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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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                    Dr. Abdallah Najajreh 

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 


