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 اإلىداء

 

 الصالحة . أةلنش، كلـ يتكانيا في تنشئتي اف ربياني صغيران يذالمٌ  لى كالدمٌ إ

 خكاني كأخكاتي الغاليات عمى قمبي.إإلى 

 ي قرة العيف .ئبناأيف" ك إلى زكجتي " أـ نكر الدٌ 

 كفرساف الكطف الذيف يقضكف زىرة شبابيـ خمؼ القضباف.  ،إلى عنكاف القضية

 إلى أركاح الشيداء الذيف أنبتكا بدمائيـ الطاىرة ثمرة العزة في ىذه األمة.

كزمالئي  ،حفظو ا ،سعيد صالحإة الشيخ مفتي قكل األمف الفمسطيني محمد إلى فضيمة سماح

  .الكراـ

لى كؿ عزيز ،ىؤالء جميعان  إلى كؿٌ  ىذا البحث  ،دراستي أىدم ثمرة ،سبحانو ،كأخ في ا ،كا 

 المتكاضع. 
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 رار  قإ

امعىة القيدٍ  اثي أيقرُّ أنا ميعدُّ ىذه الرّْسىالة أنَّيا قيدّْمىت إلىى جى اًجٍستير، كأنَّيا نتيجة أٍبحى ة المى س؛ لنىٍيًؿ دىرجى

ة باٍستثناء ما تمَّت اإلشارة لو حيثما كرد، كأىف ىذه الدّْراسة، أ أم جزء منيا، لـ ييقدَّـ لنيؿ درجة  كالخاصَّ

امعة أ  مىٍعيد آخر.ك عميا ألم جى

 التٍَّكقيع:...................

 عماد نايؼ حسف الكريدات

 ـ.2018/ 1/ 8 التَّاريخ:
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 انشكر وانخقذٌر

ُكْمۖو تعالىإنطالقان مف قكل    ََلَِزٌَدنَّ َشَكْرُتْم لَِئْن ُكْم َربُّ َن َتأَذَّ لىعا، كقكلو ت(7ابراىيـ،  َوإِْذ

َاِكِرٌن ُالشَّ ٌَْجِزيَّللاَّ  (.144)آؿ عمراف،  َوَس

  بكداكد.أركاه أحمد ك  ال يشكر ا "ال يشكر الناس  فٍ :" مى ،صمى ا عميو كسمـ ،كقكؿ الرسكؿ

مف عممني حرفان، كأنار لي دربان مف دركب العمـ، كأزاؿ مف أمامي  فإنني أتكجو بجزيؿ الشكر لكؿٌ   

كخاصة الدكتكر شفيؽ  –بإذف ا –كؿ الصعكبات في سبيؿ طمبي لمعمـ النافع ثـ العمؿ الصالح 

طكاؿ فترة  يففاضم يفاال ناصحيف لي كمخمصيف كمربيـ يز ل مذيفعياش كالدكتكر عبد ا نجاجرة ال

 كعف طمبة العمـ، كالمسمميف. ،يشرافيـ عمى رسالتي، فجزاىـ ا خيران عنٌ إكخالؿ  ،دراستي

كال يفكتني أف أشكر ، المعاصرة  يةالدراسات االسالمٌ  برنامجتقدـ بالشكر إلى جميع األساتذة في أكما 

الدراسات االسالمية الدكتكر أحمد كتكر كديع سمطاف، كمنسؽ برنامج عميد كمية الدراسات العميا الد

ككذلؾ شكرم مكصكؿ لممربي الفاضؿ األستاذ رسمي  ،األستاذ الدكتكر مشيكر الحبازمك دعمس، 

الذم كاف  ،كلألستاذ الصديؽ عمي شريتح ،ؽ لي الجانب المغكمـ لي النصح، كدقٌ الكريدات الذم قدٌ 

 أسمى آيات الفخر كالمحبة كاالعتزاز كالتقدير. ،كلجميع مف عممني ،ن جميعا ناصحان لي كمتابعا، فميـ

التي  ،جامعة القدس،تقدـ بالشكر مف السادة القائميف عمى ىذا الصرح العممي المبارؾ أككذلؾ   

 ا ساعدني في كتابة بحثي ىذا حتى مفٌ  فٍ مى  شكر كؿٌ أنني ا  احتضنتني في كمية الدراسات العميا، ك 

 عمي بإتمامو.  ،الجؿ كع،
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 ًهخضان

ظاىرة قديمة، إذ نشأ مع نشأة أكؿ المجتمعات البشرية، فمتى  كسس ليس ظاىرة حديثة بؿ ىجٌ التٌ   

ظير أم مجتمع بشرم كفي أم زمف فقد نشأ التجسس، ألف كؿ مجتمع يسعى لمعرفة ما لدل غيره 

الظفر كالنصر في المعارؾ مف كسيمة مف كسائؿ  يعدٌ  كىك  ،مف المجتمعات مف أسرار كمعمكمات

 .جية، ككسيمة ىدـ دكلة مف جية اخرل

 حذرقد كنقؿ المعمكمات لألعداء ك  ،تتبع عكرات الناسكذلؾ بالتحريـ،  :كالحكـ الشرعي في التجسس 

مف افراد  كطمب، كخصكصياتيـ ،لما فيو مف االطالع عمى محاـر الناس ،مف ذلؾ الشرع الحنيؼ

مف  يعدٌ  ،كما أجيز منو ،المحارب كأي مف تجسس الذمٌ  عاد عنو، كحدد مكقفوالمجتمع المسمـ االبت

 ستثناء لظركؼ معينة كأسباب خاصة.االؿ يقب

أف  ،كذلؾ عبر ىذا التاريخ الطكيؿ ،تحتميا كأ ،مف الطبيعي أف كؿ دكلة تسيطر عمى دكلة أخرل 

 كس لرصد تحركات القكل الشعبية أد مف أبناء البمد المحتمة الجكاسيكتجنٌ  ،ترسؿ العيكف كالجكاسيس

المستغرب أف تكظؼ الدكلة المحتمة  ككنقميا إلى األعداء، فميس مف المستيجف أ ،المؤسسات

فرد لذلؾ أجيزة أمنية كبيرة ذات كزف كبير في الجكاسيس كالعيكف لنقؿ األخبار كالمعمكمات، كقد تي 

ىتماـ مف قبؿ الرؤساء كالقادة العسكرييف في المؤسسة العسكرية لمدكلة، كيحظى ىذا الجياز باحتراـ كا

 الدكلة المعتدية.  

فمسطيف عمى تجنيد مجمكعة مف سكاف البالد لنقؿ االخبار منذ احتالليا كقد عممت بريطانيا  

كمساعدتيا في تنفيذ مخططاتيا سكاء أكانكا مف الفمسطينييف أـ مف العائالت العربية التي سكنت 

الفمسطينية بتقديـ المساعدة ليـ في  األرض ستيطافاكساعدت الييكد في  فمسطيف كامتمكت األراضي،



 د
 

اغتصاب األرض ببارزان في مساعدة الييكد  امتالؾ األرض الفمسطينية، كقد أدل ىؤالء الجكاسيس دكران 

 .الفمسطينية

عماؿ عداـ منفذم االا  كاعتقاؿ ك  يافكثير مف الثكرات الفمسطينية ضد االستعمار البريطاني تـ احباط 

الكطنية كالبطكلية ضد األعداء بفعؿ ىؤالء الجكاسيس الذم قدمكا لمبريطانييف كالييكد االخبار 

 يقكـ بإحباط كافشاؿ ىذه الثكرات.  ككالتجمعات الكطنية الفمسطينية مما جعؿ العد لمحركات كالنشاطات

غرتيـ أ فٌمفتعييف الجكاسيس في  كثيران  ألرض الفمسطينية جيدا كاحتاللو الكياف الصييكني كبعد قياـ  

الشعب  أبناء فعف طريقيـ استطاعت إسرائيؿ أف تككف قاعدة معمكمات عفكغيره مف االساليب، بالماؿ،

يضان، كىذا األمر جعؿ الحركات الكطنية كاألحزاب في خطر مف ىؤالء أالفمسطيني كالعرب 

الشعب الفمسطيني مف ىؤالء الجكاسيس، كقد صاغت األحزاب أيضا رغـ الخكؼ كالقمؽ الذم عاشو 

  كالتشيير.  القتؿ لمجكاسيس،ك ، المقاطعة : يامف العقكبات من ان عددكالجكاسيس األعداء 

فضمت الخاتمة :النتائج  ،كخاتمة ،كأربعة فصكؿ ،كتمييد ،مقدمة :مت ىذه الدراسة عمىاشتم  

، كسبب كمناىجيا، ىدافياكاكأىميتيا  كأسئمتيااحتكت المقدمة عمى مشكمة الدراسة، ك  كالتكصيات،

، تعريؼ التجسس لغة األكؿ :في مطمبيف جاء التمييد، ك الدراسة، كالدراسات السابقة ليااختيار 

 كالتجسس عند المعاصريف، كالثاني عف أىمية التجسس. ،ن كاصطالحا 

كالثاني التجسس في  ،كؿ، عف التجسس عبر العصكراأل :كاشتمؿ الفصؿ األكؿ عمى مطمبيف  

 ة الفمسطينية.القضي

 ككاالبتزاز كاإلقناع،  ءكالثاني عف كسائؿ االغرا ،تمييد  :سبعة مطالب االكؿ ضـالفصؿ الثاني ك  

ي يقكـ بيا الجكاسيس لمتجسس عمى تالرابع األعماؿ الاك  ،الظركؼ كالعكامؿ المسببة لمتجسس الثالث



 ه
 

خير نظرة ك األ ،لمترتبة عف التجسسالسادس اآلثار اك  ،كالخامس أماكف اإلسقاط كالتجنيد ،الفمسطينييف

 .المجتمع الفمسطيني كاإلسرائيمي لمجكاسيس كعائالتيـ

األكؿ  ،كفيو ثالثة مطالب ،سالميةخصص لمحديث عف التجسس في الشريعة اإلفأما الفصؿ الثالث   

 مسمـ.الثالث عقكبة التجسس لممسمـ كغير الك  ،الثاني أدلة النيي عف التجسسك ـ التجسس كصكره، اسأق

ص األكؿ خصٌ  ،خمسة مطالب كضـ ،عف جريمة التجسس كاإلجراءات القانكنية، الفصؿ الرابعثـ   

الثاني الحديث عف القكاعد المكضكعية الخاصة بالعقاب عمى جريمة ك  ،لمجريمة مفيكميا كأركانيا

حدث عف قكاعد خير تاألك  ،الثالث القكاعد االجرائية لجريمة التجسسك  ،التجسس في التشريع الفمسطيني

 .المحاكمة بشأف جريمة التجسس في التشريع الفمسطيني كالمحاكـ
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Abstract: 

Espionage is not a recent phenomenon, but an old one, as it arose with the emergence of 

the first human societies. The establishment of any human society at any time has spawned 

espionage, because each society seeks to know the secrets of other societies. It is a means 

of victory in battles on the one hand, and the means of destroying a state on the other. 

The legal judgment in espionage is prohibition since it attempts at tracking the secrets of 

people, and the transfer of information to the enemies. People are warned against it 

because of the knowledge of the incest of people and their privacy. Members of the 

Muslim community are asked to avoid espionage, and Islam determined its position from 

espionage against followers of other monotheistic religions. What is permissible is an 

exception to certain circumstances and special reasons. 

Historically, it is natural that when every state controls or occupies another country, it 

sends the spies to recruit from the occupied country spies to monitor the movements of the 

popular forces or institutions and transfer them to enemies. It is not surprising that the 

occupying state employs spies and eyes to transmit news and information. Espionage 

institutions usually receive the respect and attention of the presidents and military leaders 

in the aggressor state. 

Since its occupation of Palestine, Britain has recruited a group of inhabitants to carry news 

and help it implement its plans,. They were either Palestinians or Arabs from families who 

have lived in Palestine and owned land. They assisted Jews in settling the Palestinian land 

and helped them to own Palestinian land. Spies played a prominent role in helping the Jews 

to rape the Palestinian land. Many of the Palestinian revolts against British colonialism 

were thwarted and controlled by those spies who helped in the arrest and execution of the 

Palestinian heroic activists. These spies supplied the British and the Jews with news about 
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activities, actions and national Palestinian gatherings, which made the enemy to thwart 

these revolutions. 

After the establishment of the State of Israel and the occupation of the Palestinian land, 

Israel tended to  very much to recruit many spies from those who needed the money. As a 

result, Israel was able gather  a database of information on the Palestinian people and 

Arabs too, and this made national movements and parties at risk. Despite the fear and 

anxiety experienced by the Palestinian people as a result of these enemies and spies who 

are transferring news to the enemies, Palestinians tended to perform a number of practices, 

including sanctions, boycott and murder of spies. The spies started to live in a social 

isolation from the people, and the people looked upon them as inferiors, despised them and 

did not deal with them. 

The study included an introduction, a preface and four chapters. The introduction included 

the study problem, the study questions, its significance, the purpose of the study, the 

methodology, the reason for choosing the study, and previous studies. 

  The preface was devoted to two requirements. The first is the definition of espionage 

formally, lexically and informally by those contemporary scholars, and the second deals 

with the importance of espionage. 

  The first chapter included the two demands; the first of which is about spying through the 

ages and the second demand has to do with espionage and its impact on the Palestinian 

cause. 

The second chapter deals with seven demands. The first of which is preliminary, the 

second is about the means of enrichment, blackmail and persuasion, the third is about the 

circumstances and the factors causing the espionage, the fourth is about the work done by 

the spies on the Palestinians, the fifth talks about the places of projection and recruitment, 

and the last demand has to do with the way spies and their families are viewed by the 

Palestinian and Israeli societies. 

The third chapter is devoted to talking about espionage in Islamic law. There are three 

demands, the first of which explores types and forms of spying, and the second demand 

talks about for evidence of the prohibition of espionage, and the third demand talks about 

the punishment of spying for Muslims and non-Muslims. 
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The fourth chapter explores the crime of espionage and legal procedures. This chapter 

contains five demands. The first is assigned to the crime concept and elements, and the 

second demand is about the substantive rules of punishment for the crime of espionage in 

the Palestinian legislation, and the third requirement focuses on the rules and procedures of 

the crime of espionage. The fourth tackles the rules of the trial regarding the crime of 

espionage in the Palestinian legislation and the specialized courts. 
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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

    :انًقذيت  

نبياء الحمد  رب العالميف الذم بنعمتو تتـ الصالحات، كالصالة كالسالـ عمى خاتـ األ           

 كالمرسميف محمد بف عبد ا الصادؽ األميف، كبعد: 

منذ كجكدىا  ،ةالقديمة التي عرفتيا البشري الظكاىرمف   ،الجاسكسية كتعتبر ظاىرة التجسس أف     

القادة  كأ ،األجيزة كأ ،سكاء مف قبؿ الدكلة ،رغـ اختالؼ كسائؿ تطبيقيا كتنظيميا ،عمى ىذه األرض

 ليا.التابعيف 

دة، منيا العيكف، كالعمالء كالمتعامميف، كالفدائييف، كالخكنة، كقد عرفت في القديـ بمفاىيـ متعدٌ    

ككضع التشريعات التي تحاكـ ، ايير محددة لمالحقتيامععمى تعتمد  ،كالخيانة، كقد أخذت كؿ دكلة

 .الظاىرةالمتكرطيف في ىذه 

كنقؿ المعمكمات إلى األعداء،  ،لقد رفضت الديانة اإلسالمية التجسس، كتتبع عكرات الناس     

كطمبت مف أفراد المجتمع  ،االطالع عمى محاـر الناس كخصكصياتيـ مف لما فيو ،كحذرت مف ذلؾ

حيث قاؿ  ،القرآف الكريـ ككى ،حيث جاء ذلؾ في دستكر األمة اإلسالمية األكؿ ،نيا كتجنبيااالبتعاد ع

غْتعالى: " ﴿ ٌَ ُسواَوََل إِْثٌمَۖوََلَتَجسَّ نِّ َبْعَضالظَّ إِنَّ نِّ َهاالَِّذٌَنآَمُنوااْجَتِنُبواَكثًٌِراِمَنالظَّ ٌُّ اأَ َتْبٌَ

أَ ٌُِحبُّ أَ َبْعًضاۚ اٌبَرِحٌمٌَبْعُضُكْم َتوَّ َ َّللاَّ إِنَّ َۚ قُواَّللاَّ َواتَّ ًتاَفَكِرْهُتُموهُۚ ٌْ َم أَِخٌِه أُْكَللَْحَم ٌَ  أَْن  َحُدُكْم
.﴾(1) 

، كالرسكؿ الكريـ، سبحانو كتعالى، أمر ا ،عمى المسمميف الحرصك  ،كمف باب الحيطة كالحذر   

فكانت الغزكات المعركفة في التاريخ  ،نفسيـ كدينيـالمسمميف بالدفاع عف أ ،صمى ا عميو كسمـ

                                                           
 .49/12الحجرات ،  (1)
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، كقد استعممت في ىذه الغزكات ،في الجزيرة العربية كخارجيا ،كالتي انتصر فييا المسممكف ،اإلسالمي

في معرفة نقاط ألىميتو  ،بما في ذلؾ التجسس ،كافة الكسائؿ العسكرية المعركفة في ذلؾ الكقت

كالسالح  ،العدد :مف حيث ،عف قكة األعداء ،مى المعمكماتمف خالؿ الحصكؿ ع ،ضعؼ األعداء

 كأساليب القتاؿ التي يستخدميا األعداء. ،المستعمؿ كنكعو، كطرؽ التخطيط التي يتبعيا لميجكـ

أف  ،عبر التاريخ الطكيؿ ،تحتميا كذلؾ كأ ،أف كؿ دكلة تسيطر عمى دكلة أخرل ،مف الطبيعي    

 كلرصد تحركات القكل الشعبية أ ،الجكاسيس المحتمة ةمف أبناء البمدكتجند  ،ترسؿ العيكف كالجكاسيس

أف تكظؼ الدكلة المحتمة  ،المستغرب ككنقميا إلى األعداء، فميس مف المستيجف أ، المؤسسات

في  ،ذات كزف كبير ،لنقؿ األخبار كالمعمكمات، كقد تفرد لذلؾ أجيزة أمنية كبيرة ،الجكاسيس كالعيكف

لمدكلة، كيحظى ىذا الجياز باحتراـ كاىتماـ مف قبؿ الرؤساء كالقادة العسكرييف في المؤسسة العسكرية 

 الدكلة المعتدية.

 ،كارتباطيا كتأثيرىا المتبادؿ ،في المياديف المختمفة ،كتشابؾ عناصر المعمكمات ،تطكر االصاالت

عسكرية كفي المياديف ال ،السعي كراء كؿ عناصر المعمكمات ،يفرض عمى أجيزة المخابرات

كاالجتماعية، ففي الميداف السياسي ىناؾ العالقات مع  ،كالثقافية ،كالعممية ،كاالقتصادية ،كالسياسية،

 ،كاالتفاقات السياسية كالمعاىدات، كفي الميداف االقتصادم، تيتـ أجيزة المخابرات ،الدكؿ األخرل

كخطط التنمية كالتصنيع  ،خرلكالتجارية مع الدكؿ األ ،االقتصادية بمعرفة كؿ شيء عف االتفاقيات

 كالمكاد ،الحيكية كالمنشآت االقتصادية ،كنكعية المنتجات ،كالمؤسسة اإلنتاجية ،كمتطمباتيا

فتيتـ بالمعمكمات الخاصة  ،كالمكاد الغذائية كاالحتياطي العاـ، أما عمى الجبية الداخمية ،االستراتيجية

كالعكامؿ التي يتأثر  ،كنمكه كجكانب تطكره ،معكمستكاه المعيشي، كمشاكؿ المجت ،عف عادات الشعب

مكانية انتشارىا ،الشائعات كفييا ،بيا كالجكانب التي يمكف استغالليا في  ،كمدل كعي المكاطنيف، كا 



3 
 

جراءات األمف كالكقايةكقدرتيا في الدفاع  ،الحرب النفسية، كمف ناحية استعداد الدكلة  ،المدني، كا 

 ، كدرجة استعداد المستشفيات، كخطة انقاذ الجرحى كالمصابيف ،كخطط تيجير المناطؽ المصابة

قد ال يككف بالتجسس كحده، فيناؾ أساليب  ،كتكافر األدكية المختمفة، كالحصكؿ عمى المعمكمات

 لمحصكؿ عمى المعمكمات المطمكبة عنيا. ،أخرل

بمثؿ ىذه  ،أف نيتـيحتـ عمينا  ،ىك الكاجب الديني كالكطني: لمموضوعىذا تختياري ومما دفعني ل 

لـ  ،عمـأفيما  كما أننييستفيد منيا زمالئي في العمؿ العسكرم،  ،كتقديـ معمكمات، الخطيرةالظكاىر 

لدراسة  ،عممية  ، إذ لـ تفرد رسائؿفي دراسة أكاديمية قد تحدث عف ىذا المكضكع  ،جد أحدان قبميأ

مف  ،نما تـ القاء الضكء عميياا  ك  يني  ،الجانب القانكني الفمسط في التجسس، كخصكصان جريمة كاممة ل

 . ، كبعض األبحاث خالؿ المقاالت

 يشكهت انذراست:  

،  الفمسطيني القانكففي التشريع اإلسالمي ك  ،في المكقؼ مف الجاسكسية ،تتجسد مشكمة الدراسة   

 ك ،نساففي بياف نمط مف سمكؾ اال ،كتتجمى مشكمة الدراسة، مس أمف الدكلة كاألمف العاـكككنيا ت

ككسائمو  ،ساليبوأكيطكر  ،كيتكسع ،يتفاقـ ،كقد أخذ ىذا السمكؾ، سرار اآلخريفأمحاكلة االطالع عمى 

عف  ،كفنيان، كعمميان كاسعان، كما تكمف مشكمة الدراسة في الحديث ،تطكران عمميا ن  ،في اآلكنة األخيرة

  .حديد العقكبة المناسبةبحيث يككف لدينا المعيار لتكييفو، كت ،سسان الفعؿ الذم يعد تجٌ 

 حذود انذراست:

 ي:تاآلك مكانية عمى النحأخرل ك  ةمكضكعي ان حدكدتتضمف ىذه الدراسة 

 دكف المصطمحات األخرل المتداخمة. ،ان: حدكد الدراسة في مكضكع التجسسمكضكعيٌ 
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 ـ 201ك 1967في الحقبة ما بيف  الذم يجرم في فمسطيف ،مكانيان:  تنحصر الدراسة في التجسس

 أسئهت انذراست:

 جاءت الدراسة لتجيب عف األسئمة اآلتية: 

 الحي لمتجسس؟طماىك المفيـك المغكم كاالص -

 ما ىي أىمية التجسس؟ -

 ما  مفيـك التجسس في الحضارات القديمة؟  -

 كيؼ كاف اإلسالـ ينظر إلى الجكاسيس كالعيكف؟ -

 ما  مكقؼ  المسمميف مف جريمة التجسس؟ -

 يا الدكؿ المحتمة في ترسيخ مفيـك الجاسكسية ؟ما  اإلجراءات التي اتبعت -

 ؟ ـ1967ما الكسائؿ التي اتبعتيا إسرائيؿ لتعييف الجكاسيس ضد الثكرة الفمسطينية قبؿ النكبة  -

 ؟كالثانيةاالنتفاضة األكلى  في اإلجراءات كاألساليب التي اتبعتيا إسرائيؿ في تعييف الجكاسيس ما -

 التي كضعتيا منظمة التحرير لمتابعة الجكاسيس؟ ما التدابير كالتشريعات كالقكانيف -

 ما العقكبات التي فرضيا المشرع الفمسطيني كما ىي المحاكـ الخاصة بالجكاسيس؟ -

 ينهج انذراست:

كالذم يضـ المنيج الكصفي حيث قاـ الباحث بكصؼ  التكاممي اعتمدت الدراسة عمى المنيج       

كما  ف اصحاب الحضارات المختمفة قبؿ االسالـ كبعدهجاءت في سير األكليف مكما  ظاىرة التجسس

في سرد القصص كالقضايا ذات  المنيج التاريخيثـ استخداـ  ،اكردتيا المصادر التي أٌرخت لتمؾ الفترة

كفي الفصؿ الرابع مف الدراسة استخدـ ، البعد التاريخي في الحضارات المختمفة قبؿ اإلسالـ كبعده

 ء القكانيف الخاصة بعرض الجانب القانكني لجريمة التجسس.المنيج االستقرائي الستقرا
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 فرضٍت  انذراست:

كاستمرت قديمة قدـ االنساف عمى األرض،  ،لتشير إلى أف الجاسكسية ،جاءت فرضيات الدراسة   

سكاء أكاف زمف  ،ضد اعدائيـفاستخدميا المسممكف منذ أقدـ العصكر  ،استعممت عبر العصكر 

 . اإلسالمية التاليةأـ في العصكر  ،و كسمـ صمى ا عم ،الرسكؿ

كال سيما الدكؿ  ،مف قبؿ الدكؿ ،تطكرت األساليب كالسبؿ المتبعة ،كفي العصر الحديث      

تعرؼ عمى كال ،لنقؿ المعمكمات عف الدكؿ ،رةالتي أرسمت جكاسيسيا إلى البالد المستىعمى ، المستعمرة

 ،في احتالليما لفمسطيف ،بريطانيا كصنيعتيا دكلة الكيافكمف بيف ىذه ا ،فييا مكاطف القكة كالضعؼ

كقد لعب  ،ليصؿ إلى مستكل عاؿ مف التقنية ،كطكرتاه ،استعماؿ مفيـك الجاسكسية حيث تكسعتا

 الكطنية في البالد. كاألحزاب السياسية ،التنظيماتك  ،في مالحقة الكطنييفدكران بارزان  ،ىؤالء الجكاسيس

بيف األشغاؿ الشاقة  ،كقكانيف تشتمؿ عمى عقكبات متدرجة ،فمسطينية بنكدان كقد كضعت الثكرة ال   

 ،كسمكأتفاقية إجاءت ك  ،في الجاسكسية لصالح األعداء ثبت تكرطو فٍ بحؽ مى  ،اإلعداـ كأ ،المؤبدة

قبؿ اتفاقية  ،فراج إسرائيؿ عف المعتقميف الفمسطينييفإلقاء  ،ثبتت جاسكسيتو فٍ ؼ العقكبات بحؽ مى تخفٌ ل

جزائية ضد الجكاسيس  حكاـمشركعان ألكضعت السمطة  كماكلكف أسرائيؿ لـ تمتـز بكعكدىا،  ،كسمكأ

 كالعمالء.

 أهًٍت انذراست:

في بياف  تساعد صانع القرار الفمسطيني ،عمميةـ مادة ككنيا تقدٌ  مفالدراسة،   ةتنبع أىمي       

 ،ضعاؼ المكقؼ السياسيإفي  ،دكران كبيران الذيف يمعبكف  ،فيكالجكاسيس الفمسطيني ،الجاسكسيةمخاطر 

، تحركاتيـ إلى األعداء  ك ،عف الفمسطينييفلؾ مف خالؿ نقؿ المعمكمات كالعسكرم الفمسطيني، كذ
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، ما يجعؿ تطبيؽ ميمات الجيش الصييكني أسيؿ ، لألعداء  ،مما يكفر قاعدة بيانات مكسعة كدقيقة

 طينية.الفمس األرضلجنكده في  ،كأقؿ خطكرة كمجازفة

لمفيكـ الجاسكسية كاآلليات التي اتبعتيا األمـ  ،مف خالؿ التتبع التاريخي ،كما تبرز أىميتيا    

تبياف  ك، "الطابكر الخامسمصطمح "الذيف أطمؽ عمييـ  ،في التعامؿ مع الجكاسيس كالعمالء ،كاألقكاـ

الذيف كانت  ،كالجكاسيس "كفالعي" ككى ،الذم أطمقو عمييا المسممكف في غزكاتيـ ،المفيكـ اإليجابي

 -ما جعؿ النصر ككى،  ـكمحاكلة التصدم لي ،كخططيـ ،ترسميـ لجمع المعمكمات عف قكة األعداء

 حميفان لممسمميف في غزكاتيـ. -غالبان 

 أهذاف انذراست : 

 تحقيؽ األىداؼ اآلتية: إلى الدراسة تسعى 

 التعرؼ عمى  مفيـك التجسس في الحضارات القديمة . -

  .إلى الجكاسيس كالعيكفاإلسالـ  نظرةبياف  -    

 تكضيح اإلجراءات التي اتبعتيا الدكؿ المحتمة في ترسيخ مفيـك الجاسكسية . -

لتعييف الجكاسيس مف الجنسيف ضد الثكرة  دكلة الكياف الكسائؿ التي اتبعتيا التعرؼ عمى - 

 الفمسطينية. 

 اسيس بعد النكبة  .في تعييف الجك  الصييكنية  تكضيح اإلجراءات -

 التدابير كالتشريعات التي كضعتيا منظمة التحرير الفمسطينية لمتابعة الجكاسيس. -

كالمشاريع القانكنية التي تنص عمى ىا السمطة الكطنية القكانيف التي تعتمدالتعرؼ عمى  -

 لجكاسيس.ابحؽ فرضيا ستالعقكبات التي 
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 يظطهحبث انذراست: 

حث كالتمحيص كالتحميؿ مجمكعة مف المفاىيـ تتعمؽ بالجاسكسية عمى ينطكم تحت لكاء الب     

 اآلتي: ك النح

مثؿ إدارة جامعة  ،في المكاف الذم يعمؿ فيو ،ىامان  الجية الذم يتكلى مكقعان  كأ ،الشخص كى العميل:

لصالح اسرائيؿ  ،غير مباشرة كأ ،بصكرة مباشرة ،كيعمؿ في الكقت ذاتو ،كزارة كأشركة ضخمة  كأ

بيدؼ اضعاؼ القضية  ،فكرية كأ ،سياسية كأ ،اجتماعية كأ ،نفذ سياستيا، سكاء أكانت اقتصاديةكي

 الفمسطينية.

بيدؼ تمكينيا  ،ما تككف إسرائيؿ خارجية، غالبان  كأ ،لصالح جية داخمية مف يعمؿ سران  كى الجاسوس:

كيقكـ بنشاطات  ،ـمف الشعب الفمسطيني، مف خالؿ جمع المعمكمات، حكؿ المكاضيع قيد االىتما

 أخرل، مثؿ: بث الفتف كالعمؿ عمى تحطيـ المعنكيات. 

يبقى  ،كبر كأكميما صغر  ،درجة مخففة لمخيانة ككى ،تعبير كاسع النطاؽ كالمجاؿ كىالمتعاون: 

في مساعدة  ـ لـ يعمـ. كالمتعاكف قد ال يرل حرجان أ ،سكاء عمـ بذلؾ، خرلأب كأإلسرائيؿ بطريقة  عكنان 

 لتقديـ خدمات متفاكتة األىمية ليا. ،كلديو االستعداد كالقابمية ،إسرائيؿ

جياز )الشيف  كالمخابرات اإلسرائيمية أ ككيسمى أيضا جياز االمف العاـ اإلسرائيمي أجياز الشاباك : 

الي جيازم  ،المسئكؿ إضافة كالثالثة في إسرائيؿ، كى ،أحد األذرع األمنية المركزية كبيت(: كى

كتقدير الكضع  ،عف تزكيد الجيات السياسسة بالمعمكمات، كالتحذيرات ،بة اإلستخباراتكشع ،المكساد

التخاذ القرارات في شتى المكاضيع، كيخضع مباشرة لرئيس  ،كيقدـ تكصيات خاصة ،األمني العاـ

داخؿ حدكد  ،في محاربة حركات المقاكمة الفمسطينية ،الجية المختصةك كى ،ميةيالحككمة االسرائ

 كيسعى إلحباط عممياتيا ضد إسرائيؿ . ،فمسطيف
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تحكـ تسكية  ،مجمكعة مبادئ عامةك االطار العاـ لمحكـ الذاتي الفمسطيني، كى كىاتفاقية أوسمو: 

ة، عمى الكضع النيائي ليذا قاسرائميمة مرحمية، مف شانيا التمييد الجراء مفاكضات الح –ة يفمسطين

اعالف  كى ،ـ1993\9\13بتاريخ في اكسمك اؽ المكقع لالتف ،الحكـ الذاتي، كقد كاف االسـ الرسمي

 ف ترتيبات الحككمة الذاتية االنتقالية. أمبادئ بش

 انظؼىببث انخً واجهج انببحذ

فيما يخص الجانب القانكني مف الدراسة، حيث لـ يجد  ،كاجيت الباحث مجمكعة مف الصعكبات  

كقمة المصادر التي  في القانكف الفمسطيني،أم دراسة سابقة قانكنية تطرقت لجريمة التجسس  ،الباحث

ك أالحصكؿ عمى قضية مف النيابة العامة المدنية  كلـ يستطع الباحث أيضان  تناكلت جريمة التجسس،

بشكؿ عاـ حكؿ قضية  وفمسطيف، األمر الذم أدل إلى حديثحكؿ قضايا التجسس في  ،العسكرية

  لدراسة ىذا المكضكع. ،فت االنظارفي محاكلة ل ،د مجمكعة مف التكصياتاالتجسس، كافر 

 الدراسات السابقة 

، دار السالـ لمطباعة 2ط،  "التجسس وأحكامو في الشريعة اإلسالمية" محمد راكاف، الدغمي،دراسة 

كالتي تناكلت جريمة التجسس كاحكامو في الشريعة كذلؾ  ـ1985-ق1406كالتكزيع كالنشر، القاىرة، 

 .كحديثان  في ىذه الظاىرة قديمان بنقؿ اقكاؿ الفقياء كالعمماء 

، رسالة التجسس وعقوبتيا في الشريعة والقانون جريمة ،بف صالح، عثماف بف عميدراسة 

جريمة التجسس كعقكبتيا في الشريعة االسالمية كالقانكف ، كقد ناقشت ىذه الدراسة، ماجستير

  .الكضعي

 نين معيا في تمزيق النسيج السياسيعمالء إسرائيل والمتعاو  دورأحمد حامد سميماف خضر، دراسة 

العمالء في تشتيت دكر ، كتناكلت 2014، رسالة ماجستير، جامعة النجاح، لمشعب الفمسطيني
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مف معمكمات لالحتالؿ االسرائيمي، كتبياف اساليب كطرؽ  ،مف خالؿ ما قدمكه ،الشعب الفمسطيني

 في اسقاط الجكاسيس. ،المخابرات

 مجمة المستقبؿ العربي، ،رات الصييونية بداية التجسس عمى العربالمتخاب ،دراسة محمكد محارب 

تناكؿ فييا طرؽ التجسس في عيد االنتداب البريطاني عمى فمسطيف، كذكر كيؼ كاف  ،357العدد 

يستخدـ الييكد التجسس لمحصكؿ عمى المعمكمات الخاصة كالتي تمكنيـ مف معرفة تحركات الجيش 

 ييف. البريطاني ضد الثكار الفمسطين

ىذه الدراسة عف الدراسات السابقة ككنيا اىتمت بكافة المراحؿ التاريخية في حديثيا أىـ ما تميزت بو ك 

عف التجسس مف الناحية القانكنية   كما في فردت فصالن كامالن لمحديث أعف التجسس كجريمة، ك 

 التشريع األردني. 
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 يفهىو انخجسسحًهٍذ: 

 : أوًل : في معنى التجسس لغة

سَّسو: بىحىثى عىٍنوي كفحىصى  قاؿ - بىرى كتىجى . كجىسَّ الخى سُّسي ًمٍنوي التىجى بىًر، كى : جىسُّ الخى . "ابف منظكر "كالجىسُّ

: تىجى  نناقىاؿى المٍّْحيىاًنيُّ سٍَّستو ًبمىٍعننى كىاًحدو  سٍَّستي فيالى بىرى كتىحى سٍَّستي اٍلخى ، كتىجى سٍَّستي ٍنوي كتىحى ٍثتي عى  ،بىحى

.كالتَّجى  ٍف بىكىاًطًف األيمكر، كأىكثر مىا ييقىاؿي ًفي الشَّرّْ : التٍَّفًتيشي عى ، ًباٍلًجيـً  (1) "سُّسي

، كاجتسو أم : مسو  ،الممس باليد كمكضعو المجسة"كالجس:  ،التجسس: مف الجس - يجسو جسن

 .(2)"كمنو الجاسكس ،كتجسسيا: تفحص عنيا ،كلمسو، كجس األخبار

 ،ألنو يتتبع األخبار، كيفحص عف بكاطف األمكر ،كمنو الجاسكس" ،بعياجس األخبار كتجسسيا: تت -

 .(3)"ثـ استعير لنظر العيف

 .(4)"ليتثبت ،أحد النظر إليو "كمنو الجاسكس ...كجسو بعينو: ،كالتجسس ،الجس ..تفحص األخبار -

  (5)"التفتيش عف بكاطف األمكر": التجسس ... -

الطبيب يده..كمف المجاز: جسكه بأعينيـ ...كتجسسكا كفي أساس البالغة لمزمخشرم: "جس  -

 .(6)"مف جكاسيس العدكك كى ،األخبار

                                                           
 ، مادة جٌس.38، ص 6ابف منظكر، محمد بف مكـر ، لساف العرب، ج ( 1)
 .44، ص 1الرازم، مختار الصحاح، ـ ( 2)
 101ص  ،1الفيكمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير، ـ ( 3)
 .211، ص 2الفيركز أبادم، القامكس المحيط، مجمد  ( 4)
 .153، ص1ابف األثير، النياية في غريب الحديث كاألثر، ج ( 5)
 ـ1998، دار الكتب العممية، 1، ط139، ص 1الزمخشرم، أساس البالغة، ج  ( 6)
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   سس اصطالحًا :: التج   ثانياً 

في قكلو  ،كالتحذير منو ،في معرض النيي عنو ،صراحة في القرآف الكريـكرد قد  التجسسإف   

َهاالَِّذٌَنآَمُنوااْجَتنُِبواَكثًٌِرا تعالى: ٌُّ اأَ ْغَتْبٌَ ٌَ ُسواَوََل َوََلَتَجسَّ إِْثٌمۖ نِّ َبْعَضالظَّ إِنَّ نِّ ِمَنالظَّ

َ َّللاَّ َۚإِنَّ قُواَّللاَّ ًتاَفَكِرْهُتُموهَُۚواتَّ ٌْ أُْكَللَْحَمأَِخٌِهَم ٌَ أََحُدُكْمأَْن ٌُِحبُّ اٌبَرِحٌمٌَبْعُضُكْمَبْعًضاۚأَ  َتوَّ
معنى : كال تبحثكا عف عكرات كىك بآحاد المسمميف كجماعاتيـ  طب بويخاالنيي في ىذه اآلية جاء ك 

أيضان بالحاء  لءكما قرً  ،عمييـ  ،تعالى ،كتستكشفكا عما ستر ا ،كمعايبيـعراضيـ أك المسمميف 

كما يقكؿ األلكسي عمى بو كالمراد  ،أثر الجس كغايتو كمف الحس الذم ى (1)سسكا(حالميممة )كال ت

 (2)مف الكبائر. الفقياء  مف كثيركقد اعتبره  ،تتبع العكرات مطمقان  كالتحذير مفي القراءتيف: الني

تو كرغبتو كمحاكل ،تتبع عكرات المسمميف كغيرىـيقـك ب فٍ مى  كاآلية الكريمة ى الذم تنيى عنو فالتجسس 

 بآحاد الناس، خاص ككى ،غرض معيفجؿ ك أل، أدافع نفسيإلشباع ، معرفتيا الكصكؿ إلى في 

سبب مف األسباب غير غرض أك كألم ، صكرة مف الصكرشكؿ أك الدكلة بأم ك الجماعات ك لييئات اك 

 .دكف حؽالتي تستيدؼ كشؼ أسرار األفراد كالجماعات المحرمة ك المشركعة 

أبعاده  كامستقؿ  يتناكل ان بحثتجسس لـ يفردكا لمالفقياء أف  ،اطالعي كدراستي ؿخالمف  كيمكف القكؿ 

كالتعزير مثالن، كفي  ،في أثناء معالجة مكاضيع أخرل ،عرضان كذكركه  ،تطرقكا إليونيـ إال أ ،كأخطاره

ت اعبار كقد كجد أف  فقياءال كالـ مفلمجاسكس  ،ا منحددان تعريفان اصطالحين  ،جدن ف نكادالقد  ،الحقيقة

فسأذكر  ،عف التعريؼ المغكم في شيء، كمع ذلؾتكاد ال تختمؼ  ،التي يعرفكف بيا الجاسكس ،الفقياء

 ،ةيتبيين ،تفسيرية، ا تعريؼ لمجاسكس، كأكثرىا عباراتالتي ظير فيي ،بعض عبارات الفقياء

 .اءعمى طريقة تعريفات الفقي ،ليست جارية، تكضيحية

                                                           
 .12سكرة الحجرات، آية  ( 1)
 .17حركب، ص ينظر اليرثمي، صاحب المأمكف ، سياسية ال ( 2)
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جاسكس يطمع عمى  :أم (قتؿ عيف جاز" ك :-رحمو ا– ،جاء في الشرح الكبير لمدردير المالكي

 (1) .(دكعكرات المسمميف كينقؿ أخبارىـ لمع

الذم يطمع عمى عكرات  ككى :بالعيف ىنا يراد بو كالجاسكس ى ":رحمو ا، كقاؿ الخرشي المالكي

 الذم ىكضد النامكس كالحقد عمى عكس أك فالجاسكس رسكؿ الشر ، كالمسمميف كينقؿ أخبارىـ لمعد

  (2)"رسكؿ الخير

األماكف ليجمع المعمكمات مف  الذم يتجسسالشخص  كى" كالجاسكس :كفي حاشية البجيرمي الشافعي

 ؿمف خالليا، كىي مح كالعدكعبكر  قدكـ التي يخاؼ المسممكف ألماكف اىي ك  ،يفة المرعبةالمخ

 (3)."كالثغكر كنحكىا، ركحذ تيقظاىتماـ ك 

عميو، مطابؽ بو ك كصؼ الئؽ  كعمى الجاسكس، كى )الخائف)لفظ  ،بعض عمماء الشافعية اطمؽ كقد 

 ،مانتوأك ، فخانيـ كخاف دينو كاعراضيـ  حافظان لسرىـ ،بأف يككف عكنان لممسمميف ،أمره ا ما لمخالفتو

نيى يي  فٍ في بياف مى  ،رحمو ا،قكؿ الخطيب الشربيني  ،فمف ذلؾ، ٍطمعان لعدكىـ عمى عكراتيـكصار مي 

مى س ليـ، كيطمعيـ عيتجسٌ  فٍ مى  ككى  :كيرد أيضا الخائف"بيـ اإلماـ معو في الغزك: احطصعف ا

  (4) ."بالمكاتبة كالمراسمةعراض كيكصميا لعدكىـ كاأل العكرات 

 حديثيـ كأحكاليـ، ك "الجاسكس صاحب سر الشر، الذم يمتقط عكرات الناس :الفقياء جاء في معجـك  

  (5) ."سران 

  

                                                           
 .182، ص 2الدسكقي، حاشية المدسكقي عمى الشرح الكبير، ج ( 1)
 .119، ص 3الخرشي، شرح مختصر خميؿ كبيامشو: حاشية العدكم، باب احكاـ الجياد،ج( 2)
، ص  4البجيرمي، سميماف بف محمد بف عمر، حاشية البجيرمي عمى الخطيب تحفة الحبيب عمى شرح الخطيب، ج ( 3)

 ـ.1996ار الكتب العممية، بيركت، لبناف، ، د1،ط282
 .27، ص 6الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنياج، ج ( 4)
 158قمعجي، محمد، معجـ الفقياء، ص  ( 5)
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 (1)"طمب األمارات المعرفة" كأف التجسس: ى "في إحياء عمـك الديف"كقد ذكر الغزالي، رحمو ا، 

أك يقترباف  ،ليما نفس المعنى ،كالتحسس بالحاء ،أف التجسس بالجيـ ،د ذكر في تفسير الكشاؼكق

التطمب مف  كما أف ،عمى كزف:" تفعؿ" مف الجس ،بحث عنوتإذا تطمبو ك  ،يقاؿ تجسس األمرف، منو

  (2)لما في الممس مف الطمب ،الممس

 (3)" البحث عما يكتـ عنؾ "كىاء كليس الح ،تفسير القرطبي: أف التجسس بالجيـكالتجسس في 

َهاالَِّذٌَن، كأكرد اآلية الكريمة (4)البخارم بابان لمجاسكس سماه "باب الجاسكس "االماـ كقد أفرد  ٌُّ اأَ ٌَ

اءَ ٌَ ُكْمأَْولِ يَوَعُدوَّ آَمُنواََلَتتَِّخُذواَعُدوِّ
 (5)  

فكأف  ،ةبالرؤيلشدة اىتمامو  كأ ،عينو مىع يعتمد وألنيسمى عينا ن  ،كفي نيؿ األكطار: أف الجاسكس

  .(6) عينان  صبحأجميع بدنو 

الذم :جاسكس القـك كفي حاشية شياب الديف عمى شرح الكنز بما يمي:" العيف ى ،عيفلمذكر تعريؼ ك 

 .(7)كينيي الخبر إلى دارىـ "كأعراضيـ  عكرات المسمميفيراقب كيتطمع عمى 

أف المقصكد مف خالليا  يظيرخفاء فيو، ك  الكاضح كمعناىا  ،ةفتعريفات الفقياء كما أسمفنا متقارب 

س سكيتح ،كاعراضيـ ،عكرات المسمميفىك الذم يتطمع عمى  ،البحثالذم يتناكلو  ،بالجاسكس

                                                           
 ، 321، ص 2الغزالي، إحياء عمـك الديف، ج ( 1)
ئؽ التنزيؿ كعيكف األقاكيؿ في كجكه التأكيؿ، الزمخشرم، أبكالقاسـ جار ا محمد بف عمر، تفسير الكشاؼ عف حقا ( 2)

 ـ2009، الطبعة األخيرة، دار المعرفة،568، ص3ج
، مطبعة دار الكتب 2، ط333، ص16القرطبي، أبي عبد ا محمد بف أحمد األنصارم، الجامع ألحكاـ القرآف، ج ( 3)

 ـ .1935 -ق1353المصرية، القاىرة، 
، دار ابف كثير لمنشر 1، ط72، ص 4ف إسماعيؿ، صحيح البخارم، جالبخارم، أبك عبد ا محمد ب ( 4)

 ـ 2002كالتكزيع،دمشؽ
 1سكرة الممتحنة،آية رقـ  ( 5)
 ـ2004، بيت األفكار الدكلية، لبناف، 10ص  8الشككاني، محمد بف عمي بف محمد، نيؿ األكطار، ج ( 6)
 3الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ كبيامشو حاشية الشمبي، ج الزيمعي ،عثماف بف عمي  فخر الديف أحمد الشمبي ، تبييف ( 7)

 ىػ1313، المطبعة االميرية الكبرل، بكالؽ مصر،  1، ط268ص، 
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إلى أعدائيـ، فمقاصد كيجمعيا ثـ يرسميا  كيبحث عنيا  ،يكصؿ تمؾ األخبار التي يتحسسياك االخبار، 

 ان أك فقر ،أك لحاجة  ان،منصب أك أأك جاى ،اغرائية لماؿتككف ختمفة، فقد دة، كدكافعيـ مالجكاسيس متعدٌ 

، إال أف مف االسباب  غير ذلؾ كإيقاع الضرر كاالنتقاـ، أأك العداكة،  كالبغضاء ك محركو الحقدأك 

 إيصاؿ األخبار إلى األعداء. ككمؤداىا ى ،نتائج ىذه الدكافع

 ثالثا  : تعريف المعاصرين لمتجسس:

: الجاسكس: " كممة  مالزمة مع كممة عيف ورد تعريف بالجاسوس في دائرة المعارف اإلسالميةلقد   

كال يكاد المرء يستطيع أف  ،ال نستطيع أف نميز بيف الكممتيف في جميع االحكاؿ يمكف أفك  ،بمعنى 

 ،تستعمؿ بصفة أخص "جاسكس" لفظة أف ،عمى أف الظاىر ،يناقش إحداىما دكف الرجكع إلى األخرل

 (1)".مف خالؿ صفكفو  ،قبة العدكاكمر  ،لالطالعيرسؿ الذم  ،لمداللة عمى العيف

 ،كأحكاليـ  ،عكرات المسمميفأسرار ك محاكلة اإلطالع عمى ": زيدان التجسس بأنوعبد الكريم وعرف 

  (2)."كعدلمخبار ايصاؿ األك  ،كأحكاؿ الدكلة اإلسالمية

عف منطقة األعماؿ ،المعمكمات يجمع الذم الشخص  ك:" ىعرف أبو ىيف التجسس بأنو وكما

إيصاؿ ىذه المعمكمات لدكلة  بصكرة خفية كمظير كاذب كيقصد ،إلحدل الدكؿ المتحاربة ،الحربية

 (3)العدك".

  

                                                           
، دائرة المعارؼ اإلسالمية ،الطبعة األكلى، 401، ص10ابف رشد، أبك الكليد محمد بف رشد، اآلثار العمكية، مجمد  ( 1)

 ـ.1998مركز الشارقة لإلبداع الفكرم، 
، مؤسسة الرسالة، مطبعة القدس، 240نظر زيداف، عبد الكريـ، أحكاـ الذمييف كالمستأمنيف في دار اإلسالـ، صي( 2)

 ـ1980-ق1402بيركت، 
 ، سمسمة الكتب القانكنية، منشأة الممعارؼ.12، ط846، ص1أبك ىيؼ، عمي صادؽ، القانكف الدكلي العاـ، مجمد ( 3)
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 ،السرية اليامة ك، كالمعمكمات مف األخبار ،عما يخفى كالبحث التفتيش كى : بأنووعرفو الدغمي

كمف أجؿ االستفادة بقصد االطالع عمييا، كاالستفادة منيا،  ،سسطة أجيزة التجابالعدك، بكس الخاصة

 (1) في إعداد خطة المكاجية. ،منيا

يفيد ، ك لكطنو الذم يجمع المعمكماتالمخمص الجندم ىك ذاؾ  المسمـ أف الجاسكس  نعتبريمكف أف ك 

الذم  ،سكسالجاعف يختمؼ فيك النتصارىا، ك  لممحافظة عمييا ،كؿ طاقاتو يبذؿ بجيكده، ك  دكلتو

 ،كاألكؿ جندم مخمص ،خطير كفيذا عد ،لعدكه كيرسميا  كيعطييا ،كطنو عف يجمع المعمكمات

 إلفادتيا.  النتصارىا ك  ،يتجسس األخبار، كيجمعيا لدكلتو

حصائيا ك في الحرب  ،كاألخبار المتصمة بالعدالحصكؿ عمى يككف في فقد  ،متنكعكالتجسس  ا 

عمى  التجسسيككف أيضا ن ك لألخذ بيا عندما تبدأ الحرب،  ،كقت السمـ قد يككف فيك  ،كمعرفتيا

كاألخطاء فييا، كقد يككف  ،كتقصي العيكب ،أسرارىاككشؼ  ،كاالخبارية ،المؤلفات العمميةك   ،النشرات

 ،كثكابتيا ،الدكلة أسرار كأ ،المتعمقة بالكشؼ الصناعيكالعسكرية  التكنكلكجية ،عمى الصناعات

 .القنبمة الذرية كغيرىاك

، كأف تككف في الكسط ذلؾ  المعمكمات قد تككف في منطقة األعماؿ الحربية، كقد تككف في غيرتمؾ  

، حيث إنو في كمعرفة مقدارىا  ،المعنكيات في المجتمعفي التأثير كمثاؿ ذلؾ المحمي ، االجتماعي 

، أم معمكمات  لمحصكؿ عمى ،صبح ىناؾ قدرة كاستطاعةأ ىذا العصر، كنتيجة التقدـ العممي اليائؿ،

كيمكف الحصكؿ  ،أم قطاع يستفاد منو ، أكسرارىاأك أ ،ك اقتصادىاأ ،تخص جيش الدكلة كقدراتيا

بالمائة مف المعمكمات بطريقة  90فيمكف الحصكؿ عمى  ،بطرؽ سرية أك عمنية ،عمى ىذه المعمكمات

ال يمكف  ،لعشرة بالمائةا ، كتبقىكالتمفاز ،كالنشرات العممية كالصحافية ،مف خالؿ الجرائد ،عمنية

                                                           
، دار السالـ لمطباعة كالتكزيع كالنشر، 2، ط29و في الشريعة اإلسالمية، ص الدغمي،محمد راكاف،التجسس كأحكام( 1)

 ـ1985-ق1406القاىرة، 
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كقد يساعدىـ التطكر التكنكلكجي  ،أم باالعتماد عمى الجكاسيس ،إال بالطرؽ السرية ،الحصكؿ عمييا

 .بذلؾ

يخمص  فيك بذلؾ  ،لصالح المسمميف كيجمع المعمكمات عف العد ،إما أف يككف مسممان  ،كالجاسكس

ما أف يككف عدكان ليـ  ،القادة كالمسؤكليفمف  عمييايستحؽ التقدير كالمكافأة ك  ،كلرسكلو كلممؤمنيف ، كا 

كينقؿ اخبارىـ المسمميف  يتتبع عكراتفالجاسكس المسمـ الذم   ،سكاء أكاف أجنبيان أـ مف المسمميف

  (1) أشد خطكرة مف جاسكس األعداء. كلمعد

 كالمحدثيف  سريفمر مف أقكاؿ الفقياء كالمفما تعريفان لمجاسكس معتمدان عمى  ويرى الباحث أن يستنتج

  كينقؿ أخبارىـ ،عكرات المسمميف بطريقة سريةسرار ك أمع عمى الشخص الذم يطٌ  كفالجاسكس: ى

عسكرية  المنقكلة بالتجسس كانت األخباركسكاء  ،غير مسمـ ـسكاء أكاف ىذا الشخص مسممان أ، كلمعد

 في كقت الحرب . ـالسمـ أفي كقت ك  ،غير عسكرية أك

 :أىمية التجسس

ف كجد االنساف عمى ىذه البسيطة، كىك يصارع مف أجؿ البقاء، كا سبحانو كتعالى، قد سخر منذ أ

لخدمتو الككف، كجعمو مستخمفان فيو،ن كمسيطر عمى المخمكقات األخرل، كجعميا في خدمتو كتحت 

 تصرفو.

رقي كنتيجة تتطكر آماؿ االنساف كتنمك، كىك يسعى دائمان لتحقيقيا في أفضؿ  مستكل  مف التقدـ كال

لمتنافس بيف البشر  ظيرت الحركب، كظيرت معيا شتى الكسائؿ التي يستخدميا االنساف لكي يحقؽ 

 نصره .

                                                           
 ـ.1974،  الشركة المتحدة لمنشر كالتكزيع ، القاىرة ، 96أحمد ىاني، الجاسكسية بيف الكقاية كالعالج، ص  ( 1)
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دؼ أف القكة ، بي أسبابما يستطيعكنو مف  كا العدة، ككؿٌ يكجو االسالـ المسمميف،  كيدعكىـ أف يعدٌ   

عمى أنفسيـ  نيفشكا مطمئأم اعتداء خارجي، ليعيبالدىـ مف  ايككف ليـ شككة قكية، كيحمك 

 كأعراضيـ.

ـٍ مىا  ، حاف المؤمنيف، إلى إعداد العدةكمف التكجييات القرآنية، التي يأمر ا سب   كىأىًعدُّكا لىيي

ًريفى ًمٍف ديكًنًيـٍ  ـٍ كىآخى كي ٍيًؿ تيٍرًىبيكفى ًبًو عىديكَّ المًَّو كىعىديكَّ ًمٍف ًربىاًط اٍلخى الى تىٍعمىميكنىييـي المَّوي  اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف قيكَّةو كى

  .(1)يىٍعمىميييـٍ 

، كيعمميا، كما أف إلى العدك إخفاء الخطط العسكرية  مف أف تصؿ :إف إعداد العدة، ليا أشكاؿ منيا  

مف اإلعداد معرفة أعداد العدك، كأحكالو، كمدل استعداده لمحرب، كما يخطط لو ، كال يككف الكصكؿ 

 سراره .أرض العدك، لرصد تحركاتو، كمعرفة أعيكف، تبث في لى ما سبؽ إال  بكاسطة الإ

 كانت قكة ماديةأعداد كاالستعداد، جميع جكانب القكة التي يمتمكيا العدك، سكاء كيتضمف ىذا اإل  

ف عمى عمـ مسبؽ بأخبار عدكىـ، كفي حالة يمما يجعؿ المسمم اقتصادية، ـأ سياسية، ـعسكرية، أ

 كقت مف األكقات. مؿ، في كؿٌ تأىب كامؿ، ألم اعتداء محت

 ،صمى ا عميو كسمـ ،كجكد اليقظة التامة كالحذر الشديد، فالرسكؿ الكريـ أيضان  اإلعدادكيتطمب   

 كاحد منيـ في مكانو الصحيح. كاف يعرؼ أصحابو خير معرفة، حيث يضع كؿٌ 

قاؿ ألىؿ  ، عميو كسمـصمى ا ،ففي الحديث الذم يركيو حذيفة بف اليماف رضي ا عنو، أف النبي 

صمى ا عميو كسمـ، ، فاستشرؼ ليا أصحاب رسكؿ ا  ،أميف حؽٌ  أمينان  "ألبعثف إليكـ رجالن : نجراف

 (2)فبعث أبا عبيدة "

                                                           
 8/60سكرة االنفاؿ،  ( 1)
 109يؿ،  صحيح البخارم، ج البخارم،أبك عبد ا محمد بف إسماع( 2)
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مف أبية آخذه في ذلؾ  بف أبي سفياف رضي ا عنيما  كلما رأل عمر بف الخطاب ما عميو معاكية

:" ألننا ببال د كثر فييا جكاسيس العدك فإف لـ نتخذ العدة كالعدد استخؼ بنا كىجـ فاعتذر معاكية قائالن

ف كنت كاذبان فإنيا خدعة أريب ال آمرؾ كال  عمينا" ، فقاؿ عمر: "إف كنت صادقان فيك رأم لبيب ، كا 

 (1)أنياؾ ".

ران كيظير اىتماـ عبد الممؾ بف مركاف بالتجسس، كصاحب البريد، أنو أكصى أف يدخؿ عميو ليالن كنيا 

 (2) عدـ دخكلو ساعة كما يقكؿ، يفسد أعماؿ الكالية سنة كاممة. ألفٌ 

ىذا المنادم إلى ا في   :كيقكؿ زياد بف أبيو لحاجبو: إني كليتؾ حجابتي كعزلتؾ عف أربع

ف كنت في لحافي" ، (3)الصالة،... كرسكؿ الثغر، فإنو إف أبطأ ساعة أفسد عمؿ سنة، فأدخمو عمي كا 

 .خباريكصؿ لو األ فٍ ألنو ىك مى  ،الثغر اىتمامو برسكؿف

عمى ناقؿ البريد، في ايصاؿ األخبار إلى الخميفة، مف األقاليـ  أيضان  عماليـأاعتمد العباسيكف، في ك  

يراقب كيتجسس عمى العماؿ، كيرسؿ مف يتجسس عمى  أفصاحب البريد،  عمؿ المختمفة، فكاف

  (4) برات في يكمنا ىذا .قـك بيا  المخاتاألعداء، كيقكـ باألعماؿ التي 

، كمعرفة األخبار، كنقميا، نذكر أقكاؿ أبك جعفر المنصكر، د العباسييفكعف أىمية التجسس عن  

:" ما كاف أحكجني  قكلوليو يكميان، إخبار، كايصاليا متابعة األفي تبياف مدل اىتمامو برضي ا عنو، 

منيـ"، قيؿ لو يا أمير المؤمنيف: مف ىـ؟  أف يككف عمى بابي أربعة نفر ال يككف عمى بابي أعؼٌ 

قاؿ:" ىـ أركاف الممؾ ال يصمح الممؾ إال بيـ كما أف السرير ال يصمح إال بأربعة قكائـ كال يصمح إف 
                                                           

 ـ.2012، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة ، القاىرة ، مصر ، 90-89العقاد، عباس، عبقرية عمر، ص ( 1)
 ـ1964، مكتبة النيضة المصرية ، 4، ط459، ص 1حسف إبراىيـ حسف، تاريخ اإلسالـ السياسي، مجمد ( 2)
، دار الكتب 1/71د بف عبدربو المعركؼ باألندلسي ، العقد الفريد األندلسي، أبك عمر شياب الديف أحمد بف محم ( 3)

 ـ1983العممية، 
 ـ1964، الطبعة الرابعة ،مكتبة النيضة المصرية 270، ص 2حسف،إبراىيـ حسف ، تاريخ اإلسالـ السياسي مجمد ( 4)
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مرة :  عمى أصبعو السبابة ثالث مرات يقكؿ في كؿٌ  نقصت كاحدة كىي...، كالرابع: ثـ عٌض 

 (1)ف ؟ قاؿ: صاحب بريد يكتب بخبر ىؤالء عمى الصحة ".ىك يا أمير المؤمني فٍ آه...آه...قيؿ لو: مى 

 خبار.كىك صاحب البريد كىك مف يكصؿ األ فكرر حرصو عمى الرابع

أيضان:"ال يصمح السمطاف إال بالتقكل، كال تصمح رعية إال بالطاعة...، كال تقدـ في الحياطة  قكلوك  

 (2)بمثؿ نقؿ األخبار".

مرىكنة بقيمة ما يصؿ إلييـ، مف المعمكمات  جاحاتيـ في الحركب،درككا، بأف نأىذا ككبار القادة   

المفيدة المطمكبة عف أعدائيـ، كمف أجؿ ذلؾ، كاف االىتماـ الكبير مف الدكؿ ،بأخبار ما يحيط بيا مف 

 .الدكؿ المجاكرة، كما تممؾ مف مشاريع حربية

لتي تصؿ إلى الدكلة، مف جكاسيسيا لذلؾ فإف االعماؿ الحربية، تدار دائمان كفؽ الكـ مف المعمكمات ا

 (3) كعيكنيا، كمف المخبريف في كؿ مكاف، إضافة إلى المعمكمات المكتسبة، بالطرؽ المكشكفة.

فالقائد صالح الديف األيكبي، اعتمد عمى  التجسس مف خالؿ  ما جاءت بو عيكنو، مف معمكمات   

از النصر عمى الصميبييف في معركة بنى عمى أساسيا خطتو، ككسيمة عسكرية ذات فعالية، في إحر 

حطيف في القدس، فقد كزع صالح الديف قكاتو عمى المناطؽ، بناء عمى ىذه المعمكمات التي جاء بيا 

  (4) جكاسيسو عف العدك.

                                                           
المعارؼ، مصر  ، دار2، ط67، ص8أبك جعفر محمد بف جرير، الطبرم تاريخ الرسؿ كالممكؾ،ج الطبرم،( 1)

 ـ1967،
 81، ص8المصدر السابؽ نفسو، ج( 2)
 ـ.1985،دار السالـ، 44محمد راكاف  الدغمي، التجسس كاحكامو بالشريعة اإلسالمية ،ص  ( 3)
 4/262حسف، إبراىيـ حسف، تاريخ اإلسالـ السياسي  ( 4)
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كيقكؿ السيكطي في ذكر التتار كأخبارىـ :" تصؿ إلييـ أخبار األمـ، كال تصؿ أخبارىـ إلى   

 (1)يتمكف منيـ، ألف الغريب ال يتشبو بيـ ، .....". ما يقدر جاسكس، أفاألمـ،كقمٌ 

كقاؿ نابميكف كىك يتحسر ألمان:" لـ يكفقني ا مثؿ ما كفؽ جنكيزخاف "، كلعؿ ذلؾ التكفيؽ كاف قكامو 

 (2) نظاـ مخابرات دقيؽ، كأسمكب قيادة جرمء مميـ، كاستغالؿ تاـ لفنكف الدعاية.....

الحصكؿ عمى األخبار، كالحرص عمى معرفتيا، كعدـ تسربيا إلى ب ،الدكؿ القديمة كالحديثة اىتمت

عدائيا،  فكانت  تحرص عمى جمع ىذه المعمكمات، عف الدكلة المعادية، كتعمؿ عمى احاطة  جميع أ

معسكراتيا، ككؿ مكاقعيا الحربية ،كقكتيا، كخططيا الحربية باألمف كالسرية التامة ، كتركز عمى  

    (3) ار.المبالغة في كتماف األخب

لة عف جمع المعمكمات، ؤك لذلؾ، فإف دائرة األركاف كاالستخبارات، في كزارة الدفاع ألم دكلة، ىي المس

المتعمقة بقكات الدكؿ األجنبية كافة، كالعمؿ عمى متابعة كتجديد ىذه المعمكمات دائما، لتككف عمى 

التي يحتمؿ أف تحارب فييا  أحدث ما ىي مف استقاء المعمكمات، التي تبيف عدد سكاف األقطار،

ككسائؿ تنقميا، كيجب معرفة المعمكمات الطبيعية المفصمة المتعمقة بدار الحرب،  كسالحيـ، القكات،

  (4)ألف ليا شأف خطير، فعمييا  يعتمد تأليؼ قكة الميداف، كتنظيميا.

دك معرفة ىي ضركرة معرفة الع كيذكر المكاء محمكد شيت خطاب: "أف أكلى مسؤكليات الشعب،  

لمجابيتو، كحتى يعرؼ كؿ فرد  العدة دقيقة حتى يككف عمى بينة مف أمره، حتى يقـك بإعدادك كاممة 

                                                           
 ىػ1389، دار الكتب العممية ، 4، ط467السيكطي ، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر ، تاريخ الخمفاء ، ص ( 1)
 45محمد راكاف  الدغمي ، التجسس كاحكامو بالشريعة اإلسالمية ،  ( 2)
 .33-32أحمد ىاني ، الجاسكسية بيف الكقاية كالعالج ،ص  ( 3)
، دار الطميعة لمنشركالتكزيع ، 1ط 21-11خطاب ، محمكد شيت ، الكجيز في العسكرية اإلسرائيمية ، ص ( 4)

 ـ.1968
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مف أفراد الشعب كاجبو في الدفاع عف شرؼ أمتو، كحتى يقدر ىذا الفرد مغبة التفريط عمى مصيره 

  (1)فردان كعمى مصير أمتو شعبان ككطنان كعمى مصير حضارتو عقيدة كلغة كتراثان".

ىمية التجسس"، كمعرفة مدل اىتماـ الدكؿ القديمة كالحديثة بو، كالتي أمف خالؿ دراستي لمكضكع " 

كانت تعتمد عميو، في عالقاتيا مع غيرىا مف الدكؿ، في السمـ كالحرب، بناء عمى الكـ مف 

 لييا.إ كصمتالمعمكمات، التي 

عدائنا، ككـ نحف ألؾ التجسس، كممارستو مع أسالمية ، ما أحكجنا إلى ذ عربية نحف اليكـ كأمةأقكؿ 

ؿ السيطرة عمييا، في حالة مف الضعؼ كاليكاف، كاألعداء يتربصكف بنا كبخيرات بالدنا، مف اج

كغيره يتجسس عمى بالدنا كأكطاننا، كلكف لألسؼ ال تكجد دكلة عربية تمارس التجسس عمى لغرب كا

كعندنا مف القدرة ما تجبر عدكنا أف ال يفكر كلك الغرب أك إسرائيؿ، ككأننا نعيش في أمف كأماف، 

 بمحظة مف االعتداء عمينا....فأقكؿ حسبنا ا كنعـ الككيؿ.  

 

 

  

                                                           
 ، 190-189خطاب ، محمكد شيت ، الكجيز في العسكرية اإلسرائيمية ، ص ( 1)



 الفصل األول
التجسس عبر العصور

المطمب األول: التجسس عبر العصور

المطمب الثاني: التجسس في القضية الفمسطينية
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 الفصل األول
_____________________________________________________________
 التجسس عبر العصور 

 التجسس عبر العصورالمطمب األول: 

كجدت معو  ،ف كجد اإلنساف عمى ىذه البسيطةفمنذ أ عف النفس،ائؿ الدفاع كسيمة مف كسالحرب   

ككسيمة مف كسائؿ الدفاع عف النفس أماـ ىجمات األعداء كالطامعيف منيا: استعماؿ األسمحة  الحرب

عبر التجسُّس  ،ككمحاكلة رصد العد ،عند كؿ أيمة مف األيمـالمتكافرة، ككسائؿ القتاؿ المعركفة 

يمكف تمخيص مراحؿ التجسُّس عبر العصكر:ك ، "العيكف"

 أول: التجسس قبل اإلسالم

تعد الجاسكسية مف أقدـ الميف التي مارسيا االنساف داخؿ المجتمعات البشرية المنظمة منذ فجر  

الخميقة، كقد مثمت ممارستيا بالنسبة لو عبر العصكر ضركرة ممحة، تدفعو إلييا غريزتو الفطرية، 

د تشكؿ خطران يتربصو في التي ق ،فة، كمحاكلة استقراء المجيكؿ، ككشؼ أسرارهلمحصكؿ عمى المعر 

كالحيؿ  ،مف االعتماد عمى الحكاس المجردة بدءان  ،، لذلؾ تنكعت طرؽ ككسائؿ التجسسالمستقبؿ

  .كاالنتياء بالمكاد التكنكلكجية ،البدائية

، كاتخذكا ىمية الطالئعأ فكاالذيف عر  ،مف القادة العظاـإف  في عصر اإلغريق:التجسس  -1

لمكشؼ عف  ،صفى كؿ مف استعمؿ الحً أيك ، فىك االسكندر المدكنيالجكاسيس كالعيكف في حربيـ، 

(1)لمكىٍشًؼ البعيد.، كاعتمد عمى الفرساف لمرصد ك الكمائف

، دار الكتب العممية، بيركت.489، ص1أنظر القمقشندم، أحمد بف عمي، صبح األعشى،ج( 1)
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في عيد الصينيين القدماء:التجسس  -2

مف  ،القائد الصالحك لحكيـ إفَّ ما يمكف المميؾ ا: "كس لؾ يقكؿ سافكفي ذ ،عرفكا التجسس 

(1)ىي المعمكمات السابقة"  ،كبمكغ ما يتجاكز دكر الرجؿ العادم ،انزاؿ الضربة كاالنتصار

 يعتبرك  ،الصيففي بتشكيؿ أكؿ شبكة مخابرات كاممة  لصف تزك القياـ ،يعكد الفضؿ األكبير

 ،ؽ.ـ 510قبؿ عاـ كسية الصيف لـ تعرؼ الجاس كال يعني ذلؾ أفٌ  ،رائد الجاسكسية في الصيف ىك 

 .سنة 2500عمر الجاسكسية في الصيف حكالي ف

أقدـ كتاب عيرؼ عف فف الحرب يعتبر ك  ،بعنكاف:)أصكؿ الحرب( كتابان  زكصف ت ألؼكقد 

 ،سى الكتابي جيدان كبيران رٌ فقد كى  بالصيف، عسكرية الكاديميات األفي  كيعتمد بالتدريس كبالقراءة  ،عمكمان 

(2) .سأىمية الجكاسيقارمء بكتعريؼ الإليضاح 

العمؿ الذم بأك  ،عمى الجاسكس الذم سيكمؼ بالكظيفة الجاسكسيةو نٌ أ ،ككيعتقد صف تز 

 ،حكيمة ،مبادلء عامةف يحمؿ أكغيرىا، يجب  االمعمكمات التي يسعى لمحصكؿ عمييبأك  ،سيقدمو

فيعرؼ الصدؽ  ، األمكر عالمان بحقائؽك  ،عمى اطالعيككف القائد  أف كيجبكذات انتماء،  ،ككاضحة

دكف إظيار مف بنجاح  إدارة شؤكف الجكاسيسلمقائد كال يمكف ، كيعرؼ األميف مف المخادع ،مف الكذب

ف تكسب ثقة الجاسكس ثقةن أيجب لذلؾ  ،كالصدؽ الكامؿ في التعامؿ ،كالكضكح التاـ ،النكايا الطيبة

تامةن. 

في عيد المصريين القدماء:التجسس -3

ممية تجسس في التاريخ ىي لطبيب اسمو" سنكحي" ، فقد كاف طبيبانناجحان مرمكقان تعتبر اكؿ ع

كصؿ إلى اسمى ما يطمح إليو طبيب في العصر الفرعكني بعد اختياره طبيبان خاصان لفرعكف ، كخال 

ـ.1984، مطبعة اإلعتداؿ، دمشؽ، 2، ط11اندرتكلي،الجاسكسية األمريكية، ترجمة كليـ خكرم، ص (1)
 ـ .1992، دارالكتاب العربي،حمب،سكرية، 165 -164، ص 1، فف الحرب، طناصيؼ، أحمد( 2)
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تمؾ الفترة ىبت عمى مصر رياح الخطر ، فالحيثيكف كممؾ عمكرية كعدد مف الممالؾ التابعة لمصر 

 (1).يـ كضحا أنيـ يضمركف العدكاف لمصر ، فاحس القائد لمصرم " حكر محب " بذلؾبدا عمي

قد ك  لحماية مصر مف الكيد كالحرب، ،يطكؼ بالبالد لجمع المعمكمات ،ف ييرًسؿى رسكالن أقرر ف

لذلؾ فقد سجمت ك  ،الجرأةكالشجاعة ك يمتمؾ الخبرة  كفي ليقكـ بالميمة،ف يختار صديقو "سنكحي" أقرر 

 األسباب التي جعمتو يختار "سنكحي": (2)يات البرد

في كسعؾ ك  ،أكسع عممان بأحكاؿ البمدافك  ،حاطة األمكرإغيرؾ مف  عممان  أكثر ،"إنَّؾى يا سنكحي

 (3)تكشؼ عف كثير مف خفايا شؤكنيا ...."ك ، لى أيخرلإف تنتقؿ مف مدينة أ ،انت الحرُّ الطميؽك 

فنان كانكا يعتبركنو  ،ما كانكا يتجسسكف عمى اعدائيـندع ،ف القدماء المصرييفأالتاريخ  يذكرك 

أف يدعى "تكت" استطاع ك  ،فَّ احد الضباط القدماءأ التي قامكا بيا، كمف العمميات التجسسية  ،رفيعان 

مف ارساؿ  ،مف خالؿ ما قاـ بوالتي كانت محاصرة مف قبميـ في حينو،  ،يسيطر عمى مدينة يافا

 ،لىٌما رىست المركبة عمى الشاطيءك  لشكاطئيا،عمى ظير مركب  ،قمحمائتي جندم داخؿ أكياس مف ال

 (4)استكلكا بعدىا عمى المدينة.

 ،دلت النقكش أف  ،ـ(1956يندسكف العسكريكف" )يناير يقكؿ ممدكح عيسى في مجمة "المك 

 ،إليوفكاف حاجب الفرعكف المقرب ، خارجياك  ،العيكف في داخؿ البالد ،كانكا يبثكف ،عمى أف الفراعنة

كاف  ،عمى أف ىذا الحاجب ،يدؿ كىذا، "أيذني ممؾ الكجو البحرم"ك ،ييمقب "بعيني ممؾ الكجو القبمى"ك 

                                                           
 ـ.2009، الييئة المصرية العامة لمكتاب، 1،ط72-71عبده، مباشر، جاسكسية كجكاسيس، ص (1)
 البرديات أكراؽ مف نبات البردم يستخدـ لمكتابة عند المصرييف القدماء .(3)
 جع سابؽمر  72عبده مباشر ، جاسكسية كجكاسيس، ص(3)
 ـ2001، مكتبة األسرة، 30، ص1الشافعي، محمد مخابرات دكلة الرسكؿ ط(4)
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، يأتكف اليو باألخبارينقمكف ك  ،كما كاف لو ميتىسمعكف ،بنفسو كؿ شيء كفلمفرعفي عاصمة الممؾ يتفقد 

 (1)مف أشياء خفية .، يدكر في الكجو البحرم بكؿ ما 

جؿ أمف  ،عيًرفكا اشد النيظـ صرامةن في التجسسأف الفراعنة عمى  ،تؿ العمارنةقد دلت ألكاح ك 

يعتمد كاف  ،ف الفرعكفأ، ك كالعمكـ المتقدمة في تمؾ األزمنة ،عمى اسرار الكينكتك  ،البالدعمى الحفاظ 

 الممالؾ المتحالفةكذلؾ في ك ، كغيرىا ،فمسطيفك  ،في كؿ بقاع المستعمرات المصرية ،الجكاسيسعمى 

لينقمكا لو اخبار  ،جكاسيس عمى بعضيـ البعض ،تخدـ امراء المستعمرات أنفيسيـذكر أنو قد اسيك  ،معو

 (2).بعضيـ البعض

 قصص بعض النبياء: في التجسس  -4

قبؿ أف يطمب مف بني  ،مكسى عميو السالـنبي ا ف أحيث  ،التجسس كاعتماد االنبياء عميو

فقد ارسؿ مف  ،تجكس االرض المقدسة تنقب ك ،بعث عناصرب قاـ ،دخكؿ االرض المقدسة ،اسرائيؿ

بما جاءكا بو مف  فمما عادكا اخبركا ، ن يجمعكف المعمكماتك يتجسسكف  ،ركادان اثني عشر نقبان قبمو 

ضعفت قمكبيـ  ،كالخركج إلييا ،فمما امرىـ مكسى عميو السالـ بالعبكر ،بني إسرائيؿل كاخبار ،معمكمات

 (3)فأبكا الدخكؿ.

نقؿ أحمد ىاني مف العيد القديـ قصة مفادىا أف الرب أمرى " يكشع بف نكف" ليقكد بني إسرائيؿ كي

عبر األردف إلى كنعاف، كاستفاد يكشع مف تجاربو مع مكسى عميو السالـ ، فأرسؿ رجميف لتجسسا 

عداء ، عمى اريحا لمعرفة مدل قكة العدك ، كغير ذلؾ مما يحتاج القائد أف يعرفو قبؿ مياجمتو األ

                                                           
 ـ1992، نيضة مصر لمنشر كالتكزيع، 8قاسـ، محمكد، ركاية التجسس كالصراع العربي اإلسرائيمي، ص(1)
 9-8المصدرالسابؽ، ص (2)
 بيركت بي،دار إحياء التراث العر  ،3ط ،227النجار، عبد الكىاب، قصص األنبياء، ص(3)
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كعاكنتيـ في ذلؾ سيدة " ساقطة" تيدعى "رحاب" ، فقد استطاع الرجالف أداء ميمتيما ، كخركجيما مف 

 (1).المدينة دكف أف يستطيع رجاؿ ممؾ اريحا اكتشاؼ ذلؾ 

تتضمف اإلشارة الى  ،ممكة سبأك كفي قصة نبي ا سميماف عميو السالـ مع طائر اليدىد 

كقكميا  ،عف ممكة سبأ بمقيس ،الذم جاء بو اليدىداليقيف  مف خبر ،ـاستفادة سميماف عميو السال

 ،حاشيتياك  ،معالـ شخصية الممكةك فىعرؼ عميو السالـ سمات ، ،كعبادتيـ الشمس مف دكف ا

ا لً  تعالى: ك فيقكؿ ا سبحانو  ،القصة الكاردة في القرآف الكريـكىذه  ،تنظيمياك  تىفىقَّدى الطٍَّيرى فىقىاؿى مى يى كى

ـٍ كىافى ًمفى اٍلغىاًئًبيفى ) يعىذّْبىنَّوي عىذىابنا شىًديدنا أى 20الى أىرىل اٍلييٍدىيدى أى نَّوي أى ك ( ألى ىٍذبىحى ( 21لىيىٍأًتيىنّْي ًبسيٍمطىافو مًُّبيفو )ك ألى

ـٍ تيًحٍط ًبًو كىًجٍئتيؾى ًمف سىبىإو ًبنىبىإو يىقً  ا لى ٍيرى بىًعيدو فىقىاؿى أىحىطتي ًبمى ")فىمىكىثى غى   .(2)(22يفو

بعد ك  ،دكف غيره مف الطيكر ،سؤالو عف اليدىد خاصةك  ،تفقد سميماف عميو السالـ لمطيركيعكد 

: "فالصكاب مف القكؿ في ذلؾ أف يقاؿ: إف يقكؿ االماـ الطبرم رحمو ا ،ف ذكر جممة مف االقكاؿأ

ما لحاجة كانت إلييا  ،كبة التي كانت عمييانأنو تفقد الطير، إما لم ،ف سميمافا أخبر ع كأخمت بيا، كا 

 (3)عف بيعد الماء."

كجندم عثر عمى ثغرة مف ثغر اإلسالـ في شريعة ما قبؿ األسالـ رأل  اليدىدفمف المالحظ أف 

ما تصرفو دكف معمكمات ال يعمميا سميماف  حصؿ عميو مف أف مف كاجبو أف يأتي بما عميو السالـ ، كا 

ما لضيؽ كقتو ، أك ألىمية كخطكرة األمر الذم سيتخمؼ فيو إذف مف النبي سميماف عميو السال ـ ، كا 

عف الحضكر لجيش سميماف عميو السالـ مف الطير ، كما تظير فطنة سميماف عميو السالـ كاىتمامو 

                                                           
 . مرجع سابؽ35أحمد ىاني،   الجاسكسية بيف الكقاية كالعالج،ص (1)
 22-27/21سكرة النمؿ (2)
 ، مصدر سابؽ 242، ص19الطبرم، تفسيرالطبرم،ج(3)
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بكؿ صغيرة ككبيرة مف ممكو ، كحذره الشديد ، كرغبتو في أف تككف المعمكمات التي يأت بيا الجند 

 (1) .صادقة كدقيقة

، كالمممكة األردنية الياشمية، اليدىد ًشعاران لمخابراتيا تتخذ  ،بعض الدكؿاإلشارة إلى أف  ىنا يجبك  

السرعة ك ، الصدؽ في الخبرك الدقة  طائر يتحمؿ المشاؽ، كغير جارح، كلديو مف ألنوكذلؾ ، يوإشارة إل

لكبير، كيمكف ىذا أف حذره اك  نتوإضافة الى فط، بكؿ امانة التضحية في نقؿ االخبارك ، اإلخالصك 

قد ينقؿ الخبر الى المسؤكليف دكف اف ييكىمَّؼ ، يخدـ دينو ككطنوحارس أميف  ،مكاطفيصدر مف كؿ 

 (2) بذلؾ

 الفارسية :و في المبراطوريتين الرومانية التجسس  -5

 ،ًلكؿ منيما أسمكب خاصك ، ـفي العال كبيرتيفف يكاف لدييما دكلتمف المعمكـ أف الركـ كالفرس   

ىذه  أستعممتك ، امتدت لسنكات شيدىا التاريخ، ت الحرب بينيما مستحكمةكانك ، في الحربتبعو ت

 .خرلفي مكاجية األ ككسيمة عسكرية، سالح التجسس الدكؿ

مع  مستمرة ىي في حركب ك  ،مممكة عزيزة الجانب كتبدككانت  ،دكلة الفرسحافظت عمى نفسيا   

 ) تقمص سمطة  حدكث  لىإمر حتى انتيى األ، بيف الدكلتيف تتداكلاألياـ ك ، الدكلة البيزنطية )الرـك

 (3).كتنافس ،ككيد ،دسائسك  ،داخميةصراعات  مف فييا ما حصؿ  نتيجة ،الدكلة الفارسية

الجكاسيس ضد العرب قبؿ  تعتمد عمىكانت ك  ،ميابة الجانبك  ،يضان أكانت دكلة الرـك قكية ك    

الركماف , ككاف دكلة الذيف يعممكف لصالح ، كىـ ؿ اإلسالـقبحيث كاف ليا جكاسيس بمكة  ،اإلسالـ

                                                           
 242ص ،19الطبرم، تفسيرالطبرم،ج (1)
 مرجع سابؽ 51-50الدغمي، التجسس كأحكامو في الشريعة األسالمية ، ص  (2)
 ، مؤسسة ىزارم لمتعميـ كالثقافة، مصر.2، ط22د، فجر اإلسالـ، صآميف، أحم (3)
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 ككأنيا  ،تستخدـ لمتجسس عمى أحكاؿ العرب، كىي في الظاىر تبدك ،مكاقع تجارية ركمانية بمكة

 (1).لمشؤكف التجارية

، باألخبار في الميؿ كالنيارجكاسيس، يأتكنو  زعيـ قمعة حمب "يكقنا" الركمي كاف لمزعيـ القائد

 (2)ألنيـ كانكا يحسنكف لساف الركمية." ،العرب نصارلظـ جكاسيسو مف ككاف أع

 :في العصر الجاىميالتجسس  -6

مختمفة ، كصكرة  العيكف لمتجسس عمى العدك، يرسمكنيـ في صكر ارساؿ  عمىالعرب اعتمد    

سافريف مف الم تقابميـآثار العدك, كتسأؿ مف  تقص ،ةسرايا صغير  ئةعمى ىي كأ ،مسافريف كأ ،تجار

 عمى منيـ  ليحصمكا ،، فيتـ التحقيؽ معيـ كرعايا العد تمقي القبض عمى كعف عمميـ بأحكاؿ العدك. أ

 (3)الغزك. كمعمكمات تفيدىـ في إعداد خطة الحرب أ

ييامو كمعناىا " خدع العدك  ،كما عىرىؼى العرب الخدعة في الحرب     يطمؽكأف ، لمتغمب عميو"  ،كا 

خطة كيريد  يضمر كقكة صغيرة، كى يقـك بارساؿسيسمؾ الطريؽ الفالني، فنو إشاعة بأ ،قائد الجيش

، أك محتاط  ،غير متأىب ككى ،بذلؾ كأخرل، بأف يأمر القكة الكبرل بسمكؾ طريؽ آخر، فيفاجئ العد

 (4)ىذا المكاف ليس مفقدـك الجيش بأف  ظانان ، عمى غرة  هيؤخذ كأ

 

 

 

                                                           
 .23ص  آميف، أحمد، فجر اإلسالـ،(1)
 ، دارالكتب العممية.1، ط248،ص 1الكاقدم، عبدا بف محمد بف عمر،  فتكح الشاـ،ج(2)
 ، دارالساقي.4، ط80، ص 10عمي، جكاد، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ،ج(3)
 ، دارالساقي.4، ط80، ص 10عمي، المفصؿ في تاريخ العرب قبؿ اإلسالـ،ج جكاد،(4)
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 صدر السالمالتجسس في  -7

 سول صمى اهلل عميو وسمم في عيد الر  - أ

نظاـ التجٌسس عمى عمى لمدكلة اإلسالمٌية  بنائوآلو كسمَّـ منذ ك النبٌي صمَّى الٌمو عميو  اعتمدلقد    

إلى اىتمامو البالغ  عكدت ،كانتصاراتو العسكرٌية كالسياسٌية حٌتى أٌف كثيران مف نجاحاتو، كتحٌركات العد

الذيف  ،)عيكنو( كجكاسيسو ، مف خالؿاألعداء عفرد إليو تك  ،يحصؿ عمييا التي كانت بالمعمكمات

فكاف صمَّى الٌمو عميو كعمى ، العدك إليو ما يشاىدكنو مف تحٌركات  فيرسمكفكاف يبثٌيـ في كٌؿ مكاف، 

 كيفاجئيـ كىـ نٌياـ راقدكف.  ،يباغتيـ كىـ في عقر دارىـ ،آلو كسمَّـ

عيكف في مكة ك ، ة داخؿ المدينة المنكرةكاف لرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ عيكف محمي

عمى ما  وييطمعككاف عيف الرسكؿ بمكة عمو العباس  ،كقبؿ فتح مكة،كخصكصان بعد اليجرة  ،المكرمة

 ،كبيرة ـأصغيرة كانت أسكاء ، كيرسؿ لو بالمعمكمات ،كما يخطط لو كبار قريش ،الندكة داريدكر في 

ر   :في العيد النبكم كفكمف أمثمة استخداـ العي ،بالمسمميف تضي

"فعف ، عير قريش عفيتجسساف لو االخبار  ،رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ برجميفال بعث أكالن:  

ا ينظر ما صنعت عير بسيسة عينن  بعث ، ف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـأ ،نس رضي ا عنوأ

عميو كسمـ، قاؿ: ال أدرم ما أبي سفياف، فجاء كما في البيت أحد غيرم كغير رسكؿ ا صمى ا 

استثنى بعض نسائو، قاؿ: فحدثو الحديث، قاؿ: فخرج رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فتكمـ، فقاؿ: 

 كفي عم ،، فجعؿ رجاؿ يستأذنكنو في ظيرانييـ«فميركب معنا إف لنا طمبة، فمف كاف ظيره حاضران »

حتى ، ؿ ا صمى ا عميو كسمـ كأصحابو المدينة، فقاؿ: ال، إال مف كاف ظيره حاضرا، فانطمؽ رسك 

 .(1)سبقكا المشركيف إلى بدر"

                                                           

، تحقيؽ محمد فؤاد عبد 1901/ 159، ص 3(مسمـ ، مسمـ بف الحجاج النيسابكم ، صحيح مسمـ، كتاب االمارة، ج1)
 الباقي ، دار حياء التراث العربي ، بيركت 
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حيث استعمؿ رسكؿ ا صمى ا عميو ، الخامسة لميجرة في "غزكة الخندؽ"في السنة  -نيان ثا

قد ك ، ف يقـك بعمؿ ضد المشركيفأعرض عميو ف ،سالموككاف قكمو ال يعممكف بإ ،كسمـ نعيـ بف مسعكد

يا "أف  نعيـ بف مسعكد بف عامر أتى رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ، فقاؿ:  ،يرةجاء في كتب الس

ف قكمي لـ يعممكا بإسالمي، فمرني بما شئت، فقاؿ رسكؿ ا صمى ا  رسكؿ ا، إني قد أسممت، كا 

 .(1)"إنما أنت فينا رجؿ كاحد، فخذؿ عنا إف استطعت، فإف الحرب خدعة "عميو كسمـ:

في الجاىمية، فقاؿ: يا بني قريظة،  مسعكد حتى أتى بني قريظة، ككاف ليـ نديمان  فخرج نعيـ بف 

قد عرفتـ كدم إياكـ، كخاصة ما بيني كبينكـ، قالكا: صدقت، لست عندنا بمتيـ، فقاؿ ليـ: إف قريشا 

إلى  كغطفاف ليسكا كأنتـ، البمد بمدكـ، فيو أمكالكـ كأبناؤكـ كنساؤكـ، ال تقدركف عمى أف تحكلكا منو

ف قريشا كغطفاف قد جاءكا لحرب محمد كأصحابو، كقد ظاىرتمكىـ عميو، كبمدىـ كأمكاليـ  غيره، كا 

ف كاف غير ذلؾ لحقكا ببالدىـ كخمكا بينكـ كبيف  كنساؤىـ بغيره، فميسكا كأنتـ، فإف رأكا نيزة أصابكىا، كا 

ى تأخذكا منيـ رىنا مف أشرافيـ، الرجؿ ببمدكـ، كال طاقة لكـ بو إف خال بكـ، فال تقاتمكا مع القكـ حت

 يككنكف بأيديكـ ثقة لكـ عمى أف تقاتمكا معيـ محمدا حتى تناجزكه، فقالكا لو: لقد أشرت بالرأم.

، فقاؿ ألبي سفياف بف حرب كمف معو مف رجاؿ قريش: قد عرفتـ كدم ثـ خرج حتى أتى قريشان 

نو قد بمغني أمركفراقي محمدان  ،لكـ لكـ، فاكتمكا عني،  أف أبمغكمكه، نصحان  قد رأيت عمي حقان ، ، كا 

قد ندمكا عمى ما صنعكا فيما بينيـ كبيف محمد، كقد أرسمكا  ،فقالكا: نفعؿ، قاؿ: تعممكا أف معشر ييكد

مف  إنا قد ندمنا عمى ما فعمنا، فيؿ يرضيؾ أف نأخذ لؾ مف القبيمتيف، مف قريش كغطفاف رجاالن  إليو:

  حتى نستأصميـ؟،عمى مف بقي منيـيـ ثـ نككف معؾ أشرافيـ فنعطيكيـ، فتضرب أعناق

 

                                                           

 .3611/  200، ص4( البخارم، صحيح البخارم ، ج 1)
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فال تدفعكا إلييـ ، مف رجالكـ  فأرسؿ إلييـ: أم نعـ. فإف بعثت إليكـ ييكدان يمتمسكف منكـ رىنان 

 كاحدا. منكـ رجالن 

ثـ خرج حتى أتى غطفاف، فقاؿ: يا معشر غطفاف، إنكـ أصمي كعشيرتي، كأحب الناس إلي، 

ثـ  ،كا: صدقت، ما أنت عندنا بمتيـ، قاؿ: فاكتمكا عني، قالكا: نفعؿ، فما أمرؾ؟كال أراكـ تتيمكني، قال

 (1)."قاؿ ليـ مثؿ ما قاؿ لقريش كحذرىـ ما حذرىـ

نو أإال  ال يريد حربان في السنة السادسة لميجرة خرج رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ  -ثالثان 

كاالخذ  الحذرك زيادة في اخذ الحيطة ، كعداالخبار لمعرفة تحركات ال عيكف تستطمع فبعث، احتاط

َهاالَِّذٌَنآَمُنواُخُذواِحْذَرُكْمَفاْنِفُرواُثَباٍتأَِواْنفُِرواَجِمًٌعالقكلو تعالى تنفيذان باالسباب،  ٌُّ اأَ ٌَ.(2) 

عركة بف الزبير، عف المسكر بف مخرمة، كمركاف بف الحكـ، يصدؽ كؿ كاحد منيما حديث  عف

ال: خرج رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ زماف الحديبية في بضع عشرة مائة مف أصحابو، صاحبو قا

حتى إذا كانكا بذم الحميفة، قمد رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ اليدم كأشعره، كأحـر بالعمرة، كبعث 

كاف  لو مف خزاعة يخبره عف قريش، كسار رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ حتى إذا بيف يديو عينان 

بغدير األشطاط قريب مف عسفاف، أتاه عينو الخزاعي، فقاؿ: إني قد تركت كعب بف لؤم كعامر بف 

كىـ مقاتمكؾ كصادكؾ عف البيت، فقاؿ النبي صمى  لؤم قد جمعكا لؾ األحابش، كجمعكا لؾ جمكعان 

، فإف قعدكا قعدكا ا عميو كسمـ: أشيركا عمي، أتركف أف نميؿ إلى ذرارم ىؤالء الذيف أعانكىـ فنصيبيـ

ف نجكا بكر: ا ك تركف أف نؤـ البيت، فمف صدنا عنو قاتمناه "، فقاؿ أب كأ ،مكتكريف محركبيف، كا 

ف حاؿ بيننا كبيف البيت كرسكلو أعمـ، يا نبي ا، إنما جئنا معتمريف، كلـ نجئ نقاتؿ أحدا، كلكف م

 (3)". اً فروحوا إذفقاؿ النبي صمى ا عميو كسمـ: "، قاتمناه
                                                           

 ىػ،.1427، دارالكتب العممية، بيركت، 2، ط423، ص 2لحمبي، عمي بف إبراىيـ،السيرة الحمبية،ج(ا1)
 71/ 3(سكرة النساء 2)
 4178/ 5، ص 5(البخارم، صحيح البخارم، ج3)
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مف  بف بشر في فكارس طميعة فأخذ عينان  ان سمـ عبادك آلو ك بعث رسكؿ ا صمى ا عميو ": رابعان 

ييكد مف أشجع فقاؿ: مف أنت، قاؿ: باغ ابتغي أبعرة ضمت لي، قاؿ لو عباد: ألؾ عمـ بخيبر ؟، قاؿ: 

 عيدم بيا حديث فيـ تسألني عنو، قاؿ: عف الييكد، قاؿ: نعـ.

فعند ذلؾ رفع عباد بف بشر السكط  ،لييكد بأخبار كاذبة بقصد إرعاب المسمميف()ثـ أخبر عف ا

عرابي: أتؤمنني عمى بت عنقؾ. فقاؿ األال ضر ا  ؿ: ما أنت إال عيف ليـ، أصدقني ك فضربو ضربات كقا

أف أصدقؾ، قاؿ عباد: نعـ، فقاؿ االعرابي: القكـ مرعكبكف منكـ خائفكف كجمكف لما قد صنعتـ بمف 

 (1)."رب مف الييكد إلى آخر القصةكاف بيث

المحاط بعناية ربو كحفظو، قد اعطى التجسس أىمية ، يرل الباحث أف الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ  

كبرل ، كاعتمد عميو في حربو كغزكاتو، كاعتبره مف طرؽ التمكيو كالخداع، التي تصب في معرفة 

 نحف  ، كما أحكجناط، كتحديد االىداؼعد في عمؿ الخطأحكاؿ العدك، كما فييا مف عكامؿ تسا

في حياة الرسكؿ عميو الصالة العمؿ األمني العسكرم، بكؿ جكانبو  المسممكف في ىذا اليـك إلى دراسة

دكلة اإلسالـ، الف التجسس لصالح المسمميف كدينيـ ، ىك أحد كالذم مف خاللو أقاـ  ،كالسالـ

نصرىا، لالستعداد لكؿ مكر مف عدكىا، كىك مف االسباب التي تساىـ في رفعة األمة، كبناء خطط 

 اعماؿ التضحية التي تقدـ مف أجميا، كمف الكقكد المساىـ في بنائيا. 

 :في عيد التخمفاء الراشدينالتجسس وبث العيون  -ب 

بعد كفاة الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ، انتقمت الخالفة اإلسالمية لمخمفاء الراشديف، كالذيف بدكرىـ   

ع رقعة الدكلة اإلسالمية ككثرة الفتكحات اإلسالمية،  فقد اىتـ الخمفاء لمتابعة االمارات بالعيكف كالتسا

 .في شتى مناحي الدكلة، كممتمكاتياككذلؾ  كالعمؿ المخابراتي،

 

                                                           

 ـ20008، دار المعرفة ، بيركت ، 698(الصالبي، عمي محمد ، السيرة النبكية عرض كقائع كتحميؿ أحداث،ص 1)
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 -:في عيد أبي بكر الصديق رضي اهلل عنو -

بف  كالى عمر ب في كصيتو فكت ،بالعيكف بكر الصديؽ رضي ا عنو كالخميفة األكؿ أب لقد اعتمد   

ابعث عيكنؾ يأتكنؾ ك "  ، فقاؿ، يأمره بأف يعتمد عمى العيكف لرصد األخبارالعاص رضي ا عنو

ف كاف يريد عسكران فكيف انت لقتاؿ مف في فمسطيف  ، فإف كاف ظافران بعدكه ، بأخبار أبي عبيدة ، كا 

 (1)فأنفذ إليو جيشان في أثر جيش"

حٌتى  " كأف ال يدخؿ فييـ حشكان  :حركبالي ا عنو مكصيان بو قادة رض قاؿ، كفي حربو مع الردة   

 (2)كيعمـ ما ىـ: لئاٌل يككنكا عيكنا، كلئال يؤتى المسممكف مف قبميـ".، يعرفيـ

، الجراح رضي ا عنو عامر بف  د أبي عبيدةالتي كانت بقيادة القائ ،في معركة اليرمكؾ ضد الركـك 

، ا ىرقؿ استنجد عمينا مف كبار بالد الشرؾ كأف عد، كا أف عيكني أخبركنيقاؿ في خطبتو "كاعمم

لى يي  كأثقميـ بالزاد كالسالح: ، كقد سيرىـ إليكـ ُـّ نيكًرًه كى ًت ـٍ كىالمَّوي مي كىًرهى ك ًريديكفى ًلييٍطًفئيكا نيكرى المًَّو ًبأىٍفكىاًىًي

كفى  اٍلكىاًفري
ككعدىـ طاغيتيـ أف يجتمعكا بازائكـ ، طرؽ مختمفة كاعممكا إنيـ قد ساركا إليكـ في، (3) 

ا  كليس بقميؿ مف يككف، كليس بكثير مف يخذلو ا تعالى ،كاعممكا أف ا معكـ، عمى قتالكـ

قـ كأخبر المسمميف بما  :ثـ قاؿ لبعض عيكنو، فما عندكـ مف الرأم رحمكـ ا تعالى، تعالى معو

 .(4) كعددىا كعديدىا ،بما رأل مف الجيكش الثقيمةكأخبر الناس  ،فقاـ الرجؿ، رأيت

 

 

 
                                                           

 ، دار الكتب العممية .1،ط14،ص 1عبد ا بف محمد بف عمر، فتكح الشاـ،ج(الكاقدم، 1)
 .196ص  ،10(القمقشندم، صبح األعشى،ج2)
 . 6(سكرة الصؼ، آية رقـ 3)
 
(1) 194، 10صبح األعشى، ج ( القمشندم،1)  



34 
 

  في عيد عمر بن التخطاب رضي اهلل عنو -2

، بإتخاذ العيكف ،قادتو أكصى  ،فاركؽ األمةعمر بف الخطاب رضي ا عنو الخميفة في زمف ك     

حاليـ  بقدرات العدك، كمعرفة حتى يككنكا عمى عمـ، كرض العدأعند بمكغ  ،كالعيكفبث الطالئع ك 

 كنكاياىـ.

بي كقاص رضي ا عنو أرضي ا عنو الى القائد سعد بف بف الخطاب فقد كتب الخميفة عمر     

ذا كطئت أدنى أرض العد إذكاء العيكف بينؾ كبينيـ، كال يخؼ عميؾ أمرىـ. كليكف  فأذؾً  كقائالن " كا 

ف مف أىؿ األرض مف تطمئف إلى نصحو كصدقو، فإف الك عندؾ مف العرب أ كذكب ال ينفعؾ خبره كا 

أف ، كصدؽ فى بعضو، كالغاٌش عيف عميؾ كليس عينا لؾ. كليكف منؾ عند دنٌكؾ مف أرض العد

 ،فتقطع السرايا أمدادىـ كمرافقيـ، كتتبع الطالئع عكراتيـ ،كتبٌث الٌسرايا بينؾ كبينيـ ،تكثر الطالئع

كاف أٌكؿ ، سكابؽ الخيؿ، فإف لقكا عدٌكا ليـأىؿ الرأل كالبأس مف أصحابؾ، كتخٌير مف كانتؽ لمطالئع 

 (1)القٌكة مف رأيؾ". ،ما تمقاىـ

ذلؾ كك  ،شد االىتماـ بالعيكف أ الخميفة عمر رضي ا عنو  فقد اىتـ، مف خالؿ ىذه الكصية ك 

يبحثكف  ،ئيـأعدابإستخداميـ جكاسيس لممسمميف ضد  ،في زمف خالفتو كفقادة المسممض بعىتـ ا

ففي كالـ ألبي عبيدة الجراح رضي ا عنو كيرسمكنيا إليو،  ،كرصد تحركاتيـ ،رىـيتعرفكف لو اخباك 

 كال تترككا جاسكسان  ،" كال تكتمكا عنا خبرا تككنكف تعممكنو مف أعدائناقاؿ: ،قالعياك عند فتح حمب 

ف رجع إليكـ بطريقكـ منيزمان ،يتجسس عمينا   (2)تمنعكه أف يصؿ إلى القمعة...." كا 

 ، ستمرةم كانتاتسعت، ك ف الفتكحات أحيث  ،ميفة عثماف بف عفاف رضي ا عنوفي زمف الخك 

                                                           

 .169القاىرة، ص  ،دارالكتب كالكثائؽ القكمية،1،ط6( التيمي،أحمد عبدالكىاب، نياية األرب في فنكنا ألدب،ج2)
 118، ص 1( الكاقدم، فتكح الشاـ،ج3)
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ففي ترجمة ، يتقصاىا بنفسوكاف ك بالعيكف،  كبيران  مان كقد اعطى الخميفة عثماف رضي ا عنو اىتما

مير المؤمنيف عثماف رضي ا عنو مف طبقات ابف سعد عف مكسى بف طمحة قاؿ:" رأيت عثماف بف أ

 (1)كيستخبرىـ عف األسعار كاألخبار" .،يسأليـ  ،يحدث الناس ككى ،مؤذف يؤذفعفاف كال

 ككى ،فيجمس عمى المنبر، فيؤذف المؤذف ،رأيت عثماف يخرج يكـ الجمعة "قاؿ:و أيضان عن كذكر

قاـ يتككأ عمى  ،كعف قكاميـ كعف مرضاىـ، ثـ إذا سكت المؤذف ،يتحدث يسأؿ الناس عف أسعارىـ

ثـ ، ـ فيخطبثـ يقك  ،فيسائميـ كمسألتو األكلى ،جمس جمسة فيبتدلء كالـ الناسعصا فيخطب، ثـ ي

 (2)ينزؿ كيقيـ المؤذف.

 حيث كاف، عيد الخميفة عثماف رضي ا عنو كاف في  الذمالمسممكف مف الصمح  استفاد

مح معاكية بف  عمييـ " اشترط المسممكف  :نوكأ ،ىؿ جزيرة قبرصأمع ،رضي ا عنيما  ،بي سفيافأصي

 (3)لييـ.إتاكة، النصيحة كانذار المسمميف بسير الرـك داء األأمع 

 في عيد عمي بف أبي طالب رضي ا عنو -4

فعندما خرج ، العيكفعمى اعتمد لمدكلة،  في ادارتو، الخميفة عمي بف ابي طالب رضي ا عنو 

خرجكا  "أىمَّا بىٍعدي، فإف رجاالن  الى عمالوخميفة المسمميف كىتىبى  ،جماعتوك الخريت بف راشد الخارجي 

مىٍيًيـ العيكف ًفي كؿ ناحية مف  ككنظنيـ كجيكا نح ،ىرابان  ـٍ أىؿ بالدؾ، كاجعؿ عى ٍنيي بالد اٍلبىٍصرىة، فسؿ عى

، كالسالـ." ـٍ ٍنيي ا ينتيي إليؾ عى أرضؾ، كاكتب إلي ًبمى
(4) 

بف النضر كشريح بف مير المؤمنيف عمي رضي ا عنو "دعا زياد أدعا  ،في مكقعة صفيفك 

عف صاحبو،  ىانئ، فعقد لكؿ كاحد منيما عمى ستو آالؼ فارس، كقاؿ: ليسر كؿ كاحد منكما منفردان 
                                                           

ىػ، 1410 –،دار الكتب العممية، بيركت 43،ص 3( ابف سعد، محمد بف سعد البصرم البغدادم،الطبقات الكبرل، ج4)
 ، مكتبة  نزار الباز لمنشر. 128. السيكطي،جالؿ الديف بف عبدالرحمف،تاريخ الخمفاء،ص 43ـ،ص 1990

 .306،دارالرشيد لمنشر،بغداد،ص 1ابف جعفربف قدامة بف زياد البغدادم،المغني،ط(ابف قدامة، 2)
 43،ص 3(ابف سعد، الطبقات الكبرل،ج3)
 ، دارالتراث، بيركت. 2، ط116، ص 5(الطبرم، أبك جعفر محمد بف جرير ، تاريخ الطبرم،ج4)
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ف مقدمو القكـ عيكنيـ، كعيكف المقدمة طالئعيـ، أف جمعتكما حرب، فأنت يا زياد األمير، كاعمما إف

ال إلى نزكلكما إائؿ مف لدف مسيركما ف تسأما عف تكجيو الطالئع، كال تسيرا بالكتائب كالقبأفإياكما 

ذا نزلتـ بعد  .(1)نزؿ بكـ، فميكف معسكركـ في أشرؼ المكاضع..." كأ كبتبعية كحذر، كا 

 ،قكتويحدد حجـ ك  ،ىي نياط جمع المعمكمات التي يتعرؼ بيا القائد عمى خصمو ،كالعيكفالطالئع  إف

يٍستىحب أىف أللذلؾ يقكؿ اك ، حتى ال يقع في كميف لوكعمييا يبني خططو  ماـ بدر الديف بف جماعة " كى

بعده، ليطمع عمى أىٍخبىار اٍلعىد كج كى كقكتو. كيبث الجكاسيس ًفي  كيٍبعىث الجكاسيس كالطالئع قبؿ اٍلخيري

االن  كعىٍسكىر اٍلعىد ؤىسىاء اٍلعىدك، كعددىـ؛  فحاالن أىٍيضا ًإف أمكف ليطمع عمى أخبارىـ حى ، فىيعمـ ًمٍنييـ ري

ييكجو ًإلىٍيًيـ بضركب مف الخداع، كتقكية األطماع ًإف أمكف.كفرسانيـ،  كى
(2) 

ًلما يمعبو مف أىمية كبيرة  اىتمامان بالغان  اىتماـ الخمفاء الراشديف بمكضكع التجسسيرل الباحث 

بأف  ، عممان لممحافظة عمى مصمحة البالد كالعبادبالغة األىمية عف العدك ، فيما يكفره مف معمكمات 

انكا بحاجة الى العيكف، حيث كانت الدكلة االسالمية في مراحؿ اتساع كتحيط بيا مخاطر المسمميف ك

، إلى رجاؿ امثاليـ، يأخذكف باألسباب كيتخذكف العيكف داخمية كخار  جية، كما أحكجنا في ىذا اليـك

 كالتجسس كسيمة إلعادة مجد األمة كعزتيا.

 في العصر الموي:التجسس ا: ثالثً 

 ،كاضحان جميان  ،ظيريتطكر نظاـ المخابرات ك ، ًبأمًر العيكفاىتمامان كبيران  ،االمكيكف الخمفاءأكلى    

فحمؿ  ،مف قريش أيًسرى  ففي خالفة معاكية رضي ا عنو " أف رجالن  ،ميةألى بني إمنذي انتقاؿ الخالفة 

مف  ،ليو رجؿإالى صاحب القسطنطينية، فكٌممو ممؾ الركـ، فجاكبو القرشٌى بجكاب لـ يكافقو؛ فقاـ 

                                                           

حياء الكتب العربي ، دا1، ،ط 166(الدنيكرم، أبكحنيفة أحمد بف داكد،األخبار الطكاؿ ،ص 1)  ـ.1960را 
، تحريراألحكاـ في تدبير أىؿ 1، ط159(ابف جماعة، بدرالديف ، تحقيؽ كتعميؽ الدكتكر فؤادعبدالمنعـ أحمد، ص ، 2)

 ـ.1985ق، 1405اإلسالـ، دارالثقافة، الدكحة،
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بطارقة صاحب القسطنطينية فككزه، فقاؿ القرشٌى: كامعاكياه! لقد أغفمت أمكرنا كأضعتنا. فكصؿ الخبر 

 (1). "عف طريؽ عيكنو المتكاجديف بأرض الركـ ،لى معاكيةإ

الذم  ،مف خالؿ ديكاف البريد ،ًبأمر العيكف معاكية بف أبي سفياف رضي ا عنو  ـظير اىتماكي   

ًبما  ،مف جميع أطرافيا ،اخبار البالد في تعرفو عمى يساعده، و بو لكي ئاعتناك  ،كؿ مف كضعوأر ييعتب

 .(2)في ذلؾ اخبار الثغكر.

لترصد أخبار  ،كانت العيكف تسبؽ الجيش ،كعندما انتقمت الخالفة الى عبد الممؾ بف مركاف

يرصدكف ليـ المعمكمات، كنكا عيكنا ن ليك، بعض أبناء البالد المفتكحة ،تمالةكاستطاع قادتو اس ،العدك

كمف اىتماـ عبد  ، كاعداده ، كتكاجده،لمعمكمات الصحيحة عف تحركات العدك، كىذه ليـ كيقدمكنيا

فقد طكَّرى نظاـ البريد ،الممؾ بف مركاف بالعيكف كالجكاسيس
(3). 

اعتماده عمى  في ،كاف شديد الحرصك ، قائدان لعبد الممؾ بف مركاف ،صفرةكاف الميمب بف ابي   

كمف بعسكرىـ مف  ،ليزكدكه بأخبارىـ ،فقد " أذكى العيكف" في عسكرىـ ،لدل محاربتو الخكارج  ،العيكف

كيأمف  ،حتى يتعرؼ عمى تحركاتيـ ،كاألمصار ،ككاف يتعمد ارساؿ العيكف في الصحارم ،جمكعيـ

 ،  (4)مف ىجكميـ مباغتة عميو.

الى آخر خميفة  ،حتى آؿى االمر ،ـ لمعدك لجمع المعمكمات عنوكمتابعتي ،كاستمر باالىتماـ بالعيكف   

 ويدؿي عمى اىتمام ،لبعض مف كاٌله كالمان  ،ككتبو مراسالتونجد في ف، مف بني أيمية مركاف بف محمد 

التي  ،متطٌمعا لعمـ أحكاليـ ،حد فقرات كتابو " ثـ أذؾ عيكنؾ عمى عدٌكؾأفقد جاء في ، شديد بذلؾ ال

                                                           
-188ـ،ص2008ىػ، 1429الصالبي، معاكية بف أبي سفياف شخصيتو كعصره،ط، داراألندلس الجديدة لمنشر، (1)

189. 
 .111ـ،ص 1983ق، 1403،مكتبة النكرم،دمشؽ  3،ط1محمد بف عبدالرازؽ،خطط الشاـ،ج(2)
،مكتبة البخارم لمنشركالتكزيع،اإلسماعمية،مصر، 1،ط326فرحات، كـر حممي،تاريخ المخابرات عبرالعصكر،ص  (3)

 ـ2007ق، 1428
 617،ص 5الطبرم ،تاريخ الطبرم،ج (4)
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، كمنازليـ التي ىـ بيا، كمطامعيـ التي قدٌمكا أعناقيـ نحكىا، ... احفظ مف عيكنؾ يتقٌمبكف فييا

رٌبما صدقكؾ، كرٌبما  ،...... كاعمـ أٌف جكاسيسؾ كعيكنؾ،ما يأتكنؾ بو مف أخبار عدٌكؾ ،كجكاسيسؾ

كنصحكا عدٌكؾ، ككثيرا ما  ،كغٌشكا عدٌكؾ كغٌشكؾ ،فنصحكا لؾ ،غٌشكؾ، كرٌبما كانكا لؾ كعميؾ

إلى مف  ،عقكبة إلى أحد منيـ، كال تعجؿ بسكء الظف ،صدقكنؾ كيصدقكنو، فال تبدرٌف منؾ فرطةي

مف غير أف يرل أحد  ،كالمنالة، كابسط مف آماليـ فيؾ ،عمى ذلؾ، كاستنزؿ نصائحيـ بالمياحة ،اٌتيمتو

 كعنو، أ عممت عمى رأيو عمؿ الصادر ككالمتٌبع لو، أ ،أنؾ أخذت مف قكلو أخذ العامؿ بو ،منيـ

و، كتستدعي غٌشو، رددتو عميو رٌد المكٌذب بو، المتيـ لو، المستخٌؼ بما أتاؾ منو، فتفسد بذلؾ نصيحت

يشار إلييـ باألصابع، كليكف منزليـ عمى كاتب  كأ ،كاحذر أف يعرفكا في عسكرؾ، كتحتٌر عداكتو

 (1)."فيتو منيـالمكٌجو ليـ، كالمدخؿ عميؾ مف أردت مشا ككأميف سٌرؾ، كيككف ى، رسائمؾ

وظير  ، بالعيون في جمع المعمومات عن أعدائيم كبيراً  ىتماماً إولوا أمن المالحظ ان تخمقاء بني أمية قد  

وىذا يدل عمى  ،المناطق التي تقع تحت سيطرتيم لبعض ولتيم فيفي متخاطابتيم ومراسالتيم  واضحاً ىذا 

 الحرص الشديد واليقظة التامة عندىم .

 العصر العباسي  التجسسرابعًا: 

نظاـ الكزارة، كاستحداث المزيد مف الدكاكيف، حدثت ا اعتمادىك  ،ةالعباسي في عصر الدكلة

مف أىـ مؤسسات  ،فأصبح ديكاف البريد كالخبر كالرصد ، نقمة نكعية في عمؿ أجيزة المخابرات

فة ككاف خمي قربان مف رأس السمطة السياسية، مف المكظفيفالدكلة، كبات صاحب الخبر 

المنصكر يقكؿ: "ما أحكجني أف يككف عمى بابي أربعة: قاضو ال تأخذه في ا لكمة المسمميف 

                                                           
 221-220، ص 218، ص10األعشى،ج القمقشندم، صبح (1)
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 ،يستقصي ،ينصؼ الضعيؼ مف القكم، كالثالث صاحب خراجو  ،الئـ، كاآلخر صاحب شرطة

 (1)يكتب بخبر ىؤالء عمى الصحة". ،كال يظمـ الرعية، كالرابع صاحب خبرو 

، أيػاـ خالفتػوب ،إلػى المنصػكرمكمػات عكيرسمكف االخبػار كالميكتبكف  كانكا ،كالعيكف المراقبكف   

 كلػػـ، مػػف أمػػكاؿ كبمػػا يػػرد بيػػت المػػاؿ  ،مػػا يقضػػي بػػو القاضػػي فػػي نػػكاحييـمػػأككؿ، ك  سػػعر كػػؿٌ ك

لجمػع  ،الكثير مػف الرقابػة كالتجسػسكانت تتضمف  تقؼ ميمات العيكف كالمخبريف عند ذلؾ، بؿ

مجػػػػالس النػػػػاس ككالئميػػػػـ، كمجػػػػالس الػػػػكعظ  يحضػػػػرف فكػػػػاف مػػػػنيـ مػػػػ، المعمكمػػػػات عػػػػف العػػػػدك

شػائعات، كمػا  ك ،أخبػار عمى أحػكاؿ العامػة، كمػا ينتشػر مػف يٌطمعك  ،يتفقد كمنيـ مف كاألسكاؽ،

 (2).في كؿ كقت مف أقكاؿ كممارساتبيف الناس، يشتير 

كاسػػعة مػػف التػػي حكمػػت منػػاطؽ  منيػػا الدكلػػة األيكبيػػة ، كمػػف الممالػػؾ التػػي ظيػػرت فػػي الدكلػػة العباسػػية

خػػالؿ الفتػػرة الممتػػدة بػػيف القػػرنيف الثػػاني عشػػر كالثالػػث عشػػر الميالديػػيف، حيػػث امتػػدت  ،العػػالـ العربػػي

كمنطقػة ديػار بكػر جنػكب تركيػا، كشػماؿ العػراؽ كالحجػاز،  ،عمػى كػؿ مػف الشػاـ ،سيطرة الدكلة األيكبٌية

حيػث تأسسػت  ،عػدة ليػـباإلضافة إلى منػاطؽ جنػكب كشػرؽ الػيمف، كذلػؾ بعػد أف اتخػذكا مػف مصػر قا

 .الدكلة عمى يد صالح الديف األيكبي

 ، فػػي جمػػع المعمكمػػات كاألخبػػار عػػف العػػدك ،  كأىتمػػكا بػػو كثيػػران لقػػد اعتمػػد األيكبيػػكف عمػػى التجسػػسك   

 :حركبيـ ، كمنو كيظير ىذا االىتماـ في

 احتيال المموك األيوبيين في رشوة النساء الفرنجيات لمتجسس عمى الصميبيين 

ىتـ المسممكف بالتجسس ككثر العاممكف بو مف اجؿ الكصكؿ إلى المعمكمات التي تفيد الدكلة ا   

، ـ (1227-1180ق =624-576) عاش كالذم  االسالمية، ككاف الممؾ العادؿ سيؼ الديف ابكبكر
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العدك، كىك  الدكؿ المعادية مف اجؿ معرفة خطط الىكىك مف اشير الذيف كانكا يتقنكف ارساؿ العيكف 

شقيؽ صالح الديف االيكبي، ككاف يعرؼ بالدىاء كالمكر، كصاحب رأم كحكمة، كقدرة عمى افساد 

  .القمكب كاصالحيا، كلو السمـ كالحرب مكائد كثيرة، ككاف يخترعيا بفطنتو كبكسائؿ مختمفة

ف ، إذ كاف لو العيكف كاالرصاد الذي في شؤكنيايو إلككاف صالح الديف يستشيره في الحركب كيرجع  

بعد أف قاؿ:  ،ابف سعيد المغربي كمف اىـ قصصو التي نقميا يخبركنو بكؿ صغيرة ككبيرة عند العدك، 

كال  ،" ككاف يصكغ الحمي لنساء الفرنج كيكجيو في الخفية إلييف حتى يمسكف أزكاجيف عف الحركة 

عمى الصميبييف ينبغي عمى أحد ما في ىذه الشيادة مف الداللة كالشأف في تعميؿ تغمب صالح الديف 

 كاندحار امرائيـ في بعض المكاقع .

ككانت نساء النصارل معجبات بكثرة بما يصنع في دمشؽ مف الجكاىر كالحمي، كمف الديباج كالكشي 

 (1)كالثياب، كاصناؼ العطر المتنكعو

كمما ركم عنو حب استطالع اخبار العدك كالتجسس عميو، كافساد قمكب النساء مف خالؿ احضار 

ككاف لو دكر كبير في انتصار صالح يا عف طريؽ عيكنو الذيف يبثيـ أيضا باالغراءات المالية، اليدا

الديف االيكبي عمى الصميبييف في كؿ معاركو التي خاضيا معيـ، كمف قصصو االخرل كما ذكرىا 

مس إلى مف باب ناب ،يرتب النيراف عمى الجباؿ ،قاؿ:" كاف في أياـ الفتح مع األفرنجسبط ابف الجكزم 

كاف عميو المنكركف كبينيـ كبيف الجكاسيس  ،يقاؿ لو الكرمؿ ،كعمى عكا جبؿ قريب منيا ،عكا

 ،فكانت طاقاتيـ في قبالة الكرمؿ ،كأكثرىـ نساء الخيالة ،ككاف لو في عكا أصحاب اخبار ،عالمات

ت المرأة شمعة كقدأفإف كاف يخرج مائة فارس  ،فتحت المرأة الطاقة، فإذا عـز االفرنج عمى الغارة

ف كانكا مائتيف شمعتيف ،كاحدة ف كانكا يريدكف قصد حكراف ،كا  اشارت الى تمؾ  ،ناحية دمشؽ كأ ،كا 

                                                           
 ـ، 1938يناير1،مجمة المشرؽ، لبناف،   53الزيات، حبيب، الخزانة الشرقية،احتياؿ الممكؾ األيكبييف، ص (1)

 



41 
 

إال  ،فكاف الفرنج ال يقصدكف جية ،كقد كاف ضيؽ الطرؽ عمى االفرنج ،كىكذا إلى نابمس ،الناحية

 ،في كؿ فتح جممة كثيرة ،(1)ككاف يعطي النساء كالجكاسيس ،يجدكف عسكر المعظـ قد سبقيـ إلييا

فقاؿ :" انا استفتيؾ لما عـز االنبركر عمى  ،فقمت لو في بعض األياـ : ىذا إسراؼ في بيكت األمكاؿ

 كقاؿ اخؼ  ن ،فبعث فارسان عظيما ،كيسير إلى باب دمشؽ ،أراد أف يترؾ عكا بغتة ،الخركج إلى الشاـ

 ،فبعثت ليا ثيابان ممكنة ،ة مستحسنة إلي تخبرنيككاف بعكا امرأ ،أمرنا كمجيئنا إلى البالد لنغير بغتة

فدىش كقاؿ: مف أيف ىذا؟ فقالت: مف عند صديؽ  ،فمبستيا كاجتمعت بالفارس ،كعنبران كمقانع حرير

قاؿ: فما  ،فخرج مف عندىا ،فصمب عمى كجيو كقاـ ،:الكريدمفقاؿ: مف ىك؟ فقاؿ ،لنا مف المسمميف

حتى كاف  ،فصرت أىاديو ،حتى نسجت المكدة بيني كبينو ،ديوزالت تمؾ المرأة تتمطؼ بالفارس كتيا

 (2)يبعث إلي كتب االنبركر التي يبعثيا إليو مختكمة.

كرشكتيـ النساء بالحمي  ،يشار فييا إلى مصانعة األيكبييف الفرساف كالرىباف ،كىذه أكؿ مرة فيما نعمـ 

 ،يذه المكايد كافيةف ،الصميبييف  كىذا ما خفي عف مؤرخي ،ليمنعف أزكاجيف عف الحركة   ،كالحمؿ

حيف  ،كفشميـ مثالن في االستيالء عمى دمشؽ ،لتعميؿ ضعؼ االفرنج في الدفاع عف مممكتيـ السكرية

ثـ أصبحكا كىـ يتسممكف عنيا بعد مراسالت  ،كاكشككا أف يدخمكىا، كاخذكا بخناقيا ،تجمعكا لحصارىا

فقد شارؾ احيانا ن الخاصة ، ككال غر  ،لمخامرة كاإلرتشاءافرنج الشاـ با ،اتيـ فييا أحد مؤرخييـ ،كردت

 (3)بإخكانيـ أىؿ الصميب . ،في إعانة االيكبييف بالخيانة كالغدر ،منيـ العامة
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 التجسس في القرون الوسطى: :تخامساً 

بيـ قكات أعدائو  لمتجسسالرجاؿ كالنساء كاألطفاؿ في القرف الثالث عشر عتمد قادة المغكؿ ا   

يعزم انتصاراتو إلى ال ك  ،عسكريان  كانادران ما ييزم كا ىذا ككان ،عنيـ لجمع المعمكمات  ـكجيكشي

 البسالة أك الشجاعة العسكرية، بؿ إلى التجسس كالمراقبة.

( غزا  1547ـ – ـ1485) الذم عاش  المستكشؼ األسباني” ىرناندكككرتيس ” نشير ىنا إلى أف 

لذا شعر أف الجاسكسية  ،تفكقو عددان كعدةن بصفة دائمة ائو كانت جيكش أعد، ك ـ 1519المكسيؾ عاـ 

   (3) فاستعمؿ الجكاسيس في حربو. ،أمر أساسي لكسب الحرب ضد المكسيؾ

لذلؾ عززكا مف  ،الجكاسيساعتمدكا عمى قد )األزتيؾ ( كأىؿ )األنكاس(ك)المايانا(  فٌ إ

فقد اعتمدكا  ،األسباف كسكاء مف الينكد أإمبراطكرتييـ عسكريان، كاستخدـ )ىرناندكككرتيس( الجكاسيس 

كاف ك ، ” مكنيتزكما ” باالتجاىات كالنكايا التي يضمرىا حاكـ األزتيؾ  ـتحسيف معرفتيعمييـ في 

لمخابرات با قد اىتمكا اىتمامان كبيران  كحكاـ منطقة الشرؽ األكسط كالينكد الحمر  كفالحكاـ اآلسيكي

 (1).طمقةاألكلكية الم، كاعطكىا كالجاسكسية 

 ،كانكا ال يعرفكف الكثير عف أكاسط كشرؽ آسيا إال أنو بعد ذلؾ القركف الكسطى بفي اكركبا 

، لكزارات الخارجية داخؿ حككماتيـ مكمفة بيا اكعدكىا سياسة  ،استخدـ الزعماء األكركبييف الجاسكسية

فيتشي ( ك) ك )ليكناردإباف عيد  بشكؿ كبيرتضاعفت عمميات التجسس كالمؤامرات التخريبية زادت ك ك 

 (2).ميكيافيمي ( كالبابكية في عصر النيضة
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مف  ،ككانت تعد في ذلؾ الكقت ،) فينيسيا ( نشاط تجسسي في القرف السادس عشر ظير في البندقية 

فييا أفضؿ العمميات التجسسية التي حصمت في أكركبا  كقامت ،لتجسسا ات العالـ فيأحسف منظم

 (1)إباف ذلؾ الكقت

عشرات مككنة مف شبكة طكر  كزير خارجية الممكة اليزابيث ممكة إنجمترا  القرف السادس عشركفي   

الكنيسة  اعتمدت كقد ،  بيـ عبر أكركبا كالشرؽ األكسطكأرسؿ  ،العمالء كالجكاسيس في الخارج

يكتبكف  بأفىؤالء العمالء ميمة ككاف  ،العمالء كالجكاسيس لتثبيت أركانياعمى كركبا االكاثكليكية في 

 العقيدة كالتبرعات المالية كالطاعة كاالمتثاؿ لألكامر البابكية. تمسالتقارير عف شؤكف كمسائؿ 

اليراقطة،  تعدياتاكتشاؼ متابعة ك ، ككانت مياميا ىذا القرففي  محكمة التفتيش الكاثكليكيةنشطت   

في ىذة الفترة  تطكرت، ك يرىاكغالتقارير  كتابة  ينفذكف تعاليـ المحكمة مف الفاتيكاف  جكاسيسككاف 

 كظيفة جكاسيس البابكية الكاثكلكية.أيضان مرحمة اإلصالح البركتستانتية، كازدىرت 

عمى جكاسيسو ليعممكا لحسابو داخؿ الفاتيكاف ” كريتشيمي”خالؿ القرف السابع عشر بفرنسا اعتمد 

عمى معمكمات خطيرة عف يـ مف خاللكحصؿ  ،نابميكف أثناء حكمو مف جكاسيسوكانجمترا ككما استفاد 

 (2) جيكش أعدائو قبؿ أف يتقدـ لمنازلتيـ كتفريقيـ.

                                                           
،عرض  62عباس، محمكد خضر، رسالة ماجستير)عرض ممخص ظاىرة التعامؿ ما الحتالؿ االسرائيمي، ص ( 1)

 ـ2000ممخص لرسالة غير منشكرة، غزة، 
 .64عباس، )عرض ممخص ظاىرةالتعامؿ مع االحتالؿ االسرائيمي ،ص  (2)
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 انًطهب انثبنً: انخجسس فً انقضٍت انفهسطٍنٍت

قامتيـ المستكطنات في  ،كقضية ىجرة الييكد ،نتناكؿ تاريخ فمسطيف في العيد العثماني كا 

ي القضية التي استقطبت الحيز كى ،كمكقؼ الحككمة العثمانية كالعرب الفمسطينييف منيا ،فمسطيف

 كمطمع القرف العشريف . ،في النصؼ الثاني مف القرف التاسع عشر ،األكبر مف تاريخ فمسطيف

 اليجرة الييودية:

تأثير حتى الكحجـ  عددالمف ناحية في فمسطيف كانت قميمة األقمية الييكدية يمكف القكؿ بأف 

كيرتفع راح عدد الييكد يزداد ذ كالتغمغؿ االكركبي، كفي ظؿ ازدياد النفك  ،أكاسط القرف التاسع عشر

 االغمبيةكانت  ،نسمة 24000ـ إلى حكالي 1882حيث كصؿ سنة ، نتيجة تنامي اليجرة الييكدية

عدد الييكد في فمسطيف ازداد ـ 1900كفي عاـ ، طبريا، كالخميؿ"  ،صفد ،" القدسالساحقة تقيـ في 

يمثمكف حكالي اصبحكا ـ 1914في عاـ ، ك  85000لى إبعدىا ثـ كصؿ  ،نسمة 50000 ككصؿ إلى

 (1)بالمائة مف سكاف فمسطيف الذيف قدر عددىـ آنذاؾ بحكالي سبعمائة ألؼ نسمة.12

 التنبو العثماني من ىجرة الييود وشرائيم األراضي في فمسطين 

ردأ ك  ، في فمسطيفالمكظفيف المدنييف كٌؿ عمى  قكتو كنفكذه السمطاف عبد الحميد الثاني بسط 

كضمف أف تككف  ،خطكط اتصاؿ مباشرة بينيـ كبيف قصره أنشأ ،عمى التدخؿ المتزايد لمقكل األكركبية

كأصدر أكامره بمسؤكلية جيشو في الحفاظ عمى األمف ،اإلدارة في فمسطيف مجيزة بمكظفيف أكفاء أمناء 

، الحميد ىجرة الييكدكاعتبر السمطاف عبد  ،مسؤكلية "الجيش الخامسككانت  في فمسطيف كسكريا 

قامتيـ في فمسطيف  ظيكر ألنو سيؤدم إلى  ،بمصالح اإلمبراطكرية العثمانية سيمحؽ الضرر الكبير كا 

ليـ إقامة دكلة ييكدية  فيمف المسعى الييكدم  جعمتو يقمؽ كثيران مف خكفو " مشكمة ييكدية" كبزكغ 

                                                           

، المؤسسة العربية لمدراسات 47،ص 1914-1831(عكض،محمد عبد العزيز،مقدمة في تاريخ فمسطيف الحديث1)
 ـ.1983كالنشر،بيركت، 
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النضاؿ مف أجؿ تقرير مصيرىـ في رب لمعإلى احتمالية أف يككف سببان  قد يكحيكىذا  ،في فمسطيف

 (1)القكمي.

 دور الدول األوربية في تسييل شراء األراضي 

العثمانية مف اإلعفاء  عمى االمتيازات التي كانت تتمتع بيا في السمطنةاعتمدت الدكؿ األكركبية 

ممحاكـ مف الضرائب كالجمارؾ، كحرية إقامة العبادات، كالعمؿ، كالحصانة مف السمطاف القضائي ل

االلتفاؼ عمى القكانيف التي اتخذتيا السمطات العثمانية لمحد مف الصييكنية استطاعت  التركية كغيرىا،

األراضي عمى اسمكب الرشكة في شراء الصييكنية حيث اعتمدت  ،عمميات بيع األراضي لمييكد

 ، كامتيازاتيا.مستفيديف مف تبعيتيـ ليذه الدكؿ األكركبية

ما  كمنحتيـ الحماية البريطانية ،طانية قضية الييكد ضد السمطات التركيةتكلت الحككمة البري

ككاف  ،صالحيـملداعمة ليـ ك كما تدخمت الكاليات المتحدة األمريكية  ،ـ1908ـ ك1880بيف عامي 

االمتيازات األجنبية تضمف لرعاييـ يكضحكف لمباب العالي أف  راء الدكؿ األكركبية لدل اسطنبكؿسف

كانكا يعتبركف أف القيكد المفركضة عمى عمميات بيع أنيـ  كما، اخؿ البالد العثمانيةحقكؽ السفر د

 (2)األراضي تمثؿ خرقان ليذه االمتيازات.

 عمميات بيع األراضي لممستوطنين الييود

لما  ،عف معارضتيـ لممشركع الصييكنيكعبركا عدد كبير مف كبار مالؾ األراضي عارض 

مف أف يتـ بيع أراض عمى  بناء ىذه العائالتأل كلكف ىذا لـ يكف مانعان  ،مف تيديد لمصالحيـيحممو 

 خاصة كأف معظميـ يقيـ في المدف كخارج فمسطيف. ،أيدييـ

                                                           

(أككي، ميـ كامؿ،ترجمة إسماعيؿ صادؽ،السمطاف عبدالحميد بيف الصييكنية العالمية كالمشكمة الفمسطينية،اص 1)
 ـ.1992، الزىراء لإلعالـ العربي،  43-45

 57لفمسطينية، ص (أككي، السمطاف عبد الحميد بيف الصييكنية العالمية كالمشكمة ا2)
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خالؿ الفترة تشير الدراسات التي أجريت بخصكص شراء األراضي لالستيطاف الصييكني 

مف كبار مالؾ األراضي مف تـ بيعيا في المئة مف تمؾ األراضي  6.52إلى أف  ،ـ(1936-ـ1878)

نسبة ما تـ بيعو بينما  ،كسالـ  ،كخكرم ،كالتكيني ،سرسؽكعائمة  ، العائالت البيركتية الغير فمسطينية

في المئة  13.4إضافة إلى  ،في المئة 6.24أبناء عائالت األعياف الفمسطينييف مف تمؾ األراضي  مف

أما  ،مف خالؿ الكنائس كأ ، نفسيا صييكنية ال انتقمت إلى شركات االستيطاف الصييكني مف الحككمة

 (1)في المائة 10كانت أقؿ مفف حيف الفالحصة 

المعركفة  ،المساحة األكبر مف أراضي فمسطيف كاقعة ضمف ممكية السمطاف عبد الحميد كانت

مف رفح جنكبان ككانت تمتد  ،ان دكنم(  2500000 )حيث قدرت مساحتيا ،بأراضي " الجفتمؾ السمطاني"

ابعاده عف الحكـ مف قبؿ حككمة االتحاد ك السمطاف عبد الحميد  بعد عزؿك  ،حكض الحكلة شماالن  إلى

لحؿ مشكمة األزمة  ،حاكلت حككمة االتحادييف بيع ىذه األراضي في المزاد ،ـ1909كالترقي عاـ 

الضغكطات بسبب  لكف الحككمة ،ما فتح الباب كاسعان أماـ الحركة الصييكنية الستيدافيا ككى، المالية

 (2)تراجعت. الشعبية

 رد الفعل الشعبي الفمسطيني عمى المشروع الصييوني 

الصييكني إلى احتداـ الصراع بيف الفالحيف الفمسطينييف  يتكسع االستيطانتأثير الادل لقد 

 ،عمى ىذا االستيطاف""كانت متقطعة في االحتجاج  عمما ن بأف ردكد الفعؿ األكلى ،كالمستكطنيف الييكد

عمى اسمكب ، ككاف المستكطنكف يعتمدكف كاعية لممشركع الصييكنيسياسية ـ تتخذ شكؿ معارضة كل

                                                           

-62،ص 1973(ينظر قاسمية : خيرية،النشاط الصييكني في الشرؽ العربي كصداه،منظمة التحرير،مركزاألبحاث، 1)
63. 

 -1856(الكعرم:نائمة،مكقؼ الكالة كالعمماء كاألعياف كاإلقطاعييف في فمسطيف مف المشركع الصييكني 2)
 .394-392ـ، ص 2012 ،،المؤسسة العربية لمدراسات كالنشر،بيركت،1914
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فالحيف المستأجريف مف أراضييـ دكف لمطرد كاف يحصؿ غالبان ك  ،الرشكة كالخداع في شراء األراضي

 (1)تعكيض.

تتخذ شكؿ  نتكاكالتي  ،ضد اليجرة كاالستيطاف الييكدييفمتنكعة ردكد الفعؿ الفمسطينية  تكان 

دار القرارات أثر كاضح في إصكاف ليذا األمر ف ،صدامات كىجمات عمى المستكطنات الييكدية

اصدرت  عثمانيةفالحككمة ال ،الخاصة بمنع الييكد مف االستيطاف في فمسطيف يةكالقكانيف العثمان

المطركديف مف صدرت بعد قياـ الفالحيف الفمسطينييف ، كالتي ـ 1887القكانيف التي أقرتيا عاـ 

 نقمت  ،ـ1906كفي نياية عاـ  ،الخضيرة كبتاح تكفا بمياجمة قراىـ المغتصبة التي أجمكا عنيا بالقكة

أيد كاف قد ك ، ـ متصرفان لمقدس 1904عاـ فيو الذم عيف مف منصبو السمطات العثمانية رشيد باشا 

 (2)زدياد الشكاكم العربية ضده.ا  ك  ، لييكدية عالنيةاليجرة ا

 الصحفيين المناىض  لمصييونيةموقف 

تصدييا لعمميات تسريب كبيع دكرا ن ميمان في قد لعبت الصحافة العربية الفمسطينية كانت 

حيث قامت بنشر  ،زيادة الكعي بيف الفمسطينييف بمخاطر المشركع الصييكني  ؿاألراضي، مف خال

جريدة " قامت حيث  ،ألراضيبيع اتسريب ك في كساعدكا  الذيف تياكنكا ،مالؾ األرض الكبار كفضح

مجمس إدارة القدس ضد  ،في متصرفية القدساحتجاجية حممة بتنظيـ ـ 1913فمسطيف "في عاـ 

طكاحيف نير جريشة "العكجة " لممستكطنييف، بكساطة أحد األعياف يدعى "الحاج  بيع  بسبب محاكلتيا

 يكسؼ كفا".

كاف ليذه  مما  ،االحتجاج عمى بيع الطكاحيفلى إ كدفعتيـاألىالي  تكعية  ساىمت في ىذه الحممة   

 شرائيا لممنفعة العامة . ـكت، رفض البيع ر ياالخي جعؿ ىذفي ت السبب جااالحتجا
                                                           

 31-30(قاسمية : خيرية،النشاط الصييكني في الشرؽ العربي كصداه،ص 1)
،الدارالجامعية، بيركت، 3،ط1990-1897(حالؽ : حساف عمي،مكقؼ الدكلة العثمانية مف الحركة الصييكنية 2)

 ـ1986
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 حيث خاطبيـ ،شديدان لألعياف الذيف يبيعكف أراضييـانتقادن  ،صاحب " الكرمؿ " نجيب نصارانتقد    

كبأختامكـ تزيدكف  ،صكف عديدكـ كثركتكـ بأيديكـكتنق ،بقكلو:"اليكـ تقرركف كتبيعكفككتب ليـ كممات 

 ،فإلى مف تشتككف ،كعاممكـ كما يعامؿ القكم الضعيؼ ،فإذا قكم عميكـ ،عديد الغير كثركتو كممكو

 (1)تعتمدكف ". ى مفكعم

بحجة أنيا تنشر  ،الصحؼ الكطنيةكاغالؽ مراران إلى تعطيؿ لجأت الحككمة العثمانية  فأعممان ب

صاحب "  نشر نجيب نصارفقد  ،مخمة بأمف الدكلة الداخمية، تدعك إلى الفتنة، ك تحريضيمقاالت 

كنتيجة ليذا المقاؿ قامت  ،مقاالن عنيفان بعنكاف " استعمار أـ استدرار "ـ 1910في شباط عاـ الكرمؿ " 

 دتو جري نشر اخبار  بتيمة " التفرقة بيف العناصر "، كتعطيؿالسمطات العثمانية باعتقالو كمحاكمتو 

 شيريف .لمدة 

جرت محاكلة ك ـ، 1913في نياية عاـ  أصدرت الحككمة المحمية أمران بتعطيؿ جريدة " فمسطيف"   

صدر  ،ـ1914كفي نيساف  ،مراران  اعتقاؿ صاحبياك  ،إلسكات صكت جريدة " الكرمؿ"كمستمرة  جديدة 

قامة الدعكل عمى مديرىا كزارة الداخمية في استانبكؿ يقضي بإغالؽ جريدة " فمسطيف" ك  مف أمران  ا 

بيف العناصر ، لكف المحكمة في يافا أصدرت حكمان ببراءة  ةتفرقفتنة تقكـ بالالمسؤكؿ بحجة  أنيا 

لى عمميا مف جديدكعادت الجريدة إلى  ،صاحب الجريدة   (2)بعد شير مف تعطيميا. النشر كا 

راضي مف العائالت مالؾ األعمميات بيع األراضي لممستكطنيف عف طريؽ كبار أف  يرل الباحث   

راضي ضد مصادرتيا ،  ككاف ألصحاب اأحتجاجات مف قبؿ في اإلسببان  كالذم كاف ،الغير فمسطينية

 قامكا بشرائيا يعتبر فطرد الكثير مف العائالت الفمسطينية مف أراضييا  مف قبؿ المستكطنيف الذيسبب 

ءت ككنيا جا ،اؼ كصؼ الخيانة كالتجسسضعأألف عممية تسريب األراضي تأخذ  ، في غاية األىمية

                                                           

 138(قاسمية : خيرية،النشاط الصييكني في الشرؽ العربي كصداه، ص1)
 .208-207، النشاط الصييكني في الشرؽ العربي كصداه،  (قاسمية2)
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كمف خالليا  ،كعممت عمى تثبيت المستكطنيف بتمؾ األراضي، الصييكنيفي بداية االحتالؿ البريطاني 

 .كىي تعتبر الخطكة األكلى في طريؽ التجسس كالتعامؿ مع االحتالؿامتد االستيطاف  إلى غيرىا 

 زمن النتداب البريطاني 

الذم امتد منذ العاـ  لالحتالؿ البريطاني رف الماضي تعرضت فمسطيفالقمف عشرينات ال في 

كانت بريطانيا في أشد ـ،  كخالؿ ىذه الفترة التي سبقت قياـ دكلة إسرائيؿ 1947كحتى عاـ  ـ1917

تمزيؽ بنية الشعب الفمسطيني أف تعمؿ ك  ،"فرؽ تسدالتي تستخدميا كىي " تياعمى تثبيت سياسالحرص 

االستعمارم الصييكني عمى األرض  يامشركعككذلؾ تثبيت ،بيف تككيناتو  اقضاتوكتكريس تن ،كقكاه

حرصت عمى أف  يككف ليا جكاسيس مف الفمسطينييف ينقمكف ليا اخبار الثكار لذلؾ الفمسطينية  

 .(1)كالرافضيف النتدابيا

كالطبقات البريطاني يبحث عف دعـ كمساندة لو مف بعض الشرائح  االحتالؿبدأ لتحقيؽ مبتغاه  

 ،ككانت طبقة البرجكازية اإلقطاعية ،في المجتمع الفمسطيني االجتماعية كبعض األحزاب كالمؤسسات

نستطيع ىذه األرضية  كمف ،االحتالؿالعالقة مع نسج ك  ، بالتعاكف االقرب كالتي قامتىي الشريحة 

 ،السماسرةمالمحيا مف  مع االحتالؿ البريطاني التي تشكمت جرة لمجكاسيسنبتت أكؿ شأف نقكؿ بأنيا 

لى جانب ىذه الطبقة  ، كالكجياء كباعة األراضي في خمؽ أحزاب كقيادات  ،االحتالؿ البريطاني نجحكا 

كقد شكمت ظاىرة  ،في تشكيو الثكرة الفمسطينيةالمكمفة بو  دكرالكبدأت تأخذ  ، مصيرىا بمصيره ربطت

 .(2)الثكرةالشعب ك  كقمب  التجسس تاريخيان خنجران مسمكمان في ظير

زيادة  كعممت عمى  ،التي اندلعت ضدىا، إجياض الثكرات في محاكلتيابريطانيا استمرت 

اغتياؿ قادة بيف الفمسطينييف، ك  ككمت ليـ ميمة تأجيج الخالفات العائميةأالذيف  ،العمالء كالجكاسيس
                                                           

دكر عمالء إسرائيؿ كالمتعاكنيف معيا مف الفمسطينييف في تمزيؽ النسيج السياسي لمشعب  (خضير،أحمد حامد،1)
 ـ2014.، القدس، 42-41الفمسطيني، ص 

 .13ـ،ص1994،قطاع غزة، 1(البيكمي: محمد،" ظاىرة تصفية العمالء" التاريخ كالقضية،ط2)
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كما  ،اضرائب باسميكأخذ ال ،كالسرقة ،بأعماؿ النيب كطمبت الى جكاسيسيا القياـ  ،فصائؿ المقاكمة

التي تدعي سميت ب" فصائؿ السالـ"  ك ، الممتصقة بو االنجميز عمى تشكيؿ بعض الفصائؿ عمد

 .(1) كتأتمر بأمره ،كلكنيا في الحقيقة كانت تابعة لو ،االحتالؿمقاكمة 

 بمكجب اتفاؽ عقد بيف اإلنجميز مف جية كفخرم النشاشيبي كفخرم عبد اليادم مف جية أخرل   

مقابؿ أف يمتـز  ،أف يقكـ االثناف بمحاربة فصائؿ الثكرة، كاتفؽ ايضا عمى  "فصائؿ السالـ" نشأت

انضـ ليذه الفصائؿ  كلقد ،بما يحتاجكنو مف عتاد كماؿ كغيرهكتزكيدىـ  ،اإلنجميز بتسميح عناصرىا

كسرعاف ما  ،يقيةعمى يد فصائؿ الثكرة الحق التي قتؿ أحد ابنائياك  ،الفمسطينية عدد مف ابناء العائالت

دفع ثمنيا العديد كانت النتيجة أف  ،إلى حرب أىمية ،تحكلت الثكرة الفمسطينية بعد قياـ فصائؿ السالـ

 (2) مف األبرياء

إلى جكاسيس  ،بعض الثكار السابقيفتحكؿ  ،ىذه المرحمة المظممة مف تاريخ القضية الفمسطينية خالؿ 

كت يكالبالتي كانت تقتحـ القرل  ،برفقة القكات البريطانية الثكار يقكمف بمطاردة فأصبحكا ،لإلنجميز

 ،كيشيركف إلييـ ،إلنجميزل المقاكـالجكاسيس كالعمالء الممثميف بتشخيص الشباب كيقكـ  ،الفمسطينية

لـ ثـ  ،كعائمية سابقة ،عف ككنيا تصفية لحسابات شخصية كىذه اإلشارة ال تعدسبب  كغالبان ما تككف 

كطمبت مف النشاشيبي كعبد اليادم جمع  ،ـ1939بريطانيا بحؿ ىذه الفصائؿ  امتفق ،تستمر طكيالن 

 كتصفية قادتيا. ،كتنفيذ ميمتيا المتمثمة بإجياض الثكرة ،بعد انتياء دكرىا ،نيائيا إل سالح عناصرىا

 التي كانت سمة مف سمات ىذه المرحمة مف ،الخالفات العائميةبريطانيا  تاستغمخالؿ ىذه الفترة ك   

 ينفذكف سياستيـ العالمية " فرؽ تسد" مف خالؿ دعميـحيث كاف اإلنجميز  ،تاريخ القضية الفمسطينية

                                                           

 ـ. 1939-ـ 1936كبيا، مصطفى، فصائؿ السالـ كالثكرة المضادة، ثكرة  (1)
 .42( خضير، دكر عمالء إسرائيؿ كالمتعاكنيف معيا في ىدـ النسيج السياسي الفمسطيني، ص2)
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  ،بعد فترة مف الزمف مع عائمة أخرل منافسة لألكلى ،ثـ يفعمكف الشيء نفسو ،إحدل العائالت الكبيرة

 (1)لصالحيا.كتجيرىا  ،قائمة كمتأججة مستمرة ك حتى تبقى ىذه الخالفاتككاف اليدؼ عندىـ 

 ،قائدة الحركة الكطنية الفمسطينيةكالمسيحية"،  –دكر "الجمعية اإلسالميةظير ضان أي االحتالؿخالؿ   

شكؿ بعض الجكاسيس الفمسطينييف المتعاكنيف مع  ،إجياض ىذه الجمعية كالتصدم ليامعمؿ عمى كل

كنجح  ،بيدؼ عرقمة عمميا،  ن نقيضا كرديفا ليا البريطاني "الجمعية القكمية اإلسالمية"  االحتالؿ

 ،كما كاف عميو الحاؿ في انتخابات المؤتمر العربي الفمسطيني السابع ،مناصب كطنيةكتكلى البعض 

تمثيؿ الفمسطينييف ب أنو يقكـ  يدعي في صكرتو  ـ، كقد كاف المؤتمر1928الذم عقد في القدس عاـ 

 (2)مية بيع أراضي فمسطينية لمييكد.ب ربع اعضائو مف المتيميف في عماانتختـ حيث  ،كيقكدىـ

حدثت مكجتاف مف ، ـ(1939-ـ 1936كخالؿ سنكات الثكرة الفمسطينية )، ـ1948قبؿ حرب  

الجكاسيس المختصيف بشراء األراضي مف عشرات ال االغتياالت التي قتؿ الفمسطينيكف خالليا

عممان  ،الحيؿ الممتكية لتنفيذ ميمتيـمف  يدعدالجكاسيس الكقد استخدـ ىؤالء  ،كبيعيا لمييكد ،الفمسطينية

يعتبركف بيع األراضي لممؤسسات الصييكنية مف أنكاع كانكا  الغالبية العظمى مف الفمسطينييفبأف 

ككقفكا إلى  ،بريطانياتعاكنكا مع الذيف العديد مف الشخصيات ظير في تمؾ الفترة ك  ،الخيانة الكطنية

الذم كاف يعمؿ  ،مف الناصرة "إلياس الديؾجاسكس "كال ،عمى حساب الحقكؽ الفمسطينية جانبيا

عمى تجنيد ميمتو اإلشراؼ  ككاف  ،في مدينة جنيف االحتالؿ البريطاني ضابط مباحث في شرطة 

 (3)إلى أف تـ إعدامو عمى يد الثكار. ، العمالء كالجكاسيس لصالح اإلنجميز

                                                           

   .             46-43(خضير، دكر عمالء إسرائيؿ كالمتعاكنيف معيا في ىدـ النسيج السياسي الفمسطيني، ص 1)
، رسالة غير 49ـ الكاقع كاألسباب،ص2000-1993األطفاؿ العمالء في الضفةا لغربية  (حجة، محمد فيمي،2)

 منشكرة، القدس 
 ، ترجمة كتحقيؽ عصاـ زكي عراؼ،المطبعة العربية، القدس.95(ككىيف، ىميؿ ،العرب الصالحكف،ص 3)
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ضد جماعة القساـ كد شيال أحد ككى ،ـ1937عاـ  قتؿ عناصر القساـ الجاسكسيف محمد العصفكرم  

كالذم كاف يعمؿ حارسان  ،يكسؼ جميمة مف قرية عرابة قضاء جنيفكتـ قتؿ ايضان  ،في محاكـ االنتداب

 ،الزلؼ مف مدينة عكا كالثكار جاسكسان آخر لإلنجميز يدعي ميخائيؿ أب طارد كما ،عند أحد الييكد

أحد الثكار عمى يد قتمو  تـ إلى أف ، ،مقساـكره لشديد الكقيؿ إنو كاف  ،في الشرطةعممو كالذم كاف 

 (1)ف.يكسميـ فرج مف يافا، كآخر  ،كأحمد نايؼ ،ككذلؾ حميـ سبطة ،في محؿ لمحالقة بجنيف

كالقضاء  في تمزيؽ الشعب الفمسطيني كتحطيـ كحدتوبفعؿ ىؤالء الجكاسيس المحتؿ البريطاني  نجح 

إلنجميز كالصياينة عمى حد ا في مكاجية مع  ـ كرجالوي الكقت الذم كاف فيو القسافف ، عمى نضالو

مفتكحان عمى المحتؿ البريطاني يشكؿ معو أداة ليـ خطان الجكاسيس  كفالكجياء كالمتعاكنكاف  ،سكاء

 (2)قمع لمشعب كالجماىير

ا الذيف كانكا يتعاكنكف مع بريطاني ،لعمالء كالجكاسيساأف  بقضية تمامان كبيران أكلى القساميكف أى  

كانت  ،جمع المعمكمات الكافية عف أحد الجكاسيست أف  كبعد ،كيسربكف األراضي لمييكد  ،كالصياينة

ارتكابو ثبت في حاؿ  ،إلصدار فتكل القتؿ ،برفع ىذه المعمكمات إلى عالـ دينيالقساـ  جماعة تقكـ 

 (3)ما يكجب ذلؾ.

 فيـ ال  ،جكاسيس االنتداب البريطانيعمى يد أشد أنكاع المرارة الثكار القى بتمؾ الحقبة الزمنية 

 ،ـلتطمع عمى أسرارى ـتأتيي ،ـتتربص بيالتي تعمؿ جاىدة ك ذئاب كال فيـ ،العدك كفيجاىد ـيترككني

                                                           

 .78ـ،ص 1984بيركت، (قاسـ، عبدالستار،الشيخ المجاىدعزالديف القساـ،داراألمة،1)
، جمعية الدراسة العربية،القدس، 25(حمكدة، سميح ،الكعي كالثكرة دراسة حياة كجيادالشيخ عزالديف القساـ، ص 2)

 ـ1985
، دار 1، ط71،، ص 1935-1882(جرار، حسني أدىـ ،الشيخ عزالديف القساـ قائد حركة كشييد قضية 3)

 ـ.1989الضياء،عماف، 
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ككثيران ما يككف عبء الداخؿ أثقؿ ، ألنؾ تقاتؿ  ،المعمكماتكتخبره ىذه  ـلعدكى مسرعتان  بيا كتذىب

 (1).أمىر كأشد لذلؾ كاف عمر الثكرة قصيران  عدك كجاسكس داخمي، كقتاؿ الجبية الداخمية

 التجسس اإلسرائيمي عمى الفمسطينيين تخالل النتداب البريطاني

استمركا في خاصة  لمتجسس خالؿ فترة االنتداب البريطاني ك  تمامان كبيران الصياينة أى اعطى لقد 

كنية متخصصة تأسيس أكؿ مؤسسة صيي كتـ، جمع المعمكمات عف الفمسطينييف كالعربل ييـسع

ما يسمى " مكتب المعمكمات " الذم تـ إنشاء ـ عندما 1918إلى أكاخر عاـ تعكد جذكرىا بالتجسس  

كقد  ،كنقميا لإلنجميزالميمة جمع المعمكمات القياـ بك  ،التجسس الكاضحة كالكحيدة ىك كانت ميمتو

تمكنيـ مف خالليا كمات التي جمع المعمالقياـ بالصياينة في ىذه المرحمة عمى أمريف اثنيف ىما  اىتـ

بالديكف كابتزازىـ ليتنازلكا اصحابيا محاكلة تكريطيـ ذلؾ بك  ،مف االستيالء عمى األراضي الفمسطينية

 ،لممشركع الصييكني المقاكميفالثكار  المعمكمات عف كرصد جمع ككاألمر اآلخر ى ،عف أراضييـ

ينات كثالثينات القرف الماضي، كمف خاصة خالؿ الثكرات الفمسطينية التي شيدتيا مرحمة عشر 

 (2)دكرا ن كاضحا ن في تحقيؽ األمريف.قد لعبكا الكاضح أف لمعمالء كالجكاسيس 

مكقعا ن ىامان في  شغؿالذم ك  ، نيف خالؿ منتصؼ ثالثينات القرف الماضيلمع اسـ عزرا دا

، ممي كالنقدم في التجسسكالذم اعتمد عمى األسمكب الع ،تاريخ االستخبارات الصييكنية كاإلسرائيمية

العمالء كالجكاسيس مف العرب كالفمسطينييف لمعمؿ لصالح مف عشرات ال استطاع أف يجندكقد 

جياز استخبارات الياغانا )إحدل المجمكعات  ككى ،ـ1947عاـ ظير اسـ)الشام(ك ، الصييكنية

ثالثة أقساـ ىي القسـ  ى مقسمان إلكالذم كاف مككنا ن ، الصييكنية التي نشطت قبؿ قياـ دكلة إسرائيؿ(

عمى المعمكمات التي كاف يقكـ د القسـ العربي ااعتم كافك  ،كالقسـ الييكدم ،كالقسـ البريطاني ،العربي
                                                           

 .77-76لشيخ المجاىدعزالديف القساـ، ص ا (عبدالستار قاسـ،1)
 مجمة المستقبؿ العربي،، 117-113ص  المخابرات الصييكنية بداية التجسس عمى العرب، ( محارب، محمكد،2)

 ـ2008 ،تشريف ثاني ،357العدد 
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أجر في بعض بال  كأجر زىيد أأف يقدـ ليـ مقابؿ  ،يتمقاىا مف الجكاسيس الفمسطينييف كالعرب

كانكا يقكمكف بجمع  ،ضباط ييكدالجكاسيس المطمكبة مف كيتابع مياـ ككاف يشرؼ  ،األحياف

ـ 1947عاـ ليا ميزانية قدرت ككانت اؿ)الشام( ، كفرزىا في ممفات خاصة ،كحفظيا ،المعمكمات

ككاف ما نسبتو ، " الؼ ليرة فمسطينية )الميرة كانت تعادؿ الجنيو االسترليني تقريبان في ذلؾ الكقت(95"

 (1)%"مف المكازنة مخصصان لمجكاسيس.18"

ما يسمى فرقة الشؤكف العربية في القسـ  ،إلى جانب )الشام(ؿ أربعينات القرف الماضيبرزت خال  

كقد اعتمدت في البالد العربية، أحد األذرع التجسسية لمصياينة ككانت  ،السياسي في الككالة الييكدية

الثكار القكات المبنانية ك كحاؿ ككضع  ،الحساسة الميمة عمى الجكاسيس في جمع المعمكمات العسكرية

 (2)الفمسطينييف في الشماؿ.

أىمية ما مدل إلى  ،إنشاء دكلتيـ التي سبقتمرحمة الكخالؿ  ،تنبيكا مبكران قد أف اإلسرائيمييف    

ككانت جميع ،لمعمؿ لصالحيـ ،الفمسطينييف كالعرب مف كتجنيد العمالء ،كالتجسس ،المعمكمات

نكاة ىامة لألجيزة األمنية ىي  ،تمؾ الفترةخالؿ في  التي تأسست ،األجساـ كاليئيات األمنية اإلسرائيمية

استفادا كثيران  افالمذ ،جيازم الشاباؾ كالمكسادمثؿ ـ، 1948د قياـ دكلة إسرائيؿ عاـ التي أنشئت بع

 التي تراكمت طكاؿ السنكات الماضية . ،مف المعمكماتالكفير كالكـ الكثير  ،السابقة يـخبراتمف 

 ،ـ1948بعد إعالف الدكلة العبرية عاـ دكلة إسرائيؿ لأكؿ رئيس كزراء ك قاـ دافد بف جكريكف كى  

كقاـ بتشكيؿ جياز مركزم ، دكلةالالتي سبقت قياـ  عمى حؿ معظـ التشكيالت الصييكنية االستخبارية

                                                           

اس ـ،ترجمة المقدـ ركف الي1992-ـ1936(اياف، بالككبف يمكريس، الحركب السرية لإلستخبارات اإلسرائيمية 1)
 .1992دارالحرؼ العربي، بيركت، 19-17، ص 1فرحات،ط

 .63-62ـ،ص 1992-ـ1936(اياف، بالككبف يمكريس، الحركب السرية لإلستخبارات اإلسرائيمية 2)
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الجكاسيس عمؿ بمتابعة  مختصةككاف مف دكائره دائرة ، ار معظـ عناصره مف الياجاناهياختيقكـ في 

 (1) اخمي.كاألمف الد

بدأت فعميان منذ اليكـ األكؿ الذم  ،إف عممية التجسس الصييكنية عمى الفمسطينييف ،كيمكف القكؿ

كالتي رافقت ، نياية القرف التاسع عشر في جاءت فيو أكؿ مكجة مف المياجريف الصياينة إلى فمسطيف

يد الجكاسيس ليـ مف في تجن كاستمركا الصياينة ىتـأ ،كمنذ ذلؾ التاريخ ،االحتالؿ البريطاني

حتى جاء العاـ  ،غير فمسطينيةال محصكرة عمى أفراد العائالت اإلقطاعيةككانت  ،الفمسطينييف

كبدأت  ،التجسس ت ظاىرة كىنا بدأ ،ما تبقى مف فمسطيف باحتالؿ إسرائيؿقامت حيث  ،ـ1967

 .الفمسطيني الشعب أبناء المكجو ضد ،مف العمؿ االستخبارم كالصييكني مؤلمة مرحمة جديدة

 

 

 

 

  

                                                           

( خضير، دكرعمالء إسرائيؿ كالمتعاكنيف معيا مف الفمسطينييف في تمزيؽ النسيج السياسي لمشعب ا لفمسطيني،ص 1)
48-49 
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 الفصل الثاني

_________________________________________________

  أساليب ووسائل الحتالل في التجنيد واإلسقاط

 تمييد

 ضد شعبيـ لصالح العدك، لـ تأت المتعاكنيف التجسسية التي يقكـ بيا بعض  ماؿكاألعالجاسكسية 

نمافجأة   ، ان ىكراإ كطكعان أ إماضمف كسائؿ كأساليب تتبعيا الحككمات في اجتذاب ىؤالء الجكاسيس  كا 

 استخداـ عدد مف كاألساليب إلىالمخابرات اإلسرائيمية طكاؿ العقكد الماضية  جيزةحيث لجأت أ

جبارهالمقصكد  بالشخص إليقاع ،المختمفة ائؿ كالكس كعادة ما تسبؽ  ،معياكالتعاكف  عمى االرتباط كا 

كانتظار  ،نقاط قكتو كضعفو التعرؼ عمىكمحاكلة  ،لمستيدؼكنفسية ا دراسة شخصية ،عممية التجنيد

كقد ، بمراحميا درجبطكؿ النفس كالتكتتميز  التي تتسـ عادة  ،عممية التجنيدبلبدء ليتـ االتكقيت المناسب 

فأسمكب التجنيد الذم  ،أساليبوتغيير  مف خالؿاالحتالؿ الستحداث طرؽ جديدة كغير مكشكفة،  سعى

الكحدة اإلسرائيمية المسماة "  "، كيمكف القكؿ أفب"ينجح مع الشخص ال  قد" أ"ينجح مع الشخص 

" 504ؿ مختصر بػ" الكحدة كالمعركفة بشك ،ـ1949أنشئت سنة  كالتيمفرزة االستخبارات البشرية" 

 الجية المسؤكلة عف تجنيد ، ىي ىي كحدة النخبة في شعبة االستخبارات العسكرية اإلسرائيمية ) أماف(

حتى  ،طكاؿ العقكد الماضية بسرية تامةالكحدة  ىذه الجكاسيس الفمسطينييف كالعرب، كعممت كمتابعة 

يا كأفرادىا ليسكا ضباطك  ،عسكرية اإلسرائيمية الرقابة النشر أم معمكمة عنيا مف قبؿ  و تـ منع أن



58 
 

كاحد مف بيف مئة  شخص اختيارعمى االنتقاء يقكـ حيث  ،كيتـ انتقاء عناصرىا بعناية فائقة معركفيف،

 (1)مرشح.

شعبة لحتياجات االمطالب ك اليتـ أكالن بعد معرفة  األمرىذا  ففإ ،جكاسيسلم ىاكيفية اختيار  كحكؿ   

بالبحث الكحدة تقكـ ثـ بعد ذلؾ  تريدىا،طبيعة المعمكمات التي كما ىي ، يةاالستخبارات العسكر 

فرصة لالحتكاؾ معو، كمف ثـ يتـ نتظر الثـ ت المعمكمات،ىذه  ومن ةعف شخص مناسب قريبكالتفتيش 

مناعة ثبات ك كذلؾ حسب درجة  مباشر،بشكؿ  كمتدرج أبسيط  اقتراح التجنيد عميو، إما بشكؿ 

 (2)كطبيعة شخصيتو. ،الشخص المستيدؼ

 أفيجب ك االقتصادم،  ـاالجتماعي أ ـميما كاف مستكاه العممي أمدخالن  مفتاحان أك إنسافلكؿ  إف

تنفيذ الميمات مف أجؿ  ،كاالعتماد عميو الحقان  ،الكحدة، مف أجؿ الكصكؿ إليوعنو ىذه تحدده كتعرفو 

مف ناحية العمر كالمستكل لو ،  ان كمالئم ان مناسب ان خاص مكؿ جاسكس مشغالن فالمطمكبة منو، المككمة ك 

قد يككف ف ، المخابرات اإلسرائيمية ليس لدييا نكع كاحد مف الجكاسيس كالعممي كالصفات الشخصية، 

 (3).عاطالن عف العمؿحتى  كأ، قائدان عسكريان  كأمدرسان طالبان ، أك 

ي الذم يقدـ معمكمات ميمة التجسس االلكتركن يامجال كالتي ،(8200)الكحدة الى جانبيا  تنشط   

 (8200)كتقدـ الكحدة  ،جكاسيس الفمسطينييفىا لمفي عمميات تجنيدمنيا  المخابرات اإلسرائيميةتستفيد 

كاختراؽ حكاسيب الفمسطينييف المرشحيف لعممية  بعد متابعة مكالمات ،لمشاباؾ ميمة كمتنكعةمعمكمات 

                                                           
، المشيد 70أحمد حامد، العمالء كالجكاسيس الفمسطينييف عيف إسرائيؿ الثالثة، صالبيتاكم، ( 1)

 ـ.2016، بيركت ،مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات، 23/10/2012السياسي،
 23/10/2012، المشيد السياسي،70البيتاكم ، العمالء كالجكاسيس الفمسطينييف عيف إسرائيؿ الثالثة ، ص (  2)
 16/10/2012ضكاء عمى اإلعالـ اإلسرائيمي " قناة فمسطيف الفضائية " يكتيكب برنامج أ (3)
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جكانب ضعؼ المستيدؼ، سكاء اإلنسانية أـ د كمف خالؿ المتابعة كاالختراؽ يتـ تحديالتجنيد، 

 (1).ت منذ قياـ دكلة إسرائيؿكحدات الجيش التي أنشئ كأكبرتعد مف أىـ ىذه الكحدة  عممان بأفٌ  الجنسية

تجنيد أحد القياـ بعممية  نو كمف اجؿ أ ، يذكرركني شاكيد الصحفي رجؿ الشاباؾ السابؽ   

 عندهالمكاف الذم تريده المخابرات، كتككف نفس المنطقة ك  نو يجب التفكير بشخص مفإف ،الفمسطينييف

 ،يمكف مف خالليا أف تنجح عممية التجنيد ،نقاط ضعؼقد تككف لديو ك  ،لمعمؿ مع المخابراتالدافعية 

بغرض العالج ، كىناؾ مف يذىب لمعمؿ لحاجزا يعبرناؾ مف ىلمدراسة، ك مف أجؿ يناؾ مف يذىب ف

كىك العامؿ  أجيزة المخابرات عند عممية التجنيد، اؾ مبدأ أساسي تضعو ين، فستشفيات اإلسرائيميةممل

عميو،  السيطرة وكالتي يمكف مف خالل ،ضعؼالنقطة تحدد منو  يختمؼ مف شخص آلخر، ،نفسيال

نظاـ  كأما، شخص  كالحقد نحعامؿ  كأ ،الماؿتممؾ  كالنساء، أحب ىذه: كقد تككف نقطة الضعؼ 

بشكؿ سرم  جاسكسكمف خالؿ نقطة الضعؼ تمؾ، يتـ تجنيد ال ،نسافال يتالءـ مع طمكحات اإل

 .تركياكال يفيؽ الجاسكس إال بعد أف يجد نفسو عضكان في شبكة يصعب  ،تدريجي

 ةمدرسالا في مختمؼ المكاقع، ابتداء مف طالب تبحث أجيزة المخابرات اإلسرائيمية عف جكاسيس لي

الكاتب ك كالمزارع في حقمو،  ،فصيموالناشط في كذلؾ تو ك برجؿ األعماؿ في تجار كصكالن  مسجدالشيخ ك 

مرشح لمتجنيد مف قبؿ أجيزة  كالمجتمع ى أفرادكؿ فرد مف  فيككف ،في صحيفتو، كالطبيب في مشفاه

في طرؽ  معيف نظاـإف أجيزة المخابرات اإلسرائيمية تسير كفؽ  ،كما يمكف القكؿ ،االحتالؿ المختمفة

 ،فمثقفيمف ال إسقاط أكبر عدد ممكف مف الفمسطينييف بو  محاكلة ،العمالءكأساليب تجنيد الجكاسيس ك 

 (2)ند االحتالؿ عرضة لالستيداؼ.عفالكؿ  كالشباب كالفتيات،  ،كالشيكخ

                                                           
  13/9/2014عمالءىا الفمسطينييف، مكقع ككالة صفا  8200كيؼ تجند الكحدة  (1)
 23/10/2012، المشيد السياسي،72-71البيتاكم ، العمالء كالجكاسيس الفمسطينييف عيف إسرائيؿ الثالثة ، ص (  4)
 ، مرجع سابؽ72كم، العمالء  كالجكاسيس الفمسطينييف عيف إسرائيؿ الثالثة، صالبيتا (2)
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 :قنبعواإل بخاا االو ءغرااإل: وسبئم ولنًطهب األا

بية ىذه الكسائؿ عند النظر في األساليب اإلسرائيمية في تجنيد الجكاسيس الفمسطينييف نجد أف غال

عطاء المحفزات سكاء المادية أـ العينية أ كفي  ، قد تككف عبر االبتزاز كالضغطك تخضع إما لمترغيب كا 

حيث عادة ما  ،كقد يستخدـ االحتالؿ الكسائؿ الثالث معان  ،حاالت نادرة قد تككف مف خالؿ اإلقناع

ة كالمحفزة، ثـ ينتقؿ بعد تأكد تكرط خصكصان في مراحؿ التجنيد األكلى عمى الكسائؿ الترغيبي ،يركز

كلقد حاكؿ الباحث حصر أىـ الطرؽ التي يستخدميا االحتالؿ في ، المستيدؼ إلى الكسائؿ االبتزازية

 ، كىي:عممية التجنيد كاإلسقاط 

 اإلغراء. 1

 أجيزة المخابرات اإلسرائيمية بيدؼ استمالة تعتمد عميياالكسائؿ الترغيبية التي كثير مف ىناؾ  

كيككف  ،ىذه الكسائؿ أىـ مفالماؿ عتبر الشخص المستيدؼ، كدفعو لمتعامؿ معيا، كي كاستقطاب

مبمغ معيف مقابؿ كؿ ميمة ينجح  كأ ،شكؿ راتب شيرم ثابتبالماؿ عمى الشخص المستيدؼ  عرض 

جاتو تمبية احتيامف خالؿ  ،بشكؿ غير مباشر كما قد يقدـ ىذا الماؿ القياـ بيا كتنفيذىا،الجاسكس في 

 ،كمنحو بعض التسييالت التي تعكد عميو بدخؿ مالي ،أجيزة المخابرات لممستيدؼ كطمباتو، تنفذىا

إقامة مشركع اقتصادم بمساعدتو  كأ ،ـ1948العمؿ داخؿ األراضي المحتمة سنة  تصاريحتكفير  مثؿ

 .فر لو دخؿ منوا، يتك معيف

اإلسرائيمية التي تقدميا أجيزة  اإلغراءات ىذه رئيس جياز الشاباؾ األسبؽ آفي ديختر أف يعتبر    

تقديـ تصريح  في تمبية احتياجتو مف تتمحكر حكؿ ،المخابرات اإلسرائيمية لمشخص المرشح لمتجنيد

بقصد  كأ ،تخفيؼ عقكبة السجفالكعكد ب كأ ،لـ شمؿ العائمةو في رغبة من كا ،لمعمؿ داخؿ إسرائيؿ

 (1).كذلؾ بسبب الكضع االقتصادم السيء، إغراءكسيمة  أكبرىك الماؿ  كيعتبر أفالعالج، 

                                                           
 74المصدر السابؽ نفسو ، ص  (1)
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 يككف تركيزىا عمىيذكر يعقكب بيرم في كتابو " اآلتي لقتمؾ " أف المخابرات اإلسرائيمية كما ك  

 بالعمى ذلؾ الذم يعمؿ  ،ذات قيمةيقدميا مقابؿ كؿ معمكمة  كالجاسكس الذم يتمقى راتبان ثابتان أ

بأف المتعاكف ما زاؿ يجد صعكبة  كؾ لدييـمكاؿ، يثير الشكألاالحصكؿ عمى  ورفضعند مقابؿ، ألف 

كتكمف ، يصبح عميالن مزدكجان  أك، كقد يتراجع كيقدـ المعمكمات بزمالئو في التسميـ بحقيقة أنو يشي

 .(1)بالنسبة لو أصعب كيصبح تراجعو عف تجسسوبأنو يربط الجاسكس بمشغمو  أيضاأىمية الماؿ 

جياز المخابرات ضابط  تـ استدعائو لمقابمة ،عمى شيادة الماجستير أحد األساتذة الحاصميف  

أف مقابؿ  ،إكماؿ دراسة الدكتكراه عمى نفقة المخابرات اإلسرائيمي عميوعرض الضابط ك  ،اإلسرائيمية

 .(2)أخبره الضابط أف غيره مستعد لقبكؿ العرض.العرض ط معيـ، كعندما رفض رتبي

 :وسائل البتزاز. 2

تستخدميا أجيزة المخابرات اإلسرائيمية بيدؼ دفع الشخص المستيدؼ،  كتخكيؼ ؿ ترىيبكىي كسائ  

يعتبر بالفضيحة،  هتيديدك اإلسقاط الجنسي، كمف ىذه الكسائؿ  ، كبشكؿ خارج عف إرادتو لمتعامؿ معيا

اط مع االرتب لو مقابؿ  تسييالت معينة كعكد بتقديـ  كأالمخدرات،  إلىأحد أىـ ىذه الكسائؿ، إضافة 

 .داخؿ إسرائيؿ بغرض العالج لمخارج أك بالسفر كأف يسمح االحتالؿ، 

أف أم  ،ـ1967انتياء حرب سنة  أعقابذكر كزير الدفاع اإلسرائيمي األسبؽ مكشيو دياف في كي

 العالج داخؿ كأ ،تصريح عمؿ كأ ،إلقامة مشركع اقتصادممساعدة فمسطيني يريد الحصكؿ عمى 

                                                           
 74البيتاكم، العمالء  كالجكاسيس الفمسطينييف عيف إسرائيؿ الثالثة،، ص(1)
 ، انظػػػر57ـ ص20/7/201رابػػػي عبػػػد الناصػػػر ، السػػػقكط األمنػػػي دكافػػػع كأثػػػار، مكقػػػع ممتقػػػى طمبػػػة فمسػػػطيف ،(2)

https://www.pal4dream.net/vb/threads/129 
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ستعدان لمتعاكف مع االحتالؿ كشرط أساسي لممكافقة عمى ىذه األمكر عميو أف يككف م إسرائيؿ

 .(1)السابقة.

 ،مساكمة الكثير مف الفمسطينييففي  ،اعتمادىا عمى ىذه الكسيمة   مفكاحدة لحظة لـ تتكاف إسرائيؿ   

اكلت الذيف ح كثير مف فشمت في ابتزاز لكنيا  ،التعاكف مع مخابراتيا إلىيـ عمف اجؿ دف، كابتزازىـ

 ،  إال عدد قميؿ جدا مف ضعاؼ النفكس اسقطتيـ في كحؿ الجاسكسية.مساكمتيـ

 : اإلقناع-3

القضايا السياسية مف الجكاسيس مف أبناء الشعب الفمسطيني بطرح بعض  كحدة تجنيديقكـ ضابط    

و أنو يصكر لكالتي تمتاز بالحكار اليادمء حتى يستطيع تحقيؽ غرضو الفكرم،  فيك  ، فريستو أماـ

عندكـ أنتـ  ىناؾ يكجد مف ال يريد السالـ مف الظرفيف ، ك  ونأك  ،الداعيف إليو مفك  ،مف محبي السالـ

كمف يريد كمنع افشاء السالـ بيف  ،الجنكد كمكاقع الجيش اإلسرائيمي مف يياجـ ،أييا الفمسطينيكف

لمقاكميف الذيف يريدكف أف الشعبيف، كأف اإلسرائمييف يريدكف األمف كاالستقرار لمشعبيف، عمى عكس ا

يبقى الشعباف الفمسطيني كاإلسرائمي في رعب كخكؼ، كفي عداكة كارىاب كعادة تقكـ المخابرات 

كتصبح كقميؿ الخبرة كالعمـ باالمكر السياسية ، االسرائيمية باستخداـ ىذه الكسيمة مع األطفاؿ كالفتية 

تالؿ لمثؿ أف يمجأ االحكال يمكف نتقاـ منو، يجب اال، بيف الطرفيف ىي أف عدكىا كاحد لغة مشتركة 

أساليب فيمجأ الستخداـ  ،كحصانة كافية ،لديو رصيد كطنييعتقد أف الذم مع الشخص  ،ىذا األسمكب

 .اإلقناعغير  ،كسائؿ أخرلك 

تركز عمى الجكانب الفكرية كالعقمية، كالنقاش كالحكار بيف ضابط  يعتمدكا عمييا  الكسائؿ التيىذه    

المخابرات  ضابطكيسعى المستيدفة لمتجنيد مف جية أخرل.  برات اإلسرائيمي مف جية، كالضحيةالمخا

يسيـ في تحقيؽ السالـ في  قد ،العمؿىذا  أفمف منطؽ  ،الضحية بالعمؿ معيا قناعجاىدان إل

                                                           
 .441، ص.2005-1967أبكعامر ، عدناف ، تجنيد المخابرات اإلسرائيمية لمعمالء في األراضي المحتمة (1)
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يحاكؿ ك  ،كعدـ الثقة بيف الشعبيف  ،كالخكؼ ،التي جاءت باالرىاب نو ال فائدة مف المقاكمةأك  ،المنطقة

 كأبشكؿ  ،ف الشعب الفمسطيني تتعاكف مع االحتالؿنسبة كبيرة مككأف  ،الضابط مف افياـ الضحية

ف مصمحتو أك  ، عكد بالنفع عمى االحتالؿتلف ك  ،فيو مصمحة كبيرة تعكد عميوف تعاكنو أك  ،بآخر

 (1) دكف غيرىا. ا،الشخصية ىي اليدؼ الكاجب العمؿ مف اجمي

مستغمة في اقناعيا  أجيزة المخابرات اإليي أتمجقد  التياليب النفسية األس ايضان عمى دتمكتع 

 أف" إلىحياتية. كيشير يعقكب بيرم في كتابو  كأ تعبكية كأاألشخاص الذيف ال يممككف خبرة نضالية 

 الفتان  ،ال يمكف االعتماد عميو في تكفير كؿ المعمكمات الجاسكس الذم يجند مكرىان  أف  تاثبتالتجربة 

األسمكب  الذم تعتمده المخابرات  ،كاإلكراهكيكره أسمكب الضغط  ،اإلقناعانو يفضؿ أسمكب  إلى

 .(2)"السكفييتية

 اإلقناعنتيجة  ،عمى مف كقعكا في كحؿ العمالة حيان  مثاالن ىك   ،مصعب يكسؼ الفمسطيني الجاسكس

ارتباطو مع  أف إلىمصعب  يذكرحيث  ،االبتزازية كأ اإلغرائيةكعدـ استخداـ أم مف الكسائؿ 

ضابط المخابرات اإلسرائيمية معو نتيجة قناعتو في األفكار المنطقية التي كاف يطرحيا  ، جاءاالحتالؿ

 .ارتاح مف حالة الكد التي كانت بينيـ خالؿ حديثيـ كالذم ،خالؿ حديثيـ

ىا تجنيدعمميات في  كاإلغراءاالبتزاز  أسمكبيميا ااستخدتنفي المخابرات اإلسرائيمية  ،كفي المقابؿ  

فعمكا ذلؾ إنما  ،معياكالعمؿ  غالبية الجكاسيس الذيف قرركا االرتباط  أف كتؤكد ،الفمسطينييف لمجكاسيس

الجنسية التي يتخمميا  اإلسقاطلـ تعد تستخدـ أساليب ك  ،إكراه أمعف طيب خاطر كاقتناع تاـ كدكف 

 .(3) .يرىا مف األساليب التي سبؽ ذكرىاكغ ،تصكير الضحية

                                                           
 .77البيتاكم، العمالء  كالجكاسيس الفمسطينييف عيف إسرائيؿ الثالثة،، ص (1)
 79يف عيف إسرائيؿ الثالثة،، صالبيتاكم، العمالء  كالجكاسيس الفمسطيني (2)
 82البيتاكم، العمالء  كالجكاسيس الفمسطينييف عيف إسرائيؿ الثالثة،، ص (3)
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 :خجسسانًسببت نهوانؼىايم انظروف : نًانًطهب انثب

ىناؾ العديد مف الظكاىر السمبيَّة، اٌلتي يقع فييا بعض األفراد في المجتمعات، ممَّا يمحؽ الضرر بيـ  

؛ ألفَّ اإلنساف الكاعي المتعمّْـ كالمنتج، ىك رصيد ميـ لممجتمع كلمكطف، ككؿكبغيرىـ، بؿ كبالكطف 

.المؤدية إلى ظيكرىا لبعض العكامؿ كالظركؼ ذكره  يميكفيما مبية التجسس ، كمف ىذه الظكاىر الس

 العوامل الجتماعية -أكالن 

 ، مف أىميا:التجسس ظاىرة كجكد إلىىناؾ العديد مف الظكاىر التي أدل كجكدىا في المجتمع 

في  كلكنيا منيا مجتمع مف المجتمعات كال يخم ةىر ا: كىي ظالنحراف السموكي واألتخالقي .1

 ، ىـ سبب في السقكط األمنيأأخطر ك  فيي تعد ، تختمؼ عف غيرىاالحالة الفمسطينية 

التنظيمات  شباب جميعتي تدرس في السجكف كالمعتقالت لالقكاعد األمنية ال  كىي مف أىـ

صبح االنحراؼ الخمقي كالسمككي ، لذلؾ أساقط امنيان ىك  الساقط أخالقيان ، ألف الفمسطينية

 إلىالمنحرفيف جنسيان كالمدمنيف عمى المخدرات  كفقد حكلت أجيزة العدسببان كنتيجة. 

  ، سمكب التيديد بالفضيحة مف نشر صكر كغيرىاأبعبر تكفير ما يحتاجكنو، ، جكاسيس

 إلى جاسكس يتحكؿ أفيمكف ، مشكمة أخالقيةأك مف يقع في كرطة البعض م إففكبذلؾ 

 (1). ىربان مف الفضيحة التي تيدده بيا المخابرات

مف المعمكمات عف  ان كافيان قدر يمتمؾ المجتمع الفمسطيني  أف: رغـ ضعف الوعي األمني .2

قد الحس األمني لديو  لكف ،حكـ الظركؼ التي مر بيابطبيعتو ب مسيس قضيتو فيك

كاالستخبارات الصييكنية استغالؿ ىذا الضعؼ في  لمجكاسيسبما يتيح  يضعؼ احيانان 

                                                           
 .، مجمة الدراسات 161مكسى ، أنكر ، ظاىرة العمالء في األرض المحتمة، محاكلة الفيـ، ص  (1)



65 
 

ذا اك  ، التجنيد كاإلسقاط لـ  وإال أن الكعي األمني   ةائؿ كالحركات الفمسطينيصالفمتمؾ ا 

 . (1)ينعكس بصكرة فعالة عمى المجتمع الفمسطيني

الفئكية نتيجة  كأ، التي تقكـ بو الفصائؿلتقصير في الدكر المنكط  ما إكقد يعكد ذلؾ  

 كف بكؿ ، يكتعامميا مع التثقيؼ األمني كبسبب  ،ىذه الفصائؿ كالتنظيماتيقة عند الض

بحيث يتحكؿ إلى ، أطرىا التنظيميةمف نطاؽ الكعي ىذا تكتـ كسرية، كبالتالي لـ يخرج 

 ،"الثقة المفرطة التي تمغي الحذر" كىمف مظاىر ضعؼ الكعي األمني ك ثقافة مجتمع، 

 ،الظف باآلخريف حسفإلى  ،بحكـ مكركثاتو الثقافيةأحيانان حيث يميؿ المجتمع الفمسطيني 

ككانت نتيجة ذلؾ،  ،مع االحتالؿبالتجسس  يفمتكرطىؤالء الجكاسيس ف يككنكا أب كاستبعاد

 (2) .تجسسفي ميالؾ ال البعض قد كقع  أف 

كالمدرسية  كاألسريةأساليب التنشئة االجتماعية تمعب ، أساليب التنشئة غير السوية .3

نقاط تحديد عف مسؤكلية ىي ك ، كبنائيا االبف  األساس في تشكيؿ الشخصيةالدكر  كأنماطيا

غياب المصارحة بيف األبناء لدل األبناء مشكالت التنشئة  أىـمف ك ، يولقكة كالضعؼ لدا

التعامؿ مع أبنائيـ كمشكالتيـ بصكرة انفعالية تزيد  إلىالكالداف حيث يميؿ معظـ  ،كالكالديف

 صعكبة كيزداد  ،بسمكؾ غير مقبكؿ متكرطان أحد األبناء عندما يأتييـ  يظير ذلؾ  ،الطيف بمة

مف  بدالن ، فيذا الرد كالتصرؼ يعاقب بو بعض الكالديف أبنائيـ، فتاة المتكرط ما كاف  إذا

  .أزمتيـلمخركج مف  كالكقكؼ إلى جانبيـ، ـ،مساعدتي

شخصية  يـت عندىبمكر ك ، اءبناألعند بعض  العجز ثتكرٌ  ،فالكالديمف التسمط كالقسكة   

 ،كضعؼ الثقة بالنفس ،عندىـ  تقدير الذاتكانخفاض  ،يحكميا الشعكر بالذنب ،ضعيفة
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إلى كجكد ظاىرة عمى ابنائو تسمط الكالد يؤدم نمط كقد ، كضعؼ القدرة عمى المكاجية

كىي  ،بناء مف البيتاألطرد  سياسة  عمىاء يعتمد ألبؿ أف بعض ا ،اليركب مف المنزؿ

حيث يؤدم ، -بغض النظر عف حجميا –ظاىرة مكجكدة في المجتمع الفمسطيني لالسؼ 

 ،يحتضنكنو آخريفلمصمحة كتنتقؿ  ،ا إلى تراجع دكر الكالديف في التكجيو كالتربيةذلؾ غالبن 

 .تجسسكمف ثـ قد يسكقكنو إلى سبؿ االنحراؼ كال ،كربما لبكا حاجاتو النفسية كالفسيكلكجية

  التفكك األسري -4

االرتباط تسيؿ بالتالي ك  ،كتساعد عمى االنحراؼ التي قد تييئ األسريةالظكاىر أصعب كمف 

عدـ االتفاؽ بيف  كأمكت الكالد،  كأ ،الطالؽالناتج عف األسريظاىرة التفكؾ ىي  ،باالحتالؿ

لكف في ظؿ االحتالؿ ، انحراؼ  ، فيذه كميا عكامؿككثرة المشاكؿ العائمية ،بناء االسرة الكاحدةأ

يستفيد االحتالؿ  ،م إلى رصيدتتحكؿ آثار ىذا التفكؾ األسر  ،المتربص بأبناء الشعب الفمسطيني

 (1) منو أعظـ االستفادة.

الصبحت  ،كالعقؿ المتفتح ، الحنكف مف كالديو الصدرالشاب تكفر لو  أف الفتاة أككبرأيي لك  

بينيـ سيمة، سريعة مبنية عمى الثقة، كعدـ الخكؼ مف التكبيخ، كالعقاب، كبذلؾ صارحو الم

كيكاد ىذا  ،يتكرط بصكرة يصعب بعدىا التراجع قبؿ أف ،تجاكز األزمة في بدايتيا يمكف

بنائيـ، كقد يككف السبب المؤدم باألبناء إلى  أسمكب عند الكثير مف األباء، في تعامميـ  مع األ

قاربيـ، كلعدـ كجكد مف يستمع ليمكميـ، كغياب الثقة أطريؽ التجسس بيركبيـ إليو، خكفان مف 

 سرائمية حيزان كبيران مف االىتماـ، كتبحث عنو يكمينا .ليو المخابرات االك تبالغير، كىذا الصنؼ 
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 ،كااللتزاـ بالسمكؾ السكم ،احتراـ القيـ الدينية كاالجتماعيةيعتبر  القيم الجتماعية:ضغط -5

 ضعفيا، كلكف ىذه القيـ عند الجكاسيسمجتمع خاؿو نسبيان مف لجعؿ أم  ،الكحيدةالضمانة 

قد تتحكؿ إلى عبءو نفسي كاجتماعي  ،مة الكازع الداخميكق ،كاإلخالؿ بمقتضياتيا السمككية

يتحكؿ ك  ،كالمجتمع األسرةمف قبؿ  ،التسامح إزاء ىذه التجاكزاتكجكد في ظؿ عدـ  ،شديد

 (1).الخيانةك  كك لالرتباط بالعد إلى دافع رئيسيالخكؼ مف الفضيحة 

تكرر  كلمرة أ خطأ سمككي حدث كأف يتـ التغاضي عف نزكة أ ،مف الضركرمرل أف أكانا 

افضؿ ألف ذلؾ  ،اإلصالح التربكم كاالجتماعي بطريقةكالتعامؿ معو ، أك ضرر  دكف أثر

 كأقيمة مقدسة اجتماعيان  ال يؤمف بأمفيصبح  ،حقيقي كإلى عديترؾ فيتحٌكؿ بعدىا مف 

نو مف الصعب أف تجد أالفمسطينييف  الجكاسيسكلعؿ مف المالحظ في ظاىرة  ،كطنيان 

 بؿ إف الغالبية العظمى قد تـ استدراجيا كابتزازىا، خاف كطنو مختاران كطكاعية  قد ،جاسكسان 

كعدـ  ،الخكؼ مف الفضيحة كالعقابب شعرك  ،جريمتوفي  كقعدكف إرادة منو، كلكنو حيف 

 ،كنظامو القيمي، المجتمععمى نفسو مف خشي فيك ايضان ي ،ليصمح خطأه ،ثقتو بنفسو

 ،دكف التأكد ،لصاؽ التيـإكالسريع في  ،ح المعاقبةيشير سال ىك حسب قناعتوالذم ك 

كبصكرة  ،كلكنو بعد ذلؾ ،في محاكلة لحماية ذاتو ربان الى مستنقع التجسساى يسرعف

  كالمكانة. ، ذليؿ القدرـيتحكؿ إلى شخص مجرد مف القي ،تدريجية
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 ثانيًا: عوامل وسياسة:

كتقمؿ مف احتماالت ، القياـ بأدكارىـالمخابرات الذيف يعممكف مع  لمجكاسيسكىي العكامؿ التي تيسر 

كتكضيحيا فيما  ،إال انو ربما مف المفيد استعراضيا ،كرغـ احتماؿ اشتراؾ بعضيا في التييئة ،كشفيـ

 ي:أتي

عند  كىذه ظاىرة مترتبة عمى ضعؼ الكعي األمني،  وضعف الحس األمنيحالت التسيب -1

تساعد عمييا، التي االجتماعية السمككية ك الظكاىر  كىناؾ بعض ، كقمة االىتماـ كاالستيتار   يف،الكثير 

 عممان بأف الكثير مف ، الناس مادة لمحديث كالتسمية أسراركاتخاذ  ،كالفضكؿ، كمف أىميا الثرثرة

أف يبذؿ جيدان لمتكصؿ  ، كتصؿ إليو دكفكمف المعمكمات التي تفيد أجيزة العدكثيران  تتضمفاألحاديث 

 إلييا. 

يجد التسيب  ،الفمسطينيةالمطمع عمى أحكاؿ الفصائؿ : إف ة التسيب لدى الفصائل الفمسطينيةحال-2

كذلؾ  ،كال يكاد باإلمكاف استثناء أم منيا، كلكنو يتفاكت نسبيان مف فصيؿ إلى آخر، عندىا ان مكجكد

قدرتو عمى ك  ،و التراكميةتكخبر  ،المغتصبة  حسب حجمو كأدكاره العسكرية في مكاجية قكات االحتالؿ

تحكـ كافة تحركاتو  ،كسياسية حركية ،إجراءات تنظيمية إلىبحيث تتحكؿ  ،االستفادة مف ىذه الخبرة 

 (1)". الفصائؿ:بعض كلعؿ مف أبرز ظكاىر التسيب األمني لدل  كفعالياتو،

 كاحيانان دكف مبرر.حب الظيكر كالتفاخر كاستعراض القكة،  -أ

 .كالتنظيـ، عند االختيار النكعي  يؼال الكالعددم . الحرص عمى الكـ ب

اء األمنية مفي شركط االنتكالتساىؿ التراخي التحرم  ك، أفي البحث، كالتريث عدـ الدقة. ت

 كالسمككية.

 مف المعايير األمنية المكضكعية. بدالن ، كالصداقاتكالمعرفة  ،. االعتماد عمى العالقات الشخصيةث
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المعرفة عمى قدر ك خؿ التنظيـ " الثقة ال تمغي الحذر، االلتزاـ بالقكاعد األمنية دا ضعؼ. ج

 (1)الحاجة".

 انخً ٌقىو بهب انجىاسٍس  األػًبل: نثبدانًطهب ا

لجية  معادية لبمده مف جنده أك الجية  ربما ال يعمـ في أغمب األحياف الجاسكس الذم يعمؿ مخبران    

بيا، كىك أسمكب تنتيجو الجيات التي تجند  الفعمية التي تستفيد مف المعمكمات أك النشاطات التي يقكـ

الجكاسيس لحماية أنفسيا كالتخمص مف العناصر التي جندتيا كاستبداليـ بآخريف في حاؿ افتضح 

  مف جكاسييا، كىي:التي تطمبيا المخابرات  عماؿالمياـ كاألكنذكر بعض ، أمرىـ كقبض عميو

، التي تـ تجنيدىـ مف لمجكاسيسكالرسمية  يةالميمة األساس يمكف اعتبارىا جمع المعمومات: -1

قد ك ، كنكعيتيا بحسب اىميتيا كذلؾ  ،ثمف تمؾ المعمكمات ،كقد يتمقكف مبالغ جيدة كسخيةاجميا، 

 خاليا داخؿمف الجاسكس يجمعيا التي  ،تمؾ المعمكمات بسببالفدائية ، كثيران مف العمميات احبطت 

تصؿ لمجاسكس بسيكلة، كذلؾ  ،كف مصدرىا الشارعيكتمؾ المعمكمات التي  كأ، الثكاركجماعات 

 (2). لضعؼ الحس االمني عند المكاطف، كعدـ المحافظة عمى السرية 

قد  باستخداـ الجكاسيس أنيا، تدعي ”الشيف بيت” المخابرات اإلسرائيمية  التنظيمات: اتختراق -2

في اعضاء  يككنكفقد  لجكاسيسكىؤالء ا، كاإلسالمية كالفصائؿ الفمسطينية الكطنية ،اخترقت العناصر

أك مف المناصريف، كتـ اكتشاؼ العديد مف الجكاسيس في  ،مكانيـ بالقاعدة العامة أك ،بعض الفصائؿ

 الى الداخؿ الفمسطيني. كىرب عدد منيـ ،كقتؿ البعض منيـ ، تنظيمات الفمسطينيةلا

يا في ترشيح عدد مف الشباف المخابرات االسرائيمية عمى جكاسيس تعتمد احيانان  تجنيد العمالء:-3

 لمجكاسيسالميمات الفمسطينييف لتجنيدىـ لمعمؿ لصالحيا، كقد كمفت المخابرات بعض مف 
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كذلؾ ألف المخابرات الجكاسيس، ال يطمب مف جميع  كلكف ىذا األمر ،مناطقيـالفمسطينييف داخؿ 

في الحقؿ األمني  كيذكر العاممكف ،جاسكس بقدر حاجتيا إليوتثؽ بانساف، كتعامميا مع ال االسرائيمية ال

 مراحؿ ىي: نيد العمالء لممخابرات تمر بأربعبأف عممية تج

في  بالناس االحتكاؾمف خالؿ النزكؿ ك يككف كاالختبار: ك كالبحث  كاالستكشاؼ، مرحمة الفرز –أ

ت المجتمع فئا لمراقبة المكجكديف مف كذلؾ كالمالىي، ، المطاعـكالمقاىي، ك ، النكادم :األماكف العامة

 المستيدفة  لمتجنيد.

مرحمة ا نجحتتنمية العالقات كبناء الدكافع: إذا العمؿ عمى تطكير ك ك  ،كالتعرؼ مرحمة االقتراب –ب

منو،  كالتعامؿ معو،   لمعمؿ التجسسي، يتـ االقتراب عنده امكانية أف اليدؼ كثبت االستكشاؼ، 

ليا في مقدار الحاجة لمبناء عمييا ، كاستغالك نقاط الضعؼ لديو،  معرفةلك ، معوكتنمية العالقات 

العمؿ مف  ك، أ مثالن االنخراط في عقيدة معٌينةالدافع الحكار كالحديث، كتنمية الدافع عنده ، فقد يككف 

 .أك المناصب كالجاه الحاجة إلى الماؿ كالميؿ لمخمر كالنساء، أ كأجؿ حقكؽ اإلنساف، أ

بعد التأكد مف أف اليدؼ أصبح مكافقان عمى العمؿ معيـ، تأتي ىذه المرحمة تدريب: المرحمة  –ت

السيطرة  أك إعطائو بعض األمكاؿ، ككأنيـ بذلؾ أقامكا عقد العمؿ معو، كبعد كيككف بالتصكير،

كالتعامؿ   ،االتصاؿ  عمى كيفية ، ليتعمـ مف التدريب الجاسكسي  قسط يقدـ لو الجاسكسالكاممة عمى 

األجيزة الخاصة كاستخداـ لمعمكمات إلييـ أيضان، كالتدرب عمى كيفية ككيفية ايصاؿ امع اآلخريف، 

 بالعمؿ .

بنشاطاتو كأعمالو ، الميمة كالدقيقة في حياة الجاسكس، : كىي المرحمة ؿمرحمة التشغيؿ كالعم –ث

 (1)المكاف المراد التجسس عميو. كالذم يتبع لو، في البمد أ مركزالبتكجيو مف 
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 بتكريطكيككف ذلؾ بأف تقكـ المخابرات اإلسرائيمية،   إجرامية كالقتل:المشاركة في أعمال  -4

مثؿ:  إلى مرحمة الالعكدة الجكاسيس فيياصؿ ي، كبذلؾ لمجاىديفاكقتؿ  ، بعمميات تصفية الجكاسيس

عيكنيـ كآذانيـ )لمشيف بيت( ، حيث  باعكا ممفككاحدا  ، مف جنيف الذم كاف مخبران ( عياد )العميؿ 

تعرض ىذا  في المحظة التيبناء شعبو. كلكف أل منو قاتالن جعمكا يكرطكه فسرائيميكف أف استطاع اإل

كلـ تقـ بحمايتو  توخذل، "شيف بيتال"إلى مساعدة مف  كاحتاجلغضب الشعب كعقابو،  الجاسكس

 (1). كتركتو يكاجو مصيره

نيكض الشعب عمى عدـ العمؿ ، الجكاسيسىؤالء التي يكمؼ بيا مياـ المف  :ثورة الشعبيةال منع -5

بأف يقكـ الجكاسيس بنشر إشاعات كيككف ذلؾ ضد االحتالؿ،  اخماد ثكراتو لمدفاع عف كطنو، ك 

معمكمة، عف أم أف يخبركا اإلسرائيمييف بأية ك  كياف المجتمع،زرع بذكر اليأس كاإلحباط، في كب ىدامة،

فة لمتحرر مف االحتالؿ كأعكانو نشاط ألم فصيؿ، يرغب بالمقاكمة، ككذلؾ عف تحركات الشباب الياد

. 

مف ال يكجد محرمات في عقيدة المخابرات اإلسرائيمية، ك  تصفية وقتل العمماء والمفكرين: -6

حيث قاـ أكاف ذلؾ داخؿ الكطف أك خارجو، سكاء الميمات الخطيرة لجياز المخابرات اإلسرائيمي 

عضاء أتصفية كاغتياؿ مثؿ ، كطف كخارجولكالمفكريف كالقادة في اقتؿ كتصفية العمماء ب، ”المكساد“

فتحي الشييد ك ، ، كالشييد سعد صايؿ" أبك جياد خميؿ الكزير "الشييدمنيـ  المجنة المركزية لحركة فتح

ف أحمد ياسيف مؤسس بالخارج، كاغتياؿ كتصفية الشييدي أميف عاـ حركة الجياد اإلسالمي  الشقاقي

 (2).، كغيرىـ الكثير رحمة ا عمييـلشعبية  بالداخؿحركة حماس  كأبك مصطفي مف قادة الجبية ا

                                                           
 .335، ص” أمراء المكساد( “1991ميمماف، يكسي. رافيؼ، داف )( 1)
( الخيػػار شمشػػكف أسػػرار كخفايػػا الترسػػانة النككيػػة اإلسػػرائيمية ترجمػػة: فريػػؽ مػػف الخبػػراء العربػػي. 1992ىيرش،سػػمكر)( 2)

 .القاىرة–لعربي، دار الكتاب ا130الطبعة األكلى، ص 
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الدكؿ  ىالتجسس عم اإلسرائيمييفمف أىـ أىداؼ التجسس لدل  التجسس عمى الدول العربية: -7

)بكؿ  أمثاؿكاف  ،المكساد ليذه الميمة جكاسيس، كمف أبرز كلبناف كسكريا خاصة مصربك  ،العربية

دخؿ بو ىذا الجاسكس إلى مصر، كاستخدمو في جكاز سفره  مف المؤكد أنو اسـ مستعار، ك فرانؾ( 

 ،ند مف أجؿ القياـ بعمميات تجنيدجي اإلسرائيمي، كقد  األلماني. كاغمب الظف أف اسمو )افرم العاد(

سقاط   .كتخريب داخؿ مصر ،كا 

اف كفي السجكف كالمعتقالت اإلسرائيمية، فقد  لمجكاسيس دكر ميـ  :السجناءانتزاع العتراف من  -8

بمظير الحريصيف عمى أف يظيركا  ك، أالسجناءالقياـ بدسيـ في صفكؼ  فيكبير بشكؿ عمييـ يعتمد 

بالو كمثؿ العنكبكت ينصب ح فيؤالء الجكاسيس ىـمصمحة الكطف، حتى يقع غيرىـ في حباليـ، 

ت إلى ما يقكـ بو الجكاسيس داخؿ المعتقال أشيرأف لي ، كيمكف  (1)لمفريسة ثـ يقكـ بامتصاصيا

 ،كالتغرير بالمعتقؿ الفمسطيني ،في انتزاع االعترافات ،مف مساعدتيـ لممخابرات االسرائيمية ،االسرائيمية

 لفظة "العصافير"  ى ىؤالء الجكاسيسيطمؽ عمعممان بأنو ، فبناء قضية ككطأنيـ أك  ،بأنيـ مثمو معتقميف

 وانخجنٍذ  أيبكن اإلسقبط : رابغانًطهب ان

 األكثر استخدامان لممساكمة كاإلسقاطك األماكف  تعتبر مف أىـ  البرية والتجارية: المعابر والموانئ -1

بدأت أجيزة  ،بعد جالء االحتالؿ اإلسرائيمي عف جزء مف األراضي الفمسطينيةحيث أنو ك ، كالتجنيد

لجعميا  ،التركيز عمى مكاقع أخرلكقامت بالتجنيد كالربط بمخابراتيا، األمف اإلسرائيمية استبداؿ مكاقع 

المعابر الفمسطينية، كالتي  كذلؾ مثؿ جنيدىـ لمتجسس،لمشباب الفمسطيني، كتاصطياد مراكز كبؤر 

: معبر بيت حانكف تعتبر ليا أىمية كبيرة عندىـ، فيي مكاف عبكر الشباب لمعمؿ، أك لمسفر،  مثؿ

ميناء رفح مثؿ ة، ، ككذلؾ المكانئ البري(صكفا)، كالمعبر التجارم(كارني)، كمعبر الشجاعية(إيرز)

 في الضفة. البرم  ميناء الكرامةك البرم، 
                                                           

 .القاىرة–، دار الشباب، مكتبة مدبكلي 101، ص ”عممية سكزانا( “1988حمكده، عادؿ )( 1)
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داخؿ الخط  عف طريؽ أرباب العمؿلتجنيد الشباب،  األماكف األخطر مف ىي مواقع العمل: -2

قد يككف  ك، أفي غير كظيفتو الحقيقيةيتستر ، قد يككف ضابط أمفحيث ، األخضر في إسرائيؿ

 .المساعدات ليـاالتصاؿ عف طريؽ تقديـ 

األمكنة التي استخدمت في االنتفاضة األكلى كال زالت ، تعتبر مف  صالونات الحالقة والتجميل: -3

المراكز الحساسة كالميمة لدل المخابرات االسرائيمية، في تجنيد كاسقاط الشباب كالفتيات، كىي مف 

مثال  ،حيث تقكـ صاحبة صالكف الشركؽ في جنيف، البنات إلسقاط ،يستغمكف صالكف الحالقةف

، مع التصكيرممارسة الجنس معيف مف ثـ تتـ عممية ك تعطييف المخدر، ثـ  ،بتصفيؼ شعر الفتيات

ط الفتاة مقابؿ ترتب كالنشر، يف، كتحت التيديد كالخكؼ مف الفضيحةاستدعائتقكـ المخابرات بثـ 

 .السككت عف الفضيحة

حيث ، الجدد  الجكاسيسلتجنيد  اقتيلمتدليؾ، كفي حقي اظاىرىىذه األماكف في ك  مراكز التدليك: -4

كقد  ليف،ك كاصحاب الراحة كالرحالت كبعض المسؤ  ،رجاؿ األمكاؿ كاالقتصاد ان لبعض مقصد تبات

سخرت عشرات الفاتنات المكاتي يقمف بميمة التدليؾ ىذه مع االستعداد لتقديـ خدمات أخرل خمؼ 

التي كانت تسجؿ كتصكر  ،ات اليامةكقد كقع في مصيدة فاتناتيا العديد مف الشخصي، الككاليس

حيث أصبح لدل المخابرات أرشيفان ضخمان البتزاز  ،لممخابرات  كتسمـ ،كأكضاعيـ المختمفة ، ىمساتيـ

 . (1)كؿ ىؤالء الزبائف

 والتعامل: اإلسقاطحركات التطبيع الشبابي ودورىا في  -5

سرائيؿ ظيرت منظمات شبابية كثيرة  بعد تكقيع  التعايش بيف الشعبيفلمسالـ ك  كتدعفي فمسطيف كا 

 نفذت  حيثمركز بيرس لمسالـ منيا مثالن  ،، كقد استغمت إسرائيؿ ىذه المنظماتاتفاقية أكسمك

صغار السف، مما سيؿ عمييا بعد ذلؾ  لشبابادماغ غسؿ عمى  قامتمخابراتيا إلى قمبيا، كبالتالي 

                                                           
 .، مركز البحكث كالمعمكمات 10ص ” صراع في الظالـ( “1980ىاتكف، جي برنارد )(1)
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األغراء  كقاعيـ في ممارسات جنسية، أربط عدد منيـ باسـ التعايش كالسالـ، مف خالؿ إيك  تجنيد

 بالماؿ، ثـ ابتزازىـ لمتعامؿ.

كتكزيعيف عمى بيكت  ،ات كالعميالتياستطاعت ألمانيا إنشاء شبكة مف الجاسكس بيوت الدعارة:-6

بأف المرأة  :"كقد قاؿ ىتمر في ىذا الصدد، القياـ بإسقاط العديد مف الرجاؿككاف اليدؼ ىك  ،الدعارة

 ،كخططيف النسائية ،كأنو شديد اإلعجاب بذكائيف ،في عالـ التجسس ،فع بكثير مف الرجؿاأللمانية أن

،  (1)."ىادئ كفي ج ،ع الطعـ القاتؿ لفريستياػكقدرتيف اليائمة عمى كض ،نظران لتفكقيف بسالح اإلغراء

في تجنيد كاسقاط كيمكف القكؿ بأف المخابرات االسرائيمية، تيتـ اشد اإلىتماـ بتمؾ الكسيمة " الدعارة"، 

 عند الرفض منيـ. الشباب، كساعدىا بذلؾ أمر الفضيحة كالتشيير كالتيديد،

بإرساؿ بعض تعتمد المخابرات االسرائيمية عمى اسمكب تقـك فيو : السياحة والوفود السياحية-7

 بالتعامؿ مع الشباب الباحث عف الرغبة كالمتعة ضمف الكفكدالمحترفات  ،”المكمسات “الساقطات 

السياحية، ككانت ترسميف لزيارة مصر لعدة أسابيع، كخالؿ الزيارة يقكـ بعض أفراد ىذه الشبكة 

النسائية، بالتعرؼ عمى الشباف المصرييف المتيكريف المائعيف، الذيف يالحقكف السائحات اإلسرئيميات ، 

ألسمكب لو دكر كتتـ عممية التجنيد مف بعضيـ، بعد قضاء المتعة معيف ككمارسة الفاحشة، كىذا ا

 . (2). كبير في التجسس، كيكاد ينطمي عمى الشباب، بسبب التغرير بأنيف ضمف كفكد أجنبية

 تياشير  يتأتاألماكف  تستغؿ المخابرات اإلسرائمية تمؾ األماكف، حيث أف ىذه  الميمية: المالىي-8

، كعندىف القدرة عمى ةبيكأشدىف جاذ ،التي تككف نجماتيا مف أجمؿ النساء ،مف الفرؽ الفنية ،عادة

الشباب إلى  ىاارتيادخالؿ  األرباح الكبيرة مف أشيرىف تجنيالرقص، كاالغراء، كجذب قمكب الشباب، 

                                                           
 .لنشر، الحساـ لمطباعة كا91، ص ” السيدة الرئيسة، السيدة الجاسكسة( “1991عبد اليادم، حساـ)(1)
  .بيركت–،دار الجميؿ  214،ص  4ج” المخابرات كالعالـ( “1991الجزائرم، سعيد )(2)
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كتقضي معيـ ليالي جميمة مع الشرب كالرقص كالمتعة ، كينتيي بيـ  مصادقة كبار الركاد،ك  ،المالىي

 (1).رىااألمر بالسقكط في فخ التجسس ، بعد تيدييـ بنشر الصكر كغي

 المطمب التخامس : اآلثار المترتبة عن التجسس 

إف آثار التجسس متنكعة التأثير كمتعددة، سكاء كانت عمى األفراد أك الجماعاتاك المؤسسات،  

 كسنتحدث عف آثار التجسس عمى المجتمع الفمسطيني كمؤسساتو الكطنية.

 عمى المؤسسات الفمسطينية الوطنيةأوًل:

سرائيمية تفكر جديان في البحث عف قيادة بديمة لمنظمة التحرير الفمسطينية في بدأت السمطات اإل  

 الميجر جنراؿ يغئاؿ كرمكف طرح، 1976 بدايةكفي  ،ـ 1967بعد حربيا عاـ  مةالمنطقة المحت

ء مأدبة أثنا” الركابط القركية“فكرة إنشاء  ـ( 1976-ـ1974مف ) (الحاكـ العسكرم لمدينة الخميؿ)

فالتقطيا مناحيـ ممسكف مستشار الشؤكف العربية  ،أحد كجياء محافظة الخميؿ في منزؿ عشاء أقيمت

عمميان بعد التكقيع بتنفيذىا إلى أف شرع  ، بالعمؿ عمى دراستيا كبدأ، في الحاكمية العسكرية لمضفة

 إلقامة الحكـ الذاتي ،كما نصت عميو مف إجراء مفاكضات ـ،1978عمى اتفاقيات كامب ديفيد عاـ 

 .اإلدارم في الضفة الغربية كقطاع غزة

 /إلى بمدتو دكرا ـ1975قد عاد عاـ كاف  ،مصطفى دكديف الكزير السابؽ في الحككمة األردنية   

الحميـ لكؿ مف يغئاؿ كرمكف  الكفي ك الصديؽ صبحأك  ،في نطاؽ جمع شمؿ العائالت ،الخميؿ

 .الكاقعطط ركابط القرل إلى إلخراج مخ ،منيما  كمناحيـ ممسكف، فكقع عميو االختيار

ة قرل رابط“عف اإلعالف رسميان عف قياـ  ،أسفرت اتصاالت ممسكف ككرمكف كبيرس بمصطفى دكديف 

 ر نظاـ الرابطة األساسي غاياتيا المعمنةصكقد ح ،20/7/1978  برئاستو في ،”محافظة الخميؿ

لمساعدة  ،التعاكنية حمالتال كتشجيع تنظيـ ،المنازعات كالخالفات بيف السكاف في حؿٌ "الخداعة 

                                                           
 .دمشؽ–دار الكتاب العربي ”. التحميؿ النفسي لمجاسكسية( “1989عبده، سمير )(1)



76 
 

إال أف  ،كغير ذلؾ ،كتحديثيا كتطكير أساليب الزراعة، المزارعيف لتحسيف أكضاعيـ االقتصادية

بالماؿ  ،سمطات االحتالؿمف قبؿ  كدعمت ،فيي جاءت"  ،مخفية كانت ،الغايات الحقيقية ليذه الرابطة

 عمى استعداد تككف  ،التحرير الفمسطينيةلخمؽ قيادة فمسطينية بديمة عف منظمة كتيدؼ  كالسالح، 

كتنفيذ مخطط  ،عمى المشاركة في مفاكضات الحكـ الذاتي درةقعندىا الك ،  "كامب ديفيد“لتأييد 

 .(1) المياـ التي تككؿ إلييا في ىذا السياؽ ككتكلي المناصب أ ، )إسرائيؿ( لإلدارة المدنية

 

 المجتمع الفمسطيني  ثانيا: عمى

التي تنادم إلى تسخير كؿ ما يمكف الحصكؿ عميو  ،ةالعسكريمف العقيدة لجكاسيس فكرة ااستمدت  

 كسائؿ مف الحرب النفسية ككسيمة إلى ،رض فمسطيفأقدامو أت ئطكمنذ ك مف أجؿ دكلة إسرائيؿ، 

 لكسر كككسيمة ،الكاحد المجتمع أبناء بيف كالفرقة ،الفتنة رك بذ كنشر ،ضد الخصـ المكجية الحرب

 في إسرائيؿ برعت كقد ، كالجكاسيس العمالء مف ممكف عدد أكبر تجنيد خالؿ مف ،نكياتوكمع إرادتو

 كأ ،كغيرىا كالجنس اؿالم إلى كالحاجة ،كممبس مأكؿ مف الفسيكلكجية الحاجات باستغالؿ ذلؾ

 ؿخال مف كأ،الستدراجاك  كالخداع، العتقاؿاك  ،تحقيؽال الؿخ مف،الضاغطة األساليب مف عدد ؿاستغال

 المباشر. يديدالت

ة خاص ،الشباب بعض لدل كالدكافع ،الحاجات ىذه إسرائيؿ استغمت ـ1987 العاـ انتفاضة قبؿ   

 أىميا نشر االشاعة ىداؼ،األ مف عددان  بذلؾ كحققت، اإلسرائيمية المخابرات كمائف في الذيف كقعكا

شاعة ،المعنكيات لكسر المكاطنيف صفكؼ في كالذعر في أكساط  حباطاال مف جكاءالخكؼ كأ كا 

كمحاكلة التأثير عمى أجندة المجتمع الفمسطيني، بما  بقضيتيـ، ثقتيـزعزعة كالعمؿ عمى  الفمسطينييف،
                                                           

 ، رسالة ماجستير ، جامعة القدس ،48- 47عمر صالح بشير ، إسرائيؿ كركابط القرل مف نشأتيا إلى حميا ، ص (1)

 ـ.2014فمسطيف ، 
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التي تتمخص في إثارة الفتف الداخمية، فضالن عف تناكؿ الشائعات  يتكافؽ مع المصمحة اإلسرائيمية،

بعاده عف صف ،لتحييد أكبر عدد مف قطاعات الشعب الفمسطيني ، باالضافة إلى كؼ المقاكمةكا 

إلى  الجكاسيس يرسميا تقارير ؿخال مف ،ليا المطمكبيف شخاصاأل عف معمكمات عمى الحصكؿ

 (1)االنتفاضة. في المشاركيف الفمسطينييف النشطاء قتؿك أ اعتقاؿ إلى يؤدم مما ،اإلسرائيمية المخابرات

 ،األكلى االنتفاضة في ممحكظ بشكؿ الفمسطيني المجتمع في جكاسيسال تجنيد كتيرة تصاعدتكما   

كنشط العمؿ  ،ـ 2000العاـ في األقصى كانتفاضة األكلى االنتفاضة بيف ما في ،جديدان  كأخذت بعدا

 لجأت تالغتياالاك  الجسدية، التصفيات سياسة مف بو تميزت لماالتجسسي في بداية االنتفاضة الثانية، 

 (2).المتطكرة التكنكلكجية الكسائؿ ةمستخدمجكاسيسيا  إسرائيؿ اعتمادا عمى إلييا

  ،المغرضة شاعةاإل بثىك ، قميف الفمسطينييفتكاف يقـك بيا الجكاسيس بالنسبة لممع التي دكاراأل حدأ 

إلى اطالؽ اشاعة  ،المعتقؿ داخؿ في الجاسكسيمجأ  قد ،البمبمة مف حالة كخمؽ ،المعنكيات تثبيطك 

 معنكيات إضعاؼ بيدؼ ،المخابرات رجاؿ كيؤكدىا ،ترؼاع قد الفالني القائد بأف مفادىامغرضة 

 عف االعتراؼ إلى دفعيـلت  :المغرضة االشاعة بث كراء مف اإلسرائيمية المخابرات ، كتيدؼ معتقميفال

استغالؿ بعض  طريؽ عف المعنكية الركح ضعاؼا  ك  ،التشييرأك عف طريؽ  ،الجكاسيس طريؽ

المخابراتية  األجيزة مف التخكيؼ إلى إضافة،لممستسمـ لشعبيةا مثاؿاأل بتكظيؼ تعمؽي ماك أ،  ،حداثاأل

 الدعايات كنشر لمختمفة،ا كبأشكالو النضاؿ بجدكل كالتشكيؾ ،الردع عمى قدرتيا كتضخيـ اإلسرائيمية

 المعتقميف حكؿ المغرضة اإلشاعات بث إلى إضافة ،المقاكمة كقادة ،السياسييف القادة الكاذبة حكؿ

 (3) .اضميفالمن

                                                           
 2005، دارالشركؽ، القاىرة، 6العسكر كالصحافة في إسرائيؿ، ص :النعامي، صالح ( 1)

 ، مكتبة االمؿ التجارية، غزة44عباس، خضر محمكد، العمالء في ظؿ االحتالؿ ص(2)
 .45-44عباس، خضر محمكد، العمالء في ظؿ االحتالؿ،  ص (3)
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 كأ االعتقاؿ في جكاسيسال مشاركة كى االقصى انتفاضة مع نشأت التي الجديدة االساليب مفك   

 عف معيا الجكاسيس أحد تكريط إلى اإلسرائيمية المخابرات تمجأ كانت فقد ،لممقاكميف التصفية الجسدية

 .المطمكبيف أحد قتؿ طريؽ

، ككانت نتيجتيا كأقمقتو  ،فمسطينيالشعب الازعجت  تجسسال ةظاىر ، فإف مف خالؿ العرض السابؽ  

، ككانت سببان في اعتقاؿ الكثير مف االبرياء المجتمع الفمسطيني أبناءأكدت بحياة العديد مف أنيا 

 (1)الفمسطينييف  الذيف يدافعكف عف كطنيـ. 

صبح المجتمع الفسطيني أك  ،تبدؿ الحاؿ ،كجكد السمطة الفمسطينية  أما اآلف نستطيع القكؿ أنو مع 

اذنابو  ك، أسكاء مف االحتالؿ ،تيديد امف المكاطفبمع كجكد المحاكالت الدائمة باألمف، يشعر 

عمى كبكؿ ما تممؾ مف قدرة كطاقة  ،االجيزة األمنية تعمؿ جاىدةلذلؾ المغرضيف ،  أك ،الجكاسيس

  .كالمحافظة عمى ممتمكات الكطف ،تكفير األمف لممكاطف الفمسطيني

 واإلسرائٍهً نهؼًالء وانجىاسٍس  فهسطٍنًانًجخًؼٍن اننظرة : دسانًطهب انسب

تعامؿ الطرفيف الفمسطيني كاإلسرائيمي مع الجكاسيس، مع التركيز عمى نتناكؿ الحديث عف نظرة ك 

 .بتغير الكضع السياسي العاـ متعددة تتغيرأشكاؿ  ، كالذم يأخذالطرؼ األكؿ

 أول: نظرة المجتمع الفمسطيني لمجاسوس:

رة الحقيقية في الريبة كالخكؼ الممزكجيف باالحتقار كالنظرة الدكنية لألسرة التي يخرج منيا تمثمت النظ

لكؿ مف يقترب مف إلى النظرة السمبية  ىذا الحد بؿ تتجاكز ذلؾ عندكال تقؼ النظرة  ،جاسكسك عميؿ أ

 مع مجندفي عائمتيا شخص جاسكس  بنتخطبة  إلى األسرحيث ال يقدـ أم احد مف  ،الجاسكس

 بفعمتو الشنعاء سمعة العائمة التي ينتمي إلييا. ثلك  جاسكسالككف ىذا  ،كالسبب في ذلؾ ،االحتالؿ

                                                           
 .6ائيؿ، ص النعامي ، العسكركالصحافة في إسر (1)
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فمجتمعو ال يحترمو ، كيضمر لو السكء  ،كموعبء اجتماعي عمى المجتمع  كى جاسكسالأف كما   

صكلي الك  ،بذلؾ يكصؼ بالخائف كفي ،نتيجة األفعاؿ التي قدميا لمييكد كالساسة اإلسرائيمييف

اجتماعية سيئة كال يتعامؿ معو أم مف الناس  كينظر إليو نظرة ،كأرضواالنتيازم، بائع عرضو 

ككذلؾ قد يؤدم ذلؾ بالقياـ بالنفكر منو في ، د يشكه سمعتيـتعامميـ معو ق ان،كممكث ان ذشا هباعتبار 

مت الشعب مٌ التي ع ، باعتباره لـ يحافظ عمى قيـ كمثؿ كأخالؽ المجتمع ، أىموالمجتمع كمف 

كيكطنيـ في  ،لألعداءيبيعيا  ال أف ،جؿ تراب فمسطيفأالفداء مف ك  ،الفمسطيني عمى الصبر كالتضحية

 (1)األباء كاألجداد. رضأ، أرضو

  جواسيس:نظرة اإلسرائيمية لمثانيا: ال

كىذا  تامة،يجب مقاطعتو مقاطعة  الجاسكس الثقافة الييكدية المستمدة مف التكراة عمى أف  دعتلقد   

، عمى الجاسكس ، كقمؿ مف قدره كقيمتو  التذمر كاالحتجاج اإلسرائيميكلد لدل أبناء المجتمع  األمر

إسرائيؿ  عمى أمف  أمينان لف يككف ىذا الجاسكس الخائف لقضيتو كلشعبو كأصبحت القناعة عندىـ أف 

مف الذيف يقدـ ليـ  ، ارنظرة احتقينظر إليو ما، كعمى ىذا فاف الجاسكس الفمسطيني إلسرائيؿ  مان ك ي

أبناء الشعب الييكدم  مفاالحتجاج ككما ظير لمعمكمات كالكشايات عف أبناء شعبو، اك  (2)الخدمة 

 ،ف لألمكاؿ في أكجو غير قانكنيةيضد المسؤكليف يرفعكف القضايا ضدىـ يتيمكنيـ بالمبتزيف كالمنفق

 الييكدم . كيجب أف تنفؽ عمى أبناء الشعب ،بيا أحؽعمى الجكاسيس كىـ 

سمحت أف ىناؾ حمالت مف قبؿ بعض الناشطيف الييكد ضد الحككمة اإلسرائيمية التي إلى باإلضافة  

بؿ أف أكثرىـ يشكمكف آفة  أمناء،ليسكا الجكاسيس يؤالء ، فبيف أبناء الشعب الييكدم لمجكاسيس بالعيش
                                                           

، ترجمة سممى مصطفى 67حاج يحيى ، يكسؼ، الفمسطينيكف المدعككف بالمتعاكنيف مع إسرائيؿ كعائالتيـ ، ص  (1)
 ـ.1999حماد ، مركز البحكث االنسانية ، غزة ، 

 
  ـ. 2013مناحـ ىكفنكنجمف، معمكمات األسعار ،  الجامعة العبرية،  بالقدس ، ( 1)
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في نقؿ  مضادان  عممكا عمالن بعض الجكاسيس الذيف أف مف إسرائيؿ الداخمي، كخاصة في أحقيقية عمى 

كاضحة المعالـ  أىداؼ الفمسطينييف، كيحددكفلفصائؿ المقاكمة مف ك  إسرائيؿ لمجانب الفمسطيني أسرار

 (1) كتنفذ العمميات في إسرائيؿ. ، الفمسطينية التي تضربلمفصائؿ 
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 انخجسس فً انشرٌؼت اإلساليٍت:  انفظم انثبنذ

_____________________________________________________ 

 يشروػٍت انخجسس وأشكبنه انًطهب األول: 

  مشروعية التجسسول: أ

نيى ا تبارؾ كتعالى عباده المؤمنيف عف التجسس في آية األصؿ في التجسس التحريـ،  حيث   

يىا أىيُّيىا  }: ىتدؿُّ عمى حرمة ىذا الفعؿ المشيف، كالخصمة المذمكمة، فقاؿ تبارؾ كتعالػ محكمة كصريحة

كيـ بى  ا أىييًحبُّ الًَّذيفى آمىنيكا اٍجتىًنبيكا كىًثيرنا مّْفى الظَّفّْ ًإفَّ بىٍعضى الظَّفّْ ًإٍثـه كىال تىجىسَّسيكا كىال يىٍغتىب بٍَّعضي ٍعضن

ٍيتنا فىكىًرٍىتيميكهي كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى  ـى أىًخيًو مى ـٍ أىف يىٍأكيؿى لىٍح ديكي فيذه داللة صريحة عمى ، { يـتىكَّابه رَّحً أىحى

إلى أخذ الحيطة كالحذر  عباده المؤمنيف  دعى سبحانو تعالىحرمة التجسس عمى المسمميف،  ككما 

َهاالَِّذٌَنآَمُنواُخُذواِحْذَرُكْمَفاْنِفُرواُثَباٍتأَِواْنفُِرواَجِمًٌعافقاؿ : ،مف األعداء كأعكانو ٌُّ اأَ ٌَ   )1(            

   وأشكالو، التجسس المشروع-ثانيًا   

مف خالؿ تعامميا كعالقتيا  ،مصمحة الدكلة اإلسالمية كيصب في ييدؼ الذم ك   التجسس المشروع-

 عمييـ الخناؽ كالتضييؽ ، ف أىؿ الشرّْ كالفساد، كمالحقتيـالمجتمعات متمؾ تطيير  كمع أعدائيا، أ

مف الكجكب إلى اإلباحة، حسب ما  ،حكمو التكميفيختمؼ في كييتفاكت  ،التجسسمف كىذا القسـ 

نقاذ نفس مف إل ،ما يككف طريقناك كى تجسس كاجب: ) كتقتضيو المصمحة كالضركرة، فيناؾ ما ى

فكات حرمة مف حرمات كالخكؼ مف ؛ كاستدراؾ الكاضح قضاء عمى الفساد الظاىرلم كاليالؾ، أ

 .  )2( .يمة النيي عف المنكرضمف كسمف أفَّ ذلؾ  ،ا... ككجو كجكبو

                                                           
 60/1(الممتحنة 1)

 ـ.2004، دار الفضيمة ، 353رم، محمد معيف الديف، أحكاـ السماع كاإلستماع في الشريعة اإلسالمة، ص بص (2)
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لقد طمب ا سبحانو كتعالى مف عباده المؤمنيف  القياـ بيا لممحافظة أشكال التجسس المشروع -

 عمى أنفسيـ،  كحماية الدكلة األسالمية مف خطر االعداء منيا :

مف أجؿ حفظ كياف الدكلة اإلسالمية كحمايتيا مف خطر ك كيد  :التجسس عمى أعداء األمة  (1

التجسس عمى الكفار يعد عدائيا،  كما يدبركف ليا بالميؿ كالنيار مف خطط لمقضاء عمييا،  فإف أ

كيككف مف باب إعداد العدة ليـ الذم أمر ا سبحانو كتعالى عباده المؤمنيف  ،كمطمكبان   مشركعان 

لذم يككف بعمـ األمر ا كيدبّْركف مف المكائد لممسمميف، كى كمامعرفة عددىـ، كعتادىـ، بو، كذلؾ ب

  )1(.اإلماـ، كتحت نظره كمعرفتو

إثارة  لمقضاء عمى أمو االسالـ، مف خالؿ العدك، كمحاكلة معرفة مخططاتو  تتبع اخبار إف 

 أمران يككف أمر مشركع، بؿ  ،زعزعة أمنو كاستقرارهكالعمؿ عمى ، المجتمع اإلسالمي كالبمبمة في  ،الفتنة

ـ كبيف المسمميف، كقد دؿَّ عمى مشركعيتو الكتاب كالسنة كعمؿ حرب بينيالكاجبنا في حالة قياـ 

 : الصحابة

ٍيًؿ تيٍرًىبيكفى ًبًو عىدٍ  :قكؿ ا تعالى فمن الكتاب:- بىاًط اٍلخى ًمف رّْ الٌمًو ك كىأىًعدُّكٍا لىييـ مَّا اٍستىطىٍعتـي مّْف قيكَّةو كى

ـٍ الى تىٍعمىميكنى  ًريفى ًمف ديكًنًي ـٍ كىآخى كي  .) )2ييـي الٌموي يىٍعمىميييـكىعىديكَّ

أف  مكاجية األعداء، كمف أسباب القكةالمسمميف بإعداد ما يستطيعكف مف قكة لتأمر اآلية  ىذه

ىذا أفَّ في ، كال شؾَّ العدك ما يخططوكاليقظة كالحذر، كالتأىب الدائـ؛ إلحباط  التخطيط السميـيتـ 

ُـّ الكاجب إال بو عمى العمؿ معرفة أخبار األعداء كخططيـ، ك  يحتاج إلى رصد تحركاتيـ، كما ال يت

 نبيمة.ال طرؽالشريفة، ك ائؿ الكسالكاجب، فدلَّت اآلية عمى مشركعية التجسس عمى األعداء بكؿّْ  كفي

                                                           
مطبعة المنار االسالمية، الككيت ،  .376ذرياف، عمي، بيجة األسماع في أحكاـ السماع في الفقو اإلسالمي، ص ( 1)

 ـ. 2006
 .8/60سكرة األنفاؿ،  (2)
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كمعرفة نكاياىـ  ،رصد تحركاتيـييتـ بك  ، عمى أعدائو و كعيكنوجكاسيسال يغفؿ عف بث الحاكـ لذلؾ   

عمى حيف  ـليتمكف مني مف المسمميف ، يتحيف لو غفمةدائما  كألف العد ،مع الحذر الدائـ ،كأسرارىـ

 ميما كاف ضعيفان. ،كبالعدكالمسممكف لذلؾ يجب أف ال يستييف القائد  ،غرة

 يوجد أحاديث نبوية كثيرة تؤكد مشروعية التجس ، ومنيا 

 مف يأتينا " :عف جابر رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يـك األحزاب

؟ فقاؿ الزبير: أنا. ثـ قاؿ: مف يأتينا بخبر القكـ؟ فقاؿ الزبير: أنا، ثـ قاؿ: مف  بخبر القـك

؟ فقاؿ الزبير: أنا. ثـ قاؿ:  فَّ حكارمَّ الزبير"يأتينا بخبر القـك   )1(."إفَّ لكؿّْ نبيٍّ حكاريِّا، كا 

  أحدىما عمى صاحبو  ،يزيد عف عركة بف الزبير عف المسكر بف مخرمة، كمركاف بف الحكـ

خرج النبي صمى ا عميو كسمـ عاـ الحديبية في بضع عشرة مائة مف أصحابو، فمما  ": قاال

كأحـر منيا بعمرة، كبعث عيننا لو مف خزاعة، كسار النبي  دم كأشعرأتى ذا الحميفة، قمَّد الي

قريشنا جمعكا لؾ جمكعنا، صمى ا عميو كسمـ حتى كاف بغدير األشطاط أتاه عينو، قاؿ: إفَّ 

كقد جمعكا لؾ األحابيش، كىـ مقاتمكؾ، كصادُّكؾ عف البيت، كمانعكؾ. فقاؿ: أشيركا أييا 

، أتركف أف أميؿ إلى عياليـ كذرارم ىؤالء الذيف يريدكف أف يصدُّكنا عف البيت،  الناس عميَّ

ال تر  بكر: ك كناىـ محركبيف. قاؿ أبفإف يأتكنا كاف ا عزَّ كجؿَّ قد قطع عيننا مف المشركيف، كا 

و لو، فمف  يا رسكؿ ا، خرجت عامدنا ليذا البيت، ال تريد قتؿ أحد، كال حرب أحد، فتكجَّ

  )2(."صدنا عنو قاتمناه. قاؿ: امضكا عمى اسـ ا

كشؼ مخططاتيـ، لالمعمكمات عف األعداء، كرصد عمى مشركعية جمع  الحديثاف يدالف 

ليذه الميمة  تارخعميو الصالة كالسالـ كاف ي الرسكؿ كأفَّ  ئؿ الشريفة،كالكسا، بالطرؽ المشركعة

                                                           
 .111، ص 4113، حديث رقـ 5، كتاب المغازم.جالبخارم، صحيح البخارم  (1)
 .126، ص 3885، حديث رقـ 5البخارم، صحيح البخارم،كتاب المغازم، باب غزكة الحديبية، ج  (2)
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ا منو عمى صحة المعمكمات التي تصمو، كدقَّتيا، لكي يبني  ، كذلؾاألشخاص الذيف يثؽ بيـ حرصن

 .في مكاجية األعداء المستقبمية عمييا خططو العسكرية

نيـك في الحرب مف الصحابة  العيكفك  كاف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يستعمؿ الجكاسيسك     ا 

كمف الصحابة الذيف بعثيـ  ،في الطالئع في مكاضع كثيرةكالرصد رضي ا عنيـ قد ذىبكا لمتجسس 

كعبدا بف  ،كنعيـ بف مسعكد، بف أمية عمركالرسكؿ صمى ا عميو كسمـ لمتجسس كاالستكشاؼ: 

   )1(.كسالـ بف عمير كبسبسة ،حذيفةك  ،أنيس

مف ا سبحانو كتعالى كالثكاب  يناؿ األجر ،بطؿ مجاىد ،كعمى العد الذم يتجسس يالصحابك 

ىريرة عف ك كقد ركل أب،  ،في سبيؿ ا رخيصة  يبذؿ ركحو، مرابط في سبيؿ افيك عممو ىذا،  عمى

 قاؿ:" مف مات مرابطان في سبيؿ ا أجرم عميو أجر عممو الصالح أنو الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ

 )2(كبعثو ا يكـ القيامة آمنان مف الفزع ". ،أمف مف الفتف ،كأجرم عميو رزقو ،الذم كاف يعمؿ

أف يخدمكا في  ،لكجو ا تعالى العمؿ كالفداء اختاركا بإخالص ،جنكد أقكياء مجاىدكف ىؤالء

، كالعد يتحسسىذا ألنو بعممو  ،ميداف القتاؿ كطنيـ كدينيـ في أصعب ميداف، بؿ تتجاكز خدمتيـ

  )3(دكلتو بجيكده المخمصة. كليحافظ عمىليحمي 

 

 

 

 

                                                           
 ، شبكة الدعكة كالتبميغ.229، 7الكنككىي، المع الدرارم عمى جامع البخارم، ج  (1)
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 تجسس الدولة عمى أىل الريب والمجرمين وتعقبيم والوقوف عمى حاليم :ال (2

 انطالقان مف أىداؼك  ،فيياكمف يقيـ  ،بحماية أفرادىا أف تقكـ ،اإلسالمية الدكلةالكاجب عمى  مف

السمـ كالمحافظة عمى ، في إقرار المبادئ اإلنسانيةبيا  نادمي التي جاء ،اإلسالـ السامية كمبادمء

كأف تتعقب  بيف رعاياىا، أف تحقؽ العدالة االجتماعيةمطمكب مف الدكلة  ،الممتمكاتكحماية ، األىمي

المجتمع  ككذلؾ ليصف ،في حياتيـ ليعيش الناس آمنيف ،خطرىـ كأذاىـتمنع ك  ،كتدرأ شرىـ ،المجرميف

كتحقيؽ حماية  ،المجتمعإف رعاية ذلؾ فل، ةكالجماعات اآلمن ة األفرادقد يعكر حياكخبث  مف كؿ كدر

األمف كاالستقرار في  كلتييئة ج ،تقـك بيا الدكلة ،دقيقة، كمتابعة شاممة ك ال بد ليا مف مراقبة ،األفراد

  )1(بذلؾ.تقكـ كتختص كجكد أجيزة خاصة  كىذا يتطمب ،المجتمع

مف التجسس  بعض الفقياء ااعتبرىؿ الريب، قد كأى ،المجرميف الخطريف تتبععممية إف 

، كحياتيـ عمى األفراد ةكبير  خطكرةإذا كانت جرائميـ ذات ، الكاجب عمى المسمميف القياـ بو المشركع

 بأمارات كعالمات ظاىرة، كذلؾ كالتجسسىذا الفعؿ  كقكع ،، كغمب عمى الظفّْ أجمع عمى األمَّة  كأ

بامرأة أجنبية ليزني بيا، بؿ قد يككف  كنَّو يتربص بآخر ليقتمو، أإنساف يغمب عمى الظفّْ أ كمراقبة

 .فكات تدارؾ الجريمة بدكف التجسس كاف ىناؾ خكؼ مفإذا  ،كاجبنا

إذا غمب عمى  كلكف، فقط ألحد البحث كالتجسس، كاقتحاـ الدكر بالظنكف ال يحؽ"الرممي:  كؿقي

إف فات  ،ثقة جاز لو، بؿ كجب عميو التجسس، كإخبار كاضحة بقرينة ظاىرة ككل ،كقكع معصية ،ظنو

ال فال   )2(."تداركيا كقتؿ كزنى، كا 

                                                           
 .127لشريعة اإلسالمية، ص الدغمي، التجسس كأحكامو في ا  (1)
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يفكت استدراكيا،  ،في تركو انتياؾ حرمة  التي يككفحالة الجكازه في  ،يعمى كأب القاضيذكر يك 

جكز لو في ىنا يبامرأة ليزني بيا،  كخال برجؿ ليقتمو، أقد أف رجالن  ،مثؿ أف يخبره مف يثؽ بصدقو

الكشؼ كالبحث، حذرنا مف فكات ما ال محاكلة يقدـ عمى يحؽ لو أف ىذه الحاؿ أف يتجسس، ك مثؿ 

، كارتكاب المحظكرات  . )1(ييستدرؾ، مف انتياؾ المحاـر

 ،لو  مساعديفمف بعضيـ  كاتخد  ،لو عمى عيكف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ  اعتمدكقد 

 .ف دكلتواكالمحافظة عمى أرك  كأىؿ الريب كالسكء كحماية المجتمع مف خطر المنافقيف ،لتحقيؽ األمف

عف أنس رضي ا عنو قاؿ :" إف قيس بف سعد كاف يككف بيف يدم النبي صمى ا عميو كسمـ ف

 )2(بمنزلة صاحب الشرط مف األمير".

بعده ألف كجاء تشبيو ما مضى بما حدث  فيو" –كما يقكؿ صاحب فتح البارم –في ىذا الحديث  

نما  ،أحد مف العماؿ أم لـ يكف مكجكدان في العيد النبكم عند "رجؿ الشرطة " طصاحب الشر   كجدكا 

 حاؿ قيس بف سعد عند السامعيفب كتشبييو وفأراد أنس رضي ا عنو تقميب ،في دكلة بني أمية

 )3(".كفمكيعم فشبيو بما يعيدكنو كالحاضريف

كاف ال يظير فيو أم تصرؼ ، ر النبكة فيو نك الذم لقد كاف مجتمع الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ 

كيعترؼ  ،يأتي إلى الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ يخطىء الصحابي الذم كاف ك ، يخالؼ الديفمقصكد 

بو  كفبما يقكم تاـ عميو الصالة كالسالـ عمى عمـالرسكؿ كاف  إال المنافقيف كأىؿ الريب الذيف ،بالخطأ

كما يبيتكف لممسمميف مف كأخبارىـ، عف حاليـ الكحي  مفكذلؾ بما يصمو عنيـ مباشرة  ،مف أعماؿ

                                                           
 .366أحمد مبارؾ البغدادم،األحكاـ السمطانية، ص الماكردم،  (1)
 .8، ص6736، باب األحكاـ ، حديث رقـ 3البخارم، صحيح البخارم، ج   (2)
، دار الكتب 1، ط133، ص 13العسقالني، ابكالفضؿ شياب الديف أحمد بف عمي بف حجر، فتح البارم، ج   (3)
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يعمـ سر المنافقيف  ،رضي ا عنو أميف سرهبف اليماف رضي ا عنو ككاف حذيفة  ،ككيد سكء

  )1(كأسماءىـ .

 طمأنينة، أمف ك في، ليعيش أفراد المجتمع اإلسالمي الشر عنو لدفع معرفة أحوال المجتمع   (3

كيعرؼ المظمـك  ،مف كؿ خطر كظمـ ،كالذمي  المقيـ كالمسافر فيويأمف ك ، حياتيـ أمكر  ـ كتنتظ

إذ  ،فيما يتعمؽ بأحكاؿ الرعية ،األمكركصغائر  عمى دقائؽفييا كيقؼ المسؤكؿ  ،حقكقيـ كالمحتاج

  )2(.وىـ أمانة في عنق

 :كمف أمثمة ذلؾ

حتى إذا كنا بصرار إذا  ما ركم عف أسمـ رضي ا عنو قاؿ: خرجت ليمة مع عمر إلى حرة كاقـ،"-1

بنار، فقاؿ: يا أسمـ، ىاىنا ركب قد قصر بيـ الميؿ، انطمؽ بنا إلييـ. فأتيناىـ فإذا امرأة معيا صبياف 

ليا، كقدر منصكبة عمى النار، كصبيانيا يتضاغكف، فقاؿ عمر: السالـ عميكـ يا أصحاب الضكء. 

فقاؿ: ما بالكـ؟ قالت: قصر بنا الميؿ كالبرد.  دع. فدناك قاؿ: أدنك؟ قالت: ادف أ، قالت: كعميؾ السالـ

قاؿ: فما باؿ ىؤالء الصبية يتضاغكف؟ قالت: مف الجكع. فقاؿ: كأم شيء عمى النار؟ قالت: ماء 

أعمميـ بو حتى ينامكا، ا بيننا كبيف عمر. فبكى عمر، كرجع ييركؿ إلى دار الدقيؽ، فأخرج عدالن 

، احممو عمى ظيرم، فقمت: أنا أحممو عنؾ. فقاؿ: أنت تحمؿ مف دقيؽ، كجراب شحـ، كقاؿ: يا أسمـ

كزرم يـك القيامة؟ فحممو عمى ظيره، كانطمقنا إلى المرأة فألقي عف ظيره، كأخرج مف الدقيؽ في القدر، 

كألقى عميو مف الشحـ، كجعؿ ينفخ تحت القدر، كالدخاف يتخمؿ لحيتو ساعة، ثـ أنزليا عف النار كقاؿ: 

كالمرأة  -أتي بيا فغرفيا ثـ تركيا بيف يدم الصبياف كقاؿ: كمكا، فأكمكا حتى شبعكا آتيني بصحفة. ف

                                                           
 128إلسالمية، ص الدغمي، التجسس كأحكامو في الشريعة ا (1)
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فمـ يزؿ عندىـ حتى ناـ الصغار، ثـ أكصميـ بنفقة كانصرؼ، ثـ أقبؿ عميَّ  -لو، كىي ال تعرفو ك تدع

  )1(."فقاؿ: يا أسمـ، الجكع الذم أسيرىـ، كأبكاىـ

، فنزلكا المصمى فقاؿ عمر بف الخطاب  لعبد جيامف خار  قدـ المدينة رفقة مف تجارعندما ك  -2

ىؿ لؾ أف تحرسيـ الميمة؟ قاؿ: نعـ! فباتا يحرسانيـ "الرحمف بف عكؼ رضي ا عنيما: 

و نحكه، فقاؿ ألمو: اتَّؽ ا  بف الخطاب الخميفة  كيصمياف، فسمع عمر بكاء صبي فتكجَّ

ليا مثؿ   فقاؿ ه، فعاد إلى أمّْو،تعالى كأحسني إلى صبيؾ. ثـ عاد إلى مكانو، فسمع بكاء

ذلؾ، ثـ عاد إلى مكانو، فمما كاف آخر الميؿ سمع بكاء الصبي، فأتى إلى أمو فقاؿ ليا: 

ُـّ سكء، ما لي أرل ابنؾ ال يقرُّ منذ الميمة مف البكاء؟! فقالت: يا عبد ا، إني  كيحؾ، إنَّؾ أ

. قاؿ: ككـ أشغمو عف الطعاـ فيأبى ذلؾ، قاؿ: كلـ؟ قالت: ألف عم ر ال يفرض إال لممفطـك

فمما صمى الصبح،  ،عمر ابنؾ ىذا؟ قالت: كذا ككذا شيرنا، فقاؿ: كيحؾ ال تعجميو عف الفطاـ

كـ قتؿ مف أكالد المسمميف. ثـ أمر  ،قاؿ: بؤسنا لعمر، ال يستبيف لمناس قراءتو مف البكاءك كى

ككتب بذلؾ  ،لكؿ مكلكد في اإلسالـمناديو فنادل، ال تعجمكا صبيانكـ عف الفطاـ، فإنا نفرض 

  )2(".إلى اآلفاؽ

 :وأشكالو: التجسس غير المشروع ثالثاً 

كما يكجد تجسس مشركع، ىنالؾ تجسس غير مشركع في اإلسالـ كلو أشكاؿ عديدة أكضحيا عمى 

 النحك اآلتي

 الالتي التجسس المؤدم إلى فضح العكرات  كىذا النكع مف :والحرماتالتجسس عمى العورات  (1

تجسس إف ف ،عنوتنيى لتحرمو ك جاءت فقد  ،حاؿ مف األحكاؿأم الشريعة اإلسالمية ب اتسمح بي

                                                           
 ـ.1990، مكتبة المعارؼ، بيركت، 154-153، ص 7ابف كثير، إسماعيؿ بف عمر، البداية كالنياية، ج (1)
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نيكا اٍجتىًنبيكا  :لقكلو تعالى صداقان مكذلؾ  ،المسمـ عمى أخيو المسمـ حراـ باإلجماع يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمى

سَّسيكاتى  كىالى  ۖ  كىًثيرنا ًمفى الظَّفّْ ًإفَّ بىٍعضى الظَّفّْ ًإٍثـه  كيـٍ  يىٍغتىبٍ  كىالى  جى ا بىعٍ  بىٍعضي ـٍ  أىييًحبُّ  ۖ  ضن ديكي  أىفٍ  أىحى

ـى  يىٍأكيؿى  ٍيتنا أىًخيوً  لىٍح  ).)1رىًحيـ تىكَّابه  المَّوى  ًإفَّ  ۖ   المَّوى  كىاتَّقيكا ۖ   فىكىًرٍىتيميكهي  مى

 ، يـتتبع عكراتعمى المسمميف،  كذلؾ ب عف التجسسالصريح النيي بىذه اآلية الكريمة  جاءت

  )2(مف الكبائر.اعتبره بعض العمماء ك  ،كالكشؼ عما ستره ا ،عنياكالبحث 

 يقبموكىي مما ال  ،كالغيبة ،سبحانو كتعالى عف التجسس بنييو عف الظف بالناس رف نييكقد قه   

أف يحافظ  كاألكجب عميو ككاف األكلى ،مف كشؼ عكرات سترىا ا تعالى ولما في ،الخمؽ كالديف

 .اإلسالميكأف يحتـر كؿ أسرة مف أسر المجتمع  ،عمييا

تتبع عكرات الناس كأسرارىـ،  إذا ،نيى ا سبحانو كتعالى عف التجسس نييان عامان  لذلؾ 

 ،االستطالع، أك حب  ،إشباع غريزةمحاكلتو  كأ ،بدافع الفضكؿإما ؛ كحرماتيـ كالكشؼ عف معايبيـ

دفع مفسدة متكقعة، سكاء ب كجمب منفعة راجحة، أ رغبة فيدكف أف يككف لو غرض مباح؛ مف كذلؾ 

  )3(التنصت كاالستماع. ك، أكالمراقبة أكاف ذلؾ بالتطمُّع

جاء اإلسالـ ، لذا مييف األصؿ في المسمـ الطيارة، كالعفة، كالبراءة، كالسالمة مف كؿّْ شيء مشيف  

ياؾ لحرمة المسمـ، ككشؼ انتفيو النيي عف التجسس بجميع صكره كأشكالو، ألفَّ التجسس ب ينادم

 .الكاحد كالبغض بيف أفراد المجتمع المسمـ ،الحقد يؤدم إلى ستره، كقد

 

                                                           
 .49/12سكرة الحجرات رقـ   (1)
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فقد  ،كسترىا ، كاحترامياالمحافظة عمى عكرات الناسالتي دعا إلييا، ىي كمف تكجييات اإلسالـ 

:"يا معشر مف داكد عف أبي برزة األسممي قاؿ :"خطبنا رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فقاؿ ك أخرج أب

تبع تال تغتابكا المسمميف كال تتبعكا عكراتيـ فإنو مف اتبع عكراتيـ  ،كلـ يدخؿ اإليماف قمبو ، آمف بمسانو

  )1(تبع ا عكرتو يفضحو في بيتو".تكمف  ،ا عكرتو

أنو دخؿ عمى قكـ يتعاقركف عمى شراب في أخصاص  "عمر بف الخطاب رضي ا عنو كقد ركل    

كنييتكـ عف اإليقاد في اإلخصاص فأكقدتـ ؟ فقالكا : يا أمير  ،نييتكـ عف المعاقرة فعاقرتـفقاؿ : 

كنياؾ عف الدخكؿ بغير إذف فدخمت فقاؿ عمر ىاتاف  ،المؤمنيف قد نياؾ ا عف التجسس فتجسست

  )2(بياتيف كانصرؼ".

 ،رؼ لو إمارة صحيحةلـ تعكأف كؿ ما  ،عف التيمة بال سبب مكجب ليا ،النيي كالتحذيرجاء كلقد   

ممف  ،كذلؾ إذا كاف المظنكف بو ، عنو كالترؾ كاإلبتعاد كاجب االجتناب ،حرامان يككف  ،كسبب ظاىر

كالخيانة فإف الظف بو بالفساد  ،كأنست منو األمانة في الظاىر ،كالطيب مف الستر كالصالح عرؼ عنو

  )3(كالمجاىرة بالخبائث. ،لريببالقياـ با  ،الناسمف  بخالؼ مف اشتير  ،ال يجكز محـر

ىذا مما ال يبيحو ك بحجة ضبط مف فييا متمبسيف بالمعصية،  والتخموات اآلمنة  اقتحام البيوت -2

، سترىا ا عف معاصو كسيئات اقترفت في الماضي ،التقصي كالبحثكىك يقكـ عمى الشرع كال يقبمو، 

السفاريني: "كيحـر تجسيس عمى ما يفسؽ بو قاؿ  ،لنشرىا كفضحيا  كالتجسس عمى أصحابيا لمعرفتيا

الفسؽ الماضي مثؿ أف يشرب الخمر في الزمف الذم مضى، كتبحث عنو أنت  كفي الزمف الماضي، أ

نما ىكالمسمميف عمى اإلسالـ إشاعة لممنكر بما ال فائدة فيو ألف ذلؾ ، بعد مدة عيب كنقص،  ك، كا 

                                                           
، المكتبة 270، ص 4880، حديث رقـ 4أبكداكد، سميماف بف األشعث األزدم السجستاني، سنف أبي داكد، ج  (1)

 . 229، ص 2العصرية، بيركت، صحيح حسف، األلباني، الترغيب كالترىيب ، ج
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 ـ2006، دار الرسالة، 332، ص 16طبيي، جالقرطبي، محمد بف أحمد األنصارم، تفسير القر   (3)
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عالنو،  العكد عميو،  منو  إف لـ يجد عميو يحـر التجسس  لذلؾفينبغي كفو كنسيانو دكف إذاعتو كا 

  )1(كاإلتياف بو ثانينا. فإف عاكده فال حرمة إذف".

بعيد، كقيؿ يجيؿ ك ماض، أك كيحـر التعرض لمنكر فيًعؿ خفية عمى األشير، أ"في الرعاية: أيضان قاؿ ك  

ا: ال إنكار فيما مضى كفات إال في العقائد أ   )2("راء.اآل كفاعمو كمحمو. كقاؿ أيضن

، كىـ لو كارىكف، فقد دكف عمميـ  استماع المرء إلى حديث قكـىك محاكلة   التنصت عمى الغير -3

ففي رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ بأنو سيصبُّ في أذنو اآلنؾ يكـ القيامة بسبب فعمتو.  لوتيكيعّْدى 

" مف استمع إلى حديث : سمـعف ابف عباس رضي ا عنو قاؿ: قاؿ النبي صمى ا عميو ك الحديث 

 )3(يفركف منو، صيبَّ في أذنو اآلنؾ يكـ القيامة".ك قكـ كىـ لو كارىكف، أ

ذنيـ ،أفَّ االستماع لحديث اآلخريف بغير رضاىـعمـ اليقيف، عمى ييعمـ  ،كمف ىذا الحديث  كعمميـ،  كا 

كيمكف القكؿ، ر منو، كحذَّ  ،الذم نيى عنو النبي صمى ا عميو كسمـ ،مف التجسس المحـريعد  كى

  )4(دليالن عمى حرمتو.لتككف  ،عمى مف يفعؿ ىذا ،العقكبة المذككرة في الحديث ترتببأنو يكفي ما 

كخصكصان في عصرنا الحالي ، بعد التطكر صت عمى ىكاتؼ الناس كمكالماتيـ، التنكمنو   

، أك شخص دكف عمميـ قكـحديث لتسمع  كىذا معناه أف، التكنكلكجي كاالتصاؿ الياتفي كالالسمكي 

كىـ كارىكف؛  ،يككف حكمو حكـ التسمع إلى حديث قكـ كأ،  حكـ التجسس كفيككف حكـ المسألة ى

ال يريدكف أف يطمع عمى مكالمتيـ أحد، كالذم يتنصت عمى  أنيـ ،كما اعتاد عميو الناس العرؼألفَّ 

 )5(دخؿ تحت الكعيد.يككف قد بيذا المعنى ك  ،ىكاتؼ الناس

                                                           
، مؤسسة قرطبة، 2، ط263السفاريني، شمس الديف، ابكالعكف محمد بف أحمد بف سالـ الحنفي،غذاء األلباب، ص   (1)

 ـ1993ىػ، 1414مصر، 
 .263، ص1السفاريني، غذاء األلباب، ج  (2)
 .1042، ص 6024، حديث رقـ 2البخارم، صحيح البخارم، ج  (3)
 .364ذرياف، عمي بف فارس الجعفرم العنزم ، بيجة األسماع في أحكاـ السماع في الفقو اإلسالمي، ص   (4)
 .357بصرم، محمد معيف الديف ،أحكاـ السماع كاإلستماع في الشريعة اإلسالمية، ص   (5)
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 سس لصالح أعداء الدين التج-4

ىذه الفئة تتجاكز كمف اعظـ أشكاؿ التجسس ىك ما يقع عمى المسمميف لصالح األعداء،  بحيث 

 ،كراء زخارؼ الدنيا تزحؼ كجرت ،صكت ضميرىاكمات كقد سكت  ،كؿ عرؼ كخمؽ ،في عمميا

 بديف ككطف غالييف. ،تشترم عرضان دنيكيان ، ك الزائؿالقميؿ كعرضيا 

كف كغيرىـ في كنؼ المسمم التي يعيشاإلسالمية عمى البالد  خطكرةالتجسس ع مف النك يذا لإف 

، كال يممككف  ألنو ليس مكشكفان لممسمميف ان،كبير خطره  فيصبح  ،، كيطمع عمى ما ال يطمع عميو غيره

 .أم معمكمة عف عممو كنشاطو

ا محرمنا، فإفَّ التجسس كمعائبيـ أمنر  االفراد المسمميففإذا كاف التجسس لمكقكؼ عمى عكرات   

ىك كالعباد، ك  ، كأعظـ خطرنا كضررنا عمى البالدأشدُّ حرمةيككف عمى األمة اإلسالمية لحساب أعدائيا 

  )1(خيانة  كرسكلو كلألمة.

الكحيد ىك ىميـ الذيف  ،المخمكف كالمرجفكف مفا سبحانو كتعالى عنو كاعتبرىـ ي نيجاء كقد 

  ،أنباء المسمميف كخططيـعف ال يتكانكف بإبالغو فيـ  ككشؼ سترىـ، كعدىزيمة المسمميف كنصرة ال

ارىٰل  عف مكاالة الكفار بقكلو تعالى : كجاء النييكقد  يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىتًَّخذيكا اٍليىييكدى كىالنَّصى

ييـٍ  ۖ  أىٍكًليىاءى  مىفٍ  ۖ   بىٍعضو  أىٍكًليىاءي  بىٍعضي لَّييـٍ  كى ـٍ ًمنٍ  يىتىكى  ).)2الظَّاًلًميفى  اٍلقىٍكـى  يىٍيًدم الى  المَّوى  ًإفَّ  ۖ   ًمٍنييـٍ  فىًإنَّوي  كي

الرسكؿ صمى ا  ، فحذرىـبعضيـ بعضان  مف أف يخذؿ ،عميو كسمـ المسمميفنيى الرسكؿ صمى ا  

كينتقص فيو مف  ،في مكضع تنتيؾ فيو حرمتو :" ما مف أمرئ يخذؿ امرأ مسممان بقكلوعميو كسمـ 

في  ،في مكطف يحب فيو نصرتو، كما مف أمرئ ينصر امرأ مسممان  ،إال خذلو ا تعالى ،رضوع

                                                           
 .151-150ينظر الدغمي، التجسس كأحكامو في الشريعة اإلسالمية، ص  (1)
 .51/ 5سكرة المائدة  (2)
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في مكطف يحب فيو  ،إال نصره ا عز كجؿ ،كينتيؾ فيو مف حرمتو ،مكضع ينتقص فيو مف عرضو

 )1(.نصرتو"

، الذم ييعرّْض عف عقكبة مف يقكـ بيذا العمؿ الخطير ،رحميـ ا تعالى ، تحدثكاالمسممكف الفقياء   

، قد يستمرُّ أثرىا ألمد بعيد، محطمنا كافة كشؼ اسرارىايك  ،ألضرار فادحة ،األمة اإلسالمية بأكمميا

  )2(لمدكلة اإلسالمية. ،كاالقتصادية، كاالجتماعية ،النكاحي السياسية

فشاء أسرا"قاؿ عبد القادر العاني:  رىـ كمف أكبر الكبائر كأفظعيا التجسس عمى المسمميف، كا 

  )3(."إلى مف يكصؿ إلييـ كالحربية إلى أعدائيـ، أ

، كعف حاليـ إعطاؤه معمكمات عف المسمميف كبأم كسيمة، أ كلذلؾ ال يجكز االتصاؿ بالعد

تقدر حسب  ،كىذا لو عقكبة في الشريعة اإلسالمية ،ألف في ذلؾ خيانة  كلمرسكؿ كلممؤمنيفكقكتيـ، 

 .كنكعيا  حالتيا

 المزدوج :  ثالثًا : التجسس

يطمؽ عميو ما  كمف أخطر أنكاع التجسس كأضرىا، كى، يعتبر لحساب دكلتيفالذم يككف التجسس    

ف الفئة  ، كالقائمكف بمثؿ كاألشخاص  قكـ بو مف أخطر الفئاتأك الشخص الذم يالتجسس المزدكج، كا 

كىـ عادة ما  ىكاية ، إما رغبة في التجسس، أم أنيـ يتجسسكفقد تككف عندىـ ىذا العمؿ محترفكف، 

كمطامع  ،ليثان كراء مغانـ تجسسيـ يجدكف في ذلؾ المذة كالراحة النفسية، كقد يككفيككنكا قمة ، فيـ 

 لمف يدفع ليـ الثمف، كقد يصدقكف كقد يكذبكف.تعطى  األخبارىدفيـ بيع  ،مادية

                                                           
،  2، ضعفو األلباني ، الترغيب كالترىيب ، ج271، ص 4884، حديث رقـ 4أبك داكد، سنف أبي داكد، ج (1)

 .43ص
 .472الغامدم، عقكبة اإلعداـ دراسة فقيية مقارنة ألحكاـ العقكبة بالقتؿ في الفقو اإلسالمي، ص  (2)
، مطبعة الترقي، 1، ط226، ص 6ياف المعاني، جالعاني، عبد القادر بف مال حكيش السيد محمكد آؿ غازم، ب (3)

 ـ.1965ق، 1382دمشؽ، 
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ف ك     ال ىك مينة مفضمة، ك  عنده يبيع األسرار التي يحصؿ عمييا باعتبارىاالشخص الذم مثؿ ىذا ا 

يميز بيف األطراؼ المتنازعة إال فيما يخص الثمف الذم يحصؿ عميو، فقد امتيف الجاسكسية دكف 

  )1(إلى دكلة دكف أخرل. التحيز  أك الميؿ

مركاف بف محمد فقاؿ  هإلى أحد قكاد بتحذير مف التجسس عبد الحميد الكاتب في رسالتوكتب كقد    

كعيكنؾ ربما صدقكؾ كربما غشكؾ، كربما كانكا لؾ كعميؾ، فنصحكا لؾ لو: "اعمـ أف جكاسيسؾ 

  )2(."كغشكا عدكؾ كغشكؾ كنصحكا عدكؾ، كثيران ما يصدقكنؾ كيصدقكنو

كيعمؿ  ،يبيع األسرارأنو ىك مف يقكـ  مزدكج، يمكف أف نصفو بصفات منيا:الالجاسكس المحترؼ    

حب عنده كال  ،عقيدةل ينتمي بارد العاطفة الكىك  ،غالبان ما يككف جامد اإلحساس ،لكال الدكلتيف

 ، كىك صاحب الكجييف.لكطف

يقكؿ اليرثمي :" ذكركا عف بعض الحكماء في الحرب أنو يصير جاسكس عدكه جاسكسان لو، عمى    

ىذا إال مكف أف يحصؿ كال ي،  .)3(كيعطيو عف ذلؾ أكثر مما يعطيو عدكه" ،أف يصدقو كيصدؽ عنو

 كالحذر.الحيطة  أخذ مع

 ،عرؼأك  يقره قانكفكال  حو ديف، يبي اللمف يقكـ بيا إف صح التعبير،  ،كمينةكالتجسس المزدكج    

 إال بمقدار ما تغدؽ عمييـ مف األمكاؿ. ،أف تعتمد عمى ىؤالء كال تستطيع دكلة

ذا ما أعطى الكالء ك  ،كالؤه ال يككف إال  رب العالميفانتماؤه ك أف المسمـ  عمى  ا كرسكلو  لغيرا 

عقكبة صارمة لما جزاء ك فمو  ،قاـ بخيانة ا كالرسكؿ كلممؤمنيف ،منافقان فيك يككف بذلؾ  ،كالمؤمنيف

قد سعى في  بفعمتو ىذه ،فيككف  ،نيب كبقتؿ أ ،عكرات المسمميف عمى كاالخبار، يترتب عمى الداللة
                                                           

، دارالكتب العممية، بيركت، 1، ط214، ص 10القمقشندم، أحمد بف عمي، صبح األعشى في صناعة اإلنشا، ج (1)
 ق1407

 214انظر المصدر السابؽ، ص  (2)
،  المؤسسة 24قافة كاإلرشاد القكمي،ص ، كزارة الث1اليرثمي : صاحب المأمكف، مختصر سياسة الحركب، ط (3)

 المصرية العامة لمتأليؼ كالترجمة.
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يمكف أف ال  ،اكة كالبغضاء كالكراىيةفالعد ،كألف اإليماف مكانو كاحد في قمب المؤمف ،األرض فسادان 

  )1(لجية كاحدة. ،في قمب كاحد في زماف كاحد  ،تجتمع مع  كالصداقة  كالمحبة كالكد

 انًطهب انثبنً: أدنت اننهً ػن انخجسس

 أولً :  من القرآن الكريم 

   ا  يا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍجتىًنبيكا كىًثيرنا ًمفى الظَّفّْ ًإفَّ بىٍعضى ـٍ بىٍعضن كي سَّسيكا كىالى يىٍغتىٍب بىٍعضي الظَّفّْ ًإٍثـه كىالى تىجى

ٍيتنا فىكىًرٍىتيميكهي كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى تىكَّابه رىًحيـه ) ـى أىًخيًو مى ـٍ أىٍف يىٍأكيؿى لىٍح ديكي ( يىا أىيُّيىا النَّاسي ًإنَّا 12أىييًحبُّ أىحى

ـٍ ًمٍف ذىكىرو كىأي  مىٍقنىاكي ًميـه خى ـٍ ًإفَّ المَّوى عى ـٍ ًعٍندى المًَّو أىٍتقىاكي فيكا ًإفَّ أىٍكرىمىكي قىبىاًئؿى ًلتىعىارى ـٍ شيعيكبنا كى عىٍمنىاكي ًبيره ٍنثىى كىجى  .خى

(2) 

 بالمؤمف ألف ظف المؤمف  ،عف الظف السيء بإخكانيـ المؤمنيف ا تعالى عباده المؤمنيفجاء نيي  

 آثـ . كفيبأخيو المسمـ ظنا سيئان ،  ظفإذا ف ،كا نيى عف فعمو ،إثـ

 يـكما نياىـ عف تتبع عكرات ،بعضالبعضيـ عمى  كاأف يتجسسمف  نيى ا تعالى المؤمنيفيثـ  

 ،يبتغي بذلؾ فضحو ككى ،المسمـ  أخيوكأخبار  منيـ عف سرائر المسمـكعف أف يبحث  ،كاسرا رىـ

 (3) عيكبو .ستره ك، ككشؼ

بتدائية االحركة ىك الكقد يككف  ،الحركة التالية لمظف كلتجسس قد يككف ىايمكف القكؿ، بأف ك 

 كاالطالع عمى السكءات كالمحرمات . ،لكشؼ العكرات

كال يتتبع بعضكـ عكرة بعض، كال "يقكؿ:  َول َتَجسَّس وا يتحدث عف تفسير قكلو: ككى الطبرم قاؿ

بو، كلكف اقنعكا بما ظير لكـ مف أمره، عمى عيك  كاالطالع يبتغي بذلؾ الظيكر  يبحث عف سرائره،

                                                           
 ـ1981ق، 1401،  دار الفكر، 125،ص 1، ط8الرازم، فخر الديف، تفسير الرازم، ج  (1)
 12،آية رقـ 49سكرة الحجرات رقـ  ( 2)
 مرجع سابؽ 304، ص 22الطبرم، تفسير الطبرم، ج ( 3)
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ذمكا، ال عمى ما ال تعممكنو مف سرائره ...(. ثـ ذكر أثر ابف عباس: )نيى ا المؤمف  ككبو فاحمدكا أ

 .(1)"مف أف يتتبع عكرات المؤمف

كتتبع عكراتيـ؛ حتى  ،مف أمكر الناس ،نيى ا تعالى عف البحث عف المستكر"كقاؿ البغكم: 

 .(2)"مى ما ستره ا منياال يظير ع

ا اٍكتىسىبيكا فىقىًد اٍحتىمىميكا  كمف ذلؾ قكؿ ا تعالى: - كىالًَّذيفى ييٍؤذيكفى اٍلميٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ًبغىٍيًر مى

ٍثمنا مًُّبيننا بيٍيتىاننا كىاً 
. (3) 

تجسس عمييـ، بحث عف سكءاتيـ، كالكتمف تتبع عكرات الناس، كأشد قبحان كأم إيذاء أكبر 

ظيار   ما ستره ا مف ذنكبيـ.كفضح  كا 

التجسس أذية، يتأذل بو المتجىسس عميو، كيؤدم إلى البغضاء ": رحمو ا  قاؿ ابف عثيميف

ما لـ يمزمو، فإنؾ تجد المتجسس كالعياذ با، مرة ىنا  ،كيؤدم إلى تكميؼ اإلنساف نفسو، كالعداكة 

 .(4) "إلى ىذا كمرة ينظر إلى ىذا، فقد أتعب نفسو في أذية عباد اكمرة ىنا، كمرة ىنا، كمرة ينظر 

بىاالن ك لى  صفاتيـ:المنافقيف ك حاؿ  يتحدث عف ككقاؿ تعالى كى - ـٍ ًإالَّ خى كٍا ًفيكيـ مَّا زىاديككي رىجي خى

ـٍ سىمَّاعيكفى لىييـٍ كىالٌموي  ًفيكي ـي اٍلًفٍتنىةى كى ـٍ يىٍبغيكنىكي عيكٍا ًخالىلىكي ًميـه ًبالظَّاًلًميفى  كألىٍكضى  . (5) عى

معناه كفيكـ محبكف ليـ، يؤدكف إلييـ ما يسمعكف منكـ، كىـ ": في تفسيرىا  ؿ مجاىدك قي

 .(6)"الجكاسيس

                                                           
 -الرحمف بف محمد بف ادريس ، تفسير القرآف العظيـ البف )ـ: مكتبة نزار مصطفى الباز الرازم ،أبكحاتـ، عبد  ( 1)

، مكتبة نزار الرازم، الرياض، 1، ط304ص، 10بتحقيؽ أسعد محمد الطيب( ج -3ط-المممكة العربية السعكدية
 ـ1997

 ـ.1989، دار طيبة، 345، ص 7البغكم، ابك محمد الحسيف بف مسعكد، تفسير البغكم، ج ( 2)
 58/ 33سكرة األحزاب  ( 3)
 الرياض. –، دار الثريا 252-251الحديد، ص  –ابف العثيميف، محمد صالح، تفسير الحجرات  ( 4)
 47/ 9سكرة التكبة  ( 5)
 .56، ص4البغكم، تفسير البغكم، ج ( 6)
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ـٍ سىمَّاعيكفى لىييـٍ  "القرطبي:  كيقكؿ ًفيكي  .(1)"أم: عيكف ليـ، ينقمكف إلييـ األخبار منكـ كى

القمب مف مثؿ ىذا لتطيير  ،قياألخال الجانبلدنيء مف يقاكـ ىذا العمؿ اأيضان، كالقرآف الكريـ 

في  ،كتمشيان مع أىدافو ،كاسراىـ ككشؼ سكآتيـ ،تبع عكرات اآلخريففي ت ة،المئيم ات ىذا االتجاى

مبدأ مف مبادئ  كفي، األمر أبعد مف ىذا أثران عمينا أف نعمـ، أف كلكف  ،نظافة األخالؽ كالقمكب

 كالتنفيذية . ،كفي إجراءاتو التشريعية ،في نظامو االجتماعي ،اإلسالـ الرئيسة

في صكرة مف  ،أف تنتيؾبأم حاؿ التي ال يجكز  ،حرياتيـ كحرماتيـ ككراماتيـ الناس ليـ

يعيش الناس آمنيف عمى أنفسيـ،  ،الرفيع الكريـ الكاحد ففي المجتمع اإلسالمي ،كال أف تمس  ،الصكر

النتياؾ حرمات أك سبب كال يكجد مبرر  ،آمنيف عمى عكراتيـ،ى أسرارىـآمنيف عم ،آمنيف عمى بيكتيـ

 األنفس كالبيكت كالعكرات .

ذريعة التجسس ب ،ال تصمح في النظاـ اإلسالمي ،كتحقيقيا ،ذريعة تتبع الجريمة و فيكما أن

 ،أف يتعقب بكاطنيـ في ،الحؽ كليس ألحد ،عمى ظكاىرىـيككف  ،الناسالحكـ عمى ف ،عمى الناس

 . فقطمف مخالفات كجرائـ  ،أف يأخذىـ إال بما يظير منيـ ،أيضان كليس ألحد 

يقبؿ ، ال متعددة ، كتصرفات كممارسات تخصو أراء خاصة كيمتمؾكيانو الخاص  كؿ إنساف ل 

معرفة أسراره كما يريد  ئياكرا ييدؼ مفال يحؽ ألحد أف ييتؾ عميو حرمتو بذلؾ أف يطمع عمييا أحد، ك 

 .إخفاءه

حتى يعرؼ أنيـ يزاكلكف في الخفاء  كأ ،يتكقع كأمجرد الظف  ألحد أف يظفا ال يحؽ كمك 

مع  ،كظيكرىاككؿ ما عميو أف يأخذىـ بالجريمة عند كقكعيا ،فيتجسس عمييـ ليضبطيـ ،مخالفة ما

 الضمانات األخرل التي ينص عمييا بالنسبة لكؿ جريمة .كجكد 

 
                                                           

 .مرجع سابؽ .157، ص 8القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف،ج ( 1)
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 ثانًيا: من السنة النبوية

 بأف التجسسليـ ، كبيَّف التجسس  كحذر المسمميف مفرسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ نيى اللقد   

،  تقطيع األكاصر كالصالت، كسبيؿ إلى إفساد الناسدمار المجتمعات،  ك لألخكة، كسبب في  ةمفسد

 .كأف صاحبو يتكعده  العذاب الكبير، كالجزاء كاألثـ العظيـ لما فيو مكاالة لمكافريف عمى المؤمنيف 

، فإفَّ الظفَّ " فعف أبي ىريرة رضي ا عنو قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ:   إيَّاكـ كالظفَّ

أكذب الحديث، كال تحسسكا، كال تجسسكا، كال تنافسكا، كال تحاسدكا، كال تباغضكا، كال تدابركا، كككنكا 

 (1)."عباد ا إخكاننا

فيو ،  (2)"معشر مف آمف بمسانو، كلـ يدخؿ اإليماف قمبويا " :عميو الصالة كالسالـ أيضان  قكلو

أم: ال تجسسكا  "،كال تتبعكا عكراتيـ ، "المنافؽ ال المؤمف صفاتيو عمى أفَّ غيبة المسمـ مف تنب

. كقيؿ: معناه يجازيو عيكبو، كىذا في اآلخرة ا أم: يكشؼ " ،يتبع ا عكرتو" عيكبيـ كمساكئيـ...

كاف في بيتو مخفيِّا مف ك . أم: كل"في بيتو" يكشؼ مساكيو.أف ا أم:  "يفضحو" ،بسكء صنيعو

 .(3)"الناس

إنَّؾ إف " كعف معاكية رضي ا عنو قاؿ: سمعت رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ يقكؿ: -

كممة سمعيا معاكية مف رسكؿ "الدرداء:  كفقاؿ أب"، كدت أف تفسدىـ كاتبعت عكرات الناس أفسدتيـ أ

 .(4) "مى ا عميو كسمـ نفعو ا تعالى بياا ص

 

                                                           
 .19، ص 5143، رقـ الحديث 7خارم ، جالبخارم ، صحيح الب ( 1)
 .270، ص  4880، حديث رقـ 4أبكداكد ، سنف أبي داككد، ج  ( 2)
 ـ.1952دار المعارؼ،  5760، حديث رقـ 72، ص 13ابف حباف، محمد بف حباف، جزء  ( 3)
، دار 1، ط2032سنف الترمذم،حديث رقـ  الترمذم، أبك عيسى،  محمد بف عيسى  بف سكرة بف مكسى الضحاؾ، ( 4)

 ـ.1996الغرب االسالمي، 
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أعرضكا عف " قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: أيضان  عف معاكية رضي ا عنو

 .(1)"كدت تفسدىـك الناس، ألـ تر أنؾ إف ابتغيت الريبة في الناس أفسدتيـ، أ

يـ... ألـ تعمـ أنؾ إف اتبعت : )كال تتبعكا أحكاليـ، كال تبحثكا عف عكراتفي ذلؾ  قاؿ المناكم

قاربت أف تفسدىـ؛ لكقكع بعضيـ في بعض  ككتظيرىا؛ أكقعتيـ في الفساد، أ  التيمة فييـ لتعمميا

ىتؾ عرض ذكم الييئات المأمكر بإقالة عثراتيـ، كقد  كلحصكؿ تيمة ال أصؿ ليا، أ كغيبة، أ كبنح

التي ييراد إزالتيا، كالحاصؿ أفَّ الشارع ناظر  عمى تمؾ المفسدة كيترتب عمى التفتيش مف المفاسد ما يرب

 .(2) إلى الستر ميما أمكف، كالخطاب لكالة األمكر كمف في معناىـ(

مف استمع إلى " :، قاؿالنبي صمى ا عميو كسمـ رضي ا عنيما، أفكعف ابف عباس،  -

 .(3)"ةيفركف منو، صيبَّ في أذنو اآلنؾ يكـ القيام كحديث قكـ كىـ لو كارىكف، أ

بف األسكد، كالمقداـ بف معد يكرب، كأبي أمامة عف ك كعف جبير بف نفير ككثير بف مرة، كعمر  -

 .(4)"إفَّ األمير إذا ابتغى الريبة فى الناس أفسدىـ" :النبي صمى ا عميو كسمـ قاؿ

 أم: طمب الريبة، أم: التيمة في الناس بنية ،إف األمير إذا ابتغى الريبة"يقكؿ المناكم: 

 ،كما أميميـ، كجاىرىـ بسكء الظف فييا، فيؤدييـ ذلؾ إلى ارتكاب ما ظفَّ بيـ ،أفسدىـ، فضائحيـ

كرمكا بو ففسدكا، كمقصكد الحديث حثُّ اإلماـ عمى التغافؿ، كعدـ تتبع العكرات، فإفَّ بذلؾ يقـك 

فعمكه اشتدت  كقالكه أعامميـ بكؿّْ ما  كالنظاـ، كيحصؿ االنتظاـ، كاإلنساف قؿَّ ما يسمـ مف عيبو، فم

                                                           
، كقاؿ األلباني في صحيح المفرد عنو 365األلباني، محمد ناصر الديف، في األدب المفرد لإلماـ البخارم، ص  ( 1)

 ـ.1994السعكدية،  ، مكتبة الدليؿ،1صحيح، ط
، دار المعرفة بيركت، 2ط ،713، ص1المناكم، محمد المدعكبعبد الرؤكؼ، فيض القدير شرح الجامع الصغير، ج ( 2)

 ـ1972لبنا، 
 ، المكتب اإلسالمي.1042،  ص 6024، رقـ الحديث 2األلباني، صحيح الجامع الصغير كزياداتو، ج ( 3)
 .192، ص 4889أبكداككد، سنف أبي داككد، باب األدب في النيي عف التجسس، حديث رقـ  ( 4)
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عمييـ األكجاع، كاتسع المجاؿ، بؿ يستر عيكبيـ، كيتغافؿ، كيصفح، كال يتبع عكراتيـ، كال يتجسس 

 .(1)"عمييـ

قمت لعقبة بف عامر : أف لنا جيرانان  "قاؿ :  ،كاتب عقبة بف عامر ،كعف دخيف أبي الييثـ

قاؿ :  ،كلكف عظيـ كىددىـ ،ال تفعؿ ،كيحؾفقاؿ عقبة :  ،كأنا داع الشرطة ليأخذكىـ ،يشربكف الخمر

ني داع الشرطة ليأخذكىـ ،فمـ ينتيكا ،إني نييتيـ فإني سمعت رسكؿ  ،ال تفعؿ ،فقاؿ عقبة : كيحؾ ،كا 

  (2)فكأنما استحيا مكؤكدة مف قبرىا". ،يقكؿ: "مف ستر عكرة مؤمف، صمى ا عميو كسمـ ، ا 

 سسثالثًا: أقوال السمف والعمماء في التج

 كاتبعتأف ي يفنيى ا المؤمن": معناه  قاؿ " كال تجسسكا": يقكؿ ابف عباس في تفسيره لمعنى 

 .(3)"يفالمؤمن كانيـعكرات أخ

  ىذا فالف تقطر لحيتو خمرنا. فقاؿ عبد ا:  ":لو  فقيؿ ،رضي ا عنو ،بف مسعكدبأحد ال يى تً أي

نا قد نيينا عف التجسس، كلكف إف يظير لنا شيء نك   .(4) "أخذ بوا 

  قكلو:معنى  مجاىد في كؿقيك سَّسيكا خذكا ما ظير لكـ، كدعكا ما ستر أم "قاؿ:  كىال تىجى

 .(5)"ا

 

                                                           
 ؽ . مرجع ساب 409، ص2المناكم، فيض القدير، جػ  ( 1)
 ، مؤسسة الرسالة ، بيركت .153، ص 16944، حديث رقـ 4ابف حنبؿ ، أحمد ، مسند اإلماـ احمد، ، جػ  ( 2)
 3305ص 10أبك حاتـ، تفسير القرآف العظيـ البف، ج ( 3)
، التمييد لما في المكطأ مف 291ص 8بيركت( ج –القرطبي ، أبك عمر ، االستذكار )ـ: دار الكتب العممية  ( 4)

، دليؿ الفالحيف لطرؽ رياض 22ص18المغرب( ج –ي كاألسانيد )ـ: كزارة عمـك األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية المعان
اح مىعىاني التَّيسير 415ص  8(ج4ط-بيركت–الصالحيف لإلماـ محمد عمي الشافعي)ـ: دار المعرفة  ، التَّحبير إليضى

 657،ص6الرياض( ج -لألمير الصنعاني)ـ: مىكتىبىةي الرُّشد
 بتحقيؽ الشيخ احمد شاكر( .304، ص 22، ج -1تفسير اإلماـ الطبرم،  مؤسسة الرسالة، ط  (5)
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 تبتغي  كأف تتبع، أ كالتجسيس؟! ى كىؿ تدركف ما التجسس أ"تفسيرىا: أيضان في ؿ قتادة ك كق

 .(1)"عيب أخيؾ لتطمع عمى سرّْه

 ا:  كفسرىا ظر في ذلؾ كأسأؿ عنو، حتى أعرؼ حؽّّ ىك، أـ باطؿ؟ حتى أن"قاؿ: فابف زيد أيضن

  .(2) "قاؿ: فسماه ا تجسسنا، قاؿ: يتجسس كما يتجسس الكالب

 (3)"ال تسأؿ عف عمؿ أخيؾ الحسف كالسيئ، فإنَّو مف التجسس":  فيو الحسف البصرم كقكؿ.  

 األخالؽ كاألفعاؿ،  الكاجب عمى العاقؿ مباينة العكاـ في": محذران مف التجسس  حاتـك كقاؿ أب

بحث عف مكنكف  ،بمزكـ ترؾ التجسس عف عيكب الناس؛ ألفَّ مف بحث عف مكنكف غيره

مف مكنكف غيره، ككيؼ يستحسف مسمـ ثمب مسمـ  ،عمى ما بحث ،نفسو، كربما طَـّ مكنكنو

الكاجب عمى العاقؿ لزكـ السالمة بترؾ التجسس عف عيكب "، كقاؿ: "فيو كبالشيء الذم ى

مع االشتغاؿ بإصالح عيكب نفسو، فإفَّ مف اشتغؿ بعيكبو عف عيكب غيره أراح بدنو، الناس، 

 (4)كلـ يتعب قمبو(.

  كذا ال يجكز التجٌسس عمى أحكاؿ  دائرة معارؼ الفقو اإلسالمي :لكفي المكسكعة الفقيية"

 (5)اآلخريف الشخصية كالتتبع لعكراتيـ كالتدٌخؿ في شؤكنيـ"

  ٍف كاف الحؽ سبحانو كتعالى  في نييو عف التجسس  لشعراكمالشيخ محمد متكلي ايقكؿ : "كا 

قد دعانا إلى النظر في ظكاىر الككف، كالتدبُّر في آيات ا في ككنو، كالبحث فييا لنصؿ إلى 

                                                           
 بيركت( –دار الكتب العممية  125البستي، اإلماـ أبي حاتـ محمد بف حباف، ركضة العقالء كنزىة الفضالء، ص،  ( 1)
 .305ص 22الطبرم، جامع البياف عند تأكيؿ القرآف ج ( 2)
 . مرجع سابؽ .126تـ محمد بف حباف  ركضة العقالء كنزىة الفضالء، صالبيستي،أبكحا ( 3)
 .128-125البستي، ركضة العقالء كنزىة الفضالء،ص  ( 4)
 مرجع سابؽ 174-173ص 18المكسكعة الفقيية مف إصدارات دائرة المعارؼ الفقو اإلسالمي ج ( 5)
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أسرار ما غيٌيب عنا، فإنو سبحانو نيانا أف نفعؿ ىذا مع بعضنا البعض، فقد حرَّـ عمينا 

ٍيبيـ."التجسُّس كتتبُّع العكرات، كا  (1) لبحث في أسرار اآلخريف كغى

 فال ينبغي لإلنساف أف يتجسس، بؿ  يقكؿ محذرا مف التجسس الشيخ محمد صالح العثيميف" :

 (2)يأخذ الناس عمى ظاىرىـ، ما لـ يكف ىناؾ قرينة تدؿ عمى خالؼ ذلؾ الظاىر"

  ًعؿى -صمى ا عميو كسمـ  -الدكتكر نعماف جغيـ: " قكلو االٍسًتٍئذىافي ًمٍف أىٍجًؿ  : "ًإنَّمىا جي

ًر" في منعي التجسس عمى ك صريح في أف قصد الشارع مف فرض االستئذاف ىنص  كاٍلبىصى

  (3) ممنكع. كالناس، كستر حرماتيـ كأسرارىـ، فكؿ ما أدل إلى خرؽ ذلؾ في

 لحقكؽ الغير كالتي منيا: حفظ حرمة  ان الباحث عمي بف نايؼ الشحكد:"يعتبر التجسس انتياك

  (4) مسكف، كحرية صاحبو الشخصية بعدـ االطالع عمى أسراره.ال

ىي "المشركع كالغير مشركع كالمزدكج" تبيف لي أف  ،نكاع التجسس الثالثةستي ألكبعد دراىذا 

 لممجتمع اإلسالمي، العاـ النظاـ المحافظة عمى طريقو في  قد أخذ  ،الشرعي الرباني النص

دما يككف الحديث، عف التعدم عمييا، دكف كجو حؽ، فعن كمتابعة أحكاؿ الناس، كالتحذير مف

كمتكعدان  ،تعدم عمى الحرمات كاالسرار، نجد الشارع يككف تحذيره كتنبيو شديدان مكضكع فيو 

يحيط  ،مانعان لضمير كتنظيؼ لمقمب، بؿ صار سياجان اتيذيب ل ،النيي كالتحذير ىنا كال يقتصر

بعيد، تحت أم مف مف قريب كال ال فال تمس ا كيحميي ،كحقكقيـ كحرياتيـ ،حرمات الناس

  .العقكبات كالزكاجرالجزاء ، ك  د بأشديكع،مع  ال ستار أك ،ذريعة

                                                           
.  ،8384، ص  14الشعركام ، محمد متكلي ، تفسير الشعراكم ج ( 1)  مطابع أخبار اليـك
 . مرجع سابؽ .51-50الحديد، ص  –ابف العثيثميف،  تفسير الحجرات  ( 2)
 االردف(.-جغيـ ، نعماف  طرؽ الكشؼ عف مقاصد الشارع لمدكتكر )ـ:دار النفائس(3)
 ـ.2011، طبعو المؤلؼ، 507، ص 1، ط1الشحكد ، عمي نايؼ ، األحكاـ الشرعية لمثكرات العربية ، ج ( 4)
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ع كالمزدكج الذم فيو إعانة لمكافريف عمى المؤمنيف لذلؾ فإف حكـ التجسس الغير مشرك    

، كينتظره حراـ منيي عنو  كصاحبو يحاسب كيعاقب بعقكبة تقدر بحجـ فعمتو، يقدرىا اإلماـ

 أشد العذاب في األخرة،  إف لـ يتب كيقبؿ ا تكبتو .

كالذم يقكـ بو المسمـ بالتجسس عمى األعداء لمصمحة  ،بالنسبة لمتجسس المشركعأما   

قد اعتبر اإلسالـ كالمسمميف ىك مباح ، كأحيانا يككف حكمو الكجكب في حاالت الحرب،  ك 

 ،كىك مف الرجاؿ اصحاب القدر العالي ،مأجكر ف صاحبوأك  ،ىذا الفعؿ مف افضؿ االعماؿ

فيـ مف حمى األمة كافرادىا،  ،كينتظرىـ األجر كالثكاب عمى اعماليـ المخمصة في سبيؿ ا

 .بعد أف جاد بنفسو لخدمتيا ، فيـ بذلؾ يستحقكا لقب تاج األمة، كنبراسيا

 انًطهب انثبنذ: ػقىبت انخجسس

 مسممينأول:عقوبة المسمم إذا تجسس عمى ال

عمى في المجتمع المسمـ عثركا  ىناؾ حاالت قد حصمت مع المسمميف، بأفأف  ،لقد شيد التاريخ

ال يشعركف يتعاممكا معو بداية ، ككأنيـ كانكا فة ، يمكىي حاالت قم، كلحساب العد كفيعمم جكاسيس

لتصؿ  ،كغير حقيقة، معيا زيؼ ككذبك  ،تصؿ إليوأف  ،يسمحكا لبعض األسرار كاألخباربو، ك 

يقكؿ اليرثمي :" لقد نحتاج في بعض األحكاؿ أف يعرؼ عدكؾ بعض  ،عف طريؽ الجاسكس ،لعدكىـ

فتمطؼ في ذلؾ بإظياره لجكاسيسو ليكصمكه إليو عمى ما  ،أحكالؾ كتدبيرؾ لما تحاكؿ مف مكايدتو

 ،وفإنيـ يالطفكن، ألمر الجاسكس ألكؿ مرة كفعند اكتشاؼ المسممك ىذا ، )1(يظير ليـ فيو "

 ،كقد ييدفكف إلى إيصاؿ أخبار كاذبة ،ليحصمكا منو عمى أخبار تفيدىـ كتنفعيـ، كيستميمكنو إلييـ

عمى عندما عثركا  ،يكـ بدرمميف سحصؿ ىذا األمر مع المكقد  ،غير صحيحة عف طريقو لعدكىـك 

                                                           
 ـ1974، مكتبة النيضة المصرية، 2، ط113شمبي، أحمد، الجياد كالنظـ العسكرية، ص  (1)
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فمـ  عف عدد قريش كقاـ كسألو ،فنيى الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ عف تعذيبو ،أحد عيكف قريش

فأجابو بأنيـ ينحركف تسعة في يـك كعشرة في يـك  ،فسألو عف ما ينحركف مف اإلبؿ كؿ يكـ ،يعرؼ

أف عدد قريش يتراكح ما بيف تسعمائة عمى  ،مف إجابتو فاستنتج الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ ،آخر

  )1( كألؼ.

في فتح قيسارية ران كافمف جنكده عندما قتمكا جاسكسان أشد الغضب بف العاص  كغضب عمر كما 

   )2(كقاؿ ليـ:" ىال أتيتمكني بو ألستخبره؟ فكـ مف عيف تككف عمينا ثـ تصير لنا ".

فقد يككف  ،ا ليـجاسكسن  عدكىـ جاسكس  لجعؿ ،المسمميفكالظركؼ عند كسائؿ الككانت تتفاكت 

إليو، أما إذا  تجذبو لإلسالـ كاإلخالصكطيب ككرامة،  يجدكا فيو نزعة خير كأ ،ا لذلؾالماؿ سببن 

 فال خيار إال العقكبة لو.  ،تعذر عمى المسمميف تحكيؿ الجاسكس ليعمؿ لصالحيـانتيت محاكالتيـ ،ك 

لقد اختمؼ الفقياء في عقكبة الجاسكس المسمـ إذا تجسس عمى المسمميف ككشؼ عكراتيـ كنقؿ  

يضع بعضيـ قيكدان ال  كقد ،أخبارىـ كأسرارىـ إلى الكفار عمى عدة أقكاؿ كبعضيا متداخؿ مع بعض

 كلكف مدارىا عمى األقكاؿ اآلتية: ،يعتمد عمييا غيرىـ

 أقوال األئمة األربعة في حكم )الجاسوس المسمم(

لألئمة األربعة في حكـ قتؿ الجاسكس المسمـ أقكاؿ متعددة، كبعضيا متداخؿ مع بعض، كقد 

 قكاؿ اآلتية:يضع بعضيـ قيكدان ال يعتمد عمييا غيرىـ، كلكف مدارىا عمى األ

استدؿ أصحاب ىذا القكؿ بعدة مذىب الشافعية كالحنفية في عدـ جكاز قتؿ الجاسكس ،ك  القول األول:

 :(3)أدلة منيا 

                                                           
 ـ. 1961، المعارؼ االسالمية، القاىرة، 216عبد الرؤكؼ ، الفف الحربي في صدر اإلسالـ،  ص  عكف ، (1)
 10، ص 2الكاقدم، فتكح الشاـ، ج  (2)
، دار 264مد، باب يدؿ المشرككف عمى عكرة المسمميف، ص (الشافعي، ابكعبد ا محمد بف ادريس، األـ، مج3)

 ـ.2001الكفاء، 
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قاؿ: قاؿ رسكؿ ا  أنو  ،ركم عف عبد ا بف مسعكد رضي ا عنولحديث النبكم الذم ا

إال ا، كأني رسكؿ ا إال بإحدل صمى ا عميو كسمـ:" ال يحؿ دـ امرلء مسمـ يشيد أف ال إلو 

 (1)"ثالث: الثيب الزاني، كالنفس بالنفس، كالتارؾ لدينو المفارؽ لمجماعة

كعميو  أم لـ يشممو الحديث بالذكر صراحة ، قالكا كليس الجاسكس المسمـ كاحدان مف ىؤالء كىنا

 ان رسكؿ ا.مسمـ يشيد أف ال إلو إال ا كأف محمد كفيبقى عمى أصؿ الحرمة، إذ ى

حينما سأؿ: ]أرأيت المسمـ يكتب إلى المشركيف مف  ،رحمو ا،اإلماـ الشافعي ب اأجنذكر ما 

بالعكرة مف عكراتيـ ىؿ يحؿ ذلؾ دمو كيككف في ذلؾ  كأىؿ الحرب بأف المسمميف يريدكف غزكىـ أ

يزنى ك الـ إال أف يقتؿ، أداللة عمى مكاالة المشركيف؟ قاؿ الشافعي: ال يحؿ دـ مف ثبتت لو حرمة اإلس

يكفر كفران بينان بعد إيماف ثـ يثبت عمى الكفر، كليس الداللة عمى عكرة مسمـ، كال تأييد  كبعد إحصاف، أ

ثـ  (2)ميف بكفر بيف،سميتقدـ في نكاية الم ككافر بأف يحذَّر أف المسمميف يريدكف منو غرة ليحذرىا، أ

 ذكر قصة حاطب رضي ا عنو. 

يكسؼ عف سؤاؿ ىاركف الرشيد فيما يتعمؽ بالحكـ في الجكاسيس فقاؿ: "كسألت  بكأجاب أ ككما

مف المسمميف، فإف  أك ،أىؿ الحرب أك ،يكجدكف كىـ مف أىؿ الذمة ،يا أمير المؤمنيف عف الجكاسيس

فاضرب  ،ممف يؤدم الجزية مف الييكد كالنصارل كالمجكس، مف أىؿ الذمة أك ،كانكا مف أىؿ الحرب

ف كانكا مف أىؿ اإلسالـ أعناقيـ،  .(3)كأطؿ حبسيـ ،معركفيف فأكجعيـ عقكبة، كا 

                                                           

 .5، ص 6878، حديث رقـ ، 9( البخارم، صحيح البخارم، كتاب الديات، ج 1)
 . 264، باب المسمـ يدؿ المشركيف عمى عكرات المسمميف، ص 4( الشافعي، األـ، مجمد 2)
ق، 1399، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 190-189( أبك يكسؼ، يعقكب بف إبراىيـ، الخراج، ص3)

 ـ.1979
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كطائفة أف الجاسكس المسمـ  ،: " كمذىب الشافعي رحمو ا  اإلماـ النككم نذكر قكؿ كىنا 

  (1)كال يجكز قتمو" ،يعزر

ذا ،رحميـ ا،كقاؿ اإلماـ محمد بف الحسف الشيباني، كيعقبو شرحو لمعالمة السرخسي الحنفي    : " كا 

فأقر  ،يكتب إلييـ بعكراتيـ ،معينان لممشركيف عمى المسمميف ،ممف يدعي اإلسالـ ،كجد المسممكف رجالن 

 ،إلى أف مثمو ،فإنو ال يقتؿ، كلكف اإلماـ يكجعو عقكبة؛ كقد أشار في مكضعيف في كالمو ،بذلؾ طكعان 

 جع عقكبة، كلـ يقؿ: يعزر.ال يككف مسممان حقيقة؛ فإنو قاؿ ممف يدعي اإلسالـ، كقاؿ: يك 

في حؽ غير  ،ىذا المفظكال يستعمؿ  في ىذا المكضع،  ،حؽ المسمميفتعزيز في ؿ اللقد استعم

فال نخرجو مف اإلسالـ في لذلؾ  ،سالموبالذم قاـ بو إالمسمميف، إال أنو قاؿ: ال يقتؿ، ألنو لـ يترؾ 

 الطمع، ال خبث االعتقادمتو يعكد إلى سبب فعما لـ يترؾ ما بو دخؿ في اإلسالـ، كألنو  ،الظاىر

أف رسكؿ ا بيخبرىـ  ،قريشالذم كاتب  ،بحديث حاطب بف أبي بمتعةعمى ذلؾ كاستدؿ  كاإليماف ،

إلى أف قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كآلو  ثكا حذركـ... الحدييغزككـ فخذ "صمى ا عميو كآلو كسمـ

 ك، فم(2)"اعممكا ما شئتـ فقد غفرت لكـ"فقاؿ:  ،مى أىؿ بدرفمعؿ ا قد اطمع ع ،كسمـ: ميال يا عمر

غير  كبدريان كاف أ ،ما تركو رسكؿ ا صمى ا عميو كآلو كسمـ ،لقتؿا كاستكجب ،كاف بيذا كافران 

قامتو عميو، كفيو ما ترؾ رسكؿ ا صمى ا عميو كآلو كسمـ إ ،لزمو القتؿ بيذا حدان  كبدرم، ككذلؾ ل

اءَ ،اؿنزؿ قكلو تع ٌَ ُكْمأَْولِ يَوَعُدوَّ ٌَُّهاالَِّذٌَنآَمُنواََلَتتَِّخُذواَعُدوِّ اأَ ٌَ (3) ، (4)فقد سماه مؤمنان 

 

 
                                                           

،دار إحياء التراث العربي، 403، ص 9( النككم، أبكزكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ، شرح صحيح مسمـ، ج1)
  .بيركت

 .49، ص 3007، حديث رقـ 4(  البخارم ، صحيح البخارم ، ج2)
 60/1(  سكرة الممتحنة، 3)
 ـ.1997، دار الكتب العممية، 128، ص 2ي، محمد بف حسف،  شرح السير الكبير، جزء ( الشيبان4)
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إجماع عمى عدـ جكاز قتؿ الجاسكس المسمـ، فقاؿ اإلماـ بأف ىناؾ  ،بعض العمماء كادعىىذا 

ال يباح دمو، كقاؿ  ،سكس المسمـعمى أف الجا ،كقد نقؿ الطحاكم اإلجماع": -رحمو ا –ابف حجر 

ف كاف مف أىؿ الييئات يعفى عنو، ككذا قاؿ األكزاعي، كأب حنيفة يكجع  كالشافعية كاألكثر يعزر، كا 

 .(1)"عقكبة

كؿ البعد عف الكاقع؛ إذ إف  يبعد، ك بو  غير مٌسمـال شؾ فيو بأنو  ،اإلجماع المدعىىذا أف 

قبؿ عصر  كاقعان  فيو العمماء فيو متعددة، كاختالفيـأراء معركؼ كمشيكر، ك  ،الخالؼ في المسألة

 . كينقمكنو ؼىذا االختال الطحاكم، كال يزاؿ األئمة يحككف اإلماـ

كمف قاؿ بقتؿ الجاسكس المسمـ فقد ": -رحمو ا–ماـ ابف بطاؿ لإلقكؿ  مف ،ىناؾ قكؿ قريبك     

 (2) ".كأقكاؿ المتقدميف مف العمماء، فال كجو لقكلو، خالؼ الحديث 

 –فأيف كجو المخالفة المدعاة؟ بؿ الحديث  ،كجو قكم كما سيتضح إف شاء ا تعالى، فأما الحديث

نما منع مف قتؿ حاطب، داؿه عمى أف حكـ مثمو القتؿ -ظيركما سي شيكده بدران، كأما أقكاؿ  ،كا 

 كسيأتي المزيد الحقان. ،فقد مر بعضيا ،المتقدميف مف األئمة

قبمت أف حكـ الجاسكس المسمـ حكـ الزنديؽ، ابف القاسـ كسحنكف مف أئمة المالكية  قكؿ القول الثاني:

ال فال يعذر ،تكبتو قبؿ القدرة عميو  (3) كيقتؿ ، كا 

، حكؿ مف يظير اإلسالـ كيبطف الكفركلكف مجمؿ التعريفات تدكر  ،اختمؼ في تعريؼ الزنديؽلقد ك   

ف ك   كسمـ في عصر الرسكؿ صمى ا عميو كآلوكاف يسمى  ،مف يبطف الكفر كيظير اإلسالـا 

 .بالمنافؽ

                                                           

 310، ص 12(  العسقالني، فتح البارم، ج1)
 ، مكتبة الرشد، الرياض.164، ص 5(  ابف بطاؿ، أبكالحسف عمي بف خمؼ بف عبد المالؾ، شرح ابف بطاؿ، ج2)
 .164، ص 5، ابف بطاؿ، مجمد 493، ص 9ج (  الخرشي، محمد بف عبد ا، شرح مختصر خميؿ،3)
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إذا لـ يظير الزندقة، كمذىب اإلماـ مالؾ  ،العمماء في حكـ الزنديؽبيف ؼ ختالكجد االقد لك 

يجب إف كانت قبؿ القدرة عميو، كأما بعد ذلؾ  ،أف الزنديؽ تقبؿ تكبتو -المقصكد ىنا ككى–رحمو ا 

 قبؿ ،اف صادقا مخمصان ناصحان فيياأمره إلى ا، فإف كفيعكد  ،اآلخرة كال تقبؿ لو تكبة، أما في ،قتمو

ف كاف كاذبان مخادعان مضمران لمكفرتكبتو خالدان ،جينـ  نارفجزاءه  ،مصران عمى ما كاف يبطنو منو ،، كا 

 فييا كغيره مف إخكانو المنافقيف كالكافريف.

 ،كإذا تبيف أنو عيف لمعد، كالمشيكر أف المسمـ... ،كالمسمـ كالزنديؽ"اإلماـ الخرشي المالكي:  كيرل

قكؿ ابف القاسـ  ككال تقبؿ تكبتو، كى ،حكـ الزنديؽ، أم يقتؿ إف ظير عميو ،فإنو يككف حكمو حينئذ

 (1) كسحنكف.

كالمسمـ "الجاسكس:  أف عبارة مختصر خميؿ عند كالمو عف العيف كىك كعمينا أف نالحظ ىنا 

ما  كؿ كجو، أم أف حكـ المسمـ العيف كحكـ الزنديؽ كىك فيضي المطابقة التشبيو ال يقتأف  "كالزنديؽ

بالزنديؽ في الحكـ كلـ  قاـ بتشبييوىنا لـ ينظر إلى مسألة إسالمو مف عدمو ألنو  نقمتو أعاله، فيك

 قتمو كقبكؿ تكبتو مف عدميا ال في أصؿ الكفر كما ىكحكـ نصب عمى مسألة ييجعمو زنديقان، فكالمو 

 عبارات الشراح. ظاىر مف

ف تاب بعد القدرة ى"، رحمو ا"شيخ اإلسالـ ابف تيمية  قكؿذكر نك   كأف كجكب قتؿ الزنديؽ كا 

المنافؽ الذم ك كى–كأما قتؿ مف أظير اإلسالـ كأبطف كفران منو "قكؿ أكثر الفقياء ففي ذلؾ يقكؿ: 

ف تاب كما ى -تسميو الفقياء الزنديؽ مذىب مالؾ، كأحمد في أظير ك فأكثر الفقياء عمى أنو يقتؿ كا 

  (2)"الركايتيف عنو، كأحد القكليف في مذىب أبي حنيفة، كالشافعي

                                                           

 مرجع سابؽ.93، ص9(  الخرشي، شرح مختصر خميؿ، ج1)
، كزارة الشؤكف االسالمية، السعكدية 190-189،ص 18(  ابف تيمية، أحمد بف عبد الحميـ، مجمكع الفتاكل،مجمد 2)

 ـ.2008
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خفى الكفر في تعيف يظير اإلسالـ ك يالعيف كالزنديؽ أم الذم  كالمسمـ"قاؿ الشيخ عميش: ك 

ف أظير التكبة بعد االطالع عميو، كقبكؿ تكبتو إف أظيرىا قبؿ االطالع عميو  (1) "قتمو، كا 

كقاؿ ابف القاسـ: "زندقة فقاؿ: ىك كالالعالمة ابف عاشكر نسب البف القاسـ أف ىذا الفعؿ عينو  أفك 

كيخفي كيسر  ،الذم يظير اإلسالـ ككيقتؿ كالزنديؽ، كى ،ذلؾ زندقة ال تكبة فيو، أم ال يستتاب

 (2) "الكفر، إىذا اطُّمع عميو

 ،البياف: قاؿ ابف القاسـ: يجتيد في الجاسكسقاؿ صاحب ": -رحمو ا-اإلماـ القرافي وقالكنذكر ما 

كال نعمـ لو تكبة، قاؿ: كما قالو صحيح، كيتخير اإلماـ بيف قتمو كصمبو؛  ،أف تضرب عنقو مرأالك 

  (3) "لبقاء الفساد معيما ،دكف النفي كالقطع ،لسعيو في األرض بالفساد

في أصؿ يس لبيا، ك   قتؿيالي س ،كيفيةالأم في اختيار  ،في الجاسكس االجتيادفقكلو ىنا:

بأنيما ال  ،معمالن ذلؾ ،النفي كالقطع اءاستثنقاـ بكاضح مف  آخر الكالـ، حيث  ككما ىة ، عقكبال

  فساده. ستمريكمف ثـ  ،لبقائو حيان  ،إلى قطع شر الجاسكس ،يؤدياف

ابف القاسـ في عقكبة  الوقما حيث رجح  -رحمو ا–الكليد ابف رشد  ككقاؿ العالمة أب

في األرض منو، كقد قاؿ  الجاسكس: ]ألف الجاسكس أضر عمى المسمميف مف المحارب، كأشد فسادان 

اَْلَْرِضفي المحارب –ا تعالى  ِفً ْسَعْوَن ٌَ َو َوَرُسولَُه َ َّللاَّ ٌَُحاِرُبوَن  الَِّذٌَن َجَزاُء َما إِنَّ

فيك باستخفافو بما كاف عميو،  ،لو تكبةالمحارب، إال أنو ال تقبؿ  و حكـجاسكس حكمال،  ف (4)َفَساًدا

ألف القطع  ،إال في القتؿ كالصمب ،فيو مف عقكبات المحاربال يخير كالزنديؽ، كشاىد الزكر، اإلماـ 

                                                           

، باب 163، ص ، 3رح مختصر خميؿ، ج( عميش، محمد بف أحمد بف محمد أبكعبدا المالكي، منح الجميؿ ش1)
 الجياد، دار الفكر، بيركت.

 ـ.1884، الدار التكنسية لمنشر 28، آية رقـ 3( ابف عاشكر، محمد الطاىر،التحرير كالتنكير، سكرة آؿ عمراف رقـ 2)
 5/33(  سكرة المائدة 3)
 .33، آية رقـ 5(  سكرة المائدة رقـ 4)
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قكؿ عمى  أف يحمؿ ،عمى المسمميف ، كعمى ىذا ينبغي اعتدائوك  ،ال يرفعاف فساده في األرض النفي كأ

  (1) مالؾ: أرل فيو اجتياد اإلماـ[

فتككف  ،حيث قاؿ: ]أما عقكبة الجاسكس، رحمو ا،الذم ذىب إليو العالمة التسكلي القكؿ  ككى

  (2) بالقتؿ، كال تقبؿ لو تكبة[

لى عدـ التيقف مف  كالقضاء عمى، ضرره  قطعفكأنيـ نظركا إلى تحتـ  صدؽ دابر شره، كا 

 كسالمة طكيتو؛ فحكمكا بكجكب قتمو لذلؾ. ،حقيقة تكبتوك 

ال ضربت  ،يستتاب فإف تاب ،أف حكمو حكـ المرتد اإلماـ ابف كىب مف المالكية،قكؿ : لثالقول الثا كا 

يعدد أقكاؿ مذىب مالؾ في حكـ الجاسكس: ]كقاؿ ابف كىب: ًردة  ككى ،قاؿ العالمة ابف عاشكر، عنقو

 (3) كيستتاب[

 (4)"كقاؿ ابف كىب مف المالكية: يقتؿ إال أف يتكب"كقاؿ البدر العيني: 

مكاالةن مكفرة مظاىرة لمكفار عمى المسمميف، كفي ىك التجسس أف  اعتبر أنو كذيه كاضح ىكمأخ

عمى عدـ تكفير  ،إجماع العمماءبأف ىناؾ  ،مف العمماء ذكر فمم ،عمى ما ذكرتو سابقان ىذا رد 

 ف عبد ا بف كىب مف األئمة اإلثبات مف أصحاب مالؾ الذيفكبينت ىنا أإذا جس لمكفار،  ،المسمـ

-ق، كقد رأينا أف كالـ اإلماـ ابف القاسـ  ٧٩١ككانت كفاتو ، الفقو كالحديث كالعبادة عمـ جمعكا بيف 

  (5) الزندقة. كبأشد أنكاع الكفر كى ،محتمؿه لمحكـ عمى الجاسكس -رحمو 

                                                           

، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 537،ص 2أحمد ابف رشد، البياف كالتحصيؿ، ج( القرطبي، أبك الكليد محمد بف 1)
 ـ.1988ق، 1408

، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، 1، ط115(  التسكلي، أجكبة التسكلي عف مسائؿ األمير عبد القادر الجزائرم، ص 2)
 ـ.1996

 .78، ص 3( ابف عاشكر، محمد الطاىر،التحرير كالتنكير، ج 3)
، دار الفكر العربي، 545، ص 14يني، بدر الديف أبك محمد بف أحمد، عمدة القارم شرح صحيح البخارم، ج(  الع4)

 بيركت. 
 . مرجع سابؽ .164، ص 5، ابف بطاؿ، مجمد 493، ص 9(  الخرشي، شرح مختصر خميؿ، ج5)
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 كدكنو، كى مف قتؿو فما ،فيعاقبو بما يراه مناسبان ، إلى اجتياد اإلماـ يرجع أمره  الجاسكس: القول الرابع

حيث يرل جكاز قتؿ ، رحمو ا،قكؿ اإلماـ مالؾ رحمو ا، كمثمو قكؿ اإلماـ ابف عقيؿ الحنبمي 

 الجاسكس المسمـ.

: ]سئؿ مالؾ عف الجاسكس مف المسمميف -رحمو ا–القاسـ العبدرم المالكي  كقاؿ العالمة أب

كأرل فيو اجتياد اإلماـ  ،معت فيو بشيءفقاؿ: ما س ،كأخبرىـ خبر المسمميف ،كقد كاتب الركـ ،يؤخذ

 (1)"كؿ مالؾ ىذا أحسفق "المخمي:

كما – ،كقد تصؿ إلى القتؿيقدرىا اإلماـ المسمـ، بقدر ضرره ، كىذا يعني أف عقكبتو تعزيرية، 

. ما جنى كذلؾ بحسب عظـ –مذىب مالؾ  كى  كشدة ضرره، فقتمو جائز كليس بكاجبو

ذا قمنا: إنو يجكز لمحاكـ أف يجاكز الحدكد في  ": "رحمو ا" قاؿ العالمة ابف فرحكف المالكيك  كا 

ال ؟ فيو خالؼ، كعندنا يجكز قتؿ الجاسكس المسمـ إذا ك التعزير، فيؿ يجكز أف يبمغ بالتعزير القتؿ أ

ليو ذىب بعض الحنابمة ككاف يتجسس لمعد  (2) "كا 

أف  كى ،في كالـ اإلماـ مالؾ باجتياد اإلماـ ،إلى أف المقصكدأشاركا  ،بعض عمماء المالكية

قاؿ مالؾ: يجتيد اإلماـ فيو "نظير تخييره في عقكبة المحارب، فقاؿ القرافي:  ،ماـ مخير في عقكبتوإلا

 .(3) "كالمحارب

   

 

 
                                                           

، دار الكتب 1، ط357ص  ،3( العبدرم، أبك القاسـ، محمد بف يكسؼ العبدرم، التاج كاإلكميؿ لمختصر خميؿ، ج1)
 ـ.1986ق، 1406العممية، 

، ص 5(  اليعمرم، برىاف الديف إبراىيـ بف عمي بف محمد ، تبصرة الحكاـ في أصكؿ األقضية كمناىج األحكاـ، ج2)
 ـ.1986ق، 1406، مكتبة الكميات األزىرية 279

 ـ.1994العرب اإلسالمي، بيركت، ، دار 1، ط400، ص3(  القرافي، شياب الديف أحمد بف أدريس، الذخيرة، ج3)
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كليس  -بما فييا القتؿ –في التخيير بيف العقكبات المناسبة  كى ،كىذا يكضح أف اجتياد اإلماـ  

ال في نكع كىك لإلماـ  ،في أصؿ التخيير -كا أعمـ-، فالتشبيوالمحاربعقكبة أف يعاقبة ب ،معناه

رحمو  ،كما قاؿ مالؾ ،.إنما ىي لمتخيير ،العقكبة، كالمعركؼ مف مذىب مالؾ أف )أك( في آية الحرابة

 .ا 

ف لـ - ،كينفر بالناس في كؿ مكاف، كيظير الفساد في األرض ،المحارب الذم يقطع السبيؿ" كا 

ف لـ يقتؿ فإ -دايقتؿ أح  كالقطع، أ كالصمب، أك إلماـ أف يرل فيو رأيو، بالقتؿ أذا ظير عميو يقتؿ، كا 

ف استخفى بذلؾ ،النفي، قاؿ مالؾ: كالمستتر في ذلؾ إذا  ،كظير في الناس ،كالمعمف بحرابتو سكاء، كا 

  (1) "شاء أم ىذه الخصاؿفي يجتيد  ،ماـلإلفذلؾ  ،قتؿ كأ ،كأخاؼ فقطع السبيؿ ،أراد األمكاؿ

مف اجتياد اإلماـ في حؽ ، إلى أف مقصد اإلماـ مالؾ ،عمماء المالكية أف ىناؾ مف رأل مفبؿ 

 ،ال في االنتقاؿ إلى بقية العقكبات ،في اختيار كيفية القتؿ كإنما ى ،كتشبييو بالمحارب ،الجاسكس

ف القاسـ، كما قاؿ لما ذىب إليو اب -مف حيث كجكب القتؿ-مكافؽ ككالنفي كالقطع، كعمى ىذا في

كعمى ىذا ينبغي أف يحمؿ قكؿ مالؾ: أرل فيو اجتياد "كقد نقمتو قريبان:  –اليد ابف رشد ك العالمة أب

 .(2)"اإلماـ

، بمعنى أنو ليس لديو دليؿ عف الجاسكس  بأنو لـ يسمع شيئان  ، رحمو ا،اإلماـ مالؾ لقد صرح 

 ،لقكليـ بحادثة حاطبمستدليف  ،ى ما ذىب إليوذىبكا إل، إال أف بعض العمماء  ،بخصكص المسألة

قد طمب مف النبي صمى ا عميو كسمـ  ،رضي ا تعالى عنو، ككجو ذلؾ: أف عمر رضي ا عنو

لو إف جنايتو ال تستحؽ  يقؿكلـ  ،لـ ينكر عميو ىذا الطمبالرسكؿ عميو الصالة كالسالـ ، ك ان قتؿ حاطب

نما ذكر المانع  ،ىذه العقكبة شيكده بدران، كىذا المانع منتؼ فيمف سكاه، فإذا قاـ كىك  ،قتمومف كا 

                                                           

 ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف.94، ص 2(  ابف العربي، القاضي، محمد بف عبد ا أبكبكر،أحكاـ القرآف،ج1)
 537، ص .2(  القرطبي، البياف كالتحصيؿ، ج2)
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بإقرار النبي صمى ا عميو  ،جاز إنزاؿ العقكبة )القتؿ( ،كانتفى المانع )شيكد بدر( ،السبب )التجسس(

 كسمـ، كتقرير ىذا الدليؿ قد ذكره غير كاحد مف العمماء.

يدؿ عمى جكاز قتؿ الزنديؽ المنافؽ مف ك :"ؾ في ذل شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو اكنذكر قكؿ 

 .( 1) :" غير استتابة

فقاؿ عمر: دعني يا  ،عف عمي في قصة حاطب بف أبي بمتعة ،خرجاه في الصحيحيفاما ك  

سمـ: "إنو قد شيد بدران كما يدريؾ لعؿ ك رسكؿ ا أضرب عنؽ ىذا المنافؽ، فقاؿ النبي صمى ا عميو 

  (2)فقاؿ: اعممكا ما شئتـ فقد غفرت لكـ" ،ا اطمع عمى أىؿ بدر

مـ ينكر النبي صمى ا ف  ،مشركعأمر  ،دؿ عمى أف ضرب عنؽ المنافؽ مف غير استتابةيذا يف

 الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ ةضرب عنؽ المنافؽ، كلكف أجابكجكاز عميو كسمـ عمى عمر استحالؿ 

المغفكر ليـ، فإذا أظير النفاؽ الذم ال  ،ان بدر مف شيد كلكنو مف أىؿ  ،ىذا ليس بمنافؽبأف  ،كانت

 (3) مباح الدـ كفي ،ريب أنو نفاؽ

زائد عمى مجرد إباحة كاستنبط بأمر آخر،   ،بالقصة ، رحمو ا،شيخ اإلسالـ كلقد استدؿ 

 ،قتؿ حاطب مف غير استتابة عميو كسمـ  طمب عمر رضي ا عنو مف النبي صمى اىك القتؿ، 

قراره عمي يدؿ عمى جكاز قتؿ المنافؽ الزنديؽ مف غير أف يستتاب، ، مما ذلؾ بو الصالة كالسالـ كا 

عمى كصؼ ظاىر  ،إلى إقامة عقكبة القتؿ ،أف عمر رضي ا عنو قد عمؽ المبادرة ،كبياف ذلؾ

يقيا كال تعم ،ىذه المبادرةلـ ينكر عميو النبي صمى ا عميو كسمـ  ك ،كفي ركاية )الكفر( ،)النفاؽ(ككى

                                                           

، نشر 228، ص 1مسمكؿ، ج(  ابف تيمية، تقي الديف أبكالعباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ، الصاـر ال1)
 ـ.1983ق، 1403الحرس الكطني، السعكدية، 

 .59، ص 3007، حديث رقـ  4(  البخارم ، صحيح البخارم، كتاب المغازم، باب غزكة الفتح،ج2)
 ـ.1983ق، 1403، نشر الحرس الكطني، السعكدية، 358، ص 1(  ابف تيمية،، الصاـر المسمكؿ، ج3)
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نما بيف لو أف الكصؼ الذم يعمؽ بو ىذا الحكـ  ،غير قائـو في ىذا المكطف ،عمى عيف الكصؼ، كا 

 كا تعالى أعمـ.   ،كعدمان  حيث دار كجكدان  ،عمى كجو الخصكص، كمعمـك أف الحكـ يدكر مع عمتو

ف كاف  ،الجاسكس كفييا: جكاز قتؿ"حيث قاؿ : ،ف القيـ ما ذىب إليو اإلماـ مالؾاإلماـ ابكاختار    كا 

لما ،مسمما؛ ألف عمر رضي ا عنو سأؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ قتؿ حاطب بف أبي بمتعة 

بعث يخبر أىؿ مكة بالخبر، كلـ يقؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ: ال يحؿ قتمو إنو مسمـ، بؿ قاؿ: 

 كمف قتمو كى شئتـ" فأجاب بأف فيو مانعان فقاؿ: اعممكا ما  ،"كما يدريؾ لعؿ ا قد اطمع عمى أىؿ بدر

كالتنبيو عمى جكاز قتؿ جاسكس ليس لو مثؿ ىذا المانع، كىذا مذىب  ،ذاىكفي الجكاب  ،شيكده بدران 

مالؾ كأحد الكجييف في مذىب أحمد ... كالصحيح: أف قتمو راجع إلى رأم اإلماـ فإف رأل في قتمو 

ف كاف استبقاؤه أ   (1) "كا أعمـ ،استبقاه ،صمحمصمحة لممسمميف قتمو، كا 

كتأمؿ قكلو لعمر كقد استأذنو في قتؿ حاطب فقاؿ: "كما يدريؾ أف ا اطمع  "أيضان:  خرآكلو قكؿ    

عمى أىؿ بدر فقاؿ اعممكا ما شئتـ فقد غفرت لكـ" كيؼ تجده متضمنان لحكـ القاعدة التي اختمؼ فييا 

بالمانع ىؿ يفتقر إلى قياـ المقتضي، فعمؿ النبي صمى ا أرباب الجدؿ كاألصكليكف، كىي أف التعميؿ 

عميو كسمـ عصمة دمو بشيكده بدران دكف اإلسالـ العاـ، فدؿ عمى أف مقتضي قتمو كاف قد كجد 

مف تأثيره  الجس عمى رسكؿ ا، لكف عارض ىذا المقتضي مانع منع ككعارضو سبب العصمة كى

فرتو لمف شيدىا، كعمى ىذا فالحديث حجة لمف رأل قتؿ شيكده بدران، كقد سبؽ مف ا مغ ككى

نما امتنع مف قتؿ حاطب لشيكده بدران   .(2) "الجاسكس؛ ألنو ليس ممف شيد بدران كا 

لمشركعية قتؿ  ،كاستدؿ باستئذاف عمر عمى قتؿ حاطب": ،يقكؿ  رحمو ا،الحافظ ابف حجر    

أنو صمى ا عميو كسمـ أقر  ،ككجو الداللة ،وكمف كافق ،قكؿ مالؾ ك، كىكاف مسممان  ككل ،الجاسكس
                                                           

، مؤسسة 269ي بكر بف سعد شمس الديف الجكزية، زاد المعاد في ىدل خير العباد، ص (  ابف القيـ، محمد بف أب1)
 ـ.1994ق، 1415الرسالة، الككيت، 

 ، مرجع سابؽ 940، ص 4(  ابف القيـ، محمد بف أبي بكر بف سعد شمس الديف الجكزية ، بدائع الفكائد، ج2)
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ككف حاطب شيد بدران، كىذا منتؼ في غير  كالمانع ىأف لكال المانع، كبيف  ،عمر عمى إرادة القتؿل

 (1) "لما عمؿ بأخص منو ،مف قتمو كاف اإلسالـ مانعان  كحاطب، فم

المسمـ يقتؿ إذا تكرر منو كس أف الجاس مف المالكية قكؿ عبد الممؾ بف الماجشكف القول التخامس:  

 .الفعؿ

فعمة أف عمى ،معتمدان  وأخذ ىذا الحكـ مف ككن ،إلى أف ابف الماجشكفأشار، اإلماـ القرطبي 

قتؿ، فقاؿ:  معتاد عميو كاف  كتكرر منو ىذا الفعؿ أ فمكأكؿ مرة؛ كليذا لـ يقتؿ،  كىي ،كاحدةحاطب 

 (2) أخذ في أكؿ فعمو[ ألف حاطبان  ،إنما اتخذ التكرار في ىذا،]كلعؿ ابف الماجشكف

ذا كجدت مف قد …كقاؿ عبد الممؾ الماجشكف:": قاؿ في ذلؾ -رحمو ا–اإلماـ ابف المنذر  كا 

 (3)"الجاسكس المختاف  كرسكلو، فعميو القتؿ كأعاد ذلؾ، كعرؼ منو، في

انت منو مرة، فرؽ عبد الممؾ بيف مف عرؼ بالغفمة، ككيك ": ،رحمو ا، كقاؿ القاضي عياض 

نكؿ يقتؿ مف اعتاد ذلؾ، ك يمعتاد لذلؾ، فمف ىك  ليس مف أىؿ الطعف عمى اإلسالـ، كبيفىك ك 

ال نكؿ"كقاؿ أيضان:  (4)"اآلخر  (5) "كقاؿ ابف الماجشكف: إف عرؼ بذلؾ قتؿ كا 

بمعنى فعمة  مف فعمو كقاؿ ابف الماجشكف: إف كاف نادران ": -رحمو ا–كقاؿ اإلماـ ابف بطاؿ 

ف كاف معتادان احدة ك   . (6)"لذلؾ فميقتؿ. ، فمينكؿ لغيره، كا 

 

                                                           

 ، مرجع سابؽ635ص  ،8(  العسقالني،فتح البارم في شرح صحيح البخارم، مجمد 1)
 46، دار الكتب المصرية، القاىرة، ص 18(  القرطبي، الجامع ألحكاـ القرآف ، مجمد 2)
 ـ. 1985ق، 1405، دار طيبة، الرياض، 283، ص 11(  ابف المنذر، أبكبكر محمد بف إبراىيـ، األكسط، مجمد 3)
، دار الكفاء، 272، ص 7مـ، مجمد (  ابف عياض، أبك الفضؿ عياض بف مكسى، إكماؿ المعمـ بفكائد مس4)

 المنصكرة، 
 (  انظر المصدر السابؽ5)
 ـ.2008، مكتبة الرشد، 214، ص 9(  ابف بطاؿ،أبك حسف عمي بف خمؼ بف عبد الممؾ، شرح ابف بطاؿ، مجمد 6)
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: إنو قكليـ  كبار أصحاب مالؾعف  قاؿيك ": ، رحمو ا،العباس القرطبي  كالعالمة أب كقكؿ 

 (1)."الك أف يككف معركفنا بذلؾ أبيقتؿ، كاختمؼ في قبكؿ تكبتو 

فقاؿ:  ،لتجسس، يككف قد استحؽ القتؿبأف الجاسكس إذا تكرر فعمتو باكفي اختيارات شيخ اإلسالـ: 

 (2) "كيقتؿ الجاسكس الذم يكرر التجسس"

بمعنة  كقاؿ عبد الممؾ: إذا كانت تمؾ عادتو": قاؿ ، رحمو ا  ،اإلماـ ابف العربي المالكي 

صحيح حكـ  ك: كى-ثـ قاؿ ابف العربي–قتؿ ألنو جاسكس، كقد قاؿ مالؾ: يقتؿ الجاسكس متكررة 

 (3) "في األرض كفساده  ،مميفإلضراره بالمس

يقتؿ، حكمو بأف فقيؿ  قاؿ المازرم: إذا كاف الجاسكس مسممان ": ،رحمو ا،كقاؿ اإلماـ القرافي 

ف كاف معتادان قتؿ ،نكؿ الكاحدة ككاف منو المرة ،كاختمؼ في قبكؿ تكبتو، كقيؿ إف ظف بو الجيؿ  (4) "كا 

نظركا إلى أف عمى أنيـ اجشكف كمف قاؿ بقكلو اإلماـ عبد الممؾ بف الم ككأننا نفيـ مف رأم

مف االحتياط  كداؿه عمى تأكد كثبكت معنى المكاالة لمكفار كالمظاىرة ليـ، كىلفعمة التجسس التكرر 

انيائو ر داؿّّ عمى بمكغ فساد ىذا الشخص )الجاسكس( مبمغان يكًجب االتكر ىذا أف  كفي الحكـ، أ

 (5) استئصالو كقطع دابره.ك 

                                                           

.، 74ص ، 11(  القرطبي، أبك العباس أحمد بف عمر بف إبراىيـ، المفيـ لما أشكؿ مف تمخيص كتاب مسمـ، مجمد 1)
 دار المعرفة ، بيركت ، لبناف .

،  دار 260(  ابف تيمية، تقي الديف أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ ، االختيارات العممية، كتاب الحدكد،ص 2)
 المعرفة، بيركت.

 ، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف.196، ص 7(  ابف العربي، القاضي، ج3)
 .400، ص 3د بف أدريس ، الذخيرة، ج(  القرافي،  شياب الديف أحم4)
 ـ.2009ق، 1430، مركز فجر لإلعالـ،87(  الميبي، أبكيحيى، المعمـ في حكـ الجاسكس المسمـ، ص 5)
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 ،في بياف مأخذ ىذا القكؿ: ]كمف فرؽ بيف المعتاد كغيرهيتكمـ   -رحمو ا–ضي عياض قاؿ القا

ذا كانت منو "الفمتة"  لـ ،رأل أف باعتياده يعظـ جرمو، كيشتد ضرره، فيحسف قياسو عمى المحارب، كا 

  (1) يحسف قياسيا عمى المحارب[

بناء عمى تعاقد مب منيـ، طيؤدكف ما ي ،العصرىذا جكاسيس  ي اعتقد أففإن ،كعمى كؿ حاؿ

كقد تككف ىناؾ بعض  ،كتعاىد بينيـ كبيف أكليائيـ الكفرة، كىي مينة مصاحبة ليـ في حياتيـ

، كلكف ما سابقان في العصكر القديمة  ثـ تنتيي ميمتو ،الحاالت التي يؤدم فييا الجاسكس عمالن كاحدان 

ف أحيث ال يمكف ،  انيا غير مكجكدةاعتقد أف مثؿ ىذه  ،كىذه االياـ  معركؼ في ىذا العصر كى

بكشفو مف المسممف أك تنتيي صالحية عممو كفائدتو مف بطريقتيف إما تنتيي ميمة ىذا الجاسكس إال 

أف يككف ىناؾ فعمة كاحدة قاـ بيا الجاسكس، كبعدىا ينيى عممو كلكف ال يمكف ، قبؿ مف جنده 

لك اراد فعؿ اـ بفعؿ ضد كطنو كشعبو ككما أنو فيك يتمقى الماؿ ككذلؾ ىك قكارتباطو بنفسو كرغبتو، 

لو ذلؾ، فإف المخابرات ستقكـ بكشفو ألبناء شعبو ، أك ارساؿ مف يقتمو كينيي حياتو ، لذلؾ التجسس 

 كا تعالى أعمـ.ظركفو مختمفة مف كقت آلخر، 

الحكـ فيو  عدـ ككالمقصكد بتكقفو ى بالتكقؼ ، اإلماـ أحمد بف حنبؿ رحمو ا قكؿ: القول السادس

 بالقتؿ.

الجاسكس عمى حكـ التكقؼ في قد  ،أف اإلماـ أحمد ،ذكر شيخ اإلسالـ ابف تيمية رحمو اي  

رحمو ، قاؿ  ،كالتي منيا عقكبة الجاسكس المسمـ ،هكذكر بعض صكر  ،المسمـ، فبعد أف نقؿ الخالؼ

أحمد اإلماـ قتؿ، ككافقو بعض أصحاب مف الجرائـ ما يبمغ بو ال وأنفتكمـ فيو كأما مالؾ كغيره ": ،ا

                                                           

، دار الكفاء، 272، ص 7(  ابف عياض، أبك الفضؿ عياض بف مكسى ، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، مجمد 1)
 المنصكرة.
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ككرر ذلؾ في  ،عمى المسمميف، فإف أحمد تكقؼ في قتمو كفي مثؿ الجاسكس المسمـ إذا تجسس لمعد

  (1)."رحمو ا،مكاطف متعددة مف كتبو 

في حكـ الجاسكس ككجييا  التي اختمفت أقكاؿ العمماء ، رحمو ا،ذكر القاضي عياض  عندما

كالذل يظير لي أف حديث حاطب ال يستقؿ حجة فيما نحف  "ف مدرؾ كؿٍّ منيا قاؿ: كبي،بما ظير لو 

"صدؽ" فقيطع عمى  ،عميو الصالة كالسالـ ،فيو؛ ألنو اعتذر عف نفسو بالعذر الذم ذكر، فقاؿ 

لو، كغيره ممف يتجسس ال يقطع عمى سالمة  ،عميو الصالة كالسالـ ، تصديؽ حاطب لتصديؽ النبي 

تيقف صدقو فيما يعتذر بو، فصار ما كقع في الحديث قصة مقصكرة ال تجرم فيما سكاىا؛ باطنو، كال ي

إذ لـ يعمـ الصدؽ فيو كما عمـ فييا، كيتنزؿ ىذا عندم منزلة ما قالو العمماء مف أىؿ األصكؿ في 

  (2) "الحكـ إذا كاف معمالن بعمة معينة؛ فإنو ال يقاس عميو

ظاىر ك كى ،حنيفة : ال يقتؿك كأب ،" كقاؿ الشافعييقكؿ:ان بف القيـ في ذلؾ أيضالقكؿ ىناؾ ك 

  (3)مذىب أحمد"

فإف قضية التجسس تحتاج إلى  ،كبعد دراسة جميع أراء كأقكاؿ الفقياء كالعمماء، يرل الباحث

ككما أنو  ،كذلؾ في دراسة اسباب كمسببات التجسس كالظركؼ التي ساعدت عميو ،اىتماـ كبير

التي قدميا  ،كمعرفة ما اىمية المعمكمات، كظركفو، لدراسة حالة الجاسكس ،يتكجب اخذ الكقت الكافي

لمكقكؼ عمى  ،كما نتج عنيا مف ضرر عمى المسمميف ، لذلؾ أرل أف يعطى التحقيؽ حقو ككقتو

عمى مدل جريمة  ،يرجع إلى اجتياد اإلماـ في تقدير الحكـ األمر أف ىذاك  ،الحالة بشكؿ تاـ معتمدا ن

                                                           

، لناشر: مجمع الممؾ فيد لطباعة المصحؼ الشريؼ، المدينة 345،ص 28جمد ( ابف تيمية، مجمكع الفتاكل، م1)
 ـ.1995ىػ/1416النبكية، المممكة العربية السعكدية عاـ النشر: 

 ، دار الكفاء، المنصكرة.272، ص 7( ابف عياض، إكماؿ المعمـ بفكائد مسمـ، مجمد 2)
 ، دار إحياء التراث العربي، بيركت.423ص ، 3( ابف القيـ ، زاد المعاد في ىدل خير العباد، مجمد 3)
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كأف سيؿ  ،كما يترتب عمى ذلؾ مف مضار ،ر تكغمو في خدمة األعداء كمساندتيـكمقدا ،التجسس

 ذلؾ . كنح كأ،دليـ عمى مكاضع السالح كأ ،قتؿ مسمـ

ال  ،كتقيـ حكميا عمى أساس البينات ،كيجب أف يرد ذلؾ إلى محكمة مسممة تنظر في جرائميـ

حتى ترتب عمى ،كدؿ عمى عكراتيـ ،فمف أعاف األعداء عمى أىمو كقكمو ،الشبيات كمجرد الدعاكم أ

شر مف قطاع الطريؽ يككف أألنو  ،يقتؿ ال محالة أف حكمو القتؿكرأل اإلماـ  ، اء بريئةذلؾ سفؾ دم

 الذيف يحاربكف ا كرسكلو كيسعكف في األرض فسادان.

قب كينبغي التشديد في اإلثبات حتى ال يعا ،كمف لـ يبمغ ىذه الدرجة بما يناسبو إذا ثبت عميو

 أحد بغير حؽ .

يمة، كتـ كشفو قبؿ أف يقـ بفعؿ ضار ، لتكبة لمف تكرط منيـ في ىذا الجر كما ينبغي فتح باب ا

فإف باب التكبة  ،يشجع عمى ذلؾ فيذا ،ه كخطيئتوأتبيف لو خط أك أف ضميره أنابو، كرجع كتاب، ك

: قاؿ تعالى  ،لمتطيريفكيحب ا ،كا يحب التكابيف ،كالتائب مف الذنب كمف ال ذنب لو ،مفتكح إِنَّ

َعَذاُباْلَحِرٌقِ َولَُهْم َم َعَذاُبَجَهنَّ َفلَُهْم ُتوُبوا ٌَ  لَْم َواْلُمْؤِمَناِتُثمَّ اْلُمْؤِمِنٌَن َفَتُنوا ىذه ،  (1)"الَِّذٌَن

 .بياكلـ يغمؽ با ،فرغـ أنيـ عذبكا المؤمنيف كالمؤمنات لـ يحرميـ مف التكبةاآلية تتحدث عف التكبة 

عسى  ،ةكاسعك أمامو  الخير كثيرة اب ك بأف ،كأراد أف يكفر عف ماضيو ،أيضان  فمف صحا ضميره

كنذكر أخبار بعض أىؿ الردة الذيف ارتدكا عف  ،رحيمان  ككاف ا غفكران  ،ا أف يبدؿ سيئاتيـ حسنات

ككانكا مف  ،ا تكبتيـكأعمنك  ، عف ردتيـرجعكااإلسالـ بعد كفاة الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ كلكنيـ 

 كغيره. أبكاب الخيربالء في  ،أحسف الناس

 

 

                                                           

 .10/ 85(سكرة البركج، 1)



121 
 

 ثانيا: عقوبة الكافر إذا تجسس عمى المسممين

مية يتجسس إذا كجد في الدكلة اإلسال ،عمى أف الجاسكس الحربي ،كحديثان  اتفؽ الفقياء قديمان لقد 

عمى ذلؾ استدؿ قد ك  ،)1(لقتؿا تككف  عقكبتوفإف ا إلى عدكىا، كينقؿ أخبارىا، كعمى شؤكنيا، عميي

" أتى النبي صمى ا عميو كسمـ عينكـ :قاؿ  ،عف أبيو ،بما ركم عف إياس بف سممة األككع ،العمماء

في سفر فجمس عند  أتى النبي صمى ا عميو كسمـ عينكـ المشركيف كىك في سفر كالمشركيف كى

فقاؿ النبي صمى  ،ة يتحدث ثـ انفتؿفجمس عند الصحاب الصحابة يتحدث ثـ انفتؿ فقاؿ النبي صمى

"متاعو"  الذم كاف  أم مف قتمو استحؽ سمبو ،)2(كاقتمكه فقتمو فنفمو سمبو"، " اطمبكه :ا عميو كسمـ 

 نافمة.يممكو 

قاؿ ، بأف الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ بمجرد أف ثبت عنده أنو جاسكس  كثابت ، صريحقكؿ فيذا    

كاحدان، كى ،كتأكيد  ف قرينة عمى أف الطمب طمب جـزفاقتمكه مما يكك  ،اطمبكه  كفيككف حكمو القتؿ قكال ن

 . يتجسس عمى المسمميف كشؤكنيـ كافر حربي   عاـ في كؿ

أنو اطمع عمى عكرات ىك  ،الباعث عمى قتمو إف:"  قاؿ في ذلؾ العسقالني  ابف حجر 

 .)3(عامة  ة لممسمميففي قتمو مصمح فإف بذلؾ ، كبادر يعمـ أصحابو ، كقاـالمسمميف

يقتؿ الجاسكس  أف"  ،مف الحديثكيستفاد  لما يؤخذ، كقاؿ اإلماـ النككم رحمو ا في بيانو 

 .)4(بإجماع المسمميف " كىكالكافر الحربي 

 

                                                           
، جامعة القدس 1،ط142أبك عيد ، عارؼ خميؿ، العالقات الدكلية في اإلسالـ، باب الجياد كأثره في اإلسالـ، ص   (1)

 المفتكحة
 .63، ص 3051، حديث رقـ 4البخارم، صحيح البخارم ، ج  (2)
، ص 6ابف حجر، شياب الديف أبك الفضؿ أحمد بف عمي بف محمد ، متف فتح البارم، جالعسقالني ، الحافظ   (3)
.169 
 . مرجع سابؽ342، ص 19النككم، أبك زكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ ، المجمكع شرح الميذب، ج  (4)
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فسألو الرسكؿ  ،القبض عمى أحد الجكاسيس أف المسممكف ألقكا ،غزكة بني المصطمؽ نذكر في 

فأمر عمر أف يضرب  ،فأبى ،فعرض عميو اإلسالـ ،فمـ يذكر شيئان  ،صمى ا عميو كسمـ عف قكمو

   )1(عنقو ففعؿ.

  )2(الجاسكس الحربي "يقتؿ :" قاؿ اصنع : في ذلؾ ابف العربي المالكي رحمو ا  كؿكق 

 .)3(كنقؿ اإلجماع عمى ذلؾ األكزاعي ايضان رحمو ا

ركف الرشيد رحمو ا فيما يتعمؽ كفي رسالة القاضي أبي يكسؼ مف الحنفية عف سؤاؿ ىا 

 . )4(بالحكـ عمى الجكاسيس فقاؿ فإف كانكا مف أىؿ الحرب فضرب أعناقيـ

ؿ عميو د الذمظاىر الب عمالن  ،عقكبة الجاسكس الحربي القتؿأرل أف  يفإن ،عمى ما تقدـ كبناءن 

  ،عمى ذلؾ و الفقياء، كما أجمع عميبقتموعندما أمر سيدنا عمر  ،أمر الرسكؿ عميو الصالة كالسالـ

إال إذا كاف  ،ضد المسمميف الفعؿأقكل مف الردع عف ىذا ،لمجاسكس الكافر الحربي  إجراء القتؿ ألف

ففي ىذه الحالة يككف  ،يممؾ المسمكف قدرة عمى مكاجيتياال  ،بالغةخطكره قتمو مما يترتب عميو 

مف الضرر المترتب اكبر  كى ،اسكستنفيذ القتؿ بحؽ ىذا الج عند ،الذم يعكد عمى المسمميفالضرر 

ف كاف ،يتكقؼ عف تنفيذ القتؿ كاألفضؿ أف، عمى عدـ قتمو  قتمو كاجبان:" المعيكد في الشريعة دفع  كا 

يفاديو اـ بأف مكىناؾ طرؽ مثؿ أف يقـك اإل )5(الضرر بترؾ الكاجب إذا تعيف طريقان لدفع الضرر "

                                                           
لكتاب العربي، ،  دار ا3،ط294، ص 2ابف ىشاـ، اعبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم، السيرة النبكية، ج  (1)

 ـ.1990
 مرجع سابؽ. 1771، ص 4ابف العربي، أحكاـ القرآف، ج  (2)
 مرجع سابؽ.  342، ص 19النككم، المجمكع شرح الميذب، ج  (3)
 ـ2001، دار الفكر، 406، ص 2الجبكرم، عبد ا،  فقو اإلماـ األكزاعي، ج  (4)
 مرجع سابؽ. ،206-205أبك يكسؼ، يعقكب بف إبراىيـ ، الخراج، ص   (5)
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بمعنى أف يفعؿ األماـ ما فيو  ،في يد األعداءقد كقع  ،بجاسكس مسمـ كأ ،بأسرل مف المسمميف

  )1(.مصمحة اإلسالـ كالمسمميف 

 ثالثًا: عقوبة الجاسوس الذمي إذا تجسس عمى المسممين

، كيطمع عمى عكراتيـ، الذم يتجسس عمى المسمميف ،بينا حكـ اإلسالـ في الجاسكس المسمـ لقد 

أف نبيف عقكبة الجاسكس نريد  ،اء منيماكمكقؼ العمم، الجاسكس الحربيكيكشؼ اسرارىـ، ككذلؾ 

لمفقياء في عقكبة الجاسكس الذمي في ديار أىؿ اإلسالـ إذا تجسس عمى الدكلة عمما بأف الذمي 

 :يسالمية لصالح األعداء اتجاىات ىاإل

ينقض عيد بأنو  ،:كاالكزاعي فقيو الشاـ، يكسؼ مف الحنفية ككأب ،كالحنابمة ،المالكية قكؿ ،أكال : 

 )2(بيف القتؿ كالرؽ كالصمب  كاإلماـ فيو مخيري بتجسسو عمى الدكلة اإلسالمية، الذم

عف فرات بف حياف : " أف  ،داككد في سننو كأب يركيوالذم  ،النبكم كاستدلكا عمى قكليـ ىذا بالحديث 

 ،ألنصارحميفا ن لرجؿ مف اك  ،عينا ن ألبي سفياف عممان بأنو ،رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ أمر بقتمو

إنو يقكؿ : إني  ،فقاؿ : رجؿ مف األنصار : يا رسكؿ ا ،فمر بحمقة مف األنصار فقاؿ إني مسمـ

منيـ فرات بف حياف  ،فقاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ : "إف منكـ رجاال ن نكميـ إلى إيمانيـ ،مسمـ

.")3( 

                                                           
 ، مرجع سابؽ123، ص 2القرافي، الفركؽ، ج   (1)
ـ، محمد بف ابي 1968،، مكتبة القاىرة، 852، ص 8ابف قدامة، أبكمحمد عبد ا بف أحمد بف محمد،المغني،ج   (2)

، 4،ج، دار الفكر بيركت، ابف دقيؽ العبد، محمد بف عمي بف كىب إحكاـ األحكاـ98، ص 3لعباس، نياية المحتاج، ج
 ، دار الفكر 232ص

، جامعة األزىر، محمد عمي 357أبك الميؿ، محمكد احمد عبدا،  أسس العالقات الدكلية في اإلسالـ، ص   (3)
 ـ1973، كمية اصكؿ الديف، القاىرة، 139الحسف، العالقات الدكلية في القرآف، ص
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كالحديث يدؿ عمى قتؿ الجاسكس :" الجاسكس الذمي حكـ بأف  جاء في عكف المعبكدما ىنا  نذكرك 

 )1(الذمي "

كسألتو يا أمير المؤمنيف عف  ،كفي رسالة القاضي أبي يكسؼ إلى ىاركف الرشيد رحمو ا

 كفإف كانكا مف أىؿ الحرب أ ،مف المسمميف كأىؿ الحرب أ كالجكاسيس يكجدكف كىـ مف أىؿ الذمة أ

  )2(كالمجكس فاضرب أعناقيـ. مف أىؿ الذمة ممف يؤدكف الجزية مف الييكد كالنصارل

ف كاف الجاسكس ذميا عندنا: " ك عف حكـ الجاسكس الذمي  كجاء في منح الجميؿ يتعيف قتمو  ،ا 

 )3(لو ككنقؿ عف سحنكف : إف رأل اإلماـ استرقاقو في ،إال أف يسمـ

في التطمع عمى ك  "  كعقكبتو  الجاسكس الذميعمى حكـ الكجاء في الشرح الكبير لمدردير في 

  )4(كأسره . ،بيف قتمومخير، اإلماـ  فإف كأعراضيـ ، عكرات المسمميف

كالجاسكس المسمـ :"في حكـ الذمي الذم يتجسس عمى المسمميف كذكر اإلماـ القرطبي رحمو ا 

 )5("فيقتالف  ،إال إف تظاىرا عمى اإلسالـ ،كالذمي يعاقباف

:" كمف حكمنا بنقض عيده منيـ ي عف الحكـ عمى الجاسكس الذمكقاؿ ابف قدامة في المغني 

  )6(كاألسير الحربي" ،خير اإلماـ فيو بيف أربعة أشياء : القتؿ كاالسترقاؽ كالفداء كالمف

  

                                                           
، طبعة المكتبة 225، ص 7ي داككد، جأبادم، عبد الرحمف شرؼ الحؽ محمد ، عكف المعبكد شرح سنف أب  (1)

 ق.1388السمفية، المدينة المنكرة، 
 مرجع سابؽ  206-205أبك يكسؼ، الخراج، ص  (2)
عميش، محمد بف أحمد أبك عبد ا المالكي ، منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ الشيخ، الطبعة االكؿ، دار الفكر،  (3)

 ـ،1984
 ، دار الفكر العربي ، بيركت .205، ص 2الدردير، أحمد،  الشرح الكبير، ج  (4)
 مرجع سابؽ1772، ص 4، ابف العربي، احكاـ القراف، ج53، ص 8القرطبي، الجامع الحكاـ القرآف، ج (5)
 مرجع سابؽ  347، ص 9ابف قدامة، المغني، ج (6)
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 ،عدـ التجسس، كعقكبتو أف يحبسأخذ اإلماـ عميو شرطان ب إال أف يككف قد ، ال ينتقض عيدهثانيان: 

 .)1(ـ أحمد : الشافعية كفي ركاية عف اإلمابيا كقاؿ  ،كيطاؿ حبسو

سكاء أشرط عميو اإلماـ أـ لـ  ،جسسو عمى المسمميفعند ت ،الذميالجاسكس ثالثان: ال ينتقض عيد 

  )2(.الحنفيةكىذا قكؿ  ،كعقكبتو في الحالتيف التعزير ،يشرط

بحديث  ،إلى أف عقكبة الجاسكس الذمي القتؿ ،منيـمف ذىب مف الفقياء كالعمماء، كاستدؿ 

كلـ يرفع عنو حكـ  ،ذميان  كىك ،أمر بقتمو ،قالكا أف الرسكؿ عميو الصالة كالسالـك ، فرات بف حياف 

 ،إذا تجسس عمى المسمميف ،عمى أف الذميككضكح صراحة بكؿ كىذا يدؿ  أف أسمـ ،إال بعد  ،القتؿ

 ينتقض عيده .

 ينتقض ال ،لمذمي ىيعطقد األماف الذم عيد كا بقكليـ : إف الثاني فقد استدلاصحاب الرأم كأما 

كاستدؿ الحنفية عمى قكليـ بأدلة االتجاه  ، لتأثير الشرط في العقد ،إال إذا شرطو اإلماـ ،بالتجسس

أف ،كمف حؽ اإلماـ  ،في كمتا الحالتيف  ألنيـ اعتبركىا معصية  ،لـ يفرقكا بيف الشرط كعدموك  ،الثاني

   )3(يعزره عمى ىذه المعصية .

 كيظير لي أف ما ذىب إليو أبفي حكـ الجاسكس الذمي،  ياءألقكاؿ الفق ،كبعد ىذا االستعراض

في قكلو "كأف كانكا مف أىؿ الحرب أك مف أىؿ كما كىك ىك الراجح كىك ضرب األعناؽ ، يكسؼ 

فإف  لخطكرة ىذه الجريمة، كذلؾ  "فاضرب أعناقيـ ،ممف يؤدكف الجزية مف الييكد كالنصارل، الذمة

كتكفر لو كؿ اسباب األمف  ،حصؿ عمى جميع حقكقو كاممةكي ،مف يعيش في كنؼ دكلة اإلسالـ

                                                           
بف الخطيب،  مغني ـ،   الشربيني،محمد 1992،دار العمـ، 257، ص 2الشيرازم، ابكاسحؽ الشيرازم، الميذب، ج (1)

 ـ.1997، دار المعرفة لمنشر، 258، ص 4المحتاج، ج
، دار الكتب العممية 2، ط4334، ص9الكاساني، عالء الديف أبكبكر بف مسعكد بف أحمد، بدائع الصنائع، ج  (2)

 ـ. 1986
القات الدكلية في ، مرجع سابؽ، محمد عمي الحسف، الع357أبك الميؿ، أسس العالقات الدكلية في اإلسالـ، ص   (3)

 مرجع سابؽ.139القرآف، ص 
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 ،إلى مستكل مف النذالة ،كبعد ىذا التكريـ كالتقدير يدنك بنفسو ،وكتحتـر انسانيتو ككرامت ،كاألماف

لـ يجد الجاسكس ما  إذامذلؾ ككد األماف ، يكيقكـ بالتجسس عمى مف عيدكا لو بع ،كنكراف المعركؼ

 كيشجع اآلخريف عمى ذلؾ .  ،سيتمادل في تجسسو ،يردعو

 

 

  



 الفصل الرابع
 جريمة التجسس واإلجراء القانوني الخاص بها:

 
 

 تمهيد
 المبحث األول: ماهية جريمة التجسس
 المطمب األول: مفهوم جريمة التجسس

 المطمب الثاني: جريمة التجسس في التشريعات العربية
 يز الخيانة عن التجسسالمطمب الثالث: تمي

  المبحث الثاني: أحكام جرائم التجسس.
المطمب األول: جريمة الدخول أو محاولة الدخول إلى االماكن المحظورة 

  بقصد الحصول عمى األسرار المتصمة بسالمة الدولة.
 المطمب الثاني: الحصول عمى األسرار المتصمة بسالمة الدولة او سرقتها

 المطمب الثالث: إبالغ االسرار وانشاؤها
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 انفظم انرابغ

______________________________________________________________ 

 جرًٌت انخجسس واإلجراء انقبنىنً انخبص بهب: 

 حًهٍذ

األصؿ كفاية ما تضعو الدكلة مف إجراءات كتدابير لحماية األسرار المتصمة بسالمتيا، يمكف القكؿ إٌف 

التجارب التاريخية أثبتت عمى  غير أفٌ  ،يمكلة دكف كقكع أم اعتداء عمييا أياى كاف نكعو أك مصدرهكالح

عمى تحقيؽ الحماية الكاممة  –كميما بمغ مف القكة كالصرامة –مر العصكر عدـ قدرة أم نظاـ أمني

باغ الحماية األمر الذم استمـز تدخؿ المشركع إلس ،لألسرار المتصمة بسالمة الدكلة مف االعتداء

(1)الجزائية عمى تمؾ األسرار مف خالؿ تجريـ كؿ صكر العدكاف عمييا كتغميظ عقاب مرتكبيو


ما ىك االطار القانكني الذم  ة :اآلتيعمى ثالثة أسئمة كتتمثؿ االشكالية القانكنية في مكضكعنا ىذا 

الجريمة ؟ كمدل فعالية  كما ىي االجراءات المتبعة في البحث كالتحرم عف ىذه، ينظـ جريمة التجسس

 .؟كالتصدم ليا  ،النصكص القانكنية المقررة في التشريعات المعاقبة عمى ىذه الجريمة في محاربتيا

مف خالؿ الحديث عف مفيكـ جريمة التجسس، كاركاف جريمة  األسئمةكسنحاكؿ االجابة عمى ىذه 

مة التجسس كالبحث االستداللي التجسس،  كاالجراءات القانكنية المتبعة في مالحقة المتيـ بجري

كالتحقيؽ االبتدائي كالسمطة المختصة بالتحقيؽ االبتدائي، كالمحاكـ المختصة بالنظر في جريمة 

 التجسس في التشريع الفمسطيني كسير اجراءات المحاكمة.

  

                                                           
 .2012، رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة جرش،71ص الدركبي، جماؿ، جرائـ التجسس في التشريع االردني،( 1)
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 يبهٍت جرًٌت انخجسس: انًبحذ األول

بحث، ككنيا جريمة تؤثر عمى النسيج تعد جريمة التجسس مف الجرائـ التي تحتاج إلى الدراسة كال

االجتماعي ألفراد الدكلة، كما أٌف التأثير يطاؿ الدكلة كمفاصميا مف مؤسسات مختمفة، كككف فمسطيف 

تقع تحت االحتالؿ، فقد كاف لجريمة التجسس أثر كبير في حياة االفراد، إذ ساعد االفراد اعداء كطنيـ 

ك سجنيـ، فأصبح ىناؾ حاجة لمبحث في ىذا قتؿ ابناءه أكفي نيب مكارده، كفي في السيطرة عميو، 

المكضكع قانكنيا، تحديدا في ظؿ عدـ كجكد تشريع فمسطيني صريح يسيـ في الحد مف ىذه الجريمة، 

كيعاقب الجكاسيس لتقديميـ المعمكمات لمعدك، كمع ككف ىناؾ مسببات ليذه الجريمة كالفقر كالحاجة 

ال  كالخكؼ مف الفضيحة في أكقات أخرل، إال ىذه العكامؿ يجب أفٍ  إلى الماؿ، كالحاجة إلى القكة،

تدفع االفراد إلى الرضكخ كالتجسس عمى ابناء شعبيـ، كسيتناكؿ الباحث الركف كالمادم كالمعنكم ليذه 

 الجريمة، كما سيبيف دكر السمطات المكمفة بالتحرم كالقبض عمى الجكاسيس.  

 يفهىو جرًٌت انخجسس: انًطهب األول

فعؿ غير مشركع صادر عف إرادة جنائية يقرر ليا القانكف عقكبة أك تدبيرا  يابأنٌ “رفت الجريمة عي 

 .(1)”احترازيا

 بمصمحة حماىا المشرع في قانكف العقكبات كرتب عمييا أثران  الكاقعة التي ترتكب إضراران نيا فإكذلؾ 

 . (3)حـر معاقب عمى فعمو أك تركويا إتياف فعؿ مبأنٌ  اكىي أيضن  ،(2)جنائيا متمثالن في العقكبة

  

                                                           
 ـ 1977دار النيضة العربية القاىرة، الطبعة الرابعة  ،45صحسني، محمد نجيب، شرح قانكف العقكبات القسـ العاـ،( 1)
 ػ  1979دار الفكر العربي  ،84صمة، مأمكف محمد، قانكف العقكبات القسـ العاـ،سال( 2)
دار كمطبعة اليالؿ لمطباعػة  ،81ص ـ،1991يكسؼ، ياسيف عمر، النظرية العامة لمقانكف الجنائي السكداني لسنة ( 3)

 .2004كالنشر، بيركت، الطبعة السادسة 
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نساني غير سكم مخالفا بذلؾ القكاعد المتفؽ إتمؾ الظاىرة التي تعبر عف سمكؾ يا بأنٌ كما عيرفت 

 .(1)الحفاظ عمى قيميا كحرماتيا"  جؿأمف المستقرة  لممصمحةتحقيقان  عمييا مف قبؿ الجماعة

شاء خبر أك أمر مف االمكر التي تعد سرا مف جريمة التجسس تتمثؿ في نقؿ أك اف كيمكف القكؿ بأفٌ 

 (2)حصكؿ ضرر لمدكلة كمكاطنييا مف اآلخريف مف تبعات ذلؾأسرار الدكلة، ككاف 

و " كؿ شخص أقدـ متخفيا متستران باحثان الجاسكس بأنٌ  10/1907 /18كقد عرفت اتفاقية الىام في 

ممو دائرة العمميات الحربية ألحد الطرفيف عف معمكمات جامعان ليا، محاكالن استقصاءىا، جاعالن نطاؽ ع

مستيدفان نقؿ المعمكمات الى الطرؼ اآلخر" كاشترطت ىذه االتفاقية محاكمة الجاسكس قبؿ انزاؿ 

 .(3)العقاب بو

كيعتمد التجسس عمى السعي في الحصكؿ عمى األسرار كالمعمكمات كالتنقيب عنيا، كيفرؽ الفقياء بيف 

لدافع لمجريمة، فالحصكؿ عمى أخبار كاعطاءىا لمغير بيدؼ الماؿ يككف التجسس كالخيانة مف خالؿ ا

 (4)تجسسا، كالحصكؿ عمى المعمكمات كتسممييا لمطرؼ االخر بدافع الضرر فيك خائف

 جرًٌت انخجسس فً انخشرٌؼبث انؼربٍت: انًطهب انثبنً

س ىك ما ينشأ عف التجس أفٌ " 1924( لسنو 105( مف قانكف الجزاء العثماني رقـ)51المادة)نصت 

المراسمة التي يقكـ بيا أحد مكاطني الدكلة فائدة لمعدك مف خالؿ بعض المعمكمات التي تمحؽ ضرران 

بقكات الدكلة اك ممكيتيا اك حمفائيا، فيعاقب الفاعؿ بالسجف المؤقت حسب درجة تيمتو، كاذا تبيف اف 

 ".عمى ذلؾ ، فيعاقبقصد الفاعؿ ىك تجسس أم اخبار العدك بتدابير الدكلة الحربية

                                                           
 45حسني، محمد نجيب، مرجع سابؽ ػ ص ( 1)
 عمى التكالي. 126، 125، 124في المكاد  1960لسنو  16انكف العقكبات االردني رقـ ق( 2)

كلية د.ط، المجنة الد ،23-22ص المجنة الدكلية لمصميب االحمر، القانكف الدكلي المتعمؽ بسير العمميات العدائية،( 3)
 .1996لمصميب االحمر، جنيؼ، 

 .4بأمف، صبكجكراؼ، عبد الغاني، التجسس كجريمة ماسة ( 4)
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المكاد كاىتـ المشرع العربي في قانكف العقكبات بالحديث عف التجسس تحت بند الخيانو، كذلؾ في 

 :(1)كما يأتي في صكر التجريـكجاءت النصكص  126، 125، 124

أكالن: الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ الى مكاف محظكر بقصد الحصكؿ عمى أشياء ككثائؽ أك معمكمات 

 .بقى مكتكمة حرصا عمى سالمة الدكلةيجب أف ت

 .ثانيان: سرقة األشياء أك الكثائؽ أك المعمكمات السرية أك االستحصاؿ عمييا

  .ثالثان: ابالغ أك افشاء الكثائؽ كالمعمكمات مف قبؿ حائزىا، كبدكف سبب مشركع

كالمكاد،  ، مف قانكف العقكبات المبناني283، 282، 281المكاد كتطابؽ مضمكف ىذه النصكص مع 

، كبصدكر قانكف ، كذلؾ قانكف العقكبات العمانيمف قانكف العقكبات السكرم 273، 272، 271

/ 8/ 1الذم كضع مكضع التنفيذ بتاريخ  1971لسنة  50حماية اسرار ككثائؽ أمف الدكلة االردني رقـ 

انكف العقكبات مف ق 42مف قانكف العقكبات األردني كالمادة  126، 125، 124، الغيت المكاد 1971

متضمنة لألحكاـ التي كانت تنص  16، 15، 14حيث جاءت المكاد  1952لسنة  23العسكرم رقـ 

 .(2)عمييا مكاد قانكف العقكبات الممغاة كبالتقسيـ المكضكعي نفسو

كازدادت ظاىرة التجسس خطكرة في عصرنا الحاضر بازدياد الكسائؿ التي تفسح المجاؿ الرتكابيا. 

ة التجسس، خطكرة بالنظر الى األثار العميقة كاالضرار البالغة التي تمح بالدكلة التي كازدادت أىمي

جرل افشاء أسرارىا أك تسميـ تمؾ األسرار الى دكاة أجنبية أك معادية، كما يترتب عمى اكتشاؼ 

 الجكاسيس كالقبض عمييـ كمحاكمتيـ كتنفيذ العقكبات بحقيـ، مف أزمات عال العالقات الدكلية.

                                                           
 .4بكجكراؼ، عبد الغاني، التجسس كجريمة ماسة بأمف ، ص ( 1)
دار الثقافة لمنشر  ،196صالجبكر، محمد، الجرائـ الكاقعة عمى امف الدكلة في القانكف االردني كالقكانيف العربية، ( 2)

 .2011كالتكزيع، عماف، 
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 حًٍٍا انخٍبنت ػن انخجسس: ًطهب انثبنذان

فريؽ التيكتنؼ مسألة التمييز بيف جراـ التجسس كجرائـ الخيانة الغمكض أحيانان، االمر الذم يتطمب 

بينيما، فقد اجتيـ الفقو الجزائي في كضع معايير تضبط التفريؽ بيف جرائـ الخيانة كجرائـ التجسس 

يف ىذه الجرائـ، إال أنو اختمؼ حكؿ المعيار المعتمد ليذه الغاية، تفاؽ الفقو عمى أىمية التفرقة باكرغـ 

 كظير في الفقو تبعان لذلؾ ثالثة جكانب أك معايير ىي، الجانب المكضكعي كالشخصي كالجنسية 

 

 انًىضىػً انجبنب: انفرع االول

يف الخيانة يعتمد ىذا الجانب عمى طبيعة الركف المادم المككف لمجريمة المرتكبة كأساس  لمتميز ب

متصمة بسالمة الدكلة إلى دكلة  كالتجسس فجريمة الخيانة تتحقؽ بتسميـ ما يحكزه الجاني مف أسرار

أخرل عدكة أك أجنبية، بينما يتحقؽ جـر التجسس بالسعي مف قبؿ الجاني لمحصكؿ عمى ما ليس 

إلى البحث  ا عمؿ الجاسكس فينصرؼيحكزه مف األسرار، فعمؿ الخائف ينصرؼ إلى التسميـ، أمٌ 

أما التجسس فينصرؼ ألى الحالة  فالخيانة تتمثؿ في تسميـ الشخص ما أكدع لديو مف سر،  1كالتنقيب

عنو  بغية الحصكؿ عميو، كىذا السبب  التي ال يككف الشخص فييا حائزان لمسر فستقطبو باحثان كمنقبان 

 يظ العقاب في األخيرة ستكجب تغماعتبرت جريمة التجسس أقؿ خطكرة مف جريمة الخيانة، مما ا

كىذا المعيار لـ يسمـ مف النقد كمف ذلؾ، أف أصحاب ىذا الرأم يصطدمكف بصعكبة قانكنية تتمثؿ 

ستقصائو لمحصكؿ عميو يعد تجسسان، كأما إذا ما أصبح السر بيف يدم ابأف السعي كالبحث عف السر ك 

 2تالي بمرتبة الشركع في الخيانةالجاني كقاـ بتسميمو فيصبح الفعؿ خيانة، كىذا يضع التجسس بال

                                                           
، دار النيضة 36ص  عتداء عمى امف الدكلة كعمى االمكاؿ،قانكف العقكبات المبناني، جرائـ اال الصيفي، عبد الفتاح، 1

 1972العربية، بيركت، 
، بدكف طبعة، 5بكر، القسـ الخاص في قانكف العقكبات، الجرائـ المضربة بالمصمحة العامة، ص ،عبد المييمف 2

 .بيركت
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 انجبنب انشخظً: انثبنً انفرع

يقيـ أصحاب ىذا الجانب معيار التمييز  بيف جرائـ المخيانة كجرائـ التجسس عمى أساس الدافع ، 

 : العمة التي تحمؿ الفاعؿ عمى الفعؿ أك الغاية القصكل التي يتكخاىا 1كالذم ىك حسب نص القانكف

، كاألردني الذم يدس   2كعان بالرغبة في إيذاء الدكلة عد ما قاـ بو جـر خيانةفإذا كاف الجاني مدف

، فإنو يعد في ىذه الحالة مرتكبان 3الدسائس لدل العدك أك يتصؿ بو ليعاكنو عمى فكز قكاتو عمى بمده 

ش أك عمى أمف الدكلة ىك الطي اعتدائولجريمة الخيانة في نظر القانكف، أما إذا كاف باعث الجاني مف 

  .ثناف معان فالجريمة تجسسالطمع أك اال

 انجنسٍت : انثبنذ انفرع

جنسية الجاني كأساس لمتمييز  بيف جرائـ الخيانة كجرائـ التجسس،  اعتمادكفي ىذا الجانب تـ 

أم أف األركاف كاحدة  كإليضاح ىذا الجانب، فإف األفعاؿ المجرمة ىي ذاتيا في الخيانة كالتجسسي،

كلكف العبرة في تكيفيا كجريمة خيانة أك جريمة تجسس ىك جنسية الجاني ، فإذا كاف في الجريمتيف، 

الجـر كاقعا ن مف مكاطف يحمؿ جنسية الدكلة، عد ىذا خيانة ،أما إذا كقع الجـر مف أجنبي أعتبر 

تجسسان فجنسية الجاني تحدد نكع الجريمة خيانة أك تجسس ،كأساس ىذه التفرقة ىك أف المكاطف الذم 

خالص، لذلؾ فأم ي حمؿ جنسية الدكلة ككذلؾ األجنبي المقيـ فييا، تربطيما بالدكلة رابطة كالء كا 

، كتعميؿ ذلؾ أف المكاطف الذم يعؽ كطنو كينقض كاجب الكالء 4يقع منيما حؽ كصفو بالخيانة اعتداء

خالصان االلو أشد إجرامان مف األجنبي كالذم قد يقكـ ب ، 5لدكلتو ككطنو عتداء عمى أمف الدكلة خدمة كا 

أم أف كصؼ الخيانة أشد كطأة عمى النفس لما فيو مف معاني نقض العيد كخيانة الكد كاألمانة، كما 

                                                           
 ( مف نفس القانكف67/1المادة ) 1
 ( مف قانكف العقكبات األردني112المادة ) 2
 360مرجع سابؽ، ص  ،عبد الفتاح مصطفى يفي،الص 3
 34، ص مرجع سابؽ عبد الفتاح، الصيفي، 4
 ـ1990، بدكف طبعة، دار النشر، عماف ، 117، ص1الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، ج ،أحمد محمد الرفاعي، 5
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يشمؿ معنى عقكؽ المكاطف لكطنو ، لذلؾ فإنو يستحؽ مف العقاب أشده ، فيؿ  ىناؾ أكثر خطيئة مف 

 خيانة الكطف؟

ـ الخيانة كجرائـ التجسس، فقد تبنى المشرع أما بخصكص مكقؼ المشرع االردني مف التفريؽ بيف جرائ

ب السابقة كأساس ناألردني مبدأ التمييز بيف جرائـ الخيانة كلتجسس ، غال أنو لـ يعتمد أم مف الجكا

( مف 116-110فقد تناكؿ ىذه الجرائـ بشكؿ مستقؿ كخصص ليا المكاد )  1بيف ىذه الجرائـ مييزلمت

 .كتعديالتو1960نة ( لس16كف العقكبات األردني رقـ )نقا

(، 124،125،126ا جرائـ التجسس فقد كاف ينص عمييا قانكف العقكبات بشكؿ منفصؿ في المكاد )أمٌ 

كيالحظ عمى نصكص المكاد التي عالجت جرائـ الخيانة في قانكف العقكبات أف المشرع اشترط فييا أف 

ة )كؿ أردني( في جميع المكاد التي ر ايككف الفاعؿ أردنيان أك مف ينزؿ منزلتو، كذلؾ بداللة استخداـ عب

عالجت جرائـ الخيانة، ككذلؾ لـ يقتصر المشرع االردني الحماية الجزائية عمى أمف كسالمة المممكة 

األردنية فيما يخص جرائـ الخيانة، بؿ مدىا أيضان لتشمؿ أمف كسالمة أم دكلة تربطيا بالمممكة 

بات، كقرر المشرع األردني أنو ينزؿ منزلة ( عقك 116معاىدة تحالؼ ضد عدك مشترؾ )المادة 

  .عنى المقصكد في جرائـ الخيانة أيضا ن الذيف ليـ في المممكة محؿ إقامة أك سكف فعميماألردنييف بال

كعالج المشرع األردني التمييز بيف جرائـ الخيانة كالتجسس بصكرة عممية ككاقعية، كيمكف تمخيص 

(2)يممكقؼ المشرع األردني بما ي
:  

( مف قانكف العقكبات 117-110أكالن: كضع المشرع األردني لجرائـ الخيانة أحكامان مستقمة في المكاد )

ا جرائـ التجسس فعالجيا المشرع في قانكف حماية أسرار ككثائؽ ـ، أمٌ 1960( لسنة 16األردني رقـ )

                                                           
 .2007كنية، القاىرة، المركز القكمي لالصدارات القان ،67مكسكعة جرائـ الخيانة كالتجسس، ص مجدم، حافظ، (1)
(2)

36-35ص الدركبي، جماؿ، جرائـ التجسس في التشريع االردني،
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لتباس قائمان بيف ىاتيف ـ بعد إلغائيا مف قانكف العقكبات، لذلؾ لـ يعد اال1970( لسنة 50الدكلة رقـ )

 الجريمتيف

اشترط المشرع األردني في جرائـ الخيانة كقكعيا مف قبؿ أردني أك مف ينزؿ منزلتو مف األجانب  :ثانيان 

الذيف يقيمكف في األردف أك ليـ فييا سكف فعمي، أما جرائـ التجسس فتقع مف األجنبي كما تقع مف 

 .األردني

نة سكاء كقع عمى األردف أك عمى دكلة تربطيا باألردف معاىدة تحالؼ يعتبر الفعؿ جـر الخيا :ثالثان 

المشرع األردني يفرض الحماية الجنائية أيضان عمى أم معمكمات عف  ضد عدك مشترؾ، ككذلؾ فإفٌ 

 .أسمحة كقكات الدكؿ العربية الشقيقة

ى درجة خطكرة الجريمة رابعان: شدد المشرع مف العقكبة عمى كؿ مف جرائـ الخيانة كالتجسس معتمدان عم

عمى أمف الدكلة الداخمي أك الخارجي، فنص عمى عقكبة اإلعداـ في كمتا الجريمتيف كبرأيي إنو مكقؼ 

محمكد، ذلؾ أف القكؿ بأف جرائـ الخيانة أشد خطكرة عمى أمف الدكلة مف جرائـ التجسس ال يتماشى 

مى سالمتيا مما يبرر بالتالي تشديد العقكبة ع الدكلة كخطران  ألمفمع الكاقع ،إذ أف في كمييما تيديدان 

 .عمييما كحسب درجة خطكرة الجـر عمى أمف الدكلة

بيف الخيانة كالتجسس في قانكف العقكبات العسكرم،بؿ اعتبر الجريمة  األردنيخامسان: لـ يميز المشرع 

 .خيانة في الحالتيف

لمتفرقة بيف جرائـ التجسس كالخيانة،  اعتمادىايمكف تعد مف أىـ المعايير التي  الجنسية إفٌ ف كعميو

صطالحي لكؿ مف الخيانة فيكـ المغكم كاالمنو يتناسب مع الإكما يمكف القكؿ  لسيكلة تطبيقو،

كالتجسس، فمف المنطؽ اعتبار كؿ اعتداء مف المكاطف عمى امف بمده خيانة كنقضان لعيد الكالء الذم 

في جرائـ الخيانة كقكعيا مف أردني كما في المكاد يربطو بيا، كيؤيد ذلؾ اشتراط المشرع األردني 
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ف العقكبات األردني ، مما يعني أف المشرع يميؿ إلى األخذ بمعيار الجنسية في ك ( مف قان110-115)

 (1) .ىذا الخصكص 

  

                                                           
(1)

36-35ص الدركبي، جماؿ، جرائـ التجسس في التشريع االردني،
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 أحكبو جرائى انخجسس.: انًبحذ انثبنً



 داالن  خارجيان  ران يف ليا مظالعقاب عمى النكايا كاالفكار االجرامية، ما لـ يك فرضيقكـ الجنائي عمى 

عمييا، فإذا كجد المظير الخارجي الداؿ يطبؽ النص التجريمي، كعميو فالكاقعة الجرمية تستمـز كجكد 

الجزاء الذم يتـ تطبيقو عمى  ، كتحديدان مسؤكلية عمى مرتكبيياجؿ تحقيقيا، كيترتب أسمكؾ اجرامي مف 

، إذ ال جريمة دكف سمكؾ، كبالتالي يككف ، ة ميـجراميكككف سمكؾ المجـر في الكاقعة اإل المجـر

 ىميا الركف المادم، ثـ المعنكم.أ ،لمجريمة أركاف

جرًٌت انذخىل أو يحبونت انذخىل إنى االيبكن انًحظىرة بقظذ انحظىل ػهى األسرار  انًطهب األول:

 انًخظهت بساليت انذونت.

و: "مف دخؿ أك حاكؿ الدخكؿ إلى أنٌ  ( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ الدكلة عمى14تنص المادة )

األماكف المحظكرة بقصد الحصكؿ عمى أسرار أك أشياء أك كثائؽ محمية أك معمكمات يجب أف تبقى 

ذا حصمت ىذه المحاكلة لمنفعة  سرية حرصا عمى سالمة الدكلة، عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤقتة، كا 

ذا ك  انت الدكلة األجنبية عدكة فتككف العقكبة اإلعداـ".دكلة أجنبية عكقب باألشغاؿ الشاقة المؤبدة، كا 

مف قانكف العقكبات كأنو أضاؼ  124كالمتمعف في ىذا النص يجد أنو كرر ما تضمنو نص المادة 

ظرفان مشددان ليذه الجريمة، ىك ما جاء في ذيؿ المادة المذككرة مف أنو "كاذا كانت الدكلة األجنبية عدكة 

 (1)فتككف العقكبة االعداـ".

 كيتضح أف أركاف ىذه الجريمة االتية:

 : الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ الى مكاف محظكر لمحصكؿ عمى أسرار.الركن المادي (1

 : القصد الجنائي.الركن المعنوي (2

                                                           
 .197الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، مصدر سابؽ، ص( 1)
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 انركن انًبدي: انفرع األول

يتمثؿ الركف المادم بفعؿ الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ إلى مكاف محظكر، كقد تفرقت التشريعات 

ك محاكلة أة في ىذه المسألة الى ثالثة اتجاىات، فمف التشريعات مف ال يعاقب اال عمى الدخكؿ الجزائي

ذا تـ بكسائؿ الغش كالتحايؿ. كمنيا مف يعاقب عمى  الدخكؿ إلى األماكف المحظكرة بنص صريح كا 

مى أمر تحديد تمؾ األماكف لمسمطات المختصة، كمف التشريعات الجزائية مف يعاقب ع ذلؾ تاركان 

الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ إلى تمؾ األماكف بغض النظر عف الطريقة التي يتـ فييا الدخكؿ أك أسمكبو 

 (1)كيعتبر استخداـ التحايؿ سببا لتشدد العقكبة.

كيقصد بالدخكؿ أك محاكلتو، كؿ نشاط يقكـ بو الجاني بغية الكصكؿ أك التكاجد في المكاف المحظكر 

لدخكؿ المقصكد ىنا ىك الدخكؿ المادم، أم انتقاؿ الجاني بجسمو إلى داخؿ عميو ارتياده أك دخكلو، كا

المكاف المحظكر عميو الكلكج إليو كبغض النظر عف الكسيمة التي يستخدميا الجاني في ذلؾ ، سكاءى 

(2)كبطرؽ غير مألكفة كاف ذلؾ بالطرؽ العادية


نتقؿ بجسمو الى داخؿ المكاف المقصكد الشخص الذم ا كمعيار تجريـ الفعؿ المادم ليذه الجريمة أفٌ 

الدخكؿ فيو، غير مصرح لو بخكلو، أم ال حؽ لو بمقتضى كاجبو أك كظيفتو في الدخكؿ الى المكاف 

أك ال حؽ لو في الدخكؿ الى المكاف في ذلؾ الكقت، كيستكم في نظر الشارع الدخكؿ الى المكاف 

ة كالدخكؿ مف األبكاب، أك الدخكؿ باستعماؿ المحظكر أك محاكلتو، سكاء بالطرؽ المألكفة المعتاد

                                                           
، 1/222القسـ الخاص الجرائـ الكاقعة عمى امف الدكلة الخارجي،  -الخاني، محمد رياض، شرح قانكف العقكبات( 1)

 .تدكف، ط، د.ف، د

، 341المرتجع، محمكد سميماف، التجسس الدكلي كالحماية الجنائية لمدفاع الكطني كامف الدكلة، دراسة مقارنو،  ص( 2)
 .2001دار المعارؼ، القاىرة، 
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كسائؿ ممتكية كالتسكر أك التسمؿ ليالن، أك التنكر كالتخفي، أك مغافمة الحراس أك المخادعة أك االغراء 

 (1)بالنقكد أك غيره.

فٍ  إفٌ  ككنت الركف المادم لمجريمة فال تعتبر خاضعة  الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ الى مكاف محظكر كا 

لـ يثبت قصد الجاني مف كراء ذلؾ الدخكؿ أك تمؾ المحاكلة الحصكؿ عمى أسرار إف دة لنص الما

تتصؿ بسالمة الدكلة، ذلؾ أف المشركع ال يعاقب عمى مجرد الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ الى المكاف 

 المحظكر ما لـ يقصد مف كراء ذلؾ الحصكؿ عمى أسرار تتعمؽ بسالمة الدكلة.

ركرة ارتباط الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ الى المكاف المحظكر بقصد الجاني الحديث عف ض فإفٌ  كعميو

 الحصكؿ مف كراء القياـ بو استحصاؿ أسرار لمدكلة ىك ما يقكدنا لبحث الركف المعنكم ليذه الجريمة .

 انركن انًؼنىي: انفرع انثبنً

سرار أك أشياء أك يجب لتحقيؽ ىذه الجريمة تكافر قصد جنائي خاص متمثؿ في قصد الحصكؿ عمى أ

كثائؽ محمية أك معمكمات يجب أف تبقى مكتكمة حرصان عمى سالمة الدكلفالقصد الجنائي العاـ في 

الدخكؿ الى المكاف المحظكر أك محاكلتو ال تحقؽ بو ىذه الجريمة إذا تجرد عف القصد الجنائي 

حة في مسبح فال الخاص، فإذا قصد شخص غرضان آخر كمقاء صديقو أك التمتع بمنظر أك السبا

(2)مف قانكف أسرار ككثائؽ الدكلة 14مجاؿ لتطبيؽ نص المادة 


كيتمثؿ القصد الجرمي الخاص بالباعث الذم حمؿ الفاعؿ عمى دخكؿ المكاف المحظكر، كىك الغاية 

 التي ينشدىا الفاعؿ مف الدخكؿ، أال كىي الحصكؿ عمى األسرار المتصمة بسالمة الدكلة . 

                                                           
 198الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، مصدر سابؽ، ص ( 1)

 204الجبكر، الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، مصدر سابؽ (2)
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تكافر القصد الجرمي العاـ ال يحقؽ شركط انطباؽ المادة اذ ال بد مف تكفر القصد كعميو، فإف مجرد 

الجرمي الخاص . كيترتب عمى ذلؾ أف كؿ باعث غير قصد الحصكؿ عمى األسرار المتصمو بسالمة 

الدكلة، ال يقيـ أركاف الجريمة عمى النحك الذم ينص عميو القانكف ، كما لك كاف الدخكؿ لمفضكؿ 

طالع، أك لنزىة، أك لقاء رفيؽ، أك لإلعتداء عمى خصـ مكجكد في المكاف، أك لسرقة كحب االست

أشياء غير األسرار المتصمة بسالمة الدكلة، أك لـ يكف الفاعؿ يعمـ بأف المكاف محظكر الدخكؿ اليو 

(1)ككاف دخكلو عارضا كبمحض الصدفة 
. 

ال يكفي مجرد إثبات القصد الجرمي العاـ كيقع عمى النيابة العامة عبء إثبات تكفر القصد الجرمي ك 

الباعث ىك الحصكؿ  لمقكؿ بتكافر أركاف الجريمة، بؿ ال بد أيضا مف إثبات القصد الخاص، أم أفٌ 

عمى أسرار كأشياء أك كثائؽ محمية تتعمؽ بسالمة الدكلة. كفي ذلؾ قضت محكمة التمييز األردنية في 

(2)الكثير مف أحكاميا.
 

ذلؾ مسألة كاقع، كتقدير  فٌ إذ إر القصد الجرمي الخاص يعكد لمحكمة المكضكع، كمسألة إثبات تكف

 غير أفٌ  ،ترل مف أىؿ الخبرة تستعيف بأفٌ  ذلؾ كمو يعكد ليذه المحكمة كالتي ليا في سبيؿ ذلؾ، أفٍ 

ذلؾ ال يمـز المحكمة، فميا قبكلو أك رفضو كدكف معقب عمييا في ذلؾ ما دامت قد بينت في حكميا 

(3)انيد التي استندت إلييا في استخالص النتيجة التي انتيت الييا المحكمة في قرارىااألس


كال بد مف االشارة في ىذا المجاؿ أف القانكف االردني يتطمب اثبات القصد الخاص لمفاعؿ كانو ال يمـز 

ائؽ محمية ك كثألممعاقبة عمى ىذه الجريمة أف يبمغ الفاعؿ قصده في الكصكؿ الى اسرار اة االشياء 

                                                           
 .1987، دمشؽ، كزارة الثقافة، 362الفاضؿ، محمد، الجرائـ الكاقعة عمى امف الدكلة، ص( 1)
 ، دمشؽ، مطبعة الداكدم.1، ط678شمس، محمكد زكي، شرح قانكف العقكبات العاـ، ص( 2)
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أك معمكمات يجب اف تبقى مكتكمة حرصان عمى سالمة الدكلة، أما اذا تحقؽ القصد فيمكف اف يقع 

(1)مف قانكف حماية اسرار ككثائؽ الدكلة. 15فعمو تحت نص المادة 


قصد المشرع مف تجريـ أفعاؿ التجسس ىك حماية األسرار المتصمة بسالمة الدكلة مف الكصكؿ  إفٌ 

عقكبة جريمة الدخكؿ أك  لو في تمقييا أك حيازتيا أك االضطالع عمييا ، لذلؾ فإفٌ الى مف ال حؽ 

محاكلة الدخكؿ الى مكاف محظكر بقصد الحصكؿ عمى أسرار أك أشياء اك كثائؽ محمية، ىي 

( سنة، كىي العقكبة المقررة في األصؿ ليذه الجريمة مجردة عف 15-3األشغاؿ الشاقة المؤقتة مف )

(2)لتشديدأم مف ظركؼ ا


كلقد قرف المشرع األردني ىذه الجريمة بظرفي تشديد بما يعكس الخطر الناجـ عف الجريمة في تمؾ 

الحاالت المشدد العقاب عمييا: فالمشرع يعاقب الجاني باألشغاؿ الشاقة المؤبدة اذا ما كقعت الجريمة 

 لمنفعة دكلة أجنبية .

 ساليت انذونت او سرقخهبانحظىل ػهى األسرار انًخظهت ب: انًطهب انثبنً

 مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ الدكلة عمى أٌنو: " 15نصت المادة 

معمكمات كالتي ذكرت في المادة السابقة أك استحصؿ عمييا  مف سرؽ أشياء أك كثائؽ أك .1
 عكقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف عشرة سنكات.

ذا كانت الدكلة اذا اقترفت الجناية لمنفعة دكلة أجنبية ك .2 انت العقكبة االشغاؿ الشاقة المؤبدة. كا 
 االجنبية عدكة تككف عقكبة االعداـ".

                                                           
 205ى أمف الدكلة، مصدر سابؽ الجبكر، الجرائـ الكاقعة عم(1)
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ؿ قد لجأ الى عف يككف الفاأاشترطت بعض التشريعات لقياـ جريمة الحصكؿ عمى االسرار ك 
استعماؿ كسيمة مف كسائؿ التحايؿ كحصؿ عمى تمؾ االسرار، كلـ يشر المشرع االردني الى ذلؾ 

(1)ف جميع صكر الحصكؿ عمى االسرار كجميع كسائمو مجرمة بمكجب النصأعتبار عمى ا
. 

 أركان الجريمة: 

 أف يككف الفاعؿ ممف ال صفة لو في الحصكؿ عمى السر. .1
 ك االستحصاؿ عميو كىذا ىك الركف المادم.أسرقة السر  .2
 صد الجرمي كىذا ىك الركف العنكم.قال .3

 طفت انفبػم: انفرع األول

القكؿ بكجكب كقكع ىذه الجريمة ممف ال صفة لو في الحصكؿ عمى األسرار المتصمة مف البدييي 

بسالمة الدكلة أك حيازتيا، كلذلؾ فكؿ مف كمؼ بحكـ كظيفتو كبمكجب القانكف حفظ أم مف ىذه 

، فيما مجرمان  فال يجكز اعتبار ذلؾ منو استحصاالن  األسرار أك تداكليا أك االضطالع عمييا أك نقميا،

ال قياما بكاجب يفرضو القانكف كفي ممارسة ىذا الكاجب إباحة يقرىا القانكف شريطة عدـ تجاكز ذلؾ ا

(2)حدكد تمؾ اإلباحة
.  

كعميو تقكـ ىذه الجريمة بحؽ ىذا الشخص اذا ما سعى لمحصكؿ عمى أسرار خارج نطاؽ عممو أك 

الميندس الفرنسي )تيفا(  كظيفتو أك اختصاصو المحدد بمكجب كظيفتو كمقتضياتيا، فقد حكـ بإدانة

بيذا الجـر لسعيو الحصكؿ عمى تصاميـ الطائرات كالبكارج الحربية كمع أف كظيفتو تنحصر في حفظ 

(3)تصاميـ المصفحات الحربية
.  
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 انركن انًبدي:انفرع انثبنً

ك سرقتو، كالسرقة ليست أيتجمى الركف المادم في الحصكؿ أك باالحرل )االستحصاؿ( عمى السر 

ة اك التحايؿ بانتحاؿ مف كسيمة مف كسائؿ االستحصاؿ، لذا فقد يككف االستحصاؿ بطريقة السرق بأكثر

ك بالدخكؿ بال أك بأخذ الصكرة لكثيقة سرية أك النسخ أك صفة مكذكبة بكاسطة الرسـ اسـ مكذكب أ

يا حرصان ك الكثائؽ كالبيانات التي يجب كتمانأترخيص، كسرقة االسرار: ىي االستحكاذ عمى االشياء 

يككف مف السيؿ  عمى سالمة الدكلة كذلؾ دكف رضى المؤتمنيف عمييـ أك عمميـ، كمف البدييي أفٍ 

نتصكر  تصكر سرقة االشياء كالكثائؽ الف ليا صفة مادية محسكمة كلكف مف الصعكبة بمكاف كبير أفٍ 

 .(1)سرقة المعمكمات

قبؿ شخص ال صفة لو في الحصكؿ الحصكؿ عمى السر: كىك الكصكؿ اليو كالمكف مف احرازه مف 

عميو، أما الحصكؿ مف قبؿ شخص بمقتضى عممو الرسمي الستخدامو أـ البالغو الى سمطة مسؤكلة 

ذات صالحية، ىك حصكؿ مشركع ال عقاب عميو، ككالحصكؿ بحد ذاتو يعتبر مرحمة أكلى بالنسبة 

قة في زمف كجكدىا عمى الى افشاء السر كابالغو كعمى ذلؾ فإف جريمة الحصكؿ عمى السر ساب

ك عمى نمكذج خاطئ أك ناقص منو يعتبر أجريمة االفشاء كاالبالغ، كالحصكؿ عمى جزء مف السر 

عميو كامالن  كالحصكؿ
(2). 

ال بفعؿ ايجابي كسعي مف جانب الفاعؿ فمف كصؿ اليو السر بال سعي مف جانبو إكال يككف الحصكؿ 

ع جريمة الحصكؿ عمى السر منطكية عمى جريمة اخرل كال عناء كال رغبة، فال عقاب عميو، كقد تق

سرار ككثائؽ الدكلة االردني. مف قانكف حماية أ 15أحكاـ المادة فإذا كانت الجريمة سرقة بمكجب 

                                                           
، دار الثقافة 1، ط186-171الفتالكم، سييؿ حسيف، مكسكعة القانكف الجنائي الدكلي القضاء الدكلي الجنائي، ص(  1)

 .2011لمنشر كالتكزيع، 
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فالشارع يعتبر جريمة السرقة كاممة، عنصران في جريمة الحصكؿ عمى االسرار، كنككف في ىذه الحالة 

ك احتياؿ مف اجؿ الحصكؿ عمى السر فنككف أاذا كانت الجريمة قتؿ  اماـ اجتماع معنكم لمجرائـ، أمٌ أ

 (1)قانكف عقكبات ارديف( 72ماـ اجتماع مادم لمجرائـ )مادة أ

 انقظذ انًؼنىي:انفرع انثبنذ

جريمة الحصكؿ عمى األسرار المتصمة بسالمة الدكلة أك سرقتيا ىي جريمة قصدية ، يشترط  فٌ إ

العاـ بعنصريو العمـ كاإلدارة. أم أف تتجو إدارة الجاني الى أخذ السر لقياميا تكافر القصد الجرمي 

و  يحصؿ عمى شيء ال حؽ لو في الحصكؿ بغير رضا صاحبو كحيازتو كالتمكف منو مع عممو أنٌ 

(2)عميو، كىك سر مف األسرار المتصمة بسالمة الدكلة كبغض النظر عف دافعو لذلؾ
سكاء كاف ذلؾ  .

ك تاريخي أك لمجرد االحتفاظ بو كاإلطالع عميو، أك أة لغرض عممي الحصكؿ أك تمؾ الحياز 

الستخدامو في صناعة ، أك ليضمنو بحثا أك مقالة لو، أك حتى الستخدامو في جريمة ينكم ارتكابيا أك 

كاف ذلؾ لمجرد الفضكؿ كحب االستطالع، كىذا ما دفع الفقو الى تسمية ىذا الفعؿ ب )جريمة 

(3)التطمع(.


انتفاء الركف المعنكم يترتب عميو انتفاء مسؤكلية الشخص عف الجريمة، كما  مى ما تقدـ أفٌ كينبني ع

ما يسعى إليو ىك سر مف األسرار المتعمقة بسالمة الدكلة، أك ال يككف قصد الجاني  لك كاف يجيؿ أفٌ 

 الحصكؿ عمى تمؾ األسرار كلكنيا كقعت بيف يديو أك كصمت الى عممو عرضا كبمحض الصدفة. 
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ال يمكف أف تقع بطريؽ الخطأ ، أم ال  -في التشريع األردني -كتأسيسا عمى ما تقدـ فإف ىذه الجريمة

 .تقع بطريؽ اإلىماؿ أك قمة االحتزاز أك عدـ مراعاة القكانيف كاألنظمة

 العقوبة: انرابغانفرع 

الظركؼ، ذ عاقب المشرع عمييا مجردة مف تمؾ إاقترنت عقكبة ىذه الجريمة بظرفيف مشدديف 
 باالشغاؿ الشاقة المؤقتك التي ال تقؿ عف عشر سنكات كال تتجاكز خمسة عشر عامان.

ذا كاف ما تغياه الجاني في الحصمى السر ىك لمنفعة دكلة أجنبية، فتككف العقكبة االشغاؿ الشاقة ا إأمٌ 
معادية كال  المؤبدة. كتككف االعداـ اذا كانت الغاية القصكل في الحصكؿ عمى السر لمنفعة دكلة

يشترط في ايقاع العقكبة في الحالتيف االخيرتيف أف يتـ ايصاؿ السر الى الدكلة االجنبية اك المعادية 
بؿ يكفي اف تتـ سرقتو اك االستحصاؿ عميو لمنفعة أم مف تمؾ الدكؿ. كيمكف استخالص القصد 

طرؽ المقررة في االثبات الخاص في كال الحالتيف مف كافة الظركؼ كلمنيابة اف تثبت ذلؾ بكافة ال

(1)الجنائي
.  

المشرع يعاقب عمى سرقة األسرار  ( مف قانكف حماية أسرار ككثائؽ الدكلة فإفٌ 15كفقا لنص المادة )ك 

المتصمة بسالمة الدكلة أك مجرد الحصكؿ عمييا، مما يؤكد حرص المشرع عمى حفظ كصيانة جميع 

المتصمة بسالمة الدكلة مف أف تصؿ الى عمى اك حيازة  األسرار كاألشياء كالمعمكمات كالكثائؽ المحمية

(2)مف ال صفة لو بذلؾ قانكنا .
 

 إبالؽ االسرار وانشبؤهب: انًطهب انثبنذ

 مف قانكف حماية االسرار ككثائؽ الدكلة عمى أٌنو: 16نصت المادة 

حكـ مف كصؿ الى حيازتو اك عممو أم سر مف االسرار اك المعمكمات أك اية كثيقة محمية ب .1
كظيفتو أك كمسؤكؿ أك بعد تخميو عف كظيفتو أك مسؤكليتو ألم سبب مف االسباب فأبمغيا أك 

 أفشاىا دكف سبب مشركع عكقب باالشغاؿ الشاقة المؤقتة مدة ال تقؿ عف عشر سنكات.
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ذا كانت الدكلة أذا ابمغ عف ذلؾ لمنفعة دكلة اجنبية، ك إكيعاقب باالشغاؿ الشاقة المؤبدة  .2
 كة فتككف العقكبة االعداـ.االجنبية عد

 وتتمثل أركان الجريمة في:  

 صفة الفاعؿ-

 الركف المادم-

 الركف المعنكم-

 طفت انفبػم: انفرع األول

ف يككف فاعؿ ىذه الجريمة حائزا عمى سر مف األسرار المتصمة بسالمة الدكلة، كيستكم في ىذه أيمـز 
عمى ارض الكطف أك غير مقيـ. كال فرؽ بيف زمف  الجريمة أف يككف الفاعؿ أردنيان أك اجنبيان مقيمان 

ارتكابيا فقد تقع زمف السمـ أك الحرب كقد تقع االفعاؿ المادية المككنة لتمؾ الجريمة داخؿ المممكة أك 
 خارجيا.

سرار ككثائؽ الدكلة مف ىذا الركف أمف قانكف حماية  16أٌما ركف حيازة االسرار، فقد عبرت المادة 
 ك عممو..."أالى حيازتو بقكليا:"مف كصؿ 

ف كضع يده باسمكب مشركع عمى االسرار أف يككف الفاعؿ قد سبؽ أو يشترط كيؤخذ مف ىذا النص أنٌ 
ك مى االسرار تنفيذا لحكـ القانكف أك افشائيا.كقد تككف طريقة الحصكؿ عأبالغيا مر إأليو إالتي عزل 

عامالن في الدكلة، كبيف المشرع ك أخدما ك مستأك بصفة ككنو مكظفان أك ممارسة لحؽ أقياما بكاجب 
ف محؿ التجريـ بمقتضى ىذا النص ىي االسرار التي تككف أحماية االسرار االردني االردني في قانكف 

 .(1)قد كقعت في حيازة الفاعؿ بال سعي منو كال تعمد

يازة في االصؿ، كمكضكع التفرقة كالتمييز ىك مف االسرار المخمة بسالمة الدكلة ميما كانت طبيعة الح
فإذا لـ تكف مف االسرار المتصمة بسالمة الدكلة كاف ىنالؾ مجاؿ العماؿ النصكص الكاردة في المادة 

كيشمؿ النص كؿ مف يصؿ الى عممو سر دكف سعي منو كال ، ردنيمف قانكف العقكبات األ 355
مثؿ  ية االسرار، ألفٌ مف قانكف حما 16استحصاؿ، فأبمغو أك أفشاه دكف سبب مشركع، بأحكاـ المادة 
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عدـ  فٌ مف نفس القانكف. مع أ 15ى المادة ىذا الشخص يخرج عف مجاؿ التجريـ كالعقاب بمقتض

.(1)النص عمى ذلؾ صراحة يشكؿ ثغرة في التشريع االردني

 انًبدي انركن: انفرع انثبنً

كاالبالغ كالتبميغ ، ةمف قانكف اسرار الدكل 16لركف المادم لمجريمة المنصكص عمييا في المادة ايشكؿ 
أٌما االفشاء فيك كؿ فعؿ مف افعاؿ البكح ك التسميـ، كؿ فعؿ مف افعاؿ النقؿ أك االخبار أك االيصاؿ أ

كابالغ السر أك نقمو اك تسميمو قد يقع ممف يعممو كممف ال ك ستر، ك أك االذاعة أك الكشؼ عما بطف أ
نقمو أك ابالغو ىك سر مف االسرار الكاجب كتمانيا يعممو، كيكفي اف يككف الفاعؿ عالمان بأف ما يقكـ ب

حرصان عمى سالمة الدكلة. أما االفشاء فال يككف اال لشيء يعمـ بمككناتو كال يستطيع أف يفشي ما ال 

(2)يعمـ
. 

كيكفي لتكافر ىذه الجريمة أف يقع فعؿ االفشاء أك االبالغ الى شخص كاحد أك الى مجمكعة مف 
 االفشاء كاالبالغ حظران مطمقان بما في ذلؾ الزكجة أك القريب أك الكالد.  االشخاص، كالقانكف يحظر

كلـ يقيد الشارع إبالغ األسرار أك افشاؤىا بطريقة معينة أك أسمكب مخصكص، كلـ يتطمب حصكؿ 
نتائج فعمية تضر بأمف الدكلة نتيحة االبالغ أك االفشاء، انما عاقب عمى مجرد االفشاء بغض النظر 

كمظنة ذلؾ احتماؿ كصكؿ السر الى ـ ال، بالغ أك االفشاء أك حصكؿ النتيجة الضارة أعف مدل اال
الدكؿ االجنبية كىك احتماؿ راجح ،كقد سبؽ لنا أف أكضحنا اف ابالغ اك افشاء جزء مف السر معاقب 
عميو كما لك أفشى السر كمو. كتتحقؽ المسؤكلية كاف ابمغ الجاني السر أك اذاعة بصكرة خاطئة 

 . (3)حتماؿ كشؼ حقيقةال

 انركن انًؼنىي: انفرع انثبنذ

يكفي تكافر القصد الجنائي العاـ لمقكؿ بتكافر القصد في ىذه الجريمة، كيتكافر ىذا القصد عندما يتعمد 
الفاعؿ افشاء اك ابالغ ام سر مف االسرار المتصمة بسالمة الدكلة كىك يعمـ اف ما يبكح بو ىك سر، 

الدكلة، كال عبرة لمباعث عمى افشاء السر كابالغو كال اعتداد بو، كال يسقط كانو سر متصؿ بسالمة 
                                                           

 388المصدر نفسو، ص ( 1)

، 1/241القسـ الخاص، الجرائـ الكاقعة عمى امف الدكلة الخارجي، –الخاني، محمد رياض، شرح قانكف العقكبات ( 2)
 د.ط، د.ت

 247الفاضؿ، محمد، الجرائـ الكاقعة عمى امف الدكلة، مصدر سابؽ، ص(3)
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كاجب الصحفي في السبؽ لحيازة األسرار كافشائيا، كاجبو في حفظ السر كعدـ افشائيا، كاجبو في 
حفظ السر كعدـ افشائو، طالما تكافر لديو عنصرم االرادة كالعمـ. أما إذا لـ تتكافر االرادة أك انتفى 

عمـ فال مجاؿ لمحديث عف تكافر القصد الجنائي العاـ. كىذه الجريمة مف الجرائـ القصدية فال تقع ال

(1)نتيجة خطأ أك اىماؿ أك قمة احتراز في القانكف االردني
. 

كينتفي القصد الجنائي بانتفاء حرية االرادة كاالختيار نتيجة إكراه أك نتيجة حالة الضركرة، كىذا ما قرره 
رككسؿ مف أف "افشاء االسرار لمعدك غير معاقب عميو عندما يككف نتيجة إكراه معنكم مجمس حرب ب

يمحك حرية االختيار، أك نتيجة حالة الضركة كالتي ال خيار فييا، إذ تفرض عمى المتيـ اختيار 
 الضرر االقؿ لتحاشي الضرر االكبر عمى شرط أال يككف الفاعؿ مسؤكالن عف خمؽ حالة الضركرة".

المشرع قد شدد العقكبة مرتيف، مرتبطتيف بالقصد الخاص، بحيث تككف العقكبة  فٌ أاالشارة الى كتجدر 
االشغاؿ الشاقة المؤبدة اذا قصد الجاني مف االفشاء اك االبالغ منفعة دكلة اجنبية. كاالعداـ اذا تـ 

 ذلؾ لمنفعة دكلة معادية.

 انؼقىبت:انفرع انرابغ

ك حيازتو يجب أف يتحقؽ أالعمـ بالسر  يفيـ مف ظاىر النص أفٌ  ( فما16بالعكدة الى نص المادة )

بحكـ الكظيفة أك كمسؤكؿ أك بعد التخمي عف الكظيفة، كالكاقع أف ىذا خطأ في الصياغة المغكية 

ك ألمنص، ذلؾ أف ارتباط الشخص بالعمؿ أك الكظيفة أك المسؤكلية ىك السبب المشركع لمعمـ بالسر 

المقصكد  تزكؿ بانقطاع الشخص عف العمؿ بالكظيفة. كعميو فإفٌ  -بال شؾ –حيازتو كىذه المشركعية 

ف تخمى الفاعؿ عف الكظيفة أك المسؤكلية اذا ما أفشى سراى عمـ  ىنا ىك أفٌ  الجريمة تبقى قائمة حتى كا 

بو أك حازه بسبب ما كاف يمارسو مف كظيفة أك عمؿ، لذلؾ أتمنى عمى المشرع إعادة صياغة المادة 

 ما يتفؽ مع المقصكد منيا حقيقةى.( ب16)

كيترتب عمى إشتراط سبؽ الحيازة كالعمـ بالسر بطريؽ مشركع لتحقؽ الجريمة المنصكص عمييا في 

(، عدـ انطباؽ ىذا النص عمى كؿ مف سعى لمحصكؿ عمى األسرار بسمكؾ أك نشاط منو 16المادة )

                                                           
 .1969، دار النيضة العربية، القاىرة، 202كخ، ابراىيـ زكي، حالة الضركرة في قانكف العقكبات، صاخت( 1)



147 
 

سرار بسمكؾ أك بسرقتيا بأم كسيمة كالدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ إلى مكاف محظكر لمحصكؿ عمى األ

أخرل، أك حصؿ عمييا مصادفة أك بصكرة عارضة، كمع ذلؾ تبقى ىذه الحاالت خاضعة لنصكص 

 قانكنية أخرل.  

  



148 
 

 انخبحًت

، ةإلى نتائج عدفييا  كالتي قد تكصمت ،فقد انييت كتابة رسالتي، كرعايتوككرمو سبحانو ا  بفضؿ

 يا:كمف أىم

قد  تة العربية اإلسالمية كانالحضار إلى القديمة كصكالن كالحضارات مبراطكريات أف االلي تبيف  -1

 في محاربة األعداء.بشكؿ كبير كاعتمدت عميو ، عطت التجسس اىتمامان كبيران أ

خيو المسمـ بكشؼ عكراتو كاالطالع عمييا، كحذر اء االسالـ حـر تجسس المسمـ عمى أج-2 

 .عمييـالمسمميف مف تجسس الكفار كغيرىـ 

سيمة لمعرفة قكة عدائيـ كك أع لممسمميف االعتماد عمى التجسس في حربيـ مع لكف االسالـ شرٌ  -3

 كمخططات العدك

كينقؿ ، الذم يتجسس عمى الدكلة االسالمةالعقكبة المترتبة عمى الفرد  فقياء كعمماء االسالـ بيف-4 

 أك ،أك القتؿ ،بالتعزيزعقكبات مت ىذه اللجاسكس الكافر المحارب كالذمي، كتمثكاخبارىا ألعدائيا ، أ

  .خبار الدكلة لألعداءأ أنو ينقؿ كأ، عمؿ الجاسكسيةيأنو  كأ، أنو جاسكسمنيـ ضبط لمف  السجف 

كفي العصكر الحديثة استخدمت الدكؿ الكبرل الجكاسيس لنقؿ االخبار كالتحركات ككانت تختار  -5  

ككانت عمميات التجنيد تتـ عف طريؽ ، الدىـ لألعداءرائيـ لنقؿ اخبار باألشخاص الذيف يمكف اغ

 كطانيـ كشعبيـ.أمف يككف ضميرىـ ميت كال يأبيكف بسالمة  كغراءات أخرل، أإ كغرائيـ بالماؿ، اإ

عممت بريطانيا كمنذ احتالليا لفمسطيف عمى تجنيد مجمكعة مف سكاف البالد لنقؿ االخبار -6   

أكانكا مف الفمسطينييف أـ مف العائالت العربية التي سكنت كمساعدتيا في تنفيذ مخططاتيا سكاء 

كساعدت الييكد في االستيطاف لألرض الفمسطينية كساعدتيـ بتقديـ  ،فمسطيف كامتمكت األراضي

بارزان في مساعدة الييكد  كقد أدل ىؤالء الجكاسيس دكران  ،المساعدة ليـ في امتالؾ األرض الفمسطينية
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منفذم االعماؿ الكطنية كالبطكلية ضد األعداء  ـكتـ اعتقاؿ كاعدا ،طينيةلألرض الفمسفي احتالليـ 

يقـك  كمما جعؿ العدكالمعمكمات ، بفعؿ ىؤالء الجكاسيس الذم قدمكا لمبريطانييف كالييكد االخبار 

 بإحباط كافشاؿ ىذه الثكرات. 

عسكرية خاصة  ان فرقفقد عينت ، الجكاسيس  تجنيدفي  كثيران سمطات االحتالؿ الصييكني جيدت -7  

 كتحقيؽ ألىداؼ كثيرة بأساليب متعددة رعاية كتجنيد الجكاسيس ل

مجيء كبعد  ،كانت الثكرة الفمسطينية تعتمد عمى القانكف الثكرم الفمسطيني في تعامميا مع الجكاسيس  

ائية عقكبات جز مشاريع قكانيف فيو كضعت السمطة الكطنية  ، ـ1994عاـ  السمطة الكطنية الفمسطينية

العمؿ كغياب  كجمكد كتعطيؿ، ـ 2006عاـ االنقساـ الفمسطيني بيف غزة كالضفة  كلكف ،لمجكاسيس

بالمجمس التشريعي الذم ىك صاحب القرار في التشريع جعؿ جميع المشاريع مجمدة كمنيا ما يتعمؽ 

 .بظاىرة التجسس

 كأىـ التكصيات العامة كالقانكنية اآلتية :  

 العامة: التوصيات

شكيؿ جية فمسطينية خاصة تككف ميمتيا تعديؿ ثقافة المجتمع كنظرتو السمبية إلى أسر ت-1

عادة تأىيؿ   ،مف أجؿ إعادة دمجيـ في المجتمع ،كرعايتيـ نفسيا كماديا عائالتيـ كأقاربيـالجكاسيس كا 

 ككسبيـ إلى جانب الشعب الفمسطيني.

طر الجاسكسية كتقديـ ليـ التجارب التي تقديـ إرشادات لمطمبة في المدارس كالجامعات حكؿ مخا-2

بغض النظر عف ، كتجريـ التعاكف مع االحتالؿ بكافة أشكالو  ، تجعميـ ال يقدمكف عمى ىذه الظاىرة

 التسمية.
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ف النسيج االجتماعي محاكلة اصالح الجكاسيس كمصالحيـ باعتبار أنيـ كقعكا ضحية، فيـ جزء م-3

فسقطكا دكف  ،ر بيـ فمـ يستطيعكا التراجع بسبب ضعؼ ارادتيـالذم غرٌ  كف االحتالؿ ىكالفمسطيني، ل

 أف يحاكلكا النيكض مف جديد.

ة مف خالؿ كتحذيرىـ مف خطكرة ىذه الظاىر  أمنيان كدينيان،  زيادة حمالت التكعية لممكاطنيف كتثقيفيـ-4

 .جميع الكسائؿ المتاحة

الجاسكسية  كف الجكاسيس لالتجاه نحإعادة ترتيب الكضع االقتصادم الذم ربما دفع عدد كبير م-5

 بسبب االغراءات المالية لمجكاسيس.

إعادة فتح ممفات الذيف قتمكا بدكاعي الجاسكسية خالؿ االنتفاضات الفمسطينية المتعاقبة، كدراستيا -6

د مف جاسكسيتيـ صدار االحكاـ المسبقة كانصاؼ الذيف قتمكا ظمما أكالتأكإا عف بشكؿ ميني بعيدن 

 ىالييـ عف االضرار النفسية كالجسدية التي لحقت بيـ.أكتعكيض  كتبرئتيـ

الصادرة عف دار االفتاء الفمسطينية عاـ ة مف الجيات الرسمية كالفتكل ر تطبيؽ الفتاكل الصاد -7

 راضي لغير المسمميف. ـ فيما يتعمؽ بالتجسس كبيع األ1935

تحذر كتنبو  لعامة في الجامعات كالمدراس، كالندكات افي التمفاز الرسمي تكعكية عمؿ برامج دينية-8

 مف جريمة التجسس.

 :القانونيةالتوصيات 

. أف يستخدـ المشرع الفمسطيني لفظ )الجاسكس( فيما يخص مف يتعاكف مع االحتالؿ االسرائيمي 1

 كيفرد لو قكانيف خاصة بو دكف اف يشممو بالمتصميف أك المتخابريف مع الدكؿ االخرل.

ع الفمسطيني في مشركع قانكف العقكبات الفمسطيني العقكبة المناسبة لكؿ حالة مف . أٍف يفرد المشر 2

 حاالت التجسس لصالح االحتالؿ االسرائيمي بشكؿ خاص.
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. ضركرة كجكد تشريع عصرم كحديث يالئـ التطكر التكنكلكجي كالحاصؿ في شتى مياديف الحياة 3

ة في ارتكابيا، كذلؾ عمى غرار مختمؼ دكات المستخدمكيراعي تطكر مفيكـ جريمة التجسس كاأل

صبحت قكاعد قانكف أالتشريعات الحديثة التي جاءت بتجريـ العديد مف االفعاؿ الجرمية الجديدة التي 

 العقكبات قاصرة عمى تجريميا كالمعاقبة عمييا مثؿ  القكانيف المعاقبة عمى الجرائـ االلكتركنية 

ي الدفاع كاستعانتو بمحاـ خصكصا في مرحمة االستدالؿ . تمكيف المتيـ بجريمة التجسس مف حقو ف4

ائية جراءات الجز ف قانكف اإلإائي" حيث ثناء القبض عميو مف طرؼ الشرطة "مأمكر الضبط القضأك 

نجاز محضر ا  ليو ك إثناء االستماع ألى جانبو إمحاـ لممتيـ  الفمسطيني لـ ينص عمى ضركرة كجكد

بر حجر االساس الذم يبنى عميو كافة التحقيقات االبتدائية أف ىذا المحضر يعت االستدالؿ، عممان 

، كالالنيائية في الدعكل، كلو دكر رئيسي بما يتضمنو مف معمكمات قد يدلي بيا المتيـ لمكىمة االكلى 

 كالتي قد تشكؿ الفارؽ في تأكيد براءتو اك اثبات ادانتو.

نكنية كجكد قكاعد قالضركرة  ىناؾجسس جراءات المتبعة في مالحقة المتيميف بالت. عمى صعيد اإل5

كتتناسب مع المكاثيؽ الدكلية التي تؤكد عمى  ، ة لممحاكمة العادلةعصرية تراعي الضمانات المقٌرر 

 .كحرمة حياتيـ الخاصة ضركرة الحفاظ عمى حريات االفراد الشخصية كحقكقيـ 

 جديدة كسبالن  ظير صكران أياتنا . إف تطكر صكر الفعؿ االجرامي الذم لحؽ التطكر التكنكلكجي في ح6

حديثة يمكف لمجاني مرتكب فعؿ التجسس مف سمككيا في تحقيؽ الركف المادم لجريمة التجسس 

كالحديث ىنا عف الكسائؿ االلكتركنية الحديثة كالمعمكمات التي يمكف الحصكؿ عمييا عف طريؽ ىذه 

س  يدفع الى القكؿ بكجكد نصكص الكسائؿ كالتي تشكؿ صكرة مف صكر الركف المادم لجريمة التجس

قانكنية كاجراءات خاصة تراعي طبيعة الكسائؿ الحديثة المستخدمة في ارتكاب جريمة التجسس، كعمى 

فرد العديد مف النصكص أـ 2118( لعاـ 11قانكف رقـ )ع الفمسطيني كمف خالؿ ف المشرٌ أالرغـ مف 
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، كاالبتزاز  ،كتركنيةإلاؿ جرائـ اختراؽ المكاقع لكتركنية مثإلممعاقبة عمى الجرائـ التي ترتكب بكسائط 

خاصة لممعاقبة عمى جرائـ التجسس  و لـ يفرد نصكصان نٌ إ الٌ إلكتركنية، رىابية اإلكالجرائـ اإل

 االلكتركني.

ا عمى النظر في مثؿ ىذه . تعزيز البنية المادية كالبشرية لمقضاء الفمسطيني بالشكؿ الذم يجعمو قادرن 7

مف  كبيران  ف مثؿ ىذه الجرائـ تشكؿ قدران أرة كالتسريع في كتيرة الفصؿ فييا خاصة ك الجرائـ الخطي

فراد داخمو مف جية، كعمى المتيـ مف جية اخرل فبياف الحقيقة في اسرع كاأل الخطكرة عمى المجتمع

 كقت ىك مف ضمانات المحاكمة العادلة كيخدـ المجتمع بالدرجة االكلى حيث اف معاقبة المتيـ كبشكؿ

سريع كالكصكؿ الى الحقيقة في كقت قصير يعزز ثقة االفراد داخؿ المجتمع بالمؤسسة القضائية، 

ركقة المحاكـ يؤدم الى فقداف الثقة بالقضاء ؾ بقاء القضايا رائجة كمكدسة في أكعمى العكس مف ذل

ة بشكؿ سريع يتـ اظيار الحقيق صؿ أفالمتيـ برمء حتى تثبت ادانتو فاأل فٌ ، كبما أمف طرؼ االفراد

كفعاؿ ال اف يبقى ىذا الشخص مقيد الحرية رىف الحبس االحتياطي لفترة قد تصؿ الى الحد االقصى 

لمعقكبة المقررة بجريمة التجسس كفي النياية يحتمؿ اف يخرج براءة ، فالعدالة البطيئة ىي احد اشكاؿ 

 الظمـ إف لـ تكف أشد منو فتكان.

سكاء تمؾ بحيث تتفؽ كتعاليـ الشريعة االسالمية ، ت المقررة . ضركرة اعادة النظر في العقكبا8

ك تمؾ التي تـ النص عمييا في مشركع قانكف العقكبات كبات الثكرم الفمسطيني أالكاردة في قانكف العق

ف ىذا النكع مف ، كذلؾ أعداـ" الماسة بالجسد "اإل، كالتي يغمب عمييا طابع العقكبات الفمسطيني 

يتماشى مع السياسة الجنائية الدكلية بصفة عامة كالسياسة الجنائية الفمسطينية  صبح الأالعقكبات 

بصفة خاصة، فالسمطة الفمسطينية كقعت عمى العديد مف المعاىدات الدكلية التي تحارب عقكبة 



153 
 

ناىيؾ عف االكامر العسكرية االسرائيمية التي تمنع السمطة مف تنفيذ االحكاـ الصادرة ، االعداـ ىذا 

 عداـ مف مؤسساتيا القضائية.باإل

لعامة ميمتو البحث كالتحرم في جياز النيابة ا تقنيان  . العمؿ عمى اعداد كادر متخصصص9

خمفية تقنية في مجاؿ تكنكلكجيا يككف ليذا الكادر  ،لكتركنيةاإللكتركني عف جرائـ التجسس اإل

البحث كالتحرم، كذلؾ حتى يككف جراءات المتبعة في مجاؿ مجاؿ اإل، كخمفية قانكنية في المعمكمات

اؿ كمتفؽ مع القكاعد القانكنية المنصكص عمييا تشريعيا، مع قدرة ىذا البحث في ىذا المضمار فعٌ 

مع  ،لكتركنيمحاضر البحث كالتحرم كالتحقيؽ اإلالكادر عمى الضكابط كالشكميات الالزمة إلنجاز 

ذلؾ أنو يككف في عالـ ، كات خاصة جيزة كأدأى لكتركني بحاجة إلقيؽ اإلف التحأخذ بعيف االعتبار األ

كليس كما ىك الحاؿ في الجريمة التقميدية التي يككف فييا البحث كالتحرم كالتحقيؽ بشكؿ  ،افتراضي

 ا.قؿ تعقيدن أك ، سيؿ أ
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 ين انخجسس انؼسكري فخبء إليىقف ا ( :1يهحق )

 

 يـ بسـ ا الرحمف الرح                          

 مف التجسس  العسكرم  فتاءإلمكقؼ ا

 -الحمد  رب العالميف كالصالة كالسالـ عمى سيدنا محمد كعمى آلو كصحابتو أجمعيف كبعد:  

إف تماسؾ المجتمع االسالمي كمحبتو تنبع مف رص صفكفو ككحدتو كعدـ تتبع عكرات ابناء األمة ف

فقاؿ تعالى في سكرة الحجرات مخاطبان المؤمنيف بعضيا البعض ، ليذا حـر االسالـ العظيـ التجسس ، 

سَّسيكا كىالى يىغٍ   " نيكا اٍجتىًنبيكا كىًثيران ًمفى الظَّفّْ ًإفَّ بىٍعضى الظَّفّْ ًإٍثـه كىالى تىجى ـٍ ﴿ يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آىمى كي تىٍب بىٍعضي

ٍيتان فى  ـى أىًخيًو مى ـٍ أىٍف يىٍأكيؿى لىٍح ديكي كىًرٍىتيميكهي كىاتَّقيكا المَّوى ًإفَّ المَّوى تىكَّابه رىًحيـه ﴾.بىٍعضان أىييًحبُّ أىحى
(1) 

مف كتاب ا تبث المحبة كالتماسؾ في المجتمع المسمـ ،كنيت في معرض رفع قدر ذه اآلية " في  

المجتمع كبث دعائـ كركائز الكحدة عف التجسس لما فيو مف أضرار شرعية كآفات اجتماعية كمفاسد 

 أخالقية .

كالتجسس عمى األمة كعمى الدكلة محـر شرعان بقدر ما يحممو مف مخاطر في طياتو ، كاإلفتاء يتعامؿ 

، فقد تككف عقكبة التجسس االستغفار كالتكبة ،  مع حرمة التجسس بقدر الخطر الكاقع أك المحتمؿ منو

تصؿ إلى  أك الحبس مع عقكبة أخرل ، كمف عقكبات التجسس قد كقد ترتقي إلى عقكبة الحبس ،

 ماننا ، ككؿ ذلؾ نابع مف خطكرة التجسس .ز داـ في عالقصاص كىك اإل

كنرل في كؿ العصكر أف األمة تتراجع كتسمب مقدراتيا مف داخميا بالجاسكسية التي ىي الخيانة  

 . كاألفرادالعظمى بالتكاصؿ كالتخابر مع أعداء األمة كمنحيـ المعمكمات المدمرة لمدكلة كالمجتمع 

                                                           
 12،آية رقـ 49سكرة الحجرات رقـ (1)
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ف قض اء فمسطيف جعؿ مكاد خاصة بيذا األمر يحاكـ الجكاسيس كيعاقبيـ عمى جريمة التجسس كا 

كالخيانة ، كنحف كإفتاء فمسطيني نثمف عاليان دكر كنزاىة القضائييف العسكرم كالمدني مؤكديف عمى أف 

الجاسكسية ىي فعؿ مشيف كمييف كمرفكض يخالؼ الشرع الحنيؼ ، كيخالؼ مصالح األمة كأفراد 

ب كيصؿ إلى حد الخركج مف الديف كىي الردة كعقكبة الردة القتؿ ، كالتجسس ىك ردة كابتعاد الشع

 كترؾ لكؿ القيـ كالمبادئ كاألخالؽ .

كنثمف ما يقكـ بو فضيمة األخ النقيب عماد الكريدات في كتابة رسالة الماجستير عف الجاسكسية   

 سائميف ا لو التكفيؽ 

 كالحمد  رب العالميف                                  

 أتخوكم                                                                   

 الشيخ محمد سعيد صالح                                                           

 الفمسطينياألمن  مفتي عام قوى                                                          
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 اٌَبث يسرد

 

 رقم الصفحة اليةرقم  رقميا السورة اآلية

 109 33 5 المائدة إنما جزاء الذيف يحاربكف ا كرسكلو

يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىتًَّخذيكا اٍليىييكدى 

ارىٰل أىٍكًليىاءى   كىالنَّصى

 92 57 5 المائدة

ًمٍف ًربىاًط  ا اٍستىطىٍعتيـٍ ًمٍف قيكَّةو كى كىأىًعدُّكا لىييـٍ مى

ٍيًؿ تيٍرًىبيكفى ًبًو عىديكالمَّوً   اٍلخى

 17 60 8 االنفاؿ

عيكٍا  بىاالن كألىٍكضى ـٍ ًإالَّ خى كٍا ًفيكيـ مَّا زىاديككي رىجي لىكخى

ـي اٍلًفٍتنىةى  ـٍ يىٍبغيكنىكي  ًخالىلىكي

 96 47 9 التكبو

تىفى  ا ًليى الى أىرىل اٍلييٍدىيدى كى  26 22-20 27 النمؿ قَّدى الطٍَّيرى فىقىاؿى مى

يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا اٍجتىًنبيكا كىًثيرنا ًمفى الظَّفّْ ًإفَّ 

 بىٍعضى الظَّفّْ ًإٍثـه 

 1 12 49 الحجرات

ـٍ  كي يا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىتًَّخذيكا عىديكّْم كىعىديكَّ

 ٍكًليىاءى أى 

 13 1 60 الممتحنة

ُـّ  ـٍ كىالمَّوي ميًت ييًريديكفى ًلييٍطًفئيكا نيكرى المًَّو ًبأىٍفكىاًىًي

 نيكًرهً 

 33 6 61 الصؼ

ـٍ   ٍؤًمًنيفى كىاٍلميٍؤًمنىاًت ثيَـّ لى ًإفَّ الًَّذيفى فىتىنيكا اٍلمي

 يىتيكبيكا

 119 10 85 البركج
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 االحبدٌذيسرد 

 الصفحة طرف الحديث م
، أتركف أف أميؿ إلى عياليـ كذرارم ىؤالء الذيف يريدكف  -1 أشيركا أييا الناس عميَّ

 أف يصدُّكنا 
83 

 120 اطمبكه كاقتمكه فقتمو فنفمو 12

 99 أعرضوا عن الناس، ألم تر أنك إن ابتغيت الريبة.. -3
 99 ...إفَّ األمير إذا ابتغى الريبة فى الناس -4

 29 ...اف ظيره حاضراإف لنا طمبة، فمف ك -6

 29 ..أف مقامؾ في مكة خير -7

 122 ..إف منكـ رجاال ن نكميـ إلى إيمانيـ -8

 98 ...إنَّؾ إف اتبعت عكرات الناس أفسدتيـ أك -5

 113 إنو قد شيد بدران كما يدريؾ لعؿ ا اطمع عمى أىؿ بدر فقاؿ... -9

 98 ...إياكـ كالظف فإف الظف أكذب الحديث -10

 105 ال يحؿ دـ امرلء مسمـ يشيد أف ال إلو إال ا... -11

 92 .....ما من أمرئ يتخذل امرأ مسمما في موضع تنتيك فيو حرمتو -12
 66 ..من استمع إلى حديث قوم وىم لو كارىون -13
 91 ..يفركف منو، صيبَّ  مف استمع إلى حديث قـك كىـ لو كارىكف، أك -14

 100 ...كأنما استحيىمف ستر عكرة مؤمف، ف -15

 84 ..مف مات مرابطان في سبيؿ ا أجرم عميو أجر عممو الصالح الذم كاف يعمؿ -16

 83 من يأتينا بتخبر القوم؟ فقال الزبير -17
 106 ...ميال يا عمر فمعؿ ا قد اطمع عمى أىؿ بدر فقاؿ -18

 90 ...بكا المسمميفيا معشر مف آمف بمسانو كلـ يدخؿ اإليماف قمبو، ال تغتا -19
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 انًظبدر وانًراجغ يسرد

 القرأن الكريم-

المدينة المنكرة ، شرح سنن ابي داوودأبادم، عبد الرحمف شرؼ الحؽ محمد اشرغ، عكف المعبكد 

 .ق1388 ،طبعة المكتبة السمفية، 

ذرية لمنشر ، دار العاسموك المالك في تدبير الممالكالربيع، شياب الديف أحمد بف محمد،  ابف أبك 

 .ـ2010كالتكزيع، الرياض، 

 ،المممكة العربية السعكدية -)ـ: مكتبة نزار مصطفى الباز  تفسير القرآن العظيمحاتـ، ابف أبي 

 .بتحقيؽ أسعد محمد الطيب

، النياية في غريب الحديث واألثراألثير، مجد الديف أبي السعادات المبارؾ بف محمد الجرزم، ابف 

 .ىػ1420سعكدية، الرياض، الطبعة األكلى، ال

 .الرياض –، دار الثريا الحديد –تفسير الحجرات العثيميف، محمد صالح، ابف 

 .، دار الكتب العممية، بيركت، لبنافأحكام القرآن، القاضي، محمد بف عبد ا أبكبكر، ابف العربي

، مؤسسة تخير العباد زاد المعاد في ىدىالقيـ، محمد بف أبي بكر بف سعد شمس الديف الجكزية، ابف 

  .ـ1994الرسالة، الككيت، 

 .ـ1985دار طيبة، الرياض، ،  األوسط،المنذر، أبكبكر محمد بف إبراىيـ، ابف 

  .، الرياضشرح ابن بطال، مكتبة الرشدبطاؿ، أبي الحسف عمي بف خمؼ بف عبد المالؾ، ابف 

 .ـ1997عارؼ باإلسكندرية، ، منشاة المحماية حق المتيم في محاكمة عادلةحاتـ ، بكار، ابف 

، نشر الحرس الصارم المسمولتيمية، تقي الديف أبكالعباس أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السالـ، ابف 

 .ـ1983الكطني، السعكدية، 
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، تحقيؽ كتعميؽ الدكتكر فؤاد تحرير األحكام في تدبير أىل اإلسالمجماعة، بدر الديف بف جماعة، ابف 

 .ـ1985ر الثقافة، الدكحة،، دا1عبد المنعـ أحمد،ط

، الناشر مؤسسة اإلمام أحمدمسندعبدا أحمد بف محمد بف حنبؿ الشيباني الذىمي،  حنبؿ، أبكابف 

 .الرسالة

، مؤسسة الرسالة 1، طمقدمة ابن تخمدونخمدكف، عبدالرحمف بف محمد بف خمدكف الحضرمي، ابف 

 ق.1377لمنشر، 

 . ـ1987،حكامحكام األأد، محمد بف عمي بف كىب، يدقيؽ العابف 

، بحث مقدـ استكماال نظام الحكم لمسمطة الوطنية الفمسطينيةسعد، أسامة سعيد حسيف، ابف 

 .لمتطمبات رسالة ماجستير في القانكف، جامعة األزىر

، الدار التكنسية 28، آية رقـ 3، سكرة آؿ عمراف رقـ التحرير والتنويرعاشكر، محمد الطاىر،ابف 

 .ـ1884لمنشر 

 .، دار الكفاء، المنصكرةإكمال المعمم بفوائد مسممعياض، أبي الفضؿ عياض بف مكسى، بف ا

  .، دار الرشيد لمنشر، بغداد1، طالمغنيقدامة، ابف جعفر بف قدامة بف زياد البغدادم،ابف 

 .ـ1990، مكتبة المعارؼ، بيركت، لبناف ،البداية والنيايةكثير، إسماعيؿ بف عمر، ابف 

 .دار إحياء الكتب السنن،بكعبد ا محمد بف يزيد القزكيني، ماجو، أابف 

، الطبعة الثالثة، مطبعة دار  لسان العربمنظكر،محمد بف مكـر بف عمي أبكالفضؿ جماؿ الديف، ابف 

 صادر، لبناف، بيركت. 

دار الكتاب العربي،  ،3ط ، السيرة النبويةىشاـ، عبد الممؾ بف ىشاـ بف أيكب الحميرم، ابف 

 .ـ1990
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نشر أدب ،  لسان العرب ، جماؿ الديف محمد بف مكـر ابف منظكر األفريقي المصرم الفضؿ،ابك 

 ق 1405الحكزة، إيراف 

  .، الناشر جامعة األزىراسس العالقات الدولية في السالمالميؿ، محمكد احمد عبد ا،ابك 

لى، مركز الشارقة لإلبداع الفكرم، ،دائرة المعارؼ اإلسالمية، الطبعة األك اآلثار العمويةبكر، أبك 

  .ـ1998

، دار الرسالة 1،  طأبو داود سننداكد، سميماف بف األشعث بف اسحاؽ بف بشير االزدم، أبك 

 .ـ817ق، 202العالمية،

 ـ.1985، ػ دار الفكر العربي، الجريمة والعقوبة في الفقو اإلسالمي ، محمد ،زىرةأبك 

  .، سمسمة الكتب القانكنية، منشأة المعارؼ12،  طلي العامالقانون الدو ىيؼ، عمي صادؽ،  أبك

، دار المعرفة لمطباعة كالنشر، بيركت، لبناف، 190-189، التخراجيكسؼ، يعقكب بف إبراىيـ، أبك 

 .ـ1979

  .، دار الفكر، ، دار الفكرالشرح الكبيرأحمد الدردير أحمد بف أحمد بف محمد بف عرفة العدكم،  

  .، مؤسسة ىزارم لمتعميـ كالثقافة، مصر2أحمد آميف، فجر اإلسالـ، ط

، الشركة المتحدة العسكرية اإلسالمية في غزوات الرسول عميو الصالة والسالمأحمد ىاني، العبقرية 

 .ـ1974شر كالتكزيع، القاىرة،لمن

 .1969، دار النيضة العربية، القاىرة، حالة الضرورة في قانون العقوباتاختكخ، ابراىيـ زكي، 

   .ـ1968، دار الفكر العربي،التيسير والعتبار والتحريراألسدم، محمد بف محمد، 

كطنية، بغداد، العراؽ، األعظمي، سعد ابراىيـ، جرائـ التجسس في التشريع العراقي، المكتبة ال

 .ـ1981
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، كقاؿ األلباني في صحيح المفرد عنو لإلمام البتخاري في األدب المفرداأللباني ، محمد ناصر الديف ، 

 ـ.1994لدليؿ،السعكدية ، ، مكتبة ا1، طصحيح

، دار 1، ط روح المعاني في تفسير القرآن العظيمشياب الديف محمد بف عبد ا الحسيني،  ،األلكسي

 .ىػ1415الكتب العممية، بيركت، 

 .،، مطبعة اإلعتداؿ، دمشؽ2، ترجمة كليـ خكرم،طالجاسوسية األمريكيةإندرتكلي، 

 .ـ1983، دار الكتب العممية، 3،طلعقد الفريدااألندلسي، أحمد بف محمد بف عبد ربو، 

لسمطان عبد الحميد بين الصييونية العالمية والمشكمة أككي، ميـ كامؿ، ترجمة إسماعيؿ صادؽ، ا

  .ـ1992الزىراء لإلعالـ العربي،  ،الفمسطينية

دـ ، ترجمة المقم1992-م1936الحروب السرية لإلستتخبارات اإلسرائيمية كبني مكريس،  ،إياف بالؾ

   .ركف  الياس فرحات

حاشية البجيرمي عمى التخطيب تحفة الحبيب عمى شرح البجيرمي، سميماف بف محمد بف عمر، 

 .ـ1996، دار الكتب العممية، بيركت، لبناف، 1ط التخطيب،

 دار ابف كثير لمنشر كالتكزيع، ،1، طصحيح البتخاريالبخارم، أبي عبد ا محمد بف إسماعيؿ، 

  .ـ2002،دمشؽ

ػ مكتبة لبناف بيركت ػ طبعة جديدة  قاموس المحيط قاموس مطول لمغة العربية، بطرس، انيالبست

 .ـ1983

 –، دار الكتب العممية روضة العقالء ونزىة الفضالءالبستي، اإلماـ ابي حاتـ محمد بف حباف، 

 .بيركت

  .أحكام السماع واإلستماع في الشريعة اإلسالمةمحمد معيف الديف، ، بصرم
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  ـ2002دار ابف الحـز لمنشر،  ،4، تفسير البغكم، جالحسيف بف مسعكدالبغكم 

، مجمة التجسس كجريمة ماسة بأمن الدولة في ظل قانون العقوبات الجرائري ،بكجكراؼ، عبد الغاني

، جامعة الجمفة، الجزائر، أفاؽ   ـ.2017العمـك

المشيد ، 70، ص  العمالء والجواسيس الفمسطينيين عين إسرائيل الثالثةالبيتاكم، أحمد حامد، 

 ـ.2016، بيركت ،مركز الزيتكنة لمدراسات كاالستشارات ، 23/10/2012السياسي،

 ـ .1994، قطاع غزة، 1، طظاىرة تصفية العمالء" التاريخ والقضية محمد، ،البيكمي

، دار 1، طسنن الترمذي ،أبك عيسى،  محمد بف عيسى  بف سكرة بف مكسى الضحاؾالترمذم، 

 ـ.1996الغرب االسالمي، 

، دار الغرب األسالمي، بيركت، 1،طأجوبة التسولي عن مسائل األمير عبد القادر الجزائري، التسكلي

 .ـ1996

،  دار الكتب كالكثائؽ القكمية، 1،ط6، جنياية األرب في فنون األدبالتيمي، أحمد عبد الكىاب، 

  .القاىرة

ار العربية لمكتب د التمثيل والمحاضرة،الثعالبي،عبد الممؾ بف محمد بف إسماعيؿ أبكمنصكر، 

 .ـ2،1981،ط

، دار الثقافة الجرائم الواقعة عمى امن الدولة في القانون الردني والقوانين العربيةالجبكر، محمد، 

 .196، ص2011لمنشر كالتكزيع، عماف، 

  .ـ2001، دار الفكر،فقو اإلمام األوزاعيالجبكرم، عبد ا ، 

، مكتبة افاؽ، غزة،  ت الجزائية في التشريع الفمسطينيموسوعة اإلجراءا ،عبد القادر صابر جرادة ،

 ـ.2010الطبعة األكلى، 
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دار ،  1935-1882الشيخ عزالدين القسام قائد حركة وشييد قضية  حسني أدىـ،جرار، 

 .ـ1989الضياء،عماف، 

 .بيركت–دار الجميؿ ، المتخابرات والعالم( 1991الجزائرم، سعيد )

 .ـ2014االردف(، -، )ـ:دار النفائس1،طاصد الشارعطرق الكشف عن مق  نعيـ، جغيـ،

، رسالة دكتكراة ، جامعة القاىرة ، غزة ،  ، النظام الدستوري في فمسطينجميؿ، جمعة سالمة

 .ـ2009

 ، دار الساقي 4، طالمفصل في تاريخ العرب قبل اإلسالمجكاد عمي، 

ار العمـ لممالييف بيركت ػ ػ د الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،الجكىرم، إسماعيؿ بف حماد 

 .مػ حققو أحمد عبد الغفكر عطار 1987 -  ى 1407الطبعة الرابعة 

 .ـ2008، دار الدعكة لمطبع كالنشر كالتكزيع غياث األممالمعالي، الجكيني، إماـ الحرميف أبك

ة، القانكنية، القاىر  لإلصداراتالمركز القكمي  ،مكسكعة جرائـ الخيانة كالتجسس، مجدم، حافظ،

2007. 

رسالة  ، م الواقع واألسباب2000-1993العمالء في الضفة الغربية م محمد فيمي، األطفاؿحجة، 

 .ـ2008جامعية غير منشكرة، جامعة القدس، القدس، فمسطيف، 

  .ـ1964، الطبعة الرابعة،مكتبة النيضة المصرية تاريخ اإلسالم السياسيإبراىيـ حسف،  حسف،

 ، م1935-م1882ز الدين القسام قائد حركة وشييد قضية الشيخ عحسني أدىـ جرار، 

حسػػني، محمػػد نجيػػب، شػػرح قػػانكف العقكبػػات القسػػـ العػػاـ، دار النيضػػة العربيػػة القػػاىرة، الطبعػػة الرابعػػة 

 ـ ػ 1977

، دراسة تاصيمية مقارنة لمركف المعنكم في النظرية العامة لمقصد الجنائيمحمكد نجيب ، حسني، 

 .ـ1988ار النيضة العربية، القاىرة، الطبعة الرابعة، الجرائـ العمدية، د



164 
 

–إيراف الموساد اإلسرائيمي واإلرىاب الصييوني( 2002لحسيني، محمد عمي )ا

 .http://www.hashem150m.comطراف

، الدار الجامعية، 1990-1897موقف الدولة العثمانية من الحركة الصييونية حساف عمي،  ،حالؽ

  .ـ1986بيركت، 

 .ىػ 1427، دار الكتب العممية، بيركت، 2، طالسيرة الحمبية الحمبي، عمي بف إبراىيـ، 

، محمد عمي السالـ، الكجيز في أصكؿ المحاكمات الجزائية، دار الثقافة لمنشر كالتكزيعالحمبي، 

 .ـ2009اإلصدار الثاني، 

، منظمة التحرير الفمسطينية ، م1939-م1922نتداب البريطاني فمسطين وال حمة، كامؿ محمكد، 

 .ـ1974بيركت، 

، جمعية الدراسة العربية، الوعي والثورة دراسة حياة وجياد الشيخ عز الدين القسامسميح،  ،حمكدة

 ـ 1985القدس، 

 .القاىرة–دار الشباب، مكتبة مدبكلي عممية سوزانا،  (1988حمكده، عادؿ )

القسم التخاص الجرائم الواقعة عمى امن الدولة  -شرح قانون العقوباتياض، الخاني، محمد ر 

 ، دكف، ط، د.ف، د.تالتخارجي

، باب احكاـ الجياد، دويشرح متختصر تخميل وبيامشو : حاشية العالخرشي، محمد بف عبد ا، 

 .ىػ 1306مطبعة محمد أفندم مصطفى، مصر 

مطبعة ،  الجريمة أحكاميا العامة في التجاىات المعاصرة والفقو اإلسالمي ،عبد الفتاحخضر، 

 .ـ1985معيد اإلدارة العامة الرياض 

http://www.hashem150m.com/
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النسيج دور عمالء إسرائيل والمتعاونين معيا من الفمسطينيين في تمزيق خضير، أحمد حامد، 

 .ـ2014غزة ، ، السياسي لمشعب الفمسطيني

 .ـ1968، دار الطميعة لمنشر كالطباعة، 1، طالوجيز في العسكرية اإلسرائيميةخطاب، محمكد شيت، 

 .ـ2003 ، دار النيضة العربية،شرح األحكام العامة لقانون العقوباتأحمد شكقي، خطكة، 

 ربي ، بيركت .دار الفكر الع، الشرح الكبيرأحمد،   الدردير،

رسالة ماجستير غير منشكرة، جامعة  الدركبي، جماؿ، جرائـ التجسس في التشريع االردني،

 .2012جرش،

 ـ.1959بيركت لبناف ، ، القضية الفمسطينية في متختمف مراحميادركزة، محمد عزة: 

 بي ، بيركت العر  ، دار الفكرحاشية المدسوقي عمى الشرح الكبيرالدسكقي، محمد بف أحمد بف عرفة، 

، دار السالـ لمطباعة كالتكزيع 2، طالتجسس وأحكامو في الشريعة اإلسالميةمحمد راكاف، الدغمي،

 ـ1985-ق1406كالنشر، القاىرة، 

 .ـ 1960، دار إحياء الكتب العربي األتخبار الطوالالدنيكرم، أبكحنيفة أحمد بف داكد ، 

( لسنة 2، الجزء األكؿ رقـ )ءات الفمسطينيالوجيز في شرح قانون اإلجراطارؽ محمد، الديراكم 

 .ـ2001

( لسنة 3الوجيز في شرح قانون اإلجراءات الجزائية الفمسطيني رقم )الديراكم، طارؽ محمد ، 

 .ـ2013، الجزء الثاني، جامعة فمسطيف، الطبعة األكلى، 2003م

 1، طالفقو اإلسالميبيجة األسماع في أحكام السماع في عمي بف فارس الجعفرم العنزم ، ذرياف، 

 ـ.2006، مطبعة المنار االسالمية ، الككيت ، 
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 انظرـ ،20/7/201مكقع ممتقى طمبة فمسطيف ،دكافع كأثار،  ، السقكط األمنيرابي عبد الناصر

https://www.pal4dream.net/vb/threads/129 

)ـ: مكتبة نزار مصطفى  تفسير القرآن العظيمعبد الرحمف بف محمد بف ادريس ،  اتـأبكحالرازم، 

، مكتبة نزار الرازم، 1بتحقيؽ أسعد محمد الطيب( ، ط -3ط-المممكة العربية السعكدية -الباز 

 .ـ1997الرياض، 

 .ـ1981دار الفكر،  ،  ،1، طتفسير الرازيالرازم، فخر الديف، 

 .ـ1986، مكتبة لبناف، متختار الصحاحر بف عبد القادر، الرازم، محمد بف أبي بك

 ـ1990الجرائـ الكاقعة عمى أمف الدكلة، بدكف طبعة، دار النشر، عماف ،  ،الرفاعي، أحمد محمد

، دار  نياية المحتاج إلى شرح المنياجشمس الديف محمد بف أبي العباس شياب الديف،  ،الرممي

  .ـ1984الفكر، بيركت، 

تفسير الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في بكالقاسـ جار ا محمد بف عمر، الزمخشرم، أ

 .ـ2009، الطبعة األخيرة، دار المعرفة،وجوه التأويل

، لبناف،  مجمة المشرؽ، 53ص  ،،احتياؿ الممكؾ األيكبييفالتخزانة الشرقيةالزيات، حبيب، 

 .ـ1938يناير1

، ، مؤسسة الرسالة، مطبعة القدس، والمستأمنين في دار اإلسالمأحكام الذميين زيداف، عبد الكريـ، 

 .ـ1980بيركت،  

تبيين الحقائق شرح كنز ي، عثماف بف عمي الزيعمي فخر الديف أحمد الشمبي شياب الديف، عالزيم

 .ىػ 1313المطبعة االميرية الكبرل، بكالؽ مصر،  1، طالدقائق وبيامشو حاشية الشمبي

 .ـ1990–، دار الكتب العممية، بيركت الطبقات الكبرىسعد، محمد بف سعد البصرم البغدادم ،

https://www.pal4dream.net/vb/threads/129
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، دراسة مقارنة، دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، شرح األحكام العامة في قانون العقوباتكامؿ، سعيد، 

 .ـ2009، االصدار الثاني، 1عماد ط

، مؤسسة 2، طغذاء األلبابالعكف محمد بف أحمد بف سالـ الحنفي، السفاريني : شمس الديف، ابك

 .ـ1993قرطبة، مصر، 

 .ـ 1979دار الفكر العربي  ،قانون العقوبات القسم العام  ،مأمكف محمد المة، س

   .، دار الكتب العمميةتاريخ التخمفاءالسيكطي، جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر ،

دار المطبكعات الجامعية، االسكندرية،  نظرية العامة لمجريمة،الكعمي القيكجي، ، فتكح، الشاذلي

 .ـ1997

، باب يدؿ المشرككف عمى عكرة المسمميف،  دار الكفاء، األمادريس،  فابكعبد ا محمد ب الشافعي،

 .ـ2001

 ـ.2011 ،المؤلؼ ة، طبع1ط،  األحكام الشرعية لمثورات العربية،  الشحكد ،عمي نايؼ

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني الفاظ المنياجالشربيني، شمس الديف محمد بف محمد الخطيب، 

 .ـ2000دار الكتب العممية، بيركت، 

 .مطابع أخبار اليكـ  ،تفسير الشعراويالشعركام ، محمد متكلي ، 

، مطبعة عالج القرآن الكريم لمجريمةعبد ا بف الشيخ محمد األميف بف محمد مختار، الشقنيطي، 

 ىػ ػ1413 ،أميف محمد سالـ بالمدينة المنكرة ػ الطبعة األكلى

 .ـ1974، مكتبة النيضة المصرية، 2ط الجياد والنظم العسكرية،حمد، أشمبي، 

 ، دمشؽ، مطبعة الداكدم.1، طانون العقوبات العامشرح قشمس، محمكد زكي، 

 .ـ2004، بيت األفكار الدكلية، لبناف، نيل األوطارالشككاني، محمد بف عمي بف محمد، 
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 .ـ1997، دار الكتب العممية، شرح السير الكبيرالشيباني، محمد بف حسف،  

  .العمميةدار الكتب  ، الميذباسحاؽ إبراىيـ بف عمي بف يكسؼ،  أبك ،الشيرازم

 .، رسالة ماجستيرالتجسس وعقوبتيا في الشريعة والقانون جريمة ،صالح، عثماف بف عمي

 .، رسالة دكتكراه، كمية الحقكؽ، جامعة القاىرةحق المتيم في محاكمة عادلةعالء محمد ، الصاكم ،

ات، ـ حبيب زي1938يناير 1، مجمة المشرؽ أرشيف المجالت األدبية والثقافية العربيةصخر، 

 .الخزانة الشرقية، احتياؿ الممكؾ األيكبييف، لبناف 

 .ـ2008، دار المعرفة، بيركت، السيرة النبوية عرض وقائع وتحميل أحداثالصالبي، عمي محمد، 

، ط، دار األندلس الجديدة لمنشر، معاوية بن أبي سفيان شتخصستو وعصرهالصالبي، عمي محمد، 

 .ـ2008ىػ، 1429

 .ـ1970، المجمس العممي، جنكب افريقيا، 1، طالمصنفبد الرزاؽ بف ىماـ، بكر ع كالصنعاني، أب

ص  قانكف العقكبات المبناني، جرائـ االعتداء عمى امف الدكلة كعمى االمكاؿ، الصيفي، عبد الفتاح،

 1972، دار النيضة العربية، بيركت، 36

  .ـ2000مؤسسة الرسالة،   جامع البيان عند تأويل القرآن،الطبرم، ألبي جعفر محمد بف جرير، 

 .2005-1967تجنيد المتخابرات اإلسرائيمية لمعمالء في األراضي المحتمة عدناف ، ر، عام كبا

، مطبعة الترقي، 1، ط6، جبيان المعانيد آؿ غازم، العاني، عبد القادر بف مال حكيش السيد محمك 

 . ـ1965دمشؽ، 

عرض ، عرض ممتخص ظاىرة التعامل ما لحتالل السرائيمي عباس، محمكد خضر، رسالة ماجستير،

 ..ـ2000، غزة،  غير منشورةممتخص لرسالة 

 .ـ1983، مكتبة النكرم، دمشؽ  ، 3، طتخطط الشاممحمد، عبد الرازؽ، 
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 .ـ 2004، منشأة المعارؼ، اإلسكندرية، أساسيات عمم اإلجرام والعقابذلي، عبد ا الشا

، دار الحكمة لمطباعة كالنشر، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائيةسعيد حسب ا، عبد ا، 

 .ـ1998المكصؿ، الطبعة الثانية، 

، المجمد الثاني، الجنائيةالموسوعة الجنائية الحديثة في شرح قانون اإلجراءات ، إييابعبد المطمب، 

  .ـ2009المركز القكمي لالصدارات القانكنية، 

، الجرائـ المضربة بالمصمحة العامة، بدكف القسم التخاص في قانون العقوباتبكر،  ،عبد المييمف

 .طبعة، بيركت

 .الحساـ لمطباعة كالنشر ،السيدة الجاسوسة السيدة الرئيسة (1991عبد اليادم، حساـ)

، دار الكتب 1، طالتاج واإلكميل لمتختصر تخميلالقاسـ، محمد بف يكسؼ العبدرم،  بكأالعبدرم، 

 .ـ1986العممية، 

 .دمشؽ–. دار الكتاب العربي التحميل النفسي لمجاسوسية( 1989عبده، سمير )

، مطبعة حقوق الجاني بعد صدور الحكم في الشريعة اإلسالميةالعتيبي، معجب بف معدم الحكيقؿ، 

 ىػ ػ1413سفير بالرياض ػ الطبعة األكلى 

 .ـ2002، المكتبة القانكنية، بغداد، المشددة في العقوبةصباح، الظركؼ عريس، 

فتح الباري شرح ف حجر،  شياب الديف أبكالفضؿ احمد بف عمي بف محمد، الحافظ اب العسقالني،

  .دار الكتب العممية، بيركت، لبناف صحيح البتخاري،

 .ـ2012، مؤسسة ىنداكم لمتعميـ كالثقافة، القاىرة، مصر، عبقرية عمرالعقاد، عباس، 

الفكر العربي، القاىرة،  ، دارالتجاىات الحديثة في قانون العقوبات الجديد عقيدة، محمد، العال

 .ـ1997
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، الجزء األكؿ، الجريمة، مطبعة النجاح المبادئ العامة لمقانون الجنائي المغربي، ، عبد الكاحدالعممي

 .ـ1990الجديدة، الدار البيضاء، 

  .ـ1994، الدار الشامية، بيركت، 3، طالشباب المسمم في مواجية التحدياتعبد ا ناصح،  ،عمكاف

 .ـ2011، طبعو المؤلؼ 1، ط1،ج األحكام الشرعية لمثورات العربيةؼ، ناي ، عمي

باب الجياد،  منح الجميل شرح متختصر تخميل،عبدا المالكي،  عميش، محمد بف أحمد بف محمد أبك

 . دار الفكر، بيركت

بيجة األسماع في أحكام السماع في الفقو عنزم، عمي بف ذرياف بف فارس الحسف الجعفرم ، 

 .ـ2006،مكتبة المنار اإلسالمية،مياإلسال

، المؤسسة العربية 1914-1831مقدمة في تاريخ فمسطين الحديثعكض، محمد عبد العزيز، 

  .ـ1983لمدراسات كالنشر، بيركت، 

، دار المطبكعات الجامعية، المبادئ العامة في قانون اإلجراءات الجنائيةض، محمد عك  ،عكض

 .ـ1999اإلسكندرية،

 ـ.1961،  المعارؼ االسالمية، القاىرة، الفن الحربي في صدر اإلسالمعبد الرؤكؼ ،  عكف،

لعام لطفي، شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية لمنظمة التحرير الفمسطينية العيمة، عبد الحميد 

 ـ1995الطبعة األكلى،  ،1979

 .، دار الفكر العربيعمدة القاري شرح صحيح البتخاريمحمد بف أحمد،  كالعيني، بدر الديف أب

، دار عقوبة اإلعدام دراسة فقيية ألحكام العقوبة بالقتل في الفقو اإلسالميالغامدم: محمد بف سعد، 

 ىػ. 1413السالـ، 
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، دار ابف حـز لمطباعة كالنشر، بيركت، 1، طإحياء عموم الدينمد، الغزالي، اإلماـ أبي حامد بف مح

 .ـ2005لبناف، 

 .1987، دمشؽ، كزارة الثقافة، من الدولةأالجرائم الواقعة عمى الفاضؿ، محمد، 

، دار الثقافة 1، طموسوعة القانون الجنائي الدولي القضاء الدولي الجنائيالفتالكم، سييؿ حسيف، 

 .2011لمنشر كالتكزيع، 

ػ تحقيؽ   ى 1409 ،الطبعة الثانية،ػ مؤسسة دار اليجرة إيراف  كتاب العينمد، أحالخميؿ بف  الفراىيدم،

  .الدكتكر ميدل المخزكمي الدكتكر إبراىيـ السامرائي

، مكتبة البخارم لمنشر كالتكزيع، اإلسماعمية، 1، طتاريخ المتخابرات عبر العصورفرحات، كـر حممي، 

 .ـ2007ق، 1428مصر، 

، مؤسسة الرسالة، 8، طبعة رقـ القاموس المحيطابادم، مجد الديف محمد بف يعقكب،  ،الفيركز

 .ـ2005

لمرافعي، المكتبة العممية،  المصباح المنير في غريب الشرح الكبيرالفيكمي، أحمد بف محمد بف عمي، 

 .ـ1987بيركت، لبناف، 

  .ـ1984، دار األمة، بيركت، مالشيخ المجاىد عز الدين القسا، ، عبد الستارقاسـ

، مركز األبحاث، النشاط الصييوني في الشرق العربي وصداه، منظمة التحريرخيرية،  ،قاسمية

 ـ.1973
 عمى التكالي. 126، 125، 124في المكاد  1960لسنو  16قانكف العقكبات االردني رقـ  

 .ـ1994اإلسالمي، بيركت ، دار الغرب 1ط، الذتخيرة القرافي، شياب الديف أحمد بف أدريس، 

 .ـ1988، دار الغرب اإلسالمي، بيركت، البيان والتحصيلالكليد محمد بف أحمد،  القرطبي، ابك



172 
 

، مطبعة دار الكتب 2، طالجامع ألحكام القرآنعبد ا محمد بف أحمد األنصارم،  كالقرطبي، أب

 .ـ 1935 -ق1353المصرية، القاىرة، 

 .، دار النفائس ، بيركت مانيين من قيام الدولة إلى النقالبتاريخ العثقطكش، محمد سييؿ ، 

 .، دار الكتب العممية، بيركتصبح األعشىالقمقشندم، أحمد بف عمي، 

دار النفائس لمطباعة كالنشر كالتكزيع، بيركت، ، 1ط ،معجم الفقياء ،قنيبي، حامد صادؽ

 ـ.1985ق /1405لبناف،

 .ـ2003، 2، دار الكتب العممية، طبدائع الصنائعء الديف،  أبكبكر بف مسعكد الحنفي عال الكاساني،

 .ـ2010، كنكز لمنشر كالتزيع، القاىرة، أسرار الجاسوسية والموساد والمتخابرات الكاشؼ، حساـ،

 .م1939-م 1936فصائل السالم والثورة المضادة، ثورة مصطفى، كبيا،  

  شبكة الدعوة والتبميغ.الكنككىي، المع الدرارم عمى جامع البخارم،  

 .القدس،، ترجمة كتحقيؽ عصاـ زكي عراؼ، المطبعة العربية العرب الصالحون ىميؿ ، ككىيف،

لعدائية، د.ط، المجنة الدكلية المجنة الدكلية لمصميب االحمر، القانكف الدكلي المتعمؽ بسير العمميات ا

 .1996لمصميب االحمر، جنيؼ، 

 .ـ2009، مركز فجر لإلعالـ، المعمم في حكم الجاسوس المسممالميبي، أبكيحيى، 

، مكتبة دار ابف قتيبة، الككيت، 1، المحقؽ أحمد بف مبارؾ البغدادم، طالسمطانية مالحكاالماكردم ، 

 .ـ1989

، مجمة المستقبؿ العربي، العدد المتخابرات الصييونية بداية التجسس عمى العرب محمكد، محارب، 

 .ـ2008، تشريف ثاني 357

  .ـ2001، مكتبة األسرة، متخابرات دولة الرسولمحمد الشافعي، 



173 
 

ػ الطبعة  1372دار الشعب بالقاىرة ، تفسير القرطبي، بكر بف فرح القرطبي محمد بف أحمد بف أبي

  .حققو أحمد عبدالعميـ البردكني،الثانية 

 .ـ2000دار الجامعة الجديدة  لمنشر،االسكندية،قانون العقوبات)القسم العام (،عكض ، محمد، 

، دار التجسس الدولي والحماية الجنائية لمدفاع الوطني وأمن الدولةسميماف مكسى،  ،محمكد

 .ـ2014المطبكعات الجامعية، االسكندرية، 

 .ـ1992، نيضة مصر لمنشر كالتكزيع، بي اإلسرائيميالتجسس والصراع العر  قاسـ، ، محمكد

  .ـ1996، المكتبة الكبرل، اإلسكندرية، أصول أعمال النياباتعبد الفتاح، مراد ،

المرتجع، محمكد سميماف، التجسس الدكلي كالحماية الجنائية لمدفاع الكطني كامف الدكلة، دراسة 

 .2001مقارنو،  دار المعارؼ، القاىرة، 

مكتبة مدبكلي، 17-15ص  ،أوراق مجيولة من ممفات المتخابرات العالمية، المرصيفي، طمعت

 .ـ1993،القاىرة

جراءات محاكمة مرتكبييا في التشريع الفمسطينيعثماف يحيى، مسامح،  ، رسالة جريمة التتخابر وا 

 .ـ2014ماجستير 

، دار المعرفة بيركت، 2، طفيض القدير شرح الجامع الصغيرعبد الرؤؼ،  المناكم، محمد المدعك

 .ـ1972، فلبنا

 . دراساتال، محاكلة الفيـ، مجمة رض المحتمةظاىرة العمالء في األ أنكر،  مكسى،

 ـ1991،  .”أمراء الموساد،  ميمماف، يكسي. رافيؼ، داف

 .ـ1983،، دار الكتاب العربي، حمب، سكرية،1ط فن الحرب،، ، أحمد ناصيؼ

 .ـ1992لبناف ، بيركت ، ، دار إحياء التراث العربي،  3، طقصص األنبياءعبد الكىاب،  ،النجار



174 
 

 .ـ1974، الحرب النفسيةنصر، صالح، 

 ـ.2005 ،القاىرة دارالشركؽ، ،في إسرائيل والصحافة العسكر،  صالح ،النعامي

مكتبة دار الثقافة لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى،  دراسات في فقو الجنائي،محمد سعيد، نمكر، 

 .ـ2004

، دار إحياء التراث العربي، شرح صحيح مسممزكريا محيي الديف يحيى بف شرؼ،  النككم، أبك

  .بيركت

 ـ.1998، دار المعرفة، كتاب الفيءالنيسابكرم: أبكعبد ا محمد بف عبد ا الحاكـ، 

 .ـ 1974، الشركة المتحدة لمنشر كالتكزيع، القاىرة،وقاية والعالجالجاسوسية بين الأحمد ، ىاني، 

، كزارة الثقافة كاإلرشاد القكمي، المؤسسة 1، طمتختصر سياسة الحروبصاحب المأمكف،  ،اليرثمي

  .المصرية العامى لمتأليؼ كالترجمة

جمة: فريؽ مف تر  التخيار شمشون أسرار وتخفايا الترسانة النووية اإلسرائيمية( 1992سمكر) ىيرش،

 .القاىرة–دار الكتاب العربي، الخبراء العربي. الطبعة األكلى

 .، دار الكتب العممية 1، طفتوح الشامالكاقدم، عبد ا بف محمد بف عمر، 

موقف الولة والعمماء واألعيان واإلقطاعيين في فمسطين من المشروع الصييوني الكعرم: نائمة، 

 .ـ2012لمدراسات كالنشر، بيركت، ، المؤسسة العربية 1914 -1856
 .ـ2013، باب الجياد كأثره في االسالـ، العالقات الدولية في السالميد عارؼ خميؿ،  

الحكام في أصول اليعمرم، برىاف الديف إبراىيـ بف عمي بف محمد، ابف فرحكف برىاف الديف، تبصرة 

 .ـ1986،، مكتبة الكميات االزىرية األقضية ومناىج األحكام



175 
 

، ، ػالطبعة السادسة م1991النظرية العامة لمقانون الجنائي السوداني لسنة ياسيف عمر، يكسؼ، 

 ـ.2004، بيركت،  دار كمطبعة اليالؿ لمطباعة كالنشر

 

 

  



176 
 

 انًحخىٌبث يسرد

 
 أ  ....................................................................................... إقراره 

 ب  .............................................................................الشكر كالتقدير
 ج  .................................................................................. الممخص

Abstract .................................................................................  ك 
 1 .................................................................................... المقدمة

 3 ............................................................................ مشكمة الدراسة:
 3 ............................................................................. حدكد الدراسة:
 4 ............................................................................. أسئمة الدراسة:
 4 ............................................................................. منيج الدراسة:

 5 .......................................................................... فرضية  الدراسة:
 5 ............................................................................. أىمية الدراسة:

 6 ...........................................................................أىداؼ الدراسة :
 7 ....................................................................... مصطمحات الدراسة:

 8 ............................................................ الصعكبات التي كاجيت الباحث
 10 .................................................................... تمييد: مفيـك التجسس

 22 ............................................................................. الفصؿ األكؿ
 22 .................................................................... التجسس عبر العصكر

 22 .................................................... التجسس عبر العصكرالمطمب األكؿ: 
 44 ........................................... المطمب الثاني: التجسس في القضية الفمسطينية

 57 ............................................................................. الفصؿ الثاني
 57 ............................................. أساليب ككسائؿ االحتالؿ في التجنيد كاإلسقاط

 57 .................................................................................... تمييد
 60 .......................................... المطمب األكؿ: كسائؿ اإلغراء كاالبتزاز كاإلقناع:

 64 ....................................... المطمب الثاني: الظركؼ كالعكامؿ المسببة لمتجسس:
 69 .......................................... لثاث: األعماؿ التي يقـك بيا الجكاسيسالمطمب ا

 72 ................................................... المطمب الرابع:  أماكف اإلسقاط كالتجنيد
 78 ............... الء كالجكاسيسالمطمب السادس: نظرة المجتمعيف الفمسطيني كاإلسرائيمي لمعم

 81 ........................................... الفصؿ الثالث : التجسس في الشريعة اإلسالمية



177 
 

 81 ................................................ المطمب األكؿ: مشركعية التجسس كأشكالو
 95 ................................................... المطمب الثاني: أدلة النيي عف التجسس

 103 ......................................................... المطمب الثالث: عقكبة التجسس
 126 ........................................................................... الفصؿ الرابع

 126 ........................................... جريمة التجسس كاإلجراء القانكني الخاص بيا:
 126 .................................................................................. تمييد

 127 ................................................... المبحث األكؿ: ماىية جريمة التجسس
 127 ................................................... المطمب األكؿ: مفيـك جريمة التجسس

 128 ................................... المطمب الثاني: جريمة التجسس في التشريعات العربية
 130 .............................................. لمطمب الثالث: تمييز الخيانة عف التجسسا

 130 ........................................................ الفرع االكؿ: الجانب المكضكعي
 131 .......................................................... الفرع الثاني: الجانب الشخصي

 131 .................................................................. الفرع الثالث:  الجنسية
 135 .................................................. المبحث الثاني: أحكاـ جرائـ التجسس.

إلى االماكف المحظكرة بقصد الحصكؿ عمى األسرار المطمب األكؿ: جريمة الدخكؿ أك محاكلة الدخكؿ 
 135 .................................................................المتصمة بسالمة الدكلة.

 136 .............................................................. الفرع األكؿ: الركف المادم
 137 ............................................................. الفرع الثاني: الركف المعنكم

 139 ................. الحصكؿ عمى األسرار المتصمة بسالمة الدكلة اك سرقتياالمطمب الثاني: 
 140 ............................................................... الفرع األكؿ: صفة الفاعؿ
 141 ............................................................... الفرع الثاني:الركف المادم

 142 ............................................................. الفرع الثالث:القصد المعنكم
 143 ..................................................................... الفرع الرابع: العقكبة

 143 .................................................. المطمب الثالث: إبالغ االسرار كانشاؤىا
 144 ............................................................... الفرع األكؿ: صفة الفاعؿ
 145 .............................................................. الفرع الثاني: الركف المادم
 145 ............................................................. الفرع الثالث: الركف المعنكم

 146 ...................................................................... الفرع الرابع:العقكبة
 148 ................................................................................. الخاتمة

 149 ...................................................................... التكصيات العامة:



178 
 

 150 .................................................................... التكصيات القانكنية:
 154 ....................................... ( : مكقؼ اإلفتاء العسكرم مف التجسس1ممحؽ )

 156 ........................................................................... مسرد اآليات
 157 ......................................................................... مسرد االحاديث

 158 ................................................................ مسرد المصادر كالمراجع
 176 ........................................................................ مسرد المحتكيات

 

 

 


