ مجسػع األدلة التي استجؿ بيا الفخيق األكؿ، فبل معشى 

  لبلستجالؿ بالقػاعج العامة.

  الخاجح وسبب التخجيح الخأي

اعتسج كل فخيق مغ الفخقاء ؼيسا ذىب إليو عمى مجسػعة مغ األدلة الرحيحة، لكشيا 
سبيل  الا ال يدمع مغ الشدخ، لحا نرػص عامة، ال تدمع مغ التخريز، كأف بعزي

 الشطخ في كاقع الحاؿ، كبالشطخ إلى مرالح السدمسيغ. ىلمتخجيح مغ قبل األدلة، ؼيرار إل

سػف في ىحا الدماف يعيذػف في عالع تحكسو اتفاؾيات، كمعاىجات، كمػاثيق فالسدم
 دكلية، كنطع، كقػانيغ، رغع ما فييا مغ الطمع كالخمل، لكغ ليذ باإلمكاف الخخكج عمييا.

كبالشطخ إلى مقاصج الذخع في تحقيق مرالح السدمسيغ، بجمب السشافع ليع، كدفع 
اني الحؼ يخػ أف أصل العبلقة ىي الدمع، كليذ السفاسج عشيع، يخجح الباحث القػؿ الث

 الحخب، لؤلسباب التالية:

إف القػؿ بأف أصل العبلقة مع اآلخخيغ ىي الدمع، يشدجع مع شبيعة ىحا الجيغ الحؼ  .ٔ
 جاء رحسة لمعالسيغ، كليذ حخباا عمييع، فعغ عبج الخحسغ بغ عائج، قاؿ: كاف الشبي

()  إذا بعث بعثاا، قاؿ: )تألفػا الشاس كتأنػا بيع، كال تغيخكا عمييع حتى تجعػىع، فسا
، إال كأف تأتػني بيع مدمسيغ، أحب إلي مغ أف 4كال كبخ ،عمى األرض مغ أىل بيت مجر

                                 
 .ٜٕٔ ص الصخيقي، عبج هللا، التعامل مع غيخ السدمسيغ، -( ٔ)
  . ٕٙٔ/ ٘السجر: ىع أىل الحزخ، كالسجف، أما أىل الػبخ: فيع أىل البادية، لداف العخب، ابغ مشطػر،  (ٕ)
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 .3تقتمػا رجاليع، كتأتػني بشدائيع(
: ()احخكا، فقاؿ هللا ليترارعػا، كيتشال  ،كيتعاكنػا ،كأف هللا تعالى خمق الخمق ليتعارفػا .ٕ

 َغ َذَكخ  َكُأنَثى َكَجَعْمَشاُكْع ُشُعػباا َكَؾَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفا َأْكخ َمُكْع َيا َأيَُّيا الشااُس ِإناا َخَمْقَشاُكع مِّ
ِ َأْتَقاُكْع ِإفا ّللااَ َعِميٌع َخِبيخٌ  ِعشَج ّللاا

4. 
كالبخ، بالحيغ لع يعتجكا عميشا، كلع يبادركا بقتالشا، لع يشو هللا تعالى السدمسيغ عغ القدط،  .ٖ

يِغ )) : كلع يخخجػنا مغ ديارنا، فقاؿ هللا اَل َيْشَياُكُع ّللااُ َعِغ الاِحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ
كُىْع َكُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإفا ّللااَ يُ  غ ِدَياِرُكْع َأف َتَبخُّ ِحبُّ اْلُسْقِدِصيغَ َكَلْع ُيْخِخُجػُكع مِّ

، كاآلية 5
 ليدت مشدػخة.

إف القػؿ بأف أساس العبلقة مع اآلخخيغ ىي الدمع، يتػافق مع مشع االكخاه في الجيغ،  .ٗ
فإف كسائل اإلكخاه ليدت مغ شخؽ الجعػة إلى هللا تعالى، ألف اإليساف كاالعتقاد محمو 

 إلكخاه.القمب، كيقػـ عمى الخضا، كاالختيار، فبل يسكغ ترػره با
 .6الخغبة في الحخب، لسا قاؿ: )ال تسشػا لقاء العجك، كسمػا هللا العاؼية( ()ذـ الخسػؿ  .٘
إف هللا تعالى أمخ عباده السؤمشيغ، أف يجعػا إلى سبيمو بالحكسة، كالسػعطة الحدشة، كأف  .ٙ

يجادلػا أىل الكتاب بالتي ىي أحدغ، كال يكػف ذلظ في جػ مغ الحخب كالرجاـ، بل في 
 لدمع.جػ ا

ثبت بالجليل كالػاقع أف اإلسبلـ يشتذخ في ضل الدمع أضعاؼ انتذاره في ضل الحخب  .ٚ
 كالقتاؿ، كخيخ دليل عمى ذلظ، ىػ ما جخػ بعج صمح الحجيبية.

قبمو كاف أعطع  -أؼ صمح الحجيبية –قاؿ اإلماـ الدىخؼ: )ما فتح في اإلسبلـ فتحاا 
مشو، إنسا كاف القتاؿ حيث التقى الشاس، فمسا كانت اليجنة، ككضعت الحخب أكزارىا، كأمغ 
الشاس، كّمع بعزيع بعزاا، كالتقػا، فتفاكضػا في الحجيث كالسشازعة، فمع يكّمع أحج في اإلسبلـ 

ظ الدشتيغ مثل مغ كاف دخل في اإلسبلـ قبل دخل ؼيو، كلقج دخل في تيشِ اا إال يعقل شيئ

                                 
ىػ( ٕ٘ٛابغ حجخ العدقبلني، أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ )الستػفى:  -ٔ))

، السحقق: رسالة عمسية (ٜٕٔٓ)، رقع الحجيث: ٘ٔٗ/ٜالسصالب العالية بدكائج السدانيج الثسانية، 
ق. ٜٔٗٔالدعػدية، الصبعة األكلى  –قجمت لجامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد، دار العاصسة، دار الغيث 

 .(ٕٛٙٗ)كسا ركاه أبػ نعيع، في معخفة الرحابة عغ عبج الخحسغ بغ عائح، رقع: 
 .ٖٔسػرة الحجخات، آية  -ٕ))
 .ٛسػرة السستحشة، آية  -ٖ))
 (. ٕٔٙٛصحيح البخارؼ، كتاب: الجياد كالديخ، باب: ال تسشػا لقاء العجك، رقع )البخارؼ،  -ٗ))
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ذلظ، أك أكثخ، كليذ أدؿ عمى ىحا مغ أف السدمسيغ كانػا في الحجيبية حػالي ألف 
 .ٔكخسدسائة، ككانػا في فتح مكة عذخة االؼ(

اقع يخػ الدحيمي: )أف الجافع لؤلقجميغ مغ الفقياء لتبشي ىحا الخأؼ، ىػ: أف ك 
أؼ زمغ  -العبلقات القجيسة بيغ األمع ىي الحخب، كالقتاؿ السدتسخ، كالحؼ استسخ في زمشيع

فكانت ال تيجأ الجنيا، كال تشعع بالدبلـ يػما حتى تعػد إلى الغمياف، كىكحا تػالت  -الفقياء
الحخكب بيغ السدمسيغ كغيخىع، كحالة كيحه ال ُيشتطخ مغ الفقياء إال أف يقخكا أف أصل 

عبلقة بيغ السدمسيغ كمخالفييع في الجيغ ىي الحخب، ما لع يصخأ ما يػجب الدمع، مغ ال
 .ٕإيساف أك أماف(

حسل اآليات التي يػحي ضاىخىا إلى أف أصل العبلقة ىي الحخب، كالقتاؿ، عمى تُ  -ٛ
ضخكؼ استثشائية، كأحػاؿ خاصة، فإف زالت ىحه األحػاؿ االستثشائية تعػد األمػر إلى أصل 

 .ٖقة، كىي الدمعالعبل

: إف أصل العبلقة مع الكفار ىػ الدمع، ىػ تأكيج عمى شبيعة ىحا الجيغ الحؼ ثسخة القهل
 ىجفو الحخب كالقتاؿ، بل الحخب جاء ليشقح البذخية كميا مغ الطمسات إلى الشػر، كلع يكغ

 دفع الطمع، كدؾ العؿبات التي تسشع تبميغ ىحا الجيغ لمشاس. كسيمة مغ كسائل

لدمع، ألف جياد الصمب لو يتعارض جياد الصمب مع القػؿ بأف أصل العبلقة مع الكفار اكال 
 أسبابو كمبخراتو.

  

                                 
. تحقيق: مرصفى الدقا، مصبعة ٕٕٖ/ٕابغ ىذاـ، أبػ دمحم عبج السمظ بغ ىذاـ، سيخة ابغ ىذاـ،  -(ٔ)

 ـ.ٜ٘٘ٔالبابي الحمبي، 
بة، آثار الحخب في الفقو اإلسبلمي دراسة مقارنة، ص  -ٕ))  .ٖٓٔالدحيمي، ـك
 .ٖ٘ٔ، ص السخجع الدابق -ٖ))
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 السبحث الثاني:

 ، كؼيو ثبلثة مصالب.أحكاـ اليجنة مع غيخ السدمسيغ، 

 السصمب األكؿ: تعخيف اليجنة كمذخكعيتيا.

 السصمب الثاني: شخكط اليجنة.
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 :، كحكسيا، كمذخكعيتياتعخيف اليجنة :السصمب األول

 ف اليجنةيالفخع األول: تعخ 

ف األمخ، أؼ سكغ، ألنيا ُتدكغ الفتشة، جَ تأتي بسعشى الدكػف، يقاؿ: ىَ  اليجنة في المغة:
الذخز ييجف ىجكناا، أؼ سكغ بعج الييج، كتأتي بسعشى السرالحة، يقاؿ: ىادف القـػ  فَ كىجَ 

 .ٔأؼ صالحيع، كاليجنة كاليجانة ىي السرالحة

، فالسػادعة مأخػذة ٕكتدسى: مػادعة، كمدالسة، كمعاىجة، كميادنة، كتدسى الرمح
 . ٖمغ الػداع، كالسيادنة مذتقة مغ اليجنة

السعشى االصصبلحي مغ السعشى المغػؼ، كقج عخفيا الفقياء بتعاريف ُأخح وفي االصصالح: 
 متقاربة:

تجػز مغ ماؿ، ىي الرمح عمى تخؾ القتاؿ مجة، بساؿ أك بغيخ )عشج الحشؽية: 
 .ٗ(مرمحة رأػ اإلماـ

ىي عقج السدمع مع الحخبي عمى السدالسة مجة، ليذ ىػ فييا تحت )عشج السالكية: 
 .٘(حكع اإلسبلـ

ىي مرالحة أىل الحخب عمى تخؾ القتاؿ مجة معيشة، بعػض، أك )عشج الذافعية: 
 .ٙ(يقخ عديشو، كمغ لعمى مغ ُيقخ فييع بغيخ عػض، سػاء 

                                 
 .ٖ٘ٗ/ ٖٔابغ مشطػر، لداف العخب،  - ٔ))
/ ٜ( ق، تحفة السحتاج في شخح السشياج، ٜٗٚابغ حجخ الييثسي، أحسج بغ دمحم بغ عمي، ت ) -(ٕ)

ـ. ٖٜٛٔ، السكتبة التجارية الكبخػ بسرخ لراحبيا مرصفى دمحم، بجكف شبعة عاـ الشذخ ٖٗٓ
 .ٔٔٔ/ٖالبيػتي، كذاؼ القشاع، 

، مشذػرات جامعة القجس السفتػحة، شبعة ٕٗٔص ، العبلقات الجكلية في اإلسبلـ،أبػ عيج، عارؼ  -ٖ))
 ـ.ٜٜٙٔأكلى، 

ىػ( تحفة الفقياء، ٓٗ٘الدسخقشجؼ، أبػ بكخ عبلء الجيغ، دمحم بغ أحسج بغ أبي أحسج، )الستػفى: نحػ  - ٗ))
 ـ.ٜٜٗٔالثانية ، دار الكتب العمسية، بيخكت لبشاف، الصبعة ٜٕٚ/ ٖ

 .ٖٓٙ/ٖمػاىب الجميل في شخح مخترخ خميل،  الحصاب، -(٘)
ىػ( مغشي السحتاج إلى معخفة معاني ٜٚٚالذخبيشي، شسذ الجيغ، دمحم بغ أحسج الخصيب )الستػفى:  -ٙ))

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ، دار الكتب العمسية، الصبعة: األكلى، ٙٛ/ٙألفاظ السشياج، 
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بقجر  عمى تخؾ القتاؿ مجة معمػمة بعػض كبغيخ عػض عقجالىي )عشج الحشابمة: 
 .ٔالحاجة(

كقف العسميات الحخبية :  بأنياعخؼ فقياء القانػف الجكلي اليجنة  في القانػف الجكلي:
بيغ شخفي القتاؿ بشاء عمى اتفاؽ الستحاربيغ، كىي إجخاء يحسل الصابع الدياسي إلى جانب 

 4.بػصفو مقجمة إليجاد أساس لعقج صمح بيشيسا لعدكخية، كيمجأ إليو الستحاربػف الرفة ا

 مشاقذة ىحه التعخيفات:

 اتفقت ىحه التعاريف عمى مجسػعة مغ القزايا:

 أف القرج مغ اليجنة ىػ: كقف القتاؿ، ككف الستحاربيغ بعزيع عغ بعس. .ٔ
 كأنيا تكػف لسجة معمػمة، فالسيادنة: اتفاؽ عمى كقف القتاؿ بذكل مؤقت. .ٕ

 :مذخوعية اليجنة، أو الرمحالفخع الثاني: 

اتفق الفقياء عمى مذخكعية الرمح، كاستجلػا عمى ذلظ: بالكتاب، كالدشة، كاالجساع، 
، ٖ: لع يجعل لمسذخكيغ إال القتل، حيث قاؿ، كلع يخالف سػػ ابغ حـد الطاىخؼ كالسعقػؿ

}َفِإَذا انَدَمَخ اأَلْشُيُخ اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث َكَججتُُّسػُىْع َكُخُحكُىْع لقػلو تعالى:
َكاَة َفَخمُّػْا َسِبيَمُيْع ِإفا ّللّاَ َكاْحُرُخكُىْع َكاْقُعُجكْا َلُيْع ُكلا َمْخَصج  َفِإف َتاُبػْا  بَلَة َكآَتُػْا الدا َكَأَقاُمػْا الرا

 . 6َغُفػٌر راِحيٌع {

 

                                 
مػسى بغ أحسج بغ مػسى بغ سالع بغ عيدى بغ سالع الحجاكؼ السقجسي، ثع أبػ الشجا،  الحجاكؼ، ٔ))

، دار السعخفة بيخكت ،ٓٗ/ٕ، اإلقشاع في فقو اإلماـ أحسج بغ حشبل، ىػ(ٜٛٙالرالحي، )الستػفى: 
 ، بجكف شبعة، كبجكف تاريخ.لبشاف

ـ ٕٕٓٓ/ٔ/ٕـ، تاريخ الديارة، ٕ٘ٔٓ/ ٔٔ/ٖٓالجديخة نت،  (ٕ)
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology، 

 ـٕٕٓٓ/ ٔ/ٕـ، تاريخ الديارة ٕٙٓٓ/ٔٔ/ٚٔدنيا الػشغ،  
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print ، 

((ٖ- ،  .ٕٖٙ/٘السحمى باآلثار،  ابغ حـد
 .٘سػرة التػبة، آية  (ٗ)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/conceptsandterminology
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print
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 أما الكتاب:

ِسيُع اْلَعِميعُ : () : قػؿ هللاأكالا  ْل َعَمى ّللّاِ ِإناُو ُىَػ الدا ْمِع َفاْجَشْح َلَيا َكَتَػكا َكِإف َجَشُحػْا ِلمدا
ٔ ،

، فإف مالػا إلى الرمح كالقبػؿ ضاىخاا  ،الخغبة في السيادنة، كليذ مجخد الخضاكالجشػح ىػ 
 .ٕفالحكع قبػلو

َغ اْلُسْذِخِكيَغ ُثعا َلْع َيشُقُرػُكْع َشْيئاا َكَلْع ُيَطاِىُخكْا  :(): قػؿ هللا ثانياا  ِإالا الاِحيَغ َعاَىجتُّع مِّ
ِتِيْع ِإفا ّللّاَ ُيِحبُّ اْلُستاِقيغَ َعَمْيُكْع َأَحجاا َفَأِتسُّػْا ِإَلْيِيْع  َعْيَجُىْع ِإَلى ُمجا

ٖ. 

نذاء العيج ابتجاء، فمػ لع يكغ العيج إالعيج إلى مجتو، دليل عمى جػاز  فاألمخ بإتساـ
 مذخكعاا لسا أمخ هللا تعالى بإتسامو.

ي القخآف : لمتأكيج عمى مذخكعية الرمح، أمخ هللا تعالى السدمسيغ في غيخ مػضع فثالثاا 
 :() ، فقاؿ هللاٗالكخيع أف يحافطػا عمى عيػدىع، كمػاثيقيع

 َِفَسا َكْيَف َيُكػُف ِلْمُسْذِخِكيَغ َعْيٌج ِعشَج ّللّاِ َكِعشَج َرُسػِلِو ِإالا الاِحيَغ َعاَىجتُّْع ِعشَج اْلَسْدِجِج اْلَحَخاـ 
ُيِحبُّ اْلُستاِقيغَ  اْسَتَقاُمػْا َلُكْع َفاْسَتِؿيُسػْا َلُيْع ِإفا ّللاَّ 

٘. 

 َِيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا َأْكُفػْا ِباْلُعُقػد
ٙ. 

 َِغ اْلُسْذِخِكيَغ ُثعا َلْع َيشُقُرػُكْع َشْيئاا َكَلْع ُيَطاِىُخكْا َعَمْيُكْع َأَحجاا َفَأت سُّػْا ِإَلْيِيْع ِإالا الاِحيَغ َعاَىجتُّع مِّ
ِتيِ  ْع ِإفا ّللّاَ ُيِحبُّ اْلُستاِقيغَ َعْيَجُىْع ِإَلى ُمجا

ٚ . 

                                 
 .ٔٙسػرة األنفاؿ، آية  - ٔ))
الخازؼ، أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ التيسي، السمقب بفخخ الجيغ )الستػفى:  -ٕ))

، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، ٓٓ٘/٘ٔالغيب، التفديخ الكبيخ( ىػ( تفديخ الخازؼ )مفاتيح ٙٓٙ
 ق.ٕٓٗٔالصبعة الثالثة، 

 .ٗسػرة التػبة، آية  -( ٖ)
 . ٜٕٔأبػ عيج، عارؼ خميل، العبلقات الجكلية في اإلسبلـ، ص  -ٗ))
 .ٚسػرة التػبة، آية  -(٘)
 .ٔسػرة السائجة، آية  -( ٙ)
 .ٗسػرة التػبة، آية  - ٚ))
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 َكَأْكُفػْا ِباْلَعْيِج ِإفا اْلَعْيَج َكاَف َمْدُؤكالا
ٔ . 

 َالاِحيَغ ُيػُفػَف ِبَعْيِج ّللّاِ َكاَل ِيشُقُزػَف اْلِسيَثاؽ
ٕ. 

 كاألمخ بالػفاء بالعيػد كالسػاثيق، بعج حرػليا، يجؿ عمى مذخكعية إنذائيا. 

 أما الدشة القهلية: 

قاؿ: )لكل غادر لػاء يػـ الؿيامة، يقاؿ:  () ، عغ الشبيعغ عبج هللا بغ مدعػد
ال إيساف لسغ ال أمانة لو، كال ديغ لسغ ال عيج : )()كقاؿ رسػؿ هللا  .ٖىحه غجرة فبلف(

 .ٗلو(

: )أربع مغ كغ ؼيو كاف ()الغجر مغ خراؿ الشفاؽ، فقاؿ  ()جعل رسػؿ هللا 
، كمغ كانت ؼيو خمة مشيغ، كانت ؼيو خمة مغ نفاؽ حتى يجعيا: إذا حجث خالراا  مشافقاا 

 .٘كحب، كإذا عاىج غجر، كإذا كعج أخمف، كإذا خاصع فجخ(

ىحه األحاديث، تأمخ بالػفاء بالعيج، كتححر مغ الغجر، كىي دليل عمى مذخكعية 
 العيػد.

قـػ عمى العجؿ، كالحق، كالعيػد مرانة عشج السدمسيغ، ألنيا في األساس ت
لفخض كصاية القػؼ عمى الزعيف، كالغالب عمى السغمػب، كال  كاإلنراؼ، كليدت ستاراا 

 مغ أجل إقخار ضمع مجحف.

 أما الدشة العسمية:

أىل خيبخ عمى ماؿ يؤدكنو، فقج رد أىميا إلييا بعج الغمبة، ( )صالح رسػؿ هللا 

                                 
 .ٖٗسػرة اإلسخاء، آية  - ٔ))
 .ٕٓسػرة الخعج، آية  -(ٕ)
البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الجياد الديخ، باب: إثع الغادر لمبخ كالفاجخ، رقع الحجيث  -ٖ))

 . ، كالمفع لسدمع(ٖ٘ٚٔ(، مدمع صحيح مدمع، كتاب، الجياد كالديخ، باب: تحخيع الغجر، رقع )ٖٙٛٔ)
(، كصححو األلباني في صحيح الجامع الرغيخ ٕٖٕٗٔج، رقع )أحسج بغ حشبل، مدشج أحس - ٗ))

 ـ.ٜٛٛٔ(، السكتب اإلسبلمي، شبعة الثالثة، ٜٚٔٚكزياداتو، " الفتح الكبيخ" رقع)
 (.ٙٓٔمدمع، صحيح مدمع، كتاب اإليساف، باب: بياف خراؿ الشفاؽ، رقع الحجيث ) - ٘))
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، كأىل ٔككادع الزسخؼ، كصالح أكيجر دكمةعمى أف يعسمػا كيؤدكا الشرف مغ ثسخىا، 
في  ()نجخاف، كقج ىادف قخيذاا لعذخة أعػاـ حتى نقزػا عيجه، كصالح أصحاب رسػؿ هللا 

، كمغ بعجه مغ األئسة كثيخاا مغ ببلد العجع، عمى ما أخحكه ()زمغ عسخ بغ الخصاب 
 .ٕمشيع، كتخكػىع عمى ما ىع ؼيو، كىع قادركف عمى استئراليع

 :اإلجساعأما 

، كلكغ ىحا االجساع ٖنقمو اإلماـ الشػكؼ  .أجسعت األمة عمى مذخكعية اليجنة،
.  مشطػر ؼيو لسخالفة ابغ حـد

 ل عمى مذخوعية اليجنة:أما من السعقه

فإف كاف لمسدمسيغ في الرمح أك اليجنة مرمحة راجحة، أك دفع مفدجة ضاىخة، 
رء قاصج الذخع في جمب السرالح، كدكرأػ أىل الشطخ رجحاف ىحه السرمحة، تحؿيقاا لس

السفاسج، فإف اليجنة مذخكعة في ىحه الحالة، كإف اإلسبلـ يشتذخ كيددىخ، كيطيخ، كيكثخ 
 .ٗأتباعو في ضل اليجكء كاالستقخار كالدمع، أكثخ مغ ضيػره في ضل الحخب، كالرجاـ

 الفخع الثالث: حكم اليجنة

السدمسيغ قػة كضعفاا، فحكسيا في حاؿ ة، كتتفاكت تبعاا لحاؿ تختمف أحكاـ اليجن
 ، كجشػحو إلييا،ػؿ العجك بياليذ كحكسيا في حاؿ الزعف، كليذ حكسيا في حاؿ قب ،القػة

 بياف ذلظ:  كؼيسا يمي كحكسيا في حاؿ رفزو ليا،

كمغ الزخكرة أف  ،إال لمزخكرة، اربال تجػز اليجنة مع العجك السح القهل األول:

                                 
بكخ. ككاف ىحا في غدكة األبػاء.  الزسخؼ: ىػ مخذي بغ عسخك الزسخؼ، مغ بشي ضسخة بغ ٔ))

ابغ ىذاـ، سيخة ابغ  كأكيجر: ىػ أكيجر بغ عبج السمظ: رجل مغ كشجة. كدكمة: ىي دكمة الجشجؿ،
ىػ( ٔٚٙ)الستػفى: نرارؼ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ بغ فخح األ ،  القخشبي،ٜٔ٘/ٔىذاـ، 

القاىخة، الصبعة: الثانية،  –ار الكتب السرخية ، : دٓٗ/ٛالجامع ألحكاـ القخآف "تفديخ القخشبي" 
 ـ ٜٗٙٔ -ىػ ٖٗٛٔ

 .ٕٚٗ/ٕ، ابغ العخبي، أحكاـ القخآف ٓٗ/ٛالقخشبي، تفديخ القخشبي،  ٕ))
 .ٖٖٗ/ٓٔركضة الصالبيغ،  الشػكؼ، ٖ))
، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت، الصبعة الثانية، ٓٗٔ/ ٕٔ ،السشياج شخح صحيح مدمعالشػكؼ،  ٗ))

 .ٕٕٔق، أبػ عيج، عارؼ خميل، العبلقات الجكلية، صٕٜٖٔ
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 ،الكاسانيكىػ قػؿ  أف يخاؼ السدمسػف اليبلؾ عمى أنفديع كأ يكػف بالسدمسيغ ضعف،
 .4الحشابمةة مغ ابغ قجامك ، 3كالدخخدي مغ الحشؽية

، أك كانػا ، كىع أقػياءمرمحة فييا لمسدمسيغ، أنيا جائدة إذا كاف : القهل الثاني
رشج  ابغك  ،6قػؿ األحشاؼ كىػككانت مدتػؼية لذخكط اليجنة الذخعية،  5لجرء مفدجة، ضعافاا 

 .9الحشابمةبعس ك  ،8ةالذافعيكالذخبيشي مغ  كالذيخازؼ، ،7مغ السالكية

 ت ىي األصمح في حقإذا شمبيا العجك كجشح إلييا ككانكاجبة : تكػف القهل الثالث
  :السالكية سبع القػؿقاؿ بيحا  ،عشيع أك دفع مفدجة ليع، بجمب مشفعة لسدمسيغا

فييا ليع يكغ لع كاف السدمسػف أقػياء، ك إذا محخمة اليجنة  تكػف  القهل الخابع:
أف يذتخط أك  مغ شخكشيا الذخعية التي ال تجػز إال بيا، أك أف تفقج شيئاا  راجحة،مرمحة 

كلع يقل أحج ة كالحلة، ينلسا ؼيو مغ الج مغ الساؿ معمػماا  أف يؤدؼ إلييع السدمسػف شيئاا  العجك
 القػؿ قاؿ بيحا، ٜكليذ فييا مرمحة مغ الفقياء بجػاز اليجنة، إذا كانت ضخراا محزاا،

                                 
الدخخدي، دمحم بغ أحسج بغ أبي سيل شسذ  ،ٛٓٔ/ٚ( الكاساني، بجائع الرشائع في تختيب الذخائع، ٔ)

بيخكت، بجكف شبعة تاريخ  –دار السعخفة  ٙٛ/ٓٔىػ( السبدػط، ٖٛٗاألئسة الدخخدي )الستػفى: 
 ـٖٜٜٔ -ىػ ٗٔٗٔالشذخ: 

 السخداكؼ، ،دار الكتاب العخبي لمشذخ كالتػزيع،32/644قجامة، الذخح الكبيخ عمى السقشع،ابغ  (ٕ)
 .ٕٔٔ/ٗمعخفة الخاجح مغ الخبلؼ،  اإلنراؼ في ،عبلء الجيغ أبػ الحدغ

لسجسػع ا السصيعي، تكسمة، ٗٔٔ/ٚالبشاية شخح اليجاية، ، ( العيشي، ، أبػ دمحم محسػد بغ أحسج بغ مػسىٖ)
 .ٜٖٗ/ ٜٔ، شخح السيحب

 .ٙٛ/ٓٔالسبدػط، الدخخدي،  (ٗ)
، دار الحجيث القاىخة، ٓ٘ٔ/ٕق( بجاية السجتيج، ٜ٘٘رشج، أبػ الػليج دمحم بغ أحسج، )الستػفى ( ابغ ٘)

 ـ.ٕٗٓٓ ، لدشةبجكف شبعة
يع بغ عمي بغ يػسف الذيخازؼ )الستػفى: الذيخازؼ،  (ٙ) اإلماـ  والسيحب في فق ىػ(ٙٚٗأبػ اسحاؽ إبخـا

 الذخبيشي، شسذ الجيغ، دمحم بغ، بجكف شبعة، كبجكف تاريخ، دار الكتب العمسية ،ٕٕٖ/ٖالذافعي 
مغشي السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج،  ىػ(ٜٚٚأحسج الخصيب الذخبيشي الذافعي )الستػفى: 

 ـ.ٜٜٗٔ -ىػ ٘ٔٗٔ. دار الكتب العمسية الصبعة: األكلى، ٙٛ/ٙ
، ٕٔٔ/ٗاإلنراؼ في معخفة الخاجح مغ الخبلؼ،  ،عبلء الجيغ أبػ الحدغالسخداكؼ،  ٚ))
 .ٕٕٗ/ٗ أسشى السصالب في شخح ركض الصالب ،الدشيكي (ٛ)

دمحم  السصيعي،، ،ٖٖٗ/ٓٔركضة الصالبيغ كعسجة السفتيغ،  الشػكؼ، ،ٙٛ/ٓٔالدخخدي، السبدػط،  (ٜ)
ىػ( ٙٚٙمحيي الجيغ يحيى )الستػفى:  أبػ زكخيا، ٜٖٗ/ ٜٔ، لسجسػع شخح السيحبا تكسمة نجيب،
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  .6، كالحشابمة5، كالذافعية4، كالسالكية3األحشاؼ

 :عمى جػاز اليجنة لمزخكرة الفخيق األكؿ ةدلأ

شمب مػادعة غصفاف  ()في غدكة الخشجؽ، كذلظ أف رسػؿ هللا  ()فعل الشبي  -ٔ
عمى ثمث ثسار السجيشة، إذا ىع رجعػا عشيا، كذلظ حيغ حاصخت الؿبائل العخبية السجيشة 

أف  ()السشػرة، في غدكة األحداب، كقج كاف بالسدمسيغ كخب كشجة، فأراد الخسػؿ 
يخفف عغ السدمسيغ، كيبعج عشيع الخصخ، فجعا عييشة بغ حرغ، كالحارث بغ عػؼ، 

فاف إلى أف يترالح معيسا عمى ثمث ثسار السجيشة، إذا ىسا رجعا كىسا زعيسا غص
بقبيمتييسا عغ السجيشة، فػافقا، إال أف األنرار بدعامة سعج بغ معاذ، كسعج بغ عبادة 

رأييسا، كلع يبـخ  ()، فأمزى رسػؿ هللا ()رفزا ذلظ حيغ استذارىسا رسػؿ هللا 
 .٘الرمح

إلى الرمح في االبتجاء لسا أحذ الزعف  فقج ماؿ رسػؿ هللا  كجو االستجالؿ:
 8بالسدمسيغ فحيغ رأػ القػة فييع بسا قالو الدعجاف امتشع مغ ذلظ

، يعصي السؤلفة قمػبيع مغ الرجقة لجفع ضخرىع عغ السدمسيغ كاف رسػؿ هللا  -ٕ
فجؿ عمى أنو ال بأس بحلظ عشج خػؼ الزخر، كىحا ألنيع إف ضيخكا عمى السدمسيغ 

األمػاؿ، كسبػا الحرارؼ، فجفع بعس الساؿ ليدمع السدمسػف في ذرارييع، أخحكا جسيع 
 .9كسائخ أمػاليع أىػف كأنفع

 الحيغ قالػا: بالجػاز: الفخيق الثاني أدلة

                                                                                         
.، بجكف شبعة، كبجكف تاريخدار الفكخ

 . ٙٛ/ٓٔالسبدػط، الدخخدي،  ٔ
 .ٗٓٙ/ٗالتاج كاإلكميل لسخترخ خميل، ( العبجرؼ، ٕ)
 .ٙٛ/ٙمغشي السحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج،  ،الذخبيشي، شسذ الجيغ، دمحم بغ أحسج (ٖ)
 .ٜ٘/ٖالبيػتي، كذاؼ القشاع عغ متغ اإلقشاع،  (ٗ)
 .ٖٕٕ/ٕ، الديخة الشبػية، ابغ ىذاـ ٘))
 .ٙٛ/ٓٔالدخخدي، السبدػط،  (ٙ)
 . ٙٛ/ٓٔ( السخجع الدابق،ٚ)
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ِسيُع اْلَعِميُع { قػؿ هللا  -ٔ  ْل َعَمى ّللّاِ ِإناُو ُىَػ الدا ْمِع َفاْجَشْح َلَيا َكَتَػكا  3}َكِإف َجَشُحػْا ِلمدا

 فاآلية أفادت جػاز اليجنة إذا جشح ليا العجك كرغب فييا.

 .4قخيذاا في صمح الحجيبية صالح الشبي  -ٕ

 ، جػاز اليجنة مع العجك.فعل الخسػؿ  يفيع مغ

 .5لمييػد كغيخىع في السجيشة السشػرة، بعج اليجخة معاىجة الشبي  -ٖ

 :الحيغ قالػا: بالػجػب كاستجؿ الفخيق الثالث

يتعيغ عمى إماـ السدمسيغ أف يختار األصمح، كاألنفع لمسدمسيغ، فإف كاف أنو     
، كيحـخ عميو أف يختار األصمح كاألنفع لمسدمسيغ ىػ اليجنة فػجب عميو اختيارىا

 .6السفزػؿ مع كجػد الفاضل

  7الحيغ حخمػا اليجنة في بعس الطخكؼ الفخيق الخابع أدلة

ْمِع َكَأنُتُع اأْلَْعَمْػَف َوّللااُ َمَعُكْع َكَلغ َيِتَخُكْع }َفبَل َتِيُشػا قػؿ هللا تعالى:  -ٔ َكَتْجُعػا ِإَلى الدا
 8أَْعَساَلُكْع {

 كىع أقػياء. ،في ىحه اآلية نيي لمسدمسيغ أف يقبمػا السػادعة مع الكفار

  ، كتخؾ الفخض مغ غيخ عحر ال يجػز.ألف قتاؿ السعتجيغ فخض -ٕ

 

 

                                 
 .ٔٙسػرة األنفاؿ، آية  (ٔ)
، (ٖٕٔٚباب: الذخكط في الجياد كالسرالحة، رقع ) : الرمح،، صحيح البخارؼ، كتابالبخارؼ  (ٕ)

 (.ٖٛٚٔصحيح مدمع، كتاب: الجياد كالديخ، باب صمح الحجيبية، رقع) كمدمع، 
 ـ،  ٜٔٚٔ، الذخكة الذخؾية لئلعبلنات، بجكف شبعة  لدشة ٜٓٙٔ/ٔالدخخدي، شخح الديخ الكبيخ،  (ٖ)
 .ٕٕٗ/ٗح ركض الصالب أسشى السصالب في شخ الدشيكي،  (ٗ)
 .ٙٛ/ٓٔ، السبدػط الدخخدي،  (٘)
 .ٖ٘سػرة دمحم آية  (ٙ)
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 التخجيح: 

جػازىا إذا استػفت شخكشيا الذخعية، ككاف فييا لمسدمسيغ مرمحة يخجح الباحث 
 بجمب مشفعة أك درء مفدجة.

 سيغ في األحػاؿ التالية:كتحـخ اليجنة عمى السدم

 إذا خمت مغ أية مرمحة لمسدمسيغ. -ٔ

 إذا كانت ضخراا محزاا عمى السدمسيغ. -ٕ

 إذا لع تتػفخ فييا الذخكط الذخعية. -ٖ    

 شخوط اليجنة الفخع الخابع:

 حتى ترح اليجنة، أك الرمح، فقج اشتخط العمساء ليا مجسػعة مغ الذخكط: 

الفقياء عمى أف اليجنة ال يعقجىا إال إماـ السدمسيغ، أك مغ يشيبو اإلماـ، غالبية : اتفق أوالا 
لسا في اليجنة مغ أثخ عمى مجسػع  ف يعقجىالكغ بعس األحشاؼ أجازكا أ ،ٔكيأذف لو بعقجىا

األمة، كما يتعمق بيا مغ مرالح، كدفع لمسخاشخ عغ السدمسيغ، فبل يجػز أف يتػلى 
عقجىا، كإبخاميا مغ ال يسثل السدمسيغ تسثيبلا شخعياا، أك مغ كاف يدتسج شخعيتو مغ غيخ 
السدمسيغ، أك مغ تدمق الى مخكد صشع القخار في ضمسة الميل، بغيخ الػسائل السعتبخة شخعاا، 

مغ ذلظ، أك فخض نفدو عمى رقاب السدمسيغ بالقػة، كالسغالبة، فسغ كاف ىحا أك مكشو العجك 
حالو، فميذ عمى السدمسيغ أف يحتخمػا عيجه، أك يمتدمػا بو، فكيف إذا لع يكغ في الرمح 
مرمحة لمسدمسيغ، بل كاف مفدجة كضخراا، فبل يجب الػفاء بو مغ باب أكلى، قاؿ الساكردؼ 

ىا إماـ أىل البغي بصمت، كسا تبصل بعقج غيخ اإلماـ، ألف في كتابو الحاكؼ: )فإف عقج
 .ٕإمامة الباغي ال تشعقج(

كأجاز األحشاؼ أف يعقج اليجنة، أك الرمح فخيق مغ السدمسيغ بغيخ إذف اإلماـ، إذا 
كاف في ذلظ مرمحة، ألف السعػؿ عميو كػف عقج السػادعة مرمحة لمسدمسيغ، كقج كججت، 

                                 
، االنراؼ، ٜٕٚ/ٜ، السغشي ابغ قجامة، ٖٛٙ/ٗٔ، الحاكؼ ٓ٘ٔ/ٕبجاية السجتيج، ، ابغ رشج ٔ))

 .ٕٚٔ/ٗلمسخداكؼ، 
 .ٕٗٔ/ٖٔالساكردؼ، الحاكؼ الكبيخ  ٕ))
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، كإذا عمع اإلماـ بحلظ قبل مزي سشة، اف الػاحج كأماف الجساعةكألف السػادعة أماف، كأم
 .ٔيشطخ إف كجج مرمحة أمزاىا، كإال ردىا 

: أف يكػف في الرمح مرمحة لمسدمسيغ، أك ؼيو دفع مفدجة عشيع، كقج أجسع الفقياء ثانياا 
، كأف تكػف مرمحة راجحة، أك دفع مفدجة مؤكجة، كأف يكػف بالسدمسيغ ضعف ٕعمى ذلظ

 .ٖعجدىع كعجتيع، كقمة مؤكنتيع، أك ُيصسع في إسبلـ أعجائيع، أك في أدائيع الجدية في

أما إف كاف في الرمح ضخر عمى السدمسيغ، فإف هللا تعالى قج نيى السدمسيغ عغ 
ْمِع َكَأنُتُع اأْلَْعَمػْ  :()هللا السيادنة في مثل ىحه الحالة، فقاؿ  َف َوّللااُ َفبَل َتِيُشػا َكَتْجُعػا ِإَلى الدا

َمَعُكْع َكَلغ َيِتَخُكْع أَْعَساَلُكعْ 
ٗ. 

كفي ذلظ نيي لمسدمسيغ أف يسيمػا إلى ىجنة فييا انتقاص لحقػقيع، كإىانة ليع، رغع 
 قػتيع، كقػة شػكتيع.

كإف كاف لمسدمسيغ مرمحة في كأجاز ابغ العخبي أف يبتجأ السدمسػف باليجنة، فقاؿ: )
جغ السدمسػف بو إذا احتاجػا ضخ يشجفع بدببو فبل بأس أف يبت الرمح النتفاع يجمب بو، أك

 .7(إليو

 باتفاق:إال لمزخورة ال يجهز دفع شيء من السال لمعجو، من أجل اليجنة 

، ٙيخػ غالبية الفقياء عجـ جػاز دفع الساؿ لمعجك مغ أجل اليجنة، كىػ رأؼ الحشؽية
، كلع يجيدكه إال في حاؿ الزخكرة، كأف يخاؼ اإلماـ ٕ، كالحشابمةٔ، كالذافعيةٚكالسالكية

                                 
 .ٛٓٔ/ ٚالكاساني، بجائع الرشائع،  ٔ))
فتػحات ىػ(ٕٗٓٔسميساف بغ عسخ بغ مشرػر العجيمي األزىخؼ، السعخكؼ بالجسل )الستػفى: الجسل،  (ٕ)

بجكف شبعة كبجكف دار الفكخ ،ٕٕٛ/٘، الػىاب بتػضيح شخح مشيج الصبلب السعخكؼ بحاشية الجسل
 .٘٘ٗ/ ٘الكساؿ بغ اليساـ، كساؿ الجيغ دمحم بغ عبج الػاحج، فتح القجيخ  ، تاريخ

 .ٜٕٚ/ ٜالسغشي،  ابغ قجامة السقجسي، ٖ))
 .ٖ٘سػرة دمحم، آية   ٗ))
 .ٕٚٗ/ٕابغ العخبي، أحكاـ القخآف،  (٘)

ىػ( ٖٜ٘( السخغيشاني، أبػ الحدغ، بخىاف الجيغ، عمي بغ أبي بكخ بغ عبج الجميل الفخغاني، )الستػفى: (ٙ
، تحقيق: شبلؿ يػسف، دار إحياء التخاث العخبي، بيخكت ٕٖٛ/ٕ، ؼاليجاية في شخح بجاية السبتج

 لبشاف.
 .ٕٙٓ/ٕذخح الكبيخ الجسػقي عمى ال ( الجسػقي، حاشيةٚ)
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 .ٖاليبلؾ عمى نفدو، كعمى السؤمشيغ

 كاستجلػا عمى جػازه لمزخكرة:

شمب مػادعة غصفاف  ()في غدكة الخشجؽ، كذلظ أف رسػؿ هللا  ()بفعل الشبي  .ٔ
عمى ثمث ثسار السجيشة، إذا ىع رجعػا عشيا، كذلظ حيغ حاصخت الؿبائل العخبية السجيشة 

أف  ()السشػرة، في غدكة األحداب، كقج كاف بالسدمسيغ كخب كشجة، فأراد الخسػؿ 
يخفف عغ السدمسيغ، كيبعج عشيع الخصخ، فجعا عييشة بغ حرغ، كالحارث بغ عػؼ، 

فاف إلى أف يترالح معيسا عمى ثمث ثسار السجيشة، إذا ىسا رجعا كىسا زعيسا غص
بقبيمتييسا عغ السجيشة، فػافقا، إال أف األنرار بدعامة سعج بغ معاذ، كسعج بغ عبادة 

رأييسا، كلع يبـخ  ()، فأمزى رسػؿ هللا ()رفزا ذلظ حيغ استذارىسا رسػؿ هللا 
 .6الرمح

فؿياساا  7شج: )إذا خاؼ السدمسػف أف يرصمسػابالؿياس عمى فجاء األسخػ، قاؿ ابغ ر  .ٕ
عمى إجساعيع عمى جػاز فجاء أسارػ السدمسيغ، ألف السدمسيغ إذا صاركا في ىحا الحج، 

 .8فيع بسشدلة األسارػ(

ال يجػز عقج الرمح أك اليجنة إال إذا جشح ليا العجك، كماؿ إلييا، كرغب فييا، كإال  :ثالثاا 
ع السدتججؼ لميجنة، كالرمح، كىػ ما ال يباح في حق فإف السدمسيغ سيكػنػف في مػق

 السدمسيغ.
                                                                                         

 .ٛٛ/ٙالذخبيشي، مغشي السحتاج،  ٔ))
، أبػ البخكات، عبج الدبلـ بغ عبج هللا ٕٔٔ/ ٗالسخداكؼ، اإلنراؼ في معخفة الخاجح مغ الخبلؼ،  ٕ))

ىػ( السحخر في الفقو عمى محىب اإلماـ أحسج ٕ٘ٙبغ الخزخ بغ دمحم، ابغ تيسية الحخاني، )الستػفى: 
 ـ.ٜٗٛٔبة السعارؼ الخياض، الصبعة الثالثة، ، مكتٕٛٔ/ ٕبغ حشبل، 

يع السدني ٜ٘ٗ/ ٘الكساؿ بغ اليساـ، فتح القجيخ،  ٖ)) ، السدني، إسساعيل بغ يحيى بغ إسساعيل، أبػ إبخـا
 ـ.ٜٜٓٔبيخكت –، دار السعخفة ٖٙٛ/ٛىػ( مخترخ السدني ٕٗٙ)الستػفى: 

 ىػ(ٛ٘ٗالُخْدَخْكِجخدؼ الخخاساني، )الستػفى: أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى ،رأبوبك،البييقي ٗ))
 -جامعة الجراسات اإلسبلمية )كخاتذي  (،3:896رقماحلديث)، ٕٔٗ/ٖٔ معخفة الدشغ كاآلثار،

،  ٔط –دمذق(، دار الػفاء )السشرػرة  -بيخكت(، دار الػعي )حمب -باكدتاف(، دار قتيبة )دمذق 
 .ٖٕٕ/ٕىذاـ، سيخة ابغ ىذاـ، الديخة الشبػية، ابغ ىذاـ، أبػ دمحم عبج السمظ بغ  مٜٜٔٔ

 . ٖٓٗ/ ٕٔ( مغ "الرمع" كىػ االستئراؿ، ابغ مشطػر، لداف العخب، ٘)
 .ٔ٘ٔ/ ٕابغ رشج، بجاية السجتيج كنياية السقترج،  ٙ))
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ْل َعَمى ّللّاِ ِإناُو ُىَػ  :)) كفي ذلظ قػؿ هللا ْمِع َفاْجَشْح َلَيا َكَتَػكا َكِإف َجَشُحػْا ِلمدا
ِسيُع اْلَعِميعُ  الدا

، يفيع مغ ىحه اآلية: أف الّدمع مذخكع إذا جشح إليو العجك، كشمبػه، كيعخؼ ٔ
لمرمح  ()جشػحيع بإضيار الخغبة في الدمع، كمغ خبلؿ سمػكيع كأقػاليع، فمع يجشح الشبي 

في يػـ الحجيبية إال بعج أف أضيخ أىل مكة رغبة كاضحة في ذلظ، مغ خبلؿ الخسل الحيغ 
يأخحكا ليا ما يخضييا، أؼ يذتخشػف ليا شخكشاا فييا ليع  أرسمتيع قخير، كأكصتيع أف

 .ٕمرمحة

كيفيع مغ ىحا أف معاىجات السدمسيغ يجب أف تقػـ عمى الخضا كاالختيار، ال عمى 
، فإذا كاف البيع ٖكخاه، كالقيخ، كالغمبةبار لسعاىجة قامت عمى اإلالقيخ، كالغمبة، كأنو ال اعت

شُكعْ كالذخاء ال بج ؼيو مغ الخضا،  ِإالا َأف َتُكػَف ِتَجاَرةا َعغ َتَخاض  مِّ
فكيف بالسعاىجة التي ، ٗ

 ىي لؤلمة عقج حياة، أك مػت.

كىشاؾ مغ العمساء مغ أجاز أف يبتجغ السدمسػف في شمب الرمح، كابغ العخبي، 
)كإف كاف لمسدمسيغ مرمحة في الرمح، النتفاع يجمب بو، أك ضخ يشجفع بدببو،  الحؼ قاؿ:

 . ٘س أف يبتجغ السدمسػف بو، إذا احتاجػا إليو، كأف يجيبػا إذا دعػا إليو(فبل بأ

: أف يخمػ الرمح مغ أؼ شخط فاسج، كأف يتزسغ الرمح إبقاء األسخػ في سجػف رابعاا 
كيقاس عمى ىحه الذخكط،  ،ٙالعجك، أك أف يتزسغ اقتصاع جدء مغ أرض السدمسيغ لمعجك

تجخيج لمسدمسيغ مغ أسمحتيع، أك ما ؼيو انتقاص مغ سيادتيع عمى أرضيع، أك أف يذتخط 
 كال يميق.  ،عمييع أف يعسمػا في خجمة العجك بسا ال يحل

: إذا نقس العجك الرمح أك اليجنة، كجب نقزيا مغ قبل السدمسيغ، ألف هللا تعالى خامداا 
سػا في حفع العيج إذا استقاـ العجك عمى ذلظ، فإف نقزػا العيج أمخ السدمسيغ أف يدتؿي

                                 
 .ٔٙسػرة األنفاؿ، آية  ٔ))
 .ٖٙٔ/ٕ( ابغ ىذاـ ، سيخة ابغ ىذاـ، ٕ)
 .ٗٙٔيخ السدمسيغ، ص ( الصخيقي، عبج هللا، التعامل مع غٖ)
 .ٜٕسػرة الشداء، آية  ٗ))
 .ٕٚٗ/ ٕابغ العخبي، أحكاـ القخآف،  ٘))
، ٕٙٓ/ٕىػ( حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ، ٖٕٓٔ( الجسػقي، دمحم بغ أحسج بغ عخفة )الستػفى: ٙ)

 ..ٖٖٗ/ٓٔركضة الصالبيغ،  يحيى بغ شخؼ، ، الشػكؼ،ٖ٘٘/ٗٔالساكردؼ، الحاكؼ الكبيخ 
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 ،ٔبالقػؿ الرخيح، أك الفعل الحؼ يفيع مشو ذلظ، كجب عمى السدمسيغ أف يشقزػا عيجىع
َفَسا اْسَتَقاُمػْا َلُكْع َفاْسَتِؿيُسػْا َلُيْع ِإفا ّللّاَ ُيِحبُّ اْلُستاِقيغَ )) :قاؿ هللا 

َكِإماا : ()كلقػلو  ،ٕ
َتَخاَفغا ِمغ َقْػـ  ِخَياَنةا َفانِبْح ِإَلْيِيْع َعَمى َسَػاء ِإفا ّللّاَ اَل ُيِحبُّ الَخاِئِشيغَ 

ٖ. 

 .ٗ، كفتح مكة()كلسا نقزت قخير عيجىا غداىع الشبي 

: تحجيج اليجنة بسجة محجدة، كىحا الذخط محل خبلؼ بيغ الفقياء، ؼبعزيع يخػ أف سادساا 
أف تحجد بدمغ، كال يجػز أف تكػف مصمقة، كيخػ آخخكف جػاز أف تكػف اليجنة  اليجنة ال بج

 مصمقة، دكف تقييج، أك تحجيج بدمغ.

 أقهال الفقياء في ذلك: 

أقراىا، عمى  في تحجيجال بج لميجنة مغ مجة محجدة، كقج اختمف ىحا الفخيق  :القهل األول
 .ٙكركاية عغ اإلماـ أحسج، ٘عغ عذخ سشيغ، اإلماـ الذافعيال تديج عشج  -ٔ آراء: 

كىشاؾ قػؿ لمحشابمة: أجازكا أف تديج مجة الرمح عغ عذخ سشيغ، إذا رأػ اإلماـ  - ٕ
 .ٚ مرمحة في ذلظ، لكشيع لع يجيدكا ىجنة مصمقة بغيخ مجة

 ٛأف اليجنة يجب أال تديج عغ أربعة أشيخمغ الذافعية كيخػ الذخبيشي  -ٖ

 ، ٜ، عشج السصيعي مغ الذافعيةدعت الحاجة تجػز خسذ سشيغ إف -ٗ

 .ٔعشج ابغ جخيج ثبلث سشيغ تجػزك  -٘

                                 
 ، ٜٕٙ/ ٜبغ قجامة، عبج هللا بغ أحسج، السغشي، ( أ)
 .ٚسػرة التػبة، آية ٕ) )
 .ٛ٘سػرة األنفاؿ، آية  ٖ))
، تحقيق: عمي ٖٚٔ/ ٗىػ( البجاية كالشياية، ٗٚٚابغ كثيخ، أبػ الفجاء، إسساعيل بغ عسخ )الستػفى:  ٗ))

 ـ.ٜٛٛٔشيخؼ، دار إحياء التخاث العخبي، شبعة أكلى، 
 ، دار السعخفة دكف شبعة، كبجكف تاريخ.ٕٓٓ/ٗيغ ادريذ، األـ،  ( الذافعي، دمحم٘)
 .ٜٕٚ/ ٜ السغشي، ابغ قجامة، ٙ))
 .ٜٕٚ/ٜ، ابغ قجامة السقجسي، السغشي، ٕٕٔ/ٗالسخداكؼ، االنراؼ في معخفة الخاجح مغ الخبلؼ،  ٚ))
 .ٚٛ/ ٙالذخبيشي، مغشي السحتاج إلى معخفة معاني السشياج،  ٛ))
 ،.ٓٗٗ/ ٜٔالسجسػع شخح السيحب،  تكسمة ،السصيعيٜ) )
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ليذ لميجنة أك الرمح مجة معمػمة، كأف مخد ذلظ إلى اجتياد اإلماـ، كحاجة  :القهل الثاني
   .٘كابغ الؿيع الجػزية 6كابغ تيسية، ٖكالسالكية ٕكىػ قػؿ األحشاؼ السدمسيغ، كمرمحتيع،

بة الدحيميكمغ السحجثيغ  ، كعبج ٚ، كأبػ زىخةٙالحيغ أجازكا أف تكػف مصمقة: ـك
 .ٛالعديد بغ باز

 ()، ككبلىسا فعمو الشبي ;رأػ ىحا الفخيق أف اليجنة تجػز شخعاا مؤقتة أك مصمقة
مع السذخكيغ، فقج صالح مذخكي مكة عذخ سشيغ يأمغ فييا الشاس، كيكف بعزيع عغ 

 .ٓٔصمحاا مصمقاا  بعس، كصالح كثيخاا مغ ؾبائل العخب

 :األدلة

 أدلة الفخيق األكؿ، الحيغ اشتخشػا تحجيج اليجنة بسجة معمػمة.

 استجؿ ىحا الفخيق بسجسػعة مغ األدلة مشيا:

َفِإَذا انَدَمَخ اأَلْشُيُخ اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث َكَججتُُّسػُىْع َكُخُحكُىْع  قػؿ هللا عد كجل: .ٔ
َكاْحُرُخكُىْع َكاْقُعُجكْا َلُيْع ُكلا َمْخَصج

33. 
قخيذا يـػ الحجيبية  ()ىحا نز عاـ، خز مشو مجة العذخ، لسرالحة الشبي 

. فعمى ىحا، إف زادت السجة عمى عذخ، 34عذخاا  ، فؽيسا زاد يبقى عمى مقتزى العسـػ
                                                                                         

 .ٓٗ/ ٛندب القخشبي ىحا قػؿ إلى ابغ جخيج، القخشبي، تفديخ القخشبي،  ٔ))
 .ٙ٘ٗ/٘البابختي، العشاية شخح اليجاية،  ٕ))
 .ٕٙٓ/ٕالجسػقي، حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ،  ٖ))
 ٔٗٔ/ٜٕابغ تيسية، مجسػع الفتاكػ،  (ٗ)
 .ٕٖٔ/ٖابغ ؾيع الجػزية، زاد السعاد،  ٘))
بة، آثار الحخب، ص  ٙ))  .ٖٗ٘الدحيمي، ـك
 ـ،ٜٜ٘ٔ، دار الفكخ العخبي، القاىخة، ٛٔٔأبػ زىخة، دمحم، العبلقات الجكلية في اإلسبلـ،  ٚ))
 .ٙٙٗ/ٖالقخضاكؼ، يػسف، فتاكؼ معاصخة ,   ٛ))
 كليذ السخاد بالسصمقة أف تكػف عمى التأبيج، بل ىي مخىػنة بالتداـ العجك بيا, (ٜ)
، ابغ باز، حكع الرمح مع الييػد في الذخيعة ٙٙٗ/ٖالقخضاكؼ، يػسف، فتاكؼ معاصخة ,  ٓٔ))

 ـ.ٜٜٙٔ، شبعة أكلى ٘اإلسبلمية، ص
 .٘التػبة، آية سػرة  ٔٔ))
شعيب األرنؤكط محقق حدشو  (ٕٙٙٚجك، رقع الحجيث )ي صمح العأبي داكد، سشغ أبي دكاد، باب: ف ٕٔ))
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 .3بصل في الديادة
في صمح الحجيبية فقج حجد مجة الرمح بعذخ سشيغ، كلع يجعمو مصمقاا  ()بفعل الشبي  .ٕ

 .4ىادف صفػاف بغ أمية أربعة أشيخ ()ببل قيج، كأف الشبي 
، 5في إشبلؽ الرمح بغيخ مجة، تعصيل لفخيزة الجياد الحؼ ىػ ماض إلى يػـ الجيغ .ٖ

هللا، كال  : )ثبلث مغ أصل اإليساف، الكف عسغ قاؿ ال إلو إال() لقػؿ رسػؿ هللا
نكفخه بحنب، كال نخخجو مغ اإلسبلـ بعسل، كالجياد ماض مشح بعثشي هللا إلى أف يقاتل 

  .6آخخ أمتي الججاؿ، ال يبصمو جػر جائخ، كال عجؿ عادؿ، كاإليساف باألقجار(

 .مجة الحيغ أجازكا أف تكػف اليجنة ببل تحجيجأدلة الفخيق الثاني، 

َمَع َفَسا َجَعَل ّللّاُ َلُكْع َعَمْيِيْع َفِإِف  : قػؿ هللا .ٔ اْعَتَدُلػُكْع َفَمْع ُيَقاِتُمػُكْع َكَأْلَقْػْا ِإَلْيُكُع الدا
َسِبيبلا 

إف اعتدلكع العجك، ككف عغ حخبكع، كاستدمع لكع برمح، أك اذعاف، كاستسخ  .7
 .8عمى ذلظ، فسا جعل هللا لكع عمييع سبيبلا، دكف تقييج بسجة

كسا ىػ الحاؿ مع ييػد ، 9عقج صمحاا مصمقاا، كمعاىجات دكف تحجيج مجة () أف الشبي .ٕ
أعصى رسػؿ هللا )لسا قجـ السجيشة السشػرة، ككحلظ مع ييػد خيبخ، فقج ركػ البخارؼ: 

() )يعشي ىحا أنو  :خيبخ الييػد، أف يعسمػىا كيدرعػىا، كليع شصخ ما يخخج مشيا
الذصخ مغ كل شيء يخخج  ()هللا  كدفع إلييع األرض عمى أف لخسػؿ ،صالحيع

                                                                                         
 سشغ أبي داكد. 

 .ٜٕٚ/ٜابغ قجامة، السغشي،  ٔ))
 . ٚٛ/ ٙالذخبيشي، مغشي السحتاج إلى معخفة ألفاظ السشياج،  ٕ))
يع، التعامل مع غيخ السدمسيغ، ص  (ٖ)  .ٚٔٔ، ٜٓٔالصخيقي، عبج هللا بغ إبخـا

(، ضعفو األلباني، ٕٖٕ٘( أبػ داكد، سشغ أبي داكد، كتاب الجياد، باب: في الغدك مع أئسة الجػر، رقع)(ٗ
الحدغ بغ أحسج بغ يػسف بغ الرشعاني،  .(ٕٖٕ٘)في صحيح كضعيف سشغ أبي داكد، رقع الحجيث 

، نبيشا السختارىػ( فتح الغفار الجامع ألحكاـ سشة ٕٙٚٔدمحم بغ أحسج الخُّباعي الرشعاني )الستػفى : 
 .كفي إسشاده يديج بغ أبي ندبة كىػ مجيػؿكقاؿ:  ق.ٕٚٗٔ، ٔدار عالع لمفػائج، ط

 .ٜٓ( سػرة الشداء، آية٘)
ىػ( تفديخ الصبخؼ، جامع البياف في تفديخ القخآف، ٖٓٔدمحم بغ جخيخ )الستػفى: أبػ جعفخ،  ( الصبخؼ،ٙ)

 ـ.ٕٓٓٓ. مؤسدة الخسالة، شبعة أكلى ٖٕ/ٛ
 ، بجكف شبعة، كبجكف تاريخ.ٕٕٔ/ ٛباز، عبج العديد، مجسػع فتاكؼ ابغ باز، ( ابغ ٚ)
 (ٕٕٗٛ، فسات أحجىسا، رقع الحجيث)البخارؼ، صحيح البخارؼ، باب: إذا استأجخ أرضاا  ٛ))
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 .3مشيا، مغ ثسخ أك زرع، كليع الذصخ، كعمى أف يقخىع فييا ما شاء
في الحجيبية، ؼيجػز الديادة   از لسجة عذخ سشيغ كسا فعل الشبيألف السيادنة عقج ج .ٖ

عمييا، كأاّل يمتجئ إلييا السدمسػف مزصخيغ، فإذا اضصخكا إلييا مغ ضعف أك قمة 
مؤكنة، أك عجة، كليذ فييا مرمحة ليع، فبل يجػز أف تكػف مصمقة بحاؿ، كقج اتفق 

 الفقياء عمى ذلظ .
حة لمسدمسيغ، لع يأت في الذخع ما يسشع الرمح أك العيج السصمق، كما داـ ؼيو مرم .ٗ

 .ٕؼيجػز

 :مشاقذة األدلة

 الخد عمى أدلة الفخيق األكؿ الحيغ اشتخشػا أف تكػف اليجنة معمػمة.

َفِإَذا انَدَمَخ اأَلْشُيُخ اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػْا  :(): كىػ قػؿ هللا الجليل األول أما عغ
 .اْلُسْذِخِكيغَ 

 السقرػد بيحه اآلية:فميذ في اآلية ما يجؿ عمى تحجيج مجة لميجنة، ألف  .ٔ
 ىع الحيغ ال عيج ليع. . أ

 ()أك الحيغ كاف ليع عيج فشقزػا عيجىع، بسطاىختيع األعجاَء عمى رسػؿ هللا  . ب
 .5كعمى أصحابو، فيؤالء أمخ هللا بقتاليع إذا انقزت األشيخ الحـخ

كىحا قػؿ الزحاؾ،  اءا جَ ا فِ كإما  جُ عْ بَ  اا شا ا مَ إما فَ )) :أف ىحه اآلية مشدػخة، بقػؿ هللا  .ٕ
كالدجؼ، كعصاء، كقج عارضيع مجاىج، كقتادة، المحاف قاال: إف آية التػبة ىي الشاسخة، 

 .6كليدت السشدػخة

صمح الحجيبية بعذخ سشيغ، إف ىحه السجة  (): كىػ تحجيج الشبي الجليل الثاني أما
السخكية مغ السقجرات التي ال تسشع الديادة كالشقراف، ألف مجة السػادعة تجكر مع السرمحة، 
كىي قج تديج، كقج تشقز، فميذ في ىحا الفعل ما يجؿ عمى التقييج بيحه السجة، بل إف ىحا 

                                 
 .ٕٖٔ/ ٖ( ابغ ؾيع الجػزية، دمحم بغ أبي بكخ، زاد السعاد في ىجؼ خيخ العباد، ٔ)
 .ٛٔٔأبػ زىخة، دمحم،  العبلقات الجكلية في اإلسبلـ ص  ٕ))
. الخمػتي، أبػ الفجاء، إسساعيل حقي بغ مرصفى االستانبػلي، ٖٗٔ/ٗٔ، جامع البياف، ( الصبخؼ ٖ)

 ، دار الفكخ بيخكت.ٖٚٛ/ ٖىػ( ركح البياف، ٕٚٔٔ)الستػفى: 
 .ٖٚ/ٛالقخشبي، تفديخ القخشبي،  ٗ))
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 .ٔالسجةالتحجيج يفيج جػاز عقج الرمح ابتجاء، كجػازه إلى ىحه 

: كىػ قػليع: إف إشبلؽ مجة الرمح دكف تحجيج مجة معمػمة، يعصل الجليل الثالث أما
 الجياد الساضية إلى يـػ الؿيامة.فخيزة 

فقج ضعف أىل العمع ىحا الحجيث، كإف كاف صحيحاا في معشاه، فقج جاء في معشاه 
قاؿ: سسعت  ،() أحاديث صحيحة، مشيا ما أخخجو مدمع مغ حجيث جابخ بغ عبج هللا

، ٕيقػؿ: )ال تداؿ شائفة مغ أمتي يقاتمػف عمى الحق ضاىخيغ إلى يػـ الؿيامة( () الشبي
ال ىجخة بعج الفتح، كلكغ جياد كنية، كإذا استشفختع ) :، قاؿكعغ عائذة أف الشبي 

 .5(فانفخكا

 ؼيجاب عغ ىحا الحجيث:

يكػف مع بعس األمع إف الرمح في العادة ال يكػف مع أىل األرض قاشبة، كإنسا  .ٔ
فمسا ىادف الخسػؿ  مة مغ األمع، ال يتعصل مع غيخىا،كالذعػب، فإذا تػقف الجياد مع أ

((  كغيخىع مغ ؾبائل ، أىل مكة، جاىج غيخىع مغ أىل خيبخ، كؾبائل غصفاف، كالخـك
 العخب.

تػقف الجياد، كلع يقل أحج:  وإف الجياد لو أسبابو كمبخراتو، فإذا انقصعت أسبابو كمبخرات .ٕ
إف الجياد ال يجػز أف يتػقف أبجاا، حتى الحيغ قالػا: إف أصل العبلقة مع األعجاء ىي 

 .حلظلع يقػلػا بالحخب، 
إف مغ شبع األعجاء أف يشقزػا العيج كالسيثاؽ، كفي ذلظ تججيج لمحخب كالقتاؿ معيع،  .ٖ

 كل الحيغ نقزػا عيجىع معو.مع  ()لشقزيع العيج كالسيثاؽ، كسا فعل رسػؿ هللا 
، بل مغ معانيو التمػيح بو لخدع  .ٗ ليذ معشى الجياد ىػ االلتحاـ الجائع مع الخرـػ

الصامعيغ، كالستخبريغ، كبيحا السعشى فالجياد ماض الى يـػ الؿيامة كال يتػقف، كال 
 يجػز أف يتػقف، كسا أف اإلعجاد لمجياد، كاالستعجاد لو نػع مغ الجياد.

: ()مغ القتاؿ، فالجياد بالشفذ كالمداف، كالساؿ، لقػؿ رسػؿ هللا  أععّ ف الجياد إ .٘
فالجياد بيحا السعشى ماض إلى يـػ  ٗ)جاىجكا السذخكيغ بأمػالكع كأنفدكع كألدشتكع(

                                 
 .ٙ٘ٗ/ٙاليجاية، ( البابختي، العشاية شخح ٔ)
 (.ٙ٘ٔ(، رقع )مدمع، صحيح مدمع، كتاب: اإليساف، باب: ندكؿ عيدى حاكساا بذخيعة نبيشا ) ٕ))
 (ٗٙٛٔرقع )كتاب اإلمارة، باب: السبايع بعج فتح مكة عمى اإلسبلـ، كالجياد، مدمع صحيح مدمع،  (ٖ)
(، كأبػ داكد، كتاب الجياد، باب: ٕٕ٘ٗٔ( أحسج بغ حشبل، مدشج أحسج، في مدشج أنذ بغ مالظ، رقع )ٗ)
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 .ٔالؿيامة

 أما الخد عمى الفخيق الثاني:

اْعَتَدُلػُكْع َفَمْع ُيَقاِتُمػُكْع َفِإِف : أما اآلية، الحيغ قالػا: ليذ لميجنة، كالرمح مجة معمػمة
َمَع َفَسا َجَعَل ّللّاُ َلُكْع َعَمْيِيْع َسِبيبلا  َكَأْلَقْػْا ِإَلْيُكُع الدا

َفِإَذا انَدَمَخ : ()مشدػخة بقػؿ هللا  ،ٕ
ْع َكاْقُعُجكْا َلُيْع ُكلا اأَلْشُيُخ اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث َكَججتُُّسػُىْع َكُخُحكُىْع َكاْحُرُخكىُ 

َمْخَصج  
ٖ،ٗ. 

يخ مجة معمػمة، جعميا إلى غ( ) أما عغ الجليل الثاني: فإف الحيغ عاىجىع الشبي
في  ()كحلظ، كأمخ هللا تبارؾ كتعالى نبيو  ()أربعة أشيخ، ثع جعميا رسػلو  () هللا

 .٘قػـ عاىجىع إلى مجة قبل ندكؿ اآلية، أف يتع إلييع عيجىع إلى مجتيع، ما استقامػا لو

ع، ألف فغيخ مدمّ  إف الذخع لع يسشع الرمح الجائع"أما الجليل الثالث: كىػ قػليع: "
 األصل في الرمح السشع، فمسا أجازه الذخع قيجه بسجة.

 الخأي الخاجح

، كبسا يحقق مرمحة  ماـاإلكالخاجح في أمخ الرمح كاليجنة: أف يتخؾ ذلظ الجتياد 
لمسدمسيغ في كػف اليجنة أكثخ مغ عذخ سشيغ، فميذ ىشاؾ ما يسشع ذلظ، كيسكغ أف تكػف 

، كيسكغ أف تكػف لسجة محجكدة معمػمة، كلكغ قابمة لمتججيج بسا يخاه السدمسػف مرمحة ليع
 .سدمسيغمختبصة بتحقيق مرالح الشيا ببل تحجيج مجة، لك

                                                                                         
ية تخؾ الغدك، رقع ) (، كصّححو األلبانّي في صحيح الجامع الرغيخ كزياداتو، رقع ٕٗٓ٘كخـا

 (. ٕٖٔٛ(، كفي السذكاة رقع )ٜٖٓٓ)
 ـ، ٕٓٔٓ/ ٖ/ٖٓخكػس، مشبخ التػحيج كالجياد، الذشؿيصي، أبػ السشحر، شفاء الشفػس مغ شبيات الف (ٔ)
 /http://www.ilmway.com/site/maqdisـ، ٕٕٓٓ/ ٚ/ٔٔتاريخ الديارة     

 .ٜٓ( سػرة الشداء، آية ٕ)
 .٘سػرة التػبة، آية  ٖ))
(، فتح القجيخ، ٕٓ٘ٔ،. الذػكاني، دمحم بغ عمي بغ دمحم، ت)ٕٖٚ/ٕابغ كثيخ، تفديخ القخآف العطيع،  ٗ))

، ٕ، مصبعة مرصفى البابي الحمبي طٜٚٗ/ ٔالجامع بيغ فشي الجراية كالخكاية مغ عمع التفديخ، 
 ـ.ٜٗٙٔ

 .ٕٓٓ/ٗ( الذافعي، األـ، ٘)
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 السصمب الثالث:

 السعاىجات العخبية مع االحتبلؿ في مشطػر الذخيعة اإلسبلمية

 عقجت بعس الجكؿ العخبية معاىجات سبلـ مع الييػد في ىحا الدماف:

األكلى: أشمق عمييا  مرخ ىي أكؿ بمج كقعت اتفاؾيات سبلـ مع الكياف الرييػني: .ٔ
ـ، كالثانية: معاىجة الدبلـ، في ٜٛٚٔ/ ٜ/ٚٔديفيج" كقعت في اتفاؾية "كامب 

 .3ـٜٔٛٔ/ ٛ/ٖـ، كالثالثة: اتفاؾية القػات متعجدة الجشدية، في ٜٜٚٔ/ ٖ/ٕٙ
عقجت مشطسة التحخيخ الفمدصيشية مع الكياف الرييػني مجسػعة مغ االتفاؾيات،  .ٕ

يا اتفاؽ القاىخة ـ، كتبعٖٜٜٔ/ ٜ/ٖٔبجأت باتفاؾية "أكسمػ" التي كقعت رسسياا في 
/ ٓٔ/ٖٕفي  "كاؼ رفخ"ـ، كاتفاؽ ٜٜ٘ٔ/ٜ/ٕٛـ، ثع اتفاؽ شابا ٜٜٗٔ/ ٘/ٗ

 .4ـٕٓٓٓـ، كاتفاؾية كامب ديفيج الثانية ٜٜٜٔ/ٜ/ ٗـ، كاتفاؾية شـخ الذيخ ٜٜٛٔ
 .5ـٜٜٗٔعقجت األردف مع الكياف الرييػني اتفاؾية "كادؼ عخبة" عاـ  .ٖ
 .6ـٕٕٓٓ/ٜ/٘ٔالكياف الرييػني بتاريخ  عقجت اإلمارات العخبية اتفاؾية سبلـ مع .ٗ
 .7ـٕٕٓٓ/ ٜ/٘ٔكقعت مسمكة البحخيغ اتفاؾية سبلـ مع الكياف الرييػني بتاريخ  .٘
ـ  عمى ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٓٔفي جخػ اتفاؽ بيغ السغخب كالكياف الرييػنيكفي السغخب  .ٙ

 أف تدتأنف السغخب عبلقاتيا الجبمػماسية مع إسخائيل، كتعديد التعاكف االقترادؼ.

                                 
 .ـ، بجكف شبعة، أك دار نذخٕٗٔٓعة ، شبٔ٘/ٔف، ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػ (ٔ

 عة، كبجكف تاريخ.ب، بجكف شٖٕٔ ص ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ،ٕ)
، كػااللسبػر، ٕٕ٘ ص صالح، دمحم محدغ، فمدصيغ سمدمة دراسات مشيجية، في القزية الفمدصيشية،

 .ٜٗٔص عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع،  ـ.ٕٕٓٓشبعة أكلى، 
 ،ٕٙٔ ص الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ،( ٖ)
ـ ٕٕٓٓ/ٚ/ٔٔـ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔ( مخكد اإلمارات لمدياسات، ٗ)

https://epc.ae/ar/topic/the-emirati-israeli-peace-treaty-potential-regional-
and-strategic-implications 

ـ ٕٕٓٓ/ٚ/ٔٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٕ٘نيػز،  سكاؼ ( عخبية٘)
https://www.skynewsarabia.com/middle-east 
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 ما شخعية ىحه االتفاقيات؟ 

 ىل تػافقت ىحه السعاىجات مع الذخكط السصمػبة في اليجنة الذخعية؟ -
 ىل تحققت فييا السرالح الخاجحة لمسدمسيغ؟ -
 في إنياء الرخاع عمى قاعجة العجؿ، كرفع العجكاف؟ ىل جشح العجك لمدبلـ، كأضيخ رغبتو -

ككقف حالة الحخب، فيل تػقف  إف مغ بجـيات أية ىجنة ىػ كقف األعساؿ العجائية، -
عمى السدمسيغ، كعمى أراضييع في فمدصيغ، كفي غيخىا بعج ىحه الرييػني العجكاف 

 السعاىجات؟

ىل احتـخ العجك ىحه االتفاؾيات، كالتـد بيا، أـ أنو نقزيا، كتشكخ ليا، كعسل عمى  -
 خبلفيا؟

مع اليجنة ىحه األسئمة، كنتبيغ مجػ تصابق ىحه االتفاؾيات عغ حتى نجيب 
 الذخعية، فبل بج قبل ذلظ مغ تحخيخ محل الشداع:

 :تحخيخ محل الشداع

بيغ  خبيةال بج مغ التفخيق بيغ اليجنة السؤقتة التي يخاد مشيا كقف األعساؿ الح
الستحاربيغ، كبيغ الدبلـ الحؼ يخاد مشو إنياء حالة الرخاع، كإقامة عبلقات سياسية، 

تعاير كتصبيع، كحدغ جػار، كتبادؿ سمع، كإنياء حالة  كاقترادية، كاجتساعية، كعبلقات
 العجاء، كالخضػخ لؤلمخ الػاقع.

أما اليجنة مغ الشػع األكؿ فيي خارج محل الشداع التفاؽ الفقياء عمى جػازىا، متى 
كجج السدمسػف ليع فييا مرمحة، كأف الستشازع ؼيو ىػ الشػع الثاني، كىي اليجنة، أك الدبلـ، 

بالسفيػـ الذامل، الحؼ يشيي الرخاع، كيفتح األبػاب لكل أنػاع العبلقات، أك السدالسة، 
 كحدغ الجػار، كالتعاير، كالتصبيع.

فإف الدبلـ الحؼ يتحجثػف عشو في ىحا الدماف ليذ مجخد ىجنة تزع الحخب أكزارىا 
لدشة، أك لعذخ سشيغ، أك أنو كقف مؤقت لحالة الرجاـ كالحخب، بل ىػ إنياء كمي لحالة 

لرخاع، ككقف دائع لمحخب كالقتاؿ، كفتح صفحة ججيجة مغ التعاير كالتعاكف، كالتصبيع، ا
 كتبادؿ السرالح، مع مغ احتل األرض، كشخد السبلييغ مغ السدمسيغ في أصقاع الجنيا.
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 :أقهال العمساء في السعاىجات السعاصخة مع ييهد

اختمف العمساء السعاصخكف في شخعية السعاىجات التي كقعت مع االحتبلؿ، عمى 
 الشحػ التالي: 

يكاد يتفق العمساء السعاصخكف عمى عجـ مذخكعية السعاىجات التي كقعت مع  القهل األول:
لخصخ مثل ىحه السعاىجات، كأشمقػا  االحتبلؿ في ىحا الدماف، كقج تشبو عمساء األمة مبكخاا 

يع مغ مثل ىحا الشػع مغ السعاىجات، لحا صجرت العجيج مغ الفتاكػ التي تسشع مثل تححيخات
ىحه السعاىجات، قبل حجكثيا، مشيا نجاء صجر عغ عمساء األزىخ عقب صجكر قخار التقديع 

ع عميو عذخات العمساء مغ األزىخ، كمشيا فتػػ صجرت عغ لجشة الفتػػ ـ، كقّ ٜٚٗٔعاـ 
لي اإلسبلمي في ا فتػػ صجرت عغ عمساء السؤتسخ الجك ـ، كمشيٜٙ٘ٔفي األزىخ عاـ 

، كمشيا فتػػ صجرت عغ مجسػعة مغ صفػة عمساء اإلسبلـ في العاـ قٖٛٛٔباكدتاف عاـ 
، مغ ثساني عذخة دكلة، كمشيا قخارات صجر ق، كقع عمى الفتػػ ثبلثة كستػف عالساا ٙٓٗٔ

مساء السدمسيغ مػقعة مغ ، كمشيا فتػػ صجرت عغ اتحاد عٔعغ مجسع البحػث اإلسبلمية
باإلضافة إلى العجيج مغ العمساء كالسفكخيغ السدمسيغ،  ،ٕمئتيغ مغ أشيخ عمساء السدمسيغ

الحيغ أفتػا في األعػاـ األخيخة بعجـ شخعية السعاىجات التي تع إبخاميا مع ييػد، مغ ىؤالء 
، كعبج الخحسغ عبج ٙكسمساف العػدة ٘، كالسييخؼ ٗكعػض القخني ٖالعمساء: يػسف القخضاكؼ 

                                 
، دار الػفاء ٕٗٔ -ٕٚٓ/ ٖجساؿ عبج اليادؼ دمحم مدعػد، الصخيق إلى القجس، "القزية الفمدصيشية،  ٔ))

، الصبعة الثانية، ٖٙٚ، ٜٖٗلمصباعة كالشذخ كالتػزيع، )السشرػرة(، مػسػعة الفتاكؼ الفمدصيشية،  ص 
شخ التصبيع، مخكد بيت السقجس لمجراسات التػثيؿية، ابغ حسج، ناصخ بغ حسج الفيج، بياف مخا

 . ٙٚٚٔ/ٚق، بجكف شبعة، سيج أحسج، رفعت، التصبيع كالسصبعػف، ٖٕٗٔ
 ـ،ٕٕٓٓ/ٜ/ ٕٙـ تاريخ الديارة ٕٕٓٓ/ٜ/ٜ،( صحيفة الذخؽ األسطٕ)

https://arabic.cnn.com/middle-east/article/ 
 ـ،  .ٖٕٓٓبيخكت، السكتب اإلسبلمي،  ٛٚٗ/ٖ( القخضاكؼ، يػسف القخضاكؼ، الفتاكػ السعاصخة،ٖ)
ق، ٙٔٗٔ/ ٛ/٘ٔجخيجة الػشغ الكػيتية،  القخني، عػض، في مقاؿ بعشػاف: حكع الرمح مع ييػد، ٗ))

 https://www.rabtasunna.com/355ـ،.ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٙتاريخ الديارة 
مقارنة، ص  السييخؼ، د. سعيج عبج هللا حارب السييخؼ، العبلقات الخارجية لمجكلة اإلسبلمية، دراسة ٘))

 ـ.ٜٜ٘ٔبعة أكلى، ش، مؤسدة الخسالة، ٖٕٔ
ـ ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٙفي فتػػ لو، تاريخ الديارة العػدة، سمساف بغ فيج،  ٙ))

https://ar.islamway.net/article5 

https://www.rabtasunna.com/355
https://ar.islamway.net/article5
https://ar.islamway.net/article5
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 ، كغيخىع.ٔالخالق، كالجكتػر عسخ األشقخ

كىػ رأؼ  ت التي كقعت مع االحتبلؿ مذخكعة،: يخػ بعس العمساء أف السعاىجاالقهل الثاني
ابغ  كاشتخط، ٗ، كمفتي مرخ الدابق: جاد الحق عمي جاد الحقٖ، كابغ عثيسيغٕابغ باز

 باز:

 مرمحة لمسدمسيغ. أف يكػف في الرمح .ٔ
ال يقتزي ىحا الرمح تسميظ الييػد لسا تحت أيجييع مغ األرض تسميكاا أبجياا، كإنسا أف  .ٕ

يقتزي ذلظ تسميكيع تسميكاا مؤقتاا حتى تشتيي اليجنة السؤقتة، أك يقػػ السدمسػف عمى 
 إبعادىع عغ ديار السدمسيغ بالقػة، في اليجنة السصمقة.

 .7ػ إماـ السدمسيغ في فمدصيغ ذلظأف ال يمـد مشو التصبيع مع السدمسيغ، إال إذا رأ .ٖ

أما ابغ عثيسيغ فبل يكاد رأيو يختمف عغ رأؼ ابغ باز، قاؿ لمدائل الحؼ سألو عغ     
أؼ أنو  -كال إليظ، ىحا األمخ يتعمق بالحكػمات  حكع الرمح مع ييػد: األمخ ليذ إليّ 

 . ٙ-متخكؾ لػلي األمخ 

 األدلة 

 أدلة الفخيق األول:

 الرمح.الحيغ قالػا بسشع 

استجؿ ىحا الفخيق بكع كبيخ مغ األدلة مغ الكتاب، كالدشة، مشيا اآليات التي تشيى عغ 
مػاالة الكافخيغ، كمحبتيع، كاآليات التي تحث عمى الجياد، كإخخاج مغ أخخج السدمسيغ مغ 
أرضيع، كاآليات التي تشيى السدمسيغ عغ الجعػة إلى الدمع إف كاف ؼيو إىانة، كقبػؿ 

                                 
  .ٖٓٙػسػعة الفتاكؼ الفمدصيشية، ص م  ٔ))
، أشخؼ عمى جسعو كشبعو: دمحم بغ ٕٕٓ/ٛ( ابغ باز، عبج العديد بغ عبج هللا، مجسػع فتاكػ ابغ باز، ٕ)

 سعج الذػيعخ.
 .ٕٚٗ/ٕ٘ع فتاكػ كرسائل ابغ عثيسيغابغ عثيسيغ، دمحم بغ صالح بغ دمحم، مجسػ  ٖ))
 .ٓٛٙٔ/ ٚالديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،  ٗ))
 .ٕٕٛ/ ٛابغ باز، عبج العديد، فتاكػ ابغ باز،  ٘))
 .ٕٚٗ/ٕ٘ابغ عثيسيغ، دمحم بغ صالح،  مجسػع فتاكػ كرسائل ابغ عثيسيغ،  ٙ))
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 بالجنية.

 مغ ىحه األدلة:

ْمِع َكَأنُتُع اأْلَْعَمْػَف َوّللااُ َمَعُكْع َكَلغ َيِتَخُكْع  :ٔ()قػؿ هللا  -ٔ  َفبَل َتِيُشػا َكَتْجُعػا ِإَلى الدا
أَْعَساَلُكعْ 

ٕ. 

تفيج اآلية أنو ال يجػز لمسدمسيغ أف يعقجكا ىجنة مع اآلخخيغ فييا انتقاص، كإىانة 
خبلؼ مرالحيع، كال يخفى عمى السخاقبيغ ما في ىحه االتفاؾيات لمسدمسيغ، أك كانت عمى 

 مغ إىانة لمسدمسيغ، كتفخيط في حقػقيع.

ْغ َحْيُث َأْخَخُجػُكْع َكاْلِفْتَشُة َأَشجُّ ِمَغ اْلَقْتلِ : ٖ()بقػؿ هللا  -ٕ  َكَأْخِخُجػُىع مِّ
ٗ. 

ع مغ أرضيع، ىحا حكع هللا في ىحه اآلية أمخ هللا تعالى السدمسيغ أف يخخجػا مغ أخخجي   
ؼيسغ اغترب األرض، كشخد أىميا، ال أف يرالحػىع، كيعصػىع شيئا مغ أرض السدمسيغ، 

، فإذا ٘قاؿ القخشبي: )إذا تعيغ الجياد بغمبة العجك عمى قصخ مغ األقصار، أك بحمػلو بالعقخ
الا، شباباا كاف ذلظ كجب عمى جسيع أىل تمظ الجار أف يشفخكا كيخخجػا إليو خفافاا كثقا

كشيػخاا، كل عمى قجر شاقتو، مغ كاف لو أب بغيخ إذنو، كمغ ال أب لو، كال يتخمف أحج 
كاف  ،يقجر عمى الخخكج، مغ مقاتل أك مكثخ. فإف عجد أىل تمظ البمجة عغ الؿياـ بعجكىع

عمى مغ قاربيع كجاكرىع أف يخخجػا عمى حدب ما لـد أىل تمظ البمجة، حتى يعمسػا أف فييع 
 ،شاقة عمى الؿياـ بيع كمجافعتيع. ككحلظ كل مغ عمع بزعفيع عغ عجكىع، كعمع أنو يجركيع

الخخكج إلييع، فالسدمسػف كميع يج عمى مغ سػاىع، حتى إذا قاـ  كيسكشو غياثيع، لدمو أيزاا 
 . ٙالعجك أىل الشاحية التي ندؿ العجك عمييا، كاحتل بيا، سقط الفخض عغ اآلخخيغ( بجفع

                                 
 .ٖٙٚمػسػعة الفتاكؼ الفمدصيشية، ص  ٔ))
 .ٖ٘( سػرة دمحم، آية ٕ)

 .ٕٕٔ/ ٖاليادؼ، دمحم ، الصخيق إلى بيت السقجس، جساؿ عبج  ،مدعػد( (ٖ
 .ٜٔٔسػرة البقخة، آية  ٗ))
( العقخ: ىػ السحل كسا قاؿ ابغ مشطػر، أك السدكغ، أك البيت، كبخاد بو إذا حل العجك بأرض السدمسيغ، ٘)

 . ٜ٘٘/ٗابغ مشطػر، لداف العخب، 
 .ٔ٘ٔ/ٛ -الجامع ألحكاـ القخآف -، تفديخ القخشبي القخشبي ٙ))
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يِغ َكَأْخَخُجػُكع مِّغ ِدَياِرُكْع ))ٔ:  بقػؿ هللا -ٖ ِإناَسا َيْشَياُكُع ّللااُ َعِغ الاِحيَغ َقاَتُمػُكْع ِفي الجِّ
َتَػلاُيْع َفُأْكَلِئَظ ُىُع الطااِلُسػفَ َكَضاَىُخكا َعَمى ِإْخَخاِجُكْع َأف َتَػلاْػُىْع َكَمغ يَ 

ٕ. 

بعج أف أمخ هللا تعالى السدمسيغ أف يبخكا كيقدصػا لمحيغ كفػا أيجييع عغ السدمسيغ،     
نيى هللا تعالى عغ مػاالة كمػادعة الحيغ قاتمػا السؤمشيغ، كأخخجػىع مغ ديارىع، أك ضاىخكا 

  .عمى إخخاجيع

َكِإماا َتَخاَفغا ِمغ َقْػـ  ِخَياَنةا َفانِبْح ِإَلْيِيْع َعَمى َسَػاء ِإفا ّللّاَ اَل ُيِحبُّ ))ٖ: بقػؿ هللا  -ٗ
الَخاِئِشيغَ 

ٗ. 

أمخ هللا تعالى السدمسيغ أف يخدكا لمعجك عيجىع، كأف يمقػا إلييع مقاليج الّدمع، إذا ضيخ    
لمسدمسيغ أمارة خيانتيع، كأف يشحركىع بالحخب جداء خيانتيع، ال أف يدالسػىع، كيقدصػا 
إلييع، كال يخفى خيانة الييػد لكل السعاىجات التي كقعػىا مع السدمسيغ، كصجؽ فييع قػؿ 

ْشُيع َبْل َأْكَثُخُىْع اَل ُيْؤِمُشػفَ  :))هللا  َأَكُكماَسا َعاَىُجكْا َعْيجاا ناَبَحُه َفِخيٌق مِّ
٘. 

َكَقاِتُمػْا ِفي َسِبيِل ّللّاِ الاِحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكْع َكاَل َتْعَتُجكْا ِإفا ّللّاَ اَل ُيِحبِّ  :() بقػؿ هللا -٘
اْلُسْعَتِجيغَ 

ٙ. 

شبيعة العبلقة مع الحيغ يقاتمػف السدمسيغ، كيعتجكف عمييع، كيخخجػنيع فاآلية تحجد     
 ، كليذ ميادنتيع، أك مػادعتيع. ٚمغ ديارىع، في كجػب قتاليع

الكع الكبيخ مغ عمساء السدمسيغ الحيغ مشعػا عقج السعاىجات مع ييػد يذبو االجساع،  -ٙ
أياا مغ شخكط السػادعة السذخكعة،  ألنيا ال تتفق مع قػاعج السمة، كأحكاـ الجيغ، كلع تحقق

كال أياا مغ السرالح لمسدمسيغ، كلع تجرأ أيَا مغ السفاسج عشيع، كصجرت في ىحا الحكع 
 مجسػعة مغ الفتاكؼ التي كقع عمييا عمساء األمة في السذخؽ كالسغخب.

                                 
 .ٖٚٚمػسػعة الفتاكؼ الفمدصيشية، ص  ٔ))
 .ٜسػرة السستحشة، آية  ٕ))
 .ٕٕٓ/ٖجساؿ عبج اليادؼ، دمحم ، الصخيق إلى بيت السقجس، مدعػد، (  ٖ)
 .ٛ٘سػرة األنفاؿ، آية  ٗ))
 .ٓٓٔسػرة البقخة، آية  ٘))
 .ٜٓٔسػرة البقخة، آية  ٙ))
 .ـٕٗٓٓلدشة ، ٖٗ، دار الذخكؽ، شبعة ٜٓٔ/ ٔ(  قصب، سيج، في ضبلؿ القخآف، ٚ)
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 أدلة الفخيق الثاني، الحين أجازوا الرمح بذخوط:

ِسيُع َكِإف : ()استجلػا بقػؿ هللا  -ٔ ْل َعَمى ّللّاِ ِإناُو ُىَػ الدا ْمِع َفاْجَشْح َلَيا َكَتَػكا َجَشُحػْا ِلمدا
اْلَعِميعُ 

ٔ. 

إلى الدمع يػـ الحجيبية، لسا رأػ أف ذلظ ىػ األصمح لمسدمسيغ،  ()دعػة الشبي  -ٕ
 .ٕىػ القجكة الحدشة في كل ما يأتي كيحر ()كاألنفع ليع، كأنو أفزل مغ القتاؿ، كالشبي 

، كصمحو مع ييػد في السجيشة السشػرة بعج اليجخة، كمع ()كاستجلػا بسعاىجات الشبي  -ٖ
أىل خيبخ، صالحيع فييا عمى أف يقػمػا عمى الشخيل، كالدركع التي لمسدمسيغ، بالشرف 

 . ٖليع، كالشرف الثاني لمسدمسيغ

 .ٗيموجية نظخ الدياسيين ومن وافق

جػاز إبخاـ صمح دائع مع  فكمقتزى العقل يقتزيا قاؿ ىحا الفخيق: إف سيخة الخسػؿ    
 : ٘ييػد، كبياف ذلظ

                                 
 .ٔٙ( سػرة األنفاؿ، آية (ٔ

مجمة دكرية ترجر عغ الخئاسة العامة إلدارات البحػث العمسية كاإلفتاء  -مجمة البحػث اإلسبلمية  ٕ))
 .ٖٖٙ/ ٔٛلجعػة كاإلرشاد، كالجعػة كاإلرشاد الخئاسة العامة إلدارات البحػث العمسية كاإلفتاء كا

 .ٚٗٗ-٘ٗٗ/ ٛٔابغ باز، عبج العديد،  مجسػع الفتاكػ،  ٖ))
، بيمداف، راـ هللا، فمدصيغ، شبعة ثانية، ٔٔأبػ مازف، محسػد رضا عباس، شخيق أكسمػ، ص ٗ))

. مؤسدة الخسالة الفمدصيشية، ٕ٘ٓ/ ٔـ،. أبػ عبلء، أحسج قخيع، الخكاية الفمدصيشية الكاممة، ٕٔٔٓ
يع بغ عبج هللا، في مقاؿ لو في جخيجةٕٙٓٓبيخكت لبشاف، الصبعة الثانية  الخياض،  ـ. السصمق، إبخـا

العجد،  –ـ ٕٚٓٓيشايخ  ٕٙ -ىػ ٕٛٗٔالسحـخ  ٚبعػاف: ىل يجػز الرمح مع ييػد، الجسعة 
ٜٔٗٓ٘ http://www.alriyadh.com/archive حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ ،

 ـ ٜٜٛٔخ، بيخكت، شبعة أكلى، ، دار األماف لمصباعة كالشذٓٗٔالرييػني، ص 
يع بغ عبج هللا، في مقاؿ لو في جخيجة الخياض، بعػاف: ىل يجػز الرمح مع ييػد، ٘) ( السصمق، إبخـا

ـ ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٔ، تاريخ الديارة ٜ٘ٓٗٔالعجد،  –ـ ٕٚٓٓيشايخ  ٕٙ -ىػ ٕٛٗٔالسحـخ  ٚالجسعة 
 http://www.alriyadh.com/archiveحيث ذكخ جسيع ىحه األدلة 

،. قخيع، أحسج قخيع أبػ عبلء، الخكاية الفمدصيشية ٖ٘أبػ مازف، محسػد عباس، شخيق أكسمػ، ص      
، مؤسدة الجراسات الفمدصيشية، ٖٗ٘، ٙٚ، ٖٗ/ ٔالكاممة لمسفاكضات مغ أكسمػ إلى خخيصة الصخيق، 

 ـ.ٕٙٓٓبيخكت، شبعة ثانية 
، الديج ٖٔٛ، ٕٖ٘، ٖٚٗ،ٖٓٗ-ٖٖٚ/ ٔقخيع، أبػ عبلء، أحسج قخيع، الخكاية الفمدصيشية الكاممة،     

http://www.alriyadh.com/archive
http://www.alriyadh.com/archive
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 أقاـ صمحاا مع مذخكي مكة الحيغ أخخجػه، كأصحابو مغ ديارىع ()أف رسػؿ هللا  -ٔ
ُأْخِخُجػا ِمغ ِدياِرِىْع َكَأْمَػاِلِيْع ِلْمُفَقَخاء اْلُسَياِجِخيَغ الاِحيَغ  فييع: ()كأمػاليع، الحيغ قاؿ هللا 

اِدُقػفَ  ِ َكِرْضَػاناا َكَيشُرُخكَف ّللااَ َكَرُسػَلُو ُأْكَلِئَظ ُىُع الرا َغ ّللاا َيْبَتُغػَف َفْزبلا مِّ
ٔ. 

ىع أسػأ مغ ييػد، فإف جاز الرمح معيع جاز مع  -كسا يخػ ىحا الفخيق  -كأىل مكة    
 ييػد مغ باب أكلى.

تشازؿ في صمح الحجيبية، عشجما قبل بذخكط الكفار، مشيا عجـ البجء  ()أف الخسػؿ  -ٕ
بخد مغ  لَ بِ بكمسة" بدع هللا الخحسغ الخحيع"، كححؼ عبارة "رسػؿ هللا" مغ كثيقة الرمح، كقَ 

 مغ أىل مكة. لحق بالسدمسيغ مدمساا 

مغ ييػد، كغيخىع، فييا مع أىل السجيشة،  ()كثيقة السجيشة التي كقعيا رسػؿ هللا  -ٖ
 الجليل عمى جػاز الرمح مع ييػد.

التعامل عمى أساس األمخ الػاقع الحؼ يدتشج إلى القػة، كليذ إلى الحق كالعجؿ،  -ٗ 
 ككاقع السدمسيغ في ىحا الدماف أنيع َضُعف صفيع، كتفخقت كمستيع، كذىب ريحيع.

يغ، كحفطاا لجماء السدمسيغ أف الرمح مع الييػد سػؼ يحقغ دماء السدمسيغ في فمدص -٘
كأف إدراؾ  ،في بؿية الجكؿ العخبية، ألف كاقع األمة ال يدسح ليا بالسقاكمة كاستعادة حقػقيا!

بعس الذيء أفزل مغ فقجاف الكل، كتجخبة العخب في عجـ الرمح مع العجك مشح ؾياـ دكلة 
مى كل فمدصيغ، كأف ة عالييػد في فمدصيغ، لع تدفخ إال عغ مديج مغ اليدائع، كفقجاف الدياد

ج، بل أدت إلى قتل كتذخيج مئات اآلالؼ مغ العخب السدمسيغ، كأف الرمح مع فالسقاكمة لع ت
الييػد سػؼ يػقف ىحا الزخر، كبالرمح ندتصيع أف نغمق الباب عمى دكلة ييػد، كأف 

 نسشعيا مغ التػسع عمى حداب أىل الجػار، كنحّج مغ جخائسيا ضج اآلمشيغ. 

عمى مدتػػ القزية الفمدصيشية: انقاذ ما تبقى مغ األرض التي يمتيسيا االستيصاف،  -ٙ
ككقف العجكاف عمى األرض كاإلنداف، كإعادة البلجئيغ مغ الذعب الفمدصيشي، كإخخاج 

                                                                                         
 .ٗٙ/ ٕأحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، 

، مخكد دراسات الػحجة العخبية، ٕٗعػض، محدغ، مقاكمة التصبيع" ثبلثػف عاماا مغ السػاجية" ص     
، بجكف شبعة، كبجكف تاريخ. مجمة البياف، ٙٔد صجيقاا حسيساا، ص الخاجحي، عادؿ، أيربح العجك المجك 

 .ٕٗ/ٕٔٔالسشتجػ اإلسبلمي، 
 .ٛسػرة الحذخ، آية  ٔ))
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األسخػ مغ سجػف االحتبلؿ الحيغ مزى عمى اعتقاليع عذخات الدشيغ، كأف ىحه السعاىجة 
ـ، كمحاكلة ٜٜٛٔعشج انتياء السخحمة االنتقالية التي تشتيي في  ستقػد إلى دكلة فمدصيشية

تحديغ الػضع االقترادؼ لمفمدصيشييغ، كتحػيل البمج الفقيخ إلى بمج غشي كسا ىػ الحاؿ في 
 .3سشغافػرة

تجشب السديج مغ إىجار الصاقات العخبية في الرخاع، كتػجيييا لمبشاء كالتشسية، كاستعادة  -ٚ
 .ٕػبةبعس الحقػؽ السغر

 مشاقذة األدلة:

 مشاقذة أدلة الفخيق األكؿ:

لع يعتخض الفخيق الثاني عمى أدلة الفخيق األكؿ، ألف الػضع الفمدصيشي كضع    
استثشائي، في ضل الزعف كالفخقة التي تريب السدمسيغ في ىحا الدماف، لحلظ فإف الفخيق 

 الفخيق األكؿ، بسا يمي:الثاني لع يشاقر أدلة الفخيق األكؿ، بل أجاب عغ مجسل أدلة 

قاؿ ابغ باز: )إذا كاف السطمـػ أقػػ مغ الطالع، كأقجر عمى أخح حقو، فإنو ال يجػز لو    
أف يجعػ إلى الّدمع، أما إذا كاف ليذ ىػ األعمى في القػة الحدية، فبل بأس أف يجعػ إلى 

إلى الرمح يػـ الحجيبية لسا رأػ  () خ، كقج دعا الشبييالّدمع، كسا صخح في ذلظ ابغ كث
 .ٖذلظ ىػ األصمح لمسدمسيغ، كاألنفع ليع، كأنو أكلى مغ القتاؿ، كىػ القجكة لشا(

كقاؿ: إذا رضي السطمـػ ببعس حقو، كاصصمح مع الطالع، فبل حخج في ذلظ، لعجده    
 َما اْسَتَصْعُتعْ َفاتاُقػا ّللااَ : ()مو، ال يتخؾ جمو، قاؿ هللا عغ أخح حقو كمو! كما ال يجرؾ ك

ٗ 
ْمُح َخْيخٌ كقاؿ:  َكالرُّ

كال شظ أف رضا السطمػـ بحجخة مغ داره، أك حجختيغ أك أكثخ  ٘

                                 
( حشاف ضاىخ محسػد عخفات، أثخ اتفاؽ أكسمػ عمى الػحجة الػششية الفمدصيشية، رسالة ماجدتيخ، ص ٔ)

 ـ ٕٙٓٓ، بإشخاؼ عبج الدتار قاسع، جامعة الشجاح، ٓٙ -ٜ٘
 .ٕٙٓٓمحدغ عػض، مقاكمة التصبيع، ثبلثػف عاما مغ السػاجية، ص  ٕ))
، شبعة أكلى ٕ٘ابغ باز، عبج العديد، حكع الرمح مع الييػد في ضػء الذخيعة اإلسبلمية، ص ٖ))

 ـ.ٜٜٙٔ
 .ٙٔسػرة التغابغ، آية   ٗ))
 .ٕٛٔسػرة الشداء، آية  ٘))
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 . ٔيدكغ فييا ىػ كأىمو، خيخ مغ بقائو في العخاء(

 مشاقذة أدلة الفخيق الثاني، الحين أجازوا الرمح بذخوط.

ْمِع َفاْجَشْح َلَياَكِإف : ()أما الجليل األكؿ، في قػلو  -ٔ َجَشُحػْا ِلمدا
، فإف العجك لع يجشح ٕ

لمدمع، كلع يطيخ رغبة في ذلظ، بل ال يداؿ يدفظ الجماء، كيغترب األرض، كيعتقل 
األحخار، كييجـ البيػت، كيبشي السدتػششات، كاف كحلظ قبل ىحه السعاىجات، كاستسخ عمى 

 .ٖىحه الحالة

عمى ما يجخؼ مغ الرمح مع ييػد، فبل يرح االحتجاج أما االحتجاج برمح الحجيبية  -ٕ
 :ٗبو، لؤلسباب التالية

أف مكة ىي مدكغ قخير كأرضيع، فمع يكػنػا دخبلء عمى مكة، كسا ىػ الحاؿ في  -أ 
 فمدصيغ.

كال يرح ؾياس مكة في زماف الحجيبية عمى فمدصيغ في ىحا الدمغ، ألف مكة كانت  -ب
شج عقج الرمح، ؼيسا فمدصيغ أرض إسبلمية مشح أربعة دار كفخ، كدار حخب ببل مشازع، ع

 .عذخ قخناا 

إف الرمح مع ييػد ليذ مجخد ىجنة تزع الحخب أكزارىا، كسا ىػ الحاؿ في  -ج
الحجيبية، بل ىػ تشازؿ عغ حقػؽ السدمسيغ، كاعتخاؼ بذخعية الغاصبيغ، كتسكيشيع مغ 

 غ جػار معيع الخ...رقاب السدمسيغ كمقجساتيع، ثع إقامة عبلقات تصبيع، كحد

، فقج مغ السدمسيغ بل عمى العكذ تساماا  كمغ معو( ) إف اتفاؽ مكة لع يقيج الشبي -د
فحاربػا ييػد  ،انصمق السدمسػف في كل اتجاه ليقػضػا حمف الباشل في جديخة العخب كميا

 ائل العخب. بخيبخ، كؾبائل غصفاف كذكػاف، كغيخىا مغ ؾ

 ، كنرخاا مبيشاا  عمى مذخكي مكة، كفتحاا  حجيبية كباالا كمغ جية أخخػ كاف صمح ال -ق 
، ركػ مبيشاا  ، فقج سساه هللا: فتحاا ()، كشيادة رسػلو ((لمسدمسيغ، بذيادة السػلى  اا مؤزر 

                                 
 .ٕ٘ء الذخيعة اإلسبلمية، ص ابغ باز، عبج العديد، حكع الرمح مع الييػد في ضػ  ٔ))
 .ٔٙ( سػرة األنفاؿ، آية ٕ)
 .ٜٚٗ/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، فتاكػ معاصخة، ٖ)
 .ٓٛ-ٛٚع مع السدمسيغ ص بغ ناصخ، التبييغ لسخاشخ التصبي الفيج، دمحم (ٗ)
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قاؿ: الحجيبية، كركػ  ِإناا َفَتْحشا َلَظ َفْتحاا ُمِبيشاا : () في قػلو ()البخارؼ: عغ أنذ 
، كنحغ نعّج عغ البخاء بغ عازب، قاؿ: )تعجكف أنتع الفتح فتح مكة، كقج كاف فتح مكة فتحاا 

 .الفتح في قػلو: ِإناا َفَتْحشا ، يعشئ(الفتح بيعة الخضػاف يـػ الحجيبية

لسا اعتخض أصحابو عمى الرمح، كقالػا: وهللا ما ىحا ( )ككحلظ سساه رسػؿ هللا    
فقاؿ: )بئذ الكبلـ، ىحا أعطع الفتح، لقج رضي السذخكػف ( ) بفتح، رد عمييع رسػؿ هللا

أف يجفعػكع بالخاح عغ ببلدىع، كيدألػنكع القزية، كيخغبػف إليكع في األماف، كقج رأكا مشكع 
 .ٕما كخىػا، كقج أضفخكع هللا عمييع، كردكع سالسيغ غانسيغ مأجػريغ، فيحا أعطع الفتػح(

معاىجات ىحا الدماف كباؿ عمى السدمسيغ، كضياع لحقػقيع، كىي في السقابل لكغ    
  نرخ كبيخ لمعجك، كضيػر ليع عمى السدمسيغ.

كىػ احتجاجيع بسعاىجة السجيشة السشػرة:، فمع تكغ معاىجة مع ييػد  أما الجليل الثالث: -ٖ
ؤالء أبشاء البمج، كلع كحجىع، بل كانت مع جسيع ساكشييا مغ األكس كالخدرج كالييػد، فكاف ى

يكػنػا محتميغ ألرض السدمسيغ، كال محاربيغ ليع، كلع يكػنػا شارئيغ أك أجانب عغ البمج، 
ىػ الحؼ ىاجخ إلى السجيشة، كىػ الحؼ جعميا دار نبػتو، كدار رسالتو، كدار ( )كالشبي 

 دكلتو، كلسا غجر الييػد، أخخجيع مشيا.

نقخكع ما أقخكع هللا ( )ليع:  ()ع ييػد خيبخ كقػلو م ()أما استجالليع برمح الشبي    
  أؼ: نبؿيكع في خيبخ ما شئشا، فيحا االستجالؿ مخدكد مغ كجػػه كسا يقػؿ عػض القخني:

أف خيبخ أخحت عشػة بالديف كلع تفتح صمحاا، كأصبحت أرضيا غشيسة، كأىميا سبايا،  -أ 
  خبلؼ ؼيو.كىحا األمخ ال ، (رضي هللا عشيا)ككاف مشيع صؽية 

أبقى الييػد في األرض بعج أف ممكيا السدمسػف بالفتح، ليدرعػىا  () الخسػؿ أف –ب 
لمسدمسيغ بجدء مغ ثسارىا، كىػ ما يدسى في كتب الدشة، كالفقو بالسدارعة، ألف الييػد أعمع 

  ؿ السدمسيغ بالجياد.بالدراعة مغ السدمسيغ، كالنذغا
( يعشي ُأجخاء في األرض لدراعتيا كليذ أقخكع هللا : )نقخكع ما() الخسػؿ أف قػؿ -ج 

  السخاد بو مبلكاا لؤلرض نرالحكع عمى ذلظ.
عمى فخض صحة دعػػ االستجالؿ بيحا الجليل فيػ صمح مع الكفار عمى أرض  بأيجييع  -د 

                                 
 (.ٖٖٛٗ( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب التفديخ، باب: إنا فتحشا لظ فتحا مبيشا، رقع )ٔ)
ىػ( تاريخ اإلسبلـ، ٛٗٚالحىبي، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ قايساز )الستػفى:  ٕ))

 ـ.ٖٕٓٓ، تحقيق بذار عػاد، دار الغخب اإلسبلمي، شبعة أكلى ٕٕٙ/ٔ
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  .ٔأصبلا، كليذ عمى أرض كانت بأيجؼ السدمسيغ، كأخحىا الكفار مشيع

 يسة ماحقة لحقت بأىل خيبخ.أف ىحا الرمح كاف بعج ىد  -ق

اشتخط ىحا الفخيق أنو ال يمـد مغ ىحه السعاىجات تصبيع العبلقات مع السحتميغ الييػد، لكغ 
 ٕالتصبيع ىػ شخط أؼ اتفاؽ، كأية معاىجة كقعت مع ييػد، في اتفاؽ كادؼ عخبة مع األردف،

 .ٗت السرخيةككحلظ االتفاؾيا ٖكاتفاؾيات االحتبلؿ مع مشطسة التحخيخ الفمدصيشية

 مشاقذة وجية نظخ الدياسيين، ومن وافقيم،

 الحيغ أجازكا إبخاـ صمح كسبلـ دائع: كىع

 يجاب عغ الجليل األكؿ كالثاني كالثالث، بسا قيل في أدلة الفخيق الثاني. 

قبل شخكط قخير بعجـ البجء بكمسة "بدع هللا الخحسغ الخحيع"،  ()أما قػليع: إف الشبي  
مغ صيغة الرمح، فسغ خبلؿ الشطخ في ىحيغ االعتخاضيغ  ()كححؼ كمسة "رسػؿ هللا" 

يتبيغ أنيسا ال يتعمقاف بجػىخ الرمح، كال ببشػده، كال عبلقة ليسا برمب السعاىجة، كإنسا 
 و، كال بجػىخه.يتعمقاف بريغة االتفاؽ، كشكمو، ال بسزسػن

ديششا، كأصل ممتشا،  سأُ  ، ىي() إف كمسة "بدع هللا الخحسغ الخحيع"، ككمسة "رسػؿ هللا" 
كأساس عقيجتشا، فمع تكغ مػضع بحث مع السذخكيغ، أك مداكمة، كلع تكغ لتخزع ليػػ 

كل األشخاؼ،  تخضيلخبلؼ عمى صيغة تػافؿية السذخكيغ كرغبتيع، لحلظ أمكغ تجاكز ىحا ا
ألنيا خارج السزسػف الخئيذ لبلتفاؽ، كأنو ال فخؽ بيغ ما تع االعتخاض عميو، كاالتفاؽ 

 ()عميو، ففي كمتا الريغتيغ بجء "باسع هللا" تعالى، كذكخ دمحم بغ عبج هللا، كىػ رسػؿ هللا 
بعج  ()شاءكا أـ أبػا، فمع يذصب السدمسػف مغ ثقافتيع اسع "الخحسغ"، كال رسالة الشبي 

 إبخاـ الرمح.

                                 
عػض، حكع الرمح مع ييػد، كىػ بحث عمسي نذخ في جخيجة الػشغ الكػيتية، يـػ الدبت،  القخني، ٔ))

 .https://www.rabtasunna.com/355ـ ،ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٗق تاريخ الديارة، ٙٔٗٔ/ ٛ/٘ٔ
ـ, , ٕٕٓٓ/ ٓٔ/٘، تاريخ الديارة ٕٚٔٓفبخايخ  ٕٙسعج الجيغ، أسساء، مػقع السخساؿ،  ٕ))

https://www.almrsal.com/post/ 
 .ٕٙٓصيشية الكاممة لمسفاكضات، ص قخيع، أبػ عبلء، أحسج، الخكاية الفمد ٖ))
 .ٔ٘/ٔالديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،  ٗ))

https://www.rabtasunna.com/355
https://www.almrsal.com/post/
https://www.almrsal.com/post/
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 ()، فقج بّيغ الشبي ، كمشع مغ ذىب إلييع مختجاا كأما شخط رد مغ جاء مشيع مدمساا    
الحكسة مغ ذلظ، بقػلو: )مغ ذىب مشا إلييع فأبعجه هللا، كمغ جاءنا مشيع سيجعل هللا لو 

عمى السذخكيغ، كجاءكا بعج كقت يديخ يصمبػف  ، كقج أصبح ىحا البشج كباالا ٔ(، كمخخجاا فخجاا 
 مغ السدمسيغ إلغاءه.

كأف صمح الحجيبية ببشػده كاف مغ عشج هللا تعالى، كليذ مغ صشع البذخ، كىحا رأؼ    
 .ٕالعجيج مغ العمساء في الساضي كالحاضخ، فبل معشى لبلحتجاج بو عمى ما ذىبػا إليو

% مغ ٛٚعغ  األرض، فقج تع التشازؿ رسسياا كغ انقاذه مغ أما حجتيع بإنقاذ ما يس   
الدجػف، كلع يعج  يسمؤكف األرض لييػد، كأصبحت البؿية أرضاا متشازعاا عمييا، كبقي األسخػ 

البلجئػف السذخدكف إلى كششيع، كأف البمج تحػؿ إلى كشغ فقيخ يعير عمى نػاؿ الجكؿ 
إلى بمج فقيخ  يادصيغ كشعبي، فتحػلت أرض فمالسانحة، التي ال تعصي شيئا إال بثسغ سياس

 ليذ كسا ىػ الحاؿ في سشغافػرة.ك كالرػماؿ، كجيبػتي، 

 الخأي الخاجح، وسبب التخجيح

يخجح الباحث الخأؼ األكؿ بعجـ جػاز الرمح مع ييػد، كعجـ شخعية السعاىجات التي 
 كقعت معيع في ىحا الدماف، لؤلسباب التالية:

مع االحتبلؿ ال حرخ ليا، كمغ أىع ىحه  إف مثالب اتفاؾيات الدبلـ كسمبياتيا -ٔ
الدمبيات أنيا لع تحقق أياا مغ السرالح لمسدمسيغ، بل حققت مرالح االحتبلؿ الحؼ انتدع 
مغ أعد أرض السدمسيغ دكلة ككششاا، كأُعصي كثيقة اعتخاؼ بذخعية اغترابو لفمدصيغ، ؼيسا 

خعي لمفمدصيشييغ، كإذا حقق لع يحقق الفمدصيشيػف سػػ االعتخاؼ بسشطسة التحخيخ كسسثل ش
  كاسب فبل تقاس مع مكاسب االحتبلؿ.العخب بعس الس

مغ شخكط اليجنة الذخعية، خمػىا مغ أؼ شخط فاسج، فإف جسيع االتفاؾيات التي  -ٕ 
كقعت مع ييػد تتزسغ شخكشاا فاسجة، مشيا: أف جسيع السعاىجات التي كقعت مع ييػد، 

سيغ، كىػ اعتخاؼ صخيح بذخعية االحتبلؿ، كشخعية أقختيع عمى ما أخحكه مغ أرض السدم
ؽ الثابتة لمفمدصيشييغ، كجػدىع عمى ىحه األرض، كىحا شخط باشل، فؽيو تشازؿ عغ الحقػ 

                                 
 (.ٗٛٚٔمدمع، صحيح مدمع، كتاب الجياد كالديخ، باب صمح الحجيبية، رقع الحجيث، ) ٔ))
 .ٓٛ-ٛٚالتصبيع مع السدمسيغ، ص ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ ٕ)
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عغ حق الذعػب في مقاكمة الغاصبيغ، كىػ الحق الحؼ تزسشو كل الذخائع  كؼيو تخلّ  
 .القػانيغك 

مت التفاكض حػؿ القجس، كاألقرى، أف معاىجات الدبلـ الفمدصيشية اإلسخائيمية أج -ٖ
 . ٔكالحجكد كالبلجئيغ، كالديادة، إلى السخحمة الشيائية، كجعمتيا مغ القزايا الستشازع عمييا

أف العخب السدمسيغ كقعػا ىحه االتفاؾيات متفخقيغ كل بمج عمى حجة، كالحؼ أضعفيع  -ٗ
اتو، عمى كل فخيق مشفخداا، أماـ االحتبلؿ، كأعصى االحتبلؿ القجرة عمى فخض إرادتو كإمبلء

 دكف أف يقجـ أية تشازالت.

مغ شخكط السعاىجة الذخعية أف يتػقف العجكاف عمى السدمسيغ كعمى أرضيع، كأف  -٘
تحقق، بل استسخ العجكاف، كتزاعفت اليجسة ييتحخر األسخػ، لكغ شيئاا مغ ذلظ لع 

ف، كمرادرة األرض، كلع اإلسخائيمية عمى األرض الفمدصيشية السحتمة، كتزاعف االستيصا
يفخج عغ األسخػ مغ سجػف االحتبلؿ، كلع تتػقف االعتقاالت، كالقتل، كىجـ البيػت، كلع 

 يعج السذخدكف الحيغ شخدكا في أصقاع األرض.

إذا كاف مغ شخكط السعاىجات الذخعية أف يجشح ليا العجك، كأف يخغب فييا، فإف العجك  -ٙ
شييغ، كلع يجشح لو، بل إف سمػكيات العجك أثشاء لع يبج رغبة في الدبلـ مع الفمدصي

السفاكضات كبعجىا، تؤكج أف العجك لع يكغ يػماا راغباا في الدبلـ، كقج عبخ عغ ذلظ رئيذ 
كزراء االحتبلؿ شاميخ، الحؼ كاف عمى رأس الػفج الييػدؼ في مؤتسخ مجريج، كىػ السؤتسخ 

يخ بعج السؤتسخ: )نحغ لغ نعصي األكؿ لمدبلـ، شارؾ ؼيو الفمدصيشيػف، حيث قاؿ شام
 .ٕالعخب انذاا كاحجاا مغ أرضشا، حتى لػ تفاكضشا معيع عذخيغ سشة(

بعج خسدة أشيخ مغ تػؾيع أكسمػ، كفي غسخة االتراالت، كالمقاءات الحارة السفعسة    
بالػد كالسحبة، التي كانت تجسع الػفػد الفمدصيشية، كاإلسخائيمية، ارتكبت ييػد مجدرة في 

يسي في قمب مجي مغ السدمسيغ  ف شييجاا ك شة الخميل، راح ضحيتيا تدعة كعذخ الحـخ االبخـا
ـ، حيث سارعت ييػد إلى رمي ٜٜٗٔ/ٕ/ٕ٘رمزاف  ٘ٔفي صبلة الفجخ مغ يػـ الجسعة 

القاتل بالجشػف كالخبل، كلكشيع قتمػا في نفذ اليػـ ثبلثة كعذخيغ شييجا في نفذ السجيشة، 

                                 
 .ٕٗٗ( قخيع، أبػ عبلء، أحسج، الخكاية الفمدصيشية الكاممة، ص ٔ)
،إسخائيل في الدشة الخسديغ، ٕٚٛ، ٕٔٔ، ٚٛأبػ مازف، محسػد رضا عباس، شخيق أكسمػ، ص  ٕ))

 .بجكف شبعة أك تاريخ ٖٖٛمػشيو لؽيف، ص
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ػف عمى السجدرة، كما كاف لمقاتل "باركخ غػلج شتايغ" أف يتسكغ مغ عشجما خخج الشاس يحتج
 .3ىحه الجخيسة، لػال مداعجة جشػد االحتبلؿ السػجػديغ في السدجج آنحاؾ

كبعج السحبحة بجأ ييػد بسعاؾبة الزحايا مغ السدمسيغ، فرادركا كسط مجيشة الخميل      
يسي، الحؼ جخت ؼيو السحب حة، كصادركا سػؽ الخزار، كشارع في مشصقة السدجج اإلبخـا

، كال  الذيجاء، كأغمقػا ىحه السشاشق بالكامل أماـ الفمدصيشييغ، كال تداؿ مغمقة حتى ىحا اليـػ
تداؿ السجيشة كميا تحت رحسة حفشة مغ غبلة السدتػششيغ، الحيغ رضعػا كل أسباب العجاء، 

ية عمى السدمسيغ.   كالحقج، كالكخـا

ـ كقف رابيغ ٖٜٜٔ/ٜ/ٖٔالحؼ جخػ في كاششصغ في السبادغ  كفي حفل تػؾيع إعبلف    
في حفل التػؾيع يتحجث عغ معاناة الييػد كعحاباتيع، كأنيع  -رئيذ كزراء إسخائيل آنحاؾ  -

ضحية االرىاب الفمدصيشي، كصػر الذعب الفمدصيشي الحؼ شخد نرفو، كاستعبج الشرف 
 .ٕرىاب الفمدصيشيكمجخمػف، كأف ييػد ىع ضحايا اإل اآلخخ: أنيع قتمة

فأيغ الخغبة في الدبلـ لجػ االحتبلؿ، الحؼ احتل األرض، كشخد نرف سكانيا،     
كسمبيع أرضيع، ثع احتل الشرف الثاني، كجمج الطيػر، ككّدخ العطاـ، ثع ىػ يشكخ أف ليع 
أية حقػؽ في ىحه األرض، التي يخاىا أرض آبائو، كأججاده، كأف أىميا السذخديغ مشيا 

 مجخمػف كإرىابيػف كقتمة.

كفي الػقت الحؼ كانت مفاكضات الدبلـ تعقج عمى أشجىا في كاششصغ، أقجـ ييػد عمى    
مغ بيػتيع إلى جشػبي لبشاف، ليعيذػا عمى الجميج في شيخ كانػف  ( فمدصيشياا ٘ٔٗإبعاد )

خصباء، ـ، كجميع مغ القادة الدياسييغ، كالشقابييغ، كأساتحة الجامعات، كالٕٜٜٔ/ٕٔ/ٛٔ
 .5كاألئسة

كل األشخاؼ، فيل التـد ييػد  إف مقتزى أؼ الرمح، أك معاىجة أف يمتـد بيا -ٚ
بالسعاىجات التي كقعت معيع، رغع أنيا في صالحيع بإجساع السخاقبيغ، الثابت أف ييػد لع 

                                 
 ـٕٕٕٓ/ٗ/ٕتست الديارة في  الجديخة نت، (ٔ)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/2017/4/18 
 .ٜٕٛ/ ٔبػ عبلء، أحسج، الخكاية الفمدصيشية الكاممة أقخيع،  ٕ))
ـ، ٕٕٕٓ/ٗ/ٕكفا، ككالة األنباء كالسعمػمات الفمدصيشية، تست الديارة في ( ٖ)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx 
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يمتدمػا بأؼ مغ االتفاؾيات التي كقعػىا مع الفمدصيشييغ، أك مع غيخىع، كلع يحتخمػا شيئا 
شيا، كأعصػا ألنفديع الحق الكامل في تفديخىا، كالتي جاءت في الغالب مبيسة، فأخح العجك م

يفدخىا بسا يتفق كمرالحو، كرغباتو، كتعامل معيا بانتقائية كاضحة، فأخح مشيا ما يخيج، 
كأىسل ما ال يخيج، ككاف يختمق كل السبخرات حتى يتشرل مغ كل االستحقاقات الستختبة عمى 

اؾيات، كحتى يتشرل ييػد مغ أؼ استحقاؽ كاف شعارىع كسا قاؿ رئيذ كزرائيع ىحه االتف
نتقالية، لسجة خسذ اقج نرت اتفاؾية أكسمػ عمى مخحمة ف ٔليذ ىشاؾ تػاريخ مقجسة()رابيغ: 

ـ لتبجأ السخحمة الشيائية، كمباحثات الػضع الشيائي، كلع تشتو ٜٜٛٔسشػات، تشتيي في العاـ 
 .كتابة ىح الدصػرحتى سخحمة االنتقالية ال

نرت االتفاؾيات السػقعة مع االحتبلؿ عمى كجػب تصبيع العبلقات مع الكياف  -ٛ
الرييػني، في كل الشػاحي الدياسية، كاالقترادية كالثقاؼية، كالجيشية، كاألمشية، 

 .ٕكاالجتساعية

لسديج مغ  لػ لع يكغ مغ سيئات االتفاؾيات مع ييػد إال أنيا تفتح الباب عمى مرخاعيو -ٜ
في مشع ىحه االتفاؾيات كعجـ شخعيتيا، فسغ  كاؼياا  ىجخة ييػد العالع إلى فمدصيغ، لكاف سبباا 

السعمػـ أف السعزمة الكبخػ التي كاجيت الحخكة الرييػنية، ىػ فذميا في حسل ييػد العالع 
ندبة عمى اليجخة إلى فمدصيغ، ؼبعج عقػد مغ الجيج الستػاصل، كرغع كل االغخاءات، بقيت 

، كبقػا أقمية في السشصقة، كإف جػ األمغ كاالستقخار الشاتج السياجخيغ بيغ ييػد متجنية ججاا 
عغ الدبلـ، كاتفاؾيات الدبلـ، ىػ مغ أكبخ الحػافد التي دفعتيع إلى اليجخة إلى فمدصيغ، 
كساعجت في جمب السديج مشيع إلى أرض السيعاد، كىحا يحقق ىجؼ الحخكة الرييػنية في 

ييػد العالع عمى اليجخة، كلحاجتيع الساسة إلى القػة البذخية، التي ىي عرب الحياة حسل 
 بالشدبة ليع.

، كالخمفاء ()أف يأتػا بجليل كاحج عمى أف الخسػؿ الحيغ أجازكا الرمح الفخيق  عمى
الخاشجيغ مغ بعجه صالحػا الكفار عمى جدء مغ األرض التي اغتربيا األعجاء مغ 

 . ٖأنيع صالحػا الكفار عمى إنياء حالة البغزاء التي بيشيع كبيغ السدمسيغالسدمسيغ، أك 

                                 
 .ٖٙٔص قخيع، أبػ عبل، أحسج قخيع، الخكاية الفمدصيشية الكاممة، ٔ))
 .ٕٚٓ، ص السخجع الدابق ٕ))
ـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٗبياف حكع التصبيع مع الييػد، كقعو ثسانية مغ العمساء، تاريخ الديارة  مشتجػ العمساء، ٖ))

 http://www.saaid.net/fatwa/f20.htmالخابط: 

http://www.saaid.net/fatwa/f20.htm


 

:: 

 

أما فتػػ ابغ باز كابغ عثيسيغ، فسػقف ىحيغ العالسيغ الجميميغ ىػ مغ قبيل كبػة    
مغ قبل دعاة الدبلـ، كالتعاير، كالتصبيع، كلعل الدبب  سيئاا  العمساء، كتع استغبلليا استغبلالا 

 شّحا ؼيو عسا يذبو االجساع، يخجع إلى عجة أمػر:  في ىحا السػقف الحؼ

األكؿ: كأف الخجميغ مغيباف عغ الػاقع، كغيخ مصمعيغ عمى شبيعة الرخاع مع ييػد، كغيخ 
 عالسيغ بأشساع الييػد، كدكلتيع االستيصانية، القائسة عمى تذخيج السدمسيغ مغ أرضيع،

ميع، كلػ اشمع ىحاف العالساف عمى ككششيع، ليحل ييػد الحيغ جسعػا مغ أصقاع الجنيا مح
 مآالت ىحه االتفاؾيات، كآثارىا عمى السدمسيغ لسا أفتيا بجػازىا.

كأف ييػد لػ نجحػا في ابتبلع فمدصيغ، لغ تدمع مشيع السجيشة السشػرة، كلغ تدمع مشيع    
 أؼ عاصسة مغ عػاصع الجػار، ككحلظ عجـ معخفتيسا بسا يجخؼ في الداحة الفمدصيشية.

اني: أف الخجميغ أفخشا في تفػيس كلي األمخ، لحلظ تخكا أمخ الرمح لػلي األمخ، كسا الث
لفتػح كاالنترارات، كأكبخ تخكا لو تقجيخ السرمحة، ؼيسا كلي األمخ يخػ في الرمح أعطع ا

 نجازات.اإل

 

 

 

  



 

:; 

 

 الفرل الثاني:

 كأربعة مباحث: حؿيقة التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، كنذأتو، كأىجافو، كؼيو تسييج،

 : السبحث األول

 مفيـػ التصبيع في المغة كاالصصبلح. 

  :السبحث الثاني

 التعخيف باالحتبلؿ اإلسخائيمي كنذأتو كؼيو خسدة مصالب.

 : السبحث الثالث

 نذأة فكخة التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي.

 :السبحث الخابع

 أىجاؼ االحتبلؿ اإلسخائيمي مغ التصبيع مع العخب، كالسدمسيغ. 
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 تسييج

الكياف الرييػني جدع غخيب، كمػلػد غيخ شخعي، اغترب أرض فمدصيغ، كشخد     
أىميا في أصقاع الجنيا، كأكحى إلى العالع أنيا أرض ببل شعب، فاستػششيا بعج أف جسع 

قػة الييػد العدكخية، كاالقترادية، كاإلعبلمية، إلييا الييػد مغ كل أقصار الجنيا، كرغع 
كإمكانياتيع اليائمة، كدعع الغخب غيخ السحجكد ليع، فإنيع ال يدتصيعػف أف يعيذػا مشبػذيغ 
ية، كسا أنيع ال يدتصيعػف أف يتحكقػا الحياة اآلمشة في جػ  في محيط مغ العجاء، كالكخـا

ياة، كسا أخبخ كىع أحخص الشاس عمى حمذحػف بخائحة الباركد، كنحر الحخب، كالقتاؿ، 
َكَلَتِجَجناُيْع َأْحَخَص الشااِس َعَمى َحَياة  َكِمَغ الاِحيَغ َأْشَخُكػْا َيَػدُّ َأَحُجُىْع َلْػ )) :عشيع السػلى 

ا َيْعَسُمػفَ ُيَعساُخ َأْلَف َسَشة  َكَما ُىَػ ِبُسَدْحِدِحِو ِمَغ اْلَعَحاِب َأف ُيَعساَخ َوّللّاُ َبِريٌخ ِبسَ 
ٔ. 

كليذ بسقجكرىع االستسخار في العير متصفميغ عمى معػنات الغخب، كدعسو ليع، فبل    
سشاد، لحلظ حخصت دكلة االحتبلؿ عمى فخض تسخار ىحا الجعع، كديسػمة ىحا اإليزسشػف اس

كيانيع عمى السحيط الججيج، شعػباا، كحكػمات، ليربحػا جدءاا شبيعياا مشو، كمغ نديجو 
الدياسي كاالقترادؼ، كاالجتساعي، كيسجكا جدػر الثقة مع الجػار، كيؿيسػا معو عبلقات 

 اقترادية، كاجتساعية، كثقاؼية، كىػ ما يدسى بتصبيع العبلقات.

كىع ال يخيجكف مغ االنجماج في السحيط الحؼ يعيذػف ؼيو بحيث يتحػلػف شيئاا فذيئاا    
كالشرارػ، لتربح تحت ىيشسة األكثخية السدمسة، بل إلى دكلة يعير فييا الييػد كالسدمسػف 

  اآلمخ الشاىي. ػى يربح كيانيعنجماج بذخكشيع، كرغباتيع، بحيث يخيجكف اال

لع يتخؾ الييػد كسيمة، كال شخيقة الختخاؽ الجكؿ العخبية، كاإلسبلمية إال فعمػىا، في    
ع االستخاتيجية، كلقج نجحػا في محاكلة مشيع لمػصػؿ إلى تشفيح أىجافيع التصبيعية، كمرالحي

إلسبلمي، فأقامػا معيا عبلقات تصبيعية متفاكتة، اتججيغ العجيج مغ دكؿ العالع العخبي، ك 
فسشيا عبلقات تصبيعية كاممة، دبمػماسية، كثقاؼية، كإعبلمية كاقترادية، كغيخىا، كاكتفػا مع 

عيا في العمغ، كمشيا مغ عػا مالبعس بعبلقات تجارية، كاقترادية مؤقتة، كمشيا مغ شبّ 
 شبعػا معيا في الدخ. 

 

                                 
 .ٜٙ( سػرة البقخة، آية ٔ)
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 السبحث األول

 مفيهم التصبيع في المغة واالصصالح

 الفخع األول: تعخيف التصبيع

 .كمرجره َشْبع"، َشَبعَ أصل مادتو الفعل"  التصبيع في المغة:

 أما التصبيع فقج أخح مغ الفعل "شّبع" بتذجيج عيغ الفعل، كمرجره "تصّبع" ك"تصبيع"

 السعشى. متغايختاف في ك"الّتصّبع" ك"الصْبع"  

  ما كاف في أصل الخمقة، كلو في لغة العخب معاف عجة، مشيا: :الّصْبع  ف

 .3الدجية كالخميقة، كمثمو ما ُشبع عميو اإلنداف مغ الصباع في مأكمو، كمذخبو -ٔ

  الفصخة، يقاؿ: َشَبَعو هللا عمى األمخ: فصخه عميو. -ٕ

شاَف: صاَغوابتجاء صشعة ا -ٖ يَف َأك الدِّ  .ٕلذيء، يقاؿ: َشَبَع الصابااُع الدا

َكَحِلَظ َيْصَبُع ّللااُ َعَمى ُكلِّ َقْمِب ُمَتَكبِّخ  َجباار  : ()، كمشو قػلو الختع -ٗ
، أؼ يختع ٖ

 .ٗعميو

فيػ ما يسكغ تحريمو اكتداباا مغ خبلؿ التخبية، كالتشذئة، كالتعػيج،  الّتصّبع: أما
 .ػ أؼ تكمف غيخ شبعو٘كالتخكيس

يقاؿ: شّبعتو: جعمتو شْبعّيا، كيقاؿ شّبع الحراف إذا ـيأه صاحبو ليتقّبل راكبو، كيصيعو، 

                                 
 .ٕٖٕ/ٛابغ مشصػر، لداف العخب،  (ٔ)
ىػ( تاج العخكس مغ جػاىخ ٕ٘ٓٔ( الدبيجؼ، أبػ الؽيس، محّسج بغ محّسج، السمّقب بسختزى، )الستػفى: ٕ)

 ، مادة "شبع"، مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية لمشذخ.ٜٕٗ/ ٕٔالقامػس، 
 .ٖ٘( سػرة غافخ، آية ٖ)
، لداف العخب، ( ابغ مشطػر، ٗ)   .ٖٖٕ/ٛدمحم بغ مكـخ
ىػ( عجة الرابخيغ كذخيخة الذاكخيغ، ٔ٘ٚ( ابغ ؾيع الجػزية، دمحم بغ أبي بكخ بغ أيػب )الستػفى: ٘)

 ، دار ابغ كثيخ، دمذق، بيخكت/مكتبة دار التخاث، السجيشة السشػرة، السسمكة العخبية الدعػديةٕٔ/ٔ
 ـ.ٜٜٛٔىػ/ ٜٓٗٔالصبعة: الثالثة، 
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 .ٔكتصّبع ِبصباعو: أؼ تخمق بأخبلقو

 فالّصبع مػركث، كالّتصّبع مكتدب. 

"الّتصّبع" أخح مرصمح "التصبيع" كىػ بسعشى التخكيس كالتججيغ، كالجعل، كالتصػيع كمغ  
 كالتعػيج، كالتييئة، كجعل غيخ الصبيعي شبيعياا.

كيخػ بعس السعاصخيغ أف كمسة "التصبيع" السدتعسمة حالياا كسرصمح سياسي اجتساعي    
تجاكليا بعج اتفاؾية كامب ديفيج، ، كالتي تع Normalization"متخجسة عغ الكمسة االنجميدية "
 .ٕكتعشي االعتياد، كليذ الصبيعي

 ٖالتصبيع في االصصالح

رغع كجػد أصل لكمسة التصبيع في لغة العخب، إال أف العخب لع يدتعسمػىا كسرمح     
سياسي لمجاللة عمى العبلقات مع الجكؿ، مسا يعشي أف التصبيع بالسعشى الدياسي مرصمح 

 حجيث.

مجسع المغة العخبية في القاىخة استعساؿ: "تصبيع العبلقات" ؾياساا عمى كثخة أجاز     
االشتقاؽ مغ أسساء األجشاس، كىػ مأخػذ مغ "الصبيعة"، كالفعل مشو )َشباَع( عمى معشى 

 .ٗالجعل كالترييخ، كقج أثبتت السعاجع الحجيثة ىحا االستعساؿ

عشى التصبيع، يطيخ أنيع قج انقدسػا في كبالشطخ إلى تعخيفات الكّتاب السعاصخيغ في م   

                                 
 ـ،ٕٕٓٓ/ ٜ/ٕتست الديارة في  ( األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع،ٔ)

khttp://panc.ps/news/2018/4/19 ، 
 ـ،ٕٕٓٓ/ٜ/ٕ، تست الديارة في ٖٕٔٓنيداف  ٜٔالبدتاني، ىذاـ، مقاكمة التصبيع، الجسعة 

 https://al-akhbar.com/Opinion/49612  ، 
تست الديارة  ـ،ٕ٘ٓٓ/ٗ/٘ٔ( قاسع، عبج الدتار، مقاؿ بعشػاف: جخيسة التصبيع مع الكياف الرييػني، (ٕ

 ، /https://www.aljamaa.net/ar ـٕٕٓٓ/ٜ/ ٙفي 
"التعاير الدمسي"، ك" حدغ  صبيع"، مشيا:( ىشاؾ مرصمحات مخادفة لمتصبيع، باتت تدتعسل بسعشى "الت(ٖ

 .اكف"الجػار"، ك"التشديق كالتع
، عالع الكتب القاىخة، شبعة ٖٓ٘/ ٔ( مختار، أحسج عسخ، معجع الرػاب المغػؼ دليل السثقف العخبي، (ٗ

 ،ـٕٕٓٓ/ ٜ/ٕ، تاريخ الديارة أسامة، دليل مكافحة التصبيع ـ، األشقخ،ٕٛٓٓ لدشة أكلى،
khttp://panc.ps/news/2018/4/19 ، . 

http://panc.ps/news/2018/4/19
https://al-akhbar.com/Opinion/49612،%20%20تمت
https://www.aljamaa.net/ar/
http://panc.ps/news/2018/4/19
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 ذلظ إلى قدسيغ:

 القدم األول:

، كسا ىػ متعارؼ عميو، كفق األعخاؼ، كالقػانيغ    تشاكلػا التصبيع عمى كجو العسـػ
 . ٔالجكلية، في ىحا الدماف

 كلعل أبخز التعخيفات التي كردت في ىحا الدياؽ، ما يمي:  

السعشييغ إلى كضعيا الصبيعي، الحؼ كانت عميو قبل التصبيع: إعادة عبلقات الصخفيغ  -ٔ
 .ٕأف يصخأ ىحا السػقف الرخاعي بيشيسا

التصبيع: العسل السبخمج، كالسخصط لو بعشاية، بيجؼ إعادة العبلقات بيغ دكلتيغ ذات  -ٕ
سيادة، إلى سابق عيجىا قبل نذػب الحخكب، أك السقاشعة الدياسية الصارئة عمى ىحه 

 .ٖالعبلقات

لتصبيع: االنتقاؿ في العبلقات بيغ الصخفيغ )الستشازعيغ( مغ مخحمة العجاء إلى مخحمة ا -ٖ 
شبيعية، تشتفي فييا حالة التشاقس، أك الحخب، كتقػـ عمى أساس السرالح الستبادلة، كحدغ 

 . ٗالجػار، كالتعاكف في السياديغ، كالسجاالت كافة

ية، كالتجارية، كالثقاؼية، كغيخىا بيغ التصبيع: إقامة العبلقات الدياسية، كاالقتراد -ٗ
دكلتيغ كانتا قبل ذلظ في حالة حخب، أك عجاء، أك انقصاع لمعبلقات بيشيسا، أك لع تتستعا 

 ٘.بأية عبلقة كانت

                                 
ـ، ٜٜٜٔ/ٔٔ/ٕٔحساد، مججؼ، مغ مقاؿ بعشػاف، الثقافة العخبية اإلسبلمية في مػاجية التصبيع،  ٔ))

ـ ٕٕٓٓ/ ٜ/ ٔٔتاريخ الديارة  مخكد مػسى الرجر لؤلبحاث كالجراسات،
http://imamsadr.net/News/news.php?   

، دار األماف لمصباعة كالشذخ، بيخكت ٖٕالتصبيع، استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ( غداف، حسجاف،ٕ)
 ـ.ٜٜٛٔلبشاف، شبعة أكلى، 

 ـ.ٕٕٓٓ، جامعة بيخ زيت ٖٔ( يقيغ، سعيج، التصبيع بيغ السفيـػ كالسسارسة، صٖ)
 ـٕٕٓٓ/ ٜ/ٕ، دليل مكافحة التصبيع، تست الديارة في ( األشقخ، أسامة األشقخٗ)

http://panc.ps/news/2018/4/20 
 ـ.ٕٕٓٓ/ٜ/ٕـ، تست الديارة في ٖٕٔٓ/ٗ/ ٜٔ، الجسعة ( البدتاني، ىذاـ، مقاكمة التصبيع٘)

 https://al-akhbar.com/Opinion/  

http://imamsadr.net/News/news.php?%20
http://imamsadr.net/News/news.php?%20
http://panc.ps/news/2018/4/20/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://panc.ps/news/2018/4/20/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://al-akhbar.com/Opinion/49612
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ىحا القدع مغ التعخيفات لمتصبيع ال يرمح لػصف حالة التصبيع بيغ االحتبلؿ   
 اإلسخائيمي، كالجكؿ العخبية، لؤلسباب التالية:

 يفيع مغ التعخيفيغ األكؿ، كالثاني، أف التصبيع يقػـ عمى ركيدتيغ أساسيتيغ: -ٔ

 الخكيدة األكلى: كجػد كيانيغ أك دكلتيغ كانتا قائستيغ قبل حرػؿ القصيعة بيشيسا.

الخكيدة الثانية: أف ىحيغ الكيانيغ كانا يتستعاف بعبلقة شبيعية، كحدغ جػار قبل حرػؿ 
 القصيعة. 

 لخكيدتاف ال تشصبقاف عمى حالة الرخاع العخبي اإلسخائيمي، لؤلسباب التالية:كىاتاف ا     

كانت  أكال: ألف الكياف الرييػني كياف شارغ، مدتحجث قاـ عمى أنقاض شعب آخخ، فبل
ىشاؾ عبلقات شبيعية بيغ الكياف الرييػني كالعخب، لكي يتع إعادتيا إلى شبيعتيا مخة 

جاء دائع، كصخاع ي عمى ىحه األرض، بل كاف ىشاؾ عأخخػ، كال كاف ىشاؾ كياف صييػن
 باشل. ىلحق، كأ  ىلمدتسخ، بيغ أ 

، ككسا ىػ مألػؼ، كمتعارؼ عميو -ٕ  جسيع ىحه التعخيفات تشاكلت التصبيع مغ باب العسـػ
دكلياا، فمع تتصخؽ لمتصبيع مع االحتبلؿ الحؼ ىػ مػضػع البحث، لحا فإف مجسػع ىحه 

التصبيع الحؼ يجخؼ مع االحتبلؿ الرييػني في ىحا الدماف، كال التعخيفات ال ترمح لػصف 
 تشصبق عميو. 

 كليحا الشػع مغ التصبيع العاـ أمثمة معاصخة في ىحا الدماف، مشيا:    

التصبيع الحؼ جخػ بيغ الػالية الستحجة األمخيكية، كاالتحاد الدػؼياتي، كالحؼ جخػ بيغ  -ٔ
أزمة الرػاريخ الخكسية التي نربت في كػبا، في  البمجيغ بعج القصيعة التي حرمت إثخ

 ـ.ٕٜٙٔالعاـ 

عمى جديخة  بيشيساالتصبيع الحؼ جخػ بيغ تخكيا كاليػناف، بعج الشداع الحؼ حرل  -ٕ
ـ، كقج بجأت خصػات التصبيع ٜٗٚٔقبخص، إثخ األزمة التي تفجخت بيغ البمجيغ في العاـ 

 ـ.ٜٜٚٔبيغ البمجيغ في العاـ 

ؼ جخػ بيغ الػاليات الستحجة األمخيكية كفيتشاـ، بعج حخكب شاحشة بيغ التصبيع الح -ٖ
ـ، كبجأ ٜ٘ٚٔالبمجيغ، حيث بجأت في الدتيشات مغ القخف الساضي، كانتيت في العاـ 
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 .ٔـ، بعج قصيعة استسخت زىاء ثبلثيغ سشةٜٜٗٔالتصبيع بيغ البمجيغ في العاـ 

  القدم الثاني

التعخيف عمى كصف التصبيع بيغ العخب كالسدمسيغ مغ الكّتاب السعاصخيغ مغ قرخ    
 مغ جية، كالكياف الرييػني مغ جية أخخػ، كلعل أبخز ىحه التعخيفات التي كردت في ذلظ:

التصبيع: مرصمح ييػدؼ يخاد مشو أف ُتقبل إسخائيل في السشصقة ككياف مدتقل، كأف  -ٔ
 .ٕء ليع مغ جيخانيعيكػف ليا الحق في العير بدبلـ، كأمغ، مع إزالة ركح العجا

التصبيع: إحجاث تغييخ عمى الجانب العخبي كاإلسبلمي، عمى أف يبجأ ىحا التغييخ  -ٕ
بالتدميع بػجػد "إسخائيل" كجكلة ييػدية في السشصقة، كيستج إلى تقييج قجرات العالع العخبي 

تحقيق العدكخية، كتغييخ معتقجاتو الدياسية، كإعادة صياغة شبكة عبلقاتو، إضافة إلى 
 .ٖمصالب أمشية كإقميسية، كصػالا إلى تغييخ السػاقف تجاه ىحا الكياف برػرة جحرية

التصبيع: شخيقة إللداـ العخب بتبادؿ سمسي نذط في عجد مغ السجاالت، مغ أجل أف  -ٖ
يبخىشػا لئلسخائيمييغ عمى الججية في تقبميع كجيخاف، كككياف شخعي مداك  ليع في الذخؽ 

 .ٗاألكسط

صبيع: مرصمح مغ مبتكخات الرخاع العخبي اإلسخائيمي، يقرج بو تحػيل آليات الت -ٗ
الرخاع إلى آليات لمدبلـ، كالسيادنة، كالتقارب بيغ األشخاؼ السترارعة، كىػ يعشي التبادؿ 

 .٘الدمسي الشذط في كافة السجاالت

 جػىخ التصبيع: كدخ حاجد العجاء مع الكياف الرييػني، بيجؼ جعل االحتبلؿ -٘

                                 
 .ٖٖ -ٕٙ( يقيغ، سعيج، التصبيع بيغ السفيـػ كالسسارسة، ص ٔ)
خاشخ ، الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسٔٔ/ ٔ مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ( الديج أحسج، رفعت،ٕ)

 ق.ٖٕٗٔبجكف شبعة، تاريخ الشذخ  .ٕٖالتصبيع عمى السدمسيغ، ص 
 ـٕٕٓٓ/ ٜ/ٚست الديارة في ت( األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع، (ٖ

http://panc.ps/news/2018/4/20 
, مخكد الجراسات الػحجة ٖٖ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع ثبلثػف عاـ مغ السػاجية، صٗ)

 ـ.ٕٚٓٓ العخبية، شبعة أكلى، بيخكت، لبشاف،
 ـ، الخابط: ٕٕٓٓ/ ٚ/٘( العػدة، سمساف، التصبيع، محاضخة مفخغة، تاريخ الديارة ٘)

https://audio.islamweb.net/audio/index.php?      

http://panc.ps/news/2018/4/20/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://panc.ps/news/2018/4/20/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
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 .ٔاالستيصاني اإلحبللي في فمدصيغ أمخاا شبيعياا، أك مقبػالا، أك عادياا 

ككججانو، كضخب السشاعة الشفدية  ،التصبيع: ىػ الػصػؿ إلى عقل السػاشغ العخبي -ٙ
 .ٕلجيو، كدفعو لمقبػؿ بالكياف الرييػني، ضسغ شخكشو التي يفخضيا في عرخ قػتو

عمى السشصقة بكامميا، كالتحكع في شبيعة تصػرىا، التصبيع: ىػ بدط الشفػذ اإلسخائيمي  -ٚ
كالتجخل في سياساتيا الجاخمية، كالثقاؼية، كاإلعبلمية، كالتخبػية، كأنساط العير، كالدمػؾ، 

 .ٖكشخؽ التفكيخ، كعبلقاتيا الجكلية الدياسية، كاالقترادية، كالعدكخية

 مشاقذة التعخيفات

 أما التعخيف األول:

بعس مفخدات التصبيع، التي تتعمق باالعتخاؼ بالكياف  فيػ غيخ جامع، ذكخ -ٔ
الرييػني، كشخعية كجػده، كحقو في العير بأمغ كسبلـ عمى ىحه األرض، كالكف عغ 
الحخب كالقتاؿ، لع يتعخض لسقتزيات التصبيع الستسثمة في إقامة عبلقات سياسية 

 كاقترادية، كاجتساعية، كمج جدػر الثقة بيغ أشخاؼ الشداع.

يد ىحا التعخيف بحكخه " إزالة ركح العجاء لمييػد" ألف حؿيقة التصبيع ليذ مجخد إقامة تس -ٕ
بل السصمػب مغ التصبيع مخاجعة شاممة لمتاريخ  عبلقات تجارية، أك سياسية، أك ثقاؼية,

العخبي اإلسبلمي، كمفاـيع الرخاع، كاألسذ الجيشية، كالسػركث الثقافي العخبي، بسا يتبلءـ 
 بلـ كالتعاير.كمخحمة الد

 أما التعخيف الثاني

غيخ مانع، حيث ذكخ كل مفخدات التصبيع، لكشو أضاؼ أمخاا ججيجاا ال صمة لو    
بالتصبيع، كىػ االعتخاؼ ب "ييػدية الجكلة"، فيحا الذخط جاء متأخخاا بعج التصبيع مع مرخ 

                                 
يع عمػش، التصبيع الثقافي، تاريخ الديارة (ٔ ـ، الخابط: ٕٕٓٓ/ٚ/٘( إبخـا

http://panc.ps/news/2018/4/19/ 
 ـٕٕٓٓ/ٜ/ٙتاريخ الديارة،  ـ.ٕٗٔٓىػ، يػليػ ٖ٘ٗٔرمزاف  ٕٖ٘مجمة البياف العجد  ٕ))

https://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?      
ـ، تاريخ ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٛٔ( الحػراني، عبج هللا، مغ مقاؿ: التصبيع الثقافي كأثخه الرخاع العخبي اإلسخائيمي، ٖ)

 //https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/postsـٕٕٓٓ/ٜ/ٕالديارة 

http://panc.ps/news/2018/4/19/
http://panc.ps/news/2018/4/19/
http://www.albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=72
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/177454409068100/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/177454409068100/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/177454409068100/
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التي اقتخحتيا كالدمصة الفمدصيشية كاألردف، فقج شخح ىحا الذخط، بعج خخيصة الصخيق 
ـ، التي كافق عمييا الفمدصيشيػف كرفزيا االحتبلؿ الحؼ ٕٕٓٓالخباعية الجكلية في العاـ 

  .ٔ، مغ ىحه التحفطات أنو اشتخط ييػدية الجكلةأبجػ عمييا أربعة عذخ تحفطاا 

تسيد ىحا التعخيف بذسػلو مقتزيات التصبيع، مغ تقييج قجرات العخب العدكخية كتغييخ   
الدياسية، كتحقيق متصمباتو األمشية، ككجػب التغييخ الجحرؼ مغ قبل السصبعيغ  معتقجاتو

  العخب تجاه ىحا الكياف.

 أما التعخيف الثالث:

 يؤخح عمى ىحا التعخيف أمػر:

ألف يكػف مداكياا لسغ يجاكره مغ األنطسة، كالذعػب، ال  األكؿ: أف العجك ال يدعى أبجاا 
في االحتخاـ الستبادؿ، بل يخيج أف يكػف سيج السػقف،  في الحقػؽ، كال في الديادة، كال

 كاآلمخ الشاىي في السشصقة.

الثاني: لع يتعخض التعخيف إلقامة عبلقات بيغ الكياف الرييػني، كاألنطسة العخبية، كىػ 
 لسفخدات التصبيع. مغ بجـيات التصبيع، فيػ تعخيف غيخ جامع

في الجانب  التصبيع، كىػ إحجاث تغييخي لع يتعخض التعخيف ألمخ حيػؼ ف الثالث:
 العخبي، بسا يتبلءـ كشبيعة السخحمة الججيجة. 

 أما التعخيف الخابع:

 يؤخح عمى ىحا التعخيف ما يمي:

أف الييػد يخيجكف تحػيل آليات الرخاع إلى آليات لمدبلـ"، كالحق أف الييػد ذكخه " -ٔ
 ، كاستدبلـ.يخيجكف تحػيل آليات الرخاع إلى آليات خشػع، كإذعاف

مغ التبادؿ الدمسي، كال السيادنة كال التقارب، بقجر ما يخيجكف الييسشة  فيع ال يخيجكف شيئاا   
 كاالختخاؽ، لمعالسيغ العخبي كاإلسبلمي.

                                 
ـ ٕٕٓٓ/ٜ/ٚـ، تاريخ الديارة ٕ٘ٔٓ/ٜ/ٗٔ( ككالة األنباء كالسعمػمات الفمدصيشية "كفا" ٔ)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx? 
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في الجانب العخبي بسا  يع كأساسو، كىػ إحجاث تغييخلع يحكخ التعخيف جػىخ التصب -ٕ
 يشدجع مع التصبيع السخاد فخضو.

 يف الخامذ:أما التعخ 

 يؤخح عمى ىحا التعخيف:

 أنو غيخ جامع، ألنو قرخ التعخيف عمى أمخيغ: -ٔ

كدخ حاجد العجاء مع االحتبلؿ، كندياف جخائسو التي ارتكبيا بحق الفمدصيشييغ، بعج  -أ
 أف شخد نرفيع في أصقاع الجنيا، كاستعبج الشرف الستبقي مشيع.

كشخعية كجػده في فمدصيغ، دكف التصخؽ  االعتخاؼ باالحتبلؿ، كاإلقخار بذخعيتو، -ب
، مغ سياسية، كاقترادية، ةلجػىخ التصبيع الحؼ يقـػ عمى إقامة العبلقات السختمف

 كاجتساعية، كأمشية، كعبلقات حدغ جػار، كتعاير. 

كالخزػع العخبي لستصمبات االحتبلؿ،  ،أغفل جػىخ التصبيع القائع عمى االستدبلـ -ٕ
 .كرغباتو، كشخكشو

 لتعخيف الدادس:أما ا

 جسع ىحا التعخيف جسيع مفخدات التصبيع، مغ:

 كجػب تغييخ السػقف العخبي تجاه الكياف الرييػني بسا يشاسب السخحمة الججيجة. -ٔ

ذعاف العخبي لذخكط، كمتصمبات االحتبلؿ، األمشية، كالدياسية، كجػب اإل -ٕ
 كاالقترادية، كاإلعبلمية. 

ني كجدء مغ نديج السشصقة الدياسي، كاالقترادؼ، كجػب القبػؿ بالكياف الرييػ  -ٖ
 كاالجتساعي.

 أما التعخيف الدابع

يؤخح عمى ىحا التعخيف: أنو أبعج الشجعة، كفقج األمل في األمة العخبية، كاإلسبلمية،   
لبلحتبلؿ، كالحيل يصػؼ معيا حيثسا ذىبت، فيحا التعخيف يرجؽ في كصف  كجعميا تبعاا 
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، كليذ في تعخيف كاقع التصبيع، فبل ُيشكخ أف التصبيع يخجـ رغبة االحتبلؿ كأشساعو
 االحتبلؿ، كيرب في مرمحتو، لكشو ال يمغي اآلخخيغ بالقجر الحؼ ذكخه التعخيف. 

 من السالحظ عمى ىحه التعخيفات:

 أف مجسػع ىحه التعخيفات تشصػؼ عمى جسمة مغ السعاني: 

كل السؤسدات الحيػية،  سبلمي، كتسكيشو مغالعخبي كاإل يغاالختخاؽ الرييػني لمعالس -ٔ
عبلـ، كمشاىج التخبية كالتعميع، كالػصػؿ إلى السػارد الصبيعية، كاألسػاؽ كالسػاد ككسائل اإل

 الخاـ الخخيرة، كالقخيبة، كاأليجؼ العاممة العخبية. 

 الييسشة اإلسخائيمية عمى السفاصل الحيػية في السشصقة بخمتيا، حتى تكػف لو اليج -ٕ
 الصػلى في السشصقة، بحيث يربح فييا اآلمخ الشاىي، كالديج السصاع.

تخكيس العالع العخبي كاإلسبلمي، كتججيشو عمى قبػؿ ىحا الدخشاف الحؼ زرع في  -ٖ
 السشصقة، كخأس حخبة لمغخب الشرخاني، كالتدميع باألمخ الػاقع. 

ـ بغيخ شخكط لسصالب اإلذعاف العخبي كاإلسبلمي لئلمبلءات الرييػنية، كاالستدبل -ٗ
السحتميغ الييػد، ألف التصبيع كسا يفيسو االحتبلؿ: ىػ التخجسة العسمية لتخسيخ اليديسة في 

 الشفذ العخبية، بسا يتزسشو ذلظ مغ شخكط القبػؿ باليديسة.

إلداـ العخب، كحسميع عمى إقامة كل أشكاؿ العبلقة مغ سياسية، كاقترادية، كأمشية،  -٘
عية، كىحا يحسل في شّياتو معاني الترييخ، كالَجْعل، كالتخكيس حتى يريخ كثقاؼية، كاجتسا

 . ٔشبيعياا 

العخب أف يغيخكا كيبجلػا  عمى، عمى عاتق جية كاحجة، فمتصمبات التصبيع كمدتحقاتو -ٚ
في ثقافتيع، كفي مذاعخىع، كفي تعامميع، ؼيسا الصخؼ اآلخخ غيخ مكمف بالتغييخ، ألنو 

 سمى عميو.يسمي، كال يُ القػؼ السشترخ الحؼ 

 

                                 
ـ، الخابط: ٕٕٓٓ/ ٚ/ٚ، تاريخ الديارة، ٕٛٓٓ/ٗ/ٕٓ، دليل مكافحة التصبيع، ( األشقخ، أسامة األشقخٔ)

http://panc.ps/news/2018/4/20 
 

http://panc.ps/news/2018/4/20/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://panc.ps/news/2018/4/20/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
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 :التعخيف السختار

، يسكغ  بعج استعخاض التعخيفات الدابقة، كمشاقذتيا، كذكخ ما تشصػؼ عميو مغ معاف 
 تعخيف التصبيع الحؼ تقـػ عميو الجراسة الحالية، بأنو:

"حسل الجول العخبية واإلسالمية عمى االعتخاف بالكيان اإلسخائيمي، وقبهلو في السشصقة، 
معو، واالقخار بحقو في العير وسياسية، واقترادية، وثقافية وإقامة عالقات دبمهماسية 

 بدالم وأمان"

 السصالبة بتغييخ ىحا السرصمحالفخع الثاني: 

إلى تبجيل مرصمح التصبيع، بسرصمحات أكثخ كىشاؾ مغ الكتاب السعاصخيغ مغ دعا     
دقة، لتػصيف شبيعة العبلقة مع االحتبلؿ الرييػني، ألف مرصمح التصبيع في كصف 

 العبلقة بيغ األنطسة العخبية، كالكياف الرييػني، غيخ دقيق، لسا يمي:

 يجب أف يقػـ التصبيع بيغ دكؿ كلجت، كنذأت بذكل شبيعي، كىحا األمخ ال يتػافخ في -ٔ
الكياف الرييػني، القائع عمى اغتراب أرض فمدصيغ، لحلظ مغ الخصأ استعساؿ مرصمح 

 التصبيع في الحالة العخبية اإلسخائيمية. 

، تقػـ عمى ثقافة سخائيميي ىحا الدمغ مع االحتبلؿ اإلإف فكخة التصبيع التي تجخؼ ف -ٕ
ؼ الييػد، كالغخب الرميبي االستدبلـ، كالتدميع باألمخ الػاقع، كأف أكراؽ الحل ىي في أيج

الجاعع ليع، كأف التفكيخ خارج ىحا الدياؽ، بات يشطخ إليو عشج الشطاـ الخسسي العخبي 
 .كدمػؾ متصخؼ، كغيخ كاقعي، كغيخ عقبلني

ألف لفع "التصبيع"، الحؼ جخػ استخجامو بصخيقة تيجؼ إلى اإليحاء بسعشى استعادة -ٖ
ح ال يشاسب حالة الرخاع العخبي اإلسخائيمي، مصعبلقات لع تكغ مػجػدة باألساس ىػ مر

، بل ىػ تدسية لؤلمػر بغيخ مدسياتيا، كسا سسيت  لسا ؼيو مغ السغالصات، كقمب الحقائق
الخسخ: مذخكبات ركحية، ككسا سسي الخبا: فائجة، لحلظ يدتحدغ أف يدتبجؿ ىحا السرصمح 

تي يسكغ أف تكػف بجيمة السرصمحات ال بسرصمح يعّبخ عغ الػاقع بذكل أفزل، كمغ أفزل
عغ مرصمح التصبيع، مشيا: الييسشة الرييػنية، االختخاؽ الرييػني، االستدبلـ كاالذعاف 
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 .ٔأك التججيغالعخبي، العخبي، التخكيس، أك التصػيع 

 الفخق بين اليجنة والتصبيعالفخع الثالث: 

بل التصبيع ف أمااا لمقتاؿ، كاستعجاد لجػلة ججيجة، اليجنة ال تعجك أف تكػف كقفاا مؤقت -ٔ
يشحرخ في كقف األعساؿ الحخبية، ككف الستحاربيغ بعزيع عغ بعس، ألف االشتباؾ 

بعج حخب بذكل رسسي العدكخؼ بيغ الجيػش الخسسية، كاالحتبلؿ اإلسخائيمي قج تػقف 
ع، يشيي الرخاع، ـ، بل يتحجثػف عغ ىجنة يخاد مشيا سبلـ شامل كدائٖٜٚٔرمزاف عاـ 

،  اليجنةسفيـػ الدبلـ الحؼ يتع الحجيث عشو، أشسل مغ ف كيفتح صفحة ججيجة بيغ الخرـػ
كأكسع، فيػ يتشاكؿ إنياء الرخاع، كتصبيع العبلقات بيغ الستحاربيغ، كحدغ الجػار، كالتدميع 

  .ٕباألمخ الػاقع

التصبيع فسغ مدتمدماتو إقامة ال يمـد مغ اليجنة إقامة عبلقات بيغ أشخاؼ الشداع، أما  -ٕ
 عبلقات بيغ الخرػـ، في شتى السجاالت.

ليذ في اليجنة أية شخكط سػػ ما يتعمق بآلية كقف القتاؿ كما يتعمق بو مغ مبلحق  -ٖ
بخبلؼ التصبيع، الحؼ يحػؼ العجيج مغ الذخكط التي يفخضيا الصخؼ األقػػ عمى الصخؼ 

 األضعف. 

 ػز مصمقة ببل زمغ أما التصبيع فيػ عمى الجيسػمة كالتأبيج.اليجنة مقخكنة بدمغ كال تج -ٗ

إذا نقس العجك اليجنة فسغ اليديخ أف يشقزيا السدمسػف، بخبلؼ التصبيع فإف  -٘
 السصبعيغ قج قصعػا شػشاا في إقامة العبلقات ليذ باليديخ الخجػع عشيا. 

بياف ذلظ، ؼيسا يحـخ يختمفاف في الحكع، فاليجنة مذخكعة باتفاؽ الفقياء كسا سبق  -ٙ
 التصبيع في الخأؼ الخاجح، الحؼ قاؿ بو غالبية عمساء ىحا العرخ.

 

                                 
 ـ، الخابط ٕٕٓٓ/ٚ/٘ـ، تاريخ الديارة ٜٕٔٓشباط  ٚٔ( الديج أحسج، رفعت الديج أحسج، في مقاؿ لو، ٔ)
 https://www.alestiklal.net/ar/view/    

 بجكف شبعة، كبجكف تاريخ.، ٕٔص  القخضاكؼ، يػسف، السدمسػف كالعػلسة،
 ـ..ٖٕٓٓ، السكتب اإلسبلمي، شبعة أكلى، ٓٛٗ/ٖالفتاكؼ السعاصخة  القخضاكؼ، يػسف، -(ٕ)
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 التعخيف باالحتالل اإلسخائيمي ونذأتو وفيو خسدة مصالب.

 السصمب األول:

 التعخيف باالحتبلؿ الرييػني، كبجاية نذأتو
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 الشذاط الييػدؼ قبل كعج بمفػر:
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 كعج بمفػر كتحقيق الحمع بعج إسقاط الخبلفة العثسانية

 السصمب الخابع:

 أىع األحجاث مغ كعج بمفػر حتى إعبلف الجكلة اإلسخائيمية.

 السصمب الخامذ:

 ـ.ٜٚٙٔاغتراب بؿية فمدصيغ كىديسة العخب في حديخاف 
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 السصمب األول:

 التعخيف باالحتبلؿ الييػدؼ، كبجاية نذأتو:

 الفخع األول: التعخيف باالحتالل اإلسخائيمي

  :لغة االحتالل"معشى "

مغ الفعل الثبلثي: َحَمَل، ماضييا "احتّل": بسعشى استػلى، كمرجرىا: احتبلؿ، يقاؿ:     
احتمت دكلة ببلد دكلة أخخػ: أؼ استػلت عمييا قيخاا، فاالحتبلؿ ىػ: استيبلء دكلة عمى 

 .ٔدكلة أخخػ، أك جدء مشيا قيخاا 

" لغة: اسع أعجسي، ال يشرخؼ، كىػ نبي هللا يعقػب بغ اسحق بغ "إسخائيل معشى    
يع  ، كقج كرد ذكخ إسخائيل في القخآف الكخيع ثبلثا كأربعيغ مخة، ٕ، كمعشاه عبج هللا()إبخـا

ـِ َكاَف ِحػبلًّ لَِّبِشي : ()، مشيا قػؿ هللا ((كيخاد بو يعقػب  ـَ ُكلُّ الصاَعا ِإْسَخاِئيَل ِإالا َما َحخا
، كقػؿ ٖيغَ ْسَخاِئيُل َعَمى َنْفِدِو ِمغ َقْبِل َأف ُتَشداَؿ التاْػَراُة ُقْل َفْأُتػْا ِبالتاْػَراِة َفاْتُمػَىا ِإف ُكشُتْع َصاِدقِ إِ 

َغ الشاِبيِّيَغ ِمغ : ()هللا  ـَ َكِمساْغ َحَسْمَشا َمَع ُنػح  َكِمغ ُأْكَلِئَظ الاِحيَغ َأْنَعَع ّللااُ َعَمْيِيع مِّ ياِة آَد ُذرِّ
كا  يَع َكِإْسَخاِئيَل َكِمساْغ َىَجْيَشا َكاْجَتَبْيَشا ِإَذا ُتْتَمى َعَمْيِيْع آَياُت الخاْحَسغ َخخُّ ـِ ياِة ِإْبَخا جاا َكُبِكّياا ُذرِّ ُسجا

ٗ. 

 " لغة:الييهدمعشى "

َكَقاُلػْا ُكػُنػْا ُىػداا َأْك َنَراَرػ َتْيَتُجكاْ د" ك"ىػد" مغ الفعل" ىاد" فيػ ىائج، كتجسع "ييػ 
٘ 

 .ٙكأنيع سسػا بحلظ ندبة إلى ييػدا بغ يعقػب، كىػ أحج أسباط بشي إسخائيل

                                 
 الصبعة الثانية، بجكف تاريخ. ، ٜ٘ٔ/ٔ( السعجع الػسيط، مجسػعة مغ السحققيغ، ٔ)
 .ٗٚ -ٖٚ/ٔ، فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخكاية كالجراية مغ عمع التفديخ، الذػكاني ٕ))
 .ٖٜ(  سػرة آؿ عسخاف، آية ٖ)
 .ٛ٘سػرة مخيع، آية   ٗ))

 .ٖ٘ٔ(  سػرة البقخة آية (٘
، السعجع الػسيط، مجسػعة مغ ٜٕٖ/ٔ( الفيخكز أبادؼ، مجج الجيغ أبػ شاىخ، القامػس السحيط، (ٙ

 .ٜٜٛ/ ٕالسحققيغ، 
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َكاْكُتْب : ()، كمشيا قػؿ هللا ٔكقيل: "ييػد" مغ ىادكا، أؼ تابػا بعج عبادتيع العجل -
ْنَيا  َحَدَشةا َكِفي اآلِخَخِة ِإناا ُىْجَنػا ِإَلْيظَ َلَشا ِفي َىػِحِه الجُّ

 . ٖ، أؼ تبشإ

 فقج عخفو بعس السعاصخين: ٗأما مرصمح "االحتالل اإلسخائيمي"،

أنيا دكلة كضيؽية يؿيسيا الغخب عمى أرض فمدصيغ، كيزسغ ليا البقاء، كتقػـ عمى  -ٔ
 .٘خجمتو، كخجمة مرالحو، كتجشيج ييػد العالع كراءىا

سشاف الخمح لمسصامع االستعسارية في العالع، كفي الذخؽ األكسط عمى كجو أنيا  -ٕ
 .ٙالخرػص

 .ٚأنيا فكخة استيصانية تػسعية قائسة عمى ذرائع ساقصة، رفزيا بعس الييػد أنفديع -ٖ

 التعخيف السختار 

"ىي كياف استيصاني تػسعي عجكاني، أقامو الغخب عمى أرض السدمسيغ في فمدصيغ،    
 ا".سيالتفػؽ، لتحقيق مرالح مذتخكة بيش، كدعسو بكل أسباب الحياة، كالقػة، ك كما حػليا

 بجاية نذأة الكيان الرييهني. الفخع الثاني:

التقت أشساع الغخب الرميبي عمى فمدصيغ مع أشساع الييػد، فأشساع الغخب في     
ي استيجفت فمدصيغ قجيسة، كما الحسبلت الرميبية التي تػالت في العرػر الػسصى، كالت

                                 
، الذػكاني فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخكاية كالجراية مغ عمع ٜٖٗ/ٖ، لداف العخب، ( ابغ مشطػرٔ)

 .ٜٗ /ٔالتفديخ، 
 .ٙ٘ٔ(  سػرة األعخاؼ، آية ٕ)
 .ٜٚٗ/ٓٔ(  الصبخؼ، جامع البياف عغ تأكيل آؼ القخآف، ٖ)
ىشاؾ ألفاظ ذات صمة تصمق عمى االحتبلؿ الييػدؼ، )دكلة االحتبلؿ اإلسخائيمي(، )الكياف الرييػني(،  ٗ))

 )العجك الرييػني(، )العجك اإلسخائيمي(، )دكلة إسخائيل(.
. دار الذخكؽ، بيخكت، الصبعة األكلى، ٕٔ/ ٚالسديخؼ، عبج الػىاب، السػسػعة الييػدية الرييػنية،  ٘))

 ـ.ٜٜٜٔ
، مكتبة السشار، بيخكت لبشاف، شبعة أكلى، ٕٛ/ ٔ( ربايعة، غازؼ إسساعيل، االستخاتيجية اإلسخائيمية، ٙ)

 ـ.ٖٜٛٔلدشة 
، دار الشفائذ، بيخكت لبشاف، شبعة ٛٔص  سخائيمية،( الديج حديغ، عادؿ، التػسع في االستخاتيجية اإلٚ)

 ـ.ٜٜٛٔأكلى، لدشة 
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 السذخؽ العخبي اإلسبلمي، ثع مػجات االستعسار الحجيثة، إال دليل عمى ذلظ.

أما أشساع الييػد في فمدصيغ، فتدتشج إلى جحكر تػراتية ديشية، كجحكر تاريخية، جاء     
في ذلظ اليػـ قصع الخب مع أبخاـ ميثاقاا، قائبلا: لشدمظ أعصي ىحه األرض العيج القجيع: )في 

 .ٔمرخ، إلى الشيخ الكبيخ" الفخات"(مغ نيخ 

يع الجحكر أما      ، ()التاريخية فؤلف أججادىع عاشػا عمى ىحه األرض مغ زماف إبخـا
، كىع يفتخضػف أنيع كرثة ()كسميساف  ((، كأبشاء يعقػب، كداكد ))ثع يعقػب 

يع يخػ السؤرخػف:  فأشساع الييػد في ىحه األرض قجيسة قجـ الجيانة الييػدية، لحا ،((إبخـا
، كأنيا لع ٕأف أحبلـ العػدة عشج ييػد بجأت مشح الذتات األكؿ في القخف الدادس قبل السيبلد

تكغ سػػ عػاشف ديشية، كأحبلـ كتخانيع في صمػاتيع، ال تتعجػ الصسػح كالخغبة في زيارة 
 .ٖعذخ األماكغ السقجسة، كلع تأخح شابع البخنامج الدياسي السشطع إال في القخف التاسع

أكؿ مغ دعا إلى االستيصاف الييػدؼ في فمدصيغ في العرخ الحجيث، ىػ الكاتب    
ـ، كاعتبخ عػدة الييػد إلى األرض السقجسة، ىي ٖٗٛٔفي العاـ  ٗالييػدؼ: ييػدا "الكالي"

 .٘الة لتحقيق الخبلص لمييػدالػسيمة الفعّ 

الدابع السيبلدؼ، لع يطيخ كمشح الفتح اإلسبلمي لفمدصيغ في القخف األكؿ اليجخؼ،    
لمييػد أية أشساع عمشية في فمدصيغ، عمى مجػ اثشي عذخ قخناا، كلعل الدبب في ذلظ يعػد 

 إلى قػة السدمسيغ، ككحجة كيانيع، كاجتساع كمستيع.

بجأت أشساع الييػد في فمدصيغ تصفػ عمى الدصح، كتطيخ لمعمغ لسا ضعف    

                                 
 .ٛٔ، فقخة ٘ٔ( العيج القجيع، سفخ التكػيغ، اصحاح ٔ)
قبل السيبلد،  ٜٚ٘الشفي البابمي، حيث ُرّحل قدع مغ سكاف مسمكة ييػذا في عاـ : ذتات األكؿ ىػل( إ)

اإلمبخاشػرية البابمية الحجيثة تحت حكع نبػخح نرخ قبل السيبلد مغ قبل  ٙٛ٘كمخةا أخخػ في عاـ 
 /https://ar.wikipedia.org/wikiـ،  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖٔالسػسػعة الحخة، تست الديارة في . الثاني

، ٜٔ-ٚٔ، عادؿ حديغ، التػسع االستخاتيجية االسخائيمية، صٜٕ/ٔ( ربايعة، االستخاتيجية اإلسخائيمية، ٖ)
 .ٜٕة، ص صالح، محدغ، القزية الفمدصيشي

ـ، حاخاـ ييػدؼ شخقي، كاف حاخاـ ٛٚٛٔكمات  – ٜٛٚٔكلج  ييػدا القمعي، أك ( ييػذا الكالي،ٗ)
السػسػعة الحخة، تست الديارة في .الحجيثة الرييػنية حالياا، كأحج ركاد الحخكة صخبيا زيسػف، تقع في

 /https://ar.wikipedia.org/wikiـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٓٔ
 .ٜٔ( حديغ، عجناف الديج، التػسع االستخاتيجية اإلسخائيمية، ص٘)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
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قت كمستيع، كذىب ريحيع، كذلظ في مشترف القخف السدمسػف، كآلت خبلفتيع لمدقػط، كتفخ 
 التاسع عذخ السيبلدؼ. 

 التآمخ الغخبي عمى فمدصينالفخع الثالث: 

لع تشتو الحخكب الرميبية التي ششيا الغخب الرميبي عمى السذخؽ اإلسبلمي، كلع     
ييػد، تتػقف، كلكغ تشػعت أشكاليا، كتبجلت أدكارىا، كإف الجعع الرميبي غيخ السحجكد لم

كتسكيشيع مغ اغتراب فمدصيغ، ما ىػ إال حسمة صميبية ججيجة، كبثػب ججيج، كىػ الجليل 
 األكضح عمى استسخار الحسبلت الرميبية عمى السذخؽ اإلسبلمي.

عمى الييػد في بجاية القخف التاسع عذخ أف يؿيع ليع كششاا في  ٔعخض نابميػف بػنابخت   
القخف العذخيغ عغ رغبتو في إنذاء كياف ييػدؼ، حػؿ في بجاية  ٖ، كأعمغ بدسارؾٕفمدصيغ

نيخ الفخات، لحساية مذخكع خط السبلحي األلساني التجارؼ، الحؼ فكخت ألسانيا آنحاؾ في 
 . ٗإنذائو، لتخخج مغ دائخة احتكار بخيصانيا لمصخؽ التجارية السؤدية لمذخؽ األقرى

إلى إقامة كياف ييػدؼ في  ٘خستػف"ـ دعا كزيخ خارجية بخيصانيا "بالسٖٚٛٔكفي العاـ    
                                 

بعج الثػرة الفخندية التي  لفخندا ـ، كىػ قائج عدكخؼ كسياسي، أكؿ إمبخاشػرٜٙٚٔكلج نابميػف عاـ   (ٔ)
، ـ٘ٔٛٔمعخكة "كاتخلػ" عاـ  ـ، خاض العجيج مغ الحخكب، كاف آخخىاٜٛٚٔأشاحت بالسمكية عاـ 

كمات  لجأ عقبيا إلى القػات البخيصانية التي نفتو إلى جديخة سانت ـيبلنة بالسحيط األشمدي، حيث
 ـ.ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٓٔـ، تاريخ الدبارة: ٕٙٔٓ/ٔ/ٖٓالجديخة نت، ـ.ٕٔٛٔىشاؾ عاـ 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons 
. مخكد الديتػنة لمجراسات كاالستذارات، بيخكت لبشاف، ٕٙة الفمدصيشية، ص ( صالح، دمحم محدغ، القزي(ٕ

 ـ.ٕٕٔٓ
. بالقخف التاسع عذخـ، أحج أشيخ الداسة األكركبييغ ٜٛٛٔ ـ، كمات٘ٔٛٔ ( فػف بدسارؾ، كلج عاـٖ)

كبيخ في تأسيذ الؿيرخية األلسانية الثانية إباف الحخب األلسانية الفخندية كقج أصبح أكؿ كانت لو دكر 
 لعب بدسارؾ دكراا ىاماا حيغ كاف مدتذاراا ". السدتذار الحجيجؼ"اشتيخ بدسارؾ بمقب . مدتذار ليا

، عذخ كالخارجية أللسانيا في نياية القخف التاسعكأثخت أفكاره عمى الدياسة الجاخمية , لمخايخ األلساني
 .ـٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔـ، تاريخ الديارة ٕٔٔٓ/ٚ/ٕٔمجمة البياف، 

https://www.albayan.ae/paths/books/ 
، ربايعة، االستخاتيجية ٚٔ/ ٚ( السديخؼ، عبج الػىاب، السػسػعة الييػد كالييػدية كالرييػنية، ٗ)

 .ٖٔالتػسع االستخاتيجية اإلسخائيمية ص، الديج حديغ، ٕٖ/ ٔاإلسخائيمية 
كرجل فكاىي في  ،(؛ سياسي بخيصاني، بجأ حياتو كسرسع أزياء٘ٙٛٔ - ٗٛٚٔ( المػرد بالسخستػف )٘)

كخجـ  ،ثع تسكغ الحقا مغ تػلي مشرب كزيخ الخارجية البخيصاني في ثبلث مشاسبات ،مقاىي لشجف

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/11/3/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2014/11/3/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://www.marefa.org/1815
https://www.marefa.org/1898
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  .ٕمغ تػحيج مرخ، كالذاـ تحت إمختو ٔفمدصيغ، لسشع دمحم عمي باشا

ليذ بإمكاف الييػد كحجىع كىع قمة قميمة أف يغتربػا فمدصيغ، دكف دعع كإسشاد مغ     
القػػ الخارجية، خاصة مغ الجكؿ الكبخػ، لحلظ اعتسج الييػد في تحقيق حمسيع في اغتراب 
فمدصيغ عمى الغخب عسػماا، كعمى بخيصانيا خرػصاا، التي ـيأت ليع كل األسباب، 

 فمدصيغ. كاإلمكانيات، مغ أجل اغتراب

كبعج الحخب العالسية الثانية، تحػلت كجية الييػد إلى الػاليات الستحجة األمخيكية،     
دكلة اعتخفت بجكلة االحتبلؿ، بعج دقائق مغ  ثانيالججيج في الغخب، فأمخيكا ىي  مخكد القػة

حتى ـ، كدعسػىا، سياسياا، كعدكخياا، كمالياا، كاقترادياا، ٜٛٗٔ/ ٘/٘ٔإعبلف ؾياميا، في 
 . ٖأصبحت تتفػؽ عمى كل دكؿ الجػار مجتسعة

جعمت مغ كياف الييػد قاعجة عدكخية أمخيكية متقجمة في الذخؽ كّميا ىحه العػامل     
 .ٗاألكسط، كأصبحت جدءاا أساسياا مغ استخاتيجية حمف األشمدي

ع، فقج فبل غخابة أف يعتبخ الغخب خاصة أمخيكا دكلة الييػد جدءاا ال يتجدأ مغ حزارتي   
 كيافغ مػاششييع، لحلظ يغجقػف عمى صخح قادة أمخيكا أف أمغ دكلة الييػد ىػ أمشيع، كأم

الييػد بالسداعجات اليائمة، لزساف تفػقيع، كاستسخار ـيسشتيع عمى السشصقة بأسخىا، كدعسيع 

                                                                                         
ئخة بخيصانيا الجبمػماسية الخارجية. فتختي حكسو، كاف لو شأف كبيخ في تػسيع دا ،مختيغ كخئيذ كزراء

 /https://www.marefa.orgـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔالسعخفة، تاريخ الديارة، 
في مشصقة مقجكنيا،  "كافاال"ـ في مجيشة ٜٙٚٔ( دمحم عمي باشا: ىػ قائج عدكخّؼ ُعثسانّي ُتخكّي، ُكِلج عاـ ٔ)

ذ تػّلى ُحكع مرخ، مغ بجاية القخف التاسع عذخ، كح تى مشترف القخف التاسع عذخ، يعتبخ الُسؤسِّ
ـ، تاريخ ٜٕٓٓ/ٜ/ٖٓـ.الييئة العامة لبلستعبلمات، ٜٗٛٔالحؿيقي لسرخ الحجيثة، ُتػفِّي في عاـ 

 /https://www.sis.gov.eg/Story ـٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔالديارة، 
 .ٕٖ( حديغ، عجناف الديج، التػسع في االستخاتيجية اإلسخائيمية، ص ٕ)
، ربايعة، االستخاتيجية اإلسخائيمية، ٖٙ/ٚخؼ، عبج الػىاب، مػسػعة الييػد كالييػدية كالرييػنية، ( السديٖ)

 .ٚ٘ ص ، صالح، محدغ، القزية الفمدصيشية،ٕٙٔ/ ٔ
بمج عزػ مدتقل في  ٖٓ( حمف الشاتػ أك حمف شساؿ األشمدي ىػ تحالف عدكخؼ دكلي يتكػف مغ ٗ)

التابع  الذخاكة مغ أجل الدبلـ دكلة أخخػ في بخنامج ٕٔكتذارؾ  جسيع أنحاء أمخيكا الذسالية كأكركبا.
 ـٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔ/ تاريخ الديارة ٕٔٔٓ/ٔ/٘الجديخة نت،  شساؿ األشمدي،لسشطسة حمف 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures/2011/1/5/
 https://ar.wikipedia.org/wikiـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔالسػسػعة الحخة، تاريخ الديارة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9_%D9%85%D9%86_%D8%A3%D8%AC%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
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عمى كل السدتػيات، فسغ أجل الييػد كأشساعيع استعسمت أمخيكا حق الشقج "الفيتػ" في 
 .ٔاألمغ عذخات السخات، ضج قخارات تشجد بالعجكاف اإلسخائيمي عمى العخب السدمسيغمجمذ 

  

 السصمب الثاني:

 الشذاط الييهدي قبل وعج بمفهر:

ل قاـ الفكخ الرييػني عمى التخصيط السشطع، كالسجركس، كالعسل الجؤكب، كتدخيخ ك    
مكانيات الستاحة، لتحقيق اليجؼ السشذػد، مدتغميغ ضعف السدمسيغ، كفخقتيع، كخزػع اإل

غالبية بمجانيع عخبية كانت، أك إسبلمية لشيخ االستعسار الغخبي، كسا استغل الييػد تعاشف 
 الغخب، كدعسو غيخ السحجكد لمفكخ الرييػني، كأىجافو الخامية إلى اغتراب فمدصيغ. 

ثسانية بسثابة الدياج الحامي ألرض السدمسيغ التابعة ليا، كلسا أصابيا كانت الخبلفة الع   
الزعف، كسخػ إلييا الفداد، كحل بيا داء الفقخ، كتخمفت عغ ركب العمع، كالتقجـ، كبجأت 
بالتآكل، كآلت لمدقػط، كجج الييػد فخصتيع مػاتية لتحقيق أىجافيع، فبجأكا يشذصػف في كل 

مة كشغ ليع في فمدصيغ، التي كصفػىا بأرض اآلباء كاألججاد، اتجاه لتحقيق حمسيع في إقا
 كأرض السيعاد، كمغ أىع السختكدات التي شيجىا ييػد لتحقيق أىجافيع، ىي: 

 أوالا: تأسيذ الحخكة الرييهنية.

الحخكة الرييػنية: كفق السفيـػ الييػدؼ ىي الحخكة الخامية إلى عػدة الييػد إلى أرض    
، كأنيا أنذئت إلزالة الجػر الشازؿ بالييػد، ٕحدبسا جاء في الػعج اإلليي اآلباء، كاألججاد،

 .ٖكمشحيع الحقػؽ األساسية لئلنداف

أما الرييػنية في مفيـػ السصبعيغ، كسا ذكخ في كتاب "التخبية القػمية" لمرف الثالث    
اإلعجادؼ السرخؼ: ىي حخكة سياسية ىجفيا جسع الييػد مغ أنحاء األرض، كإسكانيع في 

                                 
 .ٓٙ( سعيج، أدكارد، غدة أريحا، سبلـ أمخيكي، صٔ)
 .ٖٔ/ ٙػد كالييػدية كالرييػنية، (  السديخؼ، عبج الػىاب، مػسػعة الييٕ)
كية المبشانية، شبعة . تخجسة دمحم حمسي، الجامعة األمخيٓٙ(  بيخيذ، شسعػف، الذخؽ األكسط الججيج ص ٖ)

 .ـٜٜٗٔأكلى 
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 .ٔفمدصيغ

 أما كفق الػاقع، أك بالسفيـػ العخبي اإلسبلمي، فالرييػنية تعشي:   

 .ٕإحبللية في فمدصيغ، كالحؼ تخسخ بجعع مغ الغخب حخكة استعسارية استيصانية -

فكخة استعسارية عجكانية ضيخت في أكركبا في عرخ صعػد االستعسار العالسي،  -
 .ٖكاالستيصاف األكركبي في الشرف الثاني مغ القخف التاسع عذخ

كسسيت بالرييػنية ندبة إلى جبل "صييػف" الحؼ يقع جشػب غخب مجيشة القجس، كىػ    
  .ٗ" قج دفغ ؼيو ((مقجس عشج الييػد، فقج زعسػا أف السمظ داكد "الشبي داكد جبل 

أحباب صييػف" في ب"ييػنية، التي سسيت بادغ األمخ أعمغ عغ ميبلد الحخكة الر    
ـ، عمى يجؼ الحاخاـ " صسػئيل مػىيميفخ" مغ خبلؿ ييػد ركسيا، كييػد شخؽ ٕٛٛٔالعاـ 

لمييػد، كيخػ السخاقبػف أف االضصياد، كالتذخد الحؼ عاناه أكركبا، حيث التجسع األكبخ 
الييػد في مختمف العرػر في أكركبا، خاصة في ركسيا، حيث تفجخ العجاء ضجىع، 

ـ، بسذاركة إحجػ الييػديات ٔٛٛٔعاـ  ٘التياميع باغتياؿ ؾيرخ ركسيا "االسكشجر األكبخ"
بلحقة، جعميع يمتسدػف حبلا لمسدألة ، فتعخضػا لحسمة مغ التشكيل، كالتزييق كالسٙفي قتمو

الييػدية، كخبلصاا لسعاناتيع، كىشاؾ مغ يخػ أف الحخكة الرييػنية قج تع تأسيديا في 
ـ، عمى ٜٚٛٔالحؼ عقج في سػيدخا في عاـ  -السؤتسخ الرييػني األكؿ –مؤتسخ بازؿ 

                                 
كالشذخ،  . دار األماف لمصباعةٚٗٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص (ٔ

 .ـٜٜٛٔبيخكت لبشاف، شبعة أكلى 
 .ٙٔ/ٙ( السديخؼ، عبج الػىاب، مػسػعة الييػد كالييػدية كالرييػنية، ٕ)
 ـٕٙٓٓ. مصبعة بابل الفشية، حمحػؿ، ٗٛٔ(  الشسػرة، محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ كفمدصيغ، ٖ)
يخؼ، مػسػعة الييػد ، بجكف شبعة، كبجكف تاريخ. السدٖٚ(  عيدى، صبلح، صظ السؤامخة، ص ٗ)

 .ٗٔ/ ٙكالييػدية كالرييػنية، 
 ٘٘ٛٔ، حكع ركسيا مغ العاـ ـٛٔٛٔكلج في  ( ىػ االسكشجر الثاني إمبخاشػر عسـػ ركسيا٘)

أٛٛٔمارس عاـ  ٖٔفي  غتيالوا  كحتى كالجكؽ األكبخ لفشمشجا، السػسػعة  ممظ بػلشجا ـ، كاف أيزا
 https://ar.wikipedia.org/wiki ـ،.ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٓٔالحخة، تاريخ الديارة، 

، مشذػرات فمدصيغ السدمسة، ٕ٘خف، نخبة مغ الكتاب كالباحثيغ، ص( القزية الفمدصيشية في نرف قٙ)
  .ـٜٜٜٔشبعة أكلى، لدشة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%BA%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D9%84_%D8%A3%D9%84%D9%83%D8%B3%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A_%D9%82%D9%8A%D8%B5%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%84%D9%83_%D8%A8%D9%88%D9%84%D9%86%D8%AF%D8%A7
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 .ٕ، كلعل ىحا ىػ الخأؼ األرجحٔيجؼ الدعيع الرييػني ىختدؿ

 كة الرييهنية، ومياميا: أىم أىجاف الحخ 

اليجؼ األساس لمحخكة الرييػنية ىػ حل السذكمة الييػدية، عمى حداب شعب     
فمدصيغ، مغ خبلؿ اغتراب أرضيع، كتذخيجىع في أصقاع الجنيا، ككاف ال بج مغ القػة 
البلزمة ليحه السيسة لفخض األمخ الػاقع، كىػ ما عبخ عشو قادة االحتبلؿ الرييػني، الحيغ 

عتبخكا أساس الرييػنية يقػـ عمى إزالة الجػر، كالطمع الشازؿ بالييػد، كمشحيع الحقػؽ ا 
 .ٖاألساسية لئلنداف

 أىع السياـ التي أنيصت بالحخكة الرييػنية:   

نذخ الفكخ الرييػني بيغ الييػد، كتجشيج األنرار، كالسخيجيغ مغ ييػد العالع، كمغ  -ٔ
 .يتعاشف معيع مغ نرارػ الغخب

 شطيع عسميات ىجخة الييػد إلى فمدصيغ.ت -ٕ

، لتدييل ىجخة الييػد إلى فمدصيغ، كتػشيشيع كشخاء األراضي كبشاء  -ٖ جسع الساؿ البلـز
  السدتػششات.

التفاكض باسع الرييػنية مع الجكؿ ذات الشفػذ، لتحقيق أىجاؼ الحخكة الرييػنية في  -ٗ
 .ٗإقامة كشغ لمييػد في فمدصيغ

                                 
عاـ  الشسدا ك تػفي في ـ،ٓٙٛٔسشة  بػدابيدت ( ثيػدكر ىختدؿ ىػ: ييػدؼ نسداكؼ مجخػ، كلج فئ)

خ السؤسذ لمحخكة الرييػنية الدياسية السعاصخة، التي أعمغ عشيا في السؤتسخ يعتب ،ـٜٗٓٔ
ـ، حيث انتخب رئيداا لمسشطسة ٜٚٛٔآب  ٖٔك ٜٕالرييػني األكؿ في مجيشة بازؿ الدػيدخية بيغ 

 ـ،ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٓٔـ، ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٙٔالرييػنية العالسية، الجديخة نت، 
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/4/16 مجمة السعخفة، تست ،

 /https://www.marefa.orgـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٓٔالديارة في
ح عيدى، صظ شبعة، صبلـ، بجكف ٜٚٛٔ، القجس ٕٕٓ/ ٔ( صبخؼ جخيذ، تاريخ الرييػنية، ٕ)

، الديج ٕٙصالح، محدغ، القزية الفمدصيشية، ص بجكف شبعة، كبجكف تاريخ، ،ٖٚالسؤامخة، ص
 .ٕٖفي االستخاتيجية اإلسخائيمية، ص حديغ، عجناف، التػسع

 . ٖٗ/ ٔاالستخاتيجية اإلسخائيمية  غازؼ، ، ربايعة،ٓٙ( بيخيذ، شسعػف، الذخؽ األكسط الججيج، صٖ)
 .ٓٛ، صبلح، عيدى، صظ السؤامخة، صٕٗزية الفمدصيشية، صالح، محدغ، الق( صٗ)

https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%88%D8%AF%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D8%B3%D8%AA
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%85%D8%B3%D8%A7
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons/2015/4/16
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الحخكة الرييػنية قزيتيغ اثشتيغ أحدغ استغبلؿ، لجفع الييػد إلى اليجخة كقج استغمت    
 إلى أرض فمدصيغ، كىسا:

 البعج الجيشي من وجيين: -ٔ

 : البعج الجيشي الييػدؼ:الهجو األول

ـ، فقج كجج الييػد ٜٛٗٔفيػ الخكيدة األساسية التي قامت عمييا دكلة الييػد عاـ     
"شعب هللا السختار"، ك" ك، ٔت الجيشية، كسقػلة: "الػعج اإلليي"ضالتيع السشذػدة في الذعارا

عمى اليجخة إلى أرض كحثيع كالتي استغمػىا أحدغ استغبلؿ، لتذجيع الييػد  ٕأرض السيعاد"
السيعاد، مغ خبلؿ بعس الشرػص التي استيػت ييػد العالع، ككانت الحافد الخئيذ في 

ليجخة إلى فمدصيغ، مع أف ىختدؿ مؤسذ الحخكة دفعيع إلى تخؾ أماكغ كجػدىع، كقبػليع با
، بل كاف يخفس الجيغ الييػدؼ، كالتعاليع الييػدية، كلع يكغ يختغ الرييػنية لع يكغ متجيشاا 

 . ٖأكالده كسا يفعل الييػد، كلع يكغ يتقيج بالصعاـ الحبلؿ، كفق شخيعة الييػد

 السديحية.: البعج الجيشي السديحي، أك الرييػنية الهجو الثاني

دعع الغخب لمييػد، كتأييج احتبلليع لفمدصيغ، ىػ التداـ ديشي، أساسو التحالف الجيشي    
بيغ اليسيغ السديحي، كالرييػنية، فيشاؾ تػافق كبيخ في العجيج مغ القزايا بيغ الحخكة 
الرييػنية، كاليسيغ السديحي، مشيا عػدة الييػد إلى أرض السيعاد، كبشاء الييكل كسقجمة 

، كعػدة السديح الثانية، باعتبار أف ؾياـ دكلة إسخائيل ىػ الخصػة قبل ٗلسعخكة ىخ مججكف 

                                 
يع، أف يعصيو كندمو أرض كشعاف، سفخ التكػيغ، ٔ) ، كزعع ٚٔ:ٚ، ٚ:ٕٔ( ىػ عيج َعِيَج هللا بو إلى إبخـا

 .سساعيل كأكالدهإلسحق كأكالد إسحق، كليذ إلج الييػد أف ىحا العي
 . ٓٚٔإلسبلـ، كفمدصيغ. صاالشسػرة، محسػد شمب، الغخب ك     

، بيداف لمشذخ كالتػزيع ٘ٙٔ/ ٕ( حجاد، يػسف، ىل لمييػد حق ديشي أك تاريخي في فمدصيغ، ٕ)
 ـٕٗٓٓكاإلعبلف، شبعة أكلى 

 .ٕٕٛ/ ٙ( السديخؼ، عبج الػىاب، مػسػعة الييػد كالييػدية كالرييػنية، ٖ)
ستشذب في آخخ الدماف بيغ "السؤمشيغ"  مججكف"يدعع الييػد كالشرارػ، أف معخكة "ىخ ( )ىخ مججكف( ٗ)

في التػراة، كاالنجيل باسع "ىخ  ىحه السعخكة ك"الكافخيغ" كتفرل نيائياا بيغ الحق كالباشل. جاء ذكخ
مججكف"، كىػ اسع مػقع في فمدصيغ، كيعتقج السديحيػف أنيا ستقع تحت ؾيادة عيدى السديح الحؼ 

يعػد باألخػة الزاليغ "الييػد" الى السديحية، أما الييػد ؼيعتقجكف سيشدؿ لثاني مخة، ؼيقتل الكافخيغ، ك 
دكلة تدػد  ليع أنيا ستقع بؿيادة السديح السشتطخ الحؼ يشدؿ ألكؿ مخة، كيخمريع مغ "الكافخيغ" كيبشى
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اء الييكل مكاف ؾبة الرخخة، األخيخة، لمسجيء الثاني لمسديح، أما الخصػة األخيخة فيي بش
السدجج األقرى، بل إف اليسيغ السديحي يعتبخ ؾياـ دكلة إسخائيل كانتراراتيا  عمى أرض
 .ٔمؤشخات عمى صجؽ الشبػءات التػراتيةالعدكخية، 

، في ٕبجأت جحكر التحالف الجيشي الييػدؼ السديحي، مع حخكة االصبلح البخكتدتانتي    
القخف الدادس عذخ، حيث أعادت البخكتدتانتية االعتبار لمييػد، كأصبح العيج القجيع 

امغ عذخ أصبح االعتقاد الييػدؼ، السخجع األعمى لبلعتقاد البخكتدتانتي، كبحمػؿ القخف الث
، كىحا ٖبالبعث الييػدؼ في فمدصيغ، يذكل جانباا ميساا مغ البلىػت البخكتدتانتي، األمخيكي

                                                                                         
   .    العالع، انصبلقاا مغ فمدصيغ، كفي حيغ يتفق السديحيػف كالييػد عمى كقػعيا بؿيادة السديح

يخد ذكخ ىحه السعخكة عشج السدمسيغ في السرادر السعتبخة، فيي مغ ندج خياؿ الييػد كالشرارػ،  لع     
 ، تحجثت عغ حخكب كمعارؾ تقع بيغ السدمسيغ كالخكماف، مشياصحيحةكلكغ كردت في الدشة أحاديث 

فتغدكف أنتع،  ( قاؿ: "سترالحػف الخـك صمحاا آمشاا،أف الشبي ) :كابغ ماجو ،كأبػ داكد ،ما ركاه أحسج
كىع عجكاا مغ كرائيع فتدمسػف كتغشسػف، ثع تشدلػف بسخج ذؼ تمػؿ، ؼيقـػ رجل مغ الخـك فيخفع 

كيقػؿ: غمب الرميب، ؼيقـػ إليو رجل مغ السدمسيغ ؼيقتمو، ؼيغجر الخـك كتكػف السبلحع،  ،الرميب
اني، في صحيح الجامع ؼيجتسعػف لكع في ثسانيغ غاية، مع كل غاية اثشا عذخ ألفاا". صححو األلب

، السكتب اإلسبلمي. عفانة، حداـ، يدألػنظ في العقيجة، (ٕٖٔٙ)الرغيخ، كزياداتو، رقع الحجيث، 
/ إسبلـ http://yasaloonak.netـ،، ٕٕٓٓ/ ٓٔ/-ٔـ تست الديارة ٕٛٔٓ/ٓٔ/٘قدع السقاالت، 
ـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٔـ، تست الديارة في ٕٔٓٓ/ٔٔ/ٔٔكيب، 

https://www.islamweb.net/ar/fatwa / ،مكتبة ٖٓٔ-ٔٓٔىبلؿ رضا، السديح الييػدؼ ،
ـ. ٕٙٔٓ، أيار ٖٛٗمجمة البياف، العجد ـ، ٕٓٓٓ، لدشة ٔالذخكؽ، القاىخة، ط

https://albayan.co.uk/MGZArticle2.aspx? 
(: "ال تقـػ الداعة حتى يشدؿ الخـك ( قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا )كركػ مدمع عغ أبي ىخيخة )         

باألعساؽ أك بجابق، ؼيخخج إلييع جير مغ السجيشة مغ خيار أىل األرض يػمئح.. إلى قػلو: ؼيفتتحػف 
 . (ٜٕٚٛ)قدصشصيشية" الحجيث في صحيح مدمع، كتاب الفتغ، باب أشخاط الداعة، رقع 

يػسف، ىل  ،ـ، حجادٕٓٓٓلدشة  ،كلى، مكتبة الذخكؽ، شبعة أٖٓ، ص( ىبلؿ، رضا، السديح الييػدؼٔ)
 .ٛٙٔ/ ٕيشي أك تاريخي في فمدصيغ لمييػد حق د

ـ ٖٛٗٔ( ىي حخكة ترحيحية لمجيغ السديحي قاـ بيا مارتغ لػثخ كشج، كىػ مغ أصل ألساني، كلج سشة ٕ)
 .في مجيشة إيدميغ في ألسانيػا

 /https://www.marefa.orgـ، ٕٕٓٓ/ٜٔ/ٔٔمجمة معخفة، تست الديارة     
مميػف يجيشػف بيحا  (ٓٚٔ)( السحىب األكثخ انتذاراا في أمخيكا ىػ السحىب البخكتدتانتي كأف فييا ٖ)

/ ٓٔ/ٛٔحفخيات:  https://areq.net/mـ ٕٕٓٓ/ ٔ/ٓٔ. عخيق، مػسػعة، تاريخ الديارة السحىب
 https://www.hafryat.com/ar/bloـ ٕٕٓٓ/ٔ/ٓٔـ تاريخ الديارة ٕٛٔٓ

https://areq.net/m
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ـ، كاالنحياز الكامل ليا، كتبشي قزية ٜٛٗٔالحؼ يفدخ الجعع األمخيكي لؿياـ إسخائيل عاـ 
 .الييػد في كل السحافل الجكلية، كالجعع الكامل ليع، حتى يػمشا ىحا

أما الرييػنية السديحية ىي: الصائفة السديحية البخكتدتانتية التي تأخح بأساشيخ التػراة    
بقػة ؼيسا يتعمق بشبػءات، كمقػالت تتعمق بالييػد، كالػعج اإلليي، كأرض السيعاد، كالذعب 

، كىي حخكة قػمية تعسل مغ أجل عػدة ٔالسختار، كالسجيء الثاني لمسديح، كنياية العالع
 . ٕلييػدؼ إلى فمدصيغ، كسيادة الييػد عمى األرضالذعب ا

القجس  ٖلحلظ رحبت الجكائخ البخكتدتانتية األمخيكية بػعج بمفػر، كدخػؿ الجشخاؿ المشبي   
ـ، ذلظ أف نبػءات العيج القجيع بعػدة الييػد إلى فمدصيغ، تذكل حزػراا كبيخاا ٜٚٔٔعاـ 

ف الرييػنيػف أنفديع مجافعيغ عغ الذعب في البلىػت البخكتدتانتي، لحا يعتبخ السديحيػ 
 .ٗالييػدؼ، كيعادكف كل مغ يشتقج، أك يعادؼ إسخائيل

مغ أكثخ الستحسديغ كالجاعسيغ لمفكخ الرييػني، فقج  ٘يعتبخ الخئيذ األمخيكي ريجاف   
قاؿ: إف جسيع التشبؤات يجب أف تتحقق قبل معخكة ىخ مججكف، مغ ىحه التشبؤات: أف الخب 
يأخح أكالد إسخائيل مغ بيغ الػثشييغ بعج تذتيتيع، كيعػدكف جسيعيع مخة ثانية إلى األرض 

  .ٙالسػعػدة

                                 
 .٘ٙٔ/ٕ( حجاد، يػسف أيػب، ىل لمييػد حق ديشي أك تاريخي في فمدصيغ، ٔ)
 .٘ٛٔ -ٗٛٔ( الشسػرة، محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ كفمدصيغ، ص ٕ)
ـ( الحػ قاد قػات ٖٜٙٔ – ٔٙٛٔدمػنج ىشخؼ ىايشساف المشبي الجشخاؿ اإلنجميدؼ )آ(  المشبي: ىػ ٖ)

كاحتل الجير السرخؼ لحخب العثسانييغ في فمدصيغ، كقاـ بيديستيع في الحخب العالسية االكلى، 
ـ، ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٕٔـ. مجمة السعخفة، تست الديارة في ٜٚٔٔفمدصيغ، عاـ 

https://www.marefa.org/ 
 .ٚٙٔ/ ٕ(  حجاد، يػسف، ىل لمييػد حق ديشي أك تاريخي في فمدصيغ، ٗ)
ـ( ىػ الخئيذ األربعيغ لمػاليات الستحجة في الفتخة مغ ٕٗٓٓ – ٜٔٔٔ(  ركنالج كيمدػف ريغاف )٘)

ـ ك ٜٚٙٔكاف حاكع كالية كاليفػرنيا الثالث كالثبلثيغ بيغ عامي  الخئاسةـ. كقبل ٜٜٛٔإلى  ـٜٔٛٔ
، ٔ، مكتبة الذخكؽ القاىخة، ط ٖٓٔ-ٔٓٔىبلؿ رضا، السديح الييػدؼ، كنياية العالع، ـ، ٜ٘ٚٔ

 ـ، ٕٕٓٓ/ ٓٔ/٘ٔـ، تست الديارة ٕ٘ٔٓ/ٗ/ٙٔالجديخة نت، ـ، ٕٓٓٓلدشة 
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons 

ا، السديح ، ىبلؿ، رضٕٚٚ( حجاد، يػسف، ىل لمييػد حق ديشي، أك تاريخي في فمدصيغ، ص ٙ)
 .ٖٓٔ-ٔٓٔالييػدؼ، ص
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 با.استغالل معاناة الييهد في أورو  -ٕ

استغمت الحخكة الرييػنية حالة االضصياد، كالتذخد التي حمت بيع عمى أيجؼ    
الشرارػ، أيسا استغبلؿ، بعج أف بالغػا كضخسػا ما حل بيع مغ الشكاؿ، كالعحاب، 
كاالضصياد، كالتذخد، بسا يسمكػنو مغ كسائل اإلعبلـ، التي سخخىا الييػد لكدب التعاشف 

 العالسي لرالحيع.

 قج السؤتسخات الرييهنيةثانيا: ع

السؤتسخات تعشي بالشدبة لمييػد: ربط ييػد العالع في بخلساف كاحج، رغع اختبلؼ بمجانيع،    
 .ٕ، أكؿ رئيذ لجكلة إسخائيلٔكتباعج ديارىع، كسا صخح بحلظ حاييع كايدمغ

ككاف الغخض مشيا: التعخيف بأىجاؼ الحخكة الرييػنية، كنذخ الفكخ الرييػني بيغ     
 ييػد العالع، كبمػرة الخصط البلزمة لتحقيق ىحه األىجاؼ.

عقج الييػد مؤتسخىع األكؿ بجعػة مغ الدعيع الرييػني ىختدؿ، في مجيشة بازؿ في     
ـ، كأشمق عميو "مؤتسخ بازؿ" بدعامة القائج الرييػني ىختدؿ، كبحزػر ٜٚٛٔسػيدخا، عاـ 

السؤتسخ فاتحة العسل الدياسي السشطع، كقج مشجكباا عغ جسعيات صييػنية، يعتبخ ىحا  ٕٗٓ
 تسخس عغ اليجؼ الكبيخ لمحخكة الرييػنية، كىػ:

 ٖ"إيجاد كشغ قػمي لمذعب الييػدؼ في فمدصيغ، يزسشو القانػف العاـ"

 كأما كسائل تحقيق ىحا اليجؼ:    

 تذجيع االستيصاف لمعساؿ الدراعييغ، كالرشاعييغ في فمدصيغ، كفق أسذ مشاسبة. -ٔ

                                 
تيػدكر  في التخاث الرييػني بعج صييػنية ـ( ىػ أشيخ شخريةٕٜ٘ٔ – ٗٚٛٔ( حاييع كايدماف)ٔ)

ـ، ثع انتخب ٜٙٗٔكـ ٕٜٓٔبيغ عامي لمسشطسة الرييػنية العالسية كاف كايدماف رئيداا  .ىختدؿ
عاـ  كعج بمفػر ـ، لعب كايدماف الجكر األىع في استرجارٜٜٗٔ في عاـ رئيذ لجكلة إسخائيل كأكؿ

، السؤسدة العخبية لمشذخ، الصبعة ٓٛالكيالي، عبج الػىاب، تاريخ فمدصيغ الحجيث، ص ، ـٜٚٔٔ
كد دراسات الػحجة ، مخ ٔٗالخشيجات، شفيق، فمدصيغ تاريخاا كعبخة كمريخاا، ص ـ، ٜٜٜٔ، لدشة ٔٔ

 . ـٜٜٔٔشة ، لدٔالعخبية، ط
 .ٖٛ( عيدى، صبلح، صظ السؤامخة، ص ٕ)
 .ٖٙ/ ٔ، ربايعة، غازؼ، االستخاتيجية اإلسخائيمية ٖٓ محدغ، القزية الفمدصيشية، ص( صالح، دمحمٖ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%B1_%D9%87%D8%B1%D8%AA%D8%B2%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1946
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B9%D8%AF_%D8%A8%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B1
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تشطيع الييػدية العالسية، كربصيا بػاسصة مشطسات محمية كدكلية، تتبلءـ مع القػانيغ  -ٕ
 الستبعة في كل بمج.

 تقػية كتغحية الذعػر، كالػعي القػمي الييػدؼ. -ٖ

اتخاذ الخصػات التسييجية لمحرػؿ عمى السػافقة الحكػمية الزخكرية، لتحقيق غاية  -ٗ
 . ٔالرييػنية

لرييػنية العالسية، كتذكيل ىيئات عجيجة متخررة، لتتابع تشفيح تشطيع التيارات ا -٘
  .ٕمقخرات ذلظ السؤتسخ

في أعقاب مؤتسخ بازؿ كتب الدعيع الرييػني ىختدؿ في محكخاتو: لػ أردت أف أخترخ    
مؤتسخ بازؿ في كمسة كاحجة، لقمت: في بازؿ أسدت الجكلة الرييػنية، كلػ أعمشت ذلظ 

خية كالتيكع، كلكغ بعج خسذ سشػات عمى درجة االحتساؿ، كبعج خسديغ لقابمشي العالع بالدخ
 .ٖجسيعيع سشة عمى كجو التأكيج، سيخػ ىحه الجكلة الشاس

ـ في مجيشة ٜٜٚٔثع تتابعت مؤتسخاتيع التي كاف آخخىا السؤتسخ الثالث كالثبلثػف     
 .ٗالقجس

 ثالثا: اليجخة الييهدية إلى فمدصين.

األكلى إلى فمدصيغ، عمى إثخ اإلعبلف عغ تأسيذ الحخكة بجأت ىجخة الييػد    
، كأشمقػا ٘ـ، الحيغ استػششػا في عيػف قارةٕٛٛٔالرييػنية، بعذخيغ شخراا، في العاـ 

                                 
. صالح، محدغ، القزية الفمدصيشية، ٖٓ -ٜٕتاريخ فمدصيغ الحجيث ص  ، عبج الػىاب،( الكيالئ)

 .ٖٙ/ ٔيمية ، ربايعة، االستخاتيجية اإلسخائٖٓص
 .ٜٜ/ٙ(  السديخؼ، عبج الػىاب، مػسعة الييػد كالييػدية كالرييػنية، ٕ)
 . ٕٖػىاب، تاريخ فمدصيغ الحجيث، ص الكيالي، عبج ال ٖ))
 .ٜٜ/ٙ(  السديخؼ، عبج الػىاب، مػسعة الييػد كالييػدية كالرييػنية، ٗ)
كع، بشى عمييا الييػد الخكس  عذخ ةأربع(  مػقع فمدصيشي إلى الجشػب الذخقي مغ يافا، كتبعج عشيا ٘)

ـ، كسسػىا ريذػف لتديػف،" األكلػف في صييػف" كىي اليـػ مجيشة ٕٛٛٔأكؿ مدتػششة ليع عاـ 
، دار اليجػ، كفخ قخع، بجكف شبعة، كبجكف ٖٜٕ/ ٔكبيخة، الجباغ، مرصفى مخاد، ببلدنا فمدصيغ، 

 تاريخ. 
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 .ٔعمييا " ريذػف لتديػف" أؼ األكلػف في صييػف، أك السدتعسخة األكلى

العثسانية ليحا الخصخ، فبجأت ثع تػالت اليجخة الييػدية، ككثخت، حتى تشبيت الخبلفة    
 .4تزع قيػداا عمى حخكة ييػد إلى فمدصيغ

 . االتراالت الرييهنية مع الجول ذات العالقة رابعا:

مع الجكؿ ذات العبلقة، لمتعاكف معيع، كخصب كدىع،  تتابعت االتراالت الرييػنية   
 لتحقيق أىجاؼ الحخكة الرييػنية، الستسثمة في اغتراب فمدصيغ.

 اترال قادة الريايشة مع الجولة العثسانية -ٔ

كانت فمدصيغ كالية مغ كاليات الجكلة العثسانية، مغ بجاية القخف الدادس عذخ سشة    
شخيق إلى فمدصيغ ال تسخ عبخ  ـ، كتمظ حؿيقة سياسية ال يسكغ تجاىميا، فبلٙٔ٘ٔ

، كعخض عميو ٖاني، لحلظ اترل الدعيع الرييػني ىختدؿ بالدمصاف عبج الحسيج الثبػؿإسصش
ـبات  ماليةا ضخسة، لحل مذكبلت الخبلفة السالية، كإقخاض خديشة الجكلة بسمغ مميػني ليخة 
ذىبية، مقابل مشحيع مأكػ في فمدصيغ، فخفس الدمصاف ىحا العخض، ككاف رأؼ الدمصاف: 

ع في كقت يديخ أف يجسعػا في أيجيي ف ػد بالتػشيغ في فمدصيغ، فديتسكشػ )أنو إذا سسح ليي
بالسػت  كسائل القػة، في السكاف الحؼ يدتقخكف ؼيو، كفي ىحه الحالة نكػف قج كقعشا قخاراا 

 .ٗعمى إخػانشا في الجيغ، يعشي الفمدصيشييغ(

                                 
 .ٕٕجيث، ص ػىاب، تاريخ فمدصيغ الح( الكيالي، عبج ال(ٔ
ـ، تست الديارة ٕٛٔٓ/ٙ/ٛٔاألناضػؿ، "العثسانيػف جيػد تاريخية ضج االستيصاف"،  ((ٕ

 /https://www.aa.com.tr/arـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔفي 
عبجالحسيج الثاني، كىػ الدمصاف الخابع كالثبلثػف مغ سبلشيغ الجكلة العثسانية،  (  ىػ الدمصاف العثسانيٖ)

ـ، كالجه ىػ الدمصاف عبجالسجيج األكؿ صاحب أكبخ عسميات إصبلح مادية ٕٗٛٔأيمػؿ  ٕٔكلج في 
الربلبي، عمي دمحم دمحم، كاجتساعية في الجكلة، تػلى عخش الجكلة كىػ في الخابعة كالثبلثيغ مغ عسخه. 

، ٔدار التػزيع كالشذخ اإلسبلمية، ط ٜٖٗلجكلة العثسانية عػامل الشيػض كأسباب الدقػط، ص ا
ـ/  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔتست الديارة في  ـ،ٕٛٔٓ/ٕ/ٕٕالجديخة نت، ـ، ٕٔٓٓ

https://www.aljazeera.net/blogs  
خمفاء يشي عثساف، ( الدمصاف عبج الحسيج، الخميفة العثساني، عبج الحسيج الثاني بغ عبج السجيج، آخخ ٗ)

 .ٕٗ/ٔ، شبعة ثانية، ربايعة، االستخاتيجية اإلسخائيمية، ٜٕمحكخات الدمصاف عبج الحسيج، ص
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كنقل عغ الدمصاف أنو قاؿ: )إنشي ال أستصيع أف أتشازؿ عغ قجـ مخبعة كاحجة مغ ىحه    
في سبيل ىحه األرض، كركاىا  األرض، ألنيا ليدت أرضي، كإنسا أرض شعبي الحؼ حارب

بجمو، دع ييػد يحتفطػف بأمػاليع، فإذا تفككت إمبخاشػريتي فإف ييػد قج يحرمػف عمى 
 .ٔفمدصيغ بغيخ مقابل، كلكشيع لغ يرمػا إلييا إال عمى أشبلء أجدادنا، بعج تسديق أكصاليا(

اؿ: )ال يخيج فقج أدرؾ بفخاسة السؤمغ شبيعة األشساع الييػدية في أرض فمدصيغ، فق   
 ،الرييػنيػف االشتغاؿ بالدراعة فقط في فمدصيغ، بل إنيع يخيجكف إنذاء حكػمة ليع

كانتخاب مسثميغ سياسييغ ليع، كإني أفيع جيجاا معشى ترػراتيع الصامعة ىحه، كإنيع لدحج 
 .. إف ىختدؿ يخيج أرضاا إلخػانو في ديشو، لكغ الحكاء.إذا ترػركا أني سأقبل محاكالتيع ىحه

 .ٕليذ كاؼياا لحل كل شيء(

 اترال الريايشة مع بخيصانيا -ٕ

لسا فذل الييػد في كدب السػقف العثساني، شخقػا أبػاب بخيصانيا، لتداعجىع في تحقيق    
حمسيع، فتبلقت أحبلـ الييػد كرغباتيع، مع مرالح كأشساع السدتعسخ البخيصاني، في 

العالع اإلسبلمي، كتذخيج الذعب اغتراب فمدصيغ، كزرع الكياف الييػدؼ في قمب 
 الفمدصيشي السدمع.

استصاع الييػد أف يدتعصفػا الغخب، كعمى رأسيع بخيصانيا الجكلة العطسى في ذاؾ    
 الدماف، لتكػف بجانبيع، كالتي أخمرت ليع، كمكشتيع مغ رقاب السدمسيغ في فمدصيغ. 

 جسع السال الالزم. خامدا:

في ىحه السخحمة بجأ الييػد بجسع التبخعات، مغ أغشيائيع، كىع أىل كجج كغشى، كبارعػف    
في جسع الثخكات، ككدب الساؿ، كمغ أصجقائيع في الغخب، لتسػيل عسميات اليجخة، 
كاالستيصاف، كشخاء األراضي في فمدصيغ، كإقامة السذاريع الزخكرية، كمغ أجل ذلظ تع 

ـ، ليكػف بسثابة الذخياف الحؼ يسج الييػد ٜٔٓٔػدؼ في العاـ تأسيذ الرشجكؽ القػمي اليي

                                 
، صالح، مجدغ، القزية الفمدصيشية، ٕٔ/ ٕجساؿ عبج اليادؼ دمحم مدعػد، الصخيق إلى بيت السقجس،  ٔ))

 .ٖٔص 
 .ٜٕالدمصاف عبج الحسيج الثاني، ص ( الدمصاف عبج الحسيج، محكخاتٕ)
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 . ٔبالحياة

 

 السصمب الثالث:

 وتحقيق الحمم، بعج اسقاط الخالفة العثسانية. ٕوعج بمفهر

 العهامل التي ميجت لرجور وعج بمفهر:الفخع األول:     

ألسانيا، كمغ معيع أكالا: انترار الحمفاء كمشيع بخيصانيا في الحخب العالسية األكلى عمى 
 . ٖمغ دكؿ السحػر، كىديسة الجكلة العثسانية صاحبة الػالية عمى فمدصيغ

بيغ بخيصانيا كفخندا  ٗكفق اتفاؾية "سايكذ بيكػ" لمشفػذ البخيصاني فمدصيغإخزاع ثانياا: 
كركسيا، التي نرت عمى تقاسع السذخؽ العخبي، بيغ فخندا كبخيصانيا، فأصبحت فمدصيغ، 

 .٘كالعخاؽ مشاشق نفػذ بخيصانية، فاحتمت بخيصانيا فمدصيغ، كبدصت نفػذىا عميياكاألردف، 

                                 
 .ٙٙ/ٛٔٔ، مجمة البياف، ٖٖ(  الديج حديغ، عجناف، التػسع االستخاتيجية اإلسخائيمية، ص ٔ)
"كعج بمفػر" يصمق عمى الخسالة التي كجييا المػرد آرثخ جيسذ بمفػر كزيخ خارجية بخيصانيا، يـػ  ٕ))

يا "الباركف ليػنيل فالتخ ركتذيمج" يعمغ فييا أف ـ، إلى أحج أقصاب الرييػنية في بخيصانٜٚٔٔ/ ٔٔ/ٕ
الكيالي، عبج  الحكػمة البخيصانية تتعيج بأف تداعج الييػد عمى إقامة كشغ قػمي ليع في فمدصيغ.

 ،ٔٔالصبعة  ،ات كالشذخ، بيخكتالسؤسدة العخبية لمجراس، ٖٛالػىاب، تاريخ فمدصيغ الحجيث، ص 
، مخكد دراسات الػحجة العخبية، ٖٙخاا كعبخة كمريخاا، ص الخشيجات، شفيق، فمدصيغ تاري ـ.ٜٜٜٔ

 عخب، بجكف شبعة، كبجكف تاريخ، ٙصبلح عيدى صظ السؤامخة" كعج بمفػر" ص ـٜٜٔٔ، ليشة ٔط
-https://www.bbc.com/arabic/inـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٖٔنيػز، 
depth 

 ـٜٚٛٔ، القجس ٕ٘ٚ -ٕٔٚ/ ٔـ، ٜٛٗٔ -ٕٙٛٔ سشة (  جخيذ، صبخؼ، تاريخ الرييػنية، مغٖ)
اقتداـ كإيصاليا عمى  بيغ فخندا كبخيصانيا، بسرادقة ركسيا، معاىجة سخية ىي ( اتفاؾية سايكذ بيكػ:ٗ)

فخاندػا  ، حيث كقع السعاىجة كل مغ الجبمػماسي الفخنديكبخيصانيا فخندا بيغ اليبلؿ الخريب مشصقة
: خارجية فخندا، عمى كثائق محكخات تفاىع بيغ كزارات مارؾ سايكذ كالبخيصاني جػرج بيكػ
الػىاب، تاريخ فمدصيغ الحجيث،  الكيالي، عبج ـ.ٜٙٔٔالؿيرخية في العاـ  كركسيا  كبخيصانيا،

 ـ.ٜٜٜٔ، ٔٔات كالشذخ، بيخكت، الصبعة السؤسدة العخبية لمجراس ،ٚٚص
، السخكد الفمدصيشي لمدياسات كالجراسات ٕٙ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب، كتفكيظ آخخ، ص ٘)

 .ٖٖـ، صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، ص ٕ٘ٔٓ لدشة االستخاتيجية، شبعة أكلى،

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%87%D8%AF%D8%A9_%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%84%D8%A7%D9%84_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B5%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%88%D8%A7_%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D9%88
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%83_%D8%B3%D8%A7%D9%8A%D9%83%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7


 

33; 

 

ثالثاا: دعع إسخائيل مغ قبل الغخب، كتأييج احتبلليا لفمدصيغ، كالتداـ ديشي، أساسو التحالف 
الجيشي بيغ اليسيغ السديحي، كالرييػنية، فيشاؾ تػافق كبيخ في العجيج مغ القزايا بيغ 

ية، كاليسيغ السديحي، مشيا عػدة الييػد إلى أرض السيعاد، كبشاء الييكل الحخكة الرييػن
كسقجمة لسعخكة ىخ مججكف، كعػدة السديح الثانية، باعتبار أف ؾياـ دكلة إسخائيل ىػ الخصػة 
قبل األخيخة، لمسجيء الثاني لمسديح، أما الخصػة األخيخة فيي بشاء الييكل مكاف ؾبة الرخخة 

 . ٔعشج السدجج األقرى

رابعاا: تػلي الرييػني ديفيج لػيج جػرج رئاسة الػزراء في بخيصانيا، كتػلي آرثخ بمفػر كزارة 
 ..ٕالخارجية فييا، ميج الصخيق السترجار كعج بمفػر

خامداا: رغبة الغخب عسػماا في الخبلص مغ شخكر الييػد، كإفدادىع، كذلظ بحسميع خارج 
اإلسبلمية، كخأس حخبة لمغخب، لسشع السدمسيغ مغ تػحيج أكركبا، كغخسيع في خاصخة األمة 
  صفػفيع، كبشاء خبلفتيع مغ ججيج.

سادساا: الفخقة كالزياع التي حمت بالعخب كالسدمسيغ، حالت بيشيع كبيغ الؿياـ بػاجبيع في 
  كاف جدءاا مغ السؤامخة. -بقرج أك بغيخ قرج  -الجفاع عغ فمدصيغ، بل إف بعزيع 

ي اغتراب فمدصيغ، ػامل جعمت فخصة الييػد مػاتية لتحقيق ىجفيع فكل ىحه الع    
 مغ خبلؿ حميفيع بخيصانيا، كدعع الغخب غيخ السحجكد ليع. كالديصخة عمييا

ـ، عمى شكل كتاب مػجو مغ ٜٚٔٔصجر كعج بمفػر في الثاني مغ تذخيغ ثاني لعاـ     
الثخؼ الرييػني، كىػ ييػدؼ يشحجر ، إلى المػرد ركتذيمج ٖكزيخ خارجية بخيصانيا آرثخ بمفػر

                                 
 .ٜص  ( ىبلؿ، رضا، السديح الييػدؼ،ٔ)
، صالح، دمحم محذ، القزية ٚٙٔ/ ٕيػسف، ىل لمييػد حق ديشي أك تاريخي في فمدصيغ،  ( حجاد،ٕ)

 .ٖٗفمدصيشية، صال
ـ إلى ٕٜٓٔ"ـ رئيذ كزراء بخيصانيا في الفتخة مغ العاـ ٖٜٓٔ-ٛٗٛٔىػ: آرثخ جيسذ بمفػر، "( ٖ)

ـ، ٜٜٔٔ -ـٜٙٔٔجػرج، مغ العاـ  ككزيخ الجكلة البخيصاني لمذؤكف الخارجية بحكػمة لػيج ،ـٜ٘ٓٔ
كعج الييػد ببشاء كشغ قػمي ليع، في فمدصيغ، كالحؼ اشتيخ باسسو" كعج بمفػر" الجديخة نت، 

ـ ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٚٔـ، تست الديارة في ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٙ
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons  
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 ، نز الكتاب عمى ما يمي: ٔمغ عائمة ألسانية ثخية ججاا 

)يدخني ججاا أف أبمغكع بالشيابة عغ حكػمة جبللتو، الترخيح التالي الحؼ يشصػؼ عمى    
 :كالرييػنية، كقج عخض عمى الػزارة كأقختو الييػد العصف عمى أماني

إف حكػمة صاحب الجبللة تشطخ بعيغ العصف إلى تأسيذ كشغ قػمي     
، كستبحؿ غاية جيجىا لتدييل تحقيق ىحه الغاية، عمى أف يفيع فمدصيغ في الييػدؼ لمذعب

ؤتى بعسل مغ شأنو أف يشتقز مغ الحقػؽ السجنية، كالجيشية التي تتستع بيا جمياا أنو لغ ي
، كال الحقػؽ أك الػضع الدياسي الحؼ فمدصيغ السؿيسة اآلف في ،الييػدية الصػائف غيخ

 .ٕفي البمجاف األخخػ( الييػد يتستع بو

، فقج تزسغ صظ االنتجاب ٖالػعج صفة رسسية، عشجما تبشتو عربة األمعثع أخح ىحا    
ـ، في السادة الثالثة مشو عمى: )تييئة ٕٕٜٔصجر عغ عربة األمع في العاـ الحؼ 

، كفي السادة الدادسة: تديل حكػمة ٗاألكضاع في فمدصيغٌ إلقامة كياف صييػني فييا(
بالتعاكف مع الػكالة الييػدية حذج الييػد  االنتجاب ىجخة الييػد في أحػاؿ مبلئسة، كتذجع

كبحلظ أصبح كعج بمفػر كثيقة رسسية صادرة عغ جية دكلية، ٘في األراضي األميخية(
كأضحت معارضتو ليدت معارضة لبخيصانيا، بل معارضة لئلجساع الجكلي، كالذخعية 

 الجكلية.

ث، كىػ يرػر الرمف، يعتبخ كعج بمفػر مغ أغخب القخارات التي عخفيا التاريخ الحجي   
كالغخكر، كالعخبجة التي اترف بيا الغخب، خاصة بخيصانيا التي مشحت كششاا ال تسمكو، لسغ 
ال يدتحق، كفي غياب صاحب الحق األصمي، كذلظ اندجاماا مع ثقافة السدتعسخ التي 

                                 
 .ٙٙعيدى، صبلح، صظ السؤامخة، ص ( ٔ)
، الكيالي، تاريخ فمدصيغ الحجيث، ٗٗ/ٙالػىاب، مػسػعة الييػد كالييػدية كالرييػنية، ( السديخؼ، عبج ٕ)

 .ٗٛص 
، ىجفيا فظ الشداعات كالخبلفات الحخب العالسية االكلى ـ، بعجٜٜٔٔمشطسة دكلية تأسدت في العاـ  -( ٖ)

ـ، ٕٕٓٓ/ٜ/ٕٔمقخاا ليا. عخبي بػست،  سػيدخافي  جشيفبيغ الجكؿ بالصخؽ الدمسية، اتخحت مغ 
/ مجمة السعخفة، تاريخ الديارة https://arabicpost.netـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/٘ٔتست الديارة في 

 /https://www.marefa.orgـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/٘ٔ
 .ٚٔ/ ٚالػىاب، مػسػعة الييػد كالييػدية كالرييػنية، السديخؼ، عبج ( ٗ)
 . ٕٚ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب، كتفكيظ آخخ، ص ٘)

https://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ikhwanwiki.com/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B1%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%8A%D9%81
https://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%B3%D8%B1%D8%A7
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خ، كأف تعاممت مع مغ ىػ خارج أكركبا حيداا خالياا مغ البذخ، أؼ ال ؾيسة ليحا الشػع مغ البذ
 . ٔكجػده يداكؼ عجـ كجػده في حزخة اإلنداف األبيس

 االنقالب عمى الجولة العثسانية، ودور ييهد في ذلك.الفخع الثاني:  

مغ تسديق لمعالع العخبي، كاإلسبلمي، كتحػيل  ط الخبلفة اإلسبلمية كما نتج عشوسقػ     
بمجاف السدمسيغ إلى دكيبلت، ككيانات ىديمة متشاحخة، ال تسمظ حيمة، كال تخد شامعاا، تعتبخ 
مغ أعطع الكػارث التي حمت بالسدمسيغ، كجعمتيع عاجديغ عغ الجفاع عغ أنفديع، 

 كثخكاتيع، كميجت الصخيق لزياع فمدصيغ. 

اف عبج الحسيج الثاني عخكض الدعيع الرييػني ىختدؿ السغخية، أيقغ بعج رفس الدمص    
الييػد كزعيسيع ىختدؿ أنيع لغ يجخمػا فمدصيغ، كال سبيل إلى تحقيق أىجافيع إال بإسقاط 

 الخبلفة العثسانية، كتسديق كحجة العالع اإلسبلمي. 

ع الييػد، في إقامة لحلظ بجأت السؤامخة لتحليل ىحه العؿبة، التي تحػؿ دكف تحقيق حم   
كياف ليع في أرض فمدصيغ، فكاف االنقبلب عمى الدمصاف العثساني بسكخ الييػد، 

 .ٖ، ليحا الغخضٕكتخصيصيع، كمباركة الغخب كدعسو ليع، فحخكػا ييػد الجكنسة

في رسالة بعث بيا سفيخ بخيصانيا في تخكيا إلى كزارة الخارجية البخيصانية في شيخ آب    
تبجك في تذكيميا الجاخمي تحالفاا  ٗ، يقػؿ فييا: )إف لجشة االتحاد كالتخقيـٜٓٔٔمغ سشة 

                                 
 .ٓ٘ ص ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ،ٔ)
ـ: كىػ ييػدؼ أنجلدي األصل، تخكي ٘ٚٙٔ -ـٕٙٙٔ( ىع جساعة مغ الييػد، أسديا سباتاؼ زيفي ٕ)

ـ حيغ أعمغ أنو مديح بشي إسخائيل، كمخمريع السػعػد كاسسو ٛٗٙٔككاف ذلظ سشة السػلج كالشذأة، 
الحؿيقي مػردخاؼ زيفي، أضيخكا اإلسبلـ كأبصشػا الييػدية لمكيج لمسدمسيغ، سكشػا مشصقة الغخب مغ 
آسيا الرغخػ، كأسيسػا في تقػيس الجكلة العثسانية، كإلغاء الخبلفة عغ شخيق انقبلب جساعة االتحاد 

 https://ar.wikipedia.org/wiki ـٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٚٔتست الديارة في  التخقي، السػسػعة الحخة، ك
، ربايعة، غازؼ، االستخاتيجية ٚٔ( الفيج ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، صٖ)

 .ٖٛ/ٔاإلسخائيمية، 
ـ، كىي أكؿ حدب ٜٛٛٔالعاـ في  ( تأسدت في بادغ األمخ تحت اسع "جسعية االتحاد العثسانيٗ)

 "بياء الجيغ شاكخ"، تحػلت إلى مشطسة سياسية عمى يج . الجكلة العثسانية سياسي، كحخكة معارضة في
، السػسػعة الفمدصيشية، ـٜٜٓٔكصمت إلى سجة الحكع، بعج انقبلبيا عمى الدمصاف عبج الحسيج الثاني، 

 /https://www.palestinapedia.net ـ،  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔتست الديارة في  ،ـٖٕٔٓ/ ٘/ٙٔ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
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ييػدياا تخكياا مددكجاا، فاألتخاؾ يسجكنيا بالسادة العدكخية الفاخخة، كيسجىا الييػد بالعقل 
السجبخ، كبالساؿ كالشفػذ الرحفي القػؼ في أكركبا، إف الييػد اآلف في مػقف السميع 

 .ٔالجاخمي لمجكلة(السديصخ عمى الجياز 

ت االنقبلب ضج التخقي التي قادك فبل غخابة أف يكػف أكؿ اجتساع لجسعية االتحاد    
 .ٕ، قج اجتسعت في السحفل الساسػني اإليصاليالعثساني الدمصاف

كأف مجمذ الشػاب العثساني أكفج ثبلثة مغ أعزائو لخمع الدمصاف عبج الحسيج، كاف مغ    
  .ٖيجعى "إيسانػيل كارا سػ" كىػ ييػدؼ مغ أصل إسبانيبيغ الثبلثة ييػدؼ، 

كبدقػط الجرع الحامي لفمدصيغ، ُفتح الباب عمى مرخاعيو كعّبجت الصخيق لبخيصانيا،    
كالييػد، ليتع اغتراب فمدصيغ، بعج سمدمة مغ السحابح، كحسبلت التذخيج التي شالت أىل 

 فمدصيغ.

 العثسانية السهقف العخبي من السؤامخة عمى الخالفة

 يع العخب في اسقاط الخبلفة العثسانية لثبلثة أسباب:أس   

أصيب العخب باإلحباط جخاء سياسات االتحاد كالتخقي، التي أفقجت الجكلة العثسانية  -ٔ
مرجاقيتيا اإلسبلمية، خاصة بعج أف أقجـ كالي سػريا جساؿ باشا عمى إعجاـ نخبة مغ القادة 

 .ٗالعخب

غخرت بخيصانيا بالعخب عشجما كعجتيع بخميفة عخبي قخشي عمى دكلة عخبية، تزع  -ٕ 
ث بيا نائب جديخة العخب، كببلد الذاـ، كالعخاؽ، ىحه الػعػد ىي مجسػعة الخسائل التي بع

، إحجػ ىحه "أميخ مكة""ىشخؼ ماكساىػف"، إلى الذخيف حديغ ممظ بخيصانيا في مرخ 
ـ: )إنا نرخح مخة أخخػ أف جبللة ممظ بخيصانيا العطسى ٜ٘ٔٔالخسائل كانت في العاـ 

                                 
 .ٖٗ/ ٕ( جساؿ عبج اليادؼ، الصخيق إلى بيت السقجس، ٔ)
 .ٖٗ/ ٔاالستخاتيجية اإلسخائيمية، ( ربايعة، غازؼ، ٕ)
/ ٕ، جساؿ عبج اليادؼ، الصخيق إلى بيت السقجس،ٜٕص( صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، ٖ)

ٖٖ.  
 .ٖٗص( صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، ٗ)
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 .ٔيخحب باستخداد الخبلفة عمى يج عخبي صسيع، مغ فخع تمظ الجكحة الشبػية السباركة(

الحؼ  الفداد، كالجيل، كالفقخ، كالخخافة، كالطمع الحؼ مارسو كالة فاسجكف، كسػء اإلدارة -ٖ
حكسيا، كما حل بالخبلفة العثسانية مغ أزمات بجأ يشخخ عطع الخبلفة في القخف األخيخ مغ 

  .ٕكانحخافات خمؿية، كمرائب اجتساعية، كجفاؼ ركحي، كتأخخ حزارؼ  ،اقترادية

أعمغ الذخيف حديغ، الثػرة العخبية الكبخػ ضج األتخاؾ العثسانييغ، كدخل الحخب إلى    
قترادية، كالبذخية جانب بخيصانيا، كفخندا، كالحؼ أدػ إلى إجياض القػة العدكخية، كاال

لمعالع اإلسبلمي، كميج الصخيق أماـ بخيصانيا، كفخندا، كالييػد لمديصخة عمى ببلد الذاـ، 
 . ٖكاغتراب فمدصيغ، مغ ىشا يسكغ القػؿ: إف العخب شاركػا في خخاب بيػتيع بأيجييع

ت كفي الػقت الحؼ كانت تتػالى رسائل التصسيغ مغ بخيصانيا عمى الذخيف حديغ، كان   
فخندا، كبخيصانيا، كركسيا، يعقجكف معاىجة في "بصخسبخج" لتقديع تخكة الخبلفة العثسانية، 
كىػ ما سسي الحقاا معاىجة "سايكذ بيكػ" التي مشحت فمدصيغ كاألردف كالعخاؽ لبخيصانيا، 
كمشحت سػريا كلبشاف لفخندا، كخخجت ركسيا مغ االتفاؽ بعج انقبلب الثػرة البمذؽية عمى 

  .ٗة في ركسيارخييالؿ

 السصمب الخابع:

 أىم األحجاث من وعج بمفهر حتى إعالن الجولة اإلسخائيمية

 ما فعمتو بخيصانياالفخع األول: 

ما إف كضعت بخيصانيا قجميا عمى أرض فمدصيغ، حتى بجأت بتشفيح كعجىا لمييػد،    
 كتخجستو إلى كقائع عمى األرض، فعسمت عمى:

تدييل قجـك الييػد كىجختيع إلى فمدصيغ، بجعع مغ دكلة االنتجاب، التي فتحت ليع باب  -
ـ ٜٙٔٔاليجخة عمى مرخاعيو، فقج بمغ عجد الييػد في فمدصيغ مع بجاية االنتجاب في العاـ 

                                 
 .ٖٚ/ ٕ( جساؿ عبج اليادؼ، الصخيق إلى بيت السقجس ٔ)
دار التػزيع ، ٜٙٗ -ٜٗٗالربلبي، عمي دمحم، الجكلة العثسانية، عػامل الشيػض، كأسباب الدقػط، ( ٕ)

 ـٕٔٓٓ، ٔكالشذخ اإلسبلمية، ط
 .ٓٓٔ-ٗٛعيدى، صبلح، صظ السؤامخة، ص ( ٖ)
 .ٚٗ -٘ٗ/ ٕجساؿ عبج اليادؼ، الصخيق إلى بيت السقجس، ( ٗ)
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 .ٔألف ٓ٘ٙـ، إلىٜٛٗٔخسديغ ألفاا، ككصل عجدىع عشج خخكج بخيصانيا مغ فمدصيغ عاـ 

جكلة انتجاب عمى تسميظ السديج مغ األرض الفمدصيشية لمسياجخيغ عسمت بخيصانيا ك -
الييػد، بكل الػسائل، كىحا ما صخح بو السشجكب الدامي البخيصاني األكؿ "صسػئيل"، قاؿ: 
)إنو ضاعف مداحة األراضي التي امتمكيا الييػد، خبلؿ مجة كجػده كسشجكب سامي في 

 .ٕفمدصيغ(

ألراضي الحؼ يتيح لمييػد الديصخة عمى السديج مشيا، كسغ فبجأت بخيصانيا بدغ قػانيغ ا   
قػانيغ اليجخة التي فتحت الباب عمى مرخاعيو لصخد الدكاف األصمييغ، كجمب السديج مغ 

 .ٖالسياجخيغ الييػد إلى فمدصيغ

دعست بخيصانيا الييػد بكل أسباب القػة، مغ ماؿ، كسبلح كإعبلـ، كتغاضت عغ تذكيل  -
ـ، بل عسمت بخيصانيا عمى تجريب ٕٜٓٔ، كبذكل مبكخ بجأ في العاـ قػة ييػدية مدمحة

، كىي تعادؿ نرف القػة الرييػنية التي 6أكثخ مغ خسدة كعذخيغ ألف جشجؼ مغ الياجاناة
كسا قامت بتدميع كسيات كبيخة مغ األسمحة لمييػد عشج  ٘ـٜٛٗٔاغتربت فمدصيغ في العاـ 

 .ٙـٜٛٗٔاندحابيا مغ السجف الفمدصيشية، عاـ 

سشاد البخيصاني لمييػد، الجعع العدكخؼ الغخبي بذكل عاـ، فقج تجفقت يزاؼ إلى اإل   

                                 
، عادؿ ٚٓٔ/ٕ، الصخؽ إلى بيت السقجس ٓ٘يمية صربايعة، غازؼ إسساعيل، االستخاتيجية اإلسخائ( ٔ)

 .ٕٗ ص ، صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية،ٕٖحديغ، التػسع االستخاتيجي، ص 
 .ٓ٘/ ٔربايعة، غازؼ إسساعيل، االستخاتيجية اإلسخائيمية، ( ٕ)
كالباحثيغ، مشيع العػيدي، عبج الفتاح، القزية الفمدصيشية في نرف قخف، كىػ كتاب لشخبة مغ الكتاب ( ٖ)

، مشذػرات فمدصيغ ٚٙيا في تأسيذ الجكلة الرييػنية، صالعػيدي، جاء بحثو بعشػف: دكر بخيصان
 ـ.ٜٜٜٔالسدمسة، شبعة أكلى، لدشة 

، كارتكبت في ٜٛٗٔعاـ  إسخائيل في تأسيذ كبيخاا  عدكخياا  مشطسة عدكخية إسخائيمية؛ لعبت دكراا   (ٗ)
إرىابية كجخائع حخب في حق الفمدصيشييغ. انتطع في صفػفيا عجد كبيخ مسغ  ذلظ أعساالا  سبيل

دة لمجكلة، كبحكع متانة تجريبيا كتدميحيا شكمت الشػاة األكلى لمجير اإلسخائيمي أصبحػا الحقا قا
 /٘/ٔـ تست الديارة بتاريخ ٕٙٔٓ/ ٜ/ٕٓ، الجديخة نت، الخسسي

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military  
 .ٛٙص  ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ،٘)
اصجار دار اليجػ، شبعة ثانية،  ،ٓ٘كارثة فمدصيغ، محكخات عبج هللا التل، ص ( التل، عبج هللا التل،ٙ)

 .ٔ٘ـ، ربايعة، االستخاتيجية اإلسخائيمية، صٜٜٔٔعاـ 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/15/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/15/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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ـ، مغ كل مغ الػاليات الستحجة ٜٛٗٔاألسمحة الحجيثة، كالفتاكة إلى الكياف الرييػني عاـ 
ل فخض حطخ شامل ألمخيكية، كفخندا، كاالتحاد الدػؼياتي، كتذيكػسمػفاكيا، كفي السقابا

نقاذ العخبي مغ قبل الغخب قاشبة، لزساف سيصخة الييػد عمى فمدصيغ، عمى تدميح جير اإل
 .ٔنقاذ العخبيجير اإل كىديسة

لسجف الكبخػ، نياء االنتجاب سمست الييػد مفاصل الببلد، كاإعشج اندحابيا مغ فمدصيغ ك  -
ـ سمست مجيشة حيفا لمييػد، كمشعػا الشججات العخبية ٜٛٗٔ/ ٗ/ٕٔكالسػاقع االستخاتيجية، ففي

نجميد باالندحاب السفاجئ مغ يافا بالتػاشؤ ـ قاـ اإلٜٛٗٔ/ ٗ/ٕٗؿ إلييا، كفي مغ الػصػ 
ـ ٜٛٗٔ/ ٗ/ ٚٔمع الييػد، ليتدمسػا ىحه السجيشة السيسة، كسا سمست صفج كشبخيا، في 

 .ٕلمييػد

% مغ مداحة ٓٔكسا قامت بخيصانيا دكلة االنتجاب بتدميع أراضي الجكلة البالغة     
 .ٖفمدصيغ، لمييػد

عسمت بخيصانيا بكل إمكانياتيا كشاقاتيا اليائمة عمى حخماف الفمدصيشييغ مغ حقػقيع     
سدمسيغ خارج األساسية، كمشعت أية معػنات مالية، كغيخ مالية أف ترل إلييع مغ إخػانيع ال

فمدصيغ، كفخضت عمييع الزخائب الباىطة إلغخاقيع في السجيػنية، كإلشغاليع عغ مػاجية 
السؤامخة الكبخػ، كدفعيع لبيع أرضيع لمييػد، كعسمت عمى تجخيجىع مغ الدبلح، كأكقعت 

 .ٗأحكاماا قاسية عمى كل فمدصيشي ثبت عميو حيازة أسمحة، كمشيا االعجاـ

يػد في السحافل الجكلية كعربة األمع، التي أصجرت صظ االنتجاب دعست بخيصانيا الي -
ـ، كالحؼ يعتبخ حجخ الداكية في تيػيج فمدصيغ، ٕٕٜٔالبخيصاني عمى فمدصيغ، في العاـ 

كأكؿ كثيقة دكلية لذخعشة اغتراب فمدصيغ، كمشح كشغ قػمي لمييػد عمى حداب الذعب 
تكػف الجكلة السشتجبة "بخيصانيا" )تجاب: الفمدصيشي، جاء في السادة الثانية مغ صظ االن

مدئػلة عغ جعل الببلد في أحػاؿ سياسية، كإدارية كاقترادية تكفل إنذاء الػشغ القػمي 
 الييػدؼ(. 

                                 
 .ٙٚ -ٗٚعبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ ص ( ٔ)
 . ٕ٘-ٖٕالتل، عبج هللا التل، كارثة فمدصيغ، محكخات عبج هللا التل، ص( ٕ)
 .ٓ٘سيج ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص عبج الح( ٖ)
 .ٖٗصالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، ص ( ٗ)
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نجميدية تدييل ىجخة الييػد إلى فمدصيغ، دصيغ اإلعمى حكػمة فم)كفي السادة الدادسة    
الييػدية استقخار الييػد في األراضي األميخية، في أحػاؿ مشاسبة كتشذط باالتفاؽ مع الييئة 

 . ٔكاألراضي السػات، السصمػبة لؤلعساؿ العسػمية(

عسمت بخيصانيا كمعيا دكؿ الغخب عمى ضساف التفػؽ العدكخؼ لجكلة االحتبلؿ، فسجكىا  -
 .ٕبكل أسباب القػة، مغ الدبلح، كالساؿ، كالسياجخيغ، كالخبخات الستشػعة

قابة صارمة عمى كل ما ىػ فمدصيشي، كالسشاىج السجرسية، كالرحف فخضت بخيصانيا ر  -
كعشجما ترجػ شعب فمدصيغ برجره العارؼ  يػد،كاالعبلـ، كالبشػؾ، ؼيسا أشمقت العشاف لمي

ليحه السؤامخات التي تدتيجؼ األرض كاإلنداف، كالجيغ، كقاـ بثػرات متتالية لسشع اغتراب 
 . ٖاالنتجاب إال أف قسعت ىحه الثػرات بكل كحذيةفمدصيغ، فسا كاف مغ بخيصانيا دكلة 

 : ما فعمتو الحخكة الرييهنيةالفخع الثاني

 عمى السدتػػ الخارجي:     

 تكثيف اليجخة الييهدية إلى فمدصين -ٔ

كجػد الكياف الرييػني كمدتقبمو مخىػف بيجخة أكبخ عجد مغ ييػد العالع إلى     
مغ جية الييػد، ىي السعزمة الثانية بعج معزمة  فمدصيغ، كإف ضعف اإلؾباؿ عمى اليجخة

األمغ، لحلظ تشبو الداسة الييػد ألىسية اليجخة، كجمب ييػد العالع إلى أرض السيعاد، كدقػا 
ناقػس الخصخ إف بقيت ندبة اليجخة في الحجكد الجنيا، فيحا مؤسذ دكلتيع بغ غػريػف، 

خة الييػدية السكثفة، كبقاؤىا يعتسج قاؿ: )إف انترار ييػد الشيائي يتحقق عغ شخيق اليج
، كيقػؿ أبا إيباف: )إف احتبلؿ ٗعمى تػفخ عامل ميع، كىػ اليجخة الػاسعة إلى إسخائيل(
 .٘األرض ليذ كاؼياا فشحغ بحاجة إلى استيصاف ىحه األرض(

                                 
 .ٗٙ/ٕجساؿ عبج اليادؼ، الصخيق إلى بيت السقجس، ( ٔ)
 .ٕٗٛالشسػرة، محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ، كفمدصيغ، ص ( ٕ)
، العػيدي، عبج الفتاح، القزية ٖ٘ -ٕٕمحكخات عبج هللا التل" ص ( التل، عبج هللا، كارثة فمدصيغ، "ٖ)

، مشذػرات فمدصيغ السدمسة، لشجف ٘ٚ-ٔٙالفمدصيشية في نرف قخف، نخبة مغ الكتاب كالباحثيغ، ص
 ـ. ٜٜٜٔشبعة أكلى، لدشة 

 .ٜٛٔحسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ( (ٗ
 .ٜٛٔ، ص السخجع الدابق (٘)
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يعخؼ الرييػنية بكمسة بغ غخيػف أكؿ رئيذ كزراء لمييػد كىػ غخابة أف نجج فبل    
 .ٔستيصاف(كاحجة: )اإل

في ىحه السخحمة عسل الييػد عمى جمب مغ استصاعػا مغ ييػد العالع إلى فمدصيغ،    
تحؿيقاا لػعج هللا الحؼ أعصاىع ىحه األرض كسا نرت التػراة، ألف الفكخ الرييػني باألساس 
ىػ فكخ استيصاني إحبللي ال بج ؼيو مغ العشرخ البذخؼ، الحؼ يتسثل في جمب ييػد العالع 

مدصيغ، مغ أجل تحقيق اليجؼ الرييػني، ارتكبت عرابات الييػد العجيج مغ إلى ف
السجازر، ضج الييػد في العالع العخبي لجفع أكبخ عجد مشيع إلى اليجخة إلى فمدصيغ، كسا 

 .ٖكفي غيخىا ٕـ،ٜٓ٘ٔحرل في العخاؽ، عاـ

أك إعبلمياا أك سشاد الغخبي لتحقيق الحمع، سػاء كاف مالياا، جمب مديج مغ الجعع كاإل -ٕ
 . ٗعدكخياا، أك دبمػماسياا 

 أما عمى مدتهى الجاخل فقج عسمت الحخكة الرييهنية ما يمي:

عمى مديج مغ األرض الفمدصيشية، كتفخيغيا مغ سكانيا، كشخدىع بالقػة،  ستيبلءاال -ٔ
بحق فارتكبػا العجيج مغ السجازر لحسل الدكاف الفمدصيشييغ عمى تخؾ ديارىع، فارتكبػا محابح 

 .٘القخػ كالسجف الفمدصيشية

بشاء قػة عدكخية بجعع مغ بخيصانيا كدكؿ الغخب، لسػاجية السدمسيغ عمى ىحه  -ٕ

                                 
 .ٓٙ/ٚػعة الييػد كالييػدية كالرييػنية، السديخؼ، عبج الػىاب، مػس ٔ))
كاف االتفاؽ بيغ بغ غػريػف كنػرؼ الدعيج، بػاسصة بخيصانيا لمتعجيل في خخكج ييػد العخاؽ إلى ( ٕ)

فمدصيغ، مغ خبلؿ كضع القشابل كالستفجخات في الكشذ، كال يسكغ ألحج أف يشدى قػؿ بغ غػريػف: 
ى إسخائيل، عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب، كتفكيظ يسػت العذخات، كلكغ يأتي عذخات األلػؼ إل

 . ٕٜآخخ، ص
، السديخؼ، مػسػعة الييػد كالييػدية ٕٜ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص ٖ)

، حسجاف غداف، التصبيع ٖٓ/ٔ، ربايعة، غازؼ، كتاب االستخاتيجية االسخائيمية ٖٕٔ/ٙكالرييػنية، 
 .ٚ٘ٔيػني، ص استخاتيجية االختخاؽ الري

ـ ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٚٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٔصحيفة البياف،  (ٗ)
https://www.albayan.ae/one-worl 

 .ٖٚٔ( الشسػرة، محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ كفمدصيغ، ص٘)
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 . ٔاألرض، كالقزاء عمى مقاكمة الذعب الفمدصيشي لمسذخكع الرييػني

إقامة مؤسدات اقترادية، كسياسية، كاجتساعية، كتعميسية، كبشية تحتية لبشاء دكلة  -ٖ
ـ، تّع تأسيذ ٜٕٜٔـ بشػا الجامعة العبخية في القجس، كفي العاـ ٕٜ٘ٔعاـ قػية، ففي ال

التي تػلت شؤكف الييػد في فمدصيغ، كالتي أصبحت أشبو بجكلة داخل الػكالة الييػدية، 
  .ٕدكلة االنتجاب

 صجور قخار تقديم فمدصين :الفخع الثالث

عمى عخض قزية فمدصيغ ـ، كافقت األنطسة العخبية ٜٚٗٔفي شيخ نيداف مغ العاـ    
عمى ىيئة األمع بصمب مغ بخيصانيا، فقخرت ىيئة األمع تذكيل لجشة لجراسة الػضع 

ع فمدصيغ بيغ الييػد يالفمدصيشي، كبعج استسداج آراء الصخفيغ اقتخحت المجشة باألغمبية تقد
، في الغاصبيغ، كبيغ الدكاف األصمييغ، كتع الترػيت عمى ىحا االقتخاح في األمع الستحجة

% مغ  ٙ٘" الحؼ أعصى الييػد ٔٛٔـ فرػتػا باألغمبية عمى القخار "ٜٚٗٔ/ٔٔ/ٜٕ
 .ٖ%، كعمى أف تكػف القجس دكلية ٖٗمداحة فمدصيغ، كأعصى العخب 

 ٗ % ٜٙ%، كالعخب  ٖٔمع أف الدكاف الييػد في ذاؾ الدماف ال يذكمػف أكثخ مغ    

قخار التقديع ىػ أكؿ كثيقة دكلية تعتخؼ بكياف ييػدؼ عمى أرض فمدصيغ، كعمى إثخه    
 ـ. ٜٛٗٔأعمغ الييػد عغ ؾياـ دكلتيع في العاـ 

 لمجفاع عن فمدصين نقاذ العخبي: اندحاب بخيصانيا ودخهل جير اإل الفخع الخابع

عمى مدتػػ الجكؿ العخبية، التي كاف بعزيا يخزح تحت  لقج كاف األمخ مأساكياا    
االستعسار الغخبي، كالؿبزة العدكخية الغخبية، كالبعس اآلخخ كاف قج انفظ حجيثاا عغ 
االستعسار، كلع تكغ جيػش العخكبة في مشأػ عغ سصػة السدتعسخ البخيصاني، بل إف العجيج 

عخبية ة بخيصانييغ، كفي أحج الجيػش المغ الجيػش العخبية كانت تقاد كُتدّيخ مغ قبل قاد
نقاذ العخبي، كاف مغ بيغ ضباشو الخسديغ خسدة كأربعػف التي كانت جدءاا مغ جير اإل

                                 
 .ٕٗٛ( الشسػرة، محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ، كفمدصيغ، ص ٔ)
 .ٖٗصالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، ص  (ٕ)
 .ٜ٘، صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، ٕٚٔ/ ٕ( جساؿ عبج اليادؼ، الصخيق إلى بيت السقجس، ٖ)
 .ٕٚعبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص  ٗ))



 

34; 

 

ضابصاا بخيصانياا، فبل غخابة أف تكػف ىحه الجيػش عامل إحباط كفذل، بل إف بعزيا قج 
ي فمدصيغ، كأف بعزيا مشع الستصػعيغ السدمسيغ مغ البمجاف العخبية كاإلسبلمية مغ القتاؿ ف

قج انذغل عغ قتاؿ العرابات الرييػنية في تجخيج الفمدصيشييغ مغ أسمحتيع، كأف العجيج 
 . ٔمغ الستصػعيغ الحيغ شاركػا بالفعل في الجفاع عغ فمدصيغ قج عادكا إلى سجػف العخكبة

كأف ىحه الجيػش إنسا صشعت عمى عيغ السدتعسخ الفخندي، كالبخيصاني، لحساية     
العخكش التي صشعيا السدتعسخ، كليذ لتحخيخ األرض، كرد العجكاف، فيي تفتقخ إلى التدميح 
كالتجريب، كالتشطيع، بل تفتقخ لمحج األدنى مغ مقػمات الجيػش الشطامية، انعكذ ىحا 
الػضع السأساكؼ عمى أداء ىحه الجيػش أماـ عرابات الييػد، التي تع تدميحيا تدميحاا 

يجاا، كمجعػمة مغ قبل دكؿ عطسى، بالساؿ كالدبلح، لقج بمغ أفخاد العرابات جيجاا، كتجريباا ج
التي جاءت  ٕالسدمحة مغ الييػد سبعيغ ألفا، كىػ ثبلثة أضعاؼ الجيػش العخبية الدبعة

 .ٖلحساية فمدصيغ

انيارت جيػش األعخاب أماـ عرابات الييػد، كبجأت مجف فمدصيغ تدقط مجيشة بعج     
بات الييػد تختكب السحابح لحسل الفمدصيشييغ عمى اليخكب، كتخؾ أخخػ، كبجأت عرا

 . ٗاألرض لمييػد

 تذخيج الدكان الفمدصيشيين الفخع الخامذ:

كاف ىجؼ العرابات الييػدية االستيبلء عمى األرض خالية مغ الدكاف، كىحا ما عبخ    
الرشجكؽ القػمي قادة الييػد صخاحة، يقػؿ "يػسف كيتد"، مجيخ قدع االستيصاف في  وعش

 ٘الييػدؼ: )إف التفخيغ الكامل لمبمج مغ كل غيخ الييػد، كتدميسيا لمذعب الييػدؼ ىػ الحل(
 ألجل تحقيق ىحا اليجؼ عسمػا عمى:

ارتكبت عراباتيع العجيج مغ السجازر كالسحابح في القخػ، كالبمجات الفمدصيشية، لبث  -ٔ
شازليع، كقج بمغ عجد السحابح السػثقة الخعب في نفػس الشاس، كحسميع عمى اليخكب مغ م

                                 
 .ٕٙ، ٜ٘صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، ص ( ٔ)
( جير األردف، كمرخ، كالعخاؽ كسػريا، كلبشاف كالدعػدية، كالسجاىجيغ الفمدصيشييغ، السػسػعة الحخة، ٕ)

  https://ar.wikipedia.org/wikiـ،  ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ ٚٔتست الديارة 
 .ٖٗ( صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، ص ٖ)
 . ٙٙص السخجع الدابق،  (ٗ)
 . ٙٙ، ص السخجع الدابق (٘)
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 ٕٓ٘ـ، راح ضحيتيا ٜٛٗٔ/ ٗ/ٜمجدرة، كمغ أشيخ محابح الييػد: محبحة ديخ ياسيغ  ٖٔ
، شييجاا، كمحبحة الجكايسة ٕٓ٘، ذىب ضحيتيا ٜٛٗٔ/ ٚ/ٕٔشييجاا، كمجدرة المج 

قخية، راح ـ، ذبح أىميا ليبلا، كألقيت جثث األشفاؿ كالشداء في أحج آبار الٜٛٗٔ/ ٓٔ/ٕٗ
 .ٔشخراا ٘ٗٔضحيتيا، 

ألف مذخد، كىحا  ٓ٘ٚـ ٜٛٗٔبمغ عجد البلجئيغ الحيغ شخدكا مغ أرضيع في العاـ    
 .ٕ% مغ الدكاف الفمدصيشييغ، كيديج مائة ألف عغ عجد الييػد في فمدصيغٛ٘العجد يذكل 

يػت، كتسيد االحتبلؿ الييػدؼ عغ غيخه مغ جيػش االحتبلؿ الحجيثة بدياسة ىجـ الب -ٕ
، كمشعيع مغ العػدة إلى ياسكانخض شخد الدكاف كتفخيغ األرض مغ كتجميخ القخػ، لغ

الحؼ قاؿ:  -دياف  -مشازليع، ليذ لزخكرة حخبية كسا اعتخؼ قادتيع، مشيع كزيخ دفاعيع 
)إف القخػ العخبية لع تيجـ لزخكرة حخبية، كإنسا كعقػبة لمعخب، لصخدىع كمشعيع مغ 

ـ، ليؿيع ٜٛٗٔالحتبلؿ أكثخ مغ خسدسائة مجيشة كقخية، في العاـ ، فقج دمخ اٖالعػدة(
ػا التاريخ مداكغ السدتػششيغ عمى أنقاضيا، بعج أف غيخكا أسساءىا بأسساء عبخية، ليسدح

ـ: )ال ٜٙٙٔفمدصيغ كمياا، كقج نقل عغ دياف، أنو قاؿ أيزا في العاـ العخبي اإلسبلمي في 
 .ٗمبشية عمى أنقاض قخية عخبية(تػجج قخية كاحجة في إسخائيل غيخ 

 

 

 

                                 
، الشسػرة، محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ ٘ٙعبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص ( ٔ)

، صالح، دمحم محدغ، فمدصيغ سمدمة دراسات مشيجية، في القزية الفمدصيشية، ٖٚٔ ص كفمدصيغ،
 https://ar.wikipedia.org/wikiـ، ٕٕٓٓ /ٓٔ/ٚٔ، السػسػعة الحخة، تست الديارة في ٓٚص 

يشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ، عبج الحسيج، مٗٙدمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، صصالح،  ٕ))
يع صالح، مخكد ٘ٙص ، بيجرك بخييجخ، الرخاع العخبي اإلسخائيمي، مئة سؤاؿ كجػاب، تخجسة: إبخـا

 ـ. ٕٕٔٓدراسات الػحجة العخبية، بيخكت/ شبعة أكلى، لدشة 
 .ٚٛص صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية،( (ٖ

 ، صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية،ٔٗٔ( الشسػرة، محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ كفمدصيغ، ص ٗ)
 .٘ٙ،ٗٙ ص
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 السصمب الخامذ:

 ـ.ٜٚٙٔاغتراب بؿية فمدصيغ كىديسة العخب في حديخاف عاـ    

ـ شغ الييػد عجكانيع الكاسح عمى جيػش كل ٜٚٙٔفي الخامذ مغ حديخاف، مغ العاـ    
مغ مرخ، كاألردف، كسػريا، التي انيارت في الداعات األكلى لمحخب، بعج أف دمخكا 
شائخات مرخ، كاألردف كسػريا، كىي جاثسة عمى السصارات قبل أف تقمع، كانيارت األنطسة 
التي لع تبغ سػػ جيػش االستعخاضات، كسقصت بؿية فمدصيغ في أيجؼ الييػد، كسقط معيا 
الجػالف، كشبو صحخاء سيشاء، كبحلظ أتع الييػد الصػؽ عمى فمدصيغ مغ بحخىا إلى نيخىا، 

 ف الحيغ تخكػا لسريخىع.كما فييا مغ الدكا

ـ، أكجكا ٜٚٙٔ/ ٛ/ٜٕعمى إثخ اليديسة الشكخاء تجاعى العخب إلى قسة الخخشػـ في    
 . ٔ"ال صمح ال اعتخاؼ ال تفاكض"فييا البلءات الثبلث السذيػرة، 

 أقبح جخائم االحتالل في ىحه السخحمةالفخع األول:  

 استسخار السجازر في ىحه السخحمة -ٔ

السحابح عمى أيجؼ السحتميغ في ىحه السخحمة، مغ أىسيا: كمحبحة صبخا استسخت    
كمحبحة السدجج األقرى،  كشاتيبل، كمحبحة بحخ البقخ، كمحبحة قانا، كمحبحة كادؼ عارة،

يسي،  . ٕـٕٗٔٓـ، كٕٕٔٓ، كٕٛٓٓكمحابح قصاع غدة في العاـ  كالحـخ اإلبخـا

 ين الججد.مرادرة األرض واالستيصان، الستيعاب السياجخ  -ٕ

االستيصاف في أرض فمدصيغ ىػ أساس الفكخ الرييػني، القائع عمى اغتراب األرض    
كشخد الدكاف الفمدصيشييغ إلسكاف السياجخيغ الييػد مكانيع، لحلظ أشمق عمى السذخكع 

يقػـ عمى تفخيغ األرض مغ سكانيا  ٖالرييػني: )أنو مذخكع استعسارؼ استيصاني احبللي(
تل كالتذخيج، كىجـ البيػت، كبكل كسائل االجخاـ كالػحذية، لجمب ييػد العالع األصمييغ، بالق

 كإحبلليع مكانيع.

                                 
 .ٚٛدمحم محدغ، الفزية الفمدصيشية، صصالح، ( ٔ)
 .٘ٙعبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص  (ٕ)
 .ٜ٘/ٚييػنية، السديخؼ، عبج الػىاب، مػسػعة الييػد كالييػدية، كالر ٖ))
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كانت قزية االستيصاف حاضخة في إعبلميع، ككتاباتيع، كمشتجياتيع، كفي غالبية     
مؤتسخاتيع، كلقج أجسعت كل الحخكات الرييػنية، كاألحداب اإلسخائيمية مغ أقرى اليسيغ 

عمى دعع فكخة االستيصاف كتأييجىا، كمرادرة  -رغع خبلفاتيا  -يدار، إلى أقرى ال
  .ٔاألراضي، كاالستيبلء عمييا لتحقيق ىحا اليجؼ

ـ، بجأكا ٜٚٙٔكبعج أف تسكغ الييػد مغ كضع أيجييع عمى ما تبقى مغ فمدصيغ عاـ    
أمشية، أك بالسديج مغ الديصخة عمى األرض، كمرادرتيا ككضع اليج عمييا، تارة ألغخاض 

الستعساالت الجير، كالتجريبات العدكخية، أك ألنيا أمبلؾ غائبيغ، أك لبشاء السديج مغ 
السدتػششات، أك إلقامة محسيات شبيعية، كتارة بذخائيا مغ أصحاب الشفػس السخيزة، إذ 

% مغ مداحة الزفة الغخبية، مػزعة عمى معدكخات ٘ٙبمغ مداحة األرض السرادرة 
 . ٕخات، كمشاشق صشاعية خاصة، كمحسيات شبيعية، كشػارع التفاؼيةالجير، كالسدتعس

السخحمة استسخ تجفق السياجخيغ الييػد مغ كل أشخاؼ الجنيا، مشيع ييػد  هفي ىح    
"الفبلشا" الحيغ أحزخكا مغ الحبذة، كالسياجخكف الخكس الحؼ بمغ عجدىع في تدعيشات 

ف ألف عالع متخرز، كفي كافة القخف الساضي مميػف مياجخ، مشيع اثشاف كتدعػ 
 .ٖالسجاالت

ألف  ٜٓٓـ إلى أربعة مبلييغ كٜٛٗٔألفا عاـ  ٓ٘ٙارتفع عجد الييػد في فمدصيغ مغ    
ألف كفق مخكد  ٕٚٚ، أما عجدىع اليػـ ؼيرل إلى ستة مبلييغ كٗـٕٓٓٓييػدؼ عاـ 

 . ٘اإلحراء الفمدصيشي

ألف مدتػشغ حتى بجاية العاـ  ٓ٘ٙؼيسا بمغ عجد السدتػششيغ في الزفة الغخبية    
  ٙـٕ٘ٔٓ

                                 
 .ٕٗ -ٛٔاف الديج، التػسع في االستخاتيجية اإلسخائيمية، ص ن( حديغ، عجٔ)
، ٖٗٔصنطاـ، القزية الفمدصيشية في نرف قخف، االستيصاف في الفكخ الرييػني،  ،( بخكاتٕ)

 ـ. ٜٜٜٔمشذػرات فمدصيغ السدمسة، لشجف، شبعة أكلى 
 .ٕٔٔصالح، محدغ دمحم، القزية الفمدصيشية ص  (ٖ)

 .ٕٓٔصالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، ص  ((ٗ
ـ ٕٕٓٓ، ٓٔ/ ٛٔـ، تست الديارة في ٜٕٔٓمخكد اإلحراء الفمدصيشي، العاـ  (٘)

https://www.arab48.com/ 
 .ٔٗٔعبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص  ٙ))
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 مديج من التيجيخ لمدكان الفمدصيشيين. -ٖ

حاكؿ الييػد أف يدّػقػا لمعالع فكخة "أف فمدصيغ أرض ببل شعب"، فيع يخيجكنيا خالية    
مغ الدكاف، لحلظ كاف جل ىّع االحتبلؿ تخحيل الدكاف الفمدصيشييغ مغ أرضيع، لجمب 

ـ، لحلظ ـيأ الييػد كل األسباب كالعػامل ٜٛٗٔالسياجخيغ الييػد مكانيع، كسا فعل في العاـ 
 ، فعسل ما يمي: لمخبلص مغ الدكاف

 ٕٓ٘ ، مشيعألف فمدصيشي ٕٖٓـ ندح ٜٚٙٔمع بجاية االحتبلؿ لبؿية فمدصيغ عاـ  -أ
، خػفا مغ السحابح ٔألف مغ قصاع غدة إلى األردف، كمرخ ٓٚألف مغ الزفة الغخبية، ك

 ـ، كلع يدسح لغالبيتيع الداحقة بالعػدة إلى فمدصيغ.ٜٛٗٔعمى غخار ما حرل في العاـ 

العجكاف،  ءكانػا خارج الببلد عشج بج حتبلؿ الرييػني عػدة الفمدصيشييغ الحيغمشع اال -ب 
 ليفخض عمييع التذخيج الدخمجؼ.

فتح باب التذخيج كالتيجيخ مغ خبلؿ سياسة القسع كالتزييق عمى الدكاف، كفخض  -ج 
الزخائب الباىطة، كمغ خبلؿ العقػبات الجساعية التي فخضيا االحتبلؿ عمى الدكاف 

مدصيشييغ، كاالحتبلؿ بارع في ىحا الشػع مغ العقػبات، فيػ عمى أتع االستعجاد أف يعاقب الف
 مميػناا مغ أجل شخز كاحج.

كمغ خبلؿ التجػيع كمحاربة الدكاف في لقسة عيذيع، كالتزييق عمييع في البشاء،     
 العير. عغ لقسة  كتجؽيف فخص العسل التي يعتاش مشيا الدكاف لجفعيع إلى اليجخة بحثاا 

 اإلبعاد السباشخ كشخد اآلالؼ مغ السػاششيغ غيخ السخغػب فييع. -د 

 . ٕفخض قيػد عمى حخكة الدكاف عمى السعابخ لحسميع عمى اليجخة خارج الػشغ -ق 

                                 
، مخكد ٗٛ( صالح، محدغ دمحم، القزية الفمدصيشية، خمؽياتيا التاريخية كتصػراتيا السعاصخة، ص ٔ)

ـ، مػقع الرخاع العخبي ٕٕٔٓلدشة الديتػنة لمجراسات كاالستثسارات، بيخكت، شبعة مديجة كمشقحة، 
 ـٕٕٓٓ/ٓٔ/ٛٔاإلسخائيمي، البلجئػف الفمدصيشيػف، تست الديارة في 

، https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/palestinian-refugees/ 
أحسج، إيساف، العقػبات الجساعية كسيمة إسخائيمية لبلنتقاـ مغ الفمدصيشييغ، العيغ اإلخبارية، (ٕ)

-https://al-ain.com/article/collective ـ ،ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٚٔـ تست الديارة ٕٕٓٓ/ٕ/ٕٛ
sanctions-israel-palestinians 

https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/palestinian-refugees/
https://al-ain.com/article/collective-sanctions-israel-palestinians
https://al-ain.com/article/collective-sanctions-israel-palestinians
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 سياسة ىجم البيهت  -ٗ

استسخ االحتبلؿ في جخيسة ىجـ بيػت الفمدصيشييغ، بحرائع كثيخة، مشيا: عجـ التخخيز،    
أؾيست عمى أمبلؾ دكلة، أك بدبب مقاكمة االحتبلؿ، أك مغ أجل فتح الصخؽ أك أنيا 

ـ إلى العاـ ٜٚٙٔلمسدتػششات، إذ بمغ مجسػع ما دمخه االحتبلؿ مغ السشازؿ مغ العاـ 
ـ عذخيغ ألف مشدؿ، كفق دراسة أمخيكية بخيصانية، بيشسا اعتخؼ االحتبلؿ بيجـ ٜٙٚٔ
 ٔـٜٜٜٔـ كالعاـ ٜٚٛٔما بيغ العاـ  مشدالا  ٕٓ٘ٙمشدالا فقط، كتع ىجـ  ٕٕٗٔ

 ـٕٕٓٓـ، حتى الدشة ٜٚٙٔبمغ عجد البيػت كالسشذآت التي ىجميا االحتبلؿ مغ العاـ    
 .ٕألف مشدؿ ٖٛ

تذيخ إحراءات الجياز السخكدؼ لئلحراء الفمدصيشي حدب كتاب القجس اإلحرائي 
 -ـٜٚٙٔفي مجيشة القجس كحجىا مغ العاـ  إلى أف عجد السداكغ السيجكمة  الدشػؼ 
 5متدالا ٕٕٚٙـ بمغت ٕٕٓٓ

ـ كفي ٕٕٔٓـ، كفي العاـ ٕٛٓٓفي قصاع غدة شغ االحتبلؿ حخكبا تجميخية في العاـ    
دمخكا خبلليا عذخات آالؼ السشازؿ، كبعزيا عمى ـ، ٕٕٔٓكفي العاـ ـ، ٕٗٔٓالعاـ 

ألف  ٙٔمشدالا بذكل كامل، ك ٖٓ٘٘ ـ، دمخ االحتبلؿٜٕٓٓ -ٕٛٓٓساكشييا، ففي عجكاف 
، تع تجميخ أكثخ مغ سبعة آالؼ ٕٙٓٓمشدؿ بذكل جدئي، كفي عجكانيا عمى لبشاف، عاـ 

 . ٗمشدؿ

 تيهيج مجيشة القجس  -٘

القجس بالشدية لمييػد ليا رمديتيا كمشدلتيا الجيشية كالتاريخية، احتل الييػد الجدء الغخبي    
ـ احتمػا الجدء الذخقي مشيا، كفي ٜٚٙٔعاـ ـ، كفي الٜٛٗٔمغ السجيشة عاـ 

ـ تع االعبلف عغ القجس كعاصسة أبجية لجكلة االحتبلؿ، ثع بجأت عسمية تيػيج ٜٓٛٔ/ٚ/ٖٓ

                                                                                         
 .ٕٚ -ٕٗالديج حديغ، عجناف، التػسع في االستخاتيجية الرييػنية، ص    

 .ٖٓٔ، صالح دمحم محدغ، ص ٖٗٔسػرة، محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ كفمدصيغ، ص ( الشٔ) 
 ، في مقابمة خاصة.اليادؼ حشتر، الخميل( كفق احرائية خبيخ األراضي عبج ٕ)
ـٕٕٕٓ/٘/ٔ( كفا، ككالة األنباء كالسعمػمات الفمدصيشية، تاريخ الديارة ٖ)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx 

 .ٖٖٔص  خمؽياتيا التاريخية كتصػراتيا السعاصخة،  دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية،( صالح، (ٗ
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 السجيشة مغ خبلؿ اآلتي:

 تػسيع السجيشة بزع أراض ججيجة مغ القخػ السجاكرة لسجيشة القجس. -

 ا. بشاء العجيج مغ السدتػششات حػؿ مجيشة القجس كداخمي -

التزييق عمى الفمدصيشييغ القاششيغ في السجيشة، كمشعيع مغ بشاء البيػت، كفخض  -
 الزخائب لحسميع عمى اليجخة.

االستيبلء عمى حائط البخاؽ، الحؼ يدسيو الييػد " حائط السبكى"، كحي السغاربة الحؼ  -
الستعساؿ الييػد مشدالا، ليكػف ساحة ٖ٘ٔيقع مقابل حائط البخاؽ بعج تجميخ مشازلو البالغة 

 ألغخاض عبادتيع.

( ٙٔٔ) االستيبلء عمى الحي الييػدؼ، في البمجة القجيسة في القجس، كالبالغ مداحتو -
ـ سػػ ٛٗمبشى يسمكيا الفمدصيشيػف، كال يسمظ الييػد ؼيو قبل العاـ  ٜ٘٘، كالحؼ يزع نساا ك د

 %، مغ ىحا الحي. ٘ٔمبشى، كىي ال تعادؿ  ٘ٓٔ

 . ٔالدكاف السقجسييغ كسحب ىػياتيعشخد أكبخ عجد مغ  -

 سياسة االغتياالت -ٙ

في ىحه السخحمة قاـ االحتبلؿ باغتياؿ السئات مغ القادة الفمدصيشييغ، كالسقاكميغ    
الفمدصيشييغ في فمدصيغ كخارجيا، كسا قاـ باغتياؿ العجيج مغ العمساء السدمسيغ في بمجانيع 

شخراا  ٕٓٓٚحتبلؿ في كاحج كسبعيغ عاماا أك في دكؿ الغخب، بمغ عجد مغ اغتاليع اال
  .ٕغالبيتيع مغ القادة الدياسييغ، كالعدكخييغ كالعمساء السشاىزيغ لبلحتبلؿ كسياسة االحتبلؿ

 أىم إنجازات ييهد في ىحه السخحمة الفخع الثاني:

ضساف التفػؽ العدكخؼ عمى كل دكؿ الجػار، باالستعانة بالغخب السديحي،  -ٔ

                                 
، الديج حديغ، عجناف، التػسع في االستخاتيجية ٖٛٔ( صالح، محدغ دمحم، القزية الفمدصيشية، ص ٔ)

 .ٔ٘الرييػنية، ص 
/ ٛ/ٚٔالديارة في  ( ككالة األنباء كالسعمػمات الفمدصيشية "كفا" تحت عشػاف سجل الخالجيغ، تكتٕ)

، صحيفة الذخؽ األكسط، تست https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id=mSsJQfaـ ٕٕٓٓ
 /https://www.yenisafak.com/ar/worldـ الخابط ٕٕٓٓ/ٛ/٘ٔالديارة في 

https://www.yenisafak.com/ar/world/
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أمخيكا، التي عسمت في السقابل عمى مشع األنطسة العخبية مغ التدمح، كمغ إيجاد كباألخز 
حالة مغ التػازف العدكخؼ، كاالستخاتيجي مع دكلة االحتبلؿ، أك ما يعخؼ بالخدع العدكخؼ، 
لسشع أؼ حخكب تذغ عمييا مغ قبل العخب، ككدب الحخب إذا ششت عمييا، لحلظ دمخت 

 ،ٔـٜٜٔٔـ، ثع دمخت العخاؽ لحات الغخض عاـ ٜٔٛٔ السفاعل الشػكؼ العخاقي عاـ
  ـ.ٖٕٓٓكأجيدت عميو كسمستو لمذيعة عاـ 

مشع أؼ كحجة بيغ أؼ بمجيغ عخبييغ ألف ذلظ ييجد االحتبلؿ، كيذكل خصخاا عمى  -ٕ
مدتقبمو، كمشع أؼ تعاكف كتحالف عخبي، فمسا شكمت مرخ كسػريا، ؾيادة عدكخية مذتخكة 

ف، كججت دكلة ييػد نفديا محاشة بقػات مدمحة بؿيادة كاحجة، فجاء ثع انزست إلييا األرد
ـ عمى مرخ، ٜٙ٘ٔالعجكاف الثبلثي الحؼ ششتو كل مغ إسخائيل، كبخيصانيا، كفخندا عاـ 

 .ٕلتحصيع ىحه الػحجة العدكخية

فخض الدبلـ عمى العخب، مغ خبلؿ الجعػة إلى الدبلـ، كالسرالحة، التي يدعى  -ٖ
بالقػة العدكخية، إف الدبلـ ليذ ىجفاا استخاتيجياا لبلحتبلؿ الرييػني بل  االحتبلؿ لفخضيا

ىػ ىجؼ مخحمي يخيج مشو أف يػفخ لشفدو الدمغ الكافي، كالذخكط الزخكرية، لكي يدتعج 
 .ٖلتحقيق اليجؼ التالي

 التدارع العخبي نحه الدالم والتصبيعالفخع الثالث:  

ع عبلقات سخية مع االحتبلؿ الرييػني مغ تاريخ العجيج مغ الجكؿ العخبية كانت تؿي   
بلحتبلؿ، لنذأتو، بل إف بعس األنطسة كانت كال تداؿ كبكل إخبلص حارساا أميشاا 

كمرالحو، بل كمشعت أؼ تدمل لمسقاكميغ كالفجائييغ عبخ حجكدىا، رغع إجساع الجكؿ العخبية 
 .6العمشي عمى رفس االحتبلؿ كرفس التعاشي معو

ـ، التي حمت باألمة العخبية، كاألنطسة ٜٚٙٔىديسة الخامذ مغ حديخاف عاـ كبعج     
البػليدية الستدمصة عمى رقاب الذعػب، أعمغ العخب في مؤتسخ الخخشـػ الحؼ عقجتو جامعة 

 الجكؿ العخبية: ال صمح، ال اعتخاؼ، ال تفاكض.

                                 
 .ٕٕٔاإلسخائيمية، ص ربايعة، غازؼ إسساعيل، االستخاتيجية ( ٔ)
 .ٚٚ( صالح، محدغ دمحم، القزية الفمدصيشية، ص ٕ)
 .ٖٗٔ( ربايعة، عازؼ إسساعيل، االستخاتيجية اإلسخائيمية، ص ٖ)
 .ٓ٘-ٕٖحسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني،  (ٗ)
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أماـ ضغط العجك شػيبلا، أماـ خجاعيع لذعػبيع ك  فمع ترسج الءات العخكبة الثبلث    
كمع مديج مغ التخىيب  ،الستفػؽ في كل السياديغ، كالسجعػـ مغ الغخب بكل أسباب القػة

كالتخغيب الغخبي بؿيادة أمخيكا، بات العخب عاجديغ عغ متابعة ما قخركه في مؤتسخ 
الخخشػـ، فبجأكا في التحػؿ تجريجياا مغ الخفس السصمق لبلحتبلؿ إلى التخدد، كمغ ثع إلى 

بػؿ التجريجي بو، كالسيل نحػ الدبلـ، كالتعاير ككقف الحخب كالشداؿ، كإقامة عبلقات الق
تصبيعية معو، كإف كاف ىحا التصبيع يتفاكت كيتأرجح، مغ بمج آلخخ، كمغ كقت آلخخ، لكغ 

 .ليذ في إشار الخفس، بل في إشار القبػؿ

، عغ بؿية األنطسة، اا شفخدلحؼ ذىب إلى الرمح كالدبلـ مبجأ ىحا التحػؿ بسرخ، البمج ا    
 . ٔـ بيشيا كبيغ الكياف الرييػنيٜٜٚٔكبجأ بتػؾيع ُأكلى اتفاؾيات الدبلـ في العاـ 

، ثع ٕـٖٜٜٔو مشطسة التحخيخ التي كقعت اتفاؽ إعبلف السبادغ في أكسمػ عاـ تثع تم    
السسمكة ـ قجمت ٕٕٓٓ، كفي العاـ ٖـٜٜٗٔاألردف التي كقعت اتفاؽ كادؼ عخبة في العاـ 

، كالتي العخبية الدعػدية، السبادرة العخبية لمدبلـ التي عخضت عمى الجامعة العخبية فأقختيا
 . ٗتقبل بالتصبيع مع الييػد بعج حل القزية الفمدصيشية

، دكلة مػريتانيا، التي حتبلؿ اإلسخائيميت إلى التصبيع مع االكمغ الجكؿ التي سارع   
، ثع اتفاؽ ٘ـٜٜ٘ٔاالحتبلؿ، في شيخ تذخيغ الثاني مغ العاـ أقامت عبلقات كاممة مع 

يسي الحؼ كقع بيغ دكلة اإلمارات العخبية، كدكلة االحتبلؿ في  الدبلـ اإلبخـا
، كمسمكة البحخيغ التي كقعت اتفاؾية مساثمة في شيخ تذخيغ األكؿ ٙـٕٕٓٓ/ٜ/٘ٔ

                                 
ناصخ بغ حسج، التبييغ ، الفيج، ٕٕٔحسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ( ٔ)

/ ٔ، الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٕٓٔلسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص
ٔٙٚ. 

ـ ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٙٔ( ككالة األنباء كالسعمػمات الفمدصيشية "كفا" تست الديارة ٕ)
https://info.wafa.ps/ar_page.aspxعػض، محدغ، مقاكمة التصبيع، ص ،٘ٔ. 

ـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚ( معاىجة كادؼ عخبة، فمدصيغ بالعخبية،  تست الديارة ٖ)
،http://www.palestineinarabic.com  ،/ 

 .ٕٙٔالفيج ناصخ بغ دمحم، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ ص     
 .٘ٚٔ( صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، ص ٗ)
 .ٕ٘( الخاجحي، عادؿ، التصبيع: أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ٘)
 https://www.aa.com.tr/arـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٓٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٗ( القجس كاألناضػؿ، ٙ)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx


 

35: 

 

 .ٔـٕٕٓٓ

ؿ اإلسخائيمي، بتاريخ ثع السغخب العخبي، كقع اتفاؽ تصبيع مع االحتبل     
 4ـٕٕٓٓ/ٕٔ/ٔٔ

/ ٔ/ٕٚثع الدػداف كقع اتفاؽ مع االحتبلؿ اإلسخائيمي لتصبيع العبلقات، بتاريخ     
 5ـٕٕٔٓ

مع اتفاؾيات الدبلـ بجأت تتبمػر فكخة تصبيع العبلقات التي بجأت تديخ مع الدبلـ، كما    
كإعبلمية، كحدغ جػار، كتعاير، نتج عشو مغ إقامة عبلقات سياسية، كاقترادية، كثقاؼية، 

كقج نرت جسيع االتفاؾيات السػقعة مغ مرخ كاألردف، كفمدصيغ عمى كجػب تصبيع 
 العبلقات مع االحتبلؿ الرييػني، ؼيسا حرل التصبيع مع دكلة اإلمارات قبل الدبلـ.

كإف العجيج مغ األنطسة في ىحا الدماف عمى أتع استعجاد إلقامة معاىجات سبلـ مع    
االحتبلؿ، كإقامة عبلقات معو، حتى قبل حل القزية الفمدصيشية، رغع أف السبادرة العخبية 
التي تبشاىا العخب في مؤتسخ بيخكت، تشز عمى أف التصبيع بعج حل القزية الفمدصيشية، إال 

 بالتصبيع قبل حل ىحه القزية. أف العخب بجأكا عسمياا 

 ٗقات بذكل عمشي، بعيج شخح "صفقة القخف"الغخيب أف العخب سارعػا في تصبيع العبل   
                                 

ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٕٓـ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٛٔ، ٕٗ( التمفاز الفخندي قشاة ٔ)
https://www.france24.com/ar  

ـٕٕٔٓ/ ٕ/ٔي بي سي نيػز، تست الديارة بتاريخ ب (ٕ)
https://www.bbc.com/arabic/middleeast 

 https://www.bbc.com/arabic/middleeastـٕٕٔٓ/ ٕ/ٔبي بي سي نيػز، تست الديارة في  (ٖ)
ـ، أكج فييا أف القجس السػحجة ىي عاصسة ٕٕٓٓ( ىي خصة الخئيذ األمخيكي "تخامب"، أعمشيا عاـ ٗ)

أف يزع السدتػششات الكبخػ في الزفة الغخبية ك  ،الكياف الرييػني ال تقبل القدسة، كلمكياف الرييػني
لمكياف الرييػني، مع الديصخة األمشية اإلسخائيمية عمى كامل الزفة الغخبية، مع إمكانية تبادؿ أراضي 

مييػد لنفق، كالدساح ربط الزفة الغخبية كقصاع غدة بػاسصة ك غخبي الشقب كفي مشصقة السثمث، في 
بالربلة في األقرى، كعمى الفمدصيشييغ أف يؤكجكا رفزيع لئلرىاب، ككقف التحخيس ضج إسخائيل، 

بييػدية الكياف الرييػني، كندع سبلح غدة، ككقف دفع  كاالعتخاؼكالتشازؿ عغ السصالبة بالقجس، 
عجـ االنزساـ ك الىاؼ، الخكاتب ألسخ الذيجاء كاألسخػ، ككقف التحخؾ ضج إسخائيل في محكسة 

 لمسؤسدات الجكلية دكف مػافقة إسخائيل، كاتساـ السفاكضات خبلؿ أربع سشػات. الجديخة نيػز،
https://www.aljazeera.net/news/humanrights/2020/2/19  ـٕٕٓٓ/ٔ/ٕٛ، ٛٗعخب 
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مغ قبل الخئيذ األمخيكي تخامب، كالتي تدعى لتدػية القزية، عبخ إجبار الفمدصيشييغ عمى 
تقجيع تشازالت مجحفة لسرمحة إسخائيل، كبعج االعتخاؼ األمخيكي بالقجس عاصسة أبجية 

يعكذ حالة اإلفبلس خيكاف، ك مجانية لمييػد كاألم تقجيع تشازالت في ىحاف الرييػني، ك لمكيا
 .الخسسي العخبي

 تذجد ييهد في مصالبيم الفخع الخابع: 

ـ، رفع الييػد شعار "األرض مقابل ٜٚٙٔبعج ىديسة الخامذ مغ حديخاف في العاـ    
مشيا، مقابل أف  ، أك جدءا ـٜٚٙٔالدبلـ"، كىي مقايزة األرض التي احتمػىا في العاـ 

 .ٔيسشحيع العخب الدبلـ، كذلظ بإنياء حالة الحخب، كالشداع

لكغ الػضع العخبي الديء دفع دكلة االحتبلؿ إلى استبجاؿ شعار" األرض مقابل    
الدبلـ" بذعار ججيج، كىػ "الدبلـ مقابل الدبلـ" أك " التصبيع مقابل الدبلـ" دكف التشازؿ عغ 

العخب أف يشيػا حالة الحخب كالقتاؿ، كأف يؿيسػا عبلقات  أؼ جدء مغ األرض، أؼ عمى
 .ٕ، دكف أؼ ثسغ آخخعجكافأف يتػقف الييػد عغ الحخب كالتعاير كحدغ جػار، مقابل 

 كالحؼ يعشي عسمياا أف يقجـ االحتبلؿ الدبلـ، كأف يكف عغ الحخب، مقابل أف يقـػ   
عسمية سبلـ، كفق السفيـػ  ةفي أي العخب بتصبيع العبلقات معو، ألف التصبيع عشرخ أساسي

الرييػني لمدبلـ، فقج اشتخط الييػد التصبيع في جسيع معاىجات الدبلـ التي كقعػىا مع 
العخب، كقج نرت جسيع االتفاؾيات عمى إقامة عبلقات متشػعة مع االحتبلؿ، كىػ ما أشمق 

بية نرت عمى قبػؿ عميو "تصبيع العبلقات"، أؼ جعل العبلقات شبيعية، كإف السبادرة العخ 
                                                                                         

، بي بي سي نيػز، صفقة /https://www.arab48.com ـ، ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٛٔتست الديارة في 
 ـ ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٙٔـ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٔ/ٜٕالقخف في سصػر،

https://www.bbc.com/arabic/middleeast   
 .ٖٚٔ( حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٔ)
، عػض، محدغ، االستخاتيجية ٖٔ/ ٚييػنية، ( السديخؼ، عبج الػىاب، مػسػعة الييػد كالييػدية، كالرٕ)

، مخكد دراسات الػحجة العخبية، شبعة أكلى ٙٔاإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع الببلد العخبية، ص 
 ـ،ٜٛٛٔبيخكت، لبشاف 

ـ، تست ٕٚٓٓ/ٙ/ٗبذارة، عدمي، مغ مقاؿ: مغ األرض مقابل الدبلـ إلى الدبلـ مقابل سبلمتظ،      
 https://www.voltairenet.org/articleـ الخابط ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٛٔالديارة في 

، مقاؿ بعشػاف: مغ األرض مقابل الدبلـ، إلى الدبلـ ٕٕٓٓ/ٛ/ٗٔكليج سالع، ككالة معا لؤلخبار،      
  /https://www.maannews.net/articles ،ـٕٕٓٓ/ٜ/ٓٔمقابل الدبلـ، تست الديارة بتاريخ 

https://www.arab48.com/
https://www.arab48.com/
https://www.voltairenet.org/article
https://www.maannews.net/articles/


 

362 

 

 التصبيع، كلكغ بعج حرػؿ الدبلـ، كحل القزية الفمدصيشية.

فإف العجيج مغ األنطسة العخبية مؤخخاا قج بجأت بالتصبيع قبل حرػؿ الدبلـ،  كعسمياا    
ككاف مغ بيغ األنطسة التي شبعت مؤخخاا دكلة اإلمارات العخبية، كمسمكة البحخيغ، كالدػداف، 

تفاؽ سبلـ، كإقامة عبلقات مع الكياف الرييػني في اكالسغخب، التي أعمشت عغ التصبيع ك 
 ـ.ٕٕٓٓنياية العاـ 
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 السبحث الثالث

 وتصهرىا نذأة فكخة التصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي

 نذأة فكخة التصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي الفخع األول:

التصبيع بزاعة صييػنية بجأت تخاكد الكياف الرييػني مغ تاريخ قجكمو إلى ىحه    
نديجيا الدياسي، األرض، فيػ يدعى إلى االنجماج في السشصقة، ليربح جدءاا مغ 

كاالقترادؼ، كاألمشي، كاالجتساعي، بل غاية كجػده أف يتدمل إلى معاقل السدمسيغ، حتى 
يتدشى لو الديصخة، كالييسشة عمى السشصقة بأسخىا، كليذ باإلمكاف تحقيق ىحا اليجؼ بالقػة 

 العدكخية، بل مغ خبلؿ التصبيع.

 كالتصبيع مغ حيث مشذؤه، يشقدع إلى نػعيغ:   

الحؼ فخضو االحتبلؿ عمى سكاف األرض التي احتميا  الشػع األكؿ: التصبيع القدخؼ    
ـ، ثع ٜٛٗٔكأخزعيا بالقػة، كىحا الشػع مغ التصبيع يذسل سكاف األرض التي احتمت عاـ 

ـ، في الزفة الغخبية، كقصاع غدة، كىزبة الجػالف، كصحخاء ٜٚٙٔالتي احتمت عاـ 
يصخة االحتبلؿ، بذكل كامل، كفخض عمى أىميا أف سيشاء، حيث خزعت ىحه السشاشق لد

يتعاممػا معو، لتدييخ أمػرىع السعيذية، كاإلدارية، مغ أجل البقاء، كتػفيخ أسباب الرسػد 
عمى أرضيع، فميذ ليع أف يتشفدػا إال مغ خبلؿ األجيدة الخئػية اإلسخائيمية، اقترادياا، 

 كإعبلمياا، كتعميسياا، كصحياا، كإدارياا.

 ا الشػع مغ التعامل يبقى في إشار التصبيع القدخؼ بذخشيغ:ىح   

أف تكػف ىحه العبلقة بالقجر الحؼ يحقق السصمػب مغ الزخكريات، كالحاجيات، لجعع  -ٔ
 صسػدىع كبقائيع عمى أرضيع.

 باآلخخيغ. أال يمحق ىحا التعامل ضخراا  -ٕ

نطسة العخبية، كفق الشػع الثاني: التصبيع الصػعي العمشي، الحؼ أقامتو بعس األ  
االتفاؾيات التي كقعت مع االحتبلؿ الرييػني، كقج بجأ الحجيث عغ ىحا الشػع مغ التصبيع، 

ـ، حيث أكج كزيخ ٖٜٚٔفي مؤتسخ الدبلـ الحؼ عقج في جشيف في كانػف األكؿ مغ العاـ 
الخارجية اإلسخائيمي في كمستو في السؤتسخ: ضخكرة ارتباط الرمح العخبي مع الجكلة 
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الرييػنية، بالعبلقات الستبادلة في السجاالت االقترادية، كالتجارية، كالثقاؼية، كالتعاكف عمى 
 .ٔاألساس اإلقميسي

ح شابعيا كػف دعػة لمتصبيع، كلكغ فكخة التصبيع بجأت تأخيكىحا الحجيث ال يعجك أف     
الدادات لمكياف ، بعج زيارة الخئيذ السرخؼ أنػر ػاقع العسميالخسسي، كتطيخ إلى ال

ـ، كما تبعيا مغ مفاكضات بيغ مرخ كإسخائيل، تسخزت عغ ٜٚٚٔالرييػني، في العاـ 
تػؾيع عجة اتفاؾيات، مثمت اإلشار العاـ لمعبلقات بيغ مرخ كإسخائيل، حيث تع افتتاح 
الدفارات، كالقشرميات، كإنذاء السخاكد البحثية، كالتبادؿ التجارؼ، كالدياسي، كاالقترادؼ، 

 لعدكخؼ.كا

كقج أعمغ بالفعل عغ بجء عسمية التصبيع رسسياا بيغ مرخ كإسخائيل، كسا يقػؿ كزيخ    
ـ، كالتي بجأت بإزالة الحػاجد بيغ ٜٓٛٔ/ٔ/ٕٙخارجية مرخ األسبق "بصخس غالي": في 

 .ٕالبمجيغ، سػاء كانت اقترادية، أك ثقاؼية

العجيج مغ الجكؿ العخبية في  أما التدارع العخبي نحػ التصبيع مع االحتبلؿ مغ قبل   
 ، كمػريتانيا، كجيبػتي"السغخب العخبي، كدكؿ الخميج، "ُعساف، كقصخ، كاإلمارات العخبية

، التي كقعت بيغ ٖـٖٜٜٔبعج اتفاؾية إعبلف السبادغ في أكسمػ في العاـ  فبجأت عسمياا 
صبيع الخسسي مشطسة التحخيخ الفمدصيشية، كاالحتبلؿ الرييػني، حيث بجأ عمى إثخىا الت

الفمدصيشي، كالحؼ شكل جدخاا لمتصبيع الخسسي العخبي، كىػ ما أقّخ بو قادة فمدصيشيػف عشجما 
عخضت اتفاؾية أكسمػ لمسػافقة عمييا، قاؿ أحجىع: ىل كتب عميشا أف نكػف جدخ العبػر 

 ٗكىل سشقػد عخبة التصبيع اإلسخائيمي العخبي؟ الحؼ تعبخه إسخائيل إلى عالسشا العخبي؟

كقج اتخح بعس األعخاب مغ التصبيع الفمدصيشي ذريعة لمتصبيع، حتى قاؿ بعزيع: لدشا   
 .٘التصبيع خصيئةحتى يبخركا  !فمدصيشييغ أنفديعفمدصيشييغ أكثخ مغ ال

                                 
 .ٚٓٔ/ ٔ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٔ)
 ، عالع الكتب، بجكف شبعة أك تاريخ.ٗ٘/ ٔأبػ زيج، فاركؽ، فغ الكتابة الرحؽية،  ٕ))
 .ٔٔٔ/ٔالتصبيع كالسصبعػف، ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة ٖ)
ـ، ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٔثخه في الرخاع العخبي الرييػني، أـيع، مغ مقاؿ: التصبيع الثقافي ك ( الحػراني إبخا ٗ)

ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٜٔتست الديارة في 
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/ 

ـ، تست ٕٕٔٓ/ ٜ/ٛٔالرخاع العخبي الرييػني  ( الحػراني، عبج هللا، بعشػاف: التصبيع الثقافػي كأثخه في٘)

https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
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ؼبعج تػؾيع العالع،  أماـ العجيج مغ دكؿ لقج فتحت اتفاؾية أكسمػ الباب عمى مرخاعيو    
ـ، حتى نياية التدعيشات بمغ عجد الجكؿ األفخيؿية ٖٜٜٔعاـ اتفاؽ أكسمػ في نياية العاـ 

التي أعادت عبلقاتيا أك أسدت لعبلقات ججيجة مع الكياف الرييػني أربعيغ دكلة، كالتي 
، كمغ أمثمة الجكؿ ٔكانت تقصع عبلقاتيا مع الكياف، بدبب عجكانو عمى الحق الفمدصيشي

 .ٕدكلة اليشجالتي أقامت عبلقات بعج أكسمػ 

أما عمى السدتػػ العخبي، ؼبعج اتفاؾية أكسمػ، بجأت األنطسة العخبية في حرخ     
القزية الفمدصيشية في اإلشار الفمدصيشي، كاقترخ اإلسشاد العخبي لمقزية الفمدصيشية عمى 

غ ، كإف العجيج مغ الجكؿ العخبية ما كانت لتعمغ عٖالجعع الدياسي، كاالقترادؼ فحدب
أف فكخة دكف اتفاؾية أكسمػ، بل يخػ بعس السخاقبيغ مغ  ،حتبلؿعبلقات تصبيعية مع اال

التصبيع لع تصخح ججياا، بأبعادىا الدياسية، كاالقترادية، كالثقاؼية، كاألمشية، إال في أعقاب 
االتفاؾيات الفمدصيشية اإلسخائيمية، يقػؿ الباحث عسخ كساؿ حسػدة: )لقج ضل التصبيع الثقافي 

حرار الحؼ فخضو السثقفػف السرخيػف حػؿ دعاتو، إلى أف جاءت عمى استحياء، نتيجة ال
يقػؿ داعية  ، فبل غخابة أفٗـ، كإذا معيا مػجة تصبيع ججيجة(ٖٜٜٔاتفاؾية أكسمػ عاـ 

ىيئة اإلذاعة البخيصانية، في عامػس عػز" في مقابمة مع الدبلـ اإلسخائيمي "
ثاني أكبخ انترار  ـ، في تعقيبو عمى اتفاؽ أكسمػ: )إف ىحا ىػٖٜٜٔ/ٕٔ/ٗٔ

، رغع ما في ىحا الكبلـ مغ السبالغة، لكشو تأكيج عمى أف أكسمػ كانت كلع تدؿ ٘لمرييػنية(
                                                                                         

ـ، ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٕٓالديارة 
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/  

 .ٕٙ٘ٔص  مػسػعة التصبيع كالسصبعيغ،الديج أحسج، رفعت،      
باحث لمجراسات الفمدصيشية االستخاتيجية، شبعة أكلى، ، ٕٗ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة صٔ)

ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٔٔلديارة في ، تست ا ـٕٓٔٓ/ٕ/ٕٔالجديخة نت، مخكد الجديخة لمجراسات،  ،ـٖٕٔٓ
https://studies.aljazeera.net/ar/reports. 

تاريخ الديارة مخكد األبحاث الفمدصيشي،  .ٕٚص  ( الخاجحي، عادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقا حسيسا،ٕ)
  https://www.prc.p ـ ٕٕٔٓ/ٕ/٘

 .ٜٚالفمدصيشية، ص ( صالح، دمحم محدغ، القزية ٖ)
 ، عجناف أبػ عامخ،سبلح الريايشة الججيج الختخاؽ السشصقة التصبيعبعشػاف:  مجمة البياف (ٗ)

 ـٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٖتست الديارة في  ـ.ٕٗٔٓىػ، يػليػ ٖ٘ٗٔرمزاف  ٕٖ٘العجد 
https://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?     

 .ٕٙ٘ٔالديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، الباب الخابع، ص     
 ـ.ٜٜٗٔ، دار السدتقبل العخبي، القاىخة، ٔٗ( سعيج، أدكارد، غدة، أريحا، سبلـ أمخيكي ص٘)

https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.prc.p/
http://www.albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=72
http://www.albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=72
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 .الجدخ الحؼ يعبخه السصبعػف 

لحلظ تعتبخ اتفاؾيات الدبلـ بيغ االحتبلؿ كبيغ األنطسة العخبية ىي أساس التصبيع،    
باب األكسع الحؼ عبخ مشو الييػد إلى كالسجخل الخئيذ نحػ إقامة عبلقات مع الييػد، كال

قبلع العخب، كحرػنيع، كقج نرت كل االتفاؾيات التي كقعيا العخب مع الييػد عمى كجػب 
التصبيع مع دكلة االحتبلؿ، بل إف االحتبلؿ جعل التصبيع شخشاا أساسياا لتحقيق الدبلـ، 

السقايزة تتسثل في أف  فالقػؼ السشترخ ال يسشح الدبلـ لمسيدكـ الزعيف إال مقايزة، ىحه
الييػد يسشحػف الدبلـ لمعخب، كيكّفػف عغ العجكاف عمييع، مقابل أف يقػـ العخب بإقامة 
عبلقات تجارية، كثقاؼية، كسياسية، كعبلقات حدغ جػار مع السحتميغ، كالقبػؿ بجمجيع في 

 السشصقة.

عبلقات شبيعية ففي معاىجة الدبلـ السرخية اإلسخائيمية، نرت صخاحة عمى إقامة     
بيغ مرخ كدكلة االحتبلؿ، كأكجت عمى أف يقتخف االعتخاؼ الكامل بإقامة عبلقات 

 .ٔدبمػماسية، كاقترادية، كثقاؼية

أما االتفاؾيات الفمدصيشية اإلسخائيمية، فقج نرت عمى كجػب تصبيع العبلقات مع    
اشعة السفخكضة عمى السحتميغ، بل عمى الجانب الفمدصيشي أف يجعػ العخب إلى كقف السق

ييػد، كالعسل عمى تصبيع العبلقات بيشيع كبيغ االحتبلؿ، كفتح الصخيق لمتصبيع مع بؿية ال
األنطسة السجاكرة، كقج أكج ىحا الخئيذ محسػد عباس أبػ مازف ميشجس اتفاؾية أكسمػ: )ال بج 

سخائيميػف إلى مغ بشاء عبلقات مع دكلة إسخائيل قائسة عمى الثقة الستبادلة، حتى يصسئغ اإل
 .ٕىحا الجار الججيج، كالعجك القجيع، كمجػ قجرتو عمى التحػؿ مغ العجاء إلى التصبيع(

ـ، حيث اتفق ٜٜٗٔأما اتفاؾية كادؼ عخبة التي كقعت بيغ األردف كإسخائيل في العاـ    
الصخفاف عمى إقامة عبلقات دبمػماسية، كقشرمية كاممة، كتبادؿ الدفارات، كمشح تأشيخات 
الدياح، كالدفخ الجػؼ، كعبخ السػانئ، كإنذاء السشصقة التجارة الحخة، كالسشصقة الرشاعية في 

كسا نرت عمى التعاكف ضج اإلرىاب، كاحباط  كادؼ عخبة، كحطخ الجعاية العجائية،
اليجسات الحجكدية، كالتيخيب، كمشع أؼ ىجـػ عجائي ضج اآلخخ، كعجـ التعاكف مع أؼ 

                                 
 .ٖٛائيمية، ص ( الديج حديغ، عادؿ، التػسع االستخاتيجية اإلسخ ٔ)

. قخيع، أبػ عبلء، أحسج، الخكاية الفمدصيشية ٕٛٛ( أبػ مازف، محسػد رضا عباس، شخيق أكسمػ، ص (ٕ
 .ٕٚٓ، ٙٛٔكضات، صالكاممة لمسفا
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 .ٔاألخخػ مشطسة إرىابية ضج 

نرت السبادرة العخبية التي شخحتيا الدعػدية بعج أحجاث الحادؼ عذخ مغ أيمػؿ، كالتي    
ـ، ٕٕٓٓ/ ٖ/ٕٚعخضت عمى جامعة الجكؿ العخبية في مؤتسخىا الحؼ عقج في بيخكت في 

فأقختيا الجامعة، فأصبحت السخجعية األساسية لمخؤية العخبية لمتدػية مع الكياف الرييػني، 
ت السبادرة كبذكل صخيح، عمى االعتخاؼ بالكياف الرييػني، كالتصبيع العخبي كقج نر

، لكغ االحتبلؿ رفس السبادرة في حيشيا ٕالذامل مع إسخائيل، في حاؿ مػافقتيا عمى السبادرة
ػافقة طسة العخبية إلى التصبيع، قبل مكال زاؿ يخفزيا، كمع ذلظ سارع العجيج مغ األن

 العخبية.عمى السبادرة االحتبلؿ 

ىحا ىػ التصبيع العمشي مع الكياف الرييػني، أما التصبيع الدخؼ كإقامة عبلقات مع     
الكياف الرييػني، كتبادؿ الديارات، كلقاءات قسة مغ بعس العائبلت كاألسخ الحاكسة، فقج 
بجأ مبكخاا مع بجاية اإلعبلف عغ الكياف الرييػني، كسا يخػ بعس السخاقبيغ، كأف بعس 

نات السجاكرة لجكلة االحتبلؿ لع تكغ سػػ حارس أميغ عمى حجكد دكلة الكياف، لسشع أؼ الكيا
تدمل لغخض مقاكمة االحتبلؿ، كقج كاف بعس زعساء لبشاف خاصة كسيل شسعػف الحؼ شغل 
مشرب رئيذ الجسيػرية صجيقاا غيخ معمغ لمكياف الرييػني، كلع تكغ دكلة السغخب بعيجة 

 . ٖياف، كلكغ مغ تحت الصاكلةعغ عبلقات رسسية مع الك

 من يقف خمف التصبيع الفخع الثاني: 

مع الكياف الرييػني، كالسعادؼ لمسدمسيغ كالعخب، ىػ  ةالغخب بجسيع دكلو الستعاشف    
الحؼ يجيخ استخاتيجية التصبيع، بالتشديق مع الكياف الرييػني، كباألخز الػاليات الستحجة 
األمخيكية، التي ما بخحت تؤكج أف أمغ إسخائيل ىػ أمشيا، كفي ذلظ يقػؿ كزيخ الخارجية 

اـ المػبي الرييػني: )إنشا في حمف دائع األمخيكية جػرج شػلتد، في محاضخة ألقاىا أم

                                 
 ـ، ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٕٓ, تست الديارة في  ٕٚٔٓ/ ٕ/ٕٙا"لسخساؿ"، آخخ تحجيث:  ( أسساء سعج الجيغ،ٔ)

  https://www.almrsal.com/post/   
 .٘ٚٔ( صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، ص ٕ)
قاسع، عبج الدتار، جخيسة ، ٕٚ -ٕٖحسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص  (ٖ)

ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕٓديارة في ـ تست الٕ٘ٓٓ/ٗ/٘ٔالتصبيع مع الكياف الرييػني، 
https://www.aljamaa.net/ar/  

https://www.almrsal.com/post/
https://www.aljamaa.net/ar/
https://www.aljamaa.net/ar/
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 .ٔكراسخ، كغيخ قابل لمفرع، مع دكلة إسخائيل(

كالغخب الرميبي الحؼ زرع الكياف الرييػني في قمب العالع اإلسبلمي، كمجه كال يداؿ     
، كيحاكؿ فخضو كتدػيقو عمى السشصقة اب القػة، كالييسشة، ىػ مغ يعسل عمى إسشادهبكل أسب
 كاإلسبلمية.العخبية، 

كأف السدتيجؼ مغ كراء التصبيع ىػ الجسيػر العخبي اإلسبلمي، لحلظ تذتخط الجكؿ     
السانحة الجاعسة لمدمصة الفمدصيشية العجيج مغ الذخكط مقابل ىحه السشح السقجمة لمفمدصيشييغ، 

 .ٕليذ آخخىا التصبيع مع الييػد

 ؼيسا يمي:يتجمى السػقف األمخيكي الخاعي كالجاعع لمتصبيع،   

اتفاؾية الكػيد، كىي اتفاؾية تجارية صشاعية اقترادية، كقعتيا أمخيكا مع األردف،  -ٔ
ـ، كالتي تدسح بسػجبيا ٕٗٓٓـ، كمع مرخ في العاـ ٜٜٙٔكالدمصة الفمدصيشية، في العاـ 

ليحه الجكؿ أف ترجر مشتجاتيا إلى الػاليات األمخيكية دكف جسارؾ أك رسػـ، شخيصة أف ال 
 .ٖ%ٚ،ٔٔلسكػف اإلسخائيمي في ىحه السشتجات عغ يقل ا

ـ أعجت لجشة الخارجية األمخيكية مذخكعاا لتصػيخ الخصاب الجيشي ٕٕٓٓفي العاـ  -ٕ
باتجاه لغة التػاصل كالحػار بيغ اإلسبلـ، كغيخه مغ الجيانات، كأنو سػؼ يجخؼ ربصو 

 .ٗبالسعػنات األمخيكية

حخيغ رفع الحطخ عغ البزائع اإلسخائيمية، ـ فخضت أمخيكا عمى البٕ٘ٓٓ/ٜ/ٖٕفي  -ٖ
لكغ  ،كذخط أساسي لمترجيق عمى اتفاؽ التجارة الحخة مع الػاليات الستحجة األمخيكية

 ـ.ٕٕٓٓشيخ تذخيغ أكؿ مغ العاـ  تع فيبيغ البحخيغ كالكياف الرييػني  التصبيع

اتخحت أمخيكا اجخاءات عقابية ضج الذخكات األمخيكية التي تشراع إلجخاءات  -ٗ
ما لع تعسل السقاشعة العخبية، كىجدت بإعادة الشطخ في السداعجات التي تقجميا لسرخ، 

                                 
 .ٚٚ( عػض محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع الببلد العخبية ص ٔ)
ـ،  ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٜٕ، تست الديارة في ( األشقخ أسامة، دليل مكافحة التصبيعٕ)

http://panc.ps/news/2018/4/20 
  .٘ٙػني عمى أبػاب السحخكسة، ص ريي( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الٖ)
 .٘ٙٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٗ)

http://panc.ps/news/2018/4/20/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
http://panc.ps/news/2018/4/20/%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D9%85%D9%83%D8%A7%D9%81%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
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 .ٔعمى دفع جيػد التصبيع

التػؾيع عمى حث أعزاء الكػنغخس األمخيكي إدارة الخئيذ جػرج بػش عمى رفس  -٘
حتى تشدحب مغ السقاشعة  ،باالنزساـ إلى مشطسة التجارة العالسية لمدعػدية اتفاؽ يدسح

ى تحقيق تقجـ العخبية إلسخائيل، كأكجكا أنو يتيقغ عمى الػاليات الستحجة األمخيكية االصخار عم
قبل تقجيع مداعجات لمخياض لبلنزساـ إلى مشطسة التجارة العالسية،  ،ةفي عجة مياديغ رئيد

 .ٕنياء السقاشعة الدعػدية إلسخائيلإىحه السياديغ  ككضعػا عمى رأس

عخضت أمخيكا عمى الدػداف، شصب الدػداف مغ قائستيا الدػداء لمجكؿ الخاعية  -ٙ
  ..ٖلئلرىاب، مقابل االعتخاؼ بالكياف الرييػني كتصبيع العبلقات معو

الكيمػمتخات عغ لحلظ كججنا العجيج مغ الجكؿ العخبية، كاإلسبلمية، كالتي تبعج آالؼ     
 االحتبلؿ تدارع في التصبيع مع الييػد، ال يفيع ىحا التصبيع إال في إشار الخضػخ لمزغػط

اليائمة التي تسارس عمييا مغ قبل الغخب، كأمخيكا عمى كجو الخرػص، كأف العجيج مشيا 
يدارع نحػ التصبيع مغ باب خصب الػد األمخيكي، أك مغ أجل بعس الفتات التي تخميو 

 يكا ليع. أمخ 

  

                                 
 .ٖٚٔ( عػض، محدغ، مقاكمة التصبيع، "ثبلثػف عاما عمى السػاجية" ص (ٔ

 .ٔٔ( الخاجحي عادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، صٕ)
، /https://alarab.co.ukـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕٓـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ ٕٙالعخب صحيفة  ( ٖ)

ـ، تست الديارة ٕٕٔٓ/٘/ٚٔ، الخخشـػ تجافع عغ تصبي العبلقات مع إسخائيل، ٕٗالتمفديػف الفخندي
 /https://www.france24.com/arـ، ٕٕٔٓ/ ٘/ٔفي 

https://alarab.co.uk/
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 السبحث الخابع

 التصبيعاالحتالل اإلسخائيمي من أىجاف 

انترخ الييػد في كل حخكبيع الحجيثة التي خاضػىا مع العخب، بفزل تفػقيع    
العدكخؼ الكبيخ، كبفزل الجعع غيخ السحجكد الحؼ قجمو الغخب ليع، كبدبب الفخقة، 

العخبي، لكغ التفػؽ العدكخؼ، ككدب كالزعف، كالرخاعات الجاخمية التي أنيكت العالع 
السعارؾ في ساحات الػغى، ال يحقق جسيع األىجاؼ السخجػة، فيشاؾ أىجاؼ كبيخة، ككثيخة ال 
يسكغ تحؿيقيا كفخضيا بالقػة العدكخية، فبل بج مغ المجػء إلى كسائل أخخػ، لتحقيق ىحه 

 األىجاؼ.

يع" الحؼ ىػ بزاعة إسخائيمية مغ ىحه الػسائل كسيمة التخكيس، كالتججيغ " التصب    
خالرة، يسكغ مغ خبللو تحقيق أىجاؼ حيػية، عجدت الحخكب عغ فخضيا، كتحؿيقيا، 
فالقػة لع تدتصع دمج دكلة الييػد في السشصقة، كسا عجدت عغ تػفيخ احتياجاتيا السصمػبة 

 مغ خبلؿ جيخانيا، لزساف استسخارىا عمى ىحه األرض، كقجرتيا عمى البقاء.

سكغ القػؿ: إف الحخكب التي ششيا الييػد عمى العالع العخبي ىي إحجػ كسائل كي    
التصبيع، التي يخيج العجك مغ كرائيا إرغاـ األنطسة العخبية، كحسميا عمى القبػؿ بانجماج 

  إسخائيل في السشصقة.

كقج اعتخؼ رئيذ الػزراء اإلسخائيمي "بيخيذ" ميشجس الدبلـ، كالحاصل عمى جائدة     
يخػ أف الػسيمة لمحفاظ ل لمدبلـ، أف القػة العدكخية ال تحقق األىجاؼ السصمػبة، لحلظ نػب

قميسي عادؿ كآمغ، يكسغ في الشػاحي الدياسية، كاالقترادية، أكثخ مغ امتبلؾ إعمى نطاـ 
 .ٔالقػة العدكخية

، ال كألف القبػؿ بالكياف الرييػني مغ قبل الحكاـ العخب، كعقج اتفاؾيات سبلـ معيع    
مييػد األمغ الحؼ يصسحػف إليو، كال يكفي لزساف استقخار ىحا الكياف عمى ىحه ليحقق 

األرض، ألف الخصخ الحؼ يتيجدىع يأتي مغ قبل الذعػب، كحخكات الخفس لبلحتبلؿ، كال 
سبيل إلى ىؤالء إال بالتصبيع، كالحؼ يسكغ مغ خبللو تييئة الذعػب، كتخكيزيع عمى قبػؿ 

 محاصختيع، كالتزييق عمييع بالتعاكف مع األنطسة التي قبمت بالتصبيع.ىحا الكياف، أك 

                                 
 .ٖٚ( بيخيذ، شسعػف، الذخؽ األكسط الججيج، صٔ)
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مغ ىشا نذأت فكخة التصبيع، التي ييجؼ الييػد مغ كرائيا إلى تحقيق العجيج مغ     
األىجاؼ، التي لع يحققيا بالحخب كالشداؿ، كالتي تتسثل في مجسػعة مغ األىجاؼ 

 .ٔفي ىحا السبحثاالستخاتيجية الكبخػ، التي سيحكخىا الباحث 

كسيمة مغ كسائل الحخكة  كبقجر ما يبجك التصبيع ىجفاا كبيخاا بحج ذاتو، لكشو أيزاا    
 الرييػنية، لتحقيق العجيج مغ األىجاؼ، التي تتسثل في اآلتي: 

 اليجف األول 

إنياء حالة الحخب بيغ االحتبلؿ كدكؿ الجػار، ألف استسخار الحخب يدتشدؼ الصاقات     
البذخية، كالسالية، كالسػارد األخخػ لبلحتبلؿ، مغ ىشا حخص العجك الرييػني عمى صشع 
الدبلـ، كتخسيخو مع دكؿ الجػار، كما يشبثق عشو مغ تصبيع، ليعير في أمغ، كأماف، كىجكء 
كاستقخار، فحالة الحخب السدتسخة أجبخت دكلة االحتبلؿ عمى تخريز جدء كبيخ مغ 

 .ٕعبئة العدكخية السدتسخة، كالتي بمغت ربع الجخل القػميمػاردىا االقترادية لمت

فجػىخ الدبلـ العخبي اإلسخائيمي كما تسخس عشو مغ تصبيع لمعبلقات، ييجؼ إلى     
الحفاظ عمى االستقخار في السشصقة مع القبػؿ بػجػد االحتبلؿ الحؼ انخفزت تكاليفو، 

ابح بذكل كبيخ، كمدتسخ كمتػسع في كرفعت عشو الكثيخ مغ األعباء، كحػلتو إلى احتبلؿ ر 
شػؿ األرض الفمدصيشية كعخضيا، كالتغاضي عغ السذخكع الدياسي لجكلة االحتبلؿ، كذلظ 
مغ خبلؿ إحالة العسمية الدياسية إلى تفاكض ثشائي بيغ ضحية عاجد، كجبلد يسمظ حق 

ؽ، أك الغاؤه، الشقس في كل األكقات، كحق تسجيج الػقت إلى ما ال نياية، كحق تػؾيع االتفا
 .ٖكالعػدة إلى نقصة الرفخ

قج يكػف ىحا اليجؼ مغ أىع األىجاؼ التي يتػخاىا، االحتبلؿ مغ الدبلـ، لكغ     
نياء حالة الحخب، كأبعج مغ إقامة عبلقات كفق رغبة إالحتبلؿ ييجؼ إلى ما ىػ أبعج مغ ا

                                 
 التفريمية سيحكخىا عشج الحجيث في أنػاع التصبيع، كما يتختب عمى كل نػع مغ األىجاؼ. ( أما األىجاؼٔ)
، عػض، محدغ، االستخاتيجية ٕ٘( غداف، حسجاف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٕ)

، عيدى، نجيب، مغ بحث، بعشػاف: رىاف ٗٙ ص اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية،
إسخائيل عمى التصبيع، ـيسشة اقترادية بعج التفػؽ العدكخؼ، مخكد الجراسات االستخاتيجية، العجد 

ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕٔـ، تست الديارة في ٕٜٜٔالدادس،
/Record/com.mandumah.search://htt6  

 .ٜٗٔ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص ٖ)
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بأسخىا، كالتحكع في الصخفيغ الستعادييغ، بل إنو ييجؼ إلى بدط نفػذه عمى السشصمقة 
تشسيتيا، كتصػرىا، كالتجخل في سياستيا الجاخمية، كفي شؤكنيا الثقاؼية، كاإلعبلمية، 
كالتخبػية، كأنساط العير كالدمػؾ كشخؽ التفكيخ، كعبلقاتيا الجكلية، كاالقترادية، 

 . ٔكالعدكخية

 اليجف الثاني 

بجكلة ييػد عمى أرض فمدصيغ، ىػ تخكيس دكؿ الجػار، شعػباا كحكػمات عمى القبػؿ    
كاالعتخاؼ الكامل بذخعيتيا مغ قبل أصحاب الحق الذخعييغ، فبل يكفي اعتخاؼ العالع كمو 
بجكلة االحتبلؿ، إذا استسخ أصحاب الحق الذخعييغ في رفس ىحا الكياف، كعجـ القبػؿ بو، 

 الذخعييغ، فالعجك يعشيو أف يشتدع اعتخافاا بذخعيتو عمى أرض فمدصيغ مغ أصحاب الحق
كىع السدمسػف بذكل عاـ، كالفمدصيشيػف بذكل خاص، مغ ىشا عسل االحتبلؿ كبكل الػسائل 

  عمى تحقيق ىحا اليجؼ.

كال يكفي االعتخاؼ الشطخؼ بذخعية االحتبلؿ، كشخعية كجػده عمى ىحه األرض، فإف     
ية ، كالسقاشعة، العجك ال يدتصيع أف يعير عمى ىحه األرض في محيط مغ العدلة، كالكخـا

لحلظ كاف ىّع الييػد كال يداؿ أف يربحػا جدءا مغ ىحه السشصقة، كجدءاا مغ نديجيا 
الدياسي، كاالجتساعي، كاالقترادؼ، مغ خبلؿ إقامة العبلقات، كفتح الحجكد، كأف يحطػا 

مج جدػر الثقة، خبلؿ مغ  ،بالقبػؿ، كالخضا، مغ قبل الدكاف األصمييغ ليحه األرض
مغ خبلؿ استئراؿ ركح العجاء الحؼ ك لتعاكف بيغ الييػد كشعػب السشصقة، كالسحبة، كا

 يحسمو السدمسػف ليع.

كقج حخص الييػد عمى ىحا اليجؼ مغ خبلؿ فخضو كإقخاره في كل السعاىجات التي    
كقعػىا مع دكؿ الجػار، كأكج قادتيع ىحا اليجؼ بالحجيث عشو في كل السحافل، ككسائل 
اإلعبلـ، بل ضغصػا عمى أمخيكا، كالغخب، ككل الجكؿ السانحة أاّل تقجـ أية معػنة إال 

ىحا الجدع الغخيب في السشصقة، كالتعامل معو كأمخ كاقع،  مذخكشة بيحا الذخط، كىػ قبػؿ
كىحا ما حرل مع الدػداف أخيخاا عشجما عخضت أمخيكا عمى الدػداف، شصب الدػداف مغ 

                                 
( الحػراني، عبج هللا، أبػ مشيف، مغ مقاؿ بعشػاف/ التصبيع الثقافي كأثخه في الرخاع العخبي الرييػني، ٔ)

 ـٕٕٓٓ/ ٓٔ/٘ـ، تست الديارة في ٕٕٔٓ/ ٕٔ/ٛٔ
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/ ، 

 

https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
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قائستيا الدػداء لمجكؿ الخاعية لئلرىاب، مقابل االعتخاؼ بالكياف الرييػني كتصبيع العبلقات 
  .ٔمعو

 اليجف الثالث 

العخبية كاإلسبلمية التي فخضت عمى الييػد، كالتي أعمشتيا جامعة  الغاء السقاشعة    
ـ، اتخح مجمذ الجامعة قخاراا بإنذاء جياز ٜٔ٘ٔـ، كفي العاـ ٜ٘ٗٔالجكؿ العخبية عاـ 

، كالتي تع تأكيجىا عشج اغترابيع لفمدصيغ، كاستسخت مع استسخار ٕالسقاشعة العخبية إلسخائيل
ار، ثع تأكجت في قسة الخخشػـ بعج حخب حديخاف العجكاف عمى فمدصيغ، كدكؿ الجػ 

 ـ.ٜٚٙٔ

كالتي ألحقت ضخراا بالغاا بالكياف الرييػني، خاصة في السجاؿ االقترادؼ، فمقج     
حجة األزمات رفع ساىست السقاشعة العخبية الػاسعة كالرارمة عمى الكياف الرييػني في 

ج مغ مدايا التعامل التجارؼ مع جيخانو كالسذاكل االقترادية إلسخائيل، كأفقجت الكياف العجي
العخب، كخدخت السشتجات اإلسخائيمية االستفادة مغ الدػؽ العخبية السجاكرة لجكلة االحتبلؿ، 
كسا سببت السقاشعة العخبية متاعب كثيخة كعجيجة، لمكثيخ مغ الذخكات، األجشبية التي تتعامل 

كاالت، إلى رفس التعامل مع الكياف مع إسخائيل، مسا دفع العجيج مغ ىحه الذخكات، كالػ 
 خػفاا مغ آثار السقاشعة.

اا في كل اتفاؽ كقعو الكياف مع العخب، السقاشعة مصمباا إسخائيمياا رئيدلحلظ كاف إلغاء     
عمى الكياف، فقج نرت اتفاؾية الدبلـ السرخية اإلسخائيمية في السادة  لسا ليا مغ آثار كارثية

عمى: إنياء السقاشعة االقترادية كالحػاجد ذات الصابع التسييدؼ،  الثالثة، الفقخة الثالثة،
السفخكضة ضج حخية األفخاد كالدمع. لحلظ يتصمع الكياف الرييػني إلى السػارد العخبية، 
البذخية، كالسادية التي تعػد بالفائجة عمى اقتراد الكياف، لحلظ يزعػف الخصط التي تفتح 

مغ خبلؿ  اإلسخائيمية ح األسػاؽ العخبية أماـ السشتجاتكفت ،يةليع السجاؿ لتجفق األمػاؿ العخب

                                 
شبكة     /https://alarab.co.ukـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ ٕٙ( العخب، ٔ)

 ـٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٕٔ، تست الديارة في ـٕٕٓٓ/ٜ/ٕٔ، اإلعبلمية السياديغ
https://www.almayadeen.net/news/politics 

 .ٕٔحسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص  (ٕ)

https://alarab.co.uk/
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  .ٔكتزع مرخ كإسخائيل كاألراضي الفمدصيشية ،يخصط لو الكياف الدػؽ السذتخكة التي

 اليجف الخابع 

تحت رحسة األنطسة العدكخية القسعية، التي تعسل  إلسبلميةإبقاء الذعػب العخبية كا    
عمى إعاقة مقػمات التشسية، كالتقجـ في العالسيغ العخبي كاإلسبلمي، كإبقاء الذعػب في شػر 
التخمف عغ ركب الحزارة، كالتقجـ، ليديل لمييػد الديصخة عمى السشصقة، لحلظ عسل الييػد 

عخبية، أك إسبلمية لمتخمز مغ  كمعيع حمفاؤىع مغ الغخب عمى إجياض أية محاكلة
األنطسة االستبجادية، كالبػليدية في السشصقة، فأجيزػا الخبيع العخبي، ككل الثػرات التي 

 تصمعت لمتحخر كتقخيخ السريخ.

ال يخفى الجكر الحؼ قامت بو دكؿ االحتبلؿ الرييػني، كأمخيكا، كدكؿ الغخب قاشبة    
كإبقائيا تحت رحسة حكع  ،مغ تقخيخ مريخىافي اجياض الخبيع العخبي، كمشع الذعػب 

العدكخ، ففي مرخ عسمػا عمى انجاح االنقبلب العدكخؼ عمى الخئيذ السرخؼ السشتخب، 
ىحا ما صخح بو قادة االحتبلؿ، قالت تديفي ليفشي، كزيخة الخارجية لمكياف الرييػني، بعج 

عة اإلخػاف السدمسيغ، نجاح الثػرة في مرخ: لجيشا في مرخ الخئيذ مخسي الحؼ يسثل جسا
كيجب أف نتكاتف سػياا، كنتحج ضج ىؤالء، الحيغ يعادكنشا، كأف نفعل شيئاا، فسدؤكلية حكػمة 
إسخائيمية ىي العثػر عمى شخيقة عمشية، أك غيخ عمشية، لمديصخة عمى التغييخ الحادث في 

 .ٕالسشصقة، كالتأثيخ في تذكيل مدتقبميا

اا في تأميغ شخعية دكلية ئيمي بشياميغ نتشياىػ دكراا رئيدكقج لعب رئيذ الػزراء اإلسخا    
 ـ،ٖٕٔٓلبلنقبلب الحؼ حرل ضج الخئيذ السرخؼ السشتخب في الثبلثيغ مغ تسػز عاـ 

أكباما لعجـ التعاشي معو كانقبلب، كعجـ السذ  مغ خبلؿ الزغط عمى الخئيذ األمخيكي
 .ٖبالسداعجات التي تقجميا كاششصغ لمجير السرخؼ في أعقاب ذلظ

كعبخت األكساط اإلسخائيمية عغ فخحتيا العارمة بشجاح االنقبلب، كأبجت حفاكة مشقصعة    

                                 
 .ٕٕٔ،ٕٔٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٔ)
 ـ ،ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕٕـ، نساذج اجياض الثػرات العخبية، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٜٕ( إضاءات، ٕ)

https://www.ida2at.com/arabic-revolutions-abortion-  
/ ٚ/ ٖٓ مرخ، ( الذارع الدياسي، رؤية لمتخصيط االستخاتيجي، آفاؽ كأبعاد الجكر اإلسخائيمي في انقبلبٖ)

 /https://politicalstreet.orgـ،  ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕٕـ تست الديارة في ٖٕٔٓ

https://politicalstreet.org/
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لفتاح الشطيخ بإجياض مدار الثػرة، كعػدة مرخ مججداا إلى الحكع العدكخؼ، كبات عبجا
 الديدي يشطخ إليو في إسخائيل باعتباره بصبلا قػمياا.

أما عامػس جمعاد السجيخ الدياسي كالعدكخؼ لػزارة الجفاع اإلسخائيمية، قاؿ في     
ترخيحات صحؽية: "الديدي زعيع ججيج سػؼ يتحكخه التاريخ، أنقح مرخ مغ الدقػط في 

ف"، أبخز حاخامات السدتػششيغ الييػد ، كسا كصف الحاخاـ الييػدؼ "يػئيل بغ نػ ٔالياكية
  .ٕفي الزفة الغخبية، انقبلب الديدي بأنو: أىع معجدة حجثت إلسخائيل

 اليجف الخامذ:

دكلة االحتبلؿ متقجمة صشاعياا، كزراعياا عمى كل جيخانيا، كال زالت تعتسج في اقترادىا     
سػاد الخاـ، لتذغيل مرانعيا، عمى الغخب، في أمخيكا، كأكركبا، تجمب مشيا ما تحتاجو مغ ال

عمى أسػاؽ الغخب في تدػيق مشتجاتيا، فيي تصسع مغ خبلؿ التصبيع إلى الػصػؿ تعتسج ك 
إلى خيخات العالع العخبي، كثخكاتو، إلى السػاد الخاـ، كالسػارد الصبيعية، القخيبة، كالخخيرة، 

 بحار بكمفة عالية. كالستػفخة عشج جيخانيا، كمشيا الشفط، بجؿ استيخادىا مغ كراء ال

كاالستفادة مغ العسالة القخيبة بأجػر متجنية في بمجاف الجػار التي يشتذخ فييا الفقخ،     
 لة. اصكقمة األجػر، كتكثخ فييا األيجؼ العاممة، كتختفع فييا ندبة الب

كإحكاـ الديصخة عمى أسػاؽ العخب كالسدمسيغ، لترجيخ مشتجاتيع، كتذغيل مرانعيع،     
لتػفيخ البجائل عغ الجعع الغخبي، الحؼ يحطى بو السحتل، كالحؼ ال يدتسخ إلى األبج، فبل بج 

: 5بيخيذشسعػف مغ تػفيخ ىحه البجائل، في مشصقة الجػار، كفي ىحا قاؿ صانع الدبلـ 
  .ٗسبلـ ىشا، كاف نعثخ عمى مرادر كجػدنا في الذخؽ األكسط()يشبغي أف نبحث عغ 

                                 
(ٔ ، ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٖٕـ، تست الديارة في ٖٕٔٓ/ ٔٔ/ٛ( صحيفة رأؼ اليـػ

https://www.raialyoum.com/index.php 
 https://arabi21.com/storyـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٖٕـ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٛ، ٕٔ( عخبي ٕ)
ـ، في بػلشجا، ىاجخ إلى فمدصيغ ٖٕٜٔشسعػف بيخيذ: أحج أبخز القادة الدياسييغ الييػد، كلج عاـ  (ٖ)

ـ ٕٚٓٓـ، كتػلى رئاسة الػزراء في إسخائيل، كأصبح رئيداا لمكياف الرييػني مغ العاـ ٖٜٗٔعاـ 
ـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٗـ. بي بي سي نيػز، تاريخ الديارة ٕٗٔٓحتى العاـ 

https://www.bbc.com/arabic/middleeast 
 .٘ٗ( بيخيذ، شسعػف، الذخؽ األكسط الججيج، صٗ)

https://www.bbc.com/arabic/middleeast
https://www.bbc.com/arabic/middleeast
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 اليجف الدادس 

 .اب أكبخ عجد مغ السياجخيغ الييػداستقص   

ألسباب عجة،  فذمت الحخكة الرييػنية في جمب العجد األكبخ مغ السياجخيغ الييػد،   
عخقمة حخكة اليجخة إلى مشيا، كأىسيا: جػ الحخكب، كاالقتتاؿ، التي مثمت العؿبة الكأداء في 

فمدصيغ، فقج كاف كاضحاا لكل السخاقبيغ كيف بجأت اليجخة الييػدية العكدية مغ فمدصيغ 
إلى الخارج في االنتفاضة الفمدصيشية األكلى، كالثانية، ككحلظ في الحخكب التي ششت عمى 

 .ـ ٕٕٔٓ، كـٕٗٔٓك، ـٕٕٔٓ، كـٕٛٓٓقصاع غدة في العاـ 

اليجخة ال بج ليا مغ األمغ، كالخخاء كاليجكء، الحؼ يػفخه الدبلـ، كما لحا أيقغ الييػد أف    
 .ٔيشتج عشو مغ التصبيع، كالتعاير، كحدغ الجػار

 اليجف الدابع: تحقيق األمن

األمغ بالشدبة لييػد ىػ العجل السقجس، الحؼ ال يقبل السداكمة، أك التياكف، لحلظ    
السعاىجات، التي كقعػىا مع األنطسة العخبية، كالتي اشتخشػا حق تػفيخ األمغ ليع في كل 

تيجؼ مشيا إلى خمق أنطسة عخبية متعاكنة مع االحتبلؿ، كحارساا عمى مرالحو، كأمشو، 
عمى غخار الحداـ األمشي الحؼ أقامو االحتبلؿ إباف االجتياح اإلسخائيمي لجشػب لبشاف عاـ 

ثة مغ معاىجة الدبلـ بيغ مرخ كإسخائيل ـ، لحا نرت الفقخة الثالثة مغ السادة الثالٕٜٛٔ
عمى أف: )تمتـد الحكػمة السرخية باالمتشاع عغ التشطيع، أك التحخيس، أك اإلثارة، أك 
السداعجة، أك االشتخاؾ في فعل مغ أفعاؿ الحخب، أك األفعاؿ العجكانية، أك الشذاط اليجاـ، 

يج بتقجيع مختكبي ىحه أك أفعاؿ العشف السػجو ضج الصخؼ اآلخخ، في أؼ مكاف، كتتع
 .ٕاألفعاؿ لمسحاكسة(

تتخح )فقج نرت السادة الخابعة في البشج الخامذ:  أما اتفاؽ كادؼ عخبة مع األردف،    
إجخاءات ضخكرية كفعالة لسشع أعساؿ اإلرىاب، التخخيب، كالعشف مغ أف تذغ مغ أراضييسا 

كافحة ىحه الشذاشات أك مغ خبلؿ أراضييسا، كسا تتخح إجخاءات ضخكرية كفعالة لس

                                 
 .ٜٗٔ -ٛٛٔغداف ، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص  ،حسجافٔ))
  .ٙٗٔ، ٘ٗٔ، ٕٗ، ص السخجع الدابق (ٕ)
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 .ٔ(كمختكبييا

أما عمى السدتػػ الفمدصيشي فقج نرت اتفاؾية كاؼ ريفخ التي كقعت في العاـ     
ـ، عمى اتخاذ تجابيخ أمشية لسكافحة االرىاب، عمى اعتبار جسيع السشطسات الفمدصيشية ٜٜٛٔ

 .ٕالسدمحة كالسقاكمة، مشطسات إرىابية، كخارجة عغ القانػف 

 اليجف الثامن 

الػلػج إلى قبلع العخكبة، كاإلسبلـ، كالػصػؿ إلى مخاكد التأثيخ التي عجد عغ    
الػصػؿ إلييا بالقػة العدكخية، كفي مقجمتيا السخاكد االقترادية، كالثقاؼية، كاإلعبلمية، 

 لتدػيق دكلة االحتبلؿ، كتحديغ صػرتيا، كلخجمة بخامج التصبيع، كأىجافو.

 اتفط كعائجاتو الزخسة، لػال اتفاؾيفسا كاف لبلحتبلؿ أف يحمع بالػصػؿ إلى مشابع الش    
مغ التصبيع، كالتي جخت بيغ االحتبلؿ الرييػني، كاإلمارات  االدبلـ، كما تسخس عشي

 . ٖالعخبية، كدكلة البحخيغ

الييػد ؼبعج االتفاؽ مع اإلمارات العخبية كالذخكع في التصبيع، بجأ السدتثسخكف     
كالذخكات اإلسخائيمية رحمة الدحف كالييسشة عمى اقتراد ىحه الجكؿ التي تسمظ الساؿ، كال 

  تداؿ في عجاد الجكؿ الشامية، في عالع التقشية كالتصػر.

الدبلـ كالتصبيع بجأ اتحاد الغخؼ التجارية اإلسخائيمية التحزيخ اؽ بعج التػؾيع عمى اتفك     
ية الستػسصة، كالرغيخة مغ أجل مداعجتيا لمتعاكف كاالستثسار في لتحفيد الذخكات اإلسخائيم

اإلمارات، كأف لجػ ىحه الذخكات حمػالا لسعطع االحتياجات كالقصاعات، سػاء السياه، كالدراعة 
الرحخاكية، كالصاقة الذسدية، كالرشاعات الغحائية الستقجمة، كباألمغ مغ جسيع جػانبو، مغ 

 .ٗلى مجاؿ اإلنتخنت كالتكشػلػجياإ ،أنطسة األسمحة الستصػرة

                                 
 .          ٜٕٔحسج، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ( الفيج، ناصخ بغ ٔ)
، جامعة الشجاح الػششية، ٖٚ( عػاد، دمحم ناجي دمحم، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، صٕ)

  .ـٕ٘ٔٓ
 https://www.aa.com.tr/arـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕٗـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٗاألناضػؿ، ككالة ( ٖ)

ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕٗـ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٛٔ، ٕٗقشاة  ،الفخنديالتمفاز 
https://www.france24.com/ar  

( الجديخة نت، دمحم محدغ كتج، بعشػاف: اإلمارات رافعة القتراد إسخائيل، كاخصبػط تجارؼ ليا في ٗ)
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 اليجف التاسع:

العسل عمى محاصخة التيارات السشاىزة لمتصبيع، كتجؽيف يشابيع الخفس، كالسقاكمة     
التي تدتشج في الغالب إلى أحكاـ السمة، أك السػركث الثقافي، أك التأثيخ الذعبي، كالعسل 

مغ الػصػؿ إلى السشابخ  عمى تذػيو صػرتيع، كتحخيس السصبعيغ عمييع، كمشعيع
عسبلا  ٔاإلعبلمية، كحخمانيع مغ فخص التعاشف معيع، كتجؽيف مرادر التسػيل عشجىع،

 . ٕباالتفاؾيات التي نرت عمى مشع التحخيس، كمعاؾبة السحخضيغ كتقجيسيع لمسحاكسة

ففي مرخ عسمت الحكػمة السرخية عمى كقف كل األعساؿ العجائية إلسخائيل، كمشع     
تقاد لجكلة إسخائيل، كمبلحقة مغ يقف كراء ذلظ، مغ التشطيسات، كاألحداب أؼ ان

كاألشخاص، بكل الػسائل التي شسمت تجابيخ أمشية كسغ تذخيعات ججيجة، كتعجيل العجيج مغ 
 .ٖمػاد القانػف، لتحقيق ىحا اليجؼ

 ـ:ٜٛٚٔ/ٖ/ٛٔصحيفة "يجيعػت أحخنػت" الييػدية بتاريخ  كتبت   

إعبلمشا أال تشدى حؿيقة ىامة، ىي جدء مغ استخاتيجية إسخائيل في )إف عمى كسائل   
حخبيا مع العخب، ىحه الحؿيقة ىي أنشا نجحشا بجيػدنا كجيػد أصجقائشا في إبعاد اإلسبلـ 
عغ معخكتشا مع العخب شػاؿ ثبلثيغ عاماا، كيجب أف يبقى اإلسبلـ بعيجاا عغ السعخكة إلى 

كاحجة عغ تشفيح خصتشا، في مشع استيقاظ الخكح اإلسبلمية األبج، كليحا يجب أال نغفل لحطة 
بأؼ شكل، كبأؼ أسمػب، كلػ اقتزى األمخ االستعانة بأصجقائشا الستعساؿ العشف، كالبصر 

                                                                                         
ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٖٗـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٛ/ٜٔالخميح،

https://www.aljazeera.net/ebusiness 
 ـٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕ٘تست الديارة في  ـٕٛٔٓ/ٗ/ٜٔ( األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع، ٔ)

http://panc.ps/news/2018/4/19   ، 
مغ اتفاؾية كامب ديفيج بيغ مرخ كإسخائيل عمى: )يتعيج كل ( نرت السادة الثالثة، في البشج الثاني ٕ)

شخؼ باالمتشاع عغ التشطيع أك التحخيس أك اإلثارة أك السداعجة أك االشتخاؾ في فعل مغ أفعاؿ الحخب 
أك األفعاؿ العجكانية أك الشذاط اليجاـ أك أفعاؿ العشف السػجية ضج الصخؼ اآلخخ في أؼ مكاف. كسا 

، الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ جيع مختكبي مثل ىحه األفعاؿ لمسحاكسة(يتعيج بأف يكفل تق
 .. ٕٓٔالتصبيع عمى السدمسيغ، ص 

 . ٚٗٔ( عػض، محدغ، مقاكمة التصبيع، ص ٖ)

http://panc.ps/news/2018/4/19
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 .ٔإلخساد أؼ بادرة ليقطة الخكح اإلسبلمية في السشصقة السحيصة بشا(

 اليجف العاشخ:

 حل مذكمة البلجئيغ.   

كاستسخار معاناتيع يذكل كابػساا لمييػد، كلكيانيع، كيكحب زعسيع بقاء مذكمة البلجئيغ    
الحؼ حاكلػا أف يقشعػا بو العالع، القائل: إف فمدصيغ أرض ببل شعب، لذعب ببل أرض، 

آلخخيغ، كليذ لحلظ ىع معشيػف بحل ىحه السذكمة، كعمى حداب اآلخخيغ، كعمى أرض ا
دكنالج  قتخح كضعو الخئيذ األمخيكيصفقة القخف، كىػ م فقج تزسشتعمى أرض فمدصيغ، 

إلى تػشيغ  تيجؼ الرفقة بذكل رئيذ نياء الرخاع العخبي اإلسخائيمي،تخامب، إل
لبلجئيغ ا مذكمة ، خارج األراضي الفمدصيشية السحتمة، كإنياءكشغ بجيل الفمدصيشييغ في

 .ٕفمدصيغ في خارج الفمدصيشييغ

ففي صفقة القخف التي شخحيا الخئيذ األمخيكي تخامب، كاف مغ بيغ بشػدىا تػشيغ     
  البلجئيغ الفمدصيشييغ في سيشاء.

كسا تحجثت صحف عخبية عغ مداع أمخيكية لتػشيغ البلجئيغ الفمدصيشييغ في دكؿ   
بعج قخار كاششصغ كقف تسػيل ككالة غػث كتذغيل  ،عخبية، عمى رأسيا األردف كمرخ

 .ٖالبلجئيغ الفمدصيشييغ

 اليجف الحادي عذخ

كتغحية الشعخات  محاكلة لتػحيج الكيانات العخبية الستفخقة، كبث الفخقة بيشيا، ةمشع أي    
، كلمييػد باع شػيل في ىحا ٗالصائؽية، كخمق جػ مغ الفػضى كالتشاحخ بيغ ىحه األنطسة

 السزسار.

                                 
. مكتبة الفبلح، الكػيت، شبعة ٙٓٔ( شبيخ، دمحم، صخاعشا مع الييػد في ضػء الدياسة الذخعية، ص ٔ)

 ـ.ٜٚٛٔأكلى، 
 ـٜٕٔٓ، ٕٓٔأنيذ، مجمة الجراسات الفمدصيشية، العجد  ( محدغ،ٕ)
ـ، ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٕٗـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٜ/ٖػز، ي( بي بي سي، عخبي نٖ)

https://www.bbc.com/arabic/inthepress 
 .ٔٔالخاجحي عادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص  (ٗ)

https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%BE
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%BE
https://www.marefa.org/%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%AA%D8%B1%D9%85%D9%BE
https://www.marefa.org/%D9%88%D8%B7%D9%86_%D8%A8%D8%AF%D9%8A%D9%84
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%A6_%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
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حطيت الصائفة الجرزية في فمدصيغ السحتمة بسعاممة تفزيمية مغ قبل الكياف الرييػني،     
 .ٔسسحت ليع باالنخخاط في سمظ الجير اإلسخائيمي

ييػني إلى سياسة "تحالف األقميات" مغ أجل تعديد انقدامات لصالسا سعى الكياف الر   
 .السشصقة، كاالحتفاظ بسػضع قجـ ليا في خارشة الشفػذ اإلقميسية

لئليقاع بيشيع كبيغ  ،في كخدستاف العخاؽ بجأ الييػد عبلقات مبكخة مع أكخاد شساؿ العخاؽ  
الحكػمة العخاؾية، فعسمت إسخائيل عمى تسكيغ الحخكة القػمية الكخدية، مغ تصػيخ قجراتيا 

تجريب كتدميح العرابات  سدتذاركف اإلسخائيميػف عمىال ، فعسلالعدكخية في شساؿ العخاؽ
في  الفػضى ، كإثارةالكخدية، التي كاف يقػدىا السبل مرصفى البخزاني، لبعث ندعة االنفراؿ

 .ٕالعخاؽ

ـ، فجعست ٜٛٚٔ، التي انجلعت في العاـ المبشانية كساىست في إشعاؿ الحخب األىمية    
كغيخه،  عدكخؼ الك  لجسيل، كقجمت لو الجعع الساليحدب الكتائب الساركني، بؿيادة بذيخ ا

 .ٖـٕٜٛٔكالحؼ قاـ بالتشديق مع الكياف في تشفيح محبحة مخيسي صبخا كشاتيبل في العاـ 

عسل الكياف الرييػني عمى تغحية الحخب األىمية في جشػب الدػداف، كدعع الحخكات     
االنفرالية، كباألخز جػف قخنق، مؤسذ الحخكة الذعبية لتحخيخ الدػداف، حتى تع 

  .ٗـٕٔٔٓاالنفراؿ عغ الدػداف عاـ 

فيتقاربػف مع دكؿ كفي ىحا الدماف تعدؼ دكلة االحتبلؿ عمى كتخ الدشة كالذيعة،     
 . ٘الخميج الدشية، لسػاجية الخصخ الذيعي القادـ مغ إيخاف

                                 
 .ٔٙعػض، محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية بتصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية، ص  (ٔ)
تست الديارة  ـ، بعشػاف: ماذا كراء دعع إسخائيل، لبلنفرالييغ،ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٔٔ( تي آر تي، أسامة آغي، ٕ)

 https://www.trtarabi.com/opinionـ الخابط ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕ٘
 .٘ٙٔاإلسخائيمية في تصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية، ص ( عػض، محدغ، االستخاتيجية ٖ)
/ ٔٔ/ٕ٘تست الديارة في  ـ، إسخائيل كجشػب الدػداف سشػات مغ التعاكف،ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٖ( الجديخة نت، ٗ)

 ، ، https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviewsـ، ٕٕٓٓ
 .ٔٙعػض، محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية، ص 

تست الديارة في  ـ، إسخائيل تدكد جشػب الدػداف باألسمحة، كتصيل أمج الحخب،ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٜالحجث، صحيفة 
 /https://www.alhadath.ps/articleـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٙ

 /https://www.prc.psـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٚ( مػسى، عساد، مخكد األبحاث الفمدصيشي، تست الديارة في ٘)

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
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كيداعج عمى تحقيق ىحا اليجؼ ىػ أف اتفاؾيات التصبيع نرت عمى مشع أية كحجة بيغ 
السصبعيغ أف يبتعجكا عغ محيصيع العخبي  ألدمت الكيانات العخبية فقج نرت االتفاؾيات التي

كاإلسبلمي، بقجر قخبيع مغ االحتبلؿ، كأف يقصعػا صمتيع بيحا السحيط بقجر تػاصميع مع 
نرت اتفاؾية كامب ديفيج بيغ مرخ كإسخائيل، في السادة الدادسة، فقج الكياف الرييػني، 

فيحا  ٔتتعارض مع ىحه السعاىجة(التدامات  ةالبشج الخابع: )يتعيج الصخفاف بعجـ الجخػؿ في أي
االتفاؽ يسشع مرخ مغ مدانجة أؼ بمج عخبي يتعخض لعجكاف إسخائيمي، كأقخب األمثمة عمى 
ذلظ العجكاف اإلسخائيمي عمى لبشاف، كدخػليع العاصسة بيخكت، بعج زمغ قميل مغ ىحا 

 ـ، كلع تدتصع مرخ أف تقجـ شيئاا.ٕٜٛٔاالتفاؽ كالحؼ جخػ في العاـ 

تحالفات ال تقبميا إسخائيل،  ةأما اتفاؾية كادؼ عخبة فقج قيجت األردف، كمشعتو مغ أي      
نرت السادة الخابعة، البشج الخابع عمى: )االمتشاع عغ الجخػؿ في أؼ ائتبلؼ، أك تشطيع، أك 

شخيقة مغ الصخؽ، أك  ةحمف ذؼ صفة عدكخية، أك أمشية، مع شخؼ ثالث، أك مداعجتو بأي
التعاكف معو، إذا كانت أىجافو، أك نذاشاتو تتزسغ شغ العجكاف، أك أية  التخكيج لو، أك

أعساؿ أخخػ مغ العجاء العدكخؼ، ضج الصخؼ اآلخخ، بسا يتشاقس مع مػاد ىحه 
 .ٕالسعاىجة(

 

 

 

 

 

 

 

  

                                 
 .ٕٔٔ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٔ)
 .ٕٛٔ، ص السخجع الدابق (ٕ)
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 الفرل الثالث:

 أنهاع التصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي، ووسائمو، وفيو ستة مباحث:

 :السبحث األول

  التصبيع الجيشي مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، أىجافو، ككسائمو، 

 :السبحث الثاني

 التصبيع الدياسي مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، أىجافو، ككسائمو 

 :السبحث الثالث

 التصبيع األمشي 

 :السبحث الخابع

 التصبيع الثقافي كاإلعبلمي مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، أىجافو ككسائمو  

 :السبحث الخامذ

 التصبيع االقترادؼ، كالدراعي مع االحتبلؿ اإلسخائيمي

 :السبحث الدادس

 التصبيع االجتساعي، كسائمو كأىجافو 
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 السبحث األول:

 

 التصبيع الجيشي مع االحتالل اإلسخائيمي وسائمو، وأىجافو وفيو تسييج، وخسدة مصالب:

 تسييج 

 . التصبيع الجيشي، تعخيفو، كنذأتو السصمب األول:

 حػار األدياف السصمب الثاني:

 : فتاكػ تخجـ التصبيع.السصمب الثالث

 المقاءات الخسسية مع جيات ديشية رسسية. السصمب الخابع:

 أىجاؼ التصبيع الجيشيالسصمب الخامذ: 
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 :تسييج

الييػد،  الفكخ الجيشي، كضاىخة التجيغ، مغ أكثخ القزايا التي تؤرؽ أعجاء الجيغ مغ 
لحا ححر قادة الييػد كزعساؤىع مغ الخصخ اإلسبلمي الحؼ ييجد  كغيخىع، كتقّس مزاجعيع،

اإلسبلمية  رئيذ كزراء الكياف الرييػني الدابق: )إف السذاعخٔ"بيغيغ"كجػدىع، قاؿ 
الػزراء الرييػني  ذرئي ٖ"شاركف "كقاؿ  ،ٕالستشامية ىي الخصخ األكبخ الحؼ ييجد إسخائيل(

الدابق: )ما مغ قػة في العالع تزاىي اإلسبلـ مغ حيث قجرتو عمى اجتحاب الجساىيخ، 
. كعجاء الييػد لمجيغ، كأىمو، قجيع ٗ فيػ يذكل القاعجة الػحيجة لمحخكة الػششية اإلسبلمية(

: () قجـ التشديل، كقج بيغ السػلى العطيع حقج الييػد، كعجاءىع ليحا الجيغ في قػؿ هللا
 ِّب ْغ َخْيخ  مِّغ را ُكْع َوّللّاُ ماا َيَػدُّ الاِحيَغ َكَفُخكْا ِمْغ أَْىِل اْلِكَتاِب َكاَل اْلُسْذِخِكيَغ َأف ُيَشداَؿ َعَمْيُكع مِّ

َيْخَتزُّ ِبَخْحَسِتِو َمغ َيَذاُء َوّللّاُ ُذك اْلَفْزِل اْلَعِطيعِ 
َكَلغ )) :كقاؿ هللا  :((كقاؿ هللا  ٘

ْعَت َتْخَضى َعشَظ اْلَيُيػُد َكاَل الشاَراَرػ َحتاى َتتاِبَع ِمماَتُيْع ُقْل ِإفا ُىَجػ ّللّاِ ُىَػ اْلُيَجػ َكَلِئِغ اتابَ 
أَْىَػاءُىع َبْعَج الاِحؼ َجاءَؾ ِمَغ اْلِعْمِع َما َلَظ ِمَغ ّللّاِ ِمغ َكِليّ  َكاَل َنِريخ  

ٙ. 

القجاسة التي يكشيا السدمسػف لجيشيع، كمجػ التأثيخ العسيق الحؼ يجرؾ الييػد كع ىي     
تتخكو شخيعة اإلسبلـ، في نفػسيع، لحا كضعػا نرب أعيشيع استيجاؼ الخصاب الجيشي، 
كالعسل عمى تغييخه، كتدخيخه لخجمة التصبيع، أك تحييجه عمى األقل، حتى ال يؤثخ سمباا 

 عمى التصبيع، كالسصبعيغ.

                                 
 ٜػفي في كت -ركسيا البيزاء  -ـ بسجيشة بخيدت لتػؼيدظ ٖٜٔٔ/ ٛ/ٙٔ( مشاحيع بيغغ، كلج في ٔ)

ـ، كسادس رؤساء كزراء إسخائيل، كىػ سياسي إسخائيمي بارز، أسذ حدب الميكػد، ٕٜٜٔمارس 
 ـٕٗٓٓ /https://www.aljazeera.netـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٚالجديخة نت، تست الديارة في 

  .ٖٗالسدمسيغ، ص سخاشخ التصبيع عمىلتبييغ ال( الفيج، ناصخ يغ حسج، ٕ)
ـ مغ عائمة بػلشجية، كىػ سياسي عدكخؼ، ٕٜٛٔ( أرئيل شاركف كلج في قخية ميبلف الفمدصيشية عاـ ٖ)

، عخؼ بجمػيتو كمدؤكليتو عغ عجة مجازر كإسخائيل ارتبط اسسو بكل الحخكب التي انجلعت بيغ العخب
ـ، أصبح رئيداا ٕٕٓٓـ، كجشيغ ٕٜٛٔـ، كصبخا كشاتيبل ٖٜ٘ٔبحق الفمدصيشييغ مثل قبية عاـ 
 ـ،ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٗٔـ. الجديخة نت، ٕٗٔٓـ، مات في العاـ ٕٔٓٓلمػزراء في الكياف الرييػني عاـ 

 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/iconsـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٛتست الديارة في 
، الفيج، ناصخ يغ حسج، ٘ٓٔشبيخ، دمحم عثساف، )صخاعشا مع الييػد في ضػء الدياسة الذخعية( ص ٗ))

 .ٖٓلتصبيع عمى السدمسيغ، صسخاشخ التبييغ ال
 ٘ٓٔ( سػرة البقخة، آية ٘)

 .ٕٓٔ( سػرة البقخة، آية (ٙ

https://www.aljazeera.net/
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/15/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/countries/2010/12/15/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 مغ أىع أسباب استيجاؼ الييػد لمجيغ الحشيف، كضاىخة التجيغ، مجسػعة مغ العػامل:     

ية لمييػد، كأف السدمسيغ  -ٔ الجيغ اإلسبلمي في نطخ الييػد مغ أىع مرادر الكخـا
ية، فاإلسبلـ فزح الييػد مغ خبلؿ الرػرة الدمبية التي  يدتغمػف الجيغ لتغحية ىحه الكخـا

الكخيع، بّيغ فييا مكخىع، كنقزيع لمعيػد، كحبيع لمجنيا، كمغ  ذكخىا عشيع، في القخآف
 اآليات في ذلظ:

ْشُيع َبْل َأْكَثُخُىْع اَل ُيْؤِمُشػفَ :()هللا قػؿ      َأَكُكماَسا َعاَىُجكْا َعْيجاا ناَبَحُه َفِخيٌق مِّ
كقاؿ هللا  ٔ

(): يَثاَقُيْع َكُكْفِخِىع َبآَياِت ّللّاِ َكَقْتِمِيُع األَْنِبَياَء ِبَغْيِخ َحقًّ َكَقْػِلِيْع ُقُمػُبَشا ُغْمٌف َؼِبَسا َنْقِزِيع مِّ
َبْل َشَبَع ّللّاُ َعَمْيَيا ِبُكْفِخِىْع َفبَل ُيْؤِمُشػَف ِإالا َقِميبلا 

ٕ 

ؾياـ دكلة ييػد عمى أرض فمدصيغ يتشاقس مع بجـيات ىحا الجيغ، فالجيغ يتعامل  -ٕ
 خاضعيغ لحكع الجيغ.معيع كأقمية كأىل ذمة، 

ألف الجيغ اإلسبلمي يعتبخ أرض فمدصيغ أرضاا إسبلمية كقؽية، كيخفس الرمح مع  -ٖ
 كأمخ بقتاليع، كإخخاجيع مشيا.بل مغ احتل األرض، كشخد األىل، 

مبعث الخصخ اإلسبلمي عمى الييػد أف اإلسبلـ ىػ الفكخ الػحيج القادر عمى تجسيع  -ٗ 
ؿ قزية القجس، كالسدجج األقرى، كليذ غيخه مغ السبادغ، كل السدمسيغ، كتػحيجىع حػ 

كىػ كحجه القادر عمى حذج ىحه الصاقة اليائمة، التي تكسغ في مميار كنرف السميار مغ 
ة، كمشيا قزية القجس، كاألقرى، كالييػد كمعيع ي قزايا السدمسيغ الخئيدالسدمسيغ، ف

ة أف تتعاكف مغ أجل القجس، كاألقرى، الغخب السديحي، ال يخيجكف ليحه الصاقة، كىحه القػ 
 .5ألجل ىحا جاءت فكخة حػار األدياف

                                 
 .ٓٓٔ(  سػرة البقخة، آية ٔ)
 .٘٘ٔ( سػرة الشداء، آية ٕ)
 ـ ٜٔٚٔ، شبعة ثانية، ٘ٛٔ، ص  السدمسػف كقزية فمدصيغ ،عمي الحدشي الشجكؼ، أبػ الحدغ (ٖ)



 

386 

 

الجياد مغ أنجع الػسائل لتعبئة السدمسيغ، كحذجىع في مػاجية الغاصبيغ، كالسحتميغ  -٘
مغ الييػد كغيخىع، كمبعث الجياد، كمشبعو ىػ الجيغ اإلسبلمي، فبل غخابة أف تكػف قزية 

سخات الحػار التي جخت، كتجخؼ مع الييػد، كالشرارػ في الجياد حاضخة في غالبية مؤت
ـ، شالب أحج ٖٕٓٓىحا الدماف، ففي مؤتسخ الجكحة لحػار األدياف الحؼ عقج في العاـ 

السذاركيغ بإلغاء فكخة الجياد، كزعع أف اإلسبلـ شّػر آليات إلنياء مذكمة الخؽ، كىػ قادر 
 .ٔبلـاليـػ عمى تصػيخ آليات إلنياء الجياد في اإلس

 ليحا فإف التصبيع الجيشي مغ أخصخ قزايا التصبيع األخخػ لؤلسباب التالية:    

ألف التصبيع الجيشي ؼيو مداس بثػابت األمة كىػيتيا، كعقيجتيا، التي ىي أعد مغ  -ٔ
 األمػاؿ، كاألكشاف، بل كأعد مغ األنفذ.

ألف كمسة الجيغ، كلغة الجيغ تحسل كل معاني القجاسة، كااللتداـ، كالقبػؿ عشج عامة  -ٕ
 السدمسيغ، كألف سمصاف الجيغ لو مغ الييبة في نفػس السدمسيغ ما ليذ لغيخه. 

 

 

 

 

  

                                 
 .ٖٙٔ( عػض، محدغ كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
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 السصمب األول

 التصبيع الجيشي تعخيفو ونذأتو. 

 تعخيف التصبيع الجيشي: الفخع األول:  

 التصبيع، كيزاؼ لو الجيشي، كمغ تعخيفاتو:سبق تعخيف    

 . ٔىػ استخجاـ الجيغ كسدػغ لبلعتخاؼ بالكياف الرييػني، كإقامة عبلقات معو -ٔ

ىػ استخجاـ الجيغ مغ قبل الحكاـ كغصاء إلضفاء الذخعية عمى سياساتيع، كقخاراتيع  -ٕ
 .ٕبذأف التصبيع

غ، كالتي تحػؿ بيشيع كبيغ محبة أتباع ىػ إزالة الحػاجد الشفدية، كالعقجية عغ السدمسي -ٖ
 .ٖالجيانات األخخػ 

 مشاقذة التعخيفات

األكؿ، كالثاني: ركد التعخيفاف عمى استغبلؿ الجيغ كػسيمة لتدػيق التصبيع، كتخكيجو،    
األمخ كعمساء كالة حتى يقبمو الشاس، كأف التصبيع الجيشي كفق ىحا التعخيف، يتع مغ 

 التصبيع، كيجيدكنو. ليع ، كالعمساء يذخعشػف الدبلشيغ، فالحكاـ يصبعػف 

أما التعخيف الثالث: ركد عمى التأثيخ في الخصاب الجيشي، كتييئة السدمسيغ لمقبػؿ    
بالتصبيع، كتحليل أية عخاقيل تشذأ مغ جية الجيغ، كأف التصبيع الجيشي كفق ىحا التعخيف، 

  مػجو لمجساىيخ بخبلؼ التعخيف األكؿ، كالثاني.

 من ىحه التعخيفات أن التصبيع الجيشي يذسل:يالحظ 

كل تصبيع يخكج لو أشخاص يتحجثػف برفتيع الجيشية، مدتغميغ مكانتيع الجيشية، أك  -ٔ
 السؤسدات الجيشية التي يسثمػنيا، لتحقيق أغخاض التصبيع.

                                 
 .ٜٚٙٔ/ ٚ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٔ)
 .ٜٚٙٔ/ ٚالسخجع الدابق،  (ٕ)
 .٘ٓٔالفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص  ٖ))
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 .ٔكل تصبيع يدتشج إلى خصاب ديشي، أك يدتغل ؼيو الشز الجيشي لخجمة التصبيع -ٕ

استغبلؿ لمجيغ مغ قبل الحكاـ، أك عمساء الدبلشيغ، إللباس التصبيع لبػس كل  -ٖ
الذخعية، كرداء القجاسة، فمع يدمع الجيغ الحشيف مغ عبث السصبعيغ، كعمساء الدبلشيغ 
الحيغ حاكلػا أف يقشعػا البدصاء: أف ما تقػـ بو األنطسة مغ التصبيع، قج سبق إليو األنبياء 

 .ٕرػركقادة السدمسيغ عبخ الع

كل محاكلة لمتأثيخ في مفاـيع الشاس، كمعتقجاتيع الجيشية،  الجيشي يأتي في إشار التصبيع -ٗ
ألغخاض تصبيعية، كىحا التأثيخ يأتي في األمخ كالشيي، كأف يؤمخكا بفعل شيء يخجـ 

 التصبيع، أك يشيػا عغ فعل شيء يؤثخ سمباا في عسمية التصبيع. 

 

 ، ىه:لمتصبيع الجيشي التعخيف السختار

 (التصبيع غخضلالشز الذخعي، جيشي، أو الخصاب استغالل الكل )

 نذأة التصبيع الجيشيالفخع الثاني: 

بجأ التصبيع الجيشي كغيخه مغ أنػاع التصبيع، مع اتفاؾيات الدبلـ السػقعة مغ قبل      
الرييػني، كقج ـ، بيغ مرخ كالكياف ٜٜٚٔاالحتبلؿ مع العخب، كالتي بجأت في العاـ 

التاسعة،  نرت اتفاؾية كادؼ عخبة صخاحة عمى تعديد الحػار الجيشي، كسا جاء في السادة
البشج الثالث: )سيقػـ الصخفاف بالعسل معاا لتعديد حػار األدياف بيغ األدياف التػحيجية الثبلثة 

 . ٖكالدبلـ(بيجؼ العسل باتجاه تفاىع ديشي، كالتداـ أخبلقي، كحخية العبادة، كالتدامح، 

جخػ التصبيع الجيشي تحت العجيج مغ السدسيات كالعشاكيغ، مشيا: "حػار األدياف"، أك    
 "حػار الحزارات"، أك "التقارب الجيشي"، أك "تػحيج األدياف".

 

                                 
 .ٓٛٙٔ/ ٚ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٔ)
 .ٜٖٔ( حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٕ)
 . ٖٓٔ( الفيج، ناصخ بغ دمحم، التبييغ لسخاشخ التصبيع، عمى السدمسيغ، صٖ)
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 السصمب الثاني:

 حهار األديان 

 السفيهم اإلسالمي لحهار األديانالفخع األول: 

تعالى، كقجره في خمقو، سػاء كانػا مغ أىل الكتاب، أك مغ اختبلؼ الشاس سشة هللا      
غيخىع، كأف اختبلؼ السدمسيغ مع غيخىع كبيخ حتى مع أىل الكتاب، الحيغ نتفق معيع في 
مرجر التمقي عغ هللا تعالى، فكيف الحاؿ مع الجيانات األرضية التي ابتجعيا الشاس، 

َكَلْػ َشاء َربَُّظ َلَجَعَل الشااَس ُأماةا َكاِحَجةا َكاَل َيَداُلػَف : ()شيا ليع الذيصاف، قاؿ هللا كزي
ِإالا َمغ راِحَع َربَُّظ َكِلَحِلَظ َخَمَقُيْع َكَتساْت َكِمَسُة َربَِّظ أَلْمؤلفا َجَيشاَع ِمَغ اْلِجشاِة َكالشااِس ، ُمْخَتِمِفيَغ 

َأْجَسِعيغَ 
ٔ 

الكتاب كغيخىع، ىػ أف اإلسبلـ جاء لمشاس كافة، كعمى األصل في محاكرة أىل     
السدمسيغ أف يبمغػا ىحا الجيغ لكل البذخية، كأف يؿيسػا الحجة عمى كل األمع، كالػسيمة في 
ذلظ ىػ محاكرتيع، كمجادلتيع كفق مشيج هللا تعالى، الحؼ أمخ السدمسيغ أف يجادلػا أىل 

 :()بالتي ىي أحدغ، فقاؿ هللا  مع األخخػ،الكتاب مغ الييػد كالشرارػ، كغيخىع مغ األ
 َأَْعَمُع  اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َكاْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة َكَجاِدْلُيع ِبالاِتي ِىَي َأْحَدُغ ِإفا َرباَظ ُىػ

ِبَسغ َضلا َعغ َسِبيِمِو َكُىَػ أَْعَمُع ِباْلُسْيَتِجيغَ 
ٕ. 

قػـ عمى أساس صحة الجيغ اإلسبلمي، تحػار، كىحه السجادلة أف الكيذتخط في ىحا     
، كإبخاز فزائل اإلسبلـ، كبياف ()كأنو ناسخ لكل األدياف الدابقة، كتأكيج صحة نبػة دمحم 

ؾ، كفي ذلظ قػؿ هللا ما ىع عميو مغ الباشل السشحخؼ، كاإلقخار بعقيجة التػحيج، كنبح الذخ 
)) :أَْىَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْػْا ِإَلى َكَمَسة  َسَػاء َبْيَشَشا َكَبْيَشُكْع َأالا َنْعُبَج ِإالا ّللّاَ َكاَل ُنْذِخَؾ ِبِو  ُقْل َيا

ُسػفَ َشْيئاا َكاَل َيتاِخَح َبْعُزَشا َبْعزاا َأْرَباباا مِّغ ُدكِف ّللّاِ َفِإف َتَػلاْػْا َفُقػُلػْا اْشَيُجكْا ِبَأناا ُمْدمِ 
ٖ. 

                                 
 .ٜٔٔ، ٛٔٔسػرة ىػد، آيات ( ٔ)
 ٕ٘ٔسػرة الشحل، آية  ٕ))
 .ٗٙسػرة آؿ عسخاف، آية  ٖ))
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كغخض ىحه السحاكرة الذخعية، ىػ إقامة الحجة عمى الييػد، كالشرارػ، كتبميغيع     
رسالة اإلسبلـ، لحلظ كاف تعامل السدمسيغ في الساضي مع أصحاب الجيانات األخخػ يأتي 
في إشار الجعػة، كالتبميغ، كإقامة الحجة، بالسحاكرة، كالسجادلة بالتي ىي أحدغ، لتخسيخ 

 اإلسبلـ القائسة عمى التػحيج.أساسيات 

فالحػار مع اآلخخيغ كفق السشيج اإلسبلمي الرحيح مصمٌب ممٌح، لبياف التحخيف الحؼ     
َفَػْيٌل لِّماِحيَغ َيْكُتُبػَف اْلِكَتاَب ِبَأْيِجيِيْع ُثعا َيُقػُلػَف :  () شخأ عمى كتبيع، حيث أخبخنا السػلى

ساا َيْكِدُبػفَ َىػَحا ِمْغ ِعشِج ّللّاِ  ساا َكَتَبْت َأْيِجيِيْع َكَكْيٌل لاُيْع مِّ ِلَيْذَتُخكْا ِبِو َثَسشاا َقِميبلا َفَػْيٌل لاُيع مِّ
ٔ     

لتػضيح الرػرة الرحيحة لعقائج اإلسبلـ، كآدابو، كأحكامو، كالسدمسػف ىع أقػػ الشاس 
 كفصختو.حجة كبياناا، ألف ديشيع ديغ رباني مػافق لعقل اإلنداف، 

 نذأة فكخة حهار األديان السعاصخالفخع الثاني: 

أما حػار األدياف بسفيػمو السعاصخ، فيػ أمخ مدتحجث لع يعخؼ في الساضي، كأنو     
ضيخ في مشترف القخف الساضي، كأسمػب ججيج في أساليب التشريخ كالتبذيخ، كىجفو 

بعج ىدائسيا الستتالية أماـ العمسانييغ  بالجرجة األكلى تجارؾ الشرخانية، التي ُنكِّدت أعبلميا،
في القخنييغ الساضييغ، حتى باتت شعػب الغخب تشطخ بعيغ الخيبة لمكشيدة، التي حاربت 
العمع، ككقفت مع االستبجاد ضج الجساىيخ السدحػقة، كأدخمت عمى الجيغ الشرخاني كساا 

ألدياف األخخػ إلى الغخب، ىائبلا مغ األباشيل كالخخافة، ىحه العػامل فتحت الباب لجخػؿ ا
كالحؼ شكل خصخاا عمى مدتقبل الجيغ السديحي، خاصة بعج االزدياد السمحػظ في دخػؿ 

 الشرارػ في اإلسبلـ.

، بيجؼ ٕكأكؿ مغ نادػ بفكخة حػار األدياف بالسفيػـ السعاصخ ىي الكشيدة الكاثػليكية    
ػع اإلنداني بأكسمو، كتبخئة تججيج الجيغ الشرخاني، كتػسيع مفيػـ الخبلص، ليذسل الش

 .ٖالييػد مغ دـ السديح، كالتعاكف بيغ فخؽ الشرخانية السختمفة

                                 
 .ٜٚ( سػرة البقخة، آية ٔ)
العالع، يبمغ عجد أتباعيا أكثخ مغ مميار شخز، كىي تحت رئاسة أسقف في  كشيدة مديحية ( ىي أكبخٕ)

ـ ٕٕٓٓ/ ٛ/ٔٔبابا ركما، مجمة معخفة، تست الديارة في  :ركما الحؼ يصمق عميو
https://www.marefa.org./ 

ـ، ٕٕٓٓ/ٛ/ٔٔ( الدمسي عبج الخحيع بغ صايل، الحػار بيغ األدياف، حؿيقتو كأنػاعو، تاريخ الديارة ٖ)
https://dorar.net/article// 

https://www.marefa.org/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%85%D8%B3%D9%8A%D8%AD%D9%8A%D8%A9
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 معشى حهار األديان بالسفيهم السعاصخالفخع الثالث: 

"حػار األدياف" أك ما يصمق عميو "حػار الحزارات"، أك "تقارب األدياف"، أك "كحجة     
 األدياف"

كتجاكلو، كالسحاكرة: السجادلة، كالتحاكر: التجاكب، كمعشى  : مخاجعة الكبلـالحهار في المغة
يتحاكركف: أؼ يتخاجعػف الكبلـ، فسخجع الحػار لمتخاشب، كالكبلـ الستبادؿ بيغ اثشيغ 

 . ٔفأكثخ

فالسعشى المغػؼ العاـ لمحػار ىػ مخاجعة الكبلـ، كالحجيث بيغ شخفيغ، فإذا أضيف      
مغ كبلـ، كحجيث، كججاؿ، كمشاقذة بيغ اتباع األدياف، إلى األدياف: أصبح معشاه ما يجكر 

كىحا يجؿ عمى أف معشاه عاـ متعجد األشكاؿ، كالرػر، كاألنػاع، بحدب نػعية الكبلـ 
 فسشو:، كالسشاقذة

 حػارات تبحث عغ تفاىع متبادؿ.  -ٔ

 حػارات تبحث عغ الؿيع السذتخكة بيغ األدياف. -ٕ

 زية بعيشيا. حػارات تبحث عغ مػقف مذتخؾ مغ ق -ٖ

 .ٕحػارات ذات أغخاض سياسية -ٗ

الشػع الحؼ يفخض نفدو في حػار األدياف، بالسفيـػ السعاصخ ىي الحػارات الجيشية     
ذات الصابع الدياسي، الحؼ كضع الجيغ اإلسبلمي في قفز االتياـ، ككضع السدمسيغ 
تحت دائخة الزػء، كنقل حػار األدياف مغ األشخ الثقاؼية إلى الجائخة الدياسية، تحت 

ة عمى ذلظ ىػ مؤتسخ الحػار الحؼ عقج في مقخ الجسعية السطمة األمسية، كأقخب األمثم

                                                                                         
 
 .ٕٛٔ/ٗلداف العخب،  غ مشطػر،( ابٔ)
ـ، الخابط: ٕٕٓٓ/ٛ/ٔٔ( الدمسي، عبج الخحيع صسايل، الحػار بيغ األدياف، تست زيارة ٕ)

https://dorar.net/article/ ،/ 
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العامة لؤلمع الستحجة، بجعػة مغ السمظ عبج هللا بغ عبج العديد كحزخه العجيج مغ زعساء 
 ٔ.العالع

ليذ السخاد مغ حػار األدياف ىػ أف تتحج األدياف في ديغ كاحج، فإف ىحا السعشى لع     
إلى اإلسبلـ، كإقامة الحجة عمى أصحاب الجيانات  يقل بو أحج، كليذ الغاية مشو الجعػة

األخخػ، أك إحجاث شيء مغ التقارب، كالتعاكف السذتخؾ، فسا ىػ السعشى السخاد مغ إشبلؽ 
 ىحا السرصمح؟ 

 السعشى االصصالحي لحهار األديان:

 ىشاؾ عجة تعخيفات لحػار األدياف، مشيا:    

المقاءات الحػارية التي تجخؼ عمى مدتػػ األفخاد كالجساعات، سػاء أكانت حكػمات أك  -ٔ
مؤسدات، أـ جسعيات، كالتي تتع بيغ شخفيغ، األكؿ مشيسا يجيغ باإلسبلـ، كالثاني يجيغ 

 .ٕبالسديحية، مغ حيث التعخيف بيا كدراستيا

بالكياف الرييػني،  ىػ التصبيع الحؼ يدتخجـ ؼيو الجيغ كسبخر كمدػغ لبلعتخاؼ -ٕ
 .ٖكإقامة عبلقات معو

 مشاقذة التعخيفات:

 أما التعخيف األول:

قرخ الحػار عمى الجيغ اإلسبلمي، كالجيغ السديحي، كاستثشى الجيغ الييػدؼ كجيغ  -ٔ
سساكؼ، كسا استثشى بؿية الجيانات األخخػ، التي ليا مئات السبلييغ مغ األتباع حػؿ العالع 

كالبػذية، كاليشجكسية، لحا يسكغ إضافة شخؼ الثالث، كرابع، ليحا التعخيف في ىحا الدماف، 
 حتى يكػف جامعاا.

                                 
 .ٛٛٙٔ/ ٚػعة التصبيع كالسصبعػف، ( الديج أحسج، رفعت، مػسٔ)
، شبعة أكلى ٗٚر األدياف نذأتو كأصػلو، كتصػره، ص( عبج الحميع، آيت أمجػض، حػإ) ، دار ابغ حـد

 ـ.ٕٕٔٓلدشة 
 .ٓٛٙٔ/ ٚ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٖ)
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يفيع مغ التعخيف أف غخض الحػار، ىػ التعخيف بالجيانات كدراستيا، كيقتزي ىحا أف  -ٕ
 يقػـ بالحػار عمساء مخترػف مغ أىل الجيانات. 

ػار األدياف، فمع يتعخض لحػار أف ىحا التعخيف يأتي في اإلشار العاـ لتعخيف ح -ٖ
 األدياف كػسيمة مغ كسائل التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي.

 :أما التعخيف الثاني

فيػ أكضح بياناا لسفيػـ الحػار الحؼ يجخؼ في ىحا الدماف، بيغ األنطسة العخبية     
ألكؿ، كاإلسبلمية مغ جية، كبيغ الغخب كالكياف الرييػني مغ جية أخخػ، مغ التعخيف ا

كالثاني، ألف الحػار الجيشي في ىحا الدماف ليذ غخضو التعخيف بالجيانات، كدراستيا، كفق 
التعخيف األكؿ لمحػار الجيشي، كأنو ال يأتي في سياؽ ترحيح معتقجات أىل الكتاب، كال في 

 سياؽ دعػتيع إلى اإلسبلـ.

التي تجخؼ تحت مدسى  لحا يسكغ القػؿ: إف الحػار الجيشي ككل المقاءات كالسؤتسخات   
"حػار األدياف" كالتي تجسع بعس السدمسيغ، كبعزاا مغ الييػد كالشرارػ، كغيخىع مغ 
الجيانات األخخػ، ما ىي إال كسيمة مغ كسائل التصبيع، لمػصػؿ إلى أىجاؼ كأغخاض 

 تصبيعية تخجـ االحتبلؿ. 

 ليكػف كاآلتي: ، مع تعجيل في ىحا التعخيف،نيلحلظ يخجح الباحث التعخيف الثا   

"ىه استخجام الجين كهسيمة لتبخيخ االعتخاف بالكيان الرييهني، والقبهل بو، وتصبيع  
 العالقات معو"

 حهار األديان وسيمة من وسائل التصبيعالفخع الخابع: 

الحؼ يعشي الباحث في ىحا السقاـ ىػ استغبلؿ حػار األدياف، كػسيمة لتصبيع العبلقات     
كالحؼ بجأ في الطيػر بعج تػؾيع معاىجة الدبلـ مع مرخ، حيث عقج العجيج مع االحتبلؿ، 

مغ السؤتسخات في إشار ما يدسى حػار األدياف، شارؾ ؼيو مدمسػف، كييػد، كنرارػ، 
 مشيع عمساء كقادة سياسيػف، كعمساء نفديػف، في العجيج مغ السشاشق.
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لع يكغ الغخض مغ حػارات األدياف التي جخت، كتجخؼ في العرخ الحجيث، ىػ     
الػصػؿ إلى الحق، كمعخفة أحكاـ السمة، كفزائل اإلسبلـ، بل كاف الغخض مشيا خجمة 

 أغخاض التصبيع، كالجليل عمى ذلظ: 

أف حػارات األدياف الحجيثة جاءت في ضل قػة الشرارػ، كدعسيع غيخ السحجكد  -ٔ
كفي ضل التخدؼ، كالزعف العخبي، فأصبحت حػارات األدياف تجكر بيغ قػؼ يأمخ لمييػد، 

 كيسمي، كضعيف يتمقى. 

استغبلؿ حػار األدياف لتحقيق مآرب سياسية، ال صمة ليا بالجيغ، بجليل مذاركة  -ٕ
زعساء سياسييغ مغ الكياف الرييػني، في مؤتسخات حػار األدياف، مشيع رئيذ كزراء 

كزيخة خارجية الكياف الرييػني،  ٔ"كتدفي لفشي"، "شسعػف بيخيذ" الدابق يالكياف الرييػن
ـ، كحزخه العاىل ٕٛٓٓكسا حرل في حػار األدياف الحؼ أؾيع في نيػيػرؾ عاـ 

 .ٕالدعػدؼ

ـ، حزخه شيخ األزىخ ٜٕٓٓكفي مؤتسخ الحػار الحؼ عقج في كازاخدتاف، في العاـ     
الرييػني شسعػف بيخيذ، عمى شاكلة كاحجة، ذلظ دمحم سيج ششصاكؼ، مع رئيذ الػزراء 

لييا، فالدياسيػف ال عمع ليع باألدياف، كال إألف ىجؼ الحػار ليذ دراسة األدياف، كالتعخؼ 
 . ٖصمة ليع بحلظ

مذاركة خبخاء نفدييغ مغ الييػد في ىحه الحػارات، كسا جخػ في مؤتسخ لحػار  -ٖ
ـ، حزخه ستػف شخراا مغ السدمسيغ ٜٗٛٔاألدياف، الحؼ عقج في القاىخة في العاـ 

كالسديحييغ السرخييغ، كثبلثػف مغ الخبخاء الشفدييغ الييػد، كعذخة مغ البػذييغ، كبيائي 
ـ، فيل كاف ٜٛٗٔكاحج، كخسدة عذخ مغ الفمدصيشييغ مغ داخل األراضي السحتمة عاـ 
 .ٗلييا؟إ، كالتعخؼ حزػر الخبخاء الشفدييغ مغ دىاقشة الييػد يأتي في إشار دراسة األدياف

                                 
كتػلت  ـ في تل أبيب، كىي سياسية إسخائيمية، عسمت لحداب السػساد،ٜٛ٘ٔ( كلجت ليفشي في العاـ ٔ)

كإييػد أكلسخت، كقادت حدب كاديسا، كتدعست معارضة مشاصب ؾيادية في حكػمتْي أرييل شاركف 
ـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٓٔتست الديارة في   ـ، الجديخة نت،ٕٕٔٓك ٜٕٓٓحكػمة بشياميغ نتشياىػ بيغ 

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons  
 .ٛٛٙٔ/ ٚ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٕ)
 .ٕٜٙٔ/ ٚ، السخجع الدابق (ٖ)
 .ٖٗٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٗ)
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مذاركة زعساء كقادة مغ العالع اإلسبلمي في ىحه الحػارات، كىع أقل الشاس عمساا بالجيغ  -ٗ
اإلسبلمي، كىحا دليل عمى أف ىحه الحػارات ال يخاد مشيا التعخيف بالجيغ، كدراسة أحكامو، 

 .ٔكتبياف فزائمو

الييػد ليدػا متجيشيغ، كال يعشييع أمخ الجيغ إال ما يحقق ليع أىجافيع الدياسية،  -٘
 ساستيع في مؤتسخات حػار األدياف.كمرالحيع اآلنية، كليحا الغخض يذارؾ 

أف يقترخ حػار األدياف عمى تحجيج قزية الحػار السخاد بحثيا، عمى مػضػع يخجـ  -ٙ
ي مؤتسخ الحػار الحؼ أقامتو لجشة الحػار الييػدية فكخة التصبيع بذكل كاضح، كسا جخػ ف

ة التي تشتج عغ سػضػعات الخئيدـ، كالحؼ اقترخ عمى مشاقذة الٜ٘ٛٔاألمخيكية في العاـ 
 .ٕالعبلقات مع أمخيكا، كإسخائيل

كاف يسثل الييػد كالشرارػ في ىحه السؤتسخات دىاقشتيع، كساستيع، كخبخاؤىع،  -ٚ
ثل السدمسيغ حفشة مغ السشتفعيغ، كعمساء الدبلشيغ الحيغ ال كحاخاماتيع، ؼيسا كاف يس

يؿيسػف كزناا لمجيغ، كال يعشييع مرمحة الجيغ، ؼيسا تخفس الؿيادات الجيشية كالعمساء 
 السعتبخكف ىحه الحػارات، كتعسل عمى مقاشعتيا. 

يزيقػا عميو ال يخيجكف مغ ىحه الحػارات معخفة اإلسبلـ ليتعايذػا معو، كإنسا ليحاربػه، ك  -ٛ
الخشاؽ، كىع ال يخيجكف الحػار مع السدمسيغ بحثاا عغ القػاسع السذتخكة، حػؿ العجيج مغ 
القزايا الحياتية، كإنسا يخيجكف مغ ىحه الحػارات أف يكخسػا، كيذخعشػا السطالع التي يكتػؼ 

الجيشي  السدمسػف بشارىا، كالتي صشعتيا كترشعيا الجكائخ االستعسارية التي تدتخجـ الحػار
لتبخيخ ىحه السطالع، كتكخيديا في العالع اإلسبلمي، فحخماف غالبية الذعػب اإلسبلمية مغ 
حقيا الفصخؼ، كالصبيعي في تقخيخ السريخ، ثع اغتراب األرض كالديادة في فمدصيغ، 

سار، كغيخىا، كميا أمػر مدكػت ينككذسيخ، كالفمبيغ، كتخكدتاف، كماكالبػسشة كاليخسظ، 
 .مؤتسخات الحػار الجيشيعشيا في 

ألف األصل في الحػار إف تدسية ما يجخؼ بالحػارات الجيشية ىػ نػع مغ التجليذ،  -ٜ
الجيشي ما يجكر حػؿ أمػر ديشية، كمفاـيع عقائجية، كقزايا ديشية محل اختبلؼ، مثل 

نو لغ التػحيج، كاإليساف، كالبعث، كنحػ ذلظ، أما إذا كاف الحػار في أمػر دنيػية بحتة، فإ

                                 
 .ٛٛٙٔ/ ٚ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٔ)
 .ٓٙٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٕ)
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يكػف ىشاؾ ما يبخر إضافة الحػار إلى الجيغ، فالسبلحع أّنو تع إلباس السفاكضات الدياسية 
لبػس الحػار الجيشي، كأصبحت مؤتسخات الحػار تشاقر قزايا دنيػية سياسية، مع اإلغفاؿ 

 التاـ لكل القزايا الجيشية.

 مؤتسخات حهار األديانالفخع الخامذ: 

ـ في القجس، كقج حزخه ٜٜٚٔ/ ٓٔ/ٖٔلحػار األدياف، في  عقج أكؿ مؤتسخ تصبيعي    
عغ السدمسيغ مغ الجانب السرخؼ، حديغ فػزؼ، كىػ ليذ مغ عمساء الجيغ اإلسبلمي، 

 .ٔليؤكج عمى أف ىجؼ ىحه الحػارات ىػ التصبيع

كتبله التقارب بيغ الذخيعتيغ الييػدية كاإلسبلمية، الحؼ عقج في السخكد األكاديسي     
ـ، ثع مؤتسخ كحجة األدياف الحؼ عقج في ٕٜٛٔئيمي في القاىخة، فػر تأسيدو، عاـ اإلسخا

حييغ، كمدمسيغ، ليؤدكا صبلة مذتخكة يفي سيشاء، كضع ييػداا، كمد ٕديخ سانت كاتخيغ
 .ٖمغ كل األدياف

جاءت الخصػة التصبيعية األكلى في حػار األدياف بيغ السدمسيغ، كالييػد، كالشرارػ،     
بالسفيػـ الدياسي التصبيعي، مغ الخئيذ السرخؼ دمحم أنػر الدادات، الحؼ شخح في 

ـ، فكخة مجسع األدياف التي تيجؼ إلى إقامة مجسع يزع مدججاا لمسدمسيغ، ٜٓٛٔ/ٛ/ٙ
ككشيدة لمسديحييغ، كمعبجاا لمييػد، كأعمغ فتح باب السداىسة في ىحا الخمد الػىسي السفتعل 

ـ، لكغ القجر ٜٔٛٔقخراا أف يػضع حجخ األساس في نياية سشة لحػار األدياف، ككاف م
 . ٗعجل بالدادات قبل أف يؿيع ىحا السقخ

                                 
 .ٔ٘( عػض، محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع الببلد العخبية، ص ٔ)
ديخ في  كيقاؿ عشو أنو أقجـ، جبل مػسى ، بالقخب مغجبل كاتخيغ أسفل ،بسرخ جشػب سيشاء( يقع في ٕ)

باف  سياحيا العالع، يعج مدارا كبيخا، حيث تقرجه أفػاج سياحية مغ جسيع بقاع العالع، يجيخه ـر
 ـٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٕٔتست الديارة في  ، مجمة السعخفة،األرثػذكدية الكشيدة اليػنانية مغ

https://www.marefa.org./ 
، الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع ٜ٘ٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٖ)

 . ٖٚعمى السدمسيغ، ص 
، الديج أحسج، رفعت، مػسػعة ٖٚص  ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ،ٗ)

 .ٜٛ/ٔالتصبيع كالسصبعػف، 

https://www.marefa.org/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%83%D8%A7%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D9%86
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%A8%D9%84_%D9%85%D9%88%D8%B3%D9%89
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%AD%D8%A9
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%83%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%88%D9%83%D8%B3
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كلتػسيع نصاؽ الحػار حتى يتجاكز مرخ، بجأت لجشة الييػد األمخيكييغ، في العاـ     
ـ بشدج عبلقات بيغ الييػد كالسدمسيغ، كتذجيع الحػار عمى عجة مدتػيات، فشطست ٜ٘ٛٔ

غ الحػارات حػؿ العالع، شسمت عجداا مغ البمجاف العخبية كاإلسبلمية، شاركت فييا العجيج م
نيديا، لسشاقذة مرخ، كتخكيا، كاألردف، كتػنذ، كالكػيت، كقصخ، كماليديا، كإنجك 

ـ، ٖٜٜٔة التي تشتج عغ العبلقات مع أمخيكا كإسخائيل، كفي العاـ السػضػعات الخئيد
الساضي كالحاضخ كالسدتقبل" بالتعاكف مع معيج شػاف "مؤتسخاا في شساؿ أمخيكا بعرعت 

 .ٔالجراسات اإلسبلمية الييػدية في جامعة دنفخ

ـ، اقتخحت حكػمة ٜٜٙٔكبعج زيادة العسميات االستذيادية التي حجثت في العاـ     
الشخكيج عمى كزارة الخارجية اإلسخائيمية، أف تبجأ بحػار بيغ رجاؿ الجيغ اإلسبلمي، 

كأنو ال يسكغ التػصل إلى حل في السشصقة دكف الحػار الجيشي، ككاف يخاد مغ  كالييػدؼ،
 . ٕالعمساء السدمسيغ إدانة ىحه العمسيات، ككصسيا باإلرىاب

بالعسل الستػاصل لمحرػؿ عمى تػاؾيع  ٖكفي الػقت نفدو بجأ الحاخاـ "إلياىػ بكذي"    
تػجب عمى جسيع األدياف أف تعارض  مغ الؿيادات الجيشية في العالع اإلسبلمي، عمى كثيقة

كتكافح اإلرىاب، كتجيغ العسميات االستذيادية، ألجل ذلظ زار الحاخاـ الييػدؼ "يدخائيل 
إلقشاعو بالتػؾيع عمى ىحه الػثيقة، في شيخ سيج ششصاكؼ"،  الدابق" الك" شيخ األزىخ
 -العسميات االستذيادية  -ـ، كقج أكج شيخ األزىخ إدانتو لئلرىاب ٜٜٚٔكانػف األكؿ عاـ 

 .ٗكلكشو رفس التػؾيع عمى الػثيقة

كمغ بيغ السؤتسخات الخصخة، بل شجيجة الخصػرة، ىػ السؤتسخ الحؼ عقج في االسكشجرية     
، حيث حزخ كل مغ: كبيخ حاخامات الييػد ٘ـ، بعج أشيخ مغ أحجاث أيمػؿٕٕٓٓفي 

                                 
 .ٓٙٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 .ٓٙٔص السخجع الدابق،  ٕ))
ـ، ككلج ٖٕٓٓـ كٖٜٜٔالياىػ باكذي، دكركف، ىػ الحاخاـ األكبخ لمدفارديع في إسخائيل بيغ عامي  ٖ))

عاما، قبل أف يشتخب حاخاما إلسخائيل،  ٛٔـ حيفا لسجة ـ، ككاف حاخأٜٗٔباكذي في القجس عاـ 
  ـ ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ ٕٔتست الديارة في ، ـ، بفيخكس كػركنا، العيغ اإلخباريةٕٕٓٓمات في العاـ 

https://al-ain.com/article/israel-rabbi-coronavirus-death  
 .ٓٙٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع ص ٗ)
ـ، ٕٔٓٓ( ىي أحجاث تجميخ بخجي التجارة العالسية في نيػيػرؾ، كالتي حجثت في شيخ أيمػؿ مغ العاـ ٘)

ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕٔتست الديارة في  ـ،ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٖٓكاتيع فييا تشطيع القاعجة. الجديخة نت، 

https://al-ain.com/article/israel-rabbi-coronavirus-death
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ئػؿ ممف العبلقات مع السدمسيغ، الذخقييغ، كالحاخاـ "بغ آبي مشاحيع بغ فخدماف"، مد
كسفيخ بخيصانيا في القاىخة، كمسثل الفاتيكاف، كمسثل عغ فمدصيغ، كمسثل عغ لجشة حػار 
األدياف في األزىخ، كحزخه دمحم سيج ششصاكؼ "شيخ األزىخ"، حيث أعمغ في البياف الختامي 

ية، كالتحخيس، كتذػيو اآلخخيغ، ك  ضج الكخـا عمى ىامر نبح العشف، كالػقػؼ صفا ا
السؤتسخ حخص الحاخاـ "بغ دكزف" أف يػضح لمسؤتسخ أف جسيع العسميات االستذيادية مغ 
جانب الفمدصيشييغ ىي عسميات إجخامية، كأف مغ يفعل ذلظ ليذ شييجاا، كال قجيداا، كأف 

 . ٔالجيغ الحؼ يدسح بالقتل ليذ ديشاا إندانياا 

 من مخخجات ىحا السؤتسخ:

ية، كالتذػيو لآلخخيغ. دعػة الجسيع لمػقػؼ ضج -  الكخـا
  .ٕاحتخاـ خرػصية السيخاث التاريخي، كالجيشي لآلخخيغ -

 لجكلي لحػار األدياف، الحؼ انجرجمغ أخصخ ىحه السؤتسخات كحلظ، ىػ السؤتسخ ا
 ـ، في الجسعية العامةٕٛٓٓ/ٕٔ/ٕٔ الحؼ انعقج في ثقافة الدبلـ"سخات "في مؤت

 لعديد "السمظ الدعػدؼ"، حزخه عجدهللا بغ عبج ا السمظ عبجمغ لؤلمع الستحجة، بجعػة 
 بغ عبج العديد" كالسمظ األردني "مغ زعساء العالع، مشيع السمظ الدعػدؼ، "عبج هللا  كبيخ

الحديغ بغ شبلؿ"، كالخئيذ األمخيكي "جػرج بػش"، كرئيذ كزراء العجك بغ عبج هللا 
"شسعػف بيخيذ"، كرئيذ كزراء بخيصانيا، كالخئيذ الباكدتاني، كالخئيذ األفغاني، كمسثمػف 

 ىحا السؤتسخ:مخخجات  مغعغ ثسانيغ دكلة، ككاف 

  .رىابيذ جبية مػحجة لسحاربة اإلتأس -ٔ

 كالتعاير كالتدامح. تعديد ثقافة الدبلـ، -ٕ

ككاف مغ رسائل السمظ الدعػدؼ عبج هللا بغ عبج العديد في ىحا السؤتسخ إلى الذعب     
صبلحات في الجاخل أف يؤمشػا بالتغييخ، كضخكرة عمى معارضي اإلالدعػدؼ، جاء فييا: )

                                                                                         
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events 

 .ٕٙٔ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 .ٕٙٔ -ٔٙٔ، ص السخجع الدابق (ٕ)
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 تصػيخ السؤسدات الجيشية، فاإلصبلح آت، كلكغ ال بج مغ التجرج حيث ال يسكغ لمسمظ أف
 .ٔيغيخ عقمية الشاس، أك السؤسدة الجيشية بدخعة(

أما رسالة تدفي لفشي كزيخة خارجية الكياف الرييػني، فقج تحجثت عمى ىامر     
السؤتسخ، متػعجة مغ سستيع بالستصخفيغ في الذخؽ األكسط، بالسػاجية كالحخب، كاصفة 

بػجػب تغييخ الفكخ إياىع باإلرىاب، كششت ىجػماا عمى السداجج في السشصقة، كشالبت 
الستصخؼ في السداجج، كالسجارس، مححرة مغ تداىل عجد مغ زعساء دكؿ الجػار مع 
الستصخفيغ، كمزت في القػؿ: إف مغ يتجاىل العجاكة التي يؤججيا الستصخفػف في 

 .ٕالسداجج، سيعاني مشيا في نياية السصاؼ

يا ديغ الشرارػ، كال ديغ معمػـ أف مرصمح اإلرىاب في ىحا الدماف تيسة ال يقرج ب    
الييػد، كال يقرج بيا الييػد، كال الشرارػ، بل ىي تيسة باتت تمرق باإلسبلـ كجيغ، 
كبالسدمسيغ كأمة، معتجليغ كانػا أك غيخ معتجليغ، فالسدتيجؼ بالحخب عمى اإلرىاب ىػ 

 الجيغ اإلسبلمي.

ىع السدمسػف، كىػ ما عبخت كأف السخاشب بالتغييخ، في السفاـيع، كاليػية، كاالنتساء،     
عشو ليفشي بػضػح، كأف السصمػب مخاؾبة الخصباء، كالػعاظ، كمحاصخة العمساء كالجعاة، 

 كتكسيع أفػاىيع، كالعبث بخسالة السدجج. 

كبالفعل فقج بجأت رياح التغييخ تيب عمى ببلد الحخميغ، كبذكل جشػني في األعػاـ      
 مغ التدارع في التغييخ، ما ىػ إال انقبلب عمى تعاليع األخيخة، بل إف ما يجخؼ اليػـ ىشاؾ

 الجيغ، كأحكاـ السمة.

كبعج أياـ مغ ىحا السؤتسخ ششت ليفشي حخب إبادة عمى قصاع غدة، ككاف عمى رأس      
 .ٖأىجافيا التجميخية بيػت هللا تعالى

                                 
 .ٛٛٙٔ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)
، ، الديج أحسج، http://majles.alukah.net ـٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕتاريخ الديارة  ، ( أرشيف مشتجػ األلػكةٕ)

، السبلخ، نػر الجيغ، مغ مقاؿ: حػار األدياف، ٛٛٙٔالتصبيع كالسصبعػف، ص رفعت، مػسػعة 
 ـٕٕٓٓ/ٛ/ٔٔـ تست الديارة ٕٛٓٓ/ٕٔ/ٔالخمؽية كاألبعاد، جساعة العجؿ كاإلحداف، 

https://www.aljamaa.net/ar/2008/12/01/ ، 
ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٖٔـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ ٕٔ/ٕٚ( الجديخة نت، ٖ)

https://www.aljamaa.net/ar/2008/12/01/
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حػار األدياف ـ عقج مؤتسخ ٕٛٔٓكال تداؿ مؤتسخات األدياف عمى أشجىا، ففي العاـ      
 .ٔفي العاصسة القصخية الحؼ أكج رفزو لئلرىاب

كل ىحه السؤتسخات التي تحجثت عغ اإلرىاب كححرت مشو، لؤلسف لع تحجد معشى      
اإلرىاب، كلع تزع قػاعج كضػابط لسعخفة مغ ىػ اإلرىابي مغ غيخ اإلرىابي، بل إف 

تتفق عمى معشى محجد لو، فيل مقاكمة السؤسدات الجكلية إلى اليـػ لع تعّخؼ اإلرىاب، كلع 
  السحتل يعج مغ اإلرىاب بيشسا ال يعج االحتبلؿ إرىاباا؟

ـ، افتتحو الخئيذ ٕٛٔٓكعقج مؤتسخ زعساء أدياف العالع الدساكية، كالتقميجية، عاـ      
الكازاخي، "نػر سمصاف"، كشارؾ ؼيو الخئيذ الرخبي، كشيخ األزىخ، كرابصة العالع 

 . ٕالحاخاـ األكبخ في دكلة إسخائيل، كالعجيج مغ السشجكبيغ مغ دكؿ العالعاإلسبلمي، ك 

كعقج السؤتسخ العالسي لمحػار بيغ األدياف، الحؼ انصمق في العاصسة الشسداكية فييشا،     
بتشطيع مغ مخكد السمظ عبج هللا بغ عبج العديد العالسي، لمحػار بيغ  ـٜٕٔٓ /ٓٔ/ٖفي

كالثقافات، دارت جمداتو حػؿ دكر الجيغ، كاإلعبلـ، كالدياسات في مشاىزة  ،األدياف أتباع
ية، كتعديد  .ٖالتعاير الدمسي خصاب الكخـا

 من أىم مخخجات ىحه السؤتسخات

 تأسيذ جبية مػحجة لسحاربة االرىاب، الستسثل في الجيغ اإلسبلمي كأتباعو.  -

 .صبيع العبلقات مع االحتبلؿ، كتتعديد ثقافة الدبلـ، كالتعاير كالتدامح -

                                                                                         
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/military 

ـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ ٗٔـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٕ/ٕٓ( الجديخة نت، ٔ)
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 

ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٗٔـ، تست الديارة بتاريخ: ٕٛٔٓ/ٕ/ٕٓككالة األناضػؿ،  
https://www.aa.com.tr/ar/ 

/ ٔٔ/ ٗٔالسجمة، تست الديارة في  مجمة ( أحسج شاىخ، مغ مقاؿ: حػار األدياف مغ أجل عالع آمغ،(ٕ
 https://arb.majalla.com/nodeـ ٕٕٓٓ

ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٗٔـ، تست الديارة بتاريخ ٜٕٔٓ/ ٓٔ/ٖٓ، "حفخياتصحيفة "( ٖ)
https://hafryat.com/ar/blog 

https://hafryat.com/ar/node/8498
https://hafryat.com/ar/node/852
https://hafryat.com/ar/node/852
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كالجعاة، كتكسيع أفػاىيع، كالعبث بخسالة  ،مخاؾبة الخصباء، كالػعاظ، كمحاصخة العمساء -
 السدجج.

 .بات الدبلـم، بسا يتبلءـ كمتصالسؤسدات الجيشية، كالخصاب الجيشيالعسل عمى تصػيخ  -

 .ٔككصسيا باإلرىاب ،العسل عمى إدانة مقاكمة االحتبلؿ -

 مهقف عمساء السدمسين من حهار األديانالفخع الدادس: 

غالبية العمساء السعاصخيغ يخفزػف حػارات األدياف بسفيػميا السعاصخ، التي تتخح     
 لمتصبيع مع االحتبلؿ، كىشاؾ قمة قميمة أجازت ىحا الشػع مغ الحػارات.الجيغ كسيمة 

مغ الحيغ قالػا بتحخيع حػار األدياف بالسفيػـ السعاصخ: المجشة الجائسة لمبحػث العمسية     
، ٘، كصالح بغ فػزافٗ، كابغ بازٖالقخضاكؼ كالذيخ ، ٕكاإلفتاء، في السسمكة العخبية الدعػدية

 . ٙخيف عمى خبلؼ شيخ األزىخ دمحم سيج ششصاكؼ كعمساء األزىخ الذ

مغ الحيغ أجازكا ىحه الحػارات شيخ األزىخ دمحم سيج ششصاكؼ، كسامي دمحم متػلي     
الذعخاكؼ، أميغ عاـ مجسع البحػث اإلسبلمية في األزىخ، ككزيخ األكقاؼ السرخؼ محسػد 

 .ٔحسجؼ الدقدكؽ 

                                 
ـ، ٜٕٔٓ/ ٓٔ/ٖٓ، "حفخياتصحيفة "، ٕٙٔ -ٓٙٔ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)

https://hafryat.com/ar/blog ،مجمة ألدياف مغ أجل عالع آمغ، أحسج شاىخ، مغ مقاؿ: حػار ا
، الجديخة نت، https://arb.majalla.com/nodeـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ ٙٔتست الديارة بتاريخ،  السجمة،

ـ،  ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٘ٔـ، تست الديارة بتاريخ ٕٛٔٓ/ٕ/ٕٓ
https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 

 /https://www.aa.com.tr/arـ، ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٘ٔـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٕ/ٕٓككالة األناضػؿ،  
ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٛٔ(  المجشة الجائسة لمبحػث العمسية، كاإلفتاء، تست الديارة في ٕ)

https://www.alukah.net/sharia 
خضاكؼ، صحيفة الذخؽ، تست الديارة ( السدفخ، دمحم صالح، مقاؿ بعشػاف: مؤتسخ حػار األدياف كالذيخ القٖ)

 https://al-sharq.com/opinionـ، ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٛٔفي 
 .ٜٙع عمى السدمسيغ، ص ( الفيج، ناصخ بغ دمحم، التبييغ لسخاشخ التصبيٗ)
ـ،  ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٛٔ( إسبلـ أكف اليغ، تست الديارة بتاريخ ٘)

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/ 
 . ٚٓٚٔ/ٚ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعيغ ٙ)

https://hafryat.com/ar/blog
https://hafryat.com/ar/blog
https://www.alukah.net/sharia
https://www.alukah.net/sharia
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 : ٕاستجل الفخيق األول باألدلة التالية

ـِ ِديشاا : ()أف اإلسبلـ ناسخ لكل الجيانات الدابقة، لقػؿ هللا  -ٔ َكَمغ َيْبَتِغ َغْيَخ اإِلْسبَل
َفَمغ ُيْقَبَل ِمْشُو َكُىَػ ِفي اآلِخَخِة ِمَغ اْلَخاِسِخيغَ 

يَغ ِعشَج ّللّاِ :()، كقاؿ هللا ٖ ِإفا الجِّ
اإِلْسبَلـُ 

جاء لمشاس كافة، كعمى السدمسيغ أف يتعاممػا مع اآلخخيغ  ()، كأف الشبي دمحم ٗ
كفق ىحا الترػر، كىحا االعتقاد، كأؼ حػار يجب أف يخزع ليحه القاعجة، كال يجػز خبلؼ 

 ذلظ.

كتاب أصابو مغ بعس ب  اب، أتى الشبيعغ جابخ بغ عبج هللا، أف عسخ بغ الخص -ٕ
فييا يا ابغ الخصاب، كالحؼ  7أمتيػكػف )فغزب كقاؿ:  الشبي  أىل الكتب، فقخأه عمى

نفدي بيجه لقج جئتكع بيا بيزاء نؿية، ال تدألػىع عغ شيء ؼيخبخككع بحق فتكحبػا بو، أك 
 .ٙ(بباشل فترجقػا بو، كالحؼ نفدي بيجه لػ أف مػسى كاف حيا، ما كسعو إال أف يتبعشي

لعسخ أف يشذغل  ()فسا عشج السدمسيغ يغشييع عسا عشج اآلخخيغ، فمع يقبل رسػؿ هللا     
ببعس ما عشجىع، فكيف يقبل السدمسػف اليػـ أف يحاكركىع عمى ما في أيجييع مغ التػراة 
السحخفة. فقج أخبخنا القخآف الكخيع بأف أىل الكتاب مغ الييػد كالشرارػ قج حخفػا كتبيع، فقاؿ 

 َفَػْيٌل لِّماِحيَغ َيْكُتُبػَف اْلِكَتاَب ِبَأْيِجيِيْع ُثعا َيُقػُلػَف َىػَحا ِمْغ ِعشِج ّللّاِ ِلَيْذَتُخكْا ِبِو َثَسشاا : ()هللا 
ساا َيْكِدُبػفَ  ساا َكَتَبْت َأْيِجيِيْع َكَكْيٌل لاُيْع مِّ َقِميبلا َفَػْيٌل لاُيع مِّ

ٚ. 

                                                                                         
 . ٕٔٚٔ/ٚ، ٜٔٙٔ/ ٚ( الديج أحسج، رفعت / مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،ٔ)
الدمسي، عبج الخحيع بغ ، ٗٚياف نذأتو كأصػلو، كتصػره، ص( عبج الحميع آيت أمجػض، حػار األدٕ)

ـ، ٕٕٓٓ/ٛ/ٔٔالديارة صايل، الحػار بيغ األدياف، حؿيقتو كأنػاعو، تاريخ 
https://dorar.net/article// 

 .٘ٛ( سػرة آؿ عسخاف، آية ٖ)
 .ٜٔ( سػرة آؿ عسخاف، آية ٗ)

 لداف العخب، ابغ مشطػر،أمتخددكف؟ ؟ أمتحيخكف أنتع : مغ الفعل الثبلثي " ىػؾ" كمعشاىا:أمتيػكػف  ٘
ٔٓ/٘ٓٛ  

قاؿ األلباني: حجيث ك  (، ضعفو شعيب األرنؤكط،ٙ٘ٔ٘ٔرقع )  ( ابغ حشبل، أحسج، ركاه في مدشجه،ٙ)
، السكتب اإلسبلمي، بيخكت، ٖٙ/ ٙخخيج أحاديث مشار الدبيل، حدغ بذػاىجه، إركاء الغميل في ت

 ـ.ٜ٘ٛٔ لدشة الصبعة الثانية،
 .ٜٚ( سػرة البقخة، آية ٚ)
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مغ أجل مػضػع حػار األدياف، كاف اليجؼ مشيا ليذ إف أغمب السؤتسخات التي عقجت  -ٖ
التقخيب بيغ األمع، أك إيجاد قػاسع مذتخكة بيغ الستحاكريغ، أك االنترار لمحق، بل تسجيج 
السفاـيع، كالخؤػ الغخبية، كفخضيا عمى السدمسيغ عمى كجو التحجيج، ألف الجيغ السقرػد 

 ٔ.ي، كليذ الجيانات األخخػ بالسخاجعة، كالتغييخ كالتبجيل ىػ الجيغ اإلسبلم

إف الحيغ أجازكا ىحه الحػارات ىع بعس السيدكميغ مغ السدمسيغ، الحيغ يخيجكف أف  -ٗ
يؤكجكا لآلخخيغ أف اإلسبلـ ديغ التدامح، كالتعاير، كليذ ديغ اإلرىاب، كالعشف، كسا 

 يرػر الغخب، كأف العمساء السعتبخيغ قج قاشعػا ىحه السؤتسخات.

 لثاني الحين أجازوا حهار األديان:استجل الفخيق ا

 الحيغ أجازكا التصبيع الجيشي ألبدػا فتػاىع لبػس الجيغ، باألدلة التالية:    

ْمِع َفاْجَشْح َلَيا )) :باآليات التي تتحجث عغ جػاز الرمح، قاؿ هللا  -ٔ َكِإف َجَشُحػْا ِلمدا
ِسيُع  ْل َعَمى ّللّاِ ِإناُو ُىَػ الدا اْلَعِميعُ َكَتَػكا

ٕ. 

َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اْدُخُمػْا ِفي : ()كباآليات التي أمخت بالجخػؿ في الدمع، قاؿ هللا      
ْيَصاِف ِإناُو َلُكْع َعُجكٌّ مُِّبيغٌ  ْمِع َكآفاةا َكاَل َتتاِبُعػْا ُخُصَػاِت الذا الدِّ

سجادلة كباآليات التي أمخت ب ،ٖ
اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َكاْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة  :()قاؿ هللا السجعػيغ بالتي ىي أحدغ، 

َكَجاِدْلُيع ِبالاِتي ِىَي َأْحَدُغ ِإفا َرباَظ ُىَػ أَْعَمُع ِبَسغ َضلا َعغ َسِبيِمِو َكُىَػ أَْعَمُع ِباْلُسْيَتِجيغَ 
ٗ . 

مغ احتاج مشيع إلى مشاضخة  (كجادليع بالتي ىي أحدغكثيخ في قػلو تعالى:)قاؿ ابغ    
}َكاَل ُتَجاِدُلػا  :هللا تعالى كحدغ خصاب، كسا قاؿ ،بخفق كليغ ،كججاؿ، فميكغ بالػجو الحدغ

بميغ  نبيو  تعالى هللا فأمخ 7أَْىَل اْلِكَتاِب ِإالا ِبالاِتي ِىَي َأْحَدُغ ِإالا الاِحيَغ َضَمُسػا ِمْشُيْع {

                                 
ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٔمقاؿ" حػار األدياف" ، تست الديارة في  ،إسبلـ كيب (ٔ)

https://www.islamweb.net/ar/article 
 .ٔٙ( سػرة األنفاؿ، آية ٕ)
 .ٕٛٓ( سػرة البقخة، آية ٖ)
 .ٕ٘ٔ( سػرة الشحل، آية ٗ)
 .ٙٗسػرة العشكبػت، آية  (٘)
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و الجانب، كسا أمخ مػسى كىاركف، عمييسا الدبلـ، حيغ بعثيسا إلى فخعػف فقاؿ: }فقػال ل
 .3قػال ليشا لعمو يتحكخ أك يخذى{

دليل  كفي ذلظبالتي ىي أحدغ، السجعػيغ أمخت بسجادلتيع كجو الجاللة في اآلية: أنيا     
 عمى جػاز محاكرتيع.

يحاكر الييػد في السجيشة السشػرة، كيقابل أحبارىع، كسا أنو حاكرىع  ()ككاف رسػؿ هللا  -ٕ
 .ٖ، كىػ القجكة لمسدمسيغ أجسعيغٕبذأف جبخيل

 مشاقذة األدلة، والتخجيح 

كىػ أف اإلسبلـ ناسخ لكل الجيانات، فبل  :يجاب عغ الجليل األكؿأما أدلة الفخيق األول: 
  .يسشع أف نحاكر اآلخخيغ، كأف نجادليع بالتي ىي أحدغ، كأف نؿيع عمييع الحجة

فبل لعسخ بغ الخصاب لسا رأػ معو ندخة مغ التػراة،  كىػ نيي الشبي  :أما الجليل الثاني
 نو ضعيف كسا قاؿ السحجثػف.حجة في ىحا الحجيث أل

الثالث: أف مؤتسخات حػار األدياف ال تخمػ مغ السكاسب لمسدمسيغ، بجمب أما الجليل 
 أك درء السفاسج عشيع. ،السرالح ليع

                                 
 .ٗٗسػرة شو، آية  (ٔ)
الخكح (: أخبخنا عغ الخكح ككيف تعحب (: أف الييػد قالػا لمشبي )( كىي ركاية عبج هللا بغ مدعػد )ٕ)

التي في الجدج، كإنسا الخكح مغ هللا، كلع يكغ ندؿ عميو ؼيو شيء، فمع يحخ إلييع شيئا، فأتاه جبخيل 
( بحلظ، فقالػا: مغ فقاؿ لو: قل الخكح مغ أمخ ربي كما أكتيتع مغ العمع إال قميبل فأخبخىع الشبي )

ُقْل  قالو لظ إال عجكنا، فأندؿ هللا  اجاءؾ بيحا؟ قاؿ: جاءني بو جبخيل مغ عشج هللا، فقالػا لو: وهللا م
ػ  قاا لَِّسا َبْيَغ َيَجْيِو َكُىجا َلُو َعَمى َقْمِبَظ ِبِإْذِف ّللّاِ ُمَرجِّ  َكُبْذَخػ ِلْمُسْؤِمِشيَغ َمغ َكاَف َعُجّكاا لِِّجْبِخيَل َفِإناُو َندا

( يكتسو، كقيل السخاد بو عباس )، كقيل: السخاد بالخكح ىاىشا جبخيل، كقاؿ قتادة: ككاف ابغ ٜٚالبقخة
ىاىشا ممظ عطيع بقجر السخمػقات كميا. أصل الحجيث في البخارؼ، كتاب، العمع باب: قػؿ هللا تعالى: 

، كذكخ بؿية الخكاية أبغ كثيخ في تفديخه، تفديخ ابغ كثيخ، (ٕ٘ٔ)كما أكتيتع مغ العمع إال قميبل، رقع 
٘/ٔٓٙ. 

. نقل الدجاؿ الحؼ جخػ بيغ الجكتػر ٕٔٚٔصبيع كالسصبعػف، ص ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التٖ)
 ـ.ٜٜٚٔسميع العػا كمذيخة األزىخ حػؿ استؿباؿ شيخ األزىخ لمحاخاـ األكبخ الييػدؼ في العاـ 
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شيخ األزىخ دمحم سيج : فيشاؾ مغ أىل العمع مغ أجاز حػار األدياف، مشيع: أما الجيمي الخابع
األزىخ، ششصاكؼ، كسامي دمحم متػلي الذعخاكؼ، أميغ عاـ مجسع البحػث اإلسبلمية في 

 ككزيخ األكقاؼ السرخؼ محسػد حسجؼ الدقدكؽ 

و ألنو يتحجث حجة ؼي الحيغ أجازكا حػار األدياف: فالجليل األكؿ ال أما أدلة الفخيق الثاني
 في مذخكعية اليجنة، ال في مذخكعية الحػار.

، كليذ السخاد بو 3كسا قاؿ السفدخكف أما الجليل الثاني، فالسقرػد بالدمع ىػ اإلسبلـ، 
اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َكاْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة َكَجاِدْلُيع ِبالاِتي ِىَي أما قػؿ هللا تعالى الحػار.

تأتي في  أف ىحه السجادلة َأْحَدُغ ِإفا َرباَظ ُىَػ أَْعَمُع ِبَسغ َضلا َعغ َسِبيِمِو َكُىَػ أَْعَمُع ِباْلُسْيَتِجيغَ 
يقػؿ ،  إشار بياف الرفة التي ال بج لمجاعية أف يتحمى بيا في إشار الجعػة إلى هللا 

كصفت بالتي ىي  كالتبميغ، ليع مغ ذيػؿ الجعػة  كانت مجادلة الشبي الصاىخ بغ عاشػر:
محاجة في فعل أك رأؼ لقرج  السجادلة لسا كانتك كسا كصفت السػعطة بالحدشة.  ،أحدغ

 .4الحدشة فيي ال تعجك أف تكػف مغ الحكسة أك مغ السػعطة ،الحق ؼيو اإلقشاع بػجو

ألف ييػد السجيشة لع يكػنػا  ،لييػد السجيشة السشػرة، فبل حجة في ذلظ أما محاكرة الشبي    
محاربيغ، بل كانػا أىل عيج، كلسا نقزػا عيجىع، أخخجيع مغ السجيشة السشػرة، كأف حػار 

ك في إشار السجادلة بالتي ىي أمعيع، ؼيأتي في إشار تبميغ دعػة هللا تعالى،  رسػؿ هللا 
 أحدغ.

 الخأي الخاجح:

اليجؼ  فألالحيغ مشعػا حػار األدياف بالسفيـػ السعاصخ،  ، كىعيخجح الباحث القػؿ األكؿ
ليذ التقخيب بيغ األمع، أك إيجاد قػاسع مذتخكة بيغ  حػار األدياف بالسفيػـ السعاصخ مغ

فخضيا عمى محاكلة ، ، ك ومفاـيسك  خؤػ الغخبل انتراركريغ، أك االنترار لمحق، بل الستحا
مغ خبلؿ  السقرػد بالسخاجعة، كالتغييخ كالتبجيلالسدمسيغ عمى كجو التحجيج، ألف الجيغ 

 .ىػ الجيغ اإلسبلمي، كليذ الجيانات األخخػ  الحػارات

                                 
 .ٕٕ/ٖالقخشبي، تفدخ القخشبي،  .٘ٙ٘/ٔابغ كثيخ، تفديخ ابغ كثيخ،  (ٔ)
 ،ىػ(ٖٜٖٔدمحم الصاىخ بغ عاشػر التػندي )الستػفى : الصاىخ بغ عاشػر، : دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ ( ٕ)

ٜٕٖ/ٗٔ« تحخيخ السعشى الدجيج كتشػيخ العقل الججيج مغ تفديخ الكتاب السجيج»التحخيخ كالتشػيخ 
 ـ,ٜٗٛٔ، لدشة تػنذ –الجار التػندية لمشذخ 
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 أىجاف ىحه السؤتسخاتالفخع الدابع: 

حث الزػء عمى األىجاؼ التي اتتحجث في التصبيع لحا سيدمط الب ككػف ىحه الجراسة   
 تتعمق بالتصبيع، كىي:

اتفقت مؤتسخات حػار األدياف، عمى نبح اإلرىاب، كمشاىزة العشف، كالتصخؼ، كتخسيخ  -ٔ 
ية، كالجعػة إلى التغييخ كالتبجيل، كجسيع ىحه  مبجأ التدامح، كالتعاير، كنبح الكخـا
السرصمحات، كمثميا، التي يتع الحجيث عشيا في السؤتسخات ليذ السخاد مشيا ديغ الييػد كال 

إنسا السقرػد ىػ اإلسبلـ، كمغ خمفو أمة اإلسبلـ، ثع شبيعة ىحه السؤتسخات، ديغ الشرارػ، 
يكذف المثاـ عغ األىجاؼ الخبيثة  كنػعية السذاركيغ فييا، كما يعخض فييا مغ مػضػعات،

 لسؤتسخات حػار األدياف، فيي تدتيجؼ اإلسبلـ كجيغ، كالسدمسيغ كأمة.

كاإلسبلمية، إلعادة الشطخ في الخصاب الجيشي، كمشاىج الزغط عمى الحكػمات العخبية،  -ٕ
التخبية كالتعميع، خاصة الجيشية مشيا، كمخاؾبة السداجج، كالتذػير عمى رسالتيا، كاستبعاد 
الخصباء السؤثخيغ، كمبلحقة العمساء الخبانييغ، كالتخكيج لثقافة الدبلـ، كالتعاير، كتخبية 

 األجياؿ عمى ذلظ.

يكخس االحتبلؿ، كال يتعخض لجخائسو، كيجعػ لقبػلو، كالتعاير معو،  إنذاء خصاب ديشي -ٖ
  .ٔككصف كل مغ يقاكمو باإلرىاب، كالعشف

 السصمب الثالث:

 فتاوى تخجم التصبيع.

السؤسدات الجيشية في ببلد السدمسيغ في ىحا الدماف ليدت مدتقمة، كليدت حخة في     
 ةلحاكع، كال تسمظ أف تختمف مع كالالشطاـ االتعبيخ عغ الخأؼ، بل ىي جدء ال يتجدأ مغ 

األمخ، كال تسمظ الحياد، تتحخؾ كفق التػجييات كاألكامخ الرادرة إلييا مغ الشطاـ الحاكع، 
كتجكر مع رغبات الشطاـ حيث دار، ككل دكرىا ؼيسا يتعمق بخغبة الحكاـ يتمخز في 

                                 
مقاؿ: حػار  ، السبلخ، نػر الجيغ، مغٛٛٙٔ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)

 ـٕٕٓٓ/ٛ/ٔٔـ الديارة ٕٛٓٓ/ٕٔ/ٔاألدياف، الخمؽية كاألبعاد، جساعة العجؿ كاإلحداف، 
https://www.aljamaa.net/ar/2008/12/01/  

https://www.aljamaa.net/ar/2008/12/01/


 

3:7 

 

ع الجيشي الخسسي عمييا، فإذا مياراتيا في استخخاج أدلة التحميل، كالتحخيع، كإضفاء الصاب
جاء األمخ بتحميل شيء ما، يكػف دكر السؤسدة الجيشية ىػ استخخاج أدلة لتحميل ىحا 
الذيء، كإمزاء العمساء الخسسييغ عميو، كإذا أمخ بتحخيع شيء، فعمى السؤسدة الجيشية 

 .ٔهللااستخخاج أدلة لتحخيع ىحا الذيء، كإمزاء العمساء الخسسييغ عمييا إال مغ رحع 

يخجمػف  لحا كجج الحكاـ ضالتيع في عمساء الدبلشيغ، كمػضفي األنطسة، الحيغ    
سياساتيع بمغة الجيغ، فأجازكا ليع الدبلـ، كالرمح مع الييػد، كألبدػه ثػب الذخعية، كما 

 تختب عمى فتاكييع مغ فتح باب التصبيع.

لغ تجج عالساا كاحجاا مؤيجاا يرجركف فتاكييع، كمػاقفيع كفق أىػاء حكاميع، كلحلظ     
لمتصبيع، إال كىػ يشفُح إرادَة كلي أمخه، كسيج نعستو، كيدعى في مخضاتو، كيجاريو في ىػاه، 
فالقخار الدياسي التصبيعي يأتي مغ الحاكع أكالا، ثع يتبعُو كيرفق لو شيػخ الخجمة، َححَك 

 .ٕالُقحاِة بالُقحاة

أحكاـ الجيغ، كال بالفتاكػ الذخعية، كال يؿيسػف كزناا ال يدتخشج السصبعػف في تصبيعيع ب    
لمجيغ، بل يتخحكف قخار التصبيع، ثع يػعُد الصغاُة لعمساء الشطاـ، لتبخيخ التصبيع بالفتاكػ 
الجيشية، فيبادركف في تبخيخ قخاراِت التصبيع، كيشدِّلػف الشرػَص الذخعية عمييا لجعميا 

، كيتجاىمػف ثػابت اإلسبلـ، كيجندػف الفتػػ أيسا شخعيةا، بحجج  أكىى مغ بيت العشكبػت
تجنيذ، كيتبلعبػف بالشرػص الذخعية خجمةا ألىػاء الصغاة، كيحاكلػف تأصيل التصبيع 

كعمى ديغ اإلسبلـ، كسا أف  ،( (، كعمى رسػلو((تأصيبلا شخعياا، كيكحبػف عمى هللا 
كثيخاا مسغ يترجركف لمفتػػ اليػـ، أعساىع كالؤىع السصمُق لمحكاـ عغ قػِؿ الحّق كالرجؽ، 
كصعا آذانيع، كغصى عقػليع عغ معخفة كاقع احتبلؿ فمدصيغ، كآثاره، كأعسى برائخىع عغ 

 .ٖمعخفة حؿيقة التصبيع

 

                                 
ـ ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٖـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٔ البػصمة، فتاكػ التصبيع، ،( شو، أحسجٔ)

https://albosla.net/ ، 
 ـٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٗـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٛ/ٖٔ( شسذ نيػز، الجدائخ، ٕ)
 https://shms.ps/post/105269  
ـ ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔـ عفانة، مذايخ التجليذ كالتمبيذ، كفتاكػ التصبيع، قدع السقاالت، ( نقبل عغ مقاؿ حداٖ)

  www.alquds.co.uk ـ ٕٕٓٓ/ ٜ/ٕٚتاريخ الديارة 

https://albosla.net/
https://shms.ps/post/105269
http://www.alquds.co.uk/
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 ومن الفتاوى التي تخجم التصبيع ما يمي:

 فتاوى من األزىخ أوال:

ـ، كبعث ٜٚٚٔشيخ األزىخ عبج الحميع محسػد أيج خصػة الدادات في زيارة القجس عاـ  -ٔ
، كىي الخصػة األكلى التي فتحت باب التصبيع مع ٔلو ببخؾية يؤيج فييا الديارة بذكل تاـ

 االحتبلؿ عمى مرخاعيو.

 أما شيخ األزىخ دمحم "سيج ششصاكؼ" فقج تعجدت مػاقفو السؤيجة، كالجاعسة لمتصبيع في -ٕ 
زمغ الدادات، كفي زمغ مبارؾ، كجسيعيا تؤكج قشاعتو بالتصبيع فقياا كمسارسة، ففي العاـ 

ـ أفتى: أنو ال يػجج في الجيغ اإلسبلمي ما يحـخ التصبيع، مع الجكؿ األخخػ، خاصة ٕ٘ٓٓ
 .ٕإسخائيل

ـ بتحخيع العسميات االستذيادية، إذ قاؿ: ىي عسميات انتحارية ٖٕٓٓكأفتى في العاـ  -ٖ
تعارض أحكاـ الجيغ، ألنيا تيجد االستقخار، كتذعل الرخاعات في السشصقة العخبية، كعمى إثخ 

لجسيػرية السرخية " عمي ىحه الفتػػ أصجر ثسانية كعذخكف عالساا أزىخياا، عمى رأسيع مفتي ا
 . ٖيتبخؤكف مغ فتػػ ششصاكؼ، كيؤكجكف مذخكعية ىحا الشػع مغ السقاكمة بياناا جسعة" 

إف ىحه السػاقف التي اعتاد عمييا مغ ىػ عمى رأس أكبخ مؤسدة ديشية، ال يسكغ أف   
تأتي في اإلشار الذخري، لسا تحسمو ىحه السؤسدة العخيقة مغ رمدية في نفػس السدمسيغ، 

ع، كالحؼ يشعكذ عمى سمػؾ الشاس، كقشاعاتيع كمػقفيع مغ كلسا ليا مغ مكانة عشج عامتي
 االحتبلؿ. 

 ثانيا: فتهى إدانة السقاومة الفمدصيشية

  من اإلفتاء الدعهدي:

                                 
 ـ.ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ ٕٗـ، تست الديارة في ٜٚٚٔ/ٔٔ/ٕٓ( جخيجة األخبار السرخية ٔ)

https://www.google.com/search 
، سيج أحسج، رفعت، ٓٚٔ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، ص ٕ)

 .ٗٛٙٔمػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص
، الديج أحسج، رفعت، ٜٙٔ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، ص ٖ)

 .ٗٛٙٔ /ٚمػسػعة التصبيع كالسصبعػف، 
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بياف ىيئة كبار عمساء الدعػدية التي يخأسيا مفتي الدعػدية عبج العديد آؿ الذيخ،  -ٔ
حساس مشطسة إرىابية تزخ الحؼ أصجر بياناا حـخ فييا قتل الييػد، كاعتبار حخكة 

الفمدصيشييغ، كترشيف السطاىخات السدانجة لمسقاكمة، كالسشاصخة لقزية القجس بالجعاية 
 .ٔالخخيرة

كعمى إثخ ىحه الفتػػ سارع كزيخ االتراالت في الكياف الرييػني "أيػب قخا" بتيشئة     
 .ٕديد آؿ الذيخ بيحه الفتػػ، كيجعػه لديارة القجسعالسفتي عبج ال

ال تسثل  ،بياف ىيئة كبار العمساء بترشيف اإلخػاف السدمسيغ عمى أنيع جساعة إرىابية -ٕ
 .ٖتتدتخ بالجيغ كتسارس ما يخالفو مغ الفخقة، كإثارة الفتشة، كالعشف، كاإلرىابكأنيا  اإلسبلـ،

مفتي الدعػدية عبج العديد آؿ الذيخ، في ترخيح مدجل نذختو ىيئة كبار العمساء  -ٖ
ال تست  إف "جساعة اإلخػاف السدمسيغ" قاؿ ؼيو:ـ: ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ٔعبخ "تػيتخ"، بتاريخ 
الحؼ يتػلى كحلظ مشرب الخئيذ العاـ لمبحػث  -كاتيع آؿ الذيخ  ."لئلسبلـ "برمة كضالة

ػاف السدمسيغ بأنيع: استباحػا الجماء، كانتيكػا األعخاض، كنيبػا اإلخ -العمسية كاإلفتاء 
  .ٗاألمػاؿ، كأفدجكا في األمخ

                                 
ـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔ، تاريخ الديارة ٕٚٔٓ/ٔٔ/٘ٔ( الجديخة نت،ٔ)

https://www.aljazeera.net/news مجحاؼ، فزل عباس، مغ مقاؿ: التصبيع الجيشي ،
 ـٕٕٓٓ /ٜ/ٕٚـ تاريخ الديارة ٕٛٔٓاستخاتيجية إسخائيمية، الججيج ابخس، أيمػؿ 
https://www.aljadeedpress.net/archives، ، 

(، صحيفة عخبية مدتقمة، ترجر في الشاصخة،  تار       ـ، ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٕخ الديارة يصحيفة )رأؼ اليـػ
https://www.raialyoum.com/index.php/ ،)ـ، تاريخ الديارة ٕٚٔٓ/ ٔٔ/ٙٔ، )ذمار نيػز

، )السحػيت نت(، /http://www.dhamarnews.com/archivesـ،  ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٕ
  /https://www.almahweet.netـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕ٘ـ تاريخ الديارة ٕٚٔٓ/ٔٔ/٘ٔ

ـ،  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕ٘ـ تست الديارة فيٕٚٔٓ/ٔٔ/٘ٔ( الجديخة نت، ٕ)
https://www.aljazeera.net/news/trends، 

  https://arabi21.com/story ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕ٘، تست الديارة في ٕٔعخبي      
 - https://www.aljazeera.netـ ٕٕٔٓ/ٕ/ٔـ، تست الديارة ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔالجديخة نت،  (ٖ)
ـ،  ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕٛـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙٔ( ككالة شياب لؤلنباء، ٗ) 

https://shehabnews.com/post ،في ـ، تست الديارة ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ٔ، أخبار العالع العخبي
ـ، تست ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙٔ، ٕٔ، عخبي https://arabic.rt.com/middle_easـ، ٕٕٓٓٔ/ ٔٔ/ٜٕ

https://www.aljazeera.net/news15/11/2017
https://www.aljazeera.net/news15/11/2017
https://www.aljadeedpress.net/archives
https://www.raialyoum.com/index.php/
http://www.dhamarnews.com/archives/
https://www.almahweet.net/
https://www.aljazeera.net/news/trends
https://www.aljazeera.net/news/trends
https://arabi21.com/story
https://shehabnews.com/post
https://shehabnews.com/post
https://arabic.rt.com/middle_eas


 

3:: 

 

الججيخ بالحكخ أف فتاكػ سابقة لمجشة الجائسة لئلفتاء بالسسمكة، كالتي يأتي أعزاؤىا مغ ك    
الجساعات مغ أقخب كاعتبختيع  ،مغ ىيئة كبار العمساء، كانت قج أثشت عمى جساعة اإلخػاف

( ٖٗ،الػاردة بالجدء رقع )(ٕٓ٘ٙ)الفتػػ رقع  :اإلسبلمية إلى الحق، كمغ ىحه الفتاكػ 
(، عغ الجساعات اإلسبلمية كالتي جاء فييا: "أقخب الجساعات اإلسبلمية ٜٔالرفحة رقع )

إلى الحق كأحخصيا عمى تصبيقو أىل الدشة كىع: أىل الحجيث، كجساعة أنرار الدشة، ثع 
ػ تبعاا لحلظ، فتاكػ ػ سدمسػف، فالحؼ تغيخ ىػ السػقف الدياسي فجاءت تغييخ الفتاإلخػاف ال

 3"ٖٕٚ/ ٕالمجشة الجائسة، لمبحػث العمسية كاإلفتاء، 

ما يعشي الباحث أف ىحه الفتاكػ التي صجرت عغ مفتي السسمكة العخبية الدعػدية، كىيئة   
يػني، في ضل التدابق السحسـػ الريكبار العمساء فييا، تأتي كسقجمات لمتصبيع مع الكياف 

التصبيع معو، كأف ىحه الفتاكػ تسذ السقاكمة الفمدصيشية بذكل مباشخ، فقج جاء في بياف نحػ 
خخجت جساعات إرىابية متصخفة، عاثت في الببلد  -أؼ اإلخػاف –الييئة: )كمغ رحسيا 

، كمغ ىحه ٕ)حػؿ العالعكالعباد فداداا، مسا ىػ معمػـ، كمذاىج مغ جخائع العشف، كاإلرىاب 
الجساعات التي خخجت مغ رحع اإلخػاف، السقاكمة اإلسبلمية الفمدصيشية، التي صشفتيا الييئة 

 عمى أنيا مشطسة إرىابية، كالتي سبق ذكخىا.

أما رئيذ رابصة العالع اإلسبلمي، دمحم العيدي، كالتي تتخح مغ مكة السكخمة مقخاا ليا، كفي  
ية الجكلية في باريذ، يقػؿ: إف أؼ عسل عشف، أك إرىاب، باسع محاضخة لو في األكاديس

 .ٖاإلسبلـ غيخ مبخر، في أؼ مكاف حتى في إسخائيل

                                                                                         
 https://arabi21.com/storyـ ٕٕٓٓ/ ٜٕيخ الديارة بتار 

ـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔالجديخة مباشخ، ( ٔ)
https://mubasher.aljazeera.net/news/politics 

ـ،  ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔ( ككالة األنباء الدعػدية، ٕ)
https://www.spa.gov.sa/ 

-https://alـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ ٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٓٔالعيغ اإلخبارية،      
ain.com/article/  

/ ٕٔ/ ٔـ تست الديارة بتاريخ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔالعخبية      
 / https://arabic.cnn.com/middle-east/articleـ،ٕٕٓٓ

ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ ٔىػ، تست الديارة في ٜٖٗٔ، ربيع أكؿ، ٘ط، ( صحيفة الذخؽ األكسٖ)
https://www.yenisafak.com/ar/world 

https://al-ain.com/article/
https://al-ain.com/article/
https://al-ain.com/article/
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 ثالثاا: فتهى زيارة القجس

"محسػد حسجؼ زقدكؽ"، جسػع السدمسيغ  السرخؼ  ـ دعا كزيخ األكقاؼٜٕٓٓفي     
لمدفخ إلى القجس، لحساية السجيشة السقجسة مغ التيػيج، كالعجكاف اإلسخائيمي، كقج ابتيج 

إنيا تحقق التصبيع الذعبي بيغ السرخييغ كدكلة )اإلعبلـ اإلسخائيمي بيحه الجعػة، كقاؿ: 
تيا عمى زيارة القجس، تحت االحتبلؿ فيي تذجع الصبقات البديصة التي تكخه الييػد بفصخ 

مطمة إسخائيل، كتتيح ليع الفخصة لخؤية الكياف الرييػني مغ الجاخل، كالتعامل مع سكانو، 
كمغ شأف ذلظ أف يذجع الكثيخ مغ الخاغبيغ في الدفخ إلى إسخائيل كاإلقامة بيا، كيسشعيع 

ىي زيارة تخددىع كخػفيع مغ المـػ االجتساعي، فقج أكججت دعػة الػزيخ الحريعة، ك 
السقجسات كلغ يخجل مرخؼ بعج ذلظ مغ الختع اإلسخائيمي عمى جػاز سفخه، بل سيجؿ 

 . ٔذلظ عمى تجيشو، كزيارتو لمقجس كاألقرى(

 فتاكػ ابغ باز في جػاز إقامة عبلقات اقترادية كسياسية مع االحتبلؿ. رابعاا:

مع الكياف الرييػني،  أجاز عبج العديد ابغ باز إقامة عبلقات اقترادية، كسياسية،    
إذا رأػ كلي أمخ السدمسيغ مرمحة في ذلظ، جاء ذلظ في رده عمى سؤاؿ يتعمق بالتصبيع 

مرمحة السدمسيغ في ببلدىا طخ في مرمحتيا، فإذا رأت أف مغ مع العجك: )كل دكلة تش
ىا الرمح مع الييػد في تبادؿ الدفخاء، كالبيع كالذخاء، كغيخ ذلظ مغ السعامبلت التي يجيد 

 ٕ(.شخع هللا السصيخ، فبل بأس في ذلظ

 خامداا: إشالق يج والة األمخ لفعل ما يخونو مشاسباا 

ىشاؾ مغ العمساء السعاصخيغ مغ أشمق يج الدمصاف في فعل ما يحمػ لو، كما يخػ ؼيو     
مرمحة لمسدمسيغ، كأف يترخؼ مشفخداا في القزايا السريخية، كمشيا ما يتعمق بالتصبيع، 

الدبلـ، متغافميغ عغ قاعجة أساسية، كركيدة ىامة في الدياسة الذخعية، كىي قاعجة كصشع 
الذػرػ، التي تقػـ عمى إشخاؾ أىل الحل كالعقج، كأىل التخرز كالشطخ في صشع 

َفاْعُف : ()لقػؿ هللا  ،ليذ مغ باب الشفلالقخارات السريخية، كىي مغ باب الفخض، ك 

                                 
 .ٜٔٙٔ/ ٚالديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،  (ٔ)

 ، ٚٗٗ -٘ٗٗ/ ٛٔ( ابغ باز، عبج العديد، فتاكػ ابغ باز،  (ٕ
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ْل َعَمى ّللّاِ ِإفا ّللّاَ ُيِحبُّ  َعْشُيْع َكاْسَتْغِفْخ َلُيعْ  َكَشاِكْرُىْع ِفي اأَلْمِخ َفِإَذا َعَدْمَت َفَتَػكا
اْلُسَتَػكِِّميغَ 

ٔ. 

كزعسػا: أف عمى الخعية الدسع، كالصاعة، فيي ال تدتذار، كليذ ليا أف تذارؾ، أك     
ذلظ، كجعمػا شاعة كلي األمخ مغ  كامغ الجيغ كباسع الجيغ، بل تجاكز  تعتخض، كأف ذلظ

حدغ العقيجة، كسا قاؿ خصيب الحـخ السكي: )إف مغ أبخز معالع العقيجة الرحيحة: التداـ 
 .ٕالجساعة، كحدغ الدسع لئلماـ كالصاعة(

لسا سئل ابغ عثيسيغ، عغ حكع الرمح مع الييػد، قاؿ لمدائل: )األمخ ليذ إلي كال    
 .ٖمات، أؼ أنو متخكؾ لػلي األمخ، يفعل ما يحمػ لو(إليظ، ىحا األمخ يتعمق بالحكػ 

القزايا السريخية أمخاا حرخياا في كلي األمخ، الحؼ ال  البت في كمشيع مغ جعل   
إف الدبلـ، )يترخؼ إال عغ مرمحة يخاىا راجحة، كسا قاؿ رئيذ مجمذ اإلمارات لئلفتاء: 

الجكلية ُتَعجُّ مغ الربلحيات الحرخية، كالتصبيع جائداف بحجِة أف العبلقات كالسعاىجات 
كالديادية لػلي األمخ، شخعاا كنطاماا، كأشاد بالسدعى اإليجابي، كالخصػة الدجيجة، التي 
اتخحتيا الؿيادة في دكلة اإلمارات بتصبيع العبلقات بيغ اإلمارات، كدكلة االحتبلؿ، كزعع أف 

اعتبار أف السرمحة ىي السعيار الذخعي كلا ما تقػـ بو الجكلة لسرمحة الببلد، كالعباد، ب
 لترخفاِت كلي األمخ، الحؼ ىػ كحجه السقجر لمسرمحة، كالسحقق لمسشاط، ؼيسا يتعمق

في صمح ( ) مدتجليغ عمى ذلظ بفعل الشبي ،ٗ(األمع بالحخب، كالدبلـ، كالعبلقات بيغ
ألنيا مغ صحيح  الدسع كالصاعة ألكلي األمخ، الحجيبية إذ لع يدتذخ ؼيو أحجاا، كبزخكرة

 . ٘العقيجة

 

 

                                 
 .ٜ٘ٔ( سػرة آؿ عسخاف، آية ٔ)
/ ٔـ عخبي بػست األناضػؿ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٗمغ خصبة الدجيذ في الحـخ السكي، في  (ٕ)

 /https://arabicpost.netـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ
 .ٕٚٗ/ٕ٘( ابغ عثيسيغ، دمحم بغ صالح، مجسػع فتاكػ كرسائل ابغ عثيسيغ، ٖ)
 ـ ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔلسقاالت، ( عفانة، حداـ، مغ مقاؿ: مذايخ التجليذ كالتمبيذ، كفتاكػ التصبيع، قدع اٗ)
 . ٛٚ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٘)
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 السصمب الخابع:

 المقاءات الخسسية مع جيات ديشية رسسية. 

جخػ العجيج مغ المقاءات الخسسية بيغ شخريات ديشية مخمػقة، تتبػأ أعمى السشاصب     
، كاف مغ أبخز الحيغ اء سياسييغ، كرجاؿ ديغ مغ الييػدفي السؤسدات الجيشية، مع زعس

كقاضي  ،المقاءات شيخ األزىخ دمحم سيج ششصاكؼ، كمفتي مرخ عمى جسعةشاركػا في ىحه 
كأميغ عاـ رابصة العالع اإلسبلمي دمحم العيدي، كالعجيج مغ  ،قزاة فمدصيغ محسػد اليباش

 الذخريات الجيشية، في العجيج مغ بمجاف العالع العخبي، كاإلسبلمي.

ػح أماـ أؼ ييػدؼ يخغب في أعمغ شيخ األزىخ دمحم سيج ششصاكؼ: أف مكتبو مفت -ٔ
زيارتو، كأنو ال يسانع في استؿباؿ الخئيذ اإلسخائيمي في مكتبو، أك رئيذ كزرائو، كقاؿ: إنو 
مدتعج لديارة القجس تحت االحتبلؿ كسا فعل الدادات، كبالفعل استقبل سيج ششصاكؼ في 

اب مػاجية العجك، جاء مغ بمكتبو في القاىخة كبيخ حاخامات إسخائيل، كزعع أف ىحا المقاء 
عمساء  ػىحه الديارة رّدات فعل كبيخة لج قج أغمع عميو القػؿ، كقج أثارت -كسا زعع-كأنو 

 . ٔباألخز عمساء األزىخ الذخيفك السدمسيغ، 

التقى شيخ األزىخ دمحم سيج ششصاكؼ، مع الدعيع الرييػني شسعػف بيخس، في مؤتسخ  -ٕ 
ـ، كالتقاه أيزا في العاـ ٕٛٓٓكصافحو في العاـ نيػيػرؾ،  لحػار األدياف عقج في مجيشة

ـ في مؤتسخ الحػار الحؼ عقج في كازاخدتاف، بحزػر كزيخ األكقاؼ السرخؼ ٜٕٓٓ
 . ٕكجمدػا عمى شاكلة كاحجة ،"محسػد حسجؼ الدقدكؽ"

التقى شيخ األزىخ دمحم سيج ششصاكؼ، مع الدفيخ اإلسخائيمي في القاىخة، الحؼ نقل معو  -ٖ
 . ٖالحاخاـ األكبخ ياكدغ دكرؼ رسالة مغ 

 عمى خصى الدادات يقػـ بديارة القجس كالسدجج األقرى، ٔمفتي مرخ "عمي جسعة" -ٗ
، كىي أكبخ شخرية ديشية تقػـ بديارة القجس تحت ٕـٕٕٔٓفي العاـ  عبخ بػابة األردف

 االحتبلؿ، كىي زيارة تصبيعية بامتياز.
                                 

، الديج أحسج، رفعت، ٗٚٔ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة، الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، صٔ)
 .ٛٛٙٔ/ ٚالتصبيع كالسصبعػف، 

 .ٕٜٙٔ/ ٚسيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،  (ٕ)
 .ٛٓٚٔ/ٚ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف ٖ)
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كمغ الخسسييغ الحيغ التقػا مع زعساء سياسييغ، كرجاؿ ديغ ييػد، قاضي قزاة  -٘
 الخئيذ الفمدصيشي لمذؤكف الجيشية كزيخ األكقاؼ الفمدصيشي الدابقفمدصيغ، كمدتذار 

، في القجس كفي ىحه الديارة ٖمحسػد اليباش، الحؼ زار بيت الخئيذ اإلسخائيمي ركبي ريفميغ
ػدؼ رئيذ السعيج الجيشي الييػدؼ "ىار عتريػف" في مدتػششة التقى مع الحاخاـ اليي

"غػش عتريػف" في الزفة الغخبية، كدعا الخئيذ اإلسخائيمي في كمستو أماـ الحزػر إلى 
تدامح األدياف، كمػاصمة ىكحا لقاءات بّشاءة، بيغ رجاؿ الجيغ مغ شتى األدياف، سعياا لشبح 

 .ٗالتصخؼ الجيشي

العبخية الدابعة، إف المقاء جاء ليؤكج عمى رفس السذاركيغ ؼيو ما كقاؿ مػقع القشاة     
 .٘أسسػه بػالعشف الجيشي، كلمتأكيج أيزا عمى الجعػة لػحياة مذتخكة

التقى كزيخ األكقاؼ الفمدصيشي الدابق "محسػد اليباش"، في راـ هللا بسجسػعة مغ  -ٙ
مدسى صحفييغ  السدتػششيغ الريايشة مغ اليسيغ الستصخؼ، في جػ كدؼ، تحت

الجتساعو معيع: ىػ مػاجية صفقة القخف، كأّنو التقى  سخائيمييغ، كزعع أف الدبب الخئيذإ
ىحه السجسػعة بحزػر رئيذ لجشة التػاصل في مشطسة التحخيخ الفمدصيشية، دمحم السجني، 

                                                                                         
ـ، شغل ٕٜ٘ٔ( عمي جسعة: ىػ دمحم عبج الػّىاب الذييخ بػعمي جسعة، كلج بسحافطة بشي سػيف عاـ ٔ)

. كعالع ديغ مرخؼ اشتيخ بالعجيج مغ ٖٕٔٓك ٖٕٓٓمشرب مفتي الجيار السرخية ما بيغ عامي 
ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ ٔتست الديارة في  ـٕٙٔٓ/ٓٔ/ٖٔججؿ. مجمة الخاصج، الفتاكؼ الجيشية كاآلراء السثيخة لم

https://alrased.net/main/articles.aspx?selected_article_no 
 .ٜٓٙٔ/ ٚ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٕ)
ـ، في القجس، كانت عائمتو مغ أكائل العائبلت الييػدية التي جاءت إلى القجس عاـ ٜٖٜٔكلج عاـ ( ٖ)

ـ، ثع رئيداا ٖٕٓٓـ أصبح كزيخاا لبلتراالت، ثع رئيداا لمكشيدت، في العاـ ٕٔٓٓـ، في العاـ ٓٔٛٔ
ـ، كما زاؿ حتى كتابة ىحه الدصػر، شسذ نيػز، القجس السحتمة،  تاريخ الديارة، ٕٗٔٓلمجكلة عاـ 

 ..https://shms.ps/post ـٕٕٓٓ/ٓ/ٔ
(ٗ ،  ،https://paltoday.tv/postـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ ٕٗـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ٓٔ/ٖٔ( فمدصيغ اليـػ

ـ، ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٕٗـ تاريخ الديارة ٕٙٔٓ/ ٓٔ/ٗٔراـ هللا، مكذ نيػز،      
https://www.rmix.ps/news  

 ـٕٕٓٓ/ٚ/ٛ تست الديارة في ـ ٕٕٓٓ/ٕ/ٚٔدنيا الػشغ (٘)
     https://www.alwatanvoice.com/arabic/news  

https://paltoday.tv/post
https://www.rmix.ps/news
https://www.rmix.ps/news
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news
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كبّيغ أّف لجشة التػاصل، ىي مغ نّطست المقاء ضسغ خصػات الؿيادة الفمدصيشية، لسػاجية 
 .ٔكإعبلمياا  اا كقانػني ؤامخة صفقة القخف، سياسياا م

ـ، كفجاا مغ الجسعية األمخيكية اإلسخائيمية ٕٔٔٓالتقى "محسػد اليباش" في العاـ كسا  -ٚ
، حيث أكج خبلؿ المقاء: أف الرخاع الفمدصيشي اإلسخائيمي ليذ ٕلمذؤكف العامة "اإليباؾ"

 .ٖسياسيصخاعاا ديشياا، أك تاريخياا، بل ىػ صخاع 

كمغ الخسسييغ الحيغ التقػا مع زعساء سياسييغ "دمحم العيدي" أميغ عاـ رابصة العالع  -ٛ
اإلسبلمي، التي تتخح مغ مكة السكخمة مقخاا ليا، الحؼ رعى نجكة في مجيشة ميمػز الفخندية، 
بعشػاف: "حدغ الجػار كالعير السذتخؾ"، حزخىا الحاخاـ الييػدؼ "إيمي حيػف"، كعسجة 

 .ٗجيشةالس

، كقاؿ ٘ بديارة لسعدكخ "أكشفيتذ" ببػلشجا ـ،ٜٕٔٓ، قٜٖٗٔقاـ العيدي في العاـ  -ٜ 
تشصبق عمى العالع بأسخه،  ٙفي الديارة: إف الِعبخ التي يجب استخبلصيا مغ اليػلػكػست

                                 
، https://www.amad.ps/ar/postـ، ٕٕٓٓ/ ٚ/ٛـ، تست الديارة ٕٕٓٓ/ٕ/ٙٔئلعبلـ، ل( أمج ٔ)

ـ  ٕٕٓٓ/ ٚ/ٛـ، تست الديارة بتاريخ ٕٕٓٓ/ٕ/ٚٔككالة فمدصيغ نت، 
https://www.pal24.net/news  

يخ في الدياسة األمخيكية، بحيث تتفق مع ـ، بغخض التأثٜٗ٘ٔ( مشطسة أمخيكية ييػدية تأسدت عاـ ٕ)
السرالح الرييػنية، كىي مدجمة كجساعة ضغط )لػبي( رسسية لمؿياـ بسيسة الجعاية لجعع إسخائيل 

باسع الصائفة الييػدية األمخيكية، كىي مغ أقػػ جساعات الزغط في الػاليات الستحجة كمغ أكثخىا 
 ـ.ٕٕٓٓ/ ٚ/ ٕٓة في تأثيخاا عمى اإلشبلؽ، إسبلـ كيب، تست الديار 

https://www.islamweb.net/ar/article 
ـ ٕٕٓٓ/ ٚ/ ٕٓـ، تست الديارة في ٕٔٔٓ/ٔ/ٕٓالجستػر األردنية، ( ٖ)

https://www.addustour.com/articles 
ـ ٕٕٓٓ/ ٚ/ ٜٕـ، تست الديارة بتاريخ ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٚٔرابصة العالع اإلسبلمي، التاريخ  (ٗ)

https://themwl.org/ar 
( ىػ معدكخ اعتقاؿ ألساني يقع في مجيشة أكشفيتذ البػلشجا، عمى نيخ سػال، يستج السعدكخ عمى مداحة ٘)

افتتاحو لمدائخيغ،  ـ، حيث تعٜٚٗٔ، أؾيع عميو نرب تحكارؼ ضخع عاـ ٕمغ األرض تبمغ خسديغ كع
/ ٚ/ٕٔارة في، تست الدي ـٕٕٓٓ/ٔ/ٕٚ، معدكخ أكشفيد رمد السحخقة الشازية، ٕٗالتمفديػف الفخندي 

 https://www.france24.com/arـ، ٕٕٓٓ
( كالتي شيجت قتل ٜ٘ٗٔ-ٜٖٜٔ( اليػلػكػست تذيخ لمسحخقة الشازية في تاريخ الحخب العالسية الثانية )ٙ)

عجد مغ الييػد عمى أساس عخقي مغ قبل الحدب الشازؼ األلساني، بؿيادة أدكلف ىتمخ، الحؼ كاف 

https://www.pal24.net/news
https://www.pal24.net/news
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كمغ مدؤكلية السدمسيغ في كافة أنحاء السعسػرة، أف يتعمسػا ىحه العبخ، كيشزسػا إلى 
 .ٔالسجتسع الجكلي بالتعيج بأف اليػلػكػست لغ تتكخر أبجاا 

ـ، بديارة مجيشة ٕ٘ٔٓقاـ إياد مجني األميغ العاـ لسشطسة السؤتسخ اإلسبلمي في العاـ  -ٓٔ
كالذؤكف كالسقجسات اإلسبلمية األردني أحسج دمحم  القجس، لسجة ساعتيغ بخفقة كزيخ األكقاؼ

 .ٕىميل

 السصمب الخامذ:

 أىجاف التصبيع الجيشي

 بعج تػؾيع اتفاؾيات الدبلـ مع االحتبلؿ، مغ قبػل بعػس األنطسػة العخبيػة، بػات مػغ السمػحّ      
أف تخبى األجياؿ عمى مفاـيع الدػبلـ، كثقافػة التدػامح، التػي تشدػجع مػع السخحمػة الججيػجة، كلسػا 
كاف الخصاب الجيشي الحؼ يحجد شبيعة العبلقة مع االحػتبلؿ، كيػخفس االعتػخاؼ بذػخعيتو، كسػا 
يػػػػػخفس إقامػػػػػة أؼ نػػػػػػع مػػػػػغ العبلقػػػػػات، أك التعػػػػػاكف معػػػػػو، فػػػػػبل سػػػػػبيل إلػػػػػى الجسيػػػػػػر العخبػػػػػي 

دكف تعجيبلت جػىخية في الخصاب الجيشي لمتأثيخ عمى معتقجات ىحه الذعػب، مغ كاإلسبلمي، 
  كقشاعاتيا الجيشية، فكاف ال بج مغ اآلتي:

صػػياغة الخصػػاب الػػجيشي بسػػا يتفػػق مػػع السخحمػػة الججيػػجة مػػغ التعػػاير، كالتصبيػػع، كقبػػػؿ  - أوالا 
ـ أعػػجت لجشػػة داخػػل الخارجيػػة األمخيكيػػة مذػػخكعاا لتصػػػيخ الخصػػاب ٕٕٓٓاآلخػػخ، ففػػي العػػاـ 

                                                                                         
فالعجد األكبخ مغ ضحايا السحخقة كاف مغ الييػد، كإلى جانب  يدتيجؼ الييػد بذكل رئيذ، لحا

اعتقمػا كانتيكػا حقػؽ ، ك ذخ، بسا فييع الغجخ كذكك اإلعاقةالييػد، قتل الشازيػف مجسػعات أخخػ مغ الب
/ ٕٓبي بي سي نيػز، تست الديارة في  .كغيخىع ،كالسعارضيغ الدياسييغ ،جساعات أخخػ كالسثمييغ

  -https://www.bbc.com/arabic/worldـ ٕٕٓٓ/ ٚ
 ـ.ٕٕٓٓ/ ٚ/ ٕٔق تست الديارة بتاريخ ٜٖٗٔ، ربيع أكؿ، ٘( صحيفة الذخؽ األكسط، (ٔ

https://www.yenisafak.com/ar/world/، 
شبكة  " نجيغ، مغ مقاؿ: الجيغ كػسيمة.. مطاىخ التصبيع الدعػدؼ البحخيشي مع "إسخائيلعباس      

ـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖـ تاريخ الديارة ٕٕٓٓ/ ٘/ٚٔنت،  اإلعبلمية، السياديغ
https://www.almayadeen.net/news/politics/1398579/ 

ـ ٕٕٓٓ/ ٚ/ٕٗـ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ٔ/٘( الجديخة نت، ٕ)
http://mubasher.aljazeera.net/news ، 

ـ ٕٕٓٓ/ ٚ/ٕ٘ـ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٜراـ هللا اإلخبارية،      
https://ramallah.news/post/ 

https://www.bbc.com/arabic/world-
https://www.yenisafak.com/ar/world/
http://mubasher.aljazeera.net/news
http://mubasher.aljazeera.net/news
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الجيشي، باتجاه لغة التػاصل بيغ اإلسبلـ كغيخه، كىػ يخكد عمى تقميل االىتساـ بالجانػب الػجيشي 
 االجتساعية العامة، كإبخازه كسعيار ثانػؼ في أساليب الحياة االجتساعية لمسػاششيغ. في الحياة

كيقػػـػ التصػػػيخ عمػػى تشطػػيع دكرات تجريبيػػة كثيفػػة لمػػجعاة، كاختيػػار عػػجد مػػغ عمسػػاء الػػجيغ      
الخافزػيغ لئلرىػاب، كلػجييع تفدػيخ عقبلنػي لمػجيغ، كالتخكيػد عمػى معشػى الجيػاد الػحؼ يػخاد مشػػو: 

 .ٔشفذ، كتكػف تػجيات ىحه المجشة ممدمة لمجعاة، كالػعاظ في شتى ببلد السدمسيغجياد ال

 محاكلة التأثيخ عمى رسالة السداجج، كالخصابة، كالػعع مغ خبلؿ اآلتي:  -ثانياا 

محاصػػػػػخة العمسػػػػػاء الخبػػػػػانييغ، كاسػػػػػتبعادىع، كمػػػػػشعيع مػػػػػغ أداء رسػػػػػالتيع فػػػػػي التػػػػػأثيخ عمػػػػػى  -ٔ
يغ، الػػػحيغ يؤمشػػػػف بالدػػػبلـ، كثقافػػػة الدػػػبلـ، كيفػضػػػػف كالة الجسيػػػػر، كتقخيػػػب عمسػػػاء الدػػػبلش

األمخ في فعل السشاسب، كىحا ىػ الػاقع السمسػس في كل البمجاف التي أقامت عبلقػات تصبيعيػة 
مع االحتبلؿ، حيث تػع التزػييق عمػى العمسػاء الخبػانييغ، كالػعػاظ، كالخصبػاء السبػجعيغ، كتقػجيع 

، ففػػي مرػػخ مػػثبلا، بػػات جػػّل ىسيػػع إنذػػاء خصػػاب ديشػػػي أنرػػاؼ العمسػػاء كالػعػػاظ، كالخصبػػاء
 يكخس االحتبلؿ الرييػني لفمدصيغ.

جج لسا ليا مػغ أىسيػة فػي تخبيػة الجيػل، كالتػأثيخ ؼيػو، العبث كالتأثيخ في رسالة السد محاكلة -ٕ
، كذلػػػظ مػػػغ كتحػيػػػل السدػػػجج إلػػػى مؤسدػػػة اجتساعيػػػة، كتفخيغػػػو مػػػغ رسػػػالتو التخبػيػػػة، كالتعبػيػػػة

 خبلؿ:

  خزاع الخصباء لمدبلمة األمشية فيتع اختيار السػاليغ لمشطاـ، كالسؤيجيغ لتػجياتو الدياسية،إ -أ
كغيػػخ السيتسػػيغ بالقزػػية الفمدػػصيشية، ككانػػت ترػػجر إلػػييع التعميسػػات بعػػجـ تشػػاكؿ الرػػخاع مػػع 

 االحتبلؿ الرييػني بالشقج، خاصة في فتختي الخئيذ الدادات، كالخئيذ حدشي مبارؾ.

مشع تدييذ خصب الجسعة، كالعسل عمى كدب الخصباء لخجمة أغخاض التصبيع، أك تحييج  -ب
 .لمتصبيعخصب الجسعة، لسشع عخقمتيا 

رشاد، كقجاسة الشز الذخعي، لخجمة قزايا خ، كالفتاكػ الجيشية، كالػعع كاإلاستغبلؿ السشاب -ج
 .ٕالسحبة، كتعديد لغة الدبلـتصبيعية، كالتأثيخ في السشاىج الجيشية، بسا يخجـ لغة التدامح ك 

                                 
 .ٗٙٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 .ٕٜٙٔ/ ٚكالسصبعػف، ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع ٕ)
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ككصػػسو باإلرىػػاب، كالتصػػخؼ،  ()محاكلػػة تذػػػيو صػػػرة الػػجيغ الحؿيقػػي كالشبػػي دمحم  -ثالثــاا 
كالعشػػػف، كمحاربػػػة ضػػػاىخة التػػػجيغ بػػػيغ السدػػػمسيغ، كتذػػػكيكيع فػػػي ديػػػشيع، خاصػػػة بعػػػج أحػػػجاث 

ـ، حيػػث كثػػػخت المقػػاءات الجيشيػػػة، كمػػؤتسخات حػػػػار ٕٔٓٓالحػػادؼ عذػػخ مػػػغ أيمػػػؿ مػػػغ العػػاـ 
 . ٔاألدياف، التي كانت تيجؼ إلى إدانة ىحا الجيغ، ككصسو باإلرىاب

قشاع السدمسيغ بأحؿية الييػد في القجس كأرض فمدصيغ، ففي المقاء الحؼ جسع إلة محاك  - اا رابع
ـ اتجػو نقػاش الحاخػاـ إلػى الحػجيث عػغ عػجد ٜٜٚٔشيخ األزىخ مػع الحاخػاـ األكبػخ فػي العػاـ 

مػػخات ذكػػخ القػػجس فػػي القػػخآف، كذكخىػػا فػػي التػػػراة، ليقشػػع شػػيخ األزىػػخ أف الييػػػد أحػػق بيػػا مػػغ 
 .ٕت مخاراا في التػراة كلع تحكخ في القخآفالسدمسيغ، ألنيا ذكخ 

محاكلة إقشاع السدمسيغ بأف الجيانات كميا سػاء، كأنو ال فخؽ بيغ ديغ كديػغ، خاصػة  -سادساا 
ـ فكػخة مجسػع األديػاف التػي ٜٓٛٔالدساكية مشيا، كلتأكيج ىحا اليػجؼ، شػخح الدػادات فػي العػاـ 

ككشيدة مديحية، كمعبجاا ييػدياا، كأعمغ عػغ فػتح تيجؼ إلى إقامة مجسع يزع مدججاا إسبلمياا، 
 .ٖـٜٔٛٔباب السداىسة في إقامة ىحا الخمد الػىسي، لكغ السذخكع قبخ بسػت الدادات عاـ 

  

                                 
 .ٕٙٔ -ٔٙٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 .ٔٙٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٕ)
 .ٜٛ/ ٔ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٖ)



 

3;9 

 

 السبحث الثاني

 كؼيو ثبلثة مصالب. ،التصبيع الدياسي مع االحتبلؿ اإلسخائيمي

 السصمب األكؿ: تعخيف التصبيع الدياسي.

 .مقتزيات التصبيع الدياسيالثاني: السصمب 

 السصمب الثالث: أىجاؼ التصبيع الدياسي. 
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 السصمب األول

 تعخيف التصبيع الدياسي: 

سػػبق تعخيػػف التصبيػػع بذػػكل عػػاـ مػػع االحػػتبلؿ الرػػييػني، يزػػاؼ إليػػو قيػػج ججيػػج كىػػػ "      
  الدياسي".

 عخؼ الكتاب السعاصخكف "التصبيع الدياسي" بعجة تعخيفات، مشيا: 

ىػػػػػ االعتػػػػخاؼ الستبػػػػادؿ بػػػػيغ السصبعػػػػيغ، كفػػػػتح الدػػػػفارات، كإرسػػػػاؿ البعثػػػػات الجبمػماسػػػػية،  -ٔ
 .ٔكالتعاكف الدياسي، كنحػ ذلظ

ىػ مجسػعة اإلجخاءات التي تباشخىا الحكػمات إلعادة العبلقات الدياسية، بيغ الجكؿ إلػى  -ٕ
 .ٕسابق عيجىا قبل االنقصاع

باإلرىػػاب، كالحػػجيث عػػغ نػػداع كلػػيذ صػػخاع، كإسػػقاط أيػػة إقامػػة عبلقػػات، ككصػػف السقاكمػػة  -ٖ
مدؤكلية لبلحتبلؿ، عسا لحق بالذعب الفمدصيشي مػغ نكبػات كتذػخيج، كتكػخيذ نتػائج االحػتبلؿ 
اإلسخائيمي السجيج، كتذخيع السدتػششات، كتذخيع السدػاكمة عمػى الحقػػؽ الفمدػصيشية األساسػية، 

لجكليػػة، كاسػػتبجاؿ ذلػػظ بالسفاكضػػات بػػيغ شخفػػي كتػػػفيخ الغصػػاء لميػػخكب مػػغ قػػخارات الذػػخعية ا
 .ٖالشداع

 مشاقذة التعخيفات:

 أما التعخيف األول: 

غيخ جامع فقج ذكخ بعس مفخدات التصبيع الدياسي دكف بعس، فالتصبيع الدياسي أكسع،  -ٔ
كأشسل مسا ذكخ التعخيف، فميذ التصبيع الحؼ يجخؼ مػع االحػتبلؿ فػي ىػحا الدمػاف مجػخد إقامػة 

تجاريػػة، أك فػػتح سػػفارات، أك فػػتح حػػجكد، كتبػػادؿ زيػػارات، بػػل التصبيػػع يذػػسل مخاجعػػة  عبلقػػات

                                 
 .ٖٖ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، صٔ)
 .ٖٔالتصبيع بيغ السفيـػ كالسسارسة، ص ( يقيغ، سعيج، ٕ)
يع نرار، مغٖ) اتحاد الكتاب الفمدصيشييغ،  بقػة؟ مػقع متوك مقاب كلساذا تج ؟مقاؿ: ما ىػ التصبيع ( إبخـا

 http://www.gupw.ps/ar/culturalـ. ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٔتاريخ الديارة 
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لمسفاـيع التي غّحت الرخاع، كإعادة فيع لمتاريخ، كالشطخ فػي األسػذ الجيشيػة، كالسػػركث الثقػافي 
 .، بسا يتبلءـ مع متصمبات التصبيعالحؼ تخبت عميو األجياؿ

 ف الدياسي كجدء مغ تعخيف "التصبيع الدياسي".أف التعخيف ؼيو دكر، فقج ذكخ التعاك  -ٕ

 أما التعخيف الثاني: 

 يؤخح عمى ىحا التعخيف:

أنو يتحجث عػغ دكلتػيغ، كانػت بيشيسػا عبلقػات فػي الدػابق، كيػخاد ليػا أف تعػػد كسػا كانػت،  -ٔ
 كىحا الػصف غيخ قائع في التصبيع مع الكياف الرييػني.

كلع يخاع كجػد شخؼ قػؼ يفخض مػا يخيػج، كشػخؼ  ساكػ ىحا التعخيف بيغ شخفي التصبيع، -ٕ
 لسا يسمى عميو. ضعيف يشراع

 أنو تحجث عغ التصبيع بذكل العاـ، دكف مخاعاة لخرػصية التصبيع العخبي اإلسخائيمي. .-ٖ

 أما التعخيف الثالث:

فيػ أقخب إلى تحجيػج مقتزػيات التصبيػع الدياسػي، كتعػجاد أىجافػو مشػو إلػى تعخيػف التصبيػع     
 الدياسي.

 مغ خبلؿ ىحه التعخيفات، يسكغ تعخيف التصبيع الدياسي:    

االجخاءات التي يفخضيا الصخف األقهى عمى الصخف األضعف، لالعتخاف بجولة االحتالل، ىه )
 .(وإقامة عالقات دبمهماسية معيا، وفتح الحجود، وإنياء السقاشعة بكل أشكاليا
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 السصمب الثاني

  الدياسي،مقتزيات التصبيع 

يمـد مغ التصبيع الدياسي مجسػعة مغ الستصمبات التي ىي جػىخ التصبيع الدياسػي، كىػي     
 عمى الشحػ التالي:

 -أوالا 

مغ مقتزيات التصبيع الدياسي، االعتخاؼ الستبادؿ بيغ الكياف الرييػني كالسصبعػيغ مػغ      
 الجكؿ العخبية. 

الثالثػػة، لسعاىػػجة كامػػب ديفيػػج، التػػي كقعػػت بػػيغ مرػػخ جػػاء فػػي السػػادة الثالثػػة، فػػي الفقػػخة      
ـ، كمبلحقيػػا: )يتفػػق الصخفػػاف عمػػى أف العبلقػػات ٜٛٚٔ/ ٕٔ/ٚٔكالكيػػاف الرػػييػني، بتػػاريخ: 

الصبيعية التي ستقاـ بيشيسا، ستتزسغ االعتخاؼ الكامػل، كالعبلقػات الجبمػماسػية، كاالقترػادية، 
زالػػة كػػل الحػػػاجد ذات الصػػابع التسييػػدؼ، السفخكضػػة كالثقاؼيػػة، كإنيػػاء السقاشعػػة االقترػػادية، كإ

 .ٔضج حخية انتقاؿ األفخاد، كالدمع(

فعمػػػى السصبعػػػيغ أف يقػػػخكا كيعتخفػػػػا بػجػػػػد دكلػػػة إسػػػخائيل عمػػػى أرض فمدػػػصيغ، كبذػػػخعية      
كعجالػػة كجػدىػػا، كأنيػػا تتستػػع بالدػػيادة عمػػى ىػػحه األرض، كالعزػػػية فػػي السجتسػػع الػػجكلي، مػػع 

غ بقبػليا في نديج السجتسع العخبي، كاإلسبلمي، كجكلة ليا ما لػجكؿ السشصقػة مػغ التداـ السصبعي
 حق الجػار، كحدغ السعاممة، كالعير بدبلـ، كأماف.

أما األردف، فقج نرت اتفاؾية كادؼ عخبة في السادة الثانية، في البشج األكؿ، كالثاني، عمػى      
 ما يمي: 

 اإلقميسية، كاستقبللو الدياسي، كسػؼ يحتخمانيا. يعتخفاف بديادة كل مشيسا، كسبلمتو - 

                                 
، ٚٔٔت التاريخية، العجداف، ، مجمة الجراسإٔ( الديج حديغ، حديغ، معاىجة الدبلـ السرخية، ص ٔ)

الفيج،  ،ٕٕٔـ، حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٖٕٔٓ، حديخاف ٛٔٔ
، الديج أحسج، رفعت، مػسػعة ٕٓٔناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص 

 .ٚٙٔ/ ٔالتصبيع كالسصبعػف، 
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 . ٔيعتخفاف بحق كل مشيسا بالعير بدبلـ، ضسغ حجكد آمشة -

بجكلػػػػػة ٕأمػػػػػا ؼيسػػػػػا يتعمػػػػػق بالػضػػػػػع الفمدػػػػػصيشي، فػػػػػاألمخ مختمػػػػػف، فقػػػػػج اعتخفػػػػػت "ـ ت ؼ"     
ؼ"، االحتبلؿ، كشخعيتيا عمى أرض فمدصيغ، بيشسا جاء اعتخاؼ االحتبلؿ مقترخاا عمى "ـ ت 

كتسثيميػػػا لمذػػػعب الفمدػػػصيشي، كلػػػيذ اعتخافػػػاا بجكلػػػة فمدػػػصيشية، أك شػػػخعية فمدػػػصيشية، أك سػػػيادة 
فمدصيشية عمى أرض فمدصيغ، كال بحق تقخيخ السريخ لمذعب الفمدصيشي، جاء ذلظ في رسائل 
االعتػػػخاؼ الستبادلػػػة بػػػيغ مشطسػػػة التحخيػػػخ، كالكيػػػاف الرػػػييػني، كالتػػػي جػػػاء فييػػػا: بعػػػث رئػػػيذ 

ؼ"،  "ـ ت خصابػاا إلػى ياسػخ عخفػات، تعتػخؼ ؼيػو إسػخائيل ب ٖاإلسػخائيمي اسػحق رابػيغ الػزراء
مسثمػػػةا لمذػػػعب الفمدػػػصيشي، رداا عمػػػى رسػػػالة ياسػػػخ عخفػػػات التػػػي اعتخفػػػت فييػػػا "ـ ت ؼ" بجكلػػػة 

 .ٗـٖٜٜٔإسخائيل، كذلظ قبل تػؾيع اتفاؾية أكسمػ عاـ 

ئيمي "رابػيغ"، كرسػالة أخػخػ إلػى كزيػخ كقج تزسشت رسالة ياسخ عخفات إلػى الػخئيذ اإلسػخا     
 خارجية الشخكيج راعي عسمية الدبلـ، مجسػعة مغ التعيجات الفمدصيشية، كىي:

                                 
ـ ٕٕٓٓ/ ٚ/ٕٚ، تست الديارة في ٔ( معاىجة كادؼ عخبة، فمدصيغ بالعخبية، ٔ)

http://www.palestineinarabic.com/، 
 .ٕٙٔالفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ ص     

آب مغ العاـ  ٕٛعغ تأسيديا في مؤتسخ القجس األكؿ في  ( ىي مشطسة التحخيخ الفمدصيشية، أعمغٕ)
ـ، كاعتبختيا مسثبلا شخعياا ٜٗٚٔـ، كاعتخفت بيا جامعة الجكؿ العخبية في مؤتسخ الخباط عاـ ٜٗٙٔ

لكل الذعب الفمدصيشي، كىي تزع بعس الفرائل الفمدصيشية، التي لع يتجاكز حجسيا في انتخابات 
ـ. الجديخة نت، ٜٜٙٔف تمغي العجيج مغ مػاد ميثاقيا في العاـ %، فخض عمى السشطسة أٖ٘ـ، ٕٙٓٓ
ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٖٔـ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/٘،ٛٔ

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures  صحيفة
ـ،  ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕٚـ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٙ/ٔٔالحجث، 

https://www.alhadath.ps/article  
ـ ألبػيغ ىاجخا مغ ركسيا، يعتبخ إسحق رابيغ مغ أىع ٕٕٜٔإسحق رابيغ كلج في القجس عاـ ( ٖ)

الذخريات اإلسخائيمية التي لعبت أدكارا ميسة في تاريخ الرخاع العخبي اإلسخائيمي. فقج كاف رئيدا 
اتفاؾية  ـ، ثع رئيداا لمػزراء لسا كقعتٜٚٛٔـ، ككزيخا لمجفاع في انتفاضة ٜٚٙٔلؤلركاف أثشاء حخب 

ـ، كرغع تاريخو في خجمة الجكلة ٜٜٗٔأكسمػ، كىػ الحؼ كقع معاىجة الدبلـ اإلسخائيمية األردنية عاـ 
ـ، ٕٗٓٓ/ ٓٔ/ٖالجديخة نت،  .العبخية فقج سقط صخيعاا بخصاص أحج الييػد السحتجيغ عمى سياساتو

 /https://www.aljazeera.netـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٚتست الديارة في 
ـ ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ ٕٛ( ككالة األنباء كالسعمػمات الفمدصيشية "كفا" تست الديارة بتاريخ ٗ)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspxعػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ،٘ٔ. 

http://www.palestineinarabic.com/
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx
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 االعتخاؼ بحق إسخائيل في الػجػد. -ٔ

 ٖٖٛ، ٕٕٗقبػؿ قخارؼ مجمذ األمغ الجكلي:  -ٕ

 إسخائيل.االلتداـ بعسمية الدبلـ في الذخؽ األكسط، كبتدػية سمسية لمشداع مع  -ٖ

التخمػػي عػػغ المجػػػء إلػػى اإلرىػػاب كغيػػخه مػػغ أعسػػاؿ العشػػف، كتحسػػل مدػػؤكلية ضػػبط جسيػػع  -ٗ
 عشاصخ السشطسة كأفخادىا، كالتأكج مغ امتثاليع، كمشع أؼ مخالفات، كمعاؾبة السخالفيغ.

التعيػػج بػػأف يقػػـػ السجمػػذ الػػػششي الفمدػػصيشي بتعػػجيبلت فػػي ميثػػاؽ السشطسػػة، إللغػػاء البشػػػد  -٘
 .ٔتشكخ عمى إسخائيل حقيا في الػجػدالتي 

لػػػحلظ حقػػػق العػػػجك اعتخافػػػاا تاريخيػػػاا بػػػجكلتيع مػػػغ قبػػػل "ـ ت ؼ" عمػػػى أرض فمدػػػصيغ، بػػػبل      
الحؼ قاؿ: )الػاقع أف إسخائيل لع  ٕمقابل، كقج أكج ىحا األمخ كزيخ خارجية أمخيكا "جيسذ بيكخ"

تتشػػػػازؿ عػػػػغ أؼ شػػػػيء سػػػػػػ قبػليػػػػا الفػػػػاتخ، بػػػػأف مشطسػػػػة التحخيػػػػخ الفمدػػػػصيشية تسثػػػػل الذػػػػعب 
بعػػػػج اتفػػػػاؽ أكسػػػػمػ: )االنترػػػػار اإلسػػػػخائيمي كػػػػاف مصمقػػػػاا،  ٗكقػػػػاؿ ميػػػػخكف بشفدػػػػتي ٖالفمدػػػػصيشي(

الجكلػػػة، كالقػػػجس،  ، ؼيسػػػا أجمػػػت قزػػػية االسػػػتقبلؿ، كإقامػػػة٘(كاليديسػػػة الفمدػػػصيشية كانػػػت سػػػاحقة

                                 
 ٕٚ/ ٚٓٔغ السشتجػ اإلسبلمي، ( مجمة البياف، تحت عشػاف: ماذا بيق مغ فمدصيغ، ترجر عٔ)
ـ، ىػ محامي كسياسي أمخيكي، شغل ٖٜٓٔ/ٗ/ٕٛ( جيسذ أديدػف بيكخ، كلج في مجيشة ىيػستغ، في ٕ)

كزيخاا  ككاف ،ركنالج ريجاف في عيج الخئيذ ككزيخ الخدانة، رئيذ مػضفي البيت األبيس مشرب
معخفة، تست الديارة  .جػرج بػش األب كرئيداا ألركاف البيت االبيس مججدا في إدارة الخئيذ ،لمخارجية
ـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔ، جخيجة أخبار الخميج، /https://www.marefa.orgـ،  ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٕبتاريخ 

 http://www.akhbar-alkhaleej.com/news/articleـ، ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٕتست الديارة بتاريخ 
 . ٕٛٔ( عبج الحسيج ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص ٖ)
في  القجس ـ، سياسي إسخائيمي كاف نائباا لخئيذ بمجيةٕٕٓٓ – ٖٜٗٔ( ميخكف بشفيشدتي، كلج عاـ: ٗ)

، لو العجيج جامعة بغ غػريػف ـ، كخس كقتو لمتجريذ في ٜٛٚٔإلى  ٜٔٚٔمغ عاـ  تيجؼ كػليظ عيج
، كالعبلقات اإلسخائيمية الفمدصيشية، كالسذيج الفمدصيشي. صحيفة البياف، القجسمغ السؤلفات حػؿ 

-https://www.albayan.ae/one ـ،ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ ٕـ، تست الديارة بتاريخ ٖٕٓٓ/ ٖ/ٕٛ
world ،ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ ٖديارة ، بجيل، السخكد الفمدصيشي، تست ال

https://www.badil.org/ar/publications-ar/periodicals-ar/haqelawda-ar/item 
 .ٕٛٔ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص ٘)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3_%D9%85%D9%88%D8%B8%D9%81%D9%8A_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D8%B1%D9%8A%D8%AC%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%88%D8%B1%D8%AC_%D8%A8%D9%88%D8%B4_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8
https://www.marefa.org/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%8A%D8%AF%D9%8A_%D9%83%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9_%D8%A8%D9%86_%D8%BA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%AF%D8%B3
https://www.albayan.ae/one-world
https://www.albayan.ae/one-world
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كتفكيػػػظ السدػػػتػششات، كاالندػػػحاب، كقزػػػية السيػػػاه، كالسعػػػابخ، كعػػػػدة البلجئػػػيغ ككػػػل القزػػػايا 
 ، التي ال زاؿ االحتبلؿ يدػؼ في إجخائيا.ٔالجػىخية لمسخحمة الشيائية

كمغ أجل تأكيج االعتخاؼ بجكلة الكياف الرييػني، فخض عمى "ـ ت ؼ" أف تقػـػ بتعػجيل      
، كالغاء كل الفقػخات التػي تشكػخ كجػػد إسػخائيل، أك تتحػجث عػغ الكفػاح السدػمح، ٕطسةميثاؽ السش

أك تحخيخ فمدصيغ مغ الشيخ إلػى البحػخ، أك تتحػجث عػغ الػحػجة العخبيػة، لتشدػجع مػع متصمبػات 
  .ٖالدبلـ، كالتصبيع، كتتفق مع ما تع االتفاؽ عميو مغ االعتخاؼ الستبادؿ

الداحة الفمدصيشية تعشي بكل كضػح: أف كجػد أحج الصخفيغ ييجد إف معادلة الرخاع عمى      
كجػػػػد الصػػػخؼ اآلخػػػخ، أك يشؽيػػػو، ألف شبيعػػػة الرػػػخاع مػػػع االحػػػتبلؿ ىػػػػ صػػػخاع كجػػػػد، كلػػػيذ 
صػخاعاا حػػجكدياا، عمػى قصعػػة مػغ األرض، كقػػج أكػج قػػادة الكيػاف الرػػييػني شبيعػة ىػػحا الرػػخاع، 

، ٗية مػػع إييػػػد بػػاراؾ " رئػػيذ كزراء الكيػػاف الدػػابق"ففػػي مقابمػػة أجختيػػا جخيػػجُة ىػػآرتذ اإلسػػخائيم
سئل فييا: ىل الرخاع اإلسػخائيمي العخبػي، صػخاع بذػأف الػجػػد، أـ بذػأف الحػجكد؟ قػاؿ: )قصعػاا 

فيػػحا  ٘صػػخاع بذػػأف الػجػػػد، كىػػػ فػػي مجػػاؿ آخػػخ مشػػو، صػػخاٌع ديشػػي أيزػػاا، مذػػحػف بػػالتػتخ(
 خخ، أك يشؽيو.يعشي: أف كجػد أحج الصخفيغ ييجد كجػد الصخؼ اآل

                                 
( كسا نرت عمى ذلظ اتفاؾية أكسمػ، في السخحمة الثانية، الفيج، ناصخ بغ دمحم، التبييغ لسخاشخ التصبيع ٔ)

 .ٕٗٔ، ص عمى السدمسيغ
ـ كتراعج العسل السدمح ضج االحتبلؿ، كتصػرات ىامة عمى ٜٚٙٔ( عمى إثخ حخب حديخاف عاـ ٕ)

الرعيجيغ الدياسي كالتشطيسي، أقخ السجمذ الػششي الفمدصيشي في دكرتو الخابعة التي عقجت في 
السػسػعة ـ السيثاؽ الػششي الفمدصيشي الحؼ يحػؼ ثبلثاا كثبلثيغ مادة. ٜٛٙٔ/ٚ/ٚٔ-ٓٔالقاىخة 

 /https://www.palestinapedia.netـ، ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٖالفمدصيشية، تست الديارة بتاريخ 
 .ٕ٘محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص( عػض، ٖ)
ـ، ألسخة عاشت في أكركبا ٕٜٗٔ( ىػ رئيذ كزراء الكياف الرييػني، كلج إييػد باراؾ بفمدصيغ عاـ ٗ)

ـ، ٖٜٚٔـ ك ٜٚٙٔلجكلة اإلسخائيمية، شارؾ في حخبي الذخؾية كىاجخت إلى فمدصيغ قبل ؾياـ ا
كذاعت شيختو بعج سمدمة االغتياالت التي نفحتيا كحجة الكػمانجكز التي يخأسيا كالتي كانت أبخز 

مغ قادة مشطسة التحخيخ  " صبلح خمف" كأبي إياد " خميل الػزيخ"عسمياتيا اغتياؿ كل مغ أبي جياد
الفمدصيشية في تػنذ، إضافة إلى بعس القادة الفمدصيشييغ اآلخخيغ في بيخكت، كيعتبخ باراؾ أكثخ 

ـ،، تست الديارة ٕٗٔٓ/ٜ/ٗالجديخة نت، . القادة العدكخييغ اإلسخائيمييغ حرػال عمى األكسسة كالشياشيغ
 /https://www.aljazeera.netـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/٘بتاريخ 

يع، مغ مقاؿ " التصبيع الثقافي كاثخه في الرخاع العخبي الرييػني" ( ٘) ـ، ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٛٔالحػراني إبخـا
 ـٕٕٓٓ/ ٕٔ/٘تست الديارة بتاريخ 
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ليذ ىشاؾ أية مذكمة في اعتخاؼ إسخائيل بأؼ بمج عخبي، بذخعيتو، كسيادتو عمػى أرضػو،      
كأف ىػػػػحا االعتػػػػخاؼ ال يقػػػػجـ، كال يػػػػؤخخ، أمػػػػا االعتػػػػخاؼ العخبػػػػي بجكلػػػػة االحػػػػتبلؿ عمػػػػى أرض 
 فمدػػػصيغ، فيػػػػ يعشػػػي محػػػػ الذػػػخعية الفمدػػػصيشية، ألف التدػػػميع بذػػػخعية االحػػػتبلؿ نفػػػي لمذػػػخعية

 الفمدصيشية، كأف االقخار بذخعية احتبلؿ فمدصيغ يحسل كثيخاا مغ الجالئل، مشيا:

االعتػػخاؼ بالحقػػائق التػػي فخضػػيا االحػػتبلؿ عبػػخ الدػػشػات الصػيمػػة مػػغ العػػجكاف، كالتػسػػع،  -ٔ
كتأكيجىا، كأنيا أصبحت مكتدبات لو، كأنيا خػارج الشقػاش، كسػا أنػو اعتػخاؼ بذػخعية اغترػاب 

 بلحػػػػتبلؿ، كتشػػػػازؿ كتفػػػػخيط بحػػػػق العػػػػخب كالسدػػػػمسيغ، فػػػػي أرض فمدػػػػصيغفمدػػػػصيغ، كتكػػػػخيذ ل
التاريخية، كالجغخاؼية، كالجيشية، كأف دكلػة االحػتبلؿ أصػبحت جػارة ليػا حقػػؽ الجػػار، كىػحا ىػػ 
اليػػػجؼ األكبػػػخ الػػػحؼ يخيػػػج االحػػػتبلؿ أف يحققػػػو مػػػغ خػػػبلؿ التصبيػػػع، ألنػػػو اعتػػػخاؼ كتشػػػازؿ مػػػغ 

 أصحاب الحق الذخعييغ.

كأف ىحا االعتخاؼ الكبيخ كاالنجاز العطيع الحؼ انتدعو الييػد مغ الفمدػصيشييغ، كمػغ كػل       
السصبعيغ أنو حرػل بغيػخ ثسػغ، كبغيػخ مقابػل، سػػػ اعتػخاؼ الكيػاف الرػييػني ب " ـ ت ؼ" 

بعػػج سػػشػات معػػجكدة، بػػجأ الكيػػاف الرػػييػني يتشكػػخ ليػػحا االعتػػخاؼ، كزعػػع ك كسسثػػل لمفمدػػصيشييغ، 
 . ٔع، كيرخح صباح مداء أنو ال يجج شخيكاا فمدصيشياا يتفاكض معوكال يداؿ يدع

يمـد مغ االعتخاؼ بذخعية االحتبلؿ ألرض فمدصيغ، التشكخ لحق السذخديغ في العػدة إلى  -ٕ
كششيع، كديػارىع، التػي شػخدكا مشيػا، كأف يكتػب عمػييع التذػخيج األبػجؼ مػغ ىػحه األرض، كالبقػاء 

يػػات الدػػبلـ، كالسفاكضػػات الذػػاقة بخرػػػص البلجئػػيغ لػػع تدػػفخ فػػي مخيسػػات المجػػػء، كأف اتفاؾ
، كأف بحػػث ىػػحه القزػػية قػػج ُأّجػػل ٕسػػػػ عػػغ عػػػدة بزػػع مئػػات مػػشيع، كحػػاالت إندػػانية فقػػط

لمسخحمػػػػة الشيائيػػػػة، مػػػػع بؿيػػػػة القزػػػػايا الجػىخيػػػػة األخػػػػخػ، فمػػػػيذ مػػػػغ السعقػػػػػؿ أف تتشػػػػازؿ عػػػػغ 
 ذخديغ إلييا. ليا، ثع تصالب بعػدة السغيخؾ األرض، كتقخ بسمكية 

لػػػغ يكػػػػف التعامػػػل مػػػع االحػػػتبلؿ قبػػػل التصبيػػػع كاالعتػػػخاؼ، كالتعامػػػل معػػػو بعػػػج التصبيػػػع،  -ٖ
كاالعتػػخاؼ، فػػأؼ عسػػل مقػػاكـ قبػػل التصبيػػع كػػاف مشدػػجساا مػػع الذػػخعية الجكليػػة، التػػي تجيػػد لسػػغ 

ك يعػػير تحػػت االحػػتبلؿ أف يقاكمػػو، كلكػػغ مػػغ خػػبلؿ االعتػػخاؼ الستبػػادؿ، كالتصبيػػع، حقػػق العػػج
غصػػاءا دكليػػاا لجكلتػػو، كأمشػػو، كسػػبلمة مػاششيػػو، فػػأؼ عسػػل مقػػاكـ لبلحػػتبلؿ بعػػج االعتػػخاؼ بػػو، 

                                                                                         
 https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/ 
 .ٙ٘( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 .٘٘، ص السخجع الدابق (ٕ)

https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/177454409068100/
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كالتصبيػع معػػو، تػػأتي فػػي إشػػار االعتػػجاء عمػػى بمػػج معتػػخؼ بذػػخعيتو، كأف االعتػػجاء عميػػو اعتػػجاء 
سػػػع الػػػجكلي تعمػػػى الذػػػخعية الجكليػػػة، كمػػػغ أراد أف يػاجػػػو دكلػػػة االحػػػتبلؿ، عميػػػو أف يػاجػػػو السج

تػػػو، لػػػحلظ كػػػاف مػػػغ أخصػػػخ مقتزػػػيات التصبيػػػع أنػػػو رفػػػع الغصػػػاء عػػػغ السقاكمػػػة الفمدػػػصيشية، بخم
، بل ألـد الدمصة الفمدػصيشية كاعتبخىا عسبلا ارىابياا، كعجكاناا عمى دكلة ذات سيادة، كمعتخؼ بيا

، كسػا ب ألدمػت االتفاؾيػات السػقعػة بػيغ االحػتبلؿ كالدػمصة الفمدػصيشية، عمػى سشع أؼ عسل مقػاـك
الػػػبلـز لسشػػػع أؼ عسػػػل مقػػػاكـ ضػػػج االحػػػتبلؿ، بػػػل كأكجبػػػػا عمػػػى الدػػػمصة نبػػػح اإلرىػػػاب،  عسػػػل

صيشية، كالشزػاؿ الفمدػصيشي، السقاكمػة الفمدػنبح  الفيع اإلسخائيمي، كاألمخيكي، كالسقرػد بو كفق
 . ٔالفمدصيشي لبلحتبلؿ كقف حالة العجاءك 

اإلسػػػػبلمي، بقػػػػجر قػػػػخبيع مػػػػغ يمػػػػـد مػػػػغ السصبعػػػػيغ أف يبتعػػػػجكا عػػػػغ محػػػػيصيع العخبػػػػي ك  -ثانيــــاا 
االحتبلؿ، كأف يقصعػا صمتيع بيحا السحيط بقجر تػاصميع مع الكياف الرػييػني، كبػالخجػع إلػى 

 ةنرػػػػص االتفاؾيػػػات نجػػػج ذلػػػظ كاضػػػحاا، جميػػػاا، فقػػػج مشعػػػت اتفاؾيػػػات الدػػػبلـ السصبعػػػيغ مػػػغ أيػػػ
ديفيج بيغ مرخ  تحالفات، أك تعاكف مع السحيط العخبي، يزخ باالحتبلؿ، نرت اتفاؾية كامب

التدامػػػات  ةكإسػػػخائيل، فػػػي السػػػادة الدادسػػػة، البشػػػج الخابػػػع: )يتعيػػػج الصخفػػػاف بعػػػجـ الػػػجخػؿ فػػػي أيػػػ
فيحا االتفاؽ يسشع مرخ مغ مدانجة أؼ بمج عخبي يتعخض لعجكاف  ٕتتعارض مع ىحه السعاىجة(

اصػسة بيػخكت، إسخائيمي، كأقخب األمثمة عمػى ذلػظ العػجكاف اإلسػخائيمي عمػى لبشػاف، كدخػػليع الع
 ـ، كلع تدتصع مرخ أف تقجـ شيئاا.ٕٜٛٔبعج زمغ قميل مغ ىحا االتفاؽ كالحؼ جخػ في العاـ 

تحالفػػػات ال تقبميػػػا إسػػػخائيل،  ةأمػػػا اتفاؾيػػػة كادؼ عخبػػػة فقػػػج قيػػػجت األردف، كمشعتػػػو مػػػغ أيػػػ      
نرػػت السػػادة الخابعػػة، البشػػج الخابػػع عمػػى: )االمتشػػاع عػػغ الػػجخػؿ فػػي أؼ ائػػتبلؼ، أك تشطػػيع، أك 

شخيقػػة مػغ الصػػخؽ، أك  ةحمػف ذؼ صػفة عدػػكخية، أك أمشيػة، مػػع شػخؼ ثالػث، أك مدػػاعجتو بأيػ
لعػجكاف، أك أيػة أعسػاؿ التخكيج لو، أك التعاكف معو، إذا كانت أىجافو، أك نذاشاتو تتزسغ شغ ا

 .ٖأخخػ مغ العجاء العدكخؼ، ضج الصخؼ اآلخخ، بسا يتشاقس مع مػاد ىحه السعاىجة(

أما الػضع الفمدصيشي فيػ األسػأ، فقج نرت اتفاؾية أكسمػ في السحػر األكؿ، البشػج الثػاني     
مصة عمػػػػى: )لػػػػغ يكػػػػػف األمػػػػغ الخػػػػارجي، كالعبلقػػػػات الخارجيػػػػة، كالسدػػػػتػششات مػػػػغ ميػػػػاـ الدػػػػ

                                 
 . ٕٖٔ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب، كتفكيظ آخخ صٔ)
 .ٕٔٔ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٕ)
 .ٕٛٔص السخجع الدابق،  (ٖ)
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 ، كىحا يعشي أنو لػيذ بسقػجكرٔالفمدصيشية، في السشاشق التي سيشدحب الجير اإلسخائيمي مشيا(
الفمدػػصيشييغ أف يترػػمػا بالعػػالع الخػػارجي، إال بالقػػجر الػػحؼ يدػػسح بػػو االحػػتبلؿ، كتحػػت سػػسعو، 

 كبرخه.

كذلػظ بتبػادؿ مغ مدتمدمات، التصبيػع الدياسػي، كمقتزػياتو، تبػادؿ التسثيػل الجبمػماسػي،  -ثالثاا 
الدػػفخاء كالقشاصػػل بػػيغ البمػػجيغ السصبعػػيغ، فسػػغ الػػجكؿ التػػي أقامػػت عبلقػػات كاممػػة مػػع الكيػػاف 

 الرييػني.

 مرخ: -ٔ

: يتفػػق الصخفػػاف عمػػى أف فقػػج نرػػت اتفاؾيػػة كامػػب ديفيػػج فػػي السػػادة الثالثػػة، البشػػج الثالػػث      
 كالعبلقػػػػػات الجبمػماسػػػػػية العبلقػػػػات الصبيعيػػػػػة التػػػػػي سػػػػػتقاـ بيشيسػػػػػا ستزػػػػسغ االعتػػػػػخاؼ الكامػػػػػل

، كقػػج جػػخػ أكؿ تبػػادؿ لمدػػفخاء بػػيغ مرػػخ كدكلػػة االحػػتبلؿ، حيػػث رفػػع ٕكاالقترػػادية كالثقاؼيػػة
ـ، كقػػجـ ٜٓٛٔ/ٕ/ٛٔالعمػػع اإلسػػخائيمي فػػي سػػساء القػػاىخة، كافتتحػػت الدػػفارة اإلسػػخائيمية بتػػاريخ 

، ؼيسػػػا تػػػع افتتػػػاح ـٜٓٛٔ/ٕ/ٕٙأكؿ سػػػفيخ إسػػػخائيمي أكراؽ اعتسػػػاده لمػػػخئيذ الدػػػادات، بتػػػاريخ 
 .ٖـٕٜٛٔ/ ٗ/ٕٔقشرمية لجكلة االحتبلؿ في اإلسكشجرية، بتاريخ 

 األردن: -ٕ

نرػػػت اتفاؾيػػػة كادؼ عخبػػػة، فػػػي السػػػادة الخامدػػػة، البشػػػج األكؿ: )يتفػػػق الصخفػػػاف عمػػػى إقامػػػة     
عبلقات دبمػماسػية، كقشرػمية كاممػة، كتبػادؿ الدػفخاء السؿيسػيغ، كذلػظ فػي خػبلؿ مػجة شػيخ مػغ 

. كتػػع بالفعػػل افتتػػاح الدػػفارة اإلسػػخائيمية فػػي ٗتبػػادؿ كثػػائق الترػػجيق عمػػى ىػػحه السعاىػػجة( تػػاريخ
 ـ، كالدفارة األردنية في تل أبيب في العاـ نفدو. ٜٜٗٔعساف، في العاـ 

 

                                 
 .ٖٕٔلسخاشخ التصبيع عمى بمجاف السدمسيغ، ص ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ ٔ)
، مجمة ٕٓ( الديج حديغ، حديغ، معاىجة الدبلـ السرخية كاثخىا عمى دكر مرخ اإلقميسي، ص ٕ)

ـ، الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ ٖٕٔٓ، حديخاف ٛٔٔ، ٚٔٔدراسات تاريخية، العجداف، 
 .ٕٓٔالتصبيع عمى السدمسيغ، ص 

، الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ ٜٔالتصبيع استخاتيجيػ االختخاؽ الرييػني، ص ( حسجاف، غداف، ٖ)
 .ٖٖلسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص 

 .ٜٕٔ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٗ)
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 مهريتانيا -ٗ

ـ، كىػي ثالػث بمػج عخبػي يؿػيع عبلقػات دبمػماسػية ٜٜٜٔتع افتتاح سفارة إسخائيمية في العاـ     
 . ٔع االحتبلؿكاممة م

 اإلمارات العخبية:  - ٘

أعمػػغ مدػػؤكؿ إمػػاراتي: أف بػػبلده سػػتفتح سػػفارة فػػي إسػػخائيل خػػبلؿ ثبلثػػة أشػػيخ إلػػى خسدػػة      
 ٕ.أشيخ، بعج اإلعبلف عغ تصبيع العبلقات بيغ الجانبيغ

 5ـٕٕٔٓ/ٙ/ٜٕكبالفعل تع افتتاح الدفارة اإلسخائيمية في اإلمارات بتاريخ      

  :البحخين -ٙ

في عاصستي البمػجيغ كمػشح  كزيخا خارجية إسخائيل كالبحخيغ عمى تبادؿ فتح الدفارات اتفق     
مػػغ نيايػػة العػػاـ، كيػػأتي ذلػػظ بعػػج حػػػالي شػػيخيغ عمػػى تػؾيػػع  تأشػػيخات سػػفخ لسػاششييسػػا اعتبػػاراا 

 .ٗـٕٕٓٓ/ٜ/٘ٔلتصبيع العبلقات بيشيسا في كاششصغ في  البمجيغ اتفاقاا 

 كىشاؾ دكؿ عخبية أقامت عبلقات دكف الدفارات، كالقشرميات، مشيا:    

  قصخ: -ٔ

بجأت قصخ عبلقتيا مع إسخائيل عشج زيارة الخئيذ اإلسخائيمي الدابق "شسعػف بيخيػد" لقصػخ      
ـ، كافتتاحػػػو السكتػػػب التجػػػارؼ اإلسػػػخائيمي فػػػي الجكحػػػة، كتػؾيػػػع اتفاؾيػػػات بيػػػع الغػػػاز ٜٜٙٔعػػػاـ 

 إلسػػػػػػػػػػػػػػخائيل، ثػػػػػػػػػػػػػػع إنذػػػػػػػػػػػػػػاء بػرصػػػػػػػػػػػػػػة الغػػػػػػػػػػػػػػاز القصخيػػػػػػػػػػػػػػة فػػػػػػػػػػػػػػي "تػػػػػػػػػػػػػػل أبيػػػػػػػػػػػػػػب"القصػػػػػػػػػػػػػػخؼ 

                                 
 ٕٕٔٓ/ٔ/ٓٔـ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٛٔالجديخة نت،  -( ٔ)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events 
 https://www.aa.com.tr/ar، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٓٔـ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٗ( القجس كاألناضػؿ، ٕ)
 ـ ٕٕٕٓ/ ٔ/ ٖٓـ تاريخ الديارة ٕٕٔٓ/ ٙ/ٕٓ( العيغ اإلخبارية، ٖ)

https://al-ain.com/article/ 
ـ ٕٕٔٓ/ٔ/ٓٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٛٔ، ٕٗفاز الفخندي قشاة م( التٗ)

https://www.france24.com/ar  
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ـ، أغمقػػت قصػػخ السكتػػب التجػػارؼ، ٕٛٓٓإسػػخائيل حخبػػاا عمػػى قصػػاع غػػدة أكاخػػخ  تشػػش كعشػػجما
 .ٔلخفزيا اليجسات عمى الفمدصيشييغ

 : ع سان -ٕ

 ـ، افتحػػػػت إسػػػػخائيل مكتبػػػػاا لمتسثيػػػػل التجػػػػارؼ فػػػػي سػػػػمصشة عسػػػػاف لتصػػػػػيخٜٜٙٔفػػػػي العػػػػاـ     
التجاريػػة، إال أنػػو بعػػج انػػجالع االنتفاضػػة الفمدػػصيشية الثانيػػة عػػاـ العبلقػات االقترػػادية، كالعسميػػة 

ـ ٕٛٔٓـ، تػػع إغػػبلؽ مكتػػب التسثيػػل التجػػارؼ اإلسػػخائيمي فػػي سػػمصشة عسػػاف، كفػػي العػػاـ ٕٓٓٓ
 .ٕسمصشة عساف "نتياىػ"زار رئيذ كزراء الكياف الرييػني 

 : السغخب -ٖ

ـ جػػػػخػ اتفػػػػاؽ بػػػػيغ السغػػػػخب كالكيػػػػاف الرػػػػييػني عمػػػػى أف تدػػػػتأنف ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٓٔفػػػػي      
السغخب عبلقاتيا الجبمػماسية مع إسخائيل، كتعديد التعاكف االقترادؼ كالثقػافي بػيغ البمػجيغ بسػا 
يػػجعع االسػػتقخار فػػي السشصقػػػة، كعبلقػػة السغػػخب مػػػع الكيػػاف ليدػػت ججيػػػجة، فقػػج افتحػػت إسػػػخائيل 

ـ، كافتػػػتح السغػػخب مكتبػػػو فػػػي ٜٜٗٔخبيػػة الخبػػػاط فػػػي نػػػفسبخ مكتػػب ارتبػػػاط فػػي العاصػػػسة السغ
إسخائيل بعج ذلظ بأربعة أشيخ، مسػا أدػ إلػى إقامػة عبلقػات دبمػماسػية ثشائيػة، كلكػغ تػع إغبلقػو 

 .ٖـٕٓٓٓعقب انجالع االنتفاضة الفمدصيشية الثانية، عاـ 

 : تهنذ -ٗ

لخعايػػة السرػػالح الرػػييػنية فػػي تػػػنذ، كردت  اا فتحػػت إسػػخائيل مكتبػػـ، اٜٜٙٔفػػي العػػاـ:     
ـ، لكشيػػا اتخػػحت مػقفػػاا بإغبلقػػو، ٜٜٙٔتػػػنذ بخصػػػة مساثمػػة بعػػج ذلػػظ بدػػتة أسػػابيع مػػغ العػػاـ 

                                 
ـ ٕٕٔٓ/ٔـٕٔـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ٗ/ٚ( ككالة كشغ لؤلنباء،ٔ)

https://www.wattan.net/ar/news/ 
، https://www.i24news.tv/arـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕٕـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ ٚ/ٕنيػز،  ٕٗ( ٕ)

ـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕٔ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٚ/ٔ، ٕٗالتمفاز الفخندي،
https://www.france24.com/ar/ 

ـ ٕٕٔٓ/ ٔـٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٔٔ( بي بي سي نيػز، ٖ)
https://www.bbc.com/arabic/middleeast 

https://www.i24news.tv/ar
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بدبب األحجاث التي جخت داخل األراضي الفمدصيشية السحتمة مع بجاية االنتفاضة الثانيػة، عػاـ 
 ٔ.ـٕٓٓٓ

 الدهدان: -٘

ـ تػع االتفػػاؽ بػيغ إسػخائيل، كأميخكػػا، كالدػػداف عمػى بػػجء ٕٕٓٓفػي تذػخيغ األكؿ مػػغ العػاـ     
عبلقػػات اقترػػادية، كتجاريػػة، مػػع الكيػػاف الرػػييػني، مػػع التخكيػػد مبػػجئياا عمػػى الدراعػػة، كقالػػت 

 .ٕقج يحجث خبلؿ األياـ السقبمة مرادر سػدانية، كإسخائيمية: إف بجء تصبيع العبلقات

 السسمكة الدعهدية  -ٙ

سجل مخاقبػف نحػ خسدػة عذػخ لقػاءا تصبيعيػاا بػيغ مدػؤكليغ سػعػدييغ، أك محدػػبيغ عمػى     
السؤسدة الخسسية الدعػدية مع الكياف الرييػني، خبلؿ الدػشػات األربػع الساضػية، شػارؾ فييػا 

، ٖ، كأنػػػػر عذػػػقيبػػػغ عبػػػج العديػػػد آؿ سػػػعػد تخكػػػي الؽيرػػػلكػػػل مػػػغ: األميػػػخ بذػػػكل أساسػػػي 
إسػخائيمية عػغ زيػارة شخرػيات سػعػدية كبيػخة لتػل أبيػب، كعقػج لقػاءات كتحجثت كسائل إعبلميػة 

معيا، كسػا تحػجث دمحم بػغ سػمساف عػغ "حػق إسػخائيل فػي الػجػػد"، كعػغ السرػالح السذػتخكة مػع 
 .ٗالدعػدية

ــاا  تبػػادؿ الديػػارات الدياسػػية الخسػػسية، عمػػى مدػػتػػ الجيػػات الشيابيػػة، كالشقابيػػة، كالحدبيػػة،  -رابع
الكيػاف الرػييػني، فسشػح زيػارة الدػادات  ةكقػاد لتػي تحرػل بػيغ القػادة السصبعػيغة اكلقاءات القسػ
 .٘ـ، لع تتػقف زيارات السدؤكليغ بيغ الصخفيغٜٚٚٔلمقجس عاـ 

                                 
ـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕٕـ تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ٔٔ/ٜٕ( صحيفة ساسا بػست، ٔ)

https://www.sasapost.com/israel-has-diplomatic-ties-with-arabs 
 ـ،ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٕـ ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٖٕ( ككالة شياب لؤلنباء، ٕ)

https://shehabnews.com/post 
 ، كالسدتذاربججة مخكد الذخؽ األكسط لمجراسات الدياسية كاالستخاتيجية رئيذ ( ضابط مخابخات سعػدؼٖ)

بشجر بغ سمصاف بغ  عسل ألكثخ مغ عذخ سشػات مداعجاا لؤلميخ في المجشة الخاصة بسجمذ الػزراء
 /https://www.marefa.orgـ ٕٕٔٓ/ٔ/ٕٗالسعخفة، تست الديارة في مػسػعة ، عبج العديد

، العجد، ٗ) ـ، مغ مقاؿ: التصبيع ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٚ، بتاريخ ٕٛٚٗ( صالح، دمحم محدغ، فمدصيغ اليـػ
 اإلسخائيمي الخميجي، الخكس كراء الدخاب، 

 .ٜٓ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجيػ االختخاؽ الرييػني، ص ٘)

https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%B1%D9%83%D8%B2_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%82_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B3%D8%B7_%D9%84%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9_%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%AC%D9%8A%D8%A9&action=edit&redlink=1
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%AC%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://www.marefa.org/%D8%A8%D9%86%D8%AF%D8%B1_%D8%A8%D9%86_%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D8%A8%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
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كقػج بػػجأت الديػػارات الخسػػسية بػفػػج مػػغ البخلسػػاف السرػػخؼ، يسثػػل مجمػػذ الذػػعب، كالذػػػرػ،      
 في القجس، كفي ذلظ اعتػخاؼ ضػسشي بالقػجسالحيغ زاركا مكتب رئيذ الػزراء، كمجمذ الػزراء 

عاصػػػسة لجكلػػػة االحػػػتبلؿ، كسػػػا قػػػامػا بجػلػػػة فػػػي السدػػػتػششات، كىػػػػ اعتػػػخاؼ كاضػػػح بذػػػخعية 
 .ٔاالستيصاف

زار العجيػػج مػػغ قػػادة االحػػتبلؿ العجيػػج مػػغ العػاصػػع العخبيػػة مشيػػا، عّسػػاف، كالػػجار البيزػػاء،      
كل ذلظ كاف في العمغ، كمػا كػاف  ٕمة، كنػاكذػط،كالجكحة، كُعساف، كالقاىخة، كأبػ ضبي، كالسشا

 مغ زيارات متبادلة مع الكياف الرييػني في الدخ، فيػ أدىى كأمخ. 

فػػتح الحػػجكد، كحخيػػة التشقػػل لؤلشػػخاص، كالسخكبػػات، كعػػجـ فػػخض أيػػة قيػػػد عمػػى ىػػحه  -خامدــاا 
كل مغ السسخات الحخية، كيذسل ذلظ كسائل الشقل السختمفة، مغ بخية، كبحخية، كجػية، كتحػيل 

السائية في خميج العؿبة، كمزيق تيخاف، كىػ مزيق مائي مرخؼ، إلى مسخات دكليػة، ليرػبح 
 مغ حق إسخائيل العبػر مشيا دكف أؼ اعتخاض.

)تتستػػػع الدػػػفغ  نرػػػت عمػػػى ذلػػػظ السػػػادة الخامدػػػة، البشػػػج األكؿ مػػػغ اتفاؾيػػػة كامػػػب ديفيػػػج:     
إسػػػخائيل، كإلييػػػا، بحػػػق السػػػخكر الحػػػخ فػػػي قشػػػاة الدػػػػيذ، اإلسػػػخائيمية، كالذػػػحشات الستجيػػػة مػػػغ 

كمػػػػػجاخميا، فػػػػػي كػػػػػل مػػػػػغ خمػػػػػيج الدػػػػػػيذ، كالبحػػػػػخ األبػػػػػيس الستػسػػػػػط، كفقػػػػػاا ألحكػػػػػاـ اتفاؾيػػػػػة 
ـ، السشصبقػػػة عمػػى جسيػػػع الػػجكؿ، كسػػػا يعامػػل رعايػػػا إسػػخائيل، كسػػػفشيا ٛٛٛٔالقدػػصشصيشية لعػػاـ 

مغ إسخائيل، كإلييا، معاممة ال تتدػع كشحشاتيا، ككحلظ األشخاص، كالدفغ، كالذحشات الستجية 
  بالتسييد، في كافة الذؤكف الستعمقة باستخجاـ القشاة(.

)يعتبخ الصخفاف أف مزيق تيخاف، كخميج العؿبة مغ  كفي البشج الثاني، مغ السادة الخامدة:     
أك العبػر  السسخات السائية الجكلية، السفتػحة، لكافة الجكؿ دكف عائق، أك إيقاؼ لحخية السبلحة،

الجػؼ. كسا يحتـخ الصخفاف حق كل مشيسا في السبلحة، كالعبػر الجػؼ مغ كإلػى أراضػيو، عبػخ 
  مزيق تيخاف، كخميج العؿبة(.

                                 
 .ٖٜ(  حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٔ)
ـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ ٕٙـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ ٛ/ٕٙ(  مخكد الجديخة لمجراسات، ٕ)

https://studies.aljazeera.net/ar/reports 
، دنيا الػشغ، شئػف فمدصيشية، تست ٜٛ -ٖٔحسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني،      

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/news، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕٚالديارة في 

https://studies.aljazeera.net/ar/reports
https://studies.aljazeera.net/ar/reports
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كقج ضست االتفاؾيات حق تشقل األفخاد، كالدػمع، بػيغ الحػجكد مػع العػجك، دكف أيػة عخاقيػل،      
ديفيػػػػج: )كإنيػػػػاء السقاشعػػػػة االقترػػػػادية،  ففػػػػي البشػػػػج الثالػػػػث، السػػػػادة الثالثػػػػة مػػػػغ اتفاؾيػػػػة كامػػػػب

 .ٔكالحػاجد ذات الصابع الستسيد السفخكضة ضج حخية انتقاؿ األفخاد، كالدمع(

، البشػج "أ" ك البشػج "ب"،: )سيدػسح ةأما اتفاؾية كادؼ عخبة: فقج نرت في السادة الثالثة عذخ     
أراضػػيو، كفقػػاا لمقػاعػػج كػػل شػػخؼ لسػػػاششي الصػػخؼ اآلخػػخ، ككسػػائل نقميػػع بحخيػػة الحخكػػة، فػػي 

السصبقة عمػى مػػاششي الػجكؿ األخػخػ، ككسػائل نقميػع، كلػغ يفػخض أؼ شػخؼ ضػخائب إضػاؼية، 
أك قيػد عمػى حخيػة الحخكػة، عمػى األشػخاص، ككسػائل الشقػل مػغ أراضػيو، إلػى أراضػي الصػخؼ 

 اآلخخ(.

عتبػػار إقامػػة )سػػيقػـ الصخفػػاف بفػػتح كإقامػػة شػػخؽ، كنقػػاط عبػػػر بػػيغ بمػػجييسا، كسػػيأخحاف باال  
 اتراالت بخية، كاالتراالت بالدكظ الحجيجية بيشيسا(.

: في البشج األكؿ، كالثػاني، كالثالػث: )يعتػخؼ كػل شػخؼ بحػق سػفغ ةكفي السادة الخابعة عذخ     
 الصخؼ اآلخخ، بالسخكر البحخؼ في مياىو اإلقميسية، كفقاا لقػاعج القانػف الجكلي(.

اآلخػخ، كحسػالتيػا مشفػحاا عاديػاا إلػى مػانئػو، ككػحلظ إلػى )كسيسشح كل شػخؼ، لدػفغ الصػخؼ     
الدفغ كالبزائع الستجية إلى الصخؼ اآلخخ، أك التي تأتي مشيا، كسيسشح ىحا السشفح كفقاا لػشفذ 

 الذخكط السصبقة عادة عمى سفغ، كبزائع الجكؿ األخخػ(.

مفتػحػػػة لكػػػل األمػػػع )يعتبػػػخ الصخفػػػاف مزػػػيق تيػػػخاف، كخمػػػيج العؿبػػػة مسػػػخات مائيػػػة دكليػػػة،     
لمسبلحػػة فييػػا، كالصيػػخاف فػقيػػا، دكف إعاقػػة، أك تػقػػف، كسػػيحتـخ كػػل شػػخؼ اآلخػػخ بالسبلحػػة، 

 .ٕكالسخكر الجػؼ لمػصػؿ إلى إقميع أؼ مغ الصخفيغ، مغ خبلؿ مزيق تيخاف، كخميج العؿبة(

األكقػات أما بالشدبة ألرض الدمصة الفمدصيشية فيي مباحة يجخميا جير االحتبلؿ في كػل      
كسا يخيج، يعتقل مغ يخيج، كيشدف البيػت، كيرػادر األرض، كيبلحػق السػػاششيغ، دكف حدػيب 

                                 
سج، التبييغ لسخاشخ التصبيع ح، الفيج، ناصخ بغ ٖٗالتصبيع، ص ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة ٔ)

 .ٕٓٔعمى السدمسيغ ص 
، الفيج، ٔٔ( اتفاؾية كادؼ عخبة، بيغ السسمكة األردنية الياشسية كدكلة إسخائيل، فمدصيغ بالعخبية، صٕ)

 . ٕٖٔناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص 
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، فقج أعصت السادة الثامشة مغ اتفاؽ القاىخة مصمق الربلحية لمكياف الرييػني ليػجخل أك رقيب
 ..ٔإلى السشاشق الفمدصيشية مغ أجل حساية اإلسخائيمييغ، كمستمكاتيع

التصبيػػػػػع الدياسػػػػػي، كإقامػػػػػة العبلقػػػػات، كحخيػػػػػة الحخكػػػػػة، كالتػاصػػػػػل بػػػػػيغ كمػػػػغ مدػػػػػتمدمات     
السصبعػػيغ كالكيػػاف الرػػييػني، كمػػا يتختػػب عمػػى ذلػػظ مػػغ دخػػػؿ الييػػػد إلػػى معاقػػل السدػػمسيغ، 
كتسكيشيع مغ مفاصل الحياة فييا، كتجشيغ كل كسائل االترػاؿ، كإقامػة عبلقػات بخيػج، كىػاتف، 

النتخنػت، كإلغػاء التذػػير الستبػادؿ حتػى يدػيل التقػاط البػث ككل أنػػاع التػاصػل االلكتخكنػي، كا
 .ٕزؼ بيغ البمجيغاالتمف

إنياء حالػة السقاشعػة التػي كانػت قائسػة قبػل التصبيػع، بكػل أشػكاليا، كأنػاعيػا، فمػع يعػج  -سادساا 
مػػػػػا يبػػػػػخر كجػدىػػػػػا، بعػػػػػج البػػػػػجء فػػػػػي عسميػػػػػات التصبيػػػػػع، كفػػػػػق االتفاؾيػػػػػات السػقػػػػػع مػػػػػع الكيػػػػػاف 

 .ٖالرييػني

إنياء حالة الحخب كالقتاؿ، كااللتداـ بالدبلـ كخيار استخاتيجي، مع االلتداـ بعجـ صجكر  -سابعاا 
أؼ فعػل مػػغ أفعػاؿ الحػػخب، أك األفعػػاؿ العجكانيػة، كاالمتشػػاع عػػغ أؼ تحػخيس، أك نذػػاط ىػػجاـ، 
أك عشف، كتقجيع مختكبي ىػحه األفعػاؿ لمسحاكسػة، نرػت اتفاؾيػة كامػب ديفيػج عمػى: )يتعيػج كػل 

خؼ بأف يكفل عجـ صجكر فعػل مػغ أفعػاؿ الحػخب أك األفعػاؿ العجكانيػة، أك أفعػاؿ العشػف، أك ش
التيجيػػج بيػػا مػػغ داخػػل أراضػػيو، أك بػاسػػصة قػػػات خاضػػعة لدػػيصختو، أك مخابصػػة عمػػى أراضػػيو، 
ضػػػج الدػػػكاف، أك السػػػػاششيغ، أك السستمكػػػات الخاصػػػة بػػػالصخؼ اآلخػػػخ، كسػػػا يتعيػػػج كػػػل شػػػخؼ 

ع، أك التحخيس، أك اإلثارة، أك السداعجة، أك االشػتخاؾ فػي فعػل مػغ أفعػاؿ باالمتشاع عغ التشطي
الحػػػخب العجكانيػػػة، أك الشذػػػاط اليػػػجاـ، أك أفعػػػاؿ العشػػػف السػجيػػػة ضػػػج الصػػػخؼ اآلخػػػخ فػػػي أؼ 

 .ٗمكاف، كسا يتعيج بأف يكفل تقجيع مختكبي مثل ىحه األفعاؿ لمسحاكسة(

                                 
تشسية ( عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في الٔ)

 .ٖٕالدياسية، ص 
 .ٜٜ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجيػ االختخاؽ الرييػني، ص ٕ)
، مجمة ٔٙ( الديج حديغ، حديغ، معاىجة الدبلـ السرخية كاثخىا عمى دكر مرخ اإلقميسي، ص ٖ)

 ٖٗـ، عػض، محدغ، مقاكمة التصبيع، ص ٖٕٔٓ، حديخاف ٛٔٔ، ٚٔٔدراسات تاريخية، العجداف، 
، الفيج، ناصخ بغ دمحم، التبييغ لسخاشخ ٙٚ/ ٕأحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،  ( الديجٗ)

 .ٕٓٔالتصبيع عمى السدمسيغ، ص 
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ف كالكياف الرييػني، فقج نرت في السادة الثانية، أما اتفاؾية كادؼ عخبة السػقعة بيغ األرد    
البشػػػج الثالػػػث، عمػػػى: )سػػػيستشعاف عػػػغ التيجيػػػج بػػػالقػة، كعػػػغ اسػػػتعساليا، كسػػػيحبلف كػػػل الشداعػػػات 

 .ٔبيشيسا بالػسائل الدمسية(

% مػػغ ٛٚتذػػخيع مدػػاكمة الذػػعب الفمدػػصيشي عمػػى حقػقػػو األساسػػية، بعػػج التشػػازؿ عػػغ  -ثامشــاا 
يػػػة األرض متشازعػػػاا عمييػػػا، أؼ أنيػػػا خاضػػػعة لمسدػػػاكمة، كلػػػع تعػػػج أرض فمدػػػصيغ، أصػػػبحت بؿ

 تذكل كحجة جغخاؼية صالحة لبشاء دكلة..

يسثل التصبيع الدياسي الجرجة الُقرػػ في التشكخ لمقزػية الفمدػصيشية، ألف ىػحا الذػكل  -تاسعاا 
ؿ مػػغ التصبيػػع لػػيذ مجػػخد إقػػخار، كاعتػػخاؼ بػجػػػد السحتػػل عمػػى أرض فمدػػصيغ مػػغ خػػبلؿ تبػػاد

التسثيػػل الجبمػماسػػي، كالقشرػػمي، كتبػػادؿ الديػػارات بػػيغ مسثمػػي السؤسدػػات الخسػػسية، كإنسػػا يفػػتح 
أيزػػػػػاا بػػػػػاب التصبيػػػػػع عمػػػػػى مرػػػػػخاعيو فػػػػػي كػػػػػل السجػػػػػاالت بسػػػػػا فػػػػػي ذلػػػػػظ السجػػػػػاؿ األمشػػػػػي، 
كاالسػػػػتخباراتي، كالعدػػػػكخؼ، مسػػػػا يدػػػػاعج الكيػػػػاف الرػػػػييػني عمػػػػى تثبيػػػػت احتبللػػػػو، كتكػػػػخيذ 

 ، كاستيصانو غيخ السذخكع، عمى أرض فمدصيغ السحتمة.اغترابو، كتقػية كجػده

 

 السصمب الثالث:

 أىجاف التصبيع الدياسي

إف األىػػجاؼ الكبيػػخة، كالكثيػػخة التػػي يحققيػػا االحػػتبلؿ مػػغ التصبيػػع بذػػكل عػػاـ، مػػا ىػػي إال       
التصبيػع ثسار لمتصبيع الدياسػي، كتبػع لػو، كمػغ أىػع األىػجاؼ التػي يحققيػا االحػتبلؿ مػغ خػبلؿ 

 الدياسي:

تحقيػػػق اعتػػػخاؼ مػػػغ أصػػػحاب الحػػػق، بذػػػخعية االحػػػتبلؿ عمػػػى أرض فمدػػػصيغ، كىػػػػ أكبػػػخ  -ٔ
مكدب يحققو االحتبلؿ، حيث أصبح كجػده شخعياا، كلػو حػق الدػيادة عمػى ىػحه األرض، كحػق 

 الجػار، كحق العير بدبلـ، كأمغ.

ئيمييغ، كالسعػػابخ، كالسػػػانئ، بعػػج أف أصػػبح لدامػػاا عمػػى السصبعػػيغ أف يفتحػػػا الحػػجكد لئلسػػخا -ٕ
كالسصػػارات، أمػػاـ حخكػػة األفػػخاد كالدػػمع، القادمػػة مػػغ جيػػة العػػجك، أك الجاخمػػة إليػػو، كسػػا نرػػت 

                                 
 .ٕٙٔ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٔ)
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ؿ فػػي بػػبلد السدػػمسيغ، كاالنػػجماج فػػي ااالتفاؾيػػات التػػي سػػبق ذكخىػػا، كأف يكػػػف ليػػع حػػق التجػػػ 
مجتسػػع ال يؿػػيع كزنػػاا  السحػػيط العخبػػي، كالتغمغػػل إلػػى حرػػػف العػػخب، كالسدػػمسيغ، كقػػج أتػػػا مػػغ

لمفزػػيمة، كال لمحيػػاء، كمػػا يتختػػب عمػػى ذلػػظ مػػغ نذػػخ الخذيمػػة، كالفدػػاد، فقػػج بمػػغ عػػجد الديجػػات 
، كمػا يحسمشػو ٔمغ نداء إسخائيميات حػالي عذػخيغ ألفػاا  -مدتغميغ حاجتيع السالية  -لسرخييغ 

السرػػخية العجيػػج مػػغ فدػػاد، كتجشيػػج العسػػبلء، كالسخبػػخيغ، فقػػج كذػػفت السخػػابخات مػػغ الفدػػاد كاإل
شػػػبكات التجدػػػػذ اإلسػػػػخائيمية أغمبيػػػا عمػػػػى صػػػػمة بالدػػػفارة اإلسػػػػخائيمية، أك بػػػػالسخكد األكػػػػاديسي 

 .ٕـٜ٘ٛٔعاـ الحؼ شيج اإلسخائيمي، 

مػػػػغ خػػػػبلؿ إحالػػػػة العسميػػػػة الدياسػػػػية إلػػػػى تفػػػػاكض ثشػػػػائي بػػػػيغ الزػػػػحية العػػػػاجد الستسثمػػػػة  -ٖ
س، كالخفس، كحق السساشمة إلى ما ال نياية، بالفمدصيشييغ، كالجبلد القػؼ الحؼ يسمظ حق الشق

، كاتخػػاذ الشتػػائج التػػي تػػتسخس ٖكحػػق تػؾيػػع االتفاؾيػػات، أك الغائيػػا، كالعػػػدة إلػػى نقصػػة الرػػفخ
عشيػػا ىػػحه السفاكضػػات مػػغ اتفاؾيػػات كمبلحػػق، مخجعيػػة كحيػػجة إلنيػػاء الرػػخاع، كحػػل القزػػية 

الحتبلؿ، كمشحو الغصاء لميػخكب مػغ الفمدصيشية، كاستخجاع الحقػؽ السذخكعة، فإف ذلظ مّكغ ا
 .ٗالقخارات الجكلية، كالذخعية الجكلية، رغع انحيازىا لمكياف الرييػني، كضمسيا لمقزايا العخبية

عػػدؿ مرػػخ كػػأكبخ بمػػج عخبػػي عػػغ محيصيػػا العخبػػي، كالعسػػل عمػػى تحييػػج أؼ دكر مرػػخؼ،  -ٗ
ع مرخ، كمشعيا مغ اسػتخجاـ في الرخاع العخبي اإلسخائيمي، كذلظ باستبعاد الخيار العدكخؼ م

، بيشيسػػػاأيػػػة ضػػػغػط سياسػػػية، أك اقترػػػادية، ضػػػج العػػػجك الرػػػييػني، ألف السعاىػػػجات السػقعػػػة 
الكيػاف الرػػييػني فػػي سياسػػة  ىػػحا الشػػػع مػػغ الدػمػؾ، لػػحلظ اسػػتسختفػخض عػاقػػب كخيسػػة عمػى 

اإلسػخائيمية  ـ، بعج السعاىػجة السرػخيةٜٔٛٔالعخبجة، فزخب السفاعل الشػكؼ العخاقي، في العاـ 
بػقت قريخ، ثع عسل االحتبلؿ عمى ضع ىزبة الجػالف الدػرية في العاـ نفدػو، كلػع تدػتصع 
مرخ أف ترػت ضج قػخار الزػع فػي األمػع الستحػجة، ثػع جػاء غػدك لبشػاف، كاحػتبلؿ عاصػستو، 

ـ، كػػػل ىػػػحا كمرػػػخ عػػػاجدة، لػػػع تحػػػخؾ سػػػاكشاا، كعمػػػى مدػػػتػػ القزػػػية الفمدػػػصيشية ٕٜٛٔعػػػاـ 

                                 
 ليذ ىشاؾ إحرائيات رسسية مػثػقة،  .ٕٔ( الخاجحي، عادؿ، أيريح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ٔ)
 .ٚٔ، ص السخجع الدابق (ٕ)
 .ٜٗٔ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص ٖ)
 .ٚٔ( السخكد الجيسعادؿ، أيريح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ٗ)
 .ٜٗٔ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص ٗ)
قاؿ لبكخ أبػ بكخ، بعشػاف: التصبيع بيغ فكخ االلغاء كضخكرة االتراؿ، ( السخكد الجيسقخاشي العخبي، مٗ)

 https://democraticac.deـ، ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٕـ تست الديارة في ٕٛٔٓ/ ٔٔ/ٕ
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مدتػششة في عاـ  ٚٗة مرادرة األراضي، كبشاء السدتػششات، التي تزاعفت مغ ازدادت كتيخ 
 .ٔـٕٜٛٔمدتػششة في عاـ ٜٗٔـ إلى ٜٚٚٔ

لقػػػج أدػ تحييػػػج مرػػػخ إلػػػى حػػػجكث خمػػػل كبيػػػخ فػػػي ميػػػداف القػػػػػ بػػػيغ الكيػػػاف الرػػػػييػني     
كالعػػػػخب، كذلػػػػظ لرػػػػالح إسػػػػخائيل، أدػ ىػػػػحا الخمػػػػل إلػػػػى اسػػػػتفخاد الكيػػػػاف الرػػػػييػني بالكيانػػػػات 

 العخبية، دكلة بعج دكلة. 

السدػػػاىسة فػػػي بشػػػاء الذػػػخؽ األكسػػػط الججيػػػج، أك مػػػا سػػػساه األمخيكػػػاف ب "الذػػػخؽ األكسػػػط  -٘
الحؼ يقػػده الكيػاف الرػييػني، بسباركػة الغػخب، كالػحؼ بػجأ يتبمػػر مػع بػجايات التصبيػع،  كبيخ"،ال

كال يشحرخ نصاقو في فمدصيغ، بل كمعيا دكؿ الجػار، كىػي فكػخة الػخئيذ الرػييػني "شػسعػف 
بيػػػػخيذ"، التػػػػي أعمشيػػػػا فػػػػي كتابػػػػو "الذػػػػخؽ األكسػػػػط الججيػػػػج"، الػػػػحؼ نذػػػػخه فػػػػي تدػػػػعيشات القػػػػخف 

 ىخه يقػـ عمى:الساضي، كجػ 

القزػػػػاء عمػػػػى الشطػػػػاـ اإلقميسػػػػي العخبػػػػي، كإبجالػػػػو بشطػػػػاـ ججيػػػػج، مػػػػغ خػػػػبلؿ إعػػػػادة تذػػػػكيل  -أ 
السشصقػػة، سياسػػياا، كاقترػػادياا بسػػا يتػافػػق مػػع مرػػالح، كشسػحػػات إسػػخائيل، كالغػػخب، كالتػػي ال 
تتػافػػػق بالزػػػخكرة مػػػع مرػػػالح الػػػجكؿ، كالذػػػعػب فػػػي السشصقػػػة ذاتيػػػا، كتكػػػػف إسػػػخائيل الفاعػػػل 

 األساسي ؼيو.

تأسيذ نطاـ إقميسي ججيج، ييجؼ إلى انذاء مجسػعة إقميسية ليا سػؽ مذػتخكة، كىيئػات  -ب 
 مشتخبة، تتذكل كفق نسػذج السجسػعة األكركبية.

يتزػػػسغ السذػػػخكع نطامػػػاا أمشيػػػاا إقميسيػػػاا، يتػػػػلى ميسػػػة تثبيػػػت الشطػػػاـ الدياسػػػي الججيػػػج فػػػي  -ج
 . ٕالسشصقة

جد الدياسػػي، كاالقترػػادؼ اإلسػػػخائيمي، كالييسشػػة اإلسػػخائيمية عمػػػى ييػػجؼ السذػػخكع إلػػى التسػػػ -د
كامػػل السشصقػػة، كىػػػ مػػا عبػػخ عشػػو شػػسعػف بيػػخيذ صػػاحب الفكػػخة برػػخيح العبػػارة، حيػػث قػػاؿ: 

 .ٖ)لقج جخب العخب ؾيادة مرخ لمسشصقة مجة نرف قخف، فميجخبػا ؾيادة إسخائيل إذف(

                                 
، عػض، محدغ، مغ مقاؿ مرخ خسذ سشػات مغ ٕٗ/ٛٔٔ( مجمة البياف، السشتجػ اإلسبلمي، ٔ)

 ـ.ٜ٘ٛٔيت، جامعة الكػ  ٓ٘ٔالتصبيع، مجمة العمـػ االجتساعية، ص
 .ٚٚ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٕ)
( السديخؼ عبج الػىاب، مغ مقاؿ: الذخؽ األكسط الججيج، في الترػر األمخيكي الرييػني، الجديخة ٖ)
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الدياسي، كاالعتػخاؼ الستبػادؿ، كإقامػة العبلقػات يخيج الكياف الرييػني، مغ خبلؿ التصبيع  -ٙ
أف يػػػحي لمعػػالع، أف الرػػخاع العخبػػي اإلسػػخائيمي قػػج انتيػػى، ؼيسػػا تػاصػػل إسػػخائيل عسميػػاا، كعمػػى 
كػػل السدػػتػيات احتبلليػػا لػػؤلرض، كعػػجكانيا عمػػى الذػػعب الفمدػػصيشي، كمرػػادرة األرض كبشػػاء 

غل االحػػػػتبلؿ التصبيػػػػع كغصػػػػاء سياسػػػػي السدػػػػتػششات، كاعتقػػػػاؿ اآلمشػػػػيغ، كىػػػػجـ البيػػػػػت، كيدػػػػت
لجخائسو التي تػأتي فػي إشػار الػجفاع السذػخكع عػغ الػشفذ، كفػي السقابػل شػيصشة كتذػػيو مقاكمػة 
الذعب الفمدصيشي، ككصفيا باإلرىاب، كتحخيس السصبعيغ عمى مبلحقة السقاكمة، كالسقاكميغ، 

 .ٔفيع خارج القانػف حتى بات إعبلـ السصبعيغ يرف السقاكميغ باإلرىاب، كالعشف، كصش

أدػ االعتػػخاؼ بالكيػػاف الرػػييػني، كالتصبيػػع الدياسػػي معػػو، إلػػى تجػػاكز جػػخائع االحػػتبلؿ  – ٚ
بحق الفمدصيشييغ، كإعفائو مغ مدئػلياتو القانػنية، كاألخبلؾية، كاإلندػانية عسػا ألحقػت بالذػعب 

 .ٕالفمدصيشي مغ القتل، كالتذخيج، كالتشكيل، كالسعاناة

 

 

 

 

 

 

  

                                                                                         
  https://www.aljazeera.net/opinionsـٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ـ، تاريخ الديارة ٕٙٓٓ/ٔٔ/ٕنت، 

ـ تاريخ ٕٛٔٓ/ ٛ/ٕٕسعيج عبج السشعع، مقاؿ بعشػاف، الذخؽ األكسط الججيج، صحيفة الذخؽ األكسط،     
  https://aawsat.com/home/articleـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘الديارة 

يع، مغ مقاؿ: ما ىػ التصبيع، ٔ) اتحاد الكتاب الفمدصيشييغ،  مػقع كلساذا تجب مقاكمتو؟،( نرار، إبخـا
 .http://www.gupw.ps/ar/culturalـ. ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٔتاريخ الديارة 

الياشسي عبج القجكس، مغ مقاؿ: أخصار التصبيع العخبي مع العجك الرييػني، تست الجديخة نت، ( ٕ)
 https://www.aljazeera.net/blogs/2017/6/8ـ ٕٕٓٓ/ٚ/ ٕٚالديارة في 

 

https://www.aljazeera.net/opinions
https://aawsat.com/home/article
https://www.aljazeera.net/blogs/2017/6/8
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 الثالث: السبحث

 وأىجافو ه ومقتزياتوؤ التصبيع األمشي، مشذ

  .السصمب األكؿ: التصبيع األمشي، كمشذؤه

 .السصمب الثاني: مقتزيات التصبيع األمشي

 .السصمب الثالث: أىجاؼ التصبيع األمشي
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 السصمب األول:

 التصبيع األمشي ومشذؤه 

 تعخيف التصبيع األمشي:الفخع األول: 

البػػػاحثػف، كالكتػػػاب السعاصػػػخكف التصبيػػػع األمشػػػي بتعخيفػػػات مختمفػػػة، عمػػػى الشحػػػػ عػػػخؼ      
 التالي:

عمى الكياف الرييػني، كأمشػو كمرػالحو، حتػى تكػػف أحدمػة  عل األنطسة العخبية حارساا ج -ٔ
 . ٔيمبشانالجشػب ال الحؼ أؾيع في أمشية لمكياف الرييػني، كسا ىػ الحاؿ في الحداـ األمشي

التفاىسػػػات تتزػػػسغ خصػػػػات أمشيػػػة يقػػػـػ بيػػػا الصخفػػػاف عمػػػى األرض، بذػػػكل  مجسػعػػػة مػػػغ -ٕ
 .ٕفعمي، ليزسغ كل شخؼ أمغ الصخؼ اآلخخ

 مشاقذة التعخيفين

 : التعخيف األول

أف التصبيػػػػع األمشػػػػي مصمػػػػب إسػػػػخائيمي، كمرػػػػمحة إسػػػػخائيمية، كعمػػػػى  ىػػػػحا التعخيػػػػف يػػػػخػ       
السصبعػػيغ مػػغ العػػخب أف يقػمػػػا بػػػاجبيع، فػػي حفػػع أمػػغ الكيػػاف الرػػييػني، كحخاسػػة حػػجكده، 
كخجمػػة مرػػالحو، كمستمكاتػػو، كلػػيذ ىشػػاؾ أيػػة كاجبػػات أمشيػػة مصمػبػػة مػػغ االحػػتبلؿ، كالتعخيػػف 

ليػػة فػػي القزػػايا األمشيػػة، خاصػػة دكؿ الجػػػار، كإف بيػػحه الرػػػرة مبػػالغ ؼيػػو، فيشػػاؾ قزػػايا تباد
 كانت الكفة تسيل لرالح االحتبلؿ.

 أما التعخيف الثاني: 

فقػػػػج سػػػػاكػ فػػػػي الػاجبػػػػات، كالحقػػػػػؽ األمشيػػػػة، كحسايػػػػة األفػػػػخاد، كالسستمكػػػػات، بػػػػيغ الكيػػػػاف      
غ، كىػػػ الرػييػني، كالسصبعػػيغ العػػخب، كأف ىشػاؾ فػائػػج مذػػتخكة، كمرػػالح متبادلػة بػػيغ الصػػخفي

تعخيػػف تشقرػػو الجقػػة، فػػالتصبيع األمشػػي ىػػػ مرػػمحة إسػػخائيمية بالجرجػػة األكلػػى، كإف كػػاف ىشػػاؾ 
 مكاسب مذتخكة، في بعس األحياف تأتي عخضاا، كبسا يخجـ األمغ الرييػني.

                                 
 .ٙٗٔ -٘ٗٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٔ)
 .ٕٓ ( عػاد، دمحم ناجي دمحم، أسذ التختيبات األمشية، الفمدصيشية اإلسخائيمية، صٕ)
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 التعخيف السختار:

 يسكغ مغ خبلؿ ىحيغ التعخيفيغ، اختيار التعخيف التالي:    

والذــخوط، التــي فخضــيا االحــتالل عمــى السصبعــين العــخب، لزــسان "ىــه مجســهع اإلمــالءات  
ســــالمة الكيــــان الرــــييهني، ومهاششيــــو، ومستمكاتــــو، ومرــــالحو، وال يخمــــه مــــن السرــــالح 

 السذتخكة".

 مفيهم األمن عشج الكيان الرييهنيالفخع الثاني: 

بو مغ كل  نذأ الكياف الرييػني عمى أرض اآلخخيغ في بحخ مغ األعجاء الحيغ يحيصػف      
جانػػب، كعمػػى مدػػاحة صػػغيخة مػػغ األرض أفقػػجىا العسػػق االسػػتخاتيجي، كأدخػػل دكلػػة االحػػتبلؿ 
كباألخز السؤسدة العدكخية في قمق دائع، عمى أمشو، كمدتقبمو، لحلظ أكلى الكياف الرييػني 

: اىتساماا خاصاا بػاألمغ، كالتختيبػات األمشيػة، كىػػ مػا عبػخ عشػو رئػيذ كزرائيػع "شػسعػف بيػخيذ"
)إف مػضػػػػع األمػػػغ ال يسكػػػغ اعتبػػػاره خاضػػػعاا لمشقػػػاش، أمػػػاـ أؼ رئػػػيذ حكػمػػػة إسػػػخائيمية، إنػػػو 
مػضػػػع حيػػاة أك مػػػت، بالشدػػبة لشػػا، كعميػػو فػػإف الشطػػخ لؤلمػػغ اإلسػػخائيمي يجػػب أف يتقػػجـ سػػمع 
األكلػيات، قبل تشفذ اليػاء، ؼبقجر ما نزغط أمشياا عمى أعجائشا، بقجر ما تتػفخ فخصػة البقػاء، 

 . ٔلػجػد لشا(كا

لػػحلظ تػسػػع الكيػػاف الرػػييػني فػػي مفيػػـػ األمػػغ، حتػػى شػػسل قزػػايا سياسػػية، كاقترػػادية،      
 كتشسػية، كجغخاؼية، كديسغخاؼية، باإلضافة لمعدكخية، كاألمشية. 

عػػػػخؼ الكتّػػػػاب السعاصػػػػخكف مفيػػػػػـ األمػػػػغ عشػػػػج الكيػػػػاف الرػػػػييػني بأنػػػػو: تييئػػػػة الطػػػػخكؼ     
ب، النصبلؽ التشسية الذاممة، بيجؼ تأميغ الجكلة مغ الػجاخل كالخػارج، السشاسبة، كالسشاخ السشاس

بسػػػا يػػػجفع التيجيػػػجات بػػػاختبلؼ أبعادىػػػا، كيكفػػػل لذػػػعبو حيػػػاة مدػػػتقخة، تػػػػفخ لػػػو أقرػػػى شاقػػػة 
 .ٕلمشيػض، كالتقجـ

  يختكد السفيهم األمشي لجى الكيان الرييهني عمى مجسهعة من األسذ:

                                 
مى التشسية الفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا ع( عػاد دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية، ٔ)

 .ٙ٘الدياسية، ص 
 .ٚٔص السخجع الدابق،  (ٕ)
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عمى  -حتى يتحقق لو األمغ، كاالستقخار  -حخص الكياف الرييػني مع بجاية نذأتو  أوالا:
ضساف التفػؽ العدكخؼ عمى جسيع دكؿ الجػار، في كل ما يتعمق بالسجاؿ التقشي، كالشػكؼ، 

 .ٔكأسمحة الجمار الذامل، لتػفيخ كل عػامل الخدع، كالعجكاف، عمى اآلخخيغ
كياف الرييػني ُبعجاا جغخاؼياا، فإف عسق الكياف الرييػني في يحسل مفيػـ األمغ لجػ ال ثانياا:

كسصو ال يديج عمى خسذ عذخة كيمػ متخاا، كالحؼ يجعل قجرتو عمى الجفاع عغ كيانو في أؼ 
حخب حؿيؿية سيئة لمغاية، كىحا الحؼ يفدخ الشدعة التػسعية في األراضي السجاكرة، كاستسخار 

 كغػر األردف، كالجػالف، بل كالتػسع ،بية، كقصاع غدةسيصختو عمى أغمب أراضي الزفة الغخ 
 .ٕفي دكؿ الجػار كمسا اقتزت الحاجة األمشية

: كيحسل بعجاا ديسػغخاؼياا، فالحيغ ىاجخكا مغ ييػد العالع إلى أرض فمدصيغ، أقمية إذا ثالثا  
، فالكياف قػرنػا مع عجد الييػد في العالع، كالدبب يخجع إلى العامل األمشي بالجرجة األكلى

الرييػني بحاجة إلى مديج مغ القػػ البذخية، كإلى مديج مغ السياجخيغ، كىحا يبخر استسخار 
االستيصاف كتػسعو، كجمب السديج مغ السياجخيغ الييػد، كضسيع إلى السدتػششات في الزفة 

حتى الغخبية، كالجػالف، بعج تيجيخ الدكاف األصمييغ مغ الفمدصيشييغ، كرفس عػدة البلجئيغ، 
  .ٖـٜٚٙٔمغ شخد بعج عاـ 

يرخ االحتبلؿ عمى  ،كتحت ذريعة األمغ كالياجذ األمشي لجػ الكياف الرييػني رابعاا:
حخماف الذعب الفمدصيشي، كسمصتو، أك دكلتو، إف كججت، مغ كل عشاصخ القػة العدكخية، 
فمغ يدسح الكياف بغيخ سمصة، أك دكلة مشدكعة الدبلح، إال في حجكد ما يحقق األغخاض 

 .ٗاألمشية، التي تخجـ أمغ االحتبلؿ

                                 
، الديج حديغ، عجناف، التػسع في ٜ٘-ٜٗ( ربايعة، غازؼ إسساعيل، االستخاتيجية اإلسخائيمية، ٔ)

يع، مغ مقاؿ: التصبيع إ٘االستخاتيجية اإلسخائيمية،  لثقافي كأثخه في الرخاع العخبي . الحػراني، إبخـا
 ـ ٕٕٔٓ/ٔ/ٜٕـ، تاريخ الديارة ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٛٔالرييػني، 

https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/ 
 .ٕ٘الديج حديغ، عجناف، التػسع في االستخاتيجية اإلسخائيمية، ص  ) (ٕ

 ، ٕٙ، ص السخجع الدابق (ٖ)
يع، مغ مقاؿ: التصبيع الثقافي كأثخه في الرخاع العخبي الرييػني، ٗ) ـ، ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٛٔ( الحػراني، إبخـا

  ـٕٕٔٓ،ٕ،ٕتاريخ الديارة 
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts// 

https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/177454409068100/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/177454409068100/
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يغ عمى أنيع عبيج خمقػا لخجمة الييػد، كمغ كفق تعاليع التػراة يشطخ الييػد إلى اآلخخ  خامداا:
كحي ىحه العقيجة، كىحا الترػر يخيجكف مغ األنطسة التصبيعية أف تكػف أحدمة أمشية، لحساية 

 .ٔالكياف كأمشو، كأمغ مػاششيو، كمستمكاتو، كمشع أؼ تيجيج لمكياف

اتفػػػػاؽ التصبيػػػػع  كىػػػػحا كزيػػػػخ الجاخميػػػػة اإلسػػػػخائيمي الحاخػػػػاـ "أرئيػػػػل درعػػػػي" فػػػػي تعميقػػػػو عمػػػػى    
اإلمػػػاراتي البحخيشػػػي مػػػع إسػػػخائيل، قػػػاؿ: العػػػخب ىػػػع دكاّب مػسػػػى، كيجػػػب عميشػػػا فقػػػط ركػػػػبيع 
لمػصػؿ إلػى الػجيػة الشيائيػة! كمكػاف الجابػة فػي اإلسػصبل، كإف السدػمسيغ سػيبقػف عػجكاا لمييػػد 

يع، لػػػػحلظ يجػػػػب أف يكػنػػػػػا عب مػػػػا داـ القػػػػخآف كتػػػػابيع، كىػػػػع أبشػػػػاء ىػػػػاجخ َأَمػػػػة جاا لمذػػػػعب يػػػػإبػػػػخـا
الييػدؼ، شعب هللا السختار، كىػ الذعب الحامل لمخسالة، كليذ لغيخه الحق في ذلظ، ككل مغ 

، ىحا قػػؿ كزيػخ فػي دكلػة االحػتبلؿ، الػحؼ ال زاؿ عمػى رأس عسمػو، ٕيجعي ذلظ يدتحق العحاب
 حتى كتابة ىحه الدصػر!

السصبعيغ لمبعج األمشي، بل يخزع الكياف الرييػني جسيع االتفاؾيات كالسعاىجات مع  سادساا:
إف الكياف الرييػني يشطخ إلى االتفاؾيات السػقعة معو عمى أنيا اتفاؾيات أمشية، كمشيا اتفاؾيػة 
أكسمػ التي يخػ فييا أنيا مذخكع أمشي لخجمة األمغ اإلسخائيمي، كىحا ما عبخ عشو رئيذ كزراء 

عشجما قاؿ: )اتفاؽ أكسمػ اتفاؽ أمشػي الكياف الرييػني " اسحق رابيغ" الحؼ كّقع اتفاؽ أكسمػ، 
محس، يقػـ ؼيػو الفمدػصيشيػف بحكػع ذاتػي إدارؼ، عمػى السػجف التػي سػمست ليػع، مقابػل محاربػة 

 . ٖاإلرىاب، كالتشديق األمشي مع األجيدة األمشية اإلسخائيمية(

 :في االتفاقيات السهقعة التصبيع األمشيالفخع الثالث: 

 الرييػني، ىػ أمخ مقجس، لع يغػب عػغ أيػة مفاكضػات بػيغ الكيػافاألمغ بالشدبة لمكياف      
الرييػني، كبيغ بمجاف التصبيع العخبي، كإف أصخار الييػد، كتسدكيع بالسمف األمشي، كالتخكيػد 
عميػػػػو فػػػػي كػػػػل االتفاؾيػػػػات، كحزػػػػػره فػػػػي كػػػػل السفاكضػػػػات، يعكػػػػذ عقػػػػجة الخػػػػػؼ التػػػػي تعيػػػػج 

                                 
. رابصة العمساء الدػرييغ، ٜٔٔ/ٚ( السديخؼ، عبج الػىاب، مػسػعة الييػد كالييػدية كالرييػنية، ٔ)

، https://islamsyria.com/site/show_articlesـٕٕٔٓ/ ٕ/ٖـ، تاريخ الديارة ٕٛٔٓ/ ٕٔ/ٖٔ
 https://ar.islamway.net/article ـٕٕٔٓ/ ٕ/٘ـ، تاريخ الديارة ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚٔشخيق اإلسبلـ، 

ـ ٕٕٔٓ/ ٕ/ٚـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٖٓ( ككالة شياب لؤلنباء، ٕ)
https://shehabnews.com/post 

( عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية ٖ)
 .ٛٗالدياسية، ص 

https://islamsyria.com/site/show_articles
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عب الفمدصيشي، عشػجما سػمبػا أرضػو، كشػخدكه فػي ألذىانيع، حجع العجكاف الحؼ مارسػه ضج الذ
أصقاع الجنيا، يقػؿ أحسج قخيع أبػػ عػبلء، ميشػجس أكسػمػ: )أصػبح لػجيشا فيػع لػع يكػغ مػغ قبػل، 
ؼيسا يتعمق بالحداسية اإلسخائيمية السفخشة في قزايا األمغ، التي اتزح لشا أنيا بقخة مقجسػة ال 

متعامل بإيجابية مع ىحا القمػق األزلػي السػدمغ، الػحؼ يسكغ لمييػد ذبحيا، فرخنا أكثخ استعجاداا ل
 .ٔيتمبذ العقمية اإلسخائيمية، كتحكع فييا بقػة شجيجة(

 التصبيع األمشي مع مرخالفخع الخابع: 

يتعيػج كػل شػخؼ بػأف يكفػل عػجـ )، البشج الثاني، في اتفاؾية كامب ديفيج: في السادة الثالثة     
األفعاؿ العجكانية، أك أفعاؿ العشف، أك التيجيج بيػا مػغ داخػل صجكر فعل مغ أفعاؿ الحخب، أك 

أراضػػػػيو، أك بػاسػػػػػصة قػػػػػات خاضػػػػػعة لدػػػػيصختو، أك مخابصػػػػػة عمػػػػى أراضػػػػػيو ضػػػػج الدػػػػػكاف، أك 
السػاششيغ، أك السستمكات الخاصة بالصخؼ اآلخخ، كسا يتعيج كل شخؼ باالمتشاع عغ التشطيع، 

الشػػتخاؾ فػػي فعػػل مػػغ أفعػػاؿ الحػػخب العجكانيػػة، أك أك التحػػخيس، أك اإلثػػارة، أك السدػػاعجة، أك ا
الشذػػاط اليػػجاـ، أك أفعػػاؿ العشػػف السػجيػػة ضػػج الصػػخؼ اآلخػػخ، فػػي أؼ مكػػاف، كسػػا يتعيػػج بػػأف 

 .ٕيكفل تقجيع مختكبي مثل ىحه األفعاؿ لمسحاكسة(

فميذ السصمػب مغ مرخ أف تستشع عغ تيجيػج الكيػاف الرػييػني، أك االعتػجاء عميػو، مػغ      
أراضػػييا، بػػل السصمػػػب، أف تكػػبح جسػػاح كػػل مرػػخؼ يفكػػخ فػػي ذلػػظ فػػي مرػػخ، أك فػػي أؼ بمػػج 

 .في العالع

كىػػحا البشػػج يمػػـد الحكػمػػة السرػػخية بػػأاّل تدػػسح بػػأؼ نذػػاط، أك رأؼ، أك فكػػخ، أك ترػػخيح      
صػػػرة مػػغ الرػػػر، كمػػغ خػػالف يتعػػخض  ةمعػػاد إلسػػخائيل، أك أؼ انتقػػاد التفاؾيػػات الدػػبلـ بأيػػ

ة، أمػػاـ القػػانػف، سػػػػاء حرػػمت السخالفػػة داخػػل الػػػببلد، أك خارجيػػا، )أك أفعػػاؿ العشػػػف لمسدػػاءل
كبيحا يكػف التحخيس السشاىس لمكياف الرييػني  ،السػجية ضج الصخؼ اآلخخ في كل مكاف(

 .ٖمحطػراا أّنى كاف مكاف ارتكابو، كعمى الدمصات السرخية أف تبلحقو، كأف تقجمو لمسحاكسة

                                 
 .ٜٚ( أبػ عبلء، أحسج قخيع، الخكاية الفمدصيشية الكاممة لمسفاكضات مغ أكسمػ إلى خارشة الصخيق، ص ٔ)
. عػض، محدغ، ٜٔٔتبييغ لسخاشخ التصبيع عمى بمجاف السدمسيغ، ص ( الفيج، ناصخ بغ حسج، الٕ)

 . ٚٗٔكآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص 
 .ٚٗٔ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٖ)
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)بػيػػة تػػػفيخ الحػػج األقرػػى لؤلمػػغ لكػػبل الصػػخفيغ، كذلػػظ  البشػػج األكؿ:وفــي الســادة الخابعــة،     
عمػى أسػاس التبػادؿ، تقػاـ تختيبػات أمػغ متفػق عمييػػا، بسػا فػي ذلػظ مشػاشق محػجكدة التدػميح فػػي 
األراضػػػي السرػػػخية، أك اإلسػػػخائيمية، كقػػػػات أمػػػع متحػػػجة، كمػػػخاقبيغ مػػػغ األمػػػع الستحػػػجة، كىػػػحه 

مغ حيث الصبيعة، كالتػقيت، في السمحق األكؿ، ككحلظ أية تختيبات  مػضحة تفريبلا التختيبات 
 .ٔأمغ أخخػ قج يػقع عمييا الصخفاف(

 التصبيع األمشي مع األردن الفخع الخامذ: 

 : ٕاألمغ -في اتفاؽ كادؼ عخبة  في السادة الخابعة    

 يتعيج الصخفاف بسقتزى ىحه السادة، بسا يمي:    

األكؿ: )االمتشػػػاع عػػػغ التيجيػػػج بػػػالقػة، كاسػػػتعساليا، أك اسػػػتعساؿ األسػػػمحة التقميجيػػػة، أك البشػػػج    
غيخ التقميجية، أك مغ أؼ نػع ضج بعزيسا، كعغ األعساؿ، كاألنذصة األخخػ التي تزخ بأمغ 

 الصخؼ اآلخخ(.

ذات الصبيعػة البشج الثاني: )االمتشاع عغ تشطػيع األعسػاؿ كالتيجيػجات العجائيػة أك السعاديػة أك    
 التخخيبية، أك العشيفة، كعغ التحخيس عمييا، كالسداىسة أك السذاركة فييا ضج الصخؼ اآلخخ(.

البشػػج الثالػػث: )اتخػػاذ اإلجػػخاءات الزػػخكرية، كالفّعالػػة لمتأكػػج مػػغ أف األعسػػاؿ، أك التيجيػػجات    
يثسػػا كردت كمسػػة كح -بالعػػجاء، أك السعػػاداة، أك التخخيػػب، أك العشػػف، ال تختكػػب مػػغ أراضػػييسا 

أك مػػػغ خػػػبلؿ، أك فػػػػؽ  - أراض بعػػػج ىػػػحه الفقػػػخة فإنيػػػا تعشػػػي السجػػػاؿ الجػػػػؼ كالسيػػػاه اإلقميسيػػػة
 أراضييا(.

البشج الخابع: )بسا يتساشى مع حؿبة الدبلـ، كمع الجيػد لبشاء أمغ إقميسي، كما يسشػع كيحػػؿ    
 يمي:دكف العجكاف، كالعشف.. يتفق الصخفاف أيزاا عمى االمتشاع عسا 

)الػػػجخػؿ فػػػي أؼ ائػػػتبلؼ، أك تشطػػػيع، أك حمػػػف ذؼ صػػػفة عدػػػكخية، أك أمشيػػػة، مػػػع شػػػخؼ     
شخيقة مغ الصخؽ، أك التخكيج لو، أك التعاكف معو، إذا كانت أىجافػو أك  ةثالث، أك مداعجتو بأي

                                 
 .ٜٔٔ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى بمجاف السدمسيغ، ص ٔ)
ـ، ٜٜٗٔ/ ٓٔ/ٕٙىجة الدبلـ األردنية اإلسخائيمية، ، فمدصيغ بالعخبية، معإٛٔ، ص السخجع الدابق (ٕ)

 http://www.palestineinarabic.com/home_E.htmlـ ٕٜٕٔ/ ٕ/ٛتست الديارة في 
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نذاشاتو تتزسغ شغ العجكاف، أك أيػة أعسػاؿ أخػخػ، مػغ العػجاء العدػكخؼ ضػج الصػخؼ اآلخػخ، 
 س مع مػاد ىحه السعاىجة(.بسا يتشاق

البشػػج الخػػامذ: )يتخػػح الصخفػػاف إجػػخاءات ضػػخكرية كفعالػػة كسػػيتعاكناف فػػي مكافحػػة اإلرىػػاب    
 بكل أشكالو. كيتعيج الصخفاف:

باتخاذ إجخاءات ضخكرية، كفّعالة لسشع أعساؿ اإلرىاب، كالتخخيػب، كالعشػف مػغ أف تذػغ مػغ  -
إجػػػػػخاءات ضػػػػػخكرية، كفّعالػػػػػة، لسكافحػػػػػة ىػػػػػحه  أراضػػػػػييسا، أك مػػػػػغ خػػػػػبلؿ أراضػػػػػييسا، كباتخػػػػػاذ

 الشذاشات، كمختكبييا.

دكف السدػػاس بالحخيػػػات األساسػػػية بػػالتعبيخ عػػػغ الػػػخأؼ كبػػالتشطيع، اتخػػػاذ إجػػػخاءات ضػػػخكرية  -
مشطسػػة، أك مجسػعػػة، أك بشيتيػػا األساسػػية فػػي أراضػػييا،  ةكفّعالػػة لسشػػع دخػػػؿ، ككجػػػد كعسػػل أيػػ

سػػػتعساؿ كسػػػائل العشػػػف، أك التحػػػخيس عمػػػى اسػػػتعساؿ إذا كانػػػت تيػػػجد أمػػػغ الصػػػخؼ اآلخػػػخ، با
 كسائمو.

 التعاكف بسشع كمكافحة التدمل عبخ الحجكد. -

إيجاد مشصقة خالية مغ أسمحة الجمار الذامل، سػاء مشيا التقميجية، كغيخ التقميجية في الذخؽ  -
كالتػفيػق  ،يترػف باالمتشػاع عػغ اسػتعساؿ القػػة - سط ضسغ سبلـ شػامل، كدائػع، كمدػتقخاألك 

  كالشػايا الحدشة(.

 التصبيع األمشي مع الدمصة الفمدصيشيةالفخع الدادس: 

يختمػػف التصبيػػع األمشػػي، أك التشدػػيق األمشػػي بػػيغ الدػػمصة الفمدػػصيشية، كبؿيػػة دكؿ الجػػػار،     
 كاألردف كمرخ، لمعػامل التالية: 

فػػػػخض ـيسشتػػػػو عمػػػػى ألف الدػػػػمصة الفمدػػػػصيشية تعػػػػير تحػػػػت نيػػػػخ االحػػػػتبلؿ، الػػػػحؼ ال زاؿ ي -ٔ
الػضع الفمدصيشي بخمتو، مغ خبلؿ الجير، الحؼ يشتذخ في كل مكاف، كيرل إلى حيث أراد، 
 كمغ خبلؿ البؤر االستيصانية السشتذخة كالدخشاف في شػؿ الببلد كعخضيا، ثع ـيسشة االحػتبلؿ

 عمى السعابخ البخية، كالبحخية، كالسجاؿ الجػؼ. 
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تحػػت سػػسع االحػػتبلؿ، كبرػػخه، كتػػع تذػػييج أجيدتيػػا األمشيػػة، أف الدػمصة الفمدػػصيشية أنذػػئت  -ٕ
كتحجيػػػج مياميػػػا، كتدػػػميحيا، كفػػػق اتفاؾيػػػة القػػػاىخة، السػقعػػػة بػػػيغ الدػػػمصة الفمدػػػصيشية، كالكيػػػاف 

  .ٔـٜٜٗٔالرييػني، في العاـ 

تفػػخد الكيػػاف الرػػييػني بالسفػػاكض الفمدػػصيشي الػػحؼ ُجػػخد مػػغ أؼ إسػػشاد عخبػػي، كمػػغ كػػل  -ٖ
 كأسباب القػة، في مفاكضات ثشائية غيخ متكافئة.أكراؽ الزغط، 

لػحلظ ألقػػي عمػػى كاىػػل الدػػمصة الفمدػػصيشية مػػغ األعبػػاء األمشيػػة، كالتعػػاكف األمشػػي مػػا لػػيذ      
 مصمػباا مغ األردف، أك مرخ. 

فػبل غخابػة أف يقػجـ الجانػب الفمدػصيشي تشػازالت كبيػخة، كتعيػجات قاسػية فػي ىػحا السزػسار،      
فج الفمدصيشي لسفاكضات أكسػمػ، أحسػج قخيػع أبػػ عػبلء: )كمػغ الجػجيخ ذكػخه، أف يقػؿ رئيذ الػ 

الؿيػػادة الفمدػػصيشية قبمػػت كىػػي تػقػػع اتفاؾيػػة الحكػػع الػػحاتي، أف يخزػػع كػػل مػػا تػػع االتفػػاؽ عميػػو، 
 . ٕالعتبارات األمغ اإلسخائيمي، ندكالا عشج شمب "رابيغ"(

دت جسيع االتفاؾيات األمشية السػقعة بيغ الدمصة الفمدصيشية، كالكيػاف الرػييػني، لحلظ ركّ      
في بشػدىا عمى أسذ كاعتبارات أمشية، تخجـ األمغ اإلسخائيمي، عمى حداب األمغ الفمدصيشي، 

كاالقترػػػػػادية، كالػػػػػحؼ انعكػػػػػذ سػػػػػمباا عمػػػػػى شسػػػػػػح الفمدػػػػػصيشييغ فػػػػػي كػػػػػل الشػػػػػػاحي الدياسػػػػػية، 
ست ىػػػحه اإلجػػػخاءات جسيعيػػػا فػػػي عجػػػد الدػػػمصة الفمدػػػصيشية عػػػغ الؿيػػػاـ يأسػػػكاالجتساعيػػػة، كقػػػج 

بالسيػػاـ السػكػلػػة إلييػػا، فػػي مجػػاؿ تػػػفيخ األمػػغ الػػجاخمي لمفمدػػصيشييغ، كمػػا نػػتج عػػغ ذلػػظ مػػغ 
 ٖ.تفذي ضاىخة االنفبلت األمشي التي تجتاح السشاشق الفمدصيشية

 تين التاليتين:جاءت االلتدامات األمشية لمدمصة الفمدصيشية بإحجى الهسيم 

 مغ خبلؿ تعيجات أمشية، التـد بيا الجانب الفمدصيشي أماـ العالع.  أوالا:

                                 
( عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية ٔ)

 .ٖٙالدياسية، ص 
 .ٖٚٔقخيع، الخكاية الفمدصيشية الكاممة، ص ( أبػ عبلء، أحسج ٕ)
-https://alـٕٕٔٓ/ٕ/ٛ، تست الديارة في ٕٚٓٓ/ ٘/ٕٔ( األخبار المبشانية، ٖ)
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اإلسػػػخائيمي الػػػػزراء رئػػػيذ ذ الفمدػػػصيشي "ياسػػػخ عخفػػػات"، إلػػػى فقػػػج تزػػػسشت رسػػػالة الػػػخئي     
"رابػيغ"، كرسػالة أخػخػ إلػى كزيػخ خارجيػة الشػخكيج راعػي عسميػة الدػبلـ، مجسػعػة مػغ التعيػجات 

 الفمدصيشية، تخز الجانب األمشي، مشيا:

)التخمي عغ المجػػء إلػى اإلرىػاب، كغيػخه مػغ أعسػاؿ العشػف، كتتحسػل مدػؤكلية ضػبط جسيػع    
 .ٔعشاصخ السشطسة، كأفخادىا، كالتأكج مغ امتثاليع، كمشع أؼ مخالفات، كمعاؾبة السخالفيغ(

ــاا: جػػاءت عمػػى شػػكل بشػػػد فخضػػت عمػػى السفػػاكض الفمدػػصيشي، عمػػى شاكلػػة السفاكضػػات،  ثاني
كالتػػي بػػجأت باتفاؾيػػة أكسػػمػ التػػي جػػاءت كسبػػادغ عامػػة، لكشيػػا لػػع تخػػل مػػغ إشػػارات أمشيػػة، فقػػج 
نز االتفاؽ عمى نبح مشطسة التحخيخ الفمدصيشية لمعشف كاإلرىاب، كالحفػاظ عمػى األمػغ، كمشػع 

 . ٕاف الرييػنيالعسل السدمح، ضج الكي

كسا نز االتفاؽ عمى: تذكيل لجشة ارتباط مذتخكة إسػخائيمية فمدػصيشية، لسعالجػة القزػايا      
 .ٖالتي تتصمب التشديق، كقزايا ذات االىتساـ السذتخؾ، كالسشازعات

أمػػػػا اتفػػػػاؽ القػػػػاىخة، "شابػػػػا" السػقػػػػع بػػػػيغ الدػػػػمصة الفمدػػػػصيشية، كالكيػػػػاف الرػػػػييػني، عػػػػاـ      
عتبخ بسثابة اإلشار التشفيحؼ التفاؾية أكسمػ، حيث تعيجت الدمصة الفمدػصيشية يؼ حكالـ، ٜٜٗٔ

بسشع الحسبلت الجعائية، كالتحخيس، ضج إسخائيل في السشاشق التي تديصخ عمييا، كسا تعيجت 
باتخػػػػاذ اإلجػػػػخاءات الزػػػػخكرية لسشػػػػع األعسػػػػاؿ اإلرىابيػػػػة، كالجػػػػخائع، كاالعتػػػػجاءات ضػػػػج الجكلػػػػة 

 . ٗالعبخية

نرت السادة الثانية عذخة: )يتخح الجانباف اإلجػخاءات الزػخكرية، لسشػع األعسػاؿ اإلرىابيػة      
كالجػػػخائع كاالعتػػػػجاءات، أحػػػػجىسا ضػػػج اآلخػػػػخ، كضػػػػج األفػػػػخاد السػجػػػػديغ تحػػػػت سػػػػمصة الصػػػػخؼ 
اآلخػػخ، كضػػج أمبلكيػػع، كيتخػػحاف اإلجػػخاءات القانػنيػػة الزػػخكرية لسشػػع األعسػػاؿ العجكانيػػة ضػػج 

ضج السشذآت التابعة ليسا، كلمسشصقة العدكخية، كيتخح الجانب اإلسخائيمي جسيػع السدتػششات، ك 
                                 

، مجمة البياف، تحت عشػاف: ماذا بيق مغ ٛٗٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 .ٕٚ/ ٚٓٔاإلسبلمي، عجدا ترجر عغ السشتجػ  ٖٕٛفمدصيغ ص 

، كػااللسبػر، ٕٕ٘( صالح، دمحم محدغ، فمدصيغ سمدمة دراسات مشيجية، في القزية الفمدصيشية، ص ٕ)
 ـ. ٕٕٓٓشبعة أكلى، 

( عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية ٖ)
 .ٖٗالدياسية ص 

 .ٜٗٔدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ( عػض، محٗ)
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اإلجػػػػػخاءات الزػػػػػخكرية لسشػػػػػع األعسػػػػػاؿ العجائيػػػػػة الرػػػػػادرة مػػػػػغ السدػػػػػتػششيغ، كالسػجيػػػػػة ضػػػػػج 
 .ٔالفمدصيشييغ(

كفػػػػي السمحػػػػق األكؿ، الفقػػػػخة "أ" مػػػػغ البشػػػػج األكؿ: )سػػػػيتع تذػػػػكيل لجشػػػػة مذػػػػتخكة لمتشدػػػػيق      
 .ٕاألمشي، ألىجاؼ األمغ الستبادؿ(كالتعاكف 

لكغ ىحه التبادلية في تػفيخ األمغ كحفطو، لع تكغ سػػ شكمية، ألف اتفاؾية كاششصغ التػي      
ـ، كالتػػػي فخضػػػت نرػصػػػاا ججيػػػجة، كشػػػخكشاا ججيػػػجة عمػػػى ٜٜ٘ٔجػػػاءت بعػػػج ذلػػػظ فػػػي العػػػاـ 

سمحػق األكؿ، الػحؼ ذكػخ الصخؼ الفمدصيشي فقط، جاء في السػادة الثانيػة مػغ اتفاؾيػة كاشػشصغ، ال
الستصمبات التي يجب عمى الجانػب الفمدػصيشي الؿيػاـ بيػا، كقػج جػاءت عمػى شػكل مجسػعػة مػغ 
الػاجبػػػات، كاإلمػػػبلءات، فقػػػج نرػػػت الفقػػػخة "ب" فػػػي البشػػػج األكؿ، مػػػغ ىػػػحه السػػػادة: )أف الذػػػخشة 

قػػخة الفمدػصيشية سػػؼ تعسػل عمػى نحػػػ مػشطع، ضػج جسيػع أشػػكاؿ العشػف كاإلرىػاب(، كنرػت الف
"د" عمػػػى )أف الذػػػخشة الفمدػػػصيشية سػػػػؼ تعتقػػػل، كتحػػػاكع كػػػل األفػػػخاد السذػػػتبو بؿيػػػاميع بأعسػػػاؿ 

 .ٖالعشف، كاإلرىاب(

كأعصػػت السػػادة الثامشػػة مػػغ اتفػػاؽ القػػاىخة مصمػػق الرػػبلحية لمكيػػاف الرػػييػني ليػػجخل إلػػى      
 .ٗالسشاشق الفمدصيشية مغ أجل حساية اإلسخائيمييغ، كمستمكاتيع

االحػػػتبلؿ  قػػاكـلفمدػػصيشية أف تعتقػػل كػػل مػػغ يالػقػػت الػػحؼ فػػخض ؼيػػو عمػػى الدػػػمصة افػػي      
، فػػي ذات الػقػػت عمػػى الدػػمصة الفمدػػصيشية أف تػػػفخ السػػبلذ اآلمػػغ لمعسػػبلء كالخػنػػة، اإلسػػخائيمي

: تعيػػج الصػػخؼ الفمدػػصيشي  (ٗفقػػخة ) حيػػث نرػػت اتفاؾيػػة القػػاىخة فػػي بشػػج "تػػجابيخ تعديػػد الثقػػة"
إلػػى  -العسػػبلء -يشييغ الػػحيغ كػػانػا عمػػى اترػػاؿ مػػع الدػػمصات اإلسػػخائيمية بحػػل مذػػكمة الفمدػػص

 .٘حيغ التػصل إلى حل متفق عميو، يتعيج الصخؼ الفمدصيشي بعجـ مبلحقة ىؤالء أك إيحائيع

                                 
، عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية ٜٗٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع ص ٔ)

 .ٗٙالفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية الدياسية، ص 
اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية ( عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية ٕ)

 .ٕٓالدياسية، ص 
( عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية ٖ)

 .ٕٗالدياسية، صفحة ص 
 .ٖٕ، ص السخجع الدابق (ٗ)
ـ، ٜٜ٘ٔ-ٜٜٗٔالدمصة الفمدصيشية في العاـ  .ٜٗٔ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٘)
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لكػػػغ اتفاؾيػػػة كاشػػػشصغ لػػػع تتصػػػخؽ لمعشػػػف، كاإلرىػػػاب الػػػحؼ تسارسػػػو سػػػمصات االحػػػتبلؿ، أك      
يسارسو السدتػششػف، كالسجنيػف اإلسخائيميػف، كالحؼ لع يتػقف يػماا مغ األياـ، كلع تتحجث عػغ 

 اعتقاؿ السذتبو بيع، أك تقجيسيع لمسحاكسة. 

لمدػػػػمصة الػششيػػػػة الفمدػػػػصيشية فػػػػي مشحػػػػت اتفاؾيػػػػة كاشػػػػشصغ الرػػػػبلحيات األمشيػػػػة الكاممػػػػة      
السشصقػػة السدػػساة "أ"، فػػي حػػيغ قّيػػجت االتفاؾيػػة حػػق الذػػخشة الفمدػػصيشية فػػي العسػػل بحخيػػة فػػي 

 .السشصقػػػػػػػة السدػػػػػػػساة "ب"، كاشػػػػػػػتخشت أف يػػػػػػػتع ذلػػػػػػػظ بعػػػػػػػج التشدػػػػػػػيق مػػػػػػػع الكيػػػػػػػاف الرػػػػػػػييػني
اـ بيػػا، كالتػػي أعػػادت اتفاؾيػػة كاشػػشصغ تأكيػػج السيسػػات السشػشػػة بجيػػاز الذػػخشة الفمدػػصيشية الؿيػػ 

نرػػت عمييػػا اتفاؾيػػة القػػاىخة، كأضػػافت إلييػػا: )مشػػع األعسػػاؿ التػػي قػػج تتختػػب عمييػػا مزػػايقات 
كإيقاع عقػبات، كمحاربة اإلرىاب، كأعساؿ العشف، كمشع التحخيس عمى أعساؿ العشػف، كالؿيػاـ 

 .ٔميسات أخخػ عادية، تقع عمى عاتق الذخشة الفمدصيشية( ةبأي

ـ، فيػػػي اتفاؾيػػػة أمشيػػػة بامتيػػػاز، فقػػػج ٜٜٛٔؼ ريفػػػخ التػػػي كقعػػػت فػػػي العػػػاـ أمػػػا اتفاؾيػػػة كا     
سمصت الزػء عمى مكافحة اإلرىػاب، كأعسػاؿ العشػف، كاعتبػار التشطيسػات الفمدػصيشية السدػمحة 
خارجػػػة عػػػغ القػػػانػف، كفخضػػػت عمػػػى الدػػػمصة مكافحػػػة اإلرىػػػاب، كالتعػػػاكف األمشػػػي مػػػع الكيػػػاف 

ى الدػػػػػمصة الفمدػػػػػصيشية تغييػػػػػخ السيثػػػػػاؽ الػػػػػػششي الرػػػػػييػني، كمػػػػػع األمخيكػػػػػاف، كفخضػػػػػت عمػػػػػ
 .ٕالفمدصيشي

  فقج تزسشت ىحه االتفاؾية مجسػعة كبيخة مغ القزايا األمشية، مشيا:     

عمػػػى الجانػػػب الفمدػػػصيشي اتخػػػاذ كافػػػة اإلجػػػخاءات البلزمػػػة، لسشػػػع كقػػػػع أعسػػػاؿ إرىػػػاب، أك  -ٔ
الػػػحيغ يعيذػػػػف تحػػػت سػػػمصة جػػػخائع، أك أعسػػػاؿ عشػػػف ضػػػج الصػػػخؼ اإلسػػػخائيمي، كضػػػج األفػػػخاد 

صػػجار مخسػػـػ يسشػػع بسػجبػػو، إستمكػػاتيع، كعمػػى الصػػخؼ الفمدػػصيشي الصػػخؼ اإلسػػخائيمي، كضػػج م
أؼ شػػكل مػػغ أشػػكاؿ التحػػخيس، أك العشػػف أك اإلرىػػاب، بسػػا فييػػا الجعايػػة العجائيػػة، كعميػػو أف 

                                                                                         
 https://books.google.ps/books ـٕٕٔٓ/ٕ/ٛ، تست الديارة في ٕٓٔداكد سميساف، ص 

( عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية ٔ)
 .ٖٙالدياسية، ص 

 . ٕ٘٘دصيغ سمدمة دراسات، مشيجية في القزية الفمدصيشية، ص ( صالح، دمحم محدغ، فمٕ)
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ػرشيغ فػي يعتقل السذتبو في ؾياميع بأعساؿ عشػف، كإرىػاب، بيػجؼ التحقيػق، كمعاؾبػة كػل الستػ
 . ٔأعساؿ العشف، كاإلرىاب

يػني، كاألمخيكػػاف، ميستيػػا تذػػكيل لجشػػة أمشيػػة مػػغ الدػػمصة الفمدػػصيشية، كمػػغ الكيػػاف الرػػي -ٕ
جخاءات الستخحة لمقزاء عمى الخبليا اإلرىابية، لزساف مكافحة مشيجيػة، كفاعمػة ضػج بحث اإل

 السشطسات اإلرىابية، كبشائيا، كمرادر تسػيميا.

الفمدػػصيشي أف يصمػػع الػاليػػات الستحػػجة بذػػكل كامػػل عمػػى األعسػػاؿ التػػي يقػػـػ  عمػػى الصػػخؼ -ٖ
بيػػػا، لجعػػػل كافػػػة التشطيسػػػات ذات الصػػػابع العدػػػكخؼ، أك اإلرىػػػابي، أك العشيػػػف، خارجػػػة عمػػػى 

 القانػف، كالبشى السدانجة ليا، كلسشعيا مغ التحخؾ انصبلقاا مغ السشاشق الػاقعة تحت سمصتو.

كفقػػاا لبلتفاؾيػػات الدػػابقة، تخسػػيخ إشػػار قػػانػني فاعػػل لتجػػخيع، أؼ  عمػػى الصػػخؼ الفمدػػصيشي -ٗ
اسػتيخاد، أك ترػشيع، أك بيػع، أك حيػازة، أك امػتبلؾ غيػػخ مذػخكع لؤلسػمحة الشاريػة، كالػحخائخ فػػي 

 .ٕالسشاشق الػاقعة تحت سمصة القانػف الفمدصيشي

 مقخرات مؤتسخ شخم الذيخ

ـ، بحزػر ٜٜٙٔمؤتسخ مكافحة اإلرىاب" عاـ عقج مؤتسخ شـخ الذيخ الحؼ أشمق عميو"      
"حدػػشي مبػػارؾ"،  ؼ ل كمشتػػػف"، كالػػخئيذ السرػػخ يػػقػػادة مػػغ ثبلثػػيغ بمػػجاا مػػشيع الػػخئيذ األمخيكػػي "ب

" كرئػػيذ الدػػمصة الفمدػػصيشية "ياسػػخ عخفػػات"، كرئػػيذ الػػػزراء بػػغ شػػبلؿ كممػػظ األردف، "حدػػيغ
دػػصيشية فػػي العسػػق اإلسػػخائيمي، الرػػييػني "بيػػخيذ"، كالػػحؼ جػػاء بعػػج سمدػػة مػػغ اليجسػػات الفم

 ككاف مغ أىع قخاراتو: 

 إدانة أعساؿ العشف، كاإلرىاب، كيقرج بو اإلرىاب الفمدصيشي. -ٔ

 دعع عسمية الدبلـ، كمشع أعجاء الدبلـ مغ تجميخ العسمية الدمسية.  -ٕ
                                 

 .ٓ٘ٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 /https://www.aljazeera.netـ ٕٕٔٓ/ ٕ/ ٛـ، تست الديارة في ٕٗٓٓ/ ٓٔ/ٖ( الجديخة نت، ٕ)

-https://alـ ٕٕٔٓ/ٕ/ٛ، تست الديارة في ٕٚٓٓ/ ٘/ٕٔاألخبار المبشانية، 
akhbar.com/International عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، في ،

 "كفا"، ككالة األنباء كالسعمػمات الفمدصيشية ٕٗ ص الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية الدياسية،
، https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?idـ ٕٕٔٓ/ٕ/ٛـ. تست الديارة في ٜٜٛٔ/ ٓٔ/ٕٖ

 .ٓ٘ٔعػض، محدغ، مقاكمة التصبيع، ص 

https://www.aljazeera.net/
https://al-akhbar.com/International
https://al-akhbar.com/International
https://al-akhbar.com/International
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id
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 تشديق الجيػد مغ أجل محاصخة أعساؿ العشف كاإلرىاب، كالعسل السذتخؾ لمقزاء عميو. -ٖ

 .ٔبحؿ الجيج لتحجيج مرادر التسػيل لمجساعات اإلرىابية، كالعسل معاا مغ أجل كقفيا -ٗ

مغ مجسل ما سبق يتزح مفيـػ التشديق األمشي، كالحؼ يأتي في إشار إمػبلءات كشػخكط      
أمخيكيػة صػػييػنية عمػػى الدػػمصة الفمدػصيشية، كإف لػػع تطيػػخ ىػػحه اإلمػبلءات نطخيػػاا فػػي نرػػػص 

لكشيػػا ضيػػخت عسميػػاا عمػػى أرض الػاقػػع، مػػغ خػػبلؿ تعامػػل االحػػتبلؿ، كسياسػػاتو مػػع االتفاؾيػػات، 
  الدمصة الفمدصيشية.

 وفي خخيصة الصخيق 

ـ، ككافقػػػت عمييػػػا الدػػػمصة الفمدػػػصيشية، دكف ٕٕٓٓ، عػػػاـ ٕالتػػػي اقتخحتيػػػا المجشػػػة الخباعيػػػة     
 تحفع، كرفزيا الكياف الرييػني، بعج أف أبجػ عمييا أربعة عذخ تحفطاا، أىع ما جاء فييا: 

ككقػػف  كقفػػاا فػريػػاا، -انتفاضػػة األقرػػى  –عمػػى الدػػمصة الفمدػػصيشية أف تػقػػف االنتفاضػػة  -ٔ
 .السقاكمة في جسيع أنحاء فمدصيغ

 .خيس ضج االحتبلؿ اإلسخائيميكقف التح -ٕ

  عػدة التشديق األمشي الفمدصيشي، اإلسخائيمي. -ٖ

أف تػقػػػػف التسػيػػػػل العػػػػاـ كالخػػػػاص، كجسيػػػػع أشػػػػكاؿ الػػػػجعع األخػػػػخػ  عمػػػػى الػػػػجكؿ العخبيػػػػة -ٗ
 .ٖ لجساعات تؤيج دعع اإلرىاب، كالعشف كالتحخيس

                                 
دصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية ( عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمٔ)

 .ٖٛالدياسية، ص 
( المجشة الخباعية لمدبلـ، مكػنة مغ: الػاليات الستحجة األمخيكية، كركسيا، كاالتحاد األكركبي، كاألمع ٕ)

ـ، ميستيا حل السذاكل العالقة بيغ الفمدصيشييغ كاإلسخائيمييغ. الجديخة ٕٕٓٓالستحجة، تأسدت عاـ 
 ـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/٘ٔـ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ ٖ/ٕٕنت، 

        https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures   
ـ ٕٕٔٓ/ٕ/ٛـ، تست الديارة في ٖٕٓٓ/ٗ/ ٕٗ( الجديخة نت، خارشة الصخيق، ٖ)

https://www.aljazeera.net/news/arabic 
ـ مغ مقاؿ: ٜٕٓٓ، العجد الثاني، ٕ٘مجمة جامعة دمذق، لمعمـػ االقترادية كالقانػنية، السجمج      

 خارشة الصخيق بيغ الشز كالتصبيق، ماىخ ممشجؼ.

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/organizationsandstructures
https://www.aljazeera.net/news/arabic
https://www.aljazeera.net/news/arabic
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 السصمب الثاني:

 مقتزيات التصبيع األمشي

 األمشي مع الجول العخبية السجاورة لمكيان الرييهني أوال: مقتزيات التصبيع

التصبيػػع ال يعشػػي مجػػخد التدػػميع بػجػػػد الكيػػاف الرػػييػني، كجكلػػة عمػػى أرض فمدػػصيغ، كال     
يعشي مجخد إحجاث تغييخ في الدمػؾ العخبي تجاه دكلة االحتبلؿ، بػل يتزػسغ التدػميع بسصالػب 

 اآلتي:، كالتي تتمخز في ٔالكياف الرييػني األمشية

جعمػػػت االتفاؾيػػػات األمشيػػػة مػػػغ دكؿ التصبيػػػع أحدمػػػة أمشيػػػة كحخاسػػػاا أمشػػػاء لحدػػػاب األمػػػغ  -ٔ
الرػػػػييػني، حيػػػػث فػػػػخض عمييػػػػا مػاجيػػػػة شػػػػعػبيا، لسشػػػػع أؼ عسػػػػل، أك سػػػػمػؾ، أك تيجيػػػػج، أك 
مذػػاركة فػػي تيجيػػج لمكيػػاف الرػػييػني، أك مػاششيػػو، أك مستمكاتػػو، مػػغ مػػػاششي البمػػج الػػحؼ قبػػل 

أؼ مكاف كاف ىحا التيجيج، كاتخاذ اإلجخاءات الزػخكرية، كالبلزمػة لسحاربػة العشػف بالتصبيع في 
كاإلرىػػػاب، كالسقرػػػػد باإلرىػػػاب، ىػػػػ كػػػل عسػػػل ييػػػجد أمػػػغ الكيػػػاف الرػػػييػني، أك مػاششيػػػو أك 
مستمكاتو، كعمى السصبعػيغ أف يستشعػػا عػغ إيػػاء أيػة جساعػة، أك تشطػيع، أك أفػخاد ييػجد كجػػدىع 

  .ٕػنيأمغ الكياف الريي

يستشػع السصبعػػػف عػػغ أيػػة تحالفػػات تيػػجد األمػػغ اإلسػػخائيمي، كسػػا نرػػت االتفاؾيػػات السػقعػػة  -ٕ
معػػو، جػػاء فػػي اتفاؾيػػة كادؼ عخبػػة السػػادة الخابعػػة، البشػػج الخابػػع: )االمتشػػاع عػػغ الػػجخػؿ فػػي أؼ 

شخيقػة، مػغ  ةائتبلؼ أك حمف ذؼ صفة عدكخية، أك أمشية، مع شخؼ ثالػث، أك مدػاعجتو، بأيػ
لصخؽ، أك التخكيج لو، أك التعاكف معو، إذا كانت أىجافو، أك نذاشاتو، تتزسغ شغ عجكاف، أك ا

أؼ أعسػػػػاؿ أخػػػػخػ، مػػػػغ العػػػػجاء العدػػػػكخؼ ضػػػػج الصػػػػخؼ اآلخػػػػخ، بسػػػػا يتشػػػػاقس مػػػػع مػػػػػاد ىػػػػحه 
  ٖالسعاىجة(

                                 
 .ٕٕ( عػض محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية، ص ٔ)
 .ٙٗٔ، ٘ٗٔ(  حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٕ)
ـ، تست الديارة في ٜٜٗٔ/ ٓٔ/ٕٙ( فمدصيغ بالعخبية، معاىجة الدبلـ األردنية اإلسخائيمية، ٖ)

 http://www.palestineinarabic.com/home_E.htmlـ ٕٕٔٓ/ٕ/ٜ
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فخضت ىحه االلتدامػات عمػى الػجكؿ السجػاكرة لمكيػاف الرػييػني أف تقػف حارسػاا أميشػاا عمػى  -ٖ
الحػػجكد مػػع الكيػػػاف لحفػػع أمشػػو، كمشػػػع تدػػمل السقػػاكميغ إلػػى فمدػػػصيغ السحتمػػة، فقػػج كػػػاف شػػػؿ 

الشطػػاـ األردنػػي حارسػػاا أميشػػاا عمػػى أشػػػؿ خصػػػط السػاجيػػة مػػع الكيػػاف الرػػييػني، لكػػبح جسػػاح 
كػػل مػػغ يصسػػح فػػي مػاجيػػة االحػػتبلؿ، أك الشيػػل مشػػو، ككػػحلظ الشطػػاـ السرػػخؼ الػػحؼ تعيػػج بعػػج 

، كسػػػريا التػػي ٔؼ عسػػل فػػجائي مػػغ أرضػػو، كأغمػػق الحػػجكد برػػػرة كاممػػةىديسػػة حديػػخاف بسشػػع أ
 مشعت أؼ تدمل عبخ حجكدىا مع االحتبلؿ رغع عجـ كجػد اتفاؾيات.

اتفاؾيػػػػػة مػػػػػع الكيػػػػػاف  ةحجػػػػػخت االتفاؾيػػػػػات األمشيػػػػػة عمػػػػػى السػػػػػػاشغ العخبػػػػػي أف يشتقػػػػػج أيػػػػػ -ٗ 
كسػػا  ،"التحػػخيس، أك اإلثػػارة"خػػبلص لسشػػع إسػػا فػػخض عمػػى السصبعػػيغ العسػػل بكػػل كالرػػييػني، 

كالػػحؼ ال يعػػجك  ،ٕنػز االتفػػاؽ: )أك أفعػػاؿ العشػػف السػجيػػة ضػػج الصػػخؼ اآلخػػخ فػػي كػػل مكػػاف(
أف يكػف عشػاناا فزفاضاا، يذسل كل األعسػاؿ، كاألقػػاؿ كاألفكػار، السعاديػة لمكيػاف الرػييػني، 

كمشػػػاىج التخبيػػػة  كالػػػحؼ يفػػػخض عمػػػى السصبعػػػيغ إعػػػادة الشطػػػخ فػػػي الخصػػػاب الػػػجيشي كاإلعبلمػػػي،
كالتعمػػػيع، كالتػػػاريخ، كخاصػػػة أف أمػػػخ تفدػػػيخ ىػػػحه الشرػػػػص الفزفاضػػػة متػػػخكؾ تمقائيػػػاا لمكيػػػاف 

 الرييػني ألنو األقػػ.

فػػي  لػػيذ مػػغ حػػق السصبعػػيغ حيػػازة أسػػمحة دمػػار شػػامل، كسػػا نرػػت اتفاؾيػػة كادؼ عخبػػة، -٘
ؼيسػا الكيػاف عسميػاا يحػتفع بأسػمحتو الشػكيػة، كأسػمحة الػجمار الذػامل  ٖالسادة الخابعة، البشج الدابع

 األخخػ، دكف رقيب أك حديب.

يقتزػػي التصبيػػع األمشػػي تبػػادؿ السعمػمػػات األمشيػػة، كاالسػػتخباراتية بػػيغ الكيػػاف الرػػييػني،  -ٙ
الخامذ مغ كدكؿ التصبيع، بسا يخجـ األمغ اإلسخائيمي، كالسرالح اإلسخائيمية، فقج تزسغ البشج 

 .ٗاإلرىاب ةاتفاؾية كادؼ عخبة عمى الصخفيغ التعاكف ؼيسا بيشيسا لسكافح

                                 
ـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ ٗ/٘ٔ، جخيسة التصبيع مع الكياف الرييػني، ( عبج الدتار، قاسعٔ)

 www.aljamaa.net/ar/ httpsـ ٕٕٔٓ/ٕ/ٜ
 .ٚٗٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٕ)
 .ٕٛٔ( الفيج ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٖ)
ـ، ٜٜٗٔ/ ٓٔ/ٕٙمعاىجة الدبلـ األردنية اإلسخائيمية، ، فمدصيغ بالعخبية، ٕٛٔ ص ،السخجع الدابق (ٗ)

 http://www.palestineinarabic.com/home_E.htmlـ ٕٕٔٓ/ٕ/ٓٔتست الديارة في 
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تختيبػات أمشيػػة، كسشػاشق مشدكعػػة الدػبلح، كسػػا ىػػ الحػػاؿ فػي سػػيشاء، كأجيػدة إنػػحار مبكػػخ،  -ٚ
قػػػػات الجكليػػػة، لحفػػػع سػػػبلـ، كضػػػسانات مػػػغ الػػػجكؿ الكبػػػخػ خاصػػػة أمخيكػػػا إلعصػػػاء الككجػػػػد 

 . ٔػنيتصسيشات لمكياف الريي

 ثانياا: عمى الجانب الفمدصيشي

يختمػػػػف الجانػػػػب الفمدػػػػصيشي فػػػػي التداماتػػػػو األمشيػػػػة عػػػػغ بؿيػػػػة دكؿ التصبيػػػػع، ألف الدػػػػمصة      
الفمدػػصيشية، لػػيذ ليػػا أيػػة سػػيادة عمػػى األرض، كال زاؿ االحػػتبلؿ ىػػػ السػػتحكع فػػي كػػل شػػيء، 

مقتزػػيات التختيبػػات األمشيػػة كالقػػادر عمػػى ابتػػداز الدػػمصة الفمدػػصيشية إلػػى أبعػػج حػػج، فمػػغ تكػػػف 
 كالتي مع األردف، أك مرخ.

كمػغ مقتزػػيات التصبيػع األمشػػي مػع االحػػتبلؿ، الػحؼ فػػخض عمييػا مػػغ خػبلؿ التعيػػج الػػحؼ      
أرسػػػمو الػػػخئيذ "عخفػػػات" إلػػػى رئػػػيذ الػػػػزراء اإلسػػػخائيمي، أك مػػػغ خػػػبلؿ االتفاؾيػػػات السػقعػػػة مػػػع 

 الكياف الرييػني:

 :ٕات الفمدصيشيةأوالا: ما تختب عمى التعيج

في ىحا التعيج إقخار أمػاـ العػالع، برػحة الخكايػة اإلسػخائيمية، التػي زعسػػا فييػا أنيػع ضػحايا  -ٔ
العشػػػف، كاإلرىػػػاب الفمدػػػصيشي، كأف مقاكمػػػة الفمدػػػصيشييغ لبلحػػػتبلؿ الرػػػييػني، الػػػحؼ اغترػػػب 

الكيػػػػاف األرض، كشػػػخد الذػػػعب الفمدػػػصيشي، ىػػػي نػػػػع مػػػغ اإلرىػػػاب، كالعشػػػف، كالعػػػجكاف عمػػػى 
الرييػني، كفي ىحا إسقاط لحق الفمدصيشييغ السذخكع في مقاكمة االحتبلؿ، كىػ حق ضػسشتو 

 .كل الذخائع الدساكية كاألرضية

أخصػػػخ مػػػا فػػػي التصبيػػػع بػػػيغ الدػػػمصة الفمدػػػصيشية كالكيػػػاف الرػػػييػني، ىػػػػ صػػػبغ السقاكمػػػة  -ٕ
اكميغ باإلرىػػابييغ، كالػػحؼ الفمدػػصيشية السذػػخكعة فػػي أعػػخاؼ األمػػع قاشبػػة، باإلرىػػاب كصػػبغ السقػػ

تختػػب عميػػو مػػغ تجخيػػج الذػػعب الفمدػػصيشي مػػغ آخػػخ أكراؽ الزػػغط، كأسػػباب القػػػة، كنػػدع إرادة 
السقاكمة عغ الذعب الفمدػصيشي، حيػث فػخض عمػى الدػمصة الفمدػصيشية بكافػة أجيدتيػا األمشيػة، 

تعسل عمى مشعو بكل مقجرات الذعب الفمدصيشي، أف تػاجو ما يدسى باإلرىاب الفمدصيشي، كأف 
                                 

، األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع، ٖٙٔ ص ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،ٔ)
 http://panc.ps/newsـ ٕٕٔٓ/ٓٔـ تست الديارة في ٕٛٔٓ/ ٗ/ٕٓ

( عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية ٕ)
 .ٓ٘ٔ. عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٘ٙالدياسية، ص 
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مػغ مقاكمػة االحػتبلؿ، أك مػاجيتػػو حتػى بالكمسػة التػػي باتػت تػجرج فػػي إشػار التحػخيس، كعمييػػا 
 أف تقجـ كل مخالف ليحا التعيج لمقانػف، كأف تعاقب كل السخالفيغ. 

كلسػػػا كانػػػت أسػػػباب القػػػػة، كأكراؽ المعبػػػة كميػػػا بيػػػج إسػػػخائيل، فػػػإف لػػػع تقػػػع الدػػػمصة بػاجبيػػػا      
داماتيػػا األمشيػػة، بالرػػػرة التػػي يخيػػجىا الكيػػاف الرػػييػني، كأجيدتػػو األمشيػػة، سػػتكػف األمشػػي كالت

ميػػػجدة بتخاجػػػع الكيػػػاف الرػػػييػني عػػػغ التداماتػػػو، كسػػػيجج ذريعػػػة لسعاؾبػػػة الدػػػمصة الفمدػػػصيشية، 
كالذعب الفمدصيشي، بالعجيج مغ العقػبات، التي تتزسغ: خشق االقتراد الفمدصيشي، أك إغػبلؽ 

، كالقصػػاع، كمشػػع الدػػمع الزػػخكرية، أك التيجيػػج بإعػػادة احػػتبلؿ مػػا تػػع االندػػحاب الزػػفة الغخبيػػة
مشػػو، خاصػػة كأف السخحمػػة األكلػػى ىػػي مخحمػػة الحكػػع الػػحاتي االنتقػػالي، كالدػػمصة بػػأمذ الحاجػػة 

 إلرضاء الكياف الرييػني ليرل في السخحمة الشيائية إلى أىجافو.

 ثانياا: ما تختب عمى االتفاقيات األمشية: 

كسػػا  االحػػتبلؿ اإلسػػخائيمي عمػػى مشػػع األعسػػاؿ العجكانيػػة، ضػػج تعسػػل الدػػمصة الفمدػػصيشيةأف  -ٔ
 .ٔنرت اتفاؾية القاىخة في السادة الثانية عذخة

عمػػػى الدػػػػمصة الفمدػػػػصيشية أف تعمػػػغ حخبػػػػاا ال ىػػػػػادة فييػػػا تجػػػػاه كػػػػل مػػػا صػػػػشف باإلرىػػػػاب،  -ٕ
كالعسػػل عمػػى مشػػع التحػػخيس عمػػى أعسػػاؿ كالعشػػف، الػػحؼ تسارسػػو فرػػائل السقاكمػػة الفمدػػصيشية، 

العشف، ضج الكياف الرييػني، كمػاششيو الخاضعيغ لدمصتو، كعمييا أف تزفي حسايػة قانػنيػة 
 .ٕلمعسبلء الستعاكنيغ مع الكياف الرييػني

اعتقاؿ السخالفيغ كالتحقيق معيع، كجسيع الستػاشئيغ معيع، بذكل مباشخ، أك غيخ مباشخ،  -ٖ
إرىػػاب، أك تحػػخيس، كاعتبػػار السشطسػػات اإلرىابيػػة خارجػػة عمػػى القػػانػف، فػػي أعسػػاؿ عشػػف، أك 

 .ٖكالترّجؼ ليا

مشػػػػع أيػػػػة أعسػػػػاؿ تدػػػػبب الزػػػػخر، بالبشيػػػػة التحتيػػػػة لمكيػػػػاف الرػػػػييػني، كػػػػالصخؽ، كالسيػػػػاه،  -ٗ
 . ٔكالكيخباء، كاالتراالت الدمكية، كالبلسمكية، كالحؼ يعشي حساية السذخكع الرييػني

                                 
، عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية ٜٗٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)

 .ٗٙالفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية الدياسية، ص 
 .ٓ٘ٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٕ)
 .ٓ٘ٔ، ص السخجع الدابق (ٖ)
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أمشػي ثشػائي كامػل بػيغ الفػخيقيغ، كسػيكػف ىػحا التعػاكف مدػتسخاا كمكّثفػاا  سيكػف ىشاؾ تعاكف  -٘
كشامبلا، الحؼ بات يعخؼ ب"التشديق األمشي" كىػ: الحؼ يعشي عسمياا التعاكف بيغ أجيػدة األمػغ 
الفمدػػػػصيشية، كاإلسػػػػخائيمية إلحبػػػػاط أؼ أعسػػػػاؿ عشػػػػف، أك إرىػػػػاب فػػػػي السشصقػػػػة، كيتزػػػػح حجػػػػع 

تدػػتأثُخ بشحػػػ  جػػع اإلنفػػاؽ عمػػى األجيػػدة األمشيػػة الفمدػػصيشية التػػيالتشدػػيق األمشػػي، مػػغ خػػبلؿ ح
كيشفػػػػق عمييػػػػا نحػػػػػ ثمػػػػث السدػػػػاعجات الجكليػػػػة السقجمػػػػة  نرػػػػف مػػػػػضفي الدػػػػمصة الفمدػػػػصيشية،

لمفمدػػػصيشييغ، كتفػػػػؽ حرػػػة قصػػػاع األمػػػغ مػػػغ مػازنػػػة الدػػػمصة الفمدػػػصيشية، قصاعػػػات التعمػػػيع، 
 .ٕكالرحة، كالدراعة مجتسعة

التشدػػػيق األمشػػػي مػػػغ خػػػبلؿ لجشػػػة أمشيػػػة تذػػػكمت مػػػغ الدػػػمصة الفمدػػػصيشية، كالكيػػػاف كيػػػتع      
الرػػػػييػني، مػػػػغ مياميػػػػا: تبػػػػادؿ السعمػمػػػػات مػػػػع االحػػػػتبلؿ، كفػػػػق االتفاؾيػػػػات السػقعػػػػة معػػػػو، 
كالسقرػػػػد بػػػو السعمػمػػػات التػػػي تقػػػجميا الدػػػمصة الفمدػػػصيشية لمكيػػػاف الرػػػييػني كأمشػػػو، كإذا قػػػّجـ 

غ السعمػمات، فيػ فقط بسا يخجـ األمغ كالسرالح اإلسخائيمية، كيذػسل الكياف الرييػني شيئاا م
التشديق األمشي شؤكف مجنية لمدكاف الفمدصيشييغ، مشيا: إصجار تراريح عسل، كتبادؿ تجارؼ، 

 .ٖكتحػيبلت شبية، كلّع شسل، كتججيج كثائق

شػػػػة أمشيػػػػة التعػػػػاكف األمشػػػػي مػػػػع األمخيكػػػػاف، كفػػػػق االتفاؾيػػػػات التػػػػي تػػػػشز عمػػػػى تذػػػػكيل لج -ٙ
فمدػػصيشية، إسػػخائيمية، أمخيكيػػة، تجتسػػع كّمسػػا دعػػت الحاجػػة، كلػػيذ أقػػّل مػػغ مػػخة كػػل أسػػبػعيغ، 
لتقػيع التيجيجات الخاىشة، كمعالجة أية عؿبات أماـ التعاكف األمشي، كالتشديق الفّعاليغ، كمخاجعة 

رىا فػػي معالجػػػة الخصػػػات السّتخػػحة، لسحاربػػة اإلرىػػاب كالسشطسػػات اإلرىابيػػة، كتقػػػـ المجشػػة بػػجك 
مػضػع الجعع الخارجي لئلرىاب، كُيصمع الجانب الفمدصيشي أعزاء المجشة برػرة كاممة، عمى 
نتػػائج تحؿيقاتػػو مػػع السذػػبػىيغ اإلرىػػػابييغ السعتقمػػيغ لجيػػو، كعمػػى كػػػل األعسػػاؿ التػػي تقػػـػ بيػػػا 

ف، لسشعيا مػغ الدمصة الفمدصيشية تجاه التشطيسات ذات الصابع العدكخؼ، أك اإلرىابي، أك العشي
 .ٗالتحخؾ في السشصقة، انصبلقاا مغ السشصقة الػاقعة تحت سمصتيا كقػانيشيا

                                                                                         
( عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية ٔ) 

 .ٕٗالدياسية، ص 
/ ٕ/ٓٔـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/٘/ٙٔ( شبكة الدياسات الفمدصيشية، األجيدة األمشية الفمدصيشية، ٕ)

 https://al-shabaka.org/briefs ـٕٕٔٓ
ـ. تست ٕ٘ٔٓ/ ٓٔ/ٚ( الذخؽ األكسط، حراد األسبػع، اتفاؽ أكسمػ الخشجخ الحؼ ابتمعو الفمدصيشيػف، ٖ)

 .https://aawsat.com/home/article/468821ـ ٕٕٔٓ/ٕ/ٓٔالديارة في 
( عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية ٗ)
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ـ حتػى ٕ٘ٓٓفػي العػاـ  ٔككفق ىحه االتفاؾيات تع تكميف الجشخاؿ األمخيكػي "كيػب دايتػػف"     
 :ٕـ، كاف مغ مياموٕٓٔٓالعاـ 

، ككػػاف يجتسػػع مػػع الصػػخفيغ كػػاف مشدػػقاا أمشيػػاا بػػيغ الدػػمصة الفمدػػصيشية، كالكيػػاف الرػػييػني -أ 
كّمسػػا دعػػت الحاجػػة، كلػػيذ أقػػّل مػػغ مػػخة كػػل أسػػبػعيغ، ككانػػت تػػجكر االجتساعػػات حػػػؿ تقػػػيع 
التيجيػػػجات الخاىشػػػة، كمعالجػػػة أيػػػة عؿبػػػات أمػػػاـ التعػػػاكف األمشػػػي، كالتشدػػػيق الفّعػػػاليغ، كمخاجعػػػة 

الجعع الخارجي لسػا  الخصػات السّتخحة لسحاربة اإلرىاب كالسشطسات اإلرىابية، كمعالجة مػضػع
 يدسى باإلرىاب.

فػي الزػفة الغخبيػة،  كتصػيخىػا ُكمف بالعسل عمى تأىيػل قػجرات األجيػدة األمشيػة الفمدػصيشية -ب
لسحاربة السقاكمة، كالحفاظ عمى األمغ الرييػني، مغ خبلؿ التشديق األمشي مع قػػات الجػير 

 .يالرييػن

الغخبيػة، بتسػيػل كمخاؾبػة أمخيكيػة، حيػث أشخؼ عمى تصػيخ األمػغ الفمدػصيشي فػي الزػفة  -ج 
 جشػػػجؼ فمدػػػصيشي، تػػػجريباا خاصػػػاا فػػػي األردف، كقػػػج نقمػػػت صػػػحيفة ٖٓٓٔأشػػػخؼ عمػػػى تػػػجريب 

ىػػػآرتذ اإلسػػػخائيمية: "لقػػػج تصػػػػرت قػػػجرات األجيػػػدة األمشيػػػة فػػػي الزػػػفة الغخبيػػػة بذػػػكل ممسػػػػس، 
غ أشمقػػػا عمػػػى تمػػػظ كيعػػػد الفزػػػل فػػي ذلػػػظ ؿ " الجشػػخاؿ دايتػػػػف" كرجالػػػو، حتػػى أف الفمدػػػصيشيي

  القػات بقػات "دايتػف".

تعػػػػػاكف دايتػػػػػػف مػػػػػع األمػػػػػغ اإلسػػػػػخائيمي فػػػػػي فحػػػػػز أسػػػػػساء السشتدػػػػػبيغ لؤلجيػػػػػدة األمشيػػػػػة  -د 
الفمدػصيشية، لزػساف عػػجـ اختخاقيػا مػػغ قػػػ السعارضػػة، لػحلظ لػع يقبػػل فػي ىػػحه األجيػدة إال مػػغ 

شػػػػػي أف األجيػػػػػدة األمشيػػػػػة كػػػػػاف مخضػػػػػياا عشػػػػػو عشػػػػػج الكيػػػػػاف الرػػػػػييػني، كاألمخيكػػػػػاف، كالػػػػػحؼ يع
                                                                                         

 . ٕٙالدياسية، ص 
ي ـ عيغ مشدقاا أمشياا بيغ الفمدصيشييغ، كاإلسخائيمييغ، فٜٜٗٔ( دايتػف: ضابط أميخكي مغ مػاليج عاـ ٔ)

ـ، كىػ صاحب خبخة أمشية، كعدكخية، كقجرة عمى إعجاد الجشػد بصخيقة تزسغ كالءىع، ٕ٘ٓٓالعاـ 
كتعدز قشاعتيع باليجؼ الحؼ يخدده عمى مدامعيع. كأف اإلدارة األميخكية كانت تثق بقجرتو عمى إقامة 

، عبج الدتار قاسع، العبلقات العامة الشاجحة التي تجعمو مػضع ثقة. الجديخة نت، دايتػف زعيع فمدصيغ
صحيفة ، https://www.aljazeera.net/opinionsـ. ٕٕٔٓ/ٔ/ٙـ، تاريخ الديارة ٜٕٓٓ/ٚ/ٔ

ـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ٚـ. تست الديارة في ٜٕٓٓ/ٛ/ٙالبياف، ميسة دايتػف، 
https://www.albayan.ae/opinions 

، دايتػف يتخؾ السشصقة لسيمخ، ٕ) ـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ٚـ، تست الديارة في ٕٓٔٓ/ٓٔ/ٓ( فمدصيغ اليـػ
https://paltoday.ps/ar/post 

https://www.aljazeera.net/opinions
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الفمدػػػػصيشية قػػػػج صػػػػشعت عمػػػػى عػػػػيغ األمخيكػػػػاف، فاألمخيكػػػػاف ىػػػػع الػػػػحيغ يختػػػػاركف رجػػػػل األمػػػػغ 
 الفمدصيشي كيجربػنو، كيحجدكف لو السياـ، كالػاجبات، كىع الحيغ يشفقػف عميو.

بذػكل سصاء نديييغ، بل كانػا كما زالػا مشحػازيغ ك كاألمخيكاف لع يكػنػا يػماا محايجيغ، أك      
كامػػل لمكيػػاف الرػػييػني، كىػػجفيع ىػػػ خجمتػػو، كأمشػػو، كىػػحا مػػا اتزػػح فػػي ترػػخيحات دايتػػػف 

 . ٔنفدو: )إف ىحه القػات مجربة لسػاجية العرابات اإلجخامية، كحساس في الزفة الغخبية(

الجانػػػب الفمدػػػصيشي بدػػػغ قػػػػانيغ فّعالػػػة، كالعسػػػل عمػػػى  فمعسػػػبلا باالتفاقػػػات الدػػػابقة، سػػػيك -ٚ
تصبيقيا ييجؼ إلى حطخ األسمحة، أك اسػتيخادىا، أك ترػشيعيا، أك بيعيػا، كمشػع امػتبلؾ كحيػازة 

 .ٕأسمحة نارية، أك ذخيخة، في مشاشق الربلحية الفمدصيشية، إال بسا يدسح بو االحتبلؿ

جسيػػػع أجيدنيػػػا األمشيػػػة، كإمكانياتيػػػا، كمعيػػػا ىػػػحه االلتدامػػػات أضيػػػخت الدػػػمصة الفمدػػػصيشية ب -ٛ
مقجرات الذعب الفمدػصيشي، كػأداة بيػج الكيػاف الرػييػني لخجمػة أمشػو كأمػغ مدػتػششيو، كحخاسػة 

، فمػع ٖمستمكاتػو، مػغ خػبلؿ التدامػو بسزػسػف ىػحه االتفاؾيػات، كالتختيبػات األمشيػة، السػقػع عمييػا
شدػػيق األمشػػي، كإف أعمشػػت مػػخاراا أمػػاـ العػػالع تدػػتصع الدػػمصة الفمدػػصيشية االنفكػػاؾ مػػغ ميسػػة الت

عمى ألدشة قادتيا عغ كقف التشديق األمشػي مػع الكيػاف الرػييػني، ككقفػو بالكميػة، ثػع مػا تمبػث 
 أف تعػد مخغسة في كل مخة، ألف االتفاؾيات تمدميا بحلظ.

كألف السصمػػػػػب مػػػػغ الدػػػػمصة الفمدػػػػصيشية أف تتعامػػػػل مػػػػع شػػػػعب ال زاؿ يػػػػخزح تحػػػػت نيػػػػخ      
اشو، كقػػج ضػسشت لػػو كػل الذػػخائع كالقػػانيغ الحػػق فػي رفػػس ياالحػتبلؿ، يكتػػػؼ بشػاره، كيجمػػج بدػ

االحتبلؿ، كمقاكمتو، بكل الػسائل السذػخكعة، فكيػف تػفػق الدػمصة الفمدػصيشية بػيغ ىػحا الحػق، 
                                 

، دايتػف يتخؾ السشصقة لسيمخ، ٔ) ـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ٓٔـ، تست الديارة في ٕٓٔٓ/ٓٔ/ٓ( فمدصيغ اليـػ
https://paltoday.ps/ar/post 

ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔديارة في ـ، تست الٕٗٓٓ/ ٓٔ/ٖ( الجديخة نت، ٕ)
https://www.aljazeera.net ،ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕٔ، تست الديارة في ٕٚٓٓ/ ٘ـٕٔ/األخبار المبشانية

https://al-akhbar.com/International عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية ،
، ككالة األنباء كالسعمػمات ٕٗ ص ، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية الدياسية،اإلسخائيمية

ـ ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٜٜٛٔ/ ٓٔ/ٕٖالفمدصيشية كفا 
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id، 

 .ٓ٘ٔص عػض، محدغ، مقاكمة التصبيع،     
( عػاد، دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، في الزفة الغخبية كأثخىا في التشسية ٖ)

 .ٕٙالدياسية، ص 

https://al-akhbar.com/International
https://al-akhbar.com/International
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id
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كبيغ االتفاؾيات التػي التدمػت بيػا، كالتػي تػخػ أف ىػحا الحػق ىػػ اإلرىػاب، كالعشػف الػحؼ فػخض 
 .ٔالدمصة الفمدصيشية أف تحاربوعمى 

تتعػػػػارض ىػػػػحه االلتدامػػػػات مػػػػع مػػػػا نذػػػػأت عميػػػػو األجيػػػػاؿ التػػػػي تخبػػػػت عمػػػػى ميثػػػػاؽ الثػػػػػرة  -ٜ
الفمدصيشية، التػي تجػـخ كػل تعػاكف أك تخػابخ مػع السحتمػيغ، جػاء فػي الفرػل الثػاني، مػغ قػانػف 

األشػغاؿ الذػاقة عمػى  "، يحكع باإلعػجاـ أك٘ٗٔ" إلى السادة "ٖٓٔالعقػبات الثػرؼ، في السػاد "
  .ٕكل متعاكف، أك مخبخ، أك أعصى لمعجك كثائق، أك معمػمات، أك أسخار تمحق أضخاراا بالثػرة

 

 السصمب الثالث

  أىجاف التصبيع األمشي

الكياف الرييػني مراب بعقجة األمغ، "فػبيا األمغ"، لحلظ يذػتخط األمػغ كتحؿيقػو فػي كػل     
مباحثات، أك اتفاؾيات، أك معاىجات مع الجػار، ألنو قاـ عمى أرض شعب آخخ، كىّجخه، لػحلظ 
أكلػػى الكيػػاف الرػػييػني اىتسامػػاا كبيػػخاا بػػاألمغ، كالتختيبػػات األمشيػػة، لتحقيػػق العجيػػج مػػغ األىػػجاؼ 

 سكاسب، مشيا: كال

يسمػظ مػغ إمكانيػات ىائمػة، كدعػع  في ضل غخكر القػة الحؼ أصاب الكيػاف الرػييػني، بسػا -ٔ
خ محػػجكد مػػغ دكؿ الغػػخب، بػػات بإمكانػػو أف يفػػخض األمػػغ لػػيذ بجيػػجه بػػل بجيػػج اآلخػػخيغ، يػػغ

فسػػغ خػػبلؿ االتفاؾيػػات األمشيػػة، كبػػجعع مػػغ الغػػخب اسػػتصاع الكيػػاف الرػػييػني أف يجشػػج جيػػػش 
السصبعػػيغ، كأجيػػدتيع األمشيػػة، لمػػجفاع عػػغ الكيػػاف الرػػييػني، كمدػػتػششيو، كمستمكاتػػو، كالعسػػل 

أف يػاجيػػا الخافزػيغ  حلظ فخض عمى السصبعػيغضج الخافزيغ لمدبلـ، كالستسدكيغ بالتحخيخ، ل
لمتصبيع، فػاجو األردنيػيغ بػاألردنييغ، كالسرػخييغ بالسرػخييغ، كجعػل دكؿ الجػػار أحدمػة أمشيػة 

فع عغ حجكده، كمرالحو، كتػفخ لو كلسػاششيو، كلسستمكاتو األمػغ كاألمػاف، ألنيػع يفتخضػػف تجا
أف عمى الجسيع أف يخػجميع، كيخػجـ أمػشيع، فقػج عاتػب الكيػاف الرػييػني مرػخ عمػى تقاعدػيا 

                                 
 .ٙٔٔ( صالح، دمحم محدغ صالح، القزية الفمدصيشية، ص ٔ)
ـ، تاريخ الديارة ٖٕٓٓ/ ٔٔ/ٖٔ( دنيا الػشغ، الفمدصيشيػف الستعاكنػف مع إسخائيل كعائبلتيع، ٕ)

 https://www.alwatanvoice.com/arabic/newsـ، ٕٕٔٓ/ٔ/ٙ
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في حفع الحجكد مع غدة، كمشع التيخيب، ككصفت كزيخة خارجية الكياف الرييػني "ليفشي"، في 
فػي  يػاا األداء السرخؼ في ضبط الحجكد مػع قصػاع غػدة بػالخدؼء، كأف ىشػاؾ تخاخـ ٕٛٓٓالعاـ 

 .ٔعغ تيخيب األسمحة ياا ضبط الحجكد، كتغاض

السشاكئيغ لبلحتبلؿ، مغ خبلؿ االتفاؾيات مع مبلحقة تعسل مغ خبلؿ التعاكف األمشي عمى  -ٕ
كػػػل مػػػغ يعػػػادؼ السصبعػػػيغ التػػػي تمػػػدميع بػػػحلظ، كمػػػغ خػػػبلؿ التحػػػخيس السدػػػتسخ عمػػػى مبلحقػػػة 

االحػػػػػتبلؿ، كدكلػػػػػة االحػػػػػتبلؿ، فقػػػػػج فػػػػػخض عمػػػػػى السصبعػػػػػيغ إخػػػػػخاج السقػػػػػاكميغ عػػػػػغ القػػػػػانػف، 
 كمبلحقتيع، كالتزييق عمييع، كجمبيع لمعجالة.

تحالفػات تيػجد  ةمشع أية كحجة أك تقارب بيغ دكؿ الجػار فقج نرت االتفاؾيات عمى مشع أيػ -ٖ
ج الخابػػع مػػغ اتفػػاؽ كادؼ شػػرػػت السػػادة الخابعػػة البإسػػخائيل أك أمشيػػا، أك سػػبلمة مػاششييػػا، كسػػا ن

عخبػػة: )يسشػػع الػػجخػؿ فػػي أؼ ائػػتبلؼ، أك تشطػػيع، أك حمػػف ذؼ صػػفة عدػػكخية، أك أمشيػػة، مػػع 
 ٕشخؼ ثالث(

التصبيػػػع كاالتفاؾيػػػات األمشيػػػة كفػػػخت لبلحػػػتبلؿ الرػػػييػني األجػػػػاء السبلئسػػػة لديػػػادة الشذػػػاط  -ٗ
ختخاقات أمشية صييػنية لمعالع العخبي، بعج أف أصبح السخابخاتي، كفتح الباب عمى مرخاعيو ال

ىػػع أك خارجيػػا، ال يعػػج دتعامػػل السرػػخييغ كاألردنيػػيغ كالفمدػػصيشييغ مػػع اإلسػػخائيمييغ داخػػل ببل
جخيسة قانػنية، مختبصة بالتخابخ، كالتجدذ، كلع يعج التعامل االقترادؼ كاألمشي مع الريايشة 

ػدؼ أف يدكر مرخ كاألردف، كغيخىػا مػغ دكؿ التصبيػع دليبلا عمى الخيانة، كصار بػسع أؼ يي
كغيػخ السعمشػة، كبػات بسقػجكر السرػخييغ  ،بقرج الدياحة كالتجارة، كغيخىا مػغ األىػجاؼ السعمشػة

دكلػة االحػتبلؿ، كػل ذلػظ أتػاح لؤلمػغ  كاكاألردنييغ، ككػل السػػاششيغ مػغ بمػجاف التصبيػع أف يػدكر 
حة غيػػػخ مدػػػبػقة لمحخكػػػة فػػػي الػسػػػط السصبػػػع، ككفػػػخ اإلسػػػخائيمي كالسخػػػابخات اإلسػػػخائيمية، مدػػػا

 .ٖإمكانية أكبخ لتجشيج العسبلء

كانتفػػع الكيػػاف الرػػييػني مػػغ الكػػع اليائػػل مػػغ السعمػمػػات التػػي يحرػػل عمييػػا مػػغ التعػػاكف     
األمشػػي كتبػػادؿ السعمػمػػات مػػع دكؿ التصبيػػع، خاصػػة مػػع الدػػمصة الفمدػػصيشية، فقػػج أعمػػغ جيػػاز 

                                 
/ ٔ/ٚالديارة  خـ، تاريٕ٘ٓٓ/ ٗ/٘ٔياف الرييػني، الدتار، جخيسة التصبيع مع الك( قاسع عبج ٔ) 

 www.aljamaa.net/ar/ httpsـ ٕٕٔٓ
 .ٕٛٔ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٕ)
ربح ، الخاجحي، عادؿ، أيٕٗٙ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، ص ٖ)

 .ٚٔالعجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص 
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ـ، عغ: خمػػ قائستػو مػغ السصمػػبيغ الفمدػصيشييغ، ألكؿ مػخة ٕٓٔٓفي العاـ الذاباؾ اإلسخائيمي 
مشػػح عذػػخيغ سػػشة، بفزػػل التعػػاكف األمشػػي مػػع الدػػمصة الفمدػػصيشية، كأف الخصػػخ قػػج كصػػل إلػػى 

 .ٔدرجة الرفخ

 يصسػػع االحػػتبلؿ أاّل تتػقػػف العبلقػػات فػػي حػػجكد التعػػاكف، كالتشدػػيق األمشػػي، بػػل أف تتصػػػر -٘
يجية، كتحالفػػػات إقميسيػػػة معػػػو، كىػػػػ مػػػا عبػػػخ عشػػػو الػػػػزيخ اإلسػػػخائيمي اسػػػحق إلػػى شػػػخاكة اسػػػتخات

نافػف، َقِبَل العخب السدمسػف خبلؿ مئات الدشيغ أف يكػنػا أكصياء عمى الييػد، كلكغ في ىػحا 
الدمػػػاف تبػػػجلت السعادلػػػة، مجػػػاؿ مذػػػتخؾ، كحقػػػػؽ متدػػػاكية لجكلػػػة إسػػػبلمية كدكلػػػة ييػديػػػة، تبػػػجأ 

، فقج سػعى الكيػاف الرػييػني إلػى دعػع تدػميح األردف، ٕرجاقة كالتحالفباالعتخاؼ، كتشتيي بال
ـ، أكج بيخيذ خبلؿ لقائو مع الخئيذ األمخيكي "بيل كمشتػف" ٜٜ٘ٔففي كانػف األكؿ، مغ عاـ 

صػػػرة، "، كدبابػػات متٙٔعمػػى دعسػػو لخصػػة تدكيػػج األردف بأسػػمحة متصػػػرة، مشيػػا شػػائخات "إؼ 
بػػػػيغ األردف، كالكيػػػػاف الرػػػػييػني العجيػػػػج مػػػػغ الديػػػػارات ، كقػػػػج جػػػػخػ الستصػػػػػرة كصػػػػػاريخ ىػػػػػؾ

تػجريبات مذػتخكة، كسػا اتفقػػا عمػى إقامػة  بيشيسػاالستبادلة عمى مدػتػػ الؿيػادات األمشيػة، كجػخػ 
غخفػة عسميػات مذػتخكة، جػيػة، أردنيػة إسػػخائيمية، شػارؾ األردف فييػا برػفة مخاقػب فػي مشػػاكرات 

، كػل ذلػظ ال يكػػف إال بػيغ األحػبلؼ، أمػا ٖـٜٜٚٔ عدكخية إسخائيمية تخكية، أجخيػت فػي العػاـ
مرػػخ فقػػج تصػػػرت العبلقػػات األمشيػػة مػػع الكيػػاف الرػػييػني، كقػػج كصػػمت العبلقػػات بػػيغ نطػػاـ 
الديدػػػي، كإسػػػخائيل حدػػػب السدػػػؤكليغ اإلسػػػخائيمييغ، مػػػغ التصػػػػر إلػػػى حػػػج التػافػػػق عمػػػى كضػػػع 

لتشدػػيق سياسػػة الصػػخفيغ، تجػػاه التحػػػالت فػػي  ةاسػػتخاتيجية مػحػػجة، كتذػػكيل فػػخؽ عسػػل مذػػتخك
 .ٗالسشصقة، كتحجيجاا تجاه ما يػصف ب"خصخ اإلسبلـ الستصخؼ"

كلقج ضيخ أثخ ىحا التعاكف، كالتشديق في عبلقة مرخ مع الكياف الرػييػني فػي حرػار       
غػدة،  قصاع غدة، كخشقيا، كإغخاؽ مشصقة الحجكد بسيػاه البحػخ، كندػف األنفػاؽ التػي تتػشفذ مشيػا

كإقامة ججار فػػالذؼ عمػى شػػؿ الحػجكد، لسشػع تيخيػب مػا يحتاجػو أىػل القصػاع الػحيغ يخزػعػف 
، كتعاممػػػت بػحذػػػية مػػػع كػػػل مػػػغ يقتػػػخب مػػػع الحػػػجكد السرػػػخية، ففػػػي  / ٜ/ٔٔلحرػػػار صػػػاـر

كسيات كبيخة مغ مياه البحخ، في  -بشاءا عمى شمب إسخائيل  -ـ، ضخ الجير السرخؼ ٕ٘ٔٓ

                                 
  ٔ٘ٔ -ٓ٘ٔ( صالح محدغ، القزية الفمدصيشية، خمؽياتيا التاريخية كتصػراتيا السعاصخة، ص ٔ)
 .ٜٔٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٕ)
 .ٖٙ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٖ)
مخكد الجديخة لمجراسات،  .ٓٗٔيشايخ، ص  ٕ٘سرخية اإلسخائيمية، بعج ثػرة ( نعامي، صالح، العبلقة الٗ)

 .ـٕٚٔٓشبعة أكلى 
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الحجكد مع قصاع غدة، لتجميخ األنفاؽ السػجػدة أسفل الحجكد إلغخاقيػا،  أنابيب مّجىا عمى شػؿ
كالستكساؿ مخصط إنذاء مشصقة خالية مغ األنفاؽ، عخضيا كيمػػ متػخيغ، فػي الذػخيط الحػجكدؼ 

، كػػاف ىػػحا فػػي ٔـٕٗٔٓمػػع غػػدة، فقػػج بػػجأت الدػػمصات السرػػخية العسػػل ؼيػػو مشػػح تذػػخيغ األكؿ 
تعػاكف مػع إسػخائيل بعػج اإلشاحػة بػالخئيذ "دمحم مخسػي" زمغ الديدي حيث عدزت مرػخ سػبل ال

ـ، كأكػػػػػج رئػػػػػيذ كزراء الكيػػػػػاف الرػػػػػييػني "بشيػػػػػاميغ نتشيػػػػػاىػ" أف العبلقػػػػػات ٖٕٔٓ/ ٚ/ٖفػػػػػي 
السرػػػخية اإلسػػػخائيمية فػػػي ضػػػل حكػػػع الديدػػػي باتػػػت أكثػػػخ متانػػػة، خاصػػػة فػػػي الجانػػػب األمشػػػي، 

خ، كدكؿ كثيػػخة بسشصقػػة الذػػخؽ كمكافحػػة اإلرىػػاب فػػي سػػيشاء، كقػػاؿ: )إف إسػػخائيل شػػخيكة لسرػػ
رىػاب اإلسػبلمي الستصػخؼ، كفػي ذات الػقػت شالػب مدػؤكلػف كبػار فػي  األكسط في مكافحة اال 
الكيػػاف الرػػييػني بػػجعع كمدػػانجة الجػػير السرػػخؼ، "الحميػػف التقميػػجؼ إلسػػخائيل"، مؤكػػجيغ أف 

لتحقيػػػػق  اإلبقػػػػاء عمػػػػى متانػػػػة، كقػػػػػة السؤسدػػػػة العدػػػػكخية السرػػػػخية ىػػػػػ مػػػػغ مرػػػػمحة إسػػػػخائيل،
االستقخار، كاألمغ عمى حػجكدىا(، كمكػخريغ السقػلػة الجارجػة بسختمػف األكسػاط اإلسػخائيمية التػي 
مفادىا: أف االستثسار األميخكي في الجير السرخؼ، يعشي االستثسار في أمغ إسخائيل، كتعديد 

 .ٕقػتيا، كمشاعتيا

فقج قصعت  مع الكياف الرييػني، رغع حجاثتو أما بالشدبة لئلمارات العخبية كتعاكنيا األمشي    
شػػػػػشاا مػػػػغ االزدىػػػػار، فقػػػػج أصػػػػبحت أبػػػػػ ضبػػػػي كاحػػػػجة مػػػػغ أىػػػػع مشػػػػاشق العسميػػػػات األمشيػػػػة، 
كاالسػػتخبارية، كالتجاريػػة لبلحػػتبلؿ فػػي السشصقػػة العخبيػػة، ككذػػفت كسػػائل إعػػبلـ عبخيػػة فػػي كقػػت 
سػػابق، عػػغ تعاقػػج اإلمػػارات مػػع شػػخكة " إيػػو جػػي تػػي" األمشيػػة اإلسػػخائيمية لتػػأميغ حسايػػة مخافػػق 

 .ٖط، كالغاز، مقابل عػائج مادية، كيذسل التعاقج إقامة شبكة مخاؾبة مجنية في أبػ ضبيالشف

  

                                 
  .ٓٗٔ -ٚٓٔيشايخ، ص  ٕ٘( نعامي، صالح، العبلقة السرخية اإلسخائيمية بعج ثػرة ٔ)
 .ٜ٘ٔ -ٛ٘ٔ، ص  السخجع الدابق (ٕ)
ـ، ٕٚٔٓ/ٚ/ٖ( ككالة شياب لؤلنباء، بعشػاف: اإلمارات كإسخائيل.. عبلقات أمشية متيشة كأىجاؼ مذتخكة، ٖ)

 https://shehabnews.com/postـ ٕٜٕٔ/ ٔ/ٖٔتاريخ الديارة 
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 السصمب األول:

 هؤ مفيهم التصبيع الثقافي ومشذ

  تعخيف التصبيع الثقافيالفخع األول: 

 الثقافي بتعخيفات مختمفة، عمى الشحػ التالي:عخؼ الباحثػف السعاصخكف التصبيع    

إعػػػادة تذػػػكيل مشطػمػػػة الؿػػػيع، كالسفػػػاـيع العخبيػػػة صػػػييػنياا، كمػػػا يتصمبػػػو مػػػغ ضػػػخب فكػػػخة  -ٔ
  .ٔالسقاكمة مغ جية، كفكخة العخكبة مغ جية أخخػ 

إعػػػادة كتابػػػة التػػػاريخ الحزػػػارؼ لمسشصقػػػة العخبيػػػة، مػػػغ خػػػبلؿ تدييػػػف العجيػػػج مػػػغ الحقػػػائق  -ٕ
يات التاريخية، الستعمقة بالصخيقة االستعسارية االستيصانية، التػي أقحسػت دكلػة الكيػاف فػي كالبجيي

الػػػشغ العخبػػي، كالتػقػػف عػػغ تػػجريذ األدبيػػات، كالػثػػائق، كالشرػػػص السعاديػػة لمييػػػد، كدكلػػة 
 .ٕإسخائيل

التي  التأثيخ في مشطػمة الػعي، مغ تخبية، كإعبلـ، كثقافة، مغ أجل اقتبلع مرادر العجاء -ٖ
تكخسػػت خػػبلؿ عقػػػد، مػػغ الحػػخكب، كالرػػخاعات الدياسػػية، كغػػخس مفػػاـيع ججيػػجة، تقػػـػ عمػػى 

 .ٖقبػؿ إسخائيل

عسمية تسيج إلخزاع الذعػب العخبية، كاإلسبلمية، لجسمة مػغ السفػاـيع الفكخيػة، كالثقاؼيػة،  -ٗ
كاإلسػػبلمية،  كاإلعبلميػػة، كالجعائيػػة، ىػػجفيا إحػػجاث تحػػػؿ نػػػعي فػػي الفكػػخ، كالحىشيػػة العخبيػػة،

بقرج التسييج لمقبػؿ الشفدػي، كالػػاقعي، بالجكلػة الييػديػة، كبالدػيصخة الرػييػنية عمػى مقػجراتشا، 
بعػػػػج أف تػػػػع اخزػػػػاع الشخػػػػب، كالػػػػشطع الدياسػػػػية الحاكسػػػػة، لمسخصػػػػط الرػػػػييػني، كجخىػػػػا إلػػػػى 

 .ٗاالستدبلـ

 

                                 
يع، مغ مقاؿ: التصبيع الثقافي، تاريخ الديارة ٔ) ـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ٗٔ( عمػش إبخـا

http://panc.ps/news/2018/4/19/ 
ىػ، بعشػاف: التصبيع سبلح الريايشة الججيج الختخاؽ السشصقة ٖ٘ٗٔرمزاف  ٕٖ٘ مجمة البياف العجد ( ٕ)

 ـ،ٕٕٔٓ/ ٔ/ٖٕتاريخ الديارة   ـ.ٕٗٔٓ يػليػ
https://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID 

 .٘ٗٔ( محدغ، عػض، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٖ)
 الديارة ـ، تاريخٜٜٚٔ، العاـ ٜٖ( شبلبي، أجج، مغ مقاؿ بعشػاف: التصبيع الثقافي، مجمة الفخقاف العجد ٗ)

 http://search.mandumah.com/Record/588523ـ، الخابط: ٕٕٔٓ/ ٔ/ ٙ

http://panc.ps/news/2018/4/19/
http://panc.ps/news/2018/4/19/
http://www.albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=72
http://www.albayan.co.uk/MGZadadarticles.aspx?ID=72
https://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID
https://www.albayan.co.uk/mobile/MGZarticle2.aspx?ID
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 مشاقذة التعخيفات

 التعخيف األول: 

كمفاـيسيػػا، األكثػػخ اسػػتيجافاا مػػغ خػػبلؿ التصبيػػع الثقػػافي، كىػػػ مػػغ العخكبػػة كؾيسيػػا، أجعػػل  -ٔ
أمػػخ مبػػالغ ؼيػػو، فقػػج صػػخح قػػادة الكيػػاف الرػػييػني مػػخاراا: أنيػػع ال يخذػػػف إال اإلسػػبلـ، كؾيسػػو، 

 كمفاـيسو.

حرخ التصبيع الثقافي في ضخب فكخة السقاكمة، كفكخة العخكبة، كالتصبيع الثقافي أكسع مغ  -ٕ
 لمجيغ، كالتاريخ، كمشاىج التخبية كالتعميع، كاإلعبلـ، كالتخاث الفكخؼ.ذلظ، فؽيو استيجاؼ 

 التعخيف الثاني:

 يخػ ىحا التعخيف أف السدتيجؼ مغ التصبيع الثقافي:   

 التاريخ إلعادة صياغتو ليػافق متصمبات الدبلـ، كيخجـ عسمية التصبيع. -ٔ

يجة، القائسػة عمػى أسػذ التعػاير، كقبػػؿ التخبية كالتعميع، كتشذئة األجياؿ كفق السخحمة الجج -ٕ
 اآلخخ.

كالتصبيػع الثقػافي أشػػسل مػغ ىػػحيغ األمػخيغ، فيػػ يذػػسل اإلعػبلـ، كالتػػخاث الفكػخؼ، كالخصػػاب    
 الجيشي، ككقف التحخيس. 

 التعخيف الثالث:

حجد بعس السفاـيع السدتيجفة مػغ التصبيػع الثقػافي، كلػع يػحكخ الػجيغ، كالتػاريخ، كىسػا عمػى     
القزػػػايا التػػػي يػػػخاد تغييخىػػػا، كالعبػػػث فييػػػا، السػػػتبجاليا بسفػػػاـيع ججيػػػجة، تتفػػػق كمتصمبػػػػات رأس 

 الدبلـ، كالتعاير.

 التعخيف الخابع:

ؼيػػو إسػػياب بػػبل فائػػجة، كشػػخكحات لػػيذ مكانيػػا فػػي التعخيػػف، كػػاف باإلمكػػاف اخترػػاره فػػي     
 كمسات أقل، كبشفذ السزسػف.
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 التعخيف السختار 

مػػغ خػػبلؿ التعخيفػػات الدػػابقة اختيػػار التعخيػػف الثالػػث، كىػػػ: )التػػأثيخ فػػي  لمباحػػث كيسكػػغ    
مشطػمة الػعي، مغ تخبية، كإعبلـ، كثقافة، مغ أجل اقتبلع مرادر العجاء التػي تكخسػت خػبلؿ 
عقػد، مغ الحخكب، كالرخاعات الدياسية، كغخس مفاـيع ججيجة، تقـػ عمى قبػؿ إسػخائيل( مػع 

التصبيػػع الثقػػافي كىسػػا التػػاريخ كالػػجيغ، ليرػػبح التعخيػػف السختػػار إضػػافة عشرػػخيغ أساسػػييغ فػػي 
 كالتالي:

التأثيخ في مشظهمة الهعي العخبي، من تاريخ، وخصاب ديشي، وتخبيـة، وإعـالم، وثقافـة، مـن " 
أجل اقتالع مرـادر العـجاء التـي تكخسـت خـالل عقـهد، مـن الحـخوب، والرـخاعات الدياسـية، 

 قبهل الكيان الرييهني في السشصقة".وغخس مفاهيم ججيجة، تقهم عمى 

 .في اتفاقيات الدالم التصبيع الثقافيالفخع الثاني:  

التصبيػػػػع الثقػػػػافي كػػػػاف عشرػػػػخاا أساسػػػػياا، حاضػػػػخاا فػػػػي كػػػػل االتفاؾيػػػػات العخبيػػػػة مػػػػع الكيػػػػاف     
 الرييػني، فقج نرت عميو جسيع االتفاؾيات التي تع إبخاميا معو.

 التصبيع الثقافي مع مرخ:

ـ، نرػػػت فػػػي ٜٜٚٔعػػػت فػػػي آذار مػػػغ العػػػاـ فػػػي السعاىػػػجة السرػػػخية اإلسػػػخائيمية، التػػػي كقّ     
 السمحق الثالث السادة الثالثة عمى: 

 يتفق الصخفاف عمى إقامة عبلقات ثقاؼية عادية، بعج اتساـ االندحاب السخحمي. -ٔ

ؼيػو، عمػى أف يػجخبل يتفق الصخفاف عمى أف التبادؿ الثقافي في كافة السياديغ، أمخ مخغػب  -ٕ
فػي مفاكضػات فػي أقػخب كقػػت مسكػغ، كفػي مػعػج ال يتجػاكز سػػتة أشػيخ، بعػج اتسػاـ االندػػحاب 

 .ٔـٜٓٛٔ/٘/ٛالسخحمي، بػية عقج اتفاؽ ثقافي، كبالفعل تع عقج االتفاؽ الثقافي بيشيسا في 

: )يعسػل كسا نرت السعاىجة السرخية اإلسػخائيمية فػي السػادة الخامدػة، مػغ السمحػق الثالػث     
الصخفػػػاف عمػػػى تذػػػجيع التفػػػاىع الستبػػػادؿ، كالتدػػػامح، كيستشػػػع كػػػل شػػػخؼ مػػػغ الجعايػػػة السعاديػػػة 

لكغ الترػر اإلسخائيمي لمتصبيع يجعل بشػد االتفاؾيات، ممدمػة لمصػخؼ اآلخػخ  ،ٕلمصخؼ اآلخخ(

                                 
 .ٜٔ/ٕ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٔ)

 .ٗٗٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص (ٕ
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فحدػػب، كىػػحا مػػا تػػع بالفعػػل، لػػحلظ اقترػػخ تصبيػػق ىػػحا الػػشز عمػػى تبػػجيل مفػػاـيع السرػػخييغ 
حيث بجأت تدكؿ مغ مشاىج التجريذ، ككسائل اإلعبلـ السرخية كل العشاصػخ السحفػدة  كحجىع،

يػػة ضػػج الييػػػد، بيشسػػا حػػافع الييػػػد عمػػى مفػػاـيسيع الفكخيػػة، كالتخبػيػػة التػػي  عمػػى العػػجاء، كالكخـا
تغػػحؼ الرػػخاع، كتشسػػي ركح العػػجكاف، كتحسػػل كػػل معػػاني االحتقػػار لمعػػخب، كتحػػس عمػػى سػػفظ 

 . ٔمغ ديارىعدمائيع، كتذخيجىع 

يدػػعى الصخفػػاف إلػػى فيػػع أفزػػل لحزػػارة، كثقافػػة كػػل شػػخؼ، )جػػاء فػػي االتفاؾيػػة الثقاؼيػػة:      
، ٕمػػػػغ خػػػػبلؿ تبػػػػادؿ السصبػعػػػػات الثقاؼيػػػػة، كالتعميسيػػػػة، كالعمسيػػػػة، كتبػػػػادؿ السشتػجػػػػات التكشيكيػػػػة

لػجيػػة، كمعػػارض ػ كاألثخيػػة، كتبػػادؿ األعسػػاؿ الفشيػػة، كتذػػجيع إقامػػة السعػػارض، العمسيػػة، كالتكش
 . ٖالفشػف البرخية(

نرت اتفاؾية كامب ديفيج، في السادة الثالثة، البشج الثاني: )كسا يتعيج كل شخؼ باالمتشاع      
عػػغ التشطػػيع، أك التحػػخيس، أك اإلثػػارة، أك السدػػاعجة أك االشػػتخاؾ فػػي فعػػل مػػغ أفعػػاؿ الحػػخب 

كسػػا  ضػػج الصػػخؼ اآلخػخ فػػي أؼ مكػػاف، العجكانيػة، أك الشذػػاط اليػػجاـ، أك أفعػػاؿ العشػف السػجيػػة
 . ٗيتعيج بأف يكفل تقجيع مختكبي مثل ىحه األفعاؿ لمسحاكسة(

كاالمتشػػػاع عػػػغ "التحػػػخيس، أك اإلثػػػارة" عشػػػػاف فزػػػفاض، يذػػػسل كػػػل األعسػػػاؿ، كاألقػػػػاؿ      
كاألفكػػػار، السعاديػػػة لمكيػػػاف الرػػػييػني، كالػػػحؼ يفػػػخض عمػػػى مرػػػخ إعػػػادة الشطػػػخ فػػػي الخصػػػاب 

عبلمػػي، كمشػػاىج التخبيػػة كالتعمػػيع، كالتػػاريخ، كخاصػػة أف أمػػخ تفدػػيخ ىػػحه الشرػػػص الػػجيشي كاإل
 الفزفاضة، متخكؾ تمقائياا لمكياف الرييػني ألنو األقػػ. 

 التصبيع الثقافي مع األردن:

ـ، عمى: إقامة تبادؿ ثقافي، كعمسي، في ٜٜٗٔنرت اتفاؾية كادؼ عخبة التي كقعت عاـ      
كل الحقػؿ، كإقامة عبلقات ثقاؼية شبيعيػة بيشيسػا، جػاء فػي السػادة العاشػخة: )انصبلقػاا مػغ رغبػة 

                                 
كآخخكف، مقاكمة ض، محدغ، ، عػ ٗٗٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ٔ)

 .ٖٛٔص  ،التصبيع
( التكشيكية: مرجر صشاعّي مغ تكشيظ: ما يتعّمق بالتِّقشّية أك الجػدة، أك السعخفة الفشياة كالعمسياة في إنتاج ٕ)

د السرشع إنتاجو بِتْكشيكياة عالية. معاجع الػجيد، تاريخ الديارة  الذيء أك أداء العسل، يقاؿ: جػا
 https://www.maajim.com/dictionarـ ٕٕٔٓ/ٔ/ٜ

 .٘ٗٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٖ)
 .ٕٓٔ( الفيج دمحم بغ ناصخ، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٗ)
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الصخفيغ في إزالة كافة حاالت التسييد التي تخاكست عبخ فتخات الرخاع، فإنيسا يعتخفػاف بالخغبػة 
التبػػػادؿ الثقػػػافي، كالعمسػػػي فػػػي كافػػػة الحقػػػػؿ، كيتفقػػػاف عمػػػى إقامػػػة عبلقػػػات ثقاؼيػػػة شبيعيػػػة  فػػػي

عمػى أف ال يتجػاكز ذلػظ فتػخة تدػعة أشػيخ  -بيشيسا، كعميو فانيسا سػيقػماف بأسػخع كقػت مسكػغ 
باختتػػاـ السفاكضػػات حػػػؿ االتفاؾيػػات  -مػػغ تػػاريخ تبػػادؿ كثػػائق الترػػجيق عمػػى ىػػحه السعاىػػجة 

 .ٔعمسية(الثقاؼية كال

بشاءا عمى ىحه السادة يفتخض أف يكػف التصبيع الثقافي بػيغ األردف كالكيػاف الرػييػني، قػج      
 ـ.ٜٜ٘ٔبجأ في شيخ تسػز مغ العاـ 

كفي السادة الخابعة، البشج الثاني مغ اتفاؾية كادؼ عخبة، نرت عمى: )االمتشػاع عػغ تشطػيع      
ة، أك ذات الصبيعػػػػػة التخخيبيػػػػػة، أك العشيفػػػػػة، كعػػػػػغ األعسػػػػػاؿ كالتيجيػػػػػجات العجائيػػػػػة، أك السعاديػػػػػ

 .ٕالتحخيس عمييا، كالسداىسة، أك السذاركة فييا ضج الصخؼ اآلخخ(

البشػػػػج األكؿ الفقػػػػخة "أ" االمتشػػػػاع عػػػػغ الؿيػػػػاـ ببػػػػث الػػػػجعايات  ةنرػػػػت السػػػػادة الحاديػػػػة عذػػػػخ      
السعاديػػة القائسػػة عمػػى التعرػػب، كالتسييػػد، كاتخػػاذ كافػػة اإلجػػخاءات القانػنيػػة كاإلداريػػة السسكشػػة 
التػػي مػػغ شػػأنيا مشػػع انتذػػار مثػػل ىػػحه الػػجعايات، كذلػػظ مػػغ قبػػل أؼ تشطػػيع، أك فػػخد مػجػػػد فػػي 

كبفتخة ال تتجػاكز ثبلثػة  -الفقخة "ب" الؿياـ بأسخع كقت مسكغ  السشاشق التابعة ألؼ مشيسا، كفي
بإلغػاء كافػة مػا مػغ شػأنو اإلشػارة  -شيػر مغ تاريخ تبادؿ كثائق الترجيق عمػى ىػحه السعاىػجة 

إلػػى الجػانػػب السعاديػػة، كتمػػظ التػػي تعكػػذ التعرػػب كالتسييػػد، كالعبػػارات العجائيػػة فػػي نرػػػص 
الفقخة "ج" أف يستشعا عغ مثل ىحه اإلشارات، أك التعبيػخات التذخيعات الخاصة بكل مشيسا، كفي 

 .ٖفي كافة السصبػعات الحكػمية(

                                 
ـ، تاريخ ٜٜٗٔ/ ٓٔ/ٕٙ( فمدصيغ بالعخبية، معاىجة الدبلـ بيغ السسمكة األردنية الياشسية، كإسخائيل، ٔ)

 ،http://www.mfa.gov.jo/ar/pages.php?menu ـ، ٕٕٔٓ/ٔ/ٜالديارة 
، محدغ عػض، كآخخكف، مقاكمة ٖٓٔالتصبيع عمى السدمسيغ،  الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ    

 .ٙٗٔالتصبيع، 
تاريخ  ـ،ٜٜٗٔ/ ٓٔ/ٕٙ( فمدصيغ بالعخبية، معاىجة الدبلـ بيغ السسمكة األردنية الياشسية، كإسخائيل، ٕ)

 ?http://www.mfa.gov.jo/ar/pages.php ـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٛالديارة 
 .ٕٚٔالفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص     
ـ، تاريخ ٜٜٗٔ/ ٓٔ/ٕٙ( فمدصيغ بالعخبية، معاىجة الدبلـ بيغ السسمكة األردنية الياشسية، كإسخائيل، ٖ)

  ?http://www.mfa.gov.jo/ar/pages.php ـ، ٕٕٔٓ/ٔ/ٜالديارة 
 .ٖٔٔالفيج، ناصخ يغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص     

http://www.mfa.gov.jo/ar/pages.php?menu_id=159
http://www.mfa.gov.jo/ar/pages.php?menu_id=159
http://www.mfa.gov.jo/ar/pages.php?menu_id=159
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 التصبيع الثقافي مع الفمدصيشيين: 

ـ: )التػػػداـ الصػػػخفيغ ٜٜ٘ٔ/ٜ/ٕٗتزػػػسغ السمحػػػق الثالػػػث التفاؾيػػػة شابػػػا، التػػػي كقعػػػت فػػػي     
كاالجتساعيػػػة، كانذػػػاء لجشػػػة دائسػػػة ببػػػخامج لمتعػػػاكف فػػػي مختمػػػف السجػػػاالت، العمسيػػػة، كالثقاؼيػػػة، 

لتذجيع ذلظ، مع التخكيد عمى تقػية التفاىع، كالتدامح، كمشع التحخيس، كالجعاية العجائية، مغ 
قبػػل السجسػعػػات، كاألفػػخاد، كتعيػػج الصخفػػاف أف يعسػػل نطاميسػػا التعميسػػي عمػػى التقػػجـ فػػي مجػػاؿ 

ميسػػػػي، أف يغػػػػخس فػػػػي عقػػػػػؿ ، فػػػػالسصمػب مػػػػغ الشطػػػػاـ التعٔالدػػػػبلـ، بػػػػيغ إسػػػػخائيل كفمدػػػػصيغ(
 الفمدصيشييغ ثقافة الدبلـ، كالسحبة، كالتدامح. 

نرػػػػػت اتفاؾيػػػػػة كاشػػػػػشصغ، فػػػػػي السػػػػػادة الثانيػػػػػة كالعذػػػػػخيغ، فػػػػػي البشػػػػػج األكؿ، السػقعػػػػػة مػػػػػع     
 -السجمػػػذ التذػػػخيعي  -)سػػػػؼ تدػػػعى إسػػػخائيل كالسجمػػػذ  الفمدػػػصيشييغ عمػػػى مشػػػع التحػػػخيس:
كبالتػالي االمتشػاع عػغ التحػخيس، بسػا فييػا الجعايػة العجائيػة  لتعديد التفاىع الستبادؿ كالستدامح،

ضػػج بعزػػيسا الػػبعس، كبػػجكف االنتقػػاص مػػغ مبػػجأ حخيػػة التعبيػػخ، كسػػػؼ يأخػػحاف اإلجػػخاءات 
 .ٕمشطسات، أك جساعات، أك أفخاد ضسغ كاليتييسا( ةالقانػنية لسشع تحخيس كيحا مغ قبل أي

يتزح أف االتفاؾيات الثقاؼية مع العخب، كضعت في سػياؽ إذعػاف يسميػو القػػؼ الػحؼ يسمػظ     
عمػػػى شػػػيء، فػػػالتغييخ السصمػػػػب مػػػغ يقػػػجر أكراؽ الزػػػغط، عمػػػى الزػػػعيف السيػػػدكـ، الػػػحؼ ال 

الجانػػػب العخبػػػي فحدػػػب، كعميػػػو أف يعيػػػج الشطػػػخ، فػػػي الشرػػػػص التاريخيػػػة، كالجيشيػػػة، كمشػػػاىج 
بادر بػقف التحخيس، كندع حالة العجاء، في السقابل يبقى االحتبلؿ عمػى التخبية كالتعميع، كأف ي

بػػالتغييخ سػػيجخل فػػي إشػػار  ة الكيػػاف الرػػييػنيبكػػل شػػيء، بػػل إف مصالبػػ اا ميػػو محتفطػػمػػا ىػػػ ع
 .ٖمعاداة الدامية، التي بات يجخميا كل قػانيغ الغخب

                                 
 ، ٙٗٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
ـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/٘( ككالة األنباء، كالسعمػمات الفمدصيشية، "كفا"، تاريخ الديارة ٕ)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?  
( في قػانيغ دكؿ الغخب كعمى رأسيا أمخيكيا، تعتبخ السداس بالييػد كثقافة الييػد، كركاية السحخقة ٖ)

ـ، ٕٗٓٓ/ ٓٔ/ٛالستعمقة بيع نػعاا مغ معاداة الدامية، فالقانػف األمخيكي الحؼ أقخه الكػنغخس، في 
ة الدامية عالسياا" كصجؽ عميو مجمذ الذيػخ، ككقعو الخئيذ األمخيكي، بعشػاف: "قانػف تعقب معادا 
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 السصمب الثاني:

 أىجاف التصبيع الثقافي

الرييػني إلى الحج األدنى مغ عػامل الػحػجة الثقاؼيػة، فيػػ خمػيط مػغ األمػع، يفتقخ الكياف     
كلؽيػف مػػغ الذػػعػب، كمػػديج مػغ األعػػخاؽ، كعمػػى قػػجر اخػتبلفيع تختمػػف ثقػػافتيع تبعػػاا الخػػتبلؼ 
بمػػجانيع، كتبعػػاا لعػػاداتيع، كأنسػػاط حيػػاتيع فػػي بمػػجانيع التػػي حزػػخكا مشيػػا، فالػػحؼ يجسعيػػع عامػػل 

يخ، كليذ عامػل الثقافػة كالؿػيع، لقػج عػاش الييػػد فػي أكركبػا فػي معػازؿ السرمحة، ككحجة السر
، حتػػػػى ال يتػػػػأثخكا بثقافػػػػة اآلخػػػػخيغ، لػػػػحا ال يدػػػػعى االحػػػػتبلؿ مػػػػغ التصبيػػػػع ٔسػػػسيت ب "الجيتػػػػػ"

الثقافي، إلى تبػادؿ ثقػافي، أك تحقيػق مكاسػب ثقاؼيػة، كسػا ىػػ الحػاؿ فػي التصبيػع الدياسػي، أك 
النجماج الثقافي مع اآلخخيغ، بل يخيجكف أف يبقػا غخباء، حتػى ال االقترادؼ، فبل يدعػف إلى ا

يتبلشػػػػا فػػػي ثقافػػػة اآلخػػػخيغ، أك يػػػحكبػا فػػػي األمػػػع األخػػػخػ، لػػػحا فيػػػع ال يخيػػػجكف شػػػيئاا مػػػغ ثقافػػػة 
اآلخخيغ، كال سبيل إلى نذخ الثقافػة العخبيػة، كاإلسػبلمية فػي أكسػاشيع، فػي حػيغ ضػغط الكيػاف 

خ الحكػمػة السرػخية فيسػاا أفزػل لمثقافػة الييػديػة، لػجػ الذػعب الرييػني عمى ضخكرة أف تػف
السرػػخؼ مػػغ خػػبلؿ تدػػييل ميػػاـ السخكػػد األكػػاديسي اإلسػػخائيمي فػػي القػػاىخة، كإيجػػاد قشػػػات بيشػػو 

 .ٕكبيغ الجامعات، كمخاكد األبحاث السرخية، ألجل الغدك الثقافي، ال ألجل التبادؿ الثقافي

صػػييػني ييػػتع بالتػاصػػل الثقػػافي مػػع السشصقػػة، فػػي إشػػار  لػػحلظ ال يػجػػج أؼ نذػػاط رسػػسي     
مػضػعي غيخ متأثخ بالدياسة، فقػط مػا يخيجكنػو مػغ التصبيػع الثقػافي ىػػ الييسشػة الثقاؼيػة التػي 

 .ٖتتسع الييسشة الدياسية، كاألمشية، كفخض ثقافة السشترخ عمى السيدكـ

                                                                                         
كالحؼ شالب بجعع الجيػد البلزمة لتقػيس حخكات العجاء لمدامية في أنحاء العالع، لزساف الحق في 

ـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚـ تاريخ الديارة ٕٗٓٓ/ٔٔ/ٕٙمسارسة الحخية الجيشية، لمذعب الييػدؼ، دنيا الػشغ، 
https://www.alwatanvoice.com/arabic/index.htmlhttps://www.alwatanvoice.co

m/arabic/news ، 
 ـٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚـ، تاريخ الديارة ٜٕٔٓ/ٕ/ٕ، ٕٗالتمفاز الفخندي، قشاة      

      https://www.france24.com/ar    
السغمقة عاش فييا الييػد في مشعدليغ كمشصػيغ عمى أنفديع في الجكؿ التي تػاججكا فييا، ( كىي األحياء ٔ)

 .ٖٓ/ٔربايعة، االستخاتيجية اإلسخائيمية، 
 ، األشقخ، أسامة يتحجث عغ التصبيع، ٘ٗٔ( حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ٕ)
أسامة األشقخ دليل مكافحة التصبيع الثقافي،  -،ٜٖٕمدصيغ، ( الشسػرة محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ، كفٖ)

 http://panc.ps/news/2018/4/19ـ، ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚـ، تاريخ الديارة ٕٛٔٓ/ٗ/ٕٓ

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news
https://www.alwatanvoice.com/arabic/news
https://www.france24.com/ar
http://panc.ps/news/2018/4/19
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ندػػة، ىػػػ أف ثقػػافتيع ثقافػػة كفػػػؽ أنيػػع خمػػيط مػػغ أمػػع األرض، كثقافػػات شػػتى ليدػػت متجا    
بالية، كلؽيف مغ األساشيخ التاريخيػة، كالجيشيػة السحخفػة، مسدكجػة بسػا اسػتعاره الييػػد مػغ ثقافػة 

  .ٔعاشػا فيياالسجتسعات الغخبية، كبؿية السجتسعات التي 

كىػع يخيػجكف مػػغ التصبيػع الثقػافي التػػأثيخ فػي ثقافػػة اآلخػخيغ، بالقػجر الػػحؼ يخػجـ مرػػالحيع،     
كيحقق أىجافيع، كيقمل مغ عجاء األخخيغ، ككخاىيتيع ليع، كبسا يحقق ليع السحبة، كالقبػؿ، عشج 

 جيخانيع. 

 أىجاف التصبيع الثقافي: من أىم

 لمتصبيع الثقافي العجيج مغ األىجاؼ التي يتػخاىا العجك الرييػني، مغ ىحه األىجاؼ:     

كالحكػمػػات، كضػػل تصبيقيػػا مخىػنػػاا بقبػػػؿ الذػػعػب : تػػع تػؾيػػع اتفاؾيػػات الدػػبلـ بػػيغ القػػادة، أوالا 
ليا، فبل بج مغ تييئة األجػاء الكفيمػة بػجفع الذػعػب إلػى التجػاكب مػع الداسػة، فػي الخضػا بيػحه 
االتفاؾيػػات، كإزالػػة كػػل مطػػاىخ العػػجاء، كليػػحا اشػػتخط الرػػيايشة فػػي اتفاؾيػػات الدػػبلـ خاصػػة فػػي 

الرحف، كالسشاىج السجرسية، كل ما مػغ شػأنو أف مجاؿ التصبيع الثقافي، أف ُيداؿ مغ الكتب، ك 
يطيػخ الرػييػنية عػػجكاا لؤلمػة العخبيػة، كاإلسػػبلمية، كاالستعاضػة عشيػا برػػػرة الييػػدؼ الصيػػب 
الحؼ يسكغ التعامل معو ببداشة، كليذ كسػا كػاف يشطػخ إليػو قػاتبلا، كمجخمػاا، كحاقػجاا، كمخاكغػاا، 

ة لبشاء الدبلـ مع العخب، كالسدػمسيغ، ي: دعامة رئيدأف التصبيع الثقاف لحلظ يخػ قادة الريايشة
تختيبات أمشية عابخة، مثل السشاشق مشػدكعة الدبلح، أك  ةفيػ أكثخ إقشاعاا، كأكثخ استقخاراا مغ أي

ضسانات دكلية، فيػ ببدػاشة محاكلػة لشػػدع العػجاء  ةقػات شػارغ، أك أجيدة إنحار السبكخ، أك أي
، لػحلظ تعػجدت مطػاىخ االىتسػاـ، كالشذػاط الرػييػني ؼيسػا ٕسػبلميلمييػد مغ العقل العخبػي كاإل

 يتعمق بالتصبيع الثقافي، كشسل عجة جػانب مشيا:

تخبية األجياؿ عمى مفاـيع ججيجة، تتبلءـ مع السخحمة الججيجة، مخحمة االعتػخاؼ، كالتعػاير  -ٔ
التعامل معو، كلسا كانت مفاـيع الدبلـ الججيجة أساس مع الكياف الرييػني، كجعل لغة الدبلـ 

التػػي يػػخاد لؤلجيػػاؿ أف تتخبػػى عمييػػا، تتعػػارض مػػع السػػػركث الػػجيشي، كالثقػػافي الػػحؼ تخبػػت عميػػو 

                                 
جامعة الشجاح، تاريخ  مػقع ( الجيظ حداـ، مقاؿ بعشػاف: أسصػرة أرض السيعاد بيغ االختبلؽ كالتمقي،ٔ)

 https://staff.najah.eduـ، ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٛالديارة 
، سيج أحسج، رفعت، مػسػعة ٖٓٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ اإلسخائيمي، ص ٕ)

 .ٜٛالتصبيع كالسصبعػف، ص 
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الذعػب، كاف ال بج مغ إعادة الشطخ في السشاىج التخبػيػة، كالتعميسيػة، كالتثؿيؽيػة، كالتػقػف عػغ 
يػػػد، كفػتح السجػاؿ أمػاـ اختػخاؽ الحرػانة الثقاؼيػػة تػجريذ األدبيػات، كالشرػػص التػي تعػادؼ الي

العخبيػة اإلسػبلمية، الستسثمػة فػي السؤسدػة الجيشيػة، كالثقافػة، كاإلعبلميػة، فمػيذ السقرػػد إدخػػاؿ 
اليديسة في نفػس السعاصخيغ فحدب، بل السصمػػب صػشع جيػل ميػدكـ، دكف سػشج تػاريخي، أك 

  .ٔديشي، أك حزارؼ 

يػػة، فػػالسصمػب تذػػجيع ؾػػيع الدػػبلـ، فػػإذا كانػػت مشػػاىج التخب      يػػة كالتعمػػيع تحػػس عمػػى الكخـا
كالتدػػػامح، كقبػػػػؿ اآلخػػػخ، كاقػػػتبلع مرػػػادر العػػػجاء التػػػي تكخسػػػت خػػػبلؿ عقػػػػد مػػػغ الحػػػخكب، 
كعخض مفاـيع ججيجة تقػـ عمى قبػؿ إسخائيل في السشصقة، كإذا كانت الحقائق التاريخية، تبعث 

ية يسكغ تجاكزىا، كالت خكيد عمى الجػانب اإليجابية، مغ التاريخ، كإذا كاف ىشاؾ األحقاد، كالكخـا
مفاـيع ديشية سػمبية تجػاه الييػػد، يسكػغ إزالتيػا، بحيػث يطيػخ الييػػدؼ باإلندػاف الصيػب، كلػيذ 
قاتبلا أك حاقجاا، كل ذلظ مغ أجل أف تزعف مشاعة األجياؿ القادمة تجػاه عػجكىا، كالعسػل عمػى 

لمكيػػاف الرػػييػني فػػي السشصقػػة العخبيػػة كاإلسػػبلمية، كتجؽيػػف محاصػػخة البيئػػة الثقاؼيػػة السعاديػػة 
يشػػػػابيع الػػػػخفس كالسقاكمػػػػة حتػػػػى لػػػػػ كانػػػػت آتيػػػػة مػػػػغ القػػػػخآف الكػػػػخيع، أك التػػػػخاث اإلسػػػػبلمي، أك 

 . ٕالتاريخ

ففي مرخ تخكدت عسمية التغييخ في المغة العخبية كالتخبية الػششية، كالجيغ كالتاريخ، حيػث      
ـ، ككفػػػاح الذػػػعب ٜٛٗٔسػػػخائيل، كاسػػػتيبلئيا عمػػػى فمدػػػصيغ، عػػػاـ تػػػع شػػػصب كػػػل مػػػا يتعمػػػق بإ

الفمدػػػصيشي السػػػتخداد كششػػػو، كاالعتػػػجاءات الرػػػييػنية الستكػػػخرة، كإغفػػػاؿ اآليػػػات القخآنيػػػة التػػػي 
، ٖتتحػجث عػػغ خػػجاع ييػػػد كمكػػخىع، كاسػػتبجاؿ اسػػع فمدػػصيغ فػػي الخػػخائط ليحػػل محميػػا " إسػػخائيل

 الفرل الخامذ " آثار التصبيع".حث ىحا السػضػع بتػسع في اسيحكخ الب

                                 
في كدخ ، حجاج، أسامة، مغ ماؿ: التصبيع الثقا٘ٗٔ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)

، قاسع /http://ruyaa.cc/Page/2008ـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜـ تاريخ الديارة ٕٛٔٓ/ٕ/ٜعدلة أـ خيانة، 
ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٜـ، تاريخ الديارة ٕ٘ٓٓ/ ٗ/٘ٔعبج الدتار، جخيسة التصبيع مع الكياف الرييػني، 

www.aljamaa.net/ar/ https 
ـ، ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜـ، تاريخ الديارة ٕٛٔٓ/ٗ/ٕٓشقخ دليل مكافحة التصبيع الثقافي، ( أسامة األٕ)

http://panc.ps/news/2018/4/19 
، القخضاكؼ يػسف، السدمسػف ٓٓٔ -ٜٛ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع، كالسصبعػف، ص ٖ)

، محدغ ٗٓٔ-ٖٓٔداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ، حسجاف، عٕٔكالعػلسة، ص 
 .٘ٗٔعػض، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص 

http://ruyaa.cc/Page/2008/
http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
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ىػحا مػػا عبػػخ عشػو الدػػفيخ اإلسػػخائيمي فػػي القػاىخة ساسػػػف، عشػػجما قػاؿ: )الدػػبلـ الػػحؼ نحػػغ      
برجده يحتاج إلى سشػات عجيجة مغ الخعاية الخاصة، كالحػخص الذػجيج، كالسػاضبػة الستػاصػمة، 

كاألفكػار السدػبقة التػي عفػا بيجؼ تقػية عػده عغ شخيػق اقػتبلع، كاستئرػاؿ السفػاـيع الدػمبية، 
 . ٔعمييا الدمغ(

مػػػغ أكثػػػخ القزػػػايا اسػػػتيجافاا فػػػي التغييػػػخ كالتبػػػجيل، كالعبػػػث ىػػػي الػػػجيغ، كالتػػػاريخ، ألنيسػػػا  -ٕ 
مادتػػػاف أساسػػػيتاف فػػػي خمػػػق الػػػػعي العخبػػػي، بإسػػػبلمو، كتخاثػػػو، كأمجػػػاد أجػػػجاده، لػػػحا فػػػالسصمػب 

ع، كحػحفيا مػغ مشيػاج التخبيػة كالتعمػيع، تجاكز اآليات التي تتحجث عغ الييػػد، أك تحػخض عمػيي
أما التاريخ فبل بج مغ إحجاث تغييخ في السشاىج، بحيث يدتبعج مغ مادة التاريخ كل مػا يتحػجث 
عغ فمدصيغ، كاحتبلليا، كجخائع االحتبلؿ ضج الفمدصيشييغ، كغيخىع مغ العخب، ليرػبح لمييػػد 

السيعػػاد، كعػػغ محػػاكالت الييػػػد  مكانػػة فػػي السشػػاىج الججيػػجة، تتحػػجث عػػغ حػػق ييػػػد فػػي أرض
 . ٕجسع شسل ييػد العالع في أرض آبائيع، كأججادىع

أمػػػا فػػػػي السقابػػػػل عشػػػػج الكيػػػاف الرػػػػييػني فػػػػإف السشػػػػاىج التخبػيػػػة سػػػػػاٌء فػػػػي السػػػػجارس، أك      
الجامعػػػات، أك فػػػي عقيػػػجة الجػػػير، أك السجتسػػػع عسػمػػػاا، فيػػػي تشزػػػح بكػػػل مػػػا ىػػػػ عشرػػػخؼ، 

، كلػػع يصػػخأ عمػػى ىػػحه السشػػاىج حتػػى اآلف أؼ تغييػػخ يشدػػجع مػػع ٖركتعػػادؼ كتشفػػي كجػػػد األغيػػا

                                 
 .ٖٚ( الفيج ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٔ)
/ ٕٔ/ٜـ تاريخ الديارة ٕ٘ٓٓ/ٗ/٘ٔ( قاسع، عبج الدتار، جخيسة التصبيع مع الكياف الرييػني، ٕ)

 /https://www.aljamaa.net/arـ، ٕٕٓٓ
ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٓٔتاريخ الديارة  األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع،    

http://panc.ps/news/2018/4/19 ، 
   هللا تعالى لخجمة الييػد كيصمق عمييع عشج الييػد "غػييع" ( األغيار: ىع غيخ الييػد، الحيغ خمقيع ٖ)

اللة عمى الحيػانات الستجّسعة في قصيع، أك  –كمشيا العبخية-استعسمت أصبلا في المغات الدامياة  لمجِّ
اللة عمى الكثيخ السختمط مغ الشاس، ثع  الصيػر  كالحذخات كاليػاـّ التي تتحخؾ في أسخاب، ثع انتقل لمجِّ

 َسِفمتيع كأشخارىع. إلى 
كفي التمسػد يقػؿ في األغيار: جسيعيع َكَفخة كثشيػف ال يقبل هللا مشيع عبادة كال عسبلا. كىع أنجاس     

بأصل الِخْمقة، ألنيع ليدػا مغ جػىخ هللا، بل ُخمقػا مغ شيشة شيصانية، ثع ىع حيػانات في صػرة 
ييػد، حتى يحرل األُنُذ لمديج الييػدؼ برػرة خادمو، الحؼ إنداف، كلع ُيْعَصػا ىحه الرػرة إالا إكخاماا لم

 .ٜٔٔ/ٚالسديخؼ، عبج الػىاب، مػسػعة الييػد كالييػدية كالرييػنية،  لع يخمق أصبلا إال ليحه السيسة،
ـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜٔـ، تاريخ الديارة ٕٛٔٓ/ ٕٔ/ٖٔرابصة العمساء الدػرييغ، 

https://islamsyria.com/site/show_articles ، 

https://www.aljamaa.net/ar/
http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
https://islamsyria.com/site/show_articles
https://islamsyria.com/site/show_articles
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أشخكحػػػات الدػػػبلـ، كالتعػػػاير، كالتدػػػامح، فعشػػػج التجشيػػػج مػػػثبلا يحرػػػل السجشػػػج الرػػػييػني عمػػػى 
ندػػخة مػػغ "التػػػراة"، كمعيػػا مقجمػػة مػػغ كبيػػخ الحاخامػػات عػػغ مسمكػػة الييػػػد، كخخيصػػة إسػػخائيل 

 ٔ.غ الشيل إلى الفخاتالكبخػ، التي كعج هللا بيا شعب إسخائيل م

أما الشذيج الػششي الرييػني الحؼ يشذػجه شػبلب السػجارس كيعػدؼ فػي السشاسػبات كاألعيػاد،    
 كعشج استؿباؿ الخؤساء، كالدفخاء كمشيع سفخاء عخب: 

 ليختعج مغ ىػ عجّك لشا،"

 ليختعج كّل سكاف مرخ ككشعاف،

 ،ليختعج سكاف بابل

 ،مّشاليخّيع عمى سسائيع الحعخ كالخعب 

 ،حيغ نغخس رماحشا في صجكرىع

 ،كنخػ دماءىع تخاؽ

 كرؤكسيع مقصػعة

 ٕ.كعشجئح نكػف شعب هللا السختار حيث أراد"
كليذ باإلمكاف مصالبة الييػد بإعادة الشطخ في خصابيع الجيشي ىحا، الحؼ يشزح بالحقج       

ية في حق غيخ الييػد، أك خصابيع اإلعبلمي، أك مشاىج  التخبية كالتعميع، ألف ذلظ يأتي كالكخـا
في إشار معاداة الدامية، كيرصجـ مع القػانيغ السعسػؿ بيا في كل دكؿ الغخب، كالتي تجـخ 

كي الحؼ أقخه الكػنغخس، في ، كعمى رأسيا أمخيكا، فالقانػف األمخيٖمغ يعادؼ الدامية
                                 

ـ، ٕٕٔٓ/ٜ/ٛٔ( الحػراني، عبج هللا، مغ مقاؿ: التصبيع الثقافي كأثخه في الرخاع العخبي الرييػني، ٔ)
ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٜتاريخ الديارة 

https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/ 
ـ، تاريخ ٕٛٔٓ/ٜ/ٙٔالػشغ، صػت عساف في العالع، يػمية سياسية جامعة،  صحيفة ( رشيج فايد،ٕ)

 http://alwatan.com/detailsـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜالديارة 
ية ٖ) ( مفيـػ "العجاء لمدامية" مفيػـ صييػني "ضج الدامية"، أك "معاداة الدامية"، أك "البلسامية"، أك "كخـا

، كأكؿ مغ تحجث عغ ىحا السرصمح الدامية". أما الداميػف: فالسقرػد بيع حخؼياا سبللة ساـ بغ نػح 
القخف التاسع  الػسصى، في أكركبا لػصف مػجة العجاء لمييػد في ـٜٚٛٔ "فمياـ مار" ىػ الباحث األلساني

https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
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اف: "قانػف تعقب ـ، كصّجؽ عميو مجمذ الذيػخ، ككقعو الخئيذ األمخيكي، بعشػ ٕٗٓٓ/ٓٔ/ٛ
الدامية عالسياا" كالحؼ شالب بجعع الجيػد البلزمة لتقػيس حخكات العجاء لمدامية في أنحاء 

أف يصالب ييػد  ؤ، فسغ يجخ ٔالعالع، لزساف الحق في مسارسة الحخية الجيشية، لمذعب الييػدؼ
 بالكف عغ السعتقجات العشرخية؟.

ي لجكلة الكياف الرييػني، كمصالبتيا بػالتغييخ، بل إف االعتخاض عمى األساس األيجيػلػج     
 .ٕأك التبجيل، يعشي إفخاغ الكياف الرييػني مغ الذخعية، كالحؼ يسثل تيجيجاا كجػدياا لو

: التصبيػػػع الثقػػػافي يبقػػػى العامػػػل الحاسػػػع فػػػي تخسػػػيخ مفػػػاـيع الدػػػبلـ كالتعػػػاير، كالتدػػػامح، ثانيـــاا 
قج تخسخ في كعي الذعػب، كثقافتيػا، كذاكختيػا، كقبػؿ اآلخخ، عمى السجػ البعيج، ألف الرخاع 

ككجػػجانيا القػػػمي، فترػػعب عسميػػة تغييػػخ القشاعػػات، كتػػجميخ مقػمػػات الػػحاكخة الثقاؼيػػة، كاختػػخاؽ 
الثػابت التاريخية، كالجيشية، كالحزػارية، دكف إقامػة جدػػر لمتػاصػل كالتصبيػع الثقػافي، مػغ ىشػا 

العػػػجاء مػػػغ الػجػػػجاف، كالعقػػػل، كالػػػحاكخة العخبيػػػة، قامػػػت االسػػػتخاتيجية الرػػػييػنية بسحاكلػػػة نػػػدع 
 .ٖاستكساالا لشدع سبلح السقاكمة كىي السيسة التي ضسشتيا االتفاؾيات الدياسية، كاألمشية

لػػحا فػػالتصبيع الثقػػافي يدػػتيجؼ األجيػػاؿ السعاصػػخة، كالبلحقػػة، لتشدػػجع ثقاؼيػػاا مػػع االتفاقػػات      
لرييػني، كالقبػؿ بو، فالسصمػب إعػجاد مشػاىج تخبػيػة الدياسية التي كّخست االعتخاؼ بالكياف ا

ججيجة تعسل عمػى إضػعاؼ مشاعػة األجيػاؿ القادمػة، تجػاه عػجكىا التػاريخي، كتدييػف العجيػج مػغ 
                                                                                         

جات مغ االضصياد عمى يجؼ الشرارػ، كبالخغع مغ خ، بعج تعخض الييػد في الغخب إلى مػ عذ
كاآلشػرييغ كغيخىع إلى الدامييغ، لكغ معاداتيع ال ترشف كسعاداة لمدامية، كأف مرصمح  ،العخب انتساء

السغالصات، إذ إف الييػد األكركبييغ الحيغ اختخعػا ىحا السرصمح ال العجاء لمدامية يحتػؼ عمى العجيج مغ 
ـ بعج أف شخد الخكماف الييػد مغ ٓٚيشتسػف إلى الدامييغ، بل ىع أكركبيػف يعيذػف في أكركبا مشح عاـ 

 فمدصيغ.
ذعار الحؼ يعشي الكياف الرييػني كمغ يؤيجه في معخكتيع ضج معاداة الدامية، يتسثل في استغبلؿ ىحا ال 

لسػاجية كل مغ يتزامغ مع الفمدصيشييغ كقزيتيع، كتشز قػانيغ الغخب في ىحا الدماف، عمى تجخيع كل 
 مغ يعادؼ الييػد، أك يذجع عمى كخاىيتيع أك يحخض عمى العشف ضجىع، أك يسذ حخيتيع الجيشية.

 /https://www.aljazeera.netـ ٕٕٔٓ/ٔ/ٕـ، تاريخ الديارة ٕٗٓٓ/ٕٔ/ٕٕالجديخة نت، 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٜـ، تاريخ الديارة ٜٕٔٓ، ٕٓٔمجمة الجراسات الفمدصيشية، العجد، 

https://www.palestine-studies.org/ar/node 
 .ٛٚٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 .ٕٕت مع البمجاف العخبية، ص ( عػض محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقإ)
 .ٗٓٔ -ٖٓٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٖ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_19
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B1%D8%A8
https://www.aljazeera.net/
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الحقائق، الستعمقة باغتراب فمدصيغ، كجخائع االحتبلؿ، فدػػؼ يختفػي مرػصمح العػػدة، ليحػل 
ضػػػخكفيع السعيذػػػية، كسػػػيختفي اسػػػع تعػػػػيس البلجئػػػيغ، كتػػػػشيشيع، كتحدػػػيغ  محمػػػو مرػػػصمح

 .ٔفمدػػػػػػػػػػػػػصيغ مػػػػػػػػػػػػػغ عمػػػػػػػػػػػػػى خػػػػػػػػػػػػػخائط، كمشػػػػػػػػػػػػػاىج دكؿ التصبيػػػػػػػػػػػػػع ليحػػػػػػػػػػػػػل محميػػػػػػػػػػػػػا إسػػػػػػػػػػػػػخائيل
ــاا: خ مػجػػة العػػجاء،  ثالث يػػة لمييػػػد، كيدػػعِّ العسػػل عمػػى االبتعػػاد عػػغ كػػل مػػا يثيػػخ األحقػػاد كالكخـا

كاالنصػػػػبلؽ مشيػػػػا إلػػػػى السدػػػػتقبل، بعػػػػج ضػػػػخب السختكػػػػدات الفكخيػػػػة التػػػػي شػػػػكميا العقػػػػل العخبػػػػي، 
كالػججاف العخبي، كالتخكيج لثقافػة بشػاء السدػتقبل، كاإلعػخاض عػغ الساضػي، لدػمخ األجيػاؿ عػغ 

  .ٕتياماضييا كىػي

كفي الػقت الحؼ يتسدظ ؼيو العجك بالساضي البعيػج، كيشػبر ؼيػو عماػو يجػج بعػس مػا يؤكػج      
حقػػػو فػػػػي ىػػػحه األرض، كالتسدػػػػظ بػػػالتخاث الييػػػػػدؼ فػػػػي مجيشػػػة القػػػػجس، كمداعسػػػو فػػػػي السدػػػػجج 
يسػػي، كأشساعػػو فػػي "قبػػخ راحيػػل"، فػػي  األقرػػى، كفػػي مجيشػػة الخميػػل، كأشساعػػو فػػي الحػػـخ اإلبخـا

كأشساعو في "قبخ يػسف" في مجيشة نػابمذ، كلػع يتػقػف عػغ حفػخ األنفػاؽ فػي  يت لحع،مجيشة ب
القجس تحت األقرى، مغ أجل شبية دليل تسمكيع في ىػحه األرض، ثػع يػخاد لمسدػمسيغ فػي ىػحه 
األرض أف يشدمخػا مغ الساضي، كأف يعيجكا الشطخ في الحقائق التاريخية، كالسدػمسات الثقاؼيػة، 

خاضػعة  الجيشية، في ذات الدماف يدػؽ الييػد ركاية السحخقة عمػى أنيػا مقجسػة، كغيػخكالثػابت 
 . ٖنكارلمشقاش، أك التذكيظ أك اإل

                                 
( الحػراني، عبج هللا، أبػ مشيف، مغ مقاؿ بعشػاف/ التصبيع الثقافي كأثخه في الرخاع العخبي الرييػني، ٔ)

ـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ٜـ، تاريخ الديارة ٕٕٔٓ/ ٕٔ/ٛٔ
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/  

 ـٕٕٓٓ/ ٓٔ/٘عغ التصبيع تست الديارة في أسامة األشقخ يتحجث     
    https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/  

ـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/٘( األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع، تست الديارة في ٕ)
http://panc.ps/news/2018/4/19 ،الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف ،ٕٔ٘ٗ. 

ـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔ( األشقخ أسامة دليل مكافحة التصبيع، تست الديارة في ٖ)
http://panc.ps/news/2018/4/19 يع، التصبيع الثقافي. تست الديارة في ، عمػش، إبخـا

 /http://panc.ps/news/2018/4/19  ـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔ
الحػراني، عبج هللا، أبػ مشيف، مغ مقاؿ بعشػاف/ التصبيع الثقافي كأثخه في الرخاع العخبي الرييػني،     

ـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔـ، تست الديارة في ٕٕٔٓ/ ٕٔ/ٛٔ
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/ 

https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
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: التصبيع الثقافي ىػ الباب األكسع، لتدمل العجك إلى معاقػل السدػمسيغ، مػغ أجػل التخخيػب رابعاا 
رػػػبح جامعػػػات العػػػجك كالعبػػػث، فػػػي مرػػػادر االنبعػػػاث الؿيسػػػي، كالثقػػػافي، كالحزػػػارؼ، حتػػػى ت

كمخاكد أبحاثو، كدراساتو الشطخية، كالعمسية، كالتصبيؿية، مخجعية عمسية لمسشصقػة بأسػخىا، بحيػث 
تؤسػػػػذ لمسذػػػػخكع الرػػػػييػني، السػجػػػػو لتػػػػجميخ الثقافػػػػة العخبيػػػػة، كاليػيػػػػة الجيشيػػػػة، كالحزػػػػارية، 

يػخيذ، فػي كتابػو لمسشصقة العخبية، كىحا ما عبػخ عشػو رئػيذ كزراء الكيػاف الرػييػني، شػسعػف ب
 . ٔالذخؽ األكسط الججيج: )إف القػة في العقػد القادمة في الجامعات، كليذ في الثكشات(

اعتسػػاد سياسػػة التذػػػيو لمسشاىزػػيغ لمتصبيػػع، مػػغ خػػبلؿ كسػػائل اإلعػػبلـ، كمػػشعيع مػػغ  خامدــاا:
لتحػخيس، الػصػؿ إلى السشابخ السؤثخة، كالتزييق عمييع مغ خبلؿ بشػد االتفاؾيات التػي تسشػع ا

، كاسػتيجاؼ قصػاع الذػباب، كالسػخأة، لرػشاعة  كتفخض عمى دكؿ التصبيع أف تتعامل معيػع بحػـد
أجيػػاؿ تقبػػل بػػاالحتبلؿ، كالتعػػاير معػػو، كالػصػػػؿ إلػػى الشخػػب الفشيػػة، كالثقاؼيػػة ذات الحزػػػر 

 .ٕالجساىيخؼ في تػجيو خصاب تصبيعي

الدياسػي، كالثقػافي لؤلمػة، حتػى بػات ذلػظ : كالتصبيع الثقافي يدػتيجؼ مفػخدات الخصػاب سادساا 
كاضحاا في اإلعبلـ العخبي الحؼ بجأ يتحجث عغ إعادة االنتذار، بجالا مغ االندػحاب، أك جػبلء 
االحتبلؿ، ككقف االسػتيصاف بػجؿ إزالتػو، كألغػت الكفػاح السدػمح لتتحػجث عػغ السقاكمػة الذػعبية، 

ييػني"، كبػات يػخدد العجيػج مػغ السدػسيات كلع يعج العجيج مغ االعبلـ يدػتخجـ كمسػة "العػجك الرػ
اإلسػػػخائيمية لكثيػػػخ مػػػغ األمػػػاكغ العخبيػػػة، كبػػػات الكثيػػػخ مػػػغ الفزػػػائيات العخبيػػػة تشذػػػخ خخيصػػػة 

ـ كزعػػت خػػخائط فمدػػصيغ فػػي ٜٜٔٔفمدػػصيغ مكتػبػػاا عمييػػا إسػػخائيل بػػجؿ فمدػػصيغ، كفػػي العػػاـ 
 .ٖالسجارس السرخية، كقج كتب عمييا " إسخائيل"

                                 
ـ، ٕٕٓٓ/ ٓٔ،ٚٔ( األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع، تست الديارة في ٔ)

http://panc.ps/news/2018/4/19 ، ،حجاج، أسامة، مغ مقاؿ بعشػاف، رؤيا لمبحػث كالجراسات
 ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔتست الديارة في  ـ خيانة،التصبيع الثقافي كدخ عدلة أ

http://ruyaa.cc/Page/2008/ 
، سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع ٕٔ( الخاجحي، عادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ٕ)

 .ٖ٘ٛكالسصبعػف، ص 
( الحػراني، عبج هللا، أبػ مشيف، مغ مقاؿ بعشػاف/ التصبيع الثقافي كأثخه في الرخاع العخبي الرييػني، ٖ) 

ـ،  ٕٕٓٓ/ ٓٔ/٘ـ، تست الديارة في ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٛٔ
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/ 

 .ٙٗٛسيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص  

http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
http://ruyaa.cc/Page/2008/
http://ruyaa.cc/Page/2008/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
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ع الثقػػػافي يدػػػتيجؼ إعػػػادة الشطػػػخ فػػػي مػقػػػف العػػػخب مػػػغ الحخكػػػة الرػػػييػنية، : كالتصبيػػػســـابعاا 
كالصبيعػػة االسػػتعسارية العجكانيػػة ليػػا، كدكر الغػػخب االسػػتعسارؼ ؼيسػػا كصػػل إليػػو حػػاؿ أمتشػػا مػػغ 
التخمف، كالتفخؽ، كنيب الثخكات، كإعادة الشطػخ فػي قزػايا كحػجة األمػة الجيشيػة، كالدياسػية، بػل 

ذاتو، كالتخكيج لذػخؽ أكسػصية، بػجؿ الػحػجة العخبيػة اإلسػبلمية، الدياسػية، ربسا في مفيػـ األمة 
 .ٔكاالقترادية، كإغفاؿ مػقف اإلسبلـ كدكره في الحزارة، كالتخاث العخبي كاإلنداني

 

 السصمب الثالث:

  وسائل التصبيع الثقافي،

كسائل اإلعبلـ بأنػاعيا مغ أىع كسائل التصبيع الثقافي، بػل ىػي مػغ أخصخىػا، فسػغ خػبلؿ  أوال:
كسائل اإلعبلـ يسكغ ىد القشاعات، كالعبث فػي السدػمسات، كالتذػكيظ فػي البػجـيات، كالتأسػيذ 

 لخأؼ عاـ يخجـ االحتبلؿ، كلغة التصبيع. 

باتت متيدخة، كمتشػعة، ال تشعجـ  كتكسغ خصػرة التصبيع اإلعبلمي، في أف كسائل اإلعبلـ     
 في أؼ بيت مغ البيػت، كألنيا مػجية لمجسيػر مغ الشاس، كلكل الفئات.

كمغ مطاىخ التصبيع اإلعبلمي كالخصػاب اإلعبلمػي، نجػج بعػس كسػائل اإلعػبلـ العخبيػة،      
الكيػػاف الرػػييػني  كبعػػس الفزػػائيات تطيػػخ خارشػػة فمدػػصيغ كقػػج أبػػجلت بإسػػخائيل، كيرػػفػف 

لصخؼ اآلخػػخ، كإف العجيػػج مػػغ كسػػائل اإلعػػبلـ العخبيػػة باتػػت تتدػػابق فػػي إنكػػار قتػػل ييػػػدؼ، بػػا
 .ٕكتشخخس عشج قتل الفمدصيشييغ، كمشيا مغ يرف الذيجاء بالقتمى، عغ قرج كسبق إصخار

اتجيػػػػت إسػػػػخائيل فػػػػي مجػػػػاؿ فػػػػخض التصبيػػػػع كاختػػػػخاؽ السجتسعػػػػات العخبيػػػػة إلػػػػى إنذػػػػاء  ثانيــــاا:
/ ٜ/ٓٔكر سياسػػػي، كأحيانػػػاا تجددػػػي، نذػػػخت صػػػحيفة األحػػػخار فػػػي مؤسدػػػات ثقاؼيػػػة، ذات د

ـ تقخيخاا عغ كذف فخيق مغ الباحثيغ السرخييغ عغ كجػد ست كثبلثيغ مؤسدة بحثية، ٜٜٙٔ
كثقاؼية كإعبلمية غخبيػة مذػبػىة، تعسػل فػي مرػخ كغصػاء لمشذػاط كالػجػػد الرػييػني الثقػافي، 

                                 
ـ، تست الديارة ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٛٔ( الحػراني، عبج هللا، التصبيع الثقافي كأثخه، في الرخاع العخبي اإلسخائيمي، ٔ)

 /https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/postsـ ٕٕٓٓ/ ٓٔ/٘في 
ـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ ٙ/ ٖٓ( السخكد الفمدصيشي لسقاكمة التصبيع ٕ)

https://www.facebook.com/pspanc 

https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
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السؤسدػػػػػػات ىػػػػػػػ "السخكػػػػػػد األكػػػػػػاديسي ، كلعػػػػػػل أبػػػػػػخز ىػػػػػػحه ٔبيػػػػػػجؼ اختػػػػػػخاؽ العقػػػػػػل السرػػػػػػخؼ 
ـ، كفقػػاا التفػػاؽ التعػػاكف العمسػػي بػػيغ ٕٜٛٔ، الػػحؼ تػػع انذػػاؤه فػػي القػػاىخة فػػي العػػاـ ٕاإلسػػخائيمي"

الحكػمة السرخية كإسخائيل، ككاف يجار مغ قبل أكاديسييغ يعسمػف لجػ السػساد اإلسخائيمي، لقج 
يػع، كأداة ثقاؼيػة سياسػية، الختػخاؽ الشخػب لعب ىػحا السخكػد دكراا خصيػخاا فػي التسييػج لسيسػة التصب

الثقاؼيػػة، كالرػػحافة السرػػخية، لتدػػييل ميسػػة الييػػػد التصبيعيػػة فػػي عقػػج الشػػجكات كالسحاضػػخات 
 الييػدية، كمغ أىع نذاشات السخكد:

تدػػييل ميسػػة البػػاحثيغ الييػػػد، الػػحيغ يتػجيػػػف مػػغ تػػل أبيػػب إلػػى القػػاىخة، إلعػػجاد البحػػػث  -ٔ
اإلسػػخائيمية، كمشيػػا العجيػػج مػػغ الجراسػػات التػػي تتعمػػق بالتيػػارات اإلسػػبلمية، الخاصػػة بالسخػػابخات 

العاممة في مرخ، كحػؿ شعػر السرخييغ تجػاه الييػػد، كمشيػا العجيػج مػغ البحػػث التػي تتعمػق 
 بتاريخ الييػد في الساضي كالحاضخ.

يعسل السخكد بكل قػة مغ أجل التصبيع الثقػافي، فيػػ أحػج السحػاكر القػيػة التػي مػغ خبلليػا  -ٕ
تدػػتصيع إسػػخائيل أف تختػػخؽ العقػػل السرػػخؼ، كذلػػظ لتغييػػخ ثقافػػة األجيػػاؿ الججيػػجة، ؼيسػػا يتعمػػق 
بصبيعػػة الرػػخاع العخبػػي اإلسػػخائيمي، كمػػغ أىػػع كسػػائمو فػػي ذلػػظ: إقامػػة الشػػجكات، كالسحاضػػخات، 

أشػػيخ مػػغ حاضػػخ فػػي مخكػػد ابػػغ خمػػجكف الثقػػافي فػػي القػػاىخة، يػسػػي سػػاريج، كىػػػ عزػػػ كمػػغ 
 . ٖناشط في حدب العسل اإلسخائيمي

تشطيع الخحبلت إلى السعابج الييػدية، كاألمػاكغ الدػياحية، كالحيػيػة، كتقػجيع السػشح الجراسػية  -ٖ
نذػػػػخات دكريػػػػة تػػػػػزع السجانيػػػػة، كالخػػػػجمات السكتبيػػػػة لمصػػػػبلب، كالبػػػػاحثيغ السرػػػػخييغ، كاصػػػػجار 

، كفػػػي مجػػػاؿ الفكػػػخ كاألدب: اصػػػجار مجمػػػة ضػػػخسة، بعشػػػػاف: "التقػػػاء الثقػػػافتيغ العخبيػػػة مجانػػػاا 
 كالييػدية"، تػزع مجاناا كل ثبلثة أشيخ.

                                 
 ـ،ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/٘/ٖٓ( السخكد الفمدصيشي لئلعبلـ، ٔ)

https://www.google.com/search  ،ٜٙٛالديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف  
/ ٘/ٛ( أنذيء السخكد كفق اتفاؽ التعاكف العمسي، بيغ مرخ كالكياف الرييػني، السػقع بتاريخ ٕ)

ـ، كىجفو خجمة التصبيع كتدػيقو بعج جسع السعمػمات، عغ السجتسع السرخؼ، في شتى فخكع ٜٓٛٔ
خفة، كألىسية ىحا السخكد تع اشتخاشو إسخائيمياا ضسغ االتفاقات السػقعة بيغ مرخ كإسخائيل، كقج السع

تػالى عمى رئاستو اثشا عذخ رجبلا مغ رجاؿ السػساد السذيػريغ. الديج أحسج مػسػعة التصبيع، 
 .ٖٜٓٔكالسصبعيغ، ص 

، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ ، الفيجٖٜٓٔص  ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،ٖ)
 .ٓٗالتصبيع عمى السدمسيغ، ص 



 

47; 

 

السخكػػد متػػػرط فػػػي تيخيػػب آالؼ الكتػػػب الشػػادرة، كالسخصػشػػػات الؿّيسػػة، عبػػػخ مكتبػػة معبػػػج  -ٗ
سػػػاتحة مػػػغ الجامعػػػات السرػػػخية بإشػػػخاؼ السػسػػػاد حشػػػاف بالطػػػاىخ، كسػػػا أنػػػو متػػػػرط فػػػي تجشيػػػج أ

 .ٔمباشخة

لقػػج أصػػبح السخكػػد األكػػاديسي اإلسػػخائيمي مؤسدػػة لخجمػػة التصبيػػع، كتصػػػيخه كتدػػػيقو فػػي      
 .ٕمرخ، كفي غيخىا

كمػػغ السخاكػػد كالسؤسدػػات التػػي مثمػػت بػػؤراا تصبيعيػػة، السخكػػد الثقػػافي األمخيكػػي، كالجامعػػة      
د، كمؤسدػػػة رانػػػج األمخيكيػػػة، كمعيػػػج ماساشػسػػػتذ، كمخكػػػد البحػػػػث األمخيكيػػػة، كمؤسدػػػة فػػػػر 

األمخيكيػػػػة فػػػػي القػػػػاىخة، كىيئػػػػة السعػنػػػػة األمخيكيػػػػة التػػػػي مػلػػػػت عذػػػػخات السذػػػػخكعات البحثيػػػػة 
السختبصة بتخسيخ التصبيع بيغ مرخ كإسخائيل، كمغ الجسعيات التي احتزشيا الكياف الرييػني 

ـ، إثػػػػخ اتفػػػاؽ أكسػػػمػ بػػػػيغ ٖٜٜٔغيػػػخ الحكػميػػػة التػػػػي تأسدػػػت عػػػاـ  5"جسعيػػػة بػػػحكر الدػػػػبلـ"
 .ٗالفمدصيشييغ كالكياف الرييػني

                                 
 .ٛٗٛ(  الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)
 .ٖٚص عمى السدمسيغ، (  الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيعٕ)
معدكخاا في  ـ، أسذٖٜٜٔمشطسة بحكر الدبلـ: ىي فكخة الرحفي األمخيكي جػف كاالؾ في عاـ   (ٖ)

مجيشة اكتدفيمج بػالية ميغ، كالسقخ الخئيدي في مجيشة نيػيػرؾ حيث تقـػ الحكػمة األمخيكية بتسػيل 
ـ، تع تأسيذ مخكد التعاير في القجس لتشديق نذاشات السشطسة ٜٜٜٔنذاشات السشطسة، كفي العاـ 

ب كراـ هللا كالقاىخة في الذخؽ األكسط كفتحت بحكر الدبلـ مكاتب ليا في كل مغ حيفا كتل أبي
كعساف، كترجر السشطسة مجمة تجعى "غرغ الديتػف" كتعقج السشطسة دكرات سشػية كيحزخىا كفػد 
شبابيو مغ فمدصيغ، كاألردف، كمرخ، كدكلة االحتبلؿ الرييػنية، كأصبح ليا مسثمػف، كناشصػف في 

غ الحاالت الذبابية، كعقج دكرات كل السجف الفمدصيشية، كالحيغ يعسمػف عمى التقاط، كاصصياد الكثيخ م
 ليع بسػاضيع ثقافة الدبلـ، لمتأثيخ عمى قشاعاتيع، كانتساءاتيع.

، ككالة قجس نت https://arabi21.com/story/ 9ـٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗ، تست الديارة في ٕٔعخبي     
 /https://qudsnet.com/postـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ ٚ/ٗٔلؤلنباء، 

، أبػ عامخف عجناف، التصبيع الثقافي، ٓٔالخاجحي، عادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص -( ٗ)
ـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٛ/ٙٔاألىجاؼ كالذػاىج، كالتعثخ،

http://search.mandumah.com/Record/457104/Details ، 
. الديج أحسج، رفعت، مػسػعة ٖٛ، ٕٛ ص عبجه، محسػد، حراف شخكادة، عمى أبػاب السحخكسة،    

 .ٕٔٛ ص التصبيع، كالسصبعػف،
    

https://arabi21.com/story/%209
http://search.mandumah.com/Record/457104/Details
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: تجشيػػج أكبػػخ عػػجد مػػغ البػػاحثيغ السرػػخييغ إلجػػخاء البحػػػث فػػي كػػل السػضػػػعات لخجمػػة ثالثــاا 
التصبيػع، كتبػادؿ الديػارات األكاديسيػػة بػيغ أسػاتحة الجامعػات، كالكتػػاب السذػيػريغ مػغ الجػػانبيغ، 

إلحػػػػاؽ شػػػػبلب مرػػػػخييغ بالجامعػػػػات، كمخاكػػػػد األبحػػػػاث الرػػػػييػنية، كعقػػػػج نػػػػجكات، كلقػػػػاءات ك 
مذػػتخكة، كمػػؤتسخات عمسيػػة، كلقػػاءات ثقاؼيػػة، كعقػػج حػػػارات لؤلديػػاف، كتػضيػػف مثقفػػيغ لمتػػخكيج 

  .ٔلسذاريع نذخ، ككتابة كتػزيع، كميا تخزع لؤلفق الرييػني

لفشػػانيغ، لديػػارة الكيػػاف الرػػييػني، كالسذػػاركة فػػي اسػػتجراج بعػػس السثقفػػيغ كالبػػاحثيغ، كا رابعــاا:
سػػياـ فػػي التصبيػػػع، كمػػغ أشػػػيخ ىػػؤالء السثقفػػػيغ ليػػة، ضاىخىػػػا الحيػػاد، كباششيػػػا، اإلمػػؤتسخات دك 

الػػػحيغ تػػػع اسػػػتجراجيع لديػػػارة الكيػػػاف الرػػػييػني، لصفػػػي الخػػػػلي، كعمػػػي سػػػالع، كأنػػػيذ مشرػػػػر، 
الػػػػجيغ األيػػػػػبي بأقػػػػحع الشعػػػػػت كشػػػػيخ السصبعػػػػيغ يػسػػػػف زيػػػػجاف، الػػػػحؼ كصػػػػف القائػػػػج صػػػػبلح 

، ككػػحلظ ٕكالرػػفات، كأنكػػخ كجػػػد السدػػجج األقرػػى فػػي القػػجس، كزعػػع أنػػو بػػيغ مكػػة كالصػػائف
دعػة العجيج مغ الداسة كالسفكخيغ العخب لحزػر مؤتسخ ىختديميا الرييػني الحؼ يعقج بذػكل 

 .ٖسشػؼ 

                                                                                         
 
 ، ٗٗٓٔأحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص  سيج( ٔ)
/ ٚ/ٕٚأميغ شاىخ، مغ مقاؿ: يػسف زيجاف شيخ السصبعيغ، تست الديارة بتاريخ ساسا بػست، ( ٕ)

-https://www.sasapost.com/opinion/cultural-normalization-youseffـ ٕٕٓٓ
zidan-model/ 

بسبادرة مغ عػزؼ آراد كىػ ضابط سابق في  ـ،ٕٓٓٓ ( مغ أىع السؤتسخات في إسخائيل، تأسذ عاـٖ)
كيعقج بذكل سشػؼ، كمغ أىع أىجاؼ ىحا السؤتسخ أنو يحجد ججكؿ األعساؿ االستخاتيجي  السػساد،

مبحث في الدياسات العسمية، كتحجيج األكلػيات لمسذخكع الرييػني، لمكياف، كيذكل السؤتسخ مخجعية ل
كيجسع كبار القادة الدياسييغ، كالعدكخييغ، كاألمشييغ اإلسخائيمييغ، كمختمف الشخب األكاديسية، 
كالثقاؼية، كيذارؾ فؿيو بعس القادة كالسدؤكليغ العخب بكمسات كخصابات، مغ الحيغ شاركػا مدتذار 

مدصيشية محسػد عباس لمعبلقات الجكلية كمدؤكؿ العبلقات الجكلية في حخكة فتح، نبيل رئيذ الدمصة الف
 ،سعج الحسخ دف في السسمكة األردنية الياشسيةشعث، كشارؾ ؼيو رئيذ ىيئة مياه كادؼ األر 

ـ ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٚـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ،ٙ،ٕٓ، رامي حيجر، ٛٗعخب    
https://www.arab48.com/، 

ـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ٚ/ٕٕالقجس العخبي، مؤتسخ ىختديميا كالحزػر العخبي،  صحيفة فايد رشيج،    
 https://www.alquds.co.ukـ ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٚ

https://www.sasapost.com/opinion/cultural-normalization-youseff-zidan-model/
https://www.sasapost.com/opinion/cultural-normalization-youseff-zidan-model/
https://www.sasapost.com/opinion/cultural-normalization-youseff-zidan-model/
https://www.arab48.com/
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لفشيػػػػة، كتذػػػػجيع إقامػػػػة مػػػػغ خػػػػبلؿ تبػػػػادؿ السصبػعػػػػات الثقاؼيػػػػة، كالعمسيػػػػة، كاألعسػػػػاؿ ا خامدــــاا:
لػجيػػة، كمعػػارض الفشػػػف، كسػػا نرػػت االتفاؾيػػة الثقاؼيػػة السػقعػػة بػػيغ ػ السعػػارض العمسيػػة كالتكش

 . ٔـٜٓٛٔ/٘/ٛمرخ كالكياف الرييػني، في 

مػػػغ خػػػبلؿ الخبػػػخاء األمػػػخيكييغ الػػػحيغ اسػػػتعانت بيػػػع مرػػػخ مػػػغ أجػػػل تصػػػػيخ البػػػخامج  سادســـاا:
"جيخالج فيػخت"، كال تخمػػ المجشػة السكمفػة مػغ الييػػد، الػحيغ كالسشاىج التعميسية، بخئاسة األمخيكي 

كتابػاا ججيػجاا لسختمػف السخاحػل،  سػبعيغ كمفػا بسخاجعة السشاىج التخبػية في مرخ، حيػث كضػعػا
كالتػػػػي تزػػػػسشت إدخػػػػاؿ تعػػػػجيبلت جػىخيػػػػة، عمػػػػى السشػػػػاىج التعميسيػػػػة التػػػػي تػػػػخكج لسرػػػػصمحات 

حؼ كػػل مػػا يذػػيخ إلػػى ثػابػػت الرػػخاع، مػػع الكيػػاف الدػػبلـ، كالتعػػاكف الػػجكلي، كقبػػػؿ اآلخػػخ، كحػػ
الرػػػييػني، كإزالػػػة ذكػػػخ السدػػػجج األقرػػػى، كالحػػػخكب الرػػػميبية، بػػػل كصػػػل األمػػػخ إلػػػى حػػػحؼ 
اآليات القخآنية التي تذيخ إلى حقج الييػد، كعجائيع لمسدمسيغ، كححؼ اآليات التػي تتحػجث عػغ 

 أجل التغييخ كالتبجيل.الدنا كالخسخ، كتدممت ىحه األيجؼ لمسشاىج األزىخية، مغ 

يقػؿ الباحث السرخؼ عمي إسساعيل، كىػ عزػ لجشة تصػيخ السشػاىج فػي التخبيػة الجيشيػة: إف 
الخبخاء األمخيكييغ ما زالػا يقػمػف بػضع جسيع مشاىج التعميع العاـ في مرخ، بسا فييا التخبية 

مشػاىج التخبيػة الجيشيػة،  اإلسبلمية، كيزخب مثبلا يؤكج ؼيػو سػيصخة األمخيكػاف عمػى لجشػة تصػػيخ
حجػ جمدات لجشة تصػيخ السشاىج، تصخؽ الحجيث عػغ إلثشاء رئاسة الخبخاء األمخيكييغ قائبلا: أ

آيػػات تتحػػجث عػػغ الخسػػخ كالدنػػا، كالييػػػد، ففػجئشػػا بػػالخبيخة األمخيكيػػة " ليشػػجا المبػػخت" تصالػػب 
آليػػػات تحػػػج مػػػغ إبػػػجاع بتخجسػػػة اآليػػػات السصخكحػػػة تخجسػػػة دؾيقػػػة، كبعػػػج التخجسػػػة قالػػػت: ىػػػحه ا

ية نحػ العالع، كىجفشا ىػ تػثيق ركح السحبػة  الصبلب، كتعػدىع عمى الحفع، كتبعث فييع الكخـا
 .ٕكاإلخاء العالسي

: استقصاب أنراؼ السػىػبيغ، كإغخاقيع بالساؿ، ليكػنػا أبػاقاا لمتصبيع، كسفخاء لمكياف سابعاا 
الرييػني بيغ السرخييغ، كبؿية السصبعيغ مغ العخب، كلتعبيج الصخيق لسغ ىع عمى شاكمتيع 

سشعع أميغ السيجؼ، كعبج الأبػاؽ التصبيع مغ السثقفيغ، لجمبيع إلى مدتشقع التصبيع، مغ أمثمة 
ستخاتيجية برحيفة األىخاـ السرخية، كصبلح بديػني، كعمي ج مجيخ مخكد الجراسات اإلسعي

                                 
 .ٕٗٓٔ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)
، الديج أحسج، رفعت، مػسػعة ٖٛ-ٕٛمحسػد، حراف شخكادة، عمى أبػاب السحخكسة ص ( عبجه، ٕ)

 .ٖٙٓٔ، ٜٜٗ،ٜٜٛالتصبيع كالسصبعػف، ص 
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، جسيعيع مغ الحدب الحاكع في مرخ، ٔالذمقاني، كلصفي الخػلي، كعمي سالع، كناجي قسحة
 أك السقخبيغ لو.

 السصمب الخابع

 ه ومظاىخهؤ ع اإلعالمي مشذالتصبي

 الفخع األول: مفيهم التصبيع اإلعالمي:

كجج الباحث بعج البحث كالتشقيب أف كسائل اإلعبلـ بكل أذرعيػا مػغ أكبػخ كسػائل التصبيػع      
الثقافي، كأخصخىا، كأكثخىا انتذاراا، كأسيميا كصػالا لمسػاششيغ، لػحلظ تػع ضػع التصبيػع اإلعبلمػي 

 لمتصبيع الثقافي كجدء مغ مباحثو.

، كالفزػػػائيات، فػػػازكالسقػػػخكءة، كالرػػحف، كالتم، تعػػّج كسػػػائل اإلعػػبلـ السخئيػػػة، كالسدػػسػعة     
كاإلذاعة، كالػسائل الحجيثة، كالرحافة اإللكتخكنية، كمػاقع األخبػار، ككسػائل السعخفػة السختمفػة 
عمى شػبكة االنتخنػت، كمػاقػع التػاصػل االجتسػاعي، كػالؽيذ بػػؾ، كتػػتيخ، كغيػخه مػغ الػسػائل 

تثؿيف في أؼ مجتسع، كىي ذات تأثيخ كبيخ في الحجيثة، مرجراا ميساا مغ مرادر التػجيو، كال
جسػػاىيخ الستمقػػيغ، كليػػا دكر كبيػػخ فػػي عسميػػة التػػأثيخ فػػي السجتسعػػات، بػػل ىػػي إحػػجػ العشاصػػخ 

 مسجتسعات.ل الثقاؼية كالفكخية سبلمحالاألساسية في السداِىسة في تذكيل 

تػجيػػػػو القػػػػخارات كفػػػػي الػقػػػػت الحػػػػالي يعتبػػػػخ اإلعػػػػبلـ مػػػػغ أىػػػػع الػسػػػػائل السدػػػػتخجمة فػػػػي      
السرػػػيخية، عمػػػى مدػػػتػػ العػػػالع، كتمعػػػب دكراا ىامػػػاا فػػػي التػػػأثيخ عمػػػى الػػػخأؼ العػػػاـ، كاتجاىاتػػػو، 

 .كتعجيل سمػكو، كتغييخ عاداتو

إف السؤسدة اإلعبلمية ال تقل أثخاا عػغ السؤسدػة التخبػيػة مػغ حيػث أثخىػا فػي تذػكيل بشيػة      
سؤسدػػة اإلعبلميػػة عمػػى التخبػيػػة نتيجػػة عػامػػل السجتسعػػات، كرسػػع مبلمحيػػا، كقػػج يتفػػػؽ أثػػخ ال

                                 
عبجه، محسػد، حراف شخكادة،  .ٕٜٔ -٘ٚٚ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)

 الخاجحي، عادؿ، -ٖٓٔ، حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ٖٛ-ٕٛص 
، شبلبي، أجج، مغ مقاؿ بعشػاف: التصبيع الثقافي، مجمة ٓٔأيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص 

ـ الخابط: ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٚـ، تست الديارة في ٜٜٚٔ، العاـ ٜٖالفخقاف العجد 
http://search.mandumah.com/Record/3، 

 .ٖٔٔسيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص     

http://search.mandumah.com/Record/588523
http://search.mandumah.com/Record/588523
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مختمفػػة، مشيػػا شبيعػػة السػػادة التػػي تقػػجميا كػػل مشيسػػا، كمػػجػ مشاسػػبتيا ألىػػػاء الستمقػػيغ، كتشػػػع 
أشكاؿ السؤسدات اإلعبلمية، كمخافقتيا ألفخاد السجتسػع فػي مختمػف األكقػات، كاألمػاكغ، بعكػذ 

سػػا يدػػتػجب اسػػتثسار اإلعػػبلـ فػػي تػجيػػو السؤسدػػة التخبػيػػة، كغيػػخ ذلػػظ مػػغ عػامػػل التػػأثيخ، م
 األجياؿ نحػ ما يعػد بالخيخ، كالشفع عمى مجتسعاتشا عمى األمج البعيج.

: ىػػػػػػ أؼ اترػػػػػػاؿ، أك تعامػػػػػػل عمػػػػػػػى مدػػػػػػتػػ الرحفييػػػػػػغ، كالسؤسدػػػػػػػات التصبيــــع اإلعالمــــي
ج مسثمييػػا الذػػػػعبييغ، أك اإلعبلميػػة العخبيػػػػة، كالشاشقػػػػة بالعخبيػػػػة مػػػػع الكيػػاف الرػػييػني، أك أحػػػػ

 .ٔالخسػػسييغ

 في اتفاقيات الدالم التصبيع اإلعالميالفخع الثاني:  

لػػػع تػػػشز االتفاؾيػػػات السػقعػػػة بػػػيغ الكيػػػاف الرػػػييػني كالسصبعػػػيغ صػػػخاحة عمػػػى التصبيػػػع      
اإلعبلمػػي، كلكػػغ ىشػػاؾ مبلحػػق كبخكتػكػػػالت تحػػجثت عػػغ التعػػاكف فػػي السجػػاؿ اإلعبلمػػي، فقػػج 

تبػػادؿ  ـ، عمػىٜٓٛٔ/٘/ٛاالتفاؾيػة الثقاؼيػة السػقعػة بػيغ مرػػخ كالكيػاف الرػييػني فػي نرػت 
 .ٕ، كالتدجيبلت، كاألفبلـ الثقاؼية، كالعمسيةازبخامج اإلذاعة، كالتمف

ـ، تػػع االتفػػاؽ فػػي القػػجس بػػيغ كفػػج اإلذاعػػة السرػػخية، ككفػػػد مػػغ كزارة ٕٜٛٔ/ٔ/ٕٛكفػػي      
، كفػػي ازؼ الستبػػادؿ عمػػى اإلرسػػاؿ التمفػػ مشػػع التذػػػير السػاصػػبلت فػػي الكيػػاف الرػػييػني عمػػى

اإلسػػخائيمي فػػي القػػاىخة، بخكتػكػػػالا  ازـ، كقػػع مسثمػػػ اإلذاعػػة كالتمفػػٕٜٛٔشػػيخ شػػباط مػػغ العػػاـ 
 .ٖلتبادؿ البخامج، كالتدجيبلت، كاألفبلـ

ؾيػة " مػغ اتفاٙٔأما األردف فمع يخد ذكخ لمتصبيع اإلعبلمػي سػػػ إشػارة سػخيعة فػي السػادة "     
باألسػػبلؾ، كالخاديػػػ، كاألشبػػاؽ  ازؼ التمفػػيتفػػق الصخفػػاف عمػػى إنذػػاء خػػجمات الػػخبط )كادؼ عخبػػة: 

 ٗالصائخة، كفق السعاىجات كاألنطسة الجكلية في ىحا السجاؿ(

                                 
( أبػ عخقػب، عسخ، التصبيع اإلعبلمي دليل الرحفييغ، كالسؤسدات اإلعبلمية، تست الديارة في ٔ)

 http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignatureـ. ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٜٕ
 . ٜٔف، ص ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػ ٕ)
 .ٕٜ، ص السخجع الدابق (ٖ)
بعشػاف: معاىجة الدبلـ األردنية اإلسخائيمية، ردات فعل  ( مجمة الجراسات الفمدصيشية، السجمج الخامذ،ٗ)

  ـٕٕٓٓ/ٓٔ/ٜٕـ. تست الديارة فيٜٜٗٔ، لدشة ٕٓكالعجد  كتحميبلت،
https://www.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles 
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أمػػا فمدػػصيشياا فمػػع يػػخد ذكػػخ التصبيػػع اإلعبلمػػي بذػػكل صػػخيح، كلكػػغ كرد ذكػػخ التعػػاكف بػػيغ      
 االتفاؾيات، كاإلعبلـ جدء مشو.الصخفيغ، في ثشايا 

جػػاء فػػي اتفاؾيػػة أكسػػمػ السػقعػػة بػػيغ الدػػمصة الفمدػػصيشية كالكيػػاف الرػػييػني، فػػي السمحػػق     
" االتفػػاؽ عمػػى بخنػػامج لمتشدػػيق، كالتعػػاكف، فػػي مجػػاؿ االترػػاؿ، ككسػػائل ٔٔالثالػػث البشػػج رقػػع "

 . ٔاإلعبلـ

لرػػييػني، فقػػج تػػع تػؾيػػع اتفاؾيػػة تعػػاكف مػػع أمػػا التصبيػػع اإلعبلمػػي بػػيغ اإلمػػارات كالكيػػاف ا     
" اإلسخائيمية، كمقخىا مجيشة يافا الفمدػصيشية السحتمػة، لتحجيػج أشػخ التعػاكف الثشػائي ٕٗنيػز " قشاة

 .ٕفي مجاؿ األخبار، كالقزايا الخاىشة، كالتقاريخ

 من مظاىخ التصبيع اإلعالميالفخع الثالث: 

رسػػػسييغ، أك متحجثيػػػػغ، كمحمميػػػػغ سياسػػػييغ مػػغ الرػػيايشة فػػي استزػافة قيػػػػادات كناشقيػػػػغ  -ٔ
كسػػائل اإلعػػبلـ العخبيػػة، كفػػي الفزػػائيات، كفػػي غيخىػػا، كتكػػاثف االترػػاالت اإلعبلميػػة معيػػع، 
حتى بات مغ السألػؼ أف تخػ محمبلا، أك معمقاا صييػنياا عمى الذاشات العخبيػة، حيػث أدخمػت 

إلى البيت العخبي، كمشحتيع فػخص مخاشبػة الجسيػػر العخبػي، كسائل اإلعبلـ العخبية الريايشة 
الرػػػرة الدػػمبية كالدػػيئة عػػشيع، كليطيػػخكا برػػػرة  فػػي محاكلػػة إلقشػػاعيع بسػػا يصخحػػػف، ليغيػػخكا

 .ٖاإلنداف السثالي الصيب

مغ أمثمة ذلظ: استزػافة مػقػع "إيػبلؼ" الدػعػدؼ لذخرػيات سياسػية، كعدػكخية إسػخائيمية     
في حػارات صحؽية مع السػقع، كبذكل متكخر، حيث تحاكر السػقع مع رئيذ السػسػاد الدػابق 

، كمػغ القشػػات السذػيػرة "غػادؼ ايدنكػػؼ"، كأجخػ لقاءا صحؽياا مع رئيذ األركػاف "تسيخ باردك"
ادة كمدػػػؤكليغ صػػيايشة "قشػػاة العخبيػػة" التابعػػػة لمعخبيػػة الدػػعػدية كالتػػي تتبشػػػى التػػي تدتزػػيف قػػ

                                 
 .ٙٗٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
ـ تست الديارة ٕٕٓٓ( فمدصيغ أكف اليغ، التصبيع اإلعبلمي، الحؼ جخػ في شيخ كانػف األكؿ مغ العاـ ٕ)

 /https://felesteen.ps/postـ/ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖٓفي 
ـ تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٕ٘قاسع، عبج الدتار، جخيسة التصبيع مع الكياف الرييػني، ( ٖ)

، أحسج الذيبة الشعيسي، التصبيع ٕٔ، عخبي /https://www.aljamaa.net/arـ،ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔ
ـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕاإلعبلمي، كالتػاصمي، ماىيتو كمخاشخه، تست الديارة في 

https://arabi21.com/story ،ـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ ٕٔ/ ٕٔ، ككالة معاا، كليج القصصي
  https://www.maannews.net/articles ـ، ٕٕٓٓ/ٕٕ/ٖ

https://www.aljamaa.net/ar/
https://arabi21.com/story
https://arabi21.com/story
https://www.maannews.net/articles
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ة كإف كانػت ال تتبشػى الخكايػة اإلسػخائيمي -الخكاية اإلسػخائيمية عػادة، ككػحلظ قشػاة الجديػخة القصخيػة 
 كالعجيج مغ القشػات األخخػ،  -

ػ بػػل تعػػجاإلعبلميػػة،  كالسقػػاببلت ،لػػع يقترػػخ التصبيػػع اإلعبلمػػي عمػػى المقػػاءات الرػػحؽية -ٕ
 ٔكأقػخب األمثمػة مدمدػل "أـ ىػاركف" ،، إلى إنتاج أعساؿ فشيػة تخػجـ االحػتبلؿ كالتصبيػع معػوذلظ

الػػحؼ يرػػػر الكيػػاف الرػػييػني بالحسػػل الػديػػع، كأنػػو يسكػػغ أف يعػػير بيششػػا بكػػل سػػبلـ، كنتقبمػػو 
 .ٕعمى أرض فمدصيغ

عمػػػػى سػػػػاحة الرػػػػخاع، كالتػػػػخكيج ليػػػػا،  نقػػػػػػل الخكايػػػػػػة اإلسػػػػخائيمية لسػػػػا يجػػػػخؼ مػػػػغ األحػػػػجاث -ٖ
كاعتبارىا مدمسات، دكف التحقػػق كالتثبت مشيػػا، كدكف إجػػخاء التحخيػػخ كالتعجيػػل البلزمػيغ، كالتػي 
تعسل في العادة عمى تذػيو الحقائق، كالسفاـيع مغ خبلؿ اعتساد الخكاية اإلسخائيمية التي تحسػل 

 . ٖمعاف مخالفة ليا

اإلعػػبلـ العخبيػة، كالرحفييػػػغ العػػخب مػػػع كسػػػائل إعػػػبلـ صػييػنية، برػػػػػرة تعػػػاكف كسػػػائل  -ٗ
مباشػػػػخة لتبػػػػادؿ بخامػػػػج، كخجمػػػػات إعبلميػػة، أك زيػػػارة الػفػػػػد الرحفيػػػة، كاإلعبلميػػة لسؤسدػػػات 

 .ٗاالحتبلؿ، كمخافقػو، كمشذػآتو، كمسثميػو مسػا يشػجرج ضسػغ "الجبمػماسػية الذػعبية"

                                 
كنخبة مغ السسثميغ في الخميج، عخض في  ،"حياة الفيج " مغ بصػلة( ىػ مدمدل درامي كػيتي، ٔ)

 السسمػكة لمفشانة " شخكة "الفيج ، كىػ مغ انتاجاإلمارات ـ، كتع ترػيخه في دكلةٕٕٓٓكمزاف  شيخ
ح ككالة: إـ بي الجدسي، ككبلىسا مشتج مشفح لرال السسمػكة لئلماراتي أحسج "كشخكة "جخناس حياة الفيج

ـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖتست الديارة في   ـ،ٕٕٓٓ/ ٗ/ ٜٕالتابعة لمدعػدية. عخبية سكاؼ نيػز،/ سي،
https://www.skynewsarabia.com/varieties، 

  https://www.alaraby.co.ukـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٗ/ٕٚالعخبي الججيج،     
ـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٛ/ٙٔ، خالج أبػ عامخ، ٕٔ(  عخبي ٕ)

https://arabi21.com/story/ ، 
ـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/٘/٘الدغمػؿ مشحر ككالة عجمػف اإلخبارية،     

https://www.ajlounnews.net/index.php?module=articles&id=y 
يع، ٖ) ـ،  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٗـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ٔ/ٖ( العخبي الججيج، بجر إبخـا

https://www.alaraby.co.uk/ ، دنيا الػشغ، كساـ زغيخ، ما بيغ مريجة التصبيع اإلعبلـ صحيفة
ـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٖ/ ٖٕكغياب االستخاتيجية الذاممة، 

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles 
 .ٕ٘ٛ – ٕٔٛ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص (ٗ

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%87%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B3%D9%85%D9%8A
https://www.skynewsarabia.com/varieties
https://www.skynewsarabia.com/varieties
https://arabi21.com/story/
https://arabi21.com/story/
https://www.ajlounnews.net/index.php?module=articles&id=y
https://www.ajlounnews.net/index.php?module=articles&id=y
https://www.alaraby.co.uk/
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إعبلنػػات صػػييػنية فػػػػي كسػػػػائل إعػػػػبلـ عخبيػػػػة، أك نذػػػػخ إعبلنػػات عخبيػػػػة فػػػػي كسػػػػائل نذػػػػخ  -٘
إعػػػبلـ صػػييػنية، كتسكيػػػغ رمػػػػػز التصبيػػػع مػػػػغ الطيػػػػػر عبػػػخ كسػػػػائل إعػػػبلـ عخبيػػػػة، كإعصػػائيع 

خ مقػػاالت فخصػػػػة لمتخكيػػػػج لبزػػاعة التصبيػػع، كتدييشيػػا لجسيػػػر السدػػتسعيغ، باإلضػػافة إلػػى نذػػ
ككتابات لكتػػاب كمدػػؤكليغ مغ الكياف الرييػني، كناشقيػػغ باسػػع االحتبلؿ في كسائل اإلعػبلـ 

 .ٔالعخبية

السذػػاركة فػػي فعاليػػات، أك تجريبػػات، أك مؤتسػػخات، أك ميخجانات، أك كرش عسػػل صحفيػػػة  -ٙ
اؿ الجراميػة، كالدػيشسائية مػغ مخػخجيغ، بالذػػخاكة مػػع الكياف الرييػني، أك االشػتخاؾ فػػػي األعسػ

 .ٕكمسثميغ، أك مشتجيغ إسخائيمييغ، كل ذلظ بيػػجؼ التخكيػػج لخكايػػات الكياف الرييػني

الستابعػػػػػػػػة، كاإلعجػػػػػػػاب، بالسشرػػػػػػػػات اإلعبلميػػػػػػػة "اإلسػػػػػػػخائيمية"، عمػػػػػػػػى كسػػػػػػػػائل التػاصػػػػػػػػل  -ٙ
مػمػػػػػػػات، سػػػػػػػػاء كانػػػػػػػت ىػػػػػػػحه االجتسػػػػػاعي، كمذػػػػػػػاركة مزاميشيػػػػػػػا، كاعتسادىػػػػػػػا كسرػػػػػػػجر لمسع

السشرػػات تتبػػع لسؤسدػػات، أك أفخاد، ككحلظ التػاصػػل مػػع قػػادة االحتبلؿ، كالشاشقيػػغ الخسػػسييغ 
التفاعػػػل، ك عمػػى مػاقػػع التػاصػػل االجتسػاعي، بيػػجؼ الحرػػػؿ عمػػى ركايتيػػع، كعػػخض آرائيػػع، 

عمػػػػى مػاقػػػػع التػاصػػػػل االجتسػػاعي، كخاصػػػػة  إلسػػخائيمية"ذػػػػػرات الرفحػػػػات "اكالتعميػػػػق عمػػػػى مش
يعشػػػػػػي كصػلػػػػػػو  -اا يبألف أؼ تفاعػػػػل، كإف كػػػػاف سػػػػم-اإلعبلميػػػػيغ لجكلػػػػػػة االحػػػػتبلؿ،  الشاشقيػػػػػػغ

كتػػػػجاكؿ إنتاجػػػػات إعبلميػػة، ككصػػػبلت دعائيػػػػة "إسػػػػخائيمية"، بيػػػػجؼ نقػػػػل ركايػػػػة  -لجسيػػػػر أكبػػػػخ
الجسيػػػػػر، كالسذػػػػاركة فػػػػي السشتجيػػػػات اإلعبلميػػة، كالسجسػعػػػػات الرحفيػػػػة عمػػػػى االحػػتبلؿ إلػػػػى 

مػاقػػػػع التػاصػػػػل االجتسػػاعي التػػػػي تزػػػػع ييػػػداا، كنقػػػل أؼ مػػػادة إعبلميػػة عمػػػى مػاقػػػع التػاصػػل 
ػي االجتسػػاعي، كالسػاقػػع الرػػحؽية تتزسػػػغ الخكايػػػة الرػػييػنية كسػػػا ىػػػي دكف التغييػػػخ الػػبلـز فػػ

السرصمحػػػػات، كالسزػػػسػف، كمػػػغ األمثمػػػة عمػػػى ذلػػػظ: اعتسػػػاد الخكايػػػة اإلسػػػخائيمية فػػػي: حائػػػػػط 
السبكػػػػػى، أرض السيعػػػػػاد، ييػػػػػػدا كالدػػػػػامخة، جبػػػػػل الييػػػػػكل، الحػػػػػػض السقػػػػجس، القػػػػجس الكبػػػػخػ، 

 ٖ.جيػر الجفػاع "اإلسخائيمي" عػخب "إسػخائيل" كغيخىا

                                 
، أبػ عخقػب، عسخ، التصبيع اإلعبلمي دليل ٜٜٚكالسصبعيغ، ص ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع ٔ)

ـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٓالرحفييغ، كالسؤسدات اإلعبلمية، تست الديارة في 
http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignature 

، كفا، ككالة األنباء كالسعمػمات ٚٗٛ -ٔٗٛ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعيغ، ٕ)
 ـٕٕٓٓ/ٓٔ/ٜٕـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ ٕٔ/ ٕٓيشية، الفمدص

https://wafa.ps/ar_page.aspx  
( أبػ عخقػب، عسخ، التصبيع اإلعبلمي دليل الرحفييغ، كالسؤسدات اإلعبلمية، تست الديارة في ٖ)
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 لرفحػػػػػػات "اإلسػػػػخائيمية"، عمػػػػػػى مػاقػػػػػػع التػاصػػػػػػل االجتسػػػػاعي،عمػػػػى ا ةكمػػػػغ أبػػػػخز األمثمػػػػ     
، كىػػػحا السػقػػػع مػػػغ أبػػػخز األمثمػػػة عمػػػى اختػػػخاؽ حدػػػابات ٔصػػػفحة "السشدػػػق" عمػػػى الؽػػػيذ بػػػػؾ

كتقػػجيع الدػػحج، كتزػػميل الذػػباب الفمدػػصيشي، مػػغ خػػبلؿ تطػػاىخه بحػػل مذػػاكميع، كمدػػاعجتيع، 
لمسدمسيغ بسشاسباتيع، كأعيادىع، لػحا تجػج مػغ البدػصاء يتفػاعمػف  ةخجمات ليع، كمغ خبلؿ تيشئ

 مع ىحا السػقع باإلعجابات، كالتعميق عمى ما يشذخ، كىحا يأتي في اإلشار التصبيعي.

كفػػػػػػي السقابػػػػػػل تجػػػػػػج أف القػػػػػػائسيغ عمػػػػػػى مػاقػػػػػػع الؽػػػػػػيذ بػػػػػػػؾ يسشعػػػػػػػف نذػػػػػػخ العجيػػػػػػج مػػػػػػغ     
شييج، كمقاكمة، كجياد، كحسػاس، كالعجيػج مػغ السرصمحات، الجيشية كالدياسية، مغ ذلظ: كمسة 

فرػػػائل السقاكمػػػة الفمدػػػصيشية، ألنيػػػا كسػػػا قػػػالػا إشػػػارة لخصػػػاب إرىػػػابي، كتحػػػػؼ عمػػػى مزػػػاميغ 
ية، كتقـػ بححؼ السػاقع التي تحكخ ىحه السفخدات  . ٕتحخيس، ككخـا

العجيػػج تسػيػل مؤسدػات إعبلميػة مػغ أجػػل خجمػة التصبيػع كالتػخكيج لػػو، كالعسػل عمػى كدػب  -ٚ
مغ الرحفييغ السؤثخيغ، كالذخريات اإلعبلمية، كالعامميغ في قصاع اإلخخاج كالديشسا، لخجمة 
التصبيػػع، كالػػجعػة إليػػو، كتحدػػيغ صػػػرة الكيػػاف فػػي الرػػحافة العخبيػػة، كمػػغ أشػػيخ اإلعبلميػػيغ 
الػػحيغ كدػػبيع الكيػػاف الرػػييػني لخجمػػة أىجافػػو: نقيػػب الرػػحفييغ الدػػابق فػػي مرػػخ، أكػػـخ دمحم 

حسج، كعبج السشعع سعيج رئيذ إدارة األىخاـ، كصبلح مشترخ الكاتب برحيفة األىخاـ، كلصفي أ
كمؤسػػػذ تحػػػالف كػػػػبغ ىػػػاجغ، كالكاتػػػب الرػػػحفي أنػػػيذ  ،خػػػػلي كاتػػػب كصػػػحفي فػػػي األىػػػخاـ

                                                                                         
 ، http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignatureـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٓ

ـ، تست ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٛٔالحػراني، عبج هللا، التصبيع الثقافي كأثخه، في الرخاع العخبي اإلسخائيمي،      
ـ. ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٓالديارة في 

https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/ 
(  صفحة السشدق اإلسخائيمي عمى الؽيذ بػؾ، كىي كحجة تشديق أعساؿ الكياف الرييػني في السشاشق، ٔ)

كحمقة كصل بيغ االحتبلؿ، كمػاششي الزفة الغخبية، كقصاع غدة، يشجرج عسميا في إشار خجماتي، 
جتساعي، تشصػؼ عمى العجيج مغ السخاشخ، كالسفاسج عمى الرعيج االمشي كاالقترادؼ كالدياسي كاال

ألف معجب. مؤسدة الجراسات  ٕ٘ٙـ، كصل عجد السعجبيغ بيا إلى ٕٙٔٓأنذئت ىحه الرفحة عاـ 
ـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٓـ، بعشػاف التػاصل مع السشدق خيانة، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٕ٘الفمدصيشية، 

https://www.palestine-studies.org/ar/node ، ـ، تست الديارة ٕٚٔٓ/ٕ/ٜالحجث، صحيفة
 https://www.alhadath.ps/articleـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔفي 

ـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٜ/ٕٙ( قجس نت، كيف تقخر ؼيدبػؾ ححؼ مشذػرؾ، ٕ)
https://qudsn.net/post 

http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignature
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/
https://www.palestine-studies.org/ar/node
https://www.palestine-studies.org/ar/node
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مشرػػػر الػػحؼ رافػػق الػػخئيذ الدػػادات فػػي أكؿ زيػػارة لسجيشػػة القػػجس، كاسػػتسخ بعػػجىا فػػي المقػػاءات 
 . ٔمييغ، عسل عمى استؿباليع في القاىخة، كزارىع في تل أبيبالحسيسة مع اإلسخائي

 

 السصمب الخامذ

 أىجاف التصبيع اإلعالمي: 

اسػػتغبلؿ الكيػػاف الرػػييػني لئلعػػبلـ العخبػػػي، لشقػػػل ركايػػػة االحػػتبلؿ مػػػغ خػػػػبلؿ السشرػػػػات  -ٔ
ييػني فػػػي كعػػػػي الذػػػعػب اإلعبلميػة العخبيػػػػة، أك الشاشقػػػة بالعخبيػػػػة، لتمسيػػػػع صػػػػرة الكيػػاف الرػػ

العخبيػة، كإضفاء الذػػخعية عمػػى كجػػػده، كالعسل عمى إضعػػاؼ الخكايػػة العخبيػة، كعػػػدؿ القزيػػػة 
الفمدػػصيشية عػػغ كػنيػػا قزػية العػػخب كالسدػػػمسيغ كافػػة، كحرػػخىا فػػي الفمدػػصيشييغ كحجىػػػع، بعػػج 

اء الشعػػػخات اإلقميسيػػػة، بػيػػػة حخمػػػاف عدليػػػػا كتجخيػػػجىا عػػػػغ بعجييػػػػا العخبػػػػي، كاإلسػػػبلمي، كإذكػػػ
الفمدػػػصيشييغ مػػػػغ أؼ تزػػػػامغ عخبػػػػي، أك إسػػػػبلمي، كحتػػػى يتدػػػػشى لمكيػػػػاف الرػػػػييػني ترػػػػؽية 

 .ٕالقزية الفمدصيشية، كالقزاء عمى كل أشكاؿ السقاكمة

حسػػػل اإلعػػػبلـ العخبػػػي عمػػػى دعػػػع خصػػػػات الدػػػبلـ، كالتعػػػاير، كالتصبيػػػع، كاالمتشػػػاع عػػػغ  -ٕ
التدػامح، كالتػػأثيخ فػػي عقػػؿ الشػػاس، كالزػػغط عمػى الكيانػػات العخبيػػة  التحػخيس، كالتحمػػي بػػخكح

لدػػغ قػػػانيغ تكػػبح زمػػاـ اإلعػػبلـ السشػػاىس، لسشعػػو مػػغ التحػػخيس، كفػػق االتفاؾيػػات السػقعػػة مػػع 
ـ شمبػػت أمخيكػػا كإسػػخائيل مػػغ ٕٔٓٓ/ ٘/ٚاالحػػتبلؿ، كالتػػي نرػػت عمػػى مشػػع التحػػخيس، ففػػي 

معبلقػػة السرػػخية اإلسػػخائيمية، كشػػالبػا بػػإغبلؽ مرػػخ فػػخض قيػػػد عمػػى الرػػحافة التػػي تدػػيء ل
 .ٖالرحف التي تياجع إسخائيل

خمػػق حالػػة مػػغ االنبيار كاإلعجاب بجكلػػة االحتبلؿ لتعديػػد الذػػعػر باليػػػأس، كالتثبيػػط مػػغ  -ٖ
ػة القػجرة عمػى مػاجيػة االحتبلؿ، كمقاكمة التصبيػع، كالعجػد عػغ مدػػانجة قزيػػة فمدػػػصيغ، كتييئػ

                                 
 .ٖٙٓٔ، ٖٓٛ -ٜٜٚ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)
( أبػ عخقػب، عسخ، التصبيع اإلعبلمي دليل الرحفييغ، كالسؤسدات اإلعبلمية، تست الديارة في ٕ)

 ، http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignatureـ،ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔ
ـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٕ٘( قاسع، عبج الدتار، جخيسة التصبيع مع الكياف الرييػني، ٖ)

 /https://www.aljamaa.net/arـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٕ

http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignature
https://www.aljamaa.net/ar/
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الجسيػػر العخبػي لتقبػل أيػة مسارسػات تصبيعيػة، كتقميل حجة مػاجيتيا لمتصبيع، كتذػػيو الجيػات 
 .ٔالخافزػة لمتصبيػع، كالتذػكيظ بخمؽياتيػا، كدكافعيا، كتحدػيغ صػػرة الجاعسيػغ لمتصبيع

كتقجمػو العمسػي التخكيػػج القتراد االحتبلؿ، كتجخبتو الجيسقخاشية، كتصػره في كل السياديغ،  -ٗ
كالتكشمػػػجي، كالتػػخكيج لرشاعاتػػػو، كمشتجاتػػػو، كتذػػجيع اإلؾبػػاؿ الدػػػياحي عميػػػو، كتقجيسػػػو ضسػػػغ 
كجػػػػػػػه ثقافيػػػػػػة، كفشيػػػػػػػة، كرياضيػػػػػػػة، كنحػىػػػػػػػا، كالسدػػػػػػػاىسة فػػػػػػػي إنجػػػػػػػاح اسػػػػػػػتخاتيجية التصبيػػػػػػػع 

 .ٕ"اإلسخائيمي" مػػع شػػعػب ا لسشصقػػة

دػػػية كاإلجسػػاع الذػػػعبي حػػػػؿ رفػػػس التصبيػػػع مػػػع االحػػتبلؿ، فقػػج نقػػل كدػػػخ الحػاجػػػد الشف  -٘ 
عػػغ رئػػيذ كزراء الكيػػاف الرػػييػني، "نتانياىػػػػػ" قػلػػو: )العقبػػػػة ليدػػػػت التصبيػػػػع الدياسػػػػي مػػػػع 

 .)ٖاألنطسة، كإنسػػا التصبيػػع مػػع الذػػعػب العخبيػػة

كالسرػػػصمحات، الستعمقػػػة بالرػػػخاع العخبػػػي ييػػجؼ التصبيػػػع اإلعبلمػػػي إلػػػى تيػػػحيب السفػػاـيع  -ٙ
اإلسػػخائيمي، كتبػػجيميا بسفػػػاـيع ججيػػجة تػػػتبلءـ كمخحمػػة الدػػػبلـ، كاالعتػػخاؼ الستبػػػادؿ، كمػػغ أمثمػػػة 

ـ إلػى ذكػخ إسػخائيل، كمػغ ٜٛٗٔذلظ: تحػؿ الخصاب اإلعبلمي مغ ذكخ األرض السحتمة عاـ 
 .ٗالعجك الرييػني، كاالحتبلؿ الييػدؼ إلى دكلة إسخائيل

يسكػػغ لئلعػػبلـ أف يمعػػب دكراا أساسػػياا فػػي قمػػب الحقػػائق، كىػػد القشاعػػات، ؼبعػػج أف اسػػتصاع  -ٚ
اإلعػػػبلـ الرػػػييػني، كالغخبػػػي الستعػػػاشف معػػػو أف يقشػػػع الشػػػاس فػػػي الغػػػخب أف إسػػػخائيل ضػػػحية 

                                 
( أبػ عخقػب، عسخ، التصبيع اإلعبلمي دليل الرحفييغ، كالسؤسدات اإلعبلمية، تست الديارة في ٔ)

 ، http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignatureـ،  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔ
 ٘ٗٛسيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،     

الديارة في  ( أبػ عخقػب، عسخ، التصبيع اإلعبلمي دليل الرحفييغ، كالسؤسدات اإلعبلمية، تستٕ)
 ، http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignatureـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔ

( أبػ عخقػب، عسخ، التصبيع اإلعبلمي دليل الرحفييغ، كالسؤسدات اإلعبلمية، تست الديارة في ٖ)
 ، http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignatureـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔ

 ـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٕـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ ٕٔ/ ٕٔككالة معاا، كليج القصصي،     
https://www.maannews.net/articles ،  

( أبػ عخقػب، عسخ، التصبيع اإلعبلمي دليل الرحفييغ، كالسؤسدات اإلعبلمية، تست الديارة في ٗ)
 ، http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignatureـ،  ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٕٔ

ـ، ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٛ/ٙٔ، خالج أبػ عامخ، ٕٔعخبي     
https://arabi21.com/story/ 

http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignature
http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignature
http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignature
https://www.maannews.net/articles
http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignature
https://arabi21.com/story/
https://arabi21.com/story/
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التصخؼ كاإلرىاب العخبي، كاإلسبلمي، بات يجتيج في إقشاع شعػب السشصقة العخبية بأف الييػد 
رىػػاب الفمدػػصيشي، كفػػي اآلكنػػة األخيػػخة، كجػػجنا الخصػػاب فػػي اإلعبلمػػي الخسػػسي، ىػػع ضػػحايا اإل

فػػي دكؿ الخمػػيج العخبػػي، كفػػي مرػػخ، يرػػف السقاكمػػة الفمدػػصيشية باإلرىػػاب، كمػػا بػػخح يذػػيصغ 
الذػػػعب الفمدػػػصيشي، كيتيسػػػو بالتشػػػازؿ عػػػغ أرضػػػو، كبيعيػػػا لمييػػػػد، كيػػػخكج لخكايػػػة الييػػػػد أنيػػػع 

فقج تحجث مػقع إيبلؼ الدعػدؼ، عغ حػق الكيػاف الرػييػني فػي ضحايا اإلرىاب الفمدصيشي، 
كىػػػ كػػبلـ كاضػح فػػي تبخئػػة االحػػتبلؿ كإدانػػة  .ٔالػجفاع عػػغ نفدػػو مػػغ جساعػات التصػػخؼ الفكػػخؼ 

 الذعب الفمدصيشي كمقاكمتو.

أما اإلعبلـ السرخؼ: فقػج بػات يحػخض عمشػاا كعمػى اليػػاء مباشػخة، عمػى قتػل الفمدػصيشييغ      
 .السقاكمة الفمدصيشية أكثخ خصػرة عمى أمغ مرخ القػمي، مغ إسخائيلكاعتبار 

 ،"مػسػػػػى أحسػػػج"عمػػػى شػػػيصشة الذػػػػعب الفمدػػػصيشي  كمػػػغ أشػػػيخ اإلعبلميػػػيغ الػػػػحيغ عسمػػػػا     
، الػػحؼ صػػخح أثشػػاء العػػجكاف عمػػى قصػػاع "تػفيػػق عكاشػػة"، ك"مرػػصفى بكػػخؼ "، ك"عسػػخك أديػػب"ك

اع غدة في ىحه األياـ، بجالا مػغ إسػخائيل، ـ: إف مرخ كانت األحق بزخب قصٕٗٔٓغدة عاـ 
كالكاتبػػة السرػػخية ، لكػػغ الشطػػاـ السرػػخؼ كعمػػى رأسػػو عبػػج الفتػػاح الديدػػي أضػػاع ىػػحه الفخصػػة

، التػػػي شػػػشت ىجػمػػػاا عشيفػػػاا عمػػػى الفمدػػػصيشييغ فػػػي مرػػػخ، كشالبػػػت بصػػػخد كػػػل "لسػػػيذ جػػػابخ"
كاعتقػاؿ كػل الستعػاشفيغ مػػع الفمدػصيشييغ السؿيسػيغ فػي مرػخ، كمرػادرة أمبلكيػع كأمػػاليع، بػل 

، أحج ؾيػادات حػدب "السرػخييغ األحػخار" "دمحم زكي الذيسي"كمشيع الكاتب ، ٕالقزية الفمدصيشية
كتب في صحؽية الذخكؽ السرخية: إف إسخائيل ليدت عجكاا لمسرخييغ، كإف العجك الحؿيقي ىع 

ريخ كالسشػاىج الجراسػية، كتخكيا، كدعا الذيسي إلى تشطيف التا ،كقصخ ،اإلخػاف كحمفاؤىا حساس
كاإلعبلـ السرخؼ مغ األكىاـ التي عاشت فييا أجياؿ مغ السرخييغ، كىع يعتقجكف أف إسخائيل 

 كأمخيكا أعجاؤىع.

" حػػػؿ الحػػخب عمػػى غػػدة، دافػػع مشدػػق حسمػػة الديدػػي ٕٗكفػػي بخنػػامج عمػػى قشػػاة "فػػخانذ      
غػػدة، كأبػػجػ مػافقتػػو عمػػى قرػػف  قصػػاع الخئاسػػية "نرػػخ الفقػػي" عػػغ العػػجكاف اإلسػػخائيمي عمػػى

                                 
ـ، ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٕٗـ، تست الديارة ٜٕٔٓ/ ٙ/ ٖٓ(  السخكد الفمدصيشي لسقاكمة التصبيع ٔ)

https://www.facebook.com/pspanc 
ـ،  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕ٘ـ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ٕ/ٕٔع، عادؿ، شبكة فمدصيغ لمحػار، ( أبػ ىاشٕ)

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t، 
ست الديارة ـ، تٕٗٔٓ/ٚ/ٕٕالميثي، أحسج: االعبلـ السرخؼ يصالب بصخد الفمدصيشييغ كضخب غدة،     

 /https://arabi21.com/storyـ،  ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٕٚفي 

https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t
https://www.paldf.net/forum/showthread.php?t


 

493 

 

السدتذؽيات ألف "تحتيا صػاريخ" كىػحا يفقػجىا صػفة السدتذػفى، عمػى حػج قػلػو، كصػخح سػامح 
ال يسكػغ ألحػج أف )ـ: ٕٗٔٓشكخؼ كزيخ الخارجية السرػخؼ أثشػاء العػجكاف عمػى عػدة فػي العػاـ 

ؾ شظ في أف ليذ ىشا)كنقل عغ صحيفة ىآرتذ:  ،ٔ(يتيع إسخائيل بسسارسة اإلرىاب ضج غدة
الخصػػاب العػػاـ فػػي مرػػخ أصػػبح اآلف مشحػػازاا إلسػػخائيل عمػػى حدػػاب الفمدػػصيشييغ أكثػػخ مػػغ أؼ 

 .ٕ(كقت مزى

كمغ كسائل اإلعبلـ التي عسمت عمى شيصشة الذعب الفمدصيشي أثشاء العجكاف الرييػني،      
 .ٖ، كقشاة الحجثالتي تتبع الدعػدية صحؽية األىخاـ السرخية، كقشاة العخبية

                                 
 ـ ٕٚٔٓ ،ٔمخكد الجديخة لمجراسات، ط، ٙٗٔيشايخ، ص ٕ٘السرخية بعج ثػرة ( نعامي، صالح، العبلقة ٔ)
ـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔ، تست الديارة في ٕٗٔٓ-ٚٓ-ٖٕالخميج أكنبليغ،  -إسصشبػؿ( ٕ)

https://alkhaleejonline.net/ 
ـ،  ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٕـ. تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٓٔ/٘أمج لئلعبلـ،     

https://www.amad.ps/ar/post/  ،مخكد الديتػنة ، ـ، ٖٕٔٓ/ٔٔ/ٜٔفمدصيغ اليـػ
 ـٕ٘ٔٓ/ٖ/ٚ، ٜٖٓ٘، كالعجد ٖٔ٘ٓالعجد

ـ،  ٕٖٕٓٓ/ٔٔ/ٕـ، تست الديارة في ٖٕٔٓ/ٖ/ٗٔ( فمدصيغ اآلف، بػابتظ إلى الحؿيقة، ٖ)
https://paltimeps.ps/post  ـٕٕٓٓ/ٔٔ/ٚـ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٚ/ -ٕٓ، ٕٔعخبي 

    https://arabi21.com/story  ،ـ،ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٚـ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٚ/ٙٔالجديخة نت 
https://www.aljazeera.net/news/politics/ 

 
 
 

https://alkhaleejonline.net/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1/%D8%A5%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%A8%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%AC-%D8%A3%D9%88%D9%86%D9%84%D8%A7%D9%8A%D9%86-%D8%AE%D8%A7%D8%B5
https://alkhaleejonline.net/
https://www.amad.ps/ar/post/
https://paltimeps.ps/post
https://paltimeps.ps/post
https://arabi21.com/story
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 السبحث الخامذ
 التصبيع االقترادي

 السصمب األكؿ: مفيـػ التصبيع االقترادؼ كمشذؤه، كمقتزياتو

 السصمب الثاني: أىجاؼ التصبيع االقترادؼ 

 مع االحتبلؿ السصمب الثالث: التبادؿ التجارؼ 

 لسصمب الخابع: العسالة مع السحتلا

 السصمب الخامذ: السؤتسخات االقترادية التصبيعية

 الدادس: التصبيع الدراعي مع الكياف الرييػني السصمب
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 السصمب األول:

 مفيهم التصبيع االقترادي ومشذؤه، ومقتزياتو 

 تعخيف التصبيع االقترادي:الفخع األول: 

ىػػػػ إنيػػػاء السقاشعػػػة العخبيػػػة إلسػػػخائيل، ككلػػػػج اإلسػػػخائيمييغ إلػػػى الدػػػػؽ العخبيػػػة، الػاسػػػعة،  -ٔ
بػالسػاد الخػاـ،  اا اقترػادياا، كثيػف السػػارد، عطػيع االسػتيبلؾ، كغشيػ كالقخيبة، بسا يؤمغ ليع عسقاا 

كرأس السػػاؿ، كبسػػا يػػػفخ ليػػع الفخصػػة التاريخيػػة، لمخػػبلص مػػغ أزمػػتيع االقترػػادية الستسثمػػة فػػي 
 .ٔاعتسادىع عمى الغخب

ىػػػػ إقامػػػة عبلقػػػات اقترػػػادية مػػػع دكلػػػة االحػػػتبلؿ، كتدػػػييل التبػػػادؿ التجػػػارؼ، كرفػػػع كافػػػة  -ٕ
 .ٕلسقاشعة عغ الييػد، كشخكاتيع، كإقامة مذاريع مذتخكةأشكاؿ ا

ىػػػ التػػداكج بػػيغ رأس السػػاؿ العخبػػي الػػػفيخ، كالدػػػؽ االسػػتيبلكي العخبػػي الػاسػػع، كاأليػػجؼ  -ٖ
 .ٖالعاممة الخخيرة، مقابل السعخفة، كالخبخة اإلسخائيمية

انتقػػاؿ الدػػمع، كالخػػجمات ىػػػ إزالػػة العػائػػق، كالحػػجكد بػػيغ إسػػخائيل كالبمػػجاف العخبيػػة، كحخيػػة  -ٗ
 .ٗكعشاصخ االنتاج

 مشاقذة التعخيفات

 التعخيف األول:

جسػػع بػػيغ التعخيػػف، كقزػػايا أخػػخػ، مشيػػا ذكػػخ بعػػس األىػػجاؼ مػػغ التصبيػػع االقترػػادؼ،  -ٔ
كذكػػخ شسػػػح االحػػتبلؿ، كغخضػػو مػػغ التصبيػػع االقترػػادؼ، كذكػػخ العجيػػج مػػغ القزػػايا ىػػي مػػغ 

 مغ تعخيفو، كاف يسكغ أف يخترخ ىحا التعخيف. مقتزيات التصبيع االقترادؼ، كليذ

حرػػخ التعخيػػف عمػػى ذكػػخ الكيػػاف الرػػييػني، كتصمعاتػػو، كأشساعػػو، كتغافػػل عػػغ الصػػخؼ  -ٕ
 العخبي بذكل كامل.

                                 
 .٘ٚ( يقيغ سعيج، التصبيع بيغ السفيـػ كالسسارسة، ص ٔ)
 .ٖٙ ص لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ،( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ ٕ)
 .ٕٓٔ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص ٖ)
 .ٜٕ( عػض، محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية، ص ٗ)
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 التعخيف الثاني:

يرمح ىحا التعخيف بيغ األنػجاد، كلػيذ بػيغ قػػؼ يفػخض، كضػعيف يدػتججؼ، فمػع يتعػخض     
، كاالسػػػتحػاذ عمػػػى الدػػػػؽ، كالسػػػػاد الخػػػاـ العخبيػػػة، كاألخػػػح بدمػػػاـ التعخيػػػف لمييسشػػػة اإلسػػػخائيمية

 االستثسار. 

 التعخيف الثالث:

 يرمح ىحا التعخيق بيغ األنجاد، كليذ بيغ قػؼ يفخض كيسمي، كضعيف يسمى عميو. -ٔ

يؤخػػح عمػػى ىػػحا التعخيػػف أنػػو يػػخػ أف التصبيػػع االقترػػادؼ تبػػادؿ مشػػافع، كتحقيػػق مرػػالح  -ٕ
كياف الرييػني، كالسصبعيغ العخب، كليذ ـيسشة اقترادية مغ دكلة االحتبلؿ، مذتخكة، بيغ ال

عمى األسػاؽ العخبية، كالسػاد الخاـ، كاأليجؼ العاممػة، كالسػاؿ الػػفيخ، كىػحا ال يعبػخ عػغ حؿيقػة 
  التصبيع االقترادؼ.

 التعخيف الخابع:

تعخيػف غيػػخ جػػامع، ألنػػو قرػخ التعخيػػف عمػػى نقػػل الدػمع، كالسػػػاد الخػػاـ، كحخيػػة الحخكػػة،      
كالتشقػػل بػػيغ االحػػتبلؿ كالسصبعػػيغ، كالتصبيػػع االقترػػادؼ أشػػسل مػػغ ذلػػظ، فؽيػػو ـيسشػػة مػػغ جيػػة 
القػؼ عمى الزػعيف، كؼيػو اسػتغبلؿ لمسػػارد الصبيعيػة، كاأليػجؼ العاممػة، كالسػاؿ الػػفيخ، كغػدك 

 خبية. لؤلسػاؽ الع

 التعخيف السختار 

  بعج ىحه التعخيفات يسكغ تعخيف التصبيع االقترادؼ، باآلتي:    

ىه فتح الصخيق أمام الكيان الرـييهني لمييسشـة عمـى األسـهاق العخبيـة الهاسـعة، والهصـهل " 
إلى األيجي العاممة، والسهاد الخام الخخيرة والقخيبة، من نفط وغيخه، وحق الكيان الرـييهني 

 االستثسار، والتبادل التجاري مع العخب، بعج إنياء السقاشعة بذكل كامل".في 

 في معاىجات الدالمالتصبيع االقترادي الفخع الثاني:  

نرػػت جسيػػع االتفاؾيػػات السػقعػػة مػػع الكيػػاف الرػػييػني، عمػػى كجػػػب التصبيػػع االقترػػادؼ     
 معو، كإقامة عبلقات اقترادية.
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 التصبيع االقترادي مع مرخ:

نرػػػت معاىػػػػجة كامػػػػب ديفيػػػػج فػػػي السػػػػادة الثالثػػػػة، البشػػػػج الثالػػػث: )يتفػػػػق الصخفػػػػاف عمػػػػى أف      
العبلقػػػػات الصبيعيػػػػة التػػػػي سػػػػتقاـ بيشيسػػػػا ستزػػػػسغ االعتػػػػخاؼ الكامػػػػل، كالعبلقػػػػات الجبمػماسػػػػية، 
كاالقترادية، كالثقاؼية، كإنياء السقاشعة االقترادية، كالحػػاجد ذات الصػابع الستسيػد السفخكضػة 

  .ٔحخية انتقاؿ األفخاد، كالدمع(ضج 

كنرت االتفاؾية التجارية التي تشطع العبلقات االقترػادية بػيغ مرػخ كالكيػاف الرػييػني،      
ـ، كىي مغ إحػجػ عذػخة مػادة، تزػسشت: حخيػة تبػادؿ الدػمع ٜٓٛٔ/ٗ/ٕٓكالتي كقعت بتاريخ 

لمدػمع السدػتػردة، كالدػساح بيغ البمجيغ، كمشح تخاخيز استيخاد، كالسػافقة عمػى شػيادات السشذػأ 
بإقامة السخاكد التجارية الستبادلة، كاالشتخاؾ في السعػارض، كدخػػؿ السشتجػات، كالدػمع إلػى ىػحه 

 .ٕالسعارض

اءات الخاصػػػػة جػػػػخ السرػػػػخية قػػػػخاراا بخفػػػػع القيػػػػػد، كاإلـ، اتخػػػػحت الحكػمػػػػة ٜٜٗٔفػػػػي العػػػػاـ     
 .ٖمغ الكياف الرييػني، كسيمت سفخ السرخييغ لمكياف الرييػني بالترجيخ كاالستيخاد

كالسبلحػػػع أف كػػػل االتفاؾيػػػات التجاريػػػة التػػػي كقعػػػت بػػػيغ مرػػػخ كإسػػػخائيل، ال تسثػػػل مصمبػػػاا     
أساسياا مرخياا، ألف مرخ لع تعاف مػغ السقاشعػة االقترػادية اإلسػخائيمية ليػا، كلػع تتزػخر مػغ 

ىػػػػحه االتفاؾيػػػػات فػػػػي حؿيقتيػػػػا مثمػػػػت مصمبػػػػاا أساسػػػػياا،  مشػػػػع كصػػػػػؿ سػػػػمعيا إلػػػػى إسػػػػخائيل، لكػػػػغ
كضػػػخكرياا إلسػػػخائيل، ألنيػػػا عانػػػت مػػػغ السقاشعػػػة العخبيػػػة ليػػػا، لػػػحا فػػػخض االحػػػتبلؿ االتفاؾيػػػات 
االقترادية، بسا فييا مغ شخكط عمى مرخ، كجدء مػغ ثسػغ االندػحاب اإلسػخائيمي مػغ سػيشاء، 

لتجاريػػػػة السػقعػػػػة بػػػػيغ مرػػػػخ، كدكلػػػػة الكيػػػػاف كبػػػػالخجػع إلػػػػى اتفاؾيػػػػة كامػػػػب ديفيػػػػج، كاالتفاؾيػػػػة ا
الرييػني، سيتزح أف مطاىخ التبادؿ التجارؼ، جػاءت عمػى شػكل تدػييبلت خاصػة بػالييػد، 
كخجمػػة االقترػػاد الييػػػدؼ، كأف الفػائػػج التػػي عػػادت عمػػى مرػػخ، ال تكػػاد تػػحكخ إذا قػرنػػت مػػع 

تجػػارؼ بػػيغ الجػػانبيغ عمػػى فػائػػج الكيػػاف الرػػييػني االقترػػادية، ليػػحا جػػاءت مطػػاىخ التبػػادؿ ال
 الذكل التالي: 

                                 
 ـٕٕٓٓ/ٔٔ/٘تاريخ الديارة  ( مؤسدة الجراسات الفمدصيشية، نز معاىجة الدبلـ السرخية اإلسخائيمية،ٔ) 

https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files  ، 
 .ٕٓٔالفيج، ناصخ يغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص     

 .ٜ٘( حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٕ)
 .ٖٗة، ص ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسٖ)
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يحػػػػػق لمذػػػػػخكات اإلسػػػػػخائيمية، نذػػػػػخ إعبلناتيػػػػػا التجاريػػػػػة فػػػػػي الرػػػػػحف، ككسػػػػػائل اإلعػػػػػبلـ  -ٔ
 السرخية. 

 يحق لمذخكات اإلسخائيمية االستيخاد، كالترجيخ، كفقاا لشطاـ السشاشق الحخة.  -ٕ

دفعػة كاحػجة، كتأشػيخة خػخكج  مشح رجاؿ األعساؿ اإلسػخائيمييغ، تأشػيخة دخػػؿ لخسػذ مػخات، -ٖ
 لسجة شيخيغ.

 رخز سكغ في مرخ.اإلسخائيمييغ مشح رجاؿ األعساؿ  -ٗ

إعصاء الحخية لمذخكات الحكػميػة، كالخاصػة، السرػخية فػي التعامػل مػع إسػخائيل، كالدػساح  -٘
 بتأميغ ككبلء مرخييغ لمذخكات اإلسخائيمية.

فػػي إسػػخائيل السذػػاركة فػػي كػػل السشاقرػػات السعخكضػػة فػػي  يحػػق لمقصػػاعيغ العػػاـ كالخػػاص -ٙ
 مرخ، كفق األنطسة السعسػؿ بيا.

الدساح لمذخكات اإلسخائيمية الحكػمية، كالخاصة، السداىسة في جسيع السعارض الدراعيػة،  -ٚ
 كالرشاعية، السحمية، كاالقميسية.

 .ٔبخسدة دكالرات لمبخميلإلداـ مرخ ببيع الشفط السرخؼ لمييػد، بأقل مغ سعخ الدػؽ  -ٛ

أما اتفاؾية الغاز ففييا أكضح الجالئل عمى أف التصبيػع االقترػادؼ لػع يكػغ إال فػي صػالح  -ٜ 
االحػػتبلؿ الرػػييػني، كقعػػت اتفاؾيػػة الغػػاز بػػيغ مرػػخ، كالكيػػاف الرػػييػني فػػي تسػػػز مػػغ العػػاـ 

ر متخ مكعب مغ مميا ٚ,ٔـ، تزسغ االتفاؽ أف تقػـ مرخ بتدكيج الكياف الرييػني بػ ٕ٘ٓٓ
سػشت لمستػخ ٙ,ٓٔالغاز في العاـ، كأف تدتسخ ىحه االتفاؾية عذخيغ سػشة، عمػى أف يكػػف سػعخه 

% مغ سعخ الدػؽ العالسية، كأف يبقى ىػحا الدػعخ ثابتػاا ٖٗالسكعب الػاحج، كىحا الدعخ يعادؿ 
  .ٕلسجة خسدة عذخ عاماا، قابمة لمتسجيج، خسدة أعػاـ أخخػ 

كقعػػت اتفاؾيػػة الكػػػيد، كىػػي اتفاؾيػػة تجاريػػة صػػشاعية اقترػػادية، كقعتيػػا أمخيكػػا مػػع مرػػخ      
ـ، كالتػػي تدػػسح بسػجبيػػا لسرػػخ أف ترػػجر مشتجاتيػػا إلػػى الػاليػػات األمخيكيػػة ٕٗٓٓفػػي العػػاـ 

                                 
 .ٜٙ/ ٜ٘( حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٔ)
، الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٜٜ ص ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع،ٕ)

 .ٕٚ، ٔٚ. عبجه، محسػد، حراف شخكادة عمى أبػاب السحخكسة، ص ٓٙ٘ص 
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%، ٚ،ٔٔدكف جسارؾ أك رسػـ، شخيصة أف ال يقل السكػػف اإلسػخائيمي فػي ىػحه السشتجػات عػغ 
أف تكػػػػػف لمييػػػػػد شػػػػخاكة مباشػػػػخة فػػػػي صػػػػشاعة الشدػػػػيج السرػػػػخؼ، كبجايػػػػة تعشػػػػي ىػػػػحه االتفاؾيػػػػة 

 .ٔالتفاؾيات شبيية في صشاعات أخخػ 

رغع التصبيع االقترادؼ بيغ مرخ كالكياف الرػييػني، فػإف حجػع التبػادؿ التجػارؼ بيشيسػا      
ـ، مػػػا ؾيستػػػو ٕٔٔٓبقػػػي فػػػي حػػػجه األدنػػػى، فقػػػج اسػػػتػردت مرػػػخ مػػػغ الكيػػػاف الرػػػييػني عػػػاـ 

مميػػػػف دكالر، كتخاجػػػع حجػػػع التبػػػادؿ  ٛٚٔػف دكالر، كصػػػّجرت إلػػػى الكيػػػاف مػػػا ؾيستػػػو مميػػػٖٕٙ
ـ اسػتػردت مرػخ ٕٗٔٓالتجارؼ مع الكيػاف الرػييػني بعػج أحػجاث الخبيػع العخبػي، ففػي العػاـ 

مميػػف دكالر فقػط،  ٛ٘مميػػف دكالر، كصػّجرت مػا ؾيستػو  ٚٗٔمغ الكيػاف الرػييػني مػا ؾيستػو 
 ٗٙت أف مرػػخ تدػػتػرد سػػشػياا مػػغ الكيػػاف الرػػييػني مػػا ؾيستػػو ـ، ذكػػخ ٕٛٔٓكفػػي إحرػػائية 

 .ٕمميػف دكالر ٗٛمميػف دكالر، كترجر ما ؾيستو 

 التصبيع االقترادي مع األردن

نرت اتفاؾية كادؼ عخبة التي كقعت بػيغ األردف، كالكيػاف الرػييػني، فػي السػادة الدػابعة      
إلػػػى التشسيػػػة االقترػػػادية، كالخفاـيػػػة، باعتبارىسػػػا "العبلقػػػات االقترػػػادية": )انصبلقػػػاا مػػػغ الشطػػػخ 

دعامتيغ لمدبلـ، كاألمػغ، كالعبلقػات السشدػجسة فػي مػا بػيغ الػجكؿ، كالذػعػب، كاألفػخاد مػغ بشػي 
يؤكػجاف عمػى رغبتييسػا  -فػي ضػػء أكجػو التفػاىع التػي تػع التػصػل إلييػا -البذخ، فإف الصػخفيغ 

ذ بيشيسػػػا فحدػػػب، بػػػل ضػػػسغ اإلشػػػار األكسػػػع الستبػػػادلتيغ فػػػي تػػػخكيج التعػػػاكف االقترػػػادؼ، لػػػي
لمتعػػاكف االقترػػادؼ اإلقميسػػي كػػحلظ، لتحقيػػق ىػػحا اليػػجؼ يتفػػق الصخفػػاف عمػػى: إزالػػة كافػػة أكجػػو 
التسييػػػػػد التػػػػػي تعتبػػػػػخ حػػػػػػاجد ضػػػػػج تحقيػػػػػق عبلقػػػػػات اقترػػػػػادية شبيعيػػػػػة، كإنيػػػػػاء السقاشعػػػػػات 

سقاشعػػات االقترػػادية، االقترػػادية، السػجيػػة ضػػج الصػػخؼ اآلخػػخ، كالتعػػاكف فػػي مجػػاؿ إنيػػاء ال
 .ٖالسقامة ضج أحجىسا مغ قبل أشخاؼ ثالثة(

 كفي إشار ىحه االتفاؾية تع إقامة مذاريع مذتخكة مشيا:    

                                 
، باحث لمجراسات الفمدصيشية ٘ٙييػني عمى أبػاب السحخكسة، ص ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرٔ)

 .ٕٗ/ٕٔٔـ، مجمة البياف، السشتجػ اإلسبلمي، ٖٕٔٓاالستخاتيجية، شبعة أكلى، 
الثػرات العخبية، تاريخ الديارة ”( شحادة، امصانذ، التبادؿ التجارؼ بيغ إسخائيل كالجكؿ العخبية في أعقاب ٕ)

 /.https://mada-research.org/wp-content/uploads“ مجػ الكخمل ـ،ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٚ
 .ٜٕٔ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٖ)
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كانػت أكالىػا فػي مجيشػة إربػج، ثػع فػي مجيشػة العؿبػة،  ،تأسيذ مشػاشق صػشاعية كتجاريػة حػخة -ٔ
 في األردف، ثع في مجيشة إيبلت في الكياف الرييػني.

ـ، تديػػػل كػػػل العػائػػػق التجاريػػػة بػػػيغ ٕٗٓٓردف كإسػػػخائيل اتفاؾيػػػة تجػػػارة حػػػخة، عػػػاـ كقػػػع األ -ٕ
 .ٔالبمجيغ، كالحؼ يقزي بإزالة رسػـ جسخكية عجيجة عغ مشتجات البمجيغ

كىػػػي اتفاؾيػػػة تجاريػػػة صػػػشاعية  ،ـٜٜٙٔكقػػػع األردف اتفاؾيػػػة الكػػػػيد مػػػع أمخيكػػػا فػػػي العػػػاـ  -ٖ
ف ترجر مشتجاتيا إلى الػاليات األمخيكية دكف جسارؾ اقترادية، كالتي تدسح بسػجبيا لؤلردف أ

 .ٕ%ٚ،ٔٔأك رسػـ، شخيصة أف ال يقل السكػف اإلسخائيمي في ىحه السشتجات عغ 

رغػع التصبيػع االقترػادؼ بػيغ األردف، كالكيػاف الرػػييػني، فقػج بقػي حجػع التبػادؿ التجػػارؼ      
ـ، مػػا ؾيستػػو ٜٕٔٓالرػػييػني حتػػى العػػاـ متػاضػعاا، فبمػػغ حجػػع مػػا يدػػتػرده األردف مػػغ الكيػاف 

 .ٖمميػف دكالر فقط ٙ٘مميػف دكالر، كيرجر ما ؾيستو  ٕٛٚ

 التصبيع االقترادي مع الفمدصيشيين

 ـ، عسل االحتبلؿ عمى:ٜٚٙٔمع بجاية االحتبلؿ اإلسخائيمي لبؿية فمدصيغ في العاـ     

تفكيػظ االقترػػاد الفمدػصيشي، كجعمػػو تابعػاا كميػػاا لبلقترػػاد االسػخائيمي، مػػغ خػبلؿ عدلػػو عػػغ  -ٔ
 .ٗ% ٖٛالدػؽ الخارجي حتى بمغ حجع التجاكؿ االقترادؼ مع االحتبلؿ 

سػػػيصخ االحػػػتبلؿ عمػػػى السػػػػارد الصبيعيػػػة، كعسػػػل عمػػػى نيبيػػػا لرػػػالح دكلػػػة االحػػػتبلؿ، أك  -ٕ
 اه. لرالح السدتػششيغ، كعمى رأسيا السي

                                 
 .ٓٔٔ-ٙٓٔ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 . ٘ٙ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، ص ٕ)
ـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٚـ تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٛ( صحيفة رأؼ اليـػ ٖ)

https://www.raialyoum.com/index.php/ ، دارؾ نت، مغ مقاؿ بعشػاف ىحا ىػ حجع مػقع
 ـ،ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٛ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ ٚ/ٕ٘، "التبادؿ التجارؼ بيغ مرخ كإسخائيل"

https://www.light-dark.net/t. 
، عػض، محدغ، االستخاتيجية ٙٔ( الخاجحي، عادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ٗ)

، عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ ٕٛٔاإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية، ص 
 .ٗٗٔآخخ، ص 

https://www.raialyoum.com/index.php/
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الزخائب الباىطة التي كاف يجبييا مغ السػاششيغ الفمدصيشييغ، كيحػليا لرػالح االحػتبلؿ،  -ٖ
 كاالستيصاف، بجؿ إنفاقيا عمى دافع الزخائب الفمدصيشي.

إغػػػخاؽ الدػػػػؽ الفمدػػػصيشية بالدػػػمع اإلسػػػخائيمية، دكف مشافدػػػة تػػػحكخ، بعػػػج أف مشػػػع الخيػػػارات  -ٗ
 األخخػ عغ الذعب الفمدصيشي.

ستغبلؿ األيػجؼ العاممػة الفمدػصيشية بػأجػر متجنيػة، كحخمػانيع مػغ حقػػقيع األساسػية، التػي ا -٘
% مػغ ٓٗتكفميا القػانيغ السخعية، فقػج تجػاكز ندػبة العػامميغ عشػج الكيػاف الرػييػني أكثػخ مػغ 

العسالة الفمدصيشية التي عسمت في تذغيل مرانعو، كمخاكد انتاجو، كفي مجاؿ الدراعة كالبشاء، 
صػػاعع، كالفشػػادؽ، كغيػػخ ذلػػظ، كالػػحؼ أدػ بػػجكره إلػػى ىبػػػط االنتػػاج الدراعػػي الفمدػػصيشي مػػغ كالس
 . ٔ% فقط٘,ٚ %،إلىٖٗ

مشع الفمدصيشييغ مغ الترجيخ، أك االسػتيخاد إال مػغ خػبلؿ االحػتبلؿ، كمػا يخػجـ مرػالحو،  -ٙ
 . ٕبترجيخه كاقتراده، كالحؼ يفخض بجكره عمى السدارع الفمدصيشي أف يشتج ما يدسح االحتبلؿ

كمػع مجػػيء الدػػمصة الفمدػػصيشية، كابػػخاـ اتفاؾيػػة أكسػػمػ، التػػي فخضػػت التصبيػػع االقترػػادؼ،      
كالتبػػادؿ التجػػارؼ عمػػى الفمدػػصيشييغ مػػع الكيػػاف الرػػييػني، جػػاء فػػي السخحمػػة االنتقاليػػة: )تحػػث 

العسػل فػي الػثيقة عمى ضخكرة التعاكف اإلقميسي في السجاؿ االقترادؼ، مػغ خػبلؿ مجسػعػات 
 . ٖالسفاكضات متعجدة األشخاؼ(

كتعتبػػػخ اتفاؾيػػػة بػػػاريذ االقترػػػادية التػػػي كقعػػػت بػػػيغ االحػػػتبلؿ، كالدػػػمصة الفمدػػػصيشية فػػػي      
ـ، السخجعيػػة االقترػػادية لعبلقػػة الدػػمصة مػػع االحػػتبلؿ فػػي الجانػػب االقترػػادؼ، ٜٜٗٔ/ٗ/ٜٕ

االقتراد الفمدصيشي، كدمجو باقتراد فقج عسمت االتفاؾية عمى تكخيذ الييسشة االسخائيمية عمى 
الكياف الرييػني، كجعمو تابعاا كخاضػعاا لػو، كألشساعػو كرغباتػو، فطػل االحػتبلؿ يسدػظ بخشػاؽ 
مرػػادر االنتػػاج، كعسميػػات االسػػتيخاد، كالترػػجيخ، كتحػيػػل األمػػػاؿ، بسػػا يتفػػق كمرػػالحو، كفػػق 

 اآللية التالية:

الرػػشاعية، كالدراعيػػة، كشػػمت القصػػاع اإلنتػػاجي كضػػع االحػػتبلؿ قيػػػداا عمػػى االسػػتثسارات  -ٔ 
الفمدػػصيشي، كجعمػػت األسػػػاؽ الفمدػػصيشية أسػػيخة لئلنتػػاج اإلسػػخائيمي، كغيػػخ قػػادرة عمػػى االسػػتيخاد 

                                 
 .٘ٗٔآخخ، ص  ( عبج الحسيج ميشج، اختخاع شعب، كتفكيظٔ)
 .٘ٗٔ، ص السخجع الدابق (ٕ)
 .ٕٗٔ( الفيج ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٖ)
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الخػارجي، أك الترػجيخ إلػى الخػػارج إال بػإذف االحػتبلؿ، كبسػا يخػػجـ مرػالحو، فيػػ الػحؼ يػػتحكع 
حػػخميع مػػغ حػػق الترػػجيخ كاالسػػتيخاد، فمػػيذ فػػي شػػؤكف الفمدػػصيشييغ السعيذػػية، كاالقترػػادية، ف

  .ٔأماميع سػػ االحتبلؿ، كمشتجاتو، كأسػاقو، كليذ ليع فخص عسل إال بسا يدسح بو السحتل

، ٕبػػات االقترػػاد الفمدػػصيشي يعتسػػج بذػػكل كبيػػخ عمػػى السعػنػػات القادمػػة مػػغ الػػجكؿ السانحػػة -ٕ
ل إف الػػجكؿ السانحػػة كانػػت تػػجمج التػػي تقػػجـ السػػشح بأثسػػاف سياسػػية تخػػجـ االحػػتبلؿ كأشساعػػو، بػػ

الذػػػػخكط األمشيػػػػة، كالدياسػػػػية اإلسػػػػخائيمية بالسذػػػػاريع التػػػػي تقػػػػجميا لمفمدػػػػصيشييغ، تقػػػػػؿ الػػػػػزيخة 
:)حػػػافع السػػػانحػف عمػػػى نطػػػاـ يػػػجار بذػػػكل سػػػيء، كسػػػاعجكا االحػػػتبلؿ ٖ"آف ليسػػػػر"اإلسػػػخائيمية 

األراضػػي السحتمػػة ضػػسغ العدػػكخؼ، كشػػجعػا بصخيػػق غيػػخ مباشػػخ متابعػػة االسػػتيصاف، كتقصيػػع 
 .ٗمدار أكسع لتجخيج الفمدصيشييغ مغ أرضيع(

أعمشػػت الشػػخكيج مػػؤخخاا عػػغ كقػػف السدػػاعجات التػػي تقػػجميا لمدػػمصة الفمدػػصيشية، كأف إلغػػاء      
سػػػيكػف بعػػػج أف تثبػػػت الدػػػمصة الفمدػػػصيشية أنيػػػا أجػػػخت تغييػػػخات فػػػي  السدػػػاعجات تجسيػػػج أمػػػػاؿ

مشاىجيػػػػػا السجرسػػػػػية، كأف الخصػػػػػػة جػػػػػاءت بعػػػػػج كصػػػػػف البخلسػػػػػاف الشخكيجػػػػػي لمخصػػػػػة التعميسيػػػػػة 
 .٘الفمدصيشية، بأنيا تجمخ العسمية الدمسية

كمػػغ الجػػجيخ ذكػػخه أف ىشػػاؾ دكالا عخبيػػة كإسػػبلمية أخػػخػ، تؿػػيع عبلقػػات تجاريػػة كاقترػػادية      
مع الكياف الرييػني، مشيا: تػنذ، كالسغخب، كقصخ، كاإلمارات العخبية، كمغ الجكؿ اإلسبلمية 
 : تخكيا، كإنجكنيديا، كأذربيجاف، كأف حجػع التبػادؿ التجػارؼ بػيغ الػجكؿ العخبيػة بسػا فييػا األردف،

كمرػػخ، كبػػيغ الكيػػاف الرػػييػني، بمػػغ ؾيسػػة السشتػجػػات السدػػتػردة مػػغ الكيػػاف الرػػييػني عػػاـ 

                                 
 .ٕ٘ٔ( صالح، محدغ، القزية الفمدصيشية، خمؽياتيا التاريخية كتصػراتيا السعاصخة، ص ٔ)
ي بمغت أربعيغ دكلة، ( ىي الجكؿ كالسشطسات التي تقجـ معػنات مذخكشة لمدمصة الفمدصيشية كالتٕ)

كعذخيغ مشطسة، إضافة إلى البشظ الجكلي، كالتي جاءت بريغة إمبلءات خارجية دكف إشخاؾ 
 .ٚٗٔالفمدصيشييغ. عبج الحسيج ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ شعب آخخ، ص 

يخة ـ، كشغمت عجة مشاصب، كاف أىسيا كزيخة االتراالت، ككزيخة التخبية كالتعميع، ككز ٜٓ٘ٔ( كلجت عاـ ٖ)
في الكشيدت اإلسخائيميػ  الثقافة، إضافة لخئاسة عجة لجاف شػاؿ فتخة كجػدىا في الكشيدت، ككانت عزػاا 

ـ، تاريخ ٕٗٔٓ/ٕٔ/ٛ، ٛٗـ لعجة دكرات متتالية، عغ حدب الميكػد، صحيفة عخب ٕٜٜٔمشح العاـ 
 / https://www.arab48.comـ. ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘الديارة 

 .ٛٗٔشعب كتؽيظ آخخ، ص  ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاعٗ)
 ـ،ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٚـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٚ/٘( قشاة العالع، ٘)

https://www.alalamtv.net/news 

https://www.alalamtv.net/tag/5360?t=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://www.alalamtv.net/tag/5360?t=%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AA
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 ٖٛ٘ مميػػػػف دكالر، كأمػػػا الرػػػادرات إلػػػى الكيػػػاف الرػػػييػني فقػػػج بمغػػػت ؾيستيػػػا ٜٚٗـ ٕٔٔٓ
 .ٔمميػف دكالر

ى كإل ،%ٗ٘ـ، إلى ٕٗٓٓىحا كارتفعت الرادرات اإلسخائيمية إلى الجكؿ العخبية، في العاـ     
 .ٕ% ٖٙ%، كإلى األردف ٖٗٔدكؿ الخميج، 

أمػػا ؼيسػػا يتعمػػق بالتبػػادؿ التجػػارؼ بػػيغ بعػػس الػػجكؿ اإلسػػبلمية، كالكيػػاف الرػػييػني، كفقػػاا      
ـ: جػػاء فػػي السختبػػة ٕٛٔٓلبيانػػات دائػػخة اإلحرػػاء السخكديػػة اإلسػػخائيمية، التػػي نذػػخت فػػي العػػاـ 

مميػػػف دكالر، كتدػػتػرد مشػػو مػػا  ٓٔٗٔتػػو األكلػػى تخكيػػا، التػػي ترػػجر لمكيػػاف الرػػييػني مػػا ؾيس
مميػػػف دكالر، كترػػجر ٜٙٔمميػػػف دكالر، ثػػع أذربيجػػاف، كالتػػي تدػػتػرد مػػا ؾيستػػو  ٕٙ٘ٛؾيستػػو 

مميػػػػػف،  ٚٗلمكيػػػػاف الرػػػػييػني مػػػػا ؾيستػػػػو أربعػػػػة مبليػػػػيغ دكالراا، كإنجكنيدػػػػيا تدػػػػتػرد مػػػػا ؾيستػػػػو 
 .ٖمميػف دكالر ٕٛكترجر ما ؾيستو 

 التصبيع االقترادي زياتقتمن مالفخع الثالث: 

رفػػع السقاشعػػة العخبيػػة السفخكضػػة عمػػى إسػػخائيل، كالتػػي فخضػػت عمػػى االحػػتبلؿ مػػع بجايػػة  -ٔ
ـ، كاستسخت عذخات الدشيغ، رفعػاا تامػاا، كفػق ٜٛٗٔاالحتبلؿ الرييػني لؤلرض العخبية، عاـ 

اتفاؾيػة  ما جاء في نرػػص السعاىػجات السػقعػة بػيغ السصبعػيغ كالكيػاف الرػييػني، فقػج نرػت
كامػػب ديفيػػج السػقعػػة بػػيغ مرػػخ كإسػػخائيل فػػي السػػادة الثالثػػة، البشػػج الثالػػث عمػػى إنيػػاء السقاشعػػة 

 .ٗاالقترادية، كالحػاجد ذات الصابع التسييدؼ، السفخكضة ضج حخية األفخاد كالدمع

                                 
الثػرات، العخبية، تست الديارة ”( شحادة، امصانذ، التبادؿ التجارؼ بيغ إسخائيل كالجكؿ العخبية في أعقاب ٔ)

 /.https://mada-research.org/wp-content/uploads“ـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٛفي 
 .ٖٛٔ( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص ٕ)
ـ،  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٛـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٛ( صحيفة رأؼ اليـػ ٖ)

https://www.raialyoum.com/index.php مغ مقاؿ بعشػاف ىحا ىػ حجع التبادؿ التجارؼ بيغ /
-https://www.light ـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٛ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ ٚ/ٕ٘مرخ كإسخائيل، 

dark.net/t1298843 ، 
ـ. ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘( مؤسدة الجراسات الفمدصيشية، نز معاىجة الدبلـ السرخية اإلسخائيمية، تاريخ الديارة ٗ)

https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files  

https://www.light-dark.net/t1298843
https://www.light-dark.net/t1298843
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البشػػج نرػػت اتفاؾيػػة كادؼ عخبػػة السػقعػػة بػػيغ األردف كالكيػػاف الرػػييػني فػػي السػػادة الدػػابعة،    
 .ٔالثاني فقخة "أ" عمى إنياء السقاشعة االقترادية

تدػػييل التبػػادؿ التجػػارؼ، بػػيغ الػػجكؿ السصبعػػة كدكلػػة االحػػتبلؿ، فقػػج نرػػت اتفاؾيػػة كامػػب  -ٕ
ديفيػػػج السػقعػػػة بػػػيغ مرػػػخ كإسػػػخائيل فػػػي السػػػادة الثالثػػػة، البشػػػج الثالػػػث: عمػػػى حخيػػػة تشقػػػل األفػػػخاد 

  ٕكالدمع

السػقعة بيغ األردف كالكياف الرييػني، في السادة الدابعة، البشج  كنرت اتفاؾية كادؼ عخبة    
 .ٖالثاني، الفقخة "ب" عمى تدييل التبادؿ التجارؼ بيغ البمجيغ

إلقامػة  تدييل التبادؿ التجارؼ بيغ الكياف الرييػني، كدكؿ التصبيػع العخبػي يييػئ األجػػاء -ٖ
سػؤتسخ االقترػادؼ الػحؼ عقػج فػي القػاىخة مذاريع اقترادية مذتخكة، مع دكلة االحػتبلؿ، ففػي ال

ـ، شخح الكياف الرييػني خسدة كثبلثيغ مذخكعاا في مجاالت عجة، بؿيسة ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٔفي 
 .ٗمميار دكالر ٕ,ٕ

ربط االقتراد العخبي باالقتراد اإلسخائيمي، مغ خبلؿ اتفاؾية الكػيد، كباألخز االقتراد  -ٗ
ائيمي بذكل كامػل، كسػا ىػػ كاضػح مػغ خػبلؿ اتفاؾيػة الفمدصيشي الحؼ بات يتبع االقتراد اإلسخ 

 باريذ االقترادية السػقعة بيغ الكياف الرييػني، كمشطسة التحخيخ الفمدصيشية.

 

 

 

 

                                 
ـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘(  فمدصيغ بالعخبية، السعاىجة األردنية اإلسخائيمية، تاريخ الديارة ٔ)

file:///C:/Users/Eng%20Salem/Desktop. 
( مؤسدة الجراسات الفمدصيشية، نز معاىجة الدبلـ السرخية اإلسخائيمية، تاريخ الديارة ٕ)

  https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/filesـ.ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘
 ـ.ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘(  فمدصيغ بالعخبية، السعاىجة األردنية اإلسخائيمية، تاريخ الديارة ٖ)

file:///C:/Users/Eng%20Salem/Desktop، 
 .ٜٖ٘رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص  ( الديج أحسج،ٗ)

file:///C:/Users/Eng%20Salem/Desktop
file:///C:/Users/Eng%20Salem/Desktop
file:///C:/Users/Eng%20Salem/Desktop
file:///C:/Users/Eng%20Salem/Desktop
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 السصمب الثاني:

 أىجاف التصبيع االقترادي:

أكالا: االقتراد الييػدؼ مقصػع الرمة بالسشصقة، كيعتسج في اقتراده اعتساداا كمياا عمى الخػارج، 
نتاجية، فيػ  يدتػعب الكثيخ مغ السذخكعات اإلبمج متقجـ، غديخ االنتاج، قميل الدكاف، ال كىػ

 يصسع في الػصػؿ إلى العجيج مغ القزايا السيسة:

يصسع في الػصػػؿ إلػى الدػػؽ العخبػي لتدػػيق مشتجاتػو، بػجؿ أسػػاؽ أمخيكػا كأكركبػا، التػي  -ٔ
 تترف بالبعج، كالسشافدة الذجيجة.

ػصػػؿ إلػى السػػاد الخػاـ العخبيػة القخيبػة، كالخخيرػة، التػي يحتاجيػا لسرػانعو، يصسع في ال -ٕ
كمذػػػاريعو االنتاجيػػػة، عػضػػػاا عػػػغ السػػػػاد الخػػػاـ التػػػي يجمبيػػػا مػػػغ كراء البحػػػار بتكػػػاليف أعمػػػى، 

 التي يعاني مغ شح فييا. فة إلى الػصػؿ إلى الشفط كالصاقةكأثساف أكبخ، باإلضا

العاممة العخبية، الستػفخة في العالع العخبي، كالتي تعاني مغ  يصسع في الػصػؿ إلى األيجؼ -ٖ
 البصالة، كبأجػر رخيرة.

لحلظ حخص الييػد عمى دمج اقترادىع مع االقتراد العخبي، كسقجمة لمييسشة االقترادية      
 .ٔعمى السشصقة بخمتيا

ثانياا: إف اتفاؾيات الدبلـ في حج ذاتيا ال ترشع الدبلـ، فالدبلـ يتحقق مغ خػبلؿ شػبكة كثيفػة 
مػغ العبلقػات، كعمػى رأسػيا العبلقػات االقترػادية، كأف صػشع الدػبلـ يجػب أاّل يتػخؾ لمدياسػييغ 
كالجبمػماسييغ، بل يجب أف يجعسو عبلقات تجارية، كاقترادية، تداىع في مج الجدػػر البلزمػة 
لعسمية التدػية، مػغ ىشػا كانػت العبلقػات االقترػادية ضػخكرية، كحيػيػة النعػاش مدػيخة الدػبلـ، 

عشػجما قػاؿ:  "نتيػاىػ"كتحقيق مبجأ تصبيع العبلقات، كىػ ما عبخ عشو رئػيذ الػػزراء اإلسػخائيمي 
 .ٕ(الدبلـ ىػ االقتراد)

                                 
، حسجاف، غداف، ٖٜ( عػض، محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية ص ٔ)

 .ٜٗالتصبيع استخاتيجية االختخاؽ اإلسخائيمي ص 
اف: السؤتسخات الجبالي عبج الفتاح، مغ مقاؿ بعشػ  .ٖٜبيخيذ، شسعػف، الذخؽ األكسط الججيج، ص  (ٕ)

، العجد ٛاالقترادية الذخؽ أكسصية، األىجاؼ الشتائج التػقعات، مجمة الجراسات الفمدصيشية، السجمج 
 .ٜٗـ، حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ اإلسخائيمي ص ٜٜٚٔ،ربيع ٖٓ
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كتثبيػػت أركػػاف الدػػبلـ،  فػػالتصبيع االقترػػادؼ ضػػخكرة ال بػػج مشيػػا، لتعديػػد عسميػػة التدػػػية،    
 .ٔبقجر ما ىػ حاجة، مغ احتياجات االقتراد اإلسخائيمي

ثالثػػاا: إسػػخائيل تخيػػج أف ترػػل إلػػى رأس السػػاؿ العخبػػي الػػػفيخ، لتذػػغيمو كفػػق السرػػمحة، كالخغبػػة 
اإلسػػخائيمية، ضيػػخ ذلػػظ جميػػاا بعػػج إعػػبلف اتفػػاؽ التصبيػػع اإلمػػاراتي البحخيشػػي، مػػع دكلػػة االحػػتبلؿ 
اإلسخائيمي، فمع تتػقف الػفػد اإلسخائيمية السختمفة، كخاصػة االقترػادية مشيػا، عػغ عقػج لقػاءات 

نييغ، كاإلعػبلف عػػغ عقػج اتفاؾيػات سػػخيعة ااتييغ، كاترػاالت مباشػخة مػػع البحػخ مػع مدػؤكليغ إمػػار 
 .ٕعمى األرض، شسعاا في الساؿ الػفيخ ىشاؾ

ار، كمتعيػػجاا لػػخأس السػػاؿ األجشبػػي القػػادـ إلػػى االحػػتبلؿ أف يكػػػف كسػػيصاا لبلسػػتثس رابعػػاا: يصسػػع
، كفػػي ضػػل الذػػخؽ أكسػػصية التػػي شخحتيػػا إسػػخائيل، التػػي تقػػػـ ٖالسشصقػػة، فػػي ضػػل نطػػاـ العػلسػػة

عمى سياسة اقتراد الدػؽ، كىػ أيدخ الصخؽ لديصخة الكياف الرييػني، كالرييػنية العالسية، 
 .ٗكرأس الساؿ األمخيكي، عمى االقتراديات العخبية

 امداا: رفع مدتػػ االقتراد اإلسخائيمي الحؼ يعاني مغ العجيج مغ األزمات، الحادة، مشيا: خ

 الشقز في السػاد الخاـ الزخكرية كالشفط كالغاز. -أ 

 الشفقات العدكخية كاألمشية الكبيخة التي تدتيمظ جدءاا كبيخاا مغ مػازنة دكلة االحتبلؿ. -ب 

 االحتبلؿ بذكل كبيخ عمى مياه الخؼ.مذكمة السياه، كشحيا، كاعتساد  -ج 

 تكاليف ىجخة الييػد كاستيعابيع ببشاء السديج مغ السدتػششات. -د 

 أف دكلة االحتبلؿ تعير متصفمة عمى الجعع الخارجي، مغ الجكؿ الغخبية. -ق 

                                 
 .ٜٕ( عػض، محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلت مع البمجاف العخبية، ص ٔ)
  /https://alkhaleejonline.netـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٓـ تاريخ الديارة ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔ( الخميج أكف اليغ،ٕ)
( ىي فخض ـيسشة سياسية كاقترادية، كثقاؼية كاجتساعية، مغ أمخيكا عمى العالع كباألخز اإلسبلمي. ٖ)

 .ٕٖٕمحسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ، كفمدصيغ، ص  ،الشسػرة
. الخاجحي عادؿ، أيربح العجك المجكد، صجيقاا ٘ٚ( يقيغ سعيج، التصبيع بيغ السفيـػ كالسسارسة، ص ٗ)

 .ٗحسيساا، ص 

https://alkhaleejonline.net/
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، عػغ       كفتح باب التصبيع كخاصة االقترادؼ يداىع في تعديد االقتراد اإلسخائيمي الستأـز
 . ٔلتخؽيف ىحه األزمات، إلى حج كبيخ ،الشذاشات االقترادية، كالتبادؿ التجارؼ شخيق 

سادساا: ضيخت العجيج مغ الجراسات كاألبحاث، التي تؤكج ما يدػسى بػالغدك االقترػادؼ، كبػجيل 
مؤقت عغ الغدك العدكخؼ، فالحؼ يجخؼ مغ التصبيع االقترادؼ بيغ الكياف الرييػني كالػجكؿ 

 .ٕىحا اإلشارالعخبية يأتي في 

سػػابعاا: إقامػػة مخاكػػد صػػشاعية مذػػتخكة، تخجسػػة لمسقػلػػة العشرػػخية: تكامػػل اليػػج العاممػػة العخبيػػة 
مع العقل الييػدؼ، كىػحا يحتػاج إلػى اسػتقخار  ،الخخيرة، كالساؿ العخبي العائج مغ الشفط، كغيخه

األصػػػػلية  سياسػػػي، يختكػػػد عمػػػى االعتػػػخاؼ بذػػػخعية االحػػػتبلؿ، كقبػلػػػو فػػػي السشصقػػػة، كمػاجيػػػة
 .ٖاإلسبلمية السعادية ليحا التػجو

 

 السصمب الثالث

 التبادؿ التجارؼ مع االحتبلؿ.

 يشقدع ىحا الشػع مغ التجارة إلى قدسيغ:

 القدع األكؿ: البيع كالذخاء لمدمع السشقػلة

 القدع الثاني: بيع العقارات كاألراضي لمييػد

 القدم األول:الفخع األول: 

 السشقػلة.البيع كالذخاء لمدمع 

 تحخيخ محل الشداع

 ىشاؾ قزايا محل اتفاؽ بيغ العمساء السعاصخيغ، كقزايا مختمف فييا، عمى الشحػ التالي:     
                                 

، الفيج، التبييغ ٖٖ( عػض محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع الجكؿ العخبية، ص ٔ)
 .ٖٖالتصبيع، صلسخاشخ 

 .ٕٚٔ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٕ)
 . ٕٛ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، ص ٖ)



 

4:8 

 

اتفقػا عمى جػاز التعامل التجارؼ، كالبيع كالذخاء، كتبادؿ الدمع لسغ يعيذػف تحت االحتبلؿ،  
 بذخكط:

سػػػػخاؼ، كإف كػػػػاف السشػػػػتج مػػػػغ إحؼ يقزػػػػي الحػػػػػائج، دكف مبالغػػػػة أك أف يكػػػػػف بالقػػػػجر الػػػػ -أ 
 . ٔفإف مقاشعتو كاجبة شخعاا، فبل يجػز شخاؤه الكساليات التخفييية، كغيخ الزخكرية،

ال يدتػردكف مغ الدمع إال إذا انعجـ البجيل لو عشػجىع، فػإف كجػجت السشتجػات السحميػة، ال  -ب 
تمػظ  ىؿ، كال يبيعػنو إذا كػاف الدػػؽ السحمػي بحاجػة إلػيجػز استيخاد مثميا مغ مشتجات االحتبل

 .ٕالدمع

كاختمفػا في حكػع التبػادؿ التجػارؼ مػع السحتمػيغ الييػػد، فػي حػق غيػخ الفمدػصيشييغ، الػحيغ      
ليدػا تحت االحتبلؿ، كسبب االختبلؼ ىػ مػقفيع مغ معاىجات الدبلـ التي كقعت مع الكياف 

السعاىجات، اعتبخ أف الييػد معاىجكف، كتبعاا لػحلظ أجػاز ىػحا الرييػني، فسغ رأػ شخعية ىحه 
 الفخيق التعامل معيع في البيع، كالذخاء، كالتبادؿ التجارؼ، كالترجيخ إلييع كاالستيخاد مشيع.

أمػػػا الػػػحيغ ال يعتبػػػخكف اتفاؾيػػػات الدػػػبلـ التػػػي كقعػػػت مػػػع االحػػػتبلؿ مػػػغ قبيػػػل السعاىػػػجات      
السعاىػجات الذػخعية، كقػج سػبق بيػاف ذلػظ بالتفرػيل فػي الفرػل الذخعية، الفتقارىػا إلػى شػخكط 

أف الييػػػػد الػػػحيغ يحتمػػػػف أرض فمدػػػصيغ محػػػاربػف كليدػػػػا معاىػػػجيغ، كال تشصبػػػق  يعاألكؿ، فػػػخأي
عمػػػييع أحكػػػاـ السعاىػػػجيغ، بػػػل أحكػػػاـ السحػػػاربيغ، كنذػػػأ عػػػغ ىػػػحا االخػػػتبلؼ تبػػػايغ فػػػي الحكػػػع 

  مع السحتميغ، عمى قػليغ: الذخعي في البيع كالذخاء، كالتبادؿ التجارؼ 

القػؿ األكؿ: الحيغ قالػا بجػاز التعامل التجارؼ مع األعجاء، بيعاا كشػخاءا، عمػى اعتبػار أف      
ىشػػػػاؾ صػػػػمحاا، كعيػػػػجاا معيػػػػع، مػػػػشيع: ابػػػػغ بػػػػاز الػػػػحؼ أجػػػػاز التصبيػػػػع االقترػػػػادؼ مػػػػع الكيػػػػاف 

، ٗدمحم سػػػيج ششصػػػاكؼ ، كأجػػػاز ذلػػظ شػػػيخ األزىػػخ ٖالرػػييػني، لمػػػجكؿ التػػي أقامػػػت صػػمحاا معيػػػع

                                 
ـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٔ، تست الديارة في ٜٕٜٓ٘ٙ( جامعة الشجاح، قدع الفتػػ، فتػ رقع ٔ)

https://fatwa.najah.edu/question/ref 
 .٘ٔ٘/ ٖلفتاكػ السعاصخة ( القخضاكؼ، يػسف، إ)
 .ٖٖٚ.مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، ص ٖٕٕ/ٛ( مجسػع فتاكػ ابغ باز، ٖ)
 .ٜٔٚٔ/ ٚ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٗ)
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ككيل سابق في األزىخ، إذ قاؿ: إف إسخائيل  ، ككحلظ محسػد عاشػرٔشػقي عبلـ كمفتي مرخ
 .ٕبالشدية لشا ليدت بجار حخب

القػػػػػؿ الثػػػػاني: عػػػػجـ جػػػػػاز التعامػػػػل التجػػػػارؼ مػػػػع االحػػػػتبلؿ، كىػػػػػ قػػػػػؿ الجسيػػػػػر مػػػػغ       
كاأللباني، كعبج هللا بغ عبج الخحسغ ، ٗ، كالقخضاكؼ ٖالسعاصخيغ، مشيع: رابصة عمساء أىل الدشة

 . ٘الجبخيغ

 األدلة: 

 استجل الفخيق األول، القائمهن بجهاز التعامل التجاري مع الييهد السحتمين:   

، كقػج ٙمع الييػػد، يجعػل مػشيع مدػالسيغ، كليدػػا محػاربيغ كجػد معاىجات، كاتفاؾيات سبلـ -ٔ
كأصحابو مع السذخكيغ، كمع أىل الكتاب مغ الييػد فػي البيػع كالذػخاء،  ()ثبت تعامل الشبي 

 .ٚاشتخػ شاة مغ مذخؾ ()رضي هللا عشيسا، أف الشبي  فعغ عبج الخحسغ بغ أبي بكخ

، كقج اتفق الفقياء في الساضي ٕمغ شعيخ، كرىشو درعو 3كأنو أخح مغ ييػدؼ ثبلثيغ كسقاا      
 .ٖبيعاا كشخاءا، كقج نقل اإلماـ الشػكؼ اإلجساع عمى ذلظعمى جػاز التعامل مع السعاىجيغ 

                                 
ـ،  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ٕ/ٖ(  الػشغ بػابة الكتخكنية شاممة ٔ)

https://www.elwatannews.com/news/details 
 .ٔٚٔ(  عبج الحسيج، ميشج، حراف شخكادة، ص ٕ)
ـ،  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٕـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٔٔ( رابصة عمساء أىل الدشة، لجشة الفتػػ، ٖ)

https://www.rabtasunna.com  تأسدت رابصة عمساء أىل الدشة في شيخ شعباف مغ سشة
يسة التعميع كالتجريذ كالجعػة بيغ عمساء أىل الدشة مغ مختمف أنحاء العالع؛ سىجخية لتقـػ ب ٖٓٗٔ

كىي مؤسدة إسبلمية، شخعية، سشية، عالسية، مدتقمة، تزع عمساء مغ دكؿ مختمفة كبمغ عجد 
عزػاا، السػقع الخسسي لخابصة عمساء أىل الدشة، تست الديارة في  ٕ٘ٔأعزائيا إلى اآلف 

        .https://www.facebook.com/rabtasunnaـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/٘
 .٘ٔ٘/ ٖ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة ٗ)
 .ٖٖٔ، ٜٕٖ( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، ص ٘)
 .ٔٚٔأبػاب السحخكسة، ص ( عبج الحسيج، ميشج، حراف شخكادة الرييػني عمى ٙ)
كلفطو: عغ  .(ٖٕٓٔ)( البخارؼ، صحيح البخارؼ، باب: الذخاء كالبيع مع السذخكيغ كأىل الحخب رقع ٚ)

(، ثع جاء رجل مذخؾ، مذعاف، رضي هللا عشيسا، قاؿ: كشا مع الشبي ) عبج الخحسغ بغ أبي بكخ
أـ ـبة؟ قاؿ: ال، بل بيع، فاشتخػ مشو  (: بيعاا أـ عصية، أك قاؿ:شػيل، بغشع يدػقيا، فقاؿ الشبي )

 شاة

https://www.rabtasunna.com/
https://www.rabtasunna.com/
https://www.facebook.com/rabtasunna.
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فػػػي السجيشػػػة السشػػػػرة مػػػع  ()أف األصػػػل فػػػي البيػػػع الجػػػػاز، كقػػػج تعامػػػل أصػػػحاب الشبػػػي  -ٕ
 .ٗذلظ ()الييػد، كغيخىع، كلع يشكخ عمييع رسػؿ هللا 

 رسػػؿ هللاسيج أىل اليسامة، مغ قخػ مكة، حيغ أسمع بّذخه  بقرة إسبلـ ثسامة بغ أثاؿ  -ٖ
()،  كأمػػػخه أف يعتسػػػخ، فمسػػػا قػػػجـ مكػػػة، قػػػاؿ لػػػو قائػػػل: أصػػػبػت؟ فقػػػاؿ: ال، لكشػػػي أسػػػمست مػػػع

، فػػأمخ ()كال وهللا، ال يػػأتيكع مػػغ اليسامػػة حبػػة حشصػػة حتػػى يػػأذف رسػػػؿ هللا  ،() رسػػػؿ هللا
 ،فإف جاز التعامػل مػع السحػارب٘ثسامة بإرساؿ الصعاـ إلى مكة، كىع محاربػف لو () الخسػؿ

 فجػازه مع السعاىج مغ باب أكلى.

 . ٙقاؿ ابغ حباف: إف ىحا الحجيث دليل عمى إباحة التجارة إلى دكر الحخب ألىل الػرع    

 استجل الفخيق الثاني، الحين مشعها التعامل التجاري مع السحتمين: 

 .ٚ: إذا أمختكع بذيء فأتػا مشو ما استصعتع()بقػلو  -ٔ

السدػػمسيغ أف يعػػجكا لمعػػجك عػػجة الدػػبلح، عمػػى قػػجر االسػػتصاعة، كإف مػػغ فػػاهلل تعػػالى أمػػخ      
 . ٔالسدتصاع في حق ىؤالء، ىػ السقاشعة ليع، كعجـ التعامل معيع

                                                                                         
مكيمة معمػمة كىػ ستػف صاعا كىػ ثبلثسائة كعذخكف رشبل عشج أىل الحجاز، كأربعسائة  :الػسق (ٔ)

كثسانػف رشبل عشج أىل العخاؽ عمى اختبلفيع في مقجار الراع كالسج، ابغ مشطػر، لداف العخب، 
ٔٓ/ٖٜٚ.

، (ٕٛٛٓ) البخارؼ، كتاب: البيػع، باب: شخاء الصعاـ إلى أجل، رقع( البخارؼ، صحيح البخارؼ، ٕ)
 .(ٖٓٙٔ)كمدمع، صحيح مدمع، كتاب السداقاة، باب: الخىب كجػازه في الدفخ كالحزخ، رقع 

ىػ، السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج، ٙٚٙ( الشػكؼ، أبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ، ت ٖ)
 ق.ٕٜٖٔخبي، بيخكت، الصبعة الثانية، ، دار إحياء التخاث العٔٗ/ٔٔ

ـ. ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔ( الػشغ بػابة الكتخكنية شاممة، تست الديارة في ٗ)
https://www.elwatannews.com/news/details 

، كمدمع، (ٕٖٚٗ)السدجج، رقعة، باب: دخػؿ السذخؾ ( البخارؼ، صحيح البخارؼ، في كتاب الربل٘)
 .(ٗٙٚٔ)صحيح مدمع، كتاب الجيج، باب: ربط األسيخ كحبدو، رقع 

ىػ(، اإلحداف في تقخيب صحيح ابغ حباف ٖٗ٘( ابغ حباف، أبػ حاتع، دمحم بغ حباف بغ أحسج، الستػفى: ٙ)
 ـ.ٜٛٛٔ، مؤسدة الخسالة، بيخكت، شبعة أكلى، ٗٗ/ ٗ

 (.كتاب، االعتراـ بالكتاب كالدشة، باب: االقتجاء بدشغ رسػؿ هللا )( البخارؼ، صحيح البخارؼ، ٚ)
 .ٗٚٗ/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة، ٔ)

https://www.elwatannews.com/news/details
https://www.elwatannews.com/news/details
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إف تعامل السدمسيغ مع األعجاء السحاربيغ بيعاا كشخاءا، كالدفخ إلى ديارىع يذػج مػغ أزرىػع،  -ٕ
ة العػجكاف عمػى السدػمسيغ، كعمػى أرضػيع، كيقػؼ دعائع اقترادىع، كيسشحيع القجرة عمػى مػاصػم

بسا يجشػنو مغ مكاسب مالية، كأخخػ معشػيػة، ال تقػجر بػثسغ، كقػج بػات معمػمػاا أف الدػبلح فػي 
السػػػاؿ سػػػبلحاا حاسػػػساا فػػػي  ىػػػحا الدمػػػاف ال يقترػػػخ عمػػػى الجبابػػػة كالسجفعيػػػة، لقػػػج أصػػػبح سػػػبلح

ت الحخب التجارية، كالسالية في السعارؾ الدياسية التي تجكر رحاىا بيغ الذخؽ كالغخب، كأصبح
الطػػخكؼ الجكليػػة الخاىشػػػة، إحػػجػ البػػجائل الفعالػػػة لمحػػخب الدػػاخشة، فالسػػػاؿ اليػػـػ يذػػكل عرػػػب 

  .ٔالحخب، كأداة الدمع، كمفتاح التصػر، كمرجر الدمصة

اإلثػع كالعػجكاف، كقػج نيانػا هللا تعػالى مػغ ذلػظ يػأتي فػي إشػار ء، كالذخاء مػشيع البيع لؤلعجا -ٖ 
َكَتَعػػػػاَكُنػْا َعَمػػػػى اْلبػػػػخِّ َكالتاْقػػػػَػػ َكاَل َتَعػػػػاَكُنػْا َعَمػػػػى اإِلْثػػػػِع َكاْلُعػػػػْجَكافِ فقػػػػاؿ: 

، كأف الػاجػػػػب عمػػػػى ٕ
السدػػػػمسيغ تقػيػػػػة السػػػػخابصيغ تحػػػػت االحػػػػتبلؿ عمػػػػى عػػػػجكىع، كأف يزػػػػعفػا عػػػػجكىع مػػػػغ خػػػػبلؿ 

معيػػع يقػػػؼ شػػػكتيع، كأف كػػل ديشػػار تقجمػػو ليػػع، ىػػػ رصاصػػة تػػخد إلػػى السقاشعػة، ألف التعامػػل 
 .ٖصجكر السدمسيغ

األعػػجاء السغترػػبيغ، كالدػػفخ إلػػييع، يكدػػخ الحػػاجد الشفدػػي بيششػػا كبيػػشيع،  إف التعامػػل مػػع -ٗ
كيعسل عمى ردـ الفجػة التي حفخىا العجكاف في كججاف السدمسيغ، كالتػي ال بػج أف تبقػى مذػتعمة 

تى تبقى تعادؼ مغ عاداىػا، كتػػالي مػغ كاالىػا، كإف االخػتبلط بيػؤالء الغاصػبيغ في الشفػس، ح
كالتعامل معيع، يحسل معو أضخاراا بالغػة، كتيجيػجاا لسجتسعاتشػا العخبيػة اإلسػبلمية، بشذػخ الفدػاد، 
الخذيمة، كاإلباحية، التي نذأكا عمييػا، كأتقشػػا صػشاعتيا، كإدارة فشػنيػا، كمػا كراءىػا مػغ األسػقاـ، 

  .ٗكاألمخاض الفتاكة، لحلظ مشع التعامل معيع سجاا لمحريعة

 السشاقذة والخأي الخاجح: 

أمػا أدلػػة الفخيػق األكؿ الػػحيغ أجػازكا التعامػػل التجػػارؼ مػع السحتمػػيغ، فقػج قػػاـ الػػجليبلف األكؿ     
كالثػػاني عمػػى اعتبػػار شػػخعية السعاىػػجات التػػي كقعػػت مػػع االحػػتبلؿ، كال يدػػّمع ليػػحا الفخيػػق بيػػحا 

                                 
، دار الػشغ لمشذخ الخياض شبعة ٕٗ( الخّماني، دمحم زيج، الييػد يحكسػف العالع، رؤية اقترادية، ص ٔ)

 ـ.ٖٕٓٓأكلى، 
 .ٕ( سػرة السائجة، آية ٕ)
 .ٗٔ٘/ ٖيػسف، الفتاكػ السعاصخة،  ( القخضاكؼ،ٖ)
 .٘ٚٗ/ ٖالسخجع الدابق،  (ٗ)
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ف، األمخ، بل الخاجح عجـ شخعيتيا، كأف الييػد محاربػف، معتجكف لع يتػقفػا عغ الحخب كالعجكا
 كعمى أساس ذلظ يجب أف تبشى أحكاـ التعامل معو.

حجيث ثسامػة، كيجػاب  ىػك كأما الجليل الثالث فيػ الجليل األقػػ الحؼ استجؿ بو ىحا الفخيق،    
 :و بسا يميعش

كأصػػػحابو مػػػغ مكػػػة السكخمػػػة، لكػػػشيع لػػػع يكػنػػػػا محتمػػػيغ  () أف أىػػػل مكػػػة أخخجػػػػا الشبػػػي -ٔ
كسػػا ىػػػ الحػػػاؿ مػػع الييػػػد فػػي ىػػػحا  ألرض السدػػمسيغ، بػػل كػػانػا عمػػى أرضػػػيع كفػػي بمػػجىع، ال

 الدماف الحيغ احتمػا أرض فمدصيغ، كشخدكا أىميا مشيا، فيػ ؾياس مع الفارؽ السؤثخ.

جاريػة، كالحرػػؿ عمػى السصمػػب إذا كاف الغخض مػغ التعامػل فػي الساضػي ىػػ السشػافع الت -ٕ
مػػػغ الحاجيػػػات كالدػػػمع، فػػػإف ىػػػجؼ االحػػػتبلؿ أبعػػػج مػػػغ ذلػػػظ، فيػػػػ ييػػػجؼ إلػػػى إقامػػػة عبلقػػػات 

يسشة عمى السشصقة بخمتيا، كتكخيذ الحتبلؿ أرض السدمسيغ.  تصبيعية، ـك

لػػػحا ثبػػػت ضػػػعف مػػػا اسػػػتجؿ بػػػو الفخيػػػق األكؿ القػػػائمػف بجػػػػاز البيػػػع كالذػػػخاء مػػػغ الكيػػػاف      
التعامل التجارؼ مع السحتل  ليحا يخجح الباحث رأؼ الفخيق الثاني، الحيغ قالػا بسشع الرييػني،

 لسغ ىع خارج األرض السحتمة، لرحة أدلتو كسبلمتيا عغ السعارضة. 

 القدم الثانيالفخع الثاني: 

 بيع العقارات كاألراضي لمييػد السحتميغ:    

أشػبلء السصػخكديغ، كالسذػخديغ، كالسزػصيجيغ مػغ أىػل قامت دكلة الكيػاف الرػييػني عمػى     
فمدصيغ، كأقامػا قخاىع كمجنيع فػؽ القػخػ الفمدػصيشية السيجمػة، ثػع زعسػػا أف الفمدػصيشييغ بػاعػا 

بػػػػاعػا  أرضػػػػيع، كمػػػػغ بػػػػاع أرضػػػػو ال يحػػػػق لػػػػو الخجػػػػػع إلييػػػػا، كقػػػػالػا: الفبلحػػػػػف الفمدػػػػصيشيػف 
 .ٔكا اليػـ يجعػف بالػيل كالثبػرمدارعيع، كحقػليع، كتستعػا بأثسانيا، ثع جاؤ 

قػا تمػػظ األكاذيػػب، التػػي نذػػخىا الييػػػد،      كالسؤسػػف أف كثيػػخاا مػػغ أبشػػاء الذػػعػب العخبيػػة صػػجا
 كركج ليا أعػانيع.

                                 
، مجمة البياف، السشتجػ ٖٛ( صالح، محدغ دمحم، سمدمة دراسات مشيجية في القزية الفمدصيشية ص ٔ)

 ، الذاممة.ٖٔ/ ٕٗٔاإلسبلمي، 
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كزعسػػػػا أف الييػػػػد قػػػج اشػػػتخكا ىػػػحه األراضػػػي بػػػأمػاليع الخاصػػػة، فػػػبل يحػػػق لمفمدػػػصيشييغ أف     
 كسا زعسػا!!  أرضيع لمييػد؟يصالبػا بيا، فيل باع الفمدصيشيػف 

بجأت السقاكمة الفمدصيشية لبلستيصاف الييػدؼ في فمدصيغ مشح أف بػجأ السذػخكع الرػييػني     
بالطيػر، كمشح السخاحل األكلى لو، في أياـ الجكلة العثسانية، كقج حجثت صجامات بيغ الفبلحيغ 

ـ، شالػػب كجيػػاء مػػغ ٜٔٛٔـ ـ، كفػػي العػػاٙٛٛٔالفمدػػصيشييغ، كالسدػػتػششيغ الييػػػد فػػي العػػاـ 
القػػػػػجس الجكلػػػػػة العثسانيػػػػػة بسشػػػػػع اليجػػػػػخة الييػديػػػػػة إلػػػػػى فمدػػػػػصيغ، كتحػػػػػخيع امػػػػػتبلكيع لؤلراضػػػػػي 
الفمدصيشية، ؼيسا نّبو العمساء مغ أىل فمدصيغ مغ خصخ االستيصاف الييػدؼ في فمدصيغ بذكل 

يشيػف حخصػػػا عمػػى مبكػػخ، كيقػػػؿ دمحم أمػػيغ الحدػػيشي، ناؼيػػاا تمػػظ األباشيػػل الرػػييػنية: )الفمدػػص
 أراضػييع كػػل الحػخص، كحػػافطػا عمييػا رغػػع اإلغػخاءات الساليػػة الخصيػخة، مػػغ ِقَبػل الييػػػد، كرغػػع

  .ٔالزغط االقترادؼ عمييع بسختمف الػسائل مغ ِقَبل االنتجاب البخيصاني(

 وسائل الييهد في االستيالء عمى األرض الفمدصيشيةالفخع الثالث: 

 الفمدصيشية بعجة شخق مشيا:استهلى الييهد عمى األرض 

 عن شخيق حكهمة االنتجاب -ٔ

كػػاف مػػغ أىػػجاؼ حكػمػػة االنتػػجاب البخيصانيػػة تشفيػػح كعػػج بمفػػػر، كإقامػػة كشػػغ قػػػمي لمييػػػد      
لمييػػػد، كفػػق صػػظ االنتػػجاب الػػحؼ  ٕعمػػى أرض فمدػػصيغ، فعسمػػت عمػػى تدػػميع األرض األميخيػػة

                                 
، السشتجػ ، مجمة البيافٖٛ( صالح، محدغ دمحم، سمدمة دراسات مشيجية في القزية الفمدصيشية ص ٔ)

 ، الذاممة.ٖٔ/ ٕٗٔاإلسبلمي، 
) لػال آخخ  : بغ الخصاب قاؿ عسخاألرض التي أكقفيا عسخ عمى الفاتحيغ، ىي :( األرض األميخيةٕ)

( لكغ الشطخ آلخخ اا خيبخ  كسا قدع الشبي  - الغانسيغ – إال قدستيا بيغ أىميا السدمسيغ ما فتحت قخية
كمحىب الذافعية في األرض السفتػحة  ،أجعميا كقفاا عمى السدمسيغالسدمسيغ يقتزي أف ال أقدسيا بل 

ا بشفذ الفتح جكعش ،عشػة أنو يمـد قدستيا إال أف يخضى بػقفيتيا مغ غشسيا كعغ أبي  ،مالظ تريخ كقفا
،القدصبلني، ٖٛٔ/ٗ، إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ  حشيفة يتخيخ اإلماـ بيغ قدستيا ككقفيتيا.

غ أبى بكخ بغ عبج السمظ القتيبي السرخؼ، أبػ العباس، شياب الجيغ )الستػفى: أحسج بغ دمحم ب
 .ىػ ٖٕٖٔالصبعة: الدابعة،  ،ىػ( السصبعة الكبخػ األميخية، مرخٖٕٜ

ما فتحيا السدمسػف فرارت فيئا ليع، ثع دفعيا إلى  :ركاية دمحم بغ أبي حخب " األرض الخخاجمغ        
 التي فتحت رض الخخاجاألأىميا كأضافػا عمييا كضيفة، فتمظ الػضيفة جارية لمسدمسيغ أبجا". فقج سسى 

،ٛٗٔ/ٔ، األحكاـ الدمصانية،  دمحم بغ الحديغ بغ دمحم بغ خمف: القاضي، الفخاء، أبػ يعمى.عشػة فيئاا 
 ـ.ٕٓٓٓ، لدشة ٖ، طبيخكت ، لبشاف -دار الكتب العمسية 
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ـ، كالحؼ يعتبخ حجخ الداكية في تيػيج فمدصيغ، ٕٕٜٔ/ ٓٔ/ٜٕصجر عغ عربة األمع، في 
كأكؿ كثيقػػة دكليػػة، لذػػخعشة اغترػػاب فمدػػصيغ، كمػػشح كشػػغ قػػػمي لمييػػػد عمػػى حدػػاب الذػػعب 

عمػػػى حكػمػػػة فمدػػػصيغ االنجميديػػػة )الفمدػػػصيشي، جػػػاء فػػػي السػػػادة الدادسػػػة مػػػغ صػػػظ االنتػػػجاب: 
صيغ، في أحػاؿ مشاسبة كتشذط باالتفاؽ مع الييئة الييػدية استقخار تدييل ىجخة الييػد إلى فمد

  .ٔالييػد في األراضي األميخية، كاألراضي السػات، السصمػبة لؤلعساؿ العسػمية(

لحلظ عسمت بخيصانيػا عمػى تشفيػح صػظ االنتػجاب، الػحؼ سػعت إليػو، كدفعػت باتجػاه إصػجاره،     
 ، كبجأت تييئ األجػاء لتدميع األرض لمييػد. لتجكيل قزية فمدصيغ، كتػزيع السدؤكلية

أفخزت الزغػط البخيصانية عمى الجكلة العثسانية، قانػف "ترخؼ األشػخاص الحكسيػة" لعػاـ     
ـ، الػػحؼ أعصػػى الذػػخكات حػػق التسمػػظ، كالترػػخؼ، بالسستمكػػات غيػػخ السشقػلػػة، فاسػػتغمت ٜٓٔٔ

لتجػػػػج فخصػػػػة التسمػػػػظ فػػػػي أرض  السؤسدػػػػات الرػػػػييػنية ىػػػػحا القػػػػانػف لمتحايػػػػل غيػػػػخ السذػػػػخكع،
 فمدصيغ.

كسػػا نجحػػت الزػػغػط البخيصانيػػة فػػي تغييػػخ بعػػس القػػػانيغ العثسانيػػة، لتفدػػح السجػػاؿ أمػػاـ     
العرػػابات الرػػييػنية التػػي كانػػت الخبلفػػة العثسانيػػػة حخيرػػة عمػػى عػػجـ تسكيشيػػا مػػغ أراضػػػي 

فمدػصيغ، خػجمات خصيػخة  فمدصيغ، كسا قجمت البعثة الفشية التي أرسمتيا بخيصانيا لسدح أراضي
لبلستيصاف الييػدؼ في فمدصيغ الحؼ أخح بالديخ بػتيخة متدػارعة؛ حيػث تسكػغ الييػػد بػاسػصة 
دعع بخيصاني ضخع، كعػغ شخيػق التحايػل عمػى القػػانيغ العثسانيػة، كبأسػاليب ممتػيػة، أدػ إلػى 

ى عػغ تدػييل حيػػازة دكنػع، كُتَعػجُّ بخيصانيػا مدػؤكلة بالجرجػة األكلػ ألػف ٓ٘ٙسػيصخة الييػػد عمػى 

                                                                                         
كتخكيا مغ بعجه في أيجؼ أىميا،  األراضي التي فتحت في عيج سيجنا عسخ بغ الخصاب فيي  

كعمييع الخخاج، كسسيت بأرض الدػاد، كبقيت ممكاا ألىميا دكف أؼ مشازع، يسمكػنيا كيترخفػف بيا 
ىا السدمسػف كتػارثػىا حدب نطاـ ا حدب مرالحيع دكف تجخل مغ األفخاد أك الجكلة، كأيزا اشتخ 

 .اإلرث في الذخيعة اإلسبلمية بإقخار الجكلة اإلسبلمية عمى مخ العرػر
كأثشاء الحكع العثساني لمببلد العخبية حرل الشداع عمى تمظ األراضي، كاعتبخت كقفاا لمسدمسيغ كىي بيج 

س اآلخخ اعتبخىا ممكاا ألصحابيا السترخفيغ بيا مقابل أجخة يجفعػنيا لمجكلة، تتسثل بخخاجيا، كالبع
كتأخح الجكلة ضخيبة الخخاج، كألصحابيا حق بيعيا كتػارثيا كباقي األمػاؿ،  بتسميظ سيجنا عسخ 

دنيا  .كمشيع مغ قاؿ أنيا ممظ لمجكلة كيسمظ أصحابيا الترخؼ فييا عمى سبيل األجخة التي ىي خخاجيا
ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٚـ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ ٚ/ ٕٕالػشغ،

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles 
 .ٗٙ/ٕ( جساؿ عبج اليادؼ، الصخيق إلى بيت السقجس، ٔ)
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كسخقة ىحه األراضي مغ ِقَبػل الييػػد، ككػاف لبخيصانيػا الػجكر األكبػخ فػي تسميػظ الييػػد جػدءاا مػغ 
 .ٔأرض فمدصيغ، كتذجيعيع عمى اليجخة غيخ الذخعية إلييا

ألػػػف دكنػػػع لمييػػػػد عمػػػػى شػػػػكل امتيػػػػازات، مشيػػػا امتيػػػػازات الحػلػػػػة،  ٓٛٔمشحػػػت بخيصانيػػػا      
السيػت، كامتيػاز كثبػاف ؾيدػػارية الخمميػػة، كسػا سػمست الييػػد مدػاحات كاسػعة مػغ  كامتيػاز البحػخ

ألػف دكنػع بسقابػل أجػخ رمػدؼ،  ٕٓٓألػف دكنػع، بغيػخ مقابػل، ك ٖٓٓاألرض األميخية، تقجر بػػ 
أكؿ مشػػجكب سػػامي بخيصػػاني قػػاـ  ٕكفػػي عيػػج السشػػجكب الدػػامي الرػػييػني، "ىخبػػخت صػػسػئيل"

خرػػػب أراضػػػي فمدػػػصيغ، لمييػػػػد عمػػػى سػػػاحل حيفػػػا، كؾيدػػػارية، ألػػػف دكنػػػع مػػػغ أ ٘ٚٔبسػػػشح 
، فػي "ىشػخؼ فػػرد"، كفػي ىػحا يقػػؿ الييػػدؼ ٖكتكخرت ـباتو الزخسة في الشقب، كالبحخ السيػت

كتابػػو "الييػػػدؼ العػػالسي": لػػػ عػػخؼ العػػالع حؿيقػػة األسػػاليب التػػي مػرسػػت الغترػػاب أراضػػي 
االحػتبلؿ الرػييػني، أك لػػ ُسػسح ليػحا العػالع فمدصيغ مغ أىميا، في األياـ األكلى مغ الغدك، ك 

بسعخفتيػػا، لعسػػو الدػػخط، كاالشػػسئداز، كال ريػػب فػػي أف األسػػاليب كانػػت تجػػخؼ بسعخفػػة صػػسػئيل 
 .ٗالسشجكب الدامي الييػدؼ

 عن شخيق القهة العدكخية الرييهنية -ٕ

بمفػر، كبتعيج أساس السذخكع الرييػني، سياسي ُمعتَسج مغ عربة األمع، كمجعػـ بػعج      
دكلػػػة االنتػػػجاب، بػػػالتصبيق الفعمػػػي لمسذػػػخكع الرػػػييػني، الػػػحؼ امتمػػػظ قػػػػة عدػػػكخية كسياسػػػية، 
كاقترادية، كحاضشة استعسارية، قاـ عمى احتبلؿ األرض كمرادرتيا، فقج كانػت حجػع األرض 

% فقػػػػط، فتزػػػػاعفت بعػػػػج ذلػػػػظ بفعػػػػل القػػػػػة ٗ,ٙـ تبمػػػػغ ٜٚٗٔالتػػػػي تسمكيػػػػا ييػػػػػد حتػػػػى عػػػػاـ 
 .ٔالعدكخية

                                 
 .ٖٔ/ ٕٗٔ( مجمة البياف، السشتجػ اإلسبلمي، ٔ)
تعسل  ييػدية أرثػذكدية ، ُكلج لعائمةييػدؼ بخيصاني سياسي، فمدصيغ بخيصاني في ي( أكؿ مشجكب سامِ ٕ)

قاـ بجعع مداعي  ،ـٓٚٛٔ في عاـ بخيصانيا في ليفخبػؿ كاألعساؿ السالية، كلج في مجيشة الحىب بتجارة
حاييع كايدماف بيجؼ تحريل ترخيح رسسي مغ قبل الحكػمة البخيصانية، مجمة مجار، تست الديارة في 

 /https://www.madarcenter.orgـ،  ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٕٗ
 .ٜٖ( صالح محدغ دمحم سمدمة دراسات مشيجية في القزية الفمدصيشية، ص ٖ)
 ، الذاممة.ٖٔ/ٕٗٔ( مجمة البياف، السشتجػ اإلسبلمي، ٗ)
 .٘٘،ٗ٘( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص ٔ)

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B0%D9%87%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%A8%D9%88%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
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كىػػحه شػػيادة مػشػػيو ديػػاف تبػػخغ الفمدػػصيشييغ مػػغ تيسػػة بيػػع أراضػػييع، حيػػث يعتػػخؼ قػػائبلا:      
)لقج جئشا إلى ىػحا البمػج الػحؼ كػاف العػخب قػج تػششػػا ؼيػو، فأؾيسػت القػخػ الييػديػة، مكػاف القػخػ 

 .ٔالعخبية، كما مغ مػضع بشي في ىحا البمج، إال ككاف أصبلا لدكاف عخب(

  ءعن شخيق الذخا -ٖ

لػػيذ ىشػػاؾ إحرػػائيات دؾيقػػة، أك مػثػقػػة تحػػجد حجػػع األرض الفمدػػصيشية التػػي بيعػػت بيعػػاا      
% مػػغ  ٗ,ٙألػػف دكنػػػع كىػػي تعػػادؿ ٓ٘٘لمييػػػد، كىشػػاؾ بعػػس التقػػجيخات أنيػػا بمغػػت مميػػػػف ك

 األرض الفمدصيشية، تػع شػخاء معطسيػا مػغ مالكيػغ كبػار مغ العخب، عمى الشحػ التالي: 

 . ٕألف دكنع عغ شخيق الكشائذ السديحية السختمفة ٕٓٔتع بيع  -أ

% مغ األرض التي اشتخاىا الييػد، تع شخاؤىا مغ عائبلت إقصاعية، لبشانية كسػرية، ٖٜك -ب
، قخيػة فػي -عائمػة لبشانيػة  -ألف دكنع، باعت مشيا عائمة الدخسػق  ٓ٘ٙكالتي بمغت مداحتيا 

ـ، تبمػػػغ مدػػػاحتيا ٜٙٛٔسػػػيل مػػػخج ابػػػغ عػػػامخ، كانػػػت قػػػج اشػػػتختيا مػػػغ الجكلػػػة العثسانيػػػة عػػػاـ 
ثع باعتيا لمييػد، كمغ العائبلت التي شاركت في البيع : آؿ تياف، كآؿ تػيشي،  ألف دكنع،ٕٓٓ

كآؿ سػػػػبلـ، كآؿ ؾبػػػػاني، كآؿ يػسػػػػف، كالرػػػػباغ، كالجدائػػػػخؼ، كشػػػػسعة، كالقػػػػػتمي، كالسػػػػارديشي، 
كمجكر، كالصياف، كىي عػائبلت لبشانيػة كسػػرية، عمػى الػخغع مسػا يتحسمػو ىػؤالء مػغ السدػؤكلية، 

مػػييع كحػػجىع، فػػإف الدػػمصات البخيصانيػػة مشعػػت ىػػؤالء السبلكػػيغ مػػغ الػصػػػؿ فػإف المػػػـ ال يقػػع ع
إلػػى أراضػػييع، كاسػػتغبلليا، كبحجػػة أنيػػع أجانػػب، بعػػج فرػػل فمدػػصيغ عػػغ سػػػريا كلبشػػاف، كفػػق 

  .ٖسايكذ بيكػ

أمػا مػا تػع بيعػو مػغ قبػل الفمدػػصيشييغ عػغ شخيػق بعػس العػائبلت الفمدػصيشية، كأغمبيػا مػػغ      
ئمػػة ركؾ، ككدػػار، كخػػػرؼ، كحشػػا، كأف الكثيػػخ مػػغ عسميػػات البيػػع كانػػت تػػتع الشرػػارػ، مثػػل عا

بالغر كالتدكيخ، تقػؿ السحامية الييػدية إليغخا باشػيكػ: )الػثػائق السػدكرة، كعسميػات الغػر أمػخ 
 .ٔعادؼ في صفقات بيع األراضي إلى السدتػششيغ الييػد(

                                 
 الذاممة. ٖٔ/ٕٗٔ(  مجمة البياف، السشتجػ اإلسبلمي، ٔ)
 .٘٘لحسيج ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص ( عبج إ)
، مجمة البياف، السشتجػ ٜٖ( صالح محدغ دمحم، سمدمة دراسات مشيجية في القزية الفمدصيشية ص ٖ)

 ، الذاممة.ٖٔ/ ٕٗٔاإلسبلمي، 
، مجمة البياف، السشتجػ ٖٛ( صالح محدغ دمحم، سمدمة دراسات مشيجية في القزية الفمدصيشية ص ٔ)
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الحػالي ال يػجػج شػخز يدػتصيع أك  أما الكاتب الييػدؼ "عسيػخة ىػاس" ؼيقػػؿ: كفػي الػقػت    
 .ٔيخغب في ذكخ حجع األراضي التي بيعت بالغر، كالخجاع

فقج نجح الييػد كخاصة شػبكات االسػتيصاف فػي إحػجاث اختخاقػات جدئيػة فػي إبػػخاـ صفقػػات     
عسميػة ضمػػت بيػع كشػخاء، كعسميػػات تدكيػػخ عبػػخ سساسػػخة داخػػل فمدػػصيغ، كخارجيػػا، لكػغ ىػحه ال

تػجكر فػي الخفػاء كقزيػة مدػكػت عشيػػا فمدػػصيشياا، كالدػػكػت يشصمػػق مػػغ رغبػػة السخمريغ فػػي 
إضيػػػػار الػجػػػػو السذػػػػخؽ لفمدػػػصيغ، كالذػػػعب الفمدػػػصيشي، كعػػػجـ تذػػػػير تمػػػظ الرػػػػرة، غيػػػخ أف 

جكائػػخ االسػػػتخباراتية لتعسيػػع مػػػا ىػػحه الحدػػبة كانػػػت خاشئػة، ألنيػػػا اسػػتخجمت مػػػغ قبػػل بعػػػس ال
حػػػػجث مػػػػغ قبػػػػل فئػػػػة ضئيمػػػػة عمػػػػى عسػػػػـػ الذػػػػعب الفمدػػػصيشي، كشػػػػجع الدػػػػكػت عػػػغ البائعيػػػػغ 
القجامػى، قيػاـ بائعيػغ جػجد، بتكػخار البيػع، كاسػتخجـ البيػع مػغ قبػل أنطسػػة عخبيػػة كدػػبلح يذػػيخ 

تسخيػػػػػخ سياسػػػػػات التسييػػػػػد فػػػػػي الحقػػػػػػؽ السجنيػػػػػة فػػػػػي كجػػػػػو التجسعػػػػػات الفمدػػػػػصيشية السيجػػػػػخة، ل
الفمدػػػصيشية، كلتبخيػػػخ قسػػػع السقػػاكميغ الفمدػػػصيشييغ، كشػػيصشة الذػػعب الفمدػػصيشي، لقصػػػع الصخيػػػق 

 عمػى دعػػع كتزامػػغ الذػػعػب العخبيػػة مػػع الذػػعب الفمدػػصيشي.

ذػفاؼية إزاء ىػػحه القزيػػة، ككػل القزايػػا إف الخدػػائخ السعشػيػػة الشاجسػػة عػػغ السرارحػة كال     
الذػائكة األخخػ، تقػل كثيػخاا عػغ الخدػائخ الشاجسػػة عػػغ الدػػكػت، كاإلخفػاء، فكػاف مػػػغ الػاجػػػب 
مػاجية الحؿيقة، كتعخية الخيانات، كأشػكاؿ التػاشػؤ التػي تحػجث أكالا بػأكؿ، مػػغ أجػػل معالجتيػػا 

 ٕ.كترػيػب مدػارىا

كأف مجسػع ما تع تدخيبو إلى أيجؼ الييػد مػغ أراض، باعيػا ليػع عػخب فمدػصيشيػف خػبلؿ      
ألػػػف دكنػػػع، كقػػػج حرػػػل الييػػػػد عمػػػى ىػػػحه األراضػػػي بدػػػبب  ٕٓٙاالحػػػتبلؿ البخيصػػػاني حػػػػالي 

الطػػػػخكؼ القاسػػػػية التػػػػي فخضػػػػتيا حكػمػػػػة االسػػػػتعسار البخيصػػػػاني عمػػػػى الفبلحػػػػيغ الفمدػػػػصيشييغ، 
غ أسػػمػب نػػدع السمكيػػة العخبيػػة، لرػػالح الييػػػد، كفػػق مػػػاد مػػغ صػػظ كنتيجػػة اسػػتخجاـ البخيصػػانيي

 .ٔاالنتجاب البخيصاني عمى فمدصيغ، كالتي تخػؿ السشجكب الدامي ىحا الحق

                                                                                         
 ، الذاممة.ٖٔ/ ٕٗٔاإلسبلمي، 

 ، الذاممة.ٖٔ/ ٕٗٔ( مجمة البياف، السشتجػ اإلسبلمي، ٔ)
 .٘٘، ٗ٘( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كفكيظ آخخ، ص ٕ)
، مجمة البياف، ٓٗ-ٜٖ( صالح محدغ دمحم، سمدمة دراسات مشيجية في القزية الفمدصيشية، ص ٔ)

 ، الذاممة.ٖٔ/ ٕٗٔالسشتجػ اإلسبلمي، 
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كسػػا حػػجثت حػػاالت بيػػع بدػػبب ضػػعف عػػجد مػػغ الفمدػػصيشييغ، ككقػػػعيع تحػػت اإلغػػخاءات      
أؼ بمج عخبي، أك غيخ عخبي، السادية، كليذ مغ السدتغخب أف تػجج في كل زماف، كمكاف في 

أمػاـ اإلغػخاءات، لكشيػا بقيػت كال تػداؿ فئػة مشبػػذة، محاربػة مػغ مجسػل أبشػاء  فئات قميمة تزعف
شػػعب فمدػػصيغ، الػػحؼ عػػػاقبيع عمػػى فعمػػتيع الشكػػػخاء، كسػػا صػػجرت الفتػػػاكػ بتجػػخيع كتحػػخيع بيػػػع 

كالكثيػػػػخ مػػػػشيع األراضػػػػي لمييػػػػػد، أك الدسدػػػػخة عمػػػػى بيعيػػػػا، لػػػػحا تعػػػػخض البػػػػائعػف لمسقاشعػػػػة، 
لمترػػػػؽية، كاالغتيػػػػاؿ خرػصػػػػاا فػػػػي أثشػػػػاء الثػػػػػرة الكبػػػػخػ التػػػػي عسػػػػت فمدػػػػصيغ، خػػػػبلؿ العػػػػاـ 

عمى ىحا فإف مجسػع ما حرل عميو الييػد بيعاا مغ أبشػاء فمدػصيغ ، ٔـٜٖٜٔـ، كالعاـ ٖٜٙٔ
مغ أرض فمدصيغ، كىحا بحج ذاتو يبخز مجػ السعاناة التي  %ٔال يتجاكز  ـ،ٜٛٗٔحتى سشة 

الييػػػػد فػػػي تثبيػػػت مذػػػخكعيع، كإنجاحػػػو فػػػي فمدػػػصيغ، كمػػػجػ إصػػػخار الفمدػػػصيشييغ عمػػػى  لقييػػػا
 .ٕالتسدظ بأرضيع

 :ٖعن شخيق االستيالء عمى أمالك الغائبين -ٗ

استغل الييػد قانػف أمبلؾ الغائبيغ، ليزعػا أيجييع عمى أمبلؾ الفمدصيشييغ، الحيغ شخدكا      
ـ، يزاؼ إلييا أمػبلؾ األكقػاؼ التػي ٜٛٗٔعاـ مغ فمدصيغ، خاصة مغ األرض التي احتمت 

 .ٗاعتبخىا الييػد مغ أمبلؾ الغائبيغ، فمع تدمع السداجج كالسقابخ مغ شخىع

 سن قهانين احتاللية لمديصخة عمى األراضي البهر -٘

                                 
، الذاممة. صالح، محدغ دمحم، سمدمة دراسات مشيجية في ٖٔ/ ٕٗٔ( مجمة البياف، السشتجػ اإلسبلمي، ٔ)

 ـٕٕٓٓ، كػاللسبػر، ماليديا، شبعة أكلى ٓٗصالقزية الفمدصيشية 
 .ٓٗ( صالح، محدغ دمحم، سمدمة دراسات مشيجية في القزية الفمدصيشية ص ٕ)
ـ، كىػ يذخعغ لمكياف الرييػني ٜٓ٘ٔػني أقخه الكشيدت عاـ ( قانػف أمبلؾ الغائبيغ: ىػ قانػف صييٖ)

أخخػ نتيجة  االستيبلء عمى األراضي كالسستمكات التي تعػد لمفمدصيشييغ الحيغ ُىجخكا مشيا، إلى مشاشق  
ـ، كيدسح بسػجبو بػضع مستمكاتيع، كمستمكات األكقاؼ ٜٛٗٔاالحتبلؿ الرييػني لفمدصيغ عاـ 

/ ٜ/ٛٔالؿّيع عمى أمػاؿ الغائبيغ"، كالحؼ يسّثل الكياف الرييػني. الجديخة نتترخؼ " اإلسبلمية، تحت 
/ السخكد الفمدصيشي  https://www.aljazeera.netـ،   ٕٕٔٓ/ٔ/ٕـ،، تست الديارة في ٕٚٓٓ

 ./https://palinfo.com ـ ٕٕٔٓ/ٔ/ٕلئلعبلـ، تست الديارة في 
 / ، https://www.aljazeera.netـ ٕٕٔٓ/ٔ/ٖـ، تست الديارة في ٕٚٓٓ/ ٜ/ٛٔ( الجديخة نت، ٗ)

 ـٕٕٔٓ/ٔ/ٖـ،  تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٛ/ٗ،  اإلعبلمية السياديغشبكة 
https://www.almayadeen.net/butterfly-effect /  . 

https://www.almayadeen.net/butterfly-effect%20/
https://www.almayadeen.net/butterfly-effect%20/
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لكػػي يرػػبح االسػػتيبلء عمػػى األراضػػي الفمدػػصيشية كنيبيػػا قانػنيػػاا، أصػػجرت أنطسػػة الصػػػارغ     
ـ الػػػحؼ سػػػسح لػػػػزيخ الساليػػػة الرػػػييػني ٜٛٗٔ"اسػػػتعساؿ أراضػػػي البػػػػر" لدػػػشة ؼيسػػػا يتعمػػػق ب 

بالدػػيصخة عمػػى األراضػػي غيػػخ السفمػحػػة "البػػػر" كلسػػجة خسدػػة كثبلثػػيغ شػػيخاا، حتػػى يػػتسكغ بعػػج 
 ٔ، كتػزيعيا عمى مؤسدات الجكلةانقزاء ىحه السجة مغ مرادرة ىحه األراضي

 ا لمسدتهششين الييهد:دول عخبية تذتخي عقارات في القجس وتبيعي -ٙ

تػػػع فػػػي الدػػػشػات األخيػػػخة تدػػػخيب العجيػػػج مػػػغ العقػػػارات فػػػي مجيشػػػة القػػػجس السحتمػػػة، كقػػػخب      
السدجج األقرى لسدتػششيغ ييػد، كأف عػجد البػؤر االسػتيصانية الججيػجة التػي تػع تذػييجىا حػػؿ 

دكلػػػة اإلمػػػارات العخبيػػػة التػػػي بػػػؤرة، كتذػػػيخ أصػػػابع االتيػػػاـ إلػػػى  ٓ٘ٔالسدػػػجج األقرػػػى بمغػػػت 
ىػػػحه العقػػػارات بأمػاليػػػا، عػػػغ شخيػػػق سساسػػػخة فمدػػػصيشييغ  اشػػػتخت فػػػي الدػػػشػات األخيػػػخة بعػػػس

 .ٕيحسييع االحتبلؿ، ثع سخعاف ما ترل إلى السدتػششيغ

 حكم بيع األراضي لمييهدالفخع الخابع: 

كالعقػػارات لمييػػػد اتفقػػت كمسػػة العمسػػاء السعاصػػخيغ بػػبل خػػبلؼ عمػػى تحػػخيع بيػػع األراضػػي،     
 .ٖالسحتميغ، كعمى حخمة تسميكيع ليا، كحخمة قبػؿ التعػيس عشيا

أفتػػى بػػالسشع كالتحػػخيع عمسػػاء العػػخاؽ، كمرػػخ، كاليشػػج، كالسغػػخب العخبػػي، كفمدػػصيغ، كسػػائخ     
، كمػػغ أىػػع الفتػػاكػ فػػي ٕ، كقػػج اعتبخىػػا بعػػس العمسػػاء مػػغ أكبػػخ الكبػػائخٔياإلسػػبلمالعػػالع أقصػػار 

 ذلظ:

                                 
ـ، ٕٕٔٓ/ٔ/ٖـ، تست الديارة في ٕٔٓٓ/ٜ/ٕٙالبياف، صحيفة ( ٔ)

https://www.albayan.ae/one-world 
ـ الجديخة نت، تاريخ الديارة ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٛٔىيثع أسعج ودمحم عبج هللا الحبيب الجديخة نت، ( ٕ)

 https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviewsـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓ
 ـٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓـ تست الديارة في ٕٙٔٓ/٘/ٔٔالخميج الججيج     

https://thenewkhalij.news/article 
( إال ما أجازه ابغ باز الحؼ أجاز تسميظ الييػد لؤلرض في فمدصيغ، تسميكاا مؤقتاا، حتى تشتيي اليجنة (ٖ

، حيث قاؿ: )الرمح بيغ كلي أمخ ٕٕٕ/ ٛد، مجسػع الفتاكػ ابغ باز، السؤقتة، ابغ باز، عبج العدي
السدمسيغ في فمدصيغ كبيغ الييػد ال يقتزي تسميظ الييػد لسا تحت أيجييع تسميكا أبجيا، كإنسا يقتزي 
ذلظ تسميكيع تسميكا مؤقتا حتى تشتيي اليجنة السؤقتة، أك يقػػ السدمسػف عمى إبعادىع عغ ديار 

 قػة في اليجنة السصمقة(.السدمسيغ بال

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews
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، كفتػػػ عمسػاء نجػج ٖـ، في اجتساع عقج في بيػت السقػجسٖٜ٘ٔفتػػ عمساء فمدصيغ عاـ     
ـ، كفتػػػػػ جسعيػػػة العمسػػػاء السخكديػػػة اليشػػػج، كفتػػػػػ لجشػػػة الفتػػػػػ فػػػي األزىػػػخ عػػػاـ ٖٜٚٔعػػػاـ 

 .٘، كفتػػ القخضاكؼ ٗكفتػػ دمحم رشيج رضا ـ،ٜٙ٘ٔـ، كفتػػ عمساء األزىخ ٜٛٗٔ

: )إف مػغ يبيػع شػيئاا مػغ أرض فمدػصيغ، كمػا حػليػا لمييػػد، "دمحم رشػيج رضػا"جاء فػي فتػػػ    
أك لئلنجميػػػد، فيػػػػ كسػػػغ يبػػػيعيع السدػػػجج األقرػػػى، ككسػػػغ يبيػػػع الػػػػشغ كمػػػو، ألف مػػػا يذػػػتخكنو 
كسػػيمة إلػػى ذلػػظ، فختبػػة األرض مػػغ ىػػحه الػػببلد ىػػي كخؾبػػة اإلندػػاف مػػغ جدػػجه، كىػػي بيػػحا تعػػج 

مػبلؾ الذخرػية الخاصػة، كتسميػظ الحخبػي لػجار شخعاا مػغ السشػافع اإلسػبلمية العامػة، ال مػغ األ
كألمانػػة اإلسػػبلـ، كال أذكػػخ ىشػػا كػػل مػػا يدػػتحقو  () كلخسػػػلو ((اإلسػػبلـ باشػػل، كخيانػػة هلل 

خػاتع  ()، كبكتابػو، كبخسػػلو ()مختكب ىحه الخيانػة، كإنسػا أقتػخح عمػى كػل مػغ يػؤمغ بػاهلل 
غ : مقاشعػػة ىػػؤالء الخػنػػة الػػحيىإلػػ الشبيػػيغ: أف يبػػث ىػػحا الحكػػع الذػػخعي فػػي الػػببلد، مػػع الػػجعػة

 .ٙرد الدبلـ( ك  ،كالكبلـ ،كالدكاج ،كالسعاممة ،السعاشخةكيرخكف عمى خيانتيع في كل شيء، 

كأنػػو يحػػـخ بيػػع األرض، كسػػا يحػػـخ الدسدػػخة، أك السدػػاعجة عمػػى البيػػع، كالتػسػػط فػػي ذلػػظ     
كيحـخ تدييل أمخ البيع، كسا يحـخ الخضا بحلظ، كأف مغ اعتقػج ذلػظ فيػػ مختػج كػافخ، كأنػو يشبػح 

ٚفي الجنيا، كيقاشع، كال يرمى عميو إذا مات، كال يجفغ في مقابخ السدمسيغ
. 

 مبخرات التحخيم، وأسبابو:

بيػػػع األرض لمييػػػػد صػػػػرة مػػػغ صػػػػر الػاليػػػة، ألعػػػجاء هللا عػػػد كجػػػل، كخيانػػػة هلل تعػػػالى،  -ٔ
َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػا إعصاء الػالء ألعجاء هللا، قاؿ هللا تعالى:  ()، كقج حـخ هللا ()كلخسػلو 

ػػَغ اْلَحػػ ِة َكَقػػْج َكَفػػُخكا ِبَسػػا َجػػاءُكع مِّ ُكْع َأْكِلَيػػاء ُتْمُقػػػَف ِإَلػػْيِيع ِبػػاْلَسَػدا قِّ ُيْخِخُجػػػَف اَل َتتاِخػػُحكا َعػػُجكِّؼ َكَعػػُجكا
                                                                                         

، الصيعة الثانية، مخكد بيت السقجس لمجراسات التػثيؿية، ٜٖٓ -ٖٙٛ( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، ص ٔ)
 .ٗٙٚٔ/ ٚـ، سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٕٕٔٓ

 .ٔٔ٘/ ٖ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة ٕ)
يع، صخاعشا مع ٖ)  .ٕٔٔ -ٙٓٔالييػد، ص ( ماضي، دمحم إبخـا
يع دمحم، صخاعشا ٓٙ( الفيج، ناصخ بغ دمحم، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٗ) ، ماضي، إبخـا

، الصيعة الثانية، مخكد بيت ٜٖٓ -ٖٙٛ، مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، ص ٕٔٔ ص مع الييػد
 .ٗٙٚٔ/ ٚـ، سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٕٕٔٓالسقجس لمجراسات التػثيؿية، 

 .ٔٔ٘/ ٖ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة ٘)
 .ٜ٘-ٛ٘مسيغ، ص ( الفيج، دمحم بغ ناصخ، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدٙ)
 .ٚ٘ص السخجع الدابق،  ( ٚ)
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ِ َربُِّكػػػعْ  ُسػػػػَؿ َكِإياػػػاُكْع َأف ُتْؤِمُشػػػػا ِبػػػاهللا الخا
يَُّيػػػا الاػػػِحيَغ آَمُشػػػػْا اَل َتُخػُنػػػػْا ّللّاَ َيػػػا أَ : () كقػػػاؿ هللا، ٔ
ُسػػَؿ َكَتُخػُنػػػْا َأَماَنػاِتُكْع َكَأنػػُتْع َتْعَمُسػػفَ  َكالخا

كخيانػة األمانػػة  () كرسػػػلو كإف مػػغ خيانػة هللا  ٕ
 .ٖبيع أرض فمدصيغ لمييػد

ألف فػػي بيػػع األراضػػي، كالعقػػارات لمييػػػد تسكػػيغ ليػػع فػػي فمدػػصيغ، كإعانػػة ليػػع عمػػى تيػيػػج  -ٕ
 األرض، كتثبيت االحتبلؿ. 

في ذلػظ مدػاعجة، كمطػاىخة لمعػجك عمػى إخػخاج السدػمسيغ مػغ ديػارىع، كىػػ نػػع مػغ إعػبلف  -ٖ
 الحخب عمى السدمسيغ.

يسمػػػػظ أحػػػػج أف يسّمكيػػػػا  أف أرض فمدػػػػصيغ ىػػػػي أرض كقؽيػػػػة، كممػػػػظ لكػػػػل السدػػػػمسيغ، فػػػػبل -ٗ
. كقػػػج اتفقػػػت كمسػػػة الفقيػػػاء عمػػػى أنػػػو ال يجػػػػز حػػػل الػقػػػف كال الترػػػخؼ ؼيػػػو بػػػالبيع أك ٗلغيػػػخىع

لسػا  ()لعسػخ () بغيخه، بسا يخخجو عغ كقفيتو ما دامت مشافع الػقف باؾية لع تتعصل، لقػلو
عسػػخ،  إف شػػئت حبدػت أصػػميا كترػػجقت بيػػا، فترػػجؽ بيػػا: اسػتأمخه فػػي شػػأف أرض لػػو بخيبػػخ

  .٘ألنيا ال يباع أصميا كال يػرث كال يػىب

 

 السصمب الخابع:

 العسالة عشج االحتالل 

السقرػػػد بالعسالػػة عشػػج االحػػتبلؿ، ىػػػ: تدػػييخ أعسػػاؿ العػػجك السجنيػػة، كتذػػغيل مرػػانعو،      
كمدارعػػػو، كمتػػػاجخه، كفشادقػػػو، كأعسػػػاؿ البشػػػاء، كإقامػػػة الجدػػػػر كشػػػق الصػػػخؽ، كتشطيػػػف السػػػجف، 
كالذػػػػارع، كالستشدىػػػات، كالعسػػػل فػػػي كػػػل القصاعػػػات الرػػػحية، كالتجاريػػػة، كغيخىػػػا، فسػػػغ العػػػاـ 

أللػػػؼ مػػغ العسػػاؿ الفمدػػصيشييغ يعسمػػػف فػػي ىػػحا السجػػاؿ، فقػػج قػػجر عػػجد ـ بػػجأ عذػػخات اٜٛٙٔ
                                 

 .ٔ( سػرة السستحشة، آية ٔ)
 .ٕٚ( سػرة األنفاؿ، آية ٕ)
يع دمحم، صخاعشا مع الييػد في الساضي ٔٔ٘/  ٖ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة، ٖ) ، ماضي، إبخـا

 .ٔٔٔ -ٙٓٔكالحاضخ كالسدتقبل، ص 
 .ٔٔ٘/ ٖ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة، ٗ)
.، مدمع، صحيح مدمع، كتاب (ٖٕٚٚ)( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الذخط، باب: في الػقف، رقع ٘)

 .(ٕٖٙٔ)الػصية، باب: الػقف، رقع 
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تذػػػيخ إحرػػػائيات الجيػػػاز ك ت اآلالؼ، ئػػػاالعسػػػاؿ الفمدػػػصيشييغ الػػػحؼ يعسمػػػػف مػػػع االحػػػتبلؿ بس
السخكػػػدؼ لئلحرػػػاء الفمدػػػصيشي إلػػػى أف عػػػجد العسػػػػاؿ الفمدػػػصيشييغ فػػػي الػػػجاخل السحتػػػل، كفػػػػي 

ـ إلػػػػػى ٕٚٔٓاليػيػػػػة الدرقػػػػاء، قػػػػج كصػػػػػل فػػػػي العػػػػاـ السدػػػػتػششات مػػػػغ حسمػػػػة الترػػػػػاريح، أك 
ألػػػػف عامػػػػل، يزػػػػاؼ إلػػػػييع عسػػػػاؿ يعسمػػػػػف دكف ترػػػػاريح، كفمدػػػػصيشيػف يحسمػػػػػف  ٓٓٗ,ٕٛٔ

 .ٔتراريح تجارة، كاحتياجات خاصة ألغخاض العسل

ـ، ٜٚٙٔكلقج باتت ضاىخة تشقل العسػاؿ الفمدػصيشييغ بػاآلالؼ مػا بػيغ األرض السحتمػة عػاـ     
ـ، ال تخفى عمى أحج، كبعػج التصبيػع، كمعاىػجات الدػبلـ، بػجأ ٜٛٗٔتمة عاـ كبيغ األرض السح

العساؿ مغ مرخ كاألردف، بالعسل في مرػانع االحػتبلؿ، كمدارعػو، كفشادقػو، كفػي مجػاؿ البشػاء 
كغيخه، فقج بمغ عجد العساؿ السرخييغ الحؼ عسمػػا فػي الكيػاف الرػييػني أكثػخ مػغ ثبلثػيغ ألػف 

 .ٕيع قج تدكجػا بإسخائيمياتعامل، كأف عذخة آالؼ مش

 ٖـ،ٖٕٔٓكأف عػػجد العسػػاؿ األردنيػػيغ الػػحيغ يعسمػػػف فػػي الكيػػاف الرػػييػني بمػػغ فػػي العػػاـ     
، فيػػل تعتبػػخ ىػػػحه العسالػػة نػعػػاا مػػػغ ٗعامػػل مػػشيع ألفػػا عامػػػل فػػي مجيشػػة إيػػػبلت كحػػجىا ٓٓ٘ٙ

، كبيغ السػاشغ التصبيع مع االحتبلؿ، كىل ىشاؾ فخؽ بيغ السػاشغ الحؼ يعير تحت االحتبلؿ
 العخبي القادـ مغ مرخ، أك األردف؟

 تأجيخ السدمم نفدو لمعسل عشج غيخ السدمم: الفخع األكؿ:

 تحخيخ محل الشداع 

 : عمى الفقياء اتفق   

                                 
  ـٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٜ/ٕٚاقترادية اجتساعية، ثقاؼية،  ،الحجثصحيفة  (ٔ)

https://www.alhadath.ps/article. 
. الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٖٕ، ٕٕعبجه، حراف شخكادة، ص ( محسػد، ٕ)

 ليذ ىشاؾ إحرائيات دؾيقة كمػثػقة بيحا الخرػص. .ٓٙ٘ٔص
 ( لع يجج الباحث إحرائية أحجث مغ ىحه اإلحرائية.ٖ)
، https://shms.ps/postـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕـ تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٕٕ( ككالة شسذ نيػز، ٗ)

 http://www.alquds.com/articlesـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٖ/ٚالقجس،
 /https://www.alaraby.co.ukـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٕ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ ٖ/ٕٔالعخبي الججيج، 

https://shms.ps/post
http://www.alquds.com/articles
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أنو ال يجػػز لمسدػمع أف يػؤجخ نفدػو لمكػافخ، لعسػل ال يجػػز لػو فعمػو، كعرػخ الخسػخ، كرعػي  -
مغ قبل  إذالؿأك ؼيو أك معرية،  عسل ؼيو إعانة عمى كفخ،في كل  التعامل معو الك الخشازيخ، 

  .ٔالكفار، كالعسل عشجىع خجماا، كنحػه

كألف األجيخ -في الحمة، ، سل معيغعمى جػاز أف يؤجخ السدمع نفدو لمكافخ، في ع اتفقػاك   -
قػػاؿ ابػػغ  كخياشػػة ثػػػب، كبشػػاء دار، كزراعػػة أرض،  - فػػي الحمػػة يسكشػػو تحرػػيل العسػػل بغيػػخه

أجػػخ نفدػػو مػػغ ييػػػدؼ، يدػػقي لػػو كػػل دلػػػ  ((، ألف عمياػػا 4ؼ نعمسػػوجػػاز بغيػػخ خػػبل قجامػػة:
 .ٖبحلظ، فمع يشكخه ()بتسخة، كأخبخ الشبي 

 عمى الشحػ التالي: ،أك إعارة أك غيخ ذلظ  ،حكع خجمة السدمع لمكافخ بإجارة كاختمفػا في    

، ألنػػػو عقػػػج معاكضػػػة السدػػػمع لمكػػػافخ بإجػػػارة، أك إعػػػارةخجمػػػة إلػػػى جػػػػاز  ذىـــب الحش يـــة  :  أكالا   
كلػيذ لمسدػمع أف يػحؿ   ،كلكغ يكخه لمسدمع خجمػة الكػافخ، ألف االسػتخجاـ اسػتحالؿ  ،ؼيجػز كالبيع

  .6نفدو بخجمة الكافخ

أؼ  – إذا لع يغب عميو ،٘أف يؤاجخ السدمع نفدو مغ الشرخاني مالظكخه  فقج ،وأما السالكية    
استيبلء الكافخ  :مشيا ،لسا في ذلظ مغ السفاسج ،فبل يجػز ،بيتوفي استبج بو ، فإف  -يدتبج بو 

                                 
، ابغ قجامة، ٛٛٗ/ٚ، مشح الجميل شخح مخترخ خميلعمير، .ٙ٘/ ٙٔ، ( الدخخدي، السبدػطٔ)

  .ٓٔٗ/٘السغشي، 
، كفي دعػػ عجـ الخبلؼ نطخ، فالذافعية كخىػا ىحا األمخ، كمشيع مغ ٓٔٗ/٘ابغ قجامة، السغشي،  ٕ

 حخمو، كالدبكي كىػ مؤلف شافعي. 
حدغ غخيب، ابغ ماجة، سشغ ابغ  :، قاؿ التخمحؼ(ٖٕٚٗ)( التخمحؼ، سشغ التخمحؼ، رقع الحجيث ٖ)

، كقاؿ شعيب األرناؤكط: حدغ بسجسػع (ٙٗٗٔ)ماجة، باب الخجل يدتقي كل دلػ بتسخة، رقع الحجيث 
" ق، ٖٓٙ، ت "(ٚ٘ٔٚ)شخقو، الصبخاني، سميساف بغ أحسج بغ أيػب، السعجع األكسط، رقع الحجيث 

مكتبة القجسي القاىخة، شبعة  ،(ٕ٘ٗٛٔ)في مجسع الدكائج رقع  القاىخة، ذكخه الييثسي -دار الحخميغ 
األلباني، دمحم ناصخ الجيغ، صِحيح الَتخِغيب َكالتاخِىيب  .في صحيح التخغيب األلباني ـ، حدشوٜٜٗٔ

 ـ.ٕٓٓٓالسسمكة العخبية الدعػدية، الصبعة األكلى،  -مكتبة الَسعارؼ لمَشذخ كالتػزيع، الخياض 
 .ٜٛٔ/ٗ ئع الرشائع في تختيب الذخائعبجا الكاساني، (ٗ)
 .ٜٔ/ٚ، الخخشي، شخح مخترخ خميل، ٗٗٗ/ٖمالظ، السجكنة،ػ  (٘)
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}َكَلػػػغ َيْجَعػػػَل ّللّاُ ِلْمَكػػػاِفِخيَغ َعَمػػػى : قػػػاؿ هللاكالػػػتسكغ مػػػغ إذايػػػتيع،  ،كإىػػػانتيع ،غالسدػػػمسيعمػػػى
 .ٔاْلُسْؤِمِشيَغ َسِبيبلا {

فػي  خػجـي ،تحػت يػجه ، كلػع يكػغالكػافخ بعسػل السدػمع كمغ السالكيػة مػغ أجػاز بذػخط: أاّل يدػتبج 
كالكػػػافخ  ،خد عميػػػو السدػػػمعكخيػػػاط َيػػػ ،فػػػإف لػػػع يدػػػتبج الكػػػافخ بعسػػػل السدػػػمع ، قػػػاؿ الجسػػػػقي:بيتػػػو

 .4ؼيجػز

  : كالييػػػػدؼ عمػػػى أربعػػػة أقدػػػاـ ،أف إجػػػارة السدػػػمع نفدػػػو مػػػغ الشرػػػخاني  : ذكػػػخ ابػػػغ رشػػػج ك       
  ،في بيت نفدػو أف يعسل السدمع لمكافخ عسبلا   : ىي: فالجائدةكحخاـ  ، كمحطػرة  كمكخكىة،  جائدة،

أف يدػتبج الكػافخ بجسيػع عسػل السدػمع مػغ   : . كالسكخكىػة فػي محمػو كالرانع الحؼ يرػشع لمشػاس 
أف يػؤجخ السدػػمع نفدػو لمكػػافخ   : طػػرةكالسح ، لػػو مدػاؾياا تحػػت يػجه، مثػل أف يكػػػف غيػخ أف يكػػف 

و مشو ؼيسػا ال يحػل أف يؤجخ نفد  : اـكالحخ   ، يو تحت يجه كأجيخ الخجمة في بيتوفي عسل يكػف ؼ
  .5فيحه تفدخ قبل العسل  ، أك رعي الخشازيخ  ،خمغ حسل الخس

كتقػجيع   ، يجيوساء عمى كرب ال  ،خجمة السدمع لمكافخ خجمة مباشخةإلى حخمة  وذىب الذافعية   
أك بغيػػخ  ،سػػاء كػاف ذلػظ بعقػج  ، كإرسػالو فػي حػائجػو ،أك غيػخ مباشػخة ،كإزالػة قاذكراتػو  ،نعػل لػو

كلرػػػيانة السدػػػمع عػػػغ  . َعَمػػػى اْلُسػػػْؤِمِشيَغ َسػػػِبيبلا {َكَلػػػغ َيْجَعػػػَل ّللّاُ ِلْمَكػػػاِفِخيَغ }  : لقػلػػػو تعػػػالى  عقػػػج،
 . 6اإلذالؿ كاالمتياف

مػػغ  ع يػػتسكغكلػػ، يػػجه عشػػو زاؿذا إ،  كػػافخ مػػع الكخاىػػةأك إجارتػػو لم ،السدػػمعكلكػػغ يجػػػز إعػػارة     
  .  7اختاره الدبكي، أك إعارتو لمكافخ  إجارة السدمع، يحـخ  :كقيل  ،استخجامو

                                 
 .ٔٗٔية آسػرة الشداء،  (ٔ)
 .ٜٔ/ٗالجسػقي، حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ،  (ٕ)
 ـ، ٜٜٛٔ، دار الفكخ، بيخكت، بجكف شبعة، لعاـ ٛٛٗ/ٚعمير، مشح الجميل شخح مخترخ خميل،  (ٖ)

 ٙ٘ٗ/ٖشخح السشيج،  عمى الجسل، حاشية الجسل، (ٗ)
 ،ىػ(ٗٓٓٔشسذ الجيغ دمحم بغ أبي العباس أحسج بغ حسدة شياب الجيغ الخممي )الستػفى: الخممي، (٘)

 .ـٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔدار الفكخ، بيخكت، شبعة أخيخة، لدشة  ،ٖٕٔ/٘ى شخح السشياج، نياية السحتاج إل
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الخكايػػػة العسػػػل فػػػي خجمػػػة الكػػػافخ، كأجػػػازكه فػػػي غيػػػخ الخجمػػػة، ففػػػي  مشػػػع إلػػػى وذىـــب الحشابمـــة
  }   :هللا  لقػػػؿ  فخ ألجػػل الخجمػػة،أك إعارتػػو لمكػػا  ،إلػػى حخمػػة إجػػارة السدػػمع ذىبػػػا  ،الرػػحيحة

 ،لسدػػمع عشػج الكػػافخكألنػو عقػػج يتزػسغ حػبذ ا ،  {  َعَمػى اْلُسػْؤِمِشيَغ َسػػِبيبلا  َكَلػْغ َيْجَعػَل ّللااُ ِلْمَكػػاِفِخيغَ 
 .3جاز ،كأف يكػف في عسل مباح ،، كإف كاف في غيخ الخجمةكإذاللو لو

 الخاجح الخأي

 يخجح الباحث، جػاز استئجار الكافخ لمسدمع بالذخكط التالية:

كيذػػػسل ذلػػػظ كػػػل عسػػػل ؼيػػػو ، ل لمسدػػػمع أف يعسمػػػوأال يعسػػػل عشػػػج الكػػػافخ فػػػي عسػػػل ال يحػػػ -ٔ
كبيػػع الخسػػخ، أك تقجيسػػو لمذػػخب، أك رعػػي الخشػػازيخ، أك بشػػاء الكشػػائذ، أك العسػػل فػػي  ،معرػػية

 .الخبا، كما شابو ذلظ

  كالحط مغ قجره. العسل في خجمة الكافخ لسا ؼيو مغ اإلذالؿ، كاإلىانة لمسدمع،أاّل يكػف  -ٕ

 أاّل يرػػيخ السدػػمع تحػػت يػػجه، كيػػتسكغ مشػػو، لسػػا فػػي ذلػػظ مػػغ السفاسػػج، كالتػػي مشيػػا إمكانيػػة -ٖ
 فتشو عغ ديشو.ك أ إذايتو،

 أاّل يكػف في العسل إعانة لمكافخ، أك تقػية لو عمى كفخه، كضبللو. -ٗ

 الثاني: عسل السدمم مع االحتالل اإلسخائيمي:الفخع 

أك  مػػا ذكػػخه الفقيػػاء فػػي أحكػػاـ تػػأجيخ السدػػمع نفدػػو لمعسػػل عشػػج الكػػافخ، أريػػج بػػو أىػػل الحمػػة،    
 السدمسيغ، كلع يخخجػىع مغ ديارىع، كلع يطاىخكا عمى إخخاجيع.  ايقاتمػ  عالسدالسيغ الحيغ ل

احتمػػػا أرض السدػػمسيغ، الػػحيغ  لمعسػل عشػػج الييػػػدالػحؼ يعشػػي الباحػػث ىػػػ اسػػتئجار السدػػمع ك     
كىػػحه  كغيخىػػا، كشػػخدكىع فػػي أصػػقاع األرض، كال يدالػػػف يدػػػمػنيع سػػػء العػػحاب، فمدػػصيغ، فػي

يدتخشػج فييػا بػأقػاؿ األقػجميغ ك  يرار فييا إلى أقػاؿ السعاصخيغ مغ العمسػاء، قزية مدتحجثة،
  .السعاصخكف  كىي محل خبلؼ بيغ مغ الفقياء،

 محل الشداع:تحخيخ 

                                 
 .ٓٔٗ/٘ابغ قجامة، السغشي،  (ٔ)
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ال خػػبلؼ بػػػيغ العمسػػاء السعاصػػػخيغ فػػي مشػػػع العسػػاؿ الػافػػػجيغ مػػغ خػػػارج األرض السحتمػػػة،  -ٔ
لمبحث عغ فخص عسل عشج االحػتبلؿ، فػي مدػتػششاتو، كتذػغيل مرػانعو، ككرش عسمػو، كسػغ 
يفج مغ مرخ، أك مغ األردف، أك مغ أؼ بمج عخبػي، أك إسػبلمي، يؿػيع عبلقػات مػع االحػتبلؿ، 

العسػػل ىػػػ نػػػع مػػغ التصبيػػع الصػػػعي، كسػػا ىػػػ نػػػع مػػغ تكػػخيذ االحػػتبلؿ، كالقبػػػؿ بػػو كأف ىػػحا 
 .ٔمحتبلا ألرض السدمسيغ

ألف تعامل السدمسيغ مع األعجاء السحاربيغ، كقبػؿ العسل معيع، يذج مغ أزرىػع، كيسػشحيع     
تسػػػع كعمػػػى أرضػػػيع، كألف السجتسػػػع الييػػػػدؼ مج ،القػػػجرة عمػػػى مػاصػػػمة العػػػجكاف عمػػػى السدػػػمسيغ

إبػػػاحي ال يؿػػػيع كزنػػػاا لمؿػػػيع، كال لؤلخػػػبلؽ، كال يعػػػخؼ الفزػػػيمة، كأف العسػػػاؿ الػػػحيغ يػػػحىبػف إلػػػى 
بيػػػػػتيع، كمرػػػػانعيع، كمعػػػػامميع، كمتػػػػاجخىع، كأسػػػػػاقيع ليدػػػػػا مبلئكػػػػة، فيػػػػع عخضػػػػة لمجشػػػػػح، 
 كاالنحخاؼ، كأف االختبلط بيؤالء الغاصبيغ، كالتعامل معيع، يحسل معػو أضػخاراا بالغػة، كتيجيػجاا 

لسجتسعاتشػػػا العخبيػػػة اإلسػػػبلمية، بشذػػػخ الفدػػػاد، كالخذيمػػػة، كاإلباحيػػػة، التػػػي نذػػػأكا عمييػػػا، كأتقشػػػػا 
صػشاعتيا، كإدارة فشػنيػا، كمػػا كراءىػا مػػغ األسػقاـ، كاألمػخاض الفتاكػػة، لػحلظ مشػػع التعامػل معيػػع 

   .ٕسجاا لمحريعة

أجيػدة العػجك العدػكخية ال خبلؼ بيغ العمساء السعاصخيغ في مشع السدػمسيغ مػغ العسػل فػي  -ٕ
كاألمشية، كالدياسية، كتسثيميع في الخارج، كالعسل في سفاراتيع، كقشاصػميع، كمرػانع األسػمحة، 

 . ٖككل ما لو عبلقة بتقػية الشطاـ الحاكع فييا

كانحرػػخ الخػػبلؼ ؼػػيسغ يعيذػػػف تحػػت االحػػتبلؿ، كلػػيذ ليػػع فػػخص عسػػل، كأف خػػخكجيع     
كثيػػػخ مػػػغ السخػػػاشخ، لػػػيذ آخخىػػػا تفخيػػػغ البمػػػج مػػػغ الدػػػكاف، لمكدػػػب خػػػارج البمػػػج يتختػػػب عميػػػو ال

                                 
، جامعة ٖٓ( اعبيذ، ازدىار شاىخ أحسج، العسل عشج غيخ السدمسيغ، مغ كجية نطخ إسبلمية، ص ٔ)

ـ، تست الديارة في ٕٔٓٓ/ٕٔ/ٕٙـ، بجكف شبعة، كبجكف تاريخ. إسبلـ أكف اليغ، ٕٔٔٓالشجاح 
 / https://www.islamweb.net/ar/fatwa ـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕ

 .٘ٚٗ /ٖ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة، ٕ)
ـ، ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٙ( القخضاكؼ، مػقع يػسف القخضاكؼ، فتاكػ كأحكاـ، تست الديارة في (ٖ

https://www.al-qaradawi.net/node اعبيذ ازدىار شاىخ أحسج، العسل عشج غيخ السدمسيغ ،
، جامعة الشجاح الػششية، الذخيجؼ، حافع، مغ مقاؿ لمذخيجؼ، تست ٖٓمغ كجية نطخ إسبلمية، ص 

 /view-source:https://web.whatsapp.comـ،  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚفي الديارة 
 https://meshhoor.com/fatwaـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙمػقع مذيػر بغ حدغ آؿ سمساف، تاريخ الديارة     

view-source:https://web.whatsapp.com/
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كتخكيػػػا لبلحػػػتبلؿ، فيػػػل يجػػػػز ليػػػؤالء العسػػػل، كالتكدػػػب عشػػػج االحػػػتبلؿ؟ كىػػػل يعتبػػػخ ذلػػػظ مػػػغ 
 التصبيع أـ ال؟ كىل ىػ تصبيع شػعي، أـ تصبيع قدخؼ؟ 

 اختمف العمساء السعاصخكف في حكع ىحا الشػع مغ العسل، إلى أقػاؿ:   

 : القهل األول

لزػػػخكرة، كىػػػػ قػػػػؿ سػػػمساف لمحاجػػػة التػػػي تشػػػدؿ مشدلػػػة اال يجػػػػز العسػػػل عشػػػج السحتمػػػيغ إال     
كلػػػع يفػػػخؽ ، 5كقػػػػؿ األلبػػػاني. ٕمذػػػيػر بػػػغ حدػػػغ آؿ سػػػمسافك  ،ٔالعػػػػدة، كزيػػػج بػػػغ دمحم الخمػػػاني

أصحاب ىحا القػؿ بيغ مغ يعسل في تل أبيب، أك في الخميل، فبل فخؽ بػيغ ىػحه، كتمػظ، فكميػا 
 أرض فمدصيشية، عخبية إسبلمية، كاشتخشػا لمجػاز شخكشاا، مشيا: 

، كليذ مغ باب التػسع في الكساليات، حيشئػح يحػـخ العسػل عشػجىع، حاجةلم أف يكػف العسل -ٔ
 مخ اتدع، كالزخكرة تقجر بقجرىا، كالزخكرات تبيح السحطػرات.كمعمـػ أنو إذا ضاؽ األ

 أف يتخؾ العسل متى كجج البجيل عشج غيخىع. -ٕ

 أال يعسل عسبلا يزخ بو السدمسيغ، كسغ يشقل أخبار السدمسيغ، كيكذف عػراتيع لمسحتل. -ٖ

 مػػػاال يجػػػػز بحػػػاؿ لسدػػػمع أف يعسػػػل فػػػي السحخمػػػات، كتقػػػجيع الخسػػػخ، كال يعسػػػل عسػػػبل محخ  -ٗ
 .ٗكشحت الرمباف عشج عخبي، أك أجشبي، أك ييػدؼ

، كلػيذ ٔمغ عسل مع الكياف الرييػني ممتدماا بيحه الذخكط، فعسمو مباح، كتصبيعػو قدػخؼ     
تقيػج بيػحه الذػخكط كعسػل مػغ أجػل الكساليػات، كجسػع الثػخكات، فيػػ عمػى ىػحا يشػعياا، كمغ لع 

 الخأؼ آثع، كعسمو تصبيع شػعي مع االحتبلؿ.

                                 
، جامعة الشجاح ٖٓإسبلمية،  ( اعبيذ، ازدىار شاىخ أحسج، العسل عشج غيخ السدمسيغ، مغ كجية نطخٔ)

 ـ.ٕٔٔٓ
 https://meshhoor.com/fatwaـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙ(  مػقع مذيػر بغ حدغ آؿ سمساف، تاريخ الديارة ٕ)
ـ،ٕٕٓٓ/ ٕ/ٕٓفي إجابة عمى سؤاؿ لمذيخ األلباني، عغ حكع العسل مع االحتبلؿ، الديارة في  (ٖ)

https://www.facebook.com/watch 

، جامعة ٖٓ( اعبيذ ازدىار شاىخ أحسج، العسل عشج غيخ السدمسيغ مغ كجية نطخ إسبلمية، ص ٗ)
-viewـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٚالشجاح الػششية، الذخيجؼ، حافع، مغ مقاؿ لمذخيجؼ، تست الديارة في 

source:https://web.whatsapp.com/ 

view-source:https://web.whatsapp.com/
view-source:https://web.whatsapp.com/
view-source:https://web.whatsapp.com/
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 : القهل الثاني

يجػػػػػز العسػػػػل مػػػػع السحتػػػػل لمزػػػػخكرة، كيحػػػػـخ فػػػػي مجػػػػاؿ البشػػػػاء، كتذػػػػييج السدػػػػاكغ، كبشػػػػاء    
 .ٕالسدتػششات، كالسبلجئ، كإقامة الجدػر، قاؿ بيحا القػؿ "قدع الفتػػ جامعة الشجاح الػششية"

 :  القهل الثالث

ـ، كيجػػػز العسػػل ٜٚٙٔيسشػػع العسػػل فػػي السدػػتػششات التػػي أؾيسػػت عمػػى األرض السحتمػػة عػػاـ  
مع السحتل في بؿيػة األرض الفمدػصيشية السحتمػة، قػاؿ بيػحا القػػؿ، مفتػي فمدػصيغ "دمحم حدػيغ"، 

إف العسل في فتح شػارع كجدػر في السدتػششات كبشائيا، يخجـ أىع ركائد السذخكع  :حيث قاؿ
اإلسػخائيمي فػي فمدػصيغ، كيعػّج مػغ أكلػيػات عسػل الحكػمػات اإلسػخائيمية الستعاؾبػة؛ االسػتيصاني 

ألف إنذػػػاء السدػػػتػششات كجػػػحب مديػػػج مػػػغ السدػػػتػششيغ إلييػػػا يؤسدػػػاف لعسميػػػة الدػػػيصخة عمػػػى 
  5ةاألرض الفمدصيشي

 القهل الخابع:

 مرػخجسيػريػة يجػز لمسدمع في فمدصيغ أف يػؤجخ نفدػو لمعسػل عشػج السحتػل، كىػػ قػػؿ مفتػي 
  .6شػقي عبلـ العخبية،

 األدلة

 : الحين أجازوا لمسزصخ، استجل الفخيق األول   

كاعتبػخ ىػػحا الفخيػػق  ،ٔبالقاعػجة العامػػة الزػخكرات تبػػيح السحطػػرات، كالزػػخكرة تقػجر بقػػجرىا -ٔ
 أف العسل في مرانع االحتبلؿ، كمدتػششاتو كالسزصخ إلى أكل السيتة، أك شخب الخسخ.

                                                                                         
 .ٗٓٔ ص ، محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع الببلد العخبية،( عػضٔ)
ـ، تست الديارة في ٕٕٔٓ/ ٔٔ/ٚ، تاريخ الشذخ ٜٕٜٓٓٔ( إسبلـ كيب قدع الفتػػ، رقع الفتػػ ٕ)

 https://www.islamweb.net/ar/fatwaـ، ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚ
جامعة الشجاح الػششية كمية الذخيعة قدع الفتػػ، بالتعاكف مع دائخة اإلفتاء الفمدصيشية، تست الديارة في      

 https://fatwa.najah.edu/question/refـ الخابط: ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚ
، جامعة الشجاح الػششية كمية الذخيعة قدع الفتػػ، بالتعاكف مع دائخة اإلفتاء الفمدصيشية( ٖ)

     https://fatwa.najah.edu/ar/question/ref ـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚـ/ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٕ
ـٕٕٓٓ/ ٕ/ٕٓـ، تاريخ الديارة ٕٙٔٓ/ ٓٔ/ٕٗاليـػ الدابع،  (ٗ)

https://www.youm7.com/story

https://www.islamweb.net/ar/fatwa
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َنُفِدػػُكْع َكَمػػغ ُيػػػَؽ  :))بقػػػؿ هللا  -ٕ َفػػاتاُقػا ّللااَ َمػػا اْسػػَتَصْعُتْع َكاْسػػَسُعػا َكَأِشيُعػػػا َكَأنِفُقػػػا َخْيػػخاا ألِّ
ُشحا َنْفِدِو َفُأْكَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػفَ 

اَل ُيَكمُِّف ّللّاُ َنْفداا ِإالا ُكْسَعَيا، كقػؿ هللا تعاؿ: ٕ
ٖ. 

عشػج الييػػد السحتمػيغ بغيػخ اضػصخار، ؼيػو إعانػة ليػع عمػى اإلثػع كالعػجكاف، كؼيػو  ألف العسل -ٖ
 تسكيغ ليع مغ أرض السدمسيغ.

أف الػاجب الجيشي أف يجافع السدمسػف عغ أرضيع بالػسائل السجنية، التي أقميا عػجـ خجمػة  -ٗ
 .ٗالييػد بالعسل عشجىع

ؾيػػة، فػػالسجتسع اإلسػػخائيمي مجتسػػع لسػػا يتختػػب عمػػى العسػػل عشػػجىع مػػغ مخػػاشخ أمشيػػة، كأخبل -٘
 . ٘ع كزناا لمفزيمةيإباحي، ال يؿ

 ؼيو تسكيغ لبلحتبلؿ، كتكخيذ لو، ببشاء مؤسداتو الحيػية التي يقـػ عمييا كيانيع. -ٙ

أف كسػػائل الكدػػب السذػػخكع متعػػجدة، كمػػغ يتػػق هللا يجعػػل لػػو مخخجػػاا كيخزقػػو مػػغ حيػػث ال  -ٚ
 . ٙعيجاا عغ االحتبلؿبيحتدب، كيدتصيع السدمع أف يجج لو كدباا مذخكعاا 

 استجل الفخيق الثاني الحين أجازوا العسل لمزخورة ومشعهه في مجال البشاء:    

أنػو أجػخ نفدػو لييػػدؼ،  ()عمػي عػغ البشاء: مػا ركؼ أما أدلتيع في جػاز العسل في غيخ     
 بحلظ فمع يشكخه.  ()يدقي لو كل دلػ بتسخة، فأخبخ الشبي 

                                                                                         
 ،ٔ، مؤسدة الخسالة، بيخكت لبشاف، طٖٖ( الغدؼ، دمحم صجقي، مػسػعة القػاعج الفقيية، ص ٔ) 

 ـ..ٖٕٓٓ
 .ٙٔ( سػرة التغابغ، آية ٕ)
 .ٕٙٛ( سػرة البقخة، آية ٖ)
 .ٖٓجامعة الشجاح، ص  العسل عشج غيخ السدمسيغ، ( اعبيذ، ازدىار شاىخ أحسج،ٗ)
خزخ، أحسج حامج، دكر عسبلء إسخائيل في تسديق الشديج الدياسي لمذعب الفمدصيشي، الرفحات، ( ٘)

 ـ. ٕٗٔٓر قاسع، جامعة الشجاح، ،رسالة ماجدتيخ أشخؼ عمييا عبج الدتاٖ٘ٔ، ٚٚ-٘ٚ
 ،https://meshhoor.com/fatwaـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٙ( مػقع مذيػر بغ حدغ آؿ سمساف، تاريخ الديارة ٙ)

، جامعة ٖٓاعبيذ، ازدىار شاىخ أحسج، العسل عشج غيخ السدمسيغ، مغ كجية نطخ إسبلمية، ص     
 ـ، بجكف شبعة كبجكف تاريخ.ٕٔٔٓالشجاح 

https://meshhoor.com/fatwa
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أما أدلػتيع فػي مشػع العسػل فػي البشػاء: فػإف العسػل فػي مجػاؿ البشػاء كتذػييج السدػاكغ، كإقامػة     
االحػػػػتبلؿ،  الجدػػػػػر، ؼيػػػػو إعانػػػػة لمييػػػػػد عمػػػػى اغترػػػػابيع األرض، كاعتػػػػجائيع عمييػػػػا، كتكػػػػخيذ

  .ٔكإعصاء الذخعية لمسغترب

 استجل الفخيق الثالث الحين مشعها العسل في السدتهششات وأجازوه في غيخىا:   

أف العسل في السدتػششات، تعاكف عمى اإلثع كالعجكاف، كقج نيى هللا تعالى عغ ذلػظ، فقػاؿ  -ٔ
َتَعاَكُنػْا َعَمى اإِلْثِع َكاْلُعْجَكافِ َكَتَعاَكُنػْا َعَمى اْلبخِّ َكالتاْقَػػ َكاَل  :))هللا 

ٕ . 

 .()كلخسػلو  ()أف العسل في السدتػششات خيانة هلل  -ٕ

 ؼيو تسكيغ كتثبيت لمسحتل عمى أرض السدمسيغ. -ٖ

ـ بعسل عمي بغ أبي شالػب، كىػػ ٜٛٗٔاستجلػا عمى الجػاز في األرض التي احتمت عاـ  -ٗ
بػػحلظ، فمػػع  ()أّجػػخ نفدػػو مػػغ ييػػػدؼ، يدػػقي لػػو كػػل دلػػػ بتسػػخة، كأخبػػخ الشبػػي  ((أف عمياػػا 

 .ٖيشكخه

 : الحين أجازوا العسل مع االحتالل استجل الفخيق الخابع

قػػػاؿ: "أصػػػاب   لحػػػجيث ابػػػغ عبػػػاس ،ل جػػػػاز عسػػػل السدػػػمع مػػػع غيػػػخ السدػػػمعإف األصػػػ  -ٔ
ليغيػث بػو رسػػؿ  اا فخػخج يمػتسذ عسػبلا يرػيب ؼيػو شػيئ ،يػاا خراصػة، فبمػغ ذلػظ عم الشبي

، كػػػل دلػػػػ بتسػػػخة، فخيػػػخه اا الييػػػػد، فاسػػػتقى لػػػو سػػػبعة عذػػػخ دلػػػػ  لخجػػػل مػػػغ اا ، فػػػأتى بدػػػتان هللا
 . الشبي خه سبع عذخة عجػة، فجاء بيا إلى مغ تس ؼالييػد

كلػع يكػغ  بخضػا الصػخفيغ، كلػع يكػغ مػضػػعو يػؤدػ إلػى نػػع فدػاد كالدنػا كنحػػه،ألنو عقج  -ٕ
 .6ؼيو إذالؿ السدمع لشفدو

 السشاقذة والتخجيح
                                 

( جامعة الشجاح الػششية كمية الذخيعة قدع الفتػػ، بالتعاكف مع دائخة اإلفتاء الفمدصيشية، تست الديارة في ٔ)
 https://fatwa.najah.edu/question/refـ الخابط: ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٚ

 .ٕ(  سػرة السائجة، آية ٕ)
 .ٖٔٓص ( سبق تخخيجوٖ)
ـٕٕٓٓ/ ٕ/ٕٓـ، تاريخ الديارة ٕٙٔٓ/ ٓٔ/ٕٗ( اليـػ الدابع، ٗ)

https://www.youm7.com/story
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 أما أدلة الفخيق األول الحين أجازوا العسل مع السحتل لمزخورة:   

فاسػػػتجالليع بالقاعػػػجة العامػػػة: "الزػػػخكرة تبػػػيح السحطػػػػرة"، اسػػػتجالؿ صػػػحيح، كفػػػي مػضػػػع      
التػػي  العػػير، مػػغ الحاجػػاتالشػػداع، ألف مػػغ يعػػير تحػػت رحسػػة السحتػػل، كال يتػػػفخ لػػو أسػػباب 

التػي ال غشػى عشيػا، فػبل خيػار أمامػو، إال أف يتعامػل مػع السحتػل بالقػجر تشدؿ مشدلػة الزػخكرة، ك 
 التي ال تدتؿيع الحياة إال بيا.كيحقق الكفاية، الحؼ يقزي لو حػائجو، 

 أما أدلة الفخيق الثاني الحين حّخمها العسل في البشاء، وأجازوه في غيخه لمزخورة:   

فإف التفخيق بيغ العسل في البشاء، كالعسػل فػي غيػخه مجانػب لمرػػاب، فػبل فػخؽ بػيغ تذػغيل     
السرػػػشع، كبشػػػاء السشػػػدؿ، كال فػػػخؽ بػػػيغ شػػػق الصخيػػػق، كبشػػػاء السدػػػتػششة، كبػػػيغ بشػػػاء السؤسدػػػة، 

 كغخس األشجار. 

  أما أدلة الفخيق الثالث، الحين حخمها العسل في السدتهششات، وأجازوه في غيخىا:

فاسػػػتجالليع بتحػػػخيع التعػػػاكف عمػػػى اإلثػػػع كالعػػػجكاف، عمػػػى بشػػػاء السدػػػتػششات فقػػػط، اسػػػتجالؿ     
خػػػاشئ، لسػػػا ؼيػػػو مػػػغ التفخيػػػق بػػػيغ السدػػػتػششات التػػػي أؾيسػػػت عمػػػى األرض التػػػي احتمػػػت عػػػاـ 

ـ، كىحا التفخيق ؼيو اقخار بذخعية االحتبلؿ في جدء ٜٚٙٔـ، كاألرض التي احتمت عاـ ٜٛٗٔ
كاألصػػػل عػػػجـ التفخيػػػق، فجسيػػػع فمدػػػصيغ أرض كاحػػػجة، ال فػػػخؽ بػػػيغ حيفػػػا  مػػػغ أرض فمدػػػصيغ،

 كبيغ تل أبيب كنابمذ. كالخميل،

 أما أدلة الفخيق الخابع، الحين أجازوا العسل مع السحتمين:

الكفػار ليدػػا أما الجليل األكؿ: فبل يدمع ليحا الفخيق أف أصل العسل مع الكفار ىع الجػػاز، ألف 
، مػػع الييػػػدؼ، عسػػل عمػػي  كأمػػارب، كمػػشيع الػػحمي، كمػػشيع السدػػتأمغ، سحػػاسػاسػية، فسػػشيع ال

 .السحتميغ كسا ىػ حاؿ الييػد فيػ عسل مع ذمي كليذ محارباا 

عمػػى أمػػخ يجػػب أف يشزػػبط بأحكػػاـ السمػػة، فػػإف االتفػػاؽ أمػػا الػػجليل الثػػاني: فػػإف رضػػا الصػػخفيغ 
.  يخالف أحكاـ السمة، ال يبيح السحـخ

القػؿ األكؿ في جػاز التعامل مػع األعػجاء، بالقػجر الػحؼ يػػفخ الحاجػات، لحا يخجح الباحث     
التي ال مجاؿ لمعير السخيح بغيخىا، فػإف فتشػة تيجيػخ السدػمسيغ مػغ أرضػيع، أعطػع مػغ مفدػجة 

  عسميع عشج السحتل.
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 السصمب الخامذ :

 السؤتسخات االقترادية التصبيعية

ـ، حيػػػث عقػػػجت أربعػػػة مػػػؤتسخات فػػػي الػػػجار البيزػػػاء فػػػي السغػػػخب ٜٜٗٔبػػػجأت فػػػي العػػػاـ      
 العخبي، كفي عساف، كالقاىخة، كالجكحة. 

ُعقج السؤتسخ األكؿ الحؼ أشمق عميو "القسة االقترادية لمذخؽ األكسط كشساؿ أفخيؿيػا" فػي      
بمجاا، مشيا:  ٔٙكفػد مغ  ـ كاستسخ ثبلثة أياـ، حزخهٜٜٗٔ/ ٓٔ/ٖٓمجيشة الجار البيزاء في 

رجػػػػػػل أعسػػػػػػاؿ، قػػػػػػجمت ؼيػػػػػػو العجيػػػػػػج مػػػػػػغ  ٗٔٔٔكزيػػػػػػخاا ك ٕ٘ٔدكلػػػػػػة عخبيػػػػػػة، كٕٔإسػػػػػػخائيل، ك
 مميار دكالر. ٕٚالسذخكعات بكمفة ترل إلى 

 ال يخفى دكر التصبيع ليحا السؤتسخ، فقج دعا ىحا السؤتسخ إلى:     

إلغػػػاء السقاشعػػػة العخبيػػػة لمكيػػػاف الرػػػييػني فػػػي أسػػػخع كقػػػت مسكػػػغ، باعتبارىػػػا عؿبػػػة أمػػػاـ  -ٔ
 التفاعل االقترادؼ، كالتجارؼ، كاالستثسار. 

إقامػػة شػػخاكة ججيػػجة بػػيغ الحكػمػػات كرجػػاؿ األعسػػاؿ، لتػػجعيع الدػػبلـ بػػيغ العػػخب كإسػػخائيل،  -ٕ
إبخاـ اتفاؾيات سياسية، ككضػع األسػذ كتػزيع األدكار في ىحه الذخاكة، بحيث تقـػ الحكػمات ب

البلزمػػة لتذػػجيع التجػػارة، كاالسػػتثسار، كيقػػـػ رجػػاؿ األعسػػاؿ باسػػتخجاـ نفػػػذىع الػػجكلي بالزػػغط 
 لتدخيع عسمية التدػية، عبخ الجخػؿ في مذخكعات مذتخكة تجعع عسمية التدػية.

 . ٔإعصاء البعج االجتساعي لقزية األمغ أىسية خاصة -ٖ

 ٖٔدكلػة، مشيػا: إسػخائيل ك ٖٙـ، حزػخىا ٜٜ٘ٔ/ ٓٔ/ٜٕعساف، التي عقجت في أما قسة    
 ، كاف مغ أىع مقخراتيا:ٓٓٗٔدكلة عخبية، كمغ رجاؿ األعساؿ 

إنذػػاء مجمػػذ الدػػياحة اإلقميسػػي، لمذػػػخؽ األكسػػط، بسػػا فػػي ذلػػػظ إسػػخائيل، ألنيػػا جػػدء مػػػغ  -ٔ
 الذخؽ األكسط.

                                 
، الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع ٕٔٔ -ٜٔٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)

 .ٓٗٗ -ٕٚٗ ص كالسصبعػف،
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في الذخؽ األكسط، كشػساؿ أفخيؿيػا، كمقػخه القػاىخة، إقامة بشظ التعاكف االقترادؼ، كالتشسية  -ٕ
 . ٔكغيخ ذلظ مغ السذاريع االقترادية، كالتشسػية، التي تخجـ االحتبلؿ بالجرجة األكلى

يػػخػ السخاقبػػػف أف قسػػة عسػػاف قػػج نجحػػت فػػي فػػظ عدلػػة إسػػخائيل الدياسػػية، كحققػػت مخحمػػة  -ٖ
عمػػػػى دعػػػػع عسميػػػػات  -ٕمػسػػػػىكمػػػػشيع عسػػػػخك  -متقجمػػػػة مػػػػغ التصبيػػػػع، فقػػػػج عسػػػػل السذػػػػاركػف 

  .ٖالتصبيع، كمذاريع التعاكف االقترادؼ مع إسخائيل

ـ حزػخه جسػع مػغ القصػاعيغ ٜٜٙٔ/ٔٔ/ٕٔأما السػؤتسخ الثالػث فقػج عقػج فػي القػاىخة فػي      
الخػػاص، كالعػػاـ، مػػغ العػػخب، كالييػػػػد، كضيػػخ ؼيػػو الػػشفذ التصبيعػػػي بذػػكل كاضػػح، فقػػج أعمػػػغ 

، بتحقيػػػق سػػػبلـ شػػػامل كعػػػادؿ، كالبشػػػاء عمػػػى االتفاؾيػػػات التػػػي السجتسعػػػػف عػػػغ التػػػداميع الثابػػػت
  ٗتػصل ليا األشخاؼ، كركد عمى أىسية التبادؿ التجارؼ بيغ االحتبلؿ كالجكؿ العخبية

ـ، لػػػع يكػػغ ىػػػحا السػػؤتسخ بػػػدخع ٜٜٚٔأمػػا السػػػؤتسخ الخابػػع فقػػػج عقػػج فػػػي الجكحػػة فػػػي العػػاـ      
العخبية عمى ىحا السؤتسخ، إذ قاشعتػو سػبع دكؿ  السؤتسخات الدابقة، فقج حجث خبلؼ بيغ الجكؿ

 .٘عخبية كانت مجعػة لو، فمع يرجر مشو قخارات أك تػصيات ذات ؾيسة

 ٙمؤتسخات دافهس

                                 
، عػض محدغ، مقاكمة التصبيع، ص ٖ٘ٗ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)

ٕٔٔ ،ٕٕٔ. 
ـ، تخخج مغ كمية الحقػؽ، عسل كزيخاا لمخارجية السرخية مغ العاـ ٖٜٙٔ( كلج في القاىخة عاـ ٕ)

/ ٓٔ/ٕٛالجديخة نت،  ـ،ٕٔٔٓ-ـٕٔٓٓـ، كأميشاا عاماا لجامعة الجكؿ العخبية نت ٕٔٓٓ -ـٜٜٔٔ
ـ،  ٕٕٓٓ/ ٕٔ/٘ـ، تست الديارة في ٕٗٔٓ

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons 
 .ٖ٘ٗ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٖ)
، الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع ٕٕٔ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٗ)

 .ٖٚٗكالسصبعػف، ص 
، الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع ٖٕٔعػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ( ٘)

 .ٓٗٗكالسصبعػف، ص 
نفدو: بأنو مشطسة دكلية، غيخ حكػمية مدتقمة، كحيادية  " دافػس"( يعّخؼ السشتجػ االقترادؼ العالسي ٙ)

يقع مقخه في كػلػف ال تدتيجؼ الخبح، كال تعسل مغ كحي مرالح سياسية، أك حدبية أك إقميسية، 
ـ كفي العاـ ٜٔٚٔالتابعة لجشيف في سػيدخا، حيث تعقج اجتساعاتو ىشاؾ، كقج تع تأسيدو عاـ 

ـ تغيخ اسسو إلى " السشتجػ االقترادؼ العالسي". عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ٜٚٛٔ
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بعج تعثخ العسمية الدمسية، كتدايج كتيخة العجكاف الرييػني عمى الذعب الفمدصيشي، مع بػجء     
الرػػعػبة عقػػج مػػؤتسخات اقترػػادية ججيػػجة، بػػيغ ـ، بػػات مػػغ ٕٓٓٓاالنتفاضػػة الثانيػػة فػػي العػػاـ 

الكيانػػػػات العخبيػػػػة كإسػػػػخائيل، لجػػػػأ الييػػػػػد كمعيػػػػع الغػػػػخب السػػػػتئشاؼ التعػػػػاكف االقترػػػػادؼ عبػػػػخ 
السؤتسخ االقترادؼ العالسي "دافػس"، الحؼ نطع سمدمة مغ السؤتسخات، كالمقػاءات االقترػادية، 

ـ، كاسػػػػػتقبمت مرػػػػػخ ٕ٘ٓٓـ، ٕٗٓٓـ، ٖٕٓٓاسػػػػػتقبمت األردف ثبلثػػػػػة مشيػػػػػا، فػػػػػي األعػػػػػػاـ: 
ـ، مػػػغ خػػبلؿ السػاضػػيع التػػػي كانػػت تشػػاقر فػػػي ىػػحه السػػؤتسخات يتزػػػح ٕٙٓٓالسػػؤتسخ الخابػػع 

الػجػػػو التصبيعػػػي ليػػػحه المقػػػاءات، فقػػػج ناقذػػػت: دمػػػج إسػػػخائيل فػػػي السشصقػػػة، كالعسػػػل عمػػػى خمػػػق 
سػػػتقخار، مشصقػػػة لمحػػػػار، كالتبػػػادؿ كالتعػػػاكف فػػػي شػػػتى السجػػػاالت، ضػػػساناا لتحقيػػػق الدػػػبلـ، كاال

كاالزدىار في حػض األبيس الستػسط، ككاف مػغ أخصػخ القزػايا التػي تبشتيػا ىػحه السػؤتسخات: 
أنيا تبشت كجية الشطخ األمخيكية اإلسخائيمية حياؿ إدراج بعس الفرائل الفمدػصيشية عمػى قائسػة 

 .ٔاإلرىاب

عية بامتياز، ففي ىحه السؤتسخات كإف رفعت شعار االقتراد، إال أنيا مؤتسخات سياسية تصبي    
ـ، نػػاقر السشتػػػجػ العجيػػػج مػػػغ السػضػػػػعات، مشيػػػا: ٕ٘ٓٓالسػػؤتسخ الػػػحؼ عقػػػج فػػػي عسػػػاف عػػػاـ 

تصػػػيخ التجػػارة الجكليػػة فػػي الذػػخؽ األكسػػط، كالدػػياحة كسحػػخؾ لمدػػبلـ، العسػػل مػػغ أجػػل إحيػػاء 
 عسمية الدبلـ بعج تعثخىا.

ػضػػع مشيػػا مػػغ التعػػاكف بػػيغ رغػع كثػػخة السػضػػػعات التػػي ناقذػيا السشتػػجػ لػػع يكػػج يخمػػػ م     
إسخائيل، كبمجاف السشصقة، أك التػخكيج لمدياسػات األمخيكيػة فػي السشصقػة، كالتػي تخػجـ االحػتبلؿ، 

  .ٕكمرالحو بالجرجة األكلى

 

 

 السصمب الدادس:

 التصبيع الدراعي

                                                                                         
 .ٖٕٔص 

 .ٜٕٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 .ٕٙٔ، ص السخجع الدابق (ٕ)
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 أوالا: مع مرخ 

في إيجػاد شبقػة  نجح الكياف الرييػني في اختخاؽ السجتسع السرخؼ، بالتعاكف مع الشطاـ،    
مغ رجاؿ األعساؿ، تختبط مرالحيا االقترادية ارتباشاا كثيقاا ببقاء الكياف الرييػني، كالتعامل 

 . ٔمعو، ككاف االختخاؽ األكبخ في مجالي الدراعة كالدياحة

مػػغ ىشػػا كػػاف التعػػاكف السرػػخؼ الدراعػػي مػػع الكيػػاف الرػػييػني ىػػػ األبػػخز، مػػغ بػػيغ الػػجكؿ     
 لدببيغ: السصبعة األخخػ،

الدبب األكؿ: ألف مرخ ىي األسبق في مجاؿ التعاكف، كالتصبيع مع الكياف الرػييػني، مػغ  
غيخىػػػا مػػػغ الػػػجكؿ السصبعػػػة األخػػػخػ، كألنيػػػا بمػػػج زراعػػػي يسمػػػظ مدػػػاحات كاسػػػعة مػػػغ األراضػػػي 
الدراعيػػة، كفييػػا كفػػخة فػػي ميػػاه الػػخؼ التػػي يجمبيػػا أشػػػؿ أنيػػار العػػالع، الػػحؼ يقصعيػػا مػػغ أقرػػى 

 يا ألقرى شساليا، في مجخػ يتجاكز ألف كيمػ متخ.جشػب

الدبب الثاني: أف مرخ إباف معاىجة الدبلـ كانت كال تػداؿ تتبػع كسػائل زراعيػة قجيسػة، كقميمػة  
الجػػجكػ، فسرػػخ فػػي أكؿ ثسانيشػػات القػػخف الساضػػي كانػػت تسمػػظ مػػغ األرض الدراعيػػة خسدػػيغ 

أربعيغ ضعفاا مغ السياه التي تسمكيا الكياف ضعفاا، مسا يسمكو الكياف الرييػني، كتسمظ خسداا ك 
الرييػني، كلكغ الشاتج الدراعي الرييػني يعادؿ ثبلثة أضعاؼ الشاتج الدراعي السرخؼ، ألف 
مرػػػخ تفتقػػػخ إلػػػى التكشمػجيػػػا الدراعيػػػة، كالبيػلػجيػػػا الدراعيػػػة الستعمقػػػة بالتحدػػػيشات الػراثيػػػة، فػػػي 

ا تفتقػػخ إلػػى الػسػػائل الدراعيػػة الحجيثػػة، ؼيسػػا تصػػػيخ البػػحكر، كتحدػػيغ األصػػشاؼ الدراعيػػة، كسػػ
 .ٕالكياف الرييػني متقجـ في الدارعة الحجيثة، كالػسائل الدراعية الستصػرة

ة لمتقشيػػػػػات مية، تعتبػػػػػخ إسػػػػػخائيل ُمرػػػػػّجرة رئيدػػػػػؼبحدػػػػػب معصيػػػػػات كزارة الدراعػػػػػة اإلسػػػػػخائي      
 ٔ,ٜت اإلسخائيمية ما ؾيستػو: ـ بمغت صادرات الذخكإٙٔٓالدراعية السشتجة محمياا، ففي العاـ 

 .ٖمميار دكالر مغ مشتجات التكشػلػجيا الدراعية

                                 
 .ٖٕ-ٕٕ( محسػد، عبجه، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، ص ٔ)
، دار الكتاب العخبي، دمذق، القاىخة، ٕٗٗ( ساسػف، مػشيو، سبع سشػات في ببلد السرخييغ، ص ٕ)

 .ٙٛٗـ، الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعيغ، ص ٜٜٗٔشبعة أكلى، 
 https://www.moag.gov.il/arـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/٘الدراعة كالتصػيخ القخكؼ، تست الديارة في ( كزارة ٖ)
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ىػػػػحه العػامػػػػل سػػػػيمت عسميػػػػة التغمغػػػػل اإلسػػػػخائيمي، كالغػػػػدك الدراعػػػػي لمسػػػػدارع السرػػػػػخؼ،       
كلػػػؤلرض السرػػػخية، لػػػحا بػػػجأ التعػػػاكف الدراعػػػي مبكػػػخاا بػػػيغ مرػػػخ كالكيػػػاف الرػػػييػني فػػػي زمػػػغ 

 :ٔفي شيخ آذار حيث عقجت أكؿ اتفاؾية زراعية نرت عمى ـ،ٜٓٛٔالدادات، في العاـ 

 تبادؿ البعثات الجراسية، كالخبخاء، كإعجاد دكرات تعميسية كتجريبية، مذتخكة. -ٔ

تعػػاكف مرػػخؼ إسػػخائيمي فػػي مجػػاؿ البحػػث التصبيقػػي فػػي جسيػػع فػػخكع الدراعػػة بسػػا فػػي ذلػػظ  -ٕ
 تبادؿ الخبخة العمسية. 

 زراعة الخزخكات، كالفػاكو، كالتػابل.التعاكف في مجاؿ تصػيخ  -ٖ

 .ٕالتعاكف في مجاؿ الخجمات البيصخية، كتشطيع إدارة مدارع لتخبية الجكاجغ، كالسػاشي -ٗ

 من مظاىخ الغدو الرييهني الدراعي لسرخ 

بمػػغ عػػجد الذػػخكات اإلسػػخائيمية العاممػػة فػػي مرػػخ مػػع بجايػػة التصبيػػع، خسػػذ عذػػخة شػػخكة  -ٔ
في الرػحخاء، كفػي مجػاؿ الػخؼ بػالتشؿيط، الػحؼ عخفػو السرػخيػف ألكؿ تعسل في مجاؿ الدراعة 

ـ، كسا تقػـ ىحه الذخكات بتدكيػج السػدارعيغ ٜٔٛٔمخة عشجما أدخمو الييػد إلى مرخ في العاـ 
 السرخييغ بالسبيجات الكيساكية لخش السدركعات. 

خ، فقػج كصػل فػي كصػؿ عجد كبيخ مغ الخبخاء اإلسخائيمييغ في السجاؿ الدراعي، إلى مرػ -ٕ
ة في مرخ، معسل في السحصات الدراعية الخئيدالدشػات األكلى لمتصبيع ستػف خبيخاا إسخائيمياا، ل

بخاتػػػب شػػػيخؼ بمػػػغ خسدػػػة آالؼ دكالر لكػػػل خبيػػػخ فػػػي الذػػػيخ الػاحػػػج، بؿيسػػػة العسمػػػة فػػػي أكؿ 
ائػة كخسدػيغ ـ بمغ عجد الخبخاء اإلسػخائيمييغ ألفػي خبيػخ، بكمفػة مٕٕٔٓ، كفي العاـ ٖالثسانيشات

  .ٗمميػف دكالر سشػياا 

                                 
، دار الكتاب العخبي، دمذق، القاىخة، ٕٗٗ( ساسػف، مػشيو، سبع سشػات في ببلد السرخييغ، ص ٔ)

 .ٙٛٗـ، الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعيغ، ص ٜٜٗٔشبعة أكلى، 
، حسجاف، غداف، التصبيع ٜٔٗ -ٜٛٗمػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ( الديج أحسج، رفعت، ٕ)

 .ٕٓٔ، ٔٓٔاستخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص 
، حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية ٘ٛٗ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٖ)

 .ٕٓٔ، ٔٓٔاالختخاؽ الرييػني، ص 
ـ، ٕٕٓٓ/ٕٔ/٘الديارة في  ـ، تستٕٕٔٓ/ٕ/ٛ( ككالة كشغ لؤلنباء، ٗ)
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 غدك البحكر كاألشتاؿ السحدشة، كالسيجشة الرييػنية لسرخ. -ٖ

سػػكشجرية، بذػكل الفػػت الصخيػق الرػػحخاكؼ بػيغ القػاىخة كاإلانتذػار السػدارع الرػػييػنية عمػى  -ٗ
 لمسدافخيغ عمى ىحه الصخيق. 

تتػػػػػلى إسػػػػخائيل بسػجبػػػػو إحزػػػػار السعػػػػجات الدراعيػػػػة  اتفػػػػاؽ زراعػػػػي بػػػػيغ مرػػػػخ كإسػػػػخائيل، -٘
 %. ٓٚالخاصة بالخؼ، كاألشتاؿ الدراعية، كاألسسجة، مقابل ندبة مغ اإلنتاج ترل إلى 

كاف التعاكف الدراعي بػارزاا فػي السػؤتسخات االقترػادية التصبيعيػة، التػي عقػجت فػي السشصقػة  -ٙ
 .ٔبحزػر الكياف الرييػني كالسصبعيغ العخب

 شدبة لألردنأما بال

سيتعاكف : )" الدراعةٕٕفقج نرت اتفاؾية كادؼ عخبة عمى التعاكف االقترادؼ في السادة "     
الصخفاف في مجاؿ الدراعة، بسا في ذلظ الخجمات البيصخيػة، كحسايػة الشباتػات، كالتقشيػة الحيػيػة، 

لػػػحا شػػػيجت العبلقػػػات الدراعيػػػة التصبيعيػػػة بػػػيغ الكيػػػاف الرػػػييػني، كاألردف تعاكنػػػاا  ٕ.كالتدػػػيق(
كبيخاا، حيث قجـ خبخاء زراعيػف مغ الكياف الرييػني السذػرة كالعػػف لمسػدارعيغ األردنيػيغ، فػي 

 .ٖمجاالت شتى

لكػػغ ىػػحا التعػػاكف تخاجػػع بذػػكل ممحػػػظ فػػي الدػػشػات األخيػػخة، حيػػث بمػػغ حجػػع الرػػادرات      
ششا مغ الخزػار  ٗٔٔٗـ، ٕٚٔٓالدراعية األردنية لمكياف الرييػني، لمذيخ األكؿ مغ العاـ 

ششػػاا، كفػػي الذػػيخ  ٖٓٚٓكالفػاكػو، كفػػق إحرػػائيات كزارة الدراعػػة األردنيػػة، كفػي الذػػيخ الثػػاني 
 .ٗششاا فقط ٔٓٗالخابع 

                                                                                         
https://www.wattan.net/ar/news 

. حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية ٜٗٗ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)
 .ٕٓٔ، ٔٓٔاالختخاؽ الرييػني، ص 

ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/٘( اتفاؾية كادؼ عخبة، مػقع كزارة الخارجية اإلسخائيمية، تست الديارة في ٕ)
https://mfa.gov.il/MFAAR/IsraelAndTheMiddleEast/Jordan/Pages/ 

ـ، ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜـ، تست الديارة في ٜٕٓٓ/ٕٔ/ٔٔ( ككالة الرحافة الفمدصيشية "كفا" ٖ)
https://safa.news/post/ 

ـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/٘ٔ( مػقع خبخني، التبادؿ الدراعي بيغ األردف كإسخائيل، ٗ)
https://www.khaberni.com/news/ 
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 الكياف الرييػني، مشيا: كسا تع التػؾيع عمى العجيج مغ االتفاؾيات الدراعية بيغ األردف، ك      

 تػػع االتفػػػاؽ عمػػػى مذػػػخكع "تعػػػاكني" بحثػػي زراعػػػي، ُكّقػػػع بػػػيغ األردف كالكيػػػاف الرػػػييػني،      
ـ، ككفقػػػاا لبلتفػػػاؽ، فػػػإف السػػػدارعيغ اإلسػػػخائيمييغ سػػػػؼ يقػمػػػػف بسدػػػاعجة ٕٗٔٓ/ ٚ/ٕٗبتػػػاريخ 

خفػة، لتحدػػيغ األربػػاح، السػدارعيغ األردنيػػيغ، مػغ خػػبلؿ التػػجريب الدراعػي، كتػػػفيخ السػػػارد، كالسع
 .ٔكاستجامة القصاع الدراعي السحمي

ىػػحا الشػػػع مػػغ التعػػاكف يفػػتح البػػاب كاسػػعاا لبلختػػخاؽ األمشػػي، كالتصبيػػع الذػػعبي مػػع السػػدارع      
األردنػػػي، مػػػغ خػػػبلؿ التعػػػاكف الدراعػػػي، كمػػػغ خػػػبلؿ الػػػجكرات التجريبيػػػة التػػػي يتمقاىػػػا السدارعػػػػف 

 ييغ.األردنيػف مغ الخبخاء اإلسخائيم

 أما فمدصيشياا 

سػػػخائيمي عمػػػى تخسػػػيخ عبلقػػػة التبعيػػػة ؼيسػػػا يتعمػػػق بالدراعػػػة الفمدػػػصيشية عسػػػل االحػػػتبلؿ اإل     
نتػاجي، إدػػؽ الفمدػصيشي الػى اسػتيبلكي غيػخ لبلقتراد اإلسخائيمي، حيث عسػل عمػى تحػيػل ال

 كعسػػػل عمػػػى تذػػػجيع السػػػدارع الفمدػػػصيشي عمػػػى انتػػػاج بعػػػس السحاصػػػيل التػػػي تخػػػجـ الذػػػخكات
الترػػجيخية االسػػخائيمية، مثػػل التػػػت االرضػػي، كالدىػػػر كبعػػس االعذػػاب الصبيػػة، كالتػػي تػضػػف 

 لرالح شخكات اسخائيمية.

يػػأتي التعػػاكف الدراعػػي بػػيغ الدػػمصة الفمدػػصيشية مػػغ خػػبلؿ المجػػاف الدراعيػػة السذػػتخكة بػػيغ      
دػػيق كاإلرشػاد، كالمجشػة إسخائيل كالدمصة الفمدصيشية، كبزسشيا لجشة حساية الشباتات، كلجشػة الت

 ٕ.البيصخية

كمػػػغ خػػػبلؿ الػرشػػػات كاإلرشػػػادات التػػػي يقػػػجميا مدػػػؤكلػف مػػػغ كزارة الدراعػػػة اإلسػػػخائيمية،      
لمسدارعيغ الفمدصيشييغ، كالسداعجة في نقل السشتػجات الدراعيػة إلػى إسػخائيل، كتصػػيخ الخػجمات 
البيصخيػة فػػي الدػمصة الفمدػػصيشية، كالسدػاعجة فػػي الترػجيخ الدراعػػي الفمدػصيشي، كتصػػػيخ نػعيػػة 

                                 
ـ، ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٜتست الديارة في ـ، ٕٕٓٓ/ٚ/ٕٗ، ٕٔ( صحيفة عخبي ٔ)

https://arabi21.com/story/ 
التعجاد الدراعي لعاـ  ء، مذخكع الشذخ كالتحميل لبيانات( أبػ عسخ، جساؿ، الجياز السخكدؼ لئلحرإ)

  .http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/bookـ ،ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٜـ، تست الديارة في ٕٓٔٓ
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الغحائية لمجسيػر الفمدصيشي، كمشع انتقاؿ األمخاض كالعػامل الزارة بيغ مشاشق الدػمصة السػاد 
 .ٔالفمدصيشية كإسخائيل

فػػإف التعػػاكف الدراعػػي الفمدػػصيشي الرػػييػني يػػأتي فػػي مجسمػػو فػػي إشػػار التصبيػػع القدػػخؼ،      
األكثػخ تزػخراا  ألف القصاع الدراعي الفمدصيشي لػع يكػغ فػي مشػأػ عػغ الييسشػة اإلسػخائيمية، كىػػ

 بدبب التحكع الرييػني في القصاع الدراعي الفمدصيشي بذكل كامل، مغ خبلؿ:

سػػػيصختو عمػػػى السيػػػاه الفمدػػػصيشية، كمرػػػادرتيا لرػػػالح الدراعػػػة اإلسػػػخائيمية، كالسدػػػتػششات  -ٔ
 اإلسخائيمية.

 مرػػادرتو لػػؤلرض الدراعيػػة، ألغػػخاض االسػػتيصاف، كشػػق الصػػخؽ االلتفاؼيػػة، أك لؤلغػػخاض -ٕ
العدػػػػكخية، أك محسيػػػػات شبيعيػػػػة، أك مػػػػغ أجػػػػل بشػػػػاء الجػػػػجار العشرػػػػخؼ، باإلضػػػػافة إلػػػػى قصػػػػع 

 .ٕاألشجار كتجخيف األرض الدراعية التي يقـػ بيا االحتبلؿ، كمدتػششػه

فػػػخض قيػػػػد عمػػػى حخكػػػػة السػػػدارعيغ إلػػػى أراضػػػييع، كعمػػػػى نقػػػل السحاصػػػيل الدراعيػػػة إلػػػػى  -ٖ
سشػع األسػسجة البلزمػة لبلسػتعساؿ الدراعػي مػغ لاألسػاؽ كالحؼ يؤدؼ غالباا إلػى تمفيػا، باإلضػافة 

الػصػػػػػػػؿ لمسػػػػػػدارع الفمدػػػػػػصيشي، مشػػػػػػح االنتفاضػػػػػػة الفمدػػػػػػصيشية األكلػػػػػػى، بحجػػػػػػة اسػػػػػػتعساليا فػػػػػػي 
 .ٖختب عمى ذلظ مغ تخاجع في االنتاج الدراعي الفمدصيشيالستفجخات، كما ت

                                 
ـ، ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٓٔـ، تست الديارة في ٖٕٔٓ/ٜ/ٚٔ، كزيخ الدراعة اإلسخائيمي يائيخ شسيخ، ٛٗ( عخب ٔ)

https://www.arab48.com/ ،ـ، تست الديارة في ٖٕٔٓ/ٜ/٘ٔ، الجستػر األردنية
 https://www.addustour.com/articlesـ، ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٓٔ

ـ،  ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٖٓـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ( ككالة الرحافة الفمدصيشية "كفا" ٕ)
https://safa.news/post/  ،ـ، تست الديارة في  ٕٚٓٓالسجمذ االقترادؼ الفمدصيشي بكجار

، مخاجعة في كتاب تحجيات http://www.pecdar.ps/files/file/Reports/Agrـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓ
ـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓالتشسية الدراعية في فمدصيغ، محسػد فصافصة، تست الديارة في 

https://www.prc.ps/ 
ـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓـ، تست الديارة في ٕٓٔٓ/ٚ/٘ٔ( الجديخة نت، ٖ)

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews، 
، األمع الستحجة، ٗٔمؤتسخ األمع الستحجة لمتجارة كالتشسية، قصاع الدراعة الفمدصيشي السحاصخ، ص      

ـ،  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓـ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓنيػيػرؾ، 
https://unctad.org/system/files/official-document/gdsapp2015 

https://www.arab48.com/
https://safa.news/post/
http://www.pecdar.ps/files/file/Reports/Agr


 

53: 

 

الكياف ىػ الستحكع في كل مػا يتعمػق بالسبيػجات الحذػخية، كاآلالت الدراعيػة، التػي يحتاجيػا  -ٗ
 السدارع الفمدصيشي.

تحكػػع الكيػػاف الرػػييػني فػػي نػعيػػة السحاصػػيل، فبيػػجه البػػحكر، كاألشػػتاؿ، كبيػػجه االسػػتيخاد  -٘ 
عسػػل عمػى تذػػجيع زراعػػة السحاصػيل الدراعيػػة التػػي يحتاجيػا الكيػػاف الرػػييػني كالترػجيخ، لػػحا ي

 ػ ٔالستيبلكو السحمي، أك ؾيامو بترجيخىا إلى أكركبا

 لكغ ال يخمػ األمخ مغ كجػد تصبيع شػعي في السجاؿ الدراعي، مغ خبلؿ اآلتي:      

الرػػػييػني بػػػيغ الفيشػػػة السذػػػاركة الفمدػػػصيشية فػػػي السعػػػارض الدراعيػػػة التػػػي يؿيسيػػػا الكيػػػاف  -ٔ
 .ٕكاألخخػ 

مػػػػغ خػػػػبلؿ إقامػػػػة مذػػػػاريع زراعيػػػػة مذػػػػتخكة بػػػػيغ فمدػػػػصيشييغ، كرجػػػػاؿ أعسػػػػاؿ مػػػػغ الكيػػػػاف  -ٕ
 الرييػني.

 .ٖتدػيق العجيج مغ السشتجات الدراعية اإلسخائيمية التي يػجج ليا بجائل محمية -ٖ

مػػغ األيػػجؼ العاممػػة  مػػغ خػػبلؿ العسػػل فػػي السػػدارع اإلسػػخائيمية، التػػي يعسػػل بيػػا قصػػاع كاسػػع -ٗ
  .ٗقجر عجدىع في قصاع الرشاعة كالدراعة بدبعيغ ألف عامل إذ الفمدصيشية،

 أما اإلمارات العخبية

يسػػػي لمدػػػبلـ" كإقامػػػة عبلقػػػات  صػػػادقتبعػػػج أف       الحكػمػػػة اإلماراتيػػػة، عمػػػى "االتفػػػاؽ اإلبخـا
دبمػماسية كاممة مع الكياف الرييػني، بجأ التصبيع الدراعي بيػشيع بذػكل فػػرؼ، مػغ خػبلؿ كفػج 
إماراتي زار الكياف الرييػني، لبحث مجاالت التعاكف الدراعي كاالستثسارؼ، حيث قامت شخكة 

ماراتيػػة، بتػؾيػػع أربػػع مػػحكخات تفػػاىع مػػع شػػخكات زراعيػػة إسػػخائيمية، لبحػػث "الطػػاىخة الدراعيػػة" اإل

                                 
، الخاجحي، ٕ٘ٔ( عػض محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية، ص ٔ)

 . ٙٔعادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص 
(ٕ ، ـ،  ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٖٓـ، تست الديارة في ٖٕٔٓ/ٚ/ٕٔ( فمدصيغ اليـػ

https://paltoday.ps/ar/post 
ـ،  ٕٕٓٓ/ٔٔ/-ٖلديارة في ـ، تست إٗٔٓ/ٛ/ٙ( صحيفة الحجث، ٖ)

https://www.alhadath.ps/article 
 /https://eqte.net/postـ، ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٗ/ٚ( مرجر اإلخبارية، ٗ)

https://www.almayadeen.net/news/politics/1430342/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82--%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85--%D9%85%D8%B9--%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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، خاصػػػة فػػػي السجػػػاؿ الدراعػػػي، كالتقشػػػي، سػػػتخاتيجيةاالديػػػد مجػػػاالت التعػػػاكف، كالذػػػخاكة سػػػبل تع
كالعسل عمى افتتاح مكتب إقميسي في اإلمارات، إلعجاد دراسات لتصػيخ عسميات الخؼ، كالدراعة 

راسات حػؿ آثار السمػحة عمى اإلنتػاج الدراعػي، بذػكل خػاص، كتأثيخىػا في اإلمارات، كإجخاء د
 ٔ.عمى الدراعة الرحخاكية، كالبيػت الببلستيكية، كالدجاجية، كالشخيل، كإنتاج الفػاكو

 

  

                                 
ـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٜٔنت، اإلعبلمية السياديغ شبكة ( ٔ)

https://www.almayadeen.net/news/politics ىحا ما تػفخ لمباحث حتى كتابة ىحه ،
 السعمػمة.

https://www.almayadeen.net/news/politics
https://www.almayadeen.net/news/politics
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 السبحث الدادس

  :التصبيع االجتساعي، وفيو مصمبان

 كسائل التصبيع االجتساعي : السصمب األول

 التصبيع االجتساعيأىجاؼ : السصمب الثاني
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 السصمب األول

 االجتساعي التصبيع سائلك  

لع يجج الباحث في كتابات السعاصخيغ بعج البحث، كالتشقيب، تعخيفاا لمتصبيع      
االجتساعي، كلكغ يسكغ تعخيفو مغ خبلؿ السػضػعات التي تشاكليا الكّتاب السعاصخكف 

 عشج الحجيث عشو، بسا يمي:

االجتساعي: ىه مذاركة الكيان الرييهني في الشذاشات ذات الصابع "التصبيع    
 الجساىيخي، كالدياحة، والخياضة، والسراىخة، والديارات الهدية، والسخيسات التخفييية"

 وسائل التصبيع االجتساعي

يسكغ تمخيز الػسائل التي يعتسج عمييا الكياف الرييػني في عسمية إعجاد كتييئة      
بي ليقبل بالكياف الرييػني، كيتعامل معو بعج عذخات الدشيغ مغ الحخكب، السػاشغ العخ 

 كالعجاء، كالسقاشعة، بالػسائل التالية:

 :الهسيمة األولى

 الدياحة

كىي الديارات الستبادلة بيغ أفخاد مغ الجكؿ السصبعة، كبيغ أفخاد مغ الكياف الرييػني،      
الجيشية، أك لؤلفخاد، أك السؤسدات، كالتي تأتي في سػاء كانت الديارة لمسػاقع التاريخية، أك 

 اإلشار االجتساعي.

 االتفاقيات الدياحية:

السصبعة،  ، كالجكؿ العخبيةسخائيمياإلُكّقعت العجيج مغ االتفاؾيات الدياحية بيغ الكياف     
 عمى الشحػ التالي: 

 مع مرخ:

ـ، تع تػؾيع اتفاؽ بيغ السجمذ األعمى لمذباب ٜٔٛٔفي شيخ شباط مغ العاـ      
كالخياضة السرخؼ، ككزارة الثقافة اإلسخائيمية، كقج شسل تبادؿ زيارات كفػد الذباب مغ 
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الصخفيغ، جاء ىحا االتفاؽ ليزيف بعجاا ججيجاا في مجاؿ تصبيع العبلقات بيشيسا، كإرساء 
 : ٔكالحؼ جاء عمى الشحػ التاليبعس أسذ التعاكف الدياحي، 

التشديق بيغ السكاتب الدياحية السرخية في الخارج، في مجاؿ الجعاية كاجتحاب  -
 الدائحيغ، إلى البمجيغ.

أعصى لكل إسخائيمي يحسل جػاز سفخ سارؼ السفعػؿ الجخػؿ، كاإلقامة في سيشاء لسجة  -
 أسبػع. 

ألراضي السرخية، دكف الحاجة إلى ُيدسح لمديارات الخاصة اإلسخائيمية بجخػؿ ا -
 اصصحاب رخرة الؿيادة الجكلية.

 تع افتتاح مكتب سياحي لمكياف الرييػني في القاىخة. كعمى إثخ ذلظ    

أتاحت االتفاؾيات الخاصة بالسػاصبلت البخية، كالبحخية، كالجػية، كاتراالت  كسا    
كتشذيصيا بيغ الكياف الرييػني، البخيج كالياتف، الفخصة السػاتية لتذجيع، الدياحة 

كمرخ، كإف كاف اإلسخائيميػف ال يصسعػف في تجفق الدياح السرخييغ إلى الكياف، لكشيع 
يصسعػف في تجفق الدياح األجانب إلى الكياف الرييػني مغ خبلؿ مرخ، كأف تكػف 

 .ٕمرخ محصة عبػر الدياح األجانب الحيغ يدكركف مرخ

بيغ مرخ كالكياف الرييػني بعج اتفاؾية كامب ديفيج السػقعة بجأت الدياحة عسمياا      
ألف ييػدؼ، ؼيسا  ٖٓٓـ، ٜٚٛٔـ، كعاـ ٜٓٛٔـ، فقج زار مرخ ما بيغ عاـ ٜٜٚٔعاـ 

مرخؼ، كفي  إلى ثبلثة آالؼ غزار الكياف الرييػني مغ السرخييغ في نفذ الفتخة مغ ألفي
مقابل أربعسائة زائخ مرخؼ، كفي العاـ  إسخائيميـ زار مرخ ستػف ألف ٜٛٛٔعاـ ال

، ثع تشاقز ىحا العجد بعج ذلظ بدبب انتفاضة إسخائيمي ألف ٕٓٗـ كحجه راز مرخٜٜٜٔ
ـ في األشيخ الدبع األكلى ٕٕٓٓالسدجج األقرى، حيث بمغ عجد الدياح الييػد في العاـ 

 . ٖألف سائح صييػني ٖٚ

                                 
. حسجاف غداف، ٖ٘ٔ( عػض محدغ، االستخاتيجية في تصبيع العبلقات مع الجكؿ العخبية، ص ٔ) 

 .ٓٓٔالتصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص 
 .ٓٓٔة االختخاؽ الرييػني،  ص( حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجيٕ)
، ٜٙٔسج، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، صسيج أح ،ٜدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص( عػض محٖ)
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 مع األردن: 

السادة الدابعة عذخة: )يؤكج الصخفاف، رغبتيسا الستبادلة نرت اتفاؾية كادؼ عخبة في      
لتعديد التعاكف في حقل الدياحة، كلتحقيق ىحا اليجؼ، اتفق الصخفاف عمى التفاكض في 
أسخع كقت مسكغ، لمػصػؿ إلى اتفاؽ في فتخة ال تديج عغ ثبلثة أشيخ، مغ تاريخ تبادؿ 

لدياحة الستبادلة، كالدياحة مغ كثائق ترجيق السعاىجة، كذلظ بيجؼ تدييل كتذجيع ا
 .ٔالجكؿ األخخػ(

ـ، كمغ أىع ٜٜ٘ٔ/ٗ/ٗكسا كقعت األردف مع الكياف الرييػني اتفاؾية سياحية في      
ما جاء فييا: )ضخكرة العسل عمى تذجيع الدياحة بيغ البمجيغ، كتكثيف التعاكف بيغ 

 .ٕالسشطسات الدياحية العاممة في كبل البمجيغ(

الصخفاف تعاكناا كبيخاا في مجاؿ التعاكف الدياحي، كتعجدت السذخكعات  كقج أضيخ     
السصخكحة بيشيسا، مشيا مذخكع "ريفيخا البحخ األحسخ" الحؼ يدتيجؼ تشذيط الحخكة 
الدياحية بيغ إيبلت كالعؿبة، ككفق ىحا االتفاؽ يعبخ الحجكد في كل سشة بيغ الصخفيغ 

  .ٖألف سائحٓ٘ٔ

ات السػقعة بيغ الكياف الرييػني كاألردف عمى فتح الحجكد، كحخية كقج نرت االتفاؾي     
تشقل األفخاد، كبيحا أتيح لؤلشخاص مغ الجانبيغ، أف يتشقمػا بيغ الكياف الرييػني، كدكؿ 

 .ٗالتصبيع

مغ أكثخ البجاف التي أقامت  -إذا قػرف مع مرخ  -تعج األردف رغع أنو بمج صغيخ      
ـ بمغ عجد الدياح ٕ٘ٔٓعبلقات سياحية، كتبادؿ سياحي مع الكياف الرييػني، ففي العاـ 

                                                                                         
ٕٖٙ. 

ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٗ( ككالة األنباء كالسعمػمات الفمدصيشية "كفا" اتفاؾية كادؼ عخية، تست الديارة في ٔ)
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx? 

بعشػاف: اتفاؽ التعاكف الدياسي بيغ األردف  ،ٖٕالفمدصيشية، السجمج الدادس العجد( مجمة الجراسات ٕ)
 ـ، ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٗ، تست الديارة في ٜٔٔـ، ص ٜٜ٘ٔعاـ صيف  كإسخائيل،

https://oldwebsite.palestine-studies.org/sites/default/files/mdf-articles  
 .ٓٔٔالتصبيع، ص  ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمةٖ)
، الفيج، ناصخ بغ دمحم، التبييغ لسخاشخ التصبيع ٖٗ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٗ)

 . ٕٓٔعمى السدمسيغ، ص 
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سائح ؼيسا بمغ عجد الدياح السرخييغ في نفذ  ٖٖٓٓٔاألردنييغ إلى الكياف الرييػني 
 .ٔسائح ٕٓٓٔ بسائح كمغ السغخ  ٓٓٗ٘الفتخة 

 أما فمدصين 

تعتبخ فمدصيغ مشصقة جحب سياحي لسا فييا مغ السعالع الجيشية، كالحزارية،      
كالتاريخية الستعمقة بأصحاب الجيانات الثبلثة، لحلظ تكثخ الدياحة كتددىخ في األرض 

القصاع الكياف الرييػني عمى األرض كالسعابخ، بات يتحكع في  ـيسشة ، كفي ضلٕالسباركة
الدياحي بذكل كامل: فالػكاالت كالسكاتب الدياحية "االسخائيمية" ىي صاحبة اليج الصػلى 

الكياف الرييػني  فا إفي استقصاب الدياح األجانب الػافجيغ الى األراضي الفمدصيشية، ك 
% مغ حجع الدياح الػافجيغ إلى الببلد، لتػفخ اإلمكانيات ليع كعجـ ٜٓجتحب ما يعادؿ ي

لمفمدصيشييغ، كلقجرتيع عمى تدػيق الدياحة الجيشية، كالثقاؼية، كالتصبيعية، كمغ يأت  تػفخىا
 .ٖلديارة السدجج األقرى فإنيع يدتقبمػنو مغ خبلؿ شخكات كككاالت سياحية إسخائيمية

كىشاؾ مغ الفمدصيشييغ مغ الزفة الغخبية كقصاع غدة مغ يقػـ بديارة الكياف      
الدياحة، كفي كل عاـ في شيخ رمزاف يسشح االحتبلؿ عذخات اآلالؼ الرييػني، بيجؼ 

مغ الذباف الفمدصيشييغ التراريح البلزمة لديارة السجف، كالتجسعات الرييػنية، كاالستجساـ 
ـ، ٖٕٔٓعمى شػاشئ البحخ الستػسط، كأف عجد التراريح السسشػحة لمفمدصيشييغ في عاـ 

، كقدع مشيا لديارة السجف ٗا لديارة القجس، كاألقرىقج بمغ أربعسائة ألف ترخيح، قدع مشي

                                 
ـ،  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٙتست الديارة في  ـٕ٘ٔٓ/ٛ/ٖٔ( الخميج أكف اليغ، ٔ) 

https://alkhaleejonline.net/ كلعل الدبب كراء كثخة الدائخيغ مغ األردف: ىػ أف الكثيخ مشيع ،
 مغ الفمدصيشييغ القادميغ مغ األردف لديارة أىميع في الزفة الغخبية كليذ ىشاؾ كسيمة أخخػ.

ـ،  ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٛـ، تست الديارة في ٕٗٔٓ/ ٕٔ/ٖ( جفخا نيػز، ٕ)
https://jfranews.com.jo/article 

ـ، ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٛـ، تست الديارة في ٕٗٔٓ/ ٕٔ/ٖ( جفخا نيػز، ٖ)
https://jfranews.com.jo/article 

(ٗ ، ـ،  ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٛـ، تست الديارة في ٕٗٔٓ/ٙ/ٕٔ( رأؼ اليـػ
https://www.raialyoum.com/index.phpـ، ٕٔٔٓ/ ٚ/ ٖٔ، ، ككالة فمدصيغ ابخس، لؤلنباء

ـ، ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٛتست الديارة في 
http://www.palpress.co.uk/arabic/?Action=Details&ID 

https://alkhaleejonline.net/
https://www.raialyoum.com/index.php
https://www.raialyoum.com/index.php
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، كقج يكػف الغخض مغ الديارة لغيخ األقرى اقترادؼ، أك سياحي، كىػ الفمدصيشية السحتمة
 يأتي في إشار التصبيع.

 أما دول الخميج التي شبعت حجيثاا:

ـ، ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔنرت االتفاؾية السػقعة بيغ الكياف الرييػني كدكلة اإلمارات بتاريخ      
)يؤكج الصخفاف رغبتيسا السذتخكة في تعديد التعاكف الدياحي بيشيسا، باعتباره عشرخاا  عمى:

رئيداا لمتشسية االقترادية، كتصػيخ العبلقات الذعبية، كالثقاؼية الػثيقة، كتحؿيقاا ليحه الغاية 
ة، كالعسل يجب عمى الصخفيغ تدييل تبادؿ السعمػمات، كالسذاركة في السعارض الدياحي

معا لتخكيج السذاريع الدياحية السذتخكة، كالبخامج الدياحية الذاممة مغ دكؿ أخخػ، كالعسل 
 .ٔمعا إلجخاء جػالت دراسية متبادلة، لتشسية الدياحة السذتخكة(

بمغ عجد الدياح مغ الكياف الرييػني إلى اإلمارات العخبية خسديغ ألف سائح في      
، ككحلظ زار العجيج مغ ٕـ، رغع التخػؼ مغ جائحة كػركنإٕٓٓأسبػعيغ في نياية العاـ 

 . ٖالكياف الرييػني، كليذ ىشاؾ إحرائية رسسية في ذلظ البحخانييغاإلماراتييغ، ك 

 : الهسيمة الثانية

 الخياضة

رياضية، بيغ الكياف كدكؿ التصبيع، مغ خبلؿ  ىػ إقامة عبلقاتالتصبيع الخياضي: 
في مباريات دكلية أك إقميسية، أك في إشار كدؼ، أك تجريبي،  السذاركة مع فخؽ صييػنية،

  .ٗأك تبادؿ البلعبيغ، أك العامميغ في حقػؿ الخياضة

تأخخ التصبيع الخياضي عغ غيخه مغ أنػاع التصبيع سشػات عجة، كالدبب في ذلظ أف      
التصبيع الخياضي يدتيجؼ الجساىيخ التي رفزت التصبيع، كباألخز الذباب، كىػ الجليل 

                                 
ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٓٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔ( ككالة األناضػؿ، (ٔ

https://www.aa.com.tr/ar/ 
  https://www.alhurra.com/uaeـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٓٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٕٔ/٘ٔ( الحخة، ٕ)
 ـ،ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٔ( الجديخة مباشخ، ٖ)

https://mubasher.aljazeera.net/news ـٕٕٓٓ/ٕٔ/ٕٔ، الجديخة نت، تست الديارة في 
https://www.aljazeera.net/news/politics 

 .ٔٙٗٔ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٗ)

https://www.aa.com.tr/ar/
https://mubasher.aljazeera.net/news


 

548 

 

عمى أنو لع يكغ باليديخ أف يجج التصبيع سبيمو إلى الذعػب العخبية التي رفزت التصبيع، 
ل التصبيع الخياضي في حجه األدنى، كلع يتحػؿ إلى كباء، كسا ىػ كال تداؿ تخفزو، لحلظ ض

الحاؿ في التصبيع الدياسي، أك الثقافي، أك االقترادؼ، فبل غخابة أف يبجأ التصبيع 
كقج بجأ خجػالا، في  الخياضي مع مرخ بعج أكثخ مغ عذخ سشيغ مغ اتفاؾية كامب ديفيج،

األنجية، بخفزيع مقابمة اإلسخائيمييغ، كلع يدد ـ، كالدبب يعػد إلى البلعبيغ، ك ٜٜٔٔالعاـ 
التصبيع الخياضي بيغ مرخ كالكياف الرييػني عمى مباراة رياضية ىشا، أك ىشاؾ، أك التؿيا 
مع أشخاؼ أخخػ في ذات الػقت، كاف أبخزىا مذاركة السشتخب اإلسخائيمي لكخة اليج في 

 .ٔكأس العالع لمذباب مع مرخ

ة بيغ الكياف الرييػني كدكؿ عخبية، ليذ بيشيا كبيشو كحرمت لقاءات رياضي     
اتفاؾيات سبلـ، كلع تكغ أعمشت عغ التصبيع مع الكياف الرييػني، مشيا تػنذ، فقج لعب 

 -الفخيق التػندي مع الفخيق الرييػني الحؼ ىتف بالسػت لمييػد، كمع الفخيق اإلماراتي 
لمتشذ لبلعب اإلسخائيمي " آنجؼ راـ" أف فقج سسح االتحاد اإلماراتي  -قبل اتفاؾية الدبلـ

ـ، كتكخرت السذاركة في العاـ ٜٕٓٓفي بصػلة دبي السفتػحة لمتشذ، في العاـ  يذارؾ
 ني في سباؽ "جيخك دؼ إيصاليا"، الحؼاـ، كشارؾ فخيق الجراجات اإلماراتي، كالبحخ ٕٓٔٓ

فمدصيغ، بتاريخ  أؾيع في مجيشة القجس السحتمة، في ذكخػ مخكر سبعيغ عاماا عمى ضياع
 .ٕـٕٛٔٓ/٘/ٗ

كبعج تصبيع العبلقات بيغ اإلمارات كالكياف الرييػني، رغع حجاثة اتفاؾية التصبيع      
بيشيسا، إال أنيا خصت خصػات كاسعة في ىحا السزسار لع ترل إلييا مرخ التي بجأت 

يغ يعتدمػف التصبيع قبل أربعيغ سشة، ككفقا لمسرادر اإلماراتية فإف رجاؿ أعساؿ إماراتي
ية مغ بيغ  االستثسار في نادؼ "بيتار القجس" كىػ فخيق كخة القجـ األكثخ عشرخية، ككخـا

عادة  ()الفخؽ اإلسخائيمية، كبجسيػره اليسيشي الستصخؼ، الحؼ يجعل مغ شتيسة الشبي دمحم 
ء أسبػعية قبيل كل مباراة مع فخيق عخبي، كمغ السفتخض أف يتع خبلؿ األياـ القادمة إجخا

                                 
 .ٜٓٗٔ، ٙٙٗٔ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)
ـ ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٜـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ ٘/ٖ( الخميج أكف اليغ، ٕ)

https://alkhaleejonline.net/ 
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سمدمة لقاءات بيغ السدتثسخيغ اإلماراتييغ، كمالظ الشادؼ، كفي حاؿ تع إبخاـ االتفاؽ فإنو 
 .ٔسيكػف أكؿ استثسار إماراتي في مجاؿ الخياضة في دكلة االحتبلؿ

 . ٕباإلضافة إلى العجيج مغ المقاءات الخياضية بيغ اإلمارات كالكياف   

فمدصيغ الجدخ الحؼ يعبخه السصبعػف العخب، أما عمى مدتػػ فمدصيغ فقج أصبحت     
الحيغ يحزخكف مغ دكؿ عخبية عجيجة إلى فمدصيغ بإذف االحتبلؿ، كإرادتو، لمسذاركة في 
فعاليات رياضية مع الفمدصيشييغ، فقج حزخت العجيج مغ الفخؽ الخياضية العخبية لمعب 

ع االحتبلؿ مشيا: دكلة عمى األرض الفمدصيشية، كمشيا فخؽ تتبع دكالا ال تؿيع عبلقات م
، كاإلمارات، كقصخ، كالبحخيغ، قبل اتفاؽ الدبلـ كمشيا السسمكة ٖـٜٕٔٓ/ٓٔ/ٖالسغخب 

ـ، ٜٕٔٓ/ٓٔ/٘ٔالدعػدية، التي لعبت عمى األرض الفمدصيشية مع الفخيق الفمدصيشي في 
 . ٘، كتػنذ، كاليسغ، كمػريتانياٗـٜٕٔٓ/ٛ/ٖٔ في كالعخاؽ، التي لعبت

لفمدصيغ، كالذعب الفمدصيشي، كإحياء  ةكمؤازر ف ىحه الفخؽ جاءت دعساا قج يقاؿ: إ     
لمسؤسدات الفمدصيشية، لكشيا في كل األحػاؿ زيارات تصبيعية مع االحتبلؿ، ألنيا حزخت 

 ، كإرادتو كرغبتو.وؿ، كتحت إشخافبإذف االحتبل

 

 

 
                                 

ـ، ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٜـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٓٔقجس العخبي، ال -( ٔ)
https://www.alquds.co.uk/ ،ٜـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٓٔ، ككالة األناضػؿ/ٕٔ /

 https://www.aa.com.tr/arـ،  ٕٕٓٓ
ـ،  ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٔٔـ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٓ( القجس العخبي، ٕ)

https://www.alquds.co.uk/ 
ـ، ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٕٔـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ ٓٔ/ٖ( إيخك نيػز،ٖ) 

https://arabic.euronews.com/2019/10/03/moroccan-raja-qualifies- 
-https://alـ ٕٕٓٓ/ٕٔ/ ٕٔـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ ٓٔ/ٖٔ( العيغ اإلخبارية، ٗ)

ain.com/article/palestine- 
ـ، ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٔٔٓ/٘/ٕٗ( الجديخة نت، ٘)

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 

https://www.alquds.co.uk/
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 الهسيمة الثالثة: 

 السراىخة مع الييهد

اإلسخائيميات في العقػد األخيخة بذكل ممحػظ، كإف لع يكغ ىشاؾ كثخ الدكاج مغ      
إحرائيات دؾيقة في ىحا السػضػع، فقج أكصل بعزيع عجد السرخييغ الحيغ تدكجػا مغ 

ألف  ، كالكبلـ ؼيو نطخ،ٕ، كفي مرجر آخخ عذخيغ ألفاا ٔإسخائيميات نحػ أربعة عذخ ألفاا 
ية تجاه كل مػاشغ عخبي، كىشاؾ تشطيسات ييػدية  السجتسع اإلسخائيمي، السذبع بالكخـا

متصخفة تبلحق كل ييػدية تتدكج مغ عخبي، ككل عخبي يتدكج ييػدية، كمغ أشيخ ىحه 
كىي ضج الدكاج السختمط كتعارض التعاير  التشطيسات تشطيع "الىفا" العشرخؼ الستصخؼ،

 .ٖغياركانجماج السجتسع اإلسخائيمي مع األ

الفمدصيشييغ، كحلظ تدكجػا مغ إسخائيميات، كليذ ىشاؾ إحرائيات كىشاؾ عجد مغ      
 .ٗرسسية في ذلظ لكشيا قميمة كنادرة، كليدت ضاىخة

كىشا يجب التفخيق بيغ الييػدية اإلسخائيمية، كالسدمسة التي تحسل الجشدية اإلسخائيمية،      
كأف أكثخ زيجات ـ، كالتي يصمق عمييا إسخائيمية، ٜٛٗٔكتعير في األرض السحتمة عاـ 

السرخييغ مغ الشػع الثاني، كأف ندبة الدكجات الييػديات مغ مجسػع الديجات ال 
فسا ىػ حكع ىحه الديجات شخعاا، كما يتختب عمييا مغ األحكاـ، كما عبلقة  ٘%ٓٔتتجاكز،

 ذلظ بالتصبيع؟ 

اْلَيْػـَ ُأِحلا َلُكُع )) :األصل في حكع الدكاج مغ الكتابيات، ىػ اإلباحة، لقػؿ هللا     
ـُ الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لاُكْع َكَشَعاُمُكْع ِحلُّ لاُيْع َكاْلُسْحَرَشاُت ِمَغ الاِحي َغ ُأكُتػْا الصايَِّباُت َكَشَعا

                                 
، لعل الدبب الخئيذ في زكاج السرخييغ ٓٙ٘ٔ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)

ػديات، أك السدمسات الستجشدات ىػ العامل االقترادؼ، بالجرجة األكلى، كلمحرػؿ غمى إقامة مغ اليي
 داخل الكياف، أك ترخيح مغ أجل العسل ىشاؾ.

 .ٕٔ( الخاجحي عادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا ص ٕ)
 /https://www.arab48.comـ، ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ ٕٔـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ ٓٔ/ٕٕ، ٛٗ( عخب ٖ)
(ٗ ،  ـ،ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ ٕ/ٕٗ( صحيفة رأؼ اليـػ

https://www.raialyoum.com/index.php 
 .ٙٛ٘ٔ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٘)
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اَل ُمتاِخِحؼ َأْخَجاف  اْلِكَتاَب ِمغ َقْبِمُكْع ِإَذا آَتْيُتُسػُىغا ُأُجػَرُىغا ُمْحِرِشيَغ َغْيَخ ُمَداِفِحيَغ كَ 
، كمغ ٔ

، لسا يتختب عميو مغ السفاسج، كأجازه ٕ((الدمف مغ كخه ذلظ، مشيع: عسخ بغ الخصاب 
كاشتخشػا:  ،ٙ، ابغ القاسع، ككخىو اإلماـ مالظالسالكيةمغ ك  ٘، كالحشابمةٗ، كالذافعيةٖالحشؽية

ـُ الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ اْلَيْػـَ ُأِحلا َلُكُع  :()قػؿ هللا أف تكػف محرشة، ل الصايَِّباُت َكَشَعا
ُأُجػَرُىغا لاُكْع َكَشَعاُمُكْع ِحلُّ لاُيْع َكاْلُسْحَرَشاُت ِمَغ الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب ِمغ َقْبِمُكْع ِإَذا آَتْيُتُسػُىغا 

ُمْحِرِشيَغ َغْيَخ ُمَداِفِحيَغ َكاَل ُمتاِخِحؼ َأْخَجاف  
، السحرشات ىغ العؽيفات، كفي ركاية عغ ٚ

 ، ٛمجاىج: اتفاؽ الجسيػر عمى أف السحرشات مغ أىل الكتاب ىغ الحخائخ العؽيفات

كلكغ الفقياء في الساضي قج اختمفػا في الدكاج مغ الحخبيات مغ أىل الكتاب، عمى     
 قػليغ:

                                 
 .٘( سػرة السائجة، آية ٔ)
، أف خّل بغ اليساف ييػدية، فكتب إليو عسخ  ( ركػ البييقي عغ نديبة عغ أبي كائل قاؿ: تدكج ححيفةٕ)

سبيميا، فكتب إلى عسخ: إف كانت حخاماا خميت سبيميا، فكتب عسخ: إني لع أزعع أنيا حخاـ، كلكشي 
أخاؼ أف تعاشػا السػمدات، مشيغ. الدشغ الكبخػ لمبييقي، أبػ بكخ أحسج بغ الحديغ، كتاب الشكاح، 

ـ. كابغ أبي شيبة، أبػ بكخ عبج هللا ٖٕٓٓبيخكت، شبعة ثالثة، ، دار الكتب العمسية، (ٜٖٗٛٔ)رقع 
، مكتبة (ٖٙٔٙٔ)اديث كاآلثار، كتاب الشكاح، رقع بغ دمحم، في مرشفو، الكتاب السرشف في األح

ق، شبعة أكلى. قاؿ األلباني: صحيح اإلسشاد، إركاء الغميل في تخخيج أحاديث ٜٓٗٔالخشج، الخياض 
 ـ.ٜ٘ٛٔكتب اإلسبلمي بيخكت، شبعة ثانية، ، السٖٔٓ/ٙمشار الدبيل، 

 ،.ٗٗ/٘( العيشي، البشاية شخح اليجاية ٖ)
 ـ، دكف شبعة.ٜٜٓٔ، دار السعخفة، بيخكت ٚ/٘( الذافعي، دمحم بغ إدريذ، األـ، ٗ)
 .ٚٛٔ/ ٖفقو اإلماـ أحسج بغ حشبل، ( أبػ الشجا، اإلقشاع في ٘)
الراكؼ، أبػ العباس، أحسج بغ دمحم الخمػتي، ، ٕٚٙ/ٕالجسػقي، حاشية الجسػقي عمى الذخح الكبيخ،  ( ٙ)

، ٖٖٖ/ٕق( بمغة الدالظ ألقخب السدالظ السعخكؼ بحاشية الراكؼ عمى الذخح الرغيخ ٕٔٗٔت)
 دار السعارؼ، بجكف شبعة كبجكف تاريخ.

 .٘( سػرة السائجة، آية ٚ)
، دار شيبة لمشذخ كالتػزيع، ٕٗ/ٖء إسساعيل بغ عسخك، تفديخ القخآف العطيع، ( ابغ كثيخ، أبػ الفجاٛ)

ـ. الذػكاني، دمحم بغ عمي، فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخكاية كالجراية مغ عمع ٜٜٜٔشبعة ثانية 
 .ٜٔ/ٕالتفديخ، 
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أباحت ذلظ دكف استثشاء، : أجاز الجسيػر الدكاج مشيغ لعسػـ الشرػص التي القهل األول
 .ٔأك قيج، كلع تفخؽ الشرػص التي أباحت بيغ الكتابية الحخبية، كغيخىا

، كركاية ٖ، كالشخعي، كمجاىج كالثػرؼ ٕ: كىشاؾ مغ مشع ذلظ، كابغ عباسالقهل الثاني
، كالفخؽ بيغ مغ كانت في دار اإلسبلـ، أك في دار الحخب، ىػ أف ٗمخجػحة عغ الحشابمة

كالغمبة، كالييسشة في دار اإلسبلـ ألحكاـ اإلسبلـ، أما في دار الحخب فتكػف الدمصة 
 .٘الدمصة فييا كالييسشة، كالغمبة، ألحكاـ الكفخ

الة ألعجاء هللا، كقج نيانا هللا تعالى عغ اكألف في الدكاج مغ الحخبيات محبة كمػ       
ِ ، ٙذلظ كَف َمْغ َحادا ّللااَ َكَرُسػَلُو َكَلْػ َكاُنػا آَباءُىْع }اَل َتِجُج َقْػماا ُيْؤِمُشػَف ِباهللا َكاْلَيْػـِ اآْلِخِخ ُيَػادُّ

 .9َأْك َأْبَشاءُىْع َأْك ِإْخَػاَنُيْع َأْك َعِذيَخَتُيْع {

كفي ىحا الدماف باتت مدألة الدكاج مغ الكتابيات بذكل عاـ، خبلؼية بيغ العمساء      
باآلية  ليغمدتج ،مشزبصة بالذخكط الذخعية اإلباحة كسا ىيالسعاصخيغ، فيشاؾ مغ أبقى 

، كىشاؾ العجيج مغ العمساء ٛالسحكػرة، كفعل األصحاب، كمغ الحيغ أجازكا ذلظ القخضاكؼ 

                                 
دالظ ألقخب . الراكؼ السالكي، أحسج بغ دمحم، بمغة الٓ٘/٘( الدخخدي، دمحم بغ أحسج، السبدػط، ٔ)

الذخح الرغيخ ىػ  السدالظ إلى محىب اإلماـ مالظ. السعخكؼ بحاشية الراكؼ عمى الذخح الرغيخ،
ماـ مالظ،  ، مكتبة مرصفى البابي ٖٗٚ/ٔشخح الذيخ الجرديخ لكتابو السدسى أقخب السدالظ لَسحىب اإْلِ

لجيغ دمحم بغ أحسج، مغشي . الذخبيشي، شسذ اٚ/٘ـ . الذافعي، دمحم بغ إدريذ، األـ، ٕٜ٘ٔالحمبي، 
ق ٕ٘ٙ. أبػ البخكات، عبج الدبلـ بغ عبج هللا، )ت ٖٔٔ/ٗالسحتاج إلى معخفة معاني ألفاظ السشياج، 

ـ، األحسجؼ، عبج الديد بغ مبخكؾ، ٜٗٛٔ( السحخر في الفقو، مكتبة السعارؼ الخياض، شبعة ثانية 
 ـ ٕٗٓٓ، الجامعة اإلسبلمية، شبعة أكلى، ٕٔٗ/ٕاختبلؼ الجاريغ كأثخه في أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية 

 ٜٚ/ٙ( القخشبي ، الجامع ألحكاـ القخآف، ٕ)
، عساد ٕٔٗ/ٕ( األحسجؼ، عبج العديد بغ مبخكؾ، اختبلؼ الجاريغ كأثخه في أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية ٖ)

 ـ. ٕٗٓٓالبحث العمسي في الجامعة اإلسبلمية بالسجيشة السشػرة، شبعة أكلى 
 .ٖ٘ٔ/ ٛالسخداكؼ، اإلنراؼ في معخفة الخاجح مغ الخبلؼ، ( ٗ)
 .ٕٓٗ/ٕ( األحسجؼ، اختبلؼ الجاريغ كآثاره في أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية، ٘)
 .ٕٙٗ/ ٕالسخجع الدابق،  (ٙ)
 .ٕٕسػرة، السجادلة، آية  (ٚ)
 .٘ٛٔ/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، فتاكػ معاصخة ٛ)
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مغ مشع الدكاج مغ الكتابيات بدبب الفداد الحؼ حل بأىل الكتاب في ىحا الدماف، مغ 
 .ٔالحيغ حخمػا ذلظ دمحم ناصخ الجيغ األلباني

 كسبب التحخيع ىػ ما يتختب عمى الدكاج مشيغ مغ السفاسج، كالسخاشخ الكثيخة، مشيا:      

مخاشخ أمشية عمى السجتسع السدمع، فالغالبية العطسى مغ األجيدة األمشية في ىحا  -ٔ
الدماف، تدتغل السخأة كبذكل كاسع ككبيخ في قزايا التجدذ، ككذف العػرات، كاختخاؽ 

تدتصيع مغ خبلؿ كجػدىا مع زكجيا بيغ السدمسيغ، أف تكذف صفػؼ اآلخخيغ، كىي 
 الكثيخ مغ األسخار، كالخفايا التي يديل كذفيا بدبب الدكاج، فػجب السشع.

كمخاشخ أخبلؾية عمى أبشاء السدمسيغ، لسا تحسمو الكتابية مغ انحبلؿ، كتحمل، ألنيا  -ٕ
 حزخت مغ بيئة ال تؿيع كزنا لمعفة، كال لؤلخبلؽ، كالؿيع.

 كمخاشخ تخبػية عمى األكالد، بسا يحسمشو مغ أفكار ىجامة، كعادات ىابصة، كعقائج  -ٖ
 .ٕخاكية، إلى غيخ ذلظ مغ السخاشخ األخخػ 

كذلظ في قػؿ هللا  كالكتابيات التي أبيح زكاجيغ ىغ السحرشات مغ نداء أىل الكتاب،    
():  ُـ الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ لاُكْع َكَشَعاُمُكْع ِحلُّ لاُيْع اْلَيْػـَ ُأِحلا َلُكُع الصايَِّباُت َكَشَعا

َكاْلُسْحَرَشاُت ِمَغ الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب ِمغ َقْبِمُكْع ِإَذا آَتْيُتُسػُىغا ُأُجػَرُىغا ُمْحِرِشيَغ َغْيَخ 
ُمَداِفِحيَغ َكاَل ُمتاِخِحؼ َأْخَجاف  

، كفي ركاية عغ مجاىج: اتفاؽ ، السحرشات ىغ العؽيفاتٖ
، كىييات في ىحا ٗالجسيػر عمى أف السحرشات مغ أىل الكتاب ىغ الحخائخ العؽيفات

 الدماف أف تجج مشيع مغ يترف بيحا الػصف. 

التي يتدكج بيا  -الييػدية، كالشرخانية –كتب مرصفى صادؽ الخافعي: إف األجشبية      
 مدمع، ىي مدجس جخائع ؼيو ست قحائف: 

                                 
 .ٜٕٛ-ٜٕٚ ص ( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية(ٔ

ق األمانة العامة لييئة كبار العمساء، الخياض، ص  ٗٓٗٔ( مجمة البحػث اإلسبلمية، العجد العاشخ ٕ)
ٖٕٙ. 

 .٘( سػرة السائجة، آية ٖ)
ـ. الذػكاني،  ٜٜٜٔ، دار شيبة لمشذخ كالتػزيع، شبعة ثانية ٕٗ/ٖ( ابغ كثيخ، ، تفديخ القخآف العطيع، ٗ)

 .ٜٔ/ٕكالجراية مغ عمع التفديخ، فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخكاية 
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 : بػار امخأة مدمسة، كضياعيا بزياع حقيا في الدكاج، كتمظ جخيسة كششية.األولى

: إقحاـ األخبلؽ األجشبية عغ شبائعشا، كفزائمشا في السجتسع الذخقي، كتػىيشو بيا الثانية
 كصجعو، كىحه جخيسة أخبلؾية.

 : دس العخكؽ الدائفة في دمائشا كندمشا، كىي جخيسة اجتساعية.الثالثة

: التسكيغ لؤلجشبي في بيت مغ بيػتشا، يسمكو كيحكسو، كيرخفو عمى ما يذاء كىحه عةالخاب
 جخيسة سياسية.

 : إلقاؤه الدع الجيشي في نبع ذريتو السقبمة، كىحه جخيسة ديشية.الخامدة

 .ٔ: إف ىحا السدكيغ يؤثخ أسفمو عمى أعبله، كىحه جخيسة إندانيةالدادسة

 ىحا الدمان:أما الدواج من اإلسخائيميات في 

عشج بحث ىحه السدألة لع يفخؽ العمساء بيغ الدكاج مغ السدمسة الستجشدة بجشدية      
إسخائيمية، كبيغ الييػدية في حق السدمع الػافج مغ الخارج، كأف مشع الدكاج مغ السدمسة 
الستجشدة، ليذ محخماا في ذاتو، بل في كيؽية الػصػؿ إليو، كالحؼ ال يتأتى إال مغ خبلؿ 

لتعامل مع الكياف الرييػني، كإقامة عبلقات معو، كمغ خبلؿ التصبيع، أما مغ كاف ا
يعير تحت االحتبلؿ في الزفة الغخبية، أك في قصاع غدة، أك في ىزبة الجػالف، فميذ 

 ىشاؾ ما يسشع زكاجو مغ السدمسة الستجشدة.

  " الييهديات" الحين مشعها الدواج من اإلسخائيميات

 العمساء السعاصخيغ يحخمػف الدكاج مشيغ، كما خالف ذلظ سػػ القميل:غالبية      

، كعسخ ٖ، كمفتي مرخ "فخيج كاصل"ٕ: ىيئة عمساء األزىخمغ الحيغ قالػا بالتحخيع    
 . ٖ، كىيئة عمساء فمدصيغ في الخارجٕ، ودمحم الحسػد الشججؼٔسميساف األشقخ

                                 
عة بداط، ب. مص٘ٗ، ٗٗج اإلسبلمي الدعيج، ص ( إستانبػلي، محسػد ميجؼ، تحفة العخكس أك الدكأ)

 بيخكت، شبعة رابعة بجكف تاريخ.
 .ٕٔٓعبجه، محسػد، حراف شخكادة، عمى أبػاب السحخكسة، ص  ٕ))
 .ٙٔٚٔ ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع، كالسصبعػف، صٖ)
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بئخ الخيانة، كالجاسػسية، كأف إقامة أية اعتبخ فخيج كاصل الدكاج مقجمة لمػقػع في      
 عبلقة اجتساعية مع الريايشة، ىػ تيجيج مباشخ لؤلمغ القػمي.

 الحين قالها بالجهاز 

محسػد عاشػر، ككيل ك ، ٗدمحم سيج ششصاكؼ"حيغ قالػا باإلباحة شيخ األزىخ "مغ ال     
في ذلظ، أف األصل إباحة الدكاج مغ الكتابيات، بشز  عسابق في األزىخ الذخيف، كحجتي

القخآف الكخيع الحؼ لع يفخؽ بيغ حخبية أك غيخ حخبية، كأف الكياف الرييػني في ىحا الدماف 
بالشدبة لمسرخييغ ليدت دار حخب، فإف ىشاؾ معاىجات بيغ مرخ كالكياف الرييػني، 

 . ٘كأف الريايشة يأتػف إلى مرخ، كيحىب السرخيػف إلييع

 األدلة

 :ٙأدلة الحيغ قالػا بتحخيع زكاج السدمع مغ اإلسخائيميات    

مفاسج كمخاشخ نكاح السدمع لمكتابية في دار الحخب تفػؽ السرالح الستختبة عمى ىحا  -ٔ
الشكاح، بل ربسا غصت عمييا، فغالبية الييػديات في الكياف الرييػني مجشجات، يخجمغ في 

في االحتياط، كىحا ىػ مكسغ الخصخ، فإذا أدػ السباح إلى الجير، عمى رأس الخجمة أك 
 مفدجة تفػؽ السرمحة، ُغّمب جانب السشع عمى اإلباحة.

لسا يتختب عمى الدكاج مشيغ مغ عطيع السفاسج، األمشية، كاألخبلؾية، كاالجتساعية،  -ٕ
كالجيشية، فكثيخ مشيع ييخبغ بأكالدىغ إلى الكياف الرييػني، ككفق القانػف اإلسخائيمي، فإف 

                                                                                         
 .ٖٓٓ( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، ص ٔ)
 .ٖٔٓص السخجع الدابق،  (ٕ)
ـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ٔـ، تست الديارة في ٕٔٔٓ/ٔٔ/ٕٚ( ىيئة عمساء فمدصيغ في الخارج، ٖ)

http://palscholars.com/post/2737 
 .ٕٚٗ -ٔٚٗ/ ٖالسعاصخة، ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ ٗ)
 .ٔٚٔ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة عمى أبػاب السحخكسة، ص ٘)
. ىيئة عمساء فمدصيغ في ٕٚٓ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، ص ٙ)

    /http://palscholars.com/postـ،ٕٕٔٓ/ ٔ/ٔالخارج، تست الديارة في 

http://palscholars.com/post/2737
http://palscholars.com/post/2737
http://palscholars.com/post/
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بحدب القػانيغ  اا ييػد اا ف تمقائيػ ألّف أبشاء األميات الييػديات يربح األكالد مغ حق األـ
 .ٔائيميةاإلسخ 

إف ىحه الطاىخة باتت مغ كسائل التصبيع، لسا تحسمو السراىخة مغ التقارب، كالتعاكف،  -ٖ
 كالتعاير، كالتداكر، كإقامة عبلقات رحع، كمػدة، فالسراىخة مغ أقػػ الخكابط بيغ البذخ.

 التخجيح

 ،الدكاج مغ اإلسخائيميات "الييػديات" في ىحا الدماف سشعيخجح الباحث قػؿ الحيغ قالػا: ب
 لؤلسباب التالية:

  بات كسيمة مغ كسائل التصبيع مع الكياف اإلسخائيمي، ف الدكاج مشيغأل -ٔ

 كاألمشية. كاالجتساعية، ،كالجيشية ،سا يتختب عمى السرارة مغ السفاسج األخبلؾيةل -ٕ

 التي اشتخشيا مغ قاؿ بالجػاز.ألف الغالب مشيغ ال يؿيع كزنا لمعفة  -ٖ

 أدلة الحين أجازوا الدواج مشين:

 ،ٕ() كفعل أصحاب الشبي ()األصل إباحة الدكاج مغ الكتابيات، بشز كتاب هللا  -ٕ

 .ٖكأف الكياف الرييػني في ىحا الدماف بالشدبة لمسرخييغ ليدت دار حخب -ٕ
االسكشجرية، حكسيا بقبػؿ إعصاء الجشدية كفي ذلظ أصجرت محكسة القزاء اإلدارية في  

ألبشاء السرخؼ الستدكج بإسخائيمية، كالدساح لو بالدفخ إلى إسخائيل في حاؿ مشعتو الجيات 
 ، كىحا القخار ىػ شخعشة ليحا الشػع مغ الدكاج.ٗاألمشية مغ ذلظ

                                 
(ٔ ،  ـ، ،ٕٕٔٓ/ ٔ/ٖـ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ ٕ/ٕٗ( صحيفة رأؼ اليـػ

https://www.raialyoum.com/index.php 
( قاؿ الذافعي: كيحل نكاح حخائخ أىل الكتاب لكل مدمع ألف هللا تعالى أحميغ بغيخ استثشاء، كأحب إلي ٕ)

سجيج عغ ابغ جخيج عغ أبي الدبيخ أنو سسع جابخ بغ عبج هللا يدأؿ لػ لع يشكحيغ مدمع أخبخنا عبج ال
عغ نكاح السدمع الييػدية كالشرخانية فقاؿ تدكجشاىغ زماف الفتح بالكػفة مع سعج بغ أبي كقاص كنحغ 

 .ٚ/٘ال نكاد نجج السدمسات كثيخا فمسا رجعشا شمقشاىغ. الذافعي، دمحم بغ إدريذ، األـ، 
 .ٔٚٔشخكادة، عمى أبػاب السحخكسة، ص  ( عبجه، محسػد، حرافٖ)

 .٘ٛ٘ٔ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص (ٗ
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 :الهسيمة الخابعة

 الديارات الهدية

 كالمقاءات مع اإلسخائيمييغ أنػاع عجة: 

مشيا لقاءات القسة، التي تجخؼ بيغ القادة، كىي في العادة تكػف لقاءات سياسية،  -ٔ 
لكشيا تأتي أحياناا في اإلشار االجتساعي، كمغ أمثمة ذلظ السذاركة في جشائد القادة الييػد، 
فمسا مات رئيذ كزراء الكياف الرييػني "اسحق رابيغ" شارؾ العجيج مغ القادة العخب في 

كتعدية الييػد بسػتو، مغ الحيغ شاركػا في مخاسع الجشازة كالتعدية مغ القادة العخب:  جشازتو،
الخئيذ السرخؼ "حدشي مبارؾ"، كالعاىل االردني "السمظ حديغ" كالخئيذ الفمدصيشي "ياسخ 

كلسا  .ٕكسا شارؾ مدؤكلػف مغ السغخب، كقصخ، كعساف، كمػريتانيا، كتػنذ ٔعخفات"،
الكياف الرييػني، شارؾ في جشازتو الخئيذ الفمدصيشي "محسػد  مات شسعػف بيخيذ رئيذ

 . ٖعباس"، ككزيخ خارجية مرخ "سامح شكخؼ"

 مغ ىحه المقاءات ما يقػـ بو السػاششػف مغ دكؿ التصبيع أك غيخىا، مثاؿ ذلظ:  -ٕ

السيخجانات الجكلية التي يذارؾ فييا الكياف الرييػني، مثل ميخجانات في السذاركة  -أ
شسا كالسدخح، كالذعخ، كالخياضة، كاآلداب، كالسعارض السختمفة، كالتي تأتي في إشار الدي

استغبلؿ الفخص لمتػاصل بيغ الريايشة، كالعخب، كالفمدصيشييغ، كأف الجيات السشطسة ليحه 
تتفاعل مع ىحا التػاصل، بسا في ذلظ حخماف الجكؿ الخافزة  جية ال ةالفعاليات تعاقب أي

ة السيخجانات الجكلية عمى أراضييا، قج تأتي ىحه الفعاليات في إشار لمتصبيع مغ إقام
 .ٗالتصبيع الثقافي، كالفشي، كاإلعبلمي، لكشيا تحقق أىجافاا اجتساعية

                                 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕـ، تست الديارة في ٕٛٓٓ/٘/٘( شبكة فمدصيغ لمحػار، ٔ)

https://www.paldf.net/forum/showthread.php 
 https://addiyar.com/articleـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕـ، تست الديارة في ٜٜ٘ٔ/ٔٔ/ٚ( صحيفة الجيار، ٕ)
ـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ٜ/ٖٓ، ٕٗ( التمفاز الفخندي، قشاة ٖ)

https://www.france24.com/ar 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٖ( األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع، تست الديارة في ٗ)

http://panc.ps/news/2018/4/19، 

http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
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الييػد في مشاسباتيع، كتبادؿ زيارات كدية معيع، فقج بات بعس الفمدصيشييغ  ةمذارك -ب
ت كدية، كييشئػنيع في أفخاحيع، يتداكركف مع ييػد في بيػتيع، كيؿيسػف معيع عبلقا

كيعدكنيع في أتخاحيع، كيتبادلػف معيع اليجايا، كقج تكػف الجكافع ليحه العبلقات ىػ كجػد 
  مرالح مالية، لكشيا تأتي في إشار اجتساعي، كمغ األمثمة عمى ىحه العبلقات:

في العاـ ُدعي عجد مغ السدتػششيغ الييػد إلى مائجة إفصار في مجنية الخميل،       
كشارؾ عتاة السدتػششيغ في مخاسع عخس في قخية ديخ قجيذ في مجيشة راـ هللا،  ـ،ٜٕٔٓ

  .ٔـٜٕٔٓفي العاـ 

 : الهسيمة الخامدة

 السخاكد والسخيسات السختمصة ودورىا التصبيعي

 أنذئت العجيج مغ السخاكد، كالسؤسدات التي تشذط في مجاؿ التصبيع االجتساعي:     

بسػجب اتفاؾية أكسمػ، كبؿية االتفاؾية السػقعة مع الكياف الرييػني، شيجت الداحة     
الفمدصيشية كالداحة العخبية نذاشاا محسػماا في إقامة العجيج مغ السؤسدات، كالسخاكد 

 التصبيعية مع الكياف الرييػني، مغ أشيخىا: 

مدصيشية، كالفمدصيشية مشطسة "صّشاع الدبلـ" كىي مجسػعة السؤسدات كالسشطسات الف -ٔ
اإلسخائيمية، التي تدعى لعقج لقاءات، كإقامة مؤتسخات، كمخيسات غالبيتيا تتع في  –

سخائيمي، بيجؼ تعديد ثقافة الخارج، بيغ مجسػعات مغ الذباب الفمدصيشي، كالذباب اإل
 اآلخخ. قبػؿ

تصبيع  ـ، تيجؼ إلىٖٜٜٔمشطسة "بحكر الدبلـ"، كىي مشطسة صييػنية أنذئت عاـ  -ٕ
العبلقات مغ خبلؿ معدكخات سشػية، تجسع عجداا مغ السخاىقيغ مغ دكؿ السشصقة، في 

مخاىق  ٓٓٗأؾيع مخيع في أمخيكيا حزخه  ـٕٙٓٓ مخيسات مختمصة في أمخيكا، ففي العاـ
مغ الكياف الرييػني، كمغ األردف، كمرخ، كفمدصيغ، كالسغخب، كتػنذ، كقصخ، كاليسغ، 

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٔ/ٖـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٙ/ٗٔ( الجديخة نت ٔ)

https://www.aljazeera.net/news/politics/رأؼ .  ، ـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٙ/ٚٔاليـػ
ـ، ٜٕٔٓ/٘/٘ٔالعخبي الججيج،  https://www.raialyoum.com/index.phpـ، ٕٕٔٓـ ٔ/ٖ

 /https://www.alaraby.co.ukـ،  ٕٕٔٓ/ ٔ/ٖتست الديارة في 

https://www.aljazeera.net/news/politics/.%20رأي
https://www.raialyoum.com/index.php
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كلدػف" مجيخ السخيع، الحؼ قاؿ ليع: إف الجساعات الفمدصيشية التي حاضخ فييع "تيع 
تسارس اإلرىاب ضج السجنييغ اإلسخائيمييغ ىي كجو قبيح لئلرىاب، كىي خارجة عمى 

 .ٔالقانػف 

ك"معيج دراسات الدبلـ في الذخؽ األكسط" ك "مخكد "إسخائيل فمدصيغ" لؤلبحاث  -ٖ 
ك "الدكختارية الفمدصيشية اإلسخائيمية لمبيئة" ك "  كالسعمػمات" ك "مشطسة "أصجقاء األرض"

 ـ"ٜٜٛٔـ" ك "جسعية القاىخة لمدبلـ ٜٜٙٔتحالف كػبغ ىاجغ لمدبلـ 

عمى يج الخئيذ اإلسخائيمي الخاحل  ٜٜٙٔتأسذ عاـ  ،بتكارمخكد بيخس لمدبلـ كاال -ٗ
بلـ دائع بيغ شسعػف بيخس، لتعديد ازدىار دكلة إسخائيل كتسييج الصخيق لحياة مذتخكة كس

 .4جسيع مػاششييا، كبيشيا كبيغ جاراتيا

  :ٖكتعسل ىحه السخاكد مغ خبلؿ العجيج مغ السؤتسخات كالمقاءات، بأنذصة متعجدة، مشيا 

مخاجعة السشاىج التعميسية كتغييخىا كتقجيع ركاية ججيجة لمرخاع تتجاىل الخكاية  -أ
مشصؿية، يسكغ التعامل معيا كخأؼ آخخ الفمدصيشية، كتقجيع الخكاية الرييػنية كخكاية 

مقبػؿ، كمفيـػ في سياؽ الرخاع، أك ما يدسػنو مشيجية تعجد الخكايات التاريخية مغ خبلؿ 
االستخجاـ السخيب لسفيػـ السػضػعية في التحميل، مع تجاىل تاـ أف فمدصيغ تحت 

 .االحتبلؿ

السؤسدات الجساىيخية، بشاء الدبلـ كتخسيخو مغ خبلؿ القاعجة، أؼ مع الذعػب، ك  -ب 
 ليات الذبابية، بيشسا يحقق الداسة كالقادة الدبلـ مغ خبلؿ القسة. اكالفع

                                 
 .ٖٕٚٔ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)
 ـ ٕٕٓٓ/ ٔ/ٕكفا، ككالة األنباء كالسعمػمات الفمدصيشية، تاريخ الديارة،  (ٕ)

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx 
 ـٕٕٔٓ/ٕ/ٕ، تاريخ الديارة، مؤسدة الجراسات الفمدصيشية

http://search.mandumah.com/Record/ 
مػسػعة  رفعت، ، سيج أحسج،ٚٓٔغداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ( حسجاف، ٖ)

، األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع، تست الديارة ٜٕٗٔ، ٕٚٚٔ -ٜ٘ٚٔ ص التصبيع كالسصبعػف،
 ، http://panc.ps/news/2018/4/19ـ،  ٕٕٔٓ/ ٔ/ٖفي 

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx
https://info.wafa.ps/ar_page.aspx
http://panc.ps/news/2018/4/19


 

55: 

 

نذخ التدامح مغ أجل الدبلـ، كالتأكيج عمى حقػؽ السخأة، كالسداكاة بيغ الجشديغ،  -ج 
ية، كتخسيخ مبجأ الحخيات العامة دكف ضػابط ديشية، أك  كحق الصفل في أال يخث الكخـا

 ، أك قيػد عخؼية. مجتسعية

مغ أمػر تصبيعية  ٔكأخصخ ما تقػـ بو بعس السؤسدات غيخ الحكػمية " إف جي أكز" -د 
خصيخة مثل التػؾيع عمى "قانػف اإلرىاب". كالقبػؿ بأجشجة السسّػليغ، كمذاركة مؤسدة 

 مساثمة "إسخائيمية" نذاشاا مغ أنذصتيا.

الذبابية في السجارس كالجامعات، بيجؼ تخكد ىحه السؤسدات نذاشاتيا عمى الفئات  -ق
التأثيخ في عقػؿ الذباب، إدراكاا مغ القائسيغ عمى ىحه السؤسدات أف الذباب يسثل شاقة 
ىائمة، كمغ الديل التأثيخ في قشاعاتيع، كتػجياتيع عبخ تػريصيع في ماكيشة التصبيع التي 

أىجاؼ، كمذاريع تخجـ  تعسج عمى حخؼ اىتسامات الذباب، كتػجيو شاقاتيع، كفعميع نحػ
 التصبيع.

تعسل ىحه السؤسدات عمى استيعاب الذباب في معدكخات كمخيسات مختمصة في  -ك
الػاليات الستحجة كأكركبا، كتحزخىا كفػد شبابية مغ فمدصيغ، كاألردف، كمرخ، كدكلة 

يخ االحتبلؿ، يتع اختيار الػفج الذبابي اإلسخائيمي بجقة متشاـية، حتى يتسّكغ مغ التأث
التصبيعي في نطخائيع مغ الفمدصيشييغ، كالعخب، كالحػارات التي تجكر عغ التعاير، 
كالتفاىع، ليعػد ىؤالء الذباب رسبلا كأدكات تصبيع كتخخيب في القصاعات الصبلبية كالذبابية 

 الفمدصيشية كالعخبية.

 السصمب الثاني

 أىجاف التصبيع االجتساعي

يعتبخ التصبيع االجتساعي أكثخ أنػاع التصبيع تأثيخاا في الذعػب، مغ أؼ نػع آخخ،       
ألنو يدتيجؼ الجساىيخ العخبية، فسغ خبلؿ الخياضة، كالدياحة يسكغ االتراؿ بالفئات 

                                 
( "إف جي أكز"، مشطسة غيخ حكػمية، كانت قبل أكسمػ القشاة األساسية لمسداعجات األجشبية، كعسمت ٔ)

كالسذاريع السجّرة لمجخل،  ،كرياض األشفاؿ ،كالسجارس ،تقجيع الخجمات إلى السػاششيغ، كإقامة العيادات
ي، كالخبخات الستجحرة كىي تعتسج في تسػيميا عمى السانحيغ الغخبييغ، قامت عمى حداب العسل األىم

ـ، حداـ شاكخ، شبقة ٕٛٔٓ/ٖ/٘ٔالجديخة نت،  ،عجة بمجاف كالسؤسدات الخيخية الشاىزة في
 https://www.aljazeera.net/blogsـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/٘السشطسات غيخ الحكػمية، تست الديارة في 
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الذعبية، التي تتابع الشذاشات الخياضية، كتيتع بيا بذكل كبيخ، خاصة كخة القجـ، التي 
بذكل كبيخ، لحلظ استغمت األنطسة العخبية تعمق الذعػب تدتيػؼ قصاع الذباب، 

بالخياضة، فعسمت عمى تػجيو شاقاتيا نحػىا، كإليائيع بيا عغ القزايا السريخية السمحة، 
  مغ ىشا كاف الكياف الرييػني يتػخى مغ التصبيع االجتساعي مجسػعة مغ األىجاؼ، مشيا:

باالحتبلؿ، كإقامة عبلقات معو، باتت بعج تخكيس القادة كالداسة العخب، كقبػليع  -ٔ
أنطار الكياف الرييػني تتجو لمػصػؿ إلى الجساىيخ، كالتأثيخ فييع، فػجج مغ التصبيع 
االجتساعي سبيمو إلى قمػب الشاس، كخاصة فئة الذباب، كما عجد عشو مغ خبلؿ التصبيع 

ب الخياضة، الدياسي، كاالقترادؼ، كالثقافي، كاإلعبلمي، يخيج الػصػؿ إليو مغ با
 . ٔكالدياحة، كبؿية الػسائل االجتساعية

ييجؼ الكياف الرييػني مغ خبلؿ التصبيع الدياحي، كالخياضي، إلى كدخ السقاشعة،  -ٕ
كفظ العدلة التي فخضت عميو بدبب عجكانو عمى الحق الفمدصيشي، كالعخبي، فيػ يخيج مغ 

الع، كإقامة عبلقات مع كل الجكؿ التي دكؿ التصبيع العخبي أف تكػف بػابتو، لبلنفتاح عمى الع
قاشعتو، كيدعى مغ البػابة االجتساعية أف يرل إلى أىجافو في الحرػؿ عمى عزػية 
االتحادات العخبية، كاإلقميسية، كالجكلية التي تقاشعو، أك عمى األقل السذاركة في فعاليات 

 يذارؾ فييا عخب، دكف مقاشعة، أك اندحاب. 

 ػالشذاط الخياضي كػنو محبػباا لج الرييػني الجخػؿ مغ بػابةلحا أراد الكياف     
الجساىيخ، كألف الخياضة أداة تدتخجـ الختبار الشػايا، كتحديغ العبلقات بيغ الجكؿ، كتداعج 
عمى كدخ حاجد السقاشعة، كسا أنيا أداة الكتداب مكانة رمدية بيغ الذعػب، كأف الكياف 
الرييػني كاف يخكد عمى األلعاب، كالفخؽ ذات الذعبية العالية، أك ذات الخمدية عشج 

 .ٕصةالسرخييغ خا

يعمق الكياف الرييػني آماالا عمى التصبيع الدياحي، مغ خبلؿ تجفق العخب عمى الكياف  -ٖ
الرييػني، لديارة السعالع كاآلثار التاريخية مغ جية، كحتى تكػف الجكؿ العخبية محصة عبػر 

 . ٖلمدياح األجانب الػافجيغ إلييا، ثع يتابعػف شخيقيع إلى الكياف الرييػني

                                 
 . ٖٙٔ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)
 .ٙٛٗٔ، ٔٚٗٔ، ٕٙٗٔص ، السخجع الدابق (ٕ)
 .ٕٓٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٖ)
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الجتساعي كسيمة مغ كسائل الكياف الرييػني، لشذخ الفداد كالخذيمة كالفجػر التصبيع ا -ٗ
في السجتسعات العخبية السدمسة، كما يتختب عمى ذلظ مغ السفاسج األخبلؾية، كالرحية، 
كاألمخاض الفتاكة، كالسفاسج الدمػكية، فقج عسل الدياح الييػد القادمػف مغ الكياف 

، كخيخ مثاؿ ما يجخؼ ٔكتدكيخ العسبلت، كسخقة اآلثارالرييػني عمى تخكيج السخجرات، 
في ىحا الدماف في اإلمارات العخبية، فقج قاـ الدياح الييػد الحيغ كفجكا إلى ىشاؾ بدخقة 

 .ٕمقتشيات الفشادؽ، التي حمػا بيا

يتخح الكياف الرييػني مغ التصبيع االجتساعي كسيمة لتحقيق أىجاؼ أخخػ، كخجمة  -ٙ
كسيمة الكياف الختخاقات أمشية  مشيا قزايا اقترادية، كثقاؼية، كىػ كحلظ قزايا تصبيعية،

 . ٖكاستخبارية لمسجتسعات العخبية، كتجشيج العسبلء كالستعاكنيغ

، كدىاقشة يإقامة العجيج مغ الفعاليات االجتساعية يذخؼ عمييا السػساد اإلسخائيم -ٚ
كف ىحه المقاءات، ففي مؤتسخ الدياسة لمتأثيخ في الذباب، كغدل أدمغة الحيغ يحزخ 

حزخه  إسخائيمي مرخؼ سياحي، بعشػاف: "مؤتسخ شباب الدبلـ، كآفاؽ التشسية االقترادية"
ـ، ٜٜ٘ٔ -ٜ٘ٚٔمغ السػساد البخكؼيدػر آربيو آرنػف، الحؼ خجـ في السػساد مغ العاـ 

ى" كحزخه جيات عخبية مذبػىة، كسا حزخه كزيخ الخارجية السرخؼ في حيشو "عسخك مػس
كالعجيج مغ الذباب السرخؼ، كالعخبي، كاإلسخائيمي، تع تقديسيع إلى مجسػعات، لسشاقذة 

 .ٗعجة قزايا: كالسدتػششات كالعشف، كتشفيح االتفاؾيات، كالتعاكف اإلقميسي، كثقافة الدبلـ

عسل الكياف عمى االستحػاذ عمى قصاع الدياحة في كل مغ فمدصيغ كاألردف كمرخ،  -ٛ
بحت السػاقع الدياحية، كالتاريخية، األردنية جدءاا مغ بخامج الدياحة ففي األردف أص

اإلسخائيمية، يدكرىا الدياح القادمػف مغ إسخائيل، ثع يعػدكف في نفذ اليػـ، دكف أف يدتفيج 
األردف مغ زيارتيع شيئاا، فبل يؿيسػف في فشادؽ، كال يأكمػف في مصاعع، كال يتدػقػف مغ 

                                 
. سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٘ٚٗ/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة، ٔ)

ٔ٘ٓٓ – ٔ٘ٔٚ. 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ ٘ـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٖٓ( الجديخة نت، ٕ)

https://www.aljazeera.net/news/politics 
، سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع ٔٓٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ٖ)

 .ٗٔ٘ٔ، ٜٔٛكالسصبعػف، ص 
 .ٖٗ٘ٔ -ٕٖ٘ٔ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٗ)
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كأف آالؼ الدياح ألغػا أسفارىع إلى األردف، كحػلػىا إلى إسخائيل  البزائع األردنية ىشاؾ،
 . ٔمدتفيجيغ مغ إتاحة زيارة األردف ليع مجاناا 

تحقيق حمع الييػد في اختخاؽ العالع العخبي، كالجخػؿ إلى عػاصع العخكبة، فقج كانت  -ٜ
أف تخػ اليـػ تتسشى  ٕـٜٗٚٔ -ٜٜٙٔ"غػلجا مئيخ" رئيدة كزراء الكياف الرييػني مغ سشة 

الحؼ تدتصيع ؼيو أف تتدػؽ مغ خاف الخميمي في القاىخة، ككاف سكختيخ حدب العسل "آريو 
يتسشى أف يجدج حمع الدبلـ باليػـ الحؼ يدتصيع في أف ييجؼ حفيجه كعخكسو تحكختي  إلياؼ"

  ٖسفخ لمقاىخة، لقزاء شيخ العدل في أحج فشادؽ القاىخة التي تصل عمى نيخ الشيل

 

  

                                 
 .ٖٗٔ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع ص ٔ)
 https://alwafd.news/essayـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٙـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٓٔ/ٖالػفج، صحيفة ( ٕ)
 .ٔٓٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االحتخاؽ الرييػني، ص ٖ)
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 الفرل الخابع:

 شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى كعبلقتو بالتصبيع كؼيو مبحثاف

 السبحث األول

 مشدلة األقرى عشج السدمسيغ.

 السبحث الثاني

  شج الخحاؿ إلى األقرى في ضل االحتبلؿ، سيئاتو، كحدشاتو.
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 السصمب األول

 مشدلة األقرى عشج السدمسيغ 
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 السصمب األول

 مشدلة األقرى عشج السدمسيغ 

أىل الجيانات،  فمدصيغ ميج الجيانات، كميبط الخساالت، كميػػ أفئجة السدمسيغ، كقبمة    
أرض باركيا هللا تعالى، كخمج ذكخىا في العجيج مغ الشرػص، كألبديا لباس اإلسبلـ قبل أف 
يفتحيا السدمسػف، فقج سسى هللا تعالى األقرى بالسدجج، كىػ بيت العبادة عشج السدمسيغ، 

 . ٔقبل أف يكػف فييا مدمسػف 

 كمغ فزائل ىحه األرض:

 في بيت السقجس: ()اا يتمى إلى يػـ الؿيامة، قاؿ هللا خمجىا هللا تعالى قخآن -أكالا 

-  ـِ ِإَلى اْلَسْدِجِج اأَلْقَرى الاِحؼ َباَرْكَشا َغ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا ُسْبَحاَف الاِحؼ َأْسَخػ ِبَعْبِجِه َلْيبلا مِّ
ِسيُع الَبِريخُ  َحْػَلُو ِلُشِخَيُو ِمْغ آَياِتَشا ِإناُو ُىَػ الدا

ٕ. 

 ََؿ َمخاة  َكِلُيَتبُِّخكاْ َفِإذ َما َعَمْػْا  ا َجاء َكْعُج اآلِخَخِة ِلَيُدػُؤكْا ُكُجػَىُكْع َكِلَيْجُخُمػْا اْلَسْدِجَج َكَسا َدَخُمػُه َأكا
َتْتِبيخاا 

 .ٗكالسدجج ىشا ىػ السدجج األقرى السبارؾ، ٖ

َتْزَعُفػَف َمَذاِرَؽ اأَلْرِض َكَمَغاِرَبَيا الاِتي َكَأْكَرْثَشا اْلَقْػـَ الاِحيَغ َكاُنػْا ُيدْ )) :قاؿ هللا  -
ُع َباَرْكَشا ِفيَيا َكَتساْت َكِمَسُت َربَِّظ اْلُحْدَشى َعَمى َبِشي ِإْسَخاِئيَل ِبَسا َصَبُخكْا َكَدماْخَنا َما َكاَف َيْرشَ 

ِفْخَعْػُف َكَقْػُمُو َكَما َكاُنػْا َيْعِخُشػفَ 
ادة، كزيج بغ أسمع: ىي ببلد . قاؿ الحدغ البرخؼ، كقت٘

 .ٔ، قاؿ: ىي فمدصيغ8الذاـ، كعغ عبج هللا بغ شػذب

                                 
، صالح، محدغ دمحم، ٙٗ-ٖٗ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع مع السدمسيغ، ص ٔ)

 ـ.ٕٕٓٓ، مخكد الديتػنة، بيخكت، لبشاف، ٖفمدصيشية، ص حقائق كثػابت في القزية ال
 .ٔ( سػرة اإلسخاء، آية ٕ)
 .ٚ( سػرة اإلسخاء، آية ٖ)
، دار الكمع الصيب بيخكت، شبعة أكلى ٕٚٗ/ٕ( الشدفي، أبػ البخكات عبج هللا بغ أحسج، تفديخ الشدفي، ٗ)

 ـ.ٜٜٛٔ
 .ٖٚٔ( سػرة األعخاؼ، آية ٘)
عبج هللا بغ شػذب البمخي, البرخؼ, اإلماـ, العالع, أبػ عبج الخحسغ, نديل بيت السقجس، كثقو ابغ  (ٙ)

 القاىخة -دار الحجيث، ٖٔ٘/ٙالحىبي، سيخ أعبلـ الشببلء،  ق(ٙ٘ٔ -ٙٛمعيغ، كأحسج بغ حشبل.) 
 .ـٕٙٓٓ-ىػٕٚٗٔالصبعة: 
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ْيَشاُه َكُلػشاا ِإَلى اأْلَْرِض الاِتي َباَرْكَشا ِفيَيا ِلْمَعاَلِسيغَ : ()قاؿ هللا  - َكَنجا
ٕ. 

اأْلَْرِض الاِتي َباَرْكَشا ِفيَيا َكُكشاا َكِلُدَمْيَساَف الخِّيَح َعاِصَفةا َتْجِخؼ ِبَأْمِخِه ِإَلى : ()قاؿ هللا  -
ِبُكلِّ َشْيء  َعاِلِسيغَ 

ٖ. 

كجعمشا بيشيع كبيغ القخػ التي باركشا فييا قخػ ضاىخة كقجرنا فييا : ()قاؿ هللا  -
الديخ

ٗ. 

َسَة الاِتي َكَتَب ّللّاُ َلُكْع  :()قاؿ هللا  - كا َعَمى َأْدَباِرُكْع َيا َقْػـِ اْدُخُمػا اأَلْرَض الُسَقجا َكاَل َتْخَتجُّ
َفَتشَقِمُبػا َخاِسِخيغَ 

٘. 

السدجج األقرى أكلى القبمتيغ، فقج تػجو إليو السدمسػف بالربلة في أكؿ األمخ،  -ثانياا 
أكؿ ما ندؿ السجيشة صمى إلى بيت السقجس، ستة ( ) أف الشبي ،))فعغ البخاء بغ عازب

 .ٙعذخ، أك سبعة عذخ شيخاا 

: )اَل ُتذجُّ الّخحاؿ ِإاّل ()السدجج األقرى ثالث السدججيغ، كذلظ لقػؿ رسػؿ هللا  -ثالثاا 
 . ٚ، كمدِجج اأَلْقرى(()ِإلى ثبلثة مداِجج، اْلَسْدِجج اْلحخاـ، كمدِجج الخاسػؿ 

: ))ليمة اإلسخاء كالسعخاج، لقػؿ هللا  ()السدجج األقرى مدخػ الخسػؿ  -رابعاا 
 ْـِ ِإَلى اْلَسْدِجِج اأَلْقَرى الاِحؼ َباَرْكَشا َحػ َغ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا َلُو ُسْبَحاَف الاِحؼ َأْسَخػ ِبَعْبِجِه َلْيبلا مِّ

                                                                                         
 

بيت املقدس. البلخي, مث البصري, اإلمام, العامل, أبو عبد الرمحن, نزيل
 .ٕ٘ٚ/ٕ( الذػكاني، فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الجراية كالخكاية مغ عمع التفديخ، ٔ)
 .ٔٚ( سػرة األنبياء آية ٕ)
 .ٔٛسػرة األنبياء، آية  ٖ))
 .ٛٔ(  سػرة سبأ، آية ٗ)
 .ٕٔسػرة السائجة، آية   ٘))
، رقع "سيقػؿ الدفياء مغ الشاس"البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب التفديخ، باب: قػلو تعالى:  ٙ))

. كمدمع، صحيح مدمع، كتاب السداجج كمػاضع الربلة، باب: تحػيل القبمة مغ القجس إلى (ٙٛٗٗ)
 . (ٕ٘٘)مكة، رقع 

( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب: فزل الربلة في مدجج مكة كالسجيشة، باب: فزل الربلة في ٚ) 
صحيح مدمع، كتاب: الحج، باب: ال تذج الخحاؿ إلى . كمدمع، (ٜٛٔٔ)مدجج مكة كالسجيشة، رقع، 

 .(ٜٖٚٔ)ثبلثة مداجج، رقع 
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ِسيُع الَبِريخُ  ِلُشِخَيُو ِمْغ آَياِتَشا ِإناُو ُىَػ الدا
، كجسع هللا لو جسيع األنبياء في بيت السقجس، ٔ

، لمجاللة عمى استسخار رسالة التػحيج، التي بعث بيا ٕي الربلةف ()حيث أّميع الشبي 
 .()األنبياء، كانتقاؿ ميخاث األنبياء، كاإلمامة ألمة دمحم 

يع حتى  -خامداا  أرض األنبياء، فقج ُبعث في ىحه األرض العجيج مغ الخسل، مغ لجف إبخـا
  عيدى عمييع الدبلـ.

، ()أرض بيت السقجس ىي أرض السحذخ كالسشذخ، فعغ ميسػنة مػالة الشبي  -سادساا 
أنايا سألتو، فقالت: َأفتشا في بيت السقجس، فقاؿ: )أرض الَسحذخ، كالسشذخ،  ()عغ الشبي 

 .ٖكاْئتػه فرمػا ؼيو، فإف صبلة ؼيو كأْلف صبلة  في غْيِخه(

عغ الربلِة في بيت السقجس أفزُل، أك  () : َأنو سَأؿ رسػؿ هللا ))أبي ذر كعغ   
؟ فقاؿ: )صبلٌة في مدججؼ ىحا، أفزل مغ أربع صمػات ؼيو، ()في مدجج رسػؿ هللا 

كلشعع السرمى، ىػ َأرض السحذخ، كالسشذخ، كليأتيغ عمى الشاس زماف، كَلِقيُج سػِط، أك قاؿ: 
 .ٗمغ الجنيا جسيعاا( قػِس الخجِل حيث َيخػ مشو بيت السقجس، خيخ لو، أك َأحّب إليو

كببلد الذاـ كقمبيا فمدصيغ عقخ دار اإلسبلـ، أال إف اإليساف إذا كقعت الفتغ في  -سابعاا 

                                 
 .ٔ( سػرة اإلسخاء، أية ٔ)
صمى باألنبياء إماماا، كذلظ في بيت السقجس، ففي صحيح مدمع  ()( صح في الخكايات: أف الخسػؿ ٕ)

: )فحانت الربلة فأمستيع (، كتاب: اإليساف، باب: ()( قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا مغ ركاية أبى ىخيخة)
رضي  -. كفي مدشج اإلماـ احسج ركاية عبج هللا بغ عباس (ٕٚٔ)ذكخ السديح عيدى بغ مخيع، رقع: 

السدجج األقرى قاـ يرمي فإذا الشبيػف أجسعػف يرمػف معو،  ()قاؿ أتى رسػؿ هللا  -هللا عشيسا
، قاؿ ابغ كثيخ: إسشاده صحيح، (ٕٖٕٗ)غ عباس، رقع الحجيث: مدشج اإلماـ أحسج، مدشج: عبج هللا ب

. السحقق: ٕٛ/ٗىػ(، ٗٚٚتفديخ القخآف العطيع، ابغ كثيخ، أبػ الفجاء، إسساعيل بغ عسخ، )الستػفى: 
 ـ.ٜٜٜٔسامي بغ دمحم سبلمة، دار شيبة لمشذخ كالتػزيع، شبعة ثانية، 

، ٜٙ/ٕغ عبج السمظ بغ سمسة األزدؼ، مذكل اآلثار، أحسج بغ دمحم بغ سبلمة ب ( الصحاكؼ، أبػ جعفخ،ٖ)
ق، كقاؿ شعيب األرناؤكط: "حجيث ٘ٔٗٔتحقيق شعيب األرناؤكط، مؤسدة الخسالة، شبعة أكلى، 

 صحيح". 
، دار الكتب العمسية بيخكت، شبعة أكلى، (ٖ٘٘ٛ)( الحاكع ، السدتجرؾ، عمى الرحيحيغ، رقع الحجيث ٗ)

، صححو الحاكع، ككافقو الحىبي، كصححو األلباني، صحيح التخغيب كالتخىيب، األلباني، دمحم ـٜٜٓٔ
. مكتبة السعارؼ الخياض، شبعة أكلى، (ٜٚٔٔ)ناصخ، صحيح التخغيب كالتخىيب، رقع الحجيث 

 ـ، ٕٓٓٓ
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 الذاـ! 

، فقاؿ رجل: () ، قاؿ: كشت جالداا عشج رسػؿ هللا()فعغ سمسة بغ نفيل الكشجؼ      
بلح، كقالػا: ال  يا رسػؿ هللا، أذاؿ الشاس الخيل، جياد، قج كضعت الحخُب ككضعػا الدِّ

)كحبػا، اآلف، اآلف جاء القتاؿ، كال يداؿ مغ  :بػجيو، كقاؿ( ) أكزارىا، فأقبل رسػُؿ هللا
، كيديغ هللا ليع قمػب أقػاـ، كيخزقيع مشيع حتى تقـػ الداعة،  أماتي أماة يقاتمػف عمى الحقِّ

لؿيامة، كىػ يػحي إلي أني كحتى يأتي كعج هللا، كالخيل معقػد في نػاصييا الخيخ إلى يػـ ا
دار السؤمشيغ  مقبػض غيخ ممباث، كأنتع تتبعػني أفشاداا، يزخب بعزكع رقاب بعس، كُعْقخ

 . ٔبالذاـ(

إني رأيت كأف عسػد الكتاب انتدع )(: هللا )كعغ عبج هللا بغ عسخك، قاؿ: قاؿ رسػؿ     
إلى الذاـ، أال كإف اإليساف مغ تحت كسادتي، فأتبعتو برخؼ، فإذا ىػ نػر ساشع ُعسج بو 

 .ٕإذا كقعت الفتغ بالذاـ(

 السؿيع فييا مخابط في سبيل هللا: -ثامشاا 

، عغ عبج هللا بغ اإلماـ أحسج، قاؿ: كججت بخط أبي، ثع ركػ بدشجه إلى أبي أمامة    
: )ال تداؿ شائفة مغ أمتي عمى الجيغ ضاىخيغ، لعجكىع قاىخيغ، ال ()قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا 

زخىع مغ خالفيع إال ما أصابيع مغ ألكاء، حتى يأتييع أمخ هللا، كىع كحلظ(، قالػا: يا ي
 .ٖرسػؿ هللا، كأيغ ىع؟ قاؿ: )ببيت السقجس كأكشاؼ بيت السقجس(

                                 
ل، رقع ىػ(، سشغ الشدائي، كتاب: الخيٖٖٓ)الستػفى:  ( الشدائي، أبػ عبج الخحسغ أحسج بغ شعيب،ٔ)

كصححو األلباني، في التعميقات الحداف عمى صحيح ابغ حباف، باب الحجاز  ،(ٖٔٙ٘)الحجيث، 
"با بػيد" لمشذخ كالتػزيع، ججة، السسمكة العخبية الدعػدية، شبعة أكلى  ار، د(ٖٕٙٚ)كاليسغ كالذاـ، رقع 

 ـ.. ٖٕٓٓ
كىػ صحيح عمى  (ٗ٘٘ٛ)الحجيث، ( الحاكع، السدتجرؾ عمى الرحيحيغ، كتاب الفتغ كالسبلحع، رقع ٕ)

 (ٜٖٗٓ)شخط البخارؼ كمدمع، كسا قاؿ الحىبي. كصححو األلباني في صحيح التخغيب كالتخىيب، رقع 
( أصل ىحا الحجيث في البخارؼ كمدمع، كلفطو: )ال تداؿ شائفة مغ أمتي عمى الجيغ ضاىخيغ، لعجكىع ٖ)

، حتى يأتييع أمخ هللا كىع كحلظ( أما الديادة قاىخيغ، ال يزخىع مغ خالفيع إال ما أصابيع مغ ألكاء
في بيت السقجس كأكشاؼ بيت السقجس(، ركاه الييثسي في السجسع، باب: ال تداؿ شائفة مغ  :)دكف قػلو

، كقاؿ: رجالو ثقات. كقج ضعف األلباني ىحه الديادة، في الدمدة (ٕٕٛٗٔ)ىحه األمة عمى الحق، رقع 
 . ٜٛٙ/ ٔٔالزعيفة 
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 :() كسا أخبخ الرادؽ السرجكؽ  ككع ىػ عطيع أجخ الخباط في سبيل هللا،  

قاؿ: )رباط يػـ في سبيل هللا خيخ مغ  ()أف رسػؿ هللا  ()عغ سيل بغ سعج  -ٔ
الجنيا كما عمييا، كمػضع سػط أحجكع مغ الجشة خيخ مغ الجنيا كما عمييا، كالخكحة يخكحيا 

 .ٔالعبج في سبيل هللا، أك الغجكة خيخ مغ الجنيا، كما عمييا(

يقػؿ: )رباط يـػ كليمة، خيخ مغ صياـ  ()قاؿ: سسعت رسػؿ هللا  ((كعغ سمساف  -ٕ
شيخ كؾيامو، كإف مات جخػ عميو عسمو الحؼ كاف يعسمو، كأجخؼ عميو رزقو، كأمغ مغ 

 . ٕالفتاف(

قاؿ: )كل السيت يختع عمى عسمو إال  ()أف رسػؿ هللا  ()كعغ فزالة بغ عبيج  -ٖ
  ٖؤمغ مغ فتاف القبخ(السخابط في سبيل هللا، فإنو يشسػ لو عسمو إلى يـػ الؿيامة، كي

كل عسل يشقصع عغ صاحبو ): ()قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  كعغ العخباض بغ سارية  -ٗ
 . ٗإذا مات إال السخابط في سبيل هللا، فإنو يشسى لو عسمو، كيجخػ عميو رزقو إلى يػـ الؿيامة(

قاؿ: )مغ مات مخابصاا في سبيل هللا، أجخػ  ()عغ رسػؿ هللا  كعغ أبي ىخيخة  -ٙ
عميو أجخ عسمو الرالح الحؼ كاف يعسل، كأجخػ عميو رزقو، كأمغ مغ الفتاف، كبعثو هللا يػـ 

  .٘الؿيامة آمشاا مغ الفدع األكبخ(

عيشاف ال )يقػؿ:  ()قاؿ: سسعت رسػؿ هللا  -رضي هللا عشيسا -كعغ ابغ عباس  -ٚ

                                 
. (ٜٕٗٚ)( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب: الجياد الديخ، باب: الغجكة في سبيل هللا، كالخكحة، رقع ٔ)

 .(ٓٛٛٔ)كمدمع، صحيح مدمع، كتاب اإلمارة، باب: الغجكة كالخكحة في سبيل هللا، رقع 
 .(ٖٜٔٔ)( مدمع، صحيح مدمع، كتاب اإلمارة، باب: فزل الخباط في سبيل هللا، رقع ٕ)
، كصححو األلباني في (ٕٓٓ٘)اكد، سشغ أبي داكد، كتاب الجياد، باب: فزل الخباط، رقع ( أبػ دٖ)

 صحيح سشغ أبي داكد، كسا ركاه التخمحؼ، سشغ التخمحؼ، أبػاب فزائل الجياد، باب: ما جاء في
  .صحيح" ، كقاؿ: حجيث "حدغ(ٕٔٙٔ)فزل السخابط، رقع 

، (ٛٗٛ)( الصبخاني، أبػ القاسع سميساف بغ أحسج، السعجع الكبيخ، مدشج عؿبة بغ عامخ، رقع الحجيث ٗ)
 بإسشاديغ، أحجىسا رجالو ثقات. مكتبة ابغ تيسية، القاىخة، الصبعة الثانية.

، قاؿ األلباني في (ٕٚٙٚ)( ابغ ماجو، سشغ ابغ ماجة، كتاب الجياد، باب: فزل الخباط في سبيل هللا،٘)
 .(ٜٜٕٚ)صحيح سشغ ابغ ماجة: حجيث "صحيح"، رقع الحجيث 
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 . ٔغ خذية هللا، كعيغ باتت تحخس في سبيل هللا(تسديسا الشار: عيغ بكت م

يقػؿ: )حخس ليمة في سبيل هللا أفزل  ()قاؿ: سسعت رسػؿ هللا  ()كعغ عثساف  -ٛ
 .ٕمغ ألف ليمة، يقاـ ليميا، كيراـ نيارىا(

 مزاعفة الربلة في السدجج األقرى. -تاسعاا 

أييسا أفزل أمدجج رسػؿ  ،()قاؿ: تحاكخنا كنحغ عشج رسػؿ هللا  ((فعغ أبي ذر    
)صبلة في مدججؼ ىحا أفزل مغ أربع  (:) أـ بيت السقجس؟ فقاؿ رسػؿ هللا ((هللا 

فخسو مغ األرض،  ٖصمػات ؼيو، كلشعع السرمى ىػ، كليػشكغ ألف يكػف لمخجل مثل شصغ
  ٗحيث يخػ مشو بيت السقجس، خيخ لو مغ الجنيا جسيعاا(

: إف ()عغ رسػؿ هللا  ()فزل إتياف بيت السقجس: كعغ عبج هللا بغ عسخك  -عاشخاا 
خبلالا ثبلثة، سأؿ  ()لسا بشى بيت السقجس، سأؿ هللا  - عمييسا الدبلـ -سميساف بغ داكد 

ممكاا ال يشبغي ألحج مغ بعجه،  ))حكساا يرادؼ حكسو، فأكتيو، كسأؿ هللا  ((هللا 
حيغ فخغ مغ بشاء السدجج أف ال يأتيو أحج ال يشيده إال الربلة ؼيو،  ()فأكتيو، كسأؿ هللا 

 . ٘أف يخخجو مغ خصيئتو كيػـ كلجتو أمو(

كأف السدجج األقرى مغ أكؿ السداجج التي كضعت في األرض، فعغ أبي  -حادؼ عذخ
 قمت: يا رسػؿ هللا، أؼ مدجج كضع أكالا؟ قاؿ: )السدجج الحخاـ(، قمت: ثع قاؿ: ((ذر 

أؼ؟ قاؿ: )السدجج األقرى(، قمت: كع بيشيسا؟ قاؿ: )أربعػف سشة، ثع حيث ما أدركتظ 

                                 
( التخمحؼ، سشغ التخمحؼ، أبػاب فزل الجياد، باب: ما جاء في فزل الحخس في سبيل هللا، رقع ٔ)

 . (ٜٖٙٔ)كصححو األلباني في صحيح كضعيف سشغ التخمحؼ، رقع  كقاؿ: حدغ غخيب، ،(ٜٖٙٔ)
(، كقاؿ: صحيح اإلسشاد، ككافقو ٕٕٙٗالجياد، رقع ) ( الحاكع، السدتجرؾ عمى الرحيحيغ، كتابٕ)

 الحىبي.
 .ٖٕٚ/ٖٔبغ مشطػر، لداف العخب، ا: ىػ الحبل الحؼ يذج بو الجابة، ( الذصغٖ)
، كقاؿ الحىبي، صحيح اإلسشاد، كصححو (ٗ٘٘ٛ)( الحاكع، في السدتجرؾ، كتاب الفتغ، كالسبلحع، رقع ٗ)

 (. ٕٜٕٓاأللباني في الدمدمة الرحيحة رقع )
 كصححو األلباني في صحيح ابغ ماجة، (ٛٓٗٔ)(، كابغ ماجة، رقع ٖٜٙ( الشدائي، سشغ الشدائي، رقع )٘)

كقاؿ أحسج دمحم شاكخ: صحيح  , (ٗٗٙٙ)كأحسج في مدشج: عبج هللا بغ عسخك بغ العاص، رقع     
 .االسشاد.



 

572 

 

. كالجسع بيغ ىحا الحجيث كالحؼ سبقو، أف السقرػد ببشاء ٔالربلة فرل فإنو مدجج(
لبيت السقجس ىػ تججيج بشائو، ألف السدجج األقرى بشي بعج البيت الحخاـ  سميساف 

 بأربعيغ سشة.

أرض الذاـ ىي مغ خيار األرض، كأىميا مغ خيار الخمق، كفي ذلظ  كأف -ثاني عذخ 
قاؿ: )ستجشجكف أجشاداا: جشجاا بالذاـ،  ()عغ الشبي  حجيث عبج هللا بغ حػالة األزدؼ

كجشجاا باليسغ، كجشجاا بالعخاؽ. فقاؿ الحػالي: يا رسػؿ هللا، اختخ لي، قاؿ: عميظ بالذاـ، فإنيا 
إلييا خيختو مغ عباده، فسغ أبى فميمحق بيسشو، كليدتق مغ  خيخة هللا مغ أرضو، يجتبي

فإف هللا قج تكفل لي بالذاـ كأىمو( ". ككاف الحػالة يقػؿ: كمغ تكفل هللا بو فبل ضيعة  ُٕغُجره
  .ٖعميو

 كرد أحاديث أخخػ في فزل ىحه األرض، مشيا: -ثالث عذخ

مشا، الميع بارؾ لشا في اشا في قاؿ: )الميع بارؾ لش( ) أف الخسػؿ عغ ابغ عسخ  -
مشا، كبارؾ لشا في يسششا، قالػا: كفي انججنا، قاؿ: الميع بارؾ لشا في شيسششا، قالػا: كفي 

 .ٗنججنا، قاؿ: ىشاؾ الدلداؿ، كالفتغ، كمشيا يخخج قخف الذيصاف(

أؼ  -نؤلف القخآف مغ الخقاع،  ()قاؿ :كشا عشج رسػؿ هللا  عغ زيج بغ ثابت  -
شػبي لمذاـ فقمشا: ألؼ ذلظ يا رسػؿ ): ()فقاؿ رسػؿ هللا  -ع مغ الجمج نجسعو في قص

 .٘هللا؟ قاؿ: ألف مبلئكة الخحسغ باسصة أجشحتيا عمييا(

                                 
( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب: أحاديث األنبياء، باب: قػؿ هللا تعالى، ككىبشا لجاكد سميساف نعع ٔ)

(. كمدمع، صحيح مدمع، كتاب: مػاضع الربلة، رقع الحجيث، ٕٖ٘ٗالعبج إنو أكاب، رقع الحجيث: )
 . ( كالمفع لسدمعٕٓ٘)

تاج  ، ؼيدتقي مشو الشاس كالجكاب.( الُغجر: جسع غجيخ، كىػ تجػيف في الرخخ يجتسع ؼيو الساءٕ)
محّسج بغ محّسج بغ عبج الخّزاؽ الحديشي، أبػ الدبيجؼ،  ،ٕٙٓ/ٖٔالعخكس في جػاىخ القامػس، 

 دار اليجاية، بجكف شبعة، أك تاريخ. ىػ(ٕ٘ٓٔالؽيس، السمّقب بسختزى، )الستػفى: 
(،قاؿ األلباني: إسشاده صحيح، ٖٕٛٗ( أبػ داكد، سشغ أبي داكد، كتاب الجياد، باب: سكشى الذاـ، رقع )ٖ)

 (. ٕٕٗٗكلو شخؽ صحاح أحَجىا الحاكُع كالحىبّي، صحيح سشغ أبي داكد، رقع )
 (. ٖٚٓٔصحيح البخارؼ، كتاب الجسعة، باب: ما قيل في الدالزؿ كاآليات، رقع ) ،( البخارؼ (ٗ

، صححو غخيب حجيث حدغ، كقاؿ التخمحؼ: (ٜٖٗ٘)( التخمحؼ، سشغ التخمحؼ، أبػاب السشاقب، رقع ٘)
، كفي السذكاة رقع (ٕٓ٘)األلباني، في صحيح كضعيف سشغ التخمحؼ، كذكخه في الرحيحة رقع 
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 السصمب الثاني

 شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى

 عمى زيارة السدجج األقرى، كشج الخحاؿ إليو، كالربلة ؼيو،  ()حث الشبي    

  التالية:كما ذاؾ إال لؤلسباب 

أف هللا تعالى قج خرو، كميده عغ غيخه مغ السداجج، باستحباب شج الخحاؿ إليو، كال  -ٔ
: ()كفي ذلظ قػؿ رسػؿ هللا  ،(هللا )يكػف ذلظ إال لو، كلمبيت الحخاـ، كلسدجج رسػؿ 

  .ٔ)ال تذج الخحاؿ إال إلى ثبلثة مداجج: مدججؼ ىحا، كمدجج الحخاـ، كمدجج األقرى(

كتخريز شج الخحاؿ إلى ىحه السداجج دكف غيخىا، ؼيو تذخيف لمبقاع التي حبب الذارع  
يع  ،ٕشج الخحاؿ إلييا، كألنيا مداجج األنبياء ، كابشو ((فالسدجج الحخاـ رفع بشاءه إبخـا

، كالسدجج األقرى بشاه األنبياء () ، كمدجج السجيشة، بشاه رسػؿ هللا((إسساعيل 
 .ٖ((كحلظ، كأعاد بشاءه سميساف بغ داكد 

أف أجخ الربلة ؼيو ُيزاعف عغ الربلة في غيخه، مغ السداجج األخخػ كجاء في  -ٕ 
 ذلظ مجسػعة مغ الخكايات: 

في الخكاية األكلى: أف الربلة ؼيو بسائتيغ كخسديغ صبلة، في غيخه مغ السداجج،  -أ
                                                                                         

(ٕٙٙٗ .) 
( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب: فزل الربلة في مدجج مكة كالسجيشة، باب: فزل الربلة في مكة ٔ)

 تذج الخحاؿ إال إلى ثبلثة مداجج، (. كمدمع، صحيح مدمع، كتاب الحج، باب: الٜٛٔٔكالسجيشة، رقع )
 (.ٜٖٚٔرقع الحجيث: )

ىػ( شخح التثخيب في شخح التقخيب ٙٓٛ( العخاقي، أبػ الفزل، عبج الخحيع بغ الحديغ، )الستػفى: ٕ)
، الصبعة السرخية القجيسة )دار إحياء ٕٗ/ٙ)السقرػد بالتقخيب: تقخيب األسانيج كتختيب السدانيج، 

 التاريخ العخبي، كدار الفكخ العخبي( التخاث العخبي، كمؤسدة
، كابغ ماجة، سشغ (ٖٜٙ)( الشدائي، سشغ الشدائي، كتاب السداجج، باب: فزل السدجج األقرى، رقع ٖ)

كصححو األلباني في ( ٛٓٗٔ)ابغ ماجة، باب: ما جاء في فزل الربلة في بيت السقجس، رقع 
كقاؿ أحسج دمحم  , (ٗٗٙٙ)العاص، رقع  كأحسج في مدشج: عبج هللا بغ عسخك بغ  صحيح ابغ ماجة،

 .شاكخ في تحقيق السدشج: صحيح االسشاد
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: أييسا أفزل أمدجج ()يث أبي ذر، قاؿ: )تحاكخنا كنحغ عشج رسػؿ هللا كذلظ في حج
: صبلة في مدججؼ ىحا أفزل مغ أربع () أـ بيت السقجس؟ فقاؿ رسػؿ هللا رسػؿ هللا 

صمػات ؼيو، كلشعع السرمى ىػ، كليػشكغ أف ال يكػف لمخجل مثل شصغ فخسو مغ األرض 
فإذا عمسشا أف الربلة في مدجج  ٔالجنيا جسيعاا(حيث يخػ مشو بيت السقجس، خيخ لو مغ 

قاؿ:  ()عغ الّشِبّي  بألف صبلة، كسا جاء في حجيث سِعيج عغ َأِبي ىخيخة ( ) الشبي
، يفيع مغ ٕ)صبلة في مدججؼ ىحا خيخ مغ ألف صبلة ؼيسا سػاه، إال السدجج الحخاـ(

 الحجيث أف الربلة في السدجج األقرى بسائتيغ كخسديغ صبلة. 

يجعميا بخسدسائة صبلة، فعغ أبي الجرداء رفعو: )الربلة في السدجج  غم عكمشي -ب 
الحخاـ بسائة ألف صبلة، كالربلة في مدججؼ بألف صبلة، كالربلة في بيت السقجس 

  .ٖبخسدسائة صبلة(

مػالة بشت سعج فعغ ميسػنة تعجؿ ألف صبلة في غيخه،  يجعل الربلة ؼيوع مغ كمشي –ج 
أنايا سألتو، فقالت: َأفتشا في بيت السقجس، فقاؿ: )أرض  ()، عغ الشبي ()الشبي 

 .ٗالَسحذخ، كالسشذخ، كاْئتػه فرمػا ؼيو، فإف صبلة ؼيو كأْلف صبلة في غْيِخه(

السجيء إلى السدجج األقرى مغ أجل الربلة، يكفخ الحنػب، كيحط الخصايا  فا إ -ٖ
: )إف سميساف بغ داكد عميو ()عغ رسػؿ هللا  ()كالديئات، فعغ عبج هللا بغ عسخك 

                                 
، كقاؿ الحىبي، صحيح اإلسشاد، كصححو (ٗ٘٘ٛ)( الحاكع، في السدتجرؾ، كتاب الفتغ، كالسبلحع، رقع ٔ)

 (. ٕٜٕٓاأللباني في الدمدمة الرحيحة رقع )
مكة كالسجيشة، باب: فزل الربلة في مكة  ( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب: فزل الربلة في مدججٕ)

(، كمدمع، صحيح مدمع، كتاب الحج، باب: فزل الربلة بسدججؼ مكة ٜٓٔٔكالسجيشة، رقع )
 (.ٜٖٗٔكالسجيشة، رقع )

(،. ٕٗٔٗ( البدار، أبػ بكخ أحسج بغ عسخك، مدشج البدار، "البحخ الدخار" مغ أحاديث أبي الجرداء، رقع )ٖ)
يخكػ بيحا المفع مخفػعا إال بيحا اإلسشاد، كىػ حجيث حدغ، نقمو الحافع ابغ حجخ  قاؿ البدار: ال نعمسو

، (ٕٕٗ), كتاب الربلة: باب الربلة في السداجج الثبلثة، حجيث رقع ٖٚٗ/ ٗفي التمخيز الحبيخ، 
ي مغ شخيق إسساعيل بغ عبيج هللا عغ أـ الجرداء عغ أبي الجرداء.... فحكخه بشحػه، قاؿ: قاؿ الييثسي ف

(: ركاه الصبخاني في "الكبيخ" كرجالو ثقات، كفي بعزيع كبلـ، كىػ حجيث ٓٔ/ ٗ"مجسع الدكائج" )
 .ٖٚٗ/ ٗحدغ. التمخيز الحبيخ، 

، ٜٙ/ٕأحسج بغ دمحم بغ سبلمة بغ عبج السمظ بغ سمسة األزدؼ، مذكل اآلثار،  ( الصحاكؼ، أبػ جعفخ،ٗ)
ق، كقاؿ شعيب األرناؤكط: حجيث ٘ٔٗٔتحقيق شعيب األرناؤكط، مؤسدة الخسالة، شبعة أكلى، 

 صحيح. 
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حكساا يرادؼ  ()خبلالا ثبلثةا، سأؿ هللا  ()الدبلـ لسا بشى بيت السقجس، سأؿ هللا 
حيغ  ()ممكاا ال يشبغي ألحج  مغ بعجه، فأكتيو، كسأؿ هللا  ()حكسو، فأكتيو، كسأؿ هللا 

لربلة ؼيو، أف يخخجو مغ خصيئتو كيػـ فخغ مغ بشاء السدجج أف ال يأتيو أحج ال يشيده إال ا
 .ٔكلجتو أمو(

 .ٕاتفق أىل العمع عمى أف زيارة السدجج األقرى كالربلة ؼيو سشة مدتحبة - ٗ

  

                                 
كصححو األلباني في صحيح ابغ  (ٛٓٗٔ، كابغ ماجة، رقع )(ٖٜٙ)( الشدائي، سشغ الشدائي، رقع ٔ)

كقاؿ أحسج دمحم شاكخ: صحيح  , (ٗٗٙٙ)في مدشج: عبج هللا بغ عسخك بغ العاص، رقع كأحسج ماجة، 
 االسشاد.

يع بغ خميل، جػاىخ الجرر في ٖ٘/ٖ، البشاية شخح البجاية، ( العيشيٕ) ،التتائي، أبػ عبج هللا، دمحم بغ إبخـا
ـ، الغدالي، أبػ حامج، ٕٗٔٓ، دار بغ حـد بيخكت، لبشاف، شبعة أكلى، ٜٜٔ/ٖحفع ألفاظ السخترخ، 

ابغ قجامة، أبػ  ق.،ٚٔٗٔ، دار الدبلـ القاىخة، شبعة أكلى، ٕٚٚ/ ٚدمحم بغ دمحم، الػسيط في السحىب،
 ـ. ٜٛٙٔ، مكتبة القاىخة، بجكف شبعة، بتاريخ ٕٓٔ/ٖدمحم، السغشي، 
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 السبحث الثاني

 

، كأىجاؼ االحتبلؿ مغ الدساح بحلظشج الخحاؿ إلى السدجج األقرى في ضل االحتبلؿ، 
 .كؼيو مصمباف:

 السصمب األول

 األقرى في ضل االحتبلؿ. جالسدج شج الخحاؿ إلىحكع 

 السصمب الثاني

  ذج الخحاؿ إلى السدجج األقرى في ضل االحتبلؿ.أىجاؼ العجك مغ الدساح ب



 

577 

 

  

 السصمب األول

 شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى في ضل االحتبلؿحكع 

، كالحاضخ عمى أف شج الخحاؿ إلى األقرى سشة مغ سشغ ٔاتفق العمساء في الساضي   
: )ال تذج الخحاؿ إال إلى ثبلثة مداجج مشيا السدجج ()اإلسبلـ، لقػؿ رسػؿ هللا 

 .ٕاألقرى(

، فسا حكع شج ؼالييػديخزح تحت االحتبلؿ اف أصبح األقرى أسيخاا كفي ىحا الدم   
 الخحاؿ إليو؟

الخحاؿ إلى األقرى بتأشيخة إسخائيمية، كلعل الدبب  تبايشت مػاقف العمساء في حكع شج   
في ىحا التبايغ ىػ االختبلؼ الدياسي، بيغ األنطسة، كالكيانات الحاكسة، كقجرة ىحه الكيانات 
عمى تصػيع السؤسدات الجيشية لخجمة أجشجات سياسية، فقج اعتاد الداسة عمى االستعانة 

 . ٖخيخ خصػات سياسية، كإعصائيا مطمة شخعيةبالسؤسدات الجيشية التي تسػليا الجكلة، لتب

تعتبخ ىحه الحادثة مغ الشػازؿ التي حمت بالسدمسيغ، كالتي تشجرج في إشار الدياسة    
الذخعية، التي يشطخ فييا مغ خبلؿ ما يتختب عمييا مغ السرالح، كالسفاسج، لتغميب األنفع 

، الحيغ الشازلة محل خبلؼ بيغ العمساءه لحلظ باتت ىح في حاضخىع، كمدتقبميع، لمسدمسيغ،
 أدلػا بجلػىع في ىحه القزية، فكانػا بيغ مؤيج كمعارض، عمى الشحػ التالي:

مذخكعية زيارة األقرى، كاستحبابيا، كقجاسة السدجج األقرى،  استخجـفيشاؾ مغ  -ٔ
، صبيعيةلتحقيق أىجاؼ سياسية، كت كتعّمق السدمسيغ بو، كشػقيع إلى زيارتو، كالربلة ؼيو،

إلى  يعالسدمسيغ كمّ  ، فيع معشيػف أف يجعػإلسخائيميقات حدغ جػار مع الكياف اكإقامة عبل

                                 
، التتائي، أبػ عبج هللا، دمحم بغ ٖ٘/ٖ( العيشي، أبػ دمحم، محسػد بغ أحسج بغ مػسى، البشاية شخح البجاية، ٔ)

يع بغ خميل، جػاىخ الجرر في حفع ألفاظ السخترخ  دمحم بغ دمحم،  ، الغدالي، أبػ حامج،ٜٜٔ/ٖإبخـا
 .ٕٓٔ/ٖ،ابغ قجامة، أبػ دمحم، السغشي، ٕٚٚ/ ٚالػسيط في السحىب،

 .ٖ٘ٗ ، ص( سبق تخخيجوٕ)
 /https://www.alquds.co.ukـ،  ٕٕٔٓ/ ٔ/ٖٓـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٜ/ٚ( القجس العخبي، ٖ)
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 كالقجس. شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى

كىشاؾ مغ نطخ إلى ىحه الشازلة مغ زاكية السرالح اآلنية كالسرمحة االقترادية،  -ٕ
السقجسييغ خاصة، كالفمدصيشييغ  كالشخػة الػششية، فذجع السدمسيغ عمى زيارة القجس، لجعع

عامة، اقترادياا، كمعشػياا، حتى يذعخ الشاس في فمدصيغ أنيع ليدػا كحجىع في معخكتيع 
 السريخية.

كىشاؾ مغ نطخ إلييا مغ زاكية ديشية، كشجع عمى زيارة األقرى، كالقجس، امتثاالا  -ٖ
 لبخكة بيحه الديارة.، كشمبا لؤلجخ السزاعف لمربلة ؼيو، كتحريل ا()لدشة السرصفى 

كىشاؾ مغ العمساء مغ نطخ إلى ىحه القزية مغ زاكية الشتائج، كالسآالت التي تؤكؿ  -ٗ
  إلييا، كما يتسخس عشيا مغ اآلثار، كما يتختب عمييا مغ السفاسج عمى اإلسبلـ، كالسدمسيغ.

مارات كمغ الحيغ استغمػا مكانة األقرى، كالقجس، لتحقيق أىجاؼ سياسية، دكلة اإل    
العخبية، فحدب اتفاؽ تصبيع العبلقات بيغ اإلمارات، كالكياف الرييػني، الحؼ أعمغ عشو 

ـ: ذكخ في فقختو قبل األخيخة، بأنو: شبقاا لخؤية الدبلـ، ٕٕٓٓ/ٛ/ٖٔالبيت األبيس بتاريخ 
يحق لكل مدمع يأتي إلى القجس بذكل سمسي لمربلة في السدجج األقرى، كيجب أف تطل 

 .ٔلسقجسة األخخػ في القجس، مفتػحة لمسرميغ السدالسيغ مغ جسيع األديافاألماكغ ا

لحلظ ححر مخاقبػف مغ أف ىحا االتفاؽ يعصي الزػء األخزخ لديادة إسخائيمية عمى    
 . ٕالسدجج األقرى، كسا يفتح الصخيق أماـ تقديسو، كبشاء الييكل

اإلمارات، مػافقة عمى حرخ كأف ىحا الشز كبكل كضػح يجعل مغ االتفاؽ مع    
السدجج األقرى بالسرمى القبمي فحدب، كالدساح بأداء الصقػس الييػدية، كالسديحية 

ع أف نز االتفاؽ لع يعمغ ، كرغ5لمسديحييغ الريايشة في ساحات السدجج األقرى السبارؾ

                                 
ـ، ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٓـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٗ( الجديخة نت، ٔ)

https://www.aljazeera.net/news/ 
ـ، ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٓـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٗ( الجديخة نت، ٕ)

https://www.aljazeera.net/news/ 
كرغع أف نز االتفاؽ لع يعمغ حتى كتابة ىحه الدصػر، لكغ البياف السذتخؾ، الحؼ أصجره الخئيذ  (ٖ)

يػني، "نتشياىػ" كحزػر كزيخ خارجية األمخيكي "تخامب" في حزػر رئيذ كزراء الكياف الري
اإلمارات العخبية، "عبج هللا بغ زايج"، كترخيحات "كػششيخ" مدتذار الخئيذ األمخيكي، ماضية في ىحا 
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في  ، لكغ البياف السذتخؾ، الحؼ أصجره الخئيذ األمخيكي "تخامب"كتابة ىحه الدصػرحتى 
ياىػ" كحزػر كزيخ خارجية اإلمارات العخبية، شنتالرييػني، "حزػر رئيذ كزراء الكياف 

" مدتذار الخئيذ األمخيكي، ماضية في ىحا االتجاه كػششيخ"ج"، كترخيحات يعبج هللا بغ زا"
 .ٔدكف رد، أك تػضيح إماراتي

، كىػ أحج مخاكد الجراسات اإلسخائيمية الستخررة ٕكقج كصف مخكد "القجس الجنيػية"  
، ُتحجث تغييخاا غيخ مدبػؽ اإلماراتية اتفاؾية التصبيع اإلسخائيمية شؤكف القجس السحتمة: أففي 
لسجيشة القجس، كحقػؽ السدمسيغ في السدجج األقرى، كسا يذيخ السقجسات الجيشية في 

السخكد إلى: أنيا السخة األكلى التي ُيدتخجـ فييا مرصمح "السدجج األقرى" في كثيقة دكلية 
بجالا مغ "الحـخ الذخيف"، كتكسغ السخاكؼ حالياا في أف تؤدؼ االتفاؾية اإلماراتية اإلسخائيمية، 

يسي في إلى تقديع مكاني لمحـخ ال ذخيف، عمى غخار ما فخضتو "إسخائيل" في الحـخ اإلبخـا
الخميل آنحاؾ، حيث تّع تقديع السػقع بيغ السدمسيغ، كالييػد، كقج استحػذ الييػد عمى القدع 

 .األكبخ

كبحدب االتفاؽ اإلسخائيمي اإلماراتي أعاد تعخيف السػاقع الجيشية في القجس السحتمة،   
 لسدجج األقرى، بسػافقة اإلمارات.كأحجث تغييخاا في ىػية ا

كيعتبخ مػقف االمارات ىحا رضػخاا لخغبة الخئيذ األمخيكي "تخامب" الحؼ أصخ خبلؿ   
ـ عمى كجػب الدساح ألتباع الجيانات الثبلثة بالربلة ٕٕٓٓ/ٔ/ٕٛ، في صفقة القخف  إعبلنو
حـخ األقرى، ميسا كاف الجيغ الحؼ يعتشقػنو، بسا في ذلظ السدجج األقرى، كمدجج داخل 

ؾّبة الرخخة، كججراف الحـخ القجيع، كعجد مغ األماكغ األخخػ داخل الحـخ الذخيف، كىػ 
 قبميمسارسة شعائخىع في السدجج ال لسدمسيغ الحيغ سُيجبخكف عمىإعبلف يشتقز مغ أحؿّية ا

                                                                                         
.االتجاه دكف رد، أك تػضيح إماراتي

ـ، ٕٕٔٓ/ٔ/ٖٓـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٗ( الجديخة نت، ٔ)
https://www.aljazeera.net/news/ 

س الجنيػية": ىي مشطسة مدتقمة، متخررة في مخاؾبة التغيخات كالتصػرات التي تحجث في القجس ( "القجٕ)
السحتمة، يجيخىا السحمل الدياسي اإلسخائيمي دانياؿ سيجماف، ككفقاا لسجمة نيػزكيظ، ّيعتبخ سيجماف 

حجاث الذخز األكثخ دراية بسا يحجث في القجس، كال يفػتو أؼ خبخ كاف. فيػ متابع حثيث لؤل
السدتججة، ال ُتشقل حفشة تخاب مغ مكاف إلى آخخ في السجيشة السقجسة، إال كيكػف سيجماف عمى دراية 

 ـ، ٕٕٔٓ/ ٕٔ/ٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٜ/ٗٔبيا. السياديغ، 
https://www.almayadeen.net/news/politics/  

https://www.almayadeen.net/news/politics/1416057/%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9---%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85--%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A--%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6
https://www.almayadeen.net/news/politics/1416057/%D9%84%D9%85-%D9%8A%D8%B9%D8%AF-%D9%85%D8%AC%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9---%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85--%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE%D9%8A--%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6
https://www.almayadeen.net/news/politics/1367226/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://www.almayadeen.net/news/politics/1367226/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%86-%D8%AA%D9%86%D8%B4%D8%B1
https://www.almayadeen.net/news/politics/
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 .ٔدنساا ٗٗٔحرخاا، بجالا مغ عسػـ السدجج الحؼ تبمغ مداحتو 

 :ٕكممخز ىحا االتفاؽ

 السدمسيغ في العالع لمػصػؿ إلى األقرى.  ـفتح الباب أما -أ

أربعة  السدجج القبمي، الحؼ ال يديج عمى َقَرَخ االتفاُؽ السدجَج األقرى السبارؾ عمى -ب
دكنسات، حيث تعا استخجاـ مرصمح "السدجج األقرى" لئلشارة إلى السرمى القبمي فقط، 

% مغ السدجج األقرى، ٖٜكأخخج مائة كأربعيغ دكنساا مغ مداحة الحـخ الذخيف، أؼ 
ؼ، كعشج اإلشارة كأشار إلى بؿية السكاف باسع "جبل السعبج" عشج الحجيث عشو كسقجس ييػد

 إلى السدجج بكامل مداحتو "الحـخ الذخيف". 

أما داخل أسػار السدجج األقرى السبارؾ، بداحاتو، كمخافقو كؾبابو، كمدجج ؾبة     
الرخخة، كججرانو الجاخمية، كالخارجية، فقج جعمت مخافق عامة، كمذتخكة، ألصحاب 

 الجيانات أف يسارسػا شقػسيع فييا.

السقجسة األخخػ مفتػحة أماـ السؤمشيغ، محبي الدبلـ مغ كل األدياف،  جعل األماكغ -ج 
 ييػداا، كغيخ ييػد.

ككجج في الداحة العخبية مغ الكتاب مغ استغل قزية األقرى، لتحقيق أىجاؼ     
تصبيعية، مغ خبلؿ التجخؤ عمى إنكار كجػد األقرى بالكمية في القجس، ليذ إال خجمة 

قاالا في صحيفة عكاظ، الكاتب الدعػدؼ "أسامة يساني"، كتب ممجانية لمسحتميغ، مشيع: 
السدجج األقرى السبارؾ ليذ ىػ السػجػد في بيت السقجس، كإنسا ىػ في  فا إجاء ؼيو: )

ة كالصائف، كأنكخ أف السدجج األقرى كاف قبمة لمسدمسيغ،  "الجعخانة" كىي مػضٌع بيغ مكا
اف لسا بشى مدجج ؾّبة الرخخة، قاـ بحلظ لتحػيل كزعع أف الخميفة األمػؼ عبج السمظ بغ مخك 

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٗٔ،اإلعبلمية السياديغ شبكة (ٔ)

https://www.almayadeen.net/news/politics 
ي اتفاُؽ التصبيِع بيغ اإلماراِت كدكلِة ييػد  ( عفانة، حداـ الجيغ، يدألػنظ، مقاالت، بعشػاف:ٕ) ماذا سسِّ

يسي "أبخاىاـ"، تست الديارة في   www.yasaloonak.netـ، ٕٕٔٓـ ٕ/ٔباالتفاؽ اإلبخـا
ـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٗالجديخة نت،     

https://www.aljazeera.net/news / 
 /https://www.alquds.co.ukـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٜ/ٚالقجس العخبي    
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 .ٕ، كىحا القػؿ سبق إليو الكاتب السرخؼ يػسف زيجافٔالّشاس لمحّج إلييا بجؿ مّكة(

ليدت الخصػرة في مأجػر ىشا، أك ىشاؾ، يشكخ معمػماا مغ الجيغ بالزخكرة، كلكغ    
بلـ الخسسي، فالكاتب الخصيخ في األمخ أف يدسح ليؤالء أف يشذخكا أباشيميع في اإلع

الدعػدؼ نذخ مقالو في أكسع الرحف الدعػدية انتذاراا في ببلد الحخميغ، فمػال كجػد أجػاء 
مػاتية، كبيئة مشاسبة تدسح بيحا الديغ، لسا تجخأ عمى ذلظ، كالثاني نذخ كال يداؿ في بمج 

 األزىخ. 

كالسدمسيغ، إلى شج كالخئيذ الفمدصيشي "محسػد عباس" في مػاشغ عجة دعا العخب،     
الخحاؿ إلى السدجج األقرى، كزيارة القجس، ففي مؤتسخ القسة العخبي السشعقج في بغجاد في 

ـ، دعا إلى زيارة مجيشة القجس، كقاؿ: إنو ال يػجج نز مغ كتاب، أك سشة، ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٓ
حخميا كلع يحرل في التاريخ أف مفتياا، أك قاضياا، أك رجل ديغ، حّخـ زيارة القجس، فكيف ن

ـ دعا في مرخ إلى زيارة القجس، كقاؿ: ال تمتفتػا إلى الفتػػ التي ٕٕٔٓ/ٗ/ٕاآلف!، كفي 
حخمت الديارة، كدعا إلى عجـ إدخاؿ الجيغ في الدياسة، كاعتبخ أنو ال يجػز تحخيع الديارة 

  .ٖببل نز، كال يػجج نز في الكتاب، كالدشة يحـخ ذلظ

كمػقفيع مغ زيارة القجس، كشج الخحاؿ إلى السدجج  ف،ك أما عمساء السدمسيغ السعاصخ      
 األقرى تحت االحتبلؿ، فقج اتفقػا في قزايا، كاختمفػا في أخخػ.

مسغ ىع تحت االحتبلؿ، أك يحسمػف الجشدية  يدتحب ألىل فمدصيغ، اتفقػا عمى أنو    
بصػا ؼيو، اإلسخائيمية، كيتحخكػف بكل يدخ أف يذجكا الخحاؿ إلى السدجج األقرى، كأف يخا

 .ٗكأف يكثخكا مغ زيارتو

 أما بالشدبة لمػافجيغ مغ الخارج، فقج اختمفػا عمى قػليغ:    

                                 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٗٔ( القجس العخبي، ٔ)

https://samanews.ps/ar/post ،ٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٗٔ، سسا اإلخبارية/ٔ /
  https://samanews.ps/ar/postـ،  ٕٕٔٓ

 /https://hadfnews.ps/postـ،  ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ ٜ/ٕٛ( اليجؼ، ٕ)
يع كآخخكف، زيارة القجس تحت االحتبلؿ، صٖ) ، مخكد الذؤكف الفمدصيشية لشجف، ٕٕ( حسامة، إبخـا

 ـ.ٕٕٔٓ
 .ٙٚٗ/ ٖ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة، ٗ)

https://samanews.ps/ar/post


 

582 

 

 القهل األول: 

جػاز شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى، كىػ تحت االحتبلؿ، قاؿ بيحا القػؿ، ابغ     
، ٖالذخعي ، كمجمذ اإلمارات لئلفتاءٕ، كإياد مجني، أميغ عاـ مشطسة التعاكف اإلسبلمئباز

ودمحم سيج ششصاكؼ، "شيخ األزىخ األسبق"، ودمحم حسجؼ زقدكؽ "كزيخ األكقاؼ السرخؼ 
األسبق"، كعمي جسعة "مفتي مرخ الدابق"، الحؼ زار السدجج األقرى، كفي صحبتو عمي 

، كمحسػد اليباش "كزيخ األكقاؼ الفمدصيشي الدابق، كقاضي ٘، كعبج الخحسغ البخاؾٗالجفخؼ 
"، كككيل كزارة األكقاؼ السرخية، سالع عبج الجميل، كىػ عزػ مجسع قزاة فمدصيغ

 .ٙالبحػث اإلسبلمية في األزىخ، كعبج الغفار ىبلؿ

ـ، أف العجيج مغ دعػات ٕٕٔٓ/ٗ/٘كذكخت ككالة األنباء األمخيكية "سي، إف، إف" في     
يجؼ جحب الديارة ىحه تدامشت مع إعبلف رئيذ بمجية القجس "نيخ بخكات" عغ خصة تدت

مميػف سائح  ٘,ٖعذخة مبلييغ سائح لسجيشة القجس، في كل سشة، بعج أف نجح في اجتحاب 
 .ٚـٕٔٔٓفي العاـ 

شالب محسػد اليباش، برفتو كزيخاا لؤلكقاؼ الفمدصيشية، بديارة القجس باعتبار ذلظ    

                                 
الرمح مع الييػد  ، ابغ باز، عبج العديد، حكعٕٗٔ/ ٛ( ابغ باز، عبج العديد، مجسػع فتاكػ ابغ باز، ٔ)

، رئاسة إدارة البحػث العمسية، كاإلفتاء، اإلدارة العامة، الدعػدية، ٚفي ضػء الذخيعة اإلسبلمية، ص
 ـٜٜٙٔشبعة أكلى 

ـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕتست الديارة في  ـٕ٘ٔٓ/ٖ/ٖٔ ( ككالة سي، إف، إف، األمخيكية لؤلنباء،ٕ)
https://arabic.cnn.com/middleeast/2015/03/31 

ـ،  ٕٕٔٓ/ٔ/ٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٛ/ٜٔالبياف،  صحيفة  (ٖ)
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/ 

يع كآخخكف، زيارة ، حسامة، إبخ ٙٓٚٔ، ٜٓٙٔ ص ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،ٗ) ـا
مخكد الجراسات الفمدصيشية،  ،ٕٗصالقجس كاألقرى تحت االحتبلؿ: تصبيع أـ دعع كتذجيع، 

ـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖٔـ دنيا الػشغ، ٕٕٔٓ
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print 

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٔ/ٕ، تست الديارة في ٕٗٔٓ/ ٔٔ/ ٜ( اإلسبلـ سؤاؿ كجػاب٘)
https://islamqa.info/ar/answers 

يع كآخخكف، زيارة القجس تحت االحتبلؿ، صٙ) ، مخكد الذؤكف الفمدصيشية لشجف، ٕٗ، ٖٕ( حسامة، إبخـا
 ـٕٕٔٓ

 .ٕٔصالسخجع الدابق،  (ٚ)

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/
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السدجج القجس، ك  كاجباا ديشياا، كأخبلؾياا، ال يشبغي تأخيخه، أك السساشمة ؼيو، كأكج أف زيارة
األقرى ال يعج تصبيعاا مع االحتبلؿ، بل ىي تأكيج لمحق العخبي، كاإلسبلمي، في السجيشة 
السقجسة، كأف فييا تعديداا لرسػد الذعب الفمدصيشي، كرفعاا لسعشػياتو، كدعساا لخباشو، عمى 

الدجيغ، أرضو، كمقجساتو، كزعع أف زيارة القجس ليدت تصبيعاا مع الدجاف، بل تػاصل مع 
كأف الفتػػ بسشع زيارة القجس تخجـ الدياسة اإلسخائيمية الخامية إلى تيػيج القجس، كتفخيغيا مغ 

  .ٔأىميا

 القهل الثاني: 

مشع شج الخحاؿ إلى األقرى في ضل االحتبلؿ، مغ الحيغ أفتػا بيحا الخأؼ شيخ األزىخ     
األزىخ الدابق "جاد الحق عمي جاد الدابق، "عبج الحميع محسػد"، كالذيخ القخضاكؼ، كشيخ 

الحق"، كشيخ األزىخ الحالي "أحسج الصيب"، كمفتي مرخ "نرخ فخيج كاصل"، كفػزؼ 
الدفداؼ ككيل األزىخ، كعزػ مجسع البحػث اإلسبلمية، كعبج السعصي بيػمي عزػ لسجسع 

تػر البحػث اإلسبلمية، كالجكتػر أحسج عسخ ىاشع، عزػ مجسع البحػث اإلسبلمية، كالجك
دمحم عسارة عزػ مجسع البحػث اإلسبلمية، كأحسج الخيدػني، رئيذ االتحاد العالسي لعمساء 

، كعثساف شبيخ، كحداـ عفانة، كحامج البيتاكؼ، رئيذ رابصة ٖ، كصفػت حجازؼ ٕالسدمسيغ
 ميغ العاـ التحاد عمساء السدمسيغ، كاألٗعمساء فمدصيغ، كعكخمة صبخؼ مفتي فمدصيغ سابقاا 

، كمفتي لبشاف، "دمحم رشيج ؾباني"، كأميغ عاـ حدب جبية العسل ٘ي القخة داغيالدابق عم
كمجسع البحػث اإلسبلمية، كمجسع الفقو اإلسبلمي التابع لسشطسة  ٙاإلسبلمي "حسدة مشرػر"

                                 
يع كآخخكف، زيارة القجس تحت االحتبلؿ، ص(ٔ ، مخكد الذؤكف الفمدصيشية لشجف، ٕٕ، ٕٔ( حسامة، إبخـا

 ـ.ٕٕٔٓ
 /https://www.alquds.co.ukـ، ٕٕٔٓ/ٔ/ٖـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٛ/ٕٓ( القجس العخبي، ٕ)
يع كآخخكف، زيارة القجس تحت االحتبلؿ، ٖ) ، مخكد الذؤكف الفمدصيشية لشجف، ٕٙ،ٕٗ( حسامة، إبخـا

 ـٕٕٔٓ
يع حسامة، ٕٕٔٓمخكد الذؤكف الفمدصيشية، لشجف، ، ٚٔ/ ٚٔ( عفانة، حداـ الجيغ، يدألػنظ، ٗ) ـ، إبخـا

ـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٖكآخخكف، تست الديارة في 
https://www.bahethcenter.net/essaydetails.php?eid 

ـ. تست الديارة في ٕٗٔٓ/٘/ٕ( فتػػ القخة داغي حػؿ زيارة غيخ الفمدصيشييغ إلى القجس الذخيف، ٘)
 ـ،ٕٕٔٓ/ ٔ/ٖ

 https://www.madrij.com/ 
ـ، ٕٕٔٓ/ٔ/ ٘( الفتاكػ تتجاخل حػؿ زيارة القجس، تست الديارة في ٙ)
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، كمفتي سمصشة عساف " أحسج الخميمي"، الحؼ عارض التػجو العاـ لجكلتو ٔالسؤتسخ اإلسبلمي
 .ٖ، كناصخ بغ سمساف العسخٕلكيافالجاعع لمتصبيع مع ا

قاؿ الذيخ جاد الحق عمي جاد الحق، شيخ األزىخ كمفتي مرخ الدابق في زيارة القجس    
كاألكلى بالسدمسيغ أف  تحت االحتبلؿ: )إف مغ يحىب إلى القجس مغ السدمسيغ آثع آثع...

كتعػد إلى أىميا يشأكا عغ التػجو إلى القجس، حتى تتصيخ مغ دنذ السغتربيغ الييػد، 
مصسئشة، يختفع فييا ذكخ هللا، كالشجاء إلى الرمػات، كعمى كل مدمع أف يعسل بكل جيجه مغ 

 ٗأجل تحخيخ القجس، كمدججىا األسيخ(

أما مجسع البحػث اإلسبلمية التابع لؤلزىخ فقج ججد رفزو زيارة القجس تحت االحتبلؿ،    
ـ، بخئاسة االماـ األكبخ الجكتػر ٕٕٔٓ/ٗ/ٜٔحيث عقج جمدة شارئة بسذيخة األزىخ في

كناقر أعزاء السجسع عمى مجػ ثبلث ساعات متػاصمة، زيارة   " "شيخ األزىخ  أحسج الصيب
السفتي "عمي جسعة " لمسدجج األقرى، كأعمغ السجسع أف األزىخ الذخيف يؤكج مػقفو 

يمي، كفي ختاـ جمدتو الخافس لديارة القػػجس، كالسدػػجج األقرى، كىسا تحت االحتبلؿ اإلسخائ
ججد األزىخ الذخيف قخاره الخافس لديارة القػػجس، كالسدػجج األقرى كىسا تحػت االحتبلؿ، 
كأكج أف األزىخ الذخيف استسخ عمى دعسو لقخاره الدابق بعجـ جػاز الدفخ إلى القجس، 
كالسدجج األقرى كىسا تحت االحتبلؿ االسخائيمي، كذلظ لسا يتختب عميو مغ ضخكرة 

 .٘لحرػؿ عمي تأشيخات مغ السحتل االسخائيمي كيعج نػعا مغ التصبيعا
 

  األدلة

                                                                                         
https://www.eremnews.com/news/arab-world/28839 

 /https://arabi21.com/storyـ، ٕٕٔٓ/ٔ/٘، تست الديارة في ٕٔ( عخبي ٔ)
 /https://www.alquds.co.ukـ، ٕٕٔٓ/ٔ/ٚـ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٛ/ٕٓ( القجس العخبي، ٕ)
جسادؼ  ٗ( حمقات ناصخ بغ حسج العسخ، بعشػاف: زيارة األقرى دعع لمفمدصيشييغ أف تصبيع مع ييػد، ٖ)

 https://almoslim.net/nodeـ، ٕٕٔٓٓ/ٔ/ٚق، تست الديارة في ٕ٘ٗٔاألكؿ 
يع كآخخكف، زيارة القجس تحت االحتبلؿ، ص ٗ) ، مخكد الذؤكف الفمدصيشية لشجف، ٕٙ،ٕٗ( حسامة، إبخـا

 ـٕٕٔٓ
 ـ،ٕٕٔٓ/ٔ/ٛـ، تست الديارة في ٕٕٔٓ/ ٗ/  ٓٔاألعمى السمتقى الفقيي العاـ( ٘)

https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html 

https://www.eremnews.com/news/arab-world/28839
https://www.eremnews.com/news/arab-world/28839
https://arabi21.com/story/
https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html
https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html#top
https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html#top
https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html
https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html
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استجؿ الفخيق األكؿ الحؼ أجاز لمسدمسيغ أف يذجكا الخحاؿ إلى السدجج األقرى،    
 بسجسػعة مغ األدلة، الشقمية، كالعقمية.

 أما الشقمية

السدجج الحخاـ، كمدججؼ : )ال تذج الخحاؿ إال إلى ثبلثة مداجج، () بقػؿ الشبي -ٔ
. فاألمخ الشبػؼ بديارة القجس كاألقرى ىػ أمخ عاـ في جسيع ٔىحا، كالسدجج األقرى(

ا بػقت، أك ضخؼ دكف آخخ  .ٕاألكقات، كاألحػاؿ، كالطخكؼ، كليذ خاصًّ

زار السدجج الحخاـ، كشاؼ، كصمى، كاعتسخ ؼيو،  ()ثبت في الرحيحيغ أف الشبي  -ٕ
ء" كذلظ سشة سبع لميجخة، ككانت مكة إذ ذاؾ في ؾبزة السذخكيغ، بسا سسي "عسخة القزا

 .، كأصحابو قبل ذلظ مغ دخػليا()كالحيغ مشعػا الشبي 
فمع يكغ كجػد مكة في ؾبزة السذخكيغ مانعاا لمسدمسيغ مغ الدفخ إلييا، كالربلة في    

مغ باب الزخكرة، السدجج الحخاـ فييا، كلع يكغ ذلظ كاجباا عمى السدمسيغ حتى يقاؿ بأنو 
 .كليذ الييػد بأشج كفخاا، كشػياناا مغ السذخكيغ

كىحا دليل شخعي يقزي عمى الخبلؼ، كال يشبغي تقجيع العاشفة عمى الذخع، كلع يكغ     
الحىاب لسكة في ذلظ الػقت تصبيعاا مع السذخكيغ، كال مديبلا لحػاجد العجاء، كالبغزاء بيغ 

ػ الرحيح، فإف رؤية الكعبة في ؾبزة السذخكيغ زاد في السدمسيغ كالسذخكيغ، بل العكذ ى
 .العجاكة كالبغزاء تجاىيع

كلع يكغ الحىاب لسكة ُمشّدياا لجياد الكفار السحتميغ، بجليل ما حرل بعج ذلظ بعاـ مغ     
"فتح مكة " كتصييخىا مغ رجذ الذخؾ، كأىمو، كىكحا يقاؿ في رؤية الييػد كىع يحتمػف 

ذلظ يديج في عجاكتيع، كبغزيع، كيديج مغ اإلصخار عمى تحخيخ  السدجج األقرى، فإف
 . ٖمغ ؾبزتيع -بل فمدصيغ كميا  -السدجج 

صمى في القجس ليمة اإلسخاء كالسعخاج، قبل الفتح اإلسبلمي،  ()أف رسػؿ هللا  -ٖ

                                 
 .ٖ٘ٗ، ص ( سبق تخخيجو في صفحةٔ)
ـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ٛـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖٔ(  دنيا الػشغ، دنيا الػشغ، ٕ)

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print 
، ٕٗٔٓ/ ٔٔ/ ٜ ، اإلسبلـ سؤاؿ كجػابٛٔ/ ٚٔعفانة، حداـ الجيغ، يدألػنظ  نقل ىحا الجليل عشيع: (ٖ)

 https://islamqa.info/ar/answersـ،  ٕٕٔٓ/ ٔ/ٛتست الديارة في 
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 .ٔكاعتبار ذلظ دليبلا عمى جػاز الديارة

الخمف، فتػػ تسشع شخراا، أك جساعة لع يرجر في تاريخشا اإلسبلمي عغ الدمف، أك  -ٗ
 . ٕمغ الربلة في مدجج مغ مداجج السدمسيغ

سبق أف  بفعل العمساء الكبار الحيغ زاركا األقرى، كىػ تحت حكع السدتعسخ، قالػا: -٘
كقعت القجس قبل قخكف  تحت احتبلؿ الفخنجة، لدشػات، كعقػد شػيمة، فأيغ فتاكػ العمساء 

سيغ؟ كاف فييا: أبػ حامج الغدالي حجة اإلسبلـ، كالعد بغ عبج بتحخيع زيارتيا عمى السدم
الدبلـ سمصاف العمساء، كابغ تيسية شيخ اإلسبلـ، فيؤالء أعبلـ في العمع كالفتػػ، كالجياد 
بالكمسة كغيخىا في تاريخ األمة اإلسبلمية، زاركىا، كلع يقػلػا: )لغ نجخل القجس ما دامت 

عمى العكذ مغ ذلظ، فيحا أبػ حامج الغدالي دخل  تحت حخاب االحتبلؿ الرميبي، بل
حمقة عمع في ساحات  ٖٓٙالقجس كىي تحت االحتبلؿ الرميبي مغ باب األسباط فخأػ 

 .ٖالسدجج األقرى السبارؾ، ؼبكى النخفاض مدتػػ إؾباؿ الشاس عمى العمع(

 أما األدلة العقمية: 

في األقرى كالخباط ؼيو، يسشع  زيارة السدمسيغ كتخددىع عمى مجيشة القجس، كالربلة -ٔ
تيػيج السجيشة، كيسشع ىجـ األقرى، كبشاء الييكل، كيعسل عمى تغييخ الػاقع عمى األرض، 
كتفخض سياسة األمخ الػاقع، كحتى تعمع إسخائيل أف السدمسيغ لغ يدسحػا ليا أف تدتكسل 

 مخصصاتيا حػؿ القجس.

تأكيج لمعاَلع بأحؿية السدمسيغ في  الدفخ إلى القجس لمربلة في السدجج األقرى ؼيو -ٕ

                                 
يع كآخخكف، زيارة القجس كاألقرى تحت االحٔ)  ،ٖ٘كتذجيع، ص تبلؿ: تصبيع أـ دعع ( حسامة، إبخـا

، كالحجيث ركاه مدمع، كتاب اإليساف، باب، ذكخ عيدى بغ مخيع، ـٕٕٔٓمخكد الجراسات الفمدصيشية، 
 (. ٕٖٕٗ( كاإلماـ أحسج، في مدشج ابغ عباس، رقع )ٕٛٚكالسديح الججاؿ، رقع )

ـ، ٕٕٔٓ/ ٔ/ٛـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٛ/ٜٔالبياف،  صحيفة (ٕ)
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/ 

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٔ/ٛـ تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖٔدنيا الػشغ، 
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print 

 ،ٕٓ/ٚٔ( عفانة، حداـ الجيغ، يدألػنظ ٖ)
ـ ٕٕٔٓ/ ٔ/ٓٔـ تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖٔدنيا الػشغ،  

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print 

https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/
https://www.albayan.ae/across-the-uae/news-and-reports/
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 .كأنو باؽ  في ذاكختيع لع يشدػه ،ىحا السدجج
حيث نخاىع  ،شج الخحاؿ إلى األقرى في ىحه األحػاؿ يقجـ دعساا معشػّياا لمسدمسيغ ىشاؾ -ٖ 

كسا يسكغ تقجيع  ،كنختمط بيع، كنقػؼ عدائسيع بالكمسة الصيبة، كالتذجيع عمى البقاء مخابصيغ
سادؼ ليع، كذلظ عغ شخيق الذخاء مغ بزائعيع، أك إدخاؿ مبالغ لمفقخاء كالسحتاجيغ الجعع ال

ىشاؾ، خاصة كأف مجيشة القجس السحتمة تعتسج في اقترادىا عمى الفمدصيشييغ الحيغ يأتػف 
لمتدػؽ مغ أسػاقيا، فيع شخاييغ الحياة فييا، كحيشسا تشقصع ىحه الذخاييغ عغ القمب فالشتيجة 

 .ٔػتياالحتسية ىي م

 أدلة الفخيق الثاني:

، كما يتختب عمييا مغ ٕالسعتسج األساسي لمسانعيغ مغ الديارة ىػ الشطخ في مآالتيا -أكالا 
التصبيع مع االحتبلؿ، كأف السفاسج الستختبة عمييا أكثخ مغ السرالح، كمعمـػ عشج الفقياء أف 

ـ دفع السفدجة فإذا تعارضت مفدجة مع م ٖ"درء السفاسج أكلى مغ جمب السرالح" رمحة ُقجِّ
تب عميو مفاسج قج تفػؽ السرالح، غالباا، فإذا كاف شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى يتخ 

غيخ الديارات بيسكغ تػفيخ أكجو الجعع األخخػ لقزية األقرى، كالقجس، كفمدصيغ، ك 
                                 

يع كآخخكف، زيارة القجس ٜٓٙٔ ص ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،ٔ) ، حسامة، إبخـا
ـ، ٕٕٔٓمخكد الجراسات الفمدصيشية،  ٕٗ ص كاألقرى تحت االحتبلؿ: تصبيع أـ دعع كتذجيع،

ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٖ، تست الديارة في ٕٗٔٓ/ ٔٔ/ ٜاإلسبلـ سؤاؿ كجػاب
https://islamqa.info/ar/answers  ،ٖـ تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖٔدنيا الػشغ/ٕ /

 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/printـ ٕٕٔٓ
، ٖٓٔ/ٔتبار بالحاؿ أك بالسآؿ" ذكخىا الدبكي في األشباه كالشطائخ، "ىل االع ( ىي قاعجة فقيية بمفع:ٕ)

كالسخاد بالشطخ في السآالت: مبلحطة ما يخجع إليو الفعل، بعج كقػعو، كما يتختب عميو مغ آثار، ؼيأخح 
ا يتفق مع ما يؤكؿ إليو ذلظ الفعل، سػاء قرجه الفاعل أـ ال، كالشطخ في  الفعل بيحا الشطخ حكسا

معتبخ عشج السالكية، يقػؿ الذاشبي: كضابصو أنظ تعخض مدألتظ عمى الذخيعة، فإف صحت السآالت 
في ميدانيا، فانطخ في مآليا بالشدبة إلى حاؿ الدماف كأىمو، فإف لع يؤد ذكخىا إلى مفدجة، فاعخضيا 

لعقػؿ عمى في ذىشظ عمى العقػؿ، فإف قبمتيا، فمظ أف تتكمع فييا إما عمى العسـػ إف كانت مسا تقبميا ا
، كإف لع يكغ لسدألتظ ىحا السداغ، فالدكػت  ، كإما عمى الخرػص إف كانت غيخ الئقة بالعسـػ العسـػ
عشيا ىػ الجارؼ عمى كفق السرمحة الذخعية كالعقمية. كما سج الحرائع الحؼ قاؿ بو السالكية إال اعتبار 

  .ٕٚٔ/٘، ٛٚٔ/ٔنطخ في السآالت، السػافقات، 
، دار ٘ٓٔ/ٔ، الدبكي، تاج الجيغ، عبج الػىاب بغ تقي الجيغ، األشباه كالشطائخ، ( ىي قاعجة فقييةٖ)

ذكخىا في باب: القػؿ ؼيسا اختمف ؼيو ىل يعتبخ ؼيو الحاؿ، أك  ـ.ٜٜٔٔالكتب العمسية، شبعة أكلى 
 .ٖٓٓ/٘السآؿ؟ كذكخىا الذاشبي في السػافقات 
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 . ٔالتصبيعية، كعمى رأس ذلظ، تخميريا مغ االحتبلؿ

لؤلقرى في الػقت الخاىغ، ُيعج اعتخافاا بسذخكعية االحتبلؿ ألف زيارة أؼ مدمع  -ثانياا 
اإلسخائيمي، كتكخيداا لدمصتو الغاشسة، كاعتخافاا بسذخكعيتو، كإف زيارة السدمسيغ مغ غيخ 
الفمدصيشييغ لؤلقرى، يعصي إلسخائيل شخعية الغتراب القجس، كالسدجج األقرى، لسا 

بأخح تأشيخة الدفخ مغ الدفارات الييػدية، يقتزيو ذلظ الدفخ مغ التعاكف مع االحتبلؿ، 
كالتي ىي قشصخة التصبيع مع الييػد، كالسبلحع أف مغ أكثخ الجيات احتفاءا بديارات السدمسيغ 

 .ٕلمقجس كاألقرى، ىع رمػز التصبيع الحيغ ُعخؼ عشيع اإلغخاؽ في التصبيع بكل أنػاعو

السغتربة، فإف عجدكا عغ ذلظ، ثالثاا: فخض اإلسبلـ عمى السدمسيغ أف يدتخجعػا أرضيع 
فبل أقل مغ مقاشعة السحتل ألرضيع، مقاشعة اجتساعية، كاقترادية، كثقاؼية، ألف الدفخ 
إلييع يذج مغ أزرىع، كيقػؼ دعائع اقترادىع، كيسشحيع قجرة عمى مػاصمة العجكاف، بسا 

و نػع مغ يخبحػنو مغ زيارتشا، كبسا يجشػنو مغ مكاسب مادية، كأخخػ معشػية، كىحا كم
َكاَل َتَعاَكُنػْا َعَمى اإِلْثِع : ()التعاكف باإلثع، كالعجكاف، الحؼ نيانا هللا تعالى عشو، فقاؿ هللا 

َكاْلُعْجَكاِف َكاتاُقػْا ّللّاَ ِإفا ّللّاَ َشِجيُج اْلِعَقابِ 
ٖ. 

كبيشيع، رابعاا: كأف ذىاب السدمسيغ إلى القجس تحت االحتبلؿ، يكدخ الحاجد الشفدي بيششا 
كيعسل بسزي الدمغ عمى ردـ الفجػة التي حفخىا االغتراب، كالعجكاف، كأف اإلسبلـ أمخنا 

 . ٗأف نحخره، قبل أف يأمخنا بذج الخحاؿ إليو، لحلظ مشعت الديارة سجاا لمحريعة

خامداا: إف السدافخ إلى القجس لمربلة في السدجج األقرى، معخاض لمػقػع في حبائل 
جية الشداء، أك مغ جية الساؿ، ذلظ أف الخحمة لغ تكػف محرػرة في  فتشتيع، سػاء مغ

                                 
 . ٕٔ/ٚٔ( عفانة، حداـ الجيغ، يدألػنظ، ٔ)
. الجديخة نت، تست الديارة في ٜٔٙٔسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص حسج، رفعت، مػ ( سيج إٔ)

 https://www.aljazeera.net/opinions/2010/8/30ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٜ
 .ٕ( سػرة السائجة آية ٖ)
 .ٗٚٗ/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة ٗ)

ضاىخىا اإلباحة كيتػصل بيا إلى  سج الحريعة: عخفيا القاضي أبي الػليج الباجي: "ىي السدألة التي
أبػ الػليج سميساف بغ خمف بغ سعج بغ  ، لمباجي .ٓٛ/ٔفعل السحطػر" اإلشارة في أصػؿ الفقو، 

كىي مغ األدلة السختمف فييا، قاؿ بيا السالكية،  ىػ( ٗٚٗ)الستػفى:  التجيبي أيػب بغ كارث
 . ٚٔٗ/ٖػقعيغ ، كبعس الحشابمة، ، ابغ الؿيع، إعبلـ السٜٚ/ٖالسػافقات، 
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زيارة السدجج األقرى، بل سيتخمميا زيارة أماكغ أخخػ في فمدصيغ السحتمة، كالشاس ىشاؾ 
 .ٔإباحيػف ال يحممػف كال يحخمػف، كىػ ما قج يدبب فتشة في ديغ، أك خمق

مة، مسشػعػف مغ زيارة السدجج مئات آالؼ الفمدصيشييغ في األراضي السحت خامداا:
األقرى السبارؾ، كمغ الربلة ؼيو، كمشيع العمساء، كالجعاة، فكيف يدسح لسغ حزخ مغ 
إنجكنيديا، أك ماليديا، أك تخكيا أف يرل إلى األقرى، كيرمي ؼيو، ؼيسا يحـخ مغ ذلظ أىل 

 .ٕزيارة ىؤالءالخميل، كراـ هللا كبيت لحع، لػال أف العجك يحقق الكثيخ مغ السكاسب مغ 

الحؼ يطيخ مغ ىحه األدلة أف: السدتفيج األكبخ مغ ىحه الديارات ىػ الكياف الرييػني،    
 سػاء عمى السدتػػ االقترادؼ، أك الدياسي، أك األمشي.

 مشاقذة األدلة وبيان الخأي الخاجح

 مشاقذة أدلة الفخيق األكؿ"

الخحاؿ.. الحجيث، ال خبلؼ حػؿ ىحا : ال تذج ()في استجالليع بقػؿ رسػؿ هللا    
الحجيث، إنسا الخبلؼ في إسقاشو عمى الػاقع، فإف كاف يتختب عمى الديارة العجيج مغ 
السفاسج، كالسزار، كأف مفاسجىا تفػؽ السرالح، فبل معشى لبلحتجاج بيحا الحجيث في ىحا 

 الػاقع.

ة التي يزاعف فييا أجخ كإف كاف أصحاب ىحا القػؿ يبتغػف عطيع األجخ، فجكنيع مك    
 .ٖالربلة إلى مائة ألف صبلة، كدكنيع الحـخ الشبػؼ، كالربلة ؼيو بألف صبلة

قج صمى في السدجج األقرى السبارؾ، باألنبياء، كالسخسميغ  ()قػليع: إف الشبي  أما    
ليمة اإلسخاء، كالسعخاج، قبل الفتح اإلسبلمي، كاعتبار ذلظ دليبلا عمى جػاز الديارة، فبل حجة 

لع يكغ بحاجة إلى  ()في ىحا الجليل ألف األمخ يتعمق بسعجدة خارقة لمعادة، كأف الشبي 
 .ٗمخ شبية تصبيعإذف الخكماف آنحاؾ، كليذ في األ

                                 
 ٘ٚٗ/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، فتاكػ معاصخة، ٔ)
 ـ،ٕٕٔٓ/ ٕ/ٓٔ، تست الديارة في األعمى السمتقى الفقيي العاـ ( االنتقاؿ الدخيع،ٕ)

https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html 
 .ٙٚٗ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة، ص ٖ)
 .ٕٔ/ ٚٔ( عفانة، حداـ، يدألػنظ،ٗ)

https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html
https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html
https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html#top
https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html#top
https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html
https://www.feqhweb.com/vb/t13573.html
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أما ؾياس زيارة السدجج األقرى السبارؾ، كىػ تحت االحتبلؿ، عمى زيارة الشبي دمحم      
()  لمسدجج الحخاـ، إثخ صمح الحجيبية، فيػ ؾياس مع الفارؽ السؤثخ، كسا يقػؿ

، كأف مكة لع تكغ محتمة، كأف السذخكيغ آنحاؾ ىع أىل البمج، فأيغ ىع مغ ٔاألصػليػف 
ؿ اإلسخائيمي لبيت السقجس، كالجالئل تؤكج أف السدمسيغ مالػا إلى الرمح، كالسيادنة، االحتبل

مع قخير كىع أقػياء، كلع يمجئيع الزعف إلى السرالحة، كلع يجشحػا لمدمع معيا خذية 
بتفػؽ السدمسيغ، كقجرتيع لػ حرل صجاـ، أك  ((بأسيا، أك خػؼ سصػتيا، كلقج شيج هللا 

َكَلْػ َقاَتَمُكُع الاِحيَغ َكَفُخكا َلَػلاُػا اأْلَْدَباَر ُثعا اَل َيِجُجكَف  :()ىحا قػؿ هللا قتاؿ مع قخير، كفي 
َكِلّياا َكاَل َنِريخاا 

، كاآلية ندلت في سػرة الفتح بعج الحجيبية، التي لػ حجث فييا قتاؿ لكانت ٕ
 .ٖالغمبة لمسدمسيغ

ـِ َكاْلَيْجَؼ َمْعُكػفاا َأف َيْبُمَغ : ()كقػؿ هللا      كُكْع َعِغ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا ُىُع الاِحيَغ َكَفُخكا َكَصجُّ
ْشُيع ماعَ  خاٌة ِبَغْيِخ َمِحماُو َكَلْػاَل ِرَجاٌؿ مُّْؤِمُشػَف َكِنَداء مُّْؤِمَشاٌت لاْع َتْعَمُسػُىْع َأف َتَصُؤكُىْع َفُتِريَبُكع مِّ

َل ّللااُ ِفي َرْحَسِتِو َمغ َيَذاُء َلْػ َتَدياُمػا َلَعحاْبَشا الاِحيَغ َكَفُخكا ِمْشُيْع َعَحاباا َأِليساا ِعْمع  ِلُيْجخِ 
، فاآلية ٗ

تتحجث عغ مذيئة هللا في مشع الحخب، كالرجاـ مع مذخكي مكة، لػجػد بعس السدمسيغ، 
شخه، كلػ أنيع انفرمػا  ا مغكالسدمسات غيخ السعخكفيغ لمسدمسيغ، فمػ حرل قتاؿ لغ يدمسػ 

مكة، كتسيدكا عشيع، لجارت الجكائخ عمى أىل مكة مغ السذخكيغ بأيجؼ  عغ مذخكي
 .٘السدمسيغ

إلى مكة معتسخاا، مغ دخػؿ الحيغ يتدػلػف اإلذف بالجخػؿ ( ) إذف فأيغ دخػؿ الشبي    
 رحستو.عمى أبػاب سفارات العجك، كال يدتصيعػف الديارة إال بإذنو، كتحت 

                                 
( الؿياس مع الفارؽ: ىػ أف يذابو الفخع األصل في كصف كيفارقو في كصف آخخ، فإف فارقو في ٔ)

كصف اختمفا في الحكع باعتبار الفارؽ مخالفاا الستػائيسا باعتبار الجامع، كىحا الشػع مغ الؿياس قادح 
ل ؾياسو، أك يمـد مغ قػادح الؿياس األربعة عذخ، كإذا سّمع الخرع أف ىحا الفارؽ مؤثخ، فحيشئح  يبص

، السختار ع، دمحم بغ دمحمشق، شخح زاد السدتٕ٘ٓ/ٖابغ الؿيع، بجليل آخخ بجالا عشو، إعبلـ السػقعيغ، 
ـ ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔالذشؿيصي. السػسػعة الذاممة: تست الديارة في 

http://islamport.com/w/hnb/Web 
 .ٕٕ( سػرة الفتح آية ٕ)
 .ٖٕ٘/ٕٕخآف، ، جامع البياف في تأكيل الق( الصبخؼ ٖ)
 .ٕ٘( سػرة الفتح آية ٗ)
 .ٗٙ/٘، فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخكاية كالجراية مغ عمع التفديخ، ( الذػكاني٘)
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ػ مغ سمف األمة كخمفيا يحـخ الربلة في مدجج مغ ػ لع يرجر أية فت :أما قػليع   
مداجج السدمسيغ، فيػ قػؿ مخدكد بالعجد الكبيخ مغ عمساء األمة، الحيغ مشعػا زيارة السدجج 

  .ثاني، لسا يتختب عميو مغ السفاسجاألقرى في ىحا الدماف، كىػ أصحاب القػؿ ال

أف عجداا مغ عمساء األمة الكبار، قج زاركا السدجج األقرى، كالقجس إباف أما ادعاؤىع:   
االحتبلؿ الرميبي ليا، كذكخكا مجسػعة مغ ىؤالء العمساء، فيحا الكبلـ يجؿ عمى جيل 

ىػ، أؼ أنو لسا حخرت القجس مغ أيجؼ ٚٚ٘بالتاريخ، فالعد بغ عبج الدبلـ كلج سشة 
 .ٔشػات فقطىػ، كاف عسخه ست س ٖٛ٘الرميبييغ سشة 

ىػ، أؼ بعج تحخيخ القجس مغ يج ٔٙٙكأما شيخ اإلسبلـ ابغ تيسية فسػلجه سشة    
 .ٕالرميبييغ بحػالي سبعيغ سشة

كأما أبػ حامج الغدالي فمع يجخل القجس كىي تحت االحتبلؿ الرميبي، بل دخميا قبمو     
ؿ الرميبييغ لبيت ق، كأف دخػ ٛٛٗبأربع سشيغ مغ احتبلؿ الرميبييغ ليا، دخميا في عاـ 

 . ٖقٕٜٗالسقجس كاف في العاـ 

حتى لػ صحت زيارة بعس األعبلـ لبيت السقجس، فقج كانت في مػاسع اليجنة السؤقتة    
بيغ جيػش السدمسيغ، كمسمكة بيت السقجس الرميبية، كالتي كاف مغ شخكشيا تسكيغ 

كال يخفى أف تمظ اليجنة  السدمسيغ مغ زيارة بيت السقجس، كالدساح بسخكر الحجاج السغاربة،
كانت عدكخية بيغ جيػش متقاتمة، كلع تكغ في مثل حالتشا التي تحالف فييا بعس دكلشا مع 

 .ٗالسحتل، كعسل عمى حسايتو، كضبط حجكده، كرعاية أمشو

حجة  فإف عسل الفؿيو ال يعج غحتى لػ صحت زيارتيع لؤلقرى تحت حكع الرميبيي
 شخعية.

حاؿ إلى األقرى في ىحه األحػاؿ، يقجـ دعساا معشػّياا لمسدمسيغ أما قػليع: في شج الخ    
ىشاؾ، حيث يخاىع الدائخ كيختمط بيع، كيقػؼ عدائسيع بالكمسة الصيبة، كيذجعيع عمى 
استسخار الخباط، كسا يسكغ تقجيع الجعع السادؼ ليع، كذلظ عغ شخيق الذخاء مغ بزائعيع، 

                                 
 . ٜٖٔ/ٕٔالبجاية كالشياية ،  كثيخ،( ابغ ٔ)
 .ٕٓٛ/ٖٔ، السخجع الدابق (ٕ) 
 .ٕٜٔ، ٖٛٔ/ٕٔالسخجع الدابق،  (ٖ)

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖٔ( األشقخ، أسامة دنيا الػشغ، (ٗ
https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print 
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 . .ٔؾأك إدخاؿ مبالغ لمفقخاء، كالسحتاجيغ ىشا

ال خبلؼ بيغ السدمسيغ في كجػب دعع السقجسييغ، بكل أسباب الرسػد، كالخباط عمى    
أرض اإلسخاء كالسعخاج، ليبقػا شػكة في حمق السحتميغ، كإف التػاصل معيع كنرختيع، تكػف 
بجعع صسػدىع، كإسشادىع عمى كل السدتػيات، كالرمة الجائسة عبخ السداعجات الفعالة التي 

 . ٕلمفمدصيشييغ اا كإسشادتعصي قػة 

 لكغ الخبلؼ في كسائل ىحا الجعع، ككيفيتو:    

 فيل يكػف دعع السقجسييغ بذج الخحاؿ إلى األقرى، كىػ تحت االحتبلؿ؟   

كىل يحقق الدّكار لؤلقرى الحيغ يخزعػف لمخقابة، كاإلشخاؼ السباشخ مغ ِقبل قػات    
االحتبلؿ الرييػني، معشى الشرخة، كالجعع كاإلسشاد لمسقجسييغ، في الدماف الحؼ ال يتاح ليع 
ؼيو حخية التشقل داخل األراضي الفمدصيشية، كال حخية التػاصل مع الفمدصيشييغ إال بسا يحقق 

 حتبلؿ. أىجاؼ اال

 ف االحتبلؿ في الجخػؿ إلى األقرىالحؼ يفتقخ إلذ - كىل يسمظ الدائخ لؤلقرى   
أف يفذل مخصصات العجك اليادفة إلى تيػيج  -و، كبحساية البشادؽ اإلسخائيميةكالربلة ؼي

 القجس!

مع التأكيج عمى أف االحتبلؿ ال يدسح لمستزامشيغ األجانب، مسغ تعتخؼ دكليع بالكياف    
الرييػني مغ الجخػؿ إلى األقرى، كتعتقميع لحطة كصػليع، ليتع تخحيميع كشخدىع، أؼ أف 
االحتبلؿ ال يدسح إال لسغ يخجـ صػرتو، كدعايتو، لحلظ يسشع رائج صبلح مغ دخػؿ القجس، 

 .ٖالقجس، كاألقرى كيبعج عشو السخابصػف الحيغ يحسمػف ىعّ 

عجيج مغ السرالح كتسشع االستفخاد بالقجس، في الخد عمى مغ قاؿ: إف الديارة تحقق ال   
مغ أجل تيػيجىا!! فمػ كاف الدكار الحيغ يحزخكف بإذف االحتبلؿ إلى القجس، يؤثخكف عمى 

                                 
ـ/ حكع زيارة السدج األقرى في ضبلؿ االحتبلؿ، ٕٕٓٓ/ ٕٔ/ٖٔ( دنيا الػشغ، سامي عصا الجيتاكؼ، ٔ)

 https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print، ٕٕٔٓ/ٕ/ ٕٔتست الديارة في 
 .ٜٔ/ٚٔ( عفانة، حداـ الجيغ، يدألػنظ، ٕ)
يع كآخخكف، زيارة القجس كاألقرى تحت االحتبلؿ: تصبيع أـ دعع كتذجيع، ص ٖ)  ،ٕٛ( حسامة، إبخـا

 ـ.ٕٕٔٓمخكد الجراسات الفمدصيشية، 
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خصط الكياف الرييػني الدياسية، كاالقترادية، كاألمشية، قيج أنسمة، لسا سسح ألحج مشيع أف 
ديارات تحقق مرالح لمكياف يدكر القجس، أك يرمي في األقرى، إال إذا كانت تمظ ال

الرييػني، كإف كاف ىشاؾ مرالح مػىػمة لمسدمسيغ، فيي ال تقارف مع السفاسج الستختبة 
 .ٔعمى الديارة

 مشاقذة أدلة الفخيق الثاني:

زيارة القجس كاألقرى، كأف السفدجة كل السفدجة، في مشع ذلظ، السرمحة تكسغ في    
سشع دعػة مخيحة لبلحتبلؿ، كخجمة مجانية لو، حتى كتحخيسو عمى السدمسيغ، ألف القػؿ بال

يتدشى لو عدؿ السجيشة السقجسة عغ محيصيا العخبي، كاإلسبلمي، كفي ذلظ فتح الباب عمى 
مرخاعيو إلجخاءات التيػيج، كالتصييخ العخقي، لمسدمسيغ في بيت السقجس، كسا أف حرخ 

 عسقيا العخبي، كاإلسبلميجػاز زيارتيا في الفمدصيشييغ كحجىع، تجخيج لقزيتيا مغ 

أما القػؿ: إف الديارة مخالفة لمسرمحة، فأقػػ حاالت السرمحة ىشا أف تكػف مغ    
السرالح السخسمة التي لع يذيج ليا الذخع باالعتبار كال بإلغاء، كأف السرمحة السخسمة التي 

بحجيتيا ، كلع يقل يعاستشج عمييا الفخيق الثاني ليدت محل اتفاؽ، فقج قاؿ بيا بعز
 .ٕآخخكف 

أما القػؿ: إف في الديارة إقخار بذخعية االحتبلؿ، كتصبيع العبلقات معو، فخد الفخيق    
األكؿ: إف زيارة مجيشة القجس السباركة، يسكغ أف تكػف تصبيعاا إذا كاف الحىاب إلى القجس 

الرييػني، بيجؼ عقج اتفاؾيات تجارية، أك استثسارية، أك اقترادية، أك سياحية مع الكياف 
كالسبيت في فشادقيع، كالتدػؽ مغ أسػاقيع، كالتشده في شػاشئيع، أما إذا كانت الديارة لمربلة 
في السدجج األقرى السبارؾ، كاالعتكاؼ ؼيو، كالخباط في ساحاتو، كدعع صسػد أىل 
القجس، فيحا كاجب مفخكض عمى كل مغ يدتصيعو، كإذا كاف دخػؿ العخب، كالسدمسيغ إلى 

ىل ىي حخاـ  ؟لسباركة حخاماا، فسا حكع زيارتيع أقاربيع في سائخ السجف الفمدصيشيةالقجس ا
ألنيا تتع بتأشيخات كقخارات كتراريح مغ االحتبلؿ؟ ىل يرل األمخ إلى تقصيع األرحاـ 
كصبلت القخبى كحخماف الفمدصيشييغ مغ قجكـ أىمييع كذكييع إلييع، بحجة الخػؼ مغ 

                                 
جسادؼ  ٗع مع ييػد ( حمقات ناصخ بغ حسج العسخ، بعشػاف: زيارة األقرى دعغ لمفمدصيشييغ أف تصبئ)

 https://almoslim.net/nodeـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔق، تست الديارة في ٕ٘ٗٔاألكؿ 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖٔ( دنيا الػشغ، سامي عصا الجيتاكؼ ٕ)

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print 
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 . ٔالتصبيع

 سبب التخجيح الخأي الخاجح و 

بعج سػؽ أدلة الفخيقيغ كمشاقذتيا، يخجح الباحث رأؼ الفخيق الثاني، الحيغ مشعػا زيارة    
 :السدجج األقرى لمػافجيغ، كىػ تحت االحتبلؿ، لسا يتختب عمى الديارة مغ

 السفاسج، الدياسية كاألمشية كاالقترادية كاالجتساعية، كاألخبلؾية، كغيخىا.  -ٔ

السدمسيغ عمى القجس ُيحّدغ كيدّيغ صػرة الكياف الرييػني القبيحة، أماـ إف تخدد  -ٕ
العاَلع، بإضيار الكياف الرييػني أنو ال يسشع السرميغ السدمسيغ، كالعابجيغ مغ الربلة في 

 كُيطيخ صػرة السحتل عمى عكذ الرػرة الػاقعية التي عمييا االحتبلؿ.  السدجج األقرى،

عمى الكياف الرييػني، التي فخضت عميو بدبب عجكانو كدخ العدلة السفخكضة  -ٖ
الستػاصل عمى الذعب الفمدصيشي، كحقػقو السذخكعة، كفييا كدخ لحاجد البغس، كالعجاكة 
بيغ السدمسيغ كبيغ الييػد السحتميغ، مغ خبلؿ زيارة سفاراتيع، كالجخػؿ بحسايتيع، كرؤية 

ذلظ يتدشى لو اقشاعيع باالعتخاؼ  أعبلميع تخفخؼ في شخيق الحىاب كاإلياب، كمغ خبلؿ
 . ٕبذخعية الكياف

ىي تصبيع مجاني مع الكياف، كتكخيذ لػاقع الديصخة الرييػنية عمى القجس، كأف  -ٗ
 التصبيع الستػخى مغ ىحه الديارات يدتيجؼ جسيػر السدمسيغ، كليذ األنطسة كالحكػمات.

، كال يتعارض ىحا السحتمة السدجج األقرى لسغ ىع خارج األرض زيارةتخجح مشع  حال   
األمخ  ()األقرى، فقج تخؾ الشبي السدجج الخأؼ مع األصل في مذخكعة شج الخحاؿ إلى 

أمغ البيت  5رجُ عغ الجُ  ()السذخكع إذا تختب عميو مفدجة، فعغ عائذة، قالت: سألت الشبي 
ىػ؟ قاؿ: نعع، قمت: فسا ليع لع يجخمػه في البيت؟ قاؿ: إف قػمظ قرخت بيع الشفقة، قمت: 

                                 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٖٔت الديارة في ـ، تسٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖٔ(  دنيا الػشغ، سامي عصا الجيتاكؼ ٔ)

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print 
ـ،  ٕٕٔٓ/ٕ/٘ٔ، تست الديارة في ٕٗٔٓ/ ٔٔ/ ٜ، ( اإلسبلـ سؤاؿ كجػابٕ)

https://islamqa.info/ar/answers حمقات ناصخ بغ حسج العسخ، بعشػاف: زيارة األقرى دعع ،
ـ، ٕٕٔٓ/٘ٔق، تست الديارة في ٕ٘ٗٔاألكؿ  جسادؼ ٗلمفمدصيشييغ أف تصبيع مع ييػد 

https://almoslim.net/node سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ،ٜٕٔٙ. 
 (ٗٛ٘ٔ، ابغ حجخ، العدقبلني، فتح البارؼ، حجيث رقع) الججر: ىػ حجخ إسساعيل (ٖ)

https://almoslim.net/node
https://almoslim.net/node
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فسا شأف بابو مختفعاا؟ قاؿ: فعل ذلظ قػمظ، ليجخمػا مغ شاءكا، كيسشعػا مغ شاءكا، كلػال أف 
قػمظ حجيث عيجىع بالجاىمية، فأخاؼ أف تشكخ قمػبيع، أف أدخل الججر في البيت، كأف 

 .ٔألرق بابو باألرض

يع،     لسا ىّع أبػ جعفخ السشرػر أف يبشي البيت عمى ما بشاه ابغ الدبيخ، عمى قػاعج إبخـا
شاكر مالكاا في ذلظ، فقاؿ لو مالظ: "أنذجؾ هللا يا أميخ السؤمشيغ أف ال تجعل ىحا البيت 

مغ قمػب الشاس"، ممعبة لمسمػؾ بعجؾ، ال يذاء أحج مشيع أف يغيخه، إال غيخه، فتحىب ىيبتو 
 .ٕفرخفو عغ رأيو ؼيو

أف يقتل رأس الشفاؽ "أبي بغ سمػؿ" )حتى   لعسخ بغ الخصاب ()كلع يدسح الشبي    
فكاف السانع مغ قتمو ما يتختب عمى قتمو مغ  ٖال يتحجث الشاس أف دمحماا يقتل أصحابو(

 السفاسج.

ادة خػفاا مغ االنقصاع، فعغ كيدتجؿ عمى ذلظ: بالشيي عغ التذجيج عمى الشفذ في العب   
د هللا عميكع،  ()أفا رسػؿ هللا  أنذ بغ مالظ  كاف يقػؿ: )ال تذّجدكا عمى أنفدكع ؼُيذجِّ

َباِنياةا  ػامع كالّجيار }َكَرـْ فإفا قػماا شجدكا عمى أنفديع، فذجد هللا عمييع، فتمظ بقاياىع في الرا
 ٗاْبَتَجُعػَىا َما َكَتْبَشاَىا َعَمْيِيْع{

كفي ىحا تحقيق لمسشاط الخاص، حيث يكػف العسل في األصل مذخكعاا، لكغ يشيى عشو   
 .٘لسا يؤكؿ إليو مغ السفدجة، أك أمخ مسشػع

 

 

                                 
 (.ٗٛ٘ٔالبخارؼ، كتب الحج، باب، فزل مكة كبشيانيا، رقع )( البخارؼ، صحيح ٔ)
 .ٖٔٔ/ٗ، السػافقات، ( الذاشبيٕ)
( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب تفديخ القخآف، باب: قػلو: سػاء عمييع استغفخت ليع أـ لع تدتغفخ ٖ)

 (ٜ٘ٓٗليع، رقع )
األلباني في صحيح كضعيف سشغ أبي (. كضعفو ٜٗٓٗ( أبػ داكد، كتاب األدب، بابغ: الحدج رقع )ٗ)

 دار الدبلـ لمشذخ كالتػزيع،3/42،جمباب السخأة السدمسة، لكشو تخاجع كصححو في كتاب: داكد
 . ـ ٕٕٓٓ-ىػ ٖٕٗٔالصبعة: الثالثة، 

يع بغ مػسى، السػافقات ٘)  .ٔٛٔ/٘( الذاشبي، إبخـا
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 السصمب الثاني

 كىػ تحت االحتبلؿ. ذج الخحاؿ إلى السدجج األقرىأىجاؼ العجك مغ الدساح ب

 الرييػني، فالكياف الرييػني لغ يقبلال شيء يحجث في فمدصيغ دكف مػافقة الكياف     
كصػؿ أؼ عخبي مدمع، أك غيخ مدمع مغ أؼ بمج عخبي، أك إسبلمي، إلى بيت السقجس، إال 
بإذنو كإرادتو، كليػاف األمتيغ العخبية كاإلسبلمية، ليذ بسقجكرىسا أف يفخضا عميو خبلؼ 

و، كأىجافو، كيسشع إذا ذلظ، فاالحتبلؿ ىػ الحؼ يسشع، كىػ الحؼ يدسح بسا يحقق لو مرالح
 لع يدتفج مشيا بصخيقة، أك بأخخػ. 

ليحا يخػ فخيق مغ العمساء عمى رأسيع الجكتػر يػسف القخضاكؼ، كالجكتػر أحسج عسخ     
ىاشع رئيذ جامعة األزىخ الدابق، كنرخ فخيج كاصل مفتي مرخ األسبق، كغيخىع: أف 

ي لسرمحة االحتبلؿ، كتحقق لو أىجافاا زيارة القجس مغ قبل السدمسيغ كىػ تحت االحتبلؿ، ى
 كبيخة كخصيخة، مشيا: 

 الدياسية:  األىجاؼ -ٔ

 يحقق االحتبلؿ مغ زيارة السدمسيغ لمقجس العجيج مغ األىجاؼ الدياسية، مشيا:   

أنيا إقخار بديادة االحتبلؿ عمى أرض فمدصيغ، كاعتخاؼ بذخعيتو، كدعػة لمتصبيع معو،  -أ
ت مغ سفاراتو لمجخػؿ إلى األقرى، كال يخفى عمى أحج الفػائج الكثيخة مغ خبلؿ أخح التأشيخا

التي ستعػد عمى إسخائيل مغ سفخ السدمسيغ إلى فمدصيغ، بتأشيخة إسخائيمية، كاستغبلؿ 
 . ٔالييػد لحلظ إعبلمياا 

يقػؿ نرخ فخيج كاصل "مفتي مرخ األسبق": زيارة القجس كىي تحت االحتبلؿ     
الرييػني تعج نػعاا مغ التصبيع، كقج يؤدؼ األمخ إلى اإليحاء بأف مذكمة احتبلؿ القجس قج 

ت، بجليل أف زيارتيا أصبحت مفتػحة لمجسيع، كال داعي لسدألة االستقبلؿ، كالسصالبة بخفع ُحمّ 
قجس، كأضاؼ كاصل: إف نرخة القجس بذكل عسمي تأتي عبخ تجعيع يج الريايشة عغ ال

"السقجسييغ" سياسياا، كاقترادياا، لتثبيت تػاججىع داخل القجس، ليكػنػا شػكة في حمق مغ 
يخصط لتيػيج القجس، مع االستسخار في حطخ التصبيع الدياسي، أك الثقافي، أك االقترادؼ 

                                 
جسادؼ األكؿ  ٗ!  تصبيع مع ييػد ـزيارة األقرى دعع لمفمدصيشييغ أ ( حمقات ناصخ بغ حسج العسخ:ٔ)

 ،https://almoslim.net/nodeـ، ٕٜٕٔ/ ٕ/ٚٔق، تست الديارة فيٕ٘ٗٔ

https://almoslim.net/node
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تأشيخات صييػنية يكخس الخزػع لمريايشة، كؼيو  مع إسخائيل، أما زيارة القجس باستخجاـ
 .ٔإقخار بحقيع في الديصخة عمى القجس، كقج يكػف األمخ مجخبلا لمتصبيع

إف تخدد السدمسيغ عمى القجس ُيحّدغ كيديغ صػرة الكياف الرييػني القبيحة، أماـ  -ب 
بجيغ مغ الربلة في العاَلع، بإضيار الكياف الرييػني أنو ال يسشع السرميغ السدمسيغ، كالعا

كيطيخ صػرة السحتل عمى عكذ الرػرة الػاقعية التي عمييا االحتبلؿ، ففي  األقرى،
الػقت الحؼ يسشع الكياف الرييػني السدمسيغ مغ راـ هللا، كبيت لحع، كالخميل مغ الػصػؿ 
إلى األقرى، كيزيق عمى حخكتيع، كيسشعيع مغ أداء الذعائخ ىشاؾ، يدسح لمقادـ مغ 

أك إنجكنيديا بالػصػؿ إلى األقرى، لتحقيق العجيج مغ األىجاؼ، أكليا إقامة عبلقات  تخكيا،
  .ٕحدغ جػار مع االحتبلؿ، كليذ آخخىا تحديغ صػرة االحتبلؿ

كدخ العدلة السفخكضة عمى الكياف الرييػني، التي فخضت عميو بدبب عجكانو  -ج
يا كدخ لحاجد البغس، كالعجاكة الستػاصل عمى الذعب الفمدصيشي، كحقػقو السذخكعة، كفي

بيغ السدمسيغ كبيغ الييػد السحتميغ، مغ خبلؿ زيارة سفاراتيع، كالجخػؿ بحسايتيع، كرؤية 
أعبلميع تخفخؼ في شخيق الحىاب كاإلياب، كمغ خبلؿ ذلظ يتدشى لو اقشاعيع باالعتخاؼ 

 . ٖبذخعية الكياف

ر السدمسيغ، كليذ األنطسة أف التصبيع الستػخى مغ ىحه الديارات يدتيجؼ جسيػ  -د
كالحكػمات، ألف الحيغ يحخصػف عمى الربلة في األقرى، كيتذػقػف لديارتو، ىع الذعػب 
كليذ القادة كالدعساء، كبالتالي يحقق العجك مغ خبلؿ شج رحاؿ الجساىيخ السدمسة إلى 

ى السدجج األقرى، ما عجد عشو بػسائل التصبيع األخخػ، كيتزح ىحا األمخ بالشطخ إل
األعجاد الكبيخة التي باتت تذج الخحاؿ إلى السدجج األقرى، فقج ذكخت كسائل اإلعبلـ 

ـ، يتعمق بعجد ٕ٘ٔٓالعخبية تقخيخاا نذختو صحيفة ىآرتذ اإلسخائيمية، في حديخاف مغ العاـ 

                                 
يع كآخخكف، زيارة القجس كاألقرى تحت االحتبلؿ: تصبيع أـ دعع كتذجيع، ص ٔ) د مخك ٕٗ( حسامة، إبخـا

 ـٕٕٔٓالجراسات الفمدصيشية، 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٙٔـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ ٘/٘( الحجث، راـ هللا ٕ)

https://www.alhadath.ps/article/ 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٙٔ، تست الديارة في ٕٗٔٓ/ ٔٔ/ ٜ ( اإلسبلـ سؤاؿ كجػابٖ)

https://islamqa.info/ar/answers:زيارة األقرى دعع  ، حمقات ناصخ بغ حسج العسخ، بعشػاف
ـ، ٕٜٕٔ/ ٕ/ٚٔق، تست الديارة فيٕ٘ٗٔجسادؼ األكؿ  ٗتصبيع مع ييػد  ـلمفمدصيشييغ أ

https://almoslim.net/node سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ،ٜٕٔٙ. 

https://almoslim.net/node
https://almoslim.net/node
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ا أف العاـ  ـ، شيج كصػؿ أعجاد كبيخة مغ ٕٗٔٓزيارات العخب كالسدمسيغ لمقجس، ُمػضحا
ألف زائخ  ٙ,ٕٙ مسيغ إلى مجيشة القجس السحتمة، كانػا عمى الشحػ التالي:الػافجيغ السد

ألف زائخ تخكي، باإلضافة إلى تدعة آالؼ  ٖٕألف زائخ ُأردني، ك ٚ,ٚٔكنيدي، كإنج
، كغالبيتيع مغ الفئة الذعبية التي ييع الكياف اختخاقيا، كاجتحابيا ٔمغخبي ٖ,ٖماليدؼ، ك

 .ٕالرييػني، كشخعيتو عمى أرض فمدصيغلخشجؽ االعتخاؼ بالكياف 

كفي ىحا تحقيق لشبػءة رئيذ بمجية القجس، فقج ذكخت "سي، إف، إف،" الػكالة األمخيكية    
ـ، أف الجعػات إلى شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى تدامشت مع إعبلف ٕٕٔٓ/ٗ/٘في 

سجيشة القجس، رئيذ بمجية القجس "نيخ بخكات" عغ خصة تدتيجؼ جحب عذخة مبلييغ سائح ل
 .ٖـٕٔٔٓمميػف سائح في سشة  ٘,ٖفي كل سشة، بعج أف نجح في اجتحاب 

 األىجاؼ األمشية -ٕ

يتختب عمى زيارة السدجج األقرى، كالػصػؿ إليو، عغ شخيق االحتبلؿ، كبإذنو، كتحت   
رحستو، بيئة خربة لتجشيج العسبلء مغ كل العالع اإلسبلمي، كزرعيع لخجمتو كخجمة أمشو، 

كل مكاف في العالع اإلسبلمي، كلو سػابق ال تحرى في ىحا السزسار، فسا الحؼ يسشع في 
التعاكف معو، االحتبلؿ عشجما يعصي األذكنات لمبدصاء مغ الدائخيغ، أف يداكميع عمى 

أصحاب الحاجات، كيغخييع بالسغخيات الكثيخة، التي يسمكيا الكياف، مغ الساؿ  كيدتغل
 ليب االسقاط التي يتقشيا العجك. كالشداء، كغيخ ذلظ مغ أسا

 األىجاؼ االقترادية.  -ٖ

زيارة السدمسيغ لمقجس، كالسدجج األقرى، تجعع الدياحة في الكياف الرييػني،     
فالذخكات كالػكاالت الدياحية اإلسخائيمية ىي التي تتمقف جسيع الدياح القادميغ لديارة 

ىابيع كإيابيع، كحميع كتخحاليع، كيف السدجج األقرى، كىي التي تتحكع في حخكتيع، كذ
يتحخكػف كأيغ يبيتػف، كقجكـ السدمسيغ إلى القجس كاألقرى، يعج فخصة الكياف الستؿباؿ 

                                 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٙٔ الديارة فيـ، تست ٕٙٔٓ/ ٘/٘هللا راـ  ،الحجثصحيفة ( ٔ)

https://www.alhadath.ps/article/ 
 .ٕٜٙٔ( سيج أحسج، رفعت، التصبيع كالسصبعػف، ص ٕ)
يع كآخخكف، زيارة القجس تحت االحتبلؿ، صٖ) ، مخكد الذؤكف الفمدصيشية لشجف، ٕٔ( حسامة، إبخـا

 ـ.ٕٕٔٓ
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أعجاد كبيخة مغ الدياح السدمسيغ، كالسديحييغ لديارة مجف الكياف الرييػني، كمدتػششاتو، 
فاء الخسػـ مغ سفارات كما يتختب عمى ذلظ مغ السكاسب السالية الكبيخة، مغ خبلؿ استي

االحتبلؿ، كاإلقامة في فشادقيع، كالذخاء مغ بزائعيع، كفي ذلظ دعع لمسحتميغ، كانعاش 
 . ٔالقترادىع، كمداعجة مجانية في حل معزبلتيع السالية

 األىجاؼ الجيشية -ٗ

إضيار سيادة االحتبلؿ عمى مجيشة القجس، كالسدجج األقرى فيػ الستحكع في كل ما  -أ
يرل إلييا أحج إال بإذنو، كرغبتو، يدسح لسغ يذاء كيسشع  قبمة السدمسيغ األكلى، فبليتعمق ب

 مغ يذاء، كال يسمظ السدمسػف حيمة أماـ ىحا الػاقع.

يعدؼ االحتبلؿ عمى كتخ حق أصحاب الجيانات في الربلة في األقرى، كساحتو،  -ب 
كتخددىع عميو، ليدسح لمييػد  كحقيع في الديارة، كيدتغل حخكة الػافجيغ إليو مغ السدمسيغ

بجخػؿ األقرى، كإقامة شقػسيع التمسػدية ؼيو، كلع يخف الكياف أشساعو في السدجج 
ـ، حتى ىحا ٜٚٙٔاألقرى لحلظ تكخرت اعتجاءاتيع عميو، كعمى السرميغ ؼيو، مغ العاـ 

ع لو الدماف، دكف تػقف، كال يكاد يخمػ اسبػع دكف اقتحامو مغ قبل السدتػششيغ، كتجنيدي
 . ٕبحساية األمغ الرييػني

 األىجاؼ األخبلؾية  -٘

يدتصيع الدائخ الحؼ يأتي إلى القجس كاألقرى، أف يدكر مجف االحتبلؿ، كمدتػششاتو،    
كحكػمة االحتبلؿ تتيح ليع التشقل في األراضي التي يديصخ عمييا، كفتح السجاؿ لمدكار 
العخب، كالسدمسيغ الػافجيغ يسيج لدػابق خصيخة، تيجد السجتسعات التي قجـ مشيا الدكار، 

مي مجتسع إباحي ال يؿيع كزناا لمفزيمة، كالعفة، كتشتذخ ؼيو الخذيمة، كالفداد فالسجتسع اإلسخائي
كاإلباحية، التي ُربػا عمييا، كأتقشػا صشاعتيا، كإدارة فشػنيا، كىع يخصصػف ليحا تخصيصاا 
ماكخاا، كما الحؼ يزسغ أف تقترخ زيارات الدائخيغ، عمى السدجج األقرى، كالقجس، كىل 

بلح العقيجة، كاإليساف، الحؼ يحرشيع مغ الدقػط، كاالندالؽ أماـ الدائخكف مدمحػف بد
السغخيات؟ كال سبيل لمتأكج مغ أىجاؼ الدّكار الػافجيغ، الحيغ يدكركف تحت مدسيات عجة، 

                                 
 .ٕٜٙٔ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٛٔـ، تست الديارة في ٕٗٔٓمخكد األبحاث الفمدصيشي، عمياف اليشجؼ،( ٕ)

https://www.prc.ps/ 
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 .ٔليذ آخخىا مدسى التزامغ، كالتعاشف مع الذعب الفمدصيشي كقزيتو

 زيارة األقرى تحت االحتالل مكاسب السدمسين من 

الحيغ أجازكا شج الخحاؿ إلى األقرى كالقجس، في ضل االحتبلؿ أف ىشاؾ مجسػعة يخػ    
 مغ السكاسب، كالحدشات، يسكغ إجساليا ؼيسا يمي: 

مغ خبلؿ تخداد السدمسيغ عمى القجس، كاألقرى، كالربلة ؼيو، تأكيج عمى حق  -ٔ
، كمذيجىا، السدمسيغ في مجيشة القجس، بل ىحا األمخ مغ أقػػ صػر الحفاظ عمى كجييا

كىػيتيا اإلسبلمية، كإف أكقف السدمسػف الجياد، فإف قزية القجس تبقى حية، مغ خبلؿ 
 .ٕالتخدد كالديارة السدتسخة، كالخباط ما أمكغ في األقرى، كباحاتو

َربُط السدمسيغ بالسدجج األقرى، كتقجيع الجعع السعشػؼ كالشفدي لدكاف القجس،  -ٕ
س، أماـ العالع أجسع، كإف عدلة القجس عغ العالع اإلسبلمي كإضيار ارتباط السدمسيغ بالقج

 .ٖبخفس زيارتيا، تزعف في نطخ العالع ارتباط السدمسيغ بالقجس

في زيارة السدمسيغ لمسدجج األقرى كىػ في نيخ االحتبلؿ، يحيي قزية األقرى في  -ٖ
حكسيغ في نفػس السدمسيغ، كيبعث في نفػسيع كل معاني الكخه، كالبغس لمغاصبيغ الست

السدجج األقرى، كما يشتج عشو مغ تحفيد لمسدمسيغ لتخميز السدجج األقرى، كتحخيخه مغ 
 . ٗالسحتل الغاصب

 

 

  

                                 
 .ٗٚٗ/ ٖ( القخضاكؼ يػسف، فتاكػ معاصخة، ٔ)
ـ ٕٕٔٓ/ ٕٔ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖٔ( دنيا الػشغ، ٕ)

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print 
جسادؼ  ٗ( حمقات ناصخ بغ حسج العسخ، بعشػاف: زيارة األقرى دعغ لمفمدصيشييغ أف تصبيع مع ييػد ٖ)

 https://almoslim.net/nodeـ، ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٓق، تست الديارة في ٕ٘ٗٔاألكؿ 
ـ ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٖٔ( دنيا الػشغ، ٗ)

https://pulpit.alwatanvoice.com/content/print 
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 الفرل الخامذ:

 آثار التصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي عمى العخب والسدمسين، وفيو خسدة مباحث:

 السبحث األول:

 اآلثار الثقاؼية كالفكخية لمتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي. 

 السبحث الثاني:

 اآلثار االقترادية لمتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي. 

 السبحث الثالث: 

 اآلثار الدياسية لمتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي.

 السبحث الخابع: 

 اآلثار األمشية لمتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي.

 السبحث الخامذ: 

 اآلثار االجتساعية كالشفدية لمتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي.
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تختب عمى التصبيع بكل أنػاعو العجيج مغ اآلثار، كالتجاعيات، عمى كل السدتػيات   
الثقاؼية، كالدياسية، كاألمشية، كاالقترادية، كاالجتساعية، كلع تقترخ ىحه اآلثار عمى 
الكيانات السصبعة، كليذ باإلمكاف إحراء تمظ اآلثار لكثختيا، أك لعجـ اإلفراح عشيا، أك 

 لحلظ سيحاكؿ الباحث أف يمقي عمييا الزػء بذكل مخترخ.  لعجـ ضيػرىا بعج،
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 السبحث األول

 اآلثار الثقافية والفكخية لمتصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي

 التصبيع الثقافي مغ أىع أنػاع التصبيع بالشدبة لمكياف الرييػني، كقج أدرؾ القادة    
 اا الريايشة ىحه الحؿيقة، ألف معاىجات الدبلـ ُكّقعت بيغ القادة، كيطل تصبيقيا مخىػن

بالذعػب، كال بج مغ تييئة األجػاء الكفيمة بجفع الذعػب إلى التجاكب مع الداسة، كإزالة كل 
مطاىخ العجاء، كليحا اشتخط الكياف الرييػني التصبيع الثقافي، ككقف التحخيس ضجه في 

ات الدبلـ، كيخاد بػقف التحخيس أف ُيداؿ مغ السشاىج السجرسية، ككسائل اإلعبلـ، كل اتفاؾي
كالسؤلفات كل ما مغ شأنو أف يطيخ الرييػنية عجكاا لؤلمة العخبية، كاإلسبلمية، 
كاالستعاضة عشيا برػرة الييػدؼ الصيب، الحؼ يسكغ التعامل معو ببداشة، كليذ كسا كاف 

 ، كحاقجاا، كمخاكغاا.يشطخ إليو قاتبلا، كمجخماا 

ة، لبشاء الدبلـ الثقافي عمى أنو الجعامة الخئيد لحلظ نطخ القادة الريايشة إلى التصبيع    
مع العخب، كالسدمسيغ، فيػ أكثخ إقشاعاا، كأكثخ استقخاراا، مغ أؼ تختيبات أمشية عابخة، لحلظ 

 تعجدت مطاىخ االىتساـ، كالشذاط الرييػني بالتصبيع الثقافي.

كلعل اآلثار الثقاؼية، كالفكخية الستختبة عمى التصبيع مع الكياف الرييػني ىي األسػأ    
عمى اإلشبلؽ، ألف اليديسة العدكخية يسكغ معالجة آثارىا، بخبلؼ اليديسة الفكخية، 

 .ٔكالثقاؼية

 من ىحه اآلثار:  

 أثخ التصبيع الثقافي في الخصاب الجيشي  -أوالا 

يمية عشج تشاكؿ السفاـيع اإلسبلمية، عمى كضع القزايا الجيشية دأبت األبحاث اإلسخائ    
كأىع العشاصخ الخصخة، التي تدرع العجاء لجػ السدمسيغ ضج إسخائيل، إلدراؾ الكياف 
الرييػني لؤلثخ العسيق الحؼ تتخكو تعاليع اإلسبلـ الحشيف، في قمػب السدمسيغ، كعقػليع، 

                                 
. األشقخ، أسامة، مغ مقاؿ بعشػاف: ٖٓٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٔ)

ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٖـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ ٗ/ ٕٓدليل مكافحة التصبيع 
http://panc.ps/news/2018/4/19 
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الرييػني جسيع الجكؿ التي تختبط معو بسعاىجات لحلظ لع يكغ مدتغخباا أف يصالب الكياف 
سبلـ، كصمح، بسػاجية ىحه السفاـيع باإللغاء، أك التقييج، كزرع مفاـيع التقخيب بيغ 
الجيانات، لحلظ نرت جسيع االتفاؾيات مع الكياف عمى: نبح العشف، ككقف التحخيس 

كياف الرييػني في الحج كمحاربة اإلرىاب، كقج استجابت العجيج مغ دكؿ التصبيع لخغبة ال
 مغ ىحه السفاـيع.

بجأت مرخ كأكؿ بمج عخبي يؿيع عبلقات مع الكياف الرييػني، بسخاجعة شاممة     
لمخصاب الجيشي، كمشاىج التخبية كالتعميع، فسشعت قخاءة اآليات القخآنية التي تتحجث عغ 

بعج أف تقجمت الدفارة  ،ازكالتمفييػد، أك تديء ليع، في اإلذاعة الجياد، أك التي تفزح ال
الرييػنية في القاىخة، باحتجاجات مدتسخة لػزارة الخارجية السرخية، بحجة أف اإلعبلـ 

، كسا ازكالتمف جة لمييػد، فتع مشعيا في اإلذاعةالسرخؼ، يبث بعس اآليات التي تتعخض بذ
بح ُححؼ مغ السشاىج السجرسية كل اآليات التي تتحجث عغ الييػد، كسػء شػيتيع، كؾ

 . ٔأفعاليع، كقتميع لؤلنبياء

لمدادات احتػاء  اـ، شكٜٔٛٔحتبلؿ "بيغيغ" مرخ عاـ كلسا زار رئيذ كزراء اال    
ُلِعَغ  :))السشاىج التعميسية في مرخ عمى بعس اآليات التي تحـ الييػد، مشيا قػؿ هللا 

َكاُنػْا الاِحيَغ َكَفُخكْا ِمغ َبِشي ِإْسَخاِئيَل َعَمى ِلَداِف َداُككَد  َكِعيَدى اْبِغ َمْخَيَع َذِلَظ ِبَسا َعَرػا كا
َيْعَتُجكفَ 

، كآيات أخخػ، فسا كاف مغ الدادات إال أف استجعى كزيخ التعميع السرخؼ، كأمخه ٕ
 .ٖبححؼ مثل ىحه اآليات مغ مشاىج التجريذ

في كفي حادث مذابو، ركػ الدفيخ اإلسخائيمي "مػشي ساسػف" حيغ قخر إنياء خجمتو    
لسبارؾ مغ  اارؾ" ليػدعو، فانتيد الفخصة، كشكالقاىخة، التقى بو الخئيذ السرخؼ "حدشي مب

ية الييػد في اإلعبلـ السرخؼ، خاصة  الحكػمي، كتحجيجاا في مػاعع الجسعة  ازالتمفكخـا
الجيشية، فسا كاف مغ الخئيذ مبارؾ، إال أف استجعى سكختيخه الذخري "مرصفى لصفي"، 

ية التمفازية ث مع كزيخ اإلعبلـ، كأف يبمغو كقف البخامج كأمخه أف يتحج التي تحس عمى كخـا

                                 
التبييغ  الفيج، ناصخ بغ حسج، .ٕٗٔاستخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص  ( حسجاف، غداف، التصبيعٔ)

 .ٜ. الخاجحي عادؿ أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ٜٖ ص لسخاشخ التصبيع
 .ٛٚ( سػرة السائجة، آية ٕ)
، الديج أحسج، رفعت، ٙٚٔ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، ص ٖ)

 .ٜٛٙٔ/ ٚلتصبيع كالسصبعػف، مػسػعة ا
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 .ٔالييػد

كما جخػ في مرخ مغ مخاجعة شاممة لمخصاب الجيشي، جخػ في غيخىا مغ دكؿ التصبيع   
  العخبي، كحلظ.

 من آثار التصبيع تعصيل رسالة السدجج: –ٕ

بيػت هللا، كمخاؾبة الخصباء، عسجت أنطسة التصبيع إلى فخض رقابة صارمة عمى    
كأدائيع، فتع استبعاد السؤثخيغ مشيع، كتقخيب أنراؼ الخصباء، الحيغ ال يحدشػف سػػ 

 الترفيق، لػالة األمخ، كخجمة سياستيع، كتػجياتيع.

ـ شكمت كزارة الخارجية األمخيكية لجشة تصػيخ األدياف، التي دعت إلى ٕٕٓٓفي العاـ    
ألف تدييديا يؤدؼ إلى مديج مغ التصخؼ كاإلرىاب، كاليجـػ  عجـ تدييذ خصب الجسعة،

، كقج التـد العجيج مغ الحكػمات العخبية كاإلسبلمية، ٕعمى الدياسات األمخيكية كاإلسخائيمية
بيحه التعميسات، فعسمػا عمى فخض رقابة صارمة عمى الخصباء السؤثخيغ، كمشع الخصباء مغ 

  لتي تيجد األمة.الحجيث في شؤكف العامة، كاألخصار ا

في زماف الخئيذ الدادات صجرت التعميسات مغ كزارة األكقاؼ السرخية، بحطخ تشاكؿ     
العبلقات مع الكياف الرييػني، بالشقج أك التجخيح، في السداجج، فكاف يتع اختيار الخصباء 

كإذا حجث الحيغ يتفقػف مع التػجو الدياسي لمشطاـ، كمغ غيخ السيتسيغ بالقزية الفمدصيشية، 
أف ارتكب االحتبلؿ جخيسة مغ الجخائع بحق الفمدصيشييغ، أك المبشانييغ، تبادر كزارة األكقاؼ 
إلى إصجار تعميساتيا السذجدة إلى الخصباء، بعجـ التصخؽ لمحجث في الخصب، كالجركس 

 .ٖالػعطية

، كتقتل كتع فخض الخصب السكتػبة، التي تعبخ عغ سياسة األنطسة، كالكيانات السصبعة    
حخية الخأؼ، كاإلبجاع، كتعصل رسالة السدجج في األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، 

 ال خصباء.مرفقيغ فأنتجت ىحه الدياسات قخاء 

كأف السشع كالتزييق لع يتػقف عمى القزايا الدياسية، بل بمغ األمخ إلى مشع كل    

                                 
 .ٙٚٔ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، ص ٔ)
 .٘ٙٔ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٕ)
 .ٜٓٙٔ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٖ)
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القخآف، أك دكرات الحفع، أك التجػيج، الشذاشات الجيشية في السداجج، كحمقات العمع، أك تعميع 
 أك الجركس الػعطية.

عمى السدتػػ الفمدصيشي، فقج فخضت رقابة صارمة عمى بيػت هللا، كعمى الخصباء،    
  كالػعاظ، كحمقات العمع، كالجركس الجيشية، مغ خبلؿ اآلتي:

ي بيػت هللا، استبعاد الخصباء السؤثخيغ، كمشعيع مغ الخصابة، أك الػعع أك التجريذ ف -ٔ
كمغ أشيخ الخصباء الحيغ تع مشعيع: خصيب السدجج األقرى "حامج البيتاكؼ" كفرل 
بعزيع، أك نقميع إلى مداجج نائية، كتعخض العجيج مشيع لبلعتقاؿ، بدبب انتقاد االحتبلؿ، 

 كجخائسو، كحخماف الكثيخ مشيع مغ العبلكات، أك التخؼيعات، بذكل متعسج.

ف يتقيجكا بالخصب السكتػبة، أك بالعشاصخ التي تحجدىا ليع كزارة فخض عمى الخصباء أ -ٕ
 األكقاؼ، ثع محاسبة مغ لع يمتـد بيحه الخصب.

كقف التعييشات في قصاع األكقاؼ، كالحؼ تدبب في إفخاغ السداجج مغ السػضفيغ،  -ٖ
 فيشاؾ آالؼ مغ السداجج ليذ فييا أئسة، أك مؤذنػف.

السداجج، مشيا: الجركس الػعطية، كدكرات حفع القخآف  مشع كل الشذاشات الجيشية في -ٗ
 . ٔالكخيع، كتعمع التجػيج، كاإلفصارات الجساعية، كالسحاضخات الجيشية

 ثانياا: مالحقة السشاىزين والتزييق عمييم.

عسل السصبعػف عمى ضخب التيارات الجيشية، كالػششية، كالقػمية، السشاىزة لمتصبيع،    
، كصادؽ في تػعية الجساىيخ بخصػرة التصبيع، كالترالح مع كرمػزىا لسا ليا مغ  دكر جادّ 

  الكياف.

فقج فخضت االتفاؾيات السػقع بيغ الكياف الرييػني، كدكؿ التصبيع، عمى السصبعيغ أف    
تع إلراؽ تيسة اإلرىاب  بعج أف، يػاجيػا اإلرىاب، كأف يزيقػا الخشاؽ عمى اإلرىابييغ

لجيشية، ككل الشاىزيغ لمتصبيع، فميذ غخيباا أف ال يكّل الكياف باإلسبلمييغ، كالحخكات ا
الرييػني مغ التحخيس عمى الحخكات الجيشية، كضاىخة التجيغ في السجتسعات العخبية، بل 

                                 
 ـ،ٕٕٔٓ/ٕ/ٔـ، تست الديارة في ٕٓٔٓ/ٛ/ٛٔ( السخكد الفمدصيشي لئلعبلـ، ٔ)

https://www.palinfo.com/news 
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ة في العالع، تكسغ في األصػلية ع دكؿ التصبيع أف السذكمة الخئيدإف الكياف الرييػني، أقش
مكافحة اإلرىاب، انصبلقاا مغ السفيػـ اإلسخائيمي لئلرىاب، اإلسبلمية، فانرب جيجىع عمى 

الحؼ يخػ أف سبب اإلرىاب ىػ العشف اإلسبلمي، كليذ سياسة أمخيكا، كالغخب عسػماا، 
  .ٔة، كىي ضساف أمغ إسخائيليسة الخئيدكخمرػا إلى الس

تذكل كقج حخض قادة االحتبلؿ، كإعبلمو عمى ضاىخة التجيغ التي تقمق االحتبلؿ، ك    
كابػساا لو، كمغ ىحا القبيل ما كتبتو جخيجة "عاليو ىسذسار": )إف ضاىخة التجيغ انتذخت في 
الذارع السرخؼ، انتذار الشار في اليذيع، كعذخات األلػؼ مغ الذباب الحيغ كانػا يختجكف 
الجيشد إلى عيج قخيب، أصبحػا يختجكف الجبلبيب، كيقزػف أكقاتيع في السداجج، ؼيسا 

 . ٕتيات مرخ يختجيغ السبلبذ السحتذسة(أصبحت ف

يقػؿ "بيغغ" رئيذ كزراء الكياف الرييػني األسبق: إنو حسل معو في زيارتو لسرخ    
ـ، حقيبة مميئة بالسشذػرات كالسصبػعات التي ترجر في مرخ ضج الييػد بذكل ٜٔٛٔعاـ 

جؽ أنظ تخغب عاـ، كإسخائيل بذكل خاص، كأنو سأؿ صجيقو الدادات: )كيف تخيجني أف أص
فعبلا في تصبيع العبلقات مع إسخائيل، بيشسا تدسح لمسدمسيغ الستعربيغ، بشذخ الجعايات 
السعادية لمييػد كإسخائيل؟ إف صجيقي الخئيذ الدادات أبجػ اىتساماا شجيجاا، بسا قجمتو لو مغ 

ة عسميات كثائق، تجيغ الستصخفيغ السدمسيغ بالعسل ضج اتفاؾيات كامب ديفيج، كتجيشيع بعخقم
تصبيع العبلقات مع إسخائيل، كأكجت لو بجكرؼ أف إسخائيل ال تخيج أف تكتفي بدساع 
ترخيحات مصسئشة، كلكشيا تخيج إجخاءات حازمة، كعشيفة لتأديب قادة الحخكة اإلسبلمية، 
كإيقافيع عشج حجىع، كبخبلؼ ذلظ فإف إسخائيل ستطل تشطخ بخيبة، كشظ إلى مدتقبل 

ع مرخ، كلقج كاف صجيقي الدادات عشج حدغ ضششا بو، إذ لع أكج أغادر اتفاؾيات الدبلـ م
مرخ عائجاا إلى إسخائيل، حتى بجأ حسمة عشيفة لمقزاء عمى الحخكة اإلسبلمية، كإنشي أتسشى 

 . ٖلو الشجاح مغ كل قمبي، لمقزاء عمى ىؤالء السدمسيغ الستعربيغ(

كأف "بيغغ" تقجـ لمدادات بقائسة تزع عذخيغ اسساا لمسثقفيغ، كاألكاديسييغ البارزيغ، في    

                                 
، الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ ٕٓٔ( عبج الحسيج ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، صٔ)

 .ٖٚالتصبيع عمى السدمسيغ، ص 
 .ٖٗٔ( حسجف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٕ)
. الفيج، ناصخ بغ ٗٔٔ، ٖٔٔػء الدياسة الذخعية، ص ( شبيخ، دمحم عثساف، صخاعشا مع الييػد في ضٖ)

 .ٖٙ -ٖٖحسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع، ص 
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مجاؿ األبحاث كالجراسات الخاصة بالرخاع العخبي اإلسخائيمي، مغ أجل إبعادىع عغ 
مػاقعيع السؤثخة، في معاداة السذخكع الرييػني، كعمى إثخ ذلظ أخخج مخكد الجراسات 

بسؤسدة األىخاـ مغ عزػيتو، كبلا مغ: عبج الػىاب السديخؼ، كحاتع  الفمدصيشية الرييػنية،
 . ٔصادؽ، كجسيل مصخ

كنقل عغ رئيذ كزراء الكياف الرييػني األسبق "بيغغ" أنو قاؿ: إنشي لغ أشسئغ عمى    
مدتقبل معاىجة الدبلـ مع مرخ إال بعج أف يتع القزاء نيائياا عمى الحخكة اإلسبلمية، في 

كعمى الحخكة اإلسبلمية في كل األقصار العخبية بذكل عاـ، كلع يتػقف مرخ بذكل خاص 
قادة االحتبلؿ عغ التحخيس عمى اإلسبلـ كجيغ، كعمى الحخكات التي تتبشى اإلسبلـ، كسشيج 
حياة، كلع يتػقف الزغط األمخيكي كاإلسخائيمي عمى الكيانات العخبية، لتزييق الخشاؽ عمى 

 . ٕكل ما ىػ إسبلمي

إف عمى كسائل إعبلمشا أال )ـ، ٜٛٚٔ/ ٖ/ٛٔحيفة يجيعػت أحخنػت في عجدىا كتبت ص  
تشدى حؿيقة ىامة ىي جدء مغ استخاتيجيتشا، في حخبشا مع العخب، ىي أنشا قج نجحشا 
بجيػدنا، كجيػد أصجقائشا، في إبعاد اإلسبلـ عغ معخكتشا مع العخب، شػاؿ ثبلثيغ سشة، 

سعخكة إلى األبج، إذف يجب مشع استيقاظ الخكح كيجب أف يبقى اإلسبلـ بعيجاا عغ ال
  .ٖاإلسبلمية، بأؼ شكل، كبأؼ أسمػب، كلػ اقتزى األمخ االستعانة بأصجقائشا(

كسا تحجث العجيج مغ قادة االحتبلؿ عغ كجػد تعاكف كتشديق بيغ االحتبلؿ كدكؿ    
 ،نتياىػ اإلسخائيمي يقػؿ رئيذ كزراء الكياف ،"اإلسبلـ الستصخؼ"التصبيع العخبي في مػاجية 

ـ،: إف إسخائيل شخيكة لسرخ كدكؿ كثيخة في السشصقة في مكافحة اإلسبلـ ٕ٘ٔٓ/ ٚ/ٔفي 
 .ٗالستصخؼ

ليطيخكا عمى  كفي السقابل تع تذجيع الكّتاب كالسؤلفيغ السشاصخيغ، لمتصبيع كالجاعسيغ لو   

                                 
 .ٕ٘٘ٔ( سيج أحسج، رفعت، مػسػع التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)
،  الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ ٖ( الخاجحي، عادؿ أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، صٕ)

 .ٖٔالتصبيع، ص 
 .ٖٔناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص  ( الفيج،ٖ)
ـ، مقاؿ بعشػاف، العبلقات السرخية اإلسخائيمية، سبلـ حكػمة لحكػمة، تست ٙٔ-ٕ/ٕ/ٛ( الجديخة نت، ٗ)

 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/eventsـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/٘الديارة في 
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 . ٔالخيانة كالتبعية لمغخبالداحة كيفدجكا عقػؿ الشاس بكل غث كتافو كمدّكر، كليبخركا 

 تغييخ السشاىج التخبهية -ثالثاا 

امتج التغييخ كالححؼ كالتقميز، ليذسل مشاىج التخبية اإلسبلمية، كمشاىج المغة العخبية،     
كالتاريخ، ففي عيج الخئيذ السرخؼ "مبارؾ" اختفت ألفاظ صييػني، كصييػنية، ككل 

سخائيمي، كأصبح الدبلـ، كأىسيتو، كضخكرتو، أحج األلفاظ التي تذيخ إلى الرخاع العخبي اإل
 . ٕمػضػعات التعبيخ الثابتة في امتحاف المغة العخبية، في كافة السخاحل التعميسية

أدت الزغػشات األمخيكية اإلسخائيمية عمى مرخ، إلى إحجاث مجسػعة مغ التعجيبلت    
في مشاىج التعميع األزىخؼ، لتديل العؿبات أماـ تدخب التصبيع إلى نفػس األجياؿ، كمغ ىحه 

 التعجيبلت: 

إلغاء أبػاب الجياد مغ السخحمة اإلعجادية، حتى يتع تخبية الشذأ عمى الدساحة،  -أ
، كقبػؿ اآلخخ، كنبح التعرب، كمحاربة التصخؼ، كغيخىا مغ العبارات التي تسمييا كاالعتجاؿ

العبلقات الجافئة مع الػاليات الستحجة، كإسخائيل، خاصة بعج أحجاث الحادؼ عذخ مغ أيمػؿ، 
كبزغط مغ الغخب الحؼ شالب بتغييخ الخصاب الجيشي بسا يخضي الغخب، بححؼ كل ما 

  .ٖ، مغ أذىاف السدمسيغ، كثقافتيعيتعمق بالجياد، كالسقاكمة

تقميز السػاد الذخعية لكل السخاحل، كإلغاء الدشة الخابعة في الثانػية األزىخية،  –ب 
 .ٗكالتػسع في السشاىج غيخ الذخعية خاصة في السخاحل األكلى

ـ ذكخت صحيفة الدياسي القاىخية أف العسمية التصػيخية لمسشاىج ٖٜٜٔ/ ٘/ٕ٘في     
السرخية قاـ بيا تدعة كعذخكف أستاذاا، كمدتذاراا أمخيكياا، بيشيع عجد كبيخ مغ التعميسية 

الييػد بتسػيل مغ السعػنات األمخيكية، كذكخت الرحيفة أيزاا: أف كزارة التعميع السرخية 
ألغت كتاب "صػر مغ تاريخ مرخ اإلسبلمية" لمرف الخامذ االبتجائي، كقخرت بجالا عشو، 

                                 
 .ٜٕٓٔ -ٖٕٓٔالسصبعػف، ص ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع، ك ٔ)
، الديج أحسج، رفعت، مػسػعة ٚٚٔ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة عمى أبػاب السحخكسة، ص ٕ)

 .ٜٛٙٔص  التصبيع كالسصبعػف،
، سيج أحسج، رفعت، مػسػعة ٖ٘( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٖ)

 .ٖٓٔداف، استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ، حسجاف غٜٛٙٔالتصبيع كالسصبعػف، ص 
 .ٜٓٙٔ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع، كالسصبعػف، ص ٗ)
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 . ٔشة" لغخس الحزارة الفخعػنية، بجؿ الحزارة العخبية اإلسبلميةكتاب " تاريخ الفخاع

كسا ححؼ مغ السشاىج كل ما يذيخ إلى الرخاع العخبي اإلسخائيمي، ككل اآليات القخآنية    
 .ٕالتي تتحجث عغ القتاؿ، كسا تع محػ خارشة فمدصيغ مغ جسيع الخخائط السجرسية

  أما األردن

ـ تع الغاء ٖٜٜٔحتى قبل معاىجة كادؼ عخبة لمدبلـ، ففي العاـ  فقج بجأ بالتغييخ مبكخاا     
مشياج دراسي كاف مقخراا لمسخحمة الثانػية، كىػ كتاب "القزية الفمدصيشية"، جاءت ىحه 
الخصػة كجليل عمى حدغ الشية مغ الجانب األردني، كبعج تػؾيع اتفاؽ كادؼ عخبة، بجأت 

اىجة كادؼ عخبة، في إشار االعتخاؼ بذخعية السشاىج الحكػمية األردنية تتساشى مع مع
الكياف الرييػني عمى أرض فمدصيغ، كبأف إسخائيل باتت جارة لؤلردف، فقج نّرت السادة 
الحادية عذخة مغ معاىجة كادؼ عخبة عمى التفاىع الستبادؿ، كعبلقات حدغ الجػار، 

سة عمى التعرب كتصخقت لزخكرة )االمتشاع عغ الؿياـ ببث الجعايات السعادية، القائ
كالتسيد، كأف يستشع الصخفاف عغ مثل ىحه اإلشارات، أك التعبيخات في كافة السصبػعات 

 ٖالحكػمية(

كالسصبػعات الحكػمية ىحه تذسل: السشاىج التعميسية بكل أشكاليا، كمدتػياتيا، ككسائل    
ما يقارب مائتي اإلعبلـ، كالسؤلفات، لحا رصجت لجشة مقاكمة التصبيع الشقابية في األردف، 

تعجيل شالت السشاىج األردنية، في ما يتعمق بالقزية الفمدصيشية، كالعبلقة مع الييػد؛ عقب 
 تػؾيع معاىجة الدبلـ مباشخة.

 ٗكمغ أمثمة ذلظ ححؼ حجيث نبػؼ شخيف، كلفطو: )نطفػا أفشيتكع كال تذبيػا بالييػد(   

                                 
 .ٕٓ( الخاجحي عادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ٔ)
 .ٜٖ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٕ)
ـ، تست ٜٜٗٔ/ ٓٔ/ٕٙ( فمدصيغ بالعخبية، معاىجة الدبلـ بيغ السسمكة األردنية الياشسية، كإسخائيل، ٖ)

، الفيج، دمحم بغ ناصخ،  ?http://www.mfa.gov.jo/ar/pages.php ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٚالديارة في 
 .ٖٔٔالتبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص

(، ضعفو ٜٜٕٚفي األدب، باب: ما جاء في الشطافة، رقع، )( التخمحؼ، سشغ التخمحؼ، أبػاب ما جاء ٗ)
أخخجو ، قاؿ الرشعاني: ) ٗٚٗ/ٔاأللباني، في ذيل سشغ التخمحؼ، كحدشو في الدمدة الرحيحة 

 خ،مشك :قمت: قاؿ البخارؼ ؼيو ،زعفالج بغ إلياس يُ ( كقاؿ: حجيث غخيب كخٜٜٕٚ)رقع التخمحؼ 
ِغيخِ التاشػيُخ َشخْ  (كقاؿ الشدائي: متخكؾ ، الصبعة مكتبة دار الدبلـ، الخياض ،ٖٔٔ/ٖ، ُح الَجاِمع الرا
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تع ححؼ عبارة "احتل العجك الرييػني  مغ مشاىج السخحمة األساسية لمتخبية االسبلمية، كسا
فمدصيغ" مغ مشياج الرف الخابع االبتجائي خبلؿ سشػات مفاكضات الدبلـ، كىشاؾ أمثمة 

 .ٔمذابية في تدعيشات القخف الساضي

 عمى السدتهى الفمدصيشي 

أما فمدصيشياا فإف السشاىج الفمدصيشية باتت بيغ مصخقة اتفاؾيات الدبلـ، كسشجياف أمػاؿ    
ـ، تحت القدع " أ " )اإلجخاءات ٜٜٛٔلجكؿ السانحة، ففي محكخة كاؼ ريفخ السػقعة عاـ ا

األمشية(، تزسشت نراا صخيحاا يتعمق بػقف التحخيس، كضخكرة تذكيل لجشة لستابعة ذلظ 
في السشاىج التعميسية، كجاء فييا، )َسُيعّيغ كل مغ األشخاؼ اإلسخائيمية، كالفمدصيشية، 

لمجشة خبيخاا إعبلمياا، كمشجكباا لتػشيج القانػف، كخبيخاا تخبػياا، كمدؤكالا حالياا، كاألمخيكية، في ا
كلغ تتجاكز ميستيع مخاؾبة السشاىج الفمدصيشية، كاإلعبلـ الفمدصيشي،  ٕأك سابقاا مشتخباا(

 كحخكة التأليف عشج الفمدصيشييغ.

ة، كتجخبلت الجكؿ لحلظ جاء السشياج الفمدصيشي مقيجاا بدقف االتفاؾيات مغ جي   
 السانحة، كاالحتبلؿ مغ جية أخخػ. 

، مجيخ مخكد الجراسات، كالتصبيقات التخبػية، أف "غداف عبج هللا"يخػ الباحث التخبػؼ    
السشياج الفمدصيشي يخزع لدقف أكسمػ الدياسي، كأف الخصػرة الكامشة في االحتكاـ لدقف 

خفي، كالجغخافي، كأف السشياج الفمدصيشي مغ أكسمػ، يشعكذ سمباا عمى البعج الثقافي، كالسع
تاريخ اتفاؾية أكسمػ يخزع لمسسػؿ، كلحلظ يتحجث السشياج الفمدصيشي في كتاب التخبية 
الػششية عغ أكسمػ، كال يتحجث عغ حػاجد االذالؿ العدكخية، التي تشتذخ في كل مكاف، 

، فالسسػؿ لو ضغػشاتو، بيشسا السشاىج اإلسخائيمية لع تحكخ عغ أكسمػ، كلػ كمسة كاحجة
 .ٖكنيجو، كيسمييا عمى الجية الفمدصيشية السشفحة لمسذخكع

                                                                                         
 .ـٕٔٔٓاألكلى، لدشة 

 https://arabi21.com/storyـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٛٔـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ ٓٔ/ٖٔ، ٕٔ( عخبي ٔ)
 ـ،ٕٕٔٓ/ٕ/ٛٔالديارة في ـ، تست ٕٗٔٓ/ ٜ/ٖالجابخؼ خيخ الجيغ، نػف بػست، 

https://www.noonpost.com/content 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٛٔـ، تست الديارة في ٜٜٛٔ/ ٓٔ/ٖٕ( كثائق مفاكضات الدبلـ، اتفاؾية كاؼ ريفخ، ٕ)

https://www.paljourneys.org/ar/timeline/historictext 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٛٔـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٙٔ( فمدصيغ إلتخا ٖ)

https://arabi21.com/story
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أما عغ تجخل الجكؿ السانحة في الذأف التخبػؼ الفمدصيشي، كاشتخاط تغييخ السشاىج بسا    
يتفق كمتصمبات السديخة الدمسية، فقج أعمشت الشخكيج مؤخخاا عغ تجسيج السداعجات التي 

مدصيشية، كأف إلغاء التجسيج سيكػف بعج أف تثبت الدمصة الفمدصيشية أنيا تقجميا لمدمصة الف
أجخت تغييخات في مشاىجيا السجرسية، كأف الخصػة جاءت بعج كصف البخلساف الشخكيجي 

 .ٔلمخصة التعميسية الفمدصيشية، بأنيا تجمخ العسمية الدمسية

ع، كتػجياتيع، كأشساعيع، عسل السصبعػف عمى مشع الكتب التي تفزح الييػد، كحقائقي   
حتى ال يعػد ىشاؾ ذكخ لمقزية الفمدصيشية، عسبلا بشز السعاىجات التي تسشع التحخيس، 
كسا عسمػا عمى مخاؾبة حخكة التأليف، كاإلعبلـ، فرادركا حخية التعبيخ، كحخمػا إبجاء الخأؼ، 

 .ٕلتتفق مع جػ التصبيع كجػ الدبلـ

 وتيسر معارضيوثالثا: سن قهانين تخجم التصبيع 

التداماا مغ السصبعيغ بسشع التحخيس، كمحاربة العشف، كاإلرىاب، بادر الشطاـ السرخؼ    
إلى استرجار سمدة مغ التذخيعات، لتشفيح االلتدامات الشاشئة عغ معاىجات الدبلـ، بجأت 

التي بإلغاء السقاشعة التي فخضت عمى الكياف الرييػني، كجاء ىحا اإللغاء كفق االتفاؾيات 
أكجبت عمى مرخ أف تؿيع عبلقات سياسية، كاقترادية، مع الكياف الرييػني، كما تختب 
عمييا مغ فتح الحجكد بيغ الجانبيغ، كالحؼ يعشي عسمياا إنياء حالة السقاشعة، التي كانت 

 سائجة بيغ الصخفيغ قبل اتفاؾيات الدبلـ.

قػانيغ استثشائية مشيا: عسل الشطاـ السرخؼ عمى كبح جساح السعارضة، مغ خبلؿ    
ـ، بذأف تعجيل قانػف األحداب، الحؼ يخمي إلى حخماف معارضي ٜٜٚٔلدشة  ٖٙقانػف رقع 

االتفاؽ مغ السذاركة الدياسية، في الحياة الدياسية، كالحدبية، كسا سّغ تذخيعات لسشع نقج 
قتزى " مغ قانػف مجمذ الذعب، بسٔٔاتفاؾيات الدبلـ، مغ خبلؿ تعجيل السادة رقع "

التعجيل الججيج: أصبح نقج اتفاؾية الدبلـ، أك نقج عسمية التصبيع مع الكياف، جخيسة جشائية 
يعاقب عمييا القانػف، كتع تغييخ قػانيغ سمصة الرحافة، التي باتت تبلحق مشتقجؼ إسخائيل، 

                                                                                         
https://ultrapal.ultrasawt.com/ 

 https://www.alalamtv.net/news ـ،ٕٕٔٓ/ٕ/ٛٔـ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٚ/٘( قشاة العالع، ٔ)
" مقاؿ ألميغ عاـ مداعج حدب العسل السرخؼ، أرشيف مشتجػ األلػكة ٕ)  ٔ -( مػقع" قاـك

 ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٛٔـ، تست الديارة في ٕٓٔٓ/ٔٔىػ =  ٕٖٗٔتع تحسيمو في: السحـخ 
http://majles.alukah.net  

http://majles.alukah.net/
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كالتصبيع معيا في الرحافة السرخية، كتفخض عقػبات عمى السخالفيغ بالحبذ، كغخامات 
 . ٔة، كحخماف مغ السسارسات الدياسيةمالي

 رابعاا: التصبيع ييجد السدجج األقرى 

يذكل التصبيع خصخاا عمى السدجج األقرى، فقج استغل االحتبلؿ التصبيع ليؤكج حق     
الييػد في الربلة في السدجج األقرى، فإف زيارة ؾيادات ديشية لمسدجج األقرى تحت 

 ىػ نػع مغ اإلقخار بحق ييػد في السدجج األقرى.االحتبلؿ كبإذنو، كبحخاسة أمشو، 

لكغ التيجيج األىع ىػ ما جاء في اتفاؽ اإلمارات العخبية، كمسمكة البحخيغ مع الكياف    
الرييػني، فقج ذكخت صحيفة جيخكساليع بػست اإلسخائيمية: إف انتقاء اسع "اتفاؽ أبخاىاـ" 

الدبلـ بيغ الجيانات يتصمب اإلقخار بػ"حق التفاؽ الدبلـ مع اإلمارات لع يكغ عبثياا، كإف 
الييػد بالربلة في جبل الييكل"، كىػ السرصمح اإلسخائيمي السدعػـ لمسدجج األقرى 

أصبحت شبيعية  السبارؾ، كأكضحت الرحيفة أف كثيخاا مغ األشياء التي لع تكغ شبيعية،
لكدخ أكبخ السحخمات  اليػـ، كأف كثيخاا مغ السحّخمات لع تعج كحلظ، كأضافت: "حاف الػقت

 .ٕكىػ صبلة الييػد في السدجج األقرى"

 خامداا: تسييع الفكخ الجيشي 

سع بيغ الجيانات مؤخخاا عغ خصط لبشاء صخح يج العخبية الستحجة دكلة اإلمارات أعمشت   
ة الثبلثة، أؼ السديحية، كالييػدية، كاإلسبلمية، كىػ ُيجعى "بيت العائمة الدساكية الخئيد

ـيسية"، في جديخة الدعيجات، الحؼ سيزع مدججاا ككشيدة، ككشيداا لؤلدياف الثبلث، اإلبخا 
ليكػف عشػاناا لمتدامح الجيشي، كخجمة لمدبلـ العالسي، لتعديد ثقافة التعاير، كالتدامح، كمغ 

ـ، كأشارت " ككالة "كاـ" اإلماراتية" بأف السبشى ٕٕٕٓالسقخر أف يكتسل بشاء ىحا البيت عاـ 
تزغ بخامج تعميسية، كفعاليات متشػعة، ىجفيا تعديد التبادؿ، كالتعاكف الثقافي، سػؼ يح

 . ٖـ، إذ أف العسل عميو سيدتغخؽ ثبلثة أعػاـٕٕٕٓكاإلنداني، كسيتع افتتاحو في عاـ 

                                 
، عػض محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع ٚٗٔ، ٗٗ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ٔ)

 . ٓ٘ٔالعبلقات مع الببلد العخبية، ص 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٜ/ٕٓ( ككالة األنباء القخآنية الجكلية "النا"، ٕ)

https://iqna.ir/ar/news/ 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٓـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٕ/ٚ( صحيفة األياـ ٖ)
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فميذ مرادفة أف يدسي الخئيذ األمخيكي تخامب االتفاؽ التصبيعي بيغ اإلمارات   
يس  ي"كإسخائيل باالتفاؽ" اإلبخـا

عمى إقامة  كقج بارؾ شيخ األزىخ "أحسج الصيب" ىحه الخصػة، كقّجر حخص اإلمارات   
يسي كأكلى السبادرات لتصبيق األخػة اإلندانية  .ٔالبيت اإلبخـا

  

  

                                                                                         
https://www.alayam24.com/articlesصحيفة ال ، ، ـ، تست ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٙٔسرخؼ اليـػ

 /https://www.almasryalyoum.com/news/detailsـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٓالديارة في 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٕ/ٗ( الجستػر السرخية، في ٔ)

https://www.dostor.org/ 

https://www.alayam24.com/articles
https://www.alayam24.com/articles
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 السبحث الثاني

 اآلثار االقترادية لمتصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي.

  اإلسخائيمي أوالا : عمى مدتهى الكيان

التصبيع كآثاره ىػ إلغاء السقاشعة االقترادية العخبية، كجعل الببلد العخبية سػقاا مغ ثسار   
لمسشتجات الرييػنية، بعج أف كانت السقاشعة سبلحاا فعاالا في مػاجية العجكاف الرييػني، 
كما تختب عمى ىحا اإللغاء مغ السكاسب، كالسشافع لمكياف الرييػني، فقج بمغت خدائخ 

ـ، حػالي تدعيغ مميار دكالر، كبمغ مجسػعيا في ٜٜٜٔالسقاشعة حتى عاـ الكياف مغ بجاية 
 .ٔـ مائة مميار دكالرٕٔٓٓالعاـ 

، فمع تكغ ؾيسة االستثسارات سخائيمياستثسارية ججيجة لمكياف اإل لقج فتح التصبيع آفاقاا    
عاـ مميػف دكالر  ٓٓٗاألجشبية الدشػية في إسخائيل تتجاكز في سشػات السقاشعة حاجد 

ـ، أؼ قبل مؤتسخ مجريج، كمشح ذلظ الػقت بجأت ىحه االستثسارات باالرتفاع، بسعجؿ ٜٜٔٔ
ـ ٜٜٚٔمميار دكالر، كفي عاـ  ٜ,ٕـ بمغت حػالي ٜٜٙٔمميارؼ دكالر سشػّياا، ففي عاـ 

مميار دكالر، ىحه الؿيسة تعادؿ أربع أضعاؼ ؾيسة االستثسارات التي  ٙ,ٖبمغت ؾيستيا نحػ 
ح الكياف لغ نفذ العاـ، األمخ الحؼ ساعج عمى تحقيق فائس لراحرمت لسرخ م

بشظ إسخائيل يتخصى عذخيغ  ياحتياش مميار دكالر، كالحؼ جعل ٗ,ٖالرييػني، يقجر بػ 
 .ـٜٜ٘ٔمميار دكالر، بعجما كاف ثسانية مميارات عاـ 

، مميار دكالر مغ االستثسارات األجشبية ٖ,ٛـ، دخل إسخائيل نحػ ٜٜٜٔكفي سشة    
 مميػف دكالر فقط دخمت ٓٓٚمعطسيا في األشيخ الخسدة األخيخة مغ نفذ العاـ، مقابل 

ـ، أدػ ىحا إلى ارتفاع حجع الشاتج اإلجسالي اإلسخائيمي ليرل إلى ٜٜٜٔمرخ عاـ  إلى
 ٖٓٔمميار دكالر. كىػ أعمى مغ الشاتج السحمي إلنجكنيديا، التي يبمغ عجد سكانيا " ٔٔٔ

ا مغ الشاتج اإلجسالي السرخؼ "مميػف ندسة في ذاؾ  مميػف ندسة"،  ٙٙالػقت"، كأعمى أيزا

                                 
ـ، تست ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٙٔ ( الجديخة نت، جساعة العجؿ كإحداف، التصبيع مخاشخه كنتائجو، عفاؼ الحكيع،ٔ)

 https://www.aljamaa.net/ar/categoryـ ،ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٓالديارة في 
" مقاؿ ألميغ عاـ مداعج حدب العسل السرخؼ، أرشيف مشتجػ األلػكة       ٔ -مػقع" قاـك
 ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔالديارة في  ـ، تستٕٓٔٓ/ٔٔىػ =  ٕٖٗٔتع تحسيمو في: السحـخ     

http://majles.alukah.net  

https://www.aljamaa.net/ar/category
http://majles.alukah.net/
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 .ٔمميار دكالر ٓٛالحؼ ال يتجاكز 

 كلػازمو، ما يمي:  كتختب عمى رفع السقاشعة التي ىي مغ مقتزيات التصبيع   

، كتػفيخ سبل االستقخار، كالشساء، كاالزدىار،  -ٔ تعديد االقتراد اإلسخائيمي الستأـز
لرييػني، مغ خبلؿ مزاعفة الشذاشات االقترادية، كالتبادؿ التجارؼ، الحؼ لبلقتراد ا

فتح الصخيق لتدػيق مشتجاتيع في أسػاؽ السدمسيغ، كزيادة الرادرات اإلسخائيمية إلى دكؿ 
كانت مغمقة أماميع سابقاا، كمشيا عذخات الجكؿ التي لع تكغ تؿيع العبلقات مع العجك 

ترار شخيق الػصػؿ إلى الشفط كالصاقة العخبييغ، كالحرػؿ الرييػني قبل السعاىجات، كاخ
عمى شاقة مأمػنة، كرخيرة، مثل الغاز السرخؼ الحؼ يدتخجمو الكياف الرييػني في تػليج 

 . ٕالكيخباء، كالحرػؿ عمى األيجؼ العاممة الخخيرة

في إف التصبيع الذامل سيفتح شيية االحتبلؿ لمسصالبة بتعػيزات عغ أمبلؾ الييػد  -ٕ
الجكؿ العخبية، التي تخكػىا عشجما ىاجخكا إلى فمدصيغ، كأف دكلة الكياف تسمظ مغ كسائل 
الزغط التي تدتصيع بيا حسل الجكؿ العخبية عمى ذلظ، كقج بات يدسع في كسائل اإلعبلـ 

 . ٖأحاديث في ىحا السػضػع

ئيل مغ الدياحة ازدياد الدياحة في الكياف الرييػني، كالحؼ أدػ إلى ارتفاع دخل إسخا -ٖ
 . ٗكحجىا، ثبلثة مميارات دكالر سشػيًّا، كبسجسػع يشػؼ عمى مميػني سائح

تعديد ميدانية بشاء الكياف الرييػني عغ شخيق التقميل مغ السيدانية العدكخية،  - ٗ 
كتخؽيف العبء األمشي، كالعدكخؼ عغ االقتراد الرييػني، مسا يتيح إعادة تػجيو السػارد، 

 : ٘كالحؼ مشحو قجرة عمى ػ السعيذة،نحػ رفع مدتػ 

                                 
ـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ٗ/٘ٔ( حسػدؼ عبج الكخيع، حراد الدبلـ: السميارات لمييػد، كالفتات لمعخب،ٔ)

 https://www.aljamaa.net/ar/categoryـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔ
، الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ ٖٓ، ٜٕف شخكادة عمى أبػاب السحخكسة، ص ( عبجك، محسػد، حرإ)

 .ٖٚلسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص 
 .ٕٕٚٔ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص (ٖ

ـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ٗ/٘ٔ( حسػدؼ عبج الكخيع، حراد الدبلـ: السميارات لمييػد، كالفتات لمعخب،ٗ)
 https://www.aljamaa.net/ar/categoryـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٖٔ

، الفيج ناصخ بغ حسج التبييغ ٖٓ، ٜٕ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة عمى أبػاب السحخكسة، ص ٘)
/ ٗ/ٕٚعزػ نقابة الرحفييغ السرخييغ "بجكؼ صبلح". ٖٚلسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص 
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التفخغ لبشاء السدتػششات اإلسخائيمية الججيجة، لتدكيغ السياجخيغ الججد كتيػيج مديج مغ  -
 األرض. 

القجرة عمى التغمغل في األراضي العخبية كامتبلكيا، عغ شخيق شخائيا، أك استئجارىا،  -
االشتخاؾ مع دكؿ أخخػ في ذلظ، لعسل مذخكعات تجارية، أك سياحية، أك اقترادية، أك 

 كالعسل عمى ضخب االقتراد الػششي، العخبي، كاإلسبلمي.

تجفق االستثسارات األجشبية السباشخة، كمجيء عذخات الذخكات متعجية الحجكد حاممة  -
معيا مميارات الجكالرات، كالكثيخ مغ التكشػلػجيا الستقجمة، لتحػيل االقتراد الرييػني إلى 

 تدعيشات القخف الساضي.لتقجـ، تكشػلػجياا، كسا جخػ في ااقتراد شجيج 

أدػ انييار السقاشعة العخبية لمكياف الرييػني إلى ارتفاع معجؿ االستثسار كالتبادؿ    
 ـ،ٜٜٔٔمميػف دكالر في العاـ  ٕٓٗالتجارؼ، بيغ الكياف كالجكؿ التي كانت تقاشعو، مغ 

 .ٔـٕٙٓٓتخليػف دكالر في العاـ  ٗ,ٔإلى 

فالكياف الرييػني يعمق أىسية خاصة عمى التبادؿ التجارؼ مع العخب، لغدك األسػاؽ     
العخبية مغ أجل تقميز اعتساده عمى السعػنات الخارجية، كاالقتخاب مغ االستقبلؿ 
االقترادؼ، مغ ىشا أدػ التصبيع إلى ازدياد ترجيخ الدمع كالخجمات الرييػنية إلى الجكؿ 

 .ٕكاف ذلظ يتع عغ شخيق شخؼ ثالث العخبية مباشخة، بعج أف
 

 ثانياا: تأثيخ التصبيع عمى اقتراد األمة العخبية 

جسيع االتفاؾيات االقترادية بيغ الكياف الرييػني، كاألنطسة العخبية، جاء في ضل   
الخمل في مػازيغ القػػ لرالح االحتبلؿ، كبالتالي كانت مجحفة في حق العخب، كتسيل 

                                                                                         
 ـٕٗٔٓ

  https://www.aljazeera.net/opinionsـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٖٔالجديخة نت، تست الديارة في     
" مقاؿ ألميغ عاـ مداعج حدب العسل السرخؼ، أرشيف مشتجػ األلػكة       ٔ -مػقع" قاـك
  http://majles.alukah.net ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔـ، ٕٓٔٓ/ٔٔىػ =  ٕٖٗٔتع تحسيمو في: السحـخ     

 . ٕٚٙ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
، دار الػشغ لمشذخ، الخياض، شبعة أكلى ٖ٘( الخماني، زيج بغ دمحم، الييػد يحكسػف العالع، ص ٕ)

 ـٖٕٓٓ

http://majles.alukah.net/
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الرييػني، كمغ أمثمة ذلظ، فخض عمى مرخ أف تبيع الشفط، كالغاز، بذخكط لرالح الكياف 
 .ٔتخجـ االحتبلؿ ضج مرمحة الذعب السرخؼ 

يتزح الخمل في اتفاؾية الكػيد التي فخضت عمى مرخ، كاألردف، كالدمصة الفمدصيشية    
 ،ٕائيمي% مغ السشتج اإلسخ ٚ,ٔٔأف تجخل في سمعيا التي تخيج ترجيخىا لمػاليات الستحجة 

كالتي تعشي عسمياا اشخاؾ الكياف الرييػني في أىع مرادر االنتاج، في دكؿ التصبيع، كفتح 
 الصخيق لشيب مديج مغ السقجرات العخبية.

يقػؿ "دكؼ التساف" رئيذ رابصة الرشاع اإلسخائيمييغ: )إسخائيل بسؤسداتيا الستصػرة    
ادىا بالقجرة عمى االنجماج كالسخاشخة، سػؼ كعبلقاتيا السسيدة بالػاليات الستحجة كتستع اقتر

تتسكغ مغ دمج السشاشق السحتمة اقترادياا، كإبقائيا تابعة ليا عمى الجكاـ، كمغ ثع تمتفت إلى 
العالع العخبي، مدتغمة اتفاقيا مع الفمدصيشييغ، كالسكاسب الدياسية الشاتجة عشو، كسشصمق 

 . ٖة عمييا(لؤلسػاؽ العخبية التي ستدتغميا كيحتسل الديصخ 

في السياه، بعج أف استحػذ الكياف عمى  أما بالشدبة لؤلردف جاء االجحاؼ في حرتيع    
 .ٗحرة األسج مغ ماء نيخ األردف، كنيخ اليخمػؾ، كمغ السياه الجػؼية في كادؼ عخبة

 مخاشخ التصبيع الدراعي عمى العالم العخبي

 :٘التصبيع الدراعي عمى السدتػػ السرخؼ: اتزح لمسرخييغ خصػرة آثار   

                                 
 ، الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،ٜٜعػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ( ٔ)

 .ٕٚ، ٔٚ. عبجه، محسػد، حراف شخكادة عمى أبػاب السحخكسة، ص ٓٙ٘
، باحث لمجراسات الفمدصيشية ٘ٙ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، صٕ)

، الخاجحي، عادؿ، ٕٗ/ٕٔٔـ، مجمة البياف، السشتجػ اإلسبلمي، ٖٕٔٓاالستخاتيجية، شبعة أكلى، 
 .ٕٔلمجكد صجيقاا حسيساا، ص التصبيع أيربح العجك ا

 .ٚٗ( سعيج، أدكارد، غدة أريحا سبلـ أمخيكا، ص ٖ)
 .ٖٗٔ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٗ)
. عامخ، عادؿ، مغ مقاؿ لو في ككالة ٚ٘( عبجه، محسػد، حراف شخكادة، عمى أبػاب السحخكسة، ص ٘)

مميػف جشية مرخؼ،  ٜٓٓكشغ لؤلنباء بعشػاف: ألفا خبيخ إسخائيمي زراعي يكمفػف مرخ 
 https://www.wattan.net/ar/newsـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٕٔٓ/ٕ/ٛ

الجديخة نت،  ،بجكؼ صبلح، مغ مقاؿ، بعشػاف: مخاشخ التصبيع الدراعي، مع مرخ اختخاؽ ال تصبيع     
، https://www.aljazeera.net/opinionsـ،  ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٗٔٓ/ٗ/ٕٚ

https://www.wattan.net/ar/news
https://www.aljazeera.net/opinions
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عمى صحة اإلنداف كالحيػاف كنطافة البيئة، التي تجمت بػضػح في تفذي أمخاض  -ٔ
 .ٔخبيثة بيغ السرخييغ، مثل الدخشاف، كالفذل الكمػؼ، كالكبجؼ، كالعقع

كذفت كزارة الدراعة السرخية، عغ ؾياـ بعس الذخكات الدراعية بتدخيب بحكر كمبيجات    
"كمػركيغ"، كمشيا:  مدخششة، قادمة مغ إسخائيل، مشيا: "إثميغ داؼ بخكمايج"، كمشيا:

"ىيتباكمػر"، مشيا: مبيج "كاردريل" السدبب لؤلكراـ الخبيثة التي تريب األكعية الجمػية، 
يشػس"، السدبب ألكراـ سخشانية تريب الكبج، كمبيج "فبلتخيدغ"، السدبب كمشيا "تتخا كمػرف

: أف العجيج مغ السػاد السدخششة يتع إدخاليا مصمعة لدخشاف الغجة الشخامية، كأكجت مرادر
عغ شخيق باحثيغ إسخائيمييغ، يعسمػف في مخكد "شسعػف بيخيذ لمدبلـ"، كشخكة "نػرست" 

 . ٕمرخ التي ترجر الخزخ، كالفػاكو إلى

عمى الشاتج الدراعي السرخؼ، عسل التصبيع الدراعي عمى إغخاؽ الدػؽ السرخية  -ٕ
خبلؿ تذجيع السدارع السرخؼ  بالسشتجات اإلسخائيمية، كالتحكع في الدراعة السرخية، مغ

نتاج السحاصيل الدراعية، التي يحتاجيا اإلسخائيميػف، كما يتبلءـ مع الرادرات إعمى 
، بتذجيع كتػجدو مغ قبل أكركبا، عمى حداب مرمحة السدارع السرخؼ  اإلسخائيمية إلى

 .5السدتذاريغ اإلسخائيمييغ الحيغ بات ليع اليج الصػلى في اإلنتاج الدراعي السرخؼ 

عمى خديشة الجكلة مغ خبلؿ األجػر السختفعة ججاا التي يتقاضاىا الخبخاء الريايشة  -ٖ
 .الحيغ يعمسػف في السجاؿ الدراعي السرخؼ 

مغ خبلؿ التصبيع الدراعي عسل الكياف الرييػني عمى ربط غحاء السرخييغ بالكياف  -ٗ
 ليصسئغ عمى مدتقبل العبلقات، كمدتقبل العسمية الدمسية. 

% خبلؿ ٘ٚأما فمدصيشياا فقج انخفزت إنتاجية األرض الدراعية الفمدصيشية بشدبة   
سشػات ما بعج أكسمػ، بدبب التػجو الكثيف لمعسالة الدراعية إلى أسػاؽ العسل في إسخائيل، 
أك كضائف الدمصة الفمدصيشية، أك بدبب كجػد استثسارات في قصاعات اقترادية أخخػ، 

                                                                                         
 .ٙٔ، التصبيع، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص الخاجحي، عادؿ

 .ٕٔ٘( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع، كالسصبعػف، ص ٔ)
 .ٚ٘( عبجه، محسػد، حراف شخكادة عمى أبػاب السحخكسة، ص ٕ)
 .ٙٔالخاجحي، عادؿ، التصبيع، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص  (ٖ)
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 .ٔإلسكاف، كاألكثخ ججكػ اقترادياا مغ إقامة استثسارات زراعية كبيخةكالخجمات كالعقارات، كا

مشع االحتبلؿ كصػؿ األسسجة البلزمة لمدراعة الفمدصيشية، بحجة استعساليا في مقاكمة    
ميشجسػف زراعيػف  االحتبلؿ، كالحؼ أدػ إلى تخاجع االنتاج الدراعي الفمدصيشي، كأكضح

يسة مغ األسسجة لمزفة يعشي تخاجع إنتاج السحاصيل لمجديخة نت أف مشع دخػؿ أصشاؼ م
 .ٕ% مغ القجرة الحؿيؿية ليا، نافيغ تبخيخات االحتبلؿ لسشع دخػليآٗالدراعية إلى أقل مغ 

 إفداد السدروعات 

تػافقت مرخ مع الكياف الرييػني عمى التصبيع الدراعي، كالتعاكف في ىحا السجاؿ،    
ما يدسى ب"السذخكع الثبلثي"  لثاا لخعاية ىحا التعاكف، ككافكألىسيتو دخمت أميخكا شخفاا ثا

بعس السرخييغ أحياناا، أما  يكػف ؼيو التسػيل أميخكياا، كالخبخاء صيايشة، باالشتخاؾ مع
أرض البحث فيي مرخية، كبعج سشػات قميمة بجأت نتائجو تطيخ في الدراعات السرخية 

كالقسح، كالحُّرة، بل إف األرض نصقت ىي  التي أصابيا اليبلؾ، مثل الخزخكات، كالقصغ،
األخخػ بسا أصابيا مغ التصبيع، كذلظ بعج إصابة تخبتيا بالججب نتيجة البحكر السمّػثة عسجاا، 
ككحلظ األسسجة كالسبيجات الفاسجة، كالخصيخ أف البحكر السمّػثة، كالتي تؤدؼ إلى تجميخ 

ت مغ استخجاميا، كيدتسخ أثخىا، كىحا ما قشابل مػقػتة ُتحجث آثارىا بعج سشػا الدراعات، ىي
فػجئ السدارعػف بتجىػر اإلنتاج عاماا بعج عاـ، إلى أف تأكج أف الجسيع جمبػا  حرل عشجما

 الجمار ألنفديع؛ ألنو بتحميل البحكر كانت السفاجأة أنيا تحسل ندبة كبيخة مغ أمخاض تريب
تخبة بأمخاض خصيخة، كتع ضبط اإلنداف بالفذل الكمػؼ، كأنيا مرابة بفيخكسات تريب ال

 .ٖـٜٜٛٔحالة مغ ىحا الشػع عاـ  ٙٗٗ

 : إفداد الثخوة الحيهانية

 تعخضت الثخكة الجاجشة لكارثة بفزل شخكد "الكتاكيت" السرابة بسخض "الجابػرؼ" كىػ   
شاعػف الجكاجغ، الحؼ قجـ مغ الكياف الرييػني، كقج تع ضبط ثبلثسائة شخد "كتاكيت" 

                                 
ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٓـ، تست الديارة في ٗٔ-ٕ، ٓٔ/ٕ( الجديخة نت، ٔ)

https://www.aljazeera.net/ebusiness 
ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٖـ، تست الديارة في ٕٓٔٓ/ٚ/٘ٔ( الجديخة نت، ٕ)

https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviews 
 .ٔٗج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ( الفيٖ)

https://www.aljazeera.net/ebusiness
https://www.aljazeera.net/ebusiness
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مرابة بيحا السخض، كفي نفذ الػقت جاءت الزخبة إلنتاج العدل بعج  قادمة مغ ىشاؾ
 ،اكتذاؼ أكثخ مغ مائة شخد لسمكات الشحل مرابة بسخض "الفاركا" مدتػردة مغ إسخائيل

% مغ خبليا الشحل في مرخ بعج أف نفق مميػف ٓٛـ إلى تجميخ ٜٜٓٔأدػ في عاـ  كذلظ
 .ٔبالكامل خمية نحل

 تخويج العسالت السدورة والتيخيب 

 ـٜٜٛٔأعج الييػد خصة إلغخاؽ الدػؽ السرخية بسبلييغ الجكالرات السديفة، ففي عاـ   
ُضبصت شبكة مكػنة مغ أحج عذخ ييػدياا، كاف بحػزتيع مميػنا دكالر مديفة، كفي 

جد قزايا التحؿيقات اعتخؼ الجسيع أنيع يعسمػف ضسغ شبكة دكلية مخكدىا تل أبيب، كبمغ ع
ك ٜٜٛٔقزية، ارتفع بيغ عامي  ٖٗـ ٜٗٛٔالعسبلت السديفة السخفػعة في مرخ عاـ

مميػف دكالراا مديفاا، كيؤكج  ٕٛقزية، صادرت الدمصات خبلليا  ٘ٗٔـ، لترل إلى ٜٜٓٔ
ـ قاـ بيا ٜٜٛٔ% مغ جخائع التيخيب عاـ ٙٚتقخيخ مرمحة األمغ العاـ السرخؼ: أف 

أكجت تقاريخ كزارة الجاخمية السرخية أف مجسػع القزايا التي ـ ٜٜٛٔالريايشة، كفي عاـ 
شغ  ٖٓ,٘قزية، ُىّخب فييا  ُٚ٘ٗٗضبط فييا الريايشة، في قزايا تيخيب مخجرات، بمغ 

 .ٕكثبلثيغ كيمػ أفيػف  ،مغ الحذير

أما بالشدبة لمدمصة الفمدصيشية فقج خػلت االتفاؾيات السػقعة مع الكياف الرييػني، أف    
القتراد الفمدصيشي باالقتراد الرييػني، كباألخز اتفاؾية باريذ، التي مكشت تمحق ا
التحكع في عائجات الزخائب الفمدصيشية، ؼيقـػ االحتبلؿ بتجسيجىا تارة، أك مغ الكياف 

 ٘,ٕقاـ االحتبلؿ باقتصاع فقج االقتصاع مشيا تارة أخخػ بدبب غيخ مشصقي، أك بغيخ سبب، 
الدمصة  مغ قبلة، كتعػيس لعسبلء تع اعتقاليع زخائب الفمدصيشيمميػف شيكل مغ عائجات ال

 . ٖالفمدصيشية

" العبخية، بأفٕٛٔٓ/ ٛ/ٕٚكفي     قخار الحجد عمى  ـ أفادت صحيفة "إسخائيل اليـػ
أمػاؿ الزخائب الفمدصيشية جاء بعج رفس الدمصة دفع تعػيزات الثشيغ كخسديغ عسيبلا 

، كفي الدماف الحؼ تجفع ؼيو ٗبتيسة التخابخ مع "إسخائيل فمدصيشياا اعتقمػا في سجػف الدمصة
                                 

 .ٓٗ( الفيج، ناصخ بغ حسج ، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٔ)
 .ٜٖص السخجع الدابق،  (ٕ)
 http://pnn.ps/newsـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٛـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٙ/ٕٛ( شبكة فمدصيغ اإلخبارية، ٖ)
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕٔ/ٛـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٛ/ٕٚ( ككالة خبخ الفمدصيشية ٗ)
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أمػاؿ الزخائب الفمدصيشية لمعسبلء، كفي السقابل استجابت الدمصة الفمدصيشية لمزغػط 
اإلسخائيمية كاألمخيكية، كضغػط الجكؿ السانحة الستعقمة بسختبات األسخػ كأسخ الذيجاء، 

سخػ الحؼ أمزػا زىخة شبابيع في سجػف كنػاب الذعب الفمدصيشي، فتع قصع مختبات األ
االحتبلؿ، ككحلظ أسخ الذيجاء الحيغ قجمػا أركاحيع دفاعاا عغ القجس كاألقرى، كتع كقف 
مختبات الشػاب اإلسبلمييغ، في الزفة الغخبية كفي قصاع غدة، كفي القجس كانت الجخيسة 

راـ هللا، يمتحفػف  األكبخ، حيث قاـ االحتبلؿ بصخد نػاب القجس مغ بيػتيع إلى شػارع
الدساء، كيفتخشػف األرض، فكافأتيع الدمصة الفمدصيشية بقصع مختباتيع، كال زالػا يتقمبػف بيغ 

 . .ٔكزنازيغ االحتبلؿ ،شػارع راـ هللا

يزاؼ إلى ذلظ أف اتفاؾية باريذ خػلت الكياف الرييػني أف يتحكع في عسمية    
 االستيخاد كالترجيخ التي تخز الفمدصيشييغ.

ثع الغدك السشطع لمدمع الرييػنية التي تغخؽ الدػؽ الفمدصيشية، عمى حداب السشتج     
 .ٕالفمدصيشي، كليذ باإلمكاف االنفكاؾ مغ ىحه التبعية التي فخضتيا اتفاؾيات الدبلـ

 

  

                                                                                         
https://cdn1.khbrpress.ps/post  

ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٜـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٚ/ٓٔ( الجديخة نت، ٔ)
https://www.aljazeera.net/news/arabic  ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/٘ٔالعخبي الججيج، تست الديارة في

https://www.alaraby.co.uk/society ٜـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ ٕ/ٔ، ٕٔ، عخبي/ٕ /
ـ، تست الديارة ٕٕٓٓ/ ٚ/ٚ/ السخكد الفمدصيشي لئلعبلـ، https://arabi21.com/story  ـ،ٕٕٔٓ

 / https://www.palinfo.com/newsـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٜفي 
 ـ ٕٕٔٓ/ ٕ/ٜـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٚٔالخميج أكف اليغ،     

https://alkhaleejonline.net 
عبج الحسيج  .ٕ٘ٔ( صالح، محدغ، القزية الفمدصيشية، خمؽياتيا التاريخية كتصػراتيا السعاصخة، ص ٕ)

 .٘ٗٔميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، ص 
 

https://www.alaraby.co.uk/society
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 السبحث الثالث

 اآلثار الدياسية لمتصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي.

ميجت لمتصبيع مع الكياف الرييػني مغ أكبخ السكاسب التي تعتبخ اتفاؾيات الدبلـ التي   
 حققيا االحتبلؿ، كالتي استصاع مغ خبلؿ أف يحقق ما يمي:

اكتدب الكياف الرييػني شخعية كجػده عمى أرض فمدصيغ التي اغتربيا، ألف  -ٔ
اف الرييػني جػىخ معاىجات الدبلـ كما نتج عشيا مغ التصبيع، ىػ االعتخاؼ بديادة الكي

قخار بحقو في الػجػد ضسغ دكلة مدتقمة، كحجكد آمشة في أقجس عمى أرض فمدصيغ، كاإل
بقاع السدمسيغ، بيحا أصبحت إسخائيل جارة ليا ذمة الجػار، كبات مغ حقيا أف تؿيع عبلقات 
دبمػماسية، كزيارات متبادلة، كعبلقات اقترادية، كثقاؼية، كسياحية، كلع يعج باإلمكاف 

 األرض السحتمة، كاتياـ أية محاكلة لتحخيخىا، بأنيا عثخة في شخيق الدبلـ.السصالبة بتحخيخ 

إف التصبيع الذامل الحؼ يربػ إليو الكياف الرييػني مع العخب ىػ الزسانة الحؿيؿية   
لبقاء دكلتيع، كنجاح مذخكعيع، ألف التصبيع الذامل يعشي أف العخب تخمػا بالفعل عغ 

 . ٔ، كأنيع فزمػا التعاير مع دكلة إسخائيلمذخكع السقاكمة، كتحخيخ أرضيع

إبقاء العالع العخبي تحت الشفػذ األجشبي، كبقاؤه مجدءاا كمفخقاا، فقج حخص الكياف عمى  -ٕ 
إبخاـ اتفاؾيات ثشائية، كتصبيع ثشائي مع كل بمج عمى حجة، حتى بات السصبعػف يبتعجكف عغ 

قػميع كديشيع، بقجر إحدانيع كتػددىع السدمسيغ بقجر قخبيع مغ االحتبلؿ، كيديئػف لبشي 
و مغ خبلؿ إشغالو في حخكب تتسديق العالع العخبي، كتفتي مغ لييػد، كما تختب عمى ذلظ

إقميسية، كشائؽية، كقػمية، كما يشتج عغ ذلظ مغ تكخيذ القصيعة بيغ السدمسيغ، لحلظ كجج 
لب شسعػف بيخيذ في الجكؿ العخبية، فقج شا ةييػد الفخصة مػاتية لمجعػة لتفكيظ جامع

ترخيح لو في الجار البيزاء بتفكيظ جامعة الجكؿ العخبية، باعتبارىا مغ مخمفات الذخؽ 
األكسط القجيع، كإفداح السجاؿ لجامعة شخؽ أكسصية ججيجة، تزع الجكؿ العخبية، كدكؿ 

 .ٕالجػار الجغخافي غيخ العخبية " يعشي إسخائيل"

                                 
 .ٕٕٗ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة عمى أبػاب السحخكسة، ص ٔ)
، الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى ٖ٘ٔغ عػض مقاكمة التصبيع ص ( محدٕ)

" مقاؿ ألميغ عاـ مداعج حدب العسل السرخؼ، أرشيف مشتجػ ٖٚالسدمسيغ، ص  ، مػقع" قاـك
 ـ،ٕٕٔٓ/ ٕ/ٜـ، تست الديارة في  ٕٓٔٓ/ٔٔىػ  ٕٖٗٔاأللػكة، تع تحسيمو في: السحـخ 
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حييج مرخ، كإخخاجيا مغ دائخة الرخاع العخبي عمى مدتػػ مرخ عسل التصبيع عمى ت -ٖ
اإلسخائيمي، كسمخيا عغ بعجييا العخبي، كاإلسبلمي، مسا أحجث خمبلا استخاتيجياا في مػازيغ 
القػػ بيغ الكياف الرييػني، كاألمة العخبية، يتزح ذلظ مغ خبلؿ األحجاث التي تمت 

 :ٔلكياف الرييػني ما يميمعاىجة الدبلـ مع مرخ، فسع بجاية التصبيع مع مرخ عسل ا

أعمغ رئيذ كزراء الكياف الرييػني "بيغغ" عغ نيتو مػاصمة االستيصاف، كاغتراب  -
 مديج مغ األرض الفمدصيشية، كجمب السديج مغ السياجخيغ الييػد.

ـ كدخل العاصسة بيخكت، كارتكب مجازر ضج السجنييغ ٕٜٛٔشغ حخباا عمى لبشاف عاـ  -
 ىشاؾ.

 .كضػاحييا مجيشة القجس عسمت عمى تيػيج -

 ـ. ٜٔٛٔتجميخ السفاعل الشػكؼ العخاقي في العاـ  -

ضع الجػالف الدػرؼ كامتشاع مشجكب مرخ عغ الترػيت في األمع الستحجة عاـ  -
ـ عمى قخار يجيغ ضع الجػالف الدػرؼ لمكياف الرييػني، ألف مرخ تختبط بسعاىجة ٜٔٛٔ

  .ية الكيانات العخبيةياف تخكيس بؿسبلـ مع الكياف، ليتدشى لمك

تصبيع العبلقات بيغ الكيانات العخبية مع االحتبلؿ، فتح الباب عمى مرخاعيو أماـ  -ٗ
العجيج مغ دكؿ أفخيؿيا إلقامة عبلقات مع الكياف، فكيف يسكغ لمعخب أف يؿيسػا عبلقات مع 

أكسمػ في نياية االحتبلؿ ثع يصالبػف الجكؿ األخخػ باستسخار السقاشعة، ؼبعج تػؾيع اتفاؽ 
ـ، حتى نياية التدعيشات بمغ عجد الجكؿ األفخيؿية التي أعادت عبلقاتيا أك ٖٜٜٔالعاـ عاـ 

أسدت لعبلقات ججيجة مع الكياف الرييػني أربعيغ دكلة، كالتي كانت تقصع عبلقاتيا مع 
 .ٕالكياف، بدبب عجكانو عمى الحق الفمدصيشي

مددىخاا، كعبلقات حدشة كمتيشة، مع العجيج مغ  إسخائيل جشت دكلة ككششاا، كاقتراداا     

                                                                                         
http://majles.alukah.net  

، الخاجحي، عادؿ، التبيع أيربح العجك المجكد ٜٚ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، صٔ)
 .ٚٔصجيقاا حسيساا، ص 

، تست  ـٕٓٔٓ/ٕ/ٕٔ، الجديخة نت، مخكد الجديخة لمجراسات، ٕٗ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة صٕ)
 .https://studies.aljazeera.net/ar/reportsـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٔٔالديارة في 

http://majles.alukah.net/
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دكؿ العالع، فساذا جشت مرخ، كاألردف، كالدمصة الفمدصيشية بعج عذخات الدشيغ مغ التصبيع 
غيخ مديج مغ الفقخ، كالتخمف كالفػضى، فسا زالت دكؿ التصبيع مغ أفقخ الجكؿ، كأكثخىا 

 . ٔأمية، كجيبلا، كتخمفاا 

ة الييػدية إلى فمدصيغ، بعج تػفيخ البيئة الخربة لحلظ، كالتفخغ فتح الباب أماـ اليجخ  -٘
 . ٕلبشاء مديج مغ السدتػششات

التصبيع في ضل الخمل في مػازيغ القػػ سيفتح شيية االحتبلؿ لمسديج مغ العخبجة  -ٙ
كاالضصياد السػجو ضج العخب، كالذعػب العخبية، كباألخز الذعب الفمدصيشي، كفي 

ياشو، خحالف ألصحاب الحق الذخعييغ، الحيغ يكتػكف بشاره كيجمجكف بد التصبيع مع السحتل
 .ٖعغ قزية السدمسيغ األكلى كؼيو تخلّ  

أدػ التصبيع مع مرخ كأكبخ بمج عخبي دفع الكياف إلى التغػؿ في بؿية األرض  -ٚ 
غغ" أف العخبية، ؼبعج تػؾيع اتفاؾية الدبلـ السرخية اإلسخائيمية أعمغ رئيذ كزراء العجك " بي

، الحؼ يشز كفق التفديخ الرييػني عمى االندحاب ٕٕٗإسخائيل شبقت قخار مجمذ األمغ 
ـ، كىي إشارة صخيحة عمى أف االحتبلؿ لغ ٜٚٙٔمغ أراض عخبية احتمت في العاـ 

يشدحب مغ بؿية األرض السحتمة، فبجت حكػمة االحتبلؿ كأنيا تقايس األراضي 
 . ٗغ سيشاءالفمدصيشية، كالدػرية باالندحاب م

عقب انتفاضات  بعس األنطسة السصبعة، شعخت بالخصخ الكبيخ الحؼ ييجد بقاءىا   
الخبيع العخبي" فارتأت أف التصبيع مع الكياف الرييػني يذكل حساية الذعػب العخبية، "

 .٘ألنطستيع، كيجمب ليع رضا الػاليات الستحجة األمخيكية، كالييػدية العالسية

                                 
 .ٜ٘( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٔ)
 .ٓٗ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، صٕ)
 .٘ٔ( الخاجحي، عادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ٖ)
 .ٕ٘( عبج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب، كتفكيظ آخخ، ص ٗ)
ـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٛ/ٜٔبشاصا  مشبخ ( الشسمي، عبج هللا، التصبيع العخبي ىخكلة كراء سخاب،٘)

دمحم أميغ، مغ مقاؿ: في فيع التصبيع العخبي ،  https://banassa.com/opinionsـ،  ٕٕٔٓ/ٕ/ٛ
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٛـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٗ/ٛمع إسخائيل، 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2019/4/7 
 

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2019/4/7
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ت بيغ السصبعيغ، كالكياف الرييػني عمى إقامة عبلقات سياسية، لع تقترخ العبلقا -ٛ
كاقترادية، كثقاؼية، بل تجاكزت ذلظ إلى اعتبار الكياف الرييػني حميفاا لجكؿ التصبيع، كأنو 
لع يعج عمى سمع األعجاء، أك أنو لع يعج العجك األكؿ، كىحا ما أكجه الخئيذ الفمدصيشي " 

اإلسخائيميػف عغ قخب تحقيق نقصة تحػؿ ججية، تشقمشا  محسػد عباس" عشجما قاؿ: )تحجث
 .ٔمغ حالة العجاء إلى حالة الرجاقة، كالتعاكف(

  

                                                                                         
 
 .ٓٛٔ(  أبػ مازف، محسػد عباس، شخيق أكسمػ، ص ٔ)
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 السبحث الخابع:

  مع االحتالل اإلسخائيميمتصبيع األمشية لثار اآل

 أوالا: التعاون والتشديق األمشي مع الكيان الرييهني

الدبلـ، كما تختب عمييا مغ التصبيع مع استصاع الكياف الرييػني مغ خبلؿ معاىجات  -
بعس الكيانات العخبية، أف يجعل مشيا حارساا أميشاا عمى حجكده، كمرالحو، كمستمكاتو، 
كمدتػششيو، كفقاا لبلتفاؾيات السػقعة معو، كالتي ألدمتيع بالترجؼ لئلرىاب، كالعشف كمشع 

الرييػني، فقج أعمغ  التحخيس، كفخضت عمييع التعاكف، كالتشديق األمشي مع الكياف
الذاباؾ عغ خمػ قائستو مغ السصمػبيغ الفمدصيشييغ بفزل التعاكف األمشي السدتسخ مع 

 .ٔاألجيدة األمشية الفمدصيشية، كأف الخصخ كصل إلى الرفخ

فتح التصبيع الباب عمى مرخاعيو الختخاقات أمشية إسخائيمية لمعالع العخبي، كسا قاؿ  -
رئيذ االستخبارات الحخبية اإلسخائيمية: )إف مرخ ىي السمعب األكبخ لشذاشات جياز 
السخابخات الحخبية اإلسخائيمية، كأف العسل مع مرخ تصػر حدب الخصط السخسػمة مشح العاـ 

اختخاقات سياسية، كأمشية، كاقترادية، كعدكخية في أكثخ مغ مػقع،  ـ، لقج أحجثشاٜٜٚٔ
كنجحشا في ترعيج التػتخ، كاالحتقاف الصائفي، كاالجتساعي، لخمق بيئة مترارعة، كمتػتخة، 
كمشقدسة، لتعسيق حالة االىتخاء داخل البشية، كالسجتسع، كالجكلة السرخية، لكي يعجد أؼ 

 . ٕمعالجة االنقداـ، كالتخمف، كالػىغ، الستفذي في مرخ(عج حدشي مبارؾ، في بنطاـ يأتي 

كضسغ اإلشار التصبيعي أؾيست في مرخ ست كثبلثػف مؤسدة عمسية أمخيكية كثقاؼية    
 .ٖإسخائيمية، كالتي مثمت مطمة رسسية لمتجدذ عمى قصاعات السجتسع السرخؼ كافة

ـ كذفت صحيفة معاريف الرييػنية، أف كفجاا أمشياا إسخائيمياا زار ٖٕٔٓ/ ٛ/ٕٗكبتاريخ    
القاىخة عقب عدؿ الخئيذ مخسي، كالتقى بؿيادة الجير السرخؼ لمتأكج عمى تػاصل التعاكف 
األمشي، كاعتبخت الرحيفة أف التعاكف األمشي بيشيسا أصبح مغ العسق، كاالتداع، بذكل لع 

                                 
 .ٓ٘ٔالقزية الفمدصيشية، ص ( صالح، دمحم محدغ، ٔ)
، حسجاف،  غداف، التصبيع استخاتيجية ٕ٘ٙ( محسػد عبجه، حراف شخكادة، عمى أبػاب السحخكسة، ص ٕ)

 .ٓٚٔ -ٖ٘ٔاالختخاؽ الرييػني، ص 
 .ٛٔ( الخاجحي، عادؿ، التصبيع أصبح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ٖ)
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 .ٔيدبق لو مثيل

ألجل ىحا الغخض زرع الكياف العجيج مغ العسبلء في دكؿ التصبيع العخبي، كعسل جياز    
السخابخات عمى تكميف الدياح اإلسخائيمييغ بسياـ أمشية، كعسميات جسع السعمػمات عغ حياة 
الذعػب التي يدكركنيا، كعغ السعدكخات، كالقػات السدمحة فييا، كالسرانع التي تخز 

 .ٕالجير

ـ كذفت السخابخات السرخية عغ شبكة تجدذ ٜ٘ٛٔشيخ أيمػؿ مغ العاـ في    
"إسخائيمية" في القاىخة، يقػدىا السدتذار العدكخؼ بالدفارة اإلسخائيمية، كاكتذفت أف السخكد 

ـ، في القاىخة إلى كاحج مغ أخصخ بؤر ٕٜٛٔاألكاديسي "اإلسخائيمي" تحّػؿ مشح تأسيدو عاـ 
تخاؽ الثقافي في مرخ، ثع كذف بعج ذلظ عغ عرابات التجدذ، كأبخز مطاىخ االخ

 .ٖالتجدذ "اإلسخائيمي" الػاحجة تمػ األخخػ 

فسا الحؼ يسشع االحتبلؿ مغ زرع الجػاسيذ، كالعسبلء كرجاؿ السخابخات في قػافل    
الدياح، ليكػنػا عيػناا لبلحتبلؿ في نقل ما يجخؼ في مرخ، كفي غيخ مرخ، ككذف 

مات عغ قخب بالػسائل الستصػرة في ىحا الدماف، كقج نقل عغ األجيدة العػرات كنقل السعمػ 
 . ٗاألمشية السرخية أف غالبية الدياح اإلسخائيمييغ يجسعػف معمػمات عغ مرخ

عسمت مرخ مشح سشيغ شػيمة عمى محاصخة غدة، كتجػيع الذعب الفمدصيشي ىشاؾ،    
بحلظ، كمشعت تيخيب الدبلح، كسا  بالتشديق مع الكياف الرييػني، كسا صخح قادة االحتبلؿ

مشعت إدخاؿ الحاجات الزخكرية لحياة الدكاف، كعسمػا عمى إغخاؽ األنفاؽ، أك تفجيخىا، بعج 
أف باتت شخياف الحياة لدكاف القصاع، بدبب اإلغبلؽ السدتسخ لسعبخ رفح، كقج أكج قادة 

، بصمب مغ الكياف عدكخيػف إسخائيميػف أف مرخ دمخت مئات األنفاؽ عمى حجكد قصاع غدة
الرييػني، كسا قامت ببشاء ججار فػالذؼ عمى حجكدىا مع قصاع غدة، ليدبب مديجاا مغ 

 .٘السعاناة، كالحخماف، لمسػاششيغ مغ أىل القصاع

                                 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٛـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ٕ/ٛػمة، ( الجديخة نت، كقائق كأحجاث، سبلـ حكػمة لحكٔ)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events/ 
 .ٔٓٔ( حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٕ)
 .ٜٖ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٖ)
 .ٚ٘ٓٔكالسصبعػف، ص ( الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع ٗ)
 ، العخبيةhttps://arabi21.com/storyـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٛـ تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٕ، ٕٔ( عخبي ٘)

https://arabi21.com/story
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 آثار التصبيع األمشي مع الدمصة الفمدصيشية 

غ أؼ عسل أما فمدصيشياا: التـد السػقعػف عمى اتفاؾية أكسمػ بشبح اإلرىاب، كالتخمي ع   
مغ أعساؿ العشف، كالتعيج باتخاذ اجخاءات تأديبية ضج أؼ مخالف ليا، كفق رسالة الخئيذ 

ـ، ككفق ٖٜٜٔ/ٜ/ٜالفمدصيشي "ياسخ عخفات" لخئيذ كزراء الكياف الرييػني "رابيغ"، في 
ـ، تتعيج الدمصة بسشع الحسبلت الجعائية كالتحخيس ٜٜٗٔ/ٗ/٘ما جاء في اتفاؾية القاىخة، 

خائيل كسا تتعيج باتخاذ اإلجخاءات الزخكرية، لسشع األعساؿ اإلرىابية ضج الجكلة ضج إس
 . ٔالعبخية

كالحؼ يعشي مديجاا مغ التعاكف كالتشديق األمشي، مع الكياف الرييػني، كتبادؿ   
 :ٕالسعمػمات، كالحؼ نتج عشو

 اإلرىاب.كقػؼ الدمصة الفمدصيشية مع مرخ في محاصخة قصاع غدة، بتيسة مسارسة  -

اعتقاالت كاسعة، كمدتسخة لمسعارضيغ التفاؾيات أكسمػ، كالسشاىزيغ لمتصبيع، مغ قبل  -
دمصة الفمدصيشية، كتعخض العجيج مشيع لتحؿيقات قاسية، أدػ إلى استذياد العجيج مغ ال

عخؼ مشيع: مجج البخغػثي، ىيثع عسخك، كساؿ أبػ شعيسة، دمحم الحاج، فادؼ  ،السجاىجيغ
 قج أدػ التعاكف األمشي إلى تخاجع كبيخ في مقاكمة االحتبلؿ، كجخائسو. حسادنة، ك 

مبلحقة السعارضيغ لمتصبيع مع االحتبلؿ، كالتزييق عمييع في أرزاقيع، ككضائفيع،  -
كاستبعادىع مغ التػضيف، كحخمانيع مغ التخؼيعات، كالتخؾيات، كالجرجات كاالمتيازات، 

تبعج مغ خبلليا كل السعارضيغ لمتصبيع، كلع يتػقف كإخزاعيع لمدبلمة األمشية، التي يد
حقيع في كل بل بات شبح القسع كالتشكيل يبل أمخ مبلحقتيع في داخل البمجاف السصبعة،

                                                                                         
 ـ،ٕٕٔٓ/ٕ/ٛـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/٘/ٗنت، 

      .https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt،  ،ـ، ٕٙٔٓ/ٕ/٘بي بي سي نيػز
  https://www.bbc.com/arabic/worldnewsـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٜتست الديارة في 

 .ٜٕٗالديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف،      
 .ٗٙ( عػاد دمحم ناجي أسذ التختيبات األمشية، صٔ)
ـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ ٚ/ ٖٓ، الذاىج، ٓ٘ٔحدغ، القزية الفمدصيشية، ص ( صالح، دمحم مٕ)

/ ٕ/ٜـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ ٗ/ٕٛالعخبي الججيج،  https://shahed.cc/newsـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٜ
تست الديارة  اإلعبلمي لحخكة السقاكمة اإلسبلمية، /السكتبhttps://www.alaraby.co.ukـ، ٕٕٔٓ

 https://www.palinfo.com/12083ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٜفي 

https://www.alarabiya.net/arab-and-world/egypt
https://www.alaraby.co.uk/المكتب
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كسا يتعيج كل شخؼ باالمتشاع عغ التحخيس أك )مكاف، كسا نرت االتفاؾيات مع الكياف، 
أفعاؿ العشف السػجية ضج الصخؼ السداعجة، أك األفعاؿ العجكانية، أك الشذاط اليجاـ، أك 

كبيحا يكػف التحخيس السشاىس لمكياف الرييػني محطػراا، أّنى كاف  ،اآلخخ في كل مكاف(
 .ٔمكاف ارتكابو، كعمى الجكؿ السصبعة أف تبلحق الفاعميغ، كأف تقجميع لمسحاكسة

، ككقف ضخب البشى التحتية لمسعارضيغ لمتصبيع، التداماا ببشػد تجؽيف مشابع اإلرىاب -
دعع اإلرىاب كاإلرىابييغ، الحؼ فخضتو أمخيكا عمى الدمصة الفمدصيشية الحؼ تسثل في إغبلؽ 
كحل كل الجسعيات االجتساعية التي تقجـ الجعع ألسخ الذيجاء، كالسػاششيغ الحيغ ىجمت 
 مشازليع، كتداعج الفقخاء كالسحتاجيغ، أغمقت الحكػمة الفمدصيشية بخئاسة "سبلـ ؼياض" بتاريخ

 .ٕجسعية خيخية في الزفة الغخبية بقخار كاحج (ٖٓٔ)ـ ٕٚٓٓ/ ٛ/ٕٛ

كسا فخضت عمى الجكؿ العخبية االمتشاع عغ تقجيع أية معػنات إندانية لمفمدصيشييغ مغ   
خبلؿ قانػف مكافحة غديل األمػاؿ، الحؼ فخضتو أمخيكا عمى دكؿ السشصقة، بحجة مشع 

سا فخضت أمخيكا عمى تمظ الجكؿ أف تقـػ بحل كصػؿ ىحه األمػاؿ لمجساعات اإلرىابية، ك
كافة الجسعيات الخيخية التي كانت تقجـ السعػنات لؤليتاـ كالفقخاء كأسخ الذيجاء، كاألرامل، 

 .ٖكقج استجابت دكؿ العخكبة ليحه األكامخ، خاصة بعج أحجاث الحادؼ عذخ مغ أيمػؿ

أما دكؿ التصبيع العخبي فقج بجأت تبلحق السقاكميغ، كالفرائل التي تجعع السقاكمة،    
أيشسا كججت، كبجا أف أؼ تصبيع مع االحتبلؿ مغ أؼ بمج عخبي، يقابمو تقميل السداحة 
الستاحة لفرائل السقاكمة عمى التخاب العخبي، خاصة أف بعس البمجاف العخبية لع تدسح في 

دصيشي مقاكـ أف يتػاجج عمى أراضييا، كمع اتداع رقعة السصبعيغ، الساضي ألؼ فريل فم
بجأت تزيق الجائخة عمى كل السشاكئيغ لبلحتبلؿ، بذكل كبيخ، فتع ضخب قػػ السعارضة، 
كضخب بشيتيا التحتية، كمؤسداتيا التعميسية، كالخيخية كاالجتساعية، في العجيج مغ الجكؿ 

خبية الدعػدية بجأت حسمة شعػاء عمى كل مغ يتعاشف السصبعة، ففي اإلمارات العخبية، كالع

                                 
 .ٚٗٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
   ـ،ٕٕٔٓ/ ٕ/ٜـ، تست الديارة في ٕٚٓٓ/ ٛ/ٕٛ( الجديخة نت، ٕ)

https://www.aljazeera.net/news/arabic    ،ـ، تست الديارة ٕٚٓٓ/ ٛ/ٜٕصحيفة الجستػر
/ ٛ/ٕٛ، اإلخبارؼ  البػابة ،https://www.addustour.com/articlesـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٓٔفي 

 https://www.albawaba.com/arـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٛـ، تست الديارة في ٕٚٓٓ
 .ٖٚٔ( محدغ عػض، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٖ)

https://www.aljazeera.net/news/arabic
https://www.addustour.com/articles
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  .ٔمع فمدصيغ، أك الذعب الفمدصيشي، كذلظ قبل بجء التصبيع.

أما األردف فقج شيجت العبلقات األردنية اإلسخائيمية تعاكناا مصخداا، لع يقترخ عمى    
لدساح مبلحقة العشاصخ التي تخيج التدمل إلى األرض السحتمة، أك تيخيب أسمحة، أك ا

لعشاصخ االستخبارات اإلسخائيمية بالعسل في األردف، كلكغ بالجخػؿ في مػاجية مع قػػ 
ـ، أبعجت العجيج مغ قادة الحخكة اإلسبلمية "حساس" إلى قصخ ٜٜٜٔالسقاكمة، في العاـ 

يع غػشة، كسامي خاشخ، كاعتقمت العذخات مغ  مشيع خالج مذعل، كعدت الخشق، كإبخـا
 . ٕكة، كلع يكغ ىشاؾ سبب لحلظ إال اندجاماا مع رغبة االحتبلؿؾيادات ككػادر الحخ 

أما بالشدبة لمدمصة الفمدصيشية فقج استػعبت التداماتيا األمشية كل إمكانياتيا، كجعمتيا    
عاجدة عغ تحقيق أية تشسية اقترادية، أك سياسية، أك اجتساعية، أك تخبػية، حتى باتت 

لتي ال تعصي ببل أثساف سياسية أك أمشية، بل تعصي مغ تعتاش عمى أمػاؿ الجكؿ السانحة ا
 أجل قسع الذعػب، كمرادر الحخيات، تحت ذرائع مػاجية اإلرىاب كالعشف، كأعجاء الدبلـ.

استغل ييػد اتفاؾيات الدبلـ التي تتحجث عغ نبح اإلرىاب كمكافحة العشف، لمتشكيل   
 حاربة العشف كنبح اإلرىاب. بالذعب الفمدصيشي، كضخب مقاكمتو بكل كحذية، بحجة م

  

                                 
 .ٗٙ( عػاد دمحم ناجي، اسذ التختيبات األمشية، ص ٔ)
ـ، تست الديارة في ٕٔٓٓ/ٙ/ٗٔ، الجديخة نت، ٕٙ( محدغ عػض، كآخخكف، مقاكمة التصبيع ص ٕ)

 https://www.aljazeera.net/news/arabicـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٛ
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 السبحث الخامذ

 آثار التصبيع االجتساعي 

نذخ الفداد كالخذيمة في السجتسعات العخبية، كذلظ عغ شخيق نذخ الكتب كالسجبلت  -ٔ
الجكرية الفاسجة كالبخامج اإلذاعية كالستمفدة كعخض األفبلـ الخميعة، كسا عسل الييػد عمى 

شبكة تزع العذخات مغ بائعات اليػػ الييػديات  نذخ مخض االيجز عغ شخيق كجػد
 .ٔالسرابات بيحا السخض، يعسمغ بتػجيو مغ جياز السػساد

تيخيب السخجرات إلى السجتسعات العخبية إلغخاقيا في اإلدماف، فقج قامت شعبة  -ٕ
 .ٕاالستخبارات العدكخية الييػدية "أماف" بتيخيب السخجرات إلى مرخ كاألردف

ييػد العالع البالغ عجدىع أكثخ مغ عذخة مبلييغ خارج  القجرة عمى تيجيخ أكبخ عجد مغ -ٖ
إسخائيل لمقجـك إلى أرض فمدصيغ السحتمة كاالستقخار فييا، كتغييخ أنساط الحياة االجتساعية، 

  .بعج أف استتب األمغ كتػفخت البيئة السشاسبة

كانتذارىا في مجتسعاتشا كالتفكظ األسخؼ ضيػر كثيخ مغ السذكبلت االجتساعية الغخبية،  -ٗ
كحػادث الدخقة، كاالغتراب، كانتذار أمخاض الحزارة الغخبية، كاالنتحار، كعبادة السادة، 

 .ٖكغيخ ذلظ

كجػد حاالت زكاج مغ بعس السدمسيغ مغ دكؿ التصبيع مغ إسخائيميات، في حاؿ  -٘
الجتساعية، كاألخبلؾية، تحػلت إلى ضاىخة، سػؼ يتختب عمييا العجيج مغ السفاسج ا

كالدمػكية، كىشاؾ مفاسج اجتساعية مغ كجػد كع كبيخ مغ العساؿ الفمدصيشييغ، كالسرخييغ، 
 .ٗكاألردنييغ يحسل معو مفاسج كبيخة، كآثاراا جسة

                                 
-https://es ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ٔ/٘ٔ( ممتقى أعزاء مشتجػ العقاب، ٔ)

la.facebook.com/alokab 
، تست ٗٛٔمجمة الػعي، العجد  .ٓٗ( الفيج بغ ناصخ، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٕ)

  https://www.google.com/search?qـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔالديارة في 
(ٖ )" ىػ = أيمػؿ  ٕٖٗٔأميغ عاـ مداعج حدب العسل في مرخ. تع تحسيمو في: السحـخ · مػقع" قاـك

  http://majles.alukah.net ـ،ٕٕٔٓ/ٕ/ ٖٔـ، تست الديارة في  ٕٓٔٓ
، أ الديج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع ٘ٔ( الخاجحي، عادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ٗ)

 .ٚٙ٘ٔ، ٓٙ٘ٔ ص كالسصبعػف،
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كفق خارشة الصخيق التي فخضت عمى الجكؿ العخبية أف تػقف دعع الجساعات التي  -ٚ
بشاءا عميو تع استيجاؼ السعػنات اإلندانية التي كانت  ،-عمى حج زعسيع  -تؤيج اإلرىاب 

تجفع لمفقخاء، كاأليتاـ، كأسخ الذيجاء، كسا تع كقف دعع الجسعيات الخيخية الفمدصيشية، لسشع 
كصػؿ األمػاؿ لئلرىاب كاإلرىابييغ، كسا فخضت أمخيكا عمى الدمصة الفمدصيشية أف تغمق 

ف ألسخ الذيجاء، كالسػاششيغ الحيغ شخدكا بدبب كل السشطسات االجتساعية التي تقجـ العػ 
ىجـ مشازليع، كفخضت عمى الجكؿ العخبية االمتشاع عغ تقجيع أية معػنات مغ خبلؿ قػانيغ 
مكافحة غديل األمػاؿ، التي فخضتيا عمى كل بمجاف السشصقة، كقج امتجت ىحه السبلحقة حتى 

ية إلى فخض قػاعج صارمة عمى شالت أمػاؿ الدكاة، كالرجقات، كالحؼ دفع بمجاف خميج
كسا تع التزييق عمى ، ٔصخؼ أمػاؿ الدكاة، كأخزعت أمػاؿ الرجقات لسخاؾبة صارمة

 .ٕالفمدصيشييغ في قزية نقل األمػاؿ، أك تحػيميا مغ الخارج ألصحابيا في الجاخل

و كما تختب عمى ذلظ مغ السعاناة، كالعػز الذجيج لفقخاء الذعب الفمدصيشي، الحؼ يػاج   
االحتبلؿ عمى أرض اإلسخاء نيابة عغ األمتيغ العخبية، كاإلسبلمية، كالحؼ اجتسع عميو سياط 

 السحتميغ، كأنياب الفقخ.

يخػ الكياف في السذكمة الجيسغخاؼية خصخاا ييجد مدتقبمو، كالتي تتسثل في ارتفاع ندبة  -ٜ
كال يداؿ كبكل الػسائل  السػاليج عشج الفمدصيشييغ كنقريا عشج الييػد، لحلظ عسل االحتبلؿ

ـ، أك األرض ٜٛٗٔعمى تقميل الشدل عشج الفمدصيشييغ سػاء في األرض السحتمة عاـ 
ـ، كقج ذكخ كزيخ الرحة الفمدصيشي الدابق عبج العديد شاىيغ، أنو تع ٜٚٙٔالسحتمة عاـ 

 ضبط عذخيغ شغ مغ العمكة التي تدبب العقع قادمة مغ الكياف إلى السشاشق السحتمة، كقج
 . ٖحرل العجيج مغ حػادث رش السجارس بالبػدرة التي قيل في حيشيا: أنيا تدبب العقع

  

                                 
 .ٖٚٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 .ٖٗ( عػاد دمحم ناجي، أسذ التختيبات األمشية، ص ٕ)
 .٘ٔ( الخاجحي عادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ٖ)
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 الفرل الدادس:

من التصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي. وفيو الخسسي والذعبي : العخبيو اإلسالمي السهقف 
 ثالثة مباحث:

 : السبحث األول

 اإلسخائيمي. السػقف الخسسي العخبي كاإلسبلمي مغ التصبيع مع االحتبلؿ

 :السبحث الثاني

 السػقف الذعبي العخبي كاإلسبلمي مغ التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي. 

 :السبحث الثالث

 السػقف الخسسي كالذعبي الفمدصيشي مغ التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي. 
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 السبحث األول:

 اإلسخائيمي.الخسسي من التصبيع مع االحتالل العخبي و  اإلسالمي السهقف

التصبيع مع الكياف الرييػني أشبو بالسثمث، الحؼ يقػـ عمى ثبلثة أضبلع، ضمعو     
األكؿ: الكياف الرييػني، أكثخ األشخاؼ استفادة مغ التصبيع، كضمعو الثاني: الغخب الجاعع 
لمكياف الرييػني، كالحؼ يعشيو مغ التصبيع تحقيق مرالحو في فخض الييسشة عمى العالع 

بي، كتحقيق انجماج الكياف الرييػني في السشصقة، كضمعو الثالث: الشطاـ الخسسي العخ 
 العخبي، األقل استفادة مغ التصبيع كتبعاتو، كآثاره. 

قخار بذخعيتو، كالقبػؿ بالتصبيع معو، لكياف الرييػني، كالقبػؿ بو، كاإلفاالعتخاؼ با    
لو ركيدة جساىيخية، أك تأييج شعبي، جاء مغ جية األنطسة، كالحكػمات العخبية، كلع يكغ 

فاألنطسة العخبية كسا ىػ الحاؿ في كل األنطسة االستبجادية، ال تعبخ عغ رضا الجساىيخ، 
 .ٔكرغبتيع

لع تكغ أماـ الكياف الرييػني أية مذكمة في إيجاد زعساء مشاسبيغ لمتصبيع معو،     
عجة كسائل، تتسثل أكالىا في كاالعتخاؼ بو، كإقامة عبلقات حدغ جػار تخجمو، مغ خبلؿ 

أف االستعسار لع يغادر السشصقة دكف أف يشرب بعس السػاليغ لمشطع الغخبية الحاضشة 
لمكياف، عمى حداب السرالح العخبية، أك بالػسائل األخخػ، كالتخغيب تارة أك التخىيب 

ب الجاعع أخخػ، أك ابتدازىع بسدتقبل عخكشيع، مغ خبلؿ إيياميع أف بقاء عخكشيع بيج الغخ 
 .ٕلبلحتبلؿ

 الشظام الخسسي العخبي من السقاشعة إلى التصبيع 

مع بجاية العجكاف الرييػني، كاف السػقف الخسسي العخبي السعمغ ىػ مقاشعة    
ـ، عغ مقاشعة ٜ٘ٗٔاالحتبلؿ، كعجـ االعتخاؼ بو، فقج أعمشت الجامعة العخبية في العاـ 

الييػد في فمدصيغ، قبل أف يكػف ليع دكلة، لسداعجة الفمدصيشييغ في عخقمة تجفق اليجخة 
ا التعامل التجارؼ مع الييػد، كأغمقػا األسػاؽ العخبية في كجو الييػدية إلى فمدصيغ، فسشعػ 

                                 
 ـٕٓٔٓ، دار أبعاد، بيخكت لبشاف، الصبعة األكلى، ٜٗٔ( سسارة عادؿ، التصبيع يدخؼ في دمظ، ص ٔ)
/ ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٙٔ جخيسة التصبيع مع الكياف الرييػني( قاسع، عبج الدتار، ٕ)

 /https://www.aljamaa.net/arـ،  ٕٕٔٓ

https://www.aljamaa.net/ar/category/%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://www.aljamaa.net/ar/
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 . ٔالدمع، كالسشتجات التي يشتجيا الييػد

كقج التـد العخب شعػباا كأنطسة بيحه السقاشعة، كتأكج ىحا السػقف بعج العجكاف     
ـ، عشجما أعمغ العخب في مؤتسخ القسة ٜٚٙٔالرييػني في الخامذ مغ حديخاف عاـ 

: ال تفاكض، ال صمح، ال اعتخاؼ السشعقج  .ٕفي الخخشـػ

رغع اإلجساع العخبي السعمغ عغ رفس التعاشي مع االحتبلؿ، كرفس االعتخاؼ بو،     
فقج كجج مغ األنطسة العخبية مغ كاف عمى اتراؿ مع الكياف الرييػني مشح نذأتو، عاـ 

تى تػج باإلعبلف عغ ـ، كاستسخت االتراالت، كالمقاءات، الحسيسة كالػدية معو، حٜٛٗٔ
 .ٖالتصبيع، كإقامة عبلقات رسسية مع الكياف الرييػني

كمغ األنطسة العخبية مغ كاف لو اتراؿ مع الكياف الرييػني في سبعيشات القخف     
الساضي، كجكلة السغخب العخبي، فقج كاف ممظ السغخب "الحدغ الثاني" عّخاب المقاءات 

يارة الخئيذ السرخؼ "أنػر الدادات" لمكياف الرييػني، السرخية اإلسخائيمية، التي ميجت لد 
 .ٗكما تسخس عشو مغ اتفاؾيات، كتصبيع عبلقات

كمع خصػة الخئيذ السرخؼ "أنػر الدادات" في زيارة الكياف الرييػني في العاـ     
كانت بجاية حؿبة ججيجة مغ العبلقات بيغ الكياف الرييػني، كأنطسة التصبيع  ـ،ٜٚٚٔ

ج أدػ السػقف السرخؼ إلى انييار اإلجساع العخبي الخافس لمتعاشي مع الكياف العخبي، فق

                                 
" مغ ميثاؽ الجامعة العخبية: أية دكلة مغ دكؿ الجامعة العخبية تقـػ بعقج صمح ٛٔنرت السادة " -( ٔ)

مشفخد، أك اتفاؽ سياسي، أك اقترادؼ، أك عدكخؼ تعتبخ مشفرمة عغ الجامعة العخبية، كعمى بؿية 
العخبية أف تقصع العبلقات معيا، كأف تغمق معيا الحجكد، كتػقف التعامل التجارؼ كالسالي، كتع  الجكؿ

بالفعل عدؿ مرخ كمقاشعتيا، كتجسيج العبلقات الدياسية كالجبمػماسية معيا، بعج انفخادىا بالدبلـ مع 
ؼ، بعج نقل مقخ ـ، حيث عقج العجيج مغ القسع العخبية التي تشجد بالسػقف السرخ ٜٜٚٔالكياف سشة 

جامعة الجكؿ العخبية إلى تػنذ. عػض، محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع البمجاف 
 .ٖٕٛ، ٕٓٔالعخبية 

 .ٜٔ( حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٕ)
ـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٙٔ جخيسة التصبيع مع الكياف الرييػني( عبج الدتار قاسع، ٖ)

 /https://www.aljamaa.net/arـ، ٕٕٔٓ/ٕ/٘ٔ
 .ٕٗحسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ( ٗ)

https://www.aljamaa.net/ar/category/%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://www.aljamaa.net/ar/
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 .ٔالرييػني، كسا أف خخكج مرخ مغ دائخة الرخاع أدػ إلى إضعاؼ السػقف العخبي

ثع انفخط عقج السدبحة بعج ذلظ، كبجأ العجيج مغ األنطسة بعقج معاىجات، كإقامة    
عمى ذلظ مغ القبػؿ بالتصبيع معو، كبذكل عبلقات مع الكياف الرييػني، كما تختب 

متفاكت، فسغ األنطسة مغ سارع إلى التصبيع في الدخ، كالعمغ، كقصع شػشاا في مديخة 
التصبيع كسرخ، كاألردف، كالدمصة الفمدصيشية، كاإلمارات العخبية، كالبحخيغ، كمشيع مغ 

قات، كلكغ في الدخ، شّبع، كأقاـ عبلقات مع الكياف، كأجخػ معو اتراالت، كعقج معو صف
  .ٕكمشيع مغ يشتطخ الفخصة السػاتية حتى يؿيع عبلقات، كيعقج معاىجات، كاتفاؾيات

 بخز التحػؿ في السػقف الخسسي العخبي في مؤتسخ القسة العخبي، الحؼ عقجتو جامعة   
ـ، كالحؼ أعمغ ؼيو بذكل كاضح عغ استعجاد الجكؿ ٕٕٓٓالجكؿ العخبية في بيخكت، عاـ 

ة لمتصبيع مع الكياف الرييػني، بذخط اندحابو مغ األراضي العخبية السحتمة عاـ العخبي
ـ، كالحؼ أشمق عميو بػ"السبادرة العخبية"، كىي مبادرة سعػدية أشمقتيا السسمكة العخبية ٜٚٙٔ

ـ، بعج أف تبيغ أف غالبية السذاركيغ في ٕٔٓٓالدعػدية بعج أحجاث الحادؼ عذخ مغ أيمػؿ
عػدييغ، فأشمقت الدعػدية ىحه السبادرة، لتطيخ كسحبة لمدبلـ، كرافزة اليجسات كانػا س

 .ٖلمعشف كاإلرىاب

 كتقـػ السبادرة عمى:  

مصالبة إسخائيل باالندحاب الكامل مغ األراضي العخبية السحتمة في فمدصيغ، كالجػالف  -
جشػب ـ، كاألراضي التي مازالت محتمة في ٜٚٙٔالدػرؼ حتى حجكد الخابع مغ حديخاف 

 .لبشاف
كالتػصل إلى حل عادؿ لسذكمة البلجئيغ الفمدصيشييغ، يتع االتفاؽ عميو كفقاا لقخار  -

 ٗ.ٜٗٔالجسعية العامة لؤلمع الستحجة رقع 

                                 
، عػض محدغ، االستخاتيجية ٖٔ-ٜٔ( غداف، حسجاف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٔ)

 .ٕٚٓاإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية، ص 
 .ٙٗ( غداف، حسجاف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٕ)
 .ٙ( مخكد الفكخ االستخاتيجي لمجراسات، التصبيع العخبي اإلسخائيمي إلى أيغ، ص ٖ)
ـ، كقخر ؼيسا يخز ٜٛٗٔ/ ٕٔ/ٔٔ( أصجرتو األمع الستحجة بذأف الرخاع العخبي اإلسخائيمي، بتاريخ ٗ)

يغ في ": تقخر كجػب الدساح بالعػدة في أقخب كقت مسكغ لبلجئيغ الخاغبٔٔالبلجئيغ في البشج رقع "
العػدة إلى ديارىع، كالعير بدبلـ مع جيخانيع، ككجػب دفع تعػيزات عغ مستمكات الحيغ يقخركف عجـ 
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قبػؿ ؾياـ دكلة فمدصيشية مدتقمة، ذات سيادة، عمى األراضي الفمدصيشية السحتمة مشح  -
اع غدة، كتكػف عاصستيا القجس ـ، في الزفة الغخبية، كقصٜٚٙٔالخابع مغ حديخاف 

 .الذخؾية
 : مقابل أف تمتـد الجكؿ العخبية بسا يمي

اعتبار الشداع العخبي اإلسخائيمي مشتيياا، كالجخػؿ في اتفاؾية سبلـ بيشيا كبيغ إسخائيل، مع  -
 .تحقيق األمغ لجسيع دكؿ السشصقة

رفس كل أشكاؿ إنذاء عبلقات شبيعية مع إسخائيل في إشار سبلـ شامل، كضساف  - 
 ٔ.التػشيغ لمفمدصيشييغ، الحؼ يتشافى كالػضع الخاص في البمجاف العخبية السزيفة

يتزح مغ ىحه السبادرة أف السػقف الخسسي العخبي أخح يسيل نحػ التصبيع، كأف العجيج    
مشيا مارسو عسمياا، بذكل أك بآخخ، كما تبقى مغ األنطسة تشتطخ الفخصة السػاتية لتعمغ عغ 

 فيا الػاضح مغ التصبيع، كمغ األدلة عمى أف غالبية األنطسة العخبية مع التصبيع:مػق

ـ أسقصت الجكؿ العخبية مذخكع قخار قجمتو فمدصيغ في اجتساع ٕٕٓٓ/ ٜ/ٜبتاريخ  -ٔ
الجامعة العخبية، عمى مدتػػ كزراء الخارجية، يجيغ اتفاؽ التصبيع بيغ اإلمارات العخبية، 

حا يعشي أف غالبية األنطسة العخبية رسسياا مع التصبيع، كأنيا تؤيج مغ كى ٕكالكياف الرييػني،
 يصبع، كأف مغ لع يصبع يشتطخ الفخصة السػاتية ليحا التصبيع. 

غالبية األنطسة العخبية الخسسية ال تداؿ تبلحق الحيغ يخفزػف التصبيع، كتزيق عمييع  -ٕ
لجعاة التصبيع، في كسائل اإلعبلـ،  الخشاؽ، ؼيسا تػفخ الحخية الكاممة، كالبيئة الحاضشة

  كغيخه.

كأقخب مثاؿ في ذلظ مػقف الدمصات الدعػدية، التي عسمت عمى فتح أبػاب أذرعيا    
اإلعبلمية، عمى مجػ العاميغ الساضييغ، لبث آراء سعػدية لكتاب كمثقفيغ، تذجع كتخكج 

                                                                                         
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/٘ٔالعػدة إلى ديارىع كعغ كل مفقػد أك مراب بزخر. الجديخة نت، تست الديارة في 

https://www.aljazeera.net/2004/10/03 
ص  بعشػاف: مبادرة الدبلـ العخبية، ـ،ٕٕٓٓ" لدشة ٔ٘،العجد "ٖٔ( مجمة الجراسات الفمدصيشية، السجمج ٔ)

ٔٛٚ. 
 / https://www.aljazeera.netـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٙٔـ، تست الديارة في ٕٗٓٓ/ٓٔ/ٖالجديخة نت     
ـ، الجديخة نت، ٕٚٔٓ( مؤسدة القجس الجكلية، بخاء درزؼ، التصبيع العخبي مع إسخائيل، في العاـ ٕ)

 https://www.aljazeera.net/newsـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٗٔيارة في ـ، تست الد ٕٕٓٓ/ٜ/ٜ
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لمدعػدية، في كقت الحؼ عسل لمتصبيع مع إسخائيل، كتطيخ أف إسخائيل ليدت العجك األكؿ 
 .ٔالشطاـ ىشاؾ عمى قسع كل السعارضيغ لمخأؼ الخسسي في ىحا الذأف

كأف لقاءات تصبيعية قج حجثت بالفعل بيغ مدؤكليغ سعػدييغ، أك محدػبيغ عمى    
السؤسدة الخسسية الدعػدية، مع الكياف الرييػني خبلؿ الدشػات األربع الساضية أؼ مغ 

فييا بذكل أساسي تخكي الؽيرل، كأنػر عذقي، كتحجثت كسائل  ـ، شارؾٕٚٔٓالعاـ 
إعبلمية إسخائيمية عغ زيارة شخريات سعػدية كبيخة لتل أبيب، كعقج لقاءات معيا، كسا 
تحجث كلي العيج "دمحم بغ سمساف" عغ "حق إسخائيل في الػجػد"، كعغ السرالح السذتخكة 

األشيخ الساضية إلى تييئة السشاخ لعبلقة كسا سعى إعبلميػف سعػديػف شػاؿ  مع الدعػدية،
 .ٕسياسية رسسية محتسمة مع الكياف

كفي السقابل تعسل كسائل اإلعبلـ الدعػدية عمى شيصشة التشطيسات التي تعادؼ الكياف    
الرييػني، كحخكة حساس، كجساعة اإلخػاف السدمسيغ، فقج أصجرت ىيئة كبار عمساء 

ـ، حـخ ٕٚٔٓدية عبج العديد آؿ الذيخ، فتػػ في العاـ الدعػدية التي يخأسيا مفتي الدعػ 
فييا قتل الييػد، كاعتبار حخكة حساس مشطسة إرىابية تزخ الفمدصيشييغ، كترشيف 

 . ٖالسطاىخات السدانجة لمسقاكمة، كالسشاصخة لقزية القجس بالجعاية الخخيرة

غ الشفذ، مغ كفي السقابل أضيخت دكلة االحتبلؿ ككياف يسارس حقو في الجفاع ع   
 .ٗجساعات التصخؼ الفكخؼ، كفق الخكاية الدعػدية

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٙٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٛ/ٙٔ( بي بي سي نيػز، ٔ)

https://www.bbc.com/arabic/interactivity 
ـ، ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٜ(  مخكد الديتػنة، صالح محدغ دمحم، لتصبيع اإلسخائيمي الخميجي: الخكس كراء الدخاب ٕ)

/ ٔٔ/ٕٚ، ٕٔ، بداـ ناصخ، عخبي http://panc.ps/print ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/٘ٔرة في تست الديا
 https://arabi21.com/story ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٖٔـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ

ـ ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٓٔ، تاريخ الديارة ٕٚٔٓ/ٔٔ/٘ٔ( الجديخة نت،ٖ)
https://www.aljazeera.net/news مجحاؼ، فزل عباس، مغ مقاؿ: التصبيع الجيشي ،

ـ، ٕٕٓٓ/ ٜ/ٕٚـ تاريخ الديارة ٕٛٔٓاستخاتيجية إسخائيمية، الججيج ابخس، أيمػؿ 
https://www.aljadeedpress.net/archives ،ـ، تاريخ الديارة ٕٚٔٓ/ ٔٔ/ٙٔ، ، ذمار نيػز

،  السحػيت نت، /http://www.dhamarnews.com/archives ـ، ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٕ
  /https://www.almahweet.netـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕ٘ـ، تاريخ الديارة ٕٚٔٓ/ٔٔ/٘ٔ

، خالج أبػ عامخ، مقاؿ بعشػاف: إدانات فمدصيشية لتصبيع كسائل إعبلـ عخبية مع إسخائيل، ٕٔ( عخبي ٗ)

http://panc.ps/print
https://www.aljazeera.net/news15/11/2017
https://www.aljazeera.net/news15/11/2017
https://www.aljadeedpress.net/archives
https://www.aljadeedpress.net/archives
http://www.dhamarnews.com/archives/
http://www.dhamarnews.com/archives/
https://www.almahweet.net/


 

63: 

 

كما يقاؿ في الدعػدية يقاؿ في غالبية الجكؿ العخبية التي لع تصبع في الطاىخ، كلع    
 .تعمغ عشو، لكشيا تصمق العشاف لمسصبعيغ، كتزيق عمى معارضيو

ألنطسة العخبية، بل شتى مغ غالبية اعبلقات مع الكياف الرييػني برػر عسمياا ىشاؾ  -ٖ
أصبح ىّع ىحه األنطسة ىػ تصػيع شعػبيا، كالجفع بيع نحػ تقبل الكياف الرييػني، كالتصبيع 

 .ٔمعو عمى السدتػػ الذعبي

إف الجكؿ التي لع تصبع، ال تخفس مبجأ التصبيع، كلكغ تخيج تصبيعاا بذخكط يحفع ماء  -ٗ
  جك.الػجو، ثع سخعاف ما تقبل بغيخ شخكط، أك بذخكط الع

إف األنطسة العخبية التي اشتخشت مجسػعة مغ الذخكط مقابل التصبيع مع الكياف، كفق  -٘
السبادرة العخبية، قج ذىبت إلى التصبيع مجاناا دكف أف تحقق أياا مغ ىحه الذخكط مع الكياف 
الرييػني، فبل اندحب االحتبلؿ مغ الجػالف، كال اندحب مغ الزفة الغخبية، كال أؾيست 

، كلع يخجع السذخدكف إلى ديارىع كسا تشز السبادرة العخبية، كمع ذلظ ذىبت دكلة فمدصيشية
 .ٕالعجيج مغ الكيانات العخبية إلى التصبيع مع االحتبلؿ

مع مرخ إباف تػؾيع اتفاؽ الدبلـ مع  عب السػقف العخبي عمى خبلؼ تعامميانقم -ٙ
مارات إقامة عبلقات مع الكياف الرييػني، فإف العجيج مغ الجكؿ العخبية رحبت بقخار اإل

إسخائيل، كتخػ ؼيو مرمحة لمفمدصيشييغ، كأنو يعسل عمى استقخار السشصقة، كيداعج في 
، كىحا الدمػؾ يرػر ضاىخة التحػؿ في السػقف ٖإحبلؿ الدبلـ في مشصقة الذخؽ األكسط

  .الخسسي العخبي

                                                                                         
الجديخة  - /https://arabi21.com/storyـ  ٕٕٓٓ/ ٔٔ/ٔٔـ تست الديارة في ٕٛٔٓ/ ٛ/ٙٔ

ـ، ٕٕٓٓ/ٔٔ/ٔٔـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٔٔ/٘ٔنت، 
https://www.aljazeera.net/news/trends ، 

ـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/٘/ٛٔ( ككالة الرحافة اليسشية، ٔ)
http://www.ypagency.net/ 

يع بخاش، بعشػاف، "التصبيع كانتياء معادلة ٕ)  ( حزارات لمجراسة الدياسية كاالستخاتيجية، مغ مقاؿ: إبخـا
ـ،  ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٚ/ٛٔالرخاع العخبي اإلسخائيمي" 

https://hadarat.net/post  
، دؼ https://www.aa.com.tr/arـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٗ( األناضػؿ، (ٖ

 /https://www.dw.com/arـ ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٛ/ٚٔيػ، 

https://arabi21.com/story/
https://www.aljazeera.net/news/trends
https://www.aljazeera.net/news/trends
https://www.aa.com.tr/ar
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 السبحث الثاني

 من التصبيع الذعبي والعخبي اإلسالمي السهقفالفخع األول: 

السػقفيغ الخسسي مع بجاية الرخاع العخبي اإلسخائيمي كاف ىشاؾ اندجاـ كتػافق بيغ     
كاإلسبلمي، كاستسخ ىحا االندجاـ إلى ما بعج ىديسة الخامذ مغ حديخاف،  كالذعبي العخبي

ـ، ككاف الخأؼ العاـ الذعبي قػة ضاغصة عمى األنطسة لسشع الرمح ٜٚٙٔفي العاـ 
 مع االحتبلؿ، أك تقجيع أية تشازالت لرالح التدػية معو، كلكغ بجأ التسايدكالتفاكض 

كاالفتخاؽ كاضحاا عشجما شقت العجيج مغ األنطسة شخيقيا نحػ التصبيع، كما أف بجأت مرخ 
بالتصبيع كأكؿ بمج عخبي، حتى بجأت تتبمػر السبادرات الذعبية لخفس التصبيع، كمػاجيتو، 

 . ٔعخبيةفي العجيج مغ البمجاف ال

كإذا كانت األنطسة متميفة لمتصبيع كالرمح مع الكياف، فإف الذعػب العخبية، كاإلسبلمية،   
قج عبخت عغ رفزيا، كمعارضتيا لمرمح مع االحتبلؿ، كالتصبيع معو، بعج فذل كل 
السحاكالت األمخيكية كالرييػنية، كمعيسا الشطاـ الخسسي العخبي في تخكيس الذعػب 

قبػؿ التصبيع مع الكياف الرييػني، فعمى مجار عقػد لع تدتصع الجعاية أف العخبية عمى 
 تؤثخ في الخأؼ العاـ العخبي.

جسيع معاىجات الدبلـ كالرمح كما تختب عمييا مغ التصبيع مع العجك التي أبخميا كأف 
السصبعػف، بقيت في اإلشار الخسسي، كلع تشجح في اختخاؽ ججار الخفس الستسثل في 

 .ٕالتي رفزت كال تداؿ تخفس كل أشكاؿ التصبيع مع الكياف الرييػنيالذعػب، 

عمساء السدمسيغ الجكتػر أحسج الخيدػني، أف العالسي لتحاد االكىحا ما أكجه رئيذ    
الذعػب رفزت دكلة االحتبلؿ، كما زالت تخفزيا، كستطل تخفزيا، كإف ؾياـ بعس 

يع، فيع ال يسثمػف سػػ أقمية بالشدبة لمذعػب محكػميغ بالتصب األفخاد، سػاء كانػا حكاماا أك
 .ٖالعخبية كاإلسبلمية

لحلظ اتفقت استصبلعات الخأؼ عمى حؿيقة ثابتة، كىي رفس الغالبية الداحقة لمذعػب    
                                 

 .ٕ٘ٗ( عػض، محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مغ الببلد العخبية، ص ٔ)
 ـ،ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٓٔٓ/ ٓٔ/ٕٙاألخبار، جخيجة ( ٕ)

    https://al-akhbar.com/Palestine 
 https://arabi21.com/storyـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٛ/ٜٔنت،  ٕٔ( عخبي ٖ)
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العخبية، ألؼ نػع مغ التقارب مع االحتبلؿ، كفقاا لمعجيج مغ استصبلعات الخأؼ، رغع كل 
 . ٔالحؿيقةالجيػد التي بحلت لتغييخ ىحه 

ا لمخأؼ العاـ  -  أجخػ السخكد العخبي لؤلبحاث، كالجراسات الدياسية في الجكحة، استصبلعا
مغ العخب يخفزػف أف تعتخؼ بمجانيع بجكلة االحتبلؿ  % ٛٛفي الجكؿ العخبية، أضيخ أف 

% يخكف عكذ ذلظ. كأف نرف الحيغ كافقػا عمى أف تعتخؼ بمجانيع  ٙاإلسخائيمي، مقابل 
أف يتع إقامة دكلة فمدصيشية مدتقمة، كجاءت أعمى ندبة لخفس  اشتخشت تبلؿ،باالح

%، ثع تػنذ كاألردف  ٜٗ%، تبلىا لبشاف بشدبة  ٜٜفي الجدائخ بشدبة  االعتخاؼ بػإسخائيل
 .ٕ% ٖٜبشدبة 

كفي استصبلع آخخ لمخأؼ نذخه السخكد العخبي لؤلبحاث كالجراسة الدياسية مصمع شيخ  -
ـ، أفاد أف غالبية الذعػب العخبية تخفس التصبيع مع االحتبلؿ ٕٕٓٓالعاـ  تذخيغ األكؿ مغ

ألف مذارؾ، مغ ثبلث عذخة دكلة عخبية ال تذسل  ٕٛاإلسخائيمي، كشسل االستصبلع 
 .ٖاإلمارات

 :ٗكفي تقخيخ أعجتو كزارة الذؤكف االستخاتيجية اإلسخائيمية، جاء ؼيو    

                                 
، حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ ٕٓٓ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)

 .ٕٓٓالرييػني، ص 
 https://felesteen.ps/postـ ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚ( فمدصيغ أكف اليغ، ٕ)

ـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٙ/ٛالعجك الرييػني، عبج القجكس الياشسيغ أخصار التصبيع العخبي مع 
  /https://www.aljazeera.net/blogsـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٜٔ

ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٓٔ/٘ٔ، بتاريخ ٕٔ( العخبي ٖ)
https://arabi21.com/story/ 

ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔ(  عخبي تي آر تي، ٗ)
https://www.trtarabi.com/now، 

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔالديارة في ـ، تست ٕٕٓٓ/ ٓٔ/ ٕٔالشػرس،      
http://www.nawres.net/archives، 

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٖٔصحيفة الشيار،      
http://annaharkw.com/annahar/Article.aspx  

ـ،  ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔالسخكد الفمدصيشي لئلعبلـ،      
https://www.palinfo.com/news، 

https://www.aljazeera.net/blogs/
https://www.trtarabi.com/now
https://www.trtarabi.com/now
http://www.nawres.net/archives
http://www.nawres.net/archives
http://annaharkw.com/annahar/Article.aspx
http://annaharkw.com/annahar/Article.aspx
https://www.palinfo.com/news
https://www.palinfo.com/news
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ل االجتساعي العخب، لجييع تعميقات "سمبية" % مغ مدتخجمي كسائل التػاص ٔٛفإ    
 % رأكىا إيجابية. ٘ % لجييع آراء "سمبية لمغاية" كفقط ٛحػؿ اتفاقات التصبيع، في حيغ أف 

كذكخ التقخيخ: أف مػقع "تايسد أكؼ إسخائيل" اإلخبارؼ اإلسخائيمي: أضيخ االستصبلع الحؼ  
% مغ التعميقات  ٘ٗـ، أف ُٕٕٓٓأجخؼ ما بيغ مشترف آب، كمشترف أيمػؿ مغ العاـ 

 السشذػرة في العالع العخبي، عّجت االتفاؾية اإلسخائيمية اإلماراتية بأنيا "خيانة".
% رأكا  ٘% عّجكىا نفاقاا، ك  ٓٔ% عغ أسفيع لػتعامل الجكلة مع الريايشة، ك ٕٚكأعخب 

 أف "أبػ ضبي" استدمست لمسرالح األمخيكية.

في استصبلع لمخأؼ أعجه فخيق مقاكمة التصبيع التابع لسجمذ شمبة الجامعة األردنية،  - 
%، مغ شمبة الجامعة  ٕٚحػؿ مػقف الصبلب مغ التصبيع مع إسخائيل أف ما ندبتو 

% مغ الصمبة مػقفاا محايجاا مغ ىحه القزية، كامتشع  ٘,ٓٔ، كاتخح بذجةالتصبيع يعارضػف 
 % مشيع إنو يؤيج التصبيع بذجة مع الييػد. ٔحيغ قاؿ  % مشيع عغ اإلجابة في ٔ

% مغ  ٙٗ% مغ الصمبة فكخة مقاكمة التصبيع كاجباا ديشياا، ككششياا، كأكج  ٗٚكاعتبخ    
شمبة الجامعة أنيع يخفزػف تساماا فكخة الحىاب إلى الدفارة اإلسخائيمية، لغخض الحرػؿ 

ىحه الفكخة مقبػلة إذا كانػا مزصخيغ لحلظ % مغ الصمبة: إف  ٖٙ، في حيغ قاؿ "فيدا"عمى 
%  ٛ% مغ الحىاب إلى الدفارة لمغخض السحكػر؛ في حيغ لع يحجد  ٓٔفقط، كال يسانع 

 .ٔمػقفيع تجاه ىحه الفكخة

ألجل ىحا السػقف الجساىيخؼ الخافس لمتصبيع، بيحه الشدب العالية، ؼيدتبعج أف يجخؤ    
شعبي نديو يتعمق بالتصبيع، كلغ يدسح لمجساىيخ أف أؼ نطاـ عخبي عمى إجخاء أؼ استفتاء 

 .ٕتعبخ عغ رأييا ؼيسا يتعمق بالتصبيع، كإقامة عبلقات مع الكياف الرييػني

أجبخ الزغط الجساىيخؼ الشطاـ في مرخ عمى قصع العبلقات مع الكياف الرييػني    
عج تدايج القسع ـ، كبٕٓٓٓألكثخ مغ مخة، إثخ انجالع انتفاضة السدجج األقرى في العاـ 

                                                                                         
 ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔالبػصمة اإلخبارية،      

https://www.albaosala.net/ 
 ( ٕٙٔٚ( جخيجة الخميج، العجد: )ٔ)
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٕ/ٚٔ( صحيفة االستقبلؿ، ٕ)

https://www.alestiklal.net/ar/view/ بتاريخ ٕٛٚٗ، فمدصيغ اليـػ العجد ،ٚ/ٔٔ/ٕٓٔٛ ،
 الدخاب، بقمع دمحم محدغ صالح.التصبيع اإلسخائيمي الخميجي، الخكس كراء 

https://www.albaosala.net/
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الػحذي اإلسخائيمي لمذعب الفمدصيشي، تجاكب الشطاـ السرخؼ لمزغط الجساىيخؼ، فقاـ 
ـ. كفي شيخ نيداف مغ العاـ ٕٓٓٓ/ٔٔ/ٕٔبدحب الدفيخ السرخؼ مغ تل أبيب، في 

ـ قخرت الحكػمة السرخية أماـ استسخار االحتجاجات الذعبية، قصع كافة العبلقات ٕٕٓٓ
ني، فتخاجعت مختمف أشكاؿ العبلقات الخسسية، كسا تخاجع كل أنساط مع الكياف الرييػ 

 .ٔالتصبيع الثقافي، كتبادؿ اإلعبلـ السرخؼ مع الرييػني حسبلت ترعيج غيخ مدبػقة

لع تدتصع البعثة الجبمػماسية الرييػنية أف تعثخ عمى بيت كسقخ لمدفارة الرييػنية في  -
األمخ، كبعج بحث مزغ، كرفس مدتسخ مغ قبل القاىخة، فأقامت في فشجؽ شيخاتػف بادغ 

األىالي، تع العثػر عمى مبشى لمدفارة بأجخ يعادؿ أربعة أضعاؼ ما تجفعو سفارة أمخيكا، 
  .ٕكعذخة أضعاؼ ما يجفعو السػاشغ السرخؼ 

كيتزح رفس الجساىيخ العخبية لمتصبيع مغ خبلؿ استؿباؿ القادة الييػد الحيغ زاركا دكؿ   
اقترخ االستؿباؿ عمى السدتػػ الخسسي دكف الذعبي، كمغ أكضح األمثمة التصبيع، حيث 

 ـ،ٜٓٛٔعمى ذلظ: زيارة رئيذ أركاف الكياف الرييػني "اسحق نافػف" لمقاىخة في العاـ 
اضصخت الحكػمة السرخية أف تغيخ بخنامج الديارة، مخات عجيجة بدبب الخفس  حيث

ارة، كعاد يجخجخ أذياؿ الخيبة، بعج أف لع يجج الجساىيخؼ لديارتو، كالحؼ أدػ إلى فذل الدي
مغ يدتقبمو أك يرافحو، في القاىخة، كالدػيذ، كحمػاف، بجأت الديارة بسجمذ الذعب الحؼ 
رفس استؿبالو، فألغيت زيارتو لسجمذ الذعب، ثع حػلت الديارة إلى مرشع الحجيج كالرمب، 

يارة إلى مرشع الحخيخ في حمػاف، فيجد عسالو بسشع دخػلو لمسرشع بالقػة، فتع تحػيل الد 
فخفس بجكره استؿبالو، بعج أف قاـ العساؿ بإغبلؽ السرشع، كتػلػا حخاستو لسشعو مغ دخػؿ 
السرشع بالقػة، فتع تغييخ بخنامج الديارة لسرشع الديارات في حمػاف، كأرادت كزارة الجاخمية 

شجؼ ليحا الغخض، لكغ أف تفخض ىحه الديارة بالقػة السفخشة، فحذجت خسدة عذخ ألف ج
عساؿ السرشع أغمقػه، كتحرشػا ؼيو، كرفعػا الفتات ضج نافػف، كضج إسخائيل، كأماـ إصخار 
العساؿ عمى الخفس، أمخ كزيخ الجاخمية "الشبػؼ إسساعيل" جشػده باالندحاب، كقخرت 
 الحكػمة مزصخة إلى كقف بخنامج الديارة، كاالعتحار لشافػف عغ ىحا الخفس الحؼ أبجاه 

أف يدكر بعس السدارح، ألنو يتقغ المغة  الذعب السرخؼ، فاقتخح نافػف قبل السغادرة
العخبية، كيعذق السدخح، كرغع أف السدخح القػمي باألزبكية حكػمي، فقج رفس أف يدتقبل 

                                 
 .ٚٗ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
،  .ٕٗٓٓ -ٕٓٓ، ص ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػنيٕ) فمدصيغ اليـػ

 /https://paltoday.ps/ar/postـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٓٔـ، تست الديارة في ٕٕٔٓ/ٗ/ٙ
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نافػف، كىجد الفشانػف بسغادرة السدخح إف حزخ إليو، فحاكؿ كزيخ الثقافة "مشرػر حديغ" 
خاصاا، ليحه الديارة، فاعتحرت جسيع السدارح الخاصة عغ استؿباؿ أف يدتججؼ مدخحاا 

 نافػف، كأكجكا لػزيخ الثقافة أنيع إف لع يقاشعػه سػؼ يقاشعيع الجسيػر.

كأخيخاا عيجت غخفة عسميات الخئاسة إلى الجكتػر "دمحم كامل ليمة"، كىػ أحج قادة الحدب   
ثخكت أباضة "، كنائبو "تػفيق الحكيع"تاب الحاكع، كرئيذ جامعة القاىخة، كرئيذ اتحاد الك

بتشطيع "اجتساع السشاقذة السفتػحة" الحؼ اقتخحو نافػف مع أساتحة الجامعات، كالسثقفيغ 
كالكتاب، ككعجىع "كامل ليمة" أف يحذج ليع ما بيغ مائة كخسديغ كمائتيغ، ؼيسا أكج تػفيق 

مزغ مغ االتراالت تع إلغاء الحكيع أف بسقجكره أف يحذج ضعف ىحا العجد، كبعج يػـ 
المقاء ألنو لع يحزخ سػػ تدعة أشخاص، ثع اختتست الديارة إلى مجيشة الدػيذ بدخية تامة 
كدكف مػكب رسسي، كقج ُأحزخ الشاس بحجة االجتساع بالسحافع، ثع فػجئػا بالفخ الحؼ 

سة بقػة نرب ليع، فحاكؿ بعزيع االعتحار، لكشيع كججكا األبػاب قج أغمقت، كأنيا محخك 
بػليدية كبيخة، تسشعيع مغ الخخكج، كحػؿ الديارة ىحه قاؿ نافػف لمدادات: )لع يػجو إلي أحج 
مشيع نطخة، كيبجكا يا سيادة الخئيذ أف أىل الدػيذ ال يجيجكف العخبية، باستثشاء السحافع، 
فمع يحجثشي غيخه، ككشت كمسا ألقيت عمى أحجىع سؤاالا أجابشي بالرست السصبق، فكيف 

  .ٔتفدخ ىحه الطاىخة يا سيادة الخئيذ(!

أقخ قادة االحتبلؿ بفذل التصبيع مع الذعػب العخبية، يقػؿ أكؿ سفيخ إسخائيمي في  - 
عميكع أف تأخحكا بعيغ االعتبار أنو ثسة رجل كاحج معشا في )القاىخة، "الياىػ بغ اليدار": 

لػف حخاسة الدفارة، قج مرخ، كأما اآلخخكف فيع ضجنا، حتى ىؤالء الجشػد الحيغ يتػ 
يدتخجمػف بشادقيع ضجنا، في كقت مغ األكقات، نحغ إذف فخيق " كػمانجكز" داخل محيط 

 .ٕ(معاد تساماا، عميشا أف نترخؼ عمى ىحا األساس

إف )، مجيخ مخكد القجس لجراسات الذأف اإلسخائيمي كالفمدصيشي: "عساد أبػ عػاد"كيقػؿ    
% مغ الذعػب  ٜٓتقخيخاا عغ الخارجية تذيخ ؼيو إلى أف الكياف الرييػني يرجر كل عاـ 

العخبية تخػ أف دكلة االحتبلؿ عجك، كتخفس التصبيع معيا، كتعتبخ قزية فمدصيغ قزيتيا 
  .ٖ(السخكدية

                                 
 . ٕٙٓ-ٕٗٓ( حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٔ)
 .ٖٕٓ -ٜٜٔ، ص السخجع الدابق (ٕ)
ـ،  ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٓٔ/٘ٔ( الخميج أكف اليغ، ٖ)
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 من مظاىخ الخفس الذعبي لمتصبيع الفخع الثاني: 

  أوالا:

العخبي، كاالسبلمي، بسا فييا دكؿ السطاىخات كاالحتجاجات العارمة التي اجتاحت العالع   
التصبيع العخبي، عقيب السعاىجة السرخية مع الكياف، كما تبلىا مغ اتفاؾيات، كبعج مػجات 

 التصبيع األخخػ مع السصبعيغ.

ففي كل مشاسبة يحزخىا الييػد، كفي كل عجكاف يقـػ بو الكياف الرييػني عمى الذعب    
ب العخبية، كفي مقجمتيا الذعب السرخؼ، تدتجيب الفمدصيشي، أك المبشاني، كانت الذعػ 

لشجاء القػػ اإلسبلمية، كالػششية، كأحداب السعارضة، لتعبخ عغ رفزيا لمكياف الرييػني، 
ـ، أك ٜٔٛٔكرفس التصبيع معو، ففي معخض الكتاب الجكلي الحؼ أؾيع في القاىخة عاـ 

ة الرييػنية فييسا، فمع كار سػؽ القاىخة الجكلي، حيث أفذمت الجساىيخ، كقدمت حجع السذ
يكخرىا الييػد بعج ذلظ، كسا عبخت الجساىيخ عغ سخصيا يػـ رفع عمع إسخائيل في كسط 

 .ٔالقاىخة، فيتفػا بدقػط إسخائيل، كنجدكا بالييػد

 : ثانياا 

الذعػب تخفس الدياحة إلى الكياف الرييػني رغع اتفاؾيات الدبلـ، كىػ دليل بّيغ    
 ٓ٘ٗـ حػالي ٜٜٜٔذعبي، فقج بمغ عجد الدياح الييػد إلى مرخ عاـ عمى فذل التصبيع ال

" ٖٕٕٚٔـ "ٜٜٙٔألف سائح، ؼيع لع يتجاكز عجد السرخييغ الحيغ زاركا الكياف عاـ 
، كفي الػقت الحؼ كانت ؼيو سفارة مرخ في تل أبيب تعاني مغ ضاىخة الصػابيخ ٕسائح،

يجكف تأشيخة دخػؿ إلى مرخ، كانت الدفارة الييػدية السددحسة عمى أبػاب الدفارة، الحيغ يخ 
ال تجج عمى أبػابيا غيخ حفشة مغ السرخييغ، الحؼ يخيجكف زيارة  الرييػنية في القاىخة

إسخائيل معطسيع مغ الخسسييغ، كالرحفييغ، فأصبحت حخكة الدياحة شخيقاا باتجاه كاحج، 

                                                                                         
https://alkhaleejonline.net/ 

 .ٕٕٔ،ٕٔٔ( حسجاف عداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٔ)
 .ٖٖعبجه، محسػد، حراف شخكادة عمى أبػاب السحخكسة، ص  (ٕ)
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إلسخائيمييغ، باستثشاء سبع كقج امتشعت غالبية الذخكات السرخية الدياحية عغ التعامل مع ا
شخكات قبمت تشطيع الخحبلت الدياحية بيغ مرخ كالكياف الرييػني، كقج القت ىحه 

 .ٔالذخكات مقاشعة عخبية

كنذخت كزارة الخارجية الرييػنية بياناا في الحكخػ العاشخة التفاؾية الدبلـ السرخية     
الدياحة مغ جانب كاحج فقط، ففي  اإلسخائيمية، جاء ؼيو: ليذ ىشاؾ أؼ تصبيع ثقافي، كأف

مرخؼ فقط زاركا الكياف  ٓٓٗـ زار مرخ ستػف ألف إسخائيمي، مقابل ٜٛٛٔالعاـ 
 . ٕالرييػني

كإذا حرل ىشاؾ حاالت تصبيع مغ بعس الشخب الدياسية، كالثقاؼية، كبعس األفخاد     
الخأؼ التي تع  مغ جسيػر الشاس، فيي فئة قميمة محجكدة العجد، كسا يتزح في استصبلعات

ذكخىا، كأنيا فئة مشبػذة مغ الدػاد األعطع لمذعػب، كىي إما تجكر في فمظ األحداب 
الحاكسة، أك أف ليا مرالح ذاتية في تأييجىا لمتصبيع، أك أنيا ضعفت أماـ اإلغخاءات الكبيخة 

 .ٖالتي يقجميا الكياف الرييػني، لسغ يدانج فكخة التصبيع، كالتقارب معو

  ثالثا:

الجافع إلى قتل الخئيذ السرخؼ "أنػر الدادات"، أنو قاد قصار التصبيع مع الكياف    
الرييػني، ىحا ما اعتخفت بو السجسػعة التي قتمت الدادات، أف أىع سبب كاف كراء قتمو 
ىػ ابخامو اتفاؽ الدبلـ، كما تختب عميو مغ إقامة عبلقات مع الكياف الرييػني، كىػ تأكيج 

 .ٗأشكاؿ التعاشي مع السحتميغ رفس الذعػب لكل

التصبيع جساىيخياا كشعبياا، ىػ ثػرات الخبيع العخبي، التي انصمقت  كلمتأكيج عمى رفس   
تخفع شعار معاداة الكياف الرييػني، كرفس التصبيع معو، لحلظ اجتيج الغخب في 

                                 
، عػض محدغ، االستخاتيجية ٓٓٔالتصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ،غداف (حسجاف،ٔ)

 .ٕ٘٘اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مغ البمجاف العخبية، ص 
 .ٜٙٔ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٕ)
، عجناف أبػ عامخ، ٕٖ٘، مجمة البياف، العجدٕٓٓمحدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ( عػض، ٖ)

 ـٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔالتصبيع سبلح الريايشة الججيج الختخاؽ السشصقة، 
ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٕـ، تست الديارة ؼٕٕٓٓ/ٔٔ/ٕٗ( الجديخة نت، ٗ)

https://www.aljazeera.net/news/politics 
 ٖٓٔ-ٕٕٛعداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني،  ،حسجاف     

https://www.aljazeera.net/news/politics
https://www.aljazeera.net/news/politics
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مػقفو  محاصختيا، كدعع الثػرات السزادة لسشع نجاح الخبيع العخبي، كالدبب الخئيذ ىػ
الخافس لمكياف الرييػني، كإف الجكؿ التي قادت الثػرة السزادة لمخبيع العخبي، كعسمت عمى 

 . ٔإجياضو، ىي التي تقػد مدار التصبيع في ىحا الدماف مع االحتبلؿ

 رابعاا:

رفزت الشقابات كاالتحادات السيشية، كالييئات التي تسثل قصاعات جساىيخية كاسعة،    
 اف الرييػني، مشيا لمتسثيل ال لمحرخ: التصبيع مع الكي

نقابة الرحفييغ السرخييغ التي رفزت التصبيع، حيث صجر أكؿ قخار لشقابة الرحفييغ  -
ـ، كنز عمى مقاشعة كافة أشكاؿ التصبيع الشقابي مع الكياف ٜٓٛٔفي آذار عاـ 

 الرييػني، حتى يتع استخجاع جسيع األرض السحتمة.

قخار يشز عمى تأكيج القخار الدابق، كأضاؼ: مشع إقامة أية ـ صجر ٜ٘ٛٔكفي العاـ     
عبلقات ميشية أك شخرية مع السؤسدات الرييػنية اإلعبلمية، كالجيات، كاألشخاص 

ـ: شمبت الجسعية العسػمية مغ أعزائيا جسيعاا االلتداـ ٜٚٛٔاإلسخائيمييغ، كفي العاـ 
بػضع أسذ السحاسبة، كالتأديب، لسغ  الجقيق بالقخارات التي تسشع التصبيع، كتكمف السجمذ

 يخالف القخارات.

لصفي  :كبالفعل فقج قخرت نقابة الرحفييغ إحالة عزػؼ الشقابة إلى التحقيق، كىسا  
، لسخالفتيع ةحفيػف بإسقاط عزػيتيع مغ الشقابخػلي، كعبج السشعع سعيج، كشالب الر

 . ٕالقخارات الشقابية، ألنيسا قادا تحالف كػبغ ىاجغ

نقابة األشباء السرخية تخفس التصبيع، فقج أعمشت أنيا سػؼ تتخح إجخاءات ضج  -
األشباء الحيغ يتعاممػف مع إسخائيل، تبجأ بمفت الشطخ إلى سحب السؤىل، كأعمشت أنيا لغ 

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٕـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ( دمحم أميغ، في فيع التصبيع مع إسخائيل، ندياف، ٔ)

https://www.alaraby.co.uk/opinion/2019/4/7  
ـ،  ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٜ/ٖٕىذاـ جعفخ، الرخاع العخبي اإلسخائيمي  ، مجػ     

https://www.madamasr.com/ar ، 
ـ،  ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٕـ، تست الديارة في ٛٔ-ٕ/ٔ/ٛككالة األناضػؿ،      

http://www.alquds.com/articles/ 
 .ٕٓٔ، ٜٕٓغداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص  ،(  حسجافٕ)

https://www.madamasr.com/ar
https://www.madamasr.com/ar
http://www.alquds.com/articles/
http://www.alquds.com/articles/
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 . ٔتعتخؼ بأية شيادة عمسية عغ شخيق جامعات إسخائيل

لكاتب كالسؤلف "عمي سالع" اتحاد الكتاب السرخييغ اصجر قخاراا شجيج الميجة ضج ا -
عزػ اتحاد الكتاب السرخييغ، مزسػنو: الفرل مغ عزػية اتحاد الكتاب، بدبب مػاقفو 
التصبيعية، مع االحتبلؿ، كزيارتو الستكخرة لمكياف، كحزػره أعياد االستقبلؿ التي تؿيسيا 

الكتاب  ، كفي معخضٕـٕٓٓٓالدفارة الرييػنية في القاىخة في كل سشة، صجر القخار عاـ 
ـ، شارؾ ؼيو ييػد بذكل محجكد، كلع يفعمػىا ثانية، ٜٔٛٔالجكلي الحؼ انعقج في القاىخة عاـ 

بدبب انجالع مطاىخات رافزة لمػجػد الييػدؼ في السعخض، كقج تع إنداؿ العمع الرييػني 
 .ٖكحخقو في السعخض

الفشانيغ في  نقابة الفشانيغ تخفس التصبيع مع الكياف الرييػني، حيث اجتسع اتحاد -
ـ كقخركا رفس التصبيع، كحطخ التعامل مع كل ما ىػ إسخائيمي، كمعاؾبة كل ٜٔٛٔ/ ٔ/ٜٔ

 .ٗمغ يخالف بالحطخ كالفرل

كعمى مدتػػ األردف قامت الشقابات السيشية التي ضست أربع عذخة نقابة ميشية، مغ    
ائة ألف عزػ، مغ نخب أبخزىا نقابة السيشجسيغ، كاألشباء، كالسحاميغ، كالتي تزع قخابة م

السجتسع األردني قامت بجكر بارز في مشاىزة التصبيع بكل أشكالو، بعج أف اتخحت مػقفاا 
مػحجاا تجاه التصبيع، ككاف مغ أبخز القخارات التي اتخحتيا نقابة السيشجسيغ: اعتبار كل مغ 

تأديبية ضجه، يسارس التصبيع خارج عغ آداب السيشة، كأخبلؾياتيا، مع اتخاذ اإلجخاءات ال
إف نقابتو كسائخ الشقابات السيشية األردنية، لغ تتخاجع ): "كائل الدقا"كقاؿ نقيب السيشجسيغ 

عغ االستسخار في مقاكمة التصبيع، داخل الشقابات كعمى مدتػػ الػشغ، كسا أسيست مجالذ 
 . ٘(الصمبة في الجامعات األردنية في مػاجية التصبيع، كالتححيخ مغ آثاره

                                 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٕـ، تست الديارة في ٜٕٓٓ/ٔٔ/ٕٙ( ككالة األنباء الفمدصيشية "كفا" ٔ)

https://www.wafa.ps/ar_page.aspx? 
 .ٛٗٓٔسيج أحسج رفعت، مػسػعة التصبيع، كالسصبعػف، ص      

، عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ٚٔٛ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ٕ)
 .ٜٕٛص

 .ٖٙٓٔ( سيج أحسج رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٖ)
 .ٛٓٔ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة، عمى أبػاب السحخكسة، ص ٗ)
 .ٕٚٚ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٘)
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ف لمجسعيات األردنية دكر بالغ األىسية في مشاىزة التصبيع، كتعخية أىجافو، مغ ككا   
  أىسيا:

جسعية التشسية لئلنداف كالبيئة االردنية، كالجسعية االردنية لحساية االرض كاالنداف،     
كجسعية الفرػؿ االربعة لمبيئة، كجسعية الجيل االخزخ، كجسعية استثسار الصاقة الستججدة 

، كالجسعية الػششية لمبيئة كالحياة البخية، كجسعية نجع الذساؿ البيئية، جسعية الذخكات كالبيئة
 .ٔالعاممة في مجاؿ الصاقة الستججدة كادارة الصاقة

ككحلظ المجشة الذعبية األردنية لسقاكمة التصبيع كالتي تزع أحج عذخ حدباا سياسياا، التي   
كأسيست في تػعية الجسيػر بسخاشخ التصبيع رفزت معاىجة الدبلـ مع الكياف الرييػني، 

 . ٕكآثاره

بجكره رفس التصبيع خبلؿ افتتاح السؤتسخ العاـ الخابع كالعذخيغ  اتحاد السحاميغ العخب، -
التحاد السحاميغ العخب، الحؼ عقج بالعاصسة التػندية، كشارؾ ؼيو أكثخ مغ ألف محاـ مغ 

لسحاميغ العخب، كشخريات عخبية، مختمف الجكؿ العخبية، إلى جانب حزػر نؿباء ا
كدكلية، كمسثميغ عغ مكاتب التحكيع، كالييئات السالية في الجكؿ العخبية، حيث أكج عمى 
لداف األميغ العاـ لبلتحاد "ناصخ حسػد": ال بج مغ مػقف عخبي كاع كمػحج يجعع القزية 

فس التصبيع مع الفمدصيشية التي ىي القزية العخبية األكلى، كيعمغ مػقفو الرخيح مغ ر 
 .ٖإسخائيل

اتحاد الرحفييغ العخب، كىػ مغ أبخز السشطسات اإلقميسية غيخ الحكػمية التي عسمت  -
 . ٗعمى تعبئة الخأؼ العاـ العخبي ضج أشكاؿ التصبيع كافة

 

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٕـ، تست الديارة في ٕٕٔٓ/ٔ/ٔٔ( السخكد الفمدصيشي لسقاكمة التصبيع،ٔ)

http://panc.ps/news 
 . ٕٚٚ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٕ)

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٕـ، تست الديارة في ٖٕٓٓ/ٜ/ٓٔالجديخة نت، 
https://www.aljazeera.net/news/arabic 

ـ، تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٖ/ٙٔ. األناضػؿ، ٜٕٔ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٖ)
 https://www.aa.com.tr/ar ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٕ

 .ٖٜٕ(  عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٗ)
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 الخالصة:

تشطخ الذعػب إلى التصبيع مع الكياف الرييػني عمى أنو اتفاؽ حكػمات ال يعشي   
ك بعيج، ؼيسا بقي دعاة التصبيع كعخابػه مجسػعة مشعدلة عغ الذعب الذعػب مغ قخيب أ

كنبزو، رغع اإلمكانات اليائمة، كالسشابخ الستعجدة التي بيغ أيجييع، كالسحرمة سبلـ تػقعو 
حكػمات كؾيادات شخبت كأس اليديسة العدكخية في كل معاركيا باألمذ، كىي اليػـ تػقع 

 ٔياف الرييػنيىديستيا الدياسية بالتصبيع مع الك

 لساذا فذل التصبيع الذعبي مع االحتالل الفخع الثالث: 

تخبت الذعػب العخبية كاإلسبلمية عمى عقيجة، كثقافة، ال تقبل بالكياف الرييػني  -ٔ
محتبلا لفمدصيغ، كأف دكلة االحتبلؿ ىي العجك األكؿ لئلسبلـ، كالسدمسيغ، في ىحا الدماف، 

ذعاف كاستدبلـ لمزغػط اإلسخائيمية، كفييا تفخيط إالدبلـ عمى أنيا شخكط كتشطخ التفاؾيات 
في حق السدمسيغ، كلع تمب الحج األدنى مغ شسػحاتيع، كتصمعاتيع، لحلظ كاف مػقفيع مشيا 

 . ٕىػ الخفس كعجـ القبػؿ

ألف قزية فمدصيغ قزية تجسع كل السدمسيغ كتػحجىع، كقج غجت القزية السخكدية  -ٕ
سبلمي كمو، فبل قزية تجسعيع كقزية فمدصيغ، كال عجك يجتسعػف ضجه كيحا لمعالع اإل

 .ٖالعجك

استسخار العجكاف اإلسخائيمي عمى العالع العخبي، كالحؼ لع يتػقف رغع كجػد معاىجات  -ٖ
، في تراعج مدتسخ، كأرضو كمقجساتوسبلـ، كاتفاؾيات، فالعجكاف عمى الذعب الفمدصيشي، 

مجازر حخب كمشيا مية في األراضي التي يحتميا، جخائسو اليػ ك عية، كلع تتػقف حخكبو التػس
ـ، ٕٕٔٓكمجازر عاـ ـ، ٕٗٔٓ عاـ ـ، كمجازرٕٕٔٓ عاـ ـ، كمجازرٜٕٓٓ عاـ غدة

 . ٗكالعجكاف السدتسخ عمى الذجخ كالحجخ كالبذخ

أف ىحه االتفاقات ىي اتفاقات حكػمات ال شعػب، كخيار رسسي، لع يخاع فييا نبس  -ٗ

                                 
التصبيع مع الحكػمات ال مع الذعػب، بعشػاف: ، ترجر عغ السشتجػ اإلسبلمي، ٙٗ/ٖٛ(  مجمة البياف، ٔ)

 بقمع عبج هللا عسخ سمصاف.
 .٘ٙ(  سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٕ)
 .ٕ٘ٔ( صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، صٖ)
 .ٖٕٔص  ،السخجع الدابق (ٗ)
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الذعػب، أك يأخح بعيغ االعتبار شعبية الحيغ يتسدكػف بخيار الرمح، فزبلا عغ مدتقبميع، 
فالذعػب العخبية مغيبة تساماا، بل مدمػبة مغ حق االعتخاض، كىحا بالتحجيج ما ييجد جشيغ 

 .ٔالدبلـ مشح يػمو األكؿ

فكخ الجيشي، كالتي قاـ الجعاة كالعمساء، كالسفكخكف كالسثقفػف، كالحخكات التي تتبشى ال -٘
تحطى بحزػر كبيخ في الذارع العخبي، بجكر ميع في رفس التصبيع، كالتقارب مع الكياف 
الرييػني، كتححيخ الجساىيخ مشو، كبياف تجاعياتو، كآثاره عمى السدمسيغ، كاف لحلظ األثخ 

 . ٕالبالغ في رفزو جساىيخياا 

ي، ككصػلو إلى شخؽ مدجكد، فذل السفاكضات مع االحتبلؿ، كتعثخ السدار الدياس -ٙ
كتشكخ االحتبلؿ لكل االتفاؾيات التي أبخمت معو، كمخاكغتو في االلتداـ بسا اتفق عميو، 
كتبخخ كل الػعػد التي تع الحجيث عشيا عشج إبخاـ تمظ االتفاؾيات، كاف لو أكبخ األثخ في 

 .ٖرفس التعاشي مع الكياف الرييػني

 

 

 

 

  

                                 
ترجر  ٙٗ/ٖٛعجدا(  ٖٕٛ)( عبج هللا عسخ سمصاف، التصبيع مع الحكػمات ال مع الذعػب مجمة البياف ٔ)

 عغ السشتجػ اإلسبلمي
، مجمة البياف، ٕٓ٘( عػض محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية، ص ٕ)

 ـ.ٕٗٔٓ/ٙ/ٛٔ، عجناف أبػ عامخ، التصبيع سبلح الريايشة الججيج الختخاؽ السشصقة، ٕٖ٘العجد 
، عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٖٕٔيشية، ص ( صالح، دمحم محدغ، القزية الفمدصٖ)

ٕٗ ،ٕ٘. 
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 السصمب األول

 الخسسي من التصبيع مع االحتالل الفمدصيشي سهقفال

اتفاؾيات، عمى الدمصة الفمدصيشية أف تؿيع عبلقات  فخضت اتفاؾية أكسمػ كما تبلىا مغ   
مع الكياف الرييػني في شتى السجاالت، كسا فخضت عمى الفمدصيشييغ عسميات تصبيع 
متعجدة األكجو، مشيا التصبيع الخسسي بيغ الدمصة الفمدصيشية، كأجيدتيا األمشية، كدكائخىا 

تمفة، كالتي تتع مباشخة بيغ الكياف الدياسية كاالقترادية، كغيخىا، مع أجيدة العجك السخ
الرييػني كالدمصة الفمدصيشية، أك تحت إشخاؼ السجتسع الجكلي، فقج ألدمت الدمصة 
الفمدصيشية نفديا كفق االتفاؾيات بإقامة عبلقات تعاكف، كتشديق مع االحتبلؿ، كبمغ ىحا 

ثقاؼية، كالتعاكف في التعاكف مع الكياف أشجه، في كل السجاالت، األمشية، كاالقترادية، كال
 .ٔمػاجية ما يدسى بػ"اإلرىاب"

كإذا كاف بسقجكر الشطاـ األردني، أك الشطاـ السرخؼ أف يػقف التصبيع، أك يشفظ عغ     
التعاكف كاالتراؿ مع الكياف الرييػني، فميذ بسقجكر مغ يعير تحت االحتبلؿ أف يفعل 
ذلظ، فبل يدتصيع الخئيذ الفمدصيشي، كال أؼ مدؤكؿ فمدصيشي أف يتشقل داخل الػشغ، 

 ؿ، كمذيئتو.كخارجو، إال بإذف االحتبل

لحلظ لع يتػقف التعاكف الخسسي الفمدصيشي مع الكياف الرييػني، حتى في ضل     
العجكاف اإلسخائيمي الػحذي عمى الذعب الفمدصيشي، في الزفة الغخبية، أك في القجس، أك 
في قصاع غدة، ككثيخاا ما أُعمغ عغ قصع ىحه االتراالت، لكشيا عسمياا لع تشقصع بذيادة 

 في لمذأف الفمدصيشي، كلكغ قج يحرل تخاجع في كتيخة التشديق كالتعاكف، أك تغيخ السخاقبيغ
 .ٕمفيػمو

رداا عمى عـد  ،ـ أعمشت الؿيادة الفمدصيشية عغ كقف التشديق األمشيٕٕٓٓ/٘/ٜٔفي    
الكياف الرييػني ضع األغػار لمكياف، كليدت السخة األكلى التي تعمغ فييا الدمصة 

                                 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٖٕ، تست الديارة في  ـٕٚٔٓ/ٓٔ/ٛ( إسبلـ كيب، التصبيع تخياؽ البقاء إلسخائيل، ٔ)

https://www.islamweb.net/ar/article 
 ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٕ/ٗ( الجديخة نت، ٕ)

https://www.aljazeera.net/news/politics/  
 -https://www.alhurra.com/differentـ،  ٕٜٕٔ/ٕ/ٕٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/٘/ٖٕالحخة، 

https://www.aljazeera.net/news/politics/
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التشديق، كالتعاكف األمشي مع االحتبلؿ، فقج تكخر اإلعبلف عغ كقف الفمدصيشية عغ كقف 
ـ بدبب عجـ التداـ االحتبلؿ باالتفاؾيات السػقعة معو، كتشكخه الكامل ٕ٘ٔٓالتشديق عاـ 

ـ، رداا عمى انتياكات االحتبلؿ لمسدجج األقرى، ٕٚٔٓكفي العاـ  .لكل ىحه االتفاؾيات
كلكشو لع يتعج الشصاؽ  ،ٔاألقرى بػابات السدججكمحاكلة زرع بػابات إلكتخكنية عمى 

 .ٕالشطخؼ 

فقج أكردت صحيفة يجيعػت أحخنػت: أف الدمصة الفمدصيشية أحبصت عسمية فجائية كانت    
تدتيجؼ الجير اإلسخائيمي، الستسخكد في ضػاحي جشيغ، في األكؿ مغ شيخ تسػز مغ 

كقف التشديق األمشي، كرداا ـ، حرل ذلظ في الدمغ الحؼ يفتخض ؼيو سخياف ٕٕٓٓالعاـ 
عمى ىحا الخبخ أعمغ الشاشق باسع األجيدة األمشية الفمدصيشية: إف الجكلة الفمدصيشية كقعت 
عمى اتفاؾيات دكلية ضج اإلرىاب، كنعتبخ أنفدشا جدءاا مغ السشطػمة الجكلية، كالعخبية في 

يأتي في إشار الحخب  ، كأف الشاشق الخسسي أراد القػؿ: إف ىحا التعاكف ٖمػاجية اإلرىاب
 الجكلية عمى اإلرىاب، كليذ مغ باب التشديق كالتعاكف مع السحتميغ.

دافعت الؿيادة الفمدصيشية مخاراا عغ التشديق األمشي باعتباره جدءاا مغ    
كفق الخؤية  -عمى ىحه االتفاؾيات، كأف إلغاءه مغ شخؼ كاحج  الستختبةك  ،الستبادلة االلتدامات

الفمدصيشية، كيداعج إسخائيل في مداعييا لتحسيل  يزخ بالسرمحة -سسية الفمدصيشية الخ 
 ٗ.الرخاع، كعجـ التػصل الى اتفاؽ سبلـ الفمدصيشييغ السدؤكلية عغ استسخار

كىشاؾ التصبيع شبو الخسسي الحؼ يتع مغ خبلؿ مؤسدات إعبلمية، كاقترادية، كثقاؼية،    
الدمصة، أك تحت عباءتيا، حيث يمتقي فمدصيشيػف كرجاؿ أعساؿ، كتجار، كالحؼ يجخؼ بعمع 

 .ٔغيخ رسسييغ بػبعس الريايشة، لسرالح مذتخكة، أك مغ أجل البحث عغ "التعاير" معيع

                                 
 ـ،ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ ٓٔ/ٕٚ( سعج الجيغ، نادية، صحيفة الغج، ٔ)

https://alghad.com/ 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٕ/ٗ( الجديخة نت، ٕ)

https://www.aljazeera.net/news/politics 
 /https://www.alaraby.co.uk ـ، ٕٕٔٓ/ٕ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٚ/ٜ( العخبي الججيج، ٖ)
تست الديارة في  ، ـٕٕٓٓ/ ٓٔ/ٖٔ( السخكد الفمدصيشي ألبحاث الدياسات كالجراسات االستخاتيجية، ٗ)

 /https://www.masarat.ps/articleـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٓ
 ـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٗ/ٕٓ( السخكد الفمدصيشي لسقاكمة التصبيع، ٔ)
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كيسثل التصبيع الدياسي الجرجة الُقرػػ في التشكخ لمحق الفمدصيشي، ألف ىحا الذكل     
ض فمدصيغ، مغ خبلؿ تبادؿ مغ التصبيع ليذ مجخد إقخار كاعتخاؼ بػجػد السحتل عمى أر 

التسثيل الجبمػماسي، كالقشرمي، كتبادؿ الديارات بيغ مسثمي السؤسدات الخسسية، كإنسا يفتح 
أيزاا باب التصبيع عمى مرخاعيو في كل السجاالت بسا في ذلظ السجاؿ األمشي، 

، كاالستخباراتي، كالحؼ يداعج الكياف الرييػني عمى تثبيت احتبللو، كتكخيذ اغترابو
 . ٔكتقػية كجػده، كاستيصانو غيخ السذخكع ألرض فمدصيغ

 

 السصمب الثاني

  الذعبي من التصبيع مع االحتالل الفمدصيشيالسهقف 

رفس الذعب الفمدصيشي االعتخاؼ باالحتبلؿ، كالتعاشي معو، إلدراكو خصخ السذخكع    
السذخكع الرييػني  الرييػني عمى فمدصيغ أرضاا، كشعباا، فبجأ الذعب الفمدصيشي بسقاكمة

مبكخاا، مشح قجكـ االستعسار البخيصاني الحؼ أخح عمى عاتقو أف يؿيع كششاا لمييػد عمى ىحه 
األرض، فأبجػ الذعب الفمدصيشي استعجاداا لمبحؿ، كالتزحية، كقجـ التزحيات الجداـ، 
كفجخ العجيج مغ الثػرات في مػاجية السدتعسخ البخيصاني الحؼ احتزغ السذخكع 

 .ٕيػني، كاستعسخ فمدصيغ ألجل تخجستو عسمياا عمى أرض الػاقعالري

 –ـ ٜٜٔٔكسا عقج العجيج مغ السؤتسخات الذعبية، إذ انعقج في الفتخة ما بيغ العاـ    
ـ أكثخ مغ سبعة مؤتسخات، تؤكج جسيعيا عمى ضخكرة الػحجة لجرء السخاشخ ٜٕٜٔ

 .ٔ، كرفس اليجخة الييػدية إلى فمدصيغالرييػنية كالدعي لشيل االستقبلؿ، كإلغاء كعج بمفػر

ـ، حيث دعا الحاج أميغ ٖٜٔٔكمغ أىع ىحه السؤتسخات: السؤتسخ اإلسبلمي األكؿ عاـ    
مغ أمثاؿ: الذيخ  الحديشي إلى مؤتسخ إسبلمي حزخه كبار عمساء السدمسيغ في تمظ الفتخة

                                                                                         
http://panc.ps/news 

 ـٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٗ/ٕٓ( السخكد الفمدصيشي لسقاكمة التصبيع، ٔ)
http://panc.ps/news  ،ـ، تست الديارة ٕٚٔٓ/ٓٔ/ٛإسبلـ كيب، التصبيع تخياؽ البقاء إلسخائيل

 https://www.islamweb.net/ar/article ـ، ٕٜٕٔ/ ٕ/ٕٕفي 
 .ٙٗٔ( الكيالي، عبج الػىاب، تاريخ فمدصيغ الحجيث، ص ٕ)
 ،ٜٚٔ، ٖٚٔ، ٙٙٔ، ٓ٘ٔ، ٖٛٔ، ٙٛ، ص السخجع الدابق (ٔ)
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عخ دمحم إؾباؿ، كأصجر رشيج رضا، كعبج العديد الثعالبي، كضياء الجيغ الصباشبائي، كالذا
مشيا: تأليف دائخة معارؼ إسبلمية، كإنذاء جامعة أشمق عمييا جامعة  السؤتسخ عجة قخارات

ت ىحا السؤتسخ دكف االسدجج األقرى، كتكػيغ شخكة إلنقاذ األراضي الفمدصيشية. ككانت قخار 
عست  ٖٖٜٔك ٖٜٔٔشسػحات الجساىيخ التي خخجت في مطاىخات عفػية كبيخة عامي 

معطع السجف الفمدصيشية ككاجيتيا الدمصات البخيصانية بالقسع الذجيج، كتصػرت تمظ 
 .ٔإلى إضخاب شامل داـ أكثخ مغ ستة أشيخ ٖٜ٘ٔالسطاىخات عاـ 

ـ، التي استيجفت ٜٕٜٔمغ أبخز الثػرات التي فجخىا شعب فمدصيغ "ثػرة البخاؽ" عاـ     
البخاؽ، بجػار السدجج األقرى، ثع الثػرة  الييػد بعج أف حاكلػا إقامة كشيذ ليع في حائط

ـ ضج السدتعسخ البخيصاني، كضج ىجخة الييػد ٖٜٙٔالفمدصيشية الكبخػ التي انجلعت عاـ 
 .ٕإلى فمدصيغ، كاستسخت ثبلث سشيغ، رغع جدامة السؤامخة، كقجرة الستآمخيغ، كقمة ذات اليج

ي بكل الػسائل كاألساليب، استسخ الذعب الفمدصيشي يعبخ عغ رفزو لمسذخكع الرييػن   
ـ، السجعػـ مغ الغخب ٜٛٗٔكبكل أشكاؿ السقاكمة، فػاجو العجكاف الرييػني في العاـ 

برجره العارؼ، كإمكانياتو الستػاضعة، حيث قجـ عذخات األلػؼ مغ الذيجاء، كالجخحى، 
 . ٖكاألسخػ، كالسذخديغ

ياف الرييػني عمى الجدء بعج اعتخاؼ مشطسة التحخيخ الفمدصيشية بذخعية كجػد الك   
األكبخ مغ أرض فمدصيغ، كالقبػؿ بالتعاير معو في حجكد آمشة، بقي التصبيع حرخياا في 
اإلشار الخسسي مع سمصة الحكع الحاتي الفمدصيشي، كمخفػضاا عمى مدتػػ الجسيػر 
الفمدصيشي، لحلظ استسخ الذعب الفمدصيشي في رفس الرمح مع االحتبلؿ، كرفس التعاير 

شديق معو، كلتأكيج مػقفو السدتسخ في مػاجية االحتبلؿ، كمقاكمة التصبيع معو، حيث كالت
ـ، ضج االحتبلؿ، كضج مذخكع التدػية الحؼ ٕٓٓٓفجخ انتفاضة السدجج األقرى عاـ 

 .ٔفخط في حقو، كضج كل أشكاؿ التصبيع مع الكياف الرييػني

                                 
ـ، تست الديارة ٕٗٓٓ/ٓٔ/ٖ، الجديخة نت، ٖٕٔ( الكيالي، عبج الػىاب، تاريخ فمدصيغ الحجيث، ص ٔ)

 /https://www.aljazeera.netـ، ٕٕٔٓ/ ٕ/ٖٕفي 
 ،ٕٓٙ، ٕٗٓ -ٜٛٔ( الكيالي، عبج الػىاب، تاريخ فمدصيغ الحجيث، ص ٕ)
 .ٖٗٔمحدغ دمحم، فمدصيغ سمدمة دراسات مسشيجة في القزية الفمدصيشية، ص  ،( صالحٖ)
، ٕٙٔ، ٖٕٔ( صالح دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، خمؽياتيا التاريخية كتصػرىا السعاصخ، ص ٔ)

ـ، إثخ زيارة زعيع حدب الميكػد الرييػني "شاركف" ٕٓٓٓ/ٜ/ٕٛانجلعت انتفاضة السدجج األقرى في 
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ف الرييػني، كالتعاكف مغ كسا أكج الذعب الفمدصيشي عغ رفزو لمتصبيع مع الكيا    
ـ، عشجما صػت بأغمبية كبيخة لحخكة حساس التي ٕٙٓٓخبلؿ صشاديق االقتخاع في العاـ 

 .ٔعارضت التصبيع، التي فازت بأغمبية أصػات الشاخبيغ

ـ، فقج مارسػا العجيج مغ ٜٛٗٔأما الفمدصيشيػف في األرض التي احتمت عاـ    
ت، كأشعمػا العجيج مغ السديخات كالسطاىخات، لمحفاظ الشذاشات، كقامػا بالعجيج مغ الثػرا

ػا عمى مكافحة مسالحكباف في البيئة الرييػنية، كععمى ىػيتيع العخبية اإلسبلمية، كمشع 
القػانيغ العشرخية التي تسيد بيا الكياف، كسا ساىسػا بذكل كبيخ في الحفاظ عمى السدجج 

 .ٕاألرض الفمدصيشيةاألقرى السبارؾ، كمؤازرة إخػانيع في بؿية 

كمغ البخاىيغ عمى استحالة التعاير مع السحتل، ىػ بشاء ججار الفرل العشرخؼ الحؼ    
ـ بيغ األرض الفمدصيشية السحتمة عاـ، ك ٜٚٙٔأقامو االحتبلؿ بيغ األرض السحتمة عاـ 

ـ، بمغ ٜٛٗٔـ، بعج أف اقتصع مداحات شاسعة كضسيا إلى األرض التي احتمت عاـ ٜٛٗٔ
كع، كلمكياف أىجاؼ خبيثة مغ بشاء الججار، عمى رأسيا تيػيج القجس، كمشع  ٕٔٚ شػلو،

السدمسيغ مغ الػصػؿ لؤلقرى، كنيب السديج مغ األرض الفمدصيشية، كقج صخح قادة الكياف 
الفمدصيشية عمى الكياف،  تذ مغ إقامة الججار ىػ كقف اليجساالرييػني أف اليجؼ الخئي

حالة التعاير بيغ الذعبيغ، كدليل عمى رفس شعب فمدصيغ لمكياف كىحا بحج ذاتو إقخار باست
 .ٖالرييػني، كرفس التصبيع معو

 

                                                                                         
شييجاا مغ ٕٕٗٗ، بسباركة رئيذ كزراء الكياف "إييػد باراؾ"، استذيج في ىحه اليبة لمسدجج األقرى

 ألف جخيح،  ٙٗسيجة، كبمغ عجد الجخحى  ٕٓٚشفبلا، ك ٖٜٚالفمدصيشييغ، مغ بيشيع 
، عػض ٖٕٔ( صالح دمحم محدغ، القزية الفمدصيشية، خمؽياتيا التاريخية كتصػرىا السعاصخ، ص ٔ)

 .ٚٗ، ٕٙة التصبيع، ص محدغ، كآخخكف، مقاكم
 .ٜٕٚ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٕ)
/ ٕ/ٕٕـ، تست الديارة في ٕٔٔٓ/ٚ/ٔٔ( السخكد الفمدصيشي لئلعبلـ، ججار الفرل العشرخؼ، ٖ)

 https://www.palinfo.com/articlesـ،  ٕٕٔٓ
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ ٕٕككالة األنباء الفمدصيشية "كفا" تست الديارة في      

https://info.wafa.ps/ar_page.aspx?id  
ـ،  ٕٕٔٓ/ٕ/ ٕٕـ، تست الديارة في ٕٗٔٓ/ٔٔ/ٕٔالجديخة نت،     

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/citiesandregions 
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 إدارة الذؤون السعيذية تحت االحتالل، حجود ىحا التعامل وحكسو.

يجب التفخيق بيغ رفس التصبيع، كمقاكمتو، كرفس التعاشي معو، كبيغ إدارة الذؤكف    
السعيذية لمفمدصيشييغ تحت االحتبلؿ، يخاد بسغ تحت االحتبلؿ: الحيغ يعيذػف عمى األرض 

ـ، إلى مجيء الدمصة ٜٚٙٔـ، كاألرض التي احتمت في العاـ ٜٛٗٔالتي احتمت في العاـ 
ؤالء الحيغ اكتػكا بشار االحتبلؿ، كجمجكا بدياشو، كُأذلػا عمى ـ، ىٖٜٜٔالفمدصيشية عاـ 

االحتبلؿ،  ػيكػنػا سػػ مجسػعة مغ الخىائغ لجأبػاب كل مجيشة، كقخية، كمخيع، الحيغ لع 
كأسخػ في سجغ كاسع، حيث تحكع االحتبلؿ في كل شؤكنيع، كأمػرىع، مغ خبلؿ مؤسدات 

 ديغ.االحتبلؿ السييسشة بذكل كامل في كل السيا

حاكؿ الكياف الرييػني بكل الػسائل أف يفخض عمى الفمدصيشييغ أف يقبمػا باالحتبلؿ،   
كأف تكػف عبلقتيع معو عبلقة تابع لستبػع، كخادـ لسخجكـ، كعميو أف يبجؼ كل أشكاؿ 
التدامح، كالتعاير، كالخضػخ لؤلمخ الػاقع، بعج أف كضع االحتبلؿ يجه عمى كل شيء، كال 

لى الحاجات، كالسرالح إال مغ خبللو، كالحؼ لع يتػقف عغ مداكمتيع عمى سبيل لمػصػؿ إ
 .ٔيب تارة، كبالتخىيب أخخػ غحقػقيع، كعمى مرالحيع، بالتخ 

فميذ بسقجكر مغ ىػ تحت االحتبلؿ في الساضي، أك في الحاضخ أف يمتـد بالسقاشعة     
ر الستػفخ لسغ ىػ تحت التي أعمغ عغ فخضيا عمى االحتبلؿ مع بجاية الرخاع، ألف اليام

االحتبلؿ لسقاشعة إسخائيل كأجيدتيا، كمؤسداتيا، كأنطستيا، كقػانيشيا، كتعميساتيا، ضيق 
لمغاية، بخبلؼ كضع الذعػب العخبية التي ىي خارج الديصخة اإلسخائيمية السباشخة، فإف 

 .ٕاألمخ ىشاؾ مختمف

قات بيغ إسخائيل كجاراتيا مغ ىشا كجب التفخيق بيغ مرصمح "التصبيع" لػصف العبل    
مغ الجكؿ العخبية، كبيغ إدارة الذؤكف السعيذية، كاإلدارية لمفمدصيشييغ الستػاججيغ عمى أرض 

 فمدصيغ، تحت االحتبلؿ.

                                 
/ ٕ/ ٕٕارة في ـ، تست الديٕ٘ٓٓ/ٗ/ٙٔ جخيسة التصبيع مع الكياف الرييػني( قاسع، عبج الدتار، ٔ)

 /https://www.aljamaa.net/arـ،  ٕٕٔٓ
ـ، تست الديارة ٕٛٔٓ/ٔٔ/ٕ( السخكد الجيسقخاشي العخبي، التصبيع بيغ فكخ االلغاء كضخكرة االتراؿ، ٕ)

 /https://fatehmedia.euمغ  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٕٓفي 
 
 

https://www.aljamaa.net/ar/category/%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa/%d9%82%d8%b6%d8%a7%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d8%a9-%d9%85%d9%84%d9%81%d8%a7%d8%aa/%d8%ac%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d8%b9-%d9%85%d8%b9-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%87%d9%8a%d9%88%d9%86%d9%8a/
https://www.aljamaa.net/ar/
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صيغ إلى حاجاتيع، كمرالحيع، كأدكاتو، يرل الشاس في فمد فسغ خبلؿ االحتبلؿ   
ي تحقيق الحج األدنى مغ ىحه كأسباب عيذيع، كال مشاص ليع مغ التعامل مع السحتل ف

السرالح، التي ال غشى ليع عشيا، فيل التعامل مع االحتبلؿ في تحقيق ىحه السرالح، 
؟ أـ أف ىشاؾ ضخكرات تبيح ليع مثل ىحا  كقزاء الحػائج يعتبخ مغ التصبيع السحمـػ

 مل؟التعامل، كأف ليع حاجات تشدؿ مشدلة الزخكرة في بعس األحاييغ، كما حجكد ىحا التعا

 مع مجيء االحتبلؿ ُكضع عمى رأس كل دائخة حكػمية ضابط عدكخؼ، يتحكع فييا.  -

ففي قزايا التجارة، فاالحتبلؿ ىػ السدؤكؿ عغ االستيخاد كالترجيخ، كجسع الزخائب،  -
 كرخز السيغ كالرشاعة. 

في قزايا السعامبلت كالػثائق كالخخز، كل ذلظ مغ خبلؿ االحتبلؿ، كتحت سسعو  -
 كبرخه. 

في مػضػع الدفخ، كحخية الحخكة، كالتشقل، كالخخكج مغ األرض السحتمة، كالعػدة إلييا،  -
 كل ذلظ بإذف االحتبلؿ، كإرادتو، كرغبتو.

األرض، كل ذلظ بإذف في قزايا البشاء كالخخز السصمػبة، كاالعسار، كاستربلح  -
 االحتبلؿ، كالشاس ليع حاجات كليع ضخكرات.

لحلظ لع يجج السػاشغ الفمدصيشي بجاا مغ االنخخاط في العجيج مغ كضائف الجكلة     
السجنية، مشيا العسل في مجاؿ التعميع، كالرحة، كبؿية الجكائخ الحكػمية، كمشيع مغ ضعفت 

الحاؿ مع بعس مػاششي األرض التي احتمت  نفػسيع كخجمػا في جير االحتبلؿ، كسا ىػ
ـ، كىشاؾ مغ عسل في أجيدتو األمشية، كأصبح مخبخاا مع االحتبلؿ يكذف لو ٜٛٗٔ عاـ

عػرات السدمسيغ، فأؼ ىحه األعساؿ يأتي في إشار السدسػح لمحاجة التي تشدؿ مشدلة 
 الزخكرة كأييا يأتي في إشار التصبيع؟

رؼ مغ أجل تحقيق حق البقاء، كالخباط عمى ىحه بعس ىحا التعامل جاء كأمخ ضخك   
األرض، فميذ بسقجكر مغ يعير تحت االحتبلؿ أف يتشفذ إال مغ خبلؿ األجيدة الخئػية 

 .ٔكصحياا  لمسؤسدة اإلسخائيمية، اقترادياا كسياسياا،

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ٕ/ٖٕـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٖ/ٖٔنقصة كأكؿ الدصخ، مػقع: ( ٔ)
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فالتعامل مع االحتبلؿ في القزايا الزخكرية ال يعج مغ التصبيع الصػعي، بل ىػ تصبيع    
 .ٔفخض عمى مغ ىػ تحت االحتبلؿ، النعجاـ الخيارات األخخػ أمامو قدخؼ 

  لكغ ىحا التعامل ال بج لو مغ مجػعة مغ القيػد حتى يكػف مذخكعاا، مغ ىحه القيػد:   

أف يكػف ىحا التعامل بالقجر الحؼ يمبي حاجات السػاششيغ، كقزاياىع الزخكرية التي ال  -
بج مشيا، فبل يجػز أف تتخح ىحه الزخكرة ذريعة لمتعاكف مع االحتبلؿ في كل القزايا، 

، فكل عسل أك تجارة تزخ السدمسيغ، ٕألف الزخكرة تقجر بقجرىا ،كالسيسات، بحجة الزخكرة
 . جيغ فبل يجػز لمسدمسيغ الؿياـ بو، ال بحجة الزخكرة، كال بغيخىا.كتشفع أعجاء ال

يجب التفخيق بيغ الػضائف السجنية، كالخجماتية، كبيغ الػضائف األمشية كالعدكخية،  -
كالتسثيمية، التي ىي عرب دكلة االحتبلؿ، فإف أجيد الشػع األكؿ لمحاجة التي تشدؿ مشدلة 

الثاني في كل األحػاؿ كالطخكؼ، ألنو يمحق ضخراا بالغاا الزخكرة، فبل تجػز في الشػع 
بالسدمسيغ، كيعج مغ أبػاب الخيانة، مشيا: االلتحاؽ بالجير اإلسخائيمي الحؼ يػاصل العجكاف 
عمى الذعب الفمدصيشي كأرضو، كالعسل في أجيدتو األمشية مغ أجل خجمة األمغ 

تو، كقشرمياتو، كمبعػثيو في خارج الرييػني، ككذف عػرات السدمسيغ، كتسثيمو في سفارا
 . ٖالببلد

ألف الجاسػس يتعاكف مع  ،قاؿ الذيخ القخضاكؼ: ىحا العسل يشجرج في باب الخيانة   
األعجاء عمى اإلثع كالعجكاف. كمغ يفعل ذلظ فحكسو حكع الييػد السحتميغ، ألف كالءىع ليع، 

آَمُشػْا اَل َتتاِخُحكْا اْلَيُيػَد َكالشاَراَرػ َأْكِلَياء َبْعُزُيْع  َيا َأيَُّيا الاِحيغَ كعػنيع ليع، وهللا تعالى يقػؿ: 
شُكْع َفِإناُو ِمْشُيْع ِإفا ّللّاَ اَل َيْيِجؼ اْلَقْػـَ الطااِلِسيغَ  َأْكِلَياء َبْعس  َكَمغ َيَتَػلاُيع مِّ

ٔ،ٕ. 

                                                                                         
https://noqta.info/page-  ،ـ، تست الديارة في ٕٔٓٓ/ٕٔ/ٕٙاإلسبلـ أكف اليغ

 /https://www.islamweb.net/ar/fatwaـ ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٖٕ
 .ٓٔٔ( محدغ عػض، كآخخكف، االستخاتيجية اإلسخائيمية صٔ)
، السخاؾبة الثقاؼية، الجيخاء، شبعة أكلى، ٕٗٔ، ص ( الدعجؼ، عبج لخحسغ بغ ناصخ، القػاعج الفقييةٕ)

 ـٕٚٓٓ
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ٖٕـ، تست الديارة في ٗٔ-ٕ/ٕ/ٜٔ( إسبلـ كيب، ٖ)

https://www.islamweb.net/ar/fatwa/ 
 .ٔ٘( سػرة السائج، آية ٔ)
-https://www.alـ،  ٕٕٔٓ/ ٕ/ ٖٕ( مػقع يػسف القخضاكؼ، فتاكػ كأحكاـ، تست الديارة في ٕ)

https://noqta.info/page-
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يَغ آَمُشػْا اَل َتُخػُنػْا ّللّاَ َكالخاُسػَؿ َيا َأيَُّيا الاحِ : ()كقج نيى هللا تعالى عغ الخيانة فقاؿ    
َكَتُخػُنػْا َأَماَناِتُكْع َكَأنُتْع َتْعَمُسػفَ 

كعغ عبج هللا بغ أبي قتادة كالدىخؼ: أف اآلية ندلت في  ،ٔ
إلى بشي قخيطة ليشدلػا عمى حكع رسػؿ ( )أبي لبابة بغ عبج السشحر، حيغ بعثو رسػؿ هللا 

في ذلظ، فأشار بيجه: إنو الحبح، ثع فصغ أبػ لبابة، كرأػ أنو قج خاف ، فاستذاركه ()هللا 
 .ٕهللا كرسػلو، فشدلت ؼيو اآلية

: )إياكع كالطغ، فإف الطغ أكحب ()قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا  ()كعغ أبي ىخيخة    
 ،كال تباغزػا، كال تجابخكا ،كال تحاسجكا ،كال تشافدػا ،كال تجددػا ،الحجيث، كال تحددػا

 .ٖنػا عباد هللا إخػاناا(ككػ 

  

                                                                                         
qaradawi.net/node 

 .ٕٚ( سػرة األنفاؿ آية ٔ)
 .ٓٗ/ٗ( ابغ كثيخ ، تفديخ القخآف العطيع، ٕ)
(. كمدمع، كتاب البخ ٖٗٔ٘( البخارؼ، كتاب الشكاح، باب: تحخيع الطغ كالتجدذ، كالتشافذ، رقع )ٖ)

 (.ٖٕٙ٘كالرمة كاألدب، باب: تحخيع الطغ كالتجدذ، رقع )
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 السصمب األول

 أقػاؿ العمساء في حكع التصبيع:

لكشو  التصبيع مرصمح حجيث لع يعخؼ في الساضي، كلع يتحجث عشو الفقياء كسرصمح،  
يشجرج في إشار عبلقة السدمسيغ مع غيخىع مغ األمع األخخػ، كالتي تشاكليا العمساء في 
الساضي، في كتب الفقو، كالتفديخ، كالدياسة الذخعية، كالعقائج عشجما تحجثػا عغ الػالء 

 كالبخاء.

 كغيخ السدمسيغ مغ األمع ليدػا عمى نسط كاحج، مشيع أىل الحمة، كمشيع السدتأمشػف،   
كمشيع السعاىجكف، كمشيع السحاربػف، كىع مختمفػف، تفاكتت أحكاـ التعامل ميع تبعاا 

 الختبلفيع.

في ىحا الدماف اختمف العمساء السعاصخكف في الييػد الحيغ يحتمػف فمدصيغ ىل ىع مغ    
السعاىجيغ، لػجػد معاىجات بيشيع كبيغ بعس األنطسة العخبية؟ أـ أنيع محاربػف، قاتمػا 

سيغ، كأخخجػىع مغ ديارىع، كال يدالػف يقاتمػنيع، كيرخكف عمى دكاـ تذخيجىع في السدم
األرض، انعكذ ىحا الخبلؼ عمى حكع التصبيع معيع، فسغ رأػ أنيع معاىجكف أجاز 
التصبيع معيع، كما يقتزيو التصبيع مغ إقامة العبلقات، كالتعامل معيع في البيع كالذخاء، 

 ربػف مشع ذلظ.كغيخ ذلظ، كمغ رأػ أنيع محا

 لحلظ اختمف العمساء في ىحه السدألة عمى قػليغ:  

 القهل األول: 

التصبيع مع الكياف الرييػني بكل أشكالو، كألػانو، كحخمػا إقامة  بحخمة قالػا: الحيغ   
 قاؿ بيحا القػؿ جسيخة كبيخة مغ العمساء السعاصخيغ، مشيع:  عبلقات معو،

 والسجامع الفقيية.أوالا: الييئات، واالتحادات، 

 .ٔاتحاد عمساء السدمسيغ، حـخ التصبيع بكل أشكالو مع الكياف الرييػني -

                                 
ـ ٕٕٔٓ/ٖ/ٕـ، تست الديارة في  ٕ٘ٔٓ/ٔ/ٕٙ( ىدبخس، ٔ)

https://www.hespress.com/economie/ 

https://www.hespress.com/economie/
https://www.hespress.com/economie/
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 .ٔىيئة "كبار عمساء األزىخ" حخمػا التصبيع مع الكياف الرييػني الغاصب -

مائة عالع مغ األزىخ يحخمػف التصبيع، مشيع: اإلماـ األكبخ " عبج الحميع محسػد" كجاد  -
كالذيخ دمحم متػلي الذعخاكؼ كزيخ األكقاؼ السرخؼ الدابق، كنرخ  الحق عمي جاد الحق،

 .ٕفخيج كاصل، "مفتي مرخ الدابق"، كأحسج عسخ ىاشع، نائب رئيذ جامعة األزىخ

ـ، ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٜٔكقع أكثخ مغ ثبلثسائة عالع مدمع عمى "ميثاؽ عمساء األمة"، بتاريخ  -
، جاء ذلظ خبلؿ مؤتسخ صحفي عقج بيجؼ كضع حج لسػجة التصبيع الستدايجة مع إسخائيل

في إسصشبػؿ التخكية، بسذاركة عمساء األمة اإلسبلمية، مغ ست كثبلثيغ ىيئة كاتحاد، 
 .ٖكمؤسدة سشية حػؿ العالع

 .ٗأصجرت مجسػعة كبيخة مغ عمساء اليسغ فتػػ في تحخيع التصبيع مع الييػد -
أفتػا بحخمة السذاركة في ـ، ٕٜٜٔىػ،  ٕٔٗٔفتػػ مؤتسخ عمساء فمدصيغ السشعقج في  -

 . ٘مؤتسخ مجريج، كأفتػا أيزا بحخمة التصبيع مع الييػد ثع ذكخكا األدلة الذخعية في ذلظ

ـ انعقج مؤتسخ إسبلمي دكلي، حزخه جسيخة مغ عمساء األمة اإلسبلمية ٜٜٛٔفي عاـ  -
يػسف القخضاكؼ رئيذ اتحاد  إسبلمية، كاف مغ الحزػر، مغ أكثخ مغ تدع عذخة دكلة

بة الدحيمي، ودمحم نعيع ياسيغ، ك غ، ودمحم الغدالي، عمساء السدمسي عسخ سميساف األشقخ، كـك
ذيخ أحسج جاسع ميميل، كال، كعبج هللا عداـ، كفتحي يكغ، ك ىساـ سعيجودمحم عثساف شبيخ، ك 

يع، ك   .ٙحيغ أفتػا بحخمة التصبيعراشج الغشػشي، كغيخىع كثيخ، كالدمحم الخميمي، كعبج هللا إبخـا

ـ، بمغ عجدىع ثبلثة كستيغ عالساا مغ ٜٜٛٔىػ، ٜٓٗٔأصجر مجسػعة مغ العمساء عاـ -

                                 
 ـٕٕٔٓ/ٖ/ٕ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ ٜ/ٕٔ القاىخة ػػ العخبي الججيج (ٔ)

https://www.alaraby.co.uk/society// 
 .ٜٓٓٔ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٕ)
 ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٖـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٜٔ( عخبي آر تي، ٖ)

https://arabic.rt.com/middle_east  
ـ ٕٕٔٓ/ٖ/ٖق، تست الديارة في ٕٕٗٔ( في بياف حكع التصبيع ٗ)

http://www.saaid.net/fatwa/f20.htm 
  http://panc.ps/printـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ ٗـ تست الديارة في ٜٕٔٓ/ٖ/ٖ( رابصة عمساء فمدصيغ، ٘)
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٗـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٛ/ٙٔ( الجديخة مباشخ، ٙ)

https://mubasher.aljazeera.net/opinions 

https://www.alaraby.co.uk/society/2017/12/12/
https://arabic.rt.com/middle_east
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: ثساني عذخة دكلة، فتػػ بتحخيع التشازؿ عغ أؼ جدء مغ فمدصيغ مغ بيغ السػقعيغ عمييا
دمحم بغ فيج العمي الخشػدؼ، كعمي بغ خزيخ الخزيخ، كحسج بغ ريذ الخيذ، كصالح 

يع الحسيجؼ، كعبج ال عبج هللا الخشػدؼ، كأحسج بغ صالح الدشاني، ، كحسج بغ عبج هللا بغ إبخـا
 . 4كناصخ بغ حسج الفيج ،ٔهللا بغ عبج الخحسغ آؿ سعج

أصجر قخاراا باإلجساع بتحخيع التصبيع مع الكياف  مجسع الفقو اإلسبلمي في الدػداف -
 ـ.ٕٕٓٓ، ٖىػٕٗٗٔالرييػني، في الحادؼ عذخ مغ صفخ عاـ 

 .ٗلجشة الفتػػ في كزارة األكقاؼ الكػيتية، حخمت التصبيع -

 . ٘مائتاف كأربعة عذخ عالساا في مػريتانيا يػقعػف عمى عخيزة يخفزػف فييا التصبيع -

 بحخمة التصبيع: :الحين قالها من العمساءو  ثانياا:

الخيدػني الخئيذ الحالي جسيخة كبيخة مغ العمساء السعاصخيغ حخمػا التصبيع مشيع: أحسج    
، كأسامة ٜكحداـ عفانة ٛ، كناصخ الجيغ األلبانيٚ، كأحسج كلج الجدكٙالتحاد عمساء السدمسيغ

 ، كجسع غفيخ مغ السعاصخيغ.ٓٔاألشقخ

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٗ( مشبخ التػحيج كالجياد، تست الديارة في ٔ)

http://www.ilmway.com/site/maqdis/MS_1331.html 
 .ٖٗالفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ ص  (ٕ)
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/٘ـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٜ/ٖٓ( الجديخة نت، ٖ)

https://www.aljazeera.net/news/politics/ 
 https://arabi21.com/storyـ، ٕٕٔٓ/ٖ/ٖـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٔ، بتاريخ ٕٔعخبي     

 .ٕٖ٘( مػسعة الفتاكػ الفمدصيشية ٗ)
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٖفي ـ، تست الديارة ٕٕٔٓ/ٕ/ٔ( العخبي الججيج، ٘)

https://www.alaraby.co.uk/politics 
 https://qudsn.net/postـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٗـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٜ/ٙٔ( القجس نت، ٙ)
 .ٖٕٛ( عػض محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٚ)
 .ٕٖٛ( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، ص ٛ)
/ ٖ/ٖٖ، تست الديارة في ٖٕـ، جدء ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔ( عفانة، حداـ الجيغ، شبكة يدألػنظ، اإلسبلمية، ٜ)

 /http://yasaloonak.netـ،  ٕٕٔٓ
 ـ،ٕٕٔٓ/ ٖ/ٖـ، تست الديارة ؼٕٛٔٓ/ ٗ/ٕٓ( السخكد الفمدصيشي لسكافحة التصبيع ٓٔ)

https://www.aljazeera.net/news/politics/
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ألف التصبيع مغ آثار الرمح  كل مغ حـخ الرمح مع الييػد حـخ التصبيع معيع، ثالثاا: 
 األكؿ. ه، كقج سبق ذكخ فتاكييع في الفرلثسار ك 

 في التصبيع قال السانعهن 

لجشة الفتػػ في األزىخ: ال يجػز لمسدمسيغ أف يرالحػا الييػد الحيغ اغتربػا أرض    
فمدصيغ، كاعتجكا فييا عمى أىميا، كعمى أمػاليع، عمى أؼ كجو يسّكغ لمييػد مغ البقاء 

 .ٔكجكلة، عمى ىحه األرض السقجسة

 ية الدابق" قاؿ: إف التصبيع مع العجك الرييػنينرخ فخيج كاصل "مفتي الجيار السرخ   
 .ٕخيانة هلل تعالى، كأف مغ يخكج لمبزائع الرييػنية خائغ لجيشو ككششو

قاؿ أحسج الخيدػني رئيذ اتحاد عمساء السدمسيغ: التصبيع خجمة إلسخائيل، كشػؽ نجاة   
لبلستسخار فييا، ثع  ليا، كدعع كاستجامة الحتبلليا، كمكافأة ليا عمى جخائسيا، كتذجيع ليا

 ىػ فتح ألبػاب االختخاؽ كالييسشة ليا عمى جسيع األصعجة.

كقاؿ أيزاا: لغ تجج عالساا كاحجاا مؤيجاا لمتصبيع، إال كىػ يشفح إرادة كلي أمخه، ككلي    
 .ٖنعستو كصاحب الرػلة عميو، كيدعى في رضاه، كيجاريو في ىػاه 

، كتدميٌع بزياع كل فمدصيغ، كالقجس، كالسدجج قاؿ حداـ عفانة: إفا التصبيع إقخارٌ    
، كتخخيب  لقخػ  األقرى السبارؾ خاصةا، كإقخار كاعتخاؼ بكل ما أحجثو السحتمػف، مغ تجميخ 

، كبشاء  لمسدتػششات، كتيجيخ  ألىل فمدصيغ، كاستدبلـ، كرضى بأفعاؿ كمجنيا فمدصيغ
 .ٗالسحتميغ، كإقخار  لباشميع

                                                                                         
http://panc.ps/news 

 .ٖٕٖ( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، صٔ)
 .٘ٔٚٔج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ( سيٕ)
  ،https://www.alquds.co.uk ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٗـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ ٛ/ٖٓالقجس العخبي،  (ٖ)

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/٘ـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٕٔ/ٛالذخكؽ،      
https://www.echoroukonline.com  

/ ٖ/ٗ، تست الديارة في ٖٕـ، جدء ٕٕٓٓ/ٜ/ٙٔ( عفانة، حداـ الجيغ، شبكة يدألػنظ، اإلسبلمية، ٗ)
 /http://yasaloonak.netـ،  ٕٕٔٓ

https://www.alquds.co.uk/
https://www.echoroukonline.com/
https://www.echoroukonline.com/
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: )التصبيع مع الكياف الرييػني محـخ شخعاا ٔالتصبيعجاء في ميثاؽ األمة ضج   
لسشاقزتو مقتزيات اإليساف، كلػازمو القائسة عمى الػالء لمسؤمشيغ، ككجػب نرختيع، كالبخاء 
مغ السعتجيغ، كعجـ مبادلتيع السػدة، كاإلخاء، كقج أخخجػا السدمسيغ مغ ديارىع، كمقجساتيع، 

خمة مع الكياف الرييػني، كما تختب عمييا مغ التدامات كإف كافة االتفاؾيات، كالتفاىسات السب
محخمة شخعاا، كباشمة غيخ نافحة، تحـخ شاعة الحاكع فييا، كىي مشعجمة قانػناا العتجائيا 

 .ٕعمى األمة، كالذعب الفمدصيشي(

 القهل الثاني

 مع الكياف الرييػني، كإقامة عبلقات ىشاؾ قمة قميمة مغ العمساء مغ أجاز التصبيع   
معو، كالسبلحع أف غالبية ىؤالء العمساء ىع مغ العمساء الخسسييغ، السحدػبيغ عمى 

، مشيع، شيخ األزىخ الدابق دمحم سيج ٖالحكػمات السصبعة مع االحتبلؿ، أك الجاعسة لو
، كعبج العديد بغ باز الحؼ أجاز التصبيع الدياسي، ٗششصاكؼ، أجاز التصبيع في غيخ الجيغ

، كككيل األزىخ الدابق ٙالخحسغ الجيخاف، عزػ مجمذ األمة الكػيتي، كعبج ٘كاالقترادؼ
، كعبج الخحسغ الدجيذ خصيب ٛ، كمجمذ اإلمارات لئلفتاء الذخعيٚ"محسػد عاشػر"

                                 
( أصجره مجسػعة مغ العمساء عمساء األمة، أفخاداا كىيئات؛ ميثاقاا كبياناا كاضحاا حػؿ السػقف مغ التصبيع ٔ)

ـ، ىيئة عمساء فمدصيغ في الخارج، تست ٕٚٔٓ/ ٔٔ/ٛٔالدياسي مع الكياف الرييػني، بتاريخ 
 http://palscholars.com/post/5641ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٗالديارة في 

ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٗـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕٔ/ٕٔ، تميسة عراـ الكاتب:أرشيق (  ٕ)
https://arabi21.com/story/1058170/ 

 .ٕٔٚ ص ( صالح دمحم، محدغ، فمدصيغ، سمدمة دراسات مشيجية في القزية الفمدصيشية،ٖ)
 .ٗٛٙٔيع كالسصبعػف، ص ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبٗ)
 .ٕٕٓ/ ٛ(  ابغ باز، عبج العديد، مجسػع فتاكػ العبلمة عبج العديد بغ باز، ٘)

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/٘ـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٕ/ٚٔ(  الجديخة نت، (ٙ
https://www.aljazeera.net/news/politics 

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ ٘ـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٚ( الجديخة نت، انقداـ األزىخ حػؿ حكع التصبيع، (ٚ
https://www.aljazeera.net/news/presstour/ 

/ ٖ/٘ـ، مجمذ اإلمارات لئلفتاء الذخعي، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٛ/ٗٔ( ككالة أنباء اإلمارات، ٛ)
  https://wam.ae/ar/details ـ، ٕٕٔٓ

ـ،  ٕٕٔٓ/ٖ/٘ـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٛ/ٙٔالخميج الججيج،      
https://thenewkhalij.news/article 

https://arabi21.com/story/1058170/
https://arabi21.com/story/1058170/
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 .ٔالسدجج الحخاـ

كمغ ىؤالء مغ أجاز التصبيع في بعس القزايا، كمشعيا في قزايا أخخػ، كابغ باز،   
 قترادؼ، كمشع التصبيع الجيشي كالثقافي. الحؼ أجاز التصبيع الدياسي، كاال

 قال السجيدون في التصبيع 

كل دكلة تشطخ في مرمحتيا، فإذا رأت أف مغ  قاؿ ابغ باز عشجما سئل عغ التصبيع:   
السرمحة لمسدمسيغ في ببلدىا الرمح مع الييػد، في تبادؿ الدفخاء، كالبيع كالذخاء، كغيخ 

 هللا السصيخ، فبل بأس في ذلظ. ذلظ مغ السعامبلت التي يجيدىا شخع

كإف رأت أف السرمحة ليا كلذعبيا مقاشعة الييػد، فعمت ما تقتزيو السرمحة الذخعية،    
 .ٕكىكحا بؿية الجكؿ الكافخة حكسيا حكع الييػد في ذلظ

قاؿ شيخ األزىخ األسبق دمحم سيج ششصاكؼ: إف اإلسبلـ ال يحـخ التصبيع مع الجكؿ    
 .ٖياف الرييػني، شالسا كاف التصبيع في غيخ الجيغاألخخػ، خاصة الك

قاؿ خصيب الحـخ السكي " عبج الخحسغ الدجيذ" عمى إثخ إعبلف دكلة اإلمارات العخبية    
عغ إقامة عبلقات تصبيعية مع االحتبلؿ الرييػني، قاؿ في خصبتو في الحـخ السكي: إف 

كاستسالة لشفدو، لمجخػؿ في ىحا السعاممة الحدشة مع العجك تأتي مغ باب تأليف لقمبو، 
 .ٗالجيغ، ؼيكػف السدمع بفعمو ىحا محدشاا إليو مدتسيبلا لقمبو، لمجيغ القػيع

 

 

 
                                 

ـ،  ٕٕٓٓ/ٜ/ٚـ، تست الديارة بتاريخ ٕٕٓٓ/ ٜ/ ٗ( خصبة الدجيذ في الحـخ السكي بتاريخ ٔ)
https://www.soshals.com/politics 

 ٕٗٔ-ٖٕٕ/ٛ( ابغ باز، عبج العديد، مجسػع فتاكػ ابغ باز، ٕ)
ـ،  ٕٕٔٓ/ٖ/٘ق، تست الديارة في ٕٙٗٔ/ ٓٔ/ٛ( مفكخة اإلسبلـ، ٖ)

https://twitter.com/islammemo_cc?lang=ar 
ـ ٕٕٓٓ/ٜ/ٚـ، تست الديارة بتاريخ ٕٕٓٓ/ ٜ/ ٗ( خصبة الدجيذ في الحـخ السكي بتاريخ ٗ)

https://www.soshals.com/politics 
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 السصمب الثاني

 األدلة   

 :الحيغ قالػا بالسشع أدلة الفخيق األكؿ

استجؿ الفخيق األكؿ الحؼ حـخ التصبيع مع الكياف الرييػني، بالكتاب، كالدشة، كقػاعج 
 الذخع العامة باعتبار السفاسج كالسآالت، كالسعقػؿ. 

 ٔمن القخآن الكخيم

باآليات التي نيت السدمسيغ عغ مػاالة الكفار، كمػدتيع، تقتزي تحخيع التصبيع،  -أوالا 
 كىي كثيخة، مشيا: 

كَف َمْغ َحادا ّللااَ َكَرُسػَلُو َكَلْػ  :() قػؿ هللا - ِ َكاْلَيْػـِ اآْلِخِخ ُيَػادُّ اَل َتِجُج َقْػماا ُيْؤِمُشػَف ِباهللا
يَساَف َكَأيا  ِبُخكح  َجُىع َكاُنػا آَباءُىْع َأْك َأْبَشاءُىْع َأْك ِإْخَػاَنُيْع َأْك َعِذيَخَتُيْع ُأْكَلِئَظ َكَتَب ِفي ُقُمػِبِيُع اإْلِ

ْشُو َكُيْجِخُمُيْع َجشاات  َتْجِخؼ ِمغ َتْحِتَيا اأْلَْنَياُر َخاِلِجيَغ ِفيَيا َرِضَي ّللااُ َعْشُيْع َكَرُضػا َعْشُو  ُأْكَلِئَظ مِّ
ِ ُىُع اْلُسْفِمُحػفَ  ِ َأاَل ِإفا ِحْدَب ّللاا ِحْدُب ّللاا

ٕ. 

اَل َتتاِخُحكْا اْلَيُيػَد َكالشاَراَرػ َأْكِلَياء َبْعُزُيْع َأْكِلَياء  َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػاْ  َيا)) :قػؿ هللا  -
شُكْع َفِإناُو ِمْشُيْع ِإفا ّللّاَ اَل َيْيِجؼ اْلَقْػـَ الطااِلِسيغَ  َبْعس  َكَمغ َيَتَػلاُيع مِّ

ٖ. 

َغ الاِحيَغ َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اَل َتتاِخُحكْا الاِحي: ()قػؿ هللا  - َغ اتاَخُحكْا ِديَشُكْع ُىُدكاا َكَلِعباا مِّ
ُأكُتػْا اْلِكَتاَب ِمغ َقْبِمُكْع َكاْلُكفااَر َأْكِلَياء َكاتاُقػْا ّللّاَ ِإف ُكشُتع مُّْؤِمِشيغَ 

ٗ. 

اْلُسْؤِمِشيَغ َكَمغ َيْفَعْل َذِلَظ الا َيتاِخِح اْلُسْؤِمُشػَف اْلَكاِفِخيَغ َأْكِلَياء ِمغ ُدْكِف )): قػؿ هللا  -
ُرُكُع ّللّاُ َنْفَدُو َكِإَلى ّللّاِ اْلَسِر   .٘يخُ َفَمْيَذ ِمَغ ّللّاِ ِفي َشْيء  ِإالا َأف َتتاُقػْا ِمْشُيْع ُتَقاةا َكُيَححِّ

                                 
، الفيج ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع مع ٖٛٗ-ٖ٘ٗ ، ص( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشيةٔ)

 .ٖٚ -ٛٗالسدمسيغ، ص 
 .ٕٕ( سػرة السجادلة آية ٕ)
 ٔ٘( سػرة السائجة آية ٖ)
 .ٚ٘( سػرة السائجة، آية ٗ)
 .ٕٛ( سػرة آؿ عسخاف، آية ٘)
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ِخ اْلُسَشاِفِقيَغ ِبَأفا َلُيْع َعَحاباا َأِليساا )): قػؿ هللا  - تاِخُحكَف اْلَكاِفِخيَغ َأْكِلَياء ِمغ الاِحيَغ يَ ، َبذِّ
ِ َجِسيعاا  ُدكِف اْلُسْؤِمِشيَغ َأَيْبَتُغػَف ِعشَجُىُع اْلِعداَة َفِإفا الِعداَة هللّ

ٔ. 

ُكْع َأْكِلَياء ُتْمُقػَف ِإَلْيِيع  :))قػؿ هللا  - ِة َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػا اَل َتتاِخُحكا َعُجكِّؼ َكَعُجكا ِباْلَسَػدا
ِ َربُِّكْع ِإف ُكشتُ  َغ اْلَحقِّ ُيْخِخُجػَف الخاُسػَؿ َكِإيااُكْع َأف ُتْؤِمُشػا ِباهللا ْع َخَخْجُتْع َكَقْج َكَفُخكا ِبَسا َجاءُكع مِّ

ِة َكَأَنا أَْعَمُع ِبسَ  كَف ِإَلْيِيع ِباْلَسَػدا ا َأْخَفْيُتْع َكَما أَْعَمشُتْع َكَمغ ِجَياداا ِفي َسِبيِمي َكاْبِتَغاء َمْخَضاِتي ُتِدخُّ
ِبيِل{}ِإف َيْثَقُفػُكْع َيُكػُنػا َلُكْع أَْعَجاء َكَيْبُدُصػا ِإَلْيُكْع َأْيجِ  َيُيْع َيْفَعْمُو ِمشُكْع َفَقْج َضلا َسَػاء الدا

كا َلْػ َتْكُفُخكفَ  ػِء َكَكدُّ َكَأْلِدَشَتُيع ِبالدُّ
ٕ. 

ا الاِحيَغ آَمُشػا اَل َتَتَػلاْػا َقْػماا َغِزَب ّللااُ َعَمْيِيْع َقْج َيِئُدػا ِمَغ اآْلِخَخِة َيا َأيُّيَ : ))قػؿ هللا  -
َكَسا َيِئَذ اْلُكفااُر ِمْغ َأْصَحاِب اْلُقُبػرِ 

ٖ. 

ء َإِف اْسَتَحبُّػْا اْلُكْفَخ َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اَل َتتاِخُحكْا آَباءُكْع َكِإْخَػاَنُكْع َأْكِلَيا)): قػؿ هللا  -
شُكْع َفُأْكَلػِئَظ ُىُع الطااِلُسػفَ  َعَمى اإِليَساِف َكَمغ َيَتَػلاُيع مِّ

، فإف كاف ال يحل لمسدمع أف يػالي ٗ
 .٘أقخب الشاس إليو إف كانػا كافخيغ فبل يجػز مػالة الكافخيغ األباعج مغ باب أكلى

الاِحيَغ آَمُشػْا اَل َتتاِخُحكْا اْلَكاِفِخيَغ َأْكِلَياء ِمغ ُدكِف اْلُسْؤِمِشيَغ َأُتِخيُجكَف َيا َأيَُّيا  ))قػؿ هللا  -
ِبيشاا  ِ َعَمْيُكْع ُسْمَصاناا مُّ َأف َتْجَعُمػْا هللّ

ٙ. 

ف ُتِريَبَشا َفَتَخػ الاِحيَغ ِفي ُقُمػِبِيع ماَخٌض ُيَداِرُعػَف ِفيِيْع َيُقػُلػَف َنْخَذى أَ : ()قػؿ هللا  -
كْا ِفي َأْنُفِديِ  ْغ ِعشِجِه َؼُيْرِبُحػْا َعَمى َما َأَسخُّ ْع َدآِئَخٌة َفَعَدى ّللّاُ َأف َيْأِتَي ِباْلَفْتِح َأْك َأْمخ  مِّ

َناِدِميغَ 
، إف مػاالة األعجاء، كمػدتيع، كالتحالف معيع، يشذأ مغ مخض القمػب، يجفع ٚ

 . ٛفي مػاالة األعجاء، كاإلحداف إلييع، كمحبتيعأصحابيا إلى ىحه الحلة التي تطيخ 

                                 
 ٜٖٔ،ٖٛٔ( سػرة الشداء، آية ٔ)
 .ٕ،ٔ( سػرة السستحشة، آية ٕ)
 .ٖٔ( سػرة السستحشة، آية ٖ)
 .ٖٕ( سػرة التػبة، آية ٗ)
 .ٖ٘ٗ( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، ص ٘)
 .ٗٗٔ( سػرة الشداء، آية ٙ)
 .ٕ٘( سػرة السائجة، آية ٚ)
 . ٖٙٗ( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، ص ٛ)
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كالشرػص في الشيي عغ مػاالة الكفار، كالخكػف إلييع، كمػدتيع، ككجػب بغزيع،   
 كمعاداتيع كثيخة ججاا، كفي التصبيع مػاالة لؤلعجاء كمحبة ليع كركػف إلييع.

 اآليات التي تأمخ بقتاؿ مغ قاتل السدمسيغ، أك اعتجػ عمييع، تقتزي تحخيع التصبيع.  ثانياا:

َكَقاِتُمػْا ِفي َسِبيِل ّللّاِ الاِحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكْع َكاَل َتْعَتُجكْا ِإفا ّللّاَ اَل ُيِحبِّ )) :قػؿ هللا  -
اْلُسْعَتِجيغَ 

ٔ. 

ـَ ّللّاُ َقاِتُمػْا الاِحيَغ الَ  :()قػؿ هللا  -  ُيْؤِمُشػَف ِباهلّلِ َكاَل ِباْلَيْػـِ اآلِخِخ َكاَل ُيَحخُِّمػَف َما َحخا
َكَرُسػُلُو َكاَل َيِجيُشػَف ِديَغ اْلَحقِّ ِمَغ الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب َحتاى ُيْعُصػْا اْلِجْدَيَة َعغ َيج  َكُىْع 

َصاِغُخكفَ 
ٕ. 

ْغ َحْيُث َأْخَخُجػُكْع َكاْلِفْتَشُة َأَشجُّ ِمَغ اْلَقْتِل َكاَل ُتَقاِتُمػُىْع ِعشَج )): قػؿ هللا  - َكَأْخِخُجػُىع مِّ
ـِ َحتاى ُيَقاِتُمػُكْع ِؼيِو َفِإف َقاَتُمػُكْع َفاْقُتُمػُىْع َكَحِلَظ َجَداء اْلَكاِفِخيغَ  اْلَسْدِجِج اْلَحَخا

ٖ. 

اَل ُتَقاِتُمػَف ِفي َسِبيِل ّللّاِ َكاْلُسْدَتْزَعِفيَغ ِمَغ الخَِّجاِؿ َكالشَِّداء َكَما َلُكْع : ()قػؿ هللا  -
ُجنَظ َكِلّياا َكاْلِػْلَجاِف الاِحيَغ َيُقػُلػَف َرباَشا َأْخِخْجَشا ِمْغ َىػِحِه اْلَقْخَيِة الطااِلِع أَْىُمَيا َكاْجَعل لاَشا ِمغ لا 

ِريخاا َكاْجَعل لاَشا ِمغ لاُجنَظ نَ 
كإذا كاف هللا أكجب القتاؿ إلنقاذ السدتزعفيغ، فكيف  ،ٗ

  .٘نرالحيع صمحا يسكشيع مغ السدتزعفيغ مغ السدمسيغ، كىحا مسا يتزسشو التصبيع

َكاْعَمُسػْا َفَسِغ اْعَتَجػ َعَمْيُكْع َفاْعَتُجكْا َعَمْيِو ِبِسْثِل َما اْعَتَجػ َعَمْيُكْع َكاتاُقػْا ّللّاَ : ))قػؿ هللا  -
َأفا ّللّاَ َمَع اْلُستاِقيغَ 

ٙ. 

أخخجػا السدمسيغ مغ  كالبخ بيع، كقج السحاربيغمػادعة اآليات التي نيت عغ  – ثالثاا 
 ديارىع، كضاىخكا عمى إخخاجيع تقتزي تحخيع التصبيع. 

                                 
 .ٜٓٔ( سػرة البقخة، آية ٔ)
 .ٜٕ( سػرة التػبة آية ٕ)
 .ٜٔٔ( سػرة البقخة آية ٖ)
 .٘ٚ( سػرة الشداء، آية ٗ)
ـ، ػ ٕٕٔٓ/ ٖ/ٓٔق، تست الديارة بتاريخ ٕٕٗٔبيباف حكع التصبيع مشتجػ العمساء، ( ٘)

http://www.saaid.net/fatwa/f20.htm 
 .ٜٗٔ( سػرة البقخة آية ٙ)

http://www.saaid.net/fatwa/f20.htm
http://www.saaid.net/fatwa/f20.htm
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يِغ َكَأْخَخُجػُكع مِّغ ِدَياِرُكْع ِإناَسا َيْشَياُكُع ّللااُ َعِغ الاِحيَغ َقاَتُمػُكْع ِفي  :))قػؿ هللا  - الجِّ
َكَضاَىُخكا َعَمى ِإْخَخاِجُكْع َأف َتَػلاْػُىْع َكَمغ َيَتَػلاُيْع َفُأْكَلِئَظ ُىُع الطااِلُسػفَ 

ٔ. 

فيي تشصبق ىحه اآلية مغ أكضح األدلة التي استجؿ بيا ىحا الفخيق عمى مشع التصبيع،     
   عمى ييػد ىحا الدماف بذكل كامل، فيع الحيغ قاتمػا السدمسيغ، كأخخجػىع مغ ديارىع، 

، كفي التصبيع تػلي مغ يدتحق العجاكة، لكػنو عجكاا هلل كرسػلو، عكضاىخكا عمى إخخاجي
كلكتابو، كالحيغ يفعمػف ذلظ مػغمػف في الطمع، ألنيع تػلػا مغ ال يجػز ليع أف يتػلػىع، 

 .ٕضعػا كاليتيع في غيخ مػضعيا، كخالفػا أمخ هللا تعالى في ذلظكك 

فاآلية صخيحة قصعية في مشع البخ كاإلحداف مع َمغ قاتل السدمسيغ، كأخخجيع مغ      
ديارىع، كسا كقع في األرض الُسقّجسة، فبل يجػز أف نتػالىع كال أف نصّبع معيع، كمغ يصّبع 

  تػليع فيػ مشيع.معيع فيػ ضالٌع بشّز القخآف، كمغ ي

السدمسيغ فييا بالذجة كالغمطة في التعامل مع  ((باآليات التي كصف هللا  – رابعاا 
  .األعجاء، كليذ بالخحسة كالميغ

اء َعَمى اْلُكفااِر ُرَحَساء َبْيَشُيعْ  :()قػؿ هللا  - ِ َكالاِحيَغ َمَعُو َأِشجا مَُّحساٌج راُسػُؿ ّللاا
 هىح، ٖ

، كالسؤمشيغ تتشافى مع مفيـػ التصبيع، () األكصاؼ التي كصف هللا تعالى بيا رسػلو
الحؼ يتختب عميو حدغ التعامل مع الييػد، كإقامة عبلقات معيع في شتى السجاالت، كىع 

  أشج الشاس عجاكة لمسؤمشيغ.

بَلَة َكُخُحكُىْع َكاْحُرُخكُىْع َكاْقُعُجكْا َلُيْع ُكلا )): قػؿ هللا  - َمْخَصج  َفِإف َتاُبػْا َكَأَقاُمػْا الرا
َكاَة َفَخمُّػْا َسِبيَمُيْع ِإفا ّللّاَ َغُفػٌر راِحيعٌ  َكآَتُػْا الدا

ٗ. 

عمى لداف  ((قاؿ هللا : الييػد مجخمػف، كالقخآف يجؿ عمى نفي التعاكف معيع، خامداا  

                                 
 .ٜ( سػرة السستحشة، آية ٔ)
، ٓٚ/ٕٛالسخاغي، أحسج بغ مرصفى، تفديخ السخاغي،  ،ٕٗ٘/٘( الذػكاني، دمحم بغ عمي، فتح القجيخ، ٕ)

 ـ.ٜٙٗٔمصبعة مرصفى البابي الحمبي، 
 .ٜٕ( سػرة دمحم، آية ٖ)
 .٘( سػرة التػبة، آية ٗ)
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َفَمْغ َأُكػَف َضِييخاا لِّْمُسْجِخِميغَ َقاَؿ َربِّ ِبَسا َأْنَعْسَت َعَميا )): مػسى 
ٔ. 

: في التصبيع كما يتختب عميو مغ استؿباؿ كفػدىع، كالتخحيب بيع، في معاقل سادساا 
السدمسيغ، يشجرج في إشار الخكػف إلييع، كالخكػف ىػ السيل، فسا ضشكع بالتصبيع الدياسي، 

: ()، فقاؿ هللا ٕعمى السدمسيغكالثقافي، كاالقترادؼ كاألمشي، كقج حـخ هللا تعالى ذلظ 
 ُُكُع الشااُر َكَما َلُكع مِّغ ُدكِف ّللّاِ ِمْغ َأْكِلَياء ُثعا اَل ت شَرُخكفَ َكاَل َتْخَكُشػْا ِإَلى الاِحيَغ َضَمُسػْا َفَتَسدا

ٖ ،
كالخكػف كسا يقػؿ السفدخكف: ىػ القبػؿ بيع، الخضى عشيع، كعغ أعساليع، كقالػا: ىي 

 ، ككل ذلظ مغ مدتمدمات التصبيع.ٗكعجـ اإلنكار عمييعالسجاىشة، 

التصبيع مع الكياف الرييػني ؼيو إقخار لسا تحت يجه، كتسكيشو في البقاء عمى  سابعاا:
عجكانو، كفي ذلظ خيانة هلل، كلخسػلو، كلمسؤمشيغ، كقج نيى هللا تعالى السدمسيغ عغ 

آَمُشػْا اَل َتُخػُنػْا ّللّاَ َكالخاُسػَؿ َكَتُخػُنػْا َأَماَناِتُكْع َكَأنُتْع  َيا َأيَُّيا الاِحيغَ : ()، فقاؿ هللا ٘الخيانة
َتْعَمُسػفَ 

ٙ. 

 من الدشة

عمى أىل مكة الحيغ أخخجػه مشيا، كناصبػه كأصحابو العجاء، فزيق ( ) تزييق الشبي -
فقج كاف الدبب في كقػع غدكة بجر ىػ  عمييع سبل عيذيع، كسا ضيق عمييع في اقترادىع،

 ،9قخير قافمة، فخخج يخيج االستيبلء عمى أراد أف يزيق عمييع في أرزاقيع أف الخسػؿ 
كعمى ( ) كاستسخت رحى الشداؿ بيغ جير اليجػ كجير الزبلؿ، حتى أتع هللا عمى نبيو

                                 
 .ٚٔ( سػرة القرز، آية ٔ)
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٔٔـ، تست الديارة في ٕٕٔٓ/ٕ/ٔ( العخبي الججيج، ٕ)

https://www.alaraby.co.uk/politics 
 .ٖٔٔػد، آية ( سػرة ىٖ)
، القخشبي، أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج، ٓٓ٘/٘ٔ( الصبخؼ، دمحم بغ جخيخ، جامع البياف في تفديخ القخآف، ٗ)

 .ٛٓٔ/ٜالجامع ألحكاـ القخآف، 
ـ،  ٕٕٔٓ/ٖ/ٔٔـ، تست الديارة في ٕٕٔٓ/ٕ/ٔ( العخبي الججيج، ٘)

https://www.alaraby.co.uk/politics 
 .ٕٚ( سػرة األنفاؿ، آية ٙ)
 .ٙٓٙ/ٔابغ ىذاـ، سيخة ابغ ىذاـ،  (ٚ)
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 .ٔفتح مكةالسدمسيغ 

أبيو، قاؿ: )مغ نرخ قػمو عمى غيخ عغ عبج الخحسغ بغ عبج هللا بغ مدعػد، عغ   
 ٕالحق، فيػ كالبعيخ الحؼ تخدؼ، فيػ يشدع بحنبو(

فعميو لعشة هللا كالسبلئكة  : )فسغ أخفخ مدمساا ()ػ قاؿ رسػؿ هللا عغ أبي ىخيخة    
 ٖ(كالشاس أجسعيغ، ال يقبل مشو يـػ الؿيامة صخؼ، كال عجؿ

، فعميو لعشة هللا كالسبلئكة ٗلكافخ  َأماشو السدمعأخفخ: أؼ َنَقس َأماَف ُمدمع  فتعخاَض    
كالشاس أجسعيغ، فكيف إذا تعخض لسدمع، فآذاه في نفدة، أك في عخضو، أك في مالو، 
كالتصبيع يمـد السصبعيغ أف يتعاكنػا مع الكياف الرييػني في مكافحة ما يدسى باإلرىاب، 

كمقاكمتو، فقج نرت االتفاؾيات  كاإلرىاب كفق السفيػـ اإلسخائيمي يكسغ رفس االحتبلؿ
، كمغ الجخائع مقاكمة ٘التصبيعية عمى التعاكف بيغ الصخفيغ في مجاؿ مكافحة الجخيسة

 . ٙالسحتميغ

كىشاؾ نرػص أخخػ بيحا السعشى مغ الدشة، فقج نرت كل االتفاؾيات السػقعة مع    

                                 
 .ٖٚٗ( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، ص ٔ)
، كصححو األلباني، في ذيل (ٚٔٔ٘) داكد، كتاب األدب، باب في العربية، رقع ي( أبػ داكد، سشغ أبٕ)

 (ٜٛٔٔتخدػ: أؼ سقط، ذكخه الييثسي في مػارد الطسآف إلى زكائج ابغ حباف، رقع ) سشغ أبي داكد.
، كأبػ (ٖٓٚٔ)( مدمع، صحيح مدمع، كتاب الحج، باب: فزل السجيشة، رقع ٖ)كقاؿ: إسشاده جيج،  

 .(ٖٕٗٓ)داكد، كتاب السشاسظ، باب: في تحخيع السجيشة، رقع 
، كأبػ داكد، كتاب السشاسظ، باب: (ٖٓٚٔ)( مدمع، صحيح مدمع، كتاب الحج، باب: فزل السجيشة، رقع ٖ)

 .(ٖٕٗٓ)في تحخيع السجيشة، رقع 
 .ٗٗٔ/ٜ( الشػكؼ، أبػ زكخيا محيي الجيغ، شخح مدمع، ٗ)
( كسا كرد ىحا في الفقخة الثانية مغ السادة الثالثة مغ معاىجة كامب ديفيج بيغ مرخ كإسخائيل، كفي السادة ٘)

الثامشة مغ اتفاؾية أكسمػ بيغ السشطسة الفمدصيشية كإسخائيل، ككرد في السمحق الثالث مغ اتفاؾية كادؼ 
 .ٚٙغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيعخبة بيغ إسخائيل كاألردف، التبييغ 

( كرد في رسالة عخفات إلى رئيذ كزراء الكياف الرييػني "رابيغ" ما نرو: )إف مشطسة التحخيخ ٙ)
الفمدصيشية تشبح استخجاـ اإلرىاب كغيخه مغ أعساؿ العشف، كستتحسل السدؤكلية عغ كل عشاصخ مشطسة 

الجراسات  التحخيخ الفمدصيشية كأفخادىا كي تزسغ امتثاليع، كتسشع العشف، كتؤدب السخالفيغ( مجمة
 ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/٘ٔـ، تست الديارة في ٖٜٜٔ/ٜ/ٜالفمدصيشية، بتاريخ: 

http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf 

http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf
http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf
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ؼ يقرج بو مقاكمة االحتبلؿ عمى التعاكف في محاربة اإلرىاب، كفق الفيع الرييػني الح
 .ٔاالحتبلؿ

كالتصبيع الحؼ يجخؼ  ٕ: )مغ عسل عسبلا ليذ عميو أمخ ديششا فيػ رد(()قػؿ الشبي  -
 ذ عميو أمخ الجيغ، كال فعل الشبيفي ىحا الدماف كما ؼيو مغ التفخيط في حقػؽ السدمسيغ، لي

() .كال فعل أصحابو ، 

، كفي التصبيع ٖيخحلو، كال يطمسو كال يحقخه(: )السدمع أخػ السدمع ال ()قػؿ الشبي  -
خحالف لمسدمسيغ السخابصيغ عمى أرض فمدصيغ، كخحالف لمسذخديغ مشيع في أصقاع الجنيا، 

 .ٗكخحالف لمسدجج األقرى

 من القهاعج العامة 

اعتبار السآالت، إذ يتختب عمى التصبيع مفاسج جسة، كعػاقب كخيسة، كؼيو تفخيط في    
كيفتح الصخيق أماـ الييػد السحاربيغ لمػلػج إلى قبلع السدمسيغ كحرػنيع،  حقػؽ السدمسيغ،

 . ٘كما تختب عمى ذلظ مغ السفاسج، كالسخاشخ، ليذ آخخىا نيب خيخاتيع، كنذخ الفداد بيشيع

 من السعقهل 

ُبشي التصبيع عمى صمح باشل لسا ؼيو مغ الذخكط الباشمة التي يخفزيا اإلسبلـ، كمغ  -ٔ
شمة، االعتخاؼ بجكلة االحتبلؿ عمى األرض الفمدصيشية، كقج جاء في حجيث الذخكط البا

ما كاف مغ شخط ليذ في كتاب هللا فيػ باشل، كإف كاف مائة شخط، كتاب ): عائذة مخفػعاا 
                                 

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ ٙٔـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ٛ/ٛٔ، شبكة السياديغ اإلعبلمية (ٔ)
https://www.almayadeen.net/episodes 

( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب الرمح، باب: إذا اصصمحػا عمى صمح جػر فالرمح مخدكد، رقع ٕ)
. كمدمع، صحيح مدمع، كتاب األقزية، باب: نقس األحكاـ الباشمة، كرد محجثات األمػر، (ٜٕٚٙ)

 . (ٛٔٚٔ)رقع 
 ،خحلو، كاحتقاره، رقع الحجيث( مدمع، صحيح مدمع، كتاب البخ كالرمة، باب: تحخيع ضمع السدمع ك ٖ)

(ٕ٘ٙٗ). 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٙٔالديارة في ـ، تست ٕٕٔٓ/ٕ/ٔ، العخبي الججيج، ٖٗٗ( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، ٗ)

https://www.alaraby.co.uk/politics 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٙٔ(   فتاكػ عبج هللا بغ عبج الخحسغ آؿ سعج، تست الديارة في ٘)

http://www.saaid.net/fatwa/f20.htm 

https://www.almayadeen.net/episodes
https://www.almayadeen.net/episodes
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فسغ شخكشو االعتخاؼ باغتراب الكياف الرييػني لفمدصيغ، . ٔ(هللا أحق، كشخط هللا أكثق
  .ٕكإقامة عبلقات معو

تصبيع مع الكياف الرييػني تسكيغ ليع، كلسغ كراءىع مغ دكؿ االستعسار أف في ال -ٕ
يؿيسػا دكلتيع عمى أرض فمدصيغ، كأف يعيذػا في رغج مغ العير، كخرػبة في األرض، 

  .ٖحتى يشاكئػا السدمسيغ في أعد ديارىع، كيفدجكا في األرض أشج الفداد

 أدلة الفخيق الثاني

 باألدلة التالية:  استجؿ الحيغ أجازكا التصبيع،

  ٗأوال: من القخآن

ِسيُع اْلَعِميعُ )): قػؿ هللا  -ٔ ْل َعَمى ّللّاِ ِإناُو ُىَػ الدا ْمِع َفاْجَشْح َلَيا َكَتَػكا َكِإف َجَشُحػْا ِلمدا
٘. 

ْمُح َخْيخٌ : ()قػؿ هللا  -ٕ َكالرُّ
ٙ. 

كْا اأَلَماَناِت ِإَلى أَْىِمَيا َكِإَذا َحَكْسُتع َبْيَغ الشااِس َأف ِإفا ّللّاَ َيْأُمُخُكْع َأف )): قػؿ هللا  -ٖ ُتؤدُّ
َتْحُكُسػْا ِباْلَعْجِؿ ِإفا ّللّاَ ِنِعساا َيِعُطُكع ِبِو ِإفا ّللّاَ َكاَف َسِسيعاا َبِريخاا 

ٚ. 

ْا الخاُسػَؿ َكُأْكِلي اأَلْمِخ ِمشُكْع َفِإف َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا َأِشيُعػْا ّللّاَ َكَأِشيُعػ )): قػؿ هللا  -ٗ
كُه ِإَلى ّللّاِ َكالخاُسػِؿ ِإف ُكشُتْع ُتْؤِمُشػَف ِباهلّلِ َكاْلَيْػـِ اآلِخِخ َذِلَظ َخيْ  ٌخ َكَأْحَدُغ َتَشاَزْعُتْع ِفي َشْيء  َفُخدُّ

َتْأِكيبلا 
الرمح، كما يتختب فإذا اجتيج كلي األمخ بسا ؼيو مرمحة لمسدمسيغ بسا في ذلظ  ،ٛ

 عميو مغ إقامة عبلقات كتصبيع، فعمى الخعية الدسع كالصاعة.
                                 

. (ٕٛٙٔ)( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب البيػع، باب: إذا اشتخط شخكشاا في البيع ال تحل، رقع ٔ)
 .(٘ٓٗٔ)كمدمع، صحيح مدمع، كتاب العتق، باب: إنسا الػالء لسغ أعتق، رقع 

ـ، ػ ٕٕٔٓ/ ٖ/ٙٔق، تست الديارة فيغ ٕٕٗٔبياف في حكع التصبيع مع الييػد، مشتجػ العمساء، ( ٕ)
http://www.saaid.net/fatwa/f20.htm 

 . ٖٙٗ( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، ص ٖ)
 .ٕٕٛ/ٛ( ابغ باز، عبج العديد، مجسػع الفتاكػ، ٗ)
 .ٔٙ( سػرة األنفاؿ، آية ٘)
 .ٕٛٔ( سػرة الشداء، آية ٙ)
 .ٛ٘( سػرة الشداء، آية ٚ)

 .ٜ٘( سػرة الشداء، آية (ٛ

http://www.saaid.net/fatwa/f20.htm
http://www.saaid.net/fatwa/f20.htm
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قاؿ رئيذ مجمذ اإلمارات لئلفتاء: )إف الدبلـ، كالتصبيع جائداف بحجِة أف العبلقات    
كالسعاىجات الجكلية ُتَعجُّ مغ الربلحيات الحرخية، كالديادية لػلي األمخ، شخعاا كنطاماا، كأف 

بو الجكلة لسرمحة الببلد، كالعباد، باعتبار أف السرمحة ىي السعيار الذخعي  كلا ما تقػـ
لترخفاِت كلي األمخ، فيػ كحجه السقجر لمسرمحة، كالسحقق لمسشاط، ؼيسا يتعمق بالحخب، 

 .ٔكالدبلـ، كالعبلقات بيغ األمع(

 ثانياا: من الدشة 

مع كفار ( ) ؼ أبخمو الشبياستجؿ ىحا الفخيق عمى جػاز التصبيع برمح الحجيبية الح -ٔ
 .ٕقخير

 . ٖمع ييػد السجيشة عشج قجكمو إلييا () كاستجلػا بالػثيقة التي كتبيا الشبي -ٕ

لسا فتح خيبخ صالح الييػد فييا عمى أف يقػمػا عمى الشخيل، كالدركع  ()أف الخسػؿ  -ٖ
، عغ عبج هللا ()التي لمسدمسيغ، بالشرف ليع، كالشرف الثاني لمسدمسيغ، فعغ نافع 

()قاؿ: أعصى رسػؿ هللا ، ()  خيبخ الييػد: أف يعسمػىا كيدرعػىا، كليع شصخ ما يخخج
: )نقخكع عمى ()، كلع يدالػا في خيبخ عمى ىحا العقج، كلع يحجد مجة معيشة، بل قاؿ ٗمشيا

 .٘()فمع يدالػا بيا حتى أجبلىع عسخ  ،ذلظ ما شئشا(، كفي لفع: )نقخكع ما أقخكع هللا(

 

تعامل مع الييػد في الذخاء، مشيع كالتحجث إلييع، كدعػتيع إلى هللا،  ()كأف الشبي  -ٗ
. كأنو ٙكدرعو مخىػنة عشج ييػدؼ في شعاـ اشتخاه ألىمو ()كتخغيبيع في اإلسبلـ. كمات 

                                 
ـ، مجمذ اإلمارات لئلفتاء الذخعي، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٛ/ٗٔ( ككالة أنباء اإلمارات، ٔ)

ـ، ٕٕٓٓ/ٛ/ٕٙالخصيب، معتد، الجديخة نت،  https://wam.ae/ar/details  مغ ٕٕٔٓ/ٖ/ٖٔ
 https://www.aljazeera.net/opinionsـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٖٔتست الديارة في 

 .ٙٙٔيػني عمى أبػاب السحخكسة،  ص( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الريٕ)
 .ٕٕٓ/ ٛ( ابغ باز، عبج العديد، مجسػع الفتاكػ، ٖ)
 . (ٕٕ٘ٛ) ع( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب اإلجارة، باب: إذا استأجخ أرضاا فسات أحجىسا، رقٗ)
 .ٕٕٔ/ٛ( ابغ باز، عبج العديد، مجسػع الفتاكػ، ٘)
. ابغ باز، (ٕٕٓٓ)باب: شخاء الصعاـ إلى أجل، رقع الحجيث ( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب البيػع، ٙ)

 ، ٕٕٓ/ٛعبج العديد، مجسػع الفتاكػ، 
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() كأف الخسػؿ ٔتػضأ مغ مدادة مذخكة،() فكاف إحدانو سبباا ٕأحدغ لجاره الييػدؼ ،
 .ٖفي إسبلمو

 االستجالل بالسرمحة: 

 ،إف مرمحة السدمسيغ تقتزي مرالحة الييػد في الػقت الحاضخ، لمعجد عغ قتاليع   
 .ٗكقج جاء الذخع باعتبار السرالح

 ففي بياف مجمذ القزاة في دكلة اإلمارات أف ىشاؾ مرالح ديشية، كدنيػية، تحققت   
إلى السدجج األقرى، كإمكانية كصػؿ  بالرمح كالتصبيع، أما الجيشية فتسثمت في شج الخحاؿ

السدمسيغ إليو، بعج أف كاف عديخاا، كىي مرمحة ديشية، كأؼ فعل يخجـ األىجاؼ العميا 
 لمذخيعة اإلسبلمية، كيشصػؼ عمى فػائج ديشية، فيػ مذخكع.

أما السرمحة الجنيػية: ىي أف االتفاؽ يؤدؼ إلى إلغاء بدط الديادة اإلسخائيمية عمى   
غخبية، كيخجـ حل السذكمة الفمدصيشية، كيذجع الدبلـ، كيبعج الحخكب كاألكبئة، الزفة ال

 .٘كيفيج اإلندانية

  

                                 
ة، كاستحباب ( مدمع، صحيح مدمع، كتاب السداجج، كمػاضع الربلة، باب: قزاء الربلة الفائتٔ)

 .ٜٛٔ/ٖكالسدادة ىي: كعاء يػضع ؼيو الصعاـ، لداف العخب، . (ٕٛٙ) تعجيميا، رقع الحجيث
، كضعفو أىل العمع، عبج الخزاؽ مرشف عبج الخزاؽ، كتاب أىل الكتابيغ، (ٖ٘٘)اه ابغ الدشي رقع ك ( ر ٕ)

ابغ الدشي، أحسج بغ دمحم بغ إسحق،  (ٜٕٜٔٔ)باب: ىل يعاد الييػدؼ أك يعخض عميو اإلسبلـ، رقع 
 الكتاب، رقع الحجيثاؿ لسخضى أىل " عسل اليـػ كالميمة، باب: دعاء السخيس لشفدو، ما يقٖٗٙت" 

 ضعفو الجار قصشي. (ٗ٘٘)
ـ،  ٕٕٓٓ/ ٜ/ٚـ عخبي بػست األناضػؿ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ٗ( خصبة الدجيذ ٖ)

https://arabicpost.net/ 
 .ٗٛ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص ٗ)
/ ٖ/ٖٔات لئلفتاء الذخعي، تست الديارة في ـ، مجمذ اإلمار ٕٕٓٓ/ٛ/ٗٔ( ككالة أنباء اإلمارات، ٘)

  0https://wam.ae/ar/details  ـ، ٕٕٔٓ
 https://www.alquds.co.ukـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٖٔ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ ٚالقجس العخبي،     
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  بياف الخأؼ الخاجح
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 السصمب األول

 مشاقذة األدلة

  الخد عمى الفخيق األول الحين مشعها التصبيع

رد الفخيق الثاني عمى الجليل األكؿ الستعمق باآليات التي تشيى عغ مػاالة الكفار   
 كمػدتيع:

الة كالسػدة، كلكغ يقتزي األمغ بيغ الصخفيغ، كالكف عغ اإف التصبيع ال يقتزي السػ    
أىل مكة، كلع يػجب ذلظ مػاالتيع، بل ( )هللا  إيحاء بعزيع لبعس، كقج صالح رسػؿ

ييػد السجيشة صمحاا مصمقاا، كلع يػجب ذلظ  () بقيت العجاكة البغزاء بيشيع، كصالح الشبي
مػدتيع، كال محبتيع، ككاف يعامميع بالذخاء مشيع كالبيع إلييع، كمات كدرعو مخىػنة عشج 
ييػدؼ، في شعاـ اشتخاه ألىمو، كصالح ييػد خيبخ عمى أف يقػمػا عمى الشخيل، كالدركع 

الة، امشيا السػدة، كالسحبة، كالسػ التي لمسدمسيغ، كل ىحا يؤكج أف الرمح كالسيادنة ال يمـد 
 .ٔكىحا كمو يبيغ أف الرمح كالسيادنة ال يمـد مشيا محبة، كال مػاالة

أما عغ الجليل الثاني كىػ مجسػع اآليات التي تأمخ بقتاؿ الكفار السحاربيغ الحيغ    
جاء ما يقاتمػف السدمسيغ كيخخجػنيع مغ ديارىع: إف القخآف الكخيع ال يسشع التعامل مع األع

دامت بيششا كبيشيع معاىجة كلع يخخجػنا مغ ديارنا أك يحاربػنا في الجيغ، كأف هللا تعالى لسا 
 .ٕأجاز الرمح معيع، أكجب عمى السدمسيغ الػفاء بو، كمغ مقتزيات الرمح كقف القتاؿ

ف أما الخد عمى الجليل الثالث: كىػ الشيي عغ البخ بالسحاربيغ، فإف الفخيق الثاني يخػ أ   
الكياف الرييػني أصبح معاىجاا باالتفاؾيات، كأف الحخب تشتيي بالسعاىجات، ؼبات الكياف 

 .ٖمغ أىل العيج كالسيثاؽ

                                 
، ابغ باز، عبج العديد، حكع الرمح مغ الييػد ٕٕٓ/ ٛ( ابغ باز، عبج العديد، مجسػعة فتاكػ ابغ باز، ٔ)

، رئاسة إدارة البحػث العمسية كاإلفتاء، اإلدارة العامة لمصبع ٚٔ -٘ٔي ضػء الذخيعة اإلسبلمية، ف
 ـٜٜٙٔكالشذخ كالتخجسة، السسمكة الدعػدية، شبعة أكلى، عاـ 

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ ٖٔـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ٓٔ/ٚ( الجديخة نت، انقداـ األزىخ حػؿ حكع التصبيع، ٕ)
https://www.aljazeera.net/news/presstour/ 

 .ٔٚٔ( عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، ص ٖ)
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كصف هللا  أما الخد عمى األدلة الخابع، كالخامذ، كالدادس مغ القخآف الكخيع، حيث  
إف رسػؿ هللا السدمسيغ بأنيع أشجاء عمى الكفار، نياىع عغ مطاىختيع، أك الخكػف إلييع، ف

() الحؼ كصفو هللا بأنو شجيج عمى الكفار قج عاىج السذخكيغ، في مكة، كعاىج الييػد في ،
خيبخ، كفي السجيشة السشػرة، كتعامل معيع في البيع كالذخاء كغيخه، فبل تعارض بيغ ما يجب 

ليذ عبلقات معيع، ك  ةمػاجية الكفار، كبيغ إقامأف يكػف عميو السدمسػف مغ الغمطة، في 
 في ذلظ مطاىخة، كال ركػف ليع.

أما الخد عمى الجليل الدابع : كىػ أف التصبيع خيانة، كإقامة العبلقات خيانة، فيػ مخدكد    
 ، الحؼ عاىج األعجاء كتعامل معيع.()بفعل الشبي 

أما الخد عمى األدلة مغ الدشة، فميذ التعامل مع الكفار مغ قبيل التعاكف عمى اإلثع   
 .ٔ() كالعجكاف، كليذ ؼيو خحالف لمسدمسيغ لفعل الشبي

! ؼيو ع أف التصبيع مفدجة، ال مرمحة لمسدمسيغأما الخد عمى قاعجة السآالت، فميذ مدمّ   
 .ٕبل ؼيو مشافع ديشية كدنيػية

ع أف السعاىجات بشيت عمى باشل، ألف السعاىجات مع أما الخد عمى الجليل العقمي: ال يدمّ   
 . ٖ() خكعة في اإلسبلـ، بشز الكتاب كفعل الشبياألعجاء مذ

 الخد عمى الفخيق الثاني

: )كإف جشحػا لمّدمع فاجشح ليا( ىحا دليل عمى مذخكعية ((أما احتجاجيع بقػؿ هللا  -
اليجنة بذخكشيا الذخعية، ليذ التصبيع مغ قبيل اليجنة السذخكعة التي أقخىا الذخع الحشيف، 
بل إف السقرػد بالتصبيع ىػ مػاالة الييػد، كالخكػف إلييع، مغ خبلؿ إقامة العبلقات معيع، 

سبلـ، كإعانتيع عمى ضمسيع، كتقػية اقترادىع، كتغييخ كاالعتخاؼ بيع، كتأميشيع في ديار اإل

                                 
، ابغ باز، عبج العديد، حكع الرمح مغ الييػد في ضػء ٕٕٓ/ ٛ، مجسػعة فتاكػ ابغ باز، ( ابغ بازٔ)

مة لمصبع كالشذخ ، رئاسة إدارة البحػث العمسية كاإلفتاء، اإلدارة العاٚٔ -٘ٔالذخيعة اإلسبلمية، ص 
 ـٜٜٙٔكالتخجسة، السسمكة الدعػدية، شبعة أكلى، عاـ 

 https://www.alquds.co.ukـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٖٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٜ/ ٚ( القجس العخبي، ٕ)
، ابغ باز، عبج العديد، حكع الرمح مغ الييػد في ضػء ٕٕٓ/ ٛ( ابغ باز، مجسػعة فتاكػ ابغ باز، ٖ)

، رئاسة إدارة البحػث العمسية كاإلفتاء، اإلدارة العامة لمصبع كالشذخ ٚٔ -٘ٔ، ص الذخيعة اإلسبلمية
 ـٜٜٙٔكالتخجسة، السسمكة الدعػدية، شبعة أكلى، عاـ 
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مفيػـ الجياد ليأمشػا في ببلد فمدصيغ، كغيخ ذلظ، فيحا شيء، كالرمح الذخعي شيء 
 .ٔآخخ

ف الييػد السحتميغ لفمدصيغ في ىحا الدماف لع يجشحػا لمدمع، كلع يسيمػا إليو، بل استسخكا إك    
ف الغاصب لؤلرض كالحقػؽ إذا إعمى أرضيع، ك في حخبيع، كعجكانيع عمى السدمسيغ، ك 

استسخ في ذلظ، ال يعتبخ مغ الجانحيغ لمدمع، ككيف يعج جانحاا لمدبلـ مغ يغترب في كل 
كيف يعتبخ جانحاا لمدبلـ مغ يقـػ بالحفخيات ك يػـ أرضاا ججيجة يبشي عمييا مدتػششاتو، 

مغ ييجد السشصقة بأسخىا  تحت األقرى ليجمو كبشاء الييكل، ككيف يعتبخ جانحاا لمدبلـ
بتخسانتو الشػكية، كأسمحتو الكيساكية، كالجخثػمية، ككيف يعتبخ جانحاا لمدبلـ مغ ال يداؿ 

 .ٕيصسع في مسمكة إسخائيل الكبخػ مغ الفخات إلى الشيل

 أما احتجاجيع بقػؿ هللا تعالى: "كالرمح خيخ"  -

ع بو العجكاف، أما الرمح الحؼ الرمح السعتبخ شخعاا ىػ الحؼ يخد بو الحقػؽ، كيخف   
يزيع الحقػؽ، كيسّمظ أرض السدمسيغ لمغاصبيغ، كيسّكغ الغاصبيغ مغ رقاب السدمسيغ، 
فميذ خيخاا، فعغ كثيخ بغ عبج هللا بغ عسخك بغ عػؼ السدني، عغ أبيو، عغ ججه، أف 

حخاماا، قاؿ: )الرمح جائد بيغ السدمسيغ، إال صمحا حـخ حبلالا، أك أحل  ،()رسػؿ هللا 
حتى بيغ السدمسيغ  .ٖكالسدمسػف عمى شخكشيع، إال شخشاا حـخ حبلالا، أك أحل حخاماا(

 .ٗفالرمح مقيج بقيػد

: "إف هللا يأمخكع أف تؤدكا األمانات إلى أىميا كإذا حكستع ((أما استجالليع بقػؿ هللا  -
ع بالعجؿ، بل ىػ تفخيط بيغ الشاس أف تحكسػا بالعجؿ"، ليذ في التصبيع أداء لؤلمانة، كال حك

في األمانة، كحكع بالجػر، ألف أداء األمانة في ردىا إلى أصحابيا، ليذ في إقخار 
الغاصبيغ عمى ما اغتربػه مغ أرض السدمسيغ، أك تشازؿ عشيا لسغ ال يسمظ، كال يدتحق، 

                                 
 .٘ٚ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع، ص ٔ)
 .ٙٛٗ/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة، ٕ)
(، ٕٖ٘ٔ( في الرمح، رقع )الحكاـ، باب: ما ذكخ عغ رسػؿ هللا ) ( التخمحؼ، سشغ التخمحؼ، أبػابٖ)

كقاؿ الحىبي  (، ٕٖ٘ٔصححو األلباني، في صحيح سشغ التخمحؼ، رقع) كقاؿ التخمحؼ: حدغ صحيح.
، كقاؿ السباركفػرؼ في تحفة األحػذؼ: ترحيح (ٜ٘ٓٚفي التمخيز: كاه، السدتجرؾ، لمحاكع، )

 (ٕٖ٘ٔتحفة األحػذؼ، )التخمحؼ ليحا الحجيث ؼيو نطخ، 
 .ٛٛٗ/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، فتاكػ معاصخة، ٗ)
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يق لحا يرمح ىحا الجليل أف يكػف حجة لمفخيق األكؿ الحيغ مشعػا التصبيع، كحجة عمى الفخ 
 الثاني، ال ليع. 

 أما استجالليع بػجػب شاعة أكلي األمخ إذا رأكا في ذلظ مرمحة فتجب شاعتيع! -

فإنشا نسشع أف يكػف السخاد بأكلي األمخ الحكاـ، بل السخاد العمساء ذلظ أف أكلي األمخ في    
: قػلو ، حجتيع في ذلظ ٕكأىل التفديخ ٔكسا قاؿ ابغ تيسية ،كالفقياء ،اآلية ىع العمساء

 َكُه ِإَلى الخاُسػِؿ َكِإَلى ُأْكِلي اأَلْمخِ ك َغ اأَلْمِغ َأِك اْلَخْػِؼ َأَذاُعػْا ِبِو َكَلْػ َردُّ ِمْشُيْع  ِإَذا َجاءُىْع َأْمٌخ مِّ
ْيَصاَف ِإالا َقِميبلا َلَعِمَسُو الاِحيَغ َيْدَتشِبُصػَنُو ِمْشُيْع َكَلْػاَل َفْزُل ّللّاِ َعَمْيُكْع َكَرْحَسُتُو اَلتاَبْعُتُع  الذا

، فقج ٖ
فجؿ عمى أف أكلي األمخ جساعة معو يخد  ()عصف هللا تعالى أكلي األمخ عمى الخسػؿ 

إلييع األمخ، كسا يخد إليو، كلػ سمسشا أف "أكلي األمخ" ىع العمساء كالحكاـ، فإف شاعة غيخ 
ذلظ أحاديث مشيا: ، كقج صحت في ٗليدت مصمقة بل ىي في السعخكؼ ()هللا كرسػلو 

قاؿ: )ال شاعة في معرية هللا، إنسا  ()، أف رسػؿ هللا ((عغ عمي بغ أبي شالب 
 .٘الصاعة في السعخكؼ(

، أنو قاؿ: )عمى السخء السدمع الدسع، كالصاعة، ()، عغ الشبي ()كعغ ابغ عسخ    
 .ٙشاعة(ؼيسا أحب ككخه، إال أف يؤمخ بسعرية، فإف أمخ بسعرية، فبل سسع كال 

أما االحتجاج برمح الحجيبية عمى جػاز التصبيع مع الييػد، فبل يرح االحتجاج بو،  -
 :ٚلؤلسباب التالية

                                 
 .ٕٓ٘/ٖ، مجسػع الفتاكػ، ( ابغ تيسيةٔ)
، الذػكاني، فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخكاية كالجراية مغ ٜٕٔ/٘( القخشبي، الجامع ألحكاـ القخآف، ٕ)

 ٚٙ٘/ٔعمع التفديخ، 
 .ٖٛ( سػرة الشداء، آية ٖ)
 .ٜٓٗ/ٖيػسف، فتاكػ معاصخة، ( القخضاكؼ، ٗ)
( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب األحكاـ، باب: الدسع كالصاعة لئلماـ ما لع تكغ معرية، رقع ٘)

. كمدمع، في صحيحو، كتاب اإلمارة، باب: كجػب شاعة أكلي األمخ في غيخ معرية، رقع (٘ٗٔٚ)
  (.ٓٗٛٔ)الحجيث 

رقع األكؿ ، باب: كجػب شاعة األمخاء في غيخ معرية، ( مدمع صحيح مدمع، ركاىسا في كتاب اإلمارةٙ)
 .(ٜٖٛٔ) (" كرقع الثانيٓٗٛٔ")

ناصخ  ،، الفيجٖٚٗ، مػسػع الفتاكػ الفمدصيشية، ص ٚٛٗ/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، الفتاكػ السعاصخة، ٚ)
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أف مكة كانت مدكشاا مذتخكاا بيغ السدمسيغ كالسذخكيغ، كأف السذخكيغ لع يكػنػا دخبلء  -أ 
شخدكا أىميا عمى مكة، كسا ىػ الحاؿ مع الييػد في فمدصيغ، فيع دخبلء احتمػا األرض، ك 

 كأقامػا عمييا كششاا ليع.

ال يرح ؾياس مكة في زماف الحجيبية عمى فمدصيغ في ىحا الدمغ، ألف مكة كانت  -ب
دار كفخ، كدار حخب ببل مشازع، عشج عقج الرمح، ؼيسا فمدصيغ أرض إسبلمية مشح أربعة 

 عذخ قخناا.

الحاؿ مع مذخكي  ػىخد ىجنة تزع الحخب أكزارىا كسا إف الرمح مع ييػد ليذ مج -ج
مكة، في صمح الحجيبية، بل في التصبيع مع السحتل، تشازؿ عغ حقػؽ السدمسيغ، كاعتخاؼ 
بذخعية الغاصبيغ، كتسكيغ ليع مغ رقاب السدمسيغ كمقجساتيع، ثع إقامة عبلقات تصبيع، 

 .ٔكحدغ جػار معيع

كسا ىػ الحاؿ في اتفاؾيات  مغ السدمسيغ، عكمغ معي () اتفاؽ مكة لع يقيج الشبي -د
بل عمى العكذ تساماا، فقج انصمق السدمسػف في كل اتجاه، ليقػضػا حمف  الدبلـ السعاصخة،

الباشل في جديخة العخب كميا، فحاربػا ييػد خيبخ، كؾبائل غصفاف، كذكػاف، كغيخىا مغ 
 . ٕائل العخببؾ

، كفتحاا مبيشاا، كنرخاا كمغ جية أخخػ كاف صمح الحجيبية كباالا عمى مذخكي مكة -ق 
، فقج سساه هللا: فتحاا مبيشاا، ركػ ()، كشيادة رسػلو ((مؤزراا لمسدمسيغ، بذيادة السػلى 

: )ِإناا َفَتْحشا َلَظ َفْتحاا ُمِبيشاا( قاؿ: الحجيبية، كركػ عغ ()في قػلو  ((البخارؼ: عغ أنذ 
كقج كاف فتح مكة فتحاا، كنحغ نعّج الفتح البخاء بغ عازب، قاؿ: )تعجكف أنتع الفتح فتح مكة، 

 .ٖبيعة الخضػاف يػـ الحجيبية، يعشي الفتح في قػلو: ِإناا َفَتْحشا(

لسا اعتخض أصحابو عمى الرمح، كقالػا: وهللا ما ىحا  ()ككحلظ سساه رسػؿ هللا   
فقاؿ: )بئذ الكبلـ، ىحا أعطع الفتح، لقج رضي السذخكػف  () بفتح، رد عمييع رسػؿ هللا

أف يجفعػكع بالخاح عغ ببلدىع، كيدألػنكع القزية، كيخغبػف إليكع في األماف، كقج رأكا مشكع 

                                                                                         
 .ٛٚبغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص 

 .ٖٚ، ٛ٘ -٘٘ص السخجع الدابق،  (ٔ)
 .ٜٚ، ص السخجع الدابق (ٕ)
 (.ٖٖٛٗ( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب التفديخ، باب: إنا فتحشا لظ فتحا مبيشا، رقع )ٖ)
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 .ٔما كخىػا، كقج أضفخكع هللا عمييع، كردكع سالسيغ غانسيغ مأجػريغ، فيحا أعطع الفتػح(

لسدمسيغ، كضياع لحقػقيع، كىي في السقابل نرخ لكغ معاىجات ىحا الدماف كباؿ عمى ا  
 . ٕكبيخ لمعجك، كضيػر ليع عمى السدمسيغ

لمييػد في السجيشة السشػرة، كعقجه الرمح معيع: فمع  ()أما استجالليع بسعاممة الشبي  -
تكغ السعاىجة مع ييػد كحجىع، بل كانت مع جسيع ساكشييا مغ األكس كالخدرج كالييػد، 

أبشاء البمج، لع يكػنػا محتميغ ألرض السدمسيغ، كال شارئيغ أك أجانب عغ  ككاف الييػد مغ
ىػ الحؼ ىاجخ إلى السجيشة، كىػ الحؼ  ()البمج، كلع يكػنػا محاربيغ لمسدمسيغ، بل الشبي 

 . ٖجعميا دار نبػتو، كدار رسالتو، كدار دكلتو، كلسا غجر الييػد، أخخجيع مشيا

نقخكع ما أقخكع هللا ( )ليع:  ()مع ييػد خيبخ كقػلو  ()أما استجالليع برمح الشبي   
 :ٗأؼ: نبؿيكع في خيبخ ما شئشا، فيحا االستجالؿ مخدكد مغ كجػػه

أف خيبخ أخحت عشػة بالديف كلع تفتح صمحاا، كأصبحت أرضيا غشيسة، كأىميا سبايا،  -أ
أبقى الييػد  ()كأف الشبي  ، كىحا األمخ ال خبلؼ ؼيو.(رضي هللا عشيا)ككاف مشيع صؽية 

في األرض بعج أف ممكيا السدمسػف بالفتح، ليدرعػىا لمسدمسيغ بجدء مغ ثسارىا، كىػ ما 
يدسى في كتب الدشة، كالفقو بالسدارعة، ألف الييػد أعمع بالدراعة مغ السدمسيغ، كالنذغاؿ 

  السدمسيغ بالجياد.

ي عقج مدارعة األرض لدراعتيا كليذ ( يعشنقخكع ما أقخكع هللا): () الخسػؿ ف قػؿإ -ب
 السخاد بو مبلكاا لؤلرض نرالحكع عمى ذلظ.

عمى فخض صحة دعػػ االستجالؿ بيحا الجليل فيػ صمح مع الكفار عمى أرض  بأيجييع  -ج
  .٘أصبلا، كليذ عمى أرض كانت بأيجؼ السدمسيغ، كأخحىا الكفار مشيع

                                 
 ،.ٕٕٙ/ٔتاريخ اإلسبلـ،  الحىبي، ٔ))
 .٘٘( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع مع السدمسيغ، ص ٕ)
 .ٕٛ، ص السخجع الدابق (ٖ)
ح مع ييػد، كىػ بحث عمسي نذخ في جخيجة الػشغ الكػيتية، يـػ الدبت، عػض، حكع الرم القخني، ٗ))

 .https://www.rabtasunna.com/355ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ ٖٔق، تست الديارة في ٙٔٗٔ/ ٛ/٘ٔ
 .ٕٛ( الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخاشخ التصبيع مع السدمسيغ، ص ٘)

https://www.rabtasunna.com/355
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أما حجيث الػضػء مغ مدادة السذخكة، يفيج جػاز الػضػء مغ أكاني الكفار، كال يفيج    
الحؼ كاف  ()جػاز الحػار مع الجيانات األخخػ بالسفيػـ الحجيث، كحجيث درع الشبي 

مخىػناا عشج ييػدؼ، يفيج جػاز التعامل مع أىل الحمة في قزايا البيع كالذخاء كالخىغ، كغيخ 
 ، كال صمة لو بسػضػع البحث.ذلظ مغ السعامبلت

كسا قاؿ  ،فيػ حجيث ضعيف ؼلجاره الييػد ()أما استجالليع بحجيث إحداف الشبي    
 .، حتى كإف صح ىحا الحجيث، فإف جاره لع يكغ محارباا 3أىل العمع، فبل يرمح لبلحتجاج بو

السحتميغ الييػد، اشتخط ىحا الفخيق أنو ال يمـد مغ ىحه السعاىجات تصبيع العبلقات مع  -٘
لكغ التصبيع ىػ شخط أؼ اتفاؽ، كأية معاىجة كقعت مع ييػد، في اتفاؽ كادؼ عخبة مع 

 .ٗككحلظ االتفاؾيات السرخية ٖكاتفاؾيات االحتبلؿ مع مشطسة التحخيخ الفمدصيشية ٕاألردف،

بعجه ، كالخمفاء الخاشجيغ مغ ()عمى ىحا الفخيق أف يأتػا بجليل كاحج عمى أف الخسػؿ    
صالحػا الكفار عمى جدء مغ األرض التي اغتربيا األعجاء مغ السدمسيغ، أك أنيع صالحػا 

 . ٘الكفار عمى إنياء حالة البغزاء التي بيشيع كبيغ السدمسيغ

الكفار عمى إلغاء الجياد، كإنياء حالة البغزاء كالعجاكة معيع،  ()فيل صالح الشبي    
كىل صالحيع عمى سيصختيع  ؟إسبلمية اغتربػىاكىل صالحيع عمى تسكيشيع مغ أراض 

 .ٙ؟عمى رقاب السدمسيغ، حتى يتحكسػا فييا

ألنيع ال  ،أما قػليع: "إف مرمحة السدمسيغ تقتزي مرالحة الييػد في الػقت الحاضخ  
 كقج جاء الذخع باعتبار السرالح".  ،يقجركف عمى قتاليع

                                 
 .ٛ٘ٗ سبق تخخيجو عشج ذكخ الجليل ص (ٔ)
ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٗٔ ، تست الديارة في ٕٚٔٓفبخايخ  ٕٙسعج الجيغ، أسساء، مػقع السخساؿ،  ٕ))

https://www.almrsal.com/post/ 
 ، ٕٙٓقخيع، أبػ عبلء، أحسج، الخكاية الفمدصيشية الكاممة لمسفاكضات، ص  ٖ))
 ٔ٘/ٔالديج أحسج، رفعت، التصبيع كالسصبعػف،  ٗ))
/ ٖ/ ٗٔبياف حكع التصبيع مع الييػد، كقعو ثسانية مغ العمساء، تست الديارة في مشتجػ العمساء،  ٘))

 http://www.saaid.net/fatwa/f20.htmـ،  الخابط: ٕٕٔٓ
/ ٖ/ٗٔتست الديارة في ـ،ٕٕٔٓ/ ٖ/ٗٔبياف حكع التصبيع مع الييػد، كقعو ثسانية مغ العمساء،  (ٙ)

 http://www.saaid.net/fatwa/f20.htmالخابط:   ـٕٕٔٓ

https://www.almrsal.com/post/
https://www.almrsal.com/post/
http://www.saaid.net/fatwa/f20.htm
http://www.saaid.net/fatwa/f20.htm


 

689 

 

 يخد عمى ذلظ:

السرالح التي يجعييا ىحا الفخيق ال تعجك أف تكػف مرالح مػىػمة، فالسرمحة ميسا  -ٔ 
 عطست ال تبيح التشازؿ عغ أرض السدمسيغ، كتدميط الييػد عمييع.

تبشى السرالح عمى الشطخ الذخعي الرحيح القائع عمى األدلة، ال تبشى عمى مرالح  -ٕ
 الختبلؼ أىػائيع، قاؿ الذاشبي: حمػىػمة، كإال الضصخب الشاس في تقجيخ السرال

السرالح السجتمبة شخعاا كالسفاسج السدتجفعة، إنسا تعتبخ مغ حيث تقاـ الحياة الجنيا لمحياة 
األخخػ، ال مغ حيث أىػاء الشفػس في جمب مرالحيا العادية، أك درء مفاسجىا العادية، إذ 

ما يخل بسرالح اآلخخة  ال يرح اعتبار مرمحة دنيػية تخل بسرالح اآلخخة، فسعمػـ أف
 .ٔغيخ مػافق لسقرػد الذارع؛ فكاف باشبلا 

نيػية بسشع كقػليع: إف في التصبيع مرالح ديشية تتسثل بذج الخحاؿ إلى األقرى، كد   
 !!أراضي الزفة الغخبيةضع 

يخد عمى ذلظ: إف شج الخحاؿ إلى األقرى كىػ تحت االحتبلؿ مفدجة عطيسة، كخحالف    
فمع تخد في االتفاقات  أراض فمدصيشية،كالقجس، أما قزية مشع ضع  لمسدجج األقرى،

السػقعة بيغ دكلة اإلمارات كالكياف الرييػني، كإنسا ذكختيا اإلمارات لمتخؽيف مغ كشأة 
جيد التصبيع مع الغاصيغ يفبل  ذخطال اصبيع مع االحتبلؿ، حتى لػ صحت ىحرفس الت
 السحتميغ.

مح كما نتج عشو مغ االعتخاؼ، كالتصبيع معو، كإقامة كإف السرالح الخاجحة مغ الر   
العبلقات إنسا ىػ في مرمحة االحتبلؿ، الحؼ حقق مغ كراء التصبيع اعتخافاا دكلياا بجكلتو، 

 . ٕكفتحت لو أبػاب عػاصع العخكبة

 

 

 

                                 
 .ٜٕ/ٕ( الذاشبي، أبػ إسحق، السػافقات ٔ)
 . ٕٓٚ( صالح، دمحم محدغ، فمدصيغ، سمدمة دراسات مشيجية في القزية الفمدصيشية، ص ٕ)
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 السصمب الثاني:

 التخجيح 

الكياف الرييػني في يخجح الباحث الخأؼ األكؿ القائل بحخمة التصبيع، كعجـ جػازه مع    
 ىحا الدماف لسا يمي؟

قػة أدلة الفخيق الحؼ مشع التصبيع، فيي أدلة صحيحة صخيحة في مشع التصبيع  -ٔ
 كتحخيسو عمى السدمسيغ.

سبلمة أدلة ىحا الفخيق عغ السعارضة السعتبخة، رغع صحة أدلة الفخيق الثاني، فيي  -ٕ
  ا، كإسقاشيا عمى الػاقع.أدلة صحيحة، كلكغ غيخ السدمع ىػ االستجالؿ بي

لسا يتختب عمى التصبيع مغ السفاسج، الدياسية، كالثقاؼية كاالقترادية، كاالجتساعية،  -ٖ
كاألمشية، كالجيشية، كمغ أكبخ السفاسج ىػ اإلقخار بحق الييػد في كشغ ليع في فمدصيغ، فسغ 

 ي فمدصيغ.مقتزيات التصبيع االعتخاؼ الرخيح بسمكية الييػد ألراضي السدمسيغ ف

التصبيع يمـد السصبعيغ أف يتعاكنػا مع الكياف الرييػني في مكافحة ما يدسى  -ٗ
رفس االحتبلؿ كمقاكمتو، فقج نرت في باإلرىاب، كاإلرىاب كفق السفيػـ اإلسخائيمي يكسغ 

، كمغ الجخائع ٔاالتفاؾيات التصبيعية عمى التعاكف بيغ الصخفيغ في مجاؿ مكافحة الجخيسة
ات دكلة شخعية معتخفاا بيا، فسغ ي، ألف دكلة الييػد أصبحت بيحه االتفاؾٕسحتميغمقاكمة ال

قاكميا، كرفزيا أدرج في قائسة اإلرىاب، كعمى الجسيع أف يتعاكنػا في ضخب اإلرىاب، 
نرت اتفاؽ القاىخة، "شابا" السػقع بيغ الدمصة الفمدصيشية، كالكياف الرييػني، عاـ 

لدمصة ـ، كالتي تعتبخ بسثابة اإلشار التشفيحؼ التفاؾية أكسمػ، حيث تعيجت اٜٜٗٔ

                                 
( كسا كرد ىحا في الفقخة الثانية مغ السادة الثالثة مغ معاىجة كامب ديفيج بيغ مرخ كإسخائيل، كفي السادة ٔ)

أكسمػ بيغ السشطسة الفمدصيشية كإسخائيل، ككرد في السمحق الثالث مغ اتفاؾية كادؼ  الثامشة مغ اتفاؾية
 .ٚٙاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، ص عخبة بيغ إسخائيل كاألردف، الفيج، ناصخ بغ حسج، التبييغ لسخ

( كرد في رسالة عخفات إلى رئيذ كزراء الكياف الرييػني "رابيغ" ما نرو: )إف مشطسة التحخيخ ٕ)
لفمدصيشية تشبح استخجاـ اإلرىاب كغيخه مغ أعساؿ العشف، كستتحسل السدؤكلية عغ كل عشاصخ مشطسة ا

التحخيخ الفمدصيشية كأفخادىا كي تزسغ امتثاليع، كتسشع العشف، كتؤدب السخالفيغ( مجمة الجراسات 
 ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٙٔـ، تست الديارة في ٖٜٜٔ/ٜ/ٜالفمدصيشية، بتاريخ: 

http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf 

http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf
http://www.palestine‐studies.org/ar/mdf
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الفمدصيشية بسشع الحسبلت الجعائية، كالتحخيس، ضج إسخائيل في السشاشق التي تديصخ 
عمييا، كسا تعيجت باتخاذ اإلجخاءات الزخكرية لسشع األعساؿ اإلرىابية، كالجخائع، 

 . ٔكاالعتجاءات ضج الجكلة العبخية

السجازر، خحالف في التصبيع مع السحتميغ الحيغ شخدكا شعب فمدصيغ كارتكبػا بحقو  -٘
 لفمدصيغ قزية، كشعباا.

في التصبيع مشح الغصاء كالذخعية لبلحتبلؿ كمسارساتو الستسثمة باحتبلؿ األرض  -ٙ
كالذعب الفمدصيشي، باإلضافة إلى احتبلؿ الجػالف العخبي الدػرؼ، كبعس األراضي المبشانية 

القجس، كمرادرة الثخكات كتذخيع سياسة األمخ الػاقع، كاالستسخار في االستيصاف، كتيػيج 
الفمدصيشية الصبيعية، كعدؿ السجف كالتجسعات الدكانية الفمدصيشية مغ خبلؿ الحػاجد، 
 كالصخؽ االلتفاؼية، كججار الفرل العشرخؼ.

التصبيع يفتح الباب أماـ الكياف الرييػني ليؿيع عبلقات مع غالبية دكؿ العالع، كالحؼ  -ٚ
كاألخبلقي لبلستسخار في عجكانو، كحخكبو كمخصصاتو بجكره يػفخ لو الغصاء الدياسي، 

 التػسعية، ضج الذعب الفمدصيشي كأرضو.

 

 

 

 

  

                                 
 .ٜٗٔ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
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 الفرل الثامن:

 مهاجية التصبيع مع االحتالل اإلسخائيمي، وفيو ثالثة مباحث:

 السبحث األول:

 رفس التصبيع مع االحتبلؿ كمقاكمتو.

 :السبحث الثاني

 إحياء السقاشعة 

 :السبحث الثالث

 دكر مخاكد التأثيخ في مػاجية التصبيع
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 السبحث األول:

 :رفس التصبيع مع االحتالل ومقاومتو. وفيو مصمبان

 السصمب األول:

 مع االحتبلؿ رفس التصبيع 

 السصمب الثاني

  مقاكمة رفس التصبيع ككسائمو
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 السصمب األول:

 مع االحتاللرفس التصبيع 

إف السدمع مأمػر بسجاىجة أعجاء ديشو ككششو، بكل ما يدتصيع مغ ألػاف الجياد، باليج،   
أك بالمداف، أك بالقمب، أك بالسقاشعة، لسا في ذلظ مغ إضعاؼ العجك، ككدخ شػكتو، لقػؿ 

َمْأَكاُىْع َجَيشاُع َكِبْئَذ َيا َأيَُّيا الشاِبيُّ َجاِىِج اْلُكفااَر َكاْلُسَشاِفِقيَغ َكاْغُمْع َعَمْيِيْع كَ )): هللا 
اْلَسِريخُ 

ٔ. 

ىحا الخصاب مػجو لكل مدمع بقجر استصاعتو، كفي حجكد إمكاناتو، كال يجػز لسدمع    
كثشياا أك  كو، سػاء كاف ىحا العجك ييػدياا أبحاؿ أف يكػف ردءاا أك عػناا ألعجاء ديشو ككشش

تيجيجاا كجػدياا يذكل بػذياا، أك غيخ ذلظ، فكيف إذا كاف العجك محتبلا ألرض السدمسيغ، ك 
 لؤلمتيغ العخبية، كاإلسبلمية؟

فعمى السدمسيغ أف يتشبيػا ليحا الخصخ، كأف يعجكا لو عجة السػاجية، كأدناىا رفس    
ة سمعو، كمشتجاتو، كقصع التصبيع معو، مغ خبلؿ مقاشعتو، ككقف التعاشي معو، كمقاشع

 كل العبلقات الدياسية، كاالقترادية، كالثقاؼية، كاالجتساعية، كاإلعبلمية، كاألمشية معو. 

عسل االحتبلؿ مغ قج ذكخ الباحث في الفرل الثاني أف التصبيع مصمب صييػني،     
خبللو عمى شخعشة كجػده عمى ىحه األرض، ليربح جدءاا مغ نديجيا االجتساعي، 

دياسي، كاالقترادؼ، كالثقافي، كي يييسغ عمى العالع العخبي، كيتسكغ مغ مفاصل الحياة كال
، كبدط وخة، بػية نيب خيخاتؼيو، كيرل إلى مشابع الشفط الخخيرة، كاأليجؼ العاممة الستػف

 نفػذه عميو. 

كفي الفرل الخامذ ذكخ الباحث اآلثار الكارثية التي تتختب عمى التصبيع مع الكياف    
الرييػني، عمى كل السدتػيات الدياسية، كاالقترادية، كالثقاؼية كالجيشية، كاالجتساعية، كقج 
رجح الباحث في الفرل الدابع حخمة التصبيع، الحؼ قاؿ بو غالبية العمساء في ىحا العرخ، 
كىحا يعشي أف التصبيع مغ أشج السشكخات، كأؾبح السعاصي كاآلثاـ، كأف مػاجية ىحا السشكخ 

 . ٕمغ نػافل العبادة، بل مغ أكجب الػاجبات، كأعطع الصاعاتليذ 

                                 
 .ٜ( سػرة التحخيع، آية ٔ)
 .ٖٔ٘/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، فتاكػ معاصخة، ٕ)
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    محاربة التصبيع

كل مغ قاؿ بحخمة التصبيع مغ العمساء، أكجب محاربتو، كمكافحتو، كالػقػؼ في كجو كل 
 محاكالت التصبيع.

ات، كل في مػقعو، كأف كالسؤسد كاىل الجساعات كاألفخاد يقع عمى كىحا الػاجب   
ىحا الػاجب كل فخد، أك جساعة، أك مؤسدة تشتسي لمكياف الرييػني، أك  فيالسدتيجؼ 

 .ٔتتعامل معو بانفتاح

رفزت الذعػب العخبية، كال تداؿ كل أشكاؿ التصبيع، كبخىشػا لمعالع أنيع لغ يخضخػا    
لمسحتميغ، كلغ يسجكا أيجييع لسغ استباح أرضيع، كسفظ دماءىع، ميسا كاجيػا مغ قسع 

يل مغ أنطسة التصبيع العخبية، كقج عبخت الذعػب عغ ىحا الخفس، بسا تسمكو كإرىاب، كتشك
 مغ أساليب ككسائل، كإمكانات، مشيا:

نساذج فخدية حرمت كخدات فعل، عمى جخائع االحتبلؿ، كاستسخار عجكانو عمى  ىشاؾ -
الذعػب العخبية، التي قاـ بيا شباف مغ فمدصيغ، كمرخ، كاألردف، كلبشاف، كسػريا، 

 ػنذ، كغيخىا، كىشاؾ أمثمة كثيخة مغ ىحا القبيل.كت

مغ أمثمة ما حرل في مرخ، مع الجشجؼ السرخؼ "سميساف خاشخ"، الحؼ أشمق الشار    
عمى الدياح الييػد الحيغ تدمقػا السػقع العدكخؼ الحؼ يحخسو، كحاكلػا إىانتو، فأشمق عمييع 

ـ، كمغ أمثمة ما حرل في التػنذ، مع ٜ٘ٛٔالشار فقتل سبعة مشيع، كذلظ في العاـ 
لحؼ أشمق الشار عمى مجسػعة مغ الدياح الييػد في جديخة "جخبة" التػندي "حاتع البييذي" ا

ـ، أما في األردف، فقج أشمق الجشجؼ أحسج ٜ٘ٛٔفي تػنذ، فقتل مشيع أربعة في العاـ 
الجقامدة الشار عمى شالبات إسخائيميات كغ يدرف مشصقة الباقػرة، فقتل سبعاا مشيغ كجخح 

 ٕ.ـٜٜٚٔالربلة، في آذار مغ العاـ أخخيات، ألنيغ كغ يدتيدئغ مشو كىػ يؤدؼ 

جاءت ىحه األحجاث لتكػف شعشة لدياسة التصبيع السفخكضة عمى الذعػب العخبية،    
 كرفزاا لمػجػد الرييػني عمى األراضي العخبية.

                                 
ـ،  ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٔٔـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٗ/ٕٓ( األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع، ٔ)

http://panc.ps/news/2018/4/19 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/٘ٔـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٖ/ٔٔ( الجديخة نت، ٕ)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons 

http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
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 ومن أىم وسائل الذعهب في رفس التصبيع:

افخ الجيػد العخبية كاإلسبلمية، لحاجة القزية الفمدصيشية إلى كل جيج عخبي، زت -
كإسبلمي، كدكلي، كعالسي، كاستثسار كل كسائل كأساليب السقاكمة كافة؛ مغ أجل تحخيخ 

 أرض فمدصيغ ككشذ االحتبلؿ الرييػني عشيا. 

تع فييا عادة السديخات كالسطاىخات الحاشجة التي جابت كل عػاصع العخكبة، كالتي ي -
 حخؽ األعبلـ اإلسخائيمية، كرفع عمع فمدصيغ مكانيا.

تذكيل لجاف مقاكمة التصبيع في كل بمج كقصخ عخبي، كما انبثق عشيا مغ مؤتسخات  -
 كنجكات، كدراسات كأبحاث تخجـ مػاجية التصبيع كالترجؼ لو.

ت اإلسخائيمية، السقاشعة الذاممة لكل ما ىػ صييػني، مشيا مقاشعة الدمع، كالسشتجا -
 .ٔكالدياحة مغ كإلى الكياف الرييػني

 دوافع رفس التصبيع ومبخراتو

  أوالا: من باب إنكار السشكخ

إذا كاف الخأؼ الخاجح ىػ حخمة التصبيع كأنو مغ أشج السشكخات، كمغ أؾبح السعاصي 
كاآلثاـ، فإف اإلسبلـ جعل إنكار السشكخ، كالعسل عمى إزالتو مغ فخكض الكفايات، إذا قاـ بو 

 .ٕسقط إثسو عغ الجسيع، كإذا لع يقع بو أحج أثع كل مغ تسكغ مشو ببل عحربعزيع 

 الكتاب والدشة واإلجساع  أدلة إنكار السشكخ من

 من الكتاب:

شُكْع ُأماٌة َيْجُعػَف ِإَلى اْلَخْيِخ َكَيْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ َكَيْشَيْػَف َعِغ : ()قػؿ هللا  - َكْلَتُكغ مِّ
اْلُسشَكِخ َكُأْكَلػِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػفَ 

ٖ.  

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ٖ/ٗٔـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٕٓالذامي، غداف مرصفى، أخبار الخميج، ( ٔ)

https://alkhaleejonline.net/ ، ،ٖٕٔغداف حسجاف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني. 
 .ٕٕ/ٕ، السشياج شخح الشػكؼ عمى مدمع، ( الشػكؼ ٕ)
 .ٗٓٔ( سػرة آؿ عسخاف آية ٖ)

https://alkhaleejonline.net/
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اآلِخِخ َكَيْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ َكَيْشَيْػَف َعِغ اْلُسشَكِخ ُيْؤِمُشػَف ِباهلّلِ َكاْلَيْػـِ  :()قػؿ هللا  -
اِلِحيغَ  َكُيَداِرُعػَف ِفي اْلَخْيَخاِت َكُأْكَلػِئَظ ِمَغ الرا

ٔ. 

ُلِعَغ الاِحيَغ َكَفُخكْا ِمغ َبِشي ِإْسَخاِئيَل َعَمى ِلَداِف َداُككَد َكِعيَدى اْبِغ َمْخَيَع )): قػؿ هللا  -
َكاُنػْا َيْعَتُجكفَ َذِلَظ بِ  َكاُنػْا اَل َيَتَشاَىْػَف َعغ مُّشَكخ  َفَعُمػُه َلِبْئَذ َما َكاُنػْا َيْفَعُمػفَ ، َسا َعَرػا كا

ٕ. 

ُكشُتْع َخْيَخ ُأماة  ُأْخِخَجْت ِلمشااِس َتْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ َكَتْشَيْػَف َعِغ اْلُسشَكِخ  :()قػؿ هللا  -
ْشُيُع اْلُسْؤِمُشػَف َكَأْكَثُخُىُع اْلَفاِسُقػفَ َكُتْؤِمُشػَف  ِباهلّلِ َكَلْػ آَمَغ أَْىُل اْلِكَتاِب َلَكاَف َخْيخاا لاُيع مِّ

ٖ. 

 من الدشة:

فميغيخه  مغ رأػ مشكع مشكخاا )يقػؿ:( )عغ أبي سعيج الخجرؼ قاؿ: سسعت رسػؿ هللا  -
 ٗبيجه، فإف لع يدتصع فبمدانو، فإف لع يدتصع ؼبقمبو، كذلظ أضعف اإليساف(

)كالحؼ نفدي بيجه لتأُمخّف بالسعخكؼ، كلتشيُػّف  قاؿ: ()عغ الشبي ) ) عغ ححيفة -
 .٘عغ السشكخ، أك ليػشكّغ هللا أف يبعث عميكع عقاباا مشو، ثع تجعػنو فبل يدتجاب لكع(

  أما اإلجساع

 .ٙ، اإلجساع عمى ذلظاإلماـ الشػكؼ في شخح صحيح مدمع فقج نقل   

 ثانياا: 

كيختكبػف  ؟مغ باب معاممتيع بالسثل، أليدػا يحاصخكف السدمسيغ كيزيقػف عمييع   
، فإف عجد السدمسػف عغ كاجب ؟السجازر بحقيع، كيدتػلػف عمى أرضيع، كيشيبػف خيخاتيع

رفس التعاشي معيع، كإقامة عبلقات حدغ جػار  الترجؼ ليع، ككقف جخائسيع، فبل أقل مغ
                                 

 ٗٔٔ( سػرة آؿ عسخاف آية ٔ)
 ٜٚ -ٛٚ( سػرة السائجة، آية ٕ)
 ٓٔٔ( سػرة آؿ عسخاف، آية ٖ)
 .(ٜٗ)( مدمع، صحيح مدمع، كتاب اإليساف، باب: بياف كػف الشيي عغ السشكخ مغ اإليساف، رقع ٗ)
( التخمحؼ، سشغ التخمحؼ، أبػاب الفتغ، باب: ما جاء في األمخ بالسعخكؼ كالشيي عغ السشكخ، رقع ٘)

كنقل تحديغ التخمحؼ  كالتخىيب، ذكخ السشحرؼ ىحا الحجيث في التخغيبكقاؿ: حجيث حدغ.( ٜٕٙٔ)
 (ٕٓٚٔ، تحفة األحػذؼ، لمسباركفػرؼ، )كأقخه

 .ٕٕ/ٕ ، السشياج شخح الشػكؼ عمى مدمع،( الشػكؼ ٙ)
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 معيع.

كالسعاممة بالسثل حق ثابت في اإلسبلـ، ال يقبل األخح كالخد في مذخكعيتو، كىشاؾ أدلة    
 .()الدشة عمى ذلظ، كمغ الغدكات كاألحجاث التي مخت مع رسػؿ هللا ك مغ القخآف 

َكِإْف َعاَقْبُتْع  :()فقج أمخ هللا تعالى السدمسيغ أف يعاممػا السعتجيغ بالسثل فقاؿ هللا    
اِبخيغَ  َفَعاِقُبػْا ِبِسْثِل َما ُعػِقْبُتع ِبِو َكَلِئغ َصَبْخُتْع َلُيَػ َخْيٌخ لِّمرا

ٔ. 

ِإَلْيِيْع َعَمى َسَػاء ِإفا ّللّاَ اَل ُيِحبُّ َكِإماا َتَخاَفغا ِمغ َقْػـ  ِخَياَنةا َفانِبْح  :()كقاؿ هللا    
الَخاِئِشيغَ 

ٕ. 

ِ ِإناُو اَل ُيِحبُّ  :))كقاؿ هللا     ْثُمَيا َفَسْغ َعَفا َكَأْصَمَح َفَأْجُخُه َعَمى ّللاا َكَجَداء َسيَِّئة  َسيَِّئٌة مِّ
الطااِلِسيغَ 

ٖ. 

 ومن الدشة

يػـ بجر لمديصخة عمى قافمة قخير، كالتي جاءت مغ باب السعاممة  () خخكج الشبي   
، كأصحابو مغ أرضيع، كديارىع، ()بالسثل، فالسذخكػف ىع الحيغ أخخجػا رسػؿ هللا 

 .ٗيدتػلي عمى أمػاليع كعقػبة بسثل صشيعيع فكبيػتيع كأمػاليع، فعيغ العجؿ أ

فقتميا بحجخ، قاؿ:  ٘أكضاح ليا، أف ييػدياا قتل جارية عمى ()عغ أنذ بغ مالظ    
: أقتمظ فبلف فقالت في الثالثة: نعع، ()، كبيا رمق فدأليا الشبي () فجيء بيا إلى الشبي

بيغ حجخيغ، كفي ركاية أخخػ: أف رجبلا مغ الييػد قتل جارية مغ األنرار  () فقتمو الشبي
 ،()بو إلى رسػؿ هللا عمى حمي ليا، ثع ألقاىا في القميب، كرضخ رأسيا بالحجارة فأخح 

 . ٙفػأمخ بػو أف يخجع حتى يسػت َفخِجع حتى مات

                                 
 .ٕٙٔ( سػرة الشحل، آية ٔ)
 .ٛ٘( سػرة األنفاؿ آية ٕ)
 .ٓٗ( سػرة الذػرػ، آية ٖ)
( الحػاجخؼ، عبج الخحسغ زيجاف، العبلقات الجكلية في السعاممة بالسثل في الفقو اإلسبلمي، الجامعة ٗ)

 ـ.ٕٕٓٓاإلسبلمية غخة، 
، لداف ٘)  .ٖ٘ٙ/ٕالعخب ( أكضاح: أساكر مغ فزة، ابغ مشطػر، دمحم بغ مكـخ
( مدمع، صحيح مدمع، كتاب القدامة كالسحاربيغ كالجيات، باب: ثبػت القراص في القتل بالحجخ، رقع ٙ)
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كفي ىحيغ الجليميغ تأكيج بّيغ عمى مذخكعية معاممة السعتجيغ عمى السدمسيغ كأمػاليع،   
  كمقجراتيع، كأرضيع، بالسثل.

 من السعقهل 

اآلخخيغ، لتخّتب عمى ذلظ لػ لع يأخح السدمسػف بسبجأ السعاممة بالسثل في عبلقاتيع مع    
ضخر يمحق باإلسبلـ كالسدمسيغ، متسثبلا في ىبلكيع كإذالليع، لتجخؤ األعجاء عمييع، 

 .ٔكيشيى عغ امتيانيا ،كاإلسبلـ يأمخ بحفع نفذ السدمع

 السصمب الثاني

 التصبيع ووسائمو مقاومة

 أوالا: تذكيل لجان مقاومة التصبيع    

التصبيع كججانياا، كإنكاره قمبياا، بل عسمت عمى مػاجيتو لع تكتف الذعػب بخفس    
 ع، كالجيج السدتسخ، فتذكمت لجافكالترجؼ لو عمى أرض الػاقع، مغ خبلؿ العسل السشط

شعبية في غالبية البمجاف العخبية، لسقاكمة التصبيع كالترجؼ لو، كعّست ىحه المجاف مرخ، 
ب، كتػنذ، كالجدائخ، كليبيا، كالبحخيغ، كاألردف كلبشاف، كسػريا، كمػريتانيا، كالسغخ 

كقج تذكمت مغ مجسػعات مجنية، كتشطيسات سياسية، كناشصيغ  كاإلمارات، كاليسغ، كقصخ،
في الحقػؿ الثقاؼية، كاالجتساعية كالدياسية، كالصبلبية، كالشقابية، كركدت أنذصتيا عمى 

  .ٕقزية السقاشعة، كنذخ ثقافتيا، كبياف خصػرة التصبيع كآثاره

 عسمت ىحه المجان عمى:

مقاكمة سياسة التصبيع، في كل السياديغ الدياسية، كاالقترادية، كاالجتساعية، كالثقاؼية،  -
كاإلعبلمية، كسا عسمت عمى مشع تيخيب الدمع الرييػنية إلى العالع العخبي، كرفس 

 .، أك رسسييغ، أك بعثات إعبلميةكانػا سياحاا أاستؿباؿ الػفػد الرييػنية سػاء 

عقج العجيج مغ السؤتسخات، كالشجكات، لبياف مخاشخ التصبيع، كفزح السصبعيغ، كمكافحة  -

                                                                                         
 (. ٕٚٙٔالحجيث: )

 .ٛٔ ص ( الحػاجخؼ، عبج الخحسغ زيجاف، العبلقات الجكلية في السعاممة بالسثل في الفقو اإلسبلمي،ٔ)
 . ٜٕٛ -ٕٙٚ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٕ)
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التغمغل الرييػني في األقصار العخبية، كإدانة الجعػات الخامية إلى نذخ ما يدسى ثقافة 
  الدبلـ.

عخقمة مبادرات التصبيع التي تقػـ بيا األنطسة السصبعة، كالزغط السدتسخ عمى تمظ  -
األنطسة لسشعيا مغ خصػات تصبيعية ججيجة، ككأد السذاريع التصبيعية، التي تؿيسيا األنطسة 
مع الكياف، مغ أمثمة ذلظ مذخكع تدكيج الكياف بسياه الشيل، الحؼ تع إفذالو قبل أف يخػ 

 .ٔالشػر

كالعسل مغ أجل تغييخ السػقف الخسسي باتجاه استعادة السسانعة، كسا عسمت عمى    
ترػيب مفيػـ الرخاع مع العجك الرييػني، كإعادتو إلى جحكره، كدعع السقاكمة الفمدصيشية 

  .بكل أسباب الرسػد، كاالستسخار

صبيع، السذاركة في السديخات، كالسطاىخات الجساىيخية كاالعترامات السشاىزة لمت -
كالتي جابت الجكؿ العخبية، كاإلسبلمية، كالتي كانت تقػـ بحخؽ األعبلـ اإلسخائيمية، كرفع 

ـ، ٕٓٓٓ/ٓٔ/ٛالعمع الفمدصيشي، ففي السغخب العخبي خخجت مميػنية مغ الستطاىخيغ في 
تصالب بقصع االتراالت مع السحتميغ، كإغبلؽ مكتب االتراؿ اإلسخائيمي، كقج استجابت 

ـ ٕٔٓٓ/ٗ/ ٕٚغط الجساىيخ ىشاؾ فأغمقت مكتب االتراؿ اإلسخائيمي، كفي الحكػمة لز
نطست القػػ اإلسبلمية كالػششية السشاىزة لمتصبيع أضخع مديخة عخفت في الػشغ العخبي، 

 . ٕلسدانجة الذعب الفمدصيشي

كاف التيار الجيشي، الحؼ ضّع عمساء، كخصباء، كأئسة، في العجيج مغ الجكؿ العخبية  -
 . ٖبلمية في شميعة القػػ السشاىزة لمتصبيع، كالجاعية إلى مقاشعة الكياف الرييػنيكاإلس

مغ أبخز ىحه المجاف في مرخ: "المجشة الذعبية السرخية لمتزامغ مع انتفاضة الذعب    
جشة السرخية لسقاشعة الدمع، كالذخكات الرييػنية، مـ، ك"الٕٓٓٓالفمدصيشي" تذكمت عاـ 

ـ، كمشيا المجشة الذبابية لمتزامغ مع الذعب ٕٓٓٓذكمت في العاـكاألمخيكية، كالتي ت
الفمدصيشي، كىي عبارة عغ تجسع شبلبي يزع شبلب الجامعات السرخية، تذكمت عاـ 

                                 
 .ٕ٘٘( عػض، محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية، ص ٔ)
 .ٕٗٛ، عػض محدغ، مقاكمة التصبيع، ص ٕ٘٘، ص السخجع الدابق (ٕ)
. عػض محدغ، كآخخكف ٖٕٓ -ٕٔٔ( حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص ٖ)

 .ٖٖٔ -ٖٕٙمقاكمة التصبيع، ص 
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 .ٔـٕٔٓٓ

كفي األردف تع تذكيل العجيج مغ لجاف مقاكمة التصبيع بعج اتفاؽ كادؼ عخبة، التي   
حيخ مغ مخاشخ التصبيع، فقج شكمت الشقابات عسمت عمى نذخ الػعي بيغ السػاششيغ، كالتح

لجشة مخكدية لسقاكمة التصبيع، ىي "المجشة السخكدية األردنية لسقاكمة التصبيع"، كتزع أربع 
 . ٕعذخة نقابة ميشية، كالتي شكمت بجكرىا لجاناا فخعية لسشاىزة التصبيع

 أما في فمدصين

رفس التصبيع مغ خبلؿ العسل عمى فإف مقاكمة التصبيع تأخح شابعاا خاصاا، فقج ضيخ   
مقاشعة البزائع، كالسشتجات اإلسخائيمية، كتدييخ السطاىخات االحتجاجية في مػاجية 

 االعتجاءات اإلسخائيمية التي يتعخض ليا الذعب الفمدصيشي.

، كالسػاجيات العشيفة التي األكلى كالثانية االنتفاضةلذعب الفمدصيشي بإشعاؿ قاـ ا  
يػف، كشارؾ فييا غالبية األحداب الفمدصيشية، كباألخز بعج تػؾيع أكسمػ خاضيا الفمدصيش

 كمغ أبخزىا:

احتجاجاا عمى حفخ  ـٜٜٙٔ/ ٜ/ٕ٘"ـبة الشفق" التي فجخىا الذعب الفمدصيشي في  -
 السبارؾ، حيث تػحجت جسيع فئات الذعب السدجج األقرى الكياف الرييػني نفقاا أسفل

الفمدصيشي في الجفاع عغ السدجج األقرى، كالتي سقط فييا ثبلثة كستػف شييجاا، كألف 
 .ٖكستسائة جخيح

ـ، كاستسخت خسذ سشيغ، كالتي ٕٓٓٓانتفاضة السدجج األقرى التي انجلعت في العاـ  -
شارؾ فييا غالبية األحداب الفمدصيشية، كقصاعات كاسعة مغ الجساىيخ الفمدصيشية، كىي 

، (ٛ٘ٛٗ)خيخ تعبيخ عغ رفس التعاشي مع السحتميغ، أك التصبيع معيع، حيث سقط فييا 
ستسخ الذعب الفمدصيشي في رفس التصبيع كمقاكمتو، كتعخية ، كاٗجخيحاا  (ٓٗٗٚٗ)شييجاا، 

                                 
 .ٕ٘ٚ( عػض محدغ، كآخخكف مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 .ٕٛٚص السخجع الدابق،  (ٕ)
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٗٔـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ ٚ/ٚٔ( الجديخة نت، ـبة الشفق، ٖ)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/events 
.السخكد الفمدصيشي، ألبحاث الدياسات، كالجراسات ٕٛٚ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقػمة التصبيع، ص ٗ)

  ?https://www.masarat.ps/ar_print.phpـ،  ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٓاالستخاتيجية، تست الديارة في 

https://www.aljazeera.net/citiesandregions/landmark/2014/11/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
https://www.aljazeera.net/citiesandregions/landmark/2014/11/8/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%AC%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%82%D8%B5%D9%89
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القائسيغ عميو، كنبح الجاعيغ لو، رغع التزييق عمييع كمبلحقتيع في أمػر معيذتيع، 
الدبلـ، مغ قبل االحتبلؿ كالدمصة  ة ئفيع، كاتياميع باإلرىاب، كمعادا كأرزاقيع، ككضا

 الفمدصيشية عمى حج سػاء.

 السؤتسخات الذعبية السشاىزة لمتصبيع  -

عقج العجيج مغ السؤتسخات الذعبية الخافزة لمتصبيع في غالبية البمجاف العخبية التي   
 تذكمت فييا لجاف مقاكمة التصبيع، مغ أىع ىحه السؤتسخات: 

 ـ. ٕٚٔٓ/ ٓٔ/ٜٕ: مؤتسخ الكػيت الذعبي لسقاكمة التصبيع الحؼ عقج في أوالا 

الكػيت في مبادرة شعبية قخرت مػاجية ضعف الحكػمات العخبية أماـ انصمق مغ    
الغصخسة اإلسخائيمية، كالتيجيجات األميخكية، حيث أعمغ عذخات مغ الدياسييغ كالسفكخيغ 
الخميجييغ، الحيغ يشتسػف إلى معطع التيارات الدياسية عغ تأسيذ السؤتسخ الذعبي لسقاكمة 

لخميج، كالجديخة العخبية، كاختاركا أمانة عامة تزع التصبيع مع العجك الرييػني، في ا
مسثميغ مغ الكػيت كاإلمارات، كالبحخيغ، ؼيسا غاب مسثمػف عغ الجكؿ الخميجية األخخػ 

  .ٔالدعػدية، كقصخ كعساف، عبلكةا عمى اليسغ

: السؤتسخ الذعبي العخبي األكؿ لسقاكمة التصبيع، الحؼ عقج في صشعاء اليسغ، في ثانياا 
ؼيو األحداب الدياسية، كالسشطسات الذعبية، كاالتحادات السيشية،  تـ، شاركٜٜٙٔ العاـ

ككبار السفكخيغ كاألدباء، ناقر سبل مػاجية التصبيع مع الكياف الرييػني، كضخكرة دعع 
 .ٕالفمدصيشييغ في مػاجية االحتبلؿ الغاشع

 : السؤتسخ الجائع لسشاىزة الغدك الثقافي الرييػني.ثالثاا 

ـ، في مؤتسخ حاشج، كرفع شعار "السشاىزة ٜٜٗٔ/ ٔٔ/ٔٔحؼ تأسذ في لبشاف في كال   
الثقاؼية" كتبشى السؤتسخ السقاشعة الثقاؼية، كاالقترادية، كمػاجية كل ما ىػ صييػني أك 
مترييغ، كقج عقج العجيج مغ الشجكات، كالمقاءات الذعبية، كشارؾ في السديخات كالتطاىخات 

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٕ، الجديخة ببل حجكد، الشؽيدي، عبج هللا (ٔ)

https://www.youtube.com/watch? . 
 .ٛٙٛ( سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، ص ٕ)
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 . ٔالجساىيخية

ـ، كحزخه مسثمػف ٕٕٓٓ/ ٗ/ٗفي لبشاف أيزاا عقج السؤتسخ الذعبي المبشاني، في  :رابعاا 
عغ مختمف القصاعات الذعبية مغ مختمف السشاشق المبشانية، لسػاجية االختخاؽ اإلسخائيمي 
لمبشاف، كالحؼ تسثل في تدمل شخكات صييػنية إلى لبشاف، كانبثقت عغ ىحا السؤتسخ لجشة 

  .ٕع االقترادؼ، كتعبئة الجسيػر في مػاجيتيانذصت في مػاجية التصبي

 من فهائج ىحه السؤتسخات 

نقمت العسل في مشاىزة التصبيع كمكافحتو، مغ عسل فخدػ آني، إلى عسل جساعي  -ٔ
 مدتسخ، تحكسو آليات عمسية محجدة.

كانت تقػـ عمى دراسات كأبحاث، كاكراؽ تقجـ في ىحه السؤتسخات لتخجـ مقاكمة  -ٕ
 التصبيع. 

 عمى األمتيغ العخبية كاإلسبلمية. المثاـ عغ مخاشخ التصبيع، كآثارهكذف  -ٖ

 ٖ.القجرة عمى مخاشبة اإلعبلـ بذكل أفزل مغ العسل الفخدؼ -ٗ

 

  

                                 
 .ٕٓٛ( عػض محدغ، مقاكمة التصبيع، ص ٔ)
 .ٕٔٛص السخجع الدابق،  (ٕ)
/ ٕٕٔٓ/ ٖ/ٖٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٕ( الشؽيدي، عبج هللا، الجديخة ببل حجكد، ٖ)

https://www.youtube.com/watch?. 
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 :السبحث الثاني

 شعة ومذخوعيتيا وفيو ثالثة مصالبمفيهم السقا

 :السصمب األول

 .مفيػـ السقاشعة كحكسيا

 السصمب الثاني:

 .السقاشعة كآثارىا عمى السحتلجأت متى ب

 السصمب الثالث:

 .أشكاؿ السقاشعة 

 : السصمب الخابع

 دكر العشاصخ السؤثخة في رفس التصبيع
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 السصمب األول

 مفيهم السقاشعة وحكسيا

إذا كاف أصل التصبيع إقامة عبلقات، كبشاء جدػر ثقة، كحدغ جػار مع السحتل    
 الغاصب، فالسقاشعة عمى الشؿيس مغ ذلظ، كقج عخفيا بعس السعاصخيغ، بسا يمي: 

)إجخاء تمجأ لو الجكلة، أك ىيئاتيا، أك أفخادىا السذتغمػف بالتجارة، لػقف العبلقات أوالا: 
التعامل مع رعاياىا بقرج الزغط االقترادؼ عمييا، رداا  التجارية مع دكلة أخخػ، كمشع
 .ٔعمى ارتكابيا ألعساؿ عجكانية(

)رفس مشيجي، كامتشاع شػعي، عغ استيبلؾ مشتجات شخكة، أك دكلة ما، أك إقامة  ثانياا:
معيا، لمزغط عمييا، أك إرغاميا عمى االستجابة لسصالب محجدة،  أؼ عبلقة اقترادية

ك سياساتيا في بعس القزايا، كحقػؽ اإلنداف، أك إنياء احتبلؿ أرض كتغييخ مػاقفيا، أ
 .ٕما، أك كقف العجكاف عمى بمج ما(

 ، كاقترادياا )ىي حالة مغ الخفس لبلحتبلؿ كشكل مغ أشكاؿ مقاكمتو سياسياا  ثالثا:
 .ٖ، كرفس التعاير كالتصبيع معو(كثقاؼياا 

 مشاقذة التعخيفات

غيخ جامع فقج حرخ السقاشعة في القزايا االقترادية،  فأما التعخيف األكؿ فيػ تعخي   
  كأغفل القزايا الدياسية، كالثقاؼية، كاالجتساعية، كاألمشية، كاإلعبلمية.

  .قاشعة في القزايا االقترادية فقطككحلظ التعخيف الثاني فقج حرخ الس   

ىحه التعخيفات: أف  ، كيدتشتج مغالدابقيغفيػ أشسل مغ التعخيفيغ  :أما التعخيف الثالث   
السقاشعة تعشي: كقف التعامل مع الكياف الرييػني في كل السجاالت الدياسية، 

                                 
 .ٕٓغداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص  ،( حسجافٔ)
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕ٘ٔٓ/ ٛ/ٕٗ( الجديخة نت، ٕ)

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/encyclopedia-economy 
 ـ، ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕٙٔٓ/ ٚ/ٜ( شبكة انتفاضة فمدصيغ، ٖ)

http://www.alma3raka.net/spip.php?page=article&id_article= 
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كاالقترادية، كالثقاؼية، كاالجتساعية، كاألمشية، كاالعبلمية، لمزغط عميو لػقف عجكانو، أك 
 تغييخ سياستو، أك مشعو مغ تحقيق أىجافو.

 مذخوعية السقاشعة وحكسيا:

 :مذخوعية السقاشعة

السقاشعة كػسيمة مغ كسائل الشيل مغ العجك، كإغاضتو، كإضعافو، كمشعو مغ تحيق    
أىجافو العجكانية عمى السدمسيغ، استعسميا السدمسػف في الساضي، كىي أقل الفخائس التي 

 ككاجبة. ، كىي مذخكعةٔيسكغ أف يقـػ بيا السدمع في مجاىجة أعجاء هللا

أف ك  السقاشعة، باعتبارىا كسيمة مغ كسائل الجياد، كالسقاكمة، نؿيس التصبيع ىػ   
فخض الـز عمى جسيع السدمسيغ، قاؿ بيحا القػؿ كل مغ حـخ  مقاشعة الكياف السحتل

، ٕالتصبيع، مغ السجامع الفقيية، كاالتحادات العمسية، كلجاف اإلفتاء، كمغ العمساء القخضاكؼ 
، ٗكاأللباني، كعبج هللا بغ عبج الخحسغ الجبخيشي، ٖكمفتي مرخ الدابق " نرخ فخيج كاصل"

 .ٚ، كناصخ العسخٙ، كابغ عثيسيغ٘ودمحم سعيج رمزاف البػشي

مفتي مرخ الدابق "نرخ فخيج كاصل" دعا الجكؿ العخبية كاإلسبلمية إلى مقاشعة    
أمخيكا كإسخائيل اقترادياا، كعجـ التعامل معيع، باالستيخاد كالترجيخ، كأف السقاشعة فخض 
عمى كل مدمع، كإذا عجدت الحكػمات العخبية عغ ذلظ، فعمى الذعػب العخبية كاإلسبلمية 

                                 
 .ٗٔ٘/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، فتاكػ معاصخة، ٔ)
 .٘ٚٗ/ٖ، السخجع الدابق (ٕ)
 .ٕٚٗ( الشسػرة محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ، كفمدصيغ، ص ٖ)
 .ٕٖٛ( مػسػعة الفتاكػ الفمدصيشية، ص ٗ)
، عاـ ٘)  ـ، الذاممة ٕٓٔٓ( مػقع قاـك

http://majles.alukah.net 
ـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔعجكاف، عراـ دمحم، ،  ،مخكد الذخؽ لؤلبحاث الثقاؼية( ٙ

-https://www.east-cr.com/the-impact-of-the-boycott-israeliـ،  ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٓ
occupation 

ىػ، تست الديارة في ٕٚٗٔ -ىػ ٗٓٗٔ( مجار، السػقع اإللكتخكني لمسخكد الفمدصيشي لمجراسات اإلسخائيمية ٚ)
 www.madarcenter.org1.1/4/2014ـ،ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٓ

   
 

http://www.madarcenter.org1.1/4/2014


 

6:7 

 

 . ٔأكج أف السقاشعة ىي الدبلح األقػػ لتحقيق الشرخ عمى الغاصبيغأف تقـػ بيحا الجكر، ك 

عمى األفخاد كالجساعات، كلع يخالف في ك كالسقاشعة كاجبة عمى الحكػمات كالذعػب،   
ذلظ سػػ المجشة الجائسة لئلفتاء في السسمكة الدعػدية، التي تخػ أف السقاشعة تقـػ عمى 

 شخشيغ:

 ت، كليذ األفخاد كالذخكات.أف تقػـ بيا الجكؿ كالحكػما -

 .ٕكأال تعػد بزخر عمى السدمسيغ -

 ب السقاشعة، فسغ الكتاب كالدشة، كالسعقػؿ. ػ أما أدلة مغ قاؿ بػج   

 ٖأما من الكتاب

َكُخُحكُىْع َفِإَذا انَدَمَخ اأَلْشُيُخ اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث َكَججتُُّسػُىْع  :()في قػؿ هللا  -
َكاْحُرُخكُىْع َكاْقُعُجكْا َلُيْع ُكلا َمْخَصج  

ٗ. 

كىحا نز صخيح يأمخ هللا ؼيو بالتزييق عمى السعتجيغ، كحرخىع، كبحؿ شتى الدبل     
 الذخعية لػقف عجكانيع، كدفع ضمسيع.

تفػا بسجخد كججانكع ، أؼ: ال تكَكاْحُرُخكُىْع َكاْقُعُجكا َلُيْع ُكلا َمْخَصج  كقاؿ ابغ كثيخ: )   
ليع، بل اقرجكىع بالحرار في معاقميع، كحرػنيع، كالخصج في شخقيع، كمدالكيع، حتى 

 .٘تزيقػا عمييع الػاسع(

 .ٙ، امشعػىع مغ الترخؼ في ببلد اإلسبلـ(كاحرخكىعالصبخؼ: ) كقاؿ   
كالحاصل أف الحرار العدكخؼ، كالحرار االقترادؼ يجخبلف في قػؿ هللا تعالى:    

                                 
 .ٕٚٗ( الشسػرة، محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ كفمدصيغ، ص ٔ)
ىػ، تست الديارة في ٕٚٗٔ -ىػ ٗٓٗٔ( مجار، السػقع اإللكتخكني لمسخكد الفمدصيشي لمجراسات اإلسخائيمية ٕ)

 www.madarcenter.org1.1/4/2014ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٓ
ىػ، تست الديارة في ٕٚٗٔ -ىػ ٗٓٗٔة ( مجار، السػقع اإللكتخكني لمسخكد الفمدصيشي لمجراسات اإلسخائيميٖ)

 www.madarcenter.org1.1/4/2014ـ، ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٓ
 .٘( سػرة التػبة، آية ٗ)
 . ٔٔٔ/ٗ، تفديخ القخآف العطيع، كثيخ( ابغ ٘)
 .ٖٖٗ/ٔٔ، جامع البياف في تأكيل القخآف، ( الصبخؼ ٙ)

http://www.madarcenter.org1.1/4/2014
http://www.madarcenter.org1.1/4/2014
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كاحرخكىع. 
كالحرار االقترادؼ لو أكجو كثيخة أدناىا االمتشاع عغ شخاء بزائع العجك، أك مشع    

 .ٔأك الجساعي لفخدؼا :اتفاقات تجارية معو عمى الرعيجيغ ةإجخاء أي

َنُفِدُكْع َكَمغ ُيػَؽ َفاتاُقػا  :()قػؿ هللا  - ّللااَ َما اْسَتَصْعُتْع َكاْسَسُعػا َكَأِشيُعػا َكَأنِفُقػا َخْيخاا ألِّ
ُشحا َنْفِدِو َفُأْكَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػفَ 

ٕ. 

فإف باستصاعة كل مدمع، أف يخفس التعاشي مع السحتميغ، كأف يقاشعيع في كل    
 كغيخىا.السجاالت االقترادية كاالجتساعية، 

َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا َمغ َيْخَتجا ِمشُكْع َعغ ِديِشِو َفَدْػَؼ َيْأِتي ّللّاُ ِبَقْػـ  ُيِحبُُّيْع ) ): قػؿ هللا -
َلْػَمَة آلِئع  َكُيِحبُّػَنُو َأِذلاة  َعَمى اْلُسْؤِمِشيَغ أَِعداة  َعَمى اْلَكاِفِخيَغ ُيَجاِىُجكَف ِفي َسِبيِل ّللّاِ َكاَل َيَخاُفػَف 

َظ َفْزُل ّللّاِ ُيْؤِتيِو َمغ َيَذاُء َوّللّاُ َكاِسٌع َعِميعٌ َذلِ 
ٖ. 

فالسؤمغ يترف بالعدة عمى الكافخيغ، كالحلة عمى السؤمشيغ، كليذ مغ العدة، أف يكػف    
كييجـ داره، كيشيب أرضو، كيقتل  السدمع عمى عبلقة حدشة بسغ يدتبيح دمو، كيقتل أىمو،

 .ٗأشفالو كأكالده

َغ اأَلْعَخاِب َأف َيَتَخماُفػْا َعغ راُسػِؿ  :()قػؿ هللا  - َما َكاَف أِلَْىِل اْلَسِجيَشِة َكَمْغ َحْػَلُيع مِّ
ِفي َسِبيِل ّللّاِ َكاَل َيْخَغُبػْا ِبَأنُفِدِيْع َعغ ناْفِدِو َذِلَظ ِبَأناُيْع اَل ُيِريُبُيْع َضَسٌأ َكاَل َنَرٌب َكاَل َمْخَسَرٌة 

َصُؤكَف َمْػِشئاا َيِػيُع اْلُكفااَر َكاَل َيَشاُلػَف ِمْغ َعُجكّ  ناْيبلا ِإالا ُكِتَب َلُيع ِبِو َعَسٌل َصاِلٌح ِإفا ّللّاِ َكاَل يَ 
ّللّاَ اَل ُيِزيُع َأْجَخ اْلُسْحِدِشيغَ 

٘. 

: "كال يشالػف مغ عجك نيبلا" كالشيل مغ العجك: ىػ ()الذاىج في ىحه اآلية قػؿ هللا  
، كما مغ شظ أف في مقاشعة العجك ضخر بالغ لو، سيحكخه الباحث عشج ٙالزخر بوإلحاؽ 

                                 
 .ٕٛٓٓ/ٔٔ/٘ٔ، ٕٚٛٔالسجتسع، الكػيت، العجد، ( مجمة ٔ)
 .ٙٔ( سػرة التغابغ آية ٕ)
 .ٗ٘( سػرة السائجة آية ٖ)
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٔ( القخضاكؼ، ببل حجكد، الجديخة نت، مع ماىخ عبج هللا، تست الديارة في ٗ)

https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/200 
 .ٕٓٔ( سػرة التػبة، آية ٘)
 .٘ٚ/ٔٔالتحخيخ كالتشػيخ، ( ابغ عاشػر، دمحم بغ الصاىخ، ٙ)

https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/programs/religionandlife/2004/6/3/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%85%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
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 الحجيث في أضخار السقاشعة عمى العجك.

َكاَل َتَعاَكُنػْا َعَمى اإِلْثِع َكاْلُعْجَكاِف َكاتاُقػْا ّللّاَ ِإفا ّللّاَ َشِجيُج اْلِعَقابِ )) :قػؿ هللا  -
ٔ. 

ع ليع، كضخر عمى السدمسيغ، كىحا مشيي عشو، فإف الشيي إذا كاف في التصبيع معيع نف   
 عغ الذيء، أمخ بزجه.

 أما من الدشة

مع األعجاء، بيجؼ إضعافيع، أسمػب  ()مغ األساليب التي استخجميا الخسػؿ     
الحرار االقترادؼ، كىػ ما يدسى اليػـ بالسقاشعة االقترادية، كمغ األمثمة عمى أسمػب 

 االقترادؼ لمكفار: ()حرار الشبي 

ييػد بشي الشزيخ عشجما نقزػا العيج، كقصع نخيميع، الحؼ ىػ  ()حاصخ الشبي  - 
عرب اقترادىع، لسا ؼيو مغ اإلذالؿ، كاإلضعاؼ ليع، إذ قاـ السدمسػف بقصع نخيميع جداء 

"ليخدؼ الفاسقيغ"، أؼ: ليحؿ الخارجيغ عغ الصاعة، كىع الييػد، كيػيطيع في ك،ٕفدقيع
ا، كتخكيا، ألنيع إذا رأكا السؤمشيغ يتحكسػف في أمػاليع كيف شاءكا مغ القصع، كالتخؾ، قصعي

 ازدادكا غيطاا.

قاؿ الدجاج: كليخدؼ الفاسقيغ: بأف يخييع أمػاليع يتحكع فييا السؤمشػف كيف أحبػا مغ    
 .ٖقصع، كتخؾ

بعزيا يقصع، كقاؿ الصاىخ بغ عاشػر: أؼ ليييغ بشي الشزيخ فيخكا كخائع أمػاليع   
 .ٗكبعزيا بأيجؼ األعجاء، كفي ذلظ عدة لمسؤمشيغ، كخدؼ ألعجاء الجيغ

 . ٘سعج بغ معاذ حكع ىبشي قخيطة، حتى ندلػا عم ()حاصخ الشبي   

                                 
 .ٕ( سػرة السائجة، آية ٔ)
 (.ٙٗٚٔ( مدمع، صحيح مدمع، كتاب الجياد، باب: جػاز قصع أشجار الكفار، رقع )ٕ)
 ٖٕ٘،ٖٕٗ/٘، فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الخكاية كالجراية مغ عمع التفديخ، ( الذػكانيٖ)
 .ٛٚ/ ٔٔ( ابغ عاشػر، الصاىخ، التحخيخ كالتشػيخ، ٗ)
( مغ غدكة األحداب، ابغ ىذاـ، : مخجع الشبي )ّػب لوصحيح البخارؼ، كتاب السغازؼ، ب ( البخارؼ،٘)

 .ٖٕ٘/ٕسيخة ابغ ىذاـ، 
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، كأمخ بقصع أعشاب ٔالصائف بعج فتح مكة بزعاا كعذخيغ ليمة ،()حاصخ الشبي  -
ار إذا كاف ذلظ يزعفيع، كيػيطيع، قاؿ ابغ الؿيع: كفي ذلظ جػاز قصع شجخ الكف ثؿيف،

 . ٕكىػ أنكى فييع

ة كىػ رجل مغ بشي حشيفة قجـ مكة معتسخاا، ملسا أسمع ثسا ٖ() قرة ثسامة بغ آثاؿ -
فقاؿ لو قائل : صبػت، أؼ خخجت مغ ديغ اآلباء كاألججاد، قاؿ: ال كلكغ أسمست مع دمحم 

، ثع ()، كال وهللا ال يأتيكع مغ اليسامة حبة حشصة حتى يأذف فييا الشبي () رسػؿ هللا
: إنظ تأمخ () خخج إلى اليسامة فسشعيع أف يحسمػا إلى مكة شيئاا، فكتبػا إلى رسػؿ هللا

برمة الخحع، كأنظ قصعت أرحامشا، كقج قتمت اآلباء بالديف كاألبشاء بالجػع، فكتب إليو 
 .ٗبيشيع كبيغ الحسل( أؼ حسل الصعاـ إلى أىل مكة : )أؼ خمي() رسػؿ هللا

فيع ثسامة أف الجيغ يتصمب مشو: أف يتخح مػاقف مغ الكفخة، فييا مفاصمة، كفييا إرغاـ    
، كحاربػا ()هللا، كرسػلو  ألعجاء هللا، فسا قاـ بو ىػ مقاشعة اقترادية لمحيغ حادكا

 ذلظ.. ()اإلسبلـ، كعحابػا السدمسيغ كفتشػىع في ديشيع، كلع يشكخ عميو الشبي 
َيا َأيَُّيا الشاِبيُّ َجاِىِج اْلُكفااَر َكاْلُسَشاِفِقيَغ َكاْغُمْع َعَمْيِيْع َكَمْأَكاُىْع َجَيشاُع َكِبْئَذ  :يقػؿ هللا  -

اْلَسِريخُ 
ب عمى السؤمشيغ مجاىجة الكفار كالسشافقيغ، إما أكج كجو الجاللة: أف هللا  ٘

كجػباا عيشياا أك كفائياا، كمغ السعمػـ أف في جيادىع استباحة لجمائيع، كأمػاليع، فإلحاؽ 
 .ٙالزخر بيع عغ شخيق السقاشعة االقترادية مذخكع مغ باب أكلى

كالسقاشعة تجخل في مفيػـ الجياد بسعشاه العاـ، نطخاا لسا تتزسشو مغ إتعاب الشفذ   

                                 
 .(ٕٖ٘ٗ)كتاب السغازؼ، باب غدكة الصائف، ’ ( البخارؼ، صحيح البخارؼ ٔ)
 ـ.ٜٜٗٔ، ٕٚ ، مؤسدة دار الخسالة، شبعةٓٗٗ/ٖ، زاد السعاد في سيخة خيخ العباد، ( ابغ الؿيعٕ)
( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب السغازؼ، باب: كفج بشي حشيفة، كحجيث ثسامة بغ أثاؿ، رقع ٖ)

. كمدمع، صحيح مدمع، كتاب الجياد كالديخ، باب: ربط األسيخ كحبدو كجػاز السغ عميو، (ٕٖٚٗ)
 .(ٗ٘ٚٔ)رقع 

.، (ٕٙٗ)إذا أسمع، رقع الحجيث  ( أصل الحجيث في البخارؼ مخترخاا، كتاب الربلة، باب: االغتداؿٗ)
. كابغ سعج، أبػ عبج هللا، دمحم بغ سعج، شبقات ابغ سعج، دار ٖٛٙ/ٕكأكرده ابغ ىذاـ في سيختو، 

 .ٖٜ/ٗ، كابغ كثيخ، الديخة الشبػية، ٙٚ/ٙـ، ٜٜٓٔالكتب العمسية بيخكت، شبعة أكلى 
 .ٜ( سػرة التحخيع، آية ٘)
 ـ،ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٔتست الديارة في  ـ،ٕٙٔٓ/ٚ/ٜ( شبكة انتفاضة فمدصيغ، ٙ)

http://www.alma3raka.net/spip.php?page=article&id_article=169&lang=ar  
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بحخمانيا مغ بعس السكاسب، كالسمحات، كذلظ مغ أجل إعبلء كمسة هللا، كنرخة 
 .السدتزعفيغ مغ السدمسيغ

كسا أف السقاشعة االقترادية تعتبخ مغ ضخكب الجياد في سبيل هللا مغ ناحية أخخػ،  -
، كذلظ ببغس السشكخ كأىمو، "جياد القمب"مغ معاني الجياد في الدشة السصيخة ذلظ أف 

ىحا  ()، فدسى الشبي ٔ: )كمغ جاىجىع بقمبو فيػ مؤمغ(ككخاىيتيع، كذلظ في قػلو 
الفعل القمبي جياداا، كمغ السعمـػ أف السقاشعة االقترادية بشية التقخب إلى هللا، كنرخة 

إلحاؽ الزخر بالكفار، يتزسغ جياد القمب، كزيادة تتسثل في السدتزعفيغ مغ السدمسيغ، ك 
 .ٕتخؾ التعامل معيع ؼيسا يعػد عمييع بالشفع

 من السعقهل

فالسقاشعة سبلح فعاؿ مغ أسمحة الحخب قجيساا كحجيثاا، استعسمت في الساضي    
تع تجاكزه كالحاضخ، كفييا نكاية لمعجك، فبل بج مغ إعادة الحياة إلى مفيػـ السقاشعة الحؼ 

 .ٖلسذخكع الدبلـ

 السصمب الثاني

 متى بجأت السقاشعة وآثارىا عمى السحتل 

أسمػب السقاشعة معسػؿ بو في الدياسة السعاصخة، كتدتعسمو الجكؿ الستخاصسة بذكل   
كاسع في ىحا الدماف، فمع تعج الحخكب تقترخ عمى الدبلح كالجيػش، فيشاؾ سبلح 

 .السقاشعة يدتعسل عمى نصاؽ كاسع

كخدة فعل عمى اليجخة الييػدية إلى  ىحا الدبلح ضج الكياف الرييػني فبجأ أما استعساؿ  
فمدصيغ، كتدايج الشذاط الرييػني، عمى إثخ كعج بمفػر، كتجفق الييػد إلى فمدصيغ، حيث 

                                 
 .(ٓ٘)( مدمع، صحيح مدمع، كتاب اإليساف، باب: بياف كػف الشيي عغ السشكخ مغ اإليساف، رقع ٔ)
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٔالذسخاني، خالج بغ عبج هللا، ، تست الديارة في  ،صيج الفػائج(ٕ)

http://www.saaid.net/mktarat/qatea/5.htm 
ـ، ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٕ، مشرػر، أحسج، الجديخة ببل حجكد، ٗٔ٘/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، فتاكػ معاصخة، ٖ)

 .?https://www.youtube.com/watch ـ،ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٓتست الديارة في 
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ـ، كالتي ٜٜٔٔعاـ  ية لمسؤتسخ العخبي الفمدصيشيشكمت المجاف السشبثقة عغ المجشة التشفيح
ار الييػد، أخحت تجعػ األىالي كالتجار إلى مقاشعة الدمع الييػدية، ككقف التعامل مع التج

، كتخؽيف تجفق السياجخيغ الييػد إلى فمدصيغ، سخائيمينتاج اإلبيجؼ الحج مغ تقجـ اإل
عخبية في حيث أعمشت جامعة الجكؿ ال       ، كتخددت أصجاء ىحه السقاشعة في الذارع العخبي

ـ، أف السشتػجات الدراعية، كالرشاعية الرييػنية في فمدصيغ، غيخ مخغػب ٜ٘ٗٔ/ ٕٔ/ٕ
ـ شكمت جامعة الجكؿ العخبية لجشة مغ الجكؿ األعزاء في جامعة ٜٙٗٔ/ٕ/٘فييا، كفي

الجكؿ العخبية، سسيت " المجشة الجائسة لمسقاشعة" أىع أعساليا: اإلشخاؼ عمى تشفيح قخار 
                                                                                                                                                                                                                                                                              .ٔؼ اتخحتو الجامعة، كرفع تػصياتيا لسجمذ الجامعةالسقاشعة الح

مغ  ٝ ٛٚ  كؾياـ دكلة الكياف الرييػني عمى ـ ٜٛٗٔ  كبعج حخبقخرت الجامعة العخبية   
أف تتبشى سبلح السقاشعة فأصبح السػقف شعبياا كرسسياا عمى حج سػاء،   أرض فمدصيغ،

تتعمق بالسقاشعة عمى درجات، الجرجة األكلى: مقاشعة كسشت بعس الجكؿ العخبية تذخيعات 
الدمع اإلسخائيمية، كالجرجة الثانية: مقاشعة الذخكات التي تتعامل مع الكياف الرييػني، 
كالجرجة الثالثة: مقاشعة الذخكات التي تتعامل مع الذخكات التي تتعامل مع الكياف 

ـ، حطخت ٖٜٚٔاـ، كفي العاـ الرييػني، كفخضت رقابة صارمة عمى تصبيق ىحه األحك
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                .                                       ٕ الجكؿ العخبية الشفط عغ الجكؿ الجاعسة إلسخائيل

إلى زيارة  ـ ٜٚٚٔ  كبجأ أكؿ خخؽ عمشي لمسقاشعة حيغ أقجـ الخئيذ الدادات في العاـ   
 ينػ ييرلا فايكلا طخ تشا ثيح  اإلجساع العخبي،كبيحا خخجت مرخ عغ   الكياف الرييػني،

 ،ةيدارتقالاك  ةيسايدلا ايلاكشأ لكب ،ويمع ةضك خ فسلا ةعشاقسلا ءاغلإ خرم ىمع
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .ٖوعم دك جحلا حتفك  ،ةيمبلعإلاك  ،ةيعاستجالاك 

ـ، ٜٜٔٔلكغ االنييار الحؿيقي لدبلح السقاشعة الخسسي جاء بعج مؤتسخ مجريج، عاـ   
كما أعؿبو مغ اتفاؾيات سبلـ مع االحتبلؿ مغ قبل الفمدصيشييغ، كالشطاـ األردني، كما تختب 

                                 
 .ٖٕٚعػض، االستخاتيجية اإلسخائيمية لتصبيع العبلقات مع الببلد العخبية، ص ( محدغ ٔ)
 . ٕٗٙ( محدغ، عػض، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٕ)
( نرت اتفاؾية كامب ديفيج بيغ مرخ كالكياف الرييػني في السادة الثالثة، الفقخة الثالثة: يتفق الصخفاف ٖ)

يشيسا ستتزسغ االعتخاؼ الكامل كالعبلقات الجبمػماسية عمى أف العبلقات الصبيعية التي ستقاـ ب
كاالقترادية كالثقاؼية، كإنياء السقاشعة االقترادية كالحػاجد ذات الصابع التسييدؼ، السفخكض ضج 

 . ٕٕٔانتقاؿ األفخاد كالدمع، حسجاف غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني 
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متعجدة مع الكياف الرييػني،                                                                                                                                                                                                  عميو مغ الجخػؿ في عبلقات ذات أشكاؿ مختمفة، كمدتػيات
الرييػني جشباا لجشب مع كما تسخزت عشو مغ مؤتسخات اقترادية، شارؾ فييا الكياف 

 .ٔأنطسة التصبيع العخبي

 آثار السقاشعة عمى االحتالل

السقاشعة سبلح فعاؿ لسغ عجد عغ الحخب كالسػاجية، فقج أسقصت السقاشعة الشطاـ    
 . ٕالعشرخؼ في جشػب أفخيؿيا، كفخضت عمى بخيصانيا االندحاب مغ اليشج

 مى الكياف الرييػني فقج عسمت ما يمي: أما السقاشعة العخبية الػاسعة كالرارمة ع   

زيادة األزمات االقترادية، كالدياسية، كاالجتساعية، كاألمشية عمى الكياف الرييػني،  -
 . ٖكعخقمة عسمية التصبيع معو

سببت لمكياف الرييػني خدائخ مادية كبيخة، كأفقجتو العجيج مغ مدايا التعامل التجارؼ  -
تجات اإلسخائيمية االستفادة مغ األسػاؽ العخبية السجاكرة مع جيخانو العخب، كخدخت السش

 لجكلة االحتبلؿ.

سببت السقاشعة العخبية متاعب كثيخة كعجيجة، لمكثيخ مغ الذخكات، األجشبية التي تتعامل  -
مع إسخائيل، مسا دفع العجيج مغ ىحه الذخكات، كالػكاالت، إلى رفس التعامل مع الكياف 

 . ٗر السقاشعةالرييػني خػفاا مغ آثا

السقاشعة سبلح فعاؿ كميدػر في يج الذعػب كيسمكو كل مػاشغ، فميذ بإمكاف  -
 .٘الحكػمات السصبعة أف تفخض عمى السػاششيغ أف يتعاممػا مع مشتجات العجك، بيعاا كشخاءا 

قجر خبخاء كباحثػف في الذأف اإلسخائيمي، أف الخدائخ الدشػية لكياف االحتبلؿ بدبب  -
لو كلسدتػششاتو، أكثخ مغ ثساني مميارات دكالر سشػياا، يخافقيا فرل قخابة عذخة السقاشعة 

                                 
 .ٕٙٙع، ص ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبئ)
 .ٕٙٗ( الشسػرة، محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ كفمدصيغ، ص ٕ)
 .ٕٔٔ( حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، صٖ)
 . ٕ٘ٙ. عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٕٕٔ، ٕٔٔ، ص السخجع الدابق (ٗ)
 .ٙٔ٘/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، فتاكػ معاصخة، ٘)
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، ىحا عمى السدتػػ االقترادؼ، يزاؼ لو ٔآالؼ عامل مغ داخل الكياف كالسدتػششات معاا 
 .بؿية القصاعات الثقاؼية كالدياحية كالخياضية

أكبخ خصخ عمى االقتراد كقج اعتخفت كزارة السالية االسخائيمية: أف السقاشعة ىي    
ـ أماـ مؤتسخ ٕٗٔٓ/ٔ/٘االسخائيمي، ككحلظ أقخ الخئيذ الرييػني "شسعػف بيخيذ" بتاريخ 

سفخاء كرؤساء مسثميات إسخائيل في العالع: بأف السقاشعة االقترادية أخصخ عمى إسخائيل مغ 
 . ٕالتيجيجات األمشية

الكياف الرييػني مع  اا في كل اتفاؽ كقعوالسقاشعة مصمباا إسخائيمياا رئيدليحا كاف إلغاء    
العخب، لسا ليا مغ آثار كارثية عمى الكياف، فقج نرت اتفاؾية الدبلـ السرخية اإلسخائيمية 
في السادة الثالثة، الفقخة الثالثة، عمى: إنياء السقاشعة االقترادية، كالحػاجد ذات الصابع 

لظ يتصمع الكياف الرييػني إلى السػارد التسييدؼ، السفخكضة ضج حخية األفخاد كالدمع. لح
العخبية البذخية، كالسادية التي تعػد بالفائجة عمى اقتراده، ألجل ذلظ يزعػف الخصط التي 

السشتجات اإلسخائيمية، مغ خبلؿ  ـتفتح ليع السجاؿ لتجفق األمػاؿ العخبية، كتفتح أسػاقيع أما
ي يخصط لو الكياف كتزع مرخ، الترجيخ كاالستيخاد، كمغ خبلؿ الدػؽ السذتخكة الت

 . ٖكإسخائيل، كاألراضي الفمدصيشية

كع ستبمغ خدائخ العجك مغ السقاشعة، لػ التـد السدمسػف بيحا الػاجب، فإف صادرات    
إسخائيل إلى أراضي الدمصة الفمدصيشية تتجاكز ثبلثة مميارات دكالر سشػياا، كأف الدػؽ 

ات الرييػنية بعج أسػاؽ أمخيكا، مسا يعشي أف الفمدصيشية تعتبخ الدػؽ الثاني لمسشتج
مقاشعة مشتجات الكياف الرييػني مغ السفتخض أف تؤدؼ لشتائج كارثية عمى الكياف 

 الرييػني، إذا تع االلتداـ بالسقاشعة.

                                 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٕـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ٗ/٘ٔجساعة العجؿ كاإلحداف،مػقع ( ٔ)

https://www.aljamaa.net/ar 
 /https://www.alalamtv.net/newsـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٕـ، تست الديارة في ٕٗٔٓ/ ٕ/ٕٕقشاة العالع، 

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ ٖٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٚٔث الثقاؼية، عجكاف، عراـ دمحم، مخكد الذخؽ لؤلبحا
https://www.east-cr.com/the-impact-of-the-boycott-israeli-occupation 

ىػ، تست الديارة في ٕٚٗٔ -ىػ ٗٓٗٔ( مجار، السػقع اإللكتخكني لمسخكد الفمدصيشي لمجراسات اإلسخائيمية ٕ)
 www.madarcenter.org1.1/4/2014ـ ٕٕٔٓ/ ٖ/ٖٕ

 .ٖٕٔ-ٕٕٔغداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، ص  ،( حسجافٖ)

https://www.alalamtv.net/news/
http://www.madarcenter.org1.1/4/2014
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فالسقاشعة االقترادية سبلح رادع عمى كافة السدتػيات الدياسية كاالقترادية، فسغ   
ثبلثسائة مميػف ندسة، فإذا قاشع  ىي أف الذعػب العخبية تبمغ خبلؿ عسمية حدابية بديصة،

مميػف مغ العخب مشتجاا صييػنياا، أك أمخيكياا، أك بخيصانياا كاحجاا ؾيستو دكالر كاحج،  مشو مائة
فالخدائخ التي ستمحق باقتراد ىحه البمجاف مائة مميػف دكالر يػمياا، كىحا في مشتج كاحج 

 سيغ الحيغ تجاكزكا السميار كنرف السميار، التدمػا بيحا الفخض!، فكيف لػ أف السدمٔفحدب

 

 السصمب الثالث:

 أشكال السقاشعة

بعج انييار السقاشعة الخسسية مغ قبل األنطسة يبجك أنو مغ السدتبعج إحياء مقاشعة    
رسسية شاممة شبيية بالتي حجثت في الساضي، في ضل التدارع السحسػـ مغ جية األنطسة 
العخبية عمى التصبيع، كفي ضل نطاـ العػلسة االقترادية، التي تدعى إلى محػ الحجكد 

ال يدسح ألية دكلة أف تترخؼ كفق مرالحيا الػششية، كالقػمية، التجارية بيغ الجكؿ، بسا 
 لكغ الذيء السسكغ، ىػ السقاشعة الذعبية، التي يجب أف تذسل كل أنػاع التصبيع. 

كال بج مغ اإلشارة إلى أف السقاشعة ليدت مػقػفة عمى العخب أك السدمسيغ، فإف ىشاؾ    
الثقاؼية كاألكاديسية، كالعجيج مغ الجيات  العجيج مغ الجكؿ كالذخكات الكبخػ، كالسؤسدات

الستزامشة مع الحق الفمدصيشي كالخافزة لمعجكاف الرييػني، قاشعتو، كال تداؿ تقاشعو، فقج 
أعمشت نقابة أساتحة الجامعات في بخيصانيا كاّتحاُد نقابات العّساؿ في جشػب أفخيؿيا، كاّتحاد 

ي كشجا، كأخخػ في إيخلشجا، كاسكتمشجا، كغيخىا الرحافييغ البخيصانييغ، كنقابات عّجة ميسة ف
انزساميع إلى حسمة مقاشعة اسخائيل، كأيج كل مغ مجمذ الكشائذ العالسي، كمجمذ كشائذ 

 .ٕجشػب أفخيؿيا، ككشيدة إنكمتخا، كغيخىا السقاشعة لمكياف الرييػني

 

                                 
ىػ، تست الديارة في ٕٚٗٔ -ىػ ٗٓٗٔ( مجار، السػقع اإللكتخكني لمسخكد الفمدصيشي لمجراسات اإلسخائيمية ٔ)

 www.madarcenter.org1.1/4/2014، ـٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٗ
ىػ، تست الديارة في ٕٚٗٔ -ىػ ٗٓٗٔ( مجار، السػقع اإللكتخكني لمسخكد الفمدصيشي لمجراسات اإلسخائيمية ٕ)

 www.madarcenter.org1.1/4/2014ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٗ

http://www.madarcenter.org1.1/4/2014
http://www.madarcenter.org1.1/4/2014
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 السقاشعة الثقافيةأوالا: 

غ، مسا يحرشيا مغ القبػؿ بالبجائل التي تختكد األمة اإلسبلمية عمى تخاث ثقافي متي   
يصخحيا العجك، كأف ثقافتيا تبعث في ركعيا كل عشاصخ السقاكمة، كرفس كل ما ىػ دخيل، 
كيؤىميا لقبػؿ التحجؼ، كالقجرة عمى السػاجية، إذا ابتميت بالسحغ، أك ىبت عمييا العػاصف، 

دتيا تمظ السحغ إال قػة في الساضي لسحاكالت شسذ اليػية، كما زا كلقج تعخضت األمة
  كصبلبة.

فاألمة اإلسبلمية غشية عغ ثقافة اآلخخيغ، كىحا يؤىميا لفخض مقاشعة ثقاؼية عمى    
 الكياف الرييػني، دكف أف تخدخ شيئاا.

  والسصمهب إلنجاح السقاشعة الثقافية:

ديسية كالسشاسبات األكا قاءات كالشجكات كالسعارضمكال عجـ االشتخاؾ في السؤتسخات -
إلى الجسع بيغ العخب كاإلسخائيمييغ مغ أجل الحػار، أك التغمب عمى  كالثقاؼية، التي تيجؼ

أك تيجؼ إلى التشسية، أك تصػيخ البحث العمسي، أك الػضع الرحي أك  الحػاجد الشفدية،
الفشي، دكف أف تجيغ االحتبلؿ كاالضصياد الرييػني، كال تعسل مغ أجل إنيائو، كإدانة كل 

 .ٔتخؾ في ىحه األنذصةمغ يذ

تعسيع ثقافة مقاكمة التصبيع، كثقافة السقاشعة، مغ خبلؿ إدخاؿ مثل ىحه الثقافة عبخ  -
البخامج التعميسية، كالتثؿيؽية، كالتخبػية، إذ ال بج أف يعي كل مخبي، ككل مخبية في مؤسدة 

يساا، كيتع تعميسية ككل ربة أسخة، أف كل مغ يسارس أؼ شكل مغ أشكاؿ التصبيع يعّج مت
التعامل معو عمى أنو نبتة خبيثة يجب عدليا، كإبعادىا، كعجـ التعامل معيا، كأف مغ يسارس 
التصبيع ىػ شخيظ في كل جخيسة يختكبيا االحتبلؿ اإلسخائيمي، كالػحذية الرييػنية التي 

 .ٕتدتبيح كل شيء

                                 
ـ، تست الديارة في  ٕٛٔٓ/ٗ/ٕٓ( األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع، ٔ)

http://panc.ps/news/2018/4/19 
ـ،  ٕٕٓٓ/ٜ/ٕـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٗ/ٕٓ( األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع، ٕ)

http://panc.ps/news/2018/4/19 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٖٕـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٙٔالحكيع، عفاؼ،  مػقع جساعة العجؿ كاإلحداف،     

https://www.aljamaa.net/ar 

http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
https://www.aljamaa.net/ar
https://www.aljamaa.net/ar
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أف يقاشعػا الكياف  عمى الكتاب كالفشانيغ كالعامميغ في مختمف مجاالت اإلنتاج السعخفي -
ا عمي سياساتو اإلجخامية،  الرييػني، كمؤسداتو، الثقاؼية، كأف يقفػا ضجىا كيجيشػا   احتجاجا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  . مغ يتعامل معيا

رفس إعادة تكييف مشاىج التعميع كالتخبػية، بسا يتشاسب مع مخحمة الدبلـ، كتخسيخ  -
  .ٔمفاـيع التعاير كالتدامح، كالتقخيب كقبػؿ االحتبلؿ

  :باخترار وإذا نجحت السقاشعة الثقافية، تحققت نتائجيا، وأىسيا

حساية ثقافة األمة كتحريشيا مغ الػافج األجشبي، الستسثل في ثقافة العجك كمغ ساعجه  -
 في عجكانو عمى األمة العخبية كاإلسبلمية.

 تحريغ السجتسعات العخبية، بكافة شخائحيا، مغ مثقفيغ، ككتاب، كشمبة، كتجار، -
 كعمساء، كشباب، ليأخحكا دكرىع في مقاكمة التصبيع، كمػاجية السصبعيغ.

تكخيذ ثقافة السقاكمة، كبشاء السجتسع العخبي السقاكـ كالخافس لمتعاشي مع الكياف  -
 .ٕالرييػني، كالتصبيع معو

 السقاشعة االقتراديةثانياا: 

الجكلي بذكل كبيخ، كىػ  يعتسج االقتراد الرييػني عمى الرشاعة كالتجارة كاالستثسار  
بحاجة ماسة إلى السػاد الخاـ القخيبة، كالخخيرة الستػفخة في العالع العخبي، لتذغيل 
مرانعو، كتدػيق مشتجاتو كسمعو إلى دكؿ الجػار، كشعػب السشصقة، مسا يجعمو عخضة 

 لمسديج مغ الزغػط عبخ السقاشعة االقترادية، كحخمانو مغ ىحه االمتيازات.

كل الرػر االقترادية التي تشجرج في اإلشار التصبيعي،  السقاشعة االقترادية:كتذسل    
باالستيخاد مغ الكياف الرييػني، كالترجيخ لو، كمشيا مخاؾبة السشاشق  مشيا ما يتعمق

الجسخكية الحخة، كمخاؾبة األسػاؽ السالية كالسرارؼ، كالتعامبلت التجارية، كمكافحة التيخيب 
كمخاؾبة الحجكد، كمعاؾبة الذخكات األجشبية التي تعاكف إسخائيل، خاصة شخكات الصيخاف 

                                 
ـ،  ٕٕٓٓ/ ٜ/ٕـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٗ/ٕٓ( األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع، ٔ)

http://panc.ps/news/2018/4/19 
ـ، ٕٕٓٓ/ ٜ/ٕـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٗ/ٜٔدليل مكافحة التصبيع  أسامة، (  األشقخ،ٕ)

http://panc.ps/news/ 

http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/
http://panc.ps/news/
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 .ٔاكف في القصاع الرشاعي، كالدراعيكالسبلحة، ككل أشكاؿ التع

كمغ السقاشعة، مشػع تػجفق رؤكس األمػاؿ األجشبية إلى إسخائيل، كمشافدة إسخائيل في   
 .ٕأسػاؽ صادراتيا، كعخقمة حػرػليا عمى السػاد األكلية البلزمة لرشاعتيا

كتحفيد  كمغ مدتمدمات السقاشعة إيجاد البجائل مغ خبلؿ تذجيع الرشاعات السحمية،  
يع بذكل كبيخ في عبلج مذاكل البصالة، كاالستغشاء عغ سمع سأاالنتاج الدراعي، مسا 

 .ٖاالحتبلؿ كمشتجاتو

 السصمهب إلنجاح السقاشعة االقترادية:

 كقف تجفق الساؿ العخبي إلى دكلة الكياف الرييػني.  

 كقف تجفق السػاد الخاـ إلى مرانع الكياف الرييػني.  

 األيجؼ العاممة لتذغيل مرانع الكياف الرييػني.مشع كصػؿ   

نتاج إلى األسػاؽ العخبية، كالعسل عمى مشع دخػؿ مشتجات العجك الرشاعية كالدراعية إ  
 صشاعات بجيمة.

تفعيل كسائل اإلعبلـ السقخكءة كالسدسػعة كالسخئية، لتفعيل السقاشعة االقترادية، كالخد   
 .ٗقاشعةالسعادؼ لمس الشذاط اإلعبلميعمى 

 إذا نجحت السقاشعة االقترادية فإن من أىم نتائجيا:

 شح السػاد الخاـ لجػ الكياف الرييػني، كاستيخادىا مغ كراء البحار بتكاليف أكبخ. -

                                 
، شمبي، مغاكرؼ، جساعة العجؿ كاإلحداف، ٕ٘ٗ( الشسػرة، محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ كفمدصيغ، ٔ)

 ـٕ٘ٓٓ/ ٗ/٘ٔ
( جػدة، شاكخ عادؿ، حسبلت مقاشعة السشتجات اإلسخائيمية، كعبلقتيا باتجاىات السدتيمظ الفمدصيشي، ٕ)

 ـ. ٕٙٓٓياا، الجامعة اإلسبلمية غدة عاـ نحػ الحاجات السرشعة فمدصيش
. مجار، السػقع اإللكتخكني لمسخكد الفمدصيشي لمجراسات ٚٔ٘/ ٖ( القخضاكؼ، يػسف، فتاكػ معاصخة، ٖ)

ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٗىػ، تست الديارة في ٕٚٗٔ -ىػ ٗٓٗٔاإلسخائيمية 
www.madarcenter.org1.1/4/2014 

 .ٜٕٙ -ٕ٘ٙ( عػض، محدغ، كآخخكف، مقاكمة التصبيع، ص ٗ)

http://www.madarcenter.org1.1/4/2014
http://www.madarcenter.org1.1/4/2014
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 كداد في مشتجات العجك، كما يتختب عمى ذلظ مغ الخدائخ االقترادية الكبيخة. -

  .يجؼ العاممة عشج الكياف الرييػنيشح في األ -

 مديج مغ األزمات لجػ االقتراد اإلسخائيمي، كانعكاس ذلظ عمى التشسية كاالستثسار. -

 .مديج مغ اليجخة الييػدية السعاكدة مغ فمدصيغ إلى الغخب -

 السقاشعة الدياسية ثمثاا: 

 الدياسية: ةتذسل السقاشع

 إعادة الشطخ في السعاىجات التي كقعت مع الكياف الرييػني كما تختب عمييا مغ -
االعتخاؼ بجكلة الييػد، كما تحػيو مغ تعاكف أمشي مع االحتبلؿ، كأجيدتو األمشية، كما تختب 

 . ٔالسقاكميغ الذخفاء خجمة لؤلمغ الرييػني ةعميو مغ اعتقاؿ كمبلحق

قصع العبلقات مع الكياف الرييػني، عمى كل السدتػيات، ككقف كل أشكاؿ االتراؿ  -
 معو.

ككقف المقاءات معو عمى كل السدتػيات، كقصع العبلقات سحب الدفخاء، كالقشاصل،  -
 . ٕالجبمػماسية، اغبلؽ الحجكد ككقف تجفق الػفػد التي تأخح الصابع الخسسي، أك الذعبي

 السقاشعة االجتساعيةرابعاا: 

 كتذسل كقف كل األعساؿ التي تشجرج في اإلشار االجتساعي:   

اإلسخائيميات لسا يتختب عميو مغ السفاسج،  التػقف عغ مراىخة الييػد، ككقف الدكاج مغ -
 .ٖكالسخاشخ

التػقف عغ مذاركتيع مشاسباتيع االجتساعية، كحفبلت الدكاج، أك السآتع، أك الديارات  -
 العائمية. 

                                 
 .ٜٜٛ( سيج أحسج، رفعت، التصبيع كالسصبعػف، ص ٔ)
ىػ، تست الديارة في ٕٚٗٔ -ىػ ٗٓٗٔ( مجار، السػقع اإللكتخكني لمسخكد الفمدصيشي لمجراسات اإلسخائيمية ٕ)

 www.madarcenter.org1.1/4/2014ـ،ٕٕٔٓ/ٖ/ٕٗ
 .ٕٔ( الخاجحي عادؿ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، ص ٖ)

http://www.madarcenter.org1.1/4/2014
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تجاىل  مقاشعة الشذاشات الخياضية كالفشية التي تأخح الصابع الجساىيخؼ، كالعسل عمى -
 .ٔمغ امتيازاتيع الخياضيةالخياضييغ اإلسخائيمييغ كتجخيجىع 

 

 صمب الخابعالس

 التصبيع مهاجية في  تأثيخالمخاكد  دور

إف مقاكمة التصبيع كاجب شخعي، كمدؤكلية إندانية تقع عمى عاتق شخائح السجتسعات    
العخبية كاإلسبلمية، بذخرياتيا كمؤسداتيا كتجسعاتيا كافة، كل لو دكره الخاص، كالفاعل 

، كقج أكجب هللا عمى كل مدمع الشرح لجساعة السدمسيغ، قاؿ ٕالتصبيعكالسؤثخ في مقاكمة 
: )الجيغ الشريحة، قمشا لسغ يا رسػؿ هللا، قاؿ: هلل كلخسػلو، كألئسة السدمسيغ ()رسػؿ هللا 

 ٖكعامتيع(

عمى  (): بايعت رسػؿ هللا ()، قاؿ: قاؿ رسػؿ هللا ()عغ جخيخ بغ عبج هللا    
 ٗالدسع كالصاعة، فمقششي: )ؼيسا استصعت كالشرح لكل مدمع(

كالشريحة لمسدمسيغ فخض، كقج نقل اإلماـ الشػكؼ اإلجساع عمى ذلظ، كلكشو فخض عمى    
، قاؿ أبػ عسخك بغ الربلح: الشريحة كمسة جامعة تتزسغ ٘الكفاية، يجدؼ ؼيو مغ قاـ بو

 .ٙ كفعبلا  ،ةؾياـ الشاصح لمسشرػح لو بػجػه الخيخ إراد

 كىي مصمػبة مغ كالة األمخ كسا ىي مصمػبة مغ العامة.  

                                 
ىػ، تست الديارة في ٕٚٗٔ -ىػ ٗٓٗٔ( مجار، السػقع اإللكتخكني لمسخكد الفمدصيشي لمجراسات اإلسخائيمية ٔ)

  www.madarcenter.org1.1/4/2014ـٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٗ
 
ـ، تست ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٛٔميثاؽ عمساء األمة في مقاكمة التصبيع، ،  ،ىيئة عمساء فمدصيغ في الخارج(ٕ)

 /http://palscholars.com/postـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕ٘الديارة في 
 (.٘٘اإليساف، باب: بياف أف الجيغ الشريحة، رقع )( مدمع، صحيح مدمع، كتاب ٖ)
 (.ٕٗٓٚ( البخارؼ، صحيح البخارؼ، كتاب األحكاـ، باب: كيف يبايع اإلماـ الشاس، رقع  )ٗ)
 ٕٕ/ٕ( الشػكؼ، شخح صحيح مدمع ٘)
، دار ابغ كثيخ، دمذق ٕٕٓ ص ( ابغ رجب، أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ شياب، جامع العمـػ كالحكع،ٙ)

 ـ.ٕٛٓٓشبعة أكلى، 

http://www.madarcenter.org1.1/4/2014
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 األمخ ووالةأوالا: دور الداسة 

إف ميسة الحاكع حخاسة الجيغ كسياسة الجنيا بو، بتحقيق السرالح لمسدمسيغ، كدرء   
 السفاسج عشيع، كالتصبيع مع الكياف الرييػني خيانة لمعقج بيغ الحاكع كالخعية، لسا ؼيو مغ

 ٔ.مفاسج تتشاقس مع أغخاض نرب الحاكع في الذخيعة اإلسبلمية

األمخ الحيغ كالىع هللا رقاب الشاس، الجكر األكبخ في مػاجية التصبيع، كمبلحقة كالة يسمظ   
 السصبعيغ، مغ خبلؿ:

كقف كل أشكاؿ التصبيع مع الكياف الرييػني، كتػحيج جيػد السدمسيغ خمف الؿيادة  -
 ء، كمشع استفحالو، كقصع دابخه.لسػاجية ىحا الػبا

التحخؾ القانػني كالدياسي، لتجخيع التصبيع في األقصار العخبية، كاإلسبلمية، عبخ  -
البخلساف كالسؤسدات القانػنية كالتذخيعية، لسحاصخة السصبعيغ، كمبلحقتيع أماـ القانػف، فإف 

عمى ردع السصبعيغ كالتذييخ  ، كأكلػ األمخ أقجرٕهللا تعالى يدع بالدمصاف ما ال يدع بالقخآف
بيع، كىع أقجر عمى محاصخة السؤسدات اإلعبلمية، كالخياضية، كالثقاؼية السصبعة مع 
االحتبلؿ، إضافة إلى القجرة عمى فخض السقاشعة االقترادية الذاممة عمى السشتجات 

 .ٖاإلسخائيمية، كمشتجات الجكؿ الجاعسة لمكياف الرييػني

كمدتقبميا كأكشانيا مغ  ،يات كتػحيج الجيػد لحساية األمةكضع الخصط كاالستخاتيج -
الخصخ الرييػني، الحؼ ال ييجد جغخاؼية فمدصيغ، كديسغخاؼية الذعب الفمدصيشي، بل ييجد 

 .ٗجغخاؼية العالع اإلسبلمي كمو، كشسػحو إلى الشيزة

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ٖٕٓ/ ٖ/ٕٗـ، تست الديارة ؼٕٚٔٓ/ٔٔ/ٛٔ( ىيئة عمساء فمدصيغ في الخارج، ٔ)

http://palscholars.com/post/ 
( الخصيب البغجادؼ، أحسج بغ عمي بغ ثابت، تاريخ مجيشة الدبلـ، )تاريخ بغجاد، تحقيق: بذار عػاد، ٕ)

اإلسبلمي، كأخخجو ابغ عبج البخ، أبػ يػسف، ابغ عبج هللا الشسخؼ، التسييج لسا في  ، دار الغخبٔط
 ، كزارة األكقاؼ، السغخب.ٚٔٔ/ٔالسػشأ مغ السعاني كاألسانيج، تحقيق مرصفى أحسج عمػؼ، 

ـ، تست ٕٚٔٓ/ٔٔ/ٛٔميثاؽ عمساء األمة في مقاكمة التصبيع،   ،ىيئة عمساء فمدصيغ في الخارج(ٖ)
مػقع جساعة العجؿ كاإلحداف،  /http://palscholars.com/postـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٙي الديارة ف

ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٙـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٙٔالحكيع عفاؼ، التصبيع: مخاشخه، نتائجو كمقاكمتو، 
https://www.aljamaa.net/ar 

 ـ،ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕ٘ـ، تست الديارة في ٕٕٔٓ/ٔ/٘ٔالسخابط، عسخ، العخبي الججيج، العخبي الججيج، ( ٗ)

http://palscholars.com/post/
https://www.aljamaa.net/ar
https://www.aljamaa.net/ar
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ػسائل الستػفخة الشرح لمخعية ببياف مخاشخ التصبيع الجيشية، كالجنيػية، كآثاره، كتدخيخ ال -
لخفع مدتػػ الػعي لجػ الذعػب، حتى تفخؽ بيغ ما يزخ كما يشفع، فالسصمػب مغ أكالت 
األمخ صشاعة إنداف مدمع متبرخ، بقزية فمدصيغ، كبالخصخ الرييػني كتػجو استخاتيجي 

  .ٔلبلنترار في معخكة السدمسيغ مع السحتميغ

 ثانياا: دور العمساء والخصباء في رفس التصبيع.

دكر ىحه الفئة مغ أىع األدكار، كمغ أكثخىا أثخاا، بعج أكالت األمخ، فيع يذكمػف الخافعة   
الجيشية كالعقائجية، كالثقاؼية لمذعػب العخبية، كاإلسبلمية، ككاجبيع في ىحا السعخكة ىػ البياف 

ما الحؼ فخضو هللا تعالى عمى أىل العمع، كتػعجىع بالصخد مغ رحستو إف لع يبيشػا لمشاس 
ِإفا الاِحيَغ َيْكُتُسػَف َما َأنَدْلَشا ِمَغ اْلَبيَِّشاِت َكاْلُيَجػ ِمغ َبْعِج َما َبياشااُه ِلمشااِس ِفي اْلِكَتاِب  يزخىع،

ِعُشػفَ  ُأكَلػِئَظ َيمَعُشُيُع ّللّاُ َكَيْمَعُشُيُع البلا
ىحا كعيج شجيج لمعمساء الحيغ يكتسػف العمع، كال يبيشػنو  ٕ

لمشاس، كإف مغ أحق العمـػ بياناا ىي تمظ العمػـ التي تتعمق بالسخاشخ التي تتيجد السدمسيغ 
 .ٖفي حاضخىع كمدتقبميع، كالستسثمة بالتصبيع مع االحتبلؿ

صخ العطيع، كىحا الػباء فعمى عمساء األمة كالجعاة كخصباء السداجج أف يترجكا ليحا الخ   
كأف يديسػا  ،الخبيث، كأف يقػمػا بجكرىع السشذػد في تػعية الشاس، بخصػرة التصبيع كآثاره

 .ٗفي كذف عػاره، كما يشصػؼ عيمو مغ الزخر العاجل، كاآلجل

كقج حطيت قزية فمدصيغ بذكل عاـ باىتساـ كاسع مغ جيج العمساء السدمسيغ،    
عة كزخكرة لسػاجية التصبيع مع العجك الرييػني، كاألمخيكي، كتفاعميع مع قزية السقاش

كتجاكزت فتاكػ العمساء السئات في ىحا الخرػص، تزسشت التأكيج عمى ضخكرة استسخار 
السقاشعة، كعجـ التياكف أك التداىل في أمخىا، فيي فخض عمى األمة، كليا آثار فاعمة، 

ئيمييغ، كقصع كافة العبلقات مع أمخيكا، اإلسخا بصخد الدفخاء كشالبػا الحكػمات السصبعة
 كإسخائيل، كعمى العمساء أف يؤدكا كاجبيع في ىحا الخرػص عمى الشحػ التالي: 

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

 .ٕٛ٘( عػض، محدغ، االستخاتيجية اإلسخائيمية، في تصبيع العبلقات مع البمجاف العخبية، ص (ٔ
 .ٜ٘ٔ ( سػرة البقخة، آيةٕ)
 .ٚٔ٘/ٖ( القخضاكؼ، يػسف، فتاكػ معاصخة، ٖ)
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٖٕـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٕ( الشؽيدي، عبج هللا، الجديخة ببل حجكد، ٗ)

https://www.youtube.com/watch?. 
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فعمى كاىل  إف مػقع العمساء كالجعاة يجب أف يكػف في الصميعة، في خشجؽ السقاكمة، -ٔ
السػاجية في الجفاع  مدؤكلية ؾيادة تقع -مغ كاجبيع في الجعػة كالشرح كانصبلقاا  -ىحه الفئة 

عغ حقػؽ األمة السدمسة، ككخامتيا، كديشيا، كثقافتيا، كمقجساتيا كتقخيخ مريخىا، فبل يكفي 
مجخد مشاصخيغ كمتزامشيغ، كحاؿ الستعاشفيغ مع الذعب  مغ ىحه الفئة أف يكػنػا

 الفمدصيشي في الذخؽ أك الغخب.

حتى تكػف الذعػب العخبية كاإلسبلمية جدءاا مغ رفس التصبيع كمقاكمتو، بكل  -ٕ
إمكانياتيا، كلتقػـ بجكرىا في الترجؼ لسػجات التصبيع كلدياسات اليبػط التي تسارسيا 
األنطسة العخبية، فعمى العمساء كالجعاة أف يجتيجكا في تدميح األجياؿ بسبادغ الجيغ، كقػاعجه 

كل كسائل البث السخئي، كالسدسػع ميسا كاف تأثيخىا، فإذا كاف التصبيع  التي تدتعري عمى
دعى إليو الكياف الرييػني ىػ الجخػؿ إلى بيػت السدمسيغ ببل استئحاف، كببل رقابة، يالحؼ 

كصػالا إلى إنياء السقاشعة، كتحقيق التصبيع عبخ الدسػـ الفكخية التي تدسح لمرييػنية 
األجياؿ، كأخبلؾياتيع التي تخبػا عمييا، فإف ىحا يفخض عمى بالعبث، كالتخخيب في فكخ 

عمساء األمة أف يجتيجكا في تحريغ الػعي العاـ الجيشي، كالثقافي لجػ الذعػب العخبية، 
كاإلسبلمية، كتدميحيع بدبلح اإليساف، ألف سبلح العقيجة كاإليساف ىػ الحرغ الحؼ يقي 

ل بجك، كىػ الحؼ يقف سجاا مشيعاا في مػاجية ساألمة كيحسييا مغ االستدبلـ، كالخشػع لمع
الجىاء كالسكخ الرييػني، ألف الجيغ يخفس ىحا السذخكع االستيصاني القائع عمى العجكاف، 
كيخفس القبػؿ بو، كيفخض عمى السدمسيغ مػاجيتو بكل الػسائل كالدبل، كال بج مغ تػثيق 

سشصقة، كفمدصيغ، كالسحافطة عمى الخكابط الجيشية، كالثقاؼية، كاالجتساعية بيغ شعػب ال
 .ٔالسػركث الحزارؼ كالتاريخي لمسجتسعات السدمسة

كعمى عاتق العمساء كالجعاة يقع كاجب نبح السصبعيغ كالترجؼ ليع، كتشفيخ الشاس  -ٖ
مشيع، لسشعيع مغ اليخكلة نحػ التصبيع، كالترجؼ لكل مغ تدػؿ لو نفدو أف يسارس ىحه 

  .ٕالخصيئة حكاماا، كمحكػميغ

                                 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٓـ، تست الديارة في ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٙٔالحكيع عفاؼ، مػقع جساعة العجؿ كاإلحداف، ( ٔ)

https://www.aljamaa.net/ar 
ىػ، تست الديارة في ٕٚٗٔ -ىػ ٗٓٗٔ( مجار، السػقع اإللكتخكني لمسخكد الفمدصيشي لمجراسات اإلسخائيمية ٕ)

 www.madarcenter.org1.1/4/2014ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٖٕ
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٕالجديخة ببل حجكد،  عبج هللا، ،الشؽيدي    

https://www.youtube.com/watch?. 

https://www.aljamaa.net/ar
https://www.aljamaa.net/ar
http://www.madarcenter.org1.1/4/2014
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  ثالثاا: دور السشاىج التعميسية

الذخريات، كتبشى ؾيادات ُترقل تتخبى األجياؿ عمى السشاىج التعميسية، كعمييا    
 السدتقبل، فبل بج مغ كضع البخامج التعميسية التي تتزسغ اآلتي:

بياف مخاشخ التصبيع كآثاره، كما يتسخس عشو مغ التصبيع كإقامة عبلقات مع السحتميغ،  -
 حكع مقاشعة االحتبلؿ عمى كل السدتػيات. كبياف

كأف تشذئ األجياؿ عمى رفس سياسة الخشػع كاالستدبلـ، كالقبػؿ بالحؿ، الستسثمة في  -
 قبػؿ السحتل، كالتصبيع معو.

تبريخ أبشاء السدمسيغ باالحتبلؿ، كخصػرة التقارب معو أك االعتخاؼ بو، أك االقخار  -
 بذخعيتو. 

عمق بالقزية الفمدصيشية، كما تتعخض لو مغ عجكاف، حتى تكػف تزسيغ السشاىج ما يت -
حاضخة في ذاكخة األجياؿ، فبل يسكغ فرل مػاجية التصبيع عغ الفيع، كاإللساـ بالقزية 

 .ٔالفمدصيشية، كما يحيط بيا مغ مخاشخ

 رابعاا: دور اإلعالم

  :لئلعبلـ دكر كبيخ كفاعل في مػاجية التصبيع   

كاف اإلعبلـ أبخز أدكات مػاجية التصبيع، كالسصبعيغ، كاف ال بج مغ العسل عمى  لسا -
تصػيخ خصاب إعبلمي قادر عمى الخد عمى الخسائل التصبيعية، بالحجج كالبخاىيغ، كدحس 
ذرائعيا كصياغة خصاب عمسي، مدتشج عمى أسذ شخعية، كتاريخية، كجغخاؼية، كسياسية، 

يئة عخبية، أك إسبلمية أك عالسية بخصاب مشاسب كاجتساعية كاضحة، كمخاشبة كل ب
 لثقافتيا. 

مػاجية التصبيع باعتباره ُيذّكُل خصخاا عمى األمة، كاختخاقاا لججار السسانعة فييا، كالػقػؼ  -
مقّجمات تصبيعية تيجؼ إلى تييئة األجػاء التصبيعية، كتعديد الثقافة الخافزة  ةفي كجو أي

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٕٓٓ/ٗ/ٜٕالجديخة ببل حجكد، عبج هللا، ، الشؽيدي(ٔ)

https://www.youtube.com/watch?.  ،ٖٔجابخ دمحم محفػظ،  مػقع الزفة الفمدصيشية/ٕٔ /
 /http://wbpalestine.com/contentـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٗـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ

https://www.youtube.com/watch
https://www.youtube.com/watch
http://wbpalestine.com/content/
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كالسدمع، كدعع التحخكات السجتسعية، كالسبادرات الجكلية في لمتصبيع لجػ الجسيػر العخبي 
كالتأكيج عمى أّف مػاجية التصبيع ىي حساية لمسجتسعات العخبية، ، مػاجية التصبيع

 .ٔكاإلسبلمية، مغ مخاشخ التصبيع كآثاره السجمخة

قػؼ في كجو الحسبلت التي تشطيع الحسبلت اإلعبلمية السزادة لسداعي التصبيع لمػ  -
مؤسدات إعبلمية تصبيعية، كجيػش إلكتخكنية تصبيعية في الذبكات العشكبػتية، تجفع  اشخىاتب

 .ٕبسزاميغ مكثفة عبخ صفحات كىسية، كحدابات مديفة

التػقف الفػرؼ عغ استزافة الذخريات الرييػنية، ككقف التعامل معيا في اإلعبلـ  -
اإلسخائيمييغ عمى الجسيػر العخبي، عبخ العخبي، كاإلسبلمي، ككقف إشبللة الستحجثيغ 

 .ٖالسػاقع اإللكتخكنية كالرحف كالػكاالت اإلخبارية، كشاشات القشػات الفزائية
التذييخ بالسصّبعيغ، سياسييغ، كمثقفيغ، كإعبلمييغ، كشخريات عامة، كناشصيغ،  -

قػانيغ تسشع كمصالبة الجيات الخسسية، كالقانػنية، كالشقابات الرحؽية، بإصجار تعميسات ك 
 التعامل مع الذخريات التي تجعػ لمتصبيع كتخكج لو.

مقاشعة السصبعيغ، كأخبار التصبيع في التغصيات الرحاؼية، كاإلعبلمية بالشطخ إلى  -
إعبلمي، بالذخاكة مع االحتبلؿ التجاكزات الخصيخة ليؤالء، كعجـ حزػر أية فعالية، أك نذاط 

 .ٗسخائيمي، كمؤسداتو اإلعبلميةاإل
 ومن تهابع اإلعالم وسائل التهاصل: 

االستفادة الفخدية مسا تػفخه تكشػلػجيا االتراؿ، كالسعمػمات الحجيثة، كخرػصاا االنتخنت   
في السعخكة اإلعبلمية مع العجك، في ضل التصػر اليائل في كسائل االتراؿ، بات لئلعبلـ 

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٔـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٗ/ٕٗ( حخكة السقاكمة اإلسبلمية حساس، الجائخة اإلعبلمية ٔ)

http://panc.ps/news/2018/5/29 
( أبػ عخقػب، عسخ، التصبيع اإلعبلمي دليل الرحفييغ، كالسؤسدات اإلعبلمية، ٕ)

http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignature 
( أبػ عخقػب، عسخ، التصبيع اإلعبلمي دليل الرحفييغ، كالسؤسدات اإلعبلمية، تست الديارة في ٖ)

 http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignatureـ، ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٜٕ
ـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٔ/ٔٔمبخكؾ، خميل، مقاكمة التصبيع اإلعبلمي، الجديخة، الجديخة نت، ( ٗ)

 https://www.aljazeera.net/news/reportsandinterviewsـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٖٕ
ـ، ٕٕٔٓ/ٖ/ٖٕـ، تست الديارة في ٕٚٔٓ/ ٕٔ/ٖٔجابخ، دمحم محفػظ، الزفة الفمدصيشية،  

http://wbpalestine.com/content/ 

http://panc.ps/news/2018/5/29
http://panc.ps/news/2018/5/29
http://wbpalestine.com/content/
http://wbpalestine.com/content/
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كىحه السعخكة اليامة يسكغ  يكيا،شاء الذعػب، كتعميسيا، كتحخ دكر كبيخ كىاـ في التأثيخ في ب
 .أف يخػضيا الخجل كالسخأة عمى حج سػاء

كيسكغ لؤلفخاد أف يدخخكا ىحه الػسائل في التححيخ مغ مخاشخ التصبيع، كبياف سبل    
مػاجيتو، كالترجؼ لو، فإف الحخكة الرييػنية تعسل جاىجة لمجخػؿ إلى بيػتشا ببل استئحاف، 

السقاشعة، كتحقيق التصبيع عبخ الدسػـ الفكخية، التي تدسح كببل رقابة، كصػالا إلنياء 
 .ٔلمرييػنية بالعبث كالتخخيب، في فكخ األجياؿ، كأخبلؾياتيع التي تخبػا عمييا

 

  

                                 
ـ،  ٕٕٔٓ/ ٜ/ٕـ، تست الديارة في ٕٛٔٓ/ٗ/ٕٓ( األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع، ٔ)

http://panc.ps/news/2018/4/19 
ـ، ٕٕٔٓ/ ٖ/ٕٗـ، ٕ٘ٓٓ/ٗ/ٙٔالحكيع، عفاؼ، مػقع جساعة العجؿ كاإلحداف، 

https://www.aljamaa.net/ar 

http://panc.ps/news/2018/4/19
http://panc.ps/news/2018/4/19
https://www.aljamaa.net/ar
https://www.aljamaa.net/ar
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 خاتسة الخسالة

، كأرسى قػاعجىا، كلع يتخكيا ضبط اإلسبلـ عبلقة السدمسيغ باألمع األخخػ، كحجد معالسيا -
 .سجػ

 أىل الكتاب مغ الييػد كالشرارػ تقبل مشيع الجدية، كيقخكف عمى ما اتفق الفقياء عمى أف -
 حق بيع السجػس.لىع عميو، كلع ُيختمف عمييع، كأ

اتفق الفقياء عمى عجـ قبػؿ الجدية مغ السختج، ألف قبػؿ الجدية، كعقج اليجنة مػضػعاف  -
 .لئلقخار عمى الكفخ، كالسختج ال يقخ عمى كفخه

دمسيغ كبيغ أىل الحمة الحيغ أعصػا العيج، كالسيثاؽ ىػ: البخ بيع، أصل العبلقة بيغ الس -
 كاإلحداف إلييع

، الحفاظ عمى عيجىع، كميثاقيع الحؼ عقج يعسغ حقػقألىل الحمة حقػؽ كعمييع كاجبات، ف -
 .إلييع معيع، كالبخ بيع كاإلحداف

، كفي الحمي، فبل يؤخح مشو الجدية الحاؿ مع ، كسا ىػمالية ليذ عمى السدتأمغ التدامات -
 حقػؽ سياسية، كالتي يتستع بيا الحمي. السقابل ليذ لو

 عبلقة السدمسيغ بالسدتأمغ عبلقة بخ ككفاء، حتى يبمغ مأمشو.  -

، كسا رجح أصل عبلقة السدمسيغ بالكفار مغ غيخ السحاربيغ ىي الدمع، كليذ الحخب -
 .الباحث

، ىي مذخكعة إذا كانت تحقق مرمحة لمسدمسيغدمسيغ، ك إماـ السصبلحيات مغ اليجنة  -
 ، أك سيادتيع، كأف تكػف لسجة معمػمة.قيعليذ فييا انتقاص مغ حقػ ك 

إلى شخكط  اليذ ما يجخؼ في ىحا الدماف مع الييػد مغ قبيل اليجنة الذخعية، الفتقارى -
سػادعة، كال تحقق أياا مغ اليجنة الذخعية، كال تتفق مع قػاعج السمة، كال تحقق أياا مغ شخكط ال

 السرالح لمسدمسيغ، كلع تجرأ أياا مغ السفاسج عشيع.

اليجنة الذخعية ىي فتخة التقاط أنفاس لجػلة ججيجة، أما يجخؼ في ىحا الدماف يخاد مشو  -
، مغ ىشا يجب التفخيق  سبلـ شامل كدائع، يشيي الرخاع، كيفتح صفحة ججيجة بيغ الخرـػ
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 بيغ الدبلـ الحؼ يخكج لو في ىحا الدماف.بيغ اليجنة الذخعية، ك 

ل الحياة كاإلسبلمي، لمييسشة عمى مفاص يالعخب يغالتصبيع ىػ: اختخاؽ صييػني لمعالس -
قبػؿ السحتل،  كاألنطسة عمى كاالقترادية كالثقاؼية كاإلعبلمية، كتخكيس الذعػب الدياسية

 كالدعي في مخضاتو". كالخضػخ إلمبلءاتو

الييػد كحجىع كىع قمة قميمة أف يغتربػا فمدصيغ، دكف دعع كإسشاد مغ القػػ ليذ بإمكاف  -
اغتراب  الخارجية، خاصة مغ الجكؿ الكبخػ، لحلظ اعتسج الييػد في تحقيق حمسيع في

 .فمدصيغ عمى الغخب عسػماا 

استغل الييػد العامل الجيشي كالتاريخي أيسا استغبلؿ لجمب ييػد العالع إلى فمدصيغ، كسا  -
 ستغمػا كحلظ دعع اليسيغ السديحي ليع. ا

 سانية ليتدشى ليع اعتراب فمدصيغ.جكر البارز في إسقاط الخبلفة العثكاف لمييػد ال -

تعتبخ بخيصانيا السدؤكؿ األكؿ عغ السأساة التي حمت بالذعب الفمدصيشي، كذلظ بأنيا  -
 .لقػةو، كدعست الييػد بكل أسباب امشحت كششاا ال تسمكو لذعب ال يدتحق

التقت أشساع الييػد مع األشساع الرميبية في فمدصيغ، كىحا ىػ العامل األىع في  -
 احتزاف الغخب الرميبي لمكياف الرييػني، كدعسو بكل أسباب القػة كالتفػؽ.

قاـ الفكخ الرييػني عمى التخصيط السشطع، كالسجركس، كالعسل الجؤكب، كتدخيخ كل  -
 .اليجؼ السشذػدت الستاحة، لتحقيق االمكانيا

فكخة استعسارية عجكانية ضيخت في أكركبا في عرخ صعػد االستعسار  ةالحخكة الرييػني -
، كىي تقػـ عمى لشرف الثاني مغ القخف التاسع عذخالعالسي، كاالستيصاف األكركبي في ا

فكخ استيصاني إحبللي أساسو العشرخ البذخؼ، الحؼ يتسثل في جمب ييػد العالع إلى 
 مغ أجل تحقيق اليجؼ الرييػني، في إقامة كشغ ليع في فمدصيغ.فمدصيغ، 

ارتكب الييػد العجيج مغ السجازر البذعة ضج الفمدصيشييغ بػية تذخيجىع مغ أرضيع،  -
 لجمب مديج مغ السياجخيغ الييػد مكانيع.

شكمت اتفاؾية أكسمػ جدخاا لمتصبيع الخسسي العخبي، حيث سارع العجيج مغ الجكؿ العخبية  -
 ، كمػريتانيا، كجيبػتي"ات العخبيةُعساف، كقصخ، كاإلمار ك"، في السغخب العخبي، كدكؿ الخميج
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العالع لتؿيع عبلقات مع كسا فتحت اتفاؾية أكسمػ الباب عمى مرخاعيو، لعذخات الجكؿ في 
 .االحتبلؿ

الغخب بجسيع دكلو الستعاشف مع الكياف الرييػني، كالسعادؼ لمسدمسيغ كالعخب، ىػ  -
حؼ يجيخ استخاتيجية التصبيع، بالتشديق مع الكياف الرييػني، كباألخز الػاليات الستحجة ال

 .األمخيكية

كبيخة، ككثيخة ال يسكغ تحؿيقيا كفخضيا  اا أىجاف يحقق مشو بزاعة إسخائيمية خالرة التصبيع -
 .مغ خبلؿ التصبيعبل بالقػة العدكخية، 

ػ استخجاـ الجيغ كػسيمة لتبخيخ االعتخاؼ حػار األدياف كسيمة مغ كسائل التصبيع كى -
 .بالكياف الرييػني، كالقبػؿ بو، كتصبيع العبلقات معو"

مغ أىع أىجاؼ التصبيع الجيشي صياغة الخصاب الجيشي بسا يتفق مع السخحمة الججيجة مغ  -
 .التعاير، كالتصبيع، كقبػؿ اآلخخ

قػػ عمى الصخؼ األضعف، التصبيع الدياسي: ىػ االجخاءات التي يفخضيا الصخؼ األ -
لبلعتخاؼ بجكلة االحتبلؿ، كإقامة عبلقات دبمػماسية معيا، كفتح الحجكد، كإنياء السقاشعة 

 .بكل أشكاليا

مفيػـ التصبيع األمشي: "ىػ مجسػع اإلمبلءات كالذخكط، التي فخضيا االحتبلؿ عمى  -
كيقـػ  مكاتو، كمرالحو،ستالسصبعيغ العخب، لزساف سبلمة الكياف الرييػني، كمػاششيو، كم

أك  فمدصيشية مقاكمةكاإلسخائيمية إلحباط أؼ ة، عخبيالتعاكف بيغ أجيدة األمغ العمى أساس 
 .ضج االحتبلؿ عخبية

التصبيع الثقافي ىػ: التأثيخ في مشطػمة الػعي العخبي، مغ تاريخ، كخصاب ديشي، كتخبية،  -
 قبػؿ الكياف الرييػني في السشصقة".كإعبلـ، كثقافة، كغخس مفاـيع ججيجة، تقـػ عمى 

فتح الصخيق أماـ الكياف الرييػني لمييسشة عمى  غمى أساس التصبيع االقترادؼيقػـ  -
األسػاؽ العخبية الػاسعة، كالػصػؿ إلى األيجؼ العاممة، كالسػاد الخاـ الخخيرة كالقخيبة، مغ 

تجارؼ مع العخب، بعج إنياء نفط كغيخه، كحق الكياف الرييػني في االستثسار، كالتبادؿ ال
 السقاشعة بذكل كامل.
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يذج مغ أزرىع، كيقػؼ دعائع اقترادىع، ذلظ ال يجػز التعامل التجارؼ مع السحتميغ، ألف  -
 .لعجكاف عمى السدمسيغ، كعمى أرضيعكيسشحيع القجرة عمى مػاصمة ا

ل في ض يحـخ شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى مغ قبل السدمسيغ خارج فمدصيغ -
، ديارة مغ السفاسج، كاآلثار التي تشفع االحتبلؿ كتزخ السدمسيغال، لسا يتختب عمى االحتبلؿ

يدتثشى مغ ذلظ الفمدصيشييغ تحت االحتبلؿ كإف كانػا خارج فمدصيغ، كأمكغ حزػرىع مغ 
 .غيخ تصبيع

تساعية، مشية كاالجيتختب عمى التصبيع العجيج مغ اآلثار الجيشية كالثقاؼية كالدياسية كاأل -
 .كاالقترادية

اقترخ التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي في اإلشار الخسسي، ؼيسا رفزتو الذعػب العخبية  -
 كاإلسبلمية.

يحـخ التصبيع مع الكياف الرييػني ألنو يرب في مرمحة االحتبلؿ كيزخ بسرالح  -
 .السدمسيغ

الرييػني، كمقاكمتو، كنبح يجب عمى السدمسيغ في كل العالع رفس التصبيع كمع الكياف  -
 السصبعيغ، كمحاصختيع.

 ،العسل السشطع في مػاجية التصبيع كبياف مخاشخه كآثارمغ أىع كسائل مقاكمة التصبيع:  -
  ،خبية كاإلسبلمية لمكياف الرييػنيإحياء السقاشعة العكالعسل عمى 

  



 

72; 

 

 فيخست اآليات كسا وردت في البحث

 الرفحة الدػرة اآلية 

 ْحَداُف ْحَداِف ِإالا اإْلِ  ج ٓٙالخحسغ  َىْل َجَداء اإْلِ

  َاِكِخيغ  ج ٘ٗٔآؿ عسخاف  َكَسَشْجِدؼ الذا

 َرْحَسةا لِّْمَعاَلِسيغَ  َكَما َأْرَسْمَشاَؾ ِإالا  ٚٓٔاألنبياء ٔ 

 ُِشَيَجاء ِباْلِقْدط ِ َكاَل  َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا ُكػُنػْا َقػااِميَغ هللّ
َيْجِخَمشاُكْع َشَشآُف َقْػـ  َعَمى َأالا َتْعِجُلػْا اْعِجُلػْا ُىَػ َأْقَخُب 

 ،ِلمتاْقَػػ َكاتاُقػْا ّللّاَ ِإفا ّللّاَ َخِبيٌخ ِبَسا َتْعَسُمػفَ 

 ٔ ٖ٘ٔالشداء 

 َكَمْغ أَْعَخَض َعغ ِذْكِخؼ َفِإفا َلُو َمِعيَذةا َضشكاا َكَنْحُذُخُه
َقاَؿ َربِّ ِلَع َحَذْخَتِشي أَْعَسى َكَقْج ُكشُت ، ِؿَياَمِة أَْعَسىَيْػـَ الْ 
َقاَؿ َكَحِلَظ َأَتْتَظ آَياُتَشا َفَشِديَتَيا َكَكَحِلَظ اْلَيْػـَ ، َبِريخاا 
 .ُتشَدى

 ٔ ٕٙٔ-ٕٗٔشو

 َكَلْػ َشاء َربَُّظ َلَجَعَل الشااَس ُأماةا َكاِحَجةا َكاَل َيَداُلػَف
 ُمْخَتِمِفيغَ 

 ٜٔ ٙٔٔىػد 

 َكَكَحِلَظ َجَعْمَشاُكْع ُأماةا َكَسصاا لَِّتُكػُنػْا ُشَيَجاء َعَمى الشااِس
 َكَيُكػَف الخاُسػُؿ َعَمْيُكْع َشِييجاا 

 ٕٓ ٖٗٔالبقخة 

 َقاِتُمػْا الاِحيَغ اَل ُيْؤِمُشػَف ِباهلّلِ َكاَل ِباْلَيْػـِ اآلِخِخ َكاَل
ـَ  ّللّاُ َكَرُسػُلُو َكاَل َيِجيُشػَف ِديَغ اْلَحقِّ ِمَغ ُيَحخُِّمػَف َما َحخا

الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب َحتاى ُيْعُصػْا اْلِجْدَيَة َعغ َيج  َكُىْع 
 .َصاِغُخكفَ 

 ٕٙ ٜٕالتػبة 

 َفِإَذا انَدَمَخ اأَلْشُيُخ اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث
ْع َكاْحُرُخكُىْع َكاْقُعُجكْا َلُيْع ُكلا َمْخَصج  َكَججتُُّسػُىْع َكُخُحكىُ 

َكاَة َفَخمُّػْا َسِبيَمُيْع ِإفا  بَلَة َكآَتُػْا الدا َفِإف َتاُبػْا َكَأَقاُمػْا الرا

 ٕٚ ٘التػبة 
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 .ّللّاَ َغُفػٌر راِحيعٌ 

 َاَل َقاِتُمػْا الاِحيَغ اَل ُيْؤِمُشػَف ِباهلّلِ َكاَل ِباْلَيْػـِ اآلِخِخ ك
ـَ ّللّاُ َكَرُسػُلُو َكاَل َيِجيُشػَف ِديَغ اْلَحقِّ ِمَغ  ُيَحخُِّمػَف َما َحخا
الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب َحتاى ُيْعُصػْا اْلِجْدَيَة َعغ َيج  َكُىْع 

 ،َصاِغُخكفَ 

 ٕٛ ٜٕالتػبة 

 يِغ َكَلْع اَل َيْشَياُكُع ّللااُ َعِغ الاِحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ
كُىْع َكُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإفا ّللااَ  غ ِدَياِرُكْع َأف َتَبخُّ ُيْخِخُجػُكع مِّ

 ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيغَ 

 ٖٔ،ٖٓ ٛالسستحشة 

 َكَأْكُفػْا ِبَعْيِج ّللّاِ ِإَذا َعاَىجتُّْع َكاَل َتشُقُزػْا األَْيَساَف َبْعَج
ّللّاَ َعَمْيُكْع َكِؽيبلا ِإفا ّللّاَ َيْعَمُع َما  َتْػِكيِجَىا َكَقْج َجَعْمُتعُ 

 َتْفَعُمػفَ 

 ٖٓ ٜٔالشحل 

 َكَأْكُفػْا ِباْلَعْيِج ِإفا اْلَعْيَج َكاَف َمْدُؤكالا.  ٖٗاإلسخاء ٖٓ 

 ََكالاِحيَغ ُىْع أِلََماَناِتِيْع َكَعْيِجِىْع َراُعػف  ٛالسؤمشػف ٖٓ 

 َِمغ َبْعِج ِميَثاِقِو َكَيْقَصُعػَف َما  الاِحيَغ َيشُقُزػَف َعْيج ِ ّللاا
َأَمَخ ّللااُ ِبِو َأف ُيػَصَل َكُيْفِدُجكَف ِفي اأَلْرِض ُأكَلِئَظ ُىُع 

 .اْلَخاِسُخكفَ 

 ٖٔ ٕ٘الخعج 

 َكَلْػ ِ َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا ُكػُنػْا َقػااِميَغ ِباْلِقْدِط ُشَيَجاء هللّ
ْع َأِك اْلَػاِلَجْيِغ َكاألَْقَخِبيَغ ِإف َيُكْغ َغِشّياا َأْك َفَقيخاا َعَمى َأنُفِدكُ 

َفاهلّلُ َأْكَلى ِبِيَسا َفبَل َتتاِبُعػْا اْلَيَػػ َأف َتْعِجُلػْا َكِإف َتْمُػكْا َأْك 
 ُتْعِخُضػْا َفِإفا ّللّاَ َكاَف ِبَسا َتْعَسُمػَف َخِبيخاا 

 ٖٔ ٖ٘ٔالشداء 

 ـِ َكاَل كُكْع َعِغ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا َيْجِخَمشاُكْع َشَشآُف َقْػـ  َأف َصجُّ
َأف َتْعَتُجكْا َكَتَعاَكُنػْا َعَمى اْلبخِّ َكالتاْقَػػ َكاَل َتَعاَكُنػْا َعَمى 

 .اإِلْثِع َكاْلُعْجَكاِف َكاتاُقػْا ّللّاَ ِإفا ّللّاَ َشِجيُج اْلِعَقابِ 

 ٖٔ ٛالسائجة 

 َغ اْلُسْذِخِكيَغ اْسَتَجاَرَؾ َفَأِجْخُه َحتاى َيْدَسَع  ٖٙ،ٖٚ،ٖٗ ٙالتػبة َكِإْف َأَحٌج مِّ
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 .َكبَلـَ ّللّاِ ُثعا َأْبِمْغُو َمْأَمَشُو َذِلَظ ِبَأناُيْع َقْػـٌ الا َيْعَمُسػفَ 

 ُكْا ِإفا ّللّاَ َكَقاِتُمػْا ِفي َسِبيِل ّللّاِ الاِحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكْع َكاَل َتْعَتج
 اَل ُيِحبِّ اْلُسْعَتِجيغَ 

 ٜٖ ٜٓٔالبقخة 

 َفِإَذا انَدَمَخ اأَلْشُيُخ اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث
َكَججتُُّسػُىْع َكُخُحكُىْع َكاْحُرُخكُىْع َكاْقُعُجكْا َلُيْع ُكلا َمْخَصج  

بَلَة َكآتَ  َكاَة َفَخمُّػْا َسِبيَمُيْع ِإفا َفِإف َتاُبػْا َكَأَقاُمػْا الرا ُػْا الدا
 ّللّاَ َغُفػٌر راِحيعٌ 

 ٔٗ ٘التػبة 

 َكَقاِتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َكآفاةا َكَسا ُيَقاِتُمػَنُكْع َكآفاةا َكاْعَمُسػْا َأفا
 ّللّاَ َمَع اْلُستاِقيغَ 

 ٔٗ ٖٙالتػبة 

 ٌَفِإِف  َكَقاِتُمػُىْع َحتاى اَل َتُكػَف ِفْتَشة ِ يُغ هللّ َكَيُكػَف الجِّ
 انَتَيػْا َفبَل ُعْجَكاَف ِإالا َعَمى الطااِلِسيغَ 

 ٔٗ ٖٜٔالبقخة 

 َكَقاِتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َكآفاةا َكَسا ُيَقاِتُمػَنُكْع َكآفاةا َكاْعَمُسػْا َأفا
 ّللّاَ َمَع اْلُستاِقيغَ 

 ٕٗ ٖٙالتػبة 

 َسِبيِل ّللّاِ الاِحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكْع َكاَل َتْعَتُجكْا ِإفا ّللّاَ َكَقاِتُمػْا ِفي
 اَل ُيِحبِّ اْلُسْعَتِجيغَ 

 ٖٗ ٜٓٔالبقخة 

 ْمِع َكآفاةا َكاَل َتتاِبُعػْا َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اْدُخُمػْا ِفي الدِّ
ْيَصاِف ِإناُو َلُكْع َعُجكٌّ مُِّبيغٌ   .ُخُصَػاِت الذا

 ٖٗ ٕٛٓالبقخة 

 ْل َعَمى ّللّاِ ِإناُو ُىَػ ْمِع َفاْجَشْح َلَيا َكَتَػكا َكِإف َجَشُحػْا ِلمدا
ِسيُع اْلَعِميعُ   الدا

 ٘ٗ،ٖٗ ٔٙاألنفاؿ 

 يِغ َكَلْع اَل َيْشَياُكُع ّللااُ َعِغ الاِحيَغ َلْع ُيَقاِتُمػُكْع ِفي الجِّ
غ ِدَياِرُكْع َأف تَ  كُىْع َكُتْقِدُصػا ِإَلْيِيْع ِإفا ّللااَ ُيْخِخُجػُكع مِّ َبخُّ

 ُيِحبُّ اْلُسْقِدِصيغَ 

  ٛالسستحشة 

 يَثاٌؽ َأْك ِإالا الاِحيَغ َيِرُمػَف ِإَلَى َقْػـ  َبْيَشُكْع َكَبْيَشُيع مِّ
َجآُؤكُكْع َحِرَخْت ُصُجكُرُىْع َأف ُيَقاِتُمػُكْع َأْك ُيَقاِتُمػْا َقْػَمُيْع 

 ٖٗ ٜٔ-ٜٓالشداء 
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َشاء ّللّاُ َلَدماَصُيْع َعَمْيُكْع َفَمَقاَتُمػُكْع َفِإِف اْعَتَدُلػُكْع َفَمْع َكَلْػ 
َمَع َفَسا َجَعَل ّللّاُ َلُكْع َعَمْيِيْع  ُيَقاِتُمػُكْع َكَأْلَقْػْا ِإَلْيُكُع الدا

 َسِبيبلا 

 َمَع َفَسا َجَعَل َفِإِف اْعَتَدُلػُكْع َفَمْع ُيَقاِتُمػُكْع َكَأْلَقْػْا ِإَلْيُكُع الدا
 ّللّاُ َلُكْع َعَمْيِيْع َسِبيبلا 

 ٖٗ ٜٓالشداء 

 ِّيِغ َقج تاَبياَغ الخُّْشُج ِمَغ اْلَغي  ٗٗ ٕٙ٘البقخة  اَل ِإْكَخاَه ِفي الجِّ

 َكَلْػ َشاء َربَُّظ آلَمَغ َمغ ِفي اأَلْرِض ُكمُُّيْع َجِسيعاا
 َحتاى َيُكػُنػْا ُمْؤِمِشيغَ  َأَفَأنَت ُتْكِخُه الشااَس 

 ٗٗ ٜٜيػنذ 

 َفِإَذا انَدَمَخ اأَلْشُيُخ اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث
 .َكَججتُُّسػُىْع َكُخُحكُىْع َكاْحُرُخكُىعْ 

 ٘ٗ ٘التػبة 

 َكَقاِتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َكآفاةا  ٖٙالتػبة ٗ٘ 

 ََفِإِف  َكَقاِتُمػُىْع َحتاى ال ِ يُغ هللّ َتُكػَف ِفْتَشٌة َكَيُكػَف الجِّ
 انَتَيػْا َفبَل ُعْجَكاَف ِإالا َعَمى الطااِلِسيغَ 

 ٙٗ ٖٜٔالبقخة 

 َكَقاِتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َكآفاةا َكَسا ُيَقاِتُمػَنُكْع َكآفاةا َكاْعَمُسػْا َأفا
 ّللّاَ َمَع اْلُستاِقيغَ 

 ٙٗ ٖٙالتػبة 

 ُِمػْا الاِحيَغ اَل ُيْؤِمُشػَف ِباهلّلِ َكاَل ِباْلَيْػـِ اآلِخِخ َكاَل َقات
ـَ ّللّاُ َكَرُسػُلُو َكاَل َيِجيُشػَف ِديَغ اْلَحقِّ ِمَغ  ُيَحخُِّمػَف َما َحخا
الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب َحتاى ُيْعُصػْا اْلِجْدَيَة َعغ َيج  َكُىْع 

 َصاِغُخكفَ 

 ٙٗ ٕٓالتػبة 

 ََكَقاِتُمػْا ِفي َسِبيِل ّللّاِ الاِحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكْع َكاَل َتْعَتُجكْا ِإفا ّللّا
 اَل ُيِحبِّ اْلُسْعَتِجيغَ 

 ٚٗ ٜٓالبقخة 

 غ َذَكخ  َكُأنَثى َكَجَعْمَشاُكْع َيا َأيَُّيا الشااُس ِإناا َخَمْقَشاُكع مِّ
ِ َأْتَقاُكْع ِإفا ّللااَ ُشُعػباا َكَؾَباِئَل ِلَتَعاَرُفػا ِإفا َأكْ  َخَمُكْع ِعشَج ّللاا

 ٓ٘ ٖٔالحجخات 
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 َعِميٌع َخِبيخٌ 

َغ اْلُسْذِخِكيَغ ُثعا َلْع َيشُقُرػُكْع َشْيئاا  ِإالا الاِحيَغ َعاَىجتُّع مِّ
ِتِيْع  َكَلْع ُيَطاِىُخكْا َعَمْيُكْع َأَحجاا َفَأِتسُّػْا ِإَلْيِيْع َعْيَجُىْع ِإَلى ُمجا

 ِإفا ّللّاَ ُيِحبُّ اْلُستاِقيغَ 

 ٘٘ ٗالتػبة 

 َكْيَف َيُكػُف ِلْمُسْذِخِكيَغ َعْيٌج ِعشَج ّللّاِ َكِعشَج َرُسػِلِو ِإالا
ـِ َفَسا اْسَتَقاُمػْا َلُكْع  الاِحيَغ َعاَىجتُّْع ِعشَج اْلَسْدِجِج اْلَحَخا

 اْلُستاِقيغَ َفاْسَتِؿيُسػْا َلُيْع ِإفا ّللّاَ ُيِحبُّ 

 ٙ٘ ٚالتػبة 

 َِيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا َأْكُفػْا ِباْلُعُقػد.  ٔالسائجة ٘ٙ 

 َكَأْكُفػْا ِباْلَعْيِج ِإفا اْلَعْيَج َكاَف َمْدُؤكالا  ٖٗاإلسخاء ٘ٙ 

 َالاِحيَغ ُيػُفػَف ِبَعْيِج ّللّاِ َكاَل ِيشُقُزػَف اْلِسيَثاؽ.  ٕٓالخعج ٘ٙ 

 َْمِع َكَأنُتُع اأْلَْعَمْػَف َوّللااُ َمَعُكْع ف بَل َتِيُشػا َكَتْجُعػا ِإَلى الدا
 .َكَلغ َيِتَخُكْع أَْعَساَلُكعْ 

 ٜ٘ ٖ٘دمحم 

 ْشُكع  ٔٙ ٜٕالشداء  ِإالا َأف َتُكػَف ِتَجاَرةا َعغ َتَخاض  مِّ

 ٔٙ،ٙ٘ ٚالتػبة  ّللّاَ ُيِحبُّ اْلُستاِقيغَ َفَسا اْسَتَقاُمػْا َلُكْع َفاْسَتِؿيُسػْا َلُيْع ِإفا 

 َكِإماا َتَخاَفغا ِمغ َقْػـ  ِخَياَنةا َفانِبْح ِإَلْيِيْع َعَمى َسَػاء ِإفا
 ّللّاَ اَل ُيِحبُّ الَخاِئِشيغَ 

 ٖٚ،ٔٙ ٛ٘األنفاؿ 

 َفِإَذا انَدَمَخ اأَلْشُيُخ اْلُحُخـُ َفاْقُتُمػْا اْلُسْذِخِكيَغ َحْيُث
 جتُُّسػُىْع َكُخُحكُىْع َكاْحُرُخكُىْع َكاْقُعُجكْا َلُيْع ُكلا َمْخَصجَكجَ 

 ٖٙ،ٔٗ،ٕٚ ٙالتػبة 

 َمَع َفَسا َجَعَل َفِإِف اْعَتَدُلػُكْع َفَمْع ُيَقاِتُمػُكْع َكَأْلَقْػْا ِإَلْيُكُع الدا
 .ّللّاُ َلُكْع َعَمْيِيْع َسِبيبلا 

 ٙٙ،ٗٙ،ٗٗ ٜٓالشداء 

ْمِع َكَأنُتُع اأْلَْعَمْػَف َوّللااُ َمَعُكْع  َفبَل َتِيُشػا َكَتْجُعػا ِإَلى الدا
 َكَلغ َيِتَخُكْع أَْعَساَلُكعْ 

 ٔٚ ٖ٘دمحم 
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 ِْغ َحْيُث َأْخَخُجػُكْع َكاْلِفْتَشُة َأَشجُّ ِمَغ اْلَقْتل  ٔٚ ٜٔٔالبقخة  .َكَأْخِخُجػُىع مِّ

 َيِغ َكَأْخَخُجػُكع  ِإناَسا َيْشَياُكُع ّللااُ َعِغ الاِحيغ َقاَتُمػُكْع ِفي الجِّ
غ ِدَياِرُكْع َكَضاَىُخكا َعَمى ِإْخَخاِجُكْع َأف َتَػلاْػُىْع َكَمغ  مِّ

 َيَتَػلاُيْع َفُأْكَلِئَظ ُىُع الطااِلُسػفَ 

 ٙٚ ٜالسستحشة 

 َكِإماا َتَخاَفغا ِمغ َقْػـ  ِخَياَنةا َفانِبْح ِإَلْيِيْع َعَمى َسَػاء ِإفا 
 ّللّاَ اَل ُيِحبُّ الَخاِئِشيغَ 

 ٖٚ ٛ٘األنفاؿ 

 ْشُيع َبْل َأْكَثُخُىْع اَل َأَكُكماَسا َعاَىُجكْا َعْيجاا ناَبَحُه َفِخيٌق مِّ
 ُيْؤِمُشػفَ 

 ٖٚ ٓٓٔالبقخة 

 ََكَقاِتُمػْا ِفي َسِبيِل ّللّاِ الاِحيَغ ُيَقاِتُمػَنُكْع َكاَل َتْعَتُجكْا ِإفا ّللّا
 ُيِحبِّ اْلُسْعَتِجيغَ اَل 

 ٖٚ ٜٓٔالبقخة 

 ِلْمُفَقَخاء اْلُسَياِجِخيَغ الاِحيَغ ُأْخِخُجػا ِمغ ِدياِرِىْع َكَأْمَػاِلِيْع
ِ َكِرْضَػاناا َكَيشُرُخكَف ّللااَ َكَرُسػَلُو  َغ ّللاا َيْبَتُغػَف َفْزبلا مِّ

اِدُقػفَ   ُأْكَلِئَظ ُىُع الرا

 ٘ٚ ٛالحذخ 

 ّللااَ َما اْسَتَصْعُتعْ َفاتاُقػا  ٙٔالتغابغ ٚٙ 

ْمُح َخْيخٌ   ٙٚ ٕٛٔالشداء  َكالرُّ

 َكَلَتِجَجناُيْع َأْحَخَص الشااِس َعَمى َحَياة  َكِمَغ الاِحيَغ َأْشَخُكػْا
َيَػدُّ َأَحُجُىْع َلْػ ُيَعساُخ َأْلَف َسَشة  َكَما ُىَػ ِبُسَدْحِدِحِو ِمَغ 

 .َخ َوّللّاُ َبِريٌخ ِبَسا َيْعَسُمػفَ اْلَعَحاِب َأف ُيَعسا 

 ٙٛ ٜٙالبقخة 

  َكَحِلَظ َيْصَبُع ّللااُ َعَمى ُكلِّ َقْمِب ُمَتَكبِّخ  َجباار  ٖ٘غافخ ٛٚ 

 ََكَحِلَظ َنْصَبُع َعَمى ُقمػِب اْلُسْعَتِجيغ  ٗٚيػنذ ٛٚ 

 ـِ َكاَف ِحػبلًّ لَِّبِشي ِإْسَخاِئيَل ِإالا ـَ إِ  ُكلُّ الصاَعا ْسَخاِئيُل َما َحخا
َعَمى َنْفِدِو ِمغ َقْبِل َأف ُتَشداَؿ التاْػَراُة ُقْل َفْأُتػْا ِبالتاْػَراِة 

 َفاْتُمػَىا ِإف ُكشُتْع َصاِدِقيغَ 

 ٛٛ ٖٜآؿ عسخاف 
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 َـ ياِة آَد َغ الشاِبيِّيَغ ِمغ ُذرِّ ُأْكَلِئَظ الاِحيَغ َأْنَعَع ّللااُ َعَمْيِيع مِّ
يَع َكِإْسَخاِئيَل َكِمساْغ  ـِ ياِة ِإْبَخا َكِمساْغ َحَسْمَشا َمَع ُنػح  َكِمغ ُذرِّ
جاا  كا ُسجا َىَجْيَشا َكاْجَتَبْيَشا ِإَذا ُتْتَمى َعَمْيِيْع آَياُت الخاْحَسغ َخخُّ

 َكُبِكّياا 

 ٜٜ ٛ٘مخيع 

 َْكَقاُلػْا ُكػُنػْا ُىػداا َأْك َنَراَرػ َتْيَتُجكا البقخة ٖٔ٘ ٜٜ 

ْنَيا َحَدَشةا َكِفي اآلِخَخِة ِإناا ُىْجَنػا  َكاْكُتْب َلَشا ِفي َىػِحِه الجُّ
 ِإَلْيظَ 

 ٓٓٔ ٙ٘ٔاألعخاؼ 

 ماا َيَػدُّ الاِحيَغ َكَفُخكْا ِمْغ أَْىِل اْلِكَتاِب َكاَل اْلُسْذِخِكيَغ َأف
بُِّكْع َوّللّاُ  غ را ْغ َخْيخ  مِّ َيْخَتزُّ ِبَخْحَسِتِو َمغ ُيَشداَؿ َعَمْيُكع مِّ

 َيَذاُء َوّللّاُ ُذك اْلَفْزِل اْلَعِطيعِ 

 ٙ٘ٔ ٘ٓٔالبقخة 

 َكَلغ َتْخَضى َعشَظ اْلَيُيػُد َكاَل الشاَراَرػ َحتاى َتتاِبَع ِمماَتُيْع
ُقْل ِإفا ُىَجػ ّللّاِ ُىَػ اْلُيَجػ َكَلِئِغ اتاَبْعَت أَْىَػاءُىع َبْعَج 

ِمَغ اْلِعْمِع َما َلَظ ِمَغ ّللّاِ ِمغ َكِليّ  َكاَل  الاِحؼ َجاءؾَ 
 َنِريخ  

 ٙ٘ٔ ٕٓٔالبقخة 

 ْشُيع َبْل َأْكَثُخُىْع اَل َأَكُكماَسا َعاَىُجكْا َعْيجاا ناَبَحُه َفِخيٌق مِّ
 ُيْؤِمُشػفَ 

 ٖٚ،ٚ٘ٔ ٓٓٔالبقخة 

 ِيَثاَقُيْع َكُكْفِخِىع َبآَياِت ّللّا َكَقْتِمِيُع األَْنِبَياَء َؼِبَسا َنْقِزِيع مِّ
ِبَغْيِخ َحقًّ َكَقْػِلِيْع ُقُمػُبَشا ُغْمٌف َبْل َشَبَع ّللّاُ َعَمْيَيا ِبُكْفِخِىْع 

 َفبَل ُيْؤِمُشػَف ِإالا َقِميبلا 

 ٚ٘ٔ ٘٘ٔالشداء 

 َكَلْػ َشاء َربَُّظ َلَجَعَل الشااَس ُأماةا َكاِحَجةا َكاَل َيَداُلػَف
ِإالا َمغ راِحَع َربَُّظ َكِلَحِلَظ َخَمَقُيْع َكَتساْت َكِمَسُة ُمْخَتِمِفيَغ {}

 َربَِّظ أَلْمؤلفا َجَيشاَع ِمَغ اْلِجشاِة َكالشااِس َأْجَسِعيغَ 

 ٔٙٔ ٜٔٔ-ٛٔٔىػد 

 اْدُع ِإِلى َسِبيِل َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َكاْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة
َكَجاِدْلُيع ِبالاِتي ِىَي َأْحَدُغ ِإفا َرباَظ ُىَػ أَْعَمُع ِبَسغ َضلا 

 ٙٚٔ،ٔٙٔ ٕ٘ٔالشحل 
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 .َعغ َسِبيِمِو َكُىَػ أَْعَمُع ِباْلُسْيَتِجيغَ 

  ََلُو َعَمى َقْمِبَظ ِبِإْذِف ُقْل َمغ َكاَف َعُجّكاا لِِّجْبِخيَل ف ِإناُو َندا
قاا لَِّسا َبْيَغ َيَجْيِو َكُىجاػ َكُبْذَخػ ِلْمُسْؤِمِشيَغ   ّللّاِ ُمَرجِّ

 ٙٚٔ ٜٚالبقخة 

 ُقْل َيا أَْىَل اْلِكَتاِب َتَعاَلْػْا ِإَلى َكَمَسة  َسَػاء َبْيَشَشا َكَبْيَشُكْع
ُنْذِخَؾ ِبِو َشْيئاا َكاَل َيتاِخَح َبْعُزَشا َأالا َنْعُبَج ِإالا ّللّاَ َكاَل 

َبْعزاا َأْرَباباا مِّغ ُدكِف ّللّاِ َفِإف َتَػلاْػْا َفُقػُلػْا اْشَيُجكْا ِبَأناا 
 ُمْدِمُسػفَ 

 ٔٙٔ ٗٙآؿ عسخاف 

 َفَػْيٌل لِّماِحيَغ َيْكُتُبػَف اْلِكَتاَب ِبَأْيِجيِيْع ُثعا َيُقػُلػَف َىػَحا ِمْغ
ساا َكَتَبْت  ِعشجِ  ّللّاِ ِلَيْذَتُخكْا ِبِو َثَسشاا َقِميبلا َفَػْيٌل لاُيع مِّ

ساا َيْكِدُبػفَ   َأْيِجيِيْع َكَكْيٌل لاُيْع مِّ

 ٘ٚٔ،ٕٙٔ ٜٚالبقخة 

ـِ ِديشاا َفَمغ ُيْقَبَل ِمْشُو َكُىَػ ِفي  َكَمغ َيْبَتِغ َغْيَخ اإِلْسبَل
 اآلِخَخِة ِمَغ اْلَخاِسِخيغَ 

 ٗٚٔ ٘ٛخاف آؿ عس

يَغ ِعشَج ّللّاِ اإِلْسبَلـُ   ٗٚٔ ٜٔآؿ عسخاف  ِإفا الجِّ

ْمِع َكآفاةا َكاَل َتتاِبُعػْا  َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اْدُخُمػْا ِفي الدِّ
ْيَصاِف ِإناُو َلُكْع َعُجكٌّ مُِّبيغٌ   ُخُصَػاِت الذا

 ٙٚٔ،ٖٗ ٕٛٓالبقخة 

 َربَِّظ ِباْلِحْكَسِة َكاْلَسْػِعَطِة اْلَحَدَشِة اْدُع ِإِلى َسِبيِل
َكَجاِدْلُيع ِبالاِتي ِىَي َأْحَدُغ ِإفا َرباَظ ُىَػ أَْعَمُع ِبَسغ َضلا 

 َعغ َسِبيِمِو َكُىَػ أَْعَمُع ِباْلُسْيَتِجيغَ 

 ٙٚٔ،ٔٙٔ ٕ٘ٔالشحل 

 ُكْع َأْكِلَياء َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػا اَل َتتاِخُحكا َعُجكِّؼ َكَعُجكا
َغ اْلَحقِّ  ِة َكَقْج َكَفُخكا ِبَسا َجاءُكع مِّ ُتْمُقػَف ِإَلْيِيع ِباْلَسَػدا

ِ َربُِّكعْ   ُيْخِخُجػَف الخاُسػَؿ َكِإيااُكْع َأف ُتْؤِمُشػا ِباهللا

 ٘ٗٗ،ٜٕ٘ ٔالسستحشة 

خاُسػَؿ َكَتُخػُنػْا َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اَل َتُخػُنػْا ّللّاَ َكال
 َأَماَناِتُكْع َكَأنُتْع َتْعَمُسػفَ 

 ٖ٘ٗ،ٜٕٙ ٕٚاألنفاؿ 
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 َكَتَعاَكُنػْا َعَمى اْلبخِّ َكالتاْقَػػ َكاَل َتَعاَكُنػْا َعَمى اإِلْثِع
 َكاْلُعْجَكافِ 

 ٕٙٛ،ٖٔ ٕالسائجة 

 ـُ الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب ِحلٌّ اْلَيْػـَ ُأِحلا َلُكُع الصايَِّباُت َكَشَعا
لاُكْع َكَشَعاُمُكْع ِحلُّ لاُيْع َكاْلُسْحَرَشاُت ِمَغ الاِحيَغ ُأكُتػْا 
اْلِكَتاَب ِمغ َقْبِمُكْع ِإَذا آَتْيُتُسػُىغا ُأُجػَرُىغا ُمْحِرِشيَغ َغْيَخ 

 ُمَداِفِحيَغ َكاَل ُمتاِخِحؼ َأْخَجاف  

 ٕٖ٘،ٖٕٖ ٘السائجة 

كَف َمْغ َحادا }اَل َتِجُج قَ  ِ َكاْلَيْػـِ اآْلِخِخ ُيَػادُّ ْػماا ُيْؤِمُشػَف ِباهللا
ّللااَ َكَرُسػَلُو َكَلْػ َكاُنػا آَباءُىْع َأْك َأْبَشاءُىْع َأْك ِإْخَػاَنُيْع َأْك 

 َعِذيَخَتُيْع{

 ٕٖٙ السجادلة

 َْغ اْلَسْدِجِج ال ـِ ِإَلى ُسْبَحاَف الاِحؼ َأْسَخػ ِبَعْبِجِه َلْيبلا مِّ َحَخا
اْلَسْدِجِج اأَلْقَرى الاِحؼ َباَرْكَشا َحْػَلُو ِلُشِخَيُو ِمْغ آَياِتَشا ِإناُو 

ِسيُع الَبِريخُ   .ُىَػ الدا

 

 ٖٖٛ،ٖٖٚ ٔاإلسخاء 

 َفِإَذا َجاء َكْعُج اآلِخَخِة ِلَيُدػُؤكْا ُكُجػَىُكْع َكِلَيْجُخُمػْا
َؿ   َمخاة  َكِلُيَتبُِّخكْا َما َعَمْػْا َتْتِبيخاا اْلَسْدِجَج َكَسا َدَخُمػُه َأكا

 ٖٖٚ ٚاإلسخاء 

 ٖٚٔاألعخاؼ  َكَأْكَرْثَشا اْلَقْػـَ الاِحيَغ َكاُنػْا ُيْدَتْزَعُفػَف َمَذاِرَؽ اأَلْرِض ٖٖٚ 

 َْيَشاُه َكُلػشاا ِإَلى اأْلَْرِض الاِتي َباَرْكَشا ِفيَيا ِلْمَعاَلِسيغ  ٖٖٛ ٔٚاألنبياء  َكَنجا

 يَح َعاِصَفةا َتْجِخؼ ِبَأْمِخِه ِإَلى اأْلَْرِض الاِتي َكِلُدَمْيَساَف الخِّ
 َباَرْكَشا ِفيَيا َكُكشاا ِبُكلِّ َشْيء  َعاِلِسيغَ 

 ٖٖٛ ٔٛاألنبياء 

 َسَة الاِتي َكَتَب ّللّاُ َلُكْع َكاَل َيا َقْػـِ اْدُخُمػا اأَلْرَض الُسَقجا
كا َعَمى أَ   ْدَباِرُكْع َفَتشَقِمُبػا َخاِسِخيغَ َتْخَتجُّ

 ٖٖٛ ٕٔالسائجة 

 َكَلْػ َقاَتَمُكُع الاِحيَغ َكَفُخكا َلَػلاُػا اأْلَْدَباَر ُثعا اَل َيِجُجكَف َكِلّياا
 َكاَل َنِريخاا 

 ٖٔٙ ٕٕالفتح 
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 ـِ َكاْلَيْجَؼ كُكْع َعِغ اْلَسْدِجِج اْلَحَخا ُىُع الاِحيَغ َكَفُخكا َكَصجُّ
َمْعُكػفاا َأف َيْبُمَغ َمِحماُو َكَلْػاَل ِرَجاٌؿ مُّْؤِمُشػَف َكِنَداء 
ْشُيع ماَعخاٌة  ْؤِمَشاٌت لاْع َتْعَمُسػُىْع َأف َتَصُؤكُىْع َفُتِريَبُكع مِّ مُّ

َل ّللااُ ِفي َرْحَسِتِو َمغ َيَذاُء َلْػ َتَدياُمػا ِبَغْيِخ ِعْمع  ِلُيْجخِ 
 َلَعحاْبَشا الاِحيَغ َكَفُخكا ِمْشُيْع َعَحاباا َأِليساا 

 ٖٔٙ ٕ٘الفتح 

 ُلِعَغ الاِحيَغ َكَفُخكْا ِمغ َبِشي ِإْسَخاِئيَل َعَمى ِلَداِف َداُككَد
َكاُنػْا َيْعَتُجكفَ َكِعيَدى اْبِغ َمْخَيَع َذِلَظ ِبَسا َعَرػا   كا

 ٓٚٗ،ٖٙٚ ٛٚالسائجة 

 َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اَل َتتاِخُحكْا اْلَيُيػَد َكالشاَراَرػ َأْكِلَياء
شُكْع َفِإناُو ِمْشُيْع ِإفا  َبْعُزُيْع َأْكِلَياء َبْعس  َكَمغ َيَتَػلاُيع مِّ

 ّللّاَ اَل َيْيِجؼ اْلَقْػـَ الطااِلِسيغَ 

 ٗٗٗ،ٖٗٗ ٔ٘السائجة 

 َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اَل َتُخػُنػْا ّللّاَ َكالخاُسػَؿ َكَتُخػُنػْا
 َأَماَناِتُكْع َكَأنُتْع َتْعَمُسػفَ 

،ٛٗٗ،ٜٕٙ ٕٚاألنفاؿ 
ٖٗ٘ 

 كَف َمْغ َحادا ِ َكاْلَيْػـِ اآْلِخِخ ُيَػادُّ اَل َتِجُج َقْػماا ُيْؤِمُشػَف ِباهللا
   َكَرُسػَلوُ ّللااَ 

 ٗٗٗ ٕٕالسجادلة 

 َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اَل َتتاِخُحكْا الاِحيَغ اتاَخُحكْا ِديَشُكْع ُىُدكاا
َغ الاِحيَغ ُأكُتػْا اْلِكَتاَب ِمغ َقْبِمُكْع َكاْلُكفااَر َأْكِلَياء  َكَلِعباا مِّ

 َكاتاُقػْا ّللّاَ ِإف ُكشُتع مُّْؤِمِشيغَ 

 ٘ٗٗ ٚ٘سائجة ال

 الا َيتاِخِح اْلُسْؤِمُشػَف اْلَكاِفِخيَغ َأْكِلَياء ِمغ ُدْكِف اْلُسْؤِمِشيَغ
َكَمغ َيْفَعْل َذِلَظ َفَمْيَذ ِمَغ ّللّاِ ِفي َشْيء  ِإالا َأف َتتاُقػْا 

ُرُكُع ّللّاُ َنْفَدُو َكِإَلى ّللّاِ اْلَسِريخُ   ِمْشُيْع ُتَقاةا َكُيَححِّ

 ٘ٗٗ ٕٛ آؿ عسخاف

 ِخ اْلُسَشاِفِقيَغ ِبَأفا َلُيْع َعَحاباا َأِليساا الاِحيَغ َيتاِخُحكَف ، َبذِّ
اْلَكاِفِخيَغ َأْكِلَياء ِمغ ُدكِف اْلُسْؤِمِشيَغ َأَيْبَتُغػَف ِعشَجُىُع اْلِعداَة 

ِ َجِسيعاا   َفِإفا الِعداَة هللّ

-ٖٛٔالشداء 
ٖٜٔ 

ٗٗ٘ 

ُكْع َأْكِلَياء َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آ  ٘ٗٗ،ٜٕ٘ ٕ-ٔالسستحشة َمُشػا اَل َتتاِخُحكا َعُجكِّؼ َكَعُجكا
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ِة   ُتْمُقػَف ِإَلْيِيع ِباْلَسَػدا

 َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػا اَل َتَتَػلاْػا َقْػماا َغِزَب ّللااُ َعَمْيِيْع َقْج
 ْغ َأْصَحاِب اْلُقُبػرِ َيِئُدػا ِمَغ اآْلِخَخِة َكَسا َيِئَذ اْلُكفااُر مِ 

 ٘ٗٗ ٖٔالسستحشة 

 َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اَل َتتاِخُحكْا آَباءُكْع َكِإْخَػاَنُكْع َأْكِلَياء
شُكْع  َإِف اْسَتَحبُّػْا اْلُكْفَخ َعَمى اإِليَساِف َكَمغ َيَتَػلاُيع مِّ

 َفُأْكَلػِئَظ ُىُع الطااِلُسػفَ 

 ٘ٗٗ ٖٕالتػبة 

َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اَل َتتاِخُحكْا اْلَكاِفِخيَغ َأْكِلَياء ِمغ ُدكِف  َيا
ِ َعَمْيُكْع ُسْمَصاناا مُِّبيشاا   اْلُسْؤِمِشيَغ َأُتِخيُجكَف َأف َتْجَعُمػْا هللّ

 ٘ٗٗ ٗٗٔالشداء 

 َفَتَخػ الاِحيَغ ِفي ُقُمػِبِيع ماَخٌض ُيَداِرُعػَف ِفيِيْع َيُقػُلػَف
َنْخَذى َأف ُتِريَبَشا َدآِئَخٌة َفَعَدى ّللّاُ َأف َيْأِتَي ِباْلَفْتِح َأْك 
كْا ِفي َأْنُفِدِيْع  ْغ ِعشِجِه َؼُيْرِبُحػْا َعَمى َما َأَسخُّ َأْمخ  مِّ

 َناِدِميغَ 

 ٙٗٗ ٕ٘السائجة 

 ْْغ َحْيُث َأْخَخُجػُكْع َكاْلِفْتَشُة َأَشجُّ ِمَغ اْلَقت ِل َكَأْخِخُجػُىع مِّ
ـِ َحتاى ُيَقاِتُمػُكْع ِؼيِو َفِإف  َكاَل ُتَقاِتُمػُىْع ِعشَج اْلَسْدِجِج اْلَحَخا

 َقاَتُمػُكْع َفاْقُتُمػُىْع َكَحِلَظ َجَداء اْلَكاِفِخيغَ 

 ٙٗٗ ٜٔٔالبقخة 

 َكَما َلُكْع اَل ُتَقاِتُمػَف ِفي َسِبيِل ّللّاِ َكاْلُسْدَتْزَعِفيَغ ِمَغ
 َداء َكاْلِػْلَجافا الخَِّجاِؿ َكالشِّ 

 ٙٗٗ ٘ٚالشداء 

 َفَسِغ اْعَتَجػ َعَمْيُكْع َفاْعَتُجكْا َعَمْيِو ِبِسْثِل َما اْعَتَجػ َعَمْيُكْع
 َكاتاُقػْا ّللّاَ َكاْعَمُسػْا َأفا ّللّاَ َمَع اْلُستاِقيغَ 

 ٚٗٗ ٜٗٔالبثخة 

 َكالاِحيَغ َمَعُو ِ اء َعَمى اْلُكفااِر ُرَحَساء مَُّحساٌج راُسػُؿ ّللاا َأِشجا
 َبْيَشُيعْ 

 ٚٗٗ ٜٕدمحم 

 ََقاَؿ َربِّ ِبَسا َأْنَعْسَت َعَميا َفَمْغ َأُكػَف َضِييخاا لِّْمُسْجِخِميغ  ٚٔالقرز ٗٗٛ 

 ُكُع الشااُر َكَما َلُكع مِّغ  ٛٗٗ ٖٔٔىػد َكاَل َتْخَكُشػْا ِإَلى الاِحيَغ َضَمُسػْا َفَتَسدا
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 ِمْغ َأْكِلَياء ُثعا اَل ُتشَرُخكفَ ُدكِف ّللّاِ 

 َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا اَل َتُخػُنػْا ّللّاَ َكالخاُسػَؿ َكَتُخػُنػْا
 َأَماَناِتُكْع َكَأنُتْع َتْعَمُسػفَ 

،ٖ٘ٗ،ٜٕٙ ٕٚاألنفاؿ 
ٗٗٛ 

 َكْا اأَلَماَناِت ِإَلى أ ْىِمَيا َكِإَذا َحَكْسُتع ِإفا ّللّاَ َيْأُمُخُكْع َأف ُتؤدُّ
َبْيَغ الشااِس َأف َتْحُكُسػْا ِباْلَعْجِؿ ِإفا ّللّاَ ِنِعساا َيِعُطُكع ِبِو ِإفا 

 ّللّاَ َكاَف َسِسيعاا َبِريخاا 

 ٔ٘ٗ ٛ٘الشداء 

 َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا َأِشيُعػْا ّللّاَ َكَأِشيُعػْا الخاُسػَؿ َكُأْكِلي
 اأَلْمِخ 

 ٔ٘ٗ ٜ٘الشداء 

 شُكْع ُأماٌة َيْجُعػَف ِإَلى اْلَخْيِخ َكَيْأُمُخكَف َكْلَتُكغ مِّ
 ِباْلَسْعُخكِؼ َكَيْشَيْػَف َعِغ اْلُسشَكِخ َكُأْكَلػِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػفَ 

 ٜٙٗ ٗٓٔآؿ عسخاف 

 ُيْؤِمُشػَف ِباهلّلِ َكاْلَيْػـِ اآلِخِخ َكَيْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ َكَيْشَيْػَف
 .َعِغ اْلُسشَكِخ 

 ٓٚٗ ٗٔٔآؿ عسخاف 

 ُلِعَغ الاِحيَغ َكَفُخكْا ِمغ َبِشي ِإْسَخاِئيَل َعَمى ِلَداِف َداُككَد
 َكِعيَدى اْبِغ َمْخَيَع 

 ٓٚٗ،ٖٙٚ ٜٚ-ٛٚالسائجة 

 َْخ ُأماة  ُأْخِخَجْت ِلمشااِس َتْأُمُخكَف ِباْلَسْعُخكِؼ ُكشُتْع َخي
َكَتْشَيْػَف َعِغ اْلُسشَكِخ َكُتْؤِمُشػَف ِباهلّلِ َكَلْػ آَمَغ أَْىُل اْلِكَتاِب 

ْشُيُع اْلُسْؤِمُشػَف َكَأْكَثُخُىُع اْلَفاِسُقػفَ   َلَكاَف َخْيخاا لاُيع مِّ

 ٓٚٗ ٓٔٔآؿ عسخاف 

 َْفَعاِقُبػْا ِبِسْثِل َما ُعػِقْبُتع ِبِو َكَلِئغ َصَبْخُتْع  َكِإْف َعاَقْبُتع
اِبخيغَ   َلُيَػ َخْيٌخ لِّمرا

 ٔٚٗ ٕٙٔالشحل 

 ْثُمَيا َفَسْغ َعَفا َكَأْصَمَح َفَأْجُخُه َعَمى َكَجَداء َسيَِّئة  َسيَِّئٌة مِّ
ِ ِإناُو اَل ُيِحبُّ الطااِلِسيغَ   .ّللاا

 ٔٚٗ ٓٗالذػرػ 

 َفاتاُقػا ّللااَ َما اْسَتَصْعُتْع َكاْسَسُعػا َكَأِشيُعػا َكَأنِفُقػا َخْيخاا
َنُفِدُكْع َكَمغ ُيػَؽ ُشحا َنْفِدِو َفُأْكَلِئَظ ُىُع اْلُسْفِمُحػفَ   ألِّ

 ٔٓٗ،ٕٖٓ ٙٔالتغابغ 
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 َيا َأيَُّيا الاِحيَغ آَمُشػْا َمغ َيْخَتجا ِمشُكْع َعغ ِديِشِو َفَدْػَؼ
 ِتي ّللّاُ ِبَقْػـ  ُيِحبُُّيْع َيأْ 

 ٔٛٗ ٗ٘السائجة 

 َغ اأَلْعَخاِب َأف َما َكاَف أِلَْىِل اْلَسِجيَشِة َكَمْغ َحْػَلُيع مِّ
 َيَتَخماُفػْا َعغ راُسػِؿ ّللّاِ 

 ٔٛٗ ٕٓٔالتػبة 
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 فيخست األحاديث

 

 الرفحة درجتو لفع الحجيث

التخمحؼ حدغ  (مغ ال يذكخ الشاس ال يذكخ هللا) 
 صحيح

ٖ 

ْيَصاُف ِبَأْف ُيْعَبَج ِبَأْرِضُكْع َكَلِكشاُو َرِضَي َأْف ُيَصاَع  "َقْج َيِئَذ الذا
 ِؼيَسا ِسَػػ َذِلَظ ِمساا ُتَحاِقُخكَف ِمْغ أَْعَساِلُكْع، َفاْحَحُركا،

الحاكع صحيح 
 االسشاد

ٔ 

 ٕٕ أبػ داكد صحيح يدعى بحمتيع أدناىع".

(، كحاشيتيا جػار هللا، كذمة دمحم الشبي رسػؿ هللا ))كلشجخاف 
 عمى أمػاليع

 ٕٗ أبػ داكد صحيح

 ٕ٘ البخارؼ  )مغ بجؿ ديشو فاقتمػه(.

 ٕٙ ضعيف )سشػا بيع سشة أىل الكتاب(.

: )اغدكا باسع هللا، في سبيل هللا، قاتمػا مغ كفخ باهلل، اغدكا 
 كال تغمػا، كال تغجركا، كال تسثمػا،

 ٕٚ مدمع

)آية السشافق ثبلث: إذا حجث كحب، كإذا كعج أخمف، كإذا 
 عاىج غجر(.

 ٖٔ البخارؼ 

)أال مغ ضمع معاىجاا، أك انتقرو حقو، أك كمفو فػؽ شاقتو، أك 
 أخح مشو شيئاا بغيخ شيب نفذ، فأنا حجيجو يػـ الؿيامة(.

  أبػ داكد صحيح

)إنكع ستفتحػف مرخ، كىي أرض يدسى فييا القيخاط، فإذا 
فتحتسػىا فأحدشػا إلى أىميا، فإف ليع ذمة كرحساا( أك قاؿ 

 )ذمة كصيخاا(.

 ٕٖ مدمع

 ٖ٘ أبػ داكد صحيح )ذمة السدمسيغ كاحجة يدعى بيا أدناىع(.
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 ٖ٘ مدمع )قج أجخنا مغ أجخت يا أـ ىانئ(.

آمشت باهلل كرسػلو، لػ كشت قاتبلا رسػالا لقتمتكسا، قاؿ عبج هللا: 
 ل ال تقتل(.فسزت الدشة أف الخس

 ٖٚ أحسج حدغ

)أمخت أف أقاتل الشاس حتى يقػلػا: ال إلو إال هللا، فسغ قاليا 
 فقج عرع مشي مالو، كنفدو إال بحقو، كحدابو عمى هللا(.

 ٕٗ البخارؼ 

)ثبلث مغ أصِل اإليساف: الكفُّ عساغ قاؿ: ال إلو إال هللُا، كال 
، كال نخخجو مغ اإلسبلـ بعسل،  نكّفخه بحنب 

 ٕٗ داكد ضعيف أبػ

)تألفػا الشاس كتأنػا بيع، كال تغيخكا عمييع حتى تجعػىع، فسا 
عمى األرض مغ أىل بيت مجر، كال كبخ، إال كأف تأتػني بيع 

 مدمسيغ، أحب إلي مغ أف تقتمػا رجاليع، كتأتػني بشدائيع(.

 ٘ٓ 

  البخارؼ  )ال تسشػا لقاء العجك، كسمػا هللا العاؼية(.

 ٙ٘ ؼ البخار  يـػ الؿيامة، يقاؿ: ىحه غجرة فبلف()لكل غادر لػاء 

 ٙ٘ أحسج صحيح )ال إيساف لسغ ال أمانة لو، كال ديغ لسغ ال عيج لو(.

)أربع مغ كغ ؼيو كاف مشافقاا خالراا، كمغ كانت ؼيو خمة 
مشيغ، كانت ؼيو خمة مغ نفاؽ حتى يجعيا: إذا حجث كحب، 

 فجخكإذا عاىج غجر، كإذا كعج أخمف، كإذا خاصع 

 ٙ٘ مدمع 

ثبلث مغ أصل اإليساف، الكف عسغ قاؿ ال إلو إال هللا، كال 
نكفخه بحنب، كال نخخجو مغ اإلسبلـ بعسل، كالجياد ماض مشح 

 بعثشي هللا

أبػا داكد 
 ضعيف

ٙٗ 

خيبخ الييػد، أف يعسمػىا كيدرعػىا،  ())أعصى رسػؿ هللا 
 كليع شصخ ما يخخج مشيا(

 ٗٙ البخارؼ 

شائفة مغ أمتي يقاتمػف عمى الحق ضاىخيغ إلى يـػ )ال تداؿ 
 الؿيامة(.

 ٙٙ مدمع 
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أحسج كأبػ داكد  )جاىجكا السذخكيغ بأمػالكع كأنفدكع كألدشتكع(
 صحيح

ٙٙ 

)مغ ذىب مشا إلييع فأبعجه هللا، كمغ جاءنا مشيع سيجعل هللا 
 لو فخجاا، كمخخجاا(

 ٓٛ مدمع

شبع هللا عمى  )مغ تخؾ الجسعة، ثبلثاا، مغ غيخ ضخكرة،
 قمبو(.

أبػ داكد حدغ 
 صحيح

ٛٛ 

 ٛٛ أبػ داكد صحيح )كأما الغبلـ، فإنو كاف ُشبع يػـ ُشبع كافخاا(

)أفّي شظ أنت يا ابغ الخصاب؟ ألع آت بيا بيزاء نؿية؟ لػ 
 كاف أخي مػسى حياا ما كسعو إال اتباعي(.

 ٘ٚٔ أحسج حدغ

 ٜٕٙ البخارؼ  إف شئت حبدت أصميا كترجقت بيا،

)اَل ُتذجُّ الّخحاؿ ِإاّل ِإلى ثبلثة مداِجج، اْلَسْدِجج اْلحخاـ، كمدِجج 
 (، كمدِجج األَْقرى(.الخاسػؿ )

 ٖٖٛ البخارؼ 

)أرض الَسحذخ، كالسشذخ، كاْئتػه فرمػا ؼيو، فإف صبلة ؼيو 
 .كأْلف صبلة  في غْيِخه(

 ٜٖٖ الصحاكؼ صحيح

ؼيو، كلشعع )صبلٌة في مدججؼ ىحا، أفزل مغ أربع صمػات 
السرمى، ىػ َأرض السحذخ، كالسشذخ، كليأتيغ عمى الشاس 
زماف، كَلِقيُج سػِط، أك قاؿ: قػِس الخجِل حيث َيخػ مشو بيت 

 .السقجس، خيخ لو، أك َأحّب إليو مغ الجنيا جسيعاا(

 

 ٜٖٖ الحاكع صحيح

)كحبػا، اآلف، اآلف جاء القتاؿ، كال يداؿ مغ أماتي أماة يقاتمػف 
، كيديغ هللا ليع قمػب أقػاـ، كيخزقيع مشيع حتى  عمى الحقِّ
تقـػ الداعة، كحتى يأتي كعج هللا، كالخيل معقػد في نػاصييا 
الخيخ إلى يػـ الؿيامة، كىػ يػحي إلي أني مقبػض غيخ 

، يزخب بعزكع رقاب بعس، ممباث، كأنتع تتبعػني أفشاداا 

 ٖٓٗ الشدائي صحيح
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 دار السؤمشيغ بالذاـ(. كُعْقخ

)إني رأيت كأف عسػد الكتاب انتدع مغ تحت كسادتي، فأتبعتو 
برخؼ، فإذا ىػ نػر ساشع ُعسج بو إلى الذاـ، أال كإف 

 اإليساف إذا كقعت الفتغ بالذاـ(.

 ٖٓٗ الحاكع صحيح

ضاىخيغ، لعجكىع قاىخيغ،  )ال تداؿ شائفة مغ أمتي عمى الجيغ
ال يزخىع مغ خالفيع إال ما أصابيع مغ ألكاء، حتى يأتييع 

 أمخ هللا، كىع كحلظ(

 ٖٓٗ البخارؼ كمدمع

)رباط يػـ كليمة، خيخ مغ صياـ شيخ كؾيامو، كإف مات جخػ 
عميو عسمو الحؼ كاف يعسمو، كأجخؼ عميو رزقو، كأمغ مغ 

 الفتاف(.

 ٖٔٗ مدمع

عمى عسمو إال السخابط في سبيل هللا، فإنو )كل السيت يختع 
 يشسػ لو عسمو إلى يـػ الؿيامة، كيؤمغ مغ فتاف القبخ(

 ٖٔٗ أبػ داكد صحيح

)كل عسل يشقصع عغ صاحبو إذا مات إال السخابط في سبيل 
 هللا، فإنو يشسى لو عسمو، كيجخػ عميو رزقو إلى يػـ الؿيامة(.

الصبخاني رجالو 
 ثقات

ٖٗٔ 

مخابصاا في سبيل هللا، أجخػ عميو أجخ عسمو )مغ مات 
الرالح الحؼ كاف يعسل، كأجخػ عميو رزقو، كأمغ مغ الفتاف، 

 كبعثو هللا يػـ الؿيامة آمشاا مغ الفدع األكبخ(.

ابغ ماجة 
 صحيح

ٖٗٔ 

)عيشاف ال تسديسا الشار: عيغ بكت مغ خذية هللا، كعيغ 
 باتت تحخس في سبيل هللا(.

 ٖٔٗ التخمحؼ صحيح

)حخس ليمة في سبيل هللا أفزل مغ ألف ليمة، يقاـ ليميا، 
 كيراـ نيارىا(.

 ٕٖٗ الحاكع صحيح

)صبلة في مدججؼ ىحا أفزل مغ أربع صمػات ؼيو، كلشعع 
السرمى ىػ، كليػشكغ ألف يكػف لمخجل مثل شصغ فخسو مغ 
األرض، حيث يخػ مشو بيت السقجس، خيخ لو مغ الجنيا 

 ،ٕٖٗ الحاكع صحيح

ٖٗٗ 
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 جسيعاا(

لسا بشى بيت  -عمييسا الدبلـ  -)إف سميساف بغ داكد 
 ( خبلالا ثبلثة،السقجس، سأؿ هللا )

الشدائي كابغ 
 ماجة صحيح

ٖٕٗ 

قاؿ: )السدجج الحخاـ(، قمت: ثع أؼ؟ قاؿ: )السدجج األقرى(، 
قمت: كع بيشيسا؟ قاؿ: )أربعػف سشة، ثع حيث ما أدركتظ 

 الربلة فرل فإنو مدجج(.

 ٕٖٗ البخارؼ 

)ستجشجكف أجشاداا: جشجاا بالذاـ، كجشجاا باليسغ، كجشجاا بالعخاؽ. 
 فقاؿ الحػالي: يا رسػؿ هللا، اختخ لي،

 ٖٖٗ أبػ داكد صحيح

)ال تذج الخحاؿ إال إلى ثبلثة مداجج: مدججؼ ىحا، كمدجج 
 الحخاـ، كمدجج األقرى(. 

 ٖٗٗ البخارؼ 

كلشعع  صبلة في مدججؼ ىحا أفزل مغ أربع صمػات ؼيو،)
السرمى ىػ، كليػشكغ أف ال يكػف لمخجل مثل شصغ فخسو 
مغ األرض حيث يخػ مشو بيت السقجس، خيخ لو مغ الجنيا 

 جسيعاا(

 ٖٗٗ الحاكع صحيح

)صبلة في مدججؼ ىحا خيخ مغ ألف صبلة ؼيسا سػاه، إال 
 السدجج الحخاـ(

 ٖ٘ٗ البخارؼ 

: إف قػمظ قاؿ: نعع، قمت: فسا ليع لع يجخمػه في البيت؟ قاؿ)
قرخت بيع الشفقة، قمت: فسا شأف بابو مختفعاا؟ قاؿ: فعل ذلظ 
قػمظ، ليجخمػا مغ شاءكا، كيسشعػا مغ شاءكا، كلػال أف قػمظ 
حجيث عيجىع بالجاىمية، فأخاؼ أف تشكخ قمػبيع، أف أدخل 

 الججر في البيت، كأف ألرق بابو باألرض.

 ٖٚٙ البخارؼ 

د هللا عميكع، فإفا قػماا شجدكا )ال تذّجدكا عمى أنفدكع ؼُيذجِّ 
 عمى أنفديع، فذجد هللا عمييع

 ٖٚٙ أبػ داكد صحيح

 ٕٖٛ التخمحؼ حدغ )نطفػا أفشيتكع كال تذبيػا بالييػد(
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)إياكع كالطغ، فإف الطغ أكحب الحجيث، كال تحددػا كال 
تجددػا كال تشافدػا كال تحاسجكا كال تباغزػا، كال تجابخكا 

 إخػاناا(.ككػنػا عباد هللا 

 ٖ٘ٗ البخارؼ 

)مغ نرخ قػمو عمى غيخ الحق، فيػ كالبعيخ الحؼ تخدؼ، 
 فيػ يشدع بحنبو(

 ٜٗٗ أبػ داكد صحيح

)فسغ أخفخ مدمسا فعميو لعشة هللا كالسبلئكة كالشاس أجسعيغ، ال 
 يقبل مشو يـػ الؿيامة صخؼ، كال عجؿ(

 ٜٗٗ مدمع 

 ٓ٘ٗ لبخارؼ كمدمعا )مغ عسل عسبلا ليذ عميو أمخ ديششا فيػ رد(

 ٓ٘ٗ مدمع )السدمع أخػ السدمع ال يخحلو، كال يطمسو كال يحقخه( ،

)الرمح جائد بيغ السدمسيغ، إال صمحا حـخ حبلالا، أك أحل 
حخاماا، كالسدمسػف عمى شخكشيع، إال شخشاا حـخ حبلالا، أك 

 أحل حخاماا(

التخمحؼ حدغ 
 صحيح

ٗ٘ٚ 

فإف لع يدتصع فبمدانو، فإف )مغ رأػ مشكع مشكخا فميغيخه بيجه، 
 لع يدتصع ؼبقمبو، كذلظ أضعف اإليساف(

 ٓٚٗ مدمع

)كالحؼ نفدي بيجه لتأُمخّف بالسعخكؼ، كلتشيُػّف عغ السشكخ، أك 
ليػشكّغ هللا أف يبعث عميكع عقاباا مشو، ثع تجعػنو فبل 

 يدتجاب لكع(.

 ٓٚٗ التخمحؼ حدغ

ؿ: هلل كلخسػلو، )الجيغ الشريحة، قمشا لسغ يا رسػؿ هللا، قا
 كألئسة السدمسيغ كعامتيع(

 ٜٗٗ مدمع
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 قائسة السرادر والسخاجع
 القخآف الكخيع  .ٔ
ابغ األثيخ، أبػ الحدغ عمي بغ أبي الكـخ دمحم بغ دمحم بغ عبج الكخيع، )الستػفى:   .ٕ

عادؿ أحسج عبج السػجػد، الصبعة  -ىػ(، أسج الغابة، تحقيق: عمي دمحم معػض ٖٓٙ
 ـ(،.ٜٜٗٔالكتب العمسية) األكلى، دار

  ـ(،ٕٔٓٓأحسج، بغ حشبل، أبػ عبج هللا، أحسج بغ دمحم، مدشج أحسج، شبعة أكلى لدشة )   .ٖ
ديد بغ مبخكؾ، اختبلؼ الجاريغ كأثخه في أحكاـ الذخيعة اإلسبلمية، عاألحسجؼ، عبج ال   .ٗ

 ـ(،.ٕٗٓٓالصبعة األكلى، الجامعة اإلسبلمية)
تحفة العخكس أك الدكاج اإلسبلمي الدعيج، بجكف شبعة، إستانبػلي، محسػد ميجؼ،   .٘

 بيخكت: مصبعة بداط، بجكف تاريخ،.
ـ(، العسل عشج غيخ السدمسيغ مغ كجية نطخ ٕٔٔٓإعبيذ، ازدىار شاىخ أحسج، )  .ٙ

 إسبلمية، بجكف شبعة، جامعة الشجاح الػششية.
تخخيج أحاديث مشار ىػ(، إركاء الغميل ٕٓٗٔاأللباني، دمحم ناصخ الجيغ، )الستػفى:   .ٚ

 ـ(،.ٜ٘ٛٔالدبيل، إشخاؼ: زىيخ الذاكير، الصبعة الثانية، بيخكت: السكتب اإلسبلمي)
التعميقات الحداف عمى صحيح ابغ حباف، باب الحجاز كاليسغ كالذاـ، رقع األلباني،   .ٛ

 ـ.ٖٕٓٓ"با بػيد" لمشذخ كالتػزيع، ججة، السسمكة العخبية الدعػدية، شبعة أكلى  ارد
الصبعة: الثالثة، ، جمباب السخأة السدمسة، دار الدبلـ لمشذخ كالتػزيعاأللباني، دمحم،   .ٜ

 ـ ٕٕٓٓ-ىػ ٖٕٗٔ
األلباني، دمحم، صحيح سشغ أبي داكد، الصبعة األكلى، الكػيت: مؤسدة غخاس لمشذخ   .ٓٔ

 كالتػزيع.
مكتبة األلباني، دمحم ناصخ، صحيح التخغيب كالتخىيب، الصبعة األكلى، الخياض:   .ٔٔ

 السعارؼ.
، السكتب لرغيخ كزياداتو، " الفتح الكبيخ"صحيح الجامع ا ، دمحم ناصخ،األلباني  .ٕٔ

 ـ.ٜٛٛٔاإلسبلمي، شبعة الثالثة، 
أمجػض، عبج الحميع آيت، حػار األدياف نذأتو كأصػلو كتصػره، الصبعة األكلى، دار   .ٖٔ

(  ـ(،.ٕٕٔٓابغ حـد
ىػ(، العشاية شخح اليجاية، ٙٛٚالبابختي، أبػ عبج هللا، دمحم بغ دمحم بغ محسػد، )الستػفى:   .ٗٔ
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 بجكف شبعة، دار الفكخ.
أبػ الػليج سميساف بغ خمف بغ سعج بغ أيػب بغ كارث التجيبي )الستػفى:  الباجي،  .٘ٔ

 قٖٕٓٓ، ٔ، طلبشاف –دار الكتب العمسية، بيخكت ، اإلشارة في أصػؿ الفقوىػ( ٗٚٗ
ابغ باز، عبج العديد، حكع الرمح مع الييػد في ضػء الذخيعة اإلسبلمية، الصبعة   .ٙٔ

 ـ(،.ٜٜٙٔاألكلى)
البخارؼ، أبػ عبج هللا دمحم بغ إسساعيل، صحيح البخارؼ، الصبعة الثانية، دار الدبلـ،   .ٚٔ

 ـ(،.ٜٜٜٔدار الؽيحاء، ) 
االستيصاف في الفكخ الرييػني، بخكات، نطاـ، القزية الفمدصيشية في نرف قخف،   .ٛٔ

 ـ(،.ٜٜٜٔالصبعة األكلى، لشجف: مشذػرات فمدصيغ السدمسة)
يع صالح،   .ٜٔ بخييجخ، بيجرك، الرخاع العخبي اإلسخائيمي مئة سؤاؿ كجػاب، تخجسة: إبخـا

 ـ(،.ٕٕٔٓالصبعة األكلى، بيخكت: مخكد دراسات الػحجة العخبية)
البدار، أبػ بكخ أحسج بغ عسخك بغ عبج الخالق بغ خبلد بغ عبيج هللا العتكي،   .ٕٓ

 ة العمػـ كالحكع،بخار السعخكؼ بالسدشج البدار، مكتىػ(، البحخ الد ٕٜٕ)الستػفى: 
 ـ.ٜٛٛٔالسجيشة السشػرة، شبعة أكلى، 

بيخكت:  ىػ(، فتػح البمجاف،ٜٕٚالببلذرؼ، أحسج بغ يحيى بغ جابخ بغ داكد، )الستػفى:   .ٕٔ
 ـ(،ٜٛٛٔدار كمكتبة اليبلؿ. )

ىػ(، كذاؼ القشاع عغ ٔ٘ٓٔالبيػتي، مشرػر بغ يػنذ بغ صبلح الجيغ، )الستػفى:   .ٕٕ
 متغ اإلقشاع، بجكف شبعة، دار الكتب العمسية.

بيخيذ، شسعػف، الذخؽ األكسط الججيج، تخجسة دمحم حمسي، الصبعة األكلى، الجامعة   .ٖٕ
 ،.ـ(ٜٜٗٔاألمخيكية المبشانية)

،  ىػ(ٛ٘ٗ)الستػفى:  أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى الخخاسانيالبييقي، أبػ بكخ   .ٕٗ
 .ـ(ٖٕٓٓبيخكت: دار الكتب العمسية)الدشغ الكبخػ، الصبعة الثالثة، 

 ىػ(ٛ٘ٗأبػ بكخ أحسج بغ الحديغ بغ عمي بغ مػسى الخخاساني، )الستػفى:  البييقي،  .ٕ٘
، دار الكتب العمسية بيخكت، ٜٖٛ/٘،  الذخيعةكمعخفة أحػاؿ صاحب دالئل الشبػة 

 .ق ٘ٓٗٔلبشاف، شبعة أكلى، 
جامعة الجراسات الشاشخ  ، ٕٔٗ/ٖٔمعخفة الدشغ كاآلثار، أحسج بغ الحديغ،  البييقي،  .ٕٙ

 -بيخكت(، دار الػعي )حمب -باكدتاف(، دار قتيبة )دمذق  -اإلسبلمية )كخاتذي 
 مٜٜٔٔ،  ٔط –دمذق(، دار الػفاء )السشرػرة 

ىػ( ٔٗٚالتبخيدؼ دمحم بغ عبج هللا الخصيب العسخؼ، أبػ عبج هللا، كلي الجيغ،)الستػفى:   .ٕٚ
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 –مذكاة السرابيح، السحقق: دمحم ناصخ الجيغ األلباني الشاشخ: السكتب اإلسبلمي 
 ٜ٘ٛٔالصبعة: الثالثة،  بيخكت

يع بغ خميل، جػاىخ   .ٕٛ الجرر في حفع ألفاظ السخترخ،  التتائي، أبػ عبج هللا، دمحم بغ إبخـا
 ـ،ٕٗٔٓدار بغ حـد بيخكت، لبشاف، شبعة أكلى، 

ىػ(، مجسػع ٕٛٚابغ تيسية، أبػ العباس، تقي الجيغ أحسج بغ عبج الحميع، )الستػفى:   .ٜٕ
الفتاكػ، تحقيق: عبج الخحسغ بغ دمحم بغ قاسع، السجيشة الشبػية، السسمكة العخبية 

 ـ(،.ٜٜ٘ٔلصباعة السرحف الذخيف)الدعػدية: مجسع السمظ فيج 
أبػ البخكات، عبج الدبلـ بغ عبج هللا بغ الخزخ بغ دمحم، ابغ تيسية ابغ تيسية "الجج"   .ٖٓ

ىػ(، السحخر في الفقو عمى محىب اإلماـ أحسج بغ حشبل، ٕ٘ٙالحخاني، )الستػفى: 
 ـ(،.ٜٗٛٔالصبعة الثالثة، الخياض: مكتبة السعارؼ)

 ـ(،.ٜٚٛٔالرييػنية، بجكف شبعة، القجس)جخيذ، صبخؼ، تاريخ   .ٖٔ
سميساف بغ عسخ بغ مشرػر العجيمي األزىخؼ، السعخكؼ بالجسل )الستػفى: الجسل،   .ٕٖ

دار  ،ىػ( فتػحات الػىاب بتػضيح شخح مشيج الصبلب السعخكؼ بحاشية الجسلٕٗٓٔ
  ، الفكخ بجكف شبعة كبجكف تاريخ

اإلسخائيمية كعبلقتيا باتجاىات السدتيمظ جػدة، شاكخ عادؿ، حسبلت مقاشعة السشتجات   .ٖٖ
 ـ(،.ٕٙٓٓالفمدصيشي، نحػ الحاجات السرشعة فمدصيشياا، غدة: الجامعة اإلسبلمية)

جيػرجيػ، كػندتانذ، نطخة ججية في سيخة رسػؿ هللا، تعخيب: دمحم التػنجي، الصبعة   .ٖٗ
 ـ(،.ٖٜٛٔلبشاف: الجار العخبية لمسػسػعات) –األكلى ، بيخكت 

ىػ(، اإلحداف في تقخيب ٖٗ٘اف، أبػ حاتع، دمحم بغ حباف بغ أحسج، )الستػفى: ابغ حب  .ٖ٘
 ـ(،.ٜٛٛٔصحيح ابغ حباف، الصبعة األكلى، بيخكت: مؤسدة الخسالة)

مػسى بغ أحسج بغ مػسى بغ سالع بغ عيدى بغ سالع الحجاكؼ السقجسي، الحجاكؼ،   .ٖٙ
اإلقشاع في فقو اإلماـ أحسج بغ  ىػ(ٜٛٙثع الرالحي، شخؼ الجيغ، أبػ الشجا )الستػفى: 

 . بجكف تاريخ ،حشبل، بجكف شبعة، بيخكت: دار السعخفة
أبػ الفزل أحسج بغ عمي بغ دمحم بغ أحسج بغ حجخ، )الستػفى: ، يابغ حجخ العدقبلن  .ٖٚ

 ـٜٓٛٔتمخيز الحبيخ، دار الكتب العمسية، شبعة أكلى ىػ(، ٕ٘ٛ
بدكائج السدانيج الثسانية، السحقق: رسالة عمسية السصالب العالية  ابغ حجخ العدقبلني،  .ٖٛ

قجمت لجامعة اإلماـ دمحم بغ سعػد، الصبعة األكلى، الدعػدية: دار العاصسة، دار 
 ق(،.ٜٔٗٔالغيث)

 قٜٖٚٔبيخوت،  -دار السعخفة ابغ حجخ، فتح البارؼ شخح صحيح البخارؼ،   .ٜٖ
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تحفة السحتاج في شخح ىػ(، ٜٗٚابغ حجخ الييثسي، أحسج بغ دمحم بغ عمي، )ت:   .ٓٗ
 ـ(،.ٖٜٛٔالسشياج، بجكف شبعة، مرخ: السكتبة التجارية الكبخػ)

حجاد، يػسف، ىل لمييػد حق ديشي أك تاريخي في فمدصيغ، الصبعة األكلى، بيداف   .ٔٗ
 ـ(،.ٕٗٓٓلمشذخ كالتػزيع)

، أبػ دمحم، عمي بغ أحسج بغ سعيج، بجكف تاريخ، السحمى باآلثار، بجكف شبعة،  .ٕٗ  ابغ حـد
 دار الفكخ، بيخكت.

ق( صحيح ٕٔٙأبػ الحدغ، مدمع بغ الحجاج، بغ مدمع القذيخؼ الشيدابػرؼ، )ت   .ٖٗ
 ـ.ٜٜٛٔمدمع، دار السغشي لمشذخ كالتػزيع، شبعة أكلى، 

ىػ(، ٜٗ٘الحصاب، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ دمحم بغ عبج الخحسغ، )الستػفى:   .ٗٗ
 ـ(،.ٕٜٜٔعة الثالثة، دار الفكخ)مػاىب الجميل في شخح مخترخ خميل، الصب

يع كآخخكف، زيارة القجس تحت االحتبلؿ، لشجف: مخكد الذؤكف يحسام  .٘ٗ ، إبخـا
 ـ(،.ٕٕٔٓالفمدصيشية)

حسجاف، غداف، التصبيع استخاتيجية االختخاؽ الرييػني، الصبعة األكلى، بيخكت: دار   .ٙٗ
 ـ(،.ٜٜٛٔاألماف لمصباعة كالشذخ)

ػ( معجع ىٕٙٙعبج هللا ياقػت بغ عبج هللا الخكمي )الستػفى: الحسػؼ، شياب الجيغ أبػ   .ٚٗ
 ـ. ٜٜ٘ٔ، دار صادر، بيخكت، الصبعة: الثانية، البمجاف

الحػاجخؼ، عبج الخحسغ زيجاف، العبلقات الجكلية في السعاممة بالسثل في الفقو   .ٛٗ
 ـ(،.ٕٕٓٓاإلسبلمي، غدة: الجامعة اإلسبلمية)

ىػ( شخح ٔٓٔٔالخخشي السالكي أبػ عبج هللا )الستػفى: دمحم بغ عبج هللا الخخشي،   .ٜٗ
 .، ، بجكف شبعة، كبجكف تاريخمخترخ خميل لمخخشي

عب خزخ، أحسج حامج، دكر عسبلء إسخائيل في تسديق الشديج الدياسي لمذ  .ٓ٘
جدتيخ أشخؼ عمييا عبج الدتار قاسع، جامعة اي، الرفحات، ،رسالة مشالفمدصي

 ـ.ٕٗٔٓالشجاح، 
البغجادؼ، أحسج بغ عمي بغ ثابت، تاريخ مجيشة الدبلـ )تاريخ بغجاد(، تحقيق: الخصيب   .ٔ٘

 بذار عػاد، الصبعة األكلى، دار الغخب اإلسبلمي.
خبلؼ، عبج الػىاب، الدياسة الذخعية في الذئػف الجستػرية كالخارجية كالسالية، دار   .ٕ٘

 ـ(،.ٜٛٛٔالقمع، بجكف شبعة،)
ىػ(، ٕٚٔٔحقي بغ مرصفى االستانبػلي، )الستػفى: الخمػتي، أبػ الفجاء، إسساعيل   .ٖ٘

 ركح البياف، بيخكت: دار الفكخ.
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أبػ داكد، سميساف بغ األشعث، الدجدتاني، سشغ أبي داكد، تحقيق شعيب األرنؤكط،   .ٗ٘
 ـ.ٜٜٛٔدار ابغ حـد لمصباعة كالشذخ، شبعة أكلى 

ار اليجػ بجكف الجباغ، مرصفى مخاد، ، ببلدنا فمدصيغ، بجكف شبعة، كفخ قخع: د  .٘٘
 تاريخ.

ىػ(، حاشية الجسػقي عمى الذخح ٖٕٓٔالجسػقي، دمحم بغ أحسج بغ عخفة، )الستػفى:   .ٙ٘
 .كبجكف تاريخ بجكف شبعة، دار الفكخ الكبيخ،

الجىبي، أدكارد غالي، معاممة غيخ السدمسيغ في السجتسع اإلسبلمي، الصبعة   .ٚ٘
 ـ(،.ٖٜٜٔاألكلى)

الحىبي، شسذ الجيغ أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ عثساف بغ قايساز، )الستػفى:   .ٛ٘
ىػ(، تاريخ اإلسبلـ، تحقيق: بذار عػاد، ، الصبعة األكلى، دار الغخب ٛٗٚ

 ـ(،.ٖٕٓٓاإلسبلمي)
 .ـٕٙٓٓ -ىػٕٚٗٔ القاىخة الصبعة: -دار الحجيثالحىبي، سيخ أعبلـ الشببلء،   .ٜ٘
 تاريخ، أيربح العجك المجكد صجيقاا حسيساا، بجكف شبعة.الخاجحي، عادؿ، بجكف   .ٓٙ
الخازؼ، أبػ عبج هللا دمحم بغ عسخ بغ الحدغ بغ الحديغ التيسي، السمقب بفخخ الجيغ،   .ٔٙ

ىػ(،(، تفديخ الخازؼ )مفاتيح الغيب، التفديخ الكبيخ(، الصبعة الثالثة، ٙٓٙ)الستػفى: 
 ق(ػ.ٕٓٗٔبيخكت: دار إحياء التخاث العخبي)

لبشاف:  –ربايعة، غازؼ إسساعيل، االستخاتيجية اإلسخائيمية، الصبعة األكلى، بيخكت   .ٕٙ
 ـ(،.ٖٜٛٔمكتبة السشار)

ابغ رجب، أبػ الفخج عبج الخحسغ بغ شياب، جامع العمػـ كالحكع، الصبعة األكلى،   .ٖٙ
 ـ(،.ٕٛٓٓدمذق: دار ابغ كثيخ، )

ػ(، بجاية السجتيج، بجكف شبعة، ىٜ٘٘ابغ رشج، أبػ الػليج دمحم بغ أحسج، )الستػفى:   .ٗٙ
 ـ(،.ٕٗٓٓ) القاىخة: دار الحجيث

، ٔالخشيجات، شفيق، فمدصيغ تاريخاا كعبخة كمريخاا، مخكد دراسات الػحجة العخبية، ط  .٘ٙ
 ـٜٜٔٔليشة 

ىػ(، تفديخ القخآف الحكيع )تفديخ السشار(، ٖٗ٘ٔرضا، دمحم رشيج بغ عمي )الستػفى:   .ٙٙ
 ـ(،.ٜٜٓٔلمكتاب)الييئة السرخية العامة 

الخّماني، دمحم زيج، الييػد يحكسػف العالع رؤية اقترادية، ، الصبعة األكلى، الخياض:   .ٚٙ
 ـ(،.ٖٕٓٓدار الػشغ لمشذخ)

الخممي، شسذ الجيغ دمحم بغ أبي العباس أحسج بغ حسدة شياب الجيغ الخممي )الستػفى:   .ٛٙ
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، أخيخة ، شبعةفكخ، بيخكتدار ال ،ٖٕٔ/٘ىػ( نياية السحتاج إلى شخح السشياج، ٗٓٓٔ
 ـٜٗٛٔىػ/ٗٓٗٔ لدشة

ىػ(، تاج ٕ٘ٓٔالدبيجؼ، أبػ الؽيس محّسج بغ محّسج، السمّقب بسختزى، )الستػفى:   .ٜٙ
 العخكس مغ جػاىخ القامػس، مجسػعة مغ السحققيغ، دار اليجاية لمشذخ.

بة مرصفى، العبلقات الجكلية في اإلسبلـ، الصبعة األكلى، دار   .ٓٚ الدحيمي، ـك
 ـ(،.ٕٓٓٓالسكتبي)

بة مرصفى، آثار الحخب في الفقو اإلسبلمي، دمذق: دار الفكخ، بجكف   .ٔٚ الدحيمي، ـك
 شبعة.

ـ(، العبلقات الجكلية، دار الفكخ العخبي، ٜٜ٘ٔأبػ زىخة، دمحم بغ أحسج مرصفى، )  .ٕٚ
 بجكف شبعة، كبجكف تاريخ.

 تاريخ، عالع الكتب.أبػ زيج، فاركؽ، فغ الكتابة الرحؽية، بجكف شبعة، كبجكف   .ٖٚ
لبشاف:  –زيجاف، عبج الكخيع، أحكاـ الحمييغ كالسدتأمشيغ في دار اإلسبلـ، بيخكت   .ٗٚ

 ـ(،.ٕٜٛٔمؤسدة الخسالة)
 ـ(،.ٜٚٚٔسابق، سيج، فقو الدشة، الصبعة الثالثة، بيخكت: دار الكتاب العخبي)  .٘ٚ
دمذق، القاىخة:  ساسػف، مػشيو، سبع سشػات في ببلد السرخييغ، الصبعة األكلى، دار  .ٙٚ

 ـ(،.ٜٜٗٔالكتاب العخبي)
دار  ،ىػ( األشباه كالشطائخٔٚٚ)الستػفى: غ تاج الجيغ عبج الػىاب بغ تقي الجيالدبكي،   .ٚٚ

 ـ.ٜٜٔٔ، ٔ، دار الكتب العمسية، ط الكتب العمسية
األجػبة السخضية ، ىػ( ٕٜٓشسذ دمحم بغ عبج الخحسغ الدخاكؼ )الستػفى: الدخاكؼ،   .ٛٚ

 لدشة ،ٔ، طدار الخاية لمشذخ كالتػزيع ،الدخاكؼ عشو مغ األحاديث الشبػيةؼيسا سئل 
 ق.ٛٔٗٔ

ىػ(، السبدػط، بيخكت: دار ٖٛٗالدخخدي، دمحم بغ أحسج بغ أبي سيل، )ت:   .ٜٚ
 ـ(.ٖٜٜٔالسعخفة)

الدعجؼ، عبج الخحسغ بغ ناصخ، القػاعج الفقيية، الصبعة األكلى، الجيخاء: السخاؾبة   .ٓٛ
 ـ(،.ٕٚٓٓ)الثقاؼية، 

 سعيج، أدكارد، غدة أريحا، سبلـ أمخيكي، بجكف شبعة كبجكف تاريخ.  .ٔٛ
ىػ( سشغ ٕٕٚأبػ عثساف بغ شعبة الخخاساني الجػزجاني )الستػفى: ، سعيج بغ مشرػر  .ٕٛ

، الجار الدمؽية اليشج كتاب الجياد، باب: مغ قاؿ: الجياد ماض، ،سعيج بغ مشرػر
 ـٕٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔالصبعة: األكلى، 
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لبشاف: دار  –سسارة، عادؿ، التصبيع يدخؼ في دمظ، الصبعة األكلى، بيخكت   .ٖٛ
 ـ(،.ٕٓٔٓأبعاد)

ىػ(، ٓٗ٘الدسخقشجؼ، أبػ بكخ عبلء الجيغ دمحم بغ أحسج بغ أبي أحسج، )الستػفى: نحػ   .ٗٛ
 ـ(،.ٜٜٗٔتحفة الفقياء، الصبعة الثانية، لبشاف، بيخكت: دار الكتب العمسية)

أبػ يحيى،  زكخيا بغ دمحم بغ زكخيا األنرارؼ، زيغ الجيغ الدشيكي،  السؤلف:    .٘ٛ
، دار الكتاب ٕٕٗ/ٗىػ( أسشى السصالب في شخح ركض الصالب ٕٜٙ)الستػفى: 

 اإلسبلمي، بجكف شبعة ، كبجكف تاريخ.
سيج أحسج، رفعت، مػسػعة التصبيع كالسصبعػف، بجكف شبعة، بجكف دار   .ٙٛ

 ـ(،.ٕٗٔٓنذخ)
التػسع في االستخاتيجية اإلسخائيمية، الصبعة األكلى، لبشاف، الديج حديغ، عادؿ،   .ٚٛ

 ـ(،.ٜٜٛٔبيخكت: دار الشفائذ)
يع بغ مػسى بغ دمحم المخسي، ) ت  .ٛٛ ق( ، السػافقات، دار ابغ عفاف، ٜٓٚالذاشبي، إبخـا

 ـ.ٜٜٚٔشبعة أكلى،
 .بجكف تاريخك  ،الذافعي، دمحم بغ ادريذ، األـ، بجكف شبعة، دار السعخفة  .ٜٛ
ـ(، صخاعشا مع الييػد في ضػء الدياسة الذخعية، الصبعة األكلى، ٜٚٛٔشبيخ، دمحم، )  .ٜٓ

 الكػيت: مكتبة الفبلح.
ىػ(، مغشي السحتاج إلى ٜٚٚالذخبيشي، شسذ الجيغ دمحم بغ أحسج الخصيب، )الستػفى:   .ٜٔ

 ـ(،.ٜٜٗٔىػ/٘ٔٗٔمعخفة معاني ألفاظ السشياج، الصبعة األكلى، دار الكتب العمسية،)
شمتػت، محسػد، اإلسبلـ عقيجة كشخيعة، الصبعة الثامشة عذخة، دار   .ٕٜ

 ـ(،.ٕٔٓٓالذخكؽ)
(، فتح القجيخ الجامع بيغ فشي الجراية ٕٓ٘ٔالذػكاني، دمحم بغ عمي بغ دمحم، )ت:   .ٖٜ

 ـ(،.ٜٗٙٔكالخكاية مغ عمع التفديخ، الصبعة الثانية، مصبعة مرصفى البابي الحمبي)
يع بغ عمي بغ يػسف الذيخازؼ )الستػفى:  الذيخازؼ،  .ٜٗ السيحب  ىػ(ٙٚٗأبػ اسحاؽ إبخـا

 ، بجكف شبعة، كبجكف تاريخ،دار الكتب العمسية ،اإلماـ الذافعي وفي فق
صالح، محدغ دمحم، فمدصيغ سمدمة دراسات مشيجية في القزية الفمدصيشية، الصبعة   .ٜ٘

 ـ(،.ٕٕٓٓاألكلى، كػااللسبػر)
القزية الفمدصيشية خمؽياتيا التاريخية كتصػراتيا السعاصخة، بيخكت: صالح، محدغ دمحم،   .ٜٙ

 ـ(،.ٕٕٔٓمخكد الديتػنة لمجراسات كاالستثسارات)
ـ(، بمغة الدالظ ٕٔٗٔالراكؼ، أبػ العباس أحسج بغ دمحم الخمػتي، بجكف تاريخ، )ت:   .ٜٚ
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 ألقخب السدالظ السعخكؼ بحاشية الراكؼ عمى الذخح الرغيخ، بجكف شبعة، دار
 السعارؼ.

الربلبي، عمي دمحم دمحم، الجكلة العثسانية عػامل الشيػض كأسباب الدقػط، دار التػزيع   .ٜٛ
 ـٕٔٓٓ، ٔكالشذخ اإلسبلمية، ط

يع عد الجيغ دمحم بغ إسساعيل بغ صبلح بغ دمحم الحدشي الكحبلني  الرشعاني:  .ٜٜ أبػ إبخـا
ِغيخِ  التاشػيخُ  ىػ(،ٕٛٔٔفو باألميخ، )الستػفى: السعخكؼ كأسبل مكتبة  ،َشْخُح الَجاِمع الرا

 .ـٕٔٔٓ، الصبعة األكلى، لدشة دار الدبلـ، الخياض
 .ـٜٓٙٔإحياء التخاث العخبي، الصبعة الخابعة، لدشة  دار بل الدبلـ،الرشعاني، س  .ٓٓٔ
: دمحم الصاىخ بغ دمحم بغ دمحم الصاىخ بغ عاشػر التػندي )الستػفى الصاىخ بغ عاشػر،   .ٔٓٔ

تحخيخ السعشى الدجيج كتشػيخ العقل الججيج مغ تفديخ »التحخيخ كالتشػيخ  ،ىػ(ٖٜٖٔ: 
 ـ,ٜٗٛٔ، لدشة تػنذ –الجار التػندية لمشذخ  «الكتاب السجيج

 -، دار الحخميغ (ق ٖٓٙت )الصبخاني، سميساف بغ أحسج بغ أيػب، السعجع األكسط،    .ٕٓٔ
  بجكف شبعة، كبجكف تاريخ. القاىخة،

مكتبة ابغ تيسية،  ، السعجع الكبيخ،بغ أيػب القاسع سميساف بغ أحسجالصبخاني، أبػ   .ٖٓٔ
 .، بجكف تاريخالقاىخة، الصبعة الثانية

الصبخؼ، أبػ جعفخ دمحم بغ جخيخ بغ يديج بغ كثيخ بغ غالب اآلممي، )الستػفى:   .ٗٓٔ
ىػ(، تاريخ الصبخؼ تاريخ الخسل كالسمػؾ، الصبعة الثانية، بيخكت: دار ٖٚٛٔىػ(، )ٖٓٔ

 التخاث.
تفديخ الصبخؼ جامع البياف في تفديخ القخآف، الصبعة األكلى، مؤسدة  الصبخؼ،  .٘ٓٔ

 ـ(،.ٕٓٓٓالخسالة)
جامع البياف في تأكيل القخآف، السحقق: دمحم أحسج شاكخ، الصبعة األكلى،  الصبخؼ،  .ٙٓٔ

 مؤسدة الخسالة.
األزدؼ، مذكل الصحاكؼ، أبػ جعفخ أحسج بغ دمحم بغ سبلمة بغ عبج السمظ بغ سمسة   .ٚٓٔ

 ىػ(،.٘ٔٗٔاآلثار، تحقيق شعيب األرناؤكط، الصبعة األكلى، مؤسدة الخسالة)
يع، التعامل مع غيخ السدمسيغ، الصبعة األكلى، مرخ: دار   .ٛٓٔ الصخيقي، عبج هللا بغ إبخـا

 ـ(،.ٕٚٓٓاليجؼ الشبػؼ)
السختار، ىػ(، رد السحتار عمى الجر ٕٕ٘ٔابغ عابجيغ، دمحم أميغ بغ عسخ، )الستػفى:   .ٜٓٔ

 ـ(،.ٕٜٜٔبيخكت: دار الفكخ)
 ابغ عاشػر، دمحم الصاىخ، تفديخ التحخيخ كالتشػيخ، تػنذ: دار سحشػف لمشذخ كالتػزيع.  .ٓٔٔ
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ابغ عبج البخ، أبػ يػسف ابغ عبج هللا الشسخؼ، التسييج لسا في السػشأ مغ السعاني   .ٔٔٔ
 كاألسانيج، تحقيق مرصفى أحسج عمػؼ، السغخب: كزارة األكقاؼ.

بج الحسيج، ميشج، اختخاع شعب كتفكيظ آخخ، الصبعة األكلى، السخكد الفمدصيشي ع  .ٕٔٔ
 ـ(،.ٕ٘ٔٓلمدياسات كالجراسات االستخاتيجية)

ىػ(، ٜٚٛالعبجرؼ، أبػ عبج هللا دمحم بغ يػسف بغ أبي القاسع بغ يػسف، )الستػفى:   .ٖٔٔ
 ـ(،.ٜٜٗٔالعمسية)التاج كاإلكميل لسخترخ خميل، الصبعة األكلى، دار الكتب 

عبجه، محسػد، حراف شخكادة الرييػني عمى أبػاب السحخكسة، الصبعة األكلى، باحث   .ٗٔٔ
 ـ(،.ٖٕٔٓلمجراسات الفمدصيشية االستخاتيجية)

ابغ عثيسيغ، دمحم بغ صالح بغ دمحم، مجسػع فتاكػ كرسائل ابغ عثيسيغ، جسع كتختيب:   .٘ٔٔ
يع الدميساف، شبعة أخيخ   ىػ(،.ٖٔٗٔدار الثخيا) -ة، دار الػشغ فيج بغ ناصخ بغ إبخـا

ىػ(، شخح التثخيب في شخح ٙٓٛالعخاقي، أبػ الفزل عبج الخحيع بغ الحديغ، )الستػفى:   .ٙٔٔ
التقخيب )السقرػد بالتقخيب: تقخيب األسانيج كتختيب السدانيج(، الصبعة السرخية 

 كخ العخبي.القجيسة، دار إحياء التخاث العخبي، كمؤسدة التاريخ العخبي، كدار الف
ىػ(، أحكاـ القخآف، ٖٗ٘ابغ العخبي، القاضي أبػ بكخ دمحم بغ عبج هللا، )الستػفى:   .ٚٔٔ

لبشاف: دار الكتب  -تحقيق: دمحم عبج القادر عصا، الصبعة الثالثة، بيخكت 
 ـ(،.ٖٕٓٓالعمسية)

حشاف ضاىخ محسػد عخفات، أثخ اتفاؽ أكسمػ عمى الػحجة الػششية الفمدصيشية، عخفات،   .ٛٔٔ
 ـٕٙٓٓرسالة ماجدتيخ، بإشخاؼ عبج الدتار قاسع، جامعة الشجاح، 

 ـ(، يدألػنظ في العقيجة، قدع السقاالت.ٕٛٔٓ/ٓٔ/٘ٓعفانة، حداـ الجيغ، )  .ٜٔٔ
ىػ(، بجائع الرشائع ٚٛ٘عبلء الجيغ، أبػ بكخ بغ مدعػد بغ أحسج الكاساني )الستػفى:   .ٕٓٔ

 ـ(،.ٜٙٛٔالعمسية)في تختيب الذخائع، الصبعة الثانية، دار الكتب 
ىػ( مشح ٜٜٕٔدمحم بغ أحسج بغ دمحم عمير، أبػ عبج هللا السالكي )الستػفى:  عمير،  .ٕٔٔ

 ـ.ٜٜٛٔ، سشة بيخكت الصبعة: بجكف شبعة -دار الفكخ ، مخترخ خميل الجميل شخح
 (.ٛٔ(، فقخة )٘ٔالعيج القجيع، سفخ التكػيغ، إصحاح )  .ٕٕٔ
اإلسبلـ، عساف: مؤسدة آؿ البيت، السجسع العػا، سميع، معاممة غيخ السدمسيغ في   .ٖٕٔ

 ـ(،.ٜٜٛٔالسمكي لبحػث الحزارة اإلسبلمية)
عػاد، دمحم ناجي دمحم، أسذ التختيبات األمشية الفمدصيشية اإلسخائيمية، جامعة الشجاح   .ٕٗٔ

 ـ(،.ٕ٘ٔٓالػششية)
عػدة، عبج القادر، التذخيع الجشائي اإلسبلمي مقارناا بالقانػف الػضعي، بجكف شبعة،   .ٕ٘ٔ
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 .، كبجكف تاريخبيخكت: دار الكاتب العخبي
أبػ عسخ يػسف بغ عبج هللا بغ دمحم بغ عبج البخ بغ عاصع )الستػفى: ابغ عبج البخ،   .ٕٙٔ

أحيج كلج ماديظ السػريتاني،  ىػ(، الكافي في فقو أىل السجيشة، تحقيق: دمحم دمحمٖٙٗ
 ـ(،.ٜٓٛٔالسسمكة العخبية الدعػدية: مكتبة الخياض الحجيثة) -الصبعة الثانية، الخياض 

عػض، محدغ، مقاكمة التصبيع "ثبلثػف عاماا مغ السػاجية"، مخكد دراسات الػحجة   .ٕٚٔ
 العخبية.

األكلى، مشذػرات أبػ عيج، عارؼ أبػ عيج، العبلقات الجكلية في اإلسبلـ، الصبعة   .ٕٛٔ
 ـ(،.ٜٜٙٔجامعة القجس السفتػحة)

 .خبجكف تاري، عيدى، صبلح، صظ السؤامخة، كبجكف شبعة  .ٜٕٔ
العيشي، أبػ دمحم محسػد بغ أحسج بغ مػسى بغ أحسج بغ حديغ الغيتابى، )الستػفى:   .ٖٓٔ

لبشاف: دار الكتب  -ىػ(، البشاية شخح اليجاية، الصبعة األكلى، بيخكت ٘٘ٛ
 ـ(،.ٕٓٓٓالعمسية)

لبشاف:  -ت الغدؼ، دمحم صجقي بغ أحسج، مػسػعة القػاعج الفقيية، الصبعة األكلى، بيخك   .ٖٔٔ
 .ـ(ٖٕٓٓمؤسدة الخسالة)

،الػسيط في السحىبىػ(٘ٓ٘أبػ حامج دمحم بغ دمحم الغدالي الصػسي )الستػفى: الغدالي،   .ٕٖٔ
 ق.ٚٔٗٔ، شبعة أكلى، القاىخة –دار الدبلـ 

 ، األحكاـ الدمصانية، ، دمحم بغ الحديغ بغ دمحم بغ خمف: القاضي أبػ يعمىالفخاء،    .ٖٖٔ
 ـ.ٕٓٓٓ، لدشة ٖ، طبيخكت ، لبشاف -دار الكتب العمسية 

الفيج، ناصخ بغ حسج، بجكف تاريخ، التبييغ لسخاشخ التصبيع عمى السدمسيغ، بجكف   .ٖٗٔ
 شبعة. 

ىػ(، القامػس ٚٔٛ)الستػفى: الفيخكز أبادؼ، مجج الجيغ أبػ شاىخ دمحم بغ يعقػب   .ٖ٘ٔ
 -السحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التخاث في مؤسدة الخسالة، الصبعة الثامشة، بيخكت 

 ـ(،.ٕ٘ٓٓلبشاف: مؤسدة الخسالة لمصباعة كالشذخ كالتػزيع)
ىػ(، السغشي، ٕٓٙابغ قجامة، أبػ دمحم مػفق الجيغ عبج هللا بغ أحسج بغ دمحم، )الستػفى:   .ٖٙٔ

 ـ(،.ٜٛٙٔالقاىخة) بجكف شبعة، مكتبة
، بجكف شبعة، دار الكتاب العخبي لمشذخ كالتػزيع ابغ قجامة، الذخح الكبيخ عمى السقشع،   .ٖٚٔ

 كبجكف تاريخ.
 ـ(،.ٖٕٓٓالقخضاكؼ، يػسف، الفتاكؼ السعاصخة، الصبعة األكلى، السكتب اإلسبلمي)  .ٖٛٔ
 القخضاكؼ، يػسف، بجكف تاريخ، السدمسػف كالعػلسة، كبجكف شبعة.   .ٜٖٔ
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القخضاكؼ، يػسف، بجكف تاريخ، غيخ السدمسيغ في السجتسع السدمع، بجكف شبعة، بجكف   .ٓٗٔ
 دار نذخ.

القخشبي، تفديخ القخشبي. أبػ عبج هللا دمحم بغ أحسج بغ أبي بكخ بغ فخح األنرارؼ   .ٔٗٔ
القاىخة، شبعة  السرخيةىػ(، دار الكتب ٔٚٙالخدرجي شسذ الجيغ القخشبي )الستػفى: 

 ـ.ٜٗٙٔثانية، لدشة 
القخني، عػض، مقاؿ بعشػاف: حكع الرمح مع ييػد، جخيجة الػشغ الكػيتية،   .ٕٗٔ

 ىػ.ٙٔٗٔ/ٛٓ/٘ٔ
لبشاف: مؤسدة  –قخيع، أحسج، الخكاية الفمدصيشية الكاممة، )الصبعة الثانية(، بيخكت   .ٖٗٔ

 ـ(،.ٕٙٓٓالخسالة الفمدصيشية)
 القتيبي السرخؼ،أبى بكخ بغ عبج السمظ  أحسج بغ دمحم بغ: أبػ العباس،القدصبلني  .ٗٗٔ

السصبعة الكبخػ األميخية، ، إرشاد الدارؼ لذخح صحيح البخارؼ ىػ( ٖٕٜ)الستػفى: 
 .ىػ ٖٕٖٔالصبعة: الدابعة،  مرخ

 ـ(،.ٕٗٓٓقصب، سيج، في ضبلؿ القخآف، الصبعة الخابعة كالثبلثػف، دار الذخكؽ)  .٘ٗٔ
ىػ(، أحكاـ أىل الحمة، ٔ٘ٚأيػب، )الستػفى: ابغ الؿيع الجػزية، دمحم بغ أبي بكخ بغ   .ٙٗٔ

تحقيق: يػسف بغ أحسج البكخؼ، كشاكخ بغ تػفيق العاركرؼ، الصبعة األكلى، الجماـ: 
 ـ(.ٜٜٛٔىػ/ٜٓٗٔرمادؼ لمشذخ)

ابغ الؿيع الجػزية، عجة الرابخيغ كذخيخة الذاكخيغ، الصبعة الثالثة، دمذق: دار ابغ   .ٚٗٔ
 السجيشة السشػرة، السسمكة العخبية الدعػدية.كثيخ، بيخكت: مكتبة دار التخاث، 

ابغ الؿيع الجػزية، زاد السعاد في ىجؼ خيخ العباد، الصبعة الدابعة كالعذخكف، بيخكت:   .ٛٗٔ
 مؤسدة الخسالة، الكػيت: مكتبة السشار اإلسبلمية.

ىػ(، البجاية كالشياية، تحقيق: ٗٚٚابغ كثيخ، أبػ الفجاء، إسساعيل بغ عسخ، )الستػفى:   .ٜٗٔ
 ـ(،.ٜٛٛٔعمي شيخؼ، الصبعة األكلى، دار إحياء التخاث العخبي)

ابغ كثيخ، أبػ الفجاء إسساعيل، تفديخ القخآف العطيع، تحقيق: سامي بغ دمحم سبلمة،   .ٓ٘ٔ
 الصبعة الثانية، دار شيبة لمشذخ كالتػزيع.

الكيالي، عبج الػىاب، تاريخ فمدصيغ الحجيث، الصبعة العاشخة، السؤسدة العخبية   .ٔ٘ٔ
 ـ(،.ٜٜٓٔلمجراسات كالشذخ)

أبػ مازف، محسػد رضا عباس، شخيق أكسمػ، الصبعة الثانية، راـ هللا، فمدصيغ:   .ٕ٘ٔ
 ـ(،.ٕٔٔٓبيمداف)

  ،ىػ( السجكنةٜٚٔمالظ، مالظ بغ أنذ بغ مالظ بغ عامخ األصبحي السجني )الستػفى:   .ٖ٘ٔ
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 ـ.ٜٜٗٔالكتب العمسية، شبعة أكلى،  دار
ىػ(، الحاكؼ الكبيخ، الصبعة األكلى، ٓ٘ٗبغ دمحم )الستػفى الساكردؼ، أبػ الحدغ عمي   .ٗ٘ٔ

 ـ(،.ٜٜٜٔبيخكت: دار الكتب العمسية)
درا الكتب  ،ىػ(ٖٖ٘ٔأبػ العبل دمحم عبج الخحسغ بغ عبج الخحيع )الستػفى: السباركفػرؼ،   .٘٘ٔ

 العمسية بيخكت، بجكف شبعة أك تاريخ.
الخئاسة العامة إلدارات البحػث مجمة البحػث اإلسبلمية، مجمة دكرية ترجر عغ   .ٙ٘ٔ

العمسية كاإلفتاء كالجعػة كاإلرشاد، الخئاسة العامة إلدارات البحػث العمسية كاإلفتاء 
 .العجد العاشخ كالجعػة كاإلرشاد

 ،(ٕٖ٘) (،ٖٕٛ) (،ٕٗٔ) (،ٛٔٔ) (،ٚٔٔ(،)ٚٓٔ) (،ٖٛ)،داعجاأل مجمة البياف،  .ٚ٘ٔ
(ٖٖٛ( ،)ٖٗٛ). 

 (.ٛٔٔ( ك)ٚٔٔمجمة الجراسات التاريخية، العجداف، )   .ٛ٘ٔ
 (.ٕٓٔ)(،ٔ٘(،)ٖٓ(،)ٖٕ(،)ٕٓ) العجد مجمة الجراسات الفمدصيشية،  .ٜ٘ٔ
 ـٜٜٚٔ، العاـ ٜٖالعجد  الفخقافمجمة   .ٓٙٔ
 (.ٕٚٛٔمجمة السجتسع، الكػيت، العجد )  .ٔٙٔ
 ، مجسػعة مؤلفيغ، شبعة ثانية، السعجع الػسيط   .ٕٙٔ
الرػاب المغػؼ دليل السثقف العخبي، الصبعة األكلى، مختار، أحسج عسخ، معجع   .ٖٙٔ

 ـ(،.ٕٛٓٓالقاىخة: عالع الكتب)
ىػ(، السجكنة، الصبعة ٜٚٔبغ أنذ بغ مالظ بغ عامخ األصبحي )الستػفى:  ،مالظ  .ٗٙٔ

 ـ(،.ٜٜٗٔاألكلى، دار الكتب العمسية)
 محكخات الدمصاف عبج الحسيج، تقجيع كتخجسة: دمحم حخب، الصبعة الثانية.  .٘ٙٔ
ىػ(، اإلنراؼ في ٘ٛٛالسخداكؼ، عبلء الجيغ أبػ الحدغ عمي بغ سميساف )الستػفى:   .ٙٙٔ

 معخفة الخاجح مغ الخبلؼ، الصبعة الثانية، دار إحياء التخاث العخبي.
السخغيشاني، أبػ الحدغ بخىاف الجيغ عمي بغ أبي بكخ بغ عبج الجميل الفخغاني،   .ٚٙٔ

 -السبتجػ، تحقيق: شبلؿ يػسف، بيخكت ىػ(، اليجاية في شخح بجاية ٖٜ٘)الستػفى: 
 لبشاف: دار إحياء التخاث العخبي.

 (.ٜٖٓ٘ـ، كالعجد )ٕ٘ٔٓ/ٖ/ٚ(، ٖٔ٘ٓمخكد الديتػنة، فمدصيغ اليػـ، العجد )  .ٛٙٔ
مدعػد، جساؿ عبج اليادؼ دمحم، الصخيق إلى القجس "القزية الفمدصيشية"، السشرػرة:   .ٜٙٔ

 دار الػفاء لمصباعة كالشذخ كالتػزيع.
السديخؼ، عبج الػىاب، السػسػعة الييػدية الرييػنية، الصبعة األكلى، بيخكت: دار   .ٓٚٔ
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 ـ(،.ٜٜٜٔالذخكؽ)
ممشجؼ، ماىخ، خارشة الصخيق بيغ الشز كالتصبيق، مجمة جامعة دمذق لمعمػـ   .ٔٚٔ

 ـ(،.ٜٕٓٓ( )ٕ٘االقترادية كالقانػنية، العجد الثاني، السجمج )
خدخك  -أك مشبل أك السػلى-الذييخ بسبل  السمي خدخك، دمحم بغ فخامخز بغ عمي  .ٕٚٔ

ىػ(، ، درر الحكاـ شخح غخر األحكاـ، بجكف شبعة، دار إحياء الكتب ٘ٛٛ)الستػفى: 
 العخبية بجكف تاريخ.

ىػ(، لداف ٔٔٚابغ مشطػر، أبػ الفزل جساؿ الجيغ دمحم بغ مكـخ بغ عمي، )ت:   .ٖٚٔ
 ىػ(ٗٔٗٔادر)العخب، الصبعة الثالثة، دار ص

 بجكف شبعة كبجكف تاريخ. ،"إسخائيل في الدشة الخسديغ" لؽيف، ،مػشيو  .ٗٚٔ
السييخؼ، سعيج عبج هللا حارب، العبلقات الخارجية لمجكلة اإلسبلمية، دراسة مقارنة،   .٘ٚٔ

 ـ(،.ٜٜ٘ٔالصبعة األكلى، مؤسدة الخسالة )
 التػثيؿية.مػسػعة الفتاكؼ الفمدصيشية، الصبعة الثانية، مخكد بيت السقجس لمجراسات   .ٙٚٔ
السػسػعة الفقيية الكػيتية، كزارة األكقاؼ كالذئػف اإلسبلمية، الصبعة الثانية، الكػيت:   .ٚٚٔ

 دار الدبلسل.
نخبة مغ الكتاب كالباحثيغ، القزية الفمدصيشية في نرف قخف ]بحث عبج الفتاح   .ٛٚٔ

شذػرات العػيدي بعشػاف: دكر بخيصانيا في تأسيذ الجكلة الرييػنية[، الصبعة األكلى، م
 ـ(،.ٜٜٜٔفمدصيغ السدمسة)

نخبة مغ الكتاب كالباحثيغ، القزية الفمدصيشية في نرف قخف، الصبعة األكلى،   .ٜٚٔ
 ـ(،.ٜٜٜٔمشذػرات فمدصيغ السدمسة)

الشدفي، أبػ البخكات عبج هللا بغ أحسج، تفديخ الشدفي، الصبعة األكلى، بيخكت: دار   .ٓٛٔ
 ـ(،.ٜٜٛٔالكمع الصيب)

 ـٜٔٚٔعمي الحدشي، السدمسػف كقزية فمدصيغ، شبعة ثانية،  الشجكؼ، أبػ الحدغ  .ٔٛٔ
يشايخ، الصبعة األكلى، مخكد  ٕ٘نعامي، صالح، العبلقة السرخية اإلسخائيمية بعج ثػرة   .ٕٛٔ

 ـ(،.ٕٚٔٓالجديخة لمجراسات)
أبػ نعيع، أبػ نعيع أحسج بغ عبج هللا بغ أحسج بغ إسحاؽ بغ مػسى بغ ميخاف   .ٖٛٔ

ىػ( معخفة الرحابة، تحقيق عادؿ بغ يػسف، دار الػشغ ٖٓٗاألصبياني )الستػفى: 
 ـٜٜٛٔلمشذخ، الخياض، شبعة أكلى، 

الشسػرة، محسػد شمب، الغخب كاإلسبلـ كفمدصيغ، حمحػؿ: مصبعة بابل   .ٗٛٔ
 ـ(،.ٕٙٓٓالفشية)
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ىػ(، ركضة ٙٚٙالشػكؼ، أبػ زكخيا محيي الجيغ يحيى بغ شخؼ الشػكؼ )الستػفى:   .٘ٛٔ
 ـ(،  ٜٜٔٔالصالبيغ كعسجة السفتيغ، تحقيق: زىيخ الذاكير، الصبعة الثالثة،)

بجكف ك الشػكؼ، أبػ زكخيا محيي الجيغ، السجسػع شخح السيحب، دار الفكخ بجكف شبعة،   .ٙٛٔ
 تاريخ.

السشياج شخح صحيح مدمع بغ الحجاج، الصبعة الثانية، بيخكت: ،  الشػكؼ، أبػ زكخيا  .ٚٛٔ
 دار إحياء التخاث العخبي.

الشيدابػرؼ، أبػ عبج هللا دمحم بغ عبج هللا الحاكع، السدتجرؾ عمى الرحيحيغ، الصبعة   .ٛٛٔ
 ـ(،.ٜٜٓٔاألكلى، بيخكت: دار الكتب العمسية)

ىذاـ، تحقيق: مرصفى الدقا، ابغ ىذاـ، أبػ دمحم عبج السمظ بغ ىذاـ، سيخة ابغ   .ٜٛٔ
 ـ(،.ٜ٘٘ٔمصبعة البابي الحمبي)

 ـ(،.ٕٓٓٓىبلؿ، رضا، السديح الييػدؼ، الصبعة األكلى، مكتبة الذخكؽ)  .ٜٓٔ
ىػ(، بجكف تاريخ، ٔٙٛابغ اليساـ، كساؿ الجيغ دمحم بغ عبج الػاحج الديػاسي، )الستػفى:   .ٜٔٔ

 فتح القجيخ، بجكف شبعة، دار الفكخ.
عمي سميع، شبيعة عبلقة السدمسيغ بغيخىع مغ األمع، مجمة الجامعة اليػارؼ، دمحم   .ٕٜٔ

  اإلسبلمية، سمدة الجراسات اإلسبلمية، السجمج التاسع عذخ، العجد الثاني.
السكتبة ، تحفة السحتاج في شخح السشياج، أحسج بغ دمحم بغ عمي بغ حجخالييتسي،   .ٖٜٔ

 ـ،  ٖٜٛٔ، بجكف شبعة لدشة التجارية الكبخػ بسرخ لراحبيا مرصفى دمحم
أبه الحدن نهر الجين عمي بن أبي بكخ بن سميسان الييثسي )الستهفى: ، الييثسي   .ٜٗٔ

  ـ،ٜٜٗٔمكتبة القجسي القاىخة، شبعة  ، مجسع الدوائج ومشبع الفهائج ،ىـ(ٚٓٛ
الصبعة: ، دار الثقافة العخبية، دمذق ،مػارد الطسآف إلى زكائج ابغ حبافالييثسي،  .ٜ٘ٔ

  ـ( ٕٜٜٔ-ـ  ٜٜٓٔاألكلى، )
 ـ(،.ٕٕٓٓيقيغ، سعيج، التصبيع بيغ السفيـػ كالسسارسة، جامعة بيخ زيت)  .ٜٙٔ
يع بغ حبيب بغ سعج بغ حبتة األنرارؼ، )الستػفى:   .ٜٚٔ أبػ يػسف، يعقػب بغ إبخـا

ىػ(، الخخاج، تحقيق: شو عبج الخؤكؼ سعج، سعج حدغ دمحم، شبعة ججيجة ٕٛٔ
 السكتبة األزىخية لمتخاث.مزبػشة، محققة كمفيخسة، 
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 :، والرحف السهاقع اإللكتخونية
 http://www.gupw.ps/ar/culturalالفمدصيشييغ،  كاألدباء االتحاد العاـ لمكتاب .ٔ
 https://al-akhbar.com/Opinion/49612األخبار المبشانية، صحيفة،  .ٕ
 https://alkhaleejonline.net أخبار الخميج العخبي، الخميج أكف اليغ، .ٖ
 ?https://audio.islamweb.net/audio/index.phpإسبلـ كيب،  .ٗ
 https://islamqa.info/ar/answers، ٕٗٔٓ/ ٔٔ/ ٜاإلسبلـ سؤاؿ كجػاب  .٘
 -https://www.alestiklal.net/ar/view/3387/dep-news االستقبلؿ نت،  .ٙ
 https://www.rabtasunna.com/355رابصة عمساء أىل الدشة،  .ٚ
 https://www.raialyoum.com/index.php  رأؼ اليػـ،  .ٛ
يع،  .ٜ التصبيع كانتياء معادلة حزارات لمجراسة الدياسية كاالستخاتيجية، أبخاش، إبخـا

  https://hadarat.net/post، ـٕٕٓٓ/ٚ/ٛٔ،الرخاع العخبي اإلسخائيمي
يع عمػش، .ٓٔ الخابط:  لثقافي،التصبيع ا مػقع،  إبخـا

http://panc.ps/news/2018/4/19/ 
 كالسؤسدات اإلعبلمية، أبػ عخقػب، عسخ، التصبيع اإلعبلمي دليل الرحفييغ .ٔٔ

http://www.palmediaforum.org/ar/covenantsignature 
، العقػبات الجساعية كسيمة إسخائيمية لبلنتقاـ مغ (ـٕٕٓٓ/ٕٓ/ٕٛ، )أحسج، إيساف .ٕٔ

-https://al-ain.com/article/collectiveالعيغ اإلخبارية ، ، الفمدصيشييغ
sanctions-israel-palestinians 

 ـ،ٕٕٓٓ/ٔٔ/٘ٔ آر تي، أخبار العالع العخبي، .ٖٔ
https://arabic.rt.com/middle_eas ، 

 http://majles.alukah.net، أرشيف مشتجػ األلػكة .ٗٔ
 -https://www.ida2at.com/arabic-revolutions-abortionإضاءات،  .٘ٔ
 https://www.islamweb.net/ar/fatwa، إسبلـ أكف اليغ .ٙٔ
  https://www.islamweb.net/arإسبلـ كيب،  .ٚٔ
 khttp://panc.ps/news/2018/4/19األشقخ، أسامة، دليل مكافحة التصبيع،  .ٛٔ
 .https://arabi21.com/storyكمخاشخه،   ماىيتو ،اإلعبلمي كالتػاصمي .ٜٔ
 https://www.amad.ps/ar/postئلعبلـ، لأمج  .ٕٓ
 -https://www.badil.org/ar/publicationsبجيل، السخكد الفمدصيشي،  .ٕٔ
 https://www.albawaba.com/arـ، ٕٚٓٓ/ ٛ/ٕٛ، اإلخبارؼ  البػابة .ٕٕ

http://www.gupw.ps/ar/cultural
https://al-akhbar.com/Opinion/49612ت
https://alkhaleejonline.net/
https://audio.islamweb.net/audio/index.php?page=FullContent&audioid
https://www.alestiklal.net/ar/view/3387/dep-news-1576610707
https://www.rabtasunna.com/355
http://panc.ps/news/2018/4/19/
http://panc.ps/news/2018/4/19/
https://al-ain.com/article/collective-sanctions-israel-palestinians
https://al-ain.com/article/collective-sanctions-israel-palestinians
https://al-ain.com/article/collective-sanctions-israel-palestinians
https://arabic.rt.com/middle_eas
https://arabic.rt.com/middle_eas
http://majles.alukah.net/
http://panc.ps/news/2018/4/19
https://arabi21.com/story
https://www.badil.org/ar/publications-
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ـ، ٕٚٓٓ/ٙ/ٗ بذارة، عدمي، مغ األرض مقابل الدبلـ إلى الدبلـ مقابل سبلمتظ، .ٖٕ
-https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli الخابط ،

conflict/palestinian-refugees/ 
  ـ،ٕٚٓٓيشي بكجار، السجمذ االقترادؼ الفمدصبكجار،  .ٕٗ

http://www.pecdar.ps/files/file/Reports/Agr، 
 /https://www.albaosala.net ـ،ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٕٔالبػصمة اإلخبارية،  .ٕ٘
 https://www.bbc.com/arabic/worldبي بي سي نيػز،  .ٕٙ
 /https://al-akhbar.com/Opinionالبدتاني، ىذاـ، مقاكمة التصبيع.  .ٕٚ
 https://www.france24.com/ar ،ٕٗالتمفديػف الفخندي قشاة  .ٕٛ
ـ، ٜٕٔٓ/ٔٔ/ٔٔماذا كراء دعع إسخائيل، لبلنفرالييغ، ، تي آر تي، أسامة آغي .ٜٕ

https://www.trtarabi.com/opinion 
معة الشجاح الػششية كمية الذخيعة قدع الفتػػ، بالتعاكف مع دائخة اإلفتاء الفمدصيشية، جا .ٖٓ

 https://fatwa.najah.edu/question/refالخابط: 
 https://www.aljadeedpress.net/archivesـ ٕٛٔٓالججيج بخس، أيمػؿ  .ٖٔ
-http://www.akhbarـ،ٕٕٓٓ/ٓٔ/ٙٔالخميج،  جخيجة أخبار .ٕٖ

alkhaleej.com/news/article 
-https://al ـ،ٕٓٔٓ/ ٓٔ/ٕٙ فمدصيغ جخيجة األخبار، .ٖٖ

akhbar.com/Palestine     
 ٕٙ -ىػ ٕٛٗٔالسحـخ  ٚجخيجة الخياض، بعػاف: ىل يجػز الرمح مع ييػد، الجسعة  .ٖٗ

 http://www.alriyadh.com/archive، األدلة ٜ٘ٓٗٔالعجد،  –ـ ٕٚٓٓيشايخ 
عمسي نذخ  عػض، حكع الرمح مع ييػد، كىػ بحث القخني،جخيجة الػشغ الكػيتية،  .ٖ٘

 .https://www.rabtasunna.com/355،ق ٙٔٗٔ/ ٛ/٘ٔيـػ الدبت، 
 https://mubasher.aljazeera.net/news/politics مباشخ، الجديخة  .ٖٙ
 https://www.aljazeera.net/encyclopedia/iconsالجديخة نت،  .ٖٚ
 /https://www.aljazeera.net/news/humanrights الجديخة نيػز، .ٖٛ
 https://jfranews.com.jo/articleـ ٕٗٔٓ/ ٕٔ/ٖجفخا نيػز،  .ٜٖ
، مذخكع الشذخ كالتحميل لبيانات، التعجاد الدراعي الفمدصيشي الجياز السخكدؼ لئلحراء .ٓٗ

  http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book1928.pdf ـ،ٕٓٔٓلعاـ 
 https://www.alhadath.ps/article صحيفة، الحجث، .ٔٗ

https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/palestinian-refugees/
https://fanack.com/ar/arab-palestinian-israeli-conflict/palestinian-refugees/
http://www.pecdar.ps/files/file/Reports/Agr
http://www.pecdar.ps/files/file/Reports/Agr
https://www.bbc.com/arabic/world-
https://www.aljadeedpress.net/archives
http://www.alriyadh.com/archive
https://www.rabtasunna.com/355
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/icons
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 https://hafryat.com/ar/blogـ، ٜٕٔٓ/ ٓٔ/ٖٓحفخيات،  .ٕٗ
تصبيع مع  ـحمقات ناصخ بغ حسج العسخ، بعشػاف: زيارة األقرى دعع لمفمدصيشييغ أ .ٖٗ

 https://almoslim.net/nodeق، ٕ٘ٗٔجسادؼ األكؿ  ٗييػد 
ـ، مخكد ٜٜٜٔ/ٔٔ/ٕٔحساد، مججؼ، الثقافة العخبية اإلسبلمية في مػاجية التصبيع،  .ٗٗ

  ?http://imamsadr.net/News/news.phpمػسى الرجر لؤلبحاث كالجراسات، 
يع، التصبي ،الحػراني .٘ٗ  ـ،ٕٕٔٓ/ٕٔ/ٕٔ،الرخاعع الثقافي كاثخه في إبخـا

https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/ 
، الرخاع العخبي الرييػني الحػراني، عبج هللا، بعشػاف: التصبيع الثقافػي كأثخه في .ٙٗ

، ـٕٕٔٓ/ٜ/ٛٔ
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/ 

 https://thenewkhalij.news/articleـ ٕٙٔٓ/٘/ٔٔ" الخميج الججيج  .ٚٗ
 https://www.addustour.com/articlesـ، ٕٔٔٓ/ٔ/ٕٓ لجستػر األردنية،ا .ٛٗ
 https://www.dostor.orgـ، ٕٕٓٓ/ٕ/ٗالجستػر السرخية، في  .ٜٗ
  https://www.alwatanvoice.com/arabic/news، دنيا الػشغ .ٓ٘
 /https://www.dw.com/arـ، ٕٕٓٓ/ ٛ/ٚٔدؼ يػ،  .ٔ٘
 /http://www.dhamarnews.com/archives  ـٕٚٔٓ/ ٔٔ/ٙٔ، ذمار نيػز .ٕ٘
 https://themwl.org/arرابصة العالع اإلسبلمي،  .ٖ٘
  https://islamsyria.com/site/show_articles رابصة العمساء الدػرييغ، .ٗ٘
 https://www.rabtasunna.comرابصة عمساء أىل الدشة، لجشة الفتػػ،  .٘٘
  http://panc.ps/print، رابصة عمساء فمدصيغ،   .ٙ٘
 https://ramallah.news/postراـ هللا اإلخبارية،  .ٚ٘
حجاج، أسامة، مغ مقاؿ بعشػاف، التصبيع الثقافي كدخ عدلة رؤيا لمبحػث كالجراسات،  .ٛ٘

 /http://ruyaa.cc/Page/2008أـ خيانة، 
 ككالة عجمػف اإلخبارية، ،مشحر ،الدغمػؿ .ٜ٘

https://www.ajlounnews.net/index.php? = 
 https://samanews.ps/ar/postسسا اإلخبارية،  .ٓٙ
 التصبيع، محاضخة مفخغة، ، الخابط: سمساف العػدة، .ٔٙ

https://audio.islamweb.net/audio/index.php     ?  
عبج الخحيع بغ صايل، الحػار بيغ األدياف، حؿيقتو كأنػاعو،  ،الدمسي .ٕٙ

https://hafryat.com/ar/blog
https://almoslim.net/node
http://imamsadr.net/News/news.php?NewsID=3688
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/177454409068100/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/177454409068100/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/177454409068100/
https://www.facebook.com/bdallhAlhwranyAbwMnyf/posts/177454409068100/
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 ج شكخ كتقجيخ 
 د إىجاء

 ق ممخز البحث بالعخبية
 ز ممخز البحث باإلنجميدؼ 

 ٔ السقجمة
 ٖ مذكمة الجراسة: 
 ٖ أىجاؼ الجراسة:

 ٗ أىسية البحث كسبب اختياره
 ٘ الجراسات الدابقة:

 ٓٔ :جراسةمشيج ال
 ٔٔ جراسةحجكد ال

 ٔٔ جراسةمحتػػ ال
 ٚٔ الفرل األكؿ: عبلقة السدمسيغ بغيخىع في اإلسبلـ

 ٛٔ مع اآلخخيغ الدمع أـ الحخب؟عبلقة الأصل ىل السبحث األكؿ: 
 ٜٔ تسييج

 ٕٕ السصمب األكؿ: أىل الحمة
 ٖٔ السصمب الثاني: حقػؽ أىل الحمة ككاجباتيع.

 ٖ٘ السدمسيغ بالسدتأمشيغالسصمب الثالث: عبلقة 
 ٜٖ الفخؽ بيغ السدتأمغ كالحمي

 ٓٗ السصمب الخابع: عبلقة السدمسيغ بالسحاربيغ
 ٖ٘ السبحث الثاني: معاىجات السدمسيغ مع غيخىع.

 ٗ٘ السصمب األكؿ: تعخيف اليجنة، كمذخكعيتيا
 ٘٘ مذخكعية اليجنة، أك الرمح

 ٛ٘ حكع اليجنة 
 ٕٙ شخرط اليجنة
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السعاىجات العخبية مع االحتبلؿ في مشطػر الذخيعة السصمب الثالث: 
 اإلسبلمية

ٕٚ 

 ٗٚ أقػاؿ العمساء في السعاىجات السعاصخة مع ييػد
 ٜٛ الفرل الثاني: حؿيقة التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، كنذأتو، كأىجافو

 ٜٓ تسييج
 ٜٔ السبحث األكؿ: مفيـػ التصبيع في المغة كاالصصبلح

 ٔٓٔ الفخؽ بيغ اليجنة كالتصبيع
 ٕٓٔ السبحث الثاني: التعخيف باالحتبلؿ اإلسخائيمي كنذأتو

 ٖٓٔ السصمب األكؿ: التعخيف باالحتبلؿ الييػدؼ، كبجاية نذأتو
 ٛٓٔ السصمب الثاني: الشذاط الييػدؼ قبل كعج بمفػر

 ٛٔٔ العثسانية.كتحقيق الحمع، بعج اسقاط الخبلفة  السصمب الثالث: كعج بمفػر
 ٕٔٔ االنقبلب عمى الجكلة العثسانية، كدكر ييػد في ذلظ.

 ٕٕٔ السػقف العخبي مغ السؤامخة عمى الخبلفة العثسانية
 ٖٕٔ    السصمب الخابع: أىع األحجاث مغ كعج بمفػر حتى إعبلف الجكلة اإلسخائيمية

 ٖٔٔ السصمب الخامذ: اغتراب بؿية فمدصيغ كىديسة العخب في حديخاف
 ٖٙٔ التدارع العخبي نحػ الدبلـ كالتصبيع

 ٔٗٔ السبحث الثالث: نذأة فكخة التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي
 ٛٗٔ السبحث الخابع: أىجاؼ التصبيع

 ٓٙٔ الفرل الثالث: أنػاع التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، ككسائمو
 ٔٙٔ السبحث األكؿ: التصبيع الجيشي مع االحتبلؿ اإلسخائيمي كسائمو، كأىجافو 

 ٕٙٔ تسييج 
 ٘ٙٔ السصمب األكؿ: التصبيع الجيشي تعخيفو كنذأتو.

 ٚٙٔ السصمب الثاني: حػار األدياف
 ٗٚٔ مؤتسخات حػار األدياف

 ٜٚٔ مػقف عمساء السدمسيغ مغ حػار األدياف
 ٗٛٔ أىجاؼ ىحه السؤتسخات

 ٗٛٔ السصمب الثالث: فتاكػ تخجـ التصبيع.
 ٜٔٔ السصمب الخابع: المقاءات الخسسية مع جيات ديشية رسسية.

 ٜٗٔ السصمب الخامذ: أىجاؼ التصبيع الجيشي
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 ٜٚٔ السبحث الثاني: التصبيع الدياسي مع االحتبلؿ اإلسخائيمي
 ٜٛٔ السصمب األكؿ: تعخيف التصبيع الدياسي 

 ٕٓٓ  الثاني: مقتزيات التصبيع الدياسي،السصمب 
 ٖٕٔ السصمب الثالث: أىجاؼ التصبيع الدياسي

 ٕٚٔ السبحث الثالث: التصبيع األمشي، مشذؤه كمقتزياتو كأىجافو
 ٕٛٔ السصمب األكؿ: التصبيع األمشي كمشذؤه 

 ٖٕٔ السصمب الثاني: مقتزيات التصبيع األمشي
 ٖٕٛ السصمب الثالث: أىجاؼ التصبيع األمشي 

السبحث الخابع: التصبيع الثقافي كاإلعبلمي مع االحتبلؿ اإلسخائيمي، أىجافو، 
 ككسائمو

ٕٕٗ 

 ٖٕٗ السصمب األكؿ: مفيـػ التصبيع الثقافي كمشذؤه

 ٜٕٗ السصمب الثاني: أىجاؼ التصبيع الثقافي
 ٕٚ٘ كسائل التصبيع الثقافي،  السصمب الثالث:

 ٕٕٙ ه كمطاىخهؤ التصبيع اإلعبلمي مشذ: السصمب الخابع
 ٕٛٙ أىجاؼ التصبيع اإلعبلمي: السصمب الخامذ
 ٕٕٚ التصبيع االقترادؼ: السبحث الخامذ

 ٖٕٚ مفيـػ التصبيع االقترادؼ كمشذؤه، كمقتزياتو السصمب األكؿ:
 ٖٕٛ أىجاؼ التصبيع االقترادؼ: السصمب الثاني:

 ٕ٘ٛ التبادؿ التجارؼ مع االحتبلؿ.: الثالثالسصمب 
 ٜٕٔ كسائل الييػد في االستيبلء عمى األرض الفمدصيشية

 ٜٕٚ حكع بيع األراضي لمييػد
 ٜٜٕ العسالة عشج االحتبلؿ  السصمب الخابع:

 ٖٓٔ السؤتسخات االقترادية التصبيعية السصمب الخامذ :
 ٖٖٔ التصبيع الدراعي السصمب الدادس:
 ٕٖٓ التصبيع االجتساعي: السبحث الدادس

 ٕٖٔ التصبيع  وسائم: تعخيف التصبيع االجتساعي كك السصمب األكؿ
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 ٕٖٔ الدياحة الػسيمة األكلى:
 ٕٖ٘ الػسيمة الثانية: الخياضة

 ٕٖٛ الػسيمة الثالثة: السراىخة مع الييػد
 ٖٖ٘ الديارات الػدية الػسيمة الخابعة:

 ٖٖٙ السخاكد كالسخيسات السختمصة كدكرىا التصبيعي الػسيمة الخامدة: 
 ٖٖٛ أىجاؼ التصبيع االجتساعي: السصمب الثاني
 ٕٖٗ شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى كعبلقتو بالتصبيع الفرل الخابع:
 ٖٖٗ مشدلة األقرى عشج السدمسيغ، كمذخكعية شج الخحاؿ إليو : السبحث األكؿ
 ٖٗٗ مشدلة األقرى عشج السدمسيغ : السصمب األكؿ
 ٖٔ٘ شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى: السصمب الثاني
شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى في ضل االحتبلؿ، سيئاتو، : السبحث الثاني

 كحدشاتو.
ٖ٘ٗ 

 ٖ٘٘ شج الخحاؿ إلى السدجج األقرى في ضل االحتبلؿ: السصمب األكؿ
ذج الخحاؿ إلى األقرى في ب الدساح: أىجاؼ االحتبلؿ مغ السصمب الثاني

 ضل االحتبلؿ كحدشاتو.
ٖٚٗ 

 ٜٖٚ آثار التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي عمى العخب كالسدمسيغ الفرل الخامذ:
 ٖٔٛ اآلثار الثقاؼية كالفكخية لمتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي: السبحث األكؿ
 ٖٜٖ تبلؿ اإلسخائيمي.اآلثار االقترادية لمتصبيع مع االح: السبحث الثاني

 ٜٖٙ مخاشخ التصبيع الدراعي عمى العالع العخبي
 ٔٓٗ اآلثار الدياسية لمتصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي.: السبحث الثالث
 ٘ٓٗ  مع االحتبلؿ اإلسخائيميمتصبيع األمشية لثار اآل السبحث الخابع:

 ٓٔٗ آثار التصبيع االجتساعي : السبحث الخامذ
السػقف الخسسي كالذعبي العخبي كاإلسبلمي مغ التصبيع مع  الدادس:الفرل 

 االحتبلؿ اإلسخائيمي. 
ٕٗٔ 

السػقف الخسسي العخبي كاإلسبلمي مغ التصبيع مع االحتبلؿ  السبحث األكؿ:
 اإلسخائيمي.

ٖٗٔ 

 ٜٔٗ السػقف اإلسبلمي كالعخبي الذعبي مغ التصبيع: السبحث الثاني
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 ٕٗٗ الخفس الذعبي لمتصبيع  ىخمطامغ 
 ٖٔٗ التصبيع الخسسي كالذعبي الفمدصيشي : السبحث الثالث

 ٕٖٗ التصبيع الخسسي الفمدصيشي : ؿك السصمب األ
 ٖٗٗ التصبيع الذعبي الفمدصيشي : السصمب الثاني
 ٔٗٗ حكع التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي الفرل الدابع:
 ٕٗٗ في حكع التصبيع كأدلتيعأقػاؿ العمساء  السبحث األكؿ:
 ٖٗٗ أقػاؿ العمساء في حكع التصبيع: السصمب األكؿ
 ٜٗٗ األدلة :  السصمب الثاني
 ٜ٘ٗ مشاقذة األدلة كالتخجيح: السبحث الثاني
 ٓٙٗ الخد عمى الفخيق األكؿ الحيغ مشعػا التصبيع : السصمب األكؿ

 ٛٙٗ التخجيح  السصمب الثاني:
 ٓٚٗ مػاجية التصبيع مع االحتبلؿ اإلسخائيمي الفرل الثامغ:
 ٔٚٗ ورفس التصبيع مع االحتبلؿ كمقاكمت السبحث األكؿ:
 ٕٚٗ مع االحتبلؿ رفس التصبيع  السصمب األكؿ:
 ٚٚٗ : مقاكمة التصبيع ككسائموالسصمب الثاني

 ٕٛٗ مفيػـ السقاشعة كمذخكعيتيا  السبحث الثاني:
 ٖٛٗ السقاشعة كحكسيامفيـػ : السصمب األكؿ

 ٗٛٗ مذخكعية السقاشعة كحكسيا
 ٖٜٗ السصمب الثالث: أشكاؿ السقاشعة

 ٜٛٗ دكر العشاصخ السؤثخة في رفس التصبيع صمب الخابع: الس
 ٘ٓ٘ خسالةخاتسة ال

 ٜٓ٘ فيخست اآليات
 ٕٕ٘ فيخست األحاديث

 ٕٛ٘ قائسة السخاجع 
 ٔ٘٘ فيخست السػضػعات

 


